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Τετάρτη 22 Ιουλίου | 21:30
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου 
35μελης Ορχήστρα Νέων "ΔΙΟΥ"
Γεράσιμος Ανδρεάτος
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Σάββατο 8 Αυγούστου | 19:00 
Μποτσάρεια - Κεφαλόβρυσο
Για πρώτη φορά φέτος, αναβιώνουμε 
την ιστορική Μάχη του Κεφαλόβρυσου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Παρασκευή 14 Αυγούστου | 22:00
Τοπική Κοινότητα Κορυσχάδων 
Λουδοβίκος των Ανωγείων
Νύχτα με πανσέληνο...

http://www.karpenissi.gr


ΓΙΟΡΤΕΣIΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .s
>. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ )

ΕΝΑΡξΗ
-Ιουλίου | -11:00 . φ .

Τοπική Κοινότητα Κλειτσού, Άγιος Κυπριανός 
Πανευρυτανικό Αντάμωμα
Η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων σε 
συνεργασία με τον Δήμο Καρπενησίου διορ- 
γανώνουν το 27ο Πανευρυτανικό Αντάμωμα 
στον Άγιο Κυπριανό Κλειτσού Φουρνάς, την 
Κυριακή το πρωί. Παραδοσιακό γλέντι με ντό
πια δημοτική ορχήστρα και χορευτικά των 
Συλλόγων της περιοχής μας. Καλούμε τους 
Ευρυτάνες και τις Ευρυτάνισσες στο αντά
μωμα αυτό για διασκέδαση... όπως παλιά!

Τρίτή 21Ιουλίου | 18:00 · . 1
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
Κατασκευή χειροποίητου ανεμόμυλου
Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ προσκαλεί μικρούς και μεγά
λους φίλους στην αυλή του για μια πρωτό
τυπη κατασκευή. Με απλά υλικά 
δημιουργούμε χειροποίητους ανεμόμυλους σε 
ένα ευχάριστο περιβάλλον.
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•m * ΓΙΟΡΤΕΣ§ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Νίκος Σουλιώτης
Δήμαρχος Καρπενησίου

Αγαπητοί συμπολίτες και 
επισκέπτες του Δήμου μας,
φέτος μια δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας και κατ' επέ
κταση και για το δικό μας τόπο σκεφτήκαμε να σταθούμε 
όπως αρμόζει στις περιστάσεις και τις δυσκολίες των ημε
ρών. Πιστοί στις παραδόσεις, πραγματοποιούμε Γιορτές 
Δάσους που στηρίζονται στις δικές μας, κυρίως τοπικές δυ
νάμεις. Απευθύναμε κάλεσμα σε φορείς, πολιτιστικούς συλ
λόγους, μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες πιστεύοντας πως 
μόνο μέσα από την εθελοντική συμμετοχή και την προ
σφορά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των 
καιρών. Με τη συμβολή των δικών μας ανθρώπων και με 
συλλογική προσπάθεια που αντισταθμίζει την έλλειψη 
πόρων, οργανώσαμε έναν πολιτιστικό μήνα προσφέροντας 
ποικίλα πολιτιστικά δρώμενα στους δημότες αλλά και επι
σκέπτες του Καρπενησίου και των χωριών του.
Σας καλώ όλους να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια αυτή και 
να περάσουμε μαζί ένα όμορφο καλοκαίρι στον τόπο μας.

