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Θεσσαλονίκη: Τρίτη 5 Ιουνίου 2011 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ   ΤΥΠΟΥ Β.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ! 

 

Ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ ΝΘ θεώρησα υποχρέωση μου να στείλω επιστολή 

την 22α Φεβρουαρίου 2011 προς τους Υπουργούς Υγείας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης κ.κ Ανδρέα Λοβέρδο και Κώστα Σκανδαλίδη, κρούοντας τον κώδωνα 

του κινδύνου για το θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών και της 

πρόληψης της επανεμφάνισης του θανατηφόρου ιού του Δυτικού Νείλου, ο 

οποίος στέρησε την ζωή πέρυσι από 35 συνανθρώπους μας. 

Σε εκείνη την επιστολή μεταξύ άλλων τόνιζα: 

«Κύριε Υπουργέ, ενώ επανειλημμένα έχουμε κάνει (ΤΕΔΚ – Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση – ΑΝΕΘ) προτάσεις επανασχεδιασμού και έρευνες με δική μας 

καθαρά πρωτοβουλία, εισπράττουμε ασάφειες και αοριστολογίες. 

Προτείνουμε Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Κουνουπιών, 

που συμπληρώνει και κάνει πιο αποτελεσματικό το μέχρι σήμερα πρόγραμμα 

(επισυνάπτεται) με ένταξη της εναέριας ακμαιοκτονίας, λόγω της 

αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς της κατά της επιδημίας του ιού του 

Δυτικού Νείλου. 

Για να μη θρηνήσουμε και άλλα θύματα φέτος το καλοκαίρι ας 

αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας». 

Μετά τρεις μήνες και συγκεκριμένα την 2-5-2011, επανήλθα με νέα 

επιστολή στην οποία τόνιζα: 

“ Κύριε Υπουργέ, σε συνέχεια της προ τριών μηνών επιστολής – 

παρέμβασης μας διαπιστώνουμε με μεγάλη απογοήτευση ότι αυτά που 

προτείναμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς  (ΤΕΔΚ, ΠΚΜ, ΑΝΕΘ, Δήμοι), 

αγνοήθηκαν για μια ακόμη φορά μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων με 

θέμα της έγκριση βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση κουνουπιών, 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Η περσινή εμπειρία από τη επείγουσα καταπολέμηση των κουνουπιών 

όταν διαπιστώθηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, δεν ελήφθη 
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υπόψη, με αποτέλεσμα στην περίπτωση που εντοπιστούν και φέτος κρούσματα, 

να ενσκήψει εκ νέου το ίδιο πρόβλημα που αποτελεί απειλή για την δημόσια 

υγεία και θα πρέπει να προλαμβάνεται και όχι να θεραπεύεται. 

Αναρωτιόμαστε όλοι γιατί υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση;» 

Και κατέληγα στην επιστολή μου εκείνη :  

«Κύριε Υπουργέ, για μια ακόμη φορά η ΤΕΔΚ ΝΘ κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου  όπως το έκανε έγκαιρα  και πριν από τρείς μήνες, καταθέτοντας και 

στα δύο συναρμόδια Υπουργεία  συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδια δράσεων 

επιστημονικά τεκμηριωμένα. 

Για να μην θρηνήσουμε ξανά άλλα θύματα, ας πάρουμε επιτέλους έγκαιρα 

μέτρα και αποφάσεις πριν να είναι πολύ αργά.» 

Όπως ίσως έχετε υποπτευθεί και πάλι δεν έγιναν αποδεκτές οι 

επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις της ΤΕΔΚ Ν.Θ. προς τα αρμόδια 

Υπουργεία. 

Σήμερα, πέντε μήνες μετά την πρώτη επιστολή μας, ο ιός του δυτικού 

Νείλου εμφανίσθηκε και πάλι στην περιοχή μας και δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος 

να θρηνήσουμε και νέους θανάτους συνανθρώπων μας, αφού δεν γίνεται 

ακμαιοκτονία. 

Τι άλλο αλήθεια να κάνουμε για να προστατεύσουμε την υγεία των 

συμπολιτών μας; . 

Και ποια είναι αυτά τα «σοβαρά» θέματα με τα οποία ασχολούνται οι 

Υπουργοί μας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαθέσουν λίγο χρόνο για να 

ασχοληθούν με την υγεία 1.500.000 κατοίκων του Νομού Θεσσαλονίκης; 

Και ποιοι θα έχουν την ευθύνη αν θρηνήσουμε νέα θύματα; 

Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να πάρουν μέτρα 

ΤΩΡΑ.____________________ 


