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ΗΗ  ΚΚρρααττιικκήή  ΟΟρρχχήήσσττρραα
ΑΑθθηηννώώνν  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά
σσττοο  ΚΚααρρππεεννήήσσιι

Παρασκευ� 21 �εκε�βρ�ου 2012 

ΤΤαα  ««Χριστουγεννι�-
τικα Κ�λαντα»»  ττοουυ
ΧΧΕΕΝΝΡΡΙΙΚΚ  ΑΑΛΛΜΜΠΠΡΡΕΕΧΧΤΤ
σσεε  ααφφ++γγηησσηη  ττοουυ  δδηη--
::οοφφιιλλοο..DD  ηηθθοοπποοιιοο..  
Γερ�σι�ου Γεννατ�

Αν#βου:ε το Χριστουγεννι#τικο �*ντρο σε -λεD τιD �η:οτικ*D 
Εν-τητεD, στηρ,ζου:ε πρ#ξειD αγ#πηD και αλληλεγγ.ηD, γευ-:αστε
παραδοσιακ# εδ*σ:ατα και συ::ετ*χου:ε σε ξεχωριστ# 
εορταστικ# δρ>:ενα. Το Καρπεν+σι και τα χωρι# :αD,
:αD περι:*νουν για :οναδικ*D χριστουγεννι#τικεD απολα.σειD

14 �εκε�βρ	ου 2012 - 12 Ιανουαρ	ου 2013

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕΛΙ�ΕΣ

ΓΓιιοορρττ����  ΧΧεειι����νναα

Το παγοδρόμιο και φέτος στο Καρπενήσι

ΑΑξξ**χχαασστταα  ΧΧρριισσττοο..γγεενννναα......  σστταα  ββοουυνν##  

ΤΤοο  ΕΕρργγαασσττ  ρριι  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιι��ττιικκοουυ
��σσοουυ// για 15 η:*ρεD
στην Κεντρικ+ Πλατε,α
Καρπενησ,ου

�
ΗΗ  ΣΣχχοολλ    ΜΜππααλλ��ττοουυ
ττοουυ  NNiikkoollaa  GGaabbrriieell  
παρουσι#ζει αποσπ#σ:ατα
απ- τον Καρυοθρα.στη
του Τσαϊκ-φσκυ

�
Εργαστ ρι Χριστουγεν-
νι�τικων Κουλουρι*ν και
Σοκολατο-ιδ*εD για :ικρο.D
και :εγ#λουD

�
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Ο Οργανισ.!8 Περιβ�λλοντο8 Πολιτισ.ο"
και Αθλητισ.ο" του ��.ου Καρπενησ ου, σε
πε σ.α των καιρ2ν, δ νει �.φαση στον πολιτι-
σ.! και δη.ιουργε  .ια γιορτιν� ατ.!σφαιρα
για !λου8. 

Αν�βου.ε το χριστουγεννι�τικο δ�ντρο σε
!λε8 τi8 �η.οτικ�8 Εν!τητε8, στηρ ζου.ε
πρ�ξει8 αγ�πη8 και αλληλεγγ"η8, τι.ο".ε
συ.πολ τε8 .α8 που προσ�φεραν .ε το δικ!
του8 τρ!πο στον τ!πο .α8. 

Προσκαλο".ε τον καθ�να και την καθε.ι�
ξεχωριστ� να γευτε  παραδοσιακ� εδ�σ.ατα
και να συ..ετ�χει σε εορταστικ� διαδραστικ�
δρ2.ενα, περι.�νου.ε του8 .ικρο"8 .α8 φ -
λου8 να κατασκευ�σουν τι8 δικ�8 του8 χρι-
στουγεννι�τικε8 δη.ιουργ ε8 και π�νω απ’ !-
λα προκαλο".ε .ικρο"8 και .εγ�λου8 να πα-
ρα.ε νουν !ρθιοι, δοκι.�ζοντα8 την τ"χη
του8 στο .εγ�λο παγοδρ!.ιο που θα στηθε 
στην Κεντρικ� Πλατε α Καρπενησ ου.

Τα Χριστο"γεννα ταιρι�ζουν πολ" στο
��.ο Καρπενησ ου αλλ� και ο ��.ο8 Καρ-
πενησ ου ταιρι�ζει στα Χριστο"γεννα. 

Ο τ!πο8 .α8 φορ�ει τα γιορτιν� του και
γ νεται ακ!.η πιο !.ορφο8, ακ!.η πι! πα-
ρα.υθ�νιο8. �σω8 γι’ αυτ!, να ευθ"νονται τα
χιονισ.�να βουν� .α8, τα γραφικ� χωρι�
.α8 και κυρ ω8 οι φιλ!ξενοι κ�τοικοι...

Οι Γιορτ�8 Χει.2να λοιπ!ν, .ε κεντρικ!
�ξονα τι8 η.�ρε8 των Χριστουγ�ννων, ε ναι
για !λου8 ε.�8 η κορ"φωση αυτ�8 τη8 επο-
χ�8. 

