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Χριστούγεννα σηµαίνουν Καρπενήσι!
Χρώµατα και αρώµατα Χριστουγέννων πληµµύρισαν το Καρπενήσι 
και τα χωριά του, ένα γιορτινό σκηνικό στήθηκε, µε φως και λάµψη να 
πληµµυρίζει τους δρόµους, τις πλατείες και τα γραφικά στενά, ενώ X
ριστουγεννιάτικες µελωδίες και κάλαντα να ακούγονται περπατώντας 
στο εµπορικό κέντρο της πόλης µας. Μία ατµόσφαιρα νοσταλγική, 
παραµυθένια, δηµιουργεί θαλπωρή και ζεστασιά τις κρύες µέρες των 
Χριστουγέννων. Ο ∆ήµος Καρπενησίου έχει φορέσει τα καλά του και 
είναι έτοιµος να υποδεχτεί τις γιορτές έχοντας διοργανώσει ένα 
πλούσιο, εορταστικό πρόγραµµα εκδηλώσεων για µικρούς και 
µεγάλους. Σας προσκαλούµε όλους να κάνετε το Καρπενήσι 
προορισµό σας τα φετινά Χριστούγεννα, να γίνετε µέρος της µεγάλης 
µας χριστουγεννιάτικης γιορτής, να συµµετέχετε σε δραστηριότητες 
του βουνού και να απολαύσετε τοπικά προϊόντα και γαστρονοµικές 
δηµιουργίες. Ελάτε να γιορτάσουµε όλοι µαζί, ντόπιοι και επισκέπτες, 
τη Γέννηση του Χριστού και να υποδεχτούµε το νέο χρόνο! Ας 
στείλουµε από το Καρπενήσι, το µήνυµα της Αγάπης και της Ελπίδας, 
όπως έχουµε ονοµάσει τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα στην 
κεντρική µας πλατεία. Ας αγκαλιάσουµε το συνάνθρωπο ώστε κανείς 
να µην νιώσει µόνος αυτές τις γιορτές δίνοντας χαρά και χαµόγελο 

παντού!



Φίλες και φίλοι,
Τα Χριστούγεννα στον τόπο µας είναι λευκά, είναι µαγικά,είναι 
ξεχωριστά. Για αυτό και εµείς φορέσαµε τα γιορτινά µας και σας 
υποδεχόµαστε µε ξεχωριστές εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται απο 
τη ζεστασιά, την δηµιουργία, την ανθρωπιά, την διασκέδαση και την 
παραµυθένια ατµόσφαιρα που αρµόζει στις πιο όµορφες µέρες του 
χρόνου. Ελάτε να στείλουµε όλοι µαζί τις ευχές µας για τη νέα χρονιά 
στον χειµωνιάτικο ουρανό και να ζήσουµε το "παραµύθι" των 

Χριστουγέννων που ζωντανεύει σε έναν αυθεντικό τόπο.

Κονιαβίτη Εύη
Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑ∆ΗΚ
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Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου 2019 - Φιλαρµονική ∆ήµου Κέρκυρας  

Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου 2019 - Προυσός  

Κυριακή  8 ∆εκεµβρίου 2019 - Πλατεία του Παραµυθιού!

Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019 - Αρχήν αρχήν τα κάλαντα…

Σάββατο 14  ∆εκεµβρίου 2019 - Άγιος Νικόλαος 

Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2019 - Μουσικά ακούσµατα

Τετάρτη 18-19-20 ∆εκεµβρίου 2019 - Θεατρική παράσταση «Ο ΑΦΕΛΗΣ»

Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2019 - Στένωµα

Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2019 - Κρίκελλο 

Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2019 - Αγία Τριάδα

Παρασκευή  20 ∆εκεµβρίου 2019 - Μεγάλο Χωριό

Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2019 - Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι

Σάββατο  21 ∆εκεµβρίου 2019 - Μεσοχώρη – Κλειστού 

Κυριακή  22 ∆εκεµβρίου 2019 - «Ζαχαροµπερδέµατα…..»

