Πέμπτη
3 ΜΑΐΟΥ 2018

Εκδηλώσεις
για οργανωμένες
ομάδες μαθητών

09:00–10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Κάπου πολύ μακριά»
Περικλής Δουβίτσας

Διαβάζουμε το νέο βιβλίο της Ροδούλας Παππά και του Κώστα
Μαρκόπουλου, παρέα με τον εκδότη της «Νεφέλης», Περικλή
Δουβίτσα: «Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα μικρό χωριό ζούσαν
το Κίτρινο, το Κόκκινο, το Πράσινο και το Μπλε. Ζούσαν ειρηνικά
και μονoιασμένα, ώσπου… Μια μέρα μεγάλη αντάρα ήρθε από
μακριά. Ο ουρανός σκοτείνιασε κι ένας μανιασμένος άνεμος
άρχισε να φυσάει. Όταν ο ήλιος έλαμπε ξανά στον ουρανό, στη
στέγη του σπιτιού του Κίτρινου αντιλήφθηκαν ένα γυαλιστερό
αντικείμενο. Έτσι άρχισαν οι περιπέτειές τους…».
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Ο Μάγος Άχρηστος»
Δημήτρης Μπογδάνος

Αν σας αρέσουν τα μαγικά, αν γελάτε με τις γκάφες κι αν δεν
έχετε μέχρι τώρα ακούσει την ιστορία του Μάγου Άχρηστου,
τότε ελάτε να γνωρίσετε τον χειρότερο μαθητή που πέρασε
ποτέ! Θα διασκεδάσετε και, ποιος ξέρει, ίσως μάθετε και μερικά
κόλπα από τον Μάγο! Ο συγγραφέας Δημήτρης Μπογδάνος
θα είναι εκεί για να μας ταξιδέψει στην εποχή των δράκων,
των μάγων και των ξωτικών.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ
«Ν.Γ. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Αλλόκοτες ιστορίες»

Ελένη Κατσαμά, Φίλιππος Μανδηλαράς
Μια συνάντηση γεμάτη λέξεις που ψάχνουν το νόημά τους. Μια
εξερεύνηση του παράλογου και, παράλληλα, μια προπόνηση της
φαντασίας στην απόπειρα απελευθέρωσης του νου από τους
κανόνες. Και, τελικά, μια σειρά από αλλόκοτες ιστορίες που,
μέσα από ένα παιχνίδι δημιουργικής γραφής, θα οδηγήσουν τους
μαθητές από την έμπνευση στη δημιουργία, από τη θεωρία στην
πράξη και από τη μέθοδο στο αποτέλεσμα.
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΒΑΒΕΛ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Μικροί αρχαιολόγοι»
-Παρουσίαση βιβλίου
και εργαστήριο

ΑΙΘΟΥΣΑ
«Ν.Γ. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

Κούλα Μπορμπουδάκη

Ένα παιχνίδι αρχαιολογίας με τη συγγραφέα και αρχαιολόγο
Κούλα Μπορμπουδάκη, που σε 10 βήματα εξηγεί όλα τα
στάδια που ακολουθούν οι αρχαιολόγοι, προκειμένου να
διεκπεραιώσουν μια ανασκαφή, ενώ ταυτόχρονα εξηγεί πώς
από τα ευρήματα οι αρχαιολόγοι διατυπώνουν τις υποθέσεις
τους για το παρελθόν. Γιατί τα ευρήματα είναι σαν τις λέξεις.
Αν τις βάλουν στη σωστή σειρά, έχουν να τους διηγηθούν
μια ιστορία!

Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου,
Ε. Μητρούση, Α. Κοκκινίδου. Συντονιστής:
καθηγητής Ι.Ν. Καζάζης, πρόεδρος ΚΕΓ
Παρουσίαση της εφαρμογής KLIK app στο κοινό. Γενική
εισαγωγή σχετικά με τη σειρά διδακτικών εγχειριδίων KLIK app
και υποδειγματικό μάθημα με το KLIK app για τη διδασκαλία
μαθητών και την επιμόρφωση δασκάλων. Το μάθημα θα είναι
ωριαίο και θα αρχίζει με την παρουσίαση των βασικών στοιχείων
του KLIK και τη διδασκαλία μιας ενότητας που θα ενδείκνυται,
με ασκήσεις αφομοίωσης κ.λπ. Θα υπάρξει συμμετοχή τάξης
διαπολιτισμικού σχολείου.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: AΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΊΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

10:00–11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Μπορώ… δεν μπορώ!
Όλα τα μπορώ, με τους
ήρωες του Ξενόπουλου»

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΠ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

Μια φορά και έναν καιρό «ζούσαν» στο παιδικό περιοδικό
της Διάπλασης των Παίδων η κυρία Τρομάρα και ο
ανδρείος Αχιλλέας. Με τη βοήθεια των δύο ηρώων του
Γρηγορίου Ξενόπουλου, θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν,
αναγνωρίζοντας διαχρονικά συναισθήματα, συμπεριφορές
και αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης.

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Ταξίδι στον κόσμο
της περιπέτειας και
της φαντασίας»

Έρση Δοξακοπούλου-Ντουράκη
Η συγγραφέας Έρση Δοξακοπούλου-Ντουράκη θα ταξιδέψει
τους μικρούς αναγνώστες σε θάλασσες κοντινές αλλά και
μακρινές, στο Γυάλινο Νησί, παρέα με πειρατές, γοργόνες
και άλλα θρυλικά πλάσματα. Διαδραστική αφήγηση από τη
συγγραφέα του βιβλίου Το γυάλινο νησί και οι πειρατές,
με εικονογράφηση του Κωνσταντίνου Μήτσου.

«Το όνειρο του Ιωάννη»
Έλσα Μυρογιάννη

Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες, και
με φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικό υλικό και την κατάλληλη
εμψύχωση θα κληθούν να εμβαθύνουν στο κείμενο, να
εντοπίσουν στον χάρτη τη δράση του Ιωάννη, να αναγνώσουν
θεατρικά, να δραματοποιήσουν κάποιες σκηνές και να
εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις και συναισθήματα.

Άννα-Μαρία Βλάσση

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ A’-Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΛΑΣΣΗ
-ΒΙΒΛΙΟΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

«ΚLIK app: Η πρωτότυπη
ηλεκτρονική εφαρμογή
για τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας»

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ -ΚΑΙ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΒΑΒΕΛ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Μικροί αρχαιολόγοι»
-Παρουσίαση βιβλίου
και εργαστήριο
Κούλα Μπορμπουδάκη

Ένα παιχνίδι αρχαιολογίας με τη συγγραφέα και αρχαιολόγο
Κούλα Μπορμπουδάκη, που σε 10 βήματα εξηγεί όλα τα
στάδια που ακολουθούν οι αρχαιολόγοι, προκειμένου να
διεκπεραιώσουν μια ανασκαφή, ενώ ταυτόχρονα εξηγεί πώς από
τα ευρήματα οι αρχαιολόγοι διατυπώνουν τις υποθέσεις τους
για το παρελθόν. Γιατί τα ευρήματα είναι σαν τις λέξεις. Αν τις
βάλουν στη σωστή σειρά, έχουν να τους διηγηθούν μια ιστορία!
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ

2

3

11:00–12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

της βαλίτσας. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, αφηγήσεις,
παιχνίδια ενσυναίσθησης, υπόδυση ρόλων, μουσικοκινητικά
παιχνίδια και παιχνίδια θησαυρού, θα βιώσουν τι σημαίνει
«πρόσφυγας» και θα συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν και
ταξίδια που είναι διαφορετικά, δεν είναι ευχάριστα, αλλά
αναγκαστικά. Βήμα βήμα, οι μαθητές θα αντιληφθούν το
σκοτάδι και την καταστροφή που επιφέρει ο πόλεμος και
θα εξερευνήσουν τις ιδέες της ανοχής, της δικαιοσύνης, της
ειρηνικής συμβίωσης, της αμοιβαίας κατανόησης και του
αλληλοσεβασμού. Στο τέλος, τα παιδιά θα φτιάξουν το καραβάκι
της ελπίδας και φεύγοντας θα το πάρουν μαζί τους, για να τους
ταξιδέψει στον κόσμο της ελπίδας και της αλληλεγγύης. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο του Μουσείου
Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας (Συγγραφείς: Νίκη ΚάντζουΦυλλιώ Νικολούδη).

«Η αγάπη είναι κύκλος»
Γεωργία Λάττα

Μια πεταλούδα συναντά ένα δέντρο και του μαθαίνει τα μυστικά
της αγάπης. Συμμετέχουν τα παιδιά των νηπιαγωγείων των
Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 3-6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Απλώς ένα χαρτί»
Λήδα-Αλεξάνδρα Λιάρου

Ο μικρός Σωτήρης θέλει να ζωγραφίσει κάτι από τη φαντασία
του. Βρίσκει αμέσως χαρτί, αλλά όσο κι αν ψάχνει, δεν
μπορεί να βρει τις μπογιές του. Τι μπορεί να κάνει με απλώς
ένα χαρτί; Φαίνεται πως ο καθένας στην οικογένειά του έχει
μια διαφορετική ιδέα. Θα καταφέρει, άραγε, ο Σωτήρης να
ζωγραφίσει; Η συγγραφέας Λήδα-Αλεξάνδρα Λιάρου θα είναι
εκεί με πολλά εικαστικά παιχνίδια και όμορφες εκπλήξεις.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΠΡΏΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΒΑΒΕΛ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Ο γάμος του Κοντοπίθαρου»

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ Α’ ΚΑΙ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΠ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

Σοφία Νέμα

Ο Κοντοπίθαρος, βασιλιάς της Πλατανοχώρας, αποφασίζει
να παντρευτεί. Διοργανώνει, λοιπόν, έναν βασιλικό χορό για
να διαλέξει νύφη. Όμως τα πράγματα δεν θα πάνε τόσο καλά
όσο θα περίμενε. Η επίσκεψη του δούκα Παραδόπιστου και
της κόρης του Ψηλομύτας, αλλά και το μυστικό ενός καλά
κρυμμένου θησαυρού προκαλούν πονοκέφαλο και αναπάντεχα
προβλήματα στον βασιλιά μας. Ο Κοντοπίθαρος πέφτει θύμα
συνωμοσίας και κινδυνεύει να παντρευτεί τη λάθος γυναίκα,
αλλά και να χάσει έναν θησαυρό αμύθητης αξίας… Ποιος μπορεί
να ξεσκεπάσει τους συνωμότες; Πού είναι κρυμμένος αυτός ο
περιβόητος θησαυρός και γιατί είναι τόσο σπουδαίος; Ελάτε να
το ανακαλύψουμε και να βοηθήσουμε τον Κοντοπίθαρο σε μια
συνάντηση γεμάτη περιπέτεια.

Περικλής Δουβίτσας

Διαβάζουμε το νέο βιβλίο του Φίκου και της Ροδούλας Παππά,
παρέα με τον εκδότη της «Νεφέλης», Περικλή Δουβίτσα: «Εσύ
ξέρεις τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις; Γνώρισε έναν αστροναύτη,
μία δασκάλα, μία παιδίατρο, έναν παλαιοντολόγο, έναν
αρχιμάγειρα... Τι έχουν να πουν για τη δουλειά τους; Κι αν μια
μέρα γινόσουν σαν κάποιον απ’ αυτούς;».

