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Τι ενώνει τους Έλληνες φοιτητές κάποιου Νοέμβρη
με τους Τσέχους φοιτητές ενός άλλου Νοέμβρη, τον
Μπάνκσυ με τον Προμηθέα, τη Ρέιτσελ Κόρι με την
Αντιγόνη; Μα φυσικά ο Μήνας Εφηβείας και οι Εκδόσεις Πατάκη! Μέσα σ’ ένα δίωρο βιωματικό εργαστήρι οι παραπάνω «ήρωες» γίνονται αφορμή να
αναζητήσουν οι έφηβοι την ταυτότητά τους, να εκφράσουν ελεύθερα ιδέες και απόψεις και να αναρωτηθούν για τη θέση τους στον κόσμο. Στο εργαστήρι
θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία και οι δραστηριότητες του βιβλίου «Ενεργός Πολίτης μέσα και έξω από
την τάξη», με στόχο οι συμμετέχοντες να προσεγγίσουν την έννοια του ενεργού πολίτη και όλοι μαζί
να οραματιστούν έναν πιο δίκαιο κόσμο και να τον
διεκδικήσουν.

Χίλιες ζωές και άλλες τόσες!

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, συγγραφέας
Μπορεί η λογοτεχνία να επηρεάσει τις αποφάσεις
που παίρνουμε για το μέλλον μας; Σε κρίσιμα διλήμματα και σε δύσκολες καταστάσεις να βοηθήσει στην
εύρεση διεξόδων; Σίγουρα ναι, αν αναλογιστούμε
πως αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες απόκτησης και καλλιέργειας της ενσυναίσθησης, βασικού στοιχείου της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στη συνάντηση αυτή οι έφηβοι θα έχουν
την ευκαιρία να διερευνήσουν τις παραμέτρους που
καθιστούν συχνά τον υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης πολυτιμότερο από τον υψηλό δείκτη ευφυΐας και μαζί με τη συγγραφέα να εξετάσουν
εφαρμογές της λογοτεχνίας προς την κατεύθυνση
αυτή. Όπως οι πολλές ζωές που έχει την ευκαιρία να
«ζήσει» κανείς ακολουθώντας τις ζωές των ηρώων.

Ανακαλύπτω τον εαυτό μου και την
Ευρώπη μέσα από το Erasmus+!

Κέλλυ Μανούδη, Σύμβουλος νέων (youth worker)
και συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε
οργανισμούς νεολαίας
Σε συνεργασία
με τον οργανισμό Hellenic Youth Participation
Διάρκεια: 2 ώρες
Θέλεις να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις νέους από άλλες
χώρες, να ευαισθητοποιηθείς και να εκπαιδευτείς
σε θεματικές όπως περιβάλλον, ισότητα των φύλων,

Από τη «Μέση Γη» στη «Χώρα των Θαυμάτων» και
από εκεί στον μακρινό γαλαξία του «Star Wars». Μια
περιήγηση στους μυθικούς κόσμους και στις φανταστικές χώρες της λογοτεχνίας, του σινεμά και των
άλλων τεχνών. Πώς μπορεί κανείς να κατασκευάσει
έναν τέτοιο κόσμο; Τι υλικά απαιτούνται; Η ομάδα θα
μελετήσει τα είδη και τις τεχνικές και στη συνέχεια
θα επιχειρήσει να δημιουργήσει μια δική της φανταστική χώρα. Παράλληλα, ο συγγραφέας θα ξεναγήσει τους συμμετέχοντες στον κόσμο της «Λέσχης
Αλλόκοτων Πλασμάτων» και θα τους γνωρίσει μερικούς από τους κατοίκους της.

Προσωπικότητες που άλλαξαν τον
κόσμο και πώς μπορείς
να τον αλλάξεις κι εσύ

Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας, δημοσιογράφος,
εμψυχώτρια γυναικών και εφήβων
Ποιων ανθρώπων οι αποφάσεις, τα ταλέντα, το θάρρος και οι ιδέες άλλαξαν και ξανάλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, σκεφτόμαστε, δουλεύουμε,
επικοινωνούμε, μέχρι να δημιουργηθεί ο κόσμος που
ξέρουμε σήμερα - και που συνεχίζει να αλλάζει; Με
αφορμή ιστορίες από τα βιβλία «Γυναίκες και άντρες
που άλλαξαν τον κόσμο» και «30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο - και πώς μπορείς να τον αλλάξεις κι
εσύ», θα γνωρίσουμε βιωματικά μερικούς από τους
ανθρώπους που ξεχώρισαν με τις δημιουργίες, τις
επιλογές και τις ικανότητές τους στην Τέχνη, στην
Επιστήμη, στην Πολιτική, στην Τεχνολογία, στον
Ακτιβισμό. Μέσα από τις ζωές τους, θα ανακαλύψουμε αβίαστα τρόπους με τους οποίους μπορούμε
κι εμείς, όσο μικροί ή μπερδεμένοι κι αν νιώθουμε
καμιά φορά, να συμβάλουμε στο να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και να
τον ξαναφτιάξουμε ακόμα καλύτερο, μαζί.

