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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Ωράριο λειτουργίασ : 
Δευτζρα : 9:00 – 16:00 
Σρίτθ, Πζμπτθ, Παραςκευι :  
9:00 – 17:00 
Σετάρτθ : 9:00 – 19:00 
άββατο : 10:00 – 15:00 

Θ Βιβλιοκικθ είναι δανειςτικι και διακζτει αναγνωςτιριο, δφο κζςεισ με πρόςβαςθ 
ςτο διαδίκτυο και τθν εφθμερίδα «Κακθμερινι» για ανάγνωςθ. 
 
Online κατάλογοσ βιβλίων βιβλιοκικθσ : http://79.129.63.115 

 

 ΛΕΧΕ  ΑΝΑΓΝΩΗ 

Λζςχθ Ανάγνωςθσ  
The English Book Club  
Παιδικι Λζςχθ Ανάγνωςθσ  

Συντονίςτρια: Αλεξάνδρα Παπάηογλου 
Coordinator: Alexandra Pel 
Συντονίςτρια: Ζζφθ Συρίβλθ 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ - ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

 
Σετάρτθ 27 επτεμβρίου, 18:00 
Συντονίςτρια:  
Αλεξάνδρα Παπάηογλου 

 

 
 

ΛΕΧΗ  ΑΝΑΓΝΩΗ  

 
Σο βιβλίο που κα ςυηθτιςουμε είναι:  Harari, Yuval Noah. Sapiens : Μια ςφντομθ 
ιςτορία του ανκρϊπου / Yuval Noah Harari · μετάφραςθ Μιχάλθσ Λαλιώτθσ - Ακινα : 
Αλεξάνδρεια, 2015 – 454 ς. (Κοινωνία και Πολιτιςμόσ) 
 
Mια ςαρωτικι ιςτορία του πολιτιςμοφ από τθν καταγωγι των ειδϊν μζχρι τουσ 
υπερανκρϊπουσ, γεμάτθ απροςδόκθτα δεδομζνα, αιρετικζσ ςκζψεισ, παράξενεσ 
κεωρίεσ και ςυγκλονιςτικζσ αφθγιςεισ. 
Εκατό χιλιάδεσ χρόνια πριν τουλάχιςτον ζξι "ανκρϊπινα" είδθ κατοικοφςαν ςτθ γθ. 
ιμερα υπάρχει μόνο ζνα. Ο Homo Sapiens, δθλαδι εμείσ. Πϊσ τα κατάφερε το είδοσ 
μασ ςτθ μάχθ για τθν κυριαρχία; Πϊσ βρζκθκαν οι τροφοςυλλζκτεσ πρόγονοί μασ να 
ςτινουν πόλεισ και βαςίλεια; Πϊσ φτάςαμε να πιςτεφουμε ςε κεοφσ, ςε ζκνθ και ςε 
ανκρϊπινα δικαιϊματα; Να εμπιςτευόμαςτε χριματα, νόμουσ και βιβλία;  
Να υποδουλωνόμαςτε ςε γραφειοκρατίεσ, χρονοδιαγράμματα και καταναλωτικά 
μοντζλα; Και πϊσ κα είναι ο κόςμοσ μασ ςτισ χιλιετίεσ που κα ζρκουν; 

 
Σετάρτθ 4 Οκτωβρίου, 19:00 
υνάντθςθ με τθ ςυγγραφζα 
ΜΙΡΙΑΜ ΦΡΑΝΚ 

 

 
 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΜΙΡΙΑΜ ΦΡΑΝΚ 
 
H Μίριαμ Φρανκ, ςυγγραφζασ του βιβλίου : Εξόριςτθ ςε Σρεισ Ηπείρουσ: ιςτορίεσ 
μιασ νομαδικισ ηωισ, 2016 Εκδ. Καπόν κα μασ διαβάςει επιλεγμζνα αποςπάςματα 
από το βιβλίο τθσ ςτα αγγλικά, ενϊ θ μεταφράςτριά τθσ Καρίνα Λάμψα κα τα 
διαβάςει ςτα ελλθνικά. 
Θ Μίριαμ Φρανκ, ξεκίνθςε τθ ηωι τθσ ςτθ Βαρκελϊνθ και κυνθγθμζνθ από τουσ 
πολζμουσ ςυνζχιςε ςτθ Γαλλία και το Μεξικό για να καταλιξει να κάνει τισ 
γυμναςιακζσ και πανεπιςτθμιακζσ τθσ ςπουδζσ ςτθ Νζα Ηθλανδία. Επιςτρζφοντασ ωσ 
γιατρόσ πλζον ςτθν Ευρϊπθ, εγκακίςταται ςτο Λονδίνο και παντρεφεται το ηωγράφο 
Κόρτοκρακσ.  
 

