Γιορτές Χειμώνα
2017-2018

Χριστούγεννα
στο Καρπενήσι

Αγαπητοί συμπολίτες,
Φίλες και φίλοι επισκέπτες του Δήμου μας,
Μύρισαν Χριστούγεννα.... και η πόλη του Καρπενησίου και τα χωριά του Δήμου μας ντύθηκαν γιορτινά
προσκαλώντας μας να απολαύσουμε τη μοναδική
φιλοξενία τους. Ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό στήνεται με φως και λάμψη από πλήθος
λαμπιόνια σε κάθε γωνιά, νοσταλγικές μυρωδιές που
ξυπνούν παιδικές αναμνήσεις και χριστουγεννιάτικες
μελωδίες και μουσική να πλημμυρίζουν τους δρόμους, δημιουργώντας μια
ατμόσφαιρα θαλπωρής. Ένα μαγευτικό τοπίο που θα απολαύσει ο καθένας
από εμάς αλλά και ο κάθε επισκέπτης του Δήμου μας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις γιορτές της ελπίδας και της προσδοκίας, τις γιορτές που μας
ενώνουν και μας φέρνουν πιο κοντά! Ας φροντίσουμε όλα τα παιδιά να χαμογελάσουν και κανένας συνάνθρωπός μας να μη νιώσει ξεχασμένος και μόνος!
Νίκος Σουλιώτης
Δήμαρχος Καρπενησίου

Φίλες και φίλοι,
Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την πιο όμορφη
γιορτή του χρόνου στο Καρπενήσι και τα γραφικά χωριά μας! Η Επιχείρηση Πολιτισμού του Δήμου Καρπενησίου διοργάνωσε και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με βραδιές μουσικής, θεάτρου,
street parties και χριστουγεννιάτικα παιδικά events
για όλους εμάς τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες που θα επιλέξουν τον τόπο μας για τις γιορτινές
διακοπές τους. Οι εορταστικές μας εκδηλώσεις, οι στολισμένοι δρόμοι και οι
γιορτινές πλατείες σε συνδυασμό με την ομορφιά της φύσης και τη ζεστασιά
των ανθρώπων μας προσκαλούν και μας προκαλούν να ζήσουμε όλοι μαζί
τη μαγεία των Χριστουγέννων σε μια μεγάλη γιορτή. Ας ζήσουμε ένα δικό μας
χριστουγεννιάτικο παραμύθι...Εδώ στο πανέμορφο Καρπενήσι!
Σοφία Ζαλοκώστα
Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | Ώρα 20:00
Φωταγωγούμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Καρπενήσι

Μ

ε νότες και μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του
Δήμου μας και τον Δήμαρχο της πόλης να δίνει το σύνθημα
θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας! Μια
μικρή χριστουγεννιάτικη αγορά στήνεται στην κεντρική μας
πλατεία από τους νέους της πόλης μας. Επισκεπτόμαστε
όλοι το χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης του ΚΔΑΠ ΜΕΑ
“Ανεμώνη” και ενισχύουμε το έργο τους.

Μ

ια Λευκή Νύχτα, ένας νέος θεσμός σε συνεργασία με τον
Εμπορικό Σύλλογο Καρπενησίου ξεκινά στο εμπορικό κέντρο
της πόλης μας και μας καλεί
όλους να γιορτάσουμε και να
υποδεχτούμε τα φετινά Χριστούγεννα με πολλή μουσική,
κεράσματα αλλά και πολλές εκπλήξεις. Στηρίζουμε τα μαγαζιά
μας αγοράζοντας τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας στις καλύτερες τιμές.

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017
Άγιος Νικόλαος | Ώρα 19:30
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
τέλνουμε το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας ανάβοντας
όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του χωριού με χριστουγεννιάτικες μουσικές και τραγούδια.

Σ

Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή
15,16 & 17 Δεκεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 20:00
Θεατρική Παράσταση Χθες, Σήμερα, Αύριο
έσα από τρεις ξεκαρδιστικές ιστορίες γυναικών στην μεταπολεμική Ιταλία παρουσιάζεται με χιούμορ αλλά και κριτική
ρεαλιστική ματιά η θέση της γυναίκας στην ιταλική κοινωνία.
Από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου.

