
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2018-2019 
στο Ενυδρείο Κρήτης! 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018 
 
11:00-12:00 
Ελάτε να κατασκευάσουμε τα δικά μας Χριστουγεννιάτικα στολίδια. 
Βάλτε την Χριστουγεννιάτικη σας διάθεση, να φέρουμε εμείς τις χρυσόσκονες!  
Κατασκευάζουμε στολιδάκια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ενυδρείου μας.  
Επίσημοι καλεσμένοι είναι οι μικροί μας φίλοι από το καλοκαιρινό σχολείο του Ενυδρείου. 
 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
«Το όνειρο του Ιππόκαμπου» 
(Θεατρικό Παιχνίδι-Ομάδα Ανεμόμυλοι) 
Πόσο εύκολο είναι να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα μας; Ένα ταξίδι στο βυθό, ένας μικρός 
Ιππόκαμπος με μεγάλα όνειρα. Ένας Ιππόκαμπος που εύχεται να γίνει οδηγός στο έλκηθρο  
του Αγ. Βασίλη. Θα τα καταφέρει; 
Ένα Χριστουγεννιάτικο θεατρικό παιχνίδι για την δύναμη της θέλησης. 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
Παζάρι (Παιδικό χωριό SOS) 
Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Ελάτε να γνωριστούμε και να  
μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Bazaar με όμορφα χειροποίητα είδη,  
κατασκευές, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Σας περιμένουμε να τα  
διαλέξετε και να τα προσφέρετε στους δικούς σας ανθρώπους τα Χριστούγεννα, ενισχύοντας το έργο 
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην Κρήτη. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 
 
11:00-12:00 
Μαγειρεύουμε παρέα με τους «Μικρούς Σεφ». 
Η συνταγή έχει ως εξής: 1 κιλό όρεξη, 4 φλιτζάνια φαντασία, 3 σταγόνες τρέλας, 1 κουταλάκι του 
γλυκού τέχνη, 5 φλιτζάνες αγάπη και τσουπ! Έτοιμο ένα λαχταριστό εργαστήρι  για τους μικρούς μας 
φίλους.  
Άντε, βάλε το σκούφο σου και έλα! Τα υπόλοιπα τα λέμε πάνω από τα ζυμάρια.       
 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
Γινόμαστε μικροί επιστήμονες και κάνουμε εντυπωσιακά πειράματα!!!  
Ελάτε να γίνουμε για μια ώρα επιστήμονες κάνοντας τα δικά μας γιορτινά πειράματα.        
 

 



 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
Παζάρι (Παιδικό χωριό SOS) 
Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Ελάτε να γνωριστούμε και να  
μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Bazaar με όμορφα χειροποίητα είδη,  
κατασκευές, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Σας περιμένουμε να τα  
διαλέξετε και να τα προσφέρετε στους δικούς σας ανθρώπους τα Χριστούγεννα ενισχύοντας το έργο 
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην Κρήτη. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 
 
11:00-12:00 
Κατασκευάζουμε ένα καράβι από ανακυκλώσιμα υλικά με τη βοήθεια της 
ομάδας «ΣΧΕΔΙΑ». 
...Τι θα συμβεί αν οι καλικάντζαροι συναντηθούν με τους πειρατές; 
Ποιος θα σηκώσει την άγκυρα για να ξεκινήσει το καράβι των ευχών; 
Μήπως θα φέρει τον Αγ. Βασίλη; 
Παιδιά, ελάτε να ονειρευτούμε και να χρωματίσουμε, 
δημιουργώντας μοναδικές χριστουγεννιάτικες φιγούρες 
από υλικά ανακύκλωσης,  χρώματα και φαντασία...Κι αυτό εκεί πάνω στο κατάρτι τι είναι; 
Σχεδία (Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά και γονείς με την εικαστικό Δήμητρα Μηλαθιανάκη). 
 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
Φτιάχνουμε τα Χριστουγεννιάτικα αστέρια μας (Planet Crete) 
Ελάτε να φτιάξουμε το αστέρι των μάγων. 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

