
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

17:00 - 21.00  Ένας παιδότοπος 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους μικρούς μας 

φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

17:00 - 21.00 GAMING ARENA: Ελάτε στο GameSpace Corner για να δείτε 

Cosplayers εμπνευσμένους από ήρωες, ταινίες, κινούμενα σχέδια, κόμικς και όχι 

μόνο. Θα βρείτε κονσόλες και υπολογιστές τελευταίας γενιάς στους οποίους θα 

υπάρχουν παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Με τους Indie Developers, θα έχετε 

την δυνατότητα να παίξετε σε νέες Ελληνικές Δημιουργίες και αντίστοιχα να 

δοκιμάσετε τον κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality).  

17:00  Ο Θίασος Σκιών “Σπυρόπουλος” παρουσιάζει την Παράσταση “Ο 

Καραγκιόζης στο Καρναβάλι” - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ –HAPPENINGS 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

11:00 - 21.00  Ένας παιδότοπος 1500 τετραγωνικά μέτρα  

περιμένει τους μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα  

στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και φουσκωτά! 

11:00 - 21.00 GAMING ARENA: Ελάτε στο GameSpace Corner για να δείτε 

Cosplayers εμπνευσμένους από ήρωες, ταινίες, κινούμενα σχέδια, κόμικς και όχι 

μόνο. Θα βρείτε κονσόλες και υπολογιστές τελευταίας γενιάς στους οποίους θα 

υπάρχουν παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Με τους Indie Developers, θα έχετε 

την δυνατότητα να παίξετε σε νέες Ελληνικές Δημιουργίες και αντίστοιχα να 

δοκιμάσετε τον κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality).  

13:00  Παιχνίδι Χωρίς Σύνορα. Η “Κομφετί team” έχει ένα σκοπό να δημιουργήσει 

τα πιο παράξενα και χαρούμενα παιχνίδια που θα λατρέψουν τα παιδιά - 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

14:00  Παιχνίδια της Γειτονιάς. Η “Κομφετί team” αναβιώνει όλα τα παλιά παιχνίδια 

που λατρέψανε γενιές και γενιές - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

15:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση “Μια περιπέτεια που θα σας συναρπάσει”. 

Μεγάλη αναταραχή έχει ξεσπάσει στην Αποκριλάνδη. Φήμες μιλούν για επικείμενο 

χαρτοπόλεμο ανάμεσα στη χώρα και στη γειτονική Κομφετία. Αιτία; Χάθηκε η 

μεγάλη σερπατία και κινδυνεύουμε να κάνουμε άχρωμες απόκριες. Βοηθήστε τον 

επιθεωρητή Αποκριόπουλο να λύσει το μεγάλο μυστήριο και να σώσει το καρναβάλι! 

Εσείς που θα είστε; - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

16:00  Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων. Η εκπληκτική παράσταση  

“Η Πεντάμορφη και το Τέρας'' - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

17:00  Ο Θίασος Σκιών “Σπυρόπουλος” παρουσιάζει το έργο  

“Ο Καραγκιόζης στο Καρναβάλι” - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ -HAPPENINGS. 

18:00  Διαγωνισμός Καραόκε - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – HAPPENINGS. 

19:00 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ: DROULIAS BROTHERS SHOW - 

Αίθουσα Συναυλιών 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

11:00 - 21.00 Ένας παιδότοπος 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους μικρούς μας 

φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

11:00 - 21.00 GAMING ARENA: Ελάτε στο GameSpace Corner για να δείτε 

Cosplayers εμπνευσμένους από ήρωες, ταινίες, κινούμενα σχέδια, κόμικς και όχι 

μόνο. Θα βρείτε κονσόλες και υπολογιστές τελευταίας γενιάς στους οποίους θα 

υπάρχουν παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Με τους Indie Developers, θα έχετε 



την δυνατότητα να παίξετε σε νέες Ελληνικές Δημιουργίες και αντίστοιχα να 

δοκιμάσετε τον κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality).  

12:00  Οι Μάγοι έχουν Ταλέντο! 6 υπέροχοι μάγοι θα σας συγκλονίσουν σε ένα show 

που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι. Οι Μάγοι Loukos, Silver, Demar, Funtastiko, 

Ermis και ο Magic Dio σας περιμένουν σε ένα Show - Αίθουσα Συναυλιών. 

