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Εκδηλώσεις για οργανωμένες
ομάδες μαθητών

09:00–10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 

«Σας παρακαλώ, μην το διαβάσετε»
Δημήτρης Μπογδάνος
Σ’ ένα φτωχικό ψαροχώρι, κάθε πρωί, στις αυλές και στα πα-
ράθυρα των σπιτιών, μικρές εκπλήξεις περίμεναν τους κατοί-
κους. Όμως ποιος κυκλοφορούσε τις νύχτες δίχως ν’ αφήνει 
ίχνη; Ελάτε να ακούσετε την ιστορία από τον συγγραφέα 
Δημήτρη Μπογδάνο, να ακολουθήσετε τα ίχνη και να μάθετε 
τι πραγματικά συνέβη.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5-6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 

«Οι περιπέτειες του μικρού Κοπέρνικου»
Μαριαλένα Παπατριανταφύλλου
Η ηθοποιόςΜαριαλένα Παπατριανταφύλλου (θεατρική ομάδα 
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ) και οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος παρουσιάζουν 
τα βιβλία Ο μικρός Κοπέρνικος και ο πόλεμος των άσπρων 
και Ο μικρός Κοπέρνικος και το πάρκο των δεινοσαύρων των 
συγγραφέων Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α’, Β, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

10:00-11:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο λαμπερός πολεμιστής»
Βασιλική Νευροκοπλή
Το παραμύθι θα δραματοποιήσουν οι μαθητές της Γ΄ τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής με την βοήθεια 
των εκπαιδευτικών  Ιωάννη Κασαμάκη, Όλγας Καραγιάννη και 
Μαρίας Παυλίδου.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1
(Στο πλαίσιο 
του αφιερώματος
στις Ισπανόφωνες
χώρες)

«Δείτε την καρδιά» - Αφήγηση παραμυθιών
Γιώργος Ευγενικός
Παραμύθια της καρδιάς, του σεβασμού και της αγάπης από 
την ισπανική προφορική παράδοση. Ένας μαγικός καθρέφτης 
από τη Βαλένθια θα βρει νύφη του βασιλιά. Ένα σπαθί απ’ 
το Τολέδο θα φέρει το σεβασμό. Και ένα δακτυλίδι από την 
Ανδαλουσία θα κερδίσει την αγάπη. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

9 ΜΑΐΟΥ 2019
Πέμπτη
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Τα Παραμύθια της Ίμβρου στη 
Θεσσαλονίκη»
Εύη Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου
Μια πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Παραμύθια της Ίμβρου 
στη συμπρωτεύουσα, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη. Η Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου συναντά τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Β’ τάξης, για ένα ταξίδι 
στην Ίμβρο, μέσα από τους μύθους, τους θρύλους, τα παραμύ-
θια, τις παραδόσεις αλλά και την ιστορία του νησιού.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ

10:00-12:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ» 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Μονόλογοι από το Αιγαίο» - Θεατρικό 
εργαστήριο
Σοφία Βούλγαρη, Τζένη Καραβίτη
Το εργαστήριο στηρίζεται στο βιβλίο Μονόλογοι από το Αι-
γαίο, που περιλαμβάνει 27 μαρτυρίες ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων, όπως αυτές καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια  
θεατρικών εργαστηρίων σε δομές φιλοξενίας. Τα εργαστήρια 
πραγματοποιήθηκαν στο  πλαίσιο του προγράμματος «κι αν 
ήσουν εσύ;», που υλοποιείται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

11:00-12:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο μάγος του 13»
Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου
Η συγγραφέας Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου σας περιμένει για να 
σας διηγηθεί από κοντά την ιστορία του μάγου της οδού Ελπί-
δας 13 που φέρνει με τα μάγια του το χιόνι. Τι θα γίνει όμως αν 
όλοι οι μάγοι της οδού Ελπίδας ενώσουν τις δυνάμεις τους; 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6-7 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο γίγαντας» και «Αφαιρέθηκα!»
Θοδωρής Παπαϊωάννου
Είναι ένας γίγαντας στο σχολείο που δεν αφήνει σε ησυχία 
τον αδερφό μου, όλο δουλειές τού βάζει. Έτσι, δεν έχει χρόνο 
για να παίξει μαζί μου. Μία είναι η λύση: Να παρακολουθήσω 
τον γίγαντα, να μάθω τι ακριβώς κάνει κι έπειτα... να τα βάλω 
μαζί του!
Κάθε φορά που ο πίνακας της τάξης γεμίζει με αριθμούς, συν 
και πλην και ίσον, ο Αχιλλέας μπερδεύεται. Έτσι, γυρίζει προς 
τα μεγάλα παράθυρα της τάξης απ’ όπου ακούγονται ένα 
σωρό ήχοι. Και τότε... κάνει τα δικά του Μαθηματικά!

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ -Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Το όνειρο του Ιωάννη»
Έλσα Μυρογιάννη
«Σεβαστέ πατέρα, αναχωρώ». Γιατί φεύγει κανείς από την 
πατρίδα του; Πόσο κοστίζει το χτίσιμο μιας μεγάλης καριέρας; 
Κι ακόμη, ποιος ήταν ο άνθρωπος που κάλεσαν οι Έλληνες να 
τους κυβερνήσει όταν τα επιτεύγματα της Επανάστασης του 
1821 φαίνονταν να καταρρέουν;Οι μαθήτριες και οι μαθητές 
μαζί με τη συγγραφέα Έλσα Μυρογιάννη θα προσπαθήσουν 
να δώσουν απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα ερωτήματα και να 
γνωρίσουν τον άνθρωπο και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια 
μέσα από σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του στην 
Ευρώπη.   

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΚΟΣΜΟΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μια φορά κι έναν καιρό ένα ελαφάκι»
Περικλής Δουβίτσας
Προσπαθήσαμεναμάθουμετηνπραγματικήιστορίατουμικρού-
ελαφιούπουέφυγεαπότονΖωολογικόκήπο! Οεκδότηςτης 
«Νεφέλης» μάςδιαβάζειτοβιβλίοτηςΡοδούλαςΠαππάενώβλέ-
πουμετιςεντυπωσιακέςεικόνεςπουέφτιαξεγι’αυτό ηΣέλιαΣω-
φραίστηνέατουςσυνεργασία.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΔΙΔΩ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο Λύκος Ζαχαρίας ονειρεύεται τον Ωκεανό» 
- Θεατρικό παιχνίδι και κουκλοθέατρο
Ειρήνη Δερμιτζάκη
Ο πιο γλυκός λύκος, ο λύκος Ζαχαρίας, από την ομότιτλη 
σειρά βιβλίων των εκδόσεων Παπαδόπουλος, ονειρεύεται 
τoν Ωκεανό και ρίχνει άγκυρα στο Θερμαϊκό. Θα μάθουμε τα 
πάντα για το ταξίδι του. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-7 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

12:00-13:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο Σήφης λέει…»
Μαίρη Κανάκη
Βιωματικό εργαστήριο για την καλλιέργεια του προφορικού 
λόγου και της κριτικής σκέψης. Δίνει την ευκαιρία για διάλογο, 
ενισχύει την ικανότητα των παιδιών να εκφράζονται δημόσια 
και να γίνουν καλοί ομιλητές και ακροατές. Τα παιδιά παίρ-
νουν θέση για θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά με 
αφορμή το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Μ. Κανάκη Ο Σήφης 
θέλει χώρο. 

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 11-15 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΔΟΝΤΙ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο Θεράπων και η στοιχειωμένη βίλα»
Σοφία Νέμα
Ο Θεράπων θα περάσει τις γιορτινές μέρες του Πάσχα στο 
χωριό του πατέρα του. Παρέα µε φίλους και ξαδέρφια απο-
λαμβάνει το παιχνίδι και την ανεμελιά των διακοπών. Όµως 
στο αρχηγείο τους, µια παλιά πέτρινη εγκαταλειμμένη βίλα, 
αρχίζουν να παρατηρούν παράξενα και ανεξήγητα φαινόμε-
να. Η παρέα των φίλων έρχεται αντιμέτωπη µε ένα φάντασμα 
που µόνο στόχο έχει να τους διώξει πάση θυσία από εκεί… 
Μια απίθανη περιπέτεια γεμάτη αγωνία και ανατροπές.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

Εκδηλώσεις  
ανοιχτές στο κοινό

18:00-19:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Εγώ, η μαμά και το μπιζελάκι της»
Ευαγγελία Παπαθανασίου 
Διαδραστική αφήγηση από τη συγγραφέα με τη συμμετοχή 
της εικονογράφου Βιβιάνας Κούκου. Όταν η  οικογένεια με-
γαλώνει, όλοι χαίρονται με τον μικρό αδερφό. Παράλληλα για 
το μεγάλο παιδί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Η μαμά 
βρίσκει τον τρόπο και όλα διορθώνονται, ενώ η μικρή, τυχαία, 
κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη... Η μαμά έχει ένα μικρό μικρό 
«μπιζελάκι» στην αγκαλιά της! Μια ιστορία για την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΏΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Τα περιστέρια θα γυρίσουν»
Τζένη Λιάππα, Λάζαρος Κιτσίδης, Μάγδα Ιωάννου
Παρουσίαση του εφηβικού βιβλίου του συγγραφέα Λάζαρου 
Κιτσίδη. Συμμετέχουν οι: Τζένη Λιάππα, λογοτέχνης-εκδότρια, 
Λάζαρος Κιτσίδης, Δημοτικό Πλατέος Θεσσαλονίκης-συγγρα-
φέας, Μάγδα Ιωάννου, επιμελήτρια-φιλόλογος.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 10 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΡΙΩΝΑΣ

19:00-20:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Το μαγικό φτερό»
Καλλιόπη Ουζούν Ανδρέου 
Η συγγραφέας Καλλιόπη Ουζούν Ανδρέου θα παρουσιάσει 
διαδραστικά την ιστορία της μικρής Τίμπη. Η Τίμπη είναι ένα 
σπουργίτι που ζει στο δάσος με τη μητέρα και τις αδερφές 
της. Έχει μια ιδιαιτερότητα που την κάνει ξεχωριστή. Η ιδιαι-
τερότητά της αυτή αποτελεί την αιτία να την περιγελούν οι 
συμμαθητές της. Όλα αλλάζουν όμως όταν έρχεται η Κόνυ το 
αηδόνι, μια καινούργια μαθήτρια στην τάξη, που εμπνέει την 
Τίμπη να πετύχει όλα της τα όνειρα. Μια ξεχωριστή ευκαιρία 
για όλα τα παιδιά να μάθουν πως η διαφορετικότητα είναι 
αυτή που δίνει νόημα στη ζωή. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΏΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ένα δώρο για τον παππού»
Ελένη Αναστασοπούλου
Ελάτε να μάθουμε, μέσα από τη μουσική και την αφήγηση, 
πόσο σημαντικός είναι ο παππούς και η γιαγιά στη ζωή μας! 
Πόσο ισχυρός είναι ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της θετικής 
εικόνας των παιδιών; Γιατί πρέπει να ακούμε και να συμβου-
λευόμαστε τον παππού μας; Πώς θα «κλέψουμε» λίγη από τη 
σοφία του ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά λάθη; Η Ελένη 
Αναστασοπούλου θα μας λύσει όλες αυτές της απορίες! 
Συμμετέχουν τα παιδιά από το «Σχολειό της Φύσης» και ο 
θεατρικός εμψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου. Το βιβλίο βρίσκεται 
στη βραχεία λίστα των βραβείων του Κύκλου του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου (IBBY).

