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Αγαπητοί φίλοι,
Γιορτές Δάσους, μία από τις μεγαλύτερες 
πολιτιστικές διοργανώσεις για τον τόπο 
μας. Έ ξι εβδομάδες πολιτισμού, ψυχαγω
γίας και διασκέδασης. Αναβιώνουμε πα
ραδόσεις και έθιμα, διοργανώνουμε 
συναυλίες, αναδεικνύουμε τα τοπικά μας 
προϊόντα, διασκεδάζουμε με μουσικές και 
χορό. Σας καλούμε όλους να ανακαλύψετε 
την ορεινή πλευρά του καλοκαιριού.

Νίκος Σουλιώτης
Δήμαρχος Καρπενησιού

Φίλες και φίλοι,
Για μια ακόμη χρονιά καταφέραμε να 
διοργανώσουμε τις Γιορτές Δάσους προ
βάλλοντας με προσιτό αλλά συγχρόνως 
ποιοτικό τρόπο τον ανεξάντλητο πλούτο 
του πολιτισμού και της παράδοσης του 
τόπου μας. Πιστεύοντας στη συνεργασία 
με εκπροσώπους συλλόγων και τοπικών 
κοινοτήτων αλλά και με τη συμμετοχή και 
στήριξη όλων σας, θα περάσουμε ένα από 
τα πιο όμορφα καλοκαίρια στα 965μ.

Σοφία Ζαλοκώστα
Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

M F 1  7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Κ Ε Α  Κεντρική πλατεία Καρπενησιού | Ώρα 21:00

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησιού ανοίγει την αυλαία 
των εκδηλώσεων με το καθιερωμένο φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών. Μια μεγάλη γιορτή, αφιερωμένη στην παράδοση, τη 
μουσική και το χορό, όπου θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρό
γραμμα χορών τόσο από τα δικά του χορευτικά τμήματα αλλά 
και από χορευτικές ομάδες διαφόρων περιοχών της Ελλάδας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ
Χώρος ΚΔΑΠ ΜΕΑ | Ώρα 18:00

Κατασκευάζουμε πολύχρωμους ανεμόμυλους στον εξωτερικό 
χώρο του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ανεμώνη». Η δραστηριότητα είναι 
ανοιχτή για παιδιά και άτομα με αναπηρίες.
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
TAMTA
Κεντρική πλατεία Καρπενησιού | Ώρα 21:00

Το πιο λαμπερό πρόσωπο της ελληνικής μουσικής σκηνής, 
η Τάμτα, κάνει σταθμό την κεντρική πλατεία Καρπενησιού. 
Η διαχρονική pop τραγουδίστρια έρχεται με ανεβαστική 
διάθεση και «θα αλλάξει στυλ, ρυθμό και διαθέσεις» στην 
πόλη μας. Η όμορφη κριτής του X- FACTOR θα τραγουδή
σει για μικρούς και μεγάλους σε καλοκαιρινούς ρυθμούς!
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ΤΡΙΤΗ

[ ■ V S  ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ
Τ.Κ. Χελιδόνας | Ώρα 21:00 

Κ Η  Παραδοσιακές συνταγές με βάση την ποταμίσια πέ
στροφα και παρουσίαση της χρηστικότητας του νερόμυ
λου κα ί TCOV αλωνιών. Υπό την αιγίδα του συλλόγου Χελιδονιωτών
Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος».

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
PICCOLA BANDA
Κεντρική Πλατεία Καρπενησιού | Ώρα 21:00

Η ορχήστρα της φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησιού Pic- 
cola Banda μας ταξιδεύει μουσικά μέσα από γνωστές ελληνι
κές μελωδίες. Διευθύνει η αρχιμουσικός Ευαγγελία Βάρσου. 
Τραγούδι: Ειρήνη Τασούλα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DECOUPAGE
Καφέ Βάλσαμο | Ώρα 18:30
Με απλά υλικά και φαντασία στολίζουμε αντικείμενα, 
περνώντας ένα δημιουργικό απόγευμα.
Υπό την αιγίδα του φιλανθρωπικού συλλόγου Ευρυτανίας 

«Μαζί για τον συνάνθρωπο».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Παυλόπουλου | Ώρα 21:00
Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, 
με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και τραγού
δια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Δεν έχουν ΤΣΙΠρΑ πάνω τους»
Αμφιθέατρο Βασικής Βιβλιοθήκης | Ώρα 21:00

