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                                       «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ» 

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

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

δράσεις: 

• Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου,  ώρα  9:00- 10:00.  

«Φωτεινές μέρες» Ανάγνωση παραμυθιών από την κ. Βούλα Γιαγκαζόγλου σε μαθητές Α.Μ.Ε.Α. και 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνδιοργάνωση του Δήμου Σερρών, της Ιεράς Μητρόπολεως Σερρών-Νιγρίτης, 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας 

ατόμων με αναπηρία.  Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. Με προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. 

• Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου,  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. (8

η
 συνάντηση). 

• Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου,  ώρα  20:00. 

Προβολή της ταινίας «Η μουσική της σιωπής». Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της 

Βιβλιοθήκης συνδιοργανώνουν την Προβολή της ταινίας του Μιχάλη Ράντφορντ με θέμα τη ζωή του Αντρέα 

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

• Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου,  ώρα  9:00- 10:00. 

«Φωτεινές μέρες». Ανάγνωση παραμυθιών από τη συγγραφέα Καλλιόπη Ουζούν-Ανδρέου από το ΚΔΑΠ ΕΝ 

ΕΡΓΩ σε μαθητές Α.Μ.Ε.Α. και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνδιοργάνωση του Δήμου Σερρών, της Ιεράς 

Μητρόπολεως Σερρών-Νιγρίτης, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για τον 

εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης Με προγραμματισμένες 

επισκέψεις σχολείων. 

• Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, 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. 
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• Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου,  ώρα  9:00-10:00. 

«Φωτεινές μέρες». Ανάγνωση παραμυθιών από την κ. Βούλα Γιαγκαζόγλου σε μαθητές Α.Μ.Ε.Α. και 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνδιοργάνωση του Δήμου Σερρών, της Ιεράς Μητρόπολεως Σερρών-Νιγρίτης, 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας 

ατόμων με αναπηρία. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης Με προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. 

• Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου,  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, 5 Δεκεμβρίου, ώρα 9:00-10:00. 

«Φωτεινές μέρες». Ανάγνωση παραμυθιών σε μαθητές Α.Μ.Ε.Α. και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συνδιοργάνωση του Δήμου Σερρών, της Ιεράς Μητρόπολεως Σερρών-Νιγρίτης, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών και της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία. Στον 1
ο
 

όροφο της βιβλιοθήκης. Με προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. 

• Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου, 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. 

• Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, ώρα 9:00-10:00. 

«Φωτεινές μέρες». Ανάγνωση παραμυθιών από το ΚΔΑΠ ΣΤΗΡΙΖΩ σε μαθητές Α.Μ.Ε.Α. και Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Συνδιοργάνωση του Δήμου Σερρών, της Ιεράς Μητρόπολεως Σερρών-Νιγρίτης, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με 

αναπηρία. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης Με προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. 

• Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, 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. 
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• Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, 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, 9 Δεκεμβρίου,  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. (9

η
 συνάντηση). 

• Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, 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. 

• Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, 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. 

• Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-12:30. 

«Γιατί Στολίζουμε έλατο Χριστούγεννα». Μια Χριστουγεννιάτικη δράση του Συλλόγου Ελληνογαλλικής 

Φιλίας Σέρρες-Fosses. Στολίζουμε ένα Χριστουγεννιάτικο έλατο διαφορετικό και μαθαίνουμε μέσα από 

διαδραστική αφήγηση και δραματοποίηση γιατί στολίζουμε έλατο στις γιορτές. Διασκεδάζουμε με 

χριστουγεννιάτικες κατασκευές και παιχνίδια και με πολλές γλυκές ευχές στα γαλλικά. Για ηλικίες 7-12 

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

• Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου,  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’ 
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δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (10

η
 

συνάντηση). 

• Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου,  ώρα  19:00. 

«Λογοτεχνικά Βραδινά». Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 

Φιλολόγων Σερρών, τη Λέσχη Ανάγνωσης, το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρρες-Fosses και τη 

Μακεδονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Σερρών – Δράμας διοργανώνει μια Δευτέρα κάθε μήνα τα Λογοτεχνικά Βραδινά, με παρουσιάσεις 

αγαπημένων λογοτεχνικών έργων και συζητήσεις. Θα πραγματοποιηθεί η 2η συνάντηση του 4
ου

 κύκλου, με 

την Δώρα Μπαγανά, φιλόλογο, και θέμα: «"Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο" του Μαρσέλ Προυστ: ένας 

συγγραφικός, εκδοτικός και αναγνωστικός άθλος». Στον 3
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. Είσοδος ελεύθερη. 

• Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου,  ώρα  19:00. 

Προβολή Συμφωνικής Συναυλίας του Andre Rieu «Χαρούμενα Γενέθλια» Συναυλία στο Μάαστριχτ. Η Δ. 

Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης συνδιοργανώνουν την Προβολή της 

Συναυλίας του Andre Rieu στην πλατεία Vrijthof στο Μάαστριχτ μαζί με την ορχήστρα Γιόχαν Στράους. 

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

• Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου, 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. 

• Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, 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. 

• Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-13:00. 

“Jingle all the way to some Christmas fun!”. Μια δράση της Μακεδονικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής 

Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών – Δράμας ( Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.) με θέμα 

χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, με κατασκευές, παιχνίδι και τραγούδι. Για ηλικίες 9-12 ετών. Με 

προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 
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• Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00-20:00. 

«Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Κατασκευάζουμε Χριστουγεννιάτικες κάρτες». Με τη Βιβλιοθηκονόμο 

Μαρία Βραχλιώτου. Θα κατασκευάσουμε παιχνιδιάρικες Χριστουγεννιάτικες κάρτες για να στείλουμε ευχές 

σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Για ηλικίες 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου, ώρα 11:30-13:00. 

«Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Κατασκευάζουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια από χαρτί». Με τη 

Βιβλιοθηκονόμο Μαρία Βραχλιώτου. Θα μάθουμε να κατασκευάζουμε ευφάνταστα χριστουγεννιάτικα 

στολίδια από χαρτί. Για ηλικίες 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00-20:00. 

Πρωτοχρονιάτικο κυνήγι θησαυρού. Με την εκπαιδευτικό Βλάχου Κλεοπάτρα. Θα λύσουμε τα μυστήρια 

των γιορτινών βιβλίων. Για ηλικίες 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

 

 

 

 

 

 

 


