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Θέλουμε το χρήμα και τον πολιτισμό 
και όχι φρέσκο αέρα και καθαρό νερό

Αυτή η χώρα δε θα πάει μπροστά όσο συνεχίζουν να κάνουν κουμάντο οι οπισθοδρομικοί πολίτες της, που το μόνο που 
ξέρουνε να λένε -εξαιτίας ενός επαρχιώτικου κομπλεξισμού μπροστά στο νέο και άρα άγνωστο μέλλον- είναι το στείρο 
“όχι”. Το μέλλον εξάλλου, και οτιδήποτε φέρνει αυτό μαζί του, είναι πάντα φαντασμαγορικό, απλά αυτοί είναι πεσιμιστές 
γιατί είναι άχρηστοι που ποτέ δε μπόρεσαν να κάνουν κάτι στη ζωή τους, παρά να καλλιεργούν τα χωράφια τους, να συλ-
λέγουν μέλι και να ψαρεύουν. Η ψυχοπαθητική αυτή συμπεριφορά αρμόζει φυσικά μόνο στις παραδοσιακές κοινωνίες 
του παρελθόντος με τις οποίες ελπίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει με την ένταξή μας στην ΕΟΚ και έπειτα στην ΟΝΕ, αλλά 
φαίνεται ότι ο παραδοσιακός (περονό-) σπόρος υπάρχει ακόμα.

(Παρένθεση: είναι εξάλλου ακριβώς αυτός ο λόγος, για τον οποίο οι ίδιοι κομπλεξικοί που λένε “όχι” σε όλα (όχι στις μεγά-
λες κατασκευαστικές επενδύσεις, όχι στην αξιοποίηση του εθνικού-μας-μεγάλη-η-χάρη-του-πλούτου) λένε “όχι” και στη 
νέα, και για αυτό ωραία, πολιτική που απαγορεύει τους παραδοσιακούς σπόρους και εισάγει την αποκλειστική χρήση των 
μεταλλαγμένων υβριδίων, Hybrids, ή αν θέλετε και Ηi-brids. Κλείνει η παρένθεση).

Γενικά οι κομπλεξικοί- οπισθοδρομικοί δε τα πάνε καθόλου καλά με οτιδήποτε Χάι, για αυτό άλλωστε δεν τα πάνε καλά 
και με τη Χάι-Τεκνόλοτζι, που παρά την επιμονή τους θα σαρώσει τελικά (σ)την (οσονούπω και μόλις ηττηθούν ολοκλη-
ρωτικά τα προ-σχέδιά τους) XΑΙ-ΛΚΙΔΙΚΗ.

Η επένδυση αυτή θα φέρει τη θαυμαστή νέα τεχνολογία στον τόπο μας, που οκ, τον αγαπάμε αλλά για να πούμε την 
αλήθεια θέλει και αυτός μια βουνική ανανέωση. Θέλει βρε αδερφέ ένα “ριφρές” ή αλλιώς “ρ(γ)ετούςς” (το “ς” προφέρεται 
παχύ), για να το πούμε και στα ευρωπαϊκά, ώστε να αρχίζουμε να συνηθίζουμε λίγο - λίγο σε ένα λεξιλόγιο που θα μας 
χρειαστεί για την επικοινωνία μας με τους λοιπούς -πέρα από μας- κοσμοπολίτες που θα συρρεύσουν στη Χάι-λκιδική 
λόγω του έργου, του μεταλλευτικού τουρισμού ή του νεο-δημιουργημένου mall (βλ. παρακάτω). Φτάνει πια στον ταπεινό 
επαρχιωτισμό μας… Καιρός για νότες παγκοσμιοποιημένου επενδυτικού αέρα!

