


Φίλες και φίλοι,

Για μια ακόμη χρονιά η πόλη μας ζει στους ρυθμούς 
της αποκριάς, του κεφιού και του γλεντιού. Με τις 
προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις όλη η πόλη 
θα γίνει μια μεγάλη γιορτή, με στόχο να χαρίσουμε 
χαμόγελα, αισιοδοξία, ξεγνοιασιά και δωρεάν 
ψυχαγωγία σε όλους. 

Το καρναβάλι μας, πέρα από τη διασκέδαση, 
αποτελεί ευκαιρία για συλλογική έκφραση. Είναι 

ένα κομμάτι της ψυχής μας που έχει ανάγκη για χαρά και ξεφάντωμα. 

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της πόλης μας, με τη συμμετοχή των 
σχολείων, των εθνικοτοπικών, πολιτιστικών συλλόγων και άλλων καρναβα
λικών ομάδων του Ιλίου, φέτος εμπλουτίζεται με την ομάδα θεάτρου δρόμου 
«Teatro-Theama», απογειώνεται από τους ήχους της καταξιωμένης μπάντας 
κρουστών Quilombo, που θα δώσει έναν εκρηκτικό παλμό στη παρέλαση, με 
βραζιλιάνικους ρυθμούς και εν κινήσει χορογραφίες και κορυφώνεται με μια 
μεγάλη συναυλία στο τέλος της παρέλασης, με τους «Prestige The Band». 

Το αποκριάτικο πρόγραμμα συμπληρώνεται με παιδικό πάρτι, διαδραστική 
παιδική παράσταση, καθώς και ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ «HAPPY HOLY 
- FESTIVAL OF COLOURS», με τρεις ώρες μουσική, χρώματα και χορό.

Από το πρόγραμμά μας, δεν θα μπορούσε να λείψει η μεγάλη παραδοσιακή 
εκδήλωση για να γιορτάσουμε τα Κούλουμα, που φέτος διοργανώνεται σε 
συνεργασία του Δήμου Ιλίου με τον Δήμο Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού, υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, με τη συμμετοχή της Συντεχνίας Αρτοποιών 
Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, καθώς και των Εθνικοτοπικών & 
Πολιτιστικών Συλλόγων των δύο Δήμων. Έτσι, στο Κτήμα του Δήμου Ιλίου στο 
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» (Θέση Πύργος Βασιλίσσης), μικροί και μεγάλοι θα 
έχουν την ευκαιρία να γλεντήσουν, να χορέψουν, να παρακολουθήσουν την 
παραγωγή και το ψήσιμο της παραδοσιακής λαγάνας και στη συνέχεια να τις 
απολαύσουν φρεσκοψημένες δωρεάν με τις οικογένειές τους.

Ο Πολιτισμός αποτελεί σταθερή αξία στο Ίλιον και σας προσκαλούμε να δώσετε 
το δικό σας χρώμα στις εκδηλώσεις του Δήμου μας και να ομορφύνετε τα 
πολιτιστικά μας δρώμενα, που πραγματοποιούνται διαχρονικά με ελεύθερη 
είσοδο. 

 Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
 Ο Δήμαρχος Ιλίου
 Νίκος Ζενέτος



ΚΥΡΙΑΚΗ 16/02/20 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας (Πριάμου & Πρέσπας) • ώρα 1:30 μ.μ
Αποκριάτικη εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα από  
τον Σύλλογο Μεσσηνίων Ιλίου «Η Αρχαία Μεσσήνη»

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσσηνίων  
«Η Αρχαία Μεσσήνη» σε συνεργασία με τον Δήμο Ιλίου 
διοργανώνει αποκριάτικη παραδοσιακή εκδήλωση με 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Είσοδος με πρόσκληση και  
με την προσφορά ελαιόλαδου για τις ανάγκες του Κέντρου 

Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». Συμμετέχει ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός 
Σύλλογος (ΕΛ.ΠΑ.ΧΟ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2/20 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ 

Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Πριάμου και Πρέσπας • ώρα 4.00 μ.μ. 
Θα στροβιλιστούμε σε μια τρελή αποκριάτικη ατμόσφαιρα  
για μικρούς και μεγάλους με πρωταγωνιστές και εμψυχωτές 
τον ποντικούλη, την ποντικίνα και τον σκυλάκο που μαζί με 
τον φίλο τους τον κλόουν θα μας παρασύρουν σε πολλές 
ώρες διασκέδασης και ξεφαντώματος. 
Επίσης με face painting, μπαλονοκατασκευές και 
πολλά δρώμενα και ατελείωτο χορό θα κρατήσουμε 
ζωντανή την φλόγα της διασκέδασης στους ρυθμούς 

του Καρναβαλιού μέχρι 
τελικής πτώσης.



ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2/20 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Πάριδος, 
Χρυσηίδος και Νέστορος • ώρα 7.00 μ.μ. 
«Ιστορίες και καμώματα της Αποκριάς: Παραδοσιακό 
 μουσικό-χορευτικό γλέντι και Λαογραφικά δρώμενα»

Αποκριάτικα δρώμενα με ελληνικά έθιμα, 
παραδοσιακά τραγούδια και πολύ χορό, 
συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής. 
Ένα ταξίδι στην Ελλάδα για να ξεδιπλώσουμε 
τ’ αποκριάτικα έθιμα και τις παραδόσεις από 
όλη τη χώρα. Από το γαϊτανάκι της Λιβαδειάς, 
τα αλευρομουτζουρώματα του Γαλαξιδίου, τον 
καλόγερο της Δράμας μέχρι τη γύρα του Μπέη 

από το Διδυμότειχο και ακόμα παραπέρα!!!  
Μία μουσικοχορευτική βραδιά με παραδοσιακά τραγούδια, την συμμετοχή των 
χορευτικών τμημάτων των συλλόγων του Δήμου μας αλλά και παραδοσιακά 
εδέσματα από τα περίπτερα των συλλόγων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/20 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Οδός Πρωτεσιλάου • ώρα 12.30 μ.μ. 
(εκκίνηση από το 1ο ΓΕΛ Ιλίου, Ιδομενέως 104 & Αγ.Βαρβάρας)
Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του Δήμου Ιλίου με την συμμετοχή 
των σχολείων, των εθνικοτοπικών και πολιτιστικών συλλόγων και 
άλλων γκρούπ καρναβαλιστών της πόλης. 
•  Ηθοποιοίperformers της ομάδας θεάτρου δρόμου «Teatro-

Theama» με εντυπωσιακά κοστούμια και στοιχεία Commedia 
dell’ arte (ξυλοπόδαροι – ζογκλέρ – ακροβάτες), θα συνοδεύουν 
και θα συντονίζουν τις ομάδες που συμμετέχουν μεταδίδοντας το 
κέφι, τον ρυθμό και τη μεθυστική αίσθηση της Αποκριάς στους καρναβαλιστές 
αλλά και τον κόσμο που παρακολουθεί την παρέλαση, με πρωτότυπα δρώμενα. 

•  Παράλληλα, η φετινή καρναβαλική παρέλαση 
θα δονηθεί από τους ήχους της καταξιωμένης 
μπάντας κρουστών Quilombo που θα δώσουν 
έναν εκρηκτικό παλμό στη παρέλαση, με 
βραζιλιάνικους ρυθμούς ενώ οι εν κινήσει 
χορογραφίες σε ρυθμούς samba θα ανεβάσουν 
την ενέργεια στα ύψη.



ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/20  ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Πάριδος, 
Χρυσηίδος και Νέστορος • ώρα 2.00 μ.μ.
Μετά το τέλος της καρναβαλικής παρέλασης,  
συναυλία με τους «Prestige The Band»
Οι Prestige The Band, με  
την λάμψη που συνοδεύει το όνομα  
τους και με groovy αποκριάτικη 
διάθεση, θα μας χαρίσουν διεθνείς και 
ελληνικές επιτυχίες, ξεσηκώνοντας 
χορευτικά το κοινό που θα τους 
παρακολουθήσει!

