
Χώροι και εξοπλισµός δράσεων της 7ης Γιορτής Πολυγλωσσίας 
 

• Εξωτερικός χώρος Αµφιθεάτρου 

 

Είναι ο κεντρικός εξωτερικός χώρος στο κέντρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης που µπορεί να φιλοξενήσει υπαίθριες µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. 
Οι εκδηλώσεις στο χώρο αυτό διεξάγονται µόνο κατά τις απογευµατινές ώρες 17:00-
22:00 (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή   (διάρκεια: 15 λεπτά έως 30 λεπτά το 
µέγιστο). 

Χωρητικότητα: 150-200 άτοµα. 

Εξοπλισµός: όλα τα απαραίτητα για την πραγµατοποίηση µουσικοχορευτικών 
εκδηλώσεων. 

  



• Φουαγιέ – Εσωτερική σκηνή εντός ∆ηµαρχείου 

 

Είναι η µικρή υπερυψωµένη σκηνή στον κεντρικό εσωτερικό χώρο στο φουαγιέ του 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου, δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς που µπορεί να φιλοξενήσει 
µικρές µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικά, παρουσιάσεις, συζητήσεις. Στο 
χώρο αυτό θα διεξάγονται κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και της Κυριακής 
10:00 έως 14:00 θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις (διάρκεια: 30 
λεπτά έως 60 λεπτά το µέγιστο) ενώ την Παρασκευή το Σάββατο και την Κυριακή 
από 17:00 έως 22:00 θα γίνονται µόνο µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις (διάρκεια: 15 
λεπτά έως 60 λεπτά το µέγιστο). 

Χωρητικότητα: 50-70 άτοµα. 

Εξοπλισµός: 3 καλωδιακά δυναµικά µικρόφωνα, 1 ασύρµατο δυναµικό µικρόφωνο, 1 
οθόνη προβολής, 1 προτζέκτορας και 1 cd player. 

  



• Εκθέσεις Εικαστικών Έργων 

 

Είναι ο χώρος στο φουαγιέ του κεντρικού ∆ηµαρχείου όπου µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν οι εκθέσεις εικαστικών (ζωγραφική, κόµιξ, φωτογραφίες, σκίτσα 
κ.λ.π.). Ο χώρος θα είναι ελεύθερα προσβάσιµος καθ’ όλη τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων. 
Εξοπλισµός: 10 τροχήλατα σταντ διπλής όψεως διαστάσεων 1.90 m x 1.75. Για την 
ανάρτηση των εκθεµάτων µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κόλλα διπλής όψεως που δεν 
αφήνει σηµάδια ή blue tag. 

Για τις εκθέσεις αποκλειστικός υπεύθυνος για την φύλαξη των εκθεµάτων είναι ο 
κάθε φορέας. 

  



• Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» 

 

Είναι ο χώρος κάτω από την αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου δίπλα στο κυλικείο που 
µπορεί να φιλοξενήσει µικρές µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικά, 
παρουσιάσεις, συζητήσεις. Οι εκδηλώσεις στο χώρο αυτό θα διεξάγονται το Σάββατο 
και τη Κυριακή µόνο κατά τις πρωινές ώρες 10:00-14:00 (διάρκεια: 30 λεπτά έως 60 
λεπτά το µέγιστο). 

Χωρητικότητα: 100-120 άτοµα. 

Εξοπλισµός: 3 καλωδιακά πυκνωτικά µικρόφωνα, 1 καλωδιακό δυναµικό µικρόφωνο, 
1 ασύρµατο δυναµικό µικρόφωνο, 2 γραµµές LINE (DIBOX) για µουσικά όργανα, 1 
οθόνη, 1 προτζέκτορας και 1 cd player. 

  



• Αίθουσα Νερού 

 

Είναι ο χώρος δεξιά από την είσοδο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου µε τα παρτέρια 
νερού που µπορεί να φιλοξενήσει παρουσιάσεις, συζητήσεις και προβολή βίντεο. Οι 
εκδηλώσεις στο χώρο αυτό θα διεξάγονται Παρασκευή απογευµατινή ώρα 17.00-
22.00 το Σάββατο και Κυριακή κατά τις πρωινές ώρες 10:00-14:00 και τη Κυριακή 
κατά τις ώρες 10:00-14:00 και 17:00-22:00. 

Χωρητικότητα: 50 άτοµα. 

Εξοπλισµός: προτζέκτορας και οθόνη προβολής. 

  



• Καφέ της Πολυγλωσσίας στο Πολυγλωσσικό χωριό. 

 

Είναι ο χώρος που θα φιλοξενηθεί στο Πολυγλωσσικό χωριό και θα 
πραγµατοποιηθούν παρουσιάσεις, συζητήσεις και διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων. Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 

Εξοπλισµός: 4 τραπέζια 12 καρέκλες. 
Πολυγλωσσικά και Βιωµατικά Εργαστήρια 

Είναι ο χώρος στο φουαγιέ του κεντρικού ∆ηµαρχείου 

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 
Χωρητικότητα: 30 ατόµων 
Εξοπλισµός: τραπέζια, καρέκλες, προτζέκτορας και οθόνη προβολής. Παρασκευή-
Σάββατο-Κυριακή 

  



• Πολυγλωσσικό χωριό 

 

Τα περίπτερα θα είναι στηµένα στον εξωτερικό χώρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης. 
Εξοπλισµός: τα περίπτερα είναι από πάνινη τέντα διαστάσεων 3mΧ3m και θα έχουν 
την δυνατότητα να κλείνουν το µεσηµέρι και το βράδυ. Είναι εξοπλισµένα µε 2 
τραπέζια και 2 καρέκλες, ηλεκτρικό ρεύµα και φωτισµό. 
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