
Με τη συμμετοχή του 
Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου



Φίλες και φίλοι,

Η πόλη μας φορά και φέτος τα γιορτινά 
της, γίνεται πιο φωτεινή για να υποδεχθεί 
τους επισκέπτες της και ο Δήμος μας 
έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο εορταστικό 
πρόγραμμα, με στόχο να ζήσουμε όλοι 
μαγικά Χριστούγεννα, απολαμβάνοντας 
πολλές ξέγνοιαστες στιγμές. 

Ένα μικρό Χριστουγεννιάτικο χωριό στην κεντρική πλατεία 
του Ιλίου θα προσφέρει μεγάλη χαρά και χαμόγελα σε μικρούς 
και μεγάλους, με τον Αϊ Βασίλη, ξυλοπόδαρους, νεράιδες, 
ξωτικά, καλλιτέχνες face painting, πολλές δράσεις, εκπλήξεις, 
εκδηλώσεις και συναυλίες.

Τα ιστορικά – κλασικά αυτοκίνητα της Triumph Sports Club of 
Greece κάνουν στάση στην πόλη μας, στην πλατεία Αγαμέμνονος 
(Άλσος Ιλίου), για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια παρουσίας στο 
χώρο, ομορφαίνοντας το πρωινό της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου.

Μαζί με τους Εθνικοτοπικούς & Πολιτιστικούς Συλλόγους του 
Δήμου μας, το μουσικό σύνολο «Κρήτες Ακρίτες» αποτελούμενο 
από 50μελή χορωδία και ορχήστρα, τη Μεικτή Χορωδία 
Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής του Ιερού Ναού Αγίου 
Φανουρίου και τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου, τα 
φετινά Χριστούγεννα στο Ίλιον θα είναι μαγευτικά.

Σας περιμένουμε για να μεταδώσουμε όλοι μαζί το χαρμόσυνο 
μήνυμα των Χριστουγέννων και να φωταγωγήσουμε το 
Χριστουγεννιάτικο Δένδρο της πόλης μας στις 6 Δεκεμβρίου 
στην Κεντρική Πλατεία «Γ. Γεννηματά» και σας προσκαλούμε 
στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας, που με τόση αγάπη 
ετοιμάσαμε, πάντοτε με ελεύθερη είσοδο.

Χρόνια Πολλά, Υγεία, Ειρήνη, Ελπίδα και Αλληλεγγύη. 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤζΕΜΙλ ΤΟΥΡΑΝ ΜΠΑζΙΝΤΙ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον, ώρα 8.30 μ.μ.
«Παρουσίαση – αφιέρωμα στον Τζεμίλ Τουράν Μπαζιντί»
Ο Δήμος Ιλίου και ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσσηνίων «Η Αρχαία 
Μεσσήνη» διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του έργου του συγγραφέα και 
δημοσιογράφου Τζεμίλ Τουράν Μπαζιντί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 
20.30, στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη», 
Αγίου Φανουρίου 99.

Για το έργο, την προσωπικότητα και την προσφορά του συγγραφέα θα μιλήσουν:
•	Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 

κ. Αθηναγόρας, Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του Κέντρου 
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών. 

•	Ο πρώην Υπουργός, Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Πέτρος Ευθυμίου
•	Η αξιόλογος ποιήτρια Κουρδικής ποίησης, ποιήτρια και δημιουργός της θεατρικής 

ομάδας «Ονειροβάτες» Δήμητρα Χριστοδούλου.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν:
• Το Μουσικό Σχολείο Ιλίου
• Ο Σύλλογος Ποντίων Ιλίου-Πετρούπολης “Μανουήλ Κομνηνός”
• Δραματοποιημένη απόδοση κειμένων Βασιλίνα Ζαρκαδάκη, Απόφοιτος της 

Σχολής Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
• Θα απαγγείλουν μέλη της θεατρικής ομάδας «Ονειροβάτες»

Τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης επιμελείται  
ο καθηγητής φιλολογίας κ. Φώτης Μαρκόπουλος 



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/12 ΕωΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/1 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧωΡΙΟ

Θέατρο δρόμου και χριστουγεννιάτικα δρώμενα 
στην πλατεία Γεννηματά και πεζόδρομους της πόλης.
Την Παρασκευή 6/12 από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ.
Τα Σάββατα 7/12, 14/12, 21/12, 28/12 & 4/1/2020
και τις Κυριακές 8/12, 15/12, 22/12, 29/12 & 5/1/2020 
από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. 
Ένα Χριστουγεννιάτικο χωριό θα περιμένει μικρούς 
και μεγάλους στην κεντρική πλατεία του Ιλίου (Πλατεία 
Γεωργίου Γεννηματά). Στα ξύλινα σπιτάκια του, στολισμένα 
με χριστουγεννιάτικο ντεκόρ, αλλά και στους γύρω από 
την πλατεία πεζόδρομους, θα σας περιμένει ο Αϊ Βασίλης, 
ξυλοπόδαροι, νεράιδες, ξωτικά, καλλιτέχνες face painting 
και πολλές εκπλήξεις και happenings.

Ξεκινώντας από Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, οι δράσεις την ημέρα εκείνη θα 
πραγματοποιηθούν κατά τις απογευματινές ώρες 17.00 έως 21.00 
Τα σαββατοκύριακα κατά τις ημερομηνίες 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 Δεκεμβρίου και  
4, 5 Ιανουάριου οι δράσεις μας θα πραγματοποιούνται και τις πρωινές ώρες από 10.00 
έως 14.00.



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/12 ΦωΤΑΓωΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Κεντρική Πλατεία του Ιλίου (Πλατεία Γεωργίου Γεννηματά) από ώρα 6.00 μ.μ.

«Ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Πόλης»

Η πόλη φορά τα γιορτινά της και περιμένει μικρούς 
και μεγάλους να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα με 
εκδηλώσεις και δρώμενα.

•	 Ώρα 6.00 μ.μ. Οι μαθητές των Δημοτικών 
σχολείων του Ιλίου στολίζουν Χριστουγεννιάτικα 
δέντρα στους πεζόδρομους της πόλης υπό τους 
ήχους των μουσικών και φωνητικών συνόλων του 
Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής που θα 
μας συνοδεύουν με όμορφες Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες.

•	 Ώρα 7.00 μ.μ. Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος 
θα κηρύξει την έναρξη της εορταστικής περιόδου των 
Χριστουγέννων φωταγωγώντας το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο της πόλης.

Θα ακολουθήσει 
μεγάλη συναυλία  

με τον   
Άκη Δείξιμο. 



ΚΥΡΙΑΚΗ 8/12  

• ΕΚΘΕΣΗ ΚλαΣιΚών αυτοΚινΗτών 

Πλατεία Αγαμέμνονος (Άλσος Ιλίου) από 11.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.
«25 χρόνια Triumph Sports Club of Greece»
O Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Triumph 
Sports Club of Greece γιορτάζουν τα 25 χρόνια 
παρουσίας στο χώρο των ιστορικών-κλασικών 
αυτοκίνητων. Στην εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου   2019, οι 
δημότες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν 
τα ιστορικά – κλασικά  αυτοκίνητα των μελών 
του Club.   Με την στήριξη του Εμπορικού 
Συλλόγου Ιλίου.

• 2h ΓΙΟΡΤΗ ΣωΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»

Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας, (Πριάμου και Πρέσπας), Ίλιον,
ώρα έναρξης 13.00 μ.μ.
«Τρανός χορός που γίνεται»
Το Σωματείο Ελληνικών Χορών και Λαογραφικών Ερευνών «Ελληνική Παράδοση» 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου διοργανώνουν την
2η Γιορτή Ελληνικής Παράδοσης και σας προσκαλούν να διασκεδάσετε σε ένα γνήσιο 
παραδοσιακό γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα με χορούς και τραγούδια από όλη την 
Ελλάδα. 
Στο γλέντι μας αυτό θα μας συντροφεύσει η καταξιωμένη στο πανελλήνιο ορχήστρα του 
Ηλία Πλαστήρα.



