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«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ» 

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

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

δράσεις: 

• Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, ώρα  19:30- 21:00. 

Παρουσίαση του βιβλίου: «Ευριπίδης Μπακιρτζής ο αινιγματικός Στρατηγός». Η Εταιρεία Μελέτης και 

Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) συνδιοργανώνει με τη Βιβλιοθήκη Σερρών την παρουσίαση  

του βιβλίου του Αριστοτέλη Σπυριδόπουλου «Ευριπίδης Μπακιρτζής ο αινιγματικός Στρατηγός». Για το 

βιβλίο θα μιλήσει ο κ. Στράτος Δορδανάς, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Αριστοτέλης 

Σπυριδόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμ. Ιστορίας Α.Π.Θ. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος 

Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 2 με Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Ώρες: Σάββατο 2 και 9 Νοεμβρίου 11:00-20:00 και Κυριακή 3 

και 10 Νοεμβρίου 11:00-14:00. 

3
rd

 Serres Brick Exhibition. Πολυθεματική στατική έκθεση με τουβλάκια Lego με παράλληλες 

δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικους. Μια εκδήλωση του Serres Brick Workshop σε συνεργασία με την 

Ελληνική Κοινότητα Ενηλίκων Φίλων των Lego Gricks. Στον 4
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, ώρα  10:30- 13:30. 

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια 

δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, 

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 2 Νοεμβρίου,  ώρα  19:00. 

 Παρουσίαση του βιβλίου της Victoria Hislop: «Όσοι Αγαπιούνται». Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Σερρών, το βιβλιοπωλείο Μαρνέρη και οι εκδόσεις Ψυχογιός συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του νέου 

μυθιστορήματος της Βικτόρια Χίσλοπ, «Όσοι Αγαπιούνται». Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το  κοινό και 

θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο 

ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

 «Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με την Αγγελοπούλου Βαΐα, φιλόλογο. Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή 

προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (4

η
 συνάντηση). 

• Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου,  ώρα  20:00. 

Προβολή της ταινίας «Αγορά». Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της 

Βιβλιοθήκης συνδιοργανώνουν την προβολή της ταινίας του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ «Αγορά», με 

πρωταγωνίστρια τη Ρέιτσελ Βάις να υποδύεται την Υπατία. Η Υπατία έζησε στα τέλη του 4
ου

 αιώνα και ήταν 

μαθηματικός, φιλόσοφος και αστρονόμος. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο 

ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:15. 

«Για να μην πούμε το νερό…νεράκι». Με την Ελευθερία Τσολάκη, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων και ο Γεώργιος Κεχλιμπάρης, μέλος της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κιλκίς. Μέσα από το παιχνίδι και 

τη δημιουργική απασχόληση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν 
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αναφορικά με το νερό ως πολύτιμο φυσικό πόρο. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου,  ώρα  10:00-12:00. 

«Ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της βιβλιοθήκης». Με την Μαρία Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο και την 

Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό. Μια περιπετειώδης επίσκεψη στον κόσμο των βιβλιοθηκών. Για Ε’ και 

ΣΤ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

«Ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό». Με την Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό και τη Μαρία 

Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο. Ένα ταξίδι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία και το 

παιχνίδι, τον μεγάλο κυκλαδικό πολιτισμό. Για Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης-Ίδρυμα Γουλανδρή. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, ώρα  10:30- 13:30. 

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια 

δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, 

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

 «Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με την Αγγελοπούλου Βαΐα, φιλόλογο. Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή 

προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (5

η
 συνάντηση). 

• Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, ώρα  19:00. 

Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Το παγόβουνο». Η Βιβλιοθήκη Σερρών σε συνεργασία με το Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών διοργανώνουν την προβολή της ταινίας μικρού 

μήκους «Το παγόβουνο» , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. 

Η ταινία αναφέρεται στα στερεότυπα των φύλων και στο ρόλο τους στην έμφυλη βία. Είσοδος Ελεύθερη. 

Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, ώρα  19:00. 

