Φυσικό αέριο μέχρι Καλαμάτα
ζήτησε ο Βασιλόπουλος
“Να είμαστε όλοι μαζί, ένα κοινό μέτωπο που να απαιτεί δίχως
καθυστερήσεις η Καλαμάτα και η Μεσσηνία να αποκτήσουν
σύντομα πρόσβαση στο φυσικό αέριο” προέτρεψε ο δήμαρχος
Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλος.
Η προτροπή-πρόσκληση εστάλη κατά την ενημέρωσή του στο
Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Δευτέρας, με τηλεδιάσκεψη,
όπου ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του φυσικού
αερίου χωρίς να έχει προκληθεί, να έχει δεχθεί ερώτηση από
τις μειοψηφίες, αλλά, προφανώς, με αφορμή τις συζητήσεις που
τελευταία γίνονται και τις εξελίξεις που υπάρχουν στην
Πελοπόννησο.
Χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλόπουλος παρατήρησε:
“Είναι σημαντικό και κατ’ εμέ κρίσιμο σε αυτό το ζήτημα να
είμαστε όλοι μαζί. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί. Ένα κοινό μέτωπο
που να απαιτεί δίχως καθυστερήσεις η Καλαμάτα και η Μεσσηνία
να αποκτήσουν σύντομα πρόσβαση στο φυσικό αέριο, κάτι που
όλοι αντιλαμβάνονται ότι θα ενισχύσει, θα έρθει προσθετικά
στην αναπτυξιακή πορεία που η περιοχή μας έχει λάβει. Η
πίεση η δική μας οφείλει να είναι προς τη ΡΑΕ προκειμένου να
δώσει το πράσινο φως ως προς την ανάπτυξη δικτύων διανομής
φυσικού αερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση, τόσο
στην Καλαμάτα όσο και στον υπόλοιπο νομό.
Και το λέω αυτό σήμερα, καθώς αν άμεσα δεν υπάρξουν
εξελίξεις, πιθανότατα να έχουμε μία επανάληψη της κακής
ιστορίας του αυτοκινητοδρόμου που για χρόνια έφτανε ως την
Τρίπολη. Ας μην αφήσουμε την υπόθεση του φυσικού αερίου να
παραμείνει για τα επόμενα χρόνια ως τη Μεγαλόπολη”.
Να επισημάνουμε ότι για το θέμα του φυσικού αερίου στην
Πελοποννήσου υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ του

περιφερειάρχη Παν. Νίκα και υπουργών της κυβέρνησης. Ο
περιφερειάρχης έχει ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης του δικτύου
του φυσικού αερίου μέχρι και την Καλαμάτα από τη δημόσια
υπηρεσία, τη ΔΕΔΑ, ενώ στελέχη της κυβέρνησης και
προερχόμενα από την Πελοπόννησο προτιμούν την ανάπτυξη από
την εταιρεία Hengas, που έχει πάρει άδεια από τη ΡΑΕ για το
φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη, την Τρίπολη και την Κόρινθο.
Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι το Μάιο το Δημοτικό Συμβούλιο
Καλαμάτας είχε ζητήσει την επέκταση του φυσικού αερίου στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέχρι την Καλαμάτα, αντιδρώντας
στην απόφαση της ΡΑΕ για αποκλεισμό της Περιφέρειας.
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