ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
Ιστορία στη λογοτεχνία 		

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

Το πέρασμα. Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922
Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών
Στη συνάντηση αυτή με τους εφήβους θα μιλήσουμε για το ιστορικό πλαίσιο και τη βασική μαρτυρία που τροφοδότησε την
περιπέτεια της γραφής του βιβλίου Το πέρασμα - Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922. Υλικά του μικρασιατικού αυτού αφηγήματος αποτέλεσαν η
μυθοπλασία, μαρτυρίες Αϊβαλιωτών που μέσα στις δεκαετίες καταγράφηκαν σε βιβλία και στον τύπο, ιστορικά γεγονότα, μνήμες
από τις οικογένειες των παππούδων της συγγραφέα και η πανταχού παρούσα στη ζωή της προφορική παράδοση. Αυτή η ιστορία
των πέντε γυναικών που ξεριζώθηκαν από το Αϊβαλί το 1922 μοιάζει με παραμύθι: «ψέματα κι αλήθεια, έτσι είν’ τα παραμύθια»
– κι όμως, η ραχοκοκαλιά της είναι πέρα για πέρα αληθινή. Θα κουβεντιάσουμε, λοιπόν, για αληθινές ιστορίες που μοιάζουν
μυθοπλασία και ιστορίες μυθοπλασίας που μοιάζουν αληθινές και θα σταθούμε στις απρόσμενες στιγμές γενναιοδωρίας που
φωτίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη κι από τις δυο μεριές, παρά τη βία του πολέμου.

Μιλώντας για τον πόλεμο
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Ο βραχοπόλεμος και Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα, δύο αντιπολεμικά βιβλία, το πρώτο για τον αντιφασιστικό αγώνα κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και το δεύτερο για το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής, θα γίνουν η πρώτη ύλη για να
συζητήσουμε για τον πόλεμο ως ιστορικό φαινόμενο, αξιοποιώντας τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που αφορούν πρώτ’ απ’ όλα
την πατρίδα μας. Μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες, θα διαβάσουμε τα συγκεκριμένα βιβλία ως λογοτεχνικά τοπία που
μας εντάσσουν καίρια στην ατμόσφαιρα των διαφορετικών ιστορικών εποχών, στο κλίμα του πολέμου, στις έννοιες και στις
πραγματικότητες της βίας, της καταστροφής, της υποταγής, της αντίστασης, της νίκης και της ήττας. Θα αξιοποιήσουμε εποπτικό
υλικό, ενταγμένο στη λογική της διακειμενικότητας και της πολυτροπικότητας.

Η ιστορία δύο πόλεων: ένα ταξίδι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου & Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφείς

Την άνοιξη του 1941 κι ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος έχει ξεσπάσει, οι ναζιστές και οι σύμμαχοί τους καταλαμβάνουν την Ελλάδα.
Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα με απόσταση λίγων ημερών βυθίζονται στο σκοτάδι της βίας και της καταπίεσης, όχι όμως της
παραίτησης και της σιωπής. Τρία λογοτεχνικά βιβλία από δύο βραβευμένες συγγραφείς ζωντανεύουν αυτό που για μας σήμερα
είναι ιστορία, που όμως για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής ήταν η πραγματική τους ζωή. Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,
Αλεξάνδρα Μητσιάλη. Μαζί τους θα γνωρίσουμε την ιστορία δύο πόλεων, την ιστορία της χώρας μας την περίοδο της Κατοχής.
Θα προσπαθήσουμε να αισθανθούμε την ατμόσφαιρα, να ανατρέξουμε στα γεγονότα, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που έριξαν
το βάρος τους για να γείρει η πλάστιγγα στη σωστή πλευρά.

Φέτος Υβριδικά

Εικονικός περίπατος στην Αθήνα του πολέμου
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, συγγραφέας

Η κλασική αυτή δράση του Μήνα Εφηβείας πραγματοποιείται εικονικά και έχουν πλέον τη δυνατότητα να την απολαύσουν μαθητές
ανεξαρτήτως εντοπιότητας. Οι συμμετέχοντες μέσα από βίντεο και ζωντανή αφήγηση της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
θα περιηγηθούν στις γειτονιές των Εξαρχείων και του Λόφου του Στρέφη όπου εκτυλίχθηκαν σημαντικά γεγονότα της κατοχικής
Αθήνας, πολλά από τα οποία η συγγραφέας τα έζησε ως παιδί και τα περιγράφει μέσα στα βιβλία της Tραγούδι για τρεις και
Ο καιρός της σοκολάτας. Μια συνάντηση στην οποία οι έφηβοι αναγνώστες θα μπουν στη διάσταση των ιστοριών πριν αυτές
καταγραφούν ως λογοτεχνήματα.

Ιστορία και Graphic Novel: ένα πανάρχαιο και επιτυχημένο μοντέλο edutainment
Κατερίνα Σέρβη, συγγραφέας, αρχαιολόγος

Αν είχε ανακαλυφθεί η τυπογραφία, ο Ηρόδοτος θα έγραφε ιστορικό πόνημα ή Graphic Novel; Ελάτε να ψάξουμε την απάντηση
μέσα από μια σύντομη αναδρομή στους τρόπους μετάδοσης της ιστορικής γνώσης στην αρχαιότητα και στην εξέλιξη του
ιστορικού Graphic Novel. Θα διερευνήσουμε τα μυστικά πίσω από τη συγγραφή της τριλογίας Στη μάχη του Μαραθώνα, Στη μάχη
των Θερμοπυλών και Στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές (εικ. Θανάσης Πέτρου) και θα δούμε βιωματικά το πώς τα χαρακτηριστικά
τέτοιων ιστορικών αναγνωσμάτων μπορούν να απογειώσουν την ιστορική ενσυναίσθηση και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της
ιστορικής κατανόησης των μαθητών.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ

Μιλώντας για τον πόλεμο στη σχολική τάξη

Masterclass δημιουργικής γραφής

Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:30, Διαδικτυακά

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, 11:00-14:00 και Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, 11:00-14:00, Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας
65, Αθήνα)

Ο βραχοπόλεμος και Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα, δύο αντιπολεμικά βιβλία, το πρώτο για τον αντιφασιστικό αγώνα κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και το δεύτερο για το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής, θα γίνουν η πρώτη ύλη για να
συζητήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε για τον πόλεμο ως ιστορικό φαινόμενο στα παιδιά,
αξιοποιώντας τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που αφορούν πρώτ’ απ’ όλα την πατρίδα μας. Θα συζητήσουμε τα συγκεκριμένα βιβλία ως λογοτεχνικά τοπία που εντάσσουν καίρια τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ατμόσφαιρα των διαφορετικών
ιστορικών εποχών, στο κλίμα του πολέμου, στις έννοιες και στις πραγματικότητες της βίας, της καταστροφής, της υποταγής,
της αντίστασης, της νίκης, της ήττας. Θα μοιραστούμε τις δυνατότητες αξιοποίησης προτεινόμενου υλικού, πρόσφορου για
επεξεργασία μέσα στην τάξη, ενταγμένου στη λογική της διακειμενικότητας και της πολυτροπικότητας.

Έφηβοι. Έφηβοι στην οικογένεια, έφηβοι στο σχολείο, έφηβοι μεταξύ τους, έφηβοι στην κοινωνία, έφηβοι στα δωμάτιά τους. Ο
έφηβοι και οι ταυτότητές τους. Ο Μάνος Κοντολέων και οι ήρωες των μυθιστορημάτων του Η μάσκα του Καπιτάνο και Ο άλλος
σε μια masterclass διήμερη συνάντηση δημιουργικής γραφής με θέμα οι έφηβοι και οι ταυτότητές τους.
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Πετυχαίνω στο Γυμνάσιο - Πετυχαίνω στη ζωή
Χριστίνα Ρασιδάκη, σύμβουλος γονέων & εκπαιδευτικών και ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας
Δρ. Σμαρούλα Παντελή, ψυχολόγος, συγγραφέας

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη

Με αφετηρία την τεχνική Viewpoints: εισαγωγικό εργαστήριο σκηνικής κίνησης

Σ’ αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση με τις συγγραφείς του βιβλίου Πετυχαίνω στο Γυμνάσιο, γονείς και εκπαιδευτικοί θα έχουν
την ευκαιρία να δουν την επιτυχία των εφήβων και των παιδιών με μια διαφορετική ματιά. Οι ψυχολόγοι-συγγραφείς θα παρουσιάσουν την πρωτοποριακή τους προσέγγιση με βάση τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη συμβολή της στη
δόμηση της αυτοεκτίμησης με στόχο την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο και στη ζωή!

Νάντια Φώσκολου, σκηνοθέτρια και μέντορας σκηνοθεσίας (Πανεπιστήμιο Fordham) με έδρα τη Νέα Υόρκη, MFA Σκηνοθεσίας
Θεάτρου του Πανεπιστημίου Columbia, το οποίο διευθύνει η Anne Bogart. Μεταφράστρια του Το βιβλίο των Viewpoints.

