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Ένα μεγάλο βήμα για τη Διεπαγγελματική αλλά μένουν οι κρίσιμες λεπτομέρειες...

Οι επόμενες μέρες αναμένεται να δείξουν κατά πόσο ιστορική... ήταν η περασμένη Τρίτη,
19η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύσταση μιας και μόνης
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη Φέτα, οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγική αλυσίδα του
προϊόντος, μετά από τρίωρη διαπραγμάτευση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και δη ο ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
Γαλακτοκομικών Προϊόντων), ο ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), η ΠΕΚ
(Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων), η Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ. (Οικολογική Διαχείριση Προϊόντων,
Παραπροϊόντων-υποπροϊόντων Φέτας ΠΟΠ), οι τυροκόμοι Θεσσαλίας και η Ομοσπονδία
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, μοιράστηκαν τις θέσεις στο νέο 11μελες Διοικητικό
Συμβούλιο της υπό σύσταση Διεπαγγελματικής και οι δύο φάκελοι που είχαν κατατεθεί στο
παρελθόν, θα αποσυρθούν, χάριν της νέας προσπάθειας και της κατάθεσης ενός νέου,
κοινού φακέλου.

Η εν λόγω συμφωνία προήλθε με υποχωρήσεις κατ' αρχήν των αιγοπροβατοτρόφων έναντι
των μεταποιητών και σε δεύτερη ανάγνωση των παραδοσιακών και γνήσιων παραγωγών,
έναντι της ιδιότυπης ομάδας που εκφράζεται κυρίως θεωρητικά μέσα από το ΣΕΚ του
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Παναγιώτη Πεβερέτου. Έπρεπε να περάσει ένας χρόνος, να πραγματοποιηθούν
αλλεπάλληλες – άκαρπες – συναντήσεις, η τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος να υποχωρήσει
σε ιστορικά χαμηλά για να συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (αιγοπροβατοτρόφοι,
γαλακτοβιομήχανοι και τυροκόμοι) στην δημιουργία μιας Ενιαίας Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Φέτας.

Ουσιαστικές λεπτομέρειες και σημεία της τελικής συμφωνίας πρέπει να οριστικοποιηθούν
τις αμέσως επόμενες μέρες, ώστε να κατατεθεί ο φάκελος προς υπογραφήν από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Υπάρχει ωστόσο η αισιοδοξία πως
κάμφθηκαν οι μεγαλύτερες αντιδράσεις και πως παραμερίστηκαν οι ουσιωδέστερες
διαφορές και πως προτάχθηκε ο κοινός στόχος που είναι ένας: να προστατευθεί η ελληνική
φέτα.

Ευθύνες για το ως σήμερα αδιέξοδο είχε και η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ στον
αντίποδα αυτής της κωλυσιεργίας βρέθηκε με τη στάση του, ο βουλευτής Ιωαννίνων του
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, ο οποίος με την κατάληξη της συμφωνίας της Τρίτης,
προχώρησε σε μια γραπτή δήλωση, στην οποία χαιρετίζει με ικανοποίηση την απόφαση
όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αιγοπροβατοτρόφων, γαλακτοβιομηχάνων και
τυροκόμων) για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας και
σημειώνει: «Η συμφωνία για την κατάθεση ενός κοινού φακέλου, προκειμένου να
προχωρήσει η συγκρότηση και η αναγνώριση της Διεπαγγελματικής, στην οποία κατέληξαν
όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγική αλυσίδα του προϊόντος, είναι μια ιστορική μέρα για
το μέλλον της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας και του εθνικού μας προϊόντος».

Τι λέει ο Γ. Βιτάλης

Με χαμηλές προσδοκίες πήγαινε το πρωί της Τρίτης, στη συνάντηση στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Βιτάλης, αντιπρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας
«ΔΩΔΩΝΗ» και εκλεγμένος πρόεδρος της μιας από τις δυο προσωρινές Διεπαγγελματικές
Φέτας.

