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Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ 
 
 Εµείς οι αιρετοί ∆ήµαρχοι των Καλλικρατικών ∆ήµων του 
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης α)Θεσσαλονίκης β) Κορδελιού 
– Ευόσµου, γ) Αµπελοκήπων – Μενεµένης,  δ) Παύλου Μελά, 
ε)Καλαµαριάς, ζ)Θέρµης, η) Πυλαίας – Χορτιάτη θ) Νεάπολης – Συκεών 
και ι) ∆έλτα θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για ένα ζήτηµα πρώτης 
προτεραιότητας που αφορά στο παρόν και στο µέλλον των ∆ήµων µας και έχει 
να κάνει µε τους χώρους των πρώην στρατοπέδων. 
 
 Οι περιοχές µας αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης αλλά και µεγάλα οικονοµικά και αναπτυξιακά προβλήµατα. Το 
πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης κατέχει µάλιστα τη θλιβερή πρωτιά 
του µικρότερου ποσοστού πρασίνου ανά κάτοικο σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
ενώ η πόλη µας κατακτά έναν ακόµη αρνητικό τίτλο της πιο µολυσµένης 
ατµοσφαιρικά ευρωπαϊκής πόλης. 
 
 Την ώρα που η πληθυσµιακή αύξηση που έχει συντελεστεί – σύµφωνα 
και µε την απογραφή του 2011 – είναι µεγάλη στο σύνολο των καλλικρατικών 
δήµων του πολεοδοµικού µας συγκροτήµατος, και µε δεδοµένες τις δραµατικές 
ελλείψεις ελεύθερων χώρων, η απόδοση των στρατοπέδων στις Τοπικές 
Κοινωνίες αποτελεί την τελευταία ελπίδα και ανάσα ζωής για περιβαλλοντική 
βελτίωση και αναβάθµιση, πολιτιστική ανάπτυξη και οικονοµική ανάκαµψη. 
 
Τα στρατόπεδα στα οποία αναφερόµαστε είναι τα εξής: 
∆ΥΤΙΚΟ ΤΟΞΟ: 

1)Παύλου Μελά (σε τµήµα του στρατοπέδου λειτουργούν αθλοπαιδιές και 
διάφορες ∆ηµοτικές εγκαταστάσεις) 



2)Καρατάσιου (σε τµήµα του στρατοπέδου λειτουργούν αθλοπαιδιές και 
διάφορες ∆ηµοτικές εγκαταστάσεις) 
3)Μ. Αλεξάνδρου (σε τµήµα του στρατοπέδου λειτουργούν αθλοπαιδιές 
και διάφορες ∆ηµοτικές εγκαταστάσεις) 
4)Παπακυριαζή (σε τµήµα του στρατοπέδου λειτουργούν αθλοπαιδιές και 
διάφορες ∆ηµοτικές εγκαταστάσεις) Πλην τούτου όλοι οι 
αποχαρακτηρισµοί πρασίνου κατά την περίοδο 1992-2007 έγιναν µε την 
προϋπόθεση ότι ο ∆ήµος διαθέτει ως χώρο πρασίνου το εν λόγω 
στρατόπεδο. Τυχόν απώλεια του στρατοπέδου από τη διαχείριση του δήµου 
θα ανατρέψει ανεπανόρθωτα το ισοζύγιο χρήσης γης στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Ευόσµου. 
5)Ζιάκα (σε τµήµα του στεγάζονται αθλοπαιδιές) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Κόδρα (µε απόφαση του ΣΤΕ έχει οριστεί ως χώρος πρασίνου, 

ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος και χώρος περιπάτου) 
- Νταλίπη 
- Γ΄ Σώµα Στρατού 
- Γκόνου 
- Φαρµάκη 
- Κακιούση  
- Στρατόπεδο ΣΕ∆ΕΣ περιοχή Θέρµης 
- Αντωνίου Ζώη ή Παπαπασχάλη 
 

 Το ζήτηµα της αξιοποίησης των πρώην στρατοπέδων δεν  είναι 
σηµερινό. Η ίδια η Πολιτεία από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 διέγνωσε το 
πρόβληµα και ξεκίνησαν διαδικασίες για την επίλυσή του. Πλήθος ηµερίδων 
από τεχνικούς επιστηµονικούς φορείς και δεκάδες δηµοσιεύσεις έγκυρων 
πανεπιστηµιακών δασκάλων, ανέδειξαν κατά καιρούς το πρόβληµα και 
προτάθηκε από όλους ως µοναδική λύση η δηµιουργία µητροπολιτικών 
διαδηµοτικών πάρκων µε χρήσεις πολιτισµού, παιδείας, αθλητισµού και µε 
κύρια καθοριστική επιλογή το χρηστικό πράσινο. 
  
 Ο νόµος 1561/85 για το ρυθµιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης 
προέβλεψε την αποµάκρυνση των στρατοπέδων από το Πολεοδοµικό 
Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης για την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων για της 
ανάγκες της πόλης (άρθρο 14 εδάφιο 3.1.8). 
  
 Τη δεκαετία 1990 - 2000  η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσδιόρισε την 
ανάγκη για αξιοποίηση των στρατοπέδων µε επίκεντρο τις «πράσινες χρήσεις», 
προς όφελος του πολίτη. Προχώρησε σε µελέτες προετοιµασίας, µέσα από την 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης (1997) και το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα European, όπως επίσης και σε µια συνολική µελέτη χρήσεων 
στρατοπέδων µε την Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆υτικών Συνοικιών. 
  
