Έχεις 400 λέξεις… Από πού να αρχίσεις και που να καταλήξεις;
Πώς να χωρέσεις 42 χρόνια, δεκάδες κυβερνήσεις, εκατοντάδες
ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς και εκατοντάδες χιλιάδες
θύματα σε μία τραγωδία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα;
Πώς να ξεπεράσεις την απογοήτευση, όταν διοργανώνεις
συγκέντρωση
ενημέρωσης
με
συγκροτήματα,
ομιλίες
επιστημόνων, μοίρασμα δώρων και παιχνίδι για τα παιδιά και
μαζεύονται μόλις δυο‐τρεις εκατοντάδες κάτοικοι; Και οι
υπόλοιποι εκδηλώνουν την «συμπαράστασή» τους κορνάροντας
ρυθμικά ***μέσα*** από τα αυτοκίνητά τους και καθ’ οδόν προς
τον κυριακάτικο καφέ τους;
Πώς να χωνέψεις το γεγονός ότι αυτοί οι αιρετοί τοπικοί άρχοντες
που υπέγραψαν τις αδειοδοτήσεις, αντί να λογοδοτήσουν,
επιβραβεύονται από τα κόμματα τους με υποψηφιότητες για
ακόμα μεγαλύτερες θέσεις ευθύνης; Και ακόμα χειρότερα, πώς
να αποδεχθείς ότι θα βρεθούν χιλιάδες άνθρωποι να τους
ξαναψηφίσουν;
Πώς πρέπει να απαντήσεις όταν οι πολιτικοί που επισκέπτονται
για να «ενημερωθούν» την περιοχή μας, λένε 2‐3 προτάσεις για
την ρύπανση –μπροστά στο ποτάμι‐ αλλά μετά αρχίζουν το
ποίημα τους για το μνημόνιο, τον καπιταλισμό, τον λαό, το
κεφάλαιο και ότι άλλο ακόμα νομίζουν ότι βοηθά τα
μικροκομματικά τους συμφέροντα;
Τι ελπίδες να αποθέσεις στην δικαιοσύνη όταν από την μία το ΣτΕ
διατάσσει την ανάκληση των αδειών λειτουργίας εταιριών, αλλά
από την άλλη δίνει τεράστιες παρατάσεις συμμόρφωσης, ενώ στο
μεταξύ η ρύπανση συνεχίζεται; Πώς να είσαι ήσυχος όταν από την
μία διατάσσονται οι Δήμοι να παράσχουν καθαρό νερό, αλλά, την
ίδια στιγμή, άλλο δικαστήριο τελεσιδικεί (με συνεχείς αναβολές)
μετά από 12 χρόνια και επιβάλει ποινές δύο ‐ τριών μηνών
φυλάκισης με αναστολή και εξ’ αμελείας;
Πώς να μην αγανακτήσεις όταν οι ρυπαντές αποστέλλουν εξώδικα
και απειλούν με μακροχρόνιους (και φυσικά πολυδάπανους)
δικαστικούς αγώνες όσους τολμούν να μιλήσουν με ονόματα και
στοιχεία; Και πώς να τα βάλεις με ανώνυμες εταιρίες‐κολοσσούς
που κάνουν ετήσιο τζίρο εκατομμυρίων ευρώ και απασχολούν
δεκάδες δικηγόρους ως υπαλλήλους; Όταν μόνο τα έξοδα
παράστασης του δικού σου δικηγόρου, σου κοστίζουν το μισό
μηνιάτικο;

Τι να κάνεις όταν οι ανεξάρτητες Αρχές, στις εκθέσεις που
δημοσιεύουν σβήνουν παραγράφους με τα ονόματα όσων πρέπει
να λογοδοτήσουν και πρέπει να φτάσεις μέχρι το
Ευρωκοινοβούλιο για να πάρεις τις εκθέσεις ολόκληρες; Τι να
κάνεις όταν οι Αρχές αρνούνται να παράσχουν τα στοιχεία των
χημικών αναλύσεων του νερού που διεξάγουν;
Πώς να ανεχθείς την σκληρή επιτήρηση και τα μέτρα του
μνημονίου που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, απλά
και μόνο για να εισπράξουν οι δανειστές μας τα χρωστούμενα,
όταν, για την παρανοϊκή ρύπανση, τις ασθένειες και τους
θανάτους συμπολιτών μας, δεν έχει «καμία αρμοδιότητα
επέμβασης»;

