
 

 

 

 

 

 

 

Παρασκευή 27/08 

 

19:00 «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ζηα Μηθξά ρνιεία», θηλεκαηνγξαθηθό 

εξγαζηήξην από ηελ Cinemathesis, γηα παηδηά 6-9 εηώλ  

 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 20 άηνκα 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κία εκέξα λσξίηεξα ζην ζύλδεζκν: www.linktr.ee/stimarpissa  

 

[Πιαηεία «Υξηζηνύ»] 

 

 

19:00 «Αλαγλώζηεο γηα πάληα», εξγαζηήξην από ην Διιεληθό Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ – 

Κύθινο ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ, γηα παηδηά 10-12 εηώλ 

 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 20 άηνκα 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κία εκέξα λσξίηεξα ζην ζύλδεζκν: www.linktr.ee/stimarpissa 

 

[Πιαηεία Αξηζηνηέιε] 

 

 

22.00 πλαπιία Καηεξίλα Παπαδνπνύινπ & Aegean Arc:  

«Απνηππώκαηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ζην Αηγαίν». 

 

πληειεζηέο: 

Καηεξίλα Παπαδνπνύινπ, θαιιηηερληθή επηκέιεηα, ηξαγνύδη 

Γηώξγνο Κνληνγηάλλεο, ιύξα 

ηέθαλνο Γνξκπαξάθεο, θαλνλάθη 

Κπξηάθνο Σαπάθεο, νύηη 

 

Δίζνδνο ειεύζεξε κε δειηία εηζόδνπ ζην www.ticketservices.gr  

 

[Κνηλνηηθό Γήπεδν Μάξπεζζαο] 

 

 

Σάββατο 28/08 

 

09:30 Ηζηνξίεο από ηηο «θαηνηθηέο»: κηα αξρηηεθηνληθή θαηαγξαθή ησλ αγξνηηθώλ 

αθεγήζεσλ ηνπ νηθηζκνύ. 

Αθνπζηηθόο πεξίπαηνο γηα όιεο ηηο ειηθίεο, κε θαηαγξαθή ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο 

ησλ ππαίζξησλ αγξνηηθώλ θηηζκάησλ ηεο Μάξπεζζαο, όπσο ζπιιέγνληαη από ηελ 

αξρηηέθηνλα θαη εθπαηδεπηηθό Γξ. Καξνιίλα Βαζηιηθνύ (Παλεπηζηήκην ηνπ Ρέληηλγθ) 

 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 15 άηνκα 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κία εκέξα λσξίηεξα ζην ζύλδεζκν: www.linktr.ee/stimarpissa 

 

http://www.linktr.ee/stimarpissa
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[εκείν ζπλάληεζεο: Άγηνο Μόδεζηνο Μάξπεζζαο] 

 

 

19:00 «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ζηα Μηθξά ρνιεία», θηλεκαηνγξαθηθό 

εξγαζηήξην από ηελ Cinemathesis, γηα παηδηά 10-12 εηώλ 

 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 20 άηνκα. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κία εκέξα λσξίηεξα ζην ζύλδεζκν: www.linktr.ee/stimarpissa 

 

[Πιαηεία «Υξηζηνύ»] 

 

 

19:00 «Αλαγλώζηεο γηα πάληα», εξγαζηήξην από ην Διιεληθό Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ – 

Κύθινο ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ, γηα παηδηά 6-9 εηώλ 

 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 20 άηνκα. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κία εκέξα λσξίηεξα ζην ζύλδεζκν: www.linktr.ee/stimarpissa 

 

[Πιαηεία Αξηζηνηέιε] 

 

 

21:00 πλαπιία Ventus Ensemble | On Reeds : έξγα γηα θνπηληέην μύιηλσλ πλεπζηώλ 

κε γισηηίδα  

Μνπζηθνί: 

Κώζηαο Γηνβάλεο - Όκπνε & αγγιηθό θόξλν 

πύξνο Σδέθνο - Κιαξηλέην  

Guido de Flaviis - αμόθσλν  

Γεκήηξεο Νηαθνβάλνο - Φαγθόην  

Παλαγηώηεο ησξάο - Μπάζν θιαξηλέην 

 

Δίζνδνο ειεύζεξε κε δειηία εηζόδνπ ζην www.ticketservices.gr  

 

[Κνηλνηηθό Γήπεδν Μάξπεζζαο] 

 

 

23:00 Πξνβνιέο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ γηα ελήιηθεο από ην Γηεζλέο Φεζηηβάι 

Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ Animasyros 

 

Δίζνδνο ειεύζεξε κε ηήξεζε ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο.  

