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Γράφει ο Κώστας Κούστας-Περιφερειακός σύμβουλος Δυτ. Ελλάδας

Μια σοβαρή και υπεύθυνη αγροτική πολιτική οφείλει άμεσα να δώσει λύση στην μείωση του
αγροτικού εισοδήματος του ελαιοπαραγωγικού κόσμου, που με δεδομένες καταγραφές
ξεπερνά το 45% στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Η υποβάθμιση της παραγωγής
προέκυψε από την προσβολή μυκήτων (γλοιοσπόριο) και εντόμων(δάκος ), οι
χαλαζοπτώσεις και στην συνέχεια η παρατεταμένη ανομβρία σε συνδυασμό με υψηλές
θερμοκρασίες μέχρι τα μέσα Νοέμβρη συνέβαλαν στο μέγεθος της καταστροφής. Οι
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εκτιμήσεις των ζημιών στην τσέπη των παραγωγών υπολογίζονται στα 300 εκατομμύρια
στην χώρα για τους ελαιοπαραγωγούς ,σε μια εποχή που ο χρυσός της Ατωλοακαρνάνικης
γης αποτελεί για την πλειοψηφία των παραγωγών το μοναδικό έσοδο και απασχόληση .

Η ποσοτική μείωση της παραγωγής αλλά και η υποβαθμισμένη ποιότητα της Ελιάς και του
λαδιού οδηγούν στην ανάγκη κρίσιμων και έγκαιρων αποφάσεων σχετικά το εισόδημα των
παραγωγών, τις δεδομένες εξαγωγικές υποχρεώσεις που είναι δεσμευτικές για τους
εξαγωγείς αλλά και για την χώρα συνολικά.
Στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο συζητήθηκε εκτενέστατα τα το ζήτημα και
πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις. Είναι απαραίτητο να αλλάξει ο τρόπος και το μοντέλο
της δακοκτονίας αλλά και να γίνεται ποιο ορθολογιστική η διαχείριση των κονδυλίων που
έτσι κι αλλιώς είναι λιγοστά. Δεν μπορεί μόχθος και η παραγωγή ,ο πλούτος της χώρας να
αποτελεί γραφειοκρατική Γιατί πραγματικά υπάρχει κακή χρονιά , Είπαμε και επιμείναμε
ότι η μη έγκαιρη παρέμβαση με ψεκασμούς διεύρυνε το μέγεθος της καταστροφής
διαδικασία και να εναπόκειται σε πιθανές ενστάσεις μεταξύ των εταιρειών δακοκτονίας ή
σε ολιγωρίες των ιθυνόντων. Το να συμφωνήσουμε έτσι γενικά να παρθούν μέτρα δεν δίνει
λύση στο πρόβλημα αφού έχει επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόμενο και στο παρελθόν .
Καταθέτω τις παρακάτω προτάσεις :
1. Να καταβληθεί άμεσα αποζημίωση στο σύνολο της καταστροφής τώρα από Εθνικά
κονδύλια . 2. Μικτά κλιμάκια γεωπόνων ΕΛΓΑ και της ΔΑΟΚ θα πρέπει σε σύντομο χρονικό
διάστημα να έχουν αποτυπώσει τις ζημιές κατά δήμο –χωρική ενότητα –Περιφ. Ενότητα .
3.Είναι σημαντικό να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να συμπεριλάβει αντίστοιχα
φαινόμενα( γλοιοσπόριο-δάκος ) και να αποζημιώνει τους παραγωγούς πράγμα που δεν
κάνει σήμερα. 4. Να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην καταβολή
της ενιαίας ενίσχυσης ώστε να μην αναγκάζονται οι παραγωγοί να πουλάνε την λιγοστή
παραγωγή τους σε εξευτελιστικές τιμές. 5. Οι Περιφερειακές ενότητες οφείλουν με ευθύνη
της Δ/σης Αγροτικής ανάπτυξης να υλοποιεί έγκαιρα τους ψεκασμούς ! Θα πρέπει να
αντιληφθούμε όλοι ότι η διαδικασία δακοκτονίας δεν είναι πάρεργο και να ανατίθεται σε
οποιονδήποτε χωρίς να ελέγχεται εξονυχιστικά η συγκεκριμένη δραστηριότητα .Αποτελεί
ιδιαίτερο επιστημονικό έργο και πρέπει να εποπτεύεται από Εθνικό οργανισμό, είναι
σημαντικό αυτό να αποτελεί νομοθετικά κατοχυρωμένη διαδικασία.
Η κλιματική αλλαγή είναι δεδομένη τα επόμενα χρόνια τα φαινόμενα θα επεκταθούν .Οι
παραγωγοί για να παράγουν αγαθά θέλουν την υποστήριξη της συντεταγμένης πολιτείας
και αυτό έπρεπε να γίνει χθες. Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται κατά μόνας , δεν είναι υπόθεση μόνο της χώρας αλλά και των
συνδαιτυμόνων στην Ε.Ε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να καταθέσει συγκροτημένη πρόταση στον
επίτροπο Αγροτικής ανάπτυξης της Ε.Ε. ώστε καταστροφικά φαινόμενα που οφείλονται
στην Κλιματική αλλαγή , να συμπεριληφθούν στον κατάλογο και να αποζημιώνει το ταμείο
Αλληλοβοήθειας της Ε.Ε. τους παραγωγούς..
Σημαντικό επίσης είναι να καταλάβει ο αγροτικός κόσμος ότι τίποτε δεν τους χαρίζεται ,τα
συμφέροντά τους οφείλουν να διεκδικούν αγωνιστικά ,να υπερασπίζονται την εργασία τους
και την παραγωγή τους .Οφείλουν λοιπόν να αντισταθούν στις πολιτικές ξεκληρίσματος
του πρωτογενή τομέα και του αγροτικού κόσμου συνολικά.
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