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

20:00-21:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο λαμπερός πολεμιστής»
Βασιλική Νευροκοπλή
Το βιβλίο θα παρουσιαστεί δραματοποιημένο από μαθητές και 
μαθήτριες της Γ2 τάξης της εκπαιδευτικού Αναστασίας Καψά-
λη των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μάνα αγάπη μεγάλη»
Παραμυθωνία
Παραστατική αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από την Αντωνία 
Μπατσαλή. Μαζί της στον ήχο ο Ιωάννης Αχιλλέας Τσακτσί-
ρας. Τα παιδιά θα πασπαλιστούν με μπόλικη παραμυθόσκονη, 
θα ταξιδέψουν στην Παραμυθωνία και θα τραγουδήσουμε 
μαζί! Αφήγηση: Αντωνία Μπατσαλή. Φυσαρμόνικα και κρου-
στά: Ιωάννης-Αχιλλέας Τσακτσίρας.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) / 
ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ
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Εκδηλώσεις για οργανωμένες
ομάδες μαθητών

09:00-10:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Αόρατοι ρεπόρτερ –  
Η κατάρα της χαμένης Ατλαντίδας»
Άρης Δημοκίδης
Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη Σαντορίνη και όλα δεί-
χνουν πως είμαστε κοντά στην ανακάλυψη της χαμένης Ατλα-
ντίδας. Όμως ποιος θέλει να κρύψει την αλήθεια; Και ποιος, 
τελικά, θα λύσει το συναρπαστικό μυστήριο; Μια διασκεδαστι-
κή περιπέτεια, με ήρωες τους πιο παράξενους και επιδέξιους 
ρεπόρτερ του κόσμου! Ο συγγραφέας Άρης Δημοκίδης θα 
είναι εκεί για να σας αφηγηθεί την ιστορία.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-8 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η κουτσή κιθάρα πάει Θεσσαλονίκη!»
Μαρίνα Φραγκεσκίδου
Η Ρουζ, η Κουτσή Κιθάρα, έρχεται πρώτη φορά στη Θεσσα-
λονίκη. Θα αφηγηθεί την ιστορία της, διαδραστικά, και με την 
βοήθεια των παιδιών θα μάθει να φροντίζει τους φίλους της 
και κυρίως τον εαυτό της. Όλα αυτά μέσα σε 40λεπτά δράσης 
με χορό και παιχνίδι. Θα μοιράσει, επίσης, μπαλόνια και αγκα-
λιές αγάπης σε μικρούς και μεγάλους. Τέλος, θα μοιραστεί με 
το κοινό το μεγαλύτερο μυστικό του κόσμου: «Αγαπάμε τον 
εαυτό μας όπως ακριβώς είναι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε 
νααγαπήσουμε και τους άλλους».

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α’-Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΟΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Νι Πι, ο τελευταίος πειρατής  
του Αιγαίου και το νερό της ζωής» 
Γιώργος Χατζόπουλος 
1828. Aξιωματικοί του ελληνικού στόλου μαζί με τους γάλλους 
συμμάχους τους προσπαθούν να καθαρίσουν το Αιγαίο από 
τους πειρατές. Πειρατές με ονόματα όπως Γώγος ο Ξινόγα-
λος, Μήτσος ο Ταπεινός, Λάκης ο Ζόρικος αναζητούν τον θη-
σαυρό του Γάντζου του Σούσουρα. Δαίμονες σαν τον Χασάν 
Μπαρμπαρόσα γυρεύουν εκδίκηση. Όμορφες και σκληρές 
δεσποσύνες θυσιάζουν τη ζωή τους ή παρατάνε τα πλούτη 
τους και την καλοζωία τους για την αγάπη και τον έρωτα. 
Αδίστακτες Σειρήνες κλέβουν ψυχές, δράκοντες που φυλάνε 
θησαυρούς μιλάνε και δίνουν δεύτερες ευκαιρίες. Κύματα, 

φουρτούνες, ναυμαχίες, μονομαχίες, κρυμμένα μυστικά, 
ψέματα, προδοσίες, δολοπλοκίες, θυσίες, αλήθειες, η Ιστορία, 
ο Μύθος, ο θάνατος και, βέβαια, ο πολυτιμότερος θησαυρός 
της ζωής, που δεν είναι άλλος από…
Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Νι Πι, του τελευταίου πειρατή 
του Αιγαίου! Μπαίνοντας, αμολήστε τα πανιά και ακονίστε τα 
σπαθιά σας!

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΚΟΣΜΟΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Οι περιπέτειες του μικρού Κοπέρνικου»
Μαριαλένα Παπατριανταφύλλου
Η ηθοποιόςΜαριαλένα Παπατριανταφύλλου (θεατρική ομάδα 
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ) και οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος παρουσιάζουν 
τα βιβλία Ο μικρός Κοπέρνικος και ο πόλεμος των άσπρων 
και Ο μικρός Κοπέρνικος και το πάρκο των δεινοσαύρων των 
συγγραφέων Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α’, Β, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΔΙΔΩ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Επιγράφω»-Βιωματικό εργαστήριο  
για μαθητές Γυμνασίου
Δρ. Νίκη Οικονομάκη, Εργαστήριο Επιγραφικής  
και Παπυρολογίας ΑΠΘ (ΕΡΕΠ)
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Δρ. Κερασένια Παπαλεξίου, Ειδική 
Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας
Γνωριμία των μαθητών με την αλφαβητική γραφή στην αρχαία 
Ελλάδα και τον κόσμο των αρχαίων ελληνικών επιγραφών 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

09:00-11:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14

«Σκληρό καρύδι» - Θεατρικό εργαστήριο
Αντιγόνη Τσαρμποπούλου, Αφροδίτη Ρίζου
Το εργαστήριο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ελένης 
Σβορώνου  και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας και της αλληλεγγύης και την καλλιέργεια  της 
ενσυναίσθησης. Πραγματοποιείται στο  πλαίσιο του προγράμ-
ματος «κι αν ήσουν εσύ;», που υλοποιούν το Πανελλήνιο Δί-
κτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και η Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΏΝ ΤΑΞΕΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Α’ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

10 ΜΑΐΟΥ 2018
Παρασκευή
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10:00-11:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο πυροβάτης των αστεριών»
Θοδωρής Κούκιας
Παρουσίαση του εφηβικού βιβλίου Ο πυροβάτης των αστε-
ριών και διαδραστικό παιχνίδι με τους μαθητές από τον 
συγγραφέα και εκπαιδευτικό Θοδωρή Κούκια. Θέματα που 
απασχολούν τους νέους όπως η εξάρτηση από το Διαδίκτυο, 
η αναζήτηση  ταυτότητας, η αυτονομία, οι διαπροσωπικές σχέ-
σεις προσεγγίζονται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες 
βασισμένες στην πλοκή του βιβλίου.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η μύγα και η κανάτα» 
Μαρία Ιωάννου
Τι κοινό έχουν μια μύγα και μια κανάτα; Ελάτε να το ανακαλύ-
ψουμε μέσα από ένα παραμύθι για την αγάπη, τη φιλία και τη 
συντροφικότητα, μα πάνω απ’ όλα για τη δύναμη της θυσίας. 
Ένα παραμύθι που θυμίζει σε μικρούς και μεγάλους πόσο 
σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή της ζωής, 
καλή, ζόρικη, απρόβλεπτη ή μαγική. Μπορεί κι ένα παραμύθι 
για το γαργαλητό, γιατί όχι; Μη! Χαχαχα! Μη, καλέ! Χαχαχαα-
αα! Μέσα από ένα ευφάνταστο βιωματικό εργαστήρι δημιουρ-
γικής έκφρασης και γραφής θα γνωρίσουμε τους ήρωες του 
παραμυθιού και τις περιπέτειές τους.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο Κωστής και οι χαμένες λέξεις»
Στέργια Κάββαλου
Η ζωή του Κωστή αλλάζει μέσα σε ένα καλοκαίρι, αφού από 
κάτοικος Παγκρατίου γίνεται κάτοικος Αβινιόν. Και αυτό που 
φοβάται περισσότερο είναι μήπως χάσει τις λέξεις του. Για να 
τα καταφέρει, θα επινοήσει ένα παιχνίδι γραφής που μέρα με 
τη μέρα θα απλωθεί σε όλη την πόλη. Ελάτε να τον ακολουθή-
σουμε παρέα με τη συγγραφέα Στέργια Κάββαλου.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 10-11 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΚΟΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13
(Στο πλαίσιο 
του αφιερώματος
στις Ισπανόφωνες
χώρες)

«Δείτε την καρδιά» - Αφήγηση παραμυθιών
Γιώργος Ευγενικός
Παραμύθια της καρδιάς, του σεβασμού και της αγάπης από 
την ισπανική προφορική παράδοση. Ένας μαγικός καθρέφτης 
από τη Βαλένθια θα βρει νύφη του βασιλιά. Ένα σπαθί απ’ 
το Τολέδο θα φέρει το σεβασμό. Και ένα δακτυλίδι από την 
Ανδαλουσία θα κερδίσει την αγάπη. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10:00-12:00  
STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΠΝΟΗ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15  
– STAND 4

