
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2018
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 
ΣΚΑΛΑ, ώρα 8.00μ.μ.: Η Καρναβαλική επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας 
Ελειού-Πρόννων & η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. διοργανώνουν Αποκριάτικο χορό στο 
κοινοτικό κατάστημα Σκάλας με ζωντανή μουσική, φαγητό & Λαχειοφόρο 
αγορά. Είσοδος 8 ευρώ με φαγητό. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν  
για την ενίσχυση της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Ελειού-Πρόννων.

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 
ΠΟΡΟΣ, ώρα 1.00μ.μ.: Παραδοσιακή Μάσκαρα από  
τον πολιτιστικό σύλλογο Τζαννάτων στο Πολιτιστικό  
κέντρο του χωριού (πρώην δημοτικό σχολείο).

ΛΑΚΗΘΡΑ, ώρα 3.00μ.μ.: Μάσκαρα στην Λακήθρα. Στην πλατεία του 
χωριού Παραδοσιακές Καντρίλιες, Λαντσιέρες, Γαϊτανάκι και αποκριάτικοι 
χοροί. Το χορευτικό θα χορέψει αποκριάτικους παραδοσιακούς χορούς, ο 
γιατρός, ο σπετσιέρης και ο βοηθός θα δώσουν το παρών και η ορχήστρα 
του Μάκη Γεωργόπουλου θα απογειώσει το κέφι.
Η θρυλική Μάσκαρα της Λακήθρας αναβίωσε μετά από 20 χρόνια, μια 
Μάσκαρα με μεγάλη ιστορία, μοναδικές στιγμές παράδοσης, λαογραφίας, 
διασκέδασης και χορού.
Συνδιοργάνωση: Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός σύλλογος Λακήθρας “Ο Βύρων”, Περι-
φερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ΚΕΔΗΚΕ, σε συνεργασία με τη σχολή χορού Pirouette.

ΣΚΑΛΑ, ώρα 5:00μ.μ.: στο Κοινοτικό Κατάστημα Σκάλας: Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Γυναικών Σκάλας «ΠΗΝΕΛΟΠΗ» διοργανώνει Παιδικό 
Αποκριάτικο Πάρτυ, με παιχνίδια, χορό και φαγητό. Είσοδος ελεύθερη.

Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου
Οι επαγγελματίες της πλατείας Καμπάνας και η ΚΕΔΗΚΕ τσικνίζουν από το 
πρωί τις 10.30πμ στην πλατεία με DJ & Live εκπομπή από τον PALMO 983.
… από τις 5:30μ.μ. τσικνίζουμε στην Πλατεία Βαλλιάνου!! 
Η ΚΕΔΗΚΕ με τη χορηγία των επαγγελματιών της πόλης μας και του 
Συνεταιρισμού Ρομπόλας, σας περιμένει να σας κεράσει σουβλάκια 
και κρασί & παραδοσιακό ρυζόγαλο. Την υπέροχη αυτή βραδιά θα 
συνοδεύσουν με παραδοσιακούς και αποκριάτικους χορούς οι Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι: ΑΙΝΟΣ Βλαχάτων,«Ο ΒΑΛΣΑΜΟΣ» και το Λύκειο των Ελληνίδων 
Παράρτημα Αργοστολίου.

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 5.00μ.μ.: Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KARAOKE & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ (1η Φάση). Όλες 
οι ομάδες διαγωνίζονται στο απίθανο παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού 
με τραγούδι και χορό! (Η κάθε ομάδα του Κρυμμένου Θησαυρού θα έχει 
μία συμμετοχή).

