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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
κεναρι αντίδραςθ του Δθμάρχου Γρθγόρθ ταμοφλθ
και τθσ Διοίκθςθσ του Διμου Μεγαρζων,
κατά του ενδεχομζνου δθμιουργίασ δομισ
φιλοξενίασ προςφφγων – μεταναςτϊν ςτο Διμο Μεγαρζων
Τθν Ρζμπτθ 21 Μαϊου 2020, ζγινε με τθλεδιάςκεψθ θ ζκτακτθ Συνεδρίαςθ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μεγάρων, με κζμα τθ “ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ
για τρόπουσ αντίδραςθσ ςε ενδεχόμενθ δθμιουργία δομισ φιλοξενίασ
προςφφγων – μεταναςτϊν ςτθν περιοχι μασ”.
Σκεναρι ιταν θ αντίδραςθ του Δθμάρχου και τθσ Διοίκθςθσ του Διμου
κατά του ενδεχομζνου δθμιουργίασ δομισ φιλοξενίασ προςφφγων – μεταναςτϊν
ςτθν περιοχι του Διμου Μεγαρζων και φςτερα από μακρά ςυηιτθςθ το Δθμοτικό
Συμβοφλιο ενζκρινε κατά πλειοψθφία το Σχζδιο ψθφίςματοσ , που ειςθγικθκε ο
Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ.
Τόςο ο Διμαρχοσ όςο και οι επικεφαλισ των δθμοτικϊν παρατάξεων και οι
Δθμοτικοί Σφμβουλοι διλωςαν με τον πλζον εκκωφαντικό τρόπο τθν αντίκεςι τουσ
ςτα φθμολογοφμενα ςχζδια του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και του Διεκνοφσ
Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ για το ενδεχόμενο δθμιουργίασ δομισ φιλοξενίασ
προςφφγων – μεταναςτϊν ςτο χϊρο τθσ 75 ΜΕ ςτθ Νζα Ρζραμο.
Διαφοροποιθμζνθ ςτάςθ κράτθςε ο κ. Χοροηάνθσ.
Ο Διμαρχοσ ςτθν ειςιγθςι του διλωςε κατθγορθματικά ότι όλοι κα
αντιταχκοφμε αποφαςιςτικά και δυναμικά με κάκε τρόπο και μζςο για να
ματαιωκεί και να ςταματιςει αμζςωσ κάκε ςκζψθ για δθμιουργία δομισ φιλοξενίασ
προςφφγων – μεταναςτϊν ςτθν περιοχι του Διμου Μεγαρζων.
Το Δθμοτικό υμβοφλιο κατά πλειοψθφία (πλινΧοροηάνθ) ενζκρινε το
Σχζδιο του Ψθφίςματοσ, που πρότεινε ο Διμαρχοσ και ςυνδιαμόρφωςε με τουσ
τζςςερισ επικεφαλισ κακϊσ και τισ ενζργειεσ, που κα ακολουκιςουν.
Ο Γρθγόρθσ ταμοφλθσ ςτθν ειςιγθςι του ςτθ ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου τοποκετικθκε ωσ εξισ:
« Το κζμα του αποψινοφ ζκτακτου Δθμοτικοφ Συμβουλίου είναι “υηιτθςθ
και λιψθ απόφαςθσ για τρόπουσ αντίδραςθσ ςε ενδεχόμενθ δθμιουργία δομισ
φιλοξενίασ προςφφγων – μεταναςτϊν ςτθν περιοχι μασ”.

Ρροκαταβολικά δθλϊνουμε ότι“κα αντιταχκοφμε αποφαςιςτικά και
δυναμικά με κάκε τρόπο και μζςο, ςε κάκε τζτοιο ενδεχόμενο για δφο κυρίωσ
λόγουσ”.
Πρϊτον διότι αποφαςίςανε για μασ χωρίσ εμάσ, χωρίσ να μασ ρωτιςουνε
οφτε και να μασ ενθμερϊςουν και δεφτερον διότι δεν είμαςτε όλοι οι Διμοι το ίδιο
για τουσ λόγουσ, που κα εξθγθκοφν και που φαίνονται και ςτο ςχζδιο ψθφίςματοσ.
