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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποςτομωτική απάντηςη του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη
ςτον πρώην Δήμαρχο κ. Γιάννη Μαρινάκη για το θέμα
του ΧΥΤΥ ςτα λατομεία Σταμέλου, ςτα Μέγαρα.
ρεηηθά κε ην ζόξπβν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηελ αληηπνιίηεπζε, ε νπνία κόλν
ζόξπβν θάλεη, κε γλσξίδνληαο αζθαιώο, όηη ην θαιό δελ θάλεη ζόξπβν, αιιά ν ζόξπβνο
θάλεη θαθό γηα ηελ δήζελ δεκηνπξγία ΥΤΣΤ ζηα ιαηνκεία ηακέινπ ζηα Μέγαξα, ν
Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Γξεγόξεο ηακνύιεο δίλεη απνζηνκσηηθή απάληεζε ζηνλ πξώελ
Γήκαξρν θ. Ισάλλε Μαξηλάθε, ε νπνία έρεη σο εμήο :
« Οι Γκαιμπελίζηικες μέθοδοι ηοσ κ. Μαρινάκη``
Δίλαη γλσζηόλ ηνηο πάζη, όηη ν θ. Μαξηλάθεο, ζπρλά- ππθλά ρξεζηκνπνηεί
γθαηκπειίζηηθεο κεζόδνπο θαηά ησλ αληηπάισλ ηνπ. Γειαδή ιέγεη ςέκαηα ζπρλά,
ζθεπηόκελνο όηη όζν κεγαιύηεξα ηόζν θαιύηεξα θαη ξίρλε ξίρλε ιάζπε, ζην ηέινο θάηη ζα
κείλεη.
Γπζηπρώο όκσο γηα ηνλ θ. Μαξηλάθε, έρεη κείλεη 80 ρξόληα πίζσ. Σόηε έπηαλαλ απηά
ηα θόιπα, ζήκεξα όκσο όρη. Καη αθόκα ρεηξόηεξα γ` απηόλ, πνπ δελ έρεη αθόκα θαηαλνήζεη,
πσο ην ςέκα έρεη θνληά πόδηα θαη πσο ζην γπαιί δελ θνιιάεη ε ιάζπε.
Καη πσο κπνξεί θαλείο, λα πάξεη ζηα ζνβαξά απηόλ ηνλ άλζξσπν, όηαλ γξάθεη :
«Απνδεηθλύεηαη όηη ν θ. ηακνύιεο, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζπδεηήζεηο κε ζηειέρε ηνπ ΔΓΝΑ
γηα ηελ θαηαζθεπή ΜΔΒΑ ζηα Μέγαξα θαη δελ έρεη ελεκεξώζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην!»
(Δθεκεξίδα ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΜΔΓΑΡΩΝ, ζει 4, 27 Οθησβξίνπ 2018).
Γξάθεη κε άιια ιόγηα, όηη ν Γήκαξρνο ελεξγεί ελ αγλνία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,
ελώ ππάξρεη ζρεδόλ νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ( πιελ θ. Υνξνδάλε),
δειαδή έτεη υεθίζεη θαη ο ίδηος ο θ. Μαρηλάθες, γηα δεκηνπξγία ΜΔΒΑ (Μνλάδα
Δπεμεξγαζίαο ΒηνΑπνβιήησλ) ζηα Μέγαξα θαη εμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηα
πεξαηηέξσ.(Απόθαζε 119/ 11-9-2015).
Με άιια ιόγηα ν θ. Μαξηλάθεο έρεη ςεθίζεη ηελ δεκηνπξγία ΜΔΒΑ ζηα Μέγαξα,
έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν, λα έξζεη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνλ ΔΓΝΑ θαη κεηά ηνλ
θαηεγνξεί, επεηδή ζπδεηάεη γηα ην ζέκα απηό.
Τη λα σποζέζεη θαλείς;
Ο παξαινγηζκόο ζε όιν ηνπ ην κεγαιείν;

Δελ γλφρίδεη ηη υεθίδεη; (πνιύ πηζαλόλ γη` απηό θαη θαηάληεζε ην Γήκν εθεί, πνπ
ηνλ άθεζε επί Γεκαξρίαο ηνπ).