Πέρα από την ανάγκη για μια κούρα πολιτισμού, και Χαι-Τεκνόλοτζι, που και τα δύο είναι και πολύ μπροστά, καινοτόμα, 
πρωτοποριακά, πραγματικές τομές για το τόπο, κλπ είναι και το εξής: ΜΑ-Τί να το κάνεις το καμάρι σου στα αγριοδάση 
αν δεν έχει δουλειά;!; Μόγλη? Και κυρίως το τελευταίο επιχείρημα που ρίχνει όλους τους αντιστεκόμενους κάτω: Τί να 
τον κάνεις το φυσικό πλούτο αν δε μπορείς να τον αξιοποιήσεις και να βγάλεις κανένα ευρώ; Αν δεν αξιοποιηθεί μένει 
άχρηστος... Τρώγεται ο φυσικός πλούτος; Γεννάει Χαι-Τεκνόλοτζι και τάμπλετ ο φυσικός πλούτος; Κάνει κοσμοπολίτικες 
γνωριμίες ο φυσικός πλούτος; Ο φυσικός πλούτος είναι μόνο για τους φυσικώς οπισθοδρομικούς της αρχής της ιστορίας 
μας ή αλλιώς για τους πρωτόγονους-οικοτρομοκράτες και τις SOSούδες, που θέλουν για όλη τη ζωή τους να συλλέγουν 
μέλι και που δε θα μάθουν και δε θα καταλάβουν ποτέ την αξία του να απολαμβάνεις την αφόδευση με τη συντροφιά ενός 
τάμπλετ. Αυτοί επιβεβαιώνοντας την άγρια φύση τους προτιμούν να χέζουν ψηλά αγναντεύοντας τα δάση! Ανήκουστο! 

EDITORIAL

το έντυπο «εκ-μεταλλευτικά νέα» τυπώθηκε το Σεπτέμβρη του 2013 
σε 1500 αντίτυπα από το Ανοιχτό Συντονιστικό Θεσσαλονικης 

ενάντια στα μεταλλεία χρυσού
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Με αίσθηση κοινωνικής προσφοράς και παίρνοντας πραγματικές πρωτοβουλίες εναντία στην κρίση, η El Courado Gold 
Ιnc. θα ανακόψει το σύγχρονο μεταναστευτικό ρεύμα των υψηλά ειδικευμένων ελλήνων επιστημόνων. 120.000 από 
αυτούς έχουν υποχρεωθεί λόγω της κρίσης να μεταναστεύσουν σε χώρες του εξωτερικού, όπου δέχονται ρατσιστικές 
επιθέσεις από εθνικιστές αντίστοιχους αυτών της Χρυσής Αυγής, όπως στην Αυστραλία, τη Γερμανία και την Αμερική. 
Αυτή τη δεξαμενή «εγκεφάλων» θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας για την πρωτοποριακή μέθοδο flash-melting.

Εμείς θα ανοίξουμε το δρόμο για τη μεταλλουργία χρυσού παγκοσμίως. Ακόμα και οι πολέμιοι της επένδυσης 
χαρακτηριστικά τονίζουν ότι παρόμοια μεταλλουργική μονάδα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, αυτή λοιπόν είναι και 
η καινοτόμα πρότασή μας! Επιπλέον, η μέθοδος αυτή δε χρειάζεται να έχει δοκιμαστεί σε «μεγάλης κλίμακας δοκιμές», 
μιας και το έργο στις Σκουριές θα είναι το πρώτο πείραμα μεγάλης κλίμακας και θα ακολουθήσουν οι περιοχές 
Πιάβιτσα, Φισώκα και Τσικάρα, για να μην αναφερθούμε σε Θράκη και Κιλκίς, όπου σύντομα θα ξεκινήσουν εξορύξεις. 
Περίτρανα θα αποδειχθεί ότι χωρίς δοκιμές και χωρίς να γνωρίζουμε τα πιθανά αποτελέσματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μεθόδου, εμείς θα την εφαρμόσουμε πρώτοι και με διαφορά για χρυσοφόρα πετρώματα γεμάτα 
αρσενικό, χωρίς να παίζει ρόλο εάν το συμπύκνωμα θα είναι από τις Σκουριές, την Ολυμπιάδα, ή το Κονγκό.

[ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ FLASH-MELTING]

Η El Courado Gold ενημερώνει τους αγαπητούς της μετόχους πως σε 
περίπτωση ατυχήματος με εικόνες ανάλογες του 2003 στο Στρατώνι, 
έχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου πως μπορεί να κηρύξει 
πτώχευση και να σταματήσει το έργο. Όλες οι μετοχές των επενδυτών 
θα μεταφερθούν σε off shore εταιρία του Καναδά και θα επενδυθούν 
αυτόματα σε άλλο επενδυτικό πρότζεκτ.

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΑΦΟΒΑ. 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΙΣΚΑ.

Δις ευρώ για την El dorado gold, Ελλ. Χρυσός και τους 
επενδυτές.

Πτώση της ανεργίας από 30% σε 29,99%

εκατομμύρια ευρώ σε μίζες για πολιτικούς, βουλευτές 
και δημοσιογράφους

Δωρεάν χρυσά δόντια  για τους νομοταγείς υπηκόους

Δωρεάν εξετάσεις DNA από την τράπεζα DNA που 
δημιούργησε η Ελλ. Αστυνομία
Καταστροφή του δάσους και μετατροπή σε κρανίου 
τόπο. Απολαυστικές βόλτες στο βουνό χωρίς τον φόβο 
επίθεσης σαρκοφάγων ελαφιών, πουλιών και εντόμων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

[ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ]

ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:
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ΔΑΣΗ

Για να μην προκληθεί επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος από την παραγόμενη σκόνη, 
κατασκευάζουμε
υπερσύγχρονα στέγαστρα συλλογής των αιωρούμενων 
σωματιδίων μεταμοντέρνας αισθητικής ,με κάποια 
από αυτά να ξεπερνούν και τα 700 μέτρα σε διάμετρο 
,ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η πρόσληψη ειδικών 
εργατών εισπνοής σκόνης. Τέλος ,μετά την επικύρωση 
των όρων της σύμβασης μας με τον ούριο άνεμο από 
το ΣΤΕ ,τα αιρούμενα σωματίδια απαγορεύεται να 
μεταφερθούν σε κατοικήσιμες περιοχές. Επίσης δε θα 
ποινικοποιείται η απαλλοτρίωση μασκών οξυγόνου 
απο αεροπλάνα σε πτήσεις απο και προς τη περιοχή

