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Φίλες και φίλοι,

Στην περιοχή μας, στη μεγάλη μας γειτονιά των Βαλκανίων, στο σταυροδρόμι της 

ιστορίας και των πολιτισμών, σ’ αυτό το ευαίσθητο από γεωπολιτικής στρατηγικής 

ευρωπαϊκό χώρο, εδώ που οι εξελίξεις δεν σταματούν να τρέχουν, κάθε μέρα και 

περισσότερο αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος των ανθρώπων και των κοινωνιών 

που καλούνται, μέσα από την καθημερινότητά τους, να παραμείνουν θεματοφύ-

λακες, υπερασπιστές και εγγυητές της ειρήνης, της φιλίας και της αρμονικής συνύπαρξης των λαών 

και της νεολαίας.

Αυτές ακριβώς τις αξίες και τα ιδανικά υπηρετούμε με συνέπεια και προσήλωση στο δήμο μας, μέσα 

από το μεγάλο θεσμό της «Βαλκανικής Πλατείας», που φέτος διοργανώνεται για 20ή συνεχή χρονιά. 

Σ’ αυτήν την πλατεία ανταμώνουμε οι λαοί των Βαλκανίων, οι πολιτισμοί και οι παραδόσεις, συναφου-

γκραζόμαστε ο ένας τις αγωνίες του άλλου, και όλοι μαζί στέλνουμε το μήνυμα της ειρήνης και της 

φιλίας, μέσα από την αλληλοκατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Στο δήμο μας επιμένουμε να ορθώνουμε τη φωνή μας ενάντια σε φωνές διχασμού, ξενοφοβίας και μι-

σαλλοδοξίας. Εμείς αγωνιζόμαστε -και θα αγωνιζόμαστε- με κάθε τρόπο για την αρμονική συνύπαρξη 

των λαών, τη συνεργασία, την ανάπτυξη και την ευημερία, προσφέροντας χώρο δράσης στη νεολαία 

των Βαλκανίων που μπορεί να αναπτύξει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο στην εμπέδωση και 

εμβάθυνση κλίματος ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας.

Κι ένα τέτοιο διαχρονικό εφαλτήριο και πεδίο δράσης είναι η «Βαλκανική Πλατεία», στην οποία και φέ-

τος θα συναντηθούν μουσικές και τραγούδια, εικαστικές δημιουργίες και παραδόσεις, επεκτείνοντας 

και ενισχύοντας διαρκώς τον καμβά της φιλίας.

Ένα τέτοιο ισχυρό μήνυμα θα στείλουμε και φέτος όλοι μαζί…

Σίμος Δανιηλίδης 

Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών



Νεάπολη - Πλατεία Ειρήνης (Ρολόι) - 7 μ.μ. 
Προάγγελος 

Χορευτές από όλα τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων του δήμου Νεάπολης-Συκεών  
θα παρελάσουν στους δρόμους της Νεάπολης συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων 
και θα φτάσουν στην πλατεία Ειρήνης για να στήσουν ένα παραδοσιακό γλέντι!

Πάρκο Αναγεννήσεως -  9 μ.μ.
Παράσταση Καραγκιόζη από το Σκιοθέατρο Αγαπίου

ΚΥΡΙΑΚΗ

1
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Συμμαχικά Κοιμητήρια (επί της οδού Λαγκαδά) – 9 μ.μ.
Συναυλία με τους Μαρία Φαραντούρη και Βασίλη Λέκκα

Δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μας ταξιδεύουν με τα ωραιότερα τραγούδια των μεγαλύτερων 
Ελλήνων συνθετών, των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Λοΐζου, Γιάννη Μαρκόπουλου, Σταύρο Ξαρ-

χάκου, Γιάννη Σπάθα, κ.ά.

Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως.

