
2r[υ) ιΟ

Υα t$ιιΙl
ΠΡοΣ ΤοΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΔΗΜΜΕΛΕΙοΔΙ Ν ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΖωÞò Κωνσταντοποýλου, δικηγüρου Αθηνþν, ΕπικεφαλÞò τηò
Πλεýσηò Ελευθερßαò, τ. ΠροÝδρου τηò ΒουλÞò, ιδρýτριαò τηò
«Δικαιοσýνηò γτα ¼λουò», ΠροÝδρου τηò ΕπιτροπÞò ΑλÞθειαò
Δη μοσßου ΧρÝουò, Αραχþβη ò 1,9 -2Ι,ΑθÞνα
ΔιαμαντÞ ΚαραναστÜση, ηθοποιοý κατ σκηνοθÝτη, Υπεýθυνου
ΣτρατηγικÞò και Επικοινωνßαò τηò Πλεýσηò Ελευθερßαò, συνιδρυτÞ
τηò Δικαιοσýνηò για ¼λουò, ΒατÜτζη 6, ΑθÞνα

Για την διερεýνηση, διαλεýκανση, δßωξη και τιμωρßα:
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των αξιüποινων πρÜξεων και παραλεßψεων κρατικþν,
κυβερνητικþν και αυτοδιοικητικþν προσþπων και
υττηρεσιακþν παραγüντων, απü τιò οποßεò προκλÞθηκε
αιτιωδþò ο θÜνατοò δεκÜδων συνανθρþπων μαò, σε αιτιþδη
συνÜφεια με ττò πυρκαγιÝò σε ΜÜτι-ΡαφÞνα-ΝÝο ΒουτζÜ, τη ΔευτÝρα
23 Ιουλßου 201,Β

των αξιοποßνων πρÜξεων και παραλεßψεων κρατικþν,
κυβερνητικþν και αυτοδιοικητικþν προσþπων και
υτπιρεσιακþν παραγüντων, με σκοπü τη συγκÜλυψη ευθυνþν και
την υπüθαλψη υπαιτßων

Κýριε ΕισαγγελÝα,

Πριν απü 2 ακριβþò εβδομÜδεò Ýχασαν τη ζωÞ τουò δεκÜδεò συμπολßτεò
μαò (περισσüτεροι απü Β0 σýμφωνα με τιò επßσημεò ενημερþσειò), δεκÜδεò
Üλλοι τραυματßσθηκαν βαριÜ, μεταξý των οποßων κÜποιοι δυστυχþò
κατÝληξαν, ενþ παραμÝνει Üγνωστοò ο ακριβÞò αριθμüò αγνοουμÝνων,
μετÜ την πυρκαγιÜ που εκδηλþθηκε στην περιοχÞ Νταοý ΠεντÝληò,
Ν.ΒουτζÜ, ΡαφÞναò και Ματιοý.
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Η πυρκαγιÜ εκδηλþθηκε την 23 Ιουλßου 2018, σε ημÝρα που εßχε εκ τιýν
προτÝρων χαρακτηρτστεß ιδιαιτÝρωò επικßνδυνη για πυρκαγιÜ (βαθμüò
επικινδυνüτηταò 4) και σε þρα (αργÜ το μεστιμÝρι), κατÜ την οποßα οß
περισσüτεροτ κÜτοικοι τηò περιοχÞò βρßσκονταν στα σπßτια τουò Þ
στην παραλßα, ενþ πολλοßÞταν και οι λουüμενοι και επισκÝπτεò τηò
παραθαλÜσσιαò περιοχÞò.

Απü τα δελτßα ειδÞσεων τηò ημÝραò κατ τιò επßσημεò ανακοινþσειò των
κρατικþν υπηρεσιþν και τηò ΚυβÝρνησηò, συμπεριλαμβανομÝνηò τηò
ΓενικÞò Γραμματεßαò ΕνημÝρωσηò, και τηò τοπικÞò αυτοδιοßκησηò, κατÜ το
χρüνο εκδÞλωσηò τηò πυρκαγιÜò και για αρκετÝò þρεò μετÜ, δεν υπÞρξε
καμμßα ενημÝρωση των πολιτþν καιτων κατοßκων τηò περιοχÞò γι-α
τον κßνδυνο που διÝτρεχε η ζωÞ τουò και δεν Ýγινε η παραμικρÞ
οργανωμÝνη ενÝργεια εκκÝνωσηò τηò περιοχÞò και φυγÜδευσηò-
διÜσωσηò των κατοßκων, παραθεριστþν και διερχομÝνων, οýτε απü
πλευρÜò ΚυβÝρνησηò οýτε απü πλευρÜò ΠεριφÝρειαò οýτε απü
πλευρÜò του ΔÞμου.

Δεν υιτÞρξε οýτε Ýγκαιρη οýτε επαρκÞò κινητοποßηση για την
κατÜσβεση τηò πυρκαγιÜ§, αφοý δεν διατÝθηκαν τα απαιτοýμενα
μÝσα:

- ελÜχιστεò επßγειεò δυνÜμειò τηò πυροσβεστικÞò
κινητοπο ιÞ θηκαν πολý αργÜ (π Ü μπ ολλεò ο L μα ρτυ ρ ßεò π ολιτ þν
üτι δεν εßδαν οýτε Ýνα πυροσβεστικü üχημα αιþ πÜλευαν με τLò
φλüγεò), με συνÝπεια η φωτιÜ να διογκωθεß και να 1ιην ελÝγχεται
απü τα πενιχρÜ επφεια μÝσα, αλλÜ και να μην υπÜρχει Ýγκαιρη,
επαρκÞò και οργανωμÝνη επÝμβαση εναερßων μÝσων για την
κατÜσβεσÞ τηò (κατ αγ ρ Üφ ετ α ι δη μο σ ιογ ρ αφ ικÜ η καθυ στ ε ρη μÝνη
κα ι ολιγ üλεπτ η επ ιχε ß ρη οη ελÜχιστ ων - μετ ρη μÝν ων στ α δ Üκτυλα
του ειιüò χεριοý- εναερßων μÝσων, ενþ επ[σηò δημοσιογραφικÜ
καταγρÜφεται üτι τα εναÝρια μÝσα Þr«ν εßτε διατεθειμÝνα σε
Ü)λα μÝρη τηò ΕλλÜδαò, εßτε ακινητοποιημενα λüγω βλÜβηò
εßτε δεν διÝθεταν καýσιμα λüγω προηγοýμενηò επιχεßρησηò kaL
μη ανεφοδιασμοý!),

- ΠαρÜ7ιληλα δεν Ýγινε καμμßα κινητοποßηση εθελοντþν
πολιτικÞò προστασßαò και δασοπυροπροστασßαò και, μÜλιστα,
καταγρÜφεται δημοσιογραφικÜ και απü μαρτυρßεò üτι εθελοντÝò
που επικοινþνησαν με την πυροσβεστικÞ για να συνδρÜμουν
εισÝπραξαν καθησυχαστικÞ και αποθαρρυντικÞ τηò
συνδρο μÞò τουò απüκριση.



