
 

     Γραφείο Επικοινωνίασ  
     & Δθμοςίων χζςεων 

Μζγαρα, 17 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, ευχαριςτεί όλουσ 

όςουσ βοικθςαν ςτο κζμα του “Βωξίτθ” 

Είναι πλζον γνωςτό ότι ο υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Αττικισ κ. πυρίδων Κοκκινάκθσ,  με τθν υπ’ αρικμ.11495/682/29.3.2018 Απόφαςι 

του απζρριψε το αίτθμα ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου “ Ερευνα 

κοιταςμάτων Βωξίτθ τθσ ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΟΜΟΝ Α.Μ.Ε ” ςε χϊρο ζκταςθσ 49.865,783 

ςτρ. που βρίςκεται ςτα Μζγαρα Αττικισ από τθν ωσ άνω μεταλλευτικι εταιρεία. 

Ετςι λοιπόν τακτοποιικθκε το ηιτθμα και μπικε οριςτικό τζλοσ ςτον κίνδυνο 

λειτουργίασ ορυχείων Βωξίτθ ςτθν περιοχι τθσ Μεγαρίδασ. 

Όμωσ μζχρι να γίνει αυτό θ Διοίκθςθ του Διμου Μεγαρζων, όλεσ οι 

Δθμοτικζσ παρατάξεισ, θ υντονιςτικι Επιτροπι του αγϊνα εναντίον τθσ 

λειτουργίασ Ορυχείων Βωξίτθ ςτα Μζγαρα, όλοι οι τοπικοί φορείσ και ςφςςωμοι οι 

πολίτεσ του Διμου Μεγαρζων αντζδραςαν δυναμικά, με ενζργειεσ και δράςεισ, 

ςυγκεντρϊςεισ, κινθτοποιιςεισ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ και ςτθν 

Περιφζρεια Αττικισ πζτυχαν με ςωςτά επιχειριματα να πείςουν τουσ αρμόδιουσ 

και τθν Κυβζρνθςθ ότι τυχόν λειτουργία Ορυχείων Βωξίτθ ςτθν περιοχι μασ ςυνιςτά 

περιβαλλοντικό ζγκλθμα. 

Ο υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ κ. πυρίδων 

Κοκκινάκθσ αφοφ ζλαβε υπόψθ όλα τα επιχειριματα που είχαν υποβλθκεί με 

ςχετικά υπομνιματα ςτθν αναφερόμενθ παραπάνω απόφαςι του ςτο διατακτικό 

τθσ αναφζρει επι λζξει: 

«Αποφαςίηουμε τθν ΑΠΟΡΡΙΨΗ του αιτιματοσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν 

όρων (μθ ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων) για το ζργο «Ερευνα κοιταςμάτων Βωξίτθ 

τθσ ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» ςε χϊρο ζκταςθσ 49.865,783 ςτρεμ. Που 

βρίςκεται ςτα Μζγαρα Αττικισ, από τθν Ανϊνυμθ Μεταλλευτικι Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – 

ΔΙΣΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., που υποβλικθκε με το (19) ςχετικό για τουσ λόγουσ που 

αναφζρονται αναλυτικά ςτα αναφερόμενα ςτο προοίμιο τθσ παροφςασ μα α.α. (27), 

(33), (35) και (36) και ςυνοψίηονται παρακάτω: 



- Η περιοχι είναι ιδθ επιβαρυμζνθ περιβαλλοντικά από ςυγκεντρϊςεισ 

ιδιαίτερα οχλουςϊν δραςτθριοτιτων με κίνδυνο να ξεπεράςει τθν 

φζρουςα ικανότθτα τθσ. 

- Οι δραςτθριότθτεσ του Πρωτογενοφσ τομζα που απαντϊνται ςτισ 

απομακρυςμζνεσ θμιορεινζσ εκτάςεισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

(δενδροκαλλιζργειεσ και ετιςιεσ καλλιζργειεσ, μικρζσ Κτθνοτροφικζσ 

μονάδεσ μθ ςταβλιςμζνεσ, Μελιςςοκομία) εξακολουκοφν να αποτελοφν 

ζναν από τουσ βαςικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ, διαδραματίηοντασ ζναν 

ιδιαίτερο κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό ρόλο μθ ζχοντασ τθν 

δυνατότθτα να δεχκοφν άλλεσ πιζςεισ από τον δευτερογενι τομζα. 

