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Απρίλιος 2016

11/4, 18:00 - 20:00                                         Παρουσίαση βιβλίου
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
«Τι να κάνουμε, τι-τι, το νερό για να σωθεί;» 
Παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Λαλιώτη για μικρά και… μεγάλα παιδιά. Το παραμύθι δίνει τη δυνατότητα στα 
παιδιά και τους δασκάλους τους να περιηγηθούν στις θάλασσες και να ανακαλύψουν τα θαύματα που κρύβονται στους 
ωκεανούς αλλά και τη σύνδεσή τους με τη στεριά και τον άνθρωπο.

14/4, 20:00                     Προβολή/διάλεξη
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
«Σεφαραδίτικη Λογοτεχνία και Κουλτούρα» 
Με αφορμή το άνοιγμα της νέας έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου, η Ισπανική Πρεσβεία και οι σεφαραδίτες εβραίοι 
διοργανώνουν διάλεξη της Ισπανίδας Σεφαραδίτισσας συγγραφέα και Διευθύντριας του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Casa 
Sefarad Israel” της Μαδρίτης, Esther Bendahan, με θέμα τη λογοτεχνία και τη σεφαραδίτικη κουλτούρα

16/4 20:00
17/4 19:00                                                        Θεατρική Παράσταση
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
«Της Κοκκώνας το σπίτι» και «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου  Παπαδιαμάντη
Θεατρική παράσταση βασισμένη στα ομώνυμα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Σακατζή. 

17/4 11:30-13.00                                             Aφήγηση παραμυθιών
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
«Ταξίδια στους πολιτισμούς του χθες και του σήμερα»
Η Ροδάνθη Δημητρέση «μας ταξιδεύει» μέσα από την αφήγηση διαπολιτισμικών παραμυθιών. Παραμύθια από 
διάφορες χώρες, με  φυσικούς αφηγητές που τα άκουσαν στην πατρίδα τους και τα   αφηγούνται στη μητρική τους 
γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση από αφηγητή. 
Έτσι, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το παρελθόν και το παρόν της χώρας, τη γλώσσα, τον τρόπο ζωής. κλπ, μέσα από 
τις εικόνες, τον λόγο, το παιχνίδι, το τραγούδι,  τους ίδιους τους αφηγητές, τη δημιουργία. Πρώτος σταθμός: Αφρική. 

22/4 19:00  Προβολή
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
«Άλματα»
Νεανική ταινία για όλη την οικογένεια.
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Μάιος 2016

13/5, 18:00                                                                                                                Προβολή
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
«Fighter»
Νεανική ταινία για όλη την οικογένεια.

14/5, 18:00                                                                         Αφήγηση παραμυθιών
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς    
«Με μάλαμα κι ασήμι…»
Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από την παραμυθού Ανθή Θάνου, υπό τους ήχους της μουσικής του Αλέξη Μακρή. Τα 
παιδιά μαθαίνουν από τα παλιά και οι μεγάλοι ξαναγίνονται παιδιά μέσα από τα παραμύθια της παράδοσης.

16/5,  18:00-20:00                                           Παρουσίαση βιβλίου
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
«Τι να κάνουμε, τι-τι, το νερό για να σωθεί;» 
Παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Λαλιώτη για μικρά και… μεγάλα παιδιά. Το παραμύθι δίνει τη δυνατότητα στα 
παιδιά και τους δασκάλους τους να περιηγηθούν στις θάλασσες και να ανακαλύψουν τα θαύματα που κρύβονται στους 
ωκεανούς, αλλά  και τη σύνδεσή τους με τη στεριά και τον άνθρωπο.

17/5 και 18/5  17:00-21:00                                   Διημερίδα
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
Τοπία Μακεδονίας – Θράκης: Εθνικά Πάρκα και Υγρότοποι
Με αφορμή τον φετινό εορτασμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), με θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά 
Τοπία», πραγματοποιείται διημερίδα σε συνδιοργάνωση με τους φορείς των Δέλτα Αξιού και Νέστου και των Πάρκων 
της Δαδιάς και Οροσειράς Ροδόπης. Στη διημερίδα θα προβληθούν και τέσσερα σχετικά ντοκιμαντέρ.

23/5 18:00-20:00                                                    Παρουσίαση βιβλίου
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
«Ψωμί με ζάχαρη κι αλάτι» 
Παρουσίαση του βιβλίου της Γεωργίας Λάττα, το οποίο συνδέει με ευφάνταστο τρόπο την παρασκευή του ψωμιού, 
πολύτιμου διατροφικού αγαθού, με τους μύθους και τις παραδόσεις μας, αλλά και με τη συνεργασία και την ομαδικότητα 
των ανθρώπων προκειμένου να δημιουργήσουν. Η παρουσίαση γίνεται διαδραστικά από την ίδια τη συγγραφέα, με τη 
συμμετοχή των παιδιών… και των γονέων τους.
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