Φροντίζουμε και ταΐζουμε στο Ενυδρείο (περιορισμένος αριθμός 
συμμετεχόντων) 
Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) λίτρα θαλασσινού νερού μέσα σε 60 δεξαμενές που 
φιλοξενούν περίπου 2000 ζώα! Πώς συντηρείται όλο αυτό το ζωντανό κατασκεύασμα; Ελάτε να 
γνωρίσετε το «ενυδρείο» πίσω από το Ενυδρείο. Μια μοναδική ξενάγηση στους τεχνικούς χώρους & 
στις καραντίνες του Ενυδρείου Κρήτης. Ελάτε να μάθετε για την λειτουργία, τις ανάγκες και τις 
καθημερινές & απαραίτητες εργασίες για τη διατήρηση ενός ενυδρείου τόσο μεγάλων διαστάσεων.  
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 2810-337888. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



_________________________________________________________________________________________ 

 
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 
 
11:00-12:00 
Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού μέσα στο Ενυδρείο. 
Κάνουμε ομαδούλες και ανάμεσα στις δεξαμενές του Ενυδρείου ψάχνουμε τα στοιχεία που θα μας 
οδηγήσουν στον χαμένο θησαυρό. (Προτεινόμενες ηλικίες παιδιά Δημοτικού και Γυμνάσιου)                                              
 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
«Το αστέρι του βυθού» 
(Θεατρικό Παιχνίδι-Ομάδα Ανεμόμυλοι) 
Τι μπορεί να κάνει ένα αστέρι μέσα στην θάλασσα; Υπάρχουν αστέρια του βυθού ή μόνο του ουρανού; 
Ποιος είναι ο προορισμός τους;  
Σας περιμένουμε να το ανακαλύψουμε μαζί στον έναστρο βυθό του CretΑquarium! 
Ένα Χριστουγεννιάτικο θεατρικό παιχνίδι γεμάτο φαντασία και πολύ αστερόσκονη!! 
________________________________________________________________________________________ 

 
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 
 
11:00-12:00 
«Το Μπαούλο με τους Θησαυρούς του Καραγκιόζη» 
Εργαστήρι - Ανακαλύπτουμε το μαγικό κόσμο του θεάτρου σκιών 
(Θέατρο Σκιών Κρήτης, Άθως Δανέλλης).      
Πριν την παράσταση, οι νεαροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από  
ένα μίνι σεμινάριο να ανακαλύψουν τα μυστικά της μαγικής Τέχνης του  
Ελληνικού Θεάτρου Σκιών και να γνωρίσουν τους τρόπους και τα τεχνάσματα  
που χρησιμοποιούν οι Καραγκιοζοπαίχτες για να δώσουν ζωή στους ήρωες  
του πολυαγαπημένου αυτού Θεάτρου.                                
 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Τοποθέτηση παιδικών έργων μέσα στις δεξαμενές. 
 
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες (από το Μουσικό Σχολείο). 
 
Χορευτικό δρώμενο (από το Καλλιτεχνικό Σχολείο). 

 
13:00-14:00 
«Χριστουγεννιάτικοι Ψαρομπελάδες» (Παράσταση Θέατρο Σκιών Κρήτης). 
Ο Άθως Δανέλλης με το Θέατρο Σκιών Κρήτης παρουσιάζει τη γιορτινή παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους «Χριστουγεννιάτικοι Ψαρομπελάδες».  
Μια χαρούμενη, θαλασσινή κωμωδία γεμάτη αρμύρα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 



_________________________________________________________________________________________ 

 
Σάββατο  22 Δεκεμβρίου 2018 
 
11:00-12:00 
Εργαστήρι Κόμικς (Διασκεδάζουμε φτιάχνοντας το δικό μας κόμικς). 
Μια εισαγωγή στον χώρο των κόμικς. Παρουσιάζουμε τα κύρια στάδια της  
δημιουργίας στα παιδιά.  
Οι συμμετέχοντες θα αφήσουν την φαντασία τους ελεύθερη και θα εκφραστούν  
κάνοντας τα δικά τους σχέδια με τη βοήθεια του Κωστή Τζωρτζακάκη. 
 