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, 11:00-13:00, Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65, Αθήνα)
Τα Viewpoints είναι μια φιλοσοφία μεταγλωττισμένη σε τεχνική γύρω από τις θεμελιώδεις έννοιες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος κάθε θεατρικός καλλιτέχνης: τον χώρο και τον χρόνο. Η τεχνική χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του ηθοποιού,
το χτίσιμο συνόλου και τη δημιουργία σκηνικής κίνησης. Οι συγγραφείς του Βιβλίου των Viewpoints λένε ότι όταν πρωτοήρθαν
σε επαφή με τα Viewpoints, ένιωσαν «σαν κάποιος να ονομάτισε τον κόσμο». Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το λεξιλόγιο αυτό
νέοι σπουδαστές (δραματικών σχολών, παραστατικών τεχνών, πανεπιστημιακών τμημάτων θεάτρου) αλλά και ενήλικες που
δουλεύουν με νέους; Το εργαστήριο εισάγει τους συμμετέχοντες στη θεατρική δράση μέσα από το πρίσμα την κίνησης, ευελπιστώντας να αποτελέσει ερέθισμα για να διερευνήσουν περαιτέρω τα εκφραστικά τους μέσα.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ

Εργαστήριο / Συζήτηση με τους «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ»
Τόμεκ Γιοβάνης, εικονογράφος, δημιουργός κόμικς

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, 15:00-17:00, TOMEK SPACE - Λεωφόρος Κηφισίας 118Γ, 11526, Αθήνα (Στο αίθριο του συγκροτήματος Plaza, πλησίον σταθμού μετρό Πανόρμου)
Οι «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ», η σειρά μικρών ιστοριών κόμικς (κόμικ στριπ) που δημοσιεύονται μέσα από τα social media των Εκδόσεων
Πατάκη και η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε στα Ελληνικά Βραβεία Κόμικς 2022 στην κατηγορία του καλύτερου διαδικτυακού
κόμικς γίνονται αφορμή για ένα εργαστήρι. Βασιζόμενοι πάνω στη σειρά, θα αναλύσουμε τη διαδικασία της σύλληψης μιας
ιδέας μέχρι τη μεταφορά της πάνω στο χαρτί. Με το ξεκίνημα, όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά άλλα ζητήματα που
παίζουν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη μιας ιδέας. Έχουν ενδιαφέρον οι χαρακτήρες μας; Μπορούμε να τους αλλάξουμε στη πορεία;
Πόσο δυνατό είναι όλο το concept ώστε να κρατήσει ζωντανή τη σειρά και για πόσο καιρό; Θα αντιμετωπίσουμε τη σειρά
σαν έναν ζωντανό οργανισμό ο οποίος γεννιέται, ζει και πεθαίνει; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερωτήματα
ανταλλάσσοντας απόψεις και… σχεδιάζοντας.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Ήθελα μόνο να χωρέσω
Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας, δημοσιογράφος, εμψυχώτρια γυναικών και εφήβων
Μαρίτα Γεραρχάκη, κλινική ψυχολόγος , συνιδρυτικό μέλος ΑΝΑΣΑ ΜΚΟ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη
Η ψυχογενής ανορεξία και οι υπόλοιπες διαταραχές πρόσληψης τροφής απασχολούν εδώ και δεκαετίες γονείς και εκπαιδευτικούς, που έρχονται σε επαφή με έφηβες και εφήβους και νοιάζονται γι’ αυτούς. Σε αυτή τη συνάντηση, η Στέλλα Κάσδαγλη,
συγγραφέας του εφηβικού μυθιστορήματος Ήθελα μόνο να χωρέσω θα μας βοηθήσει να διαλευκάνουμε συνηθισμένους «μύθους» που πιστεύουμε γύρω από τις ΔΠΤ, θα διερευνήσει τη σχέση τους με την κρίση της πανδημίας, θα ρίξει φως στον τρόπο
σκέψης και στα συναισθήματα των εφήβων που πάσχουν και θα συζητήσει, με γονείς και καθηγητές/τριες, για το τι μπορούμε
να κάνουμε εμείς, ως ενήλικες, για να υποστηρίξουμε τα παιδιά, όχι μόνο να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν μια τέτοια δοκιμασία, αλλά και να οικοδομήσουν μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό και το σώμα τους, ακόμα κι αν δε βρίσκονται μέσα σε αυτή.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Τρεις Οδύσσειες, τρεις Δημιουργοί
Ελένη Δικαίου, συγγραφέας | Σοφία Ζαραμπούκα, συγγραφέας, εικονογράφος
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας
Συντονίζει η Δρ. Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, υπεύθυνη του μαθητικού φεστιβάλ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ»

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη
Τρεις διακεκριμένες δημιουργοί ασχολήθηκαν με την ιστορία του πολυμήχανου Οδυσσέα. Το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής, οι
τρομερές περιπέτειές του, η σχέση του με τον Τηλέμαχο και την Πηνελόπη ενέπνευσαν τρία σύγχρονα κείμενα που, παρά τις
ομοιότητες, έχουν μεταξύ τους και διαφορές. Η Ελένη Δικαίου (Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα), η Σοφία Ζαραμπούκα (Ομήρου
Οδύσσεια) και η Αλεξάνδρα Μητσιάλη (Ταξίδι με την Οδύσσεια) μας αποκαλύπτουν πώς «διάβασαν» ένα από τα σπουδαιότερα
λογοτεχνικά έργα όλων των εποχών, τη βιωματική σχέση τους μαζί του, τον τρόπο που εμπνεύστηκαν τη δική τους σύγχρονη
μεταφορά. Μια διακειμενική συνάντηση, στην οποία θα προσεγγιστούν μονοπάτια της λογοτεχνίας που συνδέουν το παρελθόν
με το παρόν και επικοινωνούν διαχρονικά με τους αναγνώστες, ενώ παράλληλα θα συζητηθεί το πώς το έπος του Ομήρου θα
εξακολουθεί να γοητεύει τους σημερινούς νέους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
Φωτογραφίζοντας τις ζωές των άλλων
Άντρη Αντωνίου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Μια συνάντηση για τη διαδρομή από το αδιέξοδο στην ελπίδα,
από τη σκοτεινιά στο φως. Ακολουθώντας τη ζωή της ηρωίδας
του βιβλίου της Άντρης Αντωνίου Φωτογραφίες σε μαύρο φόντο,
μίας έφηβης που στην τρυφερή ηλικία των οχτώ έζησε την πιο
σκληρή εμπειρία, θα σταθούμε σε σημεία της ζωής της και θα
μιλήσουμε για την τέχνη που καταφέρνει να αναδείξει τα δυσοίωνα και τα σκληρά ντύνοντάς τα πάντα με ένα πέπλο ελπίδας.
Θα διερευνήσουμε την ανάγκη για αλλαγή που κάθε άνθρωπος
αναζητά στα δύσκολα και που στην προκειμένη περίπτωση η
ηρωίδα μας την επιτυγχάνει φωτογραφίζοντας τις ζωές των άλλων. Κλείνοντας, θα ζητηθεί από τους μαθητές να φτιάξουν μια
δική τους ιστορία από φωτογραφίες περιγράφοντας τον κόσμο
που θα ήθελαν να ζουν.

Οδηγός επιβίωσης για εφήβους!

Φυτούλα Βακανά, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Δε φτάνει που όλα γύρω σου –και μέσα σου– αλλάζουν, δεν είναι
αρκετό που έχεις προσγειωθεί στη χρονική ζώνη «Εφηβεία», με
όλα τα δεινά που τη συνοδεύουν, τώρα σου τυχαίνει και αυτό:
Η τριήμερη εκδρομή με το σχολείο, γεγονός για το οποίο αδημονούσες εδώ και εβδομάδες, ακυρώνεται! Κάποιος εξαφάνισε
τα χρήματα! Υπάρχουν ξεκάθαρα οι εξής επιλογές: α) κλάμα, β)
περιφορά ως τραγικές φιγούρες και γ) κινητοποίηση κολλητών
για διεξαγωγή ερευνών ώστε να βρεθούν τα χαμένα χρήματα!
Mέσα από δραστηριότητες γεμάτες χιούμορ και ανατροπές θα
προσεγγίσoυμε το τετράπτυχο φιλία, αγάπη, σχολείο και οικογένεια με αφορμή το παραπάνω περιστατικό και πώς το βιώνουν
οι ήρωες του βιβλίου της Ο Στέφανος, η εκδρομή και άλλες έγνοιες
για την Άννα Χ. Μια συνάντηση για όλα αυτά που μας συντροφεύουν σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που είναι η εφηβεία.

Φιλία με άρωμα λεβάντας

Αναστασία Ξενοφώντος Γαϊτάνου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Κορίνα Κονταξάκη, ιδρύτρια του Υπερβατικού Θεάτρου (www.
theatrotranscendental.com)
Η φιλία για τους εφήβους είναι ένας πολύχρωμος κόσμος όπου
μέσα του βρίσκουν ασφάλεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, μοιράσματα και συνθήκες τέτοιες που τους επιτρέπουν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τους γύρω και να καθορίσουν την
«αξία» τους. Αναζητώντας κομμάτια της ταυτότητάς τους, καταφέρνουν να τα προσδιορίσουν μέσα από τους φίλους τους. Στη
συνάντηση αυτή με αφορμή το βιβλίο Φιλία με άρωμα λεβάντας
θα διερευνήσουμε μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα βασικά συστατικά της φιλίας, αλλά και το μυστικό που μπορεί να
οδηγήσει τους νέους σε υγιείς φιλικές –και όχι μόνο– σχέσεις.
«Μια ελεύθερη ψυχή είναι σπάνια, αλλά την αναγνωρίζεις μόλις
τη δεις γιατί νιώθεις καλά, πολύ καλά, όταν είσαι μαζί της». ―
Charles Bukowski, Tales of Ordinary Madness

Μασκοφόροι ήρωες

Σπύρος Γιαννακόπουλος, συγγραφέας
Από τη μάσκα του Ζορό έως αυτή του Μπάτμαν και από αυτή
που φοράει ο Darth Vader του Star Wars μέχρι τη μάσκα Guy
Fawkes του V από το V for Vendetta. Μάσκες εντυπωσιακές, δημοφιλείς, πολυφορεμένες, ηρώων και αντιηρώων. Μάσκες που
κρύβουν ταυτότητες, που διαφυλάττουν την ανωνυμία, που μεταμορφώνουν αυτούς που τις φορούν, που φανερώνουν σκοπούς και ιδιότητες, που χαρίζουν δύναμη, αναγνώριση. Μάσκες
που έχουν τη δική τους μεγάλη ιστορία. Η μυθοπλασία είναι
γεμάτη από αυτές, γεμάτη από χαρακτήρες που δημιουργούν
ένα διαφορετικό προσωπείο για να κυνηγήσουν ιδανικά, για να
αποδώσουν δικαιοσύνη, όμως και για να βλάψουν. Με αφορμή
τα βιβλία Ο Μασκοφόρος Εκδικητής και Μασκοφόρος Εκδικητής
εναντίον Ζοργκ, συζητάμε για τις πιο διάσημες μάσκες που έχουν
φορεθεί.

