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Πέμπτη 1η, 8, 15, 22 & 29 Μαρτίου 2018
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
Ευριπίδου και Λ.Συγγρού
Καλλιθέα – Μοσχάτο
Τηλ.: 2168091001, 002, 003
https://www.snfcc.org

Με το 1, με το 2, με το 3! Χορεύετε παρακαλώ;

17.3018.15, 18.4519.30

Σειρά εργαστηρίων μουσικοκινητικής, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν
βασικές μουσικές έννοιες, όπως τον ρυθμό, την ένταση, το τέμπο, μέσα
από το τραγούδι, τον χορό και την κίνηση!

ΣχεδιασμόςΥλοποίηση: Ειρήνη Περσίδου, Ιστορικός Τέχνης, Εμψυχώτρια
ΕΠ
Βοηθός: Χριστίνα ΜεϊμαρίδηΜουσειοπαιδαγωγός

Πέμπτη 01, 08, 15, 22, 29/ 03 | 17.3018.15, 18.4519.30

Για παιδιά ηλικίας 13 ετών με τους γονείς τους

Έως 10 παιδιά και 10 γονείς ανά εργαστήριο

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ | www.snfcc.org/youthesnfcc/snfcc
map/?lang=el

Ελεύθερη είσοδος, με προεγγραφή εδώ:
https://www.eventora.com/el/Events/snfcc123dance.

Προσοχή! Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εκάστοτε διοργανωτών
και είναι ενημερωμένο μέχρι και την ημέρα ανάρτησης στο charapaidiou.com. Δε φέρουμε ευθύνη
για οποιαδήποτε μεταβολή του προγράμματος μετά το πέρας της ημερομηνίας ανάρτησης.

Αν θέλετε να συμπεριλάβουμε τις δωρεάν εκδηλώσεις/δράσεις που διοργανώνετε σε επόμενο μηνιαίο
πρόγραμμα, ενημερώστε μας σχετικά στο charapaidiou@gmail.com.
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Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

River West
Λεωφόρος Κηφισού 9698
Αιγάλεω
Τηλ. 8012225050
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River West  Ανοιξιάτικες παιδικές εκδηλώσεις

17:00  21:00 (Παρασκευή)
12:00  20:00 (Σάββατο)

Φτιάξε τη δίκη σου άνοιξη στο River West.

2  17 Μαρτίου 2018, το River West γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και
παιχνίδι και καλωσορίζει την άνοιξη.

Κάθε εβδομάδα, μία διαφορετική δράση με θέματα εμπνευσμένα από
την μοναδικότητα της άνοιξης θα περιμένει του μικρούς επισκέπτες
του εμπορικού για διασκέδαση στο "ανθισμένο" stage του River West.

Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm
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Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Βιβλιοπωλείο booktique
Πατριάρχου Ιωακείμ 21, Αθήνα
10672
Τηλ. 2107235425
www.booktique.gr
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Ο Ασφοντυλίτης
στο βιβλιοπωλείο booktique

12:00

Η Εύη Γεροκώστα θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Ο Ασφοντυλίτης»
των Εκδόσεων Καλειδοσκόπιο στο βιβλιοπωλείο booktique.

Ένα νησί. Η Αμοργός.
Ένας οικισμός. Ο Ασφοντυλίτης.
Πήγαινε κοντά και αφουγκράσου.
Μιλούν οι πέτρες.
Και λένε μια ιστορία.
Μια ιστορία παλιά, κεντημένη πάνω τους.
Μια ιστορία γι’ αυτόν που όσα δεν έζησε τα ζωγράφισε στην πέτρα.

Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm
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Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Public Περιστερίου
Εθ. Αντιστάσεως 27
Περιστέρι 121 34
events@public.gr
www.public.gr
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Ο Πίκο και η Λόλα έρχονται στο Public Περιστερίου

12:00

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση των νέων
βιβλίων της Λίνας Σωτηροπούλου από την σειρά “Πίκο και Λόλα“, το Σάββατο 03/03
και ώρα 12.00 στο Public Περιστέρι. Μια σειρά με διασκεδαστικές ιστορίες γραμμένες
σε απλά και λιτά στιχάκια, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνεται ένας χρωματιστός,
μαγικός κόσμος. Πρωταγωνιστές του ο Πίκο και η Λόλα, δύο διαφορετικοί αλλά
αχώριστοι φίλοι, που με τις περιπέτειές τους βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν
πρώτες έννοιες όπως η φιλία, η αποδοχή και η συνεργασία, και να αναπτύξουν τη
φαντασία τους.

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

Τα γενέθλια
Η Λόλα αποφασίζει να γιορτάζει τα γενέθλιά της κάθε μέρα και ο Πίκο τη βοηθάει με
τις ετοιμασίες.

Ταξίδι στο φεγγάρι
Η Λόλα θέλει να ταξιδέψει στο φεγγάρι και μαζί με τον Πίκο σχεδιάζουν τις
καινούριες τους περιπέτειες.

Η εκδρομή
Ο Πίκο και η Λόλα αποφασίζουν να πάνε μια εκδρομή, αλλά κάποιος από τους δύο
δεν είναι έτοιμος στην ώρα του όπως θα έπρεπε. Όταν όμως υπάρχει καλή διάθεση,
όλα γίνονται…

Τα όνειρα
Ο Πίκο νυστάζει και θέλει να κοιμηθεί, αλλά η Λόλα έχει διαφορετική άποψη. Κι αφού
είναι πολύ αργά για παιχνίδι, ξεκινούν να κάνουν όνειρα…

Ηλικία: από 2 ετών

Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm
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Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Public Μαρούσι
Μαρούσι (The Mall Athens)
Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Θέση Ψαλίδι) Μαρούσι Τ.Κ.
15122
events@public.gr
www.public.gr
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Ο Μικρός Δράκος Καρύδας έφτασε στο Public at The Mall

12:00

Εκδήλωση για τα παιδιά με αφορμή τη σειρά βιβλίων του Ίνγκο Ζίγκνερ «Ο
μικρός δράκος Καρύδας»

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο προσκαλούν τους μικρούς τους
φίλους σε εκδήλωση με αφορμή τα βιβλία της σειράς Ο Μικρός Δράκος
Καρύδας του Ίνγκο Ζίγκνερ το Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018, στις 12 το
μεσημέρι, στο Public στο The Mall Athens.

Αν είσαι γενναίος και σου αρέσει η περιπέτεια, έλα να ζήσουμε μαζί
μερικές από τις παράξενες περιπέτειες του δράκου Καρύδα. Τι συνέβη
στην εκδρομή του κυρίου Μπρόκολου στη χώρα των φυτών; Ποιος είναι
ο Μπόμπι από τον πλανήτη Λευκαρίτη; Πώς αναγνωρίζει κανείς ένα
παπιολούλουδο; Τι είναι το γνωσόφωνο;

Η ομάδα «Δον Κιχώτες» σε περιμένει.

«Βάλε άνετα ρούχα, χοντρές κάλτσες, φόρα την καλύτερή σου διάθεση
και έλα να φτάσουμε από το σχολείο του δράκου Καρύδα έως το
διάστημα!»