 Η ανάγκη υλοποίησης της ιδέας του ∆υτικού Τόξου (από τη νοητή 
δηµιουργία τόξου όταν εξετασθεί η τοποθεσία των στρατοπέδων πάνω στο 



χάρτη) γίνεται αποδεκτή από την κυβέρνηση κ. Κ. Σηµίτη, που υπόσχεται την 
παραχώρηση και αξιοποίηση των χώρων. Σε εκτέλεση των υποσχέσεων 
ψηφίζεται διαπαραταξιακά ο Ν. 2745/99, βάσει του οποίου καθορίζονται οι 
όροι, ο τόπος, η διαδικασία και η µέθοδος παραχώρησης των στρατοπέδων. 
 Οι διαπραγµατεύσεις των ∆ήµων µε το Υ.ΕΘ.Α. και την Πολιτεία 
συνεχίζονται και στα τέλη του 2002 οι Υπουργοί Εθνικοί Αµύνης και 
Μακεδονίας – Θράκης υπόσχονται σε κοινή συνέντευξη τύπου ότι έως την 31 
∆εκεµβρίου 2003 θα έχουν υπογράψει την παραχώρηση. Ωστόσο η δέσµευση 
αυτή δεν τηρήθηκε. 
 Η κυβέρνηση του κ. Κ. Καραµανλή, που προέκυψε από τις εκλογές του 
2004, επαναβεβαιώνει τη θέλησή της να προχωρήσει στην παραχώρηση και 
πράγµατι ο Υφυπουργός Εθνικής Αµύνης προχωρά σε σηµαντικά βήµατα για 
το σκοπό αυτό. 
Παραχωρούνται κατά χρήση τµήµατα στρατοπέδων, είτε ολοκληρώνονται οι 
συζητήσεις για οριστική µεταβίβαση κατά κυριότητα. 
 ∆υστυχώς όµως η γενική παραχώρηση καρκινοβατεί, είτε για 
γραφειοκρατικούς λόγους είτε από λανθασµένες σκέψεις και ενέργειες 
εµπλεκοµένων. Το 2010 ο νέος Υπουργός Εθνικής Αµύνης για να ξεπεράσει τη 
γραφειοκρατία και τις αβελτηρίες εισηγείται στο Κοινοβούλιο και ψηφίζεται ο 
Ν. 3883/10 (άρθρο 84). 
 
Κύριε Πρωθυπουργέ 
 
 Οι χώροι των πρώην Στρατοπέδων είναι απαραίτητοι και αναγκαίοι για 
την επιβίωση και το µέλλον  των ∆ήµων καθώς αποτελούν το µοναδικό 
αποθεµατικό για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου αλλά και τη δηµιουργία 
υποδοµών που θα συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων. Η αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων προς όφελος των πολιτών, 
µε τη δηµιουργία αθλοπαιδιών, υποδοµών για τον πολιτισµό, τον αθλητισµό 
και τη δηµιουργία ζωνών πρασίνου, αναδεικνύεται εκ των πραγµάτων ως ο 
µόνος δρόµος για την ανάσχεση των σοβαρότατων προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και ως εκ τούτου η απόδοσή τους 
στις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες ανήκουν, είναι αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα. 
 Σε µια εποχή που η πόλη της Θεσσαλονίκης πλήττεται δραµατικά από 
τη µάστιγα της ανεργίας – αποτέλεσµα της οικονοµικής ύφεσης – η 
παραχώρηση των οικοπέδων στους ∆ήµους και η υλοποίηση των σχεδιασµών 
που προβλέπονται  µε έργα κοινωφελή και ζωτικά για την ποιότητα ζωής και 
τη βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη, δεν είναι µόνο η λύση αλλά η 
µόνη επιλογή που θα βγάλει τους ∆ήµους µας από την περιβαλλοντική 
υποβάθµιση, τον οικονοµικό µαρασµό και την περιθωριοποίηση. Τα οφέλη που 
θα προκύψουν θα είναι τεράστια για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, καθώς η 
οριστική και καθολική παραχώρηση των στρατοπέδων στους δήµους είναι η 
µόνη ελπίδα για την αναπτυξιακή προοπτική και τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, που τόσο µεγάλη ανάγκη έχει η πόλη µας. 
 Αναγνωρίζουµε τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλετε και το 
ενδιαφέρον σας προκειµένου  να  αντιµετωπιστεί  το  πρόβληµα  και  να  δοθεί   



λύση προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναιρέστε τυχόν αποφάσεις και µην 
αφήσετε τους διάφορους τεχνοκράτες, χάριν µόνον οικονοµικών όρων, να 
οδηγήσουν στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. τους χώρους των στρατοπέδων. Οι τόποι δεν 
ξεχρεώνονται µε τον εκπλειστηριασµό των χώρων, που είναι συνυφασµένοι µε 
την πηγή της ζωής του λαού. Λαός χωρίς εκπαίδευση (σχολεία κ.λ.π.), µε 
πολιτιστική συρρίκνωση (έλλειψη έργων πολιτισµού κλπ) και περιβαλλοντική 
υποβάθµιση, δεν ξεχρεώνει ΠΟΤΕ. Κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη θα 
προκύψουν πολύ περισσότερα από την παραχώρηση των στρατοπέδων στους 
∆ήµους, για χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινωνικών υποδοµών. Εµείς έχουµε 
τη θέληση και µπορούµε να τους αξιοποιήσουµε και να τους αναπτύξουµε, για 
το συµφέρον του τόπου µας. 


