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Θέμα:  «Διοργάνωση Εκδήλωσης- event PEOPLE RUN (PEOPLE GREECE) στο κτήμα 

Συγγρού» 

  

     
 
   Με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι για 3η χρονιά διοργανώνετε την εκδήλωση - event 

People Run σε συνεργασία με το περιοδικό People και πλήθος χορηγών. 

Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας, για το γεγονός ότι ενώ 

επιδεικνύετε χαρακτηριστική ολιγωρία σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των σκοπών του 

Ιδρύματος και την προστασία του μοναδικού φυσικού κάλλους του κτήματος-δάσους για το 

οποίο είστε υπεύθυνοι, δείχνετε τόση σπουδή, για να διοργανώνετε lifestyle φιέστες με 

celebrities και διαφημιζόμενους χορηγούς, οι οποίοι μάλιστα θα διαθέτουν και τα προϊόντα 

τους στο κοινό, που θα συμμετέχει εντός του Κτήματος Συγγρού. 

 

 

 

 



 

 

Είναι γνωστό σε όλους του περιπατητές, η πλήρης εγκατάλειψη των 

δενδροκαλλιεργειών, των θερμοκηπίων αλλά και όλων των κτιριακών υποδομών, πλην των 

σχολείων και του πύργου. Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια είναι άκρως επικίνδυνα και 

αποτελούν εστία μόλυνσης. 

Ενώ λοιπόν ολιγωρείτε για όλα τα παραπάνω, κόπτεστε για φιέστες που καμία 

σχέση δεν έχουν με τον σκοπό του Κληροδοτήματος, τον οποίο οφείλετε να υπηρετείτε. 

Να υπενθυμίσουμε σε εσάς, ότι με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Αμαρουσίου, είχε καταγγείλει τις ενέργειες σας, που αποσκοπούσαν στην 

εκμετάλλευση του Δάσους Συγγρού, με πρόσχημα την τουριστική ανάπτυξη των Βορείων 

Προαστείων, γεγονός που σπεύσατε να διαφημίσετε τόσο  εσείς, όσο και ο κος Καραμέρος, 

Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα αλλά και η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά. 

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου δήλωσε με την απόφασή 

του (αριθ. 315/2017), ότι θα προασπίσει το δασικό χαρακτήρα του Δάσους Συγγρού και θα 

διασφαλίσει τους σκοπούς της διαθέτιδος Ιφιγένειας Συγγρού. 

Πρέπει να αντιληφθείτε επιτέλους, ότι αν συνεχίσετε να ενεργείτε εκτός του σκοπού 

του Κληροδοτήματος, οδηγείτε το ΙΓΕ σε απαξίωση, γεγονός που μπορεί να έχει δυσμενείς 

συνέπειες για την ίδια την υπόστασή του και οι ευθύνες για την διοίκησή σας θα είναι 

βαρύτατες. 
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