Μ

Σκηνοθεσία: Βασιλική Σταμάτη
Γενική είσοδος: 3€

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Στένωμα | Ώρα 19:30
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
το όμορφο χωριό Στένωμα ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε
όλοι μαζί τα φετινά Χριστούγεννα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

Σ

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Μεγάλο Χωριό | Ώρα 19:30
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
έσα σε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα υποδεχόμαστε τις φετινές γιορτές σε ένα από τα πιο γραφικά χωριά του δήμου μας
με τις μελωδίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Μ

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 17:00 και 20:00
“Φρουτοπία || η απαγωγή της Μαρουλίτας”
θεατρική ομάδα του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου παρουσιάζει τη “Φρουτοπία || η απαγωγή της Μαρουλίτας”. Μια θεατρική παράσταση με μουσική, χορό και πολύ γέλιο.
Ο Πίκος Απίκος και ο Μανώλης ο μανάβης θα σας μεταφέρουν σε μια χώρα μακρινή και μαγική. Σε σκηνοθεσία και
διασκευή της φιλολόγου κ. Ξανθιώτη, οι μαθητές θα σας
ταξιδέψουν στην ονειρεμένη πολιτεία Φρουτοπία και θα σας
ενθουσιάσουν με τις ξεκαρδιστικές τους περιπέτειες.

Η

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017
Προυσός | 19:30
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
ε μια όμορφη ζεστή γιορτή οι κάτοικοι του Προυσού μεταφέρουν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στη δική τους γειτονιά.

Μ

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017- Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου
Έκθεση φωτογραφίας
Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία παρουσιάζει την έκθεση
“ανθρώπινες σχέσεις” με αδημοσίευτες φωτογραφίες παλαίμαχων φωτογράφων.

Η

Επιμέλεια έκθεσης: Πέτρος Μπακατσιάς

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
Μεσοχώρι Κλειτσού | Ώρα 19:30
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
την όμορφη πλατεία του χωριού ανάβουμε το χριστουγεννιάτικο στολισμένο έλατο με πρωταγωνιστές τα παιδιά! Γλυκά και
κεράσματα αλλά και μελωδίες δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Σ

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017
Αγία Τριάδα | Ώρα 18:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
ωταγωγούμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ανταλλάσουμε
θερμές ευχές για τις φετινές γιορτές.

Φ

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 20:00
Ο Δον Κιχώτης τα Χριστούγεννα
από τη Σχολή Μπαλέτου του Nicola Gabriel

Β

ασισμένος στην πρώτη και την τρίτη πράξη
ενός εκ των σημαντικότερων έργων του
κλασσικού ρεπερτορίου, του Δον Κιχώτη,
ο Nicola Gabriel παρουσιάζει τη δική του χριστουγεννιάτικη εκδοχή. Σε μια μεγάλη γιορτή με
χρώμα, ένταση και πάθος, ο δικός μας Μπαζίλιο, φλερτάρει, χορεύει και ερωτεύεται, υπό τους
ήχους της υπέροχης μουσικής του Λεόν Μίνκους.
Υποδεχόμαστε τα Χριστούγεννα με ένα κλασσικό
έργο, στο οποίο κυριαρχούν η γιορτινή ατμόσφαιρα, το χιούμορ και ο ρομαντισμός της πιο χαρούμενης ιστορίας χορού που διαχρονικά συναρπάζει και
γοητεύει το κοινό.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017
Δομιανοί | Ώρα 20:00
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
ποδεχόμαστε τα Χριστούγεννα δίνοντας το μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύης σε ένα από τα πιο γραφικά χωριά
του δήμου μας.

Υ

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 20:00
Το Πνεύμα των Χριστουγέννων
ο Πνεύμα των Χριστουγέννων μας επισκέπτεται σε μια ιδιαίτερη
βραδιά που επιβραβεύουμε τον κόπο και την προσπάθεια που
οδηγούν στην αριστεία, βραβεύοντας όλους τους αριστεύσαντες
μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου μας, αλλά και
συμπολίτες μας που έχουν προσφέρει ο καθένας με τον δικό του
τρόπο στον τόπο μας. Η Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου θα
συνοδεύσει την εκδήλωση μεταφέροντάς μας στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα με τραγούδια
αγαπημένων ταινιών.