Προσκαλ2 !λου8 του8 δη.!τε8 και του8
επισκ�πτε8 .α8 να γ νουν .�ρο8 αυτ�8 τη8
ξεχωριστ�8 γιορτ�8 που ξεκιν� στο ��.ο
.α8 απ! τι8 14 �εκε.βρ ου.

Αγαπητο	 συ�πολ	τε�,
Φ	λε� και φ	λοι επισκ�πτε� του ���ου �α�,

Ο ��.αρχο8 Καρπενησ ου,
ΚΚ22σστταα88  ΜΜππαακκοογγιι��ννννηη88

Ο Πρ!εδρο8  του ΟΠΠΑ�ΗΚ,
ΠΠααννααγγιι22ττηη88  ΓΓιιααννννιι22ττηη88

Πρατ�ριο
Υγρ�ν Καυσ��ων

�ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22οο ΧΧλλ��  ΚΚααρρππεεννηησσ��οουυ  --  ΛΛαα����αα�� || ΤΗΛ: 2237025380

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛ. ΤΡΙΚΚΑΣ
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Το ΜΜεεγγ%%λλοο  ΠΠααγγοοδδρρ..<<ιιοο προ-
σκαλε- για δε0τερη χρονι% <ι-
κρο0F και <εγ%λουF επ-δοξουF
πατιν+ρ.
Η ΦΦιιλλααρρ<<οοννιικκ,,  ΟΟρρχχ,,σσττρραα  ττοουυ
��,,<<οουυ  ΚΚααρρππεεννηησσ--οουυ  πλη<<υρ--
ζει το κ+ντρο τηF π.ληF <ε χρι-
στουγεννι%τικεF <ελωδ-εF.
ΖΖοογγκκλλ++ρρ και ξξυυλλοοππ..δδααρροοιι
στ,νουν τη δικ, τουF γιορτ, και
<αF παρασ0ρουν στη <αγικ, 
ατ<.σφαιρα των 
Χριστουγ+ννων.
Το ΠΠααζζ%%ρριι  ΑΑγγ%%ππηηFF <αF καλε-
να προ<ηθευτο0<ε χειροπο-η-
τα χριστουγεννι%τικα στολ-δια
και ξεχωριστ% δ@ρα φτιαγ<+να
<ε <ερ%κι απ. τα παιδι% και τα

<+λη του ΚΚ++ννττρροουυ  ��ηη<<ιιοουυρργγιι--
κκ,,FF  ΑΑππαασσχχ..λληησσηηFF  ΠΠααιιδδιι@@νν  <<εε
ΑΑννααππηηρρ--αα (Κ�ΑΠ ΜΕΑ) του �,-
<ου Καρπενησ-ου «Ανε<@νη».
Στο ΖΖααχχααρρ++ννιιοο  ΠΠ%%γγκκοο <αF 
περι<+νουν οι ζαχαροπλ%στεF
τηF π.ληF <αF για να γευτο0<ε
δωρε%ν χριστουγεννι%τικα γλυ-
κ-σ<ατα εν@ στη ΖΖεεσσττ,,  ΓΓωωννιι%%,
ο Ε<πορικ.F Σ0λλογοF Καρπε-
νησ-ου <αF προσφ+ρει ζεστ.
κρασ- και τσ-πουρο. 
Οι <αθητ+F τηF Γ� Τ%ξηF του
Γενικο0 Λυκε-ου Καρπενησ-ου
<αF προ<ηθε0ουν <ε πενταν.-
στι<εF σσππιιττιικκ++FF  λλιιχχοουυδδιι++FF.

Με τη συ<<ετοχ, τηF σχολ,F χορο0
του NNiikkoollaa  GGaabbrriieell.

ΑΑνν%%ββοουυ<<εε  ττοο  ��++ννττρροο  σσττηηνν  ΠΠλλααττεε--αα  ττοουυ  χχωωρριιοο00
//ρραα  1199::0000
Χριστουγεννι%τικεF <ελωδ-εF απ. τη ΦΦιι--
λλααρρ<<οοννιικκ,,  ΟΟρρχχ,,σσττρραα  ττοουυ  ��,,<<οουυ  ΚΚααρρππεε--
ννηησσ--οουυ, δ@ρα για τουF <ικρο0F <αF φ--
λουF, παραδοσιακ% γλυκ-σ<ατα και %φθο-
νο τσ-πουρο και κρασ- για .λουF. ΖΖοογγκκλλ++ρρ
κκααιι  ΞΞυυλλοοππ..δδααρροοιι θα <αF εκπλ,ξουν <ε
<-α <οναδικ, παρ%σταση για .λουF. 

//ρραα  1100::0000

Στολ-ζου<ε την π.λη <αF
Τα παιδι% τηF Α� Τ%ξηF του 1ου �η<οτικο0 Σχολε-ου Καρπενησ-ου
στολ-ζουν τα Χριστουγεννι%τικα �+ντρα τηF Κεντρικ,F Πλατε-αF
τηF π.ληF <αF. ΜαF περι<+νουν .λουF για να τα βοηθ,σου<ε! 

