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	 12:00
Ζογκλερικά για μικρούς και μεγάλους από την ομάδα 
“ΤΣΙΡΙΤΣΑΝΤΣΟΥΛΕΣ” στις πλατείες: Συντάγματος, Τριών 

Ναυάρχων, Καποδίστρια και Ακτή Μιαούλη με ζωντανή μουσική. 

	 	 12:30
Οι σπουδαστές του ΙΕΚ Μαγειρικής Τέχνης του Δημόσιου Οργανισμού Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ναυπλίου, θα ετοιμάσουν στο κέντρο της πλατείας 
Συντάγματος κρέπες με σάλτσα πορτοκάλι, που θα ανάψουν με κονιάκ και 
φλόγες, επιδεικνύοντας την τέχνη τους. Θα μας κεράσουν με αγάπη και θα μας 
ανάψουν φωτιές!!! 

	 	 14:00
Η Σχολή Χορού Τάτση θα παρουσιάσει γαϊτανάκι και παραδοσιακούς χορούς, 
στην Πλατεία Συντάγματος. 

	 	 16:30	
Όλοι οι καρναβαλιστές συγκεντρώνονται στην οδό 25ης Μαρτίου, στην Πρόνοια, για 
να συνοδεύσουν τον ‘Καλλικράτη’ στην πανηγυρική του πορεία προς την καύση.  

	 	 17:00
Ο ‘Καλλικράτης’ ξεκινά υπό τους ήχους της Δημοτικής Μπάντας από την 25ης 
Μαρτίου, συνεχίζει στην πλατεία Καποδίστρια και από τη λεωφόρο Αμαλίας 
φτάνει στο λιμάνι (Π) για να καεί στις 19:30!

	 	 18:00
Η μπάντα EleKtroBalKana σας περιμένει στην πλατεία Συντάγματος με 
σκοπούς και τραγούδια από την ανατολή έως τη δύση, δημιουργώντας ένα 
πανηγύρι - electro party. 

  19:30
Ο ‘Καλλικράτης’ καίγεται στη θάλασσα, ενώ φαντασμαγορικά βεγγαλικά 
φωτίζουν τον ουρανό αποχαιρετώντας την Αποκριά. 
Η βραδιά όμως συνεχίζεται: στην πλατεία Φιλελλήνων με τον DJ Μάριο και στην 
πλατεία Συντάγματος με τα ροκ νεανικά συγκροτήματα ‘Fuctory’, ‘Τελοσπάντων’, 
‘Τέρψις’ και ‘Νidi Room’.

Τολό  16:00
Από το 1978 το Καρναβάλι στο Τολό, συνεχίζει την τρανή του πορεία με παρέλαση 
αρμάτων και ατέλειωτο κέφι. 

Μιδέα  20:00
Αναβίωση αποκριάτικων εθίμων από τη Χορευτική Ομάδα και τις γυναίκες του 
χωριού - Σύλλογος των “Εν Αθήναις Μιδεατών - Κερμπεσιωτών”. 

Καθαρή Δευτέρα 7 Μαρτίου
Δρέπανο 12:00
Κούλουμα με νηστίσιμα και διαγωνισμό χαρταετού στην Πλάκα Δρεπάνου.  

Ασίνη  12:00
Κούλουμα και πέταγμα χαρταετού στην Αγία Σωτήρα Τσέλου.  

	 	 	 	 Καλή διασκέδαση!!!

   Αναπλιώτισσες και Αναπλιώτες

      Φίλες και φίλοι

Ο Καλλικρατικός Δήμος Ναυπλιέων υποδέχεται για μια ακόμη χρονιά τις 

Απόκριες, με ένα πλούσιο πρόγραμμα καρναβαλικών εκδηλώσεων, οι οποίες με 

τη δική σας ενθουσιώδη συμμετοχή έχουν γίνει πλέον θεσμός για το δήμο μας. 

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, που έχουν διοργανώσει και φέτος με πολλή 

όρεξη και κέφι οι άνθρωποι του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλιέων, δίνουν 

την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να αποδράσουν, έστω και για λίγο, από 

τη δύσκολη καθημερινότητα. 

Σας καλούμε λοιπόν, σε ένα ακόμα αποκριάτικο ξεφάντωμα! 

Ο Δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλιέων

Παναγιώτης Γ. Αναγνωσταράς 			

Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες στο Αναπλιώτικο καρναβάλι 2011:

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Σωματείο “Φίλοι ΠΛΙ”

Δημοτικό Θέατρο Ναυπλίου

Φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελ/νήσου.	

Francesco Moretti εικαστικό, για το σχέδιο του ‘Καλλικράτη’. 

