
 

 

 

 

 

18/6 Τρίτη 

Καλοκαιρινό Camp στην Πόλη 

ΠΥΞΙΔΑ 

 
 

Έφηβοι 

18:00 -20:00 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας. 

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ, του Ελληνικού Συμβουλίου για Πρόσφυγες, μαζί με 

το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Velos Youth Club και το Athens Astrolab, 

οργανώνουν μια ξενάγηση για πρόσφυγες εφήβους, στην Αρχαία Αγορά της 

Αθήνας. 

Παιδιά Δημοτικού 

16:30-18:30 Εργαστήρι Αστρονομίας από την Astrolab Athens (για παιδιά ηλικίας 9- 

14) 

Το Athens Astrolab καινοτομεί και μας προσφέρει μια αστρονομική εμπειρία! 

Βιογραφικό: Ο Νίκος Τρεμούλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη δυο χρόνια αφού ο 

Άρμστρονγκ περπάτησε στη Σελήνη. Ζει στην Αθήνα από τότε που δημιουργήθηκε η 

κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού RSA. Έχει σπουδάσει ελληνική φιλολογία στο 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και λατρεύει την ελληνική παλαιογραφία. 

Ασχολείται με την παρατηρησιακή αστρονομία, είναι μέλος της Αστρονομικής 

Ένωσης Σπάρτης «Διός Κούροι» επιμελείται κατασκευές αστεροσκοπείων, τηλεσκόπια 

και ηλιακά ρολόγια. Προωθεί την αστρονομία σε σχολεία με διαλέξεις και τηλεσκόπια 

για τους μαθητές και στο ευρύ κοινό. Διατηρεί ιστολόγιο εκλαΐκευσης της επιστήμης. 

Τα παιδιά / έφηβοι θα μπουν στον υπέροχο κόσμο του σύμπαντός μας και θα 

προσεγγίσουν μια πολύ βασική επιστημονική κατανόηση του τι είναι η αστρονομία. 

Οι κύριες θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνουν: 

Αστερισμούς: Μύθοι, Εποχές, Πλοήγηση 

Ηλιακό Σύστημα: Πλανήτες, Δορυφόροι, Διάδρομοι. 

Στις διαδραστικές αυτές τάξεις τα παιδιά θα κατασκευάσουν χάρτες των 

αγαπημένων τους αστερισμών, ανεμόμυλους, κολάζ φωτογραφιών, φανταστικά 

τοπία, ρουκέτες κ.α. 

Η τάξη θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις με τηλεσκόπια και η πορεία θα ολοκληρωθεί 

με μια γενική εισαγωγή στους γαλαξίες με έμφαση στις δομές, τις αποστάσεις και τις 

τρέχουσες ανακαλύψεις. 

Νήπια 

Papier mâché για νήπια. 

Πειραματιζόμαστε δημιουργώντας κατασκευές με χαρτί και την τεχνική papier mâché. 



 

 

 

 

 

19/6 Τετάρτη 

 
Έφηβοι 

11:00- 15:00 Μαγειρική με τον φετινό νικητή του Master Chef, Μανώλη Σαρρή, και τον 

συμπαίκτη του Ζαχίρ Γιαβαρί. Οι έφηβοι θα δοκιμάσουν τα ταλέντα τους στην 

μαγειρική, θα πειραματιστούν με τα υλικά και τη χημεία τους και θα φτιάξουν μαζί με 

τους σεφ συνταγές από το Αφγανιστάν. 
 

 

Παιδιά Δημοτικού 

16:30-18:30 Εργαστήρι Αστρονομίας από την Athens Astrolab (για παιδιά ηλικίας 9- 

14) 

17:30- 19:30 «…με σκοπό μια παράσταση» 

Η τελειόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Μαριλίνα Φαλτσέτα, εθελόντρια 

της Πυξίδας, στα μαθήματα ελληνικών σε εφήβους και ενισχυτικής διδασκαλίας σε 

μαθητές του Δημοτικού, οργανώνει τις πρόβες της με σκοπό μια παράσταση, για το 

Open Day της Πυξίδας. Την ευχαριστούμε πολύ! 

