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Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Διεύθυνση: Δημοτικό Μέγαρο, είσοδος : Υψηλαντών αρ.30 
T.K.:731 35 Χανιά. 
Τηλέφωνο: 28213 41661 
e-mail: library@chania.gr 

 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, 10.30 το πρωί 

«Διαδρομές ανάγνωσης …άκουσε, δες, μάθε, γέλα!: Η αφετηρία» 
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το θέμα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας 2022, περιγράφουν τη δική τους διαδρομή από το σπίτι μέχρι τη 
βιβλιοθήκη τους και δημιουργούν μια διαδρομή ανάγνωσης (ντόμινο βιβλίων) μέσα στη 
βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας τα βιβλία της φετινής Κ.Ε. 
Εμψυχωτές: Λίτσα Μαστορακάκη & Αργυρώ Κατσιγιαννάκη, βιβλιοθηκονόμοι. 
Για παιδιά από 6 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά  

 

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 10.30 το πρωί 

«Δημιουργικές διαδρομές.» 

Μπορεί να γραφτεί μια ιστορία ξεκινώντας από μια τυχαία γραμμή; Τα παιδιά γίνονται 
συγγραφείς και εικονογράφοι και συνθέτουν τη δική τους περιπετειώδη, τρομακτική, 
αστεία, ρομαντική, ή εντελώς φανταστική ιστορία, στήνοντας το σκηνικό της πάνω σε 
μια γραμμή! Οι ιστορίες τους γίνονται εικονοβιβλία σε σχήμα ακορντεόν! 
Εμψυχωτές: Μαραγκουδάκη Δήμητρα, ειδική παιδαγωγός. 

Για παιδιά από 8-12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341661 έως και μια ημέρα πριν τη δράση). 

 

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, 10.30 το πρωί 

«Διαδρομές επιβίωσης» 

Τα παιδιά εμπνέονται από το δάσος και με υλικά από τη φύση, τα οποία γίνονται 
αντικείμενα δημιουργίας, κατασκευάζουν ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο που μπορεί να 
μετατραπεί στην πιο αγαπημένη γωνιά της βιβλιοθήκης για διάβασμα και παιχνίδι. 
Εμψυχωτές: Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, εκπαιδευτικός, Ρούλα Τατσοπούλου, παιδαγωγό 

θεάτρου και τις βιβλιοθηκονόμους Λίτσα Μαστορακάκη & Αργυρώ Κατσιγιαννάκη. 

Για παιδιά από 5 - 9 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341661 έως και μια ημέρα πριν τη δράση). 
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Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, 10.30 το πρωί 
 
«Θαλασσινές διαδρομές» 
Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινα καράβια, ταξιδεύουν μαζί τους σε μακρινές θάλασσες και 
αφηγούνται τις θαλασσινές τους διαδρομές χαράσσοντας πορείες πάνω σε χάρτες. 
Εμψυχωτές: Κυριάκος Βασιλομανωλάκης , εκπαιδευτικός-συγγραφέας 

Για παιδιά από 9 - 12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη 

η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341661 έως και μια ημέρα πριν τη δράση). 

 

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022, 10.00 το πρωί 

«Πειρατικές διαδρομές.» 
Τα παιδιά προσεγγίζουν το θέμα της πειρατείας και παίρνουν μέρος σε ένα ξεχωριστό 
κυνήγι θησαυρού ακολουθώντας μυστικές διαδρομές μέσα στη βιβλιοθήκη. 
Εμψυχωτές: Ρούλα Τατσοπούλου, παιδαγωγό θεάτρου και τις βιβλιοθηκονόμους Λίτσα 

Μαστορακάκη & Αργυρώ Κατσιγιαννάκη. 

Για παιδιά από 8+ ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341661 έως και μια ημέρα πριν τη δράση). 

 

Τετάρτη 24 Αυγούστου  2022, 10.30 το πρωί 

«Ορεινές διαδρομές»  
Ορεινές διαδρομές! Τα βουνά και τα μυστικά τους! Με δώρα και εκπλήξεις! 
Εμψυχωτές: Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων 
Για παιδιά από 8+ ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 
δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341661). 

