
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012
66..0000  μμ..μμ.. Εικαστικές δραστηριότητες σε συνεργασία με το Εικαστικό 

Εργαστήρι και την Διευθύντρια του Εικαστικού Εργαστηρίου 

κα. Ευδοκία Παπαγεωργίου

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012
77..0000  μμ..μμ.. Ανάγνωση παραμυθιών από την κα. Γιάννα Κούλα 

και τους συνεργάτες της, με διαδραστική συμμετοχή 

των παρευρισκομένων παιδιών.

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012
1111..0000  ππ..μμ.. Θεατρικό παιχνίδι πάνω σε παραμύθια των αδελφών Γκριμ από

τους Μίνα Παππά και Χρήστος Χρήστου, υπεύθυνοι του παιδικού

εργαστηρίου του Καλλιτεχνικού Σωματείου «Οι Αθεράπευτοι», 

με εθελοντική συμμετοχή των παρευρισκομένων παιδιών

ΤΤεεττάάρρττηη  2266  Σεπτεμβρίου 2012
88..0000  μμ..μμ.. Δραστηριότητα σχετικά με τον εορτασμό της 

«Ημέρας Ευρωπαϊκών Γλωσσών»
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MA" RCHENWELTEN -  ÐÁÑÁÌÕÈÏ×ÙÑÅÓ

ΓΓιιάάκκοομμππ  κκααιι  ΒΒίίλλχχεελλμμ  ΓΓκκρριιμμ  ((11778855--11886633  //  11778866--11885599))
Οι αδελφοί Γκριμ γεννήθηκαν σ' ένα μικρό χωριό της Γερμανίας, ο Γιάκομπ (Jacob Ludwig Carl
Grimm) στις 4 Ιανουαρίου του 1785 και ο Βίλχελμ (Wilhelm Carl Grimm) στις 24 Φεβρουαρίου
του 1786. Και οι δύο σπούδασαν νομικά, όπως και ο πατέρας τους, ενώ από μικρή ηλικία έδειξαν
τεράστιο ενδιαφέρον για τις γερμανικές λαϊκές αφηγήσεις και παραδόσεις.
Συνέλεγαν παραδοσιακές ιστορίες, προσπαθώντας να αποτυπώσουν στο χαρτί όσο πιο πιστά
μπορούσαν την τεχνική και τις λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι αφηγητές. Από αυτές εμπνεύστηκαν
για να γράψουν περισσότερα από 200 παραμύθια, τα οποία σήμερα είναι γνωστά ως Παραμύθια
Γκριμ. Μεταφράστηκαν σε 160 γλώσσες και αγαπήθηκαν από τα παιδιά όλου του κόσμου. Ανάμεσά
τους, Η Κοκκινοσκουφίτσα, Η Σταχτοπούτα, Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι, Η ωραία κοιμωμένη,
Χάνσελ και Γκρέτελ, Ραπουντζέλ.
Ο Γιάκομπ ως φιλόλογος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεσαιωνική λογοτεχνία και γλωσσολογία.
Συνέταξε τη Γερμανική Γραμματική, ενώ διατύπωσε και μία γενική αρχή, γνωστή ως Νόμος του
Γκριμ, που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των διαφόρων γλωσσών. Ο Βίλχελμ ασχολήθηκε περισσότερο
με τη λογοτεχνική κριτική.
Το 1829 τα δύο αδέλφια έγιναν βιβλιοθηκάριοι και καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Go" ttingen.
Την ίδια χρονιά, ο Γιάκομπ εξέδωσε άλλο ένα σημαντικό πόνημά του, τις Γερμανικές Μυθολογίες,
με όλες τις δοξασίες της προχριστιανικής Γερμανίας.
Το 1840 ο βασιλιάς Φρειδερίκος Ουίλιαμ IV της Πρωσίας τους κάλεσε στο Βερολίνο, όπου έγιναν
μέλη της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών. Ξεκίνησαν να εργάζονται για τη δημιουργία ενός
τεράστιου ιστορικού λεξικού, το οποίο άφησαν ημιτελές, καθώς ο Βίλχεμ πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου
του 1859 και ο Γιάκομπ στις 20 Σεπτεμβρίου του 1863. Το έργο τους ολοκληρώθηκε από
μεταγενέστερους ερευνητές, πολλά χρόνια αργότερα.

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

77..3300  μμ..μμ.. ΕΕ γγ κκ αα ίί νν ιι αα

88..0000  μμ..μμ.. OO μμ ιι λλ ίί εε ςς

Δημήτρης Ράπτης, 

Διδάκτωρ Λαογραφίας, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

««ΗΗ  ψψυυχχααγγωωγγιικκήή    κκααιι  ηη  γγννωωσσττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ππααρρααμμυυθθιιώώνν»»

Παιδοψυχίατροι από το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του

Πανεπιστημιακού Γεν. Νοσ. Ιωαννίνων 

««ΤΤοο  ΠΠααρρααμμύύθθιι  σσττηηνν  ΨΨυυχχοοσσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν»»

Μέλοι του Καλλιτεχνικού Σωματείου «Οι Αθεράπευτοι»

Ακολουθεί συζήτηση

Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç

O Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Ιωαννίνων 

και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών

σε συνεργασία με το Γκαίτε Ινστιτούτο Αθηνών

σας προσκαλούν στην έκθεση 

για τα 200 χρόνια με τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ: 

Η έκθεση θα διαρκέσει από 16 έως 29 Σεπτεμβρίου 2012 

στον Εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.

Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á


