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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με θερμή επιστολή του στο Δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, 
 ο Υφυπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής τονίζει: 

« Δηλώνω ότι στηρίζω ολόψυχα το έργο σας και ευελπιστώ στην 
επιτυχία της αποστολής και του οράματός σας» 

 
Επί τη ευκαιρία των Εγκαινίων του πεζόδρομου της Σχολής Πυροβολικού 

στη Νέα Πέραμο, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, έστειλε 
στο Δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, θερμή επιστολή στην οποία 
καταλήγοντας αναφέρει: «Δηλώνω ότι στηρίζω ολόψυχα το έργο σας και 
ευελπιστώ στην επιτυχία της αποστολής και του οράματός σας.» 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 
« Αγαπητέ Στρατηγέ, Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, με ιδιαίτερη χαρά 

επικοινωνώ μαζί σας και σας συγχαίρω για το εξαιρετικό έργο που επιτελείτε σε 
έναν από τους πλέον ιστορικούς Δήμους της Ελλάδας. 

Σε μία ιδιαίτερη περίοδο για τη χώρα, με πιεστικές συνθήκες υγειονομικής 
κρίσης και εθνικά θέματα υπό διαρκή μόχλευση, η κοινωνική συνοχή συνιστά 
βασική προτεραιότητα του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης 
και σε αυτόν τον τομέα η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμων και 
Περιφερειών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας και αναπόσπαστο 
κομμάτι της εθνικής προσπάθειας ανάταξης της χώρας. 

Ο Δήμος σας, φιλοξενεί το Στρατόπεδο «Ταγματάρχη (ΠΒ) Γεωργιάδη 
Θωμά» που είναι χωροθετημένο σε εξέχουσα θέση εντός της παράλιας ζώνης του 
πολεοδομικού ιστού, κείμενο μεταξύ της ακτογραμμής και του κεντρικού οδικού 
άξονα που διασχίζει τη Νέα Πέραμο, εντός του οποίου εδρεύουν η Διεύθυνση 
Πυροβολικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και η Σχολή Πυροβολικού. 

Η ιστορία του Στρατοπέδου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της 
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεγαρέων, καθόσον βρίσκεται στη Νέα Πέραμο για 
75 ολόκληρα χρόνια, ήτοι από την 1η Μαϊου 1946. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία σας σε θέματα χωροταξίας, υποδομών 
– περιβάλλοντος, μετα και την ολοκλήρωση του πεζόδρομου στο παραλιακό 
μέτωπο, θα ήθελα να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωραϊσμού των λοιπών εξωτερικών 
όψεων του Στρατοπέδου, ειδικά δε εκείνης που εφάπτεται στην οδό 28ης 
Οκτωβρίου, με σκοπό να αναδειχθεί αισθητικά, αποτελώντας έτσι ένα κόσμημα για 



την πόλη και ένα επιπλέον παράδειγμα άριστης συνύπαρξης τοπικής κοινωνίας και 
Ενόπλων δυνάμεων. 

Προσδοκώντας στην προσωπική συνδρομή σας για τα παραπάνω, δηλώνω 
ότι στηρίζω ολόψυχα το έργο σας και ευελπιστώ στην επιτυχία της αποστολής και 
του οράματός σας. 

Κλείνοντας θα ήθελα να σας εκφράσω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου, για υγεία 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση Αλκιβιάδης Στεφανής Υφυπουργός, Επίτιμος 
Αρχηγός ΓΕΣ.» 
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