Συναντώντας δημιουργούς
του τόπου μας
Ελένη Δικαίου, συγγραφέας

Σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών
Νέας Ιωνίας Μαγνησίας «ΙΩΝΕΣ»
Η συγγραφέας Ελένη Δικαίου επιστρέφει στη Νέα
Ιωνία Βόλου, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, για να συναντήσει τους εφήβους και μαζί να
εξερευνήσουν πτυχές του χτες, του σήμερα και του
αύριο της πόλης τους. Θα επιχειρήσουν να ενώσουν
τις μικρασιατικές ρίζες της Ν. Ιωνίας Βόλου και τον
«Συνοικισμό», όπως την αποκαλούσαν, με τη σημερινή Ν. Ιωνία. Οπτικοακουστικό υλικό το οποίο καλύπτει χαρακτηριστικές χρονικές περιόδους της ιστορίας δίνει τα θέματα της συζήτησης καθώς σταδιακά
ταυτίζονται με τα βήματα ενός χορού, με γεύσεις,
μυρωδιές, λέξεις που χρησιμοποιούνται ακόμη, αλλά
κυρίως με την Μικρασία ως ιδέα και τρόπο ζωής,
κληρονομιά πολύτιμη, χάρη στην οποία οι Μικρασιάτες κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν τα δύσκολα
χρόνια της προσφυγιάς, αλλά και να χτίσουν τη ζωή
τους από την αρχή χωρίς να χάσουν το χαμόγελο και
την ανθρωπιά τους.

ΙΑΝΟS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, συγγραφέας, κιν/στής

Φιλίες που αλλάζουν τη ζωή
και γράφουν ιστορία

ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΚΛΙΑΦΑ»

Κατασκευάζοντας νέους κόσμους

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μία συγγραφέας μιλάει για την τέχνη της

Περι-διαβάζοντας την Αθήνα, με αφορμή βιβλία του
Μένη Κουμανταρέα
Αλεξάνδρα Τράντα, δρ αρχαιολογίας-μουσειολόγος
Διάρκεια: 3 ώρες
Με αφορμή βιβλία του Μένη Κουμανταρέα, συγγραφέα που σημαντικό μέρος του έργου του αναφέρεται
στην πόλη της Αθήνας, θα περπατήσουμε στην πόλη
για μια γνωριμία με γειτονιές, κτίρια και κατοίκους
της από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας από το Σύνταγμα, θα κατευθυνθούμε στο Μοναστηράκι, συνδέοντας σημεία της διαδρομής με
αναγνώσματα μέσα από τα βιβλία «Ο ωραίος λοχαγός», «Η κυρία Κούλα», «Ο θησαυρός του χρόνου».

Χριστίνα Φραγκεσκάκη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Οι λέξεις δεν είναι μόνο γραμματικά φαινόμενα,
απλοί κώδικες για την καθημερινή επικοινωνία. Είναι τόποι γεμάτοι σημασίες, οχήματα που κουβαλούν
αισθήσεις και αισθήματα, βιώματα, ιστορίες. Στο
εργαστήρι αυτό, σημείο εκκίνησης θα είναι μια λογοτεχνική ιστορία. Στη συνέχεια, με κάποιες λέξεις
της που θα επιλέξουμε και με την τεχνική του συνειρμού, θα φτιάξουμε τις δικές μας ιστορίες. Μέσα
τους θα ξεχωρίσουμε καινούριες λέξεις που θα μας
οδηγήσουν σε νέα κείμενα. Χωρισμένοι σε ομάδες
και με υλικά απ’ ό,τι έχει προηγηθεί, θα συνθέσουμε
την «τελευταία» ιστορία. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια νέα αφετηρία. Το παιχνίδι μας με τις λέξεις
δεν τελειώνει. Είναι διαρκές και απρόβλεπτο. Ένα
διαφορετικό εργαστήρι αφήγησης και γραφής. Ένα
δυναμικό παιχνίδι με τις λέξεις και τις ιστορίες. Οι
λέξεις διηγούνται ιστορίες. Τις ιστορίες μας.

KinderDocs
Όταν οι έφηβοι γίνονται δημοσιογράφοι

Δήμητρα Κουζή, δημοσιογράφος, ιδρύτρια και καλλ.
διευθύντρια του διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για
παιδιά και νέους KinderDocs, Μουσείο Μπενάκη
(Πειραιώς 138, Αθήνα) και Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
Στο εργαστήρι αυτό θα προβληθούν οι βραβευμένες ταινίες «Once upon a tree» και «Ninnoc», από
το πρόγραμμα του KinderDocs και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει ένα ομαδοσυνεργατικό δημοσιογραφικό εργαστήρι. Με αφορμή τις ταινίες θα γράψουμε
μια κριτική, θα στήσουμε μια συνέντευξη για τη σκηνοθέτιδα και θα συζητήσουμε όλο το παρασκήνιο
της παραγωγής ντοκιμαντέρ. Κλείνοντας κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα στα οποία θα
έχει οδηγηθεί.

