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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ίλιον, 25/1/2018

Με αφορμή την σημερινή κινητοποίηση του Δήμου Ιλίου για το θέμα της χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», ο Φορέας Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», που με βάση το Ν.4414/2016
ανέλαβε την αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση του δημόσιου κτήματος «Πάρκο
Τρίτση», εξέδωσε την πιό κάτω ανακοίνωση:

ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Η διοίκηση του Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης", από τις 28 Απριλίου
2017, γνωστοποίησε δημόσια την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Με αυτή
την απόφαση κανένα γήπεδο στο Πάρκο δεν θα κλείσει, τα σωματεία και οι αθλητές
μπορούν να αθλούνται ελεύθερα. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις παραχωρούνται στον
Δήμο Ιλίου και η Πράξη Παραχώρησης είναι έτοιμη από τον Νοέμβριο του 2017.
Ειδικότερα, στις 13 Νοεμβρίου 2017, η Διοίκηση του Πάρκου έστειλε στον Δήμο Ιλίου και
προσωπικά στον κ. Δήμαρχο, την Πράξη Παραχώρησης, για την απευθείας μεταβίβαση
της χρήσης και εκμετάλλευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς καταβολή
οποιουδήποτε ανταλλάγματος, στον Δήμο Ιλίου. Ο Δήμος έκτοτε ούτε απάντησε, ούτε
υπέγραψε, ούτε έρχεται να παραλάβει τις αθλητικές του εγκαταστάσεις!
Αντί αυτού, δυστυχώς η δημοτική αρχή Ιλίου παριστάνοντας τον "αγανακτισμένο λαό"
απέκλεισε σήμερα, μαζί με οπαδούς της για δεύτερη φορά τα γραφεία του Πάρκου
εμποδίζοντας το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει.
Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι:
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις ως χρήση έχουν περιέλθει στον Δήμο Ιλίου είτε ο
Δήμαρχος υπογράψει είτε όχι. Ο Δήμος τις χρησιμοποιεί και ουδείς τον εμποδίζει. Το
δηλώσαμε από πέρσι τον Απρίλιο και ολοκληρώσαμε, μέσα σε λίγους μήνες, ότι δεν
μπόρεσε να πράξει ο ίδιος εδώ και είκοσι χρόνια! Συντάξαμε τις απαραίτητες πράξεις για
την παραχώρηση απελευθερώνοντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις από τα θεσμικά
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προβλήματα. Είναι θέμα λοιπόν του Δήμου Ιλίου και μόνον να έλθει να υπογράψει το
διοικητικό έγγραφο ολοκληρώνοντας και τυπικά τη διαδικασία.
2. Παρότι η κατάληψη χώρων και η παρεμπόδιση συνεδρίασης δημόσιων οργάνων είναι
ποινικό αδίκημα - ταιριαστό ίσως σε εφήβους λόγω άγνοιας - αταίριαστο όμως σε
έμπειρους δημάρχους, το κατανοούμε μόνον ως έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας
στον Ίλιον. Πιθανόν η δημοτική αρχή έχει ανάγκη να κατασκευάσει ανύπαρκτους
εχθρούς. Πιθανόν επίσης να εκλαμβάνει την ευγένεια απέναντι στην αγένεια, την
ειρηνική διάθεση μας απέναντι στους τραμπουκισμούς και την άρνηση μας να
καλέσουμε την αστυνομία απέναντι στα αδικήματα αποκλεισμού ανθρώπων και βίαιης
διακοπής συνεδριάσεων ως αδυναμία. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον κύριο
Δήμαρχο, ότι αυτό αποτελεί επιλογή μας. Επιλογή δημοκρατικού διαλόγου και
διατήρησης κλίματος συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση για το καλό του Πάρκου
"Αντώνης Τρίτσης" και των τοπικών κοινωνιών.
Αγαπητοί φίλοι της δημοτικής αρχής Ιλίου ματαιοπονείτε. Το στήσιμο σκηνών βίας για
τις προεκλογικές τηλεοπτικές εικόνες είναι έξω από τον πολιτισμό μας. Και βέβαια δεν
έχει θέση σε έναν χώρο οικολογίας, ένα πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σαν
αυτό που όλοι θέλουμε να φροντίσουμε και να βελτιώσουμε. Για αυτό σας προτείνουμε
να ξανασκεφτείτε. Το έγγραφο της παραχώρησης περιμένει την υπογραφή σας.

Από τη διοίκηση του Πάρκου Τρίτση
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