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, 10:30 - 12:00  

«Διαδρομές αναμνήσεων - Η επιστροφή» 
Όλοι οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι, θυμούνται τις διαδρομές του 
καλοκαιριού μέσα από τις δημιουργίες των παιδιών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία, 
μοιράζονται καλοκαιρινές αναμνήσεις, συζητούν για τα δικά τους Ψηλά Βουνά και 
αποχαιρετούν το καλοκαίρι ανανεώνοντας τη συνάντησή τους για την επόμενη ΚΕ. 
Εμψυχωτές: Ρούλα Τατσοπούλου, παιδαγωγό θεάτρου και τις βιβλιοθηκονόμους Λίτσα 

Μαστορακάκη & Αργυρώ Κατσιγιαννάκη. 

Για όλα τα παιδιά, τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες 

τους.                                                                                                   
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Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 25ης Μαρτίου 87, Σούδα Τ.Κ. 73200 
τηλ:2821341221 
email: biblio@souda.gr 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, 11:00 - 1:00  

«Διαδρομές ανάγνωσης …άκουσε, δες, μάθε, γέλα!: Η αφετηρία» 
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το θέμα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας 2022, περιγράφουν τη δική τους διαδρομή από το σπίτι μέχρι τη 
βιβλιοθήκη τους και δημιουργούν μια διαδρομή ανάγνωσης (ντόμινο βιβλίων) μέσα στη 
βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας τα βιβλία της φετινής Κ.Ε. 
Εμψυχωτές: Δήμητρα Ζαχαράκη, εκπαιδευτικός και Αρχοντούλα Χουδαλάκη, 
βιβλιοθηκονόμος  
Για παιδιά από 6 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 
δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν τη δράση). 

Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, 11:00 - 1:00  

«Φωτεινές διαδρομές»  
Πώς οι κάτοικοι των Μυκηνών ενημερώθηκαν για την πτώση της Τροίας; Τα παιδιά 
μαθαίνουν για τους τρόπους επικοινωνίας κατά την αρχαιότητα, γνωρίζουν το σύστημα 
των φρυκτωριών και φτιάχνοντας τον δικό τους εναλλακτικό οπτικό τηλέγραφο, 
ανταλλάσσουν μυστικά μηνύματα. 
Εμψυχωτές: Σμαράγδη Γαλιμητάκη, εκπαιδευτικός  
Για παιδιά από 7 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά 
(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν την 
δράση). 

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, 11:00 - 1:00  

«Δημιουργικές διαδρομές» 
Μπορεί να γραφτεί μια ιστορία ξεκινώντας από μια τυχαία γραμμή; Τα παιδιά γίνονται 
συγγραφείς και εικονογράφοι και συνθέτουν τη δική τους περιπετειώδη, τρομακτική, 
αστεία, ρομαντική ή εντελώς φανταστική ιστορία, στήνοντας το σκηνικό της πάνω σε 
μια γραμμή! Οι ιστορίες τους γίνονται εικονοβιβλία σε σχήμα ακορντεόν!  
Εμψυχωτές: Σκαλέρη Σοφία, σύμβουλος ψυχικής υγείας και Αρχοντούλα Χουδαλάκη, 
βιβλιοθηκονόμος  
Για παιδιά από 7 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά 
(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν την 
δράση). 
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Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, 11:00 - 1:00  

«Διαδρομές προς το σπίτι»  
Τα παιδιά εστιάζουν στην αξία της κατοικίας και χρησιμοποιώντας φυσικά και 
ανακυκλώσιμα υλικά, κατασκευάζουν διαφορετικά είδη σπιτιών και φτιάχνουν τη 
γειτονιά τους, την πόλη ή το χωριό τους ή τη δική τους φανταστική πολιτεία. 
Εμψυχωτές: Μαρία Κληματσάκη, Διευθύντρια 11ου Δημοτικού Σχολείου  
Για παιδιά από 6 έως 10 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά 
(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν τη 
δράση). 

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, 11:00 – 1:00 

«Διαδρομές στη Φύση» 
Τα παιδιά γνωρίσουν τη φύση μέσα από μυρωδιές, μαθαίνουν για τους σπόρους  
“ταξιδευτές”, και αφηγούνται τις ιστορίες αυτών των διαδρομών. 
Εμψυχωτές: Θηρεσία Κατσιφαράκη, εκπαιδευτικός 
Για παιδιά από 6-12 ετών.  Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη 
η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν την δράση). 

 Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, 11:00 - 1:00  

«Διαδρομές από την Άπω Ανατολή» 
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα, μαθαίνουν την τέχνη του 
Χαϊκού, ανακαλύπτουν την απλή και ευχάριστη δομή της πιο σύντομης ποιητικής 
φόρμας και γίνονται τα ίδια ποιητές συνθέτοντας τα δικά τους τρίστιχα ποιήματα. Το 
ταξίδι στην Άπω Ανατολή ολοκληρώνεται με την κατασκευή οριγκάμι. 
Εμψυχωτές: Μαραγκουδάκη Δήμητρα, ειδική παιδαγωγός 
Για παιδιά από 7 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά 
(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν την 
δράση). 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, 11:00 - 1:00  

«Διαδρομές στ’ αστέρια» 
Τα παιδιά, με έναν διασκεδαστικό τρόπο, έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές της 
Αστρονομίας. Μελετούν τους αστερισμούς, μαθαίνουν πώς να τους αναγνωρίζουν, 
παίζουν κουίζ και κατασκευάζουν με απλά υλικά ένα μοντέλο αναπαράστασης!  

Εμψυχωτές: Σωτηρόπουλος  Χρήστος,  καθηγητής Αγγλικής γλώσσας & έφορος 
εκπαιδευτικών θεμάτων του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης. 
Για παιδιά από 9 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά 
(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν την 
δράση). 
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Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, 11:00 – 1:00 

«Διαδρομές συνεργασίας» 
Τα παιδιά ορίζουν τι είναι “κοινότητα”, “φυτεύουν” το δικό τους δέντρο συνεργασίας, 
συνθέτουν όμορφες ιστορίες χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και χτίζουν έτσι τη 
δική τους μοναδική κοινότητα. 
Εμψυχωτές: Αναστασία Γρηγοράκη, εκπαιδευτικός 
Για παιδιά από 7-12 ετών.  Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη 
η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν την δράση). 

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, 11:00 - 1:00  

«Διαδρομές επιβίωσης» 
Τα παιδιά εμπνέονται από το δάσος και με υλικά από τη φύση, τα οποία γίνονται 
αντικείμενα δημιουργίας, κατασκευάζουν ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο που µπορεί να 
µμετατραπεί στην πιο αγαπημένη γωνιά της βιβλιοθήκης για διάβασα και παιχνίδι. 

Εμψυχωτές: Αθηνά Ντούλια, Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Χανίων 

Για παιδιά από 5 έως 9 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά 
(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν την 
δράση). 

 Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, 11:00 - 1:00  

«Διαδρομές μαζί»  
Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού, χτίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μαθαίνουν 
να συνεργάζονται αρμονικά και καλλιεργούν τον σεβασμό προς τους άλλους. 
Εμψυχωτές: Χριστίνα Κωνσταντουδάκη, εκπαιδευτικός, συγγραφέας 
Για παιδιά από 7 έως 10 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά 
(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν τη 
δράση). 

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, 11:00 - 1:00  

«Πειρατικές διαδρομές» 
Τα παιδιά προσεγγίζουν το θέμα της πειρατείας και παίρνουν μέρος σε ένα ξεχωριστό 
κυνήγι θησαυρού ακολουθώντας μυστικές διαδρομές μέσα στη βιβλιοθήκη. 
Εμψυχωτές: Καψαχείλη Αρετή, εκπαιδευτικός 
Για παιδιά από 8 έως 13 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά 
(Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2821341221 έως και μια ημέρα πριν την 
δράση). 
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Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, 11:00 - 1:00  

«Διαδρομές αναμνήσεων. Η επιστροφή» 
Όλοι οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι, θυμούνται τις διαδρομές του 
καλοκαιριού μέσα από τις δημιουργίες των παιδιών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία, 
μοιράζονται καλοκαιρινές αναμνήσεις, συζητούν για τα δικά τους Ψηλά Βουνά και 
αποχαιρετούν το καλοκαίρι ανανεώνοντας τη συνάντησή τους για την επόμενη ΚΕ. 
Εμψυχωτές: Αρχοντούλα Χουδαλάκη, βιβλιοθηκονόμος  
Για όλα τα παιδιά, τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους. 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού 
Πληροφορίες: Δ/νση: Πάνω Σταλός, τηλ. 28210 99787 και κα Νίκη Γαλάνη 6974647556 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, 10:00 - 12:00 
«Διαδρομές ανάγνωσης …άκουσε, δες, μάθε, γέλα!: Η αφετηρία» 
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το θέμα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας 2022, περιγράφουν τη δική τους διαδρομή από το σπίτι μέχρι τη 
βιβλιοθήκη τους και δημιουργούν μια διαδρομή ανάγνωσης (ντόμινο βιβλίων) μέσα στη 
βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας τα βιβλία της φετινής Κ.Ε. 
Εμψυχωτές: Νίκη Γαλάνη, εθελόντρια 
Για παιδιά από 7-12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 
δήλωση συμμετοχής στο τηλ.2821099787, κιν. 6974647556 (κα. Νίκη Γαλάνη) έως και 
μια ημέρα πριν τη δράση). 