«Η κουτσή κιθάρα» 
Μαρίνα Φραγκεσκίδου 
Η Ρουζ υπογράφει την Κουτσή κιθάρα.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΟΗ

11:00-12:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μια τηγανιά πατάτες»
Ματίνα Παναγιωτελίδου
Το μυθιστόρημα της Ματίνας Παναγιωτελίδου μιλά για τις 
ανατροπές και τα ρίσκα στις ζωές των εφήβων. Για τη φάση 
εκείνη της ζωής τους που χρειάζεται να μείνουν πιστοί στον 
εαυτό τους, αλλά συγχρόνως να συμφιλιωθούν με τον κόσμο 
των ενηλίκων προσπαθώντας να βρουν την ισορροπία τους.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ&Α’-Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μνημεία και Μνήμες. 
Ανιχνεύοντας το μάρμαρο»
Ναντίνα Κυριαζή
Η εκπαιδευτική δράση προσεγγίζει με τρόπο διαδραστικό και 
παιδαγωγικό τη σχέση μαρμάρου-μνήμης. Λογοτεχνικά κεί-
μενα και μαρμάρινα αντικείμενα, διακοσμητικά ή αρχιτεκτο-
νικά γλυπτά γίνονται αφορμή για νέες ιστορίες. Κινούμαστε 
ανάμεσα σε δρόμους, πλατείες και μαρμάρινα μνημεία που 
εμπνεύστηκαν και κατασκεύασαν μαρμαρογλύπτες-καλλιτέ-
χνες και τεχνίτες. Τι συναισθήματα μας δημιουργούν όταν τα 
βλέπουμε; Ένας διάλογος των εποχών μέσα από κείμενα με 
κυριολεκτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΏΣ

STAND ΤΗΣ 
ΣΕΡΒΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14  
– STAND 1

Τελετή έναρξης της συμμετοχής της Εθνικής 
και Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης της 
Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην 
16η ΔΕΒΘ και παρουσίαση εικονογραφημένου 
βιβλίου με μικρές ιστορίες του συγγραφέα 
Πέταρ Κότσιτς
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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11:00-13:00  
STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΑΙΟΛΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 67

«Η συμμορία με τις μπλε κάλτσες»
Μιράντα Βατικιώτη
Ελάτε να γνωρίσετε τη Μιράντα Βατικιώτη, τη συγγραφέα 
της νέας παιδικής σειράς μυστηρίου «Η συμμορία με τις μπλε 
κάλτσες», στο περίπτερό μας!

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΟΛΟΣ

12:00-13:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Τη νύχτα που έσβησαν τ’ αστέρια»
Βασίλης Παπαθεοδώρου
Η Λένα Μανιέ, μαθήτρια της Γ’ Λυκείου, εξαφανίζεται. Κανείς 
δεν ξέρει το γιατί, κανείς δεν έχει καταλάβει κάτι, σε κανέναν 
δεν έχει πει τίποτα. Εννιά άτομα-αφηγητές προσπαθούν να δι-
καιολογήσουν, να συγκαλύψουν, να κατηγορήσουν. Ένα βιβλίο 
με αγωνία αλλά και χιούμορ, ένα αφήγημα-καθρέφτης όσων 
ζούμε και δεν τολμάμε να παραδεχτούμε.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ουφόψαρα - Στα πέρατα του σύμπαντος» 
Δημήτρης Μελικέρτης
Στον αστερισµό του Τετράγωνου & Πεινασμένου Κυνός, ένα 
ορφανό αγόρι εργάζεται στο άθλιο πανδοχείο του Ζεφιράτ 
και υποµένει την κακομεταχείριση των μεταλλωρύχων θαµώ-
νων. Ώσπου εµφανίζεται ο ταυρόµορφος ξένος µε το µυστη-
ριώδες πακέτο και η ζωή του ανατρέπεται. Μέσω ρηγµάτων 
στον χωροχρόνο, µεταφέρονται από τη Γη ο Ορέστης, µανι-
ώδης gamer, και η Βερενίκη, παθιασµένη µε το µποξ, και όλοι 
µαζί παρασύρονται στη δίνη µιας εξωφρενικής διαγαλαξιακής 
περιπέτειας. Γιατί τους καταδιώκει η αινιγµατική οργάνωση 
µε τα αρχικά ΧΧΑ; Πώς αντιδρούν απέναντι σε διαστηµικούς 
πειρατές, νοήµονα αστροσκάφη, ντρόουν, λεπτούς σούµο σάι 
και τέρατα όπως ο Τσιπουρόσαυρος Ρεξ; Ποια είναι η θαυµα-
τουργή ιδιότητα των «ουφόψαρων»; Μάχες, φιλίες, προδοσί-
ες, συγκρούσεις, διαφορετικά όντα και κόσµοι, οι ανατροπές, 
η αγωνία, το άγνωστο κι ένας έρωτας έξω απ’ τον χώρο και 
τον χρόνο συνθέτουν το πιο χιουµοριστικό, ασυνήθιστο και 
συναρπαστικό ταξίδι στα πέρατα του σύµπαντος.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

15:00-17:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Νεοσσοί»
Βιωματικό εργαστήριο για αραβόφωνους και ελληνόφωνους 
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία 
ποιητικής εφημερίδας. Συντονίστριες: Παυλίνα Μάρβιν, συγ-
γραφέας, Ελένη Σουκούρογλου, ψυχολόγος. 
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / PRAXIS 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Εκδηλώσεις  
ανοιχτές στο κοινό

17:00-18:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η αισθητική του παραμυθιού και όλα όσα 
σημαίνει αυτή για τις εκδόσεις Ανάτυπο»
Βασιλική Κατσαρέλια, Μαρία Ποπκιώση, Πάνος 
Μαβίδης, Μιχάλης Στυλιανόπουλος
Οι συγγραφείς θα μιλήσουν για τους ήρωές τους και πώς αυ-
τοί πήραν σάρκα και οστά μέσα από την εικονογράφηση αλλά 
και τον σχεδιασμό του βιβλίου από τις εκδόσεις Ανάτυπο.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6-9 ΕΤΏΝ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΤΥΠΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η κυρα-Διατροφή πρώτη στη μαγειρική»
Λητώ Τσακίρη-Παπαθανασίου
Αυτή την ιστορία, που με ευφάνταστο τρόπο βοηθά τα παιδιά 
να οικειοποιηθούν κανόνες σωστής διατροφής, θα μας πα-
ρουσιάσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τα παιδιά του 
πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού «Παιδικόραμα». 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ - ΠΥΡΑΜΙΔΑ

18:00-19:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μάθε τον Φόβο να νικάς»
Βούλα Παπατσιφλικιώτη
Η συγγραφέας, δημοσιογράφος και παιδαγωγός Βούλα Πα-
πατσιφλικιώτη θα παρουσιάσει σε μικρούς και μεγάλους το 
παραμύθι τηςΜάθε τον φόβο να νικάς. Μαθαίνουμε να νικάμε 
τους φόβους μας, με τους ήρωες του παραμυθιού να συνερ-
γάζονται με τα παιδιά σε μια ξεχωριστή και κουκλοθεατρική 
παρουσίαση! Στόχος μας το χαμόγελο και η ευτυχία!

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ»
Ομάδα Gamecraft
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου με αφορμή το νέο βιβλίο της 
σειράς Γίργκεν Μπανσέρους. 
Ο αγαπημένος σας Κλουζ, με τη βοήθεια της ομάδας 
Gamecraft, σας καλεί να επιλύσετε τους πιο περίπλοκους 
γρίφους. Απαραίτητες αποσκευές για το ταξίδι σας: παρατη-
ρητικότητα, καλή μνήμη, ένστικτο, φαντασία και πάνω απ’ όλα 
διάθεση για παιχνίδι!

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 7 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΠΝΟΗ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15  
– STAND 4

«Η κουτσή κιθάρα» 
Μαρίνα Φραγκεσκίδου 
Η Ρουζ υπογράφει την Κουτσή κιθάρα.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΟΗ

19:00-20:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ιστορίες παπουτσιών και ονείρων»
Έλλη Πεταλά
Εκδήλωση βασισμένη στα βιβλίαΑσημένια παπούτσιακαι Ήταν 
κάποτε ένα όνειρο (Εκδόσεις Πατάκη). Φοράμε τα παπούτσια 
μας, όχι στα πόδια,αλλά στα χέρια, τους δανείζουμε τη φωνή 
μας και εκείνα μάς διηγούνται την ιστορία της ζωής τους και 
τα όνειρά τους. Αναγνωρίζουμε διάσημα παπούτσια και διαλέ-
γουμε τα πιο αγαπημένα.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ / 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΘ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο μικρός μονομάχος»
Βασιλική Νευροκοπλή
Θα παρουσιαστεί από μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης 
του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 
υπεύθυνη καθηγήτρια την Ελένη Χειμαριού.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

20:00-21:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο Μαστροχαλαστής»
Νίνα Ζαφειρίου
Παρουσίαση βιβλίου. Μαζί μας θα είναι τα νήπια του πρότυ-
που βρεφονηπιακού σταθμού «Μητέρα».

