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Πολιτικά ένοχοι - Ολοι! 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ την απαγγελία κατηγοριών από τους εισαγγε-
λείς για την περσινή τραγωδία στην ανατολική Αττική, εί-
χε υπάρξει το πόρισμα του τεχνικού συμβούλου που είχαν 
ορίσει οικογένειες θυμάτων από την καταστροφική πυρ-
καγιά στο Μάτι. Σε εκείνο το πόρισμα γινόταν λόγος για 
«σοβαρά εγκληματικά λάθη», για «παραλείψεις», για «ολι-
γωρίες», για «αρρυθμίες» και «δυσλειτουργίες» όσον αφο-
ρά τη λειτουργία και τον συντονισμό των φορέων και των 
υπηρεσιών που είχαν την ευθύνη διαχείρισης του φαινο-
μένου, ώστε αυτό να μη μετατραπεί σε τραγωδία. 
Αμέσως μετά από εκείνο το πόρισμα ήρθε η έκθεση της 
επιτροπής που συγκροτήθηκε μετά την πυρκαγιά και η 
οποία πριν από μερικές βδομάδες κατέθεσε τη μελέτη 
της στη Βουλή. Τι αναφέρει; Ανάμεσα στα άλλα, ότι «στην 
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών συμμετέχουν 45 συ-
ναρμόδιοι φορείς, που πρέπει να συντονιστούν σε ένα κοι-
νό πλαίσιο. Ο συντονισμός της πρόληψης θα έπρεπε να 
ασκείται -σύμφωνα με τον Ν. 2612/1998- από τη Δασική 

Υπηρεσία, κάτι το οποίο λόγω νομικού κενού (μη ενεργο-
ποίηση του άρθρου 100 του Ν.4249/2014) δεν γίνεται. Για 
την καταστολή των πυρκαγιών πρέπει να συνεργαστούν 
17 φορείς, που ανήκουν σε 6 υπουργεία, προκειμένου να 
ασκήσουν 11 διαφορετικές αρμοδιότητες». Επίσης, η επι-
τροπή, πέρα από το αλαλούμ σε επίπεδο συντονισμού, δι-
απιστώνει έλλειψη ενιαίου και κοινού σχεδιασμού αντιπυ-
ρικής προστασίας, απουσία εγκεκριμένων και τεκμηριω-
μένων τοπικών αντιπυρικών σχεδίων, δυσκολία να υιοθε-
τηθεί η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και 
επιστημονικών μεθόδων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. 
Ολα αυτά, πέρα από το δικαστικό μέρος, συνιστούν αντι-
κειμενική πολιτική ευθύνη. Την οποία κουβαλούν ατό-
φια όλοι όσοι έχουν το θράσος να πρωταγωνιστούν, από 
όποιο πόστο κι αν το κάνουν, σε ένα άθλιο πολιτικό τζογά-
ρισμα πάνω στη φρίκη. Μια φρίκη για την οποία θα έπρεπε 
πολιτικά -και ο καθένας στο μέτρο της δικής του συμβο-
λής- να καταδικαστούν. Ολοι.
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Γ
ενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, 
Πυροσβεστικό Σώµα, Ελληνική Αστυνο-
µία, Περιφέρεια, δήµοι. Κανένας από αυ-

τούς τους φορείς δεν έκανε έστω και τα ελάχι-
στα προκειµένου να αποτραπεί η φονική πυρ-
καγιά στο Μάτι. Γιατί, έστω και αν ένας εξ αυ-
τών λειτουργούσε βάσει των προβλεπόµενων, 
ενδεχοµένως ο αριθµός των νεκρών να ήταν 
πολύ µικρότερος ή ακόµη και να µην υπήρ-
χαν θύµατα, σύµφωνα µε τα όσα περιγράφο-
νται στην εισαγγελική διάταξη για την τραγω-
δία της 23ης Ιουλίου.

