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Δ/νση Διοικ. Υποστ. Οργάνων 

Συνδέσμου 

Περιστέρι, 28 /01/2009 

Αρ. Πρωτ. 358 

Τμήμα Προέδρου      Προς: κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή 

Πρωθυπουργό 
  

 

 

Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Σας έχουμε απασχολήσει επανειλημμένως για το ζέον θέμα του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Με λύπη μας αναμένουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών σας, 

διότι το πάρκο καταστρέφεται, ο λαός της Δυτικής Αθήνας αδημονεί κι εμείς υποβάλαμε αγωνιώδες 

αίτημα προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, το οποίο σας διαβιβάζουμε και παρακαλούμε θερμώς να 

επιδείξετε το αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον σας για τη Δυτική Αθήνα.   

 

 

 

 

 

 

        Με εκτίμηση 

O Πρόεδρος του ΑΣΔΑ 

   

 

    Λάμπρος Σπ. Μίχος 

     Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας 
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Περιστέρι, 15/12/2008                                                                                                                               

Αρ. πρωτ .:5363                                                                                                  Προς:  κ. Γιώργο Σουφλιά 

 Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γραφείο Προέδρου 

 

ΘΕΜΑ: «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Η επιστολή αυτή αποστέλλεται σε σας σε μια κρίσιμη στιγμή για το παρόν, το μέλλον και την 

προοπτική ενός από τους πλέον σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου που έχουν απομείνει στην 

περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη περιοχή της Δυτικής Αθήνας: πρόκειται για το πολύπαθο  Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που έχει εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά  στην 

τύχη του παρά τις δικές σας ρητές  δεσμεύσεις.  

Το Πάρκο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» είναι μια -εντός του οικιστικού ιστού- τεράστια έκταση 1.140 

στρεμμάτων στα όρια των Δήμων Αγίων Αναργύρων, Ιλίου και Καματερού, μοναδικής οικολογικής 

αξίας και ομορφιάς που μαραζώνει καθημερινά, προσβάλλοντας όλους μας με την εικόνα που 

παρουσιάζει.  

Μια εικόνα που εγκυμονεί πλέον κινδύνους για την υγεία των επισκεπτών, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνονται και πολλά μικρά παιδιά που παίζουν δίπλα σε σκουριασμένα σίδερα και 

λιμνάζοντα νερά. Μια εικόνα που απειλεί την ανεκτίμητης οικολογικής  αξίας χλωρίδα και πανίδα  του 

Πάρκου. 

Πρέπει δε σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε τη νομοθετημένη υποχρέωση της Πολιτείας για τη 

δημόσια χρηματοδότηση των αναγκών  λειτουργίας και συντήρησης του Πάρκου με το ποσό των 

700.000,00 € ετησίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.184/2002. Το συγκεκριμένο Π.Δ. που 

κατοχυρώνει το Δημόσιο και αμιγώς Περιβαλλοντικό χαρακτήρα του Πάρκου αποτελεί για τον Α.Σ.Δ.Α., 

τους Δήμους και τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας, αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση, που σε καμία 

περίπτωση και για κανέναν απολύτως λόγο δεν είμαστε διατεθειμένοι να απεμπολήσουμε. Τουναντίον, 

η πλήρης εφαρμογή του συνιστά καθολική απαίτηση, όχι μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 

οικολογικών οργανώσεων, των περιβαλλοντικών συλλόγων ή των κοινωνικών φορέων της περιοχής 

αλλά και όλων των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας. 
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Η αποκαρδιωτική εικόνα, που παρουσιάζει το Πάρκο, οφείλεται στη δραστική περικοπή των αναγκαίων 

κρατικών πιστώσεων για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη φύλαξή του. Πιστώσεων, που 

προκύπτουν από τις δεσμεύσεις τις οποίες το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε αναλάβει κατά το παρελθόν, με την 

υπογραφή σειράς Προγραμματικών Συμβάσεων με τον Α.Σ.Δ.Α. και τον Οργανισμό Διοίκησης και  

Διαχείρισης του Πάρκου.  

Είναι προφανές ότι η πολιτική της δημόσιας υποχρηματοδότησης του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» την οποία, εφαρμόζεται δεν μπορεί να απαντήσει στην 

πραγματική ανάγκη των πολιτών για την μετατροπή του Πάρκου σε έναν υπερτοπικό πόλο πρασίνου, 

οικολογίας, περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, πολιτισμού και αναψυχής. Αρκεί μόνον τούτο για να 

κατανοήσει κανείς που έχει οδηγήσει αυτή η πολιτική: ενώ  η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη – όπως 

εξηγήσαμε και παραπάνω – να χρηματοδοτεί ετησίως  το Πάρκο με 700.000 €, στα πέντε τελευταία 

χρόνια δόθηκαν συνολικά 540.000,00 €. 

Είναι τέλος αυτονόητο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο λαός της Δυτικής Αθήνας είμαστε ριζικά 

αντίθετοι σε οποιαδήποτε λογική ολικής ή ακόμη και μερικής ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών και των 

χώρων του Πάρκου, με την αιτιολογία της εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων για τη συντήρησή του.  

Τέτοιες λογικές «ανταποδοτικότητας» και παραχώρησης χώρων, τμημάτων ή λειτουργιών του Πάρκου 

σε ιδιωτικά συμφέροντα, όχι μόνο δεν πρόκειται να δώσουν λύση στα σημερινά του προβλήματα αλλά 

εντελώς αντίστροφα  θα υπονομεύσουν ευθέως τον ενιαίο, Δημόσιο και περιβαλλοντικό χαρακτήρα 

του Πάρκου.  

