
Ενημερωτικό κείμενο για την τρέχουσα κατάσταση του αγώνα ενάντια στα 

μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική 
 
Η μεθοδευμένη ποινικοποίηση χιλιάδων αγωνιζόμενων – κατοίκων και αλληλέγγυων – ενάντια στην εξόρυξη χρυσού 

στη Χαλκιδική εντείνεται ολοένα και περισσότερο. Ξεκίνησε με μπλόκα σε όλους τους δρόμους της Χαλκιδικής,  

έλεγχους σε λεωφορεία και αυτοκίνητα που μετέφεραν αλληλέγγυες/ους από άλλες πόλεις,  καταγραφή πινακίδων και 

ονομάτων. Συνεχίστηκε με τη βίαιη καταστολή πορειών διαμαρτυρίας, τη ρίψη δακρυγόνων σε ευθεία βολή και την 

πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Και εξελίχθηκε στην επιβολή κλίματος τρομοκρατίας και την ανάπτυξη μιας 

βιομηχανίας κατηγορητηρίων. Όλο αυτό το διάστημα, η αντιτρομοκρατική μπαινόβγαινε στα χωριά, 

παρακολουθούνταν τηλέφωνα, γίνονταν βίαιες εισβολές σε σπίτια, σε καφενεία ακόμα και σε λεωφορεία, με σκοπό 

την προσαγωγή ή τη σύλληψη αντιστεκόμενων στο έργο, άτομα (ακόμα και ανήλικα) κρατούνταν στην ασφάλεια, 

χωρίς να τους επιτρέπεται επικοινωνία με δικηγόρο και πραγματοποιούνταν παράνομες λήψεις γενετικού υλικού 

(DNA) δια της βίας, χωρίς να έχουν καν απαγγελθεί κατηγορίες.  

Συνολικά, από το Μάρτιο του ‘12 μέχρι σήμερα, έχουν συνταχθεί 14 δικογραφίες για τον αγώνα ενάντια στα 

μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, στις οποίες 210 άτομα κατηγορούνται ή φέρονται ύποπτοι, 56 από τα οποία για 

βαριά κακουργήματα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, 4 κάτοικοι έχουν προφυλακισθεί με βαρύτατες 

κατηγορίες, εκ των οποίων οι δύο αποφυλακίστηκαν πρόσφατα και έπειτα από εξάμηνη κράτηση, έχουν γίνει 

προσαγωγές και παράνομη λήψη DNA (με εξευτελιστικές διαδικασίες σε πολλές περιπτώσεις και με χρήση βίας) από 

περισσότερους από 200 ανθρώπους, ενώ εξακολουθούν καθημερινά να μοιράζονται κλήσεις. 

Την ίδια στιγμή, τα έργα επιταχύνονται και οι καταστροφές θα είναι πια μόνιμες, με μη αντιστρέψιμες βλάβες, καθώς 

η καταστροφή του βουνού έχει ξεκινήσει, με την αποψίλωση πολλών στρεμμάτων δάσους και τη διάνοιξη νέων 

δρόμων για την διέλευση οχημάτων και μηχανημάτων της εταιρείας – η οποία έχει αλλοιώσει σημαντικό το τοπίο.  

Το κράτος, στο πλαίσιο της καταστολής και ποινικοποίησης του αγώνα ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, 

αναβαθμίζει συνεχώς την ολοκληρωτική του υπόσταση, πυκνώνοντας τις διώξεις αγωνιζόμενων κατοίκων και 

αλληλέγγυων. Η αλληλεγγύη στους συλληφθέντες και διωκόμενους και η στήριξη των κοινωνικών αντιστάσεων στα 

σχέδια του κράτους και των αφεντικών της «Ελληνικός Χρυσός» αποτελεί το μόνο όπλο και το πιο ισχυρό ανάχωμα 

στην επιθετικότητα της εξουσίας. Σε αυτά τα πλαίσια, στεκόμαστε δυναμικά δίπλα στους δίκαιους αγώνες των 

κατοίκων και αντιστεκόμαστε μαζί τους. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε διάφορους τοπικούς ή κεντρικούς κοινωνικούς 

αγώνες, έτσι και στον αγώνα της Χαλκιδικής ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, εμπεριέχονται και αρκετές αντιφάσεις. Σε 

