Τύφλωση για την εκτροπή Αχελώου
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Οι υπουργοί Σταθάκης και Φάμελλος ετοιμάζονται να βυθίσουν στην κυριολεξία
τη Μεσοχώρα, τους ανθρώπους, τη μνήμη, τον τόπο, υπογράφοντας την
Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ), για να εξυπηρετήσουν τα
αχόρταγα λόμπι των εταιρειών, για να ερεθίσουν ακόμη περισσότερο τα
ένστικτα των υπέρμαχων της εκτροπής.
Αυτά διαβάζουμε -και τι να πει κανείς- σε ανακοίνωση του κινήματος κατά της
εκτροπής του Αχελώου και της διάσωσης της Μεσοχώρας των Τρικάλων
Θεσσαλίας. Το κίνημα απευθύνει έκκληση σε όλους τους ελεύθερα
σκεπτόμενους πολίτες, σε όσους φρίττουν όταν βλέπουν το ίδιο το κράτος να
εγκληματεί, μεταμορφώνοντας με βία την ελληνική γη, χωρίς μελέτες, χωρίς
σχέδια, επειδή απλώς έτσι προστάζουν συμφέροντα εργολάβων και
μεγαλοαγροτών.

Για να δούμε, αλήθεια, πού οφείλεται η εμμονή των κρατικών υπηρεσιών να
προχωρήσουν σ’ αυτό το ανοσιούργημα, σύμφωνα με εκείνους που αντιδρούν
και επιζητούν την κατεδάφιση του φράγματος. Δύο λοιπόν παράγοντες
βρίσκονται πίσω απ’ αυτήν την εμμονή:
Πρώτον, «η τύφλωση των θεσμικών παραγόντων και των μεγαλοαγροτών της
Θεσσαλίας, η τύφλωση κομμουνιστών, αριστερών και δεξιών πολιτευτών, η
τύφλωση της ανάπτυξης που κατέστρεψε τα νερά του κάμπου, η τύφλωση που
ζητά ένα ποτάμι-θεό για να “σβήνει” τη νιτρική αμμωνία της μονοκαλλιέργειας.
»Δεύτερον, τα πολλά μικρά συμφέροντα κρατικοδίαιτων παρατρεχάμενων και
τα λίγα μεγάλα συμφέροντα εργολάβων και προμηθευτών που βολεύονται από
τα μεγάλα έργα».
Παλιά, σημειώνουν οι αντιδρώντες, όποιος πολιτικός περνούσε από τη
Θεσσαλία έταζε τα νερά του Αχελώου κι όταν περνούσε την Κλεισούρα έταζε
τα νερά στην Αιτωλοακαρνανία.
Εμ, βέβαια, συνεχίζουν, αφού «το πολιτικό σύστημα, η σημερινή κυβέρνηση και
οι προηγούμενες, η ΔΕΗ, οι εταιρείες ενέργειας, οι εργολάβοι της "ανάπτυξης"
νομίζουν ότι έχουν τον Αχελώο, το νερό, τα δάση, τα βουνά, τη θάλασσα, τους
φυσικούς πόρους στο τσεπάκι τους, να τους πουλάνε και να τους αγοράζουν».
Τι, αλήθεια, αρρωστημένη νοοτροπία και τούτη· λες και τους τα κληροδότησαν
όλα τούτα οι παππούδες και οι πατεράδες τους - ακόμη κι ο κάθε
βλαχοδήμαρχος τεμαχίζει και μοιράζει κατά το δοκούν την ελληνική γη.
Ξεπεσμός; Εγκλημα; Και τα δύο και πολλά άλλα...
Αλλά και οι «αριστεροί» μας υπουργοί; Για τον Φάμελλο δεν έχει ακουστεί
τίποτα, εκείνος όμως ο Σταθάκης... δεν έχει ενδοιασμούς να υπογράψει ό,τι
του ζητήσουν· θα ’λεγα ότι υπογράφει και ασμένως... όπως έκανε λ.χ. με τη
δολοφονική για τη χώρα εμπορική διατλαντική συμφωνία CETA μεταξύ Ε.Ε. και
Καναδά, την οποία όποιος διαβάσει θα φρίξει για την άνευ όρων υποταγή των
μικρών χωρών στις επιταγές των πολυεθνικών και την εσωτερική διάλυση και
αποσάθρωση τούτων των χωρών.
ΥΓ.: Το ραντεβού, με σύνθημα να σωθεί ο Αχελώος, είναι μεθαύριο Τετάρτη
και ώρα 7.30 μ.μ. στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας TRISE
(Κολοκοτρώνη 31, Αθήνα).
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