
“Ένας από τους λόγους που δεν έχω βρεθεί ποτέ σ’ 

αυτή την καρέκλα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. 

Νιώθω ότι δεν κάνω διάλογο, αλλά εξασκούμαι στην 

σοφιστεία. Όλοι εσείς στην απέναντι καρέκλα, 

αμφισβητείτε πάντα ό,τι σας λένε; Ή προτιμάτε να το 

αμφισβητήσει μόνος του ο πελάτης; Θέλετε να 

πετύχετε κάτι όταν μας μπερδεύετε περισσότερο; 

Εσείς τι περιμένετε από αυτή τη συνεδρία;” Είχε 

θυμώσει. Στ’ αλήθεια είχε πάρει φωτιά. Ήξερε πολύ 

καλά από την αρχή ότι ο λόγος που απέφευγε την 

ψυχοθεραπεία ήταν ότι θεωρούσε τη μέθοδο αργή και 

αναποτελεσματική. Και το πιο σημαντικό. Μάταιη. 

Μπορούσε να μιλάει ώρες με την Φανή Τάδε και να 

μην βγαίνει πουθενά. Και μετά να κοιτάξει πάλι 

κάποιον άλλον στα μάτια και το μυαλό του να φύγει 

και να τον αφήσει με αυτές τις εικόνες από το 

πουθενά. Αυτό τον έκανε έξαλλο. Και

προκαταβολικά απογοητευμένο.

“Σας έχετε θυμώσει τόσο πολύ λοιπόν Τομ με το 

γεγονός ότι βλέπετε ‘εικόνες’;

Και έχετε ήδη αποφασίσει πώς θα σας τιμωρήσετε ή 

θέλετε βοήθεια”; Ο τόνος της ειχε κάτι το ειρωνικό, 

αλλά για έναν περίεργο λόγο, είχε μαζί και

κάτι το καθαρό, το απλό. Φαινόταν σα να τον ‘γείωνε’ 

κάνοντας το πρόβλημα

να μοιάζει μικρότερο, λιγότερο σημαντικό. “Δεν 

ψάχνω να τιμωρήσω κανέναν,” είπε χαμηλώνοντας 

τον τόνο του. “Θάθελα πάρα πολύ να ξαναπάρω το 

τιμόνι του μυαλού μου. Αυτό είναι το

θέμα μου και συγγνώμη αν το λέω πιο έντονα απ’ ό,τι 

πρέπει.” “Η λέξη έλεγχος είναι πολύ παρούσα στο 

λεξιλόγιό σας Τομ. Σας αρέσει αυτό;” “Ο έλεγχος 

είναι αυτό που μούφτιαξε τη ζωή. Στη δουλειά μου 

χωρίς έλεγχο, μπορεί να πέσει το ταβάνι στο κεφάλι 

σας. Το εννοώ κυριολεκτικά. Είμαι αρχιτέκτονας.”

“Και σαν αρχιτέκτονας δεν έχετε ‘εικόνες’ που δεν 

υπάρχουν στο μυαλό σας;” “Εννοείται, αλλά αυτές 

είναι επίτηδες. Ξέρετε, χωρίς φαντασία δεν 

δημιουργείς ένα έργο. Άλλο φαντασία, άλλο...” είπε 

χτυπώντας τα δάχτυλα του χεριού του στο κεφάλι. 

“Αλήθεια Τομ; Γιατί για κάποιους φαντασία είναι να 

χάνεις την αίσθηση της πραγματικότητας, να 

βρίσκεσαι σε άλλους χώρους, ενώ είσαι εδώ, να 

μπαίνεις στο χώρο των ιδεών για να αλλάξεις κάτι που 

είναι συνηθισμένο ή όπως θεωρείται από τους 

πολλούς ‘φυσιολογικό’. Σας θυμίζει λίγο το πώς 

ορίζετε εσείς το μη φυσιολογικό;” “Καταλαβαίνετε 

πολύ καλά τι εννοώ. Άλλο αυτό που πας να πετύχεις 

για ένα σκοπό, άλλο το ανεξέλεγκτο παιχνίδι του νου 

που φλασάρει κατά τη δική του βούληση και καθόλου 

κατά τη δική μου. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία. Δεν 

είμαι κατά της φαντασίας. Αρνούμαι να είμαι σαν 

αυτούς που ‘τάχουν χαμένα’. Ίσως

να μην μπορώ να σας δώσω να το καταλάβετε.  