Κυριακή  22 ∆εκεµβρίου 2019 - “Το Πνεύµα των Χριστουγέννων”

∆ευτέρα  23 ∆εκεµβρίου 2019 - «∆ώσε κλώτσο να γυρίσει, παραµύθι να αρχινίσει….»

∆ευτέρα  23 ∆εκεµβρίου 2019 - Χριστουγεννιάτικη κατασκευή 

Τρίτη 24  ∆εκεµβρίου 2019 * Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα 

Τρίτη 24  ∆εκεµβρίου 2019 - Εργαστήρι χριστουγεννιάτικων στολιδιών

Τρίτη 24  ∆εκεµβρίου 2019  - Η Νύχτα των Ευχών

Τετάρτη  25  ∆εκεµβρίου 2019 - Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Πέµπτη 26 ∆εκεµβρίου  -  Face Painting

Σαββάτο 28 ∆εκεµβρίου 2019 - Χριστούγεννα στο Μουσείο Βουνού 

Σαββάτο 28 ∆εκεµβρίου 2019 - Φτιάξτε τον τέλειο χιονάνθρωπο

Σαββάτο 28 ∆εκεµβρίου 2019 - Χριστουγεννιάτικη ταινία

Κυριακή 29 ∆εκεµβρίου 2019 - Street Party Winter Edition

∆ευτέρα 30 ∆εκεµβρίου 2019 - Συναυλία µε το συγκρότηµα «Smyrna»

Τρίτη   31 ∆εκεµβρίου 2019 - Άγιος Βασίλης έρχεται...

Πέµπτη 2 Ιανουαρίου - Η γυναίκα του Άγιου Βασίλη έρχεται…

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 - «Τα Χριστούγεννα Του Καρυοθραύστη»

∆ευτέρα  6  Ιανουαρίου 2020 - Εορτασµός Θεοφανείων

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 - Βράβευση καλύτερου εορταστικού διάκοσµου

Το Πρόγραµµα Συνοπτικά: 
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Ανάβουµε το δέντρο
στις πλατείες των χωριών

*

*



Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | Ώρα 19:00

Ανάβουµε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
στο Καρπενήσι

Η πλατεία µας στολίστηκε γιορτινά! Ανάβουµε το δέντρο µας µετρώντας 
αντίστροφα, διασκεδάζουµε και χορεύουµε στους ρυθµούς του Κώστα 
Μαρτάκη, ενώ η Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου µας γεµίζει τη 
βραδιά µε χριστουγεννιάτικες µελωδίες. Οι µικροί µας φίλοι θα 
απολαύσουν το Carousel που θα στηθεί, ενώ οι µεγάλοι στηρίζουµε τη 
µικρή γιορτινή αγορά από τους νέους της πόλης µας και το 
χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης του Κ∆ΑΠ ΜΕΑ “Ανεµώνη” 

ενισχύοντας το έργο τους. 
Ο ∆ήµος Καρπενησίου µας προσφέρει χριστουγεννιάτικες µπάλες, για 

να στολίσουµε όλοι µαζί µε τις ευχές µας τα ελατάκια της πλατείας! 

Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2018 
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Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου  |  Ώρα 20:30

 Φιλαρµονική ∆ήµου Κέρκυρας
Η Κέρκυρα  Συναντά  το Καρπενήσι

Η χορωδία ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "Ι. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ" µε τη 
συνοδεία της ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑΣ µας ταξιδεύει µε 
σπουδαίους µουσικοσυνθέτες, κερκυραϊκές καντάδες και ιταλικά

βαλς σε ένα µουσικό ταξίδι στο δικό µας νησί. 
∆ιεύθυνση χορωδίας : Άρτεµις Πουληµένου

Στο πιάνο: Ειρήνη Πολίτη

Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου 2019

Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2019
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Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου   | Ώρα 19:00

Σας καλωσορίζουµε στην Πλατεία του 
Παραµυθιού!