Κύριε Υπουργέ, 

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας γνωστοποιήσουμε ότι ο Α.Σ.Δ.Α., οι Δήμοι και οι πολίτες της περιοχής 

δεν παραμένουν παθητικοί θεατές μπροστά σε αυτό το επαναλαμβανόμενο οικολογικό έγκλημα. Έτσι: 

μετά και την παραίτηση όλων των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

του Πάρκου, προχωρήσαμε από τις 12 Οκτωβρίου στην κατάληψη του χώρου καθώς και στη 

συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής για τη Διάσωση του Πάρκου, η οποία, με χρονικό ορίζοντα τα μέσα 

Δεκεμβρίου, ανέλαβε την ουσιαστική  ευθύνη λειτουργίας του Πάρκου.  

Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο του Ψηφίσματος που 

υιοθέτησε η πρόσφατη Διαδημοτική Σύσκεψη που διοργάνωσε ο Α.Σ.Δ.Α. στο Καματερό, στις 24 

Νοεμβρίου 2008 και στην οποία έλαβαν μέρος, οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας, τα μέλη του Δ.Σ. του 

Συνδέσμου μας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των τριών όμορων με το Πάρκο Δήμων Αγ. Αναργύρων, 

Ιλίου και Καματερού. Σύμφωνα λοιπόν με το Ψήφισμα απαιτούμε, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε: 
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• Για την υπεράσπιση του Δημόσιου και περιβαλλοντικού χαρακτήρα ενός Ενιαίου και ανοικτού σε 

όλους τους πολίτες  Πάρκου. 

• Για την υλοποίηση μιας ρεαλιστικής Στρατηγικής για την οικολογική ανασυγκρότηση και τη 

διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Πάρκου, σύμφωνα με τις προτάσεις του Α.Σ.Δ.Α. και των Δήμων 

της Δυτικής Αθήνας. 

• Για τη γενναία αύξηση της Δημόσιας χρηματοδότησης των αναγκαίων δαπανών λειτουργίας, 

συντήρησης, εκσυγχρονισμού και φύλαξης του Πάρκου, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο Π.Δ. 184/2002 αλλά και σε σειρά Προγραμματικών Συμβάσεων που έχει κατά το παρελθόν 

συνυπογράψει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με τον Α.Σ.Δ.Α. και τον Οργανισμό Διοίκησης και  Διαχείρισης του 

Πάρκου.  

• Για την άμεση έναρξη διαλόγου με σκοπό την αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να περάσει 

επιτέλους η ευθύνη λειτουργίας του Πάρκου στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της 

σύστασης Φορέα, αρμόδιου για τη λειτουργία του Πάρκου, εποπτευόμενου από τον Α.Σ.Δ.Α. και 

με διασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση. 

Κύριε Υπουργέ, 

Είναι επιτακτική ανάγκη να ακούσετε, έστω και τώρα, αυτή την ύστατη στιγμή, την φωνή 

διαμαρτυρίας των πολιτών της Δυτικής Αθήνας. Να αφουγκραστείτε τη δικαιολογημένη οργή και 

αγανάκτησή τους για τη εγκατάλειψη αυτής της περιοχής και να ανταποκριθείτε στην υλοποίηση των 

δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού αλλά και τις δικές σας στις συναντήσεις που είχαμε. 

Πρέπει να καταλάβετε πως η οργή και η αγανάκτηση των πολιτών δεν έχει μοναδικό σημείο αναφοράς 

την κατάσταση του Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αφού οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας οργίζονται και 

αγανακτούν για όλα όσα υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους: 

 τα Στρατόπεδα που παραμένουν και δεν απομακρύνονται,  

 για τον Ελαιώνα που αντί να μετατραπεί σε «όαση πρασίνου» απειλείται με τσιμεντοποίηση,  

 για το Ποικίλο Όρος που αντί να ανασυγκροτηθεί οικολογικά παραμένει έρμαιο στις προκλητικές 

και παράνομες αξιώσεις λογής-λογής καταπατητών, 

  για τη χωματερή των Α. Λιοσίων που «υποδέχεται» - μόνη αυτή - τα απορρίμματα ολόκληρου 

του λεκανοπεδίου,  

 για την κατασκευή νέας ρυπογόνας μονάδας της Δ.Ε.Η. στην Χαλυβουργική,  

 για το λιγοστό πράσινο, για την μόλυνση που αυξάνει, για τη ζωή τους που διαρκώς επιδεινώνεται.  

Κύριε Υπουργέ,  
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Επειδή στόχος μας δεν είναι και δεν ήταν ποτέ η σύγκρουση, πράγμα που με τη θετική, υπεύθυνη και 

σοβαρή στάση μας έχουμε κατ’ επανάληψη αποδείξει και πριν από την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών 

μας  εκτιμούμε ότι ακόμη και τώρα μπορούν να αναληφθούν από εσάς εκείνες οι πρωτοβουλίες και να 

ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις που θα αποφορτίσουν την ατμόσφαιρα. Αποφάσεις που θα μας 

επιτρέψουν να συνεργαστούμε μαζί σας με σκοπό να καταστήσουμε το Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έναν χώρο που θα χαίρονται και θα απολαμβάνουν όχι 

μόνον οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου. Σε έναν χώρο που μπορεί 

να μετατραπεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρύτερης περιοχής με πολλαπλασιαστικά θετικά 

αναπτυξιακά αποτελέσματα. 

                                      

Επισυνάπτονται : 

-  Ψήφισμα 24ης/11/2008     Με τιμή 

-  Π.Δ.184/2002                                                                                Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Α.  

                          

                                                                                               

                                                                                                          Λάμπρος Σπ. Μίχος  

                                                                                                     Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας 

 

 

 

 


