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Αφηγηματική Ιστορία
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Ένα Μικρό Σχόλιο
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Μια φορά και έναν
καιρό

Ο χρόνος δεν
υπήρχε

 

 



υπ
ήρ
χε

όμως
μια ιστορία

 

 



όσο παράξενα
 ανακατεμένη  

που
 η

συγγραφέας
αποφάσισε

 να 
την 
βάλει
 μέσα
 σε 
ένα

 ανάποδο
Βασίλειο 



Ανάποδο
Βασίλειο;;;
Γίνεται;

Πως δεν
γίνεται!

...ΌΛΑ ΓΙΝΟΝΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ!!!



Σε αυτή τη ζωή λοιπόν και σΕ εκείνΟ 
το βασίλειο μια φορά και έναν 

καιρό ο κόσμος όλος 
είχε μεγάλους

  Μ Π Ε Λ Α Δ Ε Σ! ! ! 

  



Ακουστέ τώρα
 με προσοχή 

σε αυτό το Βασίλειο 
τι έγινε μέσα σε μια στιγμή:

  

Και θα ρωτήσετε: Γιατί;;;;;

  



   . . . Μια μέρα
ενός

ηλιόλουστου
 Δεκέμβρη 

αρχίσαν πράγματα
να πετάνε από την
γη στον ουρανό
και από τον

ουρανό στη γη.       

Ιπτάμενα αντικείμενα 
παντού!



Βιβλία, ποιήματα, καπέλα, υποδήματα
βιολέτες, μπανανιές και

αβοκαντιές 
αλλάζαν μπαλκόνια δίχως ενοχές

  



Τίποτα δε βρίσκεται στη θέση του!

 Για την ακρίβεια τα πάντα
αλλάζουν θέση διαρκώς! 

Συμφοράααααααα
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Συμφοράααααααα
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



  Ακόμα και ο ήλιος και το φεγγάρι!

 Το φως με μιας γίνεται
σκοτάδι! 



 
 

Αναστάτωση
και 

φασαρία
 

σε 
όλη 

την πολιτεία!

κι ύστερα: φόβος και ανησυχία



 και τα 

των ανθρώπων
κλειδώθηκαν μέσα στο 

 

... Η πόλη άδειασε 

ΣΠΙΤΙ

χαμόγελα



Οι μουσικές σταμάτησαν να ηχούν

Οι ποιητές έπαψαν να μιλούν
και

φυσικά
τα παιδιά έπαψαν να
μοιράζονται αγκαλιές

 τα παιδιά έπαψαν να μοιράζονται αγκαλιές;



οι αγκαλιές 
κλειδώθηκαν
 και αυτές

 μέσα στις ντουλάπες
δίπλα στα λόγια
και τις λέξεις
των ποιητών

ωω
ω ν

αι!





 

ήταν

  ΤΡΟΜΕΡΑ

 και ο Βασιλιά μας

  στεναχωρημένος



Αυτός ο ανάποδος κόσμος, μάλλον
ήρθε....για να μην...

τη στιγμή που
όλος ο κόσμος

έμενε κλειδωμένος
μέσα στο σπίτι, Ο

Βασιλιάς για
πρώτη φορά στη
ζωή του είχε
τόοοοοοοοσες

πολλές έγνοιες!!! 

ΑΧ!!!!!!!

ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ!!!



και 
φαίνεται

πώς 
τα

κατάφερε...
.

μια χαρά

κάνοντας 
ΆΝΩ ΚΑΤΩ

τη ζωή του
και 

την κάθε
επιλογή του



... και Οι μέρες περνούσαν
 και η ζωή

 εξακολουθούσε να κινείται
ανάποδα...



και ο
Βασιλιάς
μας 

δεν είχε
χρόνο

ούτε για
να 

ZZZ

και αυτός O ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΚΟΣΜΟΣ δεν έλεγε να
Ε Ξ Α Φ Α Ν Ι Σ Τ Ε Ι!!!

 Κ Ο Ι Μ Η Θ Ε Ι!!!!



  
  
  
Κα

ι ο
κό
σμ

ος
βρισκόταν ανάποδα

συνεχώς
  

Κα
ιτ

α
πρ
άγ

μα
τα

συ
νέχ

ιζαν
να αλλάζουν θέση διαρκώς



   
   

ΔίχωςΔίχωςΔίχως   

γιορτέςγιορτέςγιορτές

   καικαικαι

   μουσικές,μουσικές,μουσικές,   

δίχωςδίχωςδίχως   

παρέαπαρέαπαρέα

   καικαικαι

   αγκαλιές . . .αγκαλιές . . .αγκαλιές . . .   



ΏΣΠΟΥ: 



 μια μέρα

ΝΕΑ
βροντερά 

 είπαν στις ειδήσεις:

" Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ  
    ΑΠΟ - ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ!!! "

ΞΑΦΝΙΚΑ

 ΑΠΟΚΟΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ;;;;;!!!???!!!

 Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ;;;;;!!!???!!!