Σοφία Ζαλοκώστα
Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

Φίλες και φίλοι,
το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι οργανώθηκε σε ιδιαίτερες 
συνθήκες και αρκετές δυσκολίες. Για εμάς που ζούμε στον 
τόπο αυτό αλλά και για τους επισκέπτες που επιλέγουν τον 
τόπο μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι οι Γιορτές Δάσους, ως διαχρονικός 
θεσμός. Η ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον 
πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, οργάνωσε και 
φέτος ένα γιορτινό καλοκαίρι. Προσπαθήσαμε πολύ με ελά
χιστο κόστος αλλά με την σημαντική ανταπόκριση εθελον
τών να κρατήσουμε ένα υψηλό επίπεδο εκδηλώσεων. Ένα 
πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους με μουσική, 
χορό, γαστρονομία και άλλες πρωτότυπες δράσεις. Ευχαρι
στώ από καρδιάς όλους αυτούς που προσέφεραν εθελον
τικά και εργάστηκαν την πραγματοποίηση των φετινών 
εκδηλώσεων.
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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τετάρτη 22 Ιουλίου | 21:30
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Η Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου θα γεμί
σει μουσικές και ήχους από την ορχήστρα 
νέων Δίου. Η 35μελής πολυβραβευμένη 
ορχήστρα συναντά τον Βασίλη Τσιτσάνη
και άλλους μεγάλους δημιουργούς με την 
καθοδήγηση του μαέστρου τους Νίκου 
Πατρή. Μαζί τους, ο σολίστ Γεράσιμος Αν- 
δρεάτος και άλλοι 4 σπουδαίοι ερμηνευτές.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ
ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
Μίκη Θεοδωράκη
ΤΟ ΠΕΛΑΓΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥ
Μάνου Χατζηδάκη
ΕΛΑ ΠΑΡΕ ΜΕ ΤΗ ΛΥΠΗ
Μάνου Χατζηδάκη
ΝΑΧΑ ΔΥΟ ΖΩΕΣ
Παναγιώτη Καλαντζόπουλου
ΖΗΛΕΙΑ ΜΟΥ
Χρήστου Νικολόπουλου
ΑΧ ΕΛΛΑΔΑ Σ' ΑΓΑΠΩ
Μανώλη Ρασούλη
ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥ
Παντελή Θαλασσινού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γιώργου Ζαμπέτα
ΑΡΝΗΣΗ
Μίκη Θεοδωράκη
Σ’ ΕΒΛΕΠΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
Δήμου Μούτση
ΕΚΛΑΨΑ ΧΘΕΣ
Μίμη Πλέσσα4

ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ
Μ ίκη Θ εοδω ρά κη
ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ
Χρήστου Νικολόπουλου
ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Δήμου Μούτση
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ
Βαγγέλ η Κο ρακάκη
ΠΡΩΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Βαγγέλη Κορακάκη
Ο ΓΚΡΕΜΟΣ
Μάνου Χατζηδάκη
ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ Δημήτρη Παπαδημητρίου
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
Παναγιώτη Καλαντζόπουλου
ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΛΙΓΑΚΙ ΟΥΡΑΝΟ
Γιάννη Πάριου
ΤΑ ΣΜΥΡΝΕΊ'ΚΑ
Παντελή Θαλασσινού
ΑΣΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ
Σωκράτη Μάλαμα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Νίκου Ζιώγαλα
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Μίκη Θεοδωράκη
ΒΡΕΧΕΙ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ
Μίκη Θεοδωράκη
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Μίκη Θεοδωράκη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 
Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ
ΟΜΟΡΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΑΝΕ ΛΙΓΑΚΙ ΥΠΟΝΗ 
ΤΟ 'ΞΕΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΥ ΦΥΓΕΙΣ 
ΜΕ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΤΟ ΡΕΜΑ 
ΜΗΝ ΜΟΥ ΞΑΝΑΦΥΓΕΙΣ ΠΙΑ 
ΠΑΜΕ ΤΣΑΡΚΑ 
ΤΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ ΓΙΟΣ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΑΝΙΑ 
ΣΑΝ ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 
ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
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Παρασκευή 24 Ιουλίου | 22:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,
Πλατεία Προφήτη Ηλία 
Λαϊκή βραδιά
Μια ευχάριστη λαϊκή βραδιά στην πλατεία του 
Προφήτη Ηλία θα μας χαρίσει το τοπικό συγ
κρότημα του Θεόδωρου Μπάρκα, μαζί του ο 
Αποστόλης Πιπέρας και Παύλος Παπανικο- 
λάου. Η κοινωνική στήριξη γίνεται πράξη στην το
πική μας κοινωνία αποδεικνύοντας πως στις 
δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, μόνο μέσα από τον 
εθελοντισμό και τη συνεργασία όλων μας μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του καιρού μας.

Τετάρτη 29 Ιουλίου | 21:00
Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου 
Μουσική βραδιά
Η πλατεία του Κρικέλλου υποδέχεται τα «Παι
διά του Ανέμου». Ο Μάκης, ο Μιχάλης και η 
Έλενα θα μας χαρίσουν ένα ευχάριστο βράδυ 
με τις μουσικές και τα τραγούδια τους κάνο- 
ντάς μας μια μεγάλη παρέα. Η κοινωνική στή
ριξη γίνεται πράξη στην τοπική μας κοινωνία 
αποδεικνύοντας πως στις δύσκολες στιγμές που 
βιώνουμε, μόνο μέσα από τον εθελοντισμό και τη 
συνεργασία όλων μας μπορούμε να αντιμετωπί
σουμε τις δυσκολίες του καιρού μας.

