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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Για φαντάσου…» η Καλοκαιρινή Εκστρατεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας 
 

Για φαντάσου... Αν µπορούσες να ακούσεις τη φωνή των λουλουδιών ή των αστεριών... Αν 
µπορούσες να ταξιδέψεις µέχρι τον Άρη και να δεις πως µια µέρα οι άνθρωποι θα καταφέρουν να 
ζήσουν εκεί! Φαντάσου µια Βιβλιοθήκη να µετατρέπεται σε σχολή µαγείας και µέσα από τα βιβλία 
να ξεπηδούν οι ήρωες τους ή ακόµα η Βιβλιοθήκη αυτή να γίνεται ένας χώρος για κυνήγι θησαυρού 
ή µια χρονοµηχανή! Φαντάσου τα όνειρα σου να γίνουν µια ιστορία που θα φτιάξεις και θα παίξεις 
µε εσένα πρωταγωνιστή! Όλα αυτά και πολλά ακόµη θα µπορέσουν να ζήσουν όσα παιδιά θα έχουν 
την ευκαιρία να συµµετάσχουν στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 
2019, µε θέµα «Για φαντάσου…». Πρόκειται για µια σειρά βιωµατικών δράσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν µέσα στο ξεχωριστό περιβάλλον της βιβλιοθήκης, που στόχο έχει να αναπτύξει 
και να απελευθερώσει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών, µέσα από την επαφή τους 
µε την ποίηση, τη λογοτεχνία, την αφήγηση, το θέατρο, τη µουσική, τα µαθηµατικά κ.ά.  

Η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία διαρκεί από την 1η Ιουλίου έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2019 και 
αποτελεί µία συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και του ∆ικτύου 
Ελληνικών Βιβλιοθηκών (∆ΕΒ) της ΕΒΕ µε το Ίδρυµα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Υλοποιείται 
από το ∆ΕΒ µε το συντονισµό της ΕΒΕ και ο σχεδιασµός της πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα 
του Ιδρύµατος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η οποία απαρτίζεται από τις: Καλή Κυπαρίσση, Σοφία 
Λεβαντή, Ιωάννα Ρωµηού, Μαρία Σταγώνη. Τα εργαστήρια δηµιουργήθηκαν από καταξιωµένους 
συγγραφείς, επιστήµονες, εκπαιδευτικούς, εµψυχωτές και καλλιτέχνες. Απευθύνονται σε παιδιά 
ηλικίας 6 έως 14 ετών, τα οποία θα ανακαλύψουν την οµορφιά της ανάγνωσης µε έναν τρόπο 
ανάλαφρο, ποιητικό σαν παιχνίδι, που θα κεντρίσει και θα καλλιεργήσει τις αισθήσεις, τη 
φαντασία και τον συναισθηµατικό τους κόσµο.  
 
Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας,  ως µέλος του ∆ΕΒ, συµµετέχει για τρίτη χρονιά στο 
πρόγραµµα µε την υποστήριξη της Αντιδηµαρχίας Λεσχών Πολιτισµού και Βιβλιοθηκών ∆ήµου 
Λαρισαίων και πολύτιµους αρωγούς τους εθελοντές, εµψυχωτές, γονείς και παιδιά που κάθε 
καλοκαίρι κατακλύζουν τη βιβλιοθήκη µας. 
 



Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος πραγµατοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων, ενώ για το συντονισµό των δράσεων αξιοποιείται από τις Βιβλιοθήκες καθ’ όλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού η ιστοσελίδα www.network.nlg.gr.  

Η συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι δωρεάν, αλλά λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων (µέγιστος 
αριθµός συµµετεχόντων είναι τα 20 παιδιά) θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της 
δήλωσης συµµετοχής.  Έναρξη δηλώσεων συµµετοχής εργαστηρίων για τον Ιούλιο από την 
∆ευτέρα  8 Ιουλίου 2019. 
 

Πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα των δράσεων και δηλώσεις συµµετοχής: 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας, Ρούσβελτ 59, Χατζηγιάννειο Πνευµατικό Κέντρο, 3ος όροφος, 
τηλ: 2410671173, e-mail: edimovivlio@hotmail.gr, Υπεύθυνη : Χριστίνα Παπαδοπούλου, 
συντονίστρια ΚΕ2018 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  2019 
 
 
ΙΟΥΛΙΟΣ 
 
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019: Για φαντάσου… Μια βαλίτσα µε εισιτήριο µια σελίδα.  
Ένα πρόγραµµα φτιαγµένο για καλοκαίρι αλλά ιδανικό για όποια εποχή θελήσει κανείς όπως 
άλλωστε συµβαίνει και µε τα ταξίδια. Σχεδιασµός: Νίκος Νίκας, Φιλόλογος, Καθηγητής 
Υποκριτικής, Ηθοποιός. Υλοποίηση: Χριστίνα Παπαδοπούλου, Βιβλιοθηκονόµος. Για παιδιά 
ηλικίας 7-12 ετών.  Ώρα: 10.30π.µ.  – 12.30µ.µ.  
 
Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019: Για φαντάσου… Ταξίδι στα µυστικά του νου. 
Τη νύχτα, κάτω απ’ τα άστρα για την άνοιξη, να κάνεις τη  σιωπή φωνή και τη φωνή τραγούδι 
ανάµεσα στα λουλούδια, να κάθεσαι και να στοχάζεσαι σαν τι να ‘ναι; Πώς η σιωπή γίνεται φωνή 
και η φωνή τραγούδι; Πώς οι ήχοι αποκτούν νόηµα; Τι είναι αυτό που µας αρέσει, που µας 
συγκινεί; Πώς τελικά µπορούµε να στοχαζόµαστε; Ο εγκέφαλός µας είναι η απάντηση. 
Σχεδιασµός: ∆ηµήτρης Παππάς, Φυσικός, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ ΕΚΠΑ. Υλοποίηση: Μαρία 
Κουρούµαλη, Εκπαιδευτικός,  Για παιδιά 9-14 ετών. Ώρα: 10.30π.µ.  – 12.30µ.µ.  
 
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019: Για φαντάσου… Ότι ταξιδεύεις στο παρελθόν, στην αρχαία Αθήνα, 
στην Αθήνα του Περικλή! 
Σε λένε Ασπασία,τη γάτα σου τη λένε κι εκείνη Ασπασία, κι έχεις µια φίλη κουκουβάγια, τη 
Γλαύκα. Παίρνετε µέρος στις γιορτές της πόλης, επισκέπτεστε τα µνηµεία της πόλης, βλέπετε  µια 
παράσταση στο θέατρο, πάτε στην Εκκλησία του ∆ήµου. Ξεφύλλισε τα βιβλία, µάζεψε το υλικό 
σου, κουβέντιασε µε τους φίλους σου και πέσε µε τα µούτρα στις δραστηριότητες. Σχεδιασµός: 
Αργυρώ Πιπίνη, Συγγραφέας, Ηθοποιός. Υλοποίηση: Ελένη Ευαγγέλου, Φοιτήτρια 
Φιλόλογίας,  Για παιδιά  8-12 ετών. Ώρα: 10.30π.µ.  – 12.30µ.µ.  
 
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019: Για φαντάσου… Φύσα, φύσα το φεγγάρι  
Το φεγγάρι, αιώνιο σύµβολο στους µύθους, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, την ποίηση και την 
πεζογραφία, τον κινηµατογράφο, τη ζωγραφική. Το φεγγάρι, που ακολουθεί τον κύκλο του χρόνου 
και της ζωής. Το φεγγάρι, που εµφανίζεται, χάνεται, µεταµορφώνεται, µιλάει, γελάει και κλαίει στα 
παραµύθια και σε πολλά βιβλία για παιδιά. Ένα ταξίδι στο φεγγάρι µέσα από παραµύθια της 
προφορικής παράδοσης και της λογοτεχνίας. Σχεδιασµός: Εύη Γεροκώστα, Συγγραφέας, 
Αφηγήτρια, Εµψυχώτρια. Υλοποίηση: Παρασκευή Τεκέδου: Εκπαιδευτικός.  Για παιδιά 6-8 
ετών. Ώρα: 10.30π.µ.  – 12.30µ.µ.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019: Για φαντάσου… Τα κείµενα και οι εικόνες,  οι ήρωες και οι τίτλοι  
να ξέφευγαν από τα βιβλία!  
Πρωί στη Βιβλιοθήκη, οι πόρτες ξεκλειδώνουν και ο υπεύθυνος µπαίνει σιγά σιγά. Ανοίγει τις 
κουρτίνες και τότε… Τρεχαλητά, συρσίµατα, χαµηλόφωνες οµιλίες τριγύρω. Πίσω από τα ράφια, 
από τα έπιπλα, παντού. Λίγα βιβλία πεσµένα στο πάτωµα, ανοιχτά. Οι λέξεις τους, οι ήρωές τους, οι 
εικόνες τους, οι τίτλοι τους, οι σελίδες τους, όλα έπεσαν από µέσα και χάθηκαν στον χώρο της 
Βιβλιοθήκης. Αν δεν τα βοηθήσουµε να επιστρέψουν, οι ιστορίες θα χαθούν για πάντα. Προσοχή 
όµως, το κάθετι στο δικό του βιβλίο. Αλλιώς... Σχεδιασµός: ∆ικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, 
Εµψυχωτής, Συγγραφέας. Υλοποίηση; Ελευθερία Περουλάκη, Κοινωνική Λειτουργός. Για 
παιδιά 9-11 ετών. Ώρα: 10.30π.µ.  – 12.30µ.µ. 
 
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019: Για φαντάσου… Μικρά ξυπνήµατα 
Τα µικρά ξυπνήµατα είναι ένας κύκλος. Ένας κύκλος από εικόνες για τον ύπνο και τον ξύπνιο. 
Ένας κύκλος από µικρές µπουκιές, µε διαφορετική γεύση η κάθε µια. Ένας κύκλος από ήχους, 
δυνατούς και σιγανούς. Ένας κύκλος από στιγµές, µικρές και µεγάλες, µεγάλες και µικρές. Όπως ο 
κύκλος της ζωής. Ο κύκλος που ονειρεύτηκε αυτός που έγραψε µια ιστορία κι αυτός που τη 
ζωγράφισε. Όµως τα όνειρα δεν είναι ίδια για όλους. Κανείς δεν κοιµάται και δεν ξυπνά µε τον ίδιο 
τρόπο, κανείς δεν ακούει τους ήχους µε τον ίδιο τρόπο,  κανείς δε νιώθει τις γεύσεις µε τον ίδιο 
τρόπο, κανείς δεν ζει τις στιγµές µε τον ίδιο τρόπο. Σχεδιασµός: Εύη Γεροκώστα, Συγγραφέας, 
Αφηγήτρια, Εµψυχώτρια. Υλοποίηση: Ελευθερία Περουλάκη, Κοινωνική λειτουργός.  Για 
παιδιά 6-9 ετών. Ώρα: 10.30π.µ.  – 12.30µ.µ.  
 
Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019: Για φαντάσου… Τα µαξιλάρια των ονείρων µου  
Η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι οι περίοδοι της ζωής του ανθρώπου όπου το παρελθόν και οι 
αναµνήσεις καταλαµβάνουν συγκριτικά λιγότερο «χώρο» σε σχέση µε το µέλλον και τα όνειρα. 
Αυτό όµως το µέλλον γίνεται συχνά πηγή άγχους, όσο και ελπίδων. Σχεδιασµός: Γεωργία 
∆αµοπούλου, Εικαστικός, Παιδαγωγός, ΜΑ. Υλοποίηση: Καλλιόπη Πατρίκαλου, Φοιτήτρια 
Ψυχολογίας.  Για παιδιά 8-12 ετών. Ώρα: 10.30π.µ.  – 12.30µ.µ.  


