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Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Για άλλη μια χρονιά  διεξάγεται το επιτυχημένο
πρόγραμμα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου
Κοντόπουλου για τα παιδικά τμήματα, με γε-
νικό τίτλο "Σάββατο στη Βιβλιοθήκη". Στο πλαί-
σιο του προγράμματος, οι μικροί μας φίλοι

έχουν τη δυνατότητα κάθε Σάββατο, στο χώρο της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης να εξοικειωθούν μέσω της παρακολούθησης και
της συμμετοχής τους σε αντίστοιχες δράσεις με τη λογοτεχνία,
την επιστήμη, το θέατρο και την τέχνη, διαμέσου της 
πολύτιμης συνδρομής επιλεγμένων και αξιόλογων καλλιτεχνι-
κών ομάδων και συνεργατών.
Εύχομαι μια ωραία και δημιουργική χρονιά στα παιδιά της
πόλης μας.

Στην προσπάθειά μας να εμφυσήσουμε στα παιδιά
της Αγίας Παρασκευής την αγάπη για το βιβλίο και
να συμβάλλουμε στην πολύτιμη και απαραίτητη
ψυχαγωγία τους, διοργανώνεται και την φετινή
χρονιά από την Δημοτική Βιβλιοθήκη το παιδικό
πρόγραμμα "Σάββατο στη Βιβλιοθήκη". Οι δρά-

σεις που εμπεριέχονται, αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των
πνευματικών αναζητήσεων των μικρών μας φίλων μέσω μίας
πρώτης επαφής με τους χώρους της τέχνης και της επιστήμης.
Εκφράζω τις  ευχαριστίες μου προς το προσωπικό της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης για τον καταρτισμό της θεματολογίας του
παιδικού προγράμματος, ο οποίος επιτεύχθηκε μετά από 
διεξοδική έρευνα και μελέτη.
Καλή διασκέδαση σε όλα τα παιδιά!

O Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δημοτικός Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ

Στα κυματιστά μαλλιά της Έλλης πόσοι πειρατές χωρούν και
τι κάνει μια γοργόνα που τραγουδά στη βιβλιοθήκη;  Ο μικρός
δράκος Καρύδας, οι ανατρεπτικές ιστορίες του Ευγένιου 
Τριβιζά, οι ιστορίες της Julia Donaldson, ο λύκος του Geoffroy
de Pennart και το ταξιδιάρικο βιβλίο του Παπαθεοδούλου, θα
μας συναντήσουν φέτος στη βιβλιοθήκη για να μας χαρίσουν,
για μια ακόμα χρονιά, ένα μαγικό ταξίδι στη φαντασία.

Εταιρεία Θεάτρου Αρνίτσι Μπίτσι
Η Μαρία Τερζάκη έχει σπουδάσει κινηματογράφο, Αγγλική Φιλολογία
και θέατρο στην Ελλάδα και την Αγγλία. Σχεδιάζει και υλοποιεί εκ-
παιδευτικά προγράμματα και δραματοποιημένες αφηγήσεις που
απευθύνονται κυρίως σε παιδιά. Παράλληλα εργάζεται ως ηθοποιός,
σκηνοθέτης και μουσικός. Τον Ιανουάριο του 2018 ίδρυσε την Εταιρεία
Θεάτρου «ΑΡΝΙΤΣΙ ΜΠΙΤΣΙ».

Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι
Η oμάδα  ασχολείται με το θέατρο και το παιχνίδι. Οι Ανεμόμυλοι γυ-
ρίζουν με τον αέρα και μέσα από θεατρικά δρώμενα, θεατρικές πα-
ραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και παρουσιάσεις παιδικών
βιβλίων, μαθαίνουν από τα παιδιά προσπαθώντας και αυτοί να ρωτάνε,
να γελάνε, να φωνάζουν, να φαντάζονται και να ονειρεύονται όπως
ακριβώς αυτά.

