
 

 
Γραφείο Επικοινωνίασ & Δημοςίων Σχζςεων 
Σθλ: 22960 24527 

Μζγαρα,1/ 6/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
τθ χκεςινι  ςυνάντθςθ ςτο Τπουργείο Μετανάςτευςθσ & Αςφλου 
Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ , ςτον κ. Μηταράκη: 

« Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι εμμζνετε ςτα ςχζδιά ςασ κι ζχετε πάρει 
τισ αποφάςεισ ςασ, ςασ δηλϊνω ότι εμείσ διαφωνοφμε κάθετα και θα 
κάνουμε αυτό, που ζκανε πρόςφατα και η Ελλάδα ςτον Εβρο. Θα 
οχυρωθοφμε και δεν θα περάςει οφτε ζνασ μετανάςτησ ςτο Δήμο 
Μεγαρζων. » 

 Συνεδρίαςε τη Δευτζρα  το βράδυ η Επιτροπή Αγϊνα 

 
Δεν είχε το αναμενόμενο κετικό  αποτζλεςμα θ χκεςινι ςυνάντθςθ του 

Δθμάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη και εκπροςϊπων τθσ Βουλισ, τθσ 
Αντιπεριφζρειασ, τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Νζασ Περάμου και των επικεφαλισ των 
Δθμοτικϊν παρατάξεων του Διμου Μεγαρζων με τον Τπουργό Μετανάςτευςθσ και 
Αςφλου κ. Νότη Μηταράκη ςχετικά με το ενδεχόμενο δθμιουργίασ δομισ 
φιλοξενίασ προςφφγων – μεταναςτϊν ςτθ Νζα Πζραμο και παραμζνει ανοικτό το 
κζμα για νζα ςυνάντθςθ και ςυηιτθςθ τθν προςεχι Πζμπτθ, ξανά ςτο Τπουργείο. 



Σο ραντεβοφ που είχε ηθτιςει ο Διμαρχοσ κι είχε κλειςτεί μζςω του 
Βουλευτι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ κ. Βαγγζλη Λιάκου είχε οριςτεί  για τισ 12.00 το 
μεςθμζρι. 

Η ςυηιτθςθ άρχιςε λίγο αργότερα ςτον τζταρτο όροφο του Τπουργείου και 
διιρκεςε ςχεδόν δφο ϊρεσ. 

τθ ςφςκεψθ αυτι ιςαν παρόντεσ ο Τπουργόσ κ. Μηταράκησ με τον 
υπεφκυνο Σφπου του Τπουργείου και δφο ειδικοφσ υμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ του 
Τπουργοφ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ο Αντιπρόεδροσ τθσ 
Βουλισ κ. Θανάςησ Μποφρασ, ο Γραμματζασ τθσ Βουλισ και Βουλευτισ τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ κ. Βαγγζλησ Λιάκοσ και ο Βουλευτισ επίςθσ τθσ Περιφζρειασ 
Αττικισ κ. Γιϊργοσ Κϊτςηρασ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ Δυτικισ Αττικισ κ. Λευτζρησ 
Κοςμόπουλοσ, οι επικεφαλισ των Δθμοτικϊν παρατάξεων κ.κ. Γιϊργοσ 
Κουμπζτςοσ, Γιϊργοσ Μπερδελήσ, Κλεάνθησ Βαρελάσ και Αγγελοσ Μακρυγιάννησ, 
ο Πρόεδροσ του Σοπικοφ υμβουλίου τθσ Κοινότθτασ Νζασ Περάμου κ. Γιάννησ 
Σεβαςτήσ, ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Γιϊργοσ Στρατοφρησ ωσ εκπρόςωποσ τθσ 
Σοπικισ Οργάνωςθσ τθσ Ν.Δ. και ο υπεφκυνοσ του Γραφείου Επικοινωνίασ του 
Διμου και Ειδικόσ υνεργάτθσ του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ κ. 
Γιάννησ Γκίνησ. 

 
 
το ξεκίνθμα τθσ ςυηιτθςθσ ο Υπουργόσ ανζφερε ότι ςτα ςχζδια του 

Τπουργείου είναι θ δθμιουργία δομισ φιλοξενίασ 400 – 500 προςφφγων ςτθ Νζα 
Πζραμο γιατί προςφζρκθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ ο ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ με τα υφιςτάμενα οικιματα και πωσ 
αντιλαμβάνεται τισ αντιρριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ αναφζροντασ χαρακτθριςτικά πωσ “ότι και να μου πείτε το δζχομαι κι 
ζχετε δίκθο, όμωσ εδϊ υπάρχει οξφ εκνικό ηιτθμα αντιμετϊπιςθσ του προςφυγικοφ 
προβλιματοσ το οποίο ςυνίςταται ςε 100.000 πρόςφυγεσ – μετανάςτεσ και πρζπει 
να λθφκοφν αποφάςεισ”. 

