
 

 

 Έναρξη Summer Camp | 16-17.6 

Δύο εισαγωγικές ημέρες αρκούν για να μπούμε σε καλοκαιρινή διάθεσή και να πάρουμε μία 
πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει! Ώρα να γνωριστούμε και να διασκεδάσουμε! Μας 
περιμένουν οι ρυθμοί της φωτιάς, οι ήχοι του ανέμου, η ομορφιά των μαγικών χωραφιών κι ο 
χορός της βροχής! 

 

 1η εβδομάδα | Πόλη σαν τη Γη! | 20-24.6 

Η Γη και η σταθερότητά της, το χώμα κι η μυρωδιά του γίνονται η αφορμή για εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δημιουργικά εργαστήρια! Ταξιδεύουμε στο κέντρο της Γης και 
εμπνεόμαστε από τα μυστικά της! 

 

Χορεύουμε;  
Εργαστήριο χορού και δημιουργική κίνησης από την ομάδα χορού A(r)ct: Art can Act 

Σκέφτηκες ποτέ πώς θα περπατούσαμε αν δεν είχαμε κάτω από τα πόδια μας τη γη; Αν 
ήμασταν ρίζες των δέντρων τι θα συναντούσαμε; Σε αυτό το εργαστήριο χορού θα 
εξερευνήσουμε τη γη! Ας σκαρφαλώσουμε στα πιο ψηλά βουνά, ας χαθούμε στα πιο βαθιά 

σπήλαια, ας ταξιδέψουμε πάνω στην καυτή λάβα των ηφαιστείων και το καλύτερο… ας 
χορέψουμε στους ξέφρενους ρυθμούς των... σεισμών! 

 

Παίζουμε θέατρο! 
Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού από την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» 

Φαντάζεσαι πώς θα ήταν ένα μαγικό χωράφι; Μπορεί αυτό να αποτελέσει την έμπνευση για 
να παίξουμε θέατρο; Κι όμως μπορεί! Ένα μαγικό χωράφι που μας δίνει ό, τι ζητήσουμε. 
Μέχρι τη μέρα που μια μεγάλη καταιγίδα φέρνει την καταστροφή και τότε όλα πρέπει να 
ξαναρχίσουν απ’ την αρχή… Μια ιστορία για το εύφορο χώμα μιας μακρινής πόλης, αλλά και 
ένα μαγικό χωράφι που έχουμε όλοι στην καρδιά μας γίνονται η έμπνευση για πολύ… 

παιχνίδι! 

*Το εργαστήριο πραγματοποιείται με αφορμή το βιβλίο «Το μαγικό χωράφι» του Φαίδωνα 
Κυριακού (εκδόσεις Μάρτης). 

 



Ρυθμός και ένταση  
Εργαστήριο body music με την ανθρωπολόγο χορού Natasha Chanta-Martin 

Ήξερες ότι στην Ινδία, σε μία χώρα μακρινή, οι χορευτές συνηθίζουν να ευχαριστούν τη Γη 
μετά από κάθε χορό; Ένας από τους βασικότερους και πιο δυνατούς ήχους είναι το δυνατό 
βήμα στη Γη. Ταξιδεύουμε με το σώμα μας στον όμορφο κόσμο της πολυφωνίας και των 
πολλαπλών ρυθμών. Παράγουμε παράξενους ρυθμούς από τη Νότια Ινδία, εμπνεόμαστε 
από τις γεωργικές εργασίες, την επαναλαμβανόμενη κίνηση, τη φροντίδα της Γης, τα 

τραγούδια και τις παραδόσεις!  

 

Αναζητώντας το χαμένο γαιάνθρακα! 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου  

Ποια είναι η πρώτη ύλη του φωταερίου; Πώς έφτανε στο εργοστάσιο; Γιατί κάποιοι τον 
ονόμαζαν μαύρο θησαυρό; Μπες στο παλιό εργοστάσιο, ξετρύπωσε το σωστό γαιάνθρακα 
και ξεκλείδωσε σιγά σιγά όλα τα στάδια της γραμμής παραγωγής του φωταερίου! Το μόνο 
που θα χρειαστείς είναι παρατηρητικότητα και ταχύτητα! 

