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Γιορτές Χειμώνα





Αγαπητοί Συμπολίτες.
Φίλες και φίλοι επισκέπτες του Δήμου μας

Το Καρπενήσι και τα χωριά του φοράνε τα 
γιορτινά τους και σας περιμένουν να έρθετε και 
σεις να νιώσετε αυτή τη μαγευτική 
Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Παιδιά, 
μελωδίες, δραστηριότητες, παραμύθια μας 
ταξιδεύουν και μας μεταφέρουν μηνύματα 
ελπίδας και αισιοδοξίας. Διατηρώντας την 
παράδοση, οι φετινές εκδηλώσεις φανερώνουν 
το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων, της 
ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της συγκίνησης, 
της χαράς.
Ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί τις ευχές μας για 
μια νέα, καλή και δημιουργική χρονιά.
Ελάτε να μοιραστούμε όμορφες στιγμές και να 
υποδεχτούμε με αισιοδοξία και ενθουσιασμό το 
νέο έτος.

Νίκος Σουλιώτης 
Δήμαρχος Καρπενησιού

Φίλες και φίλοι,

Βρισκόμαστε στην καρδιά του Χειμώνα, στην πιο 
όμορφη εποχή για τον τόπο μας. Τα Χριστούγεννα 
έφτασαν και « Γιορτές Χειμώνα» ξεκινούν για να 
δημιουργήσουν μια μαγική παραμυθένια ατμόσφαιρα 
όπως ταιριάζει στις ημέρες αυτές. Το χειμωνιάτικο 
τοπίο, η ομορφιά της φύσης, η ζεστασιά των 
ανθρώπων σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις που 
ετοιμάσαμε, είναι μια πραγματική πρόκληση για να μας 
επισκεφτείτε και να γιορτάσετε μαζί μας.
Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους για να 
ζήσουμε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα και να στείλουμε 
με το δικό μας τρόπο ευχές από καρδιάς...

Σοφία Ζαλοκώστα
Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ



Σας καλωσορίζουμε στην Πλατεία των Ευχών!
Χριστούγεννα σημαίνουν λάμψη και ζεστασιά. Η πόλη μας φόρεσε τα γιορτινά της, οι 
δρόμοι και τα στενά γέμισαν φως, η Πλατεία των Ευχών σας καλεί να θαυμάσετε και 
να φωτογραφηθείτε στο πανέμορφο Χριστουγεννιάτικο έλατο που στέκεται στο 
κέντρο της. Το Δασάκι των Ευχών σας περιμένει να κρεμάσετε τις ευχές σας στα 
Χριστουγεννιάτικα ελατάκια και να ταξιδέψετε στο παραμυθένιο σκηνικό. Το 
Εργαστήρι των Ξωτικών καθημερινά προσκαλεί στο ξύλινο σπιτάκι μικρούς φίλους 
να συμμετέχουν και να δημιουργούν όμορφες κατασκευές, να γράφουν και να 
στέλνουν ευχές με ιδιαίτερο τρόπο. Βραδιές μουσικής, γαστρονομικές απολαύσεις 
από καταξιωμένους chef, γλυκές δημιουργίες από ζαχαροπλάστες της πόλης, 
κάλαντα και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου μας. Σας 
καλούμε να γίνετε και σεις μέρος της Χριστουγεννιάτικης γιορτής μας.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου Κεντρική Πλατεία 19:30

Η Κεντρική Πλατεία πλημμυρίζει με φως.. . και ευχές.
Το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο ανάβουν τα παιδιά με το Δήμαρχο της 
πόλης. Οι μικροί φίλοι φοράνε σκούφους και σχηματίζουν ένα μεγάλο ανθρώπινο 
ντόμινο που σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για το άναμμα του δέντρου.
Η Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καρπενησιού συνοδεύει τις ευχές 
μικρών και μεγάλων με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Ζογκλέρ και ξυλοπόδαροι παίζουν μαζί μας και μας παρασύρουν σε μια μοναδική 
γιορτή.
Στη Ζεσιή Γωνιά, ο Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησιού μας κερνάει κρασί και 
τσίπουρο.
Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αγάπης του ΚΔΑΠ ΜΕΑ “Ανεμώνη” ξεκίνησε ως ιδέα 
και έγινε θεσμός. Σας καλούμε Παρασκευή και Σάββατο για να δείτε από κοντά τις
δημιουργίες των μελών του Κέντρου και να ενισχύσετε για ακόμη μια χρονιά τι
προσπάθειά τους.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014 

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού 18:00

Ανάβουμε το Δέντρο στην Πλατεία του χωριού παρέα με Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καρπενησιού. Ζογκλέρ, 
ξυλοπόδαροι και δώρα για τους μικρούς μας φίλους. Άφθονο τσίπουρο και κρασί για 
όλους.



Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 20:00

Ανάβουμε το Δέντρο στην Πλατεία του Χωριού. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από 
τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λήμου Καρπενησιού, δώρα για τους μικρούς μας 
φίλους. 0 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Νικολάου “Αναγέννηση" θα γεμίσει τον ουρανό 
πυροτεχνήματα, παραδοσιακά γλυκίσματα, χειροποίητες πίτες, ζεστά κάστανα και 
άφθονο τσίπουρο και κρασί για όλους,

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Αίθουσα ΚΔΑΠ ΜΕΑ 18:00-20:00

Εργαστήρι decoupage στο χώρο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
με Αναπηρία «Ανεμώνη». Τα παιδιά και τα μέλη του ΚΔΑΠ ΜΕΑ με τη χρήση απλών 
υλικών διακοσμούν μπουκάλια με χριστουγεννιάτικο ύφος έχοντας την καθοδήγηση 
της καςΌλγας Τσουκαλά.

Η θεατρική ομάδα του 2ου Γυμνασίου Καρπενησιού σας προσκαλεί να 
παρακολουθήσετε την παράσταση «Φρουτοπία», σε διασκευή και σκηνοθεσία της 
κας Εύης Ξανθιώτου.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας 19:00

Ανάβουμε το Δέντρο στην πλατεία του χωριού. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δώρα 
για τους μικρούς μας φίλους, και άφθονο τσίπουρο και κρασί για όλους.



Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Συνεδριακό Κέντρο 21:00

Μελωδικότητα, φρεσκάδα, τρυφερότητα, λάμψη 
και βέβαια εορτασιική διάθεση χαρακτηρίζουν 
το πρόγραμμα της Χριστουγεννιάτικης 
συναυλίας που θα δώσει η Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών, υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου 
Χαλιάσα. Το χριστουγεννιάτικο πνεύμα ενισχύει 
η παρουσία του γνωστού stand up κωμικού και 
performer Χριστόφορου Ζαραλίκου που, 
εμβόλιμα, θα αφηγηθεί με τον τρόπο του 

κλασικές και πολυαγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει την Εισαγωγή από την όπερα (ή σωστότερα το παραμυθόδραμα) 
«Χένσελ και Γκρέτελ» τουΈνγκελμπερτ Χούμπερντινκ, την Άρια (Air] από την 
Ορχηστρική Σουίτα αρ.3 του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αποσπάσματα από το 
μπαλέτο «Καρυοθραύστης» του ΠιοτρΊλιτςΤσαΐκόφσκυ, τα «Ρόδα από το Νότο» 
του Γιόχαν Στράους και τις συνθέσεις «Ενα Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ» και 
«Βόλτα με έλκηθρο» του ΛίροΓΑντερσον.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Τοπική Κοινότητα Βράχας 19:30

Ανάβουμε το Δέντρο στην Πλατεία του Χωριού.
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δώρα για τους μικρούς μας φίλους, και πολλές 
εκπλήξεις. Τσίπουρο, κρασί και γλυκίσματα για όλους

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου 19:00

Ανάβουμε το Δέντρο στην Πλατεία του Χωριού.
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δώρα για τους μικρούς μας φίλους, και άφθονο 
τσίπουρο και κρασί για όλους.



Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Τοπική Κοινότητα Κλειτσού 19:30

Ανάβουμε το Δέντρο στην Πλατεία του Μεσοχωριού.
0 Άγιος Βασίλης υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικης μουσικής, μοιράζει δώρα στους 
μικρούς μας φίλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς θα μας 
προσφέρει παραδοσιακά γλυκίσματα, ζεστούς λουκουμάδες, άφθονο τσίπουρο και 
κρασί

