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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων καταδικάζει απερίφραστα τη βάρβαρη επίθεση
«αγνώστων» στο εργοτάξιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στις Σκουριές Χαλκιδικής , τη
βάναυση συµπεριφορά κατά των εργαζοµένων που έγιναν αποδέκτες τυφλού µίσους από δήθεν
υπερασπιστές του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας και την πυρπόληση µηχανηµάτων και
εγκαταστάσεων όχι µόνο της εταιρείας αλλά και απλών συνεργατών της.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επακόλουθη κλιµάκωση της λυσσαλέας αντίδρασης οµάδων που
αντιτίθενται στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής χρυσού στην Ελλάδα και αµφισβητούν τις νόµιµες
διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς και τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης. Αυτό ήρθε ως αποτέλεσµα είτε µε την πολιτική κάλυψη, είτε µε την αµφιλεγόµενη
πολιτική στάση εκπροσώπων του πολιτικού µας συστήµατος ή µε την αδράνεια και την ανοχή των
εκάστοτε κρατούντων. Μέσα στο ίδιο κλίµα εντάσσεται και η έντονη αµφισβήτηση της
εµπεριστατωµένης επιστηµονικής τεκµηρίωσης των ακολουθούµενων µεθόδων παραγωγής
χρυσού στα µεταλλεία της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ από έγκριτους και καταξιωµένους επιστήµονες
όπως και της άσκησης του πολιτικού δικαιώµατος από πλευράς των υπευθύνων εκλεγµένων
εκφραστών της Πολιτείας να αποφασίσουν για την τελική αδειοδότηση και την υλοποίηση του
έργου στη Χαλκιδική.
Η προχθεσινή απροκάλυπτη επίθεση καταφέρει καίριο πλήγµα στη προσπάθεια προσέλκυσης
επενδύσεων στο τόπο µας καθώς και στην προσπάθεια αναζωογόνησης της ελληνικής
εξορυκτικής – µεταλλουργικής βιοµηχανίας που επί πολλές δεκαετίες στήριξε και στηρίζει, κάτω
από αντίξοες συνθήκες την εθνική οικονοµία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον επιτείνει
την ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά το αδειοδοτικό σύστηµα έργων, στο οποίο βασίζεται η
υλοποίηση έργων ανάπτυξης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος µας.
Ακραίες αντιδράσεις τέτοιου τύπου είναι βέβαιο ότι εκτός των άλλων στοχεύουν στην ενίσχυση της
φοβικότητας, της αναβλητικότητας και της υπεκφυγής ανάληψης ευθυνών από τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση και την εκάστοτε πολιτική ηγεσία στα πλαίσια προώθησης αποφάσεων για σηµαντικά
αναπτυξιακά έργα.
Αποτελεί απαράδεκτη, για ευρωπαϊκό κράτος, ενέργεια να αδειοδοτείται ένα έργο µετά από
επίπονες διαδικασίες και στη συνέχεια να παρεµποδίζεται η υλοποίηση του από
«άγνωστες» οργανωµένες µειοψηφίες, οι οποίες φθάνουν σε ακραίες και επικίνδυνες
ενέργειες µε απρόβλεπτες συνέπειες.
Η ανάπτυξη πρώτα και κύρια απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας απ΄ όλους. Επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς,
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, κόµµατα εάν δεν προχωρήσουν σε συνειδητές προσπάθειες αλλαγής των
παλαιών νοοτροπιών που µας κράτησαν δέσµιους για δεκαετίες, δεν θα ξεπεραστεί η σηµερινή
κρίση, και δεν θα καταστεί δυνατή η αναστροφή του επενδυτικού κλίµατος και της οικονοµίας
γενικότερα.
Παράκληση για τη δηµοσίευση η τη µετάδοση

