
Μέρα με την ημέρα έρχονται στο φως
στοιχεία για έργα που, αν είχαν πά-

ρει τον δρόμο της υλοποίησης, η βιβλι-
κή καταστροφή που χτύπησε την περιο-
χή της Μάνδρας θα ήταν μικρότερη,
κυρίως σε απώλειες ανθρώπινων ζωών
αλλά και σπιτιών και καταστημάτων. 
Κάντε το έργο πριν θυσιασθεί 
η Μάνδρα...
Ένα από τα στοιχεία αυτά ήταν η συ -
γκλονιστική αποκάλυψη της δημάρχου
της Μάνδρας Ιωάννας Κριεκούκη, η οποία
δήλωσε ότι υπήρχε εγκεκριμένη μελέ-
τη για αντιπλημμυρικό έργο που θα εξέ-
τρεπε τα κρίσιμα ρέματα, οπότε θα είχαν
αποτραπεί σε μεγάλο βαθμό οι κατα-

στροφές. Είπε συγκεκριμένα, μιλώντας
την Πέμπτη στον ραδιοφωνικό σταθμό
Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Γ. Χου-
δαλάκη: «Τα τελευταία δύο χρόνια κάη-
καν όλα τα Δερβενοχώρια, και αυτό ει-
σπράττουμε τώρα. Υπάρχει μελέτη 10
εκατ. για έργο, η οποία είναι έτοιμη, ε -
γκεκριμένη και κατατεθειμένη, για να
γίνει αντιπλημμυρικό έργο, να εκτρα-
πεί το ρέμα της Αγ. Αικατερίνης και
το ρέμα Σούρες και να λύσει τα προ-
βλήματα της Μάνδρας. Πότε θα γίνει
αυτό το έργο; Πόσοι πρέπει να πνι-
γούμε ακόμη και να καταστραφούμε
για να φτάσουμε στην εκτέλεση του

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Η
«κόλαση του Δάντη» αποκαλύφθη-
κε την περασμένη Τετάρτη τα ξημε-
ρώματα στη Δυτική Αττική, όπου ολό-

κληρες περιοχές βυθίστηκαν στα λασπόνερα,
περιουσίες χάθηκαν, σπίτια γκρεμίστηκαν
και 16 άνθρωποι πλήρωσαν με τη ζωή
τους το καθεστώς της μόνιμης κρατικής
αδιαφορίας, την απίστευτη γραφειοκρα-
τία και τις χτυπητές αδυναμίες ενός κρά-
τους που –κυριολεκτικά– εδώ και χρόνια
δεν υπάρχει…
Περιοχές με έντονη βιομηχανική δρα-

στηριότητα και με μεγάλο δείκτη επιχει-
ρηματικότητας, όπως η Μάνδρα και η Νέα
Πέραμος, για λίγες ώρες σβήστηκαν από
τον χάρτη, πνιγμένες κάτω από τα λα-
σπόνερα των χειμάρρων, που τις μετέ-
τρεψαν σε… βάλτους! Λίγα χιλιόμετρα
από το κέντρο της Αθήνας, 16 άτομα βρή-
καν τραγικό θάνατο μέσα στα σπίτια τους,
τα ΙΧ τους ή τις… νταλίκες που οδηγού-
σαν, καθώς ο κεντρικός δρόμος που συν-
δέει την Αθήνα με τη Θήβα είχε μετατρα-
πεί σε ορμητικό χείμαρρο, που σάρωνε
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Η λέξη «Ευρώπη» δίνει αφορμές για
πολλές συγχύσεις. Κι αυτό διότι πολ-
λοί είναι εκείνοι που δεν έχουν κατα-
λάβει ότι η σημερινή μορφή αυτού του
γεωγραφικού χώρου δεν έχει καμία
σχέση με την Ευρώπη που γνωρίζα-
με κάποτε και κυρίως με τις ηθικές –
πολιτικές αξίες που άλλοτε αντιπρο-

σώπευε. «Η ευτυχία είναι μια ιδέα καινούργια στην
Ευρώπη», έλεγε ο Saint-Just. Σήμερα, η καινούργια
ιδέα στην Ευρώπη είναι ο «διεθνισμός της δυστυ-
χίας», η φτωχοποίηση των λαών. Όταν κατά τη δε-
καετία του 1930 ο κόσμος έβλεπε με ανησυχία την
άνοδο του φασισμού και του ναζισμού, με τον Μου-
σολίνι να εμφανίζει συμπτώματα πραγματικής «επι-
δειξιομανούς υστερίας» (όπως έλεγε ο Λ. Σαλβατο-
ρέλι) και τον Χίτλερ να κραυγάζει: «Οι καπιταλιστές
έχουν το δικαίωμα να προστάζουν», δεν μπορούσε

