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Το Καρπενήσι βρίσκεται στην πιο όμορφη
εποχή του. Φοράει τα γιορτινά του, γεμίζει στολίδια και φως σε κάθε γωνιά. Ξύλινα, μικρά σπιτάκια, που έχουν στηθεί στο κέντρο της
πλατείας γύρω από το στολισμένο, λαμπερό
έλατο με παραδοσιακά προϊόντα και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, ομορφαίνουν τις χριστουγεννιάτικες μέρες και νύχτες ταξιδεύοντάς
μας σε ένα παραμυθένιο σκηνικό… Τα πανέμορφα, γραφικά χωριά του Δήμου μας στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα, προσκαλώντας
μας να απολαύσουμε τη μοναδική φιλοξενία
τους. Ένα γιορτινό πρόγραμμα και φέτος για
όλους εμάς, που βρισκόμαστε εδώ αλλά και για
τους επισκέπτες μας. Βραδιές μουσικής, θεάτρου, παιδικά εργαστήρια, street parties, νύχτες
ευχών, κάλαντα και μουσικές από τη Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου μας, δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα τις Άγιες αυτές ημέρες. Ας
στείλουμε και φέτος το μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας από τον όμορφο τόπο μας.
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Αγαπητοί συμπολίτες,
Φίλες και φίλοι επισκέπτες του Δήμου μας,
Στην πιο αγαπημένη γιορτή του χρόνου, το
Καρπενήσι φοράει τα καλά του και προσκαλεί ντόπιους και επισκέπτες να γιορτάσουμε
όλοι μαζί τα φετινά Χριστούγεννα. Στολισμένοι δρόμοι, γιορτινές πλατείες, η μοσχοβολιά
της κανέλλας και του μελιού και νοσταλγικές
χριστουγεννιάτικες μελωδίες που πλημμυρίζουν τους δρόμους,
δημιουργούν ένα παραμυθένιο τοπίο με τη λάμψη και τη μαγεία των ημερών. Ένα μαγευτικό σκηνικό που θα απολαύσει ο
κάθε επισκέπτης του Δήμου μας. Ας μη λείψει το χαμόγελο από
κανένα παιδί. Ας μη λείψει η ζεστασιά από κανέναν συμπολίτη
μας. Ας νιώσουμε όλοι μαζί τη χαρά των Χριστουγέννων, που
είναι η ελπίδα, το νόημα των Χριστουγέννων, που είναι η
ειρήνη και την καρδιά των Χριστουγέννων, που είναι η
αγάπη!
Νίκος Σουλιώτης
Δήμαρχος Καρπενησίου
Φίλες και φίλοι,
Για μια ακόμη χρονιά καταφέραμε να διοργανώσουμε εκδηλώσεις με άρωμα Χριστουγέννων. Απολαμβάνουμε βραδιές μουσικής,
θεάτρου και κινηματογράφου, χορεύουμε
στα street parties, στέλνουμε ευχές με ιπτάμενα φαναράκια, γινόμαστε επίδοξοι ζαχαροπλάστες, επισκεπτόμαστε το εργαστήρι των ξωτικών και τα
ξύλινα σπιτάκια στην κεντρική πλατεία της πόλης μας! Η
ομορφιά της φύσης και η ζεστασιά των ανθρώπων σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις που ετοιμάσαμε σας προσκαλούν
και σας προκαλούν να μας επισκεφτείτε και να γίνουμε όλοι
μέρος της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής μας.
Σοφία Ζαλοκώστα
Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ
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Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου |19:30

Ανάβουμε το χριστουγεννιάτικο
δέντρο στο Καρπενήσι
Η πόλη μας ντύθηκε γιορτινά! Οι δρόμοι και τα
στενά γέμισαν φως! Οι Γιορτές Χειμώνα ξεκινούν στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου μας.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της,
είναι έτοιμο να λάμψει με την αντίστροφη μέτρηση από τον Δήμαρχο της πόλης.
Η δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου
Καρπενησίου συνοδεύει τις ευχές μικρών και
μεγάλων με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Τη χειμωνιάτικη νύχτα ζεσταίνει ο Εμπορικός
Σύλλογος Καρπενησίου κερνώντας μας κρασί
και τσίπουρο.
Για μια ακόμη χρονιά, το χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ «Ανεμώνη» θα
βρίσκεται εκεί με τις καλύτερες ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα.
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Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
Πολιτιστικός χώρος – καφέ "Βάλσαμο" | 18:00

