
ΜΑΓΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 

 

Το παραµύθι των Χριστουγέννων ζωντανεύει και φέτος στην Τρίπολη, 
στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.  

Ο ∆ήµος Τρίπολης γιορτάζει τη γέννηση του Χριστού και την υποδοχή 
του Νέου Έτους .  

Στολισµένοι δρόµοι , ιπτάµενες και φωτιζόµενες οµπρέλες ζωντανεύουν 
το πνεύµα των Χριστουγέννων. 

Φωταγωγηµένες πλατείες µε δεκάδες χριστουγεννιάτικα δεντράκια 
δίνουν µια µοναδική αίσθηση Χριστουγεννιάτικης µαγείας. 

Ένα επιβλητικό και εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο δέντρο γεµάτο 
λαµπιόνια δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου, ενώ η 
Φάτνη πληµµυρίζει µε συναισθήµατα αγάπης. 

Οι δρόµοι και τα σοκάκια µοσχοβολάνε από τα παραδοσιακά γλυκά, τα 
µελοµακάρονα και τις πίτες. 

Μ’ αυτό το γιορτινό παραµύθι που ξετυλίγεται στην πόλη ο ∆ήµος 
Τρίπολης καλεί όλους να διασκεδάσουν, να παίξουν, µα κυρίως να 
γιορτάσουν!  
Η µεγάλη, µαγική γιορτή που απλώνεται στους δρόµους και τις πλατείες 
έχει ένα και µόνο στόχο:  
 
Να παρασυρθούµε όλοι σ’ αυτόν τον εορτασµό.  
Να πάρουµε όλοι λίγο από τη λάµψη, τα χρώµατα, τις γεύσεις και τη 
µαγεία των Χριστουγέννων...  

Παράλληλα, πλήθος εκδηλώσεων τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά 
της, συνθέτουν την πιο όµορφη και γλυκιά ιστορία.  

Την Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου και ώρα 20.00, µια αξιόλογη µουσική βραδιά 
µε έντεχνο λαϊκό και λαϊκό περιεχόµενο θα πραγµατοποιηθεί από το 
συγκρότηµα « Καθ οδόν» στο Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο του 
∆ήµου Τρίπολης . 

 

 

 

 



« Χωριό των Χριστουγέννων »  

Ο Άγιος Βασίλης, τα ξωτικά και οι Νεράιδες των Ευχών 
µεταµορφώνουν την πλατεία Άρεως στο «Χωριό των Χριστουγέννων», 
ένα όµορφο Χωριό σαν παραµύθι ,γεµάτο δράσεις και εκπλήξεις που 
θα σκορπίσει χαµόγελο σε µικρούς και µεγάλους.  

Θα διαρκέσει από τις 21 ∆εκεµβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου 2012 

(ώρες λειτουργίας: 10.3O-14.30 και 17.30-21.00) 

Ο αγαπηµένος όλων µας Αϊ Βασίλης θα υποδέχεται στο σπίτι του τους 
µικρούς του φίλους.  

Στο Νεραϊδόσπιτο ,οι νεράιδες των Eυχών θα τους περιµένουν για 
χριστουγεννιάτικες δηµιουργίες και face painting . 

Στο Σπίτι της Φαντασίας θα φτιάχνουν το δικό τους παραµύθι και θα 
διασκεδάζουν µε χαρούµενες δραστηριότητες ενώ καθηµερινά οι µικροί 
µας φίλοι θα παίζουν χριστουγεννιάτικα παιχνίδια µε τα ξωτικά και τις 
όµορφες νεράιδες των Ευχών.  

∆εν ξεχνάµε το ... Σοκολατόσπιτο του Αη Βασίλη που θα γλυκαίνει όλα 
τα παιδιά!  

Τη µαγεία συµπληρώνουν µε ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και 
ξεγνοιασιάς δύο «Καρουσέλ», τρενάκια και ένα ανοιχτό παγοδρόµιο 
που θα είναι εκεί για να υποδεχτούν µικρούς και µεγάλους . 

Η Τρίπολη προσφέρει αυτές τις µέρες των γιορτών απλόχερα τη 
φιλοξενία της σε όλους, µεταφέρει σε όλο τον κόσµο το µήνυµα της 
Αλληλεγγύης, της Αγάπης, της Ελπίδας, της Προσφοράς, της Χαράς, 
της ∆ύναµης, της Συνεργασίας, της Φιλίας, της ∆ηµιουργίας και γίνεται 
συνοδοιπόρος σε ένα έργο αγάπης για όλα τα παιδιά του κόσµου 
αφιερώνοντας σε ιδρύµατα που φροντίζουν παιδιά τα 
Χριστουγεννιάτικα ∆έντρα που θα στολιστούν στην Πλατεία Πετρινού, 
µε στόχο της ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών της 
ιστορικής πόλης. 

Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Τριπόλεως θα παίξει τα Πρωτοχρονιάτικα 
κάλαντα περιδιαβαίνοντας τους κεντρικούς δρόµους της γιορτινής 
πόλης ενώ την Παραµονή της Πρωτοχρονιάς θα επισκεφθεί τις τοπικές 
κοινότητες του ∆ήµου Τρίπολης όπου πραγµατοποιούνται διάφορα 
δρώµενα από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.  

 

 



Τα φιλόξενα πρόσωπα των ανθρώπων της Τρίπολης και οι στολισµένες 
γειτονιές ταξιδεύουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της στα 
Χριστούγεννα των παιδικών τους χρόνων. 

Η ατµόσφαιρα πληµµυρίζει αγάπη από τη χαρµόσυνη γέννηση του 
Σωτήρα.  

Μέσα σε µια Τρίπολη στολισµένη, λαµπερή, παραµυθένια θα 
ανακαλύψουµε όλοι ξανά τα παραµύθια και τη µαγεία της φαντασίας.  

Εδώ νιώθεις µε όλη σου την καρδιά το πνεύµα των Χριστουγέννων, 
παραδοµένος στη φιλοξενία των Αρκάδων. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ «ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ  

Ώρα : 18.00  

O Άγιος Βασίλης και η παρέα του, τα ξωτικά και οι νεράιδες θα ανοίξουν 
µαζί την πύλη του Χωριού των Χριστουγέννων. 

Ένα µαγικό παραµύθι ζωντανεύει µπροστά στα µάτια µικρών και 
µεγάλων ενώ εκατοντάδες µπαλόνια πετάνε προς τον ουρανό για να 
στείλουν σε όλο τον κόσµο το µήνυµα της Αλληλεγγύης, της Αγάπης, 
της Ελπίδας, της Προσφοράς, της Χαράς, της ∆ύναµης, της 
Συνεργασίας, της Φιλίας, της ∆ηµιουργίας. 

 

∆ήµος Τρίπολης – τηλέφωνο επικοινωνίας : 2713 – 600407 ( Φαίη 
Πετράκη – Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου – ∆ηµοσίων Σχέσεων)  

 
 


