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1.   Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των αγροτών της Κρήτης κατά τη γνώμη σας; 
 
Οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα 
της ελληνικής γεωργίας. Το εισόδημα των αγροτών της χώρας μας, κατά συνέπεια και των 
αγροτών της Κρήτης, έχει δύο κύριες πηγές: α) τις επιδοτήσεις των προϊόντων από την ΕΕ 
και β) το ύψος των τιμών των προϊόντων που διαμορφώνονται στην ελεύθερη αγορά.  
Στον τομέα των επιδοτήσεων έχει γίνει σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Για 
παράδειγμα στο λάδι, που είναι το κύριο προϊόν παραγωγής στην Κρήτη, οι επιδοτήσεις 
πληρώνονται πλέον στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες μετά την  κατάθεσή τους 
από την ΕΕ. Μη ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο μέρος της δυσφορίας των αγροτών της Κρήτης για 
το ΠΑΣΟΚ ήταν ότι τον Απρίλη του 2004 που έγιναν οι εκλογές δεν είχαν πληρωθεί οι 
επιδοτήσεις του ελαιολάδου… 
 

2.     Που οφείλεται η εμμονή των Κρητικών αγροτών να παραμείνουν στον αγώνα, 
ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν; 
 
Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι οφείλεται στα μειωμένα εισοδήματά τους. Σήμερα οι 
διεθνείς τιμές των αγροτικών προϊόντων έχουν μειωθεί σημαντικά. Άρα και οι τιμές των 
προϊόντων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της Κρήτης, όπως το λάδι, η σταφίδα, τα κηπευτικά 
κλπ έχουν υποστεί και αυτές σημαντική μείωση. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η 
μείωση των εισοδημάτων των αγροτών… 

 
3. Γιατί στην Κρήτη ζητούν 100 εκατ. Ευρώ μόνο για εκείνους ενώ οι άλλοι 

συμβιβάστηκαν με τα υπεσχημένα του κ. Χατζηγάκη; 
 

Στα πλαίσια τής μέριμνας της πολιτείας για τη προστασία των  αγροτικών προϊόντων με το 
πρόγραμμα αποζημίωσης  των Ελλήνων αγροτών με 500.000.000 ευρώ, οι αγρότες της 
Κρήτης πρέπει να εισπράξουν το μερίδιο που δικαιούνται. 

• Για το λάδι και την ελιά θα δοθεί ένα ποσό που θα ξεπερνά τα 75 εκατ. Ευρώ. 
Από το ποσό αυτό η Κρήτη διεκδικεί ένα ποσοστό που θα ξεπεράσει τα 40 εκατ. Ευρώ. 

• Επίσης από τα 100 εκατ. Ευρώ από τα χρήματα που έχουν ήδη προβλεφθεί να 
δοθούν για τα λοιπά προϊόντα και την κτηνοτροφία, η Κρήτη διεκδικεί ένα ποσό 
που ξεπερνά τα 10 εκατ. Ευρώ για αποζημιώσεις των αμπελώνων της Κρήτης από 
ξηρασία και άλλα παθογόνα αίτια. 

• Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται να ληφθεί για την κτηνοτροφία και τα 
θερμοκήπια, όπου με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται άμεσα στη Βουλή, η 
εισφορά του 3% που πληρωνόταν στον ΕΛΓΑ μειώνεται στο 0,5%, ικανοποιώντας ένα 
πάγιο αίτημα των παραγωγών θερμοκηπιακών προϊόντων. Στην ίδια ρύθμιση 
προωθείται διάταξη για επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ρύθμιση στην 
οποία δε συμπεριλαμβανόταν μέχρι σήμερα οι μονάδες θερμοκηπιακής καλλιέργειας  

• Τέλος προωθούνται ρυθμίσεις για την επιστροφή του ΦΠΑ για το ελαιόλαδο από 
7% σε 12%. Επίσης αυξάνεται κατά 40% η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης 
πετρελαίου στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ένα ποσό που προσεγγίζει τα 120 
εκατ. Ευρώ. 



 
Το μεγάλο πρόβλημα των αγροτικών προϊόντων παραμένει η διαμόρφωση χαμηλών τιμών 
στην αγορά ανάλογα με την προσφορά και ζήτηση της αγοράς, πού αποβαίνει σε βάρος 
του παραγωγού λόγω των στρεβλώσεων στην εμπορία και διακίνηση των  αγροτικών 
προϊόντων. 
Εν όψει του τέλους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2013) της ΕΕ πρέπει να αποτελέσει 
το αντικείμενο διαλόγου της Κυβέρνησης με τους φορείς των αγροτών η ανασύνταξη της 
Εθνικής Αγροτική Πολιτικής για την εξασφάλιση της επιβίωσης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

  
4. Ως γνήσιοι κρητικοί, πως κρίνετε τη στάση των κ.κ. Χατζηγάκη και 

Μαρκογιαννάκη;  
 

Κανείς δεν είναι ευτυχής από την ένταση και τα επεισόδια που υπήρξαν και βέβαια ούτε οι 
αρμόδιοι υπουργοί κ.κ. Χατζηγάκης και Μαρκογιαννάκης, οι οποίοι μάλιστα προέρχονται 
από τις τάξεις των αγροτών.  
Σε επικοινωνία που είχα με τον υπουργό Γεωργίας κ. Σωτήρη Χατζηγάκη και σε 
συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο, οι αρμόδιοι υπουργοί με 
διαβεβαίωσαν ότι η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο και ότι αναγνωρίζοντας τα 
ιδιαίτερα προβλήματα των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, οι ίδιοι μάλιστα οι υπουργοί 
ζήτησαν συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών. Ο διάλογος θα συνεχιστεί. Από 
τις κινητοποιήσεις αυτές δε μπορεί να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.   

 


