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Πυρετώδης προετοιμασία
Οι επεκτάσεις της ΠΕΤΡΟΛΑ δεν θα γίνουν !
Με αυτό το σύνθημα ξεκίνησε η προετοιμασία για τη μεγάλη εκδήλωση Διαμαρτυρίας κατά 
των νέων επεκτάσεων της ΓΊΕΤΡΟΛΑ, η οποία θα γίνει στην Ελευσίνα την Πέμπτη 8 
Μαρτίου .
Με αισιοδοξία, αγωνιστική διάθεση και πρωτοφανή συσπείρωση 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...
Διαβεβαιώνουμε τους κατοίκους ότι δεν έχει δοθεί καμιά άδεια εγκατάστασης και 
δεν έχει ξεκινήσει καμιά εργασία !
Καλούμε τη Κυβέρνηση να αναλογιστεί τις βαρύτατες ευθύνες που αναλαμβάνει και 
να μην προχωρήσει σε καμία διαδικασία αδειοδότησης της ΠΕΤΡΟΛΑΙ

• Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την μεγάλη εκδήλωση Διαμαρτυρίας της 8ης 
Μαρτίου πολυπληθής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αγώνα την περασμένη 
Παρασκευή διένειμε ενημερωτικό υλικό στους διερχόμενους οδηγούς στα Διόδια 
της Ελευσίνας.

• Επίσης πολυπληθής αντιπροσωπεία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ με επικεφαλής τον 
Νομάρχη Δυτ. Αττικής κ. Παπαπέτρου Περικλή , τον Δήμαρχο Μάνδρας κ. Μαρα
γκό Αλέκο, τον Κοινοτάρχη Μαγούλας κ. Μίχα Δημήτριο , τον Βουλευτή κ. Αμ- 
πατζόγλου Γιώργο συνοδευομένη από Δημοτικούς και Νομαρχιακούς Συμβού
λους, καθώς και εκπροσώπους μαζικών φορέων διένειμαν την περασμένη Κυρια
κή ενημερωτικό υλικό στην Αποκριάτικη Εκδήλωση της Μαγούλας, ενώ την 
Καθαρά Δευτέρα το πρωί περιοδέυσαν στην Λαϊκή Αγορά της Ελευσίνας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ καλεί τους πολίτες του θριάσιου να δώσουν με αισιοδοξία το 
αγωνιστικό τους παρών σε όλες τις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται.

Ολο το Θριάσιο στο πόδι!
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


