
Θερμές Ευχαριστίες : 
Σ' όλους τους χορηγούς μας, σ' όλα τα αποκριάτικα πληρώματα, 

το Αστυνομικό Τμήμα Ληξουρίου, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα, 
τον πρόεδρο του Λιμενικό Ταμείου κ. Αλέξανδρο Μοσχονά,

τον Αντιδήμαρχο κ. Ματιάτο Σπύρο, τους εργαζόμενους του Δήμου  
και της ΚΕΔΗΚΕ, τα ΜΜΕ για την κάλυψη και την προβολή 

καθώς και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. 
Σ' όλους τους συντελεστές των παρελάσεων 
και όλων των αποκριάτικων εκδηλώσεων και 

σε όσους συμμετείχαν και γλέντησαν μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, 
τους ευχαριστούμε θερμά και τους ευχόμαστε "Καλή Σαρακοστή!!! " 

ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κατσιβέλης
και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Καρναβαλικής Επιτροπής: 

Γεράσιμος Γαλανός

Μεγάλοι Χορηγοί
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Αφοί Μουδήλου Γενικό Εμπόριο
«Ηχοθέαμα» Όθωνας Κουταβάς

Day Ligfht Φωτιστικά
Κοινοπραξία Φέρυ Μποτ 

Το ξενοδοχείο «Ionian Sea» προσφέρει τη διαμονή 
της ορχήστρας του κ. Μπάμπη Τσέρτου.

Το ξενοδοχείο «Aura» θα φιλοξενήσει τον κ. Κώστα Χανδρή και την παρέα του.
Το εστιατόριο Bella Mangia προσφέρει το γεύμα 

στους κ. Μπάμπη Τσέρτο και ορχήστρα του, 
στον κ. Κώστα Χανδρή με την παρέα του και στους κανταδόρους μας.   

Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης
Αστυνομικό Τμήμα Ληξουρίου 2671091902
Λιμενικός σταθμός Ληξουρίου 2671094100
Πυροσβεστική 2671094199

Μαντζαβινάτειο Νοσ. Ληξουρίου2671092716
ΚΕΠ 2671093900
Σταθμός ΤΑΧΙ Ληξουρίου 2671095700

Έκδοση: Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Σύνταξη - επιμέλεια κειμένων : 

Γαλανός Μάκης, Ευαγγελάτου Γιάννα, Μουρελάτου Ρίτα, Μοσχονά Άννυ, 
Μουρελάτου Νάνσυ, Γιαννάτου Έφη

Φωτογραφίες:  Photo ΕΠΡΕΠΕ, Γεράσιμος Σωτ.Γαλανός, Studio Soulis 
Σχεδιασμός - Εκτύπωση: Σάντυ Χ. Λιβιεράτου DTP Creative Solutions

Χορηγοί
«Μοσχόπουλος Άρτος - Γλυκά - Καφές»

Εστιατόριο «Ακρογιάλι»
Food Market «ΑΒ Βασιλόπουλος»

Ατσάρος Παναγής
Αφοί Γ.Μαρούλη και Σια ΟΕ

Super Market «Αφοί Ρηγάτου»
Βιβλιοπωλείο «Happy House»

Μαζαράκης Ελαστικά
«Καφές Ιωσήφ»