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 10:00 - 12:00  
«Διαδρομές στη Φύση» 
Τα παιδιά γνωρίσουν τη φύση μέσα από μυρωδιές, μαθαίνουν για τους σπόρους  
“ταξιδευτές”, και αφηγούνται τις ιστορίες αυτών των διαδρομών. 
Εμψυχωτές: Νίκη Γαλάνη, εθελόντρια 
Για παιδιά από 7-12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 
δήλωση συμμετοχής στο τηλ.2821099787, κιν. 6974647556 (κα. Νίκη Γαλάνη) έως και 
μια ημέρα πριν τη δράση). 

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, 10:00 - 12:00  

«Διαδρομές συνεργασίας» 
Τα παιδιά ορίζουν τι είναι “κοινότητα”, “φυτεύουν” το δικό τους δέντρο συνεργασίας, 
συνθέτουν όμορφες ιστορίες χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και χτίζουν έτσι τη 
δική τους μοναδική κοινότητα. 
Εμψυχωτές: Άρτεμις Πλανάκη, εκπαιδευτικός & Νίκη Γαλάνη, εθελόντρια 
Για παιδιά από 7-12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 
δήλωση συμμετοχής στο τηλ.2821099787, κιν. 6974647556 (κα. Νίκη Γαλάνη) έως και 
μια ημέρα πριν τη δράση). 
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Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, 10:00 - 12:00  

«Διαδρομές προσανατολισμού» 
Τα παιδιά γνωρίζουν τις βασικές αρχές προσανατολισμού μέσα στο φυσικό περιβάλλον, 
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της φύσης και πειραματίζονται με την κατασκευή μιας 
αυτοσχέδιας πυξίδας. 
Εμψυχωτές: Θηρεσία Κατσιφαράκη, εκπαιδευτικός & Νίκη Γαλάνη, εθελόντρια 
Για παιδιά από 7-12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 
δήλωση συμμετοχής στο τηλ.2821099787, κιν. 6974647556 (κα. Νίκη Γαλάνη) έως και 
μια ημέρα πριν τη δράση). 

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, 10:00 - 12:00  

«Διαδρομές μαζί» 
Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού, χτίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 
μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά και καλλιεργούν τον σεβασμό προς τους 
άλλους. 
Εμψυχωτές: Αναστασία Γρηγοράκη, εκπαιδευτικός & Νίκη Γαλάνη, εθελόντρια 
Για παιδιά από 7-12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 
δήλωση συμμετοχής στο τηλ.2821099787, κιν. 6974647556 (κα. Νίκη Γαλάνη) έως και 
μια ημέρα πριν τη δράση). 

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022, 10:00 - 12:00  

«Φωτεινές διαδρομές» 
Πώς οι κάτοικοι των Μυκηνών ενημερώθηκαν για την πτώση της Τροίας; Τα παιδιά 
μαθαίνουν για τους τρόπους επικοινωνίας κατά την αρχαιότητα, γνωρίζουν το σύστημα 
των φρυκτωριών και φτιάχνοντας τον δικό τους εναλλακτικό οπτικό τηλέγραφο, 
ανταλλάσσουν μυστικά μηνύματα. 
Εμψυχωτές: Μαραγκουδάκη Δήμητρα, ειδική παιδαγωγός & Νίκη Γαλάνη, εθελόντρια 
Για παιδιά από 7-12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά (Απαραίτητη η 
δήλωση συμμετοχής στο τηλ.2821099787, κιν. 6974647556 (κα. Νίκη Γαλάνη) έως και 
μια ημέρα πριν τη δράση). 

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, 10:00 - 12:00  

«Διαδρομές αναμνήσεων - Η επιστροφή» 
Όλοι οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι, θυμούνται τις διαδρομές του 
καλοκαιριού μέσα από τις δημιουργίες των παιδιών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία, 
μοιράζονται καλοκαιρινές αναμνήσεις, συζητούν για τα δικά τους Ψηλά Βουνά και 
αποχαιρετούν το καλοκαίρι ανανεώνοντας τη συνάντησή τους για την επόμενη ΚΕ. 
Εμψυχωτές: Νίκη Γαλάνη, εθελόντρια 
Για όλα τα παιδιά, τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους. 

 


