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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πάνω  που το  τελευταίο διάστημα αποτελούσε θέμα  συζήτησης ποιος πολιτικός 
είναι άθεος ή όχι, μας  προέκυψε και ο Υπουργός Ανάπτυξης να δηλώνει ότι με τάματα 
στην Παναγία δεν πέφτουν οι τιμές. Ως Έλληνες Γεωτεχνικοί, δεν ξέρουμε και δεν μας 
απασχολεί ποιος πολιτικός είναι άθεος ή όχι. Αυτό όμως που ξέρουμε σίγουρα, είναι ότι ο 
γνωστός Υπουργός δεν έχει το Θεό του. Αλλιώς δεν εξηγείται η επιμονή του  για το θέμα  
του γάλακτος  ακόμα και μετά την κυβερνητική ανακοίνωση ότι κατόπιν συμφωνίας 
πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου της  κυβέρνησης, το γάλα θα μείνει εκτός  των 
ρυθμίσεων του ΟΟΣΑ.  

Η εμμονή του συγκεκριμένου υπουργού  οφείλεται σε πολλούς λόγους μεταξύ των 
οποίων  και στην απέχθεια του για τον αγροτικό κόσμο, κάτι που αποδείχτηκε περίτρανα 
όταν ο εκλεκτός του,  πρόεδρος του ΚΕΠΕ, μιλώντας σε τηλεοπτική  εκπομπή  
εκφράστηκε με τον πλέον περιφρονητικό τρόπο  για τους αγρότες λέγοντας ότι «αυτός δεν 
είναι αγρότης  για να τον έχουν όρθιο έξω». Στον εκλεκτό του Χατζηδάκη το μόνο που 
έχουμε να πούμε  ως γεωτεχνικοί είναι ότι  θα ήταν τιμή του να ήταν αγρότης.  Γιατί ένας  
αγρότης δε θα πρότεινε ποτέ  να μην πληρώνονται οι νέοι εργαζόμενοι η να 
διευκολυνθούν να μεταναστεύσουν όπως αναφέρει η μελέτη του διαβόητου ΚΕΠΕ που 
ούτε αυτός ως πρόεδρός του ούτε ο πολιτικός του προϊστάμενος έχουν  καταδικάσει.  
Προφανώς αυτή  είναι  η ανάπτυξη  που οραματίζονται: κλειστές επιχειρήσεις  και 
απλήρωτοι εργαζόμενοι!!! 

Σχίζει τα ιμάτιά του ο υπουργός αυτός ισχυριζόμενος ότι θέλει να πάρει αυτά τα 
μέτρα για το καλό  της κοινωνίας  και για να πέσουν οι τιμές. Ρωτάμε ευθέως το υπουργό 
ανάπτυξης: Έχει κάνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του πάντα, για να μειωθεί το κόστος 
παραγωγής στη  κτηνοτροφία όπου το κόστος διατροφής αποτελεί το 60-65 του συνολικού 
κόστους έτσι ώστε να πέσουν και οι τιμές των τελικών κτηνοτροφικών  προϊόντων; μήπως 
έχει προβεί σε τίποτε ενέργειες για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να πάψει η ασυδοσία 
των μεγάλων επιχειρήσεων; Όμως για τον ανταγωνισμό τον παραπέμπουμε σε σχετικό 
άρθρο  που έχει δημοσιεύσει μέλος του ∆Σ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών  
και ας απαντήσει  επιτέλους ο λαλίστατος υπουργός στις σοβαρότατες καταγγελίες για τη 
διαβόητη επιτροπή ανταγωνισμού που αναφέρονται σε αυτό.  

Στη προσπάθειά του  για επιμήκυνση  της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος,  
βρήκε συμμάχους δημοσιογράφους που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα  για την κοινωνία  και  
ζητούν την άμεση αλλαγή για το γάλα και λοιδορούν  τους βουλευτές της επαρχίας ως 
λαϊκιστές επειδή  διαμαρτύρονται για την  σχεδιαζόμενη καταστροφή  της ελληνικής 
κτηνοτροφίας.  Σε αυτή την επίθεση πρωτοστατεί γνωστή τηλεοπτική δημοσιογράφος που  
στο παρελθόν είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα  όχι για την  αντικειμενικότητα των 
ειδήσεων της αλλά γιατί είχε καταφέρει το ακατόρθωτο. Ενώ έβγαινε  στα τηλεοπτικά 
παράθυρα και επιτίθονταν με σφοδρότητα στην τότε κυβέρνηση και ανακάλυπτε διαρκώς 
«σκάνδαλα» ταυτόχρονα βρίσκονταν στις Βρυξέλλες και αμείβονταν από τη ευρωπαϊκή 
επιτροπή. Προφανώς για αυτήν  η διαδρομή Αθήνα  Βρυξέλλες ήταν παρόμοια με τη 
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διαδρομή Ομόνοια – Σύνταγμα. Θα προτείναμε  στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο να  
επισκεφτεί έστω και για μία ημέρα μία κτηνοτροφική μονάδα και θα διαπιστώσει ότι η 
εργασία εκεί είναι ασύγκριτα  δυσκολότερη από το να είσαι  ταυτόχρονα  σε δυο μέρη. 

