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Θέμα: «Προβλήματα στην υλοποίηση της Δακοκτονίας στην Θάσο από τις 
σοβαρές ελλείψεις προσωπικού». 
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
απευθυνόμαστε σε εσάς για να σας θέσουμε ένα θέμα που πιστεύουμε ότι δεν 
αφορά μόνο το νησί της Θάσου αλλά όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της 
χώρας μας και η μη επίλυση του θα επιφέρει μείωση τόσο της ποιότητας όσο και 
της ποσότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και κατά συνέπεια και τις τιμές 
παραγωγού. 
 Πρόκειται για την φετινή κατανομή εποχικού προσωπικού στο πρόγραμμα 
καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς. Η κατανομή αυτή είναι ελλιπέστατη και δεν 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Θάσου για την καταπολέμηση του Δάκου που 
ως γνωστόν αποτελεί τον σοβαρότερο εχθρό της ελαιοκαλλιέργειας στην χώρα 
μας. Το νησί της Θάσου έχει περίπου 900.000 καλλιεργούμενα ελαιόδεντρα 
διασπαρμένα σε 3 μεγάλους τομείς με πολλά χωριά στον κάθε έναν 
τομέα(Λιμένα, Πρίνου, Λιμεναρίων). Στα καλλιεργούμενα αυτά ελαιόδεντρα 
απασχολείται και μάλιστα εντατικά (αφού παράγεται και βρώσιμη ελιά) μεγάλο 
μέρος του εργατικού δυναμικού του νησιού βελτιώνοντας το εισόδημα του, 
εργαζόμενο μάλιστα σε εποχές κατά τις οποίες δεν υπάρχει τουριστική 
δραστηριότητα στο νησί (περίοδος ελαιοσυλλογής και κλαδέματος της ελιάς). Η 
δακοκτονία εφαρμόζεται επί πολλά χρόνια στο νησί με άριστα αποτελέσματα 
βελτιώνοντας την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου και 
της βρώσιμης ελιάς. Την εποχή μάλιστα που ασκείται η δακοκτονία μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού ασχολείται με τα τουριστικά επαγγέλματα και δεν μπορεί 
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να αναλάβει και αυτό το πρόσθετο βάρος. Ας μην παραβλέψουμε και το γεγονός 
ότι συνεισφέρει αδιαμαρτύρητα με το 2% της αξίας της παραγωγής του στο 
κόστος της δακοκτονίας, περιμένοντας το ανταποδοτικό όφελος της 
Δακοπροστασίας. 
 Με την φετινή όμως κατανομή προσωπικού καλούνται 50 εργάτες υπό την 
επίβλεψη ενός και μόνο Γεωπόνου Τομεάρχη Δακοκτονίας να καλύψουν τρεις (3) 
τομείς Δακοκτονίας (ενώ παλιότερα ήταν ακόμα και τέσσερις) που ο ένας με τον 
άλλον απέχουν μεταξύ τους 42 Km. Η κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο 
από το γεγονός ότι ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης για μέχρι 60 
ημερομίσθια ανά εργάτη. Σας υπενθυμίζουμε ότι το 2010 (ευτυχώς ήταν έτος 
χαμηλής δακοπροσβολής) διατέθηκαν 100 εργάτες και το 2009 διατέθηκαν 220 
εργάτες (με 22 από αυτούς ως αρχιεργάτες-παγιδοθέτες) υπό την επίβλεψη 3 
Γεωπόνων και υπήρξε μια ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών. Υπό τις 
διαφαινόμενες συνθήκες δεν μπορούμε πια να μιλάμε για αποτελεσματικότητα 
του προγράμματος της επίγειας καταπολέμησης του Δάκου και για επιστημονικό 
έργο των συναδέλφων Γεωπόνων. Όπως αυτό στοιχειοθετείται από την 
επιστήμη της Φυτοπροστασίας και επιβάλει την εγκατάσταση και τον έλεγχο 
αντιπροσωπευτικών δακοπαγίδων παρακολούθησης του πληθυσμού, την 
επίβλεψη των συνεργείων ψεκασμού, την δειγματοληψία καρπού για 
παρακολούθηση των προσβολών και της ωοτοκίας του εντόμου σε ολόκληρο το 
νησί. Εναλλακτική λύση για την από αέρος καταπολέμηση δεν υπάρχει διότι αυτή 
πέραν του ότι βλάπτει και το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, 
απαγορεύεται και από την Ε.Ε.. Αν τέλος συνυπολογίσουμε και τις ευνοϊκές για 
φέτος καιρικές συνθήκες για την βιολογία του Δάκου (βροχές και δροσερό 
καλοκαίρι στην Β. Ελλάδα) προβλέπεται το φθινόπωρο να έχουμε μια ακόμα 
δυσμενή χρονιά για το ελληνικό λάδι όσον αφορά την παραγόμενη ποσότητα και 
ποιότητα του. Η υποβάθμιση αυτή, θα οδηγήσει την αγορά να ασκήσει πίεση για 
ακόμα χαμηλότερη τιμή παραγωγού στην ήδη χαμηλή τιμή που λαμβάνει για το 
προϊόν του. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται και σε αντίθεση με την βούληση του 
υπουργείου που είναι η προώθηση του καλαθιού των προϊόντων κάθε 
περιφέρειας από το οποίο καλάθι της δικιάς μας περιφέρειας δεν μπορεί να 
λείπει το ελαιόλαδο και οι ελιές «Θρούμπα» Θάσου.         

Αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα μας διάγει μια δύσκολη οικονομική 
περίοδο, από την οποία μπορεί να εξέλθει μόνο προλαβαίνοντας το τραίνο της 
ανάπτυξης. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας μπορεί να αποτελέσει την 
ατμομηχανή αυτής της ανάπτυξης, όπως άλλωστε δείχνουν τα θετικά στοιχεία 
της αύξησης των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα η 
εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με τις παραπάνω περικοπές στην δακοκτονία 
είναι πολύ μικρότερη κατά πολύ από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί η 
καλλιέργεια της ελιάς. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να προστατευτεί και να 
διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η ποιότητα και η ποσότητα του παραγόμενου 
ελαιόλαδου και ελαιόκαρπου που αποτελούν σημαντικά προϊόντα τόσο του 
νησιού της Θάσου όσο και πολλών άλλων περιοχών της χώρας μας. Άλλωστε 
γνωρίζετε καλά ότι το ελαιόλαδο και γενικότερα η ελιά δεν είναι απλά μια ακόμα 



  
  

καλλιέργεια και ένα ακόμα αγροτικό προϊόν. Αποτελεί την βάση της μεσογειακής 
διατροφής και είναι ένα υψηλής αξίας διατροφικό αγαθό άρρηκτα δεμένο με την 
ιστορία και την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων.    
 

κ. Υπουργέ, 
λόγω του γεγονότος ότι το πρόγραμμα της καταπολέμησης του Δάκου έχει 
καθυστερήσει ήδη αρκετά, παρακαλούμε να λάβετε όλες τις αναγκαίες 
αποφάσεις ώστε να επανέλθει το προσωπικό της Δακοκτονίας στην Θάσο σε 
λειτουργικά επίπεδα περίπου στα επίπεδα του 2009, το συντομότερο δυνατόν 
ώστε να μην κινδυνέψει η βασική παραγωγική δραστηριότητα του νησιού της 
Θάσου. Γιατί ο Δάκος σαν φυσικός εχθρός της καλλιέργειας της ελιάς δεν 
υπακούει στους νόμους και τους κανόνες του κράτους παρά μόνο σε αυτούς της 
φύσης. 

Παραμένουμε πάντοτε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
πληροφορία.  
 
 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 Ζαφείρης Μυστακίδης  Κων/νος Στέφος 
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