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

 

1 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
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«Λευκή Νύχτα» μια μεγάλη γιορτή στο Ίλιον 

Μία ημέρα έμεινε για τη μεγάλη γιορτή του Ιλίου, με την πόλη να φορά τα γιορτινά της, έτοιμη να 

υποδεχθεί το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 τους επισκέπτες, για να απολαύσουν στιγμές διασκέδασης και 

ξεγνοιασιάς στη «Λευκή Νύχτα», που διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά ο Δήμος, δημιουργώντας άλλον 

έναν πόλο έλξης για το Ίλιον.  

Τέσσερεις μουσικές σκηνές με καταξιωμένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως, Κωνσταντίνος 

Αργυρός, Αθηναϊκή κομπανία, Νάντια Καραγιάννη, Λαέρτης Πέτρος, Ροκ σχήματα από το Μουσικό 

Στέκι Ιλίου, μαζί με τη χορωδία του Κέντρου Γυναικών Ιλίου, τους Εθνικοτοπικούς & Πολιτιστικούς 

Συλλόγους και Φορείς της πόλης, θα μας διασκεδάσουν από τις 7:00 το απόγευμα μέχρι το πρωί.  

Η διοργάνωση περιλαμβάνει ακόμη, έκθεση βιβλίου, θέατρο σκιών, θέατρο δρόμου, δημιουργική 

απασχόληση για παιδιά από το τμήμα ζωγραφικής του Δήμου Ιλίου, θεατρική παράσταση, αθλητικές 

δραστηριότητες, σκακιστικούς αγώνες, ταχυδακτυλουργούς και κλόουν για τους μικρούς μας φίλους, 

καθώς και πολλές άλλες εκπλήξεις, ενώ ανοικτό θα παραμείνει το Λαογραφικό Μουσείο τη πόλης. 

Για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και προς αποφυγήν της ταλαιπωρίας των 

οδηγών αυτοκινήτων, ενημερώνουμε ότι λόγω των εκδηλώσεων για τη «Λευκή Νύχτα», από τις 7:00 

το απόγευμα του Σαββάτου η κίνηση των οχημάτων που θα εισέρχονται στην πόλη από Αγίους 

Αναργύρους θα εκτρέπεται στο ύψος της οδού Ιπποδαμείας, μέσω της οποίας θα κινούνται με 

κατεύθυνση προς τη Λ. Θηβών, ενώ το κέντρο της πόλης θα παραμείνει κλειστό μέχρι το τέλος 

των εκδηλώσεων.  

Όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:  

«Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες στην πόλη μας και να τους προσφέρουμε μια μοναδική 

βραδιά με τις εκδηλώσεις που προγραμματίσαμε για τη “Λευκή Νύχτα”. Προσκαλούμε μικρούς και 

μεγάλους να αφήσουν για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας και να διασκεδάσουν στον παλμό της 

φιλόξενης και ζωντανής πόλης του Ιλίου, που επιφυλάσσει αξέχαστες στιγμές ξεγνοιασιάς.»  

Ίλιον, 24.06.2015 
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