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Περιοδικές εκθέσεις 
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Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ειδικευμένους εκπαιδευτές του 

Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη και έχουν διάρκεια 90 λεπτά για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με 

εξαίρεση τα προγράμματα του Λυκείου και του Νηπιαγωγείου, διάρκειας 60 λεπτών.  

  

Οι επισκέψεις ξεκινούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2017και το κόστος συμμετοχής για τις ξεναγήσεις είναι  

3€ για κάθε μαθητή. Τα προγράμματα διεξάγονται καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) τις ακόλουθες 

ώρες: 10:00 και 11:30. 
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Μαρία Κάλλας: Ο μύθος ζει 

Μια μοναδική έκθεση με περισσότερα από διακόσια προσωπικά αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας 

 

Η όπερα, σύνθεση πολλών τεχνών, είναι η προσπάθεια της Αναγέννησης να αναδημιουργήσει το είδος της αρχαίας αττικής 

τραγωδίας. Ορόσημα σε αυτή την προσπάθεια, οι μεγάλοι συνθέτες Monteverdi, Gluck και Wagner, που αναβάπτισαν την όπερα της 

εποχής τους στα ανάματα της τραγωδίας. Καμία προσωπικότητα, στον 20ο αιώνα, δεν προσέφερε τόσα προς αυτή την κατεύθυνση, 

όσο η μεγάλη λυρική καλλιτέχνις Μαρία Καλογεροπούλου, γνωστή στα πέρατα της γης ως Μαρία Κάλλας.  

 

Ως φόρο τιμής στη διασημότερη Ελληνίδα της σύγχρονης εποχής, που έφυγε πριν από 40 χρόνια πρόωρα από τη ζωή,  το 

Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει μια μοναδική έκθεση με περισσότερα από διακόσια προσωπικά αντικείμενα της Μαρίας 

Κάλλας, κοστούμια θεάτρου, φορέματα, έπιπλα, κοσμήματα, ιδιόχειρες επιστολές, επιστολές συγγενών, φίλων και 

καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια αφήγηση της ιστορίας και της προσφοράς της μοναδικής τραγωδού και λυρικής τραγουδίστριας, 

που υπήρξε ζωντανός μύθος και της οποίας ο μύθος ζει και αποκτά όλο και μεγαλύτερη ένταση και λάμψη. 

 

Διάρκεια: 15 Μαΐου – 29 Οκτωβρίου 2017 
  

Για ηλικίες 4 – 7 ετών (Νηπιαγωγείο, Α΄ & Β΄ Δημοτικού) 

Οι σχολικές ομάδες από 4 έως 7 ετών θα έρθουν σε επαφή με τα εκθεσιακά αντικείμενα. Αντλώντας 

έμπνευση από τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, καλούνται να ζωγραφίσουν τα δικά τους έργα. 

 

Για ηλικίες 8 – 12 ετών (Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού) 
Οι σχολικές ομάδες από 8 έως 12 ετών θα μεταφερθούν στη ζωή της Μαρίας Κάλλας και θα 

γνωρίσουν τα είδη και τα τραγούδια της όπερας συμμετέχοντας σε διαδραστικές δραστηριότητες 

κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

 

 Για ηλικίες 13 – 15 ετών (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) 
Οι σχολικές ομάδες από 13 έως 15 ετών έρχονται σε επαφή με το έργο και τα σημαντικότερα 

γεγονότα της ζωής της μεγάλης σοπράνο της όπερας Μαρία Κάλλας ταξιδεύοντας στις χώρες από 

όπου πέρασε. 

 

Για ηλικίες 16 - 18 ετών (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) 
Οι σχολικές ομάδες από 16 έως 18 ετών έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν στη μεγάλη πορεία της 

Μαρίας Κάλλας και να έρθουν σε επαφή με τα σημαντικότερα έργα που πρωταγωνίστησε.  
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«Όταν το φως χορεύει, μιλάω δίκαια» 
Ο Γιώργος Σεφέρης και η ποίησή του μέσα από τη ζωγραφική και τις φωτογραφίες 

Ἄρνηση 

 

Στὸ περιγιάλι τὸ κρυφὸ 

κι ἄσπρο σὰν περιστέρι 

διψάσαμε τὸ μεσημέρι 

μὰ τὸ νερὸ γλυφό. 

Πάνω στὴν ἄμμο τὴν ξανθὴ 

γράψαμε τ᾿ ὄνομά της 

ὡραῖα ποὺ φύσηξεν ὁ μπάτης 

καὶ σβήστηκε ἡ γραφή. 

Μὲ τί καρδιά, μὲ τί πνοή, 

τί πόθους καὶ τί πάθος 

πήραμε τὴ ζωή μας· λάθος! 

κι ἀλλάξαμε ζωή. 