12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
«Χριστουγεννιάτικοι διαξιφισμοί» 
Οι αθλητές του Α.Ο. Θησέας Ηρακλείου μάς δείχνουν  
την τέχνη της ξιφασκίας.  
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
Παζάρι (Παιδικό χωριό SOS) 
Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Ελάτε να γνωριστούμε και να  
μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Bazaar με όμορφα χειροποίητα είδη,  
κατασκευές, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Σας περιμένουμε να τα  
διαλέξετε και να τα προσφέρετε στους δικούς σας ανθρώπους τα Χριστούγεννα, ενισχύοντας το έργο 
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην Κρήτη. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 
 
11:00-12:00 
Μουσικά παιχνίδια με τη Family Musicality. 
Ελάτε να παίξουμε και να εκφραστούμε μέσα από ένα μοναδικό 
διαδραστικό θεατρικό δρώμενο γεμάτο μουσική.  
Στη Family Musicality και στην Kids Musicality παίζουμε,  
μιμούμαστε, παρατηρούμε, ανακαλύπτουμε, δημιουργούμε,  
επικοινωνούμε, μοιραζόμαστε, υπάρχουμε. Εκφραζόμαστε  
μέσα από τη μουσική, το λόγο, την κίνηση, το τραγούδι,  
τη δημιουργική ακρόαση, τον αυτοσχέδιο χορό και την παντομίμα.  
Η Kids Musicality είναι ένα σύστημα μουσικής παιδαγωγικής και ανάπτυξης. Βασίζεται στα 
αποτελέσματα των σύγχρονων ερευνών της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών 
για την επίδραση της μουσικής αγωγής στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (5 έως 8 ετών). 

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
Μουσικά παιχνίδια με τη Family Musicality. 
 
 



 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
Παζάρι (Παιδικό χωριό SOS) 
Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Ελάτε να γνωριστούμε και να  
μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Bazaar με όμορφα χειροποίητα είδη,  
κατασκευές, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Σας περιμένουμε να τα  
διαλέξετε και να τα προσφέρετε στους δικούς σας ανθρώπους τα Χριστούγεννα, ενισχύοντας το έργο 
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην Κρήτη. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Δευτέρα 24 & Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018 
 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018  
 
11:00-12:00 
"Ο Μυλωνάς και τα Καλικατζαράκια" 
(Θεατρική παράσταση από την ομάδα ΟΜΜΑ) 
Τη παραμονή των Χριστουγέννων το βράδυ, ο Δημήτρης ο Μυλωνάς θα δεχτεί  
στο σπίτι του τα Καλικαντζαράκια που θέλουν να κόψουν το δέντρο, που κρατά  
τη Γη για να μην πέσει. Πώς θα σώσει ο Δημητρός τη Γή; 
Μια παράσταση με ζωντανή μουσική, με γιορτινά τραγούδια και διάδραση με τα παιδιά. 
Λαϊκό Παραμύθι, μια παράσταση για παιδιά ηλικίας από 4 έως 8 ετών. Διασκευή - Σκηνοθεσία: 
Αντώνης Διαμαντής, παραγωγή: Θέατρο Όμμα Στούντιο, παίζουν: Αντώνης Διαμαντής, Ειρήνη 
Κουτσάκη, Μυρτώ Παπαδοπόυλου. 
 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
Ένα φαντασμαγορικό θέαμα με το μάγο Ρόκο.  
Μια διαδραστική παράσταση για όλες τις ηλικίες, που θα σας  
μείνει αξέχαστη! 
Ένα υπέροχο θέαμα με εντυπωσιακά μαγικά, άφθονο χιούμορ  
και πολλές πολλές εκπλήξεις!!! 
  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________________________

 
Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018
 
11:00-12:00  
Δρώμενα & παράσταση τσίρκου με ζογκλέρ τους Fundastick
Η ομάδα της Fundastick performing arts 
με ζογκλέρ προσφέροντας στα παιδιά ένα σπάνιο μάθημα των τεχνών 
του τσίρκου. Τα παιδιά θα διασκεδάσουν
ισορροπίας και δεξιότητας, παίρνοντας μαζί τους πολύτιμες γνώσεις και ιδέες 
για δημιουργικό παιχνίδι. 
Η δράση θα ξεκινήσει στις 11:00 με 
 

