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Λογοτεχνική βραδιά με τον Κ. Γκιμοσούλη 

 
 

     Μια ξεχωριστή βραδιά μπόρεσαν να απολαύσουν αρκετοί συμπολίτες 
που παρέστησαν στην λογοτεχνική βραδιά που διοργάνωσε η δημοτική 
βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με κεντρικό πρόσωπο τον συγγραφέα 
λογοτέχνη Κωστή Γκιμοσούλη. 
     Ο συγγραφέας με μειλίχιο και ανεπιτήδευτο στυλ ήρθε σε επαφή με 
τους παρευρισκόμενους συζήτησε μαζί τους ζητήματα που αφορούν 
στους ανθρώπους της τέχνης και την αναγκαιότητα ή όχι της παρέμβασής 
τους στα κοινωνικά δρώμενα, τις πηγές έμπνευσης των συγγραφέων κλπ. 
     Ακούστηκαν και διατυπώθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις, 
ήταν μια πλούσια βραδιά που άφησε θετικές εντυπώσεις και πνευματικά 
αποτελέσματα. 
     Ο Κωστής Γκιμοσούλης εκφράζεται και με τρεις τρόπους και αυτό το 
δείχνει στα έργα του. Με την ποίηση, τις ζωγραφιές και τα σχέδια του και 
βέβαια γράφει διηγήματα. 
     Χαρακτηριστικά του έργα είναι ο «Μαύρος χρυσός» όπου ενοποιεί τα 
τρία του πρόσωπα αφού περιέχει ποιήματα, διηγήματα, και ζωγραφιές. Η 
εκδήλωση έγινε στο μπαρ Da Capo . 
     Η εκδήλωση ήταν άρτια, άρεσε σε όλους όσοι παραβρέθηκαν και 
βέβαια πιστώνεται στο ΔΣ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
     Να σημειώσουμε ότι ο Κ. Γκιμοσούλης επισκέφθηκε και σχολεία της 
πόλης συνοδευόμενος από την βιβλιοθηκονόμο Βέτα Ποράβου και μίλησε 
στους μαθητές για τα έργα του και τη λογοτεχνία. 
     Επισκέφτηκε στις 20 – 2- 2007 το Β΄ Γενικό Λύκειο και στις 21 – 2- 
2007 το Α΄ Γενικό Λύκειο της Αλεξάνδρειας. 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 

 

     Κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα παιδικού 
βιβλίου. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας συμμετέχοντας στον 
εορτασμό προσκάλεσε την συγγραφέα παιδικών βιβλίων κ. Στέλλα 
Βλαχοπούλου . Έτσι την Δευτέρα 26 Μαρτίου η κυρία Βλαχοπούλου 
επισκέφτηκε το 7° Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας και το Δημοτικό 
Σχολείο Λουτρού. 

Την Τρίτη 27 Μαρτίου η συγγραφέας συνάντησε στο χώρο του 
Δημαρχείου τους μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου, και 
πραγματοποίησε μια σύντομη επίσκεψη στο 5° Νηπιαγωγείο 
Αλεξάνδρειας. 

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου η συγγραφέας επισκέφτηκε το 4° 
Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας . 

Οι μαθητές των σχολείων έχοντας μελετήσει με τους δασκάλους 
τους το σύνολο των βιβλίων της κ. Βλαχοπούλου από την οικολογική 
σειρά : Εμείς και η φύση, η πασχαλίτσα που αγαπούσε τα λουλούδια ,ο 
χορός των βιταμινών κ.ά. ως την σειρά βιβλίων των Μυθολογικών 
περιπλανήσεων  συζήτησαν με την συγγραφέα γύρω από τα βιβλία που 
διάβασαν. 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

     Την Τρίτη 22 Μαΐου    2007    η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Μαρία 
Παπαδοπούλου  επισκέφτηκε  το  Δημοτικό  σχολείο  Καψοχωρίου  και 
Νησελίου , και συζήτησε με τα παιδιά   τα βιβλία : Ο βασιλιάς που 
μπέρδευε τις λέξεις και τα ψέματα που έπεφταν στο κεφάλι. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη   στο πλαίσιο των επισκέψεων 
συγγραφέων στα Σχολεία του Δήμου    ολοκλήρωσε   για τη φετινή 
σχολική χρονιά της συναντήσεις συγγραφέων με τους μαθητές. 

Οι συγγραφείς που καλέσαμε   μέσα στα σχολεία κατόρθωσαν να 
γίνει ένας  δημιουργικός διάλογος  με τους   μαθητές,  που  ανοίγει  νέους 
ορίζοντες στην σχέση τους με το βιβλίο. 

Η βιβλιοθήκη ευχαριστεί θερμά το Εθνικό Κέντρο βιβλίου τον κ. 
Κωστή 
Γκιμοσούλη, την κ. Στέλλα Βλαχοπούλου την κ. Μαρία Παπαδοπούλου. 



Ευχαριστούμε θερμά το 1° και 2° Λύκειο Αλεξάνδρειας και τα 
δημοτικά Σχολεία 7° -4° -5°, Δημ .Σχολείο Λουτρού , Δημ. Σχολείο 
Καψοχωρίου - Νησελίου και 5° Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας για την 
φιλοξενία. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Λέσχη Ανάγνωση 

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό, την 
έναρξη Λέσχης Ανάγνωσης.  

    Σκοπός της λέσχης θα είναι το κίνητρο για διάβασμα, η διάδοση 
του βιβλίου, κοινωνική μορφή συνάντησης, πολιτισμένη και ανέξοδη 
ψυχαγωγία. 

    Θα δημιουργηθεί μια ομάδα ατόμων που θα συναντιούνται 
συστηματικά, για να συζητούν βιβλία που διαβάζουν τα μέλη, ύστερα 
από κοινή συμφωνία. 

    Τα θέματα των βιβλίων μπορεί να είναι ανάλογα με τη σύνθεση 
και τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών. 

Ο Συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός σε εκδήλωση της «Λέσχης 
Ανάγνωσης» 

Της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας. 
 

Μία μοναδική εμπειρία βίωσαν όσοι παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση της Λέσχης Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Αλεξάνδρειας, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
γνωριμία με το συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό και το βιβλίο του «Στη σκιά 
της πεταλούδας», ένα ιστορικό μυθιστόρημα του ευρύτερου 
βορειοελλαδικού χώρου, που καλύπτει ολόκληρο τον εικοστό αιώνα.  

Την παρουσίαση του έργου έκανε ο ποιητής Γιάννης Βρετός .  
Ο Συγγραφέας μετά από μια σύντομη εισήγηση, γιατί όπως είπε 

χαρακτηριστικά, «οι συγγραφείς μιλούν με το έργο τους», συζήτησε με 
τους παρευρισκόμενους μέσα σ' ένα κλίμα οικειότητας και αμεσότητας. 
Στη δημιουργία οικείου και ζεστού κλίματος συνέβαλε ,τα μέγιστα, και ο 
χώρος που φιλοξένησε την εκδήλωση, η αίθουσα του πολιτιστικού 
Συλλόγου «Αμάραντος» , που είναι, κατά κοινή ομολογία, ένα «στολίδι» 
για τον τόπο μας. 

Όταν τέλειωσε η εκδήλωση ΚΑΝΕΙΣ δεν ήθελε να φύγει, και 
ΟΛΟΙ, όσοι δεν το είχαν διαβάσει, ήθελαν να διαβάσουν το βιβλίο !!! 
 


