
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

17.00 - 21.00  Ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους 

μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

17.00 - 21.00 Καλωσορίζουμε νέους καλλιτέχνες γνωστούς σε όλους μας ως YouTubers, 

Trappers  και Instagrammers. Ένα απόγευμα γεμάτο με τραγούδι, χορό, φωτογραφίες και 

ατελείωτη διασκέδαση. Συμμετέχουν: Duke, Paul QB, Knighty, Emsikos, Boem, Deos, 

Jimko, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Μελίνα Μακρή & Mark Angelo – ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

17.00 - 21.00  Έλα και εσύ στην καλά διαμορφωμένη GAMING ARENA, να γνωρίσεις από 

κοντά αγαπημένους YouTubers, να παίξεις σε κονσόλες και υπολογιστές παιχνίδια της 

επιλογής σου και πόσο μάλλον να κερδίσεις εντυπωσιακά δώρα. Ο καλά διαμορφωμένος 

χώρος της Gaming Arena, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει μικρούς και μεγάλους, με απώτερο 

σκοπό να δείξει την σωστή πλευρά της ψηφιακής διασκέδασης μαθαίνοντας τόσο τους 

μικρούς μας φίλους όσο και τους γονείς, τι σημαίνει υγιής ανταγωνισμός, ευγενής άμιλλα 

αλλά και το διασκεδάζω με "μέτρο" - ΑΙΘΟΥΣΑ GAMING ARENA 

17.00 - 21.00  Τα παιδιά διασκεδάζουν… -  ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – HAPPENINGS 

17.00  Παράσταση Καραγκιόζη από τον θίασο σκιών "Σπυρόπουλος" - ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – HAPPENINGS 

19.00  Αποκριάτικα παιχνίδια με την komfeti team - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – 

HAPPENINGS 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

11.00 - 21.00   Ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους 

μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

11.00 - 21.00  Έλα και εσύ στην καλά διαμορφωμένη GAMING ARENA, να γνωρίσεις από 

κοντά αγαπημένους YouTubers, να παίξεις σε κονσόλες και υπολογιστές παιχνίδια της 

επιλογής σου και πόσο μάλλον να κερδίσεις εντυπωσιακά δώρα. Ο καλά διαμορφωμένος 

χώρος της Gaming Arena, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει μικρούς και μεγάλους, με απώτερο 

σκοπό να δείξει την σωστή πλευρά της ψηφιακής διασκέδασης μαθαίνοντας τόσο τους 

μικρούς μας φίλους όσο και τους γονείς, τι σημαίνει υγιής ανταγωνισμός, ευγενής άμιλλα 

αλλά και το διασκεδάζω με "μέτρο" – ΑΙΘΟΥΣΑ GAMING ARENA. 

11.00 - 21.00 Τα παιδιά διασκεδάζουν… - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - 

HAPPENINGS  

12.00 - 19.00  Η ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΧΩΡΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. Οι βοηθοί του Βασιλιά Καρνάβαλου 

υποδέχονται τα παιδιά μαζί με την Στρουμφίτα, τον Πέρι και τον Τέρι και δημιουργούν 

αποκριάτικες Μάσκες και κάνουν Ευφάνταστο Face painting - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

13:00 Kids and Family Zumba  

14:00 Θεατρική Διαδραστική Παράσταση «Το αποκριάτικο Φίλτρο της Δύναμης»  

15:00 Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα με την Komfeti team 

16:00 Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων 

17:00 Παράσταση Καραγκιόζη από τον θίασο σκιών "Σπυρόπουλος"   

18:00 Διαγωνισμός Καραόκε με το Ντο Ματζόρε και το Δον Φάλτσο Διαδραστική 

θεατρική παράσταση  
19.00   ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ. Χορηγός επικοινωνίας 

ΛΑΜΨΗ 92,3. – ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ  

 

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

11.00 - 21.00   Ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους 

μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 



11.00 - 21.00  Έλα και εσύ στην καλά διαμορφωμένη GAMING ARENA, να γνωρίσεις από 

κοντά αγαπημένους YouTubers, να παίξεις σε κονσόλες και υπολογιστές παιχνίδια της 

