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Λίγο μετά τα πρώτα μας βήματα, όταν 100 βιβλιοθη-
κονόμοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας συναντήθη-
καν την Άνοιξη, στη φιλόξενη αγκαλιά της βραβευ-
μένης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας 
και παρακολούθησαν 7 βιωματικά εργαστήρια για 
την οργάνωση της Καλοκαιρινής Εκστρατείας, ο 
σχεδιασμός μιας ολόκληρης χρονιάς παίρνει σάρκα 
και οστά. 

Κάθε μια βιβλιοθήκη, από τις 70 που συμμετέχουν, 
ξεχωριστά και όλες μαζί συνολικά έχουν εργαστεί 
σκληρά όλον αυτόν τον καιρό για να δημιουργή-
σουν προγράμματα δραστηριοτήτων που θα ται-
ριάζουν στις ανάγκες και τις επιθυμίες, όχι μόνο των 
μικρών, αλλά και των μεγάλων μας φίλων. Όλα είναι  
πλέον έτοιμα! Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, 
θα υλοποιηθούν πάνω από 1.000 εκδηλώσεις στις 
οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερα 
από 20.000 παιδιά και ενήλικες. 

Αυτό το καλοκαίρι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην 
τοπική τους βιβλιοθήκη, για να αξιοποιήσουν δημι-
ουργικά περισσότερες από 2.000 ώρες δραστηριο-
τήτων, να παίξουν, να παρακολουθήσουν θεατρικές 
και εικαστικές δραστηριότητες με άξονα τα βιβλία, 
να πειραματιστούν, να φωτογραφήσουν, να φτιά-
ξουν μικρές ταινίες, να μοιραστούν μοναδικά ταξί-
δια στην πόλη και τον κόσμο, συμμετέχοντας σε εκ-
δηλώσεις που θα αγκαλιάσουν την καρδιά  και την 
ψυχή τους!

Με όρεξη για δουλειά και ελπίδα για το μέλλον, με 
την αρωγή των υπαλλήλων των βιβλιοθηκών, των 
εθελοντών, των συντονιστών του προγράμματος, 
των εμψυχωτών, με μια πλειάδα πολύτιμων εξω-
τερικών συνεργατών, με τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό, αλλά και την αμέριστη βοήθεια από το Future 
Library και τη στήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος» (www.SNF.org)  που είναι ο αποκλειστι-
κός δωρητής αυτής της δράσης, σας περιμένουμε, 
για να περάσουμε 2 υπέροχους, ξεχωριστούς μήνες 
ακολουθώντας τις διαδρομές με πυξίδα  την κοντινή 
σας βιβλιοθήκη!
Καλό καλοκαίρι 

Η ομάδα του Future libraryδ
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Ηράκλειο 
Βικελαία δημοτική Βιβλιοθήκη

2 Ioυλίου 2012 10:30-11:30 το πρωί
Διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες.
Εμψυχωτής: Ειρήνη Μαθιουδάκη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της βιβλιοθήκης

3 Ιουλίου 2012  10:30-11:30 το πρωί
Διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες. 
Εμψυχωτής: Θάλεια Νικάκη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της βιβλιοθήκης

5 Ιουλίου 2012 10:00 - 12:00 το πρωί
Το Τολμηρό ταξίδι του...
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, 
γλυκόπικρο κόσμο του “ταξιδιού”
Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βικελαία βιβλιοθήκη

6 Ιουλίου 2012 10:00 - 13:00 το πρωί
Το Τολμηρό ταξίδι του...
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, 
γλυκόπικρο κόσμο του “ταξιδιού”
Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βικελαία βιβλιοθήκη

9 Ioυλίου 2012 10:30-11:30 το πρωί
Διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες. 
Εμψυχωτής: Μαρία Μαργιολάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της βιβλιοθήκης

10 Ιουλίου 2012 10:00-11:15  το πρωί
Διαδρομή στη πόλη συντροφιά με τον Νίκο Καζαντζάκη
Μία βόλτα στον Προμαχώνα Μαρτινέγκο και γνωριμία με τον Νίκο Καζα-
ντζάκη μέσα από τα βιβλία του. Διαβάζουμε, συζητούμε και ζωγραφίζουμε.
Εμψυχωτής: Δημήτρης Σάββας
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 7 ετών, με αφετηρία τη Βικελαία Βιβλιοθήκη

10 Ιουλίου 2012 11:30-1:00 το πρωί
Διαδρομή στην Πόλη: γνωρίζουμε την ιστορική «Πύλη Μακάσι»
Γνωρίζουμε την ιστορική «Πύλη Μακάσι» μέσα από ντοκουμέντα, ζωγραφί-
ζουμε και εκφράζουμε γραπτά τα συναισθήματα μας.
Εμψυχωτής: Δημήτρης Σάββας,Μαρία Μαργιολάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 7 ετών, με αφετηρία τη Βικελαία Βιβλιοθήκη
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Ηράκλειο 
Βικελαία δημοτική Βιβλιοθήκη
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ο11 Ιουλίου 2012 6:00 -8:00 το απόγευμα
Ταξίδεψαν τα βότανα από τον Ψηλορείτη, να φέρουνε 
αρώματα και χρώματα της Κρήτης.
Φυτεύουμε και μαθαίνουμε τα βότανα της Κρήτης μέσα από παιχνίδι, μαντι-
νάδες, μουσική, τραγούδι και φτιάχνουμε τα δικά μας σαπούνια με βότανα.
Σε συνεργασία με εθελοντές της Κοινοτικής Φροντίδας της 1ης Δημοτικής 
Κοινότητας.
Εμψυχωτής: Μαθιουδάκη Δέσποινα, Πολυμίλη Νικολέτα
Για παιδιά: από 6 ετών, με προεγγραφή, στο προαύλιο της Βιβλιοθήκης

13 Ιουλίου 2012 10:00 -11:30 το πρωί
Διαδρομή του αθλητισμού και των Ολυμπιακών αθλημάτων
Επισκεπτόμαστε τις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου και 
γνωρίζουμε βιωματικά τα αθλημάτα.
Εμψυχωτές: Γυμναστές των εγκαταστάσεων
Για παιδιά: από 7ετών, με προεγγραφή, με αφετηρία τη Βιβλιοθήκη, η μεταφορά θα γίνει 
με λεωφορείο του Δήμου 

16 Ιουλίου 2012 10:30 -11:30 το πρωί
Διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες.
Εμψυχωτής: Θάλεια Νικάκη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της βιβλιοθήκης.

