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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
πνπδαία Οκηιία ηνπ δεκάξρνπ Μεγαξέσλ Γξεγόξε ηακνύιε,
θαηά ηελ ηζηνξηθή επίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνύ Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε
ζην Γεκαξρείν Μεγάξσλ, ην άββαην 15 Ιαλνπαξίνπ 2022
Σν άββαην 15 Ιαλνπαξίνπ ν Πξσζππνπξγόο θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο
ζπλνδεπόκελνο από ηνλ Τπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Παλαγηώηε
Θενδσξηθάθν, ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θ. ηέιην Πέηζα, ηνλ
Τθππνπξγό Γηθαηνζύλεο θ. Γηώξγν Κώηζεξα, ηνλ Τθππνπξγό ςεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο, αξκόδην γηα Σειεπηθνηλσλίεο θαη Κηεκαηνιόγην θ.Θεόδσξν
Ληβάλην, ηνλ Γ΄ Αληηπξόεδξν ηεο Βνπιήο θ. Θαλάζε Μπνύξα, ηνλ
Γξακκαηέα ηεο Βνπιήο θ. Βαγγέιε Ληάθν θαη άιινπο θπβεξλεηηθνύο
παξάγνληεο πξαγκαηνπνίεζε ηζηνξηθή επίζθεςε ζην Γεκαξρείν Μεγάξσλ ,
αθνύ γηα πξώηε θνξά επηζθέθζεθε ηελ πόιε θαη ην Γήκν καο ελ ελεξγεία
Πξσζππνπξγόο εθηόο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ.
ε απηή ηε ζπλάληεζε,αίζζεζε πξνθάιεζε, εληππσζίαζε θαη θαηά γεληθή
παξαδνρή ραξαθηεξίζηεθε ζπνπδαίαο ζεκαζίαο θαη ηζηνξηθή όζν θαη ε
επίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνύ, ε νκηιία ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαξέσλ Γξεγόξε
ηακνύιε, ν νπνίνο αθνύ θαισζόξηζε ηνλ Πξσζππνπξγό αλέθεξε ηα εμήο:
« Aμηόηηκε θύξηε Πξσζππνπξγέ, θύξηνη Τπνπξγνί, θύξηε Πεξηθεξεηάξρε, θύξηε
Πξόεδξε, θύξηνη βνπιεπηέο, θύξηε Αληηπεξηθεξεηάξρε, θύξηνη ζπλάδειθνη,
Σν ζεκεξηλό γεγνλόο είλαη ηόζν ζπνπδαίν θαη ηόζν ζεκαληηθό, πνπ ζα
γξαθηεί ζηελ ηζηνξία ηνπ Γήκνπ, δηόηη είλαη ε πξώηε θνξά, πνπ ελ ελεξγεία
Πξσζππνπξγόο εθηόο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ επηζθέπηεηαη ην Γήκν καο, γηα
λα ζπδεηήζνπκε γηα ηα πξνβιήκαηα, πνπ καο απαζρνινύλ.
Κύξηε Πξσζππνπξγέ, ζαο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ γηα ηε κεγάιε ηηκή,
πνπ καο θάλαηε λα έξζεηε εδώ, επί ηόπνπ, γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα
πξνβιήκαηα θαη είκαη ζίγνπξνο, όηη ε επίζθεςε απηή δελ είλαη ηππηθή αιιά
πεγάδεη εθ ηνπ ελδηαθέξνληόο ζαο, γηα ηελ πεξηνρή καο θαη από ηελ επηζπκία
λα δώζεηε ιύζεηο, ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνύ, ζηα ζέκαηα, πνπ καο
απαζρνινύλ.
Η πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο είλαη ππέξνρε θαη έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα:
Δίλαη ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ηελ Αζήλα, απνιακβάλεη όισλ ησλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο θαη δελ έρεη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο.