και τώρα ποιός θα τον ξυπνήσει;

και η πόλη πώς θα ανθίσει ξανά
χωρίς τον βασιλιά;



η πόλη βρισκόταν σε κατάσταση
πολιορκίας

και οι πολίτες σε κατάσταση
αφασίας

τα πράγματα γινόντουσαν
 ολοένα και πιο δύσκολα



 

... όπως γνωρίζετε επικρατούσε ολική
αναταραχή και κανείς δεν μπορούσε να

επαναφέρει την κανονική ζωή



      δεν άντεξαν 

ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

ΝΑ
ΦΩΝΑΞΟΥΝ:

παιδιά 
τα

άλλο

Α Υ Τ Η  ΤΗ  Φ Ο Ρ Α



τα 
Ξ Ω Τ Ι Κ Α!!!



και να αλλάξει μια για πάντα 
η δυστυχία

 σε αυτή την ιστορία



 συμμάχησαν

 παιδιά 
και 

ξωτικά

...για να αποκτήσει λοιπόν ο κόσμος ξανά 
χαρά



και ανοίξαν 

 'όλα τα βιβλία 
που μιλούσαν για την ιστορία αλλά και

την δυστυχία.



Έκοψαν και έραψαν
γράμματα και λέξεις

 
και ανακάλυψαν την θεωρία

      της "ΑΝΑΠΟΔΗΣ της
ΈΛΞΗΣ"



ΔΗΛ ΔΗ;;;;;;;   



;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;



Δυστυχώς
δεν μου

επιτρέπεται
να σας πω
αυτό το
μυστικό, 



η 

ΑΛΗΘΕΙΑ...

μπορρώ 
όμως να σας

 εγγυηθώ
πώς .. 

έφτασε
σε όλα τα

σπίτια



και ξέρετε τι έγινε μετά;;;;;



γέμισε ο τόπος

 
και 

σαπούνια
νερά



και ο ΟΥΡΑΝΟΣ 
ΕΥΧΕΣ ΣΑΝ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΕΣ 

φυσαλίδες!!!



 και η γιορτή είχε ήδη ξεκινήσει
και ο 

 μας είχε ήδη εγκαταλείψει!

ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΚΟΣΜΟΣ



ΤΕΛΟΣ.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΈΧΩ ΜΙΑ
ΙΔΕΑ!



στην πόλη σας
πετάγανε

διαρκώς τα
αντικείμενα  από

την γη στον
ουρανό και από
τον ουρανό στη

γη

τα πράγματά
σας δεν

βρίσκονταν
ποτέ στη θέση

τους. 

Αλήθεια, τι θα κάνατε;

εάν

εάν
και



πώς θα ήταν αυτή η ανάποδη πόλη 
για εσάς; τι μορφή θα είχε; Μπορείτε να την

ζωγραφίσετε;



Μπορείτε να συγκεντρώσετε σε αυτή
την μπουγάδα όλα τα πράγματα που

δεν θα αποχωριζόσασταν ποτέ; 

αααααααα! και κάτι
ακόμα!



και εάν έπρεπε
και εσείς
όπως τα
παιδιά της

ιστορίας μας
να κρύψετε
τις αγκαλιές

σας...
ποια αγκαλιά
θα σας έλειπε

πιο πολύ;

 γράψτε ΑΝΑΠΟΔΑ το όνομά του
 ή το όνομά της;

(δεν θα το μοιραστώ με κανέναν/ καμία!) 



άραγε

- ο Βασιλιάς μας είχε μεγάλη μύτη;

- ήτ
αν ψ

ηλός
;

- γενναίος ή σθεναρός;



- πόσο χρονώ
ν ήταν αυτ

ός ο Βασιλιάς;

- και τελικά διάβαζε 
 παραμύθια όπως και εσύ;

- ποιο ήταν το αγαπη
μένο

του νησί;

- αγαπούσε τα μακαρόνια με κιμά;



α

β
γ
δ
ε
ζ

η
θ
ι κ

λ μ ν ξ ο π ρ σ
τ

υ
φ

χ
ψ
ω

τα παιδιά
συμμάχησαν 

με τα
ξωτικά
ο κόσμος

όλος
απέκτησε
ξανά 
χαρά! 

φαντάζεστε ποιο ήταν το κρυφό τους

ΜΥΣΤΙΚΟ; ΜΥΣΤΙΚΟ;

όταν....



ας το ψιθυρίσει ο καθένας και 
η κάθε μια μόνος/ -η ΔΥΝΑΤΑ ! ! ! ! !

Και ύστερα ας το
γράψει και ας το
κρύψει σε ένα

μικροσκοπικό χαρτάκι
μέσα στο αγαπημένο

του/της βιβλίο!
(αυτό θα είναι το δικό
μας μικρό μυστικό)!



ο βασιλιάς μας....
                         ξύπνησε;

..... και εάν ναι πιστεύετε ότι πήγε
στη γιορτή;

τελικά. . . 