12:00  Παιχνίδι Χωρίς Σύνορα. Η “Κομφετί team” έχει ένα σκοπό να δημιουργήσει 

τα πιο παράξενα και χαρούμενα παιχνίδια που θα λατρέψουν τα παιδιά - 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

13:00  Παιχνίδια της Γειτονιάς. Η “Κομφετί team” αναβιώνει όλα τα παλιά παιχνίδια 

που λατρέψανε γενιές και γενιές - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

14:00  Θεατρική Παράσταση “Τα τρία γουρουνάκια”. Θέλεις να βοηθήσεις τα 

γουρουνάκια να γλιτώσουν από τον λύκο; Θέλεις να μπεις και εσύ στο παιχνίδι και να 

πρωταγωνιστήσεις στην πιο διασκεδαστική παιδική παράσταση και του φετινού 

χειμώνα; - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

15:00  Θεατρική Παράσταση. Τι γίνεται όταν περίεργοι πελάτες πηγαίνουν στον 

τρελό Ζαχαροπλάστη Μπίλια. Ένας ζαχαροπλάστης της κακιάς ώρας που δεν μπορεί 

να κάνει τίποτα σωστό, εκτός από τουρτοπόλεμο - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - 

HAPPENINGS 

16:00  Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων. Μια εκπληκτική παράσταση “Η 

Κοκκινοσκουφίτσα” - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

17:00  Ο Θίασος Σκιών “Σπυρόπουλος“ παρουσιάζει το έργο  

”Ο Καραγκιόζης στις Απόκριες” - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

18.00  Διαγωνισμός Karaoke. Η “Κομφετί Team” διογανώνει τον πιο 

φαντασμαγορικό μουσικό διαγωνισμό - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – 

HAPPENINGS. 

18.00 ΤΟΝΥ ΣΦΗΝΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙ! 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ! - Αίθουσα Συναυλιών. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

17:00 - 21.00 Ένας ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους 

μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, 

τραμπολίνο και φουσκωτά! 

17:00 - 21.00 GAMING ARENA: Ελάτε στο GameSpace Corner για να δείτε 

Cosplayers εμπνευσμένους από ήρωες, ταινίες, κινούμενα σχέδια, κόμικς και όχι 

μόνο. Θα βρείτε κονσόλες και υπολογιστές τελευταίας γενιάς στους οποίους θα 

υπάρχουν παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Με τους Indie Developers, θα έχετε 

την δυνατότητα να παίξετε σε νέες Ελληνικές Δημιουργίες και αντίστοιχα να 

δοκιμάσετε τον κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality).  

17:00 Ο Θίασος Σκιών “Σπυρόπουλος” παρουσιάζει την παράσταση 

“Ο Καραγκιόζης στο Καρναβάλι” - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

11:00 - 21.00  Ένας ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 1500 τετραγωνικά μέτρα  

περιμένει τους μικρούς μας φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα  

στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και φουσκωτά! 

11:00 - 21.00 GAMING ARENA:  Ελάτε στο GameSpace Corner για να δείτε 

Cosplayers εμπνευσμένους από ήρωες, ταινίες, κινούμενα σχέδια, κόμικς και όχι 

μόνο. Θα βρείτε κονσόλες και υπολογιστές τελευταίας γενιάς στους οποίους θα 

υπάρχουν παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Με τους Indie Developers, θα έχετε 



την δυνατότητα να παίξετε σε νέες Ελληνικές Δημιουργίες και αντίστοιχα να 

δοκιμάσετε τον κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality).  

14:00  Ο Κακοφωνίξιους και ο Φαλτσίτος θέλουν να γίνουν διάσημοι σοπράνοι της 

όπερας αλλά είναι πραγματικά κακόφωνοι. Προσπαθούν να τραγουδήσουν σωστά ένα 

τραγούδι αλλά δεν τα καταφέρνουν. Με την βοήθεια όμως των παιδιών επιλέγουν τα 

σωστά τραγούδια - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

15:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση “Μια περιπέτεια που θα σας συναρπάσει”. 

Μεγάλη αναταραχή έχει ξεσπάσει στην Αποκριλάνδη. Φήμες μιλούν για επικείμενο 

χαρτοπόλεμο ανάμεσα στη χώρα και στη γειτονική Κομφετία. Αιτία; Χάθηκε η 

μεγάλη σερπατία και κινδυνεύουμε να κάνουμε άχρωμες απόκριες. Βοηθήστε τον 

επιθεωρητή Αποκριόπουλο να λύσει το μεγάλο μυστήριο και να σώσει το καρναβάλι! 

Εσείς που θα είστε; - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

16:00 Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων. Μια εκπληκτική παράσταση “Η Αλεπού 

Δασκάλα'' ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS.  

17:00 Ο Θίασος Σκιών “Σπυρόπουλος” παρουσιάζει το έργο  

“Ο Καραγκιόζης στις Απόκριες” ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

18:00 Διαγωνισμός Karaoke. Η “Κομφετί Team” διογανώνει τον πιο 

φαντασμαγορικό μουσικό διαγωνισμό - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – 

HAPPENINGS. 

19:00 ΛΑΤΙΝ ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΩΤΗ & ΠΑΝΟ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟ. 

