ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ)
02.06.1997
Ο κύριος Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα
μία κρίσιμη επερώτηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που
αντιμετωπίζει η ύπαιθρος. Το πρόβλημα της ελλιπούς προετοιμασίας για
την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Η Νέα Δημοκρατία κατά καιρούς είχε αναβαθμίσει αυτό το πάρα πολύ
σημαντικό θέμα, αλλά βρίσκει την ευκαιρία σήμερα, την πρώτη ημέρα
κοινοβουλευτικού έργου του Ιουνίου, να συζητήσει αυτήν τη σοβαρή
επερώτηση μια και έχει επισημάνει, ότι παρατηρείται ολιγωρία και
παρατηρούνται λάθη στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής, όσον
αφορά την προετοιμασία των δασικών υπηρεσιών και γενικότερα τις
προοπτικές που διανοίγονται αυτήν την αντιπυρική περίοδο.
Δυστυχώς και στον τομέα της ανάπτυξης αλλά και στον τομέα της
προστασίας η Κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει ουσιαστικό έργο τα
τελευταία τέσσερα χρόνια. Δεν έχει δώσει το ιδιαίτερο βάρος, που
απαιτείται, ώστε να προληφθούν φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο
παρελθόν και που οδήγησαν σε καταστροφή δασών και γενικότερα
υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά
περιοχές, όπως είναι ο Νομός Αττικής.
Κατά καιρούς είχαμε επισημάνει τα προβλήματα που παρατηρούνται στον
τομέα της δασοπροστασίας και είχαμε καταθέσει και συγκεκριμένες
προτάσεις, οι οποίες φοβάμαι ότι δεν ελήφθησαν καν υπόψη από την
Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση ούτε στο θεσμικό επίπεδο, αλλά ούτε και στον τομέα του
προσωπικού και των μέσων έχει κάτι να επιδείξει. Πρώτα απ' όλα
υπάρχει το ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής, κύριε
Υπουργέ, το οποίο συντάχθηκε το Μάιο του 1993, μετά από μία
εμπεριστατωμένη συζήτηση δύο ολόκληρων ετών στη Διακομματική
Επιτροπή, όπου όλα τα Κόμματα συμφώνησαν στην ανάγκη λήψης
συγκεκριμένων μέτρων. Δεν συμφώνησαν μόνο στις διαπιστώσεις.
Συμφώνησαν και στα συγκεκριμένα μέτρα.
Εγώ αμφιβάλλω αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της Γεωργίας, ο
κύριος Υπουργός της Γεωργίας έχουν διαβάσει καν αυτό το ομόφωνο
πόρισμα. Το λέω αυτό γιατί τα μέτρα τα οποία παίρνετε, αυτά τα
υποτυπώδη μέτρα που παίρνετε, είναι στο σύνολό τους αντίθετα με όσα
έχει πει το ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής.
Μόνο έτσι, μπορώ να σας δικαιολογήσω, ότι δεν έχετε καν διαβάσει το
ομόφωνο πόρισμα.
Το ομόφωνο πόρισμα μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανάγκη λειτουργίας
του δασικού σώματος και του ενιαίου φορέα δασοπροστασίας. Εσείς,
ουσιαστικά, τα καταργείτε αυτά. Εσείς έχετε δημιουργήσει μια μεγάλη
σύγχυση, ειδικά φέτος, μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για το
συντονισμό της προσπάθειας για τον αντιπυρικό αγώνα.
Μέχρι τώρα είχαμε το Υπουργείο της Γεωργίας και τη Γενική Γραμματεία
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος που συντόνιζε την προσπάθεια αυτή,
έκανε τις συσκέψεις, ενεργοποιούσε τους φορείς που εμπλέκονται στη
δασοπυρόσβεση και τη δασοπροστασία γενικότερα και προσδοκούσε έτσι τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Φέτος, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, έγιναν δύο συντονιστικές
συσκέψεις. Κάνατε μία εσείς υπό την προεδρία σας και έγινε άλλη μία
στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Συνήθως, κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού όταν τα βρίσκει δύσκολα το Υπουργείο της Γεωργίας -επί
ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτά- γίνεται και άλλη μία σύσκεψη -σας υπερβαίνουν οι άλλοι
υπουργοί- υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας. Αυτός είναι
ο περιβόητος συντονισμός, ο οποίος εγγυάται την καλύτερη προστασία
των δασών το καλοκαίρι. 'Εχετε τρείς συσκέψεις με
αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και δραστηριότητες που δεν
προοιωνίζουν καθόλου αισιόδοξα και θετικά αποτελέσματα για τη φετινή
περίοδο.
Ποιός συντονίζει τις προσπάθειες των εμπλεκομένων φορέων για την
αποφυγή αυτών των καταστροφικών φαινομένων; Είναι η Γενική Γραμματεία
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας; Βαρύγδουπα την ανακοίνωσε τότε ο αείμνηστος πρωθυπουργός
Ανδρέας Παπανδρέου και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τσοχατζόπουλος,
αλλά ουδέποτε την ενεργοποίησαν, τυπικά έχει το συντονισμό.
Δεν ξέρουμε πού στεγάζεται. Μάλλον στεγάζεται σε κάποιον μικρό σε
εμβαδόν όροφο της οδού Ευαγγελιστρίας. Δεν έχει τη στελέχωση, δεν
έχει τα μέσα.
Απαντάει τώρα ο Υπουργός Εσωτερικών σε ερώτησή μου και λέει, ότι
πράγματι έτσι είναι, ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
έχει την ευθύνη συντονισμού, αλλά μόλις θα ολοκληρωθεί -λέει- ο νέος
οργανισμός της. Τότε θα τεθεί σε ισχύ η λειτουργία αυτής της Γενικής
Γραμματείας, που -ξαναλέω "λειτουργεί" επί δύο ολόκληρα χρόνιαεφόσον λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας εγκρίνει αυτό τον
οργανισμό.