Η πρώτη μετεκλογική επιθεώρηση των Γιώργου Κωνσταντίνου 
& Ντίνου Σπυρόπουλου. Μια επίκαιρη σατιρική επιθεώρηση 
που σχολιάζει με γνήσιο καυστικό και ξεκαρδιστικό ύφος την 
πολιτική επικαιρότητα της χώρας μας. Ένα απολαυστικό έργο 
με άφθονο γέλιο, χορό και πολύ τραγούδι, πλαισιωμένα με ένα 
15μελή θίασο καταξιωμένων κωμικών.
Πρωταγωνιστούν:
Στάθης Ψάλτης Ιωάννα Σάλμη
Μιχάλης Μόσιος Τίσσα Βασιλάκη
Μάρκος Λεζές
Πάνος Σταθακόπουλος Τραγουδούν:
Ντίνος Σπυρόπουλος Σοφία Βόσσου
Χριστίνα Ψάλτη Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Προπώληση εισιτηρίων (Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησιού, 
τηλ. 223021227): 10€
Γενική είσοδος: 15€ | Μειωμένα: 10€
Υπό την αιγίδα της εταιρείας «Θεατρικές Επιχειρήσεις, ΑΦΟΙ ΤΑΓΛΡΗ ΟΕ».

5η ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥΡΟΥ
Τ.Κ. Καλεσμένου | Ώρα 21:00

Μια γιορτή - θεσμός πια για τα πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου μας. Το μούρο χαρακτηρίζει την περιοχή μας ως 
σπάνιο είδος καρπού. Για το λόγο αυτό, για 5η χρονιά, 
στήνεται ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία του Άη Γιάννη 
στο Καλεσμένο.
Ο Γιώργος Δημητρόπουλος στο κλαρίνο και η Αγάθη
στο τραγούδι θα μας διασκεδάσουν με γνωστά δημοτικά 
και λαϊκά τραγούδια.

ϋ ΐ ϊ ΐ
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ΣΑΒΒΑΤΟ

f V J l  ΓΙΟΡΤΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
K L k iJ  Τ.Κ. Φουρνάς | Ώρα 21:00

ΙΟΥΛΙΟΥ

Για ακόμα μία χρονιά, ο Σύλλογος Γυναικών Δ.Ε. Φουρνάς, σε 
συνεργασία με το Δήμο Καρπενησιού, πραγματοποιεί μια μεγάλη 
γαστρονομική γιορτή στην πλατεία του χωριού. Νόστιμες πίτες με 
παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και γλυκά θα κεραστούν σε 
όλους. Ζωντανή παραδοσιακή μουσική θα διασκεδάσει τους 
παρευρισκόμενους ντόπιους και επισκέπτες.

«ΞΕΦΛΟΥΑΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου | Ώρα 20:30
Ο Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση», πιστός στην πα
ράδοση και τα έθιμα του τόπου μας, αναβιώνει τα «ξεφλουδί- 
σματα» καλαμποκιού σε μια μεγάλη γιορτή με ψητά καλαμπόκια, 
αναπαράσταση συνηθειών και δρώμενα από παλιότερες εποχές.
Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση».

ENERGYduaBilon**
KARPENISSI

Καρπενήσι | Ώρα 9:30

Ο Δήμος Καρπενησιού, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Ελ
ληνική Ομοσπονδία Τριάθλου (Ε.ΟΤΡΙ.) και η Energy Races 
συνδιοργανώνουν τον αγώνα διάθλου ‘‘Energy Duathlon 
Karpenissi” στην πόλη του Καρπενησιού. Το μεγαλύτερο αθλη
τικό γεγονός του καλοκαιριού με αγώνες τρεξίματος και ποδη
λασίας, τόσο για έμπειρους και καταξιωμένους αθλητές, όσο 
και για ερασιτέχνες. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να συμμε- 
τάσχουν σε αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή του Καρπενησιού 
καθώς θα διεξαχθούν διάφορες κατηγορίες αγώνων.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ - ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Πλατεία Προφήτη Ηλία | 21:00

ΑΦΛΗΤΙΚΟΐ ΧΥΛΑΟΓΟί
Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ

Ε τ ή σ ι α ς  X » P * C

Ο αθλητικός σύλλογος 
ΑΙΟΛΟΣ διοργανώνει 
και φέτος μια μεγάλη 
γιορτή στην πλατεία 
του Προφήτη Ηλία. Οι 
γνωστοί καλλιτέχνες 
στο δημοτικό τραγούδι 
Χαρά Βέρρα, Νεκτά
ριος Κοκκώνης και 
Γιώργος Βελισσάρης 
θα ξεσηκώσουν όσους 
βρεθούν εκεί με ένα 
παραδοσιακό και 
λαϊκό γλέντι.
Υπό την αιγίδα του
Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ Καρπενησιού.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
PICCOLA BANDA m
Τ.Κ. Βουτύρου | Ώρα 21:00