Δίλαη παλέκνξθε πεξηνρή, έρεη ζαπκάζηεο παξαιίεο, παλέκνξθα θαη
απείξνπ θάιινπο βνπλά ηα νπνία, δπζηπρώο, έρνπλε ππνζηεί ζεκαληηθή
βιάβε από ηηο ππξθαγηέο ηνπ ‘18 (Γεξάλεηα, πεξηνρή αξσληθνύ Κόιπνπ –
Κηλέηα) θαη ην ‘21 (Γεξάλεηα πάιη, πεξηνρή Αιεπνρσξίνπ, Κνξηλζηαθόο
Κόιπνο) θαζώο θαη από ηηο πιεκκύξεο ηνπ ‘19 ζηα Γεξάλεηα θαη από ηηο
πιεκκύξεο ηνπ ‘17 ζηε Νέα Πέξακν.
Δίκαη όκσο ζίγνπξνο πσο, κε ηε βνήζεηά ζαο, πνιύ ζύληνκα ζα
απνθαηαζηαζνύλ θαη ζα βξνπλ ηνλ θαλνληθό ηνπο ξπζκό.
Οη ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε ζύζηαζε ησλ εδαθώλ καο
επλννύλ πάξα πνιύ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θη είλαη γλσζηό, νηη ε πεξηνρή
καο παξάγεη πνιύ ζεκαληηθά θαη πνηνηηθά πξντόληα: ιάδη, θξαζί θπζηίθη,
απγά (ην 35% πεξίπνπ ηεο παλειιήληαο παξαγσγήο) θη απηό νθείιεηαη ζηηο
ππνδνκέο θαη ζηηο ππεξζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, κία εθ ησλ νπνίσλ
επηζθεθηήθαηε θαη δηαπηζηώζαηε ηδίνηο όκκαζη θαη ηελ πνζόηεηα θαη ηελ
πνηόηεηα θαη λνκίδσ, όηη επεηδή ππάξρνπλε ζεκαληηθνί θαη πνιύ θαινί
επαγγεικαηίεο αγξόηεο, πνπ αζρνινύληαη - θαη κάιηζηα θαη λένη - κε
ζύγρξνλεο κεζόδνπο θαη ηερλνινγίεο, πνπ απμάλνπλ θαηά πνιύ ηελ
παξαγσγή θαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ν Γήκνο πξνεηνηκάδεη θαη
πξνγξακκαηίδεη ηε δεκηνπξγία ελόο Αγξνηηθνύ ΣερλνινγηθνύΠάξθνπ
(πεξηκέλνπκε λα ιπζεί ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ζηηο Παιαηέο Γεμακελέο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Πεξάκαηνο), ην νπνίν ζα δώζεη κεγάιε βνήζεηα θαη πεξαηηέξσ
ώζεζε θαη, εάλ όια πάλε θαιά θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θπβεξλήζεώο ζαο,
κπνξεί λα εμειηρζεί ε πεξηνρή καο ζε έλα ηόπν, πνπ ζα ηξέθεη όιν ην
ιεθαλνπέδην.
Έρνπκε επίζεο θαη κηα πνιύ ζπνπδαία πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη είκαζηε
πξνο ηελ θαηεύζπλζε λα αλαδείμνπκε θαη λα θάλνπκε ηελ πεξηνρή καο
γλσζηή, θαηά πώο ηεο αξκόδεη, δηόηη ηα Μέγαξα είλαη από ηηο πιένλ αξραίεο
πόιεηο κε ζπνπδαία ηζηνξία, πνιηηηζκό, ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή
θαη ζηξαηησηηθή δύλακε, ηδηαίηεξα ζηνλ 5ν αηώλα. Ήηαλε ηόηε, πνπ είρε
δεκηνπξγήζεη ην αληίπαιν δένο ζηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη αλαγθάζηεθαλ ην
433 π.ρ. λα εθδώζνπλ ην πεξίθεκν «Μεγαξηθό Ψήθηζκα», ην πξώην
εκπάξγθν,πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο, ην νπνίν δελ
έρεη αξζεί θαη επεηδή πξνθνξηθά θαη αλεπίζεκα ην έζεζα ζηνλ Γήκαξρν
Αζελαίσλ θ. Μπαθνγηάλλε θαη έρσ ζθνπό θαη επίζεκα θαη γξαπηά λα ην
ζέζσ, επηηέινπο λα άξεη απηό ην εκπάξγθν, πνπ ηόηε απαγόξεπε ζηα
κεγαξηθά πξντόληα λα δηαθηλνύληαη ζηα ιηκάληα ηεο Αζελατθήο πκκαρίαο!!
