
Αποκριάτικεσ εκδηλώςεισ Δήμου Μυκόνου 
 

Διανύουμε τισ τελευταύεσ ημϋρεσ τησ Αποκριϊσ. Σρύτη ςυνεχό χρονιϊ χωρύσ καρναβϊλι 
φϋτοσ λόγω τησ πανδημύασ του κορονοώού, όμωσ το νηςύ μασ θα αποκτόςει καρναβαλικό 
χρώμα με εκδηλώςεισ που θα λϊβουν χώρα το τελευταύο αββατοκύριακο τησ Αποκριϊσ 5 και 
6 Μαρτύου ςτον γιαλό, παρϊλληλα με on line εκδηλώςεισ που λαμβϊνουν χώρα.  

 
Κόντρα ςτισ δύςκολεσ ςυνθόκεσ των καιρών, ο Δόμοσ Μυκόνου ϋρχεται να δώςει μια 

μικρό νότα χαρϊσ και ξεγνοιαςιϊσ ςτα παιδιϊ, τηρώντασ τα μϋτρα αςφαλεύασ. 
 

Σο παραδοςιακό Γαώτανϊκι, ο Θηςαυρόσ του Μερμελϋχα, ϋνα υπϋροχο Αποκριϊτικο 
Σρενϊκι και πρωτότυπα παιχνύδια, ϋρχονται με ςκοπό να διαςκεδϊςουν και να δώςουν το 
ςτύγμα τησ Αποκριϊσ! 
 

Παρϊλληλα "Ο Θηςϋασ και ο Μινώταυροσ" από την Παιδικό κηνό τησ Κϊρμεν 
Ρουγγϋρη ϋρχεται ςε on line παρϊςταςη ενώ επύςησ διαδικτυακϊ τα παιδιϊ μπορούν να 
μϊθουν πωσ θα φτιϊξουν τον δικό τουσ χαρταετό με την βοόθεια των Ναυτοπροςκόπων 
Μυκόνου.  
 

Σο Διαδικτυακό Εργαςτόρι Φαρταετού από τουσ Ναυτοπροςκόπουσ Μυκόνου εύναι 
διαθϋςιμο ςτην ςελύδα μασ ςτο Facebook// culture@mykonos.gr (Μύκονοσ Πολιτιςμόσ, 
Αθλητιςμόσ, Νϋα Γενιϊ).  
 
 

ON LINE ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ  
 

«Ο ΘΗΕΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ» Βιντεοςκοπημϋνη Θεατρικό παρϊςταςη από την 
Παιδικό κηνό τησ Κϊρμεν Ρουγγϋρη. 

 
Η πορεύα του δημοφιλό όρωα τησ μυθολογύασ μασ, και οι περιπϋτειεσ του. Μια 

εντυπωςιακό εικαςτικό απόδοςη από τουσ ηθοποιούσ, μϋςα από την δημιουργύα ενόσ 
θαλϊςςιου κόςμου πϊνω ςτη ςκηνό. 

 
Διϊρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτϊ.  
Για δηλώςεισ ςυμμετοχόσ γρϊψτε «Θεατρικό Παρϊςταςη» και αποςτολό ςτο 

culture@mykonos.gr. Η αποςτολό θα γύνεται μϋχρι εξαντλόςεωσ των κωδικών.  
 
 
ΑΒΒΑΣΟ 5 ΜΑΡΣΙΟΤ 
 
11:00 – 14:00 ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ  

Υτιϊξτε ομϊδεσ και ανακαλύψτε ςτα ςοκϊκια τησ χώρασ τον κρυμμϋνο Θηςαυρό του 
Μερμελϋχα. Πληροφορύεσ και Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ μϋχρι την Παραςκευό 4/3 ςτο γραφεύο του 
Σμόματοσ Πολιτιςμού ςτο ιςόγειο του Δημαρχεύου και ςτο 22893-60140 καθημερινϊ 08:00-
16:00.  
 