ΣΚΟΝΗ

Από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα το δάσος και ο φυσικός 
πλούτος θεωρούνταν δημόσιο αγαθό. Ομως, σε ένα σύγχρονο και πολιτισμένο 
καπιταλιστικό κράτος οι παραπάνω υποθέσεις θεωρούνται παρωχημένες. 
Για αυτό το λόγο, η αποψίλωση 3.238,28 στρεμμάτων του δημοσίου δάσους 
στις θέσεις Σκουριές,  κοντεύει να ολοκληρωθεί. Η υλοτόμηση χιλιάδων 
στρεμμάτων δασικής έκτασης θα επιφέρει μόνιμες και μη αναστρέψιμες 
αλλαγές στο ορεινό τοπίο. Οι αυτοκινητόδρομοι ειδικής χρήσης  για 
βαρέα φορτηγά οχήματα, θα ενώνουν τη μεγαλη παναγιά με το στρατώνι  
εκμηδενίζοντας έτσι τις αποστάσεις. Παράλληλα σκεφτόμαστε να βάλουμε 
και διόδια στο δάσος, αφού ο δρόμος θα χωρίζει το βουνό (ή ότι έχει μείνει 
απο αυτό)  στα δύο. Μελλοντικά, σε συνεργασία με τον εισπρΆκτωρα θα 
δημιουργηθούν δρόμοι τριών λωρίδων στο βουνό στους οποίους θα χτιστούν 
και διόδια. Από τα έσοδα των σταθμών διοδίων θα κατασκευαστούν mall με 
αφορολόγητα είδη, ανάμεσα στα αλλα και κοσμήματα τοπικής μεταλλουργίας. 
Μελλοντικά οι δρόμοι θα συνδεθούν με την Εγνατία Οδό ώστε το λιμάνι στο 
Στρατώνι να μετεξελιχθεί σε  διαμετακομιστικό κόμβο για την Κίνα.
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Όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ,θα θέλαμε καταρχήν 
να ευχαριστήσουμε τους 25.000 κάτοικους των γειτονικών χωριών που 
δέχθηκαν να παραχωρήσουν στην εταιρεία μας τις ανάγκες τους για νερό 
,ούτως ώστε να καλυφθούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις για τη λειτουργία 
του εργοστασίου εμπλουτισμού. Για την δραστηριότητα στις Σκουριές θα 
χρησιμοποιηθούν 2.000.000 m3 νερού ενώ για την ύδρευση της περιοχής 
χρησιμοποιούνται 0,5 εκ m3.
Η εταιρία μαζί με τον Δήμο Αριστοτέλη κατέληξε σε συμφωνία, ώστε σε 
περίπτωση έλλειψης νερού κατά τους άνυδρους μήνες, τα μεταλλεία να 
έχουν προτεραιότητα στη χρήση νερού. Η ύδρευση θα διακόπτεται κατά 
βούληση, ενώ οι κάτοικοι θα δικαιούνται 2 lt νερο Νεοχωρίου ημερησίως. 
Συμβαδίζοντας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας ,εμπλουτίζουμε 
τα νερά με τοξικές ουσίες ,ωθώντας τους κατοίκους σε πιο υγιεινούς 
τρόπους ζωής ,αφού πλέον αναγκάζονται να καταναλώνουν μόνο καλό, 
πιστοποιημένο, εμφιαλωμένο νερό. Ωστόσο ,ακόμα και στην περίπτωση 
που  κάποιοι επιλέξουν να μην αλλάξουν συνήθειες ,το ελληνικό κράτος 
θα έχει πολλαπλά οφέλη αφού θα απαλλαχθεί απο την επιβάρυνση 
της συνταξιοδότησης ηλικιωμένων ανθρώπων, ή από την ενίσχυση 
του τουρισμού λόγω αναγκαστικής μετακίνησης των κατοίκων σε πιο 
βιώσιμες περιοχές.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα που θα δημιουργηθούν με την υλοτόμηση 
του αρχέγονου δάσους (τα δάση δρυός και οξιάς που αποτελούν τα κύρια 
είδη κάλυψης της περιοχής των «Σκουριών», είναι πολύ σημαντικά 
αρχέγονα οικοσυστήματα) θα αντιμετωπιστούν με τεράστια φράγματα. Η 
αποξήρανση του όρους Κάκαβος και η συνεπαγόμενη  ξηρασία που θα 
πλήξει τα γύρω χωριά θα αποτραπεί με την ελεγχόμενη εισροή υδάτων 
από τα φράγματα.

ΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΝΕΡΑ
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[Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]
Φίλοι και φίλες,

Μια μειοψηφία κατοίκων στη ΒΑ Χαλκιδική που αυτοαποκαλούνται «αγωνιστές», με 
την αρνητική τους προπαγάνδα και την βία προσπαθούν να ματαιώσουν την επένδυση 
της μεταλλουργίας χρυσού, που αφορά 5000 θέσεις εργασίας (τουλάχιστον) και 
τόση ανάγκη έχει η χώρα μας.

Και αναρωτιέμαι, είναι αγωνιστές αυτοί που φορούν κουκούλες και τρομοκρατούν 
τους μεταλλωρύχους, ενώ καθημερινά συγκρούονται με τα Μ.Α.Τ.; Είναι αγωνιστές 
αυτοί που κλείνουν τους δρόμους και δεν επιτρέπουν τους μεταλλωρύχους να πάνε 
να βγάλουν τον επιούσιο; 

Όχι βέβαια! Αγωνιστές είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία 

που αν και μεθούν συχνά, ποτέ δεν έχουν απειλήσει, ούτε και με όπλο!

που μέσα στα εργασιακά τους καθήκοντα είναι να προσφέρουν προστασία 
στην εταιρία, λειτουργώντας σαν τάγματα εφόδου και βιαιοπραγώντας, όταν το 
κρίνουν απαραίτητο για να επιβληθεί η παρουσία τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
που τους προστατεύει η ελληνική αστυνομία σε κάθε κίνηση τους.