Έρνπκε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά κεγάιε… έρνπκε αξραίνπο πξνγόλνπο νη
νπνίνη είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζην πάλζενλ ηεο Ιζηνξίαο θαη παγθνζκίσο
γλσζηνί, όπσο ν Δππαιίλνο, πνπ έθηηαμε ην πεξίθεκν Δππαιίλεην Όξπγκα
ζηε άκν (ην πξσηόιεην έξγν ηνπ είλαη εδώ ζηα Μέγαξα, ην Όξπγκα ησλ
Ακπαηδάδσλ, έλα ηκήκα ηνπ νπνίνπ ην έρνπκε αλαδείμεη) θαη ην νπνίν
πδξνδνηνύζε ηελ πόιε, είλαη ν πξόδξνκνο ηεο Αηηηθήο Κσκσδίαο, ν
νπζαξίσλ, ν κέγαο θηιόζνθνο ν Δπθιείδεο, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη θαη
Φηινζνθηθή ρνιή ζηα Μέγαξα θαη βέβαηα θαη ν κέγαο απνηθηζηήο, ν Βύδαο,
πνπ ίδξπζε ην Βπδάληην, ηε ζεκεξηλή Κσλζηαληηλνύπνιε θαη πξέπεη λα πνύκε
θαη δύν ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ειάρηζηεο αξραίεο ειιεληθέο πόιεηο έρνπλ, όπσο
ηα Μέγαξα, όηη θαηνηθείηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή (δελ έρνπκε αιιάμεη ζέζε), γηα
ρηιηάδεο ρξόληα ζπλερώο θαη αδηαιείπησο, ρσξίο δηαθνπή ζην δηάβα ηεο
ηζηνξίαο.

Δίλαη ζηνηρεία ζεκαληηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνύλ, έρνπκε θαη
αξραία κλεκεία πνιύ ζεκαληηθά, όπσο ε Κξήλε ηνπ Θεαγέλνπο (είλαη ε
κεγαιύηεξε ζσδόκελε θξήλε ζηελ Διιάδα, έλα ζεκαληηθό έξγν), ην
πδξνκαζηεπηηθό έξγν, πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ παιαηνύ εξγνζηαζίνπ
ΔΡΚΙ (πνιύ ζεκαληηθό επίζεο), Αξραηνινγηθό Μνπζείν κε ζπνπδαία
επξήκαηα, ηα νπνία ζα εκπινπηηζηνύλ κεηά ηα έξγα ηεο Απνρέηεπζεο, ηα
νπνία αλέδεημαλ (βξήθακε πάξα πνιιά θαη ζεκαληηθά αξραηνινγηθά
επξήκαηα).
Τπάξρεη ινηπόλ πινύηνο θαη ηζηνξηθόο θαη θπζηνιαηξηθόο θαη
ζξεζθεπηηθόο (ππάξρνπλ ζεκαληηθά κνλαζηήξηα θαη εμσθιήζηα, ηα νπνία
κπνξνύκε λα αλαδείμνπκε θαη λα πξνβάιινπκε ηελ πεξηνρή).
Έρνπκε ινηπόλ πνιιά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, γηα λα εθκεηαιεπηνύκε
θαη λα αλαπηύμνπκε πάξα πνιύ ηελ πεξηνρή καο.
Σώξα πξέπεη λα θηάζνπκε θαη ζηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα.
