
…

 

 

Καλωσορίσατε στο 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Σητείας! 

Μια ιδέα που έμοιαζε με όνειρο και με την δική σας αγάπη και 

την δική μας λαχτάρα έγινε πραγματικότητα! 

Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια με μοναδικό κίνητρο 

την αγάπη για τα παιδιά! 

Ευχόμαστε να το απολαύσετε όσο κι εμείς! 

 

Ομάδα Διοργάνωσης Παιδικού Φεστιβάλ Σητείας 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Δράσεων 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΑΒΒΑΤΟ  23  ΙΟΥΝΙΟΥ 

 ΕΝΑΡΞΗ 10πμ 

                                    

 

 

 ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

                                    

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ                   

 

10πμ – 12μμ 

 Κατασκευή σαπουνιών                     

Διοργάνωση: Φυσικές αλχημείες         

       

11πμ – 1μμ 

 «Music Therapy Workshop – Μουσικοθεραπεία»                           

Μια μοναδική εμπειρία για παιδιά με ειδικές ικανότητες - και όχι μόνο - από ηλικίες 4 ετών και άνω, που θα 

περιλαμβάνει κατασκευή μουσικών οργάνων και αναπαραγωγή μουσικής με τις κατασκευές μας.                               

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*           

                                     

Διοργάνωση: Ελπίδα Χατζηδάκη 

               Ευαγγελία Τσιμπιδάκη  

               Τάνια Λάσκαρη          

              

 ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                               

Θα έχουμε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τα πετρώματα και τον γεωλογικό χρόνο μέσα από διαδραστικά 

παιχνίδια, κατασκευές εκμαγείων απολιθωμάτων, επιτραπέζιο παιχνίδι και πειράματα διάλυσης πετρωμάτων. 

              

Διοργάνωση: Γεωπάρκο Σητείας         

              

12μμ – 2μμ             

  

 Θεατρική ξιφασκία και Σκηνική Πάλη                            

Μια πρωτότυπη και άκρως διασκεδαστική εμπειρία που θα μας ταξιδέψει από τον Ζορό, στους 3 

Σωματοφύλακες μέχρι τους Πειρατές της Καραϊβικής! Θα προηγηθεί επίδειξη της τεχνικής και μετά όλοι οι 

συμμετέχοντες θα ασκηθούν με ξύλινα σπαθιά στις βασικές θέσεις επίθεσης και άμυνας.              

Υπεύθυνος τμήματος-διδασκαλία: Νίκος Βασιλάκης 

Απαραίτητα άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια                                                           

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*                                         

Για παιδιά και έφηβους, αγόρια και κορίτσια άνω των 10 ετών             

                                                             

Διοργάνωση: παιδικό & εφηβικό τμήμα θεατρικής ξιφασκίας & σκηνικής πάλης της σχολής χορού και 

θεάτρου Φωτεινής Τερρανόβα          

        

 
Η ομάδα κρουστών ΚΡΟΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ θα ξεκινήσει από την κεντρική πλατεία της πόλης μια βόλτα 

στους κεντρικούς δρόμους και με την συνοδεία των παιδιών θα καταλήξει στο Άλσος Χλουβεράκη! 

Φέρε το αυτοσχέδιο κρουστό σου - κατσαρολάκι, τηγάνι, κουτάλια - και έλα μαζί μας! 



10πμ – 2μμ             

  

 «Τηγανήτους με το μέλι η κοιλιά μου πως τους θέλει! Μα και με το πετιμέζι κάτι ωραίο θε να παίζει! 

Ελάτε να μάθουμε να τρώμε σωστά, υγιεινά και παραδοσιακά παίζοντας!!!      

                               

Διοργάνωση: ΤΕΙ Κρήτης - Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σητείας    

  

 «Πιάστο και χτύπα το!»  ping pong 

«Κορδελοστολιστήκαμε!» 

"Πολύχρωμες κορδέλες, κουρελάκια και μαντήλια, φαντασία, χρώμα και δημιουργικότητα τα υλικά της δράσης 

μας!"          

