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Του ΝΕ ΣΤΟΡΑ ∆ΗΜΑΡΑ

Ε
γκληµατική αµέλεια, πανικός αρµοδίων, 
ολιγωρία, πρωτοφανής ανεπάρκεια του 
µηχανισµού, ελικόπτερα που δεν απογει-

ώθηκαν για κατάσβεση και διάσωση πολιτών, 
αξιωµατικός της Πυροσβεστικής που το… έβαζε 
στα πόδια µπροστά στις φλόγες, αιτήµατα για 
βοήθεια που ποτέ δεν υπεβλήθησαν στο ΓΕΕΘΑ 
και εντολή αναζήτησης σάκων πτωµάτων στις 
21:30 εκείνης της νύχτας από το Κέντρο Επιχει-
ρήσεων Πολιτικής Προστασίας.

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για τον όλεθρο 
στο Μάτι που παρουσιάζει η Realnews, βασι-
σµένα σε καταθέσεις που δόθηκαν πριν από λί-
γες µόνο ηµέρες ενώπιον του ανακριτή, επιτε-
λών του υπουργείου Εθνικής Αµυνας, πιλότων 
της Πολεµικής Αεροπορίας, στελεχών του Πυ-
ροσβεστικού Σώµατος, αξιωµατικών της ΕΛ.ΑΣ. 
και υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής.

Από το σύνολο των στοιχείων προκύπτουν όχι 
µόνο συγκεκριµένες ευθύνες για την τραγωδία, 
αλλά και ένα πρωτοφανές αλαλούµ και αλληλο-
συγκρουόµενες πληροφορίες και εντολές ανά-
µεσα σε υπηρεσίες, Κέντρα Επιχειρήσεων, Συ-
ντονιστικά και ∆ιευθύνσεις Πολιτικής Προστασί-
ας, χωρίς κανείς να σκεφτεί το ενδεχόµενο εντο-
λής εκκένωσης στο Μάτι και στον Νέο Βουτζά…

Με την έναρξη της µεγάλης φωτιάς στο Ντα-
ού Πεντέλης, ο αξιωµατικός της Πυροσβεστικής 
Κ.Χ. φτάνει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολι-
τικής Προστασίας (ΚΕΠΠ), όπου υπηρετεί. Σύµ-

φωνα µε την κατάθεσή του, εκείνες τις ώρες στο 
Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣ-
ΚΕ) βρισκόταν ο αρχηγός της Πυροσβεστικής 
κ. Τερζούδης, ο τότε γενικός γραµµατέας Πο-
λιτικής Προστασίας κ. Καπάκης, ο υπαρχηγός 
της Πυροσβεστικής κ. Ματθαιόπουλος, αλλά 
και ο Νίκος Τόσκας, καθώς είχε προηγηθεί η 
µεγάλη φωτιά στην Κινέτα. Από τους πρώτους 
που φτάνουν είναι ο Πάνος Σκουρλέτης, ενώ 
ακολουθούν σταδιακά γύρω στις 21:00 και άλ-
λα πολιτικά πρόσωπα, όπως η Ρένα ∆ούρου 
και ο Παύλος Πολάκης, για να συµµετάσχουν 
στην κρίσιµη σύσκεψη. Πολύ αργότερα φτά-
νει στο ΕΣΚΕ της Πυροσβεστικής στο Χαλάν-
δρι και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, επιστρέφοντας εσπευσµένα στην Αθή-
να από το Μόσταρ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 
για να ακολουθήσουν, λίγο πριν από τα µεσά-
νυχτα, η σύσκεψη και η ενηµέρωσή του µπρο-
στά στις τηλεοπτικές κάµερες. Οι νέες καταθέ-
σεις αποκαλύπτουν τα χοντροκοµµένα ψέµα-
τα που έλεγαν στον τότε πρωθυπουργό Αλ. 
Τσίπρα κορυφαία στελ έχη του κρατικού µηχα-
νισµού, ενώ ήξεραν ότι είχαν ήδη χαθεί δεκά-
δες ζωές. Χαρακτηριστικά, όταν, κατά τη διάρ-
κεια της σύσκεψης, που µεταδιδόταν ζωντανά, 
ο πρώην πρωθυπουργός ρώτησε «πόσες δυνά-
µεις βρίσκονται στο µέτωπο», ο τότε υπαρχη-
γός του Π.Σ. Β. Ματθαιόπουλος του απάντησε 
«80 οχήµατα στο σύνολο», προσθέτοντας ότι 
«οι δυνάµεις είχαν πρώτη αποστολή να διασώ-
σουν τον κόσµο». Οι αρµόδιοι, µολονότι γνώρι-
ζαν την έκταση της τραγωδίας, δεν έκαναν κα-
µία αναφορά στις ανθρώπινες απώλειες, αλλά 
µόνο ενηµέρωναν τον τότε πρωθυπουργό για 