«Μια ακόμα συνάντηση για να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να
συμφωνήσουν στη μία και μόνη Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας;» σκεφτόταν
πηγαίνοντας στη συνάντηση... Ευχάριστα ξαφνιασμένος στο τέλος της ημέρας, και
ικανοποιημένος για τη συμφωνία που τελικά επετεύχθη, ο αντιπρόεδρος της
γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» μίλησε στο κεντρικό δελτίο της ΒΗΜΑ Τηλεόραση το
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βράδυ της Τρίτης, με την ευχή πως μετά το καθοριστικό βήμα, η Διεπαγγελματική
Οργάνωση Φέτας θα γίνει πράξη και θα πιάσει δουλειά τους επόμενους μήνες, με στόχο να
προστατευτεί το εθνικό ΠΟΠ προϊόν.

Ο κ. Βιτάλης δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στα σημεία στα οποία η κάθε πλευρά
υποχώρησε, γιατί υπαναχωρήσεις και συμβιβασμοί ήταν απαραίτητοι σε μια σκληρή
διαπραγμάτευση που κράτησε μήνες και η οποία αν δεν ευοδώνονταν η προσπάθεια, όπως
αποκάλυψε ο κ. Βιτάλης, θα οδηγούσε το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) σε μια αυτόνομη και αυτοχρηματοδοτούμενη κίνηση
σύστασης μιας Διεπαγγελματικής, χωρίς την έγκριση της πολιτείας. Τελικώς αυτό δε
χρειάστηκε, γιατί επικράτησε η λογική σε όλα τα μέρη, όπως τόνισε.

Η προσπάθεια δεν τελείωσε και χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά, για να αρχίσει να
δουλεύει για το καλό της ελληνικής κτηνοτροφίας και της παραγωγής φέτας, η ΔΟΦ.

Ο κ. Βιτάλης δεν έκρυψε πάντως, πως η απαισιοδοξία του μέχρι σήμερα και η κύρια ευθύνη
για την αδυναμία εξεύρεσης λύσης είχε ονοματεπώνυμο: Βαγγέλης Αποστόλου!
Αναφερόμενος στη γνωστή υπόθεση των 6,5 εκατ. ευρώ της ΕΕ για την προβολή της φέτας
που κινδύνεψαν να χαθούν, μίλησε επικριτικά για τη σοβαρότητα με την οποία
αντιμετωπίζει η πολιτεία το εν λόγω θέμα και σημείωσε πως το προτεινόμενο σχέδιο
προβολής της φέτας σε Ευρώπη και Αμερική, εκπονημένο από μια εταιρεία από τη Βέροια,
θα μπορούσε να είναι γραμμένο από πρωτοετείς φοιτητές μάρκετινγκ... Όσα λέει το
σχέδιο, τα διαβάζει κανείς στο πρώτο εγχειρίδιο του μαθήματος μάρκετινγκ στη σελίδα 24,
18 και 32... σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βιτάλης και έκανε λόγο για «παιδική εργασία».

«Οι λύκοι και τα πρόβατα»

