
Στθν περιοχι τθσ Χαλκιδικισ θ πολυεκνικι εταιρία Ελλθνικόσ Χρυςόσ, κυγατρικι τθσ Καναδικισ EL 

DORADO GOLD, διαπράττει ζνα από τα μεγαλφτερα τερατουργιματα ενάντια ςτθν φφςθ και τθν 

ακρϊπινθ ηωι ςτο όνομα τθσ κερδοφορίασ των αφεντικϊν. Τα παρκζνα δάςθ του βουνοφ Κάκαβοσ κα 

μετατραποφν ςε ζναν απζραντο <<κρανίου τόπο>>, κακϊσ τα τεράςτια λατομεία που κα 

δθμιουργθκοφν ςτισ Σκουριζσ κα ξερνάνε χθμικά, απόβλθτα, κειοφχα μεταλλεφματα, μολφνοντασ 

ολόκλθρθ τθν Χαλκιδικι. Ο Μπόμπολασ και οι μετοχζσ του κα κανατϊςουν  φφςθ και άνκρωπο, ενϊ οι 

πολυεκνικζσ και τα ντόπια αφεντικά, με ςφμμαχό τουσ το κράτοσ αυτι τθ ςτιγμι μζςω τθσ λθγμζνθσ 

ςυνταγισ τθσ <<ανάπτυξθσ>>, προςπακοφν μάταια να πείςουν τον ντόπιο πλθκυςμό που ξεςθκϊκθκε 

ότι το ζργο κα αποφζρει κζςεισ εργαςίασ και χριμα ςτθν τοπικι και όχι μόνο κοινωνία. Τθν 

<<ανάπτυξι>> τουσ, όμωσ, τθν βιϊνουμε κακθμερινά, όπου και φαίνεται ξεκάκαρα ο ςτόχοσ τουσ: 

εξαθλίωση, σκλαβιά, λεηλασία της φύσης, καταστολή. 

Ο φασίστας Δζνδιας και τα ςφγχρονα τάγματα αςφαλείασ (ντόπιοι ρουφιάνοι, ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, 

Γεωργιάδθδεσ) βάλκθκαν να κυνθγιςουν τον αγωνιηόμενο λαό, που παλεφει για τθν γθ και τθν 

ελευκερία του. Αποκορφφωμα τθσ επιδρομισ των ζμμιςκων ςκυλιϊν τθσ <<δθμοκρατίασ>> ιταν θ 

είςοδοσ και θ επίκεςθ των ΜΑΤ ςτο χωριό τθσ Ιεριςςοφ, θ ρίψθ χθμικϊν ςτισ αυλζσ των ςπιτιϊν, οι 

ςυλλιψεισ κατοίκων και οι ξυλοδαρμοί. Όςο θ τρομοκρατία από πλευράσ κράτουσ αυξάνεται, τόςο θ 

οργι των κατοίκων κα εκδθλϊνεται με όλα τα μζςα. Τεράςτιεσ πορείεσ, ςυγκροφςεισ, εμπρθςμοί ςτα 

μθχανιματα του Μπόμπολα είναι θ μαχθτικι απάντθςθ των κατοίκων απζναντι ςτθν καταςτροφι τθσ 

περιοχισ και ςυνεπϊσ τθσ ίδιασ τουσ τθσ φπαρξθσ. Οι καπνοί τθσ αντίςταςθσ ςτισ Σκουρίεσ είναι θ 

ςυνζχεια των οδοφραγμάτων τθσ Κερατζασ, ο αμείωτοσ αγϊνασ των τοπικϊν περιοχϊν τισ οποίεσ 

κεφάλαιο-κράτοσ-πολυεκνικζσ κζλουν να αφανίςουν. 
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