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Αρκαλοχώρι, 31-01-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε αποκριάτικους ρυθµούς ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας

Σε αποκριάτικους ρυθµούς κινείται πλέον ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας , µε τις οργανωτικές
επιτροπές από κοινού µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και άλλων φορέων της περιοχής
να έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιµασία των καρναβαλικών εκδηλώσεων που έχουν
προγραµµατιστεί και για τις τρεις δηµοτικές ενότητες: Αρκαλοχώρι, Καστέλλι και Θραψανό.

Για έβδοµη συνεχή χρονιά οι εκδηλώσεις βασίζονται στον εθελοντισµό και τη συµµετοχή
πολιτιστικών συλλόγων, πολιτών, φορέων της περιοχής και επιχειρηµατιών πάντα µε τη
στήριξη της Δηµοτικής Αρχής. Στόχος όλων είναι, δηµότες και επισκέπτες κάθε ηλικίας να
περάσουν Απόκριες στο Δήµο Μινώα Πεδιάδας, αφήνοντας για λίγο τα προβλήµατα της
καθηµερινότητας.

ΑΠΟΚΡΙΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Τσικνοπέµπτη στη Βόνη
Πλατεία Βόνης. Ώρα έναρξης 17:00
Τσικνίσµατα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βόνης µε µουσική και τραγούδι!
Τσικνίσµατα στο Αρκαλοχώρι
Ώρα έναρξης 18:00
Συνδιοργάνωση: Εµπορικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου
Με αποκριάτικη διάθεση και κέφι στήνουµε ψησταριές σε όλο το µήκος της πόλης και
προσφέρουµε νόστιµους µεζέδες και κρασί σε όλους τους επισκέπτες, µε δυνατή
αποκριάτικη µουσική!
Τσικνοπέµπτη στο Θραψανό
Πλατεία Θραψανού. Ώρα έναρξης 19:00
Τσικνίσµατα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού µε χορό και τραγούδια!

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Κυνήγι Κρυµµένου Θησαυρού στο Καστέλλι
Ώρα έναρξης 11:00
Εκκίνηση : προαύλιο Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Σάλλας»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου διοργανώνει για έβδοµη συνεχή χρονιά, το
Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού.
«Μυθοπεριπλανήσεις» στις γειτονιές της πόλης! Μικροί και µεγάλοι, ελάτε να τρέξουµε,
να σπαζοκεφαλιάσουµε, να θυµηθούµε µύθους, να… «µυθοπεριπλανηθούµε»!
Λαµπαδηδροµία στο Καστέλλι
Ώρα έναρξης 19:00. Εκκίνηση: Πλατεία Ελευθερίας
Μασκαράδες µε δάδες αναµµένες θα γυρίσουν τα σοκάκια και τους δρόµους του
Καστελλίου. Η ποµπή της Αποκριάς αναβιώνει ένα πανάρχαιο έθιµο που χάνεται στα
βάθη των αιώνων.

Η ποµπή καταλήγει στη Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί τους περιµένει µουσική, χορός, κρασί
και ξεφάντωµα µέχρι το πρωί.
Αποκριάτικο πάρτι στο Αρχοντικό
Ώρα έναρξης 19:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχοντικού διοργανώνει αποκριάτικο πάρτι µε ή χωρίς
µασκάρεµα. Η βραδιά θα περάσει µε λιχουδιές από τα σπίτια µας.
Αποκριάτικο πάρτι στο Διαβαϊδέ
Ώρα έναρξης 22:00
Το 3ο Αποκριάτικο πάρτι είναι γεγονός και κανένας δεν πρέπει να λείψει. Ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Διαβαϊδέ σας προσκαλεί σε ακόµα µία βραδιά, µε µασκαρέµατα και άφθονη
διασκέδαση, χορό και τραγούδι. Όλοι στην παιδική χαρά του χωριού για να γιορτάσουµε και
τις φετινές Απόκριες!

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού στο Αρκαλοχώρι
Ώρα 9:30. Εκκίνηση : Πλατεία Ελευθερίας
Η Οργανωτική Επιτροπή σας καλεί να δηµιουργήσετε τη δική σας οµάδα έρευνας καθώς «ο
διπλός πέλεκυς χάθηκε και το σύµβολο του Αρκαλοχωρίου κινδυνεύει». Μικροί και µεγάλοι
στην πλατεία ψάχνουν να λύσουν το µυστήριο. Minoan Alert, ο διπλός πέλεκυς
Αρκαλοχωρίου εξαφανίστηκε.
Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού στο Σκινιά
Ώρα έναρξης 10:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά, για έκτη συνεχόµενη χρονιά διοργανώνει το Κυνήγι του
κρυµµένου θησαυρού. Θα διαβούµε σοκάκια του χωριού, θα θυµηθούµε οι παλιότεροι και θα
µάθουµε οι νεότεροι για παλιές αθιβολές και ξεχασµένες γειτονιές, θα σπαζοκεφαλιάσουµε
και προπάντων θα γελάσουµε.
Καρναβάλι Καστελλίου
Ώρα έναρξης 15:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει και φέτος το καθιερωµένο πλέον Καρναβάλι στο
Καστέλλι. Αφήστε πίσω τα προβλήµατά σας και ελάτε να περάσουµε µια τρελή αποκριά,
παρέα µε τη µουσική του Dj Quest. Θα ακολουθήσει πάρτι στην Κεντρική Πλατεία
Καστελλίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Κατασκευή χαρταετών στο Θραψανό
Πλατεία Θραψανού. Ώρα 15:00
Κατασκευή χαρταετών µε τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Θραψανού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Αναβίωση του παλιού παιχνιδιού «Αµάδες» στη Μαχαιρά
Πλατεία Μαχαιράς. Ώρα 11:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράς αναβιώνει το παραδοσιακό παιχνίδι «Αµάδες». Ο
νικητής θα λάβει έπαθλο.
Σκινιανό Καρναβάλι 2018
Ώρα έναρξης 13:00
Πιστοί στην παράδοσή µας εδώ και δεκαετίες, θα πραγµατοποιήσουµε και φέτος Καρναβάλι
στο Σκινιά. Πηγή έµπνευσης η απλή καθηµερινότητα, πολιτική και µη, που κουβαλάµε στη
ράχη µας, αλλά και η παράδοση που χρόνια τώρα, ευτυχώς, προικίζει τα σεντούκια της
ψυχής µας. Η αποκριάτικη παρέλαση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκινιά.

Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου
Ώρα έναρξης 15:00
Μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση µασκαράδων στον κεντρικό δρόµο του Αρκαλοχωρίου… Φέτος
θα ταξιδέψουµε στην εποχή των 80’s. Οι δρόµοι του Αρκαλοχωρίου γεµίζουν από άρµατα και
πεζοπόρα τµήµατα εµπνευσµένα από τη δεκαετία του 1980 και έρχονται να ανατρέξουν σε
αναµνήσεις τους µεγαλύτερους και να κινήσουν τη φαντασία στους νεώτερους. Μετά την
παρέλαση ακολουθεί µεγάλο αυθεντικό ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ ΠΑΡΤΙ µε µουσική από βινύλια,
φωτορυθµικά και πίστα χορού, ώστε για λίγες ώρες να µεταφερθούµε στο «τότε».
Πάρτε µέρος και εσείς... χορός, γέλιο, τραγούδι, ξυλοπόδαροι, face painting και πολλές
εκπλήξεις σας περιµένουν... να αποΔΡΑΣΟΥΜΕ όλοι µαζί, µια παρέα.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η γιορτή των γερόντων - Τα παλέθια στο Διαβαϊδέ
Ώρα έναρξης 9:00
Ακόµα µία χρονιά αναβιώνουµε στο Διαβαϊδέ τη Γιορτή των Γερόντων στην παιδική χαρά
του χωριού µας, το περίφηµο αυτό έθιµο που συνεχίζει ακάθεκτο για πάνω από 30 χρόνια.
Σας υποσχόµαστε πολλούς σαρακοστιανούς µεζέδες και πολύ - πολύ διασκέδαση! Σας
περιµένουµε όλους για να παίξουµε και να κατατροπώσουµε το... µούτσο!
Κούλουµα στη Βόνη
Ώρα έναρξης 9:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης γιορτάζει τα κούλουµα µε το συγκρότηµα του Μανώλη
Στεφανάκη.
Κούλουµα στον Σκινιά
Δασάκι Αγίου Γεωργίου. Ώρα έναρξης 10:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά γιορτάζει τα κούλουµα µε άφθονους σαρακοστιανούς
µεζέδες και ζωντανή µουσική.
Κούλουµα στη Λαγούτα
Αλσύλλιο Λαγούτας. Ώρα έναρξης 10:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγούτας-Βακιώτες γιορτάζει τα κούλουµα µε πέταγµα
χαρταετών και ζωντανή µουσική. Θα προσφερθεί η παραδοσιακή φασολάδα και άλλα
σαρακοστιανά εδέσµατα.
5ο εργαστήρι χαρταετού και Κούλουµα στο Σµάρι
Πολιτιστικό Κέντρο. Ώρα έναρξης 10:30
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σµαρίου θα διοργανώσει το 5ο εργαστήρι χαρταετού στο
Πολιτιστικό Κέντρο Σµαρίου (µε δωρεάν τα υλικά κατασκευής) και στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν τα Κούλουµα. Παραδοσιακή φασολάδα και άλλα νηστίσιµα εδέσµατα θα
προσφερθούν, ενώ θα σας διασκεδάσει ζωντανή µουσική.
Πέταγµα χαρταετού και κούλουµα στο Θραψανό
Ώρα έναρξης 11:00
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Θραψανού διοργανώνει πέταγµα χαρταετού στις Λιβάδες.

Θα

ακολουθήσουν τα καθιερωµένα κούλουµα, όπου θα προσφερθούν νηστίσιµα εδέσµατα (σε
περίπτωση κακοκαιρίας τα κούλουµα θα πραγµατοποιηθούν στην πλατεία του χωριού).

Κούλουµα και απαλέθια στον Καραβάδω
Ώρα έναρξης 11:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβάδου, όπως κάθε χρόνο, γιορτάζει τα κούλουµα στην είσοδο
του χωριού.
Σας περιµένουµε όλους να γιορτάσουµε τα κούλουµα µε παραδοσιακούς σαρακοστιανούς
µεζέδες, άφθονο κρασί και πάνω απ’ όλα να παίξουµε το παλιό παραδοσιακό παιχνίδι
«απαλέθια».
Κούλουµα στη Ζήντα
Ώρα έναρξης 13:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζήντας γιορτάζει τα κούλουµα µε πλούσιους σαρακοστιανούς
µεζέδες και ζωντανή µουσική µε το συγκρότηµα του Μανώλη Αλεξάκη του Μιχαήλ.
Κούλουµα στους Αποστόλους
Ώρα έναρξης 13:00
Γιορτάζουµε τα κούλουµα στο χωριό µας και διασκεδάζουµε µε ζωντανή µουσική.
Κούλουµα στη Μαθιά
Ώρα έναρξης 13:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιάς γιορτάζει τα κούλουµα µε πολλά σαρακοστιανά εδέσµατα
και ζωντανή µουσική.

