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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ  

 
Πέμπτη 2 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι μια μηχανή του χρόνου – 
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε 
στην εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων. Τι ρούχα φοράμε, τι φαγητά 
τρώμε, πως χτίζουμε τις πυραμίδες, σε τι θεούς πιστεύουμε. Η 
βιβλιοθήκη θα μας δώσει τις απαντήσεις.  
Για παιδιά 7-10 ετών.  
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 
 

  
  

Παρασκευή 3 Ιουλίου, 10:00-11:00 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι το ατελιέ του Αλέξη 
Ακριθάκη 
Μετατρέπουμε τη Βιβλιοθήκη στο ατελιέ του ζωγράφου Αλέξη 
Ακριθάκη, ζωγραφίζουμε βαλίτσες με το δικό του τρόπο και 
γράφουμε μικρά ποιήματα, εμπνευσμένα από τους τίτλους των έργων 
του.  
Για παιδιά από 6-12 ετών.  
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab. 

Τρίτη 7 Ιουλίου, 10:00-12:00 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι μια μηχανή του 
χρόνου – Η εποχή του βωβού κινηματογράφου 
Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 
βγαίνουμε στο κινηματογραφικό πλατό της εποχής του 
βωβού κινηματογράφου. Χωριζόμαστε σε ομάδες, 
γράφουμε σενάρια, γυρνάμε τα ταινιάκια, προσθέτουμε 
όπου χρειάζεται λόγια και μουσική και παρουσιάζουμε τις 
ταινίες μας σε προβολή στη βιβλιοθήκη 
Για παιδιά από 10 ετών και πάνω.   
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab. 

Παρασκευή 3 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι το εργαστήριο του 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς  
Ελάτε να γνωρίσουμε τον κόσμο των ντετέκτιβ και των άλυτων 
μυστηρίων. Μαζί θα ανακαλύψουμε την εξαφάνιση του καθηγητή 
Τζιοβάνι, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό,  λύνοντας γρίφους 
και αποφεύγοντας τις παγίδες!  
Για παιδιά 6-12 ετών.  
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 
 

Τετάρτη 8 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη …..είναι ένα καταφύγιο 
φανταστικών φίλων 
Πολλοί ήρωες στις ιστορίες έχουν ένα φανταστικό φίλο 
που τους βοηθάει στις περιπέτειες τους. Όλοι οι 
φανταστικοί φίλοι είναι κρυμμένοι στη βιβλιοθήκη και 
τους ανακαλύπτουμε παίρνοντας μέρος σ’ ένα παιχνίδι 
θησαυρού 
Για παιδιά 6 – 12 ετών.  
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab. 

Δευτέρα 6 Ιουλίου, 11:30-13:00 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι ένα μουσείο προσωπικοτήτων 
Με οδηγό τις βιογραφίες διάσημων προσώπων της ιστορίας, 
φτιάχνουμε μία έκθεση με φωτογραφίες και αφηγήσεις για τα παιδικά 
τους χρόνια. Η έκθεση θα συμπληρωθεί από τις αφηγήσεις των 
παιδιών που μπορεί κάποτε να μείνουν στην ιστορία 
Για παιδιά από 8 -12 ετών. 
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 
 

Τετάρτη 8 Ιουλίου, 10:00-11:00 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι μια μηχανή του 
χρόνου – Οι πειρατές 
Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 
βγαίνουμε πάνω σε ένα πειρατικό καράβι στην εποχή των 
πειρατών. Ετοιμαζόμαστε για ρεσάλτο, μοιράζουμε τα 
λάφυρα μας, περνάμε μια μέρα αρμενίζοντας στις θάλασσες.  
Για παιδιά 4-7 ετών.  
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα  

Τρίτη 7 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι μια μηχανή του χρόνου – 
Η προϊστορία 
Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και βγαίνουμε 
στις σπηλιές των προϊστορικών ανθρώπων. Ζωγραφίζουμε στους 
τοίχους της σπηλιάς, ανάβουμε φωτιά και λέμε ιστορίες, 
βγαίνουμε για να κυνηγήσουμε ένα μαμούθ.  
Για παιδιά 4– 7 ετών.  
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 

Πέμπτη 9 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη – είναι μια μηχανή του χρόνου – 
Το μέλλον 
Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 
βγαίνουμε στο μέλλον. Τι θα τρώμε, τι ρούχα θα 
φοράμε, που θα μένουμε. Η βιβλιοθήκη θα μας δώσει 
τις απαντήσεις. 
Για παιδιά 7 - 10 ετών.  
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab. 

Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Δράμας 
Αγ. Βαρβάρας 5, τ.κ. 66100, τηλ: 2521033382 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ  

 
Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10:00-11:00 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…..είναι μια κουφάλα δέντρου 
Η βιβλιοθήκη γίνεται η κουφάλα δέντρου του παραμυθιού. 
Μέσα στην κουφάλα ζουν μικρά και μεγαλύτερα ζωάκια, 
βρίσκουν καταφύγιο κατατρεγμένοι ήρωες παραμυθιών. 
Για παιδιά 4-7 ετών.  
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 
 

  
  

Δευτέρα 13 Ιουλίου, 11:30 -13:00 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι μια μηχανή του χρόνου 
– Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 
βγαίνουμε στην εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων. Τι ρούχα 
φοράμε, τι φαγητά τρώμε, πως χτίζουμε τις πυραμίδες, σε τι 
θεούς πιστεύουμε. Η βιβλιοθήκη θα μας δώσει τις απαντήσεις.  
Για παιδιά 7-10 ετών.  
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 
 

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί  
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη – είναι μια μηχανή του χρόνου – 
Το μέλλον 
Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 
βγαίνουμε στο μέλλον. Τι θα τρώμε, τι ρούχα θα φοράμε, 
που θα μένουμε. Η βιβλιοθήκη θα μας δώσει τις 
απαντήσεις. 
Για παιδιά 7 - 10 ετών.  
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab. 
 

Τρίτη 14 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 το πρωί 
 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι ένα πάρκο δεινοσαύρων 
Ελάτε να γνωρίσουμε τους δεινόσαυρους, οι οποίοι τόσο 
ξαφνικά εξαφανίστηκαν και να φτιάξουμε το δικό μας πάρκο 
δεινοσαύρων.  
Για παιδιά 6-12 ετών.  
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab. 

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι το εργαστήριο του 
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς  
 
Ελάτε να γνωρίσουμε τον κόσμο των ντετέκτιβ και των 
άλυτων μυστηρίων. Μαζί θα ανακαλύψουμε την εξαφάνιση 
του καθηγητή Τζιοβάνι, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό,  
λύνοντας γρίφους και αποφεύγοντας τις παγίδες!  
Για παιδιά 6-12 ετών.  
Με προεγγραφή. 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 
 

Τρίτη 14 Ιουλίου, 10:00 - 11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι μια μηχανή του χρόνου 
– Η προϊστορία 
Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 
βγαίνουμε στις σπηλιές των προϊστορικών ανθρώπων. 
Ζωγραφίζουμε στους τοίχους της σπηλιάς, ανάβουμε φωτιά 
και λέμε ιστορίες, βγαίνουμε για να κυνηγήσουμε ένα μαμούθ.  
Για παιδιά 4– 7 ετών.  
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 

Παρασκευή 17 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι το μεγαλύτερο 
αεροδρόμιο του κόσμου 
Γνωρίζουμε τα αεροδρόμιο, πειραματιζόμαστε με 
αεροπλάνα και σχεδιάζουμε το δικό μας αεροδρόμιο μέσα 
στη Βιβλιοθήκη. Ο καθένας επιλέγει το ρόλο του: πιλότος ή 
χειριστής, αεροσυνοδός ή αερολιμενικός; 
Για παιδιά 6-12 ετών.  
Με προεγγραφή.  
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Media Lab. 
 

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 10:00-11:30 το πρωί 
Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη……είναι ένας τόπος γνωριμίας 
με τη διαφορετικότητα 
Μέσα από την ανάγνωση των βιβλίων και διάφορα 
διαδραστικά παιχνίδια θα γνωρίσουμε τη διαφορετικότητα των 
παιδιών με αυτισμό 
Για παιδιά 6-12 ετών.  
Με προεγγραφή. Σε συνεργασία με το Σύλλογο «Αλκυόνη» 
Στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης, Παιδικό Τμήμα. 
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