επιλογής σου και πόσο μάλλον να κερδίσεις εντυπωσιακά δώρα. Ο καλά διαμορφωμένος 

χώρος της Gaming Arena, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει μικρούς και μεγάλους, με απώτερο 

σκοπό να δείξει την σωστή πλευρά της ψηφιακής διασκέδασης μαθαίνοντας τόσο τους 

μικρούς μας φίλους όσο και τους γονείς, τι σημαίνει υγιής ανταγωνισμός – ΑΙΘΟΥΣΑ 

GAMING ARENA 

11.00 - 21.00  Τα παιδιά διασκεδάζουν…  -  ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – 

HAPPENINGS 

11.00- 16.00 Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Περιστερίου γιορτάζει μαζί μας! Δραστηριότητες (Για μικρούς 

και… μεγάλους) – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ  

- Διαδραστική Κατασκευή Μάσκας για τους μικρούς μας φίλους από τη Σχολή Παιδαγωγικών 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Περιστερίου 

- Παιδικό face painting με αποκριάτικο μακιγιάζ στο Make up Station από την Σχολή 

Αισθητικής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Περιστερίου 

- Αναμνηστική Αποκριάτικη Φωτογράφιση στο Photo Booth από τη Σχολή Φωτογραφίας ΙΕΚ 

ΔΕΛΤΑ Περιστερίου 

12.00  ΜΑΓΙΚΟ SHOW «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΡΟΥΜΦΙΤΑ»: Για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα οι αγαπημένοι μας ήρωες ζωντανά στην σκηνή με τα αυθεντικά κοστούμια του 

εξωτερικού! Επιτέλους! Τα Στρουμφάκια, οι αγαπημένοι ήρωες μικρών και μεγάλων εδώ και 

δεκαετίες, έρχονται, για ένα μαγικό show που υπόσχεται πως θα μείνει αξέχαστο σε όλους! 

Μια μοναδική στρουμφοεμπειρία, με πρωταγωνιστές τους αγαπημένους τους ήρωες: τον 

Μπαμπαστρούμφ, την Στρουμφίτα, τον Σπιρτούλη, τον Σκουντούφλη, τον Ντορεμί, τον 

Γκρινιάρη, τον Προκόπη και φυσικά τον Δρακουμέλ με την Ψιψινέλ, στην παράσταση. – 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

12.00 - 19.00  Η ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΧΩΡΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. Οι βοηθοί του Βασιλιά Καρνάβαλου 

υποδέχονται τα παιδιά μαζί με την Στρουμφίτα, τον Πέρι και τον Τέρι και δημιουργούν 

αποκριάτικες Μάσκες και κάνουν Ευφάνταστο Face painting – ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - HAPPENINGS 

12.00   Παιχνίδι Χωρίς Σύνορα - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

13.00   Διαδραστική Θεατρική Παράσταση «Σερπαντίνες εναντίων Κομφετί» 

14:00   Διαδραστική Θεατρική Παράσταση «Η χαμένη Σερπαντίνα» 

15:00   Μουσική και Χορευτική παράσταση «Η Μουσική Ακαδημία του Dr Sol» 

16:00 Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων 

17:00 Παράσταση Καραγκιόζη από τον θίασο σκιών "Σπυρόπουλος" 

18.00 Παράσταση «Η Μυστική Λέσχη των Μάγων» 

19.00  ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΗ. Ένα PARTY γεμάτο επιτυχίες από 

τις δεκαετίες  60' 70' 80' 90' μέχρι και σήμερα. Αγαπημένα τραγούδια από τους Ολύμπιανς 

μέχρι σήμερα. Ο Τρόπος, Το Σχολείο, Ο Αλέξης, Το Μπαράκι, Παραδώσου Λοιπόν, Αν μια 

μέρα σε χάσω, Μάθημα σολφέζ, Είσαι το ταίρι μου κ.α. - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

 

 

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

17.00 - 21.00  Ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους 

μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

17.00 - 21.00  Έλα και εσύ στην καλά διαμορφωμένη GAMING ARENA, να γνωρίσεις από 

κοντά αγαπημένους YouTubers, να παίξεις σε κονσόλες και υπολογιστές παιχνίδια της 