Εύη Γεροκώστα
Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ και λογοτεχνική μετάφραση
στο  Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Έχει μεταφράσει από τα γαλλικά και
τα αγγλικά περισσότερα από 300 βιβλία για παιδιά και ενήλικες.
Έχουν εκδοθεί 9 εικονογραφημένα βιβλία της για μικρούς και μεγά-
λους. Το 2002 μια κόκκινη κλωστή την έφερε στο δρόμο της αφήγη-
σης. Αφηγείται επαγγελματικά σε μικρούς και μεγάλους από το 2003 .
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Ομάδα Κοπέρνικος
Δραστηριοποιείται στο χώρο του παι-
διού από το 2006. Πρόκειται για μια
πολυπληθή, καλλιτεχνική ομάδα που
απαρτίζεται από συγγραφείς, ηθο-
ποιούς, μουσικούς, σκηνοθέτες, ει-
κονογράφους, στιχουργούς κ.α. που
συνδυάζουν τις ιδιότητές τους, δημι-
ουργώντας παραστάσεις, βιβλία και
μουσικές για παιδιά, στοχεύοντας
πάντα στην ποιοτική, χειροποίητη
και καινοτόμα δημιουργία.

Θεατρική Ομάδα Μικρός Νότος
Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2012 από
την Χρύσα Διαμαντοπούλου, ηθο-
ποιό. Στόχος της ομάδας είναι να
προσφέρει μια εκπαιδευτική παρά-
σταση, όπου το παιδί είναι το κέντρο
της. Τα θέματα των παραστάσεων
αντλούνται από την ελληνική λαϊκή
παράδοση  και διανθίζονται με ζων-
τανή μουσική.

Solfamigos
Η ομάδα δημιουργήθηκε το 2017
από την Άρτεμις Μπουραΐμη, τον Δη-
μήτρη Κοτταρίδη, την Αγγελική
Μουρίκη και τον Στέφανο Γεωργα-
κόπουλο και δραστηριοποιείται στο
χώρο που παιδικού θεάτρου.

Γιάννης Νταγιάκος  - Καραγκιοζοπαίχτης
Ο Γιάννης Νταγιάκος ανήκει στη νεότερη γενιά των Ελλήνων 
Καραγκιοζοπαιχτών. Ξεκίνησε να παίζει σε ηλικία 14 ετών, μαθητής
του δάσκαλου Ευγένιου Σπαθάρη από τον οποίο και επηρεάστηκε.
Σχεδιάζει και φιλοτεχνεί ο ίδιος τις φιγούρες του. Δίνει παραστάσεις
σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχει σε διεθνή φεστιβάλ.

Θέατρο Σκιών

Ομάδα Θεάτρου Χιλιοδέντρι
Από το 2012 δημιουργεί παραστά-
σεις υψηλής αισθητικής, που αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες του
σημερινού μαθητή, γονέα και εκ-
παιδευτικού. Στηρίζει το παιδαγω-
γικό έργο με παραστάσεις από το
κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτό-
ριο, οι οποίες παρουσιάζονται σε
σχολεία, θέατρα, μουσεία και χώ-
ρους πολιτισμού στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Κέντρο Σπουδών 
Λαϊκού Θεάτρου - Αερόπλοιο
Το Αερόπλοιο δημιουργήθηκε το
1985 με αποκλειστικό σκοπό το θέ-
ατρο για παιδιά. Διευθύνεται από
τον σκηνοθέτη Νίκο Καμτσή και την
σκηνογράφο-ενδυματολόγο Μίκα
Πανάγου και παρουσιάζει παρα-
στάσεις , διοργανώνει γιορτές και
εκδηλώσεις για διαφορετικές ηλι-
κίες παιδιών πάντα με κριτήριο την
παιδαγωγικότητα και την αισθητική
ανάγκη των παιδιών.
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Μικροί Επιστήμονες
Οι Μικροί Επιστήμονες είναι ένα
επιστημονικό εργαστήριο για
παιδιά, που διαπιστώνουν ότι η
επιστήμη είναι παντού γύρω μας:
στο σπίτι, στο σχολείο, στο παι-
χνίδι, στη βόλτα. Στα εργαστήρια
τα παιδιά εκτελούν δεκάδες δια-
σκεδαστικά πειράματα και φτιά-
χνουν πρωτότυπες κατασκευές
προσαρμοσμένες στην ηλικία και
στο γνωστικό τους υπόβαθρο.

