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Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε τη χώρα μας  να δοκιμάζεται 

από τις  αδιέξοδες μνημονιακές πολιτικές  διαδοχικών συγκυβερνήσεων και 
ταυτόχρονα αυτόκλητοι σωτήρες να περιμένουν υπομονετικά για κάποιο 
μερίδιο εξουσίας. Όλο αυτό το διάστημα  μόνιμος στόχος όλων των 
μνημονικών κυβερνήσεων αλλά και ορισμένων αντιπολιτευτικών  κομμάτων 
που ευελπιστούν να αποτελέσουν  τμήμα των εν αναμονή μνημονιακών 
κυβερνήσεων είναι ο  ∆ημόσιος τομέας.  Έτσι  παρατηρούμε  κατά καιρούς να 
γίνονται αυθαίρετες εκτιμήσεις για το μέγεθός του, εκτεταμένες αναφορές  στη 
«διαφθορά» του ή για την «ανικανότητα» του, αναφορές που ουδεμία σχέση 
έχουν  με την πραγματικότητα. Τα φαινόμενα αυτά εντείνονται  σε περιόδους  
ψήφισης αντιλαϊκών μέτρων  ή κατά την προεκλογική περίοδο στα πλαίσια 
τροφοδότησης του κοινωνικού αυτοματισμού.  

Χαρακτηριστικό αλλά και ακραίο παράδειγμα τέτοιων πρακτικών 
αποτελεί ο επικεφαλής του Ποταμιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης.   Ο κ. 
Θεοδωράκης  που πριν  από μερικές  ημέρες  είχε καταφερθεί κατά των 
πτυχιούχων,  συναγωνιζόμενος τον γνωστό υπουργό με την απέχθεια προς 
την  αριστεία, σε χθεσινή του συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ  
επιτέθηκε απρόκλητα κατά των υπάλληλων του πρώην ΥΠΑΑΤ  υιοθετώντας 
αήθεις ανυπόστατους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς  και συκοφαντίες 
που  κατά δήλωση του, του  μετέφεραν κτηνοτρόφοι   συνομιλητές του. 

Είναι πραγματικά τραγικό, πολιτικοί που  καταδικάζουν το παλιό και 
ευαγγελίζονται το νέο ταυτόχρονα να  καταφεύγουν  σε μεθοδεύσεις που 
έχουν ως αποτέλεσμα να σπιλώνονται υπολήψεις και να αμαυρώνονται 
σταδιοδρομίες και να ακυρώνεται το έργο υπηρεσιών στο βωμό του 
μικροκομματικού συμφέροντος. 

Συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωράκης αναφέρθηκε με απαξιωτικούς 
χαρακτηρισμούς στους υπαλλήλους του Υπουργείου «Γεωργίας» (προφανώς 
δεν έχει πληροφορηθεί ότι   το Υπουργείο έχει αλλάξει δυο φορές ονομασία 
την τελευταία δεκαετία και πλέον δεν υφίσταται ούτε ως ονομασία ούτε ως 
αυτοτελές Υπουργείο αφού συγχωνεύτηκε στο Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Επιπλέον ανέφερε ότι δε  
γνωρίζουν τη σημασία των αυτόχθονων (και όχι παραδοσιακών όπως 
λανθασμένα ανέφερε) φυλών αιγοπροβάτων και τις διαφορές τους από τα 
γαλλικά αιγοπρόβατα. 



Βέβαια αυτές οι δηλώσεις του αποδεικνύουν  την πλήρη άγνοια του για 
τα τεκταινόμενα στον αγροτικό χώρο ή κρύβουν άλλες σκοπιμότητες που 
μόνο αυτός γνωρίζει. ∆ιαφορετικά θα ήξερε την πάγια θέση του Υπουργείου 
υπέρ των αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων, που αποτελούν τη 
σημαντικότερη προϋπόθεση  για την παραγωγή των  ζωικής προέλευσης 
ΠΟΠ  προϊόντων,  και τις  συνεχείς προσπάθειες  των υπηρεσιών του για την 
προβολή των πλεονέκτημά των αυτόχθονων φυλών σε σχέση με τις ξένες 
φυλές ( και όχι μόνο τις γαλλικές)  και τη διάδοσή τους. 

Ο κ. Θεοδωράκης οφείλει να αναλογισθεί το μέγεθος του 
ατοπήματος  με την  υιοθέτηση  αυτών  των ανυπόστατων κατηγοριών 
και να  ζητήσει συγνώμη  γι’ αυτό. 

Είναι όμως προκλητικό να κάνει υποδείξεις  για την κτηνοτροφία  
κάποιος που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο που μόνο ολέθριες συνέπειες θα έχει 
για τον Αγροτικό τομέα. Αντί να χύνει κροκοδείλια  δάκρυα  για τους έλληνες 
κτηνοτρόφους ας αναλογιστεί ότι  ψήφισε ένα  μέτρο ταφόπλακα για την 
ελληνική κτηνοτροφία, την επιμήκυνση της διάρκειας  ζωής του φρέσκου 
γάλακτος, κάτι που είχε αποτραπεί  πριν ένα χρόνο από τους συνεχείς 
αγώνες κτηνοτρόφων   και γεωτεχνικών.  

Βέβαια τον συγκεκριμένο ενοχλεί παράλληλα και ο ελεγκτικός ρόλος 
των γεωπόνων ∆ημοσίων υπαλλήλων. Τον ενοχλεί που οι  γεωπόνοι σε  
πλήρως αποστελεχωμένες υπηρεσίες, με τεράστιες  ελλείψεις σε 
υλικοτεχνικές  υποδομές,  με ελάχιστα  οδοιπορικά, εργάζονται πολλές φορές 
και υπερωριακά  χωρίς  επιπλέον  αμοιβή  για την αποτελεσματική  διενέργεια 
ελέγχων προκειμένου να διασφαλίσουν αυτό που αποτελεί το συγκριτικό   
πλεονέκτημα των αγροτικών προϊόντων μας,  την ποιότητα  και ασφάλειά 
τους. Και παράλληλα αγνοεί το διαχρονικό ρόλο των γεωπόνων στην 
ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ως σύμβουλοι  και συνεργάτες των 
γεωργοκτηνοτρόφων     και την  συμβολή τους στη μεταφορά της γνώσης και 
καινοτομίας  με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα. 

Τέλος θα θέλαμε να θέσουμε στον κ.  Θεοδωράκη τα παρακάτω  
ερωτήματα: πως θα χαρακτήριζε έναν  πολιτικό που υιοθετεί αβάσιμους 
και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που στρέφονται κατά εργαζομένων 
και δεύτερον πως θα χαρακτήριζε  έναν δημοσιογράφο που αναπαράγει   
πληροφορίες χωρίς προηγουμένως να έχει ελέγξει την αξιοπιστία τους. 
Τα παραπάνω είναι  συμβατά με το νέο ήθος  για το οποίο μίλησε στην 
ίδια συνέντευξη; 

Ξέρουμε ότι  δε πρόκειται να λάβουμε απάντηση από τον κ. 
Θεοδωράκη. Την απάντηση στον συγκεκριμένο θα την δώσει ο 
ελληνικός λαός στις 20  Σεπτεμβρίου. 