ΔΕΥΤΕΡΑ
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ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Εκθεσιακός χώρος, περιοχή Στρεμπενιώτη 
Έκθεση Φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Λέσχη «ΟΨΕΙΣ»

Η Φωτογραφική Λέσχη «Όψεις» δημιουργήθηκε το Μάιο του 1994 από  φωτογράφους της 
τότε Φωτογραφικής Ομάδας Σταυρούπολης και λειτουργεί στο Δήμο Παύλου Μελά με την 
υποστήριξή του. Σήμερα αποτελεί ένα χώρο αναζήτησης και δημιουργίας που δίνει τη δυνα-
τότητα σε νέους φωτογράφους να βρουν δρόμους έκφρασης και επικοινωνίας μέσα από τη 
φωτογραφία και την τέχνη γενικότερα. Παράλληλα προωθεί και καλλιεργεί τη δημιουργική 
φωτογραφία μέσα από σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδόσεις συνεισφέροντας στη γενικό-
τερη φωτογραφική παιδεία.
Εγκαίνια έκθεσης 8 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ
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Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ. 
Συναυλία με την Ματούλα Ζαμάνη
Support group «Belonoga» (Βουλγαρία)

Η Ματούλα Ζαμάνη και οι γοργόνες του γιαλού θα μας 
παρουσιάσουν τα νέα άσματα, αλλά και ιστορίες ερωτι-
κής καταφρόνιας, φυσιολατρικής ραστώνης, νησιωτικού 
πεφωτισμού, συγκαθιστά του μόχθου και του ρομαντι-
σμού, δημοτικά darkjapan της περηφάνιας, πονήματα 
του ποιητή εκ Μεταξοχωρίου και άλλα ηδονικά της κα-
λοσύνης του καιρού. 

Το μουσικό σχήμα «Belonoga» δημιουργήθηκε από 
τη συνεργασία της   Gergana Dimitrova από τους «The 
Mystery of the Bulgarian Voices»  και του  συνθέτη  Alex 
Nushev.   Η μουσική τους αποτελεί συνδυασμό αρχέγο-
νων αλλά και σύγχρονων βαλκανικών μουσικών στοιχεί-
ων   που μεταφέρει τον ακροατή σε ένα μουσικό κόσμο 
χωρίς σύνορα. 

Γενική είσοδος 10 €



ΤΕΤΑΡΤΗ
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Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ. 
Συναυλία με τους BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA

Οι BGBO είναι ένα διεθνές σύνολο μουσικών με έδρα την Βαρκελώνη που ξυπνά το ενδιαφέ-
ρον του κοινού σε όλη την Ευρώπη μέσω των αυθεντικών διασκευών τους σε παραδοσιακές 
μουσικές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και των Μεσογειακών ακτών. Ένα σύνολο πο-
λυπολιτισμικών μουσικών παραδόσεων που ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια και θρέφεται καλ-
λιτεχνικά από το αποτύπωμα των διαφορετικών πληθυσμών που έχουν ζήσει μέσα σε αυτά. 
Οι BGBO είναι οι: Sandra Sangiao (φωνητικά, Καταλονία), Mattia Schirosa (ακορντεόν, Ιταλία)  
Julien Chanal (κιθάρα, Γαλλία),  Ivan Kovacevicc (μπάσο, Σερβία), Stelios Togias (κρουστά, Ελ-
λαδα), Dani Carbonell (κλαρινέτο, Ισπανία) και Olexander Sora (βιολί, Ουκρανία).

Γενική είσοδος 5 €



Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ. 
Συναυλία με τους Anxhela Peristeri - Ylli Baka (Αλβανία)

Η Anxhela Peristeri είναι μια νέα  ιδιαίτερα δημοφιλής ερμηνεύτρια της σύγχρονης αλβανι-
κής μουσικής σκηνής. Γνωστή τόσο για την αξιόλογη φωνή της, όσο και για την εκθαμβωτική 
σκηνική παρουσία της και τα υπέροχα τραγούδια της που φέρουν τις υπογραφές καταξιωμέ-
νων δημιουργών. Με ακαδημαϊκές σπουδές στην Αθήνα και συμμετοχές σε διάφορα φεστι-
βάλ και διαγωνισμούς και συνεργασίες  με διεθνείς ερμηνευτές, όπως ο Βραζιλιάνος Marcus 
Marchado, αποκόμισε βραβεία, αναγνώριση και πλούσια δισκογραφία.  Οι ερμηνείες της χα-
ρακτηρίζονται απόλυτα προσωπικές και διαθέτουν δύναμη, πειστικότητα και πλούσιο συναί-
σθημα.  
Ο παλιός γνώριμος Ylli Baka από τις πλέον  αναγνωρισμένες και αγαπημένες λαϊκές φωνές της 
αλβανικής μουσικής σκηνής, μας επισκέπτεται για μια ακόμα φορά  υποσχόμενος μια μοναδι-
κή αξέχαστη μουσική βραδιά.

