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Παραθινούπολη 2012 Παραθινούπολη… η μαγική πόλη του παραμυθιού, που 
στήνεται εδώ και 12 χρόνια στο Δήμο Καλαμαριάς. Δίνει 
την ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους μέσα από  ένα 
σύνολο πολύπλευρων δράσεων και εκδηλώσεων να 
εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να κάνουν, 
έστω για λίγο, τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Η Παραθινούπολη είναι το μεγαλύτερο παιδικό 
φεστιβάλ στη βόρεια Ελλάδα και πραγματοποιείται 
φέτος από τις 22 έως τις 27 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις 
της πλάζ Αρετσούς.

Όπως κάθε χρόνο επεξεργαζόμαστε ιδέες και καινοτόμες 
προτάσεις με σκοπό μέσα από ζωντανά δρώμενα να 
επιτρέψουμε στα παιδιά μας να αναπτύξουν τη φαντασία 
τους, να αναβαθμίσουν την αισθητική τους και να 
απολαύσουν ξεχωριστές καλλιτεχνικές παραστάσεις.

Το θέμα της φετινής Παραθινούπολης «Ζούμε 
Θεσσαλονίκη!» αποτελεί ένα ξεχωριστό αφιέρωμα 
στα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης. Μέσα από 
τα παιδικά μάτια θα δούμε την πόλη που ζούμε και 
με την πλούσια φαντασία τους θα ταξιδέψουμε στη 
Θεσσαλονίκη του μέλλοντος.

Σας περιμένουμε όλους.

Θεοδόσης Μπακογλίδης
Δήμαρχος Kαλαμαριάς

Για άλλη μια χρονιά υποδεχόμαστε τους μικρούς 
δημότες μας σε μια διαδραστική εκδήλωση, όπου τα 
παιδιά θα γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη των τελευταίων 
εκατό χρόνων.

Η Παραθινούπολη είναι η κεντρική εκδήλωση του 
Δήμου μας, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στο 
παιδί και χτίστηκε φέτος ανανεωμένη σε διαφορετική 
τοποθεσία κοντά στη θάλασσα. Μέσα σε μια δύσκολη 
οικονομικά περίοδο, σε πείσμα των καιρών, εμείς 
συνεχίζουμε να ενισχύουμε όλες τις εκδηλώσεις   
οι οποίες σχεδιάστηκαν για τα παιδιά, γιατί θεωρούμε ότι
η κοινωνία οφείλει να προστατέψει τα ευαίσθητα τμήματά 
της από το άσχημο πρόσωπο της πραγματικότητας.
Για άλλη μια φορά εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους 
τους μικρούς μας φίλους και καλό παιχνίδι.

Νίκος Ζαχαριάδης
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού

ΔIOPΓANΩΣH, ΠAPAΓΩΓH
& KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA
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είσοδος

wc

αναψυκτήριο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Θεατρικό

εργαστήρι

“ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ” ΣΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ -

Τοπ. Εφορία

Καλαμαριάς

• Ο.M.E.P. Θεσ/νίκης

• X.A.N. KAΛΑΜΑΡΙΑΣ

• PRAKSIS

• MOYΣΕΙΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Eργαστήρια

“ΕΔΩ ΠΑΡΑΘΙ-

ΝΟΥΠΟΛΗ” Eργαστήρι

ZAXAΡOΠΛΑΣΤΙΚΗΣTμήμα

 Σκίτσου & 

Κόμικς 

Δ. Καλαμαριάς

OMAΔΑ ΔΡΑΣΗΣ

«Επικοινωνία και Αυτονομία»

Δ. Καλαμαριάς TEΛΛΟΓΛΕΙΟ

ΙΔΡΥΜΑ

 ΤΕΧΝΩΝ

Α.Π.Θ.
Παιδαγωγική ομάδα

“ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ” Ι.Ε.Κ.

