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Δηλώσεις κατά την επίσκεψη στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μετά τα εγκαίνια της 79ης ΔΕΘ, επισκέφθηκε το
στρατόπεδο «Παύλος Μελάς», όπου έχει παραχωρηθεί για την αξιοποίησή του σε ελεύθερο
χώρο στον Δήμο Παύλου Μελά. Στον χώρο τον υποδέχθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβας και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, κ. Δημήτρης
Δεμουρτζίδης. Κατά την επίσκεψη, έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως: κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας
καλωσορίσω στην Εσπερία Θεσσαλονίκη. Στα δυτικά της πόλης, καθώς διασχίσετε τον ιστορικό
δρόμο της οδού Λαγκαδά, το δρόμο που διέσχισε ο Απόστολος Παύλος για να μπει στη
Θεσσαλονίκη, για να κηρύξει την ενότητα, την ελευθερία, την αγάπη και την ισότητα των
ανθρώπων.
Α. Σαμαράς: Άλλωστε είχε γράψει δύο επιστολές για εσάς.
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως: Προς Θεσσαλονικείς Α και Β. Θα ήθελα,
εξ ονόματος αυτού του Λαού του Θεού, που σήμερα δοκιμάζεται, να σας ευχαριστήσω που
κάνατε την υπέρβασή σας, παρ’ όλο τον κόπο της ημέρας, να βγείτε «εκτός των τειχών», για
να μπείτε στην καρδιά της πόλης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στον τόπο που έχει το νεότερο
πληθυσμό στατιστικά στη χώρα μας. Ο τόπος των νέων ανθρώπων και των ανθρώπων που
δοκιμάζονται. Των ανέργων και των ανθρώπων που προσδοκούν την «Ανάστασή» τους. Μετά
από κόπο και πολύ αγώνα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι υπηρεσίες της Πολιτείας, η τοπική
Εκκλησία φτάνει στην ευχάριστη στιγμή να υποδέχεται των Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος
προ ολίγου, ανήγγειλε με τον πιο επίσημο τρόπο την παραχώρηση του στρατοπέδου «Παύλου
Μελά», τον ιστορικό αυτό τόπο, τον τόπο που για εμάς σηματοδοτεί ανάπτυξη, αναβάθμιση του
περιβάλλοντος, την ελευθερία να συναντηθούμε, μια και δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, και
σημαίνει την απαρχή της αποδέσμευσης και άλλων χώρων για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία
αναμένει τη δικαίωσή της.
Σας ευχαριστώ γιατί, στην ομιλία σας προ ολίγου, ομιλήσατε για τη συνέχιση των έργων
υποδομών, που χρόνια περίμεναν οι άνθρωποι που κατοικούν στα Δυτικά, και είναι η συνέχιση
των έργων των ανισόπεδων κόμβων όπως έπρεπε αυτοί να είχαν γίνει, μετά τη διάνοιξη της
Περιφερειακής Οδού, μια και η διάνοιξη ταξικά σταμάτησε στον Άγιο Παύλο, γιατί εδώ πάντοτε
τελείωναν τα χρήματα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι η παρουσία σας, οι άξιοι συνεργάτες που θα ήθελα να τους ευχαριστήσω,
τόσο στο γραφείο σας, συμπατριώτες μας, τόσο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δικοί σας
συνεργάτες, βοήθησαν πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτήν την ευλογημένη στιγμή για εμάς,
που την περιμένουν η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι άνθρωποί μας που δοκιμάζονται.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ο αγώνας συνεχίζεται γιατί μέσα στα χαλάσματα και την
εγκατάλειψη πρέπει να στήσουμε τον τόπο. Ενότητα, δουλειά και αγάπη για να χαρούμε όλοι
τη δική μας «Ανάσταση».
