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Προσφορά - Ανταλλαγή Βιβλίων

Οι  3θο1ί$ΐ3δ, δί
νοντας βαρύ

τητα στην πνευματική 
αξία ενός βιβλίου και 
την ανάγκη μετάδοσής 
της και εφαρμόζοντας 
τη λογική της γενικό
τερης ανακύκλωσης, 
οργανώνουμε συγκέ
ντρωση και αναδιανο
μή βιβλίων, περιοδι
κών, κόμικ, ακόμη και 
σχολικών βιβλίων ή 
βοηθημάτων. Καλού
μαστε λοιπόν όλοι οι 
Μυτιληνιοί να προσφέ
ρουμε ό,τι πλέον δεν 
ξεφυλλίζουμε ώστε να 
δώσουμε αυτή τη χαρά 
σε κάποιον άλλο που το 
αναζητά

Η εκδήλωση θα 
λάβει χώρα το Σάββατο 
24/09/2011 στο πάρκο 
της Αγίας Ειρήνης, από 
τις 10 το  πρωί, έως τις 
10 το βράδυ. Μπορούμε 
απλά να χαρίσουμε ή να 
ανταλλάξουμε βιβλία.

Η Δημόσια Κεντρι
κή Βιβλιοθήκη Μυτιλή
νης (Σμύρνης 11-απέ
ναντι από το Πάρκο της 
Αγίας Ειρήνης) θέλο
ντας να συμμετάσχει σε 
αυτήν την προσπάθεια, 
γνωστοποιεί ότι παρό
λο που λειτουργεί από 
Δευτέρα έως και Παρα
σκευή 08.00-14.30, την 
ημέρα της εκδήλωσης 
θα  είναι ανοιχτή για το
κοινό ( 18:00-22:00).
Επίσης, στους παρευ- 
ρισκόμενους θα γίνει 
ξενάγηση στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης αλλά και 
ενημέρωση σχετικά με 
το ψηφιοποιημένο υλι
κό και τον κατάλογο 
της Βιβλιοθήκης.

Προσκαλούμε τους 
ντόπιους συγγραφείς 
να συμμετάσχουν με 
ολιγόλεπτη παρουσία
ση του τελευταίου τους 
βιβλίου. Προσκαλούμε 
επίσης τα  βιβλιοπωλεία 
της Μυτιλήνης να μας 
χαρίσουνε κάποια αντί
τυπα από τα  στοκ που

έχουνε. Για συνεννόη
ση, οι ενδιαφερόμενοι 
συγγραφείς και βιβλιο
πώλες παρακαλούνται 
να .επικοινωνήσουν με 
τα σημεία παράδοσης 
των βιβλίων ή το ιηαΐΙ 
της ομάδας.

Τα σημεία συλλο
γής των βιβλίων μέχρι 
και τις 23 Σεπτεμβρίου 
είνα ι:

1. Ύ ΕΒ εορ>· 
οβηΐβΓ-Βραχνός Κώ- 
στας-

Αγ. Αποστόλων 3 
(Ερμού 195) τηλ. 22510 
37910 (ώρες καταστη
μάτων)

2. δηιαπ Κϊ<1$-
Μπαλμπακάκης Γιάν- 
νης-

Ερμου 75 ,τηλ. 
22510 44480 (ώρες κα
ταστημάτων)

3. Υποκατάστημα 
Φ ραγκουλάκης-Φ ρα- 
γκουλάκη Κλαίρη-

Τυρταίου 5  (Ερμού 
133) τηλ. 22510 48814 
(ώρες καταστημάτων)

4. ΑΚΜΥ ΝΟ\ν- 
Κωβαίου Κατερίνα-Ζω- 
οδόχρυ Πηγής 148,

τηλ. 22510 26020 
(ώρες καταστημάτων)

5. ΚΕΠ πρώην Νο- 
μαρχίας-Τυρή Μόρφω-

Αγ. Ειρήνης 10, 
τηλ. 22513 56102
(08.00-14.00, εκτός 
Σαβ-Κυρ)

6. Περιφερειακό 
Ταμεΐο-Πρωτούλης Δη-
μήτρης-

Αργύρη Εφτα- 
λιώτη 3  (έναντι τε
λωνείου) τηλ. 22510 
4 7 3 7 0 (0 8 .0 0 -1 5 .0 0 , 
εκτός Σαβ-Κυρ)

7. Αρχιτεκτονικό 
γραφείο- Βαλλίνα Ιω- 
άννα-

8ης Νοεμβρί
ου 13- Κιόσκι, τηλ 
6974113741, (09.00-
15.00 &  18.00-21.00 
εκτός Σαβ-Κυρ)

