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Πρόσκληση για ξέγνοιαστα Χριστούγεννα στην 
Τρίπολη 

• Χωριό των Χριστουγέννων 

• Οδός Αγάπης 

 

Ο Δήμος Τρίπολης υποδέχεται με 
αισιοδοξία τα Χριστούγεννα 
προσκαλώντας μικρούς και 
μεγάλους στο Χωριό των 
Χριστουγέννων που άνοιξε τις 
πύλες του στη  πλατεία Άρεως, μία 
από τις μεγαλύτερες πλατείες των 
Βαλκανίων με πληθώρα 
καταστημάτων αναψυχής.  

Ο Δήμαρχος της Τρίπολης κ. 
Ιωάννης Σμυρνιώτης εύχεται σε 
όλους να περάσουν όμορφα τις 
γιορτές μακριά από τις έγνοιες της 

σκληρής καθημερινότητας στη ζωντανή πόλη της Τρίπολης που περιμένει όσους 
θέλουν να ζήσουν το όνειρο και τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της 
Πελοποννήσου.  

Το Χωριό των Χριστουγέννων γεμάτο δρώμενα και εκπλήξεις, θα διαρκέσει έως τις 
2 Ιανουαρίου 2012 (ώρες λειτουργίας: 10.30-13.30 και 17.30-21.30). Ο αγαπημένος 
όλων μας Αϊ Βασίλης  υποδέχεται στο σπίτι του μικρούς και μεγάλους. Στο 
Ταχυδρομείο του Αϊ Βασίλη  τα παιδιά μπορούν να γράψουν το γράμμα τους. Στο  
Σπίτι της Φαντασίας  το ξωτικό του Αϊ  Βασίλη περιμένει όλους τους μικρούς μας 
φίλους για face painting ενώ  μπορούν να δημιουργήσουν και όμορφες κατασκευές. 

 Η μεγάλη παρέα του  Αϊ Βασίλη, τα ξωτικά από το μυστικό του εργαστήρι, ο 
Δεντρούλης και ο αγαπημένος του Αρκούδος  υπόσχονται στα παιδιά μαγικές 
στιγμές με πολλές δράσεις και εκπλήξεις στο Χωριό των Χριστουγέννων. 

 Το παγοδρόμιο και ο τεράστιος παιδότοπος συμπληρώνουν  τη μαγεία με 
ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και ξεγνοιασιάς.   

Ακόμη την Παραμονή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου), στο Χωριό των 
Χριστουγέννων, όλα τα παιδιά  θα συναντήσουν  τη… Νεράιδα των Χριστουγέννων  
στις 12 το μεσημέρι, όπου με το μαγικό της ραβδί θα σκορπίσει τη χαρά σε όλους. 
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Όμορφες Χριστουγεννιάτικες στιγμές θα απολαύσουν και όσοι επιλέξουν να κάνουν 
μια βόλτα με την άμαξα του Αϊ Βασίλη. 

 

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ… 

Η Φιλαρμονική του Δήμου Τριπόλεως θα παίξει τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
περιδιαβαίνοντας τους κεντρικούς δρόμους της γιορτινής πόλης, την Παραμονή των 
Χριστουγέννων. Επίσης θα επισκεφθεί τις πρωτεύουσες των τέως Αρκαδικών Δήμων 
όπου πραγματοποιούνται διάφορα δρώμενα από τοπικούς πολιτιστικούς 
συλλόγους.    

Ακόμη ο Δήμος Τρίπολης με αίσθημα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, διοργανώνει 
φιλανθρωπικές δράσεις για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά δίνοντας τρόφιμα και 
γλυκά σε 240 οικογένειες καθώς και οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες  που χρειάζονται 
βοήθεια.  

Στο πλαίσιο αυτό μετατρέπεται επίσης για τις γιορτινές μέρες η κεντρική οδός Εθνικής 
Αντιστάσεως σε «Οδό Αγάπης» στέλνοντας το μήνυμα της ελπίδας για ζωή σε όλα τα 
παιδιά (στο στολισμό της Οδού Αγάπης  βοήθησε το  3ο Σύστημα Προσκόπων).   Κατά μήκος 
του δρόμου έχουν στηθεί και στολισθεί συμβολικά  Χριστουγεννιάτικα δέντρα με κάρτες 
των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων: Make a Wish, Xαμόγελο του παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS, 
Πίστη, Unisef κ.ά., τα οποία με τη δράση τους φροντίζουν χιλιάδες παιδιά που έχουν 
ανάγκη στήριξης.  

 Έτσι φέτος ο Δήμος Τρίπολης  γίνεται συνοδοιπόρος σε ένα έργο αγάπης για όλα τα παιδιά 
του κόσμου με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών της ιστορικής 
πόλης. 

 


