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Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Δημοτική
Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο
Αλέκου Κοντόπουλου πραγματοποιεί  δραστη-
ριότητες για τους μικρούς μας φίλους και τις
μικρές μας φίλες κάθε Σάββατο από τον 

Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο. Βιβλίο, θέατρο, μουσική,
εργαστήρια, Σάββατο στο Μουσείο για δεύτερη χρονιά και
για πρώτη φορά δράσεις για βρέφη. Ένα καθιερωμένο
ραντεβού, μια δημιουργική συνάντηση για τα παιδιά της
πόλης μας. Πολλά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβού-
λιο και στο προσωπικό που με τόσο μεράκι έστησαν και
το φετινό πρόγραμμα.

Ξυπνάς κι ανοίγεις τα μάτια...Τι χαρά! Είναι Σάβ-
βατο σήμερα! Γρήγορα πας να πλυθείς, να ντυ-
θείς και να φας πρωινό. Είναι Σάββατο σήμερα!
Τρέχεις στην πόρτα και περιμένεις. Άντε λοι-
πόν… Είναι Σάββατο σήμερα! Ανυπομονείς. Δεν

θες να καθυστερήσεις. Πόσα έχεις να κάνεις… Πόσα έχεις
να δεις… Πόσα έχεις να πεις… Είναι Σάββατο σήμερα! Και
κάθε Σάββατο η Δημοτική Βιβλιοθήκη σε περιμένει!

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
και Δημοτική Σύμβουλος  
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΚΙΟΚΑ



ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εκδόσεις Μεταίχμιο
Εκδόσεις Νεφέλη
Εκδόσεις Διόπτρα
Εκδόσεις Παπαδόπουλος
Εκδόσεις Μετρονόμος

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ
Για τα ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ

Αυτό είναι μόνο ένα βιβλίο… 
Κι όμως δεν είναι μόνο ένα βι-
βλίο! Είναι μια θεατρική παρά-
σταση που θα σε μαγέψει, μια
μουσική συναυλία που θα σε
ξεσηκώσει, ένα χορευτικό που
θα σε κάνει να στροβιλίζεσαι,
ένα παιχνίδι ρόλων που εσύ θα
είσαι ο πρωταγωνιστής, ένα
μυστήριο που πρέπει να λύ-
σεις.  Είναι ακόμα ένα κομμάτι
χαρτί για να το διπλώσεις, για
να το γεμίσεις με χρώματα και
δικές σου λέξεις. Αυτό είναι
μόνο ένα βιβλίο… το δικό μας
βιβλίο. Ας ανακαλύψουμε
πόσα πολλά μπορεί να γίνει.

Μαρία Τερζάκη
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Έχει σπουδάσει Κινημα-
τογράφο, Αγγλική Φιλολογία και
Θέατρο στην Ελλάδα και την Αγ-
γλία. Σχεδιάζει και υλοποιεί 
εκπαιδευτικά προγράμματα και
δραματοποιημένες αφηγήσεις
που απευθύνονται  σε παιδιά.
Ηθοποιός, σκηνοθέτης και 
μουσικός. Το 2018 ίδρυσε την 
Εταιρεία Θεάτρου «ΑΡΝΙΤΣΙ
ΜΠΙΤΣΙ».

Ιφιγένεια Κακριδώνη
Η Ιφιγένεια Κακριδώνη είναι
αφηγήτρια, μουσικός και νηπια-
γωγός. Δουλεύει σε νηπιαγωγεία,
παιδικούς σταθμούς, δημοτικά
σχολεία, χώρους δημιουργικής
απασχόλησης, ωδεία και μουσι-
κές σχολές. Από το 2008 ασχο-
λείται επαγγελματικά με την
αφήγηση

CSI KIDS 
Είμαστε η σούπερ ομάδα ντετέ-
κτιβ του CSI KIDS!  Λατρεύουμε
τα μυστήρια και την περιπέτεια.
Είμαστε η Φιλιώ κι ο Γιάννης. Αν
και εξωτερικά δείχνουμε μεγά-
λοι, κατά βάθος είμαστε παιδιά!
Αν έχεις κι εσύ τη φλέβα του ντε-
τέκτιβ, σε καλωσορίζουμε στο
CSI Kids, την καλύτερη παρέα
ντετέκτιβ για παιδιά!



