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ΔIOPΓANΩΣH
ΠAPAΓΩΓH & KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH
THΛ.: 2313 314570, FAX: 2310 488199

e-mail: presspodk@yahoo.com, 
    grafkalamaria@gmail.com

E υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε
τους συνιδιοκτήτες του χώρου του πρώην στρατοπέδου Mακ/χου 
Kόδρα για την ευγενική παραχώρηση των ιδιοκτησιών τους για τις 

εκδηλώσεις μας.

Παραθινούπολη 2011
Η «Παραθινούπολη» αποτελεί πλέον ένα φεστιβάλ 
θεσμό για την Καλαμαριά διότι εδώ και έντεκα χρόνια 
στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στήνουμε για μια 
εβδομάδα μια ονειρική πόλη για τα παιδιά μας, τον 
«πράσινο πλανήτη».

Αυτά θα μας χαρίσουν το χαμόγελο τους, τη 
δροσιά και την ανεμελιά τους και εμείς μέσα από τις 
επιλεγμένες προτάσεις εκδηλώσεων θα τους δώσουμε 
τη δυνατότητα να εκθέσουν τη δημιουργικότητα τους, 
να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και την αισθητική 
τους, να διευρύνουν τους ορίζοντες των γνώσεων 
τους, να προβληματιστούν, να επικοινωνήσουν, να 
συμμετέχουν.

Νομίζω πως αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
διοργανωτές και στους καλλιτεχνικούς φορείς που με τη 
συμμετοχή τους έδωσαν αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα 
για τα παιδιά μας.

Σας καλώ όλους, παιδιά και γονείς του Δήμου 
Καλαμαριάς και όχι μόνο να επισκεφτείτε την πόλη 
που φτιάξαμε για σας, να διασκεδάσουμε και να 
αξιοποιήσουμε δημιουργικά ένα δημόσιο χώρο όπως το 
στρατόπεδο Κόδρα.

Διεκδικούμε το πρώην στρατόπεδο Κόδρα για να δώσουμε 
πνοή ζωής και δράσης στους εγκαταλελειμμένους 
πανέμορφους χώρους από την πολιτεία.

Σας περιμένω όλους στον «πράσινο πλανήτη».

Θεοδόσης Μπακογλίδης
Δήμαρχος Kαλαμαριάς

Για άλλη μια χρονιά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 
για τα παιδιά της Καλαμαριάς ένα περιβάλλον χαράς 
και ξεγνοιασιάς, ένα περιβάλλον που η φαντασία των 
παιδιών μπορεί να ταξιδέψει σε δημιουργικούς κόσμους. 
Γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να νιώθουν πλούσια ακόμα 
και μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, γιατί θέλουμε 
να πιστέψουν ότι μοναδικό όριο στη δημιουργία τους 
είναι η φαντασία τους. 

Το θέμα που διαλέξαμε για φέτος είναι ο πράσινος 
πλανήτης, γιατί αφού δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε 
το μέλλον για τα παιδιά μας τουλάχιστον ας 
προετοιμάσουμε αυτά για το μέλλον.

Νίκος Ζαχαριάδης
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, 

Πολιτισμού και Νεολαίας
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Σχεδία
στην
πόλη

Aρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσ/νίκης

Παιδικό
Μουσείο
Θεσ/νίκης

UNESCO

Ελληνική 
Ορνιθολογική 

Εταιρεία

Τµήµα
Σκίτσου & Κόµικς
∆. Καλαµαριάς

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Παιδικές
Βιβλιοθήκες

∆. Καλαµαριάς

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΘΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

∆ιαδραστικά
παιχνίδια

Ανατολική 
Ανώνυµη 

Αναπτυξιακή 
Εταιρεία 

ΟΤΑ Ανατ. 
Θεσ/νίκης Α.Ε.

