
 
 

 

Η διαφορετική αυτή για όλους μας χρονιά έφτασε στο τέλος της και εμείς σας 

δημιουργήσαμε ένα μοναδικό εργαστήριο του νέου, χριστουγεννιάτικου κύκλου 

«ΑλλάΖΩ Σελίδα… στον χρόνο!» για τον μήνα Δεκέμβριο. Η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Σαλαμίνας ως μέλος του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης, παίρνει μέρος και φέτος σε ένα εργαστήριο διαφορετικό 

από όλα τα προηγούμενα!! 

Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη γιορτή, μια γιορτή αγάπης, ένα μοίρασμα 

μεταξύ των ανθρώπων με αφορμή τη γέννηση του Χριστού. Συνήθως, τις μέρες 

των Χριστουγέννων τις περνάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, 

μοιραζόμαστε στιγμές ξεγνοιασιάς και δημιουργούμε αναμνήσεις. Μικροί και 

μεγάλοι συγκεντρωνόμαστε γύρω από το στολισμένο δέντρο, απολαμβάνουμε 

τα παραδοσιακά γλυκά και φαγητά, ανταλλάσσουμε δώρα, χαρίζουμε ευχές και 

αγκαλιές. Τι γίνεται όμως όταν η περίεργη συγκυρία που βιώνουμε επιβάλλει 

αποστάσεις και οι περισσότεροι αγαπημένοι μας είναι μακριά, ή και όχι τόσο 

μακριά, αλλά δεν μπορούμε να τους συναντήσουμε; Άραγε πριν τις ευχές με 

email, viber, facebook, τα περίτεχνα «αυτοκόλλητα» και τα πρωτότυπα gif πώς 

στέλναμε τα μηνύματα και τις ευχές μας στα αγαπημένα μας πρόσωπα; Τι 

έκανε ο κόσμος πριν την εφεύρεση του υπολογιστή και του ίντερνετ; Ήρθε η 

ώρα να γνωρίσουμε παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και να κάνουμε 

Χριστούγεννα όπως ...παλιά!!! 

Η αποστολή μας για φέτος είναι να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην 

επικοινωνία και να κατασκευάσουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες με ένα 

ξεχωριστό μήνυμα και ευχές όπου αυτές θα “ταξιδέψουν” με ένα παραδοσιακό 

τρόπο στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη στην Κύπρο του Δικτύου Ελληνικών 

Βιβλιοθηκών. Στην συνέχεια το προσωπικό της βιβλιοθήκης θα στολίσει την 

βιβλιοθήκη με τις δίκες ευχές και κάρτες.  

Για τους μικρούς και μεγάλους  μας φίλους που θέλουν να λάβουν συμμετοχή 

σε αυτό το ξεχωριστό και αλλιώτικο Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι μπορεί να 

πάρουν και να κλείσουν θέση από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-2:30 στο 

τηλ 2132027316 ή να στείλετε email : museum@0165.syzefxis.gov.gr  

Εάν θέλετε να ζήσετε μια εμπειρία διαφορετική από τις άλλες χρονιές δεν έχετε 

παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Περιμένουμε τις συμμετοχές σας για να αρχίσουμε να σας δίνουμε οδηγίες..... 


