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Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν μεγάλη ιστορία στις διαφορές μεταξύ τους στον τομέα της Γεωργίας και 

ιδιαίτερα στην προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και στη 

στήριξη με επιδοτήσεις της γεωργίας. Οι Συμφωνίες TTIP και CETA είναι μια σημαντική αλλαγή 

σε σχέση με τις προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, γιατί περιλαμβάνουν μια σειρά 

ρυθμίσεων σε θέματα που δεν έχουν σχέση άμεση με το εμπόριο, εκτός από τις καθαρά 

εμπορικές, που θα έχουν επίπτωση στους πολίτες. Μια τέτοια ρύθμιση είναι το ISDS (Σύστημα 

Διευθέτησης των Διεκδικήσεων μεταξύ Επενδυτών και Κρατών) και οι ρυθμίσεις στον τομέα 

των υπηρεσιών.  

 

Τι σημαίνουν οι Συμφωνίες TTIP και CETA για την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των 

τροφίμων, για το γεωργό και τον κτηνοτρόφο, για τον μεταποιητή των 

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, για τον καταναλωτή, για το περιβάλλον και για την 

εθνική οικονομία. Ποιες αξίες διακυβεύονται. 

 

Για να δούμε τι κινδυνεύουμε να χάσουμε, πρέπει να δούμε τι κεκτημένα έχουμε. Στην ΕΕ, με 

όλα της τα λάθη, με όλα τα δεινά που έχει φορτώσει τον ελληνικό λαό με τα μνημόνια 

λιτότητας και την απαράδεκτη συμπεριφορά της ηγετικής ομάδας της ΕΕ, συνηγορούντων και 

όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, έχουμε κατορθώσει να έχουμε νομοθετικά κατοχυρωμένο 

ένα αξιακό σύστημα σε όλους τους τομείς.  

 

Όσον αφορά στον αγροτοδιατροφικό τομέα, το σύστημα αυτό της ΕΕ συνίσταται στα εξής πιο 

σημαντικά και καθοριστικά για την TTIP και τη CETA: 

 

1. Η αρχή της προφύλαξης. Η αρχή της προφύλαξης είναι η βασική αρχή για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη και την προστασία της δημόσιας υγείας. Σημαίνει ότι: Κανένα προϊόν 

δεν τοποθετείται στην αγορά προς κατανάλωση ή χρήση, αν δεν αποδειχθεί 

(από τον φορέα παραγωγής του), ότι είναι ασφαλές για την υγεία του ανθρώπου 

και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ισχύει το αντίθετο, δηλαδή 

κυκλοφορεί στην αγορά και αν αποδειχθεί ότι προκάλεσε βλάβες, τότε 

αποσύρεται και άντε η εταιρεία να πληρώσει κάποιο πρόστιμο ή αποζημίωση, 

όπως ισχύει στις ΗΠΑ. Ένα ολόκληρο κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο συνδέεται με 

την αρχή της προφύλαξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (προστασία της 

δημόσιας υγείας, προστασία του περιβάλλοντος, καλές συνθήκες εκτροφής των 

ζώων, ασφάλεια στην εργασία). Έχουν εκδοθεί από την ΕΕ Κανονισμοί και Οδηγίες 

και έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών νομοθετικές διατάξεις, 

που ρυθμίζουν την παραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο του «συνθήματος» από το 
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χωράφι και το στάβλο στο τραπέζι. Το ζήτημα της αρχής της προφύλαξης είναι 

καθοριστικό για τις διαπραγματεύσεις στην TTIP και στη CETA, γιατί αυτό όλο 

απαιτείται από την τις ΗΠΑ και τον Καναδά να καταργηθεί. 

2. ΠΟΠ και Προϊόντα με Γεωγραφικές Ενδείξεις. Μετά από πολλές προσπάθειες η Ελλάδα 

(κράτος και εμπλεκόμενοι φορείς) κατάφερε να κατοχυρώσει διάφορα αγροτικά 

προϊόντα (τυριά, λάδια, κρασιά κλπ) ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή ΓΕ. Το σημαντικότερο προϊόν 

από αυτά είναι η φέτα, που είναι ΓΕ. Τα προστατευόμενα αυτά προϊόντα δεν 

μπορούν να παρασκευαστούν πουθενά αλλού στον κόσμο, παρά μόνο στη χώρα 

μας ή στη συγκεκριμένη περιοχή και με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που 

αναγράφονται στο συγκεκριμένο φάκελο και στην απόφαση της ΕΕ. Η CETA ( 

Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά) και η TTIP (Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ) 

περιλαμβάνουν την πλήρη κατάργηση της προστασίας αυτών των προϊόντων με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές και γεωγραφικές ενδείξεις. Άλλα προϊόντα που 

απειλούνται είναι αρκετά τυριά, η μαστίχα και οι ελιές Καλαμών. 

3. Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα και Σπόροι – Φυτοφάρμακα- Βιοποικιλότητα . Στην 

ΕΕ σε γενικές γραμμές δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια ΓΤΟ και για ό, τι επιτρέπεται 

υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτούμενη σήμανση. Στις ΗΠΑ η 

καλλιέργεια ΓΤΟ αποτελεί τον κανόνα. Η μεταλλαγμένη σόγια θα γίνει το προϊόν 

πριμοδοτούμενης καλλιέργειας όχι βέβαια από Έλληνες αγρότες αλλά από τις 

πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ήδη αναζητούν εκτάσεις σε όλο τον πλανήτη για 

αυτήν ακριβώς τη χρήση. Η εμπορία του γενετικού υλικού (ΓΤ σπόρων ή υβριδίων 

ζώων και πτηνών) από ελάχιστες εταιρείες θα καταργήσει τους φυσικούς σπόρους 

και τις αυτόχθονες φυλές ζώων, που είναι προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον της 

κάθε περιοχής με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων ασθενειών στα φυτά και στα 

ζώα και νέων ζωοανθρωπονόσων. Η αμειψισπορά π.χ. θα καταργηθεί ως λέξη και 

ως έννοια. Η κατάσταση αυτή θα ομογενοποιήσει το περιβάλλον σε ευρύτερες 

εκτάσεις και θα το αποσταθεροποιήσει. Η μονοκαλλιέργεια και η εξ αυτής 

υποβάθμιση της σύστασης των εδαφών θα προκαλέσει εξάντληση των φυσικών 

πόρων και των ιχνοστοιχεία του εδάφους. Η αύξηση του εμπορίου και η αύξηση 

του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της παραγωγής με όρους μονοκαλλιέργειας (στον όρο περιλαμβάνεται και 

η εκτροφή των ζώων) με συνέπεια την υποβάθμιση της σύστασης των εδαφών και 

τελικά την ερημοποίηση ολόκληρων εκτάσεων, ακόμη και στη χώρα μας. 

Στην Ελλάδα έχουμε τόσα κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα φυτά (στη Λάρισα έχετε και 

το κρατικό Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών) που πραγματικά αν αξιοποιούσαμε 

την καλλιέργειά τους και την αμειψισπορά, θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από 

τη μεταλλαγμένη τους σόγια και να έχουμε τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας και 

πιο υγιεινά. Τελευταία διέρρευσε στο διαδίκτυο η παρασκευή συνθετικού μελιού. 

Ο λόγος; Επειδή λόγω των φυτοφαρμάκων, των νεοκοτινοειδών, ο αριθμός των 

μελισσών σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, μειώνεται, οι επιτήδειοι θα φτιάχνουν 

συνθετικό μέλι. Τι μας χρειάζονται οι μέλισσες; 
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4. Αυτόχθονες φυλές ζώων. Στην ΕΕ είναι κατοχυρωμένες οι αυτόχθονες φυλές ζώων, 

εντάσσονται σε διάφορα κοινοτικά προγράμματα και βέβαια συνδέονται με τη 

φέτα και άλλα παραδοσιακά τυριά και κρέατα, όπως το αρνάκι και κατσικάκι 

Ελασσόνας. Μόλις πριν από 1-2 μήνες η ΕΕ ψήφισε καινούργιο Κανονισμό για την 

αναπαραγωγή των ζώων και δίνει στις αυτόχθονες φυλές τη σημασία που έχουν. 

Οι Συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου έρχονται και θα καταργήσουν τις αυτόχθονες 

φυλές, αφού ο ανταγωνισμός στα παραγόμενα προϊόντα δεν θα δημιουργεί την 

ανάγκη ύπαρξής τους. 