Ομιλία-συζήτηση με θέμα: «Αναγνωρίζουμε και διαχειριζόμαστε το θυμό. Θέτουμε υγιή όρια».  Η ομιλία-

συζήτηση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς και είναι ανοιχτή προς το κοινό. Για το θέμα θα 

μιλήσουν: η κα Ελένη Βραγκά, εκπαιδευτικός και η κα Σοφία-Μαρία Κυριάκογλου, Ψυχολόγος, Σύμβουλος 

Ψυχικής Υγείας, Msc. Είσοδος Ελεύθερη. Στον 3
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τρίτη, 12 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

«Για να μην πούμε το νερό…νεράκι». Με την Ελευθερία Τσολάκη, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων και ο Γεώργιος Κεχλιμπάρης, μέλος της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κιλκίς. Μέσα από το παιχνίδι και 

τη δημιουργική απασχόληση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν 

αναφορικά με το νερό ως πολύτιμο φυσικό πόρο. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου,  ώρα  10:00-12:00. 

«Ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της βιβλιοθήκης». Με την Μαρία Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο και την 

Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό. Μια περιπετειώδης επίσκεψη στον κόσμο των βιβλιοθηκών. Για Ε’ και 

ΣΤ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

«Ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό». Με την Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό και τη Μαρία 

Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο. Ένα ταξίδι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία και το 

παιχνίδι, τον μεγάλο κυκλαδικό πολιτισμό. Για Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 
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Κυκλαδικής Τέχνης-Ίδρυμα Γουλανδρή. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, ώρα  10:30- 13:30. 

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια 

δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, 

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, ώρα  18:00. 

Ομιλία με θέμα: « Παιχνίδι: πως επιδρά στην ανάπτυξη του παιδιού». Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό 

την αιγίδα της Περιφέρειας με καλεσμένο ομιλητή τον Πετρόπουλο Ανδρέα, Αναπτυξιολόγο-Παιδίατρο. 

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

• Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, ώρα  19:00. 

Έκθεση ζωγραφικής: «Μια Περιφέρεια….πολλές ομορφιές». Η έκθεση  που πραγματοποιείται με την 

υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, του Κέντρου 

Πολιτισμού της Π.Κ.Μ.  και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών θα παρουσιάσει το έργο και την 

προσπάθεια του Συλλόγου Ζωγράφων. Διάρκεια της έκθεσης: από 16 έως 30 Νοεμβρίου. Οι ώρες 

λειτουργίας της έκθεσης είναι: ΠΡΩΙ: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, 11:00 με 13:00. ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18, 20, 22 

και 25 Νοεμβρίου, 18:30- 20:00. Ομαδικές επισκέψεις και ξεναγήσεις μόνο μετά από συνεννόηση με το 

Γραφείο Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας στα τηλ. 2321350335 & 337. Στον 4
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

 «Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με την Αγγελοπούλου Βαΐα, φιλόλογο. Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή 

προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (6

η
 συνάντηση). 

• Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου,  ώρα  19:00. 

Εισήγηση: «Ο δρόμος προς την επιτυχία». Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της 

Βιβλιοθήκης συνδιοργανώνουν την εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ομιλία του Δικηγόρου-Προέδρου της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρου Χατζηδημητρίου, στο πλαίσιο της θεματικής: 

«Αναζητώντας την Ιθάκη: ταξίδι σε θέματα σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού». Στο αμφιθέατρο 

«Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:15. 

«Για να μην πούμε το νερό…νεράκι». Με την Ελευθερία Τσολάκη, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων και ο Γεώργιος Κεχλιμπάρης, μέλος της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κιλκίς. Μέσα από το παιχνίδι και 

τη δημιουργική απασχόληση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν 

αναφορικά με το νερό ως πολύτιμο φυσικό πόρο. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου,  ώρα  10:00-12:00. 

«Ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της βιβλιοθήκης». Με την Μαρία Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο και την 

Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό. Μια περιπετειώδης επίσκεψη στον κόσμο των βιβλιοθηκών. Για Ε’ και 

ΣΤ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

«Ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό». Με την Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό και τη Μαρία 

Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο. Ένα ταξίδι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία και το 

παιχνίδι, τον μεγάλο κυκλαδικό πολιτισμό. Για Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης-Ίδρυμα Γουλανδρή. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. 
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• Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

« Ο χρήστης Αριστοτέλης θέλει να συνδεθεί μαζί σας: Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Αριστοτελικό λόγο 

στον άγνωστο κόσμο του διαδικτύου». Με τον Μωυσίδη Παναγιώτη-Γεώργιο, Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό και  

την Καλουπτσή Μαρία, Φιλόλογο. Ένα πρόγραμμα γνωριμίας με τη βιβλιοθήκη και  ενημέρωσης των 

μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του μίσους και των ψευδών ειδήσεων μέσα από την 

επικοινωνία στο διαδίκτυο. Για τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Σε συνεργασία με τον Όμιλο UNESCO Σερρών. 