ÃñÜöåé ï
ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ

Η Ευρώπη…
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Χωρίς σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κομματικά ΜΜΕ του!
Ρευστοποίηση περιουσίας εν αναμονή του νέου ΕΔΟΕΑΠ

Ή ταν ή επί τας για τις άδειες

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

στην επισκεψη Ερντογαν 
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Αναγκαία η εθνική συναίνεση

Εκείνο το τανκς που τη δραματική
νύχτα της 17ης Νοεμβρίου του 1973

γκρέμισε την πόρτα του Πολυτεχνείου
άνοιξε τον δρόμο για τη Μεταπολίτευ-
ση και οδήγησε σε μια νέα εποχή, γε-
μάτη ελπίδες, αρκετές από τις οποίες
έγιναν πραγματικότητα. Δυστυχώς,
όμως, εκείνη η νέα εποχή κατέληξε στα
δεσμά των Μνημονίων, στη φτωχο-

ποίηση του ελληνικού λαού και στη με-
τατροπή της χώρας μας σε «ζητιάνο»
όλου του πλανήτη – εικόνα ντροπής
για την Ιστορία τούτης της γης, της πο-
τισμένης με δάκρυα και πόνο αβάστα-
χτο... Η τραγική νύχτα της περασμένης
Τετάρτης, που έγινε πρώτο θέμα στον

κόσμο όλο, με τη θεομηνία λίγα βήμα-
τα μακριά από την Αθήνα, την Ακρό-
πολη, να κοστίζει 16 νεκρούς και να
μετατρέπει τους κόπους μιας ολόκλη-
ρης ζωής σε συντρίμμια, προκαλώ ντας
ποταμό δακρύων, μπορεί να είναι εκεί-
νο το «τανκς» του Πολυτεχνείου... Ση-

μαδιακή η μέρα που άνοιξαν οι ουρα-
νοί και έγινε της... Αποκάλυψης. Νο-
έμβρης πάλι. Δύο ημέρες πριν από την
επέτειο της εισβολής του τανκς. Τυχαία
η σύμπτωση. Μόνο που δεν την ξε-
περνάς εύκολα. Σε προκαλεί. Σου στρο-
βιλίζει το μυαλό... Λες, μήπως είναι η

ευκαιρία; Η καμπάνα για ένα νέο «Πο-
λυτεχνείο»; Για μια καινούργια αρχή,
σε όλα τα μέτωπα; Μια αρχή που θα
μας κάνει να αφήσουμε πίσω το χθες,
όχι για να ξεχασθεί, αλλά για να χτυ-
πάει τον συναγερμό, να μας λέει: «Πού
πας; Λοξοδρομείς. Γυρίζεις πίσω, στα...
ρέματα, που τα πλήρωσες πολύ ακρι-
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Δεν είναι όμηροί σας 
οι φορολογούμενοι!
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Σύννεφα στις σχέσεις με την Τουρκία

Ένα πρόστιμο 
και μία απαλλαγή

για το Mega
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=Για να κάνει η Ελλάδα μας μια καινούργια αρχή 

Η τραγωδία της Μάνδρας να είναι η τελευταία

=Θα δουλεύουν όλα τα Σαββατοκύριακα
χωρίς πληρωμή!

Ένα Πολυτεχνείο χρειαζόμαστε σήμερα 

Πονάει δόντι, κόβεις κεφάλι...

Ηφυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυνα-
μικού (brain drain) είναι ένα από τα... έρ-

γα των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην Ευρωζώνη. Έδιωξαν, αυτά τα οκτώ
χρόνια της σταύρωσης της χώρας και του ελ-
ληνικού λαού, 427.000 Έλληνες! Και δεν πρό-
κειται για υπολογισμό του καφενείου. Έχει την
υπογραφή και τη σφραγίδα του διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη της Τρά-

πεζας της Ελλάδος, από το 2008 μέχρι το 2013

Ούτε έναν ούτε δύο,
427.000 έδιωξαν από
τη χώρα τα Μνημόνια! 

