
 

Αποκριά ςτθν Ακινα 2015 

1 – 23 Φεβρουαρίου 

Πολφ κζφι και δθμιουργικι φανταςία, είναι και φζτοσ θ κινθτιριοσ δφναμθ ςτισ  

εκδθλϊςεισ που  διοργανϊςουν ο Διμοσ Ακθναίων και ο Οργανιςμόσ Πολιτιςμοφ 

Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ για τθν Αποκριά.  Επιδίωξθ είναι να μασ παραςφρει όλουσ ςε ζνα 

ηωντανό, χαροφμενο γλζντι, τόςο ςτουσ παραδοςιακοφσ αποκριάτικουσ προοριςμοφσ όςο 

και ςτισ γειτονιζσ. Μια γιορτι για όλεσ τισ  θλικίεσ και προτιμιςεισ, ςυνδυάηοντασ αρμονικά 

τισ παραδόςεισ με ςφγχρονεσ ιδζεσ και εκδθλϊςεισ που κα είναι ελκυςτικζσ για όλουσ τουσ 

κατοίκουσ, αλλά και τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ. 

Όλο το Φεβρουάριο ο παλμόσ τθσ Αποκριάσ κα απλωκεί ςτθν Πλάκα το Μοναςτθράκι, το 

Θθςείο, τθν Κυψζλθ, τον Άγιο Παφλο, το Λόφο του Φιλοπάππου, κακϊσ και ςτα 

Πολιτιςτικά Κζντρα του Διμου Ακθναίων. 

Θ Πλάκα φζτοσ τθν Τςικνοπζμπτθ 12 Φεβρουαρίου κα ηωντανζψει όπωσ παλιά και ςτουσ  

κεντρικοφσ τθσ δρόμουσ  κα ξεφαντϊςουν όλοι ςε ζνα μεγάλο ακθναϊκό αποκριάτικο πάρτι. 

Θ γιορτι ξεκινάει το μεςθμζρι ςτισ 12 από τθν Πλατεία Κοτηιά  με τθν αποκριάτικθ 

διαδρομι τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων προσ το Μοναςτθράκι, ενϊ τθν ίδια 

ϊρα κα ξεκινιςει από τθν Πλάκα ( Μοναςτθράκι – Θθςείο) το Μουςικό Σχιμα «Λευτζρθσ 

Γρθγορίου & Global Daoulia» που κα ξεςθκϊςουν τον κόςμο με παραδοςιακά μουςικά 

όργανα. Στισ 7μ.μ.θ Χορωδία ΔΑ ςε λάτιν ρυκμοφσ, ςτον ςτακμό Μετρό Μοναςτθρακίου, 

ενϊ ςτισ 9μ.μ. καρναβαλιςτζσαπό τισ Μορφζσ Ζκφραςθσ με μουςικά όργανα, χορό και 

αποκριάτικα τραγοφδια κα παρελάςουν ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ (Μετρό 

Ακροπόλεωσ – Μοναςτθράκι). 

 

Το κακιερωμζνο ραντεβοφ με τουσ μικροφσ μασ φίλουσ, είναι τθν Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 

ςτον κλαςικό αποκριάτικο παιδικό προοριςμό,  το Ζάππειο,όπου κα ζχει ςτθκεί ζνα μεγάλο 

ςκθνικό που κα φιλοξενεί διαφορετικά δρϊμενα. Από τισ 11 το πρωί όλοσ ο χϊροσ κα είναι 

διακοςμθμζνοσ αποκριάτικα, ενϊ κα περιμζνουν τα παιδιά για ζνα ξεχωριςτό πρωινό 



μουςικοκινθτικά παιχνίδια, αποκριάτικα ζκιμα,  παιδικζσ χορωδίεσ, εικαςτικά δρϊμενα με 

αποκριάτικεσ καταςκευζσ, facepainting, μπαλονοκαταςκευζσ και ξυλοπόδαροι. 

Όμωσ εκτόσ από τθ κακιερωμζνθ γιορτι,  τα παιδιά καταςκευάηουν μάςκεσ ςτισ Βιβλιοκικεσ 

του Διμου Ακθναίων, βλζπουν καραγκιόηθ και παίηουν «Ηαχαρομουτηουρϊματα»   

ςτο Π.Κ. «Μελίνα» και διαςκεδάηουν με παιχνίδια και πάρτι, ςε όλα τα Πολιτιςτικά Κζντρα. 

 

Αποκριάτικεσ μουςικζσ διαδρομζσ, ςυναυλίεσ και καρναβαλιςτζσ κα πλθμμυρίςουν και τισ 

Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ Ακινασ με το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ ςτισ 8/2 ςτο 

Πάρκο Φιξ (Πατθςίων), ςτισ 14/2 ςτθ Φωκίωνοσ Νζγρθ, ςτισ 15/2 ςτο Άλςοσ τθσ 

Ακαδθμίασ Πλάτωνοσ, ενϊ ο Σπφροσ Πολυκανδριϊτθσ ςτισ 22/2 κα ντφςει μουςικά τθν Πλ. 

Πλυτά. Και βζβαια οι εκπλιξεισ ςτισ Κοινότθτεσ δεν ςταματάνε εδϊ… 

Ο  Οργανιςμόσ αξιοποίθςε με τον καλφτερο τρόπο τα Μουςικά του Σφνολα, που όλα αυτά 

τα χρόνια μασ ζχουν παρουςιάςει εξαιρετικι δουλειά, και ζτςι κα μπορζςουμε να 

απολαφςουμε τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα, τθ Συμφωνικι Ορχιςτρα, τθ Χορωδία, τθ 

BigBand και το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ  ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ, αλλά και ςε 

κλειςτζσ αίκουςεσ. 

Οι εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ Αποκριάσ ολοκλθρϊνονται τθν Κακαρά Δευτζρα 23 

Φεβρουαρίου ςτο Λόφο του Φιλοπάππου, όπου μικροί και μεγάλοι κα γιορτάςουν τα 

Κοφλουμα με λαγάνα, χαλβά και φυςικά πολφ γλζντι.  

Γιορτι για τα Κοφλουμα κα πραγματοποιθκεί και ςτο Πάρκο Κ.Α.Π.Α.Ψ. με παραδοςιακι 

μουςικι ςε ςυνεργαςία με τον Πολιτιςτικό Σφλλογο Άνω Αμπελοκιπων. 

 

Μείνετε ςυντονιςμζνοι ςτο www.opanda.gr για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και νζα για τισ 

αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ του Διμου Ακθναίων. 

Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 210 5284800. 
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