Μασκαρεμένοι ή μη χορεύουμε όλοι σε λάτιν ρυθμούς! Συμμετέχουν τα εργαστήρια 

χορού του Δήμου Περιστερίου - Αίθουσα Συναυλιών.  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

11:00 - 21.00 Ένας παιδότοπος 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους μικρούς μας 

φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

11:00 - 21.00 GAMING ARENA: Ελάτε στο GameSpace Corner για να δείτε 

Cosplayers εμπνευσμένους από ήρωες, ταινίες, κινούμενα σχέδια, κόμικς και όχι 

μόνο. Θα βρείτε κονσόλες και υπολογιστές τελευταίας γενιάς στους οποίους θα 

υπάρχουν παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Με τους Indie Developers, θα έχετε 

την δυνατότητα να παίξετε σε νέες Ελληνικές Δημιουργίες και αντίστοιχα να 

δοκιμάσετε τον κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality).  

12:00 - 14.00 Το Μεγάλο μας Τσίρκο! To τσίρκο έρχεται στην πόλη μας, παλιάτσοι 

κλόουν, σχοινοβάτες, ζογκλέρ και ξυλοπόδαροι δημιουργούν ένα ονειρικό θέαμα που 

θα σας εντυπωσιάσει και σας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο του Παραμυθιού. Cyr 

wheel, Σαπουνόφουσκες, Ακροβατικά πανιά, Φωτιές, German wheel, Hula hoops και 

Ακροβατικό σχοινί - Αίθουσα Συναυλιών. 

12:00  Παιχνίδι Χωρίς Σύνορα. Η “Κομφετί team” έχει ένα σκοπό να δημιουργήσει 

τα πιο παράξενα και χαρούμενα παιχνίδια που θα λατρέψουν τα παιδιά - 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

13:00  Παιχνίδια της Γειτονιάς. Η “Κομφετί team” αναβιώνει όλα τα παλιά παιχνίδια 

που λατρέψανε γενιές και γενιές - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS. 

14:00  Ο Κακοφωνίξιους και ο Φαλτσίτος θέλουν να γίνουν διάσημοι σοπράνοι της 

όπερας, αλλά είναι πραγματικά κακόφωνοι. Προσπαθούν να τραγουδήσουν σωστά 

ένα τραγούδι αλλά δεν τα καταφέρνουν. Με την βοήθεια όμως των παιδιών επιλέγουν 

τα σωστά τραγούδια - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

15:00   Παιδική Θεατρική Παράσταση “Μια περιπέτεια που θα σας συναρπάσει”. 

Μεγάλη αναταραχή έχει ξεσπάσει στην Αποκριλάνδη. Φήμες μιλούν για επικείμενο 

χαρτοπόλεμο ανάμεσα στη χώρα και στη γειτονική Κομφετία. Αιτία; Χάθηκε η 



μεγάλη σερπατία και κινδυνεύουμε να κάνουμε άχρωμες απόκριες. Βοηθήστε τον 

επιθεωρητή Αποκριόπουλο να λύσει το μεγάλο μυστήριο και να σώσει το καρναβάλι! 

Εσείς που θα είστε; - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

16:00  Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων “Ο Παπάκης στο Καρναβάλι” - 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

17:00  Ο Θίασος Σκιών “Σπυρόπουλος” παρουσιάζει το έργο “Ο Καραγκιόζης στο 

Survivor” - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - HAPPENINGS 

18:00  Διαγωνισμός Karaoke. Η “Κομφετί Team” διογανώνει τον πιο 

φαντασμαγορικό μουσικό διαγωνισμό - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – 

HAPPENINGS 

18:00 ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ XANA ZOO - 

Αίθουσα Συναυλιών. 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

11.00  ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018. Γιορτάζουμε τα κούλουμα με σαρακοστιανά, λαγάνες και 

κρασί, τραγούδια και χορό! ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τον ΜΠΑΜΠΗ 

ΤΣΕΡΤΟ & την Ειρήνη Τουμπάκη. Μαζί τους οι: Κυριάκος Γκουβέντας - βιολί, 

Κώστας Ζαριδάκης - μπουζούκι, Κώστας Τσεκούρας – κιθάρα, Γιάννης Τσέρτος – 

πιάνο - Αίθουσα Συναυλιών. 

11:00 - 17.00  Ένας παιδότοπος 1500 τετραγωνικά μέτρα περιμένει τους μικρούς μας 

φίλους, πλημμυρισμένος αποκριάτικα στολίδια, πολλή μουσική, τραμπολίνο και 

φουσκωτά! 

12.00  Κουκλοθέατρο Μεγαλοφιγούρων “Ο Παπάκης πετάει Χαρταετό” - Αίθουσα 

Συναυλιών. 

13.00 Ο Θίασος Σκιών “Σπυρόπουλος” παρουσιάζει το έργο “Ο Καραγκιόζης πετάει 

Χαρταετό” - Αίθουσα Συναυλιών.  

14.00  Διαγωνισμός Karaoke. Η “Κομφετί Team” διογανώνει τον πιο 

φαντασμαγορικό μουσικό διαγωνισμό - Αίθουσα Συναυλιών. 

 