Σώµα
Ελλήνων

Προσκόπων-
Τοπική

Εφορεία
Καλαµαριάς

Tελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών

PRAKSIS

Παιδαγωγική
Οµάδα

ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ

Μουσείο 
Φωτογραφίας
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ΠΛΑΤΕΙΑ  6-9 μ.μ.:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
• ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ

• «Ανθρώπινες ιστορίες από τη φύση»   
από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

• «Το παράδοξο της ανάπτυξης!»    
από το Μουσείο Φωτογραφίας

• «Με ψαλίδι και χαρτί, κούκλες φτιάχνω στη 
στιγμή!» από το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

• «Μια μέρα στην άγρια φύση»    
από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

• «Πετούν δίπλα σου! Δες τα!»    
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

• «Ο ήλιος φίλος ή εχθρός;»    
από την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα   
"Σχεδία στην Πόλη"

• «Φτιάχνουμε κηροπήγια και το κομπολόι του 
ινδιάνου!» από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - 
Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς

• «Ταξίδι στον πράσινο πλανήτη»    
από την παιδαγωγική ομάδα ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ

• «Ποδήλατο, κράνος και φύγαμε!»   
από την Ανατολική Ανώνυμη Αναπτυξιακή  
Εταιρεία ΟΤΑ  Ανατ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

• «Ψάχνοντας τον πράσινο θησαυρό» 
διαδραστικό παιχνίδι με την αρχιτέκτονα 
Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου

• «Μελισσοϊστορίες… γλυκές σαν μέλι» από τις 
Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς

• «Η δική σου ιστορία για έναν πράσινο 
πλανήτη» από το Τμήμα Σκίτσου και Κόμικς του 
Δήμου Καλαμαριάς

ΔΡΩΜΕΝΑ στην ΠΛΑΤΕΙΑ 

7:30 μ.μ.:  Ανοιξιάτικα παιχνίδια    
από την Ομάδα Ανεμοσκορπίσματα

ΔΑΣΑΚΙ
6-9 μ.μ.: «Διαδραστικά παιχνίδια στη φύση» 
από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Τοπική 
Εφορεία Καλαμαριάς

7:00 μ.μ.: «Σιδηροδρομικός σταθμός 
ΑΝΕΜΟΥΠΟΛΗ» παράσταση μαριονέτας από  
την ομάδα κουκλοθέατρου ΝΕΥΡΟΣΠΑΣΤΟΝ

8:00 μ.μ.: «Αντι-σώματα» εικαστική 
χοροθεατρική δράση από την Ομάδα «Σώμα ως»

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
9:00 μ.μ.: «Τα 13 ρολόγια» του James Thurber, 
μουσικο-θεατρική παράσταση για θεατές από 
8 έως 88 ετών… από την Ομάδα Καλλιτεχνών 
ΟΥΓΚΑ ΚΛΑΡΑ

      3 IOYNIOY
6-10 μ.μ.

      παρα-       σκευή
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ΠΛΑΤΕΙΑ  6-9 μ.μ.:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
• ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ

• «Θέλεις να φυτέψεις ένα λουλούδι στον κήπο 
μας;» από το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 

• «Το παράδοξο της ανάπτυξης»    
από το Μουσείο Φωτογραφίας

• «Μια μέρα στην άγρια φύση»     
από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

• «Πετούν δίπλα σου! Δες τα!»    
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

• «Ο ήλιος φίλος ή εχθρός;»    
από την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα   
"Σχεδία στην Πόλη"

• «Φτιάχνουμε κηροπήγια και το κομπολόι 
του ινδιάνου!» από το Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων - Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς

• «Μικροί εθελοντές για το περιβάλλον»   
από την UNESCO - Όμιλος Νέων Θεσσαλονίκης

• «Ταξίδι στον πράσινο πλανήτη»    
από την παιδαγωγική ομάδα ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΙ

• «Ποδήλατο, κράνος και φύγαμε!»   
από την Ανατολική Ανώνυμη Αναπτυξιακή  
Εταιρεία ΟΤΑ  Ανατ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

