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1) Πόσα χρόνια έχει ιστορία ο ΣΕΒΓΑΠ και από ποιους αποτελείται ; Πόσες 

θέσεις εργασίας απασχολούνε οι εταιρείες – μέλη του; Ο ΣΕΒΓΑΠ συστάθηκε 

το 1982 και αποτελείται από 15 εταιρείες (κυρίως τις μεγαλύτερες του κλάδου) ενώ οι 

άμεσες θέσεις που αντιστοιχούν στις εταιρείες μέλη του υπερβαίνουν τις 2000. 

Προφανώς οι έμμεσες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την αντίστοιχη 

δραστηριότητα είναι υπέρ-πολλαπλάσιες. 

2) Το τελευταίο διάστημα διακρίνουμε μια κινητικότητα συνεχή εκ μέρους σας, θα 

λέγαμε ότι δεν αφήνεται να πέσει τίποτα κάτω,γιατί; Προσπαθώ, όσο μου 

επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου, να τιμώ την εμπιστοσύνη των μελών του ΣΕΒΓΑΠ 

στο πρόσωπο μου σε αυτή τη θέση. Στα πλαίσια αυτά όμως αισθάνομαι υποχρέωση 

μου να αντιδρώ σε οτιδήποτε υπονομεύει την ανάπτυξη αυτού του κλάδου (είτε άμεσα 

είτε έμμεσα). Απεχθάνομαι την παραπληροφόρηση, την ολιγωρία, την ανευθυνότητα, 

τον ερασιτεχνισμό, την έλλειψη σεβασμού στον μόχθο των άλλων και προ παντός 

οτιδήποτε κάνει κακό σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς στις μέρες που ζούμε υπάρχουν 

καθημερινά τέτοια παραδείγματα. Με αυτή την οπτική γωνία αισθάνομαι επομένως 

ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή υπάρχουν πολύ περισσότερα που έπρεπε να έχω 

αποτρέψει, διορθώσει η στηλιτεύσει.  

3) Μεγάλο ντόρος έγινε το τελευταίο διάστημα για τις χώρες Τσεχίας και 

Νότιας Αφρικής. Μάλιστα η εφημερίδα «Α.ε.» έγραψε: «Ξίνισε το γιαούρτι 

στην Τσεχία φαγώθηκε η φέτα στην Νότια Αφρική», ποια η δική σας 

άποψη;  (δηλ όσον αφορά την επικείμενη  συμφωνία ΕΕ-Νότια Αφρική αλλά και 

την πολιτική της Τσεχίας) Ο θόρυβος που έγινε κατ αρχήν για την συμφωνία ΕΕ με 

την Νότιο Αφρική ήταν ελάχιστος μπροστά στην σκανδαλώδη αδικία και διάκριση που 

έγινε στο σπουδαιότερο ίσως εθνικό μας προϊόν. Μόνον η φέτα απ όλα τα υπολοιπα 

ευρωπαϊκά τυριά ΠΟΠ δεν έτυχε της προστασίας της ταυτότητας της. Δόθηκε δηλαδή 

το δικαίωμα στους παραγωγούς της περιοχής της Ν. Αφρικής να ονομάζουν τα λευκά 

τυριά τους «φέτα» πράγμα που δεν έγινε για κανένα άλλο προϊόν ΠΟΠ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν είναι αυτό κατάφορη αδικία και κοινοτικά σκανδαλώδης 

διάκριση, τότε τι είναι; Τουλάχιστον υποτίμηση της λογικής μας ήταν επίσης η δήθεν 

υπόσχεση (τύπου καραμέλας) που έδωσε ο Επίτροπος Hogan προς στην ελληνική 

πλευρά, ότι υποτίθεται σε 5 χρόνια η ΕΕ θα ξαναδιαπραγματευτει με τις χώρες της Ν. 

