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Ακινα, 6 Νοεμβρίου 2017  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιστολή συμπαράστασης στον αγώνα εναντίον της δημιουργίας 

ορυχείων Βωξίτη στη Μεγαρίδα, έστειλε ο Βουλευτής 
Περιφέρειας Αττικής κ. Γιάννης Δέδες στον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Σπύρο Κοκκινάκη 
 

Ο Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής κ. Γιάννης Δέδες έχει 

δηλώσει την στήριξή του στο Δήμο Μεγαρέων και στους τοπικούς φορείς 
στον αγώνα κατά της δημιουργίας Ορυχείων Βωξίτη στην Μεγαρίδα. 

Ηταν παρών σε όλες τις κινητοποιήσεις της Επιτροπής Αγώνα και 
του Δήμου Μεγαρέων τόσιο στα Μέγαρα όσο και στην Αθήνα, στην 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και στην συνάντηση 

του Δημάρχου με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. 
Σπύρο Κοκκινάκη. 

Μάλιστα στον κ. Κοκκινάκη ενεχείρισε στις 2 Νοεμβρίου 2017 

την παρακάτω  επιστολή: 
 

«ΠΡΟ  
Τον Συντονιςτή Αποκεντρωμζνησ  
Διοίκηςησ Αττικήσ 
κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη 

Αξιότιμε κ. υντονιςτι, 

Με τθν παροφςα μου επιςτολι επικυμϊ να προςκζςω ςτθν εναγϊνια φωνι τθσ 

Δθμοτικισ Αρχισ του Διμου Μεγαρζων, τθσ Αντιπεριφζρειασ Ανατολικισ Αττικισ, 

αλλά και των φορζων – κατοίκων τθσ περιοχισ Μεγάρων, τθν ξεκάκαρθ υποςτιριξθ 

μου όςον αφορά ςτθ μθ αδειοδότθςθ των ερευνθτικϊν τομϊν - γεωτριςεων ςτθν 

περιοχι Μεγάρων και δθ ςτο όροσ Γεράνεια τθσ Δυτικισ Αττικισ, από τθν εταιρεία 

«Δελφοί - Δίςτομον ΑΜΕ», όπωσ αυτι αναπτφχκθκε κατά τθν πρόςφατθ ςυνάντθςι 

μασ.  

Όπωσ, κατζςτθ ςαφζςτατα απ’ όλουσ τουσ εκπροςϊπουσ των ανωτζρω φορζων, 

αλλά και απ’ όλουσ τουσ παριςταμζνουσ ςυναδζλφουσ - βουλευτζσ τθσ Περιφζρειασ 
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Αττικισ όλων των πτερφγων τθσ Βουλισ των Ελλινων, θ πραγματοποίθςθ 

μεταλλευτικϊν εξορφξεων βωξίτθ και άλλων μεταλλευμάτων -θ οποία κρίνεται 

απευκταία- κα απαξιϊςει τθν περιοχι, κα ελαττϊςει ζωσ εξαφανίςεωσ τθν 

πρωτογενι παραγωγι που για τουσ κατοίκουσ και τθν οικονομία τουσ είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ, κα εκμθδενίςει κάκε προςπάκεια ανάδειξθσ του τουριςτικοφ και 

πολιτιςμικοφ προϊόντοσ και πικανότθτα, κα επιβαρφνει θ υγεία των κατοίκων με 

επόμενο, τθν αφξθςθ τθσ νοςθρότθτασ του πλθκυςμοφ.  

Επιπλζον, κα επιβαρυνκεί ο βυκόσ τθσ καλάςςιασ περιοχισ του κόλπου τθσ 

Ελευςίνασ, αλλά και του Κορινκιακοφ ςτθν περιοχι των Αλκιονίδων νιςων με 

αποτζλεςμα τθ μείωςθ απόδοςθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ. Πικανότατα, να 

διαταραχκεί ο υπόγειοσ υδροφόροσ ορίηοντασ και επίςθσ οι αναβλφηουςεσ κερμζσ 

πθγζσ Λουτρακίου. Βζβαια, το νομικό πλαίςιο και όχι μόνο, κωρακίηει τθν 

αναμενόμενθ απόφαςθ ςασ (Νόμοσ 4277/2014, αρ. 18). 

Εδϊ, κ. Κοκκινάκθ μποροφμε να παρακζςουμε και άλλεσ επιπτϊςεισ αρκεί να 

μελετιςετε το μζγεκοσ εκείνων που επζφεραν οι εξορφξεισ βωξιτϊν ςτθν περιοχι 

Ιτζασ, Γαλαξιδίου, Δελφϊν Φωκίδασ – Παρναςςοφ, τα τελευταία 40 χρόνια.  

Κοντολογίσ, δεν πρζπει να παραβλζψουμε τθν ιδθ κεκορεςμζνθ κατάςταςθ τθσ 

περιοχισ τθσ Δυτικισ Αττικισ και του ανατολικοφ παραλιακοφ μετϊπου τθσ, 

εγκακιςτϊντασ επιπλζον, άλλθ μια ιδιαιτζρωσ οχλοφςα δραςτθριότθτα, θ οποία κα 

επιφζρει τθ χαριςτικι βολι, ενϊ θ πολιτικι μασ και οι ςυντονιςμζνεσ ενζργειζσ μασ 

ςτοχεφουν ςτον τερματιςμό τθσ ςυνολικισ κατάρρευςθσ τθσ περιοχισ με τθν 

παράλλθλθ, αναςτροφι του κλίματοσ τθσ υποβάκμιςθσ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω εφλογουσ λόγουσ κ. υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ προτείνουμε να μθν προβείτε ςτθν αδειοδότθςθ των ερευνθτικϊν 

γεωτριςεων ςτθν περιοχι των Μεγάρων.      

 

Βρίςκομαι ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 

Με εκτίμθςθ, 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ 

Χειρουργόσ Ορθοπαιδικόσ 

     τ. Διευθυντήσ Νοςοκομείου ΚΑΤ 

      Βουλευτήσ Περιφζρειασ Αττικήσ» 

Κοινοποίηςη: 

- Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής 

- Δήμαρχο Μεγαρέων 

- Δήμαρχο Λουτρακίου  

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 
& Δημοσίων Σχέσεων 

 