• «Ανακυκλώνοντας στις μουσικές καρέκλες» 
διαδραστικό εργαστήριο με την αρχιτέκτονα 
Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου

• «Μελισσοϊστορίες… γλυκές σαν μέλι» από 
τις Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς

• «Η δική σου ιστορία για έναν πράσινο 
πλανήτη» από το Τμήμα Σκίτσου και Κόμικς του 
Δήμου Καλαμαριάς

ΔΡΩΜΕΝΑ στην ΠΛΑΤΕΙΑ 

7:30 μ.μ.: «Τα γιγάντια παιχνίδια της φύσης» 
διαδραστικά επιδαπέδια παιχνίδια με την ομάδα 
LALALAND

ΔΑΣΑΚΙ
6-9 μ.μ.: «Διαδραστικά παιχνίδια στη φύση» 
από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Τοπική 
Εφορεία Καλαμαριάς

7:00 μ.μ.: «Ιστορίες της Ανακυκλούπολης» 
παράσταση κουκλοθέατρου από την Ομάδα 
ΤΙΚ ΝΙΚ

8:00 μ.μ.: «Ο τσάρος της Θάλασσας»
αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με τη συνοδεία 
ζωντανής μουσικής από την Ανθή Θάνου και τον  
Παναγιώτη Κούλελη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
9:00 μ.μ.: «Ο Τσάρλι Τσάπλιν στο θέατρο»  
θεατρική παράσταση από το Θέατρο Σοφούλη

      4 IOYNIOY
6-10 μ.μ.

      σάββατο
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• «Η δική σου ιστορία για έναν πράσινο 
πλανήτη» από το Τμήμα Σκίτσου και Κόμικς 
του Δήμου Καλαμαριάς

• «Σχεδιάζω και παίζω... από το γκρι στο 
πράσινο » από την PRAKSIS 

ΔΑΣΑΚΙ
6-9 μ.μ.: «Διαδραστικά παιχνίδια στη 
φύση» από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - 
Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς

7:00 μ.μ.: «Μουσικό ταξίδι»    
από τη Μπαντίνα του Δήμου Καλαμαριάς
«Tραγούδια του Μάνου Χατζιδάκη»  
από την Παιδική Χορωδία του Δήμου Καλαμαριάς

7:30 μ.μ.: «Το τελευταίο δέντρο» 
παράσταση μαριονέτας με σχοινιά από την 
Ομάδα Αλανταλούμα των "Παιδιών εν δράσει"

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
8:30 μ.μ.: «Στο μαγικό κόσμο του χορού» 
χορευτικό δρώμενο από την Ομάδα Μπαλέτου 
και Ρυθμικής Γυμναστικής 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

9:00 μ.μ.: «Μέσα από όνειρο...» παράσταση 
τσίρκου από την Ομάδα "Παιδιά εν δράσει"

ΠΛΑΤΕΙΑ  6-9 μ.μ.:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
• ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ

• «Το παράδοξο της ανάπτυξης»    
από το Μουσείο Φωτογραφίας

• «Μια μέρα στην άγρια φύση»    
από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

• «Πετούν δίπλα σου! Δες τα!»    
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

• «Ο ήλιος φίλος ή εχθρός;»    
από την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα   
"Σχεδία στην Πόλη"

• «Μικροί εθελοντές για το περιβάλλον»  
από την UNESCO - Όμιλος Νέων Θεσσαλονίκης

• «Φτιάχνουμε κηροπήγια και το κομπολόι 
του ινδιάνου!» από το Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων - Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς

• «Ταξίδι στον πράσινο πλανήτη»   
από την παιδαγωγική ομάδα ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ

• «Ποδήλατο, κράνος και φύγαμε!»   
από την Ανατολική Ανώνυμη Αναπτυξιακή  
Εταιρεία ΟΤΑ  Ανατ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

