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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο
ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης
βάζει τα πράγματα στη θέση τους σχετικά
με την υποδοχή της πορείας των Πατρινών
Σχετικά με σχόλιο που δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο και αφορούσε την υποδοχή
της πορείας των Πατρινών στην πόλη μας ότι δήθεν ο Δήμαρχος είναι απών από τους
κοινωνικούς αγώνες ο κ. Γρηγόρης Σταμούλης για την αποκατάσταση της αλήθειας και
μόνον και για να μην μένουν εσφαλμένες εντυπώσεις δήλωσε:
« Ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυχρόνης Ιερόθεος μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους
Σταμούλη Ιωάννη και Βογιατζή Εμμυ, υποδέχθηκαν την πορεία των Πατρινών στα
Μέγαρα. Ο Δήμος κατασκεύασε εξέδρα για την εκδήλωση, παραχωρήθηκε ο χώρος του
Κλειστού Σταδίου για να διανυκτερεύσουν εκεί οι συμμετέχοντες στην πορεία και η
Πρόεδρος του ΗΡΟΔΩΡΟΥ Κα Γιάννα Ρήγα ενημέρωσε τους υπεύθυνους της πορείας ότι εκ
μέρους του Δήμου υπήρχαν για όλους Σάντουϊτς και νερά, πλην όμως οι άνθρωποι δεν
δέχθηκαν διότι υπήρξε προσφορά από Μεγαρίτες καταστηματάρχες.
Αλήθεια που υπήρξε απουσία της Δημοτικής αρχής; Ασφαλώς μόνο στο μυαλό αυτών, που
χρησιμοποιούν το ψέμα ως πολιτικό επιχείρημα.
Είναι δυνατόν να θεωρείται υποτιμητικό το γεγονός ότι ο Δήμος εκπροσωπήθηκε
από έναν Αντιδήμαρχο και δύο Δημοτικούς Συμβούλους στην υποδοχή και στην εκδήλωση
που ακολούθησε στην πλατεία Λιτάρα; Μόνο εμπαθείς, κακεντρεχείς και
ψευτοπολιτικάντηδες μπορούν να το θεωρήσουν υποτιμητικό.
Πρέπει δε να επισημανθεί ότι κάποιοι που δυστυχώς υποτίθεται πως αγωνίζονται
για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούσαν να ξοδέψει ο Δήμος χρήματα, στην οικονομική
κρίση, που ζούμε προκειμένου να καλύψει έξοδα για εκδηλώσεις άλλου Δήμου, όπως
μουσικό συγκρότημα, ηχητική κάλυψη, φαγητά για όλους κ.λ.π. Δηλαδή αρκετές χιλιάδες
ευρώ.
Τόσο πια έχουν φανατιστεί που βάζουν τα μικροκομματικά τους συμφέροντα πάνω
από τα συμφέροντα του Δήμου και των συνδημοτών μας; Και είναι σωστό και δίκαιο, όταν
ένας Δήμος κάνει εκδηλώσεις να χρεώνει άλλο Δήμο;
Οσον αφορά για την κατηγορία του κ. Γιάννη Μιχάλαρου ότι είμαι απών από τους
κοινωνικούς αγώνες μόνο θυμηδία και γέλιο προκάλεσε διότι όλοι γνωριζόμαστε λίγο –
πολύ σ’ αυτόν τον τόπο οπότε δεν πρόκειται να ασχοληθώ περαιτέρω. Εκτός κι αν δεν
γνωρίζει τι σημαίνει Κοινωνικός αγώνας, οπότε απαλλάσσεται.»
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