Αφρικής για να αποκτήσει η φέτα την πλήρη κατοχύρωση που δικαιούται. Δυστυχώς η 

αφελεια αυτών που εισέπραξαν αυτή την υπόσχεση «του αέρα» ήταν πολύ μεγάλη. Οι 

εύλογες ερωτήσεις που έχουμε υποβάλλει πρόσφατα στον Επίτροπο και φυσικά δεν 

έδωσε καμία απάντηση είναι: 1) Αν έχουν οποιαδήποτε σοβαρότητα οι υποσχέσεις του 

γιατί δεν τις πέρασε στο κείμενο της Συμφωνίας και μας μοιράζει ανέξοδα «φρούδες 

ελπίδες»; 2) Αφού δεν μπόρεσε να πείσει μια φουχτα παραγωγούς λευκού τυριού στην 

περιοχή της Ν. Αφρικής σήμερα να μην ονομάσουν το λευκό τυρί τους φέτα, πως θα το 

καταφέρει μετά από 5 χρόνια όταν οι παραγωγοί αυτοί πολλαπλασιαστούν και ο 

καταναλωτής της Ν. Αφρικής θα έχει εκτεθεί άλλα 5 χρόνια σε καθεστώς πλήρους 

παραπλάνησης ως προς τον χαρακτήρα της φέτας; 3) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση 

θητεία ενός Επιτρόπου στην ΕΕ είναι περίπου 3 χρόνια, το πιο πιθανό είναι ο ίδιος σε 5 

χρόνια να είναι στο σπίτι του και ο καινούργιος να μην αναγνωρίζει τίποτε. 

Το πρόβλημα της Τσεχίας είναι πολύ χειρότερο από κάθε πλευρά. Η 

πρωτοβουλία της Τσεχίας να δημιουργήσει στο εθνικό της δίκαιο 2 κατηγορίες 

γιαουρτιού (το «ελληνικό γιαούρτι» [Greek yogurt] και το «ελληνικού τύπου» η 

«ελληνικού στυλ») δείχνει ότι η θρασύτητα αυτής της χώρας δεν έχει 

προηγούμενο! Το χειρότερο όμως είναι ότι βρίσκει συνοδοιπόρο την ΕΕ σε 

αυτή την αθλιότητα έχοντας τον ίδιο τον επίτροπο Andrukaitis από την μια 

μερια να δηλώνει ότι η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η ονομασία «ελληνικό γιαούρτι» 

δηλώνει προέλευση και μια τέτοια επισήμανση παραπλανά τον καταναλωτή 

ενώ ταυτόχρονα να προτείνει στους Τσέχους την θέσπιση της εξ’ ίσου 

παραπλανητικής και παράνομης ονομασίας «Γιαούρτι ελληνικού τύπου» η 
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«γιαούρτι ελληνικού στυλ» κτλ. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κατανοητό σχεδόν από 

κανένα ότι: 1) O όρος “ελληνικό» προσδιορίζει μονοσήμαντα την καταγωγή 

ενός προϊόντος (δηλαδή την Ελλάδα) και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

κανένα τρόφιμο η προϊόν που παράγεται εκτός Ελλάδος. 2) Ότι δεν υπάρχει 

προϊόν «ελληνικό γιαούρτι»! Η ονομασία αυτή χαρακτηρίζει το γιαούρτι που 

κατάγεται, δηλαδή έχει παραχθεί, στην Ελλάδα και τέτοιο δεν είναι μόνο ένα 

είδος, είναι πολλά. Π.χ. είναι το γιαούρτι αγελαδος, το στραγγιστό γιαούρτι, το 

παραδοσιακό γιαούρτι κτλ. Είναι δηλαδή κατηγορία διαφορετικών προϊόντων 

το «ελληνικό γιαούρτι» και όχι ένα συγκεκριμένο προϊόν. Μάλιστα δεν έχουν 

καν κανένα κοινό χαρακτηριστικό (περάν της προέλευσης).  Έτσι οι ονομασίες 

Greek-style η Greek-style κτλ. απλούστατα δεν ευσταθούν καθόλου, είναι 

ανυπόστατες. Πρέπει να τονισθεί ότι αυτή η δόλια οικειοποίηση της καταγωγής 

ενός προϊόντος που παραπλανά τόσο ωμα τους καταναλωτές θα έχει επίσημα 

τώρα πια εφαρμογή σε όλη την ΕΕ.  
4) Για την παλιότερη συμφωνία μεταξύ Καναδά-ΕΕ , θα θέλαμε την  άποψη σας, 

αλλά και τις συνομιλίες της ΕΕ-ΗΠΑ , την λεγόμενη TTIP. Η συμφωνία της ΕΕ-

Καναδα (CETA) μπορει να είναι παλαιότερη όμως δεν έχει υπογραφει ακομη. Και 

σε αυτή την συμφωνία δυστυχώς πάλι η φέτα έχει εξαιρεθεί από την προστασία της 

ταυτότητας της. Όταν λοιπόν ήδη η ΕΕ έχει συνάψει τέτοιες συμφωνίες με άλλες χώρες 

