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"Ό,τι κi αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο!" 
 "Oι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις 

Βιβλιοθήκες." 
 
 

 
 
 
 
 
 

Αποκλειστικός Δωρητής του Future Library 
 

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 
10:30 – 12:30 
Για όλα τα παιδιά  

Το παιχνίδι των καινούργιων βιβλίων -  Γνωρίζουμε αντίθετους κόσμους. 
Ξεφυλλίζουμε τα καινούργια βιβλία της βιβλιοθήκης, παίζουμε την σκακιέρα των βιβλίων και ανακαλύπτουμε 
αντίθετους χαρακτήρες, αντίθετα χρώματα, αντίθετα συναισθήματα!!  
Με τους εκπαιδευτικούς Καλτσά Αριστέα, Καρβούνη Δήμητρα, Τζανέτου Αναστασία. 

Τρίτη 17 Ιουνίου 
10:30 – 12:30 
Για παιδιά 7 – 10 ετών 

Η μέρα των δυνατών και των αδύναμων. 
Δυνατές και αδύνατες νότες στη μουσική. 
Με την μουσικό Μάστορα Χρυσούλα. 

Τετάρτη 18 Ιουνίου 
10:30 – 12:30 
 
Για παιδιά 7 – 10 ετών 

Η μέρα του γυμνού και του ντυμένου. 
Διαβάζουμε το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα,  
μοιραζόμαστε ρόλους και γινόμαστε οι ίδιοι ηθοποιοί. 
Με τους εκπαιδευτικούς Ανδρούτσου Βασιλική, Συλεούνη Βάσω. 

Πέμπτη 19 Ιουνίου 
10:30 – 12:30 
 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Η μέρα του ράβε και του ξήλωνε.  
Πώς η Πηνελόπη κορόιδευε τους μνηστήρες; Φέρνουμε το δικό μας νήμα ( κατά προτίμηση χονδρό ) και υφαίνουμε ένα 
υφαντό στον αργαλειό μας. 
Με τους Καραμέτου Παναγιώτα και Μπατσούρη Κων/να. 

Παρασκευή 20 
Ιουνίου, 10:30-12:30 
Για παιδιά 6-12 ετών 

Μέρες της γης και του ουρανού.  
Ταξιδεύουμε από την γη στον ουρανό κατασκευάζοντας μομπίλ. 
Με τους εκπαιδευτικούς Αναγνώστου Γιώργος, Τζανέτου Αναστασία. 

Δευτέρα 23 Ιουνίου 
10:30-12:30 
Για παιδία 7-9 ετών 

Η μέρα του πριν και του μετά. 
Παίζουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι ΄΄Κυβοιστορίες του Rory΄΄, δημιουργούμαι ιστορίες και τις αποτυπώνουμε στο χώρο 
και το χρόνο. Με την ψυχολόγο Καραμέτου Χριστίνα και την κοινωνική ανθρωπολόγο Τζανέτου Βάσια. 

Τρίτη 24 Ιουνίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 7-10 ετών 

Η μέρα του άγριου και του ήμερου.  
Ελάτε να ζήσουμε στον κόσμο των άγριων τεράτων και των ήμερων ζώων. Με τραγούδι και μουσική συνθέτουμε το          
« χορό των άγριων», το «χορό των ήμερων» και το «χορό της αγάπης». 
Με την νηπιαγωγό Γοργογιάννη Μαρία και την περιβαλλοντολόγο Καστανίωτη Ανθούλα. 

Τετάρτη 25 Ιουνίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Η μέρα του ορθού και του ανάποδου, οι ανάποδες ιστορίες. 
Γράφουμε, εικονογραφούμε και διαβάζουμε γνωστές ιστορίες από την καλή και την ανάποδη. 
Με τους εκπαιδευτικούς Δρακάκη Ελπίδα, Πούλου Ζαχαρούλα. 

Πέμπτη 26 Ιουνίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6– 12 ετών 

Η μέρα των ανέμων. 
Οι άνεμοι στα τραγούδια μας… Μαθαίνουμε για το Βοριά, για το Νοτιά και άλλους ανέμους και κατασκευάζουμε το 
δικό μας ανεμοδείκτη Με την μουσικό Μάστορα  Χρυσούλα και την εκπαιδευτικό Μπατσούρη Κων/να. 

Παρασκευή 27 
Ιουνίου 9:30-12:30  
Για παιδιά 6 – 12 ετών  

Ημέρα ρομποτικής. 
Ελάτε να μάθουμε τα μυστικά των μηχανών και να φτιάξουμε robot! 
Με τον Αποστόλου Δημήτρη, υπεύθυνο του εργαστηρίου ρομποτικής και εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες. 

Δευτέρα 30 Ιουνίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 8 ετών 

Η μέρα της αλήθειας και των ψεμάτων 
Υπάρχουν φαντάσματα όταν κλείνουν τα φώτα; Είναι αλήθεια που νομίζω ότι κανείς  δεν με αγαπάει; Όχι δεν είναι 
ψέματα, είμαι ο πιο γρήγορος από όλους! Διαβάζουμε το βιβλίο ΄΄ Ο μικρός φιλόσοφος: στα αλήθεια ή στα ψέματα και 
ξεχωρίζουμε την πραγματικότητα από την φαντασία, την αλήθεια από το ψέμα. 
Με την παιδοψυχίατρο Σαρελά Τόνια και την εκπαιδευτικό Καρβούνη Δήμητρα. 