μια κοινωνία χωρίς προηγούμενη κινηματική εμπειρία, είναι λογικό και αναμενόμενο ο εκβιασμός που επιβάλλεται 

από το κράτος να έχει ενίοτε ως αποτέλεσμα την τρομοκράτηση των διωκόμενων, που προκαλεί άλλοτε διαχωρισμούς 

σε επίπεδο νομικής υπεράσπισης και άλλοτε προσπάθειες παγώματος των κινηματικών διαδικασιών της αλληλεγγύης 

και έχει σε ένα βαθμό οδηγήσει σε μερική αποδυνάμωση του ίδιου του αγώνα. 

 

Καταστροφή εργοταξίου της Ελληνικός Χρυσός  στις 17/2/13 στην τοποθεσία Σκουριές του όρους Κάκκαβος 

στη Μ. Παναγία Χαλκιδικής. 

Ασκήθηκαν διώξεις για τη καταστροφή των εγκαταστάσεων  του εργοταξίου σε  7 άτομα από τα 20 συνολικά που 

έλαβαν κλήσεις για να απολογηθούν.  Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει επτά κακουργήματα και έντεκα πλημμελήματα,   

κατηγορούνται για τη σύσταση  εγκληματικής οργάνωσης, την απόπειρα ανθρωποκτονίας, τη κατοχή εκρηκτικών 
υλών, την έκρηξη και τον εμπρησμό.  Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση.  Η εμπλοκή 

τους στην υπόθεση βασίζεται στην καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων, χωρίς όμως να υπάρχουν 

απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες.  

Τα  ξημερώματα της Τετάρτης 10/4,  βαριά οπλισμένοι ΕΚΑΜίτες και  κουκουλοφόροι της Αντιτρομοκρατικής  

εισέβαλλαν στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων και τους μετέφεραν στην ΓΑΔΘ.  Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα 

και ανακριτή  στις 14/4 αποφασίστηκε η προφυλάκιση τους.  Σε βάρος τους φέρονται να προέκυψαν  κατηγορίες 
καθώς ταυτοποιήθηκε DNA από σκούφο που βρέθηκε  σε χιλιομετρική απόσταση από το εργοτάξιο στις Σκουριές με 

το γενετικό υλικό του ενός εκ των συλληφθέντων, ενώ για το  δεύτερο άτομο  οι κατηγορίες βασίζονται σε 

κυνηγητική καραμπίνα που εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του και τη συνέδεσαν με κάλυκες που βρέθηκαν στο βουνό.  



Οι 2 διωκόμενοι αφού εξάντλησαν το 6μηνο της προφυλάκισης αφέθηκαν ελεύθεροι αυτεπάγγελτα στις 14 
Οκτωβρίου του 2013 (είχαν καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης  στο τρίμηνο η οποία  απορρίφθηκε). 

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν ακόμη 3 άτομα της δικογραφίας, δύο κάτοικοι της Μ. Παναγίας και ένας της Ιερισσού, 

ώστε να προσωποποιηθεί η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου (in rem) που ασκήθηκε από την εισαγγελέα 
Χαλκιδικής. Μετά την απολογία τους, στην οποία αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, ανακριτής και 

εισαγγελέας, με σύμφωνη γνώμη, αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου 

από τη χώρα και επιβάλλοντας χρηματικές εγγυήσεις. 

Στις 10/7 οδηγήθηκαν στον ανακριτή 2 ακόμη από τα 20 άτομα της δικογραφίας, κάτοικοι Ιερισσού. Με σύμφωνη 

γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, παρά το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκαν 
από μάρτυρες τα άλλοθι και των δύο. Ως ένδειξη ενοχής του ενός θεωρήθηκε το γεγονός ότι το πρωί της Κυριακής 

17/2 είχε 10 αναπάντητες κλήσεις στο κινητό του.  

12/5/13 στην τοποθεσία Λάκκος Καρατζά 

Στις 12/5, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στις εργασίες υλοτόμησης στην περιοχή του ρέματος «Λάκκος 
Καρατζά» (όπου η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός σκοπεύει να κατασκευάσει φράγμα εναπόθεσης τελμάτων) 

πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων καταστολής και των διαδηλωτών. Οι  αρχές  

αναφέρουν τον  υποτιθέμενο τραυματισμό αστυνομικού από αγνώστου ταυτότητας θραύσματα.   

