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ΤΝΑΤΛΗΔ, ΜΔΓΑΛΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ, GAMING ARENA - DISKO - LATIN PARTY, 

ΥΟΡΟ, ΠΑΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ , ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ, HAPPENINGS,  

 

Ξεσωπιζηέρ Απόκπιερ 2020 ζηο Πεπιζηέπι 

 
Ο Γήμορ Πεπιζηεπίος διοπγανώνει ξεσωπιζηέρ εκδηλώζειρ και δπαζηηπιόηηηερ 

για να γιοπηάζοςμε και θέηορ όλοι μαζί ηιρ Απόκπιερ 2020 ζηον κλειζηό σώπο 

ηος Δκθεζιακού Κένηπος Πεπιζηεπίος (Γωδεκανήζος & Αναπαύζεωρ - ζηάζη 

Μεηπό «Ανθούπολη»). Δίζοδορ Δλεύθεπη Πανηού! Σο αποκπιάηικο ππόγπαμμα 

ηων εκδηλώζεων έσει ωρ εξήρ: 

 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 21 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 

17.00 - 21.00  Έλαο ΜΔΓΑΛΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 1500 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηκέλεη ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο, πιεκκπξηζκέλνο απνθξηάηηθα ζηνιίδηα, πνιιή κνπζηθή, ηξακπνιίλν θαη 

θνπζθσηά! 

17.00 - 21.00 Καισζνξίδνπκε λένπο θαιιηηέρλεο γλσζηνύο ζε όινπο καο σο YouTubers, 

Trappers  και Instagrammers. Έλα απόγεπκα γεκάην κε ηξαγνύδη, ρνξό, θσηνγξαθίεο θαη 

αηειείσηε δηαζθέδαζε. πκκεηέρνπλ: Duke, Paul QB, Knighty, Emsikos, Boem, Deos, 

Jimko, Γηάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ, Μειίλα Μαθξή & Mark Angelo – ΑΙΘΟΤΑ 

ΤΝΑΤΛΙΧΝ 

17.00 - 21.00  Έια θαη εζύ ζηελ θαιά δηακνξθσκέλε GAMING ARENA, λα γλσξίζεηο από 

θνληά αγαπεκέλνπο YouTubers, λα παίμεηο ζε θνλζόιεο θαη ππνινγηζηέο παηρλίδηα ηεο 

επηινγήο ζνπ θαη πόζν κάιινλ λα θεξδίζεηο εληππσζηαθά δώξα. Ο θαιά δηακνξθσκέλνο 

ρώξνο ηεο Gaming Arena, είλαη έηνηκνο λα θηινμελήζεη κηθξνύο θαη κεγάινπο, κε απώηεξν 

ζθνπό λα δείμεη ηελ ζσζηή πιεπξά ηεο ςεθηαθήο δηαζθέδαζεο καζαίλνληαο ηόζν ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο όζν θαη ηνπο γνλείο, ηη ζεκαίλεη πγηήο αληαγσληζκόο, επγελήο άκηιια 

αιιά θαη ην δηαζθεδάδσ κε "κέηξν" - ΑΙΘΟΤΑ GAMING ARENA 

17.00 - 21.00  Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ… -  ΑΙΘΟΤΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ – HAPPENINGS 

17.00  Παξάζηαζε Καξαγθηόδε από ηνλ ζίαζν ζθηώλ "ππξόπνπινο" - ΑΙΘΟΤΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ – HAPPENINGS 

19.00  Απνθξηάηηθα παηρλίδηα κε ηελ komfeti team - ΑΙΘΟΤΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ – 

HAPPENINGS 

-------------------------------- 

ΑΒΒΑΣΟ 22 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 

11.00 - 21.00   Έλαο ΜΔΓΑΛΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 1500 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηκέλεη ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο, πιεκκπξηζκέλνο απνθξηάηηθα ζηνιίδηα, πνιιή κνπζηθή, ηξακπνιίλν θαη 

θνπζθσηά! 