Ιστορίες: από τον βράχο στις 13 ίντσες
Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας

Γιατί λέμε ιστορίες; Το ερώτημα αυτό γίνεται αφορμή για μια συνάντηση γύρω από την ανάγκη των
ανθρώπων να φτιάχνουν και να διηγούνται ιστορίες. Από την απλή παρατήρηση των φυσικών φαινομένων στην καλλιέργεια της φαντασίας και στην
αστρονομικά γρήγορη ροή πληροφοριών, μετράμε
πολλά στάδια εξέλιξης στην επικοινωνία των ανθρώπων και στον τρόπο με τον οποίο καταγράφουν
αυτά που νιώθουν και σκέφτονται. Από την άλλη, οι
ιστορίες υπήρξαν πάντα «καταφύγιο» για όλους όσοι
θέλησαν να νιώσουν ασφαλείς, να δουν τον κόσμο
αλλιώς, να δουν τα πράγματα από άλλη οπτική. Οι
έφηβοι, μαζί με τη συγγραφέα Μαρία Παπαγιάννη,
θα διεισδύσουν στον κόσμο των ιστοριών μέσα από
τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη μουσική, την
ποίηση και το παραμύθι. Μαζί της θα γνωρίσουν από
κοντά τις συνθήκες, τα ερεθίσματα και τη διαδρομή
που οδηγούν μία δημιουργό στην έμπνευση και στη
συγγραφή.
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής

Άννα Κουππάνου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Από τον τίτλο στην πρώτη πρόταση και από την υπόνοια στην πρώτη δισταχτική εξομολογητική λέξη του
πρωταγωνιστικού μας χαρακτήρα… Πού έγινε, τι
έγινε, πώς έγινε και γιατί; Πώς γράφουμε μια ιστορία
μυστηρίου και πώς επιτρέπουμε στους χαρακτήρες
να αποκαλύπτονται με κάθε λέξη της αφήγησης;
Πώς ένα μυστήριο μπορεί να κρύβει άλλα μυστήρια;
Πώς μία αποκάλυψη φέρνει στο προσκήνιο μια άλλη
ιστορία; Ελάτε να περάσουμε μαζί την πύλη και να
επιλέξουμε μονοπάτια ρεαλισμού και φαντασίας για

Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, φιλόλογος
Οι ορφανοί του Ξυπόλυτου Τάγματος αλλά και ο
Τάκης, ο Θανάσης, ο Ντίνος και η Σταυρούλα ήταν
φίλοι πραγματικοί. Μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες της κατοχικής Θεσσαλονίκης η φιλία ανάμεσά τους γινόταν όλο και πιο ισχυρή. Τα παιδιά καταλάβαιναν ότι μόνο αν στήριζαν ο ένας τον άλλον
αλλά και όλοι μαζί τους ανθρώπους που υπέφεραν
και είχαν την ανάγκη τους θα μπορούσαν να βγουν
ζωντανοί από την κόλαση του ναζισμού και να κατακτήσουν την ελευθερία τους. Το Ξυπόλυτο Τάγμα είναι ένα από τα λίγα παγκόσμια παραδείγματα
αυτοοργάνωσης νέων, ενώ η ένταξη πολλών στην
Αντίσταση και ο αγώνας τους ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις στις γειτονιές δημιούργησε καινούρια
δίκτυα φιλίας και αλληλεγγύης που έδιναν κουράγιο
στους καταπιεσμένους και έσωζαν ανθρώπινες ζωές.
Με τη συγγραφέα και φιλόλογο Αλεξάνδρα Μητσιάλη θα διερευνήσουμε διάσημες φιλίες που έβαλαν τη
σφραγίδα τους στην ιστορία και στη ζωή, που δημιούργησαν καινούρια δεδομένα και επηρέασαν γενιές
και γενιές, ενώ θα συζητήσουμε για τις φιλίες που
εξελίσσονται μέσα στο βιβλίο «Ξυπόλυτοι ήρωες»
συνδέοντάς τες με πραγματικά ιστορικά δεδομένα.
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Δέσποινα Καρδογέρου, Δήμητρα Ντιρογιάννη,
Μαρίζα Τσαχάλη, Εκπαιδευτική ομάδα της ActionAid
Σε συνεργασία με την ActionAid Hellas
Διάρκεια: 2 ώρες

Οι λέξεις διηγούνται ιστορίες

Αλεξάνδρα Τράντα, δρ αρχαιολογίας-μουσειολόγος

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Νοέμβρης, ο μήνας
της δικιάς μας (αντί)στασης

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Εδώ γύρω υπήρχε ένα ποταμάκι. Εκεί άραζαν, συχνά
πυκνά, και τα έλεγαν τέσσερις φίλοι. Μόνη μάρτυρας
των φοβερών μυστικών που αντάλλασσε η παρέα
μια ιτιά. Σ’ αυτήν είχαν χαράξει όρκους που τήρησαν,
όρκους που πάτησαν, έρωτες και κατάρες. Ώσπου
μια μέρα, η ιτιά χάθηκε. Μαζί και το ποτάμι! Τα λόγια
που βγήκαν από το στόμα των τεσσάρων δε γράφονται, ούτε λέγονται από ευγενικούς ανθρώπους. Κι
ύστερα ο θυμός έγινε δράση. Οι μαθητές έχουν 60’
στη διάθεσή τους για να ξεκλειδώσουν 5 πύλες και
να φέρουν πίσω το ποτάμι. Οι 5 πύλες φυλάνε από
ένα βασικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους
για να διεκδικήσουν, ως πολίτες, το δικαίωμά τους
στο πράσινο και στο γαλάζιo της γειτονιάς τους. Θα
τα καταφέρουν; Ένα εργαστήριο για δυνατούς λύτες
που βασίζεται στο βιβλίο «Πράσινος πυρετός».