• «Ανακυκλώνοντας στις μουσικές καρέκλες» 
διαδραστικό εργαστήριο με την αρχιτέκτονα 
Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου

• «Μελισσοϊστορίες… γλυκές σαν μέλι» από 
τις Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς

      5 IOYNIOY
6-10 μ.μ.

      κυριακή
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ΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
EKΠAIΔEYTIKA ΠPOΓPAMMATA MOYΣEIΩN

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ -ΟΜΑΔΩΝ

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.
Τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν το δικό τους κήπο με ποικίλα πολύχρωμα 
υλικά, μαθαίνοντας έτσι την αξία του πράσινου στον καθημερινό χώρο τους.
Εκπαιδεύτριες: Ειρήνη Ζώη, Ελευθερία Λυτροσυγγούνη, Γιώτα Μιχαηλίδου, 
Μαρία Μπατσιούλα, Σάσα Παναγιωτοπούλου.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Έχοντας ως ερέθισμα φωτογραφικό υλικό τα παιδιά θα διερευνήσουν το αστικό 
τοπίο και θα παρατηρήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τού να ζεις 
στην πόλη.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος: Μαρία Κοκορότσκου. 
Εκπαιδεύτριες: Παυλίνα Γεωργιάδου, Ελευθερία Κακαβίτσα, Μελανία Μιλκάκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (πρόγραμμα σχολείων) 
«Αγώνες Ανακύκλωσης»: Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με αφορμή τους 
Ολυμπιακού Αγώνες του Πεκίνου του 2008 που ονομάστηκαν και "Πράσινη 
Ολυμπιάδα". Αρχικά τα παιδιά θα 'ρθουν σε επαφή με τα βασικά εμβλήματα 
της συγκεκριμένης Ολυμπιάδας, στη συνέχεια καλούνται να βοηθήσουν μία από 
τις μασκότ (αρκουδάκι Panta) που κινδυνεύει από την οικολογική καταστροφή 
λαμβάντας μέρος σε ένα παιχνίδι πράσινης σκυταλοδρομίας.
Εκπαιδεύτριες: Μαρία Γεωργιάδου, Χριστίνα Μπατέκα, Γεωργία Νταλαμπύρα, 
Ελένη Παζαρλίδου, Ευαγγελία Σεμελίδου, Χριστίνα Φούντου. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τα παιδιά μέσα από την παντομίμα επεξεργάζονται διαφορετικές πτυχές 
της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον (επιβίωση, ερμηνεία, 
έμπνευση). Τέλος, με τη χρήση πηλού αντιλαμβάνονται τη διαδικασία 
δημιουργίας αρχαιολογικών καταλοίπων (τύπωμα, κόσμημα κ.α.), 
κατασκευάζοντας το δικό τους «μνημείο».
Εκπαιδεύτριες: Ευμορφία Τσιαμάκα, Στέλλα Μαντικού, Μαρία Λαζαρίδου, 
Φωτεινή Λογοθετίδου 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (πρόγραμμα σχολείων)
«Λουλουδένια παράθυρα»: Τα παιδιά θα πειραματιστούν με ποικίλα υλικά και  
με την τεχνική του βιτρώ για να φτιάξουν τα δικά τους κάδρα-παράθυρα.
Υπεύθυνες εκπαιδευτικού προγράμματος: Εύη Παπαβέργου, Κατερίνα Παρασκευά. 
Εμψυχώτριες: Εύα Βολογιαννίδιου, Τάνια Βλαχομήτρου.