που πιστεύουν, όπως είναι ολοφάνερο, ότι οι αντιδρώντες ευθύνονται για το αν 
θα χάσουν τη δουλεία τους ή για το αν πέσει η τιμή του χρυσού και σταματήσουν 
έστω και προσωρινά τα έργα.

που συνεχίζουν να φωνάζουν «τουρισμός και μεταλλεία έχουνε κοινή πορεία», 
σε αντίθεση με τους «αγωνιστές» που με τη βία τους διώχνουν τους τουρίστες 
από την περιοχή.

Είναι αγωνιστές αυτοί που θεωρούν ήρωες και αδέρφια προφυλακισμένους με 
βαρύτατες κατηγορίες και ζητάν την αποφυλάκιση τους, ενώ τους μεταλλωρύχους 
που δουλεύουν με αξιοπρέπεια τους αποκαλούν πουλημένους και προδότες;

Όχι βέβαια! Αγωνιστές είναι οι προσληφθέντες της Ελληνικός Κροίσος, πάντα 
πρόθυμοι και μην έχοντας ενδοιασμούς να ονομάσουν στην αστυνομία συγγενείς και 
συγχωριανούς τους, που τολμούν και αντιστέκονται στην ανάπτυξη που προσφέρει 
απλόχερα η εταιρεία.

Είναι αγωνιστές αυτοί που κάψανε το αστυνομικό τμήμα της Ιερισσού και πάνω στα 
συντρίμμια του μια Αλβανίδα, που την θεωρούν αγωνίστρια σε τοπικό κανάλι, να 
έχει το θράσος να κατηγορεί την ελληνική αστυνομία;

Όχι βέβαια! 

Αγωνιστές είναι οι εργάτες της εταιρείας, που φωτογραφίζονται με τους βουλευτές 
της δημοκρατικά εκλεγμένης Χρυσής Αυγής, που είναι το μόνο κόμμα που τολμά 
να στηρίζει την κυβέρνηση για την χρυσοφόρα επένδυση στα χωριά μας, δίνοντας 
δουλεία σε Έλληνες.

Αγωνιστές για την επιβολή του δικαίου είναι τα αξιόλογα στελέχη της ελληνικής 
αστυνομίας από όλη τη χώρα, που μεταφέρονται στην περιοχή μας και σε αντίξοες 
συνθήκες κάνουν ότι είναι δυνατό για να μας προστατέψουν από τους αλλόφρονες 
SOSάδες. Στρατοπεδεύουν στα χωριά, εισβάλουν στα σπίτια, κάνουν πολύωρες 
κρατήσεις στην ασφάλεια, λαμβάνουν κατά συρροή DNA, στήνουν κατηγορητήρια, 
διώκουν, προφυλακίζουν, τρομοκρατούν και αυτοί οι «αγωνιστές» ακόμη συνεχίζουν…  

Πρώτα δουλεία, μετά υγεία  
ζήτω τα μεταλλεία !

χωρίς τιμή, Γ. Πουλημένος

ΥΓ. Σε όσους μας αποκαλούν ξεφτίλες, ρουφιάνους, υποταγμένους και τραμπούκους, 
απαντάμε: μπορεί να είμαστε όλα αυτά αλλά έχουμε μια αξιοπρεπή δουλειά!

Εσείς τεμπέληδες ; 