θα θέλατε μέσα σε αυτή τη 
Χριστουγεννιάτικη κάρτα
 να γράψετε μια ευχή;



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΑΠΟΥΝΟ | ΦΟΥΣΚΟ - ΠΟΙΗΤΩΝ &

ΠΟΗΤΡΙΩΝ

ΈΧΩ ΜΙΑ
ΙΔΕΑ!



Και κάπου εδώ οφείλω
να σου

εκμυστηρευτώ ένα
δικό μου μυστικό

ένα μακαρόνι (ν. 02)
λίγο σαπούνι
και λίγο νερό

θα χρειαστούμε:

1.
2.
3.

 

α! και ένα μικρό δοχείο!



για να φτιάξουμε μια αληθινή σαπουνο |
φουσκο - συνταγή,
 δεν ξεχνάμε τον 

να κοιτάμε! 

κρυφή συμβουλή:

ΟΥΡΑΝΟ



τοποθετούμε 1.
 στο δοχείο μας τα
υλικά ως εξής: 

1/4 υγρό σαπούνι και 
1/2 νερό

Ανακατεύουμε τα
συστατικά και 
χαμογελάμε κρυφά

2. παίρνουμε ένα
μακαρόνι (στον αριθμό
κατά προτίμηση το 02!)
και τοποθετώντας το

απαλά ξανα -
ανακατεύουμε τα υλικά



Είμαστε
έτοιμες και
έτοιμοι για

να 
ξεκινήσει η
σαπουνο |
φουσκο - 
 ποιητική
εκδοχή!



εισάγουμε την μια πλευρά του μακαρονιού
στο δοχείο μας έτσι ώστε να φυσήξουμε 

 την ελεύθερη πλευρά του και να
δημιουργηθεί

η πρώτη φυσαλίδα! 

Συνεχίζουμε μέχρι να φτιάξουμε 
 το πρώτο μας γλυπτό: 

φωτογραφία: Καριοφύλλης Γκροζούδης



θα ήθελα τώρα να
παρατηρήσετε το περιβάλλον

της φυσαλίδας σας:

-τι χρώμα έχει; 
-τι μέγεθος και σχήμα;

- ποια είναι η συμπεριφορά
της;

- τι πισ
τεύετε

 ότι υπά
ρχει μέσ

α στη

φυσαλίδ
α;

- πόσα χρώματα βλέπετε;μπορεί
ται ν

α την
 αγγί

ξειτε

- μπορείς να την μυρίσετε;

  - είναι μόνη της ή έχει παρέα;  



άραγε βλέπουμε την ίδια
φυσαλίδα; και εάν ναι, την

ονειρευόμαστε το ίδιο;



σας ευχαριστώ πολύ που φτάσατε εως εδώ
και ξοδέψατε κάθε λεπτό!



   Η παρούσα έκδοση γράφτηκε και σχεδιάστηκε
τον Δεκέμβριο του 2020 εν μέσω μιας πολύς

συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας.

Πρόκειται για μια αφηγηματική παρέμβαση που
στοχεύει στο να αναδείξει την διαδικασία της

ενεργούς δράσης και να υπενθυμίσει τη δύναμη που
κρύβεται πίσω από αυτή την επιλογή.  

Αυτόν τον Δεκέμβρη δυστυχώς οι συνθήκες δεν
μας επιτρέπουν να συναντηθούμε στους δρόμους

και τις πλατείες δίνοντας παραστάσεις.
Ωστόσο αυτός ο τόσο εσωστρεφής Δεκέμβρης θα

μας θυμίζει πάντα αυτό που δεν πρέπει να
ξεχνάμε. 

Καλή μας αντάμωση.

φτου ξελευθερία! 
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

βάσια τσώτσου

Και

ΈΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ



εάν είσαστε σχολείο, εκπαιδευτικός
ή φίλος/ φίλη και  

και θέλετε να μοιραστείτε 
μαζί μας

όλες σας τις σκέψεις 
και τις λέξεις

μηνύματα
ή βίντεο

και ζωγραφιές αναφορικά με το συγκεκριμένο
ατελιέ

 μπορείτε να τις στείλετε στο email μας
margueritelapetite@gmail.com

ή να επικοινωνήσετε στα social media της
ομάδας La Petite Marguerite
Fb: La Petite Marguerite. Bubble Show
Instagram: la_petitemarguerite

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Θεωρείται δεδομένο ότι το υλικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

εκπαιδευτικό εργαλείο ελεύθερα.

ο Σχεδιασμός της αφηγηματικής ιστορίας
και των συμπληρωματικών δράσεων

πραγματοποιήθηκε από την δημιουργό με
αποκλειστικό σκοπό την δημόσια προβολή του

εν λόγω υλικού στο site:
www.bubbleperforming.com 

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε
αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση,

διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση,
τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά
ή περιληπτικά του περιεχομένου που στοχεύει
στην εμπορική χρήση χωρίς την άδεια της

δημιουργού. 

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