(*Στο συγκεκριμένο εργαστήριο μπορούν να πάρουν μέρος και παιδιά που δεν 

εξυπηρετούνται από την Πυξίδα, αρκεί να συμμετέχουν σε όλες τις συναντήσεις των 

προβών) 

Νήπια 

Θέατρο Σκιών για νήπια 

Κατασκευάζουμε το δικό μας θέατρο σκιών. Βάζουμε τα δικά μας χρώματα και 

φαντασία και δημιουργούμε μοναδικές φιγούρες. 



 

 

 

 

 

20/6 Πέμπτη 

 
Έφηβοι 

11:00- 15:00 Μαγειρική με τον φετινό νικητή του Master Chef, Μανώλη Σαρρή και τον 

συμπαίκτη του Ζαχίρ Γιαβαρί. Οι έφηβοι θα δοκιμάσουν τα ταλέντα τους στην 

μαγειρική, θα πειραματιστούν με τα υλικά και τη χημεία τους και θα φτιάξουν μαζί με 

τους σεφ συνταγές από το Αφγανιστάν. 

 
 

 
 
 

Παιδιά Δημοτικού 

14:00-16:00 «…με σκοπό μια παράσταση» 

16:30-18:30 Εργαστήρι Αστρονομίας από την Astrolab Athens (για παιδιά ηλικίας 9- 

14) 

Νήπια 

Βιωματικό εργαστήρι με φυσικές επιστήμες. Απλά υλικά ενώνονται μεταξύ τους, 

αντιδρούν και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό! Όλοι μαζί πειραματιζόμαστε και 

ανακαλύπτουμε. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

21/6 Παρασκευή 

 
Έφηβοι 

Μαγειρεύουμε με διάσημη παρέα 

11:00-13:00 Μαγειρική με τον φετινό νικητή του Master Chef, Μανώλη Σαρρή και τον 

συμπαίκτη του Ζαχίρ Γιαβαρί. Οι έφηβοι θα δοκιμάσουν τα ταλέντα τους στην 

μαγειρική, θα πειραματιστούν με τα υλικά και τη χημεία τους και θα φτιάξουν μαζί με 

τους σεφ συνταγές από το Αφγανιστάν. 

«ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» στην Πυξίδα, από το Εθνικό Θέατρο. Στο πλαίσιο του κοινωνικού του 

ρόλου, το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει μια σειρά αφηγήσεων υπό τον τίτλο «Εθνικό σε 

αποστολή». Συντελεστές: Δημήτρης Προύσαλης, αφήγηση, Φίλιππος Πλακιάς, 

τραγούδι. 

14:00-15:00 «Δυο Ποντικοί στο πηγάδι» 
 

 

Παιδιά Δημοτικού 

12:00 – 14:00 «Η Μυρμήγκω» (Αφήγηση παραμυθιού από τον παραμυθά Δημήτρη 

Προύσαλη και εικονογράφηση του παραμυθιού από την εικαστικό Θεανώ 

Κοτταρίδου) 

Νήπια 

10:30 «Πώς βρέθηκαν ο Ήλιος κι η Σελήνη στον Ουρανό» (Αφήγηση παραμυθιού από 

τον παραμυθά Δημήτρη Προύσαλη και εικονογράφηση του παραμυθιού από την 

εικαστικό Θεανώ Κοτταρίδου) 



 

 

 

 

 

 

24/6 Δευτέρα 

 
Έφηβοι 

15:00 - 17:00 Inspirational fabrication tools workshop - Εργαστήριο εισαγωγής στις 

ψηφιακές μεθόδους κατασκευής από το Athens Astrolab 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες εισάγονται στις μεθόδους 

κατασκευής όπου θα σχεδιάσουν ένα προσωποποιημένο καμβά με διάκοσμο, που 

περιγράφει σύμβολα (όπως αρχαιολογικές θεότητες, μύθους, ήρωες, αρχιτεκτονικά 

στοιχεία, διακοσμητικά μοτίβα κλπ.) που τους έκαναν εντύπωση κατά την επίσκεψή 

τους στην αρχαία αγορά των Αθηνών. Επιπλέον θα παρακολουθήσουν τη 

διαδικασία τρισδιάστατης εκτύπωσης ενός κτιρίου σχετικού με την αρχαία Ελλάδα. 