Στο γραφικό χωριό Βουτύρο, η ορχήστρα της φιλαρμονικής 
του Δήμου Καρπενησιού Piccola Banda μας ταξιδεύει μου
σικά μέσα από γνωστές ελληνικές μελωδίες και τραγούδια. 
Διευθύνει η αρχιμουσικός Ευαγγελία Βάρσου.
Τραγούδι: Ειρήνη Τασούλα. ΊΡ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ \

____ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ

PICCOLA BANDA pccota
h an d a ΒΕΙ

Τ.Κ. Μικρού Χωριού Ώρα 21:00 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Στην όμορφη πλατεία του Μικρού Χωριού, η ορχήστρα της φι
λαρμονικής του Δήμου Καρπενησιού Piccola Banda μας ταξιδεύει 
μουσικά μέσα από γνωστές ελληνικές μελωδίες και τραγούδια. 
Διευθύνει η αρχιμουσικός Ευαγγελία Βάρσου.
Τραγούδι: Ειρήνη Τασούλα.
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LIVE PARTY
Πεζόδρομος Κοσμά Αιτωλού | Ώρα 21:00

Μια διαφορετική καλοκαιρινή νύχτα στον πεζόδρομο της Κοσμά 
Αιτωλού. Ο Αποστολής, ο Μάκης και ο Στέλιος θα τραγουδή
σουν έντεχνες, ροκ αλλά και λαϊκές επιτυχίες για όλους εμάς που 
θα βρεθούμε στο γραφικό κέντρο της πόλης μας.

ΛΑΪΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Νοστίμου | Ώρα 21:00

Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας, με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Κεντρική Πλατεία Καρπενησιού | Ώρα 21:00

Ο Σύλλογος Ποντίων 
Ευόσμου μας επισκέ
πτεται για να μας πα
ρουσιάσει χορούς και 
μουσική από τα μέρη 
της Μικράς Ασίας.
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ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

5ος ΕΥΡΥΤΑΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Τ.Κ. Κρικέλλου | Ώρα 16:00

Ο Σύλλογος Κρικελλιωτών Εν Αθήναις «Ο Άγιος Νι
κόλαος», σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο Κρι
κέλλου του Δήμου Καρπενησιού και το σύλλογο 
Μαραθωνοδρόμων Τελμησσός Ν. Μάκρης - Μαραθώ- 
νος , υπό την αιγίδα του Δήμου Καρπενησιού και την 
ΕΟΣΛΜΑ-Υ διοργανώνουν τον 5ο Ευρυτάνειο Δρόμο 
στο Κρίκελλο Ευρυτανίας. Ο αγώνας θα περιέχει 19,5 
χλμ δρόμου και 1000 μέτρα για παιδιά.

ΤΑ Π ΑΤΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ
Κεντρική Πλατεία Καρπενησιού | Ώρα 11:00

Με πρωτοβουλία του φιλανθρωπικού συλλόγου 
Ευρυτανίας «Μαζί για τον συνάνθρωπο» οι μι
κροί φίλοι συγκεντρώνονται στο παρκάκι της 
κεντρικής πλατείας για ένα δημιουργικό πρωινό 
με ζωγραφική και διαγωνισμούς.
Υπό την αιγίδα του φιλανθρωπικού συλλόγου Ευρυτανίας 
«Μαζί για τον συνάνθρωπο».
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-̂boxing PARTY της ΑΛΑΚ
Πειραϊκή Πατραϊκή | Ώρα 20:30

Για πρώτη φορά, σχεδόν μετά από 20 χρόνια, 
η Πειραϊκή Πατραϊκή ανοίγει ξανά τις πόρτες της!
Ένα party με show αυτοκινήτων, επίδειξη και αγώνες 
kick boxing από αθλητές του συλλόγου tae kwon do 
Ευρυτανίας αλλά και πολλή μουσική και φαγητό. Έμ
πειροι οδηγοί θα κάνουν ένα drift show που για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, γίνεται σε κλειστό χώρο. Ένα ξε
χωριστό party με μουσική που θα επιλέξουν για όλους 
εμάς που θα βρεθούμε εκεί, γνωστοί καλλιτέχνες.
Θα υπάρξει δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο που θα ακο
λουθεί την εξής διαδρομή: Πειραϊκή - Περιοχή Ευρυτάνων - 
Προφήτης Ηλίας - Κεντρική Πλατεία - Περιοχή Νεράιδα. 
Είσοδος: 15€ με δωρεάν το πρώτο ποτό.
Υπό την αιγίδα του Λήμου Καρπενησιού.

ΒΡΑΔΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Τ.Κ. Στάβλων | Ώρα 21:00

Η καθιερωμένη συνάντηση των νέων της περιοχής 
αλλά και όσων αισθάνονται νέοι, θα πραγματοποι
ηθεί στους Στάβλους Ευρυτανίας.
Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Σταβλιωτών.
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

«ΜΠΟΤΣΑΡΕΙΑ 2016»
Καρπενήσι | Ώρα 19:00

Ο Δήμος Καρπενησιού σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ενορίας Ευρυτάνων Αγίων «Ο Μάρκος Μπό- 
τσαρης», στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων προς 
τιμήν του Σουλιώτη ήρωα Μάρκου Μπότσαρη θα πραγμα
τοποιήσει πομπή σε κεντρικό δρόμο της πόλης που θα κα
ταλήγει στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη (κεντρική 
πλατεία Καρπενησιού) με τη συμμετοχή Φιλαρμονικών και 
Πολιτιστικών Συλλόγων. Θα ακολουθήσει συναυλία από 
το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής «Διονύσιος Σολωμός».

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
Κεφαλόβρυσο | Ώρα 19:45

Για δεύτερη χρονιά, 193 έτη μετά το 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 αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

■Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησιού | Πρωί 
Ενημερωτική ομιλία των υπευθύνων του ΚΕΔΜΟΠ στο Γενικό 
Νοσοκομείο Καρπενησιού σχετικά με τη μεταμόσχευση του 
μυελού των οστών.

■Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Καρπενησιού | Απόγευμα 
Ενημέρωση και διανομή έντυπου υλικού σχετικά με τη μεταμό
σχευση του μυελού των οστών και παράλληλα δειγματοληψία 
για πιθανούς δότες μυελού των οστών.
Φιλανθρωπικός αγώνας στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο 
Καρπενησιού. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο ΚΕΔΜΟΠ. 
Τιμή εισιτηρίου 5€.
Υπό την αιγίδα του αθλητικού συλλόγου ΠΛΚ και του ΚΕΑΜΟΠ.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«Η γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσμου 
Λέμε όχι στο ρατσισμό»
Τ.Κ. Στάβλων | Ώρα 21:00
Μια σύγχρονη διαδραστική ταινία για τους μικρούς μας 
φίλους. Τα παιδιά θα εφοδιαστούν με ασύρματα τηλεχειρι
στήρια όπου με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών θα 
συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της ταινίας.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ - ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΛΑΣΗ
Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού - Άγιος Αθανάσιος | Ώρα 21:00

Μια ξεχωριστή μουσική 
βραδιά με τον Γιώργο 
Σαρρή (γνωστό ως 
πρώην «Ζιγκ Ζαγκ») και 
τη Λουκία Βαλάση. Με 
τραγούδια μεγάλων συν
θετών αλλά και τραγού
δια λαϊκά, ρεμπέτικα και 
παραδοσιακά, ο Γιώργος 
Σαρρής και η Λουκία μας 
υπόσχονται ένα καλοκαι
ρινό μεγάλο γλέντι μέχρι 
τις πρωινές ώρες.
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Ένα πρωτότυπο και άριστο θεατρικό κείμενο που τιμά και 
προβάλλει τη λαϊκή μας παράδοση. Μια κωμωδία με πλού
σια στοιχεία επίκαιρης πολιτικής σάτιρας χωρίς ακρότητες 
και στοιχεία ηθογραφικά.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
Τ.Κ. Κλειτσού, πλατεία Μεσοχωριού | Ώρα 20:30 
Στην πλατεία του χωριού, ο Σύλλογος Γυναικών Φουρνάς 
προσκαλεί τους μικρούς φίλους να παρακολουθήσουν 
μια παράσταση καραγκιόζη.
Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Γυναικών Δ.Ε. Φουρνάς.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«Άγρια ζώα της Ελλάδας»
Τ.Κ. Στενώματος | 21:00
Μια σύγχρονη διαδραστική ταινία για τους μικρούς μας 
φίλους. Τα παιδιά θα εφοδιαστούν με ασύρματα τηλεχει
ριστήρια όπου με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών 
θα συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της ταινίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Ανιάδας | Ώρα 21:00
Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας, με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.
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To street party του καλοκαιριού που περιμένουν πια όλοι! Απολαμ
βάνουμε μια δροσερή καλοκαιρινή νύχτα στον πεζόδρομο της Ζη- 
νοπούλου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της διασκέδασης.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Τ.Κ. Φουρνάς | Ώρα 19:00

Ένα παιδικό εργαστήρι θα στηθεί στην πλατεία της 
Φουρνάς δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να κατα
σκευάσουν χειροτεχνίες και ξύλινες δημιουργίες.
Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Γυναικών Δ.Ε. Φουρνάς.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«Μαθαίνω να αγαπώ τον άνθρωπο»
Τ.Κ. Δομνίστας | Ώρα 21:00
Μια σύγχρονη διαδραστική ταινία για τους μικρούς μας 
φίλους. Τα παιδιά θα εφοδιαστούν με ασύρματα τηλεχειρι
στήρια όπου με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών θα 
συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της ταινίας.
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Τ.Κ. Κλειτσού, πλατεία Μεσοχωριού | Ώρα 19:00

