
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 

•          Ώρα 09.30  

«Δράκοι και Γοργόνες». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον Πολυχώρο Πολιτισμού Πρώην 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ (Ισλαχανέ) ή αλλιώς Πολυτεχνείο Μιδάτ Πασά. 

Ελένης Ζωγράφου 3 

Για σχολεία της Τριανδρίας  

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής 

Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών κΜεταβυζαντινών Μνημείων.  

 

ΠΕΜΠΤΗ 26  ΜΑΙΟΥ 

•          Ώρα 09.30 και 11.30  

«Δράκοι και Γοργόνες». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον Πολυχώρο Πολιτισμού Πρώην 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ (Ισλαχανέ) ή αλλιώς Πολυτεχνείο Μιδάτ 

Πασά.  

Ελένης Ζωγράφου 3        

Για σχολεία της Τριανδρίας 

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής 

Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών κ Μεταβυζαντινών Μνημείων.  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27 ΜΑΙΟΥ  

•          Ώρα  17.00- 20.00 

«Γιορτή φιλαναγνωσίας».  

Τα παιδιά δημιουργούν ομάδες και ακολουθούν μια διαδρομή από νησίδες 

δραστηριοτήτων (αφήγηση παραμυθιού, συνομιλία με συγγραφέα, παιχνίδια και 

καλλιτεχνικά εργαστήρια με θέμα το βιβλίο). Παράλληλα θα γίνονται μουσικό - 

θεατρικές εκδηλώσεις.  

Σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Τριανδρίας.  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

•          Ώρα 18.00 

«ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ», Περιήγηση µε λεωφορείο στην πόλη (Sightseeing Thessaloniki ) 

Για παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών  

Λευκός Πύργος – Κόκκινο Κιόσκι  

Συμμετοχή με προεγγραφή  

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  

 

•          Ώρα  18.00-19.30 

«Μικροί ήρωες εν δράσει» ένα ζωντανό διαδραστικό παιχνίδι ρόλων (Role Playing Game) 

ειδικά σχεδιασμένο για την  Τριανδρία, από την καλύτερη ομάδα του είδους τη Game 

Craft.  

Οι συμμετέχοντες μικροί μας ήρωες, άνθρωποι της αντίστασης υπό τις οδηγίες του 

Εμμανουήλ Παπά, σκαρφίζονται ένα τολμηρό σχέδιο, για να ακινητοποιήσουν τον 

τουρκικό στρατό, στην προσπάθειά του να συλλάβει μια ομάδα συντρόφων τους.  

Για παιδιά Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού. 

Συμμετοχή με προεγγραφή   

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

 

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/
https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/


•          Ώρα  18.00-19.30 

«Δράκοι και Γοργόνες». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον Πολυχώρο Πολιτισμού Πρώην 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ (Ισλαχανέ) ή αλλιώς Πολυτεχνείο Μιδάτ 

Πασά.  

Ελένης Ζωγράφου 3 

Για παιδιά ηλικίας 8 -12 ετών 

Συμμετοχή με προεγγραφή στο email:  info.ppxi@gmail.com . Θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας.  

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής 

Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.  

 

•          Ώρα 19.00  

Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης  

Με τραγούδια γνωστών Ελλήνων συνθέτων  

Πάρκο Αγ. Σπυρίδωνα  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ  

 

•          Ώρα 11.00 -12.30  

«Ακούγοντας και πλάθοντας ιστορίες». Αφήγηση και ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα με 

παιχνίδια γύρω από τη φαντασία και τη γλώσσα. Εργαστήριο από την Action Art. 

Εισήγηση-εμψύχωση: Ροδάνθη Δημητρέση 

Για γονείς και παιδιά ηλικίας 7-12 ετών  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Συμμετοχή με προεγγραφή   

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  

 

•          Ώρα 11.00 -14.00  

O Όλαφ του Frozen υποδέχεται και φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

 

•          Ώρα  11.00-12.30  

«Μικροί ήρωες εν δράσει» ένα ζωντανό διαδραστικό παιχνίδι ρόλων (Role Playing Game) 

ειδικά σχεδιασμένο για την  Τριανδρία, από την καλύτερη ομάδα του είδους την Game 

craft.  

Οι συμμετέχοντες μικροί μας ήρωες, άνθρωποι της αντίστασης υπό τις οδηγίες του 

Εμμανουήλ Παπά, σκαρφίζονται ένα τολμηρό σχέδιο για να ακινητοποιήσουν τον 

τουρκικό στρατό, στην προσπάθειά του να συλλάβει μια ομάδα συντρόφων τους.  

