
10ήµερο αγώνα ενάντια στα µεταλλεία χρυσού στις Σκουριές 
Ήδη στη Χαλκιδική: 

αποψίλωση 100άδων στρεµµάτων αρχέγονου δάσους / πρωτοφανή µεγέθη δυνάµεων καταστολής µέσα στα χωριά / σοβαροί 
τραυµατισµοί από την άσκηση «νόµιµης» βίας µε µανιώδεις ρίψεις δακρυγόνων σε ευθεία βολή / διάνοιξη στοών αποστράγγισης 
του βουνού /  100άδες πολύωρες προσαγωγές διαδηλωτών χωρίς την παρουσία δικηγόρων /  βίαιες εισβολές σε σπίτια /  
παρακολούθηση και ποινικοποίηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων / ατυχήµατα µε διαρροή αρσενικού / λήψη DNA ακόµα και δια 
της βίας από 100άδες αγωνιζόµενους χωρίς να έχουν καν απαγγελθεί κατηγορίες /  δηλητηρίαση υδάτινων πόρων µε βαρέα 
µέταλλα  / 4 προφυλακίσεις / ποινικοποίηση συλλογικών συναντήσεων-κινητοποιήσεων / στοχοποίηση 51 αγωνιστών ως 
εγκληµατική οργάνωση / διάνοιξη νέων δρόµων - λεωφόρων, για τη διέλευση οχηµάτων της εταιρείας / 23 δικογραφίες – 320 
διώξεις / διατήρηση τράπεζας DNA  / η εξόρυξη οδεύει προς υλοποίηση - τα θεµέλια του εργοστασίου εγκαταστάθηκαν! 

Βρισκόµαστε σε µια χρονική περίοδο κατά την οποία, από τη µια µεριά, η εταιρεία επιταχύνει τις εργασίες της, έχοντας ήδη 
προκαλέσει µη αναστρέψιµες καταστροφές στο περιβάλλον, ενώ από την άλλη η βιοµηχανία διώξεων µετράει ήδη, στην 
επέλασή της, την στοχοποίηση 100αδων αγωνιστών που βρίσκονται υπό οµηρία - σε ορισµένους από τους οποίους έχει ήδη 
απαγορευτεί η πρόσβαση στο βουνό - και απειλεί δυνητικά ολοένα και περισσότερους ανθρώπους προκειµένου να 
αποτρέψει τη συµµετοχή τους στο κίνηµα. Σε µια τέτοια συγκυρία, η συνέχιση και αναβάθµιση του αγώνα είναι κρίσιµη γιατί 
αλλιώς…  σε λίγους µήνες,  θα έχει διανοιχθεί στην περιοχή ο κρατήρας για την ανοιχτή εξόρυξη χρυσού,  θα έχει 
κατασκευαστεί το εργοστάσιο που θα επεξεργάζεται θρύµµατα γης, παραγόµενα από συνεχείς εκρήξεις µε δυναµίτη και τα 
τοξικά απόβλητα της διαδικασίας θα εναποτίθενται σε 2  τεράστιες τεχνητές λίµνες τελµάτων µέσα στο δάσος.  Όλα αυτά 
συνεπάγονται µη αναστρέψιµες καταστροφές για το περιβάλλον και την ίδια τη ζωή των τοπικών κοινωνιών.  

Αν όχι σήµερα, τότε δεν υπάρχει αύριο… 

Αναγνωρίζοντας  το επιτακτικό της αντίστασης στην καταστροφή που ήδη συντελείται στην περιοχή, οι επιτροπές αγώνα 
Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού διοργανώνουν 10ήµερο αγώνα στις Σκουριές, που θα 
πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή 22 έως την Κυριακή 31 Αυγούστου. Ένα 10ήµερο που συνιστά µια από τις τελευταίες 
ευκαιρίες κινητοποίησης πριν την εγκατάσταση του εργοστασίου εµπλουτισµού που θα προχωρήσει σε άλλο επίπεδο την 
καταστροφή. Γι αυτό και η διενέργειά του, καθώς και η µαζική συµµετοχή σε αυτό, είναι καθοριστική! 