Δεν έχει εγκριθεί ο οργανισμός. Δύο χρόνια λειτουργεί η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει Γενικός Γραμματέας άγνωστος,
που όμως συντονίζει τον αντιπυρικό αγώνα. Και μη μου πείτε ότι δεν
τον συντονίζει γιατί η απάντηση του Υπουργού συνεχίζει: "Επίσης, έχει
αρμοδιότητα για το συντονισμό των ενεργειών του δημοσίου και
ιδιωτικού δυναμικού και την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας
της Χώρας στην αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών. Συνεπώς -λέειάλλοι αρμόδιοι φορείς" -αυτοί είναι οι άλλοι αρμόδιοι φορείς, όχι οι
κατ' εξοχήν αρμόδιοι, Γενική Γραμματεία Δασών, Δημοσίων 'Εργων κ.λπ.εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν, σε συνεργασία πάντα με τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που έχει το συντονιστικό ρόλο.
Εγώ σας ρωτώ: Ποιός έχει τελικά το συντονιστικό ρόλο; Το Υπουργείο
Γεωργίας και η Γενική Γραμματεία Δασών, ή η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας;
Και υπάρχουν και πρόσφατες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, ότι το έργο
της δασοπυρόσβεσης θα το αναλάβει αποκλειστικά η Πυροσβεστική
Υπηρεσία. 'Οχι, επικουρικά, όχι ως αρωγός, όχι όποτε της ζητείται,
αλλά αποκλειστικά. Υπάρχουν κυβερνητικές δηλώσεις. Υπάρχει και μία
τελευταία δήλωση ενός τετάρτου φορέα που θα αναλάβει το συντονισμό,
που θα είναι οι κατά τόπους νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
Μέσα, λοιπόν, σ' όλο αυτό το αλλαλούμ καλούνται οι φορείς να υπαχθούν
σ' ένα φορέα, σε μία διαδικασία για να συνδράμουν στην προσπάθεια
αντιμετώπισης των πυρκαγιών το καλοκαίρι.
Οι οιωνοί, είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για την εξέλιξη των πυρκαγιών
το καλοκαίρι. Σας μίλησα μόνο για το θεσμό που εσείς ιδρύετε και
λειτουργείτε. 'Ενα θεσμό, που έχει τέσσερις αρμόδιους φορείς να

συντονίζουν και να έχουν την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης. Για πρώτη
φορά στα χρονικά. Λέω, λοιπόν, ότι δεν έχετε διαβάσει το ομόφωνο
πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής, γιατί το δασικό σώμα,
ουσιαστικά, το καταργείτε. Ούτε ενοποιήσατε τους κλάδους των
υπαλλήλων που επαγγέλεται το ομόφωνο πόρισμα, ούτε λειτουργείτε τα
τμήματα δασοπροστασίας στις δασικές μονάδες, ούτε έχετε ιδρύσει τους
προβλεπόμενους σταθμούς δασοπροστασίας. Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε,
χίλια δασοφυλάκια παραμένουν
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κλειστά. Από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, δεν
λειτουργεί κανένα δασοφυλάκιο, δεν υπάρχει προσωπικό, ούτε
εγκρίνονται οι υπερωρίες τους, αντίθετα τα επιδόματα ειδικών
συνθηκών, τα καταργείτε και τους αναγκάζετε να κινητοποιηθούν στην
κρίσιμη αυτήν περίοδο. Γενικότερα δεν υπάρχει προετοιμασία της
υπηρεσίας. Για το προσωπικό της δασικής υπηρεσίας, έχετε κάνει
τίποτα;
Στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας που αποδέχθηκε την εντολή του
ομόφωνου πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την
αύξηση του προσωπικού και προχώρησε με την αύξησή του κατά
ενιακόσιους τριάντα πέντε δασικούς σε ένα χρόνο, αυξάνοντας το
προσωπικό κατά 35%, εσείς δεν προσθέσατε απολύτως τίποτα. Υπάρχουν
αποχωρήσεις δασικών από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και αυτή η
μείωση του προσωπικού δεν ακολουθείται από αντίστοιχη αύξησή του με
εισόδους. Αντίθετα, αυτήν την περίοδο που μιλάμε δεν έχετε πάρει καν
τους εποχικούς, τους οποίους βέβαια δεν τους έχετε καν εκπαιδεύσει,
ούτε έχετε τηρήσει ορισμένα κριτήρια εμπειρίας από παρελθόντες
χρόνους από άλλες φωτιές, ώστε να έχετε ένα τεκμήριο ότι τουλάχιστον
αυτοί έχουν μια εμπειρία και θα ανταποκριθούν καλύτερα στις
υποχρεώσεις τους.
Υπάρχουν εκατόν σαράντα κενές θέσεις δασολόγων. Δεν τις πληρώνετε τις
θέσεις αυτές. Υπάρχουν οκτακόσιες κενές θέσεις τεχνολόγων δασοπονίας.
Φέτος ειδικά έχουμε 12% μείωση του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών.
Αυτά σας καταγγέλονται καθημερινά ακόμη και από τους υπηρεσιακούς
παράγοντες. Είναι θετική η πρωτοβουλία του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ
να ανοίξει ένα διάλογο για το τεράστιο αυτό θέμα. Αν το ακούσετε
κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι να συγκινηθείτε, να πάρετε κάποια μέτρα.
Ακούγονται τέρατα και σημεία που συμβαίνουν στο Υπουργείο σας. Ακόμη
και ο κ. Γεωργιάδης που πρόσκειται στο δικό σας χώρο, μας λέει ότι
δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε, ούτε στο προσωπικό, ούτε στην
οργάνωση, ούτε στα μέσα. Ο Γεωργιάδης τα έχει πει, ο πρόεδρος των
δασολόγων. Ο πρόεδρος των δασοπόνων, σας καταγγέλει ότι δεν έχει
γίνει απολύτως τίποτα και οτι συμφέροντα λυμαίνονται το χώρο του
Υπουργείου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτοί, τί κάνουν;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Αυτοί ζητούν να τηρηθεί κύριε συνάδελφε το
ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής, εσείς αρνείσθε να το
εφαρμόσετε και υποπτεύομαι ότι έχετε άλλους στόχους πλέον.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ (Υπ. Γεωργίας): Σκοτεινούς στόχους!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ο κ. Κανελλόπουλος, κύριε Υπουργέ, και μη γελάτε
γι'αυτά που λέει ο κ. Γεωργακόπουλος, σας καταλογίζει ότι έχετε
ασχοληθεί πέντε λεπτά μόνο με τον τομέα των δασών, εκτός από το χρόνο
που διαθέσατε για την υπογραφή της ύποπτης συμφωνίας για τα
πυροσβεστικά αεροσκάφη. Διαψεύστε το. 'Εχετε πάρει πάνω σας όλες τις

αρμοδιότητες, δεν μεταβιβάζετε αρμοδιότητες στον Υφυπουργό και στο
Γενικό Γραμματέα, αλλά έχετε αρμοδιότητες και ίσως προς στιγμήν
φαίνεται, ότι θέλετε να δώσετε ιδιαίτερο βάρος στον τομέα αυτό, αλλά
δεν ασχολείσθε με το αντικείμενο. Και γι'αυτό παρατηρούνται, αυτά που
παρατηρούνται.
