Ο Π..Απνζηνιηαλώλ νξγαλώλεη:

Έλα ηξπθεξό θαη... γιπθό έζηκν ηεξείηαη
αθόκα ζην ρωξηό καο! Σν έζηκν ηωλ
δαραξωηώλ πέξαζε από γεληά ζε γεληά θαη
θαιά θξαηεί αθόκα ζηνπο Απνζηόινπο. Οη
Απνζηνιηαλνί πνπινύζαλ ηηο δαραξωηέο
καληηλάδεο ζηα παλεγύξηα θαη ε θάζε
καληηλάδα έθξπβε ην δηθό ηεο κήλπκα. Ιίγεο
κέξεο πξηλ ην παλεγύξη νη γπλαίθεο ηνπ
ρωξηνύ καδεύνληαη θαη θηηάρλνπλ ηελ δηθή
ηνπο δαραξωηή δύκε... αθνύ δπκώζνπλ όια
ηα πιηθά θαιά, παίξλνπλ ιίγε από ηελ δύκε, θηηάρλνπλ κηα ιωξίδα θαη ηελ
θόβνπλ ζε κηθξά θνκκάηηα, έπεηηα, ηπιίγνπλ ηα ραξηάθηα κε ηηο καληηλάδεο θαη
ηηο θιείλνπλ κε έλα κηθξό θνκκάηη πεληαλόζηηκνπ δαραξωηνύ. Κε ραξά ζαο
πεξηκέλνπκε ηελ Κσριακή 12 Ιοσνίοσ και ώρα 11 ηο πξωί λα θάλνπκε παξέα
δαραξωηέο καληηλάδεο, πνπ ζα θεξάζνπκε ζην παλεγύξη καο, αιιά θαη λα
κάζνπκε όια ηα κπζηηθά γηα ην πην γιπθό έζηκν ηνπ ρωξηνύ καο!

άββαηο 25 Ιοσνίοσ ΚΡΗΣΙΚΟ
ΓΛΔΝΣΙ κε ην Γηώξγε Καλωιάθε,
καδί ηνπ ζα ζπκπξάμνπλ νη: Καξία
Φαζνπιάθε (Φωλή,ληανπιάθη),
Γηώξγεο Γηαλλαδάθεο (ιύξα),
Γηώξγεο ηαπξαθάθεο Ληδηώηεο
(ιανύην)
Ώξα έλαξμεο : 21.30 κ.κ.
Χώξνο δηεμαγωγήο : Πξναύιηνο ρώξνο ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο

Κσριακή 3 Ιοσλίοσ ΜΟΝΟΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΓΔΛΦΟΠΟΙΗΗ
με ηοσς Αποζηόλοσς Αμαρίοσ.
Αλαρώξεζε από Απνζηόινπο Πεδηάδαο θαη ώξα
7.30 π.κ.
Αλαρώξεζε από Ζξάθιεην θαη ώξα 8.15 π.κ.

Κσριακή 17 Ιοσλίοσ ΜΟΤΙΚΟΥΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ κε ρνξνύο θαη
ηξαγνύδηα από όιε ηελ Διιάδα. Ζ βξαδηά, ζα
έρνπκε ηελ ηηκή, λα είλαη πιαηζηωκέλε κνπζηθά
κε ην εμαηξεηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Βαζίιε
Γακηαλάθε.
Φηινμελνύκελνη καο, Έιιελεο ρνξεπηέο απν ηελ
Έιιεληθή Οξζόδνμε Δθθιεζία Άγηνπ
Χαξαιάκπνπ ηνπ Θάληνλ Οράην ηωλ Ζλωκέλωλ
Πνιηηεηώλ
Ώξα έλαξμεο: 20.30 κ.κ.
Χώξνο δηεμαγωγήο : Θεαηξάθη Απνζηόιωλ.
Δίζνδνο ειεύζεξε

Παραζκεσή 5 Ασγούζηοσ 7ο ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΑΒΛΙ

Ο πξώηνο ληθεηήο ζα παξαιάβεη ζπιιεθηηθό ηάβιη θαη θύπειιν ελώ ν δεύηεξνο
θαη ν ηξίηνο ληθεηήο ζηε ζεηξά ζα παξαιάβεη θύπειιν θαη κεηάιιην.
Ώξα έλαξμεο 18.30 κ.κ
Χώξνο δηεμαγωγήο : Πξναύιην ρώξνο Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Απνζηόιωλ .
Δίζνδνο ειεύζεξε!

άββαηο 6 Ασγούζηοσ 2016 μια μοναδική ΑΤΓΟΤΣΙΑΣΙΚΗ ΒΡΑΓΙΑ,
πνπ ζα έρνπκε ηελ ηηκή, λα είλαη πιαηζηωκέλε
κνπζηθά κε ην εμαηξεηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ
Αληώλε Καιιηωηάθε θαη Κηράιε Θαιιέξγε!
ηελ εθδήιωζε ζα ηηκήζνπκε θαη ηνπο θνηηεηέο
καο!
Ώξα έλαξμεο: 21.00 κ.κ.
Χώξνο εθδήιωζεο: Πξναύιηνο ρώξνο
Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Απνζηόιωλ

Σεηάρηη 7 εμπηέμβριο 2016 5 ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ ΙΦΝΟ.

Ο ύιινγνο καο ζα ζπκκεηέρεη ζην 10ν Φεζηηβάι
Θπθιαδηθήο Γαζηξνλνκίαο "ΛΗΘΟΙΑΟ ΣΔΙΔΚΔΛΣΔ"
θαη ζα παξνπζηάζεη ηηο ΕΑΧΑΡΩΣΔ ΚΑΛΣΗΛΑΓΔ

Αλαρώξεζε από Ζξάθιεην γηα ίθλν Σεηάξηε, 7/9/2016 θαη ώξα 8.00κ.κ.
Δπηζηξνθή από ηθλν γηα Ζξάθιεην Γεπηέξα, 11/9/2016 θαη ώξα 6.30π.κ.

Θα ήηαν ηιμή για ηον Π.Σ.Αποζηολιανών να παπεςπεθείηε ζηιρ εκδηλώζειρ ηος
και να ενιζσύζεηε ηην πποζπάθειά πος καηαβάλλει για να θηιάξει πεηπόκηιζηα
ηοισία και να ανακαηαζκεςάζει παλιέρ βπύζερ και γούπνερ ηος σωπιού μαρ!
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ή πποκειμένος να δηλώζεηε ζςμμεηοσή ζηιρ
εκδπομέρ μαρ επικοινωνήζεηε με ηη Λένα Ηγοςμενάκη - 6946034397
Με εκηίμηζη
ηο Διοικηηικό Σςμβούλιο και η Ελεγκηική Επιηποπή ηος Π.Σ.Αποζηολιανών

