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Δελτίο Τύπου 

Aναστολή λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας ζήτησε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος 

Ζενέτος από τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ 

Την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας στο Ίλιον που θα παρέχει υπηρεσίες βραχείας 

φιλοξενίας και υποστήριξης ατόμων με εθισμό στον τζόγο, στο διαδίκτυο, στο αλκοόλ, στο 

κάπνισμα, σε ουσίες κ.ά. ζήτησε, με επιστολή του προς στον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Αθανάσιο 

Θεοχάρη, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος. 

Σημειώνεται ότι, μετά από αίτημα του κ. Ζενέτου, είχε προηγηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο 

του ΟΚΑΝΑ, τον αντιπρόεδρο και τους επιστημονικούς του συνεργάτες, παρουσία των 

επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε εκτενώς το 

θέμα και υπήρξε πλήρης ενημέρωση. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με σαφή διαπίστωση ότι 

πρόκειται για μια πολύ χρήσιμη δομή. 

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος στην επιστολή του, στον απόηχο της 

ενημέρωσης από την ηγεσία του ΟΚΑΝΑ κυβερνητικοί παράγοντες με θεσμικό ρόλο τόσο 

στην τοπική κοινωνία, όσο και στη Βουλή, εξέφρασαν με ανακοινώσεις την αντίθεσή τους. 

«Παρά το γεγονός ότι, στη συνάντηση, είχαμε επισημάνει την έλλειψη πρότερης ενημέρωσης 

της Δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση και εγκατάσταση του Κέντρου Ημέρας στον Δήμο 

μας, ωστόσο αισθανθήκαμε ικανοποίηση καθώς θα είχαμε στην πόλη μας μια Δομή που θα 

παρέχει στήριξη στα άτομα που έχουν ανάγκη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Ιλίου. 

Και πρόσθεσε: «Όμως, την ικανοποίησή μας, διαδέχτηκε η έκπληξη, διότι διαβάσαμε 

ανακοινώσεις από τοπικούς παράγοντες, αλλά και από βουλευτή του κυβερνώντος 

κόμματος, που αντιτίθενται στην εν λόγω Δομή.  Είναι, λοιπόν, πολύ λογικό, όταν οι τοπικοί 

κυβερνητικοί παράγοντες εκφράζουν τη διαφωνία τους για κάτι που η ίδια η κυβέρνηση 

δημιούργησε, να μας γεννώνται αμφιβολίες για το εγχείρημα. Ως εκ τούτου, ζητάμε την 

αναστολή λειτουργίας του Κέντρου μέχρι να ενημερώσετε πλήρως την τοπική κοινωνία και να 

ξεκαθαρίσει η όλη υπόθεση».   
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