Τόσο βέβαια ο ανύπαρκτος  Υπουργός Ανάπτυξης  όσο και η συγκεκριμένη  
δημοσιογράφος αλλά και όλοι οι συνοδοιπόροι τους κόπτονται  για την  εφαρμογή των 
αλλαγών στο γάλα που αναφέρονται στη μελέτη του ΟΟΣΑ και  θα έχει ως αποτέλεσμα  
κάθε οικογένεια να εξοικονομήσει μερικά λεπτά του Ευρώ την ημέρα  αλλά δε λένε 
κουβέντα για άλλα μέτρα που αναφέρονται  στην ίδια μελέτη.  

Ένα  από τα που αναφέρονται στη μελέτη του ΟΟΣΑ αλλά δε γίνεται  καμία 
αναφορά από τους υποστηρικτές  της μελέτης, παρά το κέρδος που θα φέρει  είναι το 
αγγελιόσημο. Σύμφωνα  με τη μελέτη το  κέρδος από την υιοθέτηση των αλλαγών  στο 
γάλα υπολογίζεται (με τη χρήση λανθασμένων στοιχείων και υπολογισμών) σε 33  
εκατομμύρια, ενώ το κέρδος από τη κατάργηση  του αγγελιοσήμου είναι 1 δις. 800 
εκατομμύρια ευρώ. Επομένως  η άμεση κατάργηση του θα έχει  πολλαπλάσια επίδραση 
στη πτώση των τιμών αλλά και πολλαπλάσιο όφελος για την κοινωνία, κάτι που μπορεί να 
αντιληφτεί και ένας μαθητής του δημοτικού. Όμως τόσο ο μνημονιακός Υπουργός 
Ανάπτυξης όσο και οι  υποστηρικτές του διαπλεκόμενοι δημοσιογράφοι ούτε καν το 
αναφέρουν. 

Αλήθεια δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση  η κατάργηση  του αγγελιοσήμου; Ή 
μήπως  επειδή αυτό θεσπίστηκε από την κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου  είναι στο 
απυρόβλητο; Βέβαια το αγγελιόσημο  αποτελεί και  μέσο διαπλοκής και γι’ αυτό είναι 
επιθυμητό από κάποιους. Αν  οι δημοσιογράφοι δεν υπερασπισθούν με σθένος τις 
απαιτήσεις των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών για αλλαγές  στη διακίνηση του γάλακτος 
και μειωθούν οι διαφημίσεις δεν θα μειωθούν και τα έσοδα από το αγγελιόσημο  με ότι 
συνεπάγεται αυτό; Έτσι λοιπόν εξηγείται η εμμονή τους με το φρέσκο γάλα: αυτές είναι οι  
εντολές που τους έχουν δώσει οι εγχώριες και οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες γάλακτος. 

Τελικά από όλα που  έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα και όσα έρχονται στο φώς 
της δημοσιότητας  βγαίνει ένα οδυνηρό συμπέρασμα: ότι πιο επικίνδυνοι και  αδίστακτοι 
από τους ξένους δανειστές και την τρόικα  είναι οι ντόπιοι συνεργάτες τους. 

Όσο για τον Υπουργό Ανάπτυξης που καθημερινά  με την  ανυπαρξία πολιτικής του 
καταρρίπτει καθημερινά το ρεκόρ στον αριθμό των λουκέτων στις επιχειρήσεις και έχει 
κάνει τεράστιο κακό στην ανάπτυξη τόσο με τις πράξεις του  όσο και με την απραξία του  
έχουμε να του επισημάνουμε το εξής: Επειδή οι συνέπειες της καταστροφικής του 
πολιτικής δεν αντιστρέφονται ούτε με τάματα στη Παναγία, οφείλει αν θυμάται ακόμη, μετά 
τη μακροχρόνια παραμονή του στις Βρυξέλλες,  τι σημαίνει η λέξη φιλότιμο, να παραιτηθεί 
άμεσα.   

Και φεύγοντας να μην ξεχάσει να πάρει μαζί του τόσο τον έτερο αποτυχημένο της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου  Ανάπτυξης, εξωκοινοβουλευτικό Αθανάσιο Σκορδά 
όσο και τον προκλητικό πρόεδρο του ΚΕΠΕ.   

Τελειώνοντας θέλουμε να τους ενημερώσουμε να μην ανησυχούν  ότι με την  
παραίτησή τους θα στερηθούν τη πολυπόθητη δημοσιότητα. Όταν πλέον δε θα 
καλύπτονται από την βουλευτική ασυλία, εκτιμώντας το έργο και τη προσφορά τους θα 
τους βοηθήσομε να είναι  και πάλι στο φώς της  δημοσιότητας.  

 