11.00 - 21.00  Έια θαη εζύ ζηελ θαιά δηακνξθσκέλε GAMING ARENA, λα γλσξίζεηο από 

θνληά αγαπεκέλνπο YouTubers, λα παίμεηο ζε θνλζόιεο θαη ππνινγηζηέο παηρλίδηα ηεο 

επηινγήο ζνπ θαη πόζν κάιινλ λα θεξδίζεηο εληππσζηαθά δώξα. Ο θαιά δηακνξθσκέλνο 

ρώξνο ηεο Gaming Arena, είλαη έηνηκνο λα θηινμελήζεη κηθξνύο θαη κεγάινπο, κε απώηεξν 

ζθνπό λα δείμεη ηελ ζσζηή πιεπξά ηεο ςεθηαθήο δηαζθέδαζεο καζαίλνληαο ηόζν ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο όζν θαη ηνπο γνλείο, ηη ζεκαίλεη πγηήο αληαγσληζκόο, επγελήο άκηιια 

αιιά θαη ην δηαζθεδάδσ κε "κέηξν" – ΑΙΘΟΤΑ GAMING ARENA. 

11.00 - 21.00 Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ… - ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ - 

HAPPENINGS  

12.00 - 19.00  Ζ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΩΡΑ Δ ΓΡΑΖ. Οη βνεζνί ηνπ Βαζηιηά Καξλάβαινπ 

ππνδέρνληαη ηα παηδηά καδί κε ηελ ηξνπκθίηα, ηνλ Πέξη θαη ηνλ Σέξη θαη δεκηνπξγνύλ 

απνθξηάηηθεο Μάζθεο θαη θάλνπλ Δπθάληαζην Face painting - ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ  

13:00 Kids and Family Zumba  

14:00 Θεαηξηθή Γηαδξαζηηθή Παξάζηαζε «Σν απνθξηάηηθν Φίιηξν ηεο Γύλακεο»  

15:00 Παηρλίδηα Υσξίο ύλνξα κε ηελ Komfeti team 

16:00 Κνπθινζέαηξν Μεγαινθηγνύξσλ 

17:00 Παξάζηαζε Καξαγθηόδε από ηνλ ζίαζν ζθηώλ "ππξόπνπινο"   

18:00 Γηαγσληζκόο Καξαόθε κε ην Νην Μαηδόξε θαη ην Γνλ Φάιηζν Γηαδξαζηηθή 

ζεαηξηθή παξάζηαζε  
19.00   ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΤΛΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΗΣΖ ΓΑΡΜΠΖ. Υνξεγόο επηθνηλσλίαο 

ΛΑΜΦΗ 92,3. – ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΑΤΛΙΑ  

 

--------------------------------- 

ΚΤΡΗΑΚΖ 23 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 

11.00 - 21.00   Έλαο ΜΔΓΑΛΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 1500 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηκέλεη ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο, πιεκκπξηζκέλνο απνθξηάηηθα ζηνιίδηα, πνιιή κνπζηθή, ηξακπνιίλν θαη 

θνπζθσηά! 

11.00 - 21.00  Έια θαη εζύ ζηελ θαιά δηακνξθσκέλε GAMING ARENA, λα γλσξίζεηο από 

θνληά αγαπεκέλνπο YouTubers, λα παίμεηο ζε θνλζόιεο θαη ππνινγηζηέο παηρλίδηα ηεο 

επηινγήο ζνπ θαη πόζν κάιινλ λα θεξδίζεηο εληππσζηαθά δώξα. Ο θαιά δηακνξθσκέλνο 

ρώξνο ηεο Gaming Arena, είλαη έηνηκνο λα θηινμελήζεη κηθξνύο θαη κεγάινπο, κε απώηεξν 

ζθνπό λα δείμεη ηελ ζσζηή πιεπξά ηεο ςεθηαθήο δηαζθέδαζεο καζαίλνληαο ηόζν ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο όζν θαη ηνπο γνλείο, ηη ζεκαίλεη πγηήο αληαγσληζκόο – ΑΙΘΟΤΑ 

GAMING ARENA 

11.00 - 21.00  Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ…  -  ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ – 

HAPPENINGS 

11.00- 16.00 Σν ΙΔΚ ΓΔΛΣΑ Πεξηζηεξίνπ γηνξηάδεη καδί καο! Γξαζηεξηόηεηεο (Γηα κηθξνύο 

