
 
 

Οι θέσεις μας για τα Στρατόπεδα Χαϊδαρίου 
(να γίνουν Μητροπολιτικό Πάρκο) 

 
Το ΣΧ είναι γνωστό ως τόπος μαρτυρίου και αντίστασης κατά την διάρκεια της 
Γερμανικής κατοχής αλλά και από το γεγονός ότι έχουν περάσει δεκάδες χιλιάδες 
φαντάροι απ΄ όλη την Ελλάδα υπηρετώντας την θητεία τους τα τελευταία 40 χρόνια. 
Έχει έκταση 3.300 στρέμματα, βρίσκεται στα όρια των Δήμων Χαϊδαρίου και 
Περιστερίου και ένα μεγάλο τμήμα του είναι κατάφυτο με πεύκα. Αποτελεί, ίσως, την 
τελευταία ανάσα της Δυτικής Αθήνας, ιδιαίτερα μετά την διαφαινόμενη τσιμεντοποίηση 
του Ελαιώνα. 
Η δημοτική κίνηση «πολίτες σε δράση», ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για την 
διατήρηση των ελεύθερων χώρων της Αθήνας, πραγματοποίησε ειδική ημερίδα την 
Άνοιξη του 2003 με θέμα το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, στην οποία συμμετείχαν φορείς της 
πόλης μας, βουλευτές και η δημοτική αρχή. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο Πρωθυπουργοί, οι κ.κ. Κ.Σημίτης και Κ.Καραμανλής είχαν 
εξαγγείλει με ομιλίες τους στο Περιστέρι, την απομάκρυνση του ΣΧ χωρίς να 
τσιμεντοποιηθεί ο ελεύθερος χώρος. 
Κώστας Σημίτης (1996): «.... θα  απομακρυνθεί το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου  μέχρι το 
1999 χωρίς όρους και προϋποθέσεις...» 
Κώστας Καραμανλής (2004): «... χρειάζεται φραγμός στην άκρατη τσιμεντοποίηση... 
τα Στρατόπεδα να απομακρυνθούν και να αξιοποιηθούν για τα αναγκαία έργα πράσινου 
και κοινωνικού εξοπλισμού...» 
Στην  πράξη οι παραπάνω εξαγγελίες  δεν έχουν πραγματοποιηθεί· αντίθετα πυκνώνουν 
οι απειλές για την οικοπεδοποίηση του χώρου. Η πρόσφατη απάντηση του Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας Ι.Δ. Λαμπρόπουλου (5/2/2007) στην ερώτηση του βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δραγασάκη (2988/ 11-1-2007) ότι τα Στρατόπεδα όχι μόνο δεν 
απομακρύνονται αλλά: 
 «... χώροι του έχουν παραχωρηθεί για χρήση στον Λ/ΜΕΑ (Λόχο Μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών), ενώ πρόσφατα επελέγη από τη Σ.Υ. χώρος για την κατασκευή κτιρίου 
ωφέλιμης επιφανείας 2.000μ2 (1.000μ2 ανά όροφο) όπου θα λεθτουργήσει το 
Ενοποιημένο Διακλαδικό Κέντρο Μισθοδοσίας (ΕΔΚΕΜ)...» 
Ο κ.Λαμπρόπουλος στη απάντησή του κάνει αναφορά στον νόμο 2745/1999 και 
αναφέρει ότι «... έχουν παραχωρηθεί τμήματα του Στρατοπέδου στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, 433 στρέμματα...» και εμμέσως πλην σαφώς δηλώνει «ότι ήταν να 
πάρετε το πήρατε». Όμως τα 433 στρέμματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται 
και τα 105 στρ. στα οποία αναγέρθηκε το Νοσοκομείο Αττικόν, είχαν παραχωρηθεί 
στην τοπική κοινωνία της Δυτικής Αθήνας πριν από την ψήφιση του νόμου 2745/99 και 
άρα δεν μπορούν να συνυπολογιστούν στο 50%, ακόμα και αν μπούμε (που δεν 
μπαίνουμε) στη λογική του νόμου. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η λογική της αντιπαροχής δεν βρίσκει σύμφωνους τους 
κατοίκους της Δυτικής Αθήνας αλλά ούτε το ΤΕΕ: 
«... όταν πρόκειται για ελεύθερους χώρους πρασίνου, αναψυχής και ανάσα ζωής για 
τους κατοίκους του υποβαθμισμένου Λεκανοπεδίου, το ΤΕΕ δεν δέχεται να επικρατούν  
λογικές ανταποδοτικότητας λογιστικού τύπου...». Δήλωση του Γ. Αλαβάνου, 
προέδρου του ΤΕΕ για το Ελληνικό, 22/6/2004. 



Οι ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μεγάλες γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν 
υπέβαλε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για την διεκδίκηση και την λειτουργία του 
χώρου, δεν αξιοποίησε το τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό του τόπου, δεν 
ενεργοποίησε τους κατοίκους, έτσι ώστε από την «άμυνα να βρεθούμε στην επίθεση». 
 
