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Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  

 

Αξιότιμε κ. Καραγιώργο, 

 

Η βραβευμένη ως Μνημείο Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, 

Δημοτική Αγορά της Καρδίτσας, κλείνει φέτος ενενήντα χρόνια από την 

κατασκευή και είκοσι από την αναστήλωσή της.   

 

Το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «Λ. & Ν. Σακελλαρίου» του ΔΟΠΑΚ και η 

Αντιδημαρχία Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας και Δράσεων Νεολαίας του 

Δήμου Καρδίτσας, με αφορμή την επέτειο αυτή, διοργανώνουν μια διαφορετική 

δράση στο χώρο της Αγοράς, ένα game jam. Τα game jam, που έχουν πλέον 

καθιερωθεί παγκοσμίως, με συμμετοχές έως και χιλιάδων ανθρώπων και 

διάρκεια από λίγες ήμερες μέχρι και έναν ολόκληρο μήνα, έχουν ήδη 

επιδείξει τα θετικά τους αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο προώθησης της 

έννοιας της συνεργασίας και της ομαδικής διαχείρισης προβλημάτων όσο και 

ως δημιουργικής διαδικασίας, μέσα από την καταιγιστική ανταλλαγή ιδεών 

(Athens game, jam http://athensgamejam.com/2018/, Goethe game 

jam https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/ver.cfm?fuseaction=events.det

ail&event_id=20845369, Global game jam https://globalgamejam.org/). 

Με αφετηρία λογοτεχνικά κείμενα που αφορούν αγορές και πλούσιες 

πληροφορίες για τη δική μας αλλά και την πόλη γενικότερα, καλούμε το 

δημιουργικό κοινό να σχεδιάσει και να υλοποιήσει παιχνίδια, που να 

σχετίζονται με την πόλη της Καρδίτσας.  

 

Storytellers, γραφίστες, σχεδιαστές και developers, επαγγελματίες ή 

απλώς λάτρεις των παιχνιδιών, καλούνται να συνεργαστούν, με στόχο τη 

δημιουργία ενός δικού τους, μέσα σε σχεδόν τρεις ημέρες!  

      

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, ώστε οι σπουδαστές σας που θα μπορούσαν 

να εμπλακούν δημιουργικά να ενημερωθούν, αλλά και διδάσκοντές τους, 

εφόσον το βρουν ενδιαφέρον. Δηλώσεις συμμετοχή στη διεύθυνση:  

Δηλώσεις συμμετοχή στη διεύθυνση:  

https://spark.adobe.com/page/gBGn3cLzCgyQv/?fbclid=IwAR0-

FaIi2idVxlndReBIUkF_V2PbvC3hZXXwEStCw5KovSYcM5thqPuI3Lw. 

Πιστεύουμε ότι η δημιουργική τους σύμπραξη θα είναι καταλυτική για την 

επιτυχία της δράσης.  

http://athensgamejam.com/2018/
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20845369
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20845369
https://globalgamejam.org/


Ευχαριστούμε προκαταβολικά. 

 

 

Με τιμή 

 

 

 

Μιχάλης Τάντος 

Πρόεδρος ΔΟΠΑΚ 

 

  

 

                          

Για το Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. 
Ο Πρόεδρος  

 
 

Mιχάλης Τάντος 

Δημοτικός Σύμβουλος  


