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 Κύξηε Τθππνπξγέ – θύξηνη Βνπιεπηέο – θύξηε Πεξηθεξεηάξρε – θύξηε 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Κνδάλεο θαη θύξηε Γήκαξρε 

 

 
 Πξηλ 48 ρξόληα, ην 1974 νη θάηνηθνη ηεο Νεξάηδαο αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ βίαηα ην βηνο ηνπο. 

Ζ πνιηηεία ηόηε, όρη κόλν δελ θξόληηζε, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο, αιιά έθιεηζε ην θξάγκα κε απνηέιεζκα, όηαλ κε ηελ 

πιήξσζε ηεο ιίκλεο Πνιπθύηνπ ην λεξό έθζαζε ζηα ζθαινπάηηα ησλ ζπηηηώλ 

ηνπο, νη θάηνηθνη λα εγθαηαιείςνπλ άξνλ – άξνλ όια ηα ππάξρνληά ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα γιηηώζνπλ από ηνλ πληγκό. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηξίηεο θαηά ζεηξά βίαηεο κεηεγθαηάζηαζεο ήηαλ 

λα δηαιπζεί ην ρσξηό θαη νη θάηνηθνη λα ζθνξπίζνπλ ζηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ. 

Ζ κεηεγθαηάζηαζε ζην ζεκεξηλό ιόθν ήηαλ επώδπλε. 

Οη θάηνηθνη ήηαλ ζε πιήξε εγθαηάιεηςε, από ηελ πνιηηεία, παιεύνληαο 

κόλνη ηνπο λα νξζνπνδήζνπλ θαη ζηήζνπλ από ηελ αξρή ην βην ηνπο. 

Γελ είραλ νύηε λεξό γηα ηελ ύδξεπζή ηνπο, αιιά νύηε ην αλαγθαίν λεξό 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιηθώλ ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ ζπηηηώλ ηνπο. 

Ο δξόκνο αλόδνπ γηα ηελ Νεξάηδα ήηαλ ππεξβνιηθά επηθίλδπλνο, αθνύ 

θαηαζθεπάζζεθε από ηηο ξνδηέο ησλ θάξσλ θαη ηηο παηεκαζηέο ησλ δώσλ. 

Αληεμαλ, κε βαζεηά ξηδσκέλν ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγύεο, βνεζώληαο 

ν έλαο ηνλ άιινλ θαη θαηάθεξαλ κε ζθιεξή θαη επίκνλε εξγαζία λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. 

Σν πξώην θαηάζηεκα εκθαλίζζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1970. 

Ζ επηζθεςηκόηεηα ζηελ αξρή ήηαλ πνιύ κηθξή θαη ν εζσηεξηθόο κε ηελ 

απιή ησλ θαηαζηεκάησλ επαξθνύζε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ. 

ηελ πνξεία ησλ ρξόλσλ, από ηα ηέιε ηνπ 1970 κέρξη ζήκεξα, ε 

επηζθεςηκόηεηα άξρηζε λα απμάλεηαη κε γξήγνξν ξπζκό  



Απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηεο επηζθεςηκόηεηαο  ήηαλ  λα 

θαηαζθεπάδνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ ιόθνπ ηα θαηαζηήκαηα ην έλα κεηά ην άιιν, 

αιιά θαη λα θηίδνληαη μελνδνρεία. 

Ζ Νεξάηδα άξρηζε λα πξνβάιιεηαη σο κνλαδηθόο ηνπξηζηηθόο 

πξννξηζκόο, από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηνπηθά θαη παλειιαδηθά θαη 

λα θαηαιακβάλεη ηηο πξώηεο ζέζεηο ηεο πξνηίκεζεο ησλ ηνπξηζηώλ. 

Γίλεηαη ε πξώηε ηνπξηζηηθή  επηινγή, γηα ην λνκό Κνδάλεο θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Ζ αύμεζε απηήο ηεο επηζθεςηκόηεηαο αλάγθαζε ηνπο 

θαηαζηεκαηάξρεο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο, λα 

δηακνξθώλνπλ θαη λα νκνξθαίλνπλ ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη εθεί πνπ 

ππήξραλ  κπάδα εμ αηηίαο ηεο αξρηθήο ηζνπέδσζεο ηνπ ιόθνπ, λα θπηεύνληαη 

ινπινύδηα θαη δέλδξα, αιιά θαη πξόρεηξεο θαηαζθεπέο, αθνύ ν εζσηεξηθόο 

ρώξνο δελ επαξθνύζε, γηα ηελ θηινμελία θαη εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηώλ. 

Πξνζπάζεζαλ 40 θαη πιένλ ρξόληα λα ηα λνκηκνπνηήζνπλ θηππώληαο 

πόξηεο θαη παξαθαιώληαο δηάθνξνπο ζεζκνύο ηεο πνιηηείαο, ρσξίο πνηέ ε 

πνιηηεία λα ζηαζεί δίπια ηνπο θαη λα ηνπο βνεζήζεη. 

Φζάζακε ζην ζήκεξα λα απεηινύληαη κε παληειή αθαληζκό νη 

επηρεηξήζεηο θαη λα κείλνπλ άλεξγνη πεξηζζόηεξνη από 105 εξγαδόκελνη κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Δπί πιένλ σο επαθόινπζν απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ζα είλαη λα 

επεξεαζηνύλ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηόπνπ καο, νη νπνίεο πξνκεζεύνπλ 

ηα θαηαζηήκαηά καο. 

Θα ζηακαηήζεη ν ηνπξηζκόο ζην λνκό καο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Γήκν καο, 

αθνύ θάζε ρξόλν ε Νεξάηδα, ην κνλαδηθό θαη παλέκνξθν απηό ρσξηό, δέρεηαη 

ρηιηάδεο επηζθέπηεο θαη ιεσθνξεία, από  όιε ηελ Διιάδα θαη από πνιιέο 

ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

Σα ρξόληα απηά ηεο κεηαιηγλεηηθήο κεηάβαζεο θαη ηεο θξίζεο, ιόγσ ηνπ 

Covid19, ηνπ πνιέκνπ κε όια ηα επαθόινπζα, ηεο αύμεζεο ησλ ηηκώλ 

ξεύκαηνο,  θαπζίκσλ  θαη πξντόλησλ, καο έθεξαλ ζε απόγλσζε θαη 

πξνζπαζνύκε λα ζηαζνύκε όξζηνη, αληαπνθξηλόκελνη κε δπζθνιία ζηα έμνδα 

ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηνπ παξαπάλσ ιόγνπο δεηάκε λα καο δώζεηε ηε επθαηξία 

λνκηκνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ, κε παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο 

ειέγρνπ από ηελ Πνιεδνκία Κνδάλεο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ απαηηείηαη  

έσο ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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