 

Γ. Σεφέρης, 1929 

 

Διάρκεια: Νοέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018  

Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 

Οι σχολικές ομάδες (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) έρχονται σε επαφή με το έργο του μεγάλου Έλληνα 

ποιητή, βραβευμένου με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, συμμετέχοντας παράλληλα σε ποικίλες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες.  

Οι δραστηριότητες είναι διαμορφωμένες ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. 
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Κωνσταντίνος Βολανάκης 
Ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας 

Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες θαλασσογράφους. Μέσα από τον θαλάσσιο 

κόσμο των έργων του, απεικονίζοντας κυρίως σκηνές από λιμάνια, καράβια και καΐκια καθώς και τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, μας μεταφέρει σε ατμοσφαιρικά τοπία. Έχοντας ως πρότυπο τις ολλανδικές θαλασσογραφίες του 17ου αιώνα, 

τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και τη Σχολή Barbizon, ο δεξιοτέχνης Βολανάκης δημιούργησε συνθέσεις που χαρακτηρίζονται 

από την εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια και τη χρωματική αρμονία παρουσιάζοντας μας έναν δομημένο κόσμο.  

 

Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 

Οι σχολικές ομάδες (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) έρχονται σε επαφή με το μεγάλο έργο του Έλληνα 

θαλασσογράφου, συμμετέχοντας παράλληλα σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαμορφωμένες ανάλογα με 

την ηλικία των μαθητών. 

Διάρκεια: Ιανουάριος - Απρίλιος 2018  
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Το Ίδρυμα Θεοχαράκη έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που σκοπό έχουν τη μεγαλύτερη 

κατανόηση των εκθέσεών του. Οι μαθητές (νηπιαγωγείο, δημοτικό) έχουν μια ολοκληρωμένη εκθεσιακή εμπειρία 

συμμετέχοντας ενεργά σε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει: 

 

Ξενάγηση στην έκθεση και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Ζωγραφήγηση» της Λήδας Βαρβαρούση. Η 

©Ζωγραφήγηση είναι μια διαδραστική οπτικοακουστική εμπειρία έμπνευσης, όπου η ιστορία δημιουργείται και εξελίσσεται 

μπροστά στα παιδιά σαν ζωντανός κινηματογράφος. 

 

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.  

 

Διάρκεια προγράμματος: 45΄ ξενάγηση & 60΄ πρόγραμμα 

Από 25 Σεπτεμβρίου 

Ημέρα διεξαγωγής: Πέμπτη 

Ώρα: 10:00 

Κόστος συμμετοχής: 6€ πρόγραμμα & 1€ ξενάγηση κατ’ άτομο 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζωγραφήγηση με τη Λήδα Βαρβαρούση» επισκεφθείτε το    

www.lidavarvarousi.com και το κανάλι της στο YouTube 

 

 

 

Προγράμματα βασισμένα στις περιοδικές εκθέσεις 
- Για παιδιά Νηπιαγωγείου & Δημοτικού 

 

25 Σεπτεμβρίου – 29 Οκτωβρίου: «Μαρία Κάλλας: Ο μύθος ζει»  

 

Ξενάγηση στην έκθεση και συμμετοχή στο πρόγραμμα 

«Μια ©Ζωγραφήγηση για την Όπερα με την Λήδα Βαρβαρούση: 

Ένα πέρασμα στη ζωή της Μαρία Κάλλας και στις άριες που 

αγάπησε και αγαπήσαμε» 

 

http://www.lidavarvarousi.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWNeYv58yNYwxOlVcMGKcow
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Νοέμβριος – Ιανουάριος: «Όταν το φως χορεύει, μιλάω δίκαια»: 

Ο Γιώργος Σεφέρης και η ποίησή του μέσα από τη ζωγραφική 

και τις φωτογραφίες  

 

Ξενάγηση στην έκθεση και συμμετοχή στο πρόγραμμα 

«©Ζωγραφήγηση βασισμένη στα ποιήματα του Σεφέρη για 

παιδιά. Μια μαγική συνάντηση!» 

 

Ιανουάριος – Απρίλιος: «Κωνσταντίνος Βολανάκης» - Ο πατέρας της 

ελληνικής θαλασσογραφίας 

 

Ξενάγηση στην έκθεση και συμμετοχή στο πρόγραμμα  

«Μια ©Ζωγραφήγηση με τη Λήδα Βαρβαρούση για τις άγριες θάλασσες και 

τους πειρατές εμπνευσμένη από τις θαλασσογραφίες και τα καράβια του 

Κωνσταντίνου Βολανάκη» 

 

Προγράμματα βασισμένα στις περιοδικές εκθέσεις 

 



Ζωγραφήγηση με τη Λήδα - Για παιδιά 5–12 ετών 

Οι Ζωγραφηγήσεις της Λήδας Βαρβαρούση για το 
Ίδρυμα Θεοχαράκη 

  

Μια παρέα με καρδιά  
Μία ιστορία για τη φιλία και την αλληλεγγύη. 

