ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΙ!
Στις 13 Μαρτίου του 2017, δικάζονται στο Τριμελές Εφετείο
Θεσσαλονίκης, έπειτα από την αναβολή της δίκης τον Ιούνιο του 2016, οι 21
αγωνιστές κάτοικοι των αντιστεκόμενων χωριών της Β.Α. Χαλκιδικής,
κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του εργοταξίου της εξορυκτικής εταιρίας
χρυσού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (θυγατρική της ELDORADO GOLD και του ομίλου
Μπόμπολα), που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της 17ης Φεβρουαρίου του 2013
στις Σκουριές.
Η δίκη αυτή αποτελεί μέρος μιας τεράστιας κατασταλτικής επιχείρησης που έχει
εξαπολύσει το κράτος απέναντι στην πολύχρονη, μαζική και μαχητική αντίσταση
στα καταστροφικά σχέδια των χρυσοθήρων που μετατρέπουν το αρχέγονο δάσος
των Σκουριών σε ανοιχτό μεταλλείο εξόρυξης χρυσού, μολύνοντας τη γη, τον
αέρα και το νερό της ευρύτερης περιοχής, αφανίζοντας τη φύση και
καταστρέφοντας την δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων που
ζουν στα χωριά της Χαλκιδικής.
Έτσι, ιδιαίτερα από το Μάρτη του 2012, όπου έμμισθοι τραμπούκοι της εταιρίας
με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων επιτέθηκαν βάναυσα σε αγωνιζόμενους
κατοίκους στη περιοχή του Χονδρού Δέντρου τραυματίζοντας αρκετούς και
καταστρέφοντας το φυλάκιο αγώνα στο δάσος των Σκουριών μέχρι σήμερα,
βρίσκεται σε εξέλιξη μια κατασταλτική επιχείρηση που προωθεί την ποινικοποίηση
και εγκληματοποίηση κάθε έκφρασης αντίστασης και περιλαμβάνει: Την
ενεργοποίηση του «αντι»τρομοκρατικού νόμου και την μαζική δίωξη
αγωνιζόμενων κατοίκων ως μελών «εγκληματικής οργάνωσης». Την προφυλάκιση
τεσσάρων αγωνιστών για τον εμπρησμό του εργοταξίου της εταιρίας στις
Σκουριές με ανύπαρκτα στοιχεία (οι δυο εκ των οποίων παρέμειναν στις φυλακές
Διαβατών για έξι μήνες και οι άλλοι δυο για τρεις).Τη δίωξη δεκάδων
αγωνιζόμενων κατοίκων με κακουργηματικές κατηγορίες και εκατοντάδων άλλων
με πλημμεληματικές. Τις δεκάδες προσαγωγές – απαγωγές αγωνιστών. Την βίαιη
απόσπαση γενετικού υλικού (DNA) από ολόκληρους πληθυσμούς χωριών. Την
ευρεία χρήση τηλεφωνικών υποκλοπών. Τους αστυνομικούς αποκλεισμούς και την
κατοχή ολόκληρων χωριών και πόλεων, όπως η εισβολή πολυάριθμου στρατού
ΜΑΤ – ΕΚΑΜ στην πόλη της Ιερισσού την Πέμπτη 7 Μάρτη 2013. Τις βάναυσες
επιθέσεις με δακρυγόνα και ξυλοδαρμούς κατά διαδηλωτών ακόμα και κατά
μαθητών και ηλικιωμένων, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλήθος βαρύτατων

τραυματισμών. Την προπαγανδιστική εκστρατεία ψεύδους, παραπληροφόρησης,
απομόνωσης, και τρομοκράτησης των αγωνιζόμενων κατοίκων. Την
επαναδιατύπωση της «θεωρίας των άκρων» εστιάζοντας αυτή τη φορά στον
αγώνα στη Β.Α. Χαλκιδική, και του φασιστικής έμπνευσης δόγματος περί «νόμου
και τάξης» που αποτελούν τους πυλώνες της ιδεολογικής επίθεσης του κράτους
και προωθούνται από τα καθεστωτικά ΜΜΕ.
Αυτή η τεράστια κατασταλτική επιχείρηση αποτελεί πείραμα και προοίμιο της
καταστολής κάθε κοινωνικού αγώνα σε μια περίοδο που το κράτος επιχειρεί να
επιβάλλει στην κοινωνία ένα μόνιμο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δομώντας το
σύγχρονο ολοκληρωτισμό για την πλήρη καθυπόταξη της κοινωνίας στις επιταγές
του κράτους και των αφεντικών. Σε μια περίοδο που για το ελληνικό κράτος και
το κεφάλαιο η λεηλασία των φυσικών πόρων, η ιδιωτικοποίηση και ο έλεγχος του
δημόσιου και ελεύθερου χώρου και η σκλήρυνση των όρων εκμετάλλευσης και
καταπίεσης της κοινωνίας μέσα σε συνθήκες βαθιάς συστημικής κρίσης, ως
αναπόσπαστες πτυχές της κρατικής και καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης,
προβάλλονται ως υπόθεση «εθνικού συμφέροντος» και επιχειρείται να επιβληθούν
με κάθε τρόπο και με όχημα το ιδεολόγημα της ανάπτυξης που εμφανίζεται ως
«μονόδρομος εξόδου από τη κρίση», όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά σε όλη την
επικράτεια της χώρας. Η σημερινή κυβέρνηση (συριζα/ανελ) – που το προηγούμενο
καλοκαίρι υπέγραψε την 3η δανειακή σύμβαση-μνημόνιο-, αποσπώντας την
κοινωνική συναίνεση για τη συνέχιση των πολιτικών των αναδιαρθρώσεων,
βασιζόμενη κατά κύριο λόγο στο φτηνό εμπόριο ελπίδας και στην προσπάθεια να
καπηλευθεί και να αφομοιώσει τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες των
τελευταίων χρόνων, πάτησε επάνω σε αυτούς τους αγώνες για να τους αφοπλίσει,
να διατηρήσει την κοινωνική ειρήνη μέσα σε συνθήκες έντονης κοινωνικής απόνομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος.
Η βασική της ιδεολογικοπολιτική πρόταση δεν είναι άλλη από την αποδοχή της
βαρβαρότητας του κράτους και του καπιταλισμού -αρκεί να φορά το απομεινάρι
ενός δημοκρατικού προσωπείου-, με την ταυτόχρονη απειλή προς τους
καταπιεσμένους για το ξεδίπλωμα της ίδιας βαρβαρότητας, χωρίς τα
προσχηματικά δημοκρατικά της προσωπεία τα οποία εξευτελίζονται και
καταρρακώνονται διαρκώς. Σήμερα, επιχειρεί να επιβάλει παράλληλα με τα νέα
μέτρα (π.χ ασφαλιστικό, φορολογικό) που υπέγραψε λίγους μήνες πριν, τον
οριστικό αφανισμό της ζωής στο όρος Κάκκαβος στη Β.Α. Χαλκιδική (με την
θεσμική έγκριση του ανοιχτού μεταλλείου χρυσού), όπως και στη κοιλάδα του

Αχελώου στη Ν. Πίνδο (με την έγκριση λειτουργίας του Υ/Η φράγματος της
Μεσοχώρας) και σε πλήθος άλλων περιοχών που προστίθενται καθημερινά στη
μακρά λίστα ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Την ώρα που η κοινωνική ανοχή
απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση φαίνεται να εξαντλείται διαρκώς, καθώς όχι
μόνο δεν μπορούν να σταθούν οι αυταπάτες που έσπειρε για τον εξωραϊσμό του
κράτους και του καπιταλισμού, αλλά γίνεται όλο και πιο εμφανής η προοπτική
μίας ακόμα χειρότερης για τους πληβείους επιβίωσης.
Σε μια εποχή που η κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα επιχειρεί να διαλύσει
τις ζωές των εργατών, των ανέργων, των φτωχών και πληβείων της κοινωνίας,
σε μια εποχή που καμία κυβέρνηση, κόμμα, κοινοβούλιο και διαμεσολαβητικός
μηχανισμός δεν μπορούν να υποσχεθούν παρά μόνο υποταγή και εξαθλίωση,
θέλουμε και πρέπει να αναπτύξουμε σε κάθε κοινωνικό χώρο, στις πόλεις και τα
χωριά, στους χώρους εκμετάλλευσης, στις γειτονιές, στα σχολεία και τις σχολές,
αυτοοργανωμένες δομές αγώνα και αλληλεγγύης και να κρατήσουμε ανοιχτά τα
μονοπάτια του αγώνα για την προάσπιση του φυσικού κόσμου.
Αυτή είναι η εποχή που πρέπει να συνδεθούν οι μερικοί και αιτηματικοί αγώνες για
μόνιμη και σταθερή εργασία, για πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της στέγασης,
της περίθαλψης, της εκπαίδευσης, για την υπεράσπιση εργατικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων, για την προστασία της φύσης, με το συνολικό και επίκαιρο
κοινωνικό και πολιτικό αίτημα για ανατροπή του κόσμου της εξουσίας και τον
ελευθεριακό μετασχηματισμό της κοινωνίας.
Από τη μεριά μας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους 21 αγωνιστές κατοίκους
της Χαλκιδικής που κατηγορούνται για τον εμπρησμό του εργοταξίου της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, καθώς και σε όλους όσοι διώκονται για τον αγώνα
προάσπισης της φύσης και των χωριών της περιοχής και όπως τον Ιούνιο του
2016, έτσι και τώρα, καλούμε στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης στις 13 Μαρτίου.
Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με όλους όσοι αγωνίζονται από τα κάτω και με
αξιοπρέπεια φωνάζοντας πως: «σ΄αυτόν τον αγώνα δε θα είναι κανένας μόνος
του. Την 9η Ιουνίου δεν δικάζονται μόνο 21 αγωνιστές, δικαζόμαστε όλοι.
Δικάζεται ολόκληρη η κοινωνία που αγωνίζεται για την ύπαρξή της. Η στήριξη
αυτών των ανθρώπων, όπως και η νίκη, είναι μονόδρομος». [Επιτροπές αγώνα
Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού|απόσπασμα από το
κείμενο- κάλεσμα για τη δίκη στις 9 Ιουνίου του 2016]
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