Ξυλεμπορική Κεφαλλονιας

Κρεοπωλείο «Κότσας»
Café Pero

Σολωμός Βιβλιοπωλείο
Σύλλογος των Απανταχού Μονοπωλάδων

Βιτωράτος Πέτρος
Βιτωράτος Μπάμπης
Λιβιεράτος Βάσος 

Ξενοδοχείο "Summery"
προσφέρει την αίθουσά του 

για την εκδήλωση της Ρετρό Βραδιάς.
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Η Αποκριά στο Ληξούρι είναι γιορτή. Είναι ξεγνοιασιά, γλέντι, χορός και τραγούδι.
Το Ληξούρι μας όλο το διάστημα του δωδεκαήμερου ξεφαντώνει με χιούμορ και 
σκωπτική διάθεση, παρασέρνοντας ανθρώπους όλων των ηλικιών. Τις εκδηλώσεις
του, διοργανώνει τόσο η ΚΕΔΗΚΕ όσο και όλοι οι σύλλογοι που συμμετέχουν, 
δημιουργόντας μία έντονα εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ το κέφι κορυφώνεται με την
κεντρική παρέλαση την Κυριακή 18/2.
Για μια ακόμη φορά το Ληξουριώτικο Καρναβάλι έρχεται να προβάλλει και να 
αναδείξει την παράδοση, τα τοπικά ήθη και έθιμα, τη σάτιρα, το γλωσσικό ιδίωμα,
να συνδέσει το χθες με το σήμερα, με τον πιο ζωντανό και ξεχωριστό τρόπο.
Η συμμετοχή πλήθους κόσμου κάθε χρόνο στα αποκριάτικα δρώμενα, καταδεικνύει
ότι η γιορτή της Αποκριάς γοητεύει και αφορά όλους. Μικρούς και μεγάλους, 
ντόπιους και ξένους, ανθρώπους της περιοχής, αλλά και επισκέπτες, τους οποίους
υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά. 

Για μία ακόμη χρονιά ο παλμός της Αποκριάς χτυπά στο Ληξούρι. 
Σας καλούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς
Αλέξανδρος Παρίσης

Το Ληξουριώτικο καρναβάλι δίνει, όπως κάθε χρόνο το δυνατό αποτύπωμα χαράς, 
κεφιού, σάτιρας και έκφρασης.
Η επιτυχία δεδομένη, γιατί στηρίζεται στην συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας που είναι
τόσο δυνατή ώστε συμπαρασύρει όλο το νησί και πολλούς προσκεκλημένους. 
Η ΚΕΔΗΚΕ στηρίζει το Ληξουριώτικο καρναβάλι και φροντίζει ώστε όλο το νησί να
έχει πολιτιστικούς σταθμούς που η κοινωνία χρειάζεται και ζητάει. 

Καλές Αποκριές και καλή Σαρακοστή 

Ο Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. &
Ε.Σ. Πολιτισμού - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς

Άγγελος Δ. Κωνσταντάκης
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Το Ληξουριώτικο Καρναβάλι για μια ακόμη φορά στη μακρόχρονη διαδρομή του θα
αποδείξει ότι κρατά τα σκήπτρα στην σάτιρα, το κέφι, τη συμμετοχή ανθρώπων όλων
των ηλικιών και την οργάνωση εκδηλώσεων για όλα τα γούστα και τις ηλικίες.
Η Παγκεφαλληνιακή του διάσταση καθώς και η μαζική κι αυθόρμητη συμμετοχή 
το κατατάσσουν στα κορυφαία της χώρας.
Η ΚΕΔΗΚΕ σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή και όλους τους συμμετέχοντες
έχουν ετοιμάσει για εσάς μοναδικές στιγμές γέλιου, κεφιού και διασκέδασης μέσα 
σε ένα ωκεανό χρωμάτων και μουσικών.

Καλές Απόκριες και καλή διασκέδαση!!!
ο Αντιδήμαρχος Παλικής

Γιώργος Κατσιβέλης

Το Ληξουριώτικο καρναβάλι δοκιμασμένο
στο χρόνο από παλιά κρατεί επάξια τον

πανκεφαλληνιακό του χαραχτήρα,
εφόσον το στηρίζουν όλοι και 
γίνεται κέντρο συνάντησης χαράς

και κεφιού από όλους τους κατοί-
κους του νησιού και όχι μόνο.

Με πρώτη την Οργανωτική Επιτροπή του 
Ληξουριώτικου Καρναβαλιού και την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ του

Δήμου Κεφαλονιάς έχουν δρομολογηθεί πλήθος εκδηλώσεων για
κάθε γούστο και κάθε νοοτροπία. Το μυστικό του Ληξουριώτικου Καρναβαλιού

είναι  τόσο η καλή του εμφάνιση, όσο και το σατιρικό πνεύμα και σκώμμα που απλό-
χερα έχει ο τόπος της Χωροπούλας του Ανδρέα Λασκαράτου. 
Ελάτε να ζήσετε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα καρναβάλια μέσα σε κέφι και
ζωντάνια αληθινή. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε αφήνοντας πίσω την
κάθε έγνοια σας που γίνεται σαράκι και να αλλάξει μέσα στο Ληξουριώτικο 
καρναβάλι το είναι σας προς το κέφι και τη χαρά, έτσι μοναδικά όπως μόνο το 
Ληξουριώτικο καρναβάλι μπορεί να δώσει.