Με πρωταγωνιστή ένα αγόρι και ένα λύκο, μια μέλισσα και πολλούς 
άλλους ήρωες... μέχρι και δεινόσαυρο!  

Όλοι αυτοί μπαίνουν μέσα σε ένα βιβλίο για να σώσουν μια καρδιά 
που την αιχμαλώτισε μια άκαρδη μάγισσα. 

  

Ένας πολύ γλυκός λύκος 
Ιστορίες από τη σειρά Τρελοδαγκωνίτσες 

με θέμα τα συναισθήματα, τη φιλία, την αδικία, την αισιοδοξία, την 
αγάπη και άλλα. 

 

Ένα παραμύθι για το Μουσείο 
Μια ιστορία που θα Ζωγραφηγούμαι αποκλειστικά για το ίδρυμα 
Θεοχαράκη 
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Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρα διεξαγωγής: Πέμπτη 

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 



10 

Διάλειμμα στην τέχνη: 

«Ο εικαστικός και λογοτεχνικός κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη» 

 Για παιδιά 6 - 12 ετών 

Τα εικαστικά, η μουσική και η ποίηση συναντώνται σε ένα πρωτότυπο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου τα παιδιά έρχονται σε δημιουργική επαφή με 

τον κόσμο της τέχνης, ενώ παράλληλα ψυχαγωγούνται μέσα από το παιχνίδι 

και το συναγωνισμό. 

 

Στο φετινό πρόγραμμα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον εικαστικό και 

λογοτεχνικό κόσμο του Οδυσσέα Ελύτη μέσα από τη μουσική του Μάνου 

Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τους δικούς τους μουσικούς 

αυτοσχεδιασμούς με αφορμή τα έργα «Άξιον Εστί» και  «Τα ρω του 

έρωτα». 

 

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι να προσφέρει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις 

για τον ποιητή, αλλά να συμπαρασύρει τα παιδιά σε ένα παιχνίδι το οποίο θα 

τα φέρει πιο κοντά στις τέχνες και στη χαρά της δημιουργίας. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο από τον Παναγιώτη Τσιρίδη 

και απευθύνεται σε μαθητές από την Γ΄ έως την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού 

Σχολείου.  

Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 



Συμμετοχική όπερα – Το Ελιξίριο του Έρωτα– Για παιδιά 8-15 ετών 

Μια μουσική εμπειρία Όπερας για όσους θέλουν να γνωρίσουν την 

όπερα για πρώτη φορά! Ιδανική για παιδιά και εφήβους  

 

Η Συμμετοχική Όπερα είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο 

για να μυήσει βιωματικά παιδιά και εφήβους. Ξεκίνησε από το 2010 ανοικτό 

στο κοινό, φιλοξενώντας διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες του Λυρικού 

Θεάτρου και αργότερα λειτούργησε σε ειδικό πρόγραμμα για σχολεία. 

Παράλληλα, ανέπτυξε κοινωφελή δράση σε γηροκομεία.  

Τώρα, η Συμμετοχική Όπερα πάει ένα βήμα μπροστά και αποκτά χαρακτήρα 

συναυλιακής παράστασης διαδραστικού χαρακτήρα ειδικά σχεδιασμένο για 

σχολεία (παιδιά τρίτης Δημοτικού έως πρώτης Λυκείου). 

Στο πρώτο μέρος η σοπράνο Κάτια Πάσχου μυεί το κοινό διαδραστικά - με 

θεατρικό παιχνίδι, σκετς και πολλή μουσική - στη γνωστή όπερα του 

Ντονιτσέτι, μαθαίνοντάς τους τα εύκολα μέρη από άριες και χορωδιακά. 

Στο δεύτερο μέρος το κοινό παρακολουθεί μια ημισκηνοθετημένη 

παράσταση με τα πιο γνωστά αποσπάσματα του έργου, ενώ έχει τη 

δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες 

κατά τη διάρκεια της σκηνικής δράσης 

 

Κάτια Πάσχου, σοπράνο (Αντίνα), Σταύρος Σαλαμπασόπουλος,τενόρος 

(Νεμορίνο) Παναγιώτης Διπλάρος, βαρύτονος (Μπελκόρε/Ντουλκαμάρα) 

Μαρία Μακρή, θεατρολόγος (εμψυχώτρια) Θάλεια Παπαδοπούλου, 

πιανίστα (εμψυχώτρια)  

Διδασκαλία, πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία: Κάτια Πάσχου 

 

Διάρκεια: 90 λεπτά 
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Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρα διεξαγωγής:  

Δευτέρα   

Ώρα: 10:00 

Κόστος συμμετοχής: 8 € 

– με ελάχιστη συμμετοχή 

60 μαθητές 

 



Η τέχνη της αγχιμαχίας (debate) - Για παιδιά 9-18 ετών 

Στην εποχή της ταχύτατης ενημέρωσης η επικοινωνία και η κριτική 

σκέψη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και δεξιότητες. H Καλλίνα 

Μπασλή, προπονήτρια της Ελληνικής Ομάδας Σχολικού Debate για το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, προτείνει σε παιδιά 9-18 ετών, μέσα από τη 

διαδικασία του debate, την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών σε ένα 

ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον. Τι είναι το debate; Το debate ή 

αγχιμαχία είναι η διαδικασία δομημένης αντιπαράθεσης, κατά την 

οποία δύο πλευρές επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα θέμα. Έρευνες 

από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε 

debates αναπτύσσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη τους, αποκτούν 

σφαιρικότερη κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου, σε σχέση με 

απλές μεθόδους διδασκαλίας, και αποκτούν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση στην έκφραση των απόψεών τους.  

