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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αμεςθ αντίδραςθ του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ, με 
ζκτακτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, απόψε Παραςκευι ϊρα 8.30 το βράδυ, 

όχι με τθλεδιάςκεψθ, αλλά δια ηϊςθσ. 
Ο Υπουργόσ Μετανάςτευςθσ κ. Μθταράκθσ υπζγραψε απόφαςθ 

για τθ δομι μεταναςτϊν ςτθ Νζα Πζραμο 
 
 

Νέεο θαηαηγηζηηθέο εμειίμεηο ζήκεξα γηα ηελ δεκηνπξγία δνκήο 

κεηαλαζηώλ ζηελ Νέα Πέξακν. 

Φζέο αλαξηήζεθε ζηελ Γηαύγεηα απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζύινπ θ. Μεηαξάθε, πνπ πξνθύπηεη όηη ην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο δνκήο 

θηινμελίαο πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ ζην Γήκν Μεγαξέσλ ηείλεη λα γίλεη γεγνλόο 

θαη παξά ηηο δηαβεβαηώζεηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ, κέρξη πξνρζέο, αγλνώληαο ην 

ΧΗΦΙΣΜΑ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ  

ν θ. Μεηαξάθεο πξνρσξάεη  ζηηο δηαδηθαζίεο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. 

Η είδεζε απηή έπεζε σο θεξαπλόο “ελ αηζξία” ηε ζηηγκή, πνπ όινη 

βξίζθνληαλ ελ αλακνλή ζπλάληεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαξέσλ Γξεγόξε 

Σηακνύιε καδί κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θ.θ. 

Κνπκπέηζν, Μπεξδειή, Βαξειά, Μαθξπγηάλλε κε ηνλ θ. Μεηαξάθε, πνπ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Γεπηέξα 1
ε
 Ινπλίνπ, ώξα 12.00.  

Δπίζεο έρεη δξνκνινγεζεί επίζθεςε ηνπ Γεκάξρνπ κε ηνπο σο άλσ 

επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ζηνλ Μεηξνπνιίηε Μεγάξσλ θαη 

Σαιακίλνο θ.θ. Κσλζηαληίλνλ ηελ Γεπηέξα 1
ε
 Ινπλίνπ,  ώξα 10.00.  

 Δλ ησ κεηαμύ ν Μεηξνπνιίηεο ρζέο ην κεζεκέξη έιαβε θαζαξά αξλεηηθή 

ζέζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δνκήο ζηε Νέα Πέξακν  κε δήισζή ηνπ ζηα 

sosialmedia σο εμήο: 
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«Η Ιεπά Μηηπόπολη Μεγάπυν και Σαλαμίνορ επειδή ζςμπαπαζηέκεηαι 

πάνηοηε ζηιρ αγυνίερ και ζηα δίκαια αιηήμαηα ηος ποιμνίος ηηρ, γι’ αςηό και ηώπα 

ηάζζεηαι αλληλέγγςα ζε όλερ ηιρ πποζπάθειερ ηυν Δημοηικών και Κοινοηικών 

Απσών και ηυν καηοίκυν ηος Δήμος Μεγάπυν και Νέαρ Πεπάμος, ώζηε να μην 

εγκαηαζηαθεί Δομή Φιλοξενίαρ Πποζθύγυν και Μεηαναζηών ζε σώπο ηηρ ππώην 75 

ΜΕ, ο οποίορ βπίζκεηαι ζηα όπια ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Νέαρ Πεπάμος. 

Ο εν λόγυ σώπορ είναι ιδιοκηηζία ηυν κενηπικών οικονομικών ςπηπεζιών ηηρ 

Εκκληζίαρ ηηρ Ελλάδορ, η οποία έσει και ηην όλη διασείπιζη ηος σώπος, ενώ η Ιεπά 

Μηηπόπολη οςδεμία ανάμιξη έσει με ηο όλο θέμα». 

Κι ενϊ όλα αυτά ιταν ςε εξζλιξθ δθμοςιοποιικθκε θ απόφαςθ του κ. 
Μθταράκθ,  που δθμιοφργθςε εκρθκτικι κατάςταςθ ςτθ Νζα Πζραμο  και ςτα 
Μζγαρα. Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων  Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ αντζδραςε αμζςωσ και 
προζβθ χκζσ το βράδυ ςτθν εξισ ανακοίνωςθ ςτο διαδίκτυο: 
          “Με έγγραφο του Υπουργοφ Μετανάςτευςθσ και Αςφλου , που υπογράφτθκε  
ςιμερα και αναρτικθκε ςτο διαφγεια, φαίνεται ο προγραμματιςμόσ  μίςκωςθσ 
ακινιτου ςτθν περιοχι μασ για φιλοξενία  μεταναςτϊν – προςφφγων, παρά τισ 
διαβεβαιϊςεισ του υπουργοφ ότι δεν είναι ςτα ςχζδια κάτι τζτοιο.  

Αυτό δθμιουργεί νζα  δεδομζνα για το κζμα και για τοφτο  αφριο βράδυ 
(δθλαδι ςιμερα) κα γίνει  ζκτακτο Δθμοτικό Σ υμβοφλιο για να εξετάςει τισ νζεσ 
εξελίξεισ και να οργανϊςει κινθτοποιιςεισ. 
             Άμεςα κα ξανά γίνουν ςυναντιςεισ με τον Αντιπεριφερειάρχθ , με τον 
Μθτροπολίτθ Μεγάρων και Σαλαμίνοσ, με τουσ βουλευτζσ τθσ Περιφζρειασ μασ και 
μια ςυνάντθςθ με τθν Τοπικθ́ Οργάνωςθ τθσ Νέασ Δθμοκρατίασ”. 

