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ΗΣΟΡΗΚΟ
Κχξηε εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ πειηψηε Αιέμαλδξε, θαη’ εληνιή ζαο έιαβα κία θιίζε
λα πξνζέιζσ λα θαηαζέζσ σο ΤΠΟΠΣΟ ιφγσ δχν κελχζεσλ ελαληίνλ κνπ εθ κέξνπο
ηνπ Πινηνθηήηε θ.. Κνπληνχξε θαη ηνπ πινηάξρνπ ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εώλε ΗΗ’’ Φσκά
Γεκεηξίνπ φηη δήζελ, ηνλ πξψην απφ απηνχο, ηνλ θαηακήλπζα ςεπδψο σο εζηθφ απηνπξγφ
γηα ηελ εθ δφινπ βχζηζε ηνπ πινίνπ ηνπ ‘’Αγία Εώλε ΗΗ’’, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο
‘’ΓΟΤΡΔΗΟ ΗΠΠΟ΄΄ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ, απφ επξεία θαη
θαηαζηξνθηθή γηα ην Θαιάζζην πεξηβάιινλ πεηξειαηνθειίδα θαη ηνπ δεχηεξνπ απφ απηνχο,
γηα εγθιήκαηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ εθ δφινπ βχζηζε ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εώλε ΗΗ’’ θαη
επηπξφζζεηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ αξσληθνχ Κφιπνπ! Καη νη δχν
απηέο κελχζεηο θέξνπλ θαξδηά πιαηεηά ηελ ππνγξαθή ζαο θ. εηζαγγειέα πειηψηε
Αιέμαλδξε! Απηέο νη κελχζεηο ελαληίνλ κνπ θ. πειηψηε απνηεινχλ ηίηιν ηηκήο γηα κέλα θαη
ζηνλ αληίπνδα, νη δηθέο ζαο ελέξγεηεο λα θαιέζεηε εκέλα σο ΤΠΟΠΣΟ, ν νπνίνο είκαη ν
κνλαδηθφο κάξηπξαο ππνζηήξημεο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ακαπξψλνπλ ην δηθφ ζαο
πξνθίι θαη φρη κφλνλ!
Κχξηε εηζαγγειέα πειηψηε, εγψ ζα πεηζαξρήζσ ζηελ εληνιή ζαο ζεβφκελνο ην ‘’ρήκα’’
πνπ ππεξεηείηε, αιιά φρη εζάο ηνλ ίδην! Θα απνινγεζψ γηα ηα φζα κε θαηεγνξεί ν
πινηνθηήηεο θ. Κνπληνχξεο.! Σαπηφρξνλα φκσο κε ηελ απνινγία κνπ ζηελ παξνχζα, ζα
επηθαιεζηψ ην πληαγκαηηθφ κνπ δηθαίσκα σο Έιιελαο πνιίηεο, θαη σο θ ηνχηνπ ζαο
θαηαγγέιισ ΓΖΜΟΗΧ θ. εηζαγγειέα πειηψηε αλεπηθχιαθηα, επζέσο θαη κε πιήξε
επζχλε θαη βεβαηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ κνπ απηψλ, σο εζηθφ απηνπξγφ ησλ Δγθιεκάησλ ηα
νπνία έρεη δηαπξάμεη ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο ν πινηνθηήηεο Κνπληνχξεο! Δγθιήκαηα θαηά ηνπ
θξάηνπο, απφ ηα νπνία εζείο σο θαζ’ πιε αξκφδηνο εηζαγγειέαο ζα νθείιαηε λα είραηε
πξνζηαηεχζεη ην θξάηνο απφ θάζε θαθφβνπιε ελέξγεηα ελαληίνλ ηνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνλ
αξσληθφ θφιπν, φκσο εζείο θ. πειηψηε θαη κε εληνιέο ηνπ πξντζηακέλνπ ζαο θ.
Μπξαθνπκάηζνπ Παλαγηψηε ηφηε Δθέηε Δηζαγγειέα Πεηξαηά θαη λπλ αληηεηζαγγειέα ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ, ηνλ νπνίν ήδε έρσ θαηαγγείιεη ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ Α.Π θ. Πιηψηα γηα
θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη παξάβαζε θαζήθνληνο αιιά θαη ζπγθάιπςε ηεο ελ πξνθεηκέλσ
θαηαζηξνθήο ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ κε αδηάζεηζηα ζηνηρεία ησλ παξαβαηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ ηνπ, νη νπνίεο δελ επηδέρνληαη νπδεκία ακθηζβήηεζε Δίλαη αλαξηεκέλε ε
επηζηνιή κνπ κε ζηνηρεία εηζφδνπ ζην δηαδίθηπν : ‘’ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΟΤ ΛΗΒΑΓΑ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ Α.Π’’..
Κχξηε εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ πειηψηε Αιέμαλδξε, εθ ησλ πξαγκάησλ πξνθχπηεη
φηη, ζχκθσλα κε ηηο κεηαμχ καο θάζεηα αληίζεηεο ζέζεηο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
αξσληθνχ θφιπνπ θαη ηηο επζχλεο απηψλ πνπ ηελ πξνμέλεζαλ, ήηνη, εγώ σο κάξηπξαο
ππεξάζπηζεο ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο θαη σο κε έρνληαο ίδηνλ ζπκθέξνλ απφ ηελ
ππφζεζε απηή, παξά κφλνλ απεηιέο θαηά ηεο δσήο κνπ απφ ηνλ θ. Κνπληνχξε θαη ζηνλ
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αληίπνδα εζείο θ. εηζαγγειέα, κε νμύκσξεο ελέξγεηεο σο πξνο ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά, πξνζπαζείηε λα κεηψζεηε ηελ αμηνπηζηία κνπ θαιψληαο κε σο ΤΠΟΠΣΟ λα
απνινγεζψ γηα ηηο ζέζεηο πνπ έρσ πάξεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη θαη
επέθηαζε δεηάηε ηερλεέλησο λα πεηχρεηε γηα άιιε κηα θνξά αθφκε ηελ απαιιαγή δηα
βνπιεχκαηνο ηνπ πινηνθηήηε θ. Κνπληνχξε φπσο έρεηε πξάμεη θαη ζην παξειζφλ.
Παξαζέησ Ρεπνξηάδ!