12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο!
Μεταξύ 12:00 και 13:00 και μετά τις 14:00 ως και 
διαθέσιμοι και θα μπαινοβγαίνουν στη διαδρομή κάνοντας ζογκλερικ

 
13:00-14:00 
Δρώμενα & παράσταση τσίρκου με ζογκλέρ τους Fundastick
Συνεχίζουμε τη δράση με μαθήματα σε γκρουπ παιδιών ανά 20 λεπτά. 
_________________________________________________________________________________________

 
Παρασκευή  28 Δεκεμβρίου 2018
 
11:00-12:00 
«Το μικρό άσπρο ψαράκι» (Διαδραστική Βιβλιοπαρουσίαση από τις εκδόσεις 
Βιβλιοσκόπιο) 
Στον θαυμαστό κόσμο του βυθού, ένα μικρό
Το μικρό αυτό ζώο, όμως κάτι ψάχνει.
θα σβήσει τα κεράκια του;; 
Το "Οctopus Tόπος" και οι εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο, μα
εορταστικό ταξίδι στο βυθό του Ενυδρείου. Μαζί τους η ε
νηπιαγωγός, Δέσποινα Ζοφοριανάκη (Ομάδα Ανεμόμυλοι).
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Παίζουμε, γελάμε, τραγουδάμε στα «Εργοχριστουγεννιάτικα δρώμενα» 
Ελάτε να παίξουμε, να ισορροπήσουμε, να εκφραστούμε, να ζωγραφίσουμε, να κόψουμε, να 
γλυκαθούμε, να κατασκευάσουμε όμορφες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες και να μεταμορφωθούμε σε 
ξωτικά, χιονονιφάδες, Ρούντολφ και άλλα πολλά…. Όλα αυτά παρέα με την ομάδα εργοθεραπείας και 
με χριστουγεννιάτικες φιγούρες που ξετρελαίνουν μικρούς και μεγάλους
 
Μπουκαράκι  
Παρουσίαση καλαθοπλεκτικής τέχνης

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο!
 
13:00-14:00 
Συνεχίζει το πρόγραμμα με τα  
Εργοχριστουγεννιάτικα δρώμενα
_________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

27 Δεκεμβρίου 2018 

Δρώμενα & παράσταση τσίρκου με ζογκλέρ τους Fundastick.
performing arts θα παρουσιάσει ένα μαγικό θέαμα  

στα παιδιά ένα σπάνιο μάθημα των τεχνών  
. Τα παιδιά θα διασκεδάσουν μαθαίνοντας ζογκλερικά και παιχνίδια

ισορροπίας και δεξιότητας, παίρνοντας μαζί τους πολύτιμες γνώσεις και ιδέες 

με τα μαθήματα σε γκρουπ παιδιών ανά 20 λεπτά. 

Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο!
μετά τις 14:00 ως και το κλείσιμο στις 16:00 οι Fundastick

θα μπαινοβγαίνουν στη διαδρομή κάνοντας ζογκλερικά κόλπα....

Δρώμενα & παράσταση τσίρκου με ζογκλέρ τους Fundastick.
με μαθήματα σε γκρουπ παιδιών ανά 20 λεπτά.  

_________________________________________________________________________________________

Παρασκευή  28 Δεκεμβρίου 2018 

«Το μικρό άσπρο ψαράκι» (Διαδραστική Βιβλιοπαρουσίαση από τις εκδόσεις 

τον θαυμαστό κόσμο του βυθού, ένα μικρό  άσπρο ψαράκι έχει γενέθλια!  
κρό αυτό ζώο, όμως κάτι ψάχνει. Θα το βρει;; Και με ποιους παρέα  

εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο, μας περιμένουν σε ένα  
νυδρείου. Μαζί τους η εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού και 

νηπιαγωγός, Δέσποινα Ζοφοριανάκη (Ομάδα Ανεμόμυλοι).  

