
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

& ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2016 
 

 

Την ∆ευτέρα 28 Μαρτίου ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ θα αφηγηθεί στα παιδιά 

της Ε’ τάξης του 1ου δηµοτικού σχολείου Π. Φαλήρου τον αγαπηµένο σε µικρούς 

και µεγάλους «Μικρό Πρίγκιπα» του Antoine de Saint-Exupery 

 

Την ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ η συγγραφέας ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ θα 

συζητήσει για τη «Φιλία & ∆ιαφορετικότητα: Κανείς δεν είναι ίδιος µε 

τον άλλον, όµως όλοι µαζί µπορούν να συνυπάρξουν» µε τα παιδιά των 

Ε’ & Στ΄ τάξεων του 11ου δηµοτικού Π.Φαλήρου 

 

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ η συγγραφέας ΑΝΝΥ ΘΕΟΧΑΡΗ θα παρουσιάσει 

το βιβλίο της «Ένας ξεχωριστός φίλος» στη Β’ τάξη του 3ου δηµοτικού σχολείου 

Π. Φαλήρου 

 

Την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ η οµάδα ‘ΧΕΙΛΙΑ… ΛΕΝΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ’  θα 

παρουσιάσουν το πρόγραµµα «Πετά, πετά η µέλισσα»  και µε τα παιδιά των  ∆’, Ε’ & Στ’ 

τάξεων του 2ου δηµοτικού σχολείου Π.Φαλήρου θα ξεδιπλώσουν τα µυστικά της µέλισσας. 

 

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ θα παρουσιάσει 

θέατρο Σκιών-ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ  για τα παιδιά των Γ’ & ∆’ τάξεων του 3ου δηµοτικού 

σχολείου Π. Φαλήρου 

 

Τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η συγγραφέας ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΝΤΑΚΗ θα παρουσιάσει 

το βιβλίο της «Το κορίτσι του Πέτρου» στα παιδιά των Ε’ & Στ’ τάξεων του 10ου 

δηµοτικού σχολείου Π. Φαλήρου 

 

Την ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η συγγραφέας ΑΝΝΑ ΝΑΤΑΡ θα διαβάσει το βιβλίο της 

«Ο εφτάχρονος ιππότης» µε τα παιδιά των Α’, Β’ & Γ’ τάξεων του 2ου δηµοτικού 

σχολείου Π.Φαλήρου 

 
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στη Παιδική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Π.Φαλήρου (Αίαντος 28 & Σπάρτης) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στα προγραµµατισµένα τµήµατα 

των µαθητών των ∆ηµοτικών σχολείων 

 

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 12:00 ο 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ θα παρουσιάσει την παράσταση Θέατρο 

Σκιών  «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ» στους µικρούς µας φίλους αλλά και σε µεγάλους που 

θέλουν να θυµηθούν τα παιδικά τους χρόνια, στο ΠΟΛΥΧΩΡΟ του ∆ήµου µας 

(Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος). 


