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∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 

Νάουσα, 3 Φεβρουαρίου 2012 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

“ Νάουσα, Αποκριά 2012” 
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ, 16 Φεβρουαρίου  
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ  
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 19:30: Αποκριάτικο γλέντι µε παραδοσιακούς χορούς 
Συµµετέχουν Λαογραφικοί Σύλλογοι Νάουσας: «Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας», 
«Πυρσός», «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας», «Σύλλογος Βλάχων Νάουσας», 
Όµιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισµού Νάουσας «Αράπιτσα», ο Σύλλογος «Φίλοι 
του Καρναβαλιού Νάουσας» και Φιλαρµονική Νάουσας.  
ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 Φεβρουαρίου  
Αυτή τη µέρα ξεκινάει το Έθιµο «Γενίτσαροι και Μπούλες» 
Περιοχή «Μπατάνια», ώρα 09:00 
Παραδοσιακό κτήριο Οµίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», πρώην σησαµοτριβείο 
«Μάκη»  
Το Ντύσιµο του Γενίτσαρου και το µάζεµα του µπουλουκιού 
∆ηµαρχείο, ώρα 11:00 
Το προσκύνηµα. Τα µπουλούκια παίρνουν την άδεια από τον ∆ήµαρχο 
Καθορισµένη διαδροµή των µπουλουκιών στην πόλη 
Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00 
Το βγάλσιµο του πρόσωπου, χορός µε τη συµµετοχή όλου του κόσµου 
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 13:00: Εκδήλωση µε παραδοσιακούς χορούς, µε τη 
συµµετοχή Λαογραφικών Συγκροτηµάτων. ∆ιέλευση σατυρικών οµάδων του 
Συλλόγου «Φίλοι του Καρναβαλιού Νάουσας» στους δρόµους της πόλης 
∆ΕΥΤΕΡΑ, 20 Φεβρουαρίου 
Ετήσιο Μασκέ πάρτι του Συλλόγου «Φίλοι του Καρναβαλιού» σε κλάµπ της πόλης, 
µε πολλές εκπλήξεις, ώρα 21:00  

