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Αβεβαιότητα, απόγνωση, ανασφάλεια, θλίψη, οδύνη, αγωνία για το 

μέλον μας, αγανάκτηση, είναι τα αισθήματα που μας διακατέχουν.  

Στις 8, 9 και 10 Απριλίου, στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας του 

Δήμου Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας, σημειώθηκαν τρεις διαδοχικοί 

καταστροφικοί παγετοί, που προκάλεσαν καθολική ζημία (100 %) στην 

καλλιέργεια κερασιάς.  Χωρίς παραγωγή κερασιών, αλλά και ροδακίνων, 

νεκταρινίων και των περισσότερων ποικιλιών μήλων, κληθήκαμε να 

χρηματοδοτήσουμε δυο καλλιεργητικές περιόδους, αυτήν του 2021 και του 

2022. Όλα αυτά σε περίοδο πρωταφανούς αύξησης του κόστους παραγωγής, 

λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών του πετρελαίου, του ηλεκτρικού  

ρεύματος, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, κ.λπ. 

Μετά από 14 μήνες, οι πολύπαθοι παραγωγοί της ακριτικής Δημοτικής 

Ενότητας Βεγορίτιδας  του Δήμου Έδεσσας και  έπειτα από τιτάνια υπομονή 

για την αποζημίωση του παγετού στο προανθικό στάδιο του έτους 2021, για 



την καλλιέργεια της κερασιάς, έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Είμαστε 

εξαθλιωμένοι, απογοητευμένοι, συντετριμένοι. 

 Το νέο καλλιεργητικό έτος 2022 ξεκίνησε, με την διαιώνιση των 

υποσχέσεων και του «εμπαιγμού» για, τάχα, άμεσες και δίκαιες 

αποζημιώσεις. Κληθήκαμε να υποβάλλουμε δηλώσεις ζημίας λόγω των 

παραπάνω παγετών, καταβάλαμε τέλη εκτίμησης, λάβαμε πάμπολλες 

διαβεβαιώσεις και σήμερα, μετά από αναμονή και υπομονή 14 μηνών, δεν 

γνωρίζουμε αν αποζημιωθούμε και τα κριτήρια αποζημίωσής μας !!!  

Αδυνατούμε να καλλιεργήσουμε. Δίχως παραγωγή και επομένως εισόδημα 

καθόλο το παραπάνω χρονικό διάστημα των 14 μηνών, καταβάλλαμε ΕΦΚΑ, 

ασφάλεια ΕΛΓΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, κ.λπ. και σήμερα, εμείς οι 

ακριτικοί παραγωγοί, υπό συνθήκες μάλιστα εκτόξευσης του κόστους 

καλλιέργειας και διαβίωσης, αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά 

έξοδα διαβίωσης.  

Εύλογα θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα :  

1) Βάσει ποιών κριτηρίων και πότε θα αποζημιωθούμε ;  

2)  Για ποιον λόγο δεν μας κοινοποιούνται τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για 

τις ποικιλίες κερασιάς που υπέστησαν ζημίες κατά το προανθικό στάδιο, αφού 

κληθήκαμε να υποβάλλουμε δηλώσεις ζημίας, να καταβάλουμε τέλη εκτίμησης 

και στη συνέχεια  έλαβε χώρα αυτοψία στους καλλιεργούμενους  αγρούς μας ; 

Απαιτούμε :  

1) Την άμεση καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων.  

2) Την άμεση κοινοποίηση των πορισμάτων για της δηλώσεις ζημίας 

που κληθήκαμε να υποβάλουμε.  

3) Την άμεση συνάντηση αντιπροσωπείας μας με τον Υπουργό 

ΥΠΑΑΤ, κύριο Γεωργαντά.   

Για τους λόγους αυτούς, την Πέμπτη, 19-05-2022 και ώρα 10:00, θα 

πραγματοποιήσουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο 18ο χλμ της Εθνικής 

Οδού  Έδεσσας - Φλώρινας, στην τοποθεσία «Αλυσίδα», όπου θα 

αποφασίσουμε και τους τρόπους των περαιτέρω κινητοποιήσεών μας.  

 

           Άρνισσα, 18-05-2022                                                   Με εκτιμηση 
 

 