Για παιδιά από 5 ετών

Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm
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Σάββατο 3, 10, 17, 24 & 31
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Δημιουργική ενόργανη

12:00  13:15

Η κυβίστηση, το τρέξιμο και η στροφή βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη του
σώματος και βελτιώνουν την ευλυγισία και τη μυϊκή συναρμογή. Μέσω της
ενόργανης γυμναστικής και σε συνδυασμό με παιχνίδι και διασκέδαση, οι πιο
μικροί φίλοι του Πάρκου μπορούν να γνωρίσουν το σώμα και τις ικανότητές
τους!

ΣχεδιασμόςΥλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σάββατο 03, 10, 17, 24, 31/ 03
Κυριακή 04, 11, 18/ 03

Κυριακή 25/03

13.3014.45

Για παιδιά 36 ετών

(έως 20 συμμετοχές)

ΣΤΙΒΟΣ | www.snfcc.org/youthesnfcc/snfccmap/?lang=el

Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
Ευριπίδου και Λ.Συγγρού
Καλλιθέα – Μοσχάτο
Τηλ.: 2168091001, 002, 003
https://www.snfcc.org

Κυριακή 4, 11, 18 Μαρτίου 2018
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«Έλα κι εσύ, ζωγραφίζω μουσική!» Β' κύκλος στη Στέγη

16:0018.00 & 18:0020:00

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Ίδρυμα Ωνάση δίνει την ευκαιρία σε παιδιά με
νοητική υστέρηση και τους γονείς τους να πειραματιστούν με ήχους και
χρώματα μέσα από εξειδικευμένα ατομικά και ομαδικά παιχνίδια, στο
πλαίσιο του προγράμματος "Έλα κι εσύ, ζωγραφίζω μουσική". Το
εργαστήρι του Β΄ κύκλου, που θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη του
Ιδρύματος Ωνάση, ξεκινά από τις 10 Φεβρουαρίου (Φεβρουάριος
Μάρτιος 2018).

Μέσα από το συναρπαστικό αυτό εργαστήρι, τα παιδιά αναπτύσσουν τις
γλωσσικές, ακουστικές και κινητικές τους ικανότητες, ενώ παράλληλα
βελτιώνουν την προσωπική τους οργάνωση, σε ένα ασφαλές για τις
ανάγκες τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και με την καθοδήγηση
εξειδικευμένων παιδαγωγών και έμπειρων μουσικών.

Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Λεωφόρος Συγγρού 107109, Ν. Κόσμος  Κουκάκι
Τηλ. 2130178000
www.sgt.gr

Σάββατο 3, 10, 17 & 24 Μαρτίου 2018
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Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm

Αθήνα – Β΄ Κύκλος: 3, 10, 17 & 24 Μαρτίου 2018

Ο Β΄ Κύκλος στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση θα πραγματοποιηθεί στις
παραπάνω ημερομηνίες για δύο ηλικιακά γκρουπ παιδιών με νοητική
υστέρηση:
α) για παιδιά 68 ετών και τους γονείς τους, ώρες 16:0018.00,
β) για παιδιά 912 ετών και τους γονείς τους, ώρες 18:0020:00.

Υπεύθυνη σχεδιασμού: Ελένη Παλλέ

Συντελεστές:
Βάντα Παναγιώτου – ειδική παιδαγωγός
Σπύρος Σουλαδάκης – πιάνο
Guido di Flaviis – σαξόφωνο

Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ιδρύματος Ωνάση: Χριστίνα
Παναγιωτάκου

Προϋποθέσεις:

1. Κάθε παιδί συνοδεύεται από έναν μόνο γονέα.
2. Η πρώτη συνάντηση κάθε κύκλου απευθύνεται μόνο στους γονείς που
θα συνοδεύουν τα παιδιά στο εργαστήριο.
3. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική σε όλες τις συναντήσεις, ενώ
προαιρετικά και κατά περίπτωση μπορούν να συμμετάσχουν και
συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως αδέλφια.

Είσοδος ελεύθερη.

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Κρατήσεις θέσεων: education@onassis.org

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: 210 3713000 (09:0017:00)
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Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης |
Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS Cafe |
IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Αθήνα, Σταδίου 24, Τ.Κ. 10564
Τ 210 32 17 917 | F 210 32 17 686 | E
info.stadiou@ianos.gr
www.ianos.gr

11:00

Κιλόμπο, Ο βρόμικος ελεφαντάκος της Δάφνης Βλουμίδη

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο και ο Παιδικός ΙΑΝΟS προσκαλούν τους μικρούς
τους φίλους σε εκδήλωση με αφορμή το βιβλίο της Δάφνης Βλουμίδη,
Κιλόμπο, Ο βρόμικος ελεφαντάκος.

Για παιδιά από 4 ετών και άνω

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Όταν πρώτη φορά τον συνάντησε η συγγραφέας στη Μυτιλήνη, ο
Κιλόμπο ξεκουραζόταν μόνος του στη σκιά ενός πεύκου, ενώ γύρω του
έπαιζαν, έτρεχαν, φώναζαν, μιλούσαν σε ακαταλαβίστικες γλώσσες ένα
σωρό παιδάκια, που λίγες μέρες πριν είχαν φτάσει από άλλες χώρες.

Την πρώτη αυτή συνάντηση με τον Κιλόμπο θα μας διηγηθεί η ίδια η
συγγραφέας Δάφνη Βλουμίδη.

Μ
ά
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2018
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12:00

«Ο κύριος Χρόνος και οι φίλοι του» του Αλέξη Γούδα

Ο Αλέξης Γούδας παρουσιάζει στον Παιδικό ΙΑΝΟ το βιβλίο του «Ο κύριος
Χρόνος και οι φίλοι του», εκδόσεις Printzone. Καλωσορίζουμε την Άνοιξη
μέσα από το πιο ανατρεπτικό μουσικό καλαντάρι! Ελάτε να αφηγηθούμε ,
να τραγουδήσουμε και να ακούσουμε από κοντά τις ιστορίες για τον
κύριο Χρόνο και τους φίλους του, τους μήνες!Να μάθουμε για τα
συναρπαστικά τους ταξίδια μέσα στο μαγικό λεωφορείο, τις ατέλειωτες
περιπέτειές τους μέσα στον κύκλο της ζωής και γιατί άραγε κανείς δε
μπορεί να δει τον κύριο Χρόνο; Τι δουλειά κάνει στα αλήθεια και τι συνέβη
στη γειτονιά της Άνοιξης με τον πονηρό Μάρτη;

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
Αφήγηση του παραμυθιού από τον συγγραφέα (Μήνας Μάρτης)
Ζωντανή μουσική με τραγούδι
Μικρή θεατρική προσαρμογή με τους αληθινούς χαρακτήρες του έργου
Διαδραστικό παιχνίδι
Άνοιξιάτικες εκπλήξεις (δώρα, αυτοκόλλητα, selfie με τον κύριο Χρόνο!)

