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                                                     ΕΝΩΠΙΟΝ  

                 Σου ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΣΗ ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

                  κ.κ. Αντϊνθ Λιόγα 

 

                                             ΜΗΝΤΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Του Ραναγιϊτθ Σταμάτθ του Δθμθτρίου, Ρλωτάρχθ του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ 

ε.α 

                                                             ΚΑΣΑ 

 

1. ΠΑΝΣΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ, αρμοδίου Υπουργοφ, γενικοφ γραμματζα, αιρετϊν 

υπαλλιλων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, αιρετϊν των Διμων, ςτα διοικθτικά όρια 

των οποίων ζλαβαν χϊρα οι «φονικζσ» πυρκαγιζσ (ςτοίχιςαν τθ ηωι ςε 

τουλάχιςτον 91 ςυνανθρώπουσ μασ), την 23η Ιουλίου 2018. 

 

2. ΠΑΝΣΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ςυμμετόχου και εμπλεκομζνου, διά κοινισ δράςθσ και 

κοινοφ δόλου, αρμοδίου υπθρεςιακοφ παράγοντοσ και εξωκεςμικοφ τοιοφτου 

ςυναυτουργοφ ι θκικοφ αυτουργοφ.  

 

3. Και κάθε άλλου προςώπου ωσ προσ το οποίο προκφπτουν αποχρϊςεσ 

ενδείξεισ ενοχισ.    

 

Για τισ αξιόποινεσ πράξεισ, αυτεπαγγζλτωσ διωκόμενεσ, κακουργηματικοφ 

χαρακτήρα και εξαιρετικήσ φφςησ:  

 

α) ανκρωποκτονία εκ προκζςεωσ, με ενδεχόμενο δόλο ςε ιρεμθ ψυχικι 

κατάςταςθ κατά ςυρροι  

β) πυρκαγιά από τθν οποία μποροφςε να προκφψει κοινόσ κίνδυνοσ ςε ξζνα 

πράγματα, κίνδυνοσ ςε άνκρωπο, με επζλευςθ κανάτου κατά ςυρροι  

γ) ζκκεςθ θ οποία προκάλεςε τον κάνατο κατά ςυρροι  
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δ) τθσ παραβίαςθσ οικοδομικϊν κανόνων, εξαιτίασ των οποίων προιλκε ο 

κάνατοσ ανκρϊπων και προζκυψε κίνδυνοσ ςε ξζνα πράγματα και άλλουσ 

ανκρϊπουσ. 

ε) ι και άλλωσ τθσ παράβαςθσ κακικοντοσ.  

 

 

                                

 

I. Ειςαγωγή 

 

          Αξιότιμε κφριε Ειςαγγελεφ, 

 

Αναφζρομαι ςε Εςάσ ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι Σασ, προκειμζνου να διερευνθκεί 

από τα αρμόδια όργανα τθσ Ελλθνικισ Δικαιοςφνθσ τθ πικανότθτα τζλεςθσ 

αδικθμάτων ςε βακμό κακουργιματοσ και μάλιςτα με εγγφτατο νομικό 

χαρακτθριςμό, α) τθσ ανκρωποκτονίασ εκ προκζςεωσ, με ενδεχόμενο δόλο ςε 

ιρεμθ ψυχικι κατάςταςθ κατά ςυρροι, β) τθσ πυρκαγιάσ από τθν οποία 

μποροφςε να προκφψει κοινόσ κίνδυνοσ ςε ξζνα πράγματα, κίνδυνοσ ςε 

άνκρωπο, με επζλευςθ κανάτου κατά ςυρροι γ) τθσ ζκκεςθσ θ οποία 

προκάλεςε τον κάνατο κατά ςυρροι, δ) τθσ παραβίαςθσ οικοδομικϊν κανόνων, 

εξαιτίασ των οποίων προιλκε ο κάνατοσ ανκρϊπων και προζκυψε κίνδυνοσ για 

ξζνα πράγματα και άλλουσ ανκρϊπουσ, ε) ι και άλλωσ τθσ παράβαςθσ 

κακικοντοσ. 

 

Μετά ταφτα απαιτείται να διερευνιςετε αποκλειςτικά Εςείσ κ. Ειςαγγελζα, 

εξαιτίασ τθσ ςοβαρότθτασ του κζματοσ, ζρευνα προσ τιμωρία των υπευκφνων 

και παραδειγματιςμό ενδεικτικά (15 ΠΚ, 264 γ ΠΚ, 265ΠΚ, 259 ΠΚ, 302ΠΚ και 

306 ΠΚ),  με τθν επιφφλαξθ και για τυχόν άλλα αδικιματα, που κα προκφψουν 

από τθν επιςταμζνθ και διειςδυτικι ζρευνά Σασ. 

 

Λόγω τθσ ζκταςθσ τθσ φονικισ καταςτροφισ τθσ πυρκαγιάσ, «εκνικι 

τραγωδία», επιβάλλεται η ειςαγωγή τησ υποθζςεωσ κατ΄ άρθρον 29 Κ.Π.Δ. 

ςτο Δικαςτήριο των Εφετών και τον οριςμό Εφζτου Ανακριτή, ςτη δε 

περίπτωςη που ζχει αςκηθεί ποινική δίωξη από τον Ειςαγγελζα 
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Πλημμελειοδικών, να διατάξει ςφμφωνα με τη παρ. 2 του ωσ άνω άρθρου, να 

υποβληθοφν τα ζγγραφα ςτον Ειςαγγελζα Εφετών.  

II. Σα κρίςιμα νομικά και πραγματικά περιςτατικά. 

1. Τθ Δευτζρα 23.7.2018 και ϊρα 16.53 ξεκίνθςε θ μεγάλθ πυρκαγιά τθσ 

Ανατολικισ Αττικισ. Η φωτιά ξζςπαςε ςτθν περιοχι του Νταοφ Ρεντζλθσ. Εκείνθ 

τθν ϊρα οι δυνάμεισ τθσ Ρυροςβεςτικισ ιταν επικεντρωμζνεσ ςτθν μεγάλθ 

φωτιά ςτθν Κινζτα.  

Ππωσ λζνε ζμπειροι αξιωματικοί τθσ Ρυροςβεςτικισ, αν δεν προλάβεισ τθν 

φωτιά ςτα πρϊτα λεπτά, μετά γίνεται ανεξζλεγκτθ.  

Ζτςι ζγινε και με τθν φωτιά που ξεκίνθςε από τθν Ρεντζλθ και μζςα ςε λίγθ 

ϊρα, ζφκαςε ςτον Νζο Βουτηά. Μια κατάφυτθ περιοχι που γριγορα ζγινε 

παρανάλωμα του πυρόσ και όπου με τθν βοικεια των δυνατϊν ανζμων, θ 

φωτιά ξεπζραςε τον Νζο Βουτηά και οι δυτικοί άνεμοι γφρω ςτισ 21.00, πζραςε 

το όριο τθσ λεωφόρου Μαρακϊνοσ και άρχιςε να μπαίνει ςτα ςπίτια ςτο Μάτι.,  

Κανζνασ αρμόδιοσ υπθρεςιακόσ παράγων δεν ζδωςε εντολι να εκκενωκοφν οι 

οικιςμοί, Ν. Βουτηάσ και Μάτι, αντίκετα με διάφορεσ πρεςβείεσ που ζςτειλαν 

μαηικά  e-mail, ςτουσ πολίτεσ  τουσ, που ιξεραν ότι είτε κατοικοφςαν, είτε 

παρακζριηαν ςτθν περιοχι προκειμζνου να τθν εκκενϊςουν ζγκαιρα.  

