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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΟΙ ΡΑΣΙΣΙΚΕ ΚΟΡΩΝΕ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΡΕΒΛΩΗ ΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΚΟ 

ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Επειδι ζχει γίνει κάποιοσ κόρυβοσ το τελευταίο χρονικό διάςτθμα, ςχετικά 

με ζνα Πρόγραμμα που αφορά τουσ ΡΟΜΑ του Διμου και ΜΟΝΟ, είναι ανάγκθ 

να λεχκοφν κάποιεσ αλικειεσ και οι ζχοντεσ νοφν και κρίςθ είναι ςίγουρο, ότι κα 

βγάλουν τα ςωςτά ςυμπεράςματα. 

Σα χριματα δίδονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποκλειςτικά για τουσ ΡΟΜΑ. 

Εάν δεν διατεκοφν γι’ αυτοφσ κα επιςτραφοφν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, επομζνωσ 

κα χάςει και θ Σοπικι Οικονομία. 

Σα χριματα αυτά κα διατεκοφν για βελτίωςθ των ςυνκθκϊν Τγιεινισ, για 

τθν αφξθςθ νόμιμθσ απαςχόλθςθσ, για τθν αφξθςθ του αρικμοφ των παιδιϊν που 

πθγαίνουν χολείο, για βελτίωςθ των υποδομϊν και κοινοχριςτων χϊρων και για 

να μειωκοφν τα παραπιγματα ςτθν περιοχι. 

Σο Πρόγραμμα αυτό αφορά τουσ Ρομά, που είναι δθμότεσ Μεγάρων, 

αποκλειςτικά και ΜΟΝΟ και θ τωρινι Διοίκθςθ ζχει αποκτιςει τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία και τθν δυνατότθτα, για να ελζγχει ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι 

δθμότεσ Μεγάρων. 

Πρζπει δε να ςθμειωκεί, ότι τουσ Ρομά δεν τουσ ζφερε από αλλοφ, οφτε 

τουσ ζκανε δθμότεσ Μεγάρων θ τωρινι Διοίκθςθ. Άλλοι είναι αυτοί, που τουσ 

ζφεραν (για να μθν ποφμε και γι’ αυτοφσ, που κζλανε πρόςφατα να φζρουν κι 

άλλουσ) και που τουσ ζκαναν δθμότεσ, όπωσ άλλοι είναι αυτοί, που τουσ 

«χάΪδευαν» και τουσ χρθςιμοποιοφςαν για ψθφοφόρουσ με τα γνωςτά «κόλπα», 

με αποτζλεςμα να φκάςουμε ςτθν ςθμερινι δφςκολθ κατάςταςθ. 

Όςον αφορά τθν επιδότθςθ του Ενοικίου αυτό το κζμα κα προχωριςει 

ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΟΣΑΝ θ τοπικι κοινωνία το κελιςει. Εάν θ τοπικι κοινωνία 

δεν το κζλει ΔΕΝ κα προχωριςει. Θα προχωριςουν όμωσ τα υπόλοιπα προσ 



όφελοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ τοπικισ οικονομίασ, αφοφ κα «πζςουν» 

χριματα ςτθν αγορά. 

Είναι γεγονόσ αναμφιςβιτθτο, πωσ θ κατάςταςθ που επικρατεί τϊρα δεν 

είναι καλι. Τπάρχουν πάρα πολλά προβλιματα, τα οποία επθρεάηουν τθν ηωι 

των πολιτϊν. 

Όςο παραμζνει όμωσ ζτςι θ κατάςταςθ τα προβλιματα 

πολλαπλαςιάηονται και οδθγοφμαςτε προσ τα χειρότερα. Επομζνωσ κάτι πρζπει 

να γίνει, για να πάμε προσ το καλφτερο. 

Η εκτίμθςθ είναι, πωσ με το υπόψθ Πρόγραμμα, τα ζξοδα του οποίου 

πλθρϊνει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κα βελτιωκεί κατά πολφ θ κατάςταςθ προσ 

όφελοσ των πολιτϊν. 

Εάν κάποιοσ – κάποιοι ζχουν καλφτερεσ προτάςεισ, μποροφν να τισ 

κατακζςουν για να τισ εφαρμόςουμε. Δεν μποροφμε όμωσ να αφιςουμε ςτάςιμθ 

τθν κατάςταςθ για να πθγαίνουμε από το κακό ςτο χειρότερο. 

Και δεν πρζπει να αφιςουμε τουσ καταςτροφολόγουσ  να κινδυνολογοφν 

και να δθλθτθριάηουν τθν τοπικι κοινωνία, χωρίσ να προτείνουν αξιόπιςτεσ και 

εφαρμόςιμεσ λφςεισ, που κα δθμιουργιςουν καλφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των 

πολιτϊν. 
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