5. Οικογενειακής Μορφής Γεωργία. Αυτή η μορφή γεωργίας αποτελεί την πλειοψηφία 

των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, αλλά δεν συνάδει με την εφαρμογή 

των συστημάτων που ήδη εφαρμόζονται στις ΗΠΑ και στον Καναδά που τέτοιου 

μεγέθους αγροτικές εκμεταλλεύσεις υπάρχουν μόνο σε βιολογικές μονάδες. Στην 

ΕΕ οι μονάδες οικογενειακής μορφής διέπονται από συγκεκριμένο Κανονιστικό 

πλαίσιο και προστατεύονται απόλυτα, ενώ διάφορα κοινοτικά επενδυτικά 

προγράμματα αφορούν αποκλειστικά σε αυτές. Αυτή η γεωργία, οικογενειακής 

μορφής, δεν έχει θέση στις Συμφωνίες εμπορίου.  

6. Έλεγχοι των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Τώρα λόγω της 

υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας ελέγχονται όλα τα εισαγόμενα στην ΕΕ 

προϊόντα και μόνο αν συμφωνούν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εισάγονται και 

έχοντας βέβαια ανάλογη σήμανση. Αν ισχύσουν οι συμφωνίες δεν πρόκειται να 

διεξάγεται κανένας έλεγχος. 

7. Συνθήκες εκτροφής και διατροφής των παραγωγικών ζώων. Η νόσος των τρελών 

αγελάδων και άλλες ασθένειες που έχουν σχέση με συγκεκριμένες επιλογές 

εκτροφής και διατροφής και που απαγορεύτηκαν στην ΕΕ θα μας έλθουν πάλι 

μέσω των Συμφωνιών Εμπορίου. Και ας είχαν τεράστιο κόστος σε θανάτους 

ανθρώπων και θανάτωση χιλιάδων ζώων. 

8. Τομείς της Γεωργίας. Όλοι οι τομείς της Γεωργίας θα επηρεαστούν από τις Συμφωνίες, 

ιδιαίτερα όμως οι παρακάτω: 

 

8.1. Βοδινό κρέας. Το αμερικανικό ορμονούχο βοδινό κρέας θα εισάγεται στις 

χώρες της ΕΕ και θα ασκήσει έντονη πίεση ως προς το ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα το 

ελληνικό από πλευράς τιμής. Ήδη στη Γαλλία μιλάνε για μείωση της παραγωγής 

γαλλικού βοδινού κρέατος κατά 40%. 

8.2 Γαλακτοκομικός τομέας. Το εμπόριο των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι 

περίπλοκο, λόγω της πληθώρας των προϊόντων. Η κατάργηση των ποσοστώσεων 

στο γάλα στην ΕΕ ήδη έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πολλές αγελαδοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις. Η Commission πιστεύει ότι στον τομέα των τυριών θα έχει όφελος 

από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, γι’ αυτό κατάρτισε λίστα από τυριά για τα οποία 

ζητάει να εξαιρεθούν από τις διαπραγματεύσεις. Κανένα ελληνικό τυρί δεν 

υπάρχει στη λίστα, γιατί κανείς από την κυβέρνηση (αρμόδιος για τη 
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διαπραγμάτευση είναι ο Σταθάκης, ως υπουργός με ευθύνη στο εμπόριο). 

Σύμφωνα με αναλυτές, και λόγω της σχέσης μεταξύ προϊόντων που διαμορφώνουν 

τις τιμές, όπως το στάρι και των τιμών που οι αγελαδοτρόφοι λαμβάνουν για το 

προϊόν τους, είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί οτιδήποτε για τον τομέα αυτό. 

8.3. Τομέας δημητριακών και ελαιούχων σπόρων. Οι ΗΠΑ δεν αποτελούσαν ποτέ 

σημαντικό προορισμό των ευρωπαϊκών προϊόντων του τομέα αυτού, ενώ το 

σημαντικότερο προϊόν που οι ΗΠΑ εξάγουν στην ΕΕ είναι η σόγια. Εκτός από τα 

προβλήματα με τη μεταλλαγμένη σόγια, θα περιοριστούν οι δασμοί για τα 

δημητριακά και τους ελαιούχους σπόρους και έτσι θα προκύψει πρόβλημα 

ανταγωνιστικότητας των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προϊόντων. 

