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ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ  ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ  

 

Α. Οι αυτοδιοικητικές διεκδικήσεις στις νέες συνθήκες 

Το αίτημα της απομάκρυνσης των Στρατοπέδων από τη Δυτική Αθήνα, ενταγμένο εδώ και 

χρόνια στο διεκδικητικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνει σήμερα νέες διαστάσεις 

αν το εντάξουμε στις νέες συνθήκες και τα καινούρια δεδομένα που δρομολογήθηκαν στην 

ευρύτερη περιοχή της Αττικής, μετά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 

το 2004. 

 Είναι γεγονός πως τόσο η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων όσο κυρίως η τέλεσή 

τους στην Αθήνα, αντί να λειτουργήσουν ως αφορμή για να συγκλίνει το επίπεδο της 

ποιότητας ζωής και να   γεφυρωθούν οι ενδοαστικές αντιθέσεις του Λεκανοπεδίου, αντιθέσεις 

με βαθιά ταξικά χαρακτηριστικά, οδήγησαν στην ουσία σε μια νέα ένταση των 

ανισοτήτων. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων και των άλλων έργων 

υποδομής και περιβαλλοντικής ανάπλασης, πραγματοποιήθηκαν, για μια ακόμη φορά, στα 

βόρεια και νότια προάστια. Αυτό, ενίσχυσε το αίσθημα αδικίας των πολιτών της Δυτικής 

Αθήνας και τούτο παρά το αναμφισβήτητο γεγονός πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν 

παρεμβάσεις και υποδομές (Μετρό, Αττικό Νοσοκομείο, κ.λ.π.) που βελτίωσαν τις συνθήκες 

διαβίωσης των κατοίκων.  

 

 

 

 



 
 

 
 
 
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας και οι δέκα Δήμοι της περιοχής μας θέτουν 

σήμερα ένα, σημαντικό για την ποιότητα ζωής των πολιτών της Δυτικής Αθήνας, ζήτημα :  

την απομάκρυνση των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου και Αγίων Αναργύρων και τη συνακόλουθη 

παραχώρηση των χώρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να διαμορφωθούν κοινόχρηστοι 

χώροι πρασίνου, άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού προς όφελος των πολιτών της Δυτικής 

Αθήνας.   

Για το ζήτημα αυτό, ο Α.Σ.Δ.Α. και οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας με επιστολές που 

υπογράφουν ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Α. και οι δέκα Δήμαρχοι της περιοχής, έχουμε ήδη από 

τις 16.11.2005 ενημερώσει τόσο τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή (Α.Π: 4030/16-11-05) 

και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας , όσο και το σύνολο των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων 

της Αντιπολίτευσης που εκπροσωπούνται στη Βουλή και έχουμε ζητήσει συναντήσεις μαζί 

τους, σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. του Α.Σ.Δ.Α. και τα Δημοτικά 

Συμβούλια της Δυτικής Αθήνας. Το ίδιο ακριβώς πράξαμε με νέα επιστολή στις 19/4/2005 

(Α.Π: 1447/19-4-05)   

Οι παραπάνω επιστολές έχουν επίσης κοινοποιηθεί στο σύνολο των Βουλευτών της Β΄ 

Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών. 

Με το σημερινό υπόμνημα  επιχειρούμε μια συνοπτική παρουσίαση του κρίσιμου ζητήματος 

των Στρατοπέδων που συνιστά έναν από τους βασικούς στόχους του διεκδικητικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Αθήνας. 

 

Β. Η απομάκρυνση των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου - Μια ιστορική αναδρομή 

του ζητήματος  

Η απομάκρυνση των Στρατοπέδων του Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Β.Ο.Π. και Κ.Ε.Δ.Β.) αλλά και των Αγ. 

Αναργύρων (301 Ε.Β.) και η παραχώρηση των χώρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να 

διαμορφωθούν αποκλειστικά σε χώρους πρασίνου, άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού, 

αποτελούν μόνιμο στόχο του Α.Σ.Δ.Α., των Δήμων και των πολιτών της Δυτικής Αθήνας. 

