ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΟΤ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΕΞΟΡΤΞΗ ΥΡΤΟΤ
Η επηηξνπή αιιειεγγύεο ζηνπο αγωληδόκελνπο θαη δηωθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο Χαιθηδηθήο ζπγθξνηείηαη (θαη
θηινδνμεί λα πιαηζηωζεί πεξαηηέξω) από πνιηηηθέο θαη θνηλωληθέο ζπιινγηθόηεηεο, ζπλειεύζεηο θαη άηνκα πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ελάληηα ζηελ εγθαηάζηαζε ηωλ κεηαιιείωλ ζηε β.α. Χαιθηδηθή.
Οη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη αθεηεξίεο καο ζεωξνύκε όηη κπνξνύλ λα πξνζδώζνπλ, κία ζπλνιηθόηεξε εηθόλα
ηεο θαηάζηαζεο θαη κία πινύζηα θαη πνιύκνξθε δξάζε, ζε ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ αγωληδόκελε ηνπηθή
θνηλωλία, κε ζρέζε ηζνηηκίαο πνπ επηβάιιεη ν θνηλόο αγώλαο θαη έμω από κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο.
Κνηλόο καο ηόπνο επίζεο είλαη όηη ε δηαδηθαζία ηνπ αγώλα δελ κπνξεί παξά λα είλαη θηλεκαηηθή, δειαδή ζε
επζεία αληηπαξάζεζε κε ηελ επέλδπζε θαη απηνύο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ, κε δηαδηθαζίεο δεκνθξαηηθέο όπνπ
ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα νη αγωληδόκελνη θάηνηθνη.
Απηή ε βάζε ζπλεξγαζίαο επηβάιιεηαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Χαιθηδηθή θαη ηελ επξύηεηα
ηωλ επηπηώζεωλ πνπ έρεη ζε πνιιαπιά επίπεδα ζε όιε ηελ ειιεληθή θνηλωλία ε ελ ιόγω επέλδπζε.
Η βάζε απηήο ηεο ζύκπξαμεο ζπκππθλώλεηαη ζε ηξία ζεκεία:
 Ελαληίωζε ζηελ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζηελ ππαγωγή ηεο β.α. Χαιθηδηθήο ζηνλ
κεηαιιεπηηθό θώδηθα.
 Αιιειεγγύε θαη ζηήξημε ηωλ αγωληδόκελωλ θαηνίθωλ θαζώο θαη ηωλ δηωθόκελωλ ηνπ αγώλα.
 Άκεζε απνθπιάθηζε ηωλ πξνθπιαθηζκέλωλ Χαιθηδηθηωηώλ θαη παύζε θάζε επόκελεο δίωμεο.
Σην πξώην ζεκείν, ε ελαληίωζε καο ζηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ελ ηάρεη εδξάδεηαη ζηα εμήο:
 ζε πξώην επίπεδν ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή πνπ ζα επηθέξεη ε εμνξπθηηθή δηαδηθαζία (αλνηρηό
όξπγκα, ζηξάγγηζε ππνγείωλ πδάηωλ θιπ) ζην όξνο Κάθαβνο, κε ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηνπ ζπάληνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, ηελ επηθίλδπλε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηωλ κεηαιιεπκάηωλ κε
ηελ ρξήζε θπαλίνπ, ηε δεκηνπξγία ηεικάηωλ κε αξζεληθνύρα ζπκππθλώκαηα θαη όια όζα επηθπιάζζεη
ε βαξηά κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία (ε ππξνκεηαιινπξγία είλαη ε πιένλ ξππαληηθή βηνκεραληθή
δξαζηεξηόηεηα) γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξώπνπο.
 ζε δεύηεξν επίπεδν ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα βξίζθεηαη ζε πιήξε αληαγωληζκό κε ηελ όπνηα
ηνπηθή νηθνλνκία, είηε είλαη αγξνθηελνηξνθηθή, είηε ηνπξηζηηθή. Σηελ πεξηνρή δελ κπνξεί λα
ζπλππάξρεη ε βαξηά κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία κε θακία άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ δελ
ζρεηίδεηαη κε απηή, κε απνηέιεζκα ζηε βάζε ηνπ θέξδνπο λα ζπζηάδεηαη θαη λα δηαιύεηαη ε ηνπηθή
νηθνλνκία θαη λα δηράδεηαη βαζύηαηα ε ηνπηθή θνηλωλία.
