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Σχετικά με την παρούσα μπροσούρα

Η ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση 
μεταλλευμάτων, γι’ αυτό και εκεί έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον ντόπιων 
και διεθνών μεταλλευτικών εταιριών με σκοπό την εξόρυξη και την εκμετάλλευση τους. 
Ξεκινώντας από τη Βορειοανατολική Χαλκιδική (Σκουριές, Στρατώνι, Ολυμπιάδα) και 
το Πέραμα Θράκης, περιοχές με μεγάλο χρυσοθηρικό ενδιαφέρον και πλούσιο ιστορικό, 
φτάνουμε στο σήμερα, όπου νέες περιοχές γίνονται στόχοι εκμετάλλευσης. Από το Κιλκίς, 
όπου το 2011 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  η έναρξη 
διαγωνισμού για να δοθούν περιοχές του νομού για την εγκατάσταση χρυσορυχείων 
και όπου παρά την ανάληψη της εργολαβίας η εγκατάσταση δεν προχώρησε, μέχρι τις 
Σέρρες και τις περιοχές του Άγκιστρου και του Χαρωπού και τις νέες θέσεις-στόχους στη 
Θράκη όπως η Κίρκη και τα Πεύκα Έβρου, όλο και περισσότερες τοποθεσίες μπαίνουν 
στο στόχαστρο της διεθνούς μεταλλευτικής μαφίας. Αυτά τα σχέδια προφανώς και δεν 
αφορούν μόνο περιοχές του ελλαδικού χώρου, αλλά εκτείνονται ανά τη γη σε όλα εκείνα 
τα μέρη με υψηλή συγκέντρωση μεταλλευμάτων.

Όλα αυτά τα χρόνια, έχουν εκφραστεί ποικίλες τοπικές αντιστάσεις ανά τις περιοχές 
μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, με στόχο την αποτροπή εγκατάστασης ορυχείων στις 
περιοχές αυτές. Το γεγονός ότι η καταστροφή των βουνών και των δασών από την 
καταστροφική επέκταση των ορυχείων είναι δεδομένα επακόλουθα των εξορύξεων 
καθώς και το γεγονός ότι η ανάπτυξη είναι ο δούρειος ίππος της καπιταλιστικής 
λεηλασίας και της καταστροφής της φύσης, αποτελούν τον συνδετικό κρίκο όλων 
των επιμέρους περιπτώσεων εγκατάστασης ορυχείων, ανεξαρτήτως περιόδου και 
τοποθεσίας. Κατ’ επέκταση για μας έχει ιδιαίτερη σημασία η διαμόρφωση μια συνολικής 
τοποθέτησης εναντίωσης στις εξορύξεις που επιχειρούνται σήμερα ή θα επιχειρηθούν 
στο μέλλον.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εκάστοτε οικονομικοί, πολιτικοί και κινηματικοί συσχετισμοί 
επηρεάζουν και καθορίζουν την κίνηση της μεταλλευτικής βιομηχανίας, μπορούμε 
να πούμε ότι η περίπτωση της εξόρυξης στην ΒΑ Χαλκιδική όπου , τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, για να αναφερθούμε μόνο στη σύγχρονη ιστορία, γίνονται λυσσαλέες 
προσπάθειες της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός, να προχωρήσει τη διαδικασία της εξόρυξης 
χαλκού και χρυσού στο όρος Κάκαβος, εξέχει σημασίας, λόγω της πλούσιας κοινωνικής 
και πολιτικής ιστορίας που φέρει πίσω της. Το γεγονός ότι η τοπική αντίσταση έχει 
λειτουργήσει ως ανάχωμα και έχει δημιουργήσει τριγμούς στη διαχείριση της υπόθεσης 
από το κράτος, αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν σταθμό, ίσως και την αφετηρία, για 
κάθε αντίστοιχη υπόθεση, σύμφωνα πάντα με την τελική έκβαση. Με λίγα λόγια, το τι 
εν τέλει θα γίνει στις Σκουριές υπό την πίεση της πολύμορφης αντίστασης που υπάρχει 
όλα αυτά τα χρόνια, θα είναι καθοριστικό σε επίπεδο κρατικής διαχείρισης για την 
εγκατάσταση ορυχείων στο Κιλκίς, στις Σέρρες, στον Έβρο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη 
τοποθεσία μπει στο στόχαστρο την χρυσοθήρων.

Με αυτή τη λογική, στην παρούσα μπροσούρα θα επικεντρωθούμε σε ιστορικά 
στοιχεία που αφορούν ειδικά την εξόρυξη χαλκού και χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική. 
Κυρίως όμως θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση γύρω από το ιδεολόγημα της 
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ανάπτυξης και το πως αυτό προωθείται από το κράτος μέσα σε αυτά τα χρόνια, αλλά 
και γύρω από ευρύτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις εξορύξεις όπως είναι η 
τεχνοεπιστήμη και η ενεργειακή βιομηχανία. Επίσης θέλουμε να σταθούμε σε κάποια 
στοιχεία που είτε εκλείπουν είτε τοποθετούνται στρεβλά στα πλαίσια του αγώνα 
ενάντια στην εξορυκτική διαδικασία και να σπάσουμε, στο βαθμό που μας αναλογεί, τη 
στείρα τοπικιστική είτε ανθρωποκεντρική επικρατούσα ανάλυση.

Ό,τι γράφεται παρακάτω, δεν εκπορεύεται από μία θέση απογοήτευσης ή έκπληξης, 
δεν υπερασπιζόμαστε τη νομιμότητα ούτε καταγγέλλουμε την αυθαιρεσία του κράτους 
ή των μεταλλευτικών εταιρειών, αλλά στεκόμαστε επιθετικά απέναντί στα σχέδιά 
τους. Μακριά από μία αντίληψη υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, είμαστε 
πεπεισμένοι πως το εξουσιαστικό σύμπλεγμα, δεν μπορεί παρά να διασφαλίζει την 
αναπαραγωγή του κεφαλαίου, την εξουσιαστική δόμηση της κοινωνίας και την 
εκμετάλλευση της φύσης, με κάθε μέσο, υπερασπίζοντας ή τσακίζοντας ενίοτε την 
ίδια τους τη νομιμότητα, την ίδια στιγμή που οι διαχειριστές του επικαλούνται τον 
κοινωνικό χαρακτήρα και τη διαφάνεια της ανάπτυξης . Αυτό λοιπόν επιχειρούμε να 
αναδειχτεί και παρακάτω.
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Ιστορικές αφηγήσεις 
σχετικά με το χρυσό



Ο χρυσός σε μεγάλο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας αποτελούσε εξορυκτική ύλη 
και απέδιδε δύναμη στα εκάστοτε κέντρα εξουσίας, που την εκμεταλλεύονταν, αφού 
η χρήση και η κατοχή του ήταν εξαρχής ταυτισμένες με την οικονομική ισχύ, ενώ 
διαχρονικά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής ταξικής διαστρωμάτωσης. 
Η απόκτηση αυτής περνούσε μέσα από τον έλεγχο των «πλουτοπαραγωγικών 
πηγών» από τις εξουσιαστικές δομές, ενώ η εκμετάλλευση της κάθε αξιοποιήσιμης 
ύλης που αντλούσαν απ’ αυτές σήμαινε καταστροφή οικοσυστημάτων και εξόντωση 
- διωγμό ζωικών πληθυσμών. Στην περίπτωση που αυτές βρίσκονταν σε περιοχές που 
κατείχαν ή διέμεναν άλλοι ανθρώπινοι πληθυσμοί, ο έλεγχός τους εξασφαλιζόταν μέσω 
επεκτατικών πολέμων, που συνοδεύονταν από σφαγές, γενοκτονίες, υποδούλωση και 
βίαιο εκπολιτισμό. 

Από την αρχαιότητα η κατοχή μεταλλείων χρυσού, χαλκού, αργύρου, σίδηρου και 
μολύβδου ήταν σύμβολο δύναμης, πλούτου και εξουσίας. Στον ελλαδικό χώρο, οι πρώτες 
μεταλλουργικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στη Μακεδονία και τη Θράκη 
κατά την Νεολιθική Εποχή και τα πρωιμότερα χάλκινα αντικείμενα εντοπίζονται στη 
Δράμα και την Καβάλα κοντά στο 5.300π.Χ. Το 2.300 π.Χ εντοπίζονται χρυσά αντικείμενα 
στη Θάσο (πρώιμη Εποχή του Χαλκού), ενώ τα νεκροταφεία της Αρχαϊκής, Κλασσικής 
και Ελληνιστικής εποχής στη Μακεδονία και τη Θράκη περιλαμβάνουν αναρίθμητα 
χρυσά, χάλκινα και μολύβδινα αντικείμενα, κάτι που υποδηλώνει την οργανωμένη και 
αναπτυγμένη, πλέον, μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα. Τα γνωστότερα 
μεταλλευτικά κέντρα ήταν το Λαύριο, η Θάσος, η Σίφνος, το Παγγαίο, η ΒΑ Χαλκιδική, 
και η αναζήτηση νέων κοιτασμάτων ήταν διαρκής στόχος των πόλεων-κρατών που 
αποσκοπούσε στον έλεγχο του εμπορίου, την κατασκευή ισχυρότερων όπλων και την 
ισχυροποίηση των κέντρων εξουσίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πολέμου για 
την άντληση νέων πόρων αποτελεί η εκστρατεία στην Τροία, η οποία συνέβη σε μια 
περίοδο που τα Μυκηναϊκά βασίλεια, εξαιτίας της έλλειψης χρυσού, γνώριζαν μεγάλη 
οικονομική ύφεση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο χρυσός ήταν γνωστός από το 4.000 π.Χ. Χρησιμοποιούνταν 
αρχικά ως είδος λατρείας (οι Αιγύπτιοι τον θεωρούσαν θεότητα που σχετιζόταν με τη 
λάμψη του ήλιου, οι Κινέζοι τον συνέδεαν με καλή τύχη και ευμάρεια, κ.λπ.) και στην 
συνέχεια ως χρήμα. Κατά τον Μεσαίωνα, έμποροι από τη Δύση αναζητούσαν χρυσό 
(και άλλα εμπορεύματα, όπως καρυκεύματα, μεταξωτά κ.α) από την Ασία μέσω του 
Δρόμου του Μεταξιού. Ο χρυσός ως οικονομική δύναμη, έπαιζε ήδη καθοριστικό ρόλο 
στην διακυβέρνηση των αυτοκρατοριών, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι ο 
Καρλομάγνος, κατακτώντας τους Αβαρούς και λεηλατώντας τα αποθέματά τους σε 
χρυσό, κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του μεγάλο μέρος της δυτικής ευρωπαϊκής 
ηπείρου (τέλη 8ου αιώνα). Με το τέλος του Μεσαίωνα, η ανάπτυξη του εμπορίου και 
τα πρώτα εξερευνητικά ταξίδια άνοιξαν ένα νέο κύκλο επεκτατικών κινήσεων για την 
απόκτηση πόρων, με την εξόντωση (μαζικές σφαγές, υποδούλωση, αφομοίωση) των 
ιθαγενών πληθυσμών της Αμερικής και τον εποικισμό της, και τον αποικιοκρατικό 
έλεγχο της Αφρικής, της Ινδίας και της Αυστραλίας. Μέσα από αυτές τις μακροχρόνιες, 
αιματοβαμμένες ιστορικές φάσεις, σφυρηλατήθηκε η παγκόσμια κατανομή των 
δυνάμεων, ενώ δημιουργήθηκε μια διαβάθμιση μεταξύ οικονομιών-περιοχών, οι οποίες 
στη συνέχεια «βαφτίστηκαν» ως πρώτος, δεύτερος και τρίτος κόσμος. Έγινε σαφής 
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δηλαδή η διάκριση σε δυτικά κέντρα εξουσίας με εκφραστές τους στις υπό κατοχή 
περιοχές, με το ρόλο εκμεταλλευτή από τη μία, και σε ολόκληρες πληθυσμιακές ομάδες 
αυτού που ονομάστηκε τρίτος κόσμος, στη θέση του εκμεταλλευόμενου, από την άλλη.

Από τη δεκαετία του 1950 και με το πέρας τον δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, 
ξεκινά η νέα καπιταλιστική αναπτυξιακή πολιτική, που χωρίζει τον παγκόσμιο χάρτη 
σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Η οικονομική ανάπτυξη πλασάρεται 
ως μέσο βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, ενώ αναφέρεται σχεδόν 
αποκλειστικά σε οικονομικούς δείκτες όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα, το ΑΕΠ, το 
Δείκτη Πληθωρισμού κ.ά. Η έννοια της ανάπτυξης με δείκτη το ΑΕΠ τοποθετεί τους 
ανθρώπινους πληθυσμούς σύμφωνα με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια σε μία 
κλίμακα κατάταξης και με βάση αυτά κάποιες χώρες, υπό την ομπρέλα οικονομίστικης 
ανάλυσης πάντα, κρίνονται αναπτυγμένες (Δυτική Ευρώπη, Αμερική, κλπ) και σε 
σύγκριση μαζί τους, με τα ίδια κριτήρια, οι υπόλοιπες κατατάσσονται ως αναπτυσσόμενες 
ή υπανάπτυκτες. Σύμφωνα με αυτήν την κατηγοριοποίηση, όλες οι χώρες, και κατ 
επέκταση σύμφωνα με την κυρίαρχη αφήγηση και οι κοινωνίες, αξιολογούνται στο 
ίδιο μοντέλο εξέλιξης και απλά βρίσκονται σε “διαφορετικά χρονικά στάδια”, ενώ η 
ανάπτυξη είναι “τυφλή” ως προς το είδος των οικονομικών συναλλαγών που επιβάλλει, 
είτε πρόκειται για  “κοινωφελή έργα” είτε για εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Με βάση 
τα πρότυπα του δυτικού πολιτισμού, αυτά της κατανάλωσης και της πληθώρας υλικών 
αγαθών, τα αναπτυσσόμενα και τα υποανάπτυκτα κράτη έχουν να αντιμετωπίσουν μια 
κατάσταση υλικής σπάνεως. Αυτή η κατάσταση έλλειψης ή η τεχνητή δημιουργία της, 
αποτελεί έναν ιδανικό μηχανισμό του καπιταλιστικού συστήματος για την αδιάκοπη 
παραγωγή κέρδους.