Ηλικίες 9 - 12 ετών (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού) 
• Εισαγωγή στο debate ως μοντέλο συζήτησης 

• Παιχνίδια και δραστηριότητες γύρω από τους 4 βασικούς άξονες: Επιχειρηματολογία, 

Αντίκρουση, Δομή, Παρουσίαση  

• Debate γύρω από τα ακόλουθα θέματα: τα παιδιά ως επαγγελματίες καλλιτέχνες, η επιρροή 

της τηλεόρασης, καθώς και το αν πρέπει η είσοδος στα μουσεία να είναι δωρεάν 

  

Ηλικίες 13 - 18 ετών (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου & Λυκείου) 
• Το debate ως μοντέλο συζήτησης και επιχειρηματολογίας 

• Δραστηριότητες γύρω από τους 4 βασικούς άξονες: Επιχειρηματολογία, Αντίκρουση, Δομή, 

Παρουσίαση 

• Έμφαση στο πώς αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται στο σχολείο 

• Debate γύρω από τα ακόλουθα θέματα: η ανάγκη για κρατική επιχορήγηση των τεχνών, η 

επιρροή της τηλεόρασης και της μουσικής, ο ρόλος των τεχνών στο δημόσιο διάλογο και η 

ελευθερία λόγου 

Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρα διεξαγωγής:  

Δευτέρα   

Ώρα: 10:00 - 12:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 12 
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Τι χρώμα έχει αυτό το τραγούδι; Τι συναισθήματα μας γεννά αυτό το ζωγραφικό έργο;  

Με ζωντανή εκτέλεση αλλά και ηχογραφήσεις, η σοπράνο Κάτια Πάσχου, επιλέγει άριες όπερας, τραγούδια ροκ, χιπ χοπ, 

ελληνικά και η μουσειοπαδαγωγός Κάτια Παπασπηλιοπούλου προβάλει εικαστικά έργα της κλασικής, μοντέρνας και 

σύγχρονης ζωγραφικής.  Χωρίς πολλή θεωρία αλλά με πολλή παιχνιδιάρικη διάθεση,  επικεντρώνονται στις αντιστοιχίες της 

φωνής και του τραγουδιού με τη ζωγραφική και μεταφέρουν τα παιδιά σε έναν κόσμο όπου τα χρώματα, τα συναισθήματα, 

η δομή, η σύνθεση, ο ρυθμός συναντιούνται σε μία και μόνο δημιουργική διαδικασία. 

 

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Κάτια Πάσχου, σοπράνο, και Κάτια Παπασπηλιοπούλου, μουσειοπαιδαγωγός 

 

 

Τα χρώματα της φωνής 

 Για μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου 

 

Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρες διεξαγωγής: Δευτέρα & Πέμπτη 

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 
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Ο ονειρούλης στον μαγικό κόσμο των σχημάτων  
Για παιδιά 3–8 ετών 

Μια φορά κι έναν καιρό 

σε έναν τόπο μακρινό, στην Επιπεδοχώρα, 

ζούσε ένα υπέροχο σημείο που το έλεγαν 

Ονειρούλη. 

  

Ο Ονειρούλης, 

όπως όλα τα σημεία σε όλες τις χώρες, 

δεν είχε σχήμα ούτε μέγεθος. Δεν ήταν μικρό ούτε 

μεγάλο. Ούτε ψηλό ούτε κοντό. Ώσπου μια μέρα, 

γνωρίζει τη Γραμμή και όλα αλλάζουν…  

  

Ο Ονειρούλης και η Γραμμή  

θα συνεργαστούν και θα σχεδιάσουν παίζοντας, 

χορεύοντας και τραγουδώντας τον διασκεδαστικό 

κόσμο των σχημάτων που τόσο λαχταρούσαν.  

  

Θα ανακαλύψουν ότι όποια κι αν είναι τα όνειρά 

τους, αν  τα πιστέψουν και βοηθήσουν ο ένας τον 

άλλον, μπορούν να φτιάξουν τον δικό τους 

καινούργιο, καλύτερο κόσμο! 