Χριστούγεννα σηµαίνουν λάµψη, παραµύθι και ζεστασιά. Η Πόλη µας 
φόρεσε τα καλά της, οι δρόµοι και τα στενά γέµισαν φώς.  Τα πιο 
όµορφα Xριστουγεννιάτικα δέντρα ανάβουν τα παιδιά µε το ∆ήµαρχο 
της πόλης. Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου µας και η 
Χορωδία Ευρωπούλων «Ι. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» Κερκύρας συνοδεύουν 
τις ευχές µικρών και µεγάλων µε Xριστουγεννιάτικες µελωδίες. 

∆ιασκεδάζουµε και χορεύουµε µε τους OTHERVIEW.
Στηρίζουµε τη µικρή γιορτινή αγορά από τους νέους της πόλης µας και 
το Xριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης του Κ∆ΑΠ ΜΕΑ “Ανεµώνη”  που 
ξεκίνησε σαν ιδέα και έγινε θεσµός. Σας περιµένουµε όλους για ένα 

ακόµα ταξίδι µε τη µαγεία των Χριστουγέννων.

Κυριακή  8 ∆εκεµβρίου 2019
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Πνευµατικό Κέντρο Ιερού Ναού Ευρυτάνων Αγίων     
Ώρα 19:00

Αρχήν αρχήν τα κάλαντα…
Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακών οργάνων της Ι. Μ. 
Καρπενησίου σας προσκαλεί σε µια εκδήλωση µε επίκαιρους 
εκκλησιαστικούς ύµνους και παραδοσιακά κάλαντα, πλαισιωµένα µε 
την µαθητική ορχήστρα και την µικτή χορωδία της Σχολής, στο 

Πνευµατικό Κέντρο Ι. Ν. Ευρυτάνων Αγίων.

Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019
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Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου  |  Ώρα 20:30

Μουσικά ακούσµατα από τις καλύτερες φωνές 
του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Έντεχνο, ποπ, ή ροκ; Μήπως λίγο  απ’ το καθένα; Μουσικά ακούσµατα 
από τις καλύτερες φωνές του  Γενικού Λυκείου Καρπενησίου! 
15 µαθητές ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στη µουσική και όλη 
η Γ΄ Λυκείου σας προσκαλεί σε µια κεφάτη βράδια στο Συνεδριακό
Kέντρο Καρπενησίου µε σκοπό  να συγκεντρωθούν χρήµατα για να 
µπορέσουν και οι οικονοµικά ασθενέστεροι µαθητές να συµµετάσχουν 
στην πενθήµερη εκδροµή του σχολείου. Θα είµαστε όλοι εκεί! Σας 
περιµένουµε µε θετική ενέργεια, καλή διάθεση και πλούσιο ρεπερτόριο 

για µια αξέχαστη βραδιά.

Είσοδος: 3€
.  

Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2019
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Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |  Ώρα 21:00

Θεατρική παράσταση «Ο ΑΦΕΛΗΣ»
Η θεατρική Οµάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου 
παρουσιάζει το έργο “Ο αφελής” του ∆ηµήτρη Ψαθά. Ένας αφελής 
οδοντίατρος, ένας πανούργος βιοµήχανος κι ένας ερωτευµένος 
προπονητής  διεκδικούν τα αντικείµενα του πόθου τους και µπλέκονται 
έτσι σε απίθανες περιπέτειες. Οι ερωτικές επιθυµίες και οι πολιτικές 
φιλοδοξίες συναντούν το ποδόσφαιρο και δηµιουργούν µια 

σπαρταριστή κωµωδία. 
Είσοδος: 3€

 

Τετάρτη 18-19-20 ∆εκεµβρίου
2019

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης |  Ώρα 18:00

Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι
Το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ∆ήµου 
Καρπενησίου διοργανώνει στο χώρο του Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι 
για τους µικρούς µας φίλους (ηλικίας 5 -12 ετών). Σας περιµένουµε για 

ένα δηµιουργικό απόγευµα.

