
Μεγάλου Βασιλείου 15- Ρουφ (Στάση μετρό: Κεραμεικός)
Τηλ.: 210- 34 73 887 – Κιν.: 69 76 230 924

5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ 
Είσοδοσ  Ε λΕ ύθΕρη

Χορηγοί:  Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης  
θα λειτουργεί μεγάλη έκθεση βιβλίων και Cd με 
παιδικά βιβλία των σημαντικοτέρων εκδοτών 
ορθόδοξης γραμματείας
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΑΘΩΣ, Ι. ΣΙΔΕΡΗ, ΠΟΤΑΜΙΤΗ, ΑΚΡΙΤΑ, 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΚΑΣΤΡΟ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ, ΠΟΡΦΥΡΑ, 
ΣΑΙΤΗ. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ανοικτά: 
 9.30-13.30 Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, βιβλιοπαρουσιάσεις
 16.30-18.30 Προβολές ταινιών
 18.30-20.00 Μουσική εκδήλωση

9.30-11.30

Ισόγειο

«Χριστός γεννέθεν χαράς’ς σον κόσμον»  
Μουσικοπαιδαγωγικό εργαστήρι από το Κέντρο Έρευνας και Προβολής 
της Εθνικής Μουσικής (Κ.Ε.Π.Ε.Μ) και το Ωδείο Σίμων Καράς. 

Μαθαίνουμε παίζοντας, παίζουμε χορεύοντας, χορεύουμε 
τραγουδώντας... κι όλα αυτά μέσα σε μια χαρούμενη χρι-
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Έχουμε δύο ώρες στη διάθεσή 
μας για να έρθουμε σε μία πρώτη επαφή με τα σημάδια της 
βυζαντινής μουσικής, να ακούσουμε χριστουγεννιάτικες 
ιστοριούλες, να χορέψουμε, να παίξουμε και να ακούσουμε 
μουσική από παραδοσιακά όργανα. 

σας περιμένουμε! 
Σωτήρης Γάλλος, Ανθία Χρόνη,  

Ελένη Μπούμπα, Σοφία Μπούμπα. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 

10.30-12.00 

Πρώτος 
όροφος

Ο Καλλίστρατος και η πολιτεία των αηδονιών 

Είναι που τ’ αηδόνια τραγουδούνε πρώτα στις καρδιές κι 
ύστερα στους κήπους. Ποιες καρδιές όμως; Αυτές που χτί-
ζουν τη ζωή τους πάνω στην πέτρα ή αυτές που τη χτίζουν 
πάνω στην άμμο;
Ας αφήσουμε το ευφάνταστο παραμύθι του Καλλίστρατου 
των εκδόσεων της ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να μας δώσει την 
απάντηση... Το αφηγείται με τον γνώριμο τρόπο της η Βασι-
λική Νευροκοπλή που έρχεται ειδικά για τη γιορτή μας από 
τη θεσσαλονίκη. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 



11.30-12.30

Ισόγειο

Γιορτινά αφηγήματα – Μια φάτνη στο Ψηλορείτη! 

Μια πρωτότυπη και διασκεδαστική χριστουγεννιάτικη ιστο-
ρία από την Άννα Ιακώβου, που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ. Αφηγείται ο ηθοποιός Δημήτρης Τσί-
κλης, που θα κάνει τους μικρούς μας φίλους να ταξιδέψουν 
στον Ψηλορείτη. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 

12.30-13.30

Ισόγειο

Τα κάλαντα του γκρινιάρη 

η Δήμητρα Σταύρου διαβάζει αποσπάσματα από το διασκε-
δαστικό, αλλά και γεμάτο βαθιά νοήματα ομώνυμο βιβλίο 
της Μαρίας Βιγγοπούλου των εκδόσεων ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ, 
ενώ η εικονογράφος Αγγελική δελεχά οργανώνει ένα πρω-
τότυπο εικαστικό παιχνίδι για τα παιδιά. 

Για παιδιά 5-10 ετών. 

12.00-13.00

Πρώτος 
όροφος

Το πρόσφορο της γιαγιάς 

Τα παιδιά φορούν τις ποδιές τους και γίνονται προσφοράρη-
δες, με τις συμβουλές της κυρίας Μαρίας Δημητρούλια που 
προσέφερε την συνταγή για το ομώνυμο βιβλίο. Την εκδήλω-
ση προσφέρουν οι εκδόσεις ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 

16.30-17.30

Ισόγειο

Ο κύριος ΝΑΙ και η κυρία ΟΧΙ

Tαινία μικρού μήκους από την ενοριακή συντροφιά των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. 

