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Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ ∆ηµήτρης Χαρίτου και αντιπροσωπεία του 

κόµµατος µε τον συντονιστή του, επισκέφτηκε χθες το εργοστάσιο της Diaxon στη 

ΒΙΠΕ Κοµοτηνής, όπου συναντήθηκε και συνοµίλησε µε τον διευθυντή και το 

διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου εργαζοµένων.  

 
 

Ο βουλευτής ενηµερώθηκε για τη θετική πορεία της εταιρείας, όπως και τα άµεσα 

σχέδιά της που περιλαµβάνουν την δηµιουργία νέας γραµµής καινοτόµων 

προϊόντων στο εργοστάσιο της Κοµοτηνής, τα οποία θα την καταστήσουν πιο 

ανταγωνιστική στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά. 

 

Ως γνωστόν η Diaxon είναι θυγατρική του οµίλου ΕΛΠΕ. Όµιλος που έχει 

σηµαντική θέση στον ενεργειακό χάρτη σε διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα έχει 

δικαιώµατα συµµετοχής στην έρευνα υδρογονανθράκων για λογαριασµό του 

δηµοσίου, σε συνεργασία µε εταιρείες όπως Total – ExxonMobil. «Όµως σήµερα 

ανησυχούµε γιατί η κυβέρνηση της Ν∆, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 

έχει στους άµεσους σχεδιασµούς της την αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ (βλ. 

ιδιωτικοποίηση), ανησυχία που µας επιβεβαίωσαν στη συζήτηση και οι ίδιοι οι 

εργαζόµενοι», δήλωσε ο κος Χαρίτου. 

 

Ο βουλευτής εξέφρασε την κατηγορηµατική του αντίθεση στο ενδεχόµενο 

ιδιωτικοποίησης και ενηµέρωσε τους συνοµιλητές του ότι η επί κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάστηκαν και εφαρµόστηκαν εναλλακτικές επιλογές και 

στρατηγικές για την πορεία του Οµίλου, που προστάτευσαν και ενίσχυσαν τα 

συµφέροντα του ∆ηµοσίου. Πολιτικές που κατέστησαν βιώσιµο και κερδοφόρο τον 

Όµιλο, τα τελευταία χρόνια, και το πιο σηµαντικό επένδυσαν στην έρευνα 

υδρογονανθράκων, φέρνοντας στην χώρα µεγάλους διεθνείς «παίκτες» 

διασφαλίζοντας ότι η εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων θα είναι υπό δηµόσιο 

έλεγχο και τα έσοδα της θα ενισχύουν τα συνταξιοδοτικά ταµεία. 



 

 
 

Ο βουλευτής µε έµφαση σηµείωσε «είναι αδιανόητο να προωθεί η σηµερινή 

κυβέρνηση την ιδιωτικοποίηση µιας µεγάλης κερδοφόρας εταιρείας, σε µία περίοδο 

που η χώρα έχει βγει από τη µνηµονιακή επιτροπεία, είναι σε θέση να χαράξει την 

δική της αναπτυξιακή πορεία και τον δικό της ενεργειακό σχεδιασµό, για να έχει 

ενεργειακή ασφάλεια αξιοποιώντας τους υδρογονάνθρακες, µε δεδοµένο ότι 

υπάρχουν πλέον σοβαρές ενδείξεις για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου στην 

χώρα µας». 

 

Ο βουλευτής άκουσε µε προσοχή τις ανησυχίες των εργαζοµένων για τις εξελίξεις 

στον Όµιλο, καθώς η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ θα πυροδοτήσει αρνητικές 

εξελίξεις και για το εργοστάσιο της Diaxon στη ΒΙΠΕ Κοµοτηνής, που σήµερα 

αποτελεί ένα από τα πλέον παραγωγικά και κερδοφόρα της περιοχής. Τους 

διαβεβαίωσε ότι θα είναι δίπλα τους στον αγώνα για να υπερασπιστούν τον δηµόσιο 

χαρακτήρα του Οµίλου, αγώνας που αφορά όλους τους πολίτες και την τοπική 

κοινωνία. 
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