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης | Χώρος
Εκδηλώσεων | IANOS Cafe | IANOS Deli |
IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 73
E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Ο κύριος Χρόνος και οι φίλοι του» του Αλέξη Γούδα

Ο Αλέξης Γούδας παρουσιάζει στον Παιδικό ΙΑΝΟ το βιβλίο του «Ο κύριος
Χρόνος και οι φίλοι του», εκδόσεις Printzone. Καλωσορίζουμε την Άνοιξη
μέσα από το πιο ανατρεπτικό μουσικό καλαντάρι! Ελάτε να αφηγηθούμε ,
να τραγουδήσουμε και να ακούσουμε από κοντά τις ιστορίες για τον
κύριο Χρόνο και τους φίλους του, τους μήνες!Να μάθουμε για τα
συναρπαστικά τους ταξίδια μέσα στο μαγικό λεωφορείο, τις ατέλειωτες
περιπέτειές τους μέσα στον κύκλο της ζωής και γιατί άραγε κανείς δε
μπορεί να δει τον κύριο Χρόνο; Τι δουλειά κάνει στα αλήθεια και τι συνέβη
στη γειτονιά της Άνοιξης με τον πονηρό Μάρτη;

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
Αφήγηση του παραμυθιού από τον συγγραφέα (Μήνας Μάρτης)
Ζωντανή μουσική με τραγούδι
Μικρή θεατρική προσαρμογή με τους αληθινούς χαρακτήρες του έργου
Διαδραστικό παιχνίδι
Άνοιξιάτικες εκπλήξεις (δώρα, αυτοκόλλητα, selfie με τον κύριο Χρόνο!)
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Yoga για Παιδιά

13.0014.00

Η yoga είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος προκειμένου τα παιδιά να
αναπτύξουν δεξιότητες σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μία
παιδοκεντρική προσέγγιση με βασικό εργαλείο το παιχνίδι που δεν στοχεύει
στην τέλεια εκτέλεση της κάθε στάσης αλλά μαθαίνει στα παιδιά πώς να
ελέγχουν το σώμα, την αναπνοή και τις σκέψεις τους και να ηρεμούν, ενώ
παράλληλα δυναμώνουν, βελτιώνουν την ευλυγισία τους και αποκτούν
αυτοπεποίθηση.

ΣχεδιασμόςΥλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Για παιδιά 412 ετών, έως 30 συμμετοχές

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικό τους στρώμα yoga.

Κυριακή 4, 11, 18*, 25/03 | 13.0014.00

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ | www.snfcc.org/youthesnfcc/snfccmap/?lang=el

*Το πρόγραμμα μεταφέρεται στο Ξέφωτο
(www.snfcc.org/media/1750294/snfcc_may_map.pdf) τις ίδιες ώρες.

Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
Ευριπίδου και Λ.Συγγρού
Καλλιθέα – Μοσχάτο
Τηλ.: 2168091001, 002, 003
https://www.snfcc.org

Κυριακή 4, 11, 18*, 25 Μαρτίου 2018
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«Ο μικρός Ερμής»
από την Oμάδα κουκλοθεάτρου ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ

Η ομάδα κουκλοθεάτρου του Παιδικού ΣταθμούΝηπιαγωγείου
ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ και ο Παιδικός IANOS σας προσκαλούν στην
παράσταση με τίτλο Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΡΜΗΣ. Ελάτε για να δούμε όλοι μαζί
τα κατορθώματα του μικρού Ερμή! FACE – PAINTING σε όλα τα
παιδάκια!

Ο θείος Πραξιτέλης έλεγε στον Ερμή όταν ήτανε παιδί να μην
λαχανιάζει, με αλογάκια να μην καλπάζει, να μην γκρινιάζει και την
γάτα να μην πειράζει. Κι όταν μεγάλωσε ο μικρός Ερμής και έγινε
άγαλμα περιωπής δε γλίτωσε τα μη ακόμα και στο μουσείο που
έκανε ότι ήθελε τα βράδια, όταν δεν τον έβλεπε κανείς!!!

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art Shop
| Gallery  Αίθουσα Τέχνης | Χώρος
Εκδηλώσεων | IANOS Cafe | IANOS Deli |
IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 73
E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art Shop | Gallery
 Αίθουσα Τέχνης | Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS
Cafe | IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Αθήνα, Σταδίου 24, Τ.Κ. 10564
Τ 210 32 17 917 | F 210 32 17 686 | E info.stadiou@ianos.gr
www.ianos.gr

10:00

musicArte | «Το μουσικό ταξίδι ενός ποταμού». Γνωρίζω τον
Bedrich Smetana.

Για τέταρτη χρονιά η εκπαιδευτική μουσική ομάδα musicArte έρχεται στον Παιδικό
ΙΑΝΟ. Φέτος, παρουσιάζει ένα μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην
«Mουσική της καρδιάς μας».

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Κάθε παιδί από τη στιγμή που γεννιέται μέσα στο στενό οικογενειακό και ευρύτερο
κοινωνικό του περιβάλλον βιώνει πολλές εμπειρίες σχετικές με τη μουσική. Η μουσική
είναι επικοινωνιακή συνθήκη και επίσης η πιο ελεύθερη και αδέσμευτη μορφή τέχνης.

Με σεβασμό για τα παιδιά δημιουργήσαμε το μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η
μουσική της καρδιάς μας» επιχειρώντας να τα βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν την
υπέροχη δύναμη της μουσικής να δημιουργεί συναισθήματα και συγκινήσεις και να
επηρεάζει τις διαθέσεις.

Μέσα από ακροάσεις, παιχνίδια, γρίφους, μουσικούς χάρτες, βιντεοπροβολές,
παρουσιάσεις εικόνων και αντλώντας έμπνευση από ένα διαφορετικό συνθέτη κάθε
φορά «ταξιδεύουμε» στη μουσική του με πυξίδα την αγάπη για τα παιδιά και
προορισμό τη χαρά και τη ζεστασιά που μας χαρίζει.

Ποιά είναι λοιπόν «Η μουσική της καρδιάς μας»;

Η μουσική που αγαπάμε, που τραγουδάμε, που χορεύουμε, που παίζουμε. Με τη
μουσική που αγαπάμε προσπαθούμε να αμβλύνουμε την οξύτητα, το θυμό, την
αδικία... Να βγει στο φως το σμιλεμένο, το όμορφο, το υπέροχο!

Είσοδος ελεύθερη

Για παιδιά του Δημοτικού

Πληροφορίες κα Κατερίνα Παπαδάκου, 2118001160 και στο 6987300329



Μ
ά

ρ
τιο

ς
2018

Δ
ω

ρ
εά

ν
π

α
ιδικές

εκδηλώ
σ

εις
σ

την
Ελλά

δα
Μ

ά
ρ

τιο
ς

2018

Designed by cchhaarraappaaiiddiioouu..ccoomm

Λίγα λόγια για την MusicArte:

Ιδρύθηκε το 2010 από την Κατερίνα Παπαδάκου, Αλεξία Χατζηλυκούδη και Έφη Ρηγάτου. Η ομάδα
musicArte, προσεγγίζει τη μουσική μέ δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης, μουσικής εκτέλεσης και
αυτοσχεδιασμoύ. Μέσα από την συναναστροφή και την δημιουργική συνεργασία με τα παιδιά, έφτασε
σήμερα να αποτελεί μια ομάδα που έχει ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ακολουθία
ενεργειών και δράσεων που έχει σκοπό τη μουσική, πολιτιστική, συναισθηματική και κοινωνική
καλλιέργεια και διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Η musicArte σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά μουσικά
προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Η διαδικασία που ακολουθείται δεν επισπεύδεται, ούτε
επιβάλλεται.... είναι δυναμική. Χτίζεται και ολοκληρώνεται κάθε στιγμή.

*ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο, ανώτερα θεωρητικά της μουσικής και θέατρο. Διδάσκει πιάνο
,θεωρία της μουσικής,ανώτερα θεωρητικά .Σχεδιάζει και επιμελείται μουσικά εκπαιδευτικά προγράμματα
για παιδιά. Εχει διδάξει πιάνο,θεωρία και ανώτερα θεωρητικά σε ωδεία,μουσικές σχολές, στο Μουσικό
Γυμνάσιο  Λύκειο της Παλλήνης και είναι καλλιτεχνική διευθύντρια σε ωδεία και μουσικές σχολές.
Παράλληλα με τη παιδαγωγική της δραστηριότητα δημοσιεύει άρθρα που αφορούν τρόπους
προσέγγισης της κλασικής μουσικής και τα οφέλη αυτής της προσέγγισης. Το 2010 ίδρυσε την ομάδα
musicArte, της οποίας είναι επικεφαλής. Με βαθιά πεποίθηση οτι ο δρόμος για την εκπαίδευση των
παιδιών περνάει μέσα από την εκπαίδευση των γονέων, από το 2011 οργανώνει και συντονίζει
συζητήσεις με γονείς που αφορούν στο ρόλο της μουσικής στη ζωή των παιδιών.

*ΕΦΗ ΡΗΓΑΤΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος πιανίστα και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών της
μουσικής (αρμονία  αντίστιξη). Εχει βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου και έχει
συμμετάσχει σε μουσικοπαιδαγωγικά σεμινάρια πιάνου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει σπουδάσει
διοίκηση επιχειρήσεων, διδάσκει πιάνο και ανώτερα θεωρητικά και ειναι ιδρυτικό μέλος της musicArte.

*ΑΛΕΞΙΑ ΧΑΤΖΗΛΥΚΟΥΔΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος πιανίστα και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών της
μουσικής (αρμονία  αντίστιξη φούγκα) και σύγχρονου τραγουδιού. Εχει βραβευτεί σε πανελλήνιους
διαγωνισμούς πιάνου και έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ και σε σεμινάρια μουσικολογίας , τεχνικής και
παιδαγωγικής του πιάνου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διδάσκει πιάνο, ανώτερα θεωρητικά της
μουσικής και σύγχρονο τραγούδι. Είναι ιδρυτικό μέλος της musicArte.

*ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΗΚΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι διπλωματούχος πιανίστα.(Tάξη:Κατερίνας
Παπαδάκου) Σπούδασε επίσης Ανώτερα Θεωρητικά με τον Σπύρο Κλάψη και κλασικό τραγούδι με την
Δέσποινα Καλαφάτη. Τελειοποίησε τις σπουδές της στο κλασικό τραγούδι στην Κολωνία με τους Prof.
Brigitte Lindner, Prof. Barbara Schlick και τον Prof. Matthias Wierig. Είναι επίσης πτυχιούχος του
τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α. Από το 20082014 εργάστηκε στα Αρσάκεια
Σχολεία Πατρών όπου δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της διδασκαλίας και της μουσικής. Ως μέλος
του Opera Studio Πατρών υπό την διεύθυνση του Χαράλαμπου Γωγιού έχει συμμετάσχει σε
πολυάριθμες συναυλίες ενώ έχει συνεργαστεί με τη Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πατρών υπό τη
διεύθυνση του Θοδωρή Αμπατζή στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών. Έχει συμπράξει ως
σολίστ μεταξύ άλλων με την ορχήστρα “ACADEMICA” Αθηνών, την Ορχήστρα Νυκτών Εχγόρδων
«Θανάσης Τσιπινάκης», με την Ορχήστρα Πατρών κ.α. Είναι μέλος της musicArte από τον Ιούνιο του
2016.
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«Σεβαστιανός ο Φοβερός!»
της Λητώς Τσακίρη  Παπαθανασίου

Ο Παιδικός IANOS και οι εκδόσεις Διάπλους σας προσκαλούν στη
μουσική παράσταση «Σεβαστιανός ο Φοβερός!» της συγγραφέως Λητώς
Τσακίρη  Παπαθανασίου. Μια διαδραστική παρουσίαση συντροφιά με
τους μαθητές του Πρότυπου Κέντρου Προσχολικής Αγωγής
«Αλέξανδρος» της Στήβης Σιωζοπούλου. Συμμετέχει η Καλλιτεχνική
Παιδαγωγική Ομάδα των παιδιών της «Σχεδίας στην Πόλη» της Αργυρώς
Σκίτσα. Προλογίζει η Γεωργία Κιζιρίδου ΕξελεκτικήΣχολική Ψυχολόγος MSc.

Τη μουσική του βιβλίου υπογράφει ο Νίκος Ευθυμιάδης και εικονογραφεί ο
Νικόλας Γιαννόπουλος.

Κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και
Νήσων και στις σελίδες του προτείνει λύσεις η Δρ. Ψυχοπαθολογίας του
Παιδιού Νατάσα Γιάννακα.

Το θέμα αυτό μας αφορά όλους.

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης |
Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS Cafe |
IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια
Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 73
E info@ianos.gr
www.ianos.gr

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018
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«Όταν η γοργόνα συνάντησε τον Αλέξανδρο»
της Ελισάβετ Τάρη

Η Ελισάβετ Τάρη παρουσιάζει στον ΙΑΝΟ το βιβλίο της «Όταν η γοργόνα
συνάντησε τον Αλέξανδρο», εκδόσεις Διάπλους. Θα μιλήσουν οι: Γιώργος
Μελίκης δημοσιογράφος, Δέσποινα Περηφανοπούλου εικονογράφος του
βιβλίου, Ελισάβετ Τάρη συγγραφέαςΣχολ. Σύμβουλος. Συμμετέχει με
δρώμενα το Νηπιαγωγείο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ.

Η γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, φτάνει αποκαμωμένη στην
Αλεξάνδρεια, με σκοπό να τον αναζητήσει εκεί στην πόλη που έκτισε και
αγάπησε ο χαμένος αδερφός της. Με ένα μαγικό τρόπο αποκτά πόδια κι
έτσι αρχίζει την αναζήτηση στους δρόμους της πόλης και στη γύρω
έρημο με την ελπίδα να τον βρει. Στην προσπάθειά της αυτή η γοργόνα
έχει τη βοήθεια ενός μικρού παιδιού που γνωρίζει καλά τον Αλέξανδρο,
όπως και όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης. Θα τον βρει άραγε;

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης | Χώρος
Εκδηλώσεων | IANOS Cafe | IANOS Deli |
IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 7, Τ.Κ. 54624
Τ 2310 277 004 | F 2310 284 832 | E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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Παρουσίαση του εκπαιδευτικού πρόγραμματος του
Safe Water Sports για την ασφάλεια των παιδιών στο
νερό

Πόσα πράγματα γνωρίζουν τα παιδιά και οι νέοι για να απολαμβάνουν τη
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ με ασφάλεια; Πώς μπορούμε να
ενισχύσουμε την πρόληψη και να μειώσουμε τον αριθμό των ατυχημάτων
και των πνιγμών;

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας Safe Water Sports οι
γονείς και τα παιδιά ενημερώνονται για τους βασικούς κανόνες
ασφαλείας, μαθαίνουν να σέβονται και να μην φοβούνται τη θάλασσα,
αποκτούν γνώση και σωστή συμπεριφορά για στην επαφή τους με το
υγρό στοιχείο. Η κοινωνική, μηκερδοσκοπική πρωτοβουλία Safe Water
Sports ιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
(αθλητικές και ψυχαγωγικές) στο νερό.

