
 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΕ-ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ 

ΟΥΤE «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ», ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΓΗ 

ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ! ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΕ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ 

 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ, ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ 
ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ !  

Τα τελευταία χρόνια η Χαλκιδική αποτελεί υπόδειγμα ξεπουλήματος και λεηλασίας των κατοίκων και της 
φύσης της, πεδίο άσκησης μιας βάρβαρης πολιτικής που τα χαρίζει όλα στο κεφάλαιο, τόπος που έχουν 
καταλυθεί δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες στο βωμό του κέρδους ντόπιων και ξένων συμφερόντων. 
Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και παράδειγμα αντίστασης, ανυποχώρητου αγώνα, αυτοοργάνωσης, 
συλλογικότητας, περηφάνιας και ανυπακοής, ζωντανή απόδειξη ότι το λαϊκό κίνημα μπορεί να παρεμβαίνει και 
να καθορίζει τις εξελίξεις. 

Εξόρυξη χρυσού με αίμα λαού.... 

Ένα τεράστιο πάρτι εκατομμυρίων έχει στηθεί στη ΒΑ Χαλκιδική, η οποία απειλείται να μετατραπεί σε μια 
απέραντη χαβούζα ανοιχτών εξορύξεων, προς όφελος πολυεθνικών εταιριών και ντόπιων μεγαλοεργολάβων. 
Η καταστροφή στις Σκουριές έχει ήδη ξεκινήσει και πάει χέρι-χέρι με την κρατική καταστολή, τις δίκες και τις 
φυλακίσεις των αγωνιστών, τις επιθέσεις των ΜΑΤ στα χωριά, την κατάλυση κάθε έννοιας δημοκρατίας για 
χάρη της Eldorado. 

Εμείς λέμε : Ο αγώνας για τη Γη και την Ελευθερία πρέπει και μπορεί να νικήσει ! Να ακυρωθεί το επενδυτικό 
σχέδιο της Ελλ. Χρυσός, να σταματήσει κάθε εργασία στις Σκουριές και να αποκατασταθεί η περιοχή. 
Εθνικοποίηση – κοινωνικοποίηση του φυσικού και ορυκτού πλούτου, έτσι ώστε κάθε αξιοποίηση του να γίνεται 
με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, κάτω από δημόσιο - λαϊκό έλεγχο. Απέναντι στους εκβιασμούς της εταιρείας 
λέμε : Κανένας άνεργος ! Η συνέχιση  της λειτουργίας της παραδοσιακής μεταλλευτικής δραστηριότητας σε 
Ολυμπιάδα, Μαύρες Πέτρες με φθίνουσα πορεία για όσο διαρκεί το μετάλλευμα και η σταδιακή αποκατάσταση 
– συντήρηση - απορρύπανση της περιοχής , σε συνδυασμό με γενικότερα μέτρα κατά της ανεργίας μπορούν 
να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να σώσουν αυτές που κινδυνεύουν από τη μονοκαλλιέργεια των 
φαραωνικών εξορύξεων. Αποχαρακτηρισμός της περιοχής από μεταλλευτική. Να αποσυρθούν οι κατηγορίες 
από τους αγωνιστές. Το δίκιο δεν δικάζεται ! 

ΤΑΙΠΕΔ – Σιθωνία : Στο ξεπούλημα σαν τη Χαλκιδική... δεν έχει ! 

Ντόπιοι μεγαλοεπιχειρηματίες και παγκόσμια κερδοσκοπικά funds έχουν πέσει σαν τα κοράκια. Το ΤΑΙΠΕΔ 
υλοποιώντας την πολιτική των μνημονίων κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ βγάζει τα πάντα στο σφυρί για την 
πληρωμή του χρέους. Δημόσια γη, δεκάδες παραλίες ( Σαχάρα, Κασσάνδρα, Παλιούρι, Άγιος Ιωάννης κ.α.) 
πουλήθηκαν ή είναι προς πώληση για “αξιοποίηση” με τον γνωστό τρόπο: Μπάζωμα, φράξιμο, ελεύθερη 
δόμηση, “βιομηχανοποιημένος” τουρισμός τύπου “all inclusive”, της μαύρης εργασίας, των ΕΣΠΑ και του 
μισθού των 400 ευρώ, καταστρατήγηση κάθε περιβαλλοντικού όρου.Άλλο ένα πεδίο κερδοφορίας για το 
κεφάλαιο, σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων που θα βλέπουν τη θάλασσα πίσω από το 
συρματόπλεγμα. Την ίδια στιγμή Βαρδινογιάννηδες και μοναστήρια διεκδικούν 54.000 στρέμματα δημόσιας 
γης της Σιθωνίας, εδώ και πάνω από 40 χρόνια χωρίς το κράτος να δίνει ένα τέλος στην υπόθεση, παρά τις 
μεγάλες αντιδράσεις των κατοίκων. 

Εμείς λέμε : Έξω οι “επενδυτές” - κοράκια της δημόσιας γης. Αγώνας για την προστασία της δημόσιας 
περιουσίας. Παραλίες, δάση, νερό, αέρας, θάλασσα είναι δημόσια αγαθά και ο καθένας πρέπει να έχει 
ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. Να καταργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ και να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται με αυτό. Έξω οι 
Βαρδινογιάννηδες και τα μοναστήρια από τη Σιθωνία ! 

Τα σκουπίδια είναι (επιπλέον) χρυσός.... για κάποιους... 

