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Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σάββατο  9/6
21:00  Εγκα ίν ιαΈ κθεσης  
‘Ό σ α  δε βάνει ο λογ ισ μός”
Το συγκρότημα Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής « Ε Μ Μ Ε Λ Ο Ν »  θα πραγματοποιήσει αφ ιέρω μα στον 
ποιητή -  στιχουργό, Α κ ο  Λασκαλόπουλο, με τραγούδια σημαντικών συνθετών (Μ. Χατζιδάκι,
Μ. Θεοδω ράκη. Στ. Κουγιουμτζή κ.α.) που έγιναν γνωστά μέσα απ' τις φωνές δημοφ ιλώ ν ερμηνευτών 
(Γ. Μπιθικώτση, Γ Πουλόπουλου, Ρ. Κουμιώτη, κ.α.), καθώς και αναφορές στη ζωή, το έργο και την 
προσφ ορά του στον ελληνικό πολιτισμό.

Κυριακή 10/6
20:15 Η συγγραφέας Ελένη Γαληνού, με αφορμή το νέο της βιβλίο “Μυστική Δ ιαθή κη”, που σχετίζεται 
με τη Δούκισσα της Πλακεντίας, θα συνομιλεί με τους αναγνώστες και θα υπογράφει τα βιβλία της 
(Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο, Εκδόσεις Λιόπτρα)

Λευτέρα 11/6
20:15 Η Γιούλα Γιδάκου θα παρουσιάσει το κλασικό παραμύθι “Η Σταχτοπούτα”, το δεύτερο 
σκηνογραφημένο βιβλίο της με δική της επιμέλεια κειμένου.
Μετά την παρουσίαση η κ. Γιδάκου θα συνομιλήσει με το κοινό στο περίπτερο του βιβλ ιοπω λείου «Σχολικό». 
20:15 Ο  συγγραφέας Αντώ νης Π αυλ ίδης θα βρίσκεται στο περίπτερο του βιβλιοπωλείου Περί Βιβλίου, 
όπου θα υπογράφει το βιβλίο του "Χ α λ α μ ό νη " και θα συνομιλεί με τους αναγνώστες του.
(Β ιβλ ιοπω λείο  Π ερ ί Β ιβλίου, Εκδόσεις Λ ιβά νη )

Τρίτη 12/6
20:15 Η συγγραφέας Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη θα παρουσιάσει στα παιδιά την παραμυθένια ιστορία της 
"Ο  Αίνο Παπαγαλίνο και το μυστήριο του μπλε κουβά". Η συγγραφέας συζητώντας, τραγουδώντας, παίζοντας 
και κατασκευάζοντας πρωτότυπα παιχνίδια, θα βοηθήσει τους μικρούς μας φίλους να ανακαλύψουν 
τα μυστικά της Ανακύκλωσης, να αποκτήσουν γνώσεις και να προβληματιστούν για το πόσο χρειάζεται 
να συμμετέχουν και τα ίδια σε δράσεις που στοχεύουν στη σωτηρία του πλανήτη μας.
(Βιβλιοπωλείο Σκολικό, Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Αεμένη)

Τετάρτη 13/6
20:15 Παρουσίαση του βιβλίου της Ιουλίας Κωστοπούλου "Ντετέκτιβ Καλοκαιρινός" για τους μικρούς 
αναγνώστες. Οι τελευταίες ζεστές μέρες του καλοκαιριού κυλούν μονότονα στο μικρό ψαροχώρι, ώσπου 
ο ψαράς εξαφανίζεται. Οι μεγάλοι τον αναζητούν κουβεντιάζοντας στην ακροθαλασσιά, ενώ ο μικρός μας 
ήρωας αναλαμβάνει δράση. Ο α  τα καταφέρει άραγε ο καλοκαιρινός ντετέκτιβ να βρει απάντηση στην 
απουσία του ψαρά; Σύμμαχός του στην αναζήτηση αυτή μία φωτογραφία και η μυστηριώδης μυρωδιά 
της κανέλας. (Βιβλιοπωλείο Απρόβλεπτο, Εκδόσεις Μεταίχμιο)

20:15 Η συγγραφέας Σίσσυ Θεοφανοπούλου θα υπογράφει τα βιβλία της και θα συνομιλεί με τους αναγνώστες 
στο περίπτερο του βιβλιοπωλείου Περί Βιβλίου. (Βιβλιοπωλείο Περί Βιβλίου, Εκδόσεις Α ιβάνη)