Ωò αποτÝλεσμα, μεγÜλοò αριθμüò ανθρþπων εγκλωβßστηκε στην
περιοχÞ, εßτε στα σπßτια του, Ýχονταò πλÞρη Üγνοια για την
πυρκαγιÜ (χαρακτηριστικÝò εßναι οι μαρτυρ[εò ανθρþπων που
παρακολουθοýσαν στην τηλεüραση την κÜλυψη τηò πυρκαγιÜò στην
ΚινÝτα, την ßδια ημÝρα, ανυποψßαστοL για την πýρινη λαλαπα στην
περιοχÞ τουò), εßτε σε Üλλουò χþρουò και δεν αντελτßφθη την
πυρκαγιÜ παρÜ μüνον üταν αυτÞ εßχε Þδη φτÜσει δßπλα του, αφοý

οýθεια ý καθοδß (χαρακτηριστικÝò οL μαρτυρ[εò ανθρþπων που
εγκλωβ[στηκαν στουò στενοýò και αδιÝξοδουò δρüμουò του Ματιοý κατüπιν
εντολÞò των αστυν ο μικþν),

0ι ιστορßεò των επιζþντων εßναι δραματικÝò και οι αφηγÞσειò τουò
ανατριχιαστικÝò. ¶νθρωποι αφÝθηκαν να σþσουν τουò εαυτοýò τουò
αβοÞθητοι, γÝροι καιπαιδιÜ βρÝθηκαν σε κßνδυνο και Ýχασαν τη ζωÞ
τουò, μÝσα στην ΑττικÞ, σε μια περιοχÞ πλησßον üλων των μονÜδων
κατÜσβεσηò-πυρüσβεσηò και πλησßον βÝβαια του κÝντρου τηò
ΑθÞναò, τηò Ýδραò τηò ΠυροσβεστικÞò, τηò Ýδραò των Υπουργεßων
καιτηò ΠεριφÝρειαò.

στον πüλεμο.

ΣυνÝβη Ýνα πραγματικü

Στα θýματα αυτÞò τηò ασýλληπτηò τραγωδßαò συμπεριλαμβÜνονται:

ο ΚÜτοικοι τηò περιοχÞò Þ παραθεριστÝò που κατÜ το χρüνο Ýλευσηò
τηò πυρκαγιÜò βρßσκονταν στα σπßτια τουò, ανυποψßαστοL για τον
κßνδυνο και Ýχασαν τη ζωÞ τουò χωρßò να προλÜβουν να
αντιδρÜσουν, να διαφýγουν και να σωθοýν

ο ΚÜτοικοι τηò περιοχÞò που επιχεßρησαν να διαφýγουν με τα
αυτοκßνητÜτουò και επανακατευθýνθηκαν πßσω προò το ΜÜτι
απü την Αστυνομßα, με αποτÝλεσμα να εγκλωβιστοýν και να
χÜσουν τη ζωÞ τουò

¼σοι προσπÜθησαν να διαφýγουν με τα αυτοκßνητÜ τουò, αποτρÜττηκαν
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. Διερχüμενοι απü τη Μαραθþνοò που κατευθýνθηκαν',
υποχρεωτικÜ απü την αστυνομßα προò το ΜÜτι με αποτÝλεσμα
να κινδυνεýσειη ζωÞ τουò

ο ¶νθρωποι που κατÜφεραν να ξεφýγουν απü τη φωτιÜ
φθÜνονταò στη θÜλασσα, üπου παρÝμειναν αβοÞθητοι επß
þρεò και εßτε κατÝληξαν απü τα τραýματÜ τουò εßτε πνßγηκαν

ο ¶νθρωποι που διασþθηκαν, τραυματισθÝντεò και Ýχονταò
κινδυνεýσει ναχÜσουν τη ζωÞ τουò

Στουò θανÜτουò αυτοýò, στουò βαρεßò τραυματισμοýò και στον
κßνδυνο ζωÞò συντÝλεσε, με τρüπο καθοριστικü, þστε να συνδÝεται
αιτιωδþò με αυτοýò, σειρÜ πρÜξεων κατ παραλεßψεων τηò
ΚυβÝρνησηò, τηò ΠεριφÝρειαò ΑττικÞò, αλλÜ και του ΔÞμου
Μαραθþνα, τηò ηγεσßαò τηò Αστυνομßαò και τηò ΠυροσβεστικÞò,
κατÜ παρÜβαση των υºτηρεσιακþν και θεσμικþν τουò καθηκüντων, με
πλÞρη επßγνωση του κινδýνου απþλειαò ανθρþπινων ζωþν και με
την κυνικÞ αποδοχÞ πραγμÜτωσηò αυτοý του κινδýνου, σε κÜθε δε
περßπτωση μετην κυνικÞ αδιαφορßαγιατην επÝλευση του κινδýνου
αυτοý.

Πρüκειται δηλαδÞ για το Ýγκλημα τηò ανθρωποκτονßαò απü πρüθεση, με
ενδεχüμενο δüλο (Üρθρο 299 παρ.1 Π.Κ.) κατÜ συρροÞ, Ü7ý,ωò κατ σε
κÜθε περßπτωση για το Ýγκλημα τηò ανθρωποκτονßαò απü βαριÜ και
ενσυνεßδητη αμÝλεια (Üρθρο 302 παρ.1) κατÜ συρροÞ. Επßσηò για το
Ýγκλημα τηò Ýκθεσηò (Üρθρο 306 Π.Κ.) κατÜ συρροÞ και μÜλιστα
Ýκθεσηò απü την οποßα ειτÞλθε θÜνατοò Þ βαριÜ βλÜβη τηò υγεßαò,
που τιμωροýνται αμφüτερεò σε βαθμü κακουργÞματοò (Üρθρο 306
παρ.2 Π.Κ. στοιχ. α'και β').

ΠαρÜλληλα διαπρÜχθηκαν σειρÜ Üλλων αδικημÜτων, üπωò το αδßκημα τηò
παρÜβασηò καθÞκοντοò (Üρθρο 259 Π,Κ.), που αφορÜ κατ'εξοχÞν τιò
υποχρεþσειò κυβερνþντων, αυτοδιοικητικþν, επιτελþν και
υºτηρεσιακþν παραγüντων, üπωò αυτÝò προκýπτουν απü τιò κεßμενεò
συνταγματικÝò, υπερνομοθετικÝò, νομοθετικÝò και κανονιστικÝò
διατÜξειò.

Ταυτüχρονα, δυστυχþò, üπωò κατωτÝρω αναλýεται, διαπρÜττεται μÝχρι
σÞμερα μια εξακολουθητικÞ απüπειρα συγκÜλυψηò των
εγκλημÜτων και υπüθαλι|ηò των υπαιτßων, βε τÞ συμμετοχÞ και του
ßδιου του Πρωθυπουργοý και με την παρασιþπηση γεγονüτων, την
παραποßηστι στοιχεßων, την παραπλÜνηση τηò κοινÞò γνþμηò και
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προσκομßσθηκε απü την ΠεριφερειακÞ εýμβουλο Τσοýπρα για να
αποδεßξει την σýγκληση και συνεδρßαση του προβλεπüμενου
οργÜνου συντονισμοý τηò ΠεριφÝρειαò τη ΔευτÝρα 23 /º /20L8-
σýγκληση που οýτε ανακοινþθηκε οýτε προκýπτει ενþ
αμφισβητεßται και απü φερüμενα ωò συμμετÝχοντα πρüσωπα üπωò
ο ΔÞμαρχοò ΡαφÞναò.

