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Κύριες  και κύριοι. 
 
Ποιος μπορεί να φανταστεί ένα μεσογειακό, κυριακάτικο τραπέζι, από το οποίο να λείπει το 
κρέας;  
Το κρέας, με όλη την πολεμική που έχει δεχτεί, εξακολουθεί να κατατάσσεται στα 
σημαντικότερα και ουσιαστικότερα είδη της μεσογειακής διατροφής. 
Ο τομέας του κρέατος, δε, τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρώπη, είναι ένα πολύ δυναμικό 
κομμάτι της οικονομίας, που απαιτεί οργάνωση, προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά και 
περιβαλλοντικά δεδομένα και σωστή διαχείριση. 
 Η λέξη κλειδί για την επιτυχία είναι η “συνεργασία”. 
Για αυτόν τον λόγο σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων 
όσοι συμμετέχουν στον τομέα αυτόν,  μέσω των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε όλη 
την Ευρώπη.  
Τις θεσμικές δηλαδή οντότητες που καλούνται να έχουν κάτω από την σκέπη τους ως μέλη, 
όλους  τους  επαγγελματικούς κλάδους ενός  προϊόντος, με σημαντικό αποτύπωμα στην 
ελληνική οικονομία, αλλά ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς μεταξύ τους.  
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, η ΕΔΟΚ, διανύει σήμερα τον πέμπτο χρόνο 
από την επίσημη αναγνώρισή της, και παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει, συνεχίζει με σταθερά βήματα για την επίτευξη των στόχων 
της.  
Ποιοι είναι αυτοί;  
Ο ουσιαστικός σκοπός μιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης που αποτελεί και βασικό λόγο 
ύπαρξης της, είναι η προάσπιση του προϊόντος που εκπροσωπεί και η δεύτερη σημαντική 
προτεραιότητα που ακολουθεί είναι η θέσπιση κανόνων ορθής λειτουργίας της αγοράς. 
 
Μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που υπάρχει, η ΕΔΟΚ έχει ήδη καταφέρει πολλά.  
Διανύει  ξεπερνώντας  όλα  τα  προβλήματα  με  επιτυχία , το  δεύτερο  έτος  του  
προγράμματος  για  την  προβολή  του  πρόβειου  κρέατος  και  αρνιού,   και  μάλιστα  η  
Ευρωπαϊκή Ένωση την  εμπιστεύτηκε  και  επέλεξε  μεταξύ άλλων  να  εκτελέσει  και  δεύτερο  
πρόγραμμα, αυτή  την  φορά  για  το  αιγοπρόβειο  κρέας  σε σχέση  με  την βιοποικιλότητα  
της  χώρας. 
 
Επίσης  η ΕΔΟΚ,  επειδή   είναι  πρώτη  επιλέξιμη για  προγράμματα  της  Ε.Ε. αλλά  και 
της  χώρας  μας,  έχει  έτοιμες δίκες  της  προτάσεις,  εθνικές  και  περιφερειακές  με  το  
μέτρο  16  του ΠΑΑ.  
Παράλληλα συμμετέχει  σε πολλές  άλλες  επιχειρησιακές  ομάδες  επιτελώντας  κυρίως  
τους  σκοπούς  της  και ουσιαστικά μετατρέπεται σιγά  σιγά  στον  μοναδικό  φορέα  
εκπροσώπησης, συνολικά, του  τομέα του  κρέατος  στην  Ελλάδα. 
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Πέραν αυτών, έχουμε  ξεκινήσει  τις  διαδικασίες  εκείνες  που  απαιτούνται ώστε 
συντεταγμένα και με απόλυτη μεθοδικότητα, να συντάξουμε  και  καταθέσουμε  φάκελο, 
προς την αρμόδια  αρχή, με  τον οποίο  να  ζητούμε την προστασία  του  Ελληνικού  Γύρου 
ως ΠΓΕ, δηλαδή  να ονομάζεται  Ελληνικός  Γύρος αυτός που παρασκευάζεται με κρέας 
ελληνικής  παραγωγής.  
Με την πρόταση  μας  θα  αποδείξουμε πιο  είναι  το  πραγματικό συμφέρον για την 
χοιροτροφία  μας,  την μεταποίηση,  την εμπορία  αλλά  και  την  Εθνική μας  οικονομία.    
Γιατί  σε  αυτήν  την  χώρα  δεν  θέλουμε  να  ζήσουμε άλλο  έναν εξευτελισμό  όπως το  
greek yoghurt, όπου επιχειρήσεις ελληνικές  χρησιμοποιούν  ένα ελληνικότατο brand, για να 
παρασκευάζουν -πλην ελάχιστων εξαιρέσεων- ένα προϊόν με εισαγόμενο γάλα. 
 
