αντί προλόγου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ο

κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελούσε και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς ανασυγκρότησης
της αγροτικής οικονομίας, καθώς
παράγει ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής και προστιθέμενης αξίας. Η επένδυση στην
κτηνοτροφία και στη μεταποίηση ζωικών προϊόντων και µέσω αυτής στην ταυτότητα, στην
ποιότητα και στην αειφορία, είναι εθνικό ζήτηµα
και αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ.
Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα ζωικής
προέλευσης θέτουν υψηλά τον πήχη και οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε
να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά, ισχυροποιώντας το ισχύον πλαίσιο και διασφαλίζοντας στο
μέγιστο βαθμό την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Παράλληλα, η προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των εγχώριων προϊόντων μας
και η προστασία των ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων της
χώρας μας ενισχύονται από δράσεις και συνεργασίες με τοπικούς αλλά και ευρωπαϊκούς
φορείς. Στόχος του υπουργείου είναι τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα ζωικής
προέλευσης να κατακτήσουν την υψηλότερη
θέση στα ακριβότερα ράφια των διεθνών αγορών.
Αρωγός σ’ αυτήν την προσπάθεια και ο
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ρόλος του οποίου είναι
κεντρικός τόσο για την προστασία της πιστοποίησης και της ποιότητας των προϊόντων όσο
και για την ενεργή υποστήριξη των αναγκών
της ελληνικής κτηνοτροφίας. Η προώθηση
της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογικής
καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία που
επιτυγχάνεται με τις δράσεις του οργανισμού,
οφείλουν να αποσκοπούν στη βελτίωση και τον

εκσυγχρονισμό και της ελληνικής κτηνοτροφίας. Παράλληλα, με τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και
κρέατος στη χώρα, διασφαλίζεται η ποιότητα
των αγροδιατροφικών προϊόντων αλλά κυρίως
προστατεύονται από αθέμιτες πρακτικές οι Έλληνες κτηνοτρόφοι.
Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ για την προώθηση της ναυαρχίδας των ΠΟΠ προϊόντων μας, της φέτας, στις
αγορές του εξωτερικού, για τη δημιουργία του
απαραίτητου φακέλου για την κατοχύρωση
του ελληνικού γιαουρτιού ως ΠΓΕ, αλλά και η
εντατικοποίηση των ελέγχων στην αλυσίδα του
γάλακτος, σηματοδοτούν ακριβώς την πρόθεσή
μας για την πολύπλευρη στήριξη του Έλληνα
κτηνοτρόφου και των ποιοτικών προϊόντων που
αυτός παράγει.
Τα αποτελέσματα της συντονισμένης προσπάθειάς μας είμαι βέβαιος ότι θα γίνονται
ορατά μέρα με τη μέρα.
Χαίρομαι, ιδιαίτερα, με την επιλογή σας, να
αφιερώσετε αυτό το τεύχος του περιοδικού
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη ζωική παραγωγή
γιατί συμπίπτει και με την 11η Διεθνή Έκθεση για την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία
«Zootechnia» που διοργανώνεται στη ΔΕΘ.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο ΕΛΓΟ
- ΔΗΜΗΤΡΑ στέκεται δίπλα στον Έλληνα κτηνοτρόφο εμπράκτως, διαδίδοντας τη γνώση και
τη τεχνογνωσία σε έναν πολύ δυναμικό κλάδο
της πρωτογενούς παραγωγής.

Σταύρος Αραχωβίτης
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