 

Παίζουμε, γελάμε, τραγουδάμε στα «Εργοχριστουγεννιάτικα δρώμενα» 
Ελάτε να παίξουμε, να ισορροπήσουμε, να εκφραστούμε, να ζωγραφίσουμε, να κόψουμε, να 
γλυκαθούμε, να κατασκευάσουμε όμορφες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες και να μεταμορφωθούμε σε 

και άλλα πολλά…. Όλα αυτά παρέα με την ομάδα εργοθεραπείας και 
με χριστουγεννιάτικες φιγούρες που ξετρελαίνουν μικρούς και μεγάλους, με την 

Παρουσίαση καλαθοπλεκτικής τέχνης από το εργαστήριο «boukaRaki». 

Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο!

δρώμενα & το Μπουκαράκι  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

. 
 

παιχνίδια 
ισορροπίας και δεξιότητας, παίρνοντας μαζί τους πολύτιμες γνώσεις και ιδέες  

παιδιών ανά 20 λεπτά.  

Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 
Fundastick θα είναι 

κόλπα.... 

. 

_________________________________________________________________________________________ 

«Το μικρό άσπρο ψαράκι» (Διαδραστική Βιβλιοπαρουσίαση από τις εκδόσεις 

μψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού και 

Παίζουμε, γελάμε, τραγουδάμε στα «Εργοχριστουγεννιάτικα δρώμενα»  
Ελάτε να παίξουμε, να ισορροπήσουμε, να εκφραστούμε, να ζωγραφίσουμε, να κόψουμε, να 
γλυκαθούμε, να κατασκευάσουμε όμορφες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες και να μεταμορφωθούμε σε 

και άλλα πολλά…. Όλα αυτά παρέα με την ομάδα εργοθεραπείας και 
με την Εύα Πεδιαδιτάκη. 

Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 

_________________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________

 
Σάββατο  29 Δεκεμβρίου 2018
 
11:00-12:00 
Εργαστήρι Κόμικς (Διασκεδάζουμε φτιάχνοντας το δικό μας κόμικς).
Μια εισαγωγή στον χώρο των κόμικς.
στα παιδιά. Οι συμμετέχοντες θα αφήσουν την φαντασία τους
στούν κάνοντας τα δικά τους σχέδια

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο
 
13:00-14:00 
"Χριστουγεννιάτικη Ιστορία
(Θεατρική παράσταση από την ομάδα ΟΜΑ)
Ο κύριος Σκρουτζ είναι ένας φιλάργυρος και μονόχνοτος άνθρωπος. 
Δεν υποφέρει τις χριστουγεννιάτικες γιορτές και τους ανθρώπους που γιορτάζουν 
Και χαίρονται. Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, τα δώρα και οι ευχές δεν τον αγγίζουν. 
Τούτη τη χρονιά όμως, την παραμονή των Χριστουγέννων, θα δεχτεί μια 
απροσδόκητη επίσκεψη που θα του αλλάξει τη ζωή.
Παραμύθι του Κάρολου Ντίκενς, μια παράσταση για παιδιά η
Σκηνοθεσία: Αντώνης Διαμαντής,
Ειρήνη Κουτσάκη, Μυρτώ Παπαδοπόυλου.
_________________________________________________________________________________________
 
 

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
 

11:00-12:00 
«Κι αν πέσεις, θα σε πιάσω»
(Διαδραστική Βιβλιοπαρουσίαση από τις εκδόσεις 
Τί κι αν είμαστε μικροί ή μεγάλοι, κοντά ή μακριά, όλοι χρειαζόμαστε κάποιον 
να μας προστατεύει. Μια ιστορία για ένα ταξίδι...
"Εμένα, ποιος θα με προστατεύει;".
Το "Οctopus Tόπος" και οι εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο, μας παρουσιάζουν μια τρυφερή ιστορία,
την Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Δέσποινα Ζοφοριανάκη (Ομάδα Ανεμόμυλοι).
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

«Μπουκαράκι»  
Παρουσίαση καλαθοπλεκτικής τέχνης

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο
 
13:00-14:00 
Κάνουμε πειράματα με την ομάδα 
Ένα χημικό εργαστήριο μόλις έφτασε στο 
Μία ομάδα με περισσότερα από 40 μέλη. Στόχος μας, η 
των επιστημονικών φαινομένων πίσω από την καθημερινότητα. 
Ελάτε με καλή διάθεση, τρόφιμα, 
τον φιλανθρωπικό οργανισμό «Κίτρινη αποστολή».