Εργαστήρι ελληνικού χορού Χρήστου Λεβέντη.

Σχολή χορού Τάτση.

Γιάννη Νόνη, καθηγητή Δημοτικού Ωδείου Ναυπλίου.

Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου.

Ορθοπεταλιές Άργους - Ναυπλίου και Nafplio Bike.

Σπουδαστές του μαγειρικού τμήματος ΙΕΚ Ναυπλίου του Οργανισμού 

Τουριστικής Εκπαίδευσης. 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας.

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων του 

Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλιέων. 

Πολιτιστικοί και Επιμορφωτικοί Σύλλογοι Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλιέων. 

Δημοτική Χορωδία Ναυπλίου και Δημοτική Φιλαρμονική υπό τη διεύθυνση 

του μαέστρου Θεοδόση Αντωνιάδη.

Τοπικά Διαμερίσματα του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλιέων .

Και τους Χορηγούς που στήριξαν οικονομικά το Αναπλιώτικο Καρναβάλι 2011.



  Παρασκευή 18 - Σάββατο 19 - Κυριακή 20 Φεβρουαρίου
Ανυφί
Παλιά ξεχασμένα έθιμα αναβιώνονται στις δύο πλατείες του χωριού με φωτιές, 
μουσική, σουβλάκια και άφθονο κρασί. 

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου
Άρια   19:00
Παιδικός Αποκριάτικος Χορός με μουσική, χορό και καλούδια. 

Τσικνοπέμπτη 24 Φεβρουαρίου 
Ναύπλιο 19:00 
Λαϊκό γλέντι στο ΚΑΠΗ (Πρόνοια), με μουσική, μεζέδες, κρασί και γλυκά.

Ίρια  20:00 
Αποκριάτικο γλέντι με τη Χορευτική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιρίων με 
φαγητό και κρασί.

Παναρίτι 17:30 
Ξεκινάμε στην πλατεία με παιδικό χορό και συνεχίζουμε μέχρι αργά το βράδυ για 
μικρούς, μεγάλους και…..πιο μεγάλους, με φωτιές, κρασί και κεράσματα από τις 
ντόπιες νοικοκυρές.   

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου
Ναύπλιο  21:00 
Αποκριάτικος χορός της Χορευτικής Ομάδας “Φίλοι του ΠΛΙ” στο Modus café, 
στην πλατεία Συντάγματος.

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 
	 	 11:00
Οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
κατασκευάζουν μάσκες για το κοινό στον εξωτερικό χώρο του Τριανόν. 

	 	 21:00
Η μεγάλη παρέα του Μεικτού Πολυφωνικού σχήματος της Δημοτικής Χορωδίας 
Ναύπλιου, τραγουδά στους δρόμους και τις πλατείες του Αναπλιού, γνωστές 
καντάδες και τραγούδια από μια άλλη εποχή.

Νέο Ροεινό 20:00
Αποκριάτικο γλέντι με τη Χορευτική Ομάδα του Μορφωτικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νέου Ροεινού, με φωτιές και τσικνίσματα. 

Πουλακίδα 20:00
Αποκριάτικο γλέντι στη μικρή πλατεία του χωριού με φωτιές, 
μουσική και χορό.

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου
Ναύπλιο 11:00

Οι ποδηλάτες γιορτάζουν την αποκριά ντυμένοι μασκαράδες, με ποδηλατοδρομία 
και πολλή φασαρία - κουδούνια, κλάξον, σφυρίχτρες. Οι έχοντες ποδήλατο 
καλοδεχούμενοι. Για τους μη έχοντες…υπάρχουν τα δανειστικά ποδήλατα του 
Δήμου Ναυπλιέων στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων. Από εκεί θα ξεκινήσουμε για ν’ 
αναστατώσουμε την πόλη μας!!! Οι Ορθοπεταλιές Άργους -Ναυπλίου θα δώσουν 
το παρόν δυναμικά. 

Διαδρομή: Τριών Ναυάρχων - Αμαλίας -  Άγιος Νικόλαος - Μπουμπουλίνας - Ν. 
Κίου - Μ. Αλεξάνδρου - Χαρμαντά - Αγ. Αδριανού - Σπ. Γιαννόπουλου - Μ. Ιατρού - 
25ης Μαρτίου - Κύπρου - Ενδεκάτη - Σιδ. Μεραρχίας - Συγγρού - Τριών Ιεραρχών 

Τη φροντίδα των ποδηλάτων σας κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα αναλάβει το 
κατάστημα ποδηλάτων Nafplio Bike. 

