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Προς  

Δήμαρχο Ελευσίνας κ.  Α. Οικονόμου 

 

                                                                                                      Ελευσίνα, 24/5/2022 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LNG ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:  

α) Με αφορμή την γενική ανησυχία για τα  σχέδια του ΟΛΕ να προβεί στην άμεση υλοποίηση 

(Ιούλιος 2022)  των συμφωνηθέντων με την ΔΕΣΦΑ, που προβλέπουν την μεταφορά Υγροποιημένου 

Φυσικού  Αερίου (LNG) με βυτιοφόρα φορτηγά από και προς την Ρεβυθούσα δια πορθμείου στον 

ΚΡΟΝΟ, ήτοι μέσα από την πόλη μας,  συμμετείχαμε εχθές 23/5/2022 σε συνάντηση – συζήτηση, 

πάνω από 50 συμπολιτών μας, εν όψει και  της προετοιμασίας της κινητοποίησης διαμαρτυρίας την 

Κυριακή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

β)  Στην συνάντηση αυτή εκφράστηκε ρητά η απαίτηση ενεργής συμμετοχής του Δήμου στην 

κινητοποίηση – διαμαρτυρία της 5ης Ιουνίου κατά των σχεδίων διακίνησης LNG μέσα από την πόλη 

μας και ανάληψης από τον Δήμο περαιτέρω πρωτοβουλιών.  

Θεωρώντας αυτονόητη την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στα σχέδια αυτά, τα οποία, εκτός των 

κινδύνων που εγκυμονούν,  ακυρώνουν τόσο τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ, όσο και οποιαδήποτε 

προοπτική απόδοσης του παραλιακού μετώπου στην πόλη και τους πολίτες και  ανάδειξης / 

αποκατάστασης του ΚΡΟΝΟΥ  και της ευρύτερης περιοχής,  

Σας μεταφέρουμε το αίτημα των συμπολιτών μας για ενεργή συμμετοχή του Δήμου στην 

κινητοποίηση διαμαρτυρίας της 5ης Ιουνίου 2022 στον ΚΡΟΝΟ, όχι μόνο με λήψη σχετικής 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και παρουσία στην κινητοποίηση, αλλά και  μέσω 

ανάληψης πρωτοβουλίας για:  

- ενημέρωση των κυβερνητικών οργάνων  σχετικά με την αντίθεση του Δήμου στην μεταφορά 

LNG μέσα από την πόλη της Ελευσίνας 

- ευρεία δημοσιοποίηση αυτής της αντίθεσης του Δήμου 

-  κάλεσμα όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης και των ΜΜΕ να 

συμμετέχουν στην κινητοποίηση 



- λήψη μέτρων και άλλες ενέργειες κατά την κρίση σας για την πάνδημη συμμετοχή στην 

κινητοποίηση διαμαρτυρίας της 5ης Ιουνίου 2022    

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, ζητάμε επιπρόσθετα να ορίσετε άμεσα συνάντηση (μέχρι 

την Παρασκευή 27/5/22)  με άτυπη αντιπροσωπεία της συνέλευσης δημοτών, όπως 

διαμορφώθηκε στην ως άνω πραγματοποιηθείσα συγκέντρωση της 23/5/22.  

Το παρόν αίτημα προσυπογράφεται από τους παρόντες στην συγκέντρωση δημότες (ενδεικτικά 

και με τυχαία σειρά): 

Γ. Λιάσκος, Θ. Μίλησης, Β. Παναγιωτούλια, Ι. Παυλόπουλος, Ι. Μακροδήμος, Η. Μπέκας, Μ. 

Τσαντίλα, Γ. Κονδύλης, Α. Αλεξανδρόπουλος, Τ. Περδικούρης, Γ. Σκιάνης, Δ. Μελετίου, Γ. 

Καμπάνης, Μ. Λάσκου, Α. Γεωργοπούλου, Μ. Καββαδίας, Α. Χριστάκης, Δ. Λιάσκος, Σ. Γαβριήλ, Δ. 

Χριστάκη, Δ. Τσάτσης, Α. Τριπερίνα, Σ. Γεωρνταμίλης, Γ. Παυλόπουλος, Γ. Κουσκούτης, Ε. 

Λιάσκου, Π. Καρποδίνης, Χ. Χρηστάκης, Νικολακάκη Ορσαλία 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση της Συνέλευσης και των Κινήσεων Πολιτών 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΠΠΑ  

Ιάκχου 36 Ελευσίνα, 

6944 665 777 

 


