


Φίλες και φίλοι,

Ο Πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα. Έχει τη δύναμη να γεφυρώνει και να ενώνει
τους λαούς, προωθώντας την ανάπτυξη δεσμών φιλίας μεταξύ τους, συνθέτοντας
την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά σε πνεύμα συνεργασίας και ειρήνης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Ιλίου διοργανώνει για πρώτη φορά μια μοναδική
γιορτή, το 1ο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χωρίς Σύνορα, με σκοπό τη γνωριμία
και την ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλομορφίας των λαών, δημιουργώντας
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και χωρών από όλον τον
κόσμο.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο και σε αυτό συμμετέχουν
χορευτικές ομάδες από διαφορετικές ηπείρους, οι οποίες θα προσφέρουν ένα
μαγευτικό θέαμα, παρουσιάζοντας τους δικούς τους χορούς, συνοδευόμενοι από
την παραδοσιακή τους μουσική.

Η παρουσία σας, στο ξεχωριστό αυτό πολιτιστικό αντάμωμα, αποτελεί τιμή για εμάς,
επιβραβεύοντας την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε θεσμούς, που συνιστούν
πόλο έλξης για την πόλη μας.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Ο Δήμαρχος Ιλίου,
Νίκος Ζενέτος



ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Συμμετέχει με το Εξειδι-
κευμένο Κέντρο Διδα-
σκαλίας Ανατολίτικου
Χορού Gadala, που
ιδρύθηκε το 2005 εις
μνήμην του Αιγύπτιου
Hussein M. Gadala, πα-
τέρα της κ. Φωτεινής
Gadala, με σκοπό την
προώθηση του ανατολί-
τικου χορού και της
πλούσιας Αιγυπτιακής
κουλτούρας. 
Την καλλιτεχνική διεύθυνση της ομάδας, έχει ανα-
λάβει η ελληνοαιγύπτια χορογράφος ανατολίτικων
χορών Φωτεινή Gadala, πιστοποιημένη εκπαιδεύ-
τρια ενηλίκων και Διευθύντρια Χορού του Ομίλου
για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων. Η ίδια, μαζί με
την επαγγελματική χορευτική της ομάδα συμμετέχει
σε εκδηλώσεις με κοινωνικό, φιλανθρωπικό και
πολιτιστικό χαρακτήρα καθώς και σε πολυπολιτι-
σμικά φεστιβάλ εκπροσωπώντας την Πρεσβεία της Αιγύπτου. 
Η Χορευτική Ομάδα παρουσιάζει ένα αυθεντικό αιγυπτιακό χορευτικό πρόγραμμα
βασισμένο στην λαογραφία και την πλούσια παράδοση της Αιγύπτου των λαών
fellaheen και sa’idi!

ΓΕΩΡΓΙΑ
Συμμετέχει με το συγκρότημα και το στούντιο παραδοσιακού Γεωργιανού χορού
Αθηνών ‘’Ο Καύκασος’’ το οποίο ιδρύθηκε το 2002, με την πρωτοβουλία του διευ-
θυντή του Γεωργιανού Ινστιτούτου Αθηνών, Δρ. Avtandil Mikaberidze.



Από το 2006 εδρεύει μόνιμα στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Ο Καύκα-
σος» (Πατησίων 81, Αθήνα). Εδώ
στο Συγκρότημα ενσωματώνεται
η μεικτή Χορωδία και το Στούντιο
παραδοσιακής και εκκλησιαστι-
κής μουσικής - «Η Αγία Νίνα».
Αποτελείται ως επί το πλείστον
από τους δεύτερης γενιάς μετανά-
στες (σπουδαστές & εργαζομέ-
νους) Γεωργιανούς, Έλληνες και Ομογενείς Έλληνες από την Γεωργία. 
Το Συγκρότημα μαζί με το στούντιο έχει περίπου 80 μόνιμα μέλη διαφόρων ηλικιών
και κατέχει μια εξαιρετική συλλογή παραδοσιακών κοστουμιών, φορεσιών και μου-
σικών οργάνων της Γεωργίας στην Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει με μεγάλη επιτυχία σε
διάφορα διεθνή και τοπικά φεστιβάλ στην Ελλάδα, ενώ έχει εμφανιστεί σε γεωργιανά
και ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. 

ΕΛΛΑΔΑ
Συμμετέχει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεθώνης που ιδρύθηκε το 1984, απευθύ-
νεται σε όλο τον κόσμο και καλύπτει με τις δραστηριότητές του όλες τις ηλικίες. Οι
σκοποί του είναι μορφωτικοί - εκπολιτιστικοί, ψυχαγωγικοί και εξωραϊστικοί.
Στον τομέα του παραδοσιακού χορού, ο Σύλλογος, διατηρεί παιδικά τμήματα, εφήβων
και ενηλίκων. Συνολικά συμμετέχουν περί τα 100 άτομα. Το τμήμα παρουσίασης έχει
παρουσιάσει προγράμματα από πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ έχει λάβει μέρος
σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Περιοχές
που έχει χορέψει, εκτός από Δήμους της Μεσσηνίας, είναι η Νέα Βύσσα Ορεστιάδας,
η Κεραμωτή Καβάλας, η Ελευθερούπολη Καβάλας, το Σιδηροχώρι Καβάλας, η Με-
θώνη Πιερίας, η Φιλιππιάδα Πρέβεζας και η Υπάτη Φθιώτιδας. Στο δε εξωτερικό έχει
λάβει μέρος σε φεστιβάλ στο Τρεβίζο, τη Βενετία, το Κονελιάνο και στην Κύπρο
(Ορούντα Λευκωσίας και Πάφο). 