Η καταςτροφικι μανία τθσ φωτιάσ υπολογίηεται ότι κατζςτρεψε ολοκλθρωτικά 

τουλάχιςτον 1.500 ςπίτια ςτο Μάτι και μετζτρεψε τον υπόλοιπο οικιςτικό ιςτό 

ςε ςτάχτθ. Το καταπράςινο τοπίο γεμάτο πεφκα, ζχει πλζον μετατραπεί ςε 

«κρανίου τόπο». Η πυρκαγιά ζχει ςτοιχίςει μζχρι ςιμερα τθ ηωι ςε 91 

ανκρϊπουσ και ζχει προκαλζςει άγνωςτο αρικμό αγνοουμζνων. 

Ραράλλθλα, ανυπολόγιςτθ ηθμιά ζχει προκλθκεί και ςτο φυςικό περιβάλλον 

όπου χιλιάδεσ ςτρζμματα δάςουσ ζγιναν ςτάχτθ ςε λίγεσ μόλισ ϊρεσ, ενϊ 

ιςχυρό πλιγμα ζχει δεχκεί και θ πανίδα τθσ περιοχισ. 

Μάτι, Νζοσ Βουτηάσ, Κόκκινο Λιμανάκι, Κυανι Ακτι, αφινα μαηεφουν τα 

ςυντρίμμια τουσ και μετροφν τισ απϊλειεσ. Ρόνο, κλίψθ και απόγνωςθ άφθςαν 

πίςω τουσ οι φονικζσ πυρκαγιζσ που ςάρωςαν τθν Αττικι από το μεςθμζρι τθσ 

Δευτζρασ (23.07.18).  
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Εκατόμβθ κοντεφουν οι νεκροί, εκατοντάδεσ οι τραυματίεσ και οι αγνοοφμενοι. 

Αλλά δεν ζφταιγαν μόνο οι αδθφάγεσ φλόγεσ, θ ανεμοκφελλα και θ «κακιά 

ςτιγμι». Ραρατθρϊντασ το ανάγλυφο του εδάφουσ, τα κυρίαρχα είδθ των 

φυτεμζνων δζντρων, τον αςφυκτικό, πολυδαίδαλο, ανερμάτιςτο πολεοδομικό 

ςχεδιαςμό που ςχεδόν εφάπτεται με μια βραχϊδθ, απότομθ και περιφραγμζνθ 

ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ακτι, αντιλαμβάνεται κανείσ πϊσ ζγινε ό,τι ζγινε.  

Υπάρχουν φόβοι ότι ο αρικμόσ των νεκρϊν μπορεί να ανζβει ακόμα 

περιςςότερο, κακϊσ υπάρχουν δεκάδεσ αγνοοφμενοι που δεν ζχουν δϊςει 

ςθμεία ηωισ από τθ ςτιγμι που θ πφρινθ λαίλαπα «εξαφάνιςε» το Μάτι. 

Τθν ίδια ϊρα δεκάδεσ τραυματίεσ δίνουν μάχθ για να κρατθκοφν ςτθ ηωι. 

Σφμφωνα με τθ Ρυροςβεςτικι, 164 ενιλικεσ και 23 παιδιά νοςθλεφκθκαν με 

εγκαφματα ι αναπνευςτικά προβλιματα ςε νοςοκομεία τθσ Ακινασ. 

Ο διμαρχοσ αφινασ κ. Μπουρνοφσ, ο οποίοσ ζχει προβλζψει ότι δυςτυχϊσ ο 

αρικμόσ των νεκρϊν κα φτάςει τουσ 100, ανζφερε ότι οι αγνοοφμενοι είναι 

δεκάδεσ.  

Οι παιδικζσ και ςτρατιωτικζσ καταςκθνϊςεισ που βρίςκονται ςτθν περιοχι του 

Αγίου Ανδρζα (πολφ κοντά από το πζραςμα τθσ πυρκαγιάσ) εκκενϊκθκαν 

άμεςα, με τα εκατοντάδεσ παιδιά να μεταφζρονται ςε αςφαλείσ τοποκεςίεσ και 

ςτθ ςυνζχεια ςτθν Τεχνόπολθ του διμου Ακθναίων, όπου και παρελιφκθςαν 

από τουσ γονείσ τουσ. 

Ππωσ προανζφερα αντίςτοιχο ςιμα εκκζνωςθσ για τουσ παρακαλάςςιουσ 

οικιςμοφσ δεν δόκθκε ποτζ, από τθν κακ’ υλθ αρμόδια Ρεριφζρεια Αττικισ. 

Η κατάςταςθ ιταν εκτόσ ελζγχου κακϊσ ζντρομοι οι κάτοικοι του Νζου Βουτηά, 

που βρίςκεται ςτθν πάνω πλευρά τθσ λεωφόρου Μαρακϊνοσ, άρχιηαν να 

εγκαταλείπουν τα ςπίτια τουσ με ό,τι μζςω διζκεταν, με κατεφκυνςθ το Μάτι, 

τθν αφινα και τθ Νζα Μάκρθ. 

Το κυκλοφοριακό κομφοφηιο που προκλικθκε δυςχζρανε εξαιρετικά τισ 

προςπάκειζσ τουσ, κακϊσ κάτοικοι κι επιςκζπτεσ από το Μάτι προςπακοφςαν κι 

εκείνοι να διαφφγουν από τθν περιοχι.  

Εκατοντάδεσ άνκρωποι εγκλωβίςτθκαν ςτουσ ςτενοφσ δρόμουσ τθσ περιοχισ, 

κακϊσ ςε περίπτωςθ που κάποιοσ δεν είχε καλι γνϊςθ τθσ περιοχισ 
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παγιδευόταν ςε ζναν κανάςιμο λαβφρινκο, ενϊ οι φλόγεσ πζραςαν ςε 

κλάςματα δευτερολζπτου τθν λεωφόρο Μαρακϊνοσ ςε πολλά ςθμεία. 

Οι περιςςότεροι που κατάφεραν να κατζβουν ςτισ παραλίεσ τθσ περιοχισ,  

αναγκάςτθκαν να βουτιξουν ςτθ κάλαςςα για να γλιτϊςουν από τισ φλόγεσ, 

ενϊ αρκετοί ιταν όςοι διζφυγαν με πλοιάρια από τα δφο λιμανάκια (Μάτι, 

Κόκκινο Λιμανάκι).  

Αρκετοί, όμωσ, δεν τα κατάφεραν, εγκλωβίςτθκαν μεταξφ των δεκάδων 

καμζνων ςπιτιϊν κι αυτοκινιτων, ενϊ οι πυκνοί καπνοί και το ςκοτάδι, δεν τουσ 

επζτρεπαν να βρουν διζξοδο προσ τθν κάλαςςα. 

Λιγότερθ από μία ϊρα χρειάςτθκε θ πφρινθ λαίλαπα για να καταςτρζψει ηωζσ 

χιλιάδων ανκρϊπων, που ζχαςαν ςυγγενείσ, φίλουσ και περιουςίεσ. Το Μάτι 

κάθκε ςχεδόν ολοκλθρωτικά. Οι φλόγεσ ζκαιγαν μζχρι το βράδυ ςπίτια, 

αυτοκίνθτα και ό,τι είχε απομείνει ςτο παρακαλάςςιο κζρετρο τθσ Αττικισ. 

Ραράλλθλα ξεκινοφςε και μία ακόμθ τραγωδία. Ο αγϊνασ όςων κατάφεραν να 

φτάςουν ςτισ παραλίεσ και προςπακοφςαν να ανεβοφν ςτα ςκάφθ διάςωςθσ, 

που είχαν αρχίςει να ςπεφδουν ςτθν περιοχι, κακϊσ μικρζσ βάρκεσ τουσ 

ζπαιρναν και τουσ πιγαιναν ςε μεγαλφτερεσ ςτα βακιά. Οι περιςςότεροι ιταν 

ςε πολφ άςχθμθ ψυχολογικι κατάςταςθ και εξαντλθμζνοι λόγω τθσ επι μακρόν 

παραμονισ τουσ ςτθ κάλαςςα, για πάνω από τζςςερισ ϊρεσ.  