Σάββατο 25 Ιουλίου | 10:30
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα 
Τιμητική εκδήλωση
Εκδήλωση μνήμης για τον αγωνιστή της Επα
νάστασης του 1821, Αθανάσιο Καρπενησιώτη.

Τρίτη 28, Τετάρτη 29 Ιουλίου
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου 
2η Συνάντηση Φιλαρμονικών

Η πόλη μας με οικοδε
σπότη τη Φιλαρμονική του 
Δήμου Καρπενησίου υπο
δέχεται με μεγάλη χαρά 
τις Φιλαρμονικές Ορχή
στρες Καλαμαριάς -  Αιγι- 
νίου σε μια καλοκαιρινή 
μουσική συνάντηση στους 
δρόμους της πόλης. Την 
Τρίτη 28 Ιουλίου και 

ώρα 20:00 οι Φιλαρμονικές θα παρελάσουν 
γεμίζοντας ήχους και μελωδίες το κέντρο της 
πόλης μας. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 
21:00 στην Κεντρική Πλατεία θα πραγματο
ποιηθεί συναυλία των Φιλαρμονικών δημιουρ
γώντας μια ατμοσφαιρική νύχτα για όλους. Τη 
Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου 
Καρπενησίου διευθύνει η αρχιμουσικός Ευαγ
γελία Βάρσου. Τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες 
Καλαμαριάς- Αιγινίου διευθύνει ο αρχιμουσι
κός Γ ιάννης Κούκας.

Τετάρτη 29 Ιουλίου | 22:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου, Πλατεία
Προφήτη Ηλία
Βραδιά live στο "Ξωτικό”
Το συγκρότημα «ΚΟΝΤΡΑ tempo» με έντεχνο 
ξένο και ελληνικό ροκ θα μας ταξιδέψει με πα
λιές και νέες μουσικές επιτυχίες χαρίζοντάς 
μας ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Υπό την 
αιγίδα του καφέ “Το Ξωτικό”.

Παρασκευή 31 Ιουλίου | 22:00
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού 
Έντεχνο-Ελαφρολαϊκό live 
στο καφέ "Το Παραμύθι”
Το καφέ Παραμύθι στο Μεγάλο Χωριό σας 
προσκαλεί για ένα ευχάριστο βράδυ με έντε
χνη και ελαφρολαϊκή μουσική. Υπό την αιγίδα 
του καφέ “Το Παραμύθι”.

Σάββατο 1 Αυγούστου | 20:30
Τοπική Κοινότητα Καλεσμένου
4η Γιορτή Μούρου
Η Γιορτή Μούρου έχει γίνει πια θεσμός στα 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας. Το 
μούρο χαρακτηρίζει την περιοχή μας ως σπά
νιο είδος καρπού. Για το λόγο αυτό για τέταρτη 
συνεχή χρονιά στήνεται μια μεγάλη γιορτή 
στην πλατεία του Άη- Γ ιάννη στο Καλεσμένο, 
με παραδοσιακή ντόπια ορχήστρα, τοπικούς 
χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπε- 
νησίου και παραδοσιακά εδέσματα.

piccola
banda
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Σάββατο 1 Αυγούστου | 20:30
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου, Πλατεία 
Προφήτη Ηλία | 21:00 
Μουσική βραδιά

Ο αθλητικός σύλλογος ΑΙΟΛΟΣ 
γιορτάζει τα 30 χρόνια της πο
ρείας του στον χώρο του ποδο
σφαίρου διοργανώνοντας μια 
μεγάλη γιορτή στην πλατεία του 

