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ΙουνίουΑρετσούς
Πλαζ

Τα παιδιά μας, το μέλλον μας, η αγάπη και το φως
της ζωής μας.
2022

Για τα παιδιά μας οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο
και αναλογιζόμενοι τις δύσκολες καταστάσεις που
βίωσαν κατά την περίοδο της πανδημίας, θεωρώ
ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να διοργανώσουμε
μια σειρά από εκδηλώσεις, που θα τα βοηθήσουν
να διασκεδάσουν και να γεμίσουν πάλι με θετική
ενέργεια.
Η

“Παραθινούπολη“,

ένας

θεσμός

που

μετράει

είκοσι χρόνια θα είναι και φέτος δίπλα στους
μικρούς δημότες μας με ρομποτική, θέατρο, χορούς,
τσίρκο, αθλητικές δράσεις και όλα όσα κάνουν ένα
παιδί να περνάει όμορφα.
Από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου η πλαζ Αρετσούς
θα μετατραπεί σε μαγικό κόσμο των παιδιών, σε
μία
ΔIOPΓANΩΣH - ΠAPAΓΩΓH

«παραμυθούπολη»,

όπου

θα

κυριαρχεί

το

χαμόγελο και η διασκέδαση.

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς
KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH
THΛ.: 2313 314570
e-mail: politismos@kalamaria.gr
https://www.facebook.com/politismoskalamaria

Γιάννης Δαρδαμανέλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πέμπτη
2 Ιουνίου, 7.30 μ.μ.
«Π
με κρουσ αρέλαση
τά και
του κόσμ μουσικές
ου»
Μουσικ
ό δρώμε
νο από
την πολυ
μελή
«Μπάντα
Δρόμου
του Κρου
στόφωνο
υ»

είσοδος
στην πλαζ αρετσούς

γραμαμτείαπληροφορίες

Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού
και πεζόδρομος Κομνηνών

ΓΩΝΙΈΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ

Παρασκ
ευ
3 Ιουνίο ή
υ,
6 - 9 μ.μ.

τικό εικαστικό πρόγραμμα από το ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«Τα παιχνίδια μας φέρνουν κοντά», εκπαιδευτικό δια-

αναψυκτήριο

κής ρομποτικής από την Robotixlab

«Μυστήρια στα σύννεφα - γίνε εσύ ο ντετέκτιβ που θα
λύσει το μυστήριο», εργαστήριο φαντασίας από το δημιουργικό βιβλιοπωλείο «Πράσινο σύννεφο»

«Οι κούκλες των συναισθημάτων», εργαστήριο δημιwc

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ

δραστικό πρόγραμμα από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού υλικού

«Τα ρομπότ πάνε στην παραλία», εργαστήριο εκπαιδευτι-

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Πλαζ Αρετσούς

wc

ΙΑΤΡΕΙΟ
OM.A.K.

«Ιωάννα Σπητέρη: Σχήματα πολύ- Πλαζ Αρετσούς
χρωμα & γλυπτά περίτεχνα!», εκπαιδευ-

ουργικής έκφρασης από τον «Μυστικό κήπο». Επιμέλεια:
Νέλλη Αφεντουλίδου

«Είμαστε για δέσιμο», εργαστήριο βιβλιοδεσίας από το
Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο Ν.Π. Λειβαδιώτης

«Τικ τακ… ή πως κατασκευάζουμε ένα ρολόι τοίχου», δημιουργικό εργαστήριο από την εικαστικό Σταυ-

ριανή Κωτούλα

«Ένας κόσμος με τα δικά μας χρώματα», εικαστικό εργα-

Πρόσβαση με τη γραμμή 5
του Ο.Α.Σ.Θ., Στάση Πλαζ
4

στήριο από το ΚΔΑΠ «Όμορφος κόσμος της χαράς»

«Το Mobile School ταξιδεύει στην Παραθινούπολη»,
γνωρίζουμε ένα καινοτόμο εργαλείο εκπαίδευσης, υποστή-
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ριξης και εμψύχωσης παιδιών με την ομάδα εκπαιδευτών
και εθελοντών της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Επιμέλεια: Μιχάλης Λόγγος & Χριστίνα
Βερβερίδου

«Ελάτε να δημιουργήσουμε κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά», οικολογικό εργαστήριο από την ομάδα
εκπαιδευτών και εθελοντών της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Επιμέλεια: Έλενα Ασλανίδου

Δρώμενο, 6-7:30 μ.μ.

«Ζογκλερικά, εναέρια, ξυλοπόδαρα από τα μικρά Μονοκυκλάκια»,

το Μονόκυκλο παρουσιάζει τα νηπιακά, παιδικά και εφηβικά τμήματά του σε
μικτές τεχνικές Τσίρκου.