Αρκτούρος: Οι μικροί επισκέπτες θα μάθουν για την άγρια ζωή και θα φτιάξουν μεγάλες 
κατασκευές με υλικά που συνήθως πετάμε απερίσκεπτα στη φύση. 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: τα παιδιά θα ενημερωθούν για τα πουλιά της πόλης, 
τις συνήθειες, τις ανάγκες και τις δυσκολίες τους. Στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να 
ζωγραφίσουν τοπία με πουλιά σε έναν μεγάλο καμβά ή να κατασκευάσουν με χαρτόνι 
τούς αγαπημένους τους φτερωτούς φίλους.
Ενωμένες Κοινωνίες Βαλκανίων (πρόγραμμα σχολείων): «Kids on Air! Στείλε το μή-
νυμα!» Τα παιδιά, στη θέση των μουσικών παραγωγών, θα διαλέγουν τραγούδια και θα 
ηχογραφούν μηνύματα για τον κόσμο και την πόλη που ονειρεύονται τα οποία στη συ-
νέχεια θα “ανέβουν” στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της USB (http://www.usb-onair.gr/). 
Επίσης, θα φτιάξουν μικρές κατασκευές από χαρτί με την τεχνική της χαρτοδιπλωτικής. 
Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Με οικολογικά και ανακυκλωμένα υλικά τα παιδιά 
θα δημιουργήσουν και θα ζωντανέψουν τις δικές τους κούκλες.
PRAKSIS: Τα παιδιά εξερευνούν περιοχές του πλανήτη με μεγάλη μόλυνση και βάζουν 
τις δικές τους πράσινες πινελιές για να αλλάξει το γκρι τοπίο. Επίσης θα φυτέψουν τις 
δικές τους γλάστρες ενώ θα πάρουν μαζί τους μια ιστορία για να τη διαβάσουν μαζί με 
τους γονείς τους. 
Σχεδία στην Πόλη: Μέσα από παιχνίδια διερεύνησης τα παιδιά θα παρατηρήσουν την 
επίδραση του ήλιου στη ζωή μας, τις «φωτεινές» αλλά και τις «σκοτεινές» πλευρές του. 
Τέλος θα φτιάξουμε ένα ηλιακό ρολόι με έναν απλό και γρήγορο τρόπο.
Παιδαγωγική Ομάδα Σπιρτόκουτο: Με τη βοήθεια της αφήγησης και του φωτογρα-
φικού υλικού που θα υπάρχει στο χώρο τα παιδιά θα μάθουν για τις περιβαλλοντικές 
καταστροφές και για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην καθημερινή μας ζωή.
7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (πρόγραμμα σχολείων): «Μετατρέψτε τα σκουπίδια 
σε τέχνη», έκθεση & εικαστικό εργαστήριο όπου οι μαθητές-εκπαιδευτές θα μας δείξουν 
πώς να φτιάχνουμε πρωτότυπα γλυπτά από άχρηστα υλικά.
17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (πρόγραμμα σχολείων): Μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προγράμματα και θεατρικά δρώμενα.
Ανατολική Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.: Το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην οικολογική 
μετακίνηση μέσα από πρωτότυπους σταθμούς και διαδραστικά παιχνίδια. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BAMBINI, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβου-
λίας Intellegent Energy Europe.
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς: Τα παιδιά θα δημιουργή-
σουν με απλά ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά πρωτότυπα κηροπήγια και το μοναδικό κο-
μπολόι του ινδιάνου! Στο δασάκι τούς περιμένουν εκπλήξεις και πολλά κινητικά παιχνίδια.
Παιδικές Βιβλιοθήκες Δήμου Καλαμαριάς: Οι λιλιπούτειοι φίλοι μας, μέσα από την 
αφήγηση λαϊκού παραμυθιού και διαδραστικών παιχνιδιών, μαθαίνουν για την οργανω-
μένη ζωή της μέλισσας και για την τέχνη της μελισσοκομίας. Μαθαίνουν επίσης, πόσο 
γενναιόδωρες είναι οι μέλισσες μαζί μας. Τέλος θα φτιάξουμε τις δικές μας μελισσούλες και 
πεταλούδες με ανακυκλωμένο χαρτί. Και όλα αυτά, θα τα μάθετε στα bzzzzz…..
Τμήμα Αγγειοπλαστικής (πρόγραμμα σχολείων): Τα παιδιά θα πειραματιστούν με τον 
πηλό και θα φτιάξουν εικόνες από τη φύση!
Τμήμα Λαϊκής Τέχνης, Ζωγραφικής & Χειροτεχνίας Δήμου Καλαμαριάς (πρόγραμμα 
σχολείων): Τα παιδιά θα πειραματιστούν με πολύχρωμα υλικά για να φτιάξουν το δικό 
τους ενθύμιο από τη φετινή Παραθινούπολη!
Τμήμα Σκίτσου & Κόμικς Δήμου Καλαμαριάς: Με τη δύναμη της φαντασίας και με τις 
τεχνικές του σκίτσου τα παιδιά θα εκφράσουν τις σκέψεις τους για ένα καλύτερο περι-
βάλλον.
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ΜΟΥΣΕΙΑ
• Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

• Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (πρόγραμμα σχολείων) 
• Μουσείο Φωτογραφίας 

• Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης (πρόγραμμα σχολείων) 
• Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Οργανώσεις - Φορείς - Ομάδες
• Ανατολική Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

• Ανεμοσκορπίσματα • Αρκτούρος • Αστέρας Καλαμαριάς-Ομάδα 
Μπαλέτου και Ρυθμικής Γυμναστικής • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

• Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων • Θέατρο Σοφούλη
• Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα "Σχεδία στην πόλη" • Lalaland

• Μπαντίνα Δήμου Καλαμαριάς • Νευροσπαστον-ομάδα κουκλοθεάτρου
• Ομάδα Καλλιτεχνών "Ούγκα Κλάρα" • Ομάδα "Σώμα ως"

• Ομάδα κουκλοθεάτρου "Αλανταλούμα" • Παιδαγωγική Ομάδα 
"Σπιρτόκουτο" • Παιδιά εν δράσει • Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

• Παιδικές Βιβλιοθήκες Δήμου Καλαμαριάς
• Παιδική Χορωδία Δήμου Καλαμαριάς • Σώμα Ελλήνων Προσκόπων-

Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς  • ΤΙΚ ΝΙΚ - ομάδα κουκλοθεάτρου 
• Τμήμα Αγγειοπλαστικής Δήμου Καλαμαριάς • Τμήμα Σκίτσου και 

Κόμικς Δήμου Καλαμαριάς  • Τμήμα Λαϊκής Τέχνης, Ζωγραφικής και 
Χειροτεχνίας Δήμου Καλαμαριάς • UNESCO-Όμιλος Νέων Θεσσαλονίκης 
• 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς • 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Καλλιτέχνες, εκπαιδευτές εργαστηρίων και δράσεων, εμψυχωτές

