
 

   «Ευρωπαϊκή Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» 
 

Η «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μετακίνησης»,16-22 Σεπτεµβρίου, αποτελεί πλέον 

θεσµό γα εκατοντάδες Ευρωπαϊκές πόλεις. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η 

22 Σεπτεµβρίου που έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Γραµµατεία Περιβάλλοντος 

ως «Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο».  

Η Τρίπολη δηλώνει παρών στην µεγάλη γιορτή των Ευρωπαϊκών πόλεων, µε πλήθος 

εκδηλώσεων και διαγωνισµών.  

 
Πρόγραµµα εκδηλώσεων 

16-22 Σεπτεµβρίου 2012 - Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μετακίνησης 
Οι µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης ζωγραφίζουν, µε θέµα: «Η πόλη που 

ονειρεύοµαι». Οι έξι καλύτερες ζωγραφιές θα κερδίσουν από ένα ποδήλατο, θα βραβευτούν 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα αναρτηθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Τρίπολης (www.tripolis.gr)  

  

Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Μερκοβούνι,  στελέχη της Τροχαίας Τρίπολης θα 

µιλήσουν στους µαθητές του 8
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Τρίπολης για θέµατα που αφορούν την  

ασφαλή µετακίνηση στην πόλη. 

 

Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2012 

Στο κέντρο της πόλης δεν επιτρέπεται  η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από τις 10.00 π.µ.  

έως 14.00 µ.µ. 

 

Παιδικά εργαστήρια ζωγραφικής 

Στην Πλατεία Άρεως, στην Πλατεία Αγ. Βασιλείου και στον πεζόδροµο ∆εληγιάννη,  

µαθητές  δηµοτικών σχολείων  θα ζωγραφίσουν οµαδικά σε µουσαµά, µε θέµα: «Παίζω στην 

γειτονιά µου». 

 

∆ιαγωνισµός Μέγιστης Ταχύτητας  σε εξοµοιωτή ποδηλάτου 

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο 

Ώρα 11.30 π.µ. 

 

Φύτευση λουλουδιών στο Πάρκο ∆ικαστηρίου 

Μαθητές του 12
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Τρίπολης θα καθαρίσουν και θα φυτέψουν 

χρυσάνθεµα στον χώρο  που βρίσκεται το άγαλµα  Παπαναστασίου, στο πάρκο του 

∆ικαστηρίου. 

 

Σάββατο, 22 Σεπτεµβρίου 2012,  «Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» 

Καλούνται οι πολίτες να αποφύγουν να  χρησιµοποιήσουν το αυτοκίνητο τους στο κέντρο της 

πόλης και να επιλέξουν να περπατήσουν ή να χρησιµοποιήσουν το ποδήλατό τους.  

 

Ποδηλατικός Γύρος Τρίπολης 

Εκκίνηση: Πλατεία Άρεως , ∆ικαστικό Μέγαρο, 12.00 µ.µ. 

Καλούνται οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να συµµετέχουν σε ένα όµορφο ποδηλατικό 

περίπατο στους δρόµους της πόλης.  

Θα κληρωθούν πολλά δώρα και ποδήλατο ανάµεσα στους συµµετέχοντες. 
 

Τις εκδηλώσεις  στηρίζουν  η Τροχαία Τρίπολης, η ∆ηµοτική Αστυνοµία, η εθελοντική 

οµάδα Ζωή Ποδήλατο και οι Σαµαρείτες του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 


