
 
 

ΔΓΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Γηνξηή Βηβιίνπ από ηα Public θαη ην Golden Hall! 

 

Όιεο νη λέεο θπθινθνξίεο, απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο, κνλαδηθέο 

εθδειώζεηο, ππέξνρα αλαγλωζηήξηα, δηαγωληζκνί & δώξα πεξηκέλνπλ 

ηνπο αλαγλώζηεο έωο ηηο 23 Μαΐνπ! 

 

Αγαπάηε ην δηάβαζκα; Χάρλεηε ην ζσζηό κέξνο γηα λα απνιαύζεηε έλα 

βηβιίν; Ή κήπσο αλαδεηάηε κνλαδηθέο πξνζθνξέο θαη απίζηεπηεο ηηκέο; Τα 

Public, ην ζσζηό κέξνο θαη γηα ην βηβιίν, ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε ην 

Golden Hall θαη ζαο πξνζθαινύλ ζε κηα ζπλαξπαζηηθή γηνξηή βηβιίνπ!  

 

Από ηηο 14 Μαΐνπ έωο θαη ηηο 23 Μαΐνπ ηα Public θαη ην Golden Hall 

πξνζθαινύλ όινπο ηνπο αλαγλώζηεο λα γηνξηάζνπλ καδί ηνπο θαη λα 

αλαθαιύςνπλ αγαπεκέλα βηβιία! 

 

Ειιεληθά & μελόγιωζζα κπζηζηνξήκαηα, παηδηθά βηβιία, θόκηθο θαη 

πνιιά αθόκε βηβιία γηα όιεο ηηο πξνηηκήζεηο θαη όιεο νη λέεο 

θπθινθνξίεο ζάο πεξηκέλνπλ λα ηα αλαθαιύςεηε! Γπηπιένλ εάλ αλαδεηάηε 

ππέξνρα βηβιία ζηε ζσζηή ηηκή, ζηε Γηνξηή Βηβιίνπ από ηα Public θαη ην 

Golden Hall ζα βξείηε απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο! 

 

Καη αλ ζέιεηε, λα απνιαύζεηε ην αγαπεκέλν ζαο βηβιίν θαη λα «ηαμηδέςεηε» 

καδί ηνπ, ζηε Γηνξηή Βηβιίνπ ζα βξείηε ππέξνρα αλαγλωζηήξηα γηα λα κελ 

απνζπάζεη ηίπνηα ηελ πξνζνρή ζαο από ηηο ζειίδεο! 

 

Γπηπιένλ ηε Γηνξηή Βηβιίνπ ησλ Public θαη ηνπ Golden Hall ζα πιαηζηώζνπλ 

δηαδξαζηηθέο εθδειώζεηο γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο ελώ νη επηζθέπηεο ζα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ από θνληά ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο 

ζπγγξαθείο νη νπνίνη ζα ππνγξάςνπλ αληίηππα ησλ βηβιίσλ ηνπο! 

 

Γλδεηθηηθά, ηε Δεπηέξα 18 Μαίνπ ζηηο 19.00 ν δεκνθηιήο chef θαη 

ζπγγξαθέαο Άθεο Πεηξεηδίθεο ζα ζαο πεξηκέλεη ζην Public ζην Golden Hall 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξώηνπ ηνπ βηβιίνπ Ασηό πρέπει να ηο 

δοκιμάζεις  (εθδ. Χπρνγηόο) ελώ, ηελ Παξαζθεπή 22 Μαΐνπ ζηηο 18.00 ζην 

ίδην κέξνο ε ζπγγξαθέαο Μαξίλα Αιεμάλδξνπ παξνπζηάδεη ζην θνηλό ην 

βηβιίν ηεο Σσνανηηθήκαμε ζηο ηρένο (εθδ. Ληβάλε).  

 

 



 
 

 

Αλαιπηηθά όιεο νη εθδειώζεηο βηβιίνπ γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο ζηε Γηνξηή 

Βηβιίνπ ησλ Public θαη ηνπ Golden Hall: 

 

Εθδειώζεηο γηα παηδηά από ηα Public  

(Φώξνο: Θεαηξηθή Σθελή 1νπ νξόθνπ Golden Hall) 

 

15/5/2015 19.30 Πέγθπ Φνύξθα 

Πεξηπέηεηα ζην Τζακπνπθαινλήζη 

(εθδ. Χπρνγηόο) 

Μέζα από κηα πεξηπέηεηα γεκάηε δξάζε θαη αλαηξνπέο ζην Τζακπνπθαινλήζη, νη κηθξνί 

καο θίινη καζαίλνπλ από ηε ζπγγξαθέα θαη εηθνλνγξάθν Πέγθπ Φνύξθα γηα ηελ 

πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. 

