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ΜΕΓΑΡΑ, 17 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γιαηί αποτώρηζε η ανηιπολίηεσζη από ηο Δημοηικό Σσμβούλιο 

 
                   Αλαίηηα, αλεύζπλε θαη πξνθιεηηθή ήηαλ ε απνρώξεζε ηεο 

Αληηπνιίηεπζεο, πιήλ κίαο θσηεηλήο εμαίξεζεο, από ηελ ρζεζηλνβξαδηλή Σπλεδξίαζε 

ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Μεγαξέσλ, κε πξόζρεκα ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνύ 

νξίνπ ηεο κίαο ώξαο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό γηα ηε δηαδηθαζία ηεο πξν 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζεο. Τν επηρείξεκα βέβαηα απηό θαηαξξίθζεθε από ηελ 

άκεζε πξόηαζε ηνπ Δεκάξρνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ λα δνζεί παξάηαζε, θαηά 

παξέθθιηζε ηνπ θαλνληζκνύ.  

 

                   Ποια είναι όμως η οσζία και η αλήθεια ηης σπόθεζης;  

Η αηηία πξνθαλώο ήηαλ ε πεληαθάζαξε ζέζε ηνπ Δεκάξρνπ Γρηγόρη Σηαμούλη, 

πνπ ηνπο ράιαζε ηα ζρέδηα, κε πιήξε ελεκέξσζε θαη εμεγήζεηο ηνπ πξνο ην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην θαη ηνπο πνιίηεο, πνπ παξαθνινπζνύζαλ δηαδηθηπαθά, γηα ηελ 

ππόζεζε ηνπ θαισδίνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηελ Κξήηε ζηελ Αηηηθή, 

ην ζέκα ησλ κεηαλαζηώλ, ηελ ππόζεζε ηνπ παξαδξόκνπ ζην Λνπηξόππξγν θαη άιια 

επίθαηξα δεηήκαηα, δξάζεηο, ελέξγεηεο θαη ζρεδηαζκνύο. 

 

                  Η ζνβαξή θη εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε πξνθαλώο αηθληδίαζε, 

ελόριεζε θαη αθόπιηζε όζνπο είραλ ζθνπό λα δεκηνπξγήζνπλ δεηήκαηα, γηαηί πνιύ 

απιά είραλ ήδε δνζεί από ην Δήκαξρν νη απαληήζεηο θαη είραλ θαηαξξηθζεί ηα 

αλαθξηβή επηρεηξήκαηά ηνπο.  

 

               Έηζη ινηπόλ, γίλακε κάξηπξεο κηαο ελνξρεζηξσκέλεο παξάζηαζεο, πνπ 

πξνζέβαιε βάλαπζα ηελ αηζζεηηθή ησλ δεκνηώλ καο αιιά θπξίσο ηνλ ζεζκό ηνπ 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

 

 



 

               Παξά ηελ πξόηαζε ηνπ Δημάρτοσ θαη ηνπ Προέδροσ γηα ηελ παξάηαζε ηνπ 

ρξνληθνύ νξίνπ ηεο ζπδήηεζεο κε επηπιένλ ρξόλν, πνπ ζα έδηλε ηελ επθαηξία ζηνπο 

επηθεθαιήο λα εθζέζνπλ αληεπηρεηξήκαηα – ιύζεηο θαη πξνηάζεηο, αιιά κάιινλ δελ 

είραλ πιένλ ηη λα πνπλ, επεηδή ηνπο αθόπιηζε ν Δήμαρτος θαη έηζη δηάιεμαλ ηνλ 

εύθνιν θαη δήζελ εληππσζηαθό δξόκν ηεο απνρώξεζεο. 

             Απέδεημαλ ινηπόλ πσο ην όξην ηεο κίαο ώξαο ήηαλ απιά έλα πξόζρεκα, γηα 

λα δεκηνπξγεζεί «θέμα» θαη απηό πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο πάληεο.  

 

          Σήκεξα ην πξσί ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης Σηαμούλης, πξνέβε ζηελ 

αθόινπζε δήισζε: 

 

« Λππάκαη πνιύ γηα ηελ αλεύζπλε ζέζε θαη ζηάζε ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρζεζηλνβξαδηλήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία 

πξνηίκεζε λα απνρσξήζεη, πιελ κίαο θσηεηλήο εμαίξεζεο, δίρσο ιόγν θαη αηηία κε 

αθνξκή ηάρα όηη θάπνηνη δελ είραλ ηνλ ρξόλν λα ηνπνζεηεζνύλ. Η απνρώξεζε είλαη 

πξάμε δεηιίαο θαη έιιεηςεο επηρεηξεκάησλ. 

 

 

        Η πεξηνρή καο έρεη αλάγθε κία ζνβαξή θη επνηθνδνκεηηθή αληηπνιίηεπζε.  

Τόζνλ πξνζσπηθά όζν θαη ε Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ ζπλνιηθά, ζα ζπλερίζνπκε ζηνλ 

ίδην δξόκν πνπ έρνπκε ραξάμεη ρξόληα ηώξα. Τν δξόκν ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο 

ζνβαξόηεηαο θαη ηεο ηαπεηλόηεηαο. 

 

 

        Καινύκε ηελ αληηπνιίηεπζε λα βάιεη ηα ζνβαξά δεηήκαηα ησλ πόιεώλ καο 

πάλσ από πηζαλέο ζθνπηκόηεηεο κηθξναληηπνιηηεπηηθνύ ραξαθηήξα. 
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