Προφήτη Ηλία. Το συγκρότημα «Γυναικεία 
Υπόθεση» υπόσχεται να μας ξεσηκώσει με 
ένα μοναδικό τρόπο! Φαγητό, χορός και τρα
γούδι θα είναι οι πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Σάββατο 1 Αυγούστου | 20:30
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 
«Ξεφλουδίσματα» Καλαμποκιού
Ο Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση» 
πιστός στην παράδοση και τα έθιμα του τόπου 
μας αναβιώνει τα «ξεφλουδίσματα» καλαμπο
κιού σε μια μεγάλη γιορτή με ψητά καλαμπό
κια, αναπαράσταση συνηθειών και δρώμενα 
από παλιότερες εποχές.
Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αγίου Νικολάου 
«Η Αναγέννηση»

Κυριακή 2 Αυγούστου 21:00
Τοπική Κοινότητα Δομνίστας 
Συναυλία ‘Piccola Banda”
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καρπε
νησίου “Piccola Banda” θα χαρίσει μια μου
σική βραδιά με υπέροχες μελωδίες και 
τραγούδια στην όμορφη πλατεία της Δομνί
στας. Διευθύνει η αρχιμουσικός Ευαγγελία 
Βάρσου. Τραγούδι Τασούλα Ειρήνη.

Δευτέρα 3 Αυγούστου | 21:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου, 
Πεζόδρομος Κεντρικής Πλατείας 
Marshmallows Summer Party
Το Γλυκοπλαστείο ανάβει φωτιές... 
στον πεζόδρομο της Κεντρικής Πλατείας. Μας 
καλεί όλους να ψήσουμε νόστιμα ζαχαρωτά 
απολαμβάνοντας ένα φανταστικό θέαμα. Τις 
πύρινες ζαχαρωτές απολαύσεις θα απογει
ώσει ο Dj της πόλης μας Πάνος Καλοπίτας με 
καλοκαιρινές επιτυχίες προσφέροντας μια 
γλυκιά καλοκαιρινή βραδιά.

Τρίτη 4 Αυγούστου | 20:30
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού 
Συναυλία "Piccola Banda”
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καρπε
νησίου “Piccola Banda” θα χαρίσει μια μου
σική βραδιά με υπέροχες μελωδίες και 
τραγούδια στην όμορφη πλατεία του Μεγάλου 
Χωριού. Διευθύνει η αρχιμουσικός Ευαγγελία 
Βάρσου. Τραγούδι Τασούλα Ειρήνη.

Σάββατο 1 Αυγούστου | 20:30
Τοπική Κοινότητα Φουρνάς 
Γιορτή Χωριάτικης Πίτας
Ο Σύλλογος Γυναικών Φουρνάς σε συνεργα
σία με το Δήμο Καρπενησίου πραγματοποιεί 
για ακόμη μια χρονιά τη «Γιορτή χωριάτικης 
πίτας» στην πλατεία του χωριού. Νόστιμες 
πίτες με παραδοσιακό τρόπο παραγωγής θα 
απολαύσουν όσοι βρεθούν στη μεγάλη αυτή 
γιορτή και θα διασκεδάσουν με τραγούδια και 
χορούς από τη ζωντανή ορχήστρα.
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Τετάρτη 5 Αυγούστου | 20:30
Καρπενησίου - Ζηνοπούλου 
Street Party
Μια διαφορετική καλοκαιρινή νύχτα στον πεζό
δρομο της Ζηνοπούλου... ένα ξεχωριστό 
πάρτυ για νέους αλλά και για όσους αισθάνον
ται νέοι! Καλοκαιρινά cocktails θα προσφέ- 
ρονται σε όλους από ειδικούς bartenders που 
θα εντυπωσιάσουν με τις δροσερές δημιουρ
γίες τους. Καλοκαιρινές μουσικές επιτυχίες θα 
απογειώσουν τη βραδιά από τον Dj της πόλης 
μας Πάνο Καλοπήτα.



•m * ΓΙΟΡΤΕΣ§ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Σάββατο 8 Αυγούστου | 19:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου, Κεφαλόβρυσο

Μποτσάρεια
Με διαδραστικό τρόπο μεταλαμπαδεύουμε τις ιστορικές γνώσεις και εμπειρίες στις νεότερες γε
νιές, ενισχύοντας τη συμμετοχή των νέων και των δημοτών μας στα δρώμενα του τόπου μας. 
Αξιοποιούμε την ιστορία προς όφελός μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους του δημότες και 
επισκέπτες του Δήμου μας να αισθάνονται υπερήφανοι για τα κατορθώματα και τα πρόσωπα 
της Ιστορίας του Έθνους. Φέτος για πρώτη φορά, 192 χρόνια μετά τον θάνατο του Σουλιώτη 
ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, αναβιώνουμε την ιστορική Μάχη του Κεφαλόβρυσου και τον ηρωικό 
του θάνατο στον φυσικό του χώρο. Στην Αναπαράσταση θα λάβουν μέρος Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
και Φιλαρμονικές Ορχήστρες του τόπου μας και των όμορων Δήμων.