Δεν ξέχασε όσους – πολλούς – μίλησαν μέχρι σήμερα για τη Διεπαγγελματική και
μνημόνευσε και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την περίφημη φράση του πως «θα βάλουν
τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα»... «Εγώ δεν είμαι κτηνοτρόφος αλλά ξέρω πως τους
λύκους και τα πρόβατα δεν τους βάζεις στο ίδιο μαντρί...» είπε με νόημα ο κ. Βιτάλης και
δεσμεύτηκε πως αν λειτουργήσει σωστά η Διεπαγγελματική, το υγιές κομμάτι των
γαλακτοβιομηχανιών που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελληνικό γάλα για τα προϊόντα τους,
θα απομονώσει αυτούς που κάνουν εισαγωγές γάλακτος και εξευτελίζουν την τιμή της
φέτας. «Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί η Διεπαγγελματική Φέτας, να περιμένετε να
δείτε τα αποτελέσματα...» σημείωσε.
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Ζήτησε όμως και κάτι τελευταίο, προχωρώντας σε μια αποκάλυψη: Οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί του κράτους πρέπει να λειτουργήσουν και αυτό σημαίνει απλά πως ο ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ (περιλαμβάνει και τον συγχωνευμένο πια πρώην ΕΛΟΓΑΚ) που είναι ο κυρίως
υπεύθυνος για τους ελέγχους στο γάλα, πρέπει να βρει όσους νοθεύουν το εθνικό προϊόν
και να τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη. Ο κ. Βιτάλης επικαλέστηκε το λόγο ενός στελέχους
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που του διεμήνυσε προ ημερών πως ο οργανισμός ξέρει ποιοι
χρησιμοποιούν εισαγόμενο γάλα για την παραγωγή φέτας και έχει δώσει τα ονόματα στον
Υπουργό αλλά διστάζει να τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη και καλεί τις άλλες
γαλακτοβιομηχανίες να ζητήσουν από το Υπουργείο να προχωρήσει τα δέοντα και να βγάλει
στα μανταλάκια όπως είπε, χαρακτηριστικά, τους παραβάτες!

Αλ. Καχριμάνης: Θετική εξέλιξη η συμφωνία

Θετικά αποτιμά ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, τη συμφωνία που
επιτεύχθηκε την Τρίτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σύσταση μιας
Διεπαγγελματικής για τη φέτα.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις τους ανέφερε τα εξής:

«Θεωρούμε σπουδαίο αυτό που έγινε χτες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο
έχουμε συμβάλλει και εμείς ως ΕΝΠΕ και εγώ προσωπικά ως Περιφερειάρχης Ηπείρου,
ώστε να γίνει μια διεπαγγελματική. Ευελπιστούμε ότι αυτή θα προστατέψει το ΠΟΠ προϊόν
της φέτας και επίσης τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι μέσα στα σημερινά προβλήματα με την
τιμή του γάλακτος αρχίζουν και σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους».

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης και σε πρόσθετα στοιχεία για τις εισαγωγές
γάλακτος στην Ελλάδα, το οποίο διακινείται μέσω λιμανιών της Ηπείρου και της Πάτρας.
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«Το γάλα που έρχεται αυτή την εποχή στην Ελλάδα και έχει ρίξει την τιμή του πρόβειου
γάλακτος, είναι από τη Γαλλία. Η εισαγωγή γίνεται είτε από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
είτε από της Πάτρας. Η εντολή δίνεται από εταιρεία της Βουλγαρίας, τον οικονομικό
«παράδεισο» από πλευράς φορολογίας.

Η αποστολή γίνεται για λογαριασμό εταιρείας στην περιοχή της Αττικής, αλλά από το
λιμάνι αναλαμβάνει μια άλλη εταιρεία,που εμφανίζεται με έδρα τη Λευκωσία, να το
διοχετεύει σε διαφόρους σε όλη την Ελλάδα. Εμείς προειδοποιούμε ότι είτε σταματάνε
άμεσα αυτό που γίνεται σε βάρος του Έλληνα κτηνοτρόφου και της ποιότητας του ΠΟΠ
προϊόντος της πατρίδας μας, είτε αλλιώς θα μας βρουν παντού απέναντι. Εμείς στηρίζουμε
τον πρωτογενή τομέα στην Ήπειρο και δεν συμβιβαζόμαστε με τέτοια πράγματα».

Ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν διαπιστώνονται εισαγωγές γάλακτος από
γαλακτοβιομηχανίες της Ηπείρου, τονίζοντας ότι όλες με «ναυαρχίδα» τη «ΔΩΔΩΝΗ»
σέβονται τον «ιδρώτα των κτηνοτρόφων».
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