
από 06/12/2017 έως 06/01/2018

Χριστούγεννα κάτω απ’ το δέντρο



Η καλύτερη εποχή του χρόνου έφτασε και η Τρίπολη αλλάζει… φορά 
τα γιορτινά της και αποκτά μια εξαίσια χριστουγεννιάτικη λάμψη που 
της πάει πολύ...

Μέσα στις δυσκολίες των καιρών, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί 
να αλλάξουμε τη διάθεσή μας και να νιώσουμε τη «μαγεία των 
Χριστουγέννων», που μας υπενθυμίζει, τι σημαίνει να μοιράζεσαι, να 
νιώθεις και να χαμογελάς.

Φέτος όπως κάθε χρόνο, το χριστουγεννιάτικο χωριό με τη μαγευτική 
του ατμόσφαιρα, υποδέχεται μικρούς και μεγάλους, για γιορτινό 
παιχνίδι σε μια πλατεία γεμάτη μελωδίες... αλλά και για μια βόλτα, με 
το παραδοσιακό πλέον τρενάκι της πόλης, στον κόσμο των δικών 
μας Χριστουγέννων.

Μέσα από τις δωρεάν εκδηλώσεις του δήμου μας, τα παραμύθια θα 
ζωντανέψουν μπροστά στα μάτια μας και σε συνδυασμό με μουσικές 
εξαίσιες, έρχονται να μας χαρίσουν απλόχερα χαμόγελα...  
Ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών με την παρέα του και τα ξωτικά του, 
θα μας επισκεφτεί αρκετές φορές, ταξιδεύοντάς μας σε φανταστικούς 
Χριστουγεννιάτικους κόσμους...

Οι φετινές γιορτές θα είναι ξεχωριστές και το Νέο Έτος ευχόμαστε να 
είναι καλύτερο για όλους μας!

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά!!!

Ο Δήμαρχος Τρίπολης 
Δημήτρης Παυλής



Τι είναι καλύτερο...
να παίρνεις δώρα ή να δίνεις;
Τι είναι ομορφότερο...
να δίνεις αγάπη ή να σε αγαπούν;
Ποιος είναι πιο ευτυχισμένος τελικά...
αυτός που παίρνει χαρά ή αυτός που τη μοιράζει;

Φέτος τα Χριστούγεννα  κάτω από το δέντρο, ας αναλογιστούμε

Όμορφες γιορτές, γεμάτες «δώρα» και Υγεία.

Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης 
Σπύρος Βρέντας



Χριστουγεννιάτικο χωριό
Τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια στην πλατεία Πετρινού, περιμένουν τους 
μικρούς μας φίλους, για να ανακαλύψουν ένα κόσμο παραμυθιών, δώρων 
και ευχών. 
Σε έναν τόπο πραγματικά μαγικό στην πλατεία Πετρινού στο Δήμο Τρίπολης 
σας περιμένει ο Άι-Βασίλης και το ταχυδρομείο, οι νεράιδες, τα ξωτικά, 
εργαστήρια κατασκευών, face painting και άλλες πολλές εκπλήξεις!!!! 
Καθημερινά, από τις 22 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 6 Ιανουαρίου 2018.
Ακολουθεί πλάνο λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου χωριού:

22/12/2017 17:30 - 20:30

23/12/2017 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

24/12/2017 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

25/12/2017 11:00 - 14:00

26/12/2017 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

27/12/2017 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

28/12/2017 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

29/12/2017 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

30/12/2017 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

31/12/2017 11:00 - 14:00

04/01/2018 17:30 - 20:30

05/01/2018 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

06/01/2018 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30

Χριστουγεννιάτικο τρενάκι
Και φέτος το χριστουγεννιάτικο τρενάκι ταξιδεύει κάθε μέρα στους δρόμους της 
πόλης μας για τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας με αφετηρία την πλατεία 
Πετρινού. 
Πρόγραμμα διαδρομών: Στις 6 Δεκεμβρίου στο άναμμα του δέντρου της πόλης.
Σάββατο και Κυριακή 9, 10, 16, 17 Δεκεμβρίου 2017 πρωί 10:30-13:30 και 
απόγευμα 17:00 με 20:00 και από 22 Δεκεμβρίου 2017 έως 7 Ιανουαρίου 
2018 πρωί 10:30-13:30 και απόγευμα 17:00 με 20:00.



Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 6:00 μ.μ. - Πλατεία Πετρινού
ΑΝΑΜΜΑ ΔΕΝΤΡΟΥ
Η ώρα έφτασε, η πόλη φοράει τα καλά της!!!
Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017, στην πλατεία Πετρινού ο Δήμαρχος της πόλης, 
μαζί με όλους τους δημότες ανάβουμε τα λαμπερά φώτα του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου. 
Και φέτος, για τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους μεγάλους, μας περιμένουν 
στο Χριστουγεννιάτικο χωριό ο Άι-Βασίλης και το πιστό του ξωτικό, η 
Ξυλοπόδαρη των Χριστουγέννων, το ατελιέ των Χριστουγέννων, το θέατρο με 
τις μαριονέτες, πολύ ζεστή σοκολάτα και φυσικά πολλά πολλά δώρα για όλους 
τους μικρούς μας φίλους!
Μαζί τους, η Φιλαρμονική του δήμου, η Παιδική Χορωδία «Τα Σπουργίτια» 
από τη Χορωδία Τρίπολης, η παιδική χορωδία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών 
ADVANCE, αλλά και το αγαπημένο συγκρότημα των μικρών και μεγάλων μας 
φίλων οι KINGS!
Στο τέλος της βραδιάς ο Άγιος Βασίλης με βοηθό του τον δήμαρχο της Τρίπολης 
μοιράζουν και φέτος Χριστουγεννιάτικα δώρα.

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 7:00 μ.μ. - Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
«Απόψε τραγουδάμε για σας..»
Μια μουσική διαδρομή με την παιδική χορωδία του Ορφέα Τρίπολης και 
τη σοπράνο Γιέλενα Μπακοπούλου Γιοβάνοβιτς, στο Αμφιθέατρο του 
Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης στις 10 Δεκεμβρίου. 
Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 11ου Δημοτικού Σχολείου 
Τρίπολης. Είσοδος ελεύθερη
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Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 8:30 μ.μ. - Μαλλιαροπούλειο Θέατρο
Χορωδία Ορφέας Τρίπολης "Antonio Vivaldi Gloria"
Η Χορωδία Ορφέας Τρίπολης παρουσιάζει το κλασσικό έργο του Antonio Vivaldi 
«Gloria RV 589». 
Ερμηνεύουν οι σολίστ Γιέλενα Μπακοπούλου Γιοβάνοβιτς, Ελέσσα Μπιστόλα, 
Έλενα Πρασσοπούλου και η Μικτή Χορωδία Ορφέας Τρίπολης. 
Στο πιάνο συνοδεύει ο Γιώργος Μιχαλόπουλος.
Μουσική διδασκαλία, διεύθυνση: Χριστίνα Αθανασοπούλου. 
Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 9:00 π.μ. - Μητροπολιτικός Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου
Kυριακάτικη Θεία Λειτουργία του Θ. Παπακωσταντίνου
Το Εκκλησιαστικό Μικτό Τμήμα της Χορωδίας Τρίπολης θα ψάλλει στον 
Μητροπολιτικό Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου, την Kυριακάτικη Θεία Λειτουργία του 
Θεόδωρου Παπακωσταντίνου, προς τιμήν του προστάτη της, Αγίου Διονυσίου.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 6:30 μ.μ. - Μαλλιαροπούλειο Θέατρο
Θεατρικό δρώμενο: «Το δώρο της Παπλωματούς»
Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης, το 
εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού του Φιλοτεχνικού Ομίλου Τρίπολης, θα 
ζωντανέψει με αφήγηση και μουσική, θεατρικό δρώμενο εμπνευσμένο από το 
παραμύθι «Το δώρο της Παπλωματούς», εκδ. Άγκυρα.
Είσοδος Ελεύθερη
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Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 7:30 μ.μ. - Μαλλιαροπούλειο Θέατρο
«Αλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ»
Ιερά Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας, ομιλητής: Αρχιμανδρίτης π. 
Θεόκλητος Ντούλιας, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας & 
Κυνουρίας. Θέμα ομιλίας: Τα Χριστούγεννα.
Χορωδία: Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας 
«ο Άγιος Νεοϊερομάρτυρας Λάζαρος ο Τριπολίτης». Διεύθυνση: Βασίλειος 
Γεωργαράς. Ύμνοι των Χριστουγέννων. Είσοδος Ελεύθερη