_________________________________________________________________________________________

Σάββατο  29 Δεκεμβρίου 2018 

Διασκεδάζουμε φτιάχνοντας το δικό μας κόμικς).
Μια εισαγωγή στον χώρο των κόμικς. Παρουσιάζουμε τα κύρια στάδια της δημιουργίας

Οι συμμετέχοντες θα αφήσουν την φαντασία τους ελεύθερη και θα εκφρα
κάνοντας τα δικά τους σχέδια με τη βοήθεια του Κωστή Τζωρτζακάκη. 

Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο

"Χριστουγεννιάτικη Ιστορία" 
Θεατρική παράσταση από την ομάδα ΟΜΑ) 

Ο κύριος Σκρουτζ είναι ένας φιλάργυρος και μονόχνοτος άνθρωπος.  
υποφέρει τις χριστουγεννιάτικες γιορτές και τους ανθρώπους που γιορτάζουν 
χαίρονται. Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, τα δώρα και οι ευχές δεν τον αγγίζουν. 

Τούτη τη χρονιά όμως, την παραμονή των Χριστουγέννων, θα δεχτεί μια  
απροσδόκητη επίσκεψη που θα του αλλάξει τη ζωή. 

μια παράσταση για παιδιά ηλικίας από 6-11 ετών
Σκηνοθεσία: Αντώνης Διαμαντής, παραγωγή: Θέατρο ΟΜΑ Στούντιο, παίζουν: Αντώνης Διαμαντής, 
Ειρήνη Κουτσάκη, Μυρτώ Παπαδοπόυλου. 
_________________________________________________________________________________________

Δεκεμβρίου 2018 

Κι αν πέσεις, θα σε πιάσω» 
(Διαδραστική Βιβλιοπαρουσίαση από τις εκδόσεις «Βιβλιοσκόπιο

κι αν είμαστε μικροί ή μεγάλοι, κοντά ή μακριά, όλοι χρειαζόμαστε κάποιον  
Μια ιστορία για ένα ταξίδι... Για όποιον έχει αναρωτηθεί: 

"Εμένα, ποιος θα με προστατεύει;". Και για όποιον έχει απαντήσει: "Εγώ". 
εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο, μας παρουσιάζουν μια τρυφερή ιστορία,

θεατρικού παιχνιδιού Δέσποινα Ζοφοριανάκη (Ομάδα Ανεμόμυλοι).

Παρουσίαση καλαθοπλεκτικής τέχνης από το εργαστήριο «boukaRaki». 

Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο

Κάνουμε πειράματα με την ομάδα “Science behind” 
Ένα χημικό εργαστήριο μόλις έφτασε στο CretAquarium!  

περισσότερα από 40 μέλη. Στόχος μας, η εκλαΐκευση  
των επιστημονικών φαινομένων πίσω από την καθημερινότητα.  

 ρούχα και παλιά παιχνίδια για  
«Κίτρινη αποστολή». 

_________________________________________________________________________________________ 

Διασκεδάζουμε φτιάχνοντας το δικό μας κόμικς). 
ημιουργίας 

ελεύθερη και θα εκφρα- 

Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 

υποφέρει τις χριστουγεννιάτικες γιορτές και τους ανθρώπους που γιορτάζουν  
χαίρονται. Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, τα δώρα και οι ευχές δεν τον αγγίζουν.  

11 ετών. Διασκευή -
αίζουν: Αντώνης Διαμαντής, 

_________________________________________________________________________________________ 

Βιβλιοσκόπιο») 
 
 

εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο, μας παρουσιάζουν μια τρυφερή ιστορία, παρέα με 
θεατρικού παιχνιδιού Δέσποινα Ζοφοριανάκη (Ομάδα Ανεμόμυλοι). 

Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 



 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

«Μπουκαράκι» 
Συνέχεια παρουσίασης καλαθοπλεκτικής τέχνης από το εργαστήριο «boukaRaki». 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 & Τρίτη 01 Ιανουαρίου 2019 
 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Τετάρτη  02 Ιανουαρίου 2019 
 
11:00-12:00 
Ένα φαντασμαγορικό θέαμα με το μάγο Ρόκο.   
Μια διαδραστική παράσταση για όλες τις ηλικίες που θα σας  
μείνει αξέχαστη! Ένα υπέροχο θέαμα με εντυπωσιακά μαγικά,  
άφθονο χιούμορ και πολλές πολλές εκπλήξεις!!! 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

«Μπουκαράκι» 
Συνέχεια παρουσίασης καλαθοπλεκτικής τέχνης από το εργαστήριο  
«boukaRaki».  
 
12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με ζωντανή μουσική  
(Με την Ελεάνα Χατζάκη και τον Αλέξανδρο Κανακάκη). 
Μια διαδραστική αφήγηση με κάλαντα, θρύλους και παραμύθια της λαϊκής  
παράδοσης για δώρα αγάπης γιορτινά. Ποιος έφερε δώρο στον κόσμο  
τα παραμύθια; Ποια είναι η ιστορία της βασιλόπιτας;  
Ποιος είναι αυτός που τελικά φέρνει τα δώρα στα παιδιά;  
Η Ελεάνα Χατζάκη αφηγείται και ο Αλέξανδρος Κανακάκης παίζει μουσική  
και τραγουδά και φέτος στο Ενυδρείο! 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

«Μπουκαράκι» 
Συνέχεια παρουσίασης καλαθοπλεκτικής τέχνης από το εργαστήριο  
«boukaRaki».  
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 

 
Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019 
 
11:00-12:00 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις - Μπομπιρούπολη 
"Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει."  
Αφήγηση του παραμυθιού και κατασκευή. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

Δημιουργία αρωμάτων 
Σε αυτή τη δράση, ο Μανούσος Πεδιαδίτης, θα βοηθήσει  τα παιδιά  
να γνωρίσουν τις τεχνικές για την παρασκευή αρωμάτων από φυσικά αιθέρια  
έλαια. Επιπλέον, θα παρασκευάσουν το δικό τους άρωμα μέσα από μια μεγάλη  
ποικιλία από αρωματικά έλαια, παίρνοντας τη θέση τους στο τραπέζι του αρωματοποιού. 

 
12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις - Μπομπιρούπολη 

Φτιάχνουμε τα δικά μας πρωτότυπα γούρια από πηλό. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Παρασκευή 04 Ιανουαρίου 2019 
 
11:00-12:00 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις - Μπομπιρούπολη 
"Η μύτη του Ρούντολφ χάθηκε." 
Ήρθε η ώρα να μάθουμε την πραγματική ιστορία του Ρούντολφ και  
να παίξουμε πρωτότυπα κινητικά παιχνίδια. 
 

12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις - Μπομπιρούπολη 
«Τα Φώτα» 
Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, μαθαίνουμε το έθιμο των Φώτων και φτιάχνουμε  
μια πρωτότυπη κατασκευή. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________

 
Σάββατο 05 Ιανουαρίου 2019
 
11:00-12:00 
"Μα τι υπέροχος κόσμος!
(Διαδραστική Βιβλιοπαρουσίαση από τις εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο)
«Βλέπω ουρανούς γαλάζιους, γεμάτους σύννεφα λευκά.
φως μιας ηλιόλουστης μέρας. Το μαγευτικό σκοτάδι μιας γαλήνιας νύχτας.
Με τα πουλιά τραγουδώ και σκέφτομαι..."Μα τι 
Το "Οctopus Tόπος" και οι εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο,
είναι αυτός ο κόσμος, παρέα με την 
Ζοφοριανάκη (Ομάδα Ανεμόμυλοι).
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

Φροντίζουμε και ταΐζουμε στο Ενυδρε
Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) λίτρα θαλασσινού νερού μέσα σε 60 δεξαμενές που 
φιλοξενούν περίπου 2000 ζώα! Πώς συντηρείται όλο αυτό το ζωντανό κατασκεύασμα
γνωρίσετε το «ενυδρείο» πίσω από το Ε
στις καραντίνες του Ενυδρείου Κρήτης. Ελάτε να μάθετε
καθημερινές & απαραίτητες εργασίες για τη διατήρηση ενός ενυδρείου τόσο μεγάλων διαστάσεων. 
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 

