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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ.
Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας κατά την είσοδο  

και έξοδο στους χώρους των εκδηλώσεων.
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Μήνυμα 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Φίλες και φίλοι,

Η υγειονομική κρίση που έπληξε την παγκόσμια κοινότητα πέρασε από τη 
χώρα μας αφήνοντας, μέχρι στιγμής, το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα. Αν 
και έχουμε επιστρέψει σε μια νέα μορφή κανονικότητας, ωστόσο αυτός ο 
μικροσκοπικός ιός βρίσκεται ακόμη εδώ, παραδίδοντας ταυτόχρονα πολλά 
μαθήματα ζωής. Ανέδειξε θεμελιώδεις αξίες όπως, την αυτοπειθαρχία, τον 
σεβασμό, την ανθρωπιά, το φιλότιμο, αναδύοντας έννοιες που ωρίμασαν 
και μας έκαναν καλύτερους, όπως την ατομική και κοινωνική ευθύνη.  

Σε αυτό το πλαίσιο, μη γνωρίζοντας τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν, ο 
Δήμος μας προγραμματίζει να αποχαιρετίσει το καλοκαίρι και να υποδεχθεί 
το φθινόπωρο με ένα πλούσιο και ποιοτικό Πολιτιστικό Σεπτέμβρη, με 
επιλεγμένες εκδηλώσεις και συνεργασίες, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, θέατρο σκιών, συναυλί-
ες και μελωδικά ακούσματα, βιβλιοπαρουσιάσεις και ένα ξεχωριστό «Jazz 
στο Πάρκο» σε live streaming, συνθέτουν ένα όμορφο και δημιουργικό το-
πίο για τη φθινοπωρινή μας έξοδο.

Φέτος, ο Δήμος Ιλίου και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε συν-
διοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποιούν από κοινού φθι-
νοπωρινό Φεστιβάλ, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα εκδηλώσεων, ενώ με 
την άριστη συνεργασία των Πολιτιστικών και Εθνικοτοπικών Συλλόγων της 
πόλης μας, ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης επιφυλάσσει σε όλους μας ποιοτική 
ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις του Δήμου μας, που πραγματοποιού-
νται πάντοτε με ελεύθερη είσοδο, να απολαύσετε ξέγνοιαστες στιγμές, με 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στον εαυτό σας, τους φίλους, την οικογένειά σας 
και τους άλλους, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Μένουμε Ίλιον, διασκεδάζουμε ασφαλείς.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Ο ΔΗΜΑρχΟΣ ΙλΙΟΥ,
Νίκος Ζενέτος
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λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των σχετικών μέτρων που έχουν 
ληφθεί από την Πολιτεία, σας ενημερώνουμε ότι προβλέπονται τα εξής:
• Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους θεατές κατά την εί-

σοδό τους στο θέατρο, και μέχρι την τοποθέτησή τους στις θέσεις τους, 
καθώς και κατά την έξοδό τους από τον χώρο.

• Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων στις 
διαδρομές από και προς το θέατρο. Αποφυγή συγχρωτισμού στους κοι-
νόχρηστους χώρους. 

• Απόσταση 1 κενής θέσης μεταξύ των θεατών. Επιτρέπονται ομάδες των 
2,3 και 4 ατόμων.

• ρητή απαγόρευση της αυτόβουλης μετακίνησης θεατών από τις θέσεις 
τους πριν και κατά την διάρκεια της παράστασης.

• Συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των υπευθύνων εξυπηρέτησης του 
κοινού.

• Συνιστάται επίσης η έγκαιρη προσέλευση, 1 ώρα πριν από την έναρξη της 
παράστασης, για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού. Μετά 
την έναρξη, η είσοδος δεν θα επιτρέπεται.

Ζητάμε την κατανόησή και τη συνεργασία των θεατών στην εφαρμογή  
των μέτρων και την τήρηση των κανονισμών που έχουν αποφασιστεί.

ΑΥγΟΥΣτΟΣ

τετΑΡτΗ 26/8
Πλατεία Αγίου Φανουρίου 

9.30 μ.μ.

Συναυλία Αγίου Φανουρίου 
με τον Θεολόγο Παπανικολάου
Ένα μελωδικό ταξίδι με τραγούδια απ’ όλη την ελλάδα!
ρεμπέτικα και λαϊκά, παραδοσιακά νησιώτικα και δημοτικά θα πλαισιώσουν ένα «λαϊκό 
γλέντι» για όλους με αγαπημένα τραγούδια από τις χρυσές εποχές της Ελληνικής μουσι-
κής. O Θεολόγος Παπανικολάου παρέα με μια σπουδαία ομάδα δεξιοτεχνών μουσικών 
και τραγουδιστών, θα ξετυλίξουν το γαϊτανάκι της διασκέδασης και του κεφιού!
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20
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πεΜπτΗ 27/8  
ΣΑββΑτΟ 5/9
Σε πλατείες του Δήμου Ιλίου 

9.00 μ.μ.

10 Παραστάσεις καραγκιόζη
Το Θεάτρο Σκιών του βετεράνου Καραγκιοζοπαίκτη Θανάση Σπυρόπουλου και του 
γιου του Κώστα, παρουσιάζει 60λεπτες παραστάσεις Καραγκιόζη για τους μικρούς μας 
φίλους. Θα ακολουθούν 20λεπτες παραστάσεις παραδοσιακού κουκλοθεάτρου αλλά και 
διαδραστική εκμάθηση της τέχνης του θεάτρου σκιών για τη διάσωση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς.

ΑΥγΟΥΣτΟΣ
ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20

20

• πεΜπτΗ 27/8 
 Πλατεία Αγίου Φανουρίου  

(Αγίου Φανουρίου & Γρηγορίου Ε΄)

• πΑΡΑΣΚεΥΗ 28/8 
 Πλατεία Καππαδοκίας 

(Οδός Καππαδοκίας & Αγίας Ελένης, Παλατιανή)

• ΣΑββΑτΟ 29/8 
   Πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη 

(Ξυλοκάστρου & Γαργαλιάνων)

• ΚΥΡιΑΚΗ 30/8 
 Πλατεία Μάνου Κατράκη 

(Δραγουμάνου & Στρυμώνος, ραδιοφωνία)

• ΔεΥτεΡΑ 31/8 
 Πλατεία Ειρήνης 

(Πετρουπόλεως & Πωγωνάτου)

• τΡιτΗ 1/9 
 Πλατεία Λουντέμη Μεν. 

(Οδός Βεροίας & Καβάλας)

• τετΑΡτΗ 2/9 
 Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 

(Μενελάου & Κάλχου)

• πεΜπτΗ 3/9 
 Πλατεία Αγαμέμνωνος 

(Άλσος Ιλίου)

• πΑΡΑΣΚεΥΗ 4/9 
 Πλατεία Ευαγγελίστριας

• ΣΑββΑτΟ 5/9 
 Πλατεία Ρίμινι
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ΑΥγΟΥΣτΟΣ

ΣεπτεΜβΡιΟΣ
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ΚΥΡιΑΚΗ 30/8
Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

9.00 μ.μ.

Νίκος Ζιώγαλας 
Τα διαχρονικά τραγούδια του Νίκου δεν έχουν πάψει στιγμή να μας συντροφεύουν.  
Επιλογές από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και διασκευές με δόσεις έντεχνου 
και παραδοσιακού στοιχείου είναι μερικά από τα συστατικά της επιτυχίας του. 

Μαζί του ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου και ο Παρασκευάς Θεοδωράκης, γνωστοί ως 
“On the Road”.

τΡιτΗ 1/9
Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

9.00 μ.μ.

Βασίλης Ράλλης 
«Το Καλοκαίρι δεν τελειώνει τον Αύγουστο» 
O Βασίλης Ράλλης παρουσιάζει ένα ευρύ πρόγραμμα από την ροκ, έντεχνη και παραδο-
σιακή σκηνή από την Ικαρία μέχρι την Κρήτη. 

Μαζί του αξιόλογοι μουσικοί στο σαξόφωνο, στην γκάιντα, στα τύμπανα και στο κανονά-
κι. Φιλική Συμμετοχή: Ανδρέας Παππάς και Νίκος Φάρφας.
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τετΑΡτΗ 2/9
Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

9.00 μ.μ.

