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E ˘ ¯ · Ú È Û Ù Ô ‡ Ì Â
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈ‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ M·Î/¯Ô˘ Kfi‰Ú· ÁÈ· ÙËÓ 

Â˘ÁÂÓÈÎ‹ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Ì·˜.

Παραθινούπολη 2010

∂‰Ò Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ª·ÎÂ‰ÔÓÔÌ¿¯Ô˘ ∫fi‰Ú·, 
Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ¤Ó· 
ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ıÂÛÌfi ÌÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù· ·È‰È¿, 
ÙËÓ «¶·Ú·ıÈÓÔ‡ÔÏË».
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÓÂÈÚÈÎ‹˜ fiÏË˜ fiÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë 
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ·È‰› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·Û›·, Ó· 
·›ÍÂÈ ÔÌ·‰ÈÎ¿, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ·Ú¿ı˘Ú· ÛÙË ÁÓÒÛË, Ó· „˘¯·ÁˆÁËıÂ› Î·È 
ÙÔ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ó· ÍÂÊ‡ÁÂÈ ·fi ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙË˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜.
∞˘Ù‹ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È 
ÌÈ· fi·ÛË ÂÏ›‰·˜ Î·È ¯·Ú¿˜, ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 
ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ fiÏÔÈ Ì·˜, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜.
™ÙËÓ ¶·Ú·ıÈÓÔ‡ÔÏË, ÌÂ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ 
∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÌË 
Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ, ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë fiÏË ÙÔ˘ 
·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡, ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì¤Û· 
·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ıÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È 
Î·ÈÓÔÙÔÌÔ‡Ó ÚÔÛ‚Ï¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ.
∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿ ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È ÛÙÈ˜ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ 
ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È 
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·ıÒ˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÛÙÔÓ 
ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ ÛÙÔ ÍÂÎ›ÓËÌ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, 
·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘.

£ÂÔ‰fiÛË˜ ª·ÎÔÁÏ›‰Ë˜
¢‹Ì·Ú¯Ô˜ K·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ 

¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ÔÚÂ›·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ıÂÛÌfi˜ 
ÙË˜ «¶·Ú·ıÈÓÔ‡ÔÏË˜», ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ºÂÛÙÈ‚¿Ï, 
ÙÔ ÔÔ›Ô ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È Î·È ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Ù· ·È‰È¿ 
Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Î·È ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ 
Ë «¶·Ú·ıÈÓÔ‡ÔÏË» ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎÂ, Î·Ù·ÍÈÒıËÎÂ ÛÙË 
Û˘ÓÂ›‰ËÛË ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ. 
∞fi ∆Ú›ÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ∫˘ÚÈ·Î‹ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô 
ª·ÎÂ‰ÔÓÔÌ¿¯Ô˘ ∫fi‰Ú· ı· ÌÂÙ·ÌÔÚÊˆıÂ› Î·È ¿ÏÈ ÛÂ ÌÈ· Ì·ÁÈÎ‹ 
fiÏË, ÛÂ ÌÈ· ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ¶·Ú·Ì˘ıÔ‡ÔÏË. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿ Ì¤Û· ·fi 
ÚˆÙfiÙ˘Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜, ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ 
˘„ËÏ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó 
ÙÈ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Ó· ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙÂ˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, 
Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó 
Ó¤Â˜ ÌÔÚÊ¤˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∆· ·È‰È¿ ‰È„Ô‡Ó ÁÈ· ·È¯Ó›‰È, 
ÁÈ· ‰Ú¿ÛË, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. Ÿ,ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ 
Ë «¶·Ú·ıÈÓÔ‡ÔÏË» Ë ÔÔ›· Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË ÛÙ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· 
·È‰ÈÎ‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ¶·È‰È¿ ı˘ÌËıÂ›ÙÂ, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ 
˘¤ÚÔ¯·…

Iˆ¿ÓÓË˜ ÈˆÛËÊ›‰Ë˜
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ K·Ï·Ì·ÚÈ¿˜

¢IOIKHTIKO ™YMBOY§IO ¶.O.¢.K.

¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜: IˆÛËÊ›‰Ë˜ Iˆ¿ÓÓË˜
AÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜: B·¯·‚ÈfiÏÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜

°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ NÈÎfiÏ·Ô˜

M¤ÏË:
∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ √‰˘ÛÛ¤·˜, AÌ·Ù˙›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, AÓÙˆÓÔ‡‰Ë-Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘ 

OÏ˘Ì›·, ∞ÊÂÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, µ·ÛÈÌ‚fiÛË ŒÊË, °ÎÂÛÔ‡ÏË˜ ÕÁÁÂÏÔ˜,                 
ªÔ˘ÚÙÈ¿‰Ë˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÏÂÔÓÒÚ·, ¶··ıÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ∂Ï¤ÓË,          

            ¶·˘Ï›‰Ô˘-µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘ ª·Ú›·, Ã·Ù˙ËÎˆÛÙ‹-∆ÛÔ‡ÏÎ· ª·Ú›·

KA§§ITEXNIKO™ ¢IEY£YNTH™
K·˙·ÓÙ˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 



Σχεδία
στην
πόλη

Μακεδονικό 
Μουσείο

Οικολογικές
Κατασκευές

PRAKSIS

Παιδικό
Μουσείο

Τµήµα
Σκίτσου & Κόµικς

ΠΟ∆Κ

Μουσείο
Φωτογραφίας

“Καλλιστώ”
Ελληνική

Ορνιθολογική
Εταιρεία

Τµήµα
Χειροτεχνίας

ΠΟ∆Κ

Παιδικές
Βιβλιοθήκες

ΠΟ∆Κ

Κέντρο
∆ιάδοσης
Επιστηµών
& Μουσείο

Tεχνολογίας
ΝΟΗΣΙΣ

ΠΑΙΧΝΙ∆Ο-
ΤΟΠΟΣ

Ολυµπιακό
Μουσείο

Εθελοντική
Εργασία

     Θεσσαλονίκης 

Εργαστήρι
Χειροτεχνίας
«Αχτένιστα

πινέλα»
Εργαστήρι
Tσίρκου

«Eyetrick»

Εργαστήρι
Tσίρκου

«Eyetrick»

Σώµα
Ελλήνων

Προσκόπων-
Τοπική

Εφορεία
Καλαµαριάς

Tελλόγλειο
Ίδρυµα
ΤεχνώνΕργαστήριο

Ξυλογλυπτικής
“Άγριο Ξύλο”

2 3



4

5

6-10 µ.µ.
 
¶§∞∆∂π∞  6-9 µ.µ.:
   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

• «Τι έκρυψε ο Φιλόλαος;» από το Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης

• «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, 
βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης

• «Ένα µανταλάκι που έγινε πεταλούδα»   
από το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ.

• «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης 
Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

• «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura»  
από το Μουσείο Φωτογραφίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

• «Ένα ενθύµιο από την Παραθινούπολη»   
από το Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ.

• «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!»    
από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ.

• «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων 
Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς

• «Περνώντας τα σύνορα… στις άκρες του κόσµου»  
από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης

• «Έκφρασις και PRAKSIS» από την PRAKSIS

• «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!»   
από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ"

• «Πετάξτε µαζί µας»     
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

• «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα»  
από την "Σχεδία στην πόλη"

• «Το ΄χω για κακό να µην έχω µυστικό!»  
από την Καλλιτεχνική οµάδα "Αχτένιστα πινέλα"

• «Μικροί ζογκλέρ - µικροί ακροβάτες»  
εργαστήρι Τσίρκου από τους "Eyetrick" (Ουγγαρία, Μεξικό)

¶∞πÃ¡π¢√∆√¶√™
Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά

(ως 5 ετών)

¢ƒøª∂¡∞ ÛÙËÓ ¶§∞∆∂π∞ 
7:30 µ.µ.:  «Οι πειρατές ξανάρχονται!»
 πρωτότυπα “πειρατικά” κινητικά παιχνίδια
 από την οµάδα LALALAND

¢∞™∞∫π
6-9 µ.µ.:  Διαδραστικά παιχνίδια από το σώµα   
 Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς

8:00 µ.µ.: «Του παππού τα παραµύθια»
 παράσταση Μαριονέτας από την 
 οµάδα Κουκλοθέατρου "Νευρόσπαστον"

∫∂¡∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏
9:00 µ.µ.: «Παραµύθι χωρίς όνοµα»
 θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία 
 Ελένης Δηµοπούλου από την Πειραµατική   
 Σκηνή Τέχνης

παρασκευή      4 IOYNIOY
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6-10 µ.µ.
 