Δεκάδεσ πλωτά του Λιμενικοφ Σϊματοσ, θ φρεγάτα Ζλλθ και το αρματαγωγό 

Ικαρία αλλά και δεκάδεσ αλιευτικά και τουριςτικά ςκάφθ μάηευαν επιηϊντεσ 

από τθν καλάςςια περιοχι ςτο Μάτι για πολλζσ ϊρεσ μετά το πζραςμα τθσ 

φωτιάσ. Μερικοί από όςουσ βοφτθξαν ςτθν κάλαςςα για να ςωκοφν από τισ 

φλόγεσ δεν τα κατάφεραν και πνίγθκαν (υπεριλικοι, ανάπθροι και όςοι δεν 

γνϊριηαν κολφμβθςθ), ενϊ άλλοι διαςϊκθκαν ςε απόςταςθ μζχρι και τεςςάρων 

ναυτικϊν μιλίων από τθν ακτι. 

Η Ομάδα Υποβρυχίων Αποςτολϊν του ΛΣ με τα φουςκωτά, τα ιδιωτικά ςκάφθ, 

ςτα οποία είχε ανζβει πάνω ζβγαλε ςτο λιμάνι τθσ αφινασ και ςε ςκάφθ του 

λιμενικοφ 465 άτομα και το Λιμενικό πάνω από 700, ενϊ δεκάδεσ άλλοι 

διαςϊκθκαν από τθν φρεγάτα Ζλλθ. 
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Στο μεταξφ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ εκτυλίςςονταν ςτιγμζσ αρχαίου δράματοσ, 

με ςυγγενείσ εγκλωβιςμζνων κι αγνοουμζνων να προςμζνουν ότι οι δικοί τουσ 

άνκρωποι κα κατεβοφν από τα πλοιάρια. 

Τισ επόμενεσ μζρεσ τθσ τραγωδίασ οι ςυγγενείσ των αγνοουμζνων ζψαχναν ςτο 

νεκροτομείο Ακθνϊν τουσ ανκρϊπουσ τουσ και ζδιναν DNA για τθν 

ταυτοποίθςθ των ςορϊν.  

Χαρακτθριςτικι για το φρικιαςτικό κζαμα που αντίκριςαν το πρωί τθσ Τρίτθσ, οι 

διαςϊςτεσ είναι θ περιγραφι του επικεφαλισ διαςϊςτθ του Ερυκροφ Σταυροφ, 

Βαςίλθ Ανδριόπουλου, Ππωσ περιγράφει: 

«Τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ εντοπίςαμε τον πρϊτο άνκρωπο. Είδαμε καμμζνα 

αυτοκίνθτα με τα κλειδιά πάνω, με ανοιχτζσ τισ πόρτεσ και αμζςωσ καταλάβαμε 

ότι κα υπάρχουν πολλοί νεκροί. Τα ξθμερϊματα είχαμε τθν εικόνα για το 

μζγεκοσ τθσ τραγωδίασ. Ανάμεςα ςε δφο ςπίτια, ςε ζνα χωράφι 300 

τετραγωνικϊν μζτρων, 25 άνκρωποι βρικαν τραγικό κάνατο. Ανάμεςά τουσ 

δυςτυχϊσ και μικρά παιδιά. Οικογζνειεσ που αναηιτθςαν τθν λφτρωςθ, 

προςπάκθςαν να διαφφγουν και δυςτυχϊσ βρικαν τον κάνατο». Οι άνκρωποι 

αυτοί προςπάκθςαν όχι να ςϊςουν τθν περιουςία τουσ, αλλά να ςϊςουν τθ 

ηωι τουσ. Και δεν τα κατάφεραν.  

Ππωσ αποκαλφφτθκε, πρόκειται για μόνιμουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ και 

παρακεριςτζσ, οι οποίοι εγκλωβίςτθκαν από τθ φωτιά και προςπάκθςαν να 

προςεγγίςουν τθν παραλία ςτο Κόκκινο Λιμανάκι, ςτθν περιοχι Αργυρι Ακτι 

για να τουσ παραλάβουν τα πλοιάρια που επιχειροφςαν διαςϊςεισ.  Ωςτόςο, 

όπωσ φαίνεται δεν τα κατάφεραν.  

Στο κτιμα «τάφοσ» ςτο Μάτι, βρζκθκαν απανκρακωμζνα και τα εννζα ετϊν 

δίδυμα κορίτςια, αγκαλιαςμζνα με τον παπποφ και τθν γιαγιά τουσ.  Αυτζσ τισ 

τραγικζσ ςτιγμζσ δεν μπορϊ να διανοθκϊ τθν αγωνία του γονιοφ για το παιδί 

του ι τον πόνο που γεννάει θ απϊλεια του.  

Δεν μπορϊ να φανταςτϊ μεγαλφτερο δράμα για τθν ανκρϊπινθ φφςθ, γι αυτό ο 

Ευριπίδθσ ζφτιαξε τθ Μιδεια ωσ τθν απόδειξθ τθσ ανκρϊπινθσ βοφλθςθσ που 

μπορεί να διαλζξει τον χειρότερο πόνο και φόνο, μονάχα αυτι. Μετά από αυτά 

τα δυο αγγελοφδια που χάκθκαν νομίηω ότι δεν μπορεί να γραφτεί κανζνα άλλο 
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κεφάλαιο ςε αυτι τθν απόλυτθ τραγωδία. Η χϊρα μασ ζχει τελειϊςει και 

κυςιάηει τα μόνα καλά κομμάτια τθσ, ακριβϊσ ςαν τθ Μιδεια.  

«Θα μποροφςαμε να είμαςτε εμείσ»: αυτι είναι θ φράςθ που γυρίηει από 

ςτόμα ςε ςτόμα τισ τελευταίεσ μζρεσ, μεταξφ των ςυνανκρϊπων μασ. Τα 

κφματα τθσ τραγωδίασ μοιάηουν τόςο οικεία που θ ταφτιςθ γίνεται 

αντανακλαςτικά. Ναι, κα μποροφςαμε να είμαςτε εμείσ, τα αδζρφια, οι γονείσ, 

τα παιδιά μασ, οι καλφτεροί μασ φίλοι.  

Φανταηόμαςτε τον εαυτό μασ ςτθ κζςθ των ακϊων που χάκθκαν, τισ 

υποτικζμενεσ αντιδράςεισ μασ, τθν αγωνία, τον φόβο που διαδζχεται τθν 

ελπίδα, τθν τρομερι ςτιγμι τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ πωσ δεν υπάρχει ςωτθρία. 

Η αίςκθςθ αρκετϊν πολιτϊν είναι ότι θ μζςθ ελλθνικι οικογζνεια βρίςκεται ςε 

κίνδυνο και δυςτυχϊσ δεν υπάρχει κανείσ, από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ, να τθν 

προςτατεφςει.  

Στάχτθ, δάκρυ, αγωνία, απόγνωςθ, φόβοσ, οργι, κυμόσ. Πλα ανάμεικτα. Ρόνοσ 

χωρίσ όρια. Οςμι κανάτου ζχει καλφψει τα πάντα. «Κόλαςθ» κα πει κάποιοσ. 

Οι νεκροί ζδωςαν το χρϊμα και το μζγεκοσ ςτθν τραγωδία. Οι αγνοοφμενοι 

ζρχονται να μεγαλϊςουν τθν αγωνία. Οι τραυματίεσ αμζτρθτοι, παλεφουν για 

τθν ηωι και τθν υγεία τουσ, ςτισ εντατικζσ των νοςοκομείων. Οι άςτεγοι 

αποκαμωμζνοι, αδυνατοφν να πιςτζψουν αυτό που τουσ ςυνζβθ.  