ΠΕΜΠΤΗ
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Γενική είσοδος 3 €



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Γενική είσοδος 10 €

Εκθεσιακός χώρος, περιοχή Στρεμπενιώτη - 7 μ.μ. 
Βραδιά ποντιακής γευσιγνωσίας

Δοκιμάζουμε παραδοσιακές συνταγές από τον Πόντο με τη συνοδεία ποντιακής μουσικής και 
χορών. Ο μάγειρας Θόδωρος Κουνατίδης θα μας μυήσει στα μυστικά της ποντιακής κουζίνας.

Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ. 
Συναυλία με την Γλυκερία και την Μελίνα Ασλανίδου

Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, σε μία κορυφαία μουσική συνάντηση επί σκηνής! 
Παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό, αυθεντικό, και ιδιαίτερα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τις με-
γαλύτερες επιτυχίες τους, αλλά και αγαπημένα τραγούδια – σταθμούς σημαντικών Ελλήνων 
δημιουργών.



Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ. 
Συναυλία Γιάννης Αγγελάκας & 100°C

Ετοιμαστείτε για μια αληθινή γιορτή με μουσικές και στίχους που αγαπάμε. Που μας κρατούν 
συντροφιά από τις Τρύπες μέχρι και σήμερα. Δημιουργικός, ανατρεπτικός και ανήσυχος, μετα-
τρέπει κάθε συναυλία σε μια ηχητική έκρηξη γεμάτη ένταση, αμεσότητα, νεύρο και ρυθμό, σε 
πλήρη συντονισμό με το κοινό. 
Το ίδιο ανήσυχοι και ανατρεπτικοί και οι μουσικοί της μπάντας των 100°C που μαζί του πάνω 
από τρία χρόνια τώρα, πειραματίζονται, ηχογραφούν, γελάνε και ταξιδεύουν. 

Τους 100°C αποτελούν οι: Λαμπρινή Γρηγοριάδου στην ακουστική κιθάρα, Αλέξης Αρχοντής 
στα τύμπανα, Γιάννης Σαββίδης στην ηλεκτρική κιθάρα, Γιώργος Αβραμίδης στην τρομπέτα, 
James Wylie στο σαξόφωνο, ενώ τον τελευταίο χρόνο στην παρέα μπήκε και ο Ηλίας Μπαγλά-
νης στα πλήκτρα. 
Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Γιώργος Ταχτσίδης.

Support group Rockband του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης -Συκεών. 
Νεανικό μουσικό σύνολο από μαθητές διάφορων τμημάτων του Ωδείου με σκοπό τη μουσι-
κή συνεργασία τους στο πλαίσιο του rock εργαστηρίου. Οι μαθητές έχουν καταφέρει να χτί-
σουν ένα ποικίλο ροκ πρόγραμμα με διαχρονικές επιτυχίες αλλά και αφιερώματα σε θρυλικά 
γκρουπ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια, διδασκαλία και διεύθυνση έχει ο καθηγητής Ηλεκτρι-
κής-Ακουστικής κιθάρας Νίκος Μπαλλής.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Γενική είσοδος 10 €



Εκθεσιακός Χώρος, περιοχή Στρεμπενιώτη - 7 μ.μ. 
Ημέρα Κύπρου

Γνωρίζουμε τη μεγαλόνησο  μέσα από μουσικές,  χορούς και παραδοσιακά εδέσματα.
Σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Β. Ελλάδος.

Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ. 
Συναυλία με τους Δημήτρη Μπάση - Κώστα Καραφώτη

Ο γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, Δημήτρης Μπάσης με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του 
και την ιδιαίτερη ερμηνεία του συναντιέται επί σκηνής με τον Κώστα Καραφώτη, έναν από 
τους σημαντικότερους λαϊκούς καλλιτέχνες της νέας γενιάς, για να  μας προσφέρουν ένα ποιο-
τικό και ταυτόχρονα άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, κέφι και αλήθεια.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Γενική είσοδος 5 €





Εργαστήρια  7 μ.μ. - 9 μ.μ. 