 

Η Γη φωτίζει! 
Εικαστικό εργαστήριο STEAM. Σχεδιασμός και υλοποίηση: Γεωργία Λαζάρου (εικαστικός) 
και Αγνή Παχούλη (εκπαιδεύτρια ρομποτικής – STEAM) 

 

Από πόσα στρώματα αποτελείται η Γη; Τι κάνει τη Γη μας να φωτίζει; Ποιο ήταν το πρώτο 
ζώο που εμφανίστηκε σ’ αυτή; Με μικρά κυκλώματα και αγώγιμες πλαστελίνες, κατασκεύασε 
ολόκληρη τη Γη απ’ την αρχή! Ρίξε φως στη δική σου πτυχή της ιστορίας και δες την να 
ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σου! 

 

Επίσκεψη στον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους στο Χαϊδάρι  

Πόσα πτηνά πετούν πάνω στη Γη; Οι μικροί μας φίλοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν 
τον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους που αποτελεί τον μεγαλύτερο 
βοτανικό κήπο της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ανοιχτοί 
χώροι γίνονται η αφορμή για παιχνίδι και διασκέδαση, ενώ θα παρακολουθήσουμε το 
πέταγμα αρπακτικών πτηνών και θα εξερευνήσουμε σπάνια φυτά!  

 

 2η εβδομάδα | Πόλη από νερό! | 27.6-1.7 

H2O.  Άγευστο, άοσμο, άλλοτε άχρωμο κι άλλοτε σχεδόν γαλάζιο, διαυγές και απαραίτητο 

για κάθε μορφή ζωής! Το Νερό! Νερό είμαστε και εμείς οι άνθρωποι, κατά 70%! Την 
εβδομάδα αυτή η δροσιά του νερού, η κίνηση, ο ήχος κι η αξία του γίνονται η αφορμή για 
παιχνίδι, ψυχαγωγία και εξερεύνηση! 

 



Χορεύουμε;  
Εργαστήριο χορού και δημιουργική κίνησης από την ομάδα χορού A(r)ct: Art can Act 

Νερό! Μια λέξη τόσο μικρή αλλά τόσο σημαντική! Ας κινηθούμε μέσα και έξω από αυτό. Να 
το συναντήσουμε σε κάθε του μορφή, ακόμα κι αν είναι καλά κρυμμένο... μέσα στα σύννεφα. 
Να κάνουμε βουτιές, να ανακαλύψουμε τον μαγικό κόσμο που υπάρχει μέσα στον απέραντο 
ωκεανό, να αναδευτούμε σε ρουφήχτρες, να γίνουμε ορμητικοί σαν καταρράκτες και γαλήνιοι 
σαν τα νερά της λίμνης. Να λικνιστούμε σαν τα κύματα, να απολαύσουμε τη δροσιά του και... 
να προετοιμάσουμε τον δικό μας «χορό της βροχής»! Έτσι θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη 
του νερού και θα σώσουμε τον πλανήτη.  

 

Παίζουμε θέατρο! 
Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού από την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» 

Το νερό... νεράκι! Το νερό και οι μορφές που αυτό μπορεί να πάρει, μας οδηγούν σε 
αυτοσχεδιασμούς και ιστορίες. Απελευθερώνουμε τη φαντασία μας, αναπτύσσουμε 
δεξιότητες, εκφραζόμαστε ελεύθερα και, φυσικά,… διασκεδάζουμε. Σε θάλασσες, σε λίμνες, 
σε ποτάμια, με χιόνι ή βροχή, εμείς θα «βγούμε» να παίξουμε! Γιατί ο βρεγμένος, τη βροχή 
δεν τη φοβάται. 