- Οι επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον από τθν εξόρυξθ και τθν 

εκμετάλλευςθ Βωξίτθ, κρίνονται ωσ μθ αναςτρζψιμεσ γιατί κα 

διαταραχκεί θ ιςορροπία των βιοτόπων, τμιμα των οποίων ανικει ςτο 

Δίκτυο Natura 2000.» 

  Είναι γνωςτό βζβαια ότι ςτον αγϊνα αυτόν ο Διμοσ Μεγαρζων είχε και τθν 

βοικεια και τθν ςυμπαράςταςθ και άλλων φυςικϊν προςϊπων και φορζων. 

 Μετά τθν ευτυχι για τον Μεγαρικό λαό κατάλθξθ του γεγονότοσ αυτοφ, ο 

Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε: 

« Να που επιβεβαιϊκθκε για άλλθ μία φορά ότι “ο μόνοσ αγϊνασ που χάκθκε είναι 

εκείνοσ που ΔΕΝ δόκθκε” και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  πετφχαμε το ακατόρκωτο, να 

ματαιωκοφν οριςτικά τα ςχζδια εκείνων, που νόμιηαν ότι ζτςι απλά κα κατάφερναν 

να δθμιουργιςουν   Ορυχεία Βωξίτθ ςτα Μζγαρα υποβακμίηοντασ  περιβαλλοντικά 

τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μεγαρίδοσ περιφρονϊντασ τουσ πολίτεσ του Διμου 

Μεγαρζων.  

Προφανϊσ λογάριαηαν χωρίσ τον ξενοδόχο.  

Όταν ο λαόσ είναι ΕΝΩΜΕΝΟ κάνει καφματα.  

Ετςι ζγινε και ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.  

Διμοσ, Φορείσ και Λαόσ, όλοι ενωμζνοι και αποφαςιςμζνοι, μζςα ςε πνεφμα 

ςυναίνεςθσ, ςυνεννόθςθσ και  ομοψυχίασ δϊςαμε ςκλθρό κι επίπονο  αγϊνα και 

πετφχαμε νίκθ περιφανι και ςθμαντικι,  για το μζλλον του τόπου. 

Σϊρα λοιπόν που ο κίνδυνοσ αποςοβικθκε οριςτικά από τθν απειλι 

δθμιουργίασ και λειτουργίασ Ορυχείων εξόρυξθσ κοιταςμάτων Βωξίτθ επικυμϊ εκ 

βάκουσ καρδίασ να πϊ ζνα μεγάλο ΕΤΧΑΡΙΣΩ ςε όλουσ όςουσ αγωνίςτθκαν ςτο 

πλευρό μασ και μπικε ταφόπλακα ςτα ςχζδια τθσ ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. με 

ότι αυτό ςυνεπάγεται. 



τον Δεςπότθ μασ, ςτθν Κυβζρνθςθ και προςωπικά ςτον περιφανο Μεγαρικό λαό 

που πρόβαλε τα ςτικθ του και άντεξε, ςτον Πρωκυπουργό κ. Αλζξθ Σςίπρα, ςτον 

Τπουργό Εςωτερικϊν κ. Πάνου κουρλζτθ, ςτον Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Αττικισ κ. πφρο Κοκκινάκθ, ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. 

Γιάννθ Βαςιλείου,ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτον Πρόεδρο τθσ υντονιςτικισ 

Επιτροπισ του Αγϊνα, Δθμοτικό φμβουλο κ. Γιάννθ Μιχάλαρο και όλα τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ,  ςτουσ Δθμάρχουσ των γφρω περιοχϊν, που μασ ςυμπαραςτάκθκαν 