8.4. Πτηνοτροφία, κρέας πουλερικών και αυγά. Ο κλάδος των αυγών εμφανίζει 

πολύ περιορισμένο εμπόριο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, αλλά οι ομάδες lobby του κλάδου 

στις ΗΠΑ επιθυμούν να αξιοποιήσουν την TTIP για το άνοιγμα αυτής της αγοράς. 

Τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων είναι πιο χαλαρά στις ΗΠΑ με 

την ΕΕ να έχει ένα σύστημα δαπανηρό και αυστηρό στο σύστημα από το στάβλο 

στο πιάτο και γι’ αυτό απαγορεύεται η εισαγωγή κρέατος πουλερικών από τις 

ΗΠΑ, επειδή τα βρώμικα λόγω παθογόνων μικροβίων πουλερικά πλένονται με 

χλώριο, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά προς κατανάλωση. Το ζήτημα βρίσκεται 

σε διαπραγμάτευση. 

8.5. Χοιρινό κρέας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ο τομέας του 

χοιρινού κρέατος στην ΕΕ είναι διπλάσιος από την πλευρά των εμπορικών 

συναλλαγών (η ΕΕ έρχεται δεύτερη μετά την Κίνα), ενώ διέπεται από αυστηρό 

σύστημα προστασίας των ζώων και υγιεινού τρόπου παραγωγής. Και εδώ, οι 

ομάδες lobby του κλάδου στις ΗΠΑ επιθυμούν να αξιοποιήσουν την TTIP για το 

άνοιγμα αυτής της αγοράς. Το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ είναι σε χαμηλά 

επίπεδα, γιατί στην ΕΕ απαγορεύεται η εισαγωγή χοιρινού κρέατος από τις ΗΠΑ, 

λόγω της χρησιμοποίησης του αντιβιοτικού ρακτοπαμίνη στη διατροφή των 

χοίρων, ως επιταχυντή της ανάπτυξης. Τα lobby πιέζουν για τη μείωση των δασμών 

με αντάλλαγμα τη μείωση της χρήσης της ρακτοπαμίνης. 

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα των Συμφωνιών θα είναι αύξηση των εισαγωγών από 

τις ΗΠΑ στην ΕΕ, εντονότερος ανταγωνισμός και χαμηλότερες τιμές, καταστροφή των 

οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή στις αγροτικές περιοχές. 

 

Το κεφάλαιο που διέρρευσε πάνω στην “ρυθμιστική συνεργασία” επιβεβαιώνει ότι θα 

υπάρξουν επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας και του δημοσίου συμφέροντος. Διαψεύδει 

ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι δεν θα υποβαθμιστούν ρυθμίσεις και 

προδιαγραφές εξ αιτίας της εμπορικής συμφωνίας. Όλες οι προσεγγίσεις που προτείνονται 

τόσο από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ – κοινή αποδοχή, ενοποίηση, απλοποίηση κανονισμών – 

σε συνδυασμό με μηχανισμούς που  καταλήγουν σε τρομακτική ισχυροποίηση και 

θεσμοθέτηση επιχειρηματικής παρέμβασης – θα οδηγήσουν σε αποδυνάμωση, εγκατάλειψη ή 

καθυστέρηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών.  
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Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο απώτερος στόχος των ΗΠΑ και δευτερευόντως του 

Καναδά και με ποια δικαιολογία προωθούν – στην ουσία απαιτούν - τη σύναψη των 

Συμφωνιών για το Εμπόριο. Πρέπει δε να συνυπολογίσουμε τη μυστικότητα των 

διαπραγματεύσεων για να αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε ότι κάτι μας κρύβουν για το οποίο 

έχουν πολύ μεγάλο οικονομικό συμφέρον. Και αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσιολογίας.  

 

Απώτερος στόχος των ΗΠΑ είναι η εξαγωγή στις χώρες της ΕΕ του κρέατος και του γάλακτος 

και των προϊόντων τους, που προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν εκτραφεί με ορμόνες και 

αντιβιοτικά (για να επιταχύνεται η ανάπτυξή τους με το χαμηλότερο κόστος), η εξαγωγή 

κοτόπουλων πλυμένων με χλώριο (μια και ο τρόπος εκτροφής τους είναι τέτοιος που 

αλλοιώνονται γρήγορα) και βέβαια η εξαγωγή των μεταλλαγμένων ζωοτροφών τους, δηλαδή 

της σόγιας. Με τη φημολογούμενη αγορά της Monsando από την Bayer θα κατακλυστεί η 

ευρωπαϊκή αγορά από μεταλλαγμένες ζωοτροφές και μεταλλαγμένους σπόρους – υβρίδια. 

Ούτε λόγος για αυτόχθονες φυλές ζώων. Θα εξαφανιστούν μπροστά στον ανταγωνισμό. Όλα 

αυτά βέβαια έχουν αρχίσει να συμβαίνουν εδώ και χρόνια, αλλά η νομοθεσία της ΕΕ 

δημιουργεί αρνητικό περιβάλλον για τις διαθέσεις των ΗΠΑ. 

 

Η δικαιολογία για την ανάγκη σύναψης των Συμφωνιών είναι ότι υπάρχουν εμπόδια στο 

εμπόριο, τα οποία εμποδίζουν τη διακίνηση των προϊόντων. Τα εμπόδια είναι ο 

προστατευτισμός κι αυτός πρέπει να καταργηθεί. Δεν μπορεί όμως ο δήθεν προστατευτισμός – 

στην ουσία η προστασία της δημόσιας υγείας, των ζώων και του περιβάλλοντος που ζούμε να 

θεωρείται εμπόδιο. Είναι εμπόδιο στις ασύδοτες διαθέσεις του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, 

αλλά δεν μπορεί να θεωρείται εμπόδιο, όταν πρόκειται για την τροφή μας και το περιβάλλον 

που ζούμε. Υπάρχει ένα κίνημα και ένα σύνθημα για το δικαίωμα για την εθνική κυριαρχία 

της τροφής. Αυτό σημαίνει, ότι διεκδικούμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε ως πολίτες τι θα 

φάμε. 

 

Αυτό εγείρει ένα πολύ μεγάλο θέμα: Το δικαίωμα του τι θα φάμε σημαίνει επιλογή ενός 

καταναλωτικού προτύπου και καταναλωτικής συμπεριφοράς και αυτό με τη σειρά του εγείρει 

ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα: για να φάμε αυτό που θέλουμε, πρέπει να το παράγουμε, άρα 

δημιουργείται ζήτημα παραγωγικού προτύπου, το οποίο έχει σχέση με τις προτεραιότητες της 

πολιτικής που πρέπει να ασκείται. Αν επιλεγεί και εφαρμοστεί μια τέτοια πολιτική θα 

συμβάλλει και στην ενίσχυση της αυτάρκειας στη χώρα. Το παραγωγικό πρότυπο σίγουρα θα 

συμπεριλαμβάνει και την τοπικοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης ενάντια στην 

παγκοσμιοποίηση. Τοπικοποίηση σημαίνει παράγω τοπικά, καταναλώνω τοπικά, άρα δεν 

χρειάζονται ενισχυμένοι κανόνες προστασίας της ασφάλειας των τροφίμων (πχ πλύσιμο των 

σφάγιων των κοτόπουλων για να μεταφερθούν από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα – που είναι ακριβώς 

η παγκοσμιοποίηση). Αυτό εκτός από τα οφέλη στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, 

άρα στην προστασία του καταναλωτή, συμβάλλει και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

και τελικά της εθνικής οικονομίας.  

 

Για τη φέτα 
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Αναφέρομαι ξεχωριστά στη φέτα γιατί είναι ένα ξεχωριστό προϊόν, εξάλλου γι’ αυτό γίνεται 

τόσος αγώνας από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Ν. Αφρική και σίγουρα θα ανοίξει η όρεξη και 

άλλων στη συνέχεια για την κατάργησή της ως προϊόν με ΓΕ. Βέβαια δεν θα πρόκειται για 

φέτα, αλλά για αγελαδινό τυρί χρωματισμένο λευκό. Θα μου επιτρέψετε, όμως, να πω ότι 

πρέπει να προασπίσουμε αυτό το προϊόν – πολλές φορές και από μας τους ίδιους – για να 

μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε. Στο θέμα αυτό δεν είναι της στιγμής να πούμε τίποτε άλλο, 

όλοι καταλαβαίνουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ούτε οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις, ούτε η σημερινή επεδίωξαν να συμπεριλάβουν τη φέτα και τα υπόλοιπα ΠΟΠ  

στην εξαίρεση από τη διαπραγμάτευση, όπως έκανε η Γαλλία για τα τυριά της και τη σαμπάνια 

ή η Ιταλία για την παρμεζάνα και άλλες χώρες για άλλα προϊόντα.  

