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ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ            στην Πρεσβεία του Μεξικού 

 

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 2022 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 
Ο Σύλλογος Μεξικανών στην Ελλάδα ASOMEX, σε συνεργασία με την Σχολή Γλωσσών 

και Πολιτισμών της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής Abanico,  

και την υποστήριξη της Πρεσβείας του Μεξικού, 

σας προσκαλεί να γιορτάσουμε μαζί την ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

–η οποία έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO Παγκόσμια Άυλη Κληρονομιά– 

με σκοπό να γίνει γνωστή η γιορτή αυτή και να μοιραστούμε την τέχνη και τις 

τελετουργίες αυτού του μοναδικού, παραδοσιακού, κατ’ εξοχήν μεξικάνικου εθίμου. 

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις, οι οποίες στη συνέχεια περιγράφονται λεπτομερώς και 

απευθύνονται σε όλους. 
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De 15:00 a 17:00 h   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΛΙΤΣΕΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ  
Διδάσκει η Berenice Dichi 
Δωρεάν εργαστήρι για μεγαλύτερους από 18 χρονών. Στα ισπανικά και στα ελληνικά 
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών. Εγγραφές στο 6934617406 (WhatsApp ή κλίση). 
Θα μπορέσουν να παραστούν μόνον όσοι έχουν γραφτεί από πριν. 

 
 

Ερμού 134, δίπλα στο μετρό ΘΗΣΕΙΟ 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ! Από 18:00 έως 23.00  

18:00 –  19:30  
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Θα δοθεί στην είσοδο ένα κουπόνι με αύξοντα αριθμό στους ενδιαφερομένους. 
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών.  
Το κουπόνι είναι απαραίτητο για να μπει κανείς στην αίθουσα του μακιγιάζ. 
 
 

18:00 – 18:45  
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ «ΚΑΛΑΒΕΡΑΣ»  
Τα μέλη κριτικής επιτροπής: Eduardo Lucena, Ramón Talavera και Luis Eduardo Torres. 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «CATRINA» ΚΑΙ «CATRÍN» 
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν ντυθεί και βαφτεί 
κατά τον ιδιαίτερο τρόπο της Catrina ή του Catrín. Φτάνοντας στη γιορτή, πρέπει να 
απευθυνθούν στα άτομα που βρίσκονται στο τραπέζι της εισόδου για να γραφτούν στον 
διαγωνισμό. Καλή τύχη!   

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων 
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Ο ΒΩΜΟΣ  
Φέτος ο βωμός αφιερώνεται στα θύματα γυναικοκτονίας. Έχει ως καλεσμένο το σκύλο  
Σολοεσκουίντλι, ο οποίος, σύμφωνα με την κοσμοθεωρία των Μεσίκα (Αζτέκοι) ήταν ο 
οδηγός που συνόδευε τους νεκρούς στο Μικτλάν (ο Κάτω Κόσμος). 
 
 

EL RINCÓN DE LOS DIFUNTOS ILUSTRES 
Ταπεινό αφιέρωμα του Συλλόγου Μεξικανών στην Ελλάδα και της Σχολής Αbanico στις 
γυναίκες και άνδρες της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων, οι οποίοι έφυγαν κατά 
τον τελευταίο χρόνο.  
 
 

ΚΛΗΡΩΣΗ 
Στην είσοδο θα βρείτε τα εισιτήρια για την κλήρωση μεξικανικών χειροτεχνημάτων και 
προϊόντων μαγειρικής. 
 
 

EΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  για την Ημέρα των Νεκρών, από τους φωτογράφους Luis Noé Flores 
Hernández, Víctor Mendieta, Roberto Oliver Ramos López, Mariana Ricaud von Christian και 
Jaime A. Solorio “Εl Catrinero” 
 
 

LAS CATRINAS BY ARLINA. Μπάνερ με τα γλυπτά σε παπιέ μασέ, δημιουργία της Arlina 
Palamidis. Τα πρωτότυπα εκτίθενται σε άλλο χώρο.  
 
 

ΕΚΘΕΣΗ PIÑATAS από την Chicle piñatas. Τυπικά μεξικανικά χειροτεχνήματα με πρώτη ύλη το 
παπιέ μασέ. 
 

De 20.30 a 23.00h 

ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ  

Με την Μεξικανή τραγουδίστρια Martha Moreleón,  

τους μουσικούς Herman Mayr, Κώστα Βλαχόπουλο y Demian Gómez y  

τη χορωδία Abanicoro, η οποία αποτελείται από τους: 

Tέσση Οικονομοπούλου, Κατερίνα Ασήμου, Juanita La Quejica, Ευτυχία Feli Μισύρη, 
Αθανασία Νικολακοπούλου και Θοδωρή Χριστοφίλη  

Guests: Mariana Kútulas, Emilio Osorio και Mπάμπη Διαμαντόπουλο 

Διεύθυνση χορωδίας: Martha Moreleón 

Μουσική διεύθυνση: Herman Mayr                              

Animator: Constantino Ramón Papajatzís 

Hηχολήπτης: José Fabián 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την διάρκεια του μουσικού προγράμματος θα αναγγελθούν οι νικητές και 

νικήτριες της κλήρωσης και του διαγωνισμού «Κατρίνες» και «Κατρίνοι». H μεξικανική 
εταιρία La Costeña προσέφερε γενναιόδωρα τα προϊόντα της για τα βραβεία αυτής της 
ημέρας. 
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ΚΟΚΤΕΙΛ MARGARITA ΑΠΟ ΤΟΝ JOSE CUERVO  
Χάρη στην χορηγία της μεξικανικής εταιρίας τεκίλα Jose Cuervo θα γευτούμε δωρεάν αυτό το 
τόσο απολαυστικό μεξικάνικο κοκτέιλ: η μαργαρίτα!  
 
 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
Τα εστιατόρια ANCHO Mexican Grill και LA PIÑATA Original Latino Food θα προσφέρουν 
φαγητά και ποτά ποιότητας σε λογικές τιμές. 
 
 

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 Ψωμί για την Ημέρα των Νεκρών «pan de muerto» της Berenice Το νοστιμότατο ψωμί 
της Βerenice θα μας μεταφέρει στο Μεξικό με την αυθεντική νοστιμιά του. 

 

 Los Mexikanos Προϊόντα μεξικάνικα: τορτίγιας, πιπεριές, σάλτσες και πολλά άλλα 
για να μπορούμε να μαγειρέψουμε «α λα μεχικάνα». 
. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
  
 
 
 

 
Υποστήριξη - χορηγία                  Συνεργασία        
 
 
 

 

 
Χορηγία 
 
 
 
 

 
Συμμετοχή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Όσες και όσοι κατοικείτε στην Ελλάδα και αγαπάτε το Μεξικό είστε καλοδεχούμενοι  
να εγγραφείτε στον Σύλλογο Μεξικανών στην Ελλάδα ASOMEX! 

Πληροφορίες και επικοινωνία:    mexicanosengrecia@gmail.com  |   WhatsApp 
+30 6972620473  |   Facebook: https://www.facebook.com/mexicanosengrecia 

 


