
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 � Η μεγάλη Παρέλαση μεταμφιεσμένων κατά μήκος της οδού Σιβιτανίδου (12 Φεβρουαρίου 
στις 12 το μεσημέρι).

 � Τσικνοπέμπτη στο πάρκο Χαροκόπου (16 Φεβρουαρίου στη 1 μ.μ.).

 � Αξέχαστο αποκριάτικο πάρτι στο κλειστό Γυμναστήριο Εθνικής Αντίστασης (18 Φεβρουαρίου 
στις 7.30 μ.μ.).

 � Κούλουμα με την Μαριώ, τον Λάμπρο Καρελά και παραδοσιακά εδέσματα στο Δημοτικό 
Πάρκο Αθλητισμού και Aναψυχής (27 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί).

 � Πολλά άλλα καθημερινά δρώμενα, για μικρούς και μεγάλους. 

Οι γιορτές των Απόκρεω 
στην Καλλιθέα

Μετά τις υγειονομικές απαγορεύσεις δύο ετών  
οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις επιστρέφουν ξανά στην πόλη μας.

Όλες οι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο! 
Πλήρες πρόγραμμα από 5 έως 27 Φεβρουαρίου
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ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/2023
12:00 Πλα-
τεία Κύπρου: 
Face painting 
για όλα τα 
παιδιά. Επαγ-
γελματίας Face 
painter μετα-

μορφώνει τα παιδιά στον αγαπημένο τους παιδικό ήρωα, 
ζωάκι ή χαρακτήρα, για να υποδεχτούμε όλοι μαζί την 
έναρξη του Τριωδίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/2/2023
19:30 Δημοτικό Θέατρο: Ανοιχτό μάθημα από το 
Εργαστήρι Ζωγραφικής Δήμου Καλλιθέας 

Το Εργαστήρι Ζωγραφικής του Δήμου Καλλιθέας με μια 
30ετή πορεία, την οποία ακολούθησαν και ακολουθούν 
εκατοντάδες μαθητές κάθε χρονιά, ανοίγει τις πύλες του 
για μία ακόμα φορά προς το γενικό κοινό: «Αυτοσυστή-
νεται», παρουσιάζει τον τρόπο δημιουργίας και σκέψης 
του και συζητά με τους ενδιαφερόμενους.

Αναγιγνώσκει και παρουσιάζει Τέχνες υπερβατικές δυ-
ναμικές, με αξεπέραστες συνθετικές και χρωματικές 
προτάσεις.

ΤΡΙΤΗ 7/2/2023
19:30 Η Δημοτική Φιλαρμονική στους δρόμους 
της Καλλιθέας. Ξεκινώντας από Πεισιστράτου και Λά-
μπρου Κατσώνη και φτάνοντας έως την Αιγέως, ξεφα-
ντώνουμε παρέα στους δρόμους της πόλης με αποκρι-
άτικες μελωδίες!

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2/2023 

19:00 Δημοτικό Θέατρο: 
«Magic Show». Ο μάγος 
Αντόνιο σε μια μοναδική 
παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους. Συναρπαστικά 
μαγικά κόλπα, παιχνίδι, γέ-
λιο και χαρά! 

ΠΕΜΠΤΗ 9/2/2023 

19:00 «Καντάδες στην πόλη». Η Μικτή Χορωδία του 
Δήμου Καλλιθέας, με συνοδεία οργάνων, θα τραγουδή-
σουν σε κεντρικά σημεία της πόλης αποκριάτικα και λαϊ-
κά τραγούδια, δημιουργώντας για τους Καλλιθεάτες μία 
εορταστική - αποκριάτικη ατμόσφαιρα! 