Kids Cooking Club
Είναι η πρώτη Σχολή Μαγειρικής
για Παιδιά στην Ελλάδα. Ιδρύ-
θηκε το 2006 με στόχο να μυήσει
στα παιδιά διατροφική κουλ-
τούρα και γνώση γύρω από τις
τροφές. Τα παιδιά μαγειρεύουν
και μαθαίνουν  με καταρτισμέ-
νους εκπαιδευτές μαγειρικής,
chef, παιδαγωγούς και μια ομάδα
από διατροφολόγους και εμψυ-
χωτές.

Οδός Παραμυθίας
Οδός Παραμυθίας, ένα σημείο
συνάντησης για όσους αγαπούν
το βιβλίο, τις ιστορίες, τις εικόνες
και τις κατασκευές.

Τρίο - Διαπασών
Η  ομάδα  δημιουργήθηκε το 2016
από τους: Μαρουσώ  Κυδωνιέως-
βιολί, Δημήτρη Κοτταρίδη-βιο-
λοντσέλο και Άγγελο Κουλούρη-
κοντραμπάσο. Σκοπός της ομάδας
είναι η γνωριμία των παιδιών με
τα βασικά έγχορδα όργανα της
κλασικής ορχήστρας.

Ομάδα Άνασσα
Συστάθηκε το 2009 και έχει στο
δυναμικό της καλλιτέχνες από
τον χώρο του θεάτρου, της μου-
σικής, του χορού και των εικαστι-
κών, όπως και εκπαιδευτικούς
που προσβλέπουν σε ένα διαφο-
ρετικό τρόπο εκμάθησης και
αφομοίωσης των γνωστικών το-
μέων.

Παραμυθοχώρα – Κιβωτός Μύθων
Η Κουκλοθεατρική ομάδα έχει την έδρα της στην Αθήνα σε δικό της
θεατρικό χώρο, την Παραμυθοχώρα. Παρουσιάζει παραστάσεις εικα-
στικού θεάτρου κούκλας, χρησιμοποιώντας μια πρωτότυπη μορφή
καλλιτεχνικής έκφρασης που συνδυάζει το χειρισμό της κούκλας με
την υποκριτική. Ιδρύθηκε από την Παπαγεωργίου Σπυριδούλα και 
Παπαγεωργίου Μαρία το 1999.
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ΣΑΒΒΑΤΟ στο ΜΟΥΣΕΙΟ

2/11

9/11

16/11

23/11

30/11

7/12

7/12

14/12
«Ο ραφτάκος των λέξεων»   ΜιΚρΟΣ ΝΟτΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών  με κράτηση

«Πειράματα στη Βιβλιοθήκη» ΜιΚρΟι ΕΠιΣτηΜΟΝΕΣ
Για παιδιά από 5 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Χάρτινα συννεφάκια πουλιά χρωματιστά»
Ευη ΓΕρΟΚωΣτΑ
Για παιδιά από 2 έως 4 ετών και γονείς

«Το σπίτι του ζωγράφου» ΟδΟΣ ΠΑρΑΜυΘιΑΣ
Για παιδιά από 8 ετών με δήλωση συμμετοχής 
στο τηλ. 210 6010121

«Ο μικρός Δράκος Καρύδας»  Ίνγκο Ζίγκνερ 
Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 4 ετών

21/12

18/1

25/1

1/2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

«Ο Καραγκιόζης και το ναυάγιο του μπάρμπα Γιώργου»
ΓιΑΝΝηΣ ΝτΑΓιΑΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση
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7/12

14/12 Μαγειρική για παιδιά: «Μπισκοτόσπιτα»
KiDS CooKiNG ClUB
Για παιδιά από 5 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Έλφι! Το μικρό Ξωτικό του Αη Βασίλη»
Solfamigos
Για παιδιά από 3 ετών  με κράτηση