«Τα τραγούδια του πατέρα μου»  

Χάρης Βαρθακούρης, Διαμαντής Διονυσίου 
και Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Τρεις νέοι ερμηνευτές, ο Χάρης Βαρθακούρης, ο Διαμαντής Διονυσίου και  
ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης,  πραγματοποιούν μια αναδρομή στα σπουδαιότερα τραγού-
δια των πατέρων τους. 

Οι τρεις φίλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους οκτώ χρόνια πριν, με κοινό στόχο να αναδεί-
ξουν τα τραγούδια που ερμήνευσαν οι μεγάλες φωνές του Γιάννη Πάριου, του Στράτου  
 Διονυσίου και του Γρηγόρη Μπιθικώτση. 
Έχοντας ήδη παρουσιάσει την παράσταση τους με πολύ μεγάλη επιτυχία σε Αμερική, 
Καναδά, Αυστραλία, Αφρική, Ισραήλ, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και  Ελλάδα, έρχονται 
τώρα να παρουσιάσουν την παράστασή τους και στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης και μας 
υπόσχονται στιγμές μοναδικές, γεμάτες μουσική, κέφι και μνήμες με τα τραγούδια των 
τριών θρύλων της ελληνικής μας μουσικής, που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει.  

Φεστιβάλ  Δήμων Ιλίου & Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
                          Συνδιοργάνωση με τη Περιφέρεια Αττικής
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πΑΡΑΣΚεΥΗ 4/9
Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

9.00 μ.μ.

«Ήχοι ψυχής στις γειτονιές της Ελλάδας  
και του κόσμου»  
με την Μαρία Αναματερού

Σε ένα μυστικό αντάμωμα τραγουδιών αγαπημένων αλλά και συνθέσεων προσωπικών, 
η Μαρία Αναματερού, γεμάτη από ήχους ψυχής, ξεπερνά τα σύνορα και μας οδηγεί σε 
ορίζοντες με θέα στις γειτονιές της Ελλάδας και του κόσμου. Πώς μπερδεύεται η ελλη-
νική μουσική παράδοση με τις παραδόσεις άλλων χωρών; Τι κοινό έχει ο χατζιδάκις με 
τους Kansas και τον Petro Guelfucci; Πώς εγκιβωτίζεται η Lorena McKennit στις μουσι-
κές της Ελλάδας και τις συνθέσεις της ερμηνεύτριας; Ακούγοντας την ψυχή να τραγουδά, 
όλα συντονίζονται ιδανικά με τα συναισθήματα και εξηγούνται φυσικά.

Μαζί της μια ομάδα εξαιρετικών συνεργατών, ο καθένας με σημαντική πορεία στο χώρο 
που θα μας χαρίσουν στιγμές μοναδικές.

Φεστιβάλ  Δήμων Ιλίου & Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
                          Συνδιοργάνωση με τη Περιφέρεια Αττικής
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ΣΑββΑτΟ 5/9
Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

9.00 μ.μ.

«Το καρέ του έρωτα»  
Κωμωδία του Κώστα Πρετεντέρη
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργου Φρατζεσκάκη
Στην ατμόσφαιρα και την εποχή της ξένοιαστης και πολύχρωμης δεκαετίας του ‘70 μας 
μεταφέρει η φετινή καλοκαιρινή παράσταση “Το καρέ του έρωτα”, που ανεβάζει ο Γιώρ-
γος Φρατζεσκάκης.

Πίσω, στα φανταιζί κοστούμια, τα ποπ τραγούδια, τα χρωματιστά φώτα και τις λαμπερές 
επιγραφές των καλοκαιρινών θεάτρων της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Στο “Καρέ του έρωτα”, ο Κώστας Πρετεντέρης, συνθέτει την ανώδυνη γελοιογραφία 
ενός κοσμικού μικρόκοσμου μπερδεύοντας τις ταυτότητες κι ανακατεύοντας τα ζευγά-
ρια, τα κοινωνικά στρώματα και τις γλώσσες. Μια φιλική συντροφιά, περνάει την ώρα της 
με ερωτικές, οικονομικές, συζυγικές και αστυνομικές ίντριγκες, σ’ ένα κοσμοπολίτικο 
νησί, κι ο θεατής απολαμβάνει “την διασκέδαση μέσα στην διασκέδαση”.

