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ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  
 
ΘΕΜΑ: «Ακόμη ένα χτύπημα στην Ελληνική κτηνοτροφία» 
 

Οι μάσκες πέφτουν για ακόμη μια φορά. Η υποκρισία και τα ψεύδη της 
κυβέρνησης σχετικά με το ενδιαφέρον της για τον πρωτογενή τομέα καταρρίπτονται 
καθημερινά. Με την τελευταία απόφασή της ρίχνεται ακόμη μια μαχαιριά στην 
Ελληνική κτηνοτροφία και στην εξόχως ελλειμματική βοοτροφία τόσο στο γάλα, όσο 
και στο κρέας. Φαίνεται ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν και να προτιμούν το γάλα που έχει παραχθεί στην Ελλάδα και αυτός 
είναι ο στόχος της αγορανομικής διάταξης που καταργεί την υποχρεωτικότητα 
αναγραφής της προέλευσης του γάλακτος στην συσκευασία του. Ενώ είναι σε 
όλους γνωστό ότι στον τομέα του γάλακτος επικρατούν συνθήκες καρτέλ, αντί να 
θωρακιστούν οι παραγωγοί για να παραμείνουν ενεργοί, δίνεται ακόμη μια ευκαιρία 
στις εταιρείες να συμπιέσουν τις τιμές του παραγωγού, απαξιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής κτηνοτροφίας και οδηγώντας τους Έλληνες 
παραγωγούς στην έξοδο από την πολυπόθητη παραγωγή. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό που οι Έλληνες Γεωτεχνικοί του Δημοσίου τομέα 
φωνάζουν εδώ και χρόνια. Η επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας μπορεί και 
πρέπει να ξεκινήσει από βάση που δεν είναι άλλη από τον Πρωτογενή τομέα. 
Φαίνεται όμως πως η τρόικα έχει άλλες προτεραιότητες και οι ντόπιοι κυβερνώντες 
θεωρούν τον πρωτογενή τομέα βαρίδι. Πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί: 

1. Η αύξηση των τιμών του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος για να 
εξυπηρετηθούν οι «επενδυτές» των φωτοβολταϊκών στα οποία κάποιοι 
κάποτε έβλεπαν το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή το 
πρόγραμμα του αγροτικού εξηλεκτρισμού έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. 

2. Η απαξίωση του θεσμού της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας όπου 
πλέον μπορεί να φυτεύονται αντί για φυτά τα φωτοβολταϊκά, στερώντας 
από την παραγωγή τον πολύτιμο αυτό Εθνικό πόρο. 

3. Η πρόθεση φορολόγησης των αγροτεμαχίων και των βοσκοτόπων που θα 
οδηγήσει στην φυγή από την παραγωγή και στην κατακόρυφη αύξηση του 
κόστους αυτής εις βάρος της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας. 
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4. Η αντιμετώπιση των δασών ως περιοχών στις οποίες πρέπει να επικρατήσει 
η λογική των χρήσεων γης και όχι των οικοσυστημάτων, οδηγώντας έξω 
από την παραγωγή μεγάλο μέρος της Ελληνικής επικράτειας. 

Για ακόμη μια φορά καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα 
τα θέματα του Πρωτογενή τομέα και να σταματήσει να ασχολείται μόνο με παροχή 
αποδείξεων συμμόρφωσης προς τις εντολές της τρόικας. Όπως το σύνολο της 
οικονομίας έτσι και η Ελληνική κτηνοτροφία βρίσκονται σε οριακό σημείο με τον 
κίνδυνο να χαθεί εντελώς η διατροφική επάρκεια της χώρας μας και του Ελληνικού 
λαού και να κινδυνεύουν τα προϊόντα ΠΟΠ ζωϊκής προέλευσης. 
 
 


