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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                   Π. ΦΑΛΗΡΟ, 9/7/2019 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

 

H κεγάιε θαινθαηξηλή γηνξηή από «Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ »  

 ην αββαηνθύξηαθν 12 -14 Ινπιίνπ ζην Πάξθν Φινίζβνπ .  

 
Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ δηνξγαλώλεη ηελ κεγάιε 
Καινθαηξηλή ηνπ Γηνξηή γηα ηα παηδηά, ζην Πάξθν Φινίζβνπ, από ηηο 12 έσο ηηο 14 Ινπιίνπ θαη ώξεο 
18:00 - 23:00 κε ειεύζεξε είζνδν γηα ην θνηλό. 
 
Έλα ηξηήκεξν γεκάην παηρλίδηα, θαηαζθεπέο, ρεηξνηερλίεο, facepainting, ξνκπνηηθή, virtual reality, 
basket, πιαλεηάξην, θνπθινζέαηξν, ρνξεπηηθά θαη πνιιέο αθόκα εθπιήμεηο έρεη πξνγξακκαηηζζεί 
γηα όια ηα παηδηά θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο πνπ ζα βξεζνύλ ζην Πάξθν ηνπ Φινίζβνπ θαη κάιηζηα 
ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο..  
 
ην ρώξν ζα ιεηηνπξγεί θαη ην bazaar ηνπ νξγαληζκνύ κε πνιιά θαινθαηξηλά είδε, ρεηξνπνίεηεο 
θαηαζθεπέο θαη είδε κε Υακόγειν, πάληα ζε πξνζηηέο ηηκέο ελώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη όια ηα 
έζνδα από ην θαινθαηξηλό bazaar ζα δηαηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 26 παηδηώλ πνπ κεγαιώλνπλ 
ζην ζπίηη ηνπ Υακόγεινπ ζηνλ Καξέα Αηηηθήο .  
 
Επηζθεθηείηε ην event ζην facebook γηα λα καζαίλεηε πξώηνη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ: https://www.facebook.com/events/390241428269255/  
 

Αλαιπηηθά ην Πξόγξακκα Δξαζηεξηνηήηωλ γηα ηα παηδηά έρεη ωο εμήο : 
 

Παξαζθεπή 12 Ινπιίνπ 
 

 18:00-23:00 Παίδνπκε basket κε ηελ ECOMAGINATION https://www.ecomagination.gr/  

 18:30-22:00 Ο Μπιε Παηδόηνπνο ηεο θαληαζίαο: θαηαζθεπέο κε blue blocks κε ηελ PLAY 
CAN DO www.playcando.com  

 19:00-22:00 Σξακπνιίλν & Ηιεθηξηθά απηνθηλεηάθηα από ηνπο ΠΟΔΗΛΑΣΕ ΝΟ ΝΑΜΕ 
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF
%84%CE%B5s-NO-NAME-214969168563812/  

 19:00-22:00 Εθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή από ηελ E-Future http://www.efuture.gr/  

 19:00-22:00 Κηλεηό Πιαλεηάξην κε ηελ MOTIVATING MINDS NOBLENESS 
http://mmn.gr/el/home/#home 

 19:30-20:30 Κνπθινζεαηξηθή παξάζηαζε «Πίθν θαη Λόια» από ηελ Οκάδα Θεάηξνπ 
ΑΝΕΜΟΜΤΛΟΙ https://www.facebook.com/anemomiloiTG/  
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 19:30-22:00  Εξγαζηήξηα Υεηξνηερλίαο κε ηελ Καζηαιίηζα https://www.kastalitsa-
paidikaparty.gr/  

 21:30-22:30 Παξαδνζηαθνί θαη Λατθνί ρνξνί κε ηελ Σέξςηο Υνξνύ http://terpsischorou.gr/  
 

άββαην 13 Ινπιίνπ 
 

 18:00-23:00 Παίδνπκε basket κε ηελ ECOMAGINATION https://www.ecomagination.gr/  

 18:00-21:00 αιόλη εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο από ην VR PLANET https://vrplanet.gr/  

 18:30-22:00 Ο Μπιε Παηδόηνπνο ηεο θαληαζίαο: θαηαζθεπέο κε blue blocks κε ηελ PLAY 
CAN DO www.playcando.com  

 19:00-22:00 Σξακπνιίλν & Ηιεθηξηθά απηνθηλεηάθηα από ηνπο ΠΟΔΗΛΑΣΕ ΝΟ ΝΑΜΕ 
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF
%84%CE%B5s-NO-NAME-214969168563812/  

 19:00-22:00 Εθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή από ηελ E-Future http://www.efuture.gr/  

 19:00-22:00 Κηλεηό Πιαλεηάξην κε ηελ MOTIVATING MINDS NOBLENESS 
http://mmn.gr/el/home/#home 

 19:30-22:00  Εξγαζηήξηα Υεηξνηερλίαο κε ηελ Καζηαιίηζα https://www.kastalitsa-
paidikaparty.gr/  

 19:30-22:00 Εξγαζηήξην θεξακηθήο κε ηελ COOCOO CREATIONS 

http://www.coocoocreations.gr/ 
 
 
 

Κπξηαθή 14 Ινπιίνπ 
 

 18:00-23:00       Παίδνπκε basket κε ηελ ECOMAGINATION https://www.ecomagination.gr/  

 18:00-21:00 αιόλη εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο από ην VR PLANET https://vrplanet.gr/  

 19:00-22:00 Σξακπνιίλν & Ηιεθηξηθά απηνθηλεηάθηα από ηνπο ΠΟΔΗΛΑΣΕ ΝΟ ΝΑΜΕ 
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF
%84%CE%B5s-NO-NAME-214969168563812/  
 

 19:00-22:00 Εθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή από ηελ E-Future http://www.efuture.gr/  

 19:00-22:00 Κηλεηό Πιαλεηάξην κε ηελ MOTIVATING MINDS NOBLENESS 
http://mmn.gr/el/home/#home 

 19:30-22:00  Εξγαζηήξηα Υεηξνηερλίαο κε ηελ Καζηαιίηζα https://www.kastalitsa-
paidikaparty.gr/  

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα ηωλ εθδειώζεωλ κπνξείηε λα 

απεπζπλζείηε  ζην Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ  (210 7647760)  ελώ ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα 
γίλεη ζηνπο ρνξεγνύο  ηεο εθδήιωζεο: 

 

 Σνπο Mr & Mrs Cream  https://www.creamcatering.gr/ γηα ηα παγωηά,  

  ηελ Καζηαιίηζα  https://www.kastalitsa-paidikaparty.gr/ γηα ην πνπ θνξλ, 

 ηελ Diana Εμνπιίδεηλ  https://www.diana.com.gr/ , 

  ηα Lions Balloons https://www.lionballoons.gr/ γηα ηνλ εμνπιηζκό  

  ην ShowOn γηα ηελ κνπζηθή επηκέιεηα. 
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