
 

 

Μζγαρα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Συνάντθςθ και  ςυηιτθςθ του Προζδρου τθσ Λαϊκισ Ενότθτασ 

κ. Παναγιώτθ Λαφαηάνθ ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων με τον 

Διμαρχο κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ 

Ακριβισ ςτο ραντεβοφ του με τον Διμαρχο  κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ ςτο 

Δθμαρχείο Μεγάρων ιταν ο Πρόεδροσ τθσ Λαϊκισ Ενότθτασ κ. Παναγιϊτθσ 

Λαφαηάνθσ  τθν Τρίτθ 26 Σεπτεμβρίου, ςυνοδευόμενοσ από τον πρϊθν Βουλευτι κ. 

Βαςίλθ Πριμθκφρθ  και τον Βαςίλθ Πολυχρόνθ. 

Ο Διμαρχοσ υποδζχκθκε τον Πρόεδρο και τθ ςυνοδεία του ςτο Γραφείο του 

όπου παρευρίςκοντο τα μζλθ του Συντονιςτικοφ Οργάνου τθσ Επιτροπισ Αγϊνα κ. 

Γιάννθσ Μιχάλαροσ και κ. Αγγελοσ Μαραηιϊτθσ και θ ςυηιτθςθ κράτθςε ςχεδόν μία 

ϊρα. 

Η ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε με πρωτοβουλία του Προζδρου τθσ 

Λαϊκισ Ενότθτασ κ. Παναγιϊτθ Λαφαηάνθ ζγινε ςε φιλικό κλίμα και ςυηθτικθκαν 

κζματα  που απαςχολοφν το Διμο Μεγαρζων. 

Ιδιαίτερα ςυηθτικθκε το κζμα τθσ ενδεχόμενθσ λειτουργίασ Ορυχείων 

Βωξίτθ ςτθ Μεγαρίδα όπου ο Διμαρχοσ κατατόπιςε πλιρωσ κι ενδελεχϊσ τον κ. 

Λαφαηάνθ για τουσ κινδφνουσ που υπάρχουν για τουσ πολίτεσ του Διμου 

Μεγαρζων κζτοντασ υπόψθ του και τισ ςχετικζσ ομόφωνεσ αποφάςεισ και τα 

ψθφίςματα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, που λζνε ΟΜΟΦΩΝΑ “ ΟΧΙ ςθ δθμιουργία 

Ορυχείων Βωξίτθ ςτθ Μεγαρίδα”. 

 

 

 



 

Οι δφο άνδρεσ  κ.κ. Λαφαηάνθσ και Σταμοφλθσ  μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςυνάντθςθσ, προζβθςαν  ςε δθλϊςεισ ςτα ΜΜΕ ςτθν αίκουςα Συνεδριάςεων του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ ευχαρίςτθςε τον Πρόεδρο 

τθσ Λαϊκισ Ενότθτασ για τθν επίςκεψι του και για το ειλικρινζσ ενδιαφζρον του για 

τα προβλιματα που απαςχολοφν το Διμο και ιδιαίτερα για τθν υποςτιριξθ του 

αγϊνα για το ηιτθμα του Βωξίτθ. 

Ο κ. Λαφαηάνθσ , μίλθςε κερμά για το ηιτθμα αυτό  υποςχόμενοσ τθν 

αμζριςτθ βοικεια του κόμματόσ του ςτο Διμο Μεγαρζων και τθν αλλθλεγγφθ 

ςτουσ πολίτεσ τθσ Δυτικισ Αττικισ που υποφζρουν από τθν επιβάρυνςθ του 

περιβάλλοντοσ και τθν υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ, που ταυτόχρονα υποφζρει από 

τθν ανεργία και αςφαλϊσ υποςτθρίηει τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τθν τοπικι 

κοινωνία που λζει “ΟΧΙ ςτθ λειτουργία Ορυχείων Βωξίτθ ςτθ Μεγαρίδα”. 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων ςχζςεων 

 

 



 

 
 
 

 
 



 

 


