
ΠαιδοΣυναντήσεις στη

Η ΜΙΝΕΤΤΑ στηρίζει έµπρακτα όλα όσα προωθούν τον πολιτισµό. Στα πλαίσια αυτά έχει προγραµµατίσει σειρά 
δραστηριοτήτων για παιδιά οι «Παιδοσυναντήσεις στη ΜΙΝΕΤΤΑ» οι οποίες πραγµατοποιούνται στα κεντρικά γραφεία της 
Εταιρείας και είναι στην ουσία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ µε ποικίλο περιεχόµενο (θέατρο σκιών, µουσική, 
παρουσιάσεις, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, κατασκευές, κ.ά ). Με µεγάλη χαρά θα υποδεχθούµε αυτό το Σάββατο 
τους µικρούς µας φίλους 3 έως 11 ετών, στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ «Ο Καραγκιόζης και η παρέα 
του» και την  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ «Ο Μεγαλέξανδρος και ο δράκος»

σάββατο 2.6.18 / ώρα 12 το µεσηµέρι

κτίριο ΜΙΝΕΤΤΑ / Λ. Συγγρού 193-195, Ν. Σµύρνη

Εκπαιδευτικό παιχνίδι Φιγούρας: Μένια Σπαθάρη Κατασκευή – Εµψύχωση Φιγούρας: Γιάννης Νταγιάκος 

Οργάνωση Επιµέλεια: Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου

Η Μένια Σπαθάρη και ο Γιάννης Νταγιάκος δηµιουργούν ένα µοναδικό Σαββατιάτικο πρωινό, µια αποχαιρετιστήρια 

ΠαιδοΣυνάντηση για όλες τις ηλικίες, που θα µείνει σε όλους µας, µικρούς και µεγάλους, αξέχαστη. 

Η Μένια Σπαθάρη κόρη του αξέχαστου δάσκαλου Ευγένιου Σπαθάρη και προϊσταµένη Μουσείων και Πινακοθήκης του Δήµου 

Αµαρουσίου, έρχεται στην παρέα µας µε ένα σεντούκι αναµνήσεις και ιστορίες γνωριµίας µε το θέατρο σκιών. Φέρνει µαζί της, 

τις φιγούρες του αγαπηµένου µας Ευγένιου και µε τον δικό της τρόπο, µε χιούµορ, ευαισθησία και την εµπειρία µιας ολόκληρης 

ζωής, λέει τις ιστορίες τους, µιλάει µε τις φωνές τους και µας θυµίζει τις γνωστές ατάκες του πατέρα της, δηµιουργώντας ένα 

διαφορετικό παιχνίδι µε φιγούρες. Ο Γιάννης Νταγιάκος δεξιοτέχνης καραγκιοζοπαίχτης δηµιουργεί για µικρούς και µεγάλους, 

µια ακόµη ξεκαρδιστική παράσταση µε τον Μεγαλέξανδρο και τον δράκο. Μια µοναδική παράσταση παιγµένη µε τον ίδιο τρόπο 

και την τεχνική, που δίδαξε στον Γιάννη ο δάσκαλός του, Ευγένιος Σπαθάρης. Ο Γιάννης Νταγιάκος χρησιµοποιώντας αυθεντικό 

τρόπο, συνεχίζει επάξια και µε σεβασµό, την παράδοση του µεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη Ευγένιου Σπαθάρη και παρουσιάζει µια 

παραδοσιακή παράσταση Καραγκιόζη, όπως ακριβώς αγάπησαν και συνεχίζουν να αγαπούν µικροί και µεγάλοι.

Η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στη µνήµη του µεγάλου δάσκαλου του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών Ευγένιου Σπαθάρη     

Η συµµετοχή είναι ελεύθερη.  Απαραίτητη κράτηση στο paidosynantiseis@minetta.gr  
αναγράφοντας τις ηλικίες και τον αριθµό των παιδιών που επιθυµούν να λάβουν µέρος,  έως και 
την Παρασκευή 1/6. Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.               

paidosynantiseis@minetta.gr σηµαντικό

«Ο Καραγκιόζης και η παρέα του»

ΠΑΙΧΝΙΔΙ και ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
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& «Ο Μεγαλέξανδρος και ο δράκος»

Μένια Σπαθάρη

Γιάννης Νταγιάκος 

Στο χώρο θα εκτεθούν συλλεκτικές φιγούρες του
µεγάλου δάσκαλου του Θεάτρου Σκιών Ευγένιου Σπαθάρη
επιλεγµένες από το προσωπικό αρχείο της Μένιας Σπαθάρη