ΠΟΡΟΣ, ώρα 6.00μ.μ.: Πάρτυ Μασκέ του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
δημοτικού σχολείου Πόρου, με την στήριξη της ΚΕΔΗΚΕ, στο κοινοτικό 
κατάστημα Πόρου. Είσοδος 2 ευρώ με μπουφέ.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 9.30μ.μ.: Ο Δημοτικός Κινηματογράφος προβάλει στο 
Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» την ταινία ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ 
ΜΥΣΤΙΚΑ (THE POST)

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 12:30μ.μ.: ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ «Αγάπης και 
Προσφοράς» (2η Φάση). Οι ομάδες του Κρυμμένου Θησαυρού θα γεμίσουν 
τους δρόμους του Αργοστολίου με ποδήλατα κάνοντας πεταλιές χαράς 
και αγάπης στην πόλη μας. Όλοι πρέπει να φέρετε τρόφιμα μακράς 
διαρκείας, τα οποία θα δοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Εκτός από 
τις ομάδες του κρυμμένου θησαυρού μπορείτε να συμμετέχετε όλοι, αρκεί 
να έχετε στολισμένα ποδήλατα!!! 
Την επιτήρηση και την ασφάλεια της ποδηλατοδρομίας θα συντονίζει ομάδα 
του Αστυνομικού Τμήματος Αργοστολίου. Σημείο συνάντησης Πλατεία 
Βαλλιάνου.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Ώρα: 8:00μ.μ. στην οδό Ριζοσπαστών η ΚΕΔΗΚΕ προσφέρει 
συναυλία με το συγκρότημα «Εξω φρενών».
• Ώρα 6:30μ.μ. και 9:30μ.μ: Ο Δημοτικός Κινηματογράφος προβάλει στο 
Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» την ταινία ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ 
ΜΥΣΤΙΚΑ (THE POST).

ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ, ώρα 9:00μ.μ.: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ο Βάλσαμος» 
σας προσκαλεί για παραδοσιακές καντρίλιες & ζωντανή μουσική, με την 
ορχήστρα του Μάκη Παπά. Φαγητό και ποτό. Ξεφάντωμα μέχρι πρωίας!

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 11:00π.μ.: στην πλατεία Βαλλιάνου 3η Φάση του 
Κρυμμένου Θησαυρού. Οι ομάδες θα διαγωνιστούν σε διάφορα αθλήματα. 
Θα παρουσιαστούν  παραδοσιακοί χοροί από τον Π.Σ. «Ο Μπάλλος». 

ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα 12:00 μ.μ.: Το Καρναβάλι των Μικρών στο Ληξούρι.

ΛΑΚΗΘΡΑ, ώρα 3.00μ.μ.: Μάσκαρα στην πλατεία του χωριού, με 
Παραδοσιακές Καντρίλιες, Λαντσιέρες, Γαϊτανάκι και αποκριάτικους χορούς.
Συνδιοργάνωση: Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός σύλλογος Λακήθρας  
“Ο Βύρων”, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ΚΕΔΗΚΕ, Σε συνεργασία με τη 
σχολή χορού Pirouette.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ώρα 5.00μ.μ.: Ο ΑΓΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ διοργανώνει τον παιδικό 
αποκριάτικο χορό του στο κέντρο Capitol στο Φανάρι.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 7.00μ.μ.: Ο Δημοτικός Κινηματογράφος προβάλει την 
ταινία ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ (THE POST), στο Δημοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
Όλοι οι Δρόμοι Οδηγούν στον ΠΟΡΟ!!!
Η Καρναβαλική Επιτροπή της Δ.Ε.  
Ελειού Πρόννων με την ΚΕΔΗΚΕ διοργανώνουν:
11.00μ.μ. Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στην πλατεία του Πόρου.
2.30μ.μ. Καρναβαλική παρέλαση στον Πόρο.
Με την συμμετοχή αρμάτων και μασκαράτων των πολιτιστικών συλλόγων 
της Δημοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων & της ΚΕΔΗΚΕ. Πρώτη εμφάνιση 
της βασίλισσας του φετινού Κεφαλονίτικου καρναβαλιού και του βασιλιά 
καρνάβαλου. Την παρέλαση θα ανοίξει η φιλαρμονική της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 
Ελειού Πρόνων και θα πλαισιωθεί από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο 
Βιταλάδων Κέρκυρας.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 7:00μ.μ.: 