	 	 	 12:00	
Στους δρόμους της παλιάς πόλης, νέοι και νέες της Δημοτικής μπάντας Ναυπλίου 
θα δώσουν ήχο και ρυθμό, με pop και latin μουσικά κομμάτια.   

Κάντια   17:00
Αποκριάτικο πάρτι για τα παιδιά, με μουσική και χορό.

Άγια Τριάδα  20:00
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας οργανώνει αποκριάτικη βραδιά με 
παραδοσιακό γαϊτανάκι και αποκριάτικους χορούς από τα χορευτικά τμήματα του 
συλλόγου. 

Πέμπτη 3 Μαρτίου 
Αραχναίο  18:00
Λαϊκό γλέντι με φωτιές, χορό και μουσική στην αίθουσα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου.

Δρέπανο  19:00
Φωτιές στην πλατεία με γκόγκες, κρασί και χορό από τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Δήμου Δρεπάνου. 

Παρασκευή 4 Μαρτίου
Ναύπλιο  20:00
Το Εργαστήρι Ελληνικού Χορού Χρήστου Λεβέντη παρουσιάζει αποκριάτικους 
χορούς και τραγούδια στην πλατεία Συντάγματος. 

	 	 	 23:00	
Οι ηθοποιοί του Δημοτικού Θεάτρου Ναυπλίου θα μασκαρευτούν για άλλη μια 
φορά και θα περιφέρονται σε μπαρ και καφέ της πόλης αυτοσχεδιάζοντας και 

διασκεδάζοντας “εαυτούς και αλλήλους”. 

Πυργιώτικα  19:00 
Αποκριάτικο γλέντι από το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Πυργιωτίκων. 
Κρασί, χορός και γκόγκες από τις γυναίκες του χωριού.

Σάββατο 5 Μαρτίου
Πλατεία Συντάγματος 10:30
Το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού έρχεται δυνατά και πάλι.
Υπεύθυνος: Γιώργος Αλεξίου.

Βενετσιάνικο Ναύπλιο	 19:00
Μια παρέα από Ντόμινο ξεκινά με ποδήλατα από το Λαογραφικό Μουσείο, 
πηγαίνει στον Μεγάλο Δρόμο και καταλήγει στην πλατεία Συντάγματος. 
Ακολουθήστε τους και μπείτε στο κλίμα της βραδιάς!

Πλατεία Συντάγματος 19:30
Στιγμιότυπα από άλλες εποχές στα μπαλκόνια της πλατείας. 

	 	 	 	 20:00
Τα Ντόμινο σας ταξιδεύουν μέσα από την κίνηση και τη μουσική στην Βενετσιάνικη 
αποκριά. 
Η βραδιά κλείνει με ένα ξέφρενο πάρτι από τα τοπικά νεανικά συγκροτήματα 
‘Fuctory’, ‘Τελοσπάντων’, ‘Τέρψις’ και ‘Νidi Room’ που θα παίξουν μουσική σε 
ύφος έντεχνο, ροκ, εναλλακτικό rock και όχι μόνο... 

Μάνεσι   17:00
Αποκριάτικο γλέντι με Ευρωπαϊκούς και latin χορούς από τον Επιμορφωτικό 
Σύλλογο Μάνεσι “Γ. Καραμάνος” 

    19:00 
Φωτιές, σπιτικά εδέσματα, παραδοσιακοί χοροί από τη Χορευτική Ομάδα του 
Συλλόγου. 

Ασίνη    20:00
Αποκριάτικο γλέντι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τσέλου - Αγίας Παρασκευής 
με φωτιές και τσικνίσματα. 

Λευκάκια    20:00
Αποκριάτικο γλέντι στην πλατεία Λευκακίων με αερόστατα, φωτιές και 
μασκαράδες.

Κυριακή 6 Μαρτίου
Τρανή Αποκριά
Ναύπλιο   10:00 
Τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, με κρουστά και ιδιόφωνα 
ξεκουφαίνουν την πόλη και ξεκινούν την Τρανή Αποκριά. 

	 	 	 	 11:00
Στην πλατεία Συντάγματος, η μπάντα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπλίου σας 
προσκαλεί σε μια συναυλία αφιερωμένη στην κεφάτη αυτή ημέρα. Η παράδοση 
συναντά το σήμερα, οι μελωδίες μιας άλλης εποχής έρχονται και ζητούν να 
φωλιάσουν στις καρδιές και στο μυαλό μας! Οι ήχοι των πνευστών 
και των κρουστών ακούγονται και χορεύονται σε ρυθμούς swing, 
bossa nova, argendi, mo tango, samba, σε latin αλλά και 
ελληνικούς ρυθμούς. 