Εκκίνηση από το Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας 
«Οδυσσέας Δημητριάδης» (Περικλέους και Μετα-
μορφώσεως). Η πομπή διασχίζει την Περικλέους, 
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φτάνει στη Δημοσθένους, στρίβει αριστερά μέχρι 
την Ηλέκτρας και μέσω της Ελευθερίου Βενιζέλου 
επιστρέφει στο Δημοτικό Ωδείο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2/2023 

19:00 Δημοτικό Θέατρο - Θέατρο Σκιών του Νίκου 
Μπαρμπούτη: «Το αποκριάτικο πανηγύρι του Κα-
ραγκιόζη». Ο ξυπόλυτος ήρωας ντύνεται μασκαράς και 
διοργανώνει αποκριάτικο πανηγύρι. Ελάτε να τον απο-
λαύσουμε!

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/2/2023 
20:00 Δημοτικό Θέατρο: «Γίναμε Θέατρο» - Θεα-
τρική παράσταση. 

Στη μετά κορωνοϊό εποχή, ο εγκλωβισμός, οι φοβίες, η 
παραπληροφόρηση, ο θυμός και οι τοξικές σχέσεις, 
αλλά και οι σύγχρονες εκδοχές του έρωτα και της μονα-
ξιάς, σατιρίζονται μέσα από εμπνευσμένα κείμενα σημα-
ντικών συγγραφέων. Σκηνοθεσία – διασκευή: Στέλιος 
Καλαθάς, Εικαστική επιμέλεια σκηνικού: Μιχάλης Σδού-
γκος, Βοηθός σκηνοθέτη και επιμέλεια κοστουμιών: Μα-
ρία Γκερτσάκη, Ψιμυθιολόγος: Ειρήνη Σιγανού, Οργά-
νωση παραγωγής: Μιλένα Μαριάνη, Μουσική επιμέλεια: 
Παναγιώτης Σιώζος-Δρόσος, Φωτογραφίες: Δημήτρης 
Μερτζίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/2/2023
12 το μεσημέρι: Μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση 
Δήμου Καλλιθέας. 

Στον χώρο των καθιερωμένων εκδηλώσεων της 28ης 
Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, ο Δήμος Καλλιθέας 
διοργανώνει φέτος μεγάλη παρέλαση μεταμφιεσμένων, 
για δεύτερη φορά μετά τα δύο χρόνια υγειονομικών πε-
ριορισμών. 

Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την συμβολή της λεωφό-
ρου Ελ. Βενιζέλου με την οδό Σιβιτανίδου και θα ολο-
κληρωθεί στην οδό Κρέμου. Θα προπορευθούν βραζι-
λιάνες χορεύτριες, ξυλοπόδαρος, ένας τεράστιος 
10μετρος κινέζικος δράκος, μεγάλη μασκότ αρκούδα, 
τεράστια γάτα μασκότ, ποδήλατα και ποδηλάτες. Η πο-
μπή θα επιστρέψει στην πλατεία Κύπρου όπου θα ακο-
λουθήσει ξέφρενο πάρτι με DJ. 

Στην παρέλαση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο 
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Καλλιθέας, 
σχολεία της πόλης, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, 
η Δημοτική Φιλαρμονική, η Παιδική Χορωδία του 
Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημη-
τριάδης», η Ομάδα Λαϊκού Παραδοσιακού Χορού 
του Δήμου και η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής 
Τέχνης «Βάκχαι». 

3
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20:00 Δημοτικό Θέατρο: «Ανθισμένες Μανόλιες» 
Διασκευή του έργου του Ρόμπερτ Χάρλινγκ, βασι-
σμένη σε μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ. Από το 
Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Καλλιθέας

Σε μια μικρή πόλη της Πολιτείας της Λουιζιάνα, η Τρού-
βη Τζόουνς διατηρεί κομμωτήριο στο γκαράζ του σπι-
τιού τους. Η περιορισμένη και σταθερή πελατεία έχει 
κάνει στέκι το κομμωτήριο όχι μόνο για λόγους καλλω-
πισμού αλλά και κοινωνικής συνεύρεσης. Διασκευή, 
Σκηνοθεσία, μουσική επένδυση: Γιώργος Γαλάντης. Δια-
νομή: Τρουβύ η Σοφία Μανασίδου, Αννέλ η Σπυριδούλα 
Ματσιμάνη, Κλαίρη η Ρόζα Αργυρούδη, Σέλμπη η Τάνια 
Καραϊσκου, Μαλύν η Κατερίνα Μανασάκη, Τζούντη η 
Ευαγγελία Κυριακίδου, Γουίζερ η Ιουλία Καστρίτση και 
Ρόκη ο Κώστας Γιαννατσής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/2/2023
20:00 Δημοτικό Θέατρο: «Ανθισμένες Μανόλιες» 
Διασκευή του έργου του Ρόμπερτ Χάρλινγκ, βασι-
σμένη σε μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ. Από το 
Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Καλλιθέας