Βραδινή Καρναβαλική Παρέλαση!!
Συγκεντρωνόμαστε & Ξεκινάμε από την πλατεία Βαλλιάνου! 
Οι σχολές χορού θα χορέψουν πριν την παρέλαση.
Ο βασιλιάς Καρνάβαλος, μαζί με τη βασίλισσα του φετινού Καρναβαλιού, 
μας δίνουν το ρυθμό στην βραδινή τους έξοδο με την συνοδεία των 
Τμημάτων Κλασικού Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. σε συνεργασία με τη Σχολή 
Χορού της Ελισάβετ Λιβιεράτου, Πολιτιστικών Συλλόγων, μαζορετών από 
τις σχολές χορού Art & Style dance studio της Όλγας Γαλιατσάτου & από τη 
σχολή χορού Pirouette της Μπέτυ Κόρμαλη, το τμήμα Zumba της Αφροδίτης 
Ζαμπέλη, αρμάτων και μασκαράτων.
Κοντά μας θα είναι το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Αργοστολίου με 
ομάδα 200 ατόμων (χορευτές, μέλη και φίλοι του Λ.Ε.Α.), μεταμφιεσμένων. 
Θέμα: «Ποιμενικό». Μια Μεγάλη και Εντυπωσιακή Βραδινή Παρέλαση.
Με performer, που θα δίνουν τον ρυθμό και θα παρουσιάσουν ένα 
φαντασμαγορικό δρώμενο, με φωτιές (ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, φουσκωτές 
κινούμενες φιγούρες). Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με συναυλία από το 
εξαιρετικό συγκρότημα WALKMAN και ρίψη βεγγαλικών!!!

ΣΚΑΛΑ, ώρα 9:00μ.μ.: στο Κοινοτικό Κατάστημα Σκάλας: Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Γυναικών Σκάλας «ΠΗΝΕΛΟΠΗ», Σας καλεί στον Αποκριάτικο χορό 
που διοργανώνει στο κέντρο «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ», με ζωντανή μουσική και φαγητό.

ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα 10:00 μ.μ.: Η ΚΕΔΗΚΕ παρουσιάζει τον μοναδικό Μπάμπη 
Τσέρτο και την Ειρήνη Τουμπάκη, στο ξενοδοχείο «IONIAN SEA» στην 
Κουνόπετρα που θα σας χαρίσουν μια αξέχαστη βραδιά! Τιμή εισόδου:  
15 ευρώ με φαγητό και ποτό. Για κρατήσεις: 26710 92280, 6979 985409.

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
Παιδικό καρναβάλι!
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 5:00μ.μ.: στο Κλειστό Γυμναστήριο "Αντώνης 
Τρίτσης". Μαγική Καρναβαλούπολη. Τα παιδιά θα έχουν το δικό τους 
Καρναβάλι, τις δικές τους εκδηλώσεις παιδικής δημιουργίας, έκφρασης 
και ξεφαντώματος, σ’ ένα μαγικό σκηνικό, με αποκριάτικο διάκοσμο, 
πρωτότυπο παιδότοπο με καινούργια διαδραστικά και φουσκωτά παιχνίδια, 
που θα τοποθετηθούν ανά ηλικίες παιδιών, και θα συνδυάζονται με: Face 
Painting και Διαγωνισμούς. 
Δρώμενα και Παιχνίδια από την ομάδα Theatro - Theama (ξυλοπόδαροι, 
ζογκλέρ, ακροβάτες, κλόουν, έμπειροι εμψυχωτές, παντομίμα και 
μοναδικές αποκριάτικες κινούμενες φουσκωτές φιγούρες καρτούν.
Οι ομάδες παραδίδουν τους φακέλους των γρίφων του κρυμμένου 
θησαυρού. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Οργάνωση ΚΕΔΗΚΕ.

ΣΑΜΗ, ώρα: 11.00π.μ.: στην πλατεία Ειρηνοδικείου θα γίνει το Παιχνίδι του 
Κρυμμένου Θησαυρού για παιδιά Δημοτικού. Θα έχει γρίφους, παιχνίδια, μουσική, 
κέφι και δώρα για όλους!!! Επιπλέον, θα υπάρχει κλόουν και face painting.

ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα 8:00μ.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 τα LATIN συγκρότημα  
“BUONA VENTURA”.



• Kυριακή 11/2 2:30μ.μ., ΠΌΡΌΣ
• Κυριακή 18/2, 3:00μ.μ., ΑΡΓΌΣΤΌΛΙ
• Κυριακή 18/2, 3:15μ.μ., ΛΗΞΌΎΡΙ

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  
19 Φεβρουαρίου 
ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ, ώρα 11:00π.μ.: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σβορωνάτων 
«Αγία Πελαγία» διοργανώνει τα παραδοσιακά «Κούλουμα» στη φιλόξενη 
αίθουσα του εστιατορίου “Κούτουπας Paradise”. Όπως πάντα θα έχουμε 
σπιτικά νηστίσιμα φαγητά προς 5 ευρώ το πιάτο με δωρεάν κρασί και 
λαγάνα, ζωντανή μουσική, την παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων του 
συλλόγου μας, λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα και πολύ κέφι. Είστε 
όλοι ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας.

ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα 11:00π.μ.: Όλοι στην πλατεία όπου θα σερβιριστούν κουκιά, 
λαγάνες, χαλβάς και μπόλικο κρασί. Θα απολαύσετε παραδοσιακούς 
χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου «Χωροπούλα».
Κούλουμα επίσης στην ταβέρνα του Στάθη στα Κηπούρια με ζωντανή 
μουσική με την ορχήστρα «Αθάνατοι» (Τηλέφωνο κρατήσεων: 26710 95740).

ΠΥΛΑΡΟΣ, ώρα 12:00π.μ. Η Δημ. Εν. Πυλάρου και ο Π.Σ. Αγίας Ευφημίας 
«Το ΦΑΝΑΡΙ», διοργανώνει την εκδήλωση της Καθαράς Δευτέρας  στην 
πλατεία της Αγίας Ευφημίας με μουσική και παραδοσιακούς χορούς από τα 
χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου και πέταγμα χαρταετού στον Μώλο.

ΣΑΜΗ, ώρα 12:00π.μ.: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάμης «ο Αιγιαλός» και η 
ΚΕΔΗΚΕ διοργανώνουν τα παραδοσιακά κούλουμα με πέταγμα χαρταετού 
στην Πλατεία Ταχυδρομείου. Ελάτε να σας κεράσουμε, να παίξουμε 
Κρυμμένο Θησαυρό για παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου και να χορέψουμε με τα 
χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου Αιγιαλός. Ακόμη θα γίνει αναβίωση 
του εθίμου του Γιατρού και του Αράπη και πολλές ακόμη εκπλήξεις!!!

ΣΚΑΛΑ, ώρα 12:00π.μ.: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σκάλας 
«ΠΗΝΕΛΟΠΗ» διοργανώνει την εκδήλωση της Καθαράς Δευτέρας στην 
Κεντρική Πλατεία της Σκάλας με ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς 
χορούς από χορευτικά συγκροτήματα.

Σας ευχόμαστε
καλές Απόκριες και καλή Σαρακοστή

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΚΕ  
& Ε.Σ. Πολιτισμού Αθλητισμού Νέας Γενιάς

Άγγελος Κωνσταντάκης

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΟΥΛΟΥΜΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 9:00μ.μ.: στο κέντρο Capitol στο Φανάρι. 
«Το Λύκειο των Ελληνίδων» παράρτημα Αργοστολίου, πραγματο-
ποιεί τον Αποκριάτικο Χορό του (χρόνος προσέλευσης 9:00 έως 9:30μ.μ): 
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα Αφιέρωμα στο Καρναβάλι (συμμετέχουν 80 
χορευτές μεταμφιεσμένοι). «Όπως Παλιά» Βαλς και Ταγκό με τραγούδια από 
το έργο "Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα" των Γερ. Γαλανού και Λαμπρογιάννη 
Πεφάνη. Έναρξη προγράμματος: 10.30μμ. Εκλεκτή μουσική. Πλούσια 
λαχειοφόρος αγορά. Τιμή κατ’ άτομο 18€ (είσοδος φαγητό ποτό). 
Για κλείσιμο θέσεων και πληροφορίες στα τηλ: 2671023513, 6976738859, 
2671028507, 6977402083, 2671024960, 6972929692, 2671028256, 6976095342.

ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ, ώρα 8:30μ.μ.: στον ξενώνα της εκκλησίας: Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος «οι Φαρακλάδες» σας προσκαλεί να χορέψετε παραδοσιακές 
καντρίλιες και γαϊτανάκι με ζωντανή μουσική και πλούσια λαχειοφόρο 
αγορά. Φαγητό, άφθονο κρασί και γλέντι μέχρι το πρωί…

ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ, ώρα 9:00μ.μ.: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ο Βάλσαμος» 
σας προσκαλεί για παραδοσιακές καντρίλιες & ζωντανή μουσική, με την 
ορχήστρα του Μάκη Παπά. Φαγητό και ποτό. Ξεφάντωμα μέχρι πρωίας!

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Κεντρική Παρέλαση 
Καρναβαλιού στις 3.00μ.μ. 
Ελάτε να διασκεδάσουμε στην Κεντρική Παρέλαση του Καρναβαλιού. 
Σημείο Εκκίνησης η οδός Ριζοσπαστών. Την παρέλαση θα ανοίξουν οι 
μαζορέτες από τις σχολές χορού, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του νησιού μας 
και θα σκορπίσουν χρώματα, μουσική, κέφι και πολύ τρέλα στην καρδιά 
της πόλης καλωσορίζοντας άρματα, μασκαράτες, μικρούς & μεγάλους 
καρναβαλιστές απ΄ όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Στην Αποκριάτικη 
Παρέλαση συμμετέχει η ομάδα θεάτρου δρόμου «Teatro-Theama», με  
performer (ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, παλιάτσους, εντυπωσιακές φουσκωτές 
κινούμενες φιγούρες), που θα μας οδηγήσουν στο αποκορύφωμα της 
φετινής Αποκριάς!! 

ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα 3:15 μ.μ.: Η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση στο Ληξούρι. 
Μετά την παρέλαση, η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. παρουσιάζει τους Λάκη Παπαδόπουλο, 
Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα και Γιάννη Μηλιώκα! Οι αιώνιοι έφηβοι!!! 
Η απίθανη αυτή παρέα θα μας κρατήσει συντροφιά με αξέχαστα τραγούδια, 
γέλια και χορό.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Μεγάλος Αποκριάτικος Μασκέ Χορός του Δήμου 
Κεφαλονιάς, στο κέντρο ψυχαγωγίας «ΣΤΑΤΕΡΙ» από τις 9:30μ.μ. 

Κεφαλονίτες καλλιτέχνες από τα χορωδιακά σχήματα της ΚΕΔΗΚΕ με 
μουσικό πρόγραμμα, που θα πλαισιωθεί από τον DJ Σπύρο Στρακάτο.  Την 
μουσική βραδιά θα κλείσει ο καταξιωμένος λαϊκός τραγουδιστής Ηλίας 
Κλωναρίδης με εξαμελή ορχήστρα. Μαζί του θα τραγουδήσει και ο 
δικός μας αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής Τάσος Πανταζάτος. Πολλές 
εκπλήξεις και βράβευση της καλύτερης μασκέ στολής. Σας περιμένουμε 
όλους να διασκεδάσουμε σε μια βραδιά με πολύ ξεφάντωμα, τραγούδι και 
χορό μέχρι το πρωί! !!!  Τιμή ανά άτομο 20€ με φαγητό και ποτό. Πληροφορίες 
στα τηλ. 26710.25438 & 6974771455 (Είσοδος μόνο με κρατήσεις θέσεων).


