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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Η πολεοδόμηςη του Αλεποχωρίου θα γίνει ςφντομα 

Αυτοί, που δεν ζκαναν τίποτα για το Αλεποχώρι, προςπακοφν τϊρα με 

«τρικάκια», να υποβακμίςουν τθν μεγάλθ επιτυχία του Διμου ςχετικά με τθν   

πολεοδόμθςθ του Αλεποχωρίου.  

Με ςοβαρι δουλειά και ςυνζπεια θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου ςυνζταξε 

πλιρθ φάκελο, ο οποίοσ κατατζκθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ “ΣΡΙΣΗ”, 

προκειμζνου να χρθματοδοτθκεί θ πολεοδόμθςθ του Αλεποχωρίου.  

Η χρηματοδότηςη του ζργου αυτοφ είναι ςίγουρη. Η πολεοδόμθςθ του 

Αλεποχωρίου κα ακολουκιςει ςφντομα.  

Η επιτυχία αυτι είναι πολφ μεγάλθ, διότι για πρϊτθ φορά και μετά από 

δεκαετίεσ θ περιοχι του Αλεποχωρίου, που ανικει ςτο διμο Μεγαρζων, κα 

αποκτιςει επιτζλουσ ςχζδιο πόλθσ. Η επιτυχία αυτι ζχει κορυβιςει πολφ μζροσ τθσ 

αντιπολίτευςθσ, που δεν ζχει τθν παραμικρι δυνατότθτα και ικανότθτα να παράξει 

κάτι το κετικό για το Διμο και επιδίδεται ςε μία ςυνεχι προςπάκεια, να απαξιϊνει 

και να υποβακμίηει το ςπουδαίο ζργο, που επιτελεί θ παροφςα Διοίκθςθ, 

χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά και πιο αςτεία επιχειριματα. Αυτι τθ φορά 

ανακάλυψε, ότι δεν είναι καλι θ ςειρά, ςτθν οποία γράψαμε το ζργο αυτό ςτο 

ζγγραφο, όπου αναγράφονται όλεσ οι προςκλιςεισ του προγράμματοσ “ΤΡΙΤΣΗΣ”, 

γεγονόσ βεβαίωσ, που δεν δθμιουργεί το παραμικρό πρόβλθμα για τθν 

χρθματοδότθςθ τθσ πολεοδόμθςθσ του Αλεποχωρίου, αφοφ θα χρηματοδοτηθοφν 

όλεσ οι προςκλήςεισ, που είναι μζςα ςτο πλαφόν, το οποίο ζχει ορίςει θ κυβζρνθςθ 

για τον Διμο μασ και είναι τα 18 εκατομμφρια Ευρώ.  

Ωσ προσ τί λοιπόν αυτόσ ο κόρυβοσ, για το εάν είναι δεφτερο ι τρίτο ι 

τζταρτο ςτθ ςειρά; Απλά θ αντιπολίτευςθ, αφοφ δεν μπορεί να παρουςιάςει το 

παραμικρό κετικό ζργο, ρίχνει «δυναμιτάκια», ςαν τον Ερντογάν, για να 

δθμιουργιςει κόρυβο με τθν ελπίδα, να απομειϊςει το ζργο τθσ Διοίκθςθσ, χωρίσ 

καμία επιτυχία βεβαίωσ, όπωσ και ο Ερντογάν.  
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Μια αντιπολίτευςθ, ευτυχώσ όχι όλη, που  κατθγορεί τθ Διοίκθςθ του 

Διμου, για τθν πυρκαγιά, που δεν ξεκίνθςε καν από το Διμο μασ, αλλά ιρκε από 

γειτονικό Διμο, που κατθγορεί όταν βρζχει πολφ, που κατθγορεί γιατί ζχουμε 

Κορονοϊό και που δεν κα αργιςει να κατθγοριςει γιατί αυτζσ τισ μζρεσ ζχουμε 

πολφ ηζςτθ.  

Μία αντιπολίτευςθ, που δεν ςκζφτεται πωσ κα βοθκιςει το Διμο, για να 

πάει μπροςτά, αλλά το πωσ κα καταςτρζψει τον Διμο, για να φανεί ότι απζτυχε θ 

παροφςα Διοίκθςθ και γι’ αυτό ςε κάκε ευκαιρία δθμιουργεί εμπόδια και βάηει 

τρικλοποδιζσ για να μθν χρθματοδοτείται ο Διμοσ και για να μθν κάνει ζργα. Ε!, 

αυτι θ αντιπολίτευςθ δεν μπορεί να είναι χριςιμθ για τον Διμο. 
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