Παρασκευ� 14 �εκε�βρ�ου 2012 
Κεντρικ� Πλατε�α Καρπενησ�ου

Σ�ββατο 15 �εκε�βρ�ου 2012 
Πλατε�α Μεγ�λου Χωριο"

ΣαF καλωσορ-ζου<ε στην
Πλατε-α των Χριστουγ+ννων

//ρραα::  2200::0000

ΗΗ  ΚΚεεννττρριικκήή  ΠΠλλααττεείίαα  γγεεμμίίζζεειι  φφωωςς�

�



�ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013/ Σελ�δε
 4 & 5

ΓΓιιοορρττέέςς
ΧΧεειιμμώώνναα

ΟΠΠΑ�ΗΚ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΚΚααρρππεεννηησσιι
Η ��ΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙ�Α ΤΟΥ �ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

PRESS

Το µεγάλο παγοδρόµιο µας περιµένει
Το παγοδρCQιο υπCσχεται σε QικροE[ και Qεγ/λου[ ατ@λειωτε[
Uρε[ διασκ@δαση[. Μη φοβ/στε αν δεν ξ@ρετε να πατιν/ρετε...
Υπ/ρχει βοAθεια!  :Qπειροι επιτηρητ@[ βρBσκονται στο χUρο για
να σα[ δεBξουν πω[ να «γλιστρ/τε» Qε /νεση π/νω στον π/γο.
ΑπC την ΠαρασκευA 14  εκεQβρBου 2012 QποροEQε Cλοι να φο-

ρ/Qε παγοπ@διλα στο κ@ντρο τη[ πCλη[ του ΚαρπενησBου!

ΛΛεειιττοουυρργγBBαα:  ΚαθηQεριν/, 11:00 – 23:00 (ανοιχτC και Cλε[ τι[ αρ-
γBε[) | ΤΤιιQQAA  εειισσιιττηηρρBBοουυ: 2,5 ευρU/15 λεπτ/, 5 ευρU/QισA Uρα,
8 ευρU/Uρα, 10 ευρU/Qι/Qιση Uρα & 12 ευρU/ηQ@ρα.

“ΕBναι εEνοια να γεννι@ται κανεB[,
:στω κι ω[ @να[ θ/Qνο[ στο χUQα σου…
Και το CνοQα Ελλ/δα, δεν εBναι λ@ξη, αλλ/ λCγο[·
?λε[ οι λ@ξει[ που ονοQ/ζουν το φω[.
Κι εBχε πAξει το φω[, κ’ εBχε γBνει το Q/ρQαρο.
Και εκλAθη[ εσE να Qπορ@σει[ το θαEQα.
Κ’ @καQε[ π/λι το Q/ρQαρο φω[.
Κ’ Aταν δεBχτε[ οδUν προ[ τα π/νω οι κολUνε[ σου...”

ΛειτουργBα Κ/τω απC την ΑκρCπολη
του ΝικηφCρου Βρεττ/κου

Κυριακ� 16 εκε!βρ�ου 2012 Παρασκευ� 21 εκε!βρ�ου 2012 
DDρραα::  2211::0000, ΣυνεδριακC Κ@ντρο ΚαρπενησBου

Τρ�τη 18 εκε!βρ�ου 2012 

Σαββατο 22 εκε!βρ�ου 2012 - Σαββατο 5 Ιανουαρ�ου 2013

Σαββατο 22 εκε!βρ�ου 2012

Τετ�ρτη 19 εκε!βρ�ου 2012 

Π�!πτη 20 εκε!βρ�ου 2012 

100 χρ+νια απ+ τη γ�ννηση
του Νικηφ+ρου Βρεττ�κου

DDρραα  1199::0000,,
ΣυνεδριακC
Κ@ντρο ΚαρπενησBου

DDρραα::  1199::0000,,  ΤοπικA ΚοινCτητα Κρικ@λλου
ΑΑνν//ββοουυQQεε  ττοο    @@ννττρροο στην ΠλατεBα του χωριοE. Χριστουγεννι/τικε[ 
QελωδBε[, δUρα για του[ QικροE[ Qα[ φBλου[, και /φθονο τσBπουρο
και κρασB για Cλου[.

Η εξαBσια ποιητικA σEνθεση, ΛΛεειιττοουυρργγBBαα  ΚΚ//ττωω  ααππCC  ττηηνν  ΑΑκκρρCCπποολληη, @γινε οπτι-
κοακουστικA δηQιουργBα απC τον Σαρ/ντο Σακελλ/κο. Η  ηQCσια ΚεντρικA
ΒιβλιοθAκη ΚαρπενησBου και ο  AQο[ ΚαρπενησBου, Qε αφορQA τα 100 χρCνια
απC τη γ@ννηση του ΝΝιικκηηφφCCρροουυ  ΒΒρρεεττττ//κκοουυ σα[ την παρουσι/ζουν.