θαη… κεγάινπο) – ΑΙΘΟΤΑ ΠΑΙΓΟΣΟΠΟ  

- Διαδραζηική Καηαζκεσή Μάζκας για ηοσς μικρούς μας θίλοσς από ηη Στολή Παιδαγωγικών 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Περιζηερίοσ 

- Παιδικό face painting με αποκριάηικο μακιγιάζ ζηο Make up Station από ηην Στολή 

Αιζθηηικής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Περιζηερίοσ 

- Αναμνηζηική Αποκριάηικη Φωηογράθιζη ζηο Photo Booth από ηη Στολή Φωηογραθίας ΙΕΚ 

ΔΕΛΤΑ Περιζηερίοσ 

12.00  ΜΑΓΗΚΟ SHOW «ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΡΟΤΜΦΗΣΑ»: Γηα πξώηε θνξά ζηελ 

Διιάδα νη αγαπεκέλνη καο ήξσεο δσληαλά ζηελ ζθελή κε ηα απζεληηθά θνζηνύκηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ! Δπηηέινπο! Σα ηξνπκθάθηα, νη αγαπεκέλνη ήξσεο κηθξώλ θαη κεγάισλ εδώ θαη 

δεθαεηίεο, έξρνληαη, γηα έλα καγηθό show πνπ ππόζρεηαη πσο ζα κείλεη αμέραζην ζε όινπο! 

Μηα κνλαδηθή ζηξνπκθνεκπεηξία, κε πξσηαγσληζηέο ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο ήξσεο: ηνλ 

Μπακπαζηξνύκθ, ηελ ηξνπκθίηα, ηνλ πηξηνύιε, ηνλ θνπληνύθιε, ηνλ Νηνξεκί, ηνλ 

Γθξηληάξε, ηνλ Πξνθόπε θαη θπζηθά ηνλ Γξαθνπκέι κε ηελ Φηςηλέι, ζηελ παξάζηαζε. – 

ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΑΤΛΙΧΝ 

12.00 - 19.00  Ζ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΩΡΑ Δ ΓΡΑΖ. Οη βνεζνί ηνπ Βαζηιηά Καξλάβαινπ 

ππνδέρνληαη ηα παηδηά καδί κε ηελ ηξνπκθίηα, ηνλ Πέξη θαη ηνλ Σέξη θαη δεκηνπξγνύλ 



απνθξηάηηθεο Μάζθεο θαη θάλνπλ Δπθάληαζην Face painting – ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ - HAPPENINGS 

12.00   Παηρλίδη Υσξίο ύλνξα - ΑΙΘΟΤΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ – ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ 

13.00   Γηαδξαζηηθή Θεαηξηθή Παξάζηαζε «εξπαληίλεο ελαληίσλ Κνκθεηί» 

14:00   Γηαδξαζηηθή Θεαηξηθή Παξάζηαζε «Η ρακέλε εξπαληίλα» 

15:00   Μνπζηθή θαη Υνξεπηηθή παξάζηαζε «Η Μνπζηθή Αθαδεκία ηνπ Dr Sol» 

16:00 Κνπθινζέαηξν Μεγαινθηγνύξσλ 

17:00 Παξάζηαζε Καξαγθηόδε από ηνλ ζίαζν ζθηώλ "ππξόπνπινο" 

18.00 Παξάζηαζε «Η Μπζηηθή Λέζρε ησλ Μάγσλ» 

19.00  ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΤΛΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΑΥΑΛΖ. Έλα PARTY γεκάην επηηπρίεο από 

ηηο δεθαεηίεο  60' 70' 80' 90' κέρξη θαη ζήκεξα. Αγαπεκέλα ηξαγνύδηα από ηνπο Οιύκπηαλο 

κέρξη ζήκεξα. Ο Σξόπνο, Σν ρνιείν, Ο Αιέμεο, Σν Μπαξάθη, Παξαδώζνπ Λνηπόλ, Αλ κηα 

κέξα ζε ράζσ, Μάζεκα ζνιθέδ, Δίζαη ην ηαίξη κνπ θ.α. - ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΑΤΛΙΧΝ 

 

 

-------------------------- 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 28 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 

17.00 - 21.00  Έλαο ΜΔΓΑΛΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 1500 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηκέλεη ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο, πιεκκπξηζκέλνο απνθξηάηηθα ζηνιίδηα, πνιιή κνπζηθή, ηξακπνιίλν θαη 

θνπζθσηά! 

