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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 
 

Δελτίο Τύπου 

Παρέμβαση για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Ιλίου στο Πάρκο Τρίτση 

Με την κυνική ομολογία ότι «οι αθλητικές εγκαταστάσεις ΔΕΝ ανήκουν στο Δήμο Ιλίου», ύστερα 
από την παρέμβαση του Δημάρχου Νίκου Ζενέτου και το επίμονο αίτημα να δοθεί λύση στο 
πρόβλημα, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση Γιάννης Πολύζος αποκάλυψε 
τις πραγματικές προθέσεις του σχετικά με το μέλλον τους.  
 
Η ομολογία αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το Δήμαρχο ότι ο Φορέας Διαχείρισης, μαζί με 
ελάχιστους ανθρώπους, που αυτοαποκαλούνται «συλλογικότητες», είναι εκείνος που υψώνει τείχη 
στην επίλυση του ζητήματος των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ιλίου.  
 
Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι άνθρωποι διορισμένοι, που δεν έχουν καμία σχέση με τους 
Συλλόγους, τα Σωματεία, τους Φορείς και την κοινωνία του Ιλίου κρατούν όμηρο έναν ολόκληρο 
Δήμο, μη αποδίδοντάς του εγκαταστάσεις που του ανήκουν, παρά το γεγονός ότι το είχε 
αποδεχθεί η ίδια η κυβέρνηση δια του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος 
έχει δηλώσει πως το θέμα θα διευθετηθεί με πράξη παραχώρησης από το Φορέα Διαχείρισης. 

Όπως δήλωσε ο κ. Ζενέτος: 

«Το κάλεσμα του Φορέα Διαχείρισης στους αθλητικούς Συλλόγους, που έγινε ερήμην του Δήμου 
Ιλίου, δε μας εκπλήσσει, διότι από καιρό έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει σχέδιο σχετικά με τις 
αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Εκείνο που μας εκπλήσσει είναι ο ρόλος δημοτικής κυβερνητικής 
παράταξης, η οποία, όπως φαίνεται, δε διστάζει να θυσιάσει ακόμη και τα συμφέροντα της 
πόλης μας στον προεκλογικό της αγώνα, καθώς τα μέλη της δεν είχαν καν την στοιχειώδη ευθιξία 
να αντιδράσουν στη δήλωση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης. Καλούμε, για άλλη μια 
φορά, την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποδώσει στο Δήμο τη 
χρήση των δικών του εγκαταστάσεων. Ευχαριστούμε θερμά το σύνολο των αθλητικών 
σωματείων του Δήμου μας για την άμεση ανταπόκριση τους και τη στήριξή τους για την επίλυση 
του μεγάλου προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου. Είμαστε 
σίγουροι ότι αυτό το πάνδημο μέτωπο, σύντομα θα δώσει τέλος στην ιδιότυπη ομηρία και 
αναμονή». 
 
Δείτε στο link που ακολουθεί το διάλογο μεταξύ του Δημάρχου Ιλίου και του προέδρου του 
Φορέα Διαχείρισης: https://www.youtube.com/watch?v=Hgue0U-Ir0Y&feature=youtu.be 
 
 

Ίλιον, 02.04.2019 
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