Γε ζα ζαο θάλσ παξάπνλα θύξηε Πξσζππνπξγέ, εμάιινπ δε ζέισ λα
ράζνπλε θαη ην πξνλόκην νη δήκαξρνη γηαηί ηα παξάπνλα είλαη γηα ηνπο
δεκάξρνπο. Δκείο ζα ζαο ζέζνπκε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα αιιά επεηδή κ’
αξέζεη λα μεθηλάσ από ηα ζεηηθά θαη λα ζαο επραξηζηήζσ, γηαηί επί ησλ
εκεξώλ ηεο θπβεξλήζεώο ζαο έρνπκε βξεη ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα ζεκαληηθά,
όπσο είλαη ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην, πνπ θαξθηλνβαηνύζε γηα
δεθαπέληε πεξίπνπ ρξόληα θαη βξήθακε επηηέινπο ηε ιύζε γηα έλα ζεκαληηθό
εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Ο Τπνπξγόο θ. Σαγαξάο είδε ην ζέκα,
ην αγθάιηαζε θαη αζρνιήζεθε θαη καο έδσζε ιύζεηο. Να πνύκε νηη θαη ην
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ αύμεζε ηελ
επηρνξήγεζε γηα απνθαηάζηαζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, ην έθηαζε ζηα ελλέα
εθαηνκκύξηα εμαθόζηεο ρηιηάδεο, από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, από ηνλ
αγαπεηό θ. Πέηζα κε ηνλ νπνίν έρνπκε άξηζηε ζπλεξγαζία πήξακε θαη γηα ηηο
θπζηθέο θαηαζηξνθέο πεληαθόζηεο ρηιηάδεο αιιά θαη., θπξίσο, πήξακε θαη
κεξηθά εθαηνκκύξηα γηα λα ιύζνπκε επηηέινπο (βνήζεζε θαη ν θ. Ληβάληνο
εδώ) ην ζέκα ηεο ΔΤΓΑΠ (έρνπκε ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε λα κεηαθέξνπκε ηα
δίθηπα ύδξεπζεο ζηελ ΔΤΓΑΠ, γηα λα απαιιαγνύκε από απηό ην κεγάιν
πξόβιεκα).
Σα πξνβιήκαηα πνπ καο απαζρνινύλ:
Θα μεθηλήζσ από απηό, πνπ εθηηκώ σο ην πην ζεκαληηθό, από ηελ αζθάιεηα
ησλ πνιηηώλ. Δπεηδή ζεσξώ όηη ε ειεπζεξία είλαη ην κεγαιύηεξν αγαζό, γηα
ηνλ άλζξσπν θη απηό βέβαηα πηζηνπνηείηαη θη από ηνπο πνηακνύο αίκαηνο,
πνπ έρπζαλ νη αξραίνη εκώλ αιιά θαη νη λεώηεξνη πξόγνλνί καο γηα ηελ
ειεπζεξία θαη λνκίδσ, όηη είλαη δύζθνιν λα έρνπκε ειεπζεξία ρσξίο αζθάιεηα.
Η αζθάιεηα ινηπόλ είλαη έλα ζηνηρείν πάξα πνιύ ζεκαληηθό, ην νπνίν έρεη
αξθεηά πξνβιήκαηα. Δλ πνιινίο εθπεγάδνπλ θαη από ηε ζπλνηθία ησλ Ρνκά,
πνπ είλαη κηα εζηία παξαβαηηθόηεηαο θη εγθιεκαηηθόηεηαο θαη λνκίδσ όηη εθεί
πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα όρη κόλν αζηπλνκηθά… δεκηνπξγία ππνδνκώλ,
θνηλσληθά κέηξα… ε θνηλσληθή πνιηηηθή λα έρεη θαη ηα ζηνηρεία ηεο έληαμεο.