Έχουμε στα σκαριά τη δική μας ιστοσελίδα, που θα ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις στον 
τομέα και τους επιμέρους κλάδους και θα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τα μέλη μας, 
αλλά και για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα περνούν την πληροφορία 
στο καταναλωτικό κοινό.  
Αντιλαμβανόμαστε καλά την ευθύνη που φέρουμε για σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση 
σχετικά με τον τομέα του κρέατος και αυτό επιχειρούμε να πράξουμε και μέσα από αυτή την 
ημερίδα, που ασχολείται με τη διατροφική αξία του κρέατος και τη θέση του στη σύγχρονη 
κοινωνία. 
Δίνουμε νηφάλιες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που τέθηκαν το περασμένο διάστημα 
με μάλλον άκομψο τρόπο.  
Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δυσφημιστική καμπάνια των Vegan στο μετρό της Αθήνας, 
στην οποία αντιδράσαμε αμέσως, όπως ακριβώς έπρεπε να πράξει μια Εθνική 
Διεπαγγελματική Οργάνωση, που προασπίζει τα συμφέροντα των μελών της και 
ταυτόχρονα δεν επιτρέπει την παραπλάνηση της κοινής γνώμης.  
Συνεχίζουμε με νέες ιδέες και νέες δράσεις, που θα φέρουν κοντά τους επαγγελματίες του 
κρέατος, παρά τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ τους, προς όφελος όλων. 
Αυτό είναι κάτι που οφείλουν όλοι να έχουν κατά νου.  
Η ΕΔΟΚ προσφέρει ένα πεδίο συνεργασίας, που προκύπτει μέσα από την υγιή 
αντιπαράθεση, ακόμα και συγκρούσεις, με τελικό στόχο να ωφεληθούν όλοι. 
Και οι επαγγελματίες και φυσικά το καταναλωτικό κοινό.  
 
Το διάστημα που πέρασε, ο δρόμος για την ΕΔΟΚ δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, 
ούτε όλες οι πόρτες άνοιγαν διάπλατα, και η αντιπαράθεση στους κόλπους της οξύνθηκε σε 
μη υγιή επίπεδα. 
 
 
Όπως γνωρίζετε, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, δεν είναι στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την ελληνική κουλτούρα και αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται με ευκολία σε 
περιπτώσεις όπως αυτές των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.  
 
Οι επαγγελματικοί κλάδοι που εντάσσονται στο σχήμα μιας Διεπαγγελματικής και κατά 
συνέπεια οι εκπρόσωποι τους, είναι αυτονόητο πως ακολουθούν, υιοθετούν και τάσσονται 
αναφανδόν υπέρ του κανόνα να εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για το καλό του 
προϊόντος και όλων των επαγγελματιών που σχετίζονται με αυτό. 
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Παρότι βέβαια οι κανόνες του παιχνιδιού είναι γνωστοί, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι 
εύκολο να συνεργαστούμε, ούτε και να προσανατολιστούμε επιτυχώς προς έναν κοινό 
στόχο.  
 
Όπως στην  περίπτωση της  ΕΔΟΚ, μέσα  είναι  αυτοί  που αγωνίζονται  καθημερινά  για το  
γενικό καλό και  συμφέρον,  και  απ΄ έξω  όλοι  εκείνοι  που τα  συντεχνιακά  και προσωπικά  
τους  συμφέροντα τους επιβάλλουν να πλήττουν την ΕΔΟΚ διαρκώς, προκειμένου  να  
σταματήσει  ότι  καλό  γίνεται  για  πρώτη  φορά  μετά  από δεκαετίες  ολόκληρες  στην  χώρα  
μας. 
 