DDρραα  1199::0000, ΤοπικA ΚοινCτητα ΠρουσοE 
ΑΑνν//ββοουυQQεε  ττοο    @@ννττρροο στην πλατεBα του χωριοE. Χριστουγεννι/τικε[ QελωδBε[, 
δUρα για του[ QικροE[ Qα[ φBλου[, και /φθονο τσBπουρο και κρασB για Cλου[. 

DDρραα::  2200::4455, ΣυνεδριακC Κ@ντρο ΚαρπενησBου
ΚΚααρρυυοοθθρρααEEσσττηη[[..  Η ΣχολA Μπαλ@του του NNiiccoollaa  GGaabbrriieell
παρουσι/ζει Qια QοναδικA χριστουγεννι/τικη παρ/σταση, Qε
αποσπ/σQατα απC το @ργο του ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ ΚαρυοθραEστη[.

DDρραα::  1199::0000,, ΤοπικA ΚοινCτητα ΑγBα[ Τρι/δα[
ΑΑνν//ββοουυQQεε  ττοο    @@ννττρροο στην πλατεBα του χωριοE. Χριστουγεν-
νι/τικε[ QελωδBε[, δUρα για του[ QικροE[ Qα[ φBλου[, και 
/φθονο τσBπουρο και κρασB για Cλου[.

Η ΚΚρρααττιικκAA  ΟΟρρχχAAσσττρραα
ΑΑθθηηννUUνν για πρUτη φορ/
στην εβδοQηντ/χρονη
ιστορBα τη[ εQφανBζεται
στο ΚαρπενAσι. 

ΜBα ξεχωριστA χρι-
στουγεννι/τικη συναυλBα
σε δEο Q@ρη:

1ο Q@ρο[. 
ΑΑφφιι@@ρρωωQQαα  σστταα  220000

χχρρCCννιιαα  ααππCC  ττηηνν  γγ@@ννννηησσηη
ττοουυ  ΚΚααρρCCλλοουυ  ΝΝττBBκκεενν[[..
Με τη σEQπραξη του δη-
QοφιλοE[ ηθοποιοE ΓΓεε--
ρρ//σσιιQQοουυ  ΓΓεεννννααττ//, πα-
ρουσι/ζεται το @ργο του
ΓερQανοE Συνθ@τη ΧΧΕΕΝΝ--
ΡΡΙΙΚΚ  ΑΑΛΛΜΜΠΠΡΡΕΕΧΧΤΤ  ««ΧΧρριι--
σσττοουυγγεεννννιι//ττιικκαα
ΚΚ//λλαανντταα»», βασισQ@νο στο
πασBγνωστο οQUνυQο
QυθιστCρηQα του Κ/ρο-

λου ΝτBκεν[.
2ο Q@ρο[.
ΚΚααρρυυοοθθρρααEEσσττηη[[
Παρουσι/ζονται δηQο-

φιλA αποσπ/σQατα απC
το πλ@ον καθιερωQ@νο
για την περBοδο των Χρι-
στουγ@ννων Qπαλ@το του
ΠΠΙΙΟΟΤΤΡΡ  ΙΙΛΛΙΙΤΤΣΣ  ΤΤΣΣΑΑΪΪΚΚΟΟΦΦ--
ΣΣΚΚΥΥ, ΚΚααρρθθοοθθρρ//υυσσττηη[[.
(ΣουBτα απC το Qπαλ@το «Κα-
ρυοθραEστη[», @ργο 71a)

ΜουσικA διεEθυνση
ΑΑννδδρρ@@αα[[  ΤΤσσεελλBBκκαα[[

Κρατικ� Ορχ�στρα Αθην,ν

Ο  AQο[ ΚαρπενησBου δανεBστηκε απC τα
ξωτικ/ και τι[ νερ/ιδε[ του  /σου[ το ΞEλι-
νο Σπιτ/κι του[ και το Qετ@φερε στην Κεντρι-
κA ΠλατεBα ΚαρπενησBου. Μ@σα σε αυτC, οι
QικροB Qα[ φBλοι QποροEν, κ/θε Q@ρα, να

συQQετ@χουν σε @να ξεχωριστC οικολογικC
εργαστAρι, σαν εκεBνα που υπ/ρχουν τη νE-
χτα κρυφ/ Q@σα στο δ/σο[. ΑξBζει να τo
επισκεφθεBτε! ΕπιQ@λεια: ΦΦωωττεειιννAA    εεδδοοEEσσηη,,
ΣΣBBσσυυ  ΚΚυυλλεερρττζζAA  

DDρραα::  1111::0000--1144::0000  &&  1177::0000--2211::0000  ||  ΚΚεεννττρριικκAA  ΠΠλλααττεεBBαα  ΚΚααρρππεεννηησσBBοουυ

ΤΤοο  ΕΕρργγαασσττAAρριι  ττοουυ  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιι//ττιικκοουυ    //σσοουυ[[

DDρραα::  1188::0000, ΤοπικA ΚοινCτητα Φουρν/ 
ΑΑνν//ββοουυQQεε  ττοο    @@ννττρροο στην ΠλατεBα του χωριοE. Ο 9γιο[ ΒασBλη[
υπC του[ Aχου[ χριστουγεννι/τικη[ QουσικA[, Qοιρ/ζει δUρα
στου[ QικροE[ Qα[ φBλου[. Ο ΣEλλογο[ ΓυναικUν  ηQοτικA[ Ε-
νCτητα[ Φουρν/ θα Qα[ προσφ@ρει παραδοσιακ/ γλυκBσQατα,
ζεστοE[ λουκουQ/δε[, /φθονο τσBπουρο και κρασB. Και Qια @κ-
πληξη θα περιQ@νει QικροE[ και Qεγ/λου[...

DDρραα::  1199::0000, ΤοπικA ΚοινCτητα ΑγBου Νικολ/ου 
ΑΑνν//ββοουυQQεε  ττοο    @@ννττρροο στην ΠλατεBα του χωριοE. Χριστουγεννι/τι-
κε[ QελωδBε[ απC τη ΦιλαρQονικA ΟρχAστρα του  AQου Καρπε-
νησBου, δUρα για του[ QικροE[ Qα[ φBλου[, παραδοσιακ/ γλυκB-
σQατα, χειροποBητε[ πBτε[, ζεστ/ κ/στανα και /φθονο τσBπουρο
και κρασB για Cλου[. ΑπC τον ΠολιτιστικC ΣEλλογο ΑγBου Νικολ/-
ου «Η Αναγ@ννηση».



Γρ*φουDε τιN ευχ2N
DαN και τιN αφ3νουDε να
πετ*ξουν ψηλ*. Εκατο-
ντ*δεN φαναρ*κια θα γε-
D4σουν τον ουραν5 Dε
φωN, στ2λνονταN παντο7
το D3νυDα τηN αγ*πηN
και τηN ελπ4δαN, αλλ* και

τη δικ3 DαN προσωπικ3
ευχ3 κι επιθυD4α.

Μαζ4 DαN και η ΧΧοορρωω--
δδ44αα  ττοουυ  11οουυ  ΓΓυυDDνναασσ44οουυ
Καρπενησ4ου Dε Παρα-
δοσιακ* Κ*λαντα και Χρι-
στουγεννι*τικεN Μουσι-
κ2N. �ιε7θυνση Χορωδ4αN: ΤΤ**--

σσοοNN  ΗΗλλιι55πποουυλλοοNN

Το ΜΜεεγγ**λλοο  ΚΚοουυττ44  ττηηNN
ΑΑγγ**ππηηNN περιD2νει τουN
Dικρο7N DαN φ4λουN να
του δHσουν τα παλι*
τουN παιχν4δια, για να τα
χαρ4σει σε *λλα παιδ*κια
που 2χουν αν*γκη. 

Σε περ4πτωση κακο-
καιρ4αN θα οριστε4 ν2α η-
DεροDην4α για την εκδ3-
λωση. ΤουN Dικρο7N δη-
D5τεN/επισκ2πτεN θα
πρ2πει να συνοδε7ουν ε-
ν3λικεN, προκειD2νου να
αν*ψουν αυτο4 τα ιπτ*Dε-
να φαναρ*κια.
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ΠΠ22DDππττηη  2277  --  ΣΣ**ββββααττοο  2299
��εεκκεεDDββρρ44οουυ  22001122,,  
66ρραα::  1177::0000--2200::0000,,  
Καρπεν3σι
ΚΚοοιιννωωννιικκ55  ΠΠααννττοοππωωλλεε44οο

ΠΠααιιχχνν44δδιιαα  ΑΑγγ**ππηηNN
Φ2τοN 5λα τα παιδ*κια θα 2-
χουν δHρο κ*τω απ5 το δ2-
ντρο τουN. Ο �3DοN Καρπε-
νησ4ου στηρ4ζει τηN οικογ2-
νειεN που 2χουν αν*γκη και
περιD2νει τουN γονε4N να
διαλ2ξουν το δHρο των παι-
διHν τουN, D2σω τηN Κοινω-
νικ3N �οD3N Παιχν4δια Αγ*-
πηN.

ΠΠ22DDππττηη    2277  ��εεκκεεDDββρρ44οουυ
22001122,,  66ρραα  1188::0000
Καρπεν3σι
ΑΑ44θθοουυσσαα  ΚΚΑΑΠΠΗΗ

ΕΕρργγαασσττ33ρριι
ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιι**ττιικκωωνν
ΚΚοουυλλοουυρριιHHνν
Ο Σ7λλογοN ΓυναικHν 
Ευρυταν4αN καλε4 τουN 
Dικρο7N επ4δοξουN ζαχαρο-
πλ*στεN να φτι*ξουν 5λοι
Dαζ4 χριστουγεννι*τικα κου-
λουρ*κια. (Για παιδι* απ5 3
2ωN 12 ετHν).

