Ανοιχτή Επιστολή
Γυναικών που αγωνίζονται ενάντια στην καταστροφή της Χαλκιδικής
από την επέκταση των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων
και την εξόρυξη χρυσού
“Είµαστε οι προγιαγιάδες που ζήσανε την κατοχή κι αποφασίσαµε ποτέ ξανά φασισµός. Είµαστε οι
γιαγιάδες που ζήσανε τον εµφύλιο κι είπαµε ποτέ ξανά πόλεµος. Είµαστε οι µάνες που είδαµε τα παιδιά µας
µετανάστες κι είπαµε πότε πια ρατσισµός. Είµαστε οι κόρες που ζήσαµε τη χούντα κι είπαµε ποτέ ξανά
απολυταρχικό καθεστώς. Είµαστε οι εγγονές που δε ζήσανε ούτε κατοχή, ούτε εµφύλιο, ούτε µετανάστευση,
ούτε χούντα και τώρα τα ζούµε όλα µαζί. Είµαστε οι δισέγγονες που ονειρεύονται, ελπίζουν, και απαιτούν
ένα καλύτερο αύριο.
Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ξέραµε πόσο τσούζουν τα χηµικά, τί είναι το µααλόξ, τί σηµαίνει ΜΑΤ, ΟΠΚΕ,
ΕΚΑΜ. Μέχρι πριν λίγο καιρό πιστεύαµε ότι η ΕΛ.ΑΣ υπάρχει για να προστατεύει τους πολίτες. Πιστεύαµε
ότι το κράτος και οι λειτουργοί του βρίσκονται εκεί για να προάγουν τα συµφέροντα των πολιτών και να
διασφαλίζουν τα δικαιώµατά τους.
Μας έριξαν χηµικά, µας κυνήγησαν, µας χτύπησαν, µας συνέλαβαν, µας ανέκριναν, µπούκαραν στα σπίτια
µας και στα σχολεία µας. Μας κατηγόρησαν ότι δε σεβόµαστε τους νόµους. Μας χαρακτήρισαν αµόρφωτες,
απληροφόρητες, ανυπάκουες, ψεύτρες - µέχρι και τροµοκράτισσες!
Όλα αυτά τα αντέξαµε. Άλλωστε εµείς φέραµε τα παιδιά µας στον κόσµο µε ανείπωτο πόνο και τα
µεγαλώνουµε µε απίστευτο κόπο. Δεν µας πτοούν οι τροµοκρατικές τους πρακτικές.
Τώρα όµως χτυπάνε τους εγγονούς, τους γιούς, τους πατεράδες, τους αδερφούς µας. Τους αρπάζουνε µες
στη νύχτα µπροστά στα τροµαγµένα µάτια των παιδιών µας. Τους κλειδώνουν στις φυλακές σαν κοινούς
εγκληµατίες µε κατασκευασµένες κατηγορίες.
Λένε ότι υπερασπίζονται τη νοµιµότητα!
Καταπατώντας νόµους και δικαιώµατα;
Λένε ότι προωθούν µε κάθε κόστος τις επενδύσεις προς όφελος του λαού!
Ασκώντας βία και τροµοκρατία στο λαό;
Λένε ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να είναι σεβαστές!
Προκαταβάλλοντας τες και αγνοώντας τες όταν δε συµφωνούν;
Λένε ότι υπερασπίζονται τη δηµοκρατία!
Προσβάλλοντας το τεκµήριο της αθωότητας που είναι µια από τις θεµελιώδεις αρχές της;
Καλούµε τις γυναίκες όλης της Ελλάδας, όλου του κόσµου, να σταθούν δίπλα στον αγώνα µας. Σ΄ έναν
αγώνα αξιοπρέπειας. Σ΄ έναν αγώνα για την προστασία του µέλλοντος των παιδιών µας, του περιβάλλοντος
και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σ΄ έναν αγώνα όπου οι ζωές των παιδιών µας να είναι πάνω απ΄τα κέρδη
των εταιρειών. Κάνουµε έκκληση σε όλες σας! Ζητάµε τη στήριξη, συµπαράσταση και αλληλεγγύη σας,
µε όποιο τρόπο µπορείτε!
Καταγγέλλουµε την κατασκευή ενόχων και την ποινικοποίηση κοινωνικών αγώνων. Καταγγέλλουµε την
αστυνοµική βία, την κρατική καταστολή και τις δικονοµικές αυθαιρεσίες. Καταγγέλλουµε τις τηλεοπτικές
δίκες και καταδίκες.
Απαιτούµε την αποφυλάκιση των πατεράδων, γιών και αδερφών µας. Απαιτούµε άµεση, δίκαιη,
αµερόληπτη και διαφανή απόδοση δικαιοσύνης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα µας βρούνε απέναντί τους. Εµάς, τις προγιαγιάδες, τις γιαγιάδες, τις
µάνες, τις κόρες, τις εγγονές και τις δισέγγονες. Όλες µας!”