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

• Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, ώρα  19:00. 

Παρουσίαση του βιβλίου: «Ο χορός της μέλισσας».  Οι εκδόσεις Κέδρος διοργανώνουν την παρουσίαση 

του βιβλίου του Πάνου Ιωαννίδη «Ο χορός της μέλισσας». Ένα αστυνομικό νουάρ μυθιστόρημα που 

εκτυλίσσεται στο σύγχρονο αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης. Είσοδος Ελεύθερη. Στον 3
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Σάββατο, 23 Νοεμβρίου, ώρα  10:30- 13:30. 

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια 

δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, 

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

 «Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με την Αγγελοπούλου Βαΐα, φιλόλογο. Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή 

προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (7

η
 συνάντηση). 

• Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου,  ώρα  19:00. 

 Παρουσίαση του βιβλίου «Αναμνήσεις ενός κτηνιάτρου- κωμικές ιστορίες από τη ζωή του». Η Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου  

Χριστόφορου Παλαμίδη «Αναμνήσεις ενός κτηνιάτρου- κωμικές ιστορίες από τη ζωή του». Για το βιβλίο θα 

μιλήσει ο κος Ζήσης Μητλιάγκας, Φιλόλογος, Πρώην Δήμαρχος Σερρών. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα 

έχει η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου κα Νατάσα Δάγκου, Φιλόλογος και αποσπάσματα του βιβλίου θα 

διαβάσει ο Χρήστος Μωραΐτης, σκηνοθέτης – ηθοποιός. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος 

Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

«Για να μην πούμε το νερό…νεράκι». Με την Ελευθερία Τσολάκη, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων και ο Γεώργιος Κεχλιμπάρης, μέλος της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κιλκίς. Μέσα από το παιχνίδι και 

τη δημιουργική απασχόληση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν 

αναφορικά με το νερό ως πολύτιμο φυσικό πόρο. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με 

προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

«Ανακαλύπτοντας τα μυστήρια της βιβλιοθήκης». Με την Μαρία Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο και την 

Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό. Μια περιπετειώδης επίσκεψη στον κόσμο των βιβλιοθηκών. Για Ε’ και 

ΣΤ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

 

• Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

«Ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό». Με την Κλεοπάτρα Βλάχου, εκπαιδευτικό και τη Μαρία 

Βραχλιώτου, βιβλιοθηκονόμο. Ένα ταξίδι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία και το 

παιχνίδι, τον μεγάλο κυκλαδικό πολιτισμό. Για Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης-Ίδρυμα Γουλανδρή. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. 

 



Για προεγγραφές και πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321098550, 2321098557. Σελίδα βιβλιοθήκης www.serrelib.gr 
 

• Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, ώρα 11:00  

«Από τον Μακεδονικό Αγώνα στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης» Προβολή ντοκιμαντέρ με 

σκηνοθεσία-παραγωγή του Σταμάτη Τσαρουχά και σενάριο-αφήγηση της Σοφίας Σωτηρίου. 

Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» της 

Δ.Κ.Β.Σ 

• Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00. 

« Ο χρήστης Αριστοτέλης θέλει να συνδεθεί μαζί σας: Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Αριστοτελικό λόγο 

στον άγνωστο κόσμο του διαδικτύου». Με τον Μωυσίδη Παναγιώτη-Γεώργιο, Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό και  

την Καλουπτσή Μαρία, Φιλόλογο. Ένα πρόγραμμα γνωριμίας με τη βιβλιοθήκη και  ενημέρωσης των 

μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του μίσους και των ψευδών ειδήσεων μέσα από την 

επικοινωνία στο διαδίκτυο. Για τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Σε συνεργασία με τον Όμιλο UNESCO Σερρών. 

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

• Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, ώρα 11:00  

«Από τον Μακεδονικό Αγώνα στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης» Προβολή ντοκιμαντέρ με 

σκηνοθεσία-παραγωγή του Σταμάτη Τσαρουχά και σενάριο-αφήγηση της Σοφίας Σωτηρίου. 

Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» της 

Δ.Κ.Β.Σ 

• Σάββατο, 30 Νοεμβρίου, ώρα  10:30- 13:30. 

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου». Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια 

δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, 

παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για 

ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 


