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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Με σημαντικά μηνύματα το 5ο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου  

«Ελένη Παραγκούλια» 

Με μεγάλη επιτυχία και σημαντικά μηνύματα για τον Αθλητισμό και την Αλληλεγγύη 

ολοκληρώθηκε το 5ο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου «Ελένη Παραγκούλια», στο 

Δημοτικό Στάδιο Ιλίου. Φέτος, συμμετείχαν και παιδιά από την «Κιβωτό του Κόσμου», καθώς 

συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για τις ανάγκες της. 

Στο Τουρνουά, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Ιλίου στη μνήμη μιας νέας γυναίκας, η 

οποία πρόσφερε στον αθλητισμό του Δήμου Ιλίου και έχασε τη ζωή της στις καταστροφικές 

πλημμύρες τον Οκτώβριο του 2015, συμμετείχαν οι ομάδες: Ολυμπιακός Λιοσίων, Α.Ο. ΙΑΣΩΝ. 

Α.Ο. Ιλίου, Α.Ε. Ιλίου, Μιλτιάδης Ιλίου, Μ.Ε.Ν Ιλίου. Μετά το τέλος των αγώνων, τα παιδιά από την 

«Κιβωτό του Κόσμου» συμμετείχαν σε μια μικρή γιορτή στην κεντρική πλατεία Ιλίου, με 

ξυλοπόδαρους, δώρα, κεράσματα και εκπλήξεις. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: 

«Το Τουρνουά που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Δήμος μας στη μνήμη της Ελένης Παραγκούλια, 

δεν είναι απλά ένας θεσμός αλλά ένας φόρος τιμής στη μνήμη όλων όσοι χάθηκαν, επειδή 

βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πιο ισχυρό ένστικτο της φύσης. Είναι ένα τουρνουά που αναδεικνύει 

την ικανότητα του Αθλητισμού να ενώνει και να δημιουργεί διεξόδους, αλλά και τη δυνατότητα 

της Αλληλεγγύης να δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους. Θέλω να 

ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης και ιδιαίτερα τους 

εθελοντές της «Κιβωτού του Κόσμου» για την αυταπάρνηση, τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη 

με την οποία επιτελούν το έργο τους, με σημείο αναφοράς τα παιδιά».   

 

Ίλιον, 27.12.2019 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος προσφέρει δώρα στα παιδιά της «Κιβωτού της Κόσμου». 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος προσφέρει δώρα στα παιδιά της «Κιβωτού της Κόσμου». 

 

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Άρης Τσιμόγιαννης παραδίδει αναμνηστική πλακέτα στην εκπρόσωπο της 

«Κιβωτού της Κόσμου». 
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Στιγμιότυπα από το Τουρνουά ποδοσφαίρου 
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