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ – ΠΥΡΑΜΙΔΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ζεν για παιδιά» - «Ο Τίτο μαθαίνει  
να συγκεντρώνεται»
LouisonNielman&ThierryManes
Αφήγηση παραμυθιού και ασκήσεις γιόγκα για παιδιά με τη 
φιλόλογο και δασκάλα PranaVinyasaFlow®200RYT Κατερίνα 
Καραβαγγέλη
Ελάτε να διαβάσουμε παρέα την ιστορία του Τίτο και των 
συμμαθητών του και να ταξιδέψουμε σε ένα πανέμορφο 
καταπράσινο δάσος όπου  κατοικούν τα πιο αξιολάτρευτα 
πλάσματα του ζωικού βασιλείου. Μέσα από θέσεις της γιόγκα 
μαθαίνουμε πώς να διοχετεύουμε την ενέργειά μας σε ένα 
και μόνο πράγμα και έπειτα πώς να την κατευνάζουμε. Μια 
ιστορία της σειράς «Ζεν για παιδιά», που διδάσκει σε γονείς 
και παιδιά τρόπους για την εκτόνωση της υπερέντασης.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5 -10 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Εκδηλώσεις  
ανοιχτές στο κοινό

10:00-11:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Κατασκευαστής παραμυθιών, επιδιορθωτής 
ονείρων»
Νικόλας Ανδρικόπουλος
Με ποιο τρόπο τα όνειρά μας γίνονται πραγματικότητα; Πόσο 
πρέπει να προσπαθήσουμε για να γίνουν πραγματικότητα τα 
όνειρα αυτά; Ένας κατασκευαστής παραμυθιών και επιδιορ-
θωτής ονείρων ξέρει να μας πει το κόλπο για να φτάσουμε 
στα όνειρά μας! Ελάτε να μάθουμε τα μυστικά μέσα από 
μουσική και αφήγηση! Το βιβλίο του Νικόλα Ανδρικόπουλου 
από τις εκδόσεις Διάπλους βραβεύτηκε από τον Κύκλο Παιδι-
κού Βιβλίου με τον τίτλο του 1ου βραβείου συγγραφής για το 
έτος 2017 και θα παρουσιαστεί από τα παιδιά του Αρσακείου 
Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ο θεατρικός 
εμψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Αφηρημένα πορτραίτα!  
Από το ένα… στα πολλά!»
Ελένη Μπουντουρέλη, Ζωή Αντωνιάδη
Πρόκειται για μια δράση εικαστικού περιεχομένου. Τα παιδιά 
που θα συμμετάσχουν στη δράση θα  δημιουργήσουν ένα 
αφηρημένο πορτρέτο τού απέναντί τους,  χρησιμοποιώντας 
μια λεπτή διαφάνειαPVC και ανεξίτηλους μαρκαδόρους. Θα 
περιδιαγράψουν το πρόσωπο τού απέναντί τους και στη συ-
νέχεια θα το επεξεργαστούν με χρώματα επεμβαίνοντας σε 
αυτό, φτιάχνοντας έτσι τα δικά τους πορτρέτα βασισμένα σε 
γνωστά πορτρέτα διάσημων καλλιτεχνών. Στο τέλος τα πορ-
τρέτα των παιδιών, το ένα πάνω στο άλλο, θα αποκαλύψουν 
ένα ενιαίο πρόσωπο, που θα αποτελείται από το πλήθος των 
διαφορών και των ομοιοτήτων τους.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-13 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

11 ΜΑΐΟΥ 2019
Σάββατο
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11:00-12:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Σαν Αλ Σουρ και Κοκτώ»
Χρύσα Καραμήτρου
Η συγγραφέας Χρύσα Καραμήτρου, με τη βοήθεια της θεα-
τρικής ομάδας «Διθύραμβος εξ αμάξης», θα αφηγηθεί την 
ιστορία του παπαγάλου Σαν Αλ Σουρ, που έφτασε πρόσφυγας 
στην όμορφη Ρεματιά, έναν τόπο μακριά από τον δικό του, και 
της δεκαοχτούρας Κοκτώ Ντεκαοκτώ, που θα του συμπαρα-
σταθεί και θα τον υπερασπιστεί ώς το τέλος.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Στα κύματα της Έλλης»
Αντώνης Παπαθεοδούλου
Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν να ταξιδέψετε 
στα Κύματα της Έλλης, στις σελίδες του νέου βιβλίου των 
Αντώνη Παπαθεοδούλου & Ίριδας Σαμαρτζή. Με καπετάνιο 
τον συγγραφέα θα ταξιδέψουμε μαζί στις θάλασσες των συ-
ναισθημάτων ενός μικρού κοριτσιού, της Έλλης. Σαλπάρουμε 
το Σάββατο 11 Μαΐου στις 11:00 ακριβώς.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-8 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

11:00-13:00  
STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΑΙΟΛΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 67

«Η συμμορία με τις μπλε κάλτσες»
Μιράντα Βατικιώτη
Ελάτε να γνωρίσετε τη Μιράντα Βατικιώτη, τη συγγραφέα 
της νέας παιδικής σειράς μυστηρίου «Η συμμορία με τις μπλε 
κάλτσες»!

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΟΛΟΣ

12:00-13:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο ραφτάκος των λέξεων»
Αντώνης Παπαθεοδούλου, Τάσος Ράτζος
Οι ηθοποιοί της oμάδας θεάτρου «Μικρός Βορράς» μαζί 
με τον σκηνοθέτη Τάσο Ράτζο και τον συγγραφέαΑντώνη 
Παπαθεοδούλου θα ζωντανέψουν με τον δικό τους τρόπο την 
ιστορία του ράφτη που έραβε ρούχα με «λέξεις που ζεσταί-
νουνε, δροσίζουν κι ομορφαίνουν πιο πολύ απ’ όλα τα υλικά 
του κόσμου…». 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Είμαστε για δέσιμο» - Εργαστήριο 
καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας
Νίκος Λειβαδιώτης, Ράνια Καμπουράκη 
(εκπαιδευτικοί-βιβλιοδέτες) 
Με το βαλιτσάκι βιβλιοδεσίας «Τέλα και Σπάγκος» θα δέσει το 
κάθε παιδί με την τεχνική του καλύμματος το δικό του βιβλίο. 

(Ο Σπάγκος, ο κεραμιδόγατος πήρε το όνομά του από τους 
σπάγκους που χρησιμοποιούμε στη βιβλιοδεσία. Η Τέλα πήρε 
το όνομά της από το υλικό βιβλιοδεσίας «τέλα» που σημαίνει 
ύφασμα). Συμμετέχει η ΣΤ’ τάξη του Πειραματικού Σχολείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.). Το εργαστήριο είναι 
πλήρες όσον αφορά τη συμμετοχή αλλά είναι ανοιχτό για 
όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Αυτοί είναι για δέσιμο! 
Μήπως είσαι κι εσύ;

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΏΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ν.Π. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 116

«Οι κάλτσες του Κυρ-Λύκου»
Τατιάνα Φίνι
Η συγγραφέας και εικονογράφος Tatyana Feeney θα υπογρά-
φει αντίτυπα του βιβλίου Οι Κάλτσες του Κυρ-Λύκου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 67B

«Βούλες πράσινες, κόκκινες, μπλε…»
Ειρήνη Πετμεζά, Δανάη Κουζούπη
Πώς το όνειρο μιας μικρής γιαπωνέζας γίνεται πραγματικότη-
τα; Έλα να ακολουθήσεις την τέχνη της Γιαγιόι Κουσάμα ανα-
καλύπτοντας πώς κατάφερε να γίνει η πιο δημοφιλής σήμερα 
popart καλλιτέχνις! Βοηθοί μας το βιβλίο Από εδώ μέχρι το 
άπειρο (εκδόσεις Μέλισσα-MoMa) και οι πολύχρωμες βούλες!

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

13:00-14:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Le sac à trous de Zouzou»
Μαϊτέ Λαμπουντίγκ, Εύη Γεροκώστα
«Ελάτε, μπείτε στον ξέφρενο χορό του καλοκαιριού με την 
Μαϊτέ, την Εύη και τη Ζουζού. Σας περιμένουν, μη χάσετε αυτό 
το μαγικό ραντεβού !».Παρουσίαση, με τη μορφή εργαστηρί-
ου, του βιβλίου της συγγραφέως παιδικών βιβλίων και εικο-
νογράφου Maïté Laboudigue. Έχοντας προηγουμένως εργα-
στεί στη Monde  και το Magazine littéraire, γράφει πλέον και 
εικονογραφεί η ίδια τις ιστορίες της ανταμώνοντας με τους 
κόσμους άλλων συγγραφέων. Τη συγγραφέα θα συνοδεύσει 
η Εύη Γεροκώστα, αφηγήτρια, μεταφράστρια και συγγραφέ-
ας παιδικών βιβλίων. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα 
γίνεται ταυτόχρονη μετάφραση στα γαλλικά.Στο τέλος της 
εκδήλωσης, η προσκεκλημένη θα υπογράψει τα βιβλία της 
στα ελληνικά και γαλλικά στο σταντ του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης. 

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Πώς φτιάχνεται ένα βιβλίο»
Περικλής Δουβίτσας
O εκδότης της «Νεφέλης» μάς εξηγεί πώς φτιάχνεται ένα βι-
βλίο με βάση τα κείμενα της Ροδούλας Παππά και τις εικόνες 
που έφτιαξε γι’ αυτά ο Κώστας Μαρκόπουλος στη νέα τους 
συνεργασία.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

14:00-15:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Βικτώρια»
Λίνα Μουσιώνη
Μήπως βαρεθήκατε τους κανόνες; Μήπως θέλετε να κάνετε 
αυτό που αγαπάτε αλλά δεν τολμάτε να το ζητήσετε; Μή-
πως έχετε κέφι για διαγωνισμό σκανταλιάς; Ελάτε να γνω-
ρίσετε τη Βικτώρια. Σίγουρα θα σας βοηθήσει να βρείτε τον 
αληθινό υπέροχο εαυτό σας! Μη ξεχάσετε να φέρετε μαζί το 
κέφι και τη φαντασία σας!

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-8 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Χαριστική βιβλιοθήκη» 
Αντώνης Παπαθεοδούλου, Δικαίος Χατζηπλής
Ο Σοφοκλής διαλέγει ένα βιβλίο από τη δανειστική βιβλιοθή-
κη. Μόλις το ανοίγει ξεπετάγονται από μέσα αρκούδοι, ακρο-
βάτες, ιππότες, συναισθήματα, ταξίδια, γνώσεις, φαντασία, 
παιχνίδια... Έρχεται όμως η ώρα να το επιστρέψει. Δεν μπορεί 
να κρατήσει ούτε καν την αγαπημένη του σελίδα. Πρέπει να 
το επιστρέψει ΟΛΟ! Ή μήπως όχι; Ελάτε να το ανακαλύψουμε 
σε μια εκδήλωση γεμάτη περιπέτεια, γέλιο και παιχνίδι. Και να 
είστε σίγουροι ότι από όλα αυτά που θα κερδίσουμε παίζο-
ντας δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε απολύτως τίποτα.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

15:00-16:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Οι Μικροί Εξερευνητές ταξιδεύουν 3D»
Φιλιώ Τσακίρη
Παρουσίαση 6 βιβλίων Επαυξημένης Πραγματικότητας όπου η 
εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ IWRITE

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Παραμυθάκι ρεβιθάκι»
Ανθή Θάνου, Αλέξανδρος Μακρής
Παραμυθάκια ρεβιθάκια ένα σωρό στον δρόμο της Ανθής, 
της Μαρίας και του Αλέξανδρου. Θέλησαν να τα μοιραστούν 
με τα παιδιά του πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού «Νηπια-
κός Κήπος».