Τ

Διευθύνει η αρχιμουσικός Ευαγγελία Βάρσου.

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017
Πεζόδρομος Κοσμά Αιτωλού | Ώρα 12:00
Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα
ην Παραμονή των Χριστουγέννων το κέντρο της πόλης μας
πλημμυρίζει με χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα και
μελωδίες από μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης
μας από τις Σχολές Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων και
Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου και τη Δημοτική Φιλαρμονική μεταφέροντάς μας το μήνυμα της Χριστουγέννων.

Τ

Διευθύνουν: Ευαγγελία Βάρσου
και Αναστάσιος Ηλιόπουλος.

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017
Κρίκελλο | Ώρα 18:00
Ανάβουμε το δέντρο
στην πλατεία του χωριού
πλατεία του Κρικέλλου βάζει τα γιορτινά της,
γεμίζει με φως και σκορπίζει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Η

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | Ώρα 19:30
“Η νύχτα των ευχών”
εμίζουμε τον ουρανό της πόλης μας με πολύχρωμα φαναράκια, ευχές και τις κρυφές επιθυμίες μας που τις αφήνουμε να
πετάξουν ψηλά. Παραμονή των Χριστουγέννων σε μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη με τη μαγεία των γιορτών,
ονειρευόμαστε και αισιοδοξούμε.

Γ

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017
Ζηνοπούλου | Ώρα 19:00
Street party winter edition
την κρύα νύχτα του χειμώνα αλλά την πιο ζεστή γιορτή του
χρόνου, ντυνόμαστε καλά και βγαίνουμε να διασκεδάσουμε
στον πιο εμπορικό δρόμο. Με τη συντροφιά της φωτιάς αλλά
και ζεστών ροφημάτων από τα τοπικά καφέ, κινούμαστε στους
ρυθμούς των γιορτών με επιλογές των Dj’s της πόλης μας.

Σ

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017
Φουρνά | Ώρα 19:00
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Δήμος Καρπενησίου μαζί με τον Σύλλογο Γυναικών Δ.Ε.
Φουρνάς και τον Σύλλογο Φουρνιωτών “Ο Λεπενιώτης”
ετοιμάζουν μια γιορτινή βραδιά με πολλή μουσική και
μας κερνούν τοπικά εδέσματα δημιουργώντας μια ζεστή
ατμόσφαιρα στο πνεύμα των γιορτών.

Ο

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 18:00
“Χένσελ και Γκρέτελ” | Παιδική Θεατρική Παράσταση
ι ήρωες του έργου, Χένσελ και Γκρέτελ, δίνουν το καλό παράδειγμα της
αγάπης, προστατευτικότητας και ενότητας των αδελφιών μεταξύ τους.

Ο

Γενική είσοδος: 4€

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 18:00
Παιδικό χριστουγεννιάτικο κουκλοθέατρο
“Ο Άγιος Βασίλης και τα μικρά αρκουδάκια”
ριστούγεννα: η μεγαλύτερη γιορτή των
παιδιών… Τα δύο αρκουδάκια της ιστορίας μας όμως γίνονται παιδάκια για να
γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων περιμένοντας το Άγιο Βασίλη… Θα έρθει άραγε;
Κατάλληλο για παιδιά από 2 έως 8 ετών.

Χ

Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 20:00
Θεατρική παράσταση “Ο κατά φαντασίαν ασθενής”
νας πλούσιος αριστοκράτης που
ζει με τις δύο του κόρες και τη
δεύτερη σύζυγό του, κατατρέχεται
από την ιδέα ότι είναι άρρωστος.
Μοναδική του ασχολία είναι τα
φάρμακα και οι συνταγές. Γίνεται
τόσο ακραίος που θέλει να παντρέψει την κόρη του με … γιατρό
για να έχει εύκολες τις… συνταγές!
Η όμορφη κόρη του όμως έχει
αντίθετη γνώμη, μια και η καρδιά
της είναι δοσμένη αλλού…

Έ

Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 20:00
Συναυλία Κλασσικής Μουσικής
Η Μουσική Σχολή “ ΑΥΛΟΣ” Χορωδίας Καρπενησίου υπό τη
διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Ξενάκη παρουσιάζει ένα
υπέροχο ντουέτο πιάνου και κιθάρας των καθηγητών Μαρίας
Παπανίκου και Κώστα Αναστασίου και των μαθητών της σχολής σε έργα γνωστών συνθετών κλασσικού ρεπερτορίου.

