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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2009: Χρώματα και μουσικές του πάρκου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη στο Δήμο Ιλίου,
πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης» μια μοναδική εκδήλωση προς τιμήν του Λευτέρη
Παπαδόπουλου, του μεγαλύτερου σύγχρονου Έλληνα δημιουργού, ποιητή και
στιχουργού.
Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες
συνθέτες,  οι οποίοι μελοποίησαν τους στίχους που έχει γράψει σε πρωτότυπη
ποίηση, αλλά και από μετάφραση έργων μεγάλων ξένων λογοτεχνών, ενώ
παράλληλα είναι εξαίρετος δημοσιογράφος και αξιολογότατος λογοτέχνης, με πολλά
σπουδαία βιβλία στο ενεργητικό του.
Ο Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, προλογίζοντας την εκδήλωση, αναφέρθηκε στην
πολυσχιδή προσωπικότητα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και έκανε ιδιαίτερη μνεία
στο βιβλίο του «Επαρχίες της Αθήνας», στο οποίο αποτυπώνεται με γλαφυρό τρόπο
η εικόνα που παρουσίαζαν οι γειτονιές της Δυτικής κυρίως Αθήνας το 1975,
σχολιάζοντας:
«Μέσα από το εξαιρετικό αυτό πόνημα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος αποκαλύπτει το
τείχος της αδιαφορίας και της αδράνειας των αρμοδίων σε αυτές τις περιοχές με
στόχο να αφυπνίσει συνειδήσεις.

Το βιβλίο αυτό μοιάζει, δυστυχώς, να είναι σήμερα το ίδιο επίκαιρο, αν αναλογιστεί
κανείς ότι, παρά τα μεγάλα βήματα προόδου, έχουν συσσωρευτεί σημαντικά
προβλήματα στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας τα τελευταία χρόνια.
Το ηχηρό μήνυμα που περνάει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τις «Επαρχίες της
Αθήνας» τόσα χρόνια πριν, πρέπει επιτέλους να το λάβει η Πολιτεία και να μεριμνήσει
ώστε η γκετοποίηση των Δήμων της Δυτικής Αθήνας να σταματήσει και να γίνει
επιτέλους πράξη η ισότιμη αντιμετώπισή τους με τους υπόλοιπους δήμους του
Λεκανοπεδίου».

Ο Δήμος Ιλίου θεωρεί ότι είναι χρέος όλων μας να τιμούμε τις σημαντικές
προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών του τόπου, όπως ο Λευτέρης
Παπαδόπουλος, και γι’ αυτό διοργανώνει πάντα τέτοιες τιμητικές εκδηλώσεις.

Ίλιον, 29.09.2009
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