 

Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2019



Πεζόδροµος Κοσµά Αιτωλού |  Ώρα 12:30

«Ζαχαροµπερδέµατα…..»
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Ζαχαροµπερδέµατα» µε τη βοήθεια του 
Συλλόγου Γυναικών. Ελάτε να γίνουµε όλοι µικροί ζαχαροπλάστες, να 
βάλουµε µπόλικη φαντασία και να στολίσουµε τα δικά µας muffins και 
cupcakes  µε τα πιο απίθανα χρώµατα και σχέδια. Στο τέλος της 
εκδήλωσης θα δοθεί σε όλα τα παιδιά το δίπλωµα του καλύτερου 

ζαχαροπλάστη.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα µεταφερθεί
στην αίθουσα του ΚΑΠΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κυριακή  22 ∆εκεµβρίου 2019
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Κυριακή  22 ∆εκεµβρίου 2019

∆ευτέρα  23 ∆εκεµβρίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |  Ώρα 20:00

“Το Πνεύµα των Χριστουγέννων”
Μια ξεχωριστή βραδιά για τον ∆ήµο Καρπενησίου αφιερωµένη στους 
αριστεύσαντες  µαθητές των Γυµνασίων και  Λυκείων του ∆ήµου µας. 
Η βραδιά αποτελεί ένα µεγάλο ευχαριστώ σε εκείνους που έχουν 
προσφέρει µε το δικό τους τρόπο στον τόπο µας. Η Φιλαρµονική 
Ορχήστρα του ∆ήµου Καρπενησίου “ντύνει” µουσικά την όµορφη 
βραδιά και µας παρασύρει να βιώσουµε το Πνεύµα των 

Χριστουγέννων, δηµιουργώντας µια ονειρική ατµόσφαιρα.
∆ιεύθυνση: Ευαγγελία Βάρσου 

Αίθουσα  ΚΑΠΗ Καρπενησίου | Ώρα 18:30

«∆ώσε κλώτσο να γυρίσει,  παραµύθι να αρχινίσει»
Χριστουγεννιάτικο ταξίδι στον κόσµο του παραµυθιού µε τη βοήθεια 
του Συλλόγου Γυναικών. Καλικάντζαροι, νεράιδες, νάνοι και ξωτικά 
παίρνουν ζωή µέσα από την αφήγηση του παραµυθιού. Περιµένουµε 
τους µικρούς µας φίλους αλλά και τους µεγάλους που νιώθουν παιδιά. 
Με τον λόγο δίνουµε κλώτσο στο κουβάρι και ξετυλίγεται η ιστορία και 

η φαντασία µας!
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∆ευτέρα  23 ∆εκεµβρίου 2019

Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ «Ανεµώνη» |  Ώρα 17:30 

Χριστουγεννιάτικη κατασκευή
Βάζουµε τα υλικά, βάλτε την φαντασία και ελάτε στο χώρο  του 
Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ «Ανεµώνη». για  να δηµιουργήσουµε µαζί όµορφες 

Χριστουγεννιάτικές κατασκευές για την πόρτα του σπιτιού σας. 
 

Τρίτη 24  ∆εκεµβρίου 2019

Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου |  Ώρα:12:00

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα  
Παραµονή των Χριστουγέννων και η Φιλαρµονική Ορχήστρα του 
∆ήµου  πληµµυρίζει την πόλη µε παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα 

κάλαντα και µελωδίες,

Τρίτη 24  ∆εκεµβρίου 2019

Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | Ώρα:12:00

Εργαστήρι Χριστουγεννιάτικων στολιδιών

  Ελάτε να κατασκευάσετε τα δικά σας χειροποίητα στολίδια µε τη 
βοήθεια των παιδαγωγών του Κ∆ΑΠ στη Χριστουγεννιάτικη