Ταγεγονüτα τηò ημÝραò εκεßνηò:

Εßναι πλÝον γνωστü üτι μετÜ την εκδÞλωση τηò πυρκαγιÜò και ενþ
βρισκüταν σε εξÝλιξη και Üλλη μεγÜλη πυρκαγιÜ στην ΚινÝτα, ο
Πρωθυπουργüò αναχþρησε γτα την Βοσνßα, προκειμÝνου να βραβευτεß,
απü κοινοý με τον ομüλογü του Ζüραν Ζαεφ γτα τη συμφωνßα των
Πρεσπþν. Εßναι επßσηòγνωστü üτιπαρÝμεινε στη γεßτοναχþρα και αφüτου
πληροφορÞθηκε για την πυρκαγιÜ στο ΜÜτι, ενþ επιστρÝφονταò στη
χþρα βα§, μετÝβη στο αρχηγεßο τηò ΠυροσβεστικÞò üπου
προÝδρευσε σýσκεψηò αποτελοýμενηò απü τουò συναρμüδιουò
Υπουργοýò, την ΠεριφερειÜρχη ΑττικÞò και την ηγεσßα τηò
ΠυροσβεστικÞò.

Οι επιληφθÝντεò στη σýσκεψη αυτÞ εßναι και οι θεσμικÜ Ýχοντεò,
μαζß και με Üλλουò, την ευθýνη για üσα συνÝβησαν, ευθýνη την οποßα
δεν ανÝλαβαν οýτε εγκαßρωò οýτε προσηκüντωò. Εßναι δε
αναμφισβÞτητα οι Ýχοντεò την ευθýνη απü την πραγματοποßηση τηò
σýσκεψηò και εντεýθεν.

¼πωò εξÜλλου Ýγινε επßσηò γνωστü, κατÜ το χρüνο πραγματοποßησηò
αυτÞò τηò σýσκεψηò, οι συμμετÝχοντεò γνþριζαν Þδη üτι υιτÞρχαν
νεκροß απü τη φωτιÜ, γεγονüò το οποßο απÝκρυψαν, παρασιωπþνταò
εσκεμμÝνα την πραγματικüτητα και δßνονταò την εικüνα üτι
συσκÝπτονται προκειμÝνου να αποτρÝψουν τον κßνδυνο απþλειαò
ανθρþπινων ζωþν, ενþ οι απþλειεò αυτÝò εßχαν Þδη επισυμβεß και
το γνþριζαν. ΑυτÞ η μεθüδευση εßναι ποινικÜ αξιολογÞσιμη, γιατß
προδÞλωò εκπορεýεται απü την επßγνωση τηò ευθýνηò τουò για τιò
απþλειεò σε ανθρþπουò που θα εßχαν διασωθεß εÜν οι υπεýθυνοι
εßχαν πρÜξει το καθÞκον τουò,



,ι(:r",'' \\ 
"', "\,,: .. ,, _ι,",.

, 'Ι::,{ι,,ιß,.*ψ'ι+Φ
ΕξÜΠου, Ýχει επßσηò αποκαλυφθεß μÝσω δημοσιευμÜτων üτι üταν Ýγ,§'','';a -;.::;:,.
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περισυλλογÞ νεκρþν, γεγονüò που αποτελεß κραυγαλÝα απüπειρα
συγκÜλυψηò του εγκλÞματοò που διαπρÜχθηκε αλλÜ και που
υπÜρχει μεγÜλο ενδεχüμενο να συνδÝεται με θανÜτουò ανθρþπων
που θα εßχαν ενδεχομÝνωò διασωθεß, εÜν κατÜ τον κρßσιμο χρüνο δεν
επικρατοýσεη απüφαση μετριασμοý των αρνητικþν συνεπειþν τηò
τραγωδßαò στην κοινÞ γνþμη και δεν ιεραρχεßτο ωò πρþτη
προτεραιüτητα η επτκοινωνιακÞ διαχεßριση, ιrΕ βÜροò του
καθÞκοντοò διÜσωσηò και προστασßαò των ανθρþπων.

Ειδικüτερα:

¼πωò προκýπτει απü πλÞθοò μαρτυριþν, μεγÜλο μÝροò των
ανθρþπων που ξÝφυγαν απü το ολοκαýτωμα αναζÞτησαν
καταφýγτο στη θÜλασσα, üπου πολλοß απü αυτοýò εßτε ανοßχτηκαν
στα βαθιÜ εßτε παρασýρθηκαν μακριÜ απü την ακτÞ, πÜλεψαν με τα
κýματα, αβοÞθητοι επß þρεò, και πολλοß πνßγηκαν Þ κατÝληξαν απü
τατραýματÜτουò. Σýμφωνα με την επßσημη ενημÝρωση που δüθηκε
απü τουò επιληφθÝντεò ιατροδικαστÝò, μεταξý των ανθρþπινων
σωρþν που μεταφÝρθηκαν για ιατροδικαστικÞ διερεýνηση καιΙ,ταυτοποιηση, υΤτηρχαν
πνιγμοý.

ΤερÜστια ερωτηματικÜ προκαλεß το γεγονüò üτι, ενþ Üνθρωποι
Ýπεσαν στη θÜλασσα μαζικÜ Þδη απü το απüγευμα τηò ΔευτÝραò
23/7, για να γλιτþσουν απü τιò φλüγεò, και Þρθαν αντιμÝτωποι με
διαφορετικü πλÝον κßνδυνο ζωÞò, üχι απλþò δεν κινητοποιÞθηκε
μηχανισμüò διÜσωσÞò τουò απü τη θÜλασσα, δηλαδÞ αναζÞτησηò,
ανεýρεσηò και περισυλλογÞò τουò απü την θÜλασσα, αλλÜ, üπωò
αποκαλýφθηκε την ΔευτÝρα 30 Ιουλßου, την κρßσιμη ημÝρα ΔευτÝρα
23 Ιουλßου 201Β, αμÝσωò αφüτου οι αρμüδιεò ΚυβερνητικÝò αρχÝò
ενημερþθηκαν αρμοδßωò για την ανεýρεση των πρþτων νεκρþν
«Þδη πριν νυχτþσει» (μαρτυρßα του επικεφαλÞò των Ο.Υ.Κ.) Ýδωσαν
εντολÞ για ΜΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΚΡΩΝ.

υλοποßησÞò τηò. σε συνδυασμü με την καταγενραμμÝνη
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(Αν.LΠαýλου ΠολλÜκη, Υποδομþν. Μεταφορþν και Δικτýων
ΧρÞστου Σπßρτζη, τηò ΠεριφερειÜργη ΑττικÞò ΡÝναò Δοýρου
και των επικεφαλÞò τηò ΠυροσβεστικÞò.

ΚατÜ το χρüνο εκεßνο,

Η ενημÝρωση για το ΜÜτι μπροστÜ στιò κÜμερεò στιò 23.45 τηò
23/7/?OLB Ýγινε μεταξý Üλλων (αφοý προηγÞθηκε ενημÝρωση για
Üλλα μÝτωπα- ΧανιÜ, ΛουτρÜκι, ΚινÝτα) και εν παρüδω, για «αυτÞ τη
φωτιÜ που κατÝβηκε στον ΒουτζÜ» [Πρωθυπουργüò], üπου «Ýχουμε
τα περισσüτερα προβλÞματα αυτÞ τη στιγμÞ» [Αρχηγüò
ΠυροσβεστικÞò], γιατß εßναι ((κατοικημενεò περιοχÝò»
[ΠρωθυπουργüòΙ, αλλÜ «Ýχουν εκκενωθεß οι κατασκηνþσειò»
[Αρχηγüò ΠυροσβεστικÞò] και ««δεν υπÜρχει ενεργü μÝτωπο»»
[Αρχηγüò Πυ ροσβεστ ικÞ ò], γ τα «πλωτ Ü μÝσ α γ ια ν α μετ αφ ε ρ Θ οýν απ ü
το ΛιμÜνL τηò ΡαφÞναò σε ασφαλÝò σημεßο κÜποια Üτομα», για
«κüσμο που Þταν εγκλωβισμÝνοò σε ειια μικρü λιμανÜκι στο ΜÜτι και
στο Κüκκινο ΛιμανÜκι- τουò μεταφÝραμε απü εκεß.,,» [Υπουργüò
Δημüσιαò ΤÜξηò Ν. Τüσκαò] και για <ικÜποιουò βαριÜ
τραυματLσμÝνουò που Þρθαν με το Πλωτü του Λιμενικοý και τþρα
μαζεýονται οι Üλλοι και τουò φÝρνουν στη ΡαφÞνατ» [Υπουργüò Αν.
Υγεßαò Παýλοò Πο2,J"Üκηò].