17.00 - 21.00  Έια θαη εζύ ζηελ θαιά δηακνξθσκέλε GAMING ARENA, λα γλσξίζεηο από 

θνληά αγαπεκέλνπο YouTubers, λα παίμεηο ζε θνλζόιεο θαη ππνινγηζηέο παηρλίδηα ηεο 

επηινγήο ζνπ θαη πόζν κάιινλ λα θεξδίζεηο εληππσζηαθά δώξα. Ο θαιά δηακνξθσκέλνο 

ρώξνο ηεο Gaming Arena, είλαη έηνηκνο λα θηινμελήζεη κηθξνύο θαη κεγάινπο, κε απώηεξν 

ζθνπό λα δείμεη ηελ ζσζηή πιεπξά ηεο ςεθηαθήο δηαζθέδαζεο καζαίλνληαο ηόζν ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο όζν θαη ηνπο γνλείο, ηη ζεκαίλεη πγηήο αληαγσληζκόο – ΑΙΘΟΤΑ 

GAMING ARENA 

17.00 - 21.00  Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ… - ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ - 

HAPPENINGS. 

17.00  Παξάζηαζε Καξαγθηόδε από ηνλ ζίαζν ζθηώλ "ππξόπνπινο" - ΑΙΘΟΤΑ 

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ – HAPPENINGS 

19.00  Απνθξηάηηθα Παηρλίδηα κε ηελ komfeti team - ΑΙΘΟΤΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ – 

HAPPENINGS 

19.00  ΝΣΗΚΟ - ΛΑΣΗΝ ΠΑΡΣΤ ΜΔ ΣΟΝ ΦΩΣΖ ΜΔΣΑΞΟΠΟΤΛΟ.  πκκεηέρνπλ 

ηα δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα Δπξσπατθώλ Υνξώλ θαη Φιακέλθν ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ν 

Παλειιήληνο Αζιεηηθόο ύιινγνο "Σα Πεξηζηέξηα". – ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΑΤΛΙΧΝ. 

 

--------------------------- 

ΑΒΒΑΣΟ 29 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 

11.00 - 21.00  Έλαο ΜΔΓΑΛΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 1500 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηκέλεη ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο, πιεκκπξηζκέλνο απνθξηάηηθα ζηνιίδηα, πνιιή κνπζηθή, ηξακπνιίλν θαη 

θνπζθσηά! 

11.00 - 21.00  Έια θαη εζύ ζηελ θαιά δηακνξθσκέλε GAMING ARENA, λα γλσξίζεηο από 

θνληά αγαπεκέλνπο YouTubers, λα παίμεηο ζε θνλζόιεο θαη ππνινγηζηέο παηρλίδηα ηεο 

επηινγήο ζνπ θαη πόζν κάιινλ λα θεξδίζεηο εληππσζηαθά δώξα. Ο θαιά δηακνξθσκέλνο 

ρώξνο ηεο Gaming Arena, είλαη έηνηκνο λα θηινμελήζεη κηθξνύο θαη κεγάινπο, κε απώηεξν 

ζθνπό λα δείμεη ηελ ζσζηή πιεπξά ηεο ςεθηαθήο δηαζθέδαζεο καζαίλνληαο ηόζν ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο όζν θαη ηνπο γνλείο, ηη ζεκαίλεη πγηήο αληαγσληζκόο – ΑΙΘΟΤΑ 

GAMING ARENA 

11.00 - 21.00  Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ… - ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ - 

HAPPENINGS. 

12.00 - 19.00 Ζ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΩΡΑ Δ ΓΡΑΖ. Οη βνεζνί ηνπ Βαζηιηά Καξλάβαινπ 

ππνδέρνληαη ηα παηδηά καδί κε ηελ ηξνπκθίηα, ηνλ Πέξη θαη ηνλ Σέξη θαη δεκηνπξγνύλ 



απνθξηάηηθεο Μάζθεο θαη θάλνπλ Δπθάληαζην Face painting - ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ - HAPPENINGS. 