Ομάδα Κοπέρνικος
Η ομάδα δραστηριοποιείται στον
χώρο του παιδιού από το 2006.
Πρόκειται για μια πολυπληθή, καλ-
λιτεχνική ομάδα από συγγραφείς,
ηθοποιούς, μουσικούς, σκηνοθέ-
τες, εικονογράφους, στιχουργούς
κ.α. που συνδυάζουν τις ιδιότητές
τους, δημιουργώντας παραστάσεις,
βιβλία και μουσικές για παιδιά,
στοχεύοντας πάντα στην ποιοτική,
χειροποίητη και καινοτόμο δημι-
ουργία.

Θεατρική Ομάδα Μικρός Νότος
Ιδρύθηκε το 2012 από τη Χρύσα
Διαμαντοπούλου, ηθοποιό, και δη-
μιουργεί δράσεις πολιτισμού. Στό-
χος της ομάδας είναι να προσφέρει
μία εκπαιδευτική παράσταση,
όπου το παιδί είναι το κέντρο της.
Τα θέματα των παραστάσεων  αντ-
λούνται από την ελληνική λαϊκή
παράδοση  και διανθίζονται με
ζωντανή μουσική.

Γιάννης Νταγιάκος  - Καραγκιοζοπαίχτης
Ανήκει στη νεότερη γενιά των Ελλήνων Καραγκιοζοπαιχτών. Ξεκί-
νησε να παίζει σε ηλικία 14 ετών, μαθητής του δάσκαλου Ευγένιου
Σπαθάρη από τον οποίο και επηρεάστηκε. Σχεδιάζει και φιλοτεχνεί
ο ίδιος τις φιγούρες του. Δίνει παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και
συμμετέχει σε διεθνή φεστιβάλ.

Θέατρο Σκιών

Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι
Μια νεοσύστατη ομάδα που ασχο-
λείται με το θέατρο και το παιχνίδι.
Οι Ανεμόμυλοι γυρίζουν με τον αέρα
και μέσα από θεατρικά δρώμενα,
θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευ-
τικά προγράμματα και παρουσιάσεις
παιδικών βιβλίων, μαθαίνουν από τα
παιδιά προσπαθώντας και αυτοί να
ρωτάνε, να γελάνε, να φωνάζουν, να
φαντάζονται και να ονειρεύονται
όπως ακριβώς αυτά.

Μουσική Παράσταση
Ο Στέργιος Γαργάλας είναι μουσι-
κός, καθηγητής βιολιού και συνθέ-
της. Εργάζεται ως παιδαγωγός και
καθηγητής βιολιού. Έχει συστήσει
παιδικές ορχήστρες και σύνολα εγ-
χόρδων, τα οποία και  διευθύνει.
Έχει συνεργασθεί  με  Έλληνες συν-
θέτες και τραγουδιστές. Συμμετέχει
στην ελληνική δισκογραφία  με με-
λοποίηση στίχων  ποιητών και με
ηχογραφήσεις σε πάνω από 100 δί-
σκους. Έχει συνθέσει μουσική για
ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και
παιδικά τραγούδια.



To Kids cooking club είναι η
πρώτη Σχολή Μαγειρικής για
Παιδιά στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το
2006 με στόχο να μυήσει στα παι-
διά διατροφική κουλτούρα και
γνώση γύρω από τις τροφές. Τα
παιδιά μαγειρεύουν και μαθαί-
νουν  με καταρτισμένους εκπαι-
δευτές μαγειρικής, chef,
παιδαγωγούς και μια ομάδα από
διατροφολόγους και εμψυχώ-
τριες μαγειρικής έκφρασης.