Τον Ιούνιο του 2013, η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης (στην οποία ανατέθηκε το προανακριτικό έργο για αυτή 

την υπόθεση) ξεκίνησε να στέλνει κλήσεις για λήψη DNA και δαχτυλικών αποτυπωμάτων, στο πλαίσιο 

προανάκρισης για ενέργειες που τυποποιούνται ως εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, 
επικίνδυνες σωματικές βλάβες, διατάραξη κοινής ειρήνης από άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των 

προσώπων τους, έκρηξη, εμπρησμό, παραβάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες. Στις 10/6 κλήθηκαν 16 κάτοικοι 

Ιερισσού, στις 19/6 απήγαγαν από αστικό λεωφορείο αλληλέγγυο από Θεσσαλονίκη, τον οποίο υποχρέωσαν σε, παρά 

τη θέλησή του, λήψη γενετικού υλικού, με χρήση βίας και κατά παράβαση των δικαιωμάτων του, για τις 25/6 
κλήθηκε δεύτερος αλληλέγγυος από Θεσσαλονίκη, ενώ για τις 6/7 κλήθηκαν ακόμη 10 κάτοικοι Χαλκιδικής. Από 

όλους τους τελευταίους το γενετικό υλικό λήφθηκε παρά τη θέλησή τους. 

 

24/9/13 Δικογραφία της  «εγκληματικής οργάνωσης» από αρχές του μηνός Μαΐου έως και την 25/8/13 στην 

περιοχή Λάκκος Καρατζά του όρους Κάκκαβος, στη Μεγάλη Παναγιά, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ιερισσού Χαλκιδικής. 

Κατηγορούνται 29 κάτοικοι της Χαλκιδικής και αλληλέγγυοι από τη Θεσσαλονίκη, κυρίως για σύσταση 

εγκληματικής οργάνωσης με ιεραρχία, διεύθυνση και διαρκή δράση.  Στην ογκωδέστατη δικογραφία –3.500 σελίδες – 
περιλαμβάνονται  συνομιλίες των εμπλεκόμενων προσώπων που καταγράφηκαν ύστερα από άρση του τηλεφωνικού 

απορρήτου. Τους αποδίδονται κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατασκευή, προμήθεια και κατοχή 

όπλων και εκρηκτικών υλών, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά 

συρροή, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, έκρηξη από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο 
και κίνδυνος για ξένα πράγματα κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης από άτομα που εκτέλεσαν βιαιοπραγίες και 

ενήργησαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Οι «έκνομες αυτές ενέργειες», αφορούν στον 

υποτιθέμενο τραυματισμό αστυνομικών, στις 12/5/13, κατά την κινητοποίηση στην περιοχή Λάκκος Καρατζά, καθώς 
και σε έκνομες ενέργειες (διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς) που – σύμφωνα με τη δικογραφία - έλαβαν χώρα από 

τις αρχές Μαΐου μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2013, στην περιοχή της Ιερισσού, σε βάρος οχημάτων και πλωτών 

μέσων εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός. 

Και τα 29 άτομα αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, με γραπτά υπομνήματα, τα οποία κατέθεσαν μέσω των συνηγόρων 

τους, στα οποία υποστήριξαν ότι επιχειρείται η ποινικοποίηση της αντίδρασης τους απέναντι στα μεταλλεία χρυσού 

στις Σκουριές, ενώ επισήμαναν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους συνδέουν με τις συγκεκριμένες έκνομες 

πράξεις. 

Αναμένεται να οριστεί εφέτης ειδικός ανακριτής, ο οποίος θα αναλάβει την ποινική διερεύνηση της επίθεσης στις 

εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός. Το ίδιο ζητήθηκε και από 5 διωκόμενους κατοίκους της Χαλκιδικής.  Αυτή η 

εξέλιξη συνιστά ποινική αναβάθμιση στην δικονομική διαδικασία των διώξεων.    