ΞΥΝΗ Eργαστήρι

ξυλοκατασκευών

“ΑΓΡΙΟ ΞΥΛΟ”

“ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ”
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

OΡΝΙΘ/ΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• κ

αλλιτ.

ομάδα

“Α
ΛΙΣΑΧΝΗ”

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ
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Περίπτερα Δράσεων  6-9 μ.μ.

• «Σελιδοδείχνω… την πόλη μου» από την 
Ο.Μ.Ε.Ρ. Θεσσαλονίκης - Παγκόσμια Οργάνωση 
Προσχολικής Αγωγής

• «Το δάσος κοντά μας, πηγή νερού και ζωής» 
από τον Αρκτούρο

• «Τα πουλιά της πόλης» από την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία

• «Σκαλομαρία σε ποδήλατο... τη Σαλονίκη 
γύρισα!» από την παιδαγωγική ομάδα Καρφίτσες

• «Φτιάξε το δικό σου πάρκο» από το εργαστήρι 
ξυλοκατασκευών Άγριο Ξύλο

• «Παίξε, ένωσε και βρες, τι αλλάζει σήμερα και 
χθες» από την καλλιτεχνική ομάδα Αλισάχνη

• «Το παρελθόν και το παρόν μέσα από 
τα μάτια των παιδιών» από την παιδαγωγό 
Διαλεχτή Ταουσιάνη 

• «Γεύσεις από τα παλιά...» εργαστήρι 
ζαχαροπλαστικής από την παιδαγωγό  
Μαρία Παπαγεωργίου

• «Καρικατούρες» από το Τμήμα Σκίτσου & 
Κόμικς του Δήμου Καλαμαριάς 

• «Θεσσαλονίκη, μια πόλη για όλους» από την 
ομάδα Δράσης «Επικοινωνία και Αυτονομία» του 
Δήμου Καλαμαριάς

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

• «Με χρώματα στη Σαλονίκη!» από τον Τομέα 
Προσχολικής Αγωγής των Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ 

Περίπτερα Δράσεων 7 μ.μ.

«Με τον Πέτρο και το Λύκο!»  

από την ομάδα του ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟΥ,    
εργαστήρια προετοιμασίας της βραδινής 
μουσικής παράστασης 

Παιχνιδότοπος  6-9 μ.μ.

• «Αγαπημένα παιχνίδια της γειτονιάς»   
από την ομάδα Funny Games

• «Στη μηχανή του χρόνου», διαδραστικά 
παιχνίδια από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων-
Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς

• «Εργαστήρι Σαπουνόφουσκας»    
από την ομάδα Ανεμοσκορπίσματα

Μικρή σκηνή   7 μ.μ.

«Παραμύθια με κούκλες»     
από τον κουκλοθίασο ΜΑΡΟΤΑ

Κεντρική σκηνή
8 μ.μ.: «Μικρές νεράιδες», χορευτικό δρώμενο 

από την Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

8:30 μ.μ.: «Με τον Πέτρο και το Λύκο!» 
μουσική παράσταση με πρωταγωνιστές τα 
παιδιά, από την παιδική μουσική σκηνή του 
ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟΥ

      25 ΜΑΪOY
6-10 μ.μ.

παρα-       σκευή
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Περίπτερα Δράσεων  6-9 μ.μ.

• «Καλοκαίρι!», δημιουργικές κατασκευές από τη 
Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς και έκθεση ζωγραφικής και 
κόμικς με έργα μαθητών

• «Το δάσος κοντά μας, πηγή νερού και ζωής» 
από τον Αρκτούρο

• «Τα πουλιά της πόλης» από την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταρεία

• «Σκαλομαρία σε ποδήλατο... τη Σαλονίκη 
γύρισα!» από την παιδαγωγική ομάδα Καρφίτσες

• «Φτιάξε το δικό σου πάρκο» από το εργαστήρι 
ξυλοκατασκευών Άγριο Ξύλο

• «Παίξε, ένωσε και βρες, τι αλλάζει σήμερα και 
χθες» από την καλλιτεχνική ομάδα Αλισάχνη

