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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Δελτίο Τύπου 

H «Λευκή Νύχτα» επιστρέφει στο Ίλιον και δίνει ζωή και χρώμα στην πόλη! 

Την εκκίνηση του καλοκαιριού και της, μετά Covid, εποχής σηματοδοτεί η επιστροφή της «Λευκής 

Νύχτας», του μεγαλύτερου πολιτιστικού γεγονότος στο Ίλιον, ύστερα από δύο χρόνια αναστολής. 

Από το απόγευμα του Σαββάτου 2 Ιουλίου 2022 έως τις πρώτες πρωινές ώρες, οι κεντρικοί δρόμοι 

της πόλης θα υποδεχθούν μια πολύχρωμη και φωτεινή γιορτή, με ζωντανή μουσική και πλήθος 

επισκεπτών από όλη την Αττική, ενώ με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου, τα 

καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, αφού ο Δήμος Ιλίου εξασφάλισε τη διεύρυνση του 

ωραρίου των καταστημάτων με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.  

Ο Γιάννης Πλούταρχος θα γιορτάσει τα 25 χρόνια καλλιτεχνικής του πορείας με μια μοναδική 

συναυλία στην Πλατεία «Γ. Γεννηματά» ενώ ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος με τη Θεοδοσία Στίγκα θα 

ξεσηκώσουν με παραδοσιακούς ρυθμούς το κοινό, στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Το 

σκηνικό θα συμπληρώσουν ιδανικά, οι The Swingin’ Cats, Κατερίνα Αδάμ και Ορχήστρα των 

Ονείρων, ενώ θα λάβουν χώρα αθλητικές δραστηριότητες, παραστάσεις καραγκιόζη από τον 

βετεράνο Θανάση Σπυρόπουλο και πλήθος άλλων παράλληλων εκδηλώσεων, στις οποίες 

λαμβάνουν μέρος το Κέντρο Γυναικών Ιλίου, πολιτιστικοί, εθνικοτοπικοί σύλλογοι και φορείς. 

Με αφορμή τη «Λευκή Νύχτα» ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος τονίζει: 

«Η πιο λαμπερή γιορτή πολιτισμού επιστρέφει στο Ίλιον, μετά από 2 χρόνια απουσίας, 

προσφέροντας ενέργεια, χαρά, διασκέδαση, τόνωση της αγοραστικής κίνησης και όμορφες 

στιγμές στην πόλη μας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που, το 2013, ο Δήμος Ιλίου ήταν ο πρώτος που 

ξεκίνησε το συγκεκριμένο πολιτιστικό γεγονός στη χώρα μας και από τότε έχει αναδειχθεί σε έναν 

από τους ισχυρότερους πόλους έλξης για την πόλη μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους 

συμβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να καταστεί η «Λευκή Νύχτα» στο Ίλιον, μία από τις 

κορυφαίες και πιο ξακουστές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα». 

Ίλιον, 22.06.2022 
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