Πέμπτη 14/6
20:15 Η εισηγήτρια Πρώτων Βοηθειών και συγγραφέας Αμαλία Λεντζή θα παρουσιάσει το βιβλίο της 
“Πρωτοβοηθήματα”. Πρόκειται για μια παρουσίαση πρώτων βοηθειών, όπου τα παιδιά μαζί με τους ήρωες 
του βιβλίου μαθαίνουν με διαδραστικό τρόπο πώς να προσφέρουν βοήθεια σε διάφορα ατυχήματα.
Η παρουσίαση θα γίνει στο περίπτερο του βιβλιοπωλείου Σχολικό. (Βιβλιοπωλείο Σκολικό, Εκδόσεις Νίκας)

Παρασκευή 15/6
21:15 οι Εκδόσεις BELL  και το βιβλιοπω λείο Περί Β ιβλίου σας παρουσιάζουν το πολυαναμενόμενο 
δεύτερο βιβλίο της σειράς Σκοτεινά Νερά, “Τα Τυφλά Ψ ά ρ ια ”, όπου ο αστυνόμος Καπετάνος καλείται να 
διαλευκάνει τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας και παράλληλα να αντιμετωπίσει τους δαίμονες του δικού 
του παρελθόντος. Σκοτεινό, μυστηριώδες, έξυπνο και με κινηματογραφική πλοκή, το δεύτερο μυθιστόρημα 
του Αημήτρη Σ ίμου  είναι εδώ και σας καλεί να βυθιστείτε σε ακόμη πιο Σκοτεινά Νερά...
(Β ιβλιοπω λείο Περί Βιβλίου, Εκδόσεις BELL)

Σάββατο  16/6
21:15 Ο  συγγραφέας Αργύρης Μάρδας θα παρουσιάσει το βιβλίο του "Αναγέννηση" και θα συζητήσει για 
τεχνικές αυτοβελτίωσης, θ α  ακολουθήσει συζήτηση με τους αναγνώστες.
(Βιβλιοπωλείο Περί Βιβλίου, Εκδόσεις Αιβάνη)



Κυριακή 17/6
20:15 Με αφορμή ίο  νέο του βιβλίο “Η Σκιά”, ο Βαγγέλης Γιαννίσης και το Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο σας 
προοκαλούν σε μια συνάντηση με τον συγγραφέα
στο περίπτερο του βιβλιοπωλείου (Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο, Εκδόσεις Αιόπτρα)

20:15 Η συγγραφέας Μαρίνα Πετροπούλου θα υπογράφει ίο  νέο βιβλίο ιης “Σελήνη” και θα συνομιλεί με ιους 
αναγνώστες στο περίπτερο του βιβλιοπωλείου Περί βιβλίου. (Βιβλιοπωλείο Περί Βιβλίου, Εκδόσεις Αιβάνη)

Λεύτερα 18/6
20:15 Η συγγραφέας Μαριάννα Τεγογιάννη θα μας παρουσιάσει με το μοναδικό της κέφι ίο  βιβλίο της 
“Το ταξίδι των παπουτσιών”, μια συναρπαστική περιπέτεια που έρχεται να μας θυμίσει ότι όλα είναι δυνατά, 
αρκεί να τα νιώθουμε και να τα επιδιώκουμε με βαθιά πίστη και αυταπάρνηση.
(Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο, Εκδόσεις Κόκκινη κλωστή δεμένη)

Τρίτη 19/6
20:15 Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παίξει με τα παιδιά και θα μας παρουσιάσει το βιβλίο της 
"Οχι τόσο σφιχτά, Μάξιμε”, ένα όμορφο παραμύθι για παιδιά από 4 ετών και πάνω, που αφορά τις αδελφικές σχέσεις 
και την αυτάρκεια. (Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο, Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Λεμένη)

Τετάρτη 20/6
20:15 “Πώς να φτιάξω μια ιστορία... που δεν μοιάζει με καμία”
ΟΙ δημιουργοί Αιάνα Δενεζάκη και Ηάνος Κρόκος θα μοιραστούν με τα παιδιά τα μυστικά τους και θα τους δείξουν 
πώς, βήμα βήμα, με τις παραμυθοκάρτες, μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες. Ιστορίες που μπορούν να 
ζωντανέψουν μέσα από την εικονογράφηση, το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσική.
(Βιβλιοπωλείο Σχολικό, Εκδόσεις Κίτρινο Πατίνι)

