


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΆΒΒΆΤΟ 26.06.2021

Πλατεία Φλέμινγκ
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παι-
χνίδια και δράσεις διασκέδασης! Face 
painting, μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερι-
κά και henna tattoo ανοίγουν τη σημερινή 
γιορτή και σκορπούν χαμόγελα στα παιδι-
κά πρόσωπα!

19.40: Ώρα να παίξουμε! Αναβιώνουμε 
τα παλιά παιχνίδια, όπως σπασμένο τηλέ-
φωνο, παντομίμα, τυφλόμυγα, μουσικές 
καρέκλες και πολλά ακόμη. Μαθαίνουμε 
τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς μας και 
οι γιαγιάδες και παππούδες μας! 

20.20: Απολαύστε το θέατρο σκιών «Ο 
Καραγκιόζης Master Chef» σε μια παρά-
σταση που θα σας μείνει αξέχαστη!

21.20: Διαγωνισμός με ανέκδοτα και 
γρίφους! Το καλύτερο ανέκδοτο και οι 
μπόμπιρες που θα λύσουν τους γρίφους 
κερδίζουν δωράκια.

21.40: Σκυταλοδρομία «Pink VS Blue»! 
Ποια ομάδα θα ανακηρυχθεί η νικήτρια 
της βραδιάς, τα κορίτσια ή τα αγόρια;

ΠΆΡΆΣΚΕΥΉ 25.06.2021
 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Άγωγής
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παι-
χνίδια και δράσεις διασκέδασης! Face 
painting, μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερι-
κά και henna tattoo ανοίγουν τη σημερινή 
γιορτή και σκορπούν χαμόγελα στα παιδι-
κά πρόσωπα!

19.30: Sport Battles! Αθλητικοί διαγωνι-
σμοί που θα ξετρελάνουν τους μικρούς 
μας φίλους! Τα γκολ και τα καλάθια θα 
«πάρουν φωτιά», στο τραπέζι του ping 
pong το μπαλάκι θα «χορεύει σαν τρελό», 
στο air hockey θα αναπτυχθούν μεγάλες 
ταχύτητες, ενώ οι αγώνες ποδηλάτου θα 
αναδείξουν το γρηγορότερο ποδήλατο 
της Ηλιούπολης! 

21.00: Παίζουμε το παιχνίδι των ερωτή-
σεων και μαθαίνουμε τη σωστή κυκλοφο-
ριακή αγωγή. Μια εκπαιδευτική δράση με 
συμβουλευτικές κάρτες κυκλοφοριακής 
αγωγής και χρήσιμες πληροφορίες για την 
ασφάλεια. Μέσα από τον γρήγορο τρόπο 
που διαδραματίζεται το παιχνίδι, τα παιδιά 
ψυχαγωγούνται παίζοντας τον ρόλο των 
οδηγών και αποκτώντας ταυτόχρονα πρώι-
μες γνώσεις κυκλοφοριακής αγωγής.

ΚΥΡΙΆΚΉ 27.06.2021

Πλατεία Βεάκη: 
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Εγκαινιάζουμε τη νέα παιδική 
χαρά της πόλης μας. Ο Δήμαρχός μας θα 
κόψει την κορδέλα και η Πλατεία Βεάκη, 
ομορφότερη από ποτέ, θα υποδεχτεί τους 
καλεσμένους της!

19.20: Διαδραστικά spot θα ξετρελάνουν 
τους επισκέπτες με face painting, henna 
tattoo, μπαλονοκατασκεύες, bubbles, ζο-
γκλερικά από κλόουν και πολλές εκπλήξεις!

20.20: Παιδικό Θέατρο «Το Zωντανό 
Μουσείο»! Ξεπηδώντας μέσα από την ύλη 
των βιβλίων του Δημοτικού σχολείου, τον 
αρχαιοελληνικό, αιγυπτιακό αλλά και τον 
σύγχρονο πολιτισμό ζωντανεύει διάσημα 
εκθέματα μουσείου, με σκοπό να ανα-
δείξει διάφορα κοινωνικά προβλήματα 
που μας ταλανίζουν όλους σήμερα. Μια 
διαφορετική παιδική παράσταση που θα 
γεμίσει συναισθήματα τον θεατή…

21.30: Ώρα να παίξουμε! Αναβιώνουμε 
τα παλιά παιχνίδια, όπως σπασμένο τηλέ-
φωνο, παντομίμα, τυφλόμυγα, μουσικές 
καρέκλες και πολλά ακόμη. Μαθαίνουμε 
τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς μας και 
οι γιαγιάδες και παππούδες μας!

