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Προς  

Τα Μέλη του Οµίλου Φίλων Φέτας (ΟΦΦ) 

Τις Γαλακτοβιοµηχανίες και τα Τυροκοµεία της Χώρας 

  

Αξιότιµες κυρίες,  

Αξιότιµοι κύριοι, 



  

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, επιθυµούµε να σας 

εκφράσουµε τις πιο θερµές ευχές µας για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία 

καθώς και κάθε επιτυχία στις επιχειρηµατικές και άλλες δραστηριότητες σας. 

Με την ευκαιρία αυτή επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε πολύ συνοπτικά για 

την πορεία των προσπαθειών του Οµίλου µας για την προστασία της 

ταυτότητας της Φέτας. 

1. Μετά τις πρόσφατες εθνικές εκλογές, µέλη του ∆Σ του ΟΦΦ 

επισκέφθηκαν και ενηµέρωσαν τους εκπροσώπους των 

Κοινοβουλευτικών Οµάδων όλων των Κοµµάτων για τις απόψεις και τις 

δράσεις µας. Τολµούµε να πούµε ότι οι συζητήσεις που έγιναν ήταν πιο 

ελπιδοφόρες από κάθε άλλη φορά, χωρίς όµως τα µεγάλα Κόµµατα να 

τοποθετηθούν «καθαρά» επί του θέµατος, δηλαδή της δέσµευσης τους 

για µη κύρωση των συµφωνιών της ΕΕ µε τον Καναδά και την Νότια 

Αφρική όταν αυτές έλθουν στην Βουλή. Παρ’ όλα’ αυτά συνεχίζουµε τις 

προσπάθειες µας προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύουµε ότι και µε 

την δικής σας υποστήριξη θα το επιτύχουµε τελικά. 

  

2. Επίσης έχουµε ζητήσει και την συνεργασία των Περιφερειαρχών της 

χώρας µε πρώτη θετική ανταπόκριση από την Περιφέρεια Αττικής. 

  

3. Είναι αναµφισβήτητο ότι οι συµφωνίες της ΕΕ µε τον Καναδά και την 

Νότια Αφρική σε ό,τι αφορά την Φέτα δεν είναι επωφελείς για την 

Εθνική µας Οικονοµία ενώ διαχειρίζονται το πιο εµβληµατικό εθνικό µας 

προϊόν µε τρόπο διακριτικό και άδικο σε σχέση µε τα άλλα ΠΟΠ 

προϊόντα της ΕΕ. 

  

4. Πιστεύουµε ότι στο θέµα της Φέτας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ξεπέρασεκατά τρόπο προκλητικό τις αρµοδιότητες που της δίνει η 

νοµοθεσία της ΕΕ, µε λίγα λόγια παρανόµησε, αφού διέκρινε οµοειδή 

προϊόντα της ΕΕ σ’ αυτές τις συµφωνίες, άποψη την οποία εξετάζουµε µε 

διακεκριµένους νοµικούς ώστε να υπάρξει δικαστική παρέµβαση. Όµως 

είναι προφανές, όπως και σε προηγούµενη επιστολή µας σας γνωρίσαµε, 

ότι το οικονοµικό βάρος µιας τέτοιας προσπάθειας, αδυνατεί να το 

καλύψει το ∆Σ του ΟΦΦ. Γι’ αυτό και ζητάµε την συµπαράσταση σας µε 

µια συµβολική χορηγία (Τράπεζα Πειραιώς, IBAN 

GR3201717600006760143779731). Με την ευκαιρία, ευχαριστούµε για µια 

ακόµη φορά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην προηγούµενη 

πρόσκληση µας για χορηγία. 

  



5.  Είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για µας η είδηση ότι κατοχυρώθηκε η Φέτα 

στην τεράστια αγορά της Κίνας. Πραγµατικά αξίζουν συγχαρητήρια σε 

όλους όσοι εργάσθηκαν για την επιτυχία αυτή. 

  

  

  

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ 

ΕΤΟΣ 

  

Με τιµή, 

Εµµανουήλ Ανυφαντάκης Καθ. Έφη Τσακαλίδου 

Πρόεδρος του Οµίλου Φίλων Φέτας 

Οµότιµος καθηγητής του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Γενική Γραµµατέας ΟΦΦ 

   ∆ιευθύντρια Εργαστηρίου Γαλακτοκοµίας τ. πρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος         Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών 

  

 