Επαναλαμβάνεται η παράσταση. Διασκευή, Σκηνοθεσία, 
μουσική επένδυση: Γιώργος Γαλάντης. Διανομή: Τρουβύ 
η Σοφία Μανασίδου, Αννέλ η Σπυριδούλα Ματσιμάνη, 
Κλαίρη η Ρόζα Αργυρούδη, Σέλμπη η Τάνια Καραΐσκου, 
Μαλύν η Κατερίνα Μανασάκη, Τζούντη η Ευαγγελία Κυ-
ριακίδου, Γουίζερ η Ιουλία Καστρίτση και Ρόκη ο Κώστας 
Γιαννατσής.

ΤΡΙΤΗ 14/2/2023 (Αγίου Βαλεντίνου) 

19:30 Η Δημοτική Φιλαρμονική στους δρόμους 
της Καλλιθέας την ημέρα των ερωτευμένων

Ξεκινώντας από Δαβάκη και Δοϊράνης, την ημέρα των 
ερωτευμένων, η Δημοτική Φιλαρμονική διασχίζει τη Δα-
βάκη και Σιβιτανίδου και φτάνει μέχρι τον σταθμό ΗΣΑΠ 
Καλλιθέας με κέφι, χαρά και διαχρονικές αποκριάτικες 
μελωδίες! Μια μουσική βόλτα αφιερωμένη στους ερω-
τευμένους!

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2/2023
20:00 Δημοτικό Θέατρο: Παραδοσιακοί ρυθμοί και 
μελωδίες από όλη την Ελλάδα!

Στην εκπνοή του χειμώνα και όλο και σιμότερα στα 
πρόθυρα της άνοιξης... Σιγά σιγά η φύση θα ξυπνήσει... 
Αφύπνιση και για όλους εμάς, μετά από την ύπνωση των 
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δύο και πλέον τελευταίων ετών! Σε μια ούτως ή άλλως 
ξέφρενη γιορτή, οι καρναβαλιστές-λάτρεις του Βάκχου, 
η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ, εί-
ναι πλέον έτοιμη να... βγάλει το άχτι της με ξέφρενους, 
παραδοσιακούς ρυθμούς και μελωδίες από όλη την Ελ-
λάδα!

ΠΕΜΠΤΗ 16/2/2023 (Τσικνοπέμπτη)

13:00 Πάρκο Χαροκόπου (Ελ. Βενιζέλου και Χαρο-
κόπου): Τσικνίζουμε παρέα! 

Η παράδοση που ξεκινήσαμε το 2020 συνεχίζεται. Σε 
συνεργασία με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο ο 
Δήμος Καλλιθέας γιορτάζει για δεύτερη φορά μετά τα 
δύο χρόνια υγειονομικών περιορισμών την Τσικνοπέ-
μπτη, με ωραίους μεζέδες της ώρας, κρασί και κεφάτο 
ζωντανό μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια της ημέρας. 

19:00 «Καντάδες στην πόλη»

Η Μικτή Χορωδία του Δήμου Καλλιθέας, με συνοδεία 
οργάνων, θα τραγουδήσουν σε κεντρικά σημεία της πό-
λης αποκριάτικα και λαϊκά τραγούδια, δημιουργώντας 
για τους Καλλιθεάτες μία εορταστική - αποκριάτικη 
ατμόσφαιρα! 

