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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 

Δελτίο Τύπου 

 

Στο Δημαρχείο Ιλίου μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 3ο ΓΕΛ Ιλίου και την 

Ολλανδία 

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Ιλίου πραγματοποίησαν 9 μαθητές και 2 καθηγήτριες από το Λύκειο της 

κωμόπολης Σασενχάιμ στην Ολλανδία, συνοδευόμενοι από μαθητές και καθηγητές του 3ο ΓΕΛ, οι 

οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής παιδιών ERASMUS+ σχετικά με το μέλλον της 

εργασίας στην Ε.Ε.  

Τους μαθητές και εκπαιδευτικούς υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, ο οποίος τους 

μίλησε για τον τρόπο άσκησης της διοίκησης, την ιστορία της πόλης, τους στόχους και τις 

προοπτικές της. «Προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε την πόλη μας πιο όμορφη και καθαρή 

και τη ζωή των κατοίκων πιο εύκολη. Στόχος είναι να εξυπηρετούμε τους πολίτες σε κάθε επίπεδο» 

σημείωσε.  Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια στους καθηγητές για τις σημαντικές πρωτοβουλίες 

τους.  

Από την πλευρά τους, οι επισκέπτες ευχαρίστησαν για τη φιλοξενία, την οποία χαρακτήρισαν 

υποδειγματική, τόνισαν ότι το Ίλιον είναι μια όμορφη και ζωντανή πόλη, εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για την οργάνωση του προγράμματος αλλά και την ελπίδα τους να 

επιστρέψουν με ανάλογο πρόγραμμα την επόμενη χρονιά. Ιδιαίτερη εντύπωση τους προκάλεσε 

το αντίγραφο της επιγραφής, σε μαρμάρινη πλάκα, του αρχαιότερου οικολογικού μηνύματος 

παγκοσμίως, που ανακαλύφθηκε στην περιοχή.  

Τη διαχρονική συμβολή του Δήμου στα σχολεία και την εκπαίδευση εξήραν οι Έλληνες καθηγητές. 

«Αξιοποιούμε κάθε δυνατή ευκαιρία, ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν σε προγράμματα και να 

βιώνουν την ευρωπαϊκή εμπειρία. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας προσφέρετε, το 

φιλικό και οικείο κλίμα που εισπράττουμε και τις ωραίες εικόνες που θα πάρουν μαζί φεύγοντας οι 

μαθητές και οι καθηγητές τους» επεσήμαναν.  

Σημειώνεται ότι, σε όλους τους επισκέπτες, προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα ενώ στους 

υπεύθυνους καθηγητές των δυο σχολείων δόθηκε, επιπλέον, το Ιστορικό Λεύκωμα του Ιλίου για 

να κοσμήσει τη βιβλιοθήκη τους.  

 

Ίλιον, 06.02.2020 
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