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Γιορτές Χειμώνα 2015-2016 
Χριστούγεννα στο Καρπενήσι

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 κέν

τρο της πλατείας γύρω από το στολισμένο, 
λαμπερό έλατο με παραδοσιακά προϊόντα και 
χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, ομορφαίνουν 
τις χριστουγεννιάτικες μέρες και νύχτες ταξι- 

δεύοντάς μας σε ένα παραμυθένιο σκηνικό... 
Τα πανέμορφα, γραφικά χωριά του Δήμου 

^  μας στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέν
τρα, προσκαλώντας μας να απολαύ

σουμε τη μοναδική φ ιλοξενία τους. Ένα 
γιορτινό πρόγραμμα και φέτος για όλους 

εμάς, που βρισκόμαστε εδώ αλλά και για τους 
επισκέπτες μας. Βραδιές μουσικής, θεά

τρου, παιδικά εργαστήρια, street parties, νύ 
χτες ευχών, κάλαντα και μουσικές από τη 

Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου μας, δ ί
νουν ένα ιδιαίτερο χρώμα τις Άγιες αυτές 
ημέρες. Ας στείλουμε και φέτος το 

μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας 
από τον όμορφο τόπο μας. -Τ *



Αγαπητοί συμπολίτες,
Φίλες και φίλοι 
επισκέπτες του Δήμου μας,
Το Καρπενήσι βρίσκεται στην πιο όμορφη 
εποχή του! Χειμωνιάτικο σκηνικό, τζάκια 
που καίνε, γεύσεις από την τοπική κου
ζίνα, στολισμένες πλατείες, φωτισμένοι 
δρόμοι, δημιουργούν έναν ιδιαίτερο λόγο 

να χαρούμε τις Χριστουγεννιάτικες, Άγιες ημέρες αλλά 
αποτελούν και μία πρόκληση για όλους τους επισκέπτες να 
ανεβούν στο Καρπενήσι και να απολαύσουν την Ευρυτα- 
νική φιλοξενία. Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα 
στο Καρπενήσι και στα πανέμορφα χωριά μας στέλνοντας 
από τα 965 μέτρα το μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας για 
μια καλύτερη χρονιά.

Νίκος Σουλιώτης 
.Δήμαρχος Καρπενησίου

Φίλες και φίλοι,
Για μια ακόμη χρονιά με μεγάλη χαρά είμα
στε έτοιμοι να υποδεχτούμε τις «Γιορτές 
Χειμώνα»! Χριστούγεννα στο Καρπενήσι 
σημαίνει ένα παραμυθένιο σκηνικό με στο
λίδια και λάμψη σε κάθε γω νιά του. Μια 
όμορφα διακοσμημένη πόλη σε ένα χειμω
νιάτικο τοπίο σε συνδυασμό με τις εκδη
λώσεις που ετοιμάσαμε, αποτελούν τον καλύτερο λόγο 
για να βρεθούμε εδώ και να ζήσουμε τα πιο όμορφα 
Χριστούγεννα στέλνοντας ευχές από καρδιάς...

Σοφία Ζαλοκώστα 
Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ





Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 
Κεντρική Πλατεία Καρπενησιού |19:30 
Ανάβουμε το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στο Καρπενήσι
Η κεντρική πλατεία μεταμορφώνεται! 
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέν
τρο της, στολισμένο πιο όμορφο από 
ποτέ, είναι έτοιμο να λάμψει με την 
αντίστροφη μέτρηση που θα γίνει 
από το Δήμαρχο της πόλης και τη Φ ι
λαρμονική ορχήστρα του Δήμου. Ελ
ληνικά και ξένα τραγούδια θα 
διαλέξει για τη διασκέδασή μας ο Dj 
Γιάννης Παπαμίχος. Για πρώτη φορά, 
το χριστουγεννιάτικο σκηνικό συμ
πληρώνεται από μικρά ξύλινα σπιτά
κια βγαλμένα... σαν από παραμύθι! 
Παραδοσιακά προϊόντα, ζεστά ροφή
ματα, χριστουγεννιάτικες λιχουδιές 
και εκπλήξεις μας περιμένουν όλους 
στο κέντρο της πόλης. Και φέτος, το 
χριστουγεννιάτικο παζάρι του ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ «Ανεμώνη», θα βρίσκεται εκεί, 
την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 
Δεκεμβρίου, με τις δημιουργίες των 
μελών του κέντρου.



Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 
Άγιος Νικόλαος |19:00 
Ανάβουμε το δέντρο 
στην πλατεία του χωριού
Το γραφικό χωριό του Αγίου Νικολάου, 
που στέκει πανέμορφο στην είσοδο της
πόλης υποδέχεται τα Χριστούγεννα με 
μια όμορφη γιορτή. Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες από τη Φιλαρμονική μας Ορχή
στρα, θα δημιουργήσουν μια ζεστή βρα
διά στην καρδιά του χειμώνα. Δώρα θα 
μοιραστούν στους μικρούς φίλους ενώ 
ο ουρανός θα γεμίσει πυροτεχνήματα και 
οι ντόπιοι, φημισμένοι για τη ζεστή τους 
φιλοξενία, θα μας προσφέρουν παραδο
σιακά γλυκίσματα, χειροποίητες πίτες, 
κάστανα και ζεστά ροφήματα με πρωτο
βουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου 
Νικολάου «Η Αναγέννηση».

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 
Προυσός |19:00 
Ανάβουμε το δέντρο 
στην πλατεία του χωριού
Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και το
πικά κεράσματα θα ανάψουμε το χρ ι
στουγεννιάτικο έλατο στην πλατεία του 
Προυσού. Κάτω από το βλέμμα του 
Θεού, στον απόλυτα θρησκευτικό προ
ορισμό της περιοχής μας, υποδεχόμαστε 
τα Χριστούγεννα δίνοντας το μήνυμα της 
αγάπης και της αλληλεγγύης.

Παρασκευή 
18 Δεκεμβρίου
Φουρνά |Γ7:00
Παιδική 
εκδήλωση 
Παιδική εκδή
λωση με χρι
στουγεννιάτικες 
δημιουργίες και 
κατασκευές.

ΚΔΑΠ |18:00
Παιδική 
εκδήλωση 
Στο χώρο του 
ΚΔΑΠ θα στηθεί 
ένα χριστουγεν
νιάτικο εργα
στήρι για τους 
μικρούς φίλους. 
Κατασκευάζουμε 
χειροποίητα 
στολίδια για να 
στολίσουμε το 
χριστουγεννιά
τικο δέντρο μας 
με τον πιο 
όμορφο τρόπο.



Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 
Κρίκελλο |18:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Η πανέμορφη πλατεία του Κρικέλλου γεμίζει 
λάμψη και ζεστασιά φορώντας τα γιορτινά 
της. Ανάβουμε το δέντρο των Χριστουγέννων 
ανταλλάσοντας ευχές, μοιράζοντας δώρα στους 
μικρούς φ ίλους και απολαμβάνοντας τοπικά εδέ 
σματα. Σε μια εορταστική ατμόσφαιρα γεμάτη 
από μηνύματα αγάπης και ελπίδας, υποδεχό
μαστε την πιο ζεστή γιορτή του χειμώνα!
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Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 
Μεγάλο Χωριό |20:00
Ανάβουμε το δέντρο στην πλατεία του χωριού
Το πετρόκτιστο και παραδοσιακό Μεγάλο Χωριό γεμίζει 
χρώματα και φως και υποδέχεται τα Χριστούγεννα με μια 
όμορφη γιορτή. Παρέα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου ανακαλύπτουμε 
τη μαγεία των Χριστουγέννων. Όμορφες εκπλήξεις περιμέ
νουν τα παιδιά δημιουργώντας ένα απόλυτα χριστουγεν
νιάτικο σκηνικό. Το Μεγάλο Χωριό με την ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία που το χαρακτηρίζει γίνεται ακόμα πιο πα
ραμυθένιο, στέλνοντας από εκεί το μήνυμα της αγάπης και 
της ελπίδας.





Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησιού |20:00
Μουσική βραδιά με τη χορωδία Antonio Vivaldi
Έχουμε τη χαρά να ταξιδέψουμε με τις μελωδίες και 
τους ήχους της χορωδίας ενηλίκων Antonio Vivaldi. Με 
πρωτοβουλία του μαέστρου κ. Γιώργου Ξενάκη το 
1986 ιδρύθηκε η χορωδία Antonio Vivaldi συμβάλλον
τας καταλυτικά στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου 
μας. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κάλαντα, αλλά και 
γνωστές ελληνικές και ξένες επιτυχίες θα δημιουργή
σουν σε όσους βρεθούμε εκεί μια ονειρεμένη ατμό
σφαιρα, αγγίζοντας τις καρδιές μας.

Διευθυντής χορωδίας: Ξενάκης Γεώργιος 
Πιάνο: Αγγελόπουλος Θωμάς 
Βιολί: Γκουάτσα Κάρμεν 
Κιθάρα και τραγούδι: Κοντοκώστας Στέλιος 

Καραγεώργος Σπύρος 
Σολίστ: Ντούσικος Παναγιώτης 

Κουκούτση Κική 
Συμμετέχει και ως σολίστ η κολορατούρα σοπράνο 
Μαριέττα Σαρρή.





Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 
Αγία Τριάδα |19:00 
Ανάβουμε το δέντρο 
στην πλατεία του χωριού
Στο όμορφο και καταπράσινο χωριό 
της Αγίας Τριάδας, μόλις τρεις μέρες 
πριν από τη μεγάλη γιορτή των Χρι
στουγέννων, ανάβουμε το στολισμένο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στα όρια 
του νομού, ένα από τα κεφαλοχώρια 
μας, η Αγία Τριάδα, μας καλεί να γ ί
νουμε όλοι μέρος αυτής της γιορτινής 
ατμόσφαιρας μεταδίδοντας το μή
νυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας.

Δευτέρα 21 
Δεκεμβρίου 
Μεσοχώρι 
Κλειτσού |19:00
Οι ντόπιοι ετοι
μάζουν τη δική 
τους γιορτή υπο
δεχόμενοι παρα
δοσιακά τα 
Χριστούγεννα 
στην πλατεία 
του χωριού με 
δώρα και τοπικά 
εδέσματα.

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου *
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |19:30 
Το Πνεύμα των Χριστουγέννων
Στο Συνεδριακό Κέντρο η Φιλαρμονική ορχήστρα Piccola 
Banda του Δήμου Καρπενησίου θα μας χαρίσει μια όμορφη 
βραδιά με μουσικές επιλογές από το ξένο και ελληνικό ρε
περτόριο. Την ορχήστρα θα συνοδεύει ερμηνεύοντας ελλη
νικές επιτυχίες η Τασούλα Ειρήνη. Τη μουσική επιμέλεια και 
διεύθυνση της ορχήστρας έχει η αρχιμουσικός κα. Ευαγγε
λία Βάρσου.
Για μια ακόμα χρονιά, έχουμε επιλέξει τη βραδιά αυτή για 
να επιβραβεύσουμε τους αριστεύσαντες μαθητές των Γυ
μνασίων και Λυκείων του Δήμου μας, αλλά και συμπολίτες 
μας που έχουν προσφέρει τη χρονιά που πέρασε με τον 
δικό τους τρόπο στον τόπο μας, αποχαιρετώντας με αισιο
δοξία τη χρονιά που πέρασε.



Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησιού |18:00 
Θεατρική παράσταση "Το κοριτσάκι με τα σπίρτα” 
του Χανς- Κρίστιαν Άντερσεν
Το γνωστό σε μικρούς και μεγάλους χριστουγεννιάτικο πα
ραμύθι του Χανς-Κρίστιαν Άντερσεν, υποδέχεται η σκηνή 
του Συνεδριακού κέντρου. Ένα έργο ατμοσφαιρικό και αν
θρώπινο που δίνει μήνυμα αγάπης ανταποκρινόμενο πλή
ρως στις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων, καταλήγοντας 
σε ένα αισιόδοξο, εορταστικό φινάλε. Μουσική, τραγούδια, 
χοροί εποχής, στολίζουν το έργο μαζί με τα θαυμάσια σκη
νικά και κουστούμια.
Θεατρική διασκευή: Διονύσης Κούτσης -^ Γ-
Σκηνοθεσία: Έλλη Βοζικιάδου V
Μουσική: Διονύσης Κούτσης __
Σκηνικά: Γιώργος Πολυχρονιάδης φ  ΐί!ϊ?
Κοστούμια: Έλσα Βώκου
Ηθοποιοί: Έλλη Λορέντη, Γιώργος Μαγκίνης, Μαριά Δημη- 
τριάδου, Μαρία Μπράιλα, Κατερίνα Βολίκα, Δέσποινα Κα- 
σιώτη. Είσοδος 3€



Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου
Κεντρική Πλατεία Καρπενησιού |19:30
Η νύχτα των ευχών
Παραμονή Χριστουγέννων θα βρεθούμε όλοι στην κεντρική 
πλατεία για να στείλουμε τις δικές μας ευχές. Σε ένα ιδιαί
τερο σκηνικό ανάβουμε το ιπτάμενο φαναράκι μας, γρά
φουμε ευχές και τις αφήνουμε να πετάξουν ψηλά 
γεμίζοντας τον Καρπενησιώτικο ουρανό με μηνύματα αγά
πης, ελπίδας αλλά και προσωπικές επιθυμίες.

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου | Βράχα |19:00
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βράχας «Η Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος» διοργανώνει μια όμορφη χριστουγεννιάτικη 
γιορτή ανάβοντας το στολισμένο έλατο στην πλατεία του 
χωριού.





Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου | Φουρνά
Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Σύλλογος 
Γυναικών Φουρνάς και ο Σύλλογος Φουρνιωτών 
«Ο Λεπενιώτης» προσφέρουν χριστουγεννιάτικα 
κεράσματα μετά τη Θεία Λειτουργία. | Το βράδυ 
στην πλατεία της Φουρνάς οι ντόπιοι ανταλλάσσουν ευχές, 
απολαμβάνουν χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και υψώνουν 
φαναράκια στέλνοντας μηνύματα αγάπης. Ο Δήμος Καρπε
νησιού προσφέρει δώρα για τους μικρούς φίλους.

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου | Ζηνοπούλου |19:00 
Street party winter edition
Η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, το χειμωνιάτικο σκη
νικό, μας προκαλούν να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα 
στους δρόμους της πόλης. Ανάβουμε φωτιές, πίνουμε ντό
πια ζερ.τά .ποτά, διασκεδάζουμε με χριστουγεννιάτικα τρα
γούδια και επιτυχίες των dj της πόλης μας και 
απολαμβάνουμε τη Ζηνοπούλου πιο όμορφη από ποτέ. 
Υπαίθρια μπαρ στήνονται από επαγγελματίες της περιοχής. 
Στη χειμωνιάτικη εκδοχή του το street party αποτελεί κάτι 
ξεχωριστό στις χριστουγεννιάτικες επιλογές διασκέδασης.

•  m  ' ·  ________
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου ΣΑϋ^™  'hwSfT
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |19:00 
Παρουσίαση βιβλίων
Η Δημόσια βιβλιοθήκη Καρπενησίου σε συ
νεργασία με την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ και τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους οργανώνουν παρουσίαση βιβλίων από τον κ. 
Γιάννη Καλπούζο. Ο συγγραφέας, ποιητής και στιχουργός Γιάννης 
Καλπούζος θα μας παρουσιάσει δύο από τα λογοτεχνικά του βι
βλία. Το βιβλίο «Σάος: Παντομίμα Φαντασμάτων» και το εφηβικό 
μυθιστόρημα «Ιμαρέτ» των εκδόσεων Ψυχογιός, αποτελούν δύο 
από τα πιο αξιόλογα έργα στη συλλογή του συγγραφέα.
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Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησιού |21:00 
Συναυλία με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη
Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε για 
πρώτη φορά κοντά μας το σπουδαίο 
τραγουδοποιό Αλκίνοο Ιωαννίδη. Ο 
αγαπημένος σε όλους Αλκίνοος Ιωαν- 
νίδης παρουσιάζει διασκευές τραγου- 
διών από τους δίσκους και τις 
συμμετοχές του, όπως και από το τε
λευταίο του album, με τίτλο «Μικρή Βα
λίτσα». Η συνεργασία του με τον 
Γιώργο Καλούδη μετρά αρκετά χρόνια 
και χιλιάδες χιλιόμετρα. Έχοντας περά
σει μέσα από διαφορετικούς ηχητικούς 
κόσμους, οι δύο μουσικοί διαμόρφω
σαν μια κοινή αισθητική με βάση την 
αυτοσχεδιαστική ελευθερία, τη χαρά 
της συνύπαρξης και τον σεβασμό στην 
απλότητα και την ευθύτητα του τρα
γουδιού. Το ακουστικό αυτό πρό
γραμμα δίνει έμφαση στην εσωτερική 
ένταση, στην ερμηνευτική λεπτομέρεια 
και στην ευρυχωρία της ησυχίας.