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ
«Ν.Γ. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ»

«Όταν μεγαλώσω»

ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΕΞΩΣΤΗΣ»

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Πόλεις… και Λογοτεχνία»
Ναντίνα Κυριαζή

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της κουλτούρας
του αναγνώστη και η γνωριμία με πτυχές της πόλης σε
διαφορετικές εποχές, από τη σκοπιά ηρώων διαφορετικών
ηλικιών, κοινωνικών και οικονομικών τάξεων. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα από ποιήματα και πεζά
για τη Θεσσαλονίκη και καταλήγει με (προαιρετική) άσκηση
δημιουργικής γραφής.
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΚΑΙ Α’ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Τα μυστικά της βαλίτσας»
-Ένα πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης στο θέμα
των προσφύγων
Τι κρύβει η βαλίτσα; Γιατί είναι λυπημένη; Τι σημαίνει το αρχικό
γράμμα Ν που είναι χαραγμένο πάνω της; Τι σημαίνει προσφυγιά;
Οι μαθητές γίνονται ερευνητές και ανακαλύπτουν το μυστικό

4
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12:00–13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΠ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

Ειρήνη Λαρδούτσου

«Δρόμοι επιβίωσης:
Το προσφυγικό ζήτημα»

Το Μουσείο Σχολικής Zωής και Εκπαίδευσης καλεί όσους
αγαπούν τις περιπέτειες των λέξεων να πάρουν μέρος
σ’ ένα πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής για παιδιά. Στο
διαδραστικό εργαστήριο με τα βιβλία του Μουσείου,
λέξεις τυχαίες θα οδηγήσουν με κατάλληλες τεχνικές και
παιγνιώδεις δραστηριότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Στόχος του εργαστηρίου είναι αναδειχθούν η δύναμη και
η μαγεία των λέξεων. Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία του
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης Τι θα πάρω μαζί μου
φεύγοντας (Συγγραφείς: Νίκη Κάντζου-Φυλλιώ Νικολούδη),
Ο θεός Διόνυσος και οι πειρατές (Συγγραφέας: Κώστας
Στοφόρος), παιδικά παιχνίδια από τα παλιά μας αναγνωστικά,
προσευχές για τα παιδιά από τα παλιά μας αλφαβητάρια.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Λαρδούτσου, νηπιαγωγός, συνεργάτης
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Ma Δημιουργική
Γραφή, Med, Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Τέτη Σίδερη, Φλώρα Σπύρου

Πώς είναι να είσαι πρόσφυγας; Τι προβλήματα αντιμετωπίζεις;
Πώς νιώθεις και τι σκέφτεσαι; Τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον
εαυτό σου; Τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι για σένα; Πώς είναι
όταν κανείς αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του; Με
αφορμή την έκθεση φωτογραφίας του Ιδρύματος της Βουλής
«Δρόμοι Επιβίωσης», οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες
εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα και προβληματισμούς,
διερευνούν με βιωματικό τρόπο πτυχές του προσφυγικού
ζητήματος.
ΓΙΑ ΕΦΉΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Δες το αλλιώς… με το ψαλίδι
του Ματίς και το μήλο
του Μαγκρίτ»
Άννα-Μαρία Βλάσση

ΑΙΘΟΥΣΑ
«Ν.Γ. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15
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«Πειρατεύοντας λέξεις…
κείμενα πειραματίζομαι»

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 6-13 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΒΑΒΕΛ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Πολυαγαπημένη μου Άννα»
Βάγια Παπαποστόλου

Με πρότυπο τα έργα και τα βιώματα των μοντερνιστών Ανρί
Ματίς και Ρενέ Μαγκρίτ, αναδεικνύεται η δύναμη της φαντασίας
και του ονείρου μέσα από ένα πρόγραμμα με βιωματικές
δραστηριότητες. Οδηγοί τα βιβλία: Ο κήπος του Ματίς και
Το μήλο του Μαγκρίτ.

Η συγγραφέας Βάγια Παπαποστόλου και τα παιδιά θα
αναλύσουν το πείραμα που έκαναν οι ηρωίδες του βιβλίου, να
επικοινωνούν για ένα διάστημα αποκλειστικά μέσω κλασικής
αλληλογραφίας, και θα συζητήσουν για τα σύγχρονα μέσα
επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τους
παλιούς τρόπους επικοινωνίας.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ-OPUS,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΉΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

«Με τα μάτια του άλλου»

Ιωάννα Καραμανλίδου (φιλόλογος), Κέλλυ
Ιωαννίδου (εκδότρια), Στέφανος Λιόλιος
(θεολόγος), Αννέτα Κορτσαρίδου (θεατρολόγος)

ΑΙΘΟΥΣΑ
«EΞΩΣΤΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Η μόνη χαρά στη ζωή είναι
ν’ αρχίζεις» (Τσέζαρε Παβέζε)
Κώστας Καβανόζης, Βίκυ Τσελεπίδου

Με αφορμή τη μελέτη του βιβλίου Με τα μάτια του άλλου,
της Πάολα Καπριόλο (εκδόσεις Καλέντης), το Club της
Φιλαναγνωσίας του Κολλεγίου συζητά το προσφυγικό ζήτημα,
τα αίτια, τις συνέπειες και τη διαφοροποίησή του από τη
μετανάστευση. Η Ελλάδα σήμερα και παλαιότερα, ως χώρα
υποδοχής προσφύγων, αλλά και οι Έλληνες ως πρόσφυγες
και μετανάστες. Η δημιουργική παραγωγή στην ποίηση και τη
λογοτεχνία των νεότερων και παλαιότερων χρόνων.

Στόχος είναι να καταδειχθεί στους μαθητές πώς ξεκινάς μια
ιστορία. Τι είναι αυτό που θα κάνει τον αναγνώστη να θέλει να
συνεχίσει την ανάγνωση; Θα το δούμε στην πράξη. Αλλοιώνουμε
την εναρκτήρια φράση ενός γνωστού έργου, ώστε να γίνει
άχρωμη και πληκτική, χωρίς να αποκαλύψουμε την πηγή της.
Καλούμε τους μαθητές να τη βελτιώσουν. Ο καθένας λέει τη
φράση του, τις σχολιάζουμε όλοι μαζί και στο τέλος σερβίρουμε
την αυθεντική φράση του συγγραφέα, εξηγώντας γιατί είναι
καλύτερη από την αρχική φράση που τους δώσαμε
να επεξεργαστούν.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΑΠΌ 12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΛΥΚΕΊΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: FAIREAD-KOINOTHTA ΒΙΒΛΙΟΥ
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Εκδηλώσεις
ανοιχτές
στο κοινό

16:00–17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΜΑΤΑΡΟΑ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

19:00–20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 3-10 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΤΥΠΟ

Στέλλα Μιχαηλίδου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

19:00–19:30
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

18:00–19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Παραστατική αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών «Το κουτσό
Λελέκι» και «Η ανθισμένη κερασιά» από την παραμυθού
Αντωνία Μπατσαλή. Μαζί της στον ήχο η Έλσα Ερνικιοϊλή.
Τα παιδιά θα πασπαλιστούν με μπόλικη παραμυθόσκονη, θα
ταξιδέψουν στην Παραμυθωνία και θα τραγουδήσουμε όλοι
μαζί!!!

Ευαγγελία Παπαθανασίου

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΡΏΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Και γιατί να πάω σχολείο;»

Κατερίνα Σουσαμίδου, Ζαφειρούλα Μυλωνά
Oι συγγραφείς με τη βοήθεια του θεατρικού εμψυχωτή Γιάννη
Θεοδώρου θα δώσουν την απάντηση στα παιδιά, με διαδραστικό
τρόπο, γιατί να πάνε σχολείο. Στην παρουσίαση συμμετέχουν
ενεργά τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού «Φραουλίτσα» και
ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός του Δήμου Αμπελοκήπων,
«Ζιζάνια».
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 3-6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ
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«Παραστατική αφήγηση
λαϊκών παραμυθιών»

Αντωνία Μπατσαλή, Έλσα Ερνικιοϊλή

«Βιωματικά παιχνίδια με
το αστεράκι που μετακόμισε»
Η παρουσίαση θα γίνει από την εκπαιδευτικό και συγγραφέα
Ευαγγελία Παπαθανασίου, με τη μορφή του θεατρικού
παιχνιδιού. Ανάμεσα σε μικρά αποσπάσματα του βιβλίου που
θα διαβάζονται από τη συγγραφέα, τα παιδιά θα «παίζουν»
τις σκηνές, θα δραματοποιούν και θα αυτοσχεδιάζουν. Όλες
οι δραστηριότητες, μέσα από τη σωματική έκφραση και την
καλλιτεχνική δημιουργία, στοχεύουν στην καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης και της ικανότητας να μπαίνουμε στη θέση του
άλλου κατανοώντας τα συναισθήματα που βιώνει.

Παναγιώτης Μαβίδης

Ο συγγραφέας Παναγιώτης Μαβίδης θα αφηγηθεί το παραμύθι,
συνοδεία κιθάρας και τραγουδιών που έχει γράψει ο ίδιος.

«Πού πήγε ο παππούς;»
Παρουσίαση με θέμα την απώλεια, για γονείς και εκπαιδευτικούς.
Ομιλητές: Στέλλα Μιχαηλίδου (συγγραφέας του βιβλίου), Αλέξης
Λάππας (παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής), Ρούλα Μανισσάνου
(μουσικός, εκπαιδευτικός), Αντώνης Στανιτσόπουλος (μουσικός),
Στράτος Κλαυδιανός (μαθητής Γ’ Δημοτικού).

«Η Κοκκινοκαπελού»

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 4-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ
ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

19:30–20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Λαϊκές ιστορίες συντροφιά
με ένα ακορντεόν…»
Αφήγηση: Χρυσάνθη Αντωνίου
Μουσική: Ζωγράφος Σταυρίδης

Ένας αόρατος σάκος από ουράνιο τόξο γεμίζει με λαϊκές
ιστορίες που κρύβουν τη σοφία του κόσμου. Ταξιδεύει για
να τις μοιραστεί συντροφιά με ένα ακορντεόν. Το λοιπόν,
αρχίζουμε;
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 5-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
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20:00–21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Παρασκευή
4 ΜΑΐΟΥ 2018

«Παίζοντας...
με τα παραμύθια!»

Ομάδα θεατρικού εργαστηρίου ΝΤΟΥέΝΤΕ

Εκδηλώσεις
για οργανωμένες
ομάδες μαθητών

Θεατρικό παιχνίδι και δραματοποίηση παραμυθιών! Αφήγηση,
μεταμφίεση, παιχνίδια ρόλων, έκφραση, επικοινωνία, μουσική.
Ελάτε να διαβάσουμε και... να ζωντανέψουμε μαζί τα πιο όμορφα
παραμύθια!
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 4 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΤΟΥέΝΤΕ

09:00–10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Παίζοντας, μαθαίνοντας
και δημιουργώντας
για τη Δημοκρατία»

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

Μια μεγάλη αγάπη γεννιέται σ’ ένα δάσος παραμυθένιο. Πολλοί
τη βρίσκουν παράξενη, άλλοι απαράδεκτη. Κι ένας μάγος κακός
και ζηλιάρης θέλει να την καταστρέψει. Μα οι μεγάλες αγάπες
δεν σβήνουν εύκολα, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να τις
εξαφανίσουν. Μια νεράιδα κι ένα νούφαρο θα καταφέρουν να
το αποδείξουν μέσα σ’ αυτό το βιβλίο που μιλάει για τη δική τους
αγάπη.

Ραφαέλα Νίκα, Ειρήνη Τοκατλίδου

Μέσα από διασκεδαστικά επιτραπέζια παιχνίδια και απλές
εικαστικού περιεχομένου κατασκευές, τα παιδιά οξύνουν τη
φαντασία τους και ταυτόχρονα μαθαίνουν για τις βασικές αρχές
της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 6-8 ΚΑΙ 9-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

«Αγάπη από σύννεφο»

ΓΙΑ ΜΙΚΡΆ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Από μέσα μου»
Θοδωρής Παπαϊωάννου

«Ποιος διέκοψε το γεύμα της Τίγρης; Πού τη μετέφερε η παρέα
των παιδιών; Γιατί βάλθηκε να γρατζουνάει τα έπιπλα, να
κρεμιέται από το φωτιστικό και να ξηλώνει μάλλινες μπλούζες
και κάλτσες; Όλα θα μας τα πει. Πρώτα από μέσα της και
μετά…». Διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου, με μουσική,
από τον βραβευμένο συγγραφέα Θοδωρή Παπαϊωάννου.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
«Ν.Γ. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Μαγικές βιβλιοθήκες μαγικά κλειδιά»
Μάγια Δεληβοριά

Περιπετειώδης επίσκεψη στον θαυμαστό κόσμο μιας
βιβλιοθήκης που έχει πολλά να πει, παρέα με τη συγγραφέα
και εκπαιδευτικό Μάγια Δεληβοριά, συγγραφέα του βιβλίου
Η μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ, με εικονογράφηση
της Μυρτώς Δεληβοριά. Εξερευνώντας τα μυστικά της
βιβλιοθήκης, θα ανακαλύψουμε τα επτά κλειδιά και θα
ξεκλειδώσουμε με τρόπο μαγικό όλες τις πόρτες
της σκέψης μας.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ
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ΑΙΘΟΥΣΑ «ΒΑΒΕΛ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Το μουσείο
των αποξηραμένων
συναισθημάτων»
Θοδωρής Κούκιας

10:00–11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Παρουσίαση του εφηβικού βιβλίου Το μουσείο των αποξηραμένων
συναισθημάτων και διαδραστικό παιχνίδι με τους μαθητές
από τον συγγραφέα Θοδωρή Κούκια. Τα παιδιά θα έχουν
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην ομορφιά και στην αξία
της διαφορετικότητας μέσα από ένα ιδιαίτερο παιχνίδι
συναισθημάτων, βασισμένο στην πλοκή του βιβλίου.

Σταμάτης Κεσόγλου

Αυτό το παραµύθι ξεκινάει µε µια αγελάδα που βόσκει σε
µια παλιά λιακάδα. Αργότερα μιλάει για ένα αγόρι, για έναν
µάγο και µια νύχτα, για το πρώτο αστέρι του κόσµου, για ένα
ποτήρι, µια γη κι ένα ψαράκι. Και το παραμύθι αυτό µιλάει,
βέβαια, για όλα αυτά, αλλά µερικές φορές µένει και σιωπηλό.
Πίσω, όµως, από τη σιωπή του κρύβεται ένα µικρό παράπονο
– ίσως γιατί το παραµύθι αυτό δεν είναι µόνο ένα παραµύθι,
αλλά η ίδια η ιστορία του κόσµου.

