
Τρίτη, 23/12/2014 

11.00  Έκθεση ζωγραφικής με θέμα  

          «Recovery – Ανάκαμψη» 

 Bazaar Οικοτροφείου «Αθηνά» 

 Έκθεση δημιουργικού εργαστηρίου από το Κέντρο 

Ημέρας «… στο κέντρο της πόλης» 

12.00 Workshop 

Ινδικός χορός – ο χορός της χαράς 

με τη χορογράφο Νίκη Λουλαδάκη 

15.00 Workshop 

«Θεατρικό παιχνίδι» με την Αναστασία Σαρρή και τον 

Χρίστο Βερβερούδη 

17.00 Βράβευση Εθελοντών! 

18.00 Θεατρική Παράσταση 

Το μικρό θέατρο παρουσιάζει «Μια ιδέα για ένα παραμύθι» 

του Σωτήρη Μëχαλάκις 

19.00 Φτάνουμε στο τέλος της γιορτής με τι άλλο με …. Karaoke!!!  

Και όποιος δεν τραγουδάει τί κάνει; … Χορεύει!!! 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δρώμενων θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας από τις 

δράσεις και τις Ομάδες του Ε.Κ.Η. – Κ.Κ.Δ. 

Οι Ομάδες Μαγειρικής του Ε.Κ.Η. – Κ.Κ.Δ. θα φροντίσουν όλο το τριήμερο 

για τις Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές μας!!! 

   

 

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί !!!!  

 

 

 

 

                       M.Π. 

 

 

 

Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας – «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» 

Ηπείρου 41, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210.88.18.946  

Φαξ: 210.52.45.302 

 

 

 

 

 

 

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Υγείας 

 
 



Κυριακή, 21/12/2014 

«Αυτά τα Χριστούγεννα ……τα παιδιά γνωρίζουν τους λήπτες…. με τα 

μάτια της καρδιάς!!!» 

12.00 Opening με: 

 Έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Recovery – Ανάκαμψη» 

 Bazaar Οικοτροφείου «Αθηνά» 

 Έκθεση δημιουργικού εργαστηρίου από το Κέντρο 

Ημέρας «… στο κέντρο της πόλης» 

12.30 Workshop 

<<Η τέχνη αλλιώς!!!... Ακούγοντας 

ποιήματα… και Τρωγω-παίζοντας με 

σοκολάτα!!!>>  

 

με την Ειρήνη Δρούζα, εθελόντρια, την Άννα Νικολούδη 

συντονίστρια της Ομάδας Ποίησης και τα παιδιά από το 

Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού 

14.00 Ελληνικές επιτυχίες Live… 

                          με τον Θοδωρή 

16.00 Παρουσίαση δραματοποιημένων τραγουδιών από την Ομάδα 

Θεάτρου του Ε.Κ.Η. – Κ.Κ.Δ.  

17.30 Παρουσιάσεις Ομάδων Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας – 

“Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου”: 

 «Βίντεο & Επαγγέλματα» με τον Νίκο Δρόσο 

 «Εμψύχωσης & Ενδυνάμωσης» με τον Αντώνη 

Κορφιάτη 

 «Εν αρχή ην ο λόγος» με την Δέσποινα Σαμιωτάκη 

«Δημοσιογραφικό Εργαστήρι» με τον Παναγιώτη 

Διακάκη  

 «Παλιμ…ΠΑΙΔΙ…ζοντας» με την Βάλια 

Βλαχοπουλιώτη & τον Σπύρο Γιοβάνη 

19.00 Θεατρική Παράσταση 

Το μικρό θέατρο παρουσιάζει «Μια ιδέα για ένα παραμύθι» 

του Σωτήρη Μëχαλάκις  

Δευτέρα, 22/12/2014 

11.00  Έκθεση ζωγραφικής με θέμα  

          «Recovery – Ανάκαμψη» 

 Bazaar Οικοτροφείου «Αθηνά» 

 Έκθεση δημιουργικού εργαστηρίου από το Κέντρο 

Ημέρας « … στο κέντρο της πόλης» 

11.30 Workshop  

 

Όλοι μαζί φτιάχνουμε 

Χριστουγεννιάτικα cup cakes 

 

14.00 Recovery 

Προβολή Ιταλικής ταινίας  “Si può fare” 

(«Μπορεί να γίνει») με θέμα την 

επαγγελματική επανένταξη και το                  

«recovery – ανάκαμψη» συζήτηση με το 

συντονιστή της ομάδας Μενέλαο Θεοδωρουλάκη 

17.00 Workshop:  

“Η πόλη των Χριστουγέννων” με την Μαρία Ντεβέ και τη 

δημιουργική ομάδα του Κέντρου Ημέρας «… στο κέντρο της 

πόλης» 
 

19.00 Επιλέγοντας κείμενα …  

 

με θέμα την αγάπη!!!! 

20.00 Θεατρική Παράσταση 

Το μικρό θέατρο παρουσιάζει «Μια ιδέα για ένα παραμύθι» 

του Σωτήρη Μëχαλάκις  

 