Τρίτη  1 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 
ετών. 

Η μέρα της αρχής και του τέλους 
Κάνουμε  ιστορίες και τραγούδια άνω κάτω. 
Με την δασκάλα Παπαϊωάννου Κατερίνα, την μουσικό Μάστορα Χρυσούλα και τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 
Τσιαρτσιανίδη Αχιλλέα. 

Τετάρτη 2 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδία 6-8 ετών 

Η μέρα του κρύου και του ζεστού. Το παιχνίδι του χάνω και του βρίσκω. 
Πως μπορούμε να κρύψουμε ένα τεράστιο λιοντάρι στην βιβλιοθήκη; Ελάτε να το ανακαλύψουμε! 
Με την ψυχολόγο Καραμέτου Χριστίνα και την κοινωνική ανθρωπολόγο Τζανέτου Βασία. 

Πέμπτη 3 Ιουλίου, 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Μέρες Μουσικής. 
Με βιωματικές δράσεις εξοικειωνόμαστε με τα ΄΄αντίθετα΄΄ της μουσικής. Μαθαίνουμε το τραγούδι «Τα αντίθετα» της 
Μαριανίνας Κριεζή. Με τους εκπαιδευτικούς  μουσικής και υπεύθυνοι της Διασχολικής Χορωδίας Λαμίας, Ρέα 
Μ.ιχαηλίδου και Νώντα Βεργιόγλου. 

Παρασκευή 4 
Ιουλίου, 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6– 12 ετών 

Μια μέρα με φως και σκοτάδι. 
Με αφορμή το βιβλίο ΄΄Πωλούνται σκιές΄΄ του Σάκη Σερέφη, γνωρίζουμε τον κόσμο των σκιών μέσα από την ζωγραφική 
και παίζουμε θέατρο 
Με τους εκπαιδευτικούς Αναγνώστου Γιώργος, Τζανέτου Αναστασία. 



Δευτέρα 7 Ιουλίου  
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Ημέρα μουσικής και θεάτρου. 
Γινόμαστε πειρατές και δράκοι και ζωντανεύουμε το παραμύθι του Π. Παπάζογλου ΄΄ Ο κακός πειρατής και οι 
μαγεμένοι δράκοι΄΄.Με τον συγγραφέα Παπάζογλου Παναγιώτη και την μουσικό Ροντογιάννη Μαριάνα. 

Τρίτη 8 Ιουλίου 10:30-
12:30 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Η μέρα του σωστού και του λάθους. 
Ανακαλύπτουμε το σωστό και το λάθος με τους ήρωες των βιβλίων  της βιβλιοθήκης 
Με την δασκάλα Παπαϊωάννου Κατερίνα και τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής Τσιαρτσιανίδη Αχιλλέα. 

Τετάρτη 9 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Η μέρα του όμορφου και του άσχημου 
Διαβάζουμε το παραμύθι "το Ασχημόπαπο" και παίζουμε ανακατεύοντας όμορφα και άσχημα πράγματα 
δημιουργώντας μια πρωτότυπη ιστορία. 
Με τις εκπαιδευτικούς Σαλόγιαννου Ειρήνη, Σαλόγιαννου Χρύσα. 

Πέμπτη 10 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 -12 ετών. 

Η μέρα από ψηλά και από χαμηλά 
Πως φαίνονται τα πράγματα από ψηλά; Πως από χαμηλά; Γνωρίζουμε την ομορφιά και το παιχνίδι της φωτογραφίας 
μέσα από το βιβλίο ΄΄Δραστηριότητες φωτογραφίας για το Δημοτικό σχολείο΄΄ και εναλλασσόμενους ρόλους << 
φωτογράφος - μοντέλο>> . 
Με τον φωτογράφο Παπάζογλου Παναγιώτη και την μουσικό Ροντογιάννη Μαριάνα.  

Δευτέρα 14 Ιουλίου 
10:30-12:30 
 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο των Λουτρών Υπάτης! 
Συναντιόμαστε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης στα Λουτρά Υπάτης. Μέσα από το παιχνίδι 
του κρυμμένου θησαυρού και το παιχνίδι της αφής, ανακαλύπτουμε τα αντίθετα που κρύβονται στο πάρκο. Εκπλήξεις 
και αναμνηστικά δώρα σας περιμένουν όλους! 
Με την περιβαλλοντολόγο Καστανιώτη Ανθούλα και τις εκπαιδευτικούς Τζανέτου Αναστασία,Τζανέτου Βάσια. 

