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Περπατήστε στο κέντρο της Αθήνας,
στα περίχωρα, αλλά και σε μικρές
και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας,
ανακαλύψτε βιβλία, συγγραφείς
και βιβλιοπωλεία!
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απο το πρωι έωσ το βραδυ
39 σταθμοι στην αθηνα
και 8 σταθμοι
στην υπολοιπη ελλαδα
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www.facebook.com/enelvi.org/
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Αθήνα

Εκκίνηση Περιπάτου:
Πλατεία Κοτζιά
Ώρα: 10:30
Ο Δήμος Αθηναίων αγκαλιάζει την Ημέρα Βιβλίου. Η φετινή διοργάνωση
γίνεται με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και την υποστήριξη του Athens
Culture Net του Δήμου Αθηναίων.
Το σύνθημα για τον Περίπατο Βιβλίου στην Αθήνα θα δοθεί το πρωί του
Σαββάτου 7 Μαΐου στην Πλατεία Κοτζιά με μια πρωτότυπη εκδήλωση που
απευθύνεται στους μικρούς φίλους του βιβλίου!
Την εκδήλωση διοργανώνει η πολυγλωσσική βιβλιοθήκη We Need
Books, που θα μεταφέρει την αναγνωστική εμπειρία έξω από τον φυσικό
χώρο της βιβλιοθήκης, δημιουργώντας στην πλατεία ένα φιλόξενο περιβάλλον, έτοιμο να ταξιδέψει τους αναγνώστες σε αγαπημένες ιστορίες. Στο
πλαίσιο της διαδραστικής εκδήλωσης, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την
ευκαιρία να ανακαλύψουν παιδικά βιβλία σε διαφορετικές γλώσσες και να
πάρουν μέρος στο εργαστήριο «Φτιάξε τον δικό σου σελιδοδείκτη».
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Bιβλιοθήκη της Βουλής,
πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο

Λένορμαν 218
Ώρα: 12:00 - 12:50, 13:00 - 13:50
Η Βιβλιοθήκη της Βουλής ανοίγει την πύλη του πρώην Δημόσιου
Καπνεργοστασίου στο κοινό, σε μια περιήγηση στους χώρους των
αναγνωστηρίων και των βιβλιοστασίων της. Ανοιχτά βιβλία και αρχεία
προσωπικοτήτων, εφημερίδες και περιοδικά περιμένουν τους επισκέπτες.
Η επίσκεψη προβλέπει συνάντηση στην είσοδο του Καπνεργοστασίου και
ξενάγηση στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, τη Βιβλιοθήκη Πόλης και το
Τμήμα Συντήρησης. Αριθμός συμμετεχόντων: 25 ανά ξενάγηση, θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
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Κεντρική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση: Δομοκού 2, Στ. Λαρίσης
Ώρα: 11:00 - 11:45, 12:15 - 13:00
Δύο ξεναγήσεις στον χώρο της βιβλιοθήκης που απευθύνονται σε ενήλικο
κοινό και οικογένειες με παιδιά άνω των 9 ετών. Αριθμός συμμετεχόντων:
15 ανά ξενάγηση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής
στα: 210 8846011, 210 8810884 ή στο 6988 616105 (κα Μαρία Μπακάρα).
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Bιβλιοπωλείο & Εκδόσεις Ars Nocturna

Μαυρομιχάλη 18
Ώρα: 19:30
«Η Κασσάνδρα και ο Ντίκενς: Από την αγγλική γεωργιανή εξοχή
στο μουντό βικτωριανό Λονδίνο». Παρουσίαση των δύο πρόσφατων
κυκλοφοριών των εκδόσεων Ars Nocturna και Sestina, Η Όμορφη
Κασσάνδρα και άλλα Νεανικά Γραπτά της Jane Austen και Έκκληση στις
Έκπτωτες Γυναίκες του Charles Dickens, που αφορούν μορφές μη
κανονικότητας της γυναικείας συμπεριφοράς και υπόστασης στη λογοτεχνία
και την πραγματικότητα του 18ου και 19ου αιώνα.
Ομιλήτριες: Μαρία Γιακανίκη, Ευαγγελία Κουλιζάκη.
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Eκδόσεις Βεργίνα