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/2/20 ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που περικλείεται από τις οδούς  
Πάριδος, Χρυσηίδος και Νέστορος • ώρα 2.00 μ.μ.
«Μία Απόλυτη Στρουμφοεμπειρία» 
Η Στρουμφίτα και ο Μπαμπαστρούμφ  
θα υποδεχθούν τους μικρούς μας φίλους  
και θα φωτογραφηθούν μαζί τους.
Στη συνέχεια τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε 
εργαστήρια στα οποία θα κατασκευάσουν 
το Στουμφοκαπελάκι τους ενώ ταυτόχρονα 
θα γίνεται και το ΣτρουμφοFacepainting.
Ηθοποιοί με τις επίσημες στολές των 
Στρουμφ θα παρουσιάσουν την παράσταση «Επιχείρηση Στρουμφίτα»,  
ένα θεατρικό παιχνίδι των Στρουμφ με τον αιώνιο αντίπαλο τους,  
τον Δρακουμέλ, και όλοι μαζί θα χορέψουμε στους ρυθμούς  
των Στρουμφοτραγουδιών.



ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3/20 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ EVENT

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» - Κτήμα Δήμου Ιλίου,  
Πύργος Βασιλίσσης (Λεωφ. Δημοκρατίας και  
Σπύρου Μουστακλή) • ώρα 3.00 μ.μ.
“HAPPY HOLY - FESTIVAL OF COLOURS” 
Για νέους άνω των 10 ετών
Τρεις ώρες με πολύ μουσική, χορό και έναν 
πολύχρωμο πανικό...!
Στο χώρο θα υπάρχουν ειδικά Station Face Painting, Happy Colours Hair 
και Holi Colours Powder (από το οποίο οι παρευρισκόμενοι του event 
προμηθεύονται τα ειδικά σακουλάκια όλων των χρωμάτων)
•  Σε κάθε παρευρισκόμενο που θα δηλώνει συμμετοχή θα δίνονται 2 σακούλες 

χρωμάτων.
•  Παράλληλα θα μπορεί να βαφτεί στα ειδικά station στο πρόσωπο και στα μαλλιά. 
•  Απαραίτητο για κάθε παρευρισκόμενο είναι η λευκή μπλούζα.
Πάνω στην σκηνή θα υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που θα πετάνε στον κόσμο 
Kομφετί και Holi Powder και δύο Animater που θα συντονίζουν τον κόσμο  
στους αποκριάτικους ρυθμούς και θα δίνουν το σύνθημα για τη ρίψη των 

χρωμάτων και των κομφετί. 
Τα χρώματα είναι κατασκευασμένα από 
καλαμποκάλευρο και χρωστικές τροφίμων, 
αποτελούνται από φυσικά συστατικά τα οποία  
είναι απολύτως ασφαλή για τους ανθρώπους  
και το περιβάλλον και έχουν όλες τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις.



ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3/20 ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» - Κτήμα Δήμου Ιλίου, Πύργος Βασιλίσσης  
(Λεωφ. Δημοκρατίας και Σπύρου Μουστακλή) • από τις 8.30 π.μ.
Κούλουμα 2020 στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης  
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής
Ο Δήμος Ιλίου και ο Δήμος Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού, υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Αττικής διοργανώνουν 
μια μεγάλη παραδοσιακή εκδήλωση  
για να γιορτάσουμε τα Κούλουμα.  
Την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020,  
από τις 8.30 το πρωί στο Κτήμα του  
Δήμου Ιλίου (Θέση Πύργος Βασιλίσσης, 
Λ. Δημοκρατίας και Σπύρου Μουστακλή).  
•   Συμμετέχει η Συντεχνία Αρτοποιών 

Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων με ψήσιμο παραδοσιακής 
λαγάνας σε υπαίθριους φούρνους, οι οποίες στη συνέχεια θα μοιράζονται 
δωρεάν.

•  Θα μας διασκεδάσουν γνωστά 
παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα 
από διάφορες περιοχές της πατρίδας 
μας.

•  Συμμετέχουν οι εθνοτοπικοί και 
πολιτιστικοί σύλλογοι των Δήμων 
Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-
Καματερού.