Τρίτη 15 Ιουλίου 
10:30-12:30 
 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Η ημέρα των σκληρών και των μαλακών 
Ο σκαντζόχοιρος με το σκληρό σώμα και την τρυφερή καρδιά έρχεται στη βιβλιοθήκη μας! Έλατε να διαβάσουμε το 
παραμύθι της Ελένης Πριοβόλου ΄΄Ο Τρυφεράκανθος΄΄ και  να φτιάξουμε το δικό μας σκαντζόχοιρο με σκληρά και 
μαλακά υλικά! 
Με την εκπαιδευτικό Καλλέργη Γεωργία 

Τετάρτη 16 Ιουλίου 
10:30-12:30 
 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Η ημέρα των παιδιών και των ηλικιωμένων 
Κόκκινη κλωστή δεμένη ...Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας περιμένουν στη βιβλιοθήκη να σας αφηγηθούν 
παραμύθια όλο αλήθειες όπως: η γάτα γέννησε τ΄ αυγά κι η κότα τα κατσίκια! 
Θα μας κεράσουν λιχουδιές και θα τους δωρίσουμε όμορφες ζωγραφιές! 
Με τις εκπαιδευτικούς  Καλλέργη Γεωργία, Καρβούνη Δήμητρα. 

Πέμπτη 17 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6– 12 ετών 

Η μέρα των γενναίων και των αδύναμων 
Γνωρίζουμε γενναίους ήρωες των παραμυθιών και της καθημερινότητας. Όλοι παίρνουμε το βραβείο γενναιότητας. 
Με την εκπαιδευτικό Τσούμα Κων/να 

Παρασκευή 18 
Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Η μέρα της γνώσης και όχι της αμάθειας 
Μέσα από το παιχνίδι «κουτί των γνώσεων»  ταξιδεύουμε στα βάθη της ιστορίας και στον θαυμαστό κόσμο των ζώων. 
Με την περιβαλλοντολόγο Καστανιώτη Ανθούλα και την εκπαιδευτικό Τσούμα Κων/να 

Δευτέρα 21 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 ετών 

Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους 
Μετατρέπουμε τους τοίχους της βιβλιοθήκης σε ένα μεγάλο χάρτη που θα περιλαμβάνει τον μαγικό κόσμο των 
αντιθέτων! 
Με τις εκπαιδευτικούς Καλτσά Αριστέα, Τζανέτου Αναστασία 

Τρίτη 22 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 7-10 ετών. 

Οι αντίθετοι κόσμοι της φυσικής 
Πειραματιζόμαστε με το φως και το σκοτάδι, το μέσα και το έξω, το πραγματικό και το φανταστικό 
Με τους εκπαιδευτικούς Παπάζογλου Παναγιώτη, Τζανέτου Αναστασία 

Πέμπτη 24 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 
ετών. 

Η μέρα του δίνω και του παίρνω. 
Σκαλίζουμε την ντουλάπα μας και την αποθήκη του σπιτιού μας και φέρνουμε βιβλία, ρούχα, CD και ότι άλλο δεν 
χρειαζόμαστε μετατρέποντας την βιβλιοθήκη σε ανταλλακτικό παζάρι. 
Με την καθηγήτρια φυσικής αγωγής Κουκούλη Ντίνα και την ανθρωπολόγο Παπαδημητρίου Μαρία. 

Παρασκευή 25 
Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 8 – 12 ετών 

Η μέρα των γενναίων και των αδύναμων 
Ξεφυλλίζουμε το βιβλίο ΄΄Άθλοι και πάρεργα του Ηρακλή. Μύθος ή πραγματικότητα;΄΄του Γ.Σερδάρη  και μέσα από 
βιωματικό εργαστήριο ανακαλύπτουμε την γενναιότητα και την αδυναμία. 
Με τον εκπαιδευτικό Σερδάρη Γιάννη. 

Τρίτη 29 Ιουλίου 
10:30-12:30 
Για παιδιά 6 – 12 
ετών. 

Η μέρα του πάνω - κάτω, του μπρος -πίσω, του αριστερά-δεξιά 
Εξοικειωνόμαστε με το εσωτερικό της βιβλιοθήκης, γνωρίζοντας που βρίσκονται διάφορες κατηγορίες βιβλίων, 
παιχνιδιών ή άλλων υλικών 
Με τις εκπαιδευτικούς Κουκούλη Ντίνα, Παπαδημητρίου Μαρία, Ροντογιάννη Μαριάνα. 

Τετάρτη 10  
Σεπτέμβρη 
 18:00-21:00 
Για μικρούς και 
μεγάλους! 

Μέρα λήξης 
Είστε όλοι προσκαλεσμένοι στην Πινακοθήκη να δείτε από κοντά τις χειροτεχνίες, τις κατασκευές και τις ζωγραφιές που 
φτιάξαμε το καλοκαίρι με αφορμή τους αντίθετους κόσμους. 
Με όλους τους εθελοντές. Για μικρούς και μεγάλους! Στο χώρο  της Πινακοθήκης. 

 

 
Οι δράσεις παρέχονται δωρεάν από εθελοντές εκπαιδευτικούς στο παιδικό τμήμα της 
Βιβλιοθήκης. 

Επειδή ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος παρακαλούμε να δηλώσετε          
έγκαιρα συμμετοχή στη 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6 και στα τηλέφωνα: 
2231023732 & 2231050570 