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 10:00 π.μ. - Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
«Μια πόλη μα ποια πόλη ΙΙ: Η γνωριμία με τις 7 καλές 
τέχνες»
Ο Δήμος Τρίπολης τα φετινά Χριστούγεννα θα πραγματοποιήσει μια ακόμα παιδική 
παράσταση αποκλειστικά για μαθητές σχολείων. Μέσα από διάδραση, μουσική, 
μπαλέτο, ζωγραφική, τραγούδι, γέλιο και χορό τα παιδιά θα γνωρίσουν τις 7 καλές 
τέχνες. Θα ανακαλύψουμε μαζί τη δύναμή τους και πως μπορούμε με τέχνη, 
αγάπη και ζεστασιά να λιώσουμε και την πιο ατσάλινη καρδιά. Το σημαντικό; τα 
παιδιά θα δουν στη πράξη πως δένουν αρμονικά οι τέχνες μεταξύ τους και τι 
ωραία πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε όλοι μαζί. Ελάτε λοιπόν κι εσείς στο 
χορό... κι όπως λέει και το τραγουδάκι μας. «Η τέχνη υπάρχει, ζει σε κάθε γωνιά.
Τη ζωή μας στολίζει, της χαρίζει φτερά. Έχει έργα σμιλέψει, μαγικά, ζηλεμένα.  Για 
να φτιάξει καινούργια, περιμένει εσένα»!  
Κείμενο: Γιώργος Κωνσταντινίδης - Αλεξάνδρα Τσιλιμπάρη, Σκηνοθεσία: 
Ελισάβετ Θεοδώρου, Χορογραφίες: Ειρήνη Μεσσήνη, Μουσική Επιμέλεια/
Σύνθεση Τραγουδιών: Γιώργος Κωνσταντινίδης, Βοηθός σκηνοθέτη: 
Kασσάνδρα Μπαφαλούκου. Παίζει η Ομάδα Θεατροποιώ. Είσοδος Ελεύθερη
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Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 6:30 μ.μ. - Μαλλιαροπούλειο Θέατρο
«Ένα Καραβάκι φορτωμένο Χριστούγεννα!»
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα καραβάκι. Πολύ μικρό. Μικρούτσικο. Το ‘φτιάξε 
ένα παιδί. Μικρό παιδί. Το ‘φτιάξε από ξυλαράκια και οδοντογλυφίδες! 
Ένα τρυφερό παραμύθι για τα Χριστούγεννα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική 
και συμμετοχή των παιδιών.
Συντελεστές παράστασης - Συγγραφή/Σκηνοθεσία: Ελένη Βαρελτζή 
Παίζουν: Γιούλη Αθουσάκη, Αγγελίνα Κλαυδιανού, Ελένη Κοκκάλα (ούτι, 
μαντολίνο, κρουστά), Ανδρέας Αρβανίτης (λαούτο, λύρα, μαντολίνο, κρουστά)
Μουσική Επιμέλεια: Ελένη Βαρελτζή - Σκηνικά/Κοστούμια: Μυρτώ 
Κοσμοπούλου, Στάθης Μαρκόπουλος