ΜετÜ απü την σε ζωντανÞ μετÜδοση αναφορÜ σε βαριÜ τραυματßεò
και διακομιζüμενουò τραυματßεò (αλλÜ üχι σε νεκροýò), το

το ΠανελλÞνιο παρακολουθοýσε σε ζωντανÞ μετÜδοση την



ενδιαφÝρον
ακολοýθησε
ημερþν.

Η ζωντανÞ

του Πρωθυπουργοý στρÜφηκε
μετεωρολογικÞ συζÞτηση για τον

μετÜδοση τηò σýσκεψηò περιÝλαβε ομολογßα του

ΔευτÝραò 23 /º, Πρωθυπουργüò ανακοßνωσε, εν παρüδω,

ΣυνολικÜ, απü την πρþτη στιγμÞ και μÝχρι σÞμερα, προκýπτει üτι Ýγιναν
χειρισμοß παραπληροφüρησηò, συγκÜλυψηò των εγκληματικþν
πρÜξεων και παραλεßψεων, υπüθαλψηò υπαιτßων και
αποπροσανατολισμοý τηò κοινÞò γνþμηò, με την ενεργü συμμετοχÞ
του ßδιου του Πρωθυπουργοý, των συναρμοδßων Υπουργþν και του
Υπουργικοý Συμβουλßου, τηò ΠεριφερειÜρχη ΑττικÞò και με
επιστρÜτευστι τηò ΚρατικÞò ΕΡΤ (που επß þρεò το βρÜδυ τηò
ΔευτÝραò μετÝδιδε την εßδηση «κÜποιων εγκλωβισμÝνων») και τηò
ΚυβερνητικÞò Εφημερßδαò ΑυγÞ (που υιτÞρξε η μüνη εφημερßδα που
κυκλοφüρησε το πρωß τηò Τρßτηò με πρωτοσÝλιδο στο οποßο με
μικρÜ γρÜμματα γινüταν αναφορÜ σε 2 μüνον νεκροýò, ενþ εßχε Þδη
επιβεβαιωθεß ο θÜνατοò δεκÜδων ανθρþπων και εικαζüταν βασßμωò
ο θÜνατοò πολý περισσüτερων).

ΑυτÞ η προσπÜθεια, που Ýλαβε χþρα απü την πρþτη στιγμÞ, θα πρÝπει
να διερευνηθεß εξαντλητικÜ, προκειμÝνου να μην συγκαλυφθοýν οι
ευθýνεò κανενüò και να μην μεßνει ατιμþρητοò κανÝναò απü τουò
μοιραßουò και ανεýθυνουò κυβερνÞτεò που, ακüμη και την þρα που
Ψυχορραγοýσαν στη θÜλασσα συνÜνθρωποß μαò, ενδιαφÝρονταν
περισσüτερο να μην μÜθουν οι πολßτεò üτι υτεÞρχαν Þδη νεκροß.

ΕιδικÞ μνεßα πρÝπει να γßνει στο σημεßο αυτü στην διαταχθεßσα, το
μεσημÝρι τηò 2α/7 /201Β κατεπεßγουσα Ýρευνα απü την ΕισαγγελÝα
του Αρεßου ΠÜγου και στην παρÝμβαση του Υπουργοý Δικαιοσýνηò
στη διεξαγüμενη Ýρευνα, με παραγγελßα τη διερεýνηση ειδικþò του
ζητÞματοò των αυθαιρÝτων και των πολεοδομικþν παραβÜσεων,
παρÝμβαση η οποßα συνδυÜζεται με την επικοινωνιακÞ επιχεßρηση
κατεδÜφισηò αυθαιρÝτων και την συνολικÞ υπüδειξη των
αυθαιρÝτων κτισμÜτων ωò αποκλειστικÞò αιτßαò τηò τραγωδßαò
(και με παρασιþτηστι του γεγονüτοò üτι η σημερινÞ ΚυβÝρνηση

ενω ο



Με δεδομÝνο üτι, ωò γνωστüν, η σημερινÞ ΕισαγγελÝαò του Αρεßου
Πιßτου Ýχει διορισθεß στο αξßωμα αυτü απü την παροýσα ΚυβÝρνηση
KaL με δεδομÝνεò συνολικÜ ττò επανειλημμÝνεò παρεμβÜσειò τηò
ΚυβÝρνησηò, αλλÜ και των δανειστþν, στο Ýργο τηò Δικαιοσýνηò,
εßναι επιβεβλημÝνο να διασφαλισθεß üτι η διεξαγüμενη Ýρευνα θα
εισχωρÞσει στα πραγματικÜ αßτια τηò τραγωδßαò και τηò απþλειαò
τüσων ανθρþπινων ζωþν και δεν θα χρησιμοποιηθεß ωò εργαλεßο
απüσεισηò ευθυνþν. Για το σκοπü αυτü εßναι απολýτωò επιβεβλημÝνο η
Ýρευνα να επεκταθεß και να εξετÜσει üλα τα πραγματικÜ
περιστατικÜ, τιò μαρτυρßεò, τα ευρÞματα, Tc πειστÞρια, την
απüπειρα συγκÜλυι|ηò ευθυνþν και υπüθαλΨηò υπαιτßων. Εßναι
απαραßτητο να εξετασθεß η γνησιüτητα των προσκομιζομÝνων απü
εμπλεκüμενουò αξιωματοýχουò εγγρÜφων και βεβαιþσεων και να
διασταυρωθοýν αυτÜ με μαρτυρßεò, ασφαλεßò καταγραφÝò και
αντικειμενικÜ στοιχεßα, προκειμÝνου να αποδοθεß πραγματικÞ
δικαιοσýνη και να υπÜρξει δßκαιη τιμωρßα.

Ειδικþò, δÝον να διερευνηθοýν τα ακüλουθα και να αναζητηθοýν οι
απαιτοýμενεò μαρτυρßεò και στοιχεßα σχετικÜ με δεδομÝνα καιγεγονüτα
που τελοýσαν εν γνþσει των υπευθýνων και, ειδικüτερα:

1) Η συνολικÞ ανεπÜρκεια των υÝσων Πυρüσβεσηò. ¶μεσηò

ΜετÜ τιò φοντκÝò πυρκαγιÝò του 2ο07 στην Ηλεßα και του 2009 που
ακολοýθησαν, δüθηκαν διαβεβαιþσειò απü τουò πολιτικþò
υπευθýνουò üλων των κυβερνητικþν κομμÜτων για κατÜλληλη και
επαρκÞ στελÝχωση, εκπαßδευστι, εξοπλισμü των αρμοδßων
υττηρεσιþν πολιτικÞò προστασßαò και πυρüσβεσηò, ενþ διαχρονικÝò
εßναι οι διαβεβαιþσειò για τιò υιτηρεσßεò δημüσιαò υγεßαò,

των Μνημονßων

συ μπε ριλαμβανο μÝνη ò τη ò Üμεση ò βοÞ θειαò (ΕΚΑΒ).