Φειδίου 14-16
Ώρα: 12:00 - 14:00
Ο συγγραφέας Βασίλης Γεωργιάδης μιλάει με τη Δρα Μαίρη ΜαρούληΖηλεμένου, Πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών
«Ιωάννης Καποδίστριας» και απαντάει σε ερωτήσεις του κοινού για το
νέο του ιστορικό μυθιστόρημα: Ιωάννης Καποδίστριας – Η συναρπαστική ζωή
του φωτισμένου κυβερνήτη. Είναι η μυθιστορηματική βιογραφία του πρώτου
κυβερνήτη της Ελλάδας με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια.
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Ο γάτος Μαουρίτσιο

Ευφρονίου 10-12, Παγκράτι
Ώρα: 11:30
Παρουσίαση του βιβλίου Ο Ερρίκος και η Μπάμπουσκα από τη συγγραφέα
Αρετή Κατσαντώνη, εκδ. Φουρφούρι. Μετά την ανάγνωση του βιβλίου
θα γνωρίσουμε με τα παιδιά μια ασυνήθιστη μπάμπουσκα και θα
ακολουθήσει εικαστική δραστηριότητα. Για παιδιά ηλικίας: 4 έως 7 ετών.
Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη.
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Captainbook.gr

Σόλωνος 99
Ώρα: 12:00
Έχετε διαβάσει εκατοντάδες βιβλία αλλά πρώτη φορά ακούτε για το Oulipo;
Είστε βιβλιόφιλος και ψάχνετε να ανακαλύψετε το παιχνίδι μέσα στη
λογοτεχνία; Μήπως γράφετε κι εσείς σύντομες ιστορίες; Ελάτε να μάθουμε
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Εκδόσεις Γκοβόστη

Ζωοδόχου Πηγής 73
Ώρα: 10:00 - 14:00
Σας περιμένουμε να γνωριστούμε και να ξεφυλλίσουμε τα βιβλία Ιστορίας των εκδόσεών μας, το νέο αλλά και παλαιότερα τεύχη του περιοδικού
Στρατιωτική Ιστορία και τις μονογραφίες μας. Μαζί μας θα είναι ο Αναστάσιος Πολύχρονος, συγγραφέας του βιβλίου Οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις
στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, για να συζητήσει με τους αναγνώστες και να
υπογράψει βιβλία.
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Comicon-shop

Σόλωνος 128
Ώρα: 11:00 - 13:00
Παρουσίαση και συζήτηση για τις εκδόσεις κόμικς ελλήνων σχεδιαστών
του comicon-shop. Ειδική έκπτωση ολόκληρη την ημέρα 30% για τις εκδόσεις κόμικς του comicon-shop.

0

Βιβλιοπωλείο της Εστίας

Διδότου 19
Ώρα: 12:00 - 15:00
Συγγραφείς με πρόσφατες ή νέες εκδόσεις τους από την Εστία θα χαρούν
να συναντήσουν τους αναγνώστες τους και να υπογράψουν στο βιβλιοπωλείο μας. Ανάμεσά τους, Θανάσης Βαλτινός, Πολύμνια Αθανασιάδη,
Ζωή Βαΐου, Θανάσης Γιοχάλας, Δημήτρης Ινδαρές, Μαριλένα
Κασιμάτη, Νίκος Κοκκομέλης, Νίκος Κυριαζής, Γιώργος Κυριακόπουλος, Ουίλλιαμ Μάλλινσον, Μαργαρίτα Μαντά, Δημήτρης
Μεσορράχης, Νίκος Μιχαηλίδης, Χριστίνα Ντουνιά, Φοίβος Οικονομίδης, Γιώργος Παπαδάκης, Πέτρος Πιζάνιας, Φαίδων Ταμβακάκης, Χαρίλαος Τρουβάς, Ηλίας Φραγκάκης.

Ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο
Free Thinking Zone
Σκουφά 64 και Γριβαίων
Ώρα: 11:00 - 21:00
Γιορτάζουμε 10 χρόνια Free Thinking Zone με μεγάλες προσφορές, εκδηλώσεις, μουσική και χιώτικη μαστίχα όλη την ημέρα.
12:00 -14:00 παρουσίαση του βιβλίου Μικρασιατική καταστροφή - 50 ερωτήματα
και απαντήσεις του Άγγελου Συρίγου και του Ευάνθη Χατζηβασιλείου
(εκδόσεις Πατάκη).
15:00 - 17:00 παρουσίαση του βιβλίου Ελεύθερη Συμβίωση - Η αυτοκρατορία
των συναινέσεων του Βασίλη Σωτηρόπουλου (εκδόσεις Πόλις) από τη
Τζίνα Μοσχολιού, τον Νίκο Ευσταθίου και τον συγγραφέα.
19:00 - 21:00: στα book decks η music traveller της πόλης Miss Catalina.
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Βιβλιοπωλείο Gutenberg

3

Εκδόσεις Κάκτος / Bookshop Kaktos

Διδότου 37
Ώρα: 10:00 - 15:00
Το Βιβλιοπωλείο Gutenberg γιορτάζει το 50ό βιβλίο της σειράς Aldina!
Διαβάστε το πριν από την επίσημη κυκλοφορία του συμμετέχοντας στις
κληρώσεις μας. Κερδίστε 3 αντίτυπα του βιβλίου κάθε μία ώρα! Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

Πανεπιστημίου 46
Ώρα: 12:30
Ο συγγραφέας-καθηγητής Δημοσθένης Δαββέτας θα μας μιλήσει για το
Design και την σύγχρονη Τέχνη στην καθημερινή ζωή, επίσης θα υπογράψει τα βιβλία του. Ο Δημοσθένης Δαββέτας σπούδασε στη Νομική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτωρ
Αισθητικής στο Πανεπιστήμιο Paris VIII. Διδάσκει στο IESA στο Παρίσι.
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Εκδόσεις Καπόν – Το βιβλιοπωλείο της Ραχήλ

Πλουτάρχου 22
Ώρα: 11:30 - 14:00
11:30 -12:30 Κάθε τόπος και μια φορεσιά, αλλά και μια ιστορία που έγραψε
ο Γιάννης Μετζικώφ για το βιβλίο Ενδύματα και Διηγήματα. Ο συγγραφέας
θα μας διηγηθεί ιστορίες για θανατικά, γάμους, γέννες και ξενιτεμό, εμπνευσμένα από την αλλοτινή ζωή στον ελλαδικό χώρο.
13:00 - 14:00 Ο Κώστας Μ. Σταματόπουλος συγγραφέας του 1922: πώς
φτάσαμε στην Καταστροφή, και οι συγγραφείς του έργου Η προκυμαία της
Σμύρνης Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου - Γιώργος Πουλημένος
θα συζητήσουν μαζί για τους σταθμούς της μικρασιατικής περιπέτειας
και τον αφανισμό του μικρασιατικού Ελληνισμού.
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Εκδόσεις Kαστανιώτη

Ζαλόγγου 11
Ώρα: 11:30 - 13:30
Συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς στο βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων
Καστανιώτη:
11:30 έως 12:30 Γιώργος Κλεφτογιώργος, Εύα Μ. Μαθιουδάκη, Χρήστος
Ναούμ, Ντίνος Σιώτης, Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη και για
τους μικρούς μας φίλους: Μανώλης Νικόλτσιος και Άννα Τσιαπούρη.
12:30 έως 13:30 Ζυράννα Ζατέλη, Λίλα Κονομάρα, Αστερόπη
Λαζαρίδου, Ανδρέας Μήτσου, Ιωάννα Μπουραζοπούλου,
Αλέξης Σταμάτης, Βαγγέλης Χρόνης.
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Εκδόσεις Κέδρος

Γ. Γενναδίου 3
Ώρα: 10:00 π.μ.
Περίπατος στη «Χώρα Καμπανέλλη» | Πινακοθήκη Γκίκα. Με αφετηρία
το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Κέδρος και αφορμή το Έτος Καμπανέλλη,
επισκεπτόμαστε την έκθεση «Στη χώρα Καμπανέλλη» που φιλοξενείται
στην Πινακοθήκη Γκίκα, γνωρίζουμε και συζητάμε για τη ζωή και το έργο
του σημαντικού Έλληνα λογοτέχνη και θεατρικού συγγραφέα.
Αριθμός συμμετεχόντων: 25, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δηλώσεις συμμετοχής στο: pr@kedros.gr
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Εκδόσεις Κey Books

