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κόσµο» 

 
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, 18.00΄µ.µ. – 20.00΄ µ.µ. 
ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ  
Για να ξεκινήσει η γιορτή πρέπει να µετρήσουµε, να κόψουµε, να κρεµάσουµε, να 
ψάξουµε στα λεξικά, να ψάξουµε στα ράφια για να τα έχουµε όλα έτοιµα για το 
καλοκαίρι.  
Για όλα τα #αιδιά. Φέρτε µαζί σας  µία φωτογραφία σας! 
Βασιλική Συριο#ούλου – ∆ιονυσία Βασιλο#ούλου – Αντωνία Βλαχούση 
 
 
Πέµ#τη 21 Ιουνίου 2018,  11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Όλα αρχίζουν α#ό εδώ: Ο εγκέφαλος 
Θυµόµαστε, σκεφτόµαστε, µετράµε µε αυτό το καταπληκτικό όργανο µέσα στο 
κεφάλι µας. Ας το γνωρίσουµε καλύτερα. 
Βασιλική Συριο#ούλου – ∆ιονυσία Βασιλο#ούλου 
 
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Το #αλάτι της µνήµης 
Το #αλάτι της µνήµης είναι µια φανταστική το#οθεσία στο µυαλό σου #ου 
µ#ορεί κανείς να φυλάει εικόνες #ου θέλει να κρατήσει στη µνήµη του. Ελάτε 
να χτίσουµε ένα! 
Γεωργία Πανοτο#ούλου 
 
Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Α#ό το µηδέν ως το δέκα 
∆έκα σύµβολα #ου µε τη βοήθειά τους µ#ορούµε να µετρήσουµε τα #άντα. 
Γεωργία Πανοτο#ούλου 
 
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΦΥΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: ‘Ένας κή#ος φιλικός στις µέλισσες 
Οι µέλισσες έχουν φυτά που τα προτιµούν για το νέκταρ τους. Φτιάχνοντας έναν 
µικρό κήπο µε φυτά όπως λεβάντα, δεντρολίβανο, βασιλικό ή µαντζουράνα, τις 
προσκαλούµε να βρουν µέσα στην πόλη έναν τόπο για να συλλέξουν την τροφή 
τους. 
Βασιλική Συριο#ούλου 
 
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΤΙ ΚΑΝΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ; 
‘Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, φίλοι, διάβασµα. Χωράνε όλα σε ένα εικοσιτετράωρο; 
Πώς µπορεί να απεικονίσει κανείς τη µέρα του σ’ένα φύλλο χαρτί; 
Βασιλική Συριο#ούλου 
 
 
Πέµ#τη 28 Ιουνίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ 
Μετράµε τα έπιπλα στη βιβλιοθήκη και το σώµα µας; Χωράµε να κάτσουµε, είναι 
µικρά ή µεγάλα; Ψηλά ή κοντά; Η Χρυσοµαλλούσα θα µας δείξει ποιο είναι το 
σωστό µέγεθος επίπλου για µας. 
Βασιλική Συριο#ούλου 
 
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ντετέκτιβς 
Γνωρίζουµε διάσηµους ντετέκτιβς. Παρατηρούν, καταγράφουν, παρακολουθούν. 
Είναι µεγάλοι, είναι µικρά παιδιά, όλοι αναγνωρίζουν την ξεχωριστή σηµασία των 
δεδοµένων στη διαλεύκανση ενός εγκλήµατος. 
Βασιλική Συριο#ούλου 
 
Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Το ά#ειρο 
Μετρώντας τον κόσµο µαθαίνουµε γι’ αυτό που είναι αµέτρητο. 
Γεωργία Καρβελά 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Εγκλήµατα 
Η παρατήρηση της σκηνής του εγκλήµατος οδηγεί στη διαλεύκανσή του. Ληστείες, 
εκβιασµοί, περίεργα ατυχήµατα, πώς περιγράφονται, ποια δεδοµένα οδηγούν στην 
επίλυσή τους; 
Βασιλική Συριο#ούλου 
 
 
Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ : Το #αλάτι της µνήµης 
Το παλάτι της µνήµης είναι µια φανταστική τοποθεσία στο µυαλό σου όπου µπορεί 
κανείς να φυλάει εικόνες που θέλει να κρατήσει στη µνήµη του. Ελάτε να χτίσουµε 
ένα! 
Γρηγορία Κα#ελλέ 
 
 
Τετάρτη 11  Ιουλίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ : Τί θα γίνω όταν µεγαλώσω 
Να πετάω στο διάστηµα, να γιατρεύω ανθρώπους,  να πλάθω ψωµί, να µαγειρεύω 
γλυκά και αλµυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω µουσική; ‘Όλες οι 
δυνατότητες είναι ανοιχτές µπροστά µας κι εµείς µαθαίνουµε τα επαγγέλµατα του 
σήµερα και του µέλλοντος για να ξέρουµε όταν θα πρέπει να αποφασίσουµε. 
Γεωργία Καρβελά   
 
