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Κώδωνα κινδύνου για νέες αρνητικές επιπτώσεις που υφίσταται η βιοµηχανία από τις τρέχουσες 

αγροτικές κινητοποιήσεις, λόγω των σοβαρότατων προβληµάτων στη διακίνηση των εµπορευµάτων, 

κρούει ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βόρειας Ελλάδας, µε επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σωτήρη Χατζηγάκη. 

Τα προβλήµατα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής κατά τον ΣΒΒΕ είναι µεν «απόλυτα κατανοητά» 

και στο πνεύµα αυτό ζητεί από τον κ. Χατζηγάκη να ληφθούν άµεσα µέτρα και να καταβληθεί κάθε 

δυνατή προσπάθεια για έναν ουσιαστικό διάλογο µε τους αγρότες για την εξεύρεση άµεσων λύσεων.  

Ωστόσο τονίζει ότι «δεν πρέπει όµως οι πράξεις και τα µέσα διαµαρτυρίας που χρησιµοποιούνται να 

αδιαφορούν απόλυτα για τον αντίκτυπό τους στους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας και στην 

κοινωνία γενικότερα» και ότι «ο κίνδυνος να δηµιουργηθούν κοινωνικά προβλήµατα από πιθανή αύξηση

ανεργίας ελλοχεύει». 

Οποιαδήποτε αδράνεια µεταθέτοντας χρονικά τα προβλήµατα, θα έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις 

για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας».  

  

ΚΛΙΚ »

Τα προβλήµατα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής κατά 
τον ΣΒΒΕ είναι µεν «απόλυτα κατανοητά» και στο πνεύµα 
αυτό ζητεί από τον κ. Χατζηγάκη να ληφθούν άµεσα µέτρα 
και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για έναν 
ουσιαστικό διάλογο µε τους αγρότες για την εξεύρεση 
άµεσων λύσεων.
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«Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύουµε -προσθέτει ο ΣΒΒΕ- η βιοµηχανία της χώρας 

καλείται για µια ακόµη φορά να πληρώσει τα προβλήµατα άλλων κλάδων και να υποστεί νέες ζηµίες που 

προστίθενται σ' αυτά που έχουν ήδη δηµιουργήσει η διεθνής οικονοµική κρίση και η έλλειψη 

ρευστότητας, οι απεργίες στα λιµάνια, οι λοιπές κινητοποιήσεις και οι δοµικές υστερήσεις της ελληνικής 

οικονοµίας.  

∆υστυχώς για µια ακόµη φορά διαπιστώνεται ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή, από πολλές κοινωνικές 

οµάδες συµφερόντων, η κρισιµότητα της κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, ότι τα δύσκολα είναι 

ακόµη µπροστά µας και ότι για να υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο ελπίδας για το µέλλον θα πρέπει να 

λειτουργήσουµε σ' ένα περιβάλλον συναίνεσης και συναντίληψης της δεινής οικονοµικής κατάστασης, 

στην οποία βρισκόµαστε».  

Β.Β.  
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