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Δελτίο Τύπου

Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό για το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» από

τους Δημάρχους Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού

Υπόμνημα στον πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου, για την απαράδεκτη κατάσταση

που υπάρχει στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» επέδωσαν ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ και

Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, κ. Νίκος Σαράντης, οι Δήμαρχοι Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος και

Καματερού, κ. Νικήτας Καμαρινόπουλος.

Στο υπόμνημα επισημαίνεται, μεταξύ άλλων ότι «αυτός ο μοναδικής οικολογικής αξίας
χώρος, έκτασης 1.150 στρεμμάτων, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια εικόνα

εγκατάλειψης και ντροπής».

Πιο συγκεκριμένα οι Δήμαρχοι υπογραμμίζουν ότι:

1. «Καθυστερούν τα έργα περιβάλλοντος και αποκατάστασης των λειτουργιών του

Πάρκου προϋπολογισμού € 1.400.000, όπως είχε δημόσια δεσμευτεί η προηγούμενη

πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Υποχρηματοδοτείται η κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών όπως έχει

θεσμοθετημένη υποχρέωση το αρμόδιο Υπουργείο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα

ίδρυσης του Φορέα Διαχείρισης.

3. Αποτέλεσμα αυτής της μη ανάληψης πρωτοβουλιών δεν είναι μόνο οι εικόνες

καταστροφής που αντικρίζουμε στο Πάρκο και η επικινδυνότητα της χρήσης του από

τους επισκέπτες αλλά και, για πρώτη φορά, η αδυναμία καταβολής μισθών στους 5

εργαζομένους και πληρωμής του ηλεκτρικού ρεύματος».

Οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης ζήτησαν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού «για να
προχωρήσουν ταχύτατα τα έργα αποκατάστασης του Πάρκου αλλά και για να
δοθούν οι προβλεπόμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του».

Σημειώνεται ότι για να σταματήσει το έγκλημα διαρκείας που συντελείται σ’  αυτή τη

μοναδική όαση πρασίνου, οι Δήμοι Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού μαζί με
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τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας και Περιβαλλοντικούς Φορείς δίνουν

αγώνες τα τελευταία χρόνια και καλή τη πίστη, είχαν αναστείλει το Μάρτιο του 2009 τις

κινητοποιήσεις μετά τις υποσχέσεις του τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
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