 
Πέµ#τη 12 Ιουλίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Τό#οι εγκλήµατος  
Μέσα στο δάσος, σε µια εγκαταλειµµένη έπαυλη, στο δρόµο µια πολυσύχναστης 
πόλης, ενός µικρού χωριού. Σε ποιους τόπους εξελίσσονται οι αστυνοµικές ιστορίες 
και πώς επηρεάζουν την εξέλιξη της υπόθεσης; 
Θάνος Χουλιάρας 
 
 
Παρασκευή 13 Ιουλίου, 2018,  18.00΄µ.µ. - 20.00΄µ.µ. 
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: ‘Εργα τέχνης µε όλες τις αισθήσεις 
Μία περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών που µπορείς να τα αγγίξεις, να τα 
µυρίσεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται µόνο για να τα βλέπουµε. 
Στέλλα Θάνου -  Θεώνη ∆ούρου -  Χαράλαµ#ος  Αναγνωστό#ουλος 
 
 
Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, , 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΦΥΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Πειράµατα µε το νερό. 
Πειράµατα φυσικής και Χηµείας για να γνωρίσουµε το πολύτιµο αγαθό του 
πλανήτη µας. 
Αθανάσιος Μ#αζιώτης 
 

 
Πέµ#τη 26 Ιουλίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΦΥΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Η χρονογραµµή της µέλισσας  
Πριν πόσα χιλιάδες χρόνια εµφανίστηκαν οι µέλισσες στη γη; Πριν πόσα χιλιάδες 
χρόνια ο άνθρωπος άρχισε να συλλέγει το µέλι και πώς εξελίχτηκαν οι τρόποι αυτοί. 
Ελάτε να βάλουµε τα δεδοµένα στη γραµµή του χρόνου. 
∆ιονυσία Βασιλο#ούλου 
 
Σάββατο 28 Ιουλίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Οι συσκευές. 
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουµε τον κόσµο που µας 
περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουµε τις συσκευές – ποιες και πως -
που  χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι σε άλλες εποχές και άλλα µέρη. 
Μαρία Γ.  Κονδύλη 
 
 



 
Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Ετοιµάζουµε το ηµερολόγιο του Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου. Ποιες δράσεις 
θα αρέσουν περισσότερο στα παιδιά; Ποια µέρα θα δανειστούν τα περισσότερα 
βιβλία; Τα παιδιά συµµετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή εκστρατεία 
Γεωργία Καρβελά 
 
 
 
Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018, 18.00΄µ.µ. - 20.00΄µ.µ. 
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα ρούχα 
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουµε τον κόσµο που µας 
περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουµε τα ρούχα ανθρώπων από 
άλλες εποχές και άλλα µέρη.  
Στέλλα Θάνου -  Θεώνη ∆ούρου -  Χαράλαµ#ος  Αναγνωστό#ουλος 
 
Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, 18.00΄µ.µ. - 20.00΄µ.µ. 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα φαγητά #ου µου αρέσουν 
Ψηφίζουµε τα αγαπηµένα µας φαγητά, τα µαγειρεύουµε και στρώνουµε τραπέζι να 
φάµε όλοι µαζί. 
Στέλλα Θάνου -  Θεώνη ∆ούρου -  Χαράλαµ#ος  Αναγνωστό#ουλος 
 
∆ευτέρα 6 Αυγούστου 2018, 18.00΄µ.µ. - 20.00΄µ.µ. 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Η Κωνσταντινού#ολη τον 17ο αι. 
Οι ιστορικές πηγές µας τα δεδοµένα των τροφίµων που χρειαζόταν η µεγαλούπολη 
του 17ου αιώνα για να συντηρηθεί και εµείς µέσα από αυτά την ανασυνθέτουµε µε 
όλους τους λαούς της, τα περίλαµπρα κτήριά της και τους ναούς της. 
Βούλα Αντωνο#ούλου 
 
 
Τρίτη 7 Αυγούστου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα δεδοµένα #ου κρατάω µόνο για 
µένα. 
Απλοί κανόνες για να µάθουµε να προφυλασσόµαστε και να µην δίνουµε εύκολα σε 
κανένα προσωπικά µας στοιχεία. 
Θάνος Χουλιάρας 
 
Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Η ζωγραφική του Oliver Jeffers  
Ένας τρόπος να ζωγραφίζεις και ταυτόχρονα να δίνεις στοιχεία για το βάθος της 
θάλασσας, το ύψος του βουνού, το ύψος ενός δέντρου, τη θερµοκρασία της ηµέρας. 
Μαρίνα Βλασσά, Πό#η Μ#ασδέκη, Γεώργιος Λαφαζάνης 
 
