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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Γιάννης Γκολομάζος φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 

29 Ιουνίου στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98.9 στην εκπομπή του Χάρη 

Ντιγριντάκη ‘’ Τρίποντο στην οικονομία ‘’. 

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Γκολομάζος στο Αθηναϊκό ραδιόφωνο αναφέρθηκε 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός και παραγωγικός κόσμος της 

Άρτας, αλλά και στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την πολιτεία για τη στήριξή 

τους. 

Αναφέρθηκε καταρχάς στα χρέη που δημιούργησαν στις μικρές επιχειρήσεις οι 

διαδοχικές κρίσεις, χρέη που , όπως τόνισε με έμφαση , πρέπει το ‘’κράτος των Αθηνών ‘’ 

να τα δει με τη δέουσα σοβαρότητα , διασφαλίζοντας όχι μόνο τη βιωσιμότητα των 

μικρών και πολύ μικρών – οικογενειακών επί το πλείστον – επιχειρήσεων της περιοχής 

αλλά κυρίως την παραμονή των νέων στον τόπο τους. 

Ο κ. Γκολομάζος επισήμανε ότι φτωχές περιοχές , όπως η Άρτα, χρειάζονται ακόμα 

μεγαλύτερες επιδοτήσεις σε ποσοστά άνω του 70% προκειμένου να γίνουν ελκυστικές 

για νέες επενδύσεις ( λ.χ στον τουρισμό ) και μεγάλα αναπτυξιακά έργα που θα δώσουν 

στις επιχειρήσεις το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικότητας. ‘’ Δεν είναι δυνατόν ‘’ , 

ανέφερε χαρακτηριστικά, ‘’ η Άρτα να είναι πρώτη στην παραγωγή ακτινιδίου στην 

Ελλάδα και όμως ο κάμπος της να ποτίζεται από γεωτρήσεις, αντί να αξιοποιείται ο 

Άραχθος ποταμός και η λίμνη του φράγματος Πουρναρίου ‘’. Ειδικά για το ζήτημα της 

ενέργειας τόνισε ότι η Άρτα βιώνει εδώ και δεκαετίες μεγάλη αδικία, αφού ούτε 

αντισταθμιστικά οφέλη έχει από τη λειτουργία του φράγματος, ούτε η τεχνητή λίμνη 

αξιοποιείται, ούτε, τέλος , μπορούν οι επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά 

μιας και η περιοχή χαρακτηρίζεται κορεσμένη για ΑΠΕ. 
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Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έθιξε το πρόβλημα των εργατών γης που 

εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα άστοχων πολιτικών, ενώ υποστήριξε 

ότι το μέλλον του πρωτογενή τομέα βρίσκεται στην Ψηφιακή παραγωγή. 

 

 

 