κÜθε χρüνο για την δασοπυρüσβεση εßναι κατÜ πολý μειωμÝνα,
εξαιτßαò των μνημονιακþν περικοπþν, σε βαθμü που τα
προýπολογισθÝντα για την περßοδο 2011-201Β υπολεßπονται
συνολικÜ κατÜ σχεδüν 1 δισεκατομμýριο ευρþ των
προýπολογισθÝντων για το 2009, ενþ τα πραγματτκÜ δαπανηθÝντα
ποσÜ εßναι ακüμη λιγüτερα. Ωò αποτÝλεσμα, η ΠυροσβεστικÞ
Υιτηρεσßα στη χþρα μαò εßναι δραματικÜ υποστελεχωμÝνη, οι
πυροσβÝστεò επιχειροýν πολλÝò φορÝò χωρßò κατÜλληλεò στολÝò και
με φθαρμÝνο εξοπλισμü ετþν, ενþ τα μηχανοκßνητα μÝσα, επφεια
και εναÝρια, εßναι ελÜχιστα και σε κακÞ κατÜσταση.

ΚατÜ την κρßσιμη ημÝρα, η ανεπÜρκεια των μÝσων πυρüσβεσηò, που
αποτελεß το αποτÝλεσμα ενσυνεßδητων αποφÜσεων αποψ¶ωσηò
τηò ΠυροσβεστικÞò Υιτηρεσßαò κατÜ την ΜνημονιακÞ περßοδο,
οδÞγησε στο να διαταχθοýν τα πυροσβεστικÜ οχÞματα που
βρßσκονταν πÝριξ του Ν. ΒουτζÜ, τηò ΡαφÞναò, του Ματιοý, να
μεταβοýν στην ΚινÝτα. Το ßδιο συνÝβη και με τα εναÝρια μÝσα, που
στην ΚινÝταÞταν πολý περισσüτερα, ενþ στο ΜÜτι σαφþò λιγüτερα.
Θα πρÝπει να ερευνηθεß ειδικþò πüσα μÝσα πυρüσβεσηò Þταν
αξιüμαχα κατÜ την κρßσιμη ημÝρα, αλλÜ και συνολικÜ, στην
πραγματικüτητα και üχι στα χαρτιÜ. Για αυτÞν την διερεýνηση θα
πρÝπει να διαταχθεß και πραγματογνωμοσýνη επß των μÝσων αυτþν
και, ανÜλογα με τα ευρÞματα, vci αξιολογηθεß εÜν η επιλογÞ
αποστολÞò των διαθÝσιμων σε ΡαφÞνα-ΜÜτι-Ν.ΒουτζÜ μÝσων στην
ΚινÝτα αποτελοýσε μονüδρομο Þ üχι, με δεδομÝνο üτι απü αυτÞν την
επιλογÞ Ýμεινε ανυπερÜσπιστη η περιοχÞ και ο πληθυσμüò του
Ματιοý.

Η συνολικÞ ανεπÜρκεια των εγχþριων μÝσων, που Ýχει επιδεινωθεß κατÜ
τα τελευταßα χρüνια, καταγρÜφηκε και στην «σýσκεψη-ενημÝρωση»

μπροστÜ στιò κÜμερεò τηò 23/7 /20ºΒ, με τον Πρωθυπουργü να ρωτÜ εÜν
Ýχει ενεργοποιηθεß ο Ευρωπαßκüò Μηχανισμüò ΠολιτικÞò Προστασßαò [σημ.
Μηχανισμüò για τον οποßο υπÜρχει διχογνωμßα μεταξý των κρατþν-μελþν
τηò Ε.Ε,] και εÜν θα μαò στεßλουν ενισχýσειò Üλλεò χþρεò.

Η αξßα αυτÞò τηò παραδοχÞò εßναι ιδιαßτερη, λαμβανομÝνου υπ' üψιν üτι,
σýμφωνα με τα συγκριτικÜ στοιχεßα, οι πυρκαγιÝò τηò Ζ3/7 /20ΙΒ Þταν
πολý μικρüτερηò Ýντασηò και Ýκτασηò απü εκεßνεò που Ýχουν στο παρελθüν
πλÞξει τη χþρα, ενþ η πυρκαγιÜ που Ýπληξε το ΜÜτι αναφÝρθηκε ωò «1_00
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Ýò μικρüτερη απü την ΠυρκαγιÜ στην Ηλεßα το 2007». Η παραδοχÞ üτι

χþρα Ýχει περιÝλθει σε τÝτοιο σημεßο αδυναμßαò προστασßαò των
πολιτþν και τηò ακεραιüτητÜò τηò, þστε χρειÜζεται συνδρομÞ απü το
εξωτερικü ακüμη καLγια μικρÞò Ýκτασηò πυρκαγιÝò και φθÜνει στο σημεßο
να θρηνεß δεκÜδεò θýματα εßναι μια παραδοχÞ που συνδÝεται με την
συνολικÞ υπαßτια ανεπÜρκεια των μÝσων πυρüσβεσηò τηò χþραò.Υπü το
πρßσμα αυτÞò τηò ανεπÜρκειαò μÝσων, θα πρÝπει να εξετασθεß και η
κυβερνητικÞ απüφαση διÜθεσηò μεγÜλου αριθμοý πυροσβεστþν στην
εταιρßα Fraport, γτα την φýλαξη των αεροδρομßων που απÝκτησε με
σκανδαλþδη δ ιαδ ικασßα « ιδ ιωτικοπο ßη ση ò»,

Αντßστοιχη εßναι η ανεπÜρκεLα που καταγρÜφεται σε επßπεδο ¶μεσηò
Β οÞ θειαò, Περ ßθ αλψη ò κατ Νοσηλεßαò, με χαρακτη ρ ιστ ικÜ τα δη μοσιεý ματα
για την περßθαλψη τραυματιþν εκτüò ΜΕΘ, μολονüτι Ýχρηζαν
ΕντατικÞò Θεραπεßαò.

2) Ο γενικüò κßνδυνοò για τον πληθυσμü απü την ανεπÜρκεια
στελÝχωσηò τηò ΠυροσβεστικÞò, τιò περικοπÝò κονδυλßων, τον
μη συντηρημÝνο στüλο, τιò ελλεßψειò στο επßπεδο τηò
πολιτικÞò προστασßαò και την γενικÞ Ýλλειψη προετοιμασßαò

¹δη απü το καλοκαßρι του Ýτουò 2ο]4 υπÜρχουν πÜμπολλα
δημοσιεýματα που κροýουν τον κþδωνα του κινδýνου τηò πυρκαγιÜò και
των απωλειþν, λüγω των Üγριων περικοπþν στο επßπεδο τηò πυρüσβεσηò,
των μειωμÝνων προσλÞψεων, του ασυντÞρητου στüλου, ΕξÜΜου, μετÜ την
τραγωδßα στη ΜÜνδρα τον περασμÝνο ΝοÝμβριο [2017), που και πÜλι
στοßχισε ανθρþπινεò ζωÝò, εßναι γνωστü σε üλουò τουò αρμüδιουò και
υπεý θυνου ò, κυ βερνητ ικοý ò, αυτοδ ιο ικι1 τ ικοý ò, κρ ατ ικοý ò, υπη ρεσ ιακοý ò,
üτι η πλÞρηò αποδιοργÜνωση, η οκνηρßα, η εσφαλμÝνη ιερÜρχηση
προτεραιοτÞτων καιη Ýλλειψη σχεδßου και μηχανισμοý ικανοý νατο
υλοποιÞσει μπορεß να στοιχßσει ανθρþπινεò ζωÝò, που αλλιþò δεν θα
κινδýνευαν.