Πέμπτη 6 Αυγούστου | 21:00
Τοπική Κοινότητα Στάβλων 
Βραδιά Νεολαίας
Η καθιερωμένη συνάντηση των νέων της πε
ριοχής αλλά και όσων αισθάνονται νέοι θα 
πραγματοποιηθεί στους Στάβλους Ευρυτα
νίας. Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Σταβλιω- 
τών.

Πέμπτη 6 Αυγούστου | 22:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,
Πλατεία Προφήτη Ηλία 
Λαϊκή βραδιά στο «Ξωτικό»
Οι γνωστοί πια φίλοι Σοφία Τσέρου στο τρα
γούδι και ο Φώτης Τσέρτος στην κιθάρα θα 
τραγουδήσουν για μας ερμηνεύοντας με μονα
δικό τρόπο λαϊκά τραγούδια, αγαπημένα σε 
όλους. Υπό την αιγίδα του καφέ «Το Ξωτικό».
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Κυριακή 9 Αυγούστου | 12:00
Τοπική Κοινότητα Αγίας Βλαχέρνας 
River Party
Η «παραλία» της Αγίας Βλαχέρνας μας περιμένει όλους για να απολαύσουμε τα δροσερά νερά 
της. Ένα party διαφορετικό από τα συνηθισμένα με δυνατή μουσική και ατμόσφαιρα που παρα
πέμπει σε νησί. Υπό την αιγίδα της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Βλαχέρνας.

Κυριακή 9 Αυγούστου | 18:00
Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου 
Παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών
Τα παιδιά του χωριού έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν και να αναβιώσουν παιχνίδια από 
το παρελθόν. Για να θυμούνται οι παλιοί και 
μαθαίνουν οι νεότεροι... Υπό την αιγίδα του 
Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτανίας.

Κυριακή 9 Αυγούστου | 21:00
Τοπική Κοινότητα Βράχας 
Μουσική βραδιά
Ένα μουσικό βράδυ στην πλατεία της Βράχας, 
με απονομή τιμητικών διακρίσεων και συνάν
τηση των συγχωριανών.
Υπό την αιγίδα του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Βράχας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος».
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Δευτέρα 10 Αυγούστου | 17:00 
Τοπική Κοινότητα Βράχας 
Ημερίδα: "Πολιτιστικές δράσεις Λαϊκός Πο
λιτισμός”
Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Βράχας θα πραγ
ματοποιηθεί ημερίδα με θέμα το Λαϊκό Πολιτι
σμό ως μοχλό ανάπτυξης της τοπικής 
κοινωνίας. Εισηγητές: Ηλίας Ντζιώρας, Πα
νεπιστημιακός- Πρόεδρος Μουσειακού Κέν
τρου ΈΥΡΥΤΟΣ” - Αντιπρόεδρος 
Πανευρυτανικής Ένωσης: «Ο ρόλος των Πολι
τιστικών Συλλόγων», Γιάννα Χορμόβα , Γε
νική Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου: 
«Πολιτιστικοί χώροι», Σοφία Ζαλοκώστα, 
Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ: «Παραδοσιακές 
τέχνες- χειροτεχνίες μέσα από τις δράσεις Δια 
Βίου Μάθησης»
Υπό την αιγίδα του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Βράχας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος».

Δευτέρα 10 Αυγούστου | 21:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,
Αμφιθέατρο Βασικής Βιβλιοθήκης 
Παιδική Θεατρική Παράσταση
Ο Γιάννης Σταθόπουλος, συγγραφέας και σκη
νοθέτης του θεατρικού έργου ο «Στραβομανώ- 
λης», θα παρουσιάσει στο Αμφιθέταρο της 
Βασικής Βιβλιοθήκης την παράστασή του, με 
ηθοποιούς από την περιοχή μας. Είσοδος δω
ρεάν. Ευγενική προσφορά της θεατρικής ομά
δας του Γάννη Σταθόπουλου.