                                                                                                              

Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού σχολείου Σητείας   

                       

  

 Φτάσε «……όσο πιο ψηλά μπορείς!!!»                                                                                        

Ελάτε για να ξεπεράσετε τους φόβους σας και να φτάσετε όσο ποιο ψηλά μπορείτε …… Ο τοίχος αναρρίχησης, 

ψηλότερος από τις προηγούμενες φορές , σας περιμένει! *Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης 

στον χώρο του φεστιβάλ*                                                                                                               

                                                                                                         

Διοργάνωση: Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας (Φ.ΟΡ.Σ.Σ) & ομάδα διοργάνωσης του 

Δέκατου–Πρώτου Κρυμμένου Θησαυρού Σητείας "Κατσουλοχαέρολα"     

             

  

 Παιχνίδια του κόσμου                        

Παραδοσιακά, χειροποίητα παιχνίδια από διάφορες χώρες και πολιτισμούς του κόσμου!      

                            

Διοργάνωση: Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας / Self-Help Promotion Program Σητείας 

             

 Διαδραστικά επιτραπέζια και LEGO                                    

Ελάτε να παίξουμε με τα επιτραπέζια παιχνίδια της ΔΕΣΥΛΛΑΣ και να τα Lego Ninjago!!!   

              

Διοργάνωση: Βιβλιοπωλείο και κατάστημα παιχνιδιών Αερόστατο σε συνεργασία με την εταιρία ΔΕΣΥΛΛΑΣ 

και την LEGO         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

10πμ – 1μμ             

  

 Kids Survivor Games... μια εμπειρία που σίγουρα θέλεις να ζήσεις!                                    

Θες να παίξεις? Να τρέξεις? Να περάσεις εμπόδια? Να σημαδέψεις στόχους? Να λερωθείς? Να ιδρώσεις? Να 

δώσεις τη δική σου μάχη και να βοηθήσεις την ομάδα σου να φτάσει στη νίκη? Τότε τα Kids Survivor Games 

είναι για εσένα!               

                                                                                         

Οργανωτική ομάδα Kids Survivor Games: 

Αργύρης Σφενδουράκης, Γωγώ Κληματσούδα, Νάνσυ Καραΐνδρου, Ευτυχία Σουλιώτου  

  

12μμ – 2μμ             

  

 “Είσαι SUP(er) Kid?... Ώρα για SUP!”                                                                                                  

Το πρόγραμμα έχει στόχο να διδάξει στα παιδιά τις βασικές αρχές του Stand Up Paddling “S.U.P” (Όρθια 

Σανιδοκωπηλασία) και την ασφάλεια μέσα στο νερό πάντα με σεβασμό απέναντι στη φύση.    

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο της δράσης*                                    

               

Διοργάνωση: Agios Nikolaos on SUP Academy        

  

 Επίδειξη windsurfing           

                      

Διοργάνωση: Ναυτικός Όμιλος Σητείας        

             

             

             

   

ΛΙΜΑΝΙ 

 

10πμ – 2μμ             

  

 Βαρκάδα             

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*                                           

Για παιδιά 6 ετών και άνω                                         

Διοργάνωση: Ναυτικός Όμιλος Σητείας          

  

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΗΠΟΣ          
   

10πμ – 2μμ 

 «Ο Μπλε παιδότοπος της φαντασίας»                    

Η "PlayCanDo" φέρνει την πιο σύγχρονη μορφή "παιδικής χαράς"! Ονομάζεται "Imagination Playground™" και 

ωθεί τα παιδιά να σχεδιάσουν τον δικό τους κόσμο! Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα παιχνιδιού τα Blue 

Blocks ειδικά σχεδιασμένο για να ενθαρρύνει το αυθόρμητο, κατευθυνόμενο από το παιδί παιχνίδι. Κομμάτια σε 

αμέτρητα σχήματα, κύβοι, τουβλάκια, μακαρόνια, σωλήνες & ό,τι άλλο βάλει ο νους, στοιβάζονται & 

συναρμολογούνται με απεριόριστους τρόπους,  

Ο μόνος περιορισμός είναι η ίδια τους η φαντασία!! 