Είχαμε εξασφαλίσει τότε -συνεχίζω την αναφορά μου στο προσωπικότριακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές από την ΕΟΚ για τη λειτουργία
του Ειδικού Κέντρου Δασικής Εκπαίδευσης, απο το 1993. Μέχρι σήμερα το
κέντρο αυτό δεν έχει λειτουργήσει και κινδυνεύουν να χαθούν τριακόσια
πενήντα εκατομμύρια δραχμές. Τώρα τελευταία οι εξαγγελίες σας είναι
ότι θα λειτουργήσει του χρόνου. Εγώ έχω πάψει να είμαι αισιόδοξος.
Τέσσερα χρόνια πήγαν χαμένα, δεν έχω κανένα ιδιαίτερο λόγο να ελπίζω
ότι του χρόνου μπορεί να λειτουργήσει. Στο μεταξύ δεν υπάρχει καμία
εκπαίδευση, καμία επιμόρφωση, καμία βελτίωση, του τρόπου με τον οποίο
οι δασικοί εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους.
Φέτος ειδικά δεν εκπαιδεύτηκε το προσωπικό. Αν έχετε κάτι διαφορετικό
να μας πείτε, να μας το πείτε. Καμία επιμόρφωση, καμία εκπαίδευση,
καμία ενημέρωση. 'Οχι μόνο των μονίμων, αλλά και των εποχικών, που σε
πολλές περιπτώσεις είναι καινούργιοι και άσχετοι. Δεν εξεδόθη ο
κανονισμός δασοπροστασίας, ακόμη και σήμερα. Και δεν είναι γνωστά τα
καθήκοντα των δασικών υπαλλήλων. 'Οπως επίσης, δεν αναπροσαρμόστηκαν
τα δικά μας σχέδια αντιπυρικής προστασίας που καταρτίζονται κατά
νομό, ή κατά δασαρχείο, σε πολλές δε περιπτώσεις δεν φτιάξατε νέα.
Δεν υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο τι θα κάνουν οι δασικοί όταν εκδηλωθεί
μια φωτιά. Πολλές φορές αγνοούν τους δρόμους, τις δεξαμενές,
εγκαταστάσεις κ.λπ. Τους αφήνετε σε μια αβεβαιότητα και δεν γνωρίζουν
τι θα κάνουν.
Το εποχικό προσωπικό δεν έχει προσληφθεί ούτε στις ζώνες πρώτης
επικινδυνότητας. 'Εχετε κάνει μία πρόχειρη κατανομή, αλλά ακόμα -και
είμαστε αρχές Ιουνίου- δεν έχει γίνει τίποτα. Επίσης δεν έχει γίνει
τίποτα και στις περιοχές δεύτερης και τρίτης επικινδυνότητας, παρά το
γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία την εποχή εκείνη είχε καταφέρει μέσω της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης να κριθεί όλη η Χώρα ως περιοχή πρώτης
επικινδυνότητας, για να εκταμιεύουμε πολύτιμους κοινοτικούς πόρους
για έργα προστασίας και ανάπτυξης.
Δεν έχετε τοποθετήσει προϊσταμένους σε σαράντα δασαρχεία και
διευθύνσεις δασών. Υπάρχουν ελλείψεις σε εβδομήντα θέσεις
διευθυντικών στελεχών σε δασαρχεία και διευθύνσεις δασών και
αναπληρώνονται οι ελλείψεις αυτές από κάποιους άλλους όχι έμπειρους
δασικούς. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τα δασαρχεία με άπειρους
δασολόγους, ή και τεχνολόγους δασοπονίας;
Δεν έχουν τοποθετηθεί τμηματάρχες σε καμιά υπηρεσιακή μονάδα τα
τελευταία τέσσερα χρόνια.
'Οσον αφορά τα μέσα, η Νέα Δημοκρατία διπλασίασε τα οχήματα της
δασικής υπηρεσίας και από τρακόσια δέκα πέντα τα αύξησε σε εξακόσια
δέκα, το 1993. 'Εκτοτε δεν έχει προστεθεί ούτε ένα όχημα. Το μόνο που
προσπαθείτε να κάνετε είναι να βελτιώσετε την αεροπυρόσβεση με
απ'ευθείας ανάθεση και όχι με διαγωνισμό -και αυτό μας βάζει σε
υποψίες- τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών χωρίς να διερευνήσετε το
ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εγώ δεν θα σας πω ποιός έχει δίκιο και ποιός
άδικο. Θα σας πω μόνο ότι υπάρχει ποινική δίωξη, η οποία έχει ασκηθεί
και εφημερίδες που πρόσκεινται στον κυβερνητικό χώρο έχουν αναδείξει
το θέμα. Η "Αυριανή" στο πρωτοσέλιδό της έχει ως τίτλο: "Στο σκαμνί η

κλίκα που άρπαξε επτά δισεκατομμύρια". Επικαλούμαι δικές σας
εφημερίδες...
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ (Υπ. Γεωργίας): Λυπάμαι γι'αυτά που λέτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Εγώ κύριε Υπουργέ, θα στενοχωριόμουν αν μια δική
μου εφημερίδα αναφερόταν στο πρωτοσέλιδό της για μια κομπίνα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ (Υπ. Γεωργίας): Αυτά να τα πείτε στον κ. Κύρτσο,
του "Ελεύθερου Τύπου".