Ομιλητές:
• Η ΑΕ Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος
• Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Πρόεδρος του Safe Water Sports
• Παναγιώτης Παρασκευάς, Β’ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος 
Aντιναύαρχος
• Νίκος Κακλαμανάκης, Χρυσός Ολυμπιονίκης Ιστιοσανίδας
• Ελένη Σουλτανάκη, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγρού Στίβου,
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ
• Βελισσάριος Χριστοδούλου, μαθητής Γ’ Λυκείου

Συντονιστής θα είναι ο Πάνος Καρβούνης, πρώην Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Την εκδήλωση ανοίγει ο ηθοποιός Γιώργος Κέντρος

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
Ευριπίδου και Λ.Συγγρού
Καλλιθέα – Μοσχάτο
Τηλ.: 2168091001, 002, 003
https://www.snfcc.org
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Παρουσίαση του εκπαιδευτικού πρόγραμματος του
Safe Water Sports για την ασφάλεια των παιδιών στο
νερό

Πόσα πράγματα γνωρίζουν τα παιδιά και οι νέοι για να απολαμβάνουν τη
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ με ασφάλεια; Πώς μπορούμε να
ενισχύσουμε την πρόληψη και να μειώσουμε τον αριθμό των ατυχημάτων
και των πνιγμών;

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας Safe Water Sports οι
γονείς και τα παιδιά ενημερώνονται για τους βασικούς κανόνες
ασφαλείας, μαθαίνουν να σέβονται και να μην φοβούνται τη θάλασσα,
αποκτούν γνώση και σωστή συμπεριφορά για στην επαφή τους με το
υγρό στοιχείο. Η κοινωνική, μηκερδοσκοπική πρωτοβουλία Safe Water
Sports ιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
(αθλητικές και ψυχαγωγικές) στο νερό.

Ομιλητές:
• Η ΑΕ Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος
• Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Πρόεδρος του Safe Water Sports
• Παναγιώτης Παρασκευάς, Β’ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος 
Aντιναύαρχος
• Νίκος Κακλαμανάκης, Χρυσός Ολυμπιονίκης Ιστιοσανίδας
• Ελένη Σουλτανάκη, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγρού Στίβου,
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ
• Βελισσάριος Χριστοδούλου, μαθητής Γ’ Λυκείου

Συντονιστής θα είναι ο Πάνος Καρβούνης, πρώην Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Την εκδήλωση ανοίγει ο ηθοποιός Γιώργος Κέντρος

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
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«Μα τι κάνουν οι πριγκίπισσες όλης μέρα;» και «Ουπς, δεν είμαι πια
όμορφη!» της Στέλλας Κάσδαγλη | Τόμεκ Γιοβάνης (δημιουργός κόμικ)

Το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 11.00 η συγγραφέας Στέλλα Κάσδαγλη και ο δημιουργός
κόμικ Τόμεκ Γιοβάνης σας περιμένουν στον Παιδικό ΙΑΝΟ για να σας γνωρίσουν την
Πριγκίπισσα Αθηνά και τον Παρρότο τον παπαγάλο σε μια συνάντηση για αληθινές
πριγκίπισσες που δεν επαναπαύονται στα φορέµατα και τα βατραχάκια τους. Η Αθηνά
είναι η πιο ευρηματική κι αντισυμβατική πριγκίπισσα που θα έχετε ποτέ γνωρίσει!

Τα βιβλία της Στέλλας Κάσδαγλη που θα παρουσιαστούν στον ΙΑΝΟ (Σταδίου 24) είναι
«Μα τι κάνουν οι πριγκίπισσες όλης μέρα;» και «Ουπς, δεν είμαι πια όμορφη!».

Για παιδιά από 4 ετών

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Τι κάνει μία μαμά όταν ανακαλύπτει ότι οι γνωστές πριγκίπισσες δεν την ικανοποιούν
καθόλου ως σύγχρονα, υγιή πρότυπα για τις κόρες της; Η Στέλλα Κάσδαγλη, μητέρα
δύο κοριτσιών και συγγραφέας γνωστή για την ενασχόλησή της με την ενδυνάμωση
των γυναικών, αποφάσισε να δημιουργήσει μια καινούρια, αντισυμβατική πριγκίπισσα.

Σε μια εποχή που τα πρότυπα για αγόρια και κορίτσια γίνονται συχνά τοξικά,
διαιωνίζουν τα στερεότυπα και τις ανισότητες, εγκλωβίζουν τα παιδιά σε μη
ρεαλιστικούς ρόλους και προσδοκίες για την εμφάνιση, τις σχέσεις ή τη θέση τους στη
ζωή, μια νέα ηρωίδα έρχεται για να ταράξει τα νερά και να θυμίσει σε αγόρια, κορίτσια
αλλά και γονείς πόσο απελευθερωτικό είναι να είσαι ο εαυτός σου.

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης
| Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS Cafe | IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια
Βιβλίου

Αθήνα, Σταδίου 24, Τ.Κ. 10564
Τ 210 32 17 917 | F 210 32 17 686 | E info.stadiou@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Μα τι κάνουν οι πριγκίπισσες όλης μέρα;» και «Ουπς, δεν είμαι πια
όμορφη!» της Στέλλας Κάσδαγλη | Τόμεκ Γιοβάνης (δημιουργός κόμικ)

Το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 11.00 η συγγραφέας Στέλλα Κάσδαγλη και ο δημιουργός
κόμικ Τόμεκ Γιοβάνης σας περιμένουν στον Παιδικό ΙΑΝΟ για να σας γνωρίσουν την
Πριγκίπισσα Αθηνά και τον Παρρότο τον παπαγάλο σε μια συνάντηση για αληθινές
πριγκίπισσες που δεν επαναπαύονται στα φορέµατα και τα βατραχάκια τους. Η Αθηνά
είναι η πιο ευρηματική κι αντισυμβατική πριγκίπισσα που θα έχετε ποτέ γνωρίσει!

Τα βιβλία της Στέλλας Κάσδαγλη που θα παρουσιαστούν στον ΙΑΝΟ (Σταδίου 24) είναι
«Μα τι κάνουν οι πριγκίπισσες όλης μέρα;» και «Ουπς, δεν είμαι πια όμορφη!».

Για παιδιά από 4 ετών

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Τι κάνει μία μαμά όταν ανακαλύπτει ότι οι γνωστές πριγκίπισσες δεν την ικανοποιούν
καθόλου ως σύγχρονα, υγιή πρότυπα για τις κόρες της; Η Στέλλα Κάσδαγλη, μητέρα
δύο κοριτσιών και συγγραφέας γνωστή για την ενασχόλησή της με την ενδυνάμωση
των γυναικών, αποφάσισε να δημιουργήσει μια καινούρια, αντισυμβατική πριγκίπισσα.

