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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΡΑΣΗ για τα γεγονότα στις Σκουριές Χαλκιδικής
Η Δράση καταδικάζει απερίφραστα όλες τις πράξεις βίας και την αυτοδικία.
Ασφαλώς και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε την ταυτότητα των προσώπων που
συμμετείχαν στην εμπρηστική επίθεση στις Σκουριές. Είτε πρόκειται για
διαμαρτυρόμενους κατοίκους της περιοχής ή πολιτικούς ακτιβιστές, είτε πρόκειται
για εγκληματική συμμορία, η πράξη αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί από την
Πολιτεία ως αυτό που είναι: μια εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε εκτεταμένες
φθορές και κινδύνους για ανθρώπινες ζωές.
Από την άλλη πλευρά, τα όσα θλιβερά συμβαίνουν στις Σκουριές Χαλκιδικής
καταδεικνύουν πως η έλλειψη ειλικρινούς κοινωνικού διαλόγου, η έλλειψη
διαφάνειας και διαβούλευσης και εν τέλει το έλλειμμα δημοκρατίας μέσα στο οποίο
ζούμε, παρεμποδίζουν κάθε επένδυση στη χώρα, ασχέτως αν αυτή έχει
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή όχι, εφόσον η αντιπαράθεση, αντί να γίνεται με
εκατέρωθεν επιχειρήματα, μετατρέπεται σε εκτροφείο φανατισμού, τρομοκρατίας
και παράγοντα χαοτικής αστάθειας.
Η Δράση ζητεί θεσμούς διαλόγου και διαφάνειας, ιδίως σε σοβαρά θέματα μεγάλου
μεγέθους που αλλάζουν τη ζωή και την οικονομία τοπικών κοινωνιών. Θα πρέπει το
κόστος και τα οφέλη να είναι εκ των προτέρων γνωστά αλλά και μετρήσιμα, ώστε
οι αποφάσεις να λαμβάνονται με επίγνωση και συμμετοχή όλων των μερών.
Αναμφίβολα, από μια εξόρυξη όπως αυτή που προτείνεται στις Σκουριές, θα
προκύψουν οικονομικά οφέλη, αλλά ενδέχεται να προκύψουν και περιβαλλοντικές
αλλοιώσεις. Μέσα από τον σοβαρό και ειρηνικό διάλογο, θα μπορούσαν τόσο οι
ζημιές να ελαχιστοποιηθούν όσο και τα κέρδη να εξασφαλιστούν καλύτερα. Η
πραγματικότητα όμως δείχνει ότι αυτό που συμβαίνει απλώς αποτελεί φόβητρο για
όποιον θέλει να επενδύσει οπουδήποτε στη χώρα.
Ζητάμε από την οργανωμένη πολιτεία να κάνει τη δουλειά της, προστατεύοντας
την ασφάλεια και την ιδιοκτησία όσων ζουν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Πέρα από αυτό, θεωρούμε ως στάση άκρως αντιδημοκρατική την υιοθέτηση και τη
δικαιολόγηση πρακτικών, όπως η χθεσινή επίθεση, από οποιονδήποτε πολιτικό
φορέα. Σημειώνουμε δε ότι με τις πράξεις βίας, αφενός μεν οι όποιες ενστάσεις των
κατοίκων χάνουν την ισχύ τους και την νομιμοποίησή τους, αφετέρου δε παρέχεται
πρόσχημα για συνέχιση της αδιαφάνειας ως πρακτική. Σύνδρομο κότας και αυγού
από το οποίο πρέπει να βγούμε τάχιστα.
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