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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για άλλθ μία φορά εξετζκθ ανεπανόρκωτα  
θ αξιωματικι αντιπολίτευςθ 

 και ο αρχθγόσ τθσ  
 

Για άλλθ μία φορά Δθμοτικοί Σφμβουλοι τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ και 
ο αρχθγόσ  τθσ εξετζκθςαν ανεπανόρκωτα κι αυτό ζγινε ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όχι όλοι, μόνον οι πζντε (Γεϊργιοσ Κουμπζτςοσ, 
Γεϊργιοσ Στρατοφρθσ, Αναςτάςιοσ Καλλιάσ, Κοροβζςθ Αδαμαντία και Παναγιϊτθσ 
Παραςκευάσ). 

Συγκεκριμζνα υπιρχε ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ τακτικισ ςυνεδρίαςθσ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, που ζγινε με τθλεδιάςκεψθ τθν 27θ Νοεμβρίου, προσ 
ςυηιτθςθ και λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ  κζμα “αναδοχισ  χρζουσ τθσ υπό 
εκκακάριςθ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Μεγάρων (ΔΕΥΑΜ) 
προσ τθν ΕΥΔΑΠ” από το Διμο, με ςκοπό να εξωφλθκεί θ οφειλι ποςοφ 
3.328.305,99 Ευρϊ τθσ ΔΕΥΑΜ με αντίςτοιχθ επιχοριγθςθ του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν προσ τον Διμο. 

 Με άλλα λόγια θ ουςία τθσ απόφαςθσ ιταν, πωσ με κετικι ψιφο του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου  ο Διμοσ κα λάβει ωσ επιχοριγθςθ, δθλαδι ωσ δϊρο, από 
το Υπουργείο το ποςό των 3.328.305,99  ευρϊ! 

Εκ των 30 παρόντων Δθμοτικϊν Συμβοφλων οι 25 τοποκετικθκαν και 
ψιφιςαν κετικά τθν ειςιγθςθ του Δθμάρχου και οι πζντε τθσ παράταξθσ ςτθν οποία 
τϊρα θγείται ο κ. Κουμπζτςοσ,  μειοψιφιςαν, δθλαδι να μθν αναλάβει ο Διμοσ τθν 
δωρεάν  επιχοριγθςθ τθσ πολιτείασ  με το ποςό των 3.328.305,99 Ευρϊ, 
προςδοκϊντασ προφανϊσ το χρζοσ αυτό να χρεωκεί ςτθν πλάτθ τθσ Διοίκθςθσ του 
Διμου και του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ. Δθλαδι να καταςτραφεί 
ο Διμοσ προκειμζνου να πλθγεί θ Διοίκθςθ Σταμοφλθ. 

Απόντεσ ςε αυτό το κζμα ιταν οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι κ.κ. Κϊςτασ 
Πανταηισ, Θωμάσ Κεφαλόπουλοσ και Αντϊνθσ Χοροηάνθσ. 

Και μάλιςτα ενϊ ςε κάκε κζμα που αντιτίκενται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο οι 
υπόψθ Δθμοτικοί Σφμβουλοι για κζματα δευτερεφουςασ ςθμαςίασ απαιτοφν να 
υπαγορεφςουν και να διατυπϊςουν  λόγουσ μειοψθφίασ ςε αυτό το κζμα οι πζντε 
δεν βρικαν να ψελίςουν οφτε μία κουβζντα. 
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Και φυςικά τι να ποφν; Ότι δεν τουσ νοιάηει; Ότι δεν ενδιαφζρονται για τθν 
οικονομικι κατάςταςθ του Διμου; Ότι το ζκαναν από γινάτι; Από μικροκομματικό 
μζνοσ; Από κακία; Ότι δεν το κεϊρθςαν τόςο ςοβαρό κζμα; Ότι είπαν ΟΧΙ ζτςι  
απλά για να αντιπολιτευκοφν τον Διμαρχο;  

 
Ότι και να υποκζςει κανείσ το ςυμπζραςμα είναι ζνα, ότι με αυτι τουσ τθν 

πράξθ ζδειξαν, πωσ δεν ενδιαφζρονται για το καλό του Διμου και για τα 
ςυμφζροντα των πολιτϊν,  αλλά τουσ νοιάηει μόνο,  πϊσ κα ςτριμϊξουν τον 
Διμαρχο!!! 

Είναι ςίγουρο, ότι κα βγοφν να επιτεκοφν ςτο Γραφείο επικοινωνίασ του 
Διμου, για τθ δθμοςιοποίθςθ του ατοπιματόσ τουσ και οφτε τϊρα κα βροφν το 
κάρροσ να παραδεχκοφν το λάκοσ τουσ  και να ηθτιςουν μία ςυγγνϊμθ. 

Σε αντίκεςθ με τουσ παραπάνω  ςε αυτι τθ ςυνεδρίαςθ ζδειξαν με τθ ςτάςθ 
τουσ και με τθν κετικι ψιφο τουσ υπευκυνότθτα και ςοβαρότθτα μακριά από 
φτθνι αντιπολίτευςθ και τακτικιςμό,   οι επικεφαλισ των παρατάξεων  Κλεάνκθσ 
Βαρελάσ, Γιϊργοσ Μπερδελισ και Αγγελοσ Μακρυγιάννθσ. Τα ςωςτά πρζπει να 
λζγονται. 
    Οι πολίτεσ πάντα αξιολογοφν και χειροκροτοφν τθν υπζρβαςθ και τθν ςωςτι 
κζςθ και ςτάςθ των Δθμοτικϊν Συμβοφλων ςε κζματα, που χρειάηεται να 
υποςτθριχκοφν οι προςπάκειεσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου πζρα από ςκοπιμότθτεσ  
και μικροπολιτικι και πάντα καταγγζλουν αποδοκιμάηουν και καταδικάηουν 
εκείνουσ, οι οποίοι με τισ ενζργειζσ τουσ αποδεικνφονται μικρότεροι των 
περιςτάςεων υπολογίηοντασ ςε πρόςκαιρα πολιτικά οφζλθ, για το δικό τουσ 
πολιτικό μζλλον και το μζλλον τθσ παράταξισ τουσ αδιαφορϊντασ για τα 
ςυμφζροντα των πολιτϊν και του Διμου. 
  Αυτι τθν εποχι, που ηοφμε πρωτόγνωρεσ καταςτάςεισ με τθν πανδθμία και 

όλεσ τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ, που υφίςτανται οι πολίτεσ, χρειάηεται ςφμπνοια, 

ομοψυχία, ενότθτα και πνεφμα ειλικρινοφσ ςυνεργαςίασ για να αντιμετωπιςτοφν τα 

ςοβαρά προβλιματα ςε μία περιοχι, που ζχει δοκιμαςτεί κι ζχει υποςτεί τεράςτιεσ 

ηθμίεσ από τζςςερισ κεομθνίεσ και όχι μικροπολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ, που μόνο 

ηθμιά κάνουν ςτον τόπο. 

Η αναφορά ςτο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, που βαραίνει τουσ πζντε,  ζχει να 

κάνει  με τθν πολιτικι ςυμπεριφορά, που χαρακτθρίηεται από ανευκυνότθτα και 

φανερϊνει μικροπολιτικι εμπάκεια. Ο λαόσ δεν ξεχνά. Εχει νοφ και γνϊςθ και κα 

βάλλει ςτθ κζςθ, που του αξίηει, τον κακζνα κατά τα ζργα του, όταν κα ξανάρκει θ 

ϊρα να μιλιςει. 
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