Για κάθε ενέργεια και κάθε αντίδραση στην εξόρυξη χρυσού, η αστυνομία ανοίγει πλέον και μια δικογραφία  

(απόσπασμα από τη δικογραφία) 



«η εγκληματική οργάνωση είχε σκοπό με έκνομες ενέργειες: α) να ματαιώσει ή να αναστείλει έστω και προσωρινά: (i) 
την οποιαδήποτε μεταλλευτική ή άλλη δραστηριότητα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στα εργοτάξια αυτής που 

βρίσκονται στις ορεινές θέσεις Σκουριές και Λάκκος Καρατζά του όρους Κάκκαβος με δυνατότητα βλάβης συγχρόνως 

από τις προερχόμενες εκ των εκνόμων ενεργειών συνέπειες του διαμορφούμενου για τη χώρα επενδυτικού και 

τουριστικού περιβάλλοντος…» 

30/3/12  

25 Μαρτίου μισθοφόροι- τραμπούκοι εργαζόμενοι της εταιρίας, κατ’ εντολή των προϊστάμενών τους και με την 

ανοχή της αστυνομίας, καταστρέφουν το φυλάκιο αγώνα πάνω στο βουνό, χτυπούν αντιστεκόμενους κατοίκους και 
καταλαμβάνουν έκτοτε την προς εξόρυξη περιοχή. Λίγες μέρες μετά, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού 

συμβουλίου, αντιδρώντες συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της Ιερισσού. Περίπου 50 άτομα έχουν λάβει 

κλήσεις προκειμένου να απολογηθούν για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, για τα γεγονότα που σημειώθηκαν 
εκείνη τη ημέρα στο πλαίσιο προανάκρισης που διεξάγει το τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου Χαλκιδικής. 

9/9/12 

Πραγματοποιήθηκε πορεία στον Κάκκαβο, με πάνω από χίλιους διαδηλωτές, όπου η κινητοποίηση της αστυνομίας 

ξεπέρασε κάθε όριο, με 13 κλούβες και ένα ελικόπτερο να συντονίζει τις κινήσεις. Οι δυνάμεις καταστολής, με την 
ευθεία ρίψη δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών, προκάλεσαν πολλαπλά εγκαύματα και σοβαρούς τραυματισμούς 

σε διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τη ρήξη σπλήνας συντρόφου, που χρειάστηκε να υποστεί επέμβαση για την 

αφαίρεσή της. Κατά τη διάρκεια της συντεταγμένης αποχώρησης των διαδηλωτών, πραγματοποιήθηκαν 11 
εκδικητικές προσαγωγές στο Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου, χωρίς κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. 4 άτομα 

παραπέμφθηκαν τελικά σε δίκη στις 13/9, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της 

διατάραξης κοινής ειρήνης και της στάσης. Η δίκη, μετά από 3 αναβολές έχει οριστεί για τις 17 Ιανουαρίου 2014. 

Τον Ιούνιο του 2013, 7 ακόμη άτομα από Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη έλαβαν κλήσεις για να απολογηθούν στο 
πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, για αδικήματα που αφορούν σε ένα σύνολο πλημμελημάτων και κακουργημάτων. 

21/10/12 

Πορεία προς το βουνό ως απάντηση στην άδεια που έδωσε το υπουργείο περιβάλλοντος στην Ελληνικός Χρυσός να 

ξεκινήσει η υλοτόμηση του βουνού για τις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης και 

χωρίς κάποια πρόκληση από τη μεριά των διαδηλωτών, ανυπολόγιστα μεγέθη δυνάμεων καταστολής έκαναν 
αλόγιστη χρήση χημικών και πλαστικών σφαιρών, κυνηγώντας ανθρώπους 7χλμ μέσα στο βουνό. Κατά την 

αποχώρηση των διαδηλωτών, οι δυνάμεις καταστολής σε άλλες περιπτώσεις έσπασαν παράθυρα μποτιλιαρισμένων 

αυτοκίνητων που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν ρίχνοντας χημικά μέσα σε αυτά και σε άλλες περιπτώσεις 
πραγματοποίησαν ευθείες βολές δακρυγόνων στοχεύοντας σε ανθρώπους μέσα σε αυτοκίνητα, έσυραν βίαια κόσμο 

έξω από οχήματα, τους ξυλοκόπησαν άγρια και πραγματοποίησαν συλλήψεις. 

Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα 

αδικήματα της στάσης, της απόπειρας βαριάς σωματικής βλάβης, των επικίνδυνων σωματικών βλαβών και της 

αντίστασης, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα δεν επιστράφηκε (και ο οδηγός του, 

που δεν είχε συλληφθεί τότε, αντιμετωπίζει στο παρόν βαριές κατηγορίες). Ένας εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο, με πρόβλημα στην καρδιά λόγω χημικών, καθώς τα ΜΑΤ πέταξαν δακρυγόνα μέσα στο αγροτικό 

του, την ώρα που οδηγούσε. Ο ίδιος άνθρωπος κατηγορήθηκε αρχικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επειδή έχασε τον 

έλεγχο του αυτοκινήτου του όταν οι μπάτσοι έριξαν μέσα σε αυτό χημικά, η οποία κατηγορία αποσύρθηκε τελικά και 
μετετράπη σε απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης. Στους συλληφθέντες, που κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα 

Πολυγύρου δεν επετράπη για 3 ώρες να έρθουν σε επαφή με δικηγόρους που βρίσκονταν εκεί. 

7/3/13  

Πάνοπλα ΜΑΤ/ΕΚΑΜ εισέβαλαν στην Ιερισσό τυλίγοντας την σε ένα νέφος χημικών και πετώντας δακρυγόνα 

ακόμα και μέσα στην αυλή του σχολείου, με στόχο την τρομοκράτηση των κατοίκων ώστε να σταματήσουν να 

αντιδρούν στα σχέδια της Eldorado Gold για την περιοχή. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μετά από έρευνες στα σπίτια τους, 

σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα “Περί Φωτοβολίδων και 

Πυροτεχνημάτων”, “Άνευ άδειας κατοχής ασυρμάτου ραδιοπομπού” και Νόμο “Περί Όπλων”. Μεταφέρθηκαν στη 

ΓΑΔΘ την επόμενη μέρα και  η δίκη τους στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας αναβλήθηκε για το Φεβρουάριο 

του 2014. 

Στις 11/10/13 κλήθηκαν για απολογία 25 άτομα για την ίδια υπόθεση που αντιμετωπίζουν κατηγορίες: στάσης, 
αντίστασης κατά της Αρχής, πρόκλησης σωματικής βλάβης και παρακώλυσης συγκοινωνιών.  



12/5/13 

3 άτομα συνελήφθησαν  κατά τη πορεία που πραγματοποίησαν 60 γυναίκες στο δάσος του Κακκάβου προς τις 

εγκαταστάσεις της “Ελληνικός Χρυσός”. Ακολούθησαν συμπλοκές με την αστυνομία η οποία δεν χρησιμοποίησε 
δακρυγόνα, αλλά σωματική βία. Ένα άτομο τραυματίστηκε και άλλα 3 προσήχθησαν στον Πολύγυρο, όπου οι 

προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στις 27/5/13 οι δύο εξ αυτών, μία 25χρονη και μία 40χρονη, 

καταδικάστηκαν σε φυλάκιση επτά μηνών η καθεμιά και η τρίτη, ηλικίας 39 ετών, σε φυλάκιση έξι μηνών και 10 
ημερών. Οι ποινές είναι με τριετή αναστολή. 

22/4/13, 12/6/13, 21/6/13 

47 συνολικά άτομα, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, έχουν λάβει κλήση για να απολογηθούν στο πλαίσιο των 
προκαταρκτικών εξετάσεων που έχει παραγγείλει η εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πολυγύρου, για αδικήματα σε 

βαθμό πλημμελήματος που αφορούν μεταξύ άλλων τις πράξεις της αντίστασης κατά της αρχής, της διατάραξης 
κοινής ειρήνης κ.ά. αλλά και την άσκηση παράνομης βίας, καθώς συμμετείχαν στη διαμαρτυρία-κλείσιμο του δρόμου 

για τις Σκουριές και στην παρεμπόδιση της διέλευσης λεωφορείου με μεταλλωρύχους.  Πρόκειται για τρεις 

δικογραφίες για παρόμοιες διαμαρτυρίες που περιλαμβάνουν 11 άτομα για 22/4, 25 άτομα για 12/6 και άλλα 11 άτομα 
για 21/6.  