Tθν περαςμζνθ εβδομάδα κυκλοφόρθςαν κάποιεσ φιμεσ, ότι
“ςχεδιάηεταινα γίνει ςτθν περιοχι τθσ Νζασ Περάμου, ςτα κτίρια του
τρατοπζδου τθσ 75 Μ.Ε , δομι φιλοξενίασ μεταναςτϊν και προςφφγων”, με
ςυνζπεια να προκλθκεί μεγάλθ αναςτάτωςθ ςτθν τοπικι κοινωνία.
Εκεί ςθμειωτζον ότι υπάρχει ιδιοκτθςία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και
κάποια κτίρια και περιουςίεσ, που είχαν επιταχκεί και επιςτράφθκαν ςτουσ
ιδιοκτιτεσ μετά τθν διάλυςθ του Στρατοπζδου.
Πταν μάκαμε λοιπόν το ενδεχόμενο τθσ δθμιουργίασ δομισ φιλοξενίασ
μεταναςτϊν και προςφφγων αρχίςαμε αμζςωσ τθ διερεφνθςθ του κζματοσ, γιατί
μόνο με τισ φιμεσ δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτα.
Διερευνϊντασ το κζμα, μάκαμε ότι όντωσ κάτι προετοιμάηεται να γίνει ςε
αυτό το χϊρο και μάλιςτα αποκτιςαμε και κάποιεσ ενδείξεισ και γι αυτό το λόγο
ςυγκαλζςαμε αυτι τθν ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, για να
διερευνιςουμε πλιρωσ το κζμα, να δοφμε τι ακριβϊσ μεκοδεφεται κι από ποιουσ, τι
ςκοπό ζχουν, τι πρόκειται ακριβϊσ να κάνουν και πϊσ κα αντιδράςουμε, γιατί το
ςίγουρο είναι ότι κα αντιδράςουμε γιατί ςχεδιάηουν να κάνουν κάτι χωρίσ να
μασρωτιςουνε, χωρίσ να ερωτθκεί θ τοπικι κοινωνία αν κζλει μία τζτοια δομι
και μάλιςτα δομι φιλοξενίασ Μεταναςτϊν, θ οποία είναι δίπλα ςτον ςυνοικιςμό
των ομά, που είναι δίπλα ςτο Στρατόπεδο των Ειδικϊν Δυνάμεων και δίπλα ςτισ
εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν.
Στθν αρχι είχαμε πάρει κάποιεσ αόριςτεσ πλθροφορίεσ από κάποιουσ
ντόπιουσ εργολάβουσ, οι οποίοι δεν μασ διαφωτίςανε και πολφ και με μεγάλεσ
δυςκολίεσ φτάςαμε ψάχνοντασ ςε μία εταιρεία ΒΙΣΑΕΛ με τθν οποία
επικοινωνιςαμε και μασ επιβεβαίωςε ότι πράγματι ζχει εντολι και ανάκεςθ για
να κάνει εργαςίεσ ςτα ςυγκεκριμζνα κτίρια χωρίσ περαιτζρω λεπτομζρειεσ,
δθλϊνοντασ ότι δεν γνωρίηουν για ποιο λόγο κα χρθςιμοποιθκοφν.
Σε αυτι τθ φάςθ, που βριςκόμαςτε ςιμερα θ εταιρεία κατά τα λεγόμενά τθσ
ζχει μόνον τθν ανάκεςθ και τουσ ζβαλα πρό των ευκυνϊν τουσ (αν ζχουν τισ
ςχετικζσ άδειεσ από τθν πολεοδομία, ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ κλπ.) γιατί εμείσ
ωσΔιοίκθςθ κα χρθςιμοποιιςουμε κάκε μζςο και κάκε τρόπο είτε δυναμικά, είτε
με τισ Τπθρεςίεσ είτε νομικά να ςταματιςουμε και να εμποδίςουμε αυτζσ τισ
εργαςίεσ.
Το κζμα το διερεφνθςε άμεςα θ Πολεοδομία και με ςχετικό ζγγραφο, που
υπογράφεται από τθν Ρροϊςταμζνθ Κα Μουρελάτου, μασ ενθμζρωςε ότι “φςτερα
από ςχετικό ζλεγχο προζκυψε ότι ΔΕΝ ζχει κατατεκεί κανζνα αίτθμα για ζκδοςθ
αδείασ, είτε ανακεϊρθςθ, είτε ζγκριςθ εργαςιϊν κάποιασ κλίμακασ που να
αφορά τα ςυγκεκριμζνα κτίρια”.