Σήμερα, μετά την απομάκρυνση του Κ.Ε.Β.Ο.Π. και ενώ επίκειται η μετεγκατάσταση του 

Κ.Ε.Δ.Β., το θέμα της αξιοποίησης των απελευθερωμένων χώρων, προσλαμβάνει νέες 

διαστάσεις καθώς είναι πλέον ώριμο και χρήζει άμεσων κυβερνητικών αποφάσεων   

Τον περασμένο Νοέμβριο οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας κ. Σ. Σπηλιωτόπουλος και 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλος, εξήγγειλαν σε κοινή 

συνέντευξη τύπου στις 2.11.2004, ένα κοινό στεγαστικό πρόγραμμα στο χώρο των 

Στρατοπέδων Χαϊδαρίου, που αν υλοποιείτο, θα είχε σαν αποτέλεσμα την τσιμεντοποίηση 

ενός από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της Δυτικής Αθήνας. 
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Αν και οι εντονότατες και καθολικού χαρακτήρα αντιδράσεις του Α.Σ.Δ.Α., των Δημάρχων, 

των Φορέων και των πολιτών της Δυτικής Αθήνας, υποχρέωσαν τον Υπουργό Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλο να δεσμευθεί στις 23/11 πως «καμία 

απολύτως ενέργεια στο χώρο των Στρατοπέδων δεν πρόκειται να προχωρήσει, χωρίς την 

απόλυτα σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το θέμα της πολεοδόμησης της 

έκτασης των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου επανήλθε δυστυχώς στις 11/1/2005 με πρωτοβουλία 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

Συγκεκριμένα, σε έγγραφο προς τον Α.Σ.Δ.Α. της Γ. Γ. Οικονομικού Σχεδιασμού και 

Αμυντικών Επενδύσεων (Φ.900.01/2/37/Σ.8/11-1-05), υπογεγραμμένο από τον Γ. Γ. του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Γ. Ζορμπά, γίνεται ξανά λόγος για «καθορισμό αστικών 

χρήσεων γης» και για  «ανάγκη εξεύρεσης πόρων που θα προκύψουν από την αξιοποίηση 

των πολεοδομούμενων Στρατοπέδων, για κάλυψη του κόστους μετεγκατάστασης των 

Μονάδων και χρηματοδότησης των νέων Στρατοπέδων». 

Τα ίδια ακριβώς επαναλαμβάνονται, τόσο σε μεταγενέστερο έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΘ,Α. 

κ.  Γ. Ζορμπά προς τον Α.Σ.Δ.Α. την 1/6/2005 (Φ.900.01/43/912Σ.211/1-6-05), όσο και σε 

έγγραφο του Υπουργού Εθνικής  Άμυνας  κ. Σ. Σπηλιωτόπουλου (Φ.900 Α/3027/7978/26-5-

05) προς τη Βουλή των Ελλήνων, σε απάντηση της αναφοράς του Βουλευτή του 

Συνασπισμού της Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη. Επιπροσθέτως, στα δυο τελευταία αυτά έγγραφα 

«τεκμαίρεται», κατά τη γνώμη μας εντελώς αυθαίρετα, ότι: « ο Ν.2745/99 δεν επιτρέπει τη 

δωρεάν, κατά κυριότητα παραχώρηση του συνόλου της έκτασης των αποδεσμευμένων 

στρατοπέδων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».  

 Οι αντιτιθέμενες μεταξύ τους κυβερνητικές αυτές θέσεις, ενισχύουν την, θέλουμε να 

πιστεύουμε εσφαλμένη, εντύπωση ότι επιχειρείται να παραπλανηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Πολύ περισσότερο που από τον περασμένο Μάρτιο άρχισαν να βλέπουν το φως της 

δημοσιότητας στον τοπικό τύπο, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες σχεδιάζεται από την 

Διεύθυνση Υποδομών του Γ.Ε.Σ. (2ο Γραφείο), η μετεγκατάσταση Στρατιωτικών Μονάδων 

από τα Γλυκά Νερά και τη Νέα Πέραμο, στο χώρο που μέχρι πρότινος στεγαζόταν το 

Κ.Ε.Β.Ο.Π. (εφημερίδα «Νέα Γνώμη» 9/3/2005).  

Είναι η τρίτη φορά στην τελευταία 15ετία που η Τοπική Αυτοδιοίκηση βάζει 

φραγμό στα σχέδια οικοπεδοποίησης και τσιμεντοποίησης του χώρου των 

Στρατοπέδων. 

