
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»



Τετάρτη 18/6: Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΧΗΜΟΥ
Εργαστήρι για την ομορφιά. Ματίνα Αναγνωστοπούλου, 11+ 
Κάνοντας μία χρονογραμμή ομορφιάς βλέπουμε πώς με το πέρασμα του 
χρόνου αλλάζουν οι αντιλήψεις. Φέρτε φωτογραφίες από περιοδικά, βιβλία, 
κ.ά. που θεωρείτε πως δείχνουν το όμορφο και το άσχημο της εποχής, όχι 
μόνο της σημερινής. Συμμετοχή στο 2284028233 με σειρά προτεραιότητας, 
18:30 – 20:30

Παρασκευή 20/6: Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 
Εργαστήρι αφήγησης, Αυγή Καλογιάννη, 6-12 ετών. Θα μάθουμε την τέχνη 
της αφήγησης χρησιμοποιώντας τη φαντασία μας….και σκαρώνουμε 
διάφορες άλλες ιστοριομπερδεψοδουλειές!! 18:30 – 20:30

Δευτέρα 23/6:  Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑ 
Εργαστήρι αφήγησης,  Μαίρη Σκαφτούρου,  5-7 ετών. Διαβάζουμε ιστορίες, 
ζωγραφίζουμε με τον δικό μας μοναδικό τρόπο και στη συνέχεια βάζουμε τα 
γεγονότα στη σωστή σειρά….ή και όχι! 
11:00 – 13:00

Πέμπτη 26/6: Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ
Φιλοσοφικό εργαστήρι. Φωτεινή Θεοδωροπούλου & Ματίνα 
Αναγνωστοπούλου,  11+  Διαβάζουμε το βιβλίο «Ο μικρόθ πρίγκιπαθ» 
και απαντάμε σε  διάφορα φιλοσοφικά ερωτήματα αναπτύσσοντας τη 
δεξιότητα της σκέψης, του προβληματισμού και της έκφρασης.
11:00 – 13:00

Πέμπτη 3/7:  ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 
Εικαστικό εργαστήρι. Χρυσούλα Κοσμά,  8-12 ετών.
Ζωγραφίζουμε και κάνουμε κολάζ, πάνω σε πολλά μέτρα χαρτί, τοπία της 
γης και τοπία του ουρανού και  ενώνουμε γη και  ουρανό με όλα τα μέσα 
που έχει εφεύρει ο άνθρωπος: αερόστατα, αεροπλάνα, διαστημόπλοια, 
σκάλες, πύραυλους, φτερά….!! Κόψτε και φέρτε εικόνες από όλα τα 
προηγούμενα! Συμμετοχή στο2284028233, με σειρά προτεραιότητας.  10:00 
– 12:00

Παρασκευή 4/7: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ
Ο χάρτης όπως τον ξέραμε….αλλά, αλλιώς! Άννα-Μαρία Μοστράτου, 7+
Με μαγικούς και φανταστικούς τρόπους θα ενώσουμε όλους τους 
αντίθετους κόσμους της φετινής Καλοκαιρινής Εκστρατείας! 
18:30 – 20:30



Τρίτη 8/7: Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΥ. Κλειώ Κουνδουράκη - 
Φωτεινή Θεοδωροπούλου, 6-12 ετών. Διαβάζουμε, ζωγραφίζουμε, συνθέτουμε 
και τραγουδάμε για τα άγρια τέρατα….
τα οποία μπορεί να είμαστε και εμείς!!  11:00 – 13:00

Πέμπτη 10/7:  ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ!!
Οικολογικό εργαστήρι. Άλκηστη Αρχιμανδρίτη, 8-12 ετών. Με πολλή φαντασία 
και γέλιο, μέσα από παιχνίδια που θα δημιουργήσουμε μαζί, ανακαλύπτουμε 
έναν κόσμο αντιθέτων που ορίζουν το φυσικό μας περιβάλλον. Στις 10:00 – 
12:00 στην πλατεία  «Μαντώ Μαυρογένους».

