
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.) 

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της 

σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με την μεταποίηση με σκοπό την παραγωγή 

ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Ορισμένα από τα προϊόντα μας έχουν  μία εγγενή 

μοναδικότητα η οποία πηγάζει από πολλούς παράγοντες που συνιστούν την ταυτότητά τους. 

Στην κορυφή, ίσως, της πυραμίδας αυτών βρίσκεται η φέτα, η οποία μέσω των σπάνιων 

χαρακτηριστικών της που απορρέουν από την ιδιαίτερη χλωρίδα του τόπου μας, τις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και τις μακραίωνες παραδόσεις μας στον τρόπο 

παραγωγής της, έχει στοιχειοθετήσει με τον καλύτερο τρόπο τον χαρακτήρα της 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αναγνωρισμένο επίσημα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Δυστυχώς, αυτή η ΠΟΠ ταυτότητα του εθνικού αυτού προϊόντος μας, όχι μόνο δεν 

προστατεύθηκε, όπως συνέβη με τα υπόλοιπα σημαντικά ΠΟΠ τυριά της ΕΕ, αλλά στερήθηκε 

εντελώς της αυτονόητης προστασίας που προβλέπει η ταυτότητά του. 

Παρότι είχαμε τη δυνατότητα να αρνηθούμε αυτή την τραγική υποβάθμιση της φέτας 

σε παγκόσμιο επίπεδο, στις διμερείς εμπορικές και οικονομικής συμφωνίες που συνήψε η ΕΕ 

με τρίτες χώρες, δεν το πράξαμε ως Πολιτεία. Αντίθετα, αφήσαμε αμαχητί τους εκπροσώπους 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεπουλήσουν στην κυριολεξία το εθνικό μας προϊόν 

υποβαθμίζοντάς το με τον χειρότερο τρόπο. 

Δυστυχώς σήμερα, μετά από την τραγική αυτή απραξία, το μόνο που απομένει είναι το 

Ελληνική Κοινοβούλιο να μην επικυρώσει τις διμερείς συμφωνίες της ΕΕ που δεν 

αναγνώρισαν τα δικαιώματα της φέτας και τη μοναδική της ταυτότητα. Είναι το τελευταίο, 

αλλά ισχυρό σημείο άμυνάς μας, για να προστατέψουμε στην έσχατη αυτή ευκαιρία το 

εθνικό μας προϊόν. 

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία επομένως, καταγγέλλει την απαξίωση των πολιτικών 

ενεργειών που μέχρι τώρα ουσιαστικά εκμηδένισαν τον μοναδικό χαρακτήρα του τυριού 

αυτού στον παγκόσμιο χάρτη, με τις μεροληπτικές διμερείς συμφωνίες της ΕΕ, και καλεί όλα 

τα μέλη του Εθνικού μας Κοινοβουλίου να μην επικυρώσουν οποιαδήποτε εμπορική 

συμφωνία της ΕΕ έρθει στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο (όπως π.χ. του Καναδά, της Νότιας 

Αφρικής κλπ.), οι οποίες έχουν στερήσει από το εθνικό μας προϊόν το αυτονόητο δικαίωμα 

της μοναδικής του ταυτότητας που δόθηκε σε όλα τα υπόλοιπα ΠΟΠ προϊόντα της ΕΕ. 