Απφ ηα αλσηέξσ θ. εηζαγγειέα πειηψηε πξνθχπηεη φηη, ηελ κήλπζε πνπ δελ είραηε θάλεη
εζείο σο νθείιαηε πξνο ηνλ θ. Κνπληνχξε θαη ηνπο πεξί απηφλ, γηα φιεο ηηο ακαξηίεο πνπ
έρεη δηαπξάμεη ζην παξειζφλ φια απηά ηα ρξφληα ‘’Κάησ από ηελ κύηε ζαο’’, θχξηε
εηζαγγειέα πειηψηε, θαιπκκέλνο εζείο άλσζελ απφ ηνλ πξντζηάκελν ζαο θ.
Μπξαθνπκάηζν Παλαγηψηε, ηφηε εθέηε εηζαγγειέα Πεηξαηά θαη λπλ αληηεηζαγγειέα ηνπ Α.Π,
παξηζηάλαηε θαη νη δπν καδί ηνπο ‘’Κηλέδνπο’’, ξίρλνληαο θνπβέξηα θαη βαξχ πέπιν.
ζπγθάιπςεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ θαη έθηνηε δελ
άθνπζε θαλέλαο έιιελαο πνιίηεο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ην έγθιεκα απηφ.
Δπηπξφζζεηα ν πινηνθηήηεο θ. Κνπληνχξεο ήηαλ λαχηεο ζε κηθξά πινηάξηα, ηα νπνία
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δηαθηλνχζαλ πεηξέιαηα ζηα δηάθνξα πινία ζην αγθπξνβφιην ηνπ Πεηξαηά., φπνπ αλζνχζε
ηφηε ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ κε ηνλ θ. Κνπληνχξε πξσηαγσληζηή,
Καη εζείο, απηαπφδεηρηα ηνλ δηεπθνιχλαηε κε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνθεχγεη ηηο
θαθνηνπηέο ηνπ λφκνπ θαη νζάθηο ν θ. Κνπληνχξεο βξηζθφηαλ εγθισβηζκέλνο απφ ηνλ λφκν,
δηφηη επηπρψο (δελ είλαη φινη νη εηζαγγειείο ζαλ θη εζάο θ. πειηψηε Αιέμαλδξε θαη ηνλ
πξντζηάκελν ζαο θ. Μπξαθνπκάηζν Παλαγηψηε), δηφηη νη πξνεγνχκελνη ζσζηνί εηζαγγειείο
ηνπ έξημαλ πξσηφδηθα 2,5 ρξφληα θπιαθή θαη ελ ζπλερεία πήγαηε εζείο πξνζσπηθά, ή
ηειεθσληθά θαη ηνλ πεξάζαηε απφ ην καγαδί (πκβνχιην εθεηψλ) ηδηνθηεζίαο
Μπξαθνπκάηζνπ, θαη ηνλ παξαδψζαηε παξαλφκσο θαζαξφ θαη ακφιπλην ζηελ θνηλσλία,
ηνπ δψζαηε ηα πινία πίζσ γηα λα επαλέιζεη δξηκχηεξνο λα θαηαζηξέςεη ηνλ αξσληθφ
θφιπν, σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί γηαηί ηνπ δψζαηε ηα πινία πίζσ θαη ηνπ
ραξίζαηε θαη 2,5 ρξφληα θπιαθή, απιά δηφηη είζαζηε θαινί άλζξσπνη; δεδνκέλνπ φηη, κε ηελ
απφ 18-10-2021 επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Α.Π ηνλ έρσ θαηαγγείιεη γηα ίδηα
αθξηβψο ππφζεζε κε αδηάζεηζηα ζηνηρεία ηα νπνία δελ επηδέρνληαη θακία ακθηβνιία θαη
εζείο θ. πειηψηε Αιέμαλδξε δελ κπνξεί λα απέρεηε πνιχ απφ ηνλ ηέσο πξντζηάκελφ ζαο,
δεδνκέλνπ φηη, νη παιηνί ιέγαλε φηη, κ’ φπνηνλ δάζθαιν θαζίζεηο ηέηνηα γξάκκαηα ζα κάζεηο!
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Κχξηε εηζαγγειέα πειηψηε φπσο βιέπεηε ακέζσο πην πάλσ, ν πινηνθηήηεο θ.
Κνπληνχξεο δελ ζαο είλαη άγλσζηνο, βνά ε θνηλσλία ηνπ Πεηξαηά θαη αλαζηελάδεη ν θφζκνο
θαη ηα ΜΜΔ αζρνινχληαη ηαθηηθά γηα ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πινηνθηήηε θ.
Κνπληνχξε. Γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ κέλα, ην πνηφλ ηνπ θ. Κνπληνχξε, δεδνκέλνπ φηη εγψ
ηνλ έκαζα ηψξα ηειεπηαία κε ην θαηφξζσκά ηνπ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ,
ελψ εζείο, σο θαζ’ χιε αξκφδηνο εηζαγγειέαο ηνπ Πεηξαηά γλσξίδαηε θαιχηεξα απφ κέλα
φηη, ν θ. Κνπληνχξεο απφ λαχηεο ν νπνίνο ηαμίδεπε κέζα ζην ιηκάλη θαη ην αγθπξνβφιην ηνπ
Πεηξαηά, εμειίρηεθε ζε εθνπιηζηή, ελψ ν κηζζφο ηνπ δελ ηνλ έθηαλε λα δήζε κφλνο ηνπ!
Κχξηε πειηψηε εηζαγγειέα ηνπ Πεηξαηά, φπσο βιέπεηε, φηαλ εγψ θαηεγνξψ θάπνηνλ, ηνλ
θαηεγνξψ επζέσο θαη ηνλ νλνκαηίδσ φζν ςειά θη αλ βξίζθεηαη θαη ηνλ θνηηάδσ ζηα κάηηα
θαη ζπλήζσο θαηαγγέιισ πξφζσπα ηζρπξφηεξα απφ εκέλα, φπσο ελ πξνθεηκέλσ
θαηήγγεηια πξψηα ηνλ πξντζηάκελν θαη κέληνξά ζαο Μπξαθνπκάηζν αληηεηζαγγειέα ηνπ
Α.Π θαη κεηά εζάο! Ακέζσο πην θάησ παξαζέησ ηελ θιίζε βάζεη ηεο νπνίαο είκαη ν
κνλαδηθφο κάξηπξαο ππεξάζπηζεο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο!
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Κχξηε εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Πεηξαηά πειηψηε Αιέμαλδξε, σο θαηαγγέιισλ θαη
ηαπηφρξνλα κάξηπξαο απφδεημεο, έρσ απέλαληί κνπ ηνπιάρηζηνλ 10 εκπιεθφκελνπο ζηελ
θαηαζηξνθή ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη δχν ππνπξγνχο, αιήζεηα
πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζα λα αληηκεησπίζσ ηφζα άηνκα ςεπδφκελνο, έηζη ψζηε λα
θηάζεηε ζην ζεκείν λα κε θαιέζεηε λα απνινγεζψ
σο ‘’ΤΠΟΠΣΟ’’ ςεπδνχο
θαηακήλπζεο κε ζχκα ηνλ πινηνθηήηε θ. Κνπληνχξε, δελ είλαη ιίγν νμχκσξν;
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Κύξηε πειηώηε εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ Πεηξαηά, εθηόο ησλ αλσηέξσ είραηε ζηελ
δηάζεζή ζαο θαη ην πόξηζκα ηνπ ΑΝΑ κε ηελ πην θάησ ζύλζεζε ηλ κειιώλ ηνπ.