Είμαςτε μια κοινωνία ςε πζνκοσ. Μια κοινωνία βυκιςμζνθ ςτθν κατάκλιψθ και 

ςτισ δικαιολογθμζνεσ αναςφάλειεσ και φοβίεσ, τθν ςυναιςκθματικι κόπωςθ, 

τθν καταπιεςμζνθ οργι.  

Γιατί ςε αντίκεςθ με ό,τι υποςτθρίηεται από γνωςτοφσ και αγνϊςτουσ, ι 

διαδίδεται από διάφορα τρολ ςε διάφορα ςάιτ, το πζνκοσ δεν είναι μόνο 

ςιωπι: είναι και άρνθςθ, και κυμόσ, και οργι, και απελπιςία και ενδοςκόπθςθ, 

και οτιδιποτε νιϊκει ο κακζνασ μασ όταν ζρχεται αντιμζτωποσ με μια μεγάλθ 

απϊλεια.  

Το μετατραυματικό ςτρεσ είναι μία αναμενόμενθ κατάςταςθ για όςουσ 

κατάφεραν να επιβιϊςουν από μια τόςο ακραία εμπειρία κακϊσ και για 

πυροςβζςτεσ και διαςϊςτεσ που ζγιναν μάρτυρεσ πλικουσ φρικτϊν 
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περιςτατικϊν. Ωςτόςο, το ςυναιςκθματικό μοφδιαςμα, θ κλίψθ, θ αναςφάλεια, 

ο κυμόσ είναι απόλυτα φυςιολογικζσ αντιδράςεισ για όλουσ τουσ πολίτεσ.   

Τθν ϊρα που ακόμθ καπνίηουν τ’ αποτρόπαια αποκαΐδια από τθν ζςχατθ, αλλά 

βεβαίωσ όχι και ςτερνι, εκνικι τραγωδία μασ, πολλά λζγονται και γράφονται 

για τισ ευκφνεσ και τα λάκθ που οδιγθςαν ς’ αυτιν. 

Και εδϊ δεν μιλάμε βεβαίωσ για απλά λάκθ, αλλά για μία απερίγραπτθ 

κατάςταςθ ακλιότθτασ που παραπζμπει φυςικά και ςτθ δεδομζνα ανίκανθ κι 

εγκλθματικά ανεφκυνθ κυβζρνθςθ και ςτθν ανυπαρξία του ευρφτερου κρατικοφ 

μθχανιςμοφ και ςτθν τρομακτικι αδυναμία περιφροφρθςθσ τθσ χϊρασ από 

εμπρθςτζσ και κάκε λογισ άλλουσ ορκιςμζνουσ εχκροφσ, αλλά αςφαλϊσ και ςε 

ςφάλματα του παρελκόντοσ, όπωσ θ άναρχθ και αυκαίρετθ δόμθςθ. 

Και όμωσ μποροφμε να προχωριςουμε ωσ κοινωνία, αρκεί να μθν κλείνουμε 

πλζον τα μάτια μασ ςτθν πραγματικότθτα: να μθν επιτρζψουμε ςτουσ 

υπεφκυνουσ να αποποιθκοφν τισ ευκφνεσ τουσ, ςτουσ αρμόδιουσ να δθλϊνουν 

ςυνεχϊσ αναρμόδιοι.  

Δεν είναι δυνατόν κάκε φορά, εδϊ και δεκαετίεσ, οι ικφνοντεσ, να 

αποδεικνφονται ικανοί μόνο ςτθν επικοινωνιακι διαχείριςθ τθσ εγκλθματικισ 

ανικανότθτάσ τουσ.  

Το τραγικότερο απ’ όλα είναι ότι θ «φονικι» πυρκαγιά που ζπλθξε τθν 

Ανατολικι Αττικι, βρικε τθ κρατικι μθχανι εντελϊσ απροετοίμαςτθ, παρά τθν 

ζγκαιρθ προειδοποίθςθ πολφ υψθλισ επικινδυνότθτασ κατθγορίασ «4» για τθν 

εκδιλωςθ πυρκαγιϊν.  

Στθ Κατθγορία Κινδφνου 4 (Ρολφ Υψθλι), ο κίνδυνοσ είναι ιδιαίτερα υψθλόσ. Ο 

αρικμόσ των πυρκαγιϊν που αναμζνεται να εκδθλωκοφν, πικανόν να είναι 

μεγάλοσ αλλά, το κυριότερο, κάκε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλεσ 

διαςτάςεισ εφόςον ξεφφγει από τθν αρχικι προςβολι.  

Ουδείσ ενθμζρωςε ζγκαιρα και αποτελεςματικά τουσ ςυμπολίτεσ μασ, ουδεμία 

ουςιαςτικι εργαςία προετοιμαςίασ, εξ όςων γνωρίηω δεν ζγινε. 

Αν θ κυβζρνθςθ αξιοποιοφςε τθν ενζργεια που ξοδεφει ςτισ επικοινωνιακζσ 

επιχειριςεισ ςε προετοιμαςία και οργάνωςθ, ίςωσ τα αποτελζςματα να ιταν 
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λιγότερο τραγικά. Αυτοί όμωσ ακόμα και τθν ϊρα τθσ μεγαλφτερθσ 

καταςτροφισ δεν ςταματοφν να ςτρεψοδικοφν και να μθχανεφονται 

αντεπικζςεισ με ψζματα και μφκουσ.  

Ραρόλα αυτά ςτισ 11.30 το βράδυ, ςτθν ενθμζρωςθ του πρωκυπουργοφ ςτο 

Χαλάνδρι, ουδείσ μίλθςε για κφματα. Μιλοφςαν για κάποια ςπίτια που 

καίγονταν και για λίγουσ ανκρϊπουσ που ιταν ςε ζνα λιμανάκι. Μολονότι 

γνϊριηαν τουλάχιςτον από τισ 21.00 ςτο ςυντονιςτικό για ζνα νεκρό αφοφ είχε 

ενθμερωκεί θ πολιτικι και θ φυςικι θγεςία από τθ πυροςβεςτικι και το ΕΚΑΒ, 

ςτο ςυντονιςτικό ουδείσ γνϊριηε (ι ουδείσ μίλθςε) για τθν φπαρξθ νεκρϊν. 

Αποτζλεςμα αυτισ τθσ αδυναμίασ ανάλθψθσ ευκυνϊν, είναι οι πολίτεσ να 

αιςκάνονται ότι δεν ζχουν παρά μόνο ο ζνασ ςτον άλλον για να ςτθριχκοφν. 

Εκείνο που προκαλεί αίςκθςθ είναι ότι κανείσ από τθν κυβζρνθςθ δεν ζχει 

αναλάβει τθν παραμικρι ευκφνθ, οφτε μια υποβολι παραίτθςθσ από κάποιον 

πολιτικό ι άλλο υπεφκυνο για τθν τεράςτια καταςτροφι και τισ ηωζσ που 

χάκθκαν τόςο άδικα.  

Τισ προςεχείσ θμζρεσ και όταν το πζνκοσ υποχωριςει κα πρζπει να 

αναηθτθκοφν ευκφνεσ τόςο για τισ αρχικζσ όςο και για τισ ςυνεχιηόμενεσ 

ελλείψεισ ςτον ςχεδιαςμό και ςτον ςυντονιςμό των δράςεων.  

Στθν περίπτωςθ του ολζκρου ςτθν ανατολικι Αττικι, τα πράγματα είναι 

ξεκάκαρα. Οι ευκφνεσ είναι δεδομζνεσ και πρζπει να αποδοκοφν άμεςα. 