Σον λόγο πιρε πρϊτοσ ο Δήμαρχοσ, ο οποίοσ αφοφ επζδωςε φάκελλο με 
όλα τα υποςτθρικτικά ςτοιχεία και το Ψιφιςμα του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτον 
Τπουργό προςπάκθςε να του δϊςει να καταλάβει ότι ο χϊροσ αυτόσ δεν 
προςφζρεται για να γίνει θ ςυγκεκριμζνθ δομι γιατί δίπλα ακριβϊσ είναι 
εγκαταςτάςεισ αποκθκϊν πετρελαίου, το Κζντρο Ειδικϊν Καταδρομϊν, αποκικεσ 
πυρομαχικϊν, κεντρικόσ αγωγόσ μεταφοράσ φυςικοφ αερίου, κοντά ςε οικιςμό με 
Ρομά και μζςα ςε δαςικι περιοχι και κυρίωσ  ςε περιοχι που υπάρχουν πολλζσ 
κατοικίεσ μονίμων κατοίκων. 

Πρόςκεςε δε ότι θ άκριτθ αυτι επιλογι με τθν δικαιολογία ότι αυτόσ ο 
χϊροσ επελζγθ διότι τον προςφζρει θ Εκκλθςία είναι λανκαςμζνθ επιλογι και άδικθ 
διότι ςτθν περιοχι του Διμου Μεγαρζων υπάρχουν ςιμερα τρείσ με πζντε χιλιάδεσ 
πολίτεσ τρίτων χωρϊν Πακιςτανοί, Ινδοί άλλοι νόμιμοι κι άλλοι παράνομοι πλιν 
όμωσ θ περιοχι του Διμου Μεγαρζων είναι υπερκορεςμζνθ κι ζχει καλφψει υπερ 
του δζοντοσ τθν όποια υποχρζωςθ ςτθν πολιτεία που κζλει να ςτεγάςει τουσ 
μετανάςτεσ αναλογικά ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ κι αξίωςε τζλοσ από τον Τπουργό να 
βρεί αλλοφ άλλον διακζςιμο χϊρο πζρα κι ζξω από τα όρια του Διμου Μεγαρζων. 

 
 



Η κζςθ αυτι του Δθμάρχου ενιςχφκθκε ςθμαντικά από τθν τοποκζτθςθ του 
Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. Λευτζρθ Κοςμόπουλου ο οποίοσ επεςιμανε 
τουσ υπαρκτοφσ κινδφνουσ από κάποιο ατφχθμα ι τρομοκρατικι ενζργεια ςτισ 
παρακείμενεσ εγκαταςτάςεισ των Ελλθνικϊν Πετρελαίων τονίηοντασ ότι θ Δυτικι 
Αττικι αντιμετωπίηεται ωσ θ πίςω αυλι τθσ Ακινασ και ςε κάκε περίπτωςθ θ 
επιλογι του χϊρου τθσ 75 ΜΕ ςτθ Νζα Πζραμο δεν γίνεται δεκτι, αςυηθτθτί. 

Σθν ίδια υποςτθρικτικι ςτο Διμο κζςθ ζλαβαν όλοι οι επικεφαλισ των 
Δθμοτικϊν παρατάξεων και ο Πρόεδροσ του τοπικοφ υμβουλίου τθσ Κοινότθτασ  
Νζασ Περάμου κ. Γιάννθσ εβαςτισ. 

Κακαρι κζςθ κατά τθσ δθμιουργίασ δομισ φιλοξενίασ προςφφγων – 
μεταναςτϊν ςτθ Νζα Πζραμο ι ςε άλλο ςθμείο του Διμου Μεγαρζων πιραν τόςο ο 
Αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ κ. Θανάςησ Μποφρασ όςο και οι δφο Βουλευτζσ 
Βαγγζλησ Λιάκοσ και Γιϊργοσ Κϊτςηρασ. 

Ο Τπουργόσ αφοφ άκουςε όλουσ τουσ παριςταμζνουσ, που ςυμμετείχαν ςτο 
τραπζηι τθσ ςυηιτθςθσ ηιτθςε να του υποδειχκοφν άλλοι χϊροι  ςτθ Δυτικι Αττικι, 
ςε άλλθ ςυνάντθςθ εντόσ τθσ εβδομάδοσ ςτο Τπουργείο αλλιϊσ κα επιμείνει ςτθν 
αρχικι του κζςθ.  

ε αυτι τθν τοποκζτθςθ του Τπουργοφ όλοι αντιτάχκθκαν και κλείνοντασ τθ 
ςυηιτθςθ ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε: 

« Επειδι αντιλαμβάνομαι Κφριε Τπουργζ ότι ζχετε πάρει χωρίσ καμία 
διαβοφλευςθ τθσ αποφάςεισ ςασ, ςασ λζω ότι όλοι εμείσ διαφωνοφμε κάκετα  με τα 
ςχζδιά ςασ, κα βρεκοφμε απζναντι και κα κάνουμε αυτό, που ζκανε το τελευταίο 
διάςτθμα θ Ελλάδα μασ ςτον Εβρο. Θα οχυρωκοφμε και δεν κα περάςει οφτε ζνασ 
μετανάςτθσ ςτθν περιοχι του Διμου Μεγαρζων. Θα πάμε ςε πόλεμο.» 