 

Η χώρα βρίσκεται σε έντονη κρίση, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική. Αλλά δεν πρέπει να 

θυσιάσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα στο βωμό της αξιολόγησης. Γιατί η φέτα και άλλα 

τυριά παραδοσιακά ΠΟΠ ή ΠΓΕ, οι ελιές, η μαστίχα και άλλα προϊόντα ξεχωριστά αποτελούν 

στοιχεία της πολιτιστικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς και δεν μπορούν να θυσιαστούν. Αν 

ισχύσουν οι Συμφωνίες θα καταργηθούν παραδοσιακές συνταγές για την παρασκευή 

διαφόρων τροφίμων και θα διαλυθούν κοινότητες ανθρώπων. Είχα την τιμή να συμμετέχω 2 

φορές στη Γιορτή της Φέτας στην Ελασσόνα, όπου αναδείχθηκε τι σημαίνει η φέτα για τη χώρα 

και την περιοχή. 

 

Όμως είναι λάθος – ως προς την κριτική της χώρας από την πλευρά του επίσημου κράτους – να 

περιορίζεται η κριτική στις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου, TTIP και CETA μόνο στη φέτα. 

Δηλαδή, αν υποχωρούσαν και μας «έδιναν» τη φέτα, οι συμφωνίες θα ήταν καλές; Και ας μη 

σκεφθεί κανείς μικροσυντεχνιακά. Δεν ωφελεί. 

 

Δράσεις ενάντια στις Συμφωνίες 

 

Στις 28 Μαΐου 2016 διοργανώσαμε, ως Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TISA GREECE,  μια 

συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού με στρογγυλά τραπέζια εργασίας για διαφόρους τομείς 

που εμπίπτουν στα θέματα των Συμφωνιών. Ένα από αυτά αφορούσε στην Αγροτική 

Παραγωγή και Ασφάλεια των τροφίμων. Έχω τα συμπεράσματα αυτής της Συνάντησης μαζί 

μου, αν τα χρειαστεί κάποιος. Επίσης στις 13 και 14 Ιουνίου συμμετείχα ως εκπρόσωπος της 

Πρωτοβουλίας σε ένα διήμερο συμπόσιο στις Βρυξέλλες με το ίδιο θέμα και με συμμετέχοντες 

από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ από οργανώσεις σαν τη δική μας. Και τα συμπεράσματα από 

αυτό το διήμερα μπορώ να σας τα μεταφέρω. 

 

Όλοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες με εμάς, ενώ έδειξαν να ενδιαφέρονται πολύ για το ζήτημα της 

φέτας, το οποίο οι περισσότεροι αγνοούσαν ως διεκδικούμενο από πλευράς Καναδά και ΗΠΑ. 

Θα είμαστε σε επαφή με τους συμμετέχοντες και θα διοργανώσουμε εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης των φορέων και γενικά των πολιτών στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές 

Οκτωβρίου. Ήδη ως Πρωτοβουλία σκεπτόμαστε τη διοργάνωση στη Λάρισα ενός συνεδρίου σε 

συνεργασία με τους φορείς της πόλης με θέμα τις επιπτώσεις των Συμφωνιών στην αγροτική 

παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων. 

 



7 

 

Στόχος όλων των δράσεων που πραγματοποιήσαμε και όσων θα προγραμματίσουμε για το 

επόμενο διάστημα είναι η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, γεωργών και κτηνοτρόφων 

και βέβαια των καταναλωτών και η ευαισθητοποίησή τους. Με αυτές τις εκδηλώσεις 

δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην ψήφιση αυτών των Συμφωνιών και πρωταρχικά της CETA 

της οποίας η ψήφιση και η επικύρωση θα γίνουν μέσα στο φθινόπωρο. Τελικά, από όλους 

εμάς εξαρτάται το μέλλον μας. 


