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Αζήλα6-4-2017 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΔΜΑ: «Η Μεγάλη Δβδομάδα ηυν Βιοκαλλιεπγηηών ξεκίνηζε νυπίρ» 

Μεηά από αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο θαη παξαηάζεηο ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα έληαμε ησλ δηθαηνύρσλ ζην Μέηξν 11 «Βηνινγηθέο Καιιηέξγεηεο» αλαθνηλώζεθε ηειηθά 

ρζεο, κε Γειηίν Σύπνπ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ., ε θαηά ην ήκηζπ αθύξσζή ηεο. 

Σν παξάδνμν θαη ζπλάκα παξάινγν είλαη όηη ζην ελ ιόγσ Γειηίν Σύπνπ ην καύξν 

γίλεηαη άζπξν θαη ε Πνιηηηθή Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ θνξντδεύεη θαηάκνπηξα ηνπο 

ππνςεθίνπο παλεγπξίδνληαο γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ απηνί έδεημαλ.Με ιίγα ιόγηα ην 

Τπ.Α.Α.Σ. παλεγπξίδεη γηαηί 64.016 βηνθαιιηεξγεηέο, βηνθηελνηξόθνηθαη νη γεσπόλνη 

ζύκβνπινί ηνπο πηάζηεθαλ θνξόηδα θαη πίζηεςαλ ηα «ςεύηηθα ηα ιόγηα ηα κεγάια».  

Έηζη, αλαθνηλώζεθεπαλεγπξηθά όηη ακςπώνονηαι και θα επαναπποκηπςσθούν οι 

δπάζειρ 11.1.2 και 11.2.2 πνπ αθνξνύλ ηε βηνινγηθή θηελνηξνθία (λενεηζεξρόκελνπο θαη 

«παιηνύο» αληίζηνηρα) ελώ γηα ηνπο βιοκαλλιεπγηηέρ ςποτηθίοςρ ηυν δπάζευν 11.1.1και 

11.2.2, ηο«σαπμόζςνο άγγελμα»είναι όηι καηά πλειοτηθία αποππίπηονηαι θαη νπζηαζηηθά 

ζα εηζέιζνπλ κόλν απηνί πνπ έρνπλ αγξνηεκάρηα ζε πεξηνρέο NATURA. Σν ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην, ρξεζηκνπνηνύκελν απνθιεηζηηθά σο ν κνλαδηθόο «θόθηεο», ιεηηνπξγεί ιάζνο θαη 

ελάληηα ζηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Μέηξνπ 11. Καιιηεξγεηέο πνπ έρνπλ επελδύζεη 

ρξόληα ζηελ Βηνινγηθή Γεσξγία, έρνπλ ηερλνγλσζία θαη πξνζθνξά ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

εζληθή νηθνλνκία, νπζηαζηηθά απνβάιινληαη αθνύ δελ εληάζζνληαη ζην 

πξόγξακκα,επξηζθόκελνη αληηκέησπνη κε κηα ηεξάζηηα δεκηά. 

Δίλαη πιένλ παζηθαλέο ζε όινπο όηη ην κίγκα ηνπ άθξαηνπ ιατθηζκνύ, ηεο 

ππεξαπινύζηεπζεο, ηεο αιαδνλείαο θαη ησλ αλεμήγεησλ έσο ηα όξηα ηνπ ππόπηνπ εκκνλώλ 

πνπ επέδεημε ην ζύλνιν ηεο Πνιηηηθήο Ηγεζίαο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ.ήηαλ εθξεθηηθό θαη «έζθαζε» 

ζην πξόζσπν ησλ ππνςεθίσλ. Ό,ηη θαη εάλ είπε θαη έγξαςε ηόζν ε ΠΟΓΔΓΤ από ην 

επηέκβξην ηνπ 2016 πνπ επηρεηξήζακε λα ζπλεηζθέξνπκε ζην δηάινγν, όζν θαη νη άιινη 
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θνξείο (π.ρ. ΓΔΩΣΔΔ, ΠΔΦΑ, γεσπνληθά ζηειέρε Γ.Α.Ο.Κ., Βηνθαιιηεξγεηέο, ύιινγνη 

Δπαγγεικαηηώλ Γεσπόλσλθ.ι.π), πεηάρηεθαλ νπζηαζηηθά ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ. 

Δπεηδή δελ έρεη λόεκα ζε έλα Γειηίν Σύπνπ λα επεμεγήζνπκε αλαιπηηθόηεξα πόζν 

ιάζνο θαη άδηθν θάλνπλ θαη πάιη– άιισζηε πνηνο ζα ην αθνύζεη – επηθπιαζζόκαζηε γηα 

αλαιπηηθή επηζηνιή εάλ ππάξμεη επθαηξία γηα θάπνηα λέα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο. ηελ 

παξνύζα θάζε πηζαλόλ ε θαιύηεξε ιύζε λα ήηαλ ε νιηθή αθύξσζε θαη επαλαπξνθύξεμε ηνπ 

Μέηξνπ 11 εμ αξρήο. 

Απηό πνπ κπνξνύκε λα πνύκε ζηνπο θίινπο βηνθαιιηεξγεηέο θαη βηνθηελνηξόθνπο είλαη 

αθελόο θνπξάγην γηα ηε πξόσξε θαη καθξά Μεγάιε Δβδνκάδα θαη λα κελ ππνζηείινπλ ηελ 

ζεκαία ηνπ αγώλα. 
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