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Ο χαμός των τεσσάρων συνανθρώπων μας προκαλεί θλίψη και οδύνη όχι μόνο στους
οικείους τους αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στον Δήμο μας, τον Δήμο Φαιστού
όπου συνέβη το δυστύχημα. Ο Δήμος μας έχει πληγεί κι άλλες φορές από ακραία καιρικά
φαινόμενα, έχουμε αντιμετωπίσει καταστροφές σε οδικά δίκτυα, καλλιέργειες, σε ζωϊκό
κεφάλαιο και σε κτίσματα όμως ποτέ δεν είχαμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές.
Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν αιρετοί
και υπάλληλοι του Δήμου Φαιστού με μηχανήματα για να συνδράμουν με όλες τις δυνάμεις
μας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας, των εθελοντών
Σαμαρειτών και του Λιμενικού Σώματος που συμμετείχαν στις προσπάθειες ανεύρεσης και
διάσωσης των συνανθρώπων μας. Δυστυχώς, όλοι γνωρίζουμε την κατάληξη των ερευνών.
Ο πόνος είναι κοινός γιατί ζήσαμε από κοντά το δυστύχημα και συμπάσχουμε στο πένθος
των οικείων τους, θεωρώντας συνάμα πως σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά.
‘Όμως πέρα από τα συναισθήματα και τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε ένα κύμα παραπληροφόρησης και μια προσπάθεια απόσεισης ευθυνών από
όσους αυτές μπορούν να ζητηθούν, μαζί με μια αντίστοιχη προσπάθεια να καταλογιστούν
ευθύνες στους μόνους που δεν φταίνε, στους αιρετούς και το προσωπικό του Δήμου
Φαιστού. Ενός Δήμου που, υποστελεχωμένος και μέσα από δύσκολες συγκυρίες, προσπαθεί
να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο που οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται να
φέρουν σε πέρας, υποκαθιστώντας πολλές φορές το ίδιο το Κράτος. Οι μικροπολιτικές
σκοπιμότητες όμως που κινούν αυτές τις προσπάθειες δεν θα καταστούν ικανές να
αποκρύψουν την αλήθεια. Οι διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει θα καταδείξουν την
πραγματική κατάσταση και θα αποδώσουν ευθύνες στους πραγματικά υπεύθυνους και όχι
στα εύκολα εξιλαστήρια θύματα. Δεσμευόμαστε πως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών
διαδικασιών και αφού πρώτα ενημερώσουμε τις Αρχές θα προχωρήσουμε σε πλήρη και
λεπτομερή ενημέρωση όλων των πολιτών για το δυσάρεστο αυτό συμβάν.
Αυτοί οι θάνατοι ας είναι οι τελευταίοι για τέτοιον λόγο.
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