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Στην περιφέρεια AMO, δύο χρόνια µετά, 
κατάλαβαν το αυτονόητο για τα κουνούπια 
Να ξεκινήσουν νωρίς την καταπολέµηση! 
Γ. Παυλίδης: «Είναι πολύ κατώτεροι των περιστάσεων» 

Τα εκατοµµύρια των πόρων 
κατά τον κ. ΓΛαννακίδη elval 
σε αφθονία, η κοινωνία µας 

,όµως, υποφέρει!! 
Μετά την παταγώδη αποτυχία της Περιφέρειας 

στην έγκαιρη καταπολέµηση των κουνουπιών, 
περίπου 50 συµπολίτες µας, 23 από την 

Ξάνθη, 25 από την Καβάλα και την ∆ράµα, προσβλήθηκαν, 
εκ των οποίων περισσότεροι από 30 

στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, από τον φονικό 
ιό του Νείλου. Αρκετοί αποθεραπεύθηκαν, κάποιοι 

συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε µονάδες εντατικής 
θεραπείας. Περί τους 7-8 συµπολίτες 

µας παρουσιάζουν µορφή παράλυσης σε σηµεία 
του σώµατος τους..Είναι οε ακινησία και 

χρειάζονται για πολύµηνο διάστηµα εντατικές 
φυσικοθεραπείες για την αποκατάσταση τους,εάν 

αυτή επιτευχθεί! 
Η Περιφέρεια µας, στους 3 νοµούς έχει να 

παρουσιάσει το 50% περίπου των κρουσµάτων 
µε προσβολή στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, και 
είναι µακράν η πρώτη στη Χώρα. Χτυπάµε αρνητικό 

ρεκόρ Γκίνες. ∆υστυχώς., ο κατήφορος 
δεν έχει τελειωµό! Τώρα, παρατηρούν ως τρίτοι, 
το δράµα όσων έµειναν παράλυτοι από τα κουνούπια 

για τις φυσικοθεραπείες και την συνδρο¬ 

µή που χρειάζονται, ενώ τους ταλαιπωρούν και 
τα ασφαλιστικά ταµεία µε αρνήσεις στη αναγκαία 

θεραπεία τους!. 
Μετά από δύο χρόνια η Περιφέρεια του κ. 

Γιαννακίδη, µε την πολυπληθή οµάδα διοίκησης 
από δεκάδες έµµισθους αντιλήφθηκε το αυτονόητο! 

Ξεκίνησε να εφαρµόσει αυτό που πολλές 
φορές κατ7 επανάληψη καταγγείλαµε, στο οποίο 
αντιδρούσαν έντονα! Να ξεκινήσουν νωρίς οι 
ψεκασµοί καταπολέµησης των κουνουπιών ,µε 
ένταξη του έργου στο πρόγραµµα από τον 

προηγούµενο χρόνο. Αυτό που γίνεται παντού 
και γινόταν πάντοτε. Αφού µας απέρριψαν, µας 
δήλωναν εριστικά ότι είναι αδύνατο, τώρα έκαναν 

το πασίγνωστο που δεν καταλάβαιναν χρόνια. 
Και πάλι, όµως, στρεβλά το κάνουν αφού 

προβλέπουν ανεπαρκή χρηµατοδότηση. 

«Στην πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους 
µας, στη δίνη της φτώχειας µας, έχουµε 

διοίκηση στην περιφέρεια που δεν είναι 
ικανή να κάνει ούτε αυτά που κάνουν και 

γνωρίζουν όλοι. 
∆υό χρόνια, µε βαρύ κόστος, χρειάσθηκε 
να κάνουν το αυτονόητο. Είναι πολύ κατώτεροι 

των περιστάσεων. Ενώ τα εκατοµµύρια 
των πόρων κατά τον κ. Γιαννακίδη είναι 

σε αφθονία, η κοινωνία µας υποφέρει! 
Τους συνιστούµε, εδώ που φθάσαµε, να 
δείξουν οι αρµύδιοι-κοι η Περιφέρεια- την 
αναγκαία στήριξη στους πληγέντες µε παραλυσία 

7-8 συµπολίτες µας που παρουσιάζουν 
ακόµη προβλήµατα και δεν έχουν 

την δυνατότητα να υποστηρίξουν την θεραπεία 
τουζ!» ανέφερε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, 

πρώην νοµάρχης Ξάνθης κ. Γιώργος 
Παυλίδης. 
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