ΠΆΡΆΣΚΕΥΉ 02.07.2021

Πλατεία Σικελιανού:
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παι-
χνίδια και διασκεδαστικές δράσεις!Face 
painting, μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερι-
κά και henna tattoo ανοίγουν τη σημερινή 
γιορτή και σκορπούν χαμόγελα στα παιδι-
κά πρόσωπα!

19.40: Sport Battles! Αθλητικοί διαγωνι-
σμοί που θα ξετρελάνουν τους μικρούς 
μας φίλους! Τα γκολ και τα καλάθια θα 
«πάρουν φωτιά», στο τραπέζι του ping 
pong το μπαλάκι θα «χορεύει σαν τρελό» 
ενώ στο air hockey θα αναπτυχθούν με-
γάλες ταχύτητες! Οι νικητές θα φύγουν με 
μετάλλιο στο στήθος!

20.50: Ώρα να παίξουμε! Αναβιώνουμε 
τα παλιά παιχνίδια, όπως σπασμένο τηλέ-
φωνο, παντομίμα, τυφλόμυγα, μουσικές 
καρέκλες και πολλά ακόμη. Μαθαίνουμε 
τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς μας και 
οι γιαγιάδες και παππούδες μας! 

21.40: Παντομίμα «Pink VS Blue»! Ποια 
ομάδα θα ανακηρυχθεί η νικήτρια της 
βραδιάς, τα κορίτσια ή τα αγόρια;



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΆΒΒΆΤΟ 03.07.2021
 

Πλατεία Εθνικής Άντίστασης
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Διαδραστικά spot 
θα ξετρελάνουν τους επισκέπτες με face 
painting, henna tattoo, μπαλονοκατα-
σκεύες, bubbles, ζογκλερικά από κλόουν 
και πολλές εκπλήξεις!

20.00: Υποδεχόμαστε τον Αστερίξ και 
τον Οβελίξ για παιχνίδια και γέλιο! Για 
πρώτη φορά οι διάσημοι Γαλάτες επισκέ-
πτονται την πόλη μας! 

20.30:  Ο διάσημος Jafro Dance χορευ-
τής Jerry Egharevba και η παρέα του έρ-
χονται για να παρουσιάσουν το πιο συναρ-
παστικό και ξεσηκωτικό χορευτικό show 
που έχετε δει! Μικροί και μεγάλοι ακολου-
θούν τα βήματα τους και παρασύρονται 
στον ρυθμό ενός μοναδικού πάρτυ!

ΚΥΡΙΆΚΉ 04.07.2021

Πλατεία Σικελιανού
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παι-
χνίδια και διασκεδαστικές δράσεις! Face 
painting, μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερι-
κά και henna tattoo ανοίγουν τη σημερινή 
γιορτή και σκορπούν χαμόγελα στα παιδι-
κά πρόσωπα!

19.40: Live Dance Battles! Χορευτικά 
παιχνίδια με φιγούρες και παντομίμα. Οι 
ανιματέρ κλέβουν την παράσταση με τις κι-
νήσεις τους, ενώ οι μικροί χορευτές πρέπει 
να τις αντιγράψουν. Ετοιμαστείτε να απο-
λαύσετε την πιο διασκεδαστική εμπειρία!

20.00: Μαγικό Show! Μια αξέχαστη 
νότα μαγείας και φαντασίας που περι-
λαμβάνει πρωτότυπα μαγικά κόλπα. Αντι-
κείμενα εμφανίζονται, εξαφανίζονται, αι-
ωρούνται μπροστά στο κοινό αφήνοντάς 
το έκπληκτο! Ο μάγος μας σε κάθε κόλπο 
επιλέγει κι από έναν διαφορετικό βοηθό. 
Όλη η παράσταση είναι πλαισιωμένη με 
πολύ χιούμορ και φαντασία, με δημιουργι-
κά παιχνίδια και κεφάτες δραστηριότητες!

21.00: Ώρα να παίξουμε! Αναβιώνουμε 
τα παλιά παιχνίδια, όπως σπασμένο τηλέ-
φωνο, παντομίμα, τυφλόμυγα, μουσικές 
καρέκλες και πολλά ακόμη. Μαθαίνουμε 
τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς μας και 
οι γιαγιάδες και παππούδες μας!

21.40: Διαγωνισμός με ανέκδοτα και 
γρίφους! Το καλύτερο ανέκδοτο και οι 
μπόμπιρες που θα λύσουν τους γρίφους 
κερδίζουν δωράκια.

