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Κχξηνη Υπνπξγνί,
Κχξηνη Αξρεγνί ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ,
Κχξηνη Βνπιεπηέο,
Κχξηε Πεξηθεξεηάξρα,
Κχξηε Γήκαξρε,
Απηέο νη εκέξεο ηεο Mεγάιεο Eβδνκάδαο ησλ παζψλ ηνπ Θεαλζξψπνπ πνπ δηαλχεη ε
εθθιεζία καο θαη φιν ην νξζφδνμν ρξηζηεπψλπκν πιήζνο, είλαη παξάιιεια γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο ηεο Ληπαζκαηνβηνκεραλίαο «EL.FE. A.E.» εκέξεο θνξχθσζεο θαη αγσλίαο
ελφο δξάκαηνο πνπ αθνξά ην κέιινλ 1000 αλζξψπσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Γηα ην
ιφγν απηφ κε ηελ παξνχζα επηζηνιή καο δεηνχκε λα ελεξγήζεηε ψζηε ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ λα εμεπξεζεί κηα ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε ιηπαζκαηνβηνκεραλία
«EL.FE. A.E.», ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Ν. Καβάιαο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη
άκεζεο θαη κε απνηέιεζκα θαζφηη απεηιείηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηνκεραλίαο
θαη κάιηζηα κέρξη ηε Μεγάιε Παξαζθεπή ιφγσ έιιεηςεο πξψησλ πιψλ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε είλαη ε κφλε πιένλ ειιεληθή ιηπαζκαηνβηνκεραλία, ε νπνία εδψ θαη
δεθαεηίεο παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο ιηπάζκαηα εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο
γεσξγίαο, πξνάγνληαο παξάιιεια ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πέξαλ απηνχ
απφ ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο βηνκεραλίαο σθειείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε ηνπηθή
νηθνλνκία ηνπ Ν. Καβάιαο δηφηη κέζσ ηεο βηνκεραλίαο έρνπκε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο,
αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ, εμαγσγέο, θ.ιπ.. Ζ βηνκεραλία ήηαλ θαη παξακέλεη θεξδνθφξα κε κεγάιεο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο, ιφγσ νξηζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη. Τα
θπξηφηεξα είλαη ην εμεηδηθεπκέλν θαη άξηζηα θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ θαη κε πξνζσπηθφ
πνπ δηαζέηεη, νη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο, ην ηδηφθηεην ιηκάλη ηεο κε ηηο ζπλδέζεηο ηνπ
ζηελ Δγλαηία νδφ θαη ζηα κεγάια δίθηπα (αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ, δίθηπα κεηαθνξάο

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θ.α.) θαη νη κεγάιεο εθηάζεηο πνπ δηαζέηεη γηα αμηνπνίεζε ηνπο θαη ζε
άιινπο θιάδνπο παξαγσγήο (παξαγσγή ελέξγεηαο θ.ι.π.).
Ζ βησζηκφηεηα φκσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο θινλίδεηαη ζήκεξα φρη ιφγσ
πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ ησλ ιηπαζκάησλ ή ηεο ίδηαο ηεο βηνκεραλίαο αιιά θπξίσο ιφγσ
πξνβιεκάησλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο (ηνπ θ. Λαπξεληηάδε), ε νπνία αληηκεησπίδεη ηα γλσζηά
ζε φινπο καο πξνβιήκαηα. Απηά ηα πξνβιήκαηα φκσο δεκηνπξγνχλ κηα αζθπθηηθή
έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηε βηνκεραλία, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηεο
ΓΔΠΑ πνπ είλαη ν βαζηθφο πάξνρνο θπζηθνχ αεξίνπ, (πνπ είλαη βαζηθή πξψηε χιε ζηελ
βηνκεραλία ιηπαζκάησλ) απεηινχλ κε ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ
ζηξαγγαιίδνληαο έηζη ηε βηνκεραλία θαη νδεγψληαο ηελ ζε νξηζηηθφ θιείζηκν αθνχ ζα
επέιζεη θαη ε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο ιηπάζκαηνο ιφγσ εμάληιεζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη
κάιηζηα κέρξη ηελ Μ. Παξαζθεπή. Απηά ηα γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ ζε κηα επλντθή ζπγθπξία
γηα ηνλ θιάδν ηνπ ιηπάζκαηνο φπνπ ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε, αθνχ ηελ πεξζηλή ρξνληά ε
κηζή θαη πιένλ παξαγσγή ηεο βηνκεραλίαο (ζπλνιηθή παξαγσγή 800.000 ηφλσλ
ιηπάζκαηνο) εμήρζε ζην εμσηεξηθφ. Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ε
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην δελ δηαθφπεθε θαζφινπ επί
δεθαεηίεο.
Τν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο σο ν επηζηεκνληθφο
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πεξηβάιινληνο, δξαζηεξηνπνηνχκελν ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηελ βηνκεραλίαο γλσξίδεη
θαιχηεξα απφ φινπο φηη ηα ιηπάζκαηα πνπ παξάγεη ε βηνκεραλία απηή πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο κίαο Γεσξγίαο Δπξσπατθψλ Πξνδηαγξαθψλ, εθπιεξψλνληαο ην Κνηλνηηθφ
Πιαίζην ησλ Καλφλσλ Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο, ηεο Πνιιαπιήο Σπκκφξθσζεο θαζψο
θαη ηα εθαξκνδφκελα πιαίζηα πηζηνπνηήζεσλ ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ, ε Οινθιεξσκέλε θαη Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε θαη ε Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο. Πέξαλ απηνχ ηα κέιε καο έρνπλ ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο ζξέςεο
ησλ θπηψλ, ηεο εδαθνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ, δειαδή ηνπ ηειηθνχ
παξαγφκελνπ πξντφληνο ηεο βηνκεραλίαο.
Ζ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «EL.FE. A.E.» είλαη άθξσο επσθειήο γηα ηελ Διιεληθή
Γεσξγία θαη Οηθνλνκία, ε δε δηαθνπή ηεο ζα πξνθαιέζεη έλα κεγάιν θελφ ζηε αγνξά ησλ
ιηπαζκάησλ πνπ δελ ζα κπνξεί λα θαιπθζεί απφ άιινπο θνξείο δηαθίλεζεο (ηφζν πνζνηηθά
φζν θαη πνηνηηθά), ρσξίο λα βιαθζεί ε Διιεληθή Γεσξγία θαη Οηθνλνκία απφ ηηο αζξφεο
εηζαγσγέο ιηπαζκάησλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζε κία επνρή κάιηζηα πνπ ε ρψξα καο παζρίδεη λα