 Τέινο, ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα απνηειεί έλαλ ηξόπν γηα ηελ αξπαγή θαη θαηαιήζηεπζε θνηλώλ
πόξωλ, νη νπνίνη δίλνληαη βνξά ζηελ εηαηξεία πνπ αθελόο ιεζηεύεη θαη αθεηέξνπ απνθιείεη ηνπο
πξαγκαηηθνύο θαηόρνπο ηωλ πόξωλ θαη ηεο πεξηνρήο από νπνηαδήπνηε επηινγή δηαρείξηζεο ηνπο.
Σην δεύηεξν ζεκείν, ν καδηθόο θαη πνιύπιεπξνο αγώλαο ηωλ θαηνίθωλ ηωλ πιεηηόκελωλ πεξηνρώλ αλέδεημε ην
δήηεκα ζε παλειιαδηθό θαη παγθόζκην επίπεδν. Ο αγωληδόκελνο πιεζπζκόο ξηδνζπαζηηθνπνηείηαη, θπζηθά
κέζα ζηηο αληηθάζεηο πνπ δηέπνπλ όιε ηελ ειιεληθή θνηλωλία, θαη αληηιακβαλόκελνο ηελ θαηάζηαζε μεθεύγεη
από ηηο ζπλήζεηο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο αγώλα, παίξλνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθνύ ιαϊθνύ μεζεθωκνύ,
δεκηνπξγώληαο ξήγκαηα ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο. Επί παξαδείγκαηη, ε Ιεξηζζόο απηή ηε ζηηγκή είλαη κία
πεξηνρή ρωξίο δεκνηηθή αξρή θαη ρωξίο αζηπλνκηθό ηκήκα.
Απηή ε ζηάζε θπζηθά γηα ην θξάηνο-πξνζηάηε ηεο εηαηξείαο είλαη κηα κε απνδεθηή ζηάζε. Σηελ Ειιάδα ηνπ
κλεκνλίνπ θαη ηνπ ζθιεξνύ λενθηιειεπζεξηζκνύ, ε αληαξζία απνηειεί ην κεγαιύηεξν έγθιεκα θαη πάλω ζε
απηή ινγηθή ην θξάηνο αληηκεηωπίδεη ηνπο αγωληδόκελνπο θαηνίθνπο.
 Σηνρνπνηεί θαη θαηαζηέιιεη νιόθιεξεο πεξηνρέο θαη πιεζπζκνύο, κε ζηόρν ηελ ηξνκνθξάηεζε ηνπο θαη
ηελ πάηαμε θάζε αληίδξαζεο.
 Εγθαζηδξύεη έλα θαζεζηώο έθηαθηεο αλάγθεο, όπνπ όινη θαη όια επηζηξαηεύνληαη θαη επηηάζζνληαη ζηε
βάζε ηωλ αλαγθώλ ηεο επέλδπζεο, κε ηνλ κόλν ηξόπν πνπ απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί, ηελ ωκή θαη
μεθάζαξε θξαηηθή θαη παξαθξαηηθή βία. Άιιωζηε ε ίδηα ε έλλνηα ηεο ππαγωγήο ζην κεηαιιεπηηθό
θώδηθα ππαγνξεύεη κηα θαηάζηαζε εμαίξεζεο, έλα ηόπν απζαηξεζίαο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ επελδπηή.

Έλα ηόπν όπνπ ε γε ζνπ ππνρξεωηηθά απαιινηξηώλεηαη, ν αγώλαο ζνπ ππνρξεωηηθά θαηαζηέιιεηαη θαη
ε δωή ζνπ ππνρξεωηηθά θαη νινθιεξωηηθά ππνηηκάηαη θαη ζπλδέεηαη κε κηα εηαηξεία.
Σην ηξίην ζεκείν, ε θνηλή καο ζέζε - πεπνίζεζε είλαη όηη θαλέλαο αγώλαο δελ κπνξεί λα πξνρωξήζεη θαη λα
ηειεζθνξήζεη ληθεθόξα εάλ αθήλεη πίζω ηνπ απώιεηεο, αλζξώπνπο ζηελ ηύρε ηνπο θαη νκήξνπο ζηηο νξέμεηο
ηνπ θξάηνπο.
Οη πξνθπιαθίζεηο αγωληζηώλ ρωξίο θαλ κηα λνκηκνθάλεηα, ρωξίο ζηνηρεία, θνπξειηάδνληαο ην πθηζηάκελν
δηθαηϊθό πιαίζην, είλαη δηώμεηο θξνλεκαηηθέο θαη εθδηθεηηθέο, κε κόλν ζηόρν ηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηελ
δηάιπζε θάζε αληίζηαζεο ζηελ πεξηνρή.