Όια απηά ζε έλα πιέγκα ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα
ακβιπλζνύλ απηέο νη θαηαζηάζεηο θαη λα απνθηήζνπλ θαη νη πνιίηεο ην
αίζζεκα αζθάιεηαο, δηόηη όηαλ αθνύλε, πνιιέο βξαδηέο, ππξνβνιηζκνύο όιε
ηε λύρηα θαη κεξηθέο θνξέο λα δηαξθνύλ θαη επί ηξηήκεξν… ε, απηό λνκίδσ,
πέξα από ηνλ θίλδπλν θάπνηα αδέζπνηε λα θύγεη θαη λα ρηππήζεη θάπνηνλ
άλζξσπν, αιιά θαη κόλν, όηη αθνύγνληαη ππξνβνιηζκνί δίπια ζηελ πόιε
(γηαηί είλαη ζπλνηθία ζην ρέδην Πόιεο, είλαη πνιύ θνληά δειαδή)… όια απηά

δεκηνπξγνύλ αίζζεκα αλαζθάιεηαο. Θα πξνηείλακε ινηπόλ κηα αύμεζε ζε
πξνζσπηθό θαη κέζα ζηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα, ηα νπνία εηξήζζσ ελ
παξόδσ, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ιεηηνπξγνύλ άςνγα, έρνπκε πνιύ θαιή
ζπλεξγαζία, αιιά ηνπο ιείπεη πξνζσπηθό θαη κέζα θαη πνιιέο θνξέο
θαινύληαη λα θάλνπλε θαη ππεξεζίεο εθηόο Μεγάξσλ, Αζήλα θαη ηα ινηπά…
όια απηά δεκηνπξγνύλ δπζιεηηνπξγίεο. Καη επίζεο ζα ζέιακε ηε δεκηνπξγία
ελόο Αζηπλνκηθνύ ηαζκνύ ζηελ Κηλέηα, ε νπνία ήηαλε νηθηζκόο αιιά επί
εκεξώλ καο έγηλε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα θαη επεηδή γίλεηαη θαη ην κεγάιν έξγν
ηεο πδξνδόηεζεο θαη πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη ζρνιείν, ζα πάξεη θαη
κεγάιε αλάπηπμε… ε, εθεί νη άλζξσπνη ληώζνπλ ιίγν εγθαηαιειεηκέλνη. Δίλαη
θαη κεγάινο ν πιεζπζκόο, πνπ ην θαινθαίξη κπνξεί λα γίλεηαη θαη 15-20
ρηιηάδεο, νπόηε ε δεκηνπξγία ελόο Αζηπλνκηθνύ ηαζκνύ ζα εκπέδσλε ην
αίζζεκα αζθάιεηαο θαη γη’ απηνύο ηνπο θαηνίθνπο.
Σν δεύηεξν ζεκαληηθό ζέκα είλαη ηα έξγα αληηδηαβξσηηθήο θαη
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Δίλαη γλσζηό θαη ζε εζάο, είκαη ζίγνπξνο, γηα
ηηο κεγάιεο ζενκελίεο, πνπ έρνπλε πιήμεη ηελ πεξηνρή (ηα βνπλά έρνπλ
ππνζηεί κεγάιε βιάβε, ηδηαίηεξα ηα Γεξάλεηα) επνκέλσο θαη ηα εδάθε έρνπλ
ζνβαξό πξόβιεκα θαη ρξεηάδνληαη έξγα αληηδηαβξσηηθά αιιά θαη
αληηπιεκκπξηθά έξγα. Γελ είλαη κόλν ε θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ ππάξρεη, είλαη
θαη νη αιιαγέο από ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (θακκέλα δάζε, δηάβξσζε ησλ
εδαθώλ), πνπ δεκηνπξγνύλ κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο θαη λνκίδσ νηη εδώ ζα
πξέπεη άκεζα λα γίλνπλ έξγα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνύλ νη πεξηνρέο
Νέαο Πεξάκνπ (εθεί έρνπλε γίλεη ήδε αξθεηά θη έρνπλε γίλεη θαη κειέηεο) αιιά
θαη νη πεξηνρέο Κηλέηαο θαη Αιεπνρσξίνπ.
Σξίην ζέκα είλαη νη αληηθεηκεληθέο αμίεο. Ναη κελ γηνξηάζακε ηελ έγθξηζε ηνπ
ΓΠ (Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ), αιιά δελ μέξσ πώο ιεηηνπξγεί ην
ζύζηεκα θαη πνιιαπιαζίαζε ηηο ηηκέο ησλ αγξνηεκαρίσλ θαη κόλν, πνπ
εγθξίζεθε ην ΓΠ. Καη εθεί, πνπ ήηαλε νη ηηκέο 3,5 επξώ ην κέηξν θαη κάιηζηα
ε αληηθεηκεληθή αμία πνιύ κεγαιύηεξε θαη από ηελ πξαγκαηηθή, ηελ εκπνξηθή,
αμία, πήγε ηώξα 16,5 επξώ βάδνληαο ην ζπληειεζηή κέζσ ηνπ ΓΠ. Απηό
λνκίδσ όηη κπνξεί λα ιπζεί, δηόηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζε θακηά πεξίπησζε κε
ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Σέηαξην ζέκα είλαη… απηό είλαη πνιύ εύθνιν, ε δεκηνπξγία
ΔζπεξηλνύΔΠΑΛ. Έρνπλε γίλεη νη δηαδηθαζίεο, νη ελέξγεηεο θαη λνκίδσ νηη κε
κηα πεξαηηέξσ ώζεζε ζα δνζεί ε έγθξηζε.