πυρκαγιά;», τον ρωτά ο ανακριτής. «∆εν γνω-
ρίζω τον λόγο. Επίσης, κανείς από την υπηρε-
σία µου (ΠΥ∆ΑΑ) δεν το γνωρίζει. Γνωρίζω ότι 
υπάρχουν εκπαιδευµένα πληρώµατα για τον 
χειρισµό του βαρούλκου (γερανάκι) για να δι-
ασώζουν ζωές. Εκείνη την ηµέρα υπήρχαν δια-

θέσιµα ακόµα δύο ελικόπτερα ΒΚ-117, τα οποία, 
αν και ήταν διαθέσιµα, δεν χρησιµοποιήθηκαν 
στην πυρκαγιά στο Μάτι και µάλιστα το κρίσι-
µο διάστηµα από τις 16:30 µέχρι αργά το βρά-
δυ. Χρησιµοποιήθηκαν εκείνη την ηµέρα στα 
Μέγαρα και ρίχνουν 1,5 τόνο κάθε φορά. Αν 
επιχειρούσαν στο Μάτι, θα µπορούσαν να ρί-
ξουν 15 τόνους νερού το κρίσιµο διάστηµα της 
έναρξης της πυρκαγιάς, δηλαδή µετά τις 16:41, 
πριν φτάσει στον Ν. Βουτζά».

«∆εν µπορώ να καταλάβω, αν και γνώριζαν η 
ηγεσία του Π.Σ. και το ΕΣΚΕ και ο διοικητής Π. 
τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και ότι είχαν 
σε ετοιµότητα τα δύο παραπάνω ελικόπτερα, 
γιατί δεν δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν. Επί-
σης, αυτά τα δύο µπορούσαν να σώσουν πο-
λίτες, να ρίξουν σωστικές λέµβους, σωσίβια και 

«Ζητούσαν 
σάκους 
πτωµάτων 
στις 21:30»
Κατάθεση-σοκ για τη µοιραία νύχτα 
στο Μάτι. «Γνώριζαν από τις 19:00 ότι 
υπήρχαν νεκροί», είπε στον ανακριτή 
πυροσβέστης που υπηρετούσε στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. 
Τα χοντροκοµµένα ψέµατα που έλεγαν 
εν συσκέψει στον τότε πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα, λίγο πριν από τα µεσάνυχτα, 
κορυφαία στελέχη του κρατικού 
µηχανισµού, ενώ ήξεραν ότι είχαν 
ήδη χαθεί δεκάδες ζωές