11:00 – 17:00 ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΣΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΣΡΕΝΑΚΙ  

Ένα γαλϊζιο τρενϊκι, ςαν μυκονιϊτικο τρεχαντόρι, επανδρωμϋνο με κεφϊτουσ 
καρναβαλιςτϋσ και μαςκότ, επιβιβϊζει μικρούσ και μεγϊλουσ, ςε ϋνα καρναβαλικό δρομολόγιο 
κατϊ μόκοσ του γιαλού. 

Επιβύβαςη με επύδειξη πιςτοποιητικών εμβολιαςμού ό νόςηςησ/ Rapid test 48 ωρών/ 
Self Test 24 ωρών για κϊτω των 17 ετών. Αφετηρύα: Πλατεύα Μαντώ. 

mailto:culture@mykonos.gr


 
14:00-18:00 ΑΜΑΣΟΣΑΡΚΑ  

Απόκριεσ ςημαύνει ςαματϊσ, κϋφι και τραγούδι. Μια κεφϊτι παρϋα με τύμπανα, ντϋφια 
και μαρϊκεσ θα βολτϊρει ςτο γιαλό ςκορπύζοντασ αποκριϊτικο κϋφι. Η αματότςαρκα θα 
πλημμυρύςει τον γιαλό και την Κυριακό. 
 
ΚΤΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΣΙΟΤ  
 
11:00-12:00 ΠΛΕΚΟΤΜΕ ΣΟ ΓΑΪΣΑΝΑΚΙ  

Εντυπωςιακϊ γαώτανϊκια θα ςτηθούν ςτο γιαλό για να μοιρϊςουν τισ πολύχρωμεσ 
κορδϋλεσ τουσ ςε όλα τα παιδϊκια και υπό τουσ όχουσ παραδοςιακόσ μουςικόσ, να πλϋξουμε, 
να ξεμπλϋξουμε και να ςτροβιλιςτούμε ςύμφωνα με το παραδοςιακό ϋθιμο. ημεύο 
υνϊντηςησ Πλατεύα Μαντώ. 
 
12:00 – 18:00 ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΣΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΣΡΕΝΑΚΙ  

Ένα γαλϊζιο τρενϊκι, ςαν μυκονιϊτικο τρεχαντόρι, επανδρωμϋνο με κεφϊτουσ 
καρναβαλιςτϋσ και μαςκότ, επιβιβϊζει μικρούσ και μεγϊλουσ, ςε ϋνα καρναβαλικό δρομολόγιο 
κατϊ μόκοσ του γιαλού. 

Επιβύβαςη με επύδειξη πιςτοποιητικών εμβολιαςμού ό νόςηςησ/ Rapid test 48 ωρών/ 
Self Test 24 ωρών για κϊτω των 17 ετών. 
 
12:00 – 14:00 ΔΡΑΕΙ ΜΕ ΑΠΟΣΑΕΙ 

Μια ςειρϊ πρωτότυπων ψυχαγωγικών δρϊςεων οι οπούεσ με αςφϊλεια, αποςτϊςεισ και 
κυκλικό ροό θα απαςχολόςουν τα παιδιϊ με παιχνύδια ευςτοχύασ, limbo, γελοδιαδρομϋσ, και θα 
τουσ μοιρϊςουν μϊςκεσ, ςερπαντύνεσ και καπϋλα, ςφυρύχτρεσ και καραμούζεσ! Πλατεύα 
Μαντώ.  

 
ε περύπτωςη δυςμενών καιρικών ςυνθηκών, το Γαώτανϊκι και οι «Δρϊςεισ με 

αποςτϊςεισ» τησ Κυριακόσ θα πραγματοποιηθούν την ύδια ώρα ςτην αύθουςα τησ ΚΔΕΠΠΑΜ. 
 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το πρόγραμμα ό αλλαγϋσ που μπορεύ να 
προκύψουν, ακολουθεύςτε την ελύδα μασ ςτο FACEBOOK // mykonosculture Μύκονοσ 
Πολιτιςμόσ, Αθλητιςμόσ, Νϋα Γενιϊ και ςτο 22893-60140 κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ 
08:00-16:00. 
 