Εμζνα προςωπικά θ εταιρεία, μου είπε ότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΝΑΠΡΟΧΩΡΗΕΙ
Ε ΕΡΓΑΙΕ, αν δεν πάρουν τα απαραίτθτα χαρτιά (άδειεσ κλπ.) από τθν
ανακζτουςα αρχι, που είναι ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ (ΔΟΜ).
Από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ ενθμζρωςισ μου επικοινωνιςαμε με τον
Αντιπεριφερειάρχθ και με τουσ Βουλευτζσ τθσ περιφζρειάσ μασ, με τον Βουλευτι
κ. Λιάκο μιλιςαμε και με τον κ. Μθταράκθ και όλοι διλωναν άγνοια για το κζμα
μζχρι τθν περαςμζνθ εβδομάδα.
Σϊρα τι είναι ο ΔΟΜ και τι ςχζςθ ζχει με τθν περιοχι;
Ππωσ προανζφερα τα κτίρια αυτά είναι ιδιοκτθςίασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ
Ελλάδοσ, για το λόγο αυτό ςτείλαμε ζγγραφο από τισ 15 Μαϊου, προσ τθν Ιερά
Σφνοδο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, να μασ γνωρίςει αν ζχει δρομολογιςει
επιςκευζσ, ανακαινίςεισ κτιρίων, που ζχει ςτθν κατοχι τθσ ςτθν περιοχι κι αν ναι αν
πρόκειται ςτα κτίρια αυτά να φιλοξενθκοφν μετανάςτεσ και περιμζνουμε ςχετικι
απάντθςθ.
Επίςθσ ςτείλαμε επιςτολι ςτον Υπουργό Μετανάςτευςθσ και Αςφλου κ.
Νότθ Μθταράκθ να μασ απαντιςει αν ςχεδιάηεται θ δθμιουργία δομισ φιλοξενίασ
μεταναςτϊν ςτο χϊρο τθσ 75 ΜΕ, γνωρίηοντάσ του προκαταβολικά ότι εμείσ κα
ςτακοφμε απζναντι και κα πολεμιςουμε με κάκε μζςο και κάκε τρόπο κα
αντιδράςουμε ϊςτε να αποτρζψουμε αυτό το γεγονόσ και αυτά να τα λάβει
ςοβαρά υπόψθ του.
Αυτά τα ζγγραφα τα κοινοποιιςαμε ςτουσ Βουλευτζσ τθσ Ρεριφζρειάσ μασ
για να ζχουν γνϊςθ των ενεργειϊν μασ και αυτοί να δράςουν κατά τθν κρίςθ τουσ
και μάλιςτα ο Βουλευτισ κ. Κϊτςθρασ απζςτειλε αυτζσ τισ επιςτολζσ ςτον κ.
Μθταράκθ,για τα περαιτζρω.
Θζλω εδϊ να ςασ πϊ τϊρα για το κζμα του ΔΟΜ ότι ανατρζχοντασ και
ψάχνοντασ το πρόβλθμα βρικαμε από Δελτία Σφπου ότι ο ΔΟΜ ζχει υπογράψει με
τθν εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑγια αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ
και μάλιςτα ςε αυτό αναφζρεται ότι “ο ΔΟΜ κα υποςτθρίξει τθν ανακαταςκευι
και τθν ανακαίνιςθ κτιρίων που κα καταγραφοφν από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ
ωσ πικανοί χϊροι φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων”.
Και μάλιςτα όπωσ εξιγθςε ο Διευκυντισ Συμπαράςταςθσ Ραλινοςτοφντων
και Μεταναςτϊν, που χειρίηεται το οικουμενικό πρόγραμμα προςφφγων, πατζρασ
Παντελειμων, ζχουν βρεκεί ιδθ τζςςερα (4) κτίρια (τρία ςτθν Ακινα κι ζνα ςτθ
Θεςςαλονίκθ) τα οποία κα νοικιαςτοφν και κα διαμορφωκοφν κατάλλθλα για να
φιλοξενιςουν ςαράντα (40) παιδιά το κακζνα και ςε επόμενθ φάςθ κα
λειτουργιςουν άλλοι δφο (2) Ξενϊνεσ, πικανόν ζνασ από τουσ δφο αυτοφσ ξενϊνεσ
να είναι ςε αυτιν τθν περιοχι τθσ Νζασ Ρεράμου.