κεντρική πλατεία της πόλης µας.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα µεταφερθεί
στην αίθουσα του ΚΑΠΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
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Τρίτη 24  ∆εκεµβρίου 2019

Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου |  Ώρα 19:30

Η Νύχτα των Ευχών
Η πλατεία µας µεταµορφώνεται και φωτίζεται µε τον πιο ξεχωριστό και 
γιορτινό τρόπο. Εκατοντάδες ιπτάµενα φαναράκια θα γεµίσουν τον 
ουρανό µε φως, στέλνοντας παντού το µήνυµα της αγάπης και της 

ελπίδας, αλλά και τη δική µας προσωπική ευχή και επιθυµία.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας θα οριστεί νέα ηµεροµηνία για την εκδήλωση. 
Τους µικρούς δηµότες / επισκέπτες θα πρέπει να συνοδεύουν ενήλικες, 

προκειµένου να ανάψουν αυτοί τα ιπτάµενα φαναράκια.
 

Φουρνά |  Ώρα 19:30 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Με Χριστουγεννιάτικες µουσικές και πολλά κεράσµατα από τον 
Σύλλογο Γυναικών ∆.Ε. Φουρνάς γιορτάζουµε τα Χριστούγεννα όλοι 
µαζί στην όµορφη πλατεία του χωριού ανταλλάσσοντας ευχές και 
µηνύµατα αγάπης. Bazaar αγάπης από τους µαθητές των σχολείων .

Τετάρτη  25  ∆εκεµβρίου 2019
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Σαββάτο 28 ∆εκεµβρίου 2019

Πέµπτη 26 ∆εκεµβρίου 2019

Μουσείο Βουνού |  Ώρα 17:00 έως 22:00 

Χριστούγεννα στο Μουσείο Βουνού
“Ανεβαίνουµε"... στο Μουσείο Βουνού! Περπατάµε στους στολισµένους 
δρόµους της πόλης µας, και κατευθυνόµαστε στο Μουσείο Βουνού στην 
είσοδο του Καρπενησίου. Περιηγούµαστε στο χώρο του µουσείου, 
γνωρίζουµε την ιστορία της χιονοδροµίας, παρατηρώντας αντικείµενα 
από τη ζωή στο βουνό και παρακολουθούµε ντοκιµαντέρ και 
φωτογραφικό υλικό ταξιδεύοντας στον τόπο και την ιστορία του! Και για 
την κρύα γιορτινή µέρα στο Μουσείο Βουνού κερνάµε  ζεστό τσάι του 

βουνού µε µέλι της περιοχής µας! 

Μεγάλο Χωριό |  Ώρα 12.00 – 20.00

Face Painting
Η νύµφη των βουνών Ευρύτη φτάνει στο Μεγάλο Χωριό για να 
παρασύρει όσους το τολµήσουν στο µαγικό, αιθέριο κόσµο των δασών 
µας. Νεραΐδες, ξωτικά και φανταστικά ζωάκια του δάσους, µε το µαγικό 

της πινέλο της, µεταµορφώνουν τα πρόσωπα µικρών και µεγάλων.

Χορηγός ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ‘Η ΕΥΡΥΤΗ’



Σαββάτο 28 ∆εκεµβρίου 2019

Πάρκο Αποδήµων Ευρυτάνων | Ώρα 12:00

«Φτιάξτε τον τέλειο χιονάνθρωπο»
Μια οικογενειακή µία ξαφνική τάση δηµιουργικότητας µπορεί να 
αποτελέσει αφορµή για το επόµενο µεγάλο έργο τέχνης.  Αναζητάτε µια 
ψυχαγωγική δραστηριότητα για τα παιδιά ή θέλετε απλά να νιώσετε 
δηµιουργικοί πλάθοντας και φωτογραφίζοντας τον πρωταγωνιστή του 

καλλιτεχνικού project που θα κοσµήσει το πάρκο µας? 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί µόνο αν το πάρκο είναι χιονισµένο.

