
 

19 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια κουφάλα δζντρου  
Ο Αλατάκθσ και ο Ξυδάκθσ ςε 
περιπζτειεσ ςτο δάςοσ. 
Μια φορά τθν εβδομάδα θ 
βιβλιοκικθ γίνεται θ κουφάλα 
δζντρου του παραμυκιοφ. Μζςα 
ςτθν κουφάλα ηουν μικρά και 
μεγαλφτερα ηωάκια, βρίςκουν 
καταφφγιο κατατρεγμζνοι ιρωεσ 
παραμυκιών. 
Με τθ δαςκάλα Βαςιλικι 
Μπιςμπίκθ. 
Για παιδιά 4 – 7 ετών. Με 
προεγγραφι.   
 
22 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι ο 
χάρτθσ του κόςμου 
Αποτυπώνουμε τθ βιβλιοκικθ μασ 
ςαν ζνα μεγάλο χάρτθ. Ζχει τα δάςθ 
του με τα παραμφκια τουσ, τισ 
πεδιάδεσ και τισ κάλαςςεσ με τα 
βιβλία φυςικών επιςτθμών, τα 
βουνά του με τα βιβλία ιςτορίασ.  
Με τθ φιλόλογο Αικατερίνθ 
Μπαλαοφρα. 
Για παιδιά από 8  ετών. Με 
προεγγραφι.   
 
23 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια κουφάλα δζντρου  
Πταν ζνα λαγουδάκι αποφαςίηει ν’ 
άλλάξει ςπίτι. 
Μια φορά τθν εβδομάδα θ 
βιβλιοκικθ γίνεται θ κουφάλα 
δζντρου του παραμυκιοφ. Μζςα 
ςτθν κουφάλα ηουν μικρά και 
μεγαλφτερα ηωάκια, βρίςκουν 
καταφφγιο κατατρεγμζνοι ιρωεσ 
παραμυκιών. 
Με τθ διαχειρίςτρια πολιτιςμικοφ 
περιβάλλοντοσ και νζων 
τεχνολογιϊν Αντιγόνθ Τριχιά. 
Για παιδιά από 4-7 ετών. Με 
προεγγραφι. 
 
24 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια κουφάλα δζντρου 
Σο ςπίτι τθσ Γουίννι – ο – Πουφ. 
Μια φορά τθν εβδομάδα θ  

βιβλιοκικθ γίνεται θ κουφάλα 
δζντρου του παραμυκιοφ. Μζςα 
ςτθν κουφάλα ηουν μικρά και 
μεγαλφτερα ηωάκια, βρίςκουν 
καταφφγιο κατατρεγμζνοι ιρωεσ 
παραμυκιών. 
Με τθ δαςκάλα Στζλλα Ζαλοκϊςτα.  
Για παιδιά από 4-7 ετών. Με 
προεγγραφι. 
 
25 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
ζνα καταφφγιο φανταςτικϊν φίλων  
Πολλοί ιρωεσ ςτισ ιςτορίεσ ζχουν 
ζνα φανταςτικό φίλο που τουσ 
βοθκάει ςτισ  περιπζτειεσ τουσ. Όλοι 
οι φανταςτικοί φίλοι είναι κρυμμζνοι 
ςτθ βιβλιοκικθ και  τουσ 
ανακαλφπτουμε παίρνοντασ μζροσ ς’ 
ζνα παιχνίδι κθςαυροφ. 
Με τθν ψυχολόγο Βίκυ Στζκα. 
Συνδιοργάνωςθ με το Κζντρο 
Ρρόλθψθσ τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Ευρυτανίασ «ΑΛΚΥΟΝΗ» 
ςτα πλαίςια των δράςεϊν του για 
τθν Ραγκόςμια μζρα κατά των 
Ναρκωτικϊν – 26θ Ιουνίου. 
Για παιδιά 6 – 12 ετών. Με 
προεγγραφι. Μζχρι 15 παιδιά. 
 
26 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια γζφυρα 
Με ζνα παιχνίδι γεφυρώνουμε τθ 
λογοτεχνία με τα μακθματικά, τθν 
τζχνθ με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, τθ 
μαγειρικι με τα παραμφκια.  
Με τθ δαςκάλα Στζλλα Ζαλοκϊςτα.  
Για παιδιά 7-10 ετών. Με 
προεγγραφι.  
 
