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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σήμερα που η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση,  που 
δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα επιβάλλονται καθημερινά στους εργαζόμενους, όλο και 
περισσότεροι παραδέχονται ότι η ανάπτυξη της γεωργίας μπορεί να αποτελέσει ένα 
αποτελεσματικό μηχανισμό για ανάκαμψη και έξοδο από την κρίση. ∆εν είναι τυχαίο 
άλλωστε που πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νέος οργανισμός του ΥΠΑΑΤ που αναδεικνύει τον 
αναπτυξιακό και παραγωγικό χαρακτήρα του Υπουργείου, που με τις περιφερειακές 
γεωτεχνικές υπηρεσίες του βρίσκεται δίπλα στον αγρότη. 

Η ανάπτυξη  επομένως του πρωτογενή τομέα είναι ευθύνη όλων μας, δηλ. της 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, των γεωτεχνικών και των αγροτών που πρέπει να 
συνεργασθούν και να αγωνισθούν γι’ αυτόν το σκοπό και μάλιστα χωρίς χρονοτριβές. 
∆υστυχώς όμως δε έχουν καταλάβει όλα τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας την σοβαρότητα 
της αποστολής του. Υπάρχει κάποιος που αδυνατεί ή δε θέλει να συνειδητοποιήσει την 
αναγκαιότητα αυτής της προσπάθειας.  Και αυτός φυσικά  δεν είναι άλλος από τον 
ειδικό γραμματέα κ. Ιατρίδη. 

 Από ότι φαίνεται ο συγκεκριμένος κύριος μετά από ένα χρόνο θητείας στη 
συγκεκριμένη θέση δεν έχει αντιληφθεί ούτε την αποστολή ούτε τη σημασία της υπηρεσίας 
που προΐσταται. Κατανοούμε  το γεγονός ότι μπορεί να μην είχε τις απαραίτητες 
ικανότητες για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό όμως δεν είναι ευθύνη των γεωτεχνικών ούτε 
των αγροτών τους οποίους επηρεάζουν οι αποφάσεις του.  

Τον συγκεκριμένο ειδικό γραμματέα προσφερθήκαμε πολλές φορές ως γεωτεχνικοί 
να τον συμβουλεύσουμε και να τον στηρίξουμε σε θέματα  αγροτικής ανάπτυξης. Παρά τις 
μεγάλες προσπάθειες  που καταβάλλαμε για την επίλυση υπηρεσιακών θεμάτων που 
σχετίζονται με την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη  
στήριξη των αγροτών, η επικοινωνία και συνεννόηση μαζί του δυστυχώς στάθηκε αδύνατη.  

Έτσι παρά το γεγονός ότι τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη θέση ως  «μάνατζερ», 
στάθηκε αδύνατο να κατανοήσει τη σημασία που έχει η συμπλήρωση των κενών θέσεων 
προϊσταμένων  σε μια νευραλγικής σημασίας υπηρεσία και έχει αφήσει ακέφαλες δομές 
αδιαφορώντας για τις συνέπειες αυτής του της παράληψης στην εφαρμογή της αγροτικής 
πολιτικής. Αυτή του  βέβαια η παράλειψη «κατά σύμπτωση» τον διευκολύνει  να μοιράζει 
υποσχέσεις στους «εκλεκτούς» του συνεργάτες, τους υπαλλήλους της ΜΟ∆ δηλαδή. Και 
μάλιστα τον διευκολύνει  να τάζει την ίδια θέση σε πολλούς υποψηφίους. ¨Ωστόσο και τους 
συγκεκριμένους υπαλλήλους  ο ειδικός γραμματέας συνειδητά τους  εμπαίζει αφού ούτε 
κανέναν από αυτούς  όρισε προϊστάμενο. 

Βέβαια ότι είναι θιασώτης και συνοδοιπόρος των υπαλλήλων της ΜΟ∆, και 
υπέρμαχος της ύπαρξης υπαλλήλων πολλών ταχυτήτων,  το έχει  δείξει πολλές φορές.  
Έχει πλήρως ταυτισθεί με τους προνομιούχους  υπαλλήλους, «παιδιά ενός ανώτερου 
θεού» που αμείβονται με ένα διαφορετικό μισθολόγιο και εξαιρούνται φυσικά από την 
απαράδεκτη αξιολόγηση του Μητσοτάκη. Γι’ αυτό εξ’ άλλου και προχώρησε παρανόμως 
στην έκδοση της  απόφασης επιμερισμού  των ποσοστών αξιολόγησης για τους 
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υπόλοιπους υπάλληλους  των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτόν. Για τη συγκεκριμένη 
υπόθεση όπως γνωρίζει το λόγο έχει το δικαστήριο. 

Όμως η απέχθεια του προς  τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους   εκδηλώθηκε στο 
έπακρο λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού του ΥΠΑΑΤ, στο οποίο δεν 
υφίσταται θέση  ειδικού γραμματέα ενώ παράλληλα οι ∆ιαχειριστικές Αρχές παραμένουν 
στο ΥΠΑΑΤ, παρά το διακαή πόθο του ίδιου  και των συναγωνιστών του, υπαλλήλων της 
ΜΟ∆, να μεταφερθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έτσι, ξεπερνώντας κάθε όριο, 
προχώρησε στην απομάκρυνση των γεωπόνων συνεργατών του και επέλεξε για στενό του 
συνεργάτη, να τον συμβουλεύει για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, μια υπάλληλο της ΜΟ∆ 
ειδικότητας Θεολογίας!!!! Προφανώς πιστεύει ότι τα αγροτικά θέματα επιλύονται με 
θεολογικές συζητήσεις!!!! Και αυτό αποτελεί τη μέγιστη απόδειξη ότι δεν έχει 
αντιληφθεί ακόμη τι σημαίνει  αγροτική ανάπτυξη!!! 

Οι φιλοσοφικές ή θρησκευτικές αναζητήσεις του συγκεκριμένου γραμματέα  δεν μας 
απασχολούν καθόλου. Όπως δεν μας απασχολεί το γεγονός ότι με την μέχρι σήμερα 
συμπεριφορά του  και τις αποφάσεις του έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα όσους τον πρότειναν 
και τον τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη θέση. Μας απασχολεί  όμως έντονα ότι οι 
ενέργειές του ή οι παραλήψεις του έχουν σημαντικές αρνητικές  επιδράσεις στην αγροτική 
ανάπτυξη που είναι επιδίωξη όλων μας.  

Η συγκεκριμένη επιλογή που έκανε ο  κ. Ιατρίδης να έχει ως συνεργάτη θεολόγο 
αποσκοπεί  απλά και μόνο στη απαξίωση του γεωτεχνικού επαγγέλματος. Το μόνο που 
μπορεί να του προσφέρει η συγκεκριμένη υπάλληλος είναι να του μάθει τι ακριβώς 
σημαίνει  η Ευαγγελική φράση «απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού 
τω Θεώ». Αυτή η συμπεριφορά του ειδικού γραμματέα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι. ∆εν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο την προκλητική συμπεριφορά του. 

Γι’ αυτό θέλουμε να του θυμίσουμε ότι στις λίγες ημέρες που θα βρίσκεται 
ακόμη στη θέση του ειδικού γραμματέα, οφείλει  να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες 
του, που στην πλειοψηφία τους δημιουργήθηκαν με δική του υπαιτιότητα, και 
κυρίως  οφείλει να προβεί στις απαραίτητες  εκ μέρους του  ενέργειες για να λυθεί 
το πρόβλημα  των επιλαχόντων νέων  αγροτών. 

 