ΠρωΤΑΓωΝΙΣΤΟΥΝ:

Οδυσσέας Σταμούλης, Μάκης Πατέλης, Σοφία Μανωλάκου,  
Γιάννης Παπαθανάσης, Κώστας Ζέκος, Κυριακή Γάσπαρη

ΦΙλΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟχΗ: Νέλλη Γκίνη

Φεστιβάλ  Δήμων Ιλίου & Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
                          Συνδιοργάνωση με τη Περιφέρεια Αττικής
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ΚΥΡιΑΚΗ 6/9
Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

9.00 μ.μ.

Συναυλία με την Ελένη Ροδά
Η Ελένη Ροδά, ερμηνεύτρια με αξιοσημείωτη πορεία στο Ελληνικό τραγούδι, με γνήσια 
λαϊκή φωνή, έρχεται για μια συναυλία στο Πάρκο Τρίτση, με συνοδοιπόρους αγαπημέ-
νους καλλιτέχνες. Θα τραγουδήσει παλιές αξέχαστες επιτυχίες της και θα μας θυμίσει τα 
τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα και όχι μόνο.

Φεστιβάλ  Δήμων Ιλίου & Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
                          Συνδιοργάνωση με τη Περιφέρεια Αττικής
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τΡιτΗ 8/9  
τετΑΡτΗ 9/9
Θέατρο Πάρκου  
«Αντώνης Τρίτσης» 

9.00 μ.μ.

«Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία»  
του Τζέφρι Άρτσερ
Από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου σε διδασκαλία - σκηνοθεσία Γιώργου Ματα-
ράγκα. Η Θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου θα παρουσιάσει φέτος το θεατρικό έργο του 
Τζέφρι Άρτσερ «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» (Beyond reasonable doubt), που 
πρωτοπαίχτηκε στην Αγγλία, από το Βασιλικό θέατρο στις 19/8/1987. Πρόκειται για ένα 
αστυνομικό-δικαστικό έργο με ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί πραγματεύεται ένα ιδιαίτερο 
κοινωνικό θέμα, την ευθανασία. Σπιρτόζικοι διάλογοι, αγωνία και ενδιαφέρουσες λεπτο-
μέρειες για τον τρόπο που διεξάγονται οι δίκες ανθρωποκτονίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20
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ΣΑββΑτΟ 12/9  
ΚΥΡιΑΚΗ 13/9
Θέατρο «Άννα Συνοδινού»  
του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών,  
Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων  
(ΒΙΟΦΙΑΛ) 
Ηροδότου & Πωγωνίου, Ίλιον

7.30 μ.μ.

«Η γοργόνα και το μαγικό κοχύλι»!  
της Μαριλένας Καββαδά
Από το Τμήμα Παιδικού Θεάτρου της θεατρικής ομάδας ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ σε σκηνοθε-
σία Ανδριάνας Ζέρβα. Η θάλασσα και ο μαγικός κόσμος του βυθού, όπως τον πλά-
θει η παιδική φαντασία ζωντανεύουν στο παιδικό μιούζικαλ της Μαριλένας Καββαδά  
«Η γοργόνα και το μαγικό κοχύλι»! Τραγούδι, χορός, αφήγηση και σκηνική δράση σ’ ένα 
ονειρικό παραμύθι! 

ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20

ΣΑββΑτΟ 12/9  
ΚΥΡιΑΚΗ 13/9
Θέατρο του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής

8.30 μ.μ.

«Μικροαστοί» 
Από την θεατρική ομάδα θεατρΙΛΙΟΝ
Δραματουργική σύνθεση - σκηνοθεσία: Μπαντούνας Σταμάτης.
Εικόνες μικροαστικής ζωής, όπου θίγονται με τον πιο αστείο τρόπο, έννοιες και κατα-
στάσεις όπως η γραφειοκρατία, η οικογένεια, το κουτσομπολιό, η κοινωνική επιτυχία, 
η κουλτούρα, η προίκα, η κληρονομιά, το χρήμα κτλ. Μια μουσικοθεατρική σάτιρα της 
μικροαστικής ηθικής μας. Με οδηγό τα κείμενα του Γ. Νεγρεπόντη από τα θρυλικά πια 
«Μικροαστικά», τις μελωδίες του Λ. Κηλαηδόνη από τον ομώνυμο δίσκο καθώς και 
κείμενα από το «Ελεύθερο Θέατρο» δημιουργείται ένα σπαρταριστό σκηνικό παιχνίδι…  
Μια γιορτινή σχέση σκηνής και πλατείας…

ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20
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ΣΑββΑτΟ 12/9  
ΚΥΡιΑΚΗ 13/9
Κτήμα Δήμου Ιλίου 
Πύργος Βασιλίσσης 
(Λεωφ. Δημοκρατίας και Σπύρου Μουστακλή)

9.00 μ.μ.

«Γιορτή Κρασιού» 
 από την Ένωση Κρητών Ιλίου
Η Ένωση Κρητών Ιλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ιλίου σας προσκαλεί στην καθιερωμέ-
νη εκδήλωση «Γιορτή Κρασιού». Θα μας διασκεδάσουν το Σάββατο, ο Νίκος Ζωιδάκης 
και το συγκρότημά του και την Κυριακή o Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του.

ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20

ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20

ΔεΥτεΡΑ 14/9
Διαδικτυακή μετάδοση 

9.00 μ.μ.

9ο Jazz στο πάρκο (Live Streaming) 
Η καρδιά της jazz χτυπά για 9η χρονιά στο Ίλιον. Μία από τις 
σημαντικότερες γιορτές jazz μουσικής στην Ελλάδα, που 
αποτελεί θεσμό για το Δήμο Ιλίου και θα μεταδοθεί ζωντα-
νά από το Πάρκο. ΣΥΜΜΕΤΕχΟΥΝ: 

 Σωκράτης Σινόπουλος (λύρα), Κυριάκος Ταπάκης (Ούτι), Βαγγέλης Καρίπης (Κρουστά)

 Σοφία Λαμπροπούλου (Kanun), Βασίλης Κετεντζόγλου (Κιθάρα)

 Τάκης Πατερέλης (Σαξόφωνο), Παναγιώτης Σαμαράς (Κιθάρα),Κώστας Κωνσταντίνου (Ακ. μπάσο)

ΚΑλλΙΤΕχΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γιώργος Τρανταλίδης
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τετΑΡτΗ 12/9  
Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

9.00 μ.μ.

«Αφιέρωμα στον Ελληνικό κινηματογράφο»
Από το Κέντρο Γυναικών Δήμου Ιλίου 
Ο Δήμος Ιλίου και το Κέντρο Γυναικών Δήμου Ιλίου παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον 
Ελληνικό κινηματογράφο μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο από το 1950 και τη μεταπολε-
μική Ελλάδα έως και το 1970. 
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
• Τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο από τη χορωδία του Κέντρου μας, υπό τη 

διεύθυνση της κυρίας Σιμέλας Εμμανουηλίδου, με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. 
• Θεατροποιημένα κείμενα από μέλη του Κέντρου Γυναικών Δήμου Ιλίου υπό την σκη-

νοθετική επιμέλεια του κυρίου Σταμάτη Πακάκη, ο οποίος υπογράφει και τα κείμενα 
της βραδιάς.

ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20

ΚΥΡιΑΚΗ 20/9
Καλλιτεχνικό Καφενείο  
«Θεόδωρος Αγγελόπουλος» 
Αγίου Φανουρίου 99, 2ος όροφος

7.00 μ.μ.

«Δώδεκα Χτύποι»  
του Νικόλαου Γονίδη  
Οι «Δώδεκα χτύποι» είναι το πρώτο 
αστυνομικό μυθιστόρημα του Νικόλαου Γονίδη, απόφοιτου του τμήματος Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και της Σχολής 
Προπονητών Σκακιού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν 
οι: Νέστορας Πουλάκος, εκδότης (εκδόσεις Βακχικόν) και η Χρυσούλα Γρηγοράτου, 
βιβλιοκριτικός. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Γαβριέλα Βασδέκη, ηθοποιός

ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20
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ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20

πΑΡΑΣΚεΥΗ 25/9
Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

8.30 μ.μ.