 

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Ντόρα Ζαχαροπούλου 

Θεατρική ομάδα Άνασσα  

Από Ιανουάριο 2018 

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 

Θεατρικές παραστάσεις 

Δείτε εδώ το βίντεο της παράστασης  

https://youtu.be/HheDU9SuJx0
https://youtu.be/HheDU9SuJx0


Το τυρί  
 Για παιδιά 4 - 6 & 7 - 12 ετών 

Μία διαδραστική παράσταση εμπνευσμένη από το Best 

Seller του Spencer Johnson  «Ποιος πήρε το τυρί μου;».  

  

Στην κοινωνία των ποντικών, όσο υπάρχει το τυρί τα πάντα 

φαίνεται πως λειτουργούν κανονικά.  

Ό,τι μας προσφέρεται όμως δεν είναι ανεξάντλητο, και να που το 

τυρί κάποτε τελειώνει! Πώς θα αντιδράσουν τα ποντίκια σε αυτή 

την αλλαγή και τι μπορεί να είναι τελικά αυτό το τυρί; 

Αν όλοι ψάχνουμε κάποιο τυρί, ας μην είμαστε πια μόνοι αλλά 

μαζί. 

 

Σενάριο, σκηνοθεσία: Σβούρες 

Μουσική: Μαρία Μπεθάνη 

 

Δείτε εδώ το βίντεο της παράστασης 
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Από τον Ιανουάριο 2018 

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 

https://youtu.be/qRFyFRIHGB4
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Συνέβη σε μια βίδα – Για παιδιά 4–7 ετών 

Ένα γνωστό σε όλους, συνηθισμένο αντικείμενο πρωταγωνιστεί σε 

αυτήν την ιστορία. Πρόκειται για μια Βίδα που αναζητά την αποστολή 

της. Όπως όλοι οι ήρωες των λαϊκών παραμυθιών, απομακρύνεται από 

την πατρίδα της, το οικείο της περιβάλλον και αγωνίζεται να αποδείξει 

τις δυνατότητές της. Στην προσπάθειά της αυτή ζει πρωτόγνωρες 

εμπειρίες, χαρές και απογοητεύσεις.  

  

Θέματα και στόχοι της παράστασης 

• Η χρήση, η μετατροπή, η μεταποίηση, η ανακύκλωση των 

αντικειμένων, το άχρηστο και η αξιοποίησή του είναι τα θέματα  που 

πραγματεύεται αυτή η ιστορία.  

• Πώς ένα απλό, καθημερινό αντικείμενο μετατρέπεται  σε έργο τέχνης; 

• Πώς η τέχνη αναζητά την έμπνευσή της στον υλικό κόσμο που μας 

περιβάλλει; 

• Πώς ένα άχρηστο αντικείμενο μετατρέπεται σε χρήσιμο; 

• Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα 

ευτελή υλικά που βρίσκονται γύρω μας;    

• Τα παιδιά μέσω της παράστασης αυτής έρχονται σε επαφή με γνωστά 

έργα της παγκόσμιας τέχνης, τα οποία, με την τεχνική του animation, 

ζωντανεύουν και αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λαμβάνουν και τις 

απαραίτητες πληροφορίες για κάθε έργο τέχνης που προβάλλεται, ενώ 

καλούνται να συμμετάσχουν, τόσο με τις παρατηρήσεις τους, όσο και 

σωματικά, ακολουθώντας τις αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις της Βίδας. 

 

Σενάριο, σκηνοθεσία και αφήγηση: Χριστίνα Παλαιολόγου 

Animation: Γρηγόρης Περίκο 

Μουσική – Τραγούδι: Κατερίνα Μακρή 

Δείτε εδώ το βίντεο της παράστασης 

 

Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή   

Ώρα: 10:00 – 11:00 (για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας) 

10:00 – 11:30 (για παιδιά δημοτικού) 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPc-Y7oQQHI


Όλη η γη ένα ταξίδι – Για παιδιά 4-8 ετών 

Στην παράσταση αυτή θα παρακολουθήσουμε τα ταξίδια των μεγάλων θαλασσοπόρων εξερευνητών που διαμόρφωσαν την 
εικόνα του σύγχρονου κόσμου. Θα δημιουργήσουμε ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι που θα έχει διάρκεια 60΄λεπτά και θα ταξιδέψουμε 
μαζί με τους Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan. Στο ταξίδι αυτό θα 
ανακαλύψουμε νέες χώρες και νέες ηπείρους, διαφορετικά ήθη και έθιμα και νέους πολιτισμούς. Με οδηγό τους παλαιούς 
χάρτες, τα ημερολόγια και τα κείμενά τους, θα παρακολουθήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στις αποστολές τους, θα 
μοιραστούμε τις εμπειρίες και θα ζήσουμε τη χαρά των ανακαλύψεών τους. Η εφευρετικότητα και η ευφυΐα τους, το θάρρος και η 
αποφασιστικότητά τους, τους βοήθησαν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο και να αποδείξουν τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. 
Οι ανακαλύψεις που έκαναν μέσα από τα ταξίδια τους, η γνωριμία τους με τους ιθαγενείς, πλούτισαν τις γνώσεις μας και 
διεύρυναν τους ορίζοντες του μέχρι τότε γνωστού κόσμου. Παλαιοί χάρτες και πίνακες ζωγραφικής, που παρουσιάζονται με την 
τεχνική του animation, πλαισιώνουν το ταξίδι αυτό.  

