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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

               Λιβαδειά, 22/7/12 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 (14η εκδήλωση - 10.00) 

 

Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου, η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς οργανώνει 
μια διαδρομή στην πόλη της Λιβαδειάς ξεκινώντας με περίπατο 
κατά μήκος του ποταμού Έρκυνα, με σταθμούς στο Μουσείο 

Επαγγελμάτων, στο νεοσύστατο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης 
με το Λαογραφικό Μουσείο της και την πανέμορφη περιοχή 

της Κρύας με τις πηγές της.  

 
Η ομάδα θα ξεκινήσει από το σημείο του ποταμού που βρίσκεται 
κοντά στη βιβλιοθήκη. Κατά τη διαδρομή θα γίνεται κουβέντα με 

τα παιδιά για τα μέρη που θα περνούν κάθε φορά, και θα 
αφηγούνται ιστορίες που ενδεχομένως γνωρίζουν παιδιά και 

μεγάλοι. Θα μιλήσουν για την ιστορία της πόλης και του 

ποταμού, και τα παιδιά  θα μάθουν για την πορεία της πόλης 
στο διάβα του χρόνου με παράλληλη αναγωγή στην ιστορία του 
νερού, που ήταν και είναι, από τα μυθολογικά χρόνια και μέχρι 

σήμερα, κυρίαρχο στοιχείο και πηγή ζωής, ομορφιάς και 
πλούτου για τον τόπο μας.... Και στο τέλος, παιχνίδια με το νερό 

εκεί που έπαιζε κάποτε η παιδούλα Έρκυνα...  
 

ε, ας μην τα λέμε όλα από πριν!!! :)))  

 
Εμψυχώτρια η εκπαιδευτικός Φώφη Μπάλιου  

Για παιδιά: 10-12 ετών, με προεγγραφή, συνάντηση στη βιβλιοθήκη 
 

24 & 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 (15η & 17 η εκδήλωση – 10.00 

πμ - 1η ομάδα) 

 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 (16η εκδήλωση – 10.00 πμ - 1η ομάδα) 

 

 

 

Την Τρίτη 24/7 και την Πέμπτη 26/7, φτιάχνουμε τις δικές μας 
ιστορίες με τη βοήθεια του κουτιού των ιστοριών. Με αφορμή το 

βιβλίο που έχει επιλέξει το κάθε παιδί αφήνει ελεύθερη τη 
φαντασία του και δημιουργεί και σκηνοθετεί την ιστορία με τον 

δικό του ξεχωριστό τρόπο. 

 
Εμψυχώτρια η αρχιτέκτονας Μάρω Ρόδη  

Για παιδιά: 8-10 ετών, με προεγγραφή, 24 και 26/7/12 στην 

αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (3ος όροφος) 

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου, επικαλούμενοι λίγο την τύχη και 
περισσότερο τη γνώση και τη φαντασία, ρίχνουμε τα ζάρια του 

παιχνιδιού και αφηγούμαστε συναρπαστικές ταξιδιάρικες 
ιστορίες για κόσμους κοντινούς και μακρινούς, γνωστούς αλλά 

και φανταστικούς.... 

 
Εμψυχώτρια η νηπιαγωγός Σοφία Βασιληά  

Για παιδιά: 7-12 ετών, με προεγγραφή, 25/7/12 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (3ος όροφος)  
 

 
  

 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 (18η εκδήλωση – 10.00 πμ - 4η  ομάδα) 

 

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου,  ακόμη περισσότερα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 

να ξεφυλλίσουν τα καινούρια μας βιβλία, και μαζί με τη Χαρά θα παίξουν το 
πρωτότυπο παιχνίδι "Τα μονοπάτια των βιβλίων" με κάρτες, ανακαλύπτοντας 

τον γοητευτικό κόσμο των βιβλίων.  

 
Εμψυχώτρια η εκπαιδευτικός Χαρά Χαρχαρίδου 

Για παιδιά: 6-12  ετών, με προεγγραφή, στην αίθουσα εκδηλώσεων της 

Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (3ος όροφος) 

http://www.liblivadia.gr/
http://www.liblivadia.gr/
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Μονοκονδυλιές...  
Την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012, σε δύο εκδηλώσεις, με 

αφορμή τις μονοκονδυλιές του Πικάσο, η εμψυχώτρια-
γραφίστρια Θεανώ Χαλιώτη έμαθε στα παιδιά πολλά 

και πρωτάκουστα πράγματα: για τον μεγάλο ζωγράφο 
και τις μονοκονδυλιές του, τι είναι τέλος πάντων η 

μονοκονδυλιά, πώς μπορούν να δημιουργήσουν τα ίδια 

τα παιδιά όμορφα σχέδια με τη μία, χωρίς να σηκώσουν 
καθόλου το χεράκι τους από το χαρτί, πως μπορούν να 

τα εμπλουτίσουν και να τα μετατρέψουν σε δικά τους 

μικρά αριστουργήματα-εικόνες με πλούσια και ποικίλα 
χρώματα... Αλλά, και τους έδωσε  να καταλάβουν πόσο 

συχνά χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τη μονοκονδυλιά 

στην καθημερινή  τους ζωή χωρίς να το ξέρουν: στην 
υπογραφή τους, σε γρίφους και σπαζοκεφαλιές, σε 

σχέδια που κάνουν αφηρημένοι σε χαρτί κλπ.... 
 

       

  

Περισσότερες φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις « Μονοκονδυλιές» στη συλλογή 
της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς στο Picasaweb http://goo.gl/Lcp76 & 

http://goo.gl/RNBYC 

 

 

 

Τα μονοπάτια των βιβλίων (3η ομάδα) 

 

 

 

 

Την Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012  στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς μέσα από ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό παιχνίδι "Τα μονοπάτια των 
βιβλίων", μια τρίτη ομάδα παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να ξεφυλλίσουν και να διαβάσουν τα νέα 

βιβλία της Βιβλιοθήκης, με την καθοδήγηση της εμψυχώτριας-εκπαιδευτικού Χαράς Χαρχαρίδου.  

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες στοχεύοντας στη νίκη συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς,  βρίσκοντας ποιο 
βιβλίο αντιστοιχεί στο ζητούμενο θέμα, στον ήρωα, στον τίτλο του βιβλίου, αλλά και ακόμα μαντεύοντας και αποκωδικοποιώντας την 

παντομίμα της αντίπαλης ομάδας που περιέγραφε παραστατικά το αναζητούμενο βιβλίο. 

Περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση «Τα μονοπάτια των βιβλίων (3η ομάδα)» στη συλλογή της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς στο Picasaweb 

http://goo.gl/bls9g 

 

 

Η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς ευχαριστεί θερμά τις εμψυχώτριες Θεανώ Χαλιώτη, Χαρά Χαρχαρίδου και τις εθελόντριες Μαρία 

Ζαχαριάδου, Γκέλη Τσιφή, Μαρία Παπαλουκά, Λία Μήλιου και Κατερίνα Κώτσου για την πολύτιμη προσφορά τους. 
 

 

 

http://goo.gl/Lcp76
http://goo.gl/RNBYC
http://goo.gl/ARpu7
http://goo.gl/bls9g
http://www.liblivadia.gr/

