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                                             ∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΕΛΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ!  

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΕΦΑΤΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

  O ∆ήµος Τρίπολης µε σύµµαχό του  τον εθελοντισµό,τη φαντασία και τη 

δηµιουργικότητα, διοργανώνει  σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς ,  

αποκριάτικες εκδηλώσεις δίνοντας την ευκαιρία για γέλιο, χορό, ξεφάντωµα και χαρά 

για µικρούς και µεγάλους. Είναι µια ευκαιρία να δώσουµε όλοι µαζί µια θετική αύρα 

στο σήµερα και µια νότα αισιοδοξίας  στο  µέλλον .  

Ο ∆ήµος Τρίπολης καλεί όλους εσάς που επιθυµείτε να πάρετε µέρος στη πιο κεφάτη 

καρναβαλική παρέλαση , να βάλετε τα δυνατά σας  ,να αφήσετε την φαντασία να σας 

οδηγήσει και να δηµιουργήσετε την πιο πρωτότυπη αποκριάτικη στολή µε τη δική σας 

παρέα!  

Φέτος για πρώτη φορά η πιο πρωτότυπη αποκριάτικη στολή γκρουπ θα βραβευτεί 

µετά το τέλος της παρέλασης , στην πλατεία Άρεως,  από την κριτική επιτροπή  . 

Και το τρελό αποκριάτικο κέφι θα κορυφωθεί στην πλατεία Άρεως µε τo γεµάτο 

χιούµορ διαγωνισµό  … “DANCING  WITH THE TRIPOLIS STARS” ! ΕΠΑΘΛΟ 

ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΝΑ ∆ΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΛΦΟΥΣ  , ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

DESTINO TOURS 

Όσα ζευγάρια θέλουν να επιδείξουν τις χορευτικές τους δυνατότητες και να λάβουν 

µέρος στο διαγωνισµό ,διεκδικώντας το βραβείο των «Καλύτερων Χορευτών» αλλά και 

όσοι επιθυµούν να ενοικιάσουν τη στολή τους από το ∆ήµο µπορούν να 

επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2713 – 600430 , µε την κ. Βάνα Βρεττού. 

∆ήλωσε συµµετοχή… ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΕΦΑΤΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ! 

Μικροί µεγάλοι µε ένα σκοπό , όλοι µαζί σε ένα ξέφρενο ρυθµό ! 

Να ξεφαντώσεις αν θες και εσύ  ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ να ζήσεις τη στιγµή!!!!!!!!   

  



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ , ώρα 12.00 
 
 Αποκριάτικη εκδήλωση για τους µικρούς µας φίλους µε πολλές µαγικές 
εκπλήξεις ! 
Στην…  Παραµυθοχώρα ένας κακός µάγος έχει κλέψει τη φαντασία των 
παιδιών.  
  

 
Οι αγαπηµένοι ήρωες των µικρών µας φίλων  

, MΙΚΥ ΜΑΟΥΣ και MΙΝΙ MΑΟΥΣ µαζί µε τους κλόουν   
θα αναλάβουν δράση και µε µια σειρά από χορευτικά διαδραστικά 

παιχνίδια θα …ελευθερώσουν την  
ξυλοπόδαρο – Πριγκίπισσα Φαντασία!  

Όλοι µαζί θα κάνουν µια εντυπωσιακή παρέλαση µε κέφι , χορό και 
ζογκλερικά ! 

 

 

 
               Συνεχίζουµε… µε  κατασκευή αποκριάτικης µάσκας αλλά και πολύ  

                  ποπ κορν για όλους!  
 
 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην Πλατεία Άρεως.  

 
Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών η εκδήλωση    θα 
πραγµατοποιηθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Τρίπολης. 

 

 

ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ , ώρα 19.00- 21.00  

 

Εργαστήρι χαρταετού από το 3o Σύστηµα Προσκόπων Τρίπολης. 

 

∆ιεύθυνση : Β΄ Οικονοµίδου 25  

 

 

 

ΣABBATO 16 MAΡΤΙΟΥ  

    

 10.00 – 12.00 Κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού.      



                        Συνδιοργάνωση από το ∆ήµο Τρίπολης , το Σώµα Ελληνικού 

Οδηγισµού,  τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό µε τη συµµετοχή οµάδων 

παιδιών από τα ∆ηµοτικά σχολεία. 

                        Σηµείο εκκίνησης και λήξης του παιχνιδιού η πλατεία Πετρινού 

                                          

12.00 – 14.00 Κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού.      

                        Συνδιοργάνωση από το ∆ήµο Τρίπολης, το 3
ο
 Σύστηµα Προσκόπων, 

τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό µε τη συµµετοχή οµάδων παιδιών από 

τα Γυµνάσια.  

                        Σηµείο εκκίνησης και λήξης του παιχνιδιού η πλατεία Πετρινού 

 

                                        

 

16.00  Σατυρικό Καρναβάλι στο Κακούρι 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ  
 

16:00 – ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ  

∆ιοργάνωση του ∆ήµου Τρίπολης σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης. 

Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου. 

                                          

16:30  - Έναρξη της Αποκριάτικης παρέλασης από την  πλατεία Αγ. Βασιλείου  και η 

διαδροµή που θα ακολουθηθεί είναι Εθνικής Αντιστάσεως (ΙΒ) , ∆ηµητρακοπούλου  

και τερµατισµός στην πλατεία Άρεως. Στην πλατεία Άρεως θα γίνουν  οι διαγωνισµοί 

για την πιο πρωτότυπη αποκριάτικη στολή γκρουπ και το “Dancing with the Tipolis 

Stars” 

                                           

 

KAΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 
 

 Παραδοσιακά Κούλουµα στο ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ   ΚΑΡΤΣΟΒΑΣ  µε παραδοσιακό 

σαρακοστιανό γεύµα, µουσική, χορό και πέταγµα χαρταετού. 

 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ART – AΡΚΑ∆ΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, TV SUPER,  EΛΛΑ∆Α TV ,DRT 91,5 , ERA 

TΡΙΠΟΛΗΣ 101,5 , GALAXY RADIO 101,1 , ΗΟRIZON FM  96,5, ASTERAS RADIO 

 100,1 ,  ARCADIA PORTAL, KALΙMERA ARKADIA , ARCADIA VOICE , 

VOLTASTINTRIPOLI .  

 

 


