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Αμηόηηκνη θύξηνη Τπνπξγνί,
κε αθνξκή ηηο πξόζθαηεο ζενκελίεο (πιεκκύξεο θαη ραιαδόπησζε) πνπ έπιεμαλ έληνλα
θπξίσο πεξηνρέο ηεο Π.Δ. εξξώλ αιιά θαη ηελ επαξρία Παγγαίνπ ηεο Π.Δ. Καβάιαο θαη νη
νπνίεο ήηαλ πξσηόγλσξεο σο πξνο ηελ έληαζή ηνπο, ηελ έθηαζή ηνπο θαη ηελ επνρή πνπ
ζπλέβεζαλ, ζέινπκε λα ζαο ηνλίζνπκε θάπνηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζερζνύλ
ηδηαηηέξσο, θαζόηη ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο βιέπνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε από κέξνπο ζαο θαη
ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ απηώλ ησλ
ζενκεληώλ.
Σα θαηξηθά θαηλόκελα ζηελ Π.Δ. εξξώλ ήηαλ πξσηόγλσξα θαη σο ηέηνηα ζα πξέπεη
λα αληηκεησπηζηνύλ. πγθεθξηκέλα ζηηο έληνλεο βξνρνπηώζεηο θαη ηηο πιεκκύξεο πνπ
αθνινύζεζαλ ήξζαλ λα πξνζηεζνύλ θαη νη έληνλεο ραιαδνπηώζεηο δεκηνπξγώληαο κηα
δνθεξή εηθόλα πνπ ζύκθσλα κε γεξαηόηεξνπο, είρε λα εκθαληζηεί από ηελ δεθαεηία ηνπ
‘50.
Όζνλ αθνξά ηελ πιεγείζα αγξνηηθή παξαγσγή, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη νξηζκέλεο
θαιιηέξγεηεο ήηαλ ζην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο (π.ρ. ζηηεξά) θαη άιιεο ζε ζηάδην όπνπ νη
δεκηέο πνπ ππέζηεζαλ ήηαλ κε αληηζηξεπηέο (π.ρ. βακβάθη), ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηαρύηαηα
όιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ώζηε γξήγνξα λα μεθηλήζνπλ νη εθηηκήζεηο ηδηαίηεξα
κάιηζηα από απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη νη πιεξσκέο ησλ απνδεκηώζεσλ ζα πξέπεη λα
είλαη άκεζεο. Ζ αλάγθε απηή πεγάδεη από ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δεκηνύξγεζε

έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζε πνιινύο παξαγσγνύο, νδεγώληαο ηνπο ζε κηα
νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, ε νπνία κόλν κε ηε θξνληίδα ηεο πνιηηείαο κπνξεί λα απνηξαπεί.
Όζνλ αθνξά ην πάγην θεθάιαην ε έληνλε ραιαδόπησζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο
πξνθάιεζε δεκηέο ζε θαηνηθίεο, νρήκαηα, αγξνηηθά κεραλήκαηα, απνζήθεο, ζηαπιηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο ππνδνκέο, ζέηνληαο ζε άκεζν θίλδπλν αθόκα θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ θαηνίθσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο θαη ιόγσ ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο πνιινί αγξόηεο θαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αδπλαηνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε
δεκηά πνπ έρνπλ ππνζηεί. Έηζη νη πεξηνρέο απηέο, πνπ ε έθηαζε θαη ε έληαζε ησλ
θαηλνκέλσλ ήηαλ πνιύ κεγάιε, ζα πξέπεη λα θεξπρηνύλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο,
ώζηε λα ιάβνπλ ην ζρεηηθό βνήζεκα, λα αλαβιεζνύλ νη πιεξσκέο ησλ νθεηιώλ θαη ησλ
ππνρξεώζεσλ ηνπο, αιιά θαη κέζσ ησλ ΠΔΑ λα ιάβνπλ ηηο απνδεκηώζεηο πνπ ηνπο
αλαινγνύλ.
Κύξηνη Τπνπξγνί,
επεηδή ε νηθνλνκία ηεο Π.Δ. εξξώλ βαζίδεηαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα πνπ επιήγε
αλεπαλόξζσηα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο, γεγνλόο γηα ην νπνίν έρεηε θαη ηδία αληίιεςε θαη
πιεξνθόξεζε, πηζηεύνπκε όηη κόλν νη δηθέο ζαο ελέξγεηεο κπνξνύλ λα κεηξηάζνπλ ηηο
επηπηώζεηο απηήο ηεο θαηαζηξνθήο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Γλσξίδνληαο δε, ηελ
επαηζζεζία ζαο ζε ηέηνηα ζέκαηα παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηεο ζαο.
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