«Εξερευνώντας την Ευρώπη», διαδραστικό εργαστήριο

με την ομάδα νέων εθελοντών του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και εθελοντών της οργάνωσης Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων

«Ένας βυθός, μα τι βυθός!», δημιουργικό εργαστήριο επανάχρησης από την ομάδα της InCommOn.

ΓΩΝΙΈΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
«Ώρα για σκάκι!», μαθήματα σκακιού από την Ένωση Σκακιστών Καλαμαριάς

«Ας ξαναπαίξουμε!», παιχνίδια γρίφων και φαντασίας για
μικρούς και μεγάλους από την ομάδα Λαλα land

:30 μ.μ.
Μικρή σκηνή, 7
ερία»,
«Φτου ξελευτ
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«Το μικρό μας Τσίρκο», εργαστήριο τσίρκου, ζογκλερικών
και ακροβατικών από την ομάδα ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ

«Ένα ουράνιο τόξο με παιχνίδια», παιχνίδια κίνησης, δεξιοτήτων και περιπέτειας από την ομάδα του InfinityGreece

«Messy Play με τους Ηehe, χαρά και δημιουργία για
όλες τις ηλικίες!», παιχνίδια με πηλό και φυσικά υλικά του

messy play από την Hehe – Messy Play

«Ιστιοπλόοι εν δράσει!», γνωριμία και τρόποι χειρισμού

σκάφους τύπου optimist από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

ΓΩΝΊΑ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ
«Παίζουμε και διαβάζουμε με τον παππού Γιωρίκα»,

αφήγηση, θέατρο και παραδοσιακά παιχνίδια με τη θεατρολόγο Μαριάντζελα Κουνταρδά και τη βιβλιοθηκονόμο Δανάη Μαρία Κοσμίδου.
Διοργάνωση: Παιδικές Βιβλιοθήκες και Τμήμα Θεατρικής
Αγωγής της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμαριάς
6

Κεντρική σκηνή
8:30 μ.μ.

ιάχτρου και
«Το όνειρο του σκ
»,
μουσικά παιχνίδια
ιγική διαδραστ
μουσικοπαιδαγω
ό την Ομάδα
κή παράσταση απ
ς του Πύργου»
«Παιχνιδιάτορε
ς Σχολής του
της Παιδαγωγική
μπραξη του
Α.Π.Θ. με την σύ
υ. Παράσταση
Κρουστόφωνο
ό το γνωστό
εμπνευσμένη απ
ου Τριβιζά, για
έργο του Ευγένι
ν.
παιδιά 4-12 ετώ
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ΓΩΝΙΈΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ
«Τα παιχνίδια μας φέρνουν κοντά»,

Σάββατο
4 Ιουνίο
υ,
6 - 9 μ.μ.

Πλαζ Αρ

ετσούς

εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Μουσείο
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού υλικού

«Ιστιοπλόοι εν δράσει!», γνωριμία και τρόποι χειρισμού
σκάφους τύπου optimist από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

6 μ.μ. : Eπίδειξη με σκάφη από την εκπαιδευτική ομάδα του Ομίλου στην Πλαζ Αρετσούς

«Τα ρομπότ πάνε στην παραλία», εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής από την Robotixlab

«Ταξίδι στο διάστημα», διαδραστικό εικαστικό πρόγραμμα

από το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών ΑRT FACTORY.
Επιμέλεια: Τατιάνα Τριγώνη

«Blow painting art», εικαστική δράση από το Εργαστήριο Ζωγραφικής KAΡΛΑΣ ART WORLD

«Ταξίδι στον χρόνο - γίνε χρονοταξιδιώτης και κράτησε τα δικά σου αναμνηστικά από την εποχή που θα
ταξιδέψεις», εργαστήρι περιπέτειας από το δημιουργικό βιβλιοπωλείο «Πράσινο σύννεφο»

«Εναέριες θαλασσινές κατασκευές», οικολογικό εργα-

ΓΩΝΊΑ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ
«Της μουσικής το παραμύθι», δραματοποιημένη διαδρα-

στική αφήγηση του ομώνυμου βιβλίου της Σπυριδούλας
Μπιρμπίλη.
Αφήγηση: Δανάη Μαρία Κοσμίδου.
Δραματοποίηση: Μαριάντζελα Κουνταρδά. Θεατρικό παιχνίδι: Μαριάντζελα Κουνταρδά, Στέλλα Σκουραδάκη.
Μουσική: Γιώργος Κορωνάκης και Μαρία Κυριακού.
Διοργάνωση: Παιδικές Βιβλιοθήκες και Τμήμα Θεατρικής
Αγωγής της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμαριάς

στήριο zero waste από τον «Μυστικό κήπο». Επιμέλεια:
Νέλλη Αφεντουλίδου

Μικρή σκηνή
7:30 μ.μ.

