
 

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Eκστρατείας 2018 
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 
Διεύθυνση: Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7 
e-mail: draseis@kozlib.gr/ Τηλ.: 24613 50435 

 

Τετάρτη 20 Ιουνίου,10:30-12:00, το πρωί.      
Γιορτή έναρξης: Το ημερολόγιο του Ιουνίου. 
Για να ξεκινήσει η γιορτή πρέπει να μετρήσουμε, να 
κόψουμε, να κρεμάσουμε, να ψάξουμε στα λεξικά, να 
ψάξουμε στα ράφια για να τα έχουμε όλα έτοιμα για το 
καλοκαίρι.  
Με όλους τους εθελοντές 
Για όλα τα παιδιά, χωρίς προεγγραφή. Στη Δημοτική 
Χαρτοθήκη. 
 
Πέμπτη 21 Ιουνίου, 10:30-12:00, το πρωί. 
Δεδομένα για μένα: Όλα αρχίζουν από εδώ: Ο 
Εγκέφαλος. 
Θυμόμαστε, σκεφτόμαστε, μετράμε με αυτό το 
καταπληκτικό όργανο μέσα στο κεφάλι μας. Ας το 
γνωρίσουμε καλύτερα. 
Με τους Αναστασία Μόσχου, Φωτεινή Σιόλα. 
Για παιδιά 8- 12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό 
Κήπο. 
 
Παρασκευή 22 Ιουνίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Δεδομένα για μένα: Το παλάτι της μνήμης.  
Το παλάτι της μνήμης είναι μια φανταστική τοποθεσία στο 
μυαλό σου μπορεί κανείς να φυλάει εικόνες που θέλει να 
κρατήσει στη μνήμη του. Ελάτε να χτίσουμε ένα! 
Με τους Αναστασία Μόσχου, Κανελλία Κωστοπούλου. 
Για παιδιά 8- 12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό 
Κήπο. 
 
Τετάρτη 27 Ιουνίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Δεδομένα για μένα: Τι να κάνω κάθε μέρα; 
Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, φίλοι, διάβασμα. Χωράνε όλα σε 
ένα εικοσιτετράωρο; Πώς μπορεί να απεικονίσει κανείς τη 
μέρα του σ’ ένα φύλλο χαρτί; 
Με τους Δήμητρα Καραμήτσου, Φαίη Σταμάκου, Ευτυχία 
Αποστολίδου, Παναγιώτη Κεφαλά, . 
Για παιδιά 7-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό 
Κήπο. 
 
Τρίτη 3 Ιουλίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Φωτογραφημένα δεδομένα: Τα ρούχα. 
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε 
τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για 
να παρατηρήσουμε τα ρούχα ανθρώπων από άλλες 
εποχές και άλλα μέρη. 
Με τους Παναγιώτη Κεφαλά , Φαίη Σταμάκου, 
Ευτυχία Αποστολίδου, Νατάσα Φούκα. 
Για παιδιά 6-9 ετών, με προεγγραφή. Επίσκεψη στο 
Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης  

 
Τετάρτη 4 Ιουλίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Καταγράφοντας την ιστορία της οικογένειάς μου. 
Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο μπορούν 
να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της οικογένειάς σου. 
Μιλούν για ταξίδια και μετακινήσεις, για όνειρα που 
έγιναν πραγματικότητα, για συναντήσεις που 
καθόρισαν μια ζωή. Οι μικρές ιστορίες κάθε παιδιού 
ενώνονται και αφηγούνται τη μεγάλη Ιστορία. 
Με τους Δήμητρα Καραμήτσου, Φαίη Σταμάκου, 
Ευτυχία Αποστολίδου, Παναγιώτη Κεφαλά. 
Για παιδιά 8-14 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό 
Κήπο. 
 
Παρασκευή 6 Ιουλίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Αφιέρωμα στην αστυνομική λογοτεχνία: Εγκλήματα. 
Η παρατήρηση της σκηνής του εγκλήματος οδηγεί στη 
διαλεύκανσή του. Ληστείες, εκβιασμοί, περίεργα 
ατυχήματα πώς περιγράφονται, ποια δεδομένα οδηγούν 
στην επίλυσή τους; 
Με τους  Φωτεινή Σιόλα, Ευαγγελία-Μαρία Κατσίκα, Φαίη 
Σταμάκου,  Ευτυχία Αποστολίδου, Νατάσα Φούκα. 
Για παιδιά 7-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό 
Κήπο. 