Την παράσταση παρουσιάζουν: η Χριστίνα Παλαιολόγου (σενάριο, σκηνοθεσία, αφήγηση) και η Κατερίνα Μακρή (μουσική, 
τραγούδι). Το animation πραγματοποιήθηκε από τους Gregorio Perico και Μαργαρίτα Τζαννέτου. 

 

Σενάριο, σκηνοθεσία και αφήγηση: Χριστίνα Παλαιολόγου 
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Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή   

Ώρα: 10:00 – 11:00 (για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας) 

10:00 – 11:30 (για παιδιά δημοτικού) 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 



Ο κώδικας του κοντού δράκου – Για παιδιά από 5 ετών 

Ένας σοφός δράκος με δυνατά φτερά, μια κροκόδειλος που όλο 

σκέφτεται το φαγητό και τα δύο αδέλφια της, το καθένα με το δικό 

του ιδιαίτερο χαρακτήρα .Όλα κυλούν ήρεμα και ωραία στο ποτάμι 

που ζούνε, όταν ξαφνικά ο δράκος σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό 

σεντούκι. Τι να κρύβει άραγε; Με ποιόν τρόπο αυτό το σεντούκι 

μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους; 

Μια θεατρική παράσταση που θα ψυχαγωγήσει τα παιδιά ενώ 

παράλληλα θα τα φέρει σε μια πρώτη επαφή με τον κώδικα της 

ευρωπαϊκής μουσικής. Πάνω από όλα όμως, ένα θεατρικό έργο που 

θα τα βοηθήσει να δουν πως όταν οι άνθρωποι δείχνουν αλληλεγγύη 

και συνεργάζονται μεταξύ τους μπορούν να ξεπεράσουν κάθε 

εμπόδιο και να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή . 

 

Κείμενο: Παναγιώτης Τσιρίδης 

Σκηνοθεσία: Μαριάνθη Φωτάκη 
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Από 25 Σεπτεμβρίου 2017 έως  22 Δεκεμβρίου 

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή   

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 
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Εκλάπη το κλειδί του Σολ – Για παιδιά από 5 ετών 

Όλα αρχίζουν όταν ο διάσημος συνθέτης Κούλης Σαμπάχ 

μετακομίζει στην περιοχή του Πενταγράμμου για να συνθέσει το 

νέο του μουσικό έργο και ξαφνικά εξαφανίζεται… το κλειδί του 

Σολ!! 

 

Ένα μουσικό «θρίλερ» για παιδιά από πέντε ετών. Ένα κωμικό 

κονσέρτο για ένα μεγάλο πιάνο με ουρά και ορχήστρα τους θεατές, 

που συμμετέχοντας στην επίλυση του διασκεδαστικού μυστηρίου, 

ανακαλύπτουν τον θαυμαστό κόσμο της μουσικής και του θεάτρου! 

 

H Αιμιλία Βασιλακάκη είναι βραβευμένη από τα Κρατικά Θεατρικά 

Βραβεία του 2012 για το έργο της «Πριγκιπική Γυμναστική» . Υπήρξε 

υπεύθυνη για το λιμπρέτο των «Καρμενσίτας» που έγραψε το 2015 για 

την παιδική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.  

 

Κείμενο: Αιμιλία Βασιλακάκη 

Μουσική & εικαστικό περιβάλλον: Νικόλας Σαλίγκαρος 

Φωτισμοί: Βασίλης Κλωτσοτήρας 

Πιάνο: Κώστας Κακούρης 

Στη σκηνή αυτοσχεδιάζουν οργανωμένα η Έλενα Λαρίου και η 

Αιμιλία Βασιλακάκη. 

 

 

Δείτε εδώ το βίντεο της παράστασης 

 

Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρα διεξαγωγής: Δευτέρα 

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6govdjs_u5g
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Βάγια Κουκουβάγια – Για παιδιά από 5 ετών 

Μια ιστορία πουλιών μέσα στο δάσος, 

που θα μπορούσε να είναι μία αληθινή 

ιστορία ανθρώπων. 

  

Μέσα από τη ζωή και τις περιπέτειες μιας 

κουκουβάγιας, προβάλλεται το  θέμα της 

υιοθεσίας και η  διπλή  σημασία, η διπλή 

«χαρά» που ακολουθεί για τους θετούς 

γονείς και το παιδάκι, ενώ επιδιώκεται 

ταυτόχρονα η εξοικείωση των παιδιών με 

την ποιητική φόρμα. Η θεατρική αφήγηση 

συνδυάζεται  με  ήχους μικρών οργάνων 

– σείστρα, καλαμόφωνα μικρά κρουστά - 

ενώ αβίαστα ο πεζός λόγος μεταβάλλεται 

σε έμμετρο. 