Τρεις Οδύσσειες, τρεις δημιουργοί

Ελένη Δικαίου, συγγραφέας | Σοφία Ζαραμπούκα, συγγραφέας,
εικονογράφος | Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας
Τρεις διακεκριμένες δημιουργοί ασχολήθηκαν με την ιστορία
του πολυμήχανου Οδυσσέα. Το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής,
οι τρομερές περιπέτειές του, η σχέση του με τον Τηλέμαχο και
την Πηνελόπη ενέπνευσαν τρία σύγχρονα κείμενα που, παρά τις
ομοιότητες, έχουν μεταξύ τους και διαφορές. Η Ελένη Δικαίου
(Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα), η Σοφία Ζαραμπούκα (Ομήρου
Οδύσσεια) και η Αλεξάνδρα Μητσιάλη (Ταξίδι με την Οδύσσεια)
μας αποκαλύπτουν πώς «διάβασαν» ένα από τα σπουδαιότερα
λογοτεχνικά έργα όλων των εποχών, τη βιωματική σχέση τους
μαζί του, τον τρόπο που εμπνεύστηκαν τη δική τους σύγχρονη
μεταφορά. Μια διακειμενική συνάντηση, στην οποία πάνω σε
δύο επιλεγμένα σημεία του έπους οι έφηβοι θα ανακαλύψουν
μαζί με τις δημιουργούς μονοπάτια της λογοτεχνίας που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και επικοινωνούν διαχρονικά με
τους αναγνώστες.

Τα θέλω μου, τα θέλω σας, όνειρα και αδιέξοδα

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται δωρεάν, διαδικτυακά ή διά ζώσης. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 210.36.50.024 / ekdiloseis@patakis.gr
αδραματίζεται η ιστορία του Θωμά, όταν ως χρονοταξιδευτής
από το σήμερα βρίσκεται στο 1944, δηλαδή μέσα στην περίοδο
της κατοχής των ναζί σε ένα ορεινό χωριό της Αχαΐας.

Ελλάδα-Αρκτικός κύκλος

Ευαγγελία Θεοδωρίδου, εκπαιδευτικός-συγγραφέας
Ανακαλύπτετε τυχαία πως οι γονείς σας σχεδιάζουν να μετακομίσει η οικογένειά σας σε μια άλλη χώρα, σε μια πόλη στα
σύνορα του αρκτικού κύκλου. Έξι μήνες νύχτα, έξι μήνες μέρα,
πολύ κρύο, άγνωστο περιβάλλον, άγνωστη γλώσσα. Ο χρόνος
που έχετε για να αντιδράσετε είναι ελάχιστος και θα πρέπει να
πάρετε πολύ γρήγορες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστείτε
τη νέα πραγματικότητα και ποιες θα είναι οι κινήσεις σας τις μέρες που σας απομένουν. Η συγγραφέας Ευαγγελία Θεοδωρίδου
σε σύνδεση από τον μακρινό βορρά καλεί τους εφήβους σε ένα
ανατρεπτικό ταξίδι μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, όπου μαζί θα
αναλογιστούν όλα όσα χάνουν και όλα όσα κερδίζουν από μία
τέτοια ενδεχόμενη ανατροπή στη ζωή τους και αν όλα όσα θεωρούσαν δεδομένα μέχρι τώρα θα παραμείνουν έτσι ή θα πρέπει
να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να βρουν νέες ισορροπίες, ακόμη και αν τα πάντα μοιάζουν παγωμένα. Ένα ταξίδι στον
Βόρειο Πόλο γεμάτο εικόνες από τη ζωή των εφήβων με αφορμή
το βιβλίο Ωδή…σσεια μιας έφηβης.

Ήθελα μόνο να χωρέσω

Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας, δημοσιογράφος, εμψυχώτρια γυναικών και εφήβων
Μα τι είναι αυτή η ψυχογενής ανορεξία και γιατί κάποιες φορές δυσκολευόμαστε τόσο να χτίσουμε μια υγιή και χαρούμενη
σχέση με το σώμα μας και με το φαγητό; Τι ρόλο παίζουν όλα τα
«πρότυπα» που θαυμάζουμε συχνά, στα media και στο internet,
στο πόσο αποδεχόμαστε τελικά τον εαυτό μας; Σε αυτή τη συνάντηση, η Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας του εφηβικού μυθιστορήματος Ήθελα μόνο να χωρέσω, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς σκέφτονται τα παιδιά και οι έφηβοι/ες που πάσχουν από
κάποια διαταραχή πρόσληψης τροφής, θα μας προκαλέσει να
σκεφτούμε πώς αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια μπορεί να
σχετίζονται με τις συναισθηματικές μας δυσκολίες και θα αναζητήσει μαζί μας τρόπους για να απολαμβάνουμε περισσότερο και
το σώμα μας και τη σχέση μας μαζί του.

Προσωπικότητες που άλλαξαν τον κόσμο και πώς
μπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ
Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας, δημοσιογράφος, εμψυχώτρια γυναικών και εφήβων

Στο βιβλίο της 30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο και πώς μπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ (Κρατικό Βραβείο), η Στέλλα Κάσδαγλη
βουτάει στον κόσμο γυναικών, που οι αποφάσεις, τα ταλέντα,
το θάρρος και οι ιδέες τους άλλαξαν και ξανάλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, σκεφτόμαστε, δουλεύουμε και επικοινωνούμε. Ποιες είναι όμως αυτές οι προσωπικότητες και ποια τα
στοιχεία εκείνα που τις κάνουν να ξεχωρίζουν; Τι τις οδήγησε
ως εδώ και γιατί η συγγραφέας αποφάσισε να ασχοληθεί μαζί
τους; Στη συνάντηση αυτή οι μαθητές θα περάσουν χρόνο, νοερά, με εκείνες και εκείνους που δεν είχαν ως τώρα την ευκαιρία
να αναδειχτούν όσο τους αξίζει και στη συνέχεια θα συζητήσουν
για το πώς θα επέλεγαν εκείνοι να προβάλουν προσωπικότητες
που επηρέασαν τον δικό τους μικρόκοσμο, το σχολείο τους, τη
γειτονιά τους, την πόλη τους. Μέσα από ανοιχτό διάλογο και δημιουργική ενδοσκόπηση, η συγγραφέας θα δώσει τις κατευθυντήριες οδούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές να οδηγηθούν,
σε δεύτερη φάση, στη δική τους έρευνα και ανακάλυψη.

Η Λούση Λου τρώει Λέμον Πάι

Σταμάτης Κεσόγλου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Θα το έχεις ήδη καταλάβει, ζούμε μέσα στο ψέμα. Αυτό όμως
δεν είναι αναγκαστικά κακό, γιατί πίσω από κάθε ψέμα υπάρχει
μια αλήθεια που περιμένει να την ανακαλύψουμε. Όταν το κάνουμε, όλα θα έχουν αλλάξει – και μαζί τους κι εμείς. Και κάπως
έτσι συμβαίνει σε όλες τις ιστορίες του κόσμου. Σε ιστορίες παλιές, όπως στην Ελένη του Ευριπίδη και στον Οιδίποδα Τύραννο
του Σοφοκλή, αλλά και σε ιστορίες καινούριες, όπως της Λούσης Λου. Ετοιμάσου λοιπόν. Μέσα από αφηγήσεις λογοτεχνικές
και κινηματογραφικές θα γίνεις μάρτυρας αυτής της μοναδικής
στιγμής κατά την οποία τα πράγματα χάνουν το κέλυφός τους
και «αναγνωρίζονται». Και τι γίνεται τότε; Αντέχουν οι ιστορίες
την αλήθεια των πραγμάτων; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, και θα φτιάξουμε κιόλας μια δική μας ιστορία, με πρωταγωνιστές τον Λέμον και την Πάι.

Οδηγός για χαμένους και χαμένες!

Άννα Κουππάνου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Με έμπνευση από τα βιβλία της σειράς Το κλαμπ των χαμένων
[Τη μέρα που σπάσαμε τον κόσμο, Στο σκοτάδι των σκοταδιών κι ακόμα παραπέρα], θα αναρωτηθούμε αν είμαστε και εμείς χαμένοι
και χαμένες και πού και γιατί; Θα μας βρούμε και θα μας ξαναχάσουμε, δημιουργώντας παράλληλα ενδιαφέροντες χαρακτήρες
που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν στα δικά τους βιβλία!

Ελένη Δικαίου, συγγραφέας | Δρ Δωροθέα Λοΐζου, ψυχολόγος | Ελίνα Πανταλέων, Ψυχολόγος, MSc - Συστημική
Ψυχοθεραπεύτρια

Στο χέρι σου είναι το ταξίδι

Με αφορμή το μυθιστόρημα Η Ανδριανή και ο κυνηγός θα ανατρέξουμε σε λογοτεχνικά παραδείγματα όπου τα όνειρα των νέων
βρίσκουν απέναντί τους αδιέξοδα στις αποφάσεις και στις ενέργειες των ενηλίκων. Θα διερευνήσουμε τα επίπεδα των σχέσεων
των ηρώων, θα ψάξουμε για όσα τους κάνουν να βλέπουν τις
καταστάσεις με θετική ματιά αλλά και για όσα τους απογοητεύουν και τελικά θα αναζητήσουμε όλα όσα μπορούν να πράξουν
και να διεκδικήσουν ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν σε μία
νέα θεώρηση της σχέσης τους που θα αγκαλιάζει και τις δύο
πλευρές με κατανόηση και αποδοχή.

Συζητάμε με τον Πολυχρόνη Κουτσάκη για τα ταξίδια που ονειρευόμαστε να κάνουμε και όσα ελπίζουμε να μάθουμε από αυτά.

