Συγκινητική η παρουσία των νέων και των παιδιών στο
εξαήμερο των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων οι οποίες
πραγματοποιούνται ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι εδώ
και τριάντα τέσσερα (34) χρόνια [1984 - 2017].
Κατάθεση ψυχής από μικρούς και μεγάλους για να
αποκτά το χωριό μας ζωή, ζωντάνια, κοινωνικότητα
και διεύρυνση οριζόντων.

Έκθεση βιβλίου (23η), εργαστήρι ζωγραφικής ανακύκλωσης & υγιεινής διατροφής,
φουσκωτοί πύργοι, παράσταση κλόουν,
αφηγηματική παράσταση, δύο θεατρικές παραστάσεις,
μουσικοχορευτική βραδιά, ποδηλατοβόλτα (3η)
& πάρτι νεολαίας, ήταν το περιεχόμενο των
επιτυχημένων φετινών μας εκδηλώσεων.

ΙΔΟΜΕΝΕΙΑ 2017

Για 34η συνεχή χρονιά (μια ακόμη δύσκολη χρονιά για όλους), τολμήσαμε,
σχεδιάσαμε, οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε τις εκδηλώσεις πολιτισμού του
χωριού μας, την χρονική περίοδο 7 έως 11 & 16 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΙΔΟΜΕΝΕΙΑ 2017”
λειτούργησε η 23η έκθεση βιβλίου.

Ακόμη το Λαογραφικό μας Μουσείο και η Βιβλιοθήκη (Εμπεσού – Ορεινού
Βάλτου “Χρίστος Παπαδημητρίου”) παρέμειναν ανοικτά όλες τις ημέρες.

Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου, οι μικροί μας φίλοι έκαναν τις βουτιές τους
στους φουσκωτούς πύργους και στη συνέχεια μικροί και μεγάλοι
απόλαυσαν την παράσταση γέλιου, με τον κλόουν Τοτό και την παρέα του.

Ακόμη αυτή η βραδιά είχε για τους μικρούς μας, φίλους της τέχνης και εργαστήρι
ζωγραφικής, ανακύκλωσης και υγιεινής διατροφής. Τα παιδιά από το καλλιτεχνικό
εργαστήρι, αλλά και πολλά παιδιά τα οποία βρέθηκαν στις εκδηλώσεις, με την
ανιδιοτελή προσφορά και καθοδήγηση της συγχωριανής μας Δέσποινας Μέρκου
(ταμίας του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου), έφτιαξαν υπέροχες δημιουργίες!

Την Τρίτη 8 Αυγούστου σειρά είχε η αφηγηματική παράσταση στο
προαύλιο της Βιβλιοθήκης μας. Αφηγήτρια η Μαρία Μαχαίρα με
συνοδεία μουσικής και τραγουδιού από τον Αντώνη Καρασταμάτη.

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου η θεατρική ομάδα του Οργανισμού Ελληνικού
Θεάτρου «ΑΙΧΜΗ» παρουσίασε το έργο «Ο Χορός της Εξουσίας»
(Αγαμέμνων-Κλυταιμνήστρα-Ορέστης) σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαϊδη.

Εντυπωσιακή και υποδειγματική η προσέλευση του κοινού εξέπληξε για
μια ακόμη φορά ευχάριστα τους συντελεστές της παράστασης και
απέσπασε το πιο θερμό και αυθόρμητο χειροκρότημα των θεατών.

Η Πέμπτη 10 Αυγούστου ήταν αφιερωμένη στην διασκέδαση.
Μια μουσικοχορευτική βραδιά για την οποία φρόντισε το μουσικό
συγκρότημα: Διαλεχτή(τραγούδι), Δημήτρης Λαμπάκης(κλαρίνο), Άγγελος
Σπυρόπουλος και ο νεαρός συγχωριανός μας Νίκος Παππάς (τραγούδι).

Την Παρασκευή 11 Αυγούστου, έλαβε χώρα η 3η Ποδηλατοβόλτα.
Μεγάλη η συμμετοχή από ποδηλάτες κάθε ηλικίας οι οποίοι έκαναν τη
διαδρομή Εμπεσός  Λουτρά Χαλκιοπούλων  Εμπεσός 23 χιλιόμετρα.

Οι συμμετέχοντες: Δημοβασίλης Ανδρέας Κων., Ίσκος Μιχάλης, Πάνου Έλενα, Πλάτανος
Δημήτρης, Γιαννούλη Ανδριάνα, Βασιλείου Θωμάς, Πανέτας Απόστολος, Καρανικόλας Νικόλας,
Καρανικόλα Μυρσίνη, Μανιτάκης Παναγιώτης, Τσόλκας Μιχάλης, Καππές Παναγιώτης, Αντωνίου
Μιχάλης, Παπαδημητρίου Νικολέτα, Τζίμου Φαίδρα, Καπέρδου Δέσποινα, Αρτινός Θανάσης,
Καραθανάσης Νικόλας, Δημοβασίλης Φίλιππος, Πατσαούρα Λαμπρινή Β., Πατσαούρα Ελπίδα,
Καραγκούνης Χρήστος, Μάλλιος Αποστόλης Ν., Μέρκος Θωμάς Κων., Τηγάνης Γεώργιος,
Μέρκου Ηρώ, Μέρκος Στέφανος, Τσούνη Αδαμαντία, Μάσσιας Ευθύμης, Μάσσια Ανθή, Τσούνης
Θωμάς, Μπαλάσκας Αλέξανδρος, Μπαλάσκας Γιάννης, Μέρκος Θωμάς Δημ., Δημοβασίλης
Ανδρέας Νικ., Κοτσώρη Μαριτίνα, Κοτσώρης Γιώργος, Σαράντης Αντώνης.

Αργά το βράδυ ακολούθησε το προγραμματισμένο πάρτι νεολαίας. Οι νέοι μας
διασκέδασαν κάτω από τους ήχους μουσικής του DJ Βασίλη Καραδήμα.

Την Τετάρτη 16 Αυγούστου
το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου παρουσίασε την καλοκαιρινή παραγωγή

“Ρωμαίος και Ιουλιέτα” του Μποστ.

Η προσέλευση του κοινού μεγάλη. Όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μια φοβερή
θεατρική παράσταση από τους εκλεκτούς ηθοποιούς του ΔΗΠΕΘΕ.

--------------------------------------------------------Ευχή μας, με τη βοήθεια όλων μας, ηθική και οικονομική, οι Πολιτιστικές
μας εκδηλώσεις «ΙΔΟΜΕΝΕΙΑ», να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται
και να φέρνουν κοντά όλους τους συγχωριανούς, Βαλτινούς και φίλους.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ

