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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
(απάντηση στο χθεσινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου 14.7.14, σελίδα 9, άρθρο του 
αμετανόητου πρώην Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη) 
 
 
Είναι και ηθικό αξίωμα και θέση μας ότι δεν χτυπάμε κάποιον ανίσχυρο, δεν τσαλακώνουμε 
έναν που βρίσκεται στα κάτω του. Τουναντίον αντιπαλεύουμε τους ισχυρούς και αλαζόνες, 
τους αμαθείς και αυτούς που ενεργούν υποκινούμενοι από συμφέροντα.  
 
Στο χθεσινό άρθρο του σε καθημερινή απογευματινή εφημερίδα ο πρώην Υπουργός 
Ανάπτυξης, μας  απελευθερώνει, αφού αντί να κάνει την αυτοκριτική του ή έστω πλέον από 
μία απόσταση να δει περισσότερο σφαιρικά τα πράγματα, επανέρχεται στα παλιά ψεύδη και 
αναλήθειες, ενώ τώρα προσθέτει και απίστευτες σοφιστείες. 
 
Είναι αλήθεια κε Υπουργέ ότι τις προτάσεις τις υπέβαλλε ο ΟΟΣΑ; Είναι αλήθεια κε Υπουργέ 
ότι οι προτάσεις αποσκοπούσαν μόνο στην ομαλότερη λειτουργία της αγοράς; 
Ο πρώην υπουργός τελικά ξεκαθαρίζει ότι ο νόμος δεν ήταν η δική του πρόταση, ότι ευθύνεται 
μόνο το ΥΠΑΑΤ και απειλεί ότι το Δεκέμβριο θα περάσει ατόφια η πρόταση του ΟΟΣΑ. Δεν 
υπάρχει τίποτα αναληθέστερο. Ώστε λοιπόν κε Χατζηδάκη η πρότασή σας δεν εισακούστηκε. 
Γιατί τότε δεν αποσύρατε το νομοσχέδιο; Γιατί τότε «κοροϊδέψατε» την τρόϊκα, λέγοντας πως 
εκπληρώθηκε το προαπαιτούμενο; Πώς δεχθήκατε εσείς να βάλετε την υπογραφή σας σε ένα 
νόμο, που τον θεωρούσατε λανθασμένο; Γιατί τότε παραιτήθηκε ο τότε Αναπληρωτής 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων; Γιατί εν τέλει έγιναν όσα έγιναν; Τουλάχιστον 
είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζετε ότι η τιμή του γάλακτος δεν έπεσε από τη 
«μεταρρύθμιση» που σχεδιάσατε μαζί με τον υφυπουργό σου, ευτυχώς και δικαίως 
αποπεμφθείς και αυτός κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.      
 
Επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, και επειδή μόνο οι νεκροί δικαιώνονται χωρίς κριτική για 
τελευταία - ελπίζουμε – φορά, κε Υπουργέ να σταματήσετε να ψάχνετε δικαίωση και να 
κρατάς πόρτα για το χειμώνα σε ένα θέμα που όλοι έχουν αντιληφθεί και τις διαστάσεις του 
και ό,τι υπέκρυπτε από πίσω. 
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Τέλος ένας πραγματικός μεταρρυθμιστής και όχι ένας ανεπάγγελτος μεταρρυθμισιολάγνος 
πολιτευτής της δεκαετίας του 1950 θα προσπαθούσε, τουλάχιστον, να ρίξει το κόστος 
παραγωγής (ενέργεια, εισροές, φόροι υπέρ τρίτων κτλ), αντί να παλεύει με ανεμόμυλους 
σχετικά με το υψηλό κέρδος των αγελαδοτρόφων. 

Ευτυχώς, ακόμη στη χώρα δεν ισχύει η άποψη ότι όσο δε συμφωνεί η 
πραγματικότητα με την άποψη μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. 
Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι που ενώ ξεκίνησαν αλλιώς, κατέληξαν να θυμίζουν πλασιέ 
πολυεθνικών, δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε, ανακινώντας και θυμίζοντας μας 
τις θαυμαστές μέρες και «έργα» τους. 