Σν πόξηζκα ηνπ ΑΝΑ ην νπνίν ζηηο ζει. (39 - 40) βεβαηώλεη ηα εμήο :

8

Καη ζη ζειίδα (43-44) ηνπ ΑΝΑ αλαθέξνληαη ηα εμήο
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Δπηπξόζζεηα ε θαηεγνξία ηεο ςεπδνύ θαηακήλπζεο ελεξγνπνηείηαη ππό πξνϋπνζέζεηο

Βάζεη φισλ ησλ αλσηέξσ θαη πξηλ αθφκε αληηθξνχζσ ηα φζα ζπγθεθξηκέλα θαη αλππφζηαηα
ηζρπξίδνληαη ςεπδψο ελαληίνλ κνπ νη κελπηέο κνπ, ήηνη,

ν πινηνθηήηεο θ. Κνπληνχξεο
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Θεφδσξνο θαη ν πινίαξρνο θ. Φσκάο Γεκήηξηνο, ζα ήζεια θχξηε Δηζαγγειέα πειηψηε
Αιέμαλδξε, λα ζαο ελεκεξψζσ φηη, πξνθχπηεη αβίαζηα φηη, δελ πιεξνχληαη φια εθείλα ηα
ζηνηρεία ζηα νπνία ζα κπνξνχζαηε λα ζηεξηρηείηε πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε απνδεθηέο ηηο
κελχζεηο ηνπ εζαεί πξνζηαηεπφκελνπ ζαο πινηνθηήηε Κνπληνχξε Θεφδσξνπ θαη θαη
επέθηαζε ηνπ ζπλελφρνπ ηνπ θ. ςσκά Γεκεηξίνπ, γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ςεπδνχο θαηακήλπζεο
ελαληίνλ κνπ, δηφηη ηα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδσ πιεξνχλ απφιπηα φιεο εθείλεο ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ψζηε λα κελ κπνξείηε λα αζθήζεηε πνηληθή δίσμε γηα
ςεπδή θαηακήλπζε ελαληίνλ κνπ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη, εηο πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζίδαηε
λά αζθήζεηε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ κνπ, πξνθεηκέλνπ λα δείμεηε ζηνλ πινηνθηήηε Κνπληνχξε
ηελ ηζρχ ζαο θαη ηελ παξνπζία ζαο σο πξνζηάηε ηνπ, ηφηε, ζα είζαζηε ππνρξεσκέλνο λα
αζθήζεηε θαη πνηληθή δίσμε γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη ζε νιφθιεξν ην πκβνχιην ηνπ ΑΝΑ
ησλ (8) κειψλ, νη νπνίνη ζπλππέγξαςαλ άπαληεο φηη, ν πξνζηαηεπφκελνο ζαο θ. Κνπληνχξεο
Θεφδσξνο, φρη κφλνλ βνχιηαμε ην πινίν ηνπ εθ πξνζέζεσο αιιά, φηη ην βνήζεζε θηφιαο λα
βνπιηάμεη! Σα ίδηα αθξηβψο βεβαηψλεη ην ΑΝΑ ζηηο πην πάλσ ζειίδεο θαη γηα ηνλ ζπλέλνρφ
ηνπ, ηνλ πινίαξρν θ. Φσκά Γεκήηξην. Δπηπξφζζεηα ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΑΝΑ
θαζίζηαληαη ελ δπλάκεη κάξηπξεο δηθήο κνπ ππεξάζπηζεο, φζνλ αθνξά ηελ ππνζεηηθή
θαηεγνξία ελαληίνλ κνπ ηεο ςεπδνχο θαηακήλπζεο δεδνκέλνπ φηη, ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
κπνξεί λα ζηαζεί ππφ πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ελ πξνθεηκέλσ δελ πθίζηαληαη.
Απάληεζε ζηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ κνπ από ηνπο κελπηέο κνπ πινηνθηήηε θ.
Κνπληνύξε Θεόδσξν θαη πινίαξρν θ. Φσκά Γεκήηξην
Δίλαη ζαθέο φηη δελ γλψξηδα πνηέ ζην παξειζφλ ηνλ θ. Κνπληνχξε Θεφδσξν θαη σο εθ ηνχηνπ
δελ είρα πνηέ πξνζσπηθά καδί ηνπ, επηπξφζζεηα δελ είρα ίδηνλ ζπκθέξνλ απφ φινπο απηνχο
ηνπο νπνίνπο θαηεγνξψ επζέσο φηη, ελήξγεζαλ κε δφιν θαη πξφζεζε ζηε βχζηζε ηνπ πινίνπ
‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’. Παξά κφλνλ απεηιέο θαη θίλδπλν γηα ηελ δσή κνπ είρα, ν νπνίνο είλαη
ππαξθηφο θαη ζπλερίδεηαη απφ ηνλ θ. Κνπληνχξε. Θα απαληήζσ θαη ζα αληηθξνχζσ φιεο απηέο
ηηο αλσηέξσ αλππφζηαηεο θαη ςεπδείο θαηεγνξίεο ελαληίνλ κνπ, πξνβάιινληαο ηζρπξά
επηρεηξήκαηα, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη, ν θ. Κνπληνχξεο πινηνθηήηεο ηνπ πινίνπ
‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ σο εζηθφο απηνπξγφο έδσζε ηελ εληνιή λα βπζηζηεί ην πινίν ηνπ θαη
ηαπηφρξνλα κε πξνζσπηθέο ηνπ ελέξγεηεο, φρη κφλνλ δελ ζπλέβαιε ζηελ δηάζσζε ηνπ πινίνπ
ηνπ, αιιά ηνπλαληίνλ, ππνβνήζεζε ηελ ζπληφκεπζε ηεο βχζηζεο ηνπ πινίνπ ηνπ,
παξεκπνδίδνληαο κε πξνζσπηθέο ηνπ εθ δφινπ ελέξγεηεο ηα ζσζηηθά «ξπκνπιθά» λα
παξέκβνπλ πξνο δηάζσζε, αθήλνληαο ην πινίν ηνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ αβνήζεην ζηελ ηχρε ηνπ
λα βπζηζηεί!
ηελ 1ε ζειίδα ηεο

απφ 20- 08-2021 Πεηξαηώο ΑΒΜ Δ21 996 κήλπζεο ηνπ θ. Κνπληνχξε

ελαληίνλ κνπ, ν πινηνθηήηεο θ. Κνπληνχξεο αλαθέξεηαη ζηελ βχζηζε ηνπ πινίνπ ηνπ, ‘’Αγία

Εψλε ΗΗ’’, φηη δήζελ βπζίζηεθε θαηφπηλ εμσηεξηθήο δνιηνθζνξάο κε εθξεθηηθά, Παξαζέησ
θσηνγξαθηθά ην απφζπαζκα ηεο κήλπζήο ηνπ.
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Απνζπά. θεηκέλνπ ΑΝΑ ζει. 42 (ρ. ) θαη απνζπά. Φσηό. ει. (3) ηεο παξνύζεο.