17 Ιουλίου 2012 10:30- 12:00 το πρωί
Ο χρόνος που μας χωρίζει ….ο χρόνος που μας ενώνει 
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα την Ενετοκρα-
τούμενη Κρήτη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 7 ετών, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης.

17 Ιουλίου 2012 10:30 -12:00 το πρωί
Ο χρόνος που μας χωρίζει ….ο χρόνος που μας ενώνει 
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα τη Μινωϊκή 
Κρήτη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 7 ετών, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης.

20 Ιουλίου 2012 10:00 -11:30 το πρωί
Διαδρομή του αθλητισμού και των Ολυμπιακών αθλημάτων
Επισκεπτόμαστε τις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου και 
γνωρίζουμε βιωματικά τα αθλημάτα.
Εμψυχωτές: Γυμναστές των εγκαταστάσεων
Για παιδιά: από 7ετών, με προεγγραφή, με αφετηρία τη Βιβλιοθήκη, Η μεταφορά θα γίνει 
με λεωφορείο του Δήμου 

23 Ιουλίου 2012 10:30 -12:00 το πρωί
Τα ζάρια των ιστοριών 
Ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε ιστορίες για ταξίδια…
Εμψυχωτές: Μαρία Μαργιολάκη, Ειρήνη Μαθιουδάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης.

24 Ιουλίου 2012 10:00 -11:00 το πρωί
Μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου 
Γνωριμία με τα όργανα μιας φιλαρμονικής και ακούσματα από παιδιά 
μικρής ηλικίας σπάνιων μουσικών οργάνων.
Εμψυχωτής: Γιάννης Τζωρτζάκης
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου
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ο 25 Ιουλίου 2012 10:00 -12:00  το πρωί
Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα
Εκπαιδευτικό θέατρο σε σκηνοθεσία Chris Cooper και μετάφραση Ξένιας 
Καλογεροπούλου.
Ερμηνεύουν οι εκπαιδευτικοί θεάτρου: Δάφνη Δαυίδ, Αφροδίτη Σορώτου, 
Φλώρα Σπύρου.
Εμψυχωτής: Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου 
Για παιδιά: 8-12 ετών,με προεγγραφή, στο αίθριο της Βιβλιοθήκης

26 Ιουλίου 2012 10:30 -12:00 το πρωί
Μονοκονδυλιές
Εμπνεόμαστε από τα σχέδια του Πικάσο και δημιουργούμε τα δικά μας 
σχέδια με μονοκονδυλιές.
 Εμψυχωτής: Μαρία Μαργιολάκη, Ειρήνη Μαθιουδάκη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της Βιβλιοθήκης

27 Ιουλίου 2012 7:30- 8:30 το απόγευμα
Το ταξίδι της θάλασσας
Η συγγραφέας Στέλλας Γιανναδάκη παρουσιάζει το βιβλίου της, με μουσική 
και ήχους της θάλασσας.
Εμψυχωτής: Στέλλα Γιανναδάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αναγνωστήριο  της Βιβλιοθήκης

28 Ιουλίου 2012 10:30 -12:00  το πρωί
Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη
Διαβάζουμε την ιστορία του Χάρη, «Ο Χάρης και ο μοβ μαρκαδόρος», 
Crocket  Johnson, εκδ. Καστανιώτη,και με τη βοήθεια μιας γραμμής και της 
φαντασίας μας σχεδιάζουμε σιγά σιγά έναν ολόκληρο κόσμο.
Εμψυχωτής: Μαρία Μαργιολάκη,Ειρήνη Μαθιουδάκη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο αίθριο της Βιβλιοθήκης
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Άγιος Νικόλαος 
κουνδούρειος δημοτική Βιβλιοθήκη

2 Ιουλίου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του. Αυτή 
την εβδομάδα ζωγραφίζουμε.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 6 ετών, στη Βιβλιοθήκη

9 Ιουλίου 2012 10:00-12:00 το πρωί
Το τολμηρό ταξίδι του...
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, 
γλυκόπικρο κόσμο του “ταξιδιού”
Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά 
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στον 3ο όροφο του κτηρίου REX 

9 Ιουλίου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του. Αυτή 
την εβδομάδα ζωγραφίζουμε.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα, Καναβάκη Ιωάννα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη

10 Ιουλίου 2012 10:00-1:00 το πρωί
Το τολμηρό ταξίδι του...
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, 
γλυκόπικρο κόσμο του “ταξιδιού”
Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στον 3ο όροφο του κτηρίου REX 

12 Ιουλίου 2012 11:00-2:00 το πρωί
Διαδρομές στην πόλη
Η βιβλιοθήκη οργανώνει μια διαδρομή στην πόλη με σταθμό τα μνημεία 
του Αγίου Νικολάου. Θα πάρουμε φωτογραφίες τις οποίες θα εκθέσουμε 
στη Βιβλιοθήκη μας.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα, Καναβάκη Ιωάννα, Δραγασάκη Αφροδί-
τη, Δραγασάκη Ελέσα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη

16 Ιουλίου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του. Αυτή 
την εβδομάδα ζωγραφίζουμε πάνω σε βότσαλα.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα,  Καναβάκη Σοφία, Κουτουλάκη Καλλιόπη.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη
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19 Ιουλίου 2012 11:00-2:00 το πρωί
Γνωρίζω τον γείτονα μου. 1η συνάντηση
Πραγματοποιούμε μια διαπολιτισμική διαδρομή μέσα από συζητήσεις για 
τα ήθη και έθιμα κάθε λαού, τα παιχνίδια τους,  την διατροφή τους και τα 
σχολεία τους.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα, Καναβάκη Ιωάννα, Κουτουλάκη Πόπη, 
Πεπόνη Κατερίνα.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη, (2 συναντήσεις)