Δευτέρα 22 - Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Διαγωνισμός καλύτερου εορταστικοΰ διάκοσμου.
Σας καλούμε να ψηφίσετε μέσω facebook στη σελίδα του Δήμου Καρπενησιού και 
μέσω ραδιοφώνου, τηλεφωνώντας και στέλνοντας e-mail στις ζωντανές εκπομπές 
του Ράδιο Καρπενήσι (9:00-14:00) από 22 έως 28 Δεκεμβρίου 2014, τον καλύτερο 
εορταστικό διάκοσμο των καταστημάτων που βρίσκονται σε όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Καρπενησιού.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Αίθουσα ΚΔΑΠ 18:00

Το ΚΔΑΠ οργανώνει χριστουγεννιάτικο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Περιμένουμε 
τους μικρούς φίλους να μεταμορφωθούν σε ζαχαροπλάστες φορώντας σκούφους 
και παρασκευάζοντας γλυκίσματα και λιχουδιές.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Συνεδριακό Κέντρο 19:30

Το πνεύμα των Χριστουγέννων. Μια υπέροχη 
βραδιά, αφιερωμένη στους αριστεύσαντες μαθητές 
των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου μας, αλλά 
και σε συμπολίτες μας που έχουν προσφέρει με το 
δικό τους τρόπο στον τόπο μας. Η Δημοτική 
Φιλαρμονική Ορχήστρα Καρπενησιού μας 
μεταφέρει στα Βιεννέζικα Χριστούγεννα με 
αποσπάσματα από έργα μεγάλων συνθετών όπως 
ο Στράους, Μότσαρτ, Τσαϊκόβσκι και μας δίνει μια 
γεύση από το αμερικάνικο σουίνγκ των 
Χριστουγέννων. Διευθύνει η αρχιμουσικός κ. 
Βάρσου Ευαγγελία.



Ανάβουμε το Δέντρο στην Πλατεία του Χωριού.
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δώρα για τους μικρούς μας φίλους, και άφθονο 
τσίπουρο και κρασί για όλους.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Κεντρική Πλατεία 19:30

Η Νύχτα των Ευχών.
Η Πλατεία των Ευχών μεταμορφώνεται και φωτίζεται με τον ruo ξεχωριστό και 
γιορτινό τρόπο. Το κέντρο της πόλης μας αλλάζει όψη και ο ουρανός γεμίζει ιπτάμενα 
φαναράκια με ένα φαντασμαγορικό light show. Αυτή την αγαπημένη Βραδιά όλων, 
γράφουμε τις ευχές μας και τις αφήνουμε να πετάξουν ψηλά, στέλνοντας παντού το 
μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας, αλλά και τη δική μας προσωπική επιθυμία.

# *



Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς 19:30

Ανάβουμε το Δέντρο στην Πλατεία του Χωριού.
0 Άγιος Βασίλης υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικης μουσικής, μοιράζει δώρα στους 
μικρούς μας φίλους. 0 Σύλλογος Γυναικών Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς θα μας 
προσφέρει παραδοσιακά γλυκίσματα, ζεστούς λουκουμάδες, άφθονο τσίπουρο και 
κρασί.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Τοπική Ενότητα Κορίτσας 19:00

Γιορτή τσιγαρίδας στην Πλατεία Κορίτσας. Ο Άγιος Βασίλης υπό τους ήχους 
χριστουγεννιάτικης μουσικής, μοιράζει δώρα στους μικρούς μας φίλους. Ο Σύλλογος 
Γυναικών Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς θα μας προσφέρει παραδοσιακά 
γλυκίσματα , άφθονο τσίπουρο και κρασί.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014 - Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Κεντρική Πλατεία 11:00-14:00 & 

17:00-21:00

Στα Ξύλινα Σπιτάκια των ξωτικών οι μικροί μας φίλοι μπορούν, κάθε μέρα, να 
συμμετέχουν σε ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό εργαστήρι. Αξίζει να το επισκεφθείτε! 
Επιμέλεια: Φωτεινή Δεδούση, Σίσυ Κυλερτζή 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α* . ̂

30
Δεκεμβρίου

Ξύλινο  αναμνηστικό 
2014 με άρωμα 
δάσους...

Ετοιμάζουμε το 
γράμμα για τον Αγιο 
Βασίλη!

31
Δεκεμβρίου

Ετοιμάζουμε το 
γράμμα για τον Λ  γιο 
Βασίλη!

Ξύλινο αναμνηστικό 
2014 με άρωμα 
δάσους...