την πρόγνωση του καιρού και τη διαθεσιµότη-
τα των πτητικών µέσων το επόµενο πρωί. Οταν 
ο Αλ. Τσίπρας ρώτησε αν υπάρχουν εγκλωβι-
σµένοι στο Μάτι, τον λόγο πήρε ο κ. Τόσκας, 
απαντώντας «βγήκαν δυνάµεις στο Κόκκινο Λι-
µανάκι στο Μάτι και τους µεταφέραµε από εκεί 
προς τη Ραφήνα». Τότε παρενέβη ο Π. Πολάκης 
και είπε «κάποιοι βαριά τραυµατισµένοι ήρθαν 
µε το πλωτό του Λιµενικού...». Πολύ πριν φτά-
σει ο πρώην πρωθυπουργός και ενώ βρίσκε-
ται σε εξέλιξη η πρώτη σύσκεψη, στον αξιωµα-
τικό της Πυροσβεστικής Κ.Χ. δίνεται µια καθο-
ριστική εντολή, όπως αναφέρει ο ίδιος: «Πριν 
τελειώσει η σύσκεψη, ο διευθυντής του ΚΕΠΠ, 
αρχιπύραρχος κ. Π., µου έδωσε εντολή να µε-
ταβώ στις αποθήκες του ΕΚΕΠΥ, που βρίσκο-
νταν πλησίον της υπηρεσίας και να παραλάβω 
σάκους πτωµάτων. Αυτό έγινε περί ώρα 21:30. 
Ρωτώντας τον διευθυντή πόσους σάκους να πα-
ραλάβω, µου είπε να έρθω σε επικοινωνία µε 
τις αποθήκες και να ρωτήσω πόσες έχουν. Τους 
πήρα τηλέφωνο και µου είπαν ότι έχουν περί-
που 45 σάκους. Πήγα, παρέλαβα και υπέγρα-
ψα ότι παρέλαβα τους σάκους πτωµάτων και, 
γυρνώντας στην υπηρεσία, παρέδωσα αυτούς 
στον τότε διευθυντή της ∆ΑΕΕ, αντιπύραρχο κ. 
Χ.Κ., στον αύλειο χώρο του Κέντρου Επιχειρή-
σεων και εν συνεχεία ο κ. Χ.Κ. µετέβη στον τό-
πο της πυρκαγιάς».

 Ο ίδιος ο αξιωµατικός επισηµαίνει στην κα-
τάθεσή του ότι η πληροφόρηση που παρείχε ο 
πύραρχος κ. Μιχαήλ Αυγουλέας (ο οποίος, την 
ηµέρα της πυρκαγιάς, λειτουργούσε ως σύνδε-
σµος µε το ΓΕΕΘΑ) «είχε δηµιουργήσει µια σύγ-
χυση, διότι δεν ήταν ακριβής» και τονίζει πως 
«όσοι ήταν από νωρίς παρευρισκόµενοι στο Κέ-
ντρο Επιχειρήσεων γνώριζαν από τις 19:00 πε-
ρίπου ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν χάσει 
τη ζωή τους, δεν ήξεραν όµως τον ακριβή αριθ-
µό των ανθρώπων», αναφέροντας ότι εκεί βρί-
σκονταν ο διοικητής του ΕΣΚΕ κ. Φωστιέρης, ο 
διοικητής του 199 κ. Γκολφίνος και ο διοικητής 
του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Παντελεάκος. 

Καθηλωµένα ελικόπτερα!
Φως στη µη αποστολή ελικοπτέρων για κατά-
σβεση και διάσωση των πολιτών εκείνες τις κρί-
σιµες ώρες ρίχνει στην κατάθεσή του ο πυρονό-
µος Ι.Τ. του Πυροσβεστικού Σώµατος.

«Για ποιο λόγο δεν επιχείρησαν τα δύο ελι-
κόπτερα Σούπερ Πούµα παντός καιρού στην 

Ουδείς εκ των αρµοδίων 
µπορεί να απαντήσει στο 
ερώτηµα «γιατί δεν πέταξαν 
τα ελικόπτερα» την ηµέρα 
της φονικής πυρκαγιάς
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φωτοβολίδες στην παραλία στο Μάτι. Γνώριζαν ότι κιν-
δύνευαν άνθρωποι στη θάλασσα, πολλοί πνίγηκαν και 
εξακολουθούσαν να μη ζητούν βοήθεια και να μη χρη-
σιμοποιούν τα ελικόπτερα…», τονίζει ο ίδιος αξιωματι-
κός. Σοκ προκαλεί η κατάθεση πυράρχου του Π.Σ. για 
τις κινήσεις του διοικητή της Ν. Μάκρης Π.Δ., που επέ-
βαινε στο Π.Σ. 3663 και ο οποίος, σύμφωνα με την πε-
ριγραφή του συναδέλφου του, «εγκατέλειψε τη θέση 
του, αν και γνώριζε ότι κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές».

Οπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο πύραρχος Κ.Ι., 
«στις 17:04 ο Π.Δ. έφτασε στο Νταού Πεντέλης, ανέλα-
βε επικεφαλής της πυρκαγιάς και εγώ μπήκα μέσα στο 
Νταού για διάσωση-πυρόσβεση. Μετά από 4-5 λεπτά 
κατέβηκα στο σημείο που τον είχα συναντήσει και δια-
πίστωσα ότι είχε φύγει από εκεί, μη γνωρίζοντας που εί-
χε πάει…». Σύμφωνα με την ηλεκτρονική μορφή αρχεί-
ου (τηλεματικό στοιχείων από την εφαρμογή engage, 
όπου αποτυπώνονται οι θέσεις και ώρες του οχήματος), 
διαπιστώνεται πως στις 17:15 ο Π.Δ. με το όχημα Π.Σ. 
3663 βρισκόταν επί της λεωφόρου Μαραθώνος. «Εφυ-
γε από την πυρκαγιά, παρότι ήταν επικεφαλής, εγκατέ-
λειψε τόσο τους κατοίκους του Νταού όσο και τους πυ-
ροσβέστες που επιχειρούσαν, αλλά και εμένα προσω-
πικά», τονίζει ο πύραρχος Π.Ι.

«Στις 17:24 ο Π.Δ. με το Π.Σ. 3663 βρίσκονταν στον 
Νέο Βουτζά», συνεχίζει ο πύραρχος, «όπου εκείνη τη 
στιγμή δεν υπήρχε πυρκαγιά. Αποδεικνύεται ότι πήγαι-
νε όπου δεν υπήρχε πυρκαγιά και δεν παρέμεινε να ανα-
λάβει τις υποχρεώσεις του. Επίσης, στις 17:34 ο Π.Δ. βρι-
σκόταν στη διασταύρωση λεωφόρου Μαραθώνος με 
τον Νέο Βουτζά, όπου επίσης δεν υπήρχε πυρκαγιά. Και 
στις 18:19 βρισκόταν επί της λεωφόρου Μαραθώνος με 
κατεύθυνση προς το Ζούμπερι, δηλαδή την ώρα που η 
πυρκαγιά έκαιγε τον Νέο Βουτζά και υπήρχαν τα πρώτα 
θύματα αποδεικνύεται εκ νέου ότι ο Π.Δ. δεν προέβη ως 
όφειλε στο έργο της διάσωσης-πυρόσβεσης, εγκαταλεί-
ποντας ξανά τόσο τους κατοίκους όσο και τις πυροσβε-
στικές δυνάμεις. Με αυτή του την πράξη συνετέλεσε και 
αυτός στον άδικο χαμό των ανθρώπων που κάηκαν…».

Οπως υποστηρίζει στη συνέχεια ο πύραρχος για τον 
διοικητή της Ν. Μάκρης, «περί ώρα 18:26 ο Π.Δ. ξανα-
γυρίζει στη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος 
με τον Νέο Βουτζά, περί ώρα 18:59 βρισκόταν περιέρ-
γως στην περιοχή Νταού, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται 
εντός του οικισμού στο Μάτι για διάσωση. Την ώρα που 
καίγονταν άνθρωποι στο Μάτι, εκείνος επέλεξε να τους 
εγκαταλείψει, συμβάλλοντας στον αριθμό των πολλών 
θυμάτων. Ακολούθως, περί ώρα 19:30, Ο Π.Δ. με το Π.Σ. 
3663 βρισκόταν στη Ραφήνα, όπου παρέμεινε έως ώρα 
20:21, χωρίς να υπάρχει πυρκαγιά εκεί… Επίσης, σας ανα-
φέρω ότι επέβαινε σε υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα 
τουλάχιστον 500 λίτρων, όπου με αυτό θα μπορούσε να 

