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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

 

Δελτίο Τύπου 
 

Ποιοι υπονομεύουν το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και γιατί; 
 

Μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τα οποία αναφέρουν ότι ο Δήμος Ιλίου αδυνατεί να 

κλαδέψει δύο φοίνικες στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα», συσχετίζοντας 

σκοπίμως αυτούς τους ισχυρισμούς με την πρόταση της Διοίκησης να παραχωρηθεί το Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στον Δήμο Ιλίου, ενημερώνουμε ότι ο 

Δήμος μας έχει μακρόχρονα μια άριστη σχέση και επικοινωνία με το Παράρτημα «Η Μητέρα», 

καθώς και με όλα τα ιδρύματα που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, συνεχίζοντας να στηρίζει το 

δύσκολο έργο τους, ανταποκρινόμενος σε όλα τα αιτήματά τους.  

Συγκεκριμένα, το τελευταίο αίτημα του Παραρτήματος «Η ΜΗΤΕΡΑ» προς τον Δήμο μας για 

συντήρηση πρασίνου έγινε στις 08.04.2015, στο οποίο η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης 

Απορριμμάτων και Πρασίνου ανταποκρίθηκε άμεσα, με κούρεμα του γκαζόν του Ιδρύματος, κοπή 

των άγριων χόρτων και κλαδιών, καθώς και κλάδεμα δένδρων, ενώ κατά την προσπάθεια 

κλαδέματος δύο φοινίκων παρουσίασε βλάβη το ειδικό καλαθοφόρο όχημα και η κλάδευσή τους 

δεν ολοκληρώθηκε εκείνη τη στιγμή.  

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δήλωσε σχετικά: 

«Η προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα από κάποιους, υποδαυλίζοντας το ζήτημα του 

Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», αποδεικνύει δυστυχώς την έλλειψη πολιτικού πολιτισμού που 

υπάρχει. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι το Πάρκο, θα έπρεπε όλες οι δυνάμεις του τόπου 

μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, να είναι ενωμένες. Αντιθέτως, οι δυνάμεις αυτές 

κατακερματίζονται και οχυρώνονται πίσω από σκοπιμότητες και προσωπικές ή άλλες φιλοδοξίες, 

υποσκάπτοντας την ανεύρεση οριστικής και βιώσιμης λύσης για ένα θέμα που μας ταλανίζει  τις 

τελευταίες δεκαετίες.  

Για τους λόγους αυτούς, χρησιμοποιούν με άκομψο τρόπο το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού 

Αττικής «Η Μητέρα» και την υπηρεσιακή του αλληλογραφία, αγνοώντας το γεγονός ότι εμείς έχουμε 

αγκαλιάσει τόσο το Ίδρυμα, όσο και τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτό, με ποικίλους τρόπους, 

ανταποκρινόμενοι διαχρονικά στα αιτήματα και στις ανάγκες τους, που αφορούν, όχι μόνον τη 

συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου, αλλά την περίθαλψη και την στήριξή τους, 

ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης.  

Ίλιον, 09.06.2016 
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Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τη βοήθειά μας όποτε υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να στηρίξουμε 

τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, συμπληρώνοντας την πολιτεία και καλύπτοντας την αδυναμία της 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Έχουμε αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία μας στα 

κοινωνικά ζητήματα. Ουδέποτε δηλώσαμε, λοιπόν, αδυναμία να ανταποκριθούμε, εγγράφως ή 

προφορικώς, αντιθέτως, ικανοποιήσαμε και θα συνεχίσουμε να ικανοποιούμε τα αιτήματα του 

Ιδρύματος και να στηρίζουμε το έργο του. Άλλωστε η αλληλογραφία μας με το Παράρτημα και οι 

ευχαριστήριες επιστολές από μέρους της Διοίκησής του επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτήν την 

μακρόχρονη αγαστή συνεργασία μας.  

Η επιλογή δημοσιοποίησης υπηρεσιακών εγγράφων του Ιδρύματος με πρωτόκολλο από τον 

Φεβρουάριο του 2016, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη 

διαμαρτυρία μας εκπέμποντας SOS για το Πάρκο στις 12 Ιουνίου, αποδεικνύει ακριβώς τη 

μεθόδευση που υπάρχει και καταδεικνύει ότι κάποιοι ενοχλούνται πολύ από τη δυναμική διεκδίκηση 

του Δήμου μας να λυθεί το ζήτημα, περισσότερο δε με την προοπτική να παραχωρηθεί το Πάρκο 

στον Δήμο Ιλίου. Γιατί γνωρίζουν καλά ότι έχουμε και τη βούληση, αλλά και την ικανότητα να το 

κάνουμε στολίδι, έτσι ώστε να είναι νοικοκυρεμένο, όμορφο και καθαρό, όπως το Ίλιον, 

αποδίδοντάς του το χαρακτήρα που του αξίζει, για να το απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες.» 
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