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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 

Δελτίο Τύπου 
 

Προσφορά αγάπης από τον Δήμο Ιλίου για το Πασχαλινό τραπέζι  

Με αξιοπρέπεια γιόρτασαν και αυτό το Πάσχα όσοι δοκιμάζονται από το σκληρό πρόσωπο της 

οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, αφού ο Δήμος Ιλίου, στηρίζοντας τους ωφελούμενους των 

κοινωνικών του προγραμμάτων, γέμισε με τα απαραίτητα το πασχαλινό τους τραπέζι.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην προσπάθεια αυτή, αρωγοί στάθηκαν και φορείς της πόλης, όπως, τα μέλη 

των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, το Κέντρο Γυναικών Ιλίου, το Σωματείο Ελληνικών Χορών και Λαογραφικών 

Ερευνών  «Η Ελληνική Παράδοση», ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Η Εθνική Εστία», επιχειρήσεις, καθώς 

και απλοί πολίτες, οι οποίοι στηρίζουν αμείωτα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δηλώνει σχετικά: 

«Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο κοινωνικό πρόγραμμα, προκειμένου να στηρίξουμε τους συνανθρώπους 

μας, δίνοντας μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

ανωνυμία τους και η διαδικασία να διεξάγεται όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για αυτούς. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους δείχνουν την αλληλεγγύη τους και ενισχύουν την 

προσπάθειά μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ανθρώπινο πρόσωπο του Ιλίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

πολίτες που στερούνται τα αυτονόητα, δεν είναι και δεν αισθάνονται μόνοι. Εισπράττουν την 

συμπαράσταση του συνόλου της κοινωνίας μας και αυτό, από μόνο του, αποτελεί ανακούφιση και 

απόδειξη ότι ο κοινωνικός ιστός στο Ίλιον παραμένει ισχυρός.»   

Ίλιον, 19.04.2017 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη του Κέντρου Γυναικών Ιλίου 

κατά την προσφορά αγάπης προς τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται 

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, 

ελέγχουν την ποιότητα των προϊόντων πριν τη διανομή 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος συνομιλεί με ωφελούμενους των  Κοινωνικών Προγραμμάτων του 

Δήμου 

 

Προσφορά αγάπης από το Κέντρο Γυναικών Ιλίου 
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Μερικά από τα προϊόντα για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου  
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