Ομάδα  Άνασσα
Η Ομάδα συστάθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2009 και έχει στο δυνα-
μικό της καλλιτέχνες από τον
χώρο του θεάτρου, της μουσικής,
του χορού και των εικαστικών,
όπως και εκπαιδευτικούς, που
προσβλέπουν σε ένα διαφορετικό
τρόπο εκμάθησης και αφομοί-
ωσης των γνωστικών τομέων.

Η Ευαγγελία Μαρίνου σπούδασε
Ζωγραφική, Ψηφιδωτό και Αγιο-
γραφία στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών. Έχει εργαστεί ως
εικαστικός και ως επιμορφώτρια
ζωγραφικής. Πραγματοποιεί ερ-
γαστήρια καλλιτεχνικής εκπαί-
δευσης σε ενήλικες και παιδιά.

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σω-
ματείο κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σκοπός του είναι με την ανά-
πτυξη συλλογών, εκθεμάτων, εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων και
με την εκπαίδευση ενηλίκων
κ.α., τα παιδιά, να κατανοήσουν
στοιχεία του πολιτισμού, της
ιστορίας, της τέχνης, της επιστή-
μης, του φυσικού και τεχνητού
περιβάλλοντος και των ανθρωπί-
νων σχέσεων.

ΟΥΠΣ! Το Κουκλοθέατρο
Δηµιουργήθηκε από την Αγγελική Γουναρίδη και τον Αλέξανδρο
Μονοκάνδυλο όταν αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάµεις τους!
Μέσα από την κοινή τους αγάπη για το κουκλοθέατρο, τις ιστορίες
και τις παραστατικές τέχνες, προσπαθούν να µιλήσουν, για όλα
αυτά που ονειρεύονται και πιστεύουν, σε µικρούς και µεγάλους. 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ στο ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

03/11

10/11

17/11

24/11

01/12

01/12

«Απαγορεύεται η μουσική» Ομάδα Κοπέρνικος

«Οι περιπέτειες του Ηρακλή»  
μουσική: Στέργιος Γαργάλας, στίχοι: Ζωή Παναγιωτο-
πούλου,  εκδόσεις Μετρονόμος.
Συμμετέχουν 4 μουσικοί και 1 ηθοποιός.
Για παιδιά από 4 ετών

«Pop-up! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες»
Υλοποίηση: Ευαγγελία Μαρίνου. 
Για παιδιά από 5 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

«Παραμυθένια λόγια στο μαντήλι» 
Αγγελική Δαρλάση,  «Ιστορίες από την νεοελληνική 
μυθολογία», εκδόσεις Μεταίχμιο.
Μαρία  Τερζάκη, Ιφιγένεια Κακριδώνη 
Για παιδιά από 6 ετών 

Εργαστήριο: Joan Miro – 
Ζωγραφιές σαν ποιήματα, χρώματα σαν μουσική.
Ομάδα Άνασσα 
Για παιδιά από 6 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

Για παιδιά από 18 έως 36 μηνών και γονείς
«Μουσική και μουσικοί»,
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.
Mε δήλωση συμμετοχής



08/12
Μαγειρική για παιδιά: «Μπισκοτόσπιτα»
KIDS COOKING CLUB
Για παιδιά από 5 ετών, με δήλωση συμμετοχής

«Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι»
Ευγένιος Τριβιζάς, εκδόσεις Μεταίχμιο.
Εμψύχωση: Μαρία Τερζάκη.
Για παιδιά από 4 ετών

«Μια φορά κι έναν καιρό ένα κλουβί»
Ροδούλα Παππά, εκδόσεις Νεφέλη.
Εμψύχωση: Ανεμόμυλοι
Για παιδιά από 4 ετών

15/12

22/12

19/01

«Τικ τακ μέχρι την Πρωτοχρονιά»
Ουπς Το Κουκλοθέατρο
Με κράτηση

26/01           
«Βιβλιοστροβιλίσματα:  Ο βασιλιάς των Λιονταριών»
Ομάδα Άνασσα  
Για παιδιά από 5 έως 7 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

