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Απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Όχι στην πώληση της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» είπαν οι ομοσπονδίες αγροτικών
συλλόγων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων Άρτας και Πρέβεζας με μπλόκο και συμβολικό
αποκλεισμό του λιμένα της Ηγουμενίτσας.

Στη συγκέντρωση έδωσαν το παρών και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα του
Νομού, που εξαιτίας της 24ωρης απεργίας πραγματοποίησαν πορεία στην πόλη,
καταλήγοντας στο νέο λιμάνι, ενώ ομιλίες πραγματοποίησαν, τόσο ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας κ. Μπούτσικος, όσο και Πρόεδρος της ΕΑΣ
Θεσπρωτίας κ. Γκουλιούμης.

Όπως τόνισαν οι ομιλητές, «το τελευταίο εξάμηνο, προωθήθηκε με γοργούς ρυθμούς από
τις κυβερνήσεις που πέρασαν και περνούν από τον τόπο, το ξεπούλημα της
γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ, ανοίγοντας έναν κύκλο συζητήσεων για το μέλλον τις
βιομηχανίας, τις δυνατότητές της, τις επιπτώσεις που θα έχει η ιδιωτικοποίησή της κλπ».
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Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων δήλωσαν ότι η κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα
στην Ήπειρο βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς το κόστος των ζωοτροφών έχει
πολλαπλασιαστεί και η πολιτεία δεν λαμβάνει ούτε στοιχειώδη μέτρα ενίσχυσης της
πρωτογενούς παραγωγής. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν τελειωτικό χτύπημα το ξεπούλημα της
γαλακτοβιομηχανίας, διότι εκτιμούν ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στη τιμή του γάλακτος και
στη ζώνη γάλακτος, καθώς υπενθυμίζουν πως η «Δωδώνη» έδινε την κατεύθυνση σε όλη την
Ελλάδα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.

Οι επιχειρηματικές κόντρες και κερδοσκοπικές διαμάχες για την εξαγορά της ΔΩΔΩΝΗΣ
που επανέρχονται ακόμη και σήμερα με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ως «αγωνιστικός
προσανατολισμός» και «πάλη» των αγροτοκτηνοτρόφων δεν τους αφορά, τόνισαν οι
κτηνοτρόφοι και συνέχισαν: «Επιβεβαιώνει την ανάγκη οι αγροτοκτηνοτρόφοι να
απομονώσουν τις δυνάμεις εκείνες στο αγροτικό κίνημα που είτε καλούν όπως οι Ενώσεις
τους αγροτοκτηνοτρόφους να διαλέξουν άλλο δήμιο- ντόπιο αγοραστή- για την ΔΩΔΩΝΗ,
είτε όπως ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός επιλέγουν άλλο σχήμα ιδιωτικοποίησης μέσω
των «φυσικών φορέων».

«Να απομονώσουν ταυτόχρονα όλους εκείνους τους βουλευτές και παράγοντες που από τη
μια συμβάλουν στο ακέραιο για την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και από την άλλη
χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και ότι τους πήρε τάχα ο πόνος για τη Δωδώνη και τους
παραγωγούς. Καλλιεργείται επίσης αποπροσανατολιστικά στον αγροτικό κόσμο ως
σκάνδαλο η επιλογή της συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου και το χαμηλό τίμημα
εξαγοράς της ΔΩΔΩΝΗΣ», κατέληγε σχετική ανακοίνωση των Συλλόγων κτηνοτρόφων της
ευρύτερης περιοχής.
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