• «Γεύσεις από τα παλιά...», εργαστήρι 
ζαχαροπλαστικής από την παιδαγωγό  
Μαρία Παπαγεωργίου

• «Ζούμε Θεσσαλονίκη!» εργαστήρι ομαδικής 
ζωγραφικής με την επιμέλεια του ζωγράφου  
Ηλία Τολιάδη

• «Καρικατούρες» από το Τμήμα Σκίτσου & 
Κόμικς του Δήμου Καλαμαριάς 

• «Θεσσαλονίκη, μια πόλη για όλους» από την 
ομάδα Δράσης «Επικοινωνία και Αυτονομία» 
του Δήμου Καλαμαριάς

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

• «Με χρώματα στη Σαλονίκη!» από τον Τομέα 
Προσχολικής Αγωγής των Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ 

Παιχνιδότοπος  6-9 μ.μ.

• «Μαθαίνοντας τη Σαλονίκη», παιχνίδι 
κρυμμένου θησαυρού από την ομάδα   
Σχεδία στην πόλη

• «Στη μηχανή του χρόνου», διαδραστικά 
παιχνίδια από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων-
Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς

Μικρή σκηνή
7 μ.μ.: «Της μουσικής τα χρώματα» από την 

Μπαντίνα του Δήμου Καλαμαριάς

7:30 μ.μ.: «Ένα μπουκέτο τραγούδια» από  
την παιδική χορωδία του Δήμου Καλαμαριάς

8 μ.μ.: «Χρυσομηλιά και άλλα παραμύθια της 
Μακεδονίτισσας γιαγιάς», αφήγηση λαϊκών 
παραμυθιών με συνοδεία ζωντανής μουσικής  
από την Ανθή Θάνου και τον Παναγιώτη 
Κούλελη

Κεντρική σκηνή
9 μ.μ.: «Τα μυστικά του κήπου»  

συναυλία με παιδικά τραγούδια του ΝΙΚΟΥ 
ΚΥΠΟΥΡΓΟΥ

Συμμετέχουν: Μαρία Θωΐδου, Ανδρέας Καρακότας, 
Γεωργία Τέντα, Ναταλία Λαμπαδάκη, Σύνολο 
Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 
«Μάνος Χατζιδάκις», «Πλειάδες» και η Παιδική 
χορωδία του Δήμου Καλαμαριάς. 

Διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός

      26 ΜΑΪOY
6-10 μ.μ.σάββατο
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Παιχνιδότοπος  6-9 μ.μ.

• «Μαθαίνοντας τη Σαλονίκη», παιχνίδι 
κρυμμένου θησαυρού από την ομάδα   
Σχεδία στην πόλη

• «Στη μηχανή του χρόνου», διαδραστικά 
παιχνίδια από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων-
Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς

• «Μια τρελή – τρελή Θεσσαλονίκη», 
παιχνίδια με ζογκλέρ από την ομάδα Lalaland

Μικρή σκηνή
7 μ.μ.: «O ποιητιτής και η ιστορία της 

κακομαθημένης Ολίνας»,   
θεατρική αφήγηση από την ομάδα   
παιδικού θεάτρου ΣΚΟΙΝΙ - ΚΟΡΔΟΝΙ

Κεντρική σκηνή
8:30 μ.μ.:  «Παραμύθι χωρίς όνομα» της 

Πηνελόπης Δέλτα από την παιδική - νεανική 
σκηνή του «Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης»

Περίπτερα Δράσεων  6-9 μ.μ.