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ – ΠΥΡΑΜΙΔΑ

16:00-17:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η παράξενη παρέα του Ορφέα»
Βασίλης Κάργας
Η ηθοποιός Μαρία Παπαδοπούλου θα αφηγηθεί με διαδρα-
στικό τρόπο το παραμύθι ενώ θα ακολουθήσει θεατρικό 
παιχνίδι βασισμένο στους ήρωες του παραμυθιού.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Το μυστικό των βιβλίων»
Σωτήρης Γάκος, εθελοντές και μέλη της ΟΜΕΡ 
Θεσσαλονίκης
Θεατροπαιδαγωγικό δρώμενο. Ποιο είναι το μυστικό των 
βιβλίων και πώς γράφονται; Ο συγγραφέας Τικ Τακ απελπι-
σμένος ψάχνει να βρει βοήθεια για τις απαντήσεις μέσα στο 
βασίλειο των μικρών πραγμάτων. Ελάτε να τον βοηθήσουμε 
όλοι μαζί! Με αφορμή το ομώνυμο βιβλίο της Κατερίνας Καρι-
ζώνη, μια ομάδα υποψήφιων νηπιαγωγών καλεί τους μικρούς 
μας θεατές σε μια σειρά από θεατρικές ασκήσεις και παιχνί-
δια δημιουργικής γραφής. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΏΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α’-Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
(ΟΜΕΡ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΩΜΗ

17:00-18:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μουσικό εργαστήριο Boomwhackers»
Έφη Μπαχτσεβάνα
Θα παίξουμε μουσική με τα Boomwhackers, θα δημιουρ-
γήσουμε, θα εκφραστούμε, θα επικοινωνήσουμε και θα 
εκτονωθούμε. Με απλό, εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο 
θα παίξουμε ρυθμούς, μελωδίες και αρμονίες. Συναυλία με 
την Boomwhackers Orchestra του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Το μυστικό του δράκου»
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα ποιο είναι το μυστικό που κρύβει 
ο τεράστιος αυτός δράκος… θα έχουμε μουσική, θα παίξουμε 
με ατομική χειροτεχνία και θα είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα 
μέσα από τη διαδραστική αφήγηση του  παραμυθιού μας! Και 
όλα αυτά μαζί με τον συγγραφέα και τον εικονογράφο Αλέξη 
Φραγκούλη. Σας περιμένουμε όλους εκεί!

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-10 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ
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18:00-19:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο μικρός δράκος Καρύδας»
Ίνγκο Ζίγκνερ
Ο Γερμανός συγγραφέας Ίνγκο Ζίγκνερ θα είναι κοντά μας, 
για να μας γνωρίσει τον μικρό δράκο Καρύδα και την παρέα 
του, που αυτή τη φορά φτάνουν μέχρι την Άγρια Δύση. Εκεί, 
οι τρεις τους, ο δράκος Καρύδας, ο φαγανοδράκος Όσκαρ 
και η σκαντζοχοιρίνα Ματίλντα, στην προσπάθειά τους να 
ξεφύγουν από έναν τεράστιο βούβαλο, θα συναντήσουν 
πραγματικούς Ινδιάνους. Με διερμηνεία από τα γερμανικά στα 
ελληνικά.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: GOETHE-INSTITUTTHESSALONIKI/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Το χαμένο βιβλίο – Ο επίλογος»
Το αγαπημένο βιβλίο του Θοδωρή εξαφανίζεται μυστηριωδώς 
από την τσάντα του. Επτά δημιουργικά βιβλία της πόλης, πολ-
λοί μικροί/μικρές συγγραφείς και οι πιο γνωστοί επιθεωρητές 
καταφθάνουν στον τόπο του «εγκλήματος» και είναι έτοιμοι 
να φέρουν τα πάνω - κάτω! Όμως η λύση του μυστηρίου 
βρίσκεται μονάχα στη φαντασία των παιδιών! Σας περιμένου-
με σε ένα πρωτότυπο εργαστήρι όπου το θεατρικό παιχνίδι 
συναντά την τέχνη της δημιουργικής γραφής.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ BOOKPOINTS – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΒΙΒΛΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ MINDTHE-
BOOK, ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ, ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ, ΝΟΥΣ & ΓΝΩΣΗ, 
ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΥΝΝΕΦΟ, ΒΙΒΛΙΟ…ΙΔΕΕΣ

STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΚΟΚΚΙΝΗ  
ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 46

«Οι Χαρταετοί της Αγάπης»
Μερκούριος Αυτζής
Ένα αντιπολεμικό παραμύθι από τις εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή 
Δεμένη για παιδιά κάθε ηλικίας σε δραματοποιημένη αφήγη-
ση και παιχνίδια ρόλων για την ειρήνη, τη φιλία, την ελπίδα και 
την αγάπη.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ

19:00-20:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η Ζωή με τον μπαμπά»
Δημήτρης Τσιλινίκος
«Η μαμά λείπει... σε ταξίδι, οπότε κι εγώ ζω τη ζωή μου με το 
μπαμπά. Ο μπαμπάς λέει πως ζει τη ζωή του... με τη Ζωή του! 
Θα σας διηγηθώ για τις κρυφές υπερδυνάμεις του μπαμπά! 
Από τότε που η μαμά λείπει, ο μπαμπάς τα κάνει όλα μόνος 
του». Μια διαδραστική μουσική αφήγηση της ευφάνταστης 
και διασκεδαστικής ιστορίας της Ζωής και του μπαμπά της, 
την οποία διηγείται ο συγγραφέας της και ηθοποιός Δημήτρης 
Τσιλινίκος με τη βοήθεια της Χριστίνας- Αρτέμιδος Παπατρι-
ανταφύλλου στο φλάουτο και τον Χρήστο Μαστρογιαννίδη 
στην κιθάρα. 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ποδοσφαιρομανία - 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΤΑΙΝΙΑ» 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Ελάτε να βάλουμε γκολ στη ζωή! Σχολεία προβάλλουν τις ται-
νίες που γύρισαν με αφορμή το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπου-
λου Ποτέ μην εγκαταλείπεις τον αγώνα (Ποδοσφαιρομανία, 
βιβλίο 1) και συζητούν για το πώς το πιο αγαπημένο ομαδικό 
άθλημα μπορεί να μας βοηθήσει να εμπεδώσουμε αξίες ζωής 
όπως η αλληλεγγύη, η φιλία, η ομαδικότητα, η συνεργασία και, 
το κυριότερο, η δύναμη να μην εγκαταλείπεις ποτέ τον αγώνα, 
ακόμη κι αν είσαι επίδοξος ποδοσφαιριστής και βρίσκεσαι στο 
αμαξίδιο χωρίς το ένα σου πόδι. Γιατί στη ζωή, όπως και στο 
ποδόσφαιρο, όλα μπορεί να συμβούν.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

20:00-21:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
(Στο πλαίσιο 
του αφιερώματος
στις Ισπανόφωνες
χώρες)

«Με τα μάτια της καρδιάς. Παραμύθια 
ομορφιάς και ασχήμιας» - Παρουσίαση 
βιβλίου και αφήγηση παραμυθιών
Μαρία Ζουράρη
Ένα βιβλίο αναζητά ήρωες και ηρωίδες με «ατέλειες». Τι είναι 
όμορφο και τι άσχημο; Πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγ-
ματα τα μάτια της καρδιάς; H πριγκίπισσα Αλταμίρα προσπα-
θεί να παντρευτεί και η Μαρτίνα Ζοζεφίνα Καταλίνα Κατσα-
ρίδα να βρει τον άντρα το σωστό! Μα ευτυχώς υπάρχει κι η 
Αγάπη! Συγγραφή - Αφήγηση:  Μαρία Ζουράρη. Εκδόσεις: Κέ-
ντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Φραντζ Κλάφτα - Τα λόγια είναι περιττά» 
Κατερίνα Κρις
Ο Φραντζ Κλάφτα είναι ένας συγγραφέας στην ηλικία σου 
που ακόμη δεν έχει γράψει βιβλίο… Έχει όμως μάνατζερ, 
τυπογράφο, αναγνώστες, φιλοδοξίες και μια μεγάλη ιδέα 
που δεν ξέρει πού στο καλό έχει βάλει! Το Σάββατο στις 8 το 
βράδυ, η δημιουργός του Φραντζ Κλάφτα Κατερίνα Κρις θα 
σας μιλήσει για το _ ανύπαρκτο για την ώρα _ αριστούργημα 
του “άβιβλου” ήρωά της, σε μια παρουσίαση όπου τα λόγια… 
είναι περιττά!

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 
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21:00-22:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μη το γελάς»
Βαγγέλης Γονιδάκης 
«Η συλλογή διηγημάτων του Βαγγέλη Γονιδάκη απαρτίζεται 
από δύο ενότητες: στην πρώτη η ναυτοσύνη, η θάλασσα με 
τους κινδύνους που εγκυμονεί και το βουνό με τους δικούς 
του όταν σκεπάζεται από τρία μέτρα χιόνι, και η δεύτερη 
ενότητα, ανάλαφρη και σαρκαστική ταυτόχρονα, αναμοχλεύει 
αυτό που παλιά το λέγαμε ηθογραφία» (από τον πρόλογο του 
Βασίλη Βασιλικού). Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ανθή Θάνου, 
αφηγήτρια-συγγραφέας, Γιώργος Ευγενικός,  αφηγητής-καλ-
λιτεχνικός υπεύθυνος του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης 
Μύθων και Παραμυθιών. 

