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Μετά τις πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις ότι, με απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, το γάλα εξαιρείται  από το πακέτο μεταρρυθμίσεων 
του ΟΟΣΑ, όλοι πιστέψαμε ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει και ότι η Πολιτική Ηγεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης θα έβρισκε άλλον τομέα να εκτονώσει την «δημιουργική» της 
δραστηριότητα. ∆υστυχώς όμως διαψευστήκαμε άμεσα. 

Από την επόμενη ημέρα ξεκίνησε ένας νέος κύκλος συζητήσεων και δηλώσεων 
σχετικά με το φρέσκο γάλα. Ο διάλογος όμως αυτός αποκάλυψε τόσο την πλήρη ένδεια 
επιχειρημάτων εκ μέρους του γνωστού διδύμου του Υπουργείου Ανάπτυξης όσο και την 
έλλειψη θάρρους για την ανάληψη του πολιτικού κόστους της αντιαναπτυξιακής πολιτικής 
που προσπαθούν να εφαρμόσουν στον τομέα της κτηνοτροφίας.  

Έτσι η συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει αναγάγει ως 
μοναδική αποστολή της την υλοποίηση κάθε επιθυμίας και εντολής των ξένων δανειστών 
αλλά και των εγχώριων μεγάλων βιομηχανιών  που φιλοδοξούν να μεγιστοποιήσουν τα 
κέρδη τους, παρέμεινε στο σκοτάδι και έδωσε εντολές σε δήθεν «ανώνυμους κύκλους» και 
«υψηλόβαθμα» στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης με συνεντεύξεις τους να αναλάβουν 
την εκτέλεση της αποστολής παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης σχετικά με το γάλα.  

Επίσης ο κ. Σκορδάς, κουρασμένος προφανώς από την πολύμηνη απραξία του,  
αποφάσισε να διεκδικήσει  τα 5 λεπτά εφήμερης δημοσιότητας που του αναλογούν και 
αυτοανακηρύχθηκε ως  ειδικός στη τεχνολογία του γάλακτος δηλώνοντας ότι η διαφορετική 
επεξεργασία, σε διαφορετικές  θερμοκρασίες που έχουν υποστεί τα διάφορα είδη γάλακτος  
(φρέσκο, υψηλής παστερίωσης, κλπ) δεν έχει καμιά επίδραση στη ποιότητά του. 
Κατανοούμε απόλυτα την άγνοιά του. Στον συγκεκριμένο όμως κύριο, επειδή η υπόθεση 
των τροφίμων είναι πολύ σοβαρή για να ασχοληθεί  με αυτήν ο καθένας, απλά έχουμε να 
του προτείνουμε, αν θέλει να προστατέψει το καταναλωτικό κοινό, να ασχοληθεί με τον 
τομέα των ασφαλειών για να μην προκύψουν ξανά τα προβλήματα του παρελθόντος. 

 Σε αυτό το έργο καταστροφής της ελληνικής κτηνοτροφίας, η Πολιτική Ηγεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης βρήκε απρόσμενους συμμάχους κάποιους  εθελοντές 
περιφερειάρχες που τους ξεπέρασαν σε φαντασία. Πρωτοπόρος  μάλιστα  ο 
περιφερειάρχης Ηπείρου, που πριν λίγο καιρό κόπτονταν για την αγροτική ανάπτυξη, ο 
οποίος οραματίσθηκε το γάλα ημέρας  το οποίο θα διατίθεται στην τοπική αγορά. 
Προφανώς αυτό είναι  το όραμά του: η συρρίκνωση των βιομηχανιών που θα 
επεξεργάζονται το ελληνικό γάλα  ώστε να εξυπηρετούν μόνο τις τοπικές ανάγκες. Το 
γεγονός ότι το γάλα ημέρας δε θα μπορεί να διατεθεί στην αγορά της Αθήνας και των 
νησιωτικών περιοχών  ουδόλως τον απασχολεί. Αυτές οι αγορές θα καλυφθούν από το 
εισαγόμενο γάλα.  