¶§∞∆∂π∞ 6-9 µ.µ.:
   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

• «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, 
βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης

• «Δεν πετάω τίποτα, κατασκευάζω Μobile»  
από το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ.

• «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης 
Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

• «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura»  
από το Μουσείο Φωτογραφίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

• «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!»    
από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ.

• «Ψάρια της Μεσογείου»     
από τις Βιβλιοθήκες του Π.Ο.Δ.Κ. 

• «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων 
Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς

«Βλέπω τον κόσµο µέσα από τα δικά µου γυαλιά»  
από το Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης

• «Περνώντας τα σύνορα… στις άκρες του κόσµου»  
από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης

• «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!»   
από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ"

• «Πετάξτε µαζί µας»     
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

• «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα»  
από την "Σχεδία στην πόλη"

• «Οικολογικές κατασκευές»     
από το "Χαρούµενο καλαµπόκι"

• «Το ΄χω για κακό να µην έχω µυστικό!»  
από την Καλλιτεχνική οµάδα "Αχτένιστα πινέλα"

• «Mobile µε ξύλο και φυσικά υλικά»   
από το εργαστήριο ξυλογλυπτικής «Άγριο Ξύλο»

¶∞πÃ¡π¢√∆√¶√™
Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά
(ως 5 ετών)

¢ƒøª∂¡∞ ÛÙËÓ ¶§∞∆∂π∞ 
7:30 µ.µ.:  «Εκπλήξεις»  µε κλόουν και µίµους
8:00 µ.µ.:  «Παίζεις µε τη φωτιά;» δρώµενο µε φωτιές  
 και ακροβατικά από τους "EyeTrick"  
 (Ουγγαρία, Μεξικό) 

¢∞™∞∫π
6-9 µ.µ.:  Διαδραστικά παιχνίδια από το σώµα   
 Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς

7:00 µ.µ.  «Στα σύννεφα πετώ!», µουσικές και τραγούδια 
 από τη Μπαντίνα και την Παιδική Χορωδία του  
 Π.Ο.Δ.Κ.

7:30 µ.µ.  «Το έργο τέχνης είµαι εγώ!»
 Διαδραστική Περφόρµανς µε ένα εναλλακτικό 
 κυνήγι θησαυρού, µια πρόταση του Κρατικού 
 Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης µε  την εικαστικό  
 Αγγελική Αυγητίδου και φοιτητές του Τµήµατος  
 Εικαστικών & Εφαρµοσµένων Τεχνών του Παν.  
 Δυτ. Μακεδονίας

8:15 µ.µ.  «Η λυγερή και το πουλί το αηδόνι»
 αφήγηση λαϊκών παραµυθιών µε τη συνοδεία 
 ζωντανής µουσικής από την Ανθή Θάνου και  
 τον Παναγιώτη Κούλελη

∫∂¡∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏
9:00 µ.µ.:  «Παιχνίδια µε το Σαρλώ»
 πρωτότυπη διαδραστική παράσταση
 από το "Κρουστόφωνο"

10:00 µ.µ.  «Τα παιδιά που µεγάλωσαν!!»
 µια µουσική βραδιά αφιερωµένη στους 
 εµψυχωτές, παιδαγωγούς και καλλιτέχνες των
 10 χρόνων της Παραθινούπολης

σάββατο        5 IOYNIOY
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¶∞πÃ¡π¢√∆√¶√™
Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά
(ως 5 ετών)

¢ƒøª∂¡∞ ÛÙËÓ ¶§∞∆∂π∞ 
7:00 µ.µ.:  «Μεταµορφωνόµαστε!!» µε θεατρικό 
 µακιγιάζ σε πολλές γωνιές της πλατείας από τα  
 "Ανεµοσκορπίσµατα"

8:00 µ.µ.:  «Gazon!» Κωµική παράσταση Τσίρκου 
 για µικρούς και µεγάλους µε τους "Equipoize"
 