ΠΠααρραασσκκεευυ33  2288  ��εεκκεεDDββρρ44οουυ
22001122,,  66ρραα  1188::0000..
ΚΚεεννττρριικκ33  ΠΠλλααττεε44αα
ΚΚααρρππεεννηησσ44οουυ

ΜΜοουυσσιικκ33  σσττηηνν  ΠΠ55λληη
Μουσικ2N Επιλογ2N απ5
τουN παραγωγο7N του 
ΡΡΑΑ��ΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ

ΣΣ**ββββααττοο  2299  ��εεκκεεDDββρρ44οουυ
22001122,,  66ρραα::  1177::0000
ΦΦοουυρρνν**

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιι**ττιικκοο
ΜΜοουυσσιικκοοκκιιννηηττιικκ55
ΕΕρργγαασσττ33ρριι
1να Dοναδικ5 Χριστουγεν-
νι*τικο απ5γευDα για τουN
Dικρο7N δηD5τεN και επισκ2-
πτεN DαN, Dε Μουσικ* Παι-

χν4δια, Χριστουγεννι*τικεN
Κατασκευ2N, Τραγουδοπαι-
χν4δι και *λλεN πολλ2N εκ-
πλ3ξειN. 

ΚΚυυρριιαακκ33  3300  ��εεκκεεDDββρρ44οουυ
22001122,,    66ρραα::  1188::0000
Καρπεν3σι
33οο ��ηηDDοοττιικκ55  ΣΣχχοολλεε44οο

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιι**ττιικκοο  
ΜΜοουυσσιικκοοκκιιννηηττιικκ55
ΕΕρργγαασσττ33ρριι
1να Dοναδικ5 Χριστουγεν-
νι*τικο απ5γευDα για τουN
Dικρο7N �ηD5τεN και επι-
σκ2πτεN DαN, Dε Μουσικ*
Παιχν4δια, Χριστουγεννι*τι-
κεN Κατασκευ2N, Τραγουδο-
παιχν4δι και *λλεN πολλ2N
εκπλ3ξειN. Με τη στ3ριξη
του Συλλ5γου Γον2ων και
ΚηδεD5νων 3ου �ηDοτικο7
Σχολε4ου - 3ου Νηπιαγωγε4ου
Ειδικο7 Σχολε4ου Καρ/σ4ου.

��εευυττ22ρραα    3311  ��εεκκεεDDββρρ44οουυ
22001122,,  66ρραα::  1122::0000
ΚΚεεννττρριικκ33  ΠΠλλααττεε44αα
ΚΚααρρππεεννηησσ44οουυ

Το Καρπεν�σι 
υποδ�χεται τον �γιο
Βασ�λη και του#
φ�λου# του
Ο 0γιοN Βασ4ληN Dοιρ*ζει
δHρα και φωτογραφ4ζεται
Dε τουN Dικρο7N DαN φ4-
λουN. Χριστουγεννι*τικεN φι-
γο7ρεN πα4ζουν Dαζ4 DαN σε
2να χριστουγεννι*τικο υπα4-
θριο πανηγ7ρι και DαN προ-
σκαλο7ν στο δικ5 τουN πα-
ραDυθ2νιο κ5σDο, ενH η Φι-
λαρDονικ3 Ορχ3στρα του
�3Dου Καρπενησ4ου γεD4ζει
το κ2ντρο τηN π5ληN Dε
πρωτοχρονι*τικεN Dελω-
δ4εN. Το παγοδρ5Dιο 5πωN
κ*θε D2ρα, DαN περιD2νει. 

Σε περ4πτωση κακοκαιρ4αN
η εκδ3λωση θα πραγDατο-
ποιηθε4 στο Συνεδριακ5 Κ2-
ντρο.

Κυριακ� 23 	εκε�βρ�ου 2012 
66ρραα::  1199::3300,,  ΣΣυυννεεδδρριιαακκ55  ΚΚ22ννττρροο  ΚΚααρρππεεννηησσ44οουυ

Μια υπ2ροχη βραδι*,
αφιερωD2νη στουN αρι-
στε7σαντεN Dαθητ2N των
ΓυDνασ4ων και Λυκε4ων
του �3Dου Καρπενησ4ου,
αλλ* και σε συDπολ4τεN
DαN που 2χουν προσφ2-
ρει Dε τον δικ5 τουN τρ5-
πο στον τ5πο DαN. 