Αυτοß οι κßνδυνοι και ανεπÜρκειεò Þταν γνωστοß σε üλουò τουò υπευθýνουò,
αλλÜ και στην ΕισαγγελικÞ αρχÞ, μÝσω δημοσιευμÜτων. ΕρευνητÝο εßναι
εÜν Ýχουν διαταχθεß σχετικÝò εισαγγελικÝò Ýρευνεò και τι Ýχουν αποδþσει,

ºº
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¹δη απü την προηγοýμενη ημÝρα (ΚυριακÞ 2Ζ/7) η ΔευτÝρα
23/7 /2οL8 εßχε χαρακτηρισθεß ωò ημÝρα αυξημÝνου κινδýνου
πυρκαγιÜò, βαθμοý 4.

Σýμφωνα με τιò κεßμενεò διατÜξειò γτα τη λειτουργßα τηò ΠυροσβεστικÞò
Υπηρεσßαò αλλÜ και τηò πολιτικjò προστασßαò, αυτüò ο βαθμüò κινδýνου
επιτÜσσει συγκεκριμÝνεò ενÝργειεò πρüληψηò κινδýνου,
ενεργοποßηση ειδικþν προò τοýτο οργÜνων τηò ΚυβÝρνησηò και τηò
τοπικÞò αυτοδιοßκηστιò, διαρκÞ ετοιμüτητα, κατανομÞ δυνÜμεων,
σχÝδια εκκÝνωσηò και, συνολικÜ μια σειρÜ ενεργειþν που δεν
αυτοσ2òεδιÜζονται επß τüπου αλλÜ προβλÝπονται και
ενεργοποιοýνται υπü την ευθýνη των προσþπων που ορßζονται,
μεταξý των οποßων ο ΔÞμαρχοò, η ΠεριφερειÜρχηò (εφüσον
πρüκειται για πυρκαγιÜ που ξεπερνÜει τα üρια ενüò ΔÞμου), οι
αρμüδιοι Υπουργοß.

Ωστüσο, üπωò προκýπτει απü üλα τα δεδομÝνα, παρÜ τον υψηλü βαθμü
κινδýνου, που Þταν γνωστüò ακüμη και στον Πρωθυπουργü, οι
συναρμüδιοι φορεßò κατυºτηρεσßεò Þταν εντελþò ανÝτοιμοι και εκτüò
μÜχηò, με αποτÝλεσμα να μην προλÜβουν την πυρκαγιÜ, αλλÜ και να
μην αντιδρÜσουν εγκαßρωò για την προστασßα του πληθυσμοý με
την ενημÝρωσÞ του καιτην εκκÝνωση τηò περιοχÞò. Η ευθýνη τηò μη
εκκÝνωσηò τηò περιοχÞò εßναι βαριÜ και δεν αποσοβεßται με την
προμελετημÝνη αποστροφÞ του Πρωθυπουργοý <<Σε 2 þρ.ò τι να
κÜνειò;»,

Εßναι δεδομÝνο üτι Üλλοι φορεßò üπωò ο ΔÞμοò Αθηναßων Þ οι
Π ρεσ βεßεò ο ρ ισμÝνων ξÝνων κ ρατþν λειτοý ργη σαν αποτελεσματ ικÜ
εντüò του ιδßου χρονικοý πλαισßου (που Þταν μεγαλýτερο των 2
ωρþν), και κατÜφεραν ο πρþτοò την εκκÝνωση των παιδικþν
κατασκηνþσεων και οι δεýτερεò την καθοδÞγηση των πολιτþν των
κρατþν τουò μακριÜ απü τον κßνδυνο. Εßναι επßσηò δεδομÝνο üτι ο
χρüνοò των 2 ωρþν εξÞρκεσε για την αντιμετþπιση τηò πυρκα},ιÜò
στην ΚινÝτα, χωρßò να θρηνÞσουμε ανθρþπινεò ζωÝò.

θα πρÝπει συνεπþò να ελεγχθοýν επισταμÝνωò οι λüγοιγια τουò οποßουò
δεν επιχειρÞθηκε καν η οργανωμÝνη εκκÝνωση του Ματιοý
(μολονüτι εßναι επιβεβλημÝνο να υττÞρχε σχετικü qχÝδιο), αλλÜ και
δεν ειδοποιÞθηκαν καν οι κÜτοικοι προκειμÝνου να εκκενþσουν οι
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,', - ' ηfχων των ηλικιþν με τουò οποßουò μιλÞσαμε την επüμενη ημÝρα
.t---/ -Α^^ ..§ι-^ ι---- ,,e^-- -- ^-- -τ-'- ,-----'.τ- !στον τüπο τηò τραγωδßαò Þταν «δεν μαò εßπε κανεßò τßποτε, δεν

χτýττησε η καμπÜνα, δεν ακοýσαμε μια σειρÞνα, μια ανακοßνωση».
¼σοι επιχεßρησαν να εγκαταλεßψουν την περιοχÞ το Ýκαναν
αυτοβοýλωò, ενστικτωδþò, ακαθοδÞγητοι και αβοÞθητοι. Με
αποτÝλεσμα πολλοß να χÜσουν την ζωÞ τουò. Ο ισχυρισμüò üτι οι
αρμüδιοι δεν θα μποροýσαν καν να Ýχουν φροντßσει να συνδρÜμουν
στην εκκÝνωση και για αυτü δεν το επιχεßρησαν καν, γιατß <<σε 2
þρ.ò τι να προλÜβειò», θα πρÝπει να ελεγχθεß με τρüπο εξαντλητικü
και αμεßλικτο.

Γενικüτερα, θα πρÝπει να ελεγχθεß εÜν η ιερÜρχηση προτεραιοτÞτων
εκεßνηò τηò ημÝραò και συνολικÜ τηò περιüδου απü τουò αρμüδιουò
φορεßò εßναι συμβατÞ και σýμφωνη με το καθÞκον τουò για την
προστασßα τηò χþραò και του πληθυσμοý και πρωτßστωò τηò
ανθρþπινηò ζωÞò, που αποτελεß συνταγματικþò εγγυημÝνο αγαθü,
το οποßο οφεßλουν να προστατεýουν üλεò οι εξουσßεò. ΚατÜ το
τελευταßο διÜστημα, ολüκληρη η ΚυβÝρνηστι, η ΠεριφÝρεια ΑττικÞò και
ο Πρüεδροò τηò Δημοκρατßαò εßχαν αναλωθεß στην προεργασßα
«εορτασμοý» τηò φερüμενηò εξüδου απü τα Μνημüνια, αλλÜ και στην
επικοινωνιακÞ στÞριξη εθνικÜ επιζÞμιων ενεργειþν üπωò η
συμφωνßα των Πρεσπþν. Υπü το φþò αυτü, θα πρÝπει να διερευνηθεß
συγκεκριμÝνα εÜν συνολικÜ ο κυβερνητικüò, κρατικüò και
αυτοδιοικητικüò μηχανισμüò τελοýσε στη δÝουσα λειτουργßα και
ετοιμüτητα Þ εÜν εßχε τεθεß στην υιτηρεσßα αυτþν των
προτεραιοτÞτων που Ýθεσεη ΚυβÝρνηση καιη προερχüμενη απü το
ßδιο Κüμμα ΠεριφερειÜρχη ò ΑττικÞò.

