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Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 
“Αποκριάτικο Πάρτι”
Καφετερία ο̂1^  ̂ | Ώρα 10:00 π.μ.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ σας προσκαλεί σε ένα
αποκριάτικο πάρτι με ί ^ ε  ραίηΐίη§, πινιάτες, διακόσμηση ξύλινου κλόουν,
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πολλά εδέσματα, πολύ κέφι και αποκριάτικους ρυθμούς που θα μας 
ξεσηκώσουν.

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 
“Εργαστήρι αποκριάτικης μάσκας”
Αίθουσα ΚΑΠΗ | Ώρα 17:00 μ.μ.
Ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας προσκαλεί μικρούς και 
μεγάλους σε ένα δημιουργικό εργαστήρι όπου θα 
κατασκευάσουμε και θα διακοσμήσουμε τις αποκριάτικες 
μάσκες μας.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 
“Μαβηυε Ρατ1γ”
Χώρος Εκπαίδευσης Ταε Κ^οη ^ο Ευρυτανίας | Ώρα 19:00 μ.μ.
Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταε Κ^οη ^ο  Ευρυτανίας γιορτάζει τις 
Αποκριές με ένα Μακμυε Ρα^γ για μικρούς και μεγάλους στο οποίο 
είμαστε όλοι καλεσμένοι.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 
“Αποκριάτικο Πάρτι”
Ξενοδοχείο Αναη$ | Ώρα 21:00 μ.μ.
Ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας διοργανώνει αποκριάτικο χορό στο 
Ξενοδοχείο ΑνΑΚΙδ με πολλή μουσική και χορό! Για όλους τους φίλους και 
τα μέλη του Συλλόγου οι τιμές του καταλόγου θα περιλαμβάνουν 20% 
έκπτωση!
Βάλτε τις μάσκες, φορέστε τις στολές σας και ελάτε να ξεφαντώσουμε 
μέχρι το πρωί! Δεκτοί και όσοι δεν επιθυμούν να φορέσουν στολές!
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Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018
Παιδική Μουσικοακροβατική παράσταση “ Ο γ ,̂ο ^ ^ ί ν α ^ ε ” 
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 19:00 μ.μ
Από το θέατρο Παλλάς στη σκηνή του δικού μας θεάτρου. Μια 
παράσταση για όλη την οικογένεια, μικρούς και μεγάλους, μοντέρνους 
αλλά και εναλλακτικούς, με πολλά ακροβατικά κόλπα, ζογκλερικά, 
θέατρο, ζωντανή μουσική και άφθονο γέλιο. Το ΟΛό ^ Λ ίν α Λ ε  θα 
ξετρελάνει και θα κλέψει στα σίγουρα τις καρδιές όλων μας.
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Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 
“Ορεινές Απόκριες”
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | Ώρα 17:00 μ.μ.
Απόκριες χωρίς Βασιλιά Καρνάβαλο δε γίνεται...
Ο Δήμαρχος της πόλης μας καίει τον Βασιλιά 
Καρνάβαλο στο πιο κεντρικό σημείο, ενώ η ΑΛΑΚ 
ψήνει για όλους εμάς γευστικά λουκάνικα που θα 
σκορπίσουν τη μυρωδιά της τσίκνας σε όλο το κέντρο 
της πόλης μας.

“ΟαίάοοΓ Μαβηαε ΡαΓΐγ”
Ζηνοπούλου | Ώρα 18:00 μ.μ.
Αμέσως μετά, ακολουθεί ένα ξεχωριστό Μακφιε Ραι1γ στη Ζηνοπούλου, 
με ξέφρενους αποκριάτικους ρυθμούς που θα απογειώσουν τη 
διασκέδασή μας και τους επιχειρηματίες να μας μεταφέρουν το άρωμα 
των Αποκρεών ντυμένοι με τις πιο ευφάνταστες στολές. Φορέστε τις 
στολές σας και ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.



Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
“Παραδοσιακό σαρακοστιανό γλέντι” Χορεύουμε και αναβιώνουμε... 
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | Ώρα 12:00 π.μ.
Γιορτάζουμε όλοι μαζί τα παραδοσιακά κούλουμα της 
Καθαράς Δευτέρας σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα 
στηθεί στην κεντρική πλατεία και διασκεδάζουμε με τους 
παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους και τη γλυκιά και 
ξεχωριστή φωνή της Στέλλας Κονιτοπούλου. Ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου θα μας

παρουσιάσει αρχικά
αποκριάτικους παραδοσιακούς 
χορούς από τα παιδικά και 
εφηβικά τμήματά του και 
νησιώτικους παραδοσιακούς 
χορούς από τη χορευτική ομάδα 
του Συλλόγου με τη συνοδεία της νησιώτικης 
ορχήστρας. Στη συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος “ 
Παναγία” θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με 
παραδοσιακούς χορούς. Πιστοί στα έθιμα της ημέρας 
θα προσφέρουμε σαρακοστιανά εδέσματα, ζεστή 
λαγάνα και κρασί.

“Σαρακοστιανό γλέντι”
Άγιος Νικόλαος | Ώρα 10:00 π.μ.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου “ Η Αναγέννηση” διοργανώνει ένα 

σαρακοστιανό παραδοσιακό γλέντι προσφέροντας νηστίσιμα εδέσματα σε όλους.

Χορός και διασκέδαση στα ^ ίε- βατ της πόλης, μουσική και φαγητό στις 
ταβέρνες, μας περιμένουν το τριήμερο της Αποκριάς, αλλά και 
διοργανώσεις- ρατ1γ από συλλόγους για όλους εμάς!

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!

^νϊηίθΡοΙίϋ
εδώ γράφουν οι πολίτες!
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