• «Τα παιδιά αλλάζουν την πόλη» από το 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 

• «Φωτο-γραφίζω τη Θεσσαλονίκη» από το 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

• «Τα πουλιά της πόλης» από την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταρεία

• «Το δάσος κοντά μας, πηγή νερού και ζωής» 
από τον Αρκτούρο

• «Τα παιδιά της πόλης» από την PRAKSIS

• «Σκαλομαρία σε ποδήλατο... τη Σαλονίκη 
γύρισα!» από την παιδαγωγική ομάδα Καρφίτσες

• «Φτιάξε το δικό σου πάρκο» από το εργαστήρι 
ξυλοκατασκευών Άγριο Ξύλο

• «Γεύσεις από τα παλιά...», εργαστήρι 
ζαχαροπλαστικής από την παιδαγωγό  
Μαρία Παπαγεωργίου

• «Εικόνες της πόλης μου» εργαστήρι 
ζωγραφικής και κολάζ από την ομάδα εικαστικών 
παιδαγωγών Art Toys

• «Καρικατούρες» από το Τμήμα Σκίτσου   
& Κόμικς του Δήμου Καλαμαριάς 

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

• «Με χρώματα στη Σαλονίκη!» από τον Τομέα 
Προσχολικής Αγωγής των Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ 

      27 ΜΑΪOY
6-10 μ.μ.κυριακή



ΑΝΑ   ΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
EKΠAIΔEYTIKA ΠPOΓPAMMATA MOYΣEIΩN

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ - ΟΜΑΔΩΝ

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.
Τα παιδιά με ερέθισμα εικόνες της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από 
το παιχνίδι και τα χρώματα, να παρέμβουν δημιουργικά και να αλλάξουν σημεία 
και γειτονιές της πόλης μας που δεν τους αρέσουν, φτιάχνοντας τη δική τους 
Θεσσαλονίκη. Εκπαιδεύτριες: Ελευθερία Λυτροσυγγούνη, Παναγιώτα Μιχαηλίδου.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
«Φωτο-γραφίζω τη Θεσσαλονίκη»: Μέσα από φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης 
τα παιδιά γνωρίζουν το έργο του Σωκράτη Ιορδανίδη και του Γιάννη Στυλιανού και 
δημιουργούν με κολάζ και ζωγραφική το δικό τους διόραμα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (πρόγραμμα σχολείων)
«Θεσσαλονίκη, η αρχή μιας ιστορίας»: Τα παιδιά ανακαλύπτουν την αρχαία 
ιστορία της πόλης για να δημιουργήσουν με την τεχνική του κολάζ τη δική τους 
κάρτα διπλής όψης, όπου εσωτερικά κρύβεται η ιστορία της πόλης και εξωτερικά 
εκφράζεται η προσωπική ματιά του κάθε παιδιού για το πώς βλέπει ή φαντάζεται 
την πόλη. Εκπαιδεύτριες: Ευμορφία Τσιαμάγκα, Στέλλα Μαντικού.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (πρόγραμμα σχολείων)
«Καρτ ποστάλ από το παρελθόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης»: μέσα από 
φωτογραφικό υλικό 25 σημείων της πόλης οι μαθητές πληροφορούνται την ιστορία 
πίσω από τα ιστορικά μνημεία και χώρους συνάντησης πολιτών, παλαιότερους και 
νεότερους και δημιουργούν τις δικές τους καρτ ποστάλ με εικόνα και λόγο για την 
πόλη. Εκπαιδεύτριες: Εύη Παραβέργου, Κατερίνα Παρασκευά.

Αρκτούρος, «Το δάσος κοντά μας, πηγή νερού και ζωής»: Μέσα από διαδραστική 
παρουσίαση, παιχνίδια και κατασκευές, τα παιδιά θα εξερευνήσουν τη σύνδεση της ζωής 
τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την άγρια ζωή των ελληνικών δασών. 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, «Τα πουλιά της πόλης»: Μαθαίνουμε για τα που-
λιά της πόλης αλλά και για τους βιότοπους όπου κατοικούν, μέσα από περιβαλλοντικά 
παιχνίδια και κατασκευές.

PRAKSIS, «Τα παιδιά της πόλης»: μέσα από δημιουργικά και διαδραστικά παιχνίδια 
περνάμε το μήνυμα «διαφορετικά παιδιά, ίδια δικαιώματα».

