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Πέμπτη  16  Ιουνίου,  11.00-12.30,  το  πρωί. 
Γιορτή  έναρξης  - Παιχνίδι  θησαυρού  - Διακόσμηση  
Βιβλιοθήκης.  
Ανακαλύπτουμε  τους  κρυμμένους  θησαυρούς  και  με  αυτούς  
διακοσμούμε  τη  Βιβλιοθήκη μας.  Είμαστε  έτοιμοι  για  την  
καλοκαιρινή  εκστρατεία. 
Με  την  Κατερίνα  Βαρανάκη,  Μαρία  Μαραβελάκη,  Βιβή  
Χουδαλάκη,  βιβλιοθηκονόμους  και  την  Αννα  Κοντολέων,  
συγγραφέα. 
Για  όλα  τα  παιδιά. Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
Φέρτε  μαζί  σας  μια  φωτογραφία  σας! 

 
Παρασκευή 17  Ιουνίου,  11.00- 12.30,  το  πρωί 
Γιορτή  έναρξης -Το  μπλουζάκι  του  εξερευνητή 
Φτιάχνουμε  το  μπλουζάκι  του  εξερευνητή  και  οργανώνουμε  
αποστολές  εξερεύνησης!  Ελάτε  να  δούμε  το  κόσμο  με  άλλα  μάτια!   
Με  τις  Κατερίνα  Βαρανάκη  και  Μαρία  Μαραβελάκη, 
βιβλιοθηκονόμους  και  την  Άννα Κοντολέων,  συγγραφέα.   
Για  όλα  τα  παιδιά.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας. 

Φέρτε  μαζί  σας  ένα  μακό  μονόχρωμο  μπλουζάκι.   

 



 
Πέμπτη  23  Ιουνίου,  11.00-12.30,  το  πρωί     
Ένα  κομμάτι  κόκκινης  κλωστής   (Εργαστήριο  - Με  αφορμή  την  
ανάγνωση  ενός  βιβλίου) 
Κόκκινη  κλωστή  δεμένη  στην  ανέμη τυλιγμένη…  
Ο  μικρός  Καλτσούλης  ξεπλέκει  το  πουλόβερ  του  κι  εμείς  
ακολουθούμε  την  κόκκινη  κλωστή.. 
Με  την  Εύη  Κουρουπάκη,  εκπαιδευτικό                                                            
Για παιδιά 5-8 ετών. Στην  Παιδική-Εφηβική  Βιβλιοθήκη  Σούδας 
 
Παρασκευή  24  Ιουνίου,  11.00-12.30,  το  πρωί     
Ένα  εισιτήριο  (Εργαστήριο - Παιχνίδια  διαφορών) 
Ένα  εισιτήριο…  ένα  ταξίδι…ένα  όνειρο 
Με  τους  Βλαχάκη  Νίκο,  παιδοψυχολόγο,  Έλια  Κυριακουλάκη,  
ψυχολόγο  και Πευκιανάκη  Χρυσή,  κοινωνική  λειτουργό. 
Για  παιδιά  8-12 ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας  
 
Δευτέρα  27  Ιουνίου,  11.00-12.30,  το  πρωί   
Η  εικόνα  ενός  ελέφαντα   (Εργαστήριο - Μουσικής) 

«Πως  να  κάνεις  ένα  ελέφαντα  να  χορέψει»;;  Διαβάζουμε,  παίζουμε  
μουσική και χορεύουμε.                                                                     
Με  τη  Φωτεινή  Δημοπούλου, εκπαιδευτικό.                                    
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας. 