επιλογής σου και πόσο μάλλον να κερδίσεις εντυπωσιακά δώρα. Ο καλά διαμορφωμένος 

χώρος της Gaming Arena, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει μικρούς και μεγάλους, με απώτερο 

σκοπό να δείξει την σωστή πλευρά της ψηφιακής διασκέδασης μαθαίνοντας τόσο τους 

μικρούς μας φίλους όσο και τους γονείς, τι σημαίνει υγιής ανταγωνισμός – ΑΙΘΟΥΣΑ 

GAMING ARENA 



17.00 - 21.00  Τα παιδιά διασκεδάζουν… - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - 

HAPPENINGS. 

17.00  Παράσταση Καραγκιόζη από τον θίασο σκιών "Σπυρόπουλος" - ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – HAPPENINGS 

19.00  Αποκριάτικα Παιχνίδια με την komfeti team - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – 

HAPPENINGS 

19.00  ΝΤΙΣΚΟ - ΛΑΤΙΝ ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟ.  Συμμετέχουν 

τα δημιουργικά εργαστήρια Ευρωπαϊκών Χορών και Φλαμένκο του Δήμου Περιστερίου και ο 

Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος "Τα Περιστέρια". – ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ. 

 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

11.00 - 21.00  Ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους 

μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

11.00 - 21.00  Έλα και εσύ στην καλά διαμορφωμένη GAMING ARENA, να γνωρίσεις από 

κοντά αγαπημένους YouTubers, να παίξεις σε κονσόλες και υπολογιστές παιχνίδια της 

επιλογής σου και πόσο μάλλον να κερδίσεις εντυπωσιακά δώρα. Ο καλά διαμορφωμένος 

χώρος της Gaming Arena, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει μικρούς και μεγάλους, με απώτερο 

σκοπό να δείξει την σωστή πλευρά της ψηφιακής διασκέδασης μαθαίνοντας τόσο τους 

μικρούς μας φίλους όσο και τους γονείς, τι σημαίνει υγιής ανταγωνισμός – ΑΙΘΟΥΣΑ 

GAMING ARENA 

11.00 - 21.00  Τα παιδιά διασκεδάζουν… - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - 

HAPPENINGS. 

12.00 - 19.00 Η ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΧΩΡΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. Οι βοηθοί του Βασιλιά Καρνάβαλου 

υποδέχονται τα παιδιά μαζί με την Στρουμφίτα, τον Πέρι και τον Τέρι και δημιουργούν 

αποκριάτικες Μάσκες και κάνουν Ευφάνταστο Face painting - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - HAPPENINGS. 

12.00 Διαδραστική Θεατρική Παράσταση «Η Μάγια η Μέλισσα» 

13:00 Διαδραστικά παιχνίδια με την Komfeti team 

14.00 Διαδραστική Μουσική Παράσταση «Χαμένες Νότες». Ο Κακοφωνίξιους και ο 

Φαλτσίτος έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα θέλουν να γίνουν διάσημοι σοπράνοι της όπερας 

αλλά είναι πραγματικά κακόφωνοι, πραγματικά όμως. Προσπαθούν να τραγουδήσουν σωστά 

ένα τραγούδι αλλά τίποτα δεν καταφέρνουν να κάνουν σωστά. Με την βοήθεια όμως των 

παιδιών επιλέγουν τα σωστά τραγούδια που τους ταιριάζουν στο προφίλ." 