«Πειράματα στη Βιβλιοθήκη» ΜιΚρΟι ΕΠιΣτηΜΟΝΕΣ
Για παιδιά από 5 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Ο μικρός Δράκος Καρύδας»  Ίνγκο Ζίγκνερ 
Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 4 ετών

«Η γοργόνα που τραγουδούσε, 
η Πριγκίπισσα και ο Μάγος» 
και άλλες ιστορίες της Julia Donaldson!
Εμψύχωση: ΑρΝιτΣι ΜΠιτΣι
Για παιδιά από 4 ετών

21/12

18/1

25/1

«Η βασίλισσα του χιονιού»  ΠΑρΑΜυΘΟΧωρΑ
Για παιδιά από 3 ετών με κράτηση

1/2

          
«Πειράματα στη Βιβλιοθήκη» ΜιΚρΟι ΕΠιΣτηΜΟΝΕΣ
Για παιδιά από 5 ετών με δήλωση συμμετοχής.

11 π.μ.ΕΝΑΡΞΗΣ:     

ΣΑΒΒΑΤΟ στο ΜΟΥΣΕΙΟ
«ΠΡΟΣΩΠΟ-γράφοντας» ΑΝΑΣΣΑ
Για παιδιά από 8 ετών με δήλωση συμμετοχής
στο τηλ. 210 6010121

«Ο Καραγκιόζης και το ναυάγιο του μπάρμπα Γιώργου»
ΓιΑΝΝηΣ ΝτΑΓιΑΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση
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«Στα κύματα της Έλλης»
Αντώνης Παπαθεοδούλου
Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 4 ετών

8/2

1/2

15/2

22/2

7/3

14/3

7/3

21/3

4/4

11/4

«Πράσινες Σφραγίδες:
Ένα εργαστήριο με τυπώματα από τον λαχανόκηπο»
ΟδΟΣ ΠΑρΑΜυΘιΑΣ
Για παιδιά από 6 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Η φάρμα του διαδικτύου»   ΧιΛιΟδΕΝτρι
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Μια σταλιά ρεβύθια και μια χούφτα παραμύθια»
Ευη ΓΕρΟΚωΣτΑ
Για παιδιά από 4 ετών 

ΣΑΒΒΑΤΟ στο ΜΟΥΣΕΙΟ

«…Ζούλα, φύσα, χόρεψε…!» ΑΝΑΣΣΑ
Για παιδιά από 6 ετών με δήλωση συμμετοχής
στο τηλ. 210 6010121

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
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11 π.μ.ΕΝΑΡΞΗΣ:     

14/3

7/3

21/3

28/3

4/4

11/4

«Πράσινες Σφραγίδες:
Ένα εργαστήριο με τυπώματα από τον λαχανόκηπο»
ΟδΟΣ ΠΑρΑΜυΘιΑΣ
Για παιδιά από 6 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Μουσική στη Βιβλιοθήκη» τριΟ διΑΠΑΣωΝ
Για παιδιά από 6 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Ο Καραγκιόζης και οι ήρωες του 1821 στον αγώνα 
για τη λευτεριά» ΓιΑΝΝηΣ ΝτΑΓιΑΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Ποιος έκανε πιπί στo Μισισιπί;»
«Ένα φτυάρι στον Άρη»
«Αν σου πέσει ένα βουβάλι στο κεφάλι»
Ευγένιος Τριβιζάς
Εμψύχωση: ΑρΝιτΣι ΜΠιτΣι
Για παιδιά από 4 ετών

«Ψέματα!» Geoffroy De Pennart 
Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 4 ετών

«Μίλα και σουτ» ΚΟΠΕρΝιΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Παιδική Πασχαλιά» ΧιΛιΟδΕΝτρι
Για παιδιά από 5 ετών με κράτηση

«Η φάρμα του διαδικτύου»   ΧιΛιΟδΕΝτρι
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση
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2/11

