Συναγερμός σήμανε στη Μεσόγειο | Ελλάδα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

7/10/16, 7:21 PM

10 Ιουλίου 2016

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ 24.01.2007

Συναγερµός σήµανε στη Μεσόγειο
Της Τανιας Γεωργιοπουλου

Συναγερμός έχει σημάνει στον ευρωπαϊκό Νότο από την παράταση της καλοκαιρίας εν μέσω
χειμώνος καθώς, μεταξύ άλλων, ορατός είναι ο κίνδυνος τεραστίων καταστροφών στην αγροτική
παραγωγή. Οπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι αρμόδιοι στην «Κ», «είναι η πρώτη φορά που
ενδεχομένως θα μας καλέσουν να καλύψουμε ζημιές στην αγροτική παραγωγή από καλοκαιρία». Το
θέμα της ξηρασίας που πλήττει ολοένα και περισσότερο την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου,
αλλά και τη χώρα μας, θα συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας, που θα
πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης, κ. Ευ. Μπασιάκο, η ελληνική αντιπροσωπεία θα ζητήσει τη λήψη μέτρων για την
περιβαλλοντική προστασία, τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων και τη στήριξη των
καλλιεργειών και των εισοδημάτων των παραγωγών που πλήττονται από την έλλειψη νερού. Ακόμα
και στη Ρουμανία, εξάλλου, οι γεωπόνοι προειδοποίησαν τους αγρότες ότι κάποιες καλλιέργειές
τους απειλούνται με καταστροφή, λόγω των λιγοστών βροχοπτώσεων. Παρά το ότι ημερολογιακά
βρισκόμαστε στη καρδιά της πιο κρύας εποχής του χρόνου, είναι σαφές -διά γυμνού οφθαλμού...ότι φέτος ο χειμώνας ακόμα δεν έχει φτάσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Εκείνοι,
ωστόσο, που αντιλαμβάνονται καλύτερα την επίδραση των κλιματικών αλλαγών και των -κατά
συνέπεια- υψηλών θερμοκρασιών είναι οι αγρότες. Τα μούσμουλα άρχισαν να δένουν καρπό, οι
κερασιές άνθισαν και τα κηπευτικά θα «γίνουν» πριν από την ώρα τους.
Οσο οι παραγωγοί βλέπουν τις πορτοκαλιές να ανθίζουν και τα σιτηρά να μη μεγαλώνουν,
προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Ευχαριστημένοι, προς το παρόν, οι ελαιοκαλλιεργητές που
τελειώνουν το ελαιομάζωμα κάτω από τις ζεστές αχτίδες ενός «ανοιξιάτικου» ήλιου. «Είναι ιδανικός
καιρός για ελαιομάζωμα, αλλά την ανομβρία θα την πληρώσουμε το καλοκαίρι» τονίζει στην «Κ» ο κ.
Ν. Προκοβάκης, πρόεδρος της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας. «Εφόσον τις επόμενες
δέκα ημέρες δεν βρέξει, τα σιτηρά θα ξεραθούν», τόνισε χαρακτηριστικά αγρότης από τη Λάρισα.
Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία έτσι και αλλιώς είναι οξύ, και οι καιρικές συνθήκες που
επικρατούν, έλλειψη βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, αναμένεται να το επιδεινώσουν. Το νερό
των τεχνητών λιμνών του Σμοκόβου και του Ταυρωπού έχει μειωθεί και εφόσον το επόμενο δίμηνο
δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις και κυρίως χιονοπτώσεις στα ορεινά, «ο πόλεμος για τη σταγόνα» το
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επόμενο καλοκαίρι θα είναι σκληρός. Ηδη ξεκίνησαν συζητήσεις για το εάν θα πρέπει να φυτευτούν
βαμβάκια ή καλαμπόκια τον Απρίλιο καθώς χρειάζονται πολύ νερό. «Σε όλη την Ελλάδα, αν δεν
βρέξει, τα πράγματα είναι σοβαρότατα», τονίζει στην «Κ» ο κ. Γ. Γεωργακόπουλος, προϊστάμενος
της διεύθυνσης αξιοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων και μηχανικού εξοπλισμού του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. «Με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, οπωσδήποτε γίνονται ζημιές στις
καλλιέργειες. Τα σιτάρια που έχουν σπαρεί παθαίνουν σοκ από την ανομβρία. Η ανθοφορία στα
δέντρα, κυρίως εσπεριδοειδή, θα φέρει πιο γρήγορα την παραγωγή» επισημαίνει, τονίζοντας
ωστόσο ότι προς το παρόν όλοι τηρούν στάση αναμονής. Τις επόμενες ημέρες, πάντως, αναμένεται
να σταλεί εγκύκλιος προς τις αρμόδιες διευθύνσεις για την καταγραφή της κατάστασης όσον
αφορά τους υδατικούς πόρους στις αγροτικές περιοχές.
«Πολύ άσχημη» χαρακτηρίζει την κατάσταση και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης εκτιμήσεων και
αποζημιώσεων των ΕΛΓΑ (Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις) κ. Αναστ. Αναστασάκος. «Στα δέντρα
που θα έπρεπε να βρίσκονται σε λήθαργο, δηλαδή τα φυλλοβόλα (αχλαδιές, μηλιές, βερικοκιές,
ροδακινιές), κυκλοφορούν οι χυμοί, τα κηπευτικά ωριμάζουν πιο γρήγορα και οι κτηνοτρόφοι δεν
βρίσκουν χορτάρι έξω για να βοσκήσουν τα ζώα τους. Στη Νότια Ελλάδα, δεν μπορούν να σπείρουν
ανοιξιάτικα κηπευτικά γιατί ο τόπος είναι ξερός», προσθέτει.
Ολοι ελπίζουν να αλλάξει ο καιρός τις επόμενες ημέρες και η θερμοκρασία να επανέλθει σε
φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Δεν πρέπει όμως, τονίζουν οι γεωπόνοι, να πέσει η
θερμοκρασία απότομα γιατί τότε θα διογκωθούν τα προβλήματα. Τα φυτά χρειάζονται κάποιες
ημέρες για να προσαρμοστούν. Η ομαλή μετάβαση σε έναν έστω ήπιο χειμώνα είναι το ζητούμενο,
αλλά οι ενδείξεις δεν αφήνουν περιθώρια για μεγάλη αισιοδοξία.
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