Ετςι ζχουν τα πράγματα μζχρι ςιμερα και ςε αυτό το ςτάδιο βριςκόμαςτε,
αυτζσ είναι ςε γενικζσ γραμμζσ οι πλθροφορίεσ, που ζχουμε με πολλζσ
προςπάκειεσ, ζρευνεσ και πολφ ψάξιμο και κα πρζπει να δοφμε τι ενζργειεσ κα
κάνουμε και πϊσ κα αντιμετωπίςουμε το κζμα ςτθ ςυνζχεια.

Ρρζπει να ενθμερϊςουμε ότι θ περιοχι του Διμου μασ είναι ιδθ
υπερκορεςμζνθ αρνθτικά, επιβαρυμζνθ με πολλζσ άλλεσ δυςμενείσ για το Διμο
καταςτάςεισ (Εγκαταςτάςεισ Υγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου ςτθ εβυκοφςα,
Ιχκυοκαλλιζργειεσ, Καλϊδιο, εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν,περικλείεται από δφο
διφλιςτιρια ΕΛΡΕ και MOTOROIL και άλλα) και οι πολίτεσ ζχουν καταταλαιπωρθκεί
από τισ τελευταίεσ κεομθνίεσ (πυρκαγιζσ και πλθμφρεσ) και δεν ζχουν καμία
διάκεςθ να ανεχκοφν περαιτζρω υποβάκμιςθ.
Ετςι λοιπόν προτείνω ςτο ςϊμα να προχωριςει ςιμερα ςε ζνα ΟΜΟΦΩΝΟ
ΨΗΦΙΜΑ διαμαρτυρίασ εκφράηοντασ ςυμπολίτευςθ και αντιπολίτευςθ τθν
ΑΠΟΛΤΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑΚΛΗΣΗ ΑΝΣΙΘΕΗ μασ ςε νζα υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ με
το ενδεχόμενο δθμιουργίασ δομϊν φιλοξενίασ μεταναςτϊν – προςφφγων ςτθν
περιοχι του Διμου Μεγαρζων προβάλλοντασ ταυτόχρονα όλουσ τουσ λόγουσ και
τα επιχειριματά μασ ϊςτε να αποτρζψουμε το κακό, που κάποιοι παραδόξωσ
επιχειροφν αναίτια και αδικαιολόγθτα να μασ επιβάλλουν.
Υποβάλλω λοιπόν ζνα ΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΜΑΣΟ, το οποίο μποροφμε να το
τροποποιιςουμε, να το ςυμπλθρϊςουμε, να το αλλάξουμε κι αν κζλετε οι
επικεφαλισ των Δθμοτικϊν παρατάξεων ι εκπρόςωποι, να ζρκουν αφριο το πρωϊ
να το ςυνδιαμορφϊςουμε“κοινι ςυνεναίςει”
και να το ςτείλουμε ςτον
Ρρωκυπουργό, ςτον Υπουργό Μετανάςτευςθσ και αςφλου, ςτουσ Βουλευτζσ τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ, ςτον Ρεριφερειάρχθ και Αντιπεριφερειάρχθ.
Επίςθσ προτείνω να ζχουμε κακθμερινι επιτιρθςθ του χϊρου τθσ 75 ΜΕ κι
αν διαπιςτϊςουμε κάτι, να επζμβουμε δυναμικά, με επζμβαςθ τθσ Ρολεοδομίασ,
Νομικι προςφυγι, για οποιοδιποτε κζμα μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε, ζςτω και
το παραμικρό.
Να ςυνεδριάηουν οι επικεφαλισ των Δθμοτικϊν παρατάξεων μία φορά τθν
εβδομάδα κι εκτάκτωσ αν απαιτθκεί και να αποςτείλουν υπομνιματα
διαμαρτυρίασ προσ το Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, όλοι οι Σφλλογοι,
Σωματεία και Φορείσ.
Να επιςκεφκοφμε όλοι οι επικεφαλισ των ςυνδυαςμϊν και να
ςυηθτιςουμε με τον Υπουργό κ. Μθταράκθτο ςοβαρότατο αυτό ηιτθμα, που μασ
αφορά όλουσ.
Να επιςκεφκοφμε φυςικά τον Διεκνι Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ και τθν
Ιερά φνοδο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, που εμπλζκονται.
Αγαπθτοί Κυρίεσ και Δθμοτικοί Σφμβουλοι διαβάηω και κζτω υπόψθ ςασ το
ΣΧΕΔΙΟ του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, που ςασ προανζφερα. Σασ ευχαριςτϊ πολφ.»
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