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/12  

• μουΣιΚοχορΕυτιΚΗ παραΣταΣΗ Συλλογου αρΚαδών ιλιου

Θέατρο «Άννα Συνοδινού» του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, 
Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ), Ηροδότου 29, Ίλιον, 
ώρα 6.00 μ.μ.  
«Το ατελείωτο ταξίδι του ελληνισμού» 
Ο Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτισμού 
του Δήμου Ιλίου σας προσκαλούν σε μία μουσικοχορευτική παράσταση 
ταξιδεύοντας σε όλα τα μέρη του κόσμου από τον Πόντο, Κύπρο, Κρήτη, 
Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα μέχρι τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας υπό τον ήχο 
παραδοσιακών χορών και της ταραντέλας .
Συντονιστής της εκδήλωσης: Pierpaolo De Giorgi, Iταλός φιλόσοφος, ποιητής και 
εθνομουσικολόγος. 
Λαογραφική επιμέλεια: Φραγκάκης Γιώργος, λαογράφος ΕΚΠΑ, αντιδήμαρχος 
πολιτισμού Δήμου Ιλίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ωΔΕΙΟΥ

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 6.30 μ.μ.
«Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δημοτικού ωδείου Ιλίου» 
Σε εορταστικούς ρυθμούς θα ακούσουμε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλο τον 
κόσμο από τους μαθητές του ωδείου και το μουσικό σύνολο Φιλαρμονία.



ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12 

• χριΣτουγΕννιατιΚΗ μουΣιΚοχορΕυτιΚΗ ΕΚδΗλώΣΗ

Κεντρική Πλατεία Ιλίου, (Πλατεία Γεωργίου Γεννηματά) από ώρα 11.30 π.μ.
«Αλυσίδα Αγάπης για την Κιβωτό»
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Η Εθνική Εστία σε συνεργασία με τον Δήμο Ιλίου 
πραγματοποιεί για μια ακόμη χρονιά την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή του 
γεμίζοντας την κεντρική πλατεία της πόλης μας με μουσικές, χορούς και τραγούδια 
ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα. 
Φέτος, τα παιδιά του Συλλόγου δημιουργούν μια ανθρώπινη αλυσίδα αγάπης, 
αλληλεγγύης και προσφοράς για τα παιδιά του οργανισμού προστασίας και φροντίδας 
μητέρας και παιδιού 
«Κιβωτός του Κόσμου».
Γίνε και εσύ κρίκος αυτής 
της αλυσίδας… γίνε 
και εσύ σύμμαχος στην 
αγάπη, ενισχύοντας το 
έργο και την δράση της 
Κιβωτού του Κόσμου.
Στον χώρο της εκδήλωσης 
θα συγκεντρώνονται 
τρόφιμα, είδη Α’ ανάγκης 
και παιχνίδια.

• Βραδια ΕλλΗνιΚΗΣ παραδοΣιαΚΗΣ μουΣιΚΗΣ

Κεντρική Πλατεία Ιλίου, (Πλατεία Γεωργίου Γεννηματά) ώρα 6.00 μ.μ.
Το μουσικό σύνολο «Κρήτες Ακρίτες» αποτελούμενο από 50μελή χορωδία και 
ορχήστρα, θα παρουσιάσει τραγούδια της Μικράς Ασίας. Διεύθυνση χορωδίας και 
ορχήστρας: Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος, μουσικοσυνθέτης/χοράρχης



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12 

• χριΣτουγΕννιατιΚΗ ΕΚδΗλώΣΗ ορφανοτροφΕιου «αγια τριαδα»

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Αγίου Φανουρίου 99, ώρα 6.30 μ.μ
Το ορφανοτροφείο Αγίας Τριάδος σε συνεργασία με το Δήμο Ιλίου, σας προσκαλεί στη 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που με πολύ κέφι ετοίμασαν τα παιδιά μας για εσάς. 
Ελάτε να νιώσουμε όλοι μαζί το πνεύμα των Χριστουγέννων, μέσα από τις όμορφες 
παιδικές φωνές τις χορωδίας μας και τις μελωδίες της ορχήστρας μας, αλλά και 
να ψυχαγωγηθείτε με τη θεατρική παράσταση που θα σας μεταφέρει με τον πιο 
διασκεδαστικό τρόπο το μήνυμα των Χριστουγέννων. 