Το 10ήµερο αγώνα θα περιλαµβάνει κατασκήνωση 10  ηµερών στο δάσος των Σκουριών (στο όρος Κάκαβος,  στη 
Μ.Παναγία) µε κεντρικό σκοπό τη συνεχή παραµονή στο κέντρο του περιβαλλοντικού και κοινωνικού εγκλήµατος που 
επιβάλλεται από το σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός – Eldorado Gold και την επανασύνδεση µε το κύριο χωρικό επίκεντρο του 
αγώνα. Επιπλέον, το 10ήµερο διαβλέπει στη σύνδεση µε αγώνες και κινήµατα για την γη και την ελευθερία, όχι απλά µέσα 
από την αλληλεπίδραση σκεπτικών και εµπειριών που µπορεί να αναδυθεί από εποικοδοµητικές συζητήσεις στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων, αλλά µέσω της κινηµατικής συνύπαρξης σε µια γενικότερη διαδικασία αγώνα. Τέλος, ο απώτερος στόχος της 
διενέργειας του 10ηµέρου δεν είναι άλλος από τη συµβολή στη συνέχιση και αναζωπύρωση του αγώνα,  τόσο µέσω της 
συσπείρωσης, κατά τη διάρκεια των ηµερών αυτών, κόσµου από τη Χαλκιδική, την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και µε το 
να αποτελέσει κινηµατικό προηγούµενο πάνω στο οποίο θα κτιστούν επόµενες κινητοποιήσεις. 

Κατά τη διάρκεια των 10 αυτών ηµερών (22-31 Αυγούστου) θα πραγµατοποιούνται: 

· εξορµήσεις στο βουνό - που θα οργανώνονται από καθηµερινές συνελεύσεις - προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
και τα µέρη στα οποία έχει συντελεστεί καταστροφή, µε σκοπό τη (βιωµατική) ενηµέρωση του κόσµου για την 
κατάσταση της εξέλιξης του έργου  

· καθηµερινές εκδηλώσεις και workshops, µε σκοπό την ενασχόληση µε συγκεκριµένες θεµατικές που µπορούν να 
συνεισφέρουν στη συνέχιση και ποιοτική αναβάθµιση του αγώνα,  µε τη δηµιουργία µιας παρακαταθήκης για τα 
περιεχόµενα τόσο του ίδιου του αγώνα, όσο και της γενικότερης κοινωνικής συνθήκης που οικοδοµείται µέσα από 
αυτόν στη Χαλκιδική 

· συναυλίες, προβολές και άλλα δρώµενα 

Είναι σηµαντικό να αναλογιστούµε όλες και όλοι ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει ασφυκτικά: αν δεν σταµατήσουµε το έργο 
όσο το δυνατόν νωρίτερα, τότε το µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας θα περιέχει ολοένα και περισσότερο θάνατο… 

εξαφάνιση χιλιάδων στρεµµάτων δάσους και µετατροπή του βουνού σε κρανίου τόπο /  πνευµονικές ασθένειες από την τοξική 
σκόνη που θα µεταφέρεται σε απόσταση χιλιοµέτρων /  δηλητηρίαση εδάφους µε τη συσσώρευση τοξικών αποβλήτων /  
αποστράγγιση του βουνού,  που θα καταστήσει την περιοχή «άνυδρη»  /  ολοσχερή καταστροφή τοπικών οικοσυστηµάτων /  
εξάλειψη τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων /  µετεγκατάσταση χωριών /  τοξική ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων 
νερών 

Ενάντια στην παράνοια και την καταστροφική µανία κράτους, εταιρειών και κερδοσκόπων… 

…το πανηγύρι της αυθαιρεσίας πρέπει να τελειώσει… 

…o αγώνας για τη ζωή, τη γη και την ελευθερία πρέπει να νικήσει! 
Επιτροπές αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού 



Λίγα λόγια για τον αγώνα της Χαλκιδικής ενάντια στα µεταλλεία χρυσού 
Ο αγώνας ενάντια στα µεταλλεία… 
…δεν συµβαίνει µόνο στη Χαλκιδική, 

αλλά εξελίσσεται στη Ρουµανία, στην Τουρκία, στην Αρµενία, στη Λατινική Αµερική, στον Έβρο, στο Κιλκίς, και σε όλα εκείνα 
τα µέρη όπου σχεδιάζονται ή υλοποιούνται εγκληµατικά έργα εξόρυξης χρυσού που συνεπάγονται την υποβάθµιση των 
ζωών µας και του µέλλοντος των παιδιών µας,  επιφέροντας ανυπολόγιστες συνέπειες στην ισορροπία και την ίδια την 
ύπαρξη των τοπικών οικοσυστηµάτων και πλήττοντας ανεπανόρθωτα τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες. 

…δεν ξεκίνησε το Φεβρουάριο του ’13, 

όταν – µετά τον εµπρησµό του εργοταξίου της Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold στις Σκουριές – κράτος και εταιρεία, µην 
έχοντας πλέον τη δυνατότητα να φιµώσουν ένα µαζικότατο κίνηµα αντίστασης, κατέφυγαν στην προσπάθεια δηµιουργίας 
φοβικού κλίµατος στην περιοχή, καθιστώντας ως «παράπλευρη απώλεια» τον αγώνα γνωστό σε διεθνές επίπεδο. 