Bουλγαροκτόνου 27, Νεάπολη Εξαρχείων
Ώρα: 12:00 - 18:00
H Key Books ανοίγει το σπίτι της για να γιορτάσει μαζί σας την Παγκόσμια
Ημέρα Βιβλίου. Ελάτε να γνωρίσετε τους συγγραφείς μας και την ομάδα
μας, να ξεφυλλίσετε τα βιβλία μας και να σας αφηγηθούμε τις ιστορίες που
τα ακολουθούν.
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Εκδόσεις Κίχλη

Αριστοτέλους 39 (3ος όροφος)
Ώρα: 12:30 - 15:00
12:00 - 13:00 Η Μελίσσα Στοΐλη θα συνομιλήσει με αναγνώστες για το
καινούργιο της βιβλίο Απ’ το μπαλκόνι να φύγεις! (συλλογή διηγημάτων), θα
διαβάσει αποσπάσματα και θα υπογράφει αντίτυπα.
13:00 - 14:00 Η Ούρσουλα Φωσκόλου θα συνομιλήσει με αναγνώστες
για το καινούργιο της βιβλίο Ήσυχα να πας (νουβέλα), θα διαβάσει αποσπάσματα και θα υπογράφει αντίτυπα.
14:00 - 15:00 Ο Νικήτας Σινιόσογλου θα συνομιλήσει με αναγνώστες
για το καινούργιο του βιβλίο Ο καρπός της ασθενείας μου, Δοκίμιο με σάρκα και
οστά και θα υπογράφει αντίτυπα.
Παράλληλα, θυμόμαστε τον Αλέξανδρο Ίσαρη που χάσαμε πρόσφατα,
διαβάζοντας ποιήματα και πεζά του.
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Little Tree Books and Coffee
ΚΟΙΝΣΕΠ

Καβαλλότι 2, Ακρόπολη
Ώρα: 11:30
Εκδήλωση για χάρη των παιδιών στον εξωτερικό χώρο του Μικρού
Δέντρου με αφορμή το βιβλίο Η βαλίτσα με τα μυστικά του κυρίου Μπένγιαμιν.
Είστε καλοδεχούμενοι.
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Πολυχώρος Μεταίχμιο

Ιπποκράτους 118
Ώρα: 11:30
Επιχείρηση… Κάρπεντερ! Με αφορμή το νέο βιβλίο του Γίργκεν
Μπανσέρους Οι απαγωγείς στέλνουν χαιρετίσματα, ο δημοφιλής ντετέκτιβ
Κλουζ σας προσκαλεί για να σας κεράσει τις αγαπημένες του τσίχλες
Κάρπεντερ! Όμως οι τσίχλες έχουν κάνει φτερά και στη θέση τους βρίσκεται
ένα κλειδωμένο κουτί! Γίνε ντετέκτιβ και βρες τις χαμένες Κάρπεντερ με τη
βοήθεια του Kids Mystery Club.
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Μonogram Bookstores

Τριπτολέμου 34 και Βουτάδων, Omikron 2, Γκάζι
Ώρα: 19:00
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας θα πραγματοποιηθεί
τιμητική εκδήλωση για το συνολικό έργο του Τζίμμυ Κορίνη, με
αφορμή το νέο του βιβλίο Σειρά σου να πεθάνεις, εκδόσεις Τάλως Φ.
Ομιλητές: Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας,
Ρένα Ρίγγα, σεναριογράφος, και Γιώργος Σταφυλάς, συγγραφέας.
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Ο Μωβ Σκίουρος

Πλατεία Καρύτση 4
Ώρα: 11:00 - 18:00
Γνωριμία με τις εκδόσεις του Μωβ Σκίουρου και τους συγγραφείς του. Σ'
ένα από τα ομορφότερα κτήρια της Αθήνας, του 1932, στην ιστορική πλατεία Καρύτση με το πλούσιο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό παρελθόν. Aπό
τον Βιζυηνό στον Καζαντζάκη και τον Σικελιανό μέχρι τον Χατζηδάκι και τον Γκάτσο. Η παλιά Αθήνα παρούσα μέσα από τις μουσικές, τις
εικόνες, τις μυρωδιές. Σας περιμένουμε με κεράσματα και ειδικές προσφορές
στις εκδόσεις μας σε επιλεγμένους τίτλους!
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Εκδόσεις Όστρια

24

Παλαιοβιβλιοπωλείο Ν. Χρυσός

Χέυδεν 3
Ώρα: 11:00 - 19:00
Ομαδική έκθεση εικαστικών, υπογραφές βιβλίων από νέους συγγραφείς.