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μου αρέσει πολύ να παίζω μπάλα»  
(από τη σειρά Λούνα)
Λήδα Βαρβαρούση
Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν να γνωρίσετε 
το σκυλάκι Λούνα και τον ξεχωριστό κόσμο της μέσα από τα 
μαγικά σχέδια του νέου βιβλίου των Λήδα Βαρβαρούση και 
AgnesVerboven. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εκδηλώσεις  
ανοιχτές στο κοινό

10:00-11:00 
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η αχαριστία του κροκόδειλου»
Κατερίνα Νιζάμη
Θα παρουσιάσουν το βιβλίο, σαν σενάριο κουκλοθεάτρου, 
ομάδα κουκλοθεάτρου και η συγγραφέας. Θα παίξουν 
ψυχοκινητικά παιχνίδια και θα απαγγείλουν ποιήματα για τα 
συναισθήματα παιδιά του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Κυμίνων 
και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λιληπούτη Χαλάστρας. Θα 
δοθούν μάσκες για τη δραματοποίηση και όσα παιδιά παρα-
κολουθήσουν την παράσταση θα χορέψουν ταραντέλα με τις 
κούκλες, θα μοιραστούν μπαλόνια σε όλους τους μικρούς μας 
φίλους, της Αγάπης της μαϊμούς και του κροκόδειλου Νείλου!

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ – ΠΥΡΑΜΙΔΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Οι Δασούληδες»
Μουσικοθεατρική διαδραστική παράσταση που βασίζεται στη 
σειρά βιβλίων «Προσέχω τον εαυτό μου». Μέσα από τις περι-
πέτειες των μικρών Δασούληδων, τα παιδιά, με βιωματικό τρό-
πο, κουίζ και πολλά παιχνίδια, μαθαίνουν να φροντίζουν τον 
εαυτό τους και παίρνουν τις πρώτες γνώσεις για τη διατροφή 
και την προσωπική υγιεινή τους.  Επίσης, μετά το τέλος της πα-
ράστασης, τους μικρούς μας φίλους περιμένει μια μεγάλη έκ-
πληξη! Θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να γνωρίσουν 
από κοντά τον καλοκάγαθο λυκάκο Βόλφι και την παρέα του. 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

11:00-12:00 
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Τρεις ευχές κρυμμένες σε κοχύλι…»
Μαριλένα Καββαδά
Οι Εκδόσεις Διάπλους, η συγγραφέας Μαριλένα Καββαδά και 
τα παιδιά του πρότυπου παιδικού κέντρου «Νηπιακός Κήπος» 
σάς προσκαλούν σε μια βουτιά στον κόσμο  των παραμυθιών 
αναζητώντας Τρεις ευχές κρυμμένες σε κοχύλι μέσα από μου-
σικοκινητικά δρώμενα, θεατρικό παιχνίδι και εκπλήξεις! Από 
το CD του βιβλίου θα μας συντροφεύουν με τις φωνές τους 
οι: Βαγγέλης Γερμανός, Δώρος Δημοσθένους, Ελεωνόρα Ζου-
γανέλη, Μάνος Πυροβολάκης κ.ά., χωρίς να ξεχνάμε ότι «Σαν 
δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού δεν βάζει 

12 ΜΑΐΟΥ 2019
Κυριακή
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στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει» (Νίκος Καζαντζάκης). 
Συμμετέχει ο θεατρικός εμψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Όλα στην ώρα τους»
Κική Δημητριάδου
Παρουσίαση βιβλίου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ – ΠΥΡΑΜΙΔΑ

11:00-13:00  
STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΑΙΟΛΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 67

«Η συμμορία με τις μπλε κάλτσες»
Μιράντα Βατικιώτη
Ελάτε να γνωρίσετε τη Μιράντα Βατικιώτη, τη συγγραφέα 
της νέας παιδικής σειράς μυστηρίου «Η συμμορία με τις μπλε 
κάλτσες», στο περίπτερό μας!
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΟΛΟΣ

STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΠΝΟΗ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15  
– STAND 4

«Ο Νέλο και το μαγικό πινέλο»
Βάνα Μαυρίδου
Facepainting και μπαλόνια.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΟΗ

11:30-12:30  
STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΚΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 90

«Ο Τζερόνιμο Στίλτον στην 16η Διεθνή 
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης!»
Φίλοι μου, είμαι ο Τζερόνιμο Στίλτον και σας περιμένω όλους 
στο περίπτερο των Εκδόσεων Κέδρος. Θα απαντήσω σε όλες 
τις ερωτήσεις σας, θα φωτογραφηθούμε μαζί και θα σας υπο-
γράψω τα βιβλία μου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 71

«Λουνοκατασκευές»
Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν να γνωρίσετε 
το σκυλάκι Λούνα από το νέο βιβλίο των Λήδα Βαρβαρούση 
και AgnesVerboven, με τη Λήδα Βαρβαρούση να υπογράφει 
ένα αυτόγραφο-έκπληξη για κάθε παιδί.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-8 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

12:00-13:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Φεγγαροπαιχνιδίσματα»
Ανέστης Ποϊράζης
Διαδραστική παρουσίαση του παραμυθιού του Ανέστη Ποϊρά-
ζη σε εικονογράφηση του Κώστα Καρασαββίδη. Οι διακοπές 
έφτασαν και ο Ντάνιελ βρίσκεται κάθε νύχτα στο δωμάτιό του 
φτιάχνοντας τα αγαπημένα του φεγγάρια. Ώσπου μια μέρα, ή 
πιο σωστά μια νύχτα, ακούει τον ήχο ενός βιολιού... Αφήγηση: 
Μαριάννα Ρούκαλη.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 3 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
(Στο πλαίσιο 
του αφιερώματος
στις Ισπανόφωνες
χώρες)

«Η Ζούγκλα των Ζώων»  

- Αφήγηση παραμυθιών
Γιώργος Ευγενικός, Αμάντα Γεραρχάκη, Ανεζούλα 
Κατσιμπίρη, Βαγγέλης Γονιδάκης,  Βούλα 
Μανουσαρίδου, Μαρίνα Χατζηθεολόγου
Μία παράσταση με ιστορίες από την Ισπανία και τη Λατινική 
Αμερική με μηνύματα για την αγάπη, την δικαιοσύνη, την 
φιλία, ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα, την φροντίδα της 
φύσης, τους στόχους και τις αξίες της ζωής. 

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ

«Το Μηδέν μασκαρεμένο έχει μυστικό 
κρυμμένο»
Χριστίνα Ζουρνά, Αγγελική Φατίση 
Με αφορμή το βιβλίο Το Μηδέν μασκαρεμένο έχει μυστι-
κό κρυμμένο της Σοφίας Κλιάνη από τις Εκδόσεις Κόκκινη 
Κλωστή Δεμένη οι μικροί/ές φίλοι/ες θα παίξουν, θα τραγου-
δήσουν, θα ζωγραφίσουν, θα αυτοσχεδιάσουν και θα μάθουν 
τους αριθμούς από το μηδέν έως το εννέα.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-7 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) / 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ

13:00-14:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Δες το αλλιώς!»
Ειρήνη Πετμεζά, Δανάη Κουζούπη
Γίνεται το μήλο να μεταμορφώνεται σε καπέλο, η νύχτα να έχει 
γαλανό ουρανό και τα παπούτσια να καταλήγουν σε πατού-
σες; Ναι, αν ακολουθήσεις τη φαντασία του ζωγράφου Ρενέ 
Μαγκρίτ! Έλα να ανακαλύψεις πώς μέσα από παιχνίδι, από μία 
«μπουγάδα» πίνακες και με βοηθό την ιστορία του βιβλίου Το 
μήλο του Μαγκρίτ(εκδόσεις Μέλισσα-MoMA).

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο Σιγανός… ένα σκιάχτρο με ψυχή!»
Ελένη Μπετεινάκη
Kι ήρθε η ώρα να πούμε παραμύθια… Την ιστορία του Σιγα-
νού θα αφηγηθεί η Ελένη Μπετεινάκη. Ένα σκιάχτρο με ψυχή 
είναι ο Σιγανός, που ζει  στο Μεγάλο Κάμπο, στο περιβόλι του 
Κυρ Γιάννη, και που τολμά να ακολουθήσει το όνειρό του. Να 
φύγει μακριά από το περιβόλι και να φτάσει στη θάλασσα. 
Μια περιπέτεια  ξεκινά για τον Σιγανό, τα λαχανικά και τους 
καρπούς του περιβολιού… Για τις συγγνώμες, τα ευχαριστώ   
και όλα όσα δύσκολα λέγονται. Για τη μοναξιά, τη φιλία, το 
θάρρος και την τόλμη. Μια διαδραστική αφήγηση με κούκλες 
πολλές, με παιχνίδια και εκπλήξεις μοναδικές.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

STAND ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΠΝΟΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 
– STAND 4

«Ο γίγαντας»
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Νίκος Καρμοίρης
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΟΗ

14:00-15:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«To κρυφτό»
Στέλλα Τσίγγου και τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας 
Ομίλου Πειραιώς Γιώργος Βενάρδος, Μαρία 
Δασκαλάκη, Παναγιώτα Σκλαβενίτη
Δραματοποιημένη αφήγηση του παραμυθιού (e-book) των 
Εκδόσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς To 
κρυφτό, της Στέλλας Τσίγγου, σε εικονογράφηση Κωνστα-
ντίνας Μπρίνια. Ο μικρός πρωταγωνιστής επισκέπτεται ένα 
αρχαιολογικό μουσείο και «συνομιλεί» με ένα άλογο-έκθεμα. 
Η ανάγκη του αγοριού να επικοινωνήσει με κάποιον διαφορε-
τικό από εκείνο και η εμπιστοσύνη που δείχνει το άλογο στο 
παιδί επιτρέπουν στην ιστορία να ξεδιπλωθεί. Μια ιστορία αν-
θρώπινη, με αντιπολεμικό μήνυμα, που μπορεί να συγκινήσει 
και να εμπνεύσει. Σκηνοθετική επιμέλεια: Ζωή Ξανθοπούλου. 
VideoArt: Nατάσσα Ε. Ιωάννου. Το τραγούδι που συνοδεύει 
την παράσταση, σε στίχους Θένιας Γιαμαλή, μελοποίησε και 
ερμηνεύει ο Σταύρος Δάλκος.  