http://79.129.63.115/
http://www.biblionet.gr/book/205879/Harari,_Yuval_Noah/Sapiens
http://www.biblionet.gr/author/113261/Yuval_Noah_Harari
http://www.biblionet.gr/author/66012/�������_��������
http://www.biblionet.gr/com/46/�����������
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Ελάτε να γνωρίςουμε αυτι τθν ξεχωριςτι γυναίκα και να απολαφςουμε τα κείμενά 
τθσ. 
 

 
Σετάρτθ 18 Οκτωβρίου 
Coordinator: Alexandra Pel 

 

 
 

THE ENGLISH BOOK CLUB  
 
The book that we will discuss is: Arundhati Roy: The God of Small Things 
 
They all broke the rules. They all crossed into forbidden territory. They all tampered 
with the laws that lay down who should be loved, and how. And how much.’ This is the 
story of Rahel and Estha, twins growing up among the banana vats and peppercorns of 
their blind grandmother’s factory, and amid scenes of political turbulence in Kerala. 
Armed only with the innocence of youth, they fashion a childhood in the shade of the 
wreck that is their family: their lonely, lovely mother, their beloved Uncle Chacko (pickle 
baron, radical Marxist, bottom-pincher) and their sworn enemy,  
Baby Kochamma (ex-nun, incumbent grand-aunt). Roy’s Booker Prize-winning novel 
was the literary sensation of the 1990s: a story anchored to anguish but fuelled by wit 
and magic. 

 
 

Σετάρτθ 25 Οκτωβρίου 18:00 
Συντονίςτρια:  
Αλεξάνδρα Παπάηογλου 

 
 

 

ΛΕΧΗ  ΑΝΑΓΝΩΗ  

 
Σο βιβλίο που κα ςυηθτιςουμε είναι: 
Oz, Amos, 1939-. Ιοφδασ : Μυκιςτόρθμα / Άμοσ Οη · μετάφραςθ Μάγκυ Κοζν- Ακινα : 
Εκδόςεισ Καςτανιώτθ, 2016. – 368 ς. - (υγγραφείσ απ' όλο τον Κόςμο) 
 
Ιερουςαλιμ, 1959. Ο νεαρόσ φοιτθτισ μοφελ Ασ αναγκάηεται να διακόψει τισ 
ςπουδζσ του και βρίςκει καταφφγιο ςε ζνα πζτρινο ςπίτι με παράξενουσ ζνοικουσ. Εκεί 
κερδίηει τα προσ το ηθν κρατϊντασ ςυντροφιά ςε ζναν εβδομθντάχρονο άνδρα, 
μορφωμζνο όςο και εκκεντρικό, τον Γκζρςομ Βαλντ. Οι ςυηθτιςεισ τουσ για τθν 
ιςτορία, τθν πολιτικι, τθ κρθςκεία, τθν ανκρϊπινθ φφςθ, είναι πακιαςμζνεσ. Όμωσ 
κάτω από τθν ίδια ςτζγθ, μζνει θ ςαγθνευτικι και μυςτθριϊδθσ Ατάλια Αμπραβανζλ. 
Θ ίδια ςυνδζεται με μια παραγνωριςμζνθ φυςιογνωμία του ςιωνιςτικοφ κινιματοσ, με 
κάποιον που προςπάκθςε να αλλάξει τθν ίδια τθ ςυγκρότθςθ του κράτουσ του Ιςραιλ. 
Ο ντροπαλόσ και ευαίςκθτοσ μοφελ αναςτατϊνεται από τθν παρουςία τθσ και αρχίηει 
να ερωτεφεται τθ μεγαλφτερι του γυναίκα. Ο Ιοφδασ, το τελευταίο αριςτοφργθμα του 
Άμοη Οη, είναι ζνα προκλθτικό μυκιςτόρθμα ιδεϊν και ςυγχρόνωσ θ αφιγθςθ μιασ 
απεγνωςμζνθσ αγάπθσ, με υποβλθτικό ςκθνικό τα χειμωνιάτικα τοπία μιασ 
διχοτομθμζνθσ πόλθσ. Ζνα ςπουδαίο ζργο αναφοράσ για να κατανοιςουμε τθν ψυχι 
μιασ ολόκλθρθσ χϊρασ, τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον ιουδαϊςμό και τον χριςτιανιςμό, 
κακϊσ και μια ςυναρπαςτικι ςπουδι πάνω ςτισ μορφζσ του "προδότθ". (Από τθν 
παρουςίαςθ ςτο οπιςκόφυλλο του βιβλίου) 
 