Σε μια εποχή που τα πρότυπα για αγόρια και κορίτσια γίνονται συχνά τοξικά,
διαιωνίζουν τα στερεότυπα και τις ανισότητες, εγκλωβίζουν τα παιδιά σε μη
ρεαλιστικούς ρόλους και προσδοκίες για την εμφάνιση, τις σχέσεις ή τη θέση τους στη
ζωή, μια νέα ηρωίδα έρχεται για να ταράξει τα νερά και να θυμίσει σε αγόρια, κορίτσια
αλλά και γονείς πόσο απελευθερωτικό είναι να είσαι ο εαυτός σου.
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«Το παιχνίδι των δοντιών» της Ρίας Φελεκίδου

Ο Παιδικός IANOS και οι εκδόσεις Μεταίχμιο προσκαλούν τους μικρούς
τους φίλους σε εκδήλωση με αφορμή το νέο βιβλίο της Ρίας Φελεκίδου με
τίτλο Το παιχνίδι των δοντιών.

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. Ελάτε και εσείς να μάθετε να παίζετε αυτό το αλλιώτικο
παιχνίδι και να γνωρίσετε τον Αμπντούλ και την οικογένειά του!

Για παιδιά από 7 ετών

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art Shop
| Gallery  Αίθουσα Τέχνης | Χώρος
Εκδηλώσεων | IANOS Cafe | IANOS Deli |
IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 73
E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Το παιχνίδι των δοντιών» της Ρίας Φελεκίδου

Ο Παιδικός IANOS και οι εκδόσεις Μεταίχμιο προσκαλούν τους μικρούς
τους φίλους σε εκδήλωση με αφορμή το νέο βιβλίο της Ρίας Φελεκίδου με
τίτλο Το παιχνίδι των δοντιών.

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. Ελάτε και εσείς να μάθετε να παίζετε αυτό το αλλιώτικο
παιχνίδι και να γνωρίσετε τον Αμπντούλ και την οικογένειά του!

Για παιδιά από 7 ετών
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«Ο τρελός του χωριού» της Βασιλικής Νευροκοπλή

Η Βασιλική Νευροκοπλή παρουσιάζει το παραμύθι της «Ο τρελός του
χωριού», εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη. 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 και Ειρήνης Μαραγκού αντιστοίχως και τη
συμμετοχή της μουσικού του σχολείου, Ευτυχίας Καβαλίκα.

Αν το να ονειρεύεσαι είναι τρέλα, τότε ο ήρωας της ιστορίας μας ίσως να
είναι πράγματι τρελός. Αν το να πραγματοποιείς το όνειρό σου είναι μια
τρέλα ακόμα μεγαλύτερη, τότε ο ήρωάς μας πιθανόν να είναι πιο τρελός
κι απ' τους τρελούς. Μα 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 κείνους που ο κόσμος
τούς χαρακτηρίζει «τρελούς» επειδή δεν τους καταλαβαίνει. Αυτοί όχι μόνο
δε νοιάζονται για το πώς τους χαρακτηρίζουν, αλλά συνήθως φροντίζουν
να κρατούν κρυφό το όνομά τους. Είναι οι τολμηροί και ενάρετοι της ζωής
που ταπεινά και αθόρυβα οδηγούν τον κόσμο, ανοίγοντας δρόμους
μέσα από σιδερόφρακτα τείχη, βουνά γιγάντια και θεόρατα θεριά. Ο
ήρωας της ιστορίας μας είναι ένας απ' αυτούς τους εκλεκτούς και είναι
αποφασισμένος να τα βάλει με το φοβερό Θεριό...

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης |
Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS Cafe |
IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 7, Τ.Κ. 54624
Τ 2310 277 004 | F 2310 284 832 | E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Ο τρελός του χωριού» της Βασιλικής Νευροκοπλή

Η Βασιλική Νευροκοπλή παρουσιάζει το παραμύθι της «Ο τρελός του
χωριού», εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη. 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 και Ειρήνης Μαραγκού αντιστοίχως και τη
συμμετοχή της μουσικού του σχολείου, Ευτυχίας Καβαλίκα.

Αν το να ονειρεύεσαι είναι τρέλα, τότε ο ήρωας της ιστορίας μας ίσως να
είναι πράγματι τρελός. Αν το να πραγματοποιείς το όνειρό σου είναι μια
τρέλα ακόμα μεγαλύτερη, τότε ο ήρωάς μας πιθανόν να είναι πιο τρελός
κι απ' τους τρελούς. Μα 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 κείνους που ο κόσμος
τούς χαρακτηρίζει «τρελούς» επειδή δεν τους καταλαβαίνει. Αυτοί όχι μόνο
δε νοιάζονται για το πώς τους χαρακτηρίζουν, αλλά συνήθως φροντίζουν
να κρατούν κρυφό το όνομά τους. Είναι οι τολμηροί και ενάρετοι της ζωής
που ταπεινά και αθόρυβα οδηγούν τον κόσμο, ανοίγοντας δρόμους
μέσα από σιδερόφρακτα τείχη, βουνά γιγάντια και θεόρατα θεριά. Ο
ήρωας της ιστορίας μας είναι ένας απ' αυτούς τους εκλεκτούς και είναι
αποφασισμένος να τα βάλει με το φοβερό Θεριό...
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«Έλα μαζί μου» της Έλενας Αρτζανίδου

Οι εκδόσεις Ψυχογιός παρουσιάζουν στον ΙΑΝΟ το βιβλίο της Έλενας
Αρτζανίδου με τίτλο Έλα μαζί μου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ανδρέας
Καρακίτσιος καθηγητής Α.Π.Θ., Έλενα Αρτζανίδου συγγραφέας. Η
θεατρική ομάδα "Διθύραμβος εξ αμάξης" θα παρουσιάσει θεατρικά
σκηνές από την ιστορία με το δικό της μοναδικό τρόπο.

«Έλα μαζί μου, Άλκιμε».
«Εντάξει Ζιζού, θα έρθω μαζί σου, αλλά υποσχέσου ότι δε θα γελάσεις με
ό,τι καταφέρω να φτιάξω», της είπε...

Ελάτε μαζί μας μικροί και μεγάλοι, σας περιμένουμε!

Από μικρά παιδιά, η Ζιζού και ο Άλκιμος κάνουν πάντα μαζί τα πράγματα
που αγαπούν. «Έλα μαζί μου στην κουζίνα», λέει η Ζιζού, και ο Άλκιμος την
κοιτάζει ξαφνιασμένος. «Στην κουζίνα; Να κάνουμε τι; Γιατί δεν έρχεσαι εσύ
καλύτερα μαζί μου στην αυλή για να παίξουμε ποδόσφαιρο;». Σε μια άλλη
στιγμή, το νεαρό αγόρι προτείνει στην κολλητή του: «Γρήγορα, έλα μαζί
μου στο συνεργείο του μπαμπά μου», και η Ζιζού αναρωτιέται τι να κάνει
μέσα στις μουτζούρες. Επειδή όμως αγαπά τον Άλκιμο, ξεπερνά τον
δισταγμό της, και εκείνος, με τη σειρά του, την ακολουθεί στην τελική
πρόβα μπαλέτου.

Γιατί η αληθινή φιλία νικά κάθε στερεότυπο και φέρνει τους ανθρώπους
πιο κοντά όταν μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους.

