
 

Γραφείο Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 
Σηλ. 22963 20106  - 22960 24527 
Εmail:pr.megara@gmail.com 
 

Μζγαρα, 25Μαϊου 2020 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Ψήφιςμα  Δημοτικοφ υμβουλίου, 
κατά του ενδεχομζνου δημιουργίασ δομϊν φιλοξενίασ  

προςφφγων – μεταναςτϊν ςτο Δήμο Μεγαρζων 
 

« Με το παρόν ψιφιςμα εκφράηουμε, ωσ Διοίκθςθ (ςυμπολίτευςθ και 

αντιπολίτευςθ πλιν κ. Χοροηάνθ)) και ωσ δθμοκρατικοί πολίτεσ του Διμου Μεγαρζων, τθν 

απόλυτθ και αμετάκλθτθ αντίκεςι μασ ςε νζα υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ με το ενδεχόμενο 

δθμιουργίασ δομϊν φιλοξενίασ μεταναςτϊν – προςφφγων ςτο Διμο Μεγαρζων.  

Η αγανάκτθςθ και θ πικρία των ςυμπολιτϊν μασ είναι τεράςτια, ζναντι των 

εκάςτοτε «κρατοφντων» για τον μζχρι τϊρα τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ ιςτορικισ περιοχισ 

μασ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Αν και οι «κφριοι αυτοί» γνωρίηουν πολφ καλά ότι θ Μεγαρίδα 

διακζτει ιςχυρά αναπτυξιακά πλεονεκτιματα ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ, 

ΟΤΔΕΠΟΣΕ αποφάςιςαν να τα αξιοποιιςουν και να υλοποιιςουν ςθμαντικά αναπτυξιακά 

ζργα για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ. 

Αντίθετα μάλιςτα, κάκε φορά που προκφπτει ανάγκθ υλοποίθςθσ ζργων ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Αττικισ, που υποβακμίηουν τθν περιοχι και επιφζρουν ςοβαρζσ 

επιπτϊςεισ ςε βάροσ του περιβάλλοντοσ, τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθσ τοπικισ οικονομίασ και 

κοινωνίασ, τότε και μόνο τότε οι κφριοι αυτοί θυμοφνται τθν πολφπακθ περιοχι μασ. 

Προχωροφν ςτθν εκτζλεςθ των ςχεδιαςμϊν τουσ με τθν λογικι «αποφαςίηουμε και 

διατάηουμε»αγνοϊντασ πλιρωσ τισ κζςεισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

 Ενδεικτικά κυμίηουμε τθν τεράςτια υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ χωρίσ ουδζποτε να 

υπάρξει παράλλθλα, κάποιο ςοβαρό αναπτυξιακό ζργο, με τα παρακάτω: 

 Σισ τεράςτιεσ και εξαιρετικά επικίνδυνεσ εγκαταςτάςεισ του υγροποιθμζνου φυςικοφ 

αερίου ςτθ Ρεβυκοφςα και τθν πρόςκετθ επιβάρυνςθ με τισ μετακινιςεισ τεράςτιων 

ζμφορτων πλοίων και ςε λίγο βυτιοφόρων οχθμάτων, μεταφοράσ του  

 Σον εξαιρετικά επικίνδυνο και πολλϊν χιλιομζτρων αγωγό διζλευςθσ φυςικοφ αερίου, 

που κυριολεκτικά διαςχίηει όλο τον κάμπο των Μεγάρων, ο οποίοσ μάλιςτα επζφερε 



τθν καταςτροφι χιλιάδων ελαιοδζντρων και δζντρων πεφκθσ και ελάτθσ, αλλά και 

ςθμαντικι απαξίωςθ περιουςιϊν μεγάλθσ μερίδασ των πολιτϊν.  

 Σισ επικίνδυνεσ και μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν ςτο Πζραμα Μεγάρων. τθν 

περίπτωςθ αυτι, και ενϊ εδίδετο ςτο Διμο χρθματικό ποςό ωσ ποςοςτό από τον ειδικό 

φόρο πετρελαιοειδϊν, αυτό ακυρϊκθκε κατά τρόπο απαράδεκτο.  

 Σισ εγκαταςτάςεισ διυλιςτθρίων ΕΛΠΕ και ΜότορΌιλ, που είναι μεγάλθσ και υψθλισ 

επικινδυνότθτασ και επιβάρυνςθσ του περιβάλλοντοσ και που περιβάλλουν από Δυςμάσ 

και Ανατολάσ τον Διμο 

 Σθν αναλόγου επικινδυνότθτασ και περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ λειτουργία, ςε 

ζκταςθ 4.000 ςτρεμμάτων, πεδίου βολισ όπλων καμπφλθσ τροχιάσ  

 Σθν απαξιωτικι εγκάρςια κατάτμθςθ τθσ πόλθσ των Μεγάρων και αποκοπισ τθσ από 

τθν κάλαςςα με τθ διζλευςθ δφο μεγάλων αξόνων (Παλαιάσ και Νζασ Εκνικισ Οδοφ) 

και τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ 

 Σθν ίδρυςθ και λειτουργία ςτισ παραλίεσ τθσ πόλθσ μονάδων ιχκυοκαλλιεργειϊν, που 

γειτνιάηουν ςε περιοχι περιβαλλοντικοφ και ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ  

 Σθν επιχειροφμενθ προςαιγιάλωςθ ςτθν παραλία τθσ ιδιαίτερου τουριςτικοφ 

ενδιαφζροντοσ για τθν τοπικι μασ κοινωνία Πάχθσ Μεγάρων, με καλϊδιουπερυψθλισ 

τάςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και μάλιςτα πλθςίον του χϊρου που ζχει επιλεγεί για τθν 

δθμιουργία καταδυτικοφ πάρκου και μαρίνασ και ςτθ ςυνζχεια τθσ διζλευςισ του 

διαμζςου τθσ γθσ των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου προσ τον Αςπρόπυργο.  