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 8 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Παιδικά παιχνίδια: από τα παλιά μας 
αναγνωστικά»
Οι μαθητές της Α’ τάξης του 41ου Δημοτικού Σχολείου με τους 
μαθητές του 29ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν 
ένα πρόγραμμα βασισμένο στο βιβλίο του Μουσείου Σχολι-
κής Ζωής και Εκπαίδευσης. Συντονίζουν η Δήμητρα Λόγγου, 
δασκάλα στο 41ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και η Ειρήνη 
Λαρδούτσου, νηπιαγωγός στο 29ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

15:00-16:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Αποστολή Τερατέξ»
Σταυρούλα Παγώνα
Ο Φώτης φοβάται το σκοτάδι γιατί κρύβει τα πιο τρομακτικά 
τέρατα που μπορείτε να φανταστείτε! Όμως ο αγαπημένος του 
παππούς έχει τη λύση. Το μαγικό υγρό ΤΕΡΑΤΕΞ, που διώχνει όλα 
τα τέρατα μακριά. Ένα φσσσστ και τέρατα τέλος! Ή μήπως δεν εί-
ναι τόσο απλό; Μια ιστορία για το θάρρος που έχουμε όλοι μέσα 
μας –το πιο αξιόπιστο «όπλο» μας – απέναντι σε κάθε φόβο. 
Με κουκλοθέατρο, διαδραστικά παιχνίδια, γρίφους και πολλή 
μουσική, θα γίνουμε ατρόμητοι και θα αφήσουμε τη φαντασία 
να μας βγάλει στο φως! Αφήγηση και κουκλοθέατρο: Σταυρούλα 
Παγώνα. Μουσική: Μανώλης Ροδοβίτης.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο πόλεμος των Κάστρων»
Εύα Ιεροπούλου
Παρουσίαση βιβλίου. Θα μας συνοδεύσουν τα παιδιά από 
τον πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό «Μικρός Μαέστρος».
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ – ΠΥΡΑΜΙΔΑ

16:00-17:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ίκαρος ποντίκαρος»
Εύα Ιεροπούλου
Χρόνια ολόκληρα η γενιά των ποντικών προσπαθεί να απαλ-
λαγεί από τον πιο φοβερό της εχθρό, τη γάτα, μα δεν τα κατα-
φέρνει. Και να που ξαφνικά εμφανίζεται ο Ίκαρος Ποντίκαρος 
με ένα νέο μεγαλοφυές σχέδιο! Άραγε θα τα καταφέρει; Θα 
γίνει ο ποντικός που θ’ αλλάξει τον κόσμο; Μουσική αφήγηση 
του παραμυθιού από τη συγγραφέα του Εύα Ιεροπούλου με τη 
συμμετοχή του χορωδιακού σχήματος Filippos Glee.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η συμμορία με τις μπλε κάλτσες»
Μιράντα Βατικιώτη, Κάτια Κουτσαφτή 
Η συγγραφέας Μιράντα Βατικιώτη με συνεργό τις εκδόσεις 
Αίολος παρουσιάζουν τη νέα σειρά βιβλίων για παιδιά Η 
συμμορία με τις μπλε κάλτσεςκαι σας προσκαλούν σε μια 
διαδραστική εκδήλωση για μια πρώτη μπλε γνωριμία. Μια μπλε 
λογοτεχνική περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, παραβάσεις και 
παρεμβάσεις, ειδικά σχεδιασμένη για ανήσυχα παιδιά (που 
ψάχνουν να βρουν την αλήθεια) και φρόνιμους μεγάλους 
(που ψάχνουν να βρουν τι πήγε στραβά και κατέληξαν τόσο 
φρόνιμοι). Με το πέρας της εκδήλωσης η συγγραφέας θα βρί-
σκεται στο περίπτερο των Εκδόσεων Αίολος για να υπογράψει 
αντίτυπα των βιβλίων.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΟΛΟΣ

17:00-18:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η Λίλα πετάει»
Τασούλα Τσιλιμένη
Πετάμε μ’ ένα…βιβλίο. Πώς έρχεται μια ιδέα; Κι αν την ακο-
λουθήσεις, πού θα σε βγάλει; Μπορείς να πετάξεις μ’ ένα 
βιβλίο; Με αφορμή το βιβλίο της, η συγγραφέας Τασούλα 
Τσιλιμένη, θα συνομιλήσει με τα παιδιά για τις ιδέες, το δι-
καίωμα στο όνειρο και την ελπίδα, τους κανόνες, τη σημασία 
τους αλλά και την ανατροπή τους και  θα ανακαλύψουν ότι οι 
ιστορίες κυριολεκτικά είναι παράθυρα ανοιχτά στον κόσμο. 
Συμμετέχουν μαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και 
ο θεατρικός εμψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-9 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ



2928

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Δον Κιχώτης»
Δράση θεατρικού παιχνιδιού και δραματοποίησης. Ελάτε 
να γνωρίσουμε τον ονειροπόλο ήρωα του Μιγκέλ ντε Θερ-
βάντες, να μάθουμε την ιστορία του, να μεταμφιεστούμε, 
να συναντήσουμε τους συντρόφους του και να ζήσουμε τις 
περιπέτειές του. Θα παίξουμε ομαδικά παιχνίδια, θα δημι-
ουργήσουμε θεατρικούς χαρακτήρες και θα ζωντανέψουμε 
με ήχους και μουσικές τον μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας με 
όχημα το μαγικό ραβδάκι του θεάτρου.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4-10 ΕΤΏΝ.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) / 
ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΤΟΥΕΝΤΕ)

18:00-19:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Μυρσίνη, η όμορφη σκιουρίνα»
Όλγα Ιγνατιάδου
Οι εκδόσεις Θερμαϊκός παρουσιάζουν το βιβλίο Μυρσίνη, 
η όμορφη σκιουρίνα της Όλγας Ιγνατιάδου.Ομιλητές: Όλγα 
Ιγνατιάδου, συγγραφέας, Ειρήνη Σκούρα, εικονογράφος, 
Τάσος Αποστολίδης, συγγραφέας. Δραματοποίηση: Φούλη 
Σγούρου - Ζωή Βαλιώτη. Μετά τις ομιλίες θα υπάρχει δραμα-
τοποίηση του παραμυθιού και δρώμενο με τη συμμετοχή των 
παιδιών.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-6 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Παίξε μπάλα»
Θοδωρής Ζαγοράκης
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης έρχεται να μυήσει τα παιδιά στο χώρο 
του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας, της συνεργασίας και 
της ομαδικότητας. Μέσα από το βιβλίο του, με βάση αυτοβιο-
γραφική, εξηγεί στα παιδιά πώς  ξεκίνησε την πορεία του στο 
ποδόσφαιρο και πώς μέσα από σκληρή δουλειά κατόρθωσε 
να κατακτήσει με την Εθνική Ελλάδας το Euro. Η ιστορία περ-
νά μηνύματα για την αξία του υγιούς αθλητισμού, τη σωστή 
στάση των φιλάθλων, τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην 
κοινωνία. Στην παρουσίαση συμμετέχουν οι μαθητές του Αρι-
στοτέλειου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ο θεατρικός 
εμψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η 
Βούλα Πατουλίδου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

19:00-20:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Δρόμο παίρνουν… δρόμο αφήνουν» - 
Σεργιάνι στις μουσικές του τόπου
Ομάδα Μελωμύθι Μουσική και Παραμύθι
Όποιος δεν ξέρει τα σουφλιώτικα γαϊδούρια θα μάθει πως 
ένας γάιδαρος με φωνή βροντερή μπορεί να ακολουθήσει 
τη μοίρα του και να γίνει μουσικός. Ένα παραμύθι που μας 
σεργιανάει στις μουσικές του τόπου μας.Άιντε γιούρια… κι ο 
χορός θέλει τραγούδια! Αφήγηση - ακορντεόν: Πέννυ Αβρά-
μπεκη. Τραγούδι - λαούτο: Δημήτρης Τριχάκης.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) / 
ΜΕΛΩΜΥΘΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Ο “τρελός”»
Κωνσταντίνος Βλαστάρης
Δυο φίλοι θα ζήσουν μια περιπέτεια πάνω στη σκακιέρα. Ο 
ένας, ο «τρελός», είναι αξιωματικός κι ο άλλος ένα μικρό πιό-
νι. Τι θα κάνει ο «τρελός» όταν δει ότι ο φίλος του κινδυνεύει; 
Μέχρι πού θα φτάσει για να σώσει αυτόν αλλά και ολόκληρη 
την παρτίδα; Ο μαύρος αξιωματικός παραμονεύει... Ελάτε 
να ανακαλύψουμε τι έγινε τελικά σε μια παρουσίαση γεμάτη 
εκπλήξεις, δράση και πολύ σκάκι. Μαζί με τον συγγραφέα θα 
μας περιμένουν με πολλά θεατροπαιχνίδια μέλη της ομάδας 
εκπαιδευτικών ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

20:00-21:00  
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Το θυμωμένο αρκουδάκι»
Γλυκερία Γκρέκου
Mε βοηθό το βιβλίο Το θυμωμένο αρκουδάκι θα μιλήσουμε 
για την επιθετικότητα και τον παιδικό θυμό. Θα τον κάνουμε 
τραγούδι και θα του δώσουμε χρώμα στα χαρτιά! 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13

«Η ασπίδα του Αχιλλέα»
Ελένη Τύμπα-Ψαρροπούλου, Ρένα Αθανασοπούλου
Παρουσίαση του βιβλίου από την συγγραφέα και καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ελένη Τύμπα-Ψαρροπούλου και 
την εικονογράφο και θεατροπαιδαγωγό Ρένα Αθανασοπού-
λου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
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Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

16:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΕΞΏΣΤΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Μαγικές διαδρομές στην Τέχνη»         
Κατερίνα Τζαβάρα, νηπιαγωγός, εμψυχώτρια 
θεατρικού παιχνιδιού, συγγραφέας
Εικαστικό εργαστήριο φιλαναγνωσίας. Με αφορμή γνωστά 
ποιήματα και έργα ζωγραφικής των σπουδαιότερων ελλήνων 
δημιουργών, οι συμμετέχοντες/ουσες θα γνωρίσουν και θα 
δοκιμάσουν βιωματικά έξυπνες διδακτικές τεχνικές για τη 
δημιουργική αξιοποίηση των έργων τέχνης στο σχολείο και 
στο σπίτι με τη συμμετοχή έμπειρων παιδαγωγών.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Περιγράφοντας τη δυσλεξία. Όταν οι λέξεις 
είναι περιττές…» του Mike Jones