και περιοχές του πλανήτη όπου η φέτα έχει χάσει τα δικαιώματα της, από ποια 

αφετηρία νομίζετε ότι θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ που είναι εκ των 

πραγμάτων πολύ πιο σκληρές από τον Καναδά η την Ν. Αφρική και απολύτως 

αρνητικές σε ταυτότητες και παραδόσεις;  Πρόκειται για μια ήδη προδιαγεγραμμένη 

και χαμένη υπόθεση για τα εθνικά μας προϊόντα που η Ελλάδα με το «ξεπούλημα» που 

έκανε στις άλλες συμφωνίες τη διασφάλισε! Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί είναι 

ότι οι αγορές αυτές των χωρών που συνάπτει συμφωνίες η ΕΕ δεν πρόκειται να 

απειληθούν από την φέτα της Ελλάδος. Δεν πρόκειται η φέτα να κατακτήσει τον κόσμο 

γιατί απλούστατα είναι περιορισμένης παραγωγής η οποία αντικειμενικά δεν μπορεί να 

αυξηθεί. Αυτό δείχνει άλλωστε και η σταθερή της παράγωγη τα τελευταία 15 χρόνια. 

Δεν θα διαταράξει δηλαδή την ισορροπία καμιάς από τις παραπάνω αγορές. Έχοντας 

λοιπόν υπόψη την απαράδεκτη αφαίρεση της προστασίας της φέτας στις συνθήκες 

αυτές, είναι εντελώς αδικαιολόγητη και τουλάχιστον εθνική μειοδοσία από όλους 

όσους από την ελληνική πλευρά αποδεχτήκαν και υπέγραψαν την απώλεια του 

αναφαίρετου αυτού δικαιώματος μας. Σημειωτέον ότι όλες οι συνθήκες αυτές για να 

εφαρμοστούν απαιτούν ομοφωνία. Επομένως δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία 

στους ομοφωνησαντες. 

5) Πως σχολιάζετε το γεγονός ότι ο επίτροπος Χόγκαν αν και έγινε «νονός» της 

ΠΟΠ ΦάβαςΦεβεού , για την ΠΟΠ Φέτα δεν δεσμέυθηκε όσον αφορά τις 

γνωστές συμφωνίες; Όσον αφορά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Είναι καλό 

να κρατα κανείς μικρό καλάθι σε πομπώδεις εκδηλώσεις και φιέστες όπως η 

συγκεκριμένη. Το πραγματικό έργο των θεσμικών οργάνων δεν (πρέπει να) 

κάνει θόρυβο. Κατ αρχήν ήταν δικαίωμα της Φάβας Φενεου να γίνει ΠΟΠ και 

κανείς δεν της έκανε καμία χάρη! Στην περίπτωση της φέτας ο κ. Χογκαν έχει 

επιτελέσει ακριβώς το αντίθετο έργο από αυτό που με τέτοιες εκδηλώσεις 

προσπαθεί να χαρακτηρισθει (δηλαδή φίλος και προστάτης των ΠΟΠ 

προϊοντων). Το αντίθετο ακριβώς! Ήταν ο αυτουργός του εγκλήματος της 

ταυτότητας της φέτας στην συμφωνία της ΕΕ με τη Ν. Αφρική αλλά και σε 

όλες τις συμφωνίες που συμμετείχε και υπέγραψε μέχρι σήμερα (μιας και σε 

όλες εξαιρέθηκε η φέτα από την πλήρη προστασία που δόθηκε σε όλα τα 

ευρωπαϊκά τυριά ΠΟΠ). Επομένως όχι μόνο δεν έχει δικαιολογία για αυτές 

του τις ενέργειες αλλά είναι υπόλογος απέναντι στην Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη 

γιατί εφάρμοσε επιλεκτικά (και όχι ισότιμα ως όφειλε) το κοινοτικό δίκαιο.  
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6) Ο λεγόμενος και «πατέρας» της φέτας  που πρωτοστάτησε στον αγώνα 

κατοχύρωσης της φέτας ως ΠΟΠ, τέως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 

Γάλακτος, κΕμμανουήλ Ανυφαντάκης,σε παλιότερες δηλώσεις του στην 

εφημερίδα μας «Αε» τόνισε  ότι η Ελλάδα έπρεπε προ πολλού να είχε 

προχωρήσει σε διμερή συμφωνία αναγνώρισης της φέτας με την Κίνα, 

ειδικά όταν κλεινόταν η συμφωνία με την COSCΟ. Έτσι, ουδείς θα 

μπορούσε να αμφισβητήσει την ελληνικότητα του προϊόντος. , ποια η δική 

σας άποψη ; (δηλ όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες γενικά ). Η εκτίμηση μου 