¢∞™∞∫π
7:00 µ.µ.  «Το παιδί κι ο λύκος»     
 παράσταση κουκλοθέατρου από τον   
 Κουκλοθίασο "Νύστα"

8:00 µ.µ.  «Ταξίδι στη µουσική»
 από την Παιδική - Νεανική Ορχήστρα  
 Δήµου Μίκρας

∫∂¡∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏
9:00 µ.µ.:  «Η Σολοµώντεια λύση»
 του Γιάννη Καλαϊτζόπουλου,
 βασισµένη στο κινέζικο έργο του 13ου µ.Χ.αι. 
 "ο Κύκλος µε την Κιµωλία",
 θεατρική παράσταση από το Θέατρο Σοφούλη

κυριακή        6 IOYNIOY
6-10 µ.µ.
 
¶§∞∆∂π∞ 6-9 µ.µ.:
   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

• «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, 
βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης

• «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης 
Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

• «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura»  
από το Μουσείο Φωτογραφίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

• «Ένα ενθύµιο από την Παραθινούπολη»   
από το Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ.

• «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!»    
από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ.

• «Ψάρια της Μεσογείου»     
από τις Βιβλιοθήκες του Π.Ο.Δ.Κ.

• «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων 
Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς

«Βλέπω τον κόσµο µέσα από τα δικά µου γυαλιά»  
από το Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης

• «Περνώντας τα σύνορα… στις άκρες του κόσµου»  
από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης

• «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!»   
από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ"

• «Πετάξτε µαζί µας»     
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

• «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα»  
από την "Σχεδία στην πόλη"

• «Οικολογικές κατασκευές»     
από το "Χαρούµενο καλαµπόκι"

• «Μικροί ζογκλέρ – µικροί ακροβάτες»   
εργαστήρι Τσίρκου από τους "Eyetrick" (Ουγγαρία, Μεξικό)



ΑΝΑ   
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EKΠAIΔEYTIKA ΠPOΓPAMMATA MOYΣEIΩN
ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.
Σε δύο ξεχωριστά εργαστήρια τα παιδιά θα δηµιουργήσουν µε πολύχρωµα και 
ανακυκλώσιµα υλικά τα δικά τους µικρά έργα τέχνης.
Εκπαιδευτές: Ελευθερία Λυτροσυγγούνη, Μαργαρίτα Πατσίκα, Γιώτα Μιχαηλίδου, 
Γιάννης Παλατζίδης, Βιργινία Τσιτουρίδου, Νατάσα Βογιατζόγλου.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τα παιδιά θα κατασκευάσουν από χαρτί και ριζόχαρτο το δικό τους µικρό «σκοτεινό 
κουτί», θα πειραµατιστούν µε την προβολή εικόνων και θα κατανοήσουν τη λειτουργία 
της camera obscura που αποτέλεσε τον πρόδροµο της φωτογραφικής µηχανής.
Εµψυχωτές προγράµµατος: Παυλίνα Γεωργιάδου, Ελευθερία Κακαβίτσα,  
Μελανία Μιλκάκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Τα παιδιά θα γνωρίσουν τα αθλήµατα των παραολυµπιακών αγώνων και θα 
κατασκευάσουν το δικό τους γήπεδο goalball (ενός από τα αθλήµατα που 
πραγµατοποιούνται µόνο στους παραολυµπιακούς αγώνες).
Εκπαιδεύτριες: Μαρία Βισκαδουράκη, Μαρία Γεωργιάδου, Χριστίνα Μπατέκα, Ελένη 
Παζαρλίδου, Έλενα Σαµαρά, Ευαγγελία Σεµελίδου, Χριστίνα Φούντου.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Τα παιδιά µέσα από ένα εναλλακτικό παιχνίδι θησαυρού θα εξερευνήσουν το χώρο 
µέσα από οπτικά, ακουστικά και γραπτά ερεθίσµατα για να δηµιουργήσουν στη 
συνέχεια ένα συλλογικό έργο τέχνης.
Υπευθ. Εκπαιδ. Προγραµµάτων: Εύη Παπαβέργου, Κατερίνα Παρασκευά.
Εικαστική περφόρµανς: Αγγελική Αυγητίδου, οµάδα φοιτητών του Τµ. Εικαστικών  
& Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Τα παιδιά γνωρίζουν το έργο του καλλιτέχνη Φιλόλαου και κατασκευάζουν τα δικά 
τους µικρά γλυπτά.
Σχεδιασµός-εµψύχωση: Στέλα Αναστασάκη, Κουρκουνάκη Γεωργία, Χριστίνα 
Μαβίνη, Βασιλική Πολυζούλη, Κατερίνα Μπακαλιού.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟYΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "ΝΟΗΣΙΣ"
Τι κοινό έχει η Μαγεία µε την Επιστήµη; Τίποτα εκτός από το γεγονός ότι η Επιστήµη 
µπορεί να είναι ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ! Τα παιδιά γνωρίζουν νόµους της φυσικής και απλά 
πειράµατα µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.
Εµψυχωτής προγράµµατος: Νίκος Ταπλίδης.

Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά µε διαδραστικές 
δραστηριότητες και παιχνίδια θα ενηµερωθούν για τα µεταναστευτικά και 
προσφυγικά ζητήµατα.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Μαθαίνουµε για τα πουλιά µέσα 
από δηµιουργικά παιχνίδια και δραστηριότητες.

Καλλιστώ-Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και 
τη φύση: Τα παιδιά θα µάθουν για την αρκούδα και τον λύκο και θα 
φτιάξουν µάσκες αρκούδας και αυτάκια λύκου!

PRAKSIS: Τα παιδιά µε τρόπο δηµιουργικό µαθαίνουν για το δικαίωµά 
τους στην εκπαίδευση και ευαισθητοποιούνται απέναντι στο φαινόµενο 
της παιδικής εργασίας και του αποκλεισµού από το σχολικό περιβάλλον.

Σχεδία στην πόλη-Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα: Ένα περίπτερο 
θα µεταµορφωθεί σε ατελιέ ζωγραφικής µε καβαλέτα και µεγάλου 
µεγέθους καµβάδες όπου τα παιδιά µε πινέλα,  χρώµατα, διακοσµητικά 
αντικείµενα και πολύ φαντασία θα δηµιουργήσουν τους δικούς τους 
πίνακες.

Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά θα µιλήσουν για έναν 
κόσµο χωρίς βία και θα διακοσµήσουν χάρτινα γυαλιά µε ζωγραφιές για 
το δικό τους κόσµο.

Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς: Τα παιδιά 
θα µοιραστούν στιγµές δηµιουργίας και χαράς µέσα από διαδραστικά 
κινητικά παιχνίδια στο δασάκι αλλά και µε πρωτότυπες χειροτεχνίες.

Παιδικές Βιβλιοθήκες Π.Ο.Δ.Κ.: Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στη Μεσόγειο 
και θα φτιάξουν πολύχρωµα ψαράκια µε ποικίλα υλικά.

Τµήµα Κόµικ & Σκίτσου Π.Ο.Δ.Κ.: Όταν τα καρτούν επαναστατούν τα 
παιδιά δηµιουργούν τις πιο αστείες ιστορίες µε την τεχνική του κόµικ.

Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ.: Με αφορµή τα 10 χρόνια της 
Παραθινούπολης φτιάχνουµε ένα πρωτότυπο ενθύµιο για τη δική µας 
µεγάλη γιορτή.

Καλλιτεχνική –Παιδαγωγική Οµάδα «Αχτένιστα πινέλα»: Μια 
αινιγµατική µορφή θα περιµένει κάθε παιδί για να του δώσει ένα χρησµό. 
Έπειτα τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους µενταγιόν ή περικάρπιο για να 
κρύψουν το µυστικό τους. 

Χαρούµενο Καλαµπόκι: Τα παιδιά µε βάση το οικολογικό 
πολύχρωµο καλαµπόκι κάνουν λουλούδια, ζώα και τοπία.

Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής «Άγριο ξύλο»: Με φυσικά υλικά, ξύλα, 
καρπούς και χρωµατιστούς σπάγκους φτιάχνουµε καλοκαιρινά mobile.

EYE TRICK - Εργαστήρι τσίρκου: Οι δύο καλλιτέχνες της οµάδας από 
την Ουγγαρία και το Μεξικό ταξίδεψαν ως εδώ για να µάθουν στα παιδιά 
µικρά µυστικά για ζογκλερικά και ακροβατικά!