Χαρ. Τρικούπη 63
Ώρα: 12:00
Λογοτεχνικές συναντήσεις: Τέσσερις συγγραφείς, οι ποιητές Μαρία Κουλούρη και Σωτήρης Σαράκης και οι πεζογράφοι Ελένη Γιαννάτου και
Στάθης Ιντζές, συναντιούνται και συνομιλούν μέσα από δημοσιευμένα
έργα τους.
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Βιβλιοπωλείο Πατάκη

Ακαδημίας 65
Ώρα: 12:00 - 15:00
12:00 - 13:00 Ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης συζητά ελεύθερα
με το κοινό και υπογράφει τα βιβλία του.
13:00 - 14:00 Ο συγγραφέας Νίκος Δαββέτας συζητά ελεύθερα με
το κοινό και υπογράφει τα βιβλία του.
14:00 - 15:00 Ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ συζητά ελεύθερα με το
κοινό και υπογράφει τα βιβλία του
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Εκδόσεις Πνοή

Ζωοδόχου Πηγής 2-4
Ώρα: 11:00 - 15:00
11:00 - 13:00 Παιδική γωνία με μπαλόνια, γλυκίσματα και παραμύθια.
Οι παραμυθάδες μας Λίτσα Καποπούλου, Μαίρη Κολοβού, Ντένια
Πάτρα, Μαρίνα Φραγκεσκίδου και Τάνια Χρυσού θα μιλήσουν
με τα παιδιά και θα τους δείξουν τα παραμύθια τους.
13:00 - 15:00 Οι συγγραφείς Βασιλική Ακαρέπη, Τόλης Αναγνωστόπουλος, Αλέξανδρος Δαμουλιάνος, Εύη Δουργούτη, Χρυσούλα Διπλάρη και Κωνσταντίνος Μαρούγκας θα μιλήσουν με τους αναγνώστες
και θα υπογράψουν βιβλία. Ενα βιβλίο δώρο για όλους τους επισκέπτες.
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Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Museumshop ΠΙΟΠ,
Στοά Σπυρομήλιου, Ισόγειο
Ώρα: 10:30 - 12:30
«Αρχιτεκτονικός Περίπατος» στο εμπορικό και στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας, με αφετηρία τις εκδόσεις ΠΙΟΠ Αρχιτεκτονικός οδηγός Αθηνών,
του Δ.Α. Ζήβα (2012), και Γρίφοι για την Αθήνα της Τόνιας Καφετζάκη, σε
εικονογράφηση Παναγιώτη Πανταζή (2021). Η δράση που παρουσιάζει η
ιστορικός Λίλα Πατσιάδου, αποσκοπεί στη γνωριμία με σημαντικά κτήρια
του 19ου και 20ού αιώνα.
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Eκδόσεις Το Ροδακιό - Bιβλιοπωλείο Φωταγωγός
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Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή

Κολοκοτρώνη 59Β,
στο βάθος της στοάς Κουρτάκη
Ώρα: 11:00 - 19:00
Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε και, πιθανόν, να συναποκομίσετε μικρά
και μεγάλα ενθύμια της τριαντάχρονης εκδοτικής μας ιστορίας!

Μαυροκορδάτου 3
Ώρα: 11:00 & 17:00
11:00 Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσής μας 1922: Ιμπεριαλιστική εκστρατεία και
Μικρασιατική καταστροφή, σε επιμέλεια του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του
ΚΚΕ, που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες.
17:00 Βιβλιοπαρουσίαση της νέας έκδοσής μας Η τρύπια αρβύλα της Ελένης
Τριανταφύλλου. Οι μικροί αναγνώστες θ’ ανακαλύψουν το μυστήριο «του
ζωγράφου που πέταξε τις ζωγραφιές του», τι θέση έχει μια «αρβύλα» μέσα σ’
ένα παραμύθι και πώς από μια «τρύπια αρβύλα» μπορεί να προκύψει ένα
θεατρικό δρώμενο! Για ηλικίες 9+.
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Eκδόσεις Ψυχογιός

Εμμ. Μπενάκη 13-15
Ώρα: 11:00 - 13:00
Ο συγγραφέας Πάρις Μηλίτσης θα βρίσκεται στον χώρο του βιβλιοπωλείου για να συνομιλήσει με το κοινό και να υπογράψει αντίτυπα του νέου του
βιβλίου, Αραπιάν Τσαρσί-Αθήνα.

