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10.00-14.00 

Έκθεση  Περίπτερα φορέων για πληροφορίες, αναμνηστικά δώρα και 

αλληλεπίδραση με τους φορείς. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Give Peace a Chance 

 

Ένα διασκεδαστικό δημιουργικό εργαστήρι εμπνευσμένο από το κίνημα 

των hippies της δεκαετίας του '60. Tα παιδιά φτιάχνουν όμορφα κολιέ 

(«χαϊμαλιά») ή διακοσμητικά με το σήμα της ειρήνης και γίνονται για λίγο 

σύγχρονοι χίπηδες που πολεμούν για την αγάπη και την ειρήνη. 

Τα Πολύχρωμα 

Περιστέρια της 

Δημοκρατίας 

 

Το περιστέρι σύμβολο της Ειρήνης, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, 

γίνεται ο καμβάς πάνω στον οποίο τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα δικά 

τους έργα τέχνης, ερχόμενα σε επαφή με τις έννοιες της Ειρήνης, της 

Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Ελπίδας και της Αγάπης, σε διάφορες 

Ευρωπαϊκές γλώσσες. 

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 

Από τη λαϊκή προφορική παράδοση των λαών της Ευρώπης, αφηγούμαστε παραμύθια, μύθους και θρύλους που 

εξυμνούν την Ειρήνη και την Ελευθερία. Μια πρωτότυπη σειρά αφηγήσεων που συνδυάζει το ζωντανό προφορικό 

λόγο, τη μουσική και την τέχνη των comics. Όσο η αφήγηση προχωρά, ένας σκιτσογράφος σχεδιάζει μια μεγάλη 

σελίδα comic και ζωντανεύει την ιστορία μπροστά στα μάτια των παιδιών, ενώ άλλοτε στη μικρή, χειροποίητη, 

ξύλινη σκηνή του «Θεάτρου από Χαρτί» ξεδιπλώνονται τα παραμύθια καθώς οι εικόνες - όλες ζωγραφισμένες στο 

χέρι - διαδέχονται η μία την άλλη. Ένας ολόκληρος κόσμος ζωντανεύει σε μια δράση γεμάτη λόγο, εικόνες, χρώματα 

και μουσική. 

10.30-11.50 «Γλώσσα των 

βατράχων» 

Ένα αγόρι αποφασίζει να μάθει τη γλώσσα των βατράχων ενώ όλοι τον 

κοροϊδεύουν. Τελικά με αυτή τη γνώση σώζει τη βασιλοπούλα. 

Αφήγηση: Ελληνικά  

Συμμετέχουσες γλώσσες: Τσεχικά, Γεωργιανά, Ελληνικά            

12.00-12.20 «Ο ποντικός και η 

θυγατέρα του» 

Ο βασιλιάς ποντικός θέλει να παντρέψει την κόρη του με τον πιο 

σπουδαίο πάνω στον κόσμο. Πάει από τον ήλιο στο σύννεφο κ.ο.κ. 

μέχρι που ανακαλύπτει ότι το σπουδαιότερο πράγμα είναι να είσαι ο 

εαυτός σου. 

Αφήγηση: Ελληνικά  

Συμμετέχουσες γλώσσες: Νορβηγικά, Ιταλικά, Αγγλικά      

12.30-12.50 «Κορίτσι και Βοριάς» 

Όταν ο Βοριάς παίρνει το αλεύρι του κοριτσιού εκείνη πάει να τον βρει. 

Αυτός της χαρίζει μαγικά δώρα αλλά κάποιος της τα κλέβει στο δρόμο. 

Αλλά για όλα υπάρχει λύση. 

Αφήγηση: Ελληνικά  

Συμμετέχουσες γλώσσες: Γερμανικά (Γερμανία), Κυπριακή 

διάλεκτος      

13.00-13.20 «Ο Καμπουράκος» 

Ένας καμπούρης που προσπαθεί να κερδίσει την αγαπημένη του 

βρίσκει ό,τι χρειάζεται αφού μαθαίνει στα ξωτικά το τραγούδι με τις μέρες 

της εβδομάδας.  

Αφήγηση: Ελληνικά 

Συμμετέχουσες γλώσσες: Ισπανικά, Σουηδικά       



 

 

13.30-13.50 «Πλατς!» 

Ένας ποντικός ακούει ένα πλατς και νομίζει ότι έρχεται κάποιο τρομερό 

τέρας. Σκορπά τον πανικό στο δάσος μέχρι όλοι να καταλάβουν την 

παρεξήγηση.   

Αφήγηση: Ελληνικά  
Συμμετέχουσες γλώσσες: Ρουμανικά, Πολωνικά, Γερμανικά 

(Αυστρία)  