Διοργάνωση: Play Can Do 



   ΣΑΒΒΑΤΟ  23  ΙΟΥΝΙΟΥ 

 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

                            

 

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ 

 

5μμ – 7μμ 

 Φτάσε «……όσο πιο ψηλά μπορείς!!!» τοίχος αναρρίχησης                  

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*     

                                      

Διοργάνωση: Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας (Φ.ΟΡ.Σ.Σ) & ομάδα διοργάνωσης του 

Δέκατου–Πρώτου Κρυμμένου Θησαυρού Σητείας "Κατσουλοχαέρολα"     

  

 Σύλλογος Προστασίας θαλάσσιας χελώνας                                  

Ελάτε να ζωγραφίσουμε τη χελώνα και να μάθουμε για τα χελωνάκια παίζοντας επιδαπέδιο παιχνίδι!!! 

                                                         

Διοργάνωση: Σύλλογος Προστασίας θαλάσσιας χελώνας      

 

 Παιχνιδοζυμαράκι                                              

Το Παιχνιδοζυμαράκι είναι σπιτική πλαστελίνη με αγνά υλικά, μη τοξικά και ακίνδυνα για τα μικρά παιδιά σε 

περίπτωση βρώσης και κατάποσης. Αυτό το καθιστά απόλυτα ασφαλές από την ηλικία των 2 ετών και άνω. Ελάτε 

να ενθαρρύνουμε την δημιουργικότητα και την επινοητικότητα των παιδιών σας! 

Διοργάνωση: Παιχνιδοζυμαράκι 

             

  

6μμ – 8μμ             

  

 Λύκειο των Ελληνίδων                       

                         

Δάσκαλοι και παιδιά χορευτές του Λυκείου των Ελληνίδων θα πραγματοποιήσουν επίδειξη παραδοσιακών χορών. 

Θα δείξουν επίσης στους μικρούς μας φίλους πόσο εύκολο είναι να χορέψουν και αυτοί τους χορούς της Κρήτης! 

        Διοργάνωση: Λύκειο των Ελληνίδων 

 

 Κρούοντας τα δέρματα                       

Μουσικοκινητικό - εικαστικό εργαστήρι Τι είναι μουσική ? Πως λειτουργεί μια ορχήστρα? Μπορώ άραγε να 

φτιάξω μουσικά όργανα από άχρηστο υλικό?                                  

              

Διοργάνωση: Καλειδοσκόπιο – Ομάδα κρουστών 

 

 Γνωρίζω τον οδηγισμό μέσα από το παιχνίδι!                                             

Παιχνίδια γνωριμίας - εμπιστοσύνης, τραγούδια και δράσεις του οδηγισμού. 

                        

 Διοργάνωση: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Σητείας 

 



ΛΙΜΑΝΙ 

 

6μμ – 8μμ 

 

 Γνωριμία με το τένις                                                          

Ελάτε να γνωρίσουμε το άθλημα της Αντισφαίρισης (Τένις)!      

                                   

Διοργάνωση: Όμιλος Αντισφαίρισης Σητείας 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΗΠΟΣ 

 

6μμ – 9μμ 

 Ανθρώπινο ποδοσφαιράκι                         

Ένα μοναδικό «Ανθρώπινο Ποδοσφαιράκι», με σκοπό να μεταφερθεί η ένταση και η αγωνία του ποδοσφαίρου, 

μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι κάνοντας τα ίδια τα παιδιά παίκτες! 

Διοργάνωση: Ακαδημίες ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ        

  

 «Ο Μπλε παιδότοπος της φαντασίας»                                

Διοργάνωση: Play Can Do 

 

 Φουσκωτός παιδότοπος 

Διοργάνωση:Toys Place Αντώνης Δρακάκης 

 

 

 

 

Σάββατο 23 Ιουνίου 9μμ  

ΣΚΗΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΠΑΠΙΕΣ» 

 

Το Θέατρο της Σητείας παρουσιάζει το παιδικό θεατρικό έργο 

«Ματίας ο Α’» της Άλκης Ζέη 

 

Ένα αντιπολεμικό παραμύθι, ύμνος στη φιλία και την παιδική αθωότητα. Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους.  