Τρίτη 11 Αυγούστου | 17:00 
Τοπική Κοινότητα Βράχας 
Εκπαιδευτικές και 
ψυχαγωγικές δράσεις 
για παιδιά
Τα παιδιά της Βράχας με μεράκι και φαντασία 
δημιουργούν, κατασκευάζουν και ψυχαγω
γούνται με την καθοδήγηση της Σίσυς και 
Φωτεινής.

Τρίτη 11 Αυγούστου | 20:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,
Πεζόδρομος Κεντρικής Πλατείας 
Βραδιά Παγωτού
Δε θα μπορούσε να λείπει από τις γιορτές μας 
ο πρωταγωνιστής του καλοκαιριού... το πα
γωτό. Το ζαχαροπλαστείο Fresh θα μας κερά- 
σει χειροποίητο παγωτό, προκαλώντας μας να 
δοκιμάσουμε τις 24 νέες γεύσεις του. Το Ράδιο
Καρπενήσι θα βρίσκεται __ ο ___*
εκεί με καλοκαιρινά τρα
γούδια που μας ανεβά- Τ Ι Μ Μ  ■

Τετάρτη 12 Αυγούστου | 21:00
Δημοτική Κοινότητα
Καρπενησίου
Rock, beer and hot dog
Το καφέ Retro και το κρεοπωλείο Μαυραγάνης 
στήνουν ένα πρωτότυπο street party. Ψητά 
λουκάνικα Καρπενησίου σε ψωμάκια προσφέ- 
ρονται και συνοδεύονται από διάφορα είδη 
μπύρας του καφέ R e tro . Το Ράδιο Καρπε
νήσι θα είναι εκεί με ροκ επιτυχίες. Υπό την αι
γίδα του καφέ Retro και του κρεοπωλείου 
αφών Μαυραγάνη.

Πέμπτη 13 Αυγούστου | 17:30
Τοπική Κοινότητα Δομνίστας 
Παιδική εκδήλωση
Στην πλατεία της Δομνίστας τα παιδιά του Παι
δαγωγικού Εργαστηρίου θα παρουσιάσουν:
1. “Ψάχνοντας στην Πυθωνία” , παιχνίδι-δρα- 
ματοποίηση. 2. “Τα μαγικά μαξιλάρια” , θεα
τρική παράσταση 3. Έκθεση με τις 
δημιουργίες τους. Η παρουσίαση του παρα
πάνω προγράμματος θα γίνει από τη δημι
ουργό της ιδέας, Αριάδνη Δάντε (Έφη 
Σαμαρτζοπάνου), και τη φίλη της, την Μαρία 
Αθ. Σάρρα.



Φ ΓΙΟΡΤΕΣ § ΔΑΣΟΥΣ·*”  ^  » W  ^  » A  r _ #  w  ^  r —#  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤ

-Τόσος 
ουρανός 

φεγγάρι μου 
πάλι τον ίδιο 

δρόμο 
επήρες; 
-Τον ίδιο 

αφού ακόμα 
δεν τον 
έμαθα

Παρασκευή 14 Αυγούστου | 22:00 
Τοπική Κοινότητα Κορυσχάδων 
Νύχτα με πανσέληνο
Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων θα μας γοητεύσει μουσικά με τους στίχους και τις μελωδίες του 
κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού. Πατώντας στους παραδοσιακούς ήχους της 
Κρήτης ακολουθεί ένα δικό του δρόμο, παίρνοντας δικαιωματικά τον τίτλο του τροβαδούρου της 
αγάπης. Θα ερμηνεύσει τραγούδια με πρωταγωνιστή το φεγγάρι με ένα μοναδικό τρ ό π ο .
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Πέμπτη 13 Αυγούστου | 21:00
Τοπική Κοινότητα Δομνίστας 
Μουσική βραδιά
Το λαϊκορεμπέτικο σχήμα “Free Group» 
θα διασκεδάσει τους ντόπιους αλλά και 
τους επισκέπτες του χωριού. Υπό την αι
γίδα του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνί
στας

Σάββατο 15 Αυγούστου | 23:30
Τοπική Κοινότητα Δομνίστας 
Χορός νεολαίας
Οι νέοι του χωριού θα δώσουν το καθιερωμένο 
τους ραντεβού στο προαύλιο του Πνευματικού 
Κέντρου και θα διασκεδάσουν μέχρι το πρωί. 
Υπό την αιγίδα του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δο- 
μνίστας

Πέμπτη 13 Αυγούστου | 22:00
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού | 22:00 
Έντεχνο live στο καφέ "Το Παραμύθι”
Μια όμορφη ατμοσφαιρική βραδιά με έντε
χνη μουσική και τραγούδια θα μας ταξιδέ
ψει στο χρόνο δημιουργώντας ευχάριστη 
διάθεση. Υπό την αιγίδα του cafe «Το Πα
ραμύθι».