 Το 1991 – 1992 επιχειρήθηκε από την τότε κυβέρνηση της Ν.Δ. η τσιμεντοποίηση 

των Στρατοπέδων με το σύστημα των κτηματικών ομολόγων, μια απόπειρα που 
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παρέμεινε στα χαρτιά, χάρη στην άμεση αγωνιστική κινητοποίηση της Αυτοδιοίκησης 

και των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας. 

 Το 1999 πάλι, η ομόφωνη και αποφασιστική μας αντίδραση, υποχρέωσε την τότε 

κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ να θεσμοθετήσει μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία, 

κατοχυρώθηκε  θεσμικά πως οποιαδήποτε απόφαση ένταξης στο σχέδιο και 

πολεοδόμησης μέρους της έκτασης των Στρατοπέδων για την ανεύρεση πόρων για 

την μετεγκατάστασή τους, δεν μπορεί να προχωρήσει, παρά ΜΟΝΟ «μετά από 

πρόταση του οικείου Ο.Τ.Α.».Πρόκειται για το αρ. 2, παρ. 3 του Ν. 2745/1999, για το 

οποίο δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στα επίσημα έγγραφα  της πολιτικής ηγεσίας 

του ΥΠ.ΕΘ.Α.   

Κατά συνέπεια, η αναφορά στο συγκεκριμένο Νόμο κρίνεται από εμάς επιλεκτική, ενώ 

ταυτόχρονα η όλη στάση της κυβέρνησης έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τις ρητές 

προεκλογικές δεσμεύσεις του τότε αρχηγού της Ν.Δ. και σημερινού Πρωθυπουργού κ. 

Καραμανλή, ο οποίος σε ομιλία του στο Περιστέρι (1.11.2003) τόνιζε μεταξύ των άλλων: 

 «....Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού το 1996 (σ.σ: του Κ. Σημίτη), για απομάκρυνση των 

στρατοπέδων της Δυτικής Αθήνας και ειδικά όσων συνορεύουν με το Ποικίλο Όρος, δεν 

υλοποιήθηκε. Αντίθετα, ψηφίστηκε νόμος που επιτρέπει την οικοπεδοποίηση σημαντικού 

μέρους των στρατοπέδων για την χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης. 

 Εμάς η θέση μας είναι σαφής: Τα Στρατόπεδα να απομακρυνθούν και να αξιοποιηθούν για τα 

αναγκαία έργα πρασίνου και κοινωνικού εξοπλισμού». 

Πέραν όλων αυτών υπάρχει και το ισχύον νομικό και συνταγματικό πλαίσιο το οποίο δεν 

μπορεί με κανέναν τρόπο να παρακαμφθεί.  

• Σε μια περιοχή όπως αυτή των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου, συνολικής έκτασης 3.322 

στρεμμάτων, 500 από τα οποία είναι πευκόφυτα συνιστώντας δασική έκταση, 

προστατευόμενα από τη Δασική Νομοθεσία και ασφαλώς  το αρ. 24 του Συντάγματος. 

• Σε μια περιοχή που στην ουσία αποτελεί οργανικό τμήμα του Ποικίλου Όρους και ως 

τέτοιο εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2742/1999 «για την προστασία του 

Όρους Αιγάλεω - Ποικίλου», 

είναι φανερό πως η όποια προσπάθεια οικοπεδοποίησης και τσιμεντοποίησης ισοδυναμεί, όχι 

μόνο με βεβήλωση της ιστορίας του τόπου μας αλλά και με καταπάτηση των Νόμων του 

Κράτους και ευθεία παραβίαση της Συνταγματικής τάξης της χώρας. 

 

Γ. Τι και γιατί διεκδικεί ο Α.Σ.Δ.Α. και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Δυτικής 

Αθήνας.  
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Ο Α.Σ.Δ.Α. και οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας θεωρούν πως η απομάκρυνση των 

Στρατοπέδων Χαϊδαρίου και Αγ. Αναργύρων και η παραχώρηση των χώρων στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να διαμορφωθούν σε χώρους πρασίνου, αναψυχής, 

άθλησης και πολιτισμού αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών μιας περιοχής, όπου τα ποσοστά του πρασίνου δεν είναι απλώς 

κατώτερα του μέσου όρου των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά υπολείπονται κατά πολύ, 

ακόμα και από τα αντίστοιχα ποσοστά πρασίνου του υπόλοιπου λεκανοπεδίου της Αττικής. 