Επιστολή-διαμάντι ενός 
μεταλλωρύχου της ΒΑ Χαλκιδικής, 

(την παραθέτουμε σχεδόν 
αυτούσια μετά από ώρες εκτενούς 

ορθογραφικής διόρθωσης): 
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Σύμφωνα με την ΜΠΕ και τα σχέδια της Ελληνικός Κροίσος, μετά το πέρας των εργασιών το 2100, στη θέση του 
δάσους που θα αποψιλώσουμε θα χτιστεί ένα ολοκαίνουργο υπερ-εξοπλισμένο δασο-μουσείο. Με την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας ένα ολογραφικό μοντέλο του 
πάλαι ποτέ φυσικού πλούτου. Με τη βοήθεια έξυπνων κινητών θα μπορείτε να δείτε πως ήταν το δάσος χρόνια 
πριν και θα μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας υπό τους ψηφιακούς ήχους πουλιών και λοιπών ζώων που 
κατοικούσαν εδώ. Κι όλα αυτά χωρίς να αγγίξετε βρώμικο χώμα και λάσπες.
Επίσης, αμφισβητώντας στην πράξη απαρχαιωμένες αντιλήψεις περί υποβάθμισης των αποθεμάτων νερού 
από βαριές βιομηχανίες, κατασκευάζουμε το πρώτο πάρκο κλειστού κυκλώματος νερού στον ελληνικό χώρο με 
το όνομα ‘’ΟΞΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ’’, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν καταρράκτες πολύχρωμων 
νερών, ενώ παραδοσιακά παιχνίδια όπως το κρυφτό, αναβιώνουν σε έναν προσεγμένο και ασφαλή χώρο με 
καταπληκτικές υπόγειες στοές, πάνω σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σεισμογενή ρήγματα της Χαλκιδικής. 

Κοινωνική 
Συνεισφορά

ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΜΟΥ!

..... ήρθαν κοντά Μου, κάνοντας αιτήσεις για να μην είναι πια άνεργοι, αλλά για να γίνουν υποταγμένοι 
μεταλλωρύχοι και Εγώ, ως Κεφάλαιο, τους αγκάλιασα τρυφερά. Με τα κονδύλια από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 
που γενναιόδωρα Μου έδωσαν οι γραφειοκράτες και οι κρατικοί άρχοντες, μπορώ να καλύψω το μισθό τους. 
Ταυτόχρονα, με την ψευδαίσθηση της καταναλωτικής ελευθερίας, τους έδωσα λίγα γραμμάρια εξουσίας 
και νομική κάλυψη για να γίνουν ρουφιάνοι των μπάτσων και τραμπούκοι, να χτυπούν κατ’ εντολή όσες 
και όσους αντιδρούν στο έργο, στα συμφέροντα Μου. Ακόμη και αν στην Φιλανδία, Τουρκία και όπου 
υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα στη Δύση, οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία δεν ξεπερνούν τους 600, στις 
Σκουριές θα είναι 1500, θα γίνουν 1800 και θα φτάσουν τους 2000 δούλους (λέμε τώρα)... Μέχρι ασφαλώς 
να αρχίσει η εξόρυξη. Οι εργαζόμενοι στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία θα πίνουν μολυσμένο νερό 
στο όνομά Μου, γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση των προϊόντων που περιέχουν θρεπτικά συστατικά αρσενικού 
και κυανίου. Τελικά ο Θεός υπάρχει, απλά αγαπάει το κυάνιο!