Σας περιμένουμε στο μοναδικό Ληξουριώτικο καρναβάλι, το ονομαστό, 
το σατιρικό, το κεφάτο, το πλούσιο σε όλα του, αυτό του Ληξουρίου,  

που υπερβαίνει ακόμη  κι αυτό του Ρίου!
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ληξουριώτικου Καρναβαλιού

Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός 
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Γαλανός Γεράσιμος
Κατσιβέλης Γιώργος 
Αδειλίνης Σπύρος 

Δελαπόρτα Ευαγγελία
Ευαγγελάτου Γιάννα
Λεγάτου Αγγελική

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λυκούδης Νίκος

Μαυροειδή Ντίνα
Μουρελάτου Μαργαρίτα

Μοσχονά Άννυ
Φαρακλός Παναγής
Μαρκάτου Αγγελική

Σολωμός Σπύρος
Μάνιαρη Θεοδώρα

Κοζομπόλη Γιώτα
Μουρελάτου Νάνσυ

Γιαννάτου Έφη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βουτσινάς Κοσμάς - Παγώνης Παναγής

Ντελάλης
Ακούσατεεεε  Ακούσατεεεε με χαρά μεγάλη, 

έφτασε και στην πόλη μας πάλι το καρναβάλι! 

Νέοι, γέροι και παιδιά, βγείτε για να χαρείτε,
κι όλοι σας μεμιάς να καρναβαλοβουρλιστείτε!

Ντυθείτε κι ελάτε να ξεδώσετε, ούλοι μασκαρεμένοι, 
γιατί φίλοι δεν ξέρετε το αύριο για σας, τι σας περιμένει! 

Κι ελάτε στου Ληξουριού την Καρναβαλοχώρα,
πούχει το κέφι μοναδικό κι ατέλειωτο στην ώρα!

Έχει χορούς και σάτιρες, σκώμματα και τρέλες,
μα για σας τις οργανώνουμε, αυτές τις παπαρδέλες! 

Ελάτε να χορέψετε και να ζαλιστείτε, 
μέσα στο κέφι της χαράς να ελευθερωθείτε!

Από τα βάσανα τα πολλά και τα οικονομικά τερτίπια,
όπου τούτη η κυβέρνηση μας έπρηξε στα αλήθεια!

Μόνο οι διασκεδάσεις, μας χαρίζουν ελευθερία,
γιατί αυτή βασίζεται στην τόση ευφημία!!!
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Κατά την διάρκεια όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεωνστο σπιτάκι της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. θα μπορείτε να φωτογραφηθείτε και να κρατήσετε ζωντανή την ανάμνηση του Ληξουριώτικου Καρναβαλιού. (POLAROID)
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Tσικνοπέμπτη  8/2
9:00π.μ. Το Καρναβάλι ξεκινά!!! Ο Σύλλογος Διδασκόντων από κοινού με 
το Σύλλογο Γονέων του Β’ Δημοτικού Σχολείου παρουσιάζουν για σας την 
παράσταση “Ο Καραγκιόζης ψήστης”, με τον μοναδικό στο είδος του 
Καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρο Μελλησινό, στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας.
Τόμου τελειώσει η παράσταση θα ακολουθήσει στον αύλειο χώρο του σχολείου πάρτι
“τσικνερό” για όλα τα παιδιά του σχολείου…

1:30μ.μ. Ανάβουνε οι φωτιές… και οι πυροστιές στην πλατεία.
Κι ώσπου να κατακάτσουν τα κάρβουνα το μουσικό συγκρότημα «Αθάνατοι»
με το Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, θα σας κρατά συντροφιά.
Στη συνέχεια τα παιδιά του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μαντζαβινάτων Βουνίων ‘’Η Κουνόπετρα’’ θα χορέψουν γαϊτανάκι και 
παραδοσιακούς χορούς της Αποκριάς.

1:30μ.μ. Ελάτε στο Inside bar για το παραδοσιακό μας τσίκνισμα. 