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Ελένη Σβορώνου, συγγραφέας νεανικής λογοτεχνίας, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης WWF

Λογοτεχνικός Περίπατος

Η μετάβαση στην ενηλικίωση αποτελεί μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες, αδιέξοδα,
μοναξιά, σαν ένα σκοτάδι να καλύπτει τη διαδρομή.
Μα πάντα, κάπου, θα υπάρχει ένα φως. Στη συνάντηση αυτή θα προσεγγίσουμε τη μετάβαση στην
ενηλικίωση μέσα από δύο παραμύθια από την Ανατολική Αφρική: «Η μέρα του λιονταριού» (ενηλικίωση αγοριού) και «Η γιορτή του Μουσά» (ενηλικίωση
κοριτσιού). Το πρώτο μιλάει για την τελευταία μέρα
μύησης ενός γενναίου αγοριού. Το τελετουργικό
ενηλικίωσης μοιάζει να απέτυχε αλλά ο νεαρός ήρωας ανδρώθηκε επί της ουσίας. Το δεύτερο εστιάζει
στη «μισή» ευχή της μάνας, δηλαδή στην αδυναμία
της μάνας να συναινέσει ολόψυχα στην αυτονομία
της κόρης της. Όμως παρά την απαξίωση όλων, η
ηρωίδα θα καταφέρει να γίνει «βασίλισσα». Το βασικό ερώτημα που τίθεται και στα δύο αυτά μυητικά παραμύθια είναι: Για να ενηλικιωθούμε πρέπει οι
συνθήκες που μας προσφέρονται να είναι ιδανικές;

να οδηγηθούμε στην ιστορία που θέλουμε να γράψουμε, στην ιστορία που μας περίμενε χωρίς να το
ξέρουμε. Με αφορμή το αστυνομικό μυθιστόρημα «Η
εξαφάνιση της Κ. Παπαδάκου και τι έγινε εκείνο το
καλοκαίρι».

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Πού πήγε ο ποταμός;

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Οι «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ», είναι μια σειρά μικρών ιστοριών
κόμικς που δημοσιεύονται μέσα από τα social media
των Εκδόσεων Πατάκη. Μια γάτα, φανατική βιβλιοφάγος, και ένα αγόρι που… περίπου του αρέσουν τα
βιβλία είναι οι χαρακτήρες που ζουν τις περιπέτειές
τους μέσα από τις σελίδες των βιβλίων χαρίζοντας
χιούμορ και έξυπνες ατάκες. Ποια είναι όμως η διαδικασία της δημιουργίας μιας τέτοιας σειράς; Πώς
έρχεται η έμπνευση στον δημιουργό και πώς καταλήγει στον σχεδιασμό;
Στη συνάντηση αυτή, οι μαθητές θα βουτήξουν στον
κόσμο ενός δημιουργού κόμικς και μαζί του θα σχεδιάσουν νέες ιδέες για τους «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ» που
ίσως τις δουν να γίνονται οι επόμενες δημοσιεύσεις.

Για μαθητές λυκείου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Τόμεκ Γιοβάνης, εικονογράφος, δημιουργός κόμικς

Σκοτεινά παραμύθια με καλό τέλος

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

«Οι Αναγνώστες» του Τόμεκ Γιοβάνη

Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών

Ο Μένης Κουμανταρέας δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία «αθηναιογράφος». Οι περισσότεροι ήρωές του
κινούνται στους δρόμους της Αθήνας και η καθημερινότητα της πόλης είναι παρούσα στα βιβλία του.
Η συνάντηση περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα από κείμενα του Μένη Κουμανταρέα, τα οποία
προβάλλονται σε παρουσίαση, συνοδευόμενα από
σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, και τα οποία θα διαβάσουμε και θα συζητήσουμε με τους εφήβους, γνωρίζοντάς τους έτσι ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και τάξεων και διαφορετικές όψεις μιας Αθήνας
διαφορετικών εποχών.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Το αλλόκοτο με το αλλόκοτο, το απίθανο με το απίθανο και το ατίθασο με το ατίθασο είναι πως, για να
τα ορίσουμε, χρειάζεται να βρούμε το «κανονικό»!
Τι είναι «κανονικό», πώς σχετίζεται με το λογικό και
πώς ορίζονται άραγε σήμερα; Τι είναι η περίφημη
«κανονικότητα» και πώς ορίζεται; Μιάμιση ώρα σκέψης, δράσης και αντίδρασης σε μια έκρηξη δημιουργίας και φαντασίας. Με αφορμή τη σειρά βιβλίων
«Αλλόκοτες ιστορίες», «Απίθανες ιστορίες», «Ατίθασες ιστορίες».

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

για μαθητές Α΄ Γυμνασίου - Β΄ Λυκείου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Ελένη Κατσαμά, Φίλιππος Μανδηλαράς, συγγραφείς

Η Αθήνα και οι κάτοικοί της,
με τη ματιά του Μένη Κουμανταρέα

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία κ.ά.; Σου αρέσει
ο εθελοντισμός και θα ήθελες να προσφέρεις εθελοντική εργασία σε χώρες της Ευρώπης; Στη συνάντηση αυτή θα γνωρίσεις επιδοτούμενα προγράμματα
Erasmus+ και θα μάθεις πώς μπορείς να λάβεις μέρος. Μέσα από ένα εργαστήρι μη τυπικής μάθησης
και δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά, θα γνωρίσεις
τρόπους για το πώς μπορείς να ανακαλύψεις τα ταλέντα σου και θα σχεδιάσεις μαζί με την ομάδα σου
καμπάνιες για κοινωνικά θέματα. Κύριος στόχος των
εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης είναι να αναπτύξουμε δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Το αλλόκοτο, το απίθανο και
το ατίθασο. Και το «κανονικό»;

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1ΟΥ ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Για οργανωμένες ομάδες έφηβων μαθητών (τάξεις σχολείων, ομάδες λογοτεχνίας κ.ά.). Για να συμμετάσχετε ΔΩΡΕΑΝ
με την τάξη σας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκδηλώσεων Εκδόσεων Πατάκη: 210.36.50.024 / ekdiloseis@patakis.gr.