Στους μικρούς που διεκδικούν τα δικαιώματά τους και στους μεγάλους που έχασαν αυτό το κομμάτι της παιδικής 

τους αθωότητας, μεγαλώνοντας. 

Είσοδος ελεύθερη. 

Παίζουν μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης μας 

 

Η παράσταση πραγματοποιείται με τη Στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

 

 



Κυριακή 24 Ιουνίου  

 ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

                                    

 

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ 

 

10πμ – 2μμ 

 

 «Πιάστο και χτύπα το!» ping pong 

 «Τρίλιζα τρεχάτη!» 

Πώς συνδέεται ένα χούλα χουπ με τα μαντήλια;Και πώς παίζεται μια τρεχάτη τρίλιζα;    

                        

Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού σχολείου Σητείας   

       

 Φτάσε «……όσο πιο ψηλά μπορείς!!!»  τοίχος αναρρίχησης                                                      

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*      

                                                                                                                                                                     

Διοργάνωση: Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας (Φ.ΟΡ.Σ.Σ) & ομάδα διοργάνωσης του 

Δέκατου–Πρώτου Κρυμμένου Θησαυρού Σητείας "Κατσουλοχαέρολα"     

             

  

 «Παιχνίδια του κόσμου»                                  

Διοργάνωση: Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας / Self-Help Promotion Program Σητείας 

             

 «Διαδραστικά επιτραπέζια και LEGO”                         

Διοργάνωση: Βιβλιοπωλείο και κατάστημα παιχνιδιών Αερόστατο, σε συνεργασία με την εταιρία 

ΔΕΣΥΛΛΑΣ και την LEGO 

 

11πμ – 1μμ 

 

 ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                               

Η κίνηση του νερού και Η χρήση του στην καθημερινότητα μέσω της κατασκευής μηχανισμού κίνησης του 

νερόμυλου και επιτραπέζιου παιχνιδιού.                                           

Διοργάνωση: Γεωπάρκο Σητείας   

       

 Παιχνιδοζυμαράκι                                              

Διοργάνωση: Παιχνιδοζυμαράκι 

 

 “Scratch me if you can”                       

Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος κωδικοποίησης και 

προγραμματισμού “ScratchJr” με την χρήση ταμπλετ, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν τις δικές τους 

ιστοριούλες οι οποίες θα δημοσιευθούν στη σελίδα του Παιδικού Φεστιβάλ.                                                             

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-15, με προεγγραφή στον χώρο του φεστιβάλ. 

        Διοργάνωση: Μαρία Μαντζίλα, εκπαιδευτικός 

 



 Cup song                                 

H Ελπίδα Χατζηδάκη, μέλος της χορωδίας Coro Sitia από το 2012, μαζί με μία ομάδα εφήβων θα διδάξει και θα 

παρουσιάσει το ‘CUP SONG’ ! Προσκαλούμε εφήβους (13-16 ετών) να συντονιστούν στον ρυθμό τους!      

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*         

              

Διοργάνωση: Ελπίδα Χατζηδάκη 

Εύα Κοντολαιμάκη 

Κατερίνα Κοντολαιμάκη και η παρέα τους! 

 

 

12μμ – 2μμ 

 Scavenger hunt                                                                                       

Ένα αλλιώτικο κυνήγι θησαυρού! 

Η ομάδα SitiaMoms Unite σε προ(σ)καλεί να το ανακαλύψεις.                                                                                                                         

(Για παιδιά 7 ετών και άνω με προεγγραφή στον χώρο του φεστιβάλ)    

Διοργάνωση: SitiaMoms Unite!         

   

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

10πμ – 1μμ 

 

 Kids Survivor Games... μια εμπειρία που σίγουρα θέλεις να ζήσεις!     