ΓΙΑ ΕΦΉΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΠ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Το τέταρτο αλογάκι»

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΚΑΙ Α’ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΕΞΩΣΤΗΣ»

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Ο Ναβίντ δεν ήρθε
για διακοπές»
Πάνος Χριστοδούλου

Με αφορμή την ιστορία του Ναβίντ, ο Πάνος Χριστοδούλου,
συγγραφέας και διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, συνομιλεί με τα παιδιά για το προσφυγικό
ζήτημα.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 9 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΕΦΉΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

12

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ Δ’ ΚΑΙ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Διονύσης Λεϊμονής

Ένα αλογάκι, το τέταρτο αλογάκι που απόµεινε στον βυθό
των Αντικυθήρων από ένα τέθριππο της αρχαιότητας, θέλει
να βρει η παρέα των παιδιών που το προηγούμενο καλοκαίρι
αναζητούσαν µεταξύ ονείρου και πραγματικότητας το δέκατο
έβδοµο κιβώτιο από το ναυάγιο του Έλγιν. Έτσι ξεκινάει ένα
παιχνίδι σκέψης και γνώσης για ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτό
που έχει χαρακτηριστεί «Τιτανικός της αρχαιότητας». Βοηθοί
και «συνεργάτες» τους ο κύριος ∆ηµήτρης ο επιστήµονας
και µια γυναίκα αρχαιολόγος, η κυρία Αγγελική. Γιατί, άραγε,
το τέταρτο αλογάκι δεν ανέβηκε ακόµα στην επιφάνεια για
να πάρει τη θέση του στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών,
δίπλα στον Έφηβο, τον «Φιλόσοφο» και τον Μηχανισµό
των Αντικυθήρων; Η αποκάλυψη της αλήθειας µοιάζει
µε παραµύθι για µικρούς και µεγάλους, και αποτελεί ένα
διαδραστικό παιχνίδι, καθώς οι αναγνώστες µπορούν να
δώσουν τη δική τους εκδοχή, το δικό τους τέλος
στην ιστορία.

«Φελίξ, ένα παραμύθι
κι η ιστορία του κόσμου»

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Όταν το καλοκαίρι
συναντά τον χειμώνα»
Μαίρη Κανάκη

Μέσα από την προβολή καλοκαιρινών τοπίων, οι έφηβοι
φτάνουν στα ίχνη των πρωταγωνιστών της ιστορίας της
συγγραφέα και εκπαιδευτικού, και το ταξίδι στο όνειρο ξεκινά…
Ένα προγραμματισμένο ραντεβού των παιδιών με το καλοκαίρι
γίνεται η αφορμή για αφηγήσεις αυτοσχεδιασμού. Οδηγός τους
ένα τεράστιο κοχύλι!
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ Ε’ ΚΑΙ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΔΟΝΤΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Το μουσείο
των αποξηραμένων
συναισθημάτων»
Θοδωρής Κούκιας

Παρουσίαση του εφηβικού βιβλίου Το μουσείο των
αποξηραμένων συναισθημάτων και διαδραστικό παιχνίδι με
τους μαθητές από τον συγγραφέα Θοδωρή Κούκια. Τα παιδιά
θα έχουν την ευκαιρία να «ξεναγηθούν» στην ομορφιά και
στην αξία της διαφορετικότητας, μέσα από ένα ιδιαίτερο
παιχνίδι συναισθημάτων που βασίζεται στην πλοκή
του βιβλίου.
ΓΙΑ ΕΦΉΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

13

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Ο Μάνος Κοντολέων
ξαναγράφει τα κλασικά»«Το βιβλίο της ζωής
του Μεγάλου Γαργαντούα»,
«Ζήσε όπως ο Δον Κιχώτης»
Μάνος Κοντολέων

Ο Μάνος Κοντολέων συστήνει στα παιδιά δύο πολύ σημαντικά
κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως ο ίδιος τα
ξαναέγραψε σε ελεύθερη δική του διασκευή, δημιουργώντας,
παράλληλα, τους δικούς του ήρωες, πλάι σε χαρακτήρες
ασυμβίβαστα ρομαντικούς, ελεύθερους στην καρδιά, που
προτρέπουν και τα σημερινά παιδιά να συνεχίσουν να κυνηγάνε
τους δικούς τους ανεμόμυλους.

εργαστήρι μεταμορφώσεων, όπου ετερόκλητα αντικείμενα
συναντιούνται μέσα από το παιχνίδι δημιουργώντας τέχνη.
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ Α’- Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ-OPUS,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Δείγματα εξεταστικών
θεμάτων για την
Πιστοποίηση Επάρκειας
της Ελληνομάθειας»

ΓΙΑ ΕΦΉΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΠ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Από 1 ρολό χαρτιού…
σε καρέκλα, από σεφ…
αρχιτέκτονας και μία
στρουθοκάμηλος
εξ ουρανού»
Άννα-Μαρία Βλάσση

Οι ήρωες των βιβλίων Ο Μικρός Φρανκ Αρχιτέκτονας
και Ο μικρός Αρχιτέκτονας Άκης και η στρουθοκάμηλος
Ρωξάνη προσκαλούν τα παιδιά σε ένα δημιουργικό
14

Φλώρα Σπύρου

ΓΙΑ ΕΦΉΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΜΙΛΗΤΈΣ: Π. Δαγκόπουλος, Θ. Δαλπαναγιώτη,
Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα, Ν. Μπιρμπουτζούκη.
Συντονίζει ο πρόεδρος καθηγητής Ι.Ν. Καζάζης.

11:00–12:00

«Εργαστήρι Δημοκρατίας»
Πώς θα αισθανόσουν, τι θα σκεφτόσουν, πώς θα αντιδρούσες
αν ήθελαν να σου ελέγξουν τη σκέψη; Πώς είναι να ζεις σε
μια δικτατορία, όπου ακόμα και οι πιο αυτονόητες αλήθειες
αμφισβητούνται με την επιβολή και τη βία; Ποια είναι η ευθύνη
του πολίτη μέσα σε τέτοιες ή ανάλογες συνθήκες; Γύρω από
αυτά τα ερωτήματα περιστρέφεται το βιωματικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «2+2=5».

Παρουσίαση της υπάρχουσας σειράς εξεταστικών θεμάτων
για την αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
στα επίπεδα Β2-Γ1 και της λογικής που τα διέπει, με βάση
το σύστημα πιστοποίησης ελληνομάθειας του ΚΕΓ. Θα
παρουσιαστεί συνοπτικά το σύστημα πιστοποίησης και
τα ενδιαφέροντα εγχειρίδια πρακτικής εξάσκησης για την
ελληνική ως ξένη γλώσσα, σε όλες τις δεξιότητες
που αφορούν τις εξετάσεις.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τέτη Σίδερη

Πώς θα αισθανόσουν, τι θα σκεφτόσουν, πώς θα αντιδρούσες
αν θέλανε να ελέγξουν τη σκέψη σου; Πώς είναι να ζεις σε
μια δικτατορία, όπου ακόμα και οι πιο αυτονόητες αλήθειες
αμφισβητούνται με την επιβολή και τη βία; Ποια είναι η ευθύνη
του πολίτη μέσα σε τέτοιες ή ανάλογες συνθήκες; Γύρω από
αυτά τα ερωτήματα περιστρέφεται το βιωματικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «2+2=5».

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΠ»

«Εργαστήρι Δημοκρατίας»

12:00–13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Τόνοι, τόνοι και Τόνι»
Πάνος Χριστοδούλου

Ο Τόνι έχει ένα προβληματάκι με τους τόνους (όχι με τα ψάρια,
με τους άλλους της γραμματικής). Αλλά και οι τόνοι (όχι οι άλλοι
της γραμματικής, τα ψάρια) έχουν κι αυτοί ένα προβληματάκι
όταν ακούν τη λέξη «τόνοι» και δεν ξέρουν κα-θό-λου από
τόνους (γραμματικής). Ο συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου
θα είναι εκεί για να σας αφηγηθεί την τρελή ιστορία του Τόνι
που δεν έβαζε τόνους (γραμματικής) και για να σας μάθει τι
μπερδέματα δημιουργούνται όταν μπλέκουν Τόνι, τόνοι και
τόνοι!
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Οι Μικροί Εξερευνητές
ταξιδεύουν 3D»
Τριανταφυλλιά Τσακίρη

Ποτέ άλλοτε η εκπαίδευση δεν έγινε πιο διασκεδαστική! Για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα βιβλία της σειράς «Οι Μικροί
Εξερευνητές» ζωντανεύουν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας
επαυξημένης πραγματικότητας, τα μεγάλα μυστήρια του
διαστήματος, τα πλάσματα της φαντασίας, τα ψάρια του βυθού,
τα ζώα της φάρμας, κάνουν σαφάρι και ταξιδεύουν
στα μεγαλύτερα μνημεία του κόσμου. Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί
αυτόν τον μαγευτικό κόσμο, με μόνα εργαλεία το κινητό
ή το τάμπλετ μας, και φυσικά την ξεχωριστή σειρά βιβλίων
«Οι Μικροί Εξερευνητές».

15:00–16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΜΑΤΑΡΟΑ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Το παιδικό βιβλίο γνώσεων»

Παρουσίαση του βιβλίου και ανοιχτή συζήτηση με
εκπαιδευτικούς.
ΟΜΙΛΗΤΈΣ: Μένη Κανατσούλη, καθηγήτρια Παιδικής
Λογοτεχνίας στο ΤΕΠΑΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Καρακίτσιος, καθηγητής Παιδικής
Λογοτεχνίας στο ΤΕΠΑΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Σ. Παπαδάτος, (αναπληρωτής καθηγητής
στο ΤΕΠΑΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου).
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

16:00–17:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 5-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ iWRITE

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Το βιβλίο της ζωής
του Μεγάλου Γαργαντούα»
Μάνος Κοντολέων

Μαθητές της Λέσχης Ανάγνωσης της Ελληνογαλλικής Σχολής
Καλαμαρί συνομιλούν με τον συγγραφέα Μάνο Κοντολέων, με
αφορμή το βιβλίο του Το βιβλίο της ζωής του Μεγάλου Γαργαντούα,
μια ελεύθερη διασκευή του κλασικού έργου του Γάλλου
συγγραφέα Φρανσουά Ραμπελαί.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ /
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ

16:30–17:30
Εκδηλώσεις
ανοιχτές
στο κοινό

15:00–17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Νεοσσοί» - Εργαστήριο
Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Μοιραζόμαστε βιβλία, μοιραζόμαστε πατρίδες. Εργαστήριο
Διαπολιτισμικού Διαλόγου και δημιουργία χειροποίητης
εφημερίδας για ελληνόφωνα και αραβόφωνα παιδιά,
με τη Μυρσίνη Ζορμπά.
Εμψύχωση: Μυρσίνη Ζορμπά, μέλος του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ/ PRAXIS-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16

STAND ΤΗΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ταξιδέψτε στη Μαγική Χώρα
των Χρωμάτων!»
Εργαστήριο και γνωριμία με τη διάσημη Γαλλίδα εικονογράφο
παιδικών βιβλίων Marion Billet (Μαριόν Μπιέ). Αφηγείται στα
ελληνικά η συγγραφέας παιδικών βιβλίων, μεταφράστρια και
αφηγήτρια, Εύη Γεροκώστα.
Οι μικροί μας φίλοι ετοιμάζονται για ένα μεγάλο ταξίδι! Θα
εξερευνήσουν πόλεις και τοπία σε όλον τον κόσμο και θα
ολοκληρώσουν αυτήν τη συναρπαστική περιπέτεια... στη Νέα
Υόρκη, με ένα μεγάλο πικνίκ στο Σέντραλ Παρκ!
• Εργαστήριο στα γαλλικά και στα ελληνικά.
• Για παιδιά από 2 έως 10 ετών.
• Στο τέλος της εκδήλωσης, η εικονογράφος θα υπογράψει
αντίτυπα στο σταντ της Γαλλοφωνίας. Τα βιβλία θα πωλούνται
στα γαλλικά από το γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο «Le livre
ouvert» και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο (σταντ
της Γαλλοφωνίας, περίπτερο 13).
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ΤΗΝ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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17:00–18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Όταν η γοργόνα συνάντησε
τον Αλέξανδρο»

18:00–19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Η συγγραφέας και τα παιδιά της Δ' Δημοτικού του Αρσακείου
Σχολείου Θεσσαλονίκης θα σας οδηγήσουν σε μια περιπέτεια
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνοδηγός, ο θεατρικός
εμψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου, που θα σας βοηθήσει να
βρείτε τον Μέγα Αλέξανδρο. Εσύ θα ακολουθήσεις το μεγάλο
ταξίδι τους;