9:00μ.μ. Σας περιμένουμε στην παραδοσιακή ταβέρνα "Το Ζεύκι" να τσικνίσουμε
παρέα με ζωντανή μουσική. Για κρατήσεις θέσεων τηλ. 26710 91102

Παρασκευή  9/2
10:30π.μ. - 12:00 μ.μ. Η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με 
το Β' Νηπιαγωγείο Ληξουρίου και την εκπαιδευτικό κ. Διαμαντίνα Σταθάτου 
διοργανώνει δημιουργική συνάντηση για τα παιδιά στο χώρο της βιβλιοθήκης με θέμα
"Οι μάσκες στην Αρχαία Ελλάδα"
9:00μ.μ. Ο Παλληξουριακός διοργανώνει αποκριάτικο χορό στην αίθουσα 
«Απόλαυση» στο Λογγό με την ορχήστρα του Μάκη Παππά. (είσοδος 5 ευρώ)
Τηλέφωνο κρατήσεων: 26710 91691
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Σάββατο 10/2
11:00 μ.μ. Ελάτε στο Inside bar Ντυθείτε
ήρωες διάσημοι και άσημοι, μικροί και μεγάλοι, 
δυνατοί και αδύναμοι με υπερδυνάμεις ή χωρίς και
ελάτε σε ένα ξέφρενο πάρτι να αποδείξετε την 
δύναμη και τον ηρωισμό σας. (Heroes party)

Κυριακή 11/2 - 12:00μ.μ. 
Στο Ληξούρι και πάλι, 

ζωντανό, παιδικό Καρναβάλι!
Με προπομπό έναν Κα(η)μμένο βασιλιά 
Καρνάβαλο και τις μαζορέτες της Σχολής
χορού της Ελισάβετ Λιβιεράτου τα παιδικά
αποκριάτικα πληρώματα ξεκινώντας από το 
Λιμεναρχείο θα παρελάσουν με την συνοδεία 
ζογκλέρ και ξυλοπόδαρων σε ξέφρενους 
καρναβαλικούς ρυθμούς. 
Η παρέλαση θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία όπου
οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α΄ Δημοτικού 
Σχολείου υπό την καθοδήγηση της κ. Ρεγγίνας
Λουκέρη θα χορέψουν καντρίλιες, καθώς  και οι
μαθητές του Β’ Δημοτικού Σχολείου υπό την 
καθοδήγηση του κ. Μοσχόπουλου Παναγή θα 
πλέξουν το γαϊτανάκι.
Ο «Τόλης Πιστόλης», ο κλόουν της πόλης και της
νήσου όλης και ο «Παιχνιδιάρης» Κώστας 
Χανδρής θα παίξουν με τα παιδιά τρελά παιχνίδια!
6:00μ.μ. Στην κεντρική πλατεία Ληξουρίου 
έρχονται για να μας ξεσηκώσουν για μια ακόμη
φορά οι «Έξω Φρενών» !!!
11:00μ.μ Μασκαρευτείτε κι ελάτε στο Loft Bar
σε μια θεότρελη Disco Night...θα θυμηθούμε
τους ρυθμούς που σημάδεψαν τα όμορφα ανέμελά
μας χρόνια...
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Δευτέρα 12/2
4:00μ.μ. - 6:00μ.μ. Η εικαστικός κ. Μαρία Σαουλίδου, σας
περιμένει στο μουσείο να φιλοτεχνήσετε φιγούρες αποκριάτικες.
4:00μ.μ. - 5:00μ.μ Κρυμμένος θησαυρός. Στο μουσείο
ούλα τα κούτσικα, μικρούτσικα, τρελούτσικα, τρελούτσικα των 
Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού θα παραλάβουν τα έντυπα
για το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού.
5:00μ.μ. - 6:00μ.μ. Στο Μουσείο θα δοθούν οι οδηγίες και
τα έντυπα με τις ερωτήσεις για τον κρυμμένο θησαυρό των
μεγάλων (Γυμνάσιο-Λύκειο). Εφέτος θα είναι βιτριόλι…….
5:00μ.μ. - 7:00μ.μ Στο Κεφαλοχώρι της Κατωγής στα 
Μαντζαβινάτα θα γίνει το καθιερωμένο εικαστικό εργαστήρι 
αποκριάτικης μάσκας.
6:45μ.μ. Μαζευτείτε ούλοι να δείτε τις ιστορία του «ματωμένου
σεντονιού». Μια πεντεγολέτζα (κωμικό δρώμενο) όλο τρέλα !!!! 
7:30μ.μ. Στην πλατεία η μπάντα των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. 
Ληξουρίου BandKolaz θα σονάρει για σας !!!