ª√À™∂π∞
ñ ∫Ú·ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓË˜ ∆¤¯ÓË˜ ñ ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓË˜ ∆¤¯ÓË˜ 

ñ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È¿‰ÔÛË˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ & ªÔ˘ÛÂ›Ô ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¡√∏™π™
ñ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ñ √Ï˘ÌÈ·Îfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

ñ ∆ÂÏÏfiÁÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∆Â¯ÓÒÓ ∞.¶.£.

√ÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ - ºÔÚÂ›˜ - √Ì¿‰Â˜
ñ ∞ÓÂÌÔÛÎÔÚ›ÛÌ·Ù· ñ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ∂ÚÁ·Û›· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
 ñ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ - ¶·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ √Ì¿‰· «∞¯Ù¤ÓÈÛÙ· ÈÓ¤Ï·»
 ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ •˘ÏÔÁÏ˘ÙÈÎ‹˜ «ÕÁÚÈÔ Í‡ÏÔ» ñ EYE TRICK 

ñ Equipoize - ÃÔÚÔı¤·ÙÚÔ-ÙÛ›ÚÎÔ ñ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›·
 ñ £¤·ÙÚÔ ™ÔÊÔ‡ÏË ñ ∫·ÏÏÈÛÙÒ-¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ Î·È 
ÙË Ê‡ÛË ñ ∫Ô˘ÎÏÔı›·ÛÔ˜ ¡À™∆∞ ñ ∫ÚÔ˘ÛÙfiÊˆÓÔ ñ Lalaland ñ ª·ÓÙ›Ó· ¶.√.¢.∫.

 ñ «¡Â˘ÚfiÛ·ÛÙÔÓ»-ÔÌ¿‰· ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ñ ¶·È‰ÈÎ‹ ÃÔÚˆ‰›· ¶.√.¢.∫.
 ñ ¶·È‰ÈÎ‹-¡Â·ÓÈÎ‹ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ ª›ÎÚ·˜ ñ ¶·È‰ÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

 ñ ¶·È‰ÈÎ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¶.√.¢.∫. ñ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ™ÎËÓ‹ ÙË˜ ∆¤¯ÓË˜ ñ PRAKSIS
 ñ ™¯Â‰›· ÛÙËÓ fiÏË ñ ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ-∆ÔÈÎ‹ ∂ÊÔÚÂ›· ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜

 ñ ∆Ì‹Ì· ∂ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ & ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ∆Â¯ÓÒÓ ¶·Ó. ¢˘Ù. ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ ∆Ì‹Ì· ∫fiÌÈÎ & ™Î›ÙÛÔ˘ ¶.√.¢.∫. ñ ∆Ì‹Ì· ÃÂÈÚÔÙÂ¯Ó›·˜ ¶.√.¢.∫.

 ñ Ã·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ∫·Ï·ÌfiÎÈ

 
∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜, ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ, ÂÌ„˘¯ˆÙ¤˜ 

°Ï˘ÎÂÚ›· ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, º·Ó‹ ∞Ú·Ì·Ù˙›‰Ô˘, ¡¤ÏÏ˘ ∞ÊÂÓÙÔ˘Ï›‰Ô˘, ª·Ú›· µ·ÛÈÏÈÎ¿, ƒÔ‰› 
µÔÁÈ·Ù˙‹, ŒÊË °ÂÏ·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË °ÂˆÚÁ¿ÎË, ™ÔÊ›· °ÂˆÚÁ¤ÏË, ÃÚÈÛÙ›Ó· °Ú·ÌÌÂÓ¿, 
¢‹ÌËÙÚ· ¢¿ÏÏÈÔ˘, ª¿ÓÔ˜ ¢Â‰ÂÙ˙fiÁÏÔ˘, ª·ÚÈÏÈ¿Ó· ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎË, ¢‹ÌËÙÚ· ∑¿ÓÙ˙·, ∞Óı‹ 

