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Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

βξηζθόκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε ζην μεθίλεκα ηεο ζεηείαο ζαο λα απεπζπλζνύκε ζε 

εζάο γηα λα ζαο ζέζνπκε ην ζέκα ηεο δξακαηηθήο κείσζεο γηα αθόκα κηα θνξά ηνπ 

επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ ζην πξόγξακκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο. Σν 

πξόβιεκα ζην λεζί ηεο Θάζνπ είλαη εληνλόηαην, αιιά βιέπνληαο ηηο δξακαηηθέο 

κεηώζεηο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ πξνζσπηθνύ δαθνθηνλίαο ζε όιεο ηηο ειαηνθνκηθέο 

πεξηνρέο ηεο Υώξαο καο, δηαπηζηώλνπκε όηη ην πξόβιεκα απηό δελ αθνξά κόλν ην 

λεζί ηεο Θάζνπ αιιά όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο.  

 Ζ ρώξα καο βξίζθεηαη ήδε γηα 5ε ρξνληά ζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη 

έρεη γίλεη πιένλ ζαθέο όηη κόλν κε ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο καο ζα 

κπνξέζνπκε λα εμέιζνπκε από ηελ θξίζε. Σαπηόρξνλα δε, ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη 

ν ηνπξηζκόο ηεο ρώξαο καο θαινύληαη λα απνηειέζνπλ ην κνριό εμόδνπ από ηελ 

θξίζε. Όπσο όκσο γλσξίδεηε, νη ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο είλαη θαηά 

θαλόλα λεζησηηθέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο κε αλαπηπγκέλν ηνπξηζκό. ην λεζί 

ηεο Θάζνπ όκσο, πέξαλ ηνπ ηνπξηζκνύ εθαξκόδνληαη θαη εληαηηθέο κνξθέο 

ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ζηα θαιιηεξγνύκελα απηά ειαηόδεληξα (όπνπ παξάγεηαη θαη 

βξώζηκε ειηά) απαζρνιείηαη 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 
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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 λα αλαιάβεη θαη απηό ην πξόζζεην βάξνο. Γηα απηό ην ιόγν 

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

δαθνθηνλίαο, πεξηκέλνληαο ην αληαπνδνηηθό όθεινο ηεο δαθνπξνζηαζίαο. 

 Σα ηειεπηαία ρξόληα όκσο, παξαηεξνύκε θάζε έηνο δξακαηηθή κείσζε ηνπ 

απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηε δαθνθηνλία. Μείσζε πνπ δελ ζπλάδεη κε θακία 

επηζηεκνληθή πξαθηηθή θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

θπηνπξνζηαζίαο. Έηζη, θαηαιήμακε ηε θεηηλή ρξνληά ζηε Θάζν λα έρνπκε κόλν 39 

άηνκα εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό (παγηδνζέηεο, αξρηεξγάηεο, ςεθαζηέο θ.ι.π.) κε 42 

κόλν εκεξνκίζζηα έθαζηνο θαη έλαλ Σνκεάξρε Γαθνθηνλίαο γηα 4,5 κήλεο. Απηόο ν 

ζηνηρεηώδεο αξηζκόο πξνζσπηθνύ θαιείηαη λα θαιύςεη έλα κεγάιν λεζί κε 900.000 

ειαηόδεληξα απισκέλα ζε κεγάιεο εθηάζεηο. Γηα λα εθηειεζηεί απνηειεζκαηηθά έλα 

πξόγξακκα δαθνθηνλίαο πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα επηζηεκνληθή πξαθηηθή πνπ 

πεξηιακβάλεη πιεζώξα άιισλ ελεξγεηώλ πνπ επηβάινπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ 

έιεγρν αληηπξνζσπεπηηθώλ δαθνπαγίδσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ, ηελ 

επίβιεςε ησλ ζπλεξγείσλ ςεθαζκνύ, ηε δεηγκαηνιεςία θαξπνύ γηα παξαθνινύζεζε 

ησλ πξνζβνιώλ θαη ηεο σνηνθίαο ηνπ εληόκνπ ζε νιόθιεξν ην λεζί θ.α.. Σν 

πξνζσπηθό απηό όκσο δελ επαξθεί νύηε θαη΄ ειάρηζην γηα ηνπο απαηηνύκελνπο 

ςεθαζκνύο. 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.. 

 Ζ δηακνξθνύκελε απηή πιένλ θαηάζηαζε παξά ηηο θηιόηηκεο θαη άνθλεο 

πξνζπάζεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσπόλσλ θαη ησλ εξγαηώλ δαθνθηνλίαο ηνπ λεζηνύ 

δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή επίγεηα θπηνπξνζηαζία θαηά ηνπ 

δάθνπ ηεο ειηάο. Οη ηνπηθνί ζπλεηαηξηζηηθνί θνξείο ηνπ λεζηνύ, αληηιακβαλόκελνη ηε 

δξακαηηθή απηή θαηάζηαζε ζε κηα ρξνληά ηθαλνπνηεηηθήο παξαγσγήο γηα ην λεζί, 

πξνηίζεληαη παξά ηα πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ επηπξόζζεηα 

ζε πξνζσπηθό. Να ηνληζζεί δε ην γεγνλόο όηη ήδε ηα κέιε ηνπο πιεξώλνπλ ηελ 

εηζθνξά πνπ ηνπο αλαινγεί – πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο 

από ηνλ δάθν. 

      

 



    

 

θ. Τπνπξγέ 

ε θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε δαθνθηνλία ηεο Θάζνπ γηα ην 2012 είλαη 

άθξσο επηθίλδπλε θαη ε ηπρόλ απνηπρία ηεο ζα επηθέξεη ππνβάζκηζε ηόζν ηεο 

πνηόηεηαο όζν θαη ηεο πνζόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ ειαηνιάδνπ. Ζ ππνβάζκηζε 

απηή, κε ηε ζεηξά ηεο ζα αζθήζεη πίεζε γηα αθόκα ρακειόηεξε ηηκή παξαγσγνύ ζηελ 

ήδε ρακειή ηηκή πνπ ιακβάλεη γηα ην πξντόλ ηνπ. Σν πξόβιεκα γίλεηαη αθόκα 

εληνλόηεξν από ην γεγνλόο όηη βξηζθόκαζηε ζε κηα ρξνληά όπνπ ν ηνπξηζκόο ηνπ 

λεζηνύ βξίζθεηαη ζε ύθεζε θαη νη θάηνηθνη ηνπ πεξηκέλαλε ιόγσ θαη ηεο θαιήο 

ειαηνθνκηθήο ρξνληάο λα κεηξηάζνπλ ηηο απώιεηεο εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ από ηνλ 

ηνπξηζκό κε ηελ αύμεζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνπο εηζνδήκαηνο. 

 Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο θ. Τπνπξγέ δεηάκε ηελ επαλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο δαθνθηνλίαο ζηελ Θάζν ηνπιάρηζηνλ ζηα επίπεδα ηνπ 2010 πξνθεηκέλνπ ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα κελ εμαξηάηαη κόλν από ηηο 

ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ νη θάηνηθνη ηεο Θάζνπ θαη από ηηο 

ηπρόλ δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ.   
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