 τα τζλθ του 2017 επιχειρικθκε μια ακόμθ καταςτροφικι προςπάκεια τραγικισ 

υποβάκμιςθσ τθσ περιοχισ των Μεγάρων για δθμιουργία και λειτουργία ορυχείων 

βωξίτθ που κα ζκεταν οριςτικά ταφόπλακα ςτθν αναπτυξιακι προςπάκεια των 

επόμενων γενεϊν. 

 

 Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι θ περιοχι του Διμου από το Νοζμβριο του 2017 επλιγθ 

τζςςερισ (4) φορζσ από τεράςτιασ ζκταςθσ και ζνταςθσ κεομθνίεσ (πλθμμφρεσ - πυρκαγιζσ). 

*** 

 Ακόμθ οι πολίτεσ του Διμου μασ γνωρίηουν, ότι θ χϊρα μασ προςπάκθςε – 

υποχρεϊκθκε να ανταποκρικεί ςε δφςκολεσ πιζςεισ για φροντίδα και ςτιριξθ μεταναςτϊν – 

προςφφγων, που «επιςκζφκθκαν», τρόποσ του λζγειν, τθ χϊρα μασ και δθμιοφργθςε 

ανάλογεσ δομζσ, Δυςτυχϊσ αυτζσ επζφεραν με τον τρόπο λειτουργίασ τουσ τεράςτια  

κοινωνικά, οικονομικά, ανκρωπιςτικά κλπ δυςεπίλυτα προβλιματα, π.χ περίπτωςθ Μόριασ 

και όχι μόνο. Φυςικά ουδείσ μπορεί να γνωρίηει τι κα επιφζρει θ λειτουργία νζων δομϊν 

μικροφ μεγζκουσ ςε τοπικζσ κοινωνίεσ τθσ ενδοχϊρασ, που ςχεδιάηει θ Κυβζρνθςθ.  

 Πζραν των ανωτζρω, δυςτυχϊσ ιδιαίτερα δυςάρεςτων, κυμίηουμε ότι εντόσ του 

κοινωνικοφ ιςτοφ των Μεγάρων, υπάρχει, ιδθ από χρόνια πολυπλθκισ ςυνοικία Ρομά, που 

παρά τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ για ενςωμάτωςι τουσ ςε αυτι, αυτό 

μζχρι ςιμερα δεν κατζςτθ δυνατό. Κακθμερινά ςχεδόν δθμιουργοφνται δυςάρεςτα 

προβλιματα μθ εφκολα διαχειρίςιμα.  



Σα δυςάρεςτα αυτά γεγονότα ενίοτε ενιςχφονται και από τθν δράςθ ατόμων διαφόρων 

άλλων εκνικοτιτων, εκ των εργαηομζνων ςτον αγροτικό τομζα τθσ περιοχισ. 

 Ασ αναλογιςτεί λοιπόν ο κάκε καλόπιςτοσ τθσ κεντρικισ εξουςίασ, ότι, αν 

επιχειρθκεί να λειτουργιςει δομι φιλοξενίασ προςφφγων - μεταναςτϊν ςτο Διμο  

Μεγαρζων, πλθςίον τθσ ςυνοικίασ Ρομά, τι τεράςτια και ανεξζλεγκτα κοινωνικά, 

ανκρωπιςτικά κλπ προβλιματα μποροφν να δθμιουργθκοφν, τα οποία βεβαίωσ θ τοπικι 

μασ κοινωνία είναι αδφνατο να τα διαχειριςτεί και κα αποβοφν εισ βάροσ τθσ.  

 Να ςθμειωκεί, ότι θ φθμολογοφμενθ κζςθ τθσ δομισ κα είναι επιπλζον δίπλα ςτισ 

εγκαταςτάςεισ αποκθκϊν πετρελαιοειδϊν.  

 Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ που ςυνοπτικά ςθμειϊςαμε, ζχει καταςτεί  θ 

περιοχι του Διμου Μεγαρζων υπερκορεςμζνθ αρνθτικά και είναι αδιανόθτο πλζον να 

ανεχκοφμε περαιτζρω υποβάκμιςθ.  

 Καμιά λοιπόν ςκζψη για δημιουργία δομήσ φιλοξενίασ προςφφγων – μεταναςτϊν 

ςτο Δήμο Μεγαρζων .  

 Διοίκηςη (ςυμπολίτευςθ και αντιπολίτευςθ), φορείσ, ςφλλογοι, ςωματεία και 

ςφμπασ ο λαόσ δθλϊνουμε προσ κάκε κατεφκυνςθ, ότι κα αντιδράςουμε ςκεναρά, 

αποφαςιςτικά, δυναμικά και με κάκε τρόπο, προαςπιηόμενοι τα δίκαια δικαιϊματα τθσ 

κοινωνίασ μασ με τον τρόπο, που θ δθμοκρατικι μασ ςκζψθ και ςυνείδθςθ αντιλαμβάνεται.  

 Δεν επικυμοφμε δθμιουργία οποιουδιποτε τφπου δομισ φιλοξενίασ προςφφγων – 

μεταναςτϊν εντόσ των ορίων του Διμου Μεγαρζων.» 
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