Ο.Μ.Ε.Ρ. Θεσσαλονίκης-Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής, «Σελιδοδεί-
χνω… την πόλη μου»: Τα παιδιά χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά θα δημιουργήσουν 
το σελιδοδείκτη που τους αρέσει, ο οποίος θα απεικονίζει χαρακτηριστικά πολιτιστικά 
σημεία της πόλης μας. Οι τεχνικές του κολάζ, της ζωγραφικής, του ψηφιδωτού με διά-
φορα είδη χαρτιού θα μας βοηθήσουν στην κατασκευή.
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Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα «Σχεδία στην Πόλη», «Μαθαίνοντας τη Σαλονί-
κη»: με οδηγό το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού θα ανακαλύψουμε την πόλη μας, 
θα περάσουμε δοκιμασίες και περιπέτειες για να συλλέξουμε στοιχεία και να συνθέσου-
με τη δική μας εικόνα για τη Θεσσαλονίκη.

Ομάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Σκοινί-κορδόνι» (πρόγραμμα σχολείων), 
«Στην πόλη που ξυπνώ... η πόλη που ονειρεύομαι»: μέσα από το θεατρικό παιχνίδι 
και τη σωματική έκφραση  τα παιδιά θα δημιουργήσουν εικόνες για την πόλη τους όπως 
την ονειρεύονται.

Παιδαγωγική Καλλιτεχνική Ομάδα «Καρφίτσες», «Σκαλομαρία σε ποδήλατο... τη 
Σαλονίκη γύρισα!»: Οι μικροί μας φίλοι ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας, μέσω 
διαδραστικών παιχνιδιών, θα γνωρίσουν τα μεταφορικά μέσα της Θεσσαλονίκης και θα 
φτιάξουν το δικό τους ποδήλατο.

Καλλιτεχνική Ομάδα «Αλισάχνη», «Παίξε, ένωσε και βρες, τι αλλάζει σήμερα και 
χθες»: Ποιος θα περάσει νικητής από την Καμάρα; Ποιος θα καταφέρει να μείνει κυρί-
αρχος στον Πύργο; Τα κομμάτια του παζλ ενώνονται και η ιστορία της πόλης ξετυλίγεται. 
Τα παιδιά παίζουν και μαθαίνουν κομμάτια της ιστορίας της πόλης, συγκρίνοντας το χθες 
με το σήμερα και συνθέτοντας τη μελλοντική εικόνα της πόλης.

Εργαστήρι ξυλοκατασκευών «Άγριο Ξύλο», «Φτιάξε το δικό σου πάρκο»: Τα παιδιά 
πειραματίζονται με φυσικά υλικά για να φτιάξουν τη μικρογραφία ενός πάρκου που θα 
επιθυμούσαν να έχουν στη γειτονιά τους.

Τμήμα Σκίτσου & Κόμικς του Δήμου Καλαμαριάς, «Καρικατούρες»: Τα παιδιά μαθαί-
νοντας την τεχνική της καρικατούρας θα αποδώσουν με χιουμοριστικό τρόπο πορτραίτα 
γνωστών προσωπικοτήτων.

Ομάδα Δράσης «Επικοινωνία και Αυτονομία» του Δήμου Καλαμαριάς, «Θεσσαλο-
νίκη, μια πόλη για όλους»: οι νέοι και οι νέες της Ομάδας Δράσης θα δώσουν ένα 
ξεχωριστό πολύχρωμο μήνυμα για την προσβασιμότητα στην πόλη. 
Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς, «Καλοκαίρι!»: με έμπνευση το καλοκαίρι, την αγαπημένη εποχή 
των παιδιών, οι μικροί μας φίλοι με τη βοήθεια των εκπαιδευτών θα δημιουργήσουν 
μικροκατασκευές καθώς και σκίτσα γνωστών προσώπων.