Απάληεζε ηνπ ΑΝΑ ζηνλ αλσηέξσ ηζρπξηζκό ηνπ Κνπληνύξε: (ει. 42).
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Πινίαξρνο Ληβαδάο. πκθσλψ κε ην (ΑΝΑ) φηη, ηα ξήγκαηα επί ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ
πινίνπ ‘’Αγία Εώλε ΗΗ’’ έγηλαλ κεηαγελέζηεξα ηεο βχζηζεο ηνπ πινίνπ.
Καη βεβαηώλσ κε απόιπην ηξόπν, φηη ζε ρξφλν εθ πξνκειέηεο πξνζδηνξηζκέλν απφ ηνλ
ίδην ηνλ πινηνθηήηε θ. Κνπληνχξε. ην πινίν αλαηηλάρηεθε κε εθξεθηηθά θαη εληνιή ηνπ, ήηνη,
ηελ εκέξα πνπ δηέθνςαλ ηελ αλέιθπζε ηνπ πινίνπ γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο, πέξαλ απφ ηνπο
πξαγκαηηθνχο, νη νπνίνη ήηαλ λα εθηειέζνπλ ηελ αλαηίλαμε ηνπ πινίνπ ’’Αγία Εώλε ΗΗ’’, Σν
ζθεπηηθφ ηνπ θ. Κνπληνχξε ήηαλ εμ αξρήο δηαηππσκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ θ. Κνπληνχξε ζηα
ΜΜΔ φηη, θάπνηνη ηνπ έθαλαλ δνιηνθζνξά ζην πινίν, δiφηη ην πινίν ηνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα
βνπιηάμεη κέζα ζε (1) ψξα νχηε ζε (5) ψξεο, απηά ηα είπε (on camera) ζηνλ θ. Σέιινγινπ ζηε
εθπνκπή ηνπ ΚΑΗ ‘’Ηζηνξίεο’’ 31-10-2017. Δίλαη αλαξηεκέλν κε απηά ηα ζηνηρεία 31-10-2017.
Καη
σο εθ ηνχηνπ, ζα είραλ εμαζθαιίζεη άιινζη φηη, αθνχ ην πινίν θαηά ηελ βχζηζή ηνπ ήηαλ
πιαγηαζκέλν ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο κε ηελ δεμηά ηνπ πιεπξά, σο εθ ηνχηνπ, εκείο ζαλ
πινηνθηεζία δελ ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε πξφζβαζε ζην ζεκείν απηφ γηα λα ην
αλαηηλάμνπκε , αθνχ ε δεμηά πιεπξά ηνπ πινίνπ αθνπκπνχζε ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο θαη σο
εθ ηνχηνπ ν θ. Κνληνχξεο ζα πξνζπαζνχζε λα βξεη άιινζη φηη, δήζελ ην πινίν αλαηηλάρηεθε
απφ θάπνηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, φζν ην πινίν ήηαλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο
αγθπξνβνιεκέλν θαη βνπιηάδνληαο ηπραία έπεζε θαη πιάγηαζε απφ ηελ δεμηά ηνπ πιεπξά πνπ
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είλαη ηα ξήγκαηα ηα νπνία φκσο εκείο απφ πιεπξάο καο δελ ζα κπνξνχζακε λα ηα είρακε δεη
αθνχ ήηαλ πιαθσκέλα απφ ηνλ φγθν ηνπ πινίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δήζελ πξνθχπηεη φηη, ην
πινίν αλαηηλάρηεθε απφ ηνπο αληαγσληζηέο κνπ, φζν ήηαλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο
αγθπξνβνιεκέλν. Ζ πεξίπησζε απηή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν πινηνθηήηεο θ. Κνληνχξαο είλαη
ηνπιάρηζηνλ αζηεία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο!
Ο ηξόπνο Βύζηζεο ηνπ πινίνπ ‘’’Αγία Εώλε

ΗΗ’’. παξαζέησ αεξνθσηνγξαθία ε νπνία

δείρλεη ηελ ζέζε ηνπ βπζηζκέλνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ πιαγηαζκέλν κε ηελ δεμηά ηνπ πιεπξά.

Απφ ηελ αλσηέξσ θσηνγξαθία βιέπνπκε ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ηη’’
λα δηαθξίλεηαη ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο, ελψ κε ηελ δεμηά ηνπ πιεπξά είλαη πιαγηαζκέλν
ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο, είλαη εκθαλήο ε γέθπξα ηνπ πινίνπ, ε ηζηκηληέξα (Φνπγάξν), ε
άζπξε ινπξίδα πνπ είλαη γχξσ απφ ηελ πξχκε θαη ζηελ πξνέθηαζε βιέπνπκε ην
ππφινηπν θνκκάηη ηνπ πινίνπ ζαλ ζθηά, ιφγσ ηνπ ρξψκαηνο κπιε ηνπ πινίνπ, πνπ είλαη ην
θαηάζηξσκα θαη ηα ακπάξηα ηνπ πινίνπ. Έηζη ζαθψο πξνθχπηεη φηη, ε δεμηά πιεπξά ηνπ
πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ πξάγκαηη εθάπηεηαη ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο θαη θαηά ζπλέπεηα,
είλαη εκθαλήο κφλνλ ε αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’. Χο εθ ηνχηνπ
πξνθχπηεη φηη, ην ζεκείν ησλ ξεγκάησλ απφ ηελ έθξεμε ηεο δεμηάο πιεπξάο ήηαλ
πιαθσκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ φγθν ηνπ πινίνπ θαη ζαθψο πξνθχπηεη φηη, δελ ζα
κπνξνχζαλ λα ην έρνπλ αλαηηλάμεη νη ίδηνη, αθνχ δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξέκβνπλ ζην
ζεκείν απηφ πξνθεηκέλνπ λα αλαηηλάμνπλ ην πινίν ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ,
φπνπ βξέζεθαλ ηα ξήγκαηα.
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Σν ΑΝΑ γηα ηα ξήγκαηα ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ πινίνπ αλαθέξεη ηα εμήο:
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Πινίαξρνο Ληβαδάο Μπάκπεο: Σν ζελάξην θαη ην άιινζη ηνπ πινηνθηήηε θ. Κνπληνχξε είρε
εθπνλεζεί πξηλ ηελ βχζηζε ηνπ πινίνπ θαη ν ίδηνο δηαηπκπάληδε ζηα δηάθνξα θαλάιηα φηη
αληαγσληζηέο ηνπ πξνμέλεζαλ ηελ δνιηνθζνξά ζην πινίν ηνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’, ε νπνία
δνιηνθζνξά, ήηαλ ηα ξήγκαηα ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ πινίνπ, φπνπ ζχκθσλα κε ην ζελάξην
ζα έπξεπε λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ αλέιθπζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ πινίνπ ζηελ επηθάλεηα
ηεο ζάιαζζαο κε ηα ξήγκαηα ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ πινίνπ, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ηεο αλέιθπζεο ηνπ πινίνπ κε εθξεθηηθά. ηελ ακέζσο πην
πάλσ θσηνγξαθία θαίλεηαη ην πινίν ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ ζε νξζή ζέζε ζπγθξαηνχκελν απφ ην
ζπξκαηφζθνηλν ηνπ Γεξαλνχ παλφπνπινπ έηνηκν ζε ζέζε αλαηίλαμεο ηεο δεμηάο ηνπ
πιεπξάο, ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο απφ ηνπο έκπηζηνπο
δχηεο ηνπ Κνπληνχξε, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηψζνπλ ηνλ δήζελ πξνθήηε Κνπληνχξε γηα ηνπο
ηζρπξηζκνχο ηνπ πεξί ηεο αλαηίλαμεο ηνπ πινίνπ ηνπ ‘’Αγία Εψλε