«Είμαστε για δέσιμο», εργαστήριο βιβλιοδεσίας από το

Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο Ν.Π. Λειβαδιώτης

«Πρόσκληση για τσάι σε ένα αστικό σπίτι της Σμύρνης», δημιουργικό εργαστήριο από την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα

«Ένα γράμμα για σένα», εργαστήριο για την επικοινωνία
και τη φιλία από την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα
«Σχεδία στην πόλη»

ΓΩΝΙΈΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
«Ώρα για σκάκι!», μαθήματα σκακιού από την Ένωση
Σκακιστών Καλαμαριάς
«Ας ξαναπαίξουμε!», παιχνίδια γρίφων και φαντασίας για
μικρούς και μεγάλους από την ομάδα Λαλα land
«Το μικρό μας Τσίρκο», εργαστήριο τσίρκου, ζογκλερικών
και ακροβατικών από την ομάδα ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ
«Ένα ουράνιο τόξο με παιχνίδια», παιχνίδια κίνησης, δε-

ξιοτήτων και περιπέτειας από την ομάδα του InfinityGreece

«Messy Play με τους Ηehe, χαρά και δημιουργία για
όλες τις ηλικίες!», παιχνίδια με πηλό και φυσικά υλικά του
8

messy play από την Hehe – Messy Play

«Πετάω» της Γεωργ
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εμψυχωτή Γιάννη
Θεοδώρου.
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ΓΩΝΙΈΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ
«Τα παιχνίδια μας φέρνουν κοντά»,

Κυριακή
5 Ιουνίου,
11 π.μ. - 2 μ.μ.
Πλαζ Αρετσούς

εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης
Σχολικού υλικού

ΓΩΝΙΈΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
«Ώρα για σκάκι!», μαθήματα σκακιού από την Ένωση
Σκακιστών Καλαμαριάς
«Ας ξαναπαίξουμε!», παιχνίδια γρίφων και φαντασίας για
μικρούς και μεγάλους από την ομάδα Λαλα land

«Τα ρομπότ πάνε στην παραλία», εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής από την Robotixlab

«Το μικρό μας Τσίρκο», εργαστήριο τσίρκου, ζογκλερικών
και ακροβατικών από την ομάδα ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ

«Ταξίδι στο διάστημα», διαδραστικό εικαστικό πρόγραμμα

«Ιστιοπλόοι εν δράσει!», γνωριμία και τρόποι χειρισμού

από το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών ΑRT FACTORY.
Επιμέλεια: Τατιάνα Τριγώνη

σκάφους τύπου optimist από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

«Δημιουργώντας χρωματιστά ψάρια με αποτύπωμα», εικαστική δράση από το Εργαστήριο Ζωγραφικής
KAΡΛΑΣ ART WORLD

«Μυστήρια στα σύννεφα - γίνε εσύ ο ντετέκτιβ που θα
λύσει το μυστήριο», εργαστήριο φαντασίας από το δημιουργικό βιβλιοπωλείο «Πράσινο σύννεφο»

«Τικ τακ… ή πως κατασκευάζουμε ένα ρολόι τοίχου»,

δημιουργικό εργαστήριο από την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα

«Κατασκευάζω το δέντρο που μιλά», εργαστήριο κατασκευής κούκλας από την ΧΑΝ Καλαμαριάς και το κουκλοθέατρο της Χριστίνας Μπήτιου

Μικρή σκηνή
11:30 π.μ.

«Ο κλεφτοπαραμυθάς
δράκος», της Ελισάβετ Τάρη,

διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση.
Τα παιδιά του παιδικού σταθμού
Νέα Αγωγή αποδίδουν διαδραστικά και θεατρικά το παραμύθι
με την καθοδήγηση της συγγραφέα, των εκπαιδευτικών κα του
θεατρικού εμψυχωτή Γιάννη
Θεοδώρου

Μικρή σκη
νή
12:30 μ.μ.
«Το πάρτυ

σ
και ο κυρ το δάσος
λύκος»,
παράστα

10

ση κ
από το Κο ουκλοθεάτρου
υκλοθέατ
ρο της
Χριστίνα
Μπήτιου
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Κυριακή
5 Ιουνίου,
6 - 9 μ.μ.

Πλαζ Αρετσούς

ΓΩΝΙΈΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ
«Τα παιχνίδια μας φέρνουν κοντά»,

εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Μουσείο Σχολικής Ζωής
και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού υλικού

«Τα ρομπότ πάνε στην παραλία», εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής από την Robotixlab

«Ταξίδι στο διάστημα», διαδραστικό εικαστικό πρόγραμμα

από το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών ΑRT FACTORY.
Επιμέλεια: Τατιάνα Τριγώνη

ΓΩΝΊΑ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ
«Πράσινη πόλη!», εμπνευσμένοι από τα έργα της Άννας
Παπαδοπούλου γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος παίζοντας θέατρο μαζί με τα παιδιά!
Με τη θεατρολόγο Μαριάντζελα Κουνταρδά και τις βιβλιοθηκονόμους Δανάη Μαρία Κοσμίδου και Στέλλα Σκουραδάκη.
Διοργάνωση: Παιδικές Βιβλιοθήκες και Τμήμα Θεατρικής
Αγωγής της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμαριάς.