Τρίτη 13/2
5:30μ.μ. Ο ταχυδακτυλουργός «’Οσκαρ» θα περιμένει όλους
μικρούς και μεγάλους στην πλατεία για να τους μαγέψει με τα
κόλπα του.  Προσοχή !!! Η ματιά του σαγηνεύει και ξεγελά !!!
Έχετε τα μέντε σας !!!
6:30μ.μ. Ο Καραγκιοζοπαιχτης Αλέξανδρος Μελλησινός
θα παρουσιάσει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης Καρνάβαλος».
7:00μ.μ. Η Οργανωτική Επιτροπή σας προσκαλεί σε ένα 
νοσταλγικό ταξίδι στα Καρναβάλια 1980 - 1990, με οδηγό
τον Γεράσιμο Σωτ. Γαλανό, στο ξενοδοχείο «Summery».
Το ταξίδι αυτό μέσα στη βραδιά θα συνεχιστεί με τη σοπράνο
Αναστασία Ζαννή σε ρυθμούς RETRO !!
Συμβολική τιμή εισόδου 2,5 ευρώ  (Ένας λαχνός)".

Τετάρτη  14/2
12:00μ.μ. Στο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Θέκλης, 
ο Καραγκιοζοπαίχτης ‘’Αλέξανδρος’’ θα παρουσιάσει την 
παράσταση «Ο Καραγκιόζης τις Απόκριες».
4:00-5:30μ.μ. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών ‘’ΣΤΕΓΗ’’ Ληξουρίου, προσκαλεί όλα τα παιδιά στην
πλατεία για να παίξουμε μαζί παραδοσιακά  παιχνίδια!!!
Σας περιμένουμε να δοκιμαστείτε σε τσουβαροδρομίες, 
αυγοδρομίες, διελκιστίνδες και άλλα πολλά με τελικό νικητή το
κέφι και το ξεφάντωμα για όλους!
Και προσοχή – προσοχή: Σας περιμένουμε μεταμφιεσμένους!
Τα παιδιά του Κ.Δ.Α.Π. ‘’Στέγη’’ Ληξουρίου θα πλέξουν και θα 
ξεπλέξουν μπροστά σας το γαϊτανάκι!
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6:00 μ.μ. Όλοι οι ερωτευμένοι.. νέοι, γέροι και παιδιά, ελάτε στην πλατεία με το ταίρι
σας να ανταλλάξετε ξανά όρκους αιώνιας αγάπης . Το ζεστό ρακόμελο και οι ερωτικές
μελωδίες της “The Pergamondo Band” θα φουντώσουν τις καρδιές σας.
Φωνή: Ελευθερία Edwards, Σαξόφωνο: Κώστας Φραντζής, Τρομπόνι: Γεράσιμος 
Βαγγελάτος, Πλήκτρα: Βασίλης Περλιγκίδης, Κιθάρα Σπύρος Μαρούλης, Μπάσο: 
Διονύσης Γαρμπής, Τύμπανα: Αλέξης Γεωργόπουλος.
Η θεατρική ομάδα Ληξουρίου της ΚΕΔΗΚΕ θα προσφέρει το ρακόμελο.
Τη συναυλία θα «ανοίξει» η Hollie Findlay με την κιθάρα της που πήρε μέρος στο 
φετινό «Ελλάδα έχεις Ταλέντο».
11:00μ.μ Ημέρα των Ερωτευμένων!!!Δεν θα μπορούσε παρά να κυριαρχεί το 
κόκκινο χρώμα του πάθους και του έρωτα!!! "Κόκκινη βραδιά" στο Loft Bar και σας
περιμένουμε να ντυθείτε στα κατακόκκινα και να 'ρθετε....