Εκκίνηση από το Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας 
«Οδυσσέας Δημητριάδης» (Περικλέους και Μετα-
μορφώσεως). Η πομπή διασχίζει την Ελευθερίου 
Βενιζέλου, ανεβαίνει στην Αραπάκη, φτάνει μέχρι 
Σιβιτανίδου και μέσω του ρεύματος ανόδου της 
Ελευθερίου Βενιζέλου επιστρέφει στο Δημοτικό 
Ωδείο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/2/2023
19:00 Δημοτικό Θέατρο - Θέατρο Σκιών του Νίκου 
Μπαρμπούτη: «Το τσίρκο της αποκριάς»

Κλόουν, μπαλαρίνες, 
ακροβάτες. Ο τόπος γεμί-
ζει με κορδέλες, μάσκες 
και κομφετί. Τσίρκο απο-
κριάτικο φτιάχνει ο Καρα-
γκιόζης και σκορπά γέλιο!

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2/2023
19:30 Δημοτικό κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας 
«Εθνικής Αντίστασης» Ιφιγενείας 11α και Σω-
κράτους: Αποκριάτικο πάρτι. Όλη η Καλλιθέα μια 
γιορτή! 

Βάλτε τις μάσκες σας. Φορέστε τις στολές σας. Πάρτε 
μαζί τους φίλους σας, τη μαμά και τον μπαμπά, τον παπ-
πού και τη γιαγιά, τον θείο και τη θεία. Πείτε το και 
στους γείτονες και ελάτε να ξεφαντώσουμε για δεύτερη 
φορά μετά από δύο χρόνια υγειονομικών περιορισμών 
με τους ξέφρενους ρυθμούς της μουσικής του DJ, τα 
αστεία του κλόουν και Guest στην παρουσίαση ένας 
animateur έκπληξη! Για 2η χρονιά, κάνουμε τη διαφορά, 
κατά τα πρότυπα του 2020, λίγο πριν από τα απαγορευ-
τικά υγειονομικά μέτρα. Σε συνεργασία με τον Εμπορο-
επαγγελματικό Σύλλογο Καλλιθέας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2/2023
20:00 Δημοτικό Θέατρο: «Musical Forever» 

Το ερασιτεχνικό Τμήμα Μιούζικαλ Ενηλίκων του Δήμου 
Καλλιθέας κάνει την πρώτη του παρουσίαση και σας καλεί  
σε ένα live μασκέ. Μια συναυλία με κομμάτια από μεγά-
λα κλασσικά και σύγχρονα μιούζικαλ. My fair lady, Cats,  
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Jesus Christ 
superstar, Mamma 
Mia είναι μόνο με-
ρικά από τα μιούζι-
καλ με τα οποία 
έχουν ασχοληθεί οι 
μαθητές και θα σας 
φέρουν επί σκηνής 
μαζί με τον μαέστρο 
Αντώνη Καρατζίκη 
που θα τους συνο-
δέψει στο πιάνο. 

Ελάτε στο δικό μας Masquerade, να ακούσετε τραγού-
δια για την αγάπη, το μίσος, τη μοναξιά, τον έρωτα. Δι-
δασκαλία: Γιώργος Χουσάκος - Αντώνης Καρατζίκης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/2/2023
19:00 Δημοτικό Θέατρο: 
«Magician on stage»

Ο διασκεδαστής και τα-
χυδακτυλουργός DANZEL 
MAGICIAN ILLUSIONIST 
παρουσιάζει παιχνίδια και 
μαγικά κόλπα σε μικρούς 
και μεγάλους με πολύ χιού-
μορ και φαντασία!

ΤΡΙΤΗ 21/2/2023
19:30 Η Δημοτική Φιλαρμονική στους δρόμους 
της Καλλιθέας

Ξεκινώντας από 
τον Δημοτικό Κι-
ν η μ α τ ο γρ ά φ ο 
ΚΑΛΥΨΩ, η Δη-
μοτική Φιλαρμο-
νική διασχίζει τη 
Γρηγορίου Λα-
μπράκη, συνεχί-
ζει στη Δημοσθέ-
νους και φτάνει 
μέχρι Μενελάου 
με ξέφρενους 
αποκριάτικους 
ρυθμούς! 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2/2023
20:00 Δημοτικό Θέατρο: «Ο 
Τυπογράφος» – Παρουσία-
ση βιβλίου του Τάκη Γεράρ-
δη και συναυλία

Για το μυθιστόρημα θα μιλή-
σουν: Γιώργος Πολυμενάκος, 
συγγραφέας και Μαρώ Τρια-
νταφύλλου, κριτικός θεάτρου, 
συγγραφέας. Την παρουσίαση 
θα πλαισιώσουν οι μουσικοί: 
Δημήτρης Βλαχάκης, κιθάρα 
και Αιμιλία Ράπτη, τραγούδι. 