ΠΕΜΠΤΗ

11
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ένα παιδικό εργαστήρι θα στηθεί στην πλατεία του Με
σοχωριού Κλειτσού δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα 
να κατασκευάσουν χειροτεχνίες και ξύλινες δημιουργίες
Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Γυναικών Δ.Ε. Φουρνάς.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Τ.Κ. Αγίας Τριάδας | Ώρα 21:00
Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας, με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Κλαυσίου | Ώρα 21:00

Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας, με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.

ΛΑΪΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Συγκρέλου | Ώρα 21:00
Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας, με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.

«ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΕΙΑ 2016»
Τ.Κ. Κλειτσού, Μεσοχώρι | Ώρα 10:00

Εκδήλωση τιμής με ονομα
σία πλατείας στον Κλει- 
τσιώτη Στρατηγό 
Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, 
Θεία Λειτουργία, επιμνη
μόσυνη δέηση, ομιλίες. Συ
ναυλίες με καταξιωμένους 
Κλειτσιώτες καλλιτέχνες 
που διαπρέπουν στην Ελ
λάδα και στο εξωτερικό με 
γνωστά ελληνικά και παρα
δοσιακά τραγούδια.

13
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



RIVER PARTY
Τ.Κ. Αγίας Βλαχέρνας | 12:00

Η «παραλία» της Αγίας Βλαχέρνας μας περιμένει όλους για να απο
λαύσουμε τα δροσερά νερά της. Ένα party διαφορετικό από τα συ
νηθισμένα με δυνατή μουσική που παραπέμπει σε νησί.

ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου | Ώρα 21:00

Ο Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση» για μια ακόμη χρο
νιά μας απογειώνει γαστρονομικά με τις παραδοσιακές πίτες. Ένα 
μεγάλο γλέντι με ζωντανή μουσική, χορό, τραγούδι στήνεται στην 
πλατεία του χωριού για ντόπιους και επισκέπτες.
Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση».

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
River Art | Ώρα 21:00
Ο φιλανθρωπικός σύλλογος Ευρυτανίας «Μαζί για τον συνάν
θρωπο» διοργανώνει μια βραδιά με τραγούδι και χορό κάτω το φως 
του φεγγαριού, όπως ταιριάζει στις καλοκαιρινές νύχτες.
Είσοδος 5€.
Υπό την αιγίδα του φιλανθρωπικού συλλόγου Ευρυτανίας «Μαζί για τον συνάνθρωπο».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Πετραλώνων | Ώρα 21:00
Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας, με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.
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ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ
Τ.Κ. Αγίας Βλαχέρνας | Ώρα 20:00

Ανήμερα του εορτασμού της Παναγίας, οι γυναίκες του 
χωριού θα προσφέρουν παραδοσιακά γλυκά στην πλατεία 
Αμπελιών σε μια γιορτή γαστρονομίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Δομιανών | Ώρα 21:00

Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας, με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Ασπροπύργου | Ώρα 21:00

Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.

4Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τ.Κ. Κρικέλλου

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτανίας.
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Το πιο δυναμικό νεανικό δίδυμο της ελληνικής μουσικής σκηνής θα 
βρίσκεται κοντά μας, στην πλατεία του Προφήτη Ηλία, χαρίζοντάς 
μας μία μοναδική συναυλία. Η δυναμική τους πάνω στη σκηνή θα 
μας απογειώσει με τις μουσικές και χορευτικές τους επιλογές.
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BARBEQUE NIGHT
Καλλιθέα | Ώρα 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

17
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησιού σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Γυναικών Ευρυτανίας στήνουν μια βραδιά BBQ απολαμ
βάνοντας τη θέα από το καλύτερο σημείο της πόλης κάτω 
από το φως του φεγγαριού, με χορό και τραγούδι από τη 
ζωντανή ορχήστρα ντόπιων καλλιτεχνών.

ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΙΡΕΛΑΠΑΧΟΥ
Τ.Κ. Κορυσχάδων | 21:00
Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και ακορντεονίστα Μιρέλα Πάχου 
θα μας γοητεύσει μουσικά με τους στίχους και τις μελωδίες του 
ακορντεόν της κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης πανσελή- 
νου. Το χαμογελαστό κορίτσι που μέσα στο όνομά της κρύβονται 
νότες, θα μας χαρίσει μια αξέχαστη ατμοσφαιρική βραδιά στον 
προαύλιο χώρο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων.
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Η αγάπη ενός αγοριού και μιας μηλιάς που έχει μιλιά, ζωντανεύει 
πάνω στη σκηνή, μπολιασμένη με ελληνικά παραδοσιακά τραγού
δια. Τρεις ηθοποιοί αφηγούνται, τραγουδούν, χορεύουν, παίζουν 
ζωντανή μουσική και παρασύρουν στην ιστορία μικρούς αλλά και 
μεγάλους. Υπεόθονη παραγωγής: Μαίρη Ραζή.