 
Τρίτη  28  Ιουνίου,  11.00-12.30,  το  πρωί   
Κάτι  μέσα  από  το  οποίο  βλέπεις    (Εργαστήριο - Πειραμάτων) 
Παρατηρούμε  και  οργανώνουμε εργαστήριο  πειραμάτων  στη  
Βιβλιοθήκη  μας. 
Με  τη  Φωτεινή  Δημοπούλου,  εκπαιδευτικό 
Για  παιδιά  7-12  ετών. Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας  
 
 
Τρίτη  5 Ιουλίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Ο  αριθμός  5   (Εργαστήριο – Με  όλες  τις  αισθήσεις  στη  βιβλιοθήκη) 
Οι  5  αισθήσεις είναι  πάντα  εκεί,  έτοιμες  να  μας  βοηθήσουν  σε  ό,τι  
χρειαστούμε...  
Με  την  Ιφιγένεια  Μαρινάκη,  εκπαιδευτικό 
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας  
 
 
Πέμπτη  7  Ιουλίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Ένα  βέλος   (Εργαστήριο – Παιχνιδιών) 
Ακολουθούμε  τα  βέλη  μυστηρίου…που  μας  οδηγούν;;  Αφήγηση  
ιστοριών,  δράση  και  περιπέτεια… 
Με  τη  Μελίνα  Κουφογιάννάκη  και  τη  Ζωή  Παπαφράγκου,  
μαθήτριες           
Για  παιδιά  6-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
 



 
Δευτέρα  11  Ιουλίου  ,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Μια  χάρτινη  σακούλα   (Εργαστήριο – Κατασκευών) 
Φέρνουμε  τις  χάρτινες  σακούλες  των  συναισθημάτων!  Γεμίζουμε  τη  
χάρτινη  σακούλα  της  χαράς  και  τη  χάρτινη  σακούλα  της  λύπης…   
Με  την  Κατερίνα  Ροζάκη,  εκπαιδευτικό 
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
 
Τετάρτη  13  Ιουλίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Μερικά  χαλικάκια   (Εργαστήριο – Δημιουργικής  γραφής) 
Από  τα  μικρά  χαλικάκια  στα  …Κυκλαδίτικα  Ειδώλια!         
Με  τη  Μαρία  Δασκαλάκη,  συγγραφέα 
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας  
 
Πέμπτη  14  Ιουλίου,  11.00  -12.30,  το  πρωί   
Διαφορετικά  μπαχαρικά  και  αρωματικά  βότανα   (Εργαστήριο – 
Εικαστικών) 
Κλείνουμε  τα  μάτια  μας,  μυριζόμαστε  και  ψηλαφίζουμε  αρωματικά  
φυτά  και  μπαχαρικά.  Τα  υλικά  της  μαγειρικής  μας  εμπνέουν  …   
Με  την  Εύη  Κουρουπάκη,  εκπαιδευτικό 
Για  παιδιά  5-12  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 

 
Δευτέρα  18  Ιουλίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Ένας  συνδετήρας   (Εργαστήριο – Φιλοσοφίας) 
Ποιος  μπορεί  να  είναι  ο  ρόλος  ενός  συνδετήρα;;  Τι  μπορεί  να  
συνδέει;;  Ελάτε  να  το  μάθουμε  όλοι  μαζί  στο  εργαστήριο  
φιλοσοφίας. 
Με  την  Αννα  Κοντολέων,  συγγραφέα 
Για  παιδιά  9-12  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας  
 
Τετάρτη  20  Ιουλίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Κάτι  πορτοκαλί   (Εργαστήριο – Εικαστικών) 
Αναζητούμε  το  πορτοκαλί  στη  ζωή  μας…     
Με  τη  Σμαράγδη  Γαλημιτάκη,  εκπαιδευτικό 
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας  
 
Δευτέρα  25  Ιουλίου,  11.00  -12.30,  το  πρωί 
Μια  λέξη  από  την  εγκυκλοπαίδεια   (Εργαστήριο – Παιχνίδι  με  τα  
γράμματα 
Παίζουμε  με  τα  γράμματα,  δημιουργούμε  τον  δικό  μας  κώδικα   
και  γράφουμε  την  ιστορία  μας. 
Με  τον  Κυριάκο  Βασιλομανωλάκη,  εκπαιδευτικό. 
Για  παιδιά  7-12  ετών. Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 