στο πρόσωπο και το έργο του αγαπητού μου δασκάλου (από την εποχή του 

Πανεπιστήμιου μέχρι σήμερα) είναι βαθύτατη και θεωρώ ότι ίσως να είναι ο 

πλέον αγανακτισμένος Έλληνας σήμερα γιατί βλέπει ο τόσος μεγάλος κόπος 

(του) να πηγαίνει χαμένος. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω στην εύστοχη 

παρατήρηση του είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα που έχουμε στην αγορά της 

Κίνας σήμερα. Μια κινέζικη εταιρεία κατοχύρωσε το όνομα «φέτα» (δηλαδή 

κατέθεσε αίτηση κατοχύρωσης) πριν από 8 ολόκληρα χρόνια γεγονός που 

ανακαλύφθηκε τώρα με αφορμή την επικείμενη εμπορική & οικονομική 

συμφωνία ΕΕ με την Κίνα. Αναρωτηθείτε και σκεφτείτε απλά ποσό υπολείπεται 

το έργο του Υπ. Εξωτερικών δια της εκεί Πρεσβείας όσον αφορά την άμεση 

ανακάλυψη, ενημέρωση και αντίδραση που έπρεπε να έχει υπάρξει από την 

πρώτη στιγμή. Αν δεν είναι αυτός ο ρόλος του Γεωργικού και Εμπορικού 

Ακολούθου τότε ποιος είναι; 

7) Βγάλατε μια ανακοίνωση που μιλάει για 6δις τζίρο στο γιαούρτι, ένα 

τεράστιο νούμερο και ότι δεν μπορεί να γίνεται χρήση με κανένα τρόπο του 

όρου «ελληνικό» σε γιαούρτια που δεν παρασκευάζονται στην Ελλάδα, θα 

θέλαμε να μας τα αναλύσετε αυτά. Ναι το ελληνικό γιαούρτι σήμερα είναι 

από τα σημαντικότερα γαλ/κα προϊόντα στον κόσμο. Και όλη αυτή η 

επιτυχία (σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και 

της ΕΕ) στηρίζεται σε μια τεράστια παρανομία και εμείς ως επίσημο 

κράτος κοιτάζουμε εκ του μακρόθεν σαν να αφορά τον γείτονα και όχι 

εμάς! Ανεξαρτήτως της νομοθεσίας οποιασδήποτε χώρας στον κόσμο, 

όλες ανεξαιρέτως οι χώρες έχουν την γενική διάταξη που απαγορεύει την 

παραπλάνηση του καταναλωτή. Πως λοιπόν χαρακτηρίζεται η επισήμανση 

ενός γιαουρτιού που λέγεται «Ελληνικό γιαούρτι» (Greek yogurt) και δεν 

παρασκευάζεται στην Ελλάδα; Χαρακτηρίζεται «ωμη παραπλάνηση»! 

Παρανομεί επομένως οποιοσδήποτε παρασκευάζει γιαούρτι εκτός 

Ελλάδος και το ονομάζει «ελληνικό γιαούρτι». Ο αστείος αντίλογος 

ορισμένων επισήμων αρχών του εξωτερικού και της ΕΕ είναι ότι το 

«ελληνικό γιαούρτι» προσδιορίζει τύπο γιαουρτιού και ως τέτοιο 

χαρακτηρίζεται «ελληνικό γιαούρτι». Κατ αρχήν δεν μπορεί να υπάρχει 

γιαούρτι που να έχει επίσημη ονομασία το «ελληνικό γιαούρτι». Δεν 

υπάρχει προϊόν «ελληνικό γιαούρτι». Το «ελληνικό γιαούρτι» είναι 

κατηγορία προϊόντων. Είναι γιαούρτια που έχουν καταγωγή την Ελλάδα, 

δηλαδή παράγονται στην Ελλάδα (π.χ. γιαούρτι αγελάδες, παραδοσιακό, 

στραγγιστό κτλ.). Γιαυτο λοιπόν επιβάλλεται να καταργηθεί απ όλη την 

ΕΕ τουλάχιστον, η χρήση του όρου «Ελληνικού τύπου», Ελληνικού στυλ» 

κτλ. για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει ένας τύπος η ένα στυλ 

ελληνικού γιαουρτιού και παραπλανεί ευθέως τον καταναλωτή!   