Στο ίδιο έργο θεατές. Και μάλιστα με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Νομάρχης που πέρασε νύχτα την 
περιβαλλοντική μελέτη, μαζί με τον μεγαλοεπιχειρηματία που κατατρώει τη Χαλκιδική έβαλαν στόχο τα 



σκουπίδια. Αφού πρώτα έστησαν το σκηνικό, έφεραν στις χωματερές του Δήμου Πολυγύρου τα σκουπίδια 
όλου του νομού και εκμηδένισαν το χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ. Σαν σωτήρα εμφάνισαν τον Μπόμπολα που ήρθε 
στον Πολύγυρο για την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος με σκοπό την αύξηση ζωής των ΧΥΤΑ. 
Μεγάλες παραφωνίες στο παραμύθι τους είναι το γεγονός ότι ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που βάζει το πρόγραμμα και ότι η αμοιβή του Μπόμπολα μεγαλώνει ανάλογα με τον όγκο των 
απορριμμάτων που δέχεται. Για την παράσταση αυτή, το εισιτήριο το πληρώνουν οι δημότες και μάλιστα 
ακριβά. 

Εμείς λέμε : Να σταματήσει τώρα η υπόγεια σχέση των μεγάλων συμφερόντων με τους γνωστούς αγνώστους 
της πολιτικής στη Χαλκιδική. Έξω οι εταιρείες που θέλουν να πλουτίζουν ρίχνοντας τα βάρη στις πλάτες των 
πολιτών. Διαφάνεια σε όλα τα δημόσια έργα με πλήρη δημοσίευση όλων των διαδικασιών. 

Να φύγουν όλοι τους! Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας ! 

Οι εργαζόμενοι που ο μισθός δεν φτάνει πια για τα βασικά, οι άνεργοι που βρίσκονται στα όρια του κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι νέοι που ψάχνουν το μέλλον τους στην ξενιτιά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που 
ξεκληρίζονται από την Ε.Ε., τις πολυεθνικές και τους μεσάζοντες, οι μικροεπαγγελματίες που καταστρέφονται 
από τα χαράτσια και τη φοροληστεία, όλοι όσοι πλήττονται από τη βάρβαρη πολιτική που ασκούν οι πολιτικοί 
υπηρέτες του κεφαλαίου, έχουν ένα δρόμο : Το δρόμο του αγώνα, το δρόμο της ανατροπής. Με την δύναμη 
του οργανωμένου λαού, μπορούμε να επιβάλουμε την εφαρμογή άμεσων μέτρων ενάντια στην 
ανεργία και την φτώχεια, που αφαιρούν πλούτο και δύναμη από το κεφάλαιο και οδηγούν σε βελτίωση 
της ζωής μας. Να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο για μια κοινωνία που ο πλούτος και η εξουσία θα είναι 
στα χέρια του εργαζόμενου λαού. 

Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται αν θα συνεχιστεί η χωρίς έλεος επίθεση στις ζωές μας, ή θα ανοίξει ο 
δρόμος για την ανατροπή της.. 

Για αυτό:  

Καταδικάζουμε αποφασιστικά τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, και όλα το αντιδραστικό πολιτικό σύστημα με τα 
κόμματά του (Ποτάμι, ΚΙΔΗΣΟ κλπ). Συντρίβουμε την νεοναζιστική, βαθιά συστημική Χρυσή Αυγή. 

Ενισχύουμε τις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που παλεύουν: 

- Για να αλλάξει η πολιτική όχι μόνο η κυβέρνηση. Για να σπάσει το πλαίσιο της στυγνής εκμετάλλευσης, 
της βίαιης κατάργησης εργατικών κατακτήσεων, των νέων μνημονίων, των εκβιασμών της ΕΕ και των 
τραπεζών, της επιτροπείας, της κρατικής βίας. Για έναν άλλο δρόμο αντικαπιταλιστικής ανατροπής, ρήξης 
και αποδέσμευσης από ευρωζώνη και ΕΕ, εθνικοποιήσεων, εργατικού και κοινωνικού ελέγχου, βελτίωσης της 
θέσης της εργαζόμενης πλειοψηφίας.. 

- Για την εργατική και λαϊκή αντεπίθεση. Για την είσοδο του λαού στο προσκήνιο, με νέα απαιτητικότητα και 
μαχητικότητα, χωρίς αναμονή και «περιόδους χάριτος» απέναντι στην όποια κυβέρνηση . 

- Για μια αριστερά ανεξάρτητη από το σύστημα, ασυμβίβαστη, αντικαπιταλιστική, αντιιμπεριαλιστική και 
επαναστατική. Που δεν θα αρνείται μαχητικούς αγώνες παραπέμποντας τα πάντα σε ένα αόριστο μέλλον 
όπως κάνει το ΚΚΕ. Που θα δεν θα υποστείλει τις λαϊκές διεκδικήσεις στο όνομα του νέου «εφικτού», του «δεν 
γίνεται αλλιώς», των εκβιαστικών διλημμάτων της «χαμένης ψήφου» όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η 
«διαπραγμάτευση», που επικαλείται, οδηγεί σε υποταγή και σε συνέχιση της πολιτικής των 
μνημονίων με άλλο περιτύλιγμα. 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ! 

Σε αυτές τις εκλογές δυνάμεις της Αριστεράς, με διαφορετική προέλευση αλλά κοινή στόχευση ενάντια 
στις πολιτικές του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ συνεργάζονται. Ενάντια στη διάσπαση και τον 
κατακερματισμό, ανοίγουμε το δρόμο για τη συμπόρευση όλων των αγωνιστών και των δυνάμεων 
που αναζητούν δρόμους ρήξης και 
ανατροπής. 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 

ΜΟΥΣΤΑΚΕΑ ΙΡΙΣ του Στέφανου 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του Γεωργίου 

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μενέλαου 

ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Βασίλειου 

 