ΠΕΜΠΤΗ 23/2/2023
19:00 «Καντάδες στην πόλη»

Η Μικτή Χορωδία του Δήμου Καλλιθέας, με συνοδεία 
οργάνων, θα τραγουδήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης 
αποκριάτικα και λαϊκά τραγούδια, δημιουργώντας για 
τους Καλλιθεάτες μία εορταστική - αποκριάτικη ατμό-
σφαιρα! 

Εκκίνηση από το Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας 
«Οδυσσέας Δημητριάδης» (Σοφοκλέους 100). Η 
πομπή διασχίζει τη Μενελάου φτάνοντας στην 
Ελευθερίου Βενιζέλου όπου στρίβει στην Αγίων 
Πάντων ανεβαίνει στην Αραπάκη, κατεβαίνει τη 
Σοφοκλέους και επιστρέφει στο Δημοτικό Ωδείο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/2/2023
19:00 Δημοτικό Θέατρο - Θέατρο Σκιών του Νίκου 
Μπαρμπούτη: «Ο Καραγκιόζης στο Καρναβάλι»

Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων διοργανώ-
νει το Καρναβάλι. Όλοι θα παρελάσουν μεταμφιεσμένοι, 
παρέα με τον Καραγκιόζη και τα κολλητήρια του, σκορ-
πίζοντας γέλιο! 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2/2023
19:30 Δημοτικό Θέατρο: «Ρεμπετάνγκο» Όταν το 
ρεμπέτικο συνάντησε το τάνγκο! Μουσικοχορευτι-
κή παράσταση βασισμένη στην ιδέα της Κατερίνας 
Κουρεντζή

Η ψυχή του ρεμπέτικου και το πάθος του τάνγκο ενώ-
νονται, αναδεικνύοντας το μεγαλείο της αγάπης και του 
έρωτα, της προδοσίας αλλά και της πραγματικής φιλίας. 
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Συντελεστές παράστασης: Κατερίνα Κουρεντζή: τραγού-
δι - ανάγνωση κειμένων - χορός

Μαργαρίτα Πλέσσα: χορογραφίες - χορός - κείμενα, 
Αριέλ Πέρεζ: χορογραφίες - χορός – τραγούδι, Άννα 
Τιανγκουνίδου: σκηνικά - κείμενα – σκηνοθεσία, Άντζη 
Νομικού: επικοινωνία και η ομάδα των υπέροχων μου-
σικών του ρεμπέτικου και του τάνγκο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2023
12:00 Πλατεία Κύπρου: «Με κέφι και μπρίο»,  
εορταστική ρυθμοί σε συναυλία 

Νεανικό μουσι-
κό σχήμα με 
αποκριάτικα και 
άλλα διαχρονι-
κά ή μοντέρνα, 
swing, pop ή 
και λαϊκά τρα-
γούδια θα χρω-
ματίσουν και θα 
τονίσουν ευχά-

ριστα την ατμόσφαιρα, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο 
στην πόλη μας.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
27/2/2023

11:00 Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής (δίπλα 
στο Kέντρο Πολιτισμού ΙΣΝ, Ν. Βότση 18) – ΚΟΥ-
ΛΟΥΜΑ 2023 – Μεγάλη Συναυλία με τη Μαριώ 
και τον Λάμπρο Καρελά. Η σπουδαία ρεμπέτισσα 
Μαριώ συναντά τον λαϊκό ερμηνευτή Λάμπρο Καρε-
λά. Μαζί σε ένα πρόγραμμα με ρεμπέτικα, σμυρνέικα 
και λαϊκά, αξέχαστα, αγαπημένα τραγούδια που έγρα-
ψαν ιστορία. Παράλληλα, ο μάγος διασκεδαστής Κόκο 
κρατάει συντροφιά στους μικρούς μας φίλους. Γλέντι 
και παραδοσιακά εδέσματα για όλους, δωρεάν!