12.00 Γηαδξαζηηθή Θεαηξηθή Παξάζηαζε «Η Μάγηα ε Μέιηζζα» 

13:00 Γηαδξαζηηθά παηρλίδηα κε ηελ Komfeti team 

14.00 Γηαδξαζηηθή Μνπζηθή Παξάζηαζε «Υακέλεο Νόηεο». Ο Καθνθσλίμηνπο θαη ν 

Φαιηζίηνο έρνπλ έλα κεγάιν πξόβιεκα ζέινπλ λα γίλνπλ δηάζεκνη ζνπξάλνη ηεο όπεξαο 

αιιά είλαη πξαγκαηηθά θαθόθσλνη, πξαγκαηηθά όκσο. Πξνζπαζνύλ λα ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά 

έλα ηξαγνύδη αιιά ηίπνηα δελ θαηαθέξλνπλ λα θάλνπλ ζσζηά. Με ηελ βνήζεηα όκσο ησλ 

παηδηώλ επηιέγνπλ ηα ζσζηά ηξαγνύδηα πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι." 

14.00 Γηαδξαζηηθή ζεαηξηθή Παξάζηαζε «Ο Βαζύο Ύπλνο ηνπ Βαζηιηά Καξλάβαινπ»  

16:00 Κνπθινζέαηξν Μεγαινθηγνύξσλ  

17:00 Παξάζηαζε Καξαγθηόδε από ηνλ ζίαζν ζθηώλ "ππξόπνπινο" 

18:00 Μνπζηθό Καξαόθε 

19.00    ΠΛΑΚΗΩΣΗΚΖ ΑΠΟΚΡΗΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ ΠΑΛΗΑ ΑΘΖΝΑ & ΣΖ 

ΑΠΟΚΡΗΑ. Έλα πξόγξακκα κε ηα αγαπεκέλα ηξαγνύδηα ηεο παιηάο Αζήλαο θαη ηεο 

Απνθξηάο. Δξκελεύνπλ νη: ΚΩΣΑ ΚΟΝΓΡΑ, ΚΩΣΑ ΣΕΗΑΓΚΟΤΛΑ & 

ΓΗΩΣΑ ΛΗΑΠΟΠΟΤΛΟΤ – ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΑΤΛΙΧΝ 

 

----------------------------- 

ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΜΑΡΣΗΟΤ 

11.00 - 21.00   Έλαο ΜΔΓΑΛΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 1500 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηκέλεη ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο, πιεκκπξηζκέλνο απνθξηάηηθα ζηνιίδηα, πνιιή κνπζηθή, ηξακπνιίλν θαη 

θνπζθσηά! 

11.00 - 21.00  Έια θαη εζύ ζηελ θαιά δηακνξθσκέλε GAMING ARENA, λα γλσξίζεηο από 

θνληά αγαπεκέλνπο YouTubers, λα παίμεηο ζε θνλζόιεο θαη ππνινγηζηέο παηρλίδηα ηεο 

επηινγήο ζνπ θαη πόζν κάιινλ λα θεξδίζεηο εληππσζηαθά δώξα. Ο θαιά δηακνξθσκέλνο 

ρώξνο ηεο Gaming Arena, είλαη έηνηκνο λα θηινμελήζεη κηθξνύο θαη κεγάινπο, κε απώηεξν 

ζθνπό λα δείμεη ηελ ζσζηή πιεπξά ηεο ςεθηαθήο δηαζθέδαζεο καζαίλνληαο ηόζν ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο όζν θαη ηνπο γνλείο, ηη ζεκαίλεη πγηήο αληαγσληζκόο – ΑΙΘΟΤΑ 

GAMING ARENA 

11.00 - 21:00 Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ… - ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ - 

HAPPENINGS.  

12.00 ΜΔΓΑΛΖ ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΖ ΤΝΑΤΛΗΑ XANAZO. Ξεζεθώλνπλ κηθξνύο θαη 

κεγάινπο! - ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΑΤΛΙΧΝ 

12.00 - 19.00 Ζ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΩΡΑ Δ ΓΡΑΖ. Οη βνεζνί ηνπ Βαζηιηά Καξλάβαινπ 

ππνδέρνληαη ηα παηδηά καδί κε ηελ ηξνπκθίηα, ηνλ Πέξη θαη ηνλ Σέξη θαη δεκηνπξγνύλ 

απνθξηάηηθεο Μάζθεο θαη θάλνπλ Δπθάληαζην Face painting - ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ - HAPPENINGS. 