2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αλλά αυτό που μου συμβαίνει δεν το χρειάζομαι. 

Γι’αυτό βρίσκομαι εδώ. Για να το κατανοήσω και να 

φύγω από αυτό. Αν δεν μπορείτε να με βοηθήσετε, ή 

αν δεν θέλετε, πείτε μου το τώρα που είναι ακόμα 

πρώτο ραντεβού. Είναι βέβαιο, ότι υπάρχουν πολλοί 

20 εκεί έξω συνάδελφοί σας, ή ανταγωνιστές σας ή 

όπως αλλιώς τους λέτε που θα ήταν πρόθυμοι να το 

παλέψουν μαζί μου. Εγώ έτσι κι αλλιώς, αυτό το 

πρόβλημα θα το λύσω. Είμαι αποφασισμένος και θα 

κάνω τα πάντα, μέχρι να νιώσω ξανά αυτό που 

ονομάζω εγώ ‘φυσιολογικός’. Ακόμα κι αν για σας 

δεν ισχύει ο όρος.” Ο Τομ είχε αφήσει τα μπλοκ με τα 

σκίτσα του και μιλούσε έντονα και αποφασιστικά. 

Είχε εντυπωσιαστεί και ο ίδιος με τον τόνο του και με 

ένα αίσθημα ψυχραιμίας και καθαρότητας σκοπού 

που τον είχε κατακλύσει ολόκληρο. Απέφευγε ακόμα 

το βλέμα της Φανής, αλλά είχε τον έλεγχο και

ένιωθε ήδη πιο κύριος του εαυτού του. “Αν σας 

ξαναρωτούσα αυτή τη στιγμή γιατί είστε εδώ θα μου 

απαντούσατε πάλι ότι δεν ξέρετε;” “Θα σας 

απαντούσα ότι είμαι εδώ για να πάρω απαντήσεις και 

να καταλάβω αυτό που μου συμβαίνει” άκουσε τον 

εαυτό του να λέει ο Τομ. “Τότε μπορούμε να κάνουμε 

δουλειά μαζί” απάντησε η Φανή. “Και όσον

αφορά αυτό που με ρωτήσατε την ώρα που τα είχατε 

βάλει με τους ΨΙ όλων

των ειδικοτήτων, με μένα και φυσικά με τον εαυτό 
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50 εκδηλώσεις 
 

 
17 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί  
Η σκακιέρα των βιβλίων, συνάντηση 1η 
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης. 
Με τη Γκέλη Τσιφή 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. (4 συναντήσεις) 
 
 
 
17 Ιουνίου, 6:00-8:00 το απόγευμα 
Όλα τα χρώματα οδηγούν στη Βιβλιοθήκη 
Έλα να φτιάξουμε με χρωματιστές  πατούσες την ανακοίνωση για την  καλοκαιρινή εκστρατεία. 
Στη βεράντα της Βιβλιοθήκης.  Για παιδιά όλων των ηλικιών. Με προεγγραφή.  
 
 
 
18 Ιουνίου, 6:00-8:00 το απόγευμα 
Βάφουμε πολλά μέτρα χαρτί  
Με μεγάλα πινέλα και βούρτσες βουτάμε στα χρώματα και βάφουμε χαρτί μεγάλο όσο ένα 
σεντόνι. 
Στη βεράντα της Βιβλιοθήκης.  Για παιδιά όλων των ηλικιών. Με προεγγραφή.  
 
 

 

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2013 

 
Ψηφίζω το αγαπημένο 

μου χρώμα 
Σε όλη τη διάρκεια της 

καλοκαιρινής εκστρατείας 
ελάτε στη Βιβλιοθήκη να 

ψηφίσετε το αγαπημένο σας 
χρώμα. 

 
 

Φτιάχνοντας το 
πολύχρωμο 

πάτσγουορκ της 
Βιβλιοθήκης 

Κάθε παιδί που παίρνει μέρος 
στην εκστρατεία θα πρέπει 
την 1

η
 φορά να φέρει ένα 

μικρό κομμάτι ύφασμα. Το 
πολύχρωμο χαλί που θα 

φτιάξουν θα γίνει η σημαία 
της εκστρατείας. 

 

Το μομπίλ των βιβλίων 
κατασκευάζουμε ένα μομπίλ 
που θα περιλαμβάνει τους 
ήρωες, τις λέξεις, τα βιβλία 

που διαβάζουμε αυτό το 
καλοκαίρι με αφορμή τα 

χρώματα. 