στοές από το τρενάκι του τρόμου στο σκουριές φαν παρκ



08 Εκ-ΜεταλλευτικάΝέα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το κρατικό αυτό όργανο που 
εδώ και χρόνια στελεχώνεται με αξιοκρατικές διαδικασίες 
από τις κυβερνήσεις και υπηρετεί πιστά τον πάντα δίκαιο 
και δημοκρατικό ελληνικό κρατικό μηχανισμό, αποφάσισε 
για άλλη μια φορά με διαφάνεια και μόνο. Ακολουθεί η από-
φαση του ΣτΕ: 
Ελληνική Δημοκρατία
Συμβούλιο της Επικρατείας
‘’Η εξόρυξη χρυσού στην Β.Α. Χαλκιδική θα γίνει. Μουά χαχά 
χαχά’’:
Παρ’ όλο που καμία αμφιβολία δεν υπάρχει πια ως προς τα 
αποτελέσματα της εξόρυξης αυτής, μια μικρομικρή μειοψη-
φική μειοψηφία συνεχίζει να αντιδρά σ΄ αυτήν. Θέλοντας να 
κατευνάσουμε λοιπόν τα πνεύματα, προωθήσαμε άμεσα το 
μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης. Για κάθε λοιπόν δέντρο 
που κόβεται, θα καταφθάνει στην περιοχή ένας καταπράσι-
νος ματατζής, ο οποίος θα ξυλοκοπεί τους αντιδρώντες κα-
τοίκους, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο εμείς ξυλο-
κοπούμε τα δέντρα. Μιας και αυτού του είδους η σωματική 
επαφή δεν είναι αρκετή, σκεφτήκαμε να τοποθετήσουμε σε 
καίρια σημεία της Β.Α. Χαλκιδικής Χρυσά Αυγά, τα οποία 
έξυπνα θα υπενθυμίζουν το χρυσό μάλλον της περιοχής. 
Μέσω των χορηγιών για τα χρυσά αυγά, θα διατεθούν χρή-
ματα για την κατασκευή σύγχρονων στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης, καθώς και για την εκσυγχρονισμένη ξυλοφόρτωση 
αγωνιζόμενων κομματιών της κοινωνίας.
Το τι έχει να προσφέρει αυτή η επένδυση λοιπόν στην Β.Α. 
Χαλκιδική δε λέγεται. Δηλαδή πραγματικά δε λέγεται. Γιατί 
αν λεχτεί...
Παρ’ όλ’ αυτά καταφέραμε να βρούμε μερικά λαμπρά πα-

ραδείγματα που μπορούν να ειπωθούν με περηφάνια. Σε 
παγκόσμια αποκλειστικότητα, θα παρακολουθήσουμε το 
φαινόμενο των θαλασσινών νερών στα χρώματα του ουρά-
νιου τόξου. Ο Κοκκινόλακκας θα αντιπροσωπεύσει για πρώ-
τη φορά επάξια το όνομα του. Τα ζωάκια του βουνού -όσα 
τέλος πάντων επιζήσουν- θα χουν θέα στο πέλαγος, καθώς 
κανένα δέντρο δεν θα τους κόβει πια το οπτικό πεδίο. Ο Μά-
ντεμ-Λάκκος θα μετονομαστεί σε Γκαντέμ-Λάκκος, λόγω του 
επιφωνήματος που θα βγάζει όποιος τον βλέπει (God’em it) 
και όχι λόγω της γκαντεμιάς που θα δείρει αυτό το τόπο μετά 
την εξόρυξη.
Σ’ αυτό το σημείο νιώθουμε την ανάγκη να απευθύνουμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους 200 ‘’κατοίκους’’-μεταλλορύχους 
της Β.Α. Χαλκιδικής, που τόσο καιρό ρουφιάνευαν σταθερά 
στο πλευρό μας. Είναι σίγουρο, ότι πολλά απ΄ τα δάση που 
έχουμε διαγράψει από το χάρτη, δε θα είχαν διαγραφεί χωρίς 
τη συμβολή τους. 
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Αστυνομία για 
την αποτελεσματική της συνεισφορά στην ξυλοκόπηση δα-
σών και όχι μόνο, καθώς και στα Χρυσά Αυγά, που για άλλη 
μια φορά επιβεβαίωσαν τις πειστικές τους ικανότητες. 
Η δίψα μας για χρήμα έχει μεγαλώσει. Το έργο συνεχίζεται. 
Τα αφεντικά της El Courado Gold-Ελληνικός Κροίσος ήθε-
λαν η μεταλλουργία στη Χαλκιδική να είναι η πρωτοπόρος, 
να μην αφήσει πίσω της τίποτα. Να ανοίξει το δρόμο και 
για άλλα μεγάλα έργα που μπορούν να γίνουν στην Ελλά-
δα (φράγματα, πετρελαιοπηγές, πυρηνικές δοκιμές και άλλα 
τέτοια περιβαλλοντικά θαύματα). Καλή δύναμη σε μας. Μια 
χρυσή αυγή ξημερώνει. Όσοι δε γουστάρουν, να μπουν στη 
φυλακή. Ένα καλύτερο αύριο μας περιμένει. Ένας αργός θά-
νατος σας περιμένει. 

ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

* Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα, 
γεγονότα και καταστάσεις, δεν είναι συμπτωματική. 