Εκτός, όµως, του ότι ουδείς έπραξε το καθή-
κον του, οι εµπλεκόµενοι, προκειµένου να «πε-
τάξουν» τις ευθύνες από πάνω τους, όχι µόνο 
είπαν ψέµατα στους εισαγγελείς, όπως για τον 
χρόνο έναρξης της πυρκαγιάς ή για τα πυρο-
σβεστικά µέσα που επιχειρούσαν, αλλά παρα-
ποίησαν και έγγραφα. 

Παράλληλα, από τα στοιχεία της δικογραφί-
ας προκύπτει ότι από την πρώτη στιγµή, αλλά 
και κάθε στιγµή εκείνης της µοιραίας ηµέρας, 
όλοι οι αρµόδιοι, όπως ο πρώην υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας και η ηγεσία 
της Πυροσβεστικής, είχαν σαφή εικόνα του τι 
συµβαίνει. «Προέκυψε ότι κατά την εξέλιξη του 
συµβάντος στον χώρο του ΕΣΚΕ, το οποίο κατά 
τον νόµο είναι το κεντρικό συντονιστικό κέντρο 
του Πυροσβεστικού Σώµατος, που αποτελεί το 
επιχειρησιακό όργανο της Γενικής Γραµµατεί-
ας Πολιτικής Προστασίας, ήταν παρόντες και 
είχαν πλήρη γνώση όλων των συµβάντων και 
της διαχείρισης αυτών οι παρακάτω:
f Ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη, Νίκος Τόσκας. 
f Ο γενικός γραµµατέας Πολιτικής Προστα-
σίας, Ιωάννης Καπάκης.
f Ο πρώην αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώ-
µατος, αντιστράτηγος Σωτήρης Τερζούδης, µε-
τά των υπασπιστών του.
f Ο υπαρχηγός επιχειρήσεων, αντιστράτη-
γος Πυροσβεστικού Σώµατος Βασίλης Ματ-
θαιόπουλος, µετά των υπασπιστών του (νυν 
αρχηγός Π.Σ.).
f Ο υπαρχηγός υποστήριξης, αντιστράτηγος 
Πυροσβεστικού Σώµατος ∆ηµοσθένης Ανα-
γνωστάκης. 
f Ο διοικητής ΕΣΚΕ και ΣΚΕ∆, υποστράτηγος 
Πυροσβεστικού Σώµατος Ιωάννης Φωστιέρης.
f Ο διευθυντής του ΚΕΠΠ (Κέντρο Επιχειρή-
σεων Πολιτικής Προστασίας), αρχιπύραρχος 
Φίλιππος Παντελεάκος.
f Ο διευθυντής του 199 ΣΕΚΥΠΣ, αρχιπύραρ-
χος Χρήστος Γκολφίνος.

Οι ανωτέρω, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις, είχαν τις αρµοδιότητες και ευθύνες που 
προβλέπονται. Περαιτέρω, αναφορικά µε την 
ενηµέρωση που είχαν οι ανωτέρω παρόντες 
στο ΕΣΚΕ, πρέπει να σηµειωθούν τα ακόλουθα:

Προέκυψε ότι είχαν πλήρη ενηµέρωση για 
την πυρκαγιά στην περιοχή της Πεντέλης και 
την εξέλιξή της. Από καταθέσεις εµπλεκοµένων 
προκύπτει ότι πριν από τις 17:00 όλη η ηγεσία 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι ενηµερω-
µένη για τη νέα πυρκαγιά του Νταού Πεντέλης.

Συγκεκριµένα, στις εγγραφές ανωµοτί εξη-
γήσεις του ο Β. Ματθαιόπουλος αναφέρει: «Ο 
αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, αντι-
στράτηγος Σωτήρης Τερζούδης, ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Νίκος Tόσκας και ο γε-
νικός γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάν-

νης Καπάκης πήγαν στο γραφείο του διοικητή 
του ΕΣΚΕ, προκειµένου να λάβουν περισσότε-
ρες πληροφορίες για το συµβάν και, στη συ-
νέχεια, έδωσαν εντολή να µεταβούν επιπλέον 
επίγειες δυνάµεις και εναέρια µέσα στο συµ-
βάν... Για το συγκεκριµένο θέµα συνολικά υπήρ-
ξε άµεση ενηµέρωση του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη και του γενικού γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε χρονική φάση 
υπήρχε άµεση ενηµέρωσή  τους…».

