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                                       «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ» 

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

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

εξής δράσεις: 

 

• Δευτέρα 3 έως Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, 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. 

• Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου, 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. 

• Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου, ώρα 9:30 π.μ. 

Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2020. Εκδήλωση του 12
ου

 και 19
ου

 Δημοτικού για τον εορτασμό της 

παγκόσμιας ημέρας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (11 Φεβρουαρίου). Προγραμματισμένες επισκέψεις 

σχολείων. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, 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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• Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου, 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, 10 Φεβρουαρίου,  ώρα  19:00. 

Προβολή ταινίας «Πρόμαχος». Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης 

συνδιοργανώνουν την Προβολή της ταινίας «Πρόμαχος». Πρόκειται για μια ταινία ύμνος για τα γλυπτά του 

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

• Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, 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, 12 Φεβρουαρίου,  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, 13 Φεβρουαρίου, 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, 14 Φεβρουαρίου, 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  
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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, 15 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00-12:30. 

«Τι νιώθω;». Με τη Γεωργία Ρεβελτζή, εκπαιδευτικό. Ένα δημιουργικό εργαστήρι για τα συναισθήματα. Για 

ηλικίες 4-7 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, 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, 17 Φεβρουαρίου,  ώρα  19:00. 

Παρουσίαση του βιβλίου: «Οι Ρετσίνες του Βασιλιά» του Ισίδωρου Ζουργού. Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών 

και ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης, το βιβλιοπωλείο «Επικαιρότητα» και οι εκδόσεις «Πατάκης» 

συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου «Η Ρετσίνα του Βασιλιά» του Ισίδωρου Ζουργού. Θα 

παρουσιάσει το βιβλίο και θα συζητήσει με τον συγγραφέα η κα Νατάσα Δάγκου, φιλόλογος. Είσοδος 

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

• Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00. 

«Ετοιμαζόμαστε για το πέταγμα του χαρταετού». Με τη Μαρία Βραχλιώτου και τον Κωνσταντίνο 

Κωντσιλίδη. Μαθαίνουμε την τέχνη κατασκευής χαρταετού και τα μυστικά του καλύτερου πετάγματος. Για 

παιδιά δημοτικού και τους γονείς τους. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης.*(Θα χρειαστεί να 

έχετε μαζί σας ένα κουβάρι σπάγκο και 1-2 παλιές εφημερίδες). 

• Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, 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 3η συνάντηση του 4
ου

 κύκλου, με 

τη Γάλβα Βασιλική ( Σύλβα), καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, και θέμα:  Ζακ Πρεβέρ -"H 
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ποίηση είναι το πιο όμορφο ψευδώνυμο που έχουμε δώσει στη ζωή.” Ο πιο γνωστός  λαϊκός ποιητής  της 

Γαλλίας , για τον 20ο αιώνα. Μια ματιά  στη ζωή  του διάσημου  λογοτέχνη , μέσα  από  τα ποιήματα  αλλά 

και τις επιτυχίες του  στον κινηματογράφο και στο τραγούδι. Στον 3
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. Είσοδος 

ελεύθερη. 

• Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 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, 19 Φεβρουαρίου,  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. 

• Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου, 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, 24 Φεβρουαρίου, 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, 25 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00-12:00. 
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«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. 

• Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, 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, 28 Φεβρουαρίου, 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. 

 

 

 