«Το σύμπαν του Αϊνστάιν»
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Θανάσης Θεολόγης

Η ιστορία του ανθρώπου που άλλαξε τον κόσμο και ανέτρεψε όλες τις συμβατικές γνώ-
σεις γύρω από το σύμπαν.

Η ιστορία του ανθρώπου που καταφέρνει να μεταμορφωθεί από ένα δυσλεκτικό παιδί,  
σ’ ένα επαναστατημένο παλληκάρι… Από έναν εκκεντρικό επιστήμονα, σ’ ένα πνευμα-
τικό γκουρού.

Η ιστορία του ανθρώπου που καταφέρνει να διαβάσει τη σκέψη του δημιουργού του 
σύμπαντος και να ανατρέψει το σύμπαν του Νεύτωνα. Και όπως συνήθιζε να λέει ο ίδιος 
«δύο πράγματα είναι άπειρα, η ανθρώπινη βλακεία και το Σύμπαν, αν και για το Σύμπαν 
δεν είμαι σίγουρος».

Μία σύμπαν… τική κωμωδία, όπου αν ακολουθήσουμε τους κανόνες της αρχαίας τρα-
γωδίας, η ζωή του είναι τα χορικά, οι γυναίκες του η Παράβαση, το σύμπαν τα Επεισόδια 
και Έξοδος η έρευνα.

Υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων φυσικών.

Φεστιβάλ  Δήμων Ιλίου & Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
                          Συνδιοργάνωση με τη Περιφέρεια Αττικής
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ΣεπτεΜβΡιΟΣ 20
20

λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των σχετικών μέτρων που έχουν 
ληφθεί από την Πολιτεία, σας ενημερώνουμε ότι προβλέπονται τα εξής:
• Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους θεατές κατά την εί-

σοδό τους στο θέατρο, και μέχρι την τοποθέτησή τους στις θέσεις τους, 
καθώς και κατά την έξοδό τους από τον χώρο.

• Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων στις 
διαδρομές από και προς το θέατρο. Αποφυγή συγχρωτισμού στους κοι-
νόχρηστους χώρους. 

• Απόσταση 1 κενής θέσης μεταξύ των θεατών. Επιτρέπονται ομάδες των 
2,3 και 4 ατόμων.

• ρητή απαγόρευση της αυτόβουλης μετακίνησης θεατών από τις θέσεις 
τους πριν και κατά την διάρκεια της παράστασης.

• Συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των υπευθύνων εξυπηρέτησης του 
κοινού.

• Συνιστάται επίσης η έγκαιρη προσέλευση, 1 ώρα πριν από την έναρξη της 
παράστασης, για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού. Μετά 
την έναρξη, η είσοδος δεν θα επιτρέπεται.

Ζητάμε την κατανόησή και τη συνεργασία των θεατών στην εφαρμογή  
των μέτρων και την τήρηση των κανονισμών που έχουν αποφασιστεί.

τετΑΡτΗ 30/9
Καλλιτεχνικό Καφενείο  
«Θεόδωρος Αγγελόπουλος» 
Αγίου Φανουρίου 99, 2ος όροφος

7.00 μ.μ.

«Δακρυσμένα χαμόγελα» 
της Ευδοκίας Φελώνη 

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αιτωλοακαρ-
νάνων «Ο Μελέαγρος», σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Δακρυσμένα 
χαμόγελα», της Αιτωλοακαρνάνισσας συγγραφέως Ευδοκίας Φελώνη.
• Θα προλογίσει η κ. Αναστασία Βαραγκούλη - Φιλόλογος.
• Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η κ. Έφη Τσούφη - Επικοινωνιολόγος.
• Την εκδήλωση θα συντονίσει ο συγγραφέας και ποιητής κ. Γιάννης Παρασκεύοπουλος.
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ΔΗΜΟΣ ιΛιΟΥ
Κάλχου 48-51, Ίλιον 131 22

Τηλ.: 210 26 18 642 • Fax: 210 26 10 300
E-mail: ilion@ilion.gr

Δ/ΝΣΗ πΟΛιτιΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ιΛιΟΥ
Αγίου Φανουρίου 99, 131 22 

Τηλ.: 213 20 30 251 • Fax: 213 20 30 269
E-mail: politistiko@ilion.gr 
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