• Εργαστήρι Θεάτρου Σκιών  από τον Αγάπιο Αγαπίου 
Μέσα στο εργαστήριο τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή τέχνη του Θεάτρου Σκιών.
• Κατασκευή βεντάλιας. 
Κατασκευάζουμε βεντάλιες από ανακυκλώσιμα υλικά.
Επιμέλεια εργαστηρίου: Μιλένα Ρουσίνοβα
•  «Ο κυρ σιμιγδαλένιος και η παρέα του!», εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. 
Φτιάχνουμε χαλβά σιμιγδαλένιο ακούγοντας το παραμύθι 
του σιμιγδαλένιου και ιστορίες από την Λωξάντρα!!
Επιμέλεια εργαστηρίου: Σταυρούλα Κωτούλα.
• Σκάκι.
Παίζουμε σκάκι με τη Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπο-
λης.
(www.sykiesches.blogspot.gr) 
• Εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτικής με την ομάδα
ROBOT SET GO.
«Συλλογή διαστημικών βράχων από τον πλανήτη Άρη με τη 
βοήθεια ρομπότ»
• «Παίζοντας με τις αισθήσεις!», αισθητηριακά παιχνίδια 
(Messy play)  για παιδιά 2-4 ετών με τους γονείς.
Κανέλα ή γαρύφαλλο, πικρό ή γλυκό, ζεστό ή κρύο, απαλό 
η σκληρό, δυνατά ή σιγανά, κοντά ή μακριά; Αυτά τα ερωτήματα θα εξερευνήσουμε με δια-
σκεδαστικό και βιωματικό τρόπο έχοντας μαζί μας πολλά υλικά, κατάλληλα και ασφαλή για τα 
παιδιά.  Και αν λερωθούμε; Δεν πειράζει! Γιατί είναι όμορφο να ανακαλύπτουμε τον κόσμο με 
τις αισθήσεις μας!

«Κόκκινη κλωστή δεμένη στο τραγούδι τυλιγμένη», παιδικά παραμυθο-
τράγουδα από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-
Συκεών, 8:30 μ.μ. 

Τραγούδια βγαλμένα από το όνειρο θα φωτίσουν την καλοκαιρινή αυτή νύχτα και θα αφυ-
πνίσουν τον ονειροπόλο μας εαυτό. Τραγουδάμε με την ψυχή μας, ακούστε με τη δική σας. 
Κατάλληλο για παιδιά όλων των ηλικιών.
Διδασκαλία: Δήμητρα Κατιώνη,
Ενορχήστρωση: Πάνος Κοσμίδης.

ΤΡΙΤΗ
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Εργαστήρια  και ομαδικά παιχνίδια 7 μ.μ. - 9 μ.μ.

• Δημιουργίες με πηλό και ανακυκλώσιμα υλικά από το Σύλλογο Μορφογέννεσις.
Δίνουμε ζωή σε αντικείμενα δημιουργώντας με ανακυκλώσιμα υλικά και παίζοντας με τον 
πηλό. 
• «Λαχταριστές βάφλες με μερέντα!», Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
Επιμέλεια εργαστηρίου: Σταυρούλα Κωτούλα.
• «Καδράκια φθινοπωρινά» εργαστήρι κατασκευών από το Εργαστήρι χωρίς Σύνορα 
Με ανακυκλώσιμα υλικά και φύλλα δέντρων τα παιδιά συνθέτουν ένα όμορφο φθινοπωρινό 
κάδρο.  
• Παιχνίδια περιπέτειας από το 6ο Σύστημα Προσκόπων Νεάπολης.
• Σκάκι.
Παίζουμε σκάκι με τη Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης.
(www.sykiesches.blogspot.gr)

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», θεατρική παράσταση από το Κ.Θ.Β.Ε.  9 μ.μ. 