Πέµ#τη 9 Αυγούστου 2018, , 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα ρούχα µου  
Ντύνουµε µια χάρτινη κούκλα στο µπόι µας µε τα αγαπηµένα µας ρούχα. 
Μαρίνα Βλασσά, Πό#η Μ#ασδέκη, Γεώργιος Λαφαζάνης 
 
Σάββατο 11 Αυγούστου 2018,  18.00΄µ.µ. - 20.00΄µ.µ. 
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα κτίρια  
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουµε τον κόσµο που µας 
περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουµε τα κτίρια στις πόλεις από 
άλλες εποχές και σε διαφορετικά µέρη. 
Βούλα Αντωνο#ούλου 
 
∆ευτέρα 20 Αυγούστου 2018, 11.00΄#.µ. - 13.00΄µ.µ. 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Παιχνίδια µε τα σ#ορ 
Ποια είναι τα αγαπηµένα µας παιχνίδια και τα σπορ, αλλάζουν οι προτιµήσεις µας 
καθώς µεγαλώνουµε; 
Μαρία Κονίδη 
 
 
Σάββατο 25 Αυγούστου 2018, 11.00΄#.µ. - 13.00΄µ.µ. 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
Έντοµα, τη θάλασσα, τους ανθρώπους, τα σπίτια. Είναι οι ήρωες στις ιστορίες 
που δεν κάνουν ηρωικές πράξεις, αλλά παρατηρούν τον κόσµο για να τον 
καταλάβουν και να τον εξηγήσουν. 
Γεωργία Πανοτο#ούλου 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Το ευρωβαρόµετρο 
Μαθαίνουµε να διαβάζουµε και να κατανοούµε τις στατιστικές µελέτες της 
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης για τους νέους. Πώς ζούνε οι νέοι σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης; Ποιοι είναι οι πιο χαρούµενοι, οι πιο προβληµατισµένοι; Πώς 
διασκεδάζουν; Πώς ενηµερώνονται; 
Γρηγορία Κα#ελλέ  
 
 
 
Πέµ#τη 30 Αυγούστου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΦΥΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Οι µέλισσες σε όλο τον κόσµο  
Πάνω στο χάρτη σηµειώνουµε τόπους που συλλέγουν το µέλι µε διάφορους 
τρόπους, τόπους που οι µέλισσες κινδυνεύουν, χώρες που κινητοποιούνται για να 
σώσουν τις µέλισσες από την εξαφάνιση. 
∆ιονυσία Βασιλο#ούλου 
 
 
Σάββατο 1 Σε#τεµβρίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
«ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: ‘Ένα #ροικοσύµφωνο 
Τα παλιά χρόνια σεντόνια, κουβέρτες, έπιπλα, φουστάνια, κοσµήµατα και λίρες 
σφραγίζουν την αρχή της κοινής ζωής ενός ζευγαριού. Αφηγούµαστε ιστορίες µε 
αφετηρία αυτές τις καταγραφές. 
Μαίρη Ελευθεριώτη 
 
 
 
Τετάρτη 5 Σε#τεµβρίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ.  
«ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Η λεία ενός #ειρατικού #λοίου 
Το 1602 ένα πειρατικό πλοίο επιτίθεται σε ένα εµπορικό πλοίο κάπου στο Αιγαίο. 
Μετά την επίθεση οι πειρατές καταγράφουν τη λεία τους και ζωντανεύουν έναν 
κόσµο µε διαφορετικά νοµίσµατα, αγάπη για τα µπαχαρικά και τα µεταξωτά 
υφάσµατα, τα πολύτιµα κοσµήµατα.  
Μαίρη Ελευθεριώτη 
 
 
Πέµ#τη 6 Σε#τεµβρίου 2018, 11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
«ΜΕΛΩΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα #άντα µε µέλι για την αυριανή γιορτή 
Το αφιέρωµα στις µέλισσες και τα δεδοµένα τους τελειώνουν µε την παρασκευή 
γλυκών µε µέλι για να κεράσουµε τους επισκέπτες στη γιορτή λήξης. 
∆ιονυσία Βασιλο#ούλου – Αντωνία Βλαχούση 
 
 
Παρασκευή 7 Σε#τεµβρίου 2018,  11.00΄#.µ. – 13.00΄µ.µ. 
ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ/ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ -
ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ 
Καταγράφουµε τους αποχαιρετισµούς και τα «του χρόνου» και γιορτάζουµε το 
κλείσιµο ενός ακόµη καλοκαιριού που περάσαµε µαζί.  
Με όλους τους εµψυχωτές και εθελοντές. 
Για όλα τα #αιδιά και γονείς. 
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