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Δεν είναι δική μου γνώμη. Απαντήστε, αν θέλετε,
στους άλλους. Δεν είδα να απαντήσετε στην "Αυριανή", στην
"Ελευθεροτυπία", που έχουν πρωτοσέλιδα σημειώματα. Ο κ. Καρατζαφέρης
ανεκίνησε το θέμα και υπάρχει μία δίωξη όπως ξέρετε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ (Υπ. Γεωργίας): Οι φίλοι του Καρατζαφέρη έχασαν
φαίνεται καμιά δουλειά;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Θα σας πω και το εξής κύριε Υπουργέ.
Κινδυνεύουμε να πληρώσουμε αποζημίωση σε εκείνη την πλευρά η οποία
φέρεται ότι τα έχει -θα το αντιμετωπίσετε εσείς- και κινδυνεύουμε
επίσης να αντιμετωπίσουμε συντηρητική κατάσχεση με ασφαλιστικά μέτρα
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, και εκεί που λέτε ότι θα
έχουμε άλλα τέσσερα καινούργια, να μη τα έχουμε. Σας το λέγω αυτό, να
το προσέξετε από τώρα, ώστε να μη τα στερηθούμε φέτος.
Δύο ολόκληρα χρόνια είχαμε επισημάνει ως Νέα Δημοκρατία ότι τα
τέσσερα αεροσκάφη βρίσκονταν στην Ελευσίνα χωρίς να ξέρει κανείς από
πού ήλθαν, ποιος τα είχε στείλει, τι ρόλο έπαιζαν εδώ. Καταλάμβαναν
τα υπόστεγα, δημιουργούσαν δαπάνες συντήρησης και εσείς δεν κάνατε
απολύτως τίποτα
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επί πλέον και δεν είναι έτοιμα ακόμα για να πετάξουν.
Ως προς τα έργα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προβλέπει ποσά
μειωμένα κατά δύο δισεκατομμύρια σε σχέση με τα περσινά, δηλαδή
δεκαεπτά δισεκατομμύρια φέτος σε σχέση με τα δεκαενιά που δώσατε
πέρσι. 'Ετσι δεν έχουν γίνει έργα πυροπροστασίας, αντιπυρικές ζώνες,
δασικοί δρόμοι, καλλιέργεις δασών, υδατοδεξαμενές κ.λπ. Και βέβαια
δεν έχουν γίνει έργα ορεινής υδρονομίας, έργα αντιπλημμυρικά και έργα
προστασίας στην Αττική, όπως δεν έχουν γίνει και αναδασώσεις στην
Αττική. Αναδασώσεις βέβαια δεν έγιναν σε όλη την Ελλάδα, αλλά
αναφέρομαι στην Αττική ιδιαίτερα επειδή αντιμετώπισε πριν από λίγα
χρόνια το τεράστιο πρόβλημα της καταστροφής της Πεντέλης. Και οι
πληροφορίες από τα διάφορα δημοσιεύματα μας λένε ότι φέτος πάμε ακόμα
λιγότερο προετοιμασμένοι. Αν ακούσατε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ θα το
διαπιστώσατε αυτό κύριε Υπουργέ.
Το δασικό νομοσχέδιο. Για το νομοσχέδιο αυτό είχατε δώσει μεγάλη
σημασία, αλλά την δώσατε προεκλογικά. Καλλιεργήσατε φρούδες ελπίδες
για ψηφοθηρικούς καθαρά λόγους προεκλογικά, ότι θα φέρετε ένα
νομοσχέδιο το οποίο θα λύνει τα ιδιοκτησιακά προβλήματα και τα
προβλήματα χαρακτήρα. Μέχρι σήμερα, μετά πάροδο οκτώ μηνών, δεν έχετε
κάνει απολύτως τίποτα. Μας διαβεβαιώνετε συνεχώς στη Διακομματική
Επιτροπή για την κατάθεση ενός νομοσχεδίου, το οποίο σε κάποιο βαθμό
είχε καταρτισθεί απο τη Νέα Δημοκρατία και τώρα μαθαίνουμε ότι ο
Υπουργός των Δημοσίων 'Εργων δεν δέχεται να συνυπογράψει κάτω απο το
ίδιο κείμενο, γιατί θεωρεί ότι ορισμένα από αυτά τα άρθρα, είναι

αντισυνταγματικά. Και μας λέτε, όχι τα λύσαμε αυτά, πλην όμως, εγώ
γνωρίζω ότι το νομοσχέδιο πάει απο το ένα Υπουργείο στο άλλο, για να
πάρει την υπογραφή. Πάντως, αποτελεί εμπαιγμό το να λέτε συνεχώς ότι
θα επιλύσουμε το θέμα αυτό, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες 'Ελληνες
και να μην το φέρνετε. Βέβαια εγώ σας διατυπώνω την έκκληση να μην το
φέρετε το καλοκαίρι, διότι θα δημιουργήσετε μεγαλύτερο πρόβλημα με
τις φωτιές, αφού το καθυστερήσατε που το καθυστερήσατε τόσο πολύ.
Στον τομέα των έργων. Δεν είναι μόνο η περιοχή της Αττικής που έχει
πληγεί, αλλά είναι και άλλες περιοχές της Χώρας. Η Νέα Δημοκρατία
κατά καιρούς είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, μετά απο τις
μεγάλες καταστροφές λόγω των πυρκαγιών, για πολλούς νομούς της Χώρας.
Είχαμε τυπώσει και φυλάδια. Τα είχαμε στείλλει στο Υπουργείο. Δεν
είναι μόνο για την Αττική οι προτάσεις μας, είναι για τη Λέσβο, για
τη Χίο, την Εύβοια, το Λασίθι, τη Μεσσηνία, τη Σάμο και άλλες. 'Ομως
δεν έχει γίνει τίποτα. Διαμαρτύρονται οι εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για την ανυπαρξία έργων, αλλά και πολιτικής βούλησης να
επιλυθούν αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα με την κατασκευή έργων, για
να αποφύγουμε ανάλογα φαινόμενα.