Η σύντομη θεατροποιημένη εκδοχή του παραμυθιού «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» σε σκη-
νοθετική επιμέλεια της Αννης Τσολακίδου, με στοιχεία παντομίμας και κούκλες, αντιμετωπίζει 
το κλασικό παραμύθι  ως μια παραβολή για την ανάγκη οποιουδήποτε περνά μια δυσκολία να 
συμφιλιωθεί με αυτήν προκειμένου να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα, να την νικήσει 
και να βγει από αυτήν την περιπέτεια πιο δυνατός.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Εργαστήρια  και ομαδικά παιχνίδια 7 μ.μ. - 9 μ.μ. 

• Δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά από το Σύλλογο ΤΕΧΝΗΕΣΣΑ.  
• «Κοσμήματα και βραχιολάκια!», εργαστήρι κοσμήματος από τη Σχεδία στην Πόλη.
Τα παιδιά θα μάθουν τεχνικές κατασκευής κοσμημάτων, με δεσίματα και κουμπώματα. Θα 
χρησιμοποιήσουν χάντρες, κουμπιά, κορδόνια, κορδέλες, μικρά υφάσματα αλλά και κάποια 
άχρηστα υλικά για να φτιάξουν δαχτυλίδια, κολιέ και βραχιόλια!
• «Η πόλη μας από ψηλά!», εικαστικό εργαστήρι με την εικαστικό Σταυρούλα Κωτούλα 
Φτιάχνουμε όμορφα αερόστατα από χρωματιστά χαρτόνια βλέποντας την πόλη μας από 
ψηλά!
• Σκάκι.
Παίζουμε σκάκι με τη Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης. (www.sykiesches.blogspot.
gr)
• It’s fun park time!
Ένα ξύλινο λούνα παρκ με έξι (6) παιχνίδια στόχων (Nerf, κρίκοι, κύβοι, τρύπες, ψάρεμα, εκ-
κρεμές) θα περιμένει τα παιδιά να εξασκηθούν δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους. 

«Κοσμοναύτες», διαδραστική παράσταση σαπουνόφουσκας από την 
καλλιτεχνική ομάδα La Petite Marguerite  8:30 μ.μ. 

Με στοιχεία από το θέατρο, το χορό, την τέχνη της ακροβατικής και του θεάτρου δρόμου θα 
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα θεαματικό show γεμάτο τεράστιες σαπουνόφου-
σκες που ζωντανεύει και ενεργοποιεί τη φαντασία και το όνειρο!

ΠΕΜΠΤΗ

5
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Εργαστήρια  και ομαδικά παιχνίδια 7 μ.μ. - 9 μ.μ.

• Εργαστήρι κατασκευής κούκλας από την ομάδα JINX. 
Κατασκευάζουμε πάνινα ανθρωπάκια, σούπερ ήρωες και πριγκίπισσες από υλικά συμβατά 
προς τα παιδιά.
• «Φτιάχνουμε την πιο νόστιμη πίτσα στην πλατεία μας!», εργαστήρι μαγειρικής με τη Σταυ-
ριανή Κωτούλα. 
• «Ένα κλικ με τη φωτογραφική μου μηχανή»: εργαστήριο τεχνολογίας από τη Σχεδία στην 
Πόλη.
Τα παιδιά μαθαίνουν για την τέχνη της φωτογραφίας, γνωρίζουν παλιές μηχανές και φτιάχνουν 
τις δικές τους αυτοσχέδιες φωτογραφικές μηχανές  αλλά και ένα σούπερ «smartwatch» ρολόι 
για να είμαστε πάντα στην ώρα μας και στο κατάλληλο σημείο ως τέλειοι/ες φωτορεπόρτερς!
• Σκάκι.
Παίζουμε σκάκι με τη Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης. (www.sykiesches.blogspot.
gr)
• Mystery Games, παιχνίδια γρίφων και μυστηρίου με την ομάδα Λαλα land.

 «Ο Κύκλος», παράσταση τσίρκο 9 μ.μ. 

Ζογκλερικά κόλπα, ισορροπιστικά και ακροβατικά τρικ, σχοινοβασία και μονόκυκλο θα είναι 
εκεί για να μας διασκεδάσουν!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Εργαστήρια  και ομαδικά παιχνίδια 7 - 9 μ.μ. 

• «Παίζουμε με τις σκιές!», εργαστήρι κατασκευών από το Εργαστήρι χωρίς Σύνορα. 
Τα παιδιά φτιάχνουν με υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα κάθε σπιτιού μια μικρή σκηνή θεά-
τρου σκιών και μικρές φιγούρες με τις οποίες θα μπορούν να παίζουν τις δικές τους ιστορίες.

