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Δελτίο Τύπου
Δήλωση του Κωνσταντίνου Μιχαλίτση, Συντονιστή
Κινήματος Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Στερεά Ελλάδα,
για άμεση καταβολή της αποζημίωσης των
ελαιοπαραγωγών από τον ΕΛΓΑ για την καρπόπτωση
λόγω πυρυνοτρήτη που είχαν υποστεί το 2010 και είχε
εγκριθεί από την τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
κα. Μπατζελή.
Έχουν περάσει δύο (2) ολόκληρα χρόνια από
την ανακοίνωση της τότε Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης, κα. Μπατζελή, για αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών βρώσιμης ελιάς λόγω
καρπόπτωσης και υποβάθμισης της παραγωγής από πυρηνοτρήτη, με το αρχικό ποσό των 2
ευρώ ανά δέντρο και την πρόσκληση του ΕΛΓΑ για δήλωση από τους ελαιοπαραγωγούς και
την ένταξη τελικά της αποζημίωσης στο πρόγραμμα των ΠΣΕΑ.
Παρόλο αυτά, μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχουν καταβληθεί τα ανάλογα ποσά παρά
μόνο σε ελάχιστους παραγωγούς σε μεμονωμένες περιοχές, σε αντίθεση με το σύνολο των
παραγωγών τόσο της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Ευβοίας,
Φθιώτιδος, Φωκίδος) όσο και των άλλων περιοχών που παράγουν βρώσιμες ελιές (όπως
Μαγνησίας και Χαλκιδικής).
Η φετινή χρονιά από πλευράς παραγωγής, σύμφωνα με τις αγροτικές ενώσεις αλλά
και τους ίδιους τους παραγωγούς, είναι αυξημένη σε σχέση με άλλες χρονιές, από την άλλη
όμως οι ελαιοπαραγωγοί των Νομών αυτών, που βρίσκονται σε άσχημη οικονομική
κατάσταση τόσο των χαμηλών τιμών της βρώσιμης ελιάς κατά το έτος 2012, όσο και της
δυσχερής οικονομικής κατάστασης που βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία, αδυνατούν να
μαζέψουν την παραγωγή αυτή λόγου υψηλού κόστους με αποτέλεσμα να χαθεί η καλή
χρονιά αφού θα μπορούσαν και να την αποθηκεύσουν.
Δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα όπως, γιατί έχει καθυστερήσει ο ΕΛΓΑ να
καταβάλει τις αποζημιώσεις; γιατί έχει γίνει επιλεκτική καταβολή αφήνοντας εκτός μεγάλες
εκτάσεις όπως αυτές του Δήμου Στυλίδας (Στυλίδα – Πελασγία) στη Φθιώτιδα αλλά και
άλλων περιοχών; γιατί από το αρχικό ποσό των 2 ευρώ φτάσαμε να καταβάλλεται λιγότερο,
περίπου 1,18 ευρώ;
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