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης | Χώρος
Εκδηλώσεων | IANOS Cafe | IANOS Deli |
IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 7, Τ.Κ. 54624
Τ 2310 277 004 | F 2310 284 832 | E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Έλα μαζί μου» της Έλενας Αρτζανίδου

Οι εκδόσεις Ψυχογιός παρουσιάζουν στον ΙΑΝΟ το βιβλίο της Έλενας
Αρτζανίδου με τίτλο Έλα μαζί μου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ανδρέας
Καρακίτσιος καθηγητής Α.Π.Θ., Έλενα Αρτζανίδου συγγραφέας. Η
θεατρική ομάδα "Διθύραμβος εξ αμάξης" θα παρουσιάσει θεατρικά
σκηνές από την ιστορία με το δικό της μοναδικό τρόπο.

«Έλα μαζί μου, Άλκιμε».
«Εντάξει Ζιζού, θα έρθω μαζί σου, αλλά υποσχέσου ότι δε θα γελάσεις με
ό,τι καταφέρω να φτιάξω», της είπε...

Ελάτε μαζί μας μικροί και μεγάλοι, σας περιμένουμε!

Από μικρά παιδιά, η Ζιζού και ο Άλκιμος κάνουν πάντα μαζί τα πράγματα
που αγαπούν. «Έλα μαζί μου στην κουζίνα», λέει η Ζιζού, και ο Άλκιμος την
κοιτάζει ξαφνιασμένος. «Στην κουζίνα; Να κάνουμε τι; Γιατί δεν έρχεσαι εσύ
καλύτερα μαζί μου στην αυλή για να παίξουμε ποδόσφαιρο;». Σε μια άλλη
στιγμή, το νεαρό αγόρι προτείνει στην κολλητή του: «Γρήγορα, έλα μαζί
μου στο συνεργείο του μπαμπά μου», και η Ζιζού αναρωτιέται τι να κάνει
μέσα στις μουτζούρες. Επειδή όμως αγαπά τον Άλκιμο, ξεπερνά τον
δισταγμό της, και εκείνος, με τη σειρά του, την ακολουθεί στην τελική
πρόβα μπαλέτου.

Γιατί η αληθινή φιλία νικά κάθε στερεότυπο και φέρνει τους ανθρώπους
πιο κοντά όταν μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους.
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«Ο Φίλος μας ο Νάσος» της Ηρώς Παπαδοπούλου

H Ηρώ Παπαδοπούλου παρουσιάζει στον ΙΑΝΟ το νέο της βιβλίο «Ο
Φίλος μας ο Νάσος», εκδόσεις Θύρα. Θα μιλήσουν οι: Εύη Βαρλάμη
Ψυχολόγος, Κυριακή Μέλλιου Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, Αλεξάνδρα Τσομάκου Ειδική παιδαγωγός, Ηρώ
Παπαδοπούλουνηπιαγωγός,συγγραφέας.

Μπορεί το σχολείο να είναι για ένα μικρό παιδί ένα καθημερινό
βάσανο;

Μπορεί αντί για χαρά να του προκαλεί πόνο;

Μπορούν οι γονείς, η δασκάλα και οι συμμαθητές κάθε δυσλεκτικού,
μικρού Νάσου να τον βοηθήσουν;

Ας το ανακαλύψουμε μαζί σε αυτήν την ιστορία...

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης |
Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS Cafe |
IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 7, Τ.Κ. 54624
Τ 2310 277 004 | F 2310 284 832 | E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Ο Φίλος μας ο Νάσος» της Ηρώς Παπαδοπούλου

H Ηρώ Παπαδοπούλου παρουσιάζει στον ΙΑΝΟ το νέο της βιβλίο «Ο
Φίλος μας ο Νάσος», εκδόσεις Θύρα. Θα μιλήσουν οι: Εύη Βαρλάμη
Ψυχολόγος, Κυριακή Μέλλιου Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, Αλεξάνδρα Τσομάκου Ειδική παιδαγωγός, Ηρώ
Παπαδοπούλουνηπιαγωγός,συγγραφέας.

Μπορεί το σχολείο να είναι για ένα μικρό παιδί ένα καθημερινό
βάσανο;

Μπορεί αντί για χαρά να του προκαλεί πόνο;

Μπορούν οι γονείς, η δασκάλα και οι συμμαθητές κάθε δυσλεκτικού,
μικρού Νάσου να τον βοηθήσουν;

Ας το ανακαλύψουμε μαζί σε αυτήν την ιστορία...
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Διαδραστική παρουσίαση των βιβλίων:
«Βέρα, η μαγική σκακιέρα και το ταξίδι στους
πλανήτες» και «Σκακιστική Οδύσσεια»

των Anna Kotnowska & Ηλίας Μάστορας

Στη διαδραστική παρουσίαση των βιβλίων «Βέρα, η μαγική
σκακιέρα και το ταξίδι στους πλανήτες» και «Σκακιστική
Οδύσσεια» θα σας υποδεχτούν στον Παιδικό ΙΑΝΟ στo
πλαίσιo εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού
Βιβλίου, οι δημιουργοί Anna Kotnowska και Ηλίας
Μάστορας. Θα προλογίσει η θεατρική σκηνοθέτις Βαρβάρα
Δουμανίδου και θα αφηγηθεί η Διαλεχτή Κουιτζόγλου.

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης |
Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS Cafe |
IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια
Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 73
E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Τα σπίτια με τις μάσκες» του Φώτη Γιάντσιου

Οι εκδόσεις Βάρφη παρουσιάζουν στον Παιδικό ΙΑΝΟ το βιβλίο του Φώτη
Γιάντσιου με τίτλο «Τα σπίτια με τις μάσκες». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο
Χρήστος Γεωργίου Διευθυντής της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Κάτι περίεργο συμβαίνει στη γειτονιά του Ορέστη. Κάτι που μόνο αυτός, οι
δύο κολλητές του και ο νέος τους φίλος μπορούν να καταλάβουν. Κάτι
μυστηριώδες κρύβεται στο ξέφωτο του δάσους, εκεί που οδηγεί το κρυφό
μονοπάτι.

Όταν όμως αυτό το κάτι απειλεί την πιο αγαπημένη σύντροφο της
παρέας, είναι ώρα τα παιδιά να αναλάβουν την πιο ριψοκίνδυνη
αποστολή διάσωσης και να ζήσουν την πιο συναρπαστική περιπέτεια της
ζωής τους...

Μέχρι την επόμενη!

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης |
Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS Cafe |
IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 73
E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Τα σπίτια με τις μάσκες» του Φώτη Γιάντσιου

Οι εκδόσεις Βάρφη παρουσιάζουν στον Παιδικό ΙΑΝΟ το βιβλίο του Φώτη
Γιάντσιου με τίτλο «Τα σπίτια με τις μάσκες». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο
Χρήστος Γεωργίου Διευθυντής της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Κάτι περίεργο συμβαίνει στη γειτονιά του Ορέστη. Κάτι που μόνο αυτός, οι
δύο κολλητές του και ο νέος τους φίλος μπορούν να καταλάβουν. Κάτι
μυστηριώδες κρύβεται στο ξέφωτο του δάσους, εκεί που οδηγεί το κρυφό
μονοπάτι.