 
ΤΡΙΤΗ, 21 Φεβρουαρίου  
 Λαϊκή Αγορά, ώρα 19:30: Η Έλσα µε την παρέα της χορεύουν «Πατινάδα» στους 
δρόµους της πόλης 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Φεβρουαρίου  
∆ηµοτικό Θέατρο, ώρα 20:30: «Η Παλιουφιρµένη», θεατρική παράσταση της 
οµάδας «Ανταρτών» σε Nαουσαίικη διάλεκτο  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 Φεβρουαρίου 
∆ηµοτικό Θέατρο, ώρα 10:30, «Της Αποκριάς τα ζαβά» αφήγηση λαϊκών 
παραµυθιών µε συνοδεία ζωντανής µουσικής και προβολή ταινίας µε θέµα το 
δρώµενο «Γενίτσαροι και Μπούλες», για µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  
«Μια πόλη, µια γιορτή»: Ολοήµερο ξέφρενο γλέντι στο εµπορικό κέντρο, στα 
κέντρα διασκέδασης µε µουσικές µπάντες, χάλκινα συγκροτήµατα, λαϊκές ορχήστρες 
µε ξινόµαυρο κρασί Νάουσας και τοπικούς µεζέδες 
5o ∆ηµ. Σχολείο, ώρα 14:00:  Παραδοσιακό γλέντι από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας 
Οδός Ανταρτών, ώρα 15:00: Αποκριάτικο γλέντι µεταµφιεσµένων µε πιπεράτη 
σάτιρα, αυτοσχεδιασµούς, ξινόµαυρο και ό,τι προκύψει… ∆ιοργάνωση: Οµάδα 
«Ανταρτών» 
∆ηµοτικό Θέατρο, ώρα 19:00: «Η Παλιουφιρµένη» θεατρική παράσταση της 
οµάδας «Ανταρτών» σε Nαουσαίικη διάλεκτο. Μετά το τέλος της παράστασης 
ακολουθεί πατινάδα στους δρόµους της πόλης  
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 26 Φεβρουαρίου 
ΕΘΙΜΟ «Γενίτσαροι και Μπούλες» 
Περιοχή «Μπατάνια», ώρα 09:00 
Παραδοσιακό κτήριο Οµίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», πρώην σησαµοτριβείο 
«Μάκη»  
Το Ντύσιµο του Γενίτσαρου και το µάζεµα του µπουλουκιού 
∆ηµαρχείο, ώρα 11:00 
Το προσκύνηµα. Τα µπουλούκια παίρνουν την άδεια από τον ∆ήµαρχο 
Καθορισµένη διαδροµή των µπουλουκιών στην πόλη 
Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00 
Το βγάλσιµο του πρόσωπου, χορός µε τη συµµετοχή όλου του κόσµου 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:30) 
Έναρξη µε τη Φιλαρµονική Νάουσας 
Παραδοσιακοί χοροί από τα Λαογραφικά Συγκροτήµατα των Συλλόγων: «Λύκειο 
Ελληνίδων Νάουσας», «Πυρσός», «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας», «Σύλλογος 
Βλάχων Νάουσας», Όµιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισµού Νάουσας «Αράπιτσα», 
Μορφωτικός Σύλλογος «Μίεζα», Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδοχωρίου «Οι 
Κοµνηνοί»  
Χορευτικά σύνολα (hip hop, break dance, Funky Jazz) από τη Σχολή χορού Body 
Control της Κατερίνας Νίκου  
«Στο ρυθµό της Αποκριάς», από το µουσικό σχήµα «Μακεδονική Φανφάρα»  
Ο∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 14:00: Σατυρική 
εκδήλωση του Συλλόγου «Φίλοι του Καρναβαλιού» µε ελεύθερη συµµετοχή του 
κόσµου.  
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο «Σύλλογος Φίλοι του Καρναβαλιού», καρναβαλικές 
οµάδες και οι Λαογραφικοί Σύλλογοι, γίνονται µία µεγάλη παρέα σ’ ένα αυθόρµητο 
γλέντι σε κεντρικούς δρόµους της πόλης 
ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ, 27 Φεβρουαρίου  
ΕΘΙΜΟ «Γενίτσαροι και Μπούλες» 
Ελεύθερη πορεία των µπουλουκιών στην πόλη 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ 
Περιοχή «Ρουντίνα» Επισκοπής, ώρα 10:00: «Κούλουµα» στα Ανθέµια, µε 
φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα µε τη 
συµµετοχή Πολιτιστικών και Λαογραφικών Συλλόγων 
Περιοχή «Ροδίνα» Αγγελοχωρίου, ώρα 10:00: «Κούλουµα» στην Ειρηνούπολη, µε 
φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα µε τη 
συµµετοχή Πολιτιστικών και Λαογραφικών Συλλόγων 
Πλατεία Καρατάσου  ώρα 11:00:  Γιορτή της Φασολάδας µε Σαρακοστιανά 
εδέσµατα,  
από το Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβαλιού Νάουσας» µε τη συµµετοχή Λαογραφικών 
Συλλόγων Νάουσας («Πυρσός», «Λύκειο Ελληνίδων», «Σύλλογος Βλάχων», 
«Αράπιτσα») 
Γιαννακοχώρι, ώρα 11:00: «Κούλουµα». ∆ιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος 
Γιαννακοχωρίου  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ, 4 Μαρτίου 
Περιοχή «Σπηλαίου», ώρα 11:00  
Αναβίωση  του εθίµου της Κυριακής της Ορθοδοξίας µε τη συµµετοχή όλων των 
µπουλουκιών  «Γενίτσαροι και Μπούλες». Προσφέρονται Ναουσαίικο κρασί, πίτες 
και σιροπιαστά γλυκά ταψιού 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, «Κιόσκι», ώρα 22:00 
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«+-65 Disco Party», µε disco µουσική. ∆ιοργάνωση απόφοιτοι 1982-83, µε την 
υποστήριξη ΕΤΑ Α.Ε. και της  Κ.Ε.Π.Α.Π ∆ήµου Νάουσας 
16-24 Φεβρουαρίου, Κ∆ΑΠ-µΕΑ, οδός Κατσουλάκη 3 
Έκθεση βενετσιάνικης µάσκας από το Κ∆ΑΠ-µΕΑ της Κ.Ε.Π.Α.Π. Νάουσας. 
16-27 Φεβρουαρίου, Παραδοσιακό κτήριο, οδός Βενιζέλου 7, ώρες 18:00-22:00. 
Έκθεση µε παραδοσιακά αποκριάτικα χειροτεχνήµατα (πρόσωπος δρώµενου 
«Γενίτσαροι και Μπούλες», βενετσιάνικη µάσκα κ.ά.) του Συλλόγου Ατόµων µε 
Αναπηρίες το «Υφάδι» 
17 - 19 Φεβρουαρίου, Ξενοδοχείο «Βέρµιον» 
«Ski and Salsa 3», Βραδιές µε µουσική και χορό salsa από το Σύλλογο Φίλων 
Λατινοαµερικάνικης Κουλτούρας «SALSA Y SUENO» µε τη συµµετοχή χορευτικών 
οµάδων και συλλόγων salsa απ’ όλη την Ελλάδα 
25-26 Φεβρουαρίου, 7o ∆ηµοτικό Σχολείο 
Εκδήλωση σύγχρονης τέχνης-ζωγραφικής-graffiti από την οµάδα LOBA TEAM. 
∆ηµιουργίες σε πραγµατικό χρόνο µε θεµατική ενότητα τα αποκριάτικα ήθη και 
έθιµα της περιοχής   
3ος ∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας, µε τίτλο “Γενίτσαροι και Μπούλες σε πραγµατικό 
χρόνο και τόπο” από την ΚΕΠΑΠ σε συνεργασία µε τα Εικαστικά Εργαστήρια 

 
Επίσης, το διάστηµα από την Τσικνοπέµπτη (16/2) έως και την Καθαρά ∆ευτέρα 
(27/2), διοργανώνονται δεκάδες αποκριάτικες εκδηλώσεις από Συλλόγους, κέντρα 
διασκέδασης και εστίασης  (καφέ, µπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες κλπ.). 
Πληροφορίες:  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, Κ.Ε.Π.Α.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ  
Τηλ.: 23320 29800, 23323 50300, fax: 23320 29801, 23320 29420, www.naoussa.gr 

 
 


