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ΣΑΒΒΑΤΟ  21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10:25
 ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Μήνυμα του Διοργανωτή

10:30
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Περιπέτειες Καραντίνας
Παρουσίαση της συλλογικής έκδοσης 21 παιδιών

Το ΙΝΕΠ παρουσιάζει την εκδήλωση παρουσίασης της συλλογικής έκδοσης 
«Περιπέτειες Καραντίνας» με ιστορίες παιδιών ηλικίας 5 – 13 ετών που έγραψαν

 την περίοδο της καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

11:10
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η πράκτορας Αστραπή λύνει μυστήρια στο πι και φι
Με τη συγγραφέα ΓΙΩΤΑ ΔΙΑΚΟΥ

Διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι,
όπου η Πράκτορας Αστραπή μαζί  με τον πιστό βοηθό της, τον Σπίθα 
το λαγωνικό,  προσπαθούν να λύσουν ένα πολύ περίεργο μυστήριο.

11:40
   ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ 

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΙΟΥ
Βασισμένο στις ιστορίες του Τζερόνιμο Στίλτον

των εκδόσεων ΚΕΔΡΟΣ

15:30
  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Μυστήριο στο Αιγαίο
Με τη συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Παρέα με τη συγγραφέα Δήμητρα Χαραλάμπους τα παιδιά θα έχουν
την ευκαιρία να εμπλακούν σε δημιουργικές δραστηριότητες , να ακούσουν 

αποσπάσματα από το βιβλίο και να γνωρίσουν τους τόπους 
και τους ήρωες του μυστηρίου με τρόπο παιγνιώδη και συναρπαστικό. 

Είστε έτοιμοι να λύσετε ένα μυστήριο;;;
Διοργανώνει το Βιβλιοπωλείο ΠΑΡΓΑ

15:50
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

της συλλογής «Φωτογραφικά τετράδια»
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

16:00
  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ο Στέφανος, η εκδρομή και άλλες έγνοιες για την Άννα Χ. 
Με τη συγγραφέα ΦΥΤΟΥΛΑ ΒΑΚΑΝΑ

Συντροφιά την Άννα Χ., τη Μαρίζα και τον Γιάννη,
θα μοιραστούμε  τις έγνοιες τους, τα μυστικά και τα γέλια

τους. Δεν λείπει βέβαια η αναφορά στο Μεγάλο Ρεζίλι,
στις επιδρομές της διαδικτυακής ομάδας, στην εκδρομή

που αναβλήθηκε και –φυσικά- στον Στέφανο!

16:15
  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το Δέντρο που περπατούσε
με τη συγγραφέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

16:40
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το πουλόβερ
με τον συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΛΑΜ

Ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους είναι ένα βιβλίο για τη μοναξιά, 
τον φόβο, τις ανασφάλειες που κουβαλάμε από παιδιά και μας κάνουν

να θεωρούμε απαραίτητη την πανοπλία μας.
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11:00
 ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Μήνυμα του Διοργανωτή

11:05
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ένα ψάρι μα τι ψάρι που χει χάρη και καμάρι 
Με τη συγγραφέα ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο μικρός Όζι και η ψαροπαρέα του βγαίνουν από τις σελίδες
του βιβλίου για να σας πουν τις βυθοιστορίες τους.

Κουκλοθέατρο από την συγγραφέα Μαριάννα Παναγιώτου.
Διοργανώνει το Βιβλιοπωλείο ΠΑΡΓΑ

11:45
 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το ρολόι που κουράστηκε 
Με τον συγγραφέα ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΜΠΟΥΚΑ  

Ο συγγραφέας Ανδρέας Πάμπουκκας και οι Εκδόσεις
Ηλία Επιφανίου παρουσιάζουν το βραβευμένο παιδικό

βιβλίο «Το Ρολόι που Κουράστηκε». Ο συγγραφέας
παρουσιάζει διασκεδαστικές δραστηριότητες

εμπνευσμένες από το βιβλίο.

12:00
  ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ 

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ
Βασισμένο στις ιστορίες του Τζερόνιμο Στίλτον

των εκδόσεων ΚΕΔΡΟΣ

15:30
  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η Τζάζη Μπι η Μελισσούλα
Με τη συγγραφέα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

Παρουσίαση του μουσικού παραμυθιού
η «Τζάζη Μπη η Μελισσούλα» και διαδραστικό

εργαστήρι μουσικής για παιδιά και γονείς παρέα
με τη μουσικοπαιδαγωγό Χριστίνα Χαραλαμπίδου.

16:00
  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το γελαστό λιοντάρι
Με τη συγγραφέα ΜΑΡΙΑ ΠΙΕΡΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

16:30
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η Πριγκίπισσα Ευτυχία στο Κάστρο του Βασιλιά Φαγοδόντη
με τον συγγραφέα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

και την οδοντίατρο ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ


