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Οι δημοτικές βιβλιοθήκες σε όλη 
την πόλη ζωντανεύουν τα βιβλία 
και τις ιστορίες τους.
Τις κάνουν παιχνίδι, ζωγραφική, 
θέατρο, κινηματογραφική ταινία, 
γεύσεις, αληθινούς ήρωες σε έναν 
κόσμο φαντασίας, δημιουργικής 
έκφρασης και ψυχαγωγίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10
| «Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες... πάνε σχολείο»  
Η Παιδική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας δανείζει βιβλία στο 59ο Δημ. Σχολείο 
(Αρχαιοτήτων 3) μαζί με τη συγγραφέα Όλγα Σεχίδου.  
 
ΤΡΙΤΗ 11/10 
| «Μια βόλτα με βιβλία»   
Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες της Επίκουρης Καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Α.Π.Θ. Ελένης Χοντολίδου θα διαβάσουν με τους μικρούς μας αναγνώστες βιβλία 
διαφόρων θεματικών ενοτήτων με τρόπο παιγνιώδη και δημιουργικό. Σκοπός 
του προγράμματος είναι η προώθηση της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής 
ανάγνωσης.  
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
| «Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες... πάνε σχολείο»  
Η Παιδική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης δανείζει βιβλία στο 66ο Δημ. Σχολείο (Καπάτου 
& Γαλανάκη) μαζί με τη συγγραφέα Μαρία Θανοπούλου.  
 

ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
| Εγκαίνια «Ημερών Βιβλιοθηκών» 
19:00 Υπαίθριο Παζάρι Βιβλίων  
20:30 Τα «5 Σαξόφωνα» του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 
21:00 H μουσική μπάντα Milky Lady & the Cookies, μαζί με τους Cool Cats σε 
μουσικοχορευτικούς ρυθμούς swing ‘n jazz 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

Η εκδήλωση  
είναι για παιδιά
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ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
| Η Παιδική Κινητή Βιβλιοθήκη (βιβλιοαυτοκίνητο)  
δανείζει βιβλία στον προαύλιο χώρο του Νέου Δημαρχείου
11:00-14:00 | ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10
| «Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες... πάνε σχολείο»  
Η Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη δανείζει βιβλία στο 57ο Δημ. Σχολείο (Αμβροσίου 
11) μαζί με τη συγγραφέα Άννα Χατζημανώλη.
 
| «Παραμυθοαφηγήσεις»  
Δισκοβολία με μια φακή; Ακοντισμός με μια πευκοβελόνα; Σφαιροβολία με 
κερασοκούκουτσο; Ποιος τα κάνει όλα αυτά; «Ο μικρός Ντουπ», της Ειρήνης Μάρρα. 
Το παραμύθι αφηγείται η Ολυμπιονίκης Τασούλα Κελεσίδου. 
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ 

| «Παζάρι Βιβλίων»  
Συνήθως δανείζουμε. Αυτή τη φορά χαρίζουμε! Βιβλία, παλαιά και όχι μόνο... 
09:00-20:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

| «Νέες πέννες της Θεσσαλονίκης» Στυλιάνα Γκαλινίκη  
Μια νέα συγγραφέας αλλά ήδη πολύ αγαπητή στο αναγνωστικό κοινό της πόλης. Το 
έργο της παρουσιάζουν η Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Μαίρη Μικέ 
και ο δημοσιογράφος και ποιητής Γιώργος Καλιεντζίδης. Την εκδήλωση συντονίζει ο 
συγγραφέας και ο δημοσιογράφος Απόστολος Λυκεσάς.  
19:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
| «Book Therapy»  
Συγγραφή σεναρίου και ομαδική ψυχοθεραπεία.  
Θέμα: «Η οικογένεια και η σχέση του ζευγαριού μέσα στην κρίση». Πως η κρίση 
γίνεται κίνητρο για δημιουργία. Με την κινηματογραφίστρια Δέσποινα Καβύρη και τον 
ψυχολόγο Σταύρο Καρπουχτσή. 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10 
| «Όταν το βιβλίο γίνεται σινεμά»  
Τα παιδιά αφού διαβάσουν το απόσπασμα ενός βιβλίου, μπαίνουν στη διαδικασία 
να το ζωγραφίσουν μέσα σε κουτάκια (storyboard). Τί επέλεξε το κάθε παιδί να 
ζωγραφίσει και γιατί; Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το βιβλίο είναι που έχει τη 
δύναμη να διεγείρει τη φαντασία του καθενός με τον πιο μοναδικό τρόπο. Συντονίζει η 
κινηματογραφίστρια Δέσποινα Καβύρη. 
11:30 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
 
| «Παραμυθοαφηγήσεις»  
Μια φορά κι ένα καιρό, ένα σπιτάκι στην άκρη της πόλης θα κατεδαφιζόταν για να 
χτιστεί στη θέση του ένα μοντέρνο πολιτιστικό κέντρο. Το σπιτάκι αυτό όμως έκρυβε 
μέσα του τη δύναμη των βιβλίων και των ηρώων τους. Και τότε...; «Το σπιτάκι με τα 
βιβλία» της Χρυσής Νεραντζή αφηγείται ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και 
Τουρισμού Σπύρος Πέγκας  
11:30 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 
 
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού βλέποντες και 
μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν ένα γιγάντιο scrabble και κυνήγι του... 
χαμένου βιβλίου. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Scrabble Θεσσαλονίκης, την ομάδα 
δημιουργικών παιχνιδιών Gamecraft, τη Σχολή Τυφλών, το Φάρο Τυφλών Αθήνας 
και τους Μάγνητες Τυφλούς του Βόλου. 
18:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10 
| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»   
Προβολή της ταινίας «Ανώνυμη: το απαγορευμένο ημερολόγιο», βασισμένης στο 
βιβλίο «A woman in Berlin» που περιγράφει την αληθινή ιστορία της δημοσιογράφου 
Martha Hillers στο Βερολίνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  
Στο τέλος ακολουθεί συζήτηση με τον κριτικό κινηματογράφου Τέλλο Φίλη. 
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 

| «Παζάρι Βιβλίων» 
Συνήθως δανείζουμε. Αυτή τη φορά χαρίζουμε! Βιβλία, παλαιά και όχι μόνο... 
09:00-20:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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| «Μια βόλτα με βιβλία»  
Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες της Επίκουρης Καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Α.Π.Θ. Ελένης Χοντολίδου θα διαβάσουν με τους μικρούς μας αναγνώστες βιβλία 
διαφόρων θεματικών ενοτήτων με τρόπο παιγνιώδη και δημιουργικό. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η προώθηση της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής ανάγνω-
σης.
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 
| «Παζάρι Βιβλίων» 
Συνήθως δανείζουμε. Αυτή τη φορά χαρίζουμε! Βιβλία, παλαιά και όχι μόνο... 
09:00-20:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
| Νέες πέννες της Θεσσαλονίκης: Κυριάκος Γιαλένιος  
Ο Στέφανος Τσιτσόπουλος παρουσιάζει τον Κυριάκο Γιαλένιο σε μια συνέντευξη 
τετ-α-τετ. 
19:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή ταινίας  «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους» του Τώνη Λυκουρέση, βασισμένης 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και παράλληλη έκθεση 
βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. 
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
 

ΠΕΜΠΤΗ 20/10 
| «Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες... πάνε σχολείο»  
Η Παιδική Βιβλιοθήκη Σταθμού δανείζει βιβλία στο 64ο Δημ. Σχολείο (Μαζαράκη 1) 
μαζί με τη συγγραφέα Ελίνα Μαρμαρίδου. 
 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή ταινίας  «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους» του Τώνη Λυκουρέση, βασισμένης 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και παράλληλη έκθεση 
βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. 
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 
 
| «Illustration Workshop»  
Ένα μάθημα για τις μαγικές δυνατότητες της ψηφιακής εικονοράφησης.  
Συντονίζει η σχολή Comink.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10
| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Οι νηπιαγωγοί Λένα Γουναροπούλου και Κατερίνα Ζησοπούλου παρουσιάζουν με 
μουσική και αφήγηση το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Γουτού Γουπατού»
18:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

 

ΤΡΙΤΗ 18/10
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν κυνήγι του… χαμένου βιβλίου. 
Μπορείτε να μεταφράσετε τις κρυπτογραφημένες φράσεις; Σε ποιο βιβλίο αναφέ-
ρονται; Σε συνεργασία με την ομάδα δημιουργικών παιχνιδιών Gamecraft, τον 
Σύλλογο Τυφλών, το Φάρο Τυφλών Αθήνας και τους Μάγνητες Τυφλούς του Βόλου.  
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή της ταινίας «Η γοητεία ενός σκαντζόχοιρου» της Mona Achache, βασι-
σμένης στο μυθιστόρημα της Muriel Barbery και παράλληλη έκθεση βιβλίων που 
έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 

| «Να με θυμάστε: ζήτησε» Γιάννης Ρίτσος  
Mέλη της πολιτιστικής ομάδας του Πανελληνίου Συλλόγου παραπληγικών (του 
παραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης) παρουσιάζουν ένα μουσικοποιητικό αφιέρωμα 
στο Γιάννη Ρίτσο.
19:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
| «Όταν το βιβλίο γίνεται σινεμά»  
Τα παιδιά αφού διαβάσουν το απόσπασμα ενός βιβλίου, μπαίνουν στη διαδικασία 
να το ζωγραφίσουν μέσα σε κουτάκια (storyboard). Τι επέλεξε το κάθε παιδί να 
ζωγραφίσει και γιατί; Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το βιβλίο είναι που έχει τη 
δύναμη να διεγείρει τη φαντασία του καθενός με τον πιο μοναδικό τρόπο. Με την 
κινηματογραφίστρια Δέσποινα Καβύρη.
10:00 | ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

| «Παζάρι Βιβλίων» 
Συνήθως δανείζουμε. Αυτή τη φορά χαρίζουμε! Βιβλία, παλαιά και όχι μόνο... 
09:00-20:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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ΠΕΜΠΤΗ 20/10
| «Book Therapy»  
Συγγραφή σεναρίου και Ομαδική ψυχοθεραπεία.  Θέμα: «Η οικογένεια και η σχέση 
του ζευγαριού μέσα στην κρίση». Πως η κρίση γίνεται κίνητρο για δημιουργία. Με 
την κινηματογραφίστρια Δέσποινα Καβύρη και τον ψυχολόγο Σταύρο Καρπουχτσή.
18:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10
| «Το άχρηστο… χρήσιμο - Το λίγo... πολύ»  
Η Έλενα Χρυσαφίδου αρχιτέκτονας – εικαστικός θα οδηγήσει τα παιδιά σε ένα παι-
χνίδι ανακάλυψης. Με αφορμή την αφηγηματική παρουσίαση του βιβλίου «Ο μικρός 
Εγώ είμαι Εγώ» της Mira Lobe (ένα παραμύθι για την αποδοχή της ταυτότητάς μας, 
τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του καθένα μας) θα  καθοδηγήσει τα παιδιά 
στην εικαστική δημιουργία των ηρώων με «άχρηστα», ανακυκλώσιμα υλικά.
18:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ

| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Η Λένα Παπαθανασίου, συντονίστρια της λέσχης ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης της 
Άνω Τούμπας διαβάζει κείμενα από τα έργα του Παπαδιαμάντη. Ακολουθεί προβολή 
της ταινίας «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξανδρε». Με αφορμή τα 100 χρόνια από το 
θάνατο και τα 160 από τη γέννησή του.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
 
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν ένα γιγάντιο scrabble.  
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Scrabble Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Τυφλών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 
 

| «Illustration Workshop»  
Ένα μάθημα για τις μαγικές δυνατότητες της ψηφιακής εικονογράφησης  
Συντονίζει  η σχολή Comink.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10
|  «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν κυνήγι του… χαμένου βιβλίου. 
Μπορείτε να μεταφράσετε τις κρυπτογραφημένες φράσεις; Σε ποιο βιβλίο αναφέ-
ρονται; Σε συνεργασία με την ομάδα δημιουργικών παιχνιδιών Gamecraft, τον 
Σύλλογο Τυφλών, το Φάρο Τυφλών Αθήνας και τους Μάγνητες Τυφλούς του Βόλου.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»   
Προβολή της ταινίας «Ανώνυμη: το  απαγορευμένο ημερολόγιο», βασισμένης στο 
βιβλίο «A woman in Berlin» που περιγράφει την αληθινή ιστορία της δημοσιογρά-
φου Martha Hillers στο Βερολίνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τέλος ακολου-
θεί συζήτηση με τον κριτικό κινηματογράφου Τέλλο Φίλη.
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Με τη βοήθεια ειδικών συντελεστών, ενήλικες παίζουν το “κυνήγι του χαμένου... 
βιβλίου”. Για βλέποντες και μη βλέποντες. Σε συνεργασία με την ομάδα παιχνιδιών 
Game craft και τον Σύλλογο Τυφλών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
 
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Με τη βοήθεια ειδικών συντελεστών, ενήλικες παίζουν ένα γιγάντιο “scrabble”. Για 
βλέποντες και μη βλέποντες. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Scrabble Θεσσαλονίκης 
και τον Σύλλογο Τυφλών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή της ταινίας Προβολή ταινίας  «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους» του Τώνη Λυ-
κουρέση, βασισμένης στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και 
παράλληλη έκθεση βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ

*



ΤΡΙΤΗ 01/11
| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη» 
Οι νηπιαγωγοί Λένα Γουναροπούλου και Κατερίνα Ζησοπούλου παρουσιάζουν με 
μουσική και αφήγηση το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Γουτού Γουπατού» 
18:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο» 
Προβολή της ταινίας «Η γοητεία ενός σκαντζόχοιρου» της Mona Achache, βασι-
σμένης στο μυθιστόρημα της Muriel Barbery και παράλληλη έκθεση βιβλίων που 
έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
 
| «Book Therapy»  
Συγγραφή σεναρίου και ομαδική ψυχοθεραπεία. Θέμα: «Η οικογένεια και η σχέση 
του ζευγαριού μέσα στην κρίση». Πως η κρίση γίνεται κίνητρο για δημιουργία. Με 
την κινηματογραφίστρια Δέσποινα Καβύρη και τον ψυχολόγο Σταύρο Καρπουχτσή.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 
 

| «Γνωριμία με το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη»  
Ο γνωστός συγγραφέας της Θεσσαλονίκης συζητάει με το κοινό και παρουσιάζει το 
βιβλίο του «Πεθαίνω σαν χώρα» (πεζογράφημα). Για τον συγγραφέα μιλά ο Γιώργος 
Φρέρης.
19:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11
| «Balkan Vista-Με τα μάτια του άλλου»  
Ημερίδα που πραγματοποιείται σε συνεργασία της Μ.Κ.Ο. - Ηνωμένες Κοινωνίες 
των Βαλκανίων (United Societies of Balkan) και αφορά στην εικόνα που έχουν οι 
γειτονικοί λαοί για τον Έλληνα, μέσα από τα βιβλία και τη λογοτεχνία τους. Θα διαβα-
στούν κείμενα σε ελληνική μετάφραση ενώ στο τέλος θα πραγματοποιηθεί Forum 
Theater, μια μορφή θεάτρου που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση, και που το κοινό 
μπορεί να κατευθύνει την πλοκή και την εξέλιξη. 
19:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

| «Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες... πάνε σχολείο»  
Η Παιδική Βιβλιοθήκη Δελφών δανείζει βιβλία στο 1ο Δημ. Σχολείο  Αγίου Ελευθε-
ρίου (Κασσανδρέως 2) μαζί με τη συγγραφέα Εύα Ιεροπούλου. 

| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Ο Δάνης Κουμασίδης, μέλος της λέσχης ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης της Άνω 
Τούμπας διαβάζει κείμενα από τα έργα του Παπαδιαμάντη. Ακολουθεί προβολή της 
ταινίας «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξανδρε». Με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο 
και τα 160 από τη γέννησή του.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ

| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν ένα γιγάντιο scrabble.  
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Scrabble Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Τυφλών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΜΠΤΗ 03/11
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν το κυνήγι του… χαμένου 
βιβλίου. Μπορείτε να μεταφράσετε τις κρυπτογραφημένες φράσεις; Σε ποιο βιβλίο 
αναφέρονται; Σε συνεργασία με την ομάδα δημιουργικών παιχνιδιών Gamecraft, τη 
Σχολή Τυφλών, το Φάρο Τυφλών Αθήνας και τους Μάγνητες Τυφλούς του Βόλου.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή ταινίας  «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους» του Τώνη Λυκουρέση, βασισμένης 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και παράλληλη έκθεση 
βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. 
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Η Αλεξάνδρα Μπακονίκα, μέλος της λέσχης ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης της Άνω 
Τούμπας διαβάζει κείμενα από τα έργα του Παπαδιαμάντη. Ακολουθεί προβολή της 
ταινίας «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξανδρε». Με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο 
και τα 160 από τη γέννησή του.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 
 

| «3D Workshop»  
Ένα μάθημα για τα γραφικά των videogames, την τέχνη και η τεχνική του τρισδιά-
στατου. Συντονίζει η σχολή Comink.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/11
| «Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες... πάνε σχολείο»  
Η Παιδική Βιβλιοθήκη Ορέστου δανείζει βιβλία στο 90ο Δημ. Σχολείο (Μάρκου 
Μπότσαρη 45) μαζί με το συγγραφέα Νίκο Νυφούδη.  
 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή της ταινίας «Η γοητεία ενός σκαντζόχοιρου» της Mona Achache, βασι-
σμένης στο μυθιστόρημα της Muriel Barbery και παράλληλη έκθεση βιβλίων που 
έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Στο τέλος ακολουθεί συζήτηση με τον κριτικό 
κινηματογράφου Τάσο Θεοδωρόπουλο.
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 

| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες» 
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν το κυνήγι του… χαμένου 
βιβλίου. Μπορείτε να μεταφράσετε τις κρυπτογραφημένες φράσεις; Σε ποιο βιβλίο 
αναφέρονται; Σε συνεργασία με την ομάδα δημιουργικών παιχνιδιών Gamecraft, 
τον Σύλλογο Τυφλών, το Φάρο Τυφλών Αθήνας και τους Μάγνητες Τυφλούς του 
Βόλου.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

| «3D Workshop»  
Ένα μάθημα για τα γραφικά των videogames, την τέχνη και την τεχνική του τρισδιά-
στατου. Συντονίζει η σχολή Comink.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ

*
*



ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11
| «Πλάθω κοκκινοσκουφίτσες με τις δυο χουφτίτσες»  
Η Χριστίνα Κάκκου από τη Sugarela φτιάχνει μαζί με τα παιδιά μικρούς ήρωες και 
κάνουν ένα γενέθλιο πάρτυ-έκπληξη στην παιδική βιβλιοθήκη της Ορέστου
11:30 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ 
 
| «MEDIORAMA» Σεμινάρια για νέους (18-25 ετών) για το ηλεκτρονικό ραδιό-
φωνο, την παραγωγή video και τη δημιουργική γραφή.  
Θέλετε να κάνετε την δική σας ραδιοφωνική εκπομπή; Τότε παρακολουθείστε τον  
Α΄ κύκλο με θεματική το ηλεκτρονικό ραδιόφωνο, τη δημιουργία ραδιοφωνικής 
εκπομπής, την κατασκευή playlist κ.ά. από τη ραδιοφωνική παραγωγό του FM100, 
Παλμύρα Αρσλάνογλου. Σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. - Ηνωμένες Κοινωνίες των 
Βαλκανίων (United Societies of Balkan). 
11:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

| «Η μάγισσα η μουρτζούφλω και ο Δον Ποντικορντεόν»  
Η Μάρα Τσικάρα με τα αντι-μουρτζουφλικά αξεσουάρ της (must: η κατσαρόλα και το 
ακορντεόν) παρασέρνει τα παιδιά σε έναν κόσμο συναρπαστικό! 
11:30 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11
|  «Αμπέλι, σταφυλάκι και γλυκό κρασάκι» 
Η συγγραφέας - παιδαγωγός  Άντα Φωτοπούλου αφηγείται στα παιδιά τις ιστορίες 
της για το αμπέλι και το κρασί. Στο τέλος γεύονται όλοι μαζί τα γλυκονόστιμα του 
τρύγου και γίνονται μικροί αμπελουργοί και οινολόγοι.
18:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 
 

| «Μαγειρέψτε την κρίση με την Αλεξία Αλεξιάδου»  
Η Αλεξία Αλεξιάδου παρουσιάζει το βιβλίο της «Νέα Κουζίνα», μιλάει για τις νέες 
διατροφικές συνήθειες που έχουν διαμορφωθεί λόγω κρίσης και μας δίνει συμβου-
λές για το πώς να μαγειρεύουμε υγιεινά, φτηνά και γρήγορα. 
16:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

| «Διαγωνισμός Chef της γειτονιάς με τη γευσιγνώστρια Κική Εμμανουηλίδου»
Η Κική Εμμανουηλίδου παρουσιάζει το βιβλίο της «Οικογενειακά γεύματα με 5 €» 
και δίνει μαγειρικές συμβουλές. Δοκιμάζει τα φαγητά που θα φέρουν οι νοικοκυρές 
της γειτονιάς και μαζί με τον Executive Chef και Αντιπρόεδρο της Λέσχης 
Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος, Γιώργο Νιώτη ανακηρύσσουν τον Chef της γειτονιάς.
18:00 | ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

| «Μάθημα μαγειρικής με τη Στέλλα Σπανού»  
Η Στέλλα Σπανού, Chef της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, συγγραφέας βιβλίων 
και φωτογράφος γαστρονομίας παρουσιάζει το βραβευμένο βιβλίο της «Καβάλας 
Γεύσεις». Δοκιμάζει  τις τοπικές σπεσιαλιτέ της Θεσσαλονίκης που θα φέρουν νοικο-
κυρές της γειτονιάς και μαζί με τον Executive Chef και μέλος της Λέσχης Αρχιμαγεί-
ρων Β. Ελλάδος, Παναγιώτη Καραφουλίδη ανακηρύσσουν τον Chef της γειτονιάς 
της Άνω Πόλης. 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 
 

| «Food Therapy: συνταγές για σώμα και πνεύμα»  
Πώς μπορώ να βρω την κατάλληλη ‘συνταγή’ για να φέρω σε αρμονία το σώμα 
αλλά και τον ψυχισμό μου με βάση τις τροφές που καταναλώνω; Η κλινική διαιτο-
λόγος- διατροφολόγος  δρ. Κωνσταντίνα Καρασούλη και οι εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ 
μας αποκαλύπτουν τα μυστικά του Food Therapy και μας δίνουν απλές και έξυπνες 
συμβουλές για σωστή διατροφή και μακροζωία.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
 Προβολή της ταινίας «Ανώνυμη: το  απαγορευμένο ημερολόγιο», βασισμένης στο 
βιβλίο «A woman in Berlin» που περιγράφει την αληθινή ιστορία της δημοσιογρά-
φου Martha Hillers στο Βερολίνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τέλος ακολου-
θεί συζήτηση με τον κριτικό κινηματογράφου Τάσο Θεοδωρόπουλο.
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
 

| «Ράψτο μόνος σου»  
Η Ελένη Χασιώτη έρχεται κατευθείαν από το ατελιέ της για να μας μυήσει στον κό-
σμο της ραπτικής τέχνης. Θα φτιάξουμε μαζί της σελιδοδείκτες και θήκες μολυβιών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11

| «Workshop Comix»  
Πως μπορεί ο καθένας να σχεδιάσει τη δική του ιστορία; Ένα εργαστήρι για τις τεχνι-
κές του κόμιξ. Συντονίζει η σχολή Comink. 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 08/11
| «Οι περιπέτειες της Πριγκίπισσας Μπουκίτσας»  
Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, θεατρικά κουστούμια, παιδιά και η μουσικός και 
συγγραφέας Σοφία Μελιγκοπούλου. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει η πριγκί-
πισσα Μπουκίτσα. Ποια είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι;
10:00 | ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες» 
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν το κυνήγι του… χαμένου 
βιβλίου. Μπορείτε να μεταφράσετε τις κρυπτογραφημένες φράσεις; Σε ποιο βιβλίο 
αναφέρονται; Σε συνεργασία με την ομάδα δημιουργικών παιχνιδιών Gamecraft, 
τον Σύλλογο Τυφλών, το Φάρο Τυφλών Αθήνας και τους Μάγνητες Τυφλούς του 
Βόλου.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 
 
| «Τα μουστοκούλουρα του Αγησίλαγου» 
«Έχουμε και λέμε: νερό, κανέλλα, ζάχαρη, λάδι, αλεύρι, μούστο… Μούστο; Έχει γού-
στο…». Ο Δημήτρης Μπασλάμ, δημιουργός του Αγησίλαγου αφηγείται το παραμύθι 
του που έχει θέμα το αμπέλι και το κρασί. 
18:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

| «Γνωριμία με το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη»  
Ο γνωστός συγγραφέας της Θεσσαλονίκης συζητάει με το κοινό και παρουσιάζει το 
βιβλίο του «Λήθη», 5 Μονόλογοι. Για τον συγγραφέα μιλά ο Κώστας Παπαθανασίου.
19:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

| «Παραμυθοαφηγήσεις»  
Η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας Θεοφανία Παπαθωμά αφηγείται στα παιδιά τις 
περιπέτειες του Ηρακλή Μπιμπερό. Πως τρύπωσε μέσα στην κοιλιά της μαμάς του; 
Πως ήρθε στη ζωή; Μια έξυπνη κι ευρηματική ιστορία για το πώς γεννιούνται τα 
παιδιά, ένα παραμύθι που θα βγάλει απ’ την αμηχανία όσους θέλουν να μιλήσουν 
για αυτό το θέμα. 
11:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/11
| «MEDIORAMA» Σεμινάρια για νέους (18-25 ετών) για το ηλεκτρονικό ραδιό-
φωνο, την παραγωγή video και τη δημιουργική γραφή.  
Πως μπορώ να κάνω δικό μου video; Να το επεξεργαστώ και να το ανεβάσω στο 
internet; Παρακολουθείστε τον Β΄ κύκλο με θεματική: ο τρόπος και οι τεχνικές της 
κατασκευής video. Σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. - Ηνωμένες Κοινωνίες των Βαλκα-
νίων (United Societies of Balkan). 
19:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

| «Ράψτο μόνος σου»  
Η Ελένη Χασιώτη έρχεται κατευθείαν από το ατελιέ της για να μας μυήσει στον κό-
σμο της ραπτικής τέχνης. Θα φτιάξουμε μαζί της σελιδοδείκτες και θήκες μολυβιών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν ένα γιγάντιο scrabble. Σε 
συνεργασία με τον Όμιλο Scrabble Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Τυφλών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

| «Ένα κυτταροχωριό έμεινε νηστικό…»  
Τα παιδιά ταξιδεύουν στο σώμα τους μέσα από το βιβλίο της Μερόπης Μάττα και 
κατανοούν την ανάγκη που έχουν τα μικρά κυτταράκια μας για θρεπτικά συστατικά.
18:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

| «Παραμυθοαφηγήσεις»  
Η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας Θεοφανία Παπαθωμά αφηγείται στα παιδιά τις 
περιπέτειες του Ηρακλή Μπιμπερό. Πως τρύπωσε μέσα στην κοιλιά της μαμάς του; 
Πως ήρθε στη ζωή; Μια έξυπνη κι ευρηματική ιστορία για το πώς γεννιούνται τα 
παιδιά, ένα παραμύθι που θα βγάλει απ’ την αμηχανία όσους θέλουν να μιλήσουν για 
αυτό το θέμα. 
11:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/11
| «Εκδρομή στην κουζίνα – Το αβγό – Η ντομάτα – Η μπανάνα»  
Ο Σάκης Σερέφας συγγραφέας, μαθαίνει στα παιδιά πώς να προετοιμάζουν μόνα 
τους ένα υγιεινό γεύμα με απλά υλικά, αντιμετωπίζοντάς το σα διασκέδαση.
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ 

*

*

*

*

*

*



ΠΕΜΠΤΗ 10/11
| «Πλάθω κοκκινοσκουφίτσες με τις δυο χουφτίτσες»  
Η Χριστίνα Κάκκου από τη Sugarela φτιάχνει μαζί με τα παιδιά μικρούς ήρωες! 
Μμμμμ… Αυτό θα πει γλυπτική ζαχαροπλαστική! 
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 
 

| «Η μάγισσα η μουρτζούφλω και ο Δον Ποντικορντεόν»  
Η Μάρα Τσικάρα με τα αντι-μουρτζουφλικά αξεσουάρ της (must: η κατσαρόλα και το 
ακορντεόν) παρασέρνει τα παιδιά σε έναν κόσμο συναρπαστικό! 
18:30 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή ταινίας  «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους» του Τώνη Λυκουρέση, βασισμένης 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και στο τέλος συζήτηση με 
τον κριτικό κινηματογράφου Γιάννη Ζουμπουλάκη.
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ

|  «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Οι νηπιαγωγοί Λένα Γουναροπούλου και Κατερίνα Ζησοπούλου παρουσιάζουν με 
μουσική και αφήγηση το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Γουτού Γουπατού» 
19:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ

| «Γνωριμία με το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη» Ο γνωστός συγγραφέας της 
Θεσσαλονίκης συζητάει με το κοινό και παρουσιάζει το ποιητικό του έργο «Κατάλο-
γοι». Για τον συγγραφέα μιλά ο Γιώργος Αλισάνογλου.
19:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11
| «MEDIORAMA» Σεμινάρια για νέους (18-25 ετών) για το ηλεκτρονικό ραδιό-
φωνο, την παραγωγή video και τη δημιουργική γραφή.  
Γ΄ κύκλος με θεματική: η δημιουργική γραφή. Ο Ανδρέας Καρακίτσιος, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στο 
Α.Π.Θ., θα μυήσει τους παρισταμένους στα μυστικά της δημιουργικής γραφής, της 
συγγραφής άρθρων κ.ά.. Σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. - Ηνωμένες Κοινωνίες των 
Βαλκανίων (United Societies of Balkan) 
19:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

| «Ράψτο μόνος σου»  
Η Ελένη Χασιώτη έρχεται κατευθείαν από το ατελιέ της για να μας μυήσει στον κό-
σμο της ραπτικής τέχνης. Θα φτιάξουμε μαζί της σελιδοδείκτες και θήκες μολυβιών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 

| «Workshop Comix»  
Πως μπορεί ο καθένας να σχεδιάσει τη δική του ιστορία.  
Ένα εργαστήρι για τις τεχνικές του κόμιξ. Συντονίζει η σχολή Comink.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή της ταινίας «Η γοητεία ενός σκαντζόχοιρου» της Mona Achache, βασι-
σμένης στο μυθιστόρημα της Muriel Barbery και παράλληλη έκθεση βιβλίων που 
έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 
 

| «Καληνύχτα μπαμπά»  
Ο Γιάννης Σερβετάς ετοιμάζει τα παιδιά της γειτονιάς για ύπνο, διαβάζοντάς τους το 
παραμύθι «ο Γκιούλιβερ στη Λιλιπουτία» του Jonathan Swift. 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
 
| «Οι περιπέτειες της Πριγκίπισσας Μπουκίτσας»  
Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, θεατρικά κουστούμια, παιδιά και η μουσικός και 
συγγραφέας Σοφία Μελιγκοπούλου. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει η πριγκί-
πισσα Μπουκίτσα. Ποια είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι;
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ 
 
| «Το άχρηστο… χρήσιμο – Το λίγο…πολύ» 
Η Έλενα Χρυσαφίδου αρχιτέκτονας – εικαστικός με αφορμή την αφήγηση (με συνο-
δεία μουσικής) του μουσικού παραμυθιού «Ο Πέτρος κι ο Λύκος» θα βοηθήσει τα 
παιδιά να ανακαλύψουν τη χρησιμότητα των «άχρηστων» υλικών κατασκευάζοντας 
τους ήρωες του παραμυθιού με ανακυκλώσιμα υλικά.
18:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11
|  Δρόμοι της Νύχτας και του Φανταστικού.  
Ημερίδα αφιερωμένη στη Λογοτεχνία τρόμου, φαντασίας και επιστημονικής φαντα-
σίας. Συγγραφείς, κριτικοί, εκδότες περιοδικών, εικονογράφοι, art fantasy makers, 
συνθέτες κ.ά., θα μιλήσουν για το συγκεκριμένο θέμα (από διαφορετική σκοπιά), 
ενώ το βιβλιοπωλείο «Η Άγνωστη Καντάθ» θα στήσει στο φουαγιέ της Αίθουσας 
Εκδηλώσεων πλούσια έκθεση βιβλίου του συγκεκριμένου χώρου.
10:00-13:30, 18:00-21:00  | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11
| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη» 
Οι νηπιαγωγοί Λένα Γουναροπούλου και Κατερίνα Ζησοπούλου παρουσιάζουν με 
μουσική και αφήγηση το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Γουτού Γουπατού» 
18:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»   
Προβολή της ταινίας «Ανώνυμη: το  απαγορευμένο ημερολόγιο», βασισμένης στο 
βιβλίο «A woman in Berlin» που περιγράφει την αληθινή ιστορία της δημοσιογρά-
φου Martha Hillers στο Βερολίνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τέλος ακολου-
θεί συζήτηση με τον κριτικό κινηματογράφου Τέλλο Φίλη.
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

| «Απόψε sugar-ολογούμε! Μια βραδιά γεμάτη ζάχαρη!»  
Η Ελίνα Γκατζέλη έρχεται από το blog της sugarologies.blogspot.com για να μας 
ξεναγήσει στον κόσμο των γλυκών της παλιάς Θεσσαλονίκης και να μοιραστεί μαζί 
μας μυστικές γλυκο-συνταγές του χθες και του σήμερα. Μαζί της ο food blogger 
Δημήτρης Κοπαράνης (koparanis.blogspot.com). 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 

| «Γευστική δοκιμή κρασιού με τον blogger Βασίλη Γαλανό»  
Ο Βασίλης Γαλανός, έρχεται κατευθείαν από το διαδίκτυο και το blog του http://
krasiagr.blogspot.com για να μοιραστεί μαζί μας τις γνώσεις του γύρω από το 
κρασί. Θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα δοκιμάσουμε μερικούς τύπους κρασιών, θα 
καταλάβουμε τις διαφορές τους και θα μάθουμε πώς να συνδυάζουμε το κρασί με 
το ταιριαστό φαγητό.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 

| «Το καλύτερο ντολμαδάκι της γειτονιάς με τη Μαριάννα Καζάκη»  
Τα «Αμπελόφυλλα της Μαριάννας» έρχονται στη Βιβλιοθήκη της Τριανδρίας για να 
μας παρουσιάσουν συνταγές για το ντολμαδάκι με κιμά ή σταφίδα, τους λαχανοντολ-
μάδες και πολλά άλλα! Θα μιλήσουμε για συνταγές με τη Μαριάννα Καζάκη, αλλά 
και τον Κωνσταντίνο Αραμπατζή, μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος και 
Executive Chef του ξενοδοχείου Hyatt Regency, θα γευτούμε μερικές από αυτές και 
θα συναγωνιστούμε για τις καλύτερες. 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

| «Διαγωνισμός Chef της γειτονιάς με τη γευσιγνώστρια Κική Εμμανουηλίδου»  
Η Κική Εμμανουηλίδου παρουσιάζει το βιβλίο της «Οικογενειακά γεύματα με 5 €» 
και δίνει μαγειρικές συμβουλές. Δοκιμάζει τα φαγητά που θα φέρουν οι νοικοκυρές 
της γειτονιάς και μαζί με το Δημήτρη Κυριακόπουλο, Executive Chef και μέλος της 
Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος ανακηρύσσουν τον Chef της γειτονιάς. 
16:30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

| «Οδοντοϊστορίες με χαμόγελα» 
 Η Άννα Δανάκη, οδοντίατρος, ξεναγεί τα παιδιά στη στοματική κοιλότητα, με σκοπό 
να γνωρίσουν το στόμα τους. Μέσα από διαδραστικά μουσικά παιχνίδια τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν όλα τα μυστικά για ένα παντοτινά υγιές και λαμπερό 
χαμόγελο.
16:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ

ΤΡΙΤΗ 15/11
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν το κυνήγι του... χαμένου 
βιβλίου. Μπορείτε να μεταφράσετε τις κρυπτογραφημένες φράσεις; Σε ποιο βιβλίο 
αναφέρονται; Σε συνεργασία με την ομάδα δημιουργικών παιχνιδιών Gamecraft, τη 
Σχολή Τυφλών, το Φάρο Τυφλών Αθήνας και τους Μάγνητες Τυφλούς του Βόλου.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
 
| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Η Χλόη Κουτσουμπέλη, μέλος της λέσχης ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης της Άνω 
Τούμπας διαβάζει κείμενα από τα έργα του Παπαδιαμάντη. Ακολουθεί προβολή της 
ταινίας «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξανδρε». Με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο 
και τα 160 από τη γέννησή του.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ

*

*



ΤΡΙΤΗ 15/11 

| «Book Therapy» 
Συγγραφή σεναρίου και ομαδική ψυχοθεραπεία. Θέμα: «Η οικογένεια και η σχέση 
του ζευγαριού μέσα στην κρίση». Πως η κρίση γίνεται κίνητρο για δημιουργία. Με 
την κινηματογραφίστρια Δέσποινα Καβύρη και τον ψυχολόγο Σταύρο Καρπουχτσή.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 

| «Υγιεινά γεύματα για περισσότερο παιχνίδι»  
Η Ειρήνη Πασχαλέρη (βιολόγος - ειδική στη διατροφή) και η Νάσια Πασχαλέρη 
(διαιτολόγος – διατροφολόγος) καθοδηγούν τα παιδιά πως να τρώνε πιο υγιεινά για 
να έχουν περισσότερο χρόνο και δύναμη για παιχνίδι...
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ 

| «Καροτοπάντζαρο, ντοματόπρασσο, μαϊντανομαρούλι... κι ένα κρεμμύδι λεί-
πει!» Ένα παιδικό θεατρικό έργο από την Angelus Novus. Μία παράσταση κλόουν 
και εμψύχωσης αντικειμένων που διακωμωδεί τις προσπάθειες ενός μάγειρα να 
μαγειρέψει. Τα κατσαρολικά, τα ζαρζαβατικά που «ζωντανεύουν», τα μαγικά κόλπα, 
αλλά και η πολλή μουσική συνθέτουν μια χαρούμενη παράσταση.
10:00 | ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

| ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - Τελικά «Τα άγρια ζώα μπήκαν... σε τάξη» και ακολουθεί η τελετή 
απονομής βραβείων - επαίνων στα παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για τη 
συγγραφή της καλύτερης ομαδικής ιστορίας με θέμα την άγρια ζωή (το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα «Τα άγρια ζώα μπαίνουν … σε τάξη» υλοποιήθηκε στις παιδικές 
βιβλιοθήκες). 
19:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11
| «Οι περιπέτειες της Πριγκίπισσας Μπουκίτσας»  
Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, θεατρικά κουστούμια, παιδιά και η μουσικός και 
συγγραφέας Σοφία Μελιγκοπούλου. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει η πριγκί-
πισσα Μπουκίτσα. Ποια είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι;
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 
 
| «Τα μουστοκούλουρα του Αγησίλαγου»  
«Έχουμε και λέμε: νερό, κανέλλα, ζάχαρη, λάδι, αλεύρι, μούστο… Μούστο; Έχει γού-
στο…». Ο Δημήτρης Μπασλάμ, δημιουργός του Αγησίλαγου αφηγείται το παραμύθι 
του που έχει θέμα το αμπέλι και το κρασί.
18:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ 

| «Παραμυθοαφηγήσεις»  
Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας Πασχάλης Τσαρούχας μέσα από το δεύτερο 
παιδικό του βιβλίο «ο Μπίλης Καντίλης γνωρίζει τα μέσα ασφαλείας», αφηγείται 
στα παιδιά τις νέες περιπέτειες του μικρού ήρωα και τα διαπαιδαγωγεί σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας στο δρόμο. 
11:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 
 

| «Ράψτο μόνος σου»  
Η Ελένη Χασιώτη έρχεται κατευθείαν από το ατελιέ της για να μας μυήσει στον κό-
σμο της ραπτικής τέχνης. Θα φτιάξουμε μαζί της σελιδοδείκτες και θήκες μολυβιών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11
| «Ο Παπαδιαμάντης των Τεχνών και των Γραμμάτων»  
Αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα πεζογράφο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη  
(1851-1911) για τα 160 χρόνια από τη γέννηση και τα 100 από το θάνατό του. Μια 
φιλολογική και καλλιτεχνική βραδιά με την καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. Γ. Φαρίνου - Μαλαματάρη, τον σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη, τον Καλλιτεχνικό 
Διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε Σωτήρη Χατζάκη και τον ηθοποιό Κυριάκο Δανιηλίδη. Την 
εκδήλωση συντονίζει η φιλόλογος Φιλοθέη Κολίτση. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με 
πλούσιο οπτικο - ακουστικό υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ και θα προβληθεί η ταινία 
«H Φόνισσα» του Κώστα Φέρρη. 
19:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 
| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή της ταινίας «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους» του Τώνη Λυκουρέση, βασισμέ-
νης στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και παράλληλη έκθεση 
βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 
 
| «Οι περιπέτειες της Πριγκίπισσας Μπουκίτσας» 
Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, θεατρικά κουστούμια, παιδιά και η μουσικός και 
συγγραφέας Σοφία Μελιγκοπούλου. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει η πριγκί-
πισσα Μπουκίτσα. Ποια είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι;
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11 
|  «Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;»  
Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων με την επίβλεψη του Βασίλη 
Κιοσέογλου, καθηγητή Χημείας και Τεχνολογίας  Τροφίμων Α.Π.Θ., θα παρουσιάσει 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σπουδαιότητα των οσπρίων και τα οφέλη που 
προσφέρουν στην υγιεινή διατροφή μας.
10:00 | ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11
| «Μάθημα μαγειρικής με τη Στέλλα Σπανού» 
Η Στέλλα Σπανού, Chef της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, συγγραφέας βιβλίων 
και φωτογράφος γαστρονομίας παρουσιάζει το βραβευμένο βιβλίο της «Καβά-
λας Γεύσεις». Δοκιμάζει τις τοπικές σπεσιαλιτέ της Θεσσαλονίκης που θα φέρουν 
νοικοκυρές της γειτονιάς και μαζί με τον Ευριπίδη Τζινόπουλο, Executive Chef και 
Αντιπρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος ανακηρύσσουν τον Chef της 
γειτονιάς της Χαριλάου.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

| «Γυρίζουμε σελίδα και… ανοίγουμε φύλλο» 
Τα «Αμπελόφυλλα της Μαριάννας» έρχονται στη Βιβλιοθήκη των 40 Εκκλησιών για 
να μας μιλήσουν για το φύλλο, το χωριάτικο, το ποντιακό, τη σφολιάτα, την κουρού… 
και τις διάφορες γεμίσεις τους με κιμά, τυρί, μανιτάρια και πολλά άλλα που πραγ-
ματικά τελειωμό δεν έχουν. Θα μιλήσουμε για συνταγές με τη Μαριάννα Καζάκη, 
αλλά και τον Δημήτρη Τσανανά, μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος και 
Executive Chef του ξενοδοχείου The Met, θα γευτούμε μερικές από αυτές και θα 
συναγωνιστούμε για την καλύτερη πίτα της γειτονιάς.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
 

| «Διαγωνισμός Chef της γειτονιάς με τη γευσιγνώστρια Κική Εμμανουηλίδου»
Η Κική Εμμανουηλίδου παρουσιάζει το βιβλίο της «Οικογενειακά γεύματα με 5 €» 
και δίνει μαγειρικές συμβουλές. Δοκιμάζει τα φαγητά που θα φέρουν οι νοικοκυρές 
της γειτονιάς και μαζί με τον Γιώργο Παλησίδη, Executive Chef, καθηγητή Μαγει-
ρικής Τέχνης και μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος ανακηρύσσουν τον 
Chef της γειτονιάς της Ξηροκρήνης. 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 
 

| «Μαμάδες, πόσο σωστά μαγειρεύετε;»  
Η Ειρήνη Πασχαλέρη (βιολόγος-ειδική στη διατροφή) και η Νάσια Πασχαλέρη 
(διαιτολόγος-διατροφολόγος) καθοδηγούν τις μαμάδες πως να μαγειρεύουν υγιεινά 
για τα παιδιά τους.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 

 
| «Αμπέλι, σταφυλάκι και γλυκό κρασάκι»  
Η συγγραφέας – παιδαγωγός  Άντα Φωτοπούλου αφηγείται στα παιδιά τις ιστορίες 
της για το αμπέλι και το κρασί. Στο τέλος γεύονται όλοι μαζί τα γλυκονόστιμα  του 
τρύγου και γίνονται μικροί αμπελουργοί και οινολόγοι.
18:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΡΙΤΗ 22/11
| «Οδοντοϊστορίες με χαμόγελα»  
Η Άννα Δανάκη, οδοντίατρος, ξεναγεί τα παιδιά στη στοματική κοιλότητα, με σκοπό 
να γνωρίσουν το στόμα τους. Μέσα από διαδραστικά μουσικά παιχνίδια τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν όλα τα μυστικά για ένα παντοτινά υγιές και λαμπερό 
χαμόγελο.
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 

| «Εξερευνώντας τον κόσμο του ψυγείου μας»  
Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων με την επίβλεψη της Μαρίας Τσι-
μίδου, καθηγήτριας Χημείας Τροφίμων Α.Π.Θ., θα παρουσιάσει ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για το τι πρέπει να περιέχει «ο κόσμος ενός ψυγείου» και πως πρέπει να 
γίνεται η αποθήκευση των τροφίμων μέσα σ’ αυτόν...
18:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ

 
| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός διαβάζει κείμενα από τα έργα του Παπαδιαμάντη. 
Ακολουθεί προβολή της ταινίας «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξανδρε». Με αφορμή τα 
100 χρόνια από το θάνατο και τα 160 από τη γέννησή του.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 
   

| «Ράψτο μόνος σου»  
Η Ελένη Χασιώτη έρχεται κατευθείαν από το ατελιέ της για να μας μυήσει στον κό-
σμο της ραπτικής τέχνης. Θα φτιάξουμε μαζί της σελιδοδείκτες και θήκες μολυβιών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 

| «Έλα να φτιάξεις το δικό σου παραμύθι»  
Δημιουργική γραφή για μικρά παιδιά. Πως περνάνε τα όνειρα, οι εμπειρίες και τα 
συναισθήματα σε μια κόλλα χαρτί; Πως φτιάχνονται μικρές ιστορίες από τους μι-
κρούς μας φίλους; Συντονίζει ο Άρης Δημοκίδης.
11:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
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ΤΡΙΤΗ 22/11 
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν ένα γιγάντιο scrabble.  
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Scrabble Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Τυφλών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
|  «Οι περιπέτειες της Πριγκίπισσας Μπουκίτσας»  
Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, θεατρικά κουστούμια, παιδιά και η μουσικός και 
συγγραφέας Σοφία Μελιγκοπούλου. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει η πριγκί-
πισσα Μπουκίτσα. Ποια είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι;
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 