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 8:00 μ.μ. - Μαλλιαροπούλειο Θέατρο
Χριστουγεννιάτικο Γκαλά
«Οι τρείς... Τενόροι με τα δώρα»
Παραμονή Χριστουγέννων, γιορτινή ατμόσφαιρα, μια ξεχωριστή βραδιά! 
Οι τρεις Τενόροι ως... τρεις μάγοι με τα δώρα, θα μας χαρίσουν ένα λαμπερό 
χριστουγεννιάτικο γκαλά, με τραγούδια των Χριστουγέννων, αποσπάσματα από 
όπερες, μιούζικαλ, Ιταλικές καντσονέτες, γνωστές μελωδίες από όλο τον κόσμο, 
σε μια γιορτινή βραδιά γεμάτη δώρα!
Μαζί τους συνοδοιπόρος η χορωδία Ορφέας Τρίπολης
Τραγουδούν οι: Αντώνης Κορωναίος, Σταμάτης Μπερής, Γιάννης Φίλιας
Μουσική διδασκαλία/Διεύθυνση χορωδίας: Χριστίνα Αθανασοπούλου
Συνοδεύει ορχήστρα δωματίου
Διευθύνει ο Θεόδωρος Γ. Λεμπέσης
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Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017
Η Δημοτική Φιλαρμονική και οι παιδικές χορωδίες Ορφέας Τρίπολης και 
Χορωδίας Τρίπολης τραγουδούν τα κάλαντα στις κεντρικές πλατείες της πόλης.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 6:30 μ.μ - Μαλλιαροπούλειο Θέατρο
«Κλείσε τα μάτια και φαντάσου - το όνειρο του 
καλικάντζαρου»
Ο καλικάντζαρος τρύπωσε στο όνειρό του, στην απαγορευμένη αποθήκη 
παιχνιδιών του Αγιο-Βασίλη. Εκεί είδε πράγματα μαγικά και μυστικά, συντρόφευε 
τα παιχνίδια στο ταξίδι τους μέχρι τα σπίτια των παιδιών σε ολόκληρη τη γη. Τι είδε 
ο καλικάντζαρος; Για να απαντηθεί αυτό θα πρέπει να επιστρατευτεί το μεγαλύτερο 
όπλο των παιδιών: Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ!
«Κλείσε τα μάτια και φαντάσου» λοιπόν, με οδηγό χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
από όλο τον κόσμο, κλασσικές και φολκ μελωδίες και παιχνιδιάρικη διάθεση 
σε μια παράσταση φτιαγμένη για τα παιδιά και τους μεγάλους, με παιδαγωγικά, 
μουσικά και θεατρικά μοτίβα και μπόλικη φαντασία..
Συντελεστές: Τραγούδι, κρουστά: Ελεάνα Φακάλου - Ακορντεόν-glockenspiel: 
Χριστίνα Σουλβατζή - Πιάνο, φλογέρα: Κατερίνα Μπαρτζόκα 
Κείμενο/σκηνοθετική επιμέλεια: Λευτέρης Ντρούβας, 
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χριστίνα Σουλβατζή
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Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 6:30 μ.μ. - Λεβίδι, Μουσείο Αλ. Παπαναστασίου
«Μια Φορά κι ένα Τσουκάλι τα Χριστούγεννα...»
Χριστούγεννα και σ’ έναν πύργο δυο μαγείρισσες ετοιμάζονται να φτιάξουν 
μελομακάρονα όταν ξαφνικά βρίσκουν το μαγικό βαζάκι. Το βαζάκι αυτό περιέχει 
το μαγικό συστατικό που κάνει τα πάντα νόστιμα και φέρνει τα πάνω κάτω. 
Κάποια Χριστούγεννα έκανε έναν βασιλιά φούρναρη και μια μαγείρισσα ξακουστή 
αρχόντισσα. Μια Πρωτοχρονιά γιάτρεψε ακόμα και τη λύπη! Νόστιμα παραμύθια, 
μελιστάλακτες μελωδίες, γιορτινά τραγούδια και χοροί ανακατεύονται γλυκά και 
σερβίρονται απευθείας από το τσουκάλι, πάντα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική 
και τη συμμετοχή των παιδιών. 
Μουσικά όργανα ζωντανά: Λαούτο, Ούτι, Μαντολίνο, Βιολί
Συγγραφή / Σκηνοθεσία: Ελένη Βαρελτζή, Παίζουν: Ελένη Βαρελτζή, Στεφανία 
Καραγιάννη, Γιώργος Βόλης - Μουσική Επιμέλεια: Ελένη Βαρελτζή, Γιώργος 
Βόλης