ΗΗ’’, απφ ηνπο δήζελ

αληαγσληζηέο ηνπ. Βιέπε ηελ αλσηέξσ θσηνγξαθία ει. (14).
Σν νμχκσξν ζηα αλσηέξσ γεγνλφηα ηεο αλέιθπζεο ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’ ήηαλ ε
βεγγέξα πνπ δφζεθε απφ ηνπο δχν ππνπξγνχο λαπηηιίαο Κνπξνπκπιή θαη αληνξηληφ, νη
νπνία κεηαμχ ησλ επηζήκσλ είραλ θαιέζεη θαη λαχαξρνπο ηνπ ππνπξγείνπ πξνθεηκέλνπ λα
δψζνπλ κεγαιχηεξε αίγιε ζην γεγνλφο απηφ ηεο αλέιθπζεο ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’, έηζη
ν Τπνπξγφο Κνπξνπκπιήο, έβαιε ηνπο λαπάξρνπο λα ρεηξνθξνηνχλ ηελ αλέιθπζε ηνπ πινίνπ
‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’, πνπ ν ίδηνο είρε δψζεη ηελ εληνιή ηεο βχζηζεο ηνπ ζηνλ Κνπληνχξε σο
αξρηηέθηνλαο ηνπ κεγάινπ απηνχ θφιπνπ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ. Έρσ
θαηαζέζεη κήλπζε θαη ζηνπο δχν ππνπξγνχο Κνπξνπκπιή θαη αληνξηληφ γηα ηελ εζράηε απηή
πξνδνζία ελαληίνλ ηνπ αξσληθνχ Κφιπνπ, ε νπνία εθθξεκεί ζηα ρέξηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο
Βνπιήο! Απηά ζπκβαίλνπλ ελ Αζήλαηο 2022 θ. πειηψηε εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ Πεηξαηά.
ηελ ζπλέρεηα ηεο κήλπζήο ηνπ ν θ. Κνπληνύξεο ζηελ παξ.(2) ηζρπξίδεηαη ηα εμήο!
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Σα αλσηέξσ είλαη παληειψο ςεπδή, φπσο αλαθέξσ θαη πην πάλσ, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά
είλαη φηη, ν θ. Κνπληνχξεο απφ λαχηεο πνπ ήηαλ έγηλε πινηνθηήηεο ελψ ν κηζζφο ηνπ δελ ηνλ
έθηαλε λα δήζε ηνλ εαπηφλ ηνπ. Σελ επηηπρία ηνπ ηελ νθείιεη ζηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ κε ηηο δχν
αλψηεξεο αξρέο ηνπ Ληκέλα Πεηξαηψο θαη απηέο ήηαλ ην ΤΔΝ θαη ε εηζαγγειία Πεηξαηά. Ζ
επηηπρία Σνπ θ. Κνπληνχξε νθείιεηε ζηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ αλέπηπμε κε πςειφβαζκνχο
θξαηηθνχο ππάιιεινπο ησλ δχν απηψλ δηνηθεηηθψλ θαη δησθηηθψλ αξρψλ ηνπ ιηκέλνο.
Δλ πξνθεηκέλσ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δηέζεηε ν θ. Κνπληνχξεο έρνπλ εθδνζεί επί ππνπξγίαο
Κνπξνπκπιή, ν νπνίνο ήηαλ αξρηηέθηνλαο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ. Σν
πηζηνπνηεηηθφ γεληθήο επηζεώξεζεο ηνπ πινίνπ είρε ιήμεη, φκσο ν θίινο ηνπ ππνπξγφο
ΤΔΝ Κνπξνπκπιήο ηνπ έδηλε απαλσηέο παξαηάζεηο ηφζεο, κέρξη λα βνπιηάμεη ην πινίν θη’ αλ
ρξεηαδφηαλ θη άιιεο δέθα παξαηάζεηο ν Κνπξνπκπιήο ζα ηνπ ηηο έδηλε κέρξη λα εθπιεξσλφηαλ
ν αληηθεηκεληθφο ηνπο ζηφρνο πνπ ήηαλ ε θαηαζηξνθή ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ. Ακέζσο πην
θάησ παξαζέησ ξεπνξηάδ έγθπξσλ εθεκεξίδσλ, νη νπνίεο δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα
παξεξκελεηψλ ησλ φζσλ αλαθέξνπλ γηα ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’.

Φσηνγξαθίδσ (κηζφ – κηζφ) γηα λα δηαθξίλνληαη θαιά νη εκεξνκελίεο ησλ παξαηάζεσλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ ‘’ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ’’

ην

νπνίν είρε ιήμεη (3) θνξέο θαη ηνπ έδσζαλ αληίζηνηρεο παξαηάζεηο κέρξη λα πληγεί ην πινίν.
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Ακέζσο πην θάησ παξαζέησ ην ππφινηπν κηζφ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κεγεζπκέλν γηα λα
δηαθξίλνληαη νη (3) εκεξνκελίεο ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηνπ πινίνπ!
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Ακέζσο πην πάλσ καο δνπιεχεη θηφιαο ν θ. Κνπξνπκπιήο! Διπίδσ φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα
βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ! Γελ έρσ ηειεηψζεη αθφκε, ζαο δηαβεβαηψλσ φηη εγψ ζα πσ ηνλ
ηειεπηαίν ιφγν ηεο ππφζεζεο απηήο, θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ δηθαζηψλ
θαη ηνπ εηζαγγειέα ηεο έδξαο. Αλ ππάξρεη Γεκνθξαηία θαη θαηά ζπλέπεηα δηθαηνζχλε, πνπ ε
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πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη φηη θαη νη δχν απηέο έλλνηεο θιπδσλίδνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα
επηβηψζνπλ. Θέισ λα ειπίδσ φηη, ηειηθά ζα ην θαηαθέξνπλ!
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Θα παξαζέζσ ζηνηρεία ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζηελ δηθνγξαθία, αιιά δελ θίλεζαλ ηελ
πξνζνρή θαλελφο θη επεηδή θαηά ηελ άπνςε κνπ κέζα απφ ηα ζηνηρεία απηά πέξαλ πάζεο
ινγηθήο ακθηβνιίαο πξνθχπηεη φηη, ν πινηνθηήηεο θ. Κνπληνχξεο ελεξγψληαο κε δφιν
παξεκπφδηζε ηα ζσζηηθά ξπκνπιθά λα παξέκβνπλ γηα δηάζσζε ηνπ πινίνπ ηνπ,
επηηαρχλνληαο έηζη ηελ βχζηζε ηνπ πινίνπ ηνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’, αθήλνληάο ην λα βπζηζηεί
αβνήζεην. Απηφο είλαη ν θ. Κνπληνχξεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα αλσηέξσ ζα ηα
ζπλδπάζνπκε κε ζπλέληεπμε νλ (CAMERA) ηνπ πινηνθηήηε θ. Κνπληνχξε θαη ηεο ζπλεγφξνπ
ηνπ θ. θαέινπ απέλαληη ζηνλ Γεκνζηνγξάθν θ. Σέιινγινπ.

