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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 

Δελτίο Τύπου 

 

Εννέα εργαζόμενοι του Δήμου Ιλίου τιμήθηκαν για το ήθος και την 

προσφορά τους 

Τον εθελοντισμό και το ήθος, ως στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η ευθύνη 

και η κοινωνική συμμετοχή, βράβευσε στα πρόσωπα 9 εργαζομένων του, ο Δήμος Ιλίου. 

Σε μια λιτή και συγκινητική εκδήλωση, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τιμήθηκαν 7 εργαζόμενοι από την υπηρεσία Καθαριότητας (Σταύρος Γιακουμής, 

Εμμανουήλ Νιθαυριανάκης, Εμμανουήλ Παδιάς, Νεκτάριος Μουστάκας, Αχιλλέας 

Βασιλόπουλος, Παναγιώτης Τσούκνος και Ιωάννης Λαγός), οι οποίοι εργάστηκαν εθελοντικά για 

τη συγκομιδή ελαιόκαρπου, με σκοπό να στηρίξουν αδύναμους, οικονομικά και κοινωνικά, 

συμπολίτες τους. Από την προσφορά του προσωπικού τους χρόνου και κόπου, συγκεντρώθηκε 

ένας τόνος παρθένο ελαιόλαδο, ο οποίος θα διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 

Ιλίου. 

Επίσης, βραβεύθηκαν για την τιμιότητα και την ακεραιότητά τους δύο ακόμη εργαζόμενοι, οι 

Σπύρος Λάμης και Χρυσοβαλάντης Μπέκος, οι οποίοι βρήκαν στον δρόμο τους μεγάλα 

χρηματικά ποσά και τα παρέδωσαν στην αστυνομία.  

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: 

«Ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος παρέμβασης των ενεργών πολιτών στην κοινωνία, πράξη 

ενέργειας και καλοσύνης, δείγμα κοινωνικής νοημοσύνης και πολιτισμού. Είναι μια συνεισφορά 

στον συνάνθρωπο, στον τόπο, τον ίδιο μας τον εαυτό. Μια πράξη που γίνεται με την απόλυτη 

γνώση ότι προσφέρουμε από αυτά που έχουμε και όχι από αυτά που μας περισσεύουν. Οι 

πράξεις που βραβεύουμε, ως Δήμος, αποδεικνύουν το ήθος, το υψηλό φρόνημα και το αίσθημα 

ευθύνης που χαρακτηρίζει το σύνολο των εργαζομένων μας. Τους αξίζουν πολλά 

συγχαρητήρια!» 

Δείτε στο παρακάτω link το βίντεο με τις βραβεύσεις των εργαζομένων: 

https://www.youtube.com/watch?v=6OzfpLKM5n8&feature=youtu.be 

 

 

Ίλιον, 03.02.2020 
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