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Είναι κοινό μυστικό πως κουνουποκτονία υποδειγματική (σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης,
lege artis) δεν έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και πολύ περισσότερο στην Περιφέρεια μας. Σχεδόν πάντοτε
είναι αναποτελεσματική, γίνεται πολύ αργότερα από ότι πρέπει και άρα ελάχιστα ωφελεί, κλπ. κλπ. Οι
λόγοι είναι πολλοί κύρια όμως είναι η παντελής έλλειψη παρακολούθησης και ελέγχου, των ιδιωτών που
αναλαμβάνουν  να  εκτελέσουν  την  κουνουποκτονία,  εκ  μέρους  των  αρμόδιων  υπηρεσιών.  Σε  μεγάλο
βαθμό  αυτό  δικαιολογείται  από  την  τεράστια  έλλειψη  προσωπικού  και  κύρια  εξειδικευμένου
προσωπικού. Εκείνο, βέβαια, που δεν δικαιολογείται είναι η απάθεια και η μοιρολατρία με την οποία και
η τωρινή αλλά και οι προηγούμενες Περιφερειακές αρχές, αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν την τεράστια
έλλειψη  προσωπικού  και  την  αποψίλωση,  κυριολεκτικά,  των  υπηρεσιών  της  ΠΙΝ.  Αποτέλεσμα  της
έλλειψης  στοιχειώδους  ελέγχου  είναι  τα  φτωχά  αποτελέσματα  της  κουνουποκτονίας  που  έχουν  σαν
δυσάρεστη συνέπεια τα ενοχλητικά τσιμπήματα από τα χιλιάδες κουνούπια που κυκλοφορούν και την
μεγάλη αύξηση των αλλεργικών αντιδράσεων αλλά και των σταφυλοκοκκικών, και όχι μόνο, μολύνσεων
και επιμολύνσεων που παρατηρούνται κυρίως στα παιδιά, το καλοκαίρι.
Πολύ πιο σοβαρή συνέπεια είναι οι θάνατοι που παρατηρούνται στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, από
τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται από τα τσιμπήματα μιας ειδικής κατηγορίας κουνουπιών.
Ειδικά φέτος, στην Περιφέρεια μας, από ότι γνωρίζουμε, με αφορμή την πανδημία του covid-19, στην,
ήδη, προβληματική κουνουποκτονία δόθηκε το τελειωτικό κτύπημα αφού σχεδόν τίποτε δεν έχει γίνει
προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής κουνουποκτονίας.
Γνωστού όντος ότι στη χώρα μας έχουμε, ήδη, έξι θανάτους που οφείλονται στον ιό του Δυτικού Νείλου
αλλά  και  σε  πολλαπλάσιο  βαθμό  όλες  τις  βλαβερές  συνέπειες  των  κουνουπιών,  ΕΡΩΤΑΤΑΙ  η  κα
Περιφερειάρχης:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ούτως ώστε να γίνει η κουνουποκτονία πιο αποτελεσματική και
άρα να μειωθούν στο ελάχιστο οι βλαβερές συνέπειες των κουνουπιών;
Αν  προτίθεται  να  διεκδικήσει  αγωνιστικά  την  πλήρωση  των  κενών  οργανικών  θέσεων  που
παρατηρούνται στις υπηρεσίες της ΠΙΝ;
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