 
Τρίτη  26  Ιουλίου,  11.00-12.30,  το  πρωί   
Κάτι  μικροσκοπικό   (Εργαστήριο – Αστρονομίας) 
«Μαύρες  τρύπες,  κόκκινοι  γίγαντες  και  άσπροι  νάνοι».  Ταξιδεύουμε  
στο  μακρινό  – μαγικό  χώρο  του  διαστήματος.       
Με  το  Χρήστο  Σωτηρόπουλο,  εκπαιδευτικό 
Για  παιδιά  7-12  ετών. Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
 
 
Παρασκευή  29  Ιουλίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Ένα  σπιτικό   (Εργαστήριο – Ποίησης) 
Ημέρα  ποίησης  στη  Βιβλιοθήκη.  Διαβάζουμε  ποιήματα  για  το  σπίτι  
την  οικογένεια  και  γράφουμε  τα  δικά  μας.     
Με  τη  Μαρία  Δασκαλάκη,  συγγραφέα 
Για  παιδιά  7-12  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
 
Δευτέρα  1  Αυγούστου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Πλαστικά  αντικείμενα  διαφορετικών  σχημάτων   (Εργαστήριο – 
Ιστορίες  για  να  τις  κτίσεις) 
Ιστορίες  για  να  τις  χτίσεις!   
Με  την  Άννα  Κοντολέων,  συγγραφέα             
Για  παιδιά  5-12  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 

 
Τετάρτη  3  Αυγούστου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Κάτι  που  έχει  μια  τρύπα   (Εργαστήριο – Αφήγησης) 
Με  αφορμή  μια  …τρύπα  φτιάχνουμε  ιστορίες  μυστηρίου  και  
τρόμου!   
Με  τις  Μαρίνα Παπαδάκη,  Σόφη  Ποτετσιανάκη  και  Διαμάντω  
Σαβιολή,  εκπαιδευτικούς. 
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας. 
 
Φέρτε  μαζί  σας  αντικείμενα  που  έχουν  …τρύπα! 
 
 
Δευτέρα  8  Αυγούστου,  11.00  – 12.30,  το  πρωί 
Τέσσερα  τετράγωνα      (Εργαστήριο – Οριγκάμι) 
Τέσσερα  τετράγωνα  σε  πολλούς  συνδυασμούς! 
ΕΝΑ!  Κρύβομαι  και  ξαπλώνω,  χοροπηδάω  και  τρυπώνω 
ΔΥΟ!  Το  τετράγωνο  τάγκραμ 
ΤΡΙΑ!  Διπλώνω  τετράγωνα  χαρτάκια,  φτιάχνω  οριγκάμι  
πραγματάκια 
ΤΕΣΣΕΡΑ!  Γρίφοι  για  «τετράγωνα»  μυαλουδάκια.   
Με  την  Αφροδίτη  Παπαδάκη  και  τη  Ναταλί  Ντουρουντάκη,  
αρχιτέκτονες 
Για  παιδιά  6-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 



 
Παρασκευή  12  Αυγούστου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Γραμματόσημα   (Εργαστήριο – Οι  συλλογές  των  παιδιών) 
Ταξιδεύουμε  στον  κόσμο  του  φιλοτελισμού,  βλέπουμε  συλλογές  και  
ζωγραφίζουμε  τα  γραμματόσημα  της  καλοκαιρινής  εκστρατείας.                         
Με  τον  Πολύκαρπο  Αποστολάκη,  φιλοτελιστή 
Για  όλα  7-12  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
 