 
ΚΥΡΙΆΚΉ 11.07.2021

Πλατεία Φλέμινγκ
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παι-
χνίδια και δράσεις διασκέδασης! Face 
painting, μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερι-
κά και henna tattoo ανοίγουν τη σημερινή 
γιορτή και σκορπούν χαμόγελα στα παιδι-
κά πρόσωπα!

19.40: «Κλόουν σε καλοκαιρινές περιπέ-
τειες». Μια υπέροχη παράσταση γεμάτη 
όρεξη, κέφι κι ενθουσιασμό. Η παράστα-
ση περιλαμβάνει αστεία, διασκεδαστικά 
παιχνίδια, μαγικά τρικ, ζογκλερικά, υπέρο-
χες μπαλονοκατασκευές για τους μικρούς 
μας φίλους και face painting.  Ένα μοναδι-
κό πρόγραμμα με πολύ γέλιο που θα σας 
μείνει αξέχαστο!

21.00: Ώρα να παίξουμε! Αναβιώνουμε 
τα παλιά παιχνίδια, όπως σπασμένο τηλέ-
φωνο, παντομίμα, τυφλόμυγα, μουσικές 
καρέκλες και πολλά ακόμη. Μαθαίνουμε 
τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς μας και 
οι γιαγιάδες και παππούδες μας! 

21.20: Υποδεχόμαστε τον Αστερίξ και 
τον Οβελίξ για παιχνίδια και γέλιο! Για 
πρώτη φορά οι διάσημοι Γαλάτες επισκέ-
πτονται την πόλη μας!

KIN
G

ΣΆΒΒΆΤΟ 10.07.2021

Πλατεία Εθνικής Άντίστασης
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παι-
χνίδια και δράσεις διασκέδασης!Face 
painting, μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερι-
κά και henna tattoo ανοίγουν τη σημερινή 
γιορτή και σκορπούν χαμόγελα στα παιδι-
κά πρόσωπα!

20.00: Παράσταση: «Ο πλανήτης «Φυ-
σαλίδα»! Νιώσε τη χαρά του να ζεις εδώ 
και τώρα, όπως μία μπουρμπουλήθρα. Οι 
θεατές παρασύρονται σε ένα πολύχρωμο 
τοπίο μεταμόρφωσης και γίνονται συν- δη-
μιουργοί ενός φευγαλέου κόσμου φτιαγ-
μένου από αγάπη, νερό και σαπούνι. 
Ένα θεαματικό, διαδραστικό Bubble 
Show, όπου το κοινό μπαίνει μέσα σε 
μία τεράστιων διαστάσεων φούσκα, κυ-
ριολεκτικά. Με χειροποίητα εργαλεία και 
εξωπραγματική χρήση αντικειμένων της 
καθημερινότητας σκορπίζονται μικρές, 
μεσαίες και τεράστιες σαπουνόφουσκες 
που ταξιδεύουν μικρούς και μεγάλους. 

21.00: Live Dance Battles! Χορευτικά 
παιχνίδια με φιγούρες και παντομίμα. Οι 
ανιματέρ κλέβουν την παράσταση με τις κι-
νήσεις τους, ενώ οι μικροί χορευτές πρέπει 
να τις αντιγράψουν. Ετοιμαστείτε να απο-
λαύσετε την πιο διασκεδαστική εμπειρία!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΆΒΒΆΤΟ 17.07.2021

Πλατεία Άνεξαρτησίας
Ώρα: 20.00 - 23.00

20.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παι-
χνίδια και δράσεις διασκέδασης! Face 
painting, μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερι-
κά και henna tattoo ανοίγουν τη σημερινή 
γιορτή και σκορπούν χαμόγελα στα παιδι-
κά πρόσωπα!

20.40: «Κλόουν σε καλοκαιρινές περι-
πέτειες». Μια υπέροχη παράσταση γεμάτη 
όρεξη, κέφι κι ενθουσιασμό. Η παράστα-
ση περιλαμβάνει αστεία, διασκεδαστικά 
παιχνίδια, μαγικά τρικ, ζογκλερικά, υπέρο-
χες μπαλονοκατασκευές για τους μικρούς 
μας φίλους και face painting.  Ένα μοναδι-
κό πρόγραμμα με πολύ γέλιο που θα σας 
μείνει αξέχαστο!

22.00: Ώρα να παίξουμε! Αναβιώνουμε 
τα παλιά παιχνίδια, όπως σπασμένο τηλέ-
φωνο, παντομίμα, τυφλόμυγα, μουσικές 
καρέκλες και πολλά ακόμη. Μαθαίνουμε 
τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς μας και 
οι γιαγιάδες και παππούδες μας! 