Το μοντέλο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, λοιπόν, επιβάλλει τη διαρκή τροφοδότηση 
του τεχνοβιομηχανικού συστήματος  με «πόρους» (ορυκτά, μεταλλεύματα, κ.ά.), που 
προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες χώρες, μέσα από στοχευμένες 
γεωστρατηγικές πολιτικές ελέγχου (πολεμικές επεμβάσεις, δικτατορίες κ.λπ.), 
οικονομικοπολιτικές μεθοδεύσεις (οικονομικοί εκβιασμοί, δημόσιο χρέος κ.λπ.) και 
φυσικά επεκτατικούς πολέμους για τον έλεγχο και την κατοχή τους. Το αποτέλεσμα 
των πολιτικών αυτών ήταν, για παράδειγμα, το ρατσιστικό καθεστώς απαρτχάιντ 
που εφαρμόστηκε στη Νότιο Αφρική, οι αδιάκοπες ταραχές στο Ζαΐρ (σημερινή Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό) για τα μεταλλεία της Κατάνγκα, η δικτατορία στην Χιλή το 
1973 μετά την εθνικοποίηση των χαλκωρυχείων και πολλά ακόμη. Ακόμα και στις 
εκθέσεις του ΟΗΕ φαίνεται ότι οι χώρες που παράγουν πρώτες ύλες όπως μεταλλεύματα, 
αναπτύσσονται με βραδείς ρυθμούς και αποκλίνουν κατά πολύ από τις “αναπτυγμένες 
οικονομίες”, αφού οι μεγάλες μεταλλευτικές επιχειρήσεις (όπως η Barrick Gold, η New-
mont Mining, η Eldorado Gold κ.ά.) έχουν αφήσει στο πέρασμά τους κατεστραμμένους 
βιότοπους, εξαθλιωμένους πληθυσμούς και ρημαγμένη φύση.  Χαρακτηριστικά, στην 
Γκάνα, η οποία είναι η δεύτερη παραγωγός χώρα χρυσού στην Αφρική, το 80% των 
κατοίκων της ζει με λιγότερα από 2 δολάρια τη μέρα, και στη Νιγηρία, η οποία είναι η 
πρώτη πετρελαιοπαραγωγός χώρα της Αφρικής, το 70% του πληθυσμού ζει με λιγότερο 
από 1 δολάριο καθημερινά. 
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Ο χρυσός σήμερα εξορύσσεται σε 1.000 περίπου ορυχεία ανά τον κόσμο, ενώ οι 
μεγαλύτεροι παραγωγοί είναι η Κίνα, οι Η.Π.Α., η Αυστραλία, η Ν. Αφρική και η Ρωσία. 
Σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία των Η.Π.Α. 9, «σε όλη την ιστορία έχει γίνει εξόρυξη 
161 χιλιάδων τόνων χρυσού, ο οποίος µόλις που επαρκεί για να γεµίσει δύο πισίνες 
oλυµπιακών διαστάσεων», η μέση παγκόσμια παραγωγή χρυσού κυμαίνεται στους 
2.500-2.700 τόνους ετησίως και τα παγκόσμια αποθέματα του μη εξορυχθέντος χρυσού 
αγγίζουν τους 42.000 τόνους.  Πρόκειται για αποθέματα όμως (πέραν αυτών που 
βρίσκονται ήδη υπό εκμετάλλευση, όπως στο Περού, το Ουζμπεκιστάν, τη Βραζιλία, τη 
Σουηδία, την Ιρλανδία, την Τουρκία, κ.λπ.), που βρίσκονται ακόμα μέσα στη γη και κάτω 
από τα τελευταία παρθένα δάση του πλανήτη, όπως αυτά της Ινδονησίας, της Γκάνας 
και της Βενεζουέλας. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ακόμα περισσότερο κατασπαραγμό της 
φύσης, εξοντώσεις πληθυσμών, εργατικά ατυχήματα. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε εδώ πως στη Ν.Αφρική σκοτώνονται κατά μέσο όρο τα 
τελευταία χρόνια, 200 μεταλλωρύχοι κάθε χρόνο, στην Κίνα ο αντίστοιχος αριθμός 
ανέρχεται στους 2500 νεκρούς ετησίως, ενώ σε χώρες όπως η Ρωσία,η Πολωνία, η 
Ουκρανία, η Τουρκία κ.ά. έχουν καταγραφεί σημαντικά γεγονότα κατολισθήσεων, 
εκρήξεων και πυρκαγιών σε ορυχεία. Οι δολοφονικές για τη γη και τα ζώα πρακτικές 
εξόρυξης λοιπόν, συνοδεύονται από απόλυτα επισφαλείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργάτες των ορυχείων, καθιστώντας έτσι ορατή την πολύπλευρη εξοντωτική φύση των 
εξορύξεων.

Πού πάει όμως όλος αυτός ο χρυσός; Το μεγαλύτερο τμήμα του χρυσού που 
εξορύσσεται χρησιμοποιείται στην κατασκευή κοσμημάτων και σε επενδύσεις, έπειτα 
στη βιομηχανία και στην τεχνολογία, ενώ ένα ακόμα μικρότερο σε λοιπές χρήσεις 
όπως την οδοντιατρική. Εκτός από την ποσότητα του χρυσού που χρησιμοποιείται 
για την κάλυψη των επίπλαστων αναγκών που έχει δημιουργήσει ο καπιταλιστικός 
πολιτισμός και την άμεση επίδειξη πλούτου, τεράστια αποθέματα χρυσού βρίσκονται 
μέσα σε θησαυροφυλάκια που δημιουργήθηκαν όταν αποτελούσε τη βάση των 
νομισματικών συστημάτων. Από τη φύση του άλλωστε δεν μπορεί να καταστραφεί, 
κάτι που σημαίνει ότι το σύνολο των 150.000 τόνων που έχουν εξορυχθεί έως και 
σήμερα βρίσκεται και θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην επιφάνεια της γης, γεγονός 
που τον καθιστά δείκτη εμπιστοσύνης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η τιμή 
του καθορίζεται χρηματιστηριακά, είναι αρκετά ελαστική και ως επένδυση θεωρείται 
ασφαλές «καταφύγιο» από τον πληθωρισμό και τις κάθε είδους κρίσεις, αφού η τιμή 
ανεβαίνει εν όψει πολέμων και οικονομικής αστάθειας. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που 
σε περιπτώσεις οικονομικής σταθερότητας χαρακτηρίζεται ως κακή επένδυση, αφού 
δεν αποδίδει μέρισμα ή τόκο παρά μόνο κέρδη από έμμεσες επενδύσεις σε χρυσό (σε 
εταιρίες εξόρυξης, βιομηχανίας κοσμημάτων κ.ο.κ.).  Η τιμή του στο χρηματιστήριο είναι 
απολύτως τεχνητή, διότι μεγάλα αποθέματα διατηρούνται εκτός αγοράς, ώστε αυτή να 
διατηρείται σε τεχνητά υψηλά επίπεδα και συνεπώς να πριμοδοτείται επ΄αόριστον η 
εξόρυξη νέων ποσοτήτων.
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Οι εξορυκτικές διαδικασίες και 
το έργο στη ΒΑ Χαλκιδική



Μια εξόρυξη αποτελεί την εξελικτική πορεία μιας σειράς ενεργειών με τεχνητά μέσα 
και στοχεύει στην απόκτηση των ορυκτών πρώτων υλών. Η ολοένα και αυξανόμενη 
ζήτηση τέτοιων ορυκτών, πετρωμάτων ή ρευστών είναι άμεσο αποτέλεσμα της 
τρέχουσας τεχνολογικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς οι σύγχρονες 
κοινωνίες έχουν τα θεμέλιά τους χτισμένα στη χρήση και την εκμετάλλευση τους. 

Τα προτεινόμενα έργα εξόρυξης στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, αποτελούν 
αναμφίβολα μία τέτοια διαδικασία, που φανερώνει τη διαρκή επιδίωξη του κεφαλαίου 
για περαιτέρω κερδοφορία μέσα από την εκμετάλλευση της φύσης. Ιδιαίτερα η 
επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή των Σκουριών, επεμβαίνει τόσο βίαια 
στον εκεί φυσικό κόσμο, προκαλώντας του ανεπανόρθωτες βλάβες.

Οι Σκουριές αποτελούν το σημαντικότερο έργο από τα τρία (Ολυμπιάδα, Σκουριές, 
Στρατώνι) για την εταιρία, μιας και εκεί φιλοξενείται ένα αρκετά κερδοφόρο για αυτήν 
κοίτασμα. Πρόκειται για ένα κοίτασμα το οποίο είναι εκμεταλλεύσιμο στο έπακρο, καθώς 
η σύσταση του απαρτίζεται και από μέταλλα όπως ο χαλκός και ο χρυσός. Τα έργα για 
την εξόρυξη ορυκτών που φέρουν αυτά τα στοιχεία καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο 
μέρος της φυσικής περιοχής στο όρος Κάκαβος, τόσο επιφανειακά, όσο και υπόγεια. 
Συνέπεια αυτού είναι και θα είναι η συνεχής αποκόμιση κέρδους από την φύση μιας και 
οι εγκαταστάσεις εκεί θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως είναι προγραμματισμένο για 
τα επόμενα περίπου 30 χρόνια (7 επιφανειακά και 21 υπογείως).  

Η περιοχή που θα γίνει η εξόρυξη και ο χώρος που απαιτείται για την εγκατάσταση 
του εργοταξίου καταλαμβάνουν αρκετά μεγάλη έκταση καθώς το μετάλλευμα του 
χρυσού δεν είναι εντοπισμένο αλλά διάσπαρτο στα πετρώματα του όρους Κάκαβος. Το 
πεδίο που βρίσκεται το κοίτασμα τοποθετείται σε περιοχή πυκνού δάσους όπου για να 
γίνει εφικτή η πρόσβαση εκεί είναι αναγκαίο να ανοιχτεί και το κατάλληλο οδικό δίκτυο. 
Επακόλουθη διαδικασία είναι η εγκατάσταση του εργοταξίου μετά από αποψίλωση και 
ξερίζωμα όλων των δέντρων και γενικά της χλωρίδας στην περιοχή λειτουργίας του. Η 
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους μορφολογία του εδάφους, η ξήρανση του και η 
συνεχής άντληση του υπόγειου νερού αποτελούν το επόμενο βήμα. Επομένως, αφού 
τεράστια έκταση γης απογυμνωθεί και αποστραγγιστεί πλήρως, με τη βοήθεια μεγάλων 
ποσοτήτων εκρηκτικών και σκαπτικών μηχανημάτων δημιουργούνται ορύγματα με τη 
μορφή κρατήρων από όπου ξεκινά και η διαδικασία απομόνωσης ψηγμάτων χρυσού σε 
εκατοντάδες τόνους πετρωμάτων. 

Για την περαιτέρω επεξεργασία του εξορυγμένου υλικού από τις επιφανειακές 
εκσκαφές είναι απαραίτητη η θραύση και λειοτρίβηση-άλεση του, προκειμένου το 
μέγεθος των τεμαχιδίων που το αποτελούν να είναι αρκετά μικρό.  Στη συνέχεια ακολουθεί 
η διαδικασία εμπλουτισμού αυτού, όπου απαιτείται η συνεχής τροφοδότηση με νερό 
και η χρήση ιδιαίτερα τοξικών και επικίνδυνων ουσιών όπως το κυάνιο (κυανιούχο 
νάτριο). Ένας από τους βασικότερους παράγοντες άλλωστε που οι απομένουσες 
ποσότητες μεταλλευτικών καταλοίπων περιέχουν σε μεγάλο βαθμό τοξικές ουσίες, 
είναι η χρήση κυανίου κατά τον εμπλουτισμό μιας και η ίδια η φύση του μεταλλεύματος 
το προαπαιτεί, αφού περιέχει σημαντικές συγκεντρώσεις θείο-αρσενικούχων ορυκτών 
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(όπως είναι ο αρσενοπυρίτης από τον οποίο και προέρχονται οι μετέπειτα  επικίνδυνες 
αρσενικούχες ενώσεις). 

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός προσπαθώντας να αποφύγει αυτή την κατάσταση και 
να κρατήσει το εργοστάσιο της στην Χαλκιδική ανοιχτό, χρησιμοποιεί ως επιχείρημα την 
εφαρμογή της μεθόδου ακαριαίας τήξης (flash smelting) κατά την οποία ο διαχωρισμός 
του χρυσού από το εξορυγμένο υλικό γίνεται χωρίς τη χρήση κυανίου. Κάτι τέτοιο 
όμως καθόλου εφικτό δεν είναι μιας και τα πετρώματα στα οποία περιέχεται ο χρυσός 
περιέχουν σε μεγάλο ποσοστό αρσενοπυρίτη με συνέπεια η παραπάνω μέθοδος να μην 
μπορεί να λειτουργήσει και να συνεχίζεται έτσι η παραγωγή τοξικών καταλοίπων.

Σε κάθε στάδιο λοιπόν της εξόρυξης και της επεξεργασίας του μεταλλεύματος 
προκύπτουν σοβαρές και κατά κύριο λόγο ανεπανόρθωτες επιπτώσεις, τόσο για το 
περιβάλλον εν γένει όσο και για τους ζωντανούς οργανισμούς που διαβιούν σε αυτό. 

Επιπτώσεις σε αέρα, γη και νερό

Όπως προαναφέρθηκε, για την απαίτηση και μόνο του χώρου εγκατάστασης του 
εργοταξίου (και για τον δρόμο προς αυτό), είναι απαραίτητη η απογύμνωση τεράστιων 
εκτάσεων γης από βλάστηση και η κατάλληλη διαρρύθμιση της μορφολογίας του 
εδάφους. Η λειτουργία του μεταλλείου στις Σκουριές και η επίτευξη της εξορυκτικής 
δραστηριότητας, προϋποθέτουν τη συνεχή άντληση του υπόγειου νερού με συνέπεια 
την υποχώρηση της στάθμης του και τη ξήρανση της γύρω περιοχής. Από τη φύση της 
ούτως ή άλλως η όλη διαδικασία εξόρυξης, εμπλουτισμού και τελικού διαχωρισμού 
του χρυσού είναι εξαιρετικά υδροβόρα και ρυπαίνει ανεπανόρθωτα τα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα, ενώ στη συνέχεια και τον τελικό αποδέκτη τους τη θάλασσα. 

Οι διαρκείς μετακινήσεις οχημάτων και η καθημερινή χρήση μεγάλων ποσοτήτων 
εκρηκτικών για την εκσκαφή, εκλύουν διαρκώς χιλιάδες τόνους σκόνης στην 
ατμόσφαιρα υποβιβάζοντας την ποιότητα της. Οι αέριοι ρυπαντές (βαρέα μέταλλα 
όπως το Αρσενικό και ο Ψευδάργυρος) που αυτή περιέχει, καθιζάνουν μετέπειτα στο 
έδαφος, χειροτερεύουν το ποιοτικό του επίπεδο μετατρέποντας το σε άγονη γη. 

Στην ίδια κλίμακα από πλευράς επιπτώσεων με την εξορυκτική διαδικασία είναι 
και η επακόλουθη επεξεργασία του μεταλλευτικού υλικού. Από την επεξεργασία του 
εξορυγμένου υλικού κατά τον εμπλουτισμό του με κατάλληλες ουσίες προκύπτουν 
εκατομμύρια τόνοι τοξικών καταλοίπων τα οποία περιέχουν στοιχεία όπως κυάνιο, 
αρσενικό, χρώμιο, μόλυβδο κ.α., που απελευθερώνονται κατά τον διαχωρισμό του 
χρυσού και αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία ανθρώπινων και μη οργανισμών 
και κύριο ρύπο για τη γη και τα νερά της ευρύτερης περιοχής.  
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«Η καρβουνιασμένη κοινότητα δέντρων αναπνέει στο έλεος της κερδοσκοπίας, το 
σπίτι που φιλοξένησε τη ζωντάνια την κίνηση και τα χρώματα αρχίζει να υποχωρεί, 
ο φόνος που ταξίδεψε αιώνια χαρακώνεται από έναν άσπλαχνο καπνό, το νερό που 
περιλαμβάνει την άρμη φωτίζεται με τις ακαθαρσίες στερνών συνειδήσεων, τα σίδερα 
καρφωμένα σε μέρη που διχάζουνε ανθρώπους, κάνουν το χώμα να δακρύζει, το δάκρυ 
αυτό θα οδηγήσει στο μελλοντικό καθαρισμό του είδους της απάθειας»

Βαλπουργία Νύχτα, Μόλυνση της σκέψης, μόλυνση της φύσης

Οι βασικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα

Ένα μεγάλης κλίμακας επεμβατικό έργο όπως τα ορυχεία χαλκού και χρυσού στη 
Χαλκιδική είναι ικανό να επιφέρει οριστική διάλυση στο τοπικό οικοσύστημα αλλά 
και σε επηρεαζόμενες από αυτό οικολογικές αλυσίδες. Το τερατόμορφο πρόσωπο του 
κεφαλαίου, ενσαρκωμένο σε μηχανές και μετοχές εξόρυξης πυροδοτεί υπόγειες εκρήξεις 
που απελευθερώνουν ισχυρά τοξικά, εκκωφαντικούς ήχους και δονήσεις προκαλώντας 
σε εδαφόβια ασπόνδυλα και άλλα ζώα όπως μικρο- θηλαστικά (π.χ. τυφλοπόντικες) 
άμεσο ή βασανιστικό και αργό θάνατο: αφανείς μορφές ζωής που κατοικούν κάτω από 
το έδαφος είναι υπεύθυνες για κομβικές και ζωτικές διαδικασίες όπως η αποικοδόμηση 
νεκρών σωμάτων, η αναπνοή και το σκάλισμα του εδάφους, ενώ η λειτουργία τους 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης.  