 

16/5/2015 12:00 

Μηγγείξνπ 

Γηνύιε  Τν κεγάιν ζρνιείν (εθδ. Χπρνγηόο) 

Η ςπρνιόγνο θαη ζπγγξαθέαο Γηνύιε Μηγγείξνπ ζα βνεζήζεη ηα παηδάθηα θαη ηνπο 

γνλείο λα ζπδεηήζνπλ γηα όια όζα ηνπο απαζρνινύλ ζε ζρέζε κε ην λέν μεθίλεκα ζηε 

δσή ηνπο. 

 

22/5/2015 19:30 

Φαηδεκπνληόδε 

Μαξηιίηα 

Επηζηξνθή ζηελ Επηπρνύπνιε (εθδ. 

Χπρνγηόο) 

Η ζπγγξαθέαο Μαξηιίηα Φαηδεκπνληόδε ζα απνθαιύςεη ζηα παηδηά ηα κπζηηθά ηεο 

επηπρίαο θαη όινη καδί ζα αθνινπζήζνπλ ηνλ Γπηύρην θαη ηελ Γπηπρνύια ζε έλα 

νλεηξηθό ηαμίδη κε πξννξηζκό ηελ Γπηπρνύπνιε! 

 

23/5/2015 12:00 

Φξήζηνο 

Δεκόπνπινο Ειηζζώ & Καηαζθεπέο (εθδ. Χπρνγηόο) 

Ο ζπγγξαθέαο θαη παξνπζηαζηήο Φξήζηνο Δεκόπνπινο ζα δηεγεζεί ζηα παηδηά ηελ 

ηζηνξία µηαο γνξγόλαο αιιηώηηθεο από ηηο άιιεο θαη ζα ηνπο θάλεη θαηαζθεπέο από ην 

Οπξάλην Τόμν!  

 

 

 

Kidarte Workshops Arts & Crafts: Φεηξνηερλίεο γηα παηδηά  

(Φώξνο: 1νο όξνθνο Golden Hall)  

14/5/2015 17:00-20:00 Egg cartoon flowers/Wrapped tulips 

15/5/2015 16:00-17:30 Φεηξνπνίεηεο θσιηέο πνπιηώλ- ράξηηλα ινπινύδηα 

16/5/2015 12:00-18:00 Βάδα κε ινπινύδηα/ Egg cartoon flowers/ Parrots & ladybugs 

21/5/2015 17:00-20:00 Καξαβάθηα ηνπ Αηγαίνπ/ Κνπηηά κε θαξαβόζρνηλν, άγθπξεο 

22/5/2015 16:00-17:30 Δηαθνζκεηηθέο βαξθνύιεο- ηέρλε από αλαθπθιώζηκα πιηθά  



 

 

 

Εθδειώζεηο γηα ελειίθνπο: Υπνγξαθέο βηβιίωλ  

(Φώξνο: ηζόγεην Golden Hall) 

 

 

 

 

Η Γηνξηή βηβιίνπ από ηα Public θαη ην Golden Hall ζα ιάβεη ρώξα από ηηο 14 

Μαΐνπ έσο θαη ην Σάββαην 23 Μαΐνπ θαη ε είζνδνο είλαη ειεύζεξε γηα ην 

θνηλό.  

 

 

Public, ην ζωζηό κέξνο θαη γηα ην βηβιίν! 

 

 

 

Με ηελ επγεληθή ππνζηήξημε  
 

 

 

23/5/2015 12.00.13.30  

Γθπαηδεπηηθό Καιιηηερληθό εξγαζηήξη- Τα καγηθά πηλέια-  

Μηθξνί Miro  

 

23/5/2015 13:30-18:00 

 

Δηαθνζκεηηθά ςαξάθηα, άγθπξεο, λαπηάθηα 

U 18:00 

 

Βάζσ Παπάθνπ, Ο ρνξόο ησλ αηζέξσλ (εθδ. Δηόπηξα) 

18/5/2015 19.00 

Άθεο Πεηξεηδίθεο, Απηό πξέπεη λα ην δνθηκάζεηο (εθδ. 

Χπρνγηόο) 

22/5/2015 18.00 Μαξίλα Αιεμάλδξνπ, Σπλαληεζήθακε ζην ηξέλν (εθδ. Ληβάλε) 

23/5/2015 13.00 Γιέλε Φσηίνπ, Ο ιύρλνο ηεο Αλαηνιήο (εθδ. Ληβάλε) 

23/5/2015 16.00 Θενδώξα Τδόθα, Τν βηβιίν ηεο Γπδνθίαο (εθδ. Ληβάλε) 