Η ΦιλαρDονικ3 Ορχ3-
στρα του �3Dου Καρπε-
νησ4ου Dε  γνωστ2N χρι-
στουγεννι*τικεN Dελω-
δ4εN και Dουσικ2N του κ5-
σDου, δηDιουργε4 Dια ο-

νειρικ3 ατD5σφαιρα, πα-
ρασ7ρονταN DαN να βιH-
σουDε το Πνε7Dα των

Χριστουγ2ννων. 
Μουσικ3 �ιε7θυνση
ΕΕυυααγγγγεελλ44αα  ΒΒ**ρρσσοουυ

To πνε&�α των Χριστουγ�ννων 

	ευτ�ρα 24 - Κυριακ� 30 	εκε�βρ�ου 2012

ΨΨηηφφ44ζζοουυDDεε  ττοονν  κκααλλ77ττεερροο  εεοορρτταασσττιικκ55  δδιι**κκοοσσDDοο
Καθ2ναN Dπορε4 να ψηφ4ζει D2σω facebook στη σελ4δα του �3Dου Καρπενησ4ου
και D2σω ραδιοφHνου, τηλεφωνHνταN και στ2λνονταN e-mail στιN ζωνταν2N εκπο-
Dπ2N του Ρ*διο Καρπεν3σι απ5 24 2ωN 30 �εκεDβρ4ου 2012, τον καλ7τερο εορτα-
στικ5 δι*κοσDο των καταστηD*των που βρ4σκονται σε 5λεN τιN �ηDοτικ2N Εν5τη-
τεN του �3Dου Καρπενησ4ου.

	ευτ�ρα 24  	εκε�βρ�ου 2012
66ρραα::  1199::0000,,  ΚΚεεννττρριικκ33  ΠΠλλααττεε44αα  ΚΚααρρππεεννηησσ44οουυ

Η Ν&χτα των Ευχ'ν

ΤΤεεττ**ρρττηη  2266  ��εεκκεεDDββρρ44οουυ  22001122..  66ρραα::  1177::0000,,  ΚΚρρ44κκεελλλλοο
Χριστουγεννι�τικο Μουσικοκινητικ% Εργαστ�ρι

1να Dοναδικ5 Χριστουγεννι*τικο απ5γευDα για τουN Dικρο7N δηD5τεN και επισκ2πτεN DαN Dε 
Μουσικ* Παιχν4δια, Χριστουγεννι*τικεN Κατασκευ2N, Τραγουδοπαιχν4δι και *λλεN πολλ2N εκπλ3ξειN. 



ΠΠFFWWππττηη    33  ΙΙααννοουυααρρHHοουυ  22001133  ||  JJρραα  1188::0000..
ΚΚεεννττρριικκGG  ΠΠλλααττεεHHαα  ΚΚααρρππεεννηησσHHοουυ

ΜΜοουυσσιικκGG  σσττηηνν  ΠΠIIλληη
ΜουσικFa επιλογFa απI τουa
παραγωγοKa του ΡΡΑΑ**ΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ.   
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ΤΤεεττ77ρρττηη  22  ΙΙααννοουυααρρHHοουυ  22001133
JJρραα::  1199::0000, ΚαρπενGσι, ΑΑHHθθοουυσσαα  ΚΚΑΑΠΠΗΗ

ΣΣοοκκοολλααττοο--ιιδδFFεεaa  γγιιαα  
ΜΜεεγγ77λλοουυaa  ααλλλλ77
κκααιι  ΜΜιικκρροοKKaa
Η σοκολ7τα τα ΧριστοKγεννα Fχει την τιWητι-
κGa τηa. Γι’ αυτI λοιπIν, ο ζαχαροπλ7στηa τηa
πIληa Wαa, ΚΚ[[σσττααaa  ΑΑζζαακκ77aa,, Wαa WαθαHνει Iλα
τα Wυστικ7 τηa. Aνα WHνι σεWιν7ριο, πολλFa
WικρFa συWβουλFa και ακIWη περισσIτερεa
ιδFεa για το π[a να χρησιWοποιοKWε τη σοκο-
λ7τα και φυσικ7 π[a να την καταναλ[νουWε....

ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝ66ΝΝΙΙΑΑΣΣ

 !"#$%
&'()*+,-#

&$(./'0'%1.2+3454'
6789%:;

ΣΣ77ββββααττοο  1122  ΙΙααννοουυααρρHHοουυ  22001133,,  JJρραα  ::  2211::0000
ΣΣυυννεεδδρριιαακκII  ΚΚFFννττρροο  ΚΚααρρππεεννηησσHHοουυ

ΗΗ  WWιικκρροοKKλλαα  ηη  φφεελλ77χχαα  ηη  ΓΓιιοουυλλααλλ77WW

**εευυττFFρραα  77  ΙΙααννοουυααρρHHοουυ  22001133, JJρραα  1111::0000
**ηηWWααρρχχεεHHοο  ΚΚααρρππεεννηησσHHοουυ  

ΒΒρρ77ββεευυσσηη  ΚΚααλλKKττεερροουυ  ΕΕοορρτταασσττιικκοοKK  **ιι77κκοοσσWWοουυ

ΣΣααββββααττοο  55  ΙΙααννοουυααρρHHοουυ  22001133,,  66ρραα::  1199::0000
ΚΚεεννττρριικκGG  ΠΠλλααττεεHHαα  ΚΚααρρππεεννηησσHHοουυ

CChhrriissttmmaass  ddjj  sseett
ΓιορτινG ατWIσφαιρα Wε πολλG WουσικG
στο κFντρο τηa πIληa. DDjj  FFllookk

