
Σε τραγέλαφο μετέτρεψε η Διοίκηση το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για την 

επικείμενη κατασκευή της δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφυγών στην 

πρώην 75ΜΕ. 

Παρακολουθώντας τα χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισα να λειτουργήσω 

σαν συντάκτης αθλητικής εκπομπής!!! 

Ας δούμε, λοιπόν, τις «magic moments» αυτών που έχουν την ευθύνη των αποφάσεων για 

να βγούμε από την επικίνδυνη αυτή κατάσταση. 

1. Ο Προέδρος κ. Καράμπελας διαβάζει την επιστολή που του στείλαμε (εγώ και ο κ. 

Μπουραζέρης). 

Διαβάζει όμως μόνο τον επίλογο…. Γιατί άραγε; 

 

Γιατί στον πρόλογο  λέει ότι εδώ και μια βδομάδα προσπαθούμε να πιέσουμε για 

να γίνει έκτακτο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων και δεν 

έγινε…!!! 

Και γιατί το ψήφισμα που προτείνει, στη συνέχεια, ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης 

περιέχει, σχεδόν όλη, την επιστολή που τους στείλαμε…!!!  

Να μη φανεί ότι έγινε και copy paste… 

 

2. Ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυχρόνης μας λέει πολύ απλά ότι για όλα φταίει μόνο η 

κυβέρνηση!!! 

Ακολουθώντας σκληρή κομματική γραμμή, είναι λάβρος κατά της μεταναστευτικής 

της πολιτικής. Το ίδιο κάνει και ο κ. Φωτίου. 

 

Μάλλον πρέπει να τους αφήσουμε να λιάζονται στις πλατιές… για να θυμηθούμε 

και την θέση της κυρίας Τασίας…!!! 

 

3. Ο απίστευτος Δήμαρχος κ. Σταμούλης λέει: «ευτυχώς υπάρχουν και τα γραπτά».  

Και συνεχίζει: «Είναι γραμμένο στις 13 Μάιου, θα σας διαβάσω επί λέξει, για να 

μου πείτε αν μιλάω για ανυπόστατες φήμες ή υποβαθμίζω το θέμα.», και διαβάζει 

τις δυο τελευταίες παραγράφους από το Δελτίο Τύπου, για να μας πείσει ότι δεν 

μίλησε για ανυπόστατες φήμες. Και καταλήγει, ρωτώντας: «Αυτό είναι δήλωση για 

ανυπόστατες φήμες και για υποβάθμιση του θέματος;» 

 



Δεν μας διαβάζει όμως τον τίτλο του Δελτίου Τύπου… Γιατί άραγε; 

 

Γιατί ο τίτλος είναι: «ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»!!! 
 
ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ!!! 

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ!!! 

Νομίζετε ότι απευθύνεστε σε καθυστερημένους;  

Στους δημότες σας απευθύνεστε!!! 

Και έχετε και το θράσος να κατηγορείται την αντιπολίτευση ότι διαστρεβλώνει 

την πραγματικότητα!!! 

 

Δείτε το στο site του Δήμου Μεγαρέων: 

http://www.megara.gr/portal/images/pdf/06-GRAFEIO-EPIKOINONIAS-DIMOSION-

SXESEON/2020/14-05-2020-dt-anipostates-fimes-gia-domh-filoksenias-metanaston-

sthn-nea-peramo.pdf 

Αν το κατεβάσουν έχω κρατήσει αντίγραφο… 

 

4. Ο κ. Σταμούλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αντιπολίτευση δεν έχει καμία 

διάθεση για συναίνεση… και κάνει μια τελευταία προσπάθεια λέγοντας: 

«Είναι πολύ πιθανό κάποιοι να θέλετε να γίνει αυτό για να πληγεί η Διοίκηση 

Σταμούλη»…. 

 

Δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν νοιάζονται για την ποιότητα της ζωής, της δικής τους και 

των παιδιών τους, για την ασφάλεια των οικογενειών τους, αλλά το μόνο που 

έχουν στο μυαλό τους είναι το κακό του κ. Σταμούλη!!! 

Δεν είστε το κέντρο του κόσμου κ. Σταμούλη!!! 

 

Η «φοβερή αυτή ομάδα» πρέπει να έχει καλό προπονητή… το νέο Γ.Γ. μάλλον… 

 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΓΕΛΙΑ Ή ΤΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!!! 

ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ!!! 

Συγχωρήστε μου το ύφος του κειμένου, αλλά παραλίγο να μου έρθει εγκεφαλικό 

εχθές… 

 



Ευχαριστώ για την φιλοξενία 

ΚΟΥΝΤΕΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του συνδυασμού «ΤΩΡΑ». 