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ || Τ.Κ. Αγίου Νικολάου | Ώρα 21:00 
Μια νύχτα διασκέδασης με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα θα απο
λαύσουμε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, τραγουδώντας και 
χορεύοντας μέχρι αργά το βράδυ.

2η ΓΙΟΡΤΗ ΨΗΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ
Τ.Κ. Αγίας Βλαχέρνας | Ώρα 13:00

Στην τοποθεσία Κεφαλόβρυσο «Βρυσκά» της Αγίας Βλαχέρνας 
η τοπική κοινότητα θα προσφέρει ψητές προβατίνες και θα 
ακολουθήσει γλέντι και χορός με παραδοσιακά τραγούδια.

1η ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ || Τ.Κ. Κρικέλλου | Ώρα 20:00
Για Ι'ΐ φορά διοργανώνεται μια γιορτή αφιερωμένη σε ένα από τα 
βασικά τοπικά μας προϊόντα, το μέλι. Θα διδαχτούμε τον τρόπο πα
ραγωγής μελιού, την παρασκευή κηρύθρας αλλά και θα απολαύ
σουμε προϊόντα με πρώτη ύλη το μέλι αλλά και φρέσκους 
λουκουμάδες.
Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Κρικελλιωτών Ευρυτανίας και Δήμος Καρπενησιού.

ΛΑΪΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ || Τ.Κ. Μουζίλου | Ώρα 21:00 
Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, 
με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και τραγού
δια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.
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1ΙΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BIBAIOY&  
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Τ.Κ. Μικρού Χωριού, Λαογραφικό 
Μουσείο Μικρού Χωριού | Ώρα 19:00 
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Λαογραφικού Μουσείου θα πραγ
ματοποιηθεί η παρουσίαση του βι
βλίου «Το χωριό που νίκησε το 
θάνατο» που πραγματεύεται την 
κατολίσθηση του Μικρού Χωριού 
Ευρυτανίας, καθώς και η προβολή 
του ομώνυμου ντοκιμαντέρ που 
έκανε πρεμιέρα φέτος στο Φεστι
βάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Την ταινία θα προλογίσει ο σκη
νοθέτης της, Νίκος Μεζερίδης.
Υπεύθυνος διοργάνωσης: Βαγγέλης Πλάκας, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΜΘ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ || Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους | Ώρα 21:00 
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 Αγιοχαραλαμπιτών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ || Τ.Κ. Παπαρουσίου | Ώρα 21:00 
Αναβιώνουμε και στηρίζουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου 
μας, με βραδιά αφιερωμένη σε παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια. Φαγητό, τραγούδι και χορός όπως παλιά.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ || Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού
Λακκώματα Καλλιακούδας | Ώρα 9:00
Εκδήλωση μνήμης για την μάχη της Καλλιακούδας.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Μικρού Χωριού, Παλαιό Μικρό Χωριό | 20:00 
Στην όμορφη πλατεία του Παλαιού Μικρού Χωριού, δίπλα 
στα δροσερά νερά των πηγών, απολαμβάνουμε παραδο
σιακά γλυκίσματα που θα μας κεράσει ο Σύλλογος Γυναι
κών Ευρυτανίας. Συνεχίζουμε τη βραδιά με ζωντανή 
μουσική και τραγούδι από το παρελθόν και το σήμερα.
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

M W V f l  ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το βράδυ της Δευτέρας γλεντάμε στην πλατεία του χωριού με πα
ραδοσιακή ορχήστρα και την Τρίτη μετά τη Θεία Λειτουργία, στο 
ξωκλήσι της Παναγίας της Προυσιώτισσας διασκεδάζουμε όπως
παλιά. Υπό την αιγίδα των συλλόγοιν Απανταχού Αγιοχαραλαμπιτών.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Τ.Κ. Προυσού | Ώρα 21:00

Ανήμερα του εορτασμού της Παναγίας της Προυσιώτισσας, 
ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι θα στηθεί στην πλατεία 
του χωριού για να διασκεδάσουμε όπως παλιά.