23 Ιουλίου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του. Αυτή 
την εβδομάδα ζωγραφίζουμε πάνω σε βότσαλα.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα, Πεπόνη Κατερίνα, Καναβάκη Σοφία
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη

26 Ιουλίου 2012 11:00-2:00 το πρωί
Γνωρίζω το γείτονά μου. 2η συνάντηση
Κατασκευή κολάζ  με θέμα τα ήθη και έθιμα διαφόρων λαών.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα, Πεπόνη Κατερίνα Καναβάκη Ιωάννα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη, (2 συναντήσεις)

26 Ιουλίου 2012 5:00-7:00 το απόγευμα
Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα
Εκπαιδευτικό θέατρο σε σκηνοθεσία Chris Cooper και μετάφραση Ξένιας 
Καλογεροπούλου.
Ερμηνεύουν οι εκπαιδευτικοί θεάτρου: Δάφνη Δαυίδ, Αφροδίτη Σορώτου, 
Φλώρα Σπύρου.
Εμψυχωτής: Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στο κτήριο του REX, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 
και η παρακολούθηση από γονείς των παιδιών ή ενήλικες που τα συνοδεύουν

30 Ιουλίου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη

6 Αυγούστου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη

13 Αυγούστου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής:  Μαριλένα  Μπιλανάκη   , Καναβάκη Ιωάννα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη

20 Αυγούστου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα  
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-8 ετών, στη Βιβλιοθήκη
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27 Αυγούστου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Κουτουλάκη Καλλιόπη.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη

30 Αυγούστου 2012 11:00-2:00 το πρωί
Το Πάρκο της Γειτονιάς μου
Μια διαφορετική περιπλάνηση στο πάρκο, παρατηρώντας, καταγράφο-
ντας, παίζοντας και βλέποντας τα πράγματα γύρω μας…
Εμψυχωτής: Μαριλένα Μπιλανάκη, Καναβάκη Ιωάννα, Κουτουλάκη Καλλιό-
πη, Ξένος Γεώργιος
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στο Πάρκο απέναντι από την Βιβλιοθήκη μας 

3 Σεπτεμβρίου 2012 6:00-7:30 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-8 ετών, στη Βιβλιοθήκη

10 Σεπτεμβρίου 2012 6:00-7:30 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και 
τις ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μαριλένα Μπιλανάκη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη

17 Σεπτεμβρίου 2012 6:00-7:30 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μαριλένα Μπιλανάκη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-12 ετών, στη Βιβλιοθήκη

24 Σεπτεμβρίου 2012 6:00-7:00 το απόγευμα
Οι μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν
Όλοι μαζί εκθέτουμε τις καλοκαιρινές μας δημιουργίες στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
Εμψυχωτής: Μπιλανάκη Μαριλένα
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-11 ετών, στη Βιβλιοθήκη
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Ιεράπετρα
Βιβλιοθήκη «Μαρίας Λιουδάκη» Μορφωτικής στέγης 

2 Ιουλίου 2012 6:00-8:00  το απόγευμα 
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων    
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Αυτή την εβδομάδα διαβάζουμε την βιογραφία της Μαρίας Λιου-
δάκη και συζητάμε την πορεία της από το χωριό στην πόλη και τη μεγάλη 
προσφορά της.
Εμψυχωτής: Κωστής Ξυδιανός, Δέσποινα Παπαδάκη
Για παιδιά: 7-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη 

9 Ιουλίου 2012 6:00-8:00  απόγευμα 
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων    
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Αυτή την εβδομάδα διαβάζουμε την ιστορία του Μίνωα και του 
Θησέα και σχεδιάζουμε σε χαρτόνι την πορεία του Θησέα.
Εμψυχωτής: Μαριάννα Κοσιδεκάκη 
Για παιδιά 7-12 ετών,  με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων, στη Βιβλιοθήκη

16  Ιουλίου 2012  6:00-8:00 το απόγευμα  
Το πάρκο της γειτονιάς μου
Ζωγραφίζουμε το πάρκο της γειτονιάς μας, έτσι όπως είναι σήμερα και έτσι 
όπως θα θέλαμε να είναι στο μέλλον. 
Εμψυχωτής: Δέσποινα Φανιδάκη
Για παιδιά: 5-8 ετών, με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων, στη Βιβλιοθήκη

23  Ιουλίου 2012  10:00-12:00 το πρωί
Μια αυτοσχέδια ορχήστρα
Τα παιδιά καλλιεργούν την εφευρετικότητά τους κατασκευάζοντας όργανα 
από διάφορα υλικά…
Εμψυχωτής: Ανατολή Τσαγγαδούρα
Για παιδιά: 5-8 ετών, με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων,  στη Βιβλιοθήκη

30  Ιουλίου 2012  10:00 -12:00 το πρωί 
Εργαστήρια ραπτικής πλεκτικής
Οι μεγάλοι δείχνουν στους μικρούς βασικές βελονιές στο ράψιμο και πλέξιμο…
Εμψυχωτής: Έρρικα Δοργιάκη 
Για παιδιά: 7-13 ετών, με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων, στη Βιβλιοθήκη

6 Αυγούστου 2012  6:00-8:00 το απόγευμα
Το Κουτί των Ιστοριών
Φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες με τη βοήθεια του κουτιού των ιστοριών…
Εμψυχωτής: Ραφαέλλα Σαρρή 
Για παιδιά: 5-8 ετών, με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων,  στη Βιβλιοθήκη
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13 Αυγούστου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη.
Χρησιμοποιούμε την κλωστή για να φτιάξουμε πρωτότυπες σφραγίδες…  
Εμψυχωτής: Ελισσάβετ Δελαβίνια
Για παιδιά: 7-12 ετών, με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων, στη Βιβλιοθήκη