 

 

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2013 
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19 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Χρωματιστή παραμυθοσαλάτα 
Πολύχρωμες ιστορίες από την παράδοσή μας. 
Με το Γιώργο Λάιο 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με 
προεγγραφή.  
 
19 Ιουνίου, 12:00-2:00 το μεσημέρι 
Τα χρώματα όλων των φυλών του κόσμου 
Φοράμε τα χρωματιστά καπέλα της βιβλιοθήκης και 
αφηγούμαστε ιστορίες απ’ όλες τις φυλές του κόσμου. 
Με το Γιώργο Λάιο 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.  
 
20 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Πράσινοι ντεντέκτιβ  
Τα παιδιά της Βιβλιοθήκης «πρασινίζουν» την πόλη τους. 
Στη  Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.   
 
21 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Συναντιόμαστε τις Παρασκευές Ιουνίου και Ιουλίου και 
παίζουμε τα επιτραπέζια παιχνίδια της Βιβλιοθήκης, 
συνάντηση 1η 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (6 
συναντήσεις) 
 
25 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Φίλοι!...Φως φανάρι. Για την ακρίβεια κόκκινο φανάρι!, 
συνάντηση 1η 
Θα  διαβάσουμε το βιβλίο της Φρατζέσκας Αλεξοπούλου- 
Πετράκη «Φίλοι!...Φως φανάρι», εκδ. Παπαδόιπουλος, και θα 
συζητήσουμε με τα παιδιά τρόπους μη λεκτικής επικοινωνίας. 
Με τη Θεανώ Χαλιώτη 
Στη βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή (2 
συναντήσεις) 
 
26 Ιουνίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας 
Διαβάζουμε το βιβλίο και ζωγραφίζουμε και φτιάχνουμε ένα 
μεγάλο παρδαλό ελέφαντα από μικρά χαρτάκια που θα 
ζωγραφίσουν τα παιδιά. 
Με τη Νάνα Φλώρου 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με 
προεγγραφή.  
 
26 Ιουνίου, 12:00-2:00 το μεσημέρι 
Το μικρό μπλε και το μικρό κίτρινο  
Παρακολουθούμε δύο βούλες από χρώμα που αφηγείται ο 
Λέο Λιόννι και μιλάμε για κύρια και δευτερεύοντα χρώματα. 
Με τη Θεανώ Χαλιώτη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.  
 
27 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Οι σκιές χάθηκαν!, συνάντηση 1η 
Τα ζώα κρύβονται μέσα σε ένα πολύχρωμο περιβάλλον, 
κρύβονται μέσα στις ζωγραφιές μας. 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-9 ετών. Με προεγγραφή. (2 
συναντήσεις) 

28 Ιουνίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Συναντιόμαστε τις Παρασκευές Ιουνίου και Ιουλίου και 
παίζουμε τα επιτραπέζια παιχνίδια της Βιβλιοθήκης, 
συνάντηση 2

η
 

Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε ιστορίες για χρώματα 
Ρίχνουμε τα ζάρια των ιστοριών και αρχίζει η ιστορία μας που 
πρέπει να περιλαμβάνει κι ένα πολύχρωμο αντικείμενο. 
Με τη Νάνα Φλώρου 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με 
προεγγραφή. (6 συναντήσεις) 
 
1 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Η σκακιέρα των βιβλίων, συνάντηση 2η 
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης. 
Με τη Γκέλη Τσιφή 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. (4 
συναντήσεις) 
 
1 Ιουλίου, 6:00-8:00 το απόγευμα 
Χρώματα και εικόνες στους τοίχους της βιβλιοθήκης, 
συνάντηση 1η 
Φιγούρες και εικόνες από τα νέα μας βιβλία στους τοίχους 
της βιβλιοθήκης. 
Με το Μπάμπη Χολετσίδη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή (2 
συναντήσεις) 
 
2 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Θεατρικό εργαστήρι, συνάντηση 1η 
Ζωντανεύοντας τον φανταστικό κόσμο των καινούργιων μας 
βιβλίων! 
Με τη Γιώτα Νταλιάνη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή (4 
συναντήσεις) 
 