Οφείλετε να αςκιςετε τισ ςχετικζσ ποινικζσ διϊξεισ ςε κάκε εμπλεκόμενο, ςε 

κάκε κζςθ που αυτόσ επθρζαςε είτε τθ μθ αποτροπι, είτε τθ διαχείριςθ τθσ 

κρίςθσ.  

        Η άμεςθ παρζμβαςι Σασ πρζπει να ζχει δφο επίπεδα:  

1. Το πρϊτο είναι θ διερεφνθςθ των αδικθμάτων του άρκρου 264 κι επόμενα 

του Ροινικοφ Κϊδικα, περί εμπρθςμοφ και εμπρθςμοφ δαςϊν.  

2. Το δεφτερο επίπεδο είναι θ διερεφνθςθ τθσ τελζςεωσ του αδικιματοσ τθσ 

ανκρωποκτονίασ εκ προκζςεωσ, με ενδεχόμενο δόλο ςε ιρεμθ ψυχικι 

κατάςταςθ κατά ςυρροι. Εάν, δθλαδι, οι πλθμμζλειεσ και οι παραλείψεισ των 

υπευκφνων οδιγθςαν ςτθν Εκνικι τραγωδία και ςτθν εκατόμβθ νεκρϊν.  
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       Οι πράξεισ και παραλείψεισ των υπευκφνων, που κακόριςαν το τραγικό 

αποτζλεςμα ζχει δφο αναγνϊςεισ:  

α) Η πρϊτθ αφορά ςτο τι ζπρεπε να γίνει και φυςικά από ποιον, ϊςτε να 

αποφευχκεί θ τραγωδία, πριν τθν τραγωδία.  

β) Η δεφτερθ αφορά ςτο τι ζπρεπε να γίνει κατά τθ διάρκεια τθσ τραγωδίασ 

κακϊσ και τισ αμζςωσ επόμενεσ κρίςιμεσ ϊρεσ. 

Ρρζπει να ερευνιςετε εάν τθρικθκαν οι διατάξεισ του Νόμου 3013/2002, περί 

αναβάκμιςθσ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και ςυγκεκριμζνα ςτθν πρϊτθ 

παράγραφο του άρκρου 17. Η πλιρθσ εξειδίκευςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν 

επιλκε διά τθσ υπ’ αρικμόν: 1299/2003 Υπουργικισ Αποφάςεωσ (Ξενοκράτθσ). 

O ςκοπόσ του Γενικοφ Σχεδίου με τθ ςυνκθματικι λζξθ «Ξενοκράτησ» είναι θ 

διαμόρφωςθ ενόσ ςυςτιματοσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ 

καταςτροφικϊν φαινομζνων για τθν προςταςία τθσ ηωισ, τθσ υγείασ και τθσ 

περιουςίασ των πολιτϊν, κακϊσ και θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Ο «Ξενοκράτθσ» ςυντάχκθκε από τθ ΓΓΡΡ με τθν Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 

Βϋ/10-4-2003) και ανακεωρικθκε με ςυμπλθρωματικι Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 

776/28-6-06) με τθν οποία εγκρίκθκε το Ειδικό Σχζδιο «Διαχείριςθ Ανκρϊπινων 

Απωλειϊν». 

                  Στο ςχζδιο «Ξενοκράτθσ»: 

• Κακορίηονται τα είδθ των καταςτροφϊν και οι αντίςτοιχοι όροι πολιτικισ 

προςταςίασ. 

• Κακορίηονται ρόλοι και δίνονται κατευκφνςεισ ςχεδίαςθσ ςε Υπουργεία, 

Ρεριφζρειεσ, Ν.Α., Διμουσ, Κοινότθτεσ. 

• Αποςαφθνίηεται ότι όλα τα ςχζδια εγκρίνονται από τθ ΓΓΡΡ. 

               Ρροςδιορίηονται: 

• Εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ & φορείσ. 

• Πργανα που διευκφνουν και ςυντονίηουν τισ επιχειρθςιακζσ δυνάμεισ ςε όλα 

τα επίπεδα. 
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             Ραρζχονται ουςιϊδθ ςτοιχεία για τθν: 

• Αξιολόγθςθ κινδφνων. 

• Επιςιμανςθ ευπακϊν χϊρων. 

• Εκπόνθςθ ειδικϊν ςχεδίων για κάκε κίνδυνο. 

• Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ: 

• Χάραξθ ςτρατθγικϊν και τακτικϊν. 

• Ορκι οργάνωςθ και εξοπλιςμό των υπθρεςιϊν και διαμόρφωςθ 

επιχειρθςιακισ φιλοςοφίασ. 

• Ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ, δραςτθριοποίθςθ, διεφκυνςθ και ςυντονιςμό του 

ανκρωπίνου δυναμικοφ και μζςων. 

• Η δθμιουργία δυνατοτιτων διοικθτικισ μζριμνασ για τθν αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων τόςο των επιχειρθςιακϊν δυνάμεων, όςο και των πλθγζντων 

πολιτϊν. 

             Ρροβλζπεται: 

• Η δθμιουργία ςυςτιματοσ επικοινωνίασ και ροισ πλθροφοριϊν μεταξφ όλων 

των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν και παραγόντων ςτθ διαχείριςθ των κρίςεων. 

• Το εν λόγω ςχζδιο αποτελεί ζνα βαςικό πλαίςιο ςχεδιαςμοφ, βάςει του 

οποίου ανατίκεται θ κατάρτιςθ των ειδικϊν ανά κίνδυνο ςχεδίων ςτα κακ’ φλθ 

αρμόδια υπουργεία. Ήδθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ ομάδων 

εργαςίασ ςτα υπουργεία, με πρωτοβουλία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ, προκειμζνου να αναβακμίςουν τα ειδικά ςχζδια ανά κίνδυνο. 

Μζςα από τα ειδικά ςχζδια που κα εκπονθκοφν από τισ ομάδεσ εργαςίασ, 

μπορεί να δοκοφν ειδικότερεσ οδθγίεσ ι απαιτιςεισ ςχεδίαςθσ προσ τισ 

Ρεριφζρειεσ και τισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ για τθν εκ μζρουσ τθσ ςφνταξθ 

ςχεδίων.  

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ και ζγκριςθσ των ειδικϊν 

ςχεδίων, ιςχφουν όςα προβλζπονται από τα ιδθ εγκεκριμζνα ςχζδια. 
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         Ζννοιεσ / Οριςμοί 

Σφμφωνα Ν.3013/2002 «Αναβάκμιςθ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» και το Γενικό 

Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ «ΞΕΝΟΚΑΤΗΣ»: 

Καταςτροφι νοείται κάκε ταχείασ ι βραδείασ εξζλιξθσ φυςικό φαινόμενο ι 

τεχνολογικό ςυμβάν ςτο χερςαίο, καλάςςιο και εναζριο χϊρο, το οποίο 

προκαλεί εκτεταμζνεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτον άνκρωπο, κακϊσ και ςτο 

ανκρωπογενζσ ι φυςικό περιβάλλον. 

Η ζνταςθ τθσ καταςτροφισ κακορίηεται από το μζγεκοσ των απωλειϊν ι ηθμιϊν 

που αφοροφν ςτθ ηωι, ςτθν υγεία και ςτθν περιουςία των πολιτϊν, ςτα αγακά, 

ςτισ παραγωγικζσ πθγζσ και ςτισ υποδομζσ. 

Κίνδυνοσ νοείται θ πικανότθτα εκδιλωςθσ ενόσ φυςικοφ φαινομζνου ι 

τεχνολογικοφ ςυμβάντοσ ι και λοιπϊν καταςτροφϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ζνταςθ των καταςτροφϊν, που μπορεί να προκλθκοφν ςτουσ πολίτεσ, ςτα 

αγακά, ςτισ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ και ςτισ υποδομζσ μιασ περιοχισ. 

