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Μηχανισμός προώθησης των προτεραιοτήτων των μεγαλοεπιχειρηματιών θεωρεί τη
Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Σε δηλώσεις του το μεσημέρι της Παρασκευής, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου
Γιώργος Πρέντζας, αναφέρθηκε σε θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας γύρω από τον
πρωτογενή τομέα της παραγωγής και υποστήριξε πως τα βασικά προβλήματα των
αγροτοκτηνοτρόφων της Ηπείρου, όπως και ολόκληρης της Ελλάδας, είναι η «ληστεία» του
κόπου τους από εμποροβιομήχανους, τραπεζίτες και κράτος, καθώς και η έλλειψη
ουσιαστικής προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. «Πρόκειται για προβλήματα που
επιταχύνουν το ξεκλήρισμα τους, την επιδείνωση της θέσης τους, την εγκατάλειψη
καλλιεργειών (π.χ. στα εσπεριδοειδή), την παράδοση του ζωικού κεφαλαίου, τη δάσωση
αγροτικών εκτάσεων» είπε και πρόσθεσε πως: «Τα οράματα περί ανάπτυξης και
επιχειρηματικότητας που ενστερνίζεται τόσο η σημερινή Περιφερειακής Αρχή του κ.
Καχριμάνη όσο και οι υπόλοιπες δυνάμεις που θέλουν να γίνουν «χαλίφης στη θέση του
χαλίφη, συνεπάγονται επιδείνωση των όρων επιβίωσης του λαού μας».

Λύση στα προβλήματα των κτηνοτρόφων δε μπορεί να δώσει η σύσταση της
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας που συστήνεται με βάση κανονισμό της ΚΑΠ και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστήριξε ο κ. Πρέντζας
επικαλούμενος τη σύνθεση της προωθούμενης οργάνωσης Φέτας, όπου κυριαρχούν
γαλακτοβιομήχανοι και μεγαλοκτηνοτρόφοι. «Όλοι δηλαδή αυτοί που, μαζί με την
κυβέρνηση, προτάσσουν πλευρές όπως η "νοθεία" του γάλακτος και η "ανάγκη τήρησης των
προδιαγραφών παραγωγής" για να συσκοτίζουν πλήρως την πραγματική αιτία της
κατάρρευσης των τιμών του πρόβειου και αίγειου γάλακτος», όπως είπε τονίζοντας πως το
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πρόβλημα είναι η μονοπώληση παραγωγής και εμπορίας της φέτας από μια χούφτα
μονοπώλια.

Επίσης, χαρακτήρισε προκλητική την πρόβλεψη για τη λειτουργία αυτού του νέου
«καπέλου» της ΚΑΠ, να πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Τέλος, ο κ. Πρέντζας επιτέθηκε στους Καχριμάνη – Ριζόπουλο κατηγορώντας τους για
απόλυτη πολιτική ταύτιση, και κρίνοντας από την επίσκεψη Ριζόπουλου στην «ΠΙΝΔΟ» όπου
όπως είπε ο υποψήφιος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», χειροτέρευσαν οι συνθήκες εργασίας
με την εντατικοποίηση της εργασίας.

«Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση η μόνη διέξοδος για τους βιοπαλαιστές
αγροτοκτηνοτρόφους είναι η οργάνωση τους σε αγροτικούς συλλόγους, η κοινή πάλη μαζί
με τους εργατοϋπαλλήλους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα ενάντια σε ΕΕ – κυβερνήσεις
– μονοπώλια» κατέληξε ο κ. Πρέντζας.
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