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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έκδοση ιστορικού λευκώματος για την πόλη του Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ιλίου, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
2009 και κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, αποφάσισε
ομόφωνα να προχωρήσει στην έκδοση λευκώματος για την ιστορία της πόλης.
Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Ιλίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι σε όλους γνωστό
ότι μέσα στα διοικητικά όρια του Ιλίου ξετυλίγονται ενδιαφέρουσες πτυχές της
ελληνικής ιστορίας από τους κλασικούς χρόνους μέχρι τις μέρες μας. Μερικές από
αυτές τις πτυχές καταγράφονται στο βιβλίο «Ίλιον, πορεία στους αιώνες» που
εξέδωσε ο Δήμος το 1995 με τη συνεργασία του Μαρίνου Διώτη και του Σπύρου
Γεωργόπουλου.

Δεκαπέντε χρόνια μετά πιστεύω ότι έφτασε η ώρα για μια πιο εμπεριστατωμένη
ιστορική έρευνα της πόλης μας. Η έκδοση αυτή εκτιμώ ότι πρέπει να ανατεθεί σ’ ένα
σπουδαίο μελετητή της τοπικής ιστορίας, στον Ανδρέα Μηλιώνη, ο οποίος έχει
συλλέξει και μελετήσει πλήθος στοιχείων από τη βορειοδυτική Αθήνα (έγγραφα,
φωτογραφικά και άλλα ντοκουμέντα από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικά αρχεία) και
επιθυμεί αφιλοκερδώς να προσφέρει αυτό το εξαιρετικό έργο στο Δήμο μας.

Για τη συγγραφή του μεγαλόπνοου αυτού πονήματος ο Δήμος Ιλίου κρίνει ότι είναι
αναγκαίο να συνεργαστούμε με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους φορείς της πόλης και
τους κατοίκους ώστε αυτό να αποτελέσει προϊόν συλλογικής προσπάθειας.

Βούλησή μας είναι η ιστορία αυτής της πόλης να γραφεί από τους ίδιους τους
κατοίκους της. Θέλουμε να αναπτύξουμε στο Ίλιον ένα μεγάλο κίνημα εθελοντών που
θα γράψει αυτό το μακρύ οδοιπορικό της πόλης στο χώρο και στο χρόνο. Να
μοιραστούμε μαζί τους τη χαρά της δημιουργίας αυτού του ιστορικού λευκώματος.»

Ίλιον, 07.10.2009
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