Μπνξώ λα ζαο πσ, όηη ζα είλαη πάξα πνιύ ρξήζηκν, γηα ηελ πεξηνρή θη
απηό θαίλεηαη θη απ’ ην απνηέιεζκα, πνπ θαηαθέξακε πξηλ από κεξηθά ρξόληα
λα ιεηηνπξγήζνπκε ην ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα
ζε πνιίηεο πνπ, γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιόγν δελ είραλ νινθιεξώζεη ηε βαζηθή
εθπαίδεπζε, έζησ θαη ζε κεγάιε ειηθία ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα παίξλνπλ ην
απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Να ηνπο δώζνπκε ηώξα ηε δπλαηόηεηα… ζ’ απηνύο
ηνπο αλζξώπνπο, πνπ είλαη ζε κεγάιε ειηθία, λα θνηηήζνπλ ζην Δζπεξηλό
ΔΠΑΛ, λα ζπκπιεξώζνπλε ηηο ζπνπδέο. Αιιά αθόκα θαη ζε λέα παηδηά, πνπ
γηα βηνπνξηζηηθνύο ιόγνπο ζέινπλ λα εξγάδνληαη θαη ζέινπλ λα πεγαίλνπλε
ζην Δζπεξηλό ΔΠΑΛ θαη ζε απηνύο ζα δνζεί δηέμνδνο.
Πέκπην ζέκα είλαη ην Κέληξν Τγείαο. Σν επηζθεθζήθαηε, πξέπεη λα
επραξηζηήζνπκε πάξα πνιύ γηα ηε ζπκβνιή ζαο. Ιδηαίηεξα λα εμάξνπκε ηηο
ηθαλόηεηεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θπξίνπ Ρντινύ (Γηνηθεηή 2εο ΤΠΔ).

Ήηαλ έλα Κέληξν Τγείαο, πνπ ιεηηνπξγνύζε ζρεδόλ κε σξάξην Γεκνζίνπ
(πελζήκεξν νθηώ ηξεηο, νύηε εθεκεξίεο, νύηε ηίπνηα).ηγά ζηγά θαηάθεξε λα
ην θάλεη, κε λύρηα θαη κε δόληηα, λα ιεηηνπξγεί κε εθεκεξίεο, εθηόο από ηηο
κέξεο, πνπ εθεκέξεπε ην Θξηάζην.
Δρεη εληζρπζεί αθόκα πεξηζζόηεξν αιιά λνκίδσ, επεηδή θάλεη θη άιιεο
δξάζεηο ηώξα (έρεη γίλεη εκβνιηαζηηθό θέληξν γηα ηα παηδηά, ζα θάλεη rapid
test) θαη γηα λα κπνξέζεη ζηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο λα θάλεη ό,ηη είλαη
δπλαηόλ γηα λα βνεζάεη ηνπο πνιίηεο ζηηο πεξηνρήο, είλαη απαξαίηεην λα
ηνπνζεηεζνύλ αθόκα δύν γηαηξνί θαη δύν επηζθέπηεο πγείαο. Θα ήηαλε ην
πξνζσπηθό, πνπ ζα δηεπθόιπλε πάξα πνιύ ηελ παξαπέξα εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ.
Έθην ζέκα, είλαη γεληθόηεξν, αθνξά όιε ηε Γπηηθή Αηηηθή... ε ιεηηνπξγία
ησλΝαππεγείσλ ηεο Διεπζίλαο. Δπεηδή έρνπκε θαη εθαηνληάδεο
νηθνγέλεηεο, πνπ ηαιαηπσξνύληαη, γηα έληεθα πεξίπνπ ρξόληα, είκαη ζίγνπξνο,
όηη είλαη γλσζηό ζε εζάο θαη θάλεηε ελέξγεηεο, αιιά θάλεηε ό,ηη είλαη δπλαηόλ
ώζηε αθόκα γξεγνξόηεξα λα βξεζεί ιύζε, νπόηε λα θύγεη ην άγρνο θη απ’
απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, πνπ ηαιαηπσξνύληαη.
