
 

 

Μέγαξα, 2 Ννεκβξίνπ 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηςη του Δημάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη, 
  μελών τησ “Επιτροπήσ Αγώνα”  και Βουλευτών, 

με τον Συντονιςτή τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ κ. Κοκκινάκη, 
για να ποφν “ΟΧΙ ςτα Ορυχεία Βωξίτη ςτη Μεγαρίδα” 

 
Σελ 1

ε
 Ννεκβξίνπ 2017, θαη ώξα 12.00 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζην γξαθείν ηνπ πληνληζηή 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, θ. Κοκκινάκη Σπσρίδωνα κε ζέκα ην αίηεκα ηεο κεηαιιεπηηθήο 

εηαηξείαο “ΓΔΛΦΟΙ- ΓΙΣΟΜΟ” γηα δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ γεσηξήζεσλ ζε έθηαζε 50.000 ζηξεκκάησλ 

πεξίπνπ ζηε Μεγαξίδα γηα δεκηνπξγία νξπρείσλ βσμίηε.  

ηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Βαζηιείνπ, από 

ηνλ ΤΡΙΕΑ νη βνπιεπηέο θ.θ. Πάληδαο Γεώξγηνο, θνπξνιηάθνο Πάλνο, Γέδεο Γηάλλεο, από ηελ ΝΓ νη  

βνπιεπηέο θ.θ. Βιάρνο Γεώξγηνο θαη Μπνύξαο Αζαλάζηνο, από ηελ Γεκνθξαηηθή πκπαξάηαμε ε 

βνπιεπηήο θα Υξηζηνθηινπνύινπ Έθε, εθπξόζσπνη ηνπ ΚΚΔ θ. Υνξνδάλεο Αλη. Γεκνηηθόο ύκβνπινο, 

ηεο ΛΑΔ θ. Πξηκηθήξεο Βαζ. θαη ΠΟΑΚ θ. Παιακάξεο, από ηελ Δπηηξνπή Αγώλα Φνξέσλ Μεγάξσλ θ. 

Μηράιαξνο Ισάλλεο θαη ν θ. Μαξαδηώηεο Άγγεινο θαη ν Πξόεδξνο ηνπ 15κεινύο ηνπ 2
νπ

 Λπθείνπ Μεγάξσλ 

θ. Σζηιηκίγθξαο Βαζίιεο.  

Αξρηθά ην ιόγν έιαβε ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Σταμούλης Γρηγόριος, ν νπνίνο κε ζαθήλεηα θαη 

πιήξε ηεθκεξίσζε αλέδεημε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη θάζεηα αληίζεηεο ζην 

ελδερόκελν δεκηνπξγίαο νξπρείσλ βσμίηε, ηελ νπνία ραξαθηήξηζε σο απόιπηα θαηαζηξνθηθή γηα ηελ 

πεξηνρή, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Τπνγξάκκηζε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ηελ νκνθσλία όισλ 

ησλ ηνπηθώλ παξαηάμεσλ, θνκκάησλ, θνξέσλ θαη ηνπ Μεγαξηθνύ θαη Νενπεξακηώηηθνπ ιανύ, λα 

αγσληζζνύλ κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο θαη σο κηα αλζξώπηλε αζπίδα λα απνηξέςνπλ έλα ηέηνην 

θαηαζηξνθηθό ελδερόκελν. Παξέδσζε ζρεηηθή επηζηνιή θαη θάθειν κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 

Αθνινύζσο πήξαλ ηνλ ιόγν όινη νη παξεπξηζθόκελνη θαη ν θαζέλαο από ηελ πιεπξά ηνπ κε ηζρπξά 

επηρεηξήκαηα θαη ηελ αλαγθαία ηεθκεξίσζε ππνζηήξημαλ ηηο ζέζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο εθθξάδνληαο ηελ 

αληίζεζε ηνπο ζην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο νξπρείσλ βσμίηε ζηε Μεγαξίδα.  

Ιδηαίηεξε εληύπσζε πξνθάιεζε ε απόλστη ομοφωνία ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ 

βαζκνύ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ θνκκάησλ ηνπ ειιεληθνύ θνηλνβνπιίνπ, πνπ παξεπξέζεζαλ, 

γεγνλόο ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαη εμαηξεηηθά ζπάλην ζηα πνιηηηθά δξώκελα.  

 

 



Αθνινύζσο ν θ. Κοκκινάκης Σπσρίδων,  επραξίζηεζε ηνπο παξεπξηζθόκελνπο γηα ηελ παξνπζία 

ηνπο  θαη δήισζε όηη είλαη ε δεύηεξε νπζηαζηηθή πιεξνθόξεζε, πνπ έρεη πάλσ ζην ζέκα, είρε πξνεγεζεί 

θαη άιιε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Γήκαξρν. Πξόζζεζε όηη ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνπ ζέκαηνο δελ έρεη 

νινθιεξσζεί θαη αλακέλεη απαληήζεηο από άιινπο ζεζκηθνύο απνδέθηεο ηηο νπνίεο νθείιεη λα εμεηάζεη πξηλ 

εθδώζεη ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζή ηνπ.  

ηε ζπδήηεζε δηαθάλεθε πέξα από ηελ ηδηαίηεξα επγεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θ. Κνθθηλάθε ε 

μερσξηζηή επαηζζεζία ηνπ ζε ζέκαηα νηθνινγίαο, πεξηβάιινληνο, δεκόζηαο πγείαο, αιιά θαη βησζηκόηεηαο 

ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Ιδηαίηεξα ζηάζεθε ζην γεγνλόο ηεο νκνθσλίαο αιιά θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δειώζεσλ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ, νη νπνίεο όιεο αλεμαηξέησο 

ήηαλ θάζεηα αληίζεηεο ζε θάζε ελδερόκελν δεκηνπξγίαο νξπρείσλ βσμίηε ζηελ Μεγαξίδα, ππνγξακκίδνληαο 

ηε ζεκαληηθή βαξύηεηά ηνπο γηα ην εμεηαδόκελν ζέκα, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί δέζκεπζε ζηνλ 

νπνηνλδήπνηε ζεζκηθό παξάγνληα λα εθθξαζηεί θαη λα εθδώζεη απόθαζε ελάληηα ζηελ βνύιεζε ησλ 

ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ησλ ζεζκηθώλ ηνπο εθπξνζώπσλ.  

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ & 
Δημοςίων Σχζςεων 

  
 

  
 

  