                                   

Οργανωτική ομάδα Kids Survivor Games: 

Αργύρης Σφενδουράκης, Γωγώ Κληματσούδα, Νάνσυ Καραΐνδρου, Ευτυχία Σουλιώτου 

 

 

12μμ – 2μμ 

 

 “Είσαι SUP(er) Kid?... Ώρα για SUP!”                                                                                                  

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*            

                 

Διοργάνωση: Agios Nikolaos on SUP Academy        

  

 Επίδειξη windsurfing            

              

Διοργάνωση: Ναυτικός Όμιλος Σητείας        

     

ΛΙΜΑΝΙ 

 

10πμ – 2μμ 

 

 Βαρκάδα                                    

*Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*                                                   

Για παιδιά 6 ετών και άνω                      

                        

Διοργάνωση: Ναυτικός Όμιλος Σητείας          

                    



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΗΠΟΣ 

 

10πμ – 2μμ 

 

 «Ο Μπλε παιδότοπος της φαντασίας»                    

Διοργάνωση: Play Can Do          

  

 

 

 

Κυριακή 24 Ιουνίου  

 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

                           

 

ΑΛΣΟΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ 

 

5μμ – 7μμ 

 

 Σύλλογος Προστασίας θαλάσσιας χελώνας                 

Διοργάνωση: Σύλλογος Προστασίας θαλάσσιας χελώνας 

 

 Ταξιδεύοντας Μινωικά! 

Η γνωστή Λαϊκή ζωγράφος Ισμήνη Γαλανοπούλου θα πραγματοποιήσει Ελεύθερο Εικαστικό Μινωϊκό Εργαστήριο 

Ζωγραφικής και Πηλού για παιδιά ηλικίας 6 - 18 ετών, στο οποίο θα ζωγραφίσουν και θα δημιουργήσουν 

Μινωϊκή Γραφή και Ιερογλυφικά, αγγεία, σφραγιδόλιθους και θέματα Μινωϊκών Τοιχογραφιών! 

Διοργάνωση: Ισμήνη Γαλανοπούλου 

 

 Σσσσς! Μην ξυπνήσεις τον μπαμπά!                            

Είναι αργά το βράδυ και ξαπλώνεις στο κρεβάτι σου… Ξαφνικά θυμάσαι τη σοκολατένια τούρτα στο ψυγείο και δεν 

μπορείς να αντισταθείς! Πρέπει να διασχίσεις όλο το σπίτι στις μύτες των ποδιών σου ως το ψυγείο. Αλλά 

πρόσεχε τα εμπόδια που κάνουν θόρυβο γιατί μπορεί να ξυπνήσουν τον μπαμπά! 

Διοργάνωση: Κέντρο σχολικής μελέτης «Κουκουβάγια»      

  

 Κατασκευή χάρτινων λουλουδιών                                                                                                      

Διοργάνωση: Βίκυ Ξενικάκη, Μαρία Δελή        

  

 Τα παιδιά ζωγραφίζουν την αλληλεγγύη                                                                                       

Τα παιδιά ζωγραφίζουν την αλληλεγγύη και μαθαίνουν την ομαδικότητα μέσα από το παιχνίδι, τις κινητικές 

δραστηριότητες και τη ζωγραφική.                                                                              

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: Δαμάσκου Αλεξάνδρα (Ψυχολόγος), Ζάχου Μαρίνα (Κοιν. Λειτουργός), Γιατζάκη Μαρία 

(Δ/κή Υπάλληλος) & Κουνελάκη Δήμητρα (κοιν. Λειτουργός). 

                            

Διοργάνωση: Κέντρο Κοινότητας &  Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 



 Ποδηλατοβόλτα και Παιχνίδια με ποδήλατα!                                                                                           

Η ομάδα Ποδηλάτρες, θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη βόλτα με ποδήλατα μέσα στην πόλη, για μικρά και μεγάλα 

παιδιά!                                  