Καη ηειεπηαίν, αιιά όρη έζραην (ην άθεζα επεηδή αθνξά ηνλ αγαπεηό
Τπνπξγό, ηνλ θύξην Πέηζα) είλαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο από ην Πξόγξακκα
Σξίηζεο. Έρνπκε ππνβάιεη αηηήκαηα γηα δέθα δξάζεηο. Σνπιάρηζηνλ λα καο
έβαδε ζε κηα πξνηεξαηόηεηα θαη πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε εδώ, γηαηί ήδε καο
έρεη εγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, έλα ζρνιείν, πνπ
είρε ππνζηεί βιάβεο ην θηίξην θαη εμαηηίαο απηνύ ηνπ γεγνλόηνο ζπζηεγάδνληαη
ηώξα δύν ρνιεία, γη’ απηό θαη πξέπεη γξήγνξα λα πξνρσξήζεη.
Από ηα ππόινηπα ελληά ζα ζέιακε ζε πξνηεξαηόηεηα ηελ αλάπιαζε ηνπ
θέληξνπ ηεο πόιεο ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο πεξηνρήο Αθξνγηάιη ζηε Νέα
Πέξακν, ηελ ειεθηξνθίλεζε, ηελ αγξνηηθή νδνπνηία θαη ηηο κειέηεο γηα λα
πνιενδνκήζνπκε ην Αιεπνρώξη.
ε πξνηεξαηόηεηα απηά, θαη εη δπλαηόλ άκεζα, θαη βιέπνπκε, γηα ηα ππόινηπα.
Έρεη ν Θεόο, εδώ είκαζηε, ζε άιιν ρξόλν λα δεηήζνπκε θαη ηα ππόινηπα.
Καη πάιη θύξηε Πξσζππνπξγέ, λα ζαο επραξηζηήζσ. Όλησο είλαη ε θίλεζή
ζαο, ην λα έξζεηε γηα λα κηιήζνπκε εδώ, επί ηόπνπ, γηα ηα πξνβιήκαηα, πνπ
απαζρνινύλ ην Γήκν καο, εμόρσο ζεκαληηθή.
αο ιέσ όηη γξάςαηε ηζηνξία ζην Γήκν Μεγαξέσλ, δηόηη απηό γίλεηαη γηα
πξώηε θνξά.
Δύρνκαη θαη ειπίδσ, λα καο μαλάξζεηε.»
Ο θ Μεηζνηάθεο παξαθνινύζεζε θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ηνλ
Γήκαξρν κε πνιύ πξνζνρή, πξνζεισκέλνο θαη θιείλνληαο ζηελ αληηθώλεζή
ηνπ θαηέιεμε σο εμήο:
« Απηή ε Κπβέξλεζε, Κύξηε Γήκαξρε Κπξίεο θαη Κύξηνη,δίλεη πάληα έκθαζε
ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. Μαο αξέζνπλ ηα έξγα θαη όρη ηα ιόγηα θαη γη’ απηό
ζα θξηζνύκε ηειηθά ζε εζληθό επίπεδν αιιά θαη ζε ηνπηθό επίπεδν θαη λνκίδσ
όηη όηαλ έξζεη ε ώξα όινη λα θάλνπκε ηνλ απνινγηζκό καο, ε δεκνηηθή αξρή
αιιά θαη ε Κπβέξλεζε ζα είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη, δηόηη ηα πξάγκαηα ζα έρνπλ
κεηαθηλεζεί νπζησδώο πξνο ζεηηθή θαηεύζπλζε ΜΔ ΔΡΓΑ ΚΑΙ ΟΥΙ ΜΔ
ΛΟΓΙΑ.»
Δθ ηνπ Γξαθείνπ Δπηθνηλσλίαο
& Γεκνζίσλ ρέζεσλ