Διεύθυνση χορωδίας: 
Φίλη Μαρία 

Διεύθυνση ορχήστρας:
Αθανασιάδης Ιπποκράτης 

Υπεύθυνη εκδήλωσης: 
Φίλη Μαρία 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗλΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ λΙΟΣΙΩΤΩΝ ΙλΙΟΥ

Θέατρο «Άννα Συνοδινού» του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, 
Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ), Ηροδότου 29, Ίλιον, 
ώρα 6.00 μ.μ. 

«Χριστουγεννιάτικα Δρώμενα» 
Η Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου παρουσιάζουν 
ένα μουσικοχορευτικό οδοιπορικό από τη Θράκη 
έως την Κρήτη και από τη Μακεδονία έως τα νησιά 
του Αιγαίου εστιάζοντας στα ήθη, στα έθιμα και στις 
παραδόσεις των Χριστουγέννων στον ελλαδικό χώρο. 

Λαογραφικά κείμενα: Φραγκάκης Γιώργος, λαογράφος ΕΚΠΑ, 
 αντιδήμαρχος πολιτισμού Δήμου Ιλίου.
Χορογραφίες: Μανώλης Παπαδομαρκετάκης



ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12 

•  ΘΕατριΚΗ παραΣταΣΗ Συλλογου αρΚαδών ιλιου 

Θέατρο «Άννα Συνοδινού» του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, 
Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ), Ηροδότου 29, Ίλιον,  
ώρα 6.00 μ.μ. 
«Μια φορά και έναν καιρό…»
O Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου 
«Οι Προσέληνοι» σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του 
Δήμου Ιλίου παρουσιάζουν τη 
Θεατρική παράσταση «Μια φορά 
και έναν καιρό…»
Τα Χριστούγεννα ξυπνούν 
αναμνήσεις, από παραμυθένιες 
εποχές, όχι τόσο μακρινές. 
Η γιαγιά και ο παππούς αφηγού-
νται παραμύθια στα εγγόνια δίπλα 
στο τζάκι, τις κρύες νύχτες του 
χειμώνα και αυτά τα παραμύθια ζωντανεύουν στη σκηνή και μας ταξιδεύουν σε …έναν 
καιρό και μια φορά, ίσως τώρα ή παλιά, σε ένα τόπο μακρινό κι όμως τόσο κοντινό.
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Βασίλης-Δημοσθένης Μπουζαλάς
Με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Σωματείου «ΘΕΑΡΤΕ»

•  χριΣτουγΕννιατιΚΗ Συναυλια 

Κεντρική Πλατεία Ιλίου, (Πλατεία Γεωργίου Γεννηματά), ώρα 6.00 μ.μ.
Η Μεικτή Χορωδία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής του Ιερού Ναού Αγίου 
Φανουρίου Ιλίου Αττικής υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου του Ναού Κων/νου 
Σπερδούλη και με την συμμετοχή και άλλων ιεροψαλτών, θα αποδώσει Ύμνους και 
Κάλαντα της εορταστικής 
περιόδου Χριστουγέννων & 
Πρωτοχρονιάς.



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Μουσικό Στέκι Ιλίου για 9η συνεχή χρονιά, κάθε Δευτέρα  
από τις 8.00 μ.μ. έως τις 10.00 μ.μ. συνεχίζει δυναμικά με Live, Jamming Nights, 

σεμινάρια, παρουσιάσεις και άλλα μουσικά δρώμενα με δημιουργούς, συγκροτήματα, 
μεμονωμένους καλλιτέχνες και καθηγητές μουσικής.  

Η είσοδος στις παραστάσεις είναι ελεύθερη ενώ αξίζει να σημειωθεί  
πως όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. 

Στο Καλλιτεχνικό καφενείο «Θ. Αγγελόπουλος»,  
του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»,  

Αγ. Φανουρίου 99, Ίλιον, 2ος όροφος




