Αναφορά Γ.Βαρεμένου για την πτώση τιμής της ελιάς Καλαμών στην Αιτωλοακαρνανία
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Το θέμα της μείωσης των τιμών στις ελιές Καλαμών στο νομό Αιτωλοακαρνανίας
και τις δραματικές επιπτώσεις του φαινομένου στο βιοτικό επίπεδο των
παραγωγών και των οικογενειών τους, που απειλούνται με φτωχοποίηση, θέτει με
αναφορά του στη Βουλή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και τομεάρχης Υποδομών
και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιώργος Βαρεμένος.

Συγκεκριμένα ρωτάει τον αρμόδιο υπουργό κ. Μ. Βορίδη, τι προτίθεται να πράξει τη στιγμή
που οι παραγωγοί, ευρισκόμενοι σε απόγνωση καταγγέλλουν ότι το γεγονός πως πέρσι

1/3

Αναφορά Γ.Βαρεμένου για την πτώση τιμής της ελιάς Καλαμών στην Αιτωλοακαρνανία
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

έμειναν κάποιες ποσότητες αδιάθετες, ήταν το πρόσχημα να καθηλωθούν οι τιμές, μέσω
εναρμονισμένων πρακτικών από παράγοντες που έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
Συγκεκριμένα με την αναφορά του ο βουλευτής τονίζει ότι:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Πτώση τιμής της ελιάς Καλαμών»
Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Βαρεμένος Γεώργιος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορά την επιστολή του Α.Σ. Καινούργιου με θέμα:
«Πτώση των τιμών της ελιάς ποικιλίας Καλαμών».
Η ελιά καλαμών αποτελεί για την περιοχή Μεσολογγίου και γενικότερα της
Αιτωλοακαρνανίας, μία από τις κύριες καλλιέργειες, που αποδίδει ένα προϊόν εξαιρετικής
ποιότητας και ποσότητας που είναι η μεγαλύτερη στη χώρα. Το εισόδημα των αγροτών από
την καλλιέργεια της ελιάς, είναι μεγάλης σημασίας και μέσα στην κρίση, αποτέλεσε
σημαντικό αποκούμπι γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους. Χάρις στις προσπάθειες των
αγροτών, στηρίχτηκαν οι προσπάθειες των εξαγωγικών εταιριών για ανάκτηση αγορών και
την ικανοποίησή τους με ένα προϊόν παγκόσμιας εμβέλειας.
Τα τέσσερα τελευταία χρόνια οι τιμές κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα και η ανοδική
τους τάση, ώθησε πέρσι ορισμένους παραγωγούς να κρατήσουν μέρος του προϊόντος.
Φέτος όμως η πτώση στην τιμή της ελιάς καλαμών πήρε δραματικές διαστάσεις και οι
επιπτώσεις αυτού του γεγονότος, συνιστούν ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι αγρότες επιμένουν
ότι οι διεθνείς τιμές δεν έχουν σημειώσει πτώση και ότι η αιτία της δραματικής μείωσης
των τιμών στην Ελλάδα, δεν μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι πέρσι έμειναν αδιάθετες
συγκεκριμένες ποσότητες. Αλλά αποδίδουν το φαινόμενο σε εναρμονισμένες πρακτικές
παραγόντων, που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
⦁ Ο αρμόδιος υπουργός έχει υπόψιν του το τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε φέτος με τη
δραματική πτώση των τιμών στις ελιές καλαμών;
⦁ Τον απασχόλησε το θέμα αυτό;
⦁ Έχει κάτι να πει στους αγρότες και κυρίως να πράξει για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, που μπορεί να οδηγήσει σε φτωχοποίηση παραγωγών, τη στιγμή που είχε
φανεί ότι πάει να αντιστραφεί αυτή η διαδικασία στην ελληνική περιφέρεια;

Επισυνάπτεται η επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε
σχετικά.
Αθήνα, 6-12- 2019

Ο καταθετών Βουλευτής
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Βαρεμένος Γεώργιος
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