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ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΛΑΓΘΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΣΖ ΔΒΕ ΣΗ ΔΡΡΔ
Κε κεγάιε ιύπε πιεξνθνξεζήθακε από ηνλ ηύπν πεξί ηνπ ελδερόκελνπ θιεηζίκαηνο
ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο ζηηο Πέξξεο θαη ζηελ Νξεζηηάδα. Κηα
ηέηνηα δπζκελήο εμέιημε ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί γηα πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο
ηνπο νπνίνπο ζα ζαο αλαιύζνπκε πεξηεθηηθά παξαθάησ:
 Ν αγξνηηθόο ηνκέαο ηεο ρώξαο καο θαη εηδηθόηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ Πεξξώλ ζηεξίδεη
νιόθιεξε ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία κπνξεί λα δώζεη
πξνζηηζέκελε αμία ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο, ζέζεηο εξγαζίαο θαη
γεληθόηεξε αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή αλ αθνινπζεζεί επηζεηηθή πνιηηηθή θαη δνζνύλ
θίλεηξα ζηνπο αγξόηεο.
 Όινη καο ζπδεηάκε γηα ηελ ιεγόκελε αλαδηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα, αιιά
αλαδηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ρσξίο ηελ ύπαξμε θαη ηε δεκηνπξγία γεσξγηθώλ
βηνκεραληώλ δελ λνείηαη θαη δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Πηα πιαίζηα απηήο
ηεο αλαδηάξζξσζεο ην εξγνζηάζην ηεο ΔΒΕ ζηελ πεξηνρή κε ηνλ θαηάιιειν
πξνγξακκαηηζκό κπνξεί λα παίμεη θνκβηθό ξόιν.
 Ρα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ πεξηνρή γίλνληαλ πξνζπάζεηεο αλάθακςεο ηεο θαιιηέξγεηαο
ησλ δαραξόηεπηισλ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ππλεπώο ην θιείζηκν ηεο βηνκεραλίαο
ζα αθπξώζεη απηέο ηηο πξνζπάζεηεο.
 Νη πξνζπάζεηεο απηέο ζηήξημεο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ δαραξόηεπηισλ ζα κπνξνύζαλ
λα εληζρπζνύλ αθόκα πεξηζζόηεξν κε ηελ λέα ΘΑΞ όπνπ ππάξρνπλ ηέηνηα εξγαιεία,
όπσο π.ρ. ην 8% ηνπ αλώηαηνπ εζληθνύ νξίνπ ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε ζπλδεδεκέλε

ζηήξημε πνπ θάζε θξάηνο κπνξεί λα δώζεη γηα ηελ ελίζρπζε νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηώλ,
όπσο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο.
 Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ησλ Πεξξώλ όια απηά ηα
ρξόληα έρνπλ γίλεη κεγάιεο επελδύζεηο εθαηνκκπξίσλ επξώ ηόζν από ηελ ΔΒΕ, όζν
θαη από ηνπο ηδηώηεο αγξόηεο, κεηαθνξείο θ.α. επαγγεικαηίεο ζε κεραλνινγηθό
εμνπιηζκό. Νη επελδύζεηο απηέο, όπσο καο έρεη δείμεη ε εκπεηξία καο από ην θιείζηκν
ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο ΔΒΕ ζηελ Μάλζε θαη ζηελ Ιάξηζα, ζα απαμησζνύλ θαη ζα
θαηαιήμνπλ λα γίλνπλ παιηνζίδεξα πνιύ γξήγνξα.
 Κε ην πεξαηηέξσ θιείζηκν θαη άιισλ εξγνζηαζίσλ δάραξεο ε ρώξα καο ζα γίλεη
αθόκα πεξηζζόηεξν ειιεηκκαηηθή ζε δάραξε θαη ζα ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξεο
εηζαγσγέο γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο, ζε κηα επνρή πνπ γίλεηαη ηηηάληα
πξνζπάζεηα αλάθακςεο θαη αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ.
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο πηζηεύεη όηη ην θιείζηκν ηνπ Δξγνζηαζίνπ ηεο Εάραξεο βξαρππξόζεζκα θαη
καθξνπξόζεζκα ζα επηθέξεη δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζηελ
νηθνλνκία ηνπ Λ. Πεξξώλ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη γηα απηό ην ιόγν όινη νη θνξείο
ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ώζηε λα παξακείλεη ζε ιεηηνπξγία ιακβάλνληαο
όκσο όια εθείλα ηα κέηξα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε βησζηκόηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην
δηελεθέο.
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