Ορεινή Αναγνωστική Πεζοπορία

Βαγγέλης Ηλιόπουλος, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Διαβάζουμε παντού. Στη βιβλιοθήκη, στο σχολείο, στο σπίτι,
αλλά και στα αγαπημένα μας μέρη στην ύπαιθρο. Στο βουνό και
στη θάλασσα. Με αφορμή ένα βιβλίο περπατάμε στο βουνό και
διαβάζουμε αποσπάσματα σε μέρη που θυμίζουν τοπία του βιβλίου. Έχουν προηγηθεί: Η επιλογή αποσπασμάτων από το βιβλίο που έχουμε διαλέξει, η ενημέρωση για το βουνό στο οποίο
θα περπατήσουμε και η χάραξη πορείας στις ορειβατικές διαδρομές του και η αναζήτηση ομοιοτήτων ή συνάφειας ή σχέσεων
αλληγορίας με τις περιγραφές του βιβλίου. Έτσι, διαβάζουμε στο
βουνό, δημιουργώντας στάσεις - αναγνωστικές φωλιές στην πορεία μας, για ομαδική, αλλά και ατομική ανάγνωση. Στην πρώτη
μας Ορεινή Αναγνωστική Πεζοπορία με αφορμή το βιβλίο Θωμάς
Q bit. Ταξιδιώτης στο κάτοπτρο του χρόνου, θα περπατήσουμε στον
Υμηττό αναζητώντας μέρη που θυμίζουν τα βουνά στα οποία δι-

Πολυχρόνης Κουτσάκης, συγγραφέας, καθ. πληροφορικής
στο Παν/μιο Murdoch στο Περθ της Αυστραλίας

Έχοντας εργαστεί σε τρεις ηπείρους, ο συγγραφέας μοιράζεται
τις δικές του θετικές και αρνητικές εμπειρίες από τα ταξίδια και
τη ζωή σε άλλες χώρες, τις ευκολίες και τις δυσκολίες, αλλά και
το κατά πόσο οι επιλογές και τα όνειρα που έκανε πριν φύγει
επαληθεύτηκαν ή όχι και γιατί. Έπειτα, με αφορμή το μυθιστόρημά του Ακροβάτες του χρόνου, σκεφτόμαστε και συζητάμε πάνω
στην ερώτηση: «Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε στον χρόνο και
να αλλάξετε ένα μόνο πράγμα από την παγκόσμια ιστορία –ή
από την προσωπική σας ιστορία–, τι θα ήταν αυτό;».

Καταγράφοντας τις σημαντικότερες στιγμές μας
Κατερίνα Λυμπεροπούλου, δημοσιογράφος
Νίκος Παπαδογιάννης, αθλητικός συντάκτης

Πάτησα το REC του δημοσιογραφικού κασετοφώνου μου για να παραμείνει καταγεγραμμένη η πρώτη ιστορία του πιο «δικού μου» από
τους ανθρώπους από τους οποίους πήρα ποτέ συνέντευξη: του πατέρα μου. Δεν είχα κανέναν άλλο στόχο παρά να μη σκορπιστούν στη
λήθη οι μνήμες ενός Αθηναίου αθλητή, δημοσιογράφου και κοσμοπολίτη, αυτόπτη μάρτυρα των σημαντικότερων γεγονότων του 20ού
αιώνα. Στη συνάντηση αυτή με αφορμή το βιβλίο της Κατερίνας
Λυμπεροπούλου Χάρης Λυμπερόπουλος: «Κοντά στον αιώνα». Συνομιλώντας με τον πατέρα μου θα μιλήσουμε για τη δημοσιογραφική έρευνα και την καταγραφή γεγονότων, εξιστορήσεων και
εμπειριών ανθρώπων που έζησαν σημαντικές στιγμές τα χρόνια

που πέρασαν. Θα φωτίσουμε μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας μιλώντας για το συγκεκριμένο επάγγελμα και θα ανατρέξουμε σε αθλητικές και ιστορικές στιγμές-ορόσημα του αιώνα που πέρασε όπως τις είδε η ματιά ενός αθλητικού συντάκτη.

Εξιχνιάζοντας τα ίχνη «Μιας σκιάς στο παράθυρο»
Λίνα Λυχναρά, συγγραφέας

Η αστυνομία βρίσκει ένα κορίτσι χτυπημένο, σε μια ερημική παραλία. Οι ειδικοί μάταια προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί
της, ώστε να καταλάβουν τι έχει συμβεί καθώς το κορίτσι δε μιλάει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι διατρέχει κίνδυνο. Μια οικογένεια
προσφέρεται να τη φιλοξενήσει στο σπίτι της και εκεί θα γίνει
αντιληπτό από μια ύποπτη σκιά στο παράθυρο πως κάποιος παραμονεύει για να της κάνει κακό. Η ιστορία της πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα και μόνο εσείς μπορείτε να τη βοηθήσετε. Χωρισμένοι σε ομάδες, θα πρέπει να ανακαλύψετε τη μυστηριώδη
ιστορία του θύματος. Βασικά σας εργαλεία η φαντασία σας, η
συνδυαστική σας σκέψη και η καλή συνεργασία της ομάδας σας.

Γιατί λέμε ιστορίες;

Δημήτρης Μελικέρτης, συγγραφέας, Δρ Δημιουργικής Γραφής
Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, σε κάθε πολιτισμό της Γης,
τον άνθρωπο έλκουν και γοητεύουν οι ιστορίες. H αφήγηση,
όποια μεταμφίεση κι αν φορά (λογοτεχνία, θέατρο, τραγούδι, κινηματογράφος, βιντεοπαιχνίδι), δεν έπαψε ποτέ να απευθύνεται
σ’ ένα θεμελιώδες ένστικτό μας. Γιατί, όμως, έχουμε ανάγκη τις
ιστορίες; Γιατί τις αποζητούμε; Γιατί εκφραζόμαστε και ερμηνεύουμε τον κόσμο μέσα από αυτές; Ανακαλύψτε το μαζί με τον
συγγραφέα σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι, διανθισμένο με στοιχεία
δημιουργικής γραφής, κατά το οποίο οι μαθητές θα έχουν τη
δυνατότητα να εξερευνήσουν πίσω απ’ το παρουσιαστικό των
ιστοριών την καρδιά και τα γρανάζια του μύθου.

Στα ύψη ή στα βάθη

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, συγγραφέας
Μια συνάντηση-οδοιπορικό στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο
της Βραζιλίας, εκεί που οι δρόμοι των εφήβων είναι γεμάτοι με
αδιέξοδα και τσιμεντένια τείχη που τους κόβουν βίαια τη θέα
προς τα όνειρά τους. Μαζί με τον συγγραφέα Γιώργο K. Παναγιωτάκη και με αφορμή το βιβλίο του Τίγκρε. Με τα χέρια γυμνά
θα μεταφερθούμε στην άλλη πλευρά του πλανήτη και θα περιηγηθούμε σε μια κοινωνία απίστευτων ανισοτήτων, στις φτωχογειτονιές όπου ανθίζει το ποδόσφαιρο και μαζί του η ελπίδα για
το όνειρο μιας καριέρας στα γήπεδα του κόσμου. Θα γνωρίσουμε αυτούς τους νέους, θα πάρουμε μια γεύση από τη ζωή τους
και θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τρόπους που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Κρατώντας το παρελθόν από το χέρι

Εύη Παπαδοπούλου, δρ αρχαιολογίας, συγγραφέας
Ποιοι ήταν οι άνθρωποι της αρχαιότητας; Ποια ήταν η καθημερινότητά τους; Εργάζονταν; Διασκέδαζαν; Ανησυχούσαν; Ποιο είναι το νήμα που μας δένει με αυτούς τους ανθρώπους; Η Δρ Εύη
Παπαδοπούλου, αρχαιολόγος και συγγραφέας των Αρχαιολογικών παραμυθιών, θα καθοδηγήσει τα βήματα των εφήβων σε μια
διαφορετική ανακάλυψη και έρευνα των αρχαιολογικών χώρων
της Ελλάδας. Εξασκώντας το βλέμμα τους να κρυφοκοιτάει το
παρελθόν, θα τους παροτρύνει να γράψουν τις δικές τους ιστορίες και να διηγηθούν τις ζωές των ανθρώπων που όρισαν τις
ρίζες μας, προκειμένου να χαρίσουν ένα μοναδικό καλωσόρισμα
σε όποιον θελήσει να γνωρίσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και να αντλήσουν δύναμη για να αντεπεξέλθουν σε μια δύσκολη εποχή.

Ομόκεντροι κύκλοι

Κωνσταντίνος Πατσαρός, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Ένας μικρός κύκλος. Ένας μεγαλύτερος κύκλος, με το ίδιο κέντρο, τον περιβάλλει. Ομόκεντροι κύκλοι γύρω αλλά και πάνω
τους. Η οικογένεια, η πρώτη μας ομάδα στην ανθρώπινη κοινωνία. Όσες ομάδες και να φτιάξουμε, δε θα πάψουμε ποτέ να ανήκουμε στην πρώτη μας ομάδα που σχηματίστηκε από την ένωση
δύο προσώπων. Οτιδήποτε, λοιπόν, συμβαίνει γύρω μας συμβαίνει πρώτα σε μια οικογένεια. Οι ανθρωπογενείς καταστροφές
δημιουργούνται από άτομα που μεγάλωσαν σε έναν τέτοιο μικρό
κύκλο, άρα οι πρώτοι που μπορούν να διαισθανθούν μια τέτοια
καταστροφή είναι τα μέλη αυτής της οικογένειας αλλά και τα
πρόσωπα που σχετίζονται μαζί τους. Οι χαρακτήρες από το νέο
βιβλίο του Κωνσταντίνου Πατσαρού Ο άνθρωπος φωτιά σας κοιτούν στα μάτια και αναρωτιούνται αν μπορείτε να σταματήσετε
μια συμφορά, πριν ακόμα δημιουργηθεί.