 
Οκτώ (8) Πολιτικές Προτάσεις – άξονες αξιοποίησης και διαχείρισης του χώρου: 

 
1. Το Σ.Χ. θεωρούμε πως είναι  εθνικός πλούτος, υπερτοπικής χρησιμότητας και 

σημασίας.  
2. Το Σ.Χ. να γίνει  Μητροπολιτικό Πάρκο με κύριο χαρακτηριστικό του την 

ανάπτυξη του πράσινου και την διατήρηση των ελεύθερων χώρων. Πιο 
συγκεκριμένα με τον όρο Μητροπολιτικό Πάρκο εννοούμε: 

• Έναν Χώρο με κυρίως πράσινο ψηλό, δένδρα μεγάλα της ελληνικής 
φύσης, αειθαλή, που προσφέρουν οξυγόνο και ομορφιά όλο το χρόνο και 
έχουν μικρότερες ανάγκες συντήρησης.  

• Για την λειτουργία του να αξιοποιηθούν ήπιες και ανανεώσιμες 
μορφές ενεργείας για οικονομικούς και οικολογικούς λόγους. 

• Ήπιες και περιορισμένης έκτασης πολιτιστικές και αθλητικές 
εγκαταστάσεις, που θα είναι ανοιχτές στη χρήση τους για την ανάπτυξη 
του μαζικού λαϊκού αθλητισμού και του πολιτισμού. (Ναι: Ποδήλατο, 
Joking Όχι: Motto gross, μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου/ Ναι: Μουσείο 
Εθνικής Αντίστασης, Μουσείο Τηλεπικοινωνιών (υπάρχει σήμερα), 
Λαογραφικό   - Ιστορικό Μουσείο,  / Όχι: Κέντρα Ψυχαγωγίας τύπου 
Village) 

• Οι απαραίτητες ελάχιστες κατασκευές για το Μητροπολιτικό 
Πάρκο, όπως, υπαίθρια στέγαστρα, καντίνες, χώροι ξεκούρασης, μικρές 
κερκίδες για θεατρικές παραστάσεις και μικρά σύνολα μουσικής  κ.λ.π. 
να κατασκευαστούν από ξύλο και παλιά βαγόνια του ΟΣΕ.  (Πρότυπο 
Θέατρο Βράχων Βύρωνα) 

• Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, (πρότυπα το Οικολογικό 
πάρκο Δήμου Ν. Ψυχικού, το Πάρκο των τρένων στην Καλαμάτα). 

3. Να εξασφαλιστεί νομοθετικά ο Δημόσιος Χαρακτήρας του πάρκου.  
4. Ο χώρος δεν προσφέρεται «δια πάσαν νόσον και πάσαν...». Να αξιοποιηθούν 

τα υπάρχοντα κτίρια για κοινωνικούς, πολιτιστικούς  σκοπούς (εκθέσεις, ειδικά 
μουσεία)  και για την λειτουργικότητα του πάρκου (γραφεία, αποθήκες, κ.λ.π).  
Αυτή και μόνο να είναι η συνεισφορά σε γη.  

5. Προτείνουμε την προκήρυξη διαγωνισμού ιδεών για την συνολική 
αξιοποίηση του χώρου των 3.300 στρεμμάτων (Αρχιτεκτονικό τοπίο, 
οικονομική μελέτη, χρήσεις κ.λ.π.)  

6. Για τον διαχειριστικό φορέα του χώρου χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση και 
μελέτη. Η Τ.Α. όπως είναι σήμερα δεν έχει την οικονομική  δυνατότητα, την 
οργάνωση και την εμπειρία να διαχειριστεί μόνη της την τεράστια αυτή έκταση. 
Μια πρώτη σκέψη για τον διαχειριστικό φορέα είναι να τον συνδημιουργήσουν: 
ΑΣΔΑ, Νομαρχία Αθήνας, Υπουργείο Γεωργίας (υπηρεσία αισθητικών αλσών), 
Υπουργείο Πολιτισμού (νέας γενιάς και αθλητισμού), Υπουργείο Οικονομικών, 
ΕΟΤ. Η εμπειρία από την λειτουργία και τα προβλήματα συντήρησης και 
ανάπτυξης του πράσινου στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
«Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε οποιονδήποτε 
μελλοντικό σχεδιασμό. 



7. Ο ρόλος των κατοίκων για την διεκδίκηση, την λειτουργία και το  ζωντάνεμα 
του χώρου είναι καταλυτικός.  

8. Να επεκταθεί το ΜΕΤΡΟ από τον Άγιο Αντώνιο στο νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, 
το οποίο βρίσκεται στα όρια του στρατοπέδου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι 
επισκέπτες στο πάρκο από άλλες περιοχές. 

 
Οι παραπάνω προτάσεις σαφώς επιδέχονται εμπλουτισμό και επεξεργασία, όμως στην 
κατεύθυνση της διατήρησης των ελεύθερων χώρων, στην αύξηση του πράσινου και όχι 
στην οικοπεδοποίηση και το ξεπούλημα του Σ.Χ. 
Οι «πολίτες σε δράση» είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν  με τους συνεργάτες τους στην 
ανάπτυξη της παραπάνω πρότασης έτσι ώστε από καλύτερες θέσεις το Σ.Χ. να 
διεκδικηθεί και να λειτουργήσει σε όφελος των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και 
ολόκληρου του λεκανοπεδίου. 
 
Για τους «πολίτες σε δράση», Δημήτρης Βίτσας, ΚΥΒΕ Περιστερίου, 11 Ιουνίου 2007 
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                Δημήτρης Βίτσας 

               επικεφαλής της Δ.Κ  

 


