
 

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Κουτιά και κουτάκια 
15 κουτιά μικρά και μεγάλα που κρύβουν την     
περιγραφή των εργαστηρίων. 
Για όλα τα παιδιά. 
 

Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Τα κουτιά στις ιστορίες 
Σεντούκια που πετάνε, κουτιά που κρύβουν 
μυστικά και σε προκαλούν να επιλέξεις, κουτιά που 
μεταμορφώνονται από τη φαντασία των ηρώων. 
Μέσα από διαφορετικά κουτιά αφηγούμαστε 
πολλές ιστορίες μπαίνοντας στη μια και βγαίνοντας 
από την άλλη. 
Για παιδιά 5-8 ετών 
 

Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Το κουτί της Πανδώρας 
Φιλοσοφικό καφενείο με αφετηρία το μύθο του 
κουτιού της Πανδώρας πάνω στις έννοιες του 
κακού και της ελπίδας. 
Για παιδιά 10-15 ετών 
 

Παρασκευή, 28 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Τα κουτιά- παιχνίδια 
Ένα χαρτόκουτο μεταμορφώνεται από τα παιδιά σε 
παιχνίδι, κάστρο, πύραυλο, πλοίο. 
Για όλα τα παιδιά 
 

Τρίτη, 2 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Ένα κουτί μέσα σ΄ ένα μεγαλύτερο κουτί, μέσα σ’ 
ένα μεγαλύτερο κουτί… 
Ένα εργαστήριο για τον τρόπο που φτιάχνονται οι 
ιστορίες: Η μια σκηνή κρύβεται μέσα στην άλλη, η 
λύση της ιστορίας κρύβεται στο πιο μικρό κουτάκι. 
Για παιδιά 8-12 ετών. 
 

Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Τα κουτιά βγάζουν αποφάσεις! 
Ένα εργαστήριο για τα κουτιά- κάλπες και τη 
λειτουργία της Δημοκρατίας. 
Για παιδιά 8-12 ετών. 
 

Δευτέρα, 8 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Μέσα- έξω από το κουτί 
Εσύ που θέλεις να σταθείς, μέσα ή έξω από το 
κουτί; Περιέγραψε τι βλέπεις και φτιάξε μια 
ιστορία. 
Για παιδιά 7-9 ετών 

  

Τετάρτη, 10 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Τα σπίτια- κουτιά 
Ένα εργαστήριο για σπίτια που μοιάζουν με κουτιά 
και κουτιά που γίνονται σπίτια. 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
 

Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Κουτιά που ταξιδεύουν 
Από τη βαλίτσα στο κοντέινερ. 
Για παιδιά 6-12 ετών.  
 

Τρίτη, 16 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Τα κουτιά παράγουν μουσική 
Μουσικά όργανα που παράγουν ήχους μέσα από 
κουτιά- ηχεία, κουτιά που παράγουν ρυθμικούς 
ήχους και κουτιά που παίζουν μουσική. 
Για παιδιά 6-12 ετών.  
 

Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Ένα σπίτι για γρύλους 
«Στην πατρίδα μου όμως αυτό είναι μια από τις 
καλοκαιρινές χαρές των παιδιών. Στο δρόμο, όπως 
πουλούν σύκα και σταφύλια, πουλούν και γρύλους 
ή τριζόνια όπως τους λέμε κει. Πουλούν ακόμη και 
κλουβάκια με τριζόνια.» Γ. Ξενόπουλος 
Για παιδιά 6-12 ετών.  
 

Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Ζωγραφική σε κουτάκια 
Το κίνημα του κυβισμού στη ζωγραφική 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
 

Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Camera obscura 
Ένα εργαστήριο για τις αρχές της φωτογραφίας. 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
 

Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 11:00-1:00, το πρωί 
Κλειδωμένα κουτιά ή τα κουτιά των 
αξιοπερίεργων πραγμάτων 
Κατασκεύασε ένα «θησαυροφυλάκειο» 
Για παιδιά 8-12 ετών.  
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