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Ένας φίλος για το φεγγάρι»

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 6-9 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Κατερίνα Δροσινού

Συμμετέχουν: Εβίτα Ζιούδρου, κλινική γλωσσολόγος,
λογοθεραπευτής, υπεύθυνη των Κέντρων Λόγου και
Μάθησης PLASIS WORLD, Κατερίνα Δροσινού, συγγραφέας,
Ανεμοσκορπίσματα – Διοργάνωση πάρτι και εκδηλώσεων,
Άννα Καρνή, εικονογράφος.
Οι εκδόσεις Αιγαίο παρουσιάζουν το βιβλίο της Κατερίνας
Δροσινού Ένας φίλος για το φεγγάρι σε εικονογράφηση της
Άννας Καρνή. Ελάτε ν’ ανοίξουμε μια πόρτα στον ουρανό και
να μάθουμε πώς ένα φεγγάρι μπορεί να γίνει φίλος με τον
ήλιο. Ένα υπέροχο παραμύθι που μας μιλάει για την αξία της
φιλίας, για τα ιδιαίτερα χαρίσματα του καθενός και για την
αγάπη που κάνει τα δύσκολα εύκολα.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 4-9 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟ

STAND ΤΗΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

Μουσικά παιχνίδια, ρυθμικές δραστηριότητες και
μουσικοκινητικά τραγούδια στα αγγλικά, με τη μουσικό Έφη
Μπαχτσεβάνα. Μια νέα πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας
των boomwhackers σε συνδυασμό με την αγγλική γλώσσα.
Τραγούδια από το βιβλίο θα παίξει η Boomwhackers Orchestra
του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

19:00–20:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ LE LIVRE OUVERT
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ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Το αλφαβητάρι των ποιημάτων»
Εύη Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου

Παρουσίαση του βιβλίου της Εύης Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου.
Συμμετέχει το 2ο Νηπιαγωγείο Πεύκων Θεσσαλονίκης με δύο
ποιήματα που μελοποίησε η Γιώτα Τσόκα
(τραγούδι: Ανθή Τασιούλη).

«FRA là-là!»

Εργαστήριο γλωσσικής αφύπνισης στα γαλλικά
Εμψυχώτριες: Σοφία Πασχαλούδη και Νατάσα Τόλιου.
Εργαστήριο 30' ευαισθητοποίησης στη γαλλική γλώσσα
για παιδιά 5 έως 7 χρονών. Με τραγούδια, παιχνίδια και
κατασκευές, οι μικροί μαθητές μαθαίνουν τις πρώτες λέξεις
σε καλή γαλλική προφορά!
Δεν απαιτείται η γνώση γαλλικών.

«Let’s play Βoomwhackers!»
- Παρουσίαση βιβλίου
και μουσικό εργαστήριο
Έφη Μπαχτσεβάνα

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

18:00–18:30

Τασούλα Τσιλιμένη

Η συγγραφέας θα παρουσιάσει στα παιδιά ένα τρυφερό παραμύθι
για την αξία της αλληλεγγύης, της προσφοράς, της αναγνώρισης,
της αποδοχής και της ταπεινότητας. Ένα βιβλίο-ύμνος στο μεγαλείο της αγάπης. Πρωταγωνιστές στην παρουσίαση αυτή είναι τα
παιδιά του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο θεατρικός εμψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου.

Ελισάβετ Τάρη

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 6-10 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

«Το μήνυμα της αγάπης»

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Έγινα εσύ κι έγινες εγώ»

Βράβευση μαθητών που συμμετείχαν στο μουσειοπαιδαγωγικό
πρόγραμμα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, με αφορμή την
Έκθεση Εικονογράφησης και Αφίσας από τα βιβλία του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου. Η περιδιάβαση στην έκθεση έργων σπουδαίων
εικονογράφων από τις εικονογραφήσεις βιβλίων του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου οδήγησε στην ανακάλυψη των κρυμμένων εργαλείων
της λογοτεχνίας για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Το
Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και οι Εκδόσεις Πατάκη καλούν
τους μικρούς τους φίλους στη μεγάλη γιορτή βράβευσης, όπου
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Σάββατο

θα ολοκληρωθεί το αφιέρωμα του Παιδικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης στον Βαγγέλη Ηλιόπουλο για την εικοσαετή
προσφορά του στην παιδική και νεανική λογοτεχνία. Ηθοποιοί
διαβάζουν τα κείμενα των παιδιών που διακρίθηκαν.

5 ΜΑΐΟΥ 2018

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΕΛΠΙΔΑ, AMAL»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Φτου ξελύπη»
Μαριέττα Κόντου

Συζήτηση για εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που
ασχολούνται με το προσφυγικό, με αφορμή το βιβλίο Φτου
ξελύπη της Μαριέττας Κόντου. Το γενναίο ταξίδι της ηρωίδας,
της Νουρ, που αγαπάει το νερό τόσο πολύ, που πιστεύει
ότι υπάρχει μια χώρα με κατοίκους νερένιους, που λέγεται
Κολυμβησία. Η διαδρομή είναι γεμάτη νοσταλγία για τα παλιά
και δύναμη για το άγνωστο μέλλον. Μια ιστορία πείσματος
και παιδικής αξιοπρέπειας, με φτερά στην πλάτη και σακίδιο
στους ώμους, που ξορκίζει τη λύπη με ένα «Φτου»! Η Αργυρώ
Σκίτσα, υπεύθυνη για την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα
«Σχεδία στην πόλη», ο Πάνος Χριστοδούλου, συγγραφέας και
διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και
η συγγραφέας του βιβλίου Μαριέττα Κόντου θα είναι εκεί για
να μας ξεναγήσουν στον κόσμο των παιδιών που αφήνουν
πίσω λυπημένες πατρίδες.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

20:00–21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

09:00–11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Μοιραζόμαστε βιβλία, μοιραζόμαστε πατρίδες. Εργαστήριο
Διαπολιτισμικού Διαλόγου και δημιουργία χειροποίητης
εφημερίδας για ελληνόφωνα και αραβόφωνα παιδιά,
με τη Μυρσίνη Ζορμπά.
Εμψύχωση: Μυρσίνη Ζορμπά, μέλος του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ/SOLIDARITY NOW-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10:00–11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Από μέσα μου»
Θοδωρής Παπαϊωάννου

«beegames - Brain Education
Events»
Νικόλαος Σακελλαρίου, Θεόδωρος Στεφάνου

Εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων. Τα παιδιά με τη
βοήθεια του τάμπλετ απαντούν σε ερωτήσεις μαθηματικών,
φυσικών επιστημών, γεωγραφίας, ορθογραφίας, περιβάλλοντος,
ιστορίας και λογοτεχνίας. Μαθαίνουν παίζοντας και
διασκεδάζοντας.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 10-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20

«Ο τρελός του χωριού»
Αν θυσιάζεις τον εαυτό σου για να πραγματοποιήσεις ένα όνειρο
που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των άλλων, δίχως να περιμένεις
αντάλλαγμα, τότε είσαι από εκείνους που ο κόσμος τούς
χαρακτηρίζει «τρελούς», επειδή δεν τους καταλαβαίνει. Ο ήρωας
της ιστορίας μας είναι ένας από αυτούς τους εκλεκτούς και είναι
αποφασισμένος να τα βάλει με το φοβερό Θεριό... Το παραµύθι θα
παρουσιαστεί δραματοποιημένο από τους µαθητές των Δ1 και Δ2
Τάξεων του Δηµοτικού Σχολείου Πενταλόφου, µε την καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών τους, Μαρίας Πανουσιάδου, Ειρήνης
Μαραγκού, και της µουσικού του σχολείου, Ευτυχίας Καβαλίκα.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Βασιλική Νευροκοπλή

«Ποιος διέκοψε το γεύμα της Τίγρης; Πού τη μετέφερε η παρέα
των παιδιών; Γιατί βάλθηκε να γρατζουνάει τα έπιπλα, να
κρεμιέται από το φωτιστικό και να ξηλώνει μάλλινες μπλούζες
και κάλτσες; Όλα θα μας τα πει. Πρώτα από μέσα της και
μετά…». Διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου, με μουσική,
από τον βραβευμένο συγγραφέα Θοδωρή Παπαϊωάννου.

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

«Νεοσσοί» - Εργαστήριο
Διαπολιτισμικού Διαλόγου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΠ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Κλικ στα ελληνικά»

Θα παρουσιαστεί η σειρά διδακτικών εγχειριδίων του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας «Κλικ στα ελληνικά», που απευθύνεται σε
όσους ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της
ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Το κοινό θα έχει την
ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα έξι σύγχρονα και καινοτόμα
βιβλία εκμάθησης της ελληνικής για τα αντίστοιχα επίπεδα
ελληνομάθειας Α1-Γ1.
Ομιλητές/Συντονισμός: Μαρία Καρακύργιου, Βικτωρία
Παναγιωτίδου. Συντονίζει ο πρόεδρος καθηγητής Ι.Ν. Καζάζης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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10:45–11:45
STAND ΤΗΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

Ήταν κάποτε ένα όνειρο που ήθελε να γίνει πραγματικότητα. Ήταν
το όνειρο ενός κοριτσιού, το όνειρο ενός αγοριού, μιας αρκούδας,
ενός πιγκουίνου, μιας σαρδέλας, μιας μέλισσας και ενός λουλουδιού. Όνειρα πολλά, αστεία, ρομαντικά, μαγικά, παιχνιδιάρικα.
Στον δρόμο τους συνάντησαν εμπόδια, βρέθηκαν μπροστά σε
αδιέξοδα και κάποιες φορές χάθηκαν εντελώς. Μια μέρα, όμως,
έγιναν κάτι πολύ καλύτερο απ’ ό,τι ονειρεύονταν. Ελάτε να τα γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε μαζί τους και να περάσουμε ονειρεμένα.

«Φιλοσοφούμε με τα παιδιά...
τους φίλους της σοφίας»

Ελληνογαλλική συνάντηση με τον πολυβραβευμένο και
μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες συγγραφέα παιδικών και όχι
μόνο βιβλίων, Michel Piquemal (Μισέλ Πικμάλ), και τον δημοφιλή
συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Φίλιππο Μανδηλαρά.
Η σειρά «Ο μικρός φιλόσοφος» πραγματεύεται καθημερινές
καταστάσεις των παιδιών. Για τα παιδιά, τα πάντα στη ζωή είναι
αντικείμενο έκπληξης, συζήτησης και ερωτήσεων. «Ο μικρός
φιλόσοφος» είναι μια συλλογή βιβλίων που διηγούνται, μέσα από
απλές ιστορίες, τα καθημερινά ερωτήματα και το συλλογισμό
ενός μικρού παιδιού.
Κι όταν το παιδί ανακαλύπτει τις περιπέτειες των θεών του
Ολύμπου, γραμμένες με απλό τρόπο, αλλά που προσφέρουν
κλασικές γνώσεις, κεντρίζεται το ενδιαφέρον και αποσπάται
όλη η προσοχή των μικρών αναγνωστών.
• Παρουσίαση στα γαλλικά και ελληνικά.
• Για μικρούς και μεγάλους.
• Στο τέλος της εκδήλωσης οι συγγραφείς θα υπογράψουν
αντίτυπα στο σταντ της Γαλλοφωνίας. Τα βιβλία θα πωλούνται
στα γαλλικά από το γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο «Le livre ouvert»
και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο και Παπαδόπουλος
(σταντ της Γαλλοφωνίας, περίπτερο 13) .

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

12:00–13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Γεωργία Βασιλειάδου, Γιώργος Τσούκαλης
Συμμετέχει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μικρός Μαέστρος».
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Ο Τζάστιν Γκρέι έχει βαρεθεί τους υπερήρωες και τα απίστευτα
κατορθώματά τους. Τη στιγμή, όμως, που αποφασίζει να παρατήσει τη Λέσχη Υπερηρώων και Μυστικών Πρακτόρων, βρίσκει
έναν άκρως απόρρητο φάκελο, που του αναθέτει την αποστολή
να σταματήσει ένα επικίνδυνο αέριο που απειλεί τον πλανήτη.
Παρόλο που δεν ξέρει τον αποστολέα, ο Τζάστιν αποφασίζει να
ακολουθήσει τις οδηγίες του γράμματος, και με τη βοήθεια συμμαθητών του ρίχνονται στο κυνήγι των στοιχείων που θα αναγκάσουν
τον Πρόεδρο της Αμερικής να πάρει μέτρα για να σταματήσει η
υπερθέρμανση του πλανήτη. Μέσα από ένα βιωματικό μυστήριο,
μαζί θα ιχνηλατήσουμε το ταξίδι του Τζάστιν. Τι θα έκανες εσύ αν
βρισκόσουν αντιμέτωπος με τα ίδια στοιχεία; Θα μπορέσεις να
λύσεις το μυστήριο και να σώσεις τον κόσμο; Ζήσε την περιπέτεια
και πάρε μέρος και εσύ στη μάχη ενάντια στην υπερθέρμανση του
πλανήτη μαζί με τη συγγραφέα Ελένη Ανδρεάδη.