Πέμπτη 15/2
10:00 - 12:00 μ.μ. Η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Β' Νηπιαγωγείο
Ληξουρίου και την εκπαιδευτικό κ. Διαμαντίνα Σταθάτου διοργανώνει δημιουργική 
συνάντηση για τα παιδιά στο χώρο της βιβλιοθήκης με θέμα " Καλλιτεχνικές Δημιουργίες "
4:00-6:00μ.μ Ελάτε ούλοι στο Κ.Δ.Α.Π. «IRIS» στον Κεχριώνα! Εμείς βάζουμε
τα υλικά και την αγάπη μας και εσείς την φαντασία σας για να πιτάρουμε γύψινες 
αποκριάτικες μάσκες. Οι 3 καλύτερες θα πάρουν πρέμιο! (βραβείο)
7:00μ.μ. Έφτασε και στο Ληξούρι !!! Το ΣΚΑ(Ε)Ι διοργανώνει το 
«My strali rocks».  Όλα τα υποψήφια μοντέλα θα διαγωνιστούν ενώπιον κριτικής
επιτροπής και κοινού, προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή….. Μην το χάσετε!!!!
Όσα μοντέλα προσέλθετε. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους! (πλατεία)
11:00μ.μ. Το μπαρ Inside σας προσκαλέι στο πάρτυ «αλλαγής φύλου» νόμιμα
πλέον σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο!!!! Ντυθείτε αλλιώς και ελάτε !!! 
11:00μ.μ. Φορέστε τις επίσημες τουαλέτες γιατί θα φωτογραφηθείτε στο
"RED CARPET PARTY" που διοργανώνεται στο "Averto city bar"...προσέξτε καλά
για επίσημες καρναβαλικές μιλάμε έτσι;... Ηθοποιοί, μοντέλα, μόδιστροι, σκηνοθέτες
και άλλοι celebrities θα δώσουν δυναμικό παρόν...
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Παρασκευή 16/2
5:00 - 7:00μ.μ. Στην πλατεία έχουμε φέρει ειδικά για εσάς το
σκιτσογράφο Κώστα  Βούλγαρη (σατυρικό και πολιτικό 
σκίτσο), για να σας φτιάξει το κουάρδο σας !!!
Στην άλλη μπάντα της πλατείας θα γίνει το εργαστήρι 
ζαχαροπλαστικής με πρωταγωνιστές τους μικρούς master σεφ
της πόλης μας. (Απαραίτητοι σκούφοι και μπροστέλες!!!)
6:00μ.μ. Και φέτος κοντά μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Το
Φανάρι» από την Αγία Ευφημία για να μας μεταδώσει την
τσαχπινιά και τη ζωντάνια του με τα υπέροχα χορευτικά του σε 
παραδοσιακούς και σατιρικούς Καρναβαλικούς ρυθμούς.
7:00μ.μ. Στα στραβοκάντουνα του Ληξουριού και στις ρούγες,
θα κάμουν την περατζάδα τους οι Κόντιδες και οι Κοντεσσίνες.
Θα τους ακολουθούν οι Κανταδόροι που θα σονάρουν με τις
μελωδικές φωνές τους κεφαλονίτικα άσματα, υπό τη διεύθυνση
του μαέστρου Σπύρου Θεοτοκάτου
10:00μ.μ. Στο ξενοδοχείο «Ionian Sea» στην Κουνόπετρα ο
μοναδικός Μπάμπης Τσέρτος με την Ειρήνη Τουμπάκη θα
σας χαρίσουν μια αξέχαστη βραδιά! Φροντίστε ανώρως να 
πιάσετε το πόστο σας!!! Είσοδος με φαγητό και ποτό 15ευρώ κατ’
άτομο. Τηλέφωνο κρατήσεων 26710 92280, 6979 985409
11:00μ.μ. Λευκή Βραδιά. Το bar Inside τα βάφει όλα
άσπρα!!!
11:00μ.μ Αφού μας τάραξαν στους φόρους και μας άφησαν
ζόρκους το Loft Bar διοργανώνει "Μπουρνούζι Πάρτι"...
Φορέστε τα Μπουρνούζια σας κι ελάτε και όσοι φοβάστε ότι θα
κρυώσετε μην ανησυχείτε...απόψε η ατμόσφαιρα θα είναι τόσο
"καυτή" που μπορεί να βγάλετε και το μπουρνούζι!!!
11:00μ.μ. Πάρτι "Ολυμπιονίκες" Σας αρέσει η ρυθμική;...
η άρση βαρών;... η τοξοβολία;... το μπάντμιντον;... η 
κολύμβηση;... το μπάσκετ... ή το ποδόσφαιρο;....φορέστε την
ανάλογη στολή κι ελάτε στο Cafe Bar "Διόνυσος" να 
χορέψουμε και να διασκεδάσουμε ως το πρωί...χρυσό μετάλλιο
στην καλύτερη αμφίεση!!