Περιφέρεια Αττικής

3

Χαλάνδρι Little Book /
Παιδικό Βιβλιοπωλείο

Χαϊμαντά 35, Χαλάνδρι
Ώρα: 11:30
Διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου Εχεις λίγο χρόνο εκδ. Μεταίχμιο, από
τη συγγραφέα του βιβλίου Σοφία Δάρτζαλη. Θα ακολουθήσουν παιχνίδια
και κατασκευές. Για παιδάκια από 5 ετών.
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Κορυδαλλός Βιβλιοπωλείο Χαρτόκοσμος

Πεζόδρομος Αγ. Γεωργίου 68, Κορυδαλλός
Ώρα: 19:30
Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου Μαθαίνω να προστατεύω τον εαυτό μου
της Λευκοθέας-Μαρίας Γκολγκάκη. Ένα βιβλίο οδηγός για κάθε παιδί
ανεξαρτήτως ηλικίας. Μέσα από πολύχρωμες και χιουμοριστικές εικόνες,
θίγονται θέματα όπως διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (σεισμός
- φωτιά), ασφαλής χρήση διαδικτύου, σχολικός εκφοβισμός, όρια που
πρέπει να θέτει ένα παιδί σε σχέση με το σώμα του, αναγνώριση αντιμετώπιση αγνώστων αλλά και οικείων προσώπων που επιχειρούν
να εκμεταλλευτούν την παιδική αθωότητα.

«ο συγγραφέασ ξεκιναει απλα ένα βιβλιο. ο αναγνωστησ το τελειωνει».
σαμιουελ tζoνσον
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Διόνυσος Δημοτική Βιβλιοθήκη Διονύσου

Ν. Πλαστήρα 50, Διόνυσος
Ώρα: 12:00 - 14:00
Γενικό κάλεσμα, ανάγνωση βιβλίου και δραστηριότητα για παιδιά Δημοτικού, ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη και μοίρασμα ενημερωτικού υλικού.
Επικοινωνία των προγραμμάτων φιλαναγνωσίας της Βιβλιοθήκης μας και
δωρεά βιβλίων σε φορείς και πολίτες που τα χρειάζονται. Τηλ.: 213.2139935
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Ελευσίνα Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη

Παγκάλου & Κίμωνος 11, Ελευσίνα
Ώρα: 11:00
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες «Πού πήγαν τα βιβλία;». Κατά
τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα διαφορετικά
είδη βιβλίων, θα περιηγηθούν στους διαδρόμους της Αισχύλειου
Βιβλιοθήκης, θα γνωρίσουν τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να
τηρούνται, θα ανακαλύψουν τα διάφορα είδη γραφής όπως αναπτύχθηκαν
μέσα στα χρόνια. Στη συνέχεια, καλούνται να δημιουργήσουν πολυτροπικές
ιστορίες με θέμα «Τι θα συνέβαινε αν ένα πρωί καθετί γραπτό
εξαφανιζόταν;» επιλέγοντας οποιοδήποτε είδος γραφής επιθυμούν.
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Ηλιούπολη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης

Νικομάχου 18, Ηλιούπολη
Ώρα: 12:00 - 14:00
Ένας περίπατος στη Βιβλιοθήκη για μικρούς και μεγάλους, με οικοδεσπότες
δύο βραβευμένους συγγραφείς της Ηλιούπολης. Η Μάγια Δεληβοριά
ξεναγεί τα παιδιά στη Μαγική Βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ (εκδόσεις Καλέντης),
ενώ ο Δημήτρης Οικονόμου ζωντανεύει μια εποχή που ακόμη τα
ιδανικά οδηγούσαν στη θυσία, με το ιστορικό μυθιστόρημα Ο τελευταίος
φύλακας (εκδόσεις Ίκαρος).
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4