προςωπικά αλλά και με αποφάςεισ Δθμοτικϊν υμβουλίων, ιδιαίτερα του 

Δθμάρχου Λουτρακίου – Περαχϊρασ κ. Γιϊργου Γκιϊνθ, ςτουσ Βουλευτζσ τθσ 

Περιφζρειασ Αττικισ κ.κ. Γιϊργο Πάντηα, Πάνο κουρολιάκο, Νάςο Ακαναςίου, 

Γιάννθ Δζδε, Κϊςτα Κατςίκθ, Γεωργία Μαρτίνου, Θανάςθ Μποφρα, Γιϊργο 

Βλάχο, Βαςίλθ Οικονόμου,Εφθ Χριςτοδουλοποφλου, Γιάννθ Γκιόκα, Χριςτο 

Κατςϊτθ, Λιάνα Κανζλλθ, Διαμάντω Μανωλάκου, Παναγιϊτθ Λαφαηάνθ, τον 

πρϊθν Βουλευτι κ. Πριμικφρθ, τον Ευρωβουλευτι Λάμπρο Φουντοφλθ, τον 

Πολιτευτι κ. Γιϊργο Κότςιρα, τον κ. Σόλθ Παπαγεωργίου Πρόεδρο του 

Παρατθρθτθρίου Μεταλλευτικϊν δραςτθριοτιτων, τον κ. Δθμιτρθ Μπάκα, 

Εκπρόςωπο τθσ Κίνθςθσ για τθ ςωτθρία τθσ Γκιϊνασ, τον κ. Ευκφμιο καρίμπα, 

Πρόεδρο τθσ Ομοςπονδίασ Οικολογικϊν Οργανϊςεων Προςταςίασ Κορινκιακοφ 

Κόλπου, τον κ. ταμάτθ Χαλβατηι, Πρόεδρο υνδζςμου Προςταςίασ και 

Ορκολογικισ Ανάςπτυξθσ του Κορινκιακοφ Κόλπου “ ο ΑΡΙΩΝ”, τα μζλθ τθσ 

Διεπιςτθμονικισ Επιτροπισ που ςτιριξαν τον αγϊνα:  

1. ταμάτθ Γεϊργιο , Κακθγθτι Τδρογεωλογίασ – Διευκυντι 
Εργαςτθρίου Ορυκτολογίασ – Γεωλογίασ Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν , ωσ Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ 

2. Δαμίγο Δθμιτριο , Αναπλθρωτι Κακθγθτι Μεταλλειολογίασ τθσ 
χολισ Μεταλλειολόγων του  ΕΜΠ 

3. Γκίνθ τυλιανό , Φυςικό – Δρ Μετεωρολογίασ τ. Κακθγθτι Σ.Ε.Ι 
4. Ραφτόπουλο Γεϊργιο, Μεταλλειολόγο – Μθχανικό ΕΜΠ – Μr 

Περιβάλλοντοσ και Ανάπτυξθσ και Μr Επαγγελματικισ και 
Περιβαλλοντικισ Τγείασ 

5. Παπαλευκζρθ Ελευκζριο , Ιατρό Πνευμονολόγο 
6. Πιλίλθ Νικόλαο , Δαςολόγο – Περιβαλλοντολόγο 
7. κλαβοφνο Χριςτο , Πολιτικό Μθχανικό 
8. Μαραηιϊτθ Άγγελο, Οικονομολόγο – τ. Ανϊτατο Σραπεηικό τζλεχοσ , 

Άμιςκοσ Ειδικόσ φμβουλοσ Δθμάρχου, ο οποίοσ είχε και τθν ευκφνθ 
ςυντονιςμοφ τθσ  Επιτροπισ, τθν κ. Κατερίνα Χατηι, Φιλόλογο 
Γραμματζα τθσ Επιτροπισ,  

       Σον Πρόεδρο του 15μελοφσ του 2ου Λυκείου Μεγάρων μακθτι Βαςίλθ 
Σςιλιμίγκρα, και όλουσ τουσ μακθτζσ για τθν δυναμικι τουσ παρουςία ςε 
όλεσ τισ κινθτοποιιςεισ και τον ςυμπολίτθ κ. Χριςτο Οικονομόπουλο, που 
κάλυψε θχθτικά τισ ςυγκεντρϊςεισ χωρίσ καμία χρθματικι αμοιβι. 



Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ επικυμϊ να εκφράςω ςε όλα τα τοπικά ΜΜΕ 
του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου, τον ςυμπολίτθ Δθμοςιογράφο κ. 
Γιάννθ Παπαγιάννθ, το Αττικα TV,  το MegaraTV,το ΑRT TV, το KONTRATV, 
τον Διευκυντι τθσ Εφθμερίδοσ ΕΝΗΜΕΡΩΗ κ. Αγγελο Βαςίλαινα, τθν 
Διευκφντρια του Μεγαρικοφ Σφπου και τθσ Επικαιρότθτασ Δυτικισ Αττικισ κ. 
Νίκθ Παπαςίδερθ, τον Διευκυντι τθσ εφθμερίδοσ Η Αιχμι Μεγάρων κ. 
Αντϊνθ Τψθλάντθ και τον κ. Σάςο Δρομοφςθ Διευκυντι τθσ εφθμερίδοσ 
ΑΠΟΨΗ.» 
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