20 Αυγούστου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Τα μονοπάτια των βιβλίων
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης. Αυτή την εβδο-
μάδα κατασκευάζουμε ένα βιβλίο.
Εμψυχωτής: Ανατολή Τσαγγαδούρα, Κωστής Ξυδιανός
Για παιδιά: 8-13 ετών, με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων, στη Βιβλιοθήκη

27 Αυγούστου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Ο χρόνος που μας χωρίζει,  χρόνος που μας ενώνει    
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα τα ρολόγια.
Εμψυχωτής:  Δέσποινα Φανιδάκη
Για παιδιά: 5-8 ετών, με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων, στη Βιβλιοθήκη

3 Σεπτεμβρίου 2012 6:00-8:00 το απόγευμα
Τα μονοπάτια των βιβλίων
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης. Αυτή την εβδο-
μάδα ψάχνουμε το κρυμμένο βιβλίο. 
Εμψυχωτής: Μαρία Δρακογιαννάκη
Για παιδιά: 5-10 ετών, με προεγγραφή, απαραίτητη η συνοδεία γονέων, στη Βιβλιοθήκη.
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1 Ιουλίου - 31 Αυγούστου 2012 8:00 – 2:00.το πρωί
Βγες έξω 
Φροντίδα και καλλωπισμός του εξωτερικού χώρου της Βιβλιοθήκης-Δια-
μόρφωση Παιδικού Τμήματος-Διαμόρφωση κοντινού πάρκου κλπ.
Σε συνεργασία με τους Φίλους της Βιβλιοθήκης
Για όλες οι ηλικίες, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

13 Ιουλίου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Τα μονοπάτια των βιβλίων 
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης…
Εμψυχωτής: Κανακουσάκη Ερωφίλη 
Για παιδιά: από 6 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη 

16 Ιουλίου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Ο μικρός κάστορας και η ηχώ
Ξεκινώντας με το βιβλίο «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ» της Amy 
MacDonald, εκδ. Ρώσσης, φτάνουμε μέχρι τη Νύμφη Ηχώ της μυθολογίας.
Εμψυχωτής: Μπεχλιβάνου Ειρήνη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 3-6 ετών, στη Βιβλιοθήκη

18 Ιουλίου 2012 7:00-8:30 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του. 
Εμψυχωτής: Μπεχλιβάνου Ειρήνη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου

23 Ιουλίου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Οδύσσεια, η πολυμήχανη ιστορία
Τα παιδιά μέσα από τη θεατρική έκφραση αναβιώνουν τις περιπέτειες του 
Οδυσσέα στο δύσκολο ταξίδι του μέχρι την Ιθάκη.
Εμψυχωτής: Κριτσιλίδου Παρθένα 
Για παιδιά: από 6-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

25 Ιουλίου 2012 11:00-12:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του. 
Εμψυχωτής: Μπεχλιβάνου Ειρήνη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη

27 Ιουλίου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Ο χρόνος που μας χωρίζει… ο χρόνος που μας ενώνει, 1η 
συνάντηση
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα την ιστορία 
της πόλης του Καστελλίου. 
Εμψυχωτής: Καλογεράκης Γεώργιος 
Για παιδιά 9-15 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη (2 συναντήσεις)

Καστέλλι
σακορράφειος δημοτική Βιβλιοθήκη
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30 Ιουλίου 2012  11:00-1:00 το πρωί
Γνωρίζω το γείτονά μου, 1η συνάντηση
Συζητάμε για την παράδοση και την ιστορία των πατρίδων των παιδιών που συμμετέχουν.  
Εμψυχωτής: Κανακουσάκη Ερωφίλη 
Για παιδιά: από 9 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη, συμμετέχουν παιδιά από διά-
φορες εθνικότητες, στη Βιβλιοθήκη  (2 συναντήσεις) 

1 Αυγούστου 2012 7:00-8:30 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μπεχλιβάνου Ειρήνη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά από 5 ετών, στο Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου

3 Αυγούστου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Τι ώρα είναι σε κάθε γωνιά της γης
Όταν στην Αμερική βραδιάζει και κοιμούνται τα παιδιά, έχει αρχίσει ξυπνητήρι 
στην Ευρώπη να χτυπά... Υπολογίζουμε την ώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Εμψυχωτής: Μπεχλιβάνου Ειρήνη, Ασσαργιωτάκη Ειρήνη 
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 9 ετών, στη Βιβλιοθήκη

6 Αυγούστου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Γνωρίζω το γείτονά μου, 2η συνάντηση
Με βάση αυτά που έμαθαν στην 1η συνάντηση, τα παιδιά θα φέρουν φωτο-
γραφίες και άλλο υλικό για να φτιάξουν τη δική τους διαπολιτισμική διαδρομή.
Εμψυχωτής: Κανακουσάκη Ερωφίλη-Βιβλιοθηκονόμος
Για παιδιά από 9 ετών, με προεγγραφή, συμμετέχουν παιδιά από διάφορες εθνικότητες  (2 συναντήσεις) 

8 Αυγούστου 2012 11:00-12:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του. 
Εμψυχωτής: Ασσαργιωτάκη Ειρήνη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη

8 Αυγούστου 2012 7:00-9:00 το βράδυ
Η μαντινάδα στο πέρασμα των αιώνων
Γνωρίζουμε την Κρητική μαντινάδα μέσα από αναγνώσεις βιβλίων και παιχνίδια.  
Εμψυχωτής: Καραγιώργης Κυριάκος
Για παιδιά: από 8 ετών, με προεγγραφή, στο Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου

9 Αυγούστου 2012 10:00-12:00 το πρωί
Το τολμηρό ταξίδι του...
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, γλυκόπικρο κόσμο του “ταξιδιού”.
Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Σακορράφειο βιβλιοθήκη

10 Αυγούστου 2012 10:00-1:00 το πρωί
Το τολμηρό ταξίδι του...
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, 
γλυκόπικρο κόσμο του “ταξιδιού”
Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Σακορράφειο 

