
 

 

       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάψει να  διαστρεβλώνει την αλήθεια  και να 

ασχοληθεί μόνο με την άμεση αποκατάσταση της τραγικής αδικίας που δημιούργησε 

στην Ελλάδα. 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016. Ο ΣΕΒΓΑΠ αισθάνεται την υποχρέωση, για ακόμη μία φορά να 

ενημερώσει υπεύθυνα όλους τους Έλληνες πολίτες ότι το “έγκλημα” που έχει διαπραχθεί εις 

βάρος του εθνικού μας προϊόντος, της φέτας, δεν καλύπτεται με ψέματα και παραπλανητικές 

πληροφορίες που είχε η πρόσφατη ανακοίνωση του Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Θα περίμενε κανείς οι πρώτοι και κύριοι υπόλογοι αυτού του 

εθνικού εγκλήματος να έχουν τον στοιχειώδη αυτοσεβασμό και να μην προβαίνουν σε τέτοιες 

αήθεις ενέργειες μόνο και μόνο για να συγκαλύψουν την ανεπάρκειά τους ως θεματοφύλακες 

των συμφερόντων όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων.  

1. Αποτελεί ασύστολο ψεύδος και θρασύτατη ενέργεια ο χαρακτηρισμός της συμφωνίας 

της ΕΕ-Ν. Αφρικής ως “άνευ προηγουμένου επιτυχία” για τη φέτα δεδομένου ότι είναι 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η φέτα εξαιρέθηκε της πλήρους προστασίας που έτυχαν 

ΟΛΑ τα υπόλοιπα 212 ΠΟΠ τυριά της ΕΕ.  

2. Η σύγκριση που επιχείρησε να κάνει ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΕ, μεταξύ του 

παρελθόντος και των όρων της συμφωνίας, είναι όχι μόνον ατυχής αλλά υποκρύπτει 

σκοπούς που δεν τιμούν καθόλου τον θεσμό που υπηρετεί. Η ορθή σύγκριση είναι μια 

και μόνον μια, αυτή που αντιπαραβάλει τα δικαιώματα της φέτας σε σχέση με τα 

δικαιώματα που έχουν όλα τα υπόλοιπα ομοειδή προϊόντα της ΕΕ και αυτή η σύγκριση 

αναδεικνύει δυστυχώς την τεράστια διάκριση εις βάρος της φέτας που επέβαλε η εν 

λόγω συμφωνία.  

3. Δυστυχώς η ανακοίνωση του κ. Σχοινά, προσβάλει την νοημοσύνη όλων λέγοντας ότι 

η (υποτονική) αναγραφή της προέλευσης που θα συμπεριλαμβάνεται μετά από 5 

χρόνια στην συσκευασία των όποιων απομιμήσεων της φέτας, «αποτελεί εύκολο 

διακριτικό γνώρισμα από το αυθεντικό προϊόν», όπως αναφέρει.  Ποιο άλλο ΠΟΠ τυρί 

θα έχει τέτοιου είδους ψευδο-γνωρίσματα πέραν του ενός και μοναδικού πλήρως 

κατοχυρωμένου ονόματός του; 

4. Η ανακοίνωση αποκρύπτει επίσης εσκεμμένα το απαράδεκτο γεγονός της χρήσης των 

όρων “feta style”, “feta type” κτλ., δικαίωμα που θα διατηρήσουν οι παραγωγοί της Ν. 

Αφρικής εσαεί. Μήπως μπορεί να διευκρινίσει αν μπορούν να παράξουν ποτέ έστω και 

ένα γραμμάριο Roquefort Style, η Parmigiano Regiano Type;  

Θα περίμενε κανείς από τους εκπροσώπους ενός τέτοιου θεσμικού οργάνου όπως η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρούν κάποιες στοιχειώδεις αρχές σε κάθε επικοινωνία τους, όπως 

η μη απόκρυψη της αλήθειας, η μη στρέβλωση των γεγονότων, και κυρίως η μη παραπλάνηση 

των πολιτών. Δυστυχώς το εν λόγω δημοσίευμα δεν υπηρέτησε καμία από αυτές τις βασικές  

αρχές. Αντί λοιπόν να προσπαθούν οι υπαίτιοι να βρουν δικαιολογίες εκεί που δεν υπάρχουν 

ή να αναζητούν κάλυψη των ανομημάτων τους, ας ασχοληθούν καλύτερα με την άμεση 

αποκατάσταση της αδικίας  που επέβαλαν με την συμφωνία αυτή στη χώρα μας (δυστυχώς 

με την αδικαιολόγητη ανοχή του Ελληνικού Κράτους). 
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