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

42

Βιβλιοπωλείο Εξώφυλλο

43

Η γωνιά του βιβλίου

Έλλης 8
Ώρα: 08:00 - 15:00
(με ραντεβού στο 23310 24494)
Με χαρά και ενθουσιασμό συμμετέχουμε στον Περίπατο Βιβλίου
και προσκαλούμε όλο τον κόσμο σε ατομικές ή ομαδικές ξεναγήσεις.
Ελάτε να δείτε τις ξεχωριστές συλλογές, το υπαίθριο αναγνωστήριο,
το στούντιο ηχογράφησης, τον χώρο έμπνευσης, το maker space με τους 3d
printers και όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό, το ενυδρείο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους ανθρώπους, και να ανακαλύψετε τους λόγους για τους
οποίους οι Βιβλιοθήκες είναι υπέροχες.

Διονυσίου Σολωμού 3
Ώρα: 11:00
Το Σάββατο 7 Μαΐου περπατάμε στα μονοπάτια του βιβλίου.
Η Βεροιώτισσα συγγραφέας Σοφία Τσιάμη θα μας αποκαλύψει μέσα
από μια διαδραστική ανάγνωση του παιδικού βιβλίου της Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
μαμά ΑΠ’ ΟΛΕΣ! το μεγάλο μυστικό! Πάρτε το καφεδάκι σας κι ελάτε στον
πεζόδρομό μας!

Μ. Μπότσαρη 45
Ώρα: 11:30
Γνωριμία και υπογραφές βιβλίων από τους Βεροιώτες συγγραφείς Βάλια
Μπαμπέτσα και Νίκο Αγαθαγγελίδη από τις εκδόσεις Υδροπλάνο.

Καλλιθέα Εκδόσεις Πορφύρα

Βιβλιοπωλείο «Σελιδοδείκτης»,
Ανδρομάχης 59-61, Καλλιθέα
Ώρα: 12:00
Παρουσίαση τριών παιδικών βιβλίων μέσα από την αφήγηση και τη
διάδραση. Χελιδόνι πληγωμένο, Ο Νταής του ποντικοσχολείου μας, Το μυστικό
της τροφοπυραμίδας. Οι μικροί μας φίλοι θα μετατραπούν σε ήρωες των
παραμυθιών που θίγουν μεγάλα ζητήματα, όπως τα παιδιά-πρόσφυγες,
η ενδοσχολική βία και η υγιεινή διατροφή. Με τη συμμετοχή των
συγγραφέων Ζαχαρούλας Καραβά, Βαγγελιώς Κονδάκη-Καραμέτου
και Πηνελόπης Μωραΐτου. Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.
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Βέροια

Κοζάνη

44

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Δαβάκη 9
Ώρα: 17:00
Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης οργανώνει εκδήλωση με
ομιλία συγγραφέα σχετικά με τη σχέση του ανθρώπου με το βιβλίο και το
πώς αυτή έχει αλλάξει/επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια που ο άνθρωπος έχει
στραφεί ιδιαίτερα στα ηλεκτρονικά μέσα.

Θησείο Βιβλιοπωλείο Λεμόνι

Ηρακλειδών 22, Θησείο
Ώρα: 12:00
Η ζωγράφος Εύα Μπέη με αφορμή την έκθεση ζωγραφικής της στο
βιβλιοπωλείο, συνομιλεί μαζί μας για τα έργα της και για το πρόσφατο
βιβλίο της Με τον Νίκο Καρούζο, εκδ. Loggia.
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Άγιος Δημήτριος Βιβλιοπωλείο Τετράγωνο
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Μέγαρα Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων

Λεωφ. Αγ. Δημητρίου 177,
Άγιος Δημήτριος
Ώρα: 12:00
Διπλή εκδήλωση! Για τους μικρούς μας φίλους φιλοξενούμε την
Δέσποινα Κασάπα με το παραμύθι Βυθός ώρα μηδέν, πλαισιώνόντάς το
με δραστηριότητες και θεατρικό παιχνίδι. Για τους μεγάλους, η Γιώτα
Μελισσινού παρουσιάζει το βιβλίο Μοίρα Κοινή.

