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ΑΤΑΚΙ 
Η Βιβλιοθήκη του Δήμου 
Χαϊδαρίου ιδρύθηκε το 1971. 
Πρόσφατα μεταφέρθηκε στο 
διατηρητέο Νεοκλασικό κτί
ριο "ΠΑΛΑΤΑΚΙ". Έχει περί-
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Το Φεβρουάριο έγιναν τα εγκαίνια στα οποία 
παρευρέθηκαν πολλοί δημότες, δάσκαλοι, κα-
OTYmtc και οτ μοτικοι ζυμρου/αη. 
Εκτός απο την κ. Θανοπούλου αντιπρόεδρο της 
άνωσης ελλήνων βψλίουηκαριων, μίΛ,ησαν ο 
Δήμαρχος κ. Ντηνιακός και ο Αντιδήμαρχος κ. 
Σφακιανάκης. 
Ιδού και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Τα έθιμα της Αποκριάς 
ΜΑΡΤΙΟΣ: Το 21 και η αλήθεια 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Παιδί και περιβάλλον 
ΜΑΪΟΣ: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
Εκπαίδευση - Βιβλίο 
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ΙΟΥΝΙΟΣ: Εκδήλωση με συγγραφείς Παιδικού 
Βιβλίου. 
Οι εκδηλώσεις γίνονται στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης και απευθύνονται κυρίως σε παι
διά δημοτικού έως και Λυκείου. 
Στην εκδήλωση "Τα έθιμα της Αποκριάς" μίλησε 
σε περίπου 50 παιδιά ο διακεκριμένος λαογρά
φος Β. Λαμνάτος. 
Τα παιδιά μετά τη συζήτηση έφτιαξαν αποκριά
τικες μάσκες, και διακοσμητικά πιάτα και ποτή
ρια που πήραν μαζί τους. 
Στην εκδήλωση του Μάρτη "Το 21 και η αλή
θεια" μίλησε η κ. Μαρία Μαντούβαλου, πανεπι
στημιακός. Παρευρέθηκαν δημότες, δάσκαλοι 
και καθηγητές (περίπου 40 άτομα). 
Για κάθε εκδήλωση μοιράζονται προσκλήσεις 
και αφίσες σε όλα τα σχολεία και σε κεντρικούς 
χώρους, με πρωτοβουλία των βιβλιοθηκάριων. 
Ιδιαίτερη όμως αίσθηση στο Δήμο μας έχει προ
καλέσει η πρωτοβουλία μας να διαβάζουμε πα
ραμυθία στα παιδιά ηλικίας 4-7 ετών. 
Έτσι κάθε Πέμπτη 6-8 μ.μ. η Βιβλιοθήκη 
* # r\iT/ΛΙ Λ ί 1 Ί%Γ r»T/"\i ι /"ΜΤΤ**"\ Λ Π £%.(Λ ΤΤ/ΛΙΙ Α Ι ΛΙ rv /~\ ι ί-Ι ι ι r\ r0 T T A I I 
n,ULUA/\,UL,CLUt U J I U t W U U J IU . IUIU UyiUJAUL, J I U U 

συνεχώς αυξάνεται. 
Για την εκδήλωση αυτή φτιάχτηκε ειδική αφίσα 
και πρόσκληση που μοιράστηκε σε ολα τα 
Νηπιαγωγεία και τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού. 
Οι στόχοι μας είναι πολλοί και μεγάλοι, 
Η ώρα του παραμυθιού να πλαισιωθεί με παι-

L· 

χνίδι και προβολές ντοκυμαντέρ. Να εκδώσουμε 
(όπως έχει γίνει) 6μηνο δελτίο νέων βιβλίων. 
Να συνδυάσουμε όλες τις εκδηλώσεις μας και με 
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κάτι άλλο έτσι ώστε, η προσπάθεια μας, να έρ-
θουν όλο και περισσότερα παιδιά στη βιβλιοθή
κη, να έχει επιτυχία. 
Φέτος πιστεύουμε πως θα εμπλουτίσουμε τη 
Βιβλιοθήκη μας με νέα βιβλία, περιοδικά κ.λπ. 
Ήδη αποκτήσαμε φωτοτυπικό μηχάνημα και ε
ξυπηρετούμε τους αναγνώστες μας. • 
Οι Βιβλιοθηκάριοι της βιβλιοθήκης 
- Μέλλον Δέσποινα - Βίτσα Χρυσάνθη 
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