Αλκίνοος Ιωαννίδης: Φωνή, Κιθάρα, Λαούτο 
Γιώργος Καλούδης: Τσέλο, Κρητική Λύρα, Φωνητικά 
Ηχοληψία: Βασίλης Δρούγκας
Διοργάνωση παραγωγής: ΑΘΥΡ 
Είσοδος 5€

£

%



Ο Άγιος Βασίλης καί η παρέα του ~

στην κεντρική πλατεία Καρπενησιού
Τελευταία μέρα του χρόνου και μια φαντασμαγορική εκδή
λωση περιμένει τα παιδιά μας. Το «τρενάκι» με προορισμό 
τον μαγευτικό κόσμο των Χριστουγέννων, τα ξωτικά του 
Άγιου Βασίλη που τρέχουν να προλάβουν να ετοιμάσουν 
τα δώρα, το σιντριβάνι σοκολάτας να ξεχειλίζει και πολλές 
ακόμα εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους θα γεμίσουν την 
τελευταία ημέρα του 2015 μετατρέποντάς τη σε μια μεγάλη 
γιορτή. Η Φιλαρμονική μας ορχήστρα θα ντύσει μουσικά το 
κέντρο της πόλης με πρωτοχρονιάτικες μελωδίες. Ας γ ί
νουμε όλοι παιδιά για να υποδεχτούμε το νέο έτος.



Σάββατο 2 Ιανουαρίου 
Ζηνοπούλου 19:00
Street party winter edition *  . φ .
Καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά και ανταλλάσσουμε τις 

,  , c  / LJ .· (Π
πρωτοχρονιάτικες ευχές στους δρόμους της όμορφης
πόλης του Καρπενησίου. Ανάβουμε φωτιές, π'ίνουμε ντόπια 
ζεστά ποτά, διασκεδάζουμε με χριστουγεννιάτικα τραγού
δια και επιτυχίες των dj της πόλης μας και απολαμβάνουμε 
τη Ζηνοπούλου πιο όμορφη από ποτέ. Υπαίθρια μπαρ στή
νονται από επαγγελματίες της περιοχής. Στη χειμωνιάτικη 
εκδοχή του το street party μας αποτελεί κάτι ξεχωριστό 
στις χριστουγεννιατικές επιλογές διασκέδασης.

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 
Κεντρική πλατεία Καρπενησίου |19:00 
Ορεινές απολαύσεις
Ο γνωστός chef Γιάννης Γκελντής έρχεται 
πλατεία και μας παρουσιάζει συνταγές με άρωμα Ευρυτα
νίας. Με βάση τα ντόπια προϊόντα θα δημιουργήσει νό
στιμα πιάτα στήνοντας έναν πλούσιο μπουφέ. Μία 
πρωτοβουλία του Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ευρυτα
νίας που θα δώσει σε όλους μας την ευκαιρία να  δοκιμά
σουμε νέες γαστρονομικές απολαύσεις.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 
Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου 
Εορτασμός Θεοφανείων
Ανήμερα της εορτής των θεοφανείω ν, μετά τη θ εία  Λει
τουργία, αγιάζουμε τα ύδατα στην πόλη μας στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Καρπενησίου με την καθιερωμένη τελετή.



Διοργάνωση

ΔΗΜΟΙ U f  ΓΤΐΝΗΙΙΟΎ

ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

Κείμενα : ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

Παραγωγή & Εκτύπωση: ^  Ευρυτανικά ΝΕΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καρπεντ»ϊ ί  Ευρυτανικά ΝΕΑ
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Πληροφορίες
τηλ: 2237021225, 2237350043 

web: www.karpenissi.gr 
e-mail: contact@ karpenissi.gr 

facebook: Δήμος Καρπενησιού -  Municipality of Karpenissi
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