Μαρούλα Κλιάφα, συγγραφέας
Η συγγραφέας Μαρούλα Κλιάφα συζητάει με τους
εφήβους για θέματα που πραγματεύεται μέσα από τα
βιβλία της «Δύσκολοι καιροί για μικρούς πρίγκιπες»
και «Η ιστορία ενός νεαρού gamer» και μοιράζεται
μαζί τους μυστικά της συγγραφικής της διαδρομής.
Παράλληλα απαντά σε ερωτήματα όπως: με ποιον
τρόπο μπορεί να μιλήσει κανείς σε εφήβους για δύσκολα και σκληρά θέματα που πολλές φορές αποφεύγουμε να θίξουμε; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει
σε αυτό και πώς η ίδια η δημιουργός καταφέρνει να
τις ξεπεράσει. Ποια έρευνα κάνει και πώς συλλέγει
τα στοιχεία της όταν χρειάζεται να καταπιαστεί με
ιστορίες που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση; Μια
συνάντηση έμπνευση για τους νέους που αγαπούν
τη λογοτεχνία.

Ζωντανεύοντας μια ιστορία μυστηρίου
Λίνα Λυχναρά, συγγραφέας
Σε συνεργασία με την Ομάδα Θεάτρου NONSENSE
Μία συγγραφέας, μία ομάδα θεάτρου και μία σχολική
τάξη συναντιούνται για να σχεδιάσουν μαζί το τέλειο
αστυνομικό μυστήριο. Φαντασία, συγγραφή, σκηνική
δράση και παιχνίδι θα γίνουν τα απαραίτητα συστατικά για να επιτευχθεί ο στόχος. Όλα θα ξεκινήσουν
με δέκα οδηγίες για το εφηβικό αστυνομικό μυθιστόρημα που θα δοθούν από τη συγγραφέα. Πάνω σε
αυτές και με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο «Διπλό
χτύπημα» θα δημιουργήσουμε μια νέα συναρπαστική πλοκή και θα σχεδιάσουμε νέους χαρακτήρες
οι οποίοι θα «ζωντανέψουν» για να αποκαλύψουν
τη λύση στα αινίγματα που θα έχουν δημιουργηθεί.

Από την Ισλανδία στην Ελλάδα:
Μια συνάντηση με τον συγγραφέα,
καλλιτέχνη και ακτιβιστή Andri Snær
Magnason,
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισλανδίας
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
Οι έφηβοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν
απ’ τους πιο δυναμικούς και γνωστούς Ισλανδούς
συγγραφείς των πρόσφατων χρόνων, ο οποίος ασκεί
δριμεία κοινωνική κριτική και θέτει συχνά προ των
ευθυνών τους κυβερνήσεις και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τόσο ως πολιτικός (ήταν υποψήφιος για τη προεδρία της χώρας του στις εκλογές του
2016) όσο και ως καλλιτέχνης. Αγωνίζεται ενεργά
ενάντια στην καταστροφή των ισλανδικών υψιπέδων
και έχει συνεργαστεί με την ποπ σταρ Björk για να δοθεί διεθνώς προσοχή στο θέμα. Με αφορμή το βιβλίο
του «ΤΙΜΑΚΙΣΤΑΝ - Το σεντούκι του χρόνου» θα συνομιλήσει με τους μαθητές για θέματα λογοτεχνίας,
ενεργού πολιτειότητας αλλά και για ερωτήματα που
εγείρονται στο βιβλίο του σχετικά με την έννοια του
χρόνου, της ομορφιάς και της αιωνιότητας.

Μόνο λίγα χιλιόμετρα. Ιστορίες για την Ιστορία
Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός
Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου συναντά τους εφήβους και μιλά μαζί τους για την Ιστορία, γνωρίζοντας τους μια άλλη διάσταση αυτής της επιστήμης
που συνδέεται με τη μνήμη και τον χρόνο – τους
ακούραστους συντρόφους του ατομικού και ομαδικού ταξιδιού όλων μας. Χιλιάδες χρόνια διαδρομής του ανθρώπου, εποχές και γεγονότα, άτομα
και κοινωνίες, προθέσεις και στοχεύσεις, διαψεύσεις και επιβεβαιώσεις συμπυκνώνονται σε μια δίωρη κουβέντα με αφορμή το βιβλίο «Μόνο λίγα
χιλιόμετρα. Ιστορίες για την Ιστορία». Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Εργαστήρι ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΕΣ ΟΜΆΔΕΣ ΣΧΟΛΕΊΩΝ
Οι έφηβοι μας συστήνουν τα αρχαία θέατρα
Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος, δρ. αρχαιολόγος, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ | Κωνσταντίνος Μπολέτης, αρχιτέκτων, αναστηλωτής του αρχαίου θεάτρου του
Διονύσου | Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγος, συγγραφέας | Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος.
Το ΔΙΑΖΩΜΑ, έχοντας ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός του την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση
πόρων για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, μοιράζεται με τους εφήβους
την προσπάθειά του για την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρχαίας
ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί ακριβώς όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθησε
η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία. Στο εργαστήρι αυτό που αποτελείται από τρεις φάσεις, οι μαθητές θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δράση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, να συμμετάσχουν σε επιμέρους εργαστήρια και να
αναλάβουν οι ίδιοι να αναδείξουν και να παρουσιάσουν ένα αρχαίο θέατρο στη σχολική τους κοινότητα.