Παρασκευή 14 Αυγούστου | 22:00
Τοπική Κοινότητα Βράχας 
Γιορτή Νεολαίας
Η καθιερωμένη συνάντηση των νέων της 
περιοχής αλλά και όσων αισθάνονται νέοι 
θα πραγματοποιηθεί στη Βράχα Φουρνάς. 
Υπό την αιγίδα του Εξωραϊστικού Συλλό
γου Βράχας «Η Μεταμόρφωση του Σωτή- 
ρος»

Παρασκευή 14 Αυγούστου | 21:00
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 
Γιορτή Πίτας
Ο Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η Αναγέν
νηση» για μια ακόμη χρονιά μας απογει
ώνει γαστρονομικά με τις παραδοσιακές 
πίτες. Ένα μεγάλο γλέντι με ζωντανή μου
σική, χορό, τραγούδι στήνεται στην πλα
τεία του χωριού για ντόπιους και 
επισκέπτες. Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση»

Παρασκευή 14 Αυγούστου | 10:00
Τοπική Κοινότητα Φουρνάς, Μεσοχώρι 
Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του στρα
τηγού Κατσιμήτρου.

Κυριακή 16 Αυγούστου | 9:00
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού, 
Λακκώματα Καλλιακούδας 
Εκδήλωση μνήμης για την ιστορική μάχη της 
Καλλιακούδας.

Κυριακή 16 Αυγούστου | 19:00
Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου 
2η Κρικελλιώτικη Γευσιγνωσία
Ο Σύλλογος Κρικελλιωτών Ευρυτανίας διοργα- 
νώνει για δεύτερη χρονιά βραδιά Κρικελλιώτι- 
κης Γευσιγνωσίας. Ο γνωστός chef Ηλίας 
Μαμαλάκης θα βρίσκεται στην πλατεία του 
Κρικέλλου για να παρουσιάσει νόστιμες συντα
γές με το μοναδικό του τρόπο. Υπό την αιγίδα 
του Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτανίας.

Κυριακή 16 Αυγούστου | 21:00
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού 
Βραδιά Τσίπουρου
Στον κήπο του λαογραφικού Μουσείου συναν
τιόμαστε για να απολαύσουμε μια καλοκαιρινή 
νύχτα σε ένα υπέροχο περιβάλλον με τσίπουρο 
αλλά και μουσική από τοπική ορχήστρα. Υπό 
την αιγίδα του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η 
Αγία Παρασκευή».
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Δευτέρα 17 Αυγούστου | 21:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου, Αμφιθέατρο Βασικής Βιβλιοθήκης 
Θέατρο ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης
“Το Θαύμα” του Αντώνη Δωριάδη από το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης. Ένα μονόπρακτο έργο βαθειά αν
θρώπινο και επαναστατικό. Ένας ύμνος για τη ζωή. Ένα ζευγάρι Ελλήνων μεταναστών, ο 
Άρης και η Εμμανουέλλα εγκαταλείπουν την πατρίδα, αναζητώντας τον παράδεισό τους στο Πα
ρίσι. Μόνοι, ολομόναχοι, δουλεύουν σκληρά για ένα καλύτερο αύριο. Όμως ένα απρόβλεπτο 
γεγονός, ανατρέπει τα σχέδιά τους. Η Εμμανουέλλα έχει φτάσει σε απόγνωση, δεν πιστεύει σε 
τίποτα πια. Είναι απελπισμένη. Ο Άρης συνεχίσει να πολεμάει, να αγωνίζεται, γιατί έτσι έχει 
μάθει. Η πάλη ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι ξεκινά. Γενική Είσοδος 10€, για παιδιά, ανέρ
γους, πολύτεκνους ειδική τιμή 5€. Υπό την αιγίδα του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης

Δευτέρα 17 Αυγούστου | 21:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου, Kasmir
Μουσική Βραδιά
“ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ”
Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον θα απολαύ
σουμε μουσικές και τραγούδια δίνοντας πα
ράλληλα ένα μήνυμα αλληλεγγύης και 
α νθρ ω π ιά ς . Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
«Μαζί για τον Συνάνθρωπο».