Σάββατο 17/2
10:30π.μ. Κρυμμένος θησαυρός μεγάλων
Στην πλατεία ελάτε να παραδώσετε τα έντυπα με τις απαντήσεις
σας. Θα παραλάβετε την τελευταία ερώτηση, την φαρμακερή !!
Για να μας γλυκάνετε θα πρέπει να φτιάξετε μπροστά μας 
ρυζόγαλο !!!!  Όπως το απαιτεί η μέρα !!    
Την ίδια ώρα (10:30 π.μ.) Οι μικροί μας φίλοι (Γ’ και Δ’
τάξης Δημοτικού) ελάτε να παραλάβετε τα έντυπα για το παιχνίδι
της βιτρίνας. Αμολαριστείτε, ψάξτε και φέρτε τα έντυπά σας έως
τις 19:00 μ.μ. στο σπιτάκι της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. στην πλατεία.
12:30 π.μ. Παράδοση εντύπων του κρυμμένου θησαυρού 
μικρών στο σπιτάκι της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.
Παράλληλα ο σκιτσογράφος Κώστας Βούλγαρης με το 
πινέλο στο χέρι σας περιμένει να σας απεικονίσει.
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12:30μ.μ. Ποδηλατοκαρναβαλοβουρλισμένοι πάρτε τα δίτροχά σας, 
στολίστε τα και παραταχτείτε στο Λιμεναρχείο. 3, 2, 1 ΠΑΜΕ!!! (Η καλύτερη 
συμμετοχή θα βραβευτεί!)
5:00 - 7:00μ.μ. Στην πλατεία ο σκιτσογράφος Κώστας Βούλγαρης σας 
περιμένει να σας….. σκιτσάρει !

8:00 μ.μ. Μεγάλη νυχτερινή παρέλαση!
Άρματα και καρναβαλιστές θα ξεχυθούν στους δρόμους της πόλης ξεκινώντας από
το Γυμνάσιο!!! Πυροτεχνήματα θα φωτίσουν τον ουρανό!!
Και… Το γλέντι θα κορυφωθεί στην πλατεία με το LATIN συγκρότημα “BUONA
VENTURA”.

Κυριακή 18/2 - 3:15 μ.μ. 
Η μεγάλη κεντρική παρέλαση!
Με προπομπό τη Φιλαρμονική, τον Καρνάβαλο, που θα συνοδεύεται από την βασί-
λισσά του, ξεχωριστές, διάσημες προσωπικότητες, πολιτικούς ηγέτες και όλους τους
καρναβαλιστές θα ξεφαντώσουμε σε ξέφρενους ρυθμούς κεφιού, χαράς, σάτιρας και
πειράγματος... Και όποιος αντέξει!
Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας και Γιάννης
Μηλιώκας!! Οι αιώνιοι έφηβοι!!! Η απίθανη αυτή παρέα θα μας
κρατήσει συντροφιά με αξέχαστα τραγούδια, γέλια και χορό.
Και πριν αστραποκάψουμε το βασιλιά Καρνάβαλο ο χορευτής της φωτιάς Βα-
σίλης Κατσάκος θα σας εντυπωσιάσει με τα κόλπα του.
Και ….. μετά θα πάμε τον βασιλιά Καρνάβαλο σπαβενταρισμένο στην παραλία για
να τον κάνουμε «καμμένο».
9:00 μ.μ. Αποκριάτικος χορός της Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου στην τα-
βέρνα "Απόλαυση" στου Μουρελάτου. Είσοδος:10 ευρώ.
11:00 μ.μ. Φορέστε τις πιτζάμες σας αλλά ... μην πάτε για ύπνο !!!! Ελάτε στο
Inside bar να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε !!!! (Πιτζάμα party)

Καθαρά Δευτέρα 19/2
Ώρα 11:00 μ.μ.
Όλοι στην πλατεία όπου θα σερβιριστούν κουκιά, λαγάνες, χαλβάς και μπόλικο κρασί.
Aπολαύσετε παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου 
«Χωροπούλα» υπό την καθοδήγηση της δασκάλας χορού κ.Λένας Αραβαντινού.
Αποτελέσματα κρυμμένου θησαυρού μικρών και μεγάλων και παιχνιδιού βιτρίνας. 
Κλήρωση Λαχειοφόρου Αγοράς Ληξουριώτικου Καρναβαλιού!!!!
Κούλουμα επίσης  στην ταβέρνα του Στάθη στα Κηπούρια με ζωντανή μουσική
με την ορχήστρα «Αθάνατοι» «Καλή Σαρακοστή !!!!!»
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