ΚΕΝΥΑ
Συμμετέχει με το γκρουπ «Jambo Kenya»
(Γεια σου Κένυα) που δημιουργήθηκε το
2005. Είναι ένα σχήμα επαγγελματιών
μουσικών, τραγουδιστών, χορευτών και
ακροβατών, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα
θέαμα με ιδιαίτερη έμφαση στα κρουστά -
τη ραχοκοκαλιά της Αφρικανικής μουσι-
κής-, που ξεσηκώνει και ενθουσιάζει με
το ρυθμό και τη ζωντάνια του.
Σκοπός του συγκροτήματος, μέσα από τη
διεθνή του παρουσία, είναι να φέρει σε
επαφή όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο
με τη μουσική κουλτούρα της Κένυας και μέσα από τη μουσική να φέρει χαρά και ειρήνη,
τόσο αναγκαία συναισθήματα για την ανθρωπότητα. 
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν και να μοιραστούν αυτή την μοναδική εμπειρία,
γιατί η μουσική είναι ζωή!

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Συμμετέχει με την Ταμάρα Μλαντένοβιτς
που γεννήθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας
στις 3 Ιουνίου 1987 και έκανε τα πρώτα της
βήματα στους Ινδονήσιους Παραδοσιακούς
Χορούς, σε ιδιωτικό σχολείο στη γενέτειρά
της. Tο 2015 αποφοίτησε από το Πανεπιστή-
μιο Τέχνης στο ISI Padang Panjang Sumatra
της Ινδονησίας, στο Τμήμα Παραδοσιακού
Χορού. Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινά-
ρια και παραστάσεις χορού τόσο στην Ελ-
λάδα, όσο και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή
ζει, χορογραφεί και διδάσκει Ινδονήσιους
χορούς στην Αθήνα.
Ο χορός “Tari Piring” ή “Tari Piriang”, υπάρχει από
τη χρυσή εποχή του βασιλείου Σριουγιαγιά στη
Σουμάτρα πριν από 800 χρόνια.
Οι χορευτές χορεύουν με πλάκες από πορσελάνη
στα χέρια τους, με δυναμικές, παραδοσιακές και
γρήγορες κινήσεις συνοδευόμενες από την παρα-
δοσιακή μουσική του Sumatran.
Ως δραματική κορύφωση, στο τέλος του χορού οι
χορευτές σπάνε σκόπιμα τις πλάκες στο πάτωμα,
σε αιχμηρά κομμάτια και συνεχίζουν να χορεύουν
πατώντας στα αιχμηρά κομμάτια, παραμένοντας
ωστόσο εντελώς αβλαβείς.



ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
(ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΕΡΟΥ)

Ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος
Λατινοαμερικανών και Ισπα-
νών στην Ελλάδα (ASCLAYE)
ιδρύθηκε το 1985, από μία
ομάδα Λατινοαμερικανών μό-
νιμων κατοίκων της Ελλάδας
και Ελλήνων που αγαπούν τον
ισπανικό και Λατινοαμερικα-
νικό πολιτισμό. 
Σκοπός του Συνδέσμου είναι
τόσο η διάσωση και διάδοση
της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Λατινικής Αμερικής και της
Ελλάδας, η κατανόηση ανά-
μεσα στους λαούς μας και η
εδραίωση φιλίας και συνεργα-
σίας μεταξύ των χωρών μας,
όσο και η διατήρηση ενός
χώρου, όπου τα μέλη μπορούν
να σχετιστούν και να διαδώ-
σουν την ισπανική γλώσσα, τα
ήθη και έθιμα, την τέχνη και
τον πολιτισμό αυτών των
λαών. Περιλαμβάνει εκατον-
τάδες μέλη και φίλους από το
Μεξικό ως την Αργεντινή και
Έλληνες από μεικτούς γάμους
που διατηρούν επαφές με την
Λατινική Αμερική.



ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Συμμετέχει με το συγ-
κρότημα παραδοσια-
κών ρουμάνικων
τραγουδιών και
χορών “Αρμονία”
(Seniors and Ju-
niors) που ιδρύθηκε
το 2004 από την κ. Mα-
νουέλα Mαρινέσκου,
με την ευκαιρία των
Ολυμπιακών Αγώνων
στην Αθήνα.
Από τότε έμεινε στα-
θερό στο ρόλο του να
καλλιεργεί και να
γνωστοποιεί την
ομορφιά της λαϊκής
ρουμάνικης δημιουρ-
γίας. Ως απόδειξη, οι καταπληκτικές εμφανίσεις τους σε διάφορες σκηνές στην Ελλάδα. Οι χο-
ρευτές είναι το αντιπροσωπευτικό κομμάτι του συγκροτήματος, το οποίο λάμπει από
εκφραστικότητα και οι ερμηνείες τους καλύπτουν ολόκληρο το ρεπερτόριο της Ρουμανίας. Μέσα
από την συμμετοχή τους στο φεστιβάλ, το συγκρότημα “Αρμονία”θα προσπαθήσει να μας πείσει
για την ομορφιά της ρουμάνικης παράδοσης και τις αξίες της.