8) Εταιρίες που έχουν εργοστάσια εκτός Ελλάδος όπως πχ η ¨Όλυμπος –Τυράς 

στην Ρουμανία και η ΦΑΓΕ στο Λουξεμβούργο , μπορούν τελικά να 

παράγουν ελληνικό γιαούρτι και φέτα; Η απάντηση είναι πολύ απλή: Όσον 

αφορά την φέτα, κανείς δεν μπορεί ,όχι μόνο να ονομάζει το προϊόν του “φέτα” 

αλλά ούτε “τύπου φέτας” εντος ΕΕ παρά μόνον αν έχει παρασκευαστεί στην 
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Ελλάδα με τους κανόνες παρασκευής και επισήμανσης της φέτας. Το ίδιο ισχυει 

και για το γιαούρτι. Ούτε η ΦΑΓΕ λοιπόν ούτε ο Τυράς μπορούν να ονομάσουν 

τα προϊόντα τους που παράγουν στην εκτός Ελλάδος ως «ελληνικά γιαούρτια» 

για τους παραπάνω λογούς.   

9) Κάνατε μια πρωτοβουλία συνάντησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

για την πανεθνική προσπάθεια προστασίας της φέτας, τι να 

περιμένουμε από αποτελέσματα; Ακούστηκαν και παράπονα από τους 

κτηνοτρόφους ότι δεν καλέστηκαν. Δεν έχουν βάση αυτά τα παράπονα 

γιατί κλήθηκε τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ΣΕΚ. Μεγαλύτερη σημασία 

όμως έχει όχι η αρχική συνάντηση που συζητήθηκαν γενικότερα θέματα 

κατευθύνσεων αλλά η(οι) επομενη(ες) που θα ακολουθησει(ουν) και 

ελπίζουμε πραγματικά σε μια πανεθνική συμμετοχή. Βλέπετε η φέτα (που 

αυτήν την εποχή πλήττεται) δεν αναγνωρίζει ούτε κόμματα, ούτε 

συντεχνίες ούτε κοινωνικές τάξεις. Η διαφύλαξη της ταυτότητάς της 

αφορά εξίσου και τον κτηνοτρόφο και τον τυροκόμο αλλά και τον 

καταναλωτή. Κανείς επομένως δεν εξαιρείται. Η προσπάθεια αυτή που 

επιχειρείται δεν έχει στεγανά και σύνορα. Δεν πρόκειται για ένα κλειστό 

club ανθρώπων που συνέρχονται εν κρυπτω με μυστική ατζέντα. Είναι 

εντελώς ανοιχτή σε οποιονδήποτε αγαπά τη φέτα και ανησυχεί γι’ αυτην 

και μπορεί να προσφέρει έμπρακτα (όχι με λόγια) στο να πάρει την θέση 

που δικαιούται και της αξίζει.  

10) Πως τα πάνε με τις τιμές στ γάλα αγελαδινό και αιγοπρόβειο , σε ποιο 

επίπεδο βρίσκονται; Το αγελαδινο βρισκεται στα επιπεδα του των 

€0,39-0,40 το λιτρο, το προβειο στο €1 ενώ το γιδινο περιπου στο  

11) Πάμε λίγο και στο φρέσκο γάλα, βλέπουμε ότι μεγάλες εταιρείες όπως 

η ΦΑΓΕ και η ΝΟΥΝΟΥ Freisand αποσύρονται από το φρέσκο 

παστεριωμένο και συνεχίζουν στο μακράς διάρκειας, γιατί γίνεται 

αυτό;). Είναι χρήσιμο οι ειδήσεις να παίρνουν την πραγματική τους 

διάσταση και να ερμηνεύονται σωστά γιατί μπορεί με τα ίδια δεδομένα να 

οδηγηθούμε σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα. Εδώ έχουμε δυο πολύ 

διαφορετικά γεγονότα. Η μεν ΦΑΓΕ έκανε μια εμπορική επιλογή να 

σταματήσει τελείως την παραγωγή του γάλακτος στην Ελλάδα κλείνοντας 

το εργοστάσιο της στο Αμυνταιο ενώ η NOYNOY σταμάτησε δυο 

κωδικούς της χωρίς να μεταβάλει ούτε την παραγωγή της ούτε την ζώνη 

γάλακτος της. Η μεν πρώτη είναι μια σοβαρή αλλαγή εμπορικής πολιτικής 

με διαφορετική παραγωγική κατεύθυνση η δεύτερη είναι μια καθημερινή 

πρακτική που εφαρμόζουν όλες οι εταιρείες λανσάροντας και 

αποσύροντας διαφόρους κωδικούς (προϊόντα) στην αγορά. 

