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                                                           «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ» 

 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2019 διοργανώνει 

δράσεις που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά. Για το μήνα ΜΑΪΟ έχουν προγραμματιστεί οι εξής 

δράσεις: 

o Δευτέρα, 6 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Γινόμαστε μικροί Βιβλιοθηκονόμοι». Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Μέσα από ανάγνωση, 

παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση, θα γνωρίσουμε τον κόσμο των βιβλιοθηκών μέσα από τα μάτια των 

βιβλιοθηκονόμων. Για τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. 

Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 6 Μαΐου,  ώρα  18:30- 20:00. 
«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα εκπαιδευτούμε 

στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και 

«χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 6  Μαΐου,  ώρα  20:00. 
Βραδιά Μπαλέτου: «Άννα Καρένινα». Μια προβολή του έργου «Άννα Καρένινα» με το μπαλέτο του θεάτρου 

Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης. Έργο βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Λ. Τολστόι. Η Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Σερρών σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ.Β. Σερρών. Είσοδος Ελεύθερη. Στο 

αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Τρίτη, 7 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω σε 

ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Τετάρτη, 8 Μαΐου,  ώρα 20:00. 
Παρουσίαση του βιβλίου «Γιατί πρόδωσα την πατρίδα μου» του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Η Δ.Κ.Β. Σερρών, 

ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης και οι εκδόσεις Πατάκης, διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου 

του Θεόδωρου Γρηγοριάδη: «Γιατί πρόδωσα την πατρίδα μου». Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο 

«Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Πέμπτη, 9 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω σε 

ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Παρασκευή, 10 Μαΐου,  ώρα  10:00- 12:00. 
«Το παιχνίδι της αλήθειας, μια διαδραστική αναζήτηση στον ψηφιακό κόσμο». Με το Γλωσσολόγο-

Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους του διαδικτύου και πώς 

να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον φυσικό κόσμο, δηλαδή τις 

Βιβλιοθήκες. Για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Παρασκευή, 10 Μαΐου,  ώρα  19:00. 
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«Στην καρδιά της γαλλόφωνης τέχνης και ποίησης». Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρρες-Fosses και η 

Μακεδονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, 

διοργανώνουν εκδήλωση για την απονομή των μαθητικών βραβείων ποίησης στην Γαλλική, Αγγλική και 

Ελληνική γλώσσα. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Σάββατο, 11 Μαΐου, ώρα 11:00-12:30. 
«H Γερμανία σε απόσταση αναπνοής! Deutschland hautnah». Με την καθηγήτρια γερμανικών 

Μπουτσιούκα Μαρία και τους γερμανόφωνους εθελοντές του προγράμματος Praxis. Θα γνωρίσουμε 

σημαντικές πόλεις της Γερμανίας μέσω βίντεο, διαδραστικών παιχνιδιών μουσικής και χειροτεχνιών. Αυτή τη 

φορά, την πόλη της Στουτγκάρδης (Stuttgart). Με προεγγραφή. Για ηλικίες 8-12 ετών. Στον 1ο όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 13 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Γινόμαστε μικροί Βιβλιοθηκονόμοι». Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Μέσα από ανάγνωση, 

παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση, θα γνωρίσουμε τον κόσμο των βιβλιοθηκών μέσα από τα μάτια των 

βιβλιοθηκονόμων. Για τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. 

Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 13 Μαΐου,  ώρα  20:00. 
«Η Βίκυ Φλέσσα συζητά με τον Ιάκωβο Μαρτίδη». Με εισηγητές τον κ. Ιάκωβο Μαρτίδη, συγγραφέα- 

ψυχίατρο και την κα Βίκυ Φλέσσα δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής της ΕΡΤ, «ΣΤΑ ΑΚΡΑ».  

Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων: «Αναζητώντας την Ιθάκη: Ταξίδι σε θέματα σύγχρονου κοινωνικού 

προβληματισμού». Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ.Β. 

Σερρών. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 13 Μαΐου, ώρα 18:30-20:00. 
«Λέσχη ανάγνωσης δασκάλων». Με συντονίστριες τις εκπαιδευτικούς Ευδοκία Χρηστομάτη και Ζήνα 

Μπουγιάλα. Θα πραγματοποιηθεί η 3η συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου 

που απευθύνεται σε δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είσοδος ελεύθερη. Στον 3ο όροφο της 

βιβλιοθήκης.  

o Δευτέρα, 13 Μαΐου,  ώρα  18:30- 20:00. 
«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα εκπαιδευτούμε 

στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και 

«χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

o Τρίτη, 14 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω σε 

ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Τετάρτη, 15 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω σε 

ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Τετάρτη, 15 Μαΐου,  ώρα 19:00. 
Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Κι ο λόφος πήρε να μιλά…» του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Σερρών. Η 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Σερρών σε συνεργασία με τα Μαθήματα 

Κλασικής Παιδείας του Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου διοργανώνουν την παρουσίαση της ποιητικής 

συλλογής «κι ο λόφος πήρε να μιλά…». Οι 15 ποιητές θα παρουσιάσουν τα πονήματά τους που είναι 

αφιερωμένα στον Τύμβο Καστά. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της 

βιβλιοθήκης. 
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o Σάββατο, 18 Μαΐου, ώρα 10:00-11:30. 
«Τα σημεία στίξης συναντούν την οικογένεια »  στο πλαίσιο εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Οικογένειας, 

με την ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια Φωτεινή Τσουκνίδα – Ανθουλάκη. Μέσα από την παρουσίαση του 

Δίστιγμου, βιβλίου και παιχνιδιού, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αξίες που στηρίζουν τον κορμό τη 

οικογένειας.  Με προεγγραφή. Για ηλικίες 9-12 ετών. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

 

 
o Δευτέρα, 20 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Γινόμαστε μικροί Βιβλιοθηκονόμοι». Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Μέσα από ανάγνωση, 

παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση, θα γνωρίσουμε τον κόσμο των βιβλιοθηκών μέσα από τα μάτια των 

βιβλιοθηκονόμων. Για τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. 

Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 20 Μαΐου,  ώρα  18:30- 20:00. 
«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα εκπαιδευτούμε 

στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και 

«χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 20 Μαΐου,  ώρα  20:00. 
Ομιλία με θέμα: «Είμαστε το άθροισμα των επιλογών μας». Με εισηγητή τον Ιωάννη Καλογερούδη, 

Πολιτικό Μηχανικό-Διευθυντή της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων: «Αναζητώντας την 

Ιθάκη: Ταξίδι σε θέματα σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού». Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών σε 

συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ.Β. Σερρών. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος 

Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Τετάρτη, 22 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω σε 

ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Τετάρτη, 22 Μαΐου,  ώρα 19:30. 
Παρουσίαση του βιβλίου «Ρόλοι δραπέτες» της Ειρήνης Βουτσκόγλου. Ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, για το 

οποίο θα μιλήσουν η Μαρκέλλα Μικέλη, δημοσιογράφος, ο Πολυνίκης Οικονόμου, δικηγόρος και η ίδια η 

συγγραφέας. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 27 Μαΐου,  ώρα 10:00-12:00. 
«Γινόμαστε μικροί Βιβλιοθηκονόμοι». Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Μέσα από ανάγνωση, 

παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση, θα γνωρίσουμε τον κόσμο των βιβλιοθηκών μέσα από τα μάτια των 

βιβλιοθηκονόμων. Για τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. 

Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

o Δευτέρα, 27 Μαΐου,  ώρα  18:30- 20:00. 
«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα εκπαιδευτούμε 

στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και 

«χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της 

βιβλιοθήκης. 