 
 

 
 
 

Παιδιά Δημοτικού 

Πράσινο Μπαλκόνι για παιδιά Δημοτικού 

10:30-12:30 Τα παιδιά με τη βοήθεια εθελοντή καλλιεργούν τις κηπουρικές τους 

δεξιότητες, με στόχο να απασχοληθούν δημιουργικά και να μάθουν να φροντίζουν τη 

φύση, πρασινίζοντας το μπαλκόνι της ΠΥΞΙΔΑΣ! 

Νήπια 

«Όταν μεγαλώσω, θα γίνω κηπουρός» 

Ανακαλύπτουμε τις κηπουρικές μας δεξιότητες σκαλίζοντας και φυτεύοντας ελληνικά 

βότανα. 



 

 

 

 

 

 

25/6 Τρίτη 

 
Έφηβοι 

11:00 - 13:00 Εργαστήριο εισαγωγής στις ψηφιακές μεθόδους κατασκευής από το 

Athens Astrolab 

 

  Πρόληψη και ενημέρωση για ένα ευαίσθητο θέμα 

  14:00- 16:00 Προαγωγή Σεξουαλικής Υγείας από τους Γιατρούς του Κόσμου 

 

Παιδιά Δημοτικού 

15:00-17:00 Τα παιδιά λερώνονται και πειραματίζονται με τον πηλό με στόχο να 

εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να κατασκευάσουν τα δικά τους έργα! 

17:30-19:30 «…με σκοπό μια παράσταση» 

Νήπια 

Οι μικροί μας ζαχαροπλάστες 

Μετατρέπουμε τον χώρο της ΠΥΞΙΔΑΣ σε ένα εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Γινόμαστε 

μικροί ζαχαροπλάστες, φοράμε τις ποδιές και τους σκούφους μας και δημιουργούμε 

τα δικά μας μπισκότα. 

 

 

Το Summer Camp της Πυξίδας φροντίζει και τους γονείς! 
17:30-19:30 «Είμαι γονιός στην Ευρώπη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου για να 

ζήσω καλά με το παιδί μου» 

Η νομικός Αγγελική Θεοδωροπούλου, συνεργάτης του ΕΣΠ και η Κοινωνική 

Λειτουργός της Πυξίδας, Αναστασία Γιαννοπούλου θα συζητήσουν με τους γονείς 

θέματα που απασχολούν τη μέριμνα των παιδιών τους. 
 

 



 

 

 

 

 

 

26/6 Τετάρτη 

 
Έφηβοι 

11:00-13:00 Εργαστήριο εισαγωγής στις ψηφιακές μεθόδους κατασκευής από το 

Athens Astrolab 

14:00-15:30 Προβολή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που γυρίστηκαν κατά την εκτέλεση 

του προγράμματος Refugees IN και ανάλυσή τους από τον πρωταγωνιστή και 

συντελεστή Nasruddin Nizami. 

Παιδιά Δημοτικού 

16:30-18:30 Κλείσιμο εργαστηρίου Αστρονομίας από Athens Astrolab (για παιδιά 

ηλικίας 9-14) 

 
 

 
 
 

Νήπια 

Ρυθμός, χορός και κίνηση 

Μουσικοκινητικές δραστηριότητες: ρυθμός, χορός και κίνηση δεν θα μπορούσαν να 

λείπουν από το πρόγραμμά μας. 



 

 

 

 

 

 

27/6 Πέμπτη 

 

Έφηβοι 

11:30- 13:00 Κάισσα «Ήρθε η ώρα να παίξουμε με πιόνια!» Οργάνωση επιτραπέζιων 

παιχνιδιών από ψυχοπαιδαγωγούς της αγαπημένης μας Κάισσας. 