11:00–12:00
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Τα βιβλία των Εκδόσεων
Παρισιάνου “ζωντανεύουν” και
μοιράζουν γνώση και χαρά»
Ο θίασος «Πλώρη» των Εκδόσεων Παρισιάνου σάς καλεί
σε ένα μαγικό ταξίδι διασκέδασης και γνώσης. Η νεράιδα
Φωτούλα, ο Λυκοτοσοδούλης και η Φοβεροσκουφίτσα, η
Σάλλυ το σαλιγκάρι, ο τρομερός ντετέκτιβ Ζίζης Ζιζηφιολάκης,
οι Δασούληδες, ο γιατρός-κλόουν, ο Βόλφι το λυκάκι και οι
υπόλοιποι ήρωες των παιδικών μας βιβλίων «ζωντανεύουν» και
συστήνονται επί σκηνής! Με τη βοήθεια των οπτικοακουστικών
μέσων και του κουκλοθέατρου, καθώς και με τη δράση των
ηθοποιών-εμψυχωτών, τα παιδιά αποκομίζουν γνώσεις μέσα από
το παιχνίδι και συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την πρωτότυπη,
διαδραστική παρουσίαση των Εκδόσεων Παρισιάνου.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 4-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Ήταν κάποτε ένα όνειρο»
Έλλη Πεταλά

Με τη συμμετοχή μαθητών της Α’ Δημοτικού
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.
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«Ο Τζάστιν Γκρέι και
οι Φύλακες της Γης»

Ελένη Ανδρεάδη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

«Θέλω να γυρίσω
στο σπίτι μου»

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 8 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΕΞΩΣΤΗΣ»

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

Η θεραπευτική χρήση των
παραμυθιών στην ψυχοθεραπευτική
διαδικασία (δραματοθεραπεία)
και η παρουσίαση του παραμυθιού
«Το ταξίδι μιας, τόσης δα,
μουντζούρας!».
Ξεκινώντας από το θεωρητικό κομμάτι ως προς τη χρήση των
παραμυθιών στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, και ιδιαίτερα
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βρουν οι μουτζούρες χώρο να εκφραστούν και να πουν
σε όλους, μικρούς και μεγάλους, «Είμαι περήφανος γι’ αυτό
που είμαι!».

στη δραματοθεραπεία, θα οδηγηθούμε στο πώς, τελικά,
δημιουργήθηκε το παραμύθι Το ταξίδι μιας, τόσης δα, μουντζούρας.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε, μέσα από μια μικρή βιωματική
δραστηριότητα, να ταξιδέψουμε και να μεταμορφώσουμε
τις προσωπικές μας μουντζούρες, από τη μοναξιά στην
ομαδικότητα… από το έξω προς το μέσα!
ΟΜΙΛΉΤΡΙΑ: Γιάννα Φραγκουλίδου.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΝΤΥΛΙ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 7 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

11:50–12:50
STAND ΤΗΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΛΌΦΩΝΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΊΟ «LE LIVRE
OUVERT»

13:00–14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Η ιστορία μιας μουτζούρας»
Μαριέττα Κόντου

Μια θυμωμένη μουτζούρα επαναστατεί και φέρνει τα πάνωκάτω, διεκδικώντας το δικαίωμά της να έχει ισότιμη θέση
πλάι στις τελείες, στα κόμματα, στα θαυμαστικά αλλά και
σε όλα τα άλλα σημεία στίξης! Ένα διαδραστικό παιχνίδι
για «μουτζουρωτές» και «διορθωτές», που επιβεβαιώνει την
ελευθερία των παιδιών να ονειροπολούν, να κάνουν λάθη
και να καμαρώνουν για το θαρραλέο μεγάλωμά τους μέσα
από αυτά! Η συγγραφέας Μαριέττα Κόντου θα είναι εκεί
με μπόλικη φαντασία, υλικά, χρώματα και την επιθυμία να
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Σοφία Καλαντζάκου, Ουρανία Καραγιάννη,
Μέλη της Θεατρικής Ομάδας Ομίλου Πειραιώς:
Νατάσα Αγγελοπούλου, Μαρία Δασκαλάκη,
Ελένη Καραγιάννη, Βασίλης Κουλόπουλος,
Ναντίνα Κυριαζή, Παναγιώτα Σκλαβενίτη

«Γνωρίζετε το μυστικό των
άγνωστων και ξεχασμένων
πριγκιπισσών;»

Ακούστε την ιστορία που έγραψε και αφηγείται
ο πολυβραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Philippe
Lechermeier (Φιλίπ Λεσερμέιερ). Με τη συμμετοχή του δημιουργού
κόμιξ Ορέστη Ερμείδη, θα ζωγραφίσουμε και θα γνωριστούμε στα
γαλλικά και τα ελληνικά!
Στο βιβλίο Πριγκίπισσες άγνωστες και ξεχασμένες υπάρχουν
ιστορίες, ανέκδοτα, μυστικά και πορτρέτα. Υπάρχουν πράγματα
που μας κάνουν να γελάμε, πράγματα που μας τρομάζουν και
άλλα που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό.
Στις Πριγκίπισσες άγνωστες και ξεχασμένες δεν υπάρχουν μόνο
πριγκίπισσες. Υπάρχουν, επίσης, βότσαλα, ομπρέλες και φιλιά.
Κήποι, πρίγκιπες, μαύρες πεταλούδες, χάρτες και μυστήρια.
Κι αγάπη, πολλή αγάπη, όπως πάντα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό...
• Παρουσίαση στα γαλλικά και ελληνικά.
• Για μικρούς και μεγάλους.
• Στο τέλος της εκδήλωσης, ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα
στο σταντ της Γαλλοφωνίας. Τα βιβλία θα πωλούνται στα γαλλικά
από το γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο «Le livre ouvert» και στα
ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο (σταντ της Γαλλοφωνίας,
Περίπτερο 13).

«Η Αλεξάνδρα, ο Παύλος
και το μυστήριο της λίμνης
Στυμφαλίας»

Δραματοποιημένη αφήγηση του παραμυθιού των Εκδόσεων του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Η Αλεξάνδρα, ο Παύλος
και το μυστήριο της λίμνης Στυμφαλίας της Σοφίας Καλαντζάκου,
σε εικονογράφηση Σπύρου Γούση. Η συγγραφέας εμπνεύστηκε
την περιπέτεια της μικρής Αλεξάνδρας και της παρέας της από
τον γνωστό μύθο με τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, που συνδέεται
με την περιοχή της λίμνης Στυμφαλίας, στην ορεινή Κορινθία.
Το παραμύθι θα ζωντανέψουν μέλη της Θεατρικής Ομάδας
Ομίλου Πειραιώς. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι
χειροτεχνίας και ζωγραφικής για παιδιά 6-12 ετών, με θέματα
εμπνευσμένα από το βιβλίο.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 6-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

14:00–15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Όταν ο Ράμπο γνώρισε
τη Ριρίκα»
Εύα Κασιάρου

Ο Ράμπο, ένας φιλήσυχος και καλοσυνάτος σκύλος,
αντιπαθεί, χωρίς να ξέρει γιατί, τις γάτες. Η ζωή του
αναστατώνεται όταν μια μέρα η κυρία Ευτυχία φέρνει στο
σπίτι μια αδέσποτη γάτα. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια
(ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα) τα παιδιά θα
εκφράσουν τις απόψεις τους και τα συναισθήματά τους για
ένα καινούργιο μέλος που θα έρθει στην οικογένειά τους, και
θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους να περνούν καλά μαζί
του για να ζουν ευτυχισμένοι.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 4 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ,
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΟΡΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Ο Μασκοφόρος Εκδικητής»
Σπύρος Γιαννακόπουλος

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Ο συγγραφέας Σπύρος Γιαννακόπουλος σας καλεί να γνωρίσετε
τον Μασκοφόρο Εκδικητή, έναν χαρακτήρα μυστηριώδη που
ψοφάει για περιπέτεια. Ποιος, όμως, κρύβεται πίσω από αυτήν
τη μάσκα; Έλα να το ανακαλύψεις μέσα από τις περιπέτειές του
και να φορέσεις τη μάσκα που θα έχει ετοιμάσει ειδικά για εσένα.

«Η κυρία Τσαγερό»
Όλγα Κουτμηρίδου

Η κυρία Τσαγερό μέσα από τις περιπέτειές της ανακαλύπτει τις
σημαντικές αξίες της φιλίας, της αγάπης και της αλληλεγγύης.
Μαζί με την παρέα της, την κυρία Γαλατιέρα, την κυρία Φουφού
και τον μικρό Τσαγεράκο, συναντάει το αναπάντεχο και
διδάσκεται την ομορφιά της ζωής. Μέσα από τα παιδικά μάτια,
οι ιστορίες της κυρίας Τσαγερό ζωντανεύουν και μας θυμίζουν
νοσταλγικά τα χρόνια της αθωότητας στην δεκαετία του 1960!

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 6-15 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε

15:00–16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Ο πρώτος πρώτος είναι και…
πολύ πρώτος! Αλλά δεν είναι
το 1!»

17:00–17:45
STAND THΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

Χριστίνα Ζουρνά, Αγγελική Φατίση

Μια εκπαιδευτική δράση με κέφι, παιχνίδι, ανάγνωση, θέατρο
και μαθηματικά, με αφορμή το βιβλίο Είμαι και ο πρώτος της
Άννα Τσεραζόλι (εκδόσεις Κέδρος). Με τη μαθηματικό Χριστίνα
Ζουρνά και τη χημικό Αγγελική Φατίση.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 7-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Το παιδί που έχει όνειρα
στα χέρια»
Αγγελική Λάλου

17:00–18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14
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«Η χαμένη κόρη»

Μαίρη Κολοβού, Βούλα Παπατσιφλικιώτη,
Κάκια Ξύδη

«Ζαχρά και Νικόλας»
Σοφία Πανίδου

«Στη μια σελίδα ειρήνη, στην άλλη πόλεμος. Δύο παιδιά
αντικριστά. Δύο ζωές με λόγια κοινά. Δύο δρόμοι παράλληλοι...
που θα τα οδηγήσουν κοντά». Δραματοποιημένη αφήγηση του
βιβλίου για παιδιά από τη συγγραφέα Σοφία Πανίδου.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Αφήγηση ελληνικής μυθολογίας και θεατρικό παιχνίδι στα
ελληνικά και τα γαλλικά
Εμψυχώτριες: Σοφία Πασχαλούδη, Νατάσα Τόλιου.
Εργαστήριο 45' αφήγησης και δραματοποίησης για παιδιά 8-11
χρονών. Με εναλλαγές αφήγησης και θεατρικού παιχνιδιού,
οι μαθητές ζουν «αλλιώς» τις περιπέτειες των ηρώων της
ελληνικής μυθολογίας.
Απαιτείται η ελάχιστη γνώση γαλλικών.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «LE LIVRE OUVERT»

Συμμετέχει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μικρός Μαέστρος».

16:00–17:00

«MythoΛογίες»

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 4 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Ένα στραγάλι πήρε τον κατήφορο…
και σώζει το περιβάλλον»
Ανθή Βαφειάδη

Αναφορά στο βιβλίο, διάβασμα αποσπασμάτων, με ταυτόχρονη
παρουσίαση πλαστικοποιημένων εικόνων από την/τις
Καρυάτιδες, και μερική αφήγηση του παραμυθιού μέσω
φωτογραφιών από το ίδιο το παραμύθι. Συζήτηση για την
επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην πατρίδα τους.

Ένα παραμύθι που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η συγγραφέας θ’ ανακαλύψει τον κόσμο και θα σώσει τα φυτά και
τα ζώα με τη βοήθεια των παιδιών του Αρσακείου Νηπιαγωγείου
Θεσσαλονίκης, του Γρηγόρη Βαλτινού και του Μέμου Μπεγνή.
Τα παιδιά θα παίξουν παιχνίδια και θα ζωγραφίσουν έναν κόσμο
όπως τον ονειρεύονται.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΟΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 4-7 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ
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18:00–18:45
STAND THΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

συγγραφέα-μουσικό Μαριβίτα Γραμματικάκη, με αφορμή
το νέο βιβλίο της Η καρδιά του βασιλιά (το τρίτο βιβλίο της
σειράς «Οι περιπέτειες του Ασηλάμπα Ντελασύ»),
σε εικονογράφηση της Κατερίνας Βερούτσου και μουσική
του Νίκου Ξανθούλη.