 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς, «Χρονομηχανή»: Τα παι-
διά θα κάνουν ένα ξεχωριστό ταξίδι στο χρόνο μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες 
και δημιουργικές κατασκευές.

Τομέας Προσχολικής Αγωγής των Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ, «Με χρώματα στη Σαλονίκη!»: οι 
σπουδαστές/στριες θα δημιουργήσουν με τα παιδιά πρωτότυπες κατασκευές με ερέθι-
σμα την πόλη μας.

Κρουστόφωνο – Μουσικό Παιχνιδοθέαμα, «Με τον Πέτρο και το Λύκο!»: εμπνευ-
σμένα από το αγαπημένο μουσικό παραμύθι «Ο Πέτρος και ο Λύκος» τα παιδιά με 
τη βοήθεια εμψυχωτών και μουσικών της ομάδας θα προετοιμάσουν βήμα-βήμα την 
παράσταση για να την παρουσιάσουν όλοι μαζί στο κοινό. Θα ετοιμάσουν μάσκες, θα 
παίξουν ρόλους και θα γίνουν μέλη της ορχήστρας και της χορωδίας φτιάχνοντας τον 
πιο χαρούμενο παιδικό θίασο!

Δημιουργικά εργαστήρια «Εδώ Παραθινούπολη – γονείς και παιδιά μαζί!», «Το πα-
ρελθόν και το παρόν μέσα από τα μάτια των παιδιών»: με άχρηστα υλικά, γονείς και 
παιδιά, φτιάχνουμε μικρές μακέτες από γειτονιές της πόλης μας, συνδέοντας το παρελ-
θόν με το παρόν. Επιμέλεια: Διαλεχτή Ταουσιάνη, παιδαγωγός.

«Γεύσεις από τα παλιά...»: εργαστήρι ζαχαροπλαστικής: μικροί και μεγάλοι φορούν την 
ποδιά του ζαχαροπλάστη και μαθαίνουν να φτιάχνουν εύκολες παραδοσιακές συντα-
γές. Επιμέλεια: Μαρία Παπαγεωργίου, παιδαγωγός.

«Ζούμε Θεσσαλονίκη!», εργαστήρι ομαδικής ζωγραφικής: τα παιδιά με τους γονείς 
τους καλούνται να δημιουργήσουν ή να συμπληρώσουν το αστικό τοπίο του ιστορικού 
κέντρου της Θεσσαλονίκης. Επιμέλεια: Ηλίας Τολιάδης, ζωγράφος.

«Εικόνες της πόλης μου», εργαστήρι ζωγραφικής και κολάζ: με ερέθισμα το θαλάσσιο 
τόξο που αγκαλιάζει την πόλη (παραλίες, λιμάνι) δημιουργούμε τις δικές μας εικόνες. 
Επιμέλεια: Ομάδα εικαστικών παιδαγωγών «Art Toys».
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ΜΟΥΣΕΙΑ
• Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (πρόγραμμα σχολείων) 
• Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (πρόγραμμα σχολείων) 

• Μουσείο Φωτογραφίας  • Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

ΟρΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΦΟρΕΙΣ - ΟΜΑΔΕΣ
• Ανεμοσκορπίσματα • Αρκτούρος • «Αστέρας Καλαμαριάς» Ομάδα Ρυθμικής 

Γυμναστικής • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
• Εργαστήρι ξυλοκατασκευών «Άγριο Ξύλο» • Ομάδα παιδαγωγών - 

εμψυχωτών «Funny Games» • Καλλιτεχνική ομάδα «Αλισάχνη»
• Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα «Καρφίτσες» • Κουκλοθίασος «Μαρότα»

• «Κρουστόφωνο» - Μουσικό Παιχνιδοθέαμα • Lalaland
• Μπαντίνα Δήμου Καλαμαριάς • Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης - παιδική σκηνή 

• Ομάδα Δράσης «Επικοινωνία και Αυτονομία» Δήμου Καλαμαριάς 
• Ο.M.E.P. Θεσσαλονίκης-Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής  