13 Αυγούστου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Ο χρόνος που μας χωρίζει,ο χρόνος που μας ενώνει    
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα  την ιστορία 
και βασικές τεχνικές της φωτογραφίας. 
Εμψυχωτής: Τσαντηρόπουλος Άρης 
Για παιδιά από 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη
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14 Αυγούστου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Ο χρόνος που μας χωρίζει,ο χρόνος που μας ενώνει    
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα  την ιστορία 
και βασικές τεχνικές της φωτογραφίας. 
Εμψυχωτής: Τσαντηρόπουλος Άρης
Για παιδιά από 12-16- ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

17 Αυγούστου 2012 7:00-8:30 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μπεχλιβάνου Ειρήνη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου

20 Αυγούστου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Ο χρόνος που μας χωρίζει… ο χρόνος που μας ενώνει, 2η συνάντηση
Μέσα στο χώρο απλώνουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα τη ζωή των παιδιών.
Εμψυχωτής: Κανακουσάκη Ερωφίλη 
Για παιδιά: 9-15 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη (2 συναντήσεις)

22 Αυγούστου 2012  11:00-12:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Ασσαργιωτάκη Ειρήνη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη

24 Αυγούστου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Οι μεταναστεύσεις των ζώων
Διαβάζουμε το βιβλίο «Που πας χελωνάκι;» της Καλλιώς Καστρησίου, εκδ. 
Καλειδοσκόπιο και μαθαίνουμε στοιχεία για τη μετανάστευση των ζώων. 
Προκήρηξη διαγωνισμού φωτογραφίας αποδημητικών ειδών.
Εμψυχωτής: Μπεχλιβάνου Ειρήνη, Ασσαργιωτάκη Ειρήνη
Για παιδιά: από 7 ετών, με προεγγραφή,  στη Βιβλιοθήκη

24 Αυγούστου 2012 7:00-9:00 το βράδυ
Η μαντινάδα στο πέρασμα των αιώνων
Γνωρίζουμε την Κρητική μαντινάδα μέσα από αναγνώσεις βιβλίων και παιχνίδια. 
Εμψυχωτής: Καραγιώργης Κυριάκος
Για παιδιά: από 8 ετών, με προεγγραφή, στον Αύλειο χώρο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού

27 Αυγούστου 2012 11:00-1:00 το πρωί
Τα ζάρια των ιστοριών
Ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε ιστορίες για ταξίδια
Εμψυχωτής: Κανακουσάκη Ερωφίλη
Για παιδιά 8-14 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη

29 Αυγούστου 2012 7:00-8:30το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Μπεχλιβάνου Ειρήνη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: από 5 ετών, στο Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου

31 Αυγούστου 2012 11:00-1:00
Η μαντινάδα στο πέρασμα των αιώνων
Γνωρίζουμε την Κρητική μαντινάδα μέσα από αναγνώσεις βιβλίων και παιχνίδια.
Εμψυχωτής: Καραγιώργης Κυριάκος
Για παιδιά: από 8 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη 
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Χανιά
Παιδικές - εφηβικές Βιβλιοθήκες
25 Ιουνίου – 30 Αυγούστου 11:00 - 1:00 το πρωί
Kαθημερινά μαθήματα εκμάθησης σκακιού, τμήματα ανά-
λογα με την ηλικία και τις γνώσεις
Εμψυχωτής: Τσαρουχάς Κώστας
Για παιδιά: 5-15 ετών, στις παιδικές Βιβλιοθήκες Δημοτικού Κήπου και Σούδας

2 Ιουλίου 2012 10:00-1:00 το πρωί
Το τολμηρό ταξίδι του...
Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό, 
γλυκόπικρο κόσμο του “ταξιδιού”
Εμψυχωτής: Κέλλυ Δασκαλά
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

3 Ιουλίου 2012 10:00 - 11.30 το πρωί
Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη
Διαβάζουμε την ιστορία του Χάρη, «Ο Χάρης και ο μοβ μαρκαδόρος», 
Crocket  Johnson, εκδ. Καστανιώτη,και με τη βοήθεια μιας γραμμής και της 
φαντασίας μας σχεδιάζουμε σιγά σιγά έναν ολόκληρο κόσμο.
Εμψυχωτής: Χουδαλάκη Βιβή
Για παιδιά: προσχολικής ηλικίας, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

5 Ιουλίου 2012 10:00 - 11:00 το πρωί
Μονοκονδυλιές.
Εμπνεόμαστε από τα σχέδια του Πικάσο και δημιουργούμε τα δικά μας 
σχέδια με μονοκονδυλιές.
Εμψυχωτές: Πανηγυράκη Άννα– Καψοκαβάδης Αλέξανδρος
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: 7-9 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

6 Ιουλίου 2012  11:00 -  12:00 το πρωί
Με το μωρό στη Βιβλιοθήκη
Μαμάδες και μπαμπάδες παίζουν και διαβάζουν τα πρώτα βιβλία  στα μωρά τους…
Εμψυχωτής: Χουδαλάκη Βιβή, Μαραβελάκη Μαρία.
Για παιδιά: 2-4 ετών και τους γονείς τους, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

9 Ιουλίου 2012 10:00 – 11:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου,

10 Ιουλίου 2012 10:30  – 12:00 το πρωί
Αντίο Καλτσούλη
Διαβάζουμε το βιβλίο «Αντίο Καλτσούλη» του Benjamin Chaud, εκδ. Κόκκι-
νο, και παίζουμε παιχνίδια με κουβάρια και κλωστές.
Εμψυχωτής: Χουδαλάκη Βιβή, Τζιάκη Δέσποινα, Καρβέλη Αρετή.
Για παιδιά: από 5 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου, φέρνω 1 κουβάρι
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12 Ιουλίου 2012 9:30-11:30 το πρωί
Οι διαδρομές στην πόλη.
Η βιβλιοθήκη οργανώνει μια διαδρομή στην πόλη με σταθμούς ιστορικού 
και διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος...
Εμψυχωτής: Αλιγιζάκη Στέλλα
Για παιδιά: 10-14 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου, απαραίτητη η 
συνοδεία γονέων και η φωτογραφική μηχανή

