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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑ»
Πάγια θέση της ΠΟΓΕΔΥ είναι ότι για την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας και την πραγματική έξοδο από τη κρίση των μνημονίων που καταδυναστεύει
την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια είναι η ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα. Και
αυτό δεν αποτελεί επιστημονική εμμονή αλλά πραγματικότητα που κατά καιρούς
έχουν αποδεχθεί και πολλοί άλλοι Φορείς που σχετίζονται με την οικονομία
γενικότερα.
Δυστυχώς όμως και αυτή η κυβέρνηση αρνείται να δει αυτή την αλήθεια και
προτιμά να παραμένει ο πιστός εκφραστής των συμφερόντων του μεγάλου
κεφαλαίου, ελληνικού και ξένου. Τι κι αν «βγήκαμε» από τα μνημόνια, για την
πρώτη ή δεύτερη φορά «αριστερή κυβέρνηση» προτεραιότητα είναι η συνέχιση, με
την ίδια πάντα θέρμη, εφαρμογής αντιλαϊκών πολιτικών που καθορίζονται από την
γνωστή τρόικα, (ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ) και πλήττουν μονίμως εργαζομένους
συνταξιούχους και αγρότες.
Ειδικά για τους τελευταίους, έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται σειρά μέτρων
που είχαν καταστροφικές συνέπειες στη πρωτογενή παραγωγή και ειδικότερα στην
κτηνοτροφία. Το γεγονός βέβαια ότι ο κλάδος που δέχθηκε τη μεγαλύτερη επίθεση
είναι η κτηνοτροφία, μόνο ως τυχαίο δε μπορεί να θεωρηθεί αφού κατά «σύμπτωση»
με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται σε μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα των βορείων
χωρών της ΕΕ που έχουν αναπτυγμένη ζωική παραγωγή.
Διαχρονικά η ΠΟΓΕΔΥ έχει επισημάνει και καταγγείλει τις συγκεκριμένες
πολιτικές που στοχεύουν κυρίως το μικρομεσαίο κτηνοτρόφο. Ποιος δε θυμάται τη
μάχη που είχαμε δώσει κατά της εφαρμογής της μελέτης του ΟΟΣΑ για την
επιμήκυνση της διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος, του ξεπουλήματος της φέτας
αλλά και για πολλά άλλα θέματα;
Σήμερα όμως η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο. Για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα παρατηρείται κατακόρυφη πτώση στην τιμή του γάλακτος με
ολέθριες συνέπειες για την κτηνοτροφία κάτι που έχουμε επισημάνει
επανειλημμένως. Και ενώ η κυβέρνηση παρέμεινε απαθής θεατής για όλο αυτό το
διάστημα, αποφάσισε τελικά να βγει από το λήθαργό της και να «αντιμετωπίσει» το
πρόβλημα.
Για την αντιμετώπιση όμως του προβλήματος η κυβέρνηση επέλεξε να
επιδείξει έναν πρωτοφανή ερασιτεχνισμό τον οποίο οφείλουμε να καταγγείλουμε.

Συγκεκριμένα μετά από πολύμηνη καθυστέρηση η κυβέρνηση έθεσε σε
εφαρμογή μια ΚΥΑ, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, για τους ελέγχους στο γάλα.
Κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω απόφασης είναι η επιβολή μιας απίστευτης
γραφειοκρατίας για τους κτηνοτρόφους η οποία θα είναι δυσβάστακτη ειδικά για
τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους. Προφανώς οι εμπνευστές της συγκεκριμένης
απόφασης έχουν παντελή άγνοια από κτηνοτροφία αλλά και τις συνθήκες που
σχετίζονται με την εκτατική κτηνοτροφία. Έτσι θέσπισαν την επιβολή εξοντωτικών
προστίμων για τους κτηνοτρόφους που θα καθυστερήσουν να ανταποκριθούν σε
αυτή την αυξημένη γραφειοκρατία. Επίσης αγνοώντας την οικονομική κρίση που
πλήττει τους κτηνοτρόφους αύξησαν τις εισφορές προς τον πρώην ΕΛΟΓΑΚ!!!!
Χαρακτηριστικό της γραφειοκρατικής παράνοιας της συγκεκριμένης ΚΥΑ
είναι η υποχρέωση του παραγωγού να δηλώνει σε δύο οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ
(ΕΛΟΓΑΚ και ΟΠΕΚΕΠΕ) την παραγωγή γάλακτος για να γίνονται διασταυρωτικοί
έλεγχοι!!!! Την υποχρέωση του παραγωγού να δηλώνει την οικιακή κατανάλωση
γάλακτος!!! ή το γάλα που καταναλώνουν τα νεαρά ζώα!!!! την αφήνουμε
ασχολίαστη. Έχουμε όμως μια απορία: ποιό γάλα που καταστράφηκε είναι
υποχρεωμένος να δηλώσει ο παραγωγός; Μήπως αυτό που δε μπόρεσε να διαθέσει
λόγω των στρεβλώσεων της αγοράς που η κυβέρνηση έχει σταθεί ανίκανη να
αντιμετωπίσει;
Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για
την προάσπιση των συμφερόντων κτηνοτρόφων μας και να σταματήσει τη
συρρίκνωση της κτηνοτροφίας πριν είναι πολύ αργά. Καλούμε για μια ακόμη φορά
την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας είναι πρωταρχικής
σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Ο Πρωτογενής Τομέας αν δεν ισοπεδώθηκε στα χρόνια του Μνημονίου
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο καθημερινό «κουπί» που τραβούν οι
Γεωτεχνικοί παρά την υποστελέχωση χωρίς να σφάξουν Ιφιγένειες για να πλεύσει
ούριος άνεμος.
Ας παραδειγματιστούν λοιπόν όλοι οι αρμόδιοι και να πάψουν να εφαρμόζουν
διαχρονικά μαυρογιαλούριες πολιτικές και τακτικές.
Η παθογένεια αυτή θεραπεύεται μόνο όταν ακολουθούν και εφαρμόζουν την
άποψη των ειδικών (Γεωτεχνικών) και όχι των κολλητών (συμφέροντα).
Τελειώνοντας θέλουμε να δηλώσουμε, για μια ακόμη φορά, προς κάθε
κατεύθυνση ότι οι Γεωτεχνικοί θα είναι πάντα δίπλα στον έλληνα αγρότη και
ειδικότερα τον μικρομεσαίο αγρότη, όχι μόνο με την παροχή επιστημονικών
συμβουλών όπως επιτάσσει η φύση του επαγγέλματος, αλλά θα είναι δίπλα του σε
κάθε αγωνιστική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του.
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