 
Τετάρτη 11 Ιουλίου 10:30-12:00, το πρωί  
Δεδομένα για μένα: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. 
Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω ανθρώπους, να πλάθω 
ψωμί, να μαγειρεύω γλυκά και αλμυρά, να σχεδιάζω κτίρια, 
να χορεύω, να παίζω μουσική. Όλες οι δυνατότητες είναι 
ανοιχτές μπροστά μας κι εμείς μαθαίνουμε τα επαγγέλματα 
του σήμερα και του μέλλοντος για να ξέρουμε όταν θα πρέπει 
να αποφασίσουμε. 
Με τους Φωτεινή Σιόλα, Παναγιώτη Κεφαλά , Ελένη 
Παναγιώτου 
Για παιδιά 4-7 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Πέμπτη 12 Ιουλίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Αφιέρωμα στην Αστυνομική Λογοτεχνία: Τόποι 
Εγκλήματος. 
Μέσα στο δάσος, σε μια εγκαταλειμμένη έπαυλη, στο δρόμο 
μια πολυσύχναστης πόλης, ενός μικρού χωριού. Σε ποιους 
τόπους εξελίσσονται οι αστυνομικές ιστορίες και πώς 
επηρεάζουν την εξέλιξη της υπόθεσης; 
Με τους Ευαγγελία-Μαρία Κατσίκα, Παναγιώτη Κεφαλά, 
Νατάσα Φούκα. 
Για παιδιά 7-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Παρασκευή 13 Ιουλίου 10:30-12::00, το πρωί. 
Ζωγραφισμένα δεδομένα: Έργα τέχνης με όλες τις 
αισθήσεις. 
Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών που μπορείς να 
τα αγγίξεις, να τα μυρίσεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης 
δεν φτιάχνονται μόνο για να τα βλέπουμε! 
Με τους Ελένη Παναγιώτου, Κανελλία Κωστοπούλου, 
Παναγιώτη Κεφαλά, Χαρίκλεια Πολυχρονοπούλου. 
Για παιδιά 6-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Δευτέρα 16 Ιουλίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Προστατευμένα δεδομένα. 
Απλοί κανόνες για να μάθουμε να προφυλασσόμαστε και να 
μην δίνουμε εύκολα σε κανένα προσωπικά μας στοιχεία. 
Με τους Ελένη Παναγιώτου, Κανελλία Κωστοπούλου, 
Φωτεινή Σιόλα, Νατάσα Φούκα, Νερατζούλα Αραβοπούλου. 
Για παιδιά 7-14 ετών, με προεγγραφή Στον Δημοτικό Κήπο.  
 
 Δευτέρα 23 Ιουλίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Τα ιστορημένα δεδομένα: Η ιστορία, οι ήρωες. 
Ένας διαφορετικός τρόπος να διαβάσεις τα αγαπημένα σου 
βιβλία: καταγράφοντας τα δεδομένα τους. Πόσοι 
πρωταγωνιστές, τι ηλικία έχουν, σε ποια εποχή εξελίσσεται η 
πλοκή, υπάρχουν ζώα που παίρνουν μέρος; 
Με τους Ευαγγελία-Μαρία Κατσίκα, Παναγιώτη Κεφαλά.. 
Για παιδιά 6-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο 
 
Τετάρτη 25 Ιουλίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Φυσικά δεδομένα: Πειράματα με το νερό. 
Πειράματα φυσικής και χημείας για να γνωρίσουμε το 
πολύτιμο αγαθό του πλανήτη μας. 
Με τους Κανελλία Κωστοπούλου, Ελένη Παναγιώτου, 
Νατάσα Φούκα, Νερατζούλα Αραβοπούλου. 
Για παιδιά 8-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Δευτέρα 6 Αυγούστου 10:30-12:00, το πρωί. 
Περασμένα δεδομένα: Η Κωνσταντινούπολη τον 17ο 
αιώνα. 
Οι ιστορικές πηγές μας δίνουν τα δεδομένα των τροφίμων 
που χρειαζόταν η μεγαλούπολη του 17ου αιώνα για να 
συντηρηθεί και εμείς μέσα από αυτά την ανασυνθέτουμε με 
όλους τους λαούς της, τα περίλαμπρα κτήριά της και τους 
ναούς της. 
Με τους Κανελλία Κωστοπούλου, Ευαγγελία -Μαρία 
Κατσίκα, Μαρία Γαλλίδου Χαρίκλεια Πολυχρονοπούλου. 
Για παιδιά 8-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 