 
Παρασκευή  26  Αυγούστου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Ένα  Καρπούζι   (Εργαστήριο – Παιχνίδι  με  τα  γράμματα) 
Με  μια  βάρκα  από  καρπούζι  ταξιδεύουμε  στο  καλοκαίρι,  παίζουμε  
με  τα  γράμματα  και  φτιάχνουμε  ένα  ζουμερό  αλφαβητάρι  γεμάτο  
από  γεύσεις  καλοκαιρινών  φρούτων! 
Με  τη  Θηρεσία  Κατσιφαράκη,  εκπαιδευτικό. 
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
 
 
Δευτέρα  29  Αυγούστου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Ένα  κομμάτι  από  ένα  παιχνίδι   (Εργαστήριο – Αφήγησης) 
Πως  ένα  κομμάτι  από  παιχνίδι  μας  εμπνέει  για  τη  συγγραφή  μιας  
ιστορίας  ή  ενός  παραμυθιού;; 
Με  την  Αργυρώ  Μουντάκη,  εκπαιδευτικό-συγγραφέα 
Για  όλα  τα  παιδιά.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
 

 
Δευτέρα  5  Σεπτεμβρίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Μερικοί  βολβοί   (Εργαστήριο – Κηπουρικής) 
Γινόμαστε  μικροί  κηπουροί!  Παρακολουθούμε  την  εξέλιξη  από  το  
βολβό  μέχρι  το  άνθος.  Με  τον  ήλιο  να  λάμπει  και  την  αγάπη  μας  η  
ανάπτυξη  του  φυτού  είναι  σίγουρη! 
Σε  συνεργασία  με  το  «Πράσινο  Σχολείο»   
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας  
 
 
Πέμπτη  8  Σεπτεμβρίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Ένα  κομμάτι  από  ένα  βιβλίο   (Εργαστήριο – Παιχνίδι  με  τα  βιβλία) 
Παίζουμε  με  εικόνες  και  προτάσεις  από  διάσημα  βιβλία… 
Με  τη  Μαρία  Νικολακάκη,  εκπαιδευτικό 
Για  παιδιά  7-12  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 
  
 
Παρασκευή  9  Σεπτεμβρίου,  11.00-12.30,  το  πρωί 
Το  αγαπημένο  μου  αντικείμενο  στο  δωμάτιο  μου           
(Εργαστήριο – Κυνήγι  θησαυρού  στη  βιβλιοθήκη) 
Με  βάση  το  χάρτη  του  δωματίου  μας  οργανώνουμε  ένα  
καταπληκτικό  κυνήγι  θησαυρού.   
Με  τον  Κυριάκο  Βασιλομανωλάκη,  εκπαιδευτικό 
Για  παιδιά  5-9  ετών.  Στην  Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη  Σούδας 



 
 
Πέμπτη  15  Σεπτεμβρίου,  12.30   το  πρωί 
Γιορτή  λήξης  – Μια  ανάμνηση 
Πως  περάσαμε  το  καλοκαίρι;;  Ποιους  θησαυρούς  ανακαλύψαμε;;  
Ελάτε  με  τους  γονείς  σας  να  θυμηθούμε  όλοι  μαζί  πώς  τα  περάσαμε  
κατά  τη  διάρκεια  της  καλοκαιρινής  εκστρατείας. 
  
Με  όλους  τους  εθελοντές  της  Καλοκαιρινής  μας  Εκστρατείας. 
 
 
 
Παρασκευή  16  Σεπτεμβρίου,  12.30  το  πρωί 
Γιορτή  λήξης  – Μια  ανάμνηση 
Πως  περάσαμε  το  καλοκαίρι;;  Ποιους  θησαυρούς  ανακαλύψαμε;;  
Ελάτε  με  τους  γονείς  σας  να  θυμηθούμε  όλοι  μαζί  πώς  τα  περάσαμε  
κατά  τη  διάρκεια  της  καλοκαιρινής  εκστρατείας.  
 
Με  όλους  τους  εθελοντές  της  Καλοκαιρινής  μας  Εκστρατείας 
 

 


