
 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ       ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΙΟΥΝΗΣ 2017 

Παρασκευή 16-6-2017: (19:00) Γιορτή έναρξης.  Πόσα διαφορετικά πράγματα, λέξεις, έννοιες μπορεί να είναι 
ένα σημείο. Στη βιβλιοθήκη ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε, ζωγραφίζουμε, φωτογραφίζουμε διαφορετικά σημεία και 
φανταζόμαστε τις περιπέτειές μας αυτό το καλοκαίρι από σημείο σε… σημείο. Τέλος φτιάχνουμε το ημερολόγιο 
του καλοκαιριού με τις σημαντικές ημερομηνίες της βιβλιοθήκης, με τις  Αλεξάνδρα Κατσαϊτου και Διονυσία 
Πάτρα για παιδιά από 4 χρονών. 

Δευτέρα 19-6-2017: (19:00) Οι αναμνήσεις μας – σημεία της ιστορίας μας. Πάνω σε μια χρονογραμμή ποια 
είναι τα σημεία – σταθμοί της δικιάς σου ζωής;  Με την Ιωάννα  Παπακωνσταντίνου, για παιδιά 6-12 ετών, με 
προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη. 

Τετάρτη 21-6-2017: (11:00 π.μ) Τα σημεία πάνω στο χάρτη. Φτιάχνουμε το υπόμνημα του αγαπημένου μας 
φανταστικού ή πραγματικού χάρτη, με την Μαρία  Καλαμαρά, για παιδιά 5-9 ετών ,με προεγγραφή, στη 
βιβλιοθήκη.  

Πέμπτη 22-6-2017:  

 (11:00 π.μ) Ζωγραφική με κουκίδες. Στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά, με την Αγγελική  Μπουμπουτσάρη, 
για παιδιά 5-9 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

 (19:00) Τα σημεία επαφής στον ηλεκτρισμό. Φτιάχνουμε ηλεκτρικά κυκλώματα και δημιουργούμε 
σημεία επαφής, με την Φωτεινή Παναγοπούλου, για παιδιά 9-12 ετών ,με προεγγραφή,  στη βιβλιοθήκη. 

Παρασκευή 23-6-2017: (19:00)  Από ποιο σημείο τράβηξες αυτή τη φωτογραφία; Η έννοια της οπτικής γωνίας 
στη φωτογραφία και στις ιστορίες, με την Ελένη Πλιάτσικα, για παιδιά 8-12 ετών και έφηβους, με προεγγραφή, 
στη βιβλιοθήκη.  

Τετάρτη 28-6-2017: (11:00μ.μ) Σημεία και τέρατα. Συναντήσεις με όλα τα τέρατα των παραμυθιών και των 
μύθων, με την Άννα  Κόκκαλη, για παιδιά 6-12 χρονών, με προεγγραφή,  στη βιβλιοθήκη. 

Παρασκευή 30-6-2017: (18:00) Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό. Κατασκευάζουμε ένα μίνι πλανητάριο  για να 
μπορούμε να παρατηρούμε τα αστέρια και τους αστερισμούς, με τις  Αγγελική Καλογεράτου , Αδαμαντία Μάνθου 
και τον Γιάννη Μαρίνο, για παιδιά 6-12 ετών με προεγγραφή, στη πλάζ του ΕΟΤ.  
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ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ       ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΙΟΥΛΗΣ 2017 

Δευτέρα 3-7-2017: 

 (11:00π.μ)Σημεία στίξης. Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο 
μόνο με τις λέξεις ή μπερδεύουν τις θέσεις τους. Μπορείς να καταλάβεις την ιστορία; 
Με την Γιώτα Μωραϊτη, για παιδιά 9-12 ετών, με προεγγραφή,  στη βιβλιοθήκη. 

 (19:00) Από σημείο σε σημείο: Ενώνουμε κουκίδες στο χαρτί και φτιάχνουμε 
εικόνες, με τις Άννα- Μαρία και Μαργαρίτα Λιβέρη , στο υπαίθριο θεατράκι της Αγ. 
Παρασκευής Κερίου, για παιδιά 6-12 ετών. 

Τετάρτη 5-7-2017: (19:00) από πλανήτη σε πλανήτη με τον μικρό πρίγκιπα, ένα διαστημικό 
ταξίδι στα σημεία των πλανητών, με την Μαρία Κλάδη, για παιδιά 5-9 χρονών, με 
προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη. 