Οι Αθηναίες και οι Σπαρτιάτισσες
Εύη Πίνη, συγγραφέας, αρχαιολόγος

Με αφορμή δύο ιστορικά μυθιστορήματα, το Μυστικό του δούλου και τον Κόκκινο μανδύα που διαδραματίζονται στην αρχαία
Αθήνα και στη Σπάρτη αντίστοιχα, η συγγραφέας συζητά με το
νεανικό κοινό για τη ζωή και τη θέση των γυναικών σε αυτές τις
δύο αρχαίες κοινωνίες. Πώς ζούσαν οι Αθηναίες και οι Σπαρτιάτισσες εντός και εκτός του οίκου; Πόσο ορατές ή πόσο αόρατες
ήταν; Ποιος ήταν ο ρόλος τους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό
βίο; Και γιατί οι αρχαίοι Έλληνες κατηγορούσαν τους Σπαρτιάτες ότι τους κυβερνούν οι γυναίκες τους;

Δουλεία: μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία της
αρχαίας Ελλάδας
Εύη Πίνη, συγγραφέας, αρχαιολόγος

Η αρχαία Αθήνα και η αρχαία Σπάρτη, δυο εκ διαμέτρου αντίθετες κοινωνίες, πρωταγωνιστούν σε δύο ιστορικά μυθιστορήματα.
Στο Μυστικό του δούλου η Αθήνα, στον Κόκκινο μανδύα η Σπάρτη.
Κοινός παρονομαστής των δύο κοινωνιών, αλλά και των δύο βιβλίων, η δουλεία και ο δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής που
ήταν ο κλασικός τρόπος παραγωγής όχι μόνο στην αρχαιότητα,
αλλά και σε μεταγενέστερες εποχές. Η δουλεία και οι σχέσεις
που αναπτύσσονται μεταξύ κυρίων και δούλων, όπως θίγονται
στα δύο βιβλία, αποτελούν το θέμα της συνάντησης αυτής. Η
συγγραφέας συζητά με τους μαθητές ένα θέμα ευαίσθητο το
οποίο αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, μια παθογένεια των
αρχαίων κοινωνιών, που συνήθως δε θίγεται στα σχολικά βιβλία,
όπου η αρχαιότητα είναι ντυμένη με τον μανδύα της τελειότητας.

Ουμπάιντα | Γιατί μαθαίνουμε ιστορία;

Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Μέκκα, 633 μ.Χ. Ένα έτος μετά τον θάνατο του Μωάμεθ στη
Μεδίνα, το καραβάνι του Ουμπάιντα ξεκινά για την Ιερουσαλήμ. Ένας αταίριαστος έρωτας γεννιέται ανάμεσα στην αρχοντογεννημένη Ελληνίδα Σωσάννα και σε έναν Άραβα σκλάβο, τον
Ισμαέλ. Όσο ταξιδεύουν, φουντώνουν οι φήμες για τερατώδεις
φυλάρχους που απάγουν κοριτσάκια, μάγους που τελούν ανθρωποθυσίες, «προφήτες» που εκτελούν τρομακτικές τελετουρ-

γίες. Η υπόθεση, εκμεταλλευόμενη την εποχή, κατά την οποία
αρχαίες θρησκείες εκπνέουν και νέες ανατέλλουν, αναδεικνύει
την εξαθλίωση που προκύπτει από τη δεισιδαιμονία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία. Και μας καλεί να αναλογιστούμε: Τι είναι
αυτό που ξυπνάει το παρελθόν μες στις προοδευμένες πολιτείες
μας; Τώρα που αποτρόπαιες συνήθειες, απολιθώματα εθίμων
πλημμυρίζουν την οθόνη του καιρού μας: απαγωγές κοριτσιών
μέσα από σχολεία, «ανήλικες νύφες» και «παιδιά-στρατιώτες»,
νεαρά μυαλά στρατολογημένα στον Μολώχ της βίας, για να πυροβολήσουν συμμαθητές τους μέσα σε υπερσύγχρονα σχολικά
κτίρια... Mε έναν λόγο: Γιατί μαθαίνουμε ιστορία;

«Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος»
Ελένη Σαραντίτη, συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας
Με αφορμή το μυθιστόρημα Κάποτε ο κυνηγός θα μιλήσουμε για
πρόσφυγες που δε βίωσαν την προσφυγιά και τη σκληρότητα
από αλλοεθνείς, αλλά από συμπατριώτες που τους καταδίωξαν
ή τους τυράννησαν. Στην πιο αποδεκτή περίπτωση, αδιαφόρησαν γι’ αυτούς. Όπως συνέβη με την οικογένεια των ηρώων του
βιβλίου, που αρχικώς κατέληξε στο Ουζμπεκιστάν, λόγω πολιτικών διώξεων, αλλά ζώντας πάντα με το όραμα της επιστροφής στην πατρική γη. Κάποτε, όταν η κατάσταση άλλαξε στην
πατρίδα, οπότε και επέστρεψαν γεμάτοι ελπίδες και χαρά στα
πατρικά χώματα, πιστεύοντας στις υποσχέσεις για ευημερία και
αποκατάσταση, για δουλειές, σπουδές κ.ά., απογοητεύθηκαν οικτρά: υποσχέσεις πολιτικών που αποδείχθηκαν ανεκπλήρωτες.
Δηλαδή λόγια. Οπότε η οικογένεια βρέθηκε ξένη στην ίδια της
την πατρίδα. Θα μιλήσουμε όμως και για τον νεανικό έρωτα που
κυνηγιέται (ή εμποδίζεται) από φόβο μπροστά στη λέξη «ξένος»,
παρακολουθώντας τον χυδαίο τρόπο με τον οποίο εκδιώχθηκε
από το κτήμα στο οποίο εργαζόταν η οικογένεια, καθώς ανάμεσα
στην πρόσφυγα κόρη τους και στον γιο των σκληρών εργοδοτών
τους άνθισε ο έρωτας που τρόμαξε τους μεγαλοτσιφλικάδες.

«Σχεδιάζοντας το δικό μας παιχνίδι μυστηρίου»
Ζέφη Συρίβλη, συγγραφέας
Ελάτε να ακολουθήσουμε τη Λένη και τον Νικόλα, τους πρωταγωνιστές της σειράς Μυστήρια για δύο, σε ανατρεπτικές περιπέτειες με στόχο τη διαλεύκανση δύο περίεργων υποθέσεων.
Σαν σε παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, θα μελετήσουμε τα βήματα για την εξιχνίαση του μυστηρίου της κλεμμένης σκυλίτσας
Μπέλλας, από την υπόθεση του βιβλίου Η εξαφάνιση της Μπέλλας, καθώς και τα βήματα που κάνουν τα δύο παιδιά στην υπόθεση του βιβλίου Ένα παράξενο ατύχημα προκειμένου να λύσουν
άλλο ένα μυστήριο. Θα πάρουμε ιδέες για το πώς μπορούμε και
εμείς να σχεδιάσουμε ένα ξεχωριστό και πρωτότυπο παιχνίδι
ανακαλύψεων. Εξάλλου κάθε πετυχημένο παιχνίδι μυστηρίου
χρειάζεται δυνατή πλοκή, αγωνία, ταχύτητα, εξυπνάδα, δυνατούς και αληθοφανείς χαρακτήρες. Ακριβώς, δηλαδή, όπως και
ένα καλογραμμένο βιβλίο.

Cineμάθεια: διανησιωτικό κινηματογραφικό
φεστιβάλ σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, υπεύθυνη του μαθητικού
φεστιβάλ «CINEμάθεια»
Μαθητές και εκπαιδευτικοί πειραματίζονται και κατακτούν όλο
και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, τον κόσμο της κινηματογραφικής δημιουργίας. Το μαθητικό φεστιβάλ Cineμάθεια, με
στόχο την εξοικείωση με την παραγωγή και τη σύνθεση κινηματογραφικής ροής εικόνων, την απόκτηση δεξιοτήτων οπτικοακουστικής αγωγής και τη δυνατότητα δημιουργίας διαύλων
επικοινωνίας μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης ανάμεσα σε
μαθητικές ομάδες, προάγει και καλλιεργεί τα ανάλογα αισθητήρια έκφρασης και δημιουργίας. Οι έφηβοι στη συνάντηση αυτή
θα παρακολουθήσουν μαθητικές ταινίες μικρού μήκους και στη
συνέχεια θα συζητήσουν για το πώς και η δική τους τάξη/ ομάδα
θα μπορούσε να οδηγηθεί σε ανάλογη δημιουργική σύνθεση.

Οι φίλοι σου και εσύ ως «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ»

Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, υπεύθυνη του μαθητικού
φεστιβάλ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ»
Πώς, αλήθεια, μαθητικές ομάδες εφήβων από την Ελλάδα και
το εξωτερικό μπορούν να γίνουν «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ»; Μια συνάντηση για το ομώνυμο φεστιβάλ που καλλιεργεί την έκφραση
μέσα από τις παραστατικές τέχνες και συμβάλλει στην «Ομηρομάθεια» διά της βιωματικής τριβής με τα ομηρικά έπη και την
κληρονομιά τους. Θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν τρόποι
ομαδοσυνεργατικής καλλιτεχνικής δράσης.

Στις 7 κορυφές: Εμπειρίες που γίνονται λέξεις
Χριστίνα Φλαμπούρη, συγγραφέας, ορειβάτισσα
Μαρία Ρουσάκη, συγγραφέας

Η Χριστίνα Φλαμπούρη είναι η πρώτη Ελληνίδα ορειβάτισσα
που ανέβηκε το Έβερεστ και η πρώτη που ολοκλήρωσε το «7
Summits Project», την κατάκτηση της υψηλότερης κορυφής
κάθε ηπείρου. Μοιράζεται το πάθος της για τις «κορυφές» με
μικρούς και μεγάλους και τους εμπνέει να ακολουθήσουν τα
όνειρά τους, όσο μεγάλα και αν είναι. Αυτό το πάθος την έφερε
κοντά στη συγγραφέα Μαρία Ρουσάκη. Κάθισαν μαζί και μετουσίωσαν τις εμπειρίες της Χριστίνας σε ένα βιβλίο. Στη συνάντηση αυτή η Χριστίνα θα μοιραστεί στιγμές και οπτικοακουστικό
υλικό από τις αναβάσεις της στις κορυφές του κόσμου και μαζί
θα συζητήσουν με τους εφήβους τα βήματα της διαδρομής της
συνεργασίας τους και το πώς οι εμπειρίες γίνονται λέξεις και καταφέρνουν να μεταφέρουν τη δύναμη όσων ζούμε.