Σαββάτο 28 ∆εκεµβρίου 2019 

Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου |  Ώρα 18:00

Χριστουγεννιάτικη ταινία
“Γέτι ο Χιονάνθρωπος των Ιµαλαΐων”

Βραδιά κινηµατογράφου µε άρωµα Χριστουγέννων...
Όταν η έφηβη Γι συναντάει ένα νεαρό Γέτι στην ταράτσα του 
διαµερίσµατός της στην Σαγκάη, µια φιλία ξεκινάει και µαζί µε τους 
ατίθασους και άτακτους φίλους της Τζιν και Πενγκ, του δίνουν το όνοµα 
«Έβερεστ» και ξεκινάνε µαζί του ένα µαγευτικό ταξίδι σε αναζήτηση της 

οικογένειάς του, στο πιο ψηλό σηµείο της Γης. 

∆ιάρκεια: 92 λεπτά  / Είσοδος ελεύθερη
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Κυριακή 29 ∆εκεµβρίου 2019

Οδός Ζηνοπούλου |  Ώρα 20:00

Street Party Winter Edition
Στην πιο κρύα νύχτα του χειµώνα βγαίνουµε στους δρόµους και προσκαλούµε 
ντόπιους και επισκέπτες σε ένα αξέχαστο πάρτυ µέχρι τα µεσάνυχτα. Υπαίθριες 
φωτιές ζεστά ροφήµατα και ποτά συνοδεύουν τις µουσικές επιλογές  των Dj’s 

της πόλης µας σε ένα Street Party που έγινε θεσµός!
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∆ευτέρα 30 ∆εκεµβρίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 21:00 

Συναυλία µε το συγκρότηµα «Smyrna»
Έχοντας αφιερώσει χρόνο στην έρευνα, η οµάδα ταξιδεύει στην ελληνική 
µουσική κάνοντας στάσεις σε διάφορες περιοχές αναδεικνύοντας ποικίλα 
ηχοχρώµατα, από δηµιουργίες της προφορικής παράδοσης, αλλά και έργα
Σµυρνιών συνθετών. Με τη νεανική τους διάθεση φέρνουν την µουσική αυτή 
στο προσκήνιο, δίνοντάς της το χώρο που της αρµόζει στα µουσικά δρώµενα, 

ενώ παράλληλα προσεγγίζουν το υλικό που επιλέγουν να παρουσιάσουν
µε σεβασµό στις πρωτότυπες εκτελέσεις.    
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Τρίτη   31 ∆εκεµβρίου 2019

Πέµπτη 2  Ιανουαρίου 2020

Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου |  Ώρα 12:00

Άγιος Βασίλης έρχεται...
Παραµονή της Πρωτοχρονιάς και η ηµέρα είναι αφιερωµένη στους 
µικρούς µας φίλους! Γι’ αυτό λοιπόν και δε θα µπορούσε να λείπει από 
κοντά µας ο Άγιος Βασίλης  που έρχεται µε δώρα φορτωµένος. Από τη 
∆ηµοτική µας Φιλαρµονική θα ακούσουµε νοσταλγικές µελωδίες και 
πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Παναγία” µας 

κερνά ζεστό τραχανά και τσιπουρόµελο.
Αποτυπώνουµε τις καλύτερες Χριστουγεννιάτικες στιγµές σας στο 
Καρπενήσι. Ποζάρουµε στο φακό µε διάφορα αξεσουάρ που θα µας 

χαρίσουν µοναδικές στιγµές.
Καλώς ήλθατε στο Smilebox Photo Booth.