Γενικι Καταςτροφι νοείται θ καταςτροφι που εκτείνεται ςε περιςςότερεσ από 

τρεισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. 

Ρεριφερειακι καταςτροφι μικρισ ζνταςθσ νοείται αυτι για τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ οποίασ αρκεί το δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ προςταςίασ τθσ 

περιφζρειασ. 

Ρεριφερειακι καταςτροφι μεγάλθσ ζνταςθσ νοείται αυτι για τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ οποίασ απαιτείται θ διάκεςθ δυναμικοφ και μζςων πολιτικισ προςταςίασ 

και από άλλεσ περιφζρειεσ ι και από κεντρικζσ υπθρεςίεσ και φορείσ. 

Τοπικι καταςτροφι μικρισ ζνταςθσ νοείται αυτι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

οποίασ αρκεί το δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ προςταςίασ ςε επίπεδο νομοφ. 

Τοπικι καταςτροφι μεγάλθσ ζνταςθσ νοείται αυτι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

οποίασ απαιτείται θ διάκεςθ δυναμικοφ και μζςων πολιτικισ προςταςίασ και 

από άλλουσ νομοφσ, περιφζρειεσ ι και από κεντρικζσ υπθρεςίεσ και φορείσ. 

Κατάςταςθ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ είναι θ ενεργοποίθςθ και θ 

κλιμάκωςθ τθσ δράςθσ του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ προςταςίασ ςε 
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κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τουσ ςκοποφσ τθσ πολιτικισ 

προςταςίασ και ειδικότερα για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν από 

καταςτροφζσ ι και για τον ζλεγχο και περιοριςμό των δυςμενϊν επιπτϊςεων, 

που ςχετίηονται με τουσ αντίςτοιχουσ κινδφνουσ.  

         Η κατάςταςθ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ διακρίνεται ςε: 

• Κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ, λόγω τεκμθριωμζνου 

κινδφνου, ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ κλιμάκωςθ τθσ ετοιμότθτασ του 

δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ προςταςίασ, κατά τθν εξειδίκευςθ που 

γίνεται ςτο ςχεδιαςμό ετοιμότθτασ. 

• Κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ ςτθν οποία 

περιλαμβάνεται θ κατάςταςθ, που ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνθ καταςτροφι, για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οποίασ απαιτείται: 

• Ειδικόσ ςυντονιςμόσ από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του 

δυναμικοφ και των μζςων των υπθρεςιϊν και των φορζων, που αναλαμβάνουν 

δράςθ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και 

 • Κινθτοποίθςθ δυναμικοφ και μζςων επιπλζον του διατικεμζνου υπό 

κανονικζσ ςυνκικεσ. 

             Στο δυναμικό και ςτα μζςα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ περιλαμβάνονται: 

• Ειδικευμζνα ςτελζχθ πολιτικισ προςταςίασ ςε κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, ςτα οποία ανατίκεται θ επίβλεψθ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ 

των ςχεδίων, προγραμμάτων και μζτρων πολιτικισ προςταςίασ, κακϊσ και ο 

ςυντονιςμόσ των αναγκαίων ενεργειϊν. 

• Το ςφνολο των κρατικϊν υπθρεςιϊν, οι υπθρεςίεσ των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και των οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ, που είναι υπεφκυνεσ ςε 

επιχειρθςιακό επίπεδο για τισ επί μζρουσ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ και 

κυρίωσ για τθν ετοιμότθτα και τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν (όπωσ 

Ρυροςβεςτικό Σϊμα, Λιμενικό Σϊμα, Ελλθνικι Αςτυνομία, Εκνικό Κζντρο 

Άμεςθσ Βοικειασ, Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ & 

Ρροςταςίασ, υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ και 

των πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Ρ., Δ.Ε.Ρ.Α, Ε.Μ.Υ.). 
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• Οι εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ, κακϊσ και οι ειδικευμζνοι 

εκελοντζσ πολιτικισ προςταςίασ, ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, που εντάςςονται ςτο ςχεδιαςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ και αναλαμβάνουν τθν υποςτιριξθ ςχεδίων και δράςεων 

πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ, κακϊσ και δράςεισ ετοιμότθτασ και 

αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν. 

Ρζρα από τα αρμόδια Υπουργεία, οι Ρεριφζρειεσ και οι Διμοι ζχουν καταλυτικό 

ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ καταςτροφικοφ φαινομζνου, προβλζπεται, δε, 

ειδικό κζντρο διαχείριςθσ των κρίςεων με μεγάλεσ αρμοδιότθτεσ και ειδικι 

μνεία για τθ ροι των πλθροφοριϊν.  

Ρρζπει να ελζγξετε αν υπιρχαν ςχζδια διαχείριςθσ κρίςεων, ςχζδιο 

εκκενϊςεωσ, κακϊσ και κακοριςμζνοσ χϊροσ ςυγκεντρϊςεωσ, ςτουσ διμουσ. 

Τα ςχζδια τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που ζμειναν ςτα 

χαρτιά περιλαμβάνουν το "Γενικό Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν 

εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν" και τθν ενεργοποίθςθ του Ειδικοφ Σχεδίου 

Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν (ΣΔΑΑ).    

Ουδεμία προλθπτικι ενζργεια δεν είχε λάβει χϊρα και ουδεμία εκπαιδευτικι 

καμπάνια, οφείλουμε λοιπόν  να εξετάςουμε τθν επιχειρθςιακι ετοιμότθτα και 

τελικά τθν 

 αποτελεςματικότθτα τθσ Ρολιτείασ. 

Αφοφ υπιρξε προειδοποίθςθ τθ Δευτζρα 23.7.18 για πολφ υψθλι 

επικινδυνότθτα κατθγορίασ «4», γιατί δεν υπιρχε εναζριοσ ζλεγχοσ, περιπολίεσ 

από μοτοςικλετιςτζσ τθσ Ρυροςβεςτικισ (Ομάδα Ήφαιςτοσ), που ζχει ςυςτακεί 

για αυτόν ακριβϊσ το λόγο;  

Γιατί από τα 17 πυροςβεςτικά αεροπλάνα (Canadair) που ζχουμε ςτθ διάκεςι 

μασ, μόνο τα 10 ιταν λειτουργικά και μάλιςτα 3 εξ αυτϊν, κατά τθ διάρκεια των 

επιχειριςεων, κακθλϊκθκαν ςτο ζδαφοσ λόγω βλάβθσ; 

Γιατί δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε εφαρμογι τα ςυςτιματα που είχε προμθκευκεί 

το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ προ πενταετίασ για τον ςυντονιςμό 

επιχειριςεων εκκζνωςθσ; 
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Γιατί δεν ενεργοποιικθκε πλιρωσ θ ευρωπαϊκι γραμμι εκτάκτων αναγκϊν 112, 

ϊςτε να καλοφν όςοι βρίςκονταν ςε ανάγκθ. Με τθν κλιςθ του πολίτθ ςε αυτόν 

τον αρικμό, ενθμερϊνεται άμεςα το κζντρο, για το γεωγραφικό ίχνοσ του και 

μζςω τθσ τθλεφωνικισ γραμμισ, κα μποροφςαν να ενθμερϊςουν όλουσ τουσ 

πολίτεσ ςτο Μάτι, με SMS, με γραπτό μινυμα, να εκκενϊςουν άμεςα τα ςπίτια 

τουσ και τισ διαδρομζσ διαφυγισ από τον κίνδυνο.  