Θέλω να σας πω για αυτόν το λαό, ότι είναι σπουδαίος, ότι είναι όμορφος λαός. Είναι ταπεινοί
και αρχοντάδες ταυτόχρονα. Πονεμένοι Μικρασιάτες από την Ανατολή με θύμησες, με μνήμες
και η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά να μνημονεύει και να θυμάται. Αλλά η μνημοσύνη
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ενεργοποιείται από την αγάπη. Ό,τι αγαπάμε θυμόμαστε. Πρέπει να αγαπήσουμε τον τόπο, να
θυμηθούμε, να δουλέψουμε για να τον αναστήσουμε.
Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.

Δήμαρχος Παύλου Μελά: κ. Πρόεδρε, αν και ο Σεβασμιότατος τα είπε όλα, θα ήθελα και εγώ
εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου να σας καλωσορίσω στην πόλη μας, να σας καλωσορίσω
στο Δήμο Παύλου Μελά, στην καρδιά των Δυτικών Συνοικιών. Μίας περιοχής που ταλανίζεται
από πολλά προβλήματα, κοινωνικά, οικονομικά – εργατόκοσμος είναι η πλειοψηφία των
κατοίκων μας. Μίας περιοχής που ταλανίζεται από περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι διέξοδο αποτελεί η απόδοση των ελεύθερων χώρων του
στρατοπέδου και η αξιοποίησή τους ως Μητροπολιτικά Πάρκα, χώροι πρασίνου, πολιτισμού,
αθλητισμού.
Το ιστορικό στρατόπεδο που βρισκόμαστε σήμερα, του «Παύλου Μελά», ήταν πάγιο αίτημα των
κατοίκων της Σταυρούπολης και της ευρύτερης περιοχής, να αποδοθεί στην Τοπική Κοινωνία.
Η παραχώρηση, όπως είπατε και εσείς, ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Εμείς προσβλέπουμε στη συνδρομή σας, ώστε να το αξιοποιήσουμε στο σχεδιασμό που είπα και
προηγουμένως.
Καλωσορίσατε και να είστε καλά.

Α. Σαμαράς: Δήμαρχε, πρώτον να πω τα συγχαρητήριά μου για τον αγώνα που έκανες και εσύ
και οι προκάτοχοί σου για να φτάσουμε εδώ. Για να συνειδητοποιήσει η Πολιτεία την ανάγκη.
Να πω, όμως, και εγώ κάτι για τον Σεβασμιότατο. Ότι η αγάπη την οποία είπε ως μέσο
έκφρασης βοήθειας προς εκείνους που είναι πιο απελπισμένοι, ήταν κάτι που εμένα μου
αποτυπώθηκε μέσα μου βαθιά, όταν προ 3 ετών τον γνώρισα στο γραφείο του. Τότε μου είπε
για αυτήν την πίκρα που επικρατούσε εδώ στην περιοχή. Και για την παραμελημένη περιοχή
της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και από τότε μου έχει μείνει. Όταν ήρθαν και μου μίλησαν για
αυτό, εσάς θυμήθηκα. Ειλικρινά, θέλω να το πω δημόσια, μας είχατε προκαλέσει πολύ μεγάλη
συγκίνηση τότε.
Χαίρομαι γιατί κάθε περιοχή με τέτοια στρατόπεδα, με τέτοιους χώρους ελεύθερους,
δημόσιους, εντός κατοικημένης ζώνης, που ανήκουν στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, είναι
πάρα πολύ σωστό να αποδίδεται στον Δήμο, να αποδίδεται σε εκείνους οι οποίοι μπορούν να
κάνουν αυτό που λέμε τώρα, με τη βοήθεια του Κράτους. Δηλαδή, σύγχρονο κέντρο άθλησης,
πολιτισμού, αναψυχής, αυτά τα οποία πραγματικά λείπουν. Και αυτές οι ανάσες ζωής, είναι
αυτές που τελικά κάνουν και τη διαφορά. Και μπορεί και αυτός που είναι από την εργατούπολη
και αγωνίζεται όλη μέρα για το μεροκάματο, να πει ότι κάτι αφήνει καλύτερο στα παιδιά του.
Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Και πάλι σας ευχαριστώ για αυτές τις θύμησες και συγχαίρω και τον
Δήμαρχο για την αγάπη που έχει για την πόλη του.
Να είστε καλά.
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