Ο Αχιλλέας Τζουβάρας 
Στην εισαγγελική διάταξη γίνεται ιδιαίτερη ανα-
φορά στη στάση που επέδειξε τις ώρες της κα-
ταστροφής ο πρώην αττικάρχης της Πυροσβε-
στικής και νυν συντονιστής Πυροσβεστικών 
Επιχειρήσεων ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννή-

σου και Ιονίων Νήσων, Αχιλλέας Τζουβάρας. 
Ενώ του δόθηκε εντολή, όπως προβλέπεται εκ 
της θέσεώς του, να µεταβεί στον τόπο της πυρ-
καγιάς, αυτός, επικαλούµενος «αβάσιµες αιτι-
άσεις», όπως σηµειώνεται από τους εισαγγε-
λείς, αρνήθηκε να το πράξει. «Ενώ έλαβε εντο-
λή από τον υπαρχηγό επιχειρήσεων να µεταβεί 
ο ίδιος στην πυρκαγιά, αρνήθηκε την εκτέλεση 
της εντολής, επικαλούµενος αβάσιµες αιτιάσεις, 
ενώ επίσης σε συνάντησή του, που πραγµατο-
ποιήθηκε πρωινές ώρες της 23ης Ιουλίου 2018 
στο γραφείο του διοικητή ΕΣΚΕ, µε τον υπαρ-
χηγό επιχειρήσεων του επισηµάνθηκε, µε την 
ιδιότητα του διοικητή πυροσβεστικών υπηρε-
σιών Αττικής, η ανάγκη πλήρους εφαρµογής 
του δεύτερου σταδίου επιχειρησιακής ετοιµό-
τητας, όπως προβλεπόταν από το συνταχθέν 

σχέδιο αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών του 
τρέχοντος έτους για την περιφερειακή διοίκηση 
της αρµοδιότητάς του, καθώς και η λήψη κάθε 
πρόσφορου αναγκαίου µέτρου προς υλοποίη-
ση του ανώτερου σκοπού. Σύµφωνα µε τα επι-
χειρησιακά σχέδια του Πυροσβεστικού Σώµα-
τος, στην εξέλιξη του συµβάντος της δασικής 
πυρκαγιάς καθήκοντα επικεφαλής των επίγει-
ων δυνάµεων του Πυροσβεστικού Σώµατος 
αναλαµβάνει ο ιεραρχικά ανώτερος αξιωµατι-
κός, που προσέρχεται στον χώρο όπου επιχει-
ρούν οι δυνάµεις και ανάλογα µε τις συνθήκες 
ορίζονται τοµεάρχες µε αντίστοιχους χώρους-
τοµείς ευθύνης».

Τα ψέµατα 
Στην ανικανότητα, στην έλλειψη συντονισµού, 
στο «αλαλούµ» γενικώς που επικρατούσε, κα-
θώς, όπως αναφέρεται π.χ. για τους αστυνοµι-
κούς, «ενεργούσαν στα ‘‘τυφλά’’, χωρίς κάποιο 
σχέδιο, αλλά στηριζόµενοι στις ατοµικές εµπνεύ-
σεις και πρωτοβουλίες», επιβαρυντικά προσµε-
τράται η προσπάθεια εµπλεκοµένων να παρα-

TΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ 

Στρατηγός 
αρνήθηκε 
να πάει  
στη φωτιά!
Ανυπαρξία συντονισµού, 
«ψέµατα» και παραποίηση 
εγγράφων διαπιστώνουν
οι εισαγγελείς στο πόρισµά
τους για τη φονική πυρκαγιά