Οι αγριόπαπιες - Η εξέγερση

Γιώργος Χατζόπουλος, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Ο Αλέξανδρος είναι έφηβος και συχνά πυκνά νιώθει να τον πνίγει το άδικο. Νιώθει θυμωμένος, πολύ θυμωμένος με όλα αυτά
που συμβαίνουν γύρω του και θέλει να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, να επαναστατήσει, ενάντια στους γονείς του, στους καθηγητές του, σε κάποιους φίλους του, ενάντια στους πολιτικούς, στο
Κράτος… Όμως δεν κάνει τίποτα, μένει άφωνος και άπραγος με
τον θυμό του να τον κατατρώει. Μέχρι που κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι «μαγικό»… και η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ξεσπάει σαν μπόρα και
παρασύρει στο διάβα της τα πάντα. Φιλίες, έρωτες, ιδέες, όνειρα..., και όλα πεθαίνουν και όλα ξαναγεννιούνται. Αν κι εσύ νιώθεις συχνά πυκνά σαν τον Αλέξανδρο, έλα να ν’ ανακαλύψουμε
μαζί τι είναι εκείνο το «μαγικό» που απελευθερώνει τις δυνάμεις
που κρύβουμε μέσα μας…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
Ιστορία στη λογοτεχνία 		

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

Το πέρασμα. Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922
Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών
Στη συνάντηση αυτή με τους εφήβους θα μιλήσουμε για το ιστορικό πλαίσιο και τη βασική μαρτυρία που τροφοδότησε την
περιπέτεια της γραφής του βιβλίου Το πέρασμα - Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922. Υλικά του μικρασιατικού αυτού αφηγήματος αποτέλεσαν η
μυθοπλασία, μαρτυρίες Αϊβαλιωτών που μέσα στις δεκαετίες καταγράφηκαν σε βιβλία και στον τύπο, ιστορικά γεγονότα, μνήμες
από τις οικογένειες των παππούδων της συγγραφέα και η πανταχού παρούσα στη ζωή της προφορική παράδοση. Αυτή η ιστορία
των πέντε γυναικών που ξεριζώθηκαν από το Αϊβαλί το 1922 μοιάζει με παραμύθι: «ψέματα κι αλήθεια, έτσι είν’ τα παραμύθια»
– κι όμως, η ραχοκοκαλιά της είναι πέρα για πέρα αληθινή. Θα κουβεντιάσουμε, λοιπόν, για αληθινές ιστορίες που μοιάζουν
μυθοπλασία και ιστορίες μυθοπλασίας που μοιάζουν αληθινές και θα σταθούμε στις απρόσμενες στιγμές γενναιοδωρίας που
φωτίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη κι από τις δυο μεριές, παρά τη βία του πολέμου.

Μιλώντας για τον πόλεμο
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Ο βραχοπόλεμος και Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα, δύο αντιπολεμικά βιβλία, το πρώτο για τον αντιφασιστικό αγώνα κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και το δεύτερο για το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής, θα γίνουν η πρώτη ύλη για να
συζητήσουμε για τον πόλεμο ως ιστορικό φαινόμενο, αξιοποιώντας τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που αφορούν πρώτ’ απ’ όλα
την πατρίδα μας. Μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες, θα διαβάσουμε τα συγκεκριμένα βιβλία ως λογοτεχνικά τοπία που
μας εντάσσουν καίρια στην ατμόσφαιρα των διαφορετικών ιστορικών εποχών, στο κλίμα του πολέμου, στις έννοιες και στις
πραγματικότητες της βίας, της καταστροφής, της υποταγής, της αντίστασης, της νίκης και της ήττας. Θα αξιοποιήσουμε εποπτικό
υλικό, ενταγμένο στη λογική της διακειμενικότητας και της πολυτροπικότητας.

Η ιστορία δύο πόλεων: ένα ταξίδι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου & Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφείς

Την άνοιξη του 1941 κι ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος έχει ξεσπάσει, οι ναζιστές και οι σύμμαχοί τους καταλαμβάνουν την Ελλάδα.
Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα με απόσταση λίγων ημερών βυθίζονται στο σκοτάδι της βίας και της καταπίεσης, όχι όμως της
παραίτησης και της σιωπής. Τρία λογοτεχνικά βιβλία από δύο βραβευμένες συγγραφείς ζωντανεύουν αυτό που για μας σήμερα
είναι ιστορία, που όμως για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής ήταν η πραγματική τους ζωή. Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,
Αλεξάνδρα Μητσιάλη. Μαζί τους θα γνωρίσουμε την ιστορία δύο πόλεων, την ιστορία της χώρας μας την περίοδο της Κατοχής.
Θα προσπαθήσουμε να αισθανθούμε την ατμόσφαιρα, να ανατρέξουμε στα γεγονότα, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που έριξαν
το βάρος τους για να γείρει η πλάστιγγα στη σωστή πλευρά.

Φέτος Υβριδικά

Εικονικός περίπατος στην Αθήνα του πολέμου
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, συγγραφέας

Η κλασική αυτή δράση του Μήνα Εφηβείας πραγματοποιείται εικονικά και έχουν πλέον τη δυνατότητα να την απολαύσουν μαθητές
ανεξαρτήτως εντοπιότητας. Οι συμμετέχοντες μέσα από βίντεο και ζωντανή αφήγηση της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
θα περιηγηθούν στις γειτονιές των Εξαρχείων και του Λόφου του Στρέφη όπου εκτυλίχθηκαν σημαντικά γεγονότα της κατοχικής
Αθήνας, πολλά από τα οποία η συγγραφέας τα έζησε ως παιδί και τα περιγράφει μέσα στα βιβλία της Tραγούδι για τρεις και
Ο καιρός της σοκολάτας. Μια συνάντηση στην οποία οι έφηβοι αναγνώστες θα μπουν στη διάσταση των ιστοριών πριν αυτές
καταγραφούν ως λογοτεχνήματα.

Ιστορία και Graphic Novel: ένα πανάρχαιο και επιτυχημένο μοντέλο edutainment
Κατερίνα Σέρβη, συγγραφέας, αρχαιολόγος

Αν είχε ανακαλυφθεί η τυπογραφία, ο Ηρόδοτος θα έγραφε ιστορικό πόνημα ή Graphic Novel; Ελάτε να ψάξουμε την απάντηση
μέσα από μια σύντομη αναδρομή στους τρόπους μετάδοσης της ιστορικής γνώσης στην αρχαιότητα και στην εξέλιξη του
ιστορικού Graphic Novel. Θα διερευνήσουμε τα μυστικά πίσω από τη συγγραφή της τριλογίας Στη μάχη του Μαραθώνα, Στη μάχη
των Θερμοπυλών και Στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές (εικ. Θανάσης Πέτρου) και θα δούμε βιωματικά το πώς τα χαρακτηριστικά
τέτοιων ιστορικών αναγνωσμάτων μπορούν να απογειώσουν την ιστορική ενσυναίσθηση και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της
ιστορικής κατανόησης των μαθητών.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ

Μιλώντας για τον πόλεμο στη σχολική τάξη

Masterclass δημιουργικής γραφής

Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:30, Διαδικτυακά

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, 11:00-14:00 και Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, 11:00-14:00, Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας
65, Αθήνα)

Ο βραχοπόλεμος και Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα, δύο αντιπολεμικά βιβλία, το πρώτο για τον αντιφασιστικό αγώνα κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και το δεύτερο για το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής, θα γίνουν η πρώτη ύλη για να
συζητήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε για τον πόλεμο ως ιστορικό φαινόμενο στα παιδιά,
αξιοποιώντας τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που αφορούν πρώτ’ απ’ όλα την πατρίδα μας. Θα συζητήσουμε τα συγκεκριμένα βιβλία ως λογοτεχνικά τοπία που εντάσσουν καίρια τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ατμόσφαιρα των διαφορετικών
ιστορικών εποχών, στο κλίμα του πολέμου, στις έννοιες και στις πραγματικότητες της βίας, της καταστροφής, της υποταγής,
της αντίστασης, της νίκης, της ήττας. Θα μοιραστούμε τις δυνατότητες αξιοποίησης προτεινόμενου υλικού, πρόσφορου για
επεξεργασία μέσα στην τάξη, ενταγμένου στη λογική της διακειμενικότητας και της πολυτροπικότητας.

Έφηβοι. Έφηβοι στην οικογένεια, έφηβοι στο σχολείο, έφηβοι μεταξύ τους, έφηβοι στην κοινωνία, έφηβοι στα δωμάτιά τους. Ο
έφηβοι και οι ταυτότητές τους. Ο Μάνος Κοντολέων και οι ήρωες των μυθιστορημάτων του Η μάσκα του Καπιτάνο και Ο άλλος
σε μια masterclass διήμερη συνάντηση δημιουργικής γραφής με θέμα οι έφηβοι και οι ταυτότητές τους.
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Πετυχαίνω στο Γυμνάσιο - Πετυχαίνω στη ζωή
Χριστίνα Ρασιδάκη, σύμβουλος γονέων & εκπαιδευτικών και ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας
Δρ. Σμαρούλα Παντελή, ψυχολόγος, συγγραφέας

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη

Με αφετηρία την τεχνική Viewpoints: εισαγωγικό εργαστήριο σκηνικής κίνησης

Σ’ αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση με τις συγγραφείς του βιβλίου Πετυχαίνω στο Γυμνάσιο, γονείς και εκπαιδευτικοί θα έχουν
την ευκαιρία να δουν την επιτυχία των εφήβων και των παιδιών με μια διαφορετική ματιά. Οι ψυχολόγοι-συγγραφείς θα παρουσιάσουν την πρωτοποριακή τους προσέγγιση με βάση τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη συμβολή της στη
δόμηση της αυτοεκτίμησης με στόχο την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο και στη ζωή!

Νάντια Φώσκολου, σκηνοθέτρια και μέντορας σκηνοθεσίας (Πανεπιστήμιο Fordham) με έδρα τη Νέα Υόρκη, MFA Σκηνοθεσίας
Θεάτρου του Πανεπιστημίου Columbia, το οποίο διευθύνει η Anne Bogart. Μεταφράστρια του Το βιβλίο των Viewpoints.