Την ίδια στιγμή, η βλάστηση που καλύπτει αυτές τις περιοχές αποψιλώνεται και όλοι 
οι ζωικοί κάτοικοί της διασκορπίζονται χάνοντας το σπίτι τους. Η διάνοιξη δρόμων που 
οδηγούν στις περιοχές επέμβασης φέρνουν τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του σε 
περιοχές αδιάβατες και μέχρι πρότινος ανέγγιχτες, διαταράσσοντας έτσι καθοριστικά τη 
φυσική λειτουργία των ζωικών κοινοτήτων. Τα ενδιαιτήματα των κατοίκων του δάσους 
κατακερματίζονται, χάνεται δηλαδή η χωρική τους συνέχεια, με αποτέλεσμα πληθυσμοί 
οργανισμών να απομονώνονται, μη μπορώντας να μετακινηθούν από τη μια περιοχή 
στην άλλη, μη μπορώντας να επιλέξουν κατάλληλους συντρόφους για αναπαραγωγή, 
οδηγούμενοι προς την γενετική ένδεια του είδους τους. Το φαινόμενο αυτό είναι από 
τους σημαντικότερους παράγοντες απειλής της φύσης σήμερα και λαμβάνει χώρα λόγω 
της επέκτασης της αστικοποίησης, της διάνοιξης δρόμων, της εκβιομηχάνισης φυσικών 
περιοχών κλπ. Η καταστροφή μιας φυσικής περιοχής θα βλάψει τους υφιστάμενους 
κατοίκους αλλά και αλυσιδωτά είδη και οργανισμούς απομακρυσμένους καθώς, για 
παράδειγμα, ο υδροφόρος ορίζοντας, ρέει και μετακινείται  διασπείροντας τις ουσίες 
που τον επιβαρύνουν σε ευαίσθητους υγροτόπους, λίμνες, ποτάμια και θαλάσσια 
οικοσυστήματα που φιλοξενούν και θρέφουν αναρίθμητα είδη οργανισμών.
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Η κάλπικη ρητορεία της αποκατάστασης

Η εξόρυξη στη Χαλκιδική θα αποτελέσει μια ανεπανόρθωτη ζημιά. Αμφίβια, 
ερπετά, πουλιά, θηλαστικά, ασπόνδυλα, φυτά και πολλές άλλες ομάδες οργανισμών 
θα αφανιστούν από την περιοχή, ενώ πίσω τους θα μείνει η παραπλανητική ρητορεία 
της αποκατάστασης. Με την  προϋπόθεση του π λ ή ρ ο υ ς  σ τ α μ α τ η μ ο ύ των 
«αναπτυξιακών» ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, φύση έχει την ικανότητα να 
αναδιπλώνεται και στη συνέχεια να καταλαμβάνει ραγδαία το χαμένο έδαφος, να 
εξαπλώνεται σε περιοχές που έχουν υποστεί σοβαρές ανθρωπογενείς ή μη καταστροφές 
(βλ. αποψιλωμένα τροπικά δάση ή ακόμα και Τσερνομπίλ). Στη Χαλκιδική, όμως, οι 
εξορύξεις θα συνεχίζονται, οι δρόμοι θα χρησιμοποιούνται και απλώς θα φυτεύονται 
«για τα μάτια του κόσμου» κάποιες από τις χημικά επιβαρυμένες και απογυμνωμένες 
εδαφικά εκτάσεις. Οι «αποκατεστημένες» αυτές περιοχές ουδεμία σχέση θα έχουν με το 
πρότερο φυσικό οικοσύστημα, την σύνθεση των φυτικών ειδών και την κατάληψη από 
ζωικούς και άλλους οργανισμούς, προ εξόρυξης.

Συχνά, το μικρό και μεγάλο κεφάλαιο, οι δήμαρχοι του και άλλοι αστικοί λακέδες 
και παράγοντες λεηλατούν μια πλούσια σε φυσική ζωή περιοχή, την τσιμεντώνουν και 
δημιουργούν αποστειρωμένα παρτέρια, ή την πυρπολούν, την τεμαχίζουν σε οικόπεδα 
και «αναδασώνουν» ένα κατακερματισμένο κομμάτι της, για τήρηση των προσχημάτων 
και τον καθησυχασμό όσων επιφανειακά διαμαρτύρονται. Σε μια υποθετική και 
επιδιωκόμενη περίπτωση, που το κίνημα στη Χαλκιδική νικήσει και εκδιωχθούν οριστικά 
οι δολοφόνοι και κάτοχοι των εξορυκτικών υποδομών και η φύση αφεθεί ανενόχλητη 
να επανακαταλάβει το χαμένο έδαφος, θα χρειαστούν δεκάδες έως και εκατοντάδες 
χρόνια για να επανέλθει πλήρως ένα τόσο τοξικά επιβαρυμένο και εκχερσωμένο πεδίο. 
Είναι γεγονός, άλλωστε, ότι η ανθρωποκεντρική θεώρηση της φύσης θέλει τα ζώα 
περιορισμένα σε «εθνικά πάρκα», ζωολογικούς κήπους, σαφάρι, κλουβιά και καναπέδες 
πολυτελείας και τα φυτά σε συμμετρικές διακοσμητικές σειρές στις νησίδες των 
λεωφόρων, σε γλάστρες  και μακέτες. Η πραγματικότητα της φύσης, όμως, είναι  άγρια, 
ελεύθερη και συνάμα αυθόρμητη και αυτό-οργανωμένη με αποτέλεσμα να μην έχει 
καμία σχέση με τη νοσηρή, πληκτική, συμμετρική και προσχηματική αποκατάσταση 
που ευαγγελίζονται οι κεφαλαιοκρατικοί εχθροί της και τα επιστημονικά της επιτελεία.
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Το παρελθόν και το παρόν της εξόρυξης 
στη ΒΑ Χαλκιδική



Ένα σύντομο ιστορικό 

Χωρίς να εξαντλήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που έχουν χαρακτηρίσει εδώ και 
δεκαετίες το αλισβερίσι γύρω από τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, θα αρχίσουμε την 
αφήγηση από το 1987, όταν και επιχειρείται για πρώτη φορά η εγκατάσταση της 
σύγχρονης μεταλλουργίας χρυσού, με πρώτη τότε υπεύθυνη εταιρία την κρατική 
Μεταλλουργική Βιομηχανία Αιγαίου (ΜΕΤΒΑ). Τότε μπαίνει και το πρώτο λιθαράκι στο 
στη διαδικασία εναντίωσης στην εξόρυξη, αφού κάτοικοι των περιοχών της Ολυμπιάδας, 
της Βαρβάρας και του Στρυμονικού προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις και 
έμπρακτα ακύρωσαν, μέσα από δύο χρόνια κινητοποιήσεων, την εγκατάσταση της 
εταιρίας, με σημείο σταθμό τις δυναμικές συγκρούσεις με τις μονάδες καταστολής την 
ημέρα των εγκαινίων της λειτουργίας του εργοστασίου στην Ολυμπιάδα.

Συνεχίζοντας και φτάνοντας στο 1995, πραγματοποιούνται τρεις διαγωνισμοί για 
την μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των μεταλλείων σε ιδιωτική εταιρία. 
Τότε είναι που εμφανίζεται η TVX GOLD, η οποία μέσω της ελληνικής της θυγατρικής 
TVX HELLAS, παίρνει στην κατοχή της τα μεταλλεία της Κασσάνδρας για 11δις δραχμές, 
περίπου δηλαδή 33εκατ. ευρώ. Με βασικό στόχο της εγκατάσταση μεταλλείου χρυσού, 
η εταιρία ξεκινά την εκμετάλλευση μεικτών θειούχων κοιτασμάτων στην περιοχή του 
Στρατωνίου. Η εξόρυξη ωστόσο δεν θα προχωρήσει, αφού κάτοικοι και αλληλέγγυοι 
ανέπτυξαν έναν δυναμικό και πολύμορφο αγώνα με βασικό σημείο αναφοράς το 
αυτοσχέδιο φυλάκιο στην περιοχή της Ολυμπιάδας για την περιφρούρηση του δάσους 
από τους χρυσοθήρες, προχωρώντας σε λαϊκές συνελεύσεις, διαδηλώσεις, συγκρούσεις 
με τις δυνάμεις καταστολής και κινήσεις σαμποτάζ της επένδυσης, ενώ το κράτος, το 
1997, κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στην περιοχή, με απαγόρευση συναθροίσεων και της 
κυκλοφορίας τα βράδια.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως στις 10 Δεκεμβρίου 1997 πραγματοποιείται επίθεση με 
αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο πολιτικό γραφείο της τότε υπουργού Ανάπτυξης 
Βάσως Παπανδρέου, στο κέντρο της Αθήνας, δράση για την οποία αναλαμβάνει την 
ευθύνη η οργάνωση Μαχόμενος Αντάρτικος Σχηματισμός, με την επισήμανση ότι «η 
επίθεση αυτή έγινε ενάντια στα σχέδια για την εξόρυξη χρυσού από τα ορυχεία της 
Χαλκιδικής και την καταστροφή που θα προκληθεί στο περιβάλλον από την καναδική 
εταιρία TVX».  Ενώ πέντε μέρες νωρίτερα, στις 5 Δεκεμβρίου, είχε τοποθετηθεί βόμβα 
στο υπουργείο Βιομηχανίας, στη Μιχαλακοπούλου,, η οποία δεν εξερράγη, επίθεση 
για την οποία συλλαμβάνεται και φυλακίζεται το Γενάρη του 1998 ο αναρχικός 
επαναστάτης Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ενέργεια αυτή 
σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων του Στρυμονικού κόλπου, ενάντια 
στην οικολογική καταστροφή που συντελείται από τις επενδύσεις της πολυεθνικής 
εταιρίας TVX GOLD δηλώνοντας «Μετανιώνω μόνο γιατί έκανα αυτό το τεχνικό λάθος. 
Για τίποτα άλλο.»

Υπό την πίεση της αντίστασης που όσο περνούσε ο καιρός γενικευόταν, φτάνουμε 
στο 2002, όπου με μία κίνηση κατευνασμού της έντασης, το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
ακυρώνει την επένδυση της εταιρίας λόγω αρνητικών οικονομικών και περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων του έργου, ενώ η TVX το 2003 κηρύσσοντας πτώχευση αποχωρεί από την 
περιοχή. 

Η ιστορία της Ελληνικός Χρυσός

Ωστόσο η κίνηση αυτή, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, δεν ήταν παρά μια υποχώρηση 
του κράτους μπροστά στην πίεση της αντίστασης, καθώς το 2003, μπαίνει ξανά μπροστά 
η επένδυση, στα πλαίσια του συνολικού χρυσού αναπτυξιακού σχεδίου για την τόνωση 
της οικονομίας και του εθνικού κύρους, εν όψει της ολυμπιακής φιέστας του 2004. Έτσι, 
η TVX μεταβιβάζει τα μεταλλεία στο ελληνικό κράτος για 11εκατ. ευρώ έχοντας πρώτα 
απαλλαγεί από τις αποζημιώσεις για την περιβαλλοντική καταστροφή και τις απολύσεις, 
ενώ την ίδια ακριβώς ημέρα, για το ίδιο ακριβώς ποσό, τα μεταλλεία περιέρχονται στην 
κατοχή της νεοϊδρυθείσας μόλις τρεις μέρες πριν, “Ελληνικός Χρυσός”, με διαδικασία fast 
track. Πρωτεργάτης αυτής της εταιρίας φάντασμα, είναι ο κολοσσός της εκμετάλλευσης 
ονόματι Μπόμπολας, ο οποίος αναλαμβάνει μέχρι και σήμερα εξ ολοκλήρου τη δόμηση 
τους όλου έργου με την εταιρία του Άκτωρ. Εδώ αξίζει να σημειωθεί, πως 6 μήνες μετά 
την αγορά των μεταλλείων από τη συγκεκριμένη εταιρία, η αγοραστική αξία τους 
ανέρχεται στα 408εκατ. ευρώ! Μέσα από ένα διαρκές αλισβερίσι μεταξύ της εταιρίας 
και του κράτους με σκοπό την αποφυγή γραφειοκρατικών επιπλοκών σε σχέση με το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρίας, καταλήγει εν τέλει το 2012 το 95% να ανήκει στην 
καναδική Eldorado Gold και το 5% στην Ελληνικός Χρυσός. 

Παρά τις προσφυγές που είχαν κάνει κάτοικοι της περιοχής εναντίον του επενδυτικού 
σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα ζητήματα 
διαπλοκής, το καλοκαίρι του 2012 το ΣτΕ έδωσε το πράσινο φώς για την εκκίνηση των 
εργασιών.

Μία απόφαση που ευθυγραμμίζεται αν μη τι άλλο πλήρως με την αναπτυξιακή 
πολιτική του διεθνούς κεφαλαίου και των κρατών-στυλοβατών του. Ειδικότερα απ’ 
όταν το ελληνικό κράτος υπέγραψε και επίσημα την υπαγωγή του σε οικονομικά 
προγράμματα των διεθνών τοκογλύφων, η ανάπτυξη μπήκε στην κορυφή της κυρίαρχης 
ατζέντας ως αντιστάθμισμα. Με πρόσχημα την οικονομική κρίση, το κράτος και οι 
μηχανισμοί του, προσπάθησαν να καλλιεργήσουν εντός του κοινωνικού συνόλου την 
πεποίθηση πως η ανάπτυξη αποτελεί αυτοσκοπό και πρέπει να μπει ως προτεραιότητα 
ανεξάρτητα από τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει. Αυτό βέβαια σαν αντίληψη, δεν 
είναι κάτι που προέκυψε πρόσφατα, αλλά αποτελεί ένα από τα βασικά δόγματα του 
βιομηχανικού πολιτισμού, συνεπώς και οι νεοφιλελεύθεροι διαχειριστές του κράτους, 
σε κάθε ευκαιρία την αναπαράγουν με περίσσεια χυδαιότητα. Κι αν σε περιόδους 
κοινωνικής ευμάρειας η αντίληψη εκφράζεται και εφαρμόζεται σχετικά ομαλά, σε 
περιβάλλον κρίσης και γενικευμένης φτώχειας επιβάλλεται βίαια, ως έκτακτη ανάγκη. 

Στην περίπτωση των Σκουριών λοιπόν, από τη στιγμή που η εταιρία της Ελληνικός 
Χρυσός, είχε στόχο μέσα στο περιβάλλον της κρίσης να επιταχύνει μία τόσο μεγάλη 
επένδυση, αποτελούσε το υπόδειγμα αυτού του δόγματος. Γι αυτό και υποστηρίχτηκε 
με μεγάλη θέρμη από τις τότε κυβερνήσεις και διαφημίστηκε και προωθήθηκε με 
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πάθος από τα ΜΜΕ. Παράλληλα, το ότι ο τόπος αυτός αποτέλεσε κεντρικό κόμβο για 
τη ανάπτυξη οξυμένων κοινωνικών αντιστάσεων και το κατ’ επέκταση γεγονός ότι 
το κράτος τέθηκε υπό κινηματική πίεση και σε θέση υπεράσπισης των συμφερόντων 
της εταιρίας, έκανε την όλη κατάσταση στις Σκουριές μία από τις βασικές περιπτώσεις 
εφαρμογής του κρατικού δόγματος της μηδενικής ανοχής. Το κράτος, παρουσίαζε τους 
αγωνιζόμενους ως παρεμποδιστές του συνολικότερου δημόσιου συμφέροντος οι οποίοι 
κατ’ επέκταση, έπρεπε σύμφωνα με αυτή τη ρητορική και την επίκληση στη νομιμότητα, 
να αντιμετωπιστούν ως εσωτερικός εχθρός, που πρέπει να παταχθεί με κάθε τρόπο. 
Μέσω αυτής της αντιμετώπισης, περαιτέρω σκοπός ήταν η περίπτωση των Σκουριών 
να λειτουργήσει παραδειγματικά και να γίνει σαφές πως όποιος αντιστέκεται στα 
αναπτυξιακά σχέδια των αφεντικών και του κράτους, θα αντιμετωπίζεται ως εχθρός 
και θα καταστέλλεται βίαια.

Έτσι τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από το 2009 και μετά, είδαμε στις περιοχές 
της ΒΑ Χαλκιδικής να αναπτύσσεται ένας αγώνας δυναμικός και πολύμορφος, ενώ 
ολόκληρα χωριά και οι άνθρωποι που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν στον 
αγώνα, είδαμε να γίνονται πεδίο εφαρμογής συμπυκνωμένης και καινοτόμας πολλές 
φορές καταστολής.