11 π.μ.ΕΝΑΡΞΗΣ:     



02/02

02/02

09/02

16/02

23/02

Εργαστήριο: Sonia & Robert Delaunay -  
Χορεύοντας με τα μάτια
Ομάδα Άνασσα 
Για παιδιά από 6 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

Για παιδιά από 18 έως 36 μηνών και γονείς
«Μ…μ…μεγέθη»
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.
Mε δήλωση συμμετοχής

«Ο Καραγκιόζης και ο δράκος» 
Γιάννης Νταγιάκος
Με κράτηση

«Δύο Ξεροκέφαλες Κουτάλες»  
Ομάδα Κοπέρνικος
Με κράτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ στο ΜΟΥΣΕΙΟ

«Πίκο και Λόλα»
Λίνα Σωτηροπούλου, εκδόσεις Μεταίχμιο.
Ανεμόμυλοι
Για παιδιά από 3  ετών, με κράτηση.



Ντετέκτιβ Κλουζ «Η υπόθεση των χαμένων κόμικς»
Jurgen Banscherus, εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Εμψύχωση: CSI KIDS  
Για παιδιά από 7 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

02/03

02/03

16/03

30/03

06/04

13/04

«Origami - Η τέχνη του διπλωμένου χαρτιού»
Ομάδα Άνασσα
Για παιδιά από 8 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

«Το αρχαίο πιθάρι» Γιάννη Νταγιάκος
Με κράτηση

«Κοκκινομπλουτζινίτσα»
Ευγένιος Τριβιζάς, εκδόσεις Διόπτρα  
Εμψύχωση: Μαρία Τερζάκη 
Για παιδιά από 4 ετών

«Αισώπου φίλοι» Μικρός Νότος  
Με κράτηση

Εργαστήριο: Kasimir Malewitsch - 
Συναισθήματα  μεταμορφωμένα σε σχήματα. 
Ομάδα Άνασσα 
Για παιδιά από 6 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

ΣΑΒΒΑΤΟ στο ΜΟΥΣΕΙΟ

11 π.μ.ΕΝΑΡΞΗΣ:     



03/11

10/11

17/11

24/11

01/12

08/12

«Αισώπου φίλοι» Μικρός Νότος 

«Πίκο και Λόλα»
Λίνα Σωτηροπούλου, εκδόσεις Μεταίχμιο.
Ανεμόμυλοι
Για παιδιά από 3  ετών, με κράτηση.

«Origami - Η τέχνη του διπλωμένου χαρτιού»
Ομάδα Άνασσα.
Για παιδιά από 8 ετών με δήλωση συμμετοχής.

«Οι περιπέτειες του Ηρακλή»
μουσική: Στέργιος Γαργάλας, στίχοι: Ζωή Παναγιωτο-
πούλου, εκδόσεις Μετρονόμος.
Συμμετέχουν 4 μουσικοί και 1 ηθοποιός.
Για παιδιά από 4 ετών

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Για παιδιά από 18 έως 36 μηνών και γονείς
«Μ…μ…μεγέθη»
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.
Mε δήλωση συμμετοχής

Μαγειρική για παιδιά: «Μπισκοτόσπιτα»
KIDS COOKING CLUB
Για παιδιά από 5 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ



15/12

22/12

19/01

26/01

02/02

09/02

«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία»  Ανεμόμυλοι
Με κράτηση

«Τα Χριστούγεννα του Λύκου Ζαχαρία» 
Orianne Lallemand, εκδόσεις Παπαδόπουλος
Εμψύχωση: Ανεμόμυλοι 
Για παιδιά από 4 ετών

«Μια φορά κι έναν καιρό ένα κλουβί»
Ροδούλα Παππά, εκδόσεις Νεφέλη.
Εμψύχωση: Ανεμόμυλοι
Για παιδιά από 4 ετών

«Pop-up! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες»
Υλοποίηση: Ευαγγελία Μαρίνου. 
Για παιδιά από 5 ετών, με δήλωση συμμετοχής.

