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Δελτίο Τύπου

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στον Δήμο Ιλίου
Με σύνθημα «Αγαπάμε, Φροντίζουμε, Καθαρίζουμε το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”» ο Δήμος Ιλίου
έστειλε το δικό του μήνυμα διαμαρτυρίας για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πάρκο,
οργανώνοντας σε αυτό οικολογικές δράσεις, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος την
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013.
Ξεκινώντας στις 9:00 το πρωί, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου, τα παιδιά Δημοτικών
Σχολείων της πόλης, το 2ο Σύστημα Προσκόπων Ιλίου και το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» δενδροφύτευσαν
και καθάρισαν μέρους του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ενώ οι
δράσεις περιελάμβαναν, ενημέρωση από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για την πανίδα και
χλωρίδα του Πάρκου, ξενάγηση στο δημοτικό φυτώριο από τους γεωπόνους του Δήμου και ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο ειδικό κοντέινερ στην οδό Μπίμπιζα και Ελευσινίων
Μυστηρίων.
Ο Δήμαρχος Ιλίου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται για μια ημέρα υπενθύμισης της αξίας του περιβάλλοντος για το μέλλον της ανθρωπότητας, της
επιτακτικής ανάγκης για προστασία της πανίδας και χλωρίδας, της βιοποικιλότητας και της διάσωσης των
πηγών ενέργειας του πλανήτη μας, αλλά και για μια ημέρα γιορτής και ευγνωμοσύνης για όσα μας
προσφέρει η γη.
Η κινητοποίηση λοιπόν, για τη φροντίδα και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος είναι υποχρέωση και
καθήκον όλων μας και του καθένα ξεχωριστά. Όλοι μαζί, μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την
προσπάθεια.
Αυτό που είναι θλιβερό όμως, είναι η στάση της πολιτείας απέναντι σε πνεύμονες πρασίνου όπως το
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Δυστυχώς, η σημερινή ημέρα μας
υπενθυμίζει τη μέχρι στιγμής έλλειψη σχεδιασμού και αποφασιστικότητας του ΥΠΕΚΑ για τη βιωσιμότητά
του.

Σήμερα γίναμε, για άλλη μια φορά, μάρτυρες ενός πάρκου που αργοπεθαίνει. Όχι επειδή δεν

υπάρχουν νόμοι, ούτε γιατί δεν υπάρχει βούληση από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά επειδή
λείπουν οι στρατηγικές και οι δράσεις από την Κεντρική Διοίκηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν με
ρεαλισμό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο.»
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Παιδιά Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου, καθαρίζουν μέρος του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης».

Δενδροφύτευση από τα παιδιά Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου, με την βοήθεια των εργαζομένων της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.
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Δενδροφύτευση από τα παιδιά του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», με την βοήθεια των εργαζομένων της Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.

Στιγμιότυπο από την ξενάγηση στο δημοτικό φυτώριο, από τους γεωπόνους του Δήμου Ιλίου.
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