ον βοήθεια για την ενίσχυση των πυροσβεστι-
κών οχημάτων που θα είχε βοηθήσει στον πε-
ριορισμό της».  Αλλά και ανώτατοι αξιωματικοί 
των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ο πρώην Αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης και ο πρώ-
ην υπαρχηγός και νυν Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνστα-
ντίνος Φλώρος, επιβεβαιώνουν στις καταθέσεις 
τους ότι ουδέποτε υπεβλήθη αίτημα για βοή-
θεια από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχει-
ρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΣΚΕ).

Ενδεικτική είναι η κατάθεση του σημερινού 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρου: «Εκείνη την ημέρα 
βρισκόμουν στο ΓΕΕΘΑ. Δεν μας ζητήθηκε από 
το ΕΣΚΕ να προβούμε στην κινητοποίηση σω-
στικών μέσων. Την πρωτοβουλία αυτή την πή-
ρα εγώ προσωπικά, με την έγκριση βέβαια του 
Αρχηγού κ. Αποστολάκη, καθόσον αντιληφθή-
καμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την 
αναγκαιότητα να σώσουμε ανθρώπινες ζωές».

Ραντεβού ξενάγησης...
Ενώ η πυρκαγιά παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις, 
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρίσκο-
νται σε επιφυλακή με τον σχετικό κάδο πυρόσβε-

σης μισού τόνου δύο ελικόπτερα με τους κωδι-
κούς «Φλόγα 2» και «Φλόγα 3», αλλά για άγνω-
στο λόγο θα παραμείνουν καθηλωμένα. Οπως 
όμως αναφέρει σε σχετική ερώτηση του ανα-
κριτή ο επιπυραγός Β.Β., που εκτελούσε καθή-
κοντα επιμελητή πτήσεων της Πυροσβεστικής 
στο «Ελ. Βενιζέλος», εκείνο το απόγευμα μια κυ-
ρία επισκέφθηκε τον διοικητή κ. Π., με τον συνή-
γορο της κ. Βαρβάρας Βουκάκη-Φύτρου, που 
έχασε στην πυρκαγιά τον σύζυγο και τα δύο 
της παιδιά, κ. Βασίλη Καπερνάρο, να υποστη-
ρίζει ότι ο διοικητής ασχολήθηκε με την ξενά-
γηση της κυρίας στα καθηλωμένα ελικόπτερα, 
φεύγοντας στη συνέχεια μαζί της με το υπηρε-
σιακό αυτοκίνητο...

επιχειρήσει άμεσα εκτός του έργου της διάσω-
σης και της πυρόσβεσης. Τέλος, αναφέρω ότι 
ο εν λόγω αξιωματικός προήχθη και φέτος το-
ποθετήθηκε διοικητής Ανατολικής Αττικής, δη-
λαδή εκεί όπου με τις πράξεις του συνέβαλε και 
αυτός στον άδικο χαμό των 102 ανθρώπων».

Τέλος, ο ίδιος ο αξιωματικός του Π.Σ. επιση-
μαίνει στην κατάθεσή του ότι «όφειλαν ο διοικη-
τής του Κέντρου ΕΣΚΕ και δη ο υπαρχηγός επι-
χειρήσεων κ. Ματθαιόπουλος, στον οποίο υπά-
γονται τα πυροσβεστικά πλοιάρια, και ο αρχη-
γός του Π.Σ., να τα ενεργοποιήσουν, κάτι που 
δεν έγινε ποτέ. Από τον Πειραιά σε μία ώρα και 
15 λεπτά θα βρίσκονταν εάν ειδοποιούνταν για 
να συνδράμουν στη διάσωση».