 

Ας το πάρει το ποτάμι… 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου  

Μπορεί να μαντέψεις πώς εξασφάλιζε το εργοστάσιο όλο το νερό που χρειαζόταν; Ας το 
πάρει το ποτάμι...Το νερό ενός ποταμού ξεκινά τη διαδρομή του από μια πηγή, διασχίζει 
πόλεις και βουνά τροφοδοτώντας ολόκληρες περιοχές και εκβάλει σε λίμνες και θάλασσες. 
Και η Αθήνα είχε ποτάμια! Ένα από αυτά, ήταν πολύτιμο για τη ζωή του εργοστασίου... 
Βοήθησε τα νερά του ποταμού να διασχίσουν την πόλη από τη σωστή διαδρομή, 
αποφεύγοντας διάφορα εμπόδια, ώστε να φτάσει μέχρι το εργοστάσιο φωταερίου! Πρόσεξε 
μόνο μην υπερχειλίσει. 

 

Μια πίστα από Νερό 

Εικαστικό εργαστήριο STEAM. Σχεδιασμός και υλοποίηση: Γεωργία Λαζάρου (εικαστικός) 
και Αγνή Παχούλη (εκπαιδεύτρια ρομποτικής – STEAM) 

 

Πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις το δικό σου «υδάτινο» επιτραπέζιο; Είσαι αρκετά γρήγορος 
για να τερματίσεις πρώτος; Με έμπνευση τους υδάτινους κόσμους, φτιάχνουμε τα δικά μας 
παράξενα πλάσματα και μαζί τους «τρέχουμε» στην πίστα του βυθού! 

 

O γρίφος του νερού 

Θεατροπαιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον ηθοποιό-σκηνοθέτη Γιώργο 
Σουλεϊμάν  



Είναι στο σύννεφο και στο πηγάδι, είναι στο χιόνι, είναι στα μάτια, είναι παντού! Με όχημα τα 
εργαλεία του θεατρικού παιχνιδιού, τα παιδιά θα λύσουν τον μαγικό γρίφο του νερού, το 
οποίο υπάρχει παντού: από το σώμα μας ως τη θάλασσα και από τα σύννεφα ως τα 

ποτάμια.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει παιδιά να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα, 

να επικοινωνήσουν και να ψυχαγωγηθούν. Τι λέτε, βουτάμε;  

 

Ο Γιάννης και το Πεύκο 

Διαδραστική θεατρική παράσταση από την ομάδα Hippo  

Το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου με τίτλο «Ο Γιάννης και το Πεύκο» γίνεται η αφορμή 
για μία θεατρική παράσταση που έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το ομώνυμο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου αξιοποιείται 
ως καμβάς στη δημιουργία μιας ιστορίας που «χτίζεται» σιγά-σιγά με τη συνδρομή των 
παιδιών. Η παράσταση περιλαμβάνει τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος, κινητικά 
παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς. Μέσα από το παιχνίδι, αναδεικνύονται αξίες όπως ο 
σεβασμός και η αγάπη για τη φύση!  

Συντελεστές: 

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ράπτης, Φώτης Δούσος | Σχεδιασμός δράματος: 
Αλέξανδρος Ράπτης, Φώτης Δούσος, Καλλιόπη Φύκαρη, Σίσσυ Ιγνατίδου | Κοστούμια: 
Κατερίνα Χατζοπούλου | Σκηνικό φόντο: Σίσσυ Ιγνατίδου| Κίνηση: Μίκα Στεφανάκη 

Παίζουν: Σίσσυ Ιγνατίδου, Κώστας Χατζηγεωργίου 

 

 3η εβδομάδα | Πόλη της φωτιάς! | 4-8.7 

Ήξερες ότι στην ελληνική μυθολογία η φωτιά ήταν αποκλειστικό κτήμα των θεών; Ο 
Προμηθέας, μάλιστα, την παρέδωσε μυστικά στους ανθρώπους και τιμωρήθηκε για αυτό.  

Την εβδομάδα αυτή θα ανακαλύψουμε τα μυστικά της φωτιάς, τον ήχο, τη μυρωδιά της, τη 
δύναμή της, την καταστροφική της δράση αλλά και την αξία της, για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον! 

