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Μέγαρα, 2 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, Διμαρχοσ Μεγαρζων 
« Πετφχαμε μία πρώτθ Νίκθ! 

Δεν εφθςυχάηουμε και επαγρυπνοφμε» 
 
 
 

Μία πρώτθ νίκθ ςτθν μάχθ για τθν αποτροπι δθμιουργίασ δομισ 

προςφφγων – μεταναςτών ςτθ Νζα Πζραμο, ιρκε μόλισ τώρα με τθν ομόφωνθ 

απόφαςθ τθσ Ιεράσ Συνόδου, που ελιφκθ ςιμερα υπό τθν Προεδρία του 

Μακαριωτάτου Αρχιεπιςκόπου Ακθνών και Πάςθσ Ελλάδοσ κ.κ. Ιερωνφμου φςτερα 

από αίτθμα του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ, ο οποίοσ επιςκζφκθκε 

ςιμερα το πρωϊ τον Αρχιεπίςκοπο ςτθ Μονι Πετράκθ ςυνοδευόμενοσ από τον 

Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. Λευτζρθ Κοςμόπουλο και τουσ επικεφαλισ 

των Δθμοτικών παρατάξεων κ.κ. Γιώργο Μπερδελι και Κλεάνκθ Βαρελά, ηθτώντασ 

να ακυρωκεί θ οποιαδιποτε μίςκωςθ του  ιδιοκτθςιακοφ χώρου, που επρόκειτο να 

ενοικιαςτεί για να δθμιουργθκεί από το Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου 

δομι φιλοξενίασ προςφφγων – μεταναςτών ςτθ Νζα Πζραμο. 

Μόλισ δθμοςιοποιικθκε θ ομόφωνθ απόφαςθ τθσ Ιεράσ Συνόδου, θ οποία 

αποφάςιςε να μθν νοικιάςει τθν ιδιοκτθςία, που ζχει ςτθν κατοχι τθσ ςτο χώρο του 

πρώθν Στρατοπζδου τθσ 75 ΜΕ ςτθ Νζα Πζραμο, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ 

Σταμοφλθσ  προζβθ ςτθν εξισ διλωςθ: 

« Κερδίςαμε ακόμα μία μεγάλθ μάχθ, όμωσ δεν εφθςυχάηουμε , κα 

επαγρυπνοφμε διαρκώσ. Όλοι μαηί, διοίκθςθ, αντιπολίτευςθ, Αντιπεριφερειάρχθσ 

και λαόσ ενωμζνοι τα καταφζραμε. Βεβαίωσ και χάρθ ςτθν πολφτιμθ  βοικεια του 

Μθτροπολίτθ Μεγάρων και Σαλαμίνοσ κ .κ. Κωνςταντίνου και ςτθν αμζριςτθ  

ςυμπαράςταςθ και κατανόθςθ , που βρθ́καμε ςτον Αρχιεπίςκοπο  Ακθνών και 

Πάςθσ Ελλάδοσ κ .κ. Ιερώνυμο, τον οποίο  επιςκζφτθκα μαηί με τον 

αντιπεριφερειάρχθ κ . Κοςμόπουλο και τουσ επι κεφαλισ κ . Μπερδελι και κ . 
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Βαρελά και ο οποίοσ ζδειξε μεγάλθ κατανόθςθ ςτο πρόβλθμα μασ και ειςθγικθκε 

ςτθν Ιερά Σύνοδο , θ οποία το ενέκρινεομόφωνα , να μθ νοικιάςει τισ 

εγκαταςτάςεισ, που βρίςκονται ςτο πρώθν  ςτρατόπεδο τθσ 75 ΜΕ ςτο Υπουργείο 

και επομένωσ να μθ μπορεί αυτό , να εγκαταςτθ́ςει  δομι μεταναςτών - 

προςφφγων. » 

Η ςθμερινι ιςτορικι απόφαςθ τθσ Ιεράσ Συνόδου αναφζρει: 

« Σςνήλθε ζήμεπα, Τπίηη 2 Ιοςνίος 2020, ζηην ππύηη Σςνεδπία ηηρ για ηον μήνα 

Ιούνιο η Διαπκήρ Ιεπά Σύνοδορ ηηρ Εκκληζίαρ ηηρ Ελλάδορ ηηρ 163ηρ Σςνοδικήρ 

Πεπιόδος, ςπό ηην πποεδπία ηος Μακαπιυηάηος Απσιεπιζκόπος Αθηνών και πάζηρ 

Ελλάδορ κ. Ιεπυνύμος. 

 

Όζον αθοπά ζηο θέμα, ηο οποίο πποέκςτε ζσεηικά με  δημιοςπγία Κένηπος 

Φιλοξενίαρ μεηαναζηών ζηη Νέα Πέπαμο, ηηρ πεπιοσήρ ηυν Μεγάπυν και για ηην 

«παπασώπηζη εκ μέποςρ ηηρ Εκκληζίαρ ηηρ Ελλάδορ αναλόγος σώπος για ηον 

παπαπάνυζκοπό, η Δ.Ι.Σ. ςπεςθύνυρ δηλώνει όηι οςδεμίαηέηοια παπασώπηζη η 

ενοικίαζη έγινε εκ μέποςρ ηηρ Εκκληζίαρ ηηρ Ελλάδορ ππορ ηοςρ απμοδίοςρ θοπείρ ηηρ 

Πολιηείαρ, και όηιοςδέποηε ελήθθη ζσεηική απόθαζη ππορ ηούηο. Επί πλέον εκθπάζει 

ηην ζςμπαπάζηαζή ηηρ ζηην δικαία ανηίδπαζη ηος λαού και ηυν καηοίκυν ηηρ πεπιοσήρ 

για ηο ζςγκεκπιμένο θέμα, η οποία οθείλεηαι ζε μη οπθέρ πληποθοπίερ.» 
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