


OI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & 
ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 



ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

Όλες οι παιδικές δραστηριότητες, κατάλληλες για όλες τις 
ηλικίες, θα ξεκινήσουν στις 11:00 και θα τελειώσουν στις 18:00, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναγράφεται διαφορετικά. 

EKΠΑΖ
Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη γιορτή μας 
το face painting, αφιερωμένο στη φύση και τα ζώα. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΩΝ
(13:00-13:30 & 16:00-16:30) Παράσταση 
μαριονεττών με θέμα την προστασία του 
περιβάλλοντος, από τον φορέα «Ινστιτούτο 
Ψυχαγωγίας του Παιδιού» και το θέατρο 
«Ελληνικές Μαριονέτες».

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
(13:30-17:00) Ας γνωρίσουμε τα πόνι που ήρθαν 
στο Δασάκι μας!

PLANET AGENTS
10 δοκιμασίες περιμένουν όποιον Πράκτορα 
δέχεται να αναλάβει την αποστολή να 
προστατέψει τη θάλασσα. 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
Παιχνίδια με θέμα τα ψάρια και την αλιεία των 
λιμνών των Πρεσπών. 

SAPT HELLAS
(12:30-13:10, 14:00-14:40 & 17:00-17:40) Εσείς 
ξέρετε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να 
γνωρίσετε ένα σκύλο και να τον κάνετε φίλο 
σας; 

Mom
Η «Βαλίτσα της Θάλασσας» και το "Thalassa kit", 
δύο σύγχρονα και εντυπωσιακά εκπαιδευτικά 
εργαλεία. 



ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΣΠΑΖ
Σε ένα μεγάλο χαρτί τα παιδιά θα ζωγραφίσουν 
τη θάλασσα και το ζωικό της βασίλειο με 
ευφάνταστα υλικά και θησαυρούς από τη φύση 
που θα μαζέψουν στο Δασάκι. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ
Ένα παιχνίδι παντομίμας, θα συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της οικολογικής κοινωνικής 
συνείδησης των παιδιών.   

ΣΥΝΔΡΑΜΩ
Ψάρεμα, «Ψαρόπολη» και ένα διαδραστικό 
επιδαπέδιο παιχνίδι με ερωτήσεις για μικρούς 
επιστήμονες από την Περιβαλλοντική Ομάδα 
Γυμνασίου της Σχολής Μωραΐτη.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διασκεδαστικό εργαστήρι κατασκευών με θέμα 
τα θαλασσοπούλια.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ
Μαθαίνουμε να επαναχρησιμοποιούμε 
δημιουργικά τα πλαστικά μπουκάλια, 
κατασκευάζοντας μία σχεδία
.
 
ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ
(12:00-16:00) Ζωγραφική σε άμμο, μηνύματα σε 
βότσαλα, αχινοί που λύνουν περιβαλλοντικούς 
γρίφους. Και με την Bike Νature τα παιδιά θα 
κάνουν την πιο αστεία 
καλοκαιρινή διαδρομή (16:00-18:00). 

WWF
(12:00-14:00) Συναρπαστικά παιχνίδια της 
θάλασσας, ομαδικά, με buzzers, με δράση 
και πολλή φαντασία που θα βοηθήσουν τα 
παιδιά να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
διασκεδάζοντας.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
DO-IT-YOURSELF 
WORKSHOPS

13:00-13:30

13:30-14:30

15:00-15:30

16:00-17:00

Πρώτες βοήθειες σε άγρια ζώα
Mαρία Γανωτή

Μια σύντομη εισαγωγή για τις βασικές 
πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε 
όταν βρούμε ένα τραυματισμένο ή 
ανήμπορο άγριο ζώο (πουλί, 
σκαντζόχοιρο, χελώνα κλπ).

Healing Sounds, Breathing, and Cleansing 
Water (στο Δασάκι)
Δημήτρης Κοκκινιάς & Dana Meidan

Για μια ώρα μέσα στο δασάκι, ελάτε με 
τα παιδιά σας ή μόνοι σας, να ακούσετε 
θεραπευτικούς ήχους από τα αρχαία 
Θιβετιάνα κύμβαλα (500 π.Χ.), τον ήχο της 
θάλασσας από το μοναδικό Sea Drum, 
καθώς και φωνητικά vocal toning. 

Αλιεία στην Ελλάδα, αφήνω το γόνο να 
γίνει γονιός
Ηλίας Καλλίας – Ιχθυολόγος

Η παρουσίαση αφορά την Αλιεία στην 
Ελλάδα και θα περιλαμβάνει χρήσιμες 
πληροφορίες για τη θαλάσσια βλάστηση, 
την Ποσειδωνία (η Ελιά της θάλασσας), 
την οικολογική της αξία και το τι πρέπει 
να γνωρίζουν για την προστασία της 
όσοι έχουν σκάφη αναψυχής.

Σκύλος και Θάλασσα
Σάλτα Κατερίνα & Δημητριάδου Φώφη

Μέρος 1
Ο σκύλος μου πάει διακοπές!

Μέρος 2
Νομοθεσία για τα κατοικίδια ζώα-όσα 
πρέπει να γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια 
των διακοπών

17:30-18:30 Βασικές Αρχές Ναυαγοσωστικής & 
A΄ Βοηθειών



ΠΡΟΒΟΛΕΣ
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

12:00 πμ - 12:20 μμ  
“GREEN PROJECT – ENVIRONMENTAL PHOTOGRAPHY 
MOVING EXHIBITION”
Green Project

13:00 μμ - 13:20 μμ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΙΩΝΩΝ»
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

13:30 μμ - 14:00 μμ
«ΘΑΛΑΣΣΙΑ  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΟΙ ΣΥΓΚΑΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ»
MOm

14:00 μμ - 14:30 μμ
“FARMING ON CRISIS”
Γεωργιάδης Παύλος – Εθνοβιολόγος/Slow Food Θράκης

14:30 μμ - 15:00 μμ
«ΘΑΛΑΣΣΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ»
WWF

15:00 μμ - 15:30 μμ
«ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΖΩΗ ΣΤΑ 
ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ»
Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών – Πέλαγος

15:30 μμ - 16:00 μμ 
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΙΩΝΩΝ»
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

16:00 μμ - 16:20 μμ
“GREEN PROJECT – ENVIRONMENTAL PHOTOGRAPHY 
MOVING EXHIBITION”
Green Project

16:30 μμ - 17:00 μμ 
«ΘΑΛΑΣΣΙΑ  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΟΙ ΣΥΓΚΑΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ»
Mom

17:00 μμ - 17:30 μμ
“FARMING ON CRISIS”
Γεωργιάδης Παύλος – Εθνοβιολόγος/Slow Food Θράκης

17:30 μμ - 18:00 μμ
«ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΖΩΗ ΣΤΑ 
ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ»
Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών – Πέλαγος
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