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ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΠΛΗΞΑΝ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 

Κατά τις πρωινές ώρες της 19ης Μαΐου 2022 ισχυροί άνεμοι έπληξαν μεγάλη περιοχή του 

κάμπου της Άρτας με αποτέλεσμα να καταστρέψουν ένα μέρος της φετινής σοδειάς των 

ακτινιδίων. Αυτή τη στιγμή τα δένδρα βρίσκονται στο πιο ευαίσθητο στάδιο της ανάπτυξης 

τους που είναι το στάδιο της άνθησης. 

Παρατηρείται καταστροφή φύλλων και ανθών,  ανθόπτωση, καρπόπτωση στα δένδρα που 

έχει ολοκληρωθεί η γονιμοποίηση και σπάσιμο κλαδιών. Λόγω του έντονου στρες που 

προκλήθηκε στο στάδιο που το φυτό απαιτεί τη κατανάλωση ενέργειας για τη καρπόδεση 

και τους νέους βλαστούς θα έχουμε αποτυχία ακόμη και στο σχηματισμό σωστών καρπών 

για του καρπούς που θα μείνουν στο δένδρο. 

Επίσης οι βέργες που καταστράφηκαν θα ήταν οι αντικαταστάτες (καρποφόρες βέργες) για 

τη παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Άρα το πλήγμα στο φυτικό κεφάλαιο θα είναι μεγάλο 

και θα οδηγήσει σε ακαρπία την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.  

Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς τον ΕΛΓΑ για να εκτιμήσουν οι αρμόδιοι 

γεωπόνοι το ύψος της ζημιάς και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αιτήσεων από τους 

παραγωγούς. 

Όμως στις μέρες που ζούμε τα καλλιεργητικά έξοδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και σε 

συνδυασμό με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας των ακτινιδίων οποιαδήποτε αποζημίωση 

σύμφωνα με τα παλαιά δεδομένα θα φαντάζει σταγόνα στον ωκεανό. 

Η πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει τη ζημιά που προκλήθηκε στη φετινή παραγωγή σε 

συνδυασμό με την ακαρπία της επόμενης και να αποζημιώσει τις πληγείσες καλλιέργειες 

των ακτινιδίων στην Άρτα με το ποσό που θα επιτρέψει στο παραγωγό τη συνέχιση της 

καλλιέργειας.  

Γνωρίζω πολύ καλά ότι η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει και θα ζήσουμε μεγάλες 

προκλήσεις στο μέλλον ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου της 

Ουκρανίας. Άρα επιβάλλεται να εφαρμοστεί μία στρατηγική που θα βοηθήσει κυρίως το 

παραγωγικό τομέα της χώρας μας να σταθεί και να ξεπεράσει τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται ώστε την επόμενη μέρα η Ελλάδα να βρίσκεται στη θέση που της αξίζει. 

Απαιτείται όμως η συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων, με τις Οργανώσεις Παραγωγών, 

τις Μεταποιητικές-Εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας και τα ερευνητικά κέντρα των 

Πανεπιστημίων…. 
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