13 Ιουλίου 2012 10:00-12:00
Διαδρομή του ψωμιού, στην αρχή οργώνω τη γη και στο 
τέλος τρώω το ψωμί.
Επισκεπτόμαστε τους Κυλινδρόμυλους Κρήτης και γνωρίζουμε της διαδρο-
μής της παραγωγής του ψωμιού από σιτάρι στη γη ως το ψωμί στο τραπέζι 
μας. Ζυμώνουμε και ψήνουμε ψωμί.
Εμψυχωτής: Κουρκουτάκη Κατερίνα
Για παιδιά: 5-7 ετών, με προεγγραφή, στους Κυλινδρόμυλους Κρήτης, φέρνουμε την 
ποδιά μας

13 Ιουλίου 2012  11:00-12:00 το πρωί
Με το μωρό στη Βιβλιοθήκη
Μαμάδες και μπαμπάδες παίζουν και διαβάζουν τα πρώτα βιβλία  στα μωρά τους…
Εμψυχωτής: Χουδαλάκη Βιβή,
Για παιδιά: 2-4 ετών και τους γονείς τους, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

16 Ιουλίου 2012 10:00 – 11:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

16 Ιουλίου 2012 10:00 – 11:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής:Βασιλομανωλάκης Κυριάκος
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Παιδική Βιβλιοθήκη Σούδας

17 Ιουλίου 2012 10:00 – 12:00 το πρωί
Περισχοινισμός:  Ένα παλιό έθιμο & Το παιχνίδι του ιστού 
της αράχνης
Ζωγραφίζουμε τους φόβους μας και τους τυλίγουμε γύρω από κλωστές και 
κουβάρια…με βάση ένα παλιό έθιμο…Δημιουργούμε τον ιστό μιας αρά-
χνης τον οποίο πρέπει να διασχίσουμε χωρίς να την ξυπνήσουμε…
Εμψυχωτής: Προκοπίου Αχιλλέας
Για παιδιά: από 5 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

18 Ιουλίου 2012 10:00-12:00 το πρωί
Το παιχνίδι του Μεσοκαλόκαιρου.
Παιχνίδι παρατηρητικότητας, προσανατολισμού χώρου, χωρικής αντίλη-
ψης, γλωσσικών δεξιοτήτων και λύση προβλημάτων για παιδιά Δημοτικού.
Εμψυχωτής: Βασιλομανωλάκης Κυριάκος
Είσοδος ελεύθερη,για παιδιά:8 -12 ετών, στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας.

18 Ιουλίου 2012 10:00-1:00 το πρωί
Κινούμενη εικόνα, 1η συνάντηση
Τα παιδιά επεξεργάζονται την ιστορία από ένα βιβλίο, συνδυάζοντας αυ-
τοσχεδιαστικά το λόγο, τη δραματοποίηση, τη μουσική και τη φωτογραφία 
για να φτιάξουν μια μικρή ταίνια
Για παιδιά όλης της ηλικίας, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου (3 συναντήσεις)
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19 Ιουλίου 2012 10:00 -11:30 το πρωί
Το πάρκο της γειτονιάς μου.
Μια διαφορετική περιπλάνηση στο πάρκο, παρατηρώντας, καταγράφο-
ντας, παίζοντας και βλέποντας τα πράγματα γύρω μας…
Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Χανίων.
Εμψυχωτής: Χουδαλάκη Βιβή, Καρβέλη Αρετή
Για παιδιά: από 7ετών, με προεγγραφή, στο Δημοτικό Κήπο

19 Ιουλίου 2012 10:00-1:00 το πρωί

Κινούμενη εικόνα, 2η συνάντηση
Τα παιδιά επεξεργάζονται την ιστορία από ένα βιβλίο, συνδυάζοντας αυ-
τοσχεδιαστικά το λόγο, τη δραματοποίηση, τη μουσική και τη φωτογραφία 
για να φτιάξουν μια μικρή ταινία
Για παιδιά όλης της ηλικίας, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου (3 συναντήσεις)

20 Ιουλίου 2012 10:00 – 12:00 το πρωί
Διαδρομή του ψωμιού, διπλοφουρνίζω το ψωμί και τρώω 
παξιμάδι.
Επισκεπτόμαστε τους Κυλινδρόμυλους Κρήτης και ενημερωνόμαστε για τη 
διαδρομή του ψωμιού, από το ψωμί στο παξιμάδι, και παίζουμε.
Εμψυχωτής: Κουρκουτάκη Κατερίνα
Για παιδιά: 9-12 ετών, με προεγγραφή, στους Κυλινδρόμυλους Κρήτης, φέρνουμε την ποδιά μας

20 Ιουλίου 2012 10:00-1:00 το πρωί
Κινούμενη εικόνα, 3η συνάντηση
Τα παιδιά επεξεργάζονται την ιστορία από ένα βιβλίο, συνδυάζοντας αυ-
τοσχεδιαστικά το λόγο, τη δραματοποίηση, τη μουσική και τη φωτογραφία 
για να φτιάξουν μια μικρή ταίνια
Για παιδιά όλης της ηλικίας, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου (3 συναντήσεις)

23 Ιουλίου 2012 10:00 – 11:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

24 Ιουλίου 2012 10:00-11:30 το πρωί
Τα ζάρια των ιστοριών
Ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε ιστορίες για ταξίδια…
Εμψυχωτής :Μαραβελάκη Μαρία. Μαστορακάκη Λίτσα
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

26 Ιουλίου 2012 10:00-11:30 το πρωί
Τα ζάρια των ιστοριών
Ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε ιστορίες για ταξίδια…
Εμψυχωτής :Μαραβελάκη Μαρία. Μαστορακάκη Λίτσα
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

