
 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ NΟΕΜΒΡΗΣ  2018 

Πέμπτη 1/11/2018:  (5:30 μ.μ)  Η συγγραφέας Στεφανία Μπόμπη παρουσιάζει το βιβλίο 

της «ο παράδεισος των ζώων» και αυτοσχεδιάζει με παιδιά 5-9 χρονών, 

με προεγγραφή.  

Παρασκευή 2/11/2018 (7:30 μ.μ) Ο συγγραφέας Διονύσης Λεϊμονής θα 

είναι μαζί μας στη παρουσίαση του βιβλίου του  «το τέταρτο αλογάκι» 

στο «Πορτοκάλι» για μικρούς και μεγάλους!!   

Σάββατο 3/11/2018:  

 (11:00 π,μ) «παίζουμε με τις λέξεις» παρέα με τον συγγραφέα Διονύση Λεϊμονή 

στη βιβλιοθήκη, για παιδιά από 8 χρονών, με προεγγραφή. 

 (6:00 μ.μ) Παρουσίαση βιβλίου για ενήλικες «Δημιουργική γραφή στη τάξη»  με 

τον συγγραφέα Διονύση Λεϊμονή, στο «Πορτοκάλι» 

Τρίτη 6/11/2018: (7:30-9:00μ.μ) Αρχίζουν τα μαθήματα φωτογραφίας για 

ενήλικες, από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας με τον Θ. Γκούγια, 

ανοικτή ομάδα, με προεγγραφή. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε 

εβδομάδα. 

 Τετάρτη 7/11/2018: (6:30 μ.μ)  παιδική λέσχη βιβλίου για παιδιά από 8 χρονών, με την  

Α.Μ Λιβέρη, με προεγγραφή. 

Πέμπτη 8/11/2018: (6:30 μ.μ) Πως θα βάψουμε την αγάπη? Ο φόβος τι χρώμα έχει? Όλα 

τα χρώματα θα τα αποτυπώσουμε στην «παλέτα των συναισθημάτων» & θα τα 

δραματοποιήσουμε παρέα με την Χ. Λυκούρεση, για παιδιά 3,5-5,5 χρονών, με 

προεγγραφή (απαραίτητη μια ποδιά ζωγραφικής).   

Τρίτη 13/11/2018 (6:00μ.μ ) 2η  συνάντηση Λέσχη φιλαναγνωσίας για ενήλικες  «το 
παλάτι της μνήμης» Ένας διαφορετικός τρόπος να φτιάξεις ιστορίες , για τον Σύλλογο 
εκπ/κων Α/θμιας, με την Δ. Πάτρα, με προεγγραφή. 
 

Τετάρτη 14/11/2018: (6:00 μ.μ) Λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων με την Π. Ακτύπη, με 
προεγγραφή. 
 
Πέμπτη 15/11/2018: (6:00 μ.μ)  «Μικροί διασώστες» με την Ε. Χαϊκάλη, για παιδιά 6-8 
χρονών, με προεγγραφή.   
 
Παρασκευή  16/11/2018: ( 6:30 μ.μ) Εφηβική λέσχη βιβλίου, με την Φ. Κεφαλληνού για 
παιδιά από 12 χρονών με προεγγραφή. 
 

 
Τρίτη 20/11/2018: (6:00 μ.μ)  «Παίζω και μαθαίνω τα δικαιώματα 

μου»  της ΤΟΜΥ Ζακύνθου, με τις Χ. Στουφή & Σ. Παλάκα  για παιδιά 

6-10 χρονών, με προεγγραφή.     

Πέμπτη 22/11/2018 : (6:00μ.μ) «Πειράματα με την κίνηση» μια δράση της ΕΒΕ με την Ε. 

Μυλωνά, για παιδιά 8-12  χρονών, με προεγγραφή. 

Παρασκευή 23/11/2018: (7:00 μ.μ) 2η συνάντηση του βιωματικού εργαστηρίου «αγαπώ 

την πόλη μου» με τις Δ. Πάτρα και Τ. Παττακού, για παιδιά 8-12 χρονών, με προεγγραφή. 

Σαββάτο 24/11/2018: (11:00 π.μ) Επίσκεψη στο ΑΡΙΣΤΑΙΟΝ 

(Μουσείο-Ελαιοτριβείο Λιθακιάς), ξενάγηση, αφήγηση και 

δράσεις με τις Σ. Σούρμπη & Ε. Χαϊκάλη, για μικρούς και 

μεγάλους, με προεγγραφή. 

Τρίτη 27/10/2018: (6:00μ.μ)  με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη, για παιδιά από 2-3.5 

χρονών, με την Δ. Νάνου, με προεγγραφή.  

Τετάρτη 28/11/2018: (6:00 μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο της Κ. Αρμενιάκου «η κυρά 

Δημοκρατία» και δημιουργούμε «Δημοκρατικά» με την Α. Κατσαϊτου, για παιδιά από 5 

χρονών, με προεγγραφή.  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

http://filoixenopouliou.weebly.com  

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ 9:00-12:00 πρωί και 5:00-8:00 απόγευμα  

Τηλ: 26950 45078     Γαήτα 4 

http://filoixenopouliou.weebly.com/

