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Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχτηκε η πρώτη μέρα του κυνηγιού για τέσσερις φίλους.

Από τους τέσσερις κυνηγούς που βρίσκονταν στο Λια Φιλιατών ο ένας είναι νεκρός και οι
υπόλοιποι τρεις έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, ο 56χρονος βλήθηκε από σκάγια κυνηγετικού όπλου των
υπολοίπων κυνηγών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα και να πέσει σε χαράδρα,
ύψους δέκα μέτρων.

Δυστυχώς είναι το δεύτερο περιστατικό και μάλιστα θανατηφόρο που συνέβη μέσα σε λίγες
μόνο μέρες από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και αποδεικνύει ότι τα μέτρα
προστασίας που παίρνουν οι κυνηγοί δεν επαρκούν.

Σε αυτό ευθύνη βέβαια έχουν και οι κυνηγετικές οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται για το αν
ενημερώνουν ως πρέπει και όχι μόνο τυπικά τα μέλη τους, αλλά φυσικά και οι ίδιοι οι
κυνηγοί.

Αν έτρεχε έτσι όλο το ΕΣΠΑ...

Νέα ασθενοφόρα και κινητές μονάδες θέλει να προμηθευτεί το ΕΚΑΒ μέσω του ΕΣΠΑ
προκειμένου να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του σε όλη την Ελλάδα.
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Συνολικά ο στόλος του ΕΚΑΒ είναι παλιός και τα ασθενοφόρα μπαινοβγαίνουν στο
συνεργείο, αφού ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 167 νέων και οι 19 κινητών μονάδων
με προϋπολογισμό 13.590.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ, έχει προκηρυχτεί εδώ και δύο περίπου
χρόνια και ακόμα δεν έχει καταλήξει.

Πρόκειται για πιστώσεις από τα ΠΕΠ με το διαγωνισμό να είναι ενιαίος από τα κεντρικά
του ΕΚΑΒ. Για την Ήπειρο έχουν διατεθεί από το ΠΕΠ 770.000 ευρώ για να αποκτηθούν 11
νέα ασθενοφόρα που θα αντικαταστήσουν τα πολύ παλιά.

Αν χρειάζονταν για όλα τα έργα το ΕΣΠΑ δύο και χρόνια για να ολοκληρωθούν τότε
καταλαβαίνετε πόσα χρήματα χάθηκαν στα προηγούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
πόσα χάνονται και τώρα.

Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Περιφέρειες

Ευτυχώς όμως που για το ΕΣΠΑ υπάρχουν και τα ΠΕΠ που τα διαχειρίζονται οι Περιφέρειες
τώρα και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για ένα εξάμηνο το 2010.

Και όπως φαίνεται από τα στοιχεία τα ΠΕΠ πάνε πολύ καλύτερο από το κεντρικό ΕΣΠΑ.

Δίκιο έχει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, που για να μην ξεχνιόμαστε πάει πολύ καλά στη
διαχείριση του ΠΕΠ, όταν λέει ότι Οι αιρετές περιφέρειες έχουν δουλέψει αρκετά, έχουν
κάνει αυτό που δεν έχει κάνει δυστυχώς το κεντρικό κράτος με τα τομεακά προγράμματα
και είναι αυτές ουσιαστικά που σώσανε την παρτίδα σε ότι αφορά τις απορροφήσεις των
Κοινοτικών κονδυλίων.
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