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α 



17.30-18.30

Ισόγειο

Πρωτοχρονιάτικο παραμύθι 
(εμπνευσμένο από μια ιστορία της Πηνελόπης Δέλτα) 

και άλλες ταινίες από την Ιερά Μητρόπολη 
Κυδωνίας και Αποκορώνου

Προβολή ταινιών και συζήτηση. 

Για εφήβους. 

17.30-18.30

Ισόγειο

Προβολή της ταινίας ΤΡΙΑΔΑ 
του Ευθύμη Χατζή

Προβολή μίας βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους και συ-
ζήτηση. 

Από 14 και άνω. 

 
18.30- 20.00

Ισόγειο

Πολύλαλον

Κάλαντα και γιορτινά τραγούδια σε διάφορες γλώσσες για 
μικρούς και μεγάλους με τους μουσικούς Θεοδώρα Φρα-
ντζικινάκη και Χαράλαμπο Αυγερινό με συντροφιά ένα 
χαρούμενο ακορντεόν, μια άτακτη γκάϊντα και πολλά άλλα 
μουσικά όργανα. 

Για μικρούς και μεγάλους. 



ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ανοικτά από τις 10.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ. 

10.00-12.00

Ισόγειο

Τρεις ιστορίες από τη Λευκορωσία 

Τρεις ταινίες μικρού μήκους που αγαπήθηκαν πολύ από μι-
κρούς και μεγάλους. Τις προβάλλουμε και αν προκύψει τις 
συζητάμε: «η επίσκεψη του Χριστού», «Το καντηλάκι», «Τρεις 
εμείς, τρεις κι εσείς». 
οικοδεσπότης στην προβολή: π. Ζήσης Κτενίδης. 

Για παιδιά από 10 -12 ετών και για εφήβους. 

10.00-12.00

Πρώτος 
όροφος

Ταξιδεύοντας στον κόσμο των εικόνων

η Μαρία Τσότρα προσκαλεί τα παιδιά σ’ ένα ταξίδι στον κό-
σμο της βυζαντινής εικονογραφίας. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 

12.00-13.00

Πρώτος 
όροφος

Η Ζωζώ και ο γάτος ο Βουλάτος  
μαθαίνουν μουσική.

η Νεφέλη Γιαννίση και η Χρυσάνθη Ζερτοπούλη μας ταξι-
δεύουν στον υπέροχο κόσμο της παραδοσιακής μουσικής με 
ένα πρωτότυπο παραμύθι που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Ι. ΣΙΔΕΡΗ. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 



13.00-14.00

Πρώτος 
όροφος

Τρίγωνα κάλαντα 

Χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο 
βιβλίο «Τρίγωνα κάλαντα» της Πηνελόπης και της Μαρίας 
Μωραίτου των εκδόσεων ΠΟΡΦΥΡΑ. Ελάτε να μάθουμε για 
το σαρανταήμερο της προετοιμασίας μέχρι τα Χριστούγεν-
να, για την εικόνα της Γεννήσεως, για έθιμα του τόπου μας 
και της πλούσιας χριστιανικής μας παράδοσης με πολλά παι-
χνίδια γνώσης και μνήμης, ζωγραφική και χειροτεχνία. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 

14.00-16.00

Ισόγειο

Ιστορίες από τη Λευκορωσία 

συνεχίζοντας τις προβολές ταινιών μήκους από τη λευκορω-
σία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε «Το πουκάμισο» και «η 
υπακοή» με συντονιστή τον π. Ζήση Κτενίδη. 

Για παιδιά από 10 ετών και άνω και για εφήβους. 
 

16.00-17.00

Πρώτος 
όροφος

Ο γενναίος μάγος Γκασπάρ

ο Γκασπάρ είναι ένας διαφορετικός μάγος που ονειρεύεται 
να συναντήσει το θείο βρέφος.  
Έτσι όπως έκανε ο συνονόματός του μάγος Γκασπάρ πάνω 
από δύο χιλιάδες χρόνια πριν.  
Αυτά τα Χριστούγεννα του δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να 
τα καταφέρει. η πίστη του είναι τόσο μεγάλη που τον βοηθά 
να νικήσει κάθε εμπόδιο. Ακόμα και το γεγονός ότι ο ίδιος 
είναι φτιαγμένος από πλαστικό! Την ιστορία που στηρίζεται 
στο ομώνυμο βιβλίο των εκδόσεων ΠΑΡΡΗΣΙΑ παρουσιάζει 
η συγγραφέας Κατερίνα Μουρίκη. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 



17.00-18.00

Ισόγειο

Ο Άγιος Νικόλαος – Το θαύμα της αγάπης 

ο εικονογράφος Χρήστος Γουσίδης μας έρχεται από τη θεσ-
σαλονίκη για να συμμετάσχει στις γιορτινές εκδηλώσεις και 
να ξεφυλλίσει με τα παιδιά την εικονογραφημένη ιστορία της 
ζωής του Αγίου Νικολάου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ. 

