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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσφατη καταστροφή τμήματος εξοπλισμού υδροδότησης των λιμνών 
 

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται μετά το δυσάρεστο πρόσφατο γεγονός καταστροφής τμήματος του εξοπλισμού 

υδροδότησης των λιμνών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης". 

Όπως είναι γνωστό, παραμονές Πάσχα, στις 10 Απριλίου 2017, συνεργείο του Δήμου Ιλίου με 7 

δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικής εταιρείας, με δύο οχήματα, ένα φορτηγό και ένα 

γερανοφόρο  και γεννήτρια εισήλθαν στο Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης". Το συνεργείο προχώρησε στην 

καταστροφή μίας από τις γεωτρήσεις των λιμνών του Πάρκου. Εισήλθαν, όχι από την κεντρική είσοδο η 

οποία ελέγχεται αλλά μέσω κλειδωμένης εισόδου του αθλητικού κέντρου. Κατέστρεψαν με δίσκο κοπής 

μετάλλων και ξεπάκτωσαν την εγκατάσταση: τις κλειδαριές, το κουβούκλιο, τον ηλεκτρικό πίνακα της 

γεώτρησης. Αποξήλωσαν δεκάδες μέτρα σωληνώσεων και συρματόσχοινου της γεώτρησης που φθάνει 

σε βάθος 170 μ. Επί τόπου έσπευσε ειδοποιημένη από επισκέπτες η διοίκηση του Πάρκου η οποία 

κάλεσε την αστυνομία και έτσι σταμάτησε η καταστροφή.  

Η διοίκηση του Πάρκου έχοντας συνείδηση του μεγέθους του ασυνήθιστου περιστατικού ειδοποίησε 

την αστυνομία ως όφειλε, και αφού οι εργαζόμενοι δεν σταματούσαν τις εργασίες παρά τις προτροπές, 

προκειμένου να σταματήσει την καταστροφή της δημόσιας περιουσίας. Με ιδιαίτερη προσοχή και 

ευαισθησία, δεν προχώρησε σε ατομικές μηνύσεις κατά των εργατών (ιδιωτών ή δημοτικών) οι οποίοι 

εντοπίστηκαν επ' αυτοφώρω επί τω έργω, αλλά προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά αφήνοντας τις 

δικαστικές αρχές να διαπιστώσουν αν λειτουργούσαν αυτοβούλως, αν είχαν εντολές, ποιοι έδωσαν τις 

εντολές και τι σκοπό είχαν. Είναι βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί και οι ευθύνες θα αποδοθούν όχι σε 

αθώους εργαζόμενους αλλά σε όποιον οργάνωσε ενσυνείδητα αυτή την καταστροφή. 

Με αυτή την αφορμή θέλουμε να θυμίσουμε ότι από την ψήφιση του Νόμου 4414/2016, ο Φορέας 

Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και 

Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» ανέλαβε την αποκλειστική διαχειριστική ευθύνη, 

χρήση και εκμετάλλευση του δημόσιου κτήματος «Πάρκο Τρίτση». Η τοπική αυτοδιοίκηση δια της 

Περιφέρειας Αττικής, του ΑΣΔΑ και των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων / Καματερού διαθέτει δια 

του νόμου θέσεις που τις αναλογούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. Ο νέος Φορέας Διαχείρισης 

του Πάρκου έχει επιδιώξει και κατακτήσει τη συνεχή καλή συνεργασία με τους φορείς του Δημοσίου, το 

Πράσινο Ταμείο, την Περιφέρεια Αττικής, τον ΑΣΔΑ, τον Δήμο Αγίων Αναργύρων / Καματερού, με το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και 

την Ορνιθολογική Εταιρεία, με τους Φίλους του Πάρκου και άλλες συλλογικότητες πολιτών, οι οποίοι 

βρίσκονται νομίμως εντός του Πάρκου κάνοντας χρήση εγκαταστάσεων προκειμένου να υπάρξει ένας 

ορθός και περιβαλλοντικά συμβατός τρόπος λειτουργίας. Έχει προσκαλέσει τους αθλητικούς συλλόγους 

της περιοχής να συνεχίσουν τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πάρκου. Έχει παραχωρήσει 
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στους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων / Καματερού το υπαίθριο θεατράκι του Πάρκου για την 

φιλοξενία των θερινών τους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τέλος, έχει απευθύνει πρόσκληση στους 

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής εθελοντικής 

πυροπροστασίας που προετοιμάζεται, παράλληλα με την ενισχυμένη παρουσία της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, κατά τους κρίσιμους θερινούς μήνες.  

 

Με  την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Περιβάλλοντος στις 9-10-11 Ιουνίου θα παρουσιαστούν 

αναλυτικά, σε ειδική εκδήλωση και με δημόσια ανάρτηση ντοκουμέντων, ο απολογισμός και ο 

προγραμματισμός δράσεων του Φορέα Διαχείρισης. 

Η διοίκηση του πάρκου συνεχίζει απαρέγκλιτα στην ίδια κατεύθυνση. Σε συνεργασία με τους 

δημόσιους και αυτοδιοικητικούς φορείς, με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες του Ιλίου, των Αγίων Αναργύρων / Καματερού που 

έχουν δώσει αγώνες για να υπάρξει το πάρκο. Έχοντας εντολή να αναβιώσουμε το Πάρκο "Αντώνης 

Τρίτσης", να το καταστήσουμε ισάξιο του μητροπολιτικού του τίτλου, να το προστατεύσουμε ως 

ενιαίο δημόσιο κτήμα με τις υποδομές του, θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε με συνέπεια και 

δημοκρατική διαφάνεια,  ασκώντας κάθε νόμιμο μέσον. Ώστε το Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης" να 

αποτελέσει πρότυπο χώρο πρασίνου για όλη την Αττική. 

 

 
Με εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ο Πρόεδρος, 
 
 

Ιωάννης Πολύζος 