27 Ιουλίου 2012 10:00-12:00 το πρωί
Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα
Εκπαιδευτικό θέατρο σε σκηνοθεσία Chris Cooper και μετάφραση Ξένιας 
Καλογεροπούλου.
Ερμηνεύουν οι εκπαιδευτικοί θεάτρου: Δάφνη Δαυίδ, Αφροδίτη Σορώτου, 
Φλώρα Σπύρου
Εμψυχωτής: Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου, δεν επιτρέπεται η 
συμμετοχή και η παρακολούθηση από γονείς των παιδιών ή ενήλικες που τα συνοδεύουν
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27 Ιουλίου 2012 11:00 -12:00 το πρωί
Με το μωρό στη Βιβλιοθήκη
Μαμάδες και μπαμπάδες παίζουν και διαβάζουν τα πρώτα βιβλία  στα μωρά τους…
Εμψυχωτής: Μαραβελάκη Μαρία.
Για παιδιά: 2-4 ετών και τους γονείς τους, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

27 Ιουλίου 2012 5:00-7:00 το απόγευμα
Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα
Εκπαιδευτικό θέατρο σε σκηνοθεσία Chris Cooper και μετάφραση Ξένιας 
Καλογεροπούλου.
Ερμηνεύουν οι εκπαιδευτικοί θεάτρου: Δάφνη Δαυίδ, Αφροδίτη Σορώτου, 
Φλώρα Σπύρου
Εμψυχωτής: Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου
Για παιδιά: 8-12 ετών, με προεγγραφή, στη Παιδική Βιβλιοθήκη Σούδας, δεν επιτρέπεται η 
συμμετοχή και η παρακολούθηση από γονείς των παιδιών ή ενήλικες που τα συνοδεύουν

30 Ιουλίου 2012 10:00 – 11:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

30 Ιουλίου 2012 10:00-11:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Δρακάκη Μαρία
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Παιδική Βιβλιοθήκη Σούδας

2 Αυγούστου 2012 10:00-11:30 το πρωί
Το πάρκο της γειτονιάς μου.
Διαβάζουμε στη βιβλιοθήκη το βιβλίο «Το Δέντρο που έδινε» Σ. Σιβερσταϊν 
εκδ. Δωρικός. Επισκεπτόμαστε το τμήμα Πρασίνου του Δήμου, και φυ-
τεύουμε στο φυτώριο το δικό μας φυτό σε μια γλαστρούλα, την οποία και 
παίρνουμε ως δώρο.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Χανίων.
Εμψυχωτής: Χουδαλάκη Βιβή, Αντωνακάκη Χρυσούλα,
Για παιδιά: από 7ετών, με προεγγραφή, στο Δημοτικό Κήπο, απαραίτητα τα γάντια

3 Αυγούστου 2012 11:00 - 12:00 το πρωί
Με το μωρό στη Βιβλιοθήκη
Μαμάδες και μπαμπάδες παίζουν και διαβάζουν τα πρώτα βιβλία  στα μωρά τους…
Εμψυχωτής:: Χουδαλάκη Βιβή,  Μαραβελάκη Μαρία.
Για παιδιά: 2-4 ετών και τους γονείς τους, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

6 Αυγούστου 2012 10:00–11:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

6 Αυγούστου 2012 10:00-11:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Εμψυχωτής: Παραδομενάκη Παυλίνα
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Παιδική Βιβλιοθήκη Σούδας
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7 Αυγούστου 2012 10:00-12:00 το πρωί
Ο χρόνος περνάει, μεγαλώνω
Διαβάζουμετο βιβλίο “Ο Πόμελο μεγαλώνει”, της Ramona Badescu, εκδ.Κόκ-
κινο & “Ο μικρός γυρίνος στο μεγάλο κόσμο του Τζουλιάνο Φέρρι”, εκδ.Πατάκης.
Εμψυχωτής: Χουδαλάκη Βιβή, Τζιάκη Δέσποινα
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: 5-8 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

9 Αυγούστου 2012  10:00-12:00 το πρωί
Ο χρόνος που περνάει
Διαδρομή από την Βιβλιοθήκη στο ρολόι του Δημοτικού Κήπου της πόλης 
μας και δημιουργικές δραστηριότητες.
Σε συνεργασία με την Β’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Εμψυχωτής: Ψαράκης Κώστας, Χουδαλάκη Βιβή, Σατλάνης Ανδρέας.
Είσοδος ελεύθερη,για παιδιά Δημοτικού, φέρνουμε φωτογραφίες ρολογιών, στο Δημοτικό Κήπο,

10 Αυγούστου 2012 10:00- 11:30 το πρωί
Ένα Ταξίδι στην Γειτονιά της Γης
Γεμίζω τη βαλίτσα μου και ταξιδεύω σε άλλους πλανήτες... από τον Ήλιο 
μέχρι τον παγωμένο Πλούτωνα...
Σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης
Εμψυχωτής:  Σωτηρόπουλος Χρήστος, Χουδαλάκη Βιβή
Για παιδιά: Δημοτικού, με προεγγραφή, στο Δημοτικό Κήπο

20 Αυγούστου 2012 10:00 - 12:00 το πρωί
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι Διαδρομές των Ηρώων.
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες. Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Σε συνεργασία με την  Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων.
Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά: από 5 ετών, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου

23 Αυγούστου 2012 10:00-11:00 το πρωί
Ένα Ταξίδι στην Γειτονιά της Γης
Γεμίζω τη βαλίτσα μου και ταξιδεύω σε άλλους πλανήτες... από τον Ήλιο 
μέχρι τον παγωμένο Πλούτωνα...
Σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης
Εμψυχωτής: Σωτηρόπουλος Χρήστος
Για παιδιά: 9-16 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη Δημ. Κήπου
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17 Ιουλίου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες.  Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-12 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Λιμ. Χερσονήσου 

20 Ιουλίου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Τα μονοπάτια των βιβλίων
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούρια βιβλία της Βιβλιοθήκης…
Είσοδος Ελεύθερη, για παιδιά: 6-12 ετών,στο Πνευματικό Κέντρο Χερσονήσου 

24 Ιουλίου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες.  Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-12 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Λιμ. Χερσονήσου 

26 Ιουλίου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Τα ζάρια των ιστοριών
Ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε ιστορίες για ταξίδια…
Είσοδος Ελεύθερη, για παιδιά: 8-12 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Χερσονήσου 

