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ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

Δυναμικό ήταν το παρόν που έδωσαν οι πολίτες του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να
εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσφύγων στον ακατάλληλο χώρο του πρώην
εργοστασίου ΚΟΝ-ΖΑΚ στις Σελλάδες.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας κι ολοκληρώθηκε ειρηνικά χωρίς
να υπάρξει το παραμικρό επεισόδιο. Οι κάτοικοι μάλιστα προχώρησαν και σε μια συμβολική
κίνηση καθώς για λίγη ώρα έκλεισαν την παλαιά εθνική οδό θέλοντας με αυτό τον τρόπο να
στείλουν το δικό τους μήνυμα προς τους αρμόδιους.
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Τη δική τους άποψη για το ζήτημα, εξέφρασαν και οι μαθητές του λυκείου του Κομποτίου,
το οποίο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το αμφιλεγόμενη τοποθεσία, με πανό
που έγραφε «Ναι στην ανθρωπιά αλλά στις κατάλληλες περιοχές». Τα παιδιά μάλιστα,
δήλωσαν πως σχεδιάζουν νέες δράσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, τονίζοντας
χαρακτηριστικά πως δε γίνεται να αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για το μέλλον τους, τη
στιγμή που δε γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Στη συγκέντρωση, μεταξύ πολλών άλλων παραβρέθηκε και η Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου
Σκουφά κα Ροζίνα Βαβέτση, η οποία με δηλώσεις της στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε
πως: «θα συνεχίσουμε δυναμικά να εμμένουμε στην άποψη μας ότι ο χώρος είναι
ακατάλληλος για μια τέτοια δομή για τους λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει».

Ταυτόχρονα, εκτός απο το παρόν που έδωσαν αρκετοί επιφανείς πολίτες και τοπικοί
παράγοντες του τόπου, υπήρξαν και ηχηρές απουσίες από αιρετούς...»φαντάσματα» όπως
τους χαρακτήρισαν αρκετοί από τους παρευρισκόμενους.

Αυτή πάντως ήταν η πρώτη κινητοποίηση των κατοίκων καθώς όπως έγινε γνωστό, οι
αντιδράσεις τους θα συνεχιστούν και αναμένεται να κορυφωθούν στο άμεσο μέλλον.
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