Όταν όμως αυτό το κάτι απειλεί την πιο αγαπημένη σύντροφο της
παρέας, είναι ώρα τα παιδιά να αναλάβουν την πιο ριψοκίνδυνη
αποστολή διάσωσης και να ζήσουν την πιο συναρπαστική περιπέτεια της
ζωής τους...

Μέχρι την επόμενη!
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«Η περιπέτεια της Αδριανής»
της Λητώς Τσακίρη  Παπαθανασίου

Οι εκδόσεις Διάπλους και ο IANOS σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την
όμορφη δραματοποιημένη παρουσίαση του νέου μουσικού παραμυθιού της
παιδαγωγού & συγγραφέως Λητώς Τσακίρη Παπαθανασίου με τίτλο «Η
περιπέτεια της Αδριανής» που μιλά για το θέμα της ενδυνάμωσης των
οικογενειακών δεσμών.

Εικονογράφηση: Γεωργία Στύλου. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει παίζοντας
ζωντανά ο μουσικός του βιβλιού Γιάννης Κοτσερίδης ο οποίος θα αφηγηθεί &
θα ερμηνεύσει τα τραγούδια συντροφιά με τη συγγραφέα & τη μουσικό Έλενα
Γκατζά. Στην παρουσιάση θα συμμετέχει παιδική χορωδία. Για το βιβλίο θα
μιλήσει η Ψυχολόγος & Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Δραματοθεραπευτών &
Παιγνιοθεραπευτών Όλγα Δημοπούλου, η οποία συνεργάστηκε στις
προτεινόμενες δράσεις επικοινωνίας που υπάρχουν στο βιβλίο.

Τελικά το κάθε παιδί έχει τη δική του μικρή νεράιδα που το προστατεύει;

Πόσο κοντά στα όνειρά μας μπορεί να μας πετάξει ένα φωτιστικό αερόστατο
και ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς από τα πρωτότοκα παιδιά
τους;

Το τρυφερό αυτό παραμύθι προσφέρει ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία
γονέων και παιδιών.

Η ιστορία αυτή απευθύνεται με ευαισθησία στα παιδιά που δυσκολεύονται να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους και δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των
άλλων. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να καταλάβουν οι γονείς το
συναισθηματικό κόσμο των παιδιών τους και να έρθουν πιο κοντά.

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art
Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης | Χώρος
Εκδηλώσεων | IANOS Cafe | IANOS Deli |
IANOS Εργαστήρια Βιβλίου

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 7, Τ.Κ. 54624
Τ 2310 277 004 | F 2310 284 832 | E info@ianos.gr
www.ianos.gr
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«Η περιπέτεια της Αδριανής»
της Λητώς Τσακίρη  Παπαθανασίου

Οι εκδόσεις Διάπλους και ο IANOS σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την
όμορφη δραματοποιημένη παρουσίαση του νέου μουσικού παραμυθιού της
παιδαγωγού & συγγραφέως Λητώς Τσακίρη Παπαθανασίου με τίτλο «Η
περιπέτεια της Αδριανής» που μιλά για το θέμα της ενδυνάμωσης των
οικογενειακών δεσμών.

Εικονογράφηση: Γεωργία Στύλου. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει παίζοντας
ζωντανά ο μουσικός του βιβλιού Γιάννης Κοτσερίδης ο οποίος θα αφηγηθεί &
θα ερμηνεύσει τα τραγούδια συντροφιά με τη συγγραφέα & τη μουσικό Έλενα
Γκατζά. Στην παρουσιάση θα συμμετέχει παιδική χορωδία. Για το βιβλίο θα
μιλήσει η Ψυχολόγος & Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Δραματοθεραπευτών &
Παιγνιοθεραπευτών Όλγα Δημοπούλου, η οποία συνεργάστηκε στις
προτεινόμενες δράσεις επικοινωνίας που υπάρχουν στο βιβλίο.

Τελικά το κάθε παιδί έχει τη δική του μικρή νεράιδα που το προστατεύει;

Πόσο κοντά στα όνειρά μας μπορεί να μας πετάξει ένα φωτιστικό αερόστατο
και ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς από τα πρωτότοκα παιδιά
τους;

Το τρυφερό αυτό παραμύθι προσφέρει ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία
γονέων και παιδιών.

Η ιστορία αυτή απευθύνεται με ευαισθησία στα παιδιά που δυσκολεύονται να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους και δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των
άλλων. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να καταλάβουν οι γονείς το
συναισθηματικό κόσμο των παιδιών τους και να έρθουν πιο κοντά.
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2ο Φεστιβάλ Παιδικού βιβλίου στον ΙΑΝΟ | 31/3 έως
1/4 2018 στο café του ΙΑΝΟΥ

Μετά την μεγάλη επιτυχία του 1ου Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου στον ΙΑΝΟ το
2017, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, ο IANOS
διοργανώνει το 2018 το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου, σε συνεργασία με
εκδοτικούς οίκους .

Το Φεστιβάλ θα είναι διήμερο και θα πραγματοποιηθούν σε αυτό πάνω
από 10 δράσεις (υπογραφές βιβλίου, παρουσιάσεις, αναγνώσεις).

Κεντρικός άξονας αυτής της δράσης είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή
με το βιβλίο, με τους δημιουργούς του αλλά και με τους εκδοτικούς οίκους.

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Βιβλιοπωλείο | Μουσικός IANOS | Art Shop | Gallery  Αίθουσα Τέχνης |
Χώρος Εκδηλώσεων | IANOS Cafe | IANOS Deli | IANOS Εργαστήρια
Βιβλίου

Αθήνα, Σταδίου 24, Τ.Κ. 10564
Τ 210 32 17 917 | F 210 32 17 686 | E info.stadiou@ianos.gr
www.ianos.gr
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Να ζήσουν την μαγεία που κρύβεται πίσω από τις σελίδες αλλά και να
δουν από κοντά τους ανθρώπους που δημιουργούν ιστορίες αλλά και
εκείνους που τις «ζωγραφίζουν».

Στο 1ο Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου του ΙΑΝΟΥ πέρασαν μέσα σε τρεις
ώρες πάνω από 300 επισκέπτες ενώ ήταν κοντά μας 13 εκδοτικοί οίκοι,
πάνω από 40 συγγραφείς και 1 σχολείο με δική του παραγωγή.

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιερώθηκε το 1966, από την ΙΒΒΥ
(Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα), την ημέρα των γενεθλίων
του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου
1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και
να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο.

Διάρκεια: 31 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2018, ώρα: 12:0017:00.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέσα Μαρτίου στο ianos.gr

Προσοχή! Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εκάστοτε διοργανωτών
και είναι ενημερωμένο μέχρι και την ημέρα ανάρτησης στο charapaidiou.com. Δε φέρουμε ευθύνη
για οποιαδήποτε μεταβολή του προγράμματος μετά το πέρας της ημερομηνίας ανάρτησης.

Αν θέλετε να συμπεριλάβουμε τις δωρεάν εκδηλώσεις/δράσεις που διοργανώνετε σε επόμενο μηνιαίο
πρόγραμμα, ενημερώστε μας σχετικά στο charapaidiou@gmail.com.

· Facebook | @charapaidioucom
· Instagram | @charapaidiou

· Youtube  Linkedin  Google + | Η Χαρά του Παιδιού
· charapaidiou@gmail.com
· www.charapaidiou.com