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, 11:00-13:00, Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65, Αθήνα)
Τα Viewpoints είναι μια φιλοσοφία μεταγλωττισμένη σε τεχνική γύρω από τις θεμελιώδεις έννοιες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος κάθε θεατρικός καλλιτέχνης: τον χώρο και τον χρόνο. Η τεχνική χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του ηθοποιού,
το χτίσιμο συνόλου και τη δημιουργία σκηνικής κίνησης. Οι συγγραφείς του Βιβλίου των Viewpoints λένε ότι όταν πρωτοήρθαν
σε επαφή με τα Viewpoints, ένιωσαν «σαν κάποιος να ονομάτισε τον κόσμο». Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το λεξιλόγιο αυτό
νέοι σπουδαστές (δραματικών σχολών, παραστατικών τεχνών, πανεπιστημιακών τμημάτων θεάτρου) αλλά και ενήλικες που
δουλεύουν με νέους; Το εργαστήριο εισάγει τους συμμετέχοντες στη θεατρική δράση μέσα από το πρίσμα την κίνησης, ευελπιστώντας να αποτελέσει ερέθισμα για να διερευνήσουν περαιτέρω τα εκφραστικά τους μέσα.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ

Εργαστήριο / Συζήτηση με τους «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ»
Τόμεκ Γιοβάνης, εικονογράφος, δημιουργός κόμικς

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, 15:00-17:00, TOMEK SPACE - Λεωφόρος Κηφισίας 118Γ, 11526, Αθήνα (Στο αίθριο του συγκροτήματος Plaza, πλησίον σταθμού μετρό Πανόρμου)
Οι «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ», η σειρά μικρών ιστοριών κόμικς (κόμικ στριπ) που δημοσιεύονται μέσα από τα social media των Εκδόσεων
Πατάκη και η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε στα Ελληνικά Βραβεία Κόμικς 2022 στην κατηγορία του καλύτερου διαδικτυακού
κόμικς γίνονται αφορμή για ένα εργαστήρι. Βασιζόμενοι πάνω στη σειρά, θα αναλύσουμε τη διαδικασία της σύλληψης μιας
ιδέας μέχρι τη μεταφορά της πάνω στο χαρτί. Με το ξεκίνημα, όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά άλλα ζητήματα που
παίζουν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη μιας ιδέας. Έχουν ενδιαφέρον οι χαρακτήρες μας; Μπορούμε να τους αλλάξουμε στη πορεία;
Πόσο δυνατό είναι όλο το concept ώστε να κρατήσει ζωντανή τη σειρά και για πόσο καιρό; Θα αντιμετωπίσουμε τη σειρά
σαν έναν ζωντανό οργανισμό ο οποίος γεννιέται, ζει και πεθαίνει; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερωτήματα
ανταλλάσσοντας απόψεις και… σχεδιάζοντας.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Ήθελα μόνο να χωρέσω
Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας, δημοσιογράφος, εμψυχώτρια γυναικών και εφήβων
Μαρίτα Γεραρχάκη, κλινική ψυχολόγος , συνιδρυτικό μέλος ΑΝΑΣΑ ΜΚΟ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη
Η ψυχογενής ανορεξία και οι υπόλοιπες διαταραχές πρόσληψης τροφής απασχολούν εδώ και δεκαετίες γονείς και εκπαιδευτικούς, που έρχονται σε επαφή με έφηβες και εφήβους και νοιάζονται γι’ αυτούς. Σε αυτή τη συνάντηση, η Στέλλα Κάσδαγλη,
συγγραφέας του εφηβικού μυθιστορήματος Ήθελα μόνο να χωρέσω θα μας βοηθήσει να διαλευκάνουμε συνηθισμένους «μύθους» που πιστεύουμε γύρω από τις ΔΠΤ, θα διερευνήσει τη σχέση τους με την κρίση της πανδημίας, θα ρίξει φως στον τρόπο
σκέψης και στα συναισθήματα των εφήβων που πάσχουν και θα συζητήσει, με γονείς και καθηγητές/τριες, για το τι μπορούμε
να κάνουμε εμείς, ως ενήλικες, για να υποστηρίξουμε τα παιδιά, όχι μόνο να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν μια τέτοια δοκιμασία, αλλά και να οικοδομήσουν μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό και το σώμα τους, ακόμα κι αν δε βρίσκονται μέσα σε αυτή.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Τρεις Οδύσσειες, τρεις Δημιουργοί
Ελένη Δικαίου, συγγραφέας | Σοφία Ζαραμπούκα, συγγραφέας, εικονογράφος
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας
Συντονίζει η Δρ. Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, υπεύθυνη του μαθητικού φεστιβάλ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ»

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη
Τρεις διακεκριμένες δημιουργοί ασχολήθηκαν με την ιστορία του πολυμήχανου Οδυσσέα. Το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής, οι
τρομερές περιπέτειές του, η σχέση του με τον Τηλέμαχο και την Πηνελόπη ενέπνευσαν τρία σύγχρονα κείμενα που, παρά τις
ομοιότητες, έχουν μεταξύ τους και διαφορές. Η Ελένη Δικαίου (Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα), η Σοφία Ζαραμπούκα (Ομήρου
Οδύσσεια) και η Αλεξάνδρα Μητσιάλη (Ταξίδι με την Οδύσσεια) μας αποκαλύπτουν πώς «διάβασαν» ένα από τα σπουδαιότερα
λογοτεχνικά έργα όλων των εποχών, τη βιωματική σχέση τους μαζί του, τον τρόπο που εμπνεύστηκαν τη δική τους σύγχρονη
μεταφορά. Μια διακειμενική συνάντηση, στην οποία θα προσεγγιστούν μονοπάτια της λογοτεχνίας που συνδέουν το παρελθόν
με το παρόν και επικοινωνούν διαχρονικά με τους αναγνώστες, ενώ παράλληλα θα συζητηθεί το πώς το έπος του Ομήρου θα
εξακολουθεί να γοητεύει τους σημερινούς νέους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
Ιστορία στη λογοτεχνία 		

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

Το πέρασμα. Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922
Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών
Στη συνάντηση αυτή με τους εφήβους θα μιλήσουμε για το ιστορικό πλαίσιο και τη βασική μαρτυρία που τροφοδότησε την
περιπέτεια της γραφής του βιβλίου Το πέρασμα - Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922. Υλικά του μικρασιατικού αυτού αφηγήματος αποτέλεσαν η
μυθοπλασία, μαρτυρίες Αϊβαλιωτών που μέσα στις δεκαετίες καταγράφηκαν σε βιβλία και στον τύπο, ιστορικά γεγονότα, μνήμες
από τις οικογένειες των παππούδων της συγγραφέα και η πανταχού παρούσα στη ζωή της προφορική παράδοση. Αυτή η ιστορία
των πέντε γυναικών που ξεριζώθηκαν από το Αϊβαλί το 1922 μοιάζει με παραμύθι: «ψέματα κι αλήθεια, έτσι είν’ τα παραμύθια»
– κι όμως, η ραχοκοκαλιά της είναι πέρα για πέρα αληθινή. Θα κουβεντιάσουμε, λοιπόν, για αληθινές ιστορίες που μοιάζουν
μυθοπλασία και ιστορίες μυθοπλασίας που μοιάζουν αληθινές και θα σταθούμε στις απρόσμενες στιγμές γενναιοδωρίας που
φωτίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη κι από τις δυο μεριές, παρά τη βία του πολέμου.

Μιλώντας για τον πόλεμο
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Ο βραχοπόλεμος και Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα, δύο αντιπολεμικά βιβλία, το πρώτο για τον αντιφασιστικό αγώνα κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και το δεύτερο για το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής, θα γίνουν η πρώτη ύλη για να
συζητήσουμε για τον πόλεμο ως ιστορικό φαινόμενο, αξιοποιώντας τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που αφορούν πρώτ’ απ’ όλα
την πατρίδα μας. Μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες, θα διαβάσουμε τα συγκεκριμένα βιβλία ως λογοτεχνικά τοπία που
μας εντάσσουν καίρια στην ατμόσφαιρα των διαφορετικών ιστορικών εποχών, στο κλίμα του πολέμου, στις έννοιες και στις
πραγματικότητες της βίας, της καταστροφής, της υποταγής, της αντίστασης, της νίκης και της ήττας. Θα αξιοποιήσουμε εποπτικό
υλικό, ενταγμένο στη λογική της διακειμενικότητας και της πολυτροπικότητας.

Η ιστορία δύο πόλεων: ένα ταξίδι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου & Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφείς

Την άνοιξη του 1941 κι ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος έχει ξεσπάσει, οι ναζιστές και οι σύμμαχοί τους καταλαμβάνουν την Ελλάδα.
Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα με απόσταση λίγων ημερών βυθίζονται στο σκοτάδι της βίας και της καταπίεσης, όχι όμως της
παραίτησης και της σιωπής. Τρία λογοτεχνικά βιβλία από δύο βραβευμένες συγγραφείς ζωντανεύουν αυτό που για μας σήμερα
είναι ιστορία, που όμως για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής ήταν η πραγματική τους ζωή. Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,
Αλεξάνδρα Μητσιάλη. Μαζί τους θα γνωρίσουμε την ιστορία δύο πόλεων, την ιστορία της χώρας μας την περίοδο της Κατοχής.
Θα προσπαθήσουμε να αισθανθούμε την ατμόσφαιρα, να ανατρέξουμε στα γεγονότα, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που έριξαν
το βάρος τους για να γείρει η πλάστιγγα στη σωστή πλευρά.

Φέτος Υβριδικά

Εικονικός περίπατος στην Αθήνα του πολέμου
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, συγγραφέας

Η κλασική αυτή δράση του Μήνα Εφηβείας πραγματοποιείται εικονικά και έχουν πλέον τη δυνατότητα να την απολαύσουν μαθητές
ανεξαρτήτως εντοπιότητας. Οι συμμετέχοντες μέσα από βίντεο και ζωντανή αφήγηση της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
θα περιηγηθούν στις γειτονιές των Εξαρχείων και του Λόφου του Στρέφη όπου εκτυλίχθηκαν σημαντικά γεγονότα της κατοχικής
Αθήνας, πολλά από τα οποία η συγγραφέας τα έζησε ως παιδί και τα περιγράφει μέσα στα βιβλία της Tραγούδι για τρεις και
Ο καιρός της σοκολάτας. Μια συνάντηση στην οποία οι έφηβοι αναγνώστες θα μπουν στη διάσταση των ιστοριών πριν αυτές
καταγραφούν ως λογοτεχνήματα.

