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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (2/11/19) 

Ενάντια στη δημιουργία χρυσωρυχείων στο Πέραμα Αλεξ/πολης 

 

 Η Γεν. Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι 

στην κοινωνία της Θράκης και ιδιαίτερα απέναντι στους μαθητές μας, δηλώνουμε την 

αποφασιστική αντίθεσή μας στη λειτουργία χρυσωρυχείου στην περιοχή της Θράκης. Ενώνουμε 

κι εμείς τη φωνή μας με τη φωνή όλων των φορέων της περιοχής και λέμε ΟΧΙ στη δημιουργία 

χρυσωρυχείων στο Πέραμα Αλεξ/πολης και στις Σάπες Ροδόπης, καθώς και σε 

οποιαδήποτε περιοχή μελλοντικά στη Θράκη. Λέμε ΟΧΙ σε μία δραστηριότητα που 

τεκμηριωμένα αποτελεί τεράστια οικολογική καταστροφή και εκμηδενίζει τις οποιεσδήποτε 

προοπτικές ανάπτυξης της Θράκης. 

Η εξόρυξη χρυσού παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό πάλι ως ευκαιρία για «ανάπτυξη» 

στην περιοχή μας, ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, ως μέσο για να αναβαθμιστεί η 

ποιότητα ζωής. Εμείς δεν συμφωνούμε και είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε αδειοδότηση 

τέτοιων «επενδύσεων» που ξεζουμίζουν τους πόρους μιας περιοχής και μετά το πέρας των 

«αναπτυξιακών» τους δραστηριοτήτων αφήνουν μόνο κατεστραμμένα τοπία, δηλητηριασμένα 

εδάφη και νερά. 

Απαιτούμε κι εμείς να αλλάξει ο ισχύων μεταλλευτικός κώδικας και να απαγορευτεί μια 

για πάντα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η εξόρυξη χρυσού με τη χρήση κυανίου, αλλά 

και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. 

Τη στάση μας αυτή την υπαγορεύει η ευθύνη που νιώθουμε ότι έχουμε απέναντι στις 

νέες γενιές που θα ζήσουν στη Θράκη. Ως δάσκαλοί τους θεωρούμε ότι ένα από τα πιο 

σημαντικά μαθήματα που οφείλουμε να τους διδάξουμε είναι ο σεβασμός στο φυσικό 

περιβάλλον και η υποχρέωσή μας ως πολιτών να το προστατεύουμε με τα λόγια μας και, κυρίως, 

με τις πράξεις μας. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (2/11/19) 

Ενάντια στη νέα δίωξη κατά του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων «Σπάρτακος» 

 

 

 Το κίνημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των φαντάρων γίνεται ξανά στόχος του 

Κράτους μέσω νέας δίωξης κατά του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων «Σπάρτακος» και της 

Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων. Η δίωξη αφορά σε δημοσιευμένες καταγγελίες στο blog 

της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων και του ΔΕΦΣ το καλοκαίρι του 2014 και την 

άνοιξη του 2018. 

 Η δίωξη στοχεύει τον αγωνιστή Νίκο Χαραλαμπόπουλο, στον οποίο ανήκε τυπικά το 

τηλέφωνο όπου γίνονται ορισμένες από τις καταγγελίες των στρατευμένων και των οικογενειών 

του. Ο στόχος είναι, φυσικά η φίμωση της δράσης της Επιτροπής, μέσα από την πρακτική της 

ατομικής εξόντωσης όσων μελών της μπορούν.  

 Σε μια εποχή που οι πόλεμοι ξαναβυθίζουν την ανθρωπότητα στη βαρβαρότητα, η ΓΣ 

των Προέδρων των ΕΛΜΕ ενώνει τη φωνή της με το αντιπολεμικό κίνημα και απαιτεί την 

παύση κάθε δίωξης του Ν. Χαραλαμπόπουλου. 

 Ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την ένταση του 

εθνικιστικού λόγου, για την πολεμοκαπηλία, την ασταμάτητη κούρσα των πολεμικών 

εξοπλισμών, για το μέλλον που σχεδιάζουν για τη νεολαία μας, που ήδη έχει τσακιστεί από τις 

μνημονιακές πολιτικές. 

Απαιτούμε άμεση παύση της δίωξης του Νίκου Χαραλαμπόπουλου 

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ελευθερίας του ηλεκτρονικού τύπου, της ελεύθερης 

διακίνησης ιδεών και ειδήσεων 

Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε επιχείρηση ποινικοποίησης του κινήματος για την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των φαντάρων και του αντιπολεμικού κινήματος 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (2/11/19) 

Καταγγελία για άνανδρη επίθεση από φασιστοειδή στο Γέρακα 

 

 Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας καταγγέλλει την άνανδρη επίθεση που 

δέχθηκε ο Άγγελος Μπαλτάς, στέλεχος του ΚΚΕ και τη ΚΝΕ, από ομάδα φασιστοειδών στην 

περιοχή του Γέρακα. Στην ανακοίνωσή της η τοπική οργάνωση αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με τη 

γνωστή θρασύδειλη τακτική τους, χτύπησαν για μια ακόμη φορά βράδυ, με κουκούλες και 

εξαφανίστηκαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιο περιστατικό. Η επίθεση αυτή 

αποτελεί συνέχεια τηλεφωνικών απειλών και άλλων επιθέσεων που είχαν στόχο μέλη της ΚΝΕ 

στην περιοχή». 

 Με αφορμή το συγκεκριμένο καταδικαστέο περιστατικό καταδικάζουμε κάθε ανάλογη 

τραμπούκικη συμπεριφορά και καλούμε τους εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους και μαθητές να 

απομονώσουν με τη συλλογική τους δράση τα φασιστοειδή και να πετάξουν τη φασιστική 

ιδεολογία έξω από τα σχολεία και την κοινωνία.  
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (2/11/19) 

Για τη χωματερή της Φυλής 

 

 Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ απαιτεί να κλείσει τώρα η χωματερή στη Φυλή και να 

σταματήσει η επέκτασή της. 

 Το σημαντικό για εμάς είναι η προστασία της υγείας των μαθητών μας, των οικογενειών 

τους, όλων όσων εργάζονται στην περιοχή και των υπόλοιπων κατοίκων, 

 Καλούμε τις ΕΛΜΕ συντονισμένα με δράσεις και πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τις 

τοπικές κοινωνίες και τους μαθητές μας να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να κλείσει η χωματερή 

και να σταματήσει η εφιαλτική επέκτασή της.  
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