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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το απόγευμα της Τετάρτης 25 Αυγούστου 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  
ΤΕΛΕΣΕ ΤΑ  ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ  

ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ 
 Υμνοι του Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας κ Αλκιβιάδη Στεφανή και του 

επίτιμου Δημότη Μεγαρέων κ. Θανάση Μαρτίνου, στο πρόσωπο του κ. 
Σταμούλη 

Με την παρουσία του Μητροπολίτη Μεγάρων & Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου, 
του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Θανάση Μπούρα, του Υφυπουργού Εθνικής 
Αμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Γιώργου Κώτσηρα, 
του Βουλευτού της Περιφέρειας Αττικής κ. Βαγγέλη Λιάκου, του Αντιπεριφερειάρχη 
Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη Κοσμόπουλου, του Διοικητή του Αγίου Ορους κ. 
Θανάση Μαρτίνου, επίτιμου Δημότη Μεγαρέων, του Υπαρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου 
κ. Κέλλη Γεωργίου, του Διευθυντή Πυροβολικού Υποστράτηγου  κ. Γούσιου 
Αλέξανδρου, του Υποδιευθυντή της Δνσης Πυροβολικού Ταξίαρχου κ. Κορρέ 
Ιωάννη, του Διοικητή της Σχολής Πυροβολικού Ταξίαρχου κ. Δημουλά Αναστασίου, 
του Διοικητού ΚΕΕΔ Συνταγματάρχη κ. Ελευθεριάδη Ανέστη,  του Κεντρικού  
Λιμενάρχη Ελευσίνας Πλοιάρχου κ. Γραμματέα Αγγελου, του Διοικητή της Π.Υ 
Μεγάρων Επιπυραγού κ. Καϊάφα Δημήτρη, των Διοικητών του Α.Τ. Μεγάρων κ. 
Βανάκα Δημητρίου, της Τροχαίας Μεγάρων κ. Σελλά Ανδρέα και της Ασφάλειας 
Μεγάρων κ. Χανιωτάκη Αντωνίου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων 
κ. Κώστα Καράμπελα, των Αντιδημάρχων Φωτίου Σταύρου του Κων/νου, Φωτίου 
Σταύρου του Νικολάου, Πολυχρόνη Ιεροθέου, Κορώση Σπυρίδωνος, Φυλακτού 
Κωνσταντίνου, Λένας Ρήγα και Γιάννη Δήμα, του Προέδρου της ΔΗΚΕΔΗΜΕ κ. 
Γιάννη Καλιπόζη, των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Κλεάνθη 
Βαρελά και Αγγελου Μακρυγιάννη, του Προέδρου Κοινότητας Νέας Περάμου κ. 
Σεβαστή Ιωάννη, Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων των τοπικών Κοινοτήτων 
του Δήμου Μεγαρέων και κατοίκων της Νέας Περάμου, σε μία λιτή, απέριττη και 
σεμνή τελετή εγκαινιάστηκε ο πεζόδρομος Νοτίως της Σχολής Πυροβολικού, που 
ήταν όνειρο και προσδοκία των πολιτών της Νέας Περάμου, για ολόκληρες 
δεκαετίες, το απόγευμα της Τετάρτης 25 Αυγούστου 2021. 
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Ένα έργο σπουδαίας και ιδιαίτερης αξίας, για τους πολίτες της Νέας Περάμου, 

το οποίο έχει κυριολεκτικά την σφραγίδα του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη  
Σταμούλη, αφού είναι εκείνος, που αναμφισβήτητα ενήργησε καταλυτικά, βρήκε τις 
κατάλληλες διαδικασίες και εφάρμοσε τις μεθόδους εκείνες, που κατάφεραν να 
λύσουν το πρόβλημα με τον πλέον ιδανικό τρόπο για το Δήμο και επωφελέστατο 
για τους δημότες κι αξιώθηκε να κόψει την κορδέλα των εγκαινίων. 

Μετά τον Αγιασμό στην ομιλία του ο Δήμαρχος τόνισε την σπουδαιότητα του 
έργου το οποίο θα εξασφαλίσει την διέλευση των μαθητών της Νέας Περάμου προς 
το Γυμνάσιο και το Λύκειο και θα δώσει την ευκαιρία στους κατοίκους να κάνουν 
τον περίπατό τους σε όλη την παραλία της Νέας Περάμου, αναφέρθηκε στις 
δυσκολίες υλοποίησης του έργου, απηύθυνε τον δίκαιο έπαινο σε όλους όσους 
συνέβαλαν διαχρονικά και συνέπραξαν στην ολοκλήρωση του έργου, όπως στον 
πρώην Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Πάνο Καμένο και στις προηγούμενες Διοικήσεις 
του Δήμου, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες και τίμησε με αναμνηστικά δώρα την 
φυσική και Στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας στα πρόσωπα του 
Υφυπουργού κ. Στεφανή και του Υπαρχηγού ΓΕΣ κ. Κέλλη καθώς επίσης και στον 
Διοικητή του Αγίου Ορους κι επίτιμο δημότη Μεγαρέων κ. Θανάση Μαρτίνο, ο 
οποίος κάλυψε οικονομικά το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης 
κατασκευής του πεζόδρομου. 

Τόσο ο κ. Στεφανής στην ομιλία του όσο και ο κ. Μαρτίνος στον σύντομο 
χαιρετισμό του εξύμνησαν την οξυδέρκεια και  την ειλικρινή και αποτελεσματική 
προσπάθεια του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, με θερμά σχόλια για το 
πρόσωπό του. 

Σε κάθε περίπτωση ο πεζόδρομος στη Σχολή Πυροβολικού είναι γεγονός το 
οποίο έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία του τόπου και στη συνείδηση των 
κατοίκων της Νέας Περάμου κι ασφαλώς έχει πιστωθεί στο ενεργητικό της  
σημερινής Διοίκησης του Δήμου και προσωπικά στον Δήμαρχο Γρηγόρη Σταμούλη, 
που κατά γενική ομολογία ξεπέρασε τις συμπληγάδες της Ελληνικής 
γραφειοκρατίας ώστε σήμερα οι πολίτες της Νέας Περάμου να απολαμβάνουν  την 
πολλαπλή ωφέλεια αυτού του έργου. 

Μάλιστα ο κ. Σταμούλης απέσπασε από τον Υφυπουργό κ. Στεφανή την 
υπόσχεση να δρομολογηθεί άμεσα και η κατασκευή πεζοδρομίου στη  Βόρεια 
πλευρά του στρατοπέδου της Σχολής Πυροβολικού, κατά μήκος της Λεωφόρου 28ης 
Οκτωβρίου, για να διασφαλισθεί ακόμη περισσότερο η κίνηση των πολιτών της 
Νέας Περάμου. 

Εντυπωσιακό στοιχείο για την τελετή των εγκαινίων είναι η μετέπειτα 
δημοσιογραφική κάλυψη της όλης εκδήλωσης, από κάποιους  ρεπόρτερς, οι οποίοι, 
δεν αντιλήφθηκαν καν την παρουσία του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη 
στην τελετή των εγκαινίων, ούτε άκουσαν και την ομιλία του, παρά μόνο 
αρκέστηκαν να αναφερθούν στην παρουσία όλων των άλλων - πλήν του Δημάρχου -  
επιχειρώντας έτσι να προβάλλουν την κατασκευή του πεζόδρομου ως έργο άλλων,  
απαξιώνοντας προφανώς σκοπίμως τις ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου 
Μεγαρέων και τις προσωπικές προσπάθειες του Γρηγόρη Σταμούλη.  
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