Αλλά, μια και αναφέρεσθε και στις αναδασώσεις, που είναι ένα πολύ
σοβαρό θέμα, θα σας πω ότι το δικό σας στίγμα και η δική σας πολιτική
βούληση για την προστασία των δασών, αποδεικνύεται και απο τα ποσά
που διαθέτετε. Για έργα αναδασώσεως σε όλη τη Χώρα, είχαμε διαθέσει
2,9 δισεκατομμύρια το 1992, το 1993, 2,99 δισεκατομμύρια και το 1995,
τρία χρόνια μετά, διαθέτετε μόνο 2,5 δισ., παρά τις πρόσφατες
πυρκαγιές που δημιούργησαν αυτά τα τεράστια προβλήματα. Για τις
αναδασώσεις, ειδικά στην Αττική, ποιες είναι οι εκτάσεις που
αναδασώθηκαν; Εμείς, το 1992, είχαμε αναδασώσει έξι χιλιάδες
εβδομήντα στρέμματα, το 1993 έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα στρέμματα
και έρχεσθε εσείς το 1995 και πέφτετε στο 1/3 των εκτάσεων, που εμείς
αναδασώναμε. Δηλαδή, το 1995, πήγατε στα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα
επτά στρέμματα, και το 1996, στα δύο χιλιάδες εκατό στρέμματα, σαν να
μην είχε ανάγκη η Αττική από αναδασώσεις.
Ασχοληθήκατε με μερικά επιφανειακά έργα, με κάτι δασοπλέγματα και δεν
ξέρω τι άλλο και σταματήσατε κάθε προσπάθεια αναδασώσεως στην
πολύπαθη περιοχή της Αττικής, η οποία έχει υποστεί αυτά τα δεινά, και
αν θέλετε οδηγεί και σε υποβάθμιση του ευρύτερου φυσικού
περιβάλλοντος.
Η Νέα Δημοκρατία δίνει ιδιαίτερη σημασία στο μείζον θέμα της
προστασίας των δασών, ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιμη περίοδο της έναρξης
της αντιπυρικής προστασίας. Θεωρεί ότι δεν έχει γίνει τίποτα
ουσιαστικό στην διάρκεια της τελευταίας τριετίας, και όχι μόνο επί
των ημερών σας. Θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να παρατηρείται αυτό το
αλλαλούμ την ώρα της κρίσης, την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς. Δεν
συμμερίζεται τις δικαιολογίες για την ολιγωρία και την πολιτική σας
ανακολουθία να μη τηρείτε τα συμπεράσματα του ομοφώνου πορίσματος της
Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, δηλαδή να μη στελεχώνετε τις
υπηρεσίες, να μη παίρνετε πρόσθετο προσωπικό, να μην εφοδιάζετε με τα
κατάλληλα μέσα τις υπηρεσίες, να μη προχωρείτε σε θεσμούς που είχε
καθορίσει η Διακομματική Επιτροπή ομόφωνα και με τη δική σας γνώμη
και κρούει για μια ακόμη φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Και λέγει ότι
έστω και τώρα, έστω και στο και πέντε, είναι ανάγκη να
ενεργοποιηθείτε, να ξεκινήσετε την εκπαίδευση του προσωπικού με την
άμεση πρόσληψη των εποχικών και ιδιαίτερα στις περιοχές πρώτης
επικινδυνότητος και να επιλύσετε και το μείζον πρόβλημα του
συντονισμού με την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων
φορέων που σας είπα ως ελάχιστες προϋποθέσεις της δράσης της
Πολιτείας στο και πέντε, όπως σας ειπα, για να αποφύγουμε τις

τραγικές συνέπειες που παρατηρήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, επί της
δικής σας Κυβέρνησης, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και γενικότερα στη
Χώρα.
Νομίζω, ότι η πολιτική σας για τα δάση αποδεικνύει δυστυχώς τη χαμηλή
προτεραιότητα στην κυβερνητική πολιτική και τη δράση, που αποδίδει η
Κυβέρνηση στον τομέα των δασών και της δασοπυρόσβεσης.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που η Νέα
Δημοκρατία καταθέτει μία επερώτηση που απευθύνεται στον κύριο Υπουργό
Γεωργίας, ο κύριος Υπουργός Γεωργίας τη βλέπει με δυσπιστία αρχικά.
Λέει "πάλι το ίδιο βιολί. Καταθέσατε μια επερώτηση να ξαναφέρετε πάλι
το θέμα".
Είναι χρέος μας, κύριε Υπουργέ, να αναβαθμίζουμε θέματα, τα οποία
εσείς έχετε υποβαθμίσει και να επισημαίνουμε τα λάθη και τις
ολιγωρίες της Κυβέρνησής σας και του δικού σας Υπουργείου στην
αντιμετώπιση αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων.
Αυτό κάναμε και με την επερώτηση για τα δασικά προβλήματα και τη
δασοπροστασία. Επισημάναμε τα λάθη και τις ολιγωρίες σας. Είναι
θετικό ότι παραδεχθήκατε τα περισσότερα από αυτά που σας
επισημαίνουμε στην επερώτηση. Σε κάποια άλλα, αποφύγατε να
απαντήσετε. Βέβαια, αλλάξατε λίγο τη σειρά των προτεραιοτήτων μας,
αναβαθμίζοντας και δίνοντας προτεραιότητα -ενώ δεν το είχαμε κάνει
εμείς στην επερώτηση- στο θέμα των αεροσκαφών. Εσείς ο ίδιος το
προτάξατε και ξεκινήσατε την αναφορά σας με το μείζον αυτό πρόβλημα.
Εμείς δε σας είπαμε ποιος έχει δίκιο στο μείζον αυτό ζήτημα. Εμείς
σας είπαμε ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη, ότι εκκρεμεί πλέον στα
δικαστήρια η υπόθεση της προμήθειας με απευθείας ανάθεση των τεσσάρων
πυροσβεστικών αεροσκαφών. Σας επισημάναμε τον κίνδυνο να κληθεί το
Ελληνικό Δημόσιο να πληρώσει αποζημίωση, εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι
οι αληθείς κύριοι αυτοί, οι οποίοι εισέπραξαν το τίμημα και σας
επισημάναμε τον κίνδυνο να υπάρξει συντηρητική κατάσχεση των
αεροσκαφών αυτών το καλοκαίρι. Επ' αυτών δε μας είπατε απολύτως
τίποτα.