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου Άγιος Νικόλαος |19:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Το πανέμορφο χωριό του Αγίου Νικολάου ανάβει το δέντρο
του και καλωσορίζει τις φετινές γιορτές με Χριστουγεννιάτικες
μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου μας. Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση», πιστός στην παράδοση, κερνάει παραδοσιακά γλυκίσματα, χειροποίητες πίτες, ζεστά κάστανα και τσίπουρο και ο Άγιος
Βασίλης μοιράζει τα δώρα του στους μικρούς φίλους.
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Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | 18:00
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Η μικτή χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και
Παραδοσιακών Οργάνων της Μητροπόλεως Καρπενησίου και η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακών οργάνων του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Σχηματαρίου,
παρουσιάζουν ύμνους των Χριστουγέννων και παραδοσιακά κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
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Σάββατο 17 Δεκεμβρίου Μεγάλο Χωριό |19:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τοπικά κεράσματα θα ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο έλατο στην
πλατεία του Μεγάλου Χωριού, στον απόλυτα τουριστικό προορισμό. Ένα παραμυθένιο σκηνικό σε ένα
από τα πιο γραφικά χωριά του δήμου μας.
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου Αγία Τριάδα |17:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Στο όμορφο και καταπράσινο χωριό της Αγίας Τριάδας δημιουργούμε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με φως
και χρώματα, όπως ταιριάζει στις ημέρες αυτές.

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου Προυσός |17:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Κάτω από το βλέμμα του Θεού, στον απόλυτα θρησκευτικό προορισμό της περιοχής μας, υποδεχόμαστε τα Χριστούγεννα δίνοντας το μήνυμα της αγάπης
και της αλληλεγγύης.
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Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |20:00
«Η Λίμνη των Κύκνων»
Η Σχολή μπαλέτου του Nicola Gabriel παρουσιάζει μια
χριστουγεννιάτικη εκδοχή της Λίμνης των Κύκνων. Με
στοιχεία από την πρώτη και τέταρτη πράξη του διασημότερου μπαλέτου όλων των εποχών και με την υπέροχη
μουσική του Tchaikovsky, ο Nicola Gabriel φτιάχνει το δικό
του χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Μια ιστορία χορού για
μικρούς και... μεγάλους που θα σας εκπλήξει.
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Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |19:00
«Ο μαγικός κόσμος του Σκρουτζ»
Θεατρική παράσταση με το Χάρη Ρώμα
Ο αγαπημένος μας δημοφιλής ηθοποιός, Χάρης
Ρώμας, πλαισιωμένος από μια ομάδα ταλαντούχων
ηθοποιών, ενσαρκώνει τον γνωστό ήρωα του Άγγλου
θεατρικού συγγραφέα, ο οποίος θεωρείται ένας από
τους κορυφαίους συγγραφείς όλων των εποχών.
Ένα σπουδαίο μήνυμα για μικρούς και μεγάλους από
την ιστορία του άπληστου Σκρουτζ ο οποίος μετά την
παρέμβαση των τριών πνευμάτων που του φανερώνουν την ασχήμια της ζωής του, μεταμορφώνεται σε
άνθρωπο καλοσυνάτο που θέλει να τα μοιράζεται
όλα με τους συνανθρώπους του.
Το μήνυμα του σπουδαίου Ντίκενς μοιάζει πιο επιτακτικό και απαραίτητο από ποτέ στους δύσκολους
καιρούς που ζούμε.

Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης
Χορογραφία: Φώτης Μεταξόπουλος
Ηθοποιοί: Κατερίνα Αναστασίου,
Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Μαρία Κοκολάκη
και Δημήτρης Κοράκης.
Κοστούμια: Σήλια Δεμίρη
Τραγούδι: Σωτήρης Τριάντης, Πέννυ Δεληγιάννη
Είσοδος: 5€
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Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
Βράχα |19:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βράχας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» διοργανώνει μια όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή ανάβοντας το στολισμένο
έλατο στην πλατεία του χωριού.
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |19:00
Θεατρική παράσταση
Το 2° Γυμνάσιο, με την καθοδήγηση της φιλολόγου
κ. Ξανθιώτη και τη θεατρική του ομάδα ανεβάζουν
το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σε μια παρωδία που
θα σας χαρίσει πολύ γέλιο.
Γιατί η αγάπη νικάει σε όλες τις εποχές…
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
Κλειτσός |17:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Στην όμορφη πλατεία του χωριού ανάβουμε παραδοσιακά το χριστουγεννιάτικο στολισμένο έλατο.
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, χειροποίητα γλυκά
και κεράσματα, δημιουργούν μια ζεστή ατμό-
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Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |20:00
«Το Πνεύμα των Χριστουγέννων»
Μια ιδιαίτερη βραδιά για τον Δήμο Καρπενησίου πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο. Η Φιλαρμονική
ορχήστρα πνευστών του Δήμου Καρπενησίου έχει
ετοιμάσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με μουσικές κινουμένων σχεδίων από ταινίες του Disney. Για μια ακόμα
χρονιά έχουμε επιλέξει τη βραδιά αυτή για να επιβραβεύσουμε τους αριστεύσαντες μαθητές των Γυμνασίων
και Λυκείων του δήμου μας, αλλά και συμπολίτες μας
που έχουν διακριθεί και προσφέρει με τον τρόπο του
ο καθένας στον τόπο μας. Αφήνουμε πίσω μας τη χρονιά που πέρασε με μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας…
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Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου - Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | 11:00-14:00 & 17:00-21:00

Το σπιτάκι των Ξωτικών στην κεντρική πλατεία περιμένει τους
μικρούς φίλους σε ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό εργαστήρι.
Face painting, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, κατασκευή
στολιδιών, δακτυλοζωγραφική αλλά και γράμμα στον Άγιο
Βασίλη.
Επιμέλεια: Φωτεινή Δεδούση, Σίσυ Κυλερτζή

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου |19:30
«Η νύχτα των ευχών»
Παραμονή Χριστουγέννων το κέντρο της πόλης γίνεται πιο
ατμοσφαιρικό και ο ουρανός γεμίζει ιπτάμενα φαναράκια. Σε
ένα ιδιαίτερο σκηνικό ανάβουμε το δικό μας φαναράκι, κάνουμε ευχές και τις αφήνουμε να πετάξουν ψηλά γεμίζοντας
τον καρπενησιώτικο ουρανό με μηνύματα αγάπης, ελπίδας
αλλά και προσωπικές επιθυμίες.
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Σάββατο 24 Δεκεμβρίου Κρίκελλο |18:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Ανάβουμε το δέντρο των Χριστουγέννων στην πανέμορφη πλατεία του Κρικέλλου ανταλλάσσοντας
ευχές, μοιράζοντας δώρα στους μικρούς μας φίλους
και απολαμβάνοντας τοπικά εδέσματα.

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου Φουρνά |19:00
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Σύλλογος Γυναικών
Φουρνάς προσφέρει χριστουγεννιάτικα κεράσματα.
Το βράδυ στην πλατεία της Φουρνάς οι ντόπιοι ανταλλάσσουν ευχές, απολαμβάνουν χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και υψώνουν φαναράκια
στέλνοντας μηνύματα αγάπης. Ο Δήμος Καρπενησίου προσφέρει δώρα για τους μικρούς φίλους.
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Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου Ζηνοπούλου |19:00
Street party winter edition
Η Ζηνοπούλου μεταμορφώνεται και γιορτινή
όπως είναι, αποκτά ρυθμό! Αψηφώντας το κρύο
βγαίνουμε στους δρόμους για να απολαύσουμε
μια μαγική βραδιά με πολλή μουσική από τους
DJ’s της πόλης μας, ζεστά ροφήματα και ποτά
από τα υπαίθρια μπαρ των επαγγελματιών και τη
ζεστασιά των φωτιών. Ένα πολύ ζεστό σκηνικό
στην κρύα νύχτα του χειμώνα.
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Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
Αίθουσα εκδηλώσεων ΚΑΠΗ | 18:00
Ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας σε συνεργασία με τον
Δήμο Καρπενησίου, καλεί τους μικρούς επίδοξους ζαχαροπλάστες να φτιάξουν και να διακοσμήσουν όλοι μαζί
χριστουγεννιάτικα muffins. Για παιδιά από 3 έως 12 ετών.
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου
Βραδιά κινηματογράφου με άρωμα Χριστουγέννων…
Δύο αγαπημένες
ταινίες για μικρούς
και μεγάλους
υπόσχονται να μας
χαρίσουν στιγμές
χαλάρωσης. Αυτά τα
Χριστούγεννα
κλασικές ταινίες μας
κρατούν συντροφιά
και μας ταξιδεύουν.
Είσοδος ελεύθερη.