3 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Ουράνιο τόξο: Μύθοι και πειράματα 
Ο μύθος της Ίριδας, η κιβωτός του Νώε και πίσω από όλα 
αυτά μια θαυμαστή ιδιότητα του φωτός. 
Με τη Νάνα Φλώρου 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή 
 
3 Ιουλίου, 12:00-2:00 το μεσημέρι 
Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε του σπιτιού μας, 
συνάντηση 1η 
Ένα παιχνίδι που μαθαίνει στα παιδιά την ανακύκλωση - 
επαναχρησιμοποίηση. 
Με τη Σώτη Βαγενά 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (3 
συναντήσεις) 
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4 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Το Φώτο-κομικ στη Βιβλιοθήκη μας, συνάντηση 1η 
Βρίσκουμε ένα θέμα, τραβάμε φωτογραφίες, γράφουμε μια 
ιστορία. Το φώτο-κομικ μας είναι έτοιμο! 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 10-12 ετών. Με προεγγραφή. (3 
συναντήσεις) 
 
5 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Συναντιόμαστε τις Παρασκευές Ιουνίου και Ιουλίου και 
παίζουμε τα επιτραπέζια παιχνίδια της Βιβλιοθήκης, 
συνάντηση 3η 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (6 
συναντήσεις) 
 
8 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Η σκακιέρα των βιβλίων, συνάντηση 3η 
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης. 
Με τη Γκέλη Τσιφή 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. (4 
συναντήσεις) 
 
8 Ιουλίου, 6:00-8:00 το απόγευμα 
Χρώματα και εικόνες στους τοίχους της βιβλιοθήκης, 
συνάντηση 2η 
Φιγούρες και εικόνες από τα νέα μας βιβλία στους τοίχους 
της βιβλιοθήκης. 
Με το Μπάμπη Χολετσίδη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή (2 
συναντήσεις) 
 
9 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Θεατρικό εργαστήρι, συνάντηση 2η 
Ζωντανεύοντας τον φανταστικό κόσμο των καινούργιων μας 
βιβλίων! 
Με τη Γιώτα Νταλιάνη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή (4 
συναντήσεις) 
 
9 Ιουλίου, 12:00-2:00 το μεσημέρι 
Η ιστορία του μαύρου 
Ψάχνουμε, βρίσκουμε, μαζεύουμε βιβλία, εικόνες, 
αντικείμενα και φτιάχνουμε τη χρονογραμμή του μαύρου. 
Στη βιβλιοθήκη . Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή 
Με τη Βασιλική Νιαβή 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.  
 
10 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Το κουτί με τις ιστορίες ταξιδεύει στην πράσινη Ιρλανδία 
Τι θα έβαζες μέσα σ΄ ένα κουτί που ανοίγοντάς το θα 
μπορούσε να σε ταξιδέψει σε μια διαφορετική χώρα; 
Με τη Σώτη Βαγενά 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (4 
συναντήσεις) 
 
 
 
 

11 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Φίλοι!...Φως φανάρι. Για την ακρίβεια κόκκινο φανάρι!, 
συνάντηση 2η 
Θα  διαβάσουμε το βιβλίο της Φρατζέσκας Αλεξοπούλου- 
Πετράκη «Φίλοι!...Φως φανάρι», εκδ. Παπαδόιπουλος, και θα 
συζητήσουμε με τα παιδιά τρόπους μη λεκτικής επικοινωνίας. 
Με τη Θεανώ Χαλιώτη 
Στη βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή (2 
συναντήσεις) 
 
12 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Συναντιόμαστε τις Παρασκευές Ιουνίου και Ιουλίου και 
παίζουμε τα επιτραπέζια παιχνίδια της Βιβλιοθήκης, 
συνάντηση 4η  
Τα ζάρια των ιστοριών: Λέμε ιστορίες για χρώματα 
Ρίχνουμε τα ζάρια των ιστοριών και αρχίζει η ιστορία μας που 
πρέπει να περιλαμβάνει κι ένα πολύχρωμο αντικείμενο 
Με τη Σοφία Βασιληά 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (6 
συναντήσεις) 
 
15 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Η σκακιέρα των βιβλίων, συνάντηση 4η 
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης. 
Με τη Γκέλη Τσιφή 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. (4 
συναντήσεις) 
 
16 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Θεατρικό εργαστήρι, συνάντηση 3η 
Ζωντανεύοντας τον φανταστικό κόσμο των καινούργιων μας 
βιβλίων! 
Με τη Γιώτα Νταλιάνη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με 
προεγγραφή (4 συναντήσεις) 
 
17 Ιουλίου, 10:00-11:15 το πρωί 
Πολύ χρώμα λίγο κόστος 
Στην γκρίζα πόλη το χρώμα έχει παραληφθεί λόγω κόστους. 
Ελάτε να χρωματίσουμε την ζωή τους και να φτιάξουμε μια 
πολύχρωμη πόλη. 
Με τη Μαρία Ρόδη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά από 7-14 ετών. Με προεγγραφή. 
 
