Ανακοίνωση Ενόψει
Εκλογών
Με αφορμή την έναρξη της προεκλογικής
περιόδου στην περιοχή μας, οι «Αδέσμευτοι
Πολίτες Λαυρεωτικής» θέλουν να ξεκαθαρίσουν στους πολίτες της
Κερατέας και του Λαυρίου, τα εξής:
Ως μέλη της Γραμματείας οι περισσότεροι, κατά τη διάρκεια του
αιματηρού αγώνα της πόλης μας για την αποτροπή της κατασκευής
ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο, αλλά και ως μέλη στη συνέχεια του
φορέα πολιτών «Αδέσμευτοι Πολίτες Λαυρεωτικής», είχαμε πάντα
ως μοναδικό γνώμονα την θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας
των συμπολιτών μας, που απαιτούσε πλέον οριστική λύση στην
διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής μας.
Διαχείριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά τις
εφαρμοσμένες τεχνολογίες διεθνώς, με σεβασμό στο περιβάλλον και
την ποιότητα της ζωής μας και της ζωής των παιδιών μας.
Η απαίτηση αυτή της τοπικής κοινωνίας μορφοποιήθηκε άλλωστε
στις αποφάσεις 29/2011 και 94/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου
που πάρθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία.
Οι «Αδέσμευτοι Πολίτες Λαυρεωτικής», συμμετείχαν ενεργά στην
αναζήτηση και εξεύρεση νέων σύγχρονων εφαρμοσμένων
τεχνολογιών ανά τον κόσμο και στην μορφοποίηση και τελική
κατάθεση της τροπολογίας του νόμου και της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Τροπολογία που εάν τελικά εφαρμοστεί θα έχει ως θετικότατη
συνέπεια την αυτόματη όσο και οριστική διαγραφή της ιερής πλέον
για όλους μας περιοχής του Οβριόκαστρου, από τον χάρτη του
καταστροφικού «Περιφερειακού Σχεδιασμού.»

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, θα παραμείνουμε απαθείς και
αδιάφοροι σε όποια άλλη νέα πρόταση συμβάλει θετικά, στην
περαιτέρω βελτίωση της ήδη εκφρασμένης πρότασης της πόλης, για
την διαχείριση των δικών μας απορριμμάτων με σύγχρονες
τεχνολογίες.
Πόσο μάλλον εάν εμφανιστεί πολιτικός φορές σε κυβερνητικό πλέον
επίπεδο, που θα έχει το θάρρος και την πολιτική βούληση να
διαγράψει οριστικά την Κερατέα, από τον υπάρχον και όποιον άλλο
μελλοντικό «Περιφερειακό Σχεδιασμό».
Κι όταν λέμε οριστικά αυτή τη φορά εννοούμε ΟΡΙΣΤΙΚΑ και με
τη βούλα.
Χωρίς παραθυράκια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο
μέλλον ως δούρειος ίππος για να φέρουν στο τέλος από την πίσω
πόρτα τα σκουπίδια της Αθήνας και να εξαθλιώσουν τις επόμενες
γενεές του τόπου μας.
Οι «Αδέσμευτοι Πολίτες Λαυρεωτικής» παραμένουμε συνεπείς
στην ιδρυτική μας διακήρυξη να μην εμπλακούμε σε αυτή την
προεκλογική διαμάχη.
Είναι αυτονόητο ότι όποιο Ιδρυτικό μέλος μας αθετήσει την
υπογραφή του, δεν μας εκπροσωπεί και θέτει τον εαυτό του
εκτός του Φορέα.
Ο αγώνας όλων μας αυτή τη φορά δεν θα πρέπει να πάει
χαμένος.
Οι πολίτες της Λαυρεωτικής είναι άλλωστε αυτοί που θα
αποφασίσουν για το μέλλον τους.
Ήταν, είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι ο τελικός κριτής
για την πορεία του τόπου μας.
Και μνήμη έχουμε αλλά πλέον και εμπειρία.
Αδέσμευτοι Πολίτες Λαυρεωτικής