«Η Σαπερόν βάζει το κόκκινο
σκουφί και δρόμο παίρνει,
δρόμο…»

Αφήγηση του γνωστού παραμυθιού του Σαρλ Περό και θεατρικό
παιχνίδι στα ελληνικά και στα γαλλικά
Εμψυχώτριες: Σοφία Πασχαλούδη, Νατάσα Τόλιου
Εργαστήριο 45' αφήγησης και δραματοποίησης για παιδιά 8-11
χρονών. Με εναλλαγές αφήγησης και θεατρικού παιχνιδιού,
οι μαθητές ανατρέπουν τη δράση του γνωστού παραμυθιού.
Απαιτείται η ελάχιστη γνώση γαλλικών.

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

18:00–19:00
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Πώς δημιουργούμε
ένα εξώφυλλο»
Julia Kaegel

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 10 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ,
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΟΡΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο εργαστήρι, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς
δημιουργείται ένα εξώφυλλο, από την πρώτη ιδέα μέχρι την
εκτέλεση. Μαζί με τη συγγραφέα και εικονογράφο Julia
Kaegel, θα φτιάξουν ένα δικό τους εξώφυλλο χρησιμοποιώντας
γράμματα και χρώματα.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 8-13 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: GOETHE-INSTITUT THESSALONIKI

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Το κουτί του Σιλάν»
Άλκηστη Χαλικιά

Διαδραστική παρουσίαση του παραμυθιού της Άλκηστης Χαλικιά
σε εικονογράφηση της Ντανιέλας Σταματιάδη. Ένα μοναδικό
βιβλίο, από δύο βραβευμένες δημιουργούς, που προσεγγίζει το
προσφυγικό, ένα από τα πιο καίρια ζητήματα των ημερών μας,
με μεγάλη ευαισθησία και τρυφερότητα. Ελάτε να γνωρίσετε
τον Σιλάν και να μάθετε τι έχει καλά φυλαγμένο στο κουτί του!

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Κονσέρτο για λύκους
και κοντραμπάσο»
Μαρία Τερζάκη, Μίμης Σανδαλής

Ένα συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού, με οδηγό τα
συναισθήματα και όχι τις αισθήσεις μας, από τη

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 4 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μαριβίτα Γραμματικάκη
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ΑΙΘΟΥΣΑ 1

«Ακολουθώντας την καρδιά
ή τις αισθήσεις;»

19:00–20:00
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

20:00–21:00
Μουσικοθεατρικό δρώμενο για την αγαπημένη σειρά
βιβλίων με τους Λύκους του Γάλλου συγγραφέα Geoffroy
De Pennart. «Τα τρία γουρουνάκια, τα 7 κατσικάκια,
η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Πέτρος, πώς αντιδρούν όταν
ο λύκος ο κακός ξαναγυρνά πιο γυμνασμένος και πιο
μοντέρνος από ποτέ; Τελικά, ποιος από τη γνωστή
παρέα θα καταφέρει να πιάσει και να φάει τη μοναδική
λαχταριστή πιτούλα, το μοναδικό δώρο του Λουκά για
τη γιαγιά του, που αρχίζει να τσουλάει… όλο και πιο
γρήγορα, τραγουδώντας χαρούμενα και φεύγοντας όλο
και πιο μακριά;». Αυτά τα τρομερά ερωτήματα κρύβουν τις
απαντήσεις τους μέσα σε αυτές τις ανατρεπτικές ιστορίες
που ζωντανεύουν μέσω της δραματοποιημένης αφήγησης,
με ζωντανή πρωτότυπη μουσική από την ηθοποιό Μαρία
Τερζάκη και τον μουσικό Μίμη Σανδαλή.

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Εύα Κασιάρου

Ένα μικρό κλειδί, που από ένα τυχαίο γεγονός θα βρεθεί
ραμμένο με επιμέλεια στο στρίφωμα ενός παλτού, θα γίνει
η αιτία να διηγηθεί η γιαγιά Άννα σε όλους τον παιδικό της
έρωτα με ένα Εβραιόπουλο, τον Ιάκωβο, που χάθηκε στα
στρατόπεδα των Γερμανών κατακτητών, και να βρουν ένα
δαχτυλίδι καλά κρυμμένο. Ένας αγώνας αρχίζει, με σύμμαχο
τον εγγονό της και τον φίλο του, για να εντοπίσουν τον
Ιάκωβο και να του παραδώσουν το δαχτυλίδι. Μια ιδανική
ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία της Θεσσαλονίκης και
τα αξιοθέατά της μέσα από μια ιστορία αγάπης, μιας αγάπης
που η σπίθα της δεν έσβησε.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «LE LIVRE OUVERT»

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

«Το ξεχασμένο κλειδί»
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Κυριακή

«Νι Πι, ο τελευταίος πειρατής
του Αιγαίου»

6 ΜΑΐΟΥ 2018

Γιώργος Χατζόπουλος

Αντέχεις τα κύματα, τις φουρτούνες, τις ναυμαχίες, τις
μονομαχίες, τις δολοπλοκίες και τις προδοσίες; Θέλεις να δεις
πειρατές σαν τον Νι Πι και τον Βαρθολομαίο να μάχονται με
Έλληνες αξιωματικούς και Γάλλους φιλέλληνες, με Σειρήνες και
δράκοντες; Θέλεις να δεις όμορφες και σκληρές δεσποσύνες,
σαν τη Μαντμαζέλ Ελέν και τη Θεανώ, να τα βάζουν με δαίμονες
σαν τον Χασάν Μπαρμπαρόσα και να θυσιάζονται για την αγάπη
τους; Αν ναι, έλα σε αυτήν τη δραματοποιημένη παρουσίαση του
βιβλίου Ο Νι Πι, ο τελευταίος πειρατής του Αιγαίου και το νερό της
ζωής. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Ελευθερία Τέτουλα, Βαγγέλης
Μπόλλας, Βασίλης Ισσόπουλος, Νατάσσα Δαλιάκα και
ο μουσικός Θανάσης Παύλου.

10:00–11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

Τo Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης (ΕΚΕΔΙΣΥ), σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Ασύλου
του Παιδιού, παρουσιάζει το βιβλίο της Σχολής Γονέων, Γονείς,
μπορούμε να ελπίζουμε. Το βιβλίο παρουσιάζουν ο Νικόλαος
Ακριτίδης (προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας) και η Όλγα Μακρή (ψυχολόγος-σύμβουλος, ΚΕΔΔΥ
Ν. Χαλκιδικής). Την εκδήλωση συντονίζει ο εκπαιδευτικόςγονέας Αργύρης Ήργης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

21:00–22:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Λητώ Τσακίρη-Παπαθανασίου

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΆΘΕ ΗΛΙΚΊΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΊΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΟΜΙΛΗΤΈΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ: Νικόλαος Ακριτίδης, Όλγα Μακρή,
Αργύρης Ήργης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ

«Η περιπέτεια της Αδριανής»
Μουσικό παραμύθι (μουσική: Γιάννης Κοτσερίδης, τραγούδι:
Έλενα Γκατζά, προτάσεις επικοινωνίας από την ψυχολόγο και
εκπαιδεύτρια παιγνιοθεραπείας Όλγα Δημοπούλου). Κυκλοφορεί
υπό την αιγίδα της Unesco Πειραιώς και Νήσων. Το βιβλίο
αναφέρεται στην ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών, και
θα παρουσιαστεί από τη συγγραφέα με την ενεργή συμμετοχή
μαθητών των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής Fairyland.

11:00–12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: BOOKPOINTS-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

«Ποιος αξίζει να γίνει
βασιλιάς;»
Βούλα Παπατσιφλικιώτη

«Ιστορίες από βιβλιοπωλεία»

Η καθημερινότητα ενός μικρού βιβλιοπωλείου είναι πιο απίθανη
απ’ όσο μπορούμε να φανταστούμε. Και αυτό γιατί οι βιβλιόφιλοι
δεν είναι και οι πιο συνηθισμένοι άνθρωποι. Βιβλιοπώλες της
πόλης μας θυμούνται και μοιράζονται μαζί μας αστείες ατάκες,
πρωτότυπες στιχομυθίες, συγκινητικούς διαλόγους και μας
συστήνουν τον θαυμαστό, παράξενο κόσμο του βιβλιοπωλείου!
Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο Κωστής Ζαφειράκης,
δημοσιογράφος.

«Γονείς, μπορούμε να
ελπίζουμε»

Η συγγραφέας Βούλα Παπατσιφλικιώτη θα παρουσιάσει την
ιστορία με κουκλοθεατρική παράσταση, με τη συμμετοχή
των παιδιών.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 3-10 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΤΥΠΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Βόλτα με τη μαμά»
Κατερίνα Τζαβάρα

Μια ιστορία-παιχνίδι, ένα ανατρεπτικό παραμύθι αφιερωμένο σε
όλες τις μαμάδες. Οι αξέχαστες βόλτες και τα τρελά παιχνίδια με
τη μαμά που αναζητάμε όλοι, μικροί και μεγάλοι. Η συγγραφέας
θα παίξει θεατρικά με τις εικόνες και τις 10 διαφορετικές
ιστορίες του βιβλίου, παρέα με τα παιδιά του Παιδικού ΣταθμούΝηπιαγωγείου «Νηπιακός Κήπος».
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 4-7 ΕΤΏΝ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ
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ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μαθησιακές δυσκολίες δυσλεξία»

ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

Ένας οδηγός με ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα που
αφορούν κάθε γονιό: Μα είναι πανέξυπνο! Τι θα πει έχει
δυσλεξία; Πού πρέπει να απευθυνθώ; Πώς πρέπει να του
εξηγήσω; Πώς μπορώ να βοηθήσω εγώ;. Αυτές είναι μόνο
μερικές από τις συνηθισμένες ερωτήσεις που κάνουν συχνά
γονείς που ανησυχούν για τη σχολική πρόοδο του παιδιού
τους. Αυτές οι ερωτήσεις, ωστόσο, αρκετές φορές μένουν
αναπάντητες, όχι γιατί οι γονείς αδιαφορούν, αλλά γιατί
δυσκολεύονται να πάρουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Αυτή
είναι η αποστολή του νέου βιβλίου της πανεπιστημιακού
Σουζάνας Παντελιάδου: Να απαντήσει σε όσο το δυνατόν
περισσότερες ερωτήσεις για τις μαθησιακές δυσκολίες του
παιδιού σας, είτε είναι προσχολικής, είτε σχολικής, είτε
εφηβικής ηλικίας.

Τι γίνεται όταν ένα αγόρι παίρνει τη βαλίτσα του, αποφασίζοντας
το ταξίδι του, και στον δρόμο συναντά τις Μαγεμένες της
Θεσσαλονίκης; Ποιες μαγικές διαδρομές χαράσσονται εκ
νέου στους εκπαιδευτικούς δρόμους, όταν στο τιμόνι είναι
η Δημιουργική Γραφή, η μνήμη και η φαντασία; Ποιο νόημα
αποκτούν η φιλία, η προσφυγιά, ο ξενιτεμός, η διαφορετικότητα;
«Τι παίρνουμε, τελικά, μαζί μας φεύγοντας» με μια βαλίτσα στο
χέρι και μια μαγεμένη σκέψη στο μυαλό; Η εκδήλωση γίνεται με
αφορμή την έκδοση του Μουσείου Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας,
των Νίκη Κάντζου-Φυλλιώς Νικολούδη.
Συντονίστριες: Ευαγγελία Κανταρτζή, διευθύντρια Μουσείου
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Βασιλική Πλιόγκου, πρόεδρος
ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης.
Εισηγητές: Ειρήνη Λαρδούτσου (νηπιαγωγός, συνεργάτης
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Ma Δημιουργική
Γραφή, Med, Εκπαίδευση Ενηλίκων), Σωτήρης Γάκος (ΜΑ
Δημιουργικής Γραφής, υποψήφιος δρ Φιλολογίας).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ

12:00–13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Κοσμοποντικοί 1.
Απειλή από τον πλανήτη
Μπλούργκο»
Τζερόνιμο Στίλτον

Φίλοι μου, είμαι ο Τζερόνιμο Στίλτον, ο πιο διάσημος
συγγραφέας του κόσμου, και σας περιμένω όλους στην
Παιδική Γωνιά, για να σας παρουσιάσω τη νέα σειρά
βιβλίων μου «Κοσμοποντικοί». Θα ταξιδέψουμε μαζί στο
απέραντο διάστημα για να αντιμετωπίσουμε τον επικίνδυνο
Μπλούργκο, θα παίξουμε ένα υπέροχο ποντικοπαιχνίδι και
τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από ένα βιβλίο μου.
Θα περάσουμε φανταστικά!