Δεν κατονομάσατε -και σας κατήγγειλε ο κ. Καρατζαφέρης ως κοινό
συκοφάντη, αν δεν κατονομάσετε- εκείνους οι οποίοι κρύβονται πίσω από
τα συμφέροντα. Εδώ και τώρα, πρέπει να κατονομάσετε ποιοι κρύβονται
πίσω από τα συμφέροντα και να μας απαντήσετε τι λόγο είχαν οι
κυβερνητικές εφημερίδες της Παρασκευής -εγώ ανέφερα δύο, την
"ΑΥΡΙΑΝΗ" και την "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"- οι οποίες με τα δημοσιεύματά τους,
ουσιαστικά αποδίδουν σε σας ευθύνη.
Εμείς, πάντως, αναφερθήκαμε στις πολιτικές ευθύνες. Και δε μένουμε
μόνο στο ποινικό ζήτημα, το οποίο πλέον θα κριθεί στα δικαστήρια,
αλλά προχωρούμε στο μεγάλο θέμα της αρτιότητας και της καταλληλότητας
αυτών των αεροσκαφών.
Ξέρετε πολύ καλά, ότι το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας είχε επιφυλάξεις.
Δεν έκαναν ούτε έλεγχο και πάντως, δεν είχαν τη δυνατότητα συγκρίσεως

με άλλα αεροσκάφη. Αυτό σας επισημαίνουν οι Υπουργοί και ο κ. Κουρής
και ο κ. Αποστολάκης.
Και σας είπαν ότι αν επιτέλους το κάνετε αυτό, τουλάχιστον μη βάζετε
μεσάζοντα. Αυτό σας είπαν τα Υπουργεία. Και δεν πιστεύω ότι
οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα σας δέσμευε να
πάρετε τα ακατάλληλα πυροσβεστικά αεροσκάφη.Διότι αυτό που μας λέτε
είναι παράδοξο. Σας είπε το Υπουργικό Συμβούλιο και άρα να τα πάρετε
όσο-όσο. Σας είπε μήπως και το τίμημα το Υπουργικό Συμβούλιο;
Ξεκινάτε με δεδομένο να τα πάρετε οπωσδήποτε; Πώς θα κάνετε
διαπραγμάτευση για το τίμημα; Αν ισχύουν αυτά, μπορούσατε να
πληρώσετε πολλαπλάσιο τίμημα απ'αυτό που πληρώσατε. Δεν είναι
επίχειρημα αυτό, ότι σας είπε το Υπουργικό Συμβούλιο. Αν
διαφωνούσατε, να μην το κάνετε και να παραιτηθείτε ενδεχομένως, αν
διαφωνούσατε δηλαδή στην απευθείας ανάθεση.
Τώρα τίθεται ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας Δασών σήμερα
δήλωσε ότι του χρόνου θα αγοραστούν πυροσβεστικά αεροσκάφη. Δε μας
είπατε τίποτα. Και αυτά με απευθείας ανάθεση θα γίνουν; Να μας πείτε
πόσα θα πάρετε και γιατί θα τα πάρετε. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας
προφανώς έχει δική σας εντολή. Δεν έχει αρμοδιότητες, κύριε Υπουργέ.
Τα έγγραφα τα οποία υπογράφονται από τον Υφυπουργό Γεωργίας και το
Γενικό Γραμματέα Δασών είναι ελάχιστα. Δεν έχουν αρμοδιότητες, ούτε ο
Υφυπουργός ούτε ο Γενικός Γραμματέας.
Σήμερα, ο Υφυπουργός ο κ.Σωτηρλής -μη το αρνηθείτε- άφησε αιχμές και
είπε μη μας θέτετε ενδοκυβερνητικά ζητήματα σ'αυτή την εκπομπή για να
τα απαντήσουμε δημόσια. Το δήλωσε στο "ΣΚΑΙ". Προφανώς ανέδειξε το
πρόβλημα. Δεν είπε ότι έχουμε αρμονικές σχέσεις και έχω αρμοδιότητες.
Είπε ότι αυτά τα ενδοκυβερνητικά μη μας λέτε να τα πούμε δημόσια. Ο
κ.Σωτηρλής τα είπε σήμερα στο "ΣΚΑΙ".
'Οσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αεροσκαφών, και αυτό
φαίνεται από τα δημοσιεύματα, υπάρχει και ένα θέμα πλαστογραφίας.
Εσείς λέτε, ότι πράγματι υπήρχαν γραμμένα στα νηολόγια τα στοιχεία
που αφορούν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Απεδείχθη όμως, στην πορεία,
ότι το έγγραφο το οποίο κατετέθη από έναν εκ των μεσαζόντων -σας είπε
το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας "μην βάζετε μεσάζοντες", πήρατε όμως
μεσάζοντες εσείς, που διαφυλάσσετε το κύρος αυτής της σύμβασης και τα
συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου- είναι πλαστό και η αστυνομικός η
οποία είχε υπογράψει λέει πως δεν είναι η υπογραφή της, αυτή. Πάντως,
το ποινικό μέρος θα κριθεί στα δικαστήρια. Η αστυνομικός λέει "πώς θα
υπογράψω τη γνησιότητα των εγγράφων, όταν αυτό το κείμενο δεν ήταν
καν μεταφρασμένο". Αυτά είναι γραμμένα στην "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ "της
Παρασκευής, κύριε Υπουργέ. Να τα δείτε και να μην εκτοξεύετε
συκοφαντίες κατά συναδέλφων ή κατά οποιωνδήποτε άλλων.
Αναφερθήκατε στο ιδιοκτησιακό και μας λέτε για πρώτη φορά τώρα κάτι
που η Νέα Δημοκρατία από καιρό έχει εισηγηθεί, την αναθεώρηση του
άρθρου 24 του Συντάγματος. Αυτό δεν το είχατε πει προεκλογικά, ούτε
προχωρήσατε στην αναθεώρηση του Συντάγματος, προ των εκλογών, ώστε
σήμερα να μπορείτε να φέρνετε το συγκεκριμένο νόμο και να ρυθμίσετε
οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Αυτή η πρότασή σας, για αναθεώρηση του
Συντάγματος, ξέρετε τι σημαίνει; 'Οτι οδηγείτε στις ελληνικές
καλένδες το μείζον πρόβλημα της επίλυσης των ιδιοκτησιακών
προβλημάτων. Θα τους πείτε μετά: "Ξέρετε έχουμε πρόβλημα Συντάγματος
-δεν το είχατε πει, επαναλαμβάνω, προεκλογικά- άντε να περιμένουμε
την επόμενη Βουλή, μετά το 2000, αν είμαστε κυβέρνηση, να σας το
λύσουμε, τι να κάνουμε, έχουμε το Σύνταγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα
και δεν φέρνουμε αυτές τις δυο-τρεις σημαντικές διατάξεις".