ΖΜΔΗΧΖ ΠΛΟΗΑΡΥΟΤ ΛΗΒΑΓΑ ΜΠΑΜΠΖ.
Σα φζα αλαθέξνληαη ακέζσο πην πάλσ ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ
(ΑΝΑ) ππνγξακκηζκέλα κε θφθθηλν απφ εκέλα, δείρλνπλ φηη, ην ζπκβνχιην (ΑΝΑ) έρεη
θαηαιάβεη απφιπηα φηη φινη νη εκπιεθφκελνη ήηαλ ζπλελλνεκέλνη κε απφιπηε αθξίβεηα λα
αθνινπζήζνπλ ην ζελάξην ηεο «ΟΜΔΡΣΑ», ήηνη, λα κελ γλσζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν
βχζηζεο ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ πξνο ηηο αξρέο, πξηλ απηφ βπζηζηεί νινθιεξσηηθά. Ήηαλ
πξνζρεδηαζκέλν κεηαμχ ηνπο λα κελ ππάξμεη θελφο ρξφλνο κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ αλαγγειίαο
ηνπ ζήκαηνο θηλδχλνπ «MAY DAY» θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο νινθιεξσηηθήο βχζηζεο ηνπ πινίνπ
θαη δελ ρσξάεη θακία ακθηβνιία επ’ απηνχ, αθνχ ηελ είδεζε φηη κπξίδεη ε πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ
αγθπξνβνιίνπ ηνπ Πεηξαηά πεηξέιαην, ηελ έδσζε ζηνλ ζάιακν επηρεηξήζεσλ ηνπ ΤΔΝ ην
παξαθείκελν αγθπξνβνιεκέλν Ηηαιηθφ πινίν ‘’FRANTZESCO DI GEORGIO’’ κε ζεκαία
Λνπμεκβνύξγνπ. Δγψ ζπλππνγξάθσ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Πφξηζκα
ηνπ (ΑΝΑ) θαη επαπμάλσ, απιά ζα ξίμσ ΠΔΡΗΌΣΔΡΟ θσο ζε γεγνλφηα ηα νπνία έρνπλ
δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ ‘’Αλαθξηηηθνύ πκβνπιίνπ (Γ) Ναπηηθώλ Αηπρεκάησλ’’
(ΑΝΑ)!
Όπσο,
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν πινηνθηήηεο ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ θ. Κνπληνχξεο, κφιηο
ν πινίαξρνο ςσκάο ηνλ πιεξνθφξεζε φηη ην πινίν ηνπ πήξε θιίζε, έθηνηε ν θ. Κνπληνχξεο
αληί λα ζπεχζεη θαη λα εγεζεί ηεο δηάζσζεο ηνπ πινίνπ ηνπ, πιεζίνλ ηνπ ζεκείνπ πνπ
βπζηδφηαλ ην πινίν ηνπ, αλη’ απηνχ, πήγε θαη θξχθηεθε πξνθεηκέλνπ λα θαζπζηεξήζεη εθ
δφινπ ηελ δηάζσζε ηνπ πινίνπ ηνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’, κελ απνζηέιινληαο ην (LOF) ‘’πκβφιαην
δηάζσζεο’’ πξνο ηα ζσζηηθά ξπκνπιθά, ηα νπνία ήηαλ πιεζίνλ ηνπ πινίνπ παξακέλνληα
αδξαλή, παξαθνινπζψληαο σο λεθξνζάθηεο ηελ αξγή θαη ζηαδηαθή βχζηζή ηνπ πινίνπ ‘’Αγία
Εψλε ΗΗ’'! ‘’ΦΡΗΚΑΛΔΟ’’ γεγνλφο’’! Ο πινηνθηήηεο θ. Κνπληνχξεο ζα κπνξνχζε λα δψζεη ην
(LOF) θαη ηειεθσληθψο ζηνλ Θάιακν επηρεηξήζεσλ ηνπ ΤΔΝ, ή, ζηηο εηαηξείεο ησλ ζσζηηθψλ
(Ρ/Κ), αιιά δελ έπξαμε ηίπνηα απφ φια απηά1.
Πινίαξρνο Ληβαδάο Μπάκπεο: Σν «(LOF) ‘’LLOYD”S OPEN FORM’’ απνηειεί ‘’πκβφιαην ε
δηάζσζεο’’ κεηαμχ ηνπ εθνπιηζηή θαη ηνπ δηαζψζηε’’ θαη εκπεξηέρεη ηελ αζθαιηζηηθή ξήηξα
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ηνπ Lloyd’s Register’’ ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο:: ‘’NO CURE NO PAY’’ = ΓΔΝ ΜΔ
ΓΗΑΧΕΔΗ ΓΔΝ ΓΗΚΑΗΟΤΑΗ ΣΊΠΟΣΑ. Ο πινηνθηήηεο ελ πξνθεηκέλσ ν θ. Κνχληνχξεο
ππνγξάθεη πξνο ηνλ δηαζψζηε ηα εμήο ‘’Αλ δελ δηαζψζεηο ην πινίν αζθαιψο, ηφηε δελ
δηθαηνχηαη ηίπνηα’’. Αλ δηαζψζηεο ην πινίν αζθαιψο, ηφηε σο δηαζψζηεο δηθαηνχζαη ακνηβή
θαη ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζηελ ‘’δηαηηεζία ηνπ Λνλδίλνπ’’ ‘’London arbitration’’,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ην χςνο ηεο ακνηβήο.». Σα αλσηέξσ βεβαηώλνληαη θαη από
ηα άξζξα (251 θαη 255 ηνπ Κ.Η.Ν.Γ.).
Πινίαξρνο Ληβαδάο Μπάκπεο: Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, αλ ην πινίν είλαη ήδε
βνπιηαγκέλν δελ επηδίδεηαη ε ξήηξα (LOF) απφ ηνλ πινηνθηήηε, πξνο ηνλ δηαζψζηε, δηφηη ε
ελέξγεηα απηή, αθήο ζηηγκήο ην πινίν βπζίζηεθε, είλαη εθηφο αληηθεηκέλνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη,
πψο λα δηαζψζεηο έλα πινίν αζθαιψο, φηαλ ην πινίν απηφ είλαη ήδε αζθαιψο βνπιηαγκέλν.
Ζ ‘’ξήηξα’’ - πκβφιαην δηάζσζεο (LOF) έρεη σο αληηθείκελν κφλνλ ηελ δηάζσζε ηνπ πινίνπ
θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ δηάζσζεο
ηνπ πινίνπ κφλνλ θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Τπάξρεη ζνβαξφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εξκελεχσ
πιαηεηά ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβνιαίνπ δηάζσζεο (LOF), δηφηη ζα παίμεη ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ ππφζεζε απηή.
Καη απηήλ ηελ έλλνηα, απφ ηελ κηα πιεπξά ν πινηνθηήηεο Κνπληνχξεο θξπκκέλνο, φηαλ έιαβε
ην ηειεθψλεκα απφ ηνλ πινίαξρν Φσκά Γεκήηξην φηη, ην πινίν ηνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ είρε πάξεη
θιίζε, νιηγψξεζε θαη δελ απέζηεηιε εκπξνζέζκσο ην (LOF), φπνπ ππήξρε ρξφλνο δηάζσζεο
ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’, απφ ηηο 01:50 ηεο 10-09-2017 πνπ ελεκεξψζεθε ν πινηνθηήηεο θ.
Κνπληνχξεο απφ ηνλ πινίαξρν Φσκά Γεκήηξην, έσο θαη ηελ ζηηγκή πνπ ην πινίν ράζεθε απφ
ηε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζηηο 04:00 πεξίπνπ, δηφηη πέξαλ πάζεο ινγηθήο ακθηβνιίαο ην
πινίν ζα κπνξνχζε λα δηαζσζεί φζν, έζησ θαη λα κηθξφ κέξνο ηνπ πινίνπ βξηζθφηαλ ζηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο φπσο ελ πξνθεηκέλσ βξηζθφηαλ ε πιψξε ηνπ πινίνπ ’Αγία Εψλε ΗΗ’’
φπνπ, ην αξσγφ Ρπκνπιθφ (Ρ/Κ), ζα κπνξνχζε λα δέζεη έλαλ θάβν ζηελ θαδέλα ηεο
άγθπξαο ηνπ πινίνπ, ζην χςνο ησλ φθθησλ θαη λα ην ζχξεη ζηελ ζηεξηά, ε νπνία απείρε κφιηο
500 Μέηξα θαη δεδνκέλνπ φηη, ην βχζηζκα ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ ήηαλ πεξίπνπ ζηα (4,5
Μ), ην πινίν ΤΡΌΜΔΝΟ ΑΠΌ ΣΟ Ρ/Κ ζα ζπλαληνχζε ηελ ηζνβαζή ησλ 4,5 κέηξσλ εο
παξαιίαο θαη ζα θαζφηαλ καιαθά ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο ρσξίο θαλέλαλ θίλδπλν. Γηαηί δελ
έγηλε απηφ; Απηφ δελ επηρεηξήζεθε, δηφηη απιά θαλείο δελ ήζειε ηελ δηάζσζή ηνπ πινίνπ, ε
νπνία δελ επηρεηξήζεθε θαζφινπ.
Ο πινηνθηήηεο θ. Κνπληνχξεο ζα κπνξνχζε λα απνζηείιεη ηελ ‘’ξήηξα’’ (LOF) = (πκβφιαην
δηάζσζεο), πξνθνξηθά, ή, ηειεθσληθά, ή, κε e-mail), ή απφ ην V.H.F. ζην θαλάιη αζθαιείαο
(16), ην νπνίν είλαη αλνηρηφ επί 24ψξνπ βάζεσο, ην νπνίν αθξνάηαη θαη ν ζάιακνο
επηρεηξήζεσλ ηνπ ΤΔΝ. ή ζηνλ θ. παλφπνπιν, ή, νπνηνλδήπνηε άιινλ ηεο αξεζθείαο ηνπ,
απνθιείεηαη λα κελ είρε (V.H.F) ν θ. Κνπληνχξεο ζην πίηη ηνπ θαη ζην γξαθείν ηνπ, αθνχ ηα
πινία ηνπ έπιεαλ ζπλήζσο ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ην ζπίηη ηνπ θαη απηφ ηνλ
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εμππεξεηνχζε πνιχ θαη ζηνλ αληίπνδα ν θ. παλφπνπινο αλ θαη είρε αληηθξνπφκελα
ζπκθέξνληα κε ηνλ θ. Κνπληνχξε, δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ην (LOF), αλ ν θ παλφπνπινο
κε ην ξπκνπιθφ ηνπ δηέζσδε ην πινίν ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’, ηφηε ζχκθσλα κε ηελ ‘’Γηαηηεζία ηνπ
Λνλδίλνπ’’ (London Arbitration) ν θ. παλφπνπινο σο δηαζψζηεο ζα δηθαηνχληαλ ηα 2/4 ηεο
ακνηβήο απφ ηελ αμία ηνπ δηαζσζέληνο πινίνπ θαη θνξηίνπ, ην ¼ ζα ην δηθαηνχληαλ ν
πινίαξρνο ηνπ αξσγνχ πινίνπ θαη ην ππφινηπν ¼ ζα ην δηθαηνχληαλ ην πιήξσκα ηνπ αξσγνχ
πινίνπ ηεο εηαηξείαο παλφπνπινπ. Σα αλσηέξσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα (άξζξα 251 θαη
255 ηνπ ΚΗΝΓ),
Ακέζσο πην θάησ παξαζέησ ζπλέληεπμε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θ. Σέιινγινπ θαη ηνπ πινηνθηήηε
θ. Κνπληνχξε θαη ηεο ζπλεγφξνπ ηνπ θ. θαέινπ.

