
 

Μζγαρα, 17 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πάνδημο και τρανταχτό το 
“ ΟΧΙ ςτα Ορυχεία Βωξίτη Στη Μεγαρίδα “ 

Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ: 
« Συμπαγήσ η ςτάςη τησ κοινωνίασ, όλοι ενωμζνοι και αποφαςιςμζνοι» 

 
Μεγαλειϊδθσ ιταν θ πρϊτθ ανοιχτι ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ ςτθν 

Κεντρικι πλατεία των Μεγάρων για το κζμα  ενδεχόμενθσ λειτουργίασ Ορυχείων 
Βωξίτθ ςτθν περιοχι μασ, θ οποία πραγματοποιικθκε με πάνδθμθ ςυμμετοχι τθν 
Τετάρτθ 11 Οκτωβρίου το βράδυ.  

 
O χϊροσ τθσ πλατείασ κυριολεκτικά βοφλιαξε από τθν πολυπλθκι παρουςία 

λαοφ κι εκπροςϊπων του Διμου, τθσ Βουλισ των Ελλινων και του ςυνόλου των 
τοπικϊν φορζων όπου διατρανϊκθκε θ άποψθ και κζςθ των πάντων ότι θ 
ενδεχόμενθ δθμιουργία Ορυχείων Βωξίτθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μεγαρίδασ κα 
καταςτρζψει το περιβάλλον, θα επηρεάςει την υγεία των κατοίκων και τθν 
οικονομία. Επίςησ φάνηκε καθαρά ότι είναι αποφαςιςμζνοσ να  αποτρζψει με 
δφναμθ και αποφαςιςτικότθτα τον κίνδυνο λειτουργίασ Ορυχείων Βωξίτθ. 

Στθ ςυγκζντρωςθ αυτι  ςυμμετείχαν κι ζδωςαν βροντερό παρόν ο Διμαρχοσ 
Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ,  Βουλευτζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, (Γιϊργοσ 
Πάντηασ, Νάςοσ Ακαναςίου, Πάνοσ Σκουρολιάκοσ, Γιάννθσ Δζδεσ, Θανάςθσ 
Μποφρασ, Γιϊργοσ Βλάχοσ, Γεωργία Μαρτίνου, Εφθ Χριςτοφιλοποφλου, Γιάννθσ 
Γκιόκασ και Κωνςταντίνοσ Κατςίκθσ),ο Αντιπεριφερειάρχθσ Δυτικισ Αττικισ κ. 
Γιάννθσ Βαςιλείου,  ο Διμαρχοσ Λουτρακίου – Περαχϊρασ κ. Γιϊργοσ Γκιϊνθσ, το 
ςφνολο εκπροςϊπων των τοπικϊν φορζων ενϊ ςυγκινθτικι ιταν θ παρουςία του 
Μθτροπολίτθ Μεγάρων και Σαλαμίνοσ κ.κ. Κωνςταντίνου ςυνοδευόμενου από τον 
Πρωτοςφγκελο Αρχιμανδρίτθ Προκόπιο Γεωργίου και τον Αρχιερατικό Γραμματζα  
πατζρα Αλζξανδρο Κοφργιαλθ και του Ηγουμζνου τθσ Ιεράσ Μονισ Αγίασ 
παραςκευισ Μαηίου Αρχιμανδρίτθ Χρυςόςτομου Κουλουριϊτθ. 

 
Επίςθσ παρόντεσ ιςαν όλοι οι Αντιδιμαρχοι και οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι του 

Διμου Μεγαρζων, ο πρϊθν Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Κωνςταντίνοσ Σωτθρίου. 
 
 
 
 
 



Με απόφαςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ μίλθςαν ςτθ ςυγκζντρωςθ ο 
Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ο ςυμπολίτθσ μασ Ιατρόσ 
Πνευμονολόγοσ κ. Λευτζρησ Παπαλευθζρησ, ο Πολιτικόσ Μθχανικόσ κ. Χρήςτοσ 
Σκλαβοφνοσ, εκπρόςωποσ τθσ Κίνθςθσ για τθν ςωτθρία τθσ Γκιϊνασ κ. Μπάκασ 
Δημήτριοσ,  ο Πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Οικολογικϊν οργανϊςεων Προςταςίασ 
του Κορινκιακοφ κόλπου κ. Ευθφμιοσ Σκαρίμπασ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ Δυτικισ 
Αττικισ κ. Γιάννησ Βαςιλείου και ο κ. Γιάννησ Μιχάλαροσ, Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ.  

