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Το βιβλιοπωλείο Madamaδι διοργανώνει στο ΥaloYalo, στον Ασπροπόταµο Μανταµάδου, στη Λέσβο µια µαγική βραδιά, γεµάτη ιστορίες από τη Συρία.

Το βράδυ του Σαββάτου 15 Ιουλίου, στις 8.30, θα ζωντανέψει το παραµύθι «Το ταξίδι της Χαλιµάς» που γράφτηκε για να κρατάει συντροφιά στα
παιδιά των προσφύγων,.

Το βιβλίο γράφτηκε , µετά από έρευνα πάνω στις αραβικές παραδόσεις και τα λαϊκά αραβικά παραµύθια , σε συνεργασία µε εξειδικευµένο προσωπικό.
Κεντρικός χαρακτήρας του παραµυθιού είναι η µικρή Χαλιµά, η οποία ξεκινάει ένα µεγάλο ταξίδι από την Χώρα του Ήλιου για να φτάσει στη Χώρα της
Βροχής και να φέρει πίσω στην πατρίδα της τα σύννεφα και το νερό που τόσο λαχταρούν.

Στην πορεία της θα συναντήσει πολλούς ανθρώπους που θα τη βοηθήσουν ο καθένας µε τον τρόπο του να φτάσει στον προορισµό της. Η αφήγηση
του παραµυθιού θα γίνει από τη δηµοσιογράφο Ζωή Κοσκινίδου, δηµιουργό του online περιοδικού για το παιδικό βιβλίο «Κόκκινη Αλεπού», µαζί µε
την Αθηνά Σουλογάνη, ιδιοκτήτρια του Βιβλιοπωλείου Madamaδι.

Την αφήγηση θα µπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε, από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου, µιας και θα γίνει παράλληλη προβολή της µέσα
από τη σελίδα του βιβλιοπωλείου Madamaδι στο Facebook (https://www.facebook.com/madamadibooks/)
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Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
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Ανοιχτό και πάλι το Κάστρο του Μολύβου (/articles/news-categories/politismos/anoihto-kai-pali-kastro-toy-molyvoy)

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες σωστικών μέτρων για τις αναγκαίες επισκευές και την αποκατάσταση
των κατεστραμμένων τμημάτων που παρατηρήθηκαν στο Κάστρο Μολύβου, εξαιτίας της σεισμικής
δραστηριότητας του Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκαν και πλέον το Κάστρο είναι ανοιχτό προς το κοινό....

(/articles/news-categories/politismos/o-horos-me-ta-

mahairia-apo-anagnostirio-agiasoy-kerdise-tis)

31/07/17 - 06:08
Ο «Χορός με τα μαχαίρια» από το Αναγνωστήριο Αγιάσου κέρδισε τις εντυπώσεις στο 6ο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών (/articles/news-categories/politismos/o-horos-me-ta-mahairia-apo-anagnostirio-agiasoy-

kerdise-tis)

Το Αναγνωστήριο Αγιάσου συμμετείχε στο  6ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που διοργάνωσε ο
Πολιτιστικός Σύλλογος  Πέτρας, το βράδυ του Σαββάτου, 29 Ιουλίου 2017, στην Πέτρα,  με τον τίτλο
«Σεργιάνι στο Αιγαίο». Το  χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Αναγνωστηρίου με τη διδασκαλία του
χοροδιδασκάλου...
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Εγκαίνια 21ης Παλλεσβιακής Έκθεσης Κεραμικής (/articles/news-categories/politismos/egkainia-21is-pallesviakis-

ekthesis-keramikis)

 

Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου
ξεκίνησε το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, στο Πολύκεντρο Μανταμάδου, η 21η Παλλεσβιακή Έκθεση
Κεραμικής, που διοργανώνει ο Δήμος Λέσβου, το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού- Τουρισμού και Αθλητισμού και η
Δημοτική...
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