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Ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
και Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»,  δεσμεύεται απέναντι στους πολίτες να 
υλοποιήσει στο ακέραιο τους καταστατικούς του σκοπούς, με μοναδικό γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον και το σεβασμό στους επισκέπτες τους Πάρκου, τους δημότες και τους 
κατοίκους της Αττικής. 
Για το λόγο αυτό καταθέσαμε Προσφυγή προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Αττικής και Εξώδικο (που επισυνάπτεται παρακάτω), μαζί με θεσμικούς εκπρόσωπους και 
κατοίκους της περιοχής,  με τις οποίες εναντιωνόμαστε στις ενέργειες του Δήμου Ίλιου να 
οικειοποιηθεί ένα χώρο που ανήκει στο Πάρκο, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και 
δεν προορίζεται για γλέντια και πανηγύρια, αλλά για την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση, την άθληση, την εκπαίδευση και την αναψυχή του κοινού.  
Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» δεν υποκύπτει σε συμφέροντα 
φορέων και ομάδων, που προσπαθούν να υπονομεύσουν την προσπάθεια αναβάθμισης 
του Πάρκου και την δυνατότητα  του να αναδειχθεί σε αυτό που πραγματικά του αξίζει, 
δηλαδή σε  ένα Πάρκο υπερτοπικού χαρακτήρα, που αποτελεί πνεύμονα  πρασίνου, αλλά 
και χώρο εκπαίδευσης  και πολιτισμού, δημόσιο και ανοιχτό στους κατοίκους Αττικής.  
Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν 
από τη χρόνια εγκατάλειψη και κακοδιοίκηση, από τις οποίες ο χώρος αυτός έχει υποφέρει 
και είναι ανοιχτός  σε κάθε διάλογο, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση και εξυγίανση  του 
Πάρκου και των εγκαταστάσεων του.  
Ο δρόμος είναι δύσκολος και απαιτεί ζήλο, προσπάθεια  και επιμονή, τα οποία ο Φ.Δ. 
διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι διαθέτει. Βασικός μας σύμμαχος είναι η κοινωνία και οδηγός 
μας ο αρχικός σχεδιασμός του Πάρκου και το όραμα που ήθελε από την σύλληψη του  να 
υλοποιήσει.  
 
 
 