Ιδιαίτερα δε στο χώρο των Στρατοπέδων του Χαϊδαρίου, που κατά τη διάρκεια της 

Γερμανικής κατοχής αποτέλεσε χώρο μαρτυρίου για χιλιάδες κρατούμενους αγωνιστές που 

βασανίστηκαν ή εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές, οποιαδήποτε απόπειρα 

πολεοδόμησης ή επιβολής άλλων χρήσεων, μη συμβατών με τον αυταπόδεικτα ιστορικό του 

χαραχτήρα, θα λειτουργούσε ως πράξη βεβήλωσης μιας ιερής τοποθεσίας. Κι’ αυτό μάλιστα, 

σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ολόκληρη η ανθρωπότητα γιορτάζει την επέτειο 60 

χρόνων από την κατάρρευση των δυνάμεων του Άξονα. 

 Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο Α.Σ.Δ.Α. και οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας απαιτούν: 

• να ανακηρυχθεί «ιστορικός τόπος» η περιτοιχισμένη έκταση 500 

στρεμμάτων του στρατοπέδου Χαϊδαρίου η οποία ταυτίζεται με την  έκταση 

που οι Ναζί διαμόρφωσαν, από το 1943, σε Στρατόπεδο Συγκέντρωσης των 

Αγωνιστών της Εθνικής μας Αντίστασης. Το ίδιο άλλωστε συνέβη με τα αντίστοιχα 

Στρατόπεδα Συγκέντρωσης σε όλη την Ευρώπη, όπως το Άουσβιτς, το Νταχάου και 

όλα τα υπόλοιπα που αποτέλεσαν το επίκεντρο του φετινού εορτασμού για τα 60 

χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.   

• να χρηματοδοτηθεί από την πολιτεία, η ανέγερση στο χώρο που βρίσκεται 

το περίφημο «Μπλοκ 15», ενός Μνημείου Εθνικής Αντίστασης για την 

ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, ενός σημείου αναφοράς για τις νεότερες γενιές. 

Γίνεται πλέον φανερό ότι η απομάκρυνση των στρατοπέδων συνδέεται άρρηκτα με την 

ανάπτυξη και την αναγέννηση της Δυτικής Αθήνας αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων, όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής αλλά και ευρύτερα της  Αττικής, 

δεδομένου ότι ο χώρος αυτός μπορεί και πρέπει να προσλάβει χαραχτηριστικά 

Μητροπολιτικού πόλου πρασίνου, αναψυχής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. 

Το πρόβλημα τούτο απαιτεί για τη λύση του την αναγκαία πολιτική βούληση της κεντρικής 

εξουσίας, επιβάλει  την αναδιανομή των διατιθέμενων πόρων προς όφελος των λιγότερο 

ανεπτυγμένων περιοχών και προϋποθέτει τέλος διαδημοτική συνεργασία, κάτι που με την 

λειτουργία του Α.Σ.Δ.Α. και την συσσωρευμένη εμπειρία της δεκαεξαετούς δράσης του, 
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αποτελεί πλέον πολύτιμο κεφάλαιο για όλους τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας αλλά και -

γιατί όχι - της χώρας μας. 

 

Ο Α.Σ.Δ.Α. και οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας ζητούμε από εσάς κάτι που θεωρούμε και 

δική σας υποχρέωση: να αναζητήσουμε μαζί, στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς και 

εποικοδομητικού διαλόγου, κοινά αποδεκτές λύσεις προς όφελος της αναβάθμισης της 

ποιότητας ζωής του 1.500.000 κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, κατοίκων τους οποίους είμαστε 

υποχρεωμένοι να εκπροσωπούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε κάθε στιγμή να τους 

αντικρίζουμε  κατάματα.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α 

Π. ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ 

 

& ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ     Λ. ΜΙΧΟΣ 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ      Κ. ΤΡΙΓΚΑΣ 

                 ΑΙΓΑΛΕΩ             Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

            ΖΕΦΥΡΙΟΥ          Κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

           ΙΛΙΟΥ                 Β. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 

 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        Ν. ΣΤΕΝΟΣ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ         Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ 

         ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ         Α. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ    Σ. ΒΛΑΧΟΣ 

     ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ           Κ. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
 