Χωρίς υδροφόρες 
Στο πλέον καθοριστικό σημείο της εξέλιξης της 
φωτιάς, όταν δηλαδή τα οχήματα της Πυρο-
σβεστικής προσπαθούσαν να την ανακόψουν 
στη λεωφόρο Μαραθώνος, δεν υπήρχαν αρκε-
τές υδροφόρες! Η «λεπτομέρεια» αυτή αναδει-
κνύεται μέσω της κατάθεσης του Α.Γ., τότε ανα-
πληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Διαχεί-

ρισης Εκτάκτων Αναγκών στη Διεύθυνση Πο-
λιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής. «Το 
καλοκαίρι του 2019 (ένα χρόνο δηλαδή μετά 
το Μάτι), η Πυροσβεστική, διά του αττικάρχη 
κ. Παή, όταν υπήρχε πολύ υψηλός βαθμός επι-
κινδυνότητας όπως είναι το 4 (όπως στο 2018 
στο Μάτι), έκανε αίτημα στην Περιφέρεια να το-
ποθετηθούν υδροφόρες σε συγκεκριμένα ση-
μεία της Αττικής». 

-«Γνωρίζετε αν αυτό έγινε στις 23/7/2018 ;» 
τον ρωτά ο ανακριτής.

-«Από όσο ξέρω, δεν έγινε. Σύμφωνα με προ-
ηγούμενες φωτιές του παρελθόντος, όπου το-
ποθετούσαν υδροφόρες στη Ν. Μάκρη ή στον 
12ο Πυροσβεστικό Σταθμό, θα ήταν μία επιπλέ-

ευθύνες
Από το σύνολο  
των στοιχείων  
προκύπτουν όχι  
μόνο συγκεκριμένες 
ευθύνες για την  
τραγωδία, αλλά και 
ένα πρωτοφανές  
αλαλούμ και αλλη-
λοσυγκρουόμενες 
πληροφορίες και 
εντολές ανάμεσα σε 
υπηρεσίες, Κέντρα 
Επιχειρήσεων,  
Συντονιστικά και  
Διευθύνσεις  
Πολιτικής  
Προστασίας, χωρίς 
κανείς να σκεφτεί  
το ενδεχόμενο εντο-
λής εκκένωσης  
στο Μάτι και 
στον Νέο Βουτζά

Ο δικηγΟρΟς των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στη 
φονική πυρκαγιά στο Μάτι, Αντώνης Φούσας, δήλωσε στην «R» για την υπόθεση: 
«Υπάρχουν πολλές νέες καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και μάλιστα στελεχών 
του Πυροσβεστικού Σώματος που ελήφθησαν από τον ανακριτή το τελευταίο δι-
άστημα, οι οποίες είναι συγκλονιστικές και καταλογίζουν μεγάλες ευθύνες στους 
αρμοδίους του Πυροσβεστικού Σώματος, της Περιφέρειας Αττικής και των αρ-
μόδιων δήμων για τη μη έγκαιρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διάσωση των 
102 τραγικών θυμάτων. Από τα πλέον αποκαλυπτικά στοιχεία είναι ότι δεν πέτα-
ξαν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να ρίξουν νερό στην πηγή της φωτιάς ή 
και προτού εκείνη επεκταθεί περισσότερο στο δάσος. Μεγάλη ευθύνη επίσης κα-
ταλογίζεται στο ότι στη λεωφόρο Μαραθώνος δεν εμποδίστηκαν τα αυτοκίνητα 
να πάνε προς το Μάτι όπου η φωτιά είχε φτάσει σε επικίνδυνο σημείο και, δυστυ-
χώς, να έχουμε και εκεί πολλά θύματα. Μεταφέρω την παράκληση των συγγε-
νών των θυμάτων για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, διότι ο κίνδυνος της 
παραγραφής είναι ορατός».

Αντώνης ΦούςΑς, δικηγορος θύμΑτών

«Συγκλονιστικές οι νέες καταθέσεις»

Η ΣΥΣΚΕΨΗ υπό τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της πυρκαγιάς. Τα στελέχη 
του κρατικού μηχανισμού ήξεραν ότι έχουν χαθεί δεκάδες ζωές, αλλά δεν είπαν τίποτα 


