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Fatsa’daki STK’lar, dernekler, buna benzer bir çok kuruluş, birbirlerine nezaket ziyaretlerinde
bulunarak, iadei ziyaretlerle işlerin yolunda gittiğine!!! dair bir gösteri, bir seramoni, bir boy
gösterisinde bulunuyorlar… Bu aktivitelerini de boy boy resimlerle sosyal medya platformlarına
taşıyıp yayınlıyorlar… Kamu oyunun önüne çıkıyorlar…  Lüks
restoranlarda gurup yemekleri ve farklı organizyonlar yaratarak sosyalleşiyorlar… 
Elbette ki buraya kadar kimseye bişey demi-yoruz… 
Yani, demokratik hakların ve birlikteliğin gereklerini yerine getiriyorlar… !!!
Hizmet etmek gibi bir sorumluluklarının olduğunu kamuoyuna deklare etmeye çalışıyorlar…!!!
Ancak; 
Hiç biri “Fatsamızın şu sorununa, bu eksikliğine neşter vuruyoruz” diye, toplu birliktelik içinde bir
buluşma ve bir bütünlük sergileyemiyorlar… 
Bahar ayı kapıda geliyor, arkasından yaz yoğunluğu… 
Fatsa’mız bu aylarda olduğundan daha çok bir nüfus yoğunluğu yaşayacak… Bununla birlikte
trafik de yoğunlaşacak, hem şehir içi, hem sahil geçişi… 
Sıkışmalar ve trafiğin ağır seyri, insanları yine çileden çıkaracak, yine ilgililere saydıracak… 
Bu kaçınılmaz… 
Biz millet vekillerini bulamıyoruz, yoklar zahirler… 
Sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve buna benzer toplumsal kurumların, siyasal otoritelerin
Fatsa çevre yolu konusunda tek bir vücut olup kanayan bu yaraya neşter vuracak somut adım
attıklarını da göre-miyoruz…
Fatsa’nın kanayan ve kangren olmuş tek yarası “ÇEVRE YOLU” dur… 
Sosyal medya platformlarında boy gösteren sorumlu arkadaşların,  birlikte bir konsensus 
oluşturarak,  kanayan bu yaraya çözüm olacak makam ve mercilerin kapılarını sürekli aşındırıp,
konuyu sıcak tutmaları gerekmez mi…?
Temsil ettikleri konumlarıyla, onbinlerce insanın güzel bir Fatsa’da yaşamalarını sağlayacak
adımlar atmaları gerekmiyor mu..? 
Çevre yolunun, yerel ve genel iktidarın yatırımlarının önceliği arasında yer alması için, konuyu
birinci öncelikli ve en acil ihtiyaç olarak masaya yatırmaları ve irdelemeleri  gerekmiyor mu..?
Olması gerekenleri sıralaya biliriz… 
Sonuç olarak; 
Muhalefetiyle, hükümetiyle, yerel iktidarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, dernek ve buna benzer
bütün birimlerle bir araya gelinerek bir hedef oluşturulup, Fatsa çevre yolu kazmasının  bir an
önce toprağa vurulması ve sonuç alınması gerekir… 
Bu konuda bütün herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir… 
Yarın geç olabilir…
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