 Μεγάλο Χωριό |  Ώρα 12.00 – 20.00

Η γυναίκα του Άγιου Βασίλη έρχεται…
Μιας και ο Άγιος Βασίλης θα είναι απασχοληµένος ακόµα µε το 
µοίρασµα των δώρων, η γυναίκα του Άγιου Βασίλη, βρίσκει την 
ευκαιρία και φτάνει στο Μεγάλο Χωριό, µαζί µε τα ξωτικά που την 
ακολουθούν, για να µοιράσει χιονογλυκίσµατα σε µικρούς και 

µεγάλους και να διηγηθεί ιστορίες από τα παλιά…

Χορηγός ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ‘Η ΕΥΡΥΤΗ’20



Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020

Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 19:00 

Θεατρική Παράσταση
«ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ» 

Ο Καρυοθραύστης, το απόλυτο έργο των γιορτών που κατέχει την δική 
του ξεχωριστή θέση στην καρδιά παιδιών και µεγάλων. Παραµονή 
Χριστουγέννων στο σπίτι της µικρής Κλάρας, όταν το ρολόι χτυπήσει 
µεσάνυχτα, τα παιχνίδια ζωντανεύουν και γιορτάζουν τα δικά τους 
Χριστούγεννα. Ο Καρυοθραύστης – δώρο του θείου των παιδιών – 
γίνεται ένας όµορφος πρίγκιπας που ταξιδεύει µαζί µε την Κλάρα και µε 

την βοήθεια των παιδιών - θεατών στην Ονειροχώρα.

Eίσοδός Ελεύθερη
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∆ευτέρα  6  Ιανουαρίου 2020

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Καρπενησίου |  Ώρα  12:00

Εορτασµός Θεοφανείων
Ανήµερα της εορτής των Θεοφανείων, µετά τη Θεία Λειτουργία, 
αγιάζουµε τα ύδατα στο Κολυµβητήριο της πόλης µας µε την 

καθιερωµένη τελετή. 

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

∆ηµαρχείο |  Ώρα 11:00 

Βράβευση καλύτερου εορταστικού διάκοσµου
Επιβραβεύουµε τους καταστηµατάρχες του ∆ήµου µας που 
συµµετείχαν και αυτοί µε τον τρόπο τους στη δηµιουργία εορταστικής 
ατµόσφαιρας. Ο ∆ήµος Καρπενησίου θα απονείµει τιµητικά βραβεία 

για τους τρεις καλύτερους εορταστικούς διάκοσµους. 
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆ιοργάνωση
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ΕΚΕΠΠΠΑ∆ΗΚ
Πληροφορίες: 22370 21227, 22373 50043

www.karpenissi.gr
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∆ήµος Καρπενησίου - Municipality of Karpenissi
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
Ανάβουµε τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα 
και υποδεχόµαστε τις Γιορτές
στις τοπικές κοινότητες
του ∆ήµου µας . 

Η παράδοση, οι γαστρονοµικές απολαύσεις
και η ζεστή φιλοξενία είναι αυτά που

µετατρέπουν το Καρπενήσι και τα χωριά του
σε έναν αυθεντικό Τόπο Ζωής !
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Τετάρτη
18 ∆εκεµβρίου 2019
Στένωµα |  Ώρα 19:00 

Πέµπτη
19 ∆εκεµβρίου 2019
Κρίκελλο |  Ώρα 19:00

Σάββατο
21∆εκεµβρίου 2019

Μεσοχώρη –Κλειστού |  Ώρα 19:00

Σάββατο
7 ∆εκεµβρίου 2019
Προυσός  |  Ώρα 20:00  

Παρασκευή 20
∆εκεµβρίου 2019

Μεγάλο Χωριό |  Ώρα 20:00
Με Χριστουγεννιάτικες µελωδίες

από τη Φιλαρµονική µας.

Σάββατο
14  ∆εκεµβρίου 2019
Άγιος Νικόλαος |  Ώρα 21:00
Με Χριστουγεννιάτικες µελωδίες
από τη Φιλαρµονική µας.  

Παρασκευή
20 ∆εκεµβρίου 2019

Αγία Τριάδα |  Ώρα 19:00