12) Πως σχολιάζετε το Brexit, θα επηρεαστούν τις εξαγωγές των τυροκομικών 

ελληνικών προϊόντων που αγγίζουν σε αξία τα 31 εκατ.ευρώ όσον αφορά την 

Βρετανία; Το Brexit σημαίνει ότι ένα πρώην κράτος μέλος της ΕΕ και 

μάλιστα πολύ σημαντικό στις εξαγωγικές δραστηριότητες της χωράς μας, 

γίνεται τρίτη χωρά. Δηλαδή μπορεί να επιβάλλει δασμούς, ποσοστώσεις 

κτλ. και πολύ χειρότερα μέτρα για να ελέγξει τις εισαγωγές προϊόντων από 

την ΕΕ. Αυτό εξ ορισμού δημιουργεί μια ανησυχία για τις εξαγωγές μας. 

Όμως μπορεί και να μην υπάρξουν αλλαγές στην περίπτωση που η Μ. 

Βρετάνια θεσπίσει ειδικούς κανόνες εμπορίας & Οικονομίας της ΕΕ που 

είναι το πιο πιθανό.    
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13) Πως σχολιάζετε τις απόψεις  : ότι ο πρωτογενής τομέας θα βγάλει την 

Ελλάδα από τη κρίση και ότι είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας; Η άποψη 

αυτή έχει δυο οπτικές γωνίες. 1) Ο πρωτογεννής τομεας στην Ελλαδα εχει 

πραγματι μια σοβαρη δυναμικη αναπτυξης. Αυτό όμως επ’ ουδενί δεν πρέπει αν το 

θεωρούμε πανάκεια και το μοναδικό εργαλείο στο γενικότερο πρόβλημα της 

ανάπτυξης της χώρας. Δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες χώρες σε ένα μόνο τομέα και 

«υπανάπτυκτες» στους άλλους, με εξαίρεση ίσως το πετρέλαιο το οποίο έχει μια 

μεγάλη ιδιαιτερότητα. Οφείλουμε δηλαδή με την προσοχή μας στην γεωργία να 

αναπτύξουμε και τους άλλες δυνητικούς τομείς ανάπτυξης που μπορούν ακόμη και 

συνεργικά να δώσουν μαζί θετικότερο αποτέλεσμα στον πρωτογενή τομέα απ ότι 

μονός του. 2) Η ανάπτυξη της γεωργίας δεν πρόκειται ποτέ να έρθει με τις 

μικροπολιτικές που μέχρι σήμερα εφαρμόζονταν. Είμαστε από τις χώρες με την 

χαμηλότερη προστιθέμενη αξία στα γεωργικά μας προϊόντα. Άλλοι (π.χ. οι Ιταλοί, 

οι Γάλλοι) με πολύ μικρότερη παραγωγή στο ίδιο πρωτογεννες γεωργικό προσόν 

έχουν αναλογικά πολύ περισσότερα έσοδα. Η προστιθέμενη αξία σε ένα γεωργικό 

προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα του, την μοναδικότητα του, 

την αναγνωσιμότητα του και φυσικά της ποιότητα του (όπως την εκτιμά ο 

καταναλωτής). Γιατί  θέματα που έχουν σχέση με την ταυτότητα των προϊόντων 

μας είναι πολύ σημαντικά στην ανάπτυξη και την ευημερία του γεωργικού τομέα. 

Πολύ πιο σημαντικά και από το μέγεθος της παραγωγής!  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ: 

Θα παρακαλούσα να μου στείλετε τις απαντήσεις στο agrofitro@gmail.com  , για ότι 

άλλο θέλετε στην διάθεση σας ΕΠΙΣΗΣ  μια προσωπική φωτογραφία του 

κΑποστολόπουλου προέδρου της ΣΕΒΓΑΠ, που δίνει την συνέντευξη 

Αν κάποια ερώτηση δεν σας αρέσει δεν την απαντάτε. 

Αν θέλετε κάποια άλλη ερώτηση την προσθέτετε με την απάντηση. 

Ευχαριστώ  

Ντίνος Μακάς 

Γεωπόνος ΑΠΘ-Συνεκδότης εφημερίδας «Αε» 

6945-559625 
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