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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Πραγματοποιήθηκε το 5ο Φεστιβάλ των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

«Αντώνης Τρίτσης» το 5ο Φεστιβάλ, “Παιχνίδια και Χρώματα”, που διοργάνωσαν και φέτος

οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου.

Συγκλονιστική ήταν και αυτή τη χρονιά η παρουσία των πολιτών στο 5ο Φεστιβάλ, στο οποίο η

προσέλευση των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προηγούμενη διοργάνωση, προσδίδοντας

μια ιδιαίτερη δυναμική στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά αποχαιρέτησαν τη σχολική χρονιά με ένα ακόμα Φεστιβάλ, το

οποίο πραγματοποιήθηκε κοντά στη φύση και έδωσε σε όλους την ευκαιρία να θαυμάσουν τα

έργα που με τόση αγάπη και χαρά είχαν δημιουργήσει τα παιδιά των Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα παιδιά έπαιξαν στη φύση, ζωγράφισαν και έκαναν

κατασκευές με διάφορα υλικά, ενώ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα

εξαιρετικά χορευτικά που παρουσίασαν τα παιδιά με θέμα «Αλησμόνητες στιγμές του ελληνικού

κινηματογράφου» και εν συνεχεία περιηγήθηκαν στα περίπτερα των Σταθμών.

Το 5ο Φεστιβάλ χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος και ο Πρόεδρος των

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, κ. Δημήτρης Κουκουβίνος, ενώ στην εκδήλωση

παρευρέθηκαν ακόμα ο πρώην Δήμαρχος Ιλίου, κ. Βασίλης Κουκουβίνος, Αντιδήμαρχοι και

Δημοτικοί Σύμβουλοι του Ιλίου αλλά και πλήθος δημοτών με τα παιδιά τους.

Ίλιον, 16.06.2011



Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Fax 210 2610300 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 2

Ο Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, εν μέσω του πλήθους των πολιτών που παρευρέθηκε στο

Φεστιβάλ και παρακολούθησε τα χορευτικά που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά των Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Στιγμιότυπο από τα χορευτικά των παιδιών με θέμα «Αλησμόνητες στιγμές του ελληνικού

κινηματογράφου» στο κατάμεστο από κόσμο θέατρο του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης".
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Από αριστερά: Ο Πρόεδρος των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, κ. Δημήτρης

Κουκουβίνος, στο βάθος ο πρώην Δήμαρχος Ιλίου, κ. Βασίλης Κουκουβίνος και ο Δήμαρχος

Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος.
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