Α΄ Συνάντηση
στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη, διάρκεια 3 ώρες
• Οι έφηβοι γνωρίζουν τη δράση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
•
Συναντούν τον αρχιτέκτoνα, αναστηλωτή του
αρχαίου θεάτρου του Διονύσου και ενημερώνονται για το έργο.
• Η συγγραφέας και αρχαιολόγος Κατερίνα Σέρβη
τούς εξηγεί τη διαδικασία συγγραφικής αποτύπωσης ενός αρχαίου γεγονότος.
• Οι μαθητές συμμετέχουν σε εργαστήρι σχετικά με
την έρευνα που θα χρειαστεί να διεξαγάγουν.

Β΄ Συνάντηση
στο αρχαίο θέατρο
Η έρευνα γίνεται βιωματική και οι έφηβοι θα έχουν
την ευκαιρία να ανακαλύψουν όλα όσα μέχρι στιγμής θα έχουν διαβάσει και συλλέξει από τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.
Γ΄ Συνάντηση
στο αρχαίο θέατρο
Οι έφηβοι συστήνουν στη σχολική
τους κοινότητα το αρχαίο θέατρο.

ΙΑΝΟS ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Ο Γαργαντούας και ο Δον Κιχώτης του Βαγγέλη Παυλίδη

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ»

Παράλληλες Δράσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ Μάνος Κοντολέων 40 χρόνια: Πάντα έψαχνα τις λέξεις

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μικρή Άρκτος | Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού
Εγκαίνια: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, 6 μ.μ.
Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου – Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
Η IANOS Αίθουσα Τέχνης τιμά στο πλαίσιο του «Μήνα
Εφηβείας» τη μνήμη του πολυβραβευμένου εικονογράφου Βαγγέλη Παυλίδη με την έκθεση των πρωτότυπων έργων του από την εικονογράφηση των τελευταίων βιβλίων του Μάνου Κοντολέων «Το βιβλίο της
ζωής του Μεγάλου Γαργαντούα όταν ακόμα ήταν παιδί

και νέος άντρας» και «Ζήσε όπως ο Δον Κιχώτης». Οι
ομάδες μαθητών που θα επισκεφθούν την έκθεση θα
έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον συγγραφέα
Μάνο Κοντολέων σε μια συζήτηση για την ελεύθερη
απόδοση των δύο κλασικών έργων.

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, 9:00 π.μ.-5:00 μ.μ.
Αμφιθέατρο «ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ» Κεντρικό κτίριο Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημίου 30
Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Με- περιοδικών και εφημερίδων) και την ενασχόλησή του
λέτης της Λογοτεχνίας και της Ρητορικής του Π.Τ.Δ.Ε. με διάφορα είδη του πεζού λόγου (μυθιστόρημα, νου/ Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει μαζί με τις Εκδόσεις Πατάκη, βέλα, διήγημα, παραμύθι, θέατρο, δοκίμιο) δημιουργεί
τιμητική ημερίδα για τον συγγραφέα Μάνο Κοντολέων το δικό του ξεχωριστό συγγραφικό σύμπαν, στο οποίο
με τίτλο: «Μάνος Κοντολέων 40 χρόνια: Πάντα έψαχνα κυριαρχούν η ευδιάκριτη οργάνωση του λόγου και η
τις λέξεις», με την επιστημονική επιμέλεια της καθηγή- γόνιμη επεξεργασία της φαντασίας. Στην τιμητική αυτή
τριας της Νεοελληνικής Φιλολογίας Βίκυς Πάτσιου. Ο ημερίδα θα διερευνηθούν και θα αναδειχθούν οι πολύΜάνος Κοντολέων είναι ένας από τους σημαντικότε- πλευρες όψεις ενός καινοτόμου δημιουργού, ο οποίος
ρους συγγραφείς της σύγχρονης ελληνικής πεζογρα- διατυπώνει επίκαιρα ερωτήματα για την ανθρώπινη
φίας. Μέσα από την πολυσχιδή δραστηριότητά του (δι- ύπαρξη απευθυνόμενος με το έργο του σε ένα ευρύ
ηγηματογράφος, κριτικός, μεταφραστής, συνεργάτης φάσμα αναγνωστών όλων των ηλικιών.

Πώς μεταφέρεται ένα βιβλίο στον κινηματογράφο; Τι είδους μετάλλαξη πρέπει να υποστούν οι
λογοτεχνικοί ήρωες για να βγουν στην οθόνη;
Ποια είναι η διαδικασία συγγραφής του σεναρίου;
Γιατί συχνά απογοητευόμαστε, όταν βλέπουμε το
αγαπημένο μας βιβλίο στο «πανί»; Τι ακριβώς σημαίνει πιστή μεταφορά και κατά πόσο αυτό αποτελεί ζητούμενο σε μια διασκευή; Τα παραπάνω
είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα διερευνηθούν σε αυτό το εργαστήρι, όπου με αφορμή
τα βιβλία της σειράς «Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων» θα επιχειρήσουμε να γράψουμε το δικό μας
ευφάνταστο κινηματογραφικό σενάριο.

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, 6.30 μ.μ.
Η επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει αυτό που πάντα οι ενήλικες υποπτεύονταν: ο εφηβικός εγκέφαλος ΕΙΝΑΙ ιδιαίτερος! Στη συνάντηση αυτή θα
προσεγγιστούν και θα αναλυθούν στοιχεία για τη
βιολογία και την ψυχολογία πίσω από τη συμπεριφορά της ευαίσθητης αυτής ηλικιακής ομάδας.
Από την ανάληψη κινδύνων μέχρι τον ύπνο ως
αργά το πρωί, από τις διαφορές των φύλων μέχρι
την κατάθλιψη από τα ανεξέλεγκτα συναισθήματα
μέχρι τις συνέπειες των ναρκωτικών και του αλκοόλ. Μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την καινούρια γνώση για τον εγκέφαλο
των εφήβων στις σχέσεις μαζί τους, με αφορμή το
βιβλίο «Φταίει ο εγκέφαλος μου - Ο εκπληκτικός
εγκέφαλος των εφήβων αποκαλύπτεται».

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

KinderDocs, διεθνές φεστιβάλ
ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους

Δήμητρα Κουζή, δημοσιογράφος, ιδρύτρια και
καλλιτεχνική διευθύντρια του KinderDocs, διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους
Βούλα Σαμαρά, ψυχολόγος-θεατροπαιδαγωγός

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, 10.30 π.μ. - 2.00 μ.μ.
Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν δωρεάν τις βραβευμένες ταινίες «A Field Guide to
Being a 12-year-old Girl», της Tilda CobhamHervey, Αυστραλία, 2018 (20’) και το «Μy Happy
Complicated Family», της Tessa Louise Pope,
2017, Ολλανδία (με ελληνικούς υπότιτλους) (17’)
στο πλαίσιο του φεστιβάλ KinderDocs. Πριν την
προβολή θα έχουν την ευκαιρία για μια «αποκλειστική» συνέντευξη-συζήτηση με την καλλιτεχνική
διευθύντρια του φεστιβάλ Δήμητρα Κουζή και
τη συνεργάτιδα του KinderDocs, ψυχολόγο-θεατροπαιδαγωγό, Βούλα Σαμαρά οι οποίες θα απαντήσoυν στις ερωτήσεις τους. Μετά την προβολή
θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και τη δράση για
το κοινό με αφορμή τις δύο ταινίες.

Δημήτρης Σωκιαλίδης, μεταφραστής του βιβλίου
«Φταίει ο εγκέφαλός μου», κριτικός επιστημονικών
βιβλίων
Άννα Χαραλαμπίδου, εκπαιδευτικός, οικογενειακή
συστημική θεραπεύτρια, υπεύθ. του Συμβουλ. Σταθμού Νέων Αθήνας.
Λαμάαν Χατζμπακούρ, μαθήτρια λυκείου
Ελένη Σβορώνου, συγγραφέας νεανικής λογοτεχνίας

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Προβολή ντοκιμαντέρ Παντελής Καλιότσος, στο εργαστήρι του
μυθιστοριογράφου
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, 6.30 μ.μ.
Σε συνεργασία με την ΑΘΗΝΑ 2018 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ.
Μαρία Ντούζα, σκηνοθέτης
Χρήστος Χωμενίδης, συγγραφέας
Αντώνης Παπαθεοδούλου, συγγραφέας
Σταύρος Παπαδόπουλος, διδάκτωρ Ιστορίας της
Εκπαίδευσης, Διευθυντής 1ου Δημ. Σχ. Ιαλυσού
Γιατί γράφω; Πώς διαλέγω τον αναγνώστη μου;
Ποια πρέπει να είναι η σχέση της κριτικής με τη λογοτεχνία; Τι είναι (για μένα) καλή λογοτεχνία; Ποια
η ηθική της δημιουργίας; Στην ταινία «Παντελής
Καλιότσος, στο εργαστήρι του μυθιστοριογράφου»
(63΄) της Μαρίας Ντούζα, ο συγγραφέας των αγαπημένων μας «Ξύλινων σπαθιών», της «Μύγας» και
της «Σφεντόνας του Δαβίδ» αλλά και ενήλικων έργων όπως το «Ποιους θα δαγκώσω άμα λυσσάξω»,

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Graphic Novel και Science Fiction ως μέσα
προσέγγισης της ιστορικής γνώσης
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Κατερίνα Σέρβη, συγγραφέας, αρχαιολόγος