Είλαη απαξάβαηε ζπλζήθε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αγώλα λα αθαηξέζνπκε από ην θξάηνο ηε δπλαηόηεηα λα
ηξνκνθξαηεί ηνλ πιεζπζκό.
Θεωξνύκε όηη ε πνιηηηθή θαη νξγαλωκέλε ζηάζε ηωλ αγωληδόκελωλ θαηνίθωλ είλαη ε κόλε ηθαλή ζπλζήθε, όρη
κόλν γηα λα απνθπιαθηζηνύλ νη ζπλαγωληζηέο πνπ θξαηνύληαη, αιιά θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηνπ
αγώλα.
Τέινο θαη ζε έλα γεληθόηεξν πιαίζην ζεωξνύκε όηη απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηε Χαιθηδηθή είλαη κηα πην εκθαλήο
εηθόλα ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζε όιε ηελ Ειιάδα, όπνπ νη θπβεξλήζεηο θη νη εηαηξείεο επηθαινύκελνη ηελ
«αλάπηπμε» κε δηαδηθαζίεο fast track, ρωξίο δειαδή θακία θνηλωληθή λνκηκνπνίεζε, επεκβαίλνπλ δξαζηηθά
ελάληηα ζε πεξηνρέο θαη πιεζπζκνύο - ην παξάδεηγκα ηεο Κεξαηέαο ίζωο ήηαλ απιώο ην πξεινύδην γηα ηελ
επεξρόκελε δηακάρε.
Επηπιένλ νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θξάηνο γηα λα θαηαζηείιεη ηνπο αγωληδόκελνπο αλζξώπνπο,
επεθηείλνληαη ζε όιε ηελ θνηλωλία θαη καδί ηνπο επεθηείλεηαη θαη ε θαηάζηαζε εμαίξεζεο.
Η πξαθηηθή γηα παξάδεηγκα ηεο ζπιινγήο DNA ρξεζηκνπνηήζεθε έμω από θάζε λνκηθό πιαίζην ζε κεγάιν
θνκκάηη ηωλ Χαιθηδηθηωηώλ, αιιά παξάιιεια πξνζπαζεί λα επεθηαζεί ζε επξύηεξεο νκάδεο θαη πεξηπηώζεηο,
απεηιώληαο επζέωο ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ζπλόινπ ηεο θνηλωλίαο.
Αθόκε θαη ην θαζεζηώο ηνλ εύθνιωλ θαη κε κεγάιε δηάξθεηα πξνθπιαθίζεωλ κε θξνλεκαηηθό ραξαθηήξα
ζπλνκνινγεί πωο απηό πνπ γίλεηαη ζηελ β.α. Χαιθηδηθή είλαη έλα κόλν θνκκάηη απηνύ πνπ γίλεηαη ζε όιε ηε
ρώξα.
Η δηθή καο δξάζε ωο επηηξνπή ζηεξίδεηαη ζηηο αλνηρηέο θαη ακεζνδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, θηινδνμώληαο λα
επηηύρεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή θνηλωληθή ζπζπείξωζε επί ηνπ ζέκαηνο. Κνκκάηη ηεο ζπιινγηθήο καο
πξνζπάζεηαο απνηειεί :
 ε ηεθκεξίωζε θαη ε αλάδεημε ηνπ αγώλα ζηε Χαιθηδηθή ζε επίπεδν επηζηεκνληθό θαη ηερληθό
 ε απνθαζήιωζε ηωλ επηρεηξεκάηωλ ηεο εηαηξείαο πάλω ζην πεξηβαιινληηθό, νηθνλνκηθό θαη θνηλωληθό
δήηεκα
 ε αιιειεγγύε θαη ε ζηήξημε ηωλ δηωθόκελωλ ζε λνκηθό, επηζηεκνληθό θαη εζηθό επίπεδν
 ε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ αγώλα θαη ην ζπάζηκν ηνπ πέπινπ ζηωπήο πνπ έρνπλ ζηήζεη ηα κέζα
ελεκέξωζεο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, θαη ηέινο
 ε εγθαζίδξπζε κόληκεο θηλεκαηηθήο ακθίδξνκεο επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ θαηνίθωλ ζηε Χαιθηδηθή θαη
ηωλ αιιειέγγπωλ ζηε Θεζζαινλίθε.
Καινύκε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ζπιινγηθόηεηεο θαη άηνκα πνπ απνδέρνληαη έλα ηέηνην πιαίζην
ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηηξνπήο θαη από θνηλνύ λα δώζνπκε ηε
δπλακηθή απάληεζε πνπ νθείινπκε ζην θξάηνο θαη ηηο εηαηξείεο.
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