Πέμπτη 17/7: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ
Ο χάρτης όπως τον ξέραμε….αλλά, αλλιώς!! Ασπασία Δραγάτη & Άννα 
Φραγκούλη,  7+  Με μαγικούς και φανταστικούς τρόπους θα ενώσουμε όλους 
τους αντίθετους κόσμους της φετινής Καλοκαιρινής Εκστρατείας! 
11:00 – 13:00

Παρασκευή 18/7: Η ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΑ, 
Εργαστήρι φωτογραφίας. Αντώνης Αρκουλής, 11+ Με τη βοήθεια και την 
καθοδήγηση του φωτογράφου μας θα πάρουμε φωτογραφίες με οπτική από 
πάνω προς τα κάτω και με οπτική από κάτω προς τα πάνω. Πώς φαίνονται τα 
πράγματα στη μια και στην άλλη περίπτωση; 18:30 – 20:30 

Τετάρτη 23/7: ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργαστήριο φυσικής για το φως και το σκοτάδι. Ειρήνη Φραγκούλη & 
Ασπασία Δραγάτη,  8-12 ετών. Ανοίγουμε το βαλιτσάκι με τα όργανα 
φυσικής και πειραματιζόμαστε με το φως και το σκοτάδι, το μέσα και το έξω, 
το πραγματικό και το φανταστικό, το φυσικό και το τεχνητό.
Ζωγραφίζουμε, κόβουμε, φωτίζουμε, σκιάζουμε…!! 18:30 – 20:30

Παρασκευή 25/7: ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ!! μουσικό εργαστήρι με τη μέθοδο Orff. 
Μαρουλία Κοντού, 5-7 ετών. Ένα διαφορετικό εργαστήρι μουσικής 
με πολλά όργανα και πολλή φασαρία!! Δηλώστε συμμετοχή στο 2284028233 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 18:30 – 20:30

Τρίτη 29/7: ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ!! μουσικό εργαστήρι με τη μέθοδο Orff. 
Κων/να Ανδρεάκου, 7+ Ένα διαφορετικό εργαστήρι μουσικής 
με πολλά όργανα και πολλή φασαρία!! Δηλώστε συμμετοχή στο 2284028233 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 10:00 – 12:00



Πέμπτη 31/7: ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ
Εργαστήρι για την ανάγνωση. Φρόσω Σπανού, 7+  Μέσα από αντίθετες λέξεις 
και έννοιες θα ανακαλύψουμε τα καινούρια βιβλία της βιβλιοθήκης και θα 
αφήσουμε τη φαντασία μας να καλπάσει! 11:00 – 13:00 

Παρασκευή 1/8: ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
Εργαστήρι αφήγησης. Μοσχούλα Μαρμαρά, 8-12 ετών. Πρώτα τα γέλια, 
ύστερα τα κλάματα! Παίζουμε το παιχνίδι του διακόπτη γέλιου 
και αφηγούμαστε πραγματικές ή φανταστικές ιστορίες δακρύων. 
19:30 – 21:30

Παρασκευή 8/8: ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ!! μουσικό εργαστήρι με τη μέθοδο Orff. 
Γιώργος Πλουμίδης, 7-15 ετών. Ένα διαφορετικό εργαστήρι μουσικής 
με πολλά όργανα και πολλή φασαρία!! Δηλώστε συμμετοχή στο 2284028233 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 19:30 – 21:30

Τρίτη 26/8: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ
Ο χάρτης όπως τον ξέραμε….αλλά, αλλιώς!! Άννα Φραγκούλη & Μαίρη 
Σκαφτούρου  7+  Με μαγικούς και φανταστικούς τρόπους θα ενώσουμε όλους 
τους αντίθετους κόσμους της φετινής Καλοκαιρινής Εκστρατείας! 
10:00 – 12:00

Πέμπτη 28/8: ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ!! μουσικό εργαστήρι με τη μέθοδο Orff. 
Νίκος Γιανναράκης, 7-15  ετών. Ένα διαφορετικό εργαστήρι μουσικής 
με πολλά όργανα και πολλή φασαρία!! Δηλώστε συμμετοχή στο 2284028233 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 10:00 – 12:00

Παρασκευή 5/9: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ
Ο χάρτης όπως τον ξέραμε….αλλά, αλλιώς!! Δήμητρα Τζιοβίλη, 7+  Με 
μαγικούς και φανταστικούς τρόπους θα ενώσουμε όλους τους αντίθετους 
κόσμους της φετινής Καλοκαιρινής Εκστρατείας! 
19:00 – 21:00

Τετάρτη 10/9: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
Χριστίνα Δαματοπούλου,  6+ Ελάτε να γνωρίσουμε τα καινούρια βιβλία της 
βιβλιοθήκης παίζοντας παντομίμα, ξεφυλλίζοντας σελίδες και εικόνες. 18:30 - 
20:30  