Σημαντικές είναι, κύριε Υπουργέ, δεν είναι υποδεέστερες οι διαφωνίες
του κυρίου Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γι'αυτό και δεν τα έχετε φέρει, γιατί
είναι σοβαρές. Εάν δεν ήταν σοβαρές οι επιφυλάξεις, θα το είχατε
λύσει σε μία σύσκεψη. Κάνατε πολλές συσκέψεις, κάνατε πολλές
συζητήσεις και δεν έχετε καταλήξει. Εν πάση περιπτώσει, μόλις έρθει
το τελικό κείμενο
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θα σας παραβάλουμε το κείμενο που δώσατε στη δημοσιότητα προεκλογικά
και με βάση το οποίο υφαρπάσατε την ψήφο του Ελληνικού Λαού, να δούμε
ποιες είναι οι διαφορές στις διατυπώσεις, και τι υποσχεθήκατε
προεκλογικά που δεν μπορείτε να το κάνετε μετεκλογικά, επικαλούμενοι
για πρώτη φορά τώρα την αδυναμία επιλύσεως λόγω της ανάγκης
αναθεωρήσεως συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος.
Για το βαμβάκι δεν θα σχολιάσω, δεν είναι της παρούσης. Εμείς
δυστυχώς επαληθευτήκαμε στις προβλέψεις μας για μειωμένη τιμή του
βαμβακιού όταν οι Υπουργοί σας, έλεγαν πέρυσι ότι το βαμβάκι θα έχει
τριακόσιες δέκα δραχμές. Τελικώς είχε διακόσιες είκοσι δραχμές
προκαταβολή, όπως έλεγε και η Νέα Δημοκρατία και διακόσιες εξήντα
πέντε δραχμές τελική τιμή. Αναφέρομαι στην περσινή περίοδο. Φέτος,
διαψευδόμαστε και εμείς, οι οποίοι αποδεχτήκαμε τους ισχυρισμούς σας
ότι θα καταβληθεί και το τελικό μέρος του τιμήματος το μήνα Μάϊο. Δεν
έχουμε δυστυχώς τέτοια εξέλιξη. Τώρα έρχεται ο Υπουργός και λέει ότι
θα πάει το Σεπτέμβριο. Εμείς αισιόδοξα είδαμε το θέμα και
αποδεχθήκαμε τις διαβεβαιώσεις σας. Λοιπόν, φέτος δεν μιλάμε για την
τιμή, διότι υπάρχει καταστροφή. Είναι μία εξαιρετική περίοδος που
λόγω της καταστροφής ανεβαίνει η τιμή.
Φέτος που θα έπαιρναν κάποια λεφτά οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τους
τόκους υπερημερίας, τους παραπέμπετε στο Σεπτέμβριο. Γιατί δεν δίνετε
με δάνειο το υπόλοιπο μέρος του τιμήματος των εξήντα δραχμών; Και μην
λέτε ότι κινδυνολογούμε, γιατί δυστυχώς βγαίνουμε αληθινοί. Δυστυχώς,
το λέω αυτό. Και σε ορισμένες περιπτώσεις βγαίνουμε περισσότερο
αισιόδοξοι απ'όσο είναι τα πράγματα, όπως φέτος.
Μας είπατε για το ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής. Εγώ
σας καταλόγισα ευθύνη ότι δεν το έχετε διαβάσει. Υπήρχε μία
δικαιολογία ότι δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Εδώ όμως η ευθύνη σας
σήμερα είναι μεγαλύτερη από τη στιγμή που διαστρεβλώνετε το
περιεχόμενο,ακριβώς γιατί δεν το έχετε διαβάσει. Αρκεστήκατε σε κάτι
που σας είπε κάποιος σύμβουλός σας και διαστρεβλώνετε την αλήθεια.
Μας λέτε "το Δασικό Σώμα δεν το κάνω γιατί θα λειτουργεί έξι μήνες".
Πού το είδατε γραμμένο αυτό; Το Δασικό Σώμα θα λειτουργεί ολόκληρο το
χρόνο και θα φυλάει τα δάση επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Τι μας λέτε
έξι μήνες;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μελετήστε το πόρισμα, κύριε Υπουργέ, το έχει
υπογράψει και το Κόμμα σας και μην έρχεστε τώρα μετά από τόσο καιρό
να μας λέτε "διαφωνούμε στο ΔΑΣΟ". Είχατε συμφωνήσει στη Βουλή και το
είχατε αποδεχθεί. Και πρώτη φορά μας λέτε ότι διαφωνείτε με το
ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής, για να βρείτε μία
πρόφαση να μην προχωρήσετε στην υλοποίηση του πορίσματος αυτού. Πρώτη
φορά μας το λέτε ότι διαφωνείτε. Δεν το έχετε ξαναπεί. Μας λέτε "δεν
μπορώ να φτιάξω τον Κανονισμό Δασοπροστασίας γιατί δεν μπορώ να
προσλάβω προσωπικό ή δεν ξέρω τι". Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο;
Το να ορίσετε καθήκοντα έχει σχέση με το πόσο προσωπικό υπηρετεί;
Ορίστε τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δασικών υπαλλήλων με
βάση τους υπηρετούντες. Γιατί δεν τα ορίζετε;

'Εχετε καμία δέσμευση να κάνετε σχέδια αντιπυρικής προστασίας κατά
νομούς και δασαρχεία, να ξέρει ο καθένας τι του γίνεται και πού θα
πάει και πού θα βρεί υδατοδεξαμενές, τους δρόμους και τα συγκεκριμένα
σημεία;
Για τη σύγχυση αρμοδιοτήτων δεν μας είπατε απολύτως τίποτα. Μας
είπατε ότι υπάρχει ένα όργανο υπό τον Υπουργό Εσωτερικών, το οποίο
έχει την πολιτική ευθύνη -μας το είπατε αόριστα- και ότι υπάρχει και
το Υπουργείο Γεωργίας που κάνει τον συντονισμό της πυρόσβεσης. Δεν
είναι έτσι τα πράγματα. Το έγγραφό του Υφυπουργού Εσωτερικών, με
ημερομηνία 8 Μαϊου, στο οποίο αναφέρθηκα και δεν απαντήσατε,λέει
συγκεκριμένα "Επίσης έχει αρμοδιότητα για τον συντονισμό των
ενεργειών του Δημοσίου και του ιδιωτικού δυναμικού και την εξασφάλιση
της απαραίτητης ετοιμότητας της Χώρας για την αντιμετώπιση των
καταστροφών αυτών".