  Ολοι αναφζρκθκαν ςτουσ κινδφνουσ και τθν καταςτροφι που κα φζρει θ 
ενδεχόμενθ λειτουργία Ορυχείων Βωξίτθ ςτα Γεράνεια και ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
τθσ Μεγαρίδασ και αξίωςαν από τθν Κυβζρνθςθ να μθν εγκρίνει καμία αδειοδότθςθ 
για ερευνθτικζσ γεωτριςεισ και να ςταματιςει θ υπόκεςθ εδϊ γιατί οι Μεγαρίτεσ 
είναι ενωμζνοι αυτι τθν φορά και αποφαςιςμζνοι να αντιδράςουν δυναμικά και να 
ματαιϊςουν αυτι τθν επιβλαβι δραςτθριότθτα. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ εμφανϊσ ικανοποιθμζνοσ 
από τθν ςυμμετοχι  των πολιτϊν και  τον εντυπωςιακό παλμό που επικράτθςε ςτθν 
Κεντρικι πλατεία μετά τθν ςυγκζντρωςθ διλωςε: 

« Η ςυγκζντρωςθ ιταν μεγαλειϊδθσ. Η κοινωνία είναι ςυμπαγισ. Το μζτωπο 
του αγϊνα αρραγζσ. Ο Μεγαρικόσ λαόσ μίλθςε κι ζςτειλε το μινυμα παντοφ. “ΟΧΙ 
ορυχεία Βωξίτη ςτη Μεγαρίδα”.   

 Θζλω να εκφράςω τισ κερμζσ μου ευχαριςτίεσ ςτον Σεβαςμιϊτατο 
Μθτροπολίτθ Μεγάρων και Σαλαμίνοσ κ.κ. Κωνςταντίνο και τθ ςυνοδεία του για τθν  
παρουςία τουσ ςτθ ςυγκζντρωςθ. 

Επίςθσ κζλω από καρδιάσ να ευχαριςτιςω τον  Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ 
Αττικισ  Γιάννθ Βαςιλείου για τθν ξεκάκαρθ κζςθ που πιρε δθμόςια ςτο κζμα 
όντασ αρνθτικόσ ςε κάκε ςκζψθ δθμιουργίασ Ορυχείων Βωξίτθ ςτθν Μεγαρίδα. 

Φυςικά είμαι ικανοποιθμζνοσ από τθν παρουςία των Βουλευτϊν τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ που ςυμπαρίςτανται ςτον αγϊνα μασ, το ςφνολο των τοπικϊν 
φορζων, τον Διμαρχο Λουτρακίου κ. Γιϊργο Γκιϊνθ και όςουσ τον ςυνόδευαν 
(Πρόεδρο Δθμοτικοφ Συμβουλίου, Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ και πολίτεσ του Διμου 
του)  και όλουσ όςουσ μίλθςαν απόψε. 

Ιδιαιτζρωσ πρζπει να ευχαριςτιςω τον κ. Χριςτο Οικονομόπουλο, ο οποίοσ 
ευκφσ μόλισ πλθροφορικθκε για τθν υπόψθ ςυγκζντρωςθ επικοινϊνθςε μαηί μου 
για να προςφζρει αφιλοκερδϊσ  τθν θχθτικι και φωτιςτικι κάλυψθ τθσ εκδιλωςθσ 
και μάλιςτα από το πρωϊ.  

Επιςθμαίνω τθν δυναμικι παρουςία των κατοίκων τθσ Κινζτασ και τθσ Νζασ 
Περάμου. 

Πιςτεφω δε ότι ςτο επόμενο ραντεβοφ ςτο Περιφερειακό Συμβοφλιο Αττικισ, 
ςτθ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ αδειοδότθςθσ ερευνθτικϊν γεωτριςεων ςτθν 
περιοχι μασ, κα είμαςτε περιςςότεροι ζτςι ϊςτε να πάρουν το μινυμα όςοι 
εμπλζκονται ςτο ηιτθμα και να κάνουν ότι πρζπει για να ςταματιςουν οι 
διαδικαςίεσ εδϊ, γιατί αλλιϊσ οι πολίτεσ του Διμου είμαςτε αποφαςιςμζνοι, να 
δϊςουμε τον αγϊνα και ςτο τζλοσ να νικιςουμε.» 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 