Μετά τθν ςυνάντθςθ ςτθν είςοδο του Τπουργείου όλοι προζβθςαν ςε 
δθλϊςεισ ςτα ΜΜΕ τονίηοντασ ότι ΕΙΜΑΣΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΑΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΟΤΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΟΤΜΕ. 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε κατά την ζξοδό του 
από την ςφςκεψη τα εξήσ: 
« Σα κελύκαηα δελ είλαη αηζηόδνμα. Παξά ηα όζα ππνζηεξίμακε ν Τπνπξγόο δελ 

αληαπνθξίζεθε ζεηηθά. Θα ην παιέςνπκε όκσο όινη ελσκέλνη θαη ηειηθά ζα 

δηθαησζνύκε. Σελ Πέκπηε 4 Ινπλίνπ ώξα 14.00 ζα γίλεη λέα ζπλάληεζε κε ηνλ θ. 

Μεηαξάθε θαη κέρξη ηόηε ειπίδσ λα έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα.» 

Εξ άλλος με ανάπηηζή ηος ζηον πποζωπικό ηος λογαπιαζμό ο κ 

Σηαμούληρ ζηο facebook απγά ηο απόγεςμα ηηρ Δεςηέπαρ 1
ηρ

 Ιοςνίος δήλωζε: 

« Απόςε ζηηο 20:00 ζα γήλεη ε πξσ́ηε  ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο  αγώλα, γηα λα 

νξγαλώζνπκε όινη καδί, δηνίθεζε ηνπ δήκνπ , επηηξνπή αγώλα θαη πνιίηεο , ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο, πνπ ζα θάλνπκε γηα λα απνηξέςνπκε ηε δεκηνπξγήα  δνκήο 

κεηαλαζηώλ - πξνζθύγσλ, πνπ ζρεδηάδεηαη από ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο γηα ηε 

Νέα Πέξακν. Δήλωζα ξεκάθαπα ζήμεπα πωρ αν δεν παλέψοςμε όλοι μαζί, οι 

πιθανόηηηερ να νικήζοςμε μειώνονηαι.» 

 

 

 

 



Δλ ησ κεηαμύ ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα ρζέο ην βξάδπ ε ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

κε Πξόεδξν ηνλ Αληηδήκαξρν θαη πξώελ Γήκαξρν Νέαο Πεξάκνπ θ. ηαύξν Φσηίνπ 

ηνπ Νηθνιάνπ θαη κέιε ηνλ θ. Γηάλλε εβαζηή, Πξόεδξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Νέαο Πεξάκνπ, ηελ θ. Γθνζδή Υξπζή, Πξόεδξν ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο ελόηεηαο ησλ Μεγάξσλ, ηνλ θ. Βαξειά Κιεάλζε, ηνλ θ. Φσηίνπ ηαύξν 

ηνπ Κσλ/λνπ Αληηδήκαξρν Νέαο Πεξάκνπ, ηνλ θ. Αγγειν Μαθξπγηάλλε, ηνλ θ. 

Γηάλλε Πνκόλε, ηνλ θ. Παλαγηώηε Παξαζθεπά, ηνλ θ. Υξήζην Γθίλε, ηνλ θ. Γεκήηξε 

Γάιια, ηνλ θ. πύξν Κνπληεκάλε, ηνλ θ. πύξν Γαξπθάιιε, θαη ηνλ θ. Νηθόιαν 

Υαιόθηε. 

Να ζεκεησζεί όηη ν Γήκαξρνο θαη νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ 

ην πξστ ηεο Γεπηέξαο 1
εο

 Ινπλίνπ, ώξα 10.00 επηζθέθζεθαλ θαη είραλ ζπδήηεζε κε 

ηνλ εβαζκηώηαηνλ Μεηξνπνιίηελ Μεγάξσλ & αιακίλνο θ.θ. Κωνζηανηίνον, ν 

νπνίνο δήισζε νκόζπκε ζπκπαξάζηαζε ζηνλ αγώλα ηνπ Γήκνπ θαη ηάζζεηαη 

αλεπηθύιαθηα θαηά  ηεο δεκηνπξγίαο δνκήο θηινμελίαο πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ 

εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

Με απόθαζε εμ άιινπ ηεο Επιηποπήρ αγώνα ηελ Σεηάξηε 3 Ινπλίνπ, ώξα 8 

ην βξάδπ ζα γίλεη ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ζηελ Πιαηεία Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο Νέαο 

Πεξάκνπ θαη πξνζθαινύληαη όινη νη ζπκπνιίηεο λα δώζνπλ ην δπλακηθό ηνπο παξώλ.  

 

 

 
 



 

 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων Σχζςεων 