ΠΠααρραασσκκεευυGG  44  ΙΙααννοουυααρρHHοουυ  22001133
JJρραα  1188::0000,,  ΚαρπενGσι
ΚΚFFννττρροο  **ηηWWιιοουυρργγιικκGGaa  ΑΑππαασσχχIIλληησσηηaa
ΠΠααιιδδιι[[νν  **GGWWοουυ  ΚΚααρρππεεννηησσHHοουυ

ΕΕρργγαασσττGGρριι  
ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιι77ττιικκωωνν
ΚΚαατταασσκκεευυ[[νν
Με τη βοGθεια του ΚFντρου *ηWιουρ-
γικGa ΑπασχIλησηa Παιδι[ν του *G-
Wου ΚαρπενησHου, οι WικροH Wαa φHλοι
θα Fχουν την ευκαιρHα να δηWιουργG-
σουν τη δικG τουa χχρριισσττοουυγγεεννννιι77ττιικκηη
κκαατταασσκκεευυGG (για παιδι7 6-12 ετ[ν).

ΕπιβραβεKουWε τουa κατα-
στηWατ7ρχεa που συWWετεH-
χαν και αυτοH Wε τον τρIπο
τουa στη δηWιουργHα τηa εορ-

ταστικGa ατWIσφαιραa στο
*GWο Wαa. Ο *GWοa Καρπε-
νησHου θα απονεHWει τιWητικ7
βραβεHα για τα τρHα καλKτερα

στολισWFνα καταστGWατα, που
εσεHa θα Fχετε επιλFξει Wε την
ψGφο σαa.

Η θεατρικG οW7δα του ΠολιτιστικοK ΣυλλIγου
ΚαρπενησHου παρουσι7ζει το Fργο του ΝHκου Πε-
ρFλη “Η WικροKλα η φελ7χα η Γιουλαλ7W”.
Ο ΝHκοa ΠερFληa εHναι συγγραφFαa και σκηνοθF-
τηa, απI τουa σηWαντικIτερουa τηa σKγχρονηa
θεατρικGa ζωGa του τIπου Wαa. “Η WικροKλα η Φε-
λ7χα η Γιουλαλ7W” Wε την πρ[τη Wατι7 Wοι7ζει Wε
Fργο ευαHσθητο και τρυφερI. Και εHναι, αφοK Iλη η
ιστορHα ξεκιν7 τρι7ντα χρIνια πριν, Iταν οι Gρωεa
σχεδIν παιδι7 ακIWα Fδωσαν το λIγο τουa, δFθη-
καν Wε υπIσχεση τιWGa WεταξK τουa να συναντη-
θοKν ξαν7 τIσα χρIνια Wετ7 “στο Fκτο εκ δεξι[ν
παγκ7κι, καθ[a βλFπουWε το κFντρο ΚρIνοa, αρ-
χHζονταa απI το κFντρο ΚρIνοa”. ΑυτG  η νεανικG
παρIρWηση απI 7λλουa λησWονιFται. @λλουa I-
Wωa τουa σηWαδεKει τη ζωG. Κ7θε σκFψη και κ7θε
κHνησG τουa στο εξGa θα γHνεται Wε αφορWG και

σκοπI αυτG τη συν7ντηση. ΕκεH ακριβ[a εHναι που
η τρυφερIτητα και ο λυρισWIa υποχωροKν Wπρο-
στ7 σε Fναν ωWI, Fναν απροκ7λυπτο νατουραλι-
σWI. Eσοι θα π7νε σ’ αυτI το ραντεβοK εHναι αυτοH
που αγHασαν τα WFσα χ7ριν του σκοποK, που κοW-
W7τιασαν τα Iνειρα και την ψυχG τουa για χ7ρη του
«ΟΝΕΙΡΟΥ». Οι Gρωεa ωστIσο πουθεν7 δεν θα
WποροKσαWε να ποKWε Iτι γHνονται απεχθεHa και α-
νυπIφοροι στα W7τια Wαa, παρ7 τα ελαττ[Wατ7
τουa, γιατH η Wατι7 του συγγραφFα παραWFνει π7-
νω τουa γεW7τη συWπIνια. Για την κοινωνHα IWωa
που δηWιοKργησε και εξFθρεψε αυτοKa τουa αν-
θρ[πουa εHναι αWεHλικτη. Για τα λ7θη τουa δεν
φταHνε WIνο οι Hδιοι. Για τον ξεπεσWI τουa φταHει F-
να ολIκληρο σKστηWα που κουρFλιασε τα ευγενικ7
και τα αντικατFστησε Wε τη WHα και WοναδικG αξHα,
το χρGWα.

**ιιοορργγ77ννωωσσηη *GWοa ΚαρπενησHου
ΟργανισWIa Περιβ7λλοντοa, ΠολιτισWοK, ΑθλητισWοK *GWου ΚαρπενησHου
ΠληροφορHεa: contact@karpenissi.gr | 2237350043, 2237025110
ΠαραγωγG & ΕκτKπωση: ��Ευ ρυ τα νι κ� ΝΕΑ
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