ΩΡΑ: 18:00
O Σνούπυ και
ο Τσάρλυ
Μπράουν
Πίνατς

ΩΡΑ: 20:00
Τo Τανγκό των
Χριστουγέννων

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
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ΦΩΤΟ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
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Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | 21:00
Συναυλία με το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας είναι ένας από τους
απαράμιλλους τραγουδοποιούς της σύγχρονης
ελληνικής μουσικής. Τραγούδησε και τραγουδάει
ό,τι στην ζωή μας είναι αγάπη & έρωτας, ό,τι είναι
πόνος, ό,τι οργή και καταγγελία.
Σε αυτήν την μουσική παράσταση συμμετέχουν: η
Παυλίνα Βουλγαράκη και o Ιταλός κιθαρίστας
Steve Tesser.
Ο Λαυρέντης με την Παυλίνα Βουλγαράκη και
τον Steve Tesser μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες μουσικούς τους, τον εκπληκτικό Άκη Αμπράζη στο μπάσο αλλά και τον παλιό εξαίρετο
«Τερμίτη» Φίλιππο Σπυρόπουλο στα τύμπανα, μας
χαρίζουν ασυναγώνιστες στιγμές διασκέδασης.
Γενική είσοδος - 6 ευρώ (Προπώληση εισιτηρίων
από 20 Δεκεμβρίου στα γραφεία της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ στο Συνεδριακό κέντρο, τηλ.: 2237021227, και
στα ξύλινα περίπτερα της κεντρικής πλατείας).
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Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου |19:00
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Η ΠΑΝΑΓΙΑ” σας προσκαλεί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνει στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου, για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το 2016.
Τα μέλη του συλλόγου θα προσφέρουν ζεστό τραχανά κα τσιπουρόμελο και θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς.

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου |12:00
Άγιος Βασίλης έρχεται…
Παραμονή Πρωτοχρονιάς και η Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου θα γεμίσει παιδικά χαμόγελα! Ο Άγιος Βασίλης
έρχεται με το έλκηθρό του γεμάτο δώρα και εκπλήξεις
για τους μικρούς μας φίλους. Η Φιλαρμονική μας θα ζεστάνει τις καρδιές μας με χριστουγεννιάτικες μουσικές.
Την τελευταία μέρα του χρόνου γινόμαστε όλοι μας παιδιά, ανταλλάσσουμε ευχές για το νέο έτος και αποχαιρετούμε το παλιό με χαρούμενα γελαστά πρόσωπα.
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Δευτέρα 2 Ιανουαρίου
Ζηνοπούλου |19:00
Street party winter edition
Υποδεχόμαστε το 2017 με ακόμα ένα δυναμικό street party στο
κέντρο της όμορφης πόλης μας. Δίνουμε το ραντεβού μας
στον πιο εμπορικό δρόμο της, ανταλλάσσοντας τις ευχές μας
για τη νέα χρονιά και την υποδεχόμαστε με πολύ χορό, ζεστά
παραδοσιακά ποτά και τη συντροφιά της φωτιάς!
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου
Εορτασμός Θεοφανείων
Ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων, μετά τη Θεία
Λειτουργία, αγιάζουμε τα ύδατα στο Κολυμβητήριο
της πόλης μας με την καθιερωμένη τελετή.

Διοργάνωση
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

Κε ενα : ΕΚΕΠΠΠΑΗΚ

Παραγωγ & Εκτ πωση:
 Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ

Ευρυτανικ ΝΕΑ
evrytanika.gr
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Πληροφορίες
Τηλ.: 2237021227, 2237350043
web: www.karpenissi.gr
e-mail: contact@karpenissi.gr
facebook: Δήμος Καρπενησίου – Municipality of Karpenissi

