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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΙΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ «ΙΑΝΟ» 17-18.09.2020, ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 15.05.2021
& ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣΤΙΣ 03.07.2021 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και για τις αποζημιώσεις από τους σεισμούς του 2014 που ένα μέρος
των σεισμοπλήκτων ακόμα τις περιμένει 7 ½ χρόνια μετά, έχοντας περάσει 3 διαφορετικές κυβερνήσεις
και 3 διαφορετικές Περιφερειακές Αρχές. Διαφορετικές ως προς τα σχήματα που τις συγκροτούν όχι, όμως,
ως προς την πολιτική και τα αποτελέσματά της, που βιώνει ο λαός μας. Ας έρθουμε στο σήμερα, στο
‘’ρεαλισμό’’ όπως συνηθίζετε να λέτε:
Ο πρωτογενής τομέας έχει κτυπηθεί, έχει συρρικνωθεί όσο οποιοσδήποτε άλλος αυτά τα 40 χρόνια
ένταξης της Ελλάδας στην Ε. Ε..
Τα διάφορα προγράμματα που ανακοινώνονται, με εκατομμύρια ευρώ, για την ψηφιακή προώθηση
των αγροτικών προϊόντων, μόνο στις τσέπες των αγροκτηνοτρόφων και αλιέων δεν πάνε.
Αυτή λοιπόν την περίοδο, τα προβλήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων πολλαπλασιάζονται
και οξύνονται από την Κ.Α.Π., την πολιτική των κυβερνήσεων και την πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων
του κλάδου. Έχουν να κάνουν με την πανδημία, την μη ύπαρξη κατώτατων εγγυημένων τιμών ώστε να
διασφαλίζεται ένα εισόδημα επιβίωσης, το δυσβάστακτο κόστος παραγωγής, τις ελάχιστες και
καθυστερημένες αποζημιώσεις για τις καταστροφές στην παραγωγή και τον εξοπλισμό τόσο από τον
«ΙΑΝΟ» που έγινε στις 17-18.09.2020, την χαλαζόπτωση τις 15.05.2021 και την μεγάλη πυρκαγιά στις
03.07.2021 στην Κεφαλονιά.
Οι δικαιολογίες που προβάλλονται είναι απαράδεκτες και προκλητικές. «…Δεν ήταν στις στάνες του οι
κτηνοτρόφοι να φυλάνε τα ζωντανά την ώρα του κυκλώνα, καθώς επίσης και όσα ζωντανά είναι πάνω από
6 χρονών δεν αποζημιώνονται…», την ώρα που πληρώνουν κανονικά εισφορές.
Είναι υπό εξέταση στον ΕΛΓΑ 102 αιτήσεις για αποζημιώσεις παγίων (κτηριακών εγκαταστάσεων,
εξοπλισμού και μηχανημάτων) εκατοντάδων χιλιάδων χωρίς να έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ!!!!
Από τις εκατοντάδες αιτήσεις για αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου δεν έχει δοθεί ούτε στο 50% των
πληγέντων. Αντίστοιχα και στις αποζημιώσεις του φυτικού κεφαλαίου!!!
Ακόμα περιμένουν οι κτηνοτρόφοι την δωρεάν αποστολή ζωοτροφών ως ένα ελάχιστο δείγμα βοήθειας
πάρα τις εξαγγελίες, τα Δελτία Τύπου και τα μεγάλα λόγια!!!!
Η δε κατάσταση στους αλιείς είναι ακόμη πιο τραγική, που αποδεικνύει επιπλέον, την έλλειψη
μέριμνας και θωράκισης από φυσικές καταστροφές από πλευράς του κράτους. Ακόμη περιμένουν 28
αλιείς που είτε καταστράφηκε ολοσχερώς ή μερικώς το σκάφος τους από τον «ΙΑΝΟ» να πάρουν
αποζημίωση!!!!
Το ίδιο, σε σχέση με την χαλαζόπτωση που έπληξε την Κεφαλονιά στις 15.05.2021 με αποτέλεσμα, μια
πρωτόγνωρη καταστροφή στην φετινή παραγωγή στα αμπέλια (ακόμη και στα νέα φυτώρια), τις ελιές, τα
κηπευτικά και τα σιτηρά, που βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.
Ιδιαίτερα για τα αμπέλια η ζημιά θα έχει επίπτωση και στην παραγωγή των επόμενων χρόνων. Πρόκειται
για νέα μεγάλη απώλεια στο εισόδημα των μικρών αγροτών της περιοχής. Που φτάνει πολλές φορές και
στο 100% της αναμενόμενης παραγωγής. Και για αυτή την καταστροφή δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ σε
αγρότες-αμπελουργούς, οινοποιούς!!!!

Και τέλος, μετά την μεγάλη πυρκαγιά στις 03.07.2021 υπήρξαν μεγάλες καταστροφές χορτολιβαδικης
έκτασης, καλλιεργειών, και εκατοντάδων ζωντανών. Και εδώ όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία
των αποζημιώσεων αλλά ούτε μια μπάλα δείγμα, τροφής για τα ζωντανά που βρίσκονται σε περιοχές
νεκρού τοπίου χωρίς βλάστηση, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του κόστους για αγορά
ζωοτροφών από του κτηνοτρόφους!!!!
Με βάση τα παραπάνω Επερωτάται η κ. Περιφερειάρχης:
• Τι μέτρα θα πάρει η Περιφερειακή Αρχή για την παρέμβαση της προς την κυβέρνηση ώστε να
αποζημιωθούν άμεσα και στο 100% οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς από τις καταστροφές
του «ΙΑΝΟΥ»;
• Πως θα βοηθήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έμπρακτα τους παραπάνω πληγέντες;
• Τι μέτρα θα πάρει η Περιφερειακή Αρχή ώστε να επισπευσθούν οι αποζημιώσεις των αγροτών,
αμπελουργών και οινοποιών στο 100% από την χαλαζόπτωση στις 15.05.2021;
• Πως θα εκφράσει έμπρακτα την βοήθεια της η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στους πληγέντες από την
χαλαζόπτωση;
• Τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Περιφερειακή Αρχή για να παρέμβει στην κυβέρνηση για άμεση
αποζημίωση και στο 100% προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά στις 03.07.2021;
• Πως θα βοηθήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έμπρακτα τους πληγέντες από την πυρκαγιά;
• Είναι στην πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να καταγγείλει την κυβέρνηση και την Ε.Ε. για την
συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθούν σε σχέση με τις αποζημιώσεις και την βοήθεια προς τους
παραπάνω πληγέντες;
• Εκτός από Δελτία Τύπου είναι στην πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να διεκδικήσει αγωνιστικά
τα παραπάνω;
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Υ.Γ.: Οι φωτογραφίες είναι από τα παραπάνω συμβάντα στην Κεφαλονιά