Είναι γεγονός ότι ο αγώνας µαζικοποιήθηκε, µε τη διενέργεια πολυάριθµων διαδηλώσεων στο βουνό όπου συµµετείχαν 
χιλιάδες αγωνιζόµενων κατοίκων και αλληλέγγυων, µετά το Μάρτιο του ’12 όταν η βίαιη εισβολή της εταιρείας στο βουνό 
µέσω της επίθεσης 400 µισθοφόρων της σε 40 αγωνιζόµενους κατοίκους και της καταστροφής του φυλακίου αγώνα των 
κατοίκων άνοιξε το δρόµο για την έναρξη των εργασιών της. Ωστόσο, οι απαρχές του αγώνα τοποθετούνται πολύ νωρίτερα 
στο χρόνο. Έτσι, ήδη από τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας και µέχρι σήµερα έχει πλαισιωθεί από ανθρώπους µε πολύ 
διαφορετικές καταβολές,  οι οποίοι καθ’  όλη τη διάρκεια των χρόνων αυτών αντιστάθηκαν πολύµορφα στην ανάπτυξη 
µεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, µπλοκάροντας το έργο και διεκδικώντας τον αποχαρακτηρισµό της 
Χαλκιδικής από µεταλλευτική ζώνη και την αποκατάσταση όσων περιοχών έχουν ήδη πληγεί από τις καταστροφικές 
συνέπειες των µεταλλείων. 

Σταθµό στα πρώτα χρόνια του αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού αποτέλεσε το φυλάκιο αγώνα των κατοίκων, το οποίο 
κατασκευάστηκε το 2009  στο βουνό µε σκοπό την παρεµπόδιση των εργασιών της εταιρείας και της διέλευσης των 
µηχανηµάτων της. Το φυλάκιο,  µέχρι και τον εµπρησµό του το ’12 από µισθοφόρους της εταιρείας, λειτούργησε ως σηµείο 
συνάντησης αγωνιζόµενων, αλλά και ως κέντρο διάχυσης του αγώνα, µέσω της διενέργειας δράσεων, όπως πολυήµερων 
«αντιµεταλλευτικών» κατασκηνώσεων στο βουνό, αντίστοιχες των οποίων δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την κατάληψη 
του βουνού από την εταιρεία. 

…δεν αναφέρεται µόνο στην εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές, 

αλλά και στα εν ενεργεία µεταλλεία της Β.Α.Χαλκιδικής (Ολυµπιάδα,  Στρατονίκη),  η εκµετάλλευση των οποίων είχε 
επιχειρηθεί και νωρίτερα στο παρελθόν,  από δύο άλλες εταιρείες.  Αντίστοιχα δυναµική υπήρξε και τότε η αντίσταση των 
τοπικών κοινωνιών, η οποία κατάφερε να προκαλέσει την ακύρωση του έργου και στις δύο περιπτώσεις (το 1989 και κατά 
το διάστηµα 1995 ως 2001 αντίστοιχα). Ωστόσο, η αποχώρηση της δεύτερης εταιρείας άφησε πίσω της τεράστιες 
οικολογικές καταστροφές, από την αποκατάσταση των οποίων είναι απαλλαγµένη µέσω σύµβασης η τρέχουσα εταιρεία. 

...δεν αντιστέκεται πλέον µόνο στο καταστροφικό έργο της εξόρυξης που απειλεί από το µέλλον, αλλά και σε 
ένα έγκληµα που συντελείται ήδη στο παρόν, 

καθώς, πριν ακόµα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του έργου - οι ρυθµοί της οποίας επιταχύνονται ολοένα και περισσότερο - 
έχουν ήδη προκληθεί σηµαντικές περιβαλλοντικές καταστροφές στην περιοχή: αφενός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η 
αποψίλωση πολλών στρεµµάτων αρχέγονου δάσους και η διάνοιξη νέων δρόµων, που θυµίζουν λεωφόρους, για την 
διέλευση οχηµάτων και µηχανηµάτων της εταιρείας. Αφετέρου, η διάνοιξη διερευνητικών στοών, αλλά και του υπόγειου 
δικτύου επικοινωνίας µεταξύ των µεταλλείων έχει ήδη αλλοιώσει τη σύσταση του νερού. Τέλος, η εξόρυξη φαντάζει ολοένα 
και πιο κοντινή,  καθώς έχουν ήδη οικοδοµηθεί στις Σκουριές,  κοντά στην τοποθεσία όπου θα ανοιχθεί ο κρατήρας της 
ανοιχτής εξόρυξης, τα θεµέλια του εργοστασίου εµπλουτισµού που θα επεξεργάζεται καθηµερινά τόνους µεταλλεύµατος. 