15:00-17:00 «Το θέατρο δεν κάνει διακρίσεις: Ναρκωτικά και Εφηβεία. Ένα μείζον 

πρόβλημα με κοινωνικές προεκτάσεις», από τη Ρόζυ Νίκου και τον Γιάννη Σούλη. 

Παιδιά Δημοτικού 

13:00-15:00 «…με σκοπό μια παράσταση» 

Νήπια 

Δημιουργούμε τα δικά μας τρελο-καπέλα! 

Τα νήπια ζωγραφίζουν και διακοσμούν καλοκαιρινά καπέλα. 

*Οι παραπάνω δράσεις των νηπίων θα συνοδευτούν από ομαδικά παιχνίδια και 

ευχάριστες δραστηριότητες. 

 

 
Βιογραφικά: Η Ρόζυ Νίκου είναι τελειόφοιτη του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του 

ΕΚΠΑ. Έχει ασχοληθεί με την Πειραματική Εφαρμογή της Θεατρικής Αγωγής στα 

Γυμνάσια και την Υποκριτική. 

Ο Γιάννης Σούλης είναι τελειόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, έχει 

ασχοληθεί με παιδιά ως θεατρικός εμψυχωτής ομάδων. 



 

 

Βιογραφικά Συντελεστών 

 
Η Θεανώ Κοτταρίδου είναι Ιστορικός Τέχνης και Μουσειολόγος. Σπούδασε στην 

Αγγλία στο School of Oriental and African Studies, University of London, Ιστορία της 

Τέχνης και έκανε το Μεταπτυχιακό της στη Μουσειολογία στο University of Essex. Επί 

20 χρόνια εργαζόταν στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης, όπου ήταν η επιμελήτρια του 

Μουσείου. Υπήρξε στέλεχος της ομάδας σχεδιασμού των εκθέσεων του μουσείου και 

του εκπαιδευτικού τμήματος και υλοποιούσε εκπαιδευτικά προγράμματα τέχνης και 

εικαστικά εργαστήρια για παιδιά και εκπαιδευτικούς. 

Ήταν υπεύθυνη της συλλογής του Μουσείου η οποία περιελάμβανε ένα μεγάλο 

αριθμό έργων (ζωγραφιές και κατασκευές ) παιδιών. Εκπροσωπούσε το Μουσείο σε 

Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια και ομιλίες. Από το Νοέμβριο του 2017 συνεργάζεται 

με το Μουσείο ως εξωτερικός συνεργάτης. Παράλληλα, πραγματοποιεί εργαστήρια 

τέχνης για παιδιά σε συνεργασία με συλλόγους και ιδιωτικά σχολεία. Από το 2014 έχει 

το δικό της Εργαστήριο Τέχνης για Παιδιά & Εφήβους «Χρωματιστά Μολύβια» στη 

περιοχή της Νέας Σμύρνης. 
 

 

Ο Δημήτρης Προύσαλης γεννήθηκε στην Ολλανδία το 1965. Σπούδασε παιδαγωγικά 

στη Μυτιλήνη και είναι τελειόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004). Έχει πραγματοποιήσει σπουδές 

Βιβλιοθηκονομίας και Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή. Από το 1988 εργάζεται σαν 

δάσκαλος στη δημόσια εκπαίδευση. Έχει τιμηθεί με το βραβείο «Κώστα Δεμερτζή προς 

τον Έλληνα δάσκαλο» από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (2003) για τη 

συμβολή του στην προώθηση του παιδικού και εφηβικού βιβλίου και της 

φιλαναγνωσίας. Ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση, συλλογή και καταγραφή του 

λαϊκού παραμυθιού από το 1999. 

Έχει πραγματοποιήσει εκδόσεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εισηγήσεις σε 

συμπόσια και διεθνή συνέδρια με θέμα το λαϊκό παραμύθι κι έχει συντονίσει 

εργαστήρια μετά από προσκλήσεις μορφωτικών οργανισμών και σχολικών 

συμβούλων. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 50 λαϊκά παραμύθια με τους μαθητές του. 