Πέμπτη 13-7-2017: (11:00 π.μ) Το σημείο βρασμού. Παρατηρώντας, θερμομετρώντας το 
νερό που βράζει, με την Παραδεισένια Θεοδόση, για παιδιά 9-12 ετών, με προεγγραφή, στη 
βιβλιοθήκη. 

Σαββάτο 15-7-2017: (10:00 π.μ) «οι αξίες , σημεία συνάντησης των βιβλιοφάγων». Μια 
δράση για ενήλικες με τις  Άννα Μαρία Λιβέρη, Διονυσία  Πάτρα , Ελένη  Χαϊκάλη, 
Αλεξάνδρα Κατσαϊτου, Αρετή  Φουφοπούλου και Pitters Williams, στη βιβλιοθήκη. 

Δευτέρα 17-7-2017: (11:00 π.μ) Οι σταθμοί ενός ταξιδιού που κράτησε 80 ημέρες. 
Φτιάχνουμε το δρομολόγιο του Φιλέα Φογκ με ημερομηνίες και ώρες, με την Παραδεισένια 
Θεοδόση, για παιδιά 6-12 ετών με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Τρίτη 18-7-2017: (11:00 π.μ) Τα σημεία του ορίζοντα. Πώς ταξίδευαν τα παλιότερα χρόνια. 
Πώς χρησιμοποιούμε την πυξίδα, με την Αγγελική  Μπουμπουτσάρη, για παιδιά 5-9 ετών με 
προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  



 

 

Πέμπτη 20-7-2017: (11:00 π.μ) Σημεία και τέρατα. Συναντήσεις με όλα τα τέρατα των 
παραμυθιών και των μύθων, με την Μαρία  Καλαμαρά, για  παιδιά από 5 -9 ετών,  με 
προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Παρασκευή 21-7-2017: (19:00) Σημεία συνάντησης – Λογοτεχνικές συναντήσεις από 
ταξίδι σε ταξίδι. Τα ταξίδια στα βιβλία γίνονται σημείο συνάντησής μας, με την Διονυσία  
Πάτρα,  για παιδιά 7-12 ετών με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Δευτέρα 24-7-2017 (18:00)  Σήματα Μορς. Ένα αλφάβητο από τελείες και παύλες, με τις 
Αγγελική  Καλογεράτου, Αδαμαντία Μάνθου και τον Γιάννη Μαρίνο για παιδιά 7-12 ετών, 
με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Τρίτη 25-7-2017: (11:00 π.μ) Ζωγραφική με σταγόνες, στο ατελιέ του Τζάκσον Πόλλοκ, με 
την Βασιλική  Γκούγια, για παιδιά  6-12 ετών με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη  .  

Πέμπτη 27-7-2017: (17:30) Εργαστήριο emoticons. Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης, 
γράμματα και αριθμούς φτιάχνουμε εκφράσεις προσώπων, με την Αντριάννα  Βούτου ,για 
παιδιά 7-12 ετών με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Παρασκευή 28-7-2017: (11:00 π.μ)  Σημεία συνάντησης – Λογοτεχνικές συναντήσεις από 
ζώο σε ζώο. Τα ζώα του δάσους βγήκαν από τις σελίδες τους και το ένα συναντάει το άλλο 
στα κόκκινα σημεία συνάντησης της βιβλιοθήκης, με τις Αντωνία Γκούγια και Αλεξάνδρα 
Κατσαϊτου, για παιδιά από 5-9 ετών, με προεγγραφή.   
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ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ       ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 

Τρίτη 1-8-2017: (19:30) Twister - ένα παιχνίδι με σημεία. Μια πρόκληση ισορροπίας και ευλυγισίας  με ολόκληρο το σώμα, σε 
σημεία του χώρου και  του χρόνου, με την Ελιζάνα Πολλάτου, για παιδιά 9-12ετών,  στη πλαζ του ΕΟΤ.  

Τετάρτη 2-8-2017: (11:00 π.μ) Εργαστήριο emoticons. Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης, γράμματα και αριθμούς φτιάχνουμε 
εκφράσεις προσώπων, με την Δήμητρα Γιαννούλη, για παιδιά 6-9 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Παρασκευή 4-8-2017: (11:00 π.μ) Το σημείο βρασμού. Ένα εργαστήριο για τον θυμό, με την Κατερίνα Αμπελά, για  παιδιά 4-8 
χρονών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Τρίτη 9-8-2017 (11:00 π.μ) Από γράμμα σε γράμμα βρες τις λέξεις. Τα γράμματα από τα ονόματα ηρώων και γνωστών 
φράσεων από βιβλία παίζουν κυνηγητό σε μια κόλλα χαρτί. Πιάσε τα και δέσε τα για να βρεις το νόημά τους, με την Βασιλική 
Γκούγια, για παιδιά 7-12 ετών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Παρασκευή 11-8-2017: (19:00 ) Οι λέξεις ως σημεία. Ένα παιχνίδι αφήγησης και συγγραφής με αφετηρία τρεις λέξεις, με την 
Αλεξάνδρα  Σαϊτανίδου, για παιδιά 6-12 ετών ,με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Πέμπτη 17-8-2017: (11:00 π.μ) Ζωγραφική με κουκίδες. Στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά, με  την Σίσσυ Μουζάκη, για παιδιά 6-12 
ετών με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη . 

