
                       

                                            

 

1η φάση φεστιβάλ: 9:00 – 13:00 Είσοδος μόνο στα σχολεία που έχουν δηλώσει 
συμμετοχή 
2η φάση φεστιβάλ: 18:00 – 21:30 Ελεύθερη είσοδος 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

                                                            ΔΡΑΣΗ 

ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

09:30 Εναρκτήρια Εκδήλωση: 

Χαιρετισμός Δημάρχου Χίου κ. 

Σταμάτη Κάρμαντζη & Προέδρου 

Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε. κ. Φώτη Γιαννίρη 

Καλωσόρισμα 

11:00 HeadQuartersProject HeadQuartersProject 

11:30 Κλήρωση NoWaste21 Κλήρωση NoWaste21 

18:30 Τουρνουά Ποδοσφαίρου Κ8 Τουρνουά Ποδοσφαίρου Κ8 

19:30 - Piccolo Μπαντίνα 

20:00 Magic Show Magic Show 

 

Το Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει:  

➢ Τη συμμετοχή της NoWaste21 με δια δραστικά Παιχνίδια, όπως «παίζω και μαθαίνω», μπάσκετ 

ανακύκλωσης, σκυταλοδρομία ανακύκλωσης, λαχειοφόρος, όπου θα κληρώνονται ποδήλατα και 

πατίνια για τους μαθητές και οικιακός κομποστοποιητής για τα σχολεία. 

➢ Χώρο ζωγραφικής. Οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν για την ανακύκλωση. Οι εκπαιδευτικοί είναι 

υπεύθυνοι για την συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου του κάθε παιδιού και το σχολείο στο οποίο 

ανήκει καθώς και την παράδοση των δημιουργημάτων τους στον υπεύθυνο της Δι.Α.Νο.Χ., 

προκειμένου όλα τα παιδιά να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο: «Αγαπώ το 

περιβάλλον – Προστατεύω τη Φύση» που θα διεξαχθεί στο τέλος της πρώτης φάσης του φεστιβάλ. Τα 

αποτελέσματα των διαγωνισμών θα ανακοινώνονται στο τέλος της κάθε ημέρας.  

➢ Χώρο με επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια ανακύκλωσης. 

➢ Παιδικό survivor ανακύκλωσης από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. 

➢ Παιχνίδια ανακύκλωσης από τους Χιώτες Προσκόπους. 

➢ Ποδόσφαιρο ανακύκλωσης. 

➢ Bowling ανακύκλωσης. 

➢ Μίνι πίστα ράλι ανακύκλωσης. 

➢ Δημιουργική έκθεση επαναχρησιμοποιούμενων ανακυκλώσιμων υλικών. 

➢ Μίνι μπαρ, όπου θα προσφέρεται δωρεάν νερό, πορτοκαλάδα, λεμονάδα και φρούτο. 

➢ HeadQuartersProject, μία μπάντα με ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα. 

 

 

 
 

 



➢ Τμήμα προετοιμασίας φιλαρμονικής και Piccolo Μπαντίνα 

➢ Magic Show μάγος Doro 

➢ Τουρνουά ποδοσφαίρου Κ8 

Παράλληλα με τις δράσεις στην πλατεία,  την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 (ώρες 9.30 π.μ. και 11.00 

π.μ.), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει την παράσταση κουκλοθέατρου με τίτλο 

«ΑΠόΝΕΡΑ – 6 ταξίδια με λίγο νερό», στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δ. Χίου. 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
 

 
 

 

                 

   

              
          ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ                                     ΧΙΩΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ 

 