17 Ιουλίου, 11:45-13:00 το μεσημέρι 
Τοιχογραφία/Καλλιγραφία 
Γράφουμε ή χρωματίζουμε μια λέξη που αγαπάμε, ένα 
σχέδιο… το όνομά μας καλλιγραφικά… πάνω στις τυφλές 
όψεις των κτιρίων. 
Με τη Μαρία Ρόδη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 6-16 ετών. Με προεγγραφή.  
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18 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Οι πολύχρωμες αρκούδες της Ζαμονίας 
Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο Walter Moers «Οι 
13 1/2 ζωές του Μπλε Αρκούδου» και φτιάχνουμε 
πολύχρωμες αρκούδες. 
Με τη Νάνα Φλώρου 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 6-10 ετών. Με προεγγραφή.  
 
19 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Συναντιόμαστε τις Παρασκευές Ιουνίου και Ιουλίου και 
παίζουμε τα επιτραπέζια παιχνίδια της Βιβλιοθήκης, 
συνάντηση 5η  
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (6 
συναντήσεις) 
 
23 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Θεατρικό εργαστήρι, συνάντηση 4η 
Ζωντανεύοντας τον φανταστικό κόσμο των καινούργιων μας 
βιβλίων! 
Με τη Γιώτα Νταλιάνη 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με 
προεγγραφή (4 συναντήσεις) 
 
24 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Χρωματιστές ιστορίες  
Φοράμε τα χρωματιστά καπέλα της βιβλιοθήκης και 
αφηγούμαστε ιστορίες φτιαγμένες από χρώμα. 
Με τη Σοφία Βασιληά 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με 
προεγγραφή.  
 
25 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Το Φώτο-κομικ στη Βιβλιοθήκη μας, συνάντηση 2η 
Βρίσκουμε ένα θέμα, τραβάμε φωτογραφίες, γράφουμε μια 
ιστορία. Το φώτο-κομικ μας είναι έτοιμο! 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 10-12 ετών. Με προεγγραφή. (3 
συναντήσεις) 
 
26 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Συναντιόμαστε τις Παρασκευές Ιουνίου και Ιουλίου και 
παίζουμε τα επιτραπέζια παιχνίδια της Βιβλιοθήκης, 
συνάντηση 6η  
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (6 
συναντήσεις) 
 
29 Ιουλίου, 6:00-8:00 το απόγευμα 
Graffiti στη Βιβλιοθήκη, συνάντηση 1η 
Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο… 
Με τον Κώστα Ηλιάδη 
Στη βεράντα της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 8-14 ετών. Με 
προεγγραφή.  (2 συναντήσεις) 
 
 
 
 
 
 

30 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Το κόκκινο των παραμυθιών δεν ξεθωριάζει ποτέ 
Ψάχνουμε όλους τους κόκκινους ήρωες και τους βάζουμε να 
συναντηθούν σε ένα κολάζ και μια παραμυθοσαλάτα 
Με τη Σοφία Βασιληά 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.  
 
31 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Ο καλλιτέχνης που ζωγράφισε ένα μπλε άλογο 
Διαβάζουμε το βιβλίο του Έρικ Καρλ, γνωρίζουμε το ζωγράφο 
Φραντς Μαρκ και ζωγραφίζουμε ζώα με το δικό του τρόπο. 
Με τη Θεανώ Χαλιώτη 
Στη  Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.  
 
2 Σεπτεμβρίου, , 6:00-8:00 το απόγευμα  
Graffiti στη Βιβλιοθήκη, συνάντηση 2η 
Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο… 
Με τον Κώστα Ηλιάδη 
Στη  βεράντα της Βιβλιοθήκης. Για παιδιά 8-14 ετών. Με 
προεγγραφή.  (2 συναντήσεις) 
 
3 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Πώς να κάνεις τα πάντα – Η ομάδα κατασκευών της 
βιβλιοθήκης, συνάντηση 1η 
Συναντιόμαστε τις  Τρίτες του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 
και κατασκευάζουμε ό,τι βάζει ο νους σας και δεν βαριόμαστε 
ποτέ! 
Με τη Θεανώ Χαλιώτη 
Στο παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης.  Για παιδιά 6-14 ετών. Με 
προεγγραφή. (2 συναντήσεις) 
 
4 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Τα  φαντάσματα είναι άσπρα 
Διαβάζουμε βιβλία με φαντάσματα και κατασκευάζουμε τα 
άσπρα φαντασματάκια της βιβλιοθήκης μας. 
Με το Γιώργο Λάιο 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.  
 
5 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε του σπιτιού μας, 
συνάντηση 2η 
Ένα παιχνίδι που μαθαίνει στα παιδιά την ανακύκλωση - 
επαναχρησιμοποίηση. 
Με τη Σώτη Βαγενά 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (3 
συναντήσεις) 
 
6 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Οι σκιές χάθηκαν!, συνάντηση 2η 
Τα ζώα κρύβονται μέσα σε ένα πολύχρωμο περιβάλλον, 
κρύβονται μέσα στις ζωγραφιές μας. 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-9 ετών. Με προεγγραφή. (2 
συναντήσεις) 
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Δηλώστε έγκαιρα 
συμμετοχή! 

Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας 
στα τηλ. 22610.89975 & 

89970 
ή επισκεφτείτε τη 

Βιβλιοθήκη 
 

9 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε του σπιτιού μας, 
συνάντηση 3η 
Ένα παιχνίδι που μαθαίνει στα παιδιά την ανακύκλωση - 
επαναχρησιμοποίηση. 
Με τη Σώτη Βαγενά 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. (3 
συναντήσεις) 
 
10 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Πώς να κάνεις τα πάντα – Η ομάδα κατασκευών της 
βιβλιοθήκης, συνάντηση 2η 
Συναντιόμαστε τις  Τρίτες του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 
και κατασκευάζουμε ό,τι βάζει ο νους σας και δεν βαριόμαστε 
ποτέ! 
Με τη Θεανώ Χαλιώτη 
Στο παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης.  Για παιδιά 6-14 ετών. Με 
προεγγραφή. (2 συναντήσεις) 
 
11 Σεπτεμβρίου, 5:30-7:30 το απόγευμα 
Έχασα το χρώμα μου και ψάχνω να το βρω 
Διαβάζουμε το βιβλίο της Λίζας Βάρβογλη «Έχασα το χρώμα 
μου και ψάχνω να το βρω», εκδ. Καστανιώτη, και 
προσπαθούμε να καταλάβουμε τον απορημένο χαμαιλέοντα. 
Με το Γιώργο Λάιο 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά προσχολικής  ηλικίας. Με 
προεγγραφή.  
 
12 Σεπτεμβρίου, 5:30-7:30 το απόγευμα 
Το Φώτο-κομικ στη Βιβλιοθήκη μας, συνάντηση 3η 
Βρίσκουμε ένα θέμα, τραβάμε φωτογραφίες, γράφουμε μια 
ιστορία. Το φώτο-κομικ μας είναι έτοιμο! 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά 10-12 ετών. Με προεγγραφή. (3 
συναντήσεις) 
 
12 Σεπτεμβρίου , 5:30-7:30 το απόγευμα 
Φτιάχνουμε το πάτσγουορκ της βιβλιοθήκης 
Με τα τα χρωματιστά κουρελάκια που θα μας έχουν φέρει τα 
παιδιά κατά τη διάρκεια όλου του καλοκαιριού θα φτιάξουμε 
την πολύχρωμη σημαία της καλοκαιρινής εκστρατείας. 
Με τη Φιλιώ Χαλιώτη 
Στη βιβλιοθήκη. Για παιδιά 8-12 ετών . Με προεγγραφή 
 
13 Σεπτεμβρίου, 5:30-7:30 το απόγευμα 
Το μομπίλ των βιβλίων 
Κατασκευάζουμε ένα μομπίλ που θα περιλαμβάνει τους 
ήρωες, τις λέξεις, τα βιβλία που διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι 
με αφορμή τα χρώματα. 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
Στη Βιβλιοθήκη. Για παιδιά όλων των ηλικιών. Χωρίς 
προεγγραφή.  
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