• «Μικρό ναυπηγείο!» εργαστήρι δημιουργικών κατασκευών από τη Σχεδία στην πόλη.
Τα παιδιά θα φτιάξουν μικρά καράβια διαφορετικών εποχών χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά: 
ξύλο, καραβόπανο, σχοινιά, καρφάκια, φελλούς, καλάμια  κ.ά. 
Το μικρό μας ναυπηγείο θα φιλοξενήσει πολλά και διαφορετικά πλεούμενα: από τις πρώτες 
σχεδίες ως τα ιστιοφόρα και τα μεγάλα επιβατικά πλοία και όλα θα είναι έτοιμα για να σαλπά-
ρουν σε λιμάνια μακρινά!
• «Ο καθηγητής πειραματίξ!», εργαστήρι πειραμάτων φυσικής και χημείας από τη Σχεδία 
στην Πόλη.
Με εύκολο και ασφαλή τρόπο θα μάθουμε μέσα από υλικά της καθημερινότητας σπουδαία 
μυστικά για τη φυσική και τη χημεία!
• Σκάκι.
Παίζουμε σκάκι με τη Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης. (www.sykiesches.blogspot.
gr)
• «Ώρα για παιχνίδι!», διαδραστικά παιχνίδια για γονείς και παιδιά.
Τα παιδιά μαζί με τους  γονείς τους θα διασκεδάσουν μέσα από μια σειρά παιχνιδιών με κινητι-
κές δοκιμασίες, γρίφους, παιχνίδια ετοιμότητας και ταχύτητας. Επιμέλεια: Σχεδία στην Πόλη. 

«Ο  Καραγκιόζης στην τηλεόραση»  9 μ.μ. 

Παράσταση Καραγκιόζη από το Σκιοθέατρο Αγάπιου Αγαπίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Εργαστήρια  και ομαδικά παιχνίδια 7 μ.μ. - 9 μ.μ.

• «Λουκουμάδες με μέλι κανέλα και χρωματιστή τρούφα!», εργαστήρι μαγειρικής με την 
Σταυριανή Κωτούλα.
• «Τα λάβαρα της φιλίας», εργαστήρι ζωγραφικής και χειροτεχνίας από τη Σχεδία στην Πόλη.
Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε πανί λάβαρα με τεχνικές στενσιλ με θέμα τη φιλία, αποτυπώνοντας 
με χρώματα το δικό τους μήνυμα. Το κάθε λάβαρο θα στερεωθεί σε ξυλάκι. Παράλληλα τα 
παιδιά θα συμμετέχουν και στη δημιουργία ενός τεράστιου λάβαρου που θα στολίσει το χώρο 
της Βαλκανικής Πλατείας.
• «Μια μολυβοθήκη κουκουβάγια!»  εργαστήρι δημιουργικών κατασκευών.
Τα παιδιά θα φτιάξουν πρωτότυπες μολυβοθήκες για να υποδεχθούν τη νέα σχολική χρονιά 
με τεχνικές κολλάζ και ντεκουπάζ. 
• Σκάκι.
Παίζουμε σκάκι με τη Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης. (www.sykiesches.blogspot.
gr)
• Face painting  από την ομάδα JINX.
• Εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτικής με την ομάδα ROBOT SET GO.
«Η Τιτανομαχία ζωντανεύει μέσα από την ρομποτική».

«Ο ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου,
θεατρική παράσταση 9 μ.μ. 

Η ιστορία του ράφτη που φτιάχνει τα πιο όμορφα και μοναδικά ρούχα με… λέξεις! Λέξεις που 
διαλέγει προσεκτικά από τα βιβλία που υπάρχουν στα ράφια του ραφείου του και κατορθώνει 
να μιλήσει στη ψυχή των παιδιών για τη φωτεινή δύναμη της γλώσσας, τη ζεστασιά της αγά-
πης, της επικοινωνίας και της συντροφικότητας, αλλά και για τη βαθιά εσωτερική ικανοποίηση 
που αντλεί όποιος κάνει τη δουλειά του με αγάπη και μεράκι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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