«Με οδηγό τη Δημιουργική
Γραφή: Το αγόρι που
συνάντησε τις Μαγεμένες»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
– ΟΜΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

12:30–13:00
STAND ΤΗΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

«Maman, je t’aime»

Εργαστήριο γλωσσικής αφύπνισης στα γαλλικά.
Εμψυχώτριες: Σοφία Πασχαλούδη, Νατάσα Τόλιου.
Εργαστήριο 30' ευαισθητοποίησης στη γαλλική γλώσσα για
παιδιά 5 έως 7 χρονών. Με τραγούδια, παιχνίδια και κατασκευές,
οι μικροί μαθητές θα δείξουν την αγάπη τους με καλή γαλλική
προφορά!
Δεν απαιτείται η γνώση γαλλικών.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «LE LIVRE OUVERT»

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Η Λούνα και το γαλάζιο
δωμάτιο»

Η Λούνα είναι ένα ήσυχο παιδί, τόσο ήσυχο, που οι μεγάλοι
ανησυχούν όταν τη βλέπουν να κάθεται μόνη και να ονειροπολεί.
Της αρέσει πολύ να πηγαίνει στο σπίτι της γιαγιάς της.
Μόλις εκείνη αποκοιμιέται, μπαίνει στα γαλάζια σχέδια της
ταπετσαρίας που είναι κολλημένη στον τοίχο του δωματίου
και μας παίρνει μαζί της στα φανταστικά ταξίδια της. Ένας
ρεμβασμός για τη διαφορετικότητα, μια τρυφερή ματιά σε αυτό
που ονομάζουμε φάσμα του αυτισμού. Το βιβλίο των Magdalena
Guirao Jullien-Christine Davenier επεξεργάζεται και παρουσιάζει
διαδραστικά η θεατροπαιδαγωγός Δανάη Τανίδου.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 4 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
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13:00–14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Τα τραγούδια του
Τριγωνοψαρούλη»
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Σε συνεργασία με τη χορωδία του Αρσάκειου Δημοτικού
Σχολείου Θεσσαλονίκης.
Έχουμε πάρτι! Τα τραγούδια του Τριγωνοψαρούλη
κυκλοφόρησαν ξανά, με αφορμή τούς εορτασμούς για τα «20
Χρόνια Τριγωνοψαρούλης». Τα τραγούδια που όλα τα παιδιά
ξέρουν και αγαπούν, θα ακουστούν από τους μαθητές της
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χορωδίας του Αρσάκειου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης.
Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, και ο Τριγωνοψαρούλης με
τον συγγραφέα του Βαγγέλη Ηλιόπουλο θα μας αποκαλύψουν το
μυστικό της επιτυχίας τους: την αγάπη των φίλων τους.

μουσείου. Πλέον, έχει μείνει μόνο ένα! Θα καταφέρει ο Σέρλοκ
και οι φίλοι του να λύσουν το απίστευτο μυστήριο την τελευταία,
κυριολεκτικά, στιγμή; Πάρτε μέρος σε ένα παιχνίδι μυστηρίου,
ως βοηθοί της διάσημης και πιο απίστευτης παρέας νεαρών
ερευνητών! Ετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό παιχνίδι μυστηρίου
της Ομάδας Gamecraft, με αφορμή το βιβλίο του Σαμ Χερν.

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Γκρεμίζουμε τους τοίχους:
Και πίσω πάλι»
Φραντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη,
Νίκος Μυτιληναίος

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 7 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Ο Άλκης, που αγαπάει πολύ το τένις, έρχεται αντιμέτωπος με
έναν περίεργο γείτονα που πετάει πίσω τα κίτρινα μπαλάκια
του σε άθλια κατάσταση. Άραγε, αυτό θα τον σταματήσει; Η
συγγραφέας Φραντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη, που πιστεύει
ακράδαντα ότι όλοι οι τοίχοι μπορούν με τον κατάλληλο τρόπο
να γκρεμιστούν, μαζί με τα παιδιά θα βοηθήσει τον μικρό
Άλκη να πλησιάσει το όνειρό του! Επίσης, θα ακουστεί το
τραγούδι που έγραψε ο μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής
Νίκος Μυτιληναίος, ειδικά για το βιβλίο «Και πίσω πάλι». Μια
πρωτότυπη κατασκευή που θα φτιάξουν στο τέλος όλοι μαζί, θα
είναι το πιο όμορφο αναμνηστικό για κάθε παιδί.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

13:30–14:15
STAND ΤΗΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

Χαρά Μητσιοπούλου, Πέτρος Γκοσιόπουλος

Ο εικονογράφος Πέτρος Γκοσιόπουλος θα μιλήσει για το παραμύθι
και την εικονογράφησή του. Παρουσίαση από τη συγγραφέα Χαρά
Μητσιοπούλου. Στην αρχή γίνεται αναφορά στη σπουδαιότητα των
παραμυθιών στη ζωή μας. Εν συνεχεία γίνεται μέσα από εικόνες και
σύντομα κείμενα η παρουσίαση του βιβλίου Το ξεχωριστό κορίτσι.
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΟΣ

15:00–16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Maman, je t’aime»

Ελάτε να γνωρίσουμε τον τρομερό Φαραώ Τροφοχαμών και να
σώσουμε την όμορφη Φρουτοπάτρα, αντιμετωπίζοντας πεινασμένα μάφιν, θυμωμένους υδατάνθρακες και όχι μόνο. Σύμμαχός μας
ο μυστικός πράκτορας 00-Φρεσκοσπανάκης. Ένα ταξίδι γεμάτο
απρόσμενες γεύσεις, εκπλήξεις, παιχνίδια και προπαντός εμπειρίες
που κάνουν τη ζωή μας πιο πλούσια, υγιεινή και γευστική!
Στο τέλος θα έχουμε γίνει όλοι μας σαΐνια στην υγιεινή διατροφή!

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «LE LIVRE OUVERT»

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Η Ακαδημία της Οδού
Μπέικερ: Ο Σέρλοκ Χολμς και
το εξαφανισμένο διαμάντι»
Ομάδα Gamecraft

Ένα από τα διασημότερα μουσεία στον κόσμο βρίσκεται στο
επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Όχι για καλό λόγο
όμως! Κάθε βράδυ, μπροστά στα μάτια του έκπληκτου φύλακα,
εξαφανίζεται ένα άγαλμα από την αρχαιοελληνική συλλογή του
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«Το μυστικό της
Τροφοπυραμίδας»
Πηνελόπη Μωραΐτου

Εργαστήριο γλωσσικής αφύπνισης στα γαλλικά.
Εμψυχώτριες: Σοφία Πασχαλούδη, Νατάσα Τόλιου.
Εργαστήριο 30' ευαισθητοποίησης στη γαλλική γλώσσα για
παιδιά 5 έως 7 χρονών. Με τραγούδια, παιχνίδια και κατασκευές,
οι μικροί μαθητές θα δείξουν την αγάπη τους με καλή γαλλική
προφορά!
Δεν απαιτείται η γνώση γαλλικών.

14:00–15:00

«Τα παραμύθια στη ζωή μας
και η σπουδαιότητά τους,
παρουσίαση του παραμυθιού
‘‘Tο ξεχωριστό κορίτσι’’».

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Το ταξίδι των παπουτσιών»
Μαριάννα Τεγογιάννη

Με αφορμή τον τίτλο του βιβλίου, θα ταξιδέψουμε σε κόσμους
παραμυθένιους, αλλά ταυτόχρονα μη ουτοπικούς και απόλυτα
σημερινούς, αγγίζοντας ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας,
που ενδεχομένως να έχουμε ξεχασμένες. Μελωδίες, συζήτηση,
ζωγραφική και δραματοποίηση θα συμπληρώσουν το παζλ,
ανοίγοντας ένα τεράστιο παράθυρο αισιοδοξίας και χαμόγελου
που έχουμε όλοι ανάγκη.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 8 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
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ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΕΛΠΙΔΑ, AMAL»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Τα βιβλία κάνουν καλό
στα μωρά»

ΟΜΙΛΗΤΈΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ: Marie Bonnafé, ψυχίατρος,
ψυχαναλύτρια, Γρηγόρης Αμπατζόγλου, Χριστίνα Χατζηδημητρίου.

17:00–18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Η μυρμηγκοφωλιά»
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικού χαρακτήρα. Τα παιδιά
θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντά ζωντανά
έντομα και αληθινά απολιθώματα εκατομμυρίων ετών, και
να μάθουν πώς λειτουργεί μια ζωντανή αποικία μυρμηγκιών,
χρησιμοποιώντας την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη σωστή
διαχείριση των φυσικών πόρων, και πώς απολιθώματα από ζώα
που έζησαν εκατομμύρια χρόνια πριν έχουν διατηρηθεί μέχρι
σήμερα και τι πληροφορίες μάς δίνουν.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Ο πειρατής της
Μονεμβασιάς»

Γιώργος Αντωνάκης, Χρήστος Γουσίδης

Μαριλένα Καββαδά, Γρηγόρης Βαλτινός

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 3-99 ΕΤΏΝ, ΜΕ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΩΣΊΒΙΟ!
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

18:00–19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Η δύναμη των εσωστρεφών
για παιδιά και εφήβους»

Πώς να βοηθήσετε το εσωστρεφές παιδί σας να αναπτυχθεί και
να πετύχει σε έναν εξωστρεφή κόσμο.
ΟΜΙΛΗΤΈΣ: Ελισάβετ Γεωργιάδου, ιδρύτρια και νηπιαγωγός
του Σχολείου της Φύσης, Κατερίνα Χατζηκαλλία, ψυχολόγοςνευροψυχολόγος, Χριστίνα Κανατάκη, δημοσιογράφος.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: KEY BOOKS

ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΕΞΩΣΤΗΣ»

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

«Ο Θόδωρον και
το προσφυγόπουλο»
Κοσμάς Τσίναλης

ΟΜΙΛΉΤΡΙΑ: Όλγα Κουτμηρίδου.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
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«Το παιχνίδι των δοντιών»

Ρία Φελεκίδου

Είναι αλήθεια πως η ζωή μας μερικές φορές θυμίζει παιχνίδι.
Άλλες φορές, όμως, καθόλου… Εκείνες τις στιγμές δεν πρέπει
να μένει κανείς με σταυρωμένα χέρια, αλλά να ψάχνει ή να
εφευρίσκει παιχνίδια που να μοιάζουν με αληθινή ζωή. Ένα
τέτοιο παιχνίδι θα μάθει στον Αμπντούλ ο πατέρας του. Η Ρία
Φελεκίδου θα είναι εκεί για να σας μάθει πώς να παίζετε αυτό
το αλλιώτικο παιχνίδι και για να σας γνωρίσει με τον Αμπντούλ
και την οικογένειά του! Εσείς θα πρέπει να τους βοηθήσετε να
πάρουν μερικές σημαντικές αποφάσεις. Πώς; Με τη βοήθεια
μιας ζυγαριάς, ζωγραφίζοντας και γράφοντας λέξεις κλειδιά! Και
όταν όλα πάρουν τον δρόμο τους, θα τραγουδήσετε όλοι μαζί –τι
άλλο;– το τραγούδι «Το παιχνίδι των δοντιών»!

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 10-13 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μπλουμ! Ταξιδάκι με λέξεις,
νότες και εικόνες»
Μπλουμ! Σε ένα ρυάκι από σταλαγματιές ονείρου! Στον κόσμο
της φαντασίας που γεννούν οι λέξεις, οι νότες και οι εικόνες
όταν συνταξιδεύουν στις σελίδες... ενός αλλιώτικου παιδικού
μουσικού εικονοβιβλίου, στο CD του οποίου τραγουδά και η
Ελένη Πέτα. Κοντά μας και τα παιδιά από το Σχολειό της Φύσης.

Ο συγγραφέας Γιώργος Αντωνάκης και ο εικονογράφος Χρήστος
Γουσίδης παρουσιάζουν τη νέα αστυνομική περιπέτεια των
τριών γνωστών μας φίλων, του Οδυσσέα, του Θωμά και της
Ραλλούς, στη Μονεμβασιά. Γνωρίζουμε την ιστορία της παλιάς
πολιτείας, δοκιμάζουμε τα φαγητά που έτρωγαν οι Βυζαντινοί
και μαθαίνουμε πώς ζωγραφίζονται οι βυζαντινές εικόνες.

ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΕΛΠΙΔΑ, AMAL»

Στέλλα Μιχαηλίδου

Συμμετέχει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Παιδικόραμα».