1
Ιανουάριου

Δάκτυλο ζω γραφ ι κή Face  painting

2
Ιανουάριου

Χειροτεχνία με 
ανακυκλώσιμα υλικά

Χρ ι στου γε ννιάτι κο 
origami

3
Ιανουάριου

Χάρτινες νιφάδες και 
αστέρια στολίζουν 
τον ουρανό μας

Φτιάχνουμε
χάρτινες
κουκουβάγιες
ντυμένες
χειμωνιάτικα...

4
Ιανουάριου

Ομαδικό κολάζ με 
υλικά από την φύση 
της Ευρυτανίας

Ομαδικό κολάζ με 
υλικά από την φύση 
της Ευρυτανίας

5
Ιανουάριου

Ελεύθερο 
«χειμωνιάτικο» 
σχέδιο για όλους

Ελεύθερο 
«χειμωνιάτικο» 
σχέδιο για όλους

6
Ιανουάριου

Face  painting Face  painting

Ηιιεοοιιτινία Πρωί Απόνευιια
26
Δεκεμβρίου

Φτιάχνουμε χάρτινα 
χριστουγεννιάτικα 
στολίδια για να 
στολίσουμε το 
«Δασάκι των 
Ευχών»

Φτιάχνουμε χάρτινα 
χριστουγεννιάτικα 
στολίδια για να 
στολίσουμε το 
«Δασάκι των 
Ευχών»

27
Δεκεμβρίου

Χειροτεχνία με 
ανακυκλώσιμα υλικά

Χάρτινες νιφάδες 
και αστέρια 
στολίζουν τον 
ουρανό μας

28
Δεκεμβρίου

Face  painting Χριστουγεννιάτικο
origami

29
Δεκεμβρίου

ΔακτυΛοζωγραφική Face painting



Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Κεντρική Πλατεία 19:30

Club Chef Ελλάδος
Στην Πλατεία των Ευχών φιλοξενούμε διακεκριμένους chef για να μας 
παρουσιάσουν συνταγές με άρωμα Ευρυτανίας... με Βάση τον τραχανά, το λουκάνικο 
Καρπενησιού, το κάστανο και άλλα τοπικά προϊόντα θα δημιουργήσουν νέες 
συνταγές και θα στήσουν ένα μεγάλο μπουφέ για όλους. Οι συνταγές θα 
κατοχυρωθούν ως Ευρυτανικές και θα τις απολαμβάνουμε στα μαγαζιά του τόπου 
μας.
Τα ζαχαροπλαστεία Fresh υπόσχονται να μας γλυκάνουν παρουσιάζοντας μια νέα 
συνταγή με προϊόντα του τόπου μας, το μέλι και το κάστανο...
Οι γαστρονομικές απολαύσεις θα απογειώνονται με τους ήχους και τη μουσική του 
Ράδιο Καρπενήσι.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη λαϊκή αγορά.

TaxawTidaoveio
^ tf"'dTLii*jrfhQ

inn
SREIC?

Τ HfMh. 'OSD

Chef’s Club'^ ^

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Συνεδριακό Κέντρο 20:00

Τα παιδιά της τρίτης τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησιού σας προσκαλούν σε 
μια αξέχαστη μουσική Βραδιά που θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στο μαγικό 
κόσμο της μουσικής. Εν όψει των εορτών τα παιδιά θα παίξουν και θα τραγουδήσουν 
αγαπημένες επιτυχίες για όλα τα μουσικά γούστα. Ελάτε μαζί μας σε αυτή την 
μουσική απόδραση!
Εισιτήριο 5€.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014 

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Στους δρόμους της πόλης 12:00

Η Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησιού γεμίζει 
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες τους δρόμους της πόλης 
μας. Λίγο πριν υποδεχτούμε το νέο έτος, η μαέστρος και τα 
μέλη της Ορχήστρας δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα 
σε στενά και δρόμους της πόλης μας, μεταφέροντας με το 
δικό τους τρόπο τις ευχές για καλή χρονιά...



Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Συνεδριακό Κέντρο 21:00

Μουσική Βραδιά Ορχήστρα Νέων Δίου
Νέα παιδιά, μαθητές και φοιτητές από τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα της περιοχής του 
αρχαίου Δίου και ευρύτερα της Πιερίας, με 
μεράκι και το αστείρευτο ταλέντο τους θα 
ερμηνεύσουν έντεχνα τραγούδια από 
καλλιτέχνες όπως Σωκράτης Μάλαμας, 
Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίκης θεοδωράκης και 
ΜάνοςΧατζιδάκις αλλά και παραδοσιακά 
τραγούδια. Μια ονειρεμένη ατμόσφαιρα με τις 
όμορφες μελωδίες των νέων μας γεμίζει θετική 
ενέργεια και μας ευαισθητοποιεί.
Δάσκαλος και μαέστρος της ορχήστρας, ο κ. 
Νίκος Πατρής.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Κεντρική Πλατεία 20:00

Γλυκές Ευχές... για καλή χρονιά!
Τα ζαχαροπλαστεία Fresh μας προσφέρουν 
ατομικές βασιλόπιτες και εμείς τις στολίζουμε 
με τις προσωπικές μας επιθυμίες.
Υποδεχόμαστε το νέο έτος με τις πιο νόστιμες 
ευχές. Το Ράδιο Καρπενήσι θα είναι κοντά μας 
με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια δημιουργώντας 
μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Κεντρική Πλατεία 12:00

Η Πλατεία των Ευχών υποδέχεται τον Άγιο Βασίλη 
και τους φίλους του. 0 Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στους 
μικρούς μας φίλους. Χριστουγεννιάτικες φιγούρες μας 
προσκαλούν στο δικό τους παραμυθένιο κόσμο, ενώ η 
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καρπενησιού γεμίζει το 
κέντρο της πόλης με πρωτοχρονιάτικες μελωδίες.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στο Συνεδριακό Κέντρο.



Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015

Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου 18:00

Ol storytellers ζωντανεύουν τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια με αφήγηση, 
αναπαράσταση και μουσική επένδυση, αφήνοντας στα παιδιά ανάμεικτα 
συναισθήματα όπως χαρά, γέλιο και συγκίνηση.Ένα μοναδικό Χριστουγεννιάτικο 
απόγευμα για τους μικρούς Δημότες του Κρικέλλου και των γύρω χωριών και 
τους επισκέπτες μας με μουσικά παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, 
τραγουδοπαιχνίδι και άλλες πολλές εκπλήξεις.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Κεντρική Πλατεία 19:00

Το Γλυκοπλαστείο καλεί μικρούς και μεγάλους 
σε ένα ξεχωριστό και πρωτότυπο πάρτι με... 
marshmallows barbeque.
Ελάτε να ψήσουμε τα ζαχαρωτά μας γύρω από 
τις φωτιές και ν ' ανταλλάξουμε ευχές για καλή 
χρονιά με τους μουσικούς ρυθμούς του Ράδιο 
Καρπενήσι.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015

Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 18:30

Οι storytellers ζωντανεύουν τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια με αφήγηση, 
αναπαράσταση και μουσική επένδυση, αφήνοντας στα παιδιά ανάμεικτα 
συναισθήματα όπως χαρά, γέλιο και συγκίνηση.Ένα μοναδικό Χριστουγεννιάτικο 
απόγευμα για τους μικρούς Δημότες του Αγ. Νικολάου και των γύρω χωριών και 
τους επισκέπτες μας με μουσικά παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, 
τραγουδοπαιχνίδι και άλλες πολλές εκπλήξεις.



Κυριακή k Ιανουαρίου 2015

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Αίθουσα εκδηλώσεων ΚΑΠΗ 18:00

Εργαστήρι χριστουγεννιάτικων Muffins.
Ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας καλεί τους μικρούς επίδοξους ζαχαροπλάστες 
να φτιάξουν και να διακοσμήσουν όλοι μαζί χριστουγεννιάτικα muffins. (Για 
παιδιά από 3 έως 12 ετών].

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Συνεδριακό Κέντρο 18:00

Παιδική ταινία
Καλούμε τους μικρούς σινεφίλ να απολαύσουν στο Δημοτικό Κινηματογράφο της 
πόλης μας Χριστουγεννιάτικη ταινία.

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού Δημαρχείο 11:00

Βράβευση καλύτερου εορταστικού διάκοσμου.
Επιβραβεύουμε τους καταστηματάρχες που συμμετείχαν και αυτοί με τον τρόπο 
τους στη δημιουργία της εορταστικής ατμόσφαιρας στο Δήμο μας. 0 Δήμος 
Καρπενησιού θα απονείμει τιμητικά βραβεία για τα τρία καλύτερα στολισμένα 
καταστήματα που εσείς θα έχετε επιλέξει με την ψήφο σας.

Δήμος Καρπενησιού - ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε: 

τηλ. 22370 21227 & 22373 500Λ3
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