£¿ÓÔ˘, °È¿ÓÓË˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¶ËÓÂÏfiË ∫·˙·Ó¿, ∆ËÏ¤Ì·¯Ô˜ ∫·ÏÌÔ˘ÚÙ˙‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 
∫·Ô‡ÎË˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·‚ÔÎ‡ÚË˜,  ÕÓÙ˙ÂÏ· ∫¿ÙÛË, ∆›ÌÔ˜ ∫Â¯·ÁÈ¿˜, ŒÊË ∫ÔÚ¤ÛÔÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ 

∫ÔÚˆÓ¿ÎË˜, ∞Á¿Ë ∫ÔÛÎÔÛ›‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫fiÙÂÏË˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫Ô‡ÏÂÏË˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ 
∫Ô˘ÏÔ‡ÚË˜, ¶¤ÚË ∫Ô˘Ú¿ÎÏË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· §ÈÔ‡˙·, ∂ÈÚ‹ÓË ª¿ÓıÔ˘-∫Ô˘ÙÛÔ‡‰Ë, £·Ó¿ÛË˜ 

ª·ÎÚ‹˜, ª·Ú›· ª·ÙÛÈÔ‡Ï·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ª¤ÓÔ˘, ∫·›ÙË ªÂÙ·Ó›Ô˘, ¡ÈÎÔÏ¤Ù· ªÔ˘¯Ù·ÚfiÁÏÔ˘, 
∏ÏÈ¿Ó· ªÔ˘ÛÈ¿ÓË, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜, ™ÙÂÊ·Ó›· ¶·ÓÙ·˙‹, ∂‡Ë ¶·Ù›Î·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 

¶·ÙÛ·Ú·ÛÏ‹˜, °Ï˘ÎÂÚ›· ¶ÏÈ¿Ì·-ºÔ˘ÓÙ¿, §¿˙·ÚÔ˜ ¶Ô‡ÏÈÔ˜, £¤ÌÈ‰· ¶ÔÔ‚›‰Ô˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· 
ƒ¤ÎÎ·, ∆¿ÛÔ˜ ƒ›˙Ô˜, ™Ù¤ÏÏ· ™ÎÔ˘Ú·‰¿ÎË, ™Ù·‡Ú·Î·˜, ¢È·ÏÂ¯Ù‹ ∆·Ô˘ÛÈ¿ÓË, ¢‹ÌËÙÚ· 

∆˙ÒÙ˙ÈÔ˘, ¡·Ù·Ï›· ∆Ô·Ï›‰Ô˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆ÛÔ·Ó›‰Ô˘, ¶¤ÙÂÚ º¤ÚÛÓÂÚ, ∞Óı‹ ÃÚ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, 
Dulce Chavez, Tibor Ferenzi, ªarion Renard 

 ™¯Â‰È·ÛÌfi˜-Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜: ∞ÚÁ˘ÚÒ ™Î›ÙÛ·
™ÎËÓÔÁÚ·ÊÈÎ‹-·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÂÈÌ¤ÏÂÈ·-Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜:

ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ÕÓÙÔÓ˘, °ÚËÁfiÚË˜ ªÔÙÔ‡‰Ë˜
™ÎËÓÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÔÌ¿‰·-ÂÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜: °ÈÒÚÁÔ˜ µ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜,

∞ÓÙˆÓ›· ∫ÏˆÓ¿ÚË, ¢‹ÌËÙÚ· §È·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¡¤ÏÛˆÓ §Ô‡Î·˜, ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ √ÚÊ·Ó›‰Ô˘, 
¡·Ó¿ ¶··Á·‚ÚÈ‹Ï, ∂˘Ù¤ÚË ™È¿ÓÓË, ¢‹ÌËÙÚ· ∆˙ÒÙ˙ÈÔ˘

ÃÔÚËÁ›Â˜: ª·Ú›· Ã·Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘
™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÓÙ‡ˆÓ: ∫·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·Ê˘Ï›‰Ô˘

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ¡›ÎÔ˜ ∏ÏÈ¿‰Ë˜
∆Â¯ÓÈÎ‹ ÂÈÌ¤ÏÂÈ·: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·Ú·‰ËÌ‹ÙÚË˜

∆Â¯ÓÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË: ∂ıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ∂ÚÁ·Û›· £ÂÛÛ·ÏoÓ›ÎË˜-¶·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ 
(¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ª·ÎÚ‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫Ô˘Ú‰‹˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎË˜)
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