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Προίκα 289 στρ. στο νέο δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη αφήνει ο απερχόμενος δήμαρχος
Διαμαντής Παπαδόπουλος. Η παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά στον ομώνυμο δήμο
αναμένεται να είναι ένα από τα δώρα του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα
των κατοίκων των Δυτικών Συνοικιών μετά και τις έντονες πιέσεις τα τελευταία χρόνια του απερχόμενου δημάρχου
Παύλου Μελά Διαμαντή Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες ο Αντώνης Σαμαράς θα
ανακοινώσει την παραχώρηση 289 στρ. στο δήμο Παύλου Μελά που βρίσκονται στο δυτικό ιστό της πόλης
προκειμένου να μετατραπούν σε πνεύμονα πρασίνου. Όπως ανέφερε ο Διαμαντής Παπαδόπουλος το μνημόνιο
παραχώρησης μεταξύ δήμου και κυβέρνησης έχει ήδη υπογραφεί τόσο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
Δημήτρη Αβραμόπουλο όσο και από τον νέο υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και τις επόμενες μέρες
παίρνει το δρόμο προς το τυπογραφείο. «Μετά από 15 ολόκληρα χρόνια προσπαθειών και αγώνων μαζί με τους
κατοίκους οι Δυτικές Συνοικίες διακαιώνονται. Είναι το τέλος μιας μακριάς ιστορίας που μας κούρασε, αλλά
πλέον είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο, όχι μόνο για το δήμο μας και τις Δυτικές Συνοικίες αλλά για όλη την
πόλη. Δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια η Αθήνα μας ξέχασε. Για μένα προσωπικά η απόδοση του
στρατοπέδου στους κατοίκους αποτέλεσε στοίχημα ζωής. Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν την ανάπλαση
του στρατοπέδου και πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την σχολή Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ έχουν ωριμάσει
και μπορούν να ενταχθούν στην νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινά. Εξάλλου η ίδια η γενική γραμματέας
του υπουργείο Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δεσμεύθηκε ότι θα συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου να αναστηλωθούν
τα ιστορικά μνημεία που περιβάλουν το στρατόπεδο μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα» σημείωσε στον ΑτΚο
Διαμαντής Παπαδόπουλος.
Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο, παραχωρείται κατά χρήση για 49 χρόνια στο δήμο Παύλου Μελά το ομώνυμο
στρατόπεδο έκτασης 289 στρεμμάτων, στους χώρους του οποίου και θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο
μητροπολιτικό πάρκο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα υπάρχοντα κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα - στο
δεξί κομμάτι του στρατοπέδου - θα συντηρηθούν με ευθύνη του Δήμου και σε συνεργασία με την αρμόδια
υπηρεσία νεωτέρων μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.
Το μεσαίο κομμάτι του στρατοπέδου, σύμφωνα με τις μελέτες, σχεδιάζεται ως Μεσογειακός Βοτανικός Κήπος.
Στην κυριότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα παραμείνουν 25 πολεοδομημένα στρέμματα, ενώ 8 στρέμματα
θα παραχωρηθούν στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
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