12:00 Απνθξηάηηθα παηρλίδηα «εξπαληίλεο ελαληίσλ Κνκθεηί» 

13.00 Παξάζηαζε «Οη Μάγνη ηεο Απνθξηάο» 

14.00 Γηαδξαζηηθή Μνπζηθή Παξάζηαζε «Υακέλεο Νόηεο». Ο Καθνθσλίμηνπο θαη ν 

Φαιηζίηνο έρνπλ έλα κεγάιν πξόβιεκα ζέινπλ λα γίλνπλ δηάζεκνη ζνπξάλνη ηεο όπεξαο 

αιιά είλαη πξαγκαηηθά θαθόθσλνη, πξαγκαηηθά  όκσο. Πξνζπαζνύλ λα ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά 

έλα ηξαγνύδη αιιά ηίπνηα δελ θαηαθέξλνπλ λα θάλνπλ ζσζηά. Με ηελ βνήζεηα όκσο ησλ 

παηδηώλ επηιέγνπλ ηα ζσζηά ηξαγνύδηα πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι." 

16.00 Γηαδξαζηηθά παηρλίδηα κε ηελ Komfeti team 

17.00 Κνπθινζέαηξν Μεγαινθηγνύξσλ 

18.00 Παξάζηαζε Καξαγθηόδε από ηνλ ζίαζν ζθηώλ "ππξόπνπινο" 

19.00    «Ζ ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ» Μηα ζπλαπιία κε 

ηξαγνύδηα πνπ αλαβηώλνπλ ην απνθξηάηηθν θιίκα ηεο Αζήλαο από ηνλ παιηό λνζηαιγηθό 

θαηξό κέρξη ζήκεξα. Σξαγνύδηα ηνπ θεθηνύ ηνπ γιεληηνύ θαη ηεο παξέαο, αλάιαθξα, 

ζθσπηηθά κε ηα νπνία νη Αζελαίνη γηνξηάδνπλ δηαρξνληθά ηελ Απνθξηά, από ηελ επνρή ηνπ 

Πιαθηώηηθνπ μεθαληώκαηνο. – ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΑΤΛΙΧΝ. 

 



-------------------------------- 

ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 

11.00 ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΤΜΔ… ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΛΑΓΑΝΑ!!! Γηνξηάδνπκε ηα 

θνύινπκα κε ζαξαθνζηηαλά, ιαγάλεο θαη θξαζί, ηξαγνύδηα θαη ρνξό! ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 

ΓΛΔΝΣΗ ΜΔ ΣΖΝ ΥΑΡΑ ΒΔΡΡΑ – ΑΙΘΟΤΑΤΝΑΤΛΙΧΝ 

11.00 - 17.00  Έλαο ΜΔΓΑΛΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 1500 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηκέλεη ηνπο 

κηθξνύο καο θίινπο, πιεκκπξηζκέλνο απνθξηάηηθα ζηνιίδηα, πνιιή κνπζηθή, ηξακπνιίλν θαη 

θνπζθσηά! 

10.00 - 14.00 Ζ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΩΡΑ Δ ΓΡΑΖ. Οη βνεζνί ηνπ Βαζηιηά Καξλάβαινπ 

ππνδέρνληαη ηα παηδηά καδί κε ηελ ηξνπκθίηα, ηνλ Πέξη θαη ηνλ Σέξη θαη δεκηνπξγνύλ 

απνθξηάηηθεο Μάζθεο θαη θάλνπλ Δπθάληαζην Face painting - ΑΙΘΟΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ - HAPPENINGS. 

11.00 Κνπθινζέαηξν Μεγαινθηγνύξσλ  

13.00 Παξάζηαζε Καξαγθηόδε από ηνλ ζίαζν ζθηώλ "ππξόπνπινο" 

14.00 Ο Μάγνο Lio ζε έλα καγηθό show πνπ ζα ζαο θόςεη ηελ αλάζα. 

   

 

 
 ΟΛΑ ΣΑ ΓΔΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ: peristeri.gr - facebook.com/DimosPeristeriou -  twitter.com/Dim_Peristeriou 

 

http://peristeri.gr/
http://www.facebook.com/DimosPeristeriou

