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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δε θα γίνουν!

Οι επεκτάσεις της ΠΕΤΡΟΛΑ δε θα γίνουν !

Με αυτό το σύνθημα ξεκίνησε η προετοιμασία για τη μεγάλη εκδήλωση Διαμαρτυρίας κατά 
των νέων επεκτάσεων της ΠΕΤΡΟΛΑ, η οποία θα γίνει στην Ελευσίνα την Πέμπτη 8 
Μαρτίου .
Με αισιοδοξία, αγωνιστική διάθεση, πρωτοφανή συσπείρωση και πρωταγωνιστές το 
Νομάρχη Δυτ. Αττικής και τους Δημάρχους του Θριάσιου Πεδίου, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
προετοιμάζεται πυρετωδώς και εξορμά σε όλες τις συνοικίες του Θριάσιου, προκειμένου 
να ενημερωθεί σωστά ο πληθυσμός .
Η ανταπόκριση των πολιτών ξεπερνά τις προσδοκίες μας και εγγυάται την επιτυχή έκ
βαση του τιτάνιου αγώνα, που κατά κοινή ομολογία θα αλλάξει τη μοίρα του Θριάσιου.
Στο κενό έπεσε η προσπάθεια του προπαγανδιστικού μηχανισμού της ΠΕΤΡΟΛΑ, ο 
οποίος με τη διασπορά ψεύτικων και παραπλανητικών φημών επιχείρησε τις τελευ
ταίες μέρες να σπείρει ηττοπάθεια στους κατοίκους και να εμφανίσει, ως μάταιο, τον 
αγώνα κατά των επεκτάσεων...
Κι ενώ δεν έχει δοθεί καμιά άδεια εγκατάστασης η Πάνδημη κατακραυγή απευθύνεται 
πλέον προς τους αρμόδιους Υπουργούς, την Κυβέρνηση και την ΠΕΤΡΟΛΑ.

® Καλούμε τη Κυβέρνηση να αναλογιστεί τις βαρύτατες ευθύνες που ανα
λαμβάνει και να μην προχωρήσει σε καμία διαδικασία αδειοδότησης της 
ΠΕΤΡΟΛΑ!

• Καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους τους Υπουργούς Περιβάλλοντος κ. Κ. 
Λαλιώτη και Ανάπτυξης κ. Ν. Χριστοδουλάκη για οποιοδήποτε Ατύχημα 
Μεγάλης Έκτασης ήθελε συμβεί από τώρα και στο εξής στη περιοχή μας .

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου το Θριάσιο ξεσηκώνεται για τα αυτονόητα!
Οι πολίτες του Θριασίου στέλνουν σαφέστατο μήνυμα στον ΟΜΙΛΟ ΛΑΤΣΗ και την 
Κυβέρνηση.
Την Πέμπτη 8 Μαρτίου το Θριάσιο υψώνει δίκαιη φωνή διαμαρτυρίας και αντιστέκεται στα 
ΠΑΡΑΛΟΓΑ σχέδια του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΤΣΗ: Κλείνουμε τα μαγαζιά μας , τα Σχολεία μας, 
τις Νομαρχιακές και Δημοτικές Υπηρεσίες.

Η Μεγάλη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης 8 Μαρτίου 
στην Πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας, θα αποτελέσει ένα δεύτερο μεγάλο αποφασιστικό 
βήμα για να γίνει σεβαστή η θέληση των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα θα εξαγγελθεί το 
πρόγραμμα των επόμενων κινητοποιήσεων.

Ολο το Θριάσιο στο πόδι!
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