«Blow painting art», εικαστική δράση από το Εργαστήριο Ζωγραφικής KAΡΛΑΣ ART WORLD

«Πολύχρωμα στεφάνια με ύφασμα φτιαγμένα!», οικολογικό εργαστήριο zero waste από τον «Μυστικό κήπο».
Επιμέλεια: Νέλλη Αφεντουλίδου

«Ταξίδι στον χρόνο - γίνε χρονοταξιδιώτης και κράτησε τα δικά σου αναμνηστικά από την εποχή που θα
ταξιδέψεις», εκπαιδευτικό εργαστήριο από το δημιουργικό
βιβλιοπωλείο «Πράσινο σύννεφο»

«Είμαστε για δέσιμο», εργαστήριο βιβλιοδεσίας από το
Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο Ν.Π. Λειβαδιώτης
«Φτιάχνουμε κούκλες από κουμπί!», δημιουργικό εργαστήριο από την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα

ηνή
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«Καλοκαιρινά ταξίδια», εικαστικό εργαστήριο από το
ΚΔΑΠ «Όμορφος κόσμος της χαράς»

ΓΩΝΙΈΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
«Ώρα για σκάκι!», μαθήματα σκακιού από την Ένωση
Σκακιστών Καλαμαριάς
«Το μικρό μας Τσίρκο», εργαστήριο τσίρκου, ζογκλερικών
και ακροβατικών από την ομάδα ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ
«Ένα ουράνιο τόξο με παιχνίδια», παιχνίδια κίνησης, δε-

ξιοτήτων και περιπέτειας από την ομάδα του InfinityGreece

«Messy Play με τους Ηehe, χαρά και δημιουργία για
όλες τις ηλικίες!», παιχνίδια με πηλό και φυσικά υλικά του
messy play από την Hehe – Messy Play

«Ιστιοπλόοι εν δράσει!», γνωριμία και τρόποι χειρισμού

σκάφους τύπου optimist από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης
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ΣYNTEΛEΣTEΣ
(με αλφαβητική σειρά)

ΜΟΥΣΕΊΑ – ΦΟΡΕΊΣ – ΟΜΆΔΕΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
AΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Art Factory - Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών
Διάπλους εκδόσεις
Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων
Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
Ηehe - Messy Play
Θάνου Ανθή, Μακρής Αλέξανδρος – αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με
συνοδεία ζωντανής μουσικής
InCommOn
InfinityGreece ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο Ν. Π. Λειβαδιώτη
Καρακαλπακίδης Γιάννης - σολίστ μπάσου
ΚΑΡΛΑΣ ART WORLD – εργαστήριο ζωγραφικής
ΚΙΡΚΟ - ομάδα Τσίρκου
Kουκλοθέατρο της Χριστίνας Μπήτιου
Κρουστόφωνο
Λαλα land
Λάττα Γεωργία - συγγραφέας
ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ
Μελωμύθι – Πέννυ Αβραμπέκη & Δημήτρης Τριχάκης
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού υλικού
Μυστικός κήπος - Σύλλογος Πολιτών
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης
Όμορφος κόσμος της χαράς - KΔΑΠ
Παιδικές Βιβλιοθήκες Δήμου Καλαμαριάς
Παιδικός σταθμός «Νέα Αγωγή»
Παιχνιδιάτορες του Πύργου - Ομάδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Παρένθεσις
Robotixlab, εκπαιδευτική ρομποτική
Σταυριανή Κωτούλα, εικαστικές κατασκευές
Σταυρίδης Θάνος – σολίστ ακορντεόν
Τάρη Ελισάβετ – συγγραφέας
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
Τμήμα Θεατρικής Αγωγής της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμαριάς
Το Πράσινο Σύννεφο - δημιουργικό βιβλιοπωλείο
Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς
Χ.Α.Ν.Θ. - παράρτημα ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Χορωδία του «Ασύλου του παιδιού»

Eπιμέλεια εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και
εμψυχωτικών δράσεων:
Σχεδία στην πόλη - Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα
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Διοργάνωση-Παραγωγή:
Δήμος Καλαμαριάς
Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Τουρισμού &
Διεθνών Σχέσεων

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και την υποστήριξη

Ενωμένες Κοινωνίες των
Βαλκανίων

2022
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ

