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-   3238  στρέμματα αρχέγονου δάσους προς     
      αποψίλωση
-  15 εκατομμύρια κ.μ νερό για αποκλειστική χρήση στις
      μεταλλευτικές δραστηριότητες
-  1000 τόνοι ημερήσια παραγωγή θειικού οξέως 
-  3.116 τόνους /ώρα τοξικής σκόνης μόνο από το  
     μεταλείο στις Σκουριές

Τυπικά   θα ήταν πολύ εύκολο να μιλήσεις για τα 

                                         μεταλλεία στη Χαλκιδική.
Πέραν του περιβαλλοντικού, αυτό το “λαμπρό επενδυτικό project” έχει όλες τις εγγυήσεις για επιτυχία.

Χιλιάδες στρέμματα - δημόσιας γής - χαρισμένα , 
μετοχικά συμφέροντα με άμεση εμπλοκή με εταιρίες των ΜΜΕ (Μπόμπολας) 

και ένα κράτος - προστάτης με όρους νύχτας – που ξεπερνά ακόμη και τα νομικά 
προσχήματα.

Κάπου εκεί όμως το παιχνίδι στραβώνει.   

Οι “Ιθαγενείς”, μάλλον δεν γοητεύονται πλέον από ότι γυαλίζει.

Ή καλύτερα θυμούνται. Θυμούνται και βιώνουν καθημερινά. 

Θυμούνται το τοξικό κυάνιο που ξεβράστηκε στα σπίτια τους όταν η μπλέ “λίμνη” πλυμμήρισε έναν 
χειμώνα. Βιώνουν τα διπλάσια ποσοστά λευχαιμίας, το ανοιχτό όρυγμα δίπλα στα σπίτια τους. 

Κι ακόμη θυμούνται πως με αγώνες σταματήσαν την προηγούμενη “επένδυση”

Κι έτσι ο συλλογικός αγώνας γίνεται εκ νέου 
η μόνη επιλογή.

*{ λαικές συνελεύσεις, μαζικές συγκρουσιακές πορείες, αποκλεισμοί δρόμων,

κυνήγι του πρασινοφρουρού Παχτα, επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρίας

Κι όπως συμβαίνει όπου παίζονται λεφτά - πολλά λεφτά – 

ο αγώνας βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταστολή.

>  Συρματοπλέγματα στο βουνό και μασκοφόροι σεκιουριτάδες να ζητάνε ταυτότητες.

>  Προσαγωγές εκατοντάδων κατοίκων (μέχρι και ανηλίκων) και βίαιη λήψη DNA.

>  Βροχή χημικών στο χωριό και τα τσογλάνια της ΕΚΑΜ να κάνουν “παρέλαση” με
    τα αυτόματα.



Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμη με δημοσιογραφική “ευαισθησία”, όμως 

την θέση του εξωτερικού παρατηρητή, ούτε την θέλουμε, ούτε μας αναλογεί.

Πόσο μάλλον όταν στο ΕΜΠ, παράγονται οι κατευθυντήριες γραμμές για ανάλογες “επενδύσεις”.

Για πόσο ακόμη  μπορεί να συντηρείται ο μύθος της “καθαρής επιστήμης”, όταν 

καθηγητές σαν τον Πάνια – των μεταλλειολόγων- όχι μόνο παίρνουν θέση υπέρ των 

μεταλλείων σε -πληρωμένα- συνέδρια, αλλά το ‘97 συμμετείχαν σαν συνεργάτες 
στο προηγούμενο εταιρικό σχήμα εκμετάλλευσης, που σημειωτέον έκλεισε για πολλαπλές 
περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Δεν  μπορουμε να μεινουμε αμέτοχοι . Πόσο μάλλον όταν ο ερευνητικός τομέας του ΕΜΠ  είναι η 
κυρίαρχη Βιομηχανία παραγωγής της γνώσης-εμπόρευμα. Γνώσης κομμένης και ραμμένης για τα συμφεροντα 
της κυριαρχης ταξης ,γνώσης που παράγεται  οικονομικά και πολιτικά πάνω στις πλάτες μας .

το πανεπιστήμιο δεν είναι αθώο !

μπουρλότο !

Τριτη 9/4 15:30
κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών 

(Πολυτεχνειούπολη)

Εκδήλωση-Συζήτηση

Για τον αγώνα των κατοίκων
           της Χαλκιδικής
και τις προεκτάσεις σε πολιτικό/
οικονομικό και πανεπιστημιακό επίπεδο

αυτοδιαχειριζομενο στεκι πολυτεχνειου