Για παιδιά και εφήβους. 

17.00-18.00

Πρώτος 
όροφος

Το κόκκινο ακκορντεόν 

Καλήν εσπέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη 
θεία γέννηση, να πω στ’ αρχοντικό σας...- ουφ! δύσκολα λό-
για που έχουν τα κάλαντα!!! Πολλά και δύσκολα!  
Μα ο μικρός σέργιος, θέλει τόσο πολύ να τα μάθει! Γι’ αυτό 
δεν το βάζει κάτω. Προσπαθεί, αγωνίζεται... Άραγε θα τα 
καταφέρει; Με την συγγραφέα Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη και 
αφορμή το ομώνυμο βιβλίο των εκδόσεων ΠΑΡΡΗΣΙΑ. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 

18.00-19.00

Πρώτος 
όροφος

Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς μου 

η συγγραφέας Ιωάννα Σκαρλάτου αφηγείται ένα χριστου-
γεννιάτικο παραμύθι και τα παιδιά με την εικονογράφο Πέ-
γκυ Φούρκα φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα στολίδια για το 
σπίτι τους και τραγουδάνε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. η 
εκδήλωση οργανώνεται από τις εκδόσεις ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 



19.00-20.00

Ισόγειο

Το παιχνίδι της αγάπης. Η ορθόδοξη εικόνα των 
Χριστουγέννων. 

Προβολή ταινιών μικρού μήκους της ενοριακής συντροφιάς 
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

Για εφήβους. 

19.00-20.00 

Ισόγειο

Πολύλαλον 

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με το Νίκο και τη Νικολέττα με 
χαρούμενα τραγούδια και κάλαντα με τους μουσικούς Θεο-
δώρα Φραντζικινάκη και Χαράλαμπο Αυγερινό.



ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ανοικτά από τις 11.00 π.μ. ως τις 20.00 μ.μ. 

11.00-12.00

Πρώτος 
όροφος

Τα βατραχάκια του Αθω! 

ο Όμιλος Ολυμπιακών Αθλημάτων Δήμου Φυλής Φε-
ρενίκη και η Δήμητρα Φώτου προσκαλούν τα παιδιά σε 
μια πρωτότυπη δραστηριότητα που τα διασκεδάζει και τα 
...γυμνάζει με ήρωες τα άτακτα βατραχάκια. συνοδεύει με 
το τουμπελέκι του ο Κώστας Μεσσήνης. η εκδήλωση είναι 
προσφορά των εκδόσεων ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ. 

Για παιδιά νηπιαγωγείου. 

11.00-12.00

Ισόγειο

Τρίγωνα κάλαντα 

Χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο 
βιβλίο «Τρίγωνα κάλαντα» της Πηνελόπης και της Μαρίας 
Μωραίτου των εκδόσεων ΠΟΡΦΥΡΑ με εικονογράφηση 
της Πέγκυ Φούρκα. Ελάτε να μάθουμε για το σαρανταήμερο 
της προετοιμασίας μέχρι τα Χριστούγεννα, για την εικόνα 
της Γέννησεως, για έθιμα του τόπου μας και της πλούσιας 
χριστιανικής μας παράδοσης με πολλά παιχνίδια γνώσης και 
μνήμης, ζωγραφική και χειροτεχνία. 
η εκδήλωση είναι προσφορά των εκδόσεων ΠΟΡΦΥΡΑ. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 

 



12.00-13.00

Πρώτος 
όροφος

Ο Άγιος Βασίλειος (ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ)
Το πιάνο (Εκδόσεις ΣΑΙΤΗ) 

η συγγραφέας και παιδαγωγός Αθηνά Ντάσιου-Γιάννου 
αφηγείται στα παιδιά την αληθινή ιστορία του Αγίου Βασιλεί-
ου με βάση το ομώνυμο βιβλίο της που κυκλοφορεί από την 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ. στη συνέχεια θα παρουσιάσει το 
συγκινητικό Χριστουγεννιάτικο διήγημά της που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις ΣΑΙΤΗ «Το Πιάνο», ενώ η Μαριάννα Γιάν-
νου την συνοδεύει στο πιάνο. ο εικονογράφος Σταμάτης 
Μπονάτσος κλείνει την εκδήλωση ζωγραφίζοντας με τα 
παιδιά