8. Αρχιτεκτονικό

γραφείο ΤΑΑ8 -Ανδρι- 
ώτης Τζάννος-Γυμνα- 
σιάρχου Δαυίδ &  Χρύ
σανθου Μολίνου Γωνία 
τηλ. 2251041835 (ώρες 
καταστημάτων)

9. Πάρκο Αγ. Ει
ρήνης την ημέρα της 
εκδήλωσης

ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΗ :Μ ε 
την παράδοση κάθε 
έντυπου, ο  καθένας μας 
παραλαμβάνει ένα κου
πόνι το οποίο μπορεί να 
το ανταλλάξει, αν το 
επιθυμεί, με ένα άλλο 
έντυπο, κατά τη διάρ
κεια της εκδήλωσης, 
Σάββατο 24 Σεπτεμβρί
ου.

Κάθε βιβλίο( 
σχολικό βιβλίο, σχο
λικό βοήθημα ή ξενό- 
γλωσσο)ανηστοιχεί σε 
ένα(1) κουπόνι.

Τα περιοδικά και 
τα κόμιξ αντιστοιχούν: 
τρία (3) τεμάχια σε 
ένα(1)  κουπόνι

Τέλος σας υπενθυ
μίζουμε ότι όπως κάθε 
δεύτερη Τετάρτη, έτσι 
κ ι αυτή στις 21/09/2011 
θα συναντηθούμε για  να 
συζητήσουμε, να οργα
νωθούμε και να πιούμε 
ένα καφέ. Με αφορμή 
τη δράση 'Έ ν α  βιβλίο 
ταξιδεύει" και το γεγο
νός ότι θα λάβει χώρα 
στο πάρκο της Αγίας 
Ειρήνης, το ραντεβού 
της Τετάρτης ορίστηκε 
στο παρκάκι σε περί
πτωση καλού καιρού ή 
στο καφέ “Πάρκο” σε 
περίπτωση βροχής. Η 
ώρα συνάντησης άλ
λαξε. Πήγε στις 18:00. 
Κύριο θέμα συζήτησης, 
η οργάνωση της δράσης 
του Σαββάτου. Περι
μένουμε τη συμμετοχή 
παλιών και νέων φίλων 
της ομάδας για να μετέ
χουμε όλοι σε κάτι δια
φορετικό. Διότι θέλου
με να είμαστε μια παρέα 
για  την πόλη μας.

Υ ^ \τα ν  τα μέλη 
ν - / τ η ς  θεατρικής 

Ομάδας του Φ.Ο.Μ. «Ο 
Θεόφιλος» ξεκινούσαν 
τις συναντήσεις τους 
τον Ιανουάριο του 2009 
με σκοπό να δημιουρ
γήσουν από μόνα τους 
ένα θεατρικό έργο, κα
νείς δεν φανταζόταν ότι 
μετά από 2  χρόνια ένα 
μέρος αυτής της παρά
στασης θα κατέληγε στη 
μεγάλη οθόνη!

Είναι περίσσια και 
δικαιολογημένη η χαρά 
των μελών του ΦΟΜ, 
καθώς ένα μέρος από 
τη θεατρική παράσταση 
«ΣΤΙΓΜΕΣ» του ΦΟΜ, 
που παίχτηκε με επιτυχία 
τόσο το 2009 όσο και 
το 2010 σε σκηνοθεσία 
του Ανδρέα Σεφτελή, 
και πιο συγκεκριμένα 
ένα από τα αγαπημένα 
θεατρικά κομμάτια του 
κοινού το «ΊΖΑΦΑΡ», 
ξεπέρασε τα  όρια του 
νησιού, προσελκύοντας 
το ενδιαφέρον της κα
ταξιωμένης σκηνοθέτι- 
δας Νάνσυ Σπετσιώτη η 
οποία και το μετέφερε 
στις κινηματογραφικές 
αίθουσες ως μικρού μή
κους ταινία.

Η Παγκόσμια 
Ημέρα Αλ- 

τσχάιμερ έχει οριστεί 
στις 21 Σεπτεμβρίου, με 
σκοπό την ευαισθητο- 
ποίηση της κοινής γνώ
μης για  τη νόσο, αλλά 
και την αφύπνιση και 
ενεργοποίηση της Πο
λιτείας.