Συγκεκριμζνα ο νόμοσ προζβλεπε Εκνικό Σφςτθμα Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ 

και όριηε αναβάκμιςθ του αρικμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ 112 αλλά και αξιοποίθςθ 

των κεραιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ, ϊςτε ςε ςυνεργαςία με τισ εταιρείεσ θ 

Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ να αποςτζλλει γραπτά μθνφματα ςτουσ 

κατοίκουσ με οδθγίεσ για εκκζνωςθ των περιοχϊν. 

Ρανζτοιμθ εμφανιηόταν θ κυβζρνθςθ, λίγουσ μινεσ πριν, τον Μάιο, για να 

αντιμετωπίςει τυχόν πυρκαγιζσ, που δφο μινεσ αργότερα άφθςαν πίςω τουσ 91 

νεκροφσ και ανυπολόγιςτεσ ηθμιζσ.  

Η απίςτευτθ κυβερνθτικι κοροϊδία φαίνεται ξεκάκαρα μζςα από τθν απάντθςθ 

που ζδωςε ςτο κοινοβοφλιο ο αναπλθρωτισ υπουργόσ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, 

Νίκοσ Τόςκασ, για τθν «Ρροετοιμαςία Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τθν 

αντιπυρικι περίοδο», ςτθν οποία υπερθφανεφεται ακόμα και για το ςχζδιο 

οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ο κ. Τόςκασ και 

το διατφπωςε επί λζξει ωσ εξισ: 

«Κακίςταται ςαφζσ ότι εν αντικζςει με τουσ προκατόχουσ τθσ, θ παροφςα 

πολιτικι Ηγεςία του Υπουργείου, ζχοντασ κινθκεί ζγκαιρα και 

προγραμματιςμζνα, καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια, προκειμζνου το 

Πυροςβεςτικό Σϊμα να βρίςκεται ςε πλιρθ ετοιμότθτα εν όψει και τθσ 

τρζχουςασ αντιπυρικισ περιόδου, ενιςχυμζνο τόςο με τα απαιτοφμενα μζςα, 

όςο και με αξιόμαχο πυροςβεςτικό προςωπικό». 

«Ζχουν ιδθ επικαιροποιθκεί, ςε επίπεδο Περιφερειακϊν Πυροςβεςτικϊν 

Διοικιςεων, τα επιχειρθςιακά ςχζδια των υφιςτάμενων Υπθρεςιϊν τουσ, ζτςι 

ϊςτε να επιτυγχάνεται αφενόσ μεν θ πλιρθσ ενίςχυςι τουσ, με ανκρϊπινο 

δυναμικό, αφετζρου δε θ -κατά το βζλτιςτο βακμό- εκμετάλλευςθ όλων των 

διακζςιμων εναζριων και επίγειων υλικοτεχνικϊν μζςων»,  
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«Με ςκοπό τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν, από περιοχζσ 

που τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ 

καταςτροφι λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ 

Προςταςίασ, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφό τθσ (ΑΔΑ: 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) με 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν υλοποίθςθ του μζτρου τθσ Οργανωμζνθσ 

Απομάκρυνςθσ, ςε εφαρμογι του άρκρου 108 του Ν.4249/2014». 

   Αξιότιμε κφριε Ειςαγγελζα,   

Οφείλετε να καλζςετε Ενϊπιϊν Σασ, κάκε αρμόδιο εμπλεκόμενο: Δθμάρχουσ, 

Ρεριφερειάρχθ, Αρχθγοφσ Σωμάτων Αςφαλείασ, κάκε επιχειρθςιακό 

παράγοντα, τουσ ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσ, ακόμα και τον ίδιο τον 

Ρρωκυπουργό και να ελζγξετε τισ πράξεισ και τισ παραλείψεισ τουσ που 

επζφεραν αυτι τθν Εκνικι τραγωδία, το οφείλετε ςτα απανκρακωμζνα ςϊματα 

των παιδιϊν που εξζπνευςαν ςτθν αγκαλιά των γονιϊν τουσ των παπποφδων 

τουσ και ςε όλουσ αυτοφσ που χάκθκαν τόςο άδικα.  

Είναι οι φωνζσ των κυμάτων που ηθτοφν δικαίωςθ, γιατί με τισ παραλείψεισ 

τουσ, μθ αποτροπισ των αποτελεςμάτων των κανάτων 91 ςυμπολιτϊν μασ από 

εμπρθςμοφσ, από πρόςωπα ζχοντα ιδιαίτερθ νομικι υποχρζωςθ να 

αποτρζψουν τουσ κανάτουσ ςυνανκρϊπων μασ και δθ ςε ανθλίκουσ, 

υπζργθρουσ και αναπιρουσ (άρκρα 15 και 264 περ. γ  ΡΚ). 

   Επειδή, ζχω το απαραίτθτο ζννομο ςυμφζρον (αρκ. 40 ΚΠΔ), είναι δε νόμιμθ, 

βάςιμθ, αλθκισ και εξαιρετικήσ φφςησ.       

   Επειδή, προςτατευόμενο ζννομο αγακό είναι πρωταρχικά θ απονομι τθσ 

δικαιοςφνθσ, επιβάλλεται θ ανίχνευςθ και εν ςυνεχεία τεκμθρίωςθ των 

καταγγελλομζνων. 

   Επειδή, τα πρόςωπα που διζπραξαν τα ανωτζρω αναφερόμενα αδικιματα 

είναι δυνατόν να προςδιοριςκοφν από τθν διενεργθκθςοµζνθ ανάκριςθ.  

   Επειδή, οι ανωτζρω πράξεισ τιμωροφνται από τισ διατάξεισ του Π.K. και 

μάλιςτα ςε βακμό κακουργιματοσ. 

   Επειδή, ςυμφϊνωσ με τθν ζννοια του μεν άρκρου 36 ΚΠοινΔικ κακιερϊνεται 

θ αρχι τθσ αυτεπαγγζλτου ποινικισ διϊξεωσ θ οποία μθ υποκειμζνθ εισ τφπον 
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γίνεται άμα ο αρμόδιοσ ειςαγγελεφσ πλθροφορθκεί τθν τζλεςθ του εγκλιματοσ, 

είτε κατόπιν μθνφςεωσ ι αναφοράσ δθμοςίασ αρχισ ι ιδιϊτου (άρκρ. 37-40 και 

42), είτε κατόπιν οιαςδιποτε "άλλθσ ειδιςεωσ" όπωσ εξ ιδίων πλθροφοριϊν ι 

ιδίασ αντιλιψεωσ εξ επιςτολισ (και ανωνφμου ζτι) ι και τθσ κοινισ φιμθσ όταν, 

εννοείται, εισ τθν τελευταίαν αυτι περίπτωςθ ζχει ο ειςαγγελεφσ ςοβαροφσ 

λόγουσ να πιςτεφει ότι ετελζςκθ ζγκλθμα (Μπουρόπουλοσ όπου ανωτ. ςελ. 57) 

πακϊν εκ του οποίου, ειριςκω, είναι παν πρόςωπον είτε νομικόν είτε φυςικόν, 

είτε ικανό προσ καταλογιςμόν είτε ακαταλόγιςτον, το οποίον είναι φορεφσ του 

εννόμου αγακοφ, κακ' οφ ςτρζφεται θ πράξθ (Χωραφάσ όπου ανωτ.).  

   Επειδή, Σασ είναι γνωςτό, ότι δια τθν άςκθςθ ποινικισ διϊξεωσ είναι αρκετι 

και θ απλι πικανότθτα τελζςεωσ αξιόποινων πράξεων κακϊσ και ότι ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ υπάρχει πλοφςιο αποδεικτικό υλικό, πολλαπλϊσ 

διαςταυρωμζνο, το οποίο επιβάλει τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ κατά των 

υπαιτίων, θ φπαρξθ απλισ και μόνο πικανότθτασ τζλεςθσ αξιόποινθσ πράξθσ ι 

απλϊν ενδείξεων ενοχισ του μθνυομζνου ωσ δράςτθ αυτισ κακιςτά 

υποχρεωτικι για τον Ειςαγγελζα Ρλθμμελειοδικϊν τθν άςκθςθ τθσ ποινικισ 

δίωξθσ (βλεπ. Κ. Σταμάτθ «Η προκαταρκτικι εξζταςθ»,ςελ,.257,274). Η 

Ειςαγγελικι Αρχι δεν είναι διάδικοσ αλλά αυτοτελζσ όργανο τθσ δικαιοςφνθσ 

και κατά τθν κυρία και βαςικι λειτουργία τθσ ανικει ςτθ δικαςτικι, με ευρεία 

ζννοια, λειτουργία, και θ άςκθςθ ι μθ τθσ ποινικισ δίωξθσ (κατϋάρκρα 27, 43 

Κ.Ρ.Δ.) ςυνιςτά για τον Ειςαγγελζα Ρλθμμελειοδικϊν κυρία λειτουργικι 

αρμοδιότθτα με οιονεί δικαιοδοτικό χαρακτιρα (βλεπ. Κ. Σταμάτθ «Ο 

Ειςαγγελικόσ Θεςμόσ» Ροιν. Χρον. Λϋ ςελίσ 609 επομ.) και όχι απλι ζκφραςθ 

γνϊμθσ.  

    Επειδή, από όλα τα ανωτζρω που παρακζτω, προκφπτει ότι οι υπεφκυνοι δια 

Νόμου να αποτρζψουν ι να μειϊςουν τουσ ανωτζρω κινδφνουσ, ενϊ 

αναμφιςβιτθτα γνϊριηαν το πρόβλθμα, αποδζχκθκαν το αποτζλεςμα, 

αδρανϊντασ ι παραλείποντασ ι εκτελϊντασ εςφαλμζνα  και αποδζχκθκαν ζτςι 

το αποτζλεςμα και δθ τον ορατό κίνδυνο πυρκαγιάσ και τθν από αυτι κίνδυνο 

κανάτου ανκρϊπων.  

     Επειδή, φςτατο καταφφγιο τοφτθ τθν ζςχατθ ϊρα αποτελεί ο κεςμόσ τθσ 

Δικαιοςφνθσ. Ζνασ κεςμόσ πολλαπλϊσ βαλλόμενοσ. Ζνασ κεςμόσ ενοχλθτικόσ ςε 

εκείνουσ που ζχουν ςυνθκίςει ςτθν αυκαιρεςία και ςτο ανζλεγκτο αυτισ.  
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     Επειδή, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 παρ. 2 Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. «(Η Ειςαγγελία) 

Δρα ενιαία και αδιάκριτα και ζχει ωσ αποςτολι τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ, 

τθν προςταςία του πολίτθ και τθ διαφφλαξθ των κανόνων τθσ δθμόςιασ τάξθσ.».  

      Επειδή, θ δικαιοςφνθ αποτελεί ς’ αυτοφσ τουσ πραγματικά δφςκολουσ 

καιροφσ τθν υπζρτατθ προςδοκία και ελπίδα του πολίτθ, προκειμζνου να 

διαςφαλιςκεί το αρραγζσ των αρμϊν τθσ κοινωνικισ μασ ςυνοχισ.  

     Επειδή, ο Ελλθνικόσ λαόσ προςβλζπει ς’ Εςάσ για τθν ευκυδικία, τθν τιρθςθ 

τθσ νομιμότθτασ και τθν αποκατάςταςθ τθσ κοινωνικισ ειρινθσ και ςτθν εν 

λόγω περίπτωςθ.  

     Επειδή, οι νόμοι του κράτουσ μασ υπάρχουν για να εφαρμόηονται και όχι να 

παραμζνουν ανενεργοί, ςαν «ακάλυπτεσ νομικζσ επιταγζσ».  

     Επειδή, οι υπαίτιοι εγκλθματικϊν πράξεων πρζπει να ανευρίςκονται και να 

τιμωροφνται αναλόγωσ.  

     Επειδή, ζχουν διαπραχκεί ιδιαιτζρωσ ςοβαρά ποινικά αδικιματα, από 

δθμόςιουσ λειτουργοφσ.  

Κατόπιν όλων των  ανωτζρω εκφράηω τθν άποψθ ότι ςυντρζχουν οι αναγκαίεσ 

εκείνεσ ενδείξεισ διάπραξθσ αξιόποινων πράξεων και μάλιςτα ςε τζτοιο βακμό 

βεβαιότθτασ ϊςτε να επιβάλλεται θ ποινικι τουσ αξιολόγθςθ και 

ςυνεπακόλουκα τθν τεκμθρίωςθ τουσ.  

Η εκδιλωςθ τθσ παροφςασ μθνυτιριασ αναφοράσ γίνεται για τθ διαφφλαξθ και 

τθν προςταςία των δικαιωμάτων μου και από δικαιολογθμζνο ενδιαφζρον ωσ 

πολίτθσ Δθμοκρατικοφ Κράτουσ και αξιωματικόσ του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ εν 

εφεδρεία.  

Μετά ταφτα υφιςταμζνων κατά τθν κρίςθ Σασ των νομίμων προχποκζςεων, την 

ειςαγωγή τησ υποθζςεωσ κατ΄ άρθρον 29 Κ.Ποιν.Δ. ςτο Δικαςτήριο των 

Εφετών και τον οριςμό Εφζτου Ανακριτή, εξαιτίασ τθσ ςοβαρότθτασ του 

κζματοσ, ζρευνα προσ τιμωρία των υπευκφνων και παραδειγματιςμό, κακόςον 

είναι παςίδθλθ θ αδράνεια και οι παραλείψεισ των αρμοδίων υπευκφνων, οι 

οποίεσ ανά πάςα ςτιγμι μπορεί και πάλι να επαναλθφκοφν και να πλιξουν 

ζννομα αγακά. 
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Δεν πρζπει για μια ακόμα φορά να ξεκινιςει προκαταρκτικι εξζταςθ, θ οποία 

κα περατωκεί μετά από μερικά χρόνια, αλλά να αςκθκοφν ποινικζσ διϊξεισ, να 

διεξαχκεί ανάκριςθ και ειςαγωγι ςτο ακροατιριο κατά απόλυτθ 

προτεραιότθτα. 

                                             ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

                                                        ΕΞΑΙΣΟΤΜΑΙ 

Να προβείτε ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια για τθ διερεφνθςθ των καταγγελλόμενων 

αξιόποινων πράξεων, προκειμζνου να υποςτοφν οι ζνοχοι (φυςικοί και θκικοί 

αυτουργοί) τθν παραδειγματικι τιμωρία για τισ αξιόποινεσ πράξεισ ι 

παραλείψεισ  τουσ,  που από τθν δικαςτικι ζρευνα ικελε αποδειχκεί. 

 

Επιπλζον δθλϊνω παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ για όλα τα αδικιματα που 

ςυρρζουν από τα μθνυόμενα, για τθν υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ και για 

χρθματικι ικανοποίθςθ  (44) ευρϊ, λόγω θκικισ βλάβθσ επελκοφςασ ςε εμζνα 

από τισ εν λόγω πράξεισ.  

Αιτοφμαι επικυρωμζνο αντίγραφο τησ παροφςησ. 

 

                                                                                                       Ακινα, 30 Ιουλίου2018 

 
                                      Ο υποβάλλων τθ μθνυτιρια αναφορά 
                                                   Παναγιώτησ ταμάτησ 
                                                     Πλωτάρχησ Π.Ν. ε.α. 