Συνεπώς, οι άλλοι αρμόδιοι φορείς -τους αναφέρει- όπως η Γενική
Γραμματεία Δασών που καταργείται με ανακοίνωση και δέσμευση του
Πρωθυπουργού και του κ. Ρωμαίου -δεν απαντήσατε σ' αυτό- εξακολουθούν
να λειτουργούν ως έχουν σε συνεργασία πάντοτε με τη Γενικη Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας που έχει το συντονιστικό ρόλο.
Είσθε Υπουργός Γεωργίας, και δεν ξέρετε ποιος συντονίζει τις
ενέργειες. Η σύγχυση επιτάθηκε με αυτά που μας είπατε σήμερα. Δεν μας
ξεκαθαρίσατε τι κάνει ο καθένας. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που είπαν
οι άλλοι ομιλητές, ότι υπάρχουν εμπλεκόμενοι φορείς. Καλώς υπάρχουν
εμπλεκόμενοι φορείς. Εγώ σας ανέφερα μόνο την ανάγκη συντονισμού από
έναν φορέα.
Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάρχει και το
Πυροσβεστικό Σώμα, που θα αναλάβει, και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,
σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις.
Κατηγορήσατε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί προσέλαβε προσωπικό. Εσείς δεν
πήρατε κανένα. Δεν δικαιούσθε να μας κατηγορείτε. Και μετατάξαμε
προσωπικό για να κάνουμε οικονομία. Εμείς δεν θέλαμε να προσλάβουμε,
εμείς θέλαμε να στελεχώσουμε τη δασική υπηρεσία με το κατάλληλο και
αναγκαίο προσωπικό. Μας κατηγορήσατε γιατί μετατάξαμε από μία
συγκεκριμένη υπηρεσία, τη ΜΟΜΑ, στη δασική υπηρεσία και δώσαμε
δυνατότητα στελέχωσης σε αυτές τις υπηρεσίες; Εσείς τι κάνατε; 'Οπως
είπε ο κ. Σταύρου, ούτε μία καρφίτσα δεν αγοράσατε, ούτε έναν δασικό
δεν προσλάβατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και τα τμήματα δασοπροστασίας, κύριε Υπουργέ, δεν λειτουργούν, πέρα
από τα δασοφυλάκια, που και αυτά δεν λειτουργούν. Δεν είσθε άμοιρος
ευθυνών, αν δεν συνεδριάζουν τα υπηρεσιακά συμβούλια τέσσερις φορές.
Εσείς είσθε ο Υπουργός, εσείς έχετε την πολιτική ευθύνη . Δεν
δικαιολογείται να μας λέτε, ότι εβδομήντα δασαρχεία και διευθύνσεις
δασών δεν έχουν δασάρχες, γιατί δεν συνεδρίασαν τα υπηρεσιακά
συμβούλια. Ποιος έχει την ευθύνη;
Για το επίδομα που είπατε, το περικόψατε. Δεν είναι αληθές, ότι δεν
το περικόψατε. Το περικόψατε, έχετε παλινωδίες. Τους τάξατε κάποιο
ποσό, το μειώσατε μετά, έκαναν απεργία.Κάπου το συμφωνήσατε, ξανά το
περικόψατε, μετά επιβάλατε φορολογία και οι δασικοί είναι στα πρόθυρα
απεργιακών κινητοποιήσεων, τώρα που αρχίζει η αντιπυρική περίοδος.
Βέβαια, ορισμένα θέματα που θίξαμε στην επερώτηση, δεν τα σχολιάσατε
καθόλου, όπως για τη δασική εκπαίδευση, που δεν μας είπατε τίποτε. Αν
είσθε ικανοποιημένοι από το επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

προσωπικού, μην το σχολιάζετε. 'Οπως δεν μας είπατε τίποτε για το
έκτακτο προσωπικό. Σήμερα, σας είπα και πάλι, ο Γενικός Γραμματέας
Δασών δήλωσε ότι δεν προσλήφθηκε και ότι θα προσληφθεί κατά
προτεραιότητα στις πρώτης επικινδυνότητας περιοχές. Αλλά εγώ θα σας
προσθέσω, ότι ανεξαρτήτως αν έχει προσληφθεί ή όχι -και αν θα
προσληφθεί τις επόμενες μέρες θα μας πείτε τώρα, για να μας
καθησυχάσετε- δεν έχει εκπαιδευθεί και δεν έχει επιμορφωθεί το
προσωπικό αυτό. Είναι ανεπαρκές,ανειδίκευτο και άσχετο προσωπικό αυτό
που έχετε προσλάβει.
Και για τον τομέα δημοσίων επενδύσεων δεν μας είπατε κάτι πειστικό.
Μειώνετε τα κονδύλια από τις δημόσιες επενδύσεις για τα έργα. 'Οπως
επίσης, δεν προχωρείτε τις
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αναδασώσεις. Δεν μας είπατε τίποτε απολύτως, ούτε για κάποιο έργο
αντιπλημμυρικό ή προστασίας στην υπόλοιπη Χώρα, ούτε για την Αττική
ούτε για αλλού.
Η Νέα Δημοκρατία κρούει για μία ακόμη φορά τον κώδωνα του κινδύνου.
Βλέπει ότι η Κυβέρνηση δεν αποδίδει τη δέουσα σημασία και
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της δασοπροστασίας
και ανησυχεί για το φετινό καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ τη δική σας πολιτική ηγεσία
ανεπαρκέστατη, για να αντιμετωπίσει την πύρινη λαίλαπα, που έρχεται
πολύ γρήγορα.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