 
 
 

 
Τετάρτη 8Αυγούστου 10:30-12:00, το πρωί. 
Ζωγραφισμένα δεδομένα: η ζωγραφική του Oliver Jeffers.  
Ένας τρόπος να ζωγραφίζεις και ταυτόχρονα να δίνεις στοιχεία 
για το βάθος της θάλασσας, το ύψος του βουνού, το ύψος ενός 
δέντρου, τη θερμοκρασία της ημέρας. 
Με τους Κανελλία Κωστοπούλου, Δήμητρα Καραμήτσου 
Για παιδιά 7-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Δευτέρα 20 Αυγούστου 10:30-12:00, το πρωί. 
Αγαπημένα δεδομένα για μένα: παιχνίδια και σπορ.  
Ποια είναι τα αγαπημένα μας παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν οι 
προτιμήσεις μας καθώς μεγαλώνουμε; 
Με τους Δήμητρα Καραμήτσου, Φωτεινή Σιόλα 
Για όλα τα παιδιά, χωρίς προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Τετάρτη 22 Αυγούστου 10:30-12:00, το πρωί. 
Τα θαμμένα δεδομένα: Πειράματα με το χώμα. 
Υπάρχουν περισσότερα πράγματα απ’ ό,τι νομίζουμε στο 
έδαφος! Ας τα ανακαλύψουμε. 
Με τους Ελένη Παναγιώτου, Αναστασία Μόσχου 
Για παιδιά 6-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Πέμπτη 30Αυγούστου 10:30-12:00, το πρωί. 
Φυσικά δεδομένα: Οι μέλισσες σε όλο τον κόσμο. 
Πάνω στο χάρτη σημειώνουμε τόπους που συλλέγουν το μέλι 
με διάφορους τρόπους, τόπους που οι μέλισσες κινδυνεύουν, 
χώρες που κινητοποιούνται για να σώσουν τις μέλισσες από την 
εξαφάνιση. 
Με τους Φωτεινή Σιόλα, Κανελλία Κωστοπούλου, Αναστασία 
Μόσχου, Μαρία Γαλλίδου. 
Για παιδιά 7-12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 10:30-12:00. 
Περασμένα δεδομένα: Η λεία ενός πειρατικού πλοίου.  
Το 1602 ένα πειρατικό πλοίο επιτίθεται σε ένα εμπορικό πλοίο 
κάπου στο Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι πειρατές καταγράφουν 
τη λεία τους και ζωντανεύουν έναν κόσμο με διαφορετικά 
νομίσματα, αγάπη για τα μπαχαρικά και τα μεταξωτά 
υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα. 
Με τους Φωτεινή Σιόλα,  Δήμητρα Καραμήτσου 
Για παιδιά 7- 12 ετών, με προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 10:30-12:00, το πρωί. 
Γιορτή Λήξης. 
Καταγράφουμε τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και 
γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού που 
περάσαμε μαζί. 
Με όλους τους εθελοντές 
Για όλα τα παιδιά, χωρίς προεγγραφή. Στον Δημοτικό Κήπο. 
 

Διευκρινίσεις 
• Τα παιδιά να έχουν μαζί τους καπέλο και νερό. 
• Δηλώσεις συμμετοχής έως πέντε δράσεις για 

κάθε παιδί, με προεγγραφή. 
• Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ικανός 

αριθμός παιδιών σε κάποια δράση μπορούν τα 
ίδια να συμμετέχουν σε περισσότερες δράσεις, με 
προεγγραφή. 

• Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι δράσεις θα 
πραγματοποιηθούν στο παιδικό τμήμα του 
καινούριου κτιρίου της Κοβενταρείου 
Δημοτική Βιβλιοθήκης Κοζάνης  

• Η συνάντηση θα γίνεται στην κεντρική είσοδο 
του καινούριου κτιρίου της Βιβλιοθήκης  

 
Υπεύθυνοι Προγράμματος Καλοκαιρινής Εκστρατείας: 
Μπακόλα Πολυτίμη, Τσακιλτζίδου Σοφία, Βαχτσεβάνου 
Μερόπη. 
Πληροφορίες – εγγραφές:  Τηλ.: 24613 50435 
Ώρες: 12:00 – 14:00 