9/11

16/11

23/11

30/11

7/12

14/12 Μαγειρική για παιδιά: «Μπισκοτόσπιτα»
KiDS CooKiNG ClUB
Για παιδιά από 5 ετών με δήλωση συμμετοχής

Παιδιά με δικαιώματα μεγάλα κατορθώματα!»   
ΑΕρΟΠΛΟιΟ Για παιδιά από 4 ετών  με κράτηση

«Πειράματα στη Βιβλιοθήκη» ΜιΚρΟι ΕΠιΣτηΜΟΝΕΣ
Για παιδιά από 5 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Χάρτινα συννεφάκια πουλιά χρωματιστά»
Ευη ΓΕρΟΚωΣτΑ
Για παιδιά από 2 έως 4 ετών και γονείς

«Ένας κίτρινος δράκος αφηγείται»  
…ιστορίες της Εύης Γεροκώστα
Ευη ΓΕρΟΚωΣτΑ Για παιδιά από 4 ετών

21/12

18/1

25/1

1/2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

«Ο Καραγκιόζης και τα 7 θηρία» ΓιΑΝΝηΣ ΝτΑΓιΑΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Ο μικρός Δράκος Καρύδας: επίσκεψη στον  Άϊ Βασίλη»
Ίνγκο Ζίγκνερ Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 4 ετών

8/2

15/2
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Παιδιά με δικαιώματα μεγάλα κατορθώματα!»   
ΑΕρΟΠΛΟιΟ Για παιδιά από 4 ετών  με κράτηση

«Πειράματα στη Βιβλιοθήκη» ΜιΚρΟι ΕΠιΣτηΜΟΝΕΣ
Για παιδιά από 5 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Χάρτινα συννεφάκια πουλιά χρωματιστά»
Ευη ΓΕρΟΚωΣτΑ
Για παιδιά από 2 έως 4 ετών και γονείς

«Ένας κίτρινος δράκος αφηγείται»  
…ιστορίες της Εύης Γεροκώστα
Ευη ΓΕρΟΚωΣτΑ Για παιδιά από 4 ετών

«Στα κύματα της Έλλης»  Αντώνης Παπαθεοδούλου
Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 4 ετών

21/12

18/1

25/1

«Ένα δώρο για τον καθένα»  
Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 3 ετών με κράτηση

1/2

          
«Πειράματα στη Βιβλιοθήκη» ΜιΚρΟι ΕΠιΣτηΜΟΝΕΣ
Για παιδιά από 5 ετών με δήλωση συμμετοχής.

11 π.μ.ΕΝΑΡΞΗΣ:  

«Ο Καραγκιόζης και τα 7 θηρία» ΓιΑΝΝηΣ ΝτΑΓιΑΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Ο μικρός Δράκος Καρύδας: επίσκεψη στον  Άϊ Βασίλη»
Ίνγκο Ζίγκνερ Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 4 ετών

«Μίλα και σουτ» ΚΟΠΕρΝιΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Η γοργόνα που τραγουδούσε, 
η Πριγκίπισσα και ο Μάγος» 
και άλλες ιστορίες της Julia Donaldson!
Εμψύχωση: ΑρΝιτΣι ΜΠιτΣι
Για παιδιά από 4 ετών

8/2

15/2 «Μουσική στη Βιβλιοθήκη»
τριΟ διΑΠΑΣωΝ
Για παιδιά από 6 ετών με δήλωση συμμετοχής
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14/3

7/3

22/2

21/3

28/3

4/4

11/4

«Η μαγική Αποκριά στην παλιά Αθήνα»
ΓιΑΝΝηΣ ΝτΑΓιΑΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Η φάρμα του διαδικτύου»   ΧιΛιΟδΕΝτρι
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Πράσινες Σφραγίδες:
Ένα εργαστήριο με τυπώματα από τον λαχανόκηπο»
ΟδΟΣ ΠΑρΑΜυΘιΑΣ
Για παιδιά από 6 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Ψέματα!» Geoffroy De Pennart 
Εμψύχωση: ΑΝΕΜΟΜυΛΟι
Για παιδιά από 4 ετών