Τι φοβήθηκε η περιφερειάρχης
Ρένα Δούρου και έτρεξε στην 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

ÄéáâÜóôå óôéò

Η τηλεόραση 
πήγε... ταμείο

ΜΠΛΟΚΟ  Αυτή είναι η συνταγή που εφαρμόζει το κυβερνητικό
επιτελείο στο υπουργείο Οικονομικών. Το παρα-

δέχθηκε και ο υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής Γ. Χουλιαράκης: Υπερφορολογήσαμε τη
μεσαία τάξη για να καλύψουμε τα
ελλείμματα και να δώσουμε κάποια
ψιλά στους φτωχοποιημένους των
Μνημονίων. Αλλά με την πολιτική
της υπερφορολόγησης, του χρό-
νου στους δικαιούχους του... μα-
τωμένου μερίσματος θα έχουν ε -
νταχθεί και κάποιες δεκάδες χιλιάδες
μικρομεσαίοι, θύματα της υπερ-
φορολόγησης. Μάλιστα, ο κ. Χου-
λιαράκης, μιλώντας στην Επιτροπή
Οικονομικών, επανέλαβε ωμά ότι «η δημοσιονομική
προσαρμογή έχει κόστος, γιατί σε υποχρεώνει να αυ-
ξήσεις τους φόρους και να μειώσεις τις δαπάνες»... Μα,
τότε τι χρειάζονται οι πολιτικοί; Παίρνεις έναν λογιστή,
μετράει τι λεφτά έχεις στο Ταμείο και με βάση αυτά πλη-
ρώνεις, και για όσους φτάσουν. Μόνο που ο πολιτικός
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= Κυβέρνηση και τοπική
αυτοδιοίκηση οι μεγάλοι
υπεύθυνοι: Έκλεισαν 
τα μάτια στα αυθαίρετα 
και στο μπάζωμα των 
ρεμάτων για… ψηφαλάκια

óåë. 14

= Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει σταλεί ακόμα η επίσημη 
πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η Φώφη, το φαβορί, παρά
τις έσωθεν τρικλοποδιές

Καθαρά ΠΑΣΟΚική η ψήφος την περασμένη Κυριακή ÓÅË. 16

óåë. 6

- Η παρέα του Βενιζέλου επιχείρησε να ματαιώσει τις σημερινές
εκλογές, αλλά ο Αλιβιζάτος ήταν ανένδοτοςΌχι στην παράταση πέραν του 2010 της παραγραφής των αναδρομικών ελέγχων

Γενική επιστράτευση 
των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ 
διέταξε ο διοικητής του!

Οι 232 Έλληνες 
των «Paradise Papers»

Χαστούκι του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ΑΑΔΕ ÓÅË. 9

Αν δεν δεσμευθεί
για το τι θα πει 
και πού θα πάει

= Λίγες ώρες νωρίτερα, η δήμαρχος της τραγικής Μάνδρας 
είχε δηλώσει ότι υπήρχε εδώ και δύο χρόνια αντιπλημμυρικό

έργο που –το λιγότερο– θα περιόριζε την καταστροφή, 
αλλά παρέμεινε στο συρτάρι της περιφέρειας...

H μελέτη με τα τεύχη δημοπράτησης
του έργου που θα απέτρεπε την κατα-
στροφή, αλλά από το 2014 παραμένει
στο συρτάρι της περιφέρειας

Σήμανε ο συναγερμός: Είναι η ώρα να κινητοποιηθούν όλοι
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Άναψε πράσινο φως
η Αμερική: Επενδύστε
τώρα στην Ελλάδα!

óåë. 14

Ο εμβολιασμός παιδιών
και ενηλίκων σώζει ζωές

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από την εποχική γρίπη
Το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση

των ρευματικών νοσημάτων

Αυτή κι αν είναι παγκόσμιας κλάσης μεταρρύθμιση...
Πουλάμε 500.000 πελάτες της ΔΕΗ
πακέτο με λιγνιτικές μονάδες!
=Πάλι ο κοσμάκης θα είναι το θύμα óåë. 3

Αποστασιοποιούνται ο ένας μετά τον άλλον οι βουλευτές
Δεν τραβάει ο Μητσοτάκης

óåë. 8

=Σχέση κάθε άλλο παρά αγάπης 
μεταξύ Ντόρας και Κυριάκου

Στον δρόμο που χάραξε η Μαρέβα,
Χατζηδάκης και Γεωργιάδης
=Υπέρ των φορολογικών παραδείσων 
οι δύο αντιπρόεδροι της ΝΔ

Έργο των εταίρων μας...
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H Σαρία της Θράκης και
η άγνοια των Αθηνών

Ομαδικές απολύσεις, αλλαγές 
στον νόμο για κήρυξη απεργίας, 
περικοπές στα προνοιακά επιδόματα

Τρία αγκάθια που φρενάρουν
την αξιολόγηση

óåë. 4

1.900.000 συνταξιούχοι
θα πάρουν πίσω 10 ευρώ!

óåë. 15


