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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΛΑΪΚΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΧΩΡΙ 
ΣΕΛΕΙΩΜΟ ΑΠΟ ΜΕΡΟ ΣΗ ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΕΤΗ 

Μερικοί από τθν αντιπολίτευςθ τρζχουν με ταχφτθτα ςτον 

κατιφορο του λαϊκιςμοφ, τθσ λάςπθσ και τθσ παραπλθροφόρθςθσ και 

μάλιςτα χωρίσ φρζνα. Σελευταίο τουσ μεγάλο «επίτευγμα» θ 

«ςπουδαία» αποκάλυψθ, ότι φταίει ο ταμοφλθσ, που δεν ιτανε ο 

Διμοσ μασ μζςα ςε αυτοφσ, που πιραν χρθματοδότθςθ για τθν 

προςταςία των δαςϊν. (Οι πιο «προχωρθμζνοι» είπαν, πωσ φταίει ο 

ταμοφλθσ γιατί δεν πρόλαβε τθ φωτιά…… ςτον Διμο Λουτρακίου. Από 

κει ξεκίνθςε θ φωτιά, που ζκαψε τα Γεράνεια).  

Επειδι, τουλάχιςτον, ανάγνωςθ και γραφι γνωρίηουν, δεν μπορεί 

να μθν είδαν ι να μθν κατάλαβαν, ότι θ απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ, για τθν χρθματοδότθςθ των Διμων 

δεν ςτθρίχκθκε ςε αιτιματα των Διμων, αλλά ςτθν κείμενθ νομοκεςία 

και ςτθν ειςιγθςθ του Αρχθγείου του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. 

 Και αυτό φαίνεται περίτρανα από το ζγγραφο (Αρ. Πρωτ. 

3771/10-5-2021/Γ.Γ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ), που λζει ότι ο Γενικόσ 

Γραμματζασ λαβϊν υπόψθ του τα παρακάτω: και ςε αυτά πουκενά δε 

φαίνεται αίτθμα Διμου. Άρα οι Διμοι αυτοί χρθματοδοτικθκαν επειδι 

ζτςι ζκρινε θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ και όχι από το 

ενδιαφζρον του αντίςτοιχου Δθμάρχου. Και τα είδαν και τα διάβαςαν 

και τα κατάλαβαν. Φαίνεται όμωσ, ότι κεωροφν τουσ πολίτεσ χαηοφσ και 

πωσ δεν πρόκειται να καταλάβουν τθν παραπλάνθςθ, που προςπακοφν 

να τουσ περάςουν. 



Ακόμα μεγαλφτερθ απόδειξθ αποτελεί θ χαρακτθριςτικι διλωςθ 

του Τφυπουργοφ Πολιτικισ Προςταςίασ κ. Νικολάου Χαρδαλιά : «Μζςα 

από τα μοντζλα προςομοίωςθσ τα οποία "τρζξαμε” και πάντα ςφμφωνα 

με τισ υποδείξεισ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, των επιτελϊν και των 

αξιωματικϊν μασ, προζκυψαν περιοχζσ ςτθν Αττικι όπου, μια ςειρά 

από ςυνκικεσ και ςυγκυρίεσ, κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν 

ακραίεσ επικίνδυνεσ καταςτάςεισ».  

Από τα παραπάνω προκφπτει ςαφζςτατα πωσ θ επιλογι των 

περιοχϊν ζγινε εριμθν των Διμων και χωρίσ καν να ερωτθκοφν, εάν 

ζχουν περιοχζσ, που τισ κεωροφν επικίνδυνεσ για πυρκαγιά.  Αυτοί που 

κεωροφνται και μορφωμζνοι δεν το κατάλαβαν αυτό; Και τι είναι πιο 

επικίνδυνο για τον τόπο, να μθν καταλαβαίνουν τι διαβάηουν ι να το 

διαςτρεβλϊνουν επίτθδεσ για να διαβάλουν με ψζματα τον πολιτικό 

τουσ αντίπαλο; Δυςτυχϊσ για τον τόπο αυτοί είναι οι κφριοι τθσ 

αντιπολίτευςθσ. Όχι να προςπακοφν για να βοθκιςουν τον τόπο και για 

το πωσ κα γίνουν καλφτεροι από τθν Διοίκθςθ, αλλά πωσ κα λαϊκίςουν, 

κα παραπλθροφοριςουν, κα διαβάλουν, κα λαςπολογιςουν τθν 

Διοίκθςθ και πωσ κα τθσ βάλουν εμπόδια, ακόμα και καταψθφίηοντασ 

απόφαςθ για να πάρει επιχοριγθςθ ο Διμοσ. Σελικά βζβαια δεν τουσ 

βγικε, διότι ο Διμοσ τθν πιρε τθν επιχοριγθςθ (4.274.000 ευρϊ). 
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