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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 266 / 27-4-2018
ΘΕΜΑ: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Πέρα από την καθιερωμένη εργατική Πρωτομαγιά που μας κάνει να
θυμόμαστε τους αγώνες των λαών για την κατάργηση της «δουλείας» και
την καθιέρωση της «δουλειάς» σε συνέργεια με την «εργασία», που
δυστυχώς είναι γραμμένη μόνο σε χαρτιά με νόμους, χωρίς να λειτουργεί
ουσιαστικά, εμείς στο ΠΑΚΟΕ ως μαχόμενοι οικολόγοι πιστεύουμε ότι:
1. Τον Μάη τον «πιάνουμε» με λουλούδια των αγρών που δεν έχουν
ραντιστεί με τα επικίνδυνα τοξικά και καρκινογόνα φυτοφάρμακα, και
έχουν δημιουργήσει ουσιαστικό πρόβλημα στις μέλισσες, που σε λίγα
χρόνια θα τις βλέπουμε μόνο σε φωτογραφίες στις εγκυκλοπαίδειες.
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2. Τον Μάη τον «πιάνουμε» κολυμπώντας μαζί με πίσσες, βιομηχανικά
απόβλητα και επικίνδυνα αστικά λύματα.
3. Τον Μάη τον «πιάνουμε» εισπνέοντας επικίνδυνα αιωρούμενα
σωματίδια τύπου ΡΜ10, ΡΜ5 και άλλα, μαζί με τη σκόνη της Σαχάρας.
4. Τον Μάη τον «πιάνουμε» με τα χιλιάδες αλλοιωμένα και ανούσια
τρόφιμα που ανεξέλεγκτα μας «σερβίρουν» οι επιτήδειοι τυχοδιώκτες.
5. Τον Μάη τον «πιάνουμε» με τον εφιάλτη των πυρηνικών εργοστασίων
της Τουρκίας, ξεχνώντας τους νεκρούς που θρηνούμε ως σήμερα από το
«Τσέρνομπιλ» και τόσα άλλα πυρηνικά ατυχήματα.
Επειδή η Ελλάδα «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ», εμείς σας προτείνουμε να
«πιάσετε» τον Μάη σε κάποια απόμερη πλαγιά βουνού ή άκρη κάποιου
νησιού, και να αρχίσετε να προβληματιζόσαστε πώς θα αντισταθούμε σε όλα
αυτά που προαναφέραμε και σε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι η
«ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ» είναι η λύση στην «εξουσία» που νομίζουν ότι
ΚΑΤΕΧΟΥΝ.
Λάθος, κύριοι της εξουσίας! Οι λαοί αρχίζουν να «ξυπνούν» από το
λήθαργό που τους έχετε «επιβάλλει».
Από τις επτά Μαΐου σας περιμένουμε στην πλατεία Κοραή, στην πλατεία
Κολωνακίου, στην είσοδο του Ζαππείου, στην πλατεία Αμερικής και στη
γωνία Λεωφ. Αλεξάνδρας και Κηφισίας, να μας γνωρίσετε και να
οργανωθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε όσα πραγματικά συμβαίνουν
στον τόπο μας και στον κόσμο γενικότερα.
Από το Γραφείο Τύπου
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