Και ςιμερα το πρωϊ πρόςκεςε:  « Είναι προςβολι του λαοφ των Μεγάρων, 

τθσ Νζασ Περάμου και τθσ πολφπακθσ Κινζτασ θ αχαρακτιριςτθ και  εντελϊσ 
απαράδεκτθ και αψυχολόγθτθ κίνθςθ των κρατοφντων, να ςχεδιάηουν να 
εγκαταςτιςουν δομι φιλοξενίασ μεταναςτϊν – προςφφγων ςτθν περιοχι του 
Διμου μασ εν αγνοία τθσ Διοίκθςθσ του Διμου και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Δθλαδι 
αποφάςιςαν για μάσ χωρίσ εμάσ. Αυτό δεν κα το αφιςουμε να περάςει αμαχθτί. 

 
Τίποτα δεν ζχει τελειϊςει. ϋΟςεσ αποφάςεισ πάρουν οι Υπουργοί κα 

παραμζνουν λευκά χαρτιά χωρίσ αντίκρυςμα και περιεχόμενο,  όταν ο λαόσ 
ΕΝΩΜΕΝΟΣ ςθκϊςει κεφάλι και αντιδράςει δυναμικά και πάρει τθν υπόκεςθ ςτα 
χζρια του. 

Πιςτεφω ότι αυτι τθν ϊρα, όλοσ ο λαόσ ενωμζνοσ,, όλοι οι επικεφαλισ των 
Δθμοτικϊν παρατάξεων, όλοι οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι ακόμθ και ο κ. Χοροηάνθσ, 
που διατθρεί  επιφυλάξεισ, ο Μθτροπολίτθσ μασ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ, δεν ξζρω 
τι κα κάνουν τϊρα οι Κυβερνθτικοί Βουλευτζσ τθσ Περιφερείασ μασ, καταλαβαίνω 
τθ κζςθ τουσ ελπίηω όμωσ κι αυτοί να ςυμπορευκοφν  και να πάμε μαηί ςε ζναν 
αγϊνα, ςτον οποίο δεν περιςςεφει κανείσ, ωσ υπεφκυνοι θγζτεσ και πολίτεσ, που 
αγαπάμε και υπθρετοφμε τον τόπο μασ και το λαό μασ, πάνω από κομματικζσ 
ιδεολθψίεσ και πζρα από κομματικζσ και μικροπολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ.  

Ο εχκρόσ είναι πρό των πυλϊν. Με αποφαςιςτικότθτα οφείλουμε όλοι να 

αντιςτακοφμε και με μία φωνι να φωνάξουμε προσ κάκε κατεφκυνςθ ΟΧΙ ςε 

άλλθ υποβάκμιςθ, ΟΧΙ ςτθ δομι φιλοξενίασ προςφφγων – μεταναςτϊν ςτθ Νζα 
Πζραμο ι ςε άλλθ περιοχι του Διμου Μεγαρζων. 



Να δϊςουμε μία ςκλθρι απάντθςθ ςε εκείνουσ, που κζλουν να παίξουν 
παιχνίδια ςτισ πλάτεσ μασ εμπαίηοντάσ μασ κι επενδφοντασ ςτο “διαίρει και 
βαςίλευε”. 

Η υπόκεςθ δεν είναι απλι οφτε ο αγϊνασ είναι εφκολοσ. Φαίνεται ότι 
υπάρχουν και ςυμφζροντα και μθν διανοθκοφν, όπωσ φθμολογείται, πρόκυμοι  
ςυμπολίτεσ να προςφερκοφν να πουλιςουν ι να νοικιάςουν τισ ιδιοκτθςίεσ τουσ, 
διότι το λιγότερο κα ειςπράξουν κατακραυγι  και κοινι περιφρόνθςθ. 
 Όμωσ κζλω να πιςτεφω ότι τελικά κα πρυτανεφςει θ λογικι και κα 
επικρατιςει το δίκαιο. Σε κάκε περίπτωςθ, κα το παλζψουμε, το ΤΟΝΙΖΩ, ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ και κα τα καταφζρουμε.  

ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ. 
Αυτιν τθν ϊρα προζχει θ προςταςία των τοπικϊν μασ ςυμφερόντων κι όχι θ 

μικροπολιτικι και μεμψιμοιρία. Ασ δϊςουμε τα χζρια κι ασ προχωριςουμε 
κοιτάηοντασ μπροςτά κι όχι πίςω. Τϊρα όλοι ξζρουμε ποιοι  φταίνε και ποιοι 
ευκφνονται.  

Τα ςπόλοιπα θα ηα πούμε ηο βπάδς ζηο Δημοηικό Σςμβούλιο ηο οποίο δεν θα 

γίνει με ηηλεδιάζκετη αλλά κανονικά ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Δημοηικού 

Σςμβοςλίος έξυ δε, ζηο πποαύλιο θα ςπάπσει οθόνη, για να παπακολοςθήζοςν ηη 

ζςνεδπίαζη οι επιθςμούνηερ. Και πποθανώρ θα έσοςμε να πούμε πολλά.» 
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