
 

Μέγαξα, 23 Οθησβξίνπ 2017 

Δθλώςεισ του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ ςτα “ΝΕΑ” για το κζμα του Βωξίτθ 

«Θα είναι θ ταφόπλακα τθσ πόλθσ» 
 

Ο αγώνασ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου Μεγαρζων και τθσ Επιτροπισ Αγώνα 
εναντίον τθσ δθμιουργίασ Ορυχείων Βωξίτθ ςτθν περιοχι τθσ Μεγαρίδασ είναι 
ολομζτωποσ, διαρκισ, ενωτικόσ  και δυναμικόσ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ, όπου ςτακεί και όπου 
βρεκεί είτε ςτα Μζγαρα είτε ςτθ Νζα Πζραμο, είτε εκτόσ των ορίων του Διμου 
Μεγαρζων βρίςκει τθν ευκαιρία να αναφζρεται ςτο τεράςτιο αυτό ηιτθμα,  που 
απαςχολεί τουσ πολίτεσ και απειλεί με ολοκλθρωτικι καταςτροφι τθν ευρφτερθ 
περιοχι τθσ Μεγαρίδασ και διατρανώνει τθν κζςθ του διμου Μεγαρζων και όλων 
των τοπικών φορζων “ΟΧΙ ςτη δημιουργία ορυχείων Βωξίτη ςτην περιοχή μασ”. 

 Σο βράδυ τθσ περαςμζνθσ Δευτζρασ βγικε κι ζκανε δθλώςεισ ςε 
Ραδιοφωνικι εκπομπι του “ΠΟΡ 24” και το πρωϊ τθσ Σρίτθσ προζβθ ςε δθλώςεισ 
και καταγγελίεσ για το ςυγκεκριμζνο κζμα ςε ςχετικι εκπομπι του Ραδιοςτακμοφ 
“ΑΘΗΝΑ 9.84 FM”.    

υνεχίηοντασ τισ προςπάκειζσ του και τον προςωπικό του αγώνα εναντίον 
τθσ δθμιουργίασ Ορυχείων Βωξίτθ ο Διμαρχοσ Μεγαρζων παραχώρθςε υνζντευξθ 
ςτθν Ακθναϊκι ιςτορικι κακθμερινι εφθμερίδα “ΣΑ ΝΕΑ” τθσ Δευτζρασ 16 
οκτωβρίου 2017, ςτθν δθμοςιογράφο Ολυμπία Λιάτςου θ οποία ςε διςζλιδο 
αφιζρωμα ςτα Μζγαρα προζβαλε το μινυμα ότι το ενδεχόμενο δθμιουργίασ Βωξίτθ 
ςτθν περιοχι τθσ Μεγαρίδασ κα βάλει τθν Σαφόπλακα ςτθν πόλθ των Μεγάρων. 

 Ο κ. ταμοφλθσ επιςθμαίνει και τονίηει ςτθν  ζγκριτθ δθμοςιογράφο των 
“ΝΕΩΝ”  όηη  « ηα νξπρεία Βσμίηε ζα νδεγήζνπλ ζηνλ ζάλαην ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

θαηαζηξνθή νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή, ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, απαμίσζε 

ησλ πξντόλησλ θαη αλεξγία». 
 Ο Γήκαξρνο  εμεγεί ζηα «ΝΕΑ»,  γηαηί ε δεκηνπξγία νξπρείσλ βσμίηε, πνπ 

ζρεδηάδεηαη λα γίλνπλ ζηα Γεξάλεηα Οξε, όπνπ ππάξρνπλ 945 είδε ζπάλησλ θπηώλ, 

ζα είλαη ε ηαθόπιαθα ηεο πόιεο.  

Δρνληαο ζην πιεπξό ηνπ όινπο ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο θνξείο θαη ηνπο 

ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο, ν Γήκνο Μεγαξέσλ έθαλε ηελ Τεηάξηε 11 Οθησβξίνπ 2017, 

κεγάιε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο.  

 

 

 

   



Τν πιήξεο θείκελν ηεο Σπλέληεπμεο παξαηίζεηαη όπσο δεκνζηεύζεθε: 

Εξώηεζε Δεκνζηνγξάθνπ: 

“Πώο είλαη λα δείηε ζε κηα πόιε πεξηθπθισκέλε από εγθαηαζηάζεηο πςεινύ 

θηλδύλνπ;” 

 

 

Απάληεζε:  

« Τόζν νη άλζξσπνη θαη ε αζθάιεηά καο όζν θαη ην πεξηβάιινλ δηαηξέρνπλ κόληκα 

θίλδπλν. Με απηόλ ηνλ θόβν δνύκε. Ο θίλδπλνο αηπρήκαηνο είλαη πάληα ππαξθηόο. Σε 

ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπκε εδώ, ην αηύρεκα – αλ ζπκβεί – ζα είλαη πνιύ 

ζνβαξό, κε ζπλέπεηεο νιέζξηεο ζε αλζξώπηλεο δσέο θαη ζην πεξηβάιινλ.» 

Εξώηεζε:  

“Δελ ιακβάλνληαη κέηξα αζθαιείαο;” 

Απάληεζε: 
«Μαο ιέλε όηη ππάξρνπλ κέηξα, αιιά νη θίλδπλνη πνπ ειινρεύνπλ είλαη ηεξάζηηνη, 

δηόηη βιέπνπκε ζε όιν ηνλ θόζκν ηη ζεκαίλεη αηύρεκα κε αέξην θαη κάιηζηα όηαλ 

απηό ζπκβαίλεη ζε κηθξέο εγθαηαζηάζεηο, όπσο είλαη ηα δίθηπα πόιεσλ, όπνπ 

θαηαζηξέθνληαη θηίξηα θαη ράλνληαη δσέο αλζξώπσλ. Γελ ζέισ λα ζθεθηώ ηη ζα γίλεη 

ζηε κείδνλα πεξηνρή καο, ζε πεξίπησζε  αηπρήκαηνο.» 

Εξώηεζε:  

“Θα γίλνπλ ηειηθά γεσηξήζεηο γηα νξπρεία βσμίηε;” 

Απάληεζε: 
« Θέινπκε λα πηζηεύνπκε πσο ε θπβέξλεζε, πνπ δείρλεη λα έρεη επαηζζεζία ζην 

πεξηβάιινλ, δελ ζα ζειήζεη λα θαηαζηξέςεη ηελ πεξηνρή καο γηα λα απνθνκίζεη 

νηθνλνκηθά νθέιε, όηαλ ζύζζσκνη δήκνο, ζύιινγνη, ζπλεηαηξηζκνί θαη ζσκαηεία 

αληηδξνύλ ζε απηό ην ελδερόκελν. Τα ζρέδηά καο είλαη λα αλαπηύμνπκε ηελ πεξηνρή 

καο κέζα από ηνλ ηνπξηζκό θαη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Οη 

εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο βεβαίσο από κόλεο ηνπο δελ θέξλνπλ θαηαζηξνθή, αιιά 

είλαη ειίνπ θαεηλόηεξν πσο γίλνληαη γηα λα δηαπηζησζεί ε ύπαξμε εθκεηαιιεύζηκσλ 

θνηηαζκάησλ βσμίηε, νπόηε ην ακέζσο επόκελν βήκα ζα είλαη ε δεκηνπξγία νξπρείσλ 

βσμίηε.  

Εξώηεζε: 

“Πηζηεύεηε όηη ζα δνζεί άδεηα;” 

Απάληεζε: 
« Τν αίηεκά ηεο εηαηξείαο γηα «Δξεπλα θνηηαζκάησλ βσμίηε ζηα Μέγαξα Αηηηθήο» 

βξίζθεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηηηθήο, ε νπνία ζπγθεληξώλεη 

εηζεγήζεηο από αξκόδηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα εθδώζεη, ή όρη, άδεηα. 

Δπειπηζηνύκε πσο ν Σπληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δελ ζα δεη ην ζέκα 

κόλν από ηελ ηππηθή – γξαθεηνθξαηηθή ζθνπηά, αιιά ζα εμεηάζεη θαη ηελ πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ηε κεγάιε αλαηαξαρή θαη αλαζηάησζε πνπ ζα επηθέξεη 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ε πηζαλή έγθξηζε ηεο άδεηαο.» 

Εξώηεζε:  

“Υπάξρνπλ θάπνηνη πνπ ιέλε όηη ηα κεηαιιεία ζα θέξνπλ αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή. 

Δελ ην ζπκκεξίδεζηε;” 

Απάληεζε: 
« Οζε αλάπηπμε θέξαλε ζηνλ Ννκό Φσθίδαο όπνπ ιεηηνπξγνύλ νξπρεία βσμίηε θαη 

θαηάληεζε ν πην θησρόο λνκόο ηεο ρώξαο.  

 



 

 

 

Η πεξηνρή ζα θαηαζηξαθεί θαη νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά. Ναη, ζα 

δώζνπλ θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά ζα ζηείινπλ ζηελ αλεξγία εθαηνληάδεο. Η 

πεξηνρή ζα ππνβαζκηζηεί θαη ζα απαμησζεί. Πνηνο ζα ζέιεη λα αγνξάζεη γεσξγηθά 

πξντόληα από πεξηνρέο όπνπ ιεηηνπξγνύλ νξπρεία βσμίηε; Πνηνο ζα ζέιεη λα 

επελδύζεη ζε κηα ηέηνηα πεξηνρή; Πνηνο ζα ζέιεη λα θάλεη ηνπξηζκό; Πώο ζα 

αλαπηπρζεί ν πξσηνγελήο ηνκέαο, πνπ είλαη ην κεγάιν όπιν ηεο πεξηνρήο, αθνύ ζα 

έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη αιινησζεί ηεξάζηηεο εθηάζεηο θαη ζα έρνπλ ππνζηεί βιάβε ηα 

ύδαηά ηνπο;  

Εξώηεζε: 

“Τη ζα θάλεηε, εάλ δνζεί άδεηα;” 

Απάληεζε: 
« Δάλ δνζεί άδεηα, πνπ απεπρόκαζηε, είκαζηε όινη απνθαζηζκέλνη λα θζάζνπκε ζηα 

άθξα. Γελ ζα επηηξέςνπκε ζηα κεραλήκαηα ηεο εηαηξείαο λα εξγαζηνύλ ζηελ 

πεξηνρή. Θα γίλνπλ κάρεο ζώκα κε ζώκα. Γελ ζα αθήζνπκε λα θαηαζηξαθνύλ ε 

πεξηνρή θαη ην πεξηβάιινλ, πνπ αλήθνπλ ζηα παηδηά καο. Θέινπκε ηελ αλάπηπμε πνπ 

εκείο ζρεδηάδνπκε γηα ηνλ ηόπν καο.  

Δρνπκε ήδε εθπνλήζεη κειέηε γηα ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ Αγξνηηθνύ 

ηνκέα ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη κειέηε γηα ηνλ Πνιηηηζηηθό Τνπξηζκό.» 

 

Εθ ηνπ Γξαθείνπ Επηθνηλσλίαο 

& Δεκνζίσλ Σρέζεσλ 

 

 

 