 
12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτά
 
13:00-14:00 
Φτιάχνουμε χαρουπο-γλυκίσματα.
Οι καλικάντζαροι έφτασαν στο Ενυδρείο και άρχισαν πάλι τις ζαβολιές τους!
σοκολατάκια από τις πιατέλες και στη θέση τους 
βοηθήσουμε γιατί η σκανδαλιά τους είναι λαχταριστή. Ένα χορταστικό εργαστήρι με μπόλικο χαρούπι 
και συνταγή για χαρουπο-μερέντα
_______________________________________________________________

 
Κυριακή  06 Ιανουαρίου 2019
 
11:00-12:00 
 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
 
12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτά
 
_____________________________________________________________________________________

 
 

_____________________________________________________________________________________

Σάββατο 05 Ιανουαρίου 2019 

Μα τι υπέροχος κόσμος!" 
(Διαδραστική Βιβλιοπαρουσίαση από τις εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο)

γεμάτους σύννεφα λευκά. Το ζωηρό, ευλογημένο
Το μαγευτικό σκοτάδι μιας γαλήνιας νύχτας.  

τραγουδώ και σκέφτομαι..."Μα τι υπέροχος κόσμος!"» 
εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο, μας θυμίζουν πόσο υπέροχος 

παρέα με την εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Δέσποινα 
Ζοφοριανάκη (Ομάδα Ανεμόμυλοι). 

Φροντίζουμε και ταΐζουμε στο Ενυδρείο  
Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) λίτρα θαλασσινού νερού μέσα σε 60 δεξαμενές που 
φιλοξενούν περίπου 2000 ζώα! Πώς συντηρείται όλο αυτό το ζωντανό κατασκεύασμα

σετε το «ενυδρείο» πίσω από το Ενυδρείο. Μια μοναδική ξενάγηση στους τεχνικούς χώρους & 
του Ενυδρείου Κρήτης. Ελάτε να μάθετε για την λειτουργία, τις ανάγκες και τις 

μερινές & απαραίτητες εργασίες για τη διατήρηση ενός ενυδρείου τόσο μεγάλων διαστάσεων. 
αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 2810-337888. 

μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 

γλυκίσματα. 
νυδρείο και άρχισαν πάλι τις ζαβολιές τους! Ξεκίνησαν να τρώνε τα 

σοκολατάκια από τις πιατέλες και στη θέση τους βάζουν χαρούπια! Ελάτε αυτή την φορά να τους 
βοηθήσουμε γιατί η σκανδαλιά τους είναι λαχταριστή. Ένα χορταστικό εργαστήρι με μπόλικο χαρούπι 

μερέντα, που θα δοκιμάσουμε σε ωραίο ψωμί! 
_____________________________________________________________________________________

Κυριακή  06 Ιανουαρίου 2019 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(Διαδραστική Βιβλιοπαρουσίαση από τις εκδόσεις Βιβλιοσκόπιο)  
Το ζωηρό, ευλογημένο 

πόσο υπέροχος  
μψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Δέσποινα  

Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) λίτρα θαλασσινού νερού μέσα σε 60 δεξαμενές που 
φιλοξενούν περίπου 2000 ζώα! Πώς συντηρείται όλο αυτό το ζωντανό κατασκεύασμα; Ελάτε να 

Μια μοναδική ξενάγηση στους τεχνικούς χώρους & 
λειτουργία, τις ανάγκες και τις 

μερινές & απαραίτητες εργασίες για τη διατήρηση ενός ενυδρείου τόσο μεγάλων διαστάσεων.  
αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. 

Ξεκίνησαν να τρώνε τα 
Ελάτε αυτή την φορά να τους 

βοηθήσουμε γιατί η σκανδαλιά τους είναι λαχταριστή. Ένα χορταστικό εργαστήρι με μπόλικο χαρούπι 

______________________ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

_____________________________________________________________________________________ 