16:00–17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

«Προσοχή στις ευχές»

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Το Σκουπιδονήσι του Ωκεανού»
Μερόπη Μάττα

Παιδική παράσταση-δραματοποίηση του ομώνυμου παραμυθιού
από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α' Δημοτικού των
εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος». Το Σκουπιδονήσι του
Ωκεανού της Μερόπης Μάττα, με εικονογράφηση από τη Λιάνα
Δενεζάκη, είναι ένα υπέροχο οικολογικό παραμύθι για μικρά
και μεγάλα παιδιά. Μια περιπέτεια που μας ταξιδεύει στον
πανέμορφο Ωκεανό αλλά και στο Σκουπιδονήσι του, ένα νησί
φτιαγμένο από σκουπίδια. Ελάτε να διασκεδάσουμε,
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να παίξουμε και να μάθουμε πώς μπορούμε να προστατέψουμε
το περιβάλλον, παρέα με τους ήρωες του βιβλίου τον Φίνι
το δελφίνι, τη Λώνα τη χελώνα, τη Νέρι τη νεράιδα του
περιβάλλοντος και πολλούς άλλους.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΑ

19:00–20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Το νου σου»

Μαρία Κουτσανοπούλου
Συμμετέχει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μητέρα».
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Το όνειρο του Παντοφλίνου»
Αλεξάνδρα Μητσιάλη

Ο Παντοφλίνος παραπονιέται διαρκώς γιατί δεν βλέπει όνειρα, και
οι φίλοι του αποφασίζουν να τον βοηθήσουν. Όμως, το αντικείμενο
που του χαρίζουν γι’ αυτόν τον σκοπό ασκεί στον Παντοφλίνο
παράξενη επίδραση. Η Μπουκίτσα, ο Τσίφτης, η Κοντέσα, ο Μένιος
και ο Σοφούλης βλέπουν τον φίλο τους να αποµακρύνεται ολοένα
και περισσότερο από την παρέα τους και από τον πραγματικό
κόσµο. Μέχρι που το σπίτι του κυρίου Ευριπίδη κινδυνεύει. Μέχρι
που ο Πέρσης έχει μια καταπληκτική ιδέα. Μέχρι που καταφθάνει
φουριόζα και αποφασισµένη η Σαµπρελίνα. Μέχρι που ξεσηκώνεται
ολόκληρη η γειτονιά. Και τότε… Την ιστορία θα ζωντανέψουν
θεατρικά οι μαθήτριες και οι μαθητές του πρώτου τμήματος
της Δ΄ τάξης του 41ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, σε
θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Γενοβέφας Κτενίδου. Επιμέλεια
διασκευής: Αλεξάνδρα Μητσιάλη. Μουσική: Ειρήνη Σκιαδαρέση.
Εικαστικά: Μαρία Κατσαρού. Τεχνική υποστήριξη: Κώστας
Στρατίκης. Γενική υποστήριξη: Βούλα Αθανασιάδου.

Εκδηλώσεις
στα περίπτερα
των εκθετών
και Παράλληλες
εκδηλώσεις

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ /41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20:00–21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Μικροί εξερευνητές
βιβλιοθήκης»

Καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα «Σχεδία στην πόλη».
Επιδαπέδιο παιχνίδι. Τα παιδιά, εξερευνώντας παιδικά βιβλία,
μαθαίνουν, μέσα από δοκιμασίες και παιχνίδια γνώσεων, για
το βιβλίο, τη γραφή, τη λογοτεχνία και τη βιβλιοθήκη.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ 6-10 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»
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Εκδηλώσεις στα
περίπτερα των εκθετών

Παράλληλες
εκδηλώσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΐΟΥ 2018

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΊΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

17.00

19:00-20:00

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΉΣ ΝΟΜΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ

Η εικαστικός Μαρίνα Στελλάτου ζωγραφίζει μπροστά στα παιδιά, με τα
παιδιά και για τα παιδιά εικόνες από το βιβλίο του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου «Το σπίτι το δικό μας». Την Παρασκευή μαζί με τη ζωγράφο
θα βρίσκεται και ο συγγραφέας για να υπογράφει τα βιβλία
των παιδιών από τη σειρά «Μικρά Βήματα - Μεγάλοι Δρόμοι».

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΊΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Η Λέσχη ανάγνωσης για παιδιά της Παιδικής Κεντρικής Βιβλιοθήκης που
συντονίζει η παιδαγωγός και συγγραφέας Στέλλα Γουλτίδου
θα πραγματοποιήσει τη συνάντησή της στο Περίπτερο της Διεύθυνσης
Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΐΟΥ 2018
11:00-12:00

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚΔΌΣΕΩΝ ΠΟΡΦΎΡΑ
«Το μυστικό της Τροφοπυραμίδας»

Παιδικό εργαστήρι για την υγιεινή διατροφή και τη νηστεία με τη
συγγραφέα-εκπαιδευτικό Πηνελόπη Μωραΐτου. Ένα ταξίδι γεμάτο
απρόσμενες γεύσεις, εκπλήξεις, παιχνίδια και εμπειρίες που κάνουν τη
ζωή μας πιο πλούσια, υγιεινή και γευστική!

12:00-12:45

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ THE COMIC CON

«Σχεδιάζοντας με τον Thierry Capezzonne»

Ο Γάλλος σχεδιαστής Thierry Capezzonne μαθαίνει στους μικρούς μας
φίλους πώς να σχεδιάζουν τους αγαπημένους τους ήρωες!

12:00-13:00

12.00
KAI 18.00

17:30

20:00-21:00

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚΔΌΣΕΩΝ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ

Σας περιμένουμε όλους στο περίπτερο των Εκδόσεων Παπαδόπουλος
παρέα με τη συγγραφέα Φραντζέσκα Αλεξοπούλου- Πετράκη για να
μάθουμε τον τρόπο και να ονειρευτούμε μαζί με μάτια ανοιχτά!

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΉΣ ΝΟΜΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ

Η εικαστικός Μαρίνα Στελλάτου ζωγραφίζει μπροστά στα παιδιά, με τα
παιδιά και για τα παιδιά εικόνες από το βιβλίο του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου «Το σπίτι το δικό μας». Την Παρασκευή μαζί με τη ζωγράφο
θα βρίσκεται και ο συγγραφέας για να υπογράφει τα βιβλία
των παιδιών από τη σειρά «Μικρά Βήματα - Μεγάλοι Δρόμοι».

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚΔΌΣΕΩΝ ΠΑΡΙΣΙΆΝΟΥ

Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα
πλούσιο διαδραστικό πρόγραμμα. Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού και
διαγωνισμός-έκπληξη με πολλά δώρα!

ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚΔΌΣΕΩΝ ΔΙΆΠΛΟΥΣ

Η συγγραφέας, νηπιαγωγός &amp; ειδική παιδαγωγός Λητώ ΤσακίρηΠαπαθανασίου για την αξία του μουσικού παραμυθιού ως υλικό
αυθεντικής επικοινωνίας. Μαζί της &amp; οι μικροί μαθητές των
Κέντρων Προσχολικής Αγωγής Fairyland.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΐΟΥ 2018
11:30-12:30

«Ένας θησαυρός καλά κρυμμένος»

Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί με τη συγγραφέα-εκπαιδευτικό Πηνελόπη
Μωραΐτου έναν κρυμμένο θησαυρό και να ζήσουμε μια
περιπέτεια, παρέα με τους ήρωες του βιβλίου! Μια διαδραστική
ξενάγηση για να γνωρίσουμε τον ορθόδοξο χριστιανικό ναό.
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Στο πλαίσιο του αφιερώματος στη Γαλλοφωνία, μικροί και μεγάλοι θα έχουν
την ευκαιρία να απολαύσουν έργα Ελλήνων εικονογράφων, με θέμα τα γαλλικά
γλυκά. Κρουασάν, προφιτερόλ, τάρτες, μακαρόν και άλλα πολλά και λαχταριστά,
ζωγραφισμένα με τον ιδιαίτερο τρόπο κάθε δημιουργού!
ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΊ: Μάρω Αλεξάνδρου, Λήδα
Βαρβαρούση, Κατερίνα Βερούτσου, Σοφία Γαλή, Νίκος Γιαννόπουλος, Βάσω
Γιαρένη, Εύα Δανιήλ, Φωτεινή Δεδούση, Πέρσα Ζαχαριά, Ναταλία Καπατσούλια,
Παναγιώτης Καρώνης, Σταύρος Κιουτσιούκης, Έφη Κοκκινάκη, Σίσυ Κυλερτζή,
Νίκη Λεωνίδου, Δέσποινα Μανώλαρου, Κριστίν Μενάρ, Ρένια Μεταλληνού, Θέντα
Μιμιλάκη, Μάρια Μπαχά, Ντιάνα Νασιοπούλου, Πωλίνα Παπανικολάου, Γρηγόρης
Περίκο, Αθηνά Πετούλη, Θοδωρής Ράκκος, Γιώργος Σγουρός, Μαρίνα Στελλάτου,
Φωτεινή Στεφανίδη, Μαργαρίτα Ταλιαδώρου, Ευστράτιος Τζαμπαλάτης, Ελένη
Τσαλδίρη, Εύη Τσακνιά, Λία Φωτιάδου, Ζωή Χωριατέλλη

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΩΝ
Οι 80 Έλληνες εικονογράφοι, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
«Εικονογράφοι από την Ελλάδα» (Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο πλαίσιο της
ΔΕΒΘ 2017), παρουσιάζονται σε μικρούς και μεγάλους μέσα από λόγια και εικόνες.

ΈΚΘΕΣΗ ΙΤΑΛΏΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΩΝ
Στην αερογέφυρα που ενώνει τα περίπτερα 13 και 15 της ΔΕΒΘ φιλοξενούνται
τα έργα 18 καταξιωμένων Ιταλών εικονογράφων. Πρόκειται για πρωτοβουλία
της Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια και του Γραφείου Πολιτισμού
της Περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια. Η έκθεση περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, σε
συνεργασία με τα κατά τόπους ιταλικά μορφωτικά ινστιτούτα.
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΟΙ: Beatrice Alemagna, Anna και Elena Balbusso, Chiara Carrer,
Mara Cerri, Sara Fanelli, Philip Giordano, Roberto Innocenti, Federico Maggioni,
Giovanni Manna, Lorenzo Mattotti, Simona Mulazzani, Simone Rea, Sergio Ruzzier,
Arianna Vairo, Alessandro Sanna, Guido Scarabottolo, Pia Valentinis, Olimpia
Zagnoli.

ΓΩΝΙΆ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΜΟΥ ΒΙΒΛΊΑ»
Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης θα λειτουργεί Γωνιά Ανάγνωσης για τους
βιβλιόφιλους μέχρι τεσσάρων ετών, για να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των
βιβλίων.
ΤΑ ΒΙΒΛΊΑ ΠΡΟΣΈΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΚΔΌΣΕΙΣ: Άγκυρα, Αιώρα, Κέδρος, Μεταίχμιο,
Μίνωας, Πατάκη, Τόπος, Τζιαμπίρης-Πυραμίδα.

ΓΩΝΙΆ «ΜΙΚΡΌΣ ΠΡΊΓΚΙΠΑΣ»

Η μία από τις δύο αίθουσες εκδηλώσεων της Παιδικής Γωνιάς είναι αφιερωμένη
στην αγαπημένη ιστορία μικρών και μεγάλων.

ΒΙΒΛΊΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΠΡΟΣΈΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΚΔΌΣΕΙΣ:
Μεταίχμιο, Μίνωας, Πατάκη, Τζιαμπίρη-Πυραμίδα και το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος.

«ΆΣΠΡΟΣ ΚΆΜΠΟΣ, ΜΑΎΡΑ ΒΌΔΙΑ… ΤΙ ΕΊΝΑΙ;»
Στο περίπτερο 14 περπατάμε (και) σκυφτοί, για να διαβάσουμε τα χνάριααινίγματα που θα υπάρχουν. Οι απαντήσεις τους;
Κάπου στην Παιδική Γωνιά…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
Ηλίας Νικολακόπουλος, αντιπρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
Ιουλία Σκουνάκη, ταμίας Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος ΔΕΘ-HELEXPO
Έλλη Χρυσίδου, αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος των Ελλήνων εκδοτών
Mε τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων
Υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διεύθυνση Γραμμάτων)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Διευθυντής Έκθεσης: Μανώλης Πιμπλής
Υπεύθυνη Οργάνωσης Παραγωγής Έργου: Νόπη Χατζηγεωργίου
Αρχιτέκτονας: Κατερίνα Κούσκουρα
Γραφιστικός Σχεδιασμός: Faze Design
Διοργάνωση Πολιτιστικού Προγράμματος: Παυλίνα Χατζηγεωργίου
Διοργάνωση Εκδηλώσεων Παιδικού, Εφηβικού, Εκπαιδευτικού Βιβλίου:
Εύη Γεροκώστα
Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών: Κατερίνα Ηλιοπούλου
Διοργάνωση Φεστιβάλ Μετάφρασης: Αυγή Δαφερέρα
Δημόσιες Σχέσεις: Δέσποινα Δημητριάδου
Δημοσιότητα, Προβολή και Επικοινωνία: Βασίλης Κιμούλης
Οργάνωση και Προβολή Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού:
Μαριάννα Σωτηροπούλου, Ελένη Σουκούρογλου
Τεχνική Υποστήριξη: Λευτέρης Μπλέτσας
Eπιμέλεια Κειμένων: Δημήτρης Αλεξάκης
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

