
Αξιότιμε Δήμαρχε, κ. Αμπατζόγλου, 

Ήδη από τις 21-3-2020 ζητήσατε από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Γεωργίας) να κλείσει το Δάσος Συγγρού για τους πολίτες, παρόλο που κανένα 
από τα μέτρα που έως τότε, αλλά μέχρι και σήμερα, έχουν επιβληθεί δεν δικαιολογούν το 
αίτημα αυτό. 

Η αρχική απόφαση της Διοίκησης του ΙΓΕ, φορέα που διαχειρίζεται το Δάσος Συγγρού, ήταν 
–ορθώς-  σύμφωνη με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, επιτρέποντας την 
είσοδο πολιτών στο Δάσος υπό τον περιορισμό της απαγόρευσης του συγχρωτισμού σε 
ομάδες. 

Την επόμενη ημέρα, όμως, αίφνης, και χωρίς  να υπάρχει καμία μεταβολή των οδηγιών εκ 
του Υπουργείου, ούτε να έχει σημειωθεί κάποιο κρούσμα που να σχετίζεται με τη 
λειτουργία του Δάσους, η Διοίκηση του ΙΓΕ, ακολούθησε τη σύσταση της Διοίκησής σας. 

Με την απόφαση αυτή, όχι απλά οι πολίτες του Αμαρουσίου στερούνται την πρόσβαση σε 
έναν ανοιχτό χώρο, που είναι πια αναπόσπαστα ενταγμένος στην κοινωνική ζωή τους, αλλά 
επιπλέον, εκείνοι που έχουν κατοικίδια και αθλούνται μόνοι, στερούνται τη δυνατότητα να 
φροντίσουν τα ζώα συντροφιάς τους ή να αθληθούν με ασφάλεια, παρόλο που το 
αρμοδιότερο όλων Υπουργείο Υγείας, η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο ΕΟΔΥ τους 
το επιτρέπουν. 

Παρακαλώ, γνωρίστε μας την επιστημονική τεκμηρίωση βάσει της οποίας ζητήσατε (και εν 
τέλει πετύχατε) τη λήψη αυτού του μέτρου, που υπερβάλλει καταφανώς σε σχέση με τα 
λοιπά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Επικράτεια μέχρι σήμερα. 

Για να γίνω πιο σαφής, ζητώ ενδεικτικά τα στοιχεία που είχατε σε σχέση με την 
επισκεψιμότητα του Δάσους σε συνδυασμό με την έκτασή του (αν, δηλαδή σημειωνόταν 
συνωστισμός άνω του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ.) και από πού προκύπτει αυτό, αν 
αποδείχθηκε ότι η παρουσία πολιτών στο Δάσος οδήγησε σε αύξηση των κρουσμάτων στην 
πόλη μας και με τι στοιχεία προέκυψε αυτό, ή εν τέλει, από ποια στοιχεία οδηγηθήκατε 
στην θέση του ότι το Δάσος θα έπρεπε να κλείσει. 

Τέλος, διερωτώμαι, γιατί, για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως η λειτουργία του Δάσους 
Συγγρού, που απασχολεί διακαώς τους Μαρουσιώτες και που μόνο στη θητεία σας έχουν 
γίνει επανειλημμένες συζητήσεις στο ΔΣ γι αυτό, προέβητε σε πρόταση προς τη Διοίκηση 
του ΙΓΕ, χωρίς τουλάχιστον να ενημερώσετε τις δημοτικές παρατάξεις για τις απόψεις και 
προθέσεις σας. 

Με εκτίμηση, 
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