Πέμπτη 21/6
20:15 "Πράκτορες του Πλανήτη. Τα τέρατα των ωκεανών", της Ελένης Ανδρεάδη.
Οι μικροί αναγνώστες, παρέα με τους μυστικούς Πράκτορες του Πλανήτη Ιάσωνα, Ανίτα, Μπεν και Μαρί Λουίζ 
πρέπει να σώσουν τη θάλασσα μέχρι την επόμενη πανσέληνο! Σε μονάχα 48 ώρες τα παιδιά θα πρέπει να βρουν 
και να αντιμετωπίσουν τα τέσσερα τέρατα που ο δαιμόνιος Ιβάν Φον Βαμπ έχει εξαπολύσει για να καταστρέψουν 
τους ωκεανούς της Γης. Σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, γεμάτο εκπλήξεις, νερο-βαμπιράκια, υποβρύχιες 
καταδύσεις και θαλασσινά βασίλεια, οι μικροί Πράκτορες της Περιβαλλοντοπόλ θα ταξιδέψουν τον κόσμο ολόκληρο, 
μαθαίνοντας τι πραγματικά απειλεί τη θάλασσα. (Βιβλιοπωλείο Απρόβλεπτο, Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Παρασκευή 22/6
20:15 Η συγγραφέας Εύα Κασιάρου θα μας γνωρίσει έναν καλοσυνάτο σκύλο που αντιπαθεί τις γάτες, από το βιβλίο 
της «Οταν ο Ράμπο γνώρισε τη Ριρίκα». Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια (ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα), 
τα παιδιά θα εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους για το καινούριο μέλος που έρχεται στην οικογένειά τους 
και θα βρουν τρόπους να περνούν καλά μαζί! (Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο, Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Λεμένη)

21:15 Ο συμπολίτης μας συγγραφέας Αλέξανδρος Αιονυσόπουλος θα μας παρουσιάσει το δεύτερο βιβλίο του 
“Ευλογοφανείς”, ένα θεατρικό για τον Έλληνα της σημερινής εποχής και το πώς συγκρούεται αριστοφανικά με τα 
ζωντανά αγάλματα του παρελθόντος. (Βιβλιοπωλείο Σχολικό, ΕκδόσειςΈναστρον)

Σάββατο  23/6
20:15 Η συγγραφέας Ιωάννα Νοταρά θα συνομιλεί με τους αναγνώστες και θα υπογράφει το καινούριο της βιβλίο 
“Παράλληλες νύκτες”, ένα βιβλίο όπου βίοι παράλληλοι διασταυρώνονται, μυστικά έρχονται στο φως, σχέσεις 
επαναπροσδιορίζονται... (Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο, Εκδόσεις Αιόπτρα).

20:15 Η συγγραφέας -  μουσικός Μαριβίτα Γραμματικάκη, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου 
«Η καρδιά του βασιλιά», προσκαλεί όλους τους μικρούς μας φίλους σε ένα συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού, 
με οδηγό τα συναισθήματα. (Βιβλιοπωλείο Σχολικό, Εκδόσεις Καλέντη)

21:15 Η αγαπημένη συγγραφέας Ευαγγελία Ευσταθίου θα παρουσιάσει ίο νέο της βιβλίο “Αόρατο Νήμα”.
Οα ακολουθήσει συζήτηση με τους αναγνώστες. (Βιβλιοπωλείο Περί Βιβλίου, Εκδόσεις Αιβάνη)
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0  “Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) Γρηγόρης Γρηγορίου”
σας προσκαλεί στην 15" Έκθεση Βιβλίου Ηλιούπολης, 

που συνδιοργανώνει με το Σύλλογο Βιβλιοπωλών της πόλης μας 
και θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κεντρική Πλατεία),

από το Σάββατο 9 έως την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, 
καθημερινά από τις 19.30 έως τις 23.00.

Ο Δήμαρχος Ο  Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟ Σ ΚΟ ΝΤΟ Ν ΙΚΑΣ

Από το Σύλλογο Βιβλιοπωλών Ηλιούπολης 
συμμετέχουν τα βιβλιοπωλεία:

ΑΝΑΛΟΓΙΟ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ | ΕΠΙΚΑΙΡΟ 
ΠΑΡΑΛΟΓΟ I ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ I ΣΧΟΛΙΚΟ I ΦΡΑΓΚΙΟΥΑΑΚΗΣ

Χορηγοί Συλλόγου Βιβλιοπωλών
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