31 Ιουλίου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες.  Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-12 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Λιμ. Χερσονήσου 

1 Αυγούστου 2012 7:00-9:00 το απόγευμα
Ο κύκλος του ψωμιού: Ζυμώνω το ψωμί και τρώω παξιμάδι 
Μαθαίνουμε για τη ζύμωση του ψωμιού έως την παρασκευή παξιμαδιού και 
διαβάζουμε το παραδοσιακό παραμύθι της Χερσονήσου «Η φουρναροπούλα». 
Εμψυχωτής: Αντώνης Νερατζούλης, Ελένη Μαραγκάκη
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 5-10 ετών, στην Επισκοπή στο Πάρκο Παναγιωτάκη

2 Αυγούστου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Μονοκονδυλιές
Εμπνεόμαστε από τα σχέδια του Πικάσο και δημιουργούμε τα δικά μας 
σχέδια με μονοκονδυλιές.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 7-9 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Χερσονήσου 

7 Αυγούστου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες.  Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 8-12 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Λιμ. Χερσονήσου 

Χερσόνησος
δημοτική δανειστική Βιβλιοθήκη
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9 Αυγούστου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Εργαστήρια ραπτικής και πλεκτικής 
Οι μεγάλοι δείχνουν στους μικρούς βασικές βελονιές στο ράψιμο και πλέξιμο…
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 8-12 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Λιμ. Χερσονήσου 

14 Αυγούστου 2012 7:00-8:00 το απόγευμα
Ένα βιβλίο την εβδομάδα: Οι διαδρομές των ηρώων
Ακολουθούμε τους ήρωες στις περιπλανήσεις τους μέσα στα βιβλία και τις 
ιστορίες.  Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο, ένας ήρωας και η διαδρομή του.
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 6-12 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Λιμ. Χερσονήσου 

16 Αυγούστου 2012  7:00-8:00 το απόγευμα
Το κουτί των ιστοριών
Φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες με τη βοήθεια του κουτιού των ιστοριών…
Είσοδος ελεύθερη, για παιδιά: 8-12 ετών, στο Πνευματικό Κέντρο Λιμ. Χερσονήσου 

24 Αυγούστου 2012 8:00 - 10:00 το βράδυ
Διαδρομές στην παραλία - Τα κρινάκια της θάλασσας
Εκδρομή στην παραλία, καθαρισμός παραλίας, γνωριμία με τα κρινάκια της 
θάλασσας, ανάγνωση παραμυθιών για τη θάλασσα, πικ νικ.  
Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γουρνών 
Είσοδος ελεύθερη, για όλες τις ηλικίες, στις Γούβες

24 Αυγούστου 2012  8.00-10:00 το βράδυ
Μέσα στη σπηλιά 
Επισκεπτόμαστε το σπήλαιο του Σκοτεινού, όπου γνωρίζουμε τις ιδιότητές 
τους, συζητάμε τη χρησιμότητα των σπηλαίων από τις απαρχές  της ανθρώ-
πινης κοινωνίας.  
Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτεινού 
Είσοδος ελεύθερη, για όλες τις ηλικίες, στο Σκοτεινό

29 Αυγούστου 2012 7:00-9:00 το βράδυ
Οι διαδρομές των ζώων στη λογοτεχνία. 
Ακολουθούμε τη “Βούλα Χταποδούλα”και δημιουργούμε.
Εμψυχωτής: Μαρία Ρουσσοχατζάκη
Είσοδος ελεύθερη, για όλες τις ηλικίες, στον Μοχό 

29 Αυγούστου 2012  8:00 - 10:00 το βράδυ
Διαδρομές στην παραλία - Αντίο Καλοκαίρι 
Μια διαφορετική διαδρομή στην παραλία, παρατηρώντας, καταγράφοντας, 
παίζοντας και βλέποντας τα πράγματα γύρω μας.  
Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χερσονήσου 
Είσοδος ελεύθερη, για όλες τις ηλικίες, στον Ανισσαρά
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με πυξιδα τη βιβλιοθηκη

εκστρατεια αΝαΓΝΩσΗσ & δΗΜιΟΥρΓικΟthτασ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
Δίκτυο βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λητής 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυκάστρου
Δημοτική Βιβλιοθήκη Παύλου Μελά «Θεόκλητος Καρυπίδης»
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «ΜΑΝΟΥΣΕΙΑ»
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς 
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Περιφέρεια Ηπείρου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας - Γυμνασιάρχης Χρ. Κοντός

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Παιδική Βιβλιοθήκη «Στέκι Παιδιού» ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ 
Δήμου Βόλου
Παιδική Βιβλιοθήκη ΚΔΑΠ Νεάπολης (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 
Δήμου Βόλου)
Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης 
Δήμου Βόλου
Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
Βιβλιοθήκη Κέντρου Πληροφόρησης Νέων «Δίαυλος»
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης
Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
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Βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θηβαίων
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας
Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων - Τμήμα Βιβλιοθήκης 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Μολάων 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης
Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Παπαστράτειος Βιβλιοθήκη Αγρινίου 
Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου 
Παπαχριστοπούλειο  Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου – Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης
Δημοτίκή Βιβλιοθήκης Λέρου 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λειψών 

Περιφέρεια Κρήτης
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Κουνδούρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη «Μαρίας Λιουδάκη» Μορφωτικής Στέγης Ιεράπετρας
Σακορράφειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χερσονήσου, Δημοτική Δανειστική 
Βιβλιοθήκη 

Περιφέρεια Αττικής
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτισμικού Οργανισμού 
Δήμου Αθηναίων 
Βορέειος Βιβλιοθήκη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κάτω Αχαρνών
Αισχύλια Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δημοτική Βιβλιοθήκης Ηλιούπολης
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιλίου 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας                                   
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
Δανειστική Βιβλιοθήκη Δήμου Μεταμόρφωσης
Δημοτική Βιβλιοθηκη Νικαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου 
Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου - Βιβλιοθήκη 
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μια Δράση του Future Library για την προώθηση της ανάγνωσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
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Αποκλειστική δωρεά:


