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«ΠΑΙΔΙΚΕ  ΛΕΧΕ  ΑΝΑΓΝΩΗ» 

Οκτϊβριοσ 2019  –  Μάιοσ 2020 
Για παιδιά από 6 ζως 11 ετών 

Κεντρική Βιβλιοθήκη – Παιδικό Σμήμα  -  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πζμπτη 31 Οκτωβρίου 2019,   ϊρα 5:30 – 7:00μ.μ. 
«Η πιο ςημαντική νίκη του Αχιλλζα» τθσ Ιωάννασ Μπαμπζτα, εικονογράφθςθ Θζντα Μιμθλάκθ, εκδόςεισ Μεταίχμιο. 
Ο Αχιλλζασ είναι ςε όλα πρϊτοσ. Είναι ςοφπερ και ηει μόνο για να ακοφει τισ επευφθμίεσ τθσ πρωτιάσ. Ο καλφτερόσ του 
φίλοσ είναι … ο ςκφλοσ του ο Πάτροκλοσ. Κανζνασ άλλοσ. Ώςπου εμφανίηεται μια μζρα ζνασ ανταγωνιςτισ.  
 

Πζμπτη 14 Νοεμβρίου 2019,   ϊρα 5:30 – 7:00μ.μ. 
 «αμψϊν και Δαλιδά», από τθ ςειρά «Μφκοι και Θρφλοι», εκδόςεισ Κζδροσ, εικονογράφθςθ Φρανςζςκ Ροβίρα. 
Ο Ιςραθλίτθσ αμψϊν και θ Φιλιςταία Δαλιδά, είναι οι βαςικοί ιρωεσ αυτισ τθσ ιςτορίασ που ζρχεται από πολφ παλιά και 
είναι καλό να τθν ξζρουμε. 
 

Πζμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019,   ϊρα 5:30 – 7:00μ.μ. 
 «Ο δαγκωμζνοσ Κουραμπιζσ» του Γιάννθ ερβετά, εικονογράφθςθ Θανάςθ Σςαμποφκα, εκδόςεισ Επόμενοσ τακμόσ. 
Ο Αϊ Βαςίλθσ κοιμάται. Όλοι οι «καλοί» προςπακοφν να τον  ξυπνιςουν γιατί ζρχονται Χριςτοφγεννα και ζχουν πολλζσ 
δουλειζσ. Όμωσ οι «κακοί» κάνουν τα πάντα για να τον κρατιςουν κοιμιςμζνο. 
  

Πζμπτη 16 Ιανουαρίου 2020,   ϊρα 5:30 – 7:00μ.μ. 
 «Γοφλφι - Μιςόσ λφκοσ, μιςόσ πρόβατο, μια καρδιά», Άλεξ Λάτιμερ, εικονογράφθςθ Πάτρικ Λάτιμερ, εκδόςεισ Φουρφοφρι. 
Είναι ζνα περίεργο πλάςμα ο Γοφλφι. Είναι μιςόσ λφκοσ από τθ μαμά του και μιςόσ πρόβατο από τον μπαμπά του. 
Προςπακεί να ηιςει ςτθν αγζλθ, προςπακεί και ςτο κοπάδι, αλλά δεν τα καταφζρνει. Που μπορεί να ηιςει τελικά; 
 

Πζμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020,   ϊρα 5:30 – 7:00μ.μ. 
«Σο μολυβζνιο ςτρατιωτάκι», Χάνσ Κρίςτιαν Άντερςεν, απόδοςθ και εικονογράφθςθ τθσ Joohee Yoon, εκδόςεισ Μικρι 
ελινθ. 
Σο κλαςςικό παραμφκι του Άντερςεν που αφθγείται τθν ιςτορία του ζρωτα, ανάμεςα ςε ζνα κουτςό μολυβζνιο ςτρατιϊτθ 
και μια χορεφτρια μπαλζτου.  
 

Πζμπτη 12 Μαρτίου 2020,   ϊρα 5:30 – 7:00μ.μ. 
«Σο χτυπημζνο γεράκι» του Ηαχαρία Παπαντωνίου, από τθν ςειρά των Εκδόςεων Εκδόςεισ του 21ου, ελλθνικό διιγθμα / 
κεματικι ανκολόγθςθ, ιςτορίεσ με ηϊα, (1927). 
Θ κοςμικι κυρία Λογάδθ δείχνει οίκτο για το πλθγωμζνο γεράκι και κζλει να το περιποιθκεί. Αυτό όμωσ αρνείται τα πάντα 
από εκείνθ. Ακόμα και τθν τροφι. Θ ςτάςθ του άγριου πουλιοφ τθν βάηει ςε ςκζψεισ.  
 

Πζμπτη 9 Απριλίου 2020,   ϊρα 5:30 – 7:00μ.μ. 
«Αιςϊπου μφθοι» ςε διαςκευι Γεωργίασ Σαρςοφλθ, από τθ ςειρά «Κλαςςικι Βιβλιοκικθ Νζων» των εκδόςεων Ατλαντίσ, 
ζκδοςθ εφθμερίδα Σο Βιμα. 
Θα αςχολθκοφμε με κάποιουσ μφκουσ. Θα τουσ διαβάςουμε, κα τουσ ςυηθτιςουμε και μετά κα ηωγραφίςουμε και κα 
παίξουμε, με αφορμι τα διδάγματα των μφκων που διαβάςαμε. 
 

Πζμπτη 14 Μαΐου 2020,   ϊρα 5:30 – 7:00μ.μ. 
«Ψίθυροι ςτην αμμουδιά» τθσ Εφθσ Σςιτιρίδου – Χριςτοφορίδου, εικογράφθςθ Ζφθσ Κοκκινάκθ, εκδόςεισ Καλειδοςκόπιο. 
Ο αςτερίασ και τα καβοφρια, θ καλάςςια χελϊνα και ο αςθμόγλαροσ, «το αυτί τθσ κάλαςςασ» και το κρινάκι, ψικυρίηουν τισ 
ιςτορίεσ τουσ. Για να τα ακοφςουμε πρζπει να ςκφψουμε ιςυχα και ςιωπθλά, γιατί αυτά τα πλάςματα τθσ αμμουδιάσ ζχουν 
το δικό τουσ τρόπο να μασ τισ πουν. 
 

Τπεφθυνη  Λζςχησ:  ΛΙΛΑ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ, ςυγγραφζασ παιδικϊν βιβλίων.  
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