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                                       «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ» 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2020 διοργανώνει 

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

δράσεις: 

 

• Σάββατο, 4 Ιανουαρίου,  ώρα  11:30- 13:00. 

«Γιορτινά παιχνιδίσματα». Με την εκπαιδευτικό Βλάχου Κλεοπάτρα. Ένα εργαστήρι με παιχνίδια και 

κατασκευές εμπνευσμένα από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Για ηλικίες 4-7 ετών. Με προεγγραφή. Στον 

1ο όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 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 τον Γεώργιο Κεχλιμπάρη, 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. 

• Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου,  ώρα  19:00. 

Προβολή Όπερας «Η ωραία Ελένη». Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης 

συνδιοργανώνουν την Προβολή της όπερας  του Ζακ Όφενμπαχ «Η ωραία Ελένη», μιας σπινθηροβόλας 

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

βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου,  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, 16 Ιανουαρίου, 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 
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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, 17 Ιανουαρίου, 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. 

• Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου, 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 τον Γεώργιο Κεχλιμπάρη, 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. 

• Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, 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 τον Γεώργιο Κεχλιμπάρη, 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, 22 Ιανουαρίου,  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, 23 Ιανουαρίου, 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. 

• Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου, 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. 

• Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, 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 τον Γεώργιο Κεχλιμπάρη, 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. 

• Τρίτη, 28 Ιανουαρίου, 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 τον Γεώργιο Κεχλιμπάρη, 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, 31 Ιανουαρίου, 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. 

 

 


