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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 
 

∆ελτίο Τύπου 
 

8ο Παιδικό Φεστιβάλ  

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ∆ήμου Ιλίου 

Για όγδοη (8η) συνεχή χρονιά το Παιδικό Φεστιβάλ του ∆ήμου Ιλίου που διοργάνωσαν οι Παιδικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της πόλης την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, ήταν η αφορμή να πλημμυρίσει το 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» από μικρούς και μεγάλους που 

υποδέχτηκαν το καλοκαίρι με τραγούδι, χορό, κέφι, φαντασία και με σύνθημα «Γίνε απόψε μαζί μου 

παιδί». 

Με δραματοποίηση, γυμναστικές επιδείξεις, μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα τα παιδιά των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ∆ήμου μάγεψαν με τις επιδόσεις και τις δημιουργίες τους 

όλους όσους παρευρέθηκαν στο θέατρο και στη φύση του μοναδικού Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» που φιλοξενεί το Παιδικό Φεστιβάλ κάθε χρόνο. 

Ο ∆ήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, στο σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι στους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ∆ήμου τα παιδιά βρίσκουν καθημερινά μια ζεστή αγκαλιά, γεμάτη 

δημιουργία, έκφραση, χαμόγελα και μάθηση μέσω του παιχνιδιού, ενώ συνεχάρη το προσωπικό και τους 

αξιόλογους και πλήρως καταρτισμένους παιδαγωγούς, χάρη στους οποίους έχει εδραιωθεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των γονέων και του προσωπικού των Σταθμών. Στάθηκε στην 

υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολό τους, καθώς και στο πρόγραμμα διατροφής που επιμελείται 

η διεπιστημονική ομάδα των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών σε συνεργασία με παιδίατρους και 

διατροφολόγους του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», το οποίο 

περιλαμβάνει βιολογικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο, αβγά, γιαούρτι, όσπρια κ.ά. 

Ευχόμενος καλό καλοκαίρι, έκλεισε το σύντομο χαιρετισμό του δηλώνοντας χαρακτηριστικά:  

«Έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στην προσχολική ηλικία και στην ποιότητα των υπηρεσιών των 

Παιδικών μας Σταθμών. Παρά τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, εμείς δημιουργούμε και νέους 

Παιδικούς Σταθμούς προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής 

οικογένειας που δοκιμάζεται σήμερα. Τα παιδιά όμως, χρειάζονται την ελπίδα και την αισιοδοξία των 

μεγάλων. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία όλων μας, καθώς ενωμένοι μπορούμε να 

ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες.»  

Ίλιον, 26.06.2014 



Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22  Τηλ. 210 26 18 642  Fax 210 26 10 300  Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 

 
2

 

Ο ∆ήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος κατά τον σύντομο χαιρετισμό του 

 

Στιγμιότυπο από το 8ο Παιδικό Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ∆ήμου Ιλίου 


