
 
 
 
 
 
Αγαπητοί φίλοι καρναβαλιστές,
 
Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα 
του Δήμου Διονύσου που θα πραγματοπ
2023, καθώς και κάποιες χρήσιμες
 
- Πλατεία Δροσιάς από τις

Από τις 10:30 το πρωί 
πλατεία της Δροσιάς. Εκεί
μουσική καρναβαλιού, 
Οι καρναβαλιστές με τα γκρουπ τους
έναρξης της παρέλασης.

- Συμβολή Ροδοπόλεως & Σταμάτας
και των αρμάτων στις 11:30π.μ.
Από τις 11:30π.μ. έως τις
γκρουπ σε σειρά. Ώρα έναρξης
Κατά τη διάρκεια της 
καραμέλες, ξυλοπόδαροι, μεγαλοφιγούρες

- Πλατεία Σταμάτας τερματισμός 
Στην πλατεία της Σταμάτας θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο πάρτι με 
γαϊτανάκι καθώς και θα βραβευθεί διά βοής 
περιλαμβάνει Bubble A
πολλά άλλα. 
 
Κεντρικός Παρουσιαστής: Χρήστος Φερεντίνος
 
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεσή 
 
Υπεύθυνος εκδήλωσης εκ μέρους 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987174899
 
Σας περιμένουμε για να περ
παράδοση στο Δήμο μας
 
Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του ΕΣΔ 
 
 

 

 

Αγαπητοί φίλοι καρναβαλιστές, 

έλλουμε το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων 
του Δήμου Διονύσου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, στις 

κάποιες χρήσιμες οδηγίες. 

τις 10:30π.μ. έως 11:30π.μ.   
 θα ξεκινήσει η συγκέντρωση των καρναβαλιστών 

Εκεί θα έχει στηθεί το πρώτο πάρτι της ημέρας
 ξυλοπόδαρους, face painting, μπαλονό

με τα γκρουπ τους αναχωρούν σιγά-σιγά 
παρέλασης. 

Συμβολή Ροδοπόλεως & Σταμάτας – σημείο έναρξης της παρέλασης 
11:30π.μ. 
τις 12:00μ.μ. θα γίνει η οργάνωση και η 

Ώρα έναρξης παρέλασης στις 12:00μ.μ. 
 παρέλασης θα υπάρχουν: ζογκλέρ, σοκολατοπόλεμος,

ξυλοπόδαροι, μεγαλοφιγούρες, μουσική κ.α. 
τερματισμός παρέλασης περίπου στις 12:30μ.μ.

Σταμάτας θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο πάρτι με 
γαϊτανάκι καθώς και θα βραβευθεί διά βοής το καλύτερο γκρουπ

Artist, πρόγραμμα τσίρκου, παραδοσιακούς χορούς και 

Κεντρικός Παρουσιαστής: Χρήστος Φερεντίνος 

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεσή 

Υπεύθυνος εκδήλωσης εκ μέρους τους ΕΣΔ είναι ο κ. Λύγηρος Λυγήρου
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987174899 

περιμένουμε για να περάσουμε όμορφα και να ξεκινήσουμε μία ωραία 
μας! 

των αποκριάτικων εκδηλώσεων για το καρναβάλι 
 19 Φεβρουαρίου 

  
συγκέντρωση των καρναβαλιστών στην 

ημέρας με δυνατή 
μπαλονό-κατασκευές κ.α. 

σιγά για το σημείο 

παρέλασης των γκρουπ 

η τοποθέτηση των 

σοκολατοπόλεμος, 

30μ.μ. 
Σταμάτας θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο πάρτι με DJ, χορό, 

το καλύτερο γκρουπ. Το πάρτι θα 
πρόγραμμα τσίρκου, παραδοσιακούς χορούς και 

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας. 

ΕΣΔ είναι ο κ. Λύγηρος Λυγήρου, 

να ξεκινήσουμε μία ωραία 



 

 

 
 
Οδηγίες – Επισημάνσεις 
 
Ο Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Διονύσου θα έχει εξασφαλίσει: 

 
- Χημικές τουαλέτες, 
- Καλαθάκια ή Σακούλες για τα απορρίμματα, 
- Νοσοκομειακή κάλυψη από τον Ερυθρό Σταυρό, 
- Λεωφορεία για μετακίνηση των συμμετεχόντων από τη μία πλατεία στην άλλη,  
- Νερά, σερπαντίνες, κ.λ.π. θα δοθούν σε διάφορα σημεία της παρέλασης για τα 

οποία θα σας ενημερώσουμε στην τελική μας συνάντηση που θα 
οριστικοποιήσουμε τα διαδικαστικά,  

- Όπου κριθεί απαραίτητο για τη διεξαγωγή της παρέλασης οι δρόμοι θα 
παραμείνουν κλειστοί και θα υπάρχουν πινακίδες παράκαμψης (έχει εκπονηθεί 
μελέτη και κατατεθεί οδική μελέτη από τον συγκοινωνιολόγο κ. Ζέρβα Γεώργιο), 

- Το παρκάρισμα των αυτοκινήτων θα γίνεται σε παράπλευρες οδούς και όχι στη 
Λεωφόρο Δροσιάς – Σταμάτας, 

- Υπεύθυνοι των παιδιών είναι οι γονείς – συνοδοί τους, 
- Η Ημερομηνία διεξαγωγής της παρέλασης είναι οριστικοποιημένη για τις 19 

Φεβρουαρίου 2023 και ώρα έναρξης προσέλευσης στις 10:30π.μ., 
- Σε περίπτωση κακοκαιρίας που θα καθιστά ανέφικτη τη διεξαγωγή της 

παρέλασης θα υπάρξει ενημέρωση το αργότερο μία ημέρα πριν, 
- Απαγορεύονται: Τα βεγγαλικά, φωτοβολίδες, δυναμιτάκια, κροτίδες, αιχμηρά 

αντικείμενα, καπνογόνα και τέλος 
- Προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους γονείς και τους συνοδούς: στα σπρέι, 

στους αφρούς και στον χαρτοπόλεμο για την ορθή χρήση τους. 
 
Χρειαζόμαστε: 
 
- Την Ονομασία των γκρουπ και τα στοιχεία των υπευθύνων (Όνομα σχολείου, 

θέμα γκρουπ, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο τουλάχιστον 2 υπευθύνων, αριθμό 
συμμετεχόντων) 

- Η σειρά, με την οποία θα παρελαύνουν τα πληρώματα, θα οριστεί με κλήρωση 
που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης με όλους τους 
επικεφαλείς των γκρουπ τη Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:00, 
στο πολιτιστικό κέντρο Δροσιάς. Σε περίπτωση κωλύματος του υπευθύνου σας, 
παρακαλούμε όπως σας αντικαταστήσει ο δεύτερος υπεύθυνος. 

 
Κυρώσεις: 
 
Σε περίπτωση μη τήρησης των απαγορεύσεων ή παραβατικής συμπεριφοράς από 
κάποιον καρναβαλιστή θα απομακρύνεται από το χώρο της εκδήλωσης. 