Τρίτη 18 Αυγούστου | 21:00
Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας 
Μουσική βραδιά
Ο Κώστας Καλαμίδας και η ορχήστρα του με 
κέφι και διάθεση θα μας χαρίσουν ένα βράδυ 
με παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές στην 
πλατεία της Αγίας Τριάδας. Η κοινωνική στή
ριξη γίνεται πράξη στην τοπική μας κοινωνία 
αποδεικνύοντας πως στις δύσκολες στιγμές 
που βιώνουμε, μόνο μέσα από τον εθελοντι
σμό και τη συνεργασία όλων μας μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του καιρού μας.



•m * ΓΙΟΡΤΕΣ§ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τρίτη 18 Αυγούστου | 20:00
Τοπική κοινότητα Αγίου Χα
ράλαμπου
Παιδική παράσταση Κα
ραγκιόζη
Τα παιδιά συγκεντρώνονται 
στην πλατεία του χωριού 
για να απολαύσουν τον αγα
πημένο σε όλους Καραγ
κιόζη. Υπό την αιγίδα των 

συλλόγων Απανταχού Αγιοχα- 
ραλαμπιτών.
Πέμπτη 20 Αυγούστου |

21:00
Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαρα- 

λάμπου 
Γ ιορτή πίτας - Λαϊκή βραδιά

Στηρίζοντας τις παραδόσεις του τόπου 
οι Αγιοχαραλαμπίτες αλλά και όλοι όσοι 

επιθυμούν θα απολαύσουν παραδοσιακές 
πίτες και θα γλεντήσουν με χορό και τραγούδι. 

Υπό την αιγίδα των συλλόγων Απανταχού Αγιοχαραλαμπι-
τών.

Παρασκευή 21 Αυγούστου | 22:00
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου,
Πλατεία Προφήτη Ηλία 
Ροκ βραδιά στο «Ξωτικό»
Μια ιδιαίτερη βραδιά μας υπόσχεται το καφέ «Ξωτικό» με ροκ ήχους που θα 
γεμίσουν την πλατεία του Προφήτη Ηλία, ξεσηκώνοντας το κοινό. Υπό την 
αιγίδα του καφέ «Το Ξωτικό».

Σάββατο 22 Αυγούστου | 21:00 
Κυριακή 23 Αυγούστου | 11:00
Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπου 
Διήμερο παραδοσιακό γλέντι
Υπό την αιγίδα των συλλόγων Απανταχού Αγιοχαραλαμπιτών.

Κυριακή 23 Αυγούστου | 21:00
Τοπική Κοινότητα Προυσού 
Μουσική βραδιά
Ανήμερα του εορτασμού της Παναγίας της Προυσιώτισσας τα “Παιδιά του 
Ανέμου” θα βρίσκονται στην πλατεία του Προυσού για να διασκεδάσουν 
όλους όσους θα βρίσκονται εκεί. Θα ερμηνεύσουν γνωστά τραγούδια δημι
ουργώντας μια μεγάλη παρέα.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

■Έκθεση φωτογραφίας, Εξωραϊστικός Σύλλογος Βράχας 
«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», 4- 20 Αυγούστου,
Βράχα

■Έκθεση ακουαρέλας, Εικαστικός Σύλλογος ΣΕΚΑΕ, 10
14 Αυγούστου, Μουσείο Κορυσχάδων

■ “Σπάνια βιβλία, σπάνιοι άνθρωποι”, Σύλλογος Προυσιω- 
τών, 10-23 Αυγούστου, Προυσός

■3η Έκθεση φωτογραφίας, Σύλλογος Κρικελλιωτών Ευρυ
τανίας, 20- 23 Αυγούστου, Κρίκελλο.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μουσικά σχήματα, τους καλλιτέχνες και δημι
ουργούς για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και έμπρακτη στή
ριξη στη διοργάνωση των Γ ιορτών Δάσους, δίνοντας το μήνυμα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και την αγάπη προς τον τόπο μας!
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