Στο πλαίσιο αυτό 
ο  Σύλλογος Αλτσχάιμερ 
Λέσβου, διοργανώνει 
την Τετάρτη 21 Σεπτεμ
βρίου «ημέρα μνήμης» 
στο Δημοτικό θέατρο 
Μυτιλήνης στις 7 το 
απόγευμα με ομιλητή 
τον κ. Πέτρου Δαμιανό- 
γιατρό νευρολόγο στο 
Βοστάνειο Γενικό Νο
σοκομείο Μυτιλήνης. 
Επίσης η κλινική ψυχο
λόγος κ. Μίνα Αδαλή

Το σενάριο του 
«ΤΖΑΦΑΡ» είναι της 
Κατερίνας Κουτσομύ- 
τη, μέλους της θεατρι
κής ομάδας του ΦΟΜ, 
και γράφτηκε με στόχο 
την ευαισθητοποίηση 
του κόσμου πάνω στο 
επίκαιρο πρόβλημα των 
μεταναστών, την ειρη
νική ενσωμάτωσή τους 
στην κοινωνία και την 
απόρριψη ρατσιστικών 
και ξενοφοβικών στερε
οτύπων. Τα γυρίσματα 
της ταινίας της Νάνσυ 
Σπετσιώτη πραγματο
ποιήθηκαν τον περα
σμένο Μάιο στο νοσο
κομείο Ερρίκος Ντυνάν 
των Αθηνών, με παρα
γωγό το Δημήτρη Γαλα- 
νόπουλο (Ιοοπη είικίΐο) 
και με τους εξαίρετους 
ηθοποιούς, Ναταλία 
Δραγούμη (μητέρα), 
Βλαδίμηρο Κυριακίδη 
(πατέρα), Νίκο Ψαρρά 
(γιατρό). Χαρά Τσιόγ- 
γα (νοσοκόμα). Γεωργία 
Κατσικονούρη (μικρή 
Άννα) και Τζαφάρ τον 
\ν3 5 < Χ Π 1  Α !νΐ3Γ.

Να αναφέρουμε επί
σης πως ο  κινηματογρα
φικός «Τζαφάρ», ταξι
δεύει αυτές τις μέρες στη

θα κάνει τεστ μνήμης 
σε όποιον ενδιαφέρεται 
να συμμετέχει. Με τη 
βοήθεια των Γυναικών 
Οδηγών θα μοιραστεί 
έντυπο υλικό του Συλ
λόγου αλλά και σταυ
ρόλεξα τα  οποία έχει 
επιμεληθεί ο  Σύλλογος 
της Επάνω Σκάλας. Στο

Δράμα, στο Διεθνές Φε
στιβάλ ταινιών μικρού 
μήκους, καθώς η επιτρο
πή του διαγωνισμού τον 
επέλεξε μεταξύ πολλών 
άλλων ταινιών προ κει
μένου να συμμετάσχει 
στο διαγωνιστικό μέρος 
του εν λόγω φεστιβάλ.

Η ταινία θα παρου
σιαστεί την Παρασκευή 
στις 23 Σεπτεμβρίου, 
τελευταία μέρα του φε
στιβάλ, στον κινηματο
γράφο «Ολύμπιον» της 
Δράμας με την παρου
σία της σκηνοθέτιδας 
Νάνσυ Σπετσιώτη, αλλά 
και της σεναριογράφου 
Κατερίνας Κουτσομύ- 
τη. Φέτος βέβαια, λόγω 
της οικονομικής κρίσης, 
θα απονεμηθούν βρα
βεία μόνο σε 2 από τις 
διαγωνιζόμενες ταινίες 
μυθοπλασίας που είναι 
28,  ωστόσο εμείς θα ευ
χηθούμε στο «Τζαφάρ» 
καλή τύχη!

Η ταινία θα παρου
σιαστεί στο θέατρο του 
ΦΟΜ μέσα στο Φθινό
πωρο, σε σχετική εκδή
λωση του Ομίλου στο 
πλαίσιο εορτασμού των 
35 χρόνων από την ίδρυ
σή του.

χώρο ο  Σύλλογος θα 
λειτουργήσει και μια 
πρωτότυπη ιδέα, το  δέ
ντρο των ευχών, ενώ η 
εκδήλωση θα  κλείσει με 
τραγούδια που θα απο
δώσει η Χορωδία Μυ
τιλήνης Ν. Σκαλκώτα 
υπό τη διεύθυνση του κ. 
Παζαΐτη.

ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τυχολόγος

Μ 8ε Ψυχολογία Παιδιών και Εφήβων 
(Πανεπιστήμιο του Εοίάοη, Ολλανδία) 

•Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυ
σλεξία
•Νοητική Υστέρηση 
•Διαχ. Αναπτ. Διαταραχές 
(Αυτισμός)
•Συναισθ. και Συμχερ. Διαταραχές 
•Συμβουλευτική

Κ αβέτσου 17 -  Ισόγειο 
Τ ηλ. 22510 48933,6945447016 

ΕπιπΙΙ: πΐ3Π3ν6ΐ·ν€π@1ιοίηΐ3ΐ1.οοιη
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