21.20: Σκυταλοδρομία «Pink VS Blue»! 
Ποια ομάδα θα ανακηρυχθεί η νικήτρια 
της βραδιάς, τα κορίτσια ή τα αγόρια;

ΚΥΡΙΆΚΉ 18.07.2021

Πλατεία Άναγνωσταρά
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παιχνίδια 
και δράσεις διασκέδασης! Face painting, 
μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερικά και henna 
tattoo ανοίγουν τη σημερινή γιορτή και 
σκορπούν χαμόγελα στα παιδικά πρόσωπα!

19.40: Ο περιζήτητος θησαυρός! Οι μικροί 
πειρατές θα χωριστούν σε δύο ομάδες και 
θα εμπλακούν σε μια μοναδική, αξέχαστη 
περιπέτεια! Το κυνήγι θησαυρού αποτελεί 
ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια των 
παιδιών. Όπως σε κάθε αξιοθαύμαστη πει-
ρατική ιστορία, ο θησαυρός που θα αναζη-
τούν θα είναι μυθικός για να σκορπίσει τη 
χαρά στους μικρούς σας εξερευνητές! 

20.30: Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά 
με πηλό. Τα παιδιά μέσα τη χαρά της δημι-
ουργικότητας θα κατασκευάσουν τα δικά 
τους μοναδικά σχέδια από πηλό! 

21.20: Ώρα να παίξουμε! Αναβιώνουμε 
τα παλιά παιχνίδια, όπως σπασμένο τηλέ-
φωνο, παντομίμα, τυφλόμυγα, μουσικές 
καρέκλες και πολλά ακόμη. Μαθαίνουμε 
τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς μας και 
οι γιαγιάδες και παππούδες μας!

ΣΆΒΒΆΤΟ 24.07.2021  
Πλατεία Ναυπλίου
Ώρα: 19.00 - 22.00

19.00: Το πάρτι ξεκινά! Υποδεχόμαστε 
τους μικρούς μας φίλους με κέφι, παι-
χνίδια και δράσεις διασκέδασης! Face 
painting, μπαλονοκατασκεύες, ζογκλερι-
κά και henna tattoo ανοίγουν τη σημερινή 
γιορτή και σκορπούν χαμόγελα στα παιδι-
κά πρόσωπα!

20.00: Ο περιζήτητος θησαυρός! Οι μι-
κροί πειρατές θα χωριστούν σε δύο ομά-
δες και θα εμπλακούν σε μια μοναδική, 
αξέχαστη περιπέτεια! Το κυνήγι θησαυ-
ρού αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα 
παιχνίδια των παιδιών. Όπως σε κάθε αξι-
οθαύμαστη πειρατική ιστορία, ο θησαυ-
ρός που θα αναζητούν θα είναι μυθικός 
για να σκορπίσει τη χαρά στους μικρούς 
σας εξερευνητές! 

21.00: Διαγωνισμός με ανέκδοτα και 
γρίφους! Το καλύτερο ανέκδοτο και οι 
μπόμπιρες που θα λύσουν τους γρίφους 
κερδίζουν δωράκια.

21.40:  Παντομίμα «Pink VS Blue»! Ποια 
ομάδα θα ανακηρυχθεί η νικήτρια της 
βραδιάς, τα κορίτσια ή τα αγόρια;

ΚΥΡΙΆΚΉ 25.07.2021

Πλατεία Ήρώδου Του Άττικού
Ώρα: 19.00 - 20.30

19.00: Εγκαινιάζουμε τη νέα παιδική 
χαρά της πόλης μας. Ο Δήμαρχός μας 
θα κόψει την κορδέλα και η Πλατεία Ηρώ-
δου του Αττικού, ομορφότερη από ποτέ, 
θα υποδεχτεί τους καλεσμένους της!

19.40: Διαδραστικά spot θα ξετρελάνουν 
τους επισκέπτες με face painting, henna 
tattoo, μπαλονοκατασκεύες, bubbles, ζο-
γκλερικά από κλόουν και πολλές εκπλήξεις!

Πλατεία Λευκαδίων
Ώρα: 20.30-22.00

20.30: Live Dance Battles! Χορευτικά 
παιχνίδια με φιγούρες και παντομίμα. Οι 
ανιματέρ κλέβουν την παράσταση με τις 
κινήσεις τους, ενώ οι μικροί χορευτές 
πρέπει να τις αντιγράψουν. Ετοιμαστεί-
τε να απολαύσετε την πιο διασκεδαστική 
εμπειρία!

21.30: Υποδεχόμαστε τον Αστερίξ και 
τον Οβελίξ για παιχνίδια και γέλιο! Για 
πρώτη φορά οι διάσημοι Γαλάτες επισκέ-
πτονται την πόλη μας! 


