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Χατζηγγενέ Ιρφάν: Η ΠΑΜΘ είναι αρμόδια για τον καθαρισμό των πρανών και την διατήρηση του οδοστρώματος σε καλή κατάσταση, αλλά 
για άλλη μία φορά απουσιάζει

Αντιπολίτευση μέσω του … 
εθελοντισμού

Καυτηριασμός του περιφερειακού συμβούλου της αντιπολί-
τευσης Χατζηγγενέ Ιρφάν προς την διοίκηση του Χ. Μέτιου 
γιατί οι κάτοικοι καθάρισαν τα πρανή του δρόμου Ξάνθης Με-
λυβίων προκυμένου να αποφευχθούν τα ατυχήματα.

Ο κ. Χατζηγγενέ τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι είναι υπο-
χρέωση της Περιφέρεια να καθαρίζει την πθκνή βλάστηση στις 
άκρες του δρόμου.

Την κατάσταση στα χέρια τους απο-
φάσισαν να πάρουν οι κάτοικοι των 
Μελιβίων Ξάνθης, οι οποίοι καθά-
ρισαν μόνοι τους και με ίδια μέσα 
την πυκνή βλάστηση που εμποδίζει 
την ορατότητα και την κυκλοφορία 
στον επαρχιακό δρόμο Ξάνθης – 
Μελιβίων.

Για την πρωτοβουλία τους αυτή, 
τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, 
όμως δεν πρέπει να επαναπαυτού-
με σε αυτό. Οι κάτοικοι κινητο-
ποιήθηκαν επειδή δεν μπορούν να 
προσεγγίσουν πλέον με ασφάλεια 
το χωριό τους (λίγες ημέρες νωρί-

ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟΥ «ΣΤΡΑΒΟΥ ΤΟ ΔΙΚΙΟ» - ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΧΑΤΖΗΓΓΕΝΕ

Κακά τα ψέμματα η αντιπεριφέρεια έπρεπε να είχε οργανώσει 
συνεργεία αν δεν προλαβαίνει η αρμόδια υπηρεσία λόγω έλλειψης 
προσωπικού να καθαρίσει την βλάστηση στις άκρες του δρόμου, 
άσχετα αν ο κ. Χατζηγγενέ το κάνει για αντιπολιτευτικούς λόγους.
Με λίγα λόγια, καλύτερα να ασκεί αντιπολίτευση ο Χατζηγγενέ, 
παρά να θρηνήσουμε θύματα λόγω της πυκνής βλάστησης.

τερα είχε γίνει και τροχαίο ατύχημα), 
αλλά η οικειοθελής προσπάθεια δεν 
πρέπει να καλύπτει τις αμέλειες και 
τις αστοχίες της Διοίκησης της Περι-
φέρειας ΑΜΘ.

Η ΠΑΜΘ είναι αρμόδια για τον καθα-
ρισμό των πρανών και την διατήρηση 
του οδοστρώματος σε καλή κατάστα-
ση, αλλά για άλλη μία φορά απουσι-
άζει. Μόνο που, αυτή η απουσία εί-
ναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των 
ανθρώπων που κινδυνεύουν πλέον οι 
ζωές τους και πρέπει επιτέλους η Τε-
χνικής Υπηρεσία της ΠΕ Ξάνθης να 
αναλάβει τις ευθύνες της και να πρά-
ξει το καθήκον της!
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Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο

Θέμα:  «Εναέρια μέσα πυρόσβεσης»

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Η ενοικίαση των προαναφερθέντων πτητικών μέσων από την NSPA ολοκληρώθηκε;
Πόσα πτητικά μέσα αναμένονται και πότε προβλέπεται να έλθουν στη Χώρα μας; Σε ποια τιμή ενοικιάστηκαν;

2.Υπάρχει πρόθεση διεξαγωγής διαγωνισμού για την αγορά των τριάντα έξι (36) αεροσκαφών τύπου Air Tractor δεδομένου ότι υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο κατασκευαστές μονοκινητήριων πυροσβεστικών στις ΗΠΑ:

Θα υπάρχει πρόβλεψη ελληνικής συμπαραγωγής, π.χ. στην ΕΑΒ στον προαναφερθέντα διαγωνισμό;


