
«Απροστάτευτες οι Ελιές Καλαμάτας και η φέτα από τη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. 

και Νότιας Αφρικής» 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Σημαντικά αγροτικά προϊόντα της χώρας δεν έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας 

στη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Νότιας Αφρικής, παρά το γεγονός ότι 251 Π.Ο.Π. προϊόντα από 

τις υπόλοιπες χώρες - μέλη ετέθησαν υπό απόλυτη προστασία. 

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η δυσμενής αυτή εξέλιξη για τη Χώρα μας καθίσταται 

πραγματική απειλή για τα εθνικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα τίθενται εμπόδια στην 

προώθηση προϊόντων που βρίσκονται στην κορυφή των εξαγωγών σε παγκόσμια κλίμακα. 

Δυστυχώς η υπόσχεση που απέσπασε η εθνική διαπραγματευτική ομάδα, αφότου 

ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας, αναφορικά με τη διαδικασία 

αναθεώρησης της συμφωνίας εντός πενταετούς χρονικού διαστήματος, δεν επαρκεί. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μέσω της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας επιτεύχθηκε η κατοχύρωση της ονομασίας 

«φέτα» και όχι η ονομασία «Ελληνική φέτα». 

Πρόκειται για ένα καίριο πλήγμα στις εξαγωγές προϊόντων, όπως η φέτα και οι 

ελιές, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι ελαττώνονται σημαντικά τα οικονομικά οφέλη 

προώθησης των προϊόντων. Η κατάσταση αυτή εκλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις του κλάδου 

ως εκχώρηση κυριαρχικών οικονομικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. 

 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η δυνατότητα άλλων χωρών να οικειοποιηθούν το όνομα της φέτας και των ελιών 

Καλαμάτας εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις πολυάριθμες 

μόνιμες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα από την προώθηση της ιδιαιτερότητας και της 

ελληνικής ταυτότητας των προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό επιση μαίνεται ότι αποτελεί εθνικό 

καθήκον η εξασφάλιση της ελληνικότητας και η προστασία των ονομάτων της φέτας και των ελιών 

Καλαμάτας, όπως άλλωστε έχει επιτευχεί μετά από μεγάλη προσπάθεια και σε επίπεδο Ε.Ε. 

Έχοντας ως γνώμονα τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην ήδη σκληρά δοκιμαζόμενη 

ελληνική οικονομία η συμφωνία Ε.Ε. και Νοτίου Αφρικής, αλλά και την αδιαμφισβήτητη 

οικονομική και πολιτισμική σημασία της προστασίας των ονομάτων της φέτας και των ελιών 

Καλαμάτας, συντασσόμαστε με την εκφρασθείσα από μεγάλο αριθμό Επιμελητηρίων αντίθεση ως 

προς την αποδοχή της συμφωνίας από την ελληνική κυβέρνηση και συνηγορούμε με το αίτημα για 

προβολή βέτο. 
 

 


