Σν Δ.ΠΑ.Μ. ζρεηηθά κε ηηο εμνξύμεηο πδξνγνλαλζξάθσλ
Καλείο δελ έραζε ηάδνληαο!
Βαζηθή αξρή όζσλ έρνπλ ηελ πνιηηηθή γηα επάγγεικα, όζσλ δνπλ θαη πινπηίδνπλ
εμαπαηώληαο ηνπο πνιινύο θη εμππεξεηώληαο ηνπο ιίγνπο.
Οη απόληεο ησλ ιατθώλ θηλεηνπνηήζεσλ έξρνληαη πάληα λα ηηο θαπειεπηνύλ, λα
ηηο θεθαιαηνπνηήζνπλ πνιηηηθά.
Όζνη επζύλνληαη, κε ηα έξγα ή ηελ αδξάλεηά ηνπο, γηα ην έγθιεκα ζηνλ
“Καζηδηάξε” ην παλέκνξθν Ζπεηξώηηθν Βνπλό!
Όζνη ππνζήθεπζαλ ην δεκόζην πινύην θαη ηηο ηδησηηθέο πεξηνπζίεο καο κε
κλεκόληα γηα λα ζσζεί ην Δπξώ θαη νη Γαινγεξκαληθέο ηξάπεδεο
Όζνη νδήγεζαλ ηε ρώξα ζηελ άβπζζν πξώηα ζπκθσλώληαο κε ην 80% ησλ
κλεκνλίσλ θαη έπεηηα παξαηηνύκελνη, ηόζν εξσηθά όζν ηα πνληίθηα πνπ
εγθαηαιείπνπλ πξώηα ην πινίν
Όζνη πνπιάλε ζνβαξόηεηα θη αλάπηπμε ή αλέμνδν επαλαζηαηηιίθη πάλσ ζηα
εξείπηα πνπ αθήλεη ε πνιηηηθή ηνπο, ην γλσξίδνπλ ην άζιεκα:
Σν ΔΠΑΜ είλαη θάζεηα αληίζεην ζε θάζε είδνπο εμόξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ ζε όιε
ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Όρη γεληθά θη αόξηζηα, αιιά γηαηί ε ρώξα καο είλαη ππό
νηθνλνκηθή θαηνρή! Γηαηί ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ν ιαόο καο δελ έρεη, θαη δελ κπνξεί
λα έρεη επαξθή θαη ζσζηή πιεξνθόξεζε γηα λα απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηνπ
ηόπνπ θαη ησλ παηδηώλ ηνπ.
Όηαλ ζην όλνκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γίλνληαη ηέηνηα
πεξηβαιινληνινγηθά εγθιήκαηα, ζθεθηείηε ηη ζα γίλεη γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο,
γηα ηα πεηξέιαηα
Γελ καο απαζρνιεί εάλ νη εμνξύμεηο πξόθεηηαη λα γίλνπλ από κεγάιεο πνιπεζληθέο,
ή από θξαηηθνύο θνξείο, όπσο ππνζηεξίδνπλ θάπνηα αξηζηεξά θόκκαηα! Όηαλ ε
παηξίδα καο βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο δνπινπαξνηθίαο ρξένπο, ε επίθιεζε ηέηνησλ
δεηεκάησλ είλαη εθ ηνπ πνλεξνύ!
Γελ είκαζηε ππέξ ηεο «ζπλέρεηαο ηνπ θξάηνπο» θαη ηεο ηήξεζεο ησλ αληηιατθώλ
θαη αληεζληθώλ ζπκθσληώλ, όπσο ην θάλεη ε ΝΓ, ην ΚΗΝΑΛ, ν ΤΡΗΕΑ θιπ.

Πώο ζπλάδεη ην «όρη ζηηο εμνξύμεηο ζηελ Ήπεηξν», κε ην «λαη, κε ζπλεθκεηάιιεπζε
ζην Αηγαίν»; Απηό κόλν έλαο Βαξνπθάθεο κπνξεί λα ην εμεγήζεη!
Σν μαλαιέκε, νη δήζελ πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο επηδεηθλύνληαη γηα ηελ
πθαξπαγή ηεο ςήθνπ ησλ πνιηηώλ. Κξηηήξην δελ είλαη ην ηη ιεο κπξνζηά ζηελ
θάιπε αιιά ε ζπλνιηθή δξάζε ε ζηάζε πνπ έρεηο θαζεκεξηλά απέλαληη ζηα
πξνβιήκαηα ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ιανύ.
Ο πινύηνο πνπ ππάξρεη ζην ππέδαθνο καο δελ εμαληιείηαη ζηνπο
πδξνγνλάλζξαθεο. Όπσο λνκίδνπλ νη αγνξέο νη δαλεηζηέο θαη ην εγρώξην πνιηηηθό
ηνπο πξνζσπηθό. Ο πινύηνο πνπ ππάξρεη ζην ππέδαθνο καο είλαη πξσηίζησο νη
θαζαξνί καο πδξνθόξνη νξίδνληεο κε ηα πην θαζαξά λεξά ηεο Δπξώπεο! Αο κελ
μερλάκε όηη ην θαζαξό λεξό, είλαη ην πιένλ πνιύηηκν αγαζό γηα ηελ επηβίσζή καο
θαη ζα είλαη ζπάλην ζην κέιινλ. Απηόλ ηνλ πινύην δελ ηνλ ραξίδνπκε ζε θαλέλαλ!
Πηζηεύνπκε όηη ε ηερλνινγία, ε νπνία ζα θηάζεη ζύληνκα ζε ηέηνην ζεκείν, όπνπ
ηα νξπθηά θαύζηκα ζα θαηαζηνύλ πεξηηηά (βιέπε θηλεηήξεο πδξνγόλνπ,
ειεθηξνθηλεηήξεο ή θηλεηήξεο καγλεηηζκνύ). Αθόκα θαη γηα ηελ παξαγσγή
πιαζηηθώλ, αθνύ θαη απηά ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνύλ ιόγσ ηεο κόιπλζεο ηνπ
πιαλήηε.
Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο κε ηελ ρξήζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη ρώξα ζηα ζεκεία δήηεζεο (ζε νξνθέο θηηξίσλ ζε πόιεηο θαη
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο). Όρη ζε θαιιηεξγήζηκεο ή άιιεο ππαίζξηεο ή δαζηθέο
εθηάζεηο. Αιιηώο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζηξνθή θη όρη ζηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο.
Σν κέιινλ ηεο ρώξαο καο, ησλ παηδηώλ καο ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη είλαη κνλόδξνκνο! Γελ είλαη νύηε αληηθείκελν δεκαγσγηθώλ
δηαθεξύμεσλ επαγγεικαηηώλ πνπ εκπνξεύνληαη ειπίδεο θη όλεηξα, νύηε ππόζεζε
νηθνινγηδόλησλ ή ακπεινθηινζόθσλ ηνπ θαθελέ.
Δίλαη πνιύ ζνβαξή ππόζεζε γηα λα ηελ αθήζνπκε ζηα ρέξηα ησλ πνιηηηθώλ!
Πξέπεη λα ηελ πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ν ιαόο!
ηηο 7 Ηνπιίνπ ςεθίδνπκε γηα ηελ Αμηνπξέπεηά καο,
Μελ αιιάδεηο ΜΟΝΟ ηνπο «πνιηηηθνύο»
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