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ΘΕΜΑ: 50.000 καταναλωτές ζητούν από τη ΔΕΛΤΑ επενδύσεις στις Ελληνικές 

ζωοτροφές  

Αγαπητέ κύριε Αρτινέ, 

Περισσότερες από 7 ώρες βρίσκομαι έξω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΔΕΛΤΑ 

συμμετέχοντας ως ακτιβιστής στην ειρηνική, μη βίαιη δράση της Greenpeace. Μαζί με 

29 ακόμη ακτιβιστές και εκ μέρους 50.000 ανθρώπων σας ζητάμε να επενδύσετε τώρα 

στη χώρα μας, σε αυτή την καλλιεργητική περίοδο, αντικαθιστώντας σταδιακά την 

εισαγόμενη σόγια με Ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά όπως: το κουκί, το ρεβίθι και το 

λούπινο. 

Η κατάσταση είναι πραγματικά επείγουσα και δεν αφήνει περιθώρια συζήτησης των 

δημοσιοποιημένων θέσεών σας. Αντιθέτως μάλιστα, απαιτεί τη δέσμευσή σας για άμεση 

αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων. 

Εξ’ αιτίας της παγκόσμιας διατροφικής κρίσης η τιμή της εισαγόμενης σόγιας έχει 

εκτοξευτεί το τελευταίο διάστημα επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής, αλλά και 

ενδεχομένως την τιμή του τελικού προϊόντος για τους καταναλωτές. Με δεδομένη 

μάλιστα την βαθύτατη κρίση στη χώρα μας, η ευθύνη σας στην αντιμετώπισή της ως η 

μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία, είναι αντίστοιχη του μεγέθους της εταιρείας σας. Ο 

μοναδικός τρόπος για να συμβάλετε στη λύση αυτών των τόσο σημαντικών 

προβλημάτων είναι να στραφείτε αμέσως σε χρήση ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών για 

τις ζωοτροφές σας.  Έχοντας μάλιστα στη διάθεσή σας θυγατρική εταιρεία 
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παραγωγής ζωοτροφών, ΕΣΕΙΣ μπορείτε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων 

συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

Ήδη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Α. Τσαφτάρης,  αναγνώρισε ότι 

η παραγωγή ντόπιων ζωοτροφών αποτελεί προτεραιότητα που αναμένεται να ενισχύσει 

τη διατροφική αυτάρκεια της πατρίδας μας.  

Διαβάζω σε ανακοινώσεις σας -με αφορμή τις επιχειρηματικές επενδύσεις σας στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- ότι «η ΔΕΛΤΑ ως Ελληνική εταιρεία επενδύει στη χώρα και 

στηρίζει την ανάπτυξή της». Όπως λέτε εσείς οι ίδιοι λοιπόν, πρέπει να προχωρήσετε σε 

συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιαγράμματα, ώστε να εξασφαλίσετε πραγματικά 

ελληνικά προϊόντα από ελληνικές, μη μεταλλαγμένες πρώτες ύλες. 

Κύριε Αρτινέ, η στροφή στις Ελληνικές ζωοτροφές είναι μοναδική ευκαιρία για την 

πραγματική συμβολή σας στην τοπική ανάπτυξη, την απαραίτητη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, τη βελτίωση του ελλειμματικού αγροτικού ισοζυγίου.  

 

Θέλω να πιστεύω πως η μέχρι στιγμής επικοινωνία μας, η οποία γίνεται από την πλευρά 

σας μέσω της υπεύθυνης Γραφείου Τύπου της VIVARTIA, θα μετεξελιχθεί σε 

ουσιαστικές δεσμεύσεις της εταιρείας σας. Με δεδομένη την κρισιμότητα της 

κατάστασης, περιμένω να υπάρξει αμέσως η δική σας δέσμευση -ως διευθύνων 

σύμβουλος της Vivartia-  αντί μιας απλής ενημέρωσης, όπως πρότεινε το γραφείο τύπου 

σας.  

 

 

Με εκτίμηση, 
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