Επειδή τόσο η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης όσο και οι ανώνυμοι 
κύκλοι του ίδιου Υπουργείου επιζητούν την πιστή εφαρμογή  της μελέτης του ΟΟΣΑ 
θέλουμε να τους θέσουμε ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη:  
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Πώς εξηγείται ότι το επώνυμο φρέσκο γάλα και το γάλα υψηλής παστερίωσης είναι 
ακριβότερα από τα αντίστοιχα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; Γιατί η μέση τιμή του μακράς 
υψηλής παστερίωσης είναι υψηλότερη από το φρέσκο γάλα; Γιατί τα περιθώρια κέρδους 
των βιομηχανιών και διακινητών γάλακτος στη χώρα μας είναι μεγαλύτερα από τα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά; Πως είναι σίγουρο ότι από την μείωση των επιστροφών θα 
επωφεληθεί ο καταναλωτής και όχι οι βιομηχανίες; Το γεγονός ότι το 70% του φρέσκου 
γάλακτος διακινείται από φούρνους και μικρά μαγαζιά και όχι από σουπερμάρκετ ενώ για 
το υψηλής παστερίωσης παρατηρούνται τα αντίθετα αποτελέσματα είναι κίνητρο για την 
κατάργηση του  φρέσκου γάλακτος; ∆εν τρέφουμε καμιά αυταπάτη ότι η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης   θα δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Οι 
συγκεκριμένοι αισθάνονται την ανάγκη να δίνουν απαντήσεις μόνο στους δανειστές μας.  

Επίσης, πως εξηγείται το γεγονός ότι αν και η τιμή γάλακτος σε επίπεδο 
παραγωγού στη Χώρα μας είναι χαμηλότερη από ότι στην Φιλανδία και στην Ιρλανδία και 
παραπλήσια με την Ολλανδία για την οποία το κόστος παραγωγής είναι πολύ μικρότερο, η 
τιμή του τελικού προϊόντος είναι μεγαλύτερη; Ποιος ευθύνεται για αυτό; Σίγουρα όχι ο 
κτηνοτρόφος. 

Αν ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο συνοδοιπόρος του Αθανάσιος Σκορδάς κόπτονται 
για την καταπολέμηση της ακρίβειας ας φροντίσουν να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Ας 
καταπολεμήσουν το καρτέλ γάλακτος που έχει συσταθεί από βιομηχανίες και όχι από 
κτηνοτρόφους όπως ας καταπολεμήσουν και τα καρτέλ σε άλλους τομείς. Βέβαια αυτά 
είναι αδιανόητα  για τους συγκεκριμένους που θεωρούν φυσιολογικό η τιμή του 
εμφιαλωμένου νερού να είναι παραπλήσια με την τιμή του γάλακτος. 

Ως γεωτεχνικοί έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 
μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την έξοδο από την κρίση. Τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της Ελληνικής κτηνοτροφίας είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
Επιβάλλεται η υποστήριξη δυναμικών προϊόντων ΠΟΠ όπως η φέτα και η άμεση 
αναγνώριση και νέων προϊόντων ΠΟΠ όπως το γιαούρτι τα οποία μπορούν να έχουν 
κυρίαρχη θέση στις εξαγωγές μας.  

∆υστυχώς η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει άλλη άποψη και πολιτική. Αφ’ 
ενός στάθηκε ανίκανη να προστατέψει τη φέτα και αφ’ ετέρου μεθοδεύει τη νομιμοποίηση 
της νόθευσης του γιαουρτιού. Επειδή αυτά δεν αποτελούν αναπτυξιακή πολιτική αλλά 
μόνο εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δανειστών μας μία επιλογή έχουν: Να 
παραιτηθούν άμεσα!!! 

Τέλος, θέλουμε να υπενθυμίσουμε τόσο στους ανώνυμους κύκλους όσο και στα 
υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, που με δηλώσεις τους προασπίζονται 
τη μελέτη του ΟΟΣΑ, ότι δεν καλύπτονται από βουλευτική ασυλία και η μόνη αποστολή 
τους σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα είναι η προάσπιση του δημόσιου 
συμφέροντος και μόνο. 