ΤΡΙΤΗ
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ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού | Ώρα 21:30

Σε ένα από τα ομορφότερα χωριά του Δήμου μας, στην 
πλατεία του Μεγάλου Χωριού, θα διασκεδάσουμε με 
τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Τ.Κ. Χελιδόνας | Ώρα 21:00

Δημοτική ορχήστρα εμπλουτισμένη αποκλειστικά από παραδο
σιακά όργανα με βάση τη λαογραφική - μουσική «ζυγιά» της 
Ευρυτανίας (κλαρίνο, βιολί, λαούτο και -το υπό εξαφάνιση- 
σαντούρι) και σε συνεργασία με παραδοσιακούς καραγκιοζο
παίχτες θα αναπαραστήσουμε ένα δημοτικό μουσικό ταξίδι 
βγαλμένο από τα πανηγύρια της πολυτάραχης και περήφανης 
Ευρυτανικής χώρας του «τότε».
Υπό την αιγίδα του συλλόγου Χελιδονιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος».
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29η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».

•5  - 7/8. Σεμινάριο ασφαλούς 
οδήγησης μοτοσυκλέτας.
•7  -10/8. Τουρνουά δηλωτής, στο 
καφέ «Παραμύθι» | Ώρα 11:00.
•8/8. Κατασκευές για παιδιά «Φτιά
χνοντας καλοκαιρινά στεφάνια από 
παλιά υφάσματα ή αλλιώς Το όνειρο 
του Γιόμο», στην αίθουσα Λαογραφι- 
κού Μουσείου | Ώρα 11:00.
•9  -13/8. Τουρνουά Τάβλι, 
στην αίθουσα Λαογραφικού 
Μουσείου | Ώρα 18:00.
•10/8. Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού 
για παιδιά, στον Αγιο Αθανάσιο | Ώρα 
11:00.

•  11/8. Συνάντηση μαθητριών 
Οικοκυρικής Σχολής, στον 
Αγιο Αθανάσιο | Ώρα 18:30.
•  12/8. Καλλιτεχνικό εργαστήρι 
έμπνευσης και δημιουργίας (σε προ
σωπικά αντικείμενα και αξεσουάρ), 
στο River Art | Ώρα 11:00.
•  17/8. Κήπος Λαογραφικού Μου
σείου. Βραδιά Τσίπουρου με παραδο
σιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Καρπενησιού. Ζωντανή 
μουσική υπό την αιγίδα του Δήμου 
Καρπενησιού | Ώρα 21:00.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ»
•26/7. Αναβίωση εθίμου τραγουδιών και 
χορού του Στέγκου.
•27/7. Αγώνας δρόμου προς τιμήν των 
πεσόντων Αμπλιανιτών.
•7  -13/8. Εβδομάδα δημιουργικής απα
σχόλησης & παιδικό εργαστήρι στο Λαο
γραφικό Μουσείο.
•13/8. Γιορτή Νεολαίας 2016.

Υπό την αιγίδα του Λήμου 
Καρπενησιού.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
•20/7. Πεζοπορία σε δασικά μονοπάτια. 
•7/8. Ο Ορειβατικός Σύλλογος διοργανώ- 
νει εκδρομή - πεζοπορία ακολουθώντας τη 
διαδρομή: Άγιος Γεώργιος Προυσού - 
Ψηλό γεφύρι - Μικρό Πανταβρέχει - 
Νερόμυλος Τόρνου - Καστανιά.
•11/8. Μουσικό Θέατρο από την
θεατρική ομάδα του ΕΟΣ
στο Σχολείο του χωριού. | Ώρα 20:00.
• 13/8. Η Πανευρυτανική Ένωση και ο 
Σύλλογος, συνδιοργανώνουν εκδήλωση 
στο Σχολείο. Θα γίνει παρουσίαση της έκ
δοσης των πρακτικών από την Ημερίδα 
που είχε πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο 
τον Αύγουστο του 2014.
• 15/8. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία. 
•16/8. Γιορτή νεολαίας.
• 17/8. Καστανιώτικο αντάμωμα 
στον Αγιο Δημήτριο.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΙΚΗΣ
•7/8. Ημερίδα με θέμα ‘Ή  Μυ- 
ρίκη στο χώρο και στο χρόνο \ 
Ιστορία και πολιτισμός” στο 
σχολείο, υπό την αιγίδα της 
Πανευρυτανικής Ένωσης. |
Ώρα 10.30.
•  10/8. Αγώνας δρόμου με την 
ονομασία «ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 
ΒΟΥΝΟΥ» μήκους 7,4 χιλ. με 
τόπο εκκίνησης τον Προφήτη 
Ηλία Μυρίκης και τερματισμό 
το ξωκλήσι της Αγίας Παρα
σκευής τον Άγιο Νικόλαο. Θα 
απονεμηθούν μετάλλια στους 
τρείς πρώτους και αναμνηστικά 
συμμετοχής στους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες. | Ώρα 9.00.