Για παιδιά από 18 έως 36 μηνών και γονείς
«Μουσική και μουσικοί»
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.
Mε δήλωση συμμετοχής

«Παραμυθένια λόγια στο μαντήλι» 
Αγγελική Δαρλάση,  «Ιστορίες από την νεοελληνική 
μυθολογία», εκδόσεις Μεταίχμιο.
Μαρία  Τερζάκη, Ιφιγένεια Κακριδώνη 
Για παιδιά από 6 ετών 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ 11 π.μ.ΕΝΑΡΞΗΣ:     



23/02

16/03

02/03

30/03

06/04

13/04 «Δύο Ξεροκέφαλες Κουτάλες»  Ομάδα Κοπέρνικος
Με κράτηση

Ντετέκτιβ Κλουζ «Η υπόθεση των χαμένων κόμικς»
Jurgen Banscherus, εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Εμψύχωση: CSI KIDS  
Για παιδιά από 7 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Ο Καραγκιόζης γιατρός με το ζόρι» 
Γιάννης Νταγιάκος

Με κράτηση

«Ο γάμος του Μπάρμπα-Γιώργου» Γιάννης Νταγιάκος
Με κράτηση

          
«Βιβλιοστροβιλίσματα:  Ο βασιλιάς των Λιονταριών»
Ομάδα Άνασσα  
Για παιδιά από 5 έως 7 ετών με δήλωση συμμετοχής

«Κοκκινομπλουτζινίτσα»
Ευγένιος Τριβιζάς, εκδόσεις Διόπτρα  
Εμψύχωση: Μαρία Τερζάκη 
Για παιδιά από 4 ετών

16/02 «Ο Κύριος Χ»  Ουπς Το Κουκλοθέατρο
Με κράτηση



2
63 1

2 1

64

Το Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, σας προσκα-
λεί, μικρούς και μεγάλους, το πρώτο Σάββατο
κάθε μήνα,  να γνωρίσετε το σπίτι που έζησε και
εργάστηκε ο ζωγράφος Αλέκος Κοντόπουλος,
μέσα από μια ολοκληρωμένη ξενάγηση. 

10π.μ. - 2μ.μ.

Eργαστήρια
1/12, 2/2, 2/3

:



ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Αλέκου Κοντόπουλου 13)
Παιδικό Τμήμα : 210-6396311

e-mail: viv-agp3@otenet.gr 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αλέκου Κοντόπουλου 13)
Mουσείο:210-6010121 

e-mail:  museumak@otenet.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ (Χίου & Σωτήρος 2)
Παιδικό Τμήμα : 210-6000943

e-mail: viv-agp2@otenet.gr

www.vivagiaparaskevi.gr

Για τα εργαστήρια απαιτείται 
δήλωση συμμετοχής 

τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις γίνεται 
με την επίδειξη της ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

της Βιβλιοθήκης. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για την παρακολούθηση των παραστάσεων 
απαιτείται κράτηση,

τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Μαίρη Ααρών, Κατερίνα Κομίνη, Χρυσούλα Κουφοπούλου,
Αννα Κυριαζή, Βασίλης Μπάρκας, Γιώργος Ορφανός, Σοφία
Πριμπέλη, Κυριακή Σώκου, Μαρία Τόλη.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΒΑΣΩ ΨΑΡΑΚΗ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙAΝΝΗΣ ΣΙΟYΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τερψιχόρη Γκιόκα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπυρίδων Γιώτσας
ΜΕΛΗ:
Βε Μαρία
Βλάσση Ελευθερία
Θωμά Θεώνη
Ιωαννίδου Σοφία
Κοντοπούλου Αθηνά
Κουζήγιαννη Βασιλική

Κουτσουρά Ιωάννα
Λιβάνη Ελένη
Μπεθάνης Δημήτριος
Ορφανός Γεώργιος
Παναγάκος Παναγιώτης
Παπασταθάκης Αθανάσιος
Τσούτσουρα Σταυρούλα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