 

Χορεύουμε;  
Εργαστήριο χορού και δημιουργική κίνησης από την ομάδα χορού A(r)ct: Art can Act 

Ώρα για φλογερούς χορούς! Θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, όταν γεννήθηκε η πρώτη 
φλόγα, και θα παρακολουθήσουμε την πορεία της μέχρι και σήμερα! Θα ερευνήσουμε με το 
σώμα και τη φαντασία μας τις διαφορετικές της μορφές και θα χορέψουμε στο ρυθμό τους! 
Δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση, θα ανακαλύψουμε τα 
χαρακτηριστικά και τις χρήσεις της φωτιάς μέσα από την κίνηση και το χορό!  

 



Παίζουμε θέατρο! 
Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού από την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» 

Γιατί… καπνός χωρίς φωτιά.. δεν υπάρχει! Ακολουθούμε την κίνηση και την ταχύτητα της 
φωτιάς, εμπνεόμαστε από το χρώμα της και φτιάχνουμε τις δικές μας μοναδικές ιστορίες. 
Μέσα σε μία από αυτές υπάρχει ένα σπίτι στο δάσος που μέσα καίει μια φωτιά. Τζάκι ή 
δράκος; Ό, τι και να είναι, θα το ανακαλύψουμε! Αντέχεις;  

 

Άναψε τους φούρνους του εργοστασίου! 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

Έχεις ξεχάσει ποτέ τον φούρνο του σπιτιού σου ανοιχτό; Καλό είναι να κλείνουμε τον 
φούρνο μετά από κάθε χρήση... Υπάρχουν όμως κάποιοι φούρνοι που δεν έσβηναν ποτέ! Οι 
φούρνοι του εργοστασίου... έκαιγαν νύχτα-μέρα και έψηναν την πρώτη ύλη για να φτιαχτεί το 
φωταέριο! Τι θα γίνει όμως αν σταματούσαν ξαφνικά να δουλεύουν; Με τη βοήθεια της 
ομάδας, απάντησε σωστά σε ερωτήσεις και κράτα τη φωτιά αναμμένη! 

 

Ρυθμός και ένταση  
Εργαστήριο body music με την ανθρωπολόγο χορού Natasha Chanta-Martin 

Φαντάζεσαι ότι μπορείς με το σώμα και το στόμα σου να παράξεις ήχους που θυμίζουν 
εκείνους των φυσικών καταστροφών, όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός και η πλημμύρα; 
Παίζουμε με τη φωτιά! Η δύναμή της και η αξία της γίνονται το κέντρο μιας ιστορίας γεμάτη 
ήχους, χορό και μυστήριο!  

 

Παιχνίδια με το φως 

Εικαστικό εργαστήριο STEAM. Σχεδιασμός και υλοποίηση: Γεωργία Λαζάρου (εικαστικός) 
και Αγνή Παχούλη (εκπαιδεύτρια ρομποτικής – STEAM) 

 

Πόσο εύκολο είναι να χρωματίσεις μια φωτεινή πηγή; Μπορείς άραγε να περάσεις όλες τις 
δοκιμασίες και να αποτρέψεις μια πυρκαγιά; Αυτό το καλοκαίρι δίνουμε χρώμα στο φως στην 
πιο πολύχρωμη κατασκευή, προγραμματίζουμε και παίζουμε με αισθητήρες και φωτάκια! Τι 
λες, θα το τολμήσεις; 

 

Επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης 

Τα παιδιά θα επισκεφτούν το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Αττικής! Η συνολική του 
έκταση ξεπερνά τα 1.200 στρέμματα. Περιέχει έξι τεχνητές λίμνες, καθώς και πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα που το καθιστούν έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Οι 
μικροί μας φίλοι θα συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια εξερεύνησης, ταχύτητας κι 
ανακάλυψης. Θα χαρούν τους ανοιχτούς χώρους πρασίνου και ,φυσικά,… θα διασκεδάσουν! 