  

Παραμύθι – Αφήγηση : Ιουλίτα 

Ηλιοπούλου 

  

Η Ιστορία «Βάγια – κουκουβάγια» 

περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Ιουλίτας 

Ηλιοπούλου  

«ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ» που κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις ύψιλον/βιβλία  

 

Από Ιανουάριο 2018  

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή   

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 
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Βαλκανικά παραμύθια – Για παιδιά από 6 ετών 

Εικονογραφημένα παραμύθια για φλάουτο, κιθάρα και αφηγητή 

  

Η μουσική και τα λαϊκά παραμύθια ήταν πάντα στο επίκεντρο της 

έκφρασης της καθημερινής ζωής λαών των Βαλκανίων και, 

διατηρημένα μέσα από τη γραπτή και προφορική παράδοση, 

αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι 

δύο μουσικοί έχουν επιλέξει μουσική του 20ου και 21ου αιώνα, 

εμπνευσμένη από παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια των 

Βαλκανικών χωρών, που συνοδεύει την αφήγηση παραδοσιακών 

παραμυθιών από τη Σερβία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία, 

κλπ.. Πρόκειται για πρότυπες μουσικές συνθέσεις για φλάουτο και 

κιθάρα, οι οποίες αντικατοπτρίζουν πολύ όμορφα τα χαρακτηριστικά 

της Βαλκανικής μουσικής παράδοσης, όπως τους ασύμμετρους 

μουσικούς ρυθμούς, το χορευτικό χαρακτήρα της μουσικής και τα 

αυξημένα μουσικά διαστήματα. Οι εμπνευσμένες από την μουσική 

και τα παραμύθια πρωτότυπες εικονογραφήσεις της Ισπανίδα 

Τeresa Arroyo, προβάλλονται πίσω από τους συντελεστές.  

  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά από 6 χρονών. 

Οι μικροί ακροατές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή 

με τη σύγχρονη κλασική μουσική μέσα από τους οικείους ήχους του 

φλάουτου και της κιθάρας, αλλά και να ανακαλύψουν την όμορφη 

Βαλκανική μουσική παράδοση μέσα από το μαγικό κόσμο των 

παραμυθιών. Μετά από τη συναυλία οι μικροί μας φίλοι μπορούν να 

ανακαλύψουν τα μουσικά όργανα παρέα με τους μουσικούς.  

  

Η παράσταση πραγματοποιείται στα ελληνικά και γαλλικά. 

 

Εβελίνα Αραπίδη αφήγηση 

Γιάννης Εφσταθόπουλος κιθάρα 

Καλλιόπη Μπολοβίνου φλάουτο 

Bernadette Heinrich κείμενα και αφήγηση 

Από 26 έως 30 Μαρτίου 2018  

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 
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«Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος: Τα περί Πλάταιαν και άλλα Δεινά» 

Μία σπουδή στη διαχρονική τραγωδία του πολέμου 

- Για παιδιά 13 και άνω 

 

Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση της βιωματικής πρόσληψης του  

«πολεμικού γεγονότος». Με τη δραματοποίηση του ιστορικού λόγου, με την άρση 

του από το επίπεδο της «διήγησης» στο ύψος της «μίμησης», συντελείται η 

αμεσότερη, δραστικότερη και ψυχαγωγικότερη επικοινωνία του βιώματος. 

Η παράσταση αποτελεί για το νεανικό κοινό, κυρίως το μαθητικό του Γυμνασίου και 

του Λυκείου, ένα εξαιρετικά ωφέλιμο μάθημα. Ο παιδευτικός της χαρακτήρας 

αποτυπώνεται και στον προσανατολισμό της να διαφωτίσει τους σκοτεινούς και 

πολύπλοκους μηχανισμούς που παράγουν το πολεμικό φαινόμενο. 

Η παράσταση επιχειρεί να αποτελέσει ένα γόνιμο μάθημα: σε γνωστικό επίπεδο, 

συνδυάζοντας τη γνώση του αρχαίου ιστορικού λόγου με τον σύγχρονο πολιτικό 

προβληματισμό· σε ψυχαγωγικό επίπεδο, επικοινωνώντας τα τραγικά 

συναισθήματα που παράγει η πολεμική βία. Και, όπως μαρτυρεί η πείρα, όπου η 

γνώση και η ψυχαγωγία συναντιούνται το παιδευτικό αποτέλεσμα είναι πιο 

συναρπαστικό, πιο βαθύ και πιο αξιομνημόνευτο. 

 

Στα Ελληνικά και Αγγλικά. Διάρκεια: 60 λεπτά. 