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

•  1/8. Μαθήματα παραδοσιακών 
ελληνικών χορών.
•1  -12/8. Παιδικό Εργαστήρι 
Δημιουργικής Απασχόλησης. 
Ώρα 11:00- 13:00.
•4/8. Εθελοντική δράση νέων. 
•5/8. Πεζοπορία σε δασικό 
τοπικό μονοπάτι.
•  10 - 14/8. Τουρνουά: Δηλωτής, 
ping pong και basket 3x3.
• 15/8. Παραδοσιακοί χοροί του 
χορευτικού ομίλου. Ώρα | 19:00. 
Χορός νεολαίας, Πνευματικό 
Κέντρο. Ώρα 23:00.
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«Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ»
•20/7. Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία και στη Μεγάλη 
Βρύση, κέρασμα και παραδοσιακό 
γλέντι (τρώμε ό,τι φέρνουμε, πί
νουμε ό,τι έχουμε).
•7/8. Πεζοπορία με όμορους συλλό
γους σε μονοπάτια και φαράγγια.
•8  -14/8. Προβολή ταινιών για 
όλους και δράσεις για παιδιά.

•  12/8. Σεμινάριο δασοπυρόσβεσης.
•  12/8. Μικρός εκπαιδευτικός περίπα
τος τρόπου περισυλλογής άγριων βο
τάνων, ρίγανης & τσαγιού και 
αναγνώριση κατάλληλων για τροφή 
άγριων χόρτων.
•  16/8. Αντάμωμα απανταχού Τορνιω- 
τών σε μια μουσικοχορευτική εκδή
λωση, στην Πλατεία | Ώρα 20:30.

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΣ 
«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ»

•1 - 20/8. Έκθεση φωτογραφίας με 
αυθεντικά έργα του φωτογράφου 
"ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΑΑΦΑ” στο πολιτι
στικό κέντρο.
•6/8. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώ- 
σεως του Σωτήρος Βράχας εκδηλώ
σεις πολιτισμού και παράδοσης.
•7  - 15/8. Εκπαιδευτικές δράσεις για 
παιδιά στο πολιτιστικό κέντρο.
•8/8. Παράσταση Καραγκιόζη.
•11 & 12/8. Ημερίδα με θέμα "Υπό 
τη σκέπη της Παναγίας - Δεκαπεν- 
ταύγουστος 2016". Θεομητορικές

γιορτές: "Η Παναγία στη ζωγραφική 
τέχνη, προσωνύμια της Παναγίας, η 
Παναγία στο δημοτικό και παραδο
σιακό τραγούδι".
•  13/8. Μουσική βραδιά με ζωντανή 
ορχήστρα στην πλατεία με:
-πάρτυ της νεολάιας, στα Αλώνια, 
-πάρτυ για τους μικρούς μας φίλους 
στην παιδική χαρά Βράχας.
•  18/8. Θρησκευτική και εκπαιδευ
τική εκδρομή Βράχα - Μοναστήρι 
Προυσού - Λαογραφικό Μουσείου 
Μεγάλου Χωριού - Κορυσχάδες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΩΝ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»

•16 -18/8. Παιδικό Καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι, στην πλατεία. Ώρα 10:30. 
•17/8. VIA FERRATA. Πρωινό 
δράσης και περιπέτειας.
Τιμή συμμετοχής 12,00€. | Ώρα 10:00
•  17/8. Αγία Παρασκευή. Βραδιά 
προβολής ταινίας για τους μικρούς 
μας φίλους. | Ώρα 20:30.
•  18/8. Γυναικείο απόγευμα... Συνάν
τηση γυναικών. | Ώρα 18:30.

•19/8. Πάρτυ νεολαίας.
•21/8. Έκθεση Ποιμενικής Ξυλογλυ
πτικής. Ανοικτή 11:00 - 14:00. & 
17:00 - 19:00.
•21/8. Αγία Παρασκεή. | Ώρα 20:00. 
Βραδιά Αστροφυσικής. Παρουσίαση 
με θέμα το Σύμπαν από τον Πρόεδρο 
Σ.Ε.Α.Φ & Γραμματέα Ε.Ε.Φ κ. Θ. 
Σμάνη.

Το πρόγραμμα t o j v  Γιορτών Δάσους εμπλουτίζεται συνεχώς 
με νέες εκδηλώσεις. Ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας: 
www.karpenissi.gr. - Ακολουθήστε μας στο facebook:
Δήμος Καρπενησιού / Municipality of Karpenissi/@authentikostoposzois.
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Διοργάνωση 
Δήμος Καρπενησιού 
ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ
Πληροφορίες: contact@karpenissi.gr, 
2237350043 , 2237021227.

Παραγωγή & Εκτύπωση: & Ευρυτανικά ΝΕΑ

mailto:contact@karpenissi.gr