ομοßωò κατ συναφþò θα πρÝπει να ελεγχθεß ο εξαρχÞò «ισχυρισμüò» περß
«ασýμμετρου φαινομÝνου», αλλÜ και εμπρησμοý, που «μπορεß να
ενÝχει και στοιχεßα προβοκÜτσιαò, ενÝργειαò αποσταθεροποßησηò
και εξωτερικÞò απειλÞò». ο ισχυρισμüò αυτüò διατυπþθηκε κατ'
επανÜλlψη απü τον Πρωθυπουργü και τον Κυβερνητικü Εκπρüσωπο,
χωρ ßò μÝχρι σÞ μερα να προκýπτει τεκιιη ρßωσÞ του και χωρßò να εßναι
συμβατüò με την αμÝριμνη κατÜ τα λοιπÜ συμπεριφορÜ των
αρμοδßων κατÜ την κρßσιμη ημÝρα. Οι ανεπÜρκειεò, οι πλημμÝλειεò, η
βαριÜ αμÝλεια και ο ενδεχüμενοò δüλοò των υπευθýνων δεν μποροýν
να συγκαλυφθοýν με ατεκμηρßωτα σενÜρια συνωμοσßαò, που μÜλιστα
συνδÝονται ευθÝωò με θεωρßεò περß επιβουλÞò τηò δÞθεν ανÜκτησηò
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τηò ανεξαρτησßαò τηò χþραò. Εßναι γνωστü üτι η χþρ« δ""."χλ+Ηºß:';¹.
εξÝρχεται απü τα Μνημüνια και την Επιτροπεßα. Εßναι επßσηò γυrο.&dΚß,Þιτα_'.
αυτÜ τα Μνημüνια και η Επιτροπεßα ασκοýνται απü ΚυβερνÞσειò üπωò Þ--"..:--
ΑμερικανικÞ, η ΓερμανικÞ, η ΓαλλικÞ, προò τιò οποßεò ο σημερινüò
Πρωθυπουργüò προσÝτρεξε για βοÞθεια μετÜ την πυρκαγιÜ στο ΜÜτι,
ζητþνταò KaL «επιτυγχÜνονταò» την υπÝρπτηση αμερικανικþν
κατασκοπευτικþν αεροπλÜνων επÜνω απü την ελληνικÞ επικρÜτεια, που
ανακοινþθηκε απü τον Κυβερνητικü εκπρüσωπο στιò 2 τα ξη μερþματα τηò
24/7, μαζß με την ανακοßνωση γτα την επιβεβαßωση του θανÜτου
τουλÜχιστον 20 ανθρþπων,.. Ο σχετικüò ανωτÝρω περß εξωτερικÞò
επιβουλÞò ισχυρισμüò, ωστüσο, θα πρÝπει επßσηò να ελεγχθεß εξαντλητικÜ
και θα πρÝπει ο ßδιοò ο Πρωθυπουργüò να καταθÝσει σχετικÜ, σε
συνδυασμü και με την ανακοßνωση στην οποßα ο ßδιοò προÝβη ενþπιον του
Υπουργικοý Συμβουλßου, το οποßο συγκÜλεσε εκτÜκτωò την ΠαρασκευÞ
27 /7 /20ºΒ, üτι «αναλαμβÜνει την πολιτικÞ ευθýνη».

ΤÝλοò, σε σχÝση με την ΚυβερνητικÞ απüπειρα να ενοχοποτηθοýν τα
θýματα κατ οι νεκροß για το θÜνατü τουò, αρχικþò με τον ισχυρισμü üτι
«πÝθαναν γιατß προσπαθοýσαν να σþσουν τα σπßτια τουò και δεν
Ýφευγαν», στη συνÝχετα με τον ισχυρισμü üτι «Ýχτισαν αυθαßρετα και
απÝκλεισαν την πρüσβαση στη θÜλασσα)), α7ιλÜ κατ την ξεδιÜντροιτη
απüπειρα αποπροσανατολισμοý τηò κοινÞò γνþμηò με την διαταγÞ
κατεδαφßσεων αυθαιρÝτων κτισμÜτων, λεκτÝα τα ακüλουθα: η
αυθαßρετη δüμηση στη χþρα ανατρÝχει σε βÜθοò αρκετþν δεκαετιþν και
αποτÝλεσε δυστυχþò πρακτικÞ üχι μüνον των πολιτþν αΠÜ κατ των ßδιων
των κρατικþν λειτουργþν, ΧαρακτηριστικÝò εßναι οι περιπτþσειò
κρατικþν υπηρεσιþν που στεγÜζονται σε αυθαßρετα κτßσματα. ΑλλÜ καLτο
ßδιο το Κτßριο τηò ΒουλÞò, που στην οροφÞ του Ýχει χτιστεß, üπωò με φρßκη
διαπßστωσα üταν ανÝλαβα την Προεδρßα τηò, μια ολüκληρη αυθαßρετη
πολιτεßα απü κτßσματα, δþματα και Üλλεò κατασκευÝò. Η νομιμοποßηση
αυθαιρÝτων αποτÝλεσε πÜγια και διαχρονιηj πρακτικÞ üλων των
ΚυβερνÞσεων, με την ΚυβÝρνηση Τσßπρα να δßνει Üλλη μια παρÜταση
νομιμοποßησηò αυθαιρÝτων τον Απρßλιο 2018 [μετÜ τον δικü τηò
Ν.4495/2017), για 6 ακüμα μÞνεò, δηλαδÞ μÝχρι τον Οκτþβριο 201_Β. ¼σο

για τον αποκλεισμü πρüσβασηò στον αιγιαλü, που αποτελεß κοινü σε üλουò
πρÜγμα, η ßδια ΚυβÝρνηση Ýχειπροβεß στην πþληση μεγÜλων παραλιακþν
εκτÜσεων, üπωò το Ελληνικü και ο ΑστÝραò ΒουλιαγμÝνηò, και Üλλων
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Τα γεγονüτα των τελευταßων ημερþν:

Την ΠαρασκευÞ 3 /Β/20ΙΒ παραιτÞθηκε για δεýτερη φορÜ ο Αν, Υπουργüò
Δημüσιαò ΤÜξηò Ν. Τüσκαò, Η παραßτησÞ του Ýγινε δεκτÞ απü τον
Πρωθυπουργü Αλ. Τσßπρα. Την ΚυριαwÞ5/Β/201Β αντικαταστÜθηκαν απü
την ΚυβÝρνηση ο Αρχηγüò τηò Αστυνομßαò και ο Αρχηγüò τηò
ΠυροσβεστικÞò. Το θÝμα τηò μη παραßτησηò και μη αντικατÜστασηò
κανενüò υπευθýνου εßχε τεθεß με Ýντονο τρüπο το προηγοýμενο διÜστημα,
με την ΚυβÝρνηση να απαντÜ επιθετικÜ σε üσουò ζητοýσαν παραιτÞσειò
και τον Πρωθυπουργü να δηλþνει δημοσßωò στιò 27 /7 /20ºΒ üτι οι
αποκεφαλισμοß την þρα τηò μÜχηò εßναι ßδιον Üλλων εποχþν. Ο κ. Τüσκαò
ενημÝρωσε μüνοò του τα ΜΜΕ üτι εßχε παρεμπιπτüντωò παραιτηθεß στιò
24/7 αΜÜ ο Πρωθυπουργüò δεν εßχε κÜνει δεκτÞ την παραßτησÞ του.
ΡεπορτÜζ το οποßο ανÝφερε üτιη ΚυβÝρνηση εξετÜζειτην αντικατÜσταση
των επικεφαλÞò τηò Αστυνομßαò και τηò ΠυροσβεστικÞò εßχε
αντιμετωπισθεß ωò πεποLημÝνο και αναληθÝò, οδηγþνταò μÜλιστα στο
«εμπÜργκο)) στον συγκεκρτμÝνο τηλεοπτικü σταθμü. Απü χθεò, ωστüσο, οι
συγκεκρτμÝνεò αντικαταστÜσειò Ýλαβαν χþρα, σε πεßσμα των περß του
αντιθÝτου διαβεβαιþσεων, εξιστορÞσεων KaL αντιδρÜσεων, Εκεßνο που
προκýπτει απü την αντßφαση αυτÞ εßναι üτι, μετÜ την προσπÜθεια
προστασßαò και υπüθαλψηò üλων των υπαιτßων, τßθεται τþρα σε
εφαρμογÞ η προστασßα των υψηλüτερα ισταμÝνων-με τη «θυσßα»
των κατωτÝρων. Και αυτü το γεγονüò δεν μπορεß να μεßνει
αδιερεýνητο και θα πρÝπει ενδελεχþò να αναζητηθοýν οι λüγοι τηò
λυσσαλÝαò υπερÜσπισηò των ßδιων προσþπων που στη συνÝχεια
καρατομÞθηκαν.

Για την διερεýνηση και ουσιαστιι«ß αναζÞτηση και αποκÜλυψη τηò
αλÞθειαò, θα πρÝπει να αναζητηθοýν κατ να συσχετισθοýν στην Ýρευνα τα
δ ιαθ Ýσιμα αντ τκε ιμεν ικÜ στο ιχε ßα και, ε ιδ ικüτερα:

- ΚÜθε προýπÜρχουσα αλληλογραφßα και κÜθε σχετικü Ýγγραφο για
την αντιπυρικÞ περßοδο Μαßου-Οκτωβρßου 201Β και τα
προβλεπüμενα στην οικεßα νομοθεσßα σχÝδια, που θα Ýπρεπε να
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Ýχουν καταρτισθεß και αποσταλεß κατÜ τουò μÞνεò Φεβ
ΜÜρτιο 201Β και Ιοýνιο 201Β
Οι καταγραφÝò στßγματοò των επßγειων και ενòιÝριων
πυρüσβεσηò κατÜ τουò κρßσιμουò χρüνουò
Το αξιüμαχο των μÝσων πυρüσβεσηò

- Οι επτκοτνωνßεò με το ΚÝντρο Συντονισμοý τηò ΠυροσβεσττκÞò κατ οι
επικοινωνßεò των οχημÜτων. Οι εντολÝò που δüθηκαν και
καταγρÜφηκαν ηχητικÜ

- Οι επικοινωνßεò με το ΚÝντρο τηò Αστυνομßαò και οι επικοινωνßεò
των οχημÜτων. Οι εντολÝò που δüθηκαν και καταγρÜφηκαν ηχητικÜ

- Εκεß üπου δεν υπÜρχουν καταγεγραμμÝνεò επικοτνωνßεò, θα πρÝπει
να διερευνηθεß ο πραγματικüò λüγοò τηò μη καταγραφÞò:
πρüκειται, üπωò αναφÝρεται σε δημοσιεýματα, για κακÞ λειτουργßα
των ηλεκτρονικþν συστημÜτων κατ αναγκαστικÞ επικοινωνßα μÝσω
κινητþν, Þ πρüκειται για την συνÞθη και αξιüποινη πρακτικÞ τηò
εντεταλμÝνηò αποφυγÞò καταγραφÞò δια τηò χρÞσηò κινητοý; Σε
κÜθε περßπτωση θα πρÝπει να γßνει Üρση του απορρÞτου των
επικοινωνιþν των εμπλεκομÝνων προσþπων και παραγüντων,
προκειμÝνου να διακριβωθεß με ασφÜλεια τL πραγματικÜ συνÝβη,
ποτοτ πρÜγματι επικοινþνησαν με ποιουò και ποια þρα και ποιοτ
κινητοποιηθηκαν

- Το αυτü θα πρÝπει να γßνει σε σχÝση με την αναγγελßα τηò ανεýρεσηò
νεκρþν την 23/7 /20ºΒ πρLν νυχτþσει κατ την εντολÞ μη
περισυλλογÞò τουò: θα πρÝπει να διερευνηθεß, και με Üρση του
απορρÞτου των επικοινωνιþν, η αλληλουχßα των επικοLνωνιþν των
εμπλεκομÝνων προσþπων για την συγκÜλυψη αυτÞò τηò
πληροφορßαò, που θα μποροýσε να Ýχει οδηγÞσει στην Ýγκαιρη
διÜσωση ανθρþπων που παρÝμεναν ζωντανοß.

Αυτü που συνÝβη στο ΜÜτι δεν Þταν ατýχημα. ¹ταν Ýγκλημα.

Οι Üνθρωποι που Ýχασαν τη ζωÞ τουò, οι Üνθρωποι που Ýχασαν δικοýò
τουò ανθρþπουò, οι Üνθρωποτ που κινδýνευσαν, τραυματßσθηκαν,
εγκλωβßστηκαν, πÝρασαν þρεò αγωνßαò στη φωτιÜ κατ στη θÜλασσα
δικαιοýνται να αξιþνουν την τιμωρßα των υπαιτßων.

Την τιμωρßα αυτÞ δικαιοýται να αξιþνει ολüκληρη η ελληνικÞ κοινωνßα,
που, ενþ θρηνεß θýματα, ενοχοποιεßται, παραπληροφορεßται,
στοχοποιεßται και εμπαßζεται απü τουò κυβερνþντεò,
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.,]]:" ß,(*}/τιμωρησßα για εγκλÞ ματα σε βÜροò τηò χþραò κατ τηò κοινωνßαò, γτα
;|."ÝγκλÞ ματα με τüσα θýματα, εßναι συνθÞκη μη ανεκτÞ γτα τη Δικαιοσýνη.

¼χι ωò Εξουσßα, αλλÜ ωò θεμελιþδη εγγýηση δημοκρατßαò,

Η σημερινÞ μÞνυση αποτελεß το πρþτο βÞμα σε σειρÜ ενεργειþν, με τιò
οποßεò θα αξιþσουμε να αποκαλυφθεß üλη η αλÞθεια κατ να οδηγηθοýν
στο εδþλιο του κατηγορουμÝνου üλοι οι υπεýθυνοι, üσο υψηλÜ
ιστÜμενοι και εÜν εßναι.

ΑυτÞ εßναιη ευθýνη μαò.

ΑθÞνα,6/8/2ΟL8

Οι αναφÝροντεò

ΣυνημμÝνα κατατßθενται μαρτυρßεò διασωθÝντων και σχετικÜ
δημοσιεýματα. ΝÝο υλικü μαρτυριþν και δημοσιευμÜτων θα
προστßθεται.
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