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 8:00 μ.μ. - Μαλλιαροπούλειο Θέατρο
Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά
Ο Δήμος Τρίπολης, έτοιμος να υποδεχτεί το νέο έτος, παρουσιάζει για πρώτη φορά 
μια μουσική πανδαισία από Βαλς, Πόλκες, εμβατήρια, αλλά και τα νοσταλγικά 
Τάνγκο! Όλες αυτές οι μελωδίες μέσα από το χορό. Χορευτική μουσική, γιορτινή, 
ανάλαφρη, που μας δημιουργεί μία μελαγχολική διάθεση, μία διάθεση νοσταλγική 
για όσα πέρασαν, αλλά και προσμονή για όσα θα έρθουν...
Χορεύουν οι μαθήτριες του συλλόγου «Dance Point», Χορογραφίες: Μπαμπά 
Δέσποινα, και τo καλλιτεχνικό ζευγάρι: Αθηνά Τιτάκη και Γιώργος Κράνης, 
Σοπράνο: Βάσια Ζαχαροπούλου, Διευθύνει ο Αναστάσιος Συμεωνίδης, 
Συνοδεύει ορχήστρα δωματίου. 

29/12 29/12 29/12



30/12 2-3/01

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 7:30 μ.μ. - Πνευματικό Κέντρο
Πρωτοχρονιάτικο Gala Χορωδίας Τρίπολης
με την εμφάνιση όλων των τμημάτων της, Μικτή Χορωδία - Μαέστρος: Μιχάλης 
Γαργαλιώνης, Νεανική Χορωδία “La Vita” - Μαέστρος: Ελένη Αλεξοπούλου, 
Παιδική Χορωδία «Τα Σπουργίτια» - Μαέστρος: Διονύσης Καραφωτιάς
Προ-παιδική Χορωδία «Τα Σκαθάρια» - Μαέστρος: Ελένη Αλεξοπούλου

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017
Η Δημοτική Φιλαρμονική και οι παιδικές χορωδίες Ορφέας Τρίπολης και 
Χορωδίας Τρίπολης τραγουδούν τα κάλαντα στις κεντρικές πλατείες της πόλης.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018
Ώρα 6:30 μ.μ. - Μαλλιαροπούλλειο Θέατρο
«Τα παραμύθια των Αδελφών Γκρίμ»
Mια φορά και έναν καιρό… και το ταξίδι ξεκινά! Ποιος δεν ξέρει τους Αδελφούς 
Γκριμ; τους συγγραφείς και συλλέκτες παραδοσιακών παραμυθιών. Νεράιδες, 
ζώα, ξωτικά, θαυματουργά δαχτυλίδια, περίεργα πουλιά, βασιλιάδες, μάγισσες, 
πρίγκιπες, πριγκίπισσες, αποτελούν το πολύχρωμο σκηνικό των παραμυθιών 
σε μια διαδραστική παράσταση μέσα στο νερό με αληθινές λίμνες, δέντρα, 
εντυπωσιακά κοστούμια και υπέροχες μουσικές. Μια καταπληκτική κωμωδία που 
έχει μαγέψει το κοινό και θα σας μείνει αξέχαστη. Κείμενο: Παύλος Μάτεσης, 
Σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος, Μουσική: Ελένη Καραϊνδρου, Σχεδιασμός 
Σκηνικών: Βαλεντίνος Βαλάσης, Κοστούμια: Ελένη Ψύρρα, Φωτισμοί: Τρύφων 
Κεχαγιάς, Παίζουν: Φώτης Σπύρος, Ηλέκτρα Τσακαλιά, Niκoς Χρηστίδης, 
Γιώργος Κοσκορέλλος, Πέννυ Φοινίρη, Ηχοληψία: Γιάννης Κυρατζής, 
Επιμέλεια σκηνικών: Ανδρέας Κουλμπερτίεβ.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 
Ώρα 6:30 μ.μ. - Λεβίδι, Μουσείο Αλ. Παπαναστασίου
«Τα παραμύθια των Αδελφών Γκρίμ»
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