(Σε περίπτωση βροχής οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στο 
κλειστό γυμναστήριο Ταγματάρχου Πλέσσα και Λάμπρου 
Κατσώνη)



Πόλη Πολιτισμού αποτελεί 
πλέον η Καλλιθέα με σω-
ρεία εκδηλώσεων αλλά και 
πνευματικών αναζητήσεων 
όλες τις εποχές του χρό-
νου.
Για τη διοίκηση του Δήμου 
μας, ο Πολιτισμός αποτελεί 
πηγή ζωής και έμπνευσης. 
Είναι το διαβατήριο για την 

αναζήτηση και τη δημιουργία αλλά, συγχρόνως, και 
για μια μεγάλη γιορτή με την κοινωνία παρούσα. 
Τη στιγμή που προετοιμάζουμε το πρόγραμμα για 
«Το Θέατρο της Δευτέρας στην Καλλιθέα», που ξε-
κινά οσονούπω για 4η συνεχόμενη χρονιά, παρου-
σιάζουμε σήμερα εκείνο της Αποκριάς, με πλήθος 
καθημερινών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγά-
λους. 
Είναι ένα πρόγραμμα που κάνει την Καλλιθέα ξε-
χωριστή, τα τελευταία χρόνια, και για τις ημέρες 
του Τριωδίου. Μια πόλη ζωντανή, δημιουργική και 
αλλιώτικη πλέον όλους τους μήνες του έτους. Μια 
πόλη ζωντανή, που έχει αφήσει τις ημέρες της μιζέ-
ριας και πραγματοποιεί έφοδο στο μέλλον.
Με τις νέες και τους νέους, με τις Καλλιθεάτισσες 
και τους Καλλιθεάτες στην πρώτη γραμμή σε μια 
αρμονική διαγενεακή σύζευξη με προοπτική. Διότι, 
τα καλύτερα έρχονται. Και για τον Πολιτισμό και 
για την πόλη ολόκληρη!
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Διευθύνσεις χώρων εκδηλώσεων: 
Δημοτικό Θέατρο: Κρέμου 123 και Φιλαρέτου
Κλειστό Γυμναστήριο Εθνικής Αντίστασης: Ιφιγενείας 11Α και Σωκράτους 
Πάρκο Αθλητισμού και Aναψυχής: δίπλα στο Kέντρο Πολιτισμού ΙΣΝ, Ν. Βότση 18
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9570001, Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:00 

Μετά από δύο χρόνια κε-
ντρικών υγειονομικών 
απαγορεύσεων, οι Απο-
κριάτικες εκδηλώσεις επι-
στρέφουν στην πόλη μας!
Με πλήθος εκδηλώσεων 
που ξεκινούν με το άνοιγ-
μα του Τριωδίου και κο-
ρυφώνονται την Καθαρά 
Δευτέρα, προβάλλουμε 

ήθη, αναβιώνουμε έθιμα και παραδόσεις.
Το εορταστικό μας πρόγραμμα είναι καθημερινό, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και σε μικρούς και 
σε μεγάλους να βιώσουν το εορταστικό κλίμα που 
απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη.
Σας περιμένουμε όλες και όλους σε αυτή τη μεγά-
λη γιορτή, που οι μέρες την επιβάλλουν. Με χαρά, 
ζωντάνια και κέφι που αποτελούν τα απαραίτητα 
συστατικά του τόνου και του ρυθμού των ημερών.
Θα είμαστε όλοι μαζί, με τους δεσμούς που μας 
ενώνουν και το βλέμμα στραμμένο στο σήμερα και 
το αύριο.
Καλή Αποκριά σε όλους!
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