Παρουσίαση του ομότιτλου βιβλίου που δίνει τη δυνατότητα 
στον γονέα και στον εκπαιδευτικό να ανοίξει συζήτηση με το 
παιδί προκειμένου να το βοηθήσει να απενοχοποιηθεί και να 
αντεπεξέλθει τις δυσκολίες στο σχολείο και στην καθημερινό-
τητα.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Λία Μηλιώνη, διαχειρίστρια της ιστοσελίδας 
D-all, Πέπη Κολαρά, λογοθεραπεύτρια-λογοπεδικός, Χάιδω 
Μαγκούνη, λογοθεραπεύτρια Msc, Mres(c), Ndt, Κωνσταντίνος 
Κιντής, εκπαιδευτικός-αυτοσχεδιαστής.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΟΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

19:00-20:00
STAND  
ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΚΟΚΚΙΝΗ  
ΚΛΩΣΤΗ  
ΔΕΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  
– STAND 46

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
«Τι είμαι εγώ;»
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, συγγραφέας
Παιχνίδια βασισμένα στο νέο βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου 
με εικονογράφηση του Βασίλη Παπατσαρούχα που βοηθούν 
τα παιδιά να ανακαλύψουν τον εαυτό τους αλλά και τους 
άλλους.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ

Σάββατο 11 Μαΐου 2019

14:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΕΞΩΣΤΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Γονείς, να αγαπάτε το Άσυλο  
και να το θυμάστε»
Χρήστος Γεωργίου, διευθυντής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Όλγα 
Μακρή, ψυχολόγος-σύμβουλος ΕΔΕΑΥ Ν. Πιερίας. 
Συντονίζει ο Αργύρης Ήργης, εκπαιδευτικός.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

16:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΕΞΩΣΤΗΣ» 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
«Πώς διαμορφώνεται η έννοια  
του φύλου στα παιδιά;»
Μαρία Μπιρμπίλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
ΑΠΘ, Μένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια Τμήματος 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
ΑΠΘ
Το παιχνίδι είναι ταυτόχρονα ένα ισχυρό μέσο για την καλλι-
έργεια έμφυλων προτύπων στα παιδιά και ο καθρέφτης των 
προτύπων που έχουν ενστερνιστεί από τα περιβάλλοντα στα 
οποία ζουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Με αφορμή το βιβλίο 
«Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία» της Marilyn Fleer.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ

Κυριακή 11 Μαΐου 2019

10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΕΞΩΣΤΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες. 
Προλαβαίνοντας και αντιμετωπίζοντας τις 
δυσκολίες στα μαθηματικά
Δρ. Γιάννης Καραγιαννάκης, 
μαθηματικός, διδάσκων ΕΚΠΑ, Research Asso-
ciate Catholic University of Leuven, επισκέπτης 
καθηγητής University of Malta
Ο Δρ Γιάννης Καραγιαννάκης, συγγραφέας του βιβλίου Οι 
αριθμοί πέρα από τους κανόνες, θα πραγματοποιήσει επιστη-
μονικό σεμινάριο στο οποίο θα παρουσιαστούν πρακτικές 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων  
για εκπαιδευτικούς και γονείς
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τεχνικές διδασκαλίας: κατανόηση  δεκαδικού συστήματος 
(ακέραιοι & δεκαδικοί), πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασι-
ασμός, διαίρεση, κλασμάτων και επίλυση προβλημάτων. Θα 
χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ / ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΕΞΩΣΤΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«Η σχολική θεατρική παράσταση, το θεατρικό 
παιχνίδι και ο κοινωνικός αποκλεισμός στη 
σχολική τάξη» της Ευαγγελίας Παπαθανασίου
Ευαγγελία Παπαθανασίου, συντονίστρια 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, συγγραφέας, Ασημίνα 
Τριανταφυλλίδου, εκπαιδευτικός, Νίκος 
Ορφανουδάκης, εκπαιδευτικός, Δέσποινα 
Πουρσανίδου, θεατρολόγος, εκπαιδευτικός
Με το θέατρο και με κάθε δράση που σχετίζεται μ’ αυτό, το 
παιδί κάνει ένα βήμα από το «εγώ» στο «εμείς». Το Θεατρικό 
Παιχνίδι μπορεί να γίνει ένα πολύ δυναμικό εργαλείο στα χέ-
ρια του εκπαιδευτικού και οι ευκαιρίες για σχολικές θεατρικές 
παραστάσεις μπορούν να δώσουν την ώθηση στην τάξη να 
γίνει ομάδα και στον δάσκαλο να γίνει εμψυχωτής και συνο-
δοιπόρος. Το θέατρο βοηθά το κάθε παιδί να ανακαλύψει τα 
όριά του, να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του και να ενταχθεί 
ομαλά στην ομάδα που λέγεται «τάξη».
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΟΣ

19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΕΞΩΣΤΗΣ»
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15
ΑΝΑΛΟΓΙΟ

«Ξυπόλυτοι ήρωες» 
 της Αλεξάνδρας Μητσιάλη
Όλγα Ζέρβα (βιολί), Αναστασία Αλεξάκη 
(σαντούρι), Τότα Κυριαζικίδου (τραγούδι) και 
οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ Δημήτρης Τσιλινίκος, 
Χρήστος Μαστρογιαννίδης και Χριστίνα-Άρτεμις 
Παπατριανταφύλλου.
Οι Ξυπόλυτοι ήρωες, το βιβλίο που αγαπήθηκε από το ανα-
γνωστικό κοινό και τους κριτικούς, τιμήθηκε πρόσφατα με το 
Κρατικό Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Μυθιστορήματος και 
γιορτάζει. Μια εκδήλωση με μουσική, τραγούδι και δραματο-
ποιημένα αποσπάσματα, ένα λογοτεχνικό αναλόγιο αφιερω-
μένο στη Θεσσαλονίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και σε 
όλους τους ανώνυμους που τότε έριξαν το βάρος τους για να 
γείρει η πλάστιγγα της Ιστορίας προς τη σωστή πλευρά.
ΟΡΓΑΝΏΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Η έκθεση σπίτι | home αποτελεί δράση σε σύλληψη, σχεδιασμό, 
συντονισμό και επιμέλεια του project παιδικής και εφηβικής λογο-
τεχνίας anOtherstory και στα πλαίσια των εκδηλώσεών του φιλοξε-
νήθηκε στους χώρους της Κοιν.Συν.Επ ειδικού σκοπού Myrtillowww.
myrtillocafe.gr από τις 30 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 02 Δεκεμβρί-
ου 2018.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και με τη στήριξη 
της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου / Δήμος Αθη-
ναίων. Επιμέλεια: Θεοδώρα Αραμπατζή, υπεύθυνη του πρότζεκτ 
anOtherstory

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ:

Σβετλίν Βασίλεβ, Κατερίνα Βερούτσου, Κλαίρη Γεωργέλλη, Μυρτώ 
Δεληβοριά, Μιχάλης Καζάζης, Ναταλία Καπατσούλια, Κέλλυ 
Ματαθία Κόβο, Χρήστος Κούρτογλου, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Έφη 
Λαδά, Θέντα Μιμηλάκη, Μάρια Μπαχά, Πέτρος Μπουλούμπασης, 
Διατσέντα Παρίση, Αχιλλέας Ραζής, Μελισσάνθη Σαλίμπα, Ίρις 
Σαμαρτζή, Ντανιέλα Σταματιάδη, Μαρίνα Στελλάτου, Φωτεινή 
Στεφανίδη, Φωτεινή Τίκκου, Σοφία Τουλιάτου, Φίλιππος Φωτιάδης, 
Κατερίνα Χαδουλού , Βάσω Ψαράκη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ:  
Γιώργος Αμαραντίδης,  www.meteoros.gr

ΕΡΓΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:  
Αλέξης Κυριτσόπουλος

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύ-
ουσα Βιβλίου του Δήμου Αθηναίων υλοποιείται χάρη στη στήριξη και 
των δωρητών: 
ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
ΧΡΥΣΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ το Ίδρυμα Ι. Λάτση και η εταιρία Core Α.Ε. 
Δωρητές είναι το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού 
και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη και ο 
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύ-
τιμοι υποστηρικτές είναι η AegeanAirlines, ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών και η εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

Σπίτι | Home 
Oμαδική έκθεση 25 εικονογράφων
με θέμα την έννοια του σπιτιού

ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ

ΧΡΥΣΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ  ΔΩΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ «ΑΘΗΝΑ 2018 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ»  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

SUPPORTED BY «ATHENS 2018 - WORLD BOOK CAPITAL»   
OF THE CITY OF ATHENS

Ο χάρτης με τα παράξενα πλάσματα
Μύθοι και παραμύθια από ισπανόφωνες χώρες
Δεκαπέντε χώρες, δεκαπέντε μύθοι και παραμύθια 
με ήρωες πλάσματα αλλόκοτα…

ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
«Βιβλία με λίγα (ή καθόλου!) λόγια»
Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης 
θα λειτουργεί μια γωνιά ανάγνωσης γεμάτη βιβλία 
που αποδεικνύουν ότι, μερικές φορές, τα λίγα λόγια είναι αρκετά…

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
Άγρα, Αιώρα, Γράφημα, Διά  Βίου, Διάπλους, Ελληνικά Γράμματα, Hannibal, Μεταίχμιο, 
Νάματα, Εκδοτική Αθηνών,  Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη, Παπασωτηρίου, Πατάκη, Πολι-
τιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Τζιαμπίρης-Πυραμίδα, Φουρφούρι, Ψυχογιός.

Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
«Ήμουν κι εγώ εκεί…!»
Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης 
ένας τοίχος γεμίζει με τις υπογραφές μικρών και μεγάλων,
συγγραφέων, εικονογράφων, μαθητών, εκπαιδευτικών, εκδοτών, εμψυχωτών…
 … για να θυμόμαστε όσους πέρασαν το κατώφλι της φετινής Παιδικής Γωνιάς.




