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                                                           «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ» 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών συμμετέχει για 8
η
 χρονιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία για παιδιά, 

που οργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μαζί με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με τίτλο «Για 

φαντάσου…». Αν θες κι εσύ να συμμετέχεις στο παρατήρησης και καταγραφής του κόσμου, δήλωσε 

συμμετοχή!  Για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ έχουν προγραμματιστεί οι εξής δράσεις: 

 

o Δευτέρα, 1 Ιουλίου,  ώρα 19:00- 20:30. 

Για φαντάσου…ένα ταξίδι με τη μηχανή του χρόνου. Με την εκπαιδευτικό Τσιομάνη Ευαγγελία. Μέσα σε 

μια σπηλιά μαθαίνουμε πως ζωγράφιζαν και ζούσαν οι άνθρωποι της προϊστορικής περιόδου. Για ηλικίες 4-7 

ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
  όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Τρίτη, 2 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30. 

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής «Για φαντάσου! Ο ήρωάς σου κρύβεται στα ράφια της βιβλιοθήκης» (1
η
 

συνάντηση).  Με την Αντωνία Θεοχαρίδου, εκπαιδευτικό, εμψυχώτρια εργαστηρίων δημιουργικής γραφής. 

Για ηλικίες 11-15 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
  όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Τετάρτη, 3 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30. 

Για φαντάσου…εγώ και η ορχήστρα. Με τη μουσικό Κατερίνα Βλαδίκα. Βλέπω, ακούω, αναγνωρίζω και 

παίζω με τα μουσικά όργανα. Για ηλικίες 4-7 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Πέμπτη, 4 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30. 

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής: «Για φαντάσου! Ο ήρωάς σου κρύβεται στα ράφια της βιβλιοθήκης» (2
η
 

συνάντηση).  Με Αντωνία Θεοχαρίδου, εκπαιδευτικός, εμψυχώτρια εργαστηρίων δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 11-15 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
  όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Παρασκευή, 5 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30. 

Για φαντάσου… η Μεσόγειος να είχε φωνή. Με τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρρες-Fosses. Θα 

γνωρίσουμε τη χλωρίδα και πανίδα της Μεσογείου, θα ενημερωθούμε για τους κινδύνους που την απειλούν 

και θα μάθουμε να την προστατεύουμε. Για ηλικίες 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
  όροφο της 
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βιβλιοθήκης. 

 

o Δευτέρα, 8 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30. 

Εµείς και οι "άλλοι" ή πώς οι "άλλοι" γίνονται εµείς. Μια δράση για την διαφορετικότητα. Με τη Νομικό/ 

Φιλόλογο  Μαρία Αλεξιάδου. Για ηλικίες 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
  όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Τρίτη, 9 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30. 

Παίζοντας με την πόλη μου. Με τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Βάκαλο. Μια περιήγηση στην πόλη των Σερρών, τις 

γειτονιές και την αρχιτεκτονική της…παίζοντας! Για ηλικίες 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
  όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

 

o Τετάρτη, 10 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30. 

Για φαντάσου…3 συνθέτες από Μ. Με τη μουσικό Κατερίνα Βλαδίκα. Αναφορά στη ζωή κ το έργο του Μπαχ, 

Μότσαρτ  και του Μπετόβεν. Θα ακούσουμε, θα παίξουμε και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Για ηλικίες 10 -

13 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

o Πέμπτη, 11 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30. 

Το κουτί των παραμυθιών: η υπόσχεση. Με τη μουσικολόγο Ιωάννα Τσακίρη. Η φιλία δύο κοριτσιών στη 

Σμύρνη, μιας τουρκάλας και μιας ελληνίδας που ο πόλεμος τις χωρίζει και δίνουν υπόσχεση να ξαναβρεθούν 

κάποια μέρα. Αυτή την υπόσχεση καταφέρνουν να εκπληρώσουν οι εγγονές τους που ξανασυναντιούνται στη 

Σμύρνη του σήμερα. Για ηλικίες 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
  όροφο της βιβλιοθήκης. *Να έχετε μαζί 

σας μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία 

o Παρασκευή, 12 Ιουλίου,  ώρα 11:00-12:30. 

Για φαντάσου…Ταξίδι στο διάστημα. Αποστολή: φεγγάρι. Ένα ταξίδι γνωριμίας με τον δορυφόρο της γης. 

Μια αποστολή εξερεύνησης και…επιβίωσης. Με τη Βιβλιοθηκονόμο Μαρία Βραχλιώτου. Για ηλικίες 9-12 

ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
  όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

Δευτέρα, 15 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30.  

Για φαντάσου…έναν χρωματιστό κόσμο. Με την εκπαιδευτικό Τσιομάνη Ευαγγελία. Πειραματιζόμαστε, 

παίζουμε και δημιουργούμε με τα χρώματα. Για ηλικίες 4-7 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

 

o Δευτέρα, 29 Ιουλίου,  ώρα 11:00- 12:30.  

Το κουτί των παραμυθιών: Το μαύρο βιβλίο των χρωμάτων. Με την εκπαιδευτικό Τσιομάνη Ευαγγελία. Πώς 

είναι να βλέπουμε μόνο μέσα από την αφή, τη γεύση, την όσφρηση και την ακοή; Για ηλικίες 6-8 ετών. Με 

προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 