Ειδικότερα, ενώ μέχρι το 2009 υπήρχε μία σχετική καθίζηση και μεταφορά του 
αγώνα κυρίως σε δικαστικές αίθουσες, τον Ιούλιο εκείνου του έτους, στο χωριό της 
Μεγάλης Παναγιάς, δημιουργείται και πάλι φυλάκιο στο βουνό με βάρδιες, με αφορμή 
απόφαση έγκρισης του έργου που δόθηκε τον ίδιο μήνα. Ο αγώνας γίνεται πάλι ζήτημα 
καθημερινό κι έτσι το Μάρτιο 2012 όπου η Ελληνικός Χρυσός επιχειρεί την εγκατάστασή 
της και την έναρξη εργασιών, με το κλίμα να είναι ήδη οξυμένο στα τοπικά χωριά μεταξύ 
των υπερασπιστών της εξόρυξης και ανθρώπων του κινήματος, πραγματοποιείται 
επίθεση μπράβων-εργαζόμενων της εταιρίας με την κάλυψη των μπάτσων, κατά του 
φυλακίου το οποίο και καταστρέφουν ολοκληρωτικά. Εκεί είναι όπου ξεκαθαρίζουν και 
οι εκατέρωθεν προθέσεις. Το κίνημα εναντίωσης στη εξόρυξη κλιμακώνει τις κινήσεις 
του, με καταλήψεις δημαρχείων της περιοχής, μαζικές πορείες χιλιάδων ανθρώπων που 
καταλήγουν πολλές φορές σε συγκρούσεις με την αστυνομία και τον στρατό φύλαξης 
της εταιρίας (μεταλλωρύχοι, μπράβοι, σεκιουριτάδες, παρακρατικοί), εκδηλώσεις 
ενημέρωσης τοπικά αλλά και πανελλαδικά, συγκεντρώσεις στο βουνό και προσέγγιση 
των χώρων όπου θα εγκαθίσταντο τα εργοτάξια, καθώς επίσης οργανώνονται και 
μονιμοποιούνται συνελεύσεις και επιτροπές αγώνα εναντίον της εξόρυξης στα χωριά 
και σε πόλεις πανελλαδικά.

Με πρόσχημα την καταδρομική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας με πυρπόληση του συνόλου του εξοπλισμού από 50 περίπου άτομα, 
το κράτος θέτει τα χωριά της περιοχής υπό πρωτοφανή αστυνομική κατοχή. 
Πραγματοποιούνται δεκάδες εισβολές σε σπίτια, έρευνες, προσαγωγές και συλλήψεις 
πολλών όσων συμμετείχαν στις κινήσεις εναντίον της εξόρυξης, μέσα από τα σπίτια 
τους, τις δουλειές τους και στο δρόμο σε άσχετες ώρες, με στόχο την τρομοκράτηση και 
την καταπολέμηση της αντίστασης. 
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Δεν ήταν λίγες οι φορές που συλληφθέντες ή ακόμη και προσαχθέντες, κρατούνταν 
για ώρες και οι μπάτσοι προχωρούσαν σε κράτηση γενετικού τους υλικού. Άλλωστε η 
γενετική και η βιοτεχνολογία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία βιοπολιτικής σε ευρύτερη 
κλίμακα από τις δυνάμεις καταστολής. Έτσι, έχει δημιουργηθεί τράπεζα dna αγωνιστών 
της Χαλκιδικής, με σκοπό την επιβολή του ελέγχου και της τρομοκρατίας. Στόχος αυτής 
της κίνησης είναι μεν η δίωξή τους, αλλά και ευρύτερα, ο περιορισμός στο εύρος και την 
πολυμορφία των δράσεών τους, τη στιγμή που το κίνημα στις Σκουριές έχει δείξει τις 
δυναμικές και επιθετικές του διαθέσεις απέναντι στην εταιρία και τους υπερασπιστές 
της .

Επιπρόσθετα, πολλοί κατηγορούμενοι διώχθηκαν και διώκονται μέχρι και σήμερα με 
την κατηγορία για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ 4 κατηγορούμενοι κάτοικοι 
της ευρύτερης περιοχής, προφυλακίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πέρα από τη άμεση καταστολή με τις αστυνομικές επιχειρήσεις και μεθοδεύσεις, 
προς υπεράσπιση της εξόρυξης τάχθηκαν και μια σειρά άλλων λακέδων, που αποτελούν 
διαχρονικά μηχανισμούς καταστολής και διαστρέβλωσης των αγώνων. Ένας ολόκληρος 
στρατός τραμπούκων, αποτελούμενος από μεταλλωρύχους, έμμισθους μπράβους και 
σεκιουριτάδες της εταιρίας, και λοιπούς αντιδραστικούς ντόπιους, συνδράμει όλα 
αυτά τα χρόνια στο έργο της αστυνομίας, υπέρ της εταιρίας, με επιθέσεις σε ανύποπτο 
χρόνο σε αγωνιστές και με περιφρούρηση των εγκαταστάσεων της εταιρίας, ή και με 
ρουφιάνεμα πληροφοριών ενισχύοντας το κατασταλτικό έργο. Από την άλλη τα media 
πράττουν το αυτονόητο, φροντίζοντας να στοχοποιούν κάθε τόσο τον αγώνα και να 
προβάλλουν μονομερώς την προπαγάνδα της εταιρίας και του κράτους. Προσθετικά, 
άριστο μηχανισμό προπαγάνδας αποτέλεσαν και αποτελούν διάφοροι βουλευτές- 
τηλεμαϊντανοί, οι φασίστες της χρυσής αυγής, οι εργατοπατέρες της ΓΣΣΕ και οι ΚΚΕδες 
υπερασπιζόμενοι “το δίκιο των εργατών των μεταλλείων”. Γεγονός που ενισχύει τη 
λογική που θέτει τη δουλειά των μεταλλωρύχων ως υψίστης σημασίας μπροστά στις 
επιπτώσεις και τη λογική της εξόρυξης. 

Τι συμβαίνει σήμερα στη Χαλκιδική

Ας έρθουμε όμως στο τώρα, και πιο συγκεκριμένα στην περίοδο από το Γενάρη του 
2015, όταν και εκλέχθηκε η σημερινή κυβέρνηση, μέχρι σήμερα.

Το κόμμα του Σύριζα, έφτασε στην εξουσία, έχοντας στο ιστορικό του μία πλούσια και 
ιδιότυπη εμπλοκή, ως αντιπολίτευση, στις κοινωνικές αντιστάσεις που αναπτύχθηκαν 
τα προηγούμενα χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Από τις αντιμνημονιακές συγκεντρώσεις 
και το κίνημα των αγανακτισμένων μέχρι τις λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών, και από 
τον αντιφασιστικό αγώνα των προηγούμενων ετών μέχρι και τις τοπικές αντιστάσεις 
σε γειτονιές των πόλεων σε περιοχές της επαρχίας, και από τα κινήματα αυτομείωσης 
μέχρι και απεργίες πείνας αναρχικών κρατουμένων, ο Σύριζα ακολουθούσε όλα αυτά τα 
χρόνια μια στρατηγική εισοδισμού στους αγώνες. Το χτίσιμο ενός αγωνιστικού προφίλ 
στέλνοντας εκπροσώπους του σε διάφορα στιγμιότυπα των κινημάτων και η διάδοση 
της λογικής του «μη χείρον βέλτιστο», συνοδεύονταν από καπέλωμα των αγώνων και 
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αντιπολιτευτική ρητορική, σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, με τη σφραγίδα του. Έτσι, 
με έναν εξόφθαλμα ψηφοθηρικό τρόπο, επεδίωκε την κεφαλαιοποίηση όλων των 
επιμέρους αγώνων υπό την ομπρέλα του.

Έτσι και με την περίπτωση του αγώνα κατά των εξορύξεων στη ΒΑ Χαλκιδική.  Μέσω 
της καπήλευσης και διαμεσολάβησης του, με επερωτήσεις στη βουλή και την αυτόκλητη 
εκπροσώπηση σε διάφορα ΜΜΕ αλλά και με θεσμικές κινήσεις από μεριάς βουλευτών 
του και υποψήφιων στην εκεί περιοχή δημάρχων του, δημιούργησε την αίσθηση 
συμπόρευσης του κόμματος αυτού με το ευρύτερο κίνημα αντίστασης στην εξόρυξη. 
Αυτό καλλιέργησε μερικώς την ψευδαίσθηση λοιπόν ότι ήταν πιθανό, με την άνοδο 
του Σύριζα στην κυβέρνηση, να μπει οριστικό τέλος στην εξόρυξη στις Σκουριές. Έτσι 
λοιπόν η πολιτική του Σύριζα κατάφερε να οδηγήσει ορισμένα κομμάτια του κινήματος 
σε αναμονή και καθίζηση, και εκ των πραγμάτων, στην ανάθεση του αγώνα στα θεσμικά 
όργανα και τη νομική/ νόμιμη οδό.

Αυτή η διαρκής απόπειρα καναλιζαρίσματος του αγώνα σε κοινοβουλευτικού 
τύπου αντιπαραθέσεις, στα καθορισμένα όρια του δημοκρατικού διαλόγου και της 
διαμαρτυρίας, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία μέθοδος ενεργοποίησης μη 
ρηξιακών και αναθετικών αντανακλαστικών. Αντανακλαστικών που προφανώς 
και ενυπάρχουν σε τοπικού χαρακτήρα αγώνες, αφού οι άνθρωποι που εμπλέκονται 
σε αυτούς, είναι ζήτημα διαρκώς ανοιχτό να αποτινάξουν λογικές που ωφελούν την 
κυριαρχία και να ριζοσπαστικοποιήσουν την αντίληψή τους. Και ο ρόλος αυτός μόνο 
οπισθοδρομικός και παρεμποδιστικός μπορεί να είναι για τη εξέλιξη και τη όξυνση των 
αγώνων. 

Η στρατηγική που είχε ο Σύριζα ως αντιπολίτευση όμως, της καπήλευσης του 
κινήματος και αλλοίωσης των αιτημάτων του, έρχεται να αντικατασταθεί από την 
κυβερνητική στρατηγική της μέσης λύσης σήμερα. Έτσι, η κρατική προπαγάνδα στην 
παρούσα φάση, αναγνωρίζει την εξόρυξη στις Σκουριές ως αναπτυξιακό έργο, το οποίο 
αν γίνει μέσα στα “προβλεπόμενα περιβαλλοντικά όρια”, είναι θεμιτό. 

Το Μάρτιο λοιπόν του 2015, στο υπουργείο Περιβάλλοντος υπήρχε έτοιμο έγγραφο 
με στόχο την αναστολή της τεχνικής μελέτης για τα φράγματα στον Καρατζά Λάκκο, 
όπου και έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρία μεγάλης κλίμακα υλοτομία. Το έγγραφο 
ωστόσο, με πρόσχημα τις αποζημιώσεις που θα ζητούσε η εταιρία σε περίπτωση που 
κατετίθετο, αποσύρθηκε και έτσι η ανάκληση των αδειών δεν προχώρησε, με ευθύνη 
του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης. 

Επόμενη κομβική περίοδος για να αντληθούν και τα απαραίτητα συμπεράσματα 
για το ρόλο του κράτους στην όλη διαδικασία, υπό τη νέα του διαχείριση, αποτέλεσε 
ο Αύγουστος του 2015. Είναι η περίοδος μετά το δημοψήφισμα όπου ψηφίζεται στη 
βουλή το 3ο μνημόνιο και εν αναμονή των νέων εκλογών του Σεπτέμβρη, με το τιμόνι του 
υπουργείου Περιβάλλοντος να έχει αλλάξει χέρια από τον Π.Λαφαζάνη στον Π.Σκουρλέτη. 
Έτσι, λίγες μέρες μόνο μετά την ψήφιση του μνημονίου, ο νέος υπουργός, προχωρά 
σε ανάκληση των εγκρίσεων των τεχνικών μελετών σε Σκουριές και Ολυμπιάδα, ενώ 
η εταιρία στην κατεύθυνση όξυνσης της αντιπαράθεσης, προχωρά σε διαθεσιμότητα 
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των μεταλλωρύχων, οι οποίοι με τη σειρά τους, με το απαραίτητο αβαντάρισμα της 
ίδιας της εταιρίας και των media, κλείνονται στις στοές, απαιτώντας την ακύρωση της 
απόφασης. Η απόφαση αυτή του υπουργείου δεν πάρθηκε λόγω κάποιου ανατρεπτικού 
σχεδίου της κυβέρνησης, αλλά ήταν συνέπεια της ασυνέπειας της εταιρίας στις νομικές 
της δεσμεύσεις του 2012. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία, δεσμευόμενη για τη δήθεν μη 
επιβλαβή εξόρυξη, θα εφάρμοζε την πρωτοποριακή μέθοδο της ακαριαίας τήξης. Για την 
εφαρμογή αυτής της μεθόδου, η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών 
του ΥΠΕΚΑ, απαιτούσε τότε, για λόγους “ασφαλείας” τη δοκιμαστική εφαρμογή της 
μεθόδου σε μεγάλη κλίμακα στα μεταλλεία της Κασσάνδρας, καθώς και να προβλεφθεί 
εναλλακτική μέθοδος σε περίπτωση που αυτή αποδειχτεί επιβλαβής. Για τα παραπάνω 
η εταιρία είχε λάβει διορία τριών χρόνων, η οποία έληγε το Φλεβάρη του 2015. Η εταιρία 
προσκόμισε έγγραφα σχετικής μελέτης, η οποία όμως κρίθηκε ελλιπής και ζητήθηκε 
περαιτέρω τεκμηρίωση με νέα ολιγοήμερη διορία. Τότε η εταιρία προσφεύγει στο ΣτΕ. 
Παρόλα αυτά, η απόφαση της κυβέρνησης τον Αύγουστο, δεν αφορούσε το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας, η οποία συνέχισε τη μεταλλευτική δραστηριότητα στο 
Στρατώνι και εξήγαγε αφορολόγητα τα μεταλλεύματα στην Κίνα. Άλλωστε ο ίδιος ο 
Σκουρλέτης, με την ανακοίνωση της απόφασης, δηλώνει πως πρόκειται για “προσωρινό 
σταμάτημα των εργασιών της εταιρίας”. Το ΣτΕ λίγες μέρες αργότερα, στα τέλη 
Αυγούστου, ανταποκρίνεται θετικά στην προσφυγή της εταιρίας και δίνει το πράσινο 
φως για τη συνέχιση του συνόλου των εργασιών, στηρίζοντας πως οι προαναφερθείσες 
μελέτες δεν είναι απαραίτητες.

Η επιφανειακή αυτή απόφαση λοιπόν της κυβέρνησης, αποσκοπούσε στην ανάκτηση, 
έστω σε μερικά ζητήματα, της εμπιστοσύνης εκείνων των ανθρώπων που, φαινομενικά 
τουλάχιστον, προεκλογικά εμπιστεύτηκαν την ικανοποίηση κινηματικών αιτημάτων 
των τελευταίων χρόνων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ακολουθούσαν οι εκλογές του 
Σεπτέμβρη και είχε προηγηθεί η ψήφιση του μνημονίου, γεγονός που απαιτούσε την 
ανάκτηση του «αγωνιστικού προφίλ» και την άμβλυνση της απογοήτευσης και της 
οργής τμημάτων της κοινωνίας, τεχνηέντως.

Εδώ να αναφέρουμε πως ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας όπου επιχειρήθηκε από 
την πλευρά του κινήματος ανασύνταξη δυνάμεων και σε αυτή την κατεύθυνση 
διοργανώθηκαν δύο κάμπινγκ εναντίον της εξόρυξης στο βουνό με συμμετοχή πλήθους 
κόσμου. Στα πλαίσια του ενός από αυτά τα κάμπινγκ, το 1ο διεθνές beyond europe 
camp, διοργανώθηκε στις 23/ 8 μεγάλη πορεία στο βουνό, κατά τη διάρκεια της 
οποίας ξέσπασαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής που φύλαγαν προφανώς 
το εργοτάξιο. Κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών γίνονται 78 συλλήψεις με 
την κατηγορία της διατάραξης κοινής ειρήνης, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και οι 
αναρχικοί σύντροφοι Andrea και Errol, οι οποίοι αρνήθηκαν τη λήψη φωτογραφιών και 
αποτυπωμάτων και παραπέμφθηκαν στο αυτόφωρο με την προσθήκη της κατηγορίας 
της απείθειας. Με μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της δίωξης διαχείριση, ύστερα από 
δεκαήμερη κράτησή τους στην Ασφάλεια, τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 17 μηνών 
με αναστολή και η απέλασή τους. Η πρώτη φάση της δίωξης αυτής, ολοκληρώθηκε με 
την απόφαση απέλασης να ανακαλείται προσωρινά από τη δίκη προσωρινής διαταγής, 
αφού αποφασίστηκε η παραμονή των δύο συντρόφων στη χώρα μέχρι την τελική δίκη, 
η οποία ακόμη εκκρεμεί.
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Στα μέσα Γενάρη του 2016, η εταιρία Eldorado Gold ανακοίνωσε την αναστολή της 
ανάπτυξης του μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Σκουριές, στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε 
επίσης το πιθανό κλείσιμο των δραστηριοτήτων στην Ολυμπιάδα, εάν η ελληνική 
κυβέρνηση δεν εκδώσει τις άδειες που ζητήθηκαν. Η κίνηση- τελεσίγραφο αυτή δεν 
ήρθε σε τυχαία στιγμή. Η παγκόσμια μετοχή του χρυσού και του χαλκού βρέθηκε σε 
ιστορικά χαμηλά σημεία, ιδιαίτερα για την τελευταία πενταετία, όπως φαίνεται και 
στα γραφήματα. Eldorado Gold δεν εγκαταλείπει ό,τι έχει επενδύσει. Το αφήνει «εν 
υπνώσει», απολύει το προσωπικό και εκβιάζει για περισσότερα προνόμια, έτσι που 
όταν η επένδυση αποβεί και πάλι συμφέρουσα να μπορέσει να ξεκινήσει με προοπτική 
ψηλότερου ποσοστού κέρδους. Φυσικά, γίνονται και τα παρασιτικά κερδοσκοπικά 
παιχνίδια στο χρηματιστήριο, στα οποία συνήθως πρωταγωνιστούν οι ίδιοι οι 
μεγαλομέτοχοι και τα διοικητικά στελέχη της εταιρίας.

Η Eldorado Gold προφανώς και με αυτή την κίνηση δεν εγκατέλειψε το έργο στο 
οποίο έχει επενδύσει τόσο. Ανέστειλε τις εργασίες και εκβιαστικά έθεσε το τελεσίγραφο 
για περισσότερα προνόμια, έτσι που όταν η επένδυση αποβεί και πάλι συμφέρουσα 
να μπορέσει να ξεκινήσει με προοπτική υψηλότερου κέρδους.Αυτό δε θα μπορούσε 
για μια εταιρία χρυσού, να μην συνδέεται με την κίνηση του χρηματιστηρίου, όπου 
αντίστοιχα ακολουθείται στοχευμένη στρατηγική αναδιπλώσεων. Σαν “απάντηση” 
στην κίνηση αυτή της Eldorado, η κυβέρνηση επέβαλε στην εταιρία πρόστιμα ύψους 1.7 
εκατ. Ευρώ, για παραβάσεις της νομοθετικής υπηρεσίας. Το γεγονός βέβαια ότι αυτά 
τα πρόστιμα κρατιόντουσαν τόσο καιρό στο συρτάρι από τις προηγούμενες και την 
τωρινή κυβέρνηση και ήρθαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της εταιρίας για αναστολή 
των εργασιών, είναι από τη μία απλά ένα διαπραγματευτικό χαρτί της κυβέρνησης στη 
διαπραγμάτευση με την εταιρία για μια “αξιοκρατική και νόμιμη διαδικασία ανάπτυξης”, 
και από την άλλη μία κίνηση κοινωνικής δημαγωγίας χωρίς κάποιο κόστος. Άλλωστε οι 
συναντήσεις μεταξύ στελεχών της εταιρίας και του κράτους, όπως και οι δηλώσεις που 
ακολούθησαν, έκαναν λόγο για μια επένδυση η οποία άπαξ και εναρμονιστεί με τους 
νόμους του ελληνικού κράτους και με τα περιβαλλοντικά πρωτόκολλα, θα μπορέσει να 
συνεχιστεί, αρκεί να μην γίνει με όρους “κράτος εν κράτει” .Όπως φαίνεται άλλωστε κι 
από τα παρακάτω, δεν επρόκειτο για μια σύγκρουση, αλλά για ένα εκ νέου μοίρασμα 
της τράπουλας... 

Στις 23 Φλεβάρη 2016 έρχεται λοιπόν η υπογραφή της άδειας δόμησης από τη 
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη , για την ανέγερση του εργοστασίου 
εμπλουτισμού, άδεια με ισχύ 6 χρόνων. Η έγκριση αυτής της άδειας βασίζεται σε νόμο 
για την δόμηση εντός δασικών εκτάσεων και τις σχετικές τροπολογίες που ψηφίστηκαν 
τον Οκτώβριο του 2014 επί της κυβέρνησης Σαμαρά. Τότε, ως αντιπολίτευση ακόμα, ο 
Σύριζα μέσω του Τμήματος Οικολογίας, Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού έκανε 
σκληρή κριτική στις συγκεκριμένες τροπολογίες, ενώ δεσμευόταν πως οι συγκεκριμένες 
διατάξεις θα είναι προτεραιότητα “της κυβέρνησης της αριστεράς” να καταργηθούν, 
πράγμα το οποίο δε συνέβη προφανώς ποτέ. Έτσι η Ελληνικός Χρυσός, έχει σήμερα στα 
χέρια της μία άδεια καθοριστική για τη συνέχιση της ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων.

Το τελευταίο όμως γεγονός αυτής της σειράς αναδιπλώσεων, είναι η έκδοση 
από πλευράς του υπουργείου Περιβάλλοντος, άδειας εγκατάστασης νέου 
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ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα 
του Δήμου Αριστοτέλη. Αυτή η απόφαση ουσιαστικά αποτρέπει την αναστολή των εκεί 
εργασιών και δίνει το ok ώστε, όπως δήλωσε αμέσως με ικανοποίηση και η εταιρία, 
“το έργο μπορεί πλέον να συνεχιστεί κανονικά, έτσι ώστε από το πρώτο τρίμηνο του 
2017, το μετάλλευμα (385.000 τόνων περίπου ετησίως) που θα παράγεται από το 
συγκεκριμένο μεταλλείο να κατεργάζεται στο ανακατασκευασμένο εργοστάσιο της 
Ολυμπιάδας. Η Ελληνικός Χρυσός διαβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την αταλάντευτη 
προσήλωσή της στη συνέχιση και την ολοκλήρωση της επένδυσης στη Χαλκιδική”. 
Το έγγραφο της απόφασης, περιέχει μέσα περιορισμούς και κατευθυντήριες γραμμές 
για την κίνηση της εταιρίας για τον έναν χρόνο ισχύος της άδειας και αποκαλύπτει 
περίτρανα την στρατηγική του Σύριζα σε σχέση με την όλη διαδικασία της εξόρυξης. 
Διαστρεβλώνοντας το περιεχόμενο του αγώνα για ολιστική διακοπή των εργασιών 
στη Χαλκιδική και τη μη πραγματοποίηση οποιασδήποτε εξόρυξης, σταδιακά από τη 
θέση διαχείρισης του κράτους, άρχισαν με μεσοβέζικες κινήσεις να εντάσσουν την 
πολιτική τους ειδικά για το θέμα της Χαλκιδικής, στην ευρύτερη πολιτική “πολέμου στη 
διαφθορά και τη διαπλοκή”. Έτσι η εταιρία ουσιαστικά υπό τον όρο να συμμορφωθεί με 
τους νόμους του κράτους και με τα περιβαλλοντικά πρωτόκολλα, μπορεί να συνεχίσει 
την καταστροφή, αλλά αυτή τη φορά «νόμιμα και με διαφάνεια». 

Η διαδικασία αυτή όχι απλά δεν βάζει φρένο στην εξορυκτική δραστηριότητα, 
αντιθέτως όμως ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρίας, αφού η 
εκμετάλλευση πλέον δύναται να γίνει χωρίς παρατυπίες, γεγονός που εφόσον 
διασφαλίζει το κέρδος της, δεν έχει κανένα λόγο να μην την ακολουθήσει. Ακόμη όμως 
και αν η λειτουργία των μεταλλείων υπό την αιγίδα της Ελληνικός Χρυσός κριθεί στο 
μέλλον παράνομη, το παραθυράκι για μια άλλη εταιρία να αναλάβει το έργο παραμένει 
ανοιχτό, όσο η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως μεταλλευτική.

Εδώ είναι που αναδύεται το σχέδιο της, δήθεν, πιο φιλοοικολογικής αναπτυξιακής 
πολιτικής, η οποία δεν παύει να είναι καθ’ όλα σύμφωνη με τις επιταγές της οικονομικής 
ελίτ. Διότι τα όρια του τι θεωρείται επιβλαβές και τι όχι για το περιβάλλον, έχουν οριστεί 
από τους ίδιους τους ωφελούμενους από τέτοια έργα, τους μεγαλοεπιχειρηματίες 
σε συνεργασία με το κράτος και σύμφωνα με πρωτόκολλα διεθνών διακρατικών 
οργανισμών και κατ’ επέκταση υπακούν στους νόμους της κερδοφορίας του κεφαλαίου. 
Όλο αυτό το παραμύθι έχει το όνομα “πράσινη ανάπτυξη” και δεν είναι τίποτε παραπέρα 
από έναν ελιγμό του καπιταλισμού, προκειμένου να συνεχίσει να αναπαράγεται, με τις 
λιγότερες δυνατές αντιστάσεις, με την μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική νομιμοποίηση, γι’ 
αυτό και παράλληλα πλασάρεται ως παραγωγική διέξοδος από τις κρίσεις του. Ωστόσο 
η βάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, είτε με φιλοοικολογικό προσωπείο, είτε χωρίς, 
είναι κοινή, και είναι η λεηλασία και ο βιασμός του φυσικού κόσμου.
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Η ενεργειακή βιομηχανία και η 
τεχνολογική ανάπτυξη, 

ως αλληλοσυμπληρούμενα
πεδία ενδυνάμωσης της κυριαρχίας



Η βιομηχανία παραγωγής αναγκών και το πράσινό της προσωπείο

Μέσω του βιομηχανικού συστήματος, κράτος και κεφάλαιο έχουν πλάσει την 
αντίληψη πως είναι απαραίτητο ένα πλήθος επίπλαστων αναγκών για την επιβίωση 
και την αναπαραγωγή του σύγχρονου ανθρώπου. Οι σύγχρονες αυτές συνήθειες 
καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες που είχε πριν την ανάπτυξη της βιομηχανικής 
παραγωγής. Με την ανάπτυξη της οι άνθρωποι φαίνονται εξαρτημένοι από διάφορες 
επίπλαστες επιθυμίες οι οποίες πολλές φορές είναι διαμεσολαβημένες από την 
κυριαρχία. Για την κάλυψη της ζήτησης υπηρεσιών όλο και περισσότερα ορυχεία 
ξεπηδούν, καταστρέφοντας τα οικοσυστήματα και αποκόπτοντας εν τέλει τον άνθρωπο 
από έναν αρμονικό με την φύση τρόπο ζωής. Για παράδειγμα για το σύγχρονο οδικό 
δίκτυο, τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές , τα είδη καλλωπισμού κ.ά. χρειάζεται 
ένας μεγάλος αριθμός ορυκτών, τα οποία για να ανεβρεθούν πρέπει ολόκληρα βουνά να 
καταστραφούν , βιότοποι να εξαφανιστούν, πληθυσμοί να μετακινηθούν και εν τέλει 
τεράστιες εκτάσεις να ερημοποιηθούν. Πλέον η κοινωνία είναι εξαρτημένη από άχρηστα 
αντικείμενα  και ένας τρόπος ζωής χωρίς αυτά φαντάζει αδιανόητος. Βέβαια στην 
δημιουργία των επίπλαστων αναγκών σημαντικό ρόλο έχει παίξει η ανθρωποκεντρική 
οπτική της πραγματικότητας. Οπτική που αναπαράγει η κυριαρχία και σύμφωνα 
με αυτήν ο άνθρωπος ανήκει στο κέντρο του κόσμου και όλα τα στοιχεία της φύσης 
υπάρχουν προκειμένου να ικανοποιούν όλο και περισσότερες ανάγκες του. Τελικά 
όμως αυτός ο τρόπος ζωής συμβάλλει στην περαιτέρω επέκταση της εξουσίας με όποιες 
καταστροφικές συνέπειες έχει αυτό τόσο στα ζώα όσο και στη φύση.                    

      
Τα τελευταία χρόνια ένα άλλο είδος ανάπτυξης “φιλικότερης” προς τη φύση  

πλασάρεται από την κυριαρχία, αυτό της πράσινης ανάπτυξης. Πρόκειται για τη χρήση 
μορφών ενέργειας από διάφορες φυσικές διαδικασίες π.χ. άνεμος , γεωθερμία, νερό 
κ.ά., δηλαδή η αξιοποίηση της υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Σαν σκοπό δεν 
έχει προφανώς την προστασία του περιβάλλοντος αλλά την οικονομική ανάπτυξη 
του κεφαλαίου προβάλλοντας ένα πράσινο προσωπείο προσπαθώντας ταυτόχρονα 
να προσεγγίσει ένα “εναλλακτικό” καταναλωτικό κοινό. Από την άλλη έρχεται να 
εφησυχάσει ευαίσθητους πολίτες που ψελλίζουν νότες διαμαρτυρίας για το περιβάλλον 
ενώ πιο ριζοσπαστικές και μαχητικές φωνές να ακούγονται ακραίες. 

 Παράλληλα η ανάπτυξη στο σήμερα είτε αυτή είναι οικονομική, ενεργειακή, 
τεχνολογική είτε κάποιας άλλης μορφής αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο 
εργαλείο στα χέρια του κράτους για την επιβίωση και την επέκταση του κεφαλαίου 
μέσω  του βιομηχανικού πολιτισμού. Έτσι και η πράσινη ανάπτυξη ,σε μια χρονική 
συγκυρία όπου σημαντικές εμφανίσεις πρώτων υλών σταδιακά εξαντλούνται λόγω 
της  υπερκατανάλωσης ολοένα και περισσότερων αγαθών και του επιβεβλημένου  
σύγχρονου τρόπου ζωής, έρχεται να βρει νέους φυσικούς πόρους προς εκμετάλλευση 
προκειμένου ο σύγχρονος τρόπος ζωής να διαιωνίζεται και να θωρακίζεται. Ένα  
χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης αυτής αποτελεί και το πετρέλαιο το οποίο 
είναι μια από τις κυριότερες πηγές προκειμένου να παραχθεί ενέργεια. Τα τελευταία 
χρόνια γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι το πετρέλαιο θα σταματήσει στο κοντινό μέλλον  
να αποδίδει στον βαθμό που είναι ικανοποιητικός για την λειτουργία της μαζικής 
κοινωνίας λόγω της εξάντλησής του. Έτσι αυτό καθόλου συμπτωματικό δεν είναι με 
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το γεγονός ότι διάφορες εταιρείες που αποτελούν στήριγμα του καπιταλισμού και 
δραστηριοποιούνταν στο πετρέλαιο έχουν αρχίσει να στρέφουν την δράση τους προς 
άλλες μορφές ενέργειας πιο φιλικές όπως τις ονομάζουν προς την φύση. 

 Η πράσινη ανάπτυξη εκφράζεται κυρίως μέσα από τη βιομηχανική χρήση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ). Γενικά η μαζική χρήση των ΑΠΕ δεν αποτελεί  
μη επιβλαβή προς την φύση μορφή παραγωγής ενέργειας, αντίθετα και για αυτές  
χρειάζονται να γίνουν εξορύξεις , να ανοιχτούν οδικά δίκτυα, να κοπούν δέντρα κ.ά. 
με όλα τα επακόλουθα που έχουν αυτές οι δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα για τις 
περισσότερες ΑΠΕ χρειάζονται σπάνιες γαίες που αποτελούν δυσεύρετα μεταλλεύματα 
τα οποία για να ανευρεθούν πρέπει να γίνουν νέες εξορύξεις πιο επιβλαβείς αυτήν την 
φορά για την φύση. Κάποια παραδείγματα ΑΠΕ αποτελούν οι ανεμογεννήτριες, τα 
φωτοβολταϊκά, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμία, ακόμα και η πυρηνική ενέργεια,  
όπως και πολλές άλλες.

Στον ελλαδικό χώρο, “δημοφιλείς” μορφές βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά καθώς και η ανακύκλωση, σαν 
μέσο αντιμετώπισης των τόνων σκουπιδιών που παράγει η υπερκατανάλωση.

Για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών τεράστιες εκτάσεις γης εκχερσώνονται με 
αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις πληθυσμοί σπάνιων ειδών φυτών να πλήττονται ή 
και να εξαφανίζονται. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το μικροκλίμα της περιοχής αλλάζει  
και σαν συνέπεια αυτού ο υδροφόρος ορίζοντας μειώνεται λόγω των άνυδρων χειμώνων 
και της αποτροπής δημιουργίας χιονιού. Άλλες συνέπειες των ανεμογεννητριών αφορούν 
και τον ζωικό κόσμο της εκάστοτε περιοχής. Πιο συγκεκριμένα πολλές φορές πτηνά 
διαμελίζονται πέφτοντας στους έλικες της ανεμογεννήτριας με αποτέλεσμα πληθυσμοί  
να απειλούνται ενώ πολλοί από αυτούς, όπως ερευνητές διατείνονται, χάνουν τον 
προσανατολισμό τους λόγω αέριων ρευμάτων που δημιουργούν. Τέλος ο χρόνος 
ζωής μια ανεμογεννήτριας είναι 20 με 25 χρόνια ενώ μετά το πέρας της λειτουργίας 
τους καταλήγουν ως άχρηστα σκουπίδια στις κορυφές βουνών ή στις θάλασσες. 
Ενώ ταυτόχρονα τα φωτοβολταϊκά τα οποία εμφανίζονται ως μια δελεαστική πηγή 
για την παραγωγή ενέργειας για να παραχθούν χρειάζεται ένας σημαντικός αριθμός 
σπάνιων μεταλλευμάτων. Έτσι καινούργιες εξορυκτικές διαδικασίες δημιουργούνται 
σε καινούριες περιοχές πρότερα μη εκμεταλλευόμενες.  

Η κυριαρχία χρησιμοποιεί πολλές φορές την οικολογική καταστροφή και την 
κλιματική αλλαγή για να πλασάρει έναν νέο τύπου καταναλωτισμό με προϊόντα που 
παράγονται με “καθαρούς” τρόπους. Ταυτόχρονα για να συνεχιστεί η υπερκατανάλωση 
και η εκ νέου παραγωγή “φιλικότερων” προς το περιβάλλον προϊόντων χρησιμοποιείται 
ως λύση η διαδικασία της ανακύκλωσης τον τόνων σκουπιδιών που δημιουργούνται. 
Τα εργοστάσια ανακύκλωσης χρησιμοποιούν τοξικές ουσίες που είναι επιβαρυντικές 
για το έδαφος ενώ πολλά από τα υλικά που πηγαίνουν για ανακύκλωση εν τέλει 
δεν ανακυκλώνονται αλλά πετιούνται με αποτέλεσμα τεράστια βουνά σκουπιδιών 
να δημιουργούνται. Η ανακύκλωση έρχεται να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο 
διαχείρισης των σκουπιδιών χωρίς να το πετυχαίνει αυτό και παράλληλα αποτελεί ένα 
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ακόμη πεδίο επένδυσης του κεφαλαίου ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην μόλυνση της 
φύσης και στον καθησυχασμό του λεγόμενου εναλλακτικού καταναλωτικού κοινού.  

  
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως η “πράσινη”, αυτήν τη φορά, ανάπτυξη, δεν εμφανίζεται 

για να αποτρέψει την καταστροφή του φυσικού κόσμου από την κυριαρχία αλλά 
αντίθετα, με εντατικούς ρυθμούς και με καινούργιες τεχνολογικές μεθόδους συνεχίζει 
την επιβολή του κράτους και του κεφαλαίου στα ανθρώπινα και μη όντα, στην φύση 
συνολικά... 

Ο ρόλος του τεχνοεπιστημονικού συστήματος και η ανατροπή του

Το ενεργειακό ζήτημα όμως, δεν χαρακτηρίζεται μόνο από μια βιοπολιτική 
που στοχεύει στην πλήρη εξάρτηση  της καθημερινής ζωής, μια ανταγωνιστική 
γεωπολιτική και ένα πλήθος ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών. Πληθώρα 
αριθμών και τεχνολογιών λειτουργούν υποστηρικτικά και αποτελούν το μέσο με 
το οποίο η ενέργεια μπορεί να πάρει μορφή, να χρησιμοποιηθεί, να καταναλωθεί.

Πιο αναλυτικά, η τεχνολογία εξελίσσεται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο με σαφείς 
στοχεύσεις. Αναπαράγει το πλαίσιο αυτό, καθώς η μορφής της, οι δυνατότητες της και 
οι σκοποί της καθορίζονται από αυτό. Με άλλα λόγια, οι τεχνολογίες της κάθε εποχής 
αντανακλούν τα κυρίαρχα συστήματα μέσα από τα οποία αναδύθηκαν. Συγκεκριμένα, 
η επιταχυνόμενη αλληλουχία των τεχνολογικών κυμάτων της ιστορίας υποστηρίχθηκε 
από ισχυρά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Η κυριαρχία χρησιμοποίησε την 
τεχνολογία μέσα στο ιστορικό συνεχές για να καθυποτάξει, να ελέγξει, να καταστείλει 
και να αναπαραχθεί η ίδια μέσα από αυτή. Μέσα από την κυρίαρχη ρητορική 
“επίτευξης της ασφάλειας και της νομιμότητας”, η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο κοινωνικού ελέγχου. Τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης με κάμερες, 
οι βιομετρικές τεχνολογίες αναγνώρισης, η ηλεκτρονική επιτήρηση αποτελούν ένα 
κομμάτι μόνο του οπλοστασίου της κυριαρχίας, το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται.

 
Ένα σημείο που εξέχει σημασίας, αποτελεί το γεγονός της ύπαρξης προβλέψιμων 

κοινωνικών συνεπειών στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Στρατηγικοί 
σχεδιασμοί με πολιτική σκοπιμότητα επιθυμούν συγκεκριμένα αποτελέσματα 
τα οποία επιτυγχάνονται μέσα από τις επιμέρους τεχνικές διευθετήσεις. Όταν ο 
νομάρχης Οσμάν αναπλάθει το Παρίσι της δεκαετίας του 1850, γκρεμίζοντας χιλιάδες 
κατοικίες και δημιουργώντας στη θέση τους ευρύχωρες λεωφόρους, η πρόθεση της 
καταστολής πιθανών μελλοντικών εξεγέρσεων είναι προφανής. Άλλο παράδειγμα 
αποτελεί η απεργία των εργατών στο Σικάγο, το Μάιο του 1886, για τη διεκδίκηση 
του οκτάωρου και καλύτερων συνθηκών εργασίας, η οποία κατέληξε σε αιματοχυσία 
λίγες μέρες αργότερα, με την επέμβαση της αστυνομίας και των μπράβων της 
εργοδοσίας. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα χύτευσης σιδήρου με πεπιεσμένο 
αέρα ώστε να διασπάσουν τα σωματεία των εργατών, καθιστώντας ξεκάθαρο πως η 
τεχνολογική αναβάθμιση των κατασταλτικών δυνάμεων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
κατάληξη της εξέγερσης αλλά και στη μετέπειτα αναβάθμιση των μέσων καταστολής.
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Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό πως εξαιτίας των κοινωνικών ταξικών 
ανισοτήτων και της ύπαρξης εξουσίας, η ίδια η διαδικασία της τεχνικής ανάπτυξης είναι 
απόλυτα στρατευμένη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ώστε εκ φύσεως επιφέρει 
αποτελέσματα που ευνοούν συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα. Ο αστικός έλεγχος 
της τεχνολογίας ενισχύει την κατεστημένη οργάνωση της κοινωνίας και της καθημερινής 
ζωής. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως η τεχνολογία και οι «πλουτοπαραγωγικές πηγές της 
αφθονίας» προμηθεύουν τα μέσα για την αφομοίωση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας 
εντός του καπιταλισμού, εντός άρα, στο κατεστημένο σύστημα ιεραρχίας και κυριαρχίας.
Υποστηρικτικά, λειτουργεί και η ανάπτυξη μιας υπερεξειδικευμένης τεχνολογίας, η οποία 
καθιστά μόνο μια προνομιούχα επιστημονική ελίτ ικανή και υπεύθυνη για το σχεδιασμό 
και την παραγωγή της. Οι σχέσεις που συνδέουν την τεχνολογία με την επιστήμη και την 
κερδοφορία είναι κάθε άλλο παρά ουδέτερες. Η κυριαρχία θωρακίζει την κατάσταση που 
θέλει την τεχνο-επιστήμη να αποτελεί προϊόν της διανοητικής δραστηριότητας κάποιων 
λίγων ιδιοφυών ατόμων και να πραγματώνεται στα απρόσβλητα από τον κοινωνικό και 
πολιτικό επικαθορισμό εργαστήρια αυτών των ειδικών. Ένας μανδύας ουδετερότητας 
που καλύπτει τη θέση της τεχνοεπιστήμης μέσα στο ιστορικό συνεχές. Αλλά η 
τεχνοεπιστήμη δεν είναι υπεριστορική ούτε εξωκοινωνική. Η κοινωνική διαδικασία 
αλληλοενίσχυσης της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογικής εφευρετικότητας και 
του εταιρικού κέρδους μπολιάζει πρότυπα στις ανθρώπινες συνειδήσεις, πρότυπα 
που φέρουν το σημάδι της πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας. Αυτά τα βαθιά 
εμπεδωμένα κοινωνικά πρότυπα συγκεντρωτικής οργάνωσης, που διακατέχονται 
από ιεραρχία και κυριαρχία, «προοδευτικά» εξαλείφουν ποικίλες ανθρώπινες 
δραστηριότητες που βρίσκονται σε ασυμβατότητα ή σύγκρουση με αυτό το μοντέλο.

Και, καθώς οι τεχνολογίες κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται, ταυτόχρονα 
πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
και στους κοινωνικούς θεσμούς. Η ίδια η χρήση των διαφόρων τεχνολογιών δημιουργεί 
πρότυπα συμπεριφοράς, γιατί εάν αυτή δεν αλλάξει, το τεχνολογικό κατασκεύασμα 
απλώς δεν θα δουλέψει. Για παράδειγμα, ύστερα από την ανακάλυψη του τηλεφώνου 
οι ελεύθεροι χώροι έπαψαν να αποτελούν τόπους συναντήσεων, με αποτέλεσμα τη 
μειωμένη χρήση τους από τη μία και διαμεσολαβημένες ανθρώπινες σχέσεις από την 
άλλη. Η τεχνολογία πλέον διαμεσολαβεί σε πολλά επίπεδα την ανθρώπινη ύπαρξη. Κι οι 
ανθρώπινοι σκοποί μετασχηματίζονται ριζικά καθώς προσαρμόζονται στα τεχνικά μέσα. 
Είναι φανερό, λοιπόν, πως οι τεχνολογίες εκφράζουν και αναπαράγουν συγκεκριμένα 
πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης και αλληλεπίδρασης σε επίπεδο κουλτούρας. 

Συγχρόνως, αρκετές τεχνολογίες περιέχουν εγγενείς πολιτικές ποιότητες διαμέσου 
των οποίων ενθαρρύνονται συγκεκριμένες μορφές κοινωνικών σχέσεων. Πιο 
αναλυτικά, κάποιες τεχνολογίες προωθούν την ιεραρχία, και την εξουσία γενικότερα, 
από τη στιγμή που η αποτελεσματική λειτουργία τους προϋποθέτει τη συγκεντρωτική 
οργάνωση και την ιεραρχική διαχείριση. Λόγου χάρη, ένα πυρηνικό όπλο απαιτεί την 
ενσωμάτωση μιας αυστηρά ιεραρχικής αλληλουχίας εντολών, ώστε να μπορεί να ρυθμίζει 
οποιαδήποτε συνθήκη κληθεί να αντιμετωπίσει. Από ένα δίκτυο σιδηροδρόμων μέχρι 
την εξόρυξη ενός ορυκτού, με το γιγαντισμό που εκφράζει τις δραστηριότητες αυτές 
και το ληστρικό κεφάλαιο να χαρακτηρίζει κάθε σχέση, είναι έκδηλο πως η παραγωγή, η 
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λειτουργία και η συντήρηση τέτοιων κατασκευασμάτων ως απόρροιες της ορθολογικής 
ρύθμισης των κοινωνικο- τεχνικών συστημάτων, αναπαράγουν μορφές της  εξουσίας.

Η απελευθερωμένη κοινωνία δεν είναι ζήτημα μιας απλής διαρρύθμισης τάξης 
πραγμάτων αλλά μιας ριζικής ανατροπής της τεχνολογίας, της κοινωνικής οργάνωσης 
και της καθημερινής ζωής. Όπως παραπλανητικά παρουσιάζονται από την κυριαρχία, 
χρόνια τώρα, ως συνώνυμα η ιεραρχία με την οργάνωση, ο συγκεντρωτισμός με το 
σχεδιασμό, έτσι, πλαισιώνεται με μια νεωτερίστικη δήθεν φιλο-οικολογική ρητορική 
κάθε σχέδιο που μοναδικός του στόχος είναι η διαρρύθμιση των κατεστημένων 
αντιλήψεων, τεχνικών και συνεπειών του υπάρχοντος συστήματος. Συγκεκριμένα, ο 
τομέας της “πράσινης” τεχνολογίας είναι προϊόν αυτών των συνθηκών και ιδιαίτερα 
του διαχρονικού μεγαλεπήβολου σχεδίου να τιθασευτούν ο ήλιος και οι άνεμοι.

Η βιομηχανική επανάσταση αναβάθμισε τα ενεργειακά πρότυπα (η ενέργεια του 
αέρα και του νερού, ξύλα, τύρφη, κάρβουνα κτλ) που χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος μέχρι 
τότε, αντικαθιστώντας τα με ένα σύστημα μοναδικής ενέργειας(άνθρακα) αρχικά, και 
ύστερα με ένα δυαδικής(άνθρακας- πετρέλαιο). Η γη διαιρέθηκε σε ζώνες χρήσιμες για 
την παραγωγή, με πολλές από αυτές να γίνονται περιοχές ορυχείων, αφιερωμένες στην 
εξόρυξη μιας πλουτοπαραγωγικής πηγής, ενώ, άλλες έγιναν βιομηχανικές περιοχές για 
την παραγωγή εμπορευμάτων. Είναι περιττό να αναλυθούν οι καταστροφικές συνέπειες 
που είχε αυτός ο λειτουργικός διαχωρισμός στην ανθρώπινη ζωή και το φυσικό κόσμο.

Η χρήση ενός συνδυασμένου συστήματος επινοήσεων, που θα βασίζεται στην 
ενέργεια του αέρα, του νερού και του ήλιου, σαν ένα οργανικό ενεργειακό πρότυπο, θα 
μπορούσε να καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες των αποκεντρωμένων κοινοτήτων.

Κάθε τόπος που θα χρησιμοποιούσε αυτό το ενεργειακό πρότυπο ανάλογα με 
τις γεωγραφικές και κλιματικές του ιδιαιτερότητες, θα έπρεπε να κάνει χρήση των 
τοπικών πρώτων υλών και των ενεργειακών πηγών. Με άλλα λόγια, διατηρώντας 
ποικιλία στη χρήση των ενεργειακών πηγών, οργανώνοντάς τες σύμφωνα με 
τις ανάγκες των οικοσυστημάτων, θα μπορούσαν να συνδυαστούν σε έναν 
συγκεκριμένο τόπο για την κάλυψη των αναγκών της κοινότητας που κατοικεί εκεί. 
Συνδυάζοντας την ενέργεια του ήλιου, του αέρα, του νερού, με την προϋπόθεση 
μιας πλατειάς ανατροπής και αποκέντρωσης της υπάρχουσας κοινωνίας, ένας 
νέος τύπος κοινότητας ξεπηδά, μακριά από το συγκεντρωτισμό της μεγαλούπολης.

Αλλά, χωρίς μια απελευθερωτική αντίληψη που να ενσωματώνει την ποικιλία και 
την ισορροπία που χρειάζεται ένα οικοσύστημα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν θα 
ήταν παρά ένα υποκατάστατο του κάρβουνου, του πετρελαίου ή του ουράνιου, και όχι η 
αφετηρία ενός ριζικού μετασχηματισμού της σχέσης των ανθρώπων μεταξύ τους και με 
τη φύση. Υπό το πρίσμα μια τέτοιας αντίληψης, ο ήλιος, ο άνεμος και πιθανότατα κι άλλα 
φυσικά στοιχεία θα έμπαιναν στη ζωή μας επανανοηματοδοτημένα. Δε θα τα θεωρούσαμε 
πια σαν απλούς φυσικούς πόρους, σαν δυνάμεις που πρέπει να τιθασεύσουμε και να 
εκμεταλλευτούμε, αλλά σαν κομμάτια του φυσικού κόσμου που αποτελούμε μέρος του.
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Η διάχυση της γνώσης για τους τρόπους άντλησης ενέργειας, σχετίζεται άμεσα με 
την κλίμακα και την οργανωτική δομή μιας κοινότητας. Η ανθρώπινη κλίμακα, μακριά 
από το γιγαντισμό των μητροπόλεων, προωθεί τη δομή της ίδιας της κοινότητας και 
αναφέρεται σε ένα μέγεθος το οποίο καθιστά δυνατή την ανάπτυξη οριζόντιων σχέσεων 
μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας, καθώς επίσης, κάθε μέλος της μπορεί να 
επηρεάσει την κατεύθυνσή της. Μια τέτοια κλίμακα καθιστά τη γνώση άμεσα κατανοητή 
σε όλους και προσφέρει τη δυνατότητα για κατασκευές πιο ευέλικτες και ευμετάβλητες.
Άλλωστε, ο βαθμός επαγγελματικής υπερειδίκευσης είναι αυτός που οδηγεί 
στον έλεγχο της κοινωνίας από τους ειδικούς. Η επαγγελματική και τεχνική 
εξειδίκευση εμποδίζει την απελευθέρωση της κοινωνίας από το τυποποιημένο, το 
προγραμματισμένο. Εμποδίζει την απελευθέρωση των ατόμων από μια μηχανιστική 
μονομερή αντίληψη για τον κόσμο. Εμποδίζει την απελευθέρωση από την 
εξάρτηση των ζωών μας από τους ειδικούς. Η κυκλική εναλλαγή των καθημερινών 
δραστηριοτήτων θα δημιουργήσει νέες διαστάσεις στην αυτοανάπτυξη του 
ατόμου, με μια κατεύθυνση σεβασμού των προσωπικών προτιμήσεων του καθένα.

Οι  αναρχικές κοινότητες ως αποκεντρωμένες, όχι μόνο θα δημιουργήσουν μια διαρκή 
βάση για την εναρμόνιση του ανθρώπου με τη φύση, αλλά επίσης θα προσθέσουν 
νέες διαστάσεις στην ισότητα των ανθρώπων. Σε αυτές τα άτομα θα συνυπάρχουν, 
απελευθερωμένα από την ευνουχιστική ρουτίνα των καταπιέσεων, από τα βάρη του 
μόχθου και των επίπλαστων αναγκών, απ’τα δεσμά της εξουσίας και του εξαναγκασμού. 
Θα είναι σε θέση πια να πραγματώσουν την πολύπλευρη δημιουργικότητά τους, τόσο 
σαν κομμάτια μιας ανθρώπινης κοινότητας, όσο και σαν κομμάτια του φυσικού κόσμου.
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Η αναπαραγωγή αντιλήψεων και 
πρακτικών της κυριαρχίας εντός των 
κινημάτων και το ξεπέρασμά τους



Ο θεσμός της εργασίας: ο ρόλος της στην περίπτωση των Σκουριών και
η αποδόμησή της

Με αφορμή την εξορυκτική διαδικασία στις Σκουριές και τη μετέπειτα παύση 
των εργασιών σε περίπτωση νίκης του κινήματος που τάσσεται κατά της εξόρυξης, 
ιδιαίτερη θέση στην κυρίαρχη προπαγάνδα που τάσσετε υπέρ της, έχει η επίκληση 
στις θέσεις εργασίας των μεταλλωρύχων.Όπως έχει αναλυθεί και παραπάνω, ο ρόλος 
των εργαζομένων των μεταλλείων ως εμπροσθοφυλακή της “Ελληνικός Χρυσός” στη 
στρατηγική εναντίον του κινήματος, είναι καθοριστικός.

Από τη μία, η τοποθέτηση τους σε πρωταγωνιστική θέση στην υπεράσπιση των 
συμφερόντων της εταιρείας, με προκάλυμμα τη συνδικαλιστική διαμαρτυρία, έχει 
εκφραστεί με έμπρακτο τρόπο.

Η ανάλυση μας ως προς αυτή τη συνθήκη, δεν μπορεί να εξαντλείται στο γεγονός ότι 
οι μεταλλωρύχοι από τη μεριά τους λειτουργούν ως δεκανίκι της εταιρείας προωθώντας 
και υπερασπίζοντας τα συμφέροντά της. Μια αποκλειστικά εργατίστικη προσέγγιση 
του ζητήματος, που θέλει τον εργάτη εξ ορισμού δίπλα στους αγωνιστές, ανεξαρτήτως 
του περιεχομένου και του διακυβεύματος του αγώνα, θα μπορούσε να περιοριστεί σε 
μια ρητορική περί “προδοσίας της τάξης τους”. Είναι ελλιπής όμως, διότι παραβλέπει 
εγγενή στοιχεία των σύγχρονων κοινωνιών, που χαρακτηρίζονται από αντιλήψεις 
επιβεβλημένες από την εξουσία, βαθιά όμως ριζωμένες στο κοινωνικό σύνολο, και στις 
τάξεις των καταπιεσμένων, ανεξαρτήτως δηλαδή πολλές φορές της ταξικής προέλευσης 
του καθενός και της καθεμιάς.

Φυσικά και ο ρόλος που έχουν λάβει οι μεταλλωρύχοι, τους καθιστά δίκαια απτό 
παράδειγμα κοινωνικής ομάδας υποδουλωμένης, κυριευμένης από τον ατομισμό 
και την ιδιώτευση. Καταντούν ως εργάτες ρουφιάνοι των αφεντικών τους στο βωμό 
του ατομικού συμφέροντος · υπερασπιστές ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος και 
εκτελεστές παρακρατικών μεθοδεύσεων που αντιτάσσονται σε ένα κοινωνικό κίνημα 
αντίστασης στη νεοφιλελεύθερη θανατοπολιτική.

Από την άλλη, το κοινωνικό έρεισμα που επιχειρείται να αποκτήσει η υπέρ των 
μεταλλείων προπαγάνδα και σε μεγάλο βαθμό το έχει επιτύχει, βασίζεται στην ηθική 
της εργασίας, βασική αξία της κοινωνικής συνείδησης και παράδοσης. Ο ρόλος αυτής 
της αντίληψης μπορεί να μην έχει αναλυθεί από το κίνημα αντίστασης στην εξόρυξη 
μέχρι σήμερα, ωστόσο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία της κυρίαρχης προπαγάνδας, 
είναι καθοριστικός και γι αυτό θα επιχειρήσουμε να αγγίξουμε κάποια σημεία σχετικά.

Η ανάλυση για το ρόλο της μισθωτής εργασίας δεν μπορεί παρά να αναγιγνώσκεται 
συναρτήσει των κοινωνικών συνθηκών που υφίστανται. Αλλά απαιτείται παράλληλα 
και η σύνδεση της κάθε εποχής με το παρελθόν της, ώστε να αντιληφθούμε σε βάθος 
την αλλοτρίωση και υποτέλεια που έχει επιφέρει μέσα στα χρόνια η εργασία και κατ’ 
επέκταση η ιδιοκτησία και η κατανάλωση ως θεσμοί.
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Η σύγχρονη λοιπόν εποχή, στον δυτικό κατά βάση κόσμο, χαρακτηρίζεται από την 
ακραία αστικοποίηση, την καταναλωτική μανία των ανθρώπων και την εξάρτησή 
τους από ένα πλήθος επίπλαστων αναγκών, τις ιεραρχικές σχέσεις και δομές σε κάθε 
σχεδόν κοινωνικό χώρο, και τη διαμεσολάβηση όλων των κοινωνικών λειτουργιών 
από την οικονομία και την ιδιοκτησία. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών 
των χαρακτηριστικών, έχει παίξει η βιομηχανική επανάσταση, η απαρχή δηλαδή των 
καπιταλιστικά οργανωμένων κοινωνιών, που καθόρισε τον γεωγραφικό καταμερισμό 
των πληθυσμών, με τους εργάτες να συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα για να 
βρίσκονται κοντά στις βιομηχανίες.

Οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, η φτώχεια και η ακραία εκμετάλλευση των 
βιομηχανικών εργατών και των λοιπών νέου τύπου δούλων από τα αφεντικά, η πλήρης 
εξάρτηση της ζωής και των βασικών αναγκών από την εργασία και το εμπόριο λόγω 
της απομάκρυνσης από την ύπαιθρο και την άμεση πρόσβαση στην καλλιέργεια και την 
τροφή, ο θάνατος που θέριζε στα εργασιακά κάτεργα, συνάντησαν μπροστά τους ανά 
τον κόσμο έντονες αντιστάσεις, με εξεγέρσεις εργατών, αιτηματικές διεκδικήσεις και 
κοινωνική ανυπακοή (χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εξέγερσης των εργατών 
του Σικάγο το 1886).

Το κεφάλαιο όμως, προκειμένου να συνεχίσει να αναπαράγεται με τη  μικρότερη 
δυνατή κοινωνική δυσαρέσκεια, υποχωρώντας εν μέρει σε ζητήματα που προκαλούσαν 
τη συνδικαλιστική δραστηριοποίηση, φρόντισε να ορίσει εκ νέου τους όρους της 
εκμετάλλευσης των από τα κάτω. Η καθιέρωση του οχταώρου και των εβδομαδιαίων 
αργιών ως κεκτημένα αιματοβαμμένων εργατικών αγώνων, ήρθαν μαζί με την 
περαιτέρω εξειδίκευση των εργατών και τον καταμερισμό των καθηκόντων τους 
σύμφωνα πάντα με τους ρυθμούς των μηχανών. Ο καταμερισμός δεν αφορούσε μόνο 
τη συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και τη ζωή των εργατών στην 
ολότητά της. Η πενθήμερη εργασία, το οριοθετημένο καθημερινό ωράριο, η μετακίνηση 
προς και από τη δουλειά, η επαναληψιμότητα των καθηκόντων, μηχανοποίησαν  την 
καθημερινότητα και την τεμάχισαν.

Το μπόλιασμα της κοινωνικής συνείδησης από την οικονομική κυριαρχία με ιδεολογίες 
και όνειρα, με τον ανταγωνισμό και την υπόσχεση των ευκαιριών απέναντι στον πλούτο, 
σε συνδυασμό με το φόβητρο της πείνας σε περίπτωση απόλυσης ή ανεργίας, άρχισαν 
να γίνονται ισχυρός παράγοντας αφοσίωσης στο επάγγελμα. Το πρώην ανειδίκευτο 
εργατικό δυναμικό διαιρέθηκε σε εξειδικευμένους τομείς κλιμακούμενου κοινωνικού 
κύρους και ο ανταγωνισμός και το ατομικό συμφέρον άρχισαν να αλλοιώνουν τη 
συλλογική συνείδηση και στάση. 

Η προσπάθεια του περαιτέρω εξωραϊσμού της μισθωτής εκμετάλλευσης, ήρθε μέσα 
από το μεταβιομηχανικό κοινωνικό μοντέλο. Η κατά βάθος κοινά μισητή καταμερισμένη 
εργασία στις εργοστασιακές μονάδες και η απεχθής βαριά βιομηχανική χειρωνακτική 
εργασία,  συνεχίστηκε παράλληλα με την εμφάνιση νέων επαγγελματικών κλάδων 
και τη διεύρυνση κάποιων πρότερα απρόσιτων. Κλάδοι που αποτέλεσαν αυτό που 
ονομάζουμε “πνευματική εργασία”, είτε αυτή αφορά δουλειά γραφείου και την παροχή 
υπηρεσιών, είτε κάποιον επιστημονικό τομέα. Οι μισθωτοί σ’ αυτούς τους τομείς δε 
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λέγονταν πια εργάτες, αλλά εργαζόμενοι. Η φαινομενική άμβλυνση της εκμετάλλευσης 
περνούσε μέσα από το στοίχημα την ατομικής ταξικής ανέλιξης·  μέσα από κοινωνικά 
φαντασιακά ανωτερότητας της “πνευματικής” έναντι της “χειρωνακτικής” εργασίας και 
το κοινωνικό στάτους· μέσα από την ακαδημαϊκή επιμόρφωση και τη διαρκή διεύρυνση 
της τεχνοκρατικής και επιστημονικής ελίτ· μέσα από το μάρκετινγκ και την παροχή 
υπηρεσιών κάθε είδους. Καταστάσεις εν τέλει που διαίρεσαν περαιτέρω τους από 
τα κάτω και μέσω αυτής της νέου τύπου οικονομίας, επέφεραν όλο και περισσότερο 
κέρδος στην καπιταλιστική μηχανή.

Φτάνοντας λοιπόν στο σήμερα, ο ρόλος της μισθωτής σκλαβιάς στη ζωή των 
ανθρώπων εξωραΐστηκε σταδιακά, και πέρα από το ρόλο της ως το βασικό μέσο για 
την επιβίωσή τους μέσα στον καπιταλισμό, εδραιώθηκε στις συνειδήσεις, ως ο τρόπος 
επίτευξης της πολυπόθητης υλικής πληρότητας. Έτσι, παρά την ξεκάθαρη εκβιαστική 
και αλλοτριωτική της φύση στο σήμερα, ανακυρήχθηκε σε αναφαίρετο δικαίωμα των 
ανθρώπων, σε ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Το οποίο όμως, στα πλαίσια της καπιταλιστικής 
κοινωνίας, δεν μπορεί παρά να προκύπτει βάσει των σύγχρονων υλικών αναγκών, που 
είναι διαμορφωμένες κατά βάση από το κράτος και το κεφάλαιο και τις καπιταλιστικές 
αξίες.

Τα βαθύτερα ωστόσο χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης παρέμειναν σταθερά στον 
πυρήνα της “επαγγελματικής απασχόλησης”. Τι κι αν η σκλαβιά ονομάστηκε εργασία 
και το αφεντικό ονομάστηκε εργοδότης, η εξάντληση και το τσάκισμα της ζωντάνιας, 
της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των ανθρώπων από τη ρουτίνα του 
κάτεργου, του γραφείου, της μαζικής υπαίθριας παραγωγής, του εμπορικού κέντρου, 
του εργοστασίου,  παραμένουν σταθερές. Όπως και ο απαράβατος νόμος της αγοράς. Το 
κεφάλαιο συσσωρεύει κέρδη, στις πλάτες εκείνων που παράγουν, αντλώντας υπεραξία 
από την με ψίχουλα πληρωμένη εργασία τους.
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Επιστρέφοντας λοιπόν στην περίπτωση της Χαλκιδικής, το κύριο δίπολο, σύμφωνα 
με την κυρίαρχη αφήγηση, πάντα, που έχει αναδυθεί μέσα από την όλη ιστορία με την 
εξόρυξη στις Σκουριές, αποτελεί αδιαμφισβήτητα αυτό της προστασίας της φύσης από 
τη μία, και της υπεράσπισης της εργασίας από την άλλη, όχι απλά ως θέσεις εργασίας 
κάποιων στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, αλλά ευρύτερα ως δικαίωμα αναφαίρετο.

 Ωστόσο είναι ένα δίπολο στρεβλό και παραπλανητικό, που εγκλωβίζει σαφώς τη 
σκέψη στα πλαίσια της σύγχρονης πραγματικότητας που είναι διαμορφωμένη βάσει 
εξουσιαστικών προτύπων, μοντέλων και σχέσεων. Από τη μία διότι βάσει και όλων των 
παραπάνω, η εργασία, όπως και η κατανάλωση στο σήμερα, αποτελεί την χειροπιαστή 
αγκίστρωση των ανθρώπων στην οικονομία και είναι η έκφραση και η επιβεβαίωση 
του ωμού εκβιασμού της επιβίωσης μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία. Αναπαράγει 
εντέλει τις κοινωνικές ανισότητες, την φτώχεια και τη δυστυχία των ανθρώπων, ενώ 
ταυτόχρονα αλλοτριώνει και παθητικοποιεί όλους αυτούς που την αποδέχονται ως μια 
φυσική διαδικασία. 

Από την άλλη το δίπολο αυτό βασίζεται στην αντίληψη που διαχωρίζει τον άνθρωπο 
από τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο, και κατ’ επέκταση τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
όπως την εργασία,  που αντιμετωπίζεται ως διαχρονική πανανθρώπινη αξία, τις 
θέτει εξ ορισμού σε δυσαρμονία με τη φύση. Προφανώς και το βιομηχανικό σύστημα 
παραγωγής βρίσκεται σε πλήρη ασυμβατότητα τόσο με την ελευθερία των ανθρώπων 
και την ουσιαστική έκφραση της δημιουργικότητάς τους, όσο και με την ισορροπία των 
οικοσυστημάτων ανά τον κόσμο. Γι αυτό και το ζήτημα πρέπει να τίθεται συνολικότερα, 
ως ανοιχτό στοίχημα για τους αγωνιζόμενους από τη μία η εργασία να πάψει να 
αποτελεί έναν καταναγκασμό που αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες και την 
ιεραρχία και από την άλλη, το πώς η εργασία των ανθρώπων δεν θα τίθεται εις βάρος 
των υπόλοιπων ζώων και την φύσης συνολικότερα. Το πώς δηλαδή η απελευθέρωση 
των ανθρώπων από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς θα προωθηθεί μαζί με την παύση 
της επικυριαρχίας τους στο φυσικό κόσμο.

«Η εργασία δεν είναι παρά ο πατέρας του πλούτου – η φύση είναι η μητέρα» Κ.Μαρξ

Το ζήτημα δεν είναι αν το σύγχρονο σύστημα παραγωγής θα βρίσκεται υπό 
κεφαλαιοκρατικό έλεγχο, ή υπό εργατικό. Είναι η ίδια του η δομή που πρέπει να ανατραπεί 
συνολικά. Το βιομηχανικό σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκμεταλλευτική 
μορφή εργασίας, αναπαράγει και είναι δομημένο πάνω στην επεκτατική παραγωγή εις 
βάρος της φύσης. Η μαρξιστική θεώρηση, αντιμετωπίζει τη φύση και τα στοιχεία που 
τη συναποτελούν ως υλικά προς κατανάλωση και τιθάσευση, εξού και στόχος είναι, 
σύμφωνα με τους μαρξιστές, η ανατροπή των συνθηκών εργασίας, μισθοδοσίας και 
ιδιοκτησίας. Το ζήτημα όμως έγκειται στην ίδια τη δομή και τη μορφή, όχι μόνο του 
ιδιοκτησιακού- οικονομικού καθεστώτος παραγωγής, αλλά όλου του παραγωγικού 
συστήματος, από τις σχέσεις εκμετάλλευσης ως τις ίδιες τις εγκαταστάσεις, από την 
κλίμακα και τα μεγέθη ως τα ίδια τα εφαρμοζόμενα συστήματα.

 “Η εργασία λοιπόν ως μέσο κάλυψης των βασικών αναγκών και συντήρησης των 
δομών σε μια μετεπαναστατική συλλογικοποίηση, δε θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο 
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από την αυτόβουλη προσφορά της δημιουργικής δραστηριότητας του ατόμου προς 
όφελος της συλλογικότητας (αυτονόητα και προς το συμφέρον του ατόμου ως κομμάτι 
της συλλογικότητας). Χωρίς ανταλλακτική αξία και όχι ως εξαγοράσιμο προϊόν, αλλά 
ισότιμα κατανεμημένη ανάλογα με τις δυνατότητες και την επιθυμία του καθενός. Η 
παραπάνω συνθήκη δε θα μπορούσε να ισχύει ως νόμος ή ως καθεστώς της κοινότητας, 
αλλά ως κομμάτι της συνείδησης των ατόμων που την απαρτίζουν.

Η αποδόμηση του θεσμού της εργασίας και το ξεπέρασμά της, όχι μόνο θα 
απελευθερώσει το χρόνο του ανθρώπου και θα επαναφέρει τη χαμένη του 
δημιουργικότητα, αλλά θα συνεισφέρει έμπρακτα στην κατάργηση των ιεραρχικών και 
εκμεταλλευτικών λογικών που διέπουν το ισχυρό εξουσιαστικό πλέγμα της αστικής 
κοινωνίας. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, ο άνθρωπος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους 
όρους παραγωγής-εκμετάλλευσης, θα κατανοήσει βαθύτερα τις ανάγκες του και θα 
έχει πλήρη έλεγχο αυτών, όπως επίσης θα αντιληφθεί και ένα κομμάτι της ατομικής του 
ταυτότητας που συνθέτουν οι επιλογές αυτές.”       
 

από την μπροσούρα με τίτλο “Η διατροφή υπό το πρίσμα του απελευθερωτικού 
προτάγματος”



Ενάντια στις εξουσιαστικές λογικές που σπέρνει η κυριαρχία: απο την
αποδόμηση του ανθρωποκεντρισμού έως την εξάλειψη της ιδιοκτησίας 

Η εκμετάλλευση της φύσης δεν αρχίζει και τελειώνει με μια εξόρυξη. Είναι πάγια 
συνθήκη του επεκτατικού πολιτισμού που έχει κυριαρχήσει στο σήμερα και κατ’ 
επέκταση βασική αρχή κάθε δομής οργάνωσης των “πολιτισμένων ανθρώπων”. Είναι 
η συνθήκη που γαλουχεί τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τον πλανήτη γη ως απλά 
έναν βράχο προς κατάκτηση. Που τους μαθαίνει να διαιρούν την επιφάνειά του σε 
οικόπεδα, αποκλειστικής ανθρώπινης ιδιοκτησίας, και να αντιμετωπίζουν ό,τι άλλο, 
έμψυχο ή άψυχο, ως πόρο προς εκμετάλλευση.

Στην περίπτωση των Σκουριών, μπροστά στην επικείμενη καταστροφή που θα 
επέλθει από τις εξορύξεις χρυσού/χαλκού, κάτοικοι και αλληλέγγυοι εδώ και χρόνια 
αντιστέκονται στις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Όπως σε κάθε  κοινωνικό αγώνα, 
έτσι και στις Σκουριές, η σύσταση του κόσμου που τάσσεται κατά της εξόρυξης, 
ποικίλει, αντίστοιχα και τα κίνητρα αυτής της εναντίωσης. Χωρίς να παραγνωρίζουμε 
τα ουσιαστικά και ειλικρινή κίνητρα αντίστασης που έχει μεγάλο κομμάτι των 
αγωνιζόμενων, θα θέλαμε να σταθούμε σε κάποια σημεία κριτικής που θεωρούμε 
κομβικά.  

Βασική θέση στα περιεχόμενα του αγώνα αυτού κατέχει το πρόταγμα για μια καλή 
ποιότητα ζωής, το οποίο από ένα μέρος των συμμετεχόντων στον αγώνα, τίθεται 
αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους και τα συμφέροντα τους, κατ’ επέκταση 
είναι ανθρωποκεντρικό, και ως τέτοιο είναι σαφώς προβληματικό και μερικό. Όπως 
όλη η πανίδα της περιοχής επιβαρύνεται από τα χημικά , τη ρύπανση εδάφους και 
νερού και τις εκλύσεις δηλητηριωδών αερίων στην ατμόσφαιρα, έτσι και οι άνθρωποι 
των γύρω περιοχών επηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό, που καθίσταται οριακά αδύνατη 
και επικίνδυνη η παραμονή τους στις περιοχές αυτές. Αυτό σαν γεγονός ,καταρρίπτει 
την αυτονομία τους στον αυτοκαθορισμό του τόπου διαβίωσης, καθώς επικαθορίζεται 
και διαμεσολαβείται με τον πιο βίαιο τρόπο από το κράτος και κάθε λογής εταιρία. Η 
αφαίρεση δηλαδή της αυτοδιάθεσης γίνεται με όρους καθοριστικούς για την υγεία και 
τη ζωή τους. Ωστόσο το ανθρώπινο είδος δεν παύει να είναι αυτό που θα λάβει πιο 
ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη. Οι μη ανθρώπινοι πληθυσμοί της 
περιοχής εκδιώκονται βίαια εν γνώσει και με πλήρη αδιαφορία των διαχειριστών της 
επένδυσης και ταυτόχρονα όντας σε δυσχερή θέση να αντεπεξέλθουν στο μέγεθος της 
απειλής, συνθλίβονται από τα μηχανήματα και δηλητηριάζονται από τις ουσίες που 
απελευθερώνονται στο περιβάλλον καθημερινά.

Η ρητορική και η πρακτική που εκδιώκει τους ζωικούς πληθυσμούς από το 
φυσικό τους περιβάλλον προς όφελος της ανάπτυξης, που αποτελεί θεμέλιο λίθο της 
καπιταλιστικής μηχανής, δεν απέχει στην ουσία της από την αντικειμενοποίηση των 
ζώων και την εκμετάλλευσή τους με σκοπό τον πλουτισμό, ή την κάλυψη διατροφικών 
αναγκών μέσω της δολοφονίας. Η κτηνοτροφία και οι μονάδες συγκέντρωσης ζώων με 
σκοπό τη σφαγή τους ή την άντληση παραγώγων από αυτά, είναι μία από τις βασικές 
πτυχές εκμετάλλευσης και κατασπαραγμού της φύσης και των έμβιων όντων.  Άνθρωποι 
που βασίζουν όλη τους τη ζωή πάνω στην εκμετάλλευση και το αίμα των άλλων ζώων, 
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εκ των πραγμάτων δε συμβαδίζουν με ένα κίνημα αντίστασης στη λεηλασία της 
φύσης όπως αυτό των Σκουριών. Είναι μέγιστη αντίφαση, τη στιγμή που αγωνίζεσαι 
ενάντια στην εγκατάσταση μιας μεταλλευτικής εταιρίας μέσα σε ένα αρχέγονο 
δάσος, για λόγους περιβαλλοντικής καταστροφής, να συμπορεύεσαι με εκείνους που 
αναπαράγουν την εκμετάλλευση των ζώων. Είναι το επιστέγασμα της κοντόφθαλμης 
ανθρωποκεντρικής αντίληψης, που έμπρακτα παρεμποδίζει έναν αγώνα σαν κι αυτόν, 
να ριζοσπαστικοποιηθεί και να πολεμήσει για την ελευθερία χωρίς αστερίσκους και 
υποσημειώσεις.

Από την άλλη κυριαρχούν αναφορές στα αρνητικά αποτελέσματα που θα ‘χει η 
εξόρυξη στα υπόλοιπα ζωικά είδη που γίνονται με όρους στατιστικού δείκτη για την 
ενίσχυση της ρητορικής κατά των καταστροφικών επιπτώσεων της επένδυσης. Γι’ 
αυτό δεν είναι και τυχαίο πως οι περισσότερες αναφορές δεν αφορούν την ελεύθερη 
πανίδα αλλά τα αιχμαλωτισμένα ζώα εκτροφής, πληττόμενα αυτά, επηρεάζουν και 
την οικονομία της κτηνοτροφίας. Όμως οι ζωές των ανθρώπινων και μη ζώων, δεν 
αποτελούν διαπραγματευτικό χαρτί ούτε ιδιοκτησία κάποιων, και όλα τα έμβια όντα 
αποτελούν ξεχωριστές οντότητες που απειλείται η αυτοδιάθεση τους και η ίδια τους η 
ζωή, γεγονός για το οποίο οφείλουμε να αγωνιστούμε εξίσου.

Αντίστοιχα, δε θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε τη θέση που έχουν στη διαδικασία 
λεηλασίας της φύσης, οι διάφοροι παράγοντες των τουριστικών επιχειρήσεων, 
που ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής αποτελούν μία πολύ κερδοφόρα 
βιομηχανία και προφανώς, μία ακόμη επεκτατική κίνηση της οικονομίας εις βάρος της 
φύσης.

Συνθήκες όπως αυτή της “αξιοποίησης” του δάσους από τοπικούς παράγοντες με 
γνώμονα το κέρδος, την αντιμετώπιση των ζωικών πληθυσμών ως σώματα παραγωγής 
προϊόντων και το “θεόσταλτο” υπαρξιακό δικαίωμα του ανθρώπου να επικρατεί σε κάθε 
σπιθαμή χώματος δεν μπορούν να μένουν στο απυρόβλητο. Αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι συνολικά του εκμεταλλευτικού οικοδομήματος, άρα και της εξορυκτικής 
διαδικασίας και αδιαμφισβήτητα διαιωνίζουν εξουσιαστικές συνθήκες, που δεν 
αφορούν μόνο το ανθρώπινο είδος.  

Ποιό είναι, λοιπόν, το κίνητρο εκείνων των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν στη 
διάχυτη εκμετάλλευση της φύσης, ώστε να συμμετέχουν στον αγώνα εναντίον της 
εξόρυξης; Η απάντηση είναι η προάσπιση των συμφερόντων τους και της ατομικής 
τους ιδιοκτησίας. Αυτό σα συνθήκη αφορά προφανώς ένα ευρύτερο σύνολο κόσμου, 
που εμπλέκεται στον αγώνα από τη στιγμή που θίγεται ατομικά και η βάση αυτού είναι 
η “ανώτατη αρετή” της ιδιοκτησίας, για την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος θυσιάζει 
τα πάντα. Προφανώς και αναγνωρίζουμε την ουσία στην αντίσταση των ανθρώπων 
εναντίον της βίαιης υφαρπαγής και απειλής των κεκτημένων τους από το κράτος και τα 
αφεντικά, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί, δε σημαίνει αγωνιστική διαδικασία ούτε 
απαραίτητα σημείο ριζοσπαστικοποίησης. Εδώ το ζήτημα δεν είναι η κίνησή μας πάνω 
σε μια αριστερίστικη λογική που μιλά για το βουνό, το δάσος, τα νερά ως “δημόσια 
αγαθά” ή “δημόσια ιδιοκτησία”, κεντροβαρίζοντας τα αιτήματα και τη διαμαρτυρία στο 
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γεγονός ότι η συγκεκριμένη επένδυση αφορά μία ιδιωτική εταιρία. Γιατί εδώ βρίσκεται 
η υποβόσκουσα ή και συνειδητή και εμφανής κάποιες φορές ιδιοκτησιακή αντίληψη 
κατ’ επέκταση και πρακτική, επί του φυσικού κόσμου.

Μια λογική που ενυπάρχει στους κοινωνικούς και τοπικούς αγώνες και είναι εξίσου 
προβληματική είναι η περιχαράκωση τους και η συμμετοχή σε αυτούς για την υπεράσπιση 
αποκλειστικά τοπικών ή προσωπικών συμφερόντων, με βάση τα πλασματικά “όρια 
επιρροής” που τίθενται στο κάθε άτομο από την κυριαρχία. Αυτά τα όρια επιρροής 
αφορούν τη γεωγραφική ή κοινωνική εμβέλεια στην οποία θίγονται τα συμφέροντα 
ενός ατόμου ή συνόλου και καθορίζουν τη θέση τους στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. 
Απαρχή αυτών των περιχαρακώσεων είναι ο διαχωρισμός των πληθυσμών σε χώρες και 
κράτη, η καλλιέργεια της νοοτροπίας του ιδιώτη, του ατομικισμού, και εν συνεχεία σε 
ολοένα και μικρότερης κλίμακας διαιρέσεις τοπικιστικού, οπαδικού και ούτω καθεξής 
χαρακτήρα.

Η καταστροφή της περιοχής λόγω της εξόρυξης είναι αναμφίβολα μια βίαιη 
ανεπανόρθωτη κίνηση ενάντια στον φυσικό κόσμο. Επιθετικές κινήσεις όμως είναι και 
η συνθήκη της σκλαβιάς εξημερωμένων ειδών για την συλλογή ζωικών παραγώγων 
για το προσωπικό συμφέρον, η τουριστική βιομηχανία και οι μονάδες της, οι δομές του 
τεχνοβιομηχανικού συστήματος (π.χ. εργοστάσια), οι οποίες άσχετα με το αν υπάρχουν 
στην περιοχή, η ακτίνα ρύπανσης τους σαφώς και επηρεάζει την Χαλκιδική και όχι 
μόνο, κ.λπ. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις κανονικοποιημένες κοινά αποδεκτές - 
“αόρατες” συνεχείς επιθέσεις που δέχεται ο φυσικός κόσμος και οφείλουν να μπαίνουν 
στο στόχαστρο ριζοσπαστικών κινημάτων που αγωνίζονται ενάντια στης φύσης τη 
λεηλασία για τη γη και την ελευθερία. Όλα αυτά, μπορούν και πρέπει, να πολεμηθούν 
συνολικά και όχι κάποιες συνθήκες, εν γένει εξουσιαστικές και δολοφονικές για τον 
φυσικό κόσμο, να μένουν επιλεκτικά στο απυρόβλητο, όπως έχει διαπιστωθεί να 
συμβαίνει στα πλαίσια του αγώνα ενάντια στα μεταλλεία στις Σκουριές.

Ο εξουσιαστικός πολιτισμός στοχεύει στην ολοκληρωτική διαχείριση και επιβολή 
στις ανθρώπινες και μη ζωές, ενώ το έργο των εξορύξεων ρημάζει και καταστρέφει ένα 
μεγάλο κομμάτι της βιόσφαιρας. Ο αγώνας ενάντια σε αυτή τη συνθήκη οφείλει να δώσει 
μια συνολική απάντηση, για την απελευθέρωση του φυσικού κόσμου στη Χαλκιδική και 
παντού και να καταρρίψει στην πράξη την διαιώνιση των μικροσυμφερόντων και της 
εξουσίας που γεννά ο θεσμός της ιδιοκτησίας, δημόσιας ή ατομικής, ο ανθρωποκεντρισμός 
και ο σπισισμός.
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