
Μεγάλου Βασιλείου 15- Ρουφ (Στάση μετρό: Κεραμεικός)
Κιν.: 698 140 34 36

17,18,19 και 20 Δεκεμβρίου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ 

Είσοδοσ  Ε λΕ ύθΕρη

Χορηγοί: 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εκδοτικοί οίκοι: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ, 
ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΗ, ΕΝ ΠΛΩ, ΠΟΡΦΥΡΑ, 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΣΩΤΗΡ και μεμονωμένοι συγγραφείς.

Καλλιτεχνικό εργαστήρι: HELLO KIDS



η ίερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προσκαλεί εφήβους και παιδιά στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο της (Μεγάλου Βασιλείου 15, ρουφ, στάση μετρό Κεραμικός) για ένα τετραήμε-
ρο εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθεί στις 17, 18, 19 και 20 δεκεμβρίου. 
η είσοδος είναι δωρεάν.

Το εορταστικό αυτό τετραήμερο  περιλαμβάνει μουσικοπαιδαγωγικά και εικαστικά 
δρώμενα, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, προβολές ταινιών, συζητήσεις, 
παρουσιάσεις βιβλίων και Cd, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί μία πλούσια έκθεση 
παιδικού και εφηβικού βιβλίου. 

Την Κυριακή 20/12/2015 θα απονεμηθούν όπως και πέρσι ειδικές τιμητικές διακρί-
σεις σε συγγραφείς, εικονογράφους, μουσικούς και δημοσιογράφους που ασχολή-
θηκαν με το παιδικό βιβλίο και CD.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 698 140 34 36

Χριστούγεννα με νόημα και γεμάτη την καρδιά.  
Ελάτε να το προσπαθήσουμε!

Ωράριο:

Πέμπτη 17/12/2015 - Πρωί  9.30-13.00 για μαθητές  δημοτικού σχολείου

Παρασκευή 18/12/2015 - Πρωί  9.30-13.00 για μαθητές γυμνασίου και λυκείου
και απόγευμα 18.00-20.30 για μαθητές τρίτης γυμνασίου και λυκείου

σάββατο 19/12/2015 Πρωί 10.00-13.30  και απόγευμα 16.00-19.30
για μαθητές δημοτικού σχολείου.

Κυριακή 20/12/2015 Πρωί 11.30-13.30 και απόγευμα 16.00- 22.30 
- Για όλες τις ηλικίες



ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

9.30-10.30

Ισόγειο

Η ΦΑΝΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 (Εκδόσεις ΣΩΤΗΡ)

Μια υπέροχη και πρωτόγνωρη βόλτα στην αρχαία Αθήνα με 
τη Φανή και τον φίλο της Πρωτεσίλαο.  Με εικόνα, λόγο και 
κίνηση θα περιηγηθούμε στους δρόμους της φημισμένης 
πολιτείας, θα μιλήσουμε με τους κατοίκους της στα αρχαία 
ελληνικά και θα ζωγραφίσουμε τα αντικείμενα που χρησιμο-
ποιούν στην καθημερινή ζωή τους.  

Για μαθητές 4ης-6ης Δημοτικού 

9.30-10.30

Ισόγειο

«ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ»  
(Εκδόσεις ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

η Βασιλική Νευροκοπλή έρχεται από την θεσσαλονίκη για 
να αφηγηθεί στα παιδιά  την καινούργια περιπέτεια του Καλ-
λίστρατου.  

Για 2α-4η δημοτικού 

10.30-11.30

Ισόγειο

ΓΙΟΡΤΙΝΟ KAΛΛΙΤEXNIKO EΡΓΑΣΤΗΡΙ -
(ΗΕLLO KIDS)  

διακοσμούμε ξύλινα στολίδια και μπάλες φελιζόλ με την 
τεχνική decopatch και φτιάχνουμε πρωτότυπα στολίδια 
για το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας! 

Προσαρμόζεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού 



10.30-11.30

Αίθριο

ΑΝΤΙΟ ΣΥΡΙΑ

ο στέφανος Γανωτής  προσκαλεί τους μικρούς μας 
φίλους να γνωρίσουν την  ηρωίδα  του ομώνυμου 
βιβλίου του, τη χώρα της, το μακρύ και άγνωστο 
οδοιπορικό της ως τη θάλασσα. 
Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου διατίθενται για 
την ενίσχυση των προσφυγόπουλων. 

Για παιδιά 6ης δημοτικού. 

11.30-12.30

Αίθριο

«ΠΑΙΖΩ....ΝΗΣΤΕΥΩ...ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ...»

Νηστίσιμες, υγιεινές συνταγές για παδιά από τις εκδόσεις 
ΠΑρΑΜύθίΑ.                                                                                                                                         
οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν μέρος σε ένα πρωτότυπο 
διαδραστικό πρόγραμμα, φτιάχνοντας ένα νηστίσιμο, ολοζώ-
ντανο σκαντζόχοιρο! Ελάτε να φορέσουμε τις ποδιές μας και 
να ζωντανέψουμε όχι μόνο τον σκαντζόχοιρο, αλλά και το 
δάσος που μένει!  

Για παιδιά 3ης-6ης δημοτικού σχολείου. 

11.30-12.30

Αίθριο

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΓΙΟΡΤΙΝΑ 
ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ (Εκδόσεις ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ)  

H Άννα ίακώβου αφηγείται στα παιδιά μια πρωτότυπη 
ιστορία για τους δύο Αϊ-Βασίληδες και η Αγγελική δελεχά 
προσκαλεί τα παιδιά να κατασκευάσουν όλοι μαζί τη 
θαυμαστή πολιτεία της αγάπης που ίδρυσε ο αληθινός 
Άγιος Βασίλειος, την Βασιλειάδα

Για μαθητές 1ης - 3ης δημοτικού



09.30-10.30

09.30-10.30

Αίθριο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
(Εκδόσεις ΑΘΩΣ/ΕΦΗΒΙΚΑ) 

η συγγραφέας και παιδαγωγός  Αδαμαντία Αλατάρη 
μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε  με το αεροπλάνο, το 
λεωφορείο αλλά και με τις υπομονετικές  καμήλες και 
να διασχίσουμε  μαζί της τις ερήμους του σινά και τις 
Παλαιστίνης για να γνωρίσουμε από κοντά τους τόπους 
όπου έζησε ο Χριστός, η θεοτόκος, οι απόστολοι και 
πολλοί άγιοι και ασκητές ως τις μέρες μας.

 Για μαθητές γυμνασίου 

9.30-10.30

Ισόγειο

ΩΡΑ 8.15 -ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ. (Εκδόσεις ΣΩΤΗΡ)
  
Μαθητικοί διάλογοι, απορίες, προβηματισμοί, 
αμφιβολίες, δισταγμοί. η συγγραφέας Μαρία 
Παναγοπούλου παρουσιάζει το βιβλίο και συζητά με 
τους μαθητές.
-Πώς θα μιλήσω για  ό, τι πιστεύω;  
-Πώς θα ακούσω κάποιον πού αμφιβάλλει;
-Ποιός πείθει και  ποιός πείθεται;   

Για εφήβους 

10.30-11.30

Αίθριο

ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΗΣ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑΣ
(Εκδόσεις ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ)

η συγγραφέας ίωάννα σκαρλάτου παρουσιάζει το 
ομώνυμο εφηβικό μυθιστόρημα, συζητά με τους 
εφήβους, τους παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο τα 
μυστικά της καλής συγγραφής, ενώ στο τέλος όσοι 
επιθυμούν από την όμορφη παρέα, παίρνουν μέρος σε 
ένα διαγωνισμό δημιουργικής γραφής.
Καλή επιτυχία σε όλους. σας περιμένουμε.  

Για εφήβους 



10.30-11.30

Ισόγειο

ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ Η ΣΙΩΠΗ 
(Εκδόσεις ΑΘΩΣ/ΕΦΗΒΙΚΑ)

 Εισαγωγή στη λογοτεχνική γραφή.  Το ημερολόγιο 
μιας δεκαεξάχρονης μαθήτριας και οι περιπέτειες της 
εφηβικής  παρέας της μέχρι τη στιγμή που γνωρίζουν 
έναν δενδρίτη  μοναχό!  η συγγραφέας σταυρούλα 
σταμάτη και η ποιήτρια δήμητρα σταύρου προσκαλούν 
τους νέους  σε μια γνωριμία με τη δημιουργική γραφή 
και τη σχέση κειμένου - καλλιτεχνικής φωτογραφίας. 

Για μαθητές λυκείου

11.45-12.45

Ισόγειο

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ  ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  

Με τις νότες της ορχήστρας «Κανών» ταξιδεύουμε 
σε όλα τα μέρη της πατρίδας μας, γνωρίζοντας με 
τρόπο διαδραστικό τοπικά έθιμα, κάλαντα, μουσικές 
παραδόσεις. Ταξιδεύοντας, διασκεδάζοντας, 
μαθαίνοντας... 

Για εφήβους 

18.00-20.30

Ισόγειο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ- ΕΚΠΛΗΞΗ  για 
εφήβους και συζήτηση μαζί τους. 

συντονίζει ο π. Βασίλειος Χριστοδούλου, διευθυντής του 
Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

Για εφήβους



ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10.00-11.00

Αίθριο

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 
(Eκδόσεις ΠΟΡΦΥΡΑ) 

η εικονογράφος Πέγκυ Φούρκα θα ζωγραφίσει, θα παίξει 
και θα απασχολήσει διαδραστικά τους μικρούς μας 
φίλους, με βάση το ομώνυμο βιβλίο των Πηνελόπη & 
Μαρία Μωραΐτου. 

Για 1η - 3η Δημοτικού

11.00-12.00

Ισόγειο

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Πρωτότυπο μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με έντονο 
διαδραστικό χαρακτήρα από τη Νεφέλη Γιαννίση.

Για παιδιά Δημοτικού 

11.00-12.00

Αίθριο

ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΑΙΔΙ
(Εκδόσεις ΣΩΤΗΡ)

Μια όμορφη διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου της 
κ. Ξυραφίδου Ελισάβετ, θα μας μεταφέρει στο κλίμα 
και την ουσία των Χριστουγέννων. θα γνωρίσουμε  
με  αυθεντικό  τρόπο την ιστορία της Γέννησης και 
των πρώτων παιδικών χρόνων του Χριστού μας, μέσα 
από μια πλούσια προβολή εικόνων.  Τα τραγούδια, 
οι χριστουγεννιάτικες κατασκευές, η ζωγραφική των 
παιδιών, τα έξυπνα παιδαγωγικά παιχνίδια θα μας 
πλουτίσουν  με πολλή χαρά και θα μας ετοιμάσει για 
τη μεγάλη γιορτή που περιμένουμε με τόση χαρά: τα 
ΧρίσΤούΓΕΝΝΑ ! 

Για παιδιά Δημοτικού



12.00-13.00

Ισόγειο

ΣΤΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 

η συγγραφέας και εκπαιδευτικός Νικολέττα σκάλκου 
προσκαλεί τα παιδιά σε ένα ταξίδι γνωριμίας με 
αγίους που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί, όπως ο Άγιος 
Φιλάρετος, η οσία Μελάνη, ο Άγιος θεοδόσιος, η Αγία 
Νίνα, οι Άγιοι Ακύλλας και Πρίσκιλλα και η Αγία Γοργονία. 

Για παιδιά 2ας - 5ης δημοτικού

16.00-17.00

Αίθριο

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΦΕΤΟΣ; 
(Εκδόσεις ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ) 

η Ευγενία Χατζηθανάση ρέππα αφηγείται στους μικρούς 
μας φίλους μια πρωτότυπη πρωτοχρονιάτικη ιστορία με 
ήρωα ένα μικρό αγόρι που ονειρεύεται να κερδίσει το 
φλουρί της βασιλόπιττας. 

Για όλες τάξεις του δημοτικού. 

16.00-17.00

Αίθριο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-HELLO KIDS 

Zωγραφίζουμε πάνω σε γυαλί με χρώματα για βιτρώ 
χριστουγεννιάτικες εικόνες και φτιάχνουμε τα δικά μας 
πολύχρωμα καδράκια! 

Για όλες τάξεις του δημοτικού. 



17.00-18.00

Αίθριο

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ 

Ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό ταξίδι  για παιδιά με τον 
εικονογράφο και αρχιτέκτονα σπύρο Γούση.

Για παιδιά 3ης -6ης δημοτικού.

17.00-18.00

Ισόγειο

TA EΠΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ 
(Εκδόσεις Πορφύρα) 

H Kατερίνα Μουρίκη εισάγει τα παιδιά στον υπέροχο 
κόσμο του βιβλίου μέσα από πολύχρωμες εικόνες και 
παιχνίδια. Ελάτε να μάθουμε και να μιλήσουμε για 
τα επτά αιτήματα της προσευχής ΠΑΤΕρ ηΜΩΝ. Να 
λύσουμε ακροστιχίδες και κουίζ, να χωριστούμε σε 
ομάδες και να παίξουμε ένα υπέροχο παιχνίδι μνήμης! 

Για παιδιά 7-11 ετών. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

12.30-13.30

Ισόγειο

ΚΑΛΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΕΣ  

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση την οποία πλαισιώνει 
μια συντροφιά από την ενορία του ίερού Ναού Αγίας 
Ειρήνης Αιόλου.

Για παιδιά δημοτικού.

17.00-18.00

Αίθριο

ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ (Εκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ)

O συγγραφέας Γιώργος Αντωνάκης προσκαλεί τα 
παιδιά σ’ ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, παίζει μαζί 
τους, χρησιμοποιεί την δραματοποίηση, το θεατρικό 
παιχνίδι, τη μεταμφίεση, αναπαριστά αστεία σκηνικά από 
τη μυθιστορία και επιμένει στη συμμετοχή όλων στα 
δρώμενα! 

Για παιδιά 4ης-6ης δημοτικού  



17.00-18.00

Ισόγειο

TOY ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ - 
ΟΙ ΦΟΡΕΣΙΤΣΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΓΩΣ -   
(Εκδόσεις  Αποστολική Διακονία).  

η δήμητρα σταύρου διαβάζει μια πρωτότυπη 
χριστουγεννιάτικη ιστορία, ενώ η συγγραφέας της Ζωή 
Κανάβα συζητά με τα παιδιά γύρω από τους ήρωες και 
το περιεχόμενο της ιστορίας. 

Για παιδιά δημοτικού

18.00-19.00

Ισόγειο

ο συγγραφέας και φιλόλογος Κώστας Γανωτής  σχολιάζει 
ζητήματα επικοινωνίας των γονέων και εκπαιδευτικών με 
τα παιδιά μέσα στη σημερινή εποχή.  η εκδήλωση είναι 
για ενηλίκους, ενώ τα παιδιά μπορούν παράλληλα να 
παρακολουθήσουν στο αίθριο την αντίστοιχη εκδήλωση 
για την ηλικία τους. 

18.00-19.00

Αίθριο

ΓΙΟΡΤΑΖΩ, ΤΡΑΓΟΥΔΩ, ΠΑΙΖΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 
(Εκδόσεις  ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ)

Αξέχαστες στιγμές στο Πολιτιστικό κέντρο της 
Αρχιεπισκοπής με μουσική, τραγούδια και πολλά 
παιχνίδια από την Γιορτινή παρέα που έχει φτιάξει μέχρι 
τώρα πέντε αγαπημένα CD. συντονίζει ο δαμιανός 
Παλιάκης. 



19.00-20.00

Ισόγειο

Τελετή απονομής διακρίσεων με την παρουσία του 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. ίΕρΩΝύΜού Β΄

20.00 

Ισόγειο

Το μουσικό συγκρότημα «ΤΟ ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ» 
(σπύρος και Γρηγόρης λεμπέσης, Αντιγόνη στάππα και 
Μανώλης Παλιάκης) μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε 
στην ελληνική  παραδοσιακή αλλά και έντεχνη 
μουσική αλλά και να τραγουδήσουμε μαζί τους 
αγαπημένα τραγούδια.  

Μια εκδήλωση στην οποία θα περάσουν όμορφα 
παιδιά, νέοι, γονείς και παππούδες! 

Να μη λείψει κανείς! 