 



 4η εβδομάδα | Πόλη σαν τον άνεμο! | 11-15.7 

Όσα φέρνει ο άνεμος, ο άνεμος τα παίρνει! Κι ο άνεμος αυτή την εβδομάδα θα φέρει πολλά 
που δεν θα τα πάρει! Ρυθμό, χορό, τραγούδι, διασκέδαση και πολύ παιχνίδι! Ο, τι 
χρειαζόμαστε για μια μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία! Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο και 
από τη Δύση ως την Ανατολή, άνεμοι φυσούν και φεύγουν, παρασύρουν με ορμή ή 
γαληνεύουν και δροσίζουν. Ζεστοί ή κρύοι, δυνατοί ή ήπιοι φέρνουν μέχρι το Βιομηχανικό 
Μουσείου Φωταερίου εκπλήξεις και μυστήριο! 

 

Χορεύουμε;  
Εργαστήριο χορού και δημιουργική κίνησης από την ομάδα χορού A(r)ct: Art can Act 

Συναγερμός! Κάποιος άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και το ‘σκάσανε οι άνεμοι! Καλούνται όλοι 
οι ανεμο-κυνηγοί να προσέλθουν και να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους! Μια 
περιπέτεια δημιουργικής κίνησης και θεατρικού παιχνιδιού μέσα από την οποία οι μικροί 
ανεμο-κυνηγοί θα έρθουν αντιμέτωποι με τους δυνατούς, αδίστακτους και εξαγριωμένους 
ανέμους. Θα στροβιλιστούν, θα παρασυρθούν, θα πέσουν και θα ξανασηκωθούν, θα 
ταξιδέψουν χιλιόμετρα μακριά με το πιο γρήγορο αεράκι. Τελικά, θα καταφέρουν να τους 
εξημερώσουν με τον χορό τους; 

 

Παίζουμε θέατρο! 
Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού από την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» 

Ένας δυνατός αέρας μπορεί να σηκώσει τα πάντα! Ένας γλυκός αέρας όμως μπορεί να 
ταξιδέψει ένα πούπουλο στα πιο παράξενα και φανταστικά μέρη.  

Και το μπαλόνι που φυλακίζει τον αέρα τι έχει να πει στο πούπουλο; Ραντεβού στον αέρα 
λοιπόν… 

 

Ρυθμός και ένταση  
Εργαστήριο body music με την ανθρωπολόγο χορού Natasha Chanta-Martin 

Τι ήχος ακούγεται όταν φυσάς σε ένα μπουκάλι; Πόσο γρήγορα ταξιδεύει ένα μπαλόνι; Στο 
εργαστήριο αυτό, θα ανακαλύψουμε ότι τα πόδια, τα χέρια, η ανάσα μας και ένα μπαλόνι 
μπορούν να παράξουν τους πιο παράξενους ήχους και να δημιουργήσουν τους πιο 
δροσερούς ρυθμούς! Ας στήσουμε τον πιο ξέφρενο χορό του ανέμου! 

 

Με τη δύναμη του αέρα 

Εικαστικό εργαστήριο STEAM. Σχεδιασμός και υλοποίηση: Γεωργία Λαζάρου (εικαστικός) 
και Αγνή Παχούλη (εκπαιδεύτρια ρομποτικής – STEAM) 

 



Πόσο γρήγορα γυρίζει ο δικός σου ανεμόμυλος; Πόσο δυνατά μπορείς να φυσήξεις; 
Κατασκεύασε τη δική σου αεροδυναμική κατασκευή, προγραμμάτισε, παίξε και ανακάλυψε 
πόση δύναμη μπορεί να κρύβει ο αέρας! 

 

Ανεμογυρίσματα και αερομπερδέματα 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 

Πώς λειτουργούσε το πρώτο αερόστατο και πόσο ψηλά μπορούσε να φτάσει; Απάντησε 
σωστά στις ερωτήσεις, μάζεψε όλα τα υλικά που είναι κρυμμένα στο παλιό εργοστάσιο και 
φτιάξε το δικό σου αερόστατο που θα σε «ταξιδέψει» όσο πιο μακριά μπορείς να φανταστείς! 
Πρόσεξε όμως μη σε παρασύρει ο άνεμος! 