Για παιδιά δημοτικού σχολείου 

12.00-13.00

Ισόγειο

Μουσικοπαιδαγωγικό εργαστήρι  
παραδοσιακής μουσικής

η Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Νεφέλη Γιαννίση και η Χρυσάνθη 
Ζερτοπούλη παρουσιάζουν στα παιδιά 4-10 ετών τον πλούτο 
της παραδοσιακής μας μουσικής μέσα από ζωγραφιές, ασκή-
σεις, έξυπνα παιχνίδια, χορό και πολλά τραγούδια. η εκδήλω-
ση στηρίζεται στο ομώνυμο βιβλίο των εκδόσεων Ι. ΣΙΔΕΡΗ. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 

13.00-14.00

Πρώτος 
όροφος

Χριστούγεννα είναι…

η Πολυξένη Βάκου προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους να 
γιορτάσουμε με μια πανδαισία χρωμάτων μέσα από ένα συ-
ναρπαστικό εργαστήρι κολλάζ. Την εκδήλωση οργανώνουν 
οι εκδόσεις ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ. 

 Για παιδιά δημοτικού σχολείου. 



13.00-15.00

Ισόγειο 

Τα φτιάχνουμε; 

η Ελένη Λεφάκη πετάει από τη ρόδο με την κιθάρα της για να 
τραγουδήσει και να συζητήσει τα όσα γράφει στο βιβλίο της με 
τον χαριτωμένο τίτλο: «Τα Φτιάχνουμε;», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις ΣΑΙΤΗ. Μια εκδήλωση για εφήβους και γονείς. 

Μια εκδήλωση για εφήβους και γονείς

15.00-16.00 

Πρώτος 
όροφος

Ταξιδεύοντας πάνω σ’ έναν καμβά

Εργαστήρι ζωγραφικής για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου 
με τον ζωγράφο, αγιογράφο και εικονογράφο Κωνσταντίνο 
Δημητρέλο. 

Για παιδιά δημοτικού σχολείου 

15.00-16.00

Ισόγειο

Ιστορίες από το γεροντικό 

Τα παιδιά μαθαίνουν πως φτιάχνεται ένα κόμικ και κάνουν 
την δική τους προσπάθεια με την καθοδήγηση του Χρήστου 
Γουσίδη. η εκδήλωση οργανώνεται από τις εκδόσεις ΑΘΩΣ/
ΠΑΙΔΙΚΑ. 

Για παιδιά και εφήβους. 

16.00-17.00

Ισόγειο

Χριστούγεννα με τα παιδιά της Αφρικής 

η Σοφία Χατζή μας ταξιδεύει στην Αφρική και μας βοηθά να 
γνωρίσουμε την ζωή του αληθινού Μουτότο και της Κιλόκο, των 
ηρώων των παιδικών της βιβλίων που κυκλοφορούν από τις 
εκδόσεις ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ. θα προβληθούν φωτογραφίες από 
το Κολουέζι, ενώ τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και 
να μάθουν τις πρώτες τους λέξεις στη γλώσσα των σουαχίλι. 

Για παιδιά και εφήβους.



16.00-17.00

Πρώτος 
όροφος

Λουλούδια στην έρημο 

η σοφία των γερόντων της ερήμου μέσα από ένα διαδραστι-
κό παιχνίδι για παιδιά δημοτικού. Από τον συγγραφέα Παντε-
λή Ζούρα με αφορμή το κλασσικό βιβλίο «ο θησαυρός του 
γέροντα» των εκδόσεων ΑΚΡΙΤΑΣ.

Για παιδιά και εφήβους. 

17.00-18.00

Ισόγειο

Ταξιδεύοντας με τον Πείσμονα και τη Γαλήνη  
από χώρα σε χώρα και από βιβλίο σε βιβλίο 

Ένα πρωτότυπο αφιέρωμα στα βιβλία της Μυρσίνης Βιγγο-
πούλου «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη», «Από την Εσύ-
πολη στην ουρανούπολη» και «Μεγαλώνοντας με ένα άγιο» 
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ, με τη 
μουσική συνοδεία του μουσικών του ΠΟΛΥΛΑΛΟΥ. Παρού-
σα στην εκδήλωση η γιαγιά Μυρσίνη. Με την ευγενική συμ-
μετοχή της Σοφίας Χατζή και του Σταύρου Σταμάτη που θα 
διαβάσουν αποσπάσματα από τα βιβλία.

Για παιδιά και εφήβους. 

18.00-19.30 Τελετή απονομής τιμητικών διακρίσεων  
για το παιδικό βιβλίο 
με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών  
και πάσης Ελλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

19.30-21.30 Μουσική εκδήλωση με το νεανικό  
μουσικό σχήμα «ΣΕΜΕΝ» 
 
Τραγούδια εόρτια και παραδοσιακά μαζί  
με σύγχρονα έντεχνα. 


