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Νερό στο… γάλα τους φαίνονται διατεθειμένοι να ρίξουν αγελαδοτρόφοι και κυβέρνηση,
προκειμένου το ζήτημα της διατηρησιμότητας του γάλακτος να μην γίνει η αιτία
κυβερνητικής κρίσης,

από τη στιγμή που οι ρυθμίσεις για την απελευθέρωση της αγοράς δείχνουν να αποτελούν
προαπαιτούμενο στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα.
Οι φορείς των αγελαδοτρόφων προτείνουν την καθιέρωση τριών κατηγοριών
παστεριωμένου γάλακτος, με το βάρος να εντοπίζεται στην κατηγοριοποίηση του γάλακτος
ημέρας, η διάρκεια ζωής του οποίου δε θα περιορίζεται στις δύο ημέρες, αλλά θα φτάνει
στις 5 ημέρες. Επίσης, προτείνεται η καθιέρωση του γάλακτος χαμηλής παστερίωσης, το
οποίο θα έχει διάρκεια ζωής έως 7 ημέρες λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών
χαρακτηριστικών της Ελλάδας, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, ενώ οι υπόλοιπες
κατηγορίες γάλακτος (υψηλής παστερίωσης και μακράς διάρκειας) να μείνουν ως έχουν.
Ανάλογη πρόταση έχει διατυπώσει και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς εκτιμά
πως η επιμήκυνση απλά και μόνο της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος, μάλλον θα
δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα, παρά θα επιλύσει, στην ήδη προβληματική ελληνική
κτηνοτροφία, ενώ το όφελος για τον Έλληνα καταναλωτή θα είναι εξαιρετικά μικρό σε
σύγκριση με το τίμημα του αφανισμού της ελληνικής αγελαδοτροφίας. Αυτό τόνισε και ο
πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μάμαλης, ο οποίος βρέθηκε στα Γιάννενα.
Την άποψη ότι έπρεπε να είχε προηγηθεί διάλογος πάνω σε αυτή την πρόταση που σήμερα
κατατίθεται, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος εδώ
και πολλές εβδομάδες είχε καταθέσει την πρόταση για γάλα ημέρας με διάρκεια ζωής
πέντε ημερών.

Αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ
Το απόλυτο τέχνασμα για την πλήρη διάλυση της μικρής και μεσαίας κτηνοτροφικής
παραγωγής στη χώρα μας χαρακτηρίζει το Αγροτικό τμήμα ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων την
καθιέρωση του γάλακτος «ημέρας».
«Η μνημονιακή κυβέρνηση, υπηρετώντας με συνέπεια τις πολυεθνικές και τα καρτέλ του
γάλακτος, έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στη μικρή παραγωγή, με τις αθρόες
εισαγωγές, τα παιγνίδια των ημερομηνιών και τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Με το χάος
που επικρατεί σήμερα στην αγορά, την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών και τη ληστρική
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πολιτική των μεγάλων αλυσίδων Σούπερ- Μάρκετ, κανένας καταναλωτής δεν θα γνωρίζει τι
ακριβώς γάλα θα αγοράζει!
Ειδικά για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Ηπείρου η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης
αποτελεί κόκκινη γραμμή και αιτία πολέμου στο συνεχιζόμενο έγκλημα που συντελείται,
μετά το ξεπούλημα της Δωδώνης. Τα κροκοδείλια δάκρυα και οι θεατρινισμοί όσων ψήφισαν
τα μνημόνια και οδήγησαν την ηπειρώτικη κτηνοτροφία σε αυτό το χάλι είναι το λιγότερο
προκλητικά, γελοία και ξεδιάντροπα στις σημερινές συνθήκες», αναφέρει σε ανακοίνωσή
του, δηλώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον αγώνα των κτηνοτρόφων με όλες του τις
δυνάμεις και καταγγέλλει για μια ακόμη φορά όσους συνέβαλλαν στο έγκλημα της Δωδώνης
και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν χωρίς ντροπή την ψήφο των Ηπειρωτών στις ερχόμενες
τριπλές εκλογές.
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