Ώξα πξνζέιεπζεο: 22:45 

 

[Αύιεηνο ρώξνο Μνπζείνπ Ν. Πεξαληηλνύ] 

 

 

 

Κυριακή 29/08 

 

09:30 Ηζηνξίεο από ηηο «θαηνηθηέο»: κηα αξρηηεθηνληθή θαηαγξαθή ησλ αγξνηηθώλ 

αθεγήζεσλ ηνπ νηθηζκνύ 

http://www.linktr.ee/stimarpissa
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Αθνπζηηθόο πεξίπαηνο γηα όιεο ηηο ειηθίεο, κε θαηαγξαθή ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο 

ησλ ππαίζξησλ αγξνηηθώλ θηηζκάησλ ηεο Μάξπεζζαο, όπσο ζπιιέγνληαη από ηελ 

αξρηηέθηνλα θαη εθπαηδεπηηθό Γξ. Καξνιίλα Βαζηιηθνύ (Παλεπηζηήκην ηνπ Ρέληηλγθ) 

 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 15 άηνκα. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κία εκέξα λσξίηεξα ζην ζύλδεζκν: www.linktr.ee/stimarpissa 

 

[εκείν ζπλάληεζεο: Άγηνο Μόδεζηνο Μάξπεζζαο] 

 

 

19:00 «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ζηα Μηθξά ρνιεία», θηλεκαηνγξαθηθό 

εξγαζηήξην από ηελ Cinemathesis, γηα εθήβνπο 

 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 20 άηνκα. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κία εκέξα λσξίηεξα ζην ζύλδεζκν: www.linktr.ee/stimarpissa 

 

[Πιαηεία «Υξηζηνύ»] 

 

 

19:00 «Αλαγλώζηεο γηα πάληα», εξγαζηήξην γηα ελήιηθεο άλσ ησλ 60 εηώλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθό Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ – Κύθινο ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ 

Βηβιίνπ 

 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 25 άηνκα. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κία εκέξα λσξίηεξα ζην ζύλδεζκν: www.linktr.ee/stimarpissa 

 

[Αύιεηνο ρώξνο Αγξνηνιέζρεο Μάξπεζζαο] 

 

 

19:30 Παηδηθή παξάζηαζε: «Ο θύξηνο ΚΗΥ θαη ην κπζηηθό θνπηί ησλ ήρσλ», από ηελ 

νκάδα ΚΟΠΔΡΝΗΚΟ, γηα ειηθίεο 2,5-10 εηώλ 

Δξκελεπηέο: Γεκήηξεο Κξίθνο, Μαξηαιέλα Παπαηξηαληαθύιινπ  

 

Δίζνδνο ειεύζεξε κε ηήξεζε ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο.  

Ώξα πξνζέιεπζεο: 19:00 

 

[Αύιεηνο ρώξνο Μνπζείνπ Ν. Πεξαληηλνύ] 

 

 

21:30 «Θαιαζζηλά Πεξάζκαηα»: πλαπιία κε ηνλ Νίθν Οηθνλνκίδε θαη ηελ Κπξηαθή 

παλνύ. Μαδί ηνπο ν Παλαγηώηεο Βέξγνο θαη ν Γηώξγνο Γαβξάο. 

 

Δίζνδνο ειεύζεξε κε δειηία εηζόδνπ ζην www.ticketservices.gr  

  

[Κνηλνηηθό Γήπεδν Μάξπεζζαο] 

 

 

Υώξνο δηεμαγσγήο: Μάξπεζζα Πάξνπ 

Γσξεάλ είζνδνο ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο 

Οη δηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αιιαγώλ ζην πξόγξακκα.  

http://www.linktr.ee/stimarpissa
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Παξάιιεια κε ην πξόγξακκα ηνπ θεζηηβάι, ην ηξηήκεξν 27-29/08/2021, 19.00 – 

22.00 πεξηεγεζείηε ζηνλ παξαδνζηαθό νηθηζκό γηα λα δείηε: 

 «ΦΩ ΜΠΗΕΟΤ» 

Φσηηζηηθή εγθαηάζηαζε από ηελ νκάδα δεκηνπξγηθνύ θσηηζκνύ Beforelight 

ζε ζπλεξγαζία κε θαηνίθνπο ηεο Μάξπεζζαο. 

[Πιαηεία Δπαγγειηζκνύ] 

 

 «Κπθιαδηθό Ρνληώ (επηζηξνθή/αλαηξνθνδόηεζε)» 

Έθζεζε ζύγρξνλεο ηέρλεο 

Καιιηηέρλεο: Δύα Γηαλλαθνπνύινπ, Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ, Γηώξγνο ακαληάο 

Δπηκέιεηα: Γέζπνηλα Εεπθηιή  

 

Έξγα: 

«Korai», Δύα Γηαλλαθνπνύινπ 

Σελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ (27/8) ζηηο 19:00, πξνβιέπεηαη performative 

ζπκκεηνρή έθπιεμε. 

