
 

 

Με την παράκληση να δημοσιευτεί 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                          1st KIDOT Festival 

Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ 

Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και τη Κυριακή 1 Οκτωβρίου, το Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης  φοράει τα 

γιορτινά του και μεταμορφώνεται σε ένα πεδίο ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και δράσης για μικρούς και 

μεγάλους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ! 

Εργαστήρια ρομποτικής και τεχνολογίας, θεατρικά παιχνίδια, μουσικά δρώμενα, χορευτικές 

παραστάσεις, εκμάθηση ξένων γλωσσών με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο, yoga και αθλητικές 

δραστηριότητες, ζωγραφική και εργαστήρια δημιουργίας comic και manga, απτικοί χάρτες και τραγούδια 

στη νοηματική, δωμάτια απόδρασης, επιτραπέζια extra large, clown show και super ήρωες είναι μόνο 

μερικές από τις δράσεις που ντύνουν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά 

διήμερα της Θεσσαλονίκης! 

Το 1st KIDOT Festival απευθύνεται σε επισκέπτες όλων των ηλικιών μιας και φιλοξενεί εκπαιδευτικά και 

ψυχαγωγικά δρώμενα για παιδιά από την βρεφική  μέχρι και την εφηβική ηλικία ενώ παράλληλα καθ’ 

όλη τη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέων και παιδιών καθώς και workshop αποκλειστικά για ενηλίκους! Lego 

Academies, παιχνίδια με ρομπότ, σχολές γονέων, βρεφικό μασάζ, baby wearing και χορός για γονείς μαζί 

με τα παιδιά, προσκαλούν τους μεγαλύτερους επισκέπτες να πάρουν και αυτοί μέρος στις εκπαιδευτικές 

δράσεις του KIDOT! 

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη καθώς και η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά εργαστήρια και τις 

παράλληλες δράσεις. Η συμμετοχή σε όσες δραστηριότητες έχουν περιορισμένο αριθμό 

συμμετεχόντων θα γίνεται είτε με προεγγραφή είτε απευθείας με εγγραφή στο χώρο της εκδήλωσης 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. 

Μπαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο https://goo.gl/989vBz και επιλέγοντας την ηλικία του KIDOT 

επισκέπτη μπορείτε να δείτε τις προτεινόμενες δράσεις  και να δηλώστε και εσείς συμμετοχή στο 1st 

KIDOT Festival! 

https://goo.gl/989vBz


 

 

 

  Τα KIDOT Workshops και τα Side Events πλαισιώνονται από ενημερωτικές ομιλίες καθώς και έκθεση 

υπηρεσιών και προϊόντων που απευθύνονται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές συναφών σχολών αλλά 

και σε όλους όσους ενδιαφέρονται και επιθυμούν να ανακαλύψουν νέα προϊόντα, να συνομιλήσουν και 

να ενημερωθούν για σύγχρονα θέματα και τάσεις γύρω από το παιδί και τον έφηβο και να γνωρίσουν 

πληθώρα ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στη πόλη προσφέροντας υπηρεσίες σε ολόκληρη την 

οικογένεια. 

Παράλληλα, το Food & Drinks Corner προσφέρει γευστικά διαλλείματα και στιγμές χαλάρωσης σε 

μικρούς και μεγάλους επισκέπτες  ολοκληρώνοντας με τον πιο απολαυστικό τρόπο τη διήμερη αυτή 

γιορτή! 

Δράσεις του 1st KIDOT Festival : 

KIDOT Workshops 

KIDOT Talks & Ανοιχτές Συζητήσεις 

KIDOT Market & Expo Υπηρεσιών 

Food & Drinks Corner 

Side Events 
 

Μπαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του KIDOT Festival (www.kidotfestival.com), μπορείτε να δείτε 

αναλυτικά τις πληροφορίες για κάθε μία από τις δράσεις του 1st KIDOT Festival και να ενημερωθείτε για 

όσα πρόκειται να συμβούν σε αυτή την μεγάλη διήμερη γιορτή! 

Με την Συμμετοχή:  

"23" * Action Art * AddΑrt * Anel Ηoney Park * Archiζω * Baby Eco Design * Dyslexia Centers Pavlidis 

Method * Eduk8 * Find Your Bliss * Full Out Dance * Galileo Galilei Generation *  IANOS * Indancestrial 

* Kid’s Fun Factory * Ladybug * Midwives- Family Wellbeing * Mind the Map * My Way *  Northpark 

Indoor Skatepark *  Part of a Tree * Petite Julie * Pinewood American International School * 

Psychotherapy Hellas * Robot Set Go * Robotixlab * Scripta Bookstore * Spectral * The Key Creative 

School * The Mindtrap * The School Project * Up Move and Play * Wooden Parts * Ακαδημία Strikers * 

Άλμα * Αρωγή Θεσσαλονίκη * Αμερικανική Γεωργική Σχολή * Ανανιάδου Μίνα/ Ανανιάδης Μάκης/ 

http://www.kidotfestival.com/


 

 

Αλευράς Τάσος*  Ανέμη * Δεσποτάκι * Εκδόσεις Ημίονος *  Ελισσάβετ Γιαννοπούλου *  Θέλω να γίνω 

Σουπερμαν * Θερμαϊκό Μουσικό Ωδείο *Ιδαία Γη *  Ιχθείς Aqua Club * Κατρίνα Τσάνταλη * ΚΔΑΠ 

Ατέρμων * Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού * Κήπος Σεμινάρια * Κλειδάς *  Κουκλοθίασος 

Redicolo * Κρουστόφωνο * Λιλιπούπολη*Λυρικός Μικρός Πλανήτης * Μαίρη Κυριακίδου Γαλλιού 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης * Μελωμύθι * Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης * 

Μυρτώ Στάγκου * Ολυμπιακό Μουσείο * Ου Πλέξεις * Πέτρα Καμβάς Χαρτί * Σταύρου Σταυρινή * 

Σχεδία*  Τα Ρα Τα Τζουμ * Τάσος Παπαναστασίου/ Ντίνα Κακανιάρη * Τιμολέων Τιραμόλας * To Mικρό 

Τζίνι * Το Χαμόγελο του Παιδιού * Χριστίνα Αζοπούλου/Μαρία Φλώρου * Ω2  

Με την υποστήριξη: 

Andia Aggelidou * apoDec * Socialmind * Kakiousis * Κηπομορφή 

Χορηγοί Επικοινωνίας:  

BEATER.GR * E- Charity * FM 100 * TV 100 * LIVEMEDIA * parallaxi * 

 POPAGANDA.GR *  THESS TIPS * VOREIA.GR * εξώστης 

Υπό  την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Γιατί KIDOT όπως γιορτή! 

ΚIDOT όπως παιδί! 

Ένα παιδί με πελώριο χαμόγελο και τα μάτια στραμμένα στο αύριο! 

 

 

 

 



 

 

Με εκτίμηση,  

KIDOT Team. 

 

 
Follow us!  

Facebook          @kidotfestival 

Instagram         @kidot_festival        

Official website www.kidotfestival.com 
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