Κείμενο – Δραματουργία: Γιάννης 

Λιγνάδης  

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Δημήτρης 

Λιγνάδης 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παναγόπουλος 

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 

Μια πρωτότυπη δραματοποιημένη απόδοση αποσπασμάτων της 

Ιστορίας του Θουκυδίδη, με την οποία επιχειρείται η ανάδειξη της 

διαχρονικής και οικουμενικής ουσίας της «Τραγωδίας του Πολέμου». 

  

Το θεατρικό κείμενο του Γιάννη Λιγνάδη «Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος: Τα περί 

Πλάταιαν και άλλα Δεινά» αποτελεί συρραφή ιστορικών γεγονότων 

ανθολογημένων από τα πέντε πρώτα βιβλία της Ιστορίας του 

Πελοποννησιακού Πολέμου του Θουκυδίδη. Το διασκευασμένο υλικό 

παρουσιάζει σε δραματοποιημένη μορφή επεισόδια από την πρώτη φάση του 

Πελοποννησιακού Πολέμου. 
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Τα μαγικά Χριστούγεννα του Ανήλιαγου και της Αφέγγαρης -

Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση 

 Για παιδιά 4–8 ετών 

Η θεατρική αυτή παράσταση βασίζεται στο χριστουγεννιάτικο διήγημα του Παπαδιαμάντη «Το άνθος του γιαλού» και 

στον γνωστό παραδοσιακό μύθο για τον Βασιλιά Ανήλιαγο. 

 

Ο Βασιλιάς Ανήλιαγος πάντα περιμένει να πραγματοποιηθεί η ευχή του, να συναντήσει την αγαπημένη του Αφέγγαρη και να 

αντικρύσει άφοβα το φως του ήλιου. Τρεις νύχτες πριν από τη νύχτα των  Χριστουγέννων, ο Βασιλιάς Ανήλιαγος και ένα 

σκανταλιάρικο ξωτικό αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια μυστηριώδη λάμψη που έβλεπαν να χορεύει πάνω στα νερά της 

θάλασσας. Στη διαδρομή τους θα γνωρίσουν όλες τις προετοιμασίες για τη γιορτή των Χριστουγέννων, θα δουν από κοντά τους 

περίεργους Καλικάντζαρους, θα ζήσουν περιπέτειες και στο τέλος η δύναμη της αγάπης θα τους οδηγήσει στο αληθινό φως.  

Στην παράσταση αυτή γίνονται αναφορές σε χριστουγεννιάτικα έθιμα, δοξασίες και παραδόσεις. Με τραγούδια και κιθάρα 

τα παιδιά θα ακούσουν και θα τραγουδήσουν παραδοσιακά κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 

Δεκέμβριος 2017  

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 

 

Σενάριο, σκηνοθεσία και αφήγηση: Χριστίνα Παλαιολόγου 

Μουσική – Τραγούδι: Κατερίνα Μακρή  
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Ήταν ένα πειρατικό καράβι – Αποκριάτικη διαδραστική παράσταση 

 Για παιδιά 3–6 ετών 

Μια πανέξυπνη κότα αποφασίζει να γνωρίσει τα πιο περίεργα μέρη. 

Θέλει να ταξιδέψει εκεί που τα χρώματα είναι ζωηρά και χορεύουν και τα 

ζώα είναι πολύχρωμα και μιλάνε με ανθρώπινη φωνή. Αποφασίζει 

λοιπόν να μπει κρυφά σε ένα καράβι. Εκεί θα συναντήσει έναν 

καλοκάγαθο πειρατή που ψάχνει τον μεγαλύτερο θησαυρό της γης. Η 

κότα και ο πειρατής θα γίνουν καλοί φίλοι, θα γνωρίσουν τα χρώματα, 

θα τραγουδήσουν μαζί και στο τέλος, θα ανακαλύψουν το μεγαλύτερο 

θησαυρό: την χαρά, δηλαδή, που προσφέρει η φιλία και η αλληλεγγύη.   

 

Στην παράσταση της ομάδας «Παραμύθι από μακριά» προβάλλονται 

έργα τέχνης με την τεχνική stop motion animation. Τα παιδιά θα 

ταξιδέψουν με κινούμενες εικόνες, κούκλες, χρώματα, μουσική και 

τραγούδια, θα τραγουδήσουν μαζί μας και θα παίξουν. 

 

Σενάριο, σκηνοθεσία και αφήγηση: Χριστίνα Παλαιολόγου 

Μουσική – Τραγούδι: Κατερίνα Μακρή  

 

Από 25 Σεπτεμβρίου 2017  

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα & Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 - 11:00 

Κόστος συμμετοχής: 6 € 
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Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά, εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής στο τηλέφωνο: 210-3611206, (εσωτ. 1042) 10:00-17:00 

 

 

education@thf.gr 

www.thf.gr  

Λ. Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 106 71 Αθήνα 

 

http://www.thf.gr/
http://www.thf.gr/
http://www.thf.gr/
http://www.thf.gr/
http://www.thf.gr/
http://thf.gr/el/arxiki/