[Μνπζείν Νηθνιάνπ Πεξαληηλνύ] 

 

«In the shade of the season», Γήκεηξα Κνλδπιάηνπ 

[Αύιεηνο Υώξνο Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο] 

 

«Κπθιαδηθό Ρνληώ (επηζηξνθή/αλαηξνθνδόηεζε)», Γηώξγνο ακαληάο 

[Βόιηα Η.Ν. Πξνθήηε Ζιία] 

 

 Ηζηνξίεο από ηηο «θαηνηθηέο»: κηα αξρηηεθηνληθή θαηαγξαθή ησλ αγξνηηθώλ 

αθεγήζεσλ ηνπ νηθηζκνύ.  

Αθνπζηηθόο πεξίπαηνο γηα όιεο ηηο ειηθίεο, κε θαηαγξαθή ηεο πξνθνξηθήο 

ηζηνξίαο ησλ ππαίζξησλ αγξνηηθώλ θηηζκάησλ ηεο Μάξπεζζαο, όπσο 

ζπιιέγνληαη από ηελ αξρηηέθηνλα θαη εθπαηδεπηηθό Γξ. Καξνιίλα Βαζηιηθνύ 

(Παλεπηζηήκην ηνπ Ρέληηλγθ).  

Οη ερνγξαθήζεηο ζα δηαηίζεληαη ζηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο επηζθέπηξηεο ζε 

ςεθηαθή κνξθή κέζσ θσδηθνύ QR. 

[ Η.Ν. Αγίνπ Μόδεζηνπ] 

 

 

 Παηρλίδη «Δπηζηξνθή», ζρεδηαζκέλν από ηελ εζεινληηθή νκάδα δηνξγάλσζεο. 

Πξνκεζεπηείηε ηελ εθεκεξίδα «Γηαδξνκέο ηεο Μάξπεζζαο» από ηα 

αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ ράξηε  θαη αλαθαιύςηε παίδνληαο,  ηνπο κηθξνύο θαη 

κεγάινπο ζεζαπξνύο ηεο Μάξπεζζαο! 



Σν σκαηείν Γηαδξνκέο ζηε Μάξπεζζα έρεη θξνληίζεη γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ κε 

ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ, ιόγσ ηεο παλδεκίαο 

Covid-19. Ζ θεηηλή δηνξγάλσζε ελζσκαηώλεη ηα ηζρύνληα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ 

νξίδνληαη από ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δσληαλώλ 

ζεακάησλ ζε αλνηρηνύο ρώξνπο.  

Ζ ρξήζε κάζθαο είλαη ππνρξεσηηθή θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο ζηνπο 

ρώξνπο ησλ ζπλαπιηώλ, ησλ πξνβνιώλ, ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαπιίεο, ηηο πξνβνιέο θαη ηα ζεάκαηα, επηηξέπεηαη ε είζνδνο 

κόλν γηα θαζήκελνπο ζεαηέο. Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη ε έγθαηξε πξνζέιεπζε, 40 ιεπηά 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο, γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ θαη 

ζπλσζηηζκνύ. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο, ε είζνδνο δελ ζα επηηξέπεηαη. 

Ζ είζνδνο ζηηο ζπλαπιίεο είλαη ειεύζεξε κε δειηίν εηζόδνπ.  

Γηάζεζε δειηίσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά από ην www.ticketservices.gr από ηελ Σεηάξηε 

25 Απγνύζηνπ 2021. 

Δπίζεο, δηάζεζε δειηίσλ εηζόδνπ ζα γίλεηαη ηελ Σεηάξηε 25, Πέκπηε 26 θαη 

Παξαζθεπή 27 Απγνύζηνπ, ώξεο 10:30 – 12:30 ζην Κνηλνηηθό Γξαθείν Μάξπεζζαο. 

Παξάιιεια, πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζέζεσλ ζα δηαηίζεηαη κηζή ώξα πξηλ ηελ 

εθδήισζε κε ηήξεζε ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο. 

ρεηηθά κε ηα εξγαζηήξηα θαη ηνλ ερεηηθό πεξίπαην, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

δειώζνπλ ζπκκεηνρή κία εκέξα πξηλ ηελ θάζε δξάζε, ζηηο θόξκεο ζηνλ ζύλδεζκν: 

www.linktr.ee/stimarpissa 

 

  

Παξαθαινύκε γηα ηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ θαη ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ.  

αο επραξηζηνύκε γηα ηελ ζεηηθή ζαο αληαπόθξηζε! 
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