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Θέμα: «Πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο Γαθνθηνλίαο ζηελ Θάζν από ηηο 

ζνβαξέο ειιείςεηο πξνζσπηθνύ». 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

απεπζπλόκαζηε ζε εζάο γηα λα ζαο ζέζνπκε έλα ζέκα πνπ πηζηεύνπκε όηη δελ 

αθνξά κόλν ην λεζί ηεο Θάζνπ αιιά όιεο ηηο ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο καο θαη ε κε επίιπζε ηνπ ζα επηθέξεη κείσζε ηόζν ηεο πνηόηεηαο όζν θαη 

ηεο πνζόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ ειαηνιάδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο ηηκέο 

παξαγσγνύ. 

 Πξόθεηηαη γηα ηελ θεηηλή θαηαλνκή επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ζην πξόγξακκα 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο. Ζ θαηαλνκή απηή είλαη ειιηπέζηαηε θαη δελ 

κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο Θάζνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Γάθνπ πνπ 

σο γλσζηόλ απνηειεί ηνλ ζνβαξόηεξν ερζξό ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ ρώξα 

καο. Σν λεζί ηεο Θάζνπ έρεη πεξίπνπ 900.000 θαιιηεξγνύκελα ειαηόδεληξα 

δηαζπαξκέλα ζε 3 κεγάινπο ηνκείο κε πνιιά ρσξηά ζηνλ θάζε έλαλ 

ηνκέα(Ληκέλα, Πξίλνπ, Ληκελαξίσλ). ηα θαιιηεξγνύκελα απηά ειαηόδεληξα 

απαζρνιείηαη θαη κάιηζηα εληαηηθά (αθνύ παξάγεηαη θαη βξώζηκε ειηά) κεγάιν 

κέξνο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ λεζηνύ βειηηώλνληαο ην εηζόδεκα ηνπ, 

εξγαδόκελν κάιηζηα ζε επνρέο θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζην λεζί (πεξίνδνο ειαηνζπιινγήο θαη θιαδέκαηνο ηεο ειηάο). Ζ 

δαθνθηνλία εθαξκόδεηαη επί πνιιά ρξόληα ζην λεζί κε άξηζηα απνηειέζκαηα 

βειηηώλνληαο ηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ειαηόιαδνπ θαη 

ηεο βξώζηκεο ειηάο. Σελ επνρή κάιηζηα πνπ αζθείηαη ε δαθνθηνλία κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ αζρνιείηαη κε ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα θαη δελ κπνξεί 
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λα αλαιάβεη θαη απηό ην πξόζζεην βάξνο. Αο κελ παξαβιέςνπκε θαη ην γεγνλόο 

όηη ζπλεηζθέξεη αδηακαξηύξεηα κε ην 2% ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο ηνπ ζην 

θόζηνο ηεο δαθνθηνλίαο, πεξηκέλνληαο ην αληαπνδνηηθό όθεινο ηεο 

Γαθνπξνζηαζίαο. 

 Με ηελ θεηηλή όκσο θαηαλνκή πξνζσπηθνύ θαινύληαη 50 εξγάηεο ππό ηελ 

επίβιεςε ελόο θαη κόλν Γεσπόλνπ Σνκεάξρε Γαθνθηνλίαο λα θαιύςνπλ ηξεηο (3) 

ηνκείο Γαθνθηνλίαο (ελώ παιηόηεξα ήηαλ αθόκα θαη ηέζζεξηο) πνπ ν έλαο κε ηνλ 

άιινλ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 42 Km. Ζ θαηάζηαζε επηβαξύλεηαη πεξηζζόηεξν 

από ην γεγνλόο όηη ν λόκνο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απαζρόιεζεο γηα κέρξη 60 

εκεξνκίζζηα αλά εξγάηε. αο ππελζπκίδνπκε όηη ην 2010 (επηπρώο ήηαλ έηνο 

ρακειήο δαθνπξνζβνιήο) δηαηέζεθαλ 100 εξγάηεο θαη ην 2009 δηαηέζεθαλ 220 

εξγάηεο (κε 22 από απηνύο σο αξρηεξγάηεο-παγηδνζέηεο) ππό ηελ επίβιεςε 3 

Γεσπόλσλ θαη ππήξμε κηα ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ησλ αλαγθώλ. Τπό ηηο 

δηαθαηλόκελεο ζπλζήθεο δελ κπνξνύκε πηα λα κηιάκε γηα απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επίγεηαο θαηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ θαη γηα επηζηεκνληθό 

έξγν ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσπόλσλ. Όπσο απηό ζηνηρεηνζεηείηαη από ηελ 

επηζηήκε ηεο Φπηνπξνζηαζίαο θαη επηβάιεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ έιεγρν 

αληηπξνζσπεπηηθώλ δαθνπαγίδσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ, ηελ 

