
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού ο Δήμος Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη 

 

Με μια Μάσκα θα ταξιδέψουν σε πρωτόγονους πολιτισμούς, θα περιηγηθούν στην Αρχαία 

Ελλάδα και θα καταλήξουν στη Βενετία. Το «Ταξίδι της Μάσκας» ξεκινά στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Αγ.Ι. Ρέντη το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί.Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. 

Ρέντη «χορεύει» και «τραγουδά» στους ρυθμούς της Αποκριάς έως την 1η Μαρτίου όπου 

και θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στον Αγ.Ι. Ρέντη. Στην τελετή λήξης χιλιάδες 

φαναράκια θα φωτίσουν τον Αττικό ουρανό στην κεντρική λαχαναγορά.Η παρέλαση 

πληρωμάτων στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου. 

Κλόουν, ταχυδακτυλουργούς, παραστάσεις ψευδαισθήσεων, διαγωνισμούς χορού και 

τραγουδιού, συναυλίες, face painting και πειράματα από τον τρελοεπιστήμονα 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου 

Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη. 

 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓ.Ι, ΡΕΝΤΗ(Μπιχάκη 15) 

«Το Ταξίδι της Μάσκας» 

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν,εξερευνούν και κατασκευάζουν μάσκες άλλων πολιτισμών. Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8- 12 ετών.  

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου «Πρωτόγονες Μάσκες», 11.00-13.00 

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου «Η Μάσκα στην Αρχαία Ελλάδα», 11.00-13.00 

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου «Η Βενετσιάνικη Μάσκα», 11.00-13.00 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 4838374 (ώρες λειτουργίας 13.30-20.00).  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμού θέσεων. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (Αρκαδίου 23) 

«Γιορτάζουμε τις Απόκριες δημιουργικά» 

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 11:00-13:00 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατασκευή, διακόσμηση γύψινων Βενετσιάνικων μασκών με 

πρωτότυπα υλικά και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 -12 ετών.  

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ: https://forms.gle/gPw1u8ZfkWG3fYc9A 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FgPw1u8ZfkWG3fYc9A%3Ffbclid%3DIwAR0L5cX3kdcbf_3p6zrLZydXd01W-xS4JtE4n0Xq0PTCTnSihbbxxviQ33w&h=AT1A17Dojg44RARF0d3P-P4rtSyiQaEV85vdOKt5amV73iyAZmMBLiN-mwcpD4oOUNdppOUzFa8xEblDjjzNFI83aqk-HdFiILrVDa3Nj-4J4HUOizDnhVGfhpkI9sNDvGi0nCmvVBWzU8dvVP0


ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ  

 
Κυριακή 9/02  Αποκριάτικη εκδήλωση για τα παιδιά με παιχνίδια και πολλές  
   δραστηριότητες στην κεντρική πλατεία Ρέντη – ώρα 11:00. 
   Συμμετέχουν με εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών  
   μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου. 
   
 
Σάββατο 15/02   Αποκριάτικη εκδήλωση για τα παιδιά με παιχνίδια και πολλές  
   δραστηριότητες στην πλατεία Χαλκηδόνας 11:00. 
     Συμμετέχουν με εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών  
   μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου. 
 
 
Κυριακή 16/02   “Αλευρομουντζουρώματα” με τη συμμετοχή του τμήματος   
   παραδοσιακών χορών της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Θα προηγηθεί 
    παρέλαση στις γειτονιές της πόλης μέχρι την πλατεία Παιδικής 
Στέγης. 

(προσυγκέντρωση: αυλή 27ου Δημοτικού σχολείου Νίκαιας, ώρα 
11:00). 

    Συμμετέχουν στην πλατεία με εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών  
   μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου. 
     

Αποκριάτικη εκδήλωση για τα παιδιά με παιχνίδια και πολλές 
δραστηριότητες στην πλατεία Κουμπάκη ώρα 11:00  

 
 
Τρίτη 18/02  Καντάδες στην πόλη ώρα 17:30. 

Καντάδες και αποκριάτικα τραγούδια από τη Χορωδία των ΚΑΠΗ του 
Δήμου. Έναρξη: πλατεία Κουμπάκη & Λήξη: Δημαρχείο Νίκαιας.  
  

 
 
Παρασκευή 21/02  Αποκριάτικος χορός Γυναικών- Πολυχώρος “Μάνος Λοΐζος”. Βάζουμε 

το κρασί και καλή μουσική και σας περιμένουμε σε μια βραδιά 
ξεφαντώματος.  ‘Ωρα προσέλευσης: 21:00.  
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από τη Διεύθυνση Αθλητισμού & το 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. 

          
 
Σάββατο 22/02 Ο ανοιχτός παιδότοπος Familly Park στο Village Shopping and more… 

θα έχει ελεύθερη είσοδο για παιχνίδι από τις 11 το πρωί έως τις 5 το 
απόγευμα. 

     
 
Κυριακή 23/02  Παρέλαση στη Νίκαια (οδός 7ης Μάρτη 1944). 
   Προσυγκέντρωση πληρωμάτων ώρα : 11:30 
    Θα ακολουθήσει γλέντι στην πλατεία Δαβάκη (Περιβολάκι). 

Συναυλία με τη Λένα Ζευγαρά και τον ΔΡΟΜΟ 89,8 στο Village    
Shopping and more… στις 19.00 

 



Σάββατο 29/02  Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία Κουμπάκη με ζωντανή μουσική και 
τη συμμετοχή των τμημάτων της Διεύθυνσης Αθλητισμού στις18:30 

 
 
Κυριακή 1/03  Παρέλαση στο Ρέντη (οδός Φλέμινγκ) 
   Προσυγκέντρωση πληρωμάτων ώρα : 11:30 
    Θα ακολουθήσει γλέντι στην κεντρική πλατεία Ρέντη   
    

Μεγάλη τελετή λήξης στη Λαχαναγορά Ρέντη  
   Φωτίζουμε με χιλιάδες φαναράκια τον αττικό ουρανό στις 19.00 
 
 
 
 