• Παιδική Χορωδία Δήμου Καλαμαριάς • Πλειάδες • PRAKSIS 
• Θεατρική ομάδα "Σκοινί κορδόνι" • Σύνολο Αποφοίτων Μουσικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης «Μάνος Χατζιδάκης» • "Σχεδία στην πόλη" 

Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα
• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Τοπική Εφορεία Καλαμαριάς 

• Τμήμα Σκίτσου & Κόμικς Δήμου Καλαμαριάς • Τομέας Προσχολικής Αγωγής 
ΙΕΚ ΞΥΝΗ • Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς

Καλλιτέχνες, εκπαιδευτές εργαστηρίων και δράσεων, εμψυχωτές

Ιωάννα Αναστασιάδου, Μαρία Αναστασιάδου, Φανή Αραμπατζίδου, Μαρία 
Αραμπατζή, Βάλια Βλάτσιου, Άννα Γεωργισούδη, Σοφία Γεωργέλη, Δημήτρης 
Δαλέζης, Νατάσα Δαφεράνου, Γιώργος Δερνίκας, Ανθή Θάνου, Νίκος Θεο-
δωρίδης, Γιάννης Θεοδώρου, Μαρία Θωΐδου, Αγνή Καλφαγιάννη, Γιώργος 
Καραβοκύρης, Ανδρέας Καρακότας, Ζωή Κατσιλέρου, Γιάννης Κούκας, Πανα-
γιώτης Κούλελης, Έφη Κορέσογλου, Γιώργος Κορωνάκης, Γιώργος Κότελης, 
Κλεάνθης Κουκουλιάτας, Κυριακή Κουρμπέτη, Χαρούλα Κρομυάδου, Νατα-
λία Λαμπαδάκη, Κωνσταντία Λιούζα, Σέβη Λιούζα, Πέτρος Μαλιάρας, Κυρια-
κή Μανιάτη-Οικονομίδου, Αντιγόνη Ματουσίδου, Βάσω Μπαντελά, Κατερίνα 
Μπουκουβάλα, Νώντας Νικολαΐδης, Νίκος Κανακάρης, Στεφανία Πανταζή, Μα-
ρία Παπαγεωργίου, Ντίνα Παπαγεωργίου, Λένα Πετροπούλου, Κατερίνα Ρέκ-
κα, Τάσος Ρίζος, Χρήστος Σεραφειμίδης, Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου, Γιώργος 
Σλαυκίδης, Ευαγγελία Σοφή, Σταύρακας, Διαλεχτή Ταουσιάνη, Γεωργία Τέντα, 
Μπεΐνα Τζιβιτζέλη, Θεοδότη Τζιμούλη, Ηλίας Τολιάδης, Ζωή Τσέου, Γιώργος 
Τσιμπραγός, Πέτερ Φέρσνερ, Ειρήνη Φουντουκίδου, Σέβη Χατζηαντωνίου, Βίκυ 
Χουζούρη.

Συντονισμός διοργάνωσης: Αργυρώ Σκίτσα.

Σκηνογραφική – εικαστική ομάδα: Σπύρος Διβόλης (σχεδιασμός-
συντονισμός), Σπύρος Kuch, Ηλίας Τολιάδης, Ζωή Τσέου, Δημήτρης 
Κουρδής, Λουκάς Αναγνώστου (Παραγωγικό Εργαστήριο - Εθελοντική 
Εργασία Θεσσαλονίκης). 

Χορηγίες: Μαρία Χατζηθεοδώρου.

Σχεδιασμός εντύπων: Κατερίνα Σταφυλίδου.

Υποστήριξη εκδήλωσης: Ξένια Ιωσηφίδου, Δημήτρης Καρατζίκος, 
Γιάννης Τεζαψίδης.

Σ Y N T E Λ E Σ T E Σ
(με αλφαβητική σειρά)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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