Ακόμα μια πορεία στον Κάκαβο

του Κυριάκου Παναγιωτόπουλου

Μια ακόμη πορεία διαμαρτυρίας προγραμματίζεται από τις Επιτροπές Χαλκιδικής και
Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, για την Κυριακή 23-11-2014.
Πολλά ερωτήματα θα μπορούσε να θέσει κανείς μετά από αυτή την αναγγελία-πρόσκληση.
Μετά από τόσες παρόμοιες συγκεντρώσεις και πορείες, χρειάζεται ακόμη μία;

Όσες αγωνιστικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, πορείες και διαδηλώσεις κι αν έγιναν
χωρίς, μέχρι τώρα, άμεσο και εμφανές θετικό αποτέλεσμα, αυτές θα πρέπει να
εξακολουθούν να γίνονται γιατί ‘τίποτε δεν πάει χαμένο’ αλλά και ‘με μια σταγόνα
ξεχειλίζει το ποτήρι’. Εξ άλλου χαμένος αγώνας είναι εκείνος που δε γίνεται. Το ζήτημα
είναι αν πιστεύει κανείς ότι το δίκαιο είναι με το μέρος του. Και στο ζήτημα των Σκουριών
το δίκαιο είναι με το μέρος του Κινήματος.
Με τις καλοκαιρινές τροπολογίες όλες οι μεταλλευτικές εργασίες είναι πλέον νόμιμες.
Γιατί επομένως να διαμαρτυρηθούμε για καθόλα νόμιμες δραστηριότητες;
Η ψήφιση ‘φωτογραφικών’ τροπολογιών, σε θερινά τμήματα της Βουλής για τις οποίες δε
συμφωνούν ούτε οι κυβερνητικοί βουλευτές με αποτέλεσμα να τους αντικαθιστούν, δεν
μπορούν να ‘νομιμοποιήσουν’ τέτοιες καταστροφικές δραστηριότητες. Επομένως, στόχος
πρέπει να είναι η κατάργηση τέτοιων νόμων και η ανατροπή αυτής της τακτικής. Επιπλέον
και κυρίως, η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β. Α. Χαλκιδική είτε
παράνομη είτε ‘νόμιμη’ θα είναι εξ ίσου καταστροφική.
Με την προχθεσινή (20/11) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, ο
Δήμος τάσσεται κατά της επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, ζητά, μεταξύ
άλλων, αποχαρακτηρισμό της περιοχής από μεταλλευτική και αποκατάσταση των
ρυπασμένων περιοχών. Επομένως, για ποιο λόγο να γίνει αυτή η πορεία;
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη είναι οπωσδήποτε ένα θετικό
στοιχείο στον αγώνα ενάντια στις εξορύξεις χρυσού και στην καταστροφή της Χαλκιδικής
και σηματοδοτεί μια αλλαγή πορείας που θα γίνει περισσότερο φανερή στο άμεσο μέλλον.
Από μόνη της όμως η όποια απόφαση ενός θεσμικού οργάνου, δεν είναι αρκετή και δεν
μπορεί να σταματήσει την καταστροφή. Εκείνο που θα ενισχύσει αυτή την απόφαση και θα
τη δυναμώσει, είναι η αγωνιστική διάθεση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις όσο γίνεται
περισσότερων πολιτών. Χρειάζεται δηλαδή η ενίσχυση, συμπαράταξη και συστράτευση των
πολιτών με το Κίνημα.
Για αυτόν το λόγο η συμμετοχή στη συγκέντρωση και πορεία της Κυριακής στις Σκουριές
που γίνεται για να σωθούν τα νερά, τα δάση και ο αέρας δηλαδή η ίδια η ζωή και είναι
αγώνας για τη Γη και την Ελευθερία όχι μόνο έχει αξία αλλά πρέπει να είναι πιο μαζική από
άλλες φορές.
* Ο Κυριάκος Παναγιωτόπουλος είναι συνταξιούχος καθηγητής εδαφολογίας στο
Γεωπονικό Α.Π.Θ, και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αριστοτέλη.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