Δυστυχώς   οι αποχωρήσαντες  αλλά  και  όσοι  δεν  δέχονται  να  μπουν  στην ΕΔΟΚ   με  
διαφορές  προφάσεις,  είναι  εκείνοι,  στις  οργανώσεις  των οποίων,  αντικατοπτρίζεται η 
πραγματικά οικτρή κατάσταση  του  τομέα  του  κρέατος  στην  Ελλάδα.  
Μάλιστα  οι περισσότεροι  από αυτούς  εκπροσωπούν οργανώσεις  σχεδόν  ανενεργές, 
χωρίς  συμμετοχές, και  κυρίως  χωρίς  επαγγελματικό υπόβαθρο. 
Επόμενο  ήταν  λοιπόν  αυτοί  να  μην  μπορέσουν  να  σταθούν  ισότιμα και ισάξια  σε  μια  
οικογένεια  και  να  κοπιάσουν   να  συνεργαστούν, και  επέλεξαν  την  φυγή.  
Ουδείς  όμως  αναντικατάστατος.    
Απεναντίας  η φυγή  αυτών  δίνει  την  δυνατότητα   σε νέες  υγιείς  δυνάμεις   διαφόρων  
κλάδων, να  εισέλθουν στην   ΕΔΟΚ  και  να  φέρουν  νέο  αέρα,  δυναμικό,  με  σύγχρονες  
απόψεις  αλλά  και  όρεξη  για  να  οργανωθεί  σωστά ο τομέας  και  γρήγορα  να  περάσει  
σε  μια  άλλη  εποχή.   
 
Θέση   δική  μου  αλλά  και  όλων  των  συναδέλφων  μου  είναι  ότι  όποιος  είναι  θεσμικός  
παράγοντας  του τομέα  του  κρέατος   και θέλει το  καλό  του,  έχει χρέος να  συμμετάσχει  
και  να  αγωνιστεί  για  τις  ιδέες  του  οποίες  και  αν είναι  .   
 
Διότι  η ΕΔΟΚ είναι  ένα πεδίο  όπου εκ των πραγμάτων συγκρούονται αντιλήψεις, αλλά όλοι 
καλούνται να  συνεργαστούν  και  να  αποφασίσουν  ομόφωνα  για  οτιδήποτε  αφορά  τον  
τομέα.    
Αυτό που ίσως δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλοι, είναι πως όταν  στα  πλαίσια  της  ΕΔΟΚ,  
υπάρξει  Διεπαγγελματική  συμφωνία,  δηλαδή απόφαση με απόλυτη ομοφωνία,  τότε  το 
κράτος  υποχρεούται  να  την  αποδεχτεί.  
Τι σημαίνει αυτό;   Σημαίνει ότι όταν συμφωνούν όλα τα μέλη της, η ΕΔΟΚ επί της ουσίας 
μπορεί να ασκήσει πολιτική, υπέρ του τομέα του κρέατος, υπέρ όλων μας. 
 Διότι  ποιο  υπουργείο  θα μπορούσε  να  αρνηθεί  ένα  αίτημα –κανονισμό  που έχει  
εξασφαλισμένη  την  σύμφωνη  γνώμη  όλων των εμπλεκομένων. 
 
 Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι, λοιπόν, ακόμη κι αν αρχικά διαφωνούμε, να 
καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και έτσι να δημιουργήσουμε εμείς το πλαίσιο που θα ορίζει 
την λειτουργία όλης της αλυσίδας στον τομέα του κρέατος. 
« Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να 
δουλέψουμε παρέα, είναι μια επιτυχία», είχε πει κάποιος κάποτε για να τονίσει την αξία της 
συνεργασίας και αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα στοίχημα για την Εθνική 
Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος. 
Εμείς  θα  συνεχίσουμε  τον  αγώνα  μας  χωρίς να ασχοληθούμε πλέον με όσους 
προσπάθησαν ή προσπαθούν να μας βλάψουν. Κοιτάμε μόνο μπροστά, ποτέ πίσω.  