14.00 Διαδραστική θεατρική Παράσταση «Ο Βαθύς Ύπνος του Βασιλιά Καρνάβαλου»  

16:00 Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων  

17:00 Παράσταση Καραγκιόζη από τον θίασο σκιών "Σπυρόπουλος" 

18:00 Μουσικό Καραόκε 

19.00    ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ & ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΡΙΑΣ. Ένα πρόγραμμα με τα αγαπημένα τραγούδια της παλιάς Αθήνας και της 

Αποκριάς. Ερμηνεύουν οι: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΑΓΚΟΥΛΑΣ & 

ΓΙΩΤΑ ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

 

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 

11.00 - 21.00   Ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους 

μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

11.00 - 21.00  Έλα και εσύ στην καλά διαμορφωμένη GAMING ARENA, να γνωρίσεις από 

κοντά αγαπημένους YouTubers, να παίξεις σε κονσόλες και υπολογιστές παιχνίδια της 

επιλογής σου και πόσο μάλλον να κερδίσεις εντυπωσιακά δώρα. Ο καλά διαμορφωμένος 

χώρος της Gaming Arena, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει μικρούς και μεγάλους, με απώτερο 

σκοπό να δείξει την σωστή πλευρά της ψηφιακής διασκέδασης μαθαίνοντας τόσο τους 



μικρούς μας φίλους όσο και τους γονείς, τι σημαίνει υγιής ανταγωνισμός – ΑΙΘΟΥΣΑ 

GAMING ARENA 

11.00 - 21:00 Τα παιδιά διασκεδάζουν… - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - 

HAPPENINGS.  

12.00 ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ XANAZO. Ξεσηκώνουν μικρούς και 

μεγάλους! - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

12.00 - 19.00 Η ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΧΩΡΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. Οι βοηθοί του Βασιλιά Καρνάβαλου 

υποδέχονται τα παιδιά μαζί με την Στρουμφίτα, τον Πέρι και τον Τέρι και δημιουργούν 

αποκριάτικες Μάσκες και κάνουν Ευφάνταστο Face painting - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - HAPPENINGS. 

12:00 Αποκριάτικα παιχνίδια «Σερπαντίνες εναντίων Κομφετί» 

13.00 Παράσταση «Οι Μάγοι της Αποκριάς» 

14.00 Διαδραστική Μουσική Παράσταση «Χαμένες Νότες». Ο Κακοφωνίξιους και ο 

Φαλτσίτος έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα θέλουν να γίνουν διάσημοι σοπράνοι της όπερας 

αλλά είναι πραγματικά κακόφωνοι, πραγματικά  όμως. Προσπαθούν να τραγουδήσουν σωστά 

ένα τραγούδι αλλά τίποτα δεν καταφέρνουν να κάνουν σωστά. Με την βοήθεια όμως των 

παιδιών επιλέγουν τα σωστά τραγούδια που τους ταιριάζουν στο προφίλ." 

16.00 Διαδραστικά παιχνίδια με την Komfeti team 

17.00 Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων 

18.00 Παράσταση Καραγκιόζη από τον θίασο σκιών "Σπυρόπουλος" 

19.00    «Η ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ» Μια συναυλία με 

τραγούδια που αναβιώνουν το αποκριάτικο κλίμα της Αθήνας από τον παλιό νοσταλγικό 

καιρό μέχρι σήμερα. Τραγούδια του κεφιού του γλεντιού και της παρέας, ανάλαφρα, 

σκωπτικά με τα οποία οι Αθηναίοι γιορτάζουν διαχρονικά την Αποκριά, από την εποχή του 

Πλακιώτικου ξεφαντώματος. – ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ. 

 

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

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 

11.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ… ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΑΓΑΝΑ!!! Γιορτάζουμε τα 

κούλουμα με σαρακοστιανά, λαγάνες και κρασί, τραγούδια και χορό! ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΒΕΡΡΑ – ΑΙΘΟΥΣΑΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

11.00 - 17.00  Ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους 

μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

10.00 - 14.00 Η ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΧΩΡΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. Οι βοηθοί του Βασιλιά Καρνάβαλου 

υποδέχονται τα παιδιά μαζί με την Στρουμφίτα, τον Πέρι και τον Τέρι και δημιουργούν 

αποκριάτικες Μάσκες και κάνουν Ευφάνταστο Face painting - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - HAPPENINGS. 

11.00 Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων  

13.00 Παράσταση Καραγκιόζη από τον θίασο σκιών "Σπυρόπουλος" 

14.00 Ο Μάγος Lio σε ένα μαγικό show που θα σας κόψει την ανάσα. 