13. Σέιινγινπ πξνο Κνπληνύξε (Video 2) 00:51ι. : Κάλαηε κηα ζχκβαζε (LOF), ηη
είλαη απηφ ην (LOF) ζπκβφιαην πνπ ππνγξάςαηε κε ηνλ θ. παλφπνπιν;

14. Κνπληνύξεο: πξνο Σέιινγινπ : (Video 2) 0:57ι.. Σν (LOF) είλαη φηαλ ην πινίν
είλαη ζηνλ αθξφ. Απιψο εθείλε ηελ ζηηγκή δελ γλσξίδακε νχηε εγψ νχηε απηφο, θαη ελ
ζπλερεία, εθ’ φζνλ είρα κηιήζεη καδί ηνπ (ελλνεί ηνλ παλφπνπιν) θαη είρακε
ππνγξάςεη ην (LOF) ηνπ ππνγξάςακε θαη έλα άιιν ζπκθσλεηηθό

γηα ηελ

απνξξύπαλζε!
Ο πινηνθηήηεο θ. Κνπληνχξεο ήηαλ θξπκκέλνο ζηα γξαθεία ηνπ φπσο δείρλεη ε
αεξνθσηνγξαθία θαη παξαθνινπζνχζε ακθηζεαηξηθά ιεπηφ πξνο ιεπηφ ηελ βχζηζε ηνπ
πινίνπ ηνπ. Ακέζσο πην πάλσ νκνινγεί ζηνλ δεκνζηνγξάθν Σέιινγινπ φηη Γλψξηδε φηη, ην
ζπκβφιαην (LOF) δίλεηαη απφ ηνλ πινηνθηήηε πξνο ην αξσγφ πινίν, φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη
ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, πάξαπηα δελ ην έδσζε φηαλ ν πινίαξρνο ηνλ πιεξνθφξεζε
φηη, ην πινίν ηνπ ζηηο 01:50 είρε πάξεη θιίζε, νχηε ελδηαθέξζεθε λα δψζεη ην (LOF) ζηνλ
ζάιακν επηρεηξήζεσλ ηνπ (ΤΔΝ), νχηε επηθνηλψλεζε κε θάπνηνλ απφ ην γξαθείν ηνπ φπσο
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ήηαλ ν (DPA) ν νπνίνο είρε εμαθαληζζεί θη απηφο, πσο ινηπφλ έξρεηαη κε ζξάζνο θαη ιέεη φηη
δελ ήμεξε αλ ην πινίν ηνπ ήηαλ ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο, ή, αλ ήηαλ ζηελ επηθάλεηα ηεο
ζάιαζζαο δεδνκέλνπ φηη είρε ακθηζεαηξηθή εηθφλα ιεπηφ πξν ιεπηφ κε ηα θηάιηα απφ ην
γξαθείν ηνπ, θη φκσο δελ έδηλε ην (LOF) κε απνηέιεζκα θαλέλα Ρ/Κ δελ απνθάζηδε λα
πξνζηξέμεη πξνο βνήζεηα!
Γείηε ακέζσο πην θάησ θσηνγξαθηθά φηη, ην πινίν ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ δελ είρε αγθπξνβνιήζεη
ζην εζσηεξηθφ αγθπξνβφιην πνπ ζα πεξηνξηδφηαλ ε πεηξειαηνθειίδα φπσο δηαθξίλεηαη ζηνλ
δνξπθνξηθφ ράξηε πίζσ απφ ηνλ θάβν ηεο Κπλφζνπξαο, πνπ ζα ήηαλ θαιά πξνθπιαγκέλν.

