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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σε Περίβλεπτο, Αϊδίνι και Μικροθήβες ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για τις πρόσφατες 
καταστροφές  

 
Τις πληγείσες, από τη σφοδρή χαλαζόπτωση των προηγούμενων ημερών, περιοχές 
επισκέφθηκε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, 
προκειμένου να ενημερωθεί από τους παραγωγούς και τα ΔΣ των Τοπικών Κοινοτήτων για 
την έκταση των καταστροφών και τα είδη των καλλιεργειών που υπέστησαν ζημιές. 
 
Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής πραγματοποίησε συσκέψεις στην Τοπική Κοινότητα 
Περιβλέπτου του Δήμου Ρήγα Φεραίου με τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Ηλεκτροφωτισμού & Συγκοινωνιών και Οικονομικών κ.κ Ιωάννη Μπατζιάκα και Χρήστο 
Παπαρούνα, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ.Κωνσταντίνο Τσιακούμη και 
παραγωγούς της περιοχής. 
Στην Τοπική Κοινότητα Αϊδινίου του Δήμου Βόλου, η σύσκεψη εργασίας έγινε με τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Δημήτρη Βαλκανιώτη. Τέλος στην Τοπική Κοινότητα 
Μικροθηβών του Δήμου Βόλου στις ενημερωτικές επαφές παρόντες ήταν τα μέλη του ΔΣ της 
Τοπικής Κοινότητας κ.κ Γκαμάλιας Ιωάννης και Τιμπλαλέξης Αλέξιος, μαζί με παραγωγούς 
της περιοχής, ενώ πλήρη καταγραφή του προβλήματος παρείχε την ημέρα της 
χαλαζόπτωσης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Νίκος Σταφυλοπάτης.  
Τον Βουλευτή συνόδευσε σε όλες τις περιοχές, εκ μέρους της Γραμματείας της Νομαρχιακής 
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας, ο υπεύθυνος του Αγροτικού Τμήματος κ. Χρήστος 
Νικόπουλος.   
 
«Σεληνιακό τοπίο» άφησε πίσω της η πρωτοφανής χαλαζόπτωση για αμυγδαλιές, φιστικιές, 
αμπέλια, σιτηρά, κριθάρια, κεράσια, ελαιοκράμβες και ελιές. Οι αγρότες των περιοχών είναι 
σε απόγνωση βλέποντας τους κόπους μιας χρονιάς να καταστρέφονται μέσα σε λίγη ώρα. 
 
Σε αυτή την τεράστια ζημιά για το φυτικό κεφάλαιο των περιοχών έρχονται να 
προστεθούν και οι προβλέψεις του κανονισμού του ΕΛΓΑ που δίνουν αποζημιώσεις με 
τιμές μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας εξαιρουμένης της τελευταίας χρονιάς.  
Αποτέλεσμα αυτού του αναχρονισμού είναι να δοθούν αποζημιώσεις 0,17 και 0,20 λεπτά 
σε κριθάρι και σιτάρι, όταν για φέτος οι τιμές για κριθάρι και σιτάρι διαμορφώνονται 
στα  0,34 και 0,48 λεπτά/κιλό αντίστοιχα.  
 
Συνεπώς, ένας παραγωγός με 100% καταστροφή στην καλλιέργεια, θα λάβει αποζημίωση 
κάτω από το μισό. Το πρόβλημα διογκώνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι σε 
πολλά είδη καλλιεργειών η διαχείριση των ζημιών δεν αφορά μόνο την τρέχουσα 
καλλιεργητική περίοδο, αλλά επεκτείνεται και στην επόμενη χρονιά. Τα ίδια ισχύουν και για 
βαμβάκι και ελαιοκράμβη που οι τιμές αποζημίωσης  σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές 
έχουν απόκλιση 40% τουλάχιστον. 
 



Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το υψηλότατο κόστος παραγωγής 
της φετινής περιόδου.Οι ακραίες ανατιμήσεις στα αγροεφόδια (σπόροι, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα), στα καύσιμα αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα πιέζουν αφόρητα αγρότες -
παραγωγούς, μειώνουν κατά πολύ το περιθώριο κέρδους και έχουν ήδη οδηγήσει σε 
φαινόμενα εγκατάλειψης της καλλιεργήσιμης γης. 
 
Οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων τόνισαν πως είναι καθοριστικό 
να γίνουν έγκαιρες και αντικειμενικές εκτιμήσεις και γρήγορες πληρωμές για να 
μπορέσουν να καλλιεργήσουν ξανά την νέα περίοδο που ξεκινά το φθινόπωρο. Όλοι 
στάθηκαν στο γεγονός ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές 
συνθήκες. 
 
Ιδιαίτερα για τις αμυγδαλιές και τις φιστικιές, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν άμεσες 
εκτιμήσεις, διότι ο καρπός που έπεσε κάτω από το χαλάζι και θα αποτελεί τεκμήριο της 
καταστροφής τρώγεται από τους πληθυσμούς αγριογούρουνων που έχουν αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με ορατό πλέον τον κίνδυνο, όταν έρθουν οι εκτιμητές του 
ΕΛΓΑ, να μην υπάρχουν πια τεκμήρια. 
 
«Τα καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές του πρωτογενή τομέα που βιώνει τις Δέκα 
Πληγές του Φαραώ» επεσήμανε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.  
Η κλιματική κρίση αποτελεί πλέον μόνιμο ζήτημα και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, 
με έμφαση κυρίως στους μηχανισμούς πρόληψης.  
 
«Είναι αναγκαίο ο ΕΛΓΑ να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες.  
Επειδή η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων είναι πλέον συχνή στην αγροτική 
καθημερινότητα και η κρίση ακρίβειας στον πρωτογενή τομέα δεν είναι παροδική, δεν 
μπορεί οι μηχανισμοί της πολιτείας να είναι ανεπίκαιροι.  
Θα πρέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί στην επικαιρότητα 
και να ενσωματώσει, ως εμπειρία πλέον, όλες τις διεθνείς και περιβαλλοντικές μεταβολές. 
Η Κυβέρνηση επιβάλλεται να σταθεί δίπλα στους καλλιεργητές, άμεσα και 
αποτελεσματικά για να υπάρχει επόμενη ημέρα για τους αγρότες και τους παραγωγούς», 
τόνισε ο Αλ.Μεϊκόπουλος δεσμευόμενος ότι θα αναδείξει το ζήτημα με κάθε 
κοινοβουλευτικό μέσο. 
 

Το Γραφείο Τύπου 

 


