Fí μεγάλη &
ο στοιχεία νον αυνέλεζε Π «Ε·ν για το καΟευτοΧ ίίοι» επικρατεί στις
αναδασώσεις καμένων
Ρικών ¿κτίάσόων κατά την τευΤαία Ι5ετία είναι ουγκλονικά if¿ti υποδεικνύουν τίΐ μεγάεζαπάτηση του ελληνικού λσ-
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.ηοιελσύν όε κοι απάντηση
ΰυς υπουργούς της κυβέρνης Σημίτη που εμψανίαιηκι-ιν
·:ς γκι να ισχυριστούν πω ς δεν
άρχουν πολιτικές ευθύνες για
/τεράστια καταστροφή ítou αυ~
.λέστηκε τις τελευταίες ημέρες
, άυντύλείται κάθε χρόνο
¡ερίτω υ ε ν ν ιά εκατομμύρια
¿¿μματα δάΟικής έκτασης ττα·
δόθηκαν στις πυρκαγιάς cwó
[9Α2 μέχρι σήμερα. Λιιύ <u.nd
ορμόδιίς θ η ρ ε σ ίε ς του κραού μηχανισμού κατόρθωσαν
αναδαοώσουν μόνο 1.013.024
>ύμματαΙ

ν δεχτούμε ως ακριβή (παρ'
αμφισβητείται εντόνως) Την
3ψή άη ¿να αρκετά μεγάλο μέ"
Cτω ν καμένων εκτάσεων α¿αθίοταται διά της φυΟικής Δ
ιάσωσης. γίνεται εύκολα α*
Λητηό όΐι τα προγράμματα α>ασώθεων δεν καλύτΓτσυν τια¿να Πολύ μικρό μέρος των κα-
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ΐεστραμμύν(ον 6. . .ν. Οοο λοιπόν κι αν ορισμών
¡Υουργοί δία
τείνονται πως ξ£\ νΛθυν γίνόι τα
τελευταία χρόνια : ηοχαρακτηριομοί καμένων δα οίκων εκτάσεων, οι αριθμοί ιο .:*ς ϊιαψεόδουν.
Τους διαψεύδη 6, . ,·. . πρω ιίστως
η ίδια η εικύν
γριοχών τις
οποίες έηληξαν ο ι γ. ρκαγιές.
Θα έπρεπε να
·. υύμε σε άλλη χώρα για να ; :.ι γνωρίζουμε
ΡΡ>ς η Μενιέλη, η 1 ,ύνα, ο Υμιγρ
Γός. η Σταμάϊπ ,·■ ..όσες άλλες
τιεριοχές διέ0Γπ; ι ράσπα δάοη. μεγάλα κομμ ,'ηα τώ ν οποίω ν «κοσμούνται πλέον από eξοχικές κατοικίες
Το ζητούμενο λ< πτϊόν δεν είναι
αν γίνονται εηαρ . : ανα&αοώάεις, Λυτό τα γνω; ιίζοπν άπαντες.
Μ υπόθεση <*.σ.νιιδ&ιωση» ¿rrn ·
χώρα μας είναι μ,ί
'yáXn ατϊά·
Τη, για την οποία Φέρουν ευθύ·
νες άλες οι κύβε; τ ί)€ΐς της τελε»τταίας εκοοαί' > . και <ρυσικά η σημερινή »¿ο; ί rpvnatr too κ.
Κ- Σημίτη.
Το ζητούμενο ί ναι ΓΙΑΤΙ δεν
γίνονται αναθαον'λ
Αλλά και επ' ώ>:
ά αριθμοί άΤόυς οποίους τόο ί ,ύσκεται να
εντρυφεί η χυβέρ . ·;η- eívúi αμείλικτοι.
Μόνο για την ατ

ή τα κονδύ

Τα δασαρχεία δεν ixpfoTO«ν τα ι τον έλεγχο τω ν κε
ντρικών υπηρεσιών του υπουρ
γείου Γεωργίας, δίχως να γίνονται όμως και αποδέκτες κάποι
ου προγρομματιομού αναδαοώ*
Οσο κισνοριομενες υπηρεσίες
ciOurzai να «¿poao^vouVn τα αι- σεων. Είναι ακόμα νωπές οι κα
τοομ£ να κονδύλια, δεν μπορεί να ταγγελίες του αρμόδιου υπουρ
νοηθεί κυβέρνηση που αντί ίου γού κ. Τζουμάκα για «παρακρά
τιοαοι) τω ν 3 δια. εγκρίνει τελικά τος») , καταγγελίες που ωστόσο θα
συνέχίσουν να εκ
ίο ποσό Ttov 330 εθέτουν τον ίδιο όσο
καΓομμυρίών, δηλα
δεν αναλαμβάνει ΤΟ
δό i rrpfíTOuτο Β% ιαιν Οοο κι αν »¿ρισμένσι wnovpyol
κόστος μιας εκκα
αναγκαίών κονδυStótcívoyrrai πως
θάρισης και την ευ
λίων.
θύνη να λειτουργή
Παρόμοια είναι τα δεν έχουν γίνει to
σουν οι υπηρεσίες
εγκεκριμένα κονδύ τελευταία χρόνια
αποχαρακτηρι
του υπουργείου ταυ
λια για αναδασόλοε;ς
σμοί καμένων
με ταχύτατους ρυβαε ιιολλές οκό μα τιε δασικών
μού*.
ριοχές της χώρα*;, γε
εκτάαείαν^
γονός τιΟυ σηοκαλύ
Πέρα άμ<·κ (τττόΐχ
οι αριθμοί τούς
τιτει το εόράς της α
αναδασώσεις, βα
διαψεύδονν.
ρύτατες είνσι οι ευ
διαφορίας του κρό θύνες και στη 6ασο
τους έναντι της βι
βλικής .κιταςτεροφήςτου δασικοί» πυρόσβεση.
ΟΤΓύύς επίσης σΠοκαλυτπει σή
πλούτου της χώρας.
Acv είναι όμως μόνο η αδιαφο μερα η «Κ». υπάρχουν στα συρ
ρία τώ ν iOwóvorov ίϊόύ Μσκοτώ- τάρια τω ν αρμόδιων υπουργιών
ν£ι» τα δάοημελέτες αρκετών χρόνων που
κρούουν τον Κώδωνα ΤοΟ κινδύ
ώ Οΐ Διευθύνσεις Αναδασώ
J.
ΑΤΠκΛς και Θεσσαλο νου για τα υπάρχοντα «γήρανίκης επί της ουσίας υπολεπουρ* σμένα* αεροσκάφη δασοτηιρόγοόν χωρίς προσωπικό και κον σβέσης και ζητούν ετημόνωςτπν
προμήθεια σύγχρονων αεροσκΟδύλια.
λια που ζήτησαν οι αρμόδιοι φ ο
ρείς π¡·>οκ£ΐj4¿νου να αρχίσει η α ναδάσωαη εκτάσεων ΠΟΟ κάη
καν το 1997 ήταν 3 δισεκαιομμύρκ: δραχμές.
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μεαναδασώ
φών, tkw $α μπομ^ va «tipoοβΛΧλβίΐν*
Wfp^ «nou··
οό ή κοι ikytmpo x p ta .

Αντ’ amoi η
, vnem iipoχώρηο«<πην,oyo¿d ΊΕΟΟίίρων ·
ίξ(οου «yltpoot^tóv!w p£ to u-

náp*oir»<l- Uí^ροαψχρών ant)
< m
Γιουνκό9λά|9ΐα, W ΪΙίι^ΛΛαςοΟ.
maoTugsipnitvepvd τβ oikmipa
ηυρόαβίΛης emó
Ολα o w d ta erro « fa a
tíVtll 00φί< ι>ως λφοΛΰγρ _ _ llV»TOUt
wwuñüú<M>f » ω « ■IWtarptxpüv

Y stvai αν
nou ¿oújie. To
η κνβ^ρνηοη βύ « j i n e t a » #ΓΠΐίλ(>*)ί»0ι fipta :t καινό προχωρΛσει σης:ο τ ψ, %. ttavnupo-

οβίοηχών yéaiM rtoótai aváy e t η χώρα.
Αν μάΧκηα avaXcy/ieotí]iptTKúf
το «2004
cvóipatikjOAt
«Opyidaouv»
οι χαταη«ϋη<ς

crttí ««ΡίΡΧ^-κλε W Kovtd a t
αθλητικήceynoeMW Κ φ ιιςκαιτηριφ<ροθΜ<ς ο6ιχώ \
ώρίηρίιχ, (δεν
iVren/TOXafaíi., en Α ο ρ τώ ν on-

μχίίαν εχΑΛλωσηί ποΆ?λεντα(ω ν nupMCiyt^v..·) ι τα Hum; η na
AitixA ñyitrfa p it «*
cí ΟΚ «ηροεκλογιχ^» avayv« iptoei*H κοταποϊΛλ2 6 » boi alftjipCTMινδαμιΐ-

οεων, tita τα n -Vltapo δεν τα
ta u y c i n católa
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