"Ζνα μεγαλειϊδεσ μυκιςτόρθμα... Ο Ιοφδασ είναι ζνα ζργο ωριμότθτασ, ζνα βιβλίο 
ςυναρπαςτικό και ευφυζσ, γραμμζνο από ζναν μεγάλο ςυγγραφζα που μασ 
προςκαλεί ςε μια μεκυςτικι κατάδυςθ, να απολαφςουμε το βάκοσ των 

http://www.biblionet.gr/book/213219/Oz,_Amos,_1939-/������
http://www.biblionet.gr/author/1238/����_��
http://www.biblionet.gr/author/1243/�����_����
http://www.biblionet.gr/com/11/��������_����������
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παρατθριςεων του, απαλλαγμζνοι από κάκε αυταπάτθ" - Haaretz (Ιςραιλ). 
 

άββατο 7 & 21 Οκτωβρίου 
Ώρα 12:00 - 13.30 
«Μικροί Βιβλιοφάγοι» 
Συντονίςτρια: Ηζφθ υρίβλθ 
 
 
 
 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΧΗ  ΑΝΑΓΝΩΗ  
«Μικροί Βιβλιοφάγοι»  
 
τθν εποχι τθσ τεχνολογίασ, που απομακρφνει ολοζνα και περιςςότερο τα παιδιά 
από το διάβαςμα εξωςχολικϊν βιβλίων, θ Παιδικι Λζςχθ Ανάγνωςθσ «Μικροί 
Βιβλιοφάγοι» ενκαρρφνει τα παιδιά να ενδιαφερκοφν για τα βιβλία. 
 
Σα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να μπουν ςτον μαγικό κόςμο του βιβλίου, να 
ςυναντιςουν διάφορουσ ιρωεσ και να ταυτιςτοφν μαηί τουσ, να αναγνωρίςουν 
δικά τουσ ςυναιςκιματα και να μιλιςουν γι’ αυτά, να ςυμμετζχουν ςε 
ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ και χειροτεχνίεσ. 
 
Αν τα παιδιά ςασ αγαποφν τθν παρζα, τθ ςυηιτθςθ, τθ ηωγραφικι, τισ 
χειροτεχνίεσ και εςείσ επικυμείτε να αγαπιςουν και το βιβλίο, θ ςυγγραφζασ 
Ηζφθ υρίβλθ τα περιμζνει ςτθν Παιδικι Λζςχθ Ανάγνωςθσ  «Μικροί 
Βιβλιοφάγοι», ςτο φιλόξενο χϊρο τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ Ψυχικοφ,  θμζρα 
άββατο από τισ 12:00 μζχρι τισ 13:30. 
 
Θ είςοδοσ είναι ελεφκερθ. Απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο 210-
6724307, 210-6773485 ι ςτο e-mail: vivliops@otenet.gr 

 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΣΑΙ ΣΗ N IΣΟΕΛΙΔΑ TOY ΔΗΜΟΤ :  WWW.PHILOTHEI-PSYCHIKO.GR 
 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

Ωράριο λειτουργίασ : 
Δευτζρα & άββατο : κλειςτι 
Σρίτθ & Παραςκευι :  
12:00 – 20:00 
Σετάρτθ & Πζμπτθ : 10:00 – 14:00 

Νέο Ψυχικό: 25θσ Μαρτίου 19, 15451, τθλ.   2106725690 

 

 

mailto:vivliops@otenet.gr
http://www.philothei-psychiko.gr/