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηίγκα ηεο αγθπξνβνιίαο θαη βχζηζεο ηνπ πινίνπ ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ δελ
ήηαλ αγθπξνβφιην θαη

σο εθ ηνχηνπ φισο παξαλφκσο ν πινίαξρνο Φσκάο

Γεκήηξηνο αγθπξνβφιεζε ην πινίν ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ ζην ζηίγκα απηφ, φπνπ θαη ηειηθά
βπζίζηεθε ην πινίν. Φαίλεηαη μεθάζαξα ε πνξεία πνπ ελψλεη ηα ειήληα κε ηνλ
Πεηξαηά, πάξαπηα ν πινίαξρνο Φσκάο πήγε θαη αγθπξνβφιεζε αθξηβψο επάλσ ζηελ
πνξεία ησλ πινηαξίσλ ηα νπνία ελψλνπλ ζπγθνηλσληαθά ηα ειήληα κε ηνλ Πεηξαηά
Δλψ ην ζσζηφ αγθπξνβφιην ήηαλ ζηα εζσηεξηθά αγθπξνβφιηα φπσο απηά
δηαθξίλνληαη ζηελ αλσηέξσ αεξνθσηνγξαθία, ηα νπνία ζα πξνζέθεξαλ αζθάιεηα ζην
πινίν θαη ην θνξηίν..Γεδνκέλνπ φκσο φηη, ν πινίαξρνο ςσκάο Γεκήηξηνο ζχκθσλα
κε ην ΑΝΑ πήξε άδεηα γηα λα αγθπξνβνιήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ε άδεηα απηή
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ήηαλ θαζ’ φια ηεο παξάλνκε θαη χπνπηε θαη θαλέλαο ζψθξσλ αμησκαηηθφο ηνπ Tei.
697 044 2650
ΚΛΠ δελ ζα ηνικνχζε λα δψζεη ηέηνηα άδεηα ζην πινίν ‘’Αγία Εψλε ΗΗ’’ λα παξακείλεη ζην
ζπγθεθξηκέλν επηθίλδπλν γηα ηελ λαπζηπινΐα ζηίγκα, θαη σο εθ ηνχηνπ ρξήδεη εηζαγγειηθήο
έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί πνηνο είλαη απηφο πνπ έδσζε ηελ άδεηα αγθπξνβνιίαο θαη
γηαηί; Απηφ ήηαλ εγθιεκαηηθή ελέξγεηα «Παρακώληζης σδάηινων ζσγκοινωνιών με κίνδσνο
ανθρώπινης ζωής».
Πάξαπηα πξνηίκεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν αγθπξνβφιην ηεο αλσηέξσ αεξνθσηνγξαθίαο, ιφγσ
ηνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηίγκα είρε νπηηθή επαθή κε φιεο ηηο παξαιίεο ηνπ αξσληθνχ
θφιπνπ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππεξεηνχζε ηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηνπο πνπ ήηαλ ε
πεηξειαηνθειίδα λα θαιχςεη νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηνπ αξσληθνχ
θφιπνπ!
Σν πινίν ζηελ ακέζσο πην θάησ θσηνγξαθία είλαη ην πινίν ‘’ΛΑΔΑ’’ Πιαγηνδεηεκέλν ζηελ
πισηή πιαηθφξκα ηνπ θ. παλφπνπινπ, απ’ αληιψληαο δήζελ Μαδνχη απφ ην βπζηζκέλν
πινίν Αγία Εψλε ΗΗ. Δλψ δίπια ηνπ ππάξρνπλ ξπκνπιθά θαη απφ ηελ ζέζε απηήλ έρεη επαθή
κ φιεο ηηο αθηέο ηνπ αξσληθνχ θφιπνπ. Απηά δελ ήηαλ ηπραία γεγνλφηα!

Ο πινίαξρνο ςσκάο, μέραζε λα μαλαηειεθσλήζεη ζηνλ θ. Κνπληνχξε πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
πιεξνθνξήζεη εθ λένπ γηα ηελ επηδείλσζε ηεο θιίζεο ηνπ πινίνπ σο ήηαλ ππνρξεσκέλνο σο
πινίαξρνο λα πξάμεη θαη αλη’ απηνχ, κεηά ηελ ηειεθσληθή επαθή κε ηνλ πινηνθηήηε θ.
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Κνπληνχξε θαη ηελ εθ δφινπ απφθαζε ηνπ πινηνθηήηε θ. Κνπληνχξε λα κελ επηδψζεη ηελ
εληνιή δηάζσζεο (LOF) πξνο ηα ζσζηηθά ξπκνπιθά, ηα νπνία παξέκελαλ αδξαλή ελ αλακνλή
ηνπ (LOF), ν θ ςσκάο εμαθαλίζηεθε θαη ν ίδηνο χζηεξα απφ πξνηξνπή ηνπ θ. Κνπληνχξε,
δεδνκέλνπ φηη, ν ακέζσο επφκελνο γηα λα δψζεη ην (LOF) εληνιή δηάζσζεο πξνο ηα
ξπκνπιθά ήηαλ ν πινίαξρνο Φσκάο σο πινίαξρνο ηνπ θηλδπλεχσληνο πινίνπ
Έρσ πνιχ ζνβαξά πξάγκαηα λα πσ γηα ηελ ππφζεζε απηή ηα νπνία απνθεχγσ ιφγσ ηεο
αλάκεημεο ηνπ ππνπξγνχ Κνπξνπκπιή, εηο ηξφπνλ ψζηε λα κελ παξελνριήζσ ηελ εμέιημε ηεο
αλάθξηζεο φζνλ αθνξά ηνπο δχν ππνπξγνχο ηνπο νπνίνπο έρσ θαηαγγείιεη . Όηαλ φκσο έιζεη
ε ζηηγκή λα κηιήζσ ζα κείλεη φιε ε θνηλσλία άλαπδε. Έηζη πεξαηψλσ ηελ απνινγία κνπ ζην
ζεκείν απηφ.
Μεηά ηηκήο
Πινίαξρνο Α’ ηάμεσο
Ληβαδάο Υαξάιακπνο.

26