Για παιδιά Γυμνασίου. 

Συμμετοχή με προεγγραφή  

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  

Πάρκο Αγ. Σπυρίδωνα  

 

•          Ώρα 12.30 – 14.00 

«Όλα είναι κρουστά», μουσικό εργαστήρι κρουστών με ηχογόνα αντικείμενα από το 

ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ  

Τενεκεδάκια, μπουκάλια, κουβάδες, κοντάρια, σκούπες, σαγιονάρες… όλα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν κρουστά και να φτιάξουν μουσική. Τα παιδιά φέρνουν από το 

mailto:info.ppxi@gmail.com
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σπίτι αντικείμενα και μέσα από παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς δημιουργούμε μουσικές 

εικόνες, παίζουμε ρυθμούς και τραγουδάμε τραγούδια από όλον τον κόσμο.  

Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Συμμετοχή με προεγγραφή  

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  

 

•          Ώρα 17.00-18.30 

«Μικροί ήρωες εν δράσει» ένα ζωντανό διαδραστικό παιχνίδι ρόλων (Role Playing Game) 

ειδικά σχεδιασμένο για την  Τριανδρία, από την καλύτερη ομάδα του είδους την Game 

craft. 

Οι συμμετέχοντες μικροί μας ήρωες, άνθρωποι της αντίστασης υπό τις οδηγίες του 

Εμμανουήλ Παπά, σκαρφίζονται ένα τολμηρό σχέδιο για να ακινητοποιήσουν τον 

τουρκικό στρατό, στην προσπάθειά του να συλλάβει μια ομάδα συντρόφων τους. 

Για παιδιά Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού.  

Συμμετοχή με προεγγραφή   

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  

Πάρκο Αγ. Σπυρίδωνα  

 

•          Ώρα 17.00-19.00 

«Οι Peiramatistas στην Τριανδρία - κατασκευές και πειράματα από τις φυσικές 

επιστήμες».  

Εργαστήριο επινοήσεων με φαντασία και δημιουργική διάθεση. Μικροί εκτοξευτήρες για 

πυραύλους, μετρητές δύναμης της αναπνοής, ισορροπιστές στο σχοινί, σχεδίες που 

επιπλέουν, όλα φτιαγμένα από απλά καθημερινά υλικά. 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ  

Για παιδιά ηλικίας 5 – 10 ετών  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

 

•          Ώρα 17.00 – 20.00 

«The Queen's Gambit». Μαθαίνω να παίζω σκάκι.  

Ανάπτυξη μεγάλης υπαίθριας σκακιέρας / Επίδειξη σιμουλτανέ / Παρουσίαση βασικών 

γνώσεων για το σκάκι σε επιτοίχια σκακιέρα / Μικρό τουρνουά με χρήση σκακιστικών 

χρονομέτρων.  

Γονείς και Παιδιά ηλικίας 4 -12 ετών  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Σε συνεργασία με τον Όμιλο Σκακιστών Τριανδρίας και τη Σκακιστική Παρέμβαση 

Τριανδρίας  

 

•          Ώρα 20.00 – 21.00 

«Το όνειρο του σκιάχτρου και μουσικά παιχνίδια». Μουσικοθεατρική παράσταση και 

παιχνίδια εμπνευσμένα από το ομώνυμο έργο του Ε. Τριβιζά. Από την 

μουσικοπαιδαγωγική ομάδα Παιχνιδιάτορες του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής του 

ΑΠΘ 

Για Γονείς και Παιδιά ηλικίας 4 -12 ετών  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Σε συνεργασία με τον Τομέα Αισθητικής Παιδείας, Τμήμα ΤΕΠΑΕ κ Τομέα Παιδαγωγικής κ 

Κοινωνικού Αποκλεισμού, Τμήμα ΠΤΔΕ, Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ. Υπεύθυνοι: Νίκος 

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/
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Θεοδωρίδης, Ε.Ε.Π. & Πολύβιος Ανδρούτσος, Ε.Ε.Π. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΙΟΥ 

 

•          Ώρα 10.00 -12.00  

«Ταξίδι στο χρόνο - Τα παιχνίδια που παίζαμε μικροί στις γειτονιές!» Μαθαίνω να παίζω 

τα παιχνίδια που έπαιζε η μαμά και ο μπαμπάς μου όταν ήταν μικροί: η  μικρή 

Ελένη,  περνά – περνά η μέλισσα, δεν περνάς κυρά Μαρία, γύρω γύρω όλοι, το 

δαχτυλίδι, λάστιχο, τυφλόμυγα, αλάτι χονδρό - αλάτι ψιλό,  κουτσό, αγαλματάκια, μπιζ, 

πεντόβολα, πατητό, Αγγλία – Γαλλία σχοινάκι, μήλα, τζαμί, μακριά γαϊδούρα κ.α.  

Ομάδα για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών  

Ομάδα για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών 

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών του Δ.Θ 

 

•          Ώρα 10.00 -13.00  

«Νεράιδο - Face painting» Η νεράιδα από τις «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΥΤΕΣ» θα είναι εδώ με τα 

μαγικά της χρώματα, για να ζωγραφίσει τα προσωπάκια των παιδιών με ειδικά χρώματα 

για face painting.   

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

 

•          Ώρα 11.00 – 13.00 

«Οι Peiramatistas στην Τριανδρία - κατασκευές και πειράματα από τις φυσικές 

επιστήμες». Εργαστήριο επινοήσεων με φαντασία και δημιουργική διάθεση. Μικροί 

εκτοξευτήρες για πυραύλους, μετρητές δύναμης της αναπνοής, ισορροπιστές στο σχοινί, 

σχεδίες που επιπλέουν, όλα φτιαγμένα από απλά καθημερινά υλικά. 

Για παιδιά ηλικίας 5 – 10 ετών  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ  

 

•          Ώρα 12.00 -13.00  

«EXPERIENCE ANCIENT GREECE - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»: 

εκπαιδευτική περιήγηση στο SEIKILO διαδραστικό μουσείο ανακατασκευασμένων 

Αρχαίων Μουσικών Οργάνων και Επιτραπέζιων παιχνιδιών.  Αρχαία ελληνική Μουσική: 

Από την ελληνική Μυθολογία στο σήμερα.  

Βασ. Ηρακλείου 4   

Για Παιδιά Ηλικ. 10 -12 ετών  

Συμμετοχή με προεγγραφή  

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  

 

•          Ώρα  12.30 – 14.00 

«Μικροί ήρωες εν δράσει» ένα ζωντανό διαδραστικό παιχνίδι ρόλων (Role Playing Game) 

ειδικά σχεδιασμένο για την  Τριανδρία, από την καλύτερη ομάδα του είδους την Game 

craft.  

Παιδιά Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού 

Συμμετοχή με προεγγραφή 

 https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  
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•          Ώρα 17.00-18.30 

«Μικροί ήρωες εν δράσει» ένα ζωντανό διαδραστικό παιχνίδι ρόλων (Role Playing Game) 

ειδικά σχεδιασμένο για την  Τριανδρία, από την καλύτερη ομάδα του είδους την Game 

craft.  

Για Παιδιά Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού 

Συμμετοχή με προεγγραφή  

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/  

 

•          Ώρα 18.00 – 19.00 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. Σύντομη 

παρουσίαση της λύρας του Απόλλωνα και συναυλία αρχαίας λύρας. Από το SEIKILO 

διαδραστικό μουσείο ανακατασκευασμένων Αρχαίων Μουσικών Οργάνων και 

Επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

 

•          Ώρα 19.00 – 20.00 

«Caramba!! Μαθαίνω να χορεύω σε Λατινοαμερικάνικους ρυθμούς!»   

Επίδειξη από τους μικρούς μαθητές της σχολής. Θα ακολουθήσει ανοιχτό μάθημα για 

τους μικρούς μας φίλους. 

Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών  

Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Σε συνεργασία με το Ritmo Art Studio 

 

•          Ώρα 20.00 – 21.30   

«Οι Θησαυροί της μνήμης- Παραμύθια της Μικράς Ασίας». Παράσταση αφήγησης από 

την ACTION ART. Επιμέλεια: Ροδάνθη Δημητρέση 

•          «Το χαμαλάκι». Παραμύθια της Σμύρνης. Αφήγηση: Ροδάνθη Δημητρέση  

•          «Το Δεσποινί». Αφήγηση: Καρασιμοπούλου Σμαράγδα / Παραμυθοθράκες 

•          «Η όμορφη βασιλοπούλα Ασανάτη». Αφήγηση: Αντωνία Μπατσαλή 

•          «Παραμύθια του Πόντου». Αφήγηση: Κατερίνα Παπαγεωργίου 

Με την εθελοντική προσφορά της οργάνωσης της παράστασης από την  Αction Art και 

την εθελοντική συμμετοχή των αφηγητριών. 

Για ηλικίες 7- 107ετών  / Αυλή Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου 

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/triandria/