Το γλώρηδε θαη ηο έγραυε ελ γλώζεη ηοσ, γηα ην ηεξάζηην απηό ςέκα; (Δπίζεο πνιύ
πηζαλόλ, αθνύ είλαη γλσζηή ε ηαθηηθή ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ςέκαηα σο πνιηηηθή πξάμε,
εθαξκόδνληαο ηαθηηθή Γθαίκπειο, ε νπνία όκσο είλαη πιένλ παξσρεκέλε θαη μεπεξαζκέλε).
Απ` απηό ην γεγνλόο θαηαιαβαίλεη θαλείο θαη όια ηα ππόινηπα, πνπ ιέεη γηα ηνλ
ΥΤΣΤ. Καη δπζηπρώο, απηόλ ηνλ άλζξσπν αθνινπζεί θαηά πόδαο θαη ν άιινηε ζνβαξόο
πνιηηηθόο θ. Μπεξδειήο Γηώξγνο, εθιηπαξώληαο ίζσο, γηα ην τρίζκα από ηε Νέα
Γεκνθξαηία.
Ο θ. Μαξηλάθεο θξίλνληαο εμ` ηδίσλ ηα αιιόηξηα, λνκίδεη πσο όινη είλαη ζαλ θη
απηόλ, πνπ έζηεηιε έγγξαθν ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο θαη δεηνύζε λα
ζηείινπλ ηνπο ηζηγγάλνπο ηνπ Υαιαλδξίνπ ζηα Μέγαξα ή πνπ έγξαςε, πσο δελ έρεη
αληίξξεζε, λα γίλεη ρώξνο ηρζπνθαιιηεξγεηώλ ε πεξηνρή ηεο Καθηάο θάιαο.
Καη ζαθέζηαηα δελ πξέπεη, λα μερλάεη θαλείο, όηη επί Γηνίθεζεο θ. Μαξηλάθε, έγηλαλ ηα εμήο
ηξαγηθά γηα ην Γήκν καο, ηα νπνία ζαθέζηαηα είλαη πξόζθαηα θαη όινη νη πνιίηεο ηα
ζπκνύληαη:
-

-

Έθπγε ε Δθνξία.
Λεηηνύξγεζαλ ηα πιεπξηθά δηόδηα ζηελ Πάρε θαη ζηε Νέα Πέξακν.
Έγηλε ΦΔΚ ε απόθαζε γηα δεκηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ ζηελ Πάρε (2011).
Έθπγε ην Γξαθείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Έγηλε ε ρσξνζέηεζε γηα ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ζηήζεθαλ νη θισβνί.
Ελώ επί δηοίθεζες Σηακούιε δελ θαηάθεραλ, λα επηβάιοσλ θάηη άζτεκο θαη
επηβιαβές γηα ηο Δήκο, παρόηη ηο προζπάζεζαλ ποιύ, αιιά ε αληίδραζε, ε
κεζόδεσζε θαη οη θαηάιιειοη θάζε θορά τεηρηζκοί ηες Δηοίθεζες Σηακούιε,
θαηόρζφζαλ λα ηο αποηρέυοσλ.
Πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ Οξπρεία Βσμίηε, ρσξίο απνηέιεζκα.
Πξνζπάζεζαλ λα θιείζνπλ Αζηπλνκηθά Σκήκαηα, ρσξίο απνηέιεζκα.
Πξνζπάζεζαλ λα θιείζνπλ ην Γξαθείν ΔΛΣΑ ηεο Νέαο Πεξάκνπ, ρσξίο
απνηέιεζκα.

Απελαληίαο επί Γηνίθεζεο ηακνύιε :
-

Ήξζε Κηλεηή Αζηπλνκηθή Μνλάδα (Κ.Α.Μ).
Κάλνπλ δξάζεηο νη Οκάδεο Πξόιεςεο θαη Καηαζηνιήο Δγθιεκάησλ (Ο.Π.Κ.Δ).
Ήξζαλ ηα πλεξγεία Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Αηηηθήο ζηνλ ρώξν ηνπ ΚΣΔΟ.
Σκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ ζα έρεη πιένλ έδξα ηα Μέγαξα.
Λεηηνπξγεί γηα πξώηε θνξά ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ) γηα όζνπο δελ
έρνπλ θαηαθέξεη λα πάξνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ.
Λεηηνπξγεί ν ζεζκόο ησλ Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο (ΚΓΑΠ).

Καηά ηνλ ίδην απνηειεζκαηηθό ηξόπν, ζα αληηκεησπηζηεί θαη ην ζέκα ΥΤΣΤ.
Δμάιινπ απηή ε Γηνίθεζε γλσξίδεη, πώο λα αληηκεησπίζεη ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη
ην έρεη απνδείμεη κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα αιιά θαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζενκεληώλ
όπσο ηηο πιεκύξεο θαη ηελ ηεξάζηηα ππξθαγηά ηεο Κηλέηαο.»
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