
ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ  
                             ΓΙΑ ΣΟ ΣΡΑΣΟΠΕΔΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 Είλαη γλσζηνί νη αγώλεο ησλ αλζξώπσλ ηεο πόιεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελόο 
πάξθνπ ζηε ζέζε πνπ βξηζθόηαλ ην ζηξαηόπεδν Μαξθνπνύινπ. Παξαζηάζεηο, δηακαξηπξίεο, θεζηηβάι, 
αλαθνηλώζεηο  θ.ι.π. έιαβαλ ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα ώζηε λα ππνρσξήζεη ε δεκνηηθή αξρή θαη λα 
απνδερζεί ην θαζνιηθό αίηεκα γηα έλαλ ειεύζεξν ρώξν δίρσο ηζηκέληα.  
 Όκσο ν θύξηνο Βάκβνπθαο θαη ε παξέα ηνπ*  κε ηελ πξνρζεζηλή ηνπο απόθαζε γηα 
ηζηκεληνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ ρώξνπ, απέδεημαλ:  
       1ον όηη αδηαθνξνύλ γηα ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηώλ,  
        2ον πσο νη ππνζρέζεηο ηνπο είλαη πξνζσξηλέο ππνρσξήζεηο γηα ιόγνπο ηαθηηθήο θαη όρη εηιηθξηλείο           
δεζκεύζεηο θαη 
       3ον όηη δελ έρνπλ ηελ πνιηηηθή παηδεία γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ηεξήζνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηα 
πξνζρήκαηα ηεο δεκνθξαηίαο. 
 Σπγθεθξηκέλα, ε πξόηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ε απόθαζε πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 17/7/18  κόλν 
από ηελ παξάηαμε ηνπ Βάκβνπθα,  δεν είναι η διαηήρηζη 45 ζηρεμμάηφν αδόμηηφν φς ελεύθερο 
τώρο-πράζινο και η δόμηζη 8, αλλά η δόμηζη ζε όλη ηην έκηαζη ηφν 53 ζηρεμμάηφν. Δηλαδή θα 
έτοσμε ένα οικόπεδο 53 ζηρεμμάηφν με ζσνηελεζηή κάλσυης 15% και δόμηζης 0,20 ποσ ζημαίνει 
όηι ηα 53.000 μ² θα τηίζοσν περίποσ 8.000 μ² ζε κάλσυη (ιζόγεια) και 11.000 μ² ζσνολικά ζε όλοσς 
ηοσς ορόθοσς!  Η επιθάνεια όλφν ηφν κηηρίφν ζηο ιζόγειο θα είναι 8.000 μ² και 11.000 μ² η 
ζσνολική. Ο σπόλοιπος τώρος  ζε καμία περίπηφζη δεν αποηελεί τώρο αζηικού πραζίνοσ όπφς 
ηον εννοεί η νομοθεζία αλλά ακάλσπηο τώρο γύρφ από κηίρια όπφς ασηός ποσ έτει ο κάθε 
πολίηης ζηο οικόπεδό ηοσ! **  
 Ο δήκαξρνο θη νη απιηθνί ηνπ, αλαίξεζαλ ηηο 4 πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ ην νπνίν, ππό ηελ πίεζε ηνπ θόζκνπ, ςήθηζε ΟΜΟΦΩΝΑ ηελ παξαρώξεζε ηνπ πάξθνπ ζην 
δήκν, κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία αζηηθνύ πξαζίλνπ. Ξαθληθά ελ κέζσ θαινθαηξηνύ πνπ νη πνιηηηθέο 
απνθάζεηο παίξλνληαη αζόξπβα πξνο απνθπγήλ νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνύ θόζηνπο, πξόεθπςε γηα ην 
δήκαξρν ε αλάγθε γηα κεγάια θηίξηα εθζέζεσλ, ζπλάζξνηζεο θνηλνύ θαη δηνίθεζεο, ρηιηάδσλ 
ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Γηαηί άξαγε ηέηνηα έκκνλε κε ηελ ηζηκεληνπνίεζε θαη γηαηί ηέηνηα βηαζύλε θαη ηέηνηα 
ύπνπιε κεζόδεπζε ζηελ θαξδηά ηoπ θαινθαηξηνύ; Ίζσο ν δήκαξρνο, βιέπνληαο λα πιεζηάδεη ην ηέινο ηεο 
ζεηείαο ηνπ, βηάδεηαη λα  ‘’εμππεξεηήζεη’’   θάπνηνπο εξγνιάβνπο! Ίζσο λα κελ έρεη ηαμηδέςεη ζηελ 
Επξώπε γηα λα έρεη κηα εηθόλα γηα ην ηη ζεκαίλεη πάξθν! 
 Επηπιένλ, νη αλάγθεο γηα θηίξηα δηνίθεζεο, ζρνιεία θ.ι.π. κηα ραξά κπνξνύλ λα θαιπθηνύλ από ηα 
ήδε ππάξρνληα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ δήκνπ θηίζκαηα. Άζε πνπ βιέπνληαο ζηελ πόιε, ηα παξαηεκέλα -γηα 
ρξόληα - θηίξηα ηνπ δήκνπ, δε καο πείζνπλ όηη ε έιιεηςε ζρνιείσλ ή λεπηαγσγείσλ, γηα παξάδεηγκα, 
νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ρώξσλ. 
 Τν θνβεξό όκσο  επηρείξεκα ηνπ Βάκβνπθα, νηη ε ελ ιόγσ απόθαζε δε δεζκεύεη ην ραξαθηήξα 
ηνπ ρώξνπ θη όηη κπνξνύκε ζην κέιινλ (αλ βαξεζνύκε ην πνιύ πξάζηλν!) λα αιιάμνπκε ηηο ρξήζεηο, 
θαζηζηά ζαθέο όηη ν δήκαξρνο ππνηηκά ηε λνεκνζύλε όισλ ησλ δεκνηώλ.  
 Επεηδή, ινηπόλ, δελ είκαζηε νύηε αθειείο, νύηε πνιηηηθά ακόξθσηνη ώζηε λα επηηξέςνπκε ζε 
νπνηαδήπνηε εμνπζία λα καο εκπαίδεη, θη επεηδή θαηαλννύκε όηη ην πεξηβάιινλ σο δεκόζηνο ρώξνο 
θαηέρεη θεληξηθή ζεκαζία ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο δσήο ελόο ηόπνπ, θαινύκε ζε κηα ζπδήηεζε γηα ηελ 
νξγάλσζε ηεο αληίζηαζεο απέλαληη ζ’ απηό ην μεπνύιεκα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αγώλσλ  καο: 

                           

                 ΠΕΜΠΤΗ 2/8 ζηις 19.00 ζηην καηάληυη ROSA NERA  
 
*παξαθνινπζώληαο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην είδακε όηη, ελώ  ν δήκαξρνο βξηζθόηαλ ζε αληηπαξάζεζε κε όινπο    
ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, απηνί πνπ ηνλ ζηήξημαλ δε κίιεζαλ, δελ επηρεηξεκαηνιόγεζαλ θαη ςήθηζαλ ζησπεινί 
θη αθνζησκέλνη ζηνλ αξρεγό ηνπο!  
**βιέπε ραληώηηθα λέα: Τελικά ηι ψηθίζηηκε για ηο ζηραηόπεδο Μαρκοπούλου;  
 (Γηάλλεο Τζνπθάηνο  αξρηηέθησλ- κεραληθόο) 
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