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Εκδηλώσεων 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022

Παράλληλες Δράσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 
18:00 ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ F/B 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ  
Πάρτε τα υλικά σας και μάθετε από το 

1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Μυκόνου 
πως θα φτιάξετε το δικό σας χαρταετό. 

Σελίδα F/B: Μύκονος Πολιτισμός, 
Αθλητισμός, Νέα Γενιά 

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 
και για 15 μέρες

ON LINE ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ» 

Βιντεοσκοπημένη θεατρική παράσταση από 
την Παιδική Σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη.

Η πορεία του δημοφιλή ήρωα της 
μυθολογίας μας, και οι περιπέτειες του. 

Μια εντυπωσιακή εικαστική απόδοση από 
τους ηθοποιούς, μέσα από την δημιουργία 
ενός θαλάσσιου κόσμου πάνω στη σκηνή.

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά.
Για δηλώσεις συμμετοχής γράψτε 

«Θεατρική παράσταση» και αποστολή στο 
culture@mykonos.gr μέχρι εξαντλήσεως 

των κωδικών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνοθεσία:Κάρμεν Ρουγγέρη–
Χριστίνα Κουλουμπή

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK 
Μύκονος Πολιτισμός, Αθλητισμός, Νέα Γενιά

και στο www.mykonos.gr
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22893-60140

Οι Αποκριάτικες δράσεις θα πραγματοποιηθούν 
τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα για την COVID-19

  
  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΕΔΩ: 



ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

11:00-14:00  
ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Φτιάξτε ομάδες και ανακαλύψτε στα 
σοκάκια της χώρας, τον κρυμμένο θη-
σαυρό του Μερμελέχα. Πληροφορίες 
& Αιτήσεις συμμετοχής στο γραφείο 
του Τμήματος Πολιτισμού στο ισό-
γειο του Δημαρχείου και στο 22893-
60140 καθημερινά 08:00-16:00.
Λεπτομέρειες στο QR CODE του Προ-
γράμματος. Αφετηρία ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑ-
ΝΤΩ.

11:00-17:00
ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ
Ένα γαλάζιο τρενάκι, σαν μυκονιάτι-
κο τρεχαντήρι, επανδρωμένο με κε-
φάτους καρναβαλιστές και μασκότ, 
επιβιβάζει μικρούς και μεγάλους, σε 
ένα καρναβαλικό δρομολόγιο κατά 
μήκος του γιαλού.
Επιβίβαση με επίδειξη πιστοποιητικών 
εμβολιασμού ή νόσησης/ Rapid test 48  
ωρών/  Self Test 24 ωρών για κάτω των 
17 ετών.

14:00-18:00
ΣΑΜΑΤΟΤΣΑΡΚΑ

Απόκριες σημαίνει σαματάς, κέφι και 
τραγούδι… μια κεφάτη ομάδα καρ-
ναβαλιστών με τύμπανα, ντέφια και 
μαράκες θα βολτάρουν στον γιαλό 
και τα σοκάκια μας, θα χορεύουν και 
θα φωτογραφίζονται μαζί μας, για να 
μας θυμίσουν ότι οι Απόκριες έφτα-
σαν και πάλι στο νησί μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 

11:00-12:00
ΠΛΕΚΟΥΜΕ 

ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ
Εντυπωσιακά Γαϊτανάκια θα στηθούν 
στον γιαλό για να μοιράσουν τις πολύ-
χρωμες κορδέλες τους σε όλα τα παι-
δάκια του νησιού και υπό τους ήχους 
παραδοσιακής μουσικής να πλέξουμε, 
να ξεπλέξουμε και να στροβιλιστούμε 
σύμφωνα με το παραδοσιακό έθιμο.
Σημείο συνάντησης ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ.

12:00-18:00
ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ
Ένα γαλάζιο τρενάκι, σαν μυκονιάτικο 
τρεχαντήρι, επανδρωμένο με κεφά-
τους καρναβαλιστές και μασκότ, επι-
βιβάζει μικρούς και μεγάλους, σε ένα 
καρναβαλικό δρομολόγιο κατά μήκος 
του γιαλού.
Επιβίβαση με επίδειξη πιστοποιητικών εμ-
βολιασμού ή νόσησης/ Rapid test 48  ωρών/  
Self Test 24 ωρών για κάτω των 17 ετών.

12:00-14:00
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Μια σειρά πρωτότυπων ψυχαγωγι-
κών δράσεων, οι οποίες με ασφάλεια, 
αποστάσεις και κυκλική ροή θα απα-
σχολήσουν τα παιδιά με παιχνίδια ευ-
στοχίας, limbo, γελοδιαδρομές και θα 
τους μοιράσουν μάσκες, σερπαντίνες, 
καπέλα, σφυρίχτρες και καραμούζες! 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ.

Καρναβαλική μουσική θα πλημμυρίσει τον γιαλό καθ’όλη την διάρκεια των προγραμματισμένων 
εκδηλώσεων, με σκοπό το κέφι και ο ρυθμός να μην λείψουν ούτε στιγμή.