Κ. Σχινά 2, Μέγαρα
Ώρα: 10:30 - 14:00
Περπατάμε στο κέντρο της πόλης μας, ανακαλύπτουμε γωνιές που
μπορούμε να χαλαρώσουμε με συντροφιά ένα βιβλίο, επισκεπτόμαστε τα
βιβλιοπωλεία και ψάχνουμε στα ράφια βιβλία που έχουμε διαβάσει αλλά
και βιβλία που θα θέλαμε να διαβάσουμε. Καταλήγουμε στη βιβλιοθήκη,
όπου μας περιμένει ένα βιβλιοπάρτι με μουσική, αναγνώσεις και φυσικά
πολλά βιβλιοδώρα.

Κομοτηνή
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

Δημοκρίτου και Στουκόπουλου
Ώρα: 09:00 - 14:00
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής σας καλεί να τη γνωρίσετε και να
περιηγηθείτε στις συλλογές της.
Επισκεφτείτε τη Βιβλιοθήκη μας, γίνετε μέλη, δείτε τις προτάσεις μας.
Όσοι δανειστούν βιβλία το Σάββατο 7 Μαΐου συμμετέχουν αυτόματα
σε κληρώσεις βιβλίων της επιλογής τους από βιβλιοπωλεία της πόλης.
Ελάτε να μεγαλώσουμε την αναγνωστική μας παρέα, να διακινήσουμε
και να διαδώσουμε τα αγαπημένα μας βιβλία!

Μεσολόγγι
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Πολύπλευρο - Νικόλαος Τσαρούχης

Χαριλάου Τρικούπη 2, Μεσολόγγι
Ώρα: 18:00 - 20:30
Ξενάγηση στον χώρο του βιβλίου και των εκδόσεων από εκπαιδευτικούς
της πόλης μας. Αφήγηση από την εκπαιδευτικό Ελένη Καρανικόλα.

Ξυλόκαστρο
Θεσσαλονίκη
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Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Europe Direct Θεσσαλονίκης

Πολυχώρος ΟK!Thess, Κομοτηνής 2,
Θεσσαλονίκη 546 55
Ώρα: 18:00 & 19:30
18:00 - 19:15 «Λογοτεχνία, Νέοι και Συγγραφή». Workshop
με την Ευλαμπία Τσιρέλη και το Εργαστήριο «Imaginarium».
19:30 - 21:00 «Νέοι Συγγραφείς της Πόλης». Πάνελ με νεαρούς
συγγραφείς της πόλης, που θα συζητήσουν και θα παρουσιάσουν
τις δουλειές τους και τη θέση του βιβλίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Λευτέρης Κωνσταντίνου - Παθανθές
Στέλιος Μαρμελούδης - Μετοίκηση
Ηλίας Καράμπελας - Το Αίνιγμα της Ίριδας

εκδηλώσεις
για μικρούς
& μεγάλους

εκδηλώσεις
για ενήλικες
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο
Επίκεντρο

Ασπασίας Κρινάκου 2
Ώρα: 10.00-13.30 & 20.30-22.00
Εργαστήρια φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής για παιδιά σε δύο
ομάδες, τις πρωινές ώρες, στον αύλειο χώρο της βιβλιοθήκης. Γνωριμία
με συγγραφείς παιδικών βιβλίων από τον δήμο μας και ξενάγηση στη
βιβλιοθήκη. Το βράδυ, στο θέατρο «Άγγελος Σικελιανός»,
η Λέσχη Ανάγνωσης που δραστηριοποιείται στο Ξυλόκαστρο θα συστηθεί
στο ευρύ κοινό, θα επικοινωνήσει τις δράσεις της και θα κάνει παρουσίαση
του βιβλίου της Χριστίνας-Τέτη Παγκάλου Χαιρετισμούς στον Κάμπο,
εκδ. Εύμαρος.

www.facebook.com/enelvi.org/

Σχεδιασμός λογοτύπου και αφίσας: Εύη Καλλιονάκη

Περίπατος
Βιβλίου 2022

τις βασικές αρχές του λογοτεχνικού κινήματος του Oulipo, να ξεφυλλίσουμε
τα πιο αντιπροσωπευτικά βιβλία του κινήματος, να διαβάσουμε
αποσπάσματα, να γράψουμε και να «παίξουμε λογοτεχνία».
**Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί παζάρι βιβλίου και
ουλιπιανό μίνι μπαρ.

