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Σν ΓΔΩΣΔΔ κε ηα Παξαξηήκαηά ηνπ ζε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ζαλ ζεζκνζεηεκέλνο 
ζύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο, κε έθπιεμε παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηωλ γεγνλόηωλ πάλω ζην ζέκα 
ηεο εμόξπμεο ρξπζνύ ζην Πέξακα Έβξνπ. Δλώ κέρξη ηώξα δελ ππήξμε νινθιήξωζε ηεο 
δηαδηθαζίαο γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηεο εηαηξίαο ELDORADO ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζή ηεο ζηα όξηα 
Έβξνπ θαη Ρνδόπεο ζην ρωξηό Πέξακα, ν πξωζππνπξγόο θ. Αληώλεο ακαξάο δήιωζε ζε 
ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ Wall Street Journal: "This is an investment that we very much want, 
and the whole procedure for the final approval will be finished within the next 10 
days." (Απηή είλαη κηα επέλδπζε ηελ νπνία επηζπκνύκε πάξα πνιύ θαη ε όιε δηαδηθαζία γηα ηελ 
ηειηθή έγθξηζε ζα ηειεζθνξήζεη κέζα ζηηο επόκελεο 10 κέξεο). 

Ζ δήιωζε ηνπ θ. ακαξά γηα άκεζε έγθξηζε ηεο επέλδπζεο ππνθαζηζηά θάζε δηαδηθαζία, πνπ 
πξέπεη λα αθνινπζεζεί, βαζηδόκελε ζηελ Διιεληθή Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία θαη ηελ εμέιημε ηωλ 
πξνηάζεωλ δηαβνύιεπζεο, ε νπνία κέρξη ηώξα δελ απνθάλζεθε ζεηηθά γηα ηελ επέλδπζε.  

Σν ΓΔΩΣΔΔ, κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ ζηε Θξάθε θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, έρεη 
εθθξαζηεί αξλεηηθά θαη παιηόηεξα ζε νπνηαδήπνηε εμόξπμε ρξπζνύ κε ηε ρξήζε θπαληνύρωλ 
αιάηωλ, ιόγω ηωλ ηεξάζηηωλ θηλδύλωλ πνπ ειινρεύνπλ ηόζν γηα ηνλ δειεηεξηαζκό αλζξώπωλ θαη 
δώωλ, όζν θαη ηελ κε αληηζηξεπηή ξύπαλζε ηνπ ππέξγεηνπ θαη ππόγεηνπ πεξηβάιινληνο, κε 
ηεξάζηηεο επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα δωήο θαη πγείαο ηωλ πνιηηώλ αιιά θαη ηεο αεηθνξίαο ηεο γεο 
καο. Πξόθεηηαη πεξί ελόο πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ακθηζβεηήζηκνπ έξγνπ ωο πξνο ηελ αμία 
ηνπ κε κε αληηζηξεπηέο ζπλέπεηεο. Με ηελ βηαζύλε ηνπ θ. ακαξά, κε Fast track ηξόπν έξρνληαη ε 
ζηαδηαθή αθύξωζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ γεωξγία- θηελνηξνθία- αιηεία πνπ ωο ηώξα αζθνύζαλ νη 
θάηνηθνη, αθνύ θαλείο δελ ζα αγνξάδεη ηα πξνϊόληα ηεο πεξηνρήο θαη ζα βγνπλ από ηηο αγνξέο ζηγά 
ζηγά όια ηα αγξνηηθά πξνϊόληα ηεο ακθηζβεηήζηκεο πεξηβαιινληηθά Θξάθεο. Δπηπιένλ 
εθκεδελίδεηαη θάζε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, ελώ παξάιιεια 
κεηώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό ε αμία ηεο γεο ηόζν γηα νηθηζηηθή όζν θαη γηα γεωξγηθή ρξήζε. 

Σα παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ Θξάθεο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζπκπαξαζηέθνληαη ζηνπο 
δίθαηνπο αγώλεο νξγαλωκέλωλ θνξέωλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκόηεηαο θαη 
ζηξέθνληαη θαηά παξόκνηαο πξνρεηξόηεηαο επελδύζεηο, γηα λα κελ έρεη ε Θξάθε ηελ ηύρε πνιιώλ 
πεξηνρώλ ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ, νη νπνίεο έπεζαλ ζύκα ηεο ρξπζνζεξίαο ηωλ θνηλνπξαμηώλ. 

Ζ επαηζζεζία καο ζην ζέκα είλαη δεδνκέλε θαη πεξηκέλνπκε ηελ αληαπόθξηζε ηωλ αηξεηώλ 
εθπξνζώπωλ ζε πνιηηεηαθέο ζέζεηο λα εθδειώζνπλ ηελ αληίδξαζή ηνπο γηα ην θαιό ηνπ ηόπνπ. 
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