ζηαζεί παξαγσγηθά ζηα πφδηα ηεο κέζα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα ηελ θνηλσλία
ηεο Καβάιαο νη επηπηψζεηο ζα είλαη ηξνκαθηηθέο θαη ζα ηζνδπλακνχλ κε ηηο επηπηψζεηο πνπ
πθίζηαηαη κηα θνηλσλία πνπ δηέξρεηαη απφ πνιεκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο είλαη απόιπηε αλαγθαηόηεηα όινη εζείο, ζηα
πιαίζηα ηωλ αξκνδηνηήηωλ πνπ έρεηε, λα θαηαβάιεηε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
ώζηε, ζηα πιαίζηα ηωλ θαλόλωλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ειεύζεξνπ
νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο καο, λα ππάξμεη απεκπινθή ζην δήηεκα ηεο
παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ «EL.FE. A.E.» θαη λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία
θαη ε παξαγωγηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο πξνο όθεινο ηεο
γεωξγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο παηξίδαο καο. Έηζη ζα κπνξέζεηε λα ηνπνζεηήζεηε
θαη εζείο απφ ηε ζέζε ζαο έλα ζεκαληηθφ ιηζαξάθη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο θαη ζπκβάιεηε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ γεσξγηθνχ ηεο ηνκέα,
φηαλ κάιηζηα φινη επαγγειίδνληαη φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο καο κπνξεί λα
απνηειέζεη ηελ αηκνκεραλή εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
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επηζηεκνληθήο θχζεσο δεηήκαηα καο δεηεζεί ε ζπλδξνκή καο ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα
ζπκκεηέρνληαο παξάιιεια ζε νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία ππάξμεη. Αλακέλνπκε φκσο ηελ
άκεζε θαη ζεηηθή επίιπζε ηνπ επίθαηξνπ δεηήκαηνο πνπ έρεη αλαθχςεη.

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΤΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
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Τπνπξγό Αλάπηπμεο θ. Αλ. Γηακαληνπνύινπ
Πξόεδξν ΠΑΟΚ θ. Δπαγ. Βεληδέιν
Πξόεδξν ΝΓ θ. Αλη. ακαξά
Γελ. Γξακκαηέα ΚΚΔ θ. Αι. Παπαξήγα
Πξόεδξν Κ.Ο. ΤΡΗΕΑ θ. Αι. Σζίπξα
Πξόεδξν ΛΑΟ θ. Γ. Καξαηδαθέξε
Πξόεδξν ΓΖΜ.ΑΡ. θ. Φ. Κνπβέιε
Πξόεδξν ΑΝΔΞ. ΔΛΛΖΝΩΝ θ. Π. Κακκέλν
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Γεωηερληθνί Βνπιεπηέο
Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ θ. Αξ. Γηαλλαθίδε
Γήκαξρν Καβάιαο θ. Κ. εκηηζή
ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ζηελ «EL.FE. A.E.»
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Αληηπξόεδξν Π.. θ. Θ. Μαξθόπνπιν
Γεωπόλνπο Π.. (θ.θ. Υξ. Σξέιε, Αλδ. Μπαιίθα, η. Βαβία)
Γεωηερληθνύο Π.. (θ.θ. Υξ. Πνηόιηα, Γ. Υαξίηνπ)
Γ.. ΓΔΩΣΔΔ
Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
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