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, 11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.
Με περιπτώσεις μελέτης τα βιβλία «Θωμάς Qbit» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου και «Η μάχη του Μαραθώνα» της Κατερίνας Σέρβη, θα διερευνηθούν νέοι τρόποι, ανατρεπτικοί
πολλές φορές, προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων.
Στο «Θωμάς Qbit» ο ήρωας-διάνοια στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές ταξιδεύει στον χρόνο και ζει την ιστορία του
ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων. Ενώ στη «Μάχη του
Μαραθώνα» βλέπουμε τα γεγονότα να αποτυπώνονται σε
κόμικς. Graphic Novel και Science Fiction παντρεύονται σε
μια συνάντηση για εκπαιδευτικούς και δίνουν ιδέες εφαρμογής στην τάξη.
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ | ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δωμάτια απόδρασης

Σε συνεργασία με το MASTERMIND escape rooms
Σπύρος Γιαννακόπουλος, συγγραφέας

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, 2.00 μ.μ. – 4.00 μ.μ.
Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018, 2.00 μ.μ. – 4.00 μ.μ.
Με κράτηση θέσης
Το MASTERMIND προσκαλεί τους εφήβους σε μια συνάντηση
με τον… Μασκοφόρο Εκδικητή! Στην εξιχνίαση της κλοπής
του διάσημου διαμαντιού με το όνομα «Μάτι του δράκου».
Σε ιστορίες όπου πρωταγωνιστούν δυναμικές ηρωίδες που

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, 12.00 μ.
Διάρκεια: 3 ώρες

Ο εκπληκτικός εγκέφαλος των εφήβων
αποκαλύπτεται

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, συγγραφέας, κινηματογραφιστής

φέρνουν ανατροπή στα παραμύθια. Αινίγματα και προκλήσεις περιμένουν τους
συμμετέχοντες, πολλές από τις οποίες θα
είναι ειδικά σχεδιασμένες για αυτές τις
συναντήσεις. Βασικό κομμάτι κάθε δράσης θα αποτελεί και η συνάντηση των
εφήβων με τον συγγραφέα. Αφορμή, τα
βιβλία του «Ο Μασκοφόρος Εκδικητής»
και «Νάνσι». Στο τέλος θα πιούμε και
μια... «Πορτοκαλάδα με ανθρακικό».

«Συμπόσιο», «Δεκεμβριανή νύχτα», «Η ωραιότερη ιστορία
του κόσμου» και «Το εργαστήριο του μυθιστοριογράφου», σε
μια συνέντευξη–ποταμό, μιλά για όλα αυτά με πάθος και αμεσότητα, προκλητικότητα και χιούμορ, ειλικρίνεια και αγάπη.
Με λόγο που συγκινεί και εμπνέει, ο Παντελής Καλιότσος παραδίδει ένα σπάνιο masterclass δημιουργικής γραφής. Θα
ακολουθήσει συζήτηση με δημιουργούς που γνώρισαν τον
συγγραφέα και το έργο του.

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

MASTERMIND

Από το λογοτεχνικό κείμενο στο
κινηματογραφικό σενάριο

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
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Ανοιχτές εκδηλώσεις για εφήβους, γονείς & εκπαιδευτικούς Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΕΦΗΒΟΥΣ

Κι αν τα παραμύθια φτιάχτηκαν
για τους εφήβους;
Το κόστος της ενηλικίωσης μέσα από τα
λαϊκά παραμύθια

Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 6.30 μ.μ.
Σε συνεργασία με
τη «Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου»
και το «Βιβλιοπωλείο Κουκίδα»
Η ζωή είναι γεμάτη μεταβάσεις από μια
κατάσταση σε μια άλλη, από μια ηλικία
σε μια άλλη, όχι χωρίς κόστος - αυτό
λένε τα παραμύθια. Οι έφηβοι μοιάζουν
με δεμένους, άγουρους καρπούς που
έχουν όλες τις δυνατότητες να ωριμάσουν, να ενηλικιωθούν επί της ουσίας.
Όμως ποιο είναι το κόστος της ενηλικίωσης; Μπορούν όλοι να το καταβάλουν;
Αν κοιτάξουμε γύρω μας, όλοι αναγνωρίζουμε «ενήλικες» που γερνάνε χωρίς να
έχουν μεγαλώσει - μοιάζουν με καρπούς
που σαπίζουν άγουροι. Η λέξη «ώριμος»,
όπως και η λέξη «ωραίος» συνδέεται ετυμολογικά με την «ώρα», την κατάλληλη
ώρα, τον εύθετο χρόνο της ωρίμανσης. Τι
έχουν να μας πουν πάνω σε όλα αυτά τα
λαϊκά παραμύθια;

Συνεργαζόμενοι Χώροι - Φορείς
• ΑΘΗΝΑ 2018 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ,
www.athens2018.gr
• ActionAid Hellas, www.actionaid.gr
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΙΟΧΑΛΚΟ»
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΏΝ ΝΈΑΣ ΙΩΝΊΑΣ ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ «ΙΩΝΕΣ»
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ, www.diazoma.gr
• ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
• KinderDocs, www.kinderdocs.com
• MASTERMIND themastermind.gr, τηλ.: 213.03.44.996

• HELLENIC YOUTH PARTICIPATION
www.hellenicyouthparticipation.com
• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κολοκοτρώνη 4
• IANOS, IANOS ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Σταδίου 24, Αθήνα
• IANOS Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη Αριστοτέλους 7
• ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΥΚΙΔΑ facebook/BibliopoleioKoukida/
• ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ Γρανικού 32-34, Λευκωσία, τηλ.:
00357.22.37.65.22
• ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ NONSENSE
• ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ Ακαδημίας 65, Αθήνα, τηλ.:
210.38.11.850