«Παραμυθογέλια» Ευη ΓΕρΟΚωΣτΑ
Για παιδιά από 4 ετών

«Ποιος έκανε πιπί στo Μισισιπί;»
«Ένα φτυάρι στον Άρη»
«Αν σου πέσει ένα βουβάλι στο κεφάλι»
Ευγένιος Τριβιζάς  Εμψύχωση: ΑρΝιτΣι ΜΠιτΣι
Για παιδιά από 4 ετών

«Ο ραφτάκος των λέξεων»   ΜιΚρΟΣ ΝΟτΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών  με κράτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ:  
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Το Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, σας προσκαλεί,
μικρούς και μεγάλους, το πρώτο Σάββατο κάθε

μήνα,  να γνωρίσετε το σπίτι που έζησε και εργά-
στηκε ο ζωγράφος Αλέκος Κοντόπουλος, 
μέσα από μια ολοκληρωμένη ξενάγηση. 

Eργαστήρια
7/12, 1/2, 7/3

«Η μαγική Αποκριά στην παλιά Αθήνα»
ΓιΑΝΝηΣ ΝτΑΓιΑΚΟΣ
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Η φάρμα του διαδικτύου»   ΧιΛιΟδΕΝτρι
Για παιδιά από 4 ετών με κράτηση

«Πράσινες Σφραγίδες:
Ένα εργαστήριο με τυπώματα από τον λαχανόκηπο»
ΟδΟΣ ΠΑρΑΜυΘιΑΣ
Για παιδιά από 6 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Παραμυθογέλια» Ευη ΓΕρΟΚωΣτΑ
Για παιδιά από 4 ετών

10π.μ. - 2μ.μ.:

11 π.μ.Ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ:  
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ΚΕΝτριΚη  ΒιΒΛιΟΘηΚη (Αλέκου Κοντόπουλου 13)
Παιδικό Τμήμα: 210-6396311

e-mail: viv-agp3@otenet.gr 

ΜΟυΣΕιΟ ΑΛΕΚΟυ ΚΟΝτΟΠΟυΛΟυ (Αλέκου Κοντόπουλου 13)
Mουσείο: 210-6010121 

e-mail:  museumak@otenet.gr

ΠΑρΑρτηΜΑ  ΚΟΝτΟΠΕυΚΟυ (Χίου & Σωτήρος 2)
Παιδικό Τμήμα: 210-6000943

e-mail: viv-agp2@otenet.gr

www.vivagiaparaskevi.gr

Για τα εργαστήρια απαιτείται 
δήλωση συμμετοχής 

τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

η ΕιΣΟδΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις γίνεται 
με την επίδειξη της ΚΑρτΑΣ ΜΕΛΟυΣ

της Βιβλιοθήκης. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για την παρακολούθηση των παραστάσεων 
απαιτείται κράτηση,

τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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ΠρΟΣωΠιΚΟ  ΒιΒΛιΟΘηΚηΣ - ΜΟυΣΕιΟυ 
Μαίρη Ααρών, Κατερίνα Κομίνη, Χρυσούλα Κουφοπούλου,
Άννα Κυριαζή, Βασίλης Μπάρκας, Γιώργος Ορφανός, Σοφία
Πριμπέλη, Κυριακή Σώκου, Μαρία Τόλη.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΒΑΣω ΨΑρΑΚη
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙAΝΝΗΣ ΣΙΟYΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Παναγόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Δερματάς
ΜΕΛΗ:

διΟιΚητιΚΟ ΣυΜΒΟυΛιΟ

Αδαού Διονυσία
Βλάσση Ελευθερία
Γκόρου Πολυξένη
Κόλλιας Δημοσθένης - Γαβριήλ
Κοντοπούλου Αθηνά
Κουρή-Τσατμά Ιωάννα
Κριτσωτάκης Στυλιανός

Κύρτσης Ορέστης
Ορφανός Γεώργιος
Παγκαλιά Ελένη
Παναγάκος Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Πεζίρη Βασιλική
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
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