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Θέμα: «Η γραβιέρα της Νάξου ως το αποκορύφωμα της κρίσης που μαστίζει την
κτηνοτροφία, ειδικά των νησιών. Πώς σκέπτεται να αντιμετωπίσει άμεσα το
πρόβλημα το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση;»
Μεγάλη μείωση έχει παρατηρηθεί στην παραγωγή της γραβιέρας Νάξου
γεγονός που είναι απόρροια των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
ελληνική κτηνοτροφία από το τεράστιο κόστος παραγωγής και την ανεξέλεγκτη
αύξηση των τιμών των ζωοτροφών που οδηγούν πολλούς κτηνοτρόφους στη
μείωση του ζωικού τους κεφαλαίου, καθώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο
τεράστιο κόστος συντήρησής του.
Επιπλέον, εκτός από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου δεν υπάρχει και
σωστή σίτιση των ζώων λόγω της ακρίβειας που μαστίζει το εισόδημα των
κτηνοτρόφων και της έλλειψης των ζωοτροφών με αποτέλεσμα η παραγωγή να έχει
μειωθεί δραματικά. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Νάξου, αυτή τη στιγμή παράγονται 7-8 τόνοι λιγότερο γάλα την
ημέρα σε σχέση με πέρυσι.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέλη της ΕΑΣ Νάξου αναγκάστηκαν να
μεταβούν πρόσφατα στη Βουλγαρία προκειμένου να προμηθευτούν ζωοτροφές που
βρίσκονται σε έλλειψη με σχεδόν τριπλάσιο κόστος.
Δεδομένου ότι η γραβιέρα Νάξου είναι ένα δημοφιλές προϊόν ΠΟΠ το οποίο
μπορεί να παραχθεί μόνο με γάλα από τη Νάξο και επιπλέον η παραγωγή του
πρέπει να προστατευθεί καθώς αποτελεί ένα σημαντικό ποιοτικό και ανταγωνιστικό
προϊόν που παράγει η χώρα μας
Δεδομένου ότι οι κτηνοτρόφοι και παραγωγοί της Νάξου αλλά και
ολόκληρης της χώρας βρίσκονται σε απόγνωση από το τεράστιο κόστος της
ενέργειας και των ζωοτροφών
Δεδομένου ότι οι μέχρι τώρα πολιτικές της κυβέρνησης για τη στήριξή της
ελληνικής κτηνοτροφίας κρίνονται πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκείς
Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται να λάβει υπ’ όψιν του την ιδιαιτερότητα των νησιών (μικρός
κλήρος, μεταφορικό κόστος, έλλειψη υποδομών κ.λπ.) και να εφαρμόσει το
μεταφορικό ισοδύναμο προς όφελος των παραγωγών;
2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου να θέσει περιορισμούς
στην πώληση γάλακτος σε εταιρείες εκτός της Νάξου, αφού η γραβιέρα, ως
ΠΟΠ, πρέπει να παράγεται από ντόπιο γάλα;
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3. Προτίθεται να κατανέμει την ζωοτροφική επιδότηση ανά ζώο και όχι
σύμφωνα με τον τζίρο του παραγωγού και να αντιμετωπίσει πάραυτα τα
αβάσταχτα κόστη: ζωοτροφών, ενέργειας, πετρελαίου, λιπασμάτων,
αναλωσίμων;
4. Θα επισπεύσει τη δημιουργία του Φράγματος του Τσικαλαριού στη Νάξο,
που θα βοηθήσει τη ντόπια παραγωγή ζωοτροφών στον μικρό, έστω, κλήρο
του νησιού;
Ο ερωτών βουλευτές
Ανδρέας Πουλάς
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