Σαν αφηγητής μοιράζεται από το 2003 τα παραμύθια που αγαπά με παιδιά κι 

ενήλικους κι έχει αφηγηθεί σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και σε κοινά ποικίλης 

σύνθεσης. Πρόθεση του είναι να συμβάλει ώστε να ξαναμπεί το παραμύθι στο κέντρο 

του ενδιαφέροντος του κόσμου και να δημιουργηθούν εστίες αφήγησης παντού, 

αναδεικνύοντας τη σημασία του για την ανθρώπινη ψυχή και τον πολιτισμό. Είναι 

μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης 

Μύθων και Παραμυθιών, του ΠΟΦΑ (Πανελλήνιου Ομίλου Φίλων της Αφήγησης) 

καθώς και του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ). 

Περισσότερα εδώ: http://stonparamythiontastavrodromia.blogspot.gr/ 

http://stonparamythiontastavrodromia.blogspot.gr/


 

 
 

Ο Φίλιππος Πλακιάς είναι ένας καλλιτέχνης με την διπλή ιδιότητα του τραγουδιστή και 

του τραγουδοποιού. Σαν τραγουδιστής έγινε γνωστός σ΄ ένα ευρύτερο κοινό από τις 

συνεργασίες του με γνωστά μεγάλα ονόματα του Ελληνικού τραγουδιού. 

Τον Σεπτέμβρη του ’91 είχε στείλει το δικό του «ΟΝΕΙΡΟ» (στίχους, μουσική, ερμηνεία) 

μαζί με τα όνειρα άλλων τετρακοσίων δημιουργών, στους Αγώνες Ελληνικού 

Τραγουδιού που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζιδάκις στην Καλαμάτα. Το «ΟΝΕΙΡΟ» 

προκρίθηκε και «άναψε το πράσινο φως» για να συνεχίσει να γράφει τα δικά του 

τραγούδια. 

Το ‘97 κυκλοφόρησε από την Polygram το cd του με τίτλο « Τίποτα δεν χαρίζεται», 

Συμμετέχει επίσης στη δισκογραφία στις παραγωγές «Η Δ. Γαλάνη στο Χάραμα» στο 

cd « η Χάρις Αλεξίου στο Σινέ Κεραμεικός», στο cd “Γέφυρες’’ του Διονύση Τσακνή- 

Κώστα Τριπολίτη. 

Το 2015 συμμετείχε με δύο τραγουδια του στις παραγωγές του συγγραφέα- 

στιχουργού Δημήτρη Λέντζου “Λαμά σαβαχθανί” και “O γύρος του θριάμβου”,ενώ 

συμμετέχει και στο CD του Βασίλη Νταλλή ,«Γλυκό σταφύλι». 

Την ίδια χρονιά συμμετέχει στους αγώνες δημιουργίας Ελληνικού.Τραγουδιού της 

Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών με το τραγούδι του «Το πλάσμα», μουσική του Φίλιππου 

Πλακιά και στίχους του Τάσου Μιτσελή 

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς όπως ο Ορφέας 

Περίδης ,ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Λιζέτα Καλημέρη, ο Γιώργος Ζήκας κ.ά. 

Tα δύο τελευταία χρόνια (θεατρικές σαιζόν 2015-16 και 2016-17) συνεργάζεται με το 

Εθνικό Θέατρο, στην παραγωγή «Τα παραμύθια του Εθνικού», γράφοντας και 

τραγουδώντας τραγούδια και μουσική για τις παραστάσεις-αφηγήσεις λαϊκών 

παραμυθιών από όλο τον κόσμο, με τον παραμυθά Δημήτρη Προύσαλη. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά το Ι.Ι.Ε.Κ. PRAXIS και τα σούπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ για την ευγενική χορηγία εξοπλισμού 

κουζίνας και υλικών μαγειρικής αντίστοιχα, για την διεξαγωγή των μαγειρικών μας εργαστηρίων. 

 

                                                                                                        