29 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί  
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
ζνα μουςείο προςωπικοτιτων  
Με οδθγό τισ βιογραφίεσ διάςθμων 
προςώπων τθσ ιςτορίασ φτιάχνουμε 
μια  ζκκεςθ με φωτογραφίεσ και 
αφθγιςεισ για τα παιδικά τουσ 
χρόνια. Θ ζκκεςθ κα  ςυμπλθρωκεί 
από τισ αφθγιςεισ των παιδιών 
που μπορεί κάποτε να μείνουν ςτθν  
ιςτορία. 
Με τθν κοινωνιολόγο Θεοδϊρα 
Λαδοποφλου. 

Για παιδιά 8 -12 ετών. Με 
προεγγραφι.  
 
 30 Ιουνίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι μια 
φανταςτικι χϊρα των ηϊων 
Φτιάχνουμε ςτθ βιβλιοκικθ μια 
ζκκεςθ όλων των ηώων που 
πρωταγωνιςτοφν ςτισ ιςτορίεσ.  Ο 
Μπαγκίρα, ο Γουίννι, ο Μόμπυ Ντικ, 
θ Χζντβιχ, ο Αςλάν, ο κφριοσ Φοξ κα 
βρεκοφν όλοι μαηί και κα ξεκινιςουν 
μια ςυηιτθςθ για το τι ςθμαίνει να 
είςαι  ηώο - πρωταγωνιςτισ ςε ζνα  
βιβλίο λογοτεχνίασ. 
Με τθ δαςκάλα Βαςιλικι 
Μπιςμπίκθ. 
Για παιδιά 6- 10 ετών. Με 
προεγγραφι.  
 
1 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια κουφάλα δζντρου 
Η Ρίπθ Φακιδομφτθ προςκαλεί 
τουσ φίλουσ τθσ για τςάι. 
Μια φορά τθν εβδομάδα θ 
βιβλιοκικθ γίνεται θ κουφάλα 
δζντρου του παραμυκιοφ. Μζςα 
ςτθν κουφάλα ηουν μικρά και 
μεγαλφτερα ηωάκια, βρίςκουν 
καταφφγιο κατατρεγμζνοι ιρωεσ 
παραμυκιών. 
Με τθ φοιτιτρια Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ Καββαδία Αγλαΐα. 
Για παιδιά 4-7 ετών. Με 
προεγγραφι.  
 
2 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια μθχανι του χρόνου – Οι 
αρχαίοι Αιγφπτιοι 
Μπαίνουμε ςτθ βιβλιοκικθ – 
μθχανι του χρόνου και βγαίνουμε 
ςτθν εποχι των  αρχαίων 
Αιγυπτίων. Σι ροφχα φοράμε, τι 
φαγθτά τρώμε, πώσ χτίηουμε τισ  
πυραμίδεσ, ςε τι κεοφσ 
πιςτεφουμε. Θ βιβλιοκικθ κα μασ 
δώςει τισ απαντιςεισ. 
Με τθ φοιτιτρια Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ Καββαδία Αγλαΐα. 
Για παιδιά 7 – 10 ετών. Με 
προεγγραφι.  
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3 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια κουφάλα δζντρου 
Η ιςτορία ενόσ τυχεροφ ςτρατιϊτθ. 
Μια φορά τθν εβδομάδα θ 
βιβλιοκικθ γίνεται θ κουφάλα 
δζντρου του παραμυκιοφ. Μζςα 
ςτθν κουφάλα ηουν μικρά και 
μεγαλφτερα ηωάκια, βρίςκουν 
καταφφγιο κατατρεγμζνοι ιρωεσ 
παραμυκιών 
Με τθν ψυχολόγο Αλίκθ Κοςμά. 
Για παιδιά 4-7 ετών. Με 
προεγγραφι. 
 
6 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια μθχανι του χρόνου – Η 
προϊςτορία 
Μπαίνουμε ςτθ βιβλιοκικθ – 
μθχανι του χρόνου και βγαίνουμε 
ςτισ ςπθλιζσ των προϊςτορικών 
ανκρώπων. Ηωγραφίηουμε ςτουσ 
τοίχουσ τθσ ςπθλιάσ, ανάβουμε 
φωτιά και λζμε ιςτορίεσ, βγαίνουμε 
για να κυνθγιςουμε ζνα μαμοφκ. 
Με τθ φοιτιτρια Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ Ελζνθ Ραπαροϊδάμθ. 
Για παιδιά 4-7 ετών. Με 
προεγγραφι 
 
7 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι το 
ατελιζ του Αλζξθ Ακρικάκθ  
Μετατρζπουμε τθ βιβλιοκικθ ςτο 
ατελιζ του ηωγράφου Αλζξθ 
Ακρικάκθ, ηωγραφίηουμε βαλίτςεσ 
με το δικό του τρόπο και γράφουμε 
μικρά ποιιματα  εμπνευςμζνα από 
τουσ τίτλουσ των ζργων του. 
Με τθ φιλόλογο Αικατερίνθ 
Μπαλαοφρα. 
Για παιδιά 6-12 ετών. Με 
προεγγραφι.   
 