Η

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 21:00
Συναυλία με τον Κώστα Χατζή
μοναδικός στο είδος του Κώστας Χατζής θα μας χαρίσει μια
αξέχαστη μαγική βραδιά σε μια άκρως ατμοσφαιρική συναυλία. Ένας από τους πιο γνωστούς κλασικούς Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές και ως επί το πλείστον ερμηνευτής της
μπαλάντας, θα γοητεύσει το κοινό.

Ο

Γενική είσοδος: 6€
Προπώληση εισιτηρίων στα γραφεία της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ,
τηλ. 2237021227

Συναυλία
Κώστας Χατζής

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017
Κεντρική Πλατεία Καρπενήσιου | Ώρα 12:00
Άγιος Βασίλης έρχεται...
ην Παραμονή της Πρωτοχρονιάς η κεντρική πλατεία Καρπενησίου υποδέχεται τον Άγιο Βασίλη φορτωμένο με δώρα για
τους μικρούς μας φίλους.Η Φιλαρμονική του Δήμου πλημμυρίζει το κέντρο της πόλης μας με πρωτοχρονιάτικες νοσταλγικές μελωδίες,ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Παναγία»
μας κερνά ζεστό τραχανά και τσιπουρόμελο.Ελάτε να γίνουμε
όλοι μας παιδιά και να ανταλλάξουμε τις ευχές μας για τη νέα
χρονιά με χαρούμενα γελαστά πρόσωπα.

Τ

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018
Ζηνοπούλου | Ώρα 19:00
Street party winter edition
ποδεχόμαστε το 2018 με ένα ακόμα Street Party στο κέντρο της πόλης μας. Για να ζεσταθούμε την κρύα νύχτα του
χειμώνα, χορεύουμε στους ρυθμούς των Dj’s μας, πίνουμε
ζεστά ροφήματα και μαζευόμαστε γύρω από τις φωτιές που
θα στηθούν.

Υ

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 18:00
Βραδιά κινηματογράφου με άρωμα Χριστουγέννων...
Paddington 2 Πρώτη προβολή
Παντινγκτον ζει πλέον ευτυχισμένος
με την καινούργια του οικογένεια, τους
Μπράουν, στο Ουίνζντορ Γκάρντενς. Κι
ενώ ψάχνει να βρει το τέλειο δώρο για τη
θεία του τη Λούση, που κλείνει τα 100
της χρόνια, ο Πάντινγκτον εντοπίζει ένα
μοναδικό pop-up βιβλίο στην αντικερί του
κ. Γκρούμπεν. Όταν όμως το βιβλίο εξαφανίζεται, ο Πάντινγκτον και οι Μπράουν
ξεκινούν ένα απίστευτο περιπετειώδες ταξίδι
προκειμένου να λύσουν το μυστήριο.

Ο

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018
Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου
Εορτασμός Θεοφανείων
νήμερα της εορτής των Θεοφανείων, μετά τη Θεία Λειτουργία,
αγιάζουμε τα ύδατα στο Κολυμβητήριο της πόλης μας με την
καθιερωμένη τελετή.

Α

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018
Δημαρχείο | Ώρα 11:00
Βράβευση καλύτερου εορταστικού διάκοσμου
πιβραβεύουμε τους καταστηματάρχες που συμμετείχαν και αυτοί με τον τρόπο τους στη δημιουργία της εορταστικής ατμόσφαιρας στον Δήμο μας. Ο Δήμος Καρπενησίου θα απονείμει
τιμητικά βραβεία για τα τρία καλύτερα στολισμένα καταστήματα.

Ε

Διοργάνωση:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ
Πληροφορίες
22370 21227, 22373 50043
www.karpenissi.gr
contact@karpenissi.gr
Δήμος Καρπενησίου - Municipality of Karpenissi
Παραγωγή: Ευρυτανικός Παλμός Εκτυπώσεις

stoxos1049.gr
975fm.gr

evrytanikospalmos.gr

tvstar.gr

evrytanika.gr