Ιστορία και Graphic Novel: ένα πανάρχαιο και επιτυχημένο μοντέλο edutainment
Κατερίνα Σέρβη, συγγραφέας, αρχαιολόγος

Αν είχε ανακαλυφθεί η τυπογραφία, ο Ηρόδοτος θα έγραφε ιστορικό πόνημα ή Graphic Novel; Ελάτε να ψάξουμε την απάντηση
μέσα από μια σύντομη αναδρομή στους τρόπους μετάδοσης της ιστορικής γνώσης στην αρχαιότητα και στην εξέλιξη του
ιστορικού Graphic Novel. Θα διερευνήσουμε τα μυστικά πίσω από τη συγγραφή της τριλογίας Στη μάχη του Μαραθώνα, Στη μάχη
των Θερμοπυλών και Στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές (εικ. Θανάσης Πέτρου) και θα δούμε βιωματικά το πώς τα χαρακτηριστικά
τέτοιων ιστορικών αναγνωσμάτων μπορούν να απογειώσουν την ιστορική ενσυναίσθηση και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της
ιστορικής κατανόησης των μαθητών.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ

Μιλώντας για τον πόλεμο στη σχολική τάξη

Masterclass δημιουργικής γραφής

Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:30, Διαδικτυακά

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, 11:00-14:00 και Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, 11:00-14:00, Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας
65, Αθήνα)

Ο βραχοπόλεμος και Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα, δύο αντιπολεμικά βιβλία, το πρώτο για τον αντιφασιστικό αγώνα κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και το δεύτερο για το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής, θα γίνουν η πρώτη ύλη για να
συζητήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε για τον πόλεμο ως ιστορικό φαινόμενο στα παιδιά,
αξιοποιώντας τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που αφορούν πρώτ’ απ’ όλα την πατρίδα μας. Θα συζητήσουμε τα συγκεκριμένα βιβλία ως λογοτεχνικά τοπία που εντάσσουν καίρια τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ατμόσφαιρα των διαφορετικών
ιστορικών εποχών, στο κλίμα του πολέμου, στις έννοιες και στις πραγματικότητες της βίας, της καταστροφής, της υποταγής,
της αντίστασης, της νίκης, της ήττας. Θα μοιραστούμε τις δυνατότητες αξιοποίησης προτεινόμενου υλικού, πρόσφορου για
επεξεργασία μέσα στην τάξη, ενταγμένου στη λογική της διακειμενικότητας και της πολυτροπικότητας.

Έφηβοι. Έφηβοι στην οικογένεια, έφηβοι στο σχολείο, έφηβοι μεταξύ τους, έφηβοι στην κοινωνία, έφηβοι στα δωμάτιά τους. Ο
έφηβοι και οι ταυτότητές τους. Ο Μάνος Κοντολέων και οι ήρωες των μυθιστορημάτων του Η μάσκα του Καπιτάνο και Ο άλλος
σε μια masterclass διήμερη συνάντηση δημιουργικής γραφής με θέμα οι έφηβοι και οι ταυτότητές τους.
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Πετυχαίνω στο Γυμνάσιο - Πετυχαίνω στη ζωή
Χριστίνα Ρασιδάκη, σύμβουλος γονέων & εκπαιδευτικών και ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας
Δρ. Σμαρούλα Παντελή, ψυχολόγος, συγγραφέας

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη

Με αφετηρία την τεχνική Viewpoints: εισαγωγικό εργαστήριο σκηνικής κίνησης

Σ’ αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση με τις συγγραφείς του βιβλίου Πετυχαίνω στο Γυμνάσιο, γονείς και εκπαιδευτικοί θα έχουν
την ευκαιρία να δουν την επιτυχία των εφήβων και των παιδιών με μια διαφορετική ματιά. Οι ψυχολόγοι-συγγραφείς θα παρουσιάσουν την πρωτοποριακή τους προσέγγιση με βάση τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη συμβολή της στη
δόμηση της αυτοεκτίμησης με στόχο την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο και στη ζωή!

Νάντια Φώσκολου, σκηνοθέτρια και μέντορας σκηνοθεσίας (Πανεπιστήμιο Fordham) με έδρα τη Νέα Υόρκη, MFA Σκηνοθεσίας
Θεάτρου του Πανεπιστημίου Columbia, το οποίο διευθύνει η Anne Bogart. Μεταφράστρια του Το βιβλίο των Viewpoints.

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, 11:00-13:00, Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65, Αθήνα)
Τα Viewpoints είναι μια φιλοσοφία μεταγλωττισμένη σε τεχνική γύρω από τις θεμελιώδεις έννοιες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος κάθε θεατρικός καλλιτέχνης: τον χώρο και τον χρόνο. Η τεχνική χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του ηθοποιού,
το χτίσιμο συνόλου και τη δημιουργία σκηνικής κίνησης. Οι συγγραφείς του Βιβλίου των Viewpoints λένε ότι όταν πρωτοήρθαν
σε επαφή με τα Viewpoints, ένιωσαν «σαν κάποιος να ονομάτισε τον κόσμο». Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το λεξιλόγιο αυτό
νέοι σπουδαστές (δραματικών σχολών, παραστατικών τεχνών, πανεπιστημιακών τμημάτων θεάτρου) αλλά και ενήλικες που
δουλεύουν με νέους; Το εργαστήριο εισάγει τους συμμετέχοντες στη θεατρική δράση μέσα από το πρίσμα την κίνησης, ευελπιστώντας να αποτελέσει ερέθισμα για να διερευνήσουν περαιτέρω τα εκφραστικά τους μέσα.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ | ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ | ΜΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ

Εργαστήριο / Συζήτηση με τους «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ»
Τόμεκ Γιοβάνης, εικονογράφος, δημιουργός κόμικς

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, 15:00-17:00, TOMEK SPACE - Λεωφόρος Κηφισίας 118Γ, 11526, Αθήνα (Στο αίθριο του συγκροτήματος Plaza, πλησίον σταθμού μετρό Πανόρμου)
Οι «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ», η σειρά μικρών ιστοριών κόμικς (κόμικ στριπ) που δημοσιεύονται μέσα από τα social media των Εκδόσεων
Πατάκη και η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε στα Ελληνικά Βραβεία Κόμικς 2022 στην κατηγορία του καλύτερου διαδικτυακού
κόμικς γίνονται αφορμή για ένα εργαστήρι. Βασιζόμενοι πάνω στη σειρά, θα αναλύσουμε τη διαδικασία της σύλληψης μιας
ιδέας μέχρι τη μεταφορά της πάνω στο χαρτί. Με το ξεκίνημα, όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά άλλα ζητήματα που
παίζουν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη μιας ιδέας. Έχουν ενδιαφέρον οι χαρακτήρες μας; Μπορούμε να τους αλλάξουμε στη πορεία;
Πόσο δυνατό είναι όλο το concept ώστε να κρατήσει ζωντανή τη σειρά και για πόσο καιρό; Θα αντιμετωπίσουμε τη σειρά
σαν έναν ζωντανό οργανισμό ο οποίος γεννιέται, ζει και πεθαίνει; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερωτήματα
ανταλλάσσοντας απόψεις και… σχεδιάζοντας.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Ήθελα μόνο να χωρέσω
Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας, δημοσιογράφος, εμψυχώτρια γυναικών και εφήβων
Μαρίτα Γεραρχάκη, κλινική ψυχολόγος , συνιδρυτικό μέλος ΑΝΑΣΑ ΜΚΟ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη
Η ψυχογενής ανορεξία και οι υπόλοιπες διαταραχές πρόσληψης τροφής απασχολούν εδώ και δεκαετίες γονείς και εκπαιδευτικούς, που έρχονται σε επαφή με έφηβες και εφήβους και νοιάζονται γι’ αυτούς. Σε αυτή τη συνάντηση, η Στέλλα Κάσδαγλη,
συγγραφέας του εφηβικού μυθιστορήματος Ήθελα μόνο να χωρέσω θα μας βοηθήσει να διαλευκάνουμε συνηθισμένους «μύθους» που πιστεύουμε γύρω από τις ΔΠΤ, θα διερευνήσει τη σχέση τους με την κρίση της πανδημίας, θα ρίξει φως στον τρόπο
σκέψης και στα συναισθήματα των εφήβων που πάσχουν και θα συζητήσει, με γονείς και καθηγητές/τριες, για το τι μπορούμε
να κάνουμε εμείς, ως ενήλικες, για να υποστηρίξουμε τα παιδιά, όχι μόνο να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν μια τέτοια δοκιμασία, αλλά και να οικοδομήσουν μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό και το σώμα τους, ακόμα κι αν δε βρίσκονται μέσα σε αυτή.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Τρεις Οδύσσειες, τρεις Δημιουργοί
Ελένη Δικαίου, συγγραφέας | Σοφία Ζαραμπούκα, συγγραφέας, εικονογράφος
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας
Συντονίζει η Δρ. Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, υπεύθυνη του μαθητικού φεστιβάλ «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ»

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, 18:00-19:00, Live streaming στη σελίδα facebook των Εκδόσεων Πατάκη
Τρεις διακεκριμένες δημιουργοί ασχολήθηκαν με την ιστορία του πολυμήχανου Οδυσσέα. Το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής, οι
τρομερές περιπέτειές του, η σχέση του με τον Τηλέμαχο και την Πηνελόπη ενέπνευσαν τρία σύγχρονα κείμενα που, παρά τις
ομοιότητες, έχουν μεταξύ τους και διαφορές. Η Ελένη Δικαίου (Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα), η Σοφία Ζαραμπούκα (Ομήρου
Οδύσσεια) και η Αλεξάνδρα Μητσιάλη (Ταξίδι με την Οδύσσεια) μας αποκαλύπτουν πώς «διάβασαν» ένα από τα σπουδαιότερα
λογοτεχνικά έργα όλων των εποχών, τη βιωματική σχέση τους μαζί του, τον τρόπο που εμπνεύστηκαν τη δική τους σύγχρονη
μεταφορά. Μια διακειμενική συνάντηση, στην οποία θα προσεγγιστούν μονοπάτια της λογοτεχνίας που συνδέουν το παρελθόν
με το παρόν και επικοινωνούν διαχρονικά με τους αναγνώστες, ενώ παράλληλα θα συζητηθεί το πώς το έπος του Ομήρου θα
εξακολουθεί να γοητεύει τους σημερινούς νέους.

