
Δωξεάλ μελάγεζε γηα ηα παηδηά ηωλ δεκνζηνγξάθωλ ζην ζεκαηηθό πάξθν 

«Ηξαθιήο –  Οη 12 Άζινη».  

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΕΣΠΗΤ έπεηηα από ηελ πεηπρεκέλε μελάγεζε, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πέξπζη, ζην ζεκαηηθό πάξθν ησλ «Δεηλνζαύξσλ», πξνζθέξεη θαη 

θέηνο, απνθιεηζηηθά γηα ηα παηδηά ησλ κειώλ ηεο ΕΣΠΗΤ, κηα δσξεάλ μελάγεζε 

ζην ζεκαηηθό πάξθν «Ηξαθιήο – Οη 12 Άζινη».  

Καη απηή ηε θνξά, νη βξαβεπκέλεο νκάδεο Dream Workers  θαη 

Eksagon Exhibitions, νη δεκηνπξγνί  ηνπ «Εξγνζηαζίνπ θαη Μνπζείνπ 

Σνθνιάηαο», ησλ «Μπζηηθώλ Κόζκωλ ηνπ Επγέληνπ Τξηβηδά», ησλ 

γηγαληηαίσλ «Δεηλόζαπξωλ» θαη ηεο «Οδύζζεηαο» παξνπζηάδνπλ ζηελ Αζήλα, 

από  ηηο 15 Οθηωβξίνπ 2019 ωο ηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2020, ην ζεκαηηθό πάξθν 

«Ηξαθιήο – Οη 12 Άζινη»,  ζην Εθζεζηαθό Κέληξν Πεξηζηεξίνπ, κόιηο 150 

κέηξα από ηε ζηάζε ηνπ Μεηξό (Αλζνύπνιε). 

 

Γηα πξώηε θνξά, ζε παγθόζκην επίπεδν, δίλεηαη ε επθαηξία κηαο κνλαδηθήο 

μελάγεζεο ζε έλα ζεκαηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κηαο άιιεο επνρήο. Τξηζδηάζηαηα 

ξνκπνηηθά εθζέκαηα, κε θίλεζε θαη ήρν  παληξεύνπλ ηνλ κύζν κε ηελ ςπρή, ηνπο 

ήξσεο θαη ηα ηέξαηα κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε γλώζε κε ηελ ςπραγσγία.  

 

Μηθξνί θαη κεγάινη ζπκκεηέρνπλ βησκαηηθά, κε ηε βνήζεηα «μελαγώλ» θαη 

εξκελεπηώλ, ζε έλα αλεπαλάιεπην ηαμίδη ζην ρξόλν θαη ζην ρώξν. Η επίζθεςε ζην 

ζεκαηηθό πάξθν απνηειεί κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα «γλσξηκία» κε ηνλ 

ζπλαξπαζηηθό θόζκν ηεο Ειιεληθήο Μπζνινγίαο, ηνπο 12 ζενύο ηνπ Οιύκπνπ, ηα 

κπζηθά ηέξαηα, ηνπο ήξσεο, ηνπο αλζξώπνπο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο αληηιήςεηο 

εθείλεο ηεο επνρήο. 

 

Τε δηθή ηνπ «πηλειηά» ζην πάξθν βάδεη ν αγαπεκέλνο Γηάλλεο Σεξβεηάο, δίλνληαο 

ζηελ μελάγεζε ηελ απαξαίηεηε δόζε γέιηνπ! 

 

Η μελάγεζε, γηα ηα παηδηά ηωλ κειώλ ηεο ΕΣΠΗΤ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

Πέκπηε, 24 Οθηωβξίνπ 2019, από ηηο 18.00 έωο ηηο 21.00. 

 

Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο παξαθαινύκε όπωο δειώζεηε ζπκκεηνρή, έσο ηελ 

Τξίηε, 22 Οθηωβξίνπ 2019, ζηέιλνληαο email ζην: espit@otenet.gr κε ζέκα: 

«Ηξαθιήο – Οη 12 Άζινη»  αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκό ελειίθσλ θαζώο θαη ηoλ 

αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ ζα ηελ παξαθνινπζήζνπλ.  

 

Γηα ην Δ.Σ. ηεο ΕΣΠΗΤ 
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