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ΔΗΜΟ   ΜΤΚΟΝΟΤ  
 
 
 
ΘΕΜΑ: «ΠΑΧΑΛΙΝΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 2022» 
 

Η «αντίστροφη μέτρηση» για το Πάσχα του 2022 έχει ξεκινήσει και ο Δήμος 
Μυκόνου σε συνεργασία με το Σμήμα Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, 
για μία ακόμη χρονιά, συνδυάζουν και προσφέρουν πρωτότυπα δρώμενα για 
μέσα και έξω από το σπίτι! 
 
Για 3η χρονιά θα αναβιώσει η αγαπημένη σε όλους ΓΙΟΡΣΗ ΑΤΓΟΣΡΕΧΑΛΑ 

στο γιαλό, ενώ για πρώτη φορά θα επισκεφθεί το νησί μας ο Πραξιτέλης 
Κουνέλης και το ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΚΤΝΗΓΙ ΠΑΧΑΛΙΝΟΤ ΘΗΑΤΡΟΤ! 
 
Οι εορταστικές εκδηλώσεις, στο πνεύμα των ηθών και εθίμων του Πάσχα, 
προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους δημότες και κατοίκους του νησιού και 
ξεκινούν το πρωί της Μ. Πέμπτης 21 Απριλίου. 
 
υγκεκριμένα, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 
 
3η ΓΙΟΡΣΗ ΑΤΓΟΣΡΕΧΑΛΑ 
 
Σην Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου, στις 11.00, στη Μαντώ, στο γιαλό, σας 
περιμένουμε να αυγοτρέξουμε και φέτος! 
 
Ο θεσμός της “Αυγοτρεχάλας” τη Μ. Πέμπτη, αναβιώνει στο νησί μας, για 3η 
χρονιά…γιατί ως γνωστόν τη Μ. Πέμπτη τα αυγά και τα βάφουμε και τα 
κυνηγάμε! 
 
Μια σειρά από άκρως ψυχαγωγικές Αυγοδοκιμασίες θα στηθούν στον γιαλό, με 
σκοπό μικροί και μεγάλοι να παίξουν και να γελάσουν με την ψυχή τους, στην 
προσπάθεια να μαζέψουν όσα περισσότερα αυγουλάκια μπορούν στο καλάθι 
τους! 
 
Ένας κεφάτος Αυγο-επόπτης, 1 τεράστιο Κίτρινο κοτοπουλάκι και μία κεφάτη 
ομάδα Αυγο-συντονιστών θα παίξουν μαζί σας, θα σας μοιράσουν αυγουλάκια 
ανάλογα με τις επιδόσεις σας στα παιχνίδια, ενώ τους 3 συμμετέχοντες που θα 
μαζέψουν τα περισσότερα αυγουλάκια τους περιμένει από ένα πλούσιο 
πασχαλινό καλάθι με καλούδια! 
 



 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΚΤΝΗΓΙ ΠΑΧΑΛΙΝΟΤ ΘΗΑΤΡΟΤ 
 
Λίγα Λόγια για τον ήρωα και το παιχνίδι… 
 
Ο Πραξιτέλης Κουνέλης είναι υπεύθυνος να μοιράζει Πασχαλινά Αυγά στα 
παιδιά της Ελλάδας και της Κύπρου και τα καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία! 
Έτσι, φέτος όπως κάθε χρόνο, ανέβηκε στο Κουνελόστατο του και ξεκίνησε για 
το Πασχαλινό του ταξίδι!  
 
Μόλις είχε περάσει την Κρήτη και ήταν πάνω από τις Κυκλάδες με κατεύθυνση 
Βόρεια-Βορειοδυτικά, όταν ξαφνικά…ένας Λεβάντες δηλαδή ένας δυνατός 
ανατολικός άνεμος, ταρακούνησε πολύ δυνατά το Κουνελόστατο και έκοψε τα 
σχοινιά που συγκρατούσαν το καλάθι με τα Πασχαλινά Αυγά.  
 
Ωωωωωω! Σα Πασχαλινά Αυγά έπεσαν από το Κουνελόστατο! Αυγά παντού!!!  

 
Κάποια έπεσαν στην Πελοπόννησο, κάποια έπεσαν στη Θράκη, κάποια έπεσαν 
στη τερεά Ελλάδα, κάποια στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου… μέχρι και 
στην Κύπρο έπεσαν κάποια Αυγά! Ευτυχώς που αυτά τα Πασχαλινά αυγά δεν 
σπάνε! 
 
Σο Πάσχα κινδυνεύει! Εάν τα Πασχαλινά Αυγά δε φτάσουν εγκαίρως στους 
προορισμούς τους, πολλά παιδιά θα στεναχωρηθούν και θα απογοητευθούν. 
 
Δηλώστε κι εσείς συμμετοχή λοιπόν στο ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΚΤΝΗΓΙ 
ΠΑΦΑΛΙΝΟΤ ΘΗΑΤΡΟΤ και βοηθήστε τον Πραξιτέλη να ολοκληρώσει το 
Κυνήγι Πασχαλινού Θησαυρού του και να μαζέψει όλα τα Φαμένα Αυγά.  
 
Θα πρέπει να ταξιδέψετε σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο, να λύσετε 
γρίφους και κουίζ, να συμπληρώσετε παιχνίδια λογικής και παρατήρησης, να 
δείτε βίντεο σχετικά με τα έθιμα του Πάσχα σε κάθε περιοχή και να μαζέψετε τα 
Φαμένα Αυγά στα καλάθια σας με την ολοκλήρωση της κάθε δοκιμασίας. 
 
Ένα καλοσχεδιασμένο διαδικτυακό παιχνίδι, που συνδυάζει την διασκέδαση με 
τη γνώση και θα κρατήσει συντροφιά στα παιδιά μας, ηλικίας από 5 έως 15 ετών, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. 
 
Σο κυνήγι διαρκεί συνολικά 15 ημέρες,  ξεκινά την Κυριακή 17 Απριλίου (των 
Βαΐων) και ολοκληρώνεται την Κυριακή 1 Μαΐου (Πρωτομαγιά)! 
 
υμπληρώστε αποκλειστικά ηλεκτρονικά τη σχετική Υόρμα Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος,  είτε στον ακόλουθο σύνδεσμο Εγγραφή Δήμος Μυκόνου – treasure-

hunt.gr) και ενημερωθείτε για τις αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2289360140 - 2289360141  
 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  
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