 Ώρα συγκέντρωσης: 17:30 στις πάπιες στον χώρο του Μεσογειακού Φεστιβάλ  

Ώρα εκκίνησης: 18:00.                                                                                                                                     

Μετά το τέλος της ποδηλατοβόλτας, θα ακολουθήσουν παιχνίδια με ποδήλατα στην Κεντρική Πλατεία!                                                                                                                  

Απαραίτητα: ποδήλατο και κράνος                                                                                                           

Τα παιδιά κάτω των 5 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά με συνοδό ποδηλάτη.              

             

 Διοργάνωση: Ποδηλάτρες           

 

6μμ – 7μμ 

 

 Διασκεδάζουμε, χορεύοντας LATIN!!!                               

Γνωριμία με τους λάτιν χορούς!                                     

Θα ξεκινήσουμε με τη γνωστή Macarena, στη συνέχεια θα μάθουμε τα βασικά βηματάκια στη Salsa, για να 

λικνιστούμε στους ρυθμούς του αγαπημένου μας Despasito και όχι μόνο... 

Θα γνωρίσουμε το Cha cha cha και τέλος, θα κλείσουμε με έναν ελεύθερο χορό, ώστε να εκφράσουμε αυθόρμητα 

τον ιδιαίτερο εαυτό μας!!!                     

             

 *Απαραίτητη η προεγγραφή πριν την έναρξη της δράσης στον χώρο του φεστιβάλ*            

Διοργάνωση: Σχολή χορού Baila 

 

6μμ – 9μμ 

 

 Αστέρια και πλανήτες: Σημεία στον Ουρανό!                                                                     

Αστέρια και αστερισμοί,πλανήτες,κομήτες,δορυφόροι και τόσα άλλα εξωτικά αντικείμενα του νυχτερινού ουρανού 

,που δείχνουν όμοια με γυμνό μάτι!                                                                                                   

Θα μιλήσουμε για αυτά και μόλις νυχτώσει, θα τα παρατηρήσουμε μέσα από τα τηλεσκόπια μας και θα μας 

εντυπωσιάσουν! 

Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης Σ.Φ.Α.Κ. 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΗΠΟΣ 

 

6μμ-8μμ 

 

 «Ο Μπλε παιδότοπος της φαντασίας»                    

Διοργάνωση: Play Can Do          

  

 Ανθρώπινο ποδοσφαιράκι                                 

Διοργάνωση: Ακαδημίες ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ        

  

 Φουσκωτός παιδότοπος 

Διοργάνωση:Toys Place Αντώνης Δρακάκης        

 

 

 



7μμ 

 

 Η Σητεία τα χρόνια τα παλιά                                                                                                                  

Ποιες είναι οι προτομές που κοσμούν τον κήπο και την κεντρική πλατεία της Σητείας; Τι ιστορίες μας διηγούνται 

για τα χρόνια τα παλιά:  

Ένας περίπατος που θα δώσει απαντήσεις και θα βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν μέσα από την αφήγηση, 

λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία της πόλης της Σητείας. 

Διοργάνωση: Μαρία Σκουλά, Πολιτισμολόγος - Ιστορικός 

- απόφοιτη του τμήματος Ελληνικής ιστορίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

 

 

Κυριακή  24 Ιουνίου 8μμ  
ΣΚΗΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΠΑΠΙΕΣ» 

 

«Λιλιπούπολη» 

Παιδική Χορωδία Δήμου Χανίων 

Λιμπρέτο: Γιώργος Καλούτσης 

Σκηνοθεσία / Χορογραφία / Κίνηση: Μαρία Μυρωτή, Μαρία Παϊζη 

Σκηνογραφία: Λαμπρινή Μποβιάτσου 

Μουσική προετοιμασία: Γιώργος Καλούτσης, Νίκος Περάκης 

 

 

Συναυλία 

Παιδική & Νεανική Χορωδία Δήμου Ηρακλείου  

Διεύθυνση : Ιωάννης Ιδομενέως 

Πιάνο: Νίκος Κοκκίνης 

 

Είσοδος ελεύθερη 

 

 

ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

 

 