…δεν συσχετίζεται αποκλειστικά µε την επιβολή της συγκεκριµένης επένδυσης στην περιοχή της Χαλκιδικής, 

αλλά,  συνιστά µια πιο εµφανή εικόνα των δραστικών επεµβάσεων που επιχειρούνται τα τελευταία χρόνια,  όπως η 
εγκατάσταση ανεµογεννητριών στα νησιά, εργοστασίων καύσης απορριµµάτων σε ένα σύνολο περιοχών του ελλαδικού 
χώρου,  τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ιταλία και υπεραεροδροµίου στη Γαλλία,  καθώς και η υλοποίηση ενός πλήθους 
άλλων εγκληµάτων,  που περιλαµβάνουν την περίφραξη και ευρεία καταστροφή κοινών φυσικών πόρων,  στο βωµό της 
ανάπτυξης και του κέρδους εγχώριων και πολυεθνικών εταιριών. 

…δεν είναι ασύνδετος από άλλους κοινωνικούς αγώνες, 

καθώς - µε τη διάρκειά του στο χρόνο και µε τα προτάγµατα που αναδύονται στο εσωτερικό του - συνιστά σηµαντική απειλή 
για την κερδοφορία των εταιριών και το ρόλο του κράτους ως απόλυτο διαχειριστή της κοινωνικής ροής, καθώς µπορεί να 
αποτελέσει σηµαντική παρακαταθήκη για αγώνες ενάντια σε άλλα ανάλογα επενδυτικά σχέδια. Γι αυτό άλλωστε η άνευ 
προηγουµένου καταστολή που έχει υποστεί, στόχευε και στο να αποτραπεί η εξάπλωση του αγώνα, ή/και αντίστοιχες 
αντιστάσεις σε άλλα αναπτυξιακά εγκλήµατα. 

 



…δεν αποτελεί απλά ένα ακόµη πεδίο καταστολής, 

αλλά έχει αποτελέσει δοκιµαστικό πεδίο πρωτοεµφανιζόµενων και αναβαθµισµένων κατασταλτικών πρακτικών και µιας 
γενικευµένης κατάστασης εξαίρεσης, που προορίζονται για να εφαρµοστούν στη συνέχεια στο σύνολο των κοινωνικών 
αγώνων,  αλλά και σε όλο το φάσµα της ζωής µας,  απειλώντας ευθέως τις ελευθερίες µας.  Η προσπάθεια του κράτους να 
διασφαλίσει την ανάπτυξη της βιοµηχανίας εξόρυξης στην περιοχή, περιλαµβάνει την ταυτόχρονη ανάπτυξη µιας βαριάς 
βιοµηχανίας διώξεων, η οποία έχει εγκαθιδρυθεί µέσω του σχηµατισµού δικογραφιών χιλιάδων σελίδων και της 
κατασκευής σεναρίων για υποτιθέµενες εγκληµατικές οργανώσεις που δρουν στην περιοχή εµποδίζοντας την ανάπτυξη της 
χώρας. 

Συνολικά, από το Μάρτιο του ‘12 µέχρι σήµερα, έχουν συνταχθεί 23 δικογραφίες, στις οποίες στοχοποιούνται 320 άτοµα,  
51 από τα οποία - 22 από τη δικογραφία του εµπρησµού του εργοταξίου το Φεβρουάριο του ‘13 και 29 από τη δικογραφία 
της κινητοποίησης στο Λάκκο Καρατζά, το Μάιο του ’13 – κατηγορούνται για σύσταση και συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, όντας δυνητικά έγκλειστοι στις σχεδιαζόµενες φυλακές υψίστης ασφαλείας. Από τα 51 αυτά άτοµα, 4 
κατηγορούµενοι για τον εµπρησµό του εργοταξίου έχουν υποστεί πολύµηνη προφυλάκιση, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αφεθεί 
ελεύθεροι µετά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, οι 3 µε χρηµατικές εγγυήσεις, και η συντριπτική πλειοψηφία των 
υπολοίπων, µε περιοριστικούς όρους. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στους 13 από τους 29 κατηγορούµενους της 
δικογραφίας Καρατζά - κάτοικους Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης – επιβλήθηκε απόσταση 10 µέτρων από εργαζόµενους της 
εταιρείας, ενώ επιπλέον, σε 18 επιβλήθηκε απόσταση 4 χιλιοµέτρων από όλα τα εργοτάξια της εταιρείας στο βουνό µε 
προφανή σκοπό τη διατήρησή τους µακριά από τον αγώνα. 

Υ.Γ.: Ραντεβού στο Κάκκαβο… 

Επιτροπές αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού 