Κυριακή  20-8-2017: (19:00) Η Χιονάτη και τα σημεία. Αφήγηση της ιστορίας με τον τρόπο της εικαστικού Warja Lawater, με 
την Διονυσία Πάτρα, για παιδιά 6-12 ετών, στο προαύλιο  χώρο του Αγίου Γιάννη Γαλάρου.   

Παρασκευή 25-8-2017: (11:00 π.μ) Τα σημεία πάνω στο χάρτη. Φτιάχνουμε το υπόμνημα του αγαπημένου μας φανταστικού ή 
πραγματικού χάρτη, με τις Ελένη και Κατερίνα Πέτσα, για παιδιά 6-12 ετών , με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Τρίτη 29-8-2017: (19:00) Σημεία στίξης. Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο μόνο με τις λέξεις ή 
μπερδεύουν τις θέσεις τους. Μπορείς να καταλάβεις την ιστορία; Με την Κατερίνα Κρεζία, για παιδιά 9-12 ετών, με 
προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Τετάρτη 30-8-2017: (11:00 π.μ) Σημείο, γραμμή, επίπεδο: Στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι, με την Γιώτα Μωραϊτη, για παιδιά 
6-12 ετών, με προεγγραφή,  στη βιβλιοθήκη .  
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ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ       ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2017 

Παρασκευή 1-9-2017: (19:00) Τα σημεία επαφής στον ηλεκτρισμό. Φτιάχνουμε ηλεκτρικά κυκλώματα και 
δημιουργούμε σημεία επαφής, με την Ελένη Μυλωνά, για παιδιά 9-12 ετών ,με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη .   

Σαββάτο 2-9-2017: (18:30 ) Σημεία των καιρών. Περιγράφουμε την εποχή που ζούμε. Πώς είναι το σχολείο, οι 
σχέσεις μας, οι φιλίες μας, η οικογένειά μας, η πόλη μας. Αυτά είναι τα σημεία των δικών μας καιρών, με τις Άννα 
Μαρία  και Μαργαρίτα Λιβέρη και Αθανασία Γκλεζάκη, στην Αναφωνήτρια στο περίβολο  του μοναστηριού, Για 
παιδιά 9-12 ετών . 

Δευτέρα 4-9-2017: (19:00) Το σημείο πήξης και τήξης. Μια συνάντηση για να φάμε παγωτό, με την Αλεξάνδρα 
Κατσαϊτου,  από 5 χρονών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη.  

Τετάρτη 6-9-2017 (19:00 )  Οι λέξεις ως σημεία. Ένα παιχνίδι αφήγησης και συγγραφής με αφετηρία τρεις 
λέξεις, με τις  Άννα Μαρία Λιβέρη και Παναγιώτα Ακτύπη, για παιδιά 6-12 ετών με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη 
.  

Πέμπτη 7-9-2016 (17:30) Οι φάροι σημεία στη θάλασσα. Οι φάροι αφηγούνται ιστορίες τρικυμίας, καταιγίδων, 
ναυαγίων,  με την Παναγιώτα Ακτύπη και την Άννα Μαρία Λιβέρη, για παιδιά 6-12 ετών, στο φάρο Κρυονερίου. 

Παρασκευή 8-9-2017:  

 (11:00) Γλυκά και αλμυρά σημεία. Φτιάχνουμε μικρές στρογγυλές γλυκές και αλμυρές βούλες για να 

κεράσουμε τους επισκέπτες στη γιορτή λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας, με τις Ευριδίκη Κακολύρη 

και Μαρεντίνα Γιατρά, για όλα τα παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη. 

 (19:00 ) Γιορτή λήξης. Οι περιπέτειες των σημείων αφηγούνται τις ιστορίες τους στους επισκέπτες της 
βιβλιοθήκης, για όλα τα παιδιά (από 4 χρονών) με τον σύλλογο φίλων της  Ξενοπούλειου παιδικής 
βιβλιοθήκης!! 
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