Οφέλια Αγκαμαλιάν, Πάτροκλος Αναγνώστου, Ιωάννα Αναστασιάδου, 
Γλυκερία Αντωνιάδου, Ιφιγένεια Αντωνιάδου, Αναστασία Αστερίου, Μαρία 
Βασιλικά, Πετρούλα Βόλτση, Ελένη Βορδογιάννη, Χαρίκλεια Βουτσά, 
Ιωάννα Γαυδιλέλη, Παρασκευή Γεωργίου, Δήμητρα Γιοβάνη, Μαρία 
Γκαβέζου, Κατερίνα Γούναρη, Χριστίνα Γραμμενά, Ηλέκτρα Γωνιάδου, 
Δήμητρα Δάλιου, Νατάσα Δαφεράνου, Χριστιάνα Δεμερτζή, Ιωάννα 
Δημητριάδου, Ανθή Θάνου, Μαρία Θεοδοσιάδου, Γιάννης Θεοδώρου, 
Πηνελόπη Καζανά, Χριστίνα Κακάλη, Κική Καλαντζίδου, Χριστίνα Κανατά, 
Ανδριάνα Καραγιαννοπούλου, Σιρουζέ Καράογλου, Βασιλική Κάργα, 
Αντωνία Καρυδοπούλου, Γεωργία Κατσιδώνη, Στέφανος Κατσούλης, 
Κανάκης Κεραμάρης, Βέτα Κοκκωνίδου, Παναγιώτης Κούλελης, 
Γιώργος Κορωνάκης, Γιώργος Κότελης, Ζοσεφίνα Κοτρώνη, Πέρη 
Κουράκλη, Στέλιος Κούρτης,  Χαρούλα Κρομυάδου, Όλγα Κυριακίδου, 
Λεωνίδας Κυρίδης, Αναστασία Κυρμανίδου, Ίρμα Λαμπριανίδου, 
Γιώργος Λαμπριανίδης, Κωνσταντία Λιούζα, Κώστας Μακρυγιαννάκης, 
Ειρήνη Μάνθου - Κουτσούδη, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Μαρία 
Μαστορίδου, Αντιγόνη Ματουσίδου, Καίτη Μετανίου, Χρήστος Μήττας, 
Έλσα Μουρατίδου, Χρήστος Μπάρμπας, Μαρία Μπρόκου, Άγγελος 
Μπουρνάς, Νώντας Νικολαϊδης, Ευγενία Οικονόμου, Λουκία Ορφανίδου, 
Γιώργος  Πανόπουλος, Στεφανία Πανταζή, Μπάμπης Παπαϊωάννου, 
Παυλίνα Παπαδάκου, Στέλλα Παπαδημητρίου, Χρήστος Πατσαρασλής, 
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Σ Y N T E Λ E Σ T E Σ
(με αλφαβητική σειρά)

Χριστίνα Πασχαλίδου, Φρόσω Παρχαρίδου, Έλενα Πατήλα, Θέμιδα 
Ποποβίδου, Δημήτρης Ράπτης, Κατερίνα Ρέκκα, Τάσος Ρίζος, Κλειώ 
Σαβάκη, Αιμιλία Σερδάκη, Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου, Κατερίνα 
Σιαμούλη, Δημήτρης Σακατζής, Χρήστος Σεραφειμίδης, Ευαγγελία 
Σοφή, Στέλλα Σκουραδάκη, Άννα Σταθοπούλου, Κωνσταντίνος 
Σταυριανάκης, Σταύρακας, Νένα Στυλιανίδου, Θεοδότη Τζημούλη, 
Ιωάννα Τσαλακανίδου, Χρύσα Τσίτου, Στέλιος Φιστουρής, Παναγιώτης 
Χαραλαμπίδης, Σέβη Χατζηαντωνίου, Νίκος Ψοφογιώργος, Alexis Ak-
rovatakis, Pepe, Daniel Arrando

Σχεδιασμός – συντονισμός διοργάνωσης: Αργυρώ Σκίτσα

Σκηνογραφική – εικαστική ομάδα: Σπύρος Διβόλης (σχεδιασμός-
συντονισμός), Ζωή Τσέου, Κωνσταντίνα Μαραγκού, Ιφιγένεια 
Μαυρίδου, Δημήτρης Κουρδής, Παναγιώτης Μακρής (Παραγωγικό 
Εργαστήριο - Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης) 

Χορηγίες: Μαρία Χατζηθεοδώρου

Σχεδιασμός εντύπων: Κατερίνα Σταφυλίδου

Υποστήριξη εκδήλωσης: Ξένια Ιωσηφίδου, Δημήτρης Καρατζίκος, 
Γιάννης Τεζαψίδης

ΧΟΡΗΓΟΣ

YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ
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3-5 Ιουνίου 2011 | 6-10 µ.µ.

                         πρ. στρατόπεδο Κόδρα
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Eυχαριστούμε τους συνιδιοκτήτες του χώρου του πρώην στρατοπέδου Μακ/χου Κόδρα για την ευγενική παραχώρηση των ιδιοκτησιών τους για τις εκδηλώσεις μας.
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