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Δ ελ τ ί ο  Τύπ ο υ  
 

Ξεφάντωμα και χαρά στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η νέα πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου 

«Παιχνιδοκαμώματα 2015» 

Κέφι και χαρά σκόρπισαν στο Ίλιον οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου το τριήμερο 13, 14 & 

15 Φεβρουαρίου 2015. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 στο 

αποκριάτικο πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας,  εκατοντάδες  

μικροί φίλοι ξεφάντωσαν στους αποκριάτικους ρυθμούς, με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο 

παιχνίδια, διαγωνισμούς, πολύ χορό, πλέκοντας το παραδοσιακό γαϊτανάκι, ενώ το Σάββατο 14 

Φεβρουαρίου 2015 η καθιερωμένη αποκριάτικη εκδήλωση απέναντι από το Δημαρχείο Ιλίου, 

προσέφερε διασκέδαση μέχρι αργά το βράδυ, με παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια από 

όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή των Εθνικοτοπικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου 

Ιλίου.  

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 τα «Παιχνιδοκαμώματα», μια νέα αποκριάτικη 

πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου, στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία, αφού οι επιλεγμένες πλατείες 

του Δήμου στις οποίες διεξήχθησαν, πλημμύρισαν από χαρούμενους καρναβαλιστές όλων των 

ηλικιών, καθώς και με αποκριάτικες αποστολές από τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης, συνοδεία 

γονέων και δασκάλων, που αγκάλιασαν με ενθουσιασμό το νέο αποκριάτικο δρώμενο και από 

το πρωί συνέρρεαν για να διασκεδάσουν με την αναβίωση παραδοσιακών ομαδικών 

παιχνιδιών όπως, «κουτσό», «τσουβαλοδρομίες», «μαντηλάκι» και πολλά άλλα.  

Με τις μνήμες των μεγαλυτέρων να ξυπνούν και το γέλιο να περισσεύει, όλοι απόλαυσαν αυτήν 

την ξεχωριστή εμπειρία, η οποία έκλεισε την Κυριακή το απόγευμα με ένα μεγάλο 

αποκριάτικο πάρτι  στην κεντρική σκηνή απέναντι από το Δημαρχείο Ιλίου, με παιχνίδια, 

μουσική, χορό, διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις.  

 

Ίλιον, 19.02.2015 

mailto:ilion@ilion.gr


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

 

2 

 

Στιγμιότυπα από τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου 13, 14 & 15 Φεβρουαρίου 2015 
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Στιγμιότυπα από τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου 13, 14 & 15 Φεβρουαρίου 2015 
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