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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ερώτηςη Βουλευτών του ΚΚΕ για να ςταματήςει κάθε ενέργεια 

έρευνασ και εξόρυξησ Βωξίτη ςτα Γεράνεια όρη του Δήμου Μεγαρέων 

Συμπαριςτάμενοι ςτο δίκαιο αγϊνα τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, των τοπικϊν 
φορζων και των πολιτϊν των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου ςτο πλαίςιο του 
Κοινοβουλευτικοφ Ελζγχου οι Βουλευτζσ του ΚΚΕ, Γιάννησ Γκιόκασ, Χρήςτοσ Κατςώτησ, 
Λιάνα Κανέλλη και Διαμάντω Μανωλάκου υπζβαλλαν ΕΡΩΣΗΗ,  ςχετικι με τθν Αδεια 
ζρευνασ για κοιτάςματα Βωξίτθ ςτα Γεράνεια Ορθ, από τθν Εταιρεία “Δελφοί – Δίςτομο 
ΑΜΕ”, προσ τουσ Υπουργοφσ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

Σο κείμενο τησ ερώτηςησ έχει ωσ εξήσ: 
« Θζμα: Ακφρωςθ τθσ Αδειασ για ζρευνα και εξόρυξθ κοιταςμάτων Βωξίτθ ςτθν περιοχι του 
Διμου Μεγαρζων. 

Εντονθ ανθςυχία ζχει προκαλζςει ςτουσ κατοίκουσ του Διμου Μεγαρζων και τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ, θ απόφαςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να παραχωριςει Αδεια ςτθν Εταιρεία “ 
Δελφοί – Δίςτομον ΑΜΕ” για ζρευνα κοιταςμάτων Βωξίτθ με τθ διεξαγωγι δεκαπζντε (15) 
γεωτριςεων ςε χϊρο ζκταςθσ 49.865, 783 ςτρεμμάτων ςε κζςεισ που κακορίηονται 
ςυγκεκριμζνα ςε ςυνοδευτικό χάρτθ γεωτριςεων. 

Σε πρόςφατθ Συνεδρίαςθ του το Δθμοτικό  Συμβοφλιο  Μεγαρζων ζλαβε 
ΟΜΟΦΩΝΑ απόφαςθ για αρνθτικι γνωμοδότθςθ κατά τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων τθσ Εταιρείασ με τίτλο: Ερευνα κοιταςμάτων Βωξίτθ. 

Στα ςθμεία των γεωτριςεων ςυμπεριλαμβάνονται περιοχζσ μεταξφ άλλων και ςτα 
Γεράνεια ¨ορθ, που αποτελεί Ειδικι Ζϊνθ Διαχείριςθσ υψθλισ περιβαλλοντικισ και 
οικολογικισ αξίασ και ζναν από τουσ τελευταίουσ πνεφμονεσ πραςίνου ςτθν ιδθ 
επιβαρυμζνθ περιοχι του κριαςίου. 

Επίςθσ φορείσ τθσ περιοχισ ζχουν ιδθ αποφαςίςει κινθτοποιιςεισ ενάντια ςτθν 
προοπτικι γεωτριςεων ζρευνασ που ανοίγει το δρόμο για τθν εξόρυξθ Βωξίτθ ςτθν 
περιοχι.  

Οι αντιδράςεισ είναι απολφτωσ δικαιολογθμζνεσ κακϊσ υπάρχει ςχετικι αρνθτικι 
εμπειρία από άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ που αναπτφχκθκαν αντίςτοιχεσ εκμεταλλεφςεισ. 

Τζτοιου είδουσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ παραδίδουν τον ορυκτό πλοφτο 
τθσ χϊρασ ςτα χζρια των μεγάλων επιχειρθματικϊν ςυμφερόντων, που ενδιαφζρονται μόνο 
για τα κζρδθ τουσ κι όχι για τθ ηωι και τθν υγεία των κατοίκων και των εργαηομζνων κακϊσ 
και για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Σι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηςη προκειμένου να ςταματήςει κάθε ενέργεια 
έρευνασ και εξόρυξησ Βωξίτη ςτην ευρφτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων;» 
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