8 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια κουφάλα δζντρου … 
Μια κυνθγθμζνθ πριγκίπιςςα 
βρίςκει καταφφγιο 
ςτο δάςοσ ςε μια κουφάλα 
δζντρου. 
Μια φορά τθν εβδομάδα θ 
βιβλιοκικθ γίνεται θ κουφάλα 
δζντρου του παραμυκιοφ. Μζςα 
ςτθν κουφάλα ηουν μικρά και 
μεγαλφτερα ηωάκια, βρίςκουν 
καταφφγιο κατατρεγμζνοι ιρωεσ  

παραμυκιών. 
Με τθ διαχειρίςτρια πολιτιςμικοφ 
περιβάλλοντοσ και νζων 
τεχνολογιϊν Αντιγόνθ Τριχιά. 
Για παιδιά 4 – 7 ετών. Με 
προεγγραφι.   
  
10 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι το 
ατελιζ του Ράουλ Κλζ  
Μετατρζπουμε τθ βιβλιοκικθ ςτο 
ατελιζ του Ελβετοφ ηωγράφου 
Πάουλ Κλζ, ηωγραφίηουμε με τον 
δικό του τρόπο και γράφουμε μικρά 
ποιιματα εμπνευςμζνα  από τουσ 
τίτλουσ των ζργων του. 
Με τθ φοιτιτρια Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ Ελζνθ Ραπαροϊδάμθ. 
Για παιδιά 6-12 ετών. Με 
προεγγραφι. 
 
13 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια μθχανι του χρόνου – Οι 
πειρατζσ 
Μπαίνουμε ςτθ βιβλιοκικθ – 
μθχανι του χρόνου και βγαίνουμε 
πάνω ς’ ζνα  πειρατικό καράβι ςτθν 
εποχι των πειρατών.  Ετοιμαηόμαςτε 
για ρεςάλτο, μοιράηουμε τα λάφυρά 
μασ, περνάμε μια μζρα αρμενίηοντασ 
ςτισ κάλαςςεσ. 
Με τθ φοιτιτρια Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ Σταυροφλα 
Κωςτοποφλου.  
Για παιδιά από 4-7 ετών. Με 
προεγγραφι. 
 
14 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια κουφάλα δζντρου  
Ο Αλατάκθσ και ο Ξυδάκθσ ςε 
περιπζτειεσ ςτο δάςοσ. 
Μια φορά τθν εβδομάδα θ 
βιβλιοκικθ γίνεται θ κουφάλα 
δζντρου του παραμυκιοφ. Μζςα 
ςτθν κουφάλα ηουν μικρά και 
μεγαλφτερα ηωάκια, βρίςκουν 
καταφφγιο κατατρεγμζνοι ιρωεσ 
παραμυκιών. 
Με τθ φοιτιτρια Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ Σταυροφλα 
Κωςτοποφλου.  
Για παιδιά από 4-7 ετών. Με 
προεγγραφι. 
 
15 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
 

Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια μθχανι του χρόνου –Το 
μζλλον 
Μπαίνουμε ςτθ βιβλιοκικθ – 
μθχανι του χρόνου και βγαίνουμε 
ςτο μζλλον. Σι κα τρώμε, τι ροφχα 
κα φοράμε, ποφ κα μζνουμε. Θ 
βιβλιοκικθ κα μασ δώςει τισ 
απαντιςεισ. 
Με τθ νθπιαγωγό Φωτεινι 
Καμαρζτςου. 
Για παιδιά 7-10 ετών. Με 
προεγγραφι. 
 
17 Ιουλίου, 11:00 - 12:30, το πρωί 
Εδϊ δεν είναι βιβλιοκικθ… είναι 
μια κουφάλα δζντρου  
Ο κφριοσ αςβόσ υποδζχεται ςτο 
ςπίτι του τα ποντικάκια. 
Μια φορά τθν εβδομάδα θ 
βιβλιοκικθ γίνεται θ κουφάλα 
δζντρου του παραμυκιοφ. Μζςα 
ςτθν κουφάλα ηουν μικρά και 
μεγαλφτερα ηωάκια, βρίςκουν 
καταφφγιο κατατρεγμζνοι ιρωεσ 
παραμυκιών. 
Με τθ νθπιαγωγό Φωτεινι 
Καμαρζτςου. 
Για παιδιά 4 – 7 ετών. Με 
προεγγραφι. 
Οι δράςεισ κα πραγματοποιθκοφν 
ςτο παιδικό τμιμα τθσ 
βιβλιοκικθσ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  

   