|  «Αμπέλι, σταφυλάκι και γλυκό κρασάκι»  
Η συγγραφέας - παιδαγωγός  Άντα Φωτοπούλου αφηγείται στα παιδιά τις ιστορίες 
της για το αμπέλι και το κρασί. Στο τέλος γεύονται όλοι μαζί τα γλυκονόστιμα  του 
τρύγου και γίνονται μικροί αμπελουργοί και οινολόγοι.
10:00 | ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Ο Ανδρέας Καρακόκκινος, μέλος της λέσχης ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης της Άνω 
Τούμπας διαβάζει κείμενα από τα έργα του Παπαδιαμάντη. Ακολουθεί προβολή της 
ταινίας «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξανδρε». Με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο 
και τα 160 από τη γέννησή του. 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο» 
Προβολή της ταινίας «Η γοητεία ενός σκαντζόχοιρου» της Mona Achache, βασι-
σμένης στο μυθιστόρημα της Muriel Barbery και στο τέλος συζήτηση με τον κριτικό 
κινηματογράφου Τέλλο Φίλη. 
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
 

| «Παραμύθι-Τρόφιμα-Διατροφή»  
Η Μαρία Τσιμίδου, καθηγήτρια Χημείας Τροφίμων και το Εργαστήριο Χημείας και Τε-
χνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. θα παρουσιάσουν ένα εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα για τη σημασία της ζάχαρης και του αλατιού  στη διατροφή μας, 
την παρουσία τους και το ρόλο τους στην παρασκευή των τροφίμων. Με εργαλείο 
επιλεγμένα βιβλία θα γίνει ένα παιχνίδι με τα παιδιά προκειμένου να κατανοήσουν 
τη σημασία των συστατικών  αυτών στην καθημερινή μας ζωή.
10:00 | ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11
|  «Οι περιπέτειες της Πριγκίπισσας Μπουκίτσας»  
Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, θεατρικά κουστούμια, παιδιά και η μουσικός και 
συγγραφέας Σοφία Μελιγκοπούλου. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει η πριγκί-
πισσα Μπουκίτσα. Ποια είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι;
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ 

| «Εκδρομή στην κουζίνα - Το αβγό - Η ντομάτα - Η μπανάνα» 
Ο Σάκης Σερέφας συγγραφέας, μαθαίνει στα παιδιά πώς να προετοιμάζουν μόνα 
τους ένα υγιεινό γεύμα με απλά υλικά, αντιμετωπίζοντάς το σα διασκέδαση.
10:00 | ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

| «Παραμυθοαφηγήσεις»  
Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας Πασχάλης Τσαρούχας μέσα από το δεύτερο 
παιδικό του βιβλίο «ο Μπίλης Καντίλης γνωρίζει τα μέσα ασφαλείας», αφηγείται 
στα παιδιά τις νέες περιπέτειες του μικρού ήρωα και τα διαπαιδαγωγεί σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας στο δρόμο. 
11:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

| «Το βιβλίο στον κινηματογράφο»  
Προβολή της ταινίας «Ανώνυμη: το  απαγορευμένο ημερολόγιο», βασισμένης στο 
βιβλίο «A woman in Berlin» που περιγράφει την αληθινή ιστορία της δημοσιο-
γράφου Martha Hillers στο Βερολίνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και παράλληλη 
έκθεση βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.
20:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11
| «Του ψωμιού η ομορφιά από της μαγιάς το φούσκωμα γεννιέται»  
Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων με την επίβλεψη της Φανής Μα-
ντζουρίδου, λέκτορα Χημείας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Α.Π.Θ., θα παρουσιάσει 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σημασία του ψωμιού στη διατροφή μας αλλά 
και για τα στάδια παρασκευής του. 
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ 
 
| «Οδοντοϊστορίες με χαμόγελα»  
Η Άννα Δανάκη, οδοντίατρος, ξεναγεί τα παιδιά στη στοματική κοιλότητα, με σκοπό 
να γνωρίσουν το στόμα τους. Μέσα από διαδραστικά μουσικά παιχνίδια τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν όλα τα μυστικά για ένα παντοτινά υγιές και λαμπερό 
χαμόγελο.
10:00 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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| «Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη»  
Η Ιφιγένεια Θεοδωρίδου, μέλος της λέσχης ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης της Άνω 
Τούμπας διαβάζει κείμενα από τα έργα του Παπαδιαμάντη. Ακολουθεί προβολή της 
ταινίας «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξανδρε». Με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο 
και τα 160 από τη γέννησή του 
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
 
| «Αόρατοι Ρεπόρτερ»  
Μικρά παιδιά στο ρόλο δαιμόνιων ρεπόρτερ μαθαίνουν τα μυστικά της δημοσιογρα-
φικής τέχνης και της σχέσης της με το διαδίκτυο και το blogging. Συντονίζει ο Άρης 
Δημοκίδης.
11:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

| «Book Therapy»
Συγγραφή σεναρίου και ομαδική ψυχοθεραπεία. Θέμα: «Η οικογένεια και η σχέση 
του ζευγαριού μέσα στην κρίση». Πως η κρίση γίνεται κίνητρο για δημιουργία. Με 
την κινηματογραφίστρια Δέσποινα Καβύρη και τον ψυχολόγο Σταύρο Καρπουχτσή.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
 
| «Παίζοντας στις βιβλιοθήκες»  
Βλέποντες και μη βλέποντες (μικτές ομάδες) παίζουν ένα γιγάντιο scrabble.  
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Scrabble Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Τυφλών.
18:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ AΝΩ ΠΟΛΗΣ

*



Χορηγοί Επικοινωνίας

ΚΑΦΕ
ΞΑΡΧΑΚΟΣ

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Εθνικής Αμύνης 27 & Αλεξ. Σβώλου 
Τ 2310 374.800, F 2310 221.066 

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
Γ. Βαφοπούλου 3, T&F 2310 424.132-3 

Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης  
Μέγαρο Μπίλλη, Πλατεία Ιπποδρομίου 
T 2310 264.668, F 2310  274.710

Παιδικές Βιβλιοθήκες
Άνω Πόλης Κρίσπου 7, T 2310 200537 
Δελφών Δελφών 208 και Ορεστιάδος 3, T&F 2310 324090 
Καλλιθέας Αρχαιοτήτων 13, T&F 2310 616.076 
Ξηροκρήνης Γρηγορίου Κολωνιάρη 23, T&F 2310 514.780  
Ορέστου Χαλκιδικής και Ορέστου 33, T&F 2310 852.384 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Αναγνωσταρά 9-11, T&F 2310 545.796  
Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη Κασσάνδρου 17-19, T&F 2310 274.708 
Κινητή Βιβλιοθήκη Δελφών 208 και Ορεστιάδος 3, T&F 2310 324.090

Περιφερειακές Βιβλιοθήκες 
Κάτω Τούμπας Πυλαίας 59, T&F 2310 919.039 
Άνω Πόλης Κρίσπου 7, T&F 2310 219.329 
Ξηροκρήνης Χατζητσίρου & Πηλειάδη 1, T&F 2310 544.851 
40 Εκκλησιών Γ. Βιζυηνού 57, T&F 2310 203.443 
Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντινουπόλεως 45, T&F 2310 315.100 
Χαριλάου Νικάνορος 3 και Στ.Νούκα, T&F 2310 324.666 
Άνω Τούμπας Γρ. Λαμπράκη 187, T 2310 950.370 
Τριανδρίας Αμοργού 29, T 2310 921.660
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