
   
 

Σο Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει ένα  

Πανηγύρι Τεχνών για το Νερό 

στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού… 

…για να γιορτάσουμε το υγρό στοιχείο, πηγή ζωής, ενέργειας, έμπνευσης και 

καθαρμού, 

…ένα στοιχείο της φύσης που ζει 3,5 δις χρόνια, για να μας θυμίζει την ιστορία μας και 

τη γένεσή μας, 

…για να ανακαλύψουμε το νερό που κυλάει μέσα μας, να βουτήξουμε στα βαθιά και να 

το αγαπήσουμε, 

…κι έτσι να μας αγαπήσουμε. 

 

Σο Πανηγύρι περιελάμβανε τις παρακάτω «νερένιες» εκδηλώσεις: 

 

 Διαγωνισμός συγγραφής ιστορίας από μαθητές/τριες δημοτικού και 

γυμνασίου, με θέμα το νερό. 

 Διαγωνισμός φωτογραφίας από μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου, με 

θέμα το νερό. 

Σα έργα κρίθηκαν από ξεχωριστές επιτροπές ειδικών, ως προς τη συγγραφή και ως 

προς τη φωτογραφία, καθώς επίσης χωριστά οι συμμετοχές του δημοτικού από αυτές 

του γυμνασίου. 

 

Σα έργα που βραβεύτηκαν, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, που οργανώθηκε στο 

Θέατρο ο Κόσμος του Κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ, το άββατο 19 Μαρτίου 2005 και 

δημοσιεύτηκαν στο ένθετο «Οι Ερευνητές πάνε παντού» της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 

 Έκθεση φωτογραφίας, με όλα τα έργα των μαθητών/τριών δημοτικού και 

γυμνασίου, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό φωτογραφίας. 

 Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης με θέμα «Η μαγική δύναμη του νερού», με 

την Έφη Αδαμίδου, για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. 

 Παρουσίαση βιβλίου «Οι απίθανες περιπέτειες του Ονούφριου Νερουλάκη», 

από τις συγγραφείς Πηνελόπη Μωραϊτου και Μάγδα πανού, για παιδιά ηλικίας 

6 – 12 ετών. 

 Παιδική θεατρική παράσταση του έργου «Η Μικρή Καβουρίνα… αυτοσχεδιάζει» 

της Ιουλίας Μπαλάσκα, για παιδιά ηλικίας 4-11 ετών. 

 Θεατρική παράσταση του έργου «Πρόβα Χρόνου» της Ιουλίας Μπαλάσκα και 

του Εργαστηρίου Θεατρικής Γραφής και Παράστασης του Θεάτρου ο Κόσμος. 

 Μουσική βραδιά από την Παρέα Μουσικών, με ελληνικά τραγούδια που μιλούν 

για το νερό. 

 Παράσταση χορευτικού αυτοσχεδιασμού με τίτλο «Στις εκβολές της τέχνης». 

 

Χορηγός επικοινωνίας: Ένθετο «Οι Ερευνητές πάνε παντού» της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 

Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, 16 - 22 Μαρτίου 2005. 