επίβιεςε ησλ ζπλεξγείσλ ςεθαζκνύ, ηελ δεηγκαηνιεςία θαξπνύ γηα 

παξαθνινύζεζε ησλ πξνζβνιώλ θαη ηεο σνηνθίαο ηνπ εληόκνπ ζε νιόθιεξν ην 

λεζί. Δλαιιαθηηθή ιύζε γηα ηελ από αέξνο θαηαπνιέκεζε δελ ππάξρεη δηόηη απηή 

πέξαλ ηνπ όηη βιάπηεη θαη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, 

απαγνξεύεηαη θαη από ηελ Δ.Δ.. Αλ ηέινο ζπλππνινγίζνπκε θαη ηηο επλντθέο γηα 

θέηνο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ βηνινγία ηνπ Γάθνπ (βξνρέο θαη δξνζεξό 

θαινθαίξη ζηελ Β. Διιάδα) πξνβιέπεηαη ην θζηλόπσξν λα έρνπκε κηα αθόκα 

δπζκελή ρξνληά γηα ην ειιεληθό ιάδη όζνλ αθνξά ηελ παξαγόκελε πνζόηεηα θαη 

πνηόηεηα ηνπ. Ζ ππνβάζκηζε απηή, ζα νδεγήζεη ηελ αγνξά λα αζθήζεη πίεζε γηα 

αθόκα ρακειόηεξε ηηκή παξαγσγνύ ζηελ ήδε ρακειή ηηκή πνπ ιακβάλεη γηα ην 

πξντόλ ηνπ. Απηά ηα απνηειέζκαηα έξρνληαη θαη ζε αληίζεζε κε ηελ βνύιεζε ηνπ 

ππνπξγείνπ πνπ είλαη ε πξνώζεζε ηνπ θαιαζηνύ ησλ πξντόλησλ θάζε 

πεξηθέξεηαο από ην νπνίν θαιάζη ηεο δηθηάο καο πεξηθέξεηαο δελ κπνξεί λα 

ιείπεη ην ειαηόιαδν θαη νη ειηέο «Θξνύκπα» Θάζνπ.         

Αληηιακβαλόκαζηε όηη ε ρώξα καο δηάγεη κηα δύζθνιε νηθνλνκηθή 

πεξίνδν, από ηελ νπνία κπνξεί λα εμέιζεη κόλν πξνιαβαίλνληαο ην ηξαίλν ηεο 

αλάπηπμεο. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο ρώξαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 

αηκνκεραλή απηήο ηεο αλάπηπμεο, όπσο άιισζηε δείρλνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία 

ηεο αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ. Δπηπξόζζεηα ε 

εμνηθνλόκεζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηηο παξαπάλσ πεξηθνπέο ζηελ δαθνθηνλία 

είλαη πνιύ κηθξόηεξε θαηά πνιύ από ηελ νηθνλνκηθή δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Γηα απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί θαη λα 

δηαζθαιηζηεί κε θάζε ηξόπν ε πνηόηεηα θαη ε πνζόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ 

ειαηόιαδνπ θαη ειαηόθαξπνπ πνπ απνηεινύλ ζεκαληηθά πξντόληα ηόζν ηνπ 

λεζηνύ ηεο Θάζνπ όζν θαη πνιιώλ άιισλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο καο. Άιισζηε 

γλσξίδεηε θαιά όηη ην ειαηόιαδν θαη γεληθόηεξα ε ειηά δελ είλαη απιά κηα αθόκα 



  

  

θαιιηέξγεηα θαη έλα αθόκα αγξνηηθό πξντόλ. Απνηειεί ηελ βάζε ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο θαη είλαη έλα πςειήο αμίαο δηαηξνθηθό αγαζό άξξεθηα δεκέλν κε ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ Διιήλσλ.    

 

θ. Τπνπξγέ, 

ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ην πξόγξακκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ έρεη 

θαζπζηεξήζεη ήδε αξθεηά, παξαθαινύκε λα ιάβεηε όιεο ηηο αλαγθαίεο 

απνθάζεηο ώζηε λα επαλέιζεη ην πξνζσπηθό ηεο Γαθνθηνλίαο ζηελ Θάζν ζε 

ιεηηνπξγηθά επίπεδα πεξίπνπ ζηα επίπεδα ηνπ 2009, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ 

ώζηε λα κελ θηλδπλέςεη ε βαζηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ λεζηνύ ηεο 

Θάζνπ. Γηαηί ν Γάθνο ζαλ θπζηθόο ερζξόο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο δελ 

ππαθνύεη ζηνπο λόκνπο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ θξάηνπο παξά κόλν ζε απηνύο ηεο 

θύζεο. 

Παξακέλνπκε πάληνηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή 

πιεξνθνξία.  

 

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 
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