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Ε
ξελίξεις δροµολογούν τα ηχητικά ντοκου-
µέντα που είδαν το φως της δηµοσιότη-
τας ανάµεσα στον τέως αρχηγό του Πυ-

ροσβεστικού Σώµατος Βασίλη Ματθαιόπουλο 
και τον πραγµατογνώµονα της Εισαγγελίας, επι-
πυραγό ∆ηµήτρη Λιότσιο, καθώς δύο από τις 
πιο καταστροφικές φωτιές του παρελθόντος, 
στη Μάνη και στα Κύθηρα, µπαίνουν ξανά στο 
«µικροσκόπιο» της ∆ικαιοσύνης. 

Τα όσα ακούγονται στις επίµαχες τηλεφωνι-
κές συνοµιλίες, στις οποίες ο Ματθαιόπουλος 
φαίνεται να απειλεί τον Λιότσιο κάνοντας λό-
γο για δυσµενή µετάθεση και για έκθεσή του 
στην υπηρεσία, ενώ επικαλείται ως παράδειγ-
µα τις φωτιές σε Κύθηρα και Μάνη, το 2017, 
όταν -σύµφωνα µε τον κ. Ματθαιόπουλο- ο τό-
τε αρχηγός Βασίλης Καπέλιος άφησε τον επιχει-
ρησιακό υπαρχηγό Γιάννη Βασιλειάδη χωρίς 
εναέρια µέσα, έχουν προκαλέσει αναταραχή 
στους κόλπους του Πυροσβεστικού Σώµατος, 
αλλά και την οργή των κατοίκων των περιοχών. 

Οι «ύποπτες» συνοµιλίες έχουν ανοίξει τα 
στόµατα πολλών αξιωµατικών της Πυροσβε-
στικής που µέχρι σήµερα φοβούνταν και δεν 
τολµούσαν να µιλήσουν. Εµπειροι αξιωµατικοί 
σκιαγραφούν το παρασκήνιο που αποτελεί µέ-
ρος ενός «εσωτερικού πολέµου για την κορυ-
φή». Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο ενός από 
αυτούς: «Το ότι αποφάσισε ο Λιότσιος να τα 
καταγγείλει στον ανακριτή και να προχωρήσει 
και σε µήνυση εναντίον του πρώην αρχηγού, 
δύο ολόκληρα χρόνια µετά, δεν αφήνει κανέ-
ναν µας αδιάφορο, ειδικά όταν ξέρουµε το πα-
ρασκήνιο που υπάρχει». Μάλιστα, όπως υπο-
στηρίζουν, χωρίς να αµφισβητούν τα ηχογρα-
φηµένα ντοκουµέντα που προσκόµισε ο συνά-
δελφός τους, «όταν ακούς µια γνωστή φωνή 
την αναγνωρίζεις». 

Η «παράπλευρη» αναφορά στις πυρκαγιές 
της Μάνης και των Κυθήρων -όπως λένε στελέ-

χη του Πυροσβεστικού Σώµατος- δηµιουργεί εξελίξεις, καθώς 
ανάλογες «καταγγελίες και παράπονα» έχουν ακουστεί πολλές 
φορές στο εσωτερικό της υπηρεσίας, χωρίς ποτέ να δηµοσιοποι-
ηθούν ή να φτάσουν σε κάποιο εισαγγελικό γραφείο. Η υπόθε-
ση, µάλιστα, λαµβάνει µεγαλύτερες διαστάσεις µετά το εξώδι-
κο που κατέθεσε εναντίον του Β. Ματθαιόπουλου ο Β. Καπέλιος 
για την εµπλοκή του ονόµατός του, ενώ η κόντρα µεταφέρεται 
πλέον και ανάµεσα στους κ. Καπέλιο και Βασιλειάδη. 

Η απάντηση 
Ο Β. Καπέλιος, επίτιµος αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος 
και νυν αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, επιχειρεί µέσω της 
Realnews να αντικρούσει τις όποιες κατηγορίες εκτοξεύονται εις 
βάρος του, χαρακτηρίζοντάς τες «ανυπόστατες και ψευδείς». 

«Τη χρονική στιγµή που εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές στη 
Μάνη και στα Κύθηρα, το Π.Σ. διέθετε στο δυναµικό του για τις 
ανάγκες της αεροπυρόσβεσης τρία ενοικιαζόµενα ελικόπτερα και 
τον εθνικό εναέριο στόλο, που παρουσίαζε ελλείψεις. Ως αρχη-
γός και σε συνεννόηση µε την τότε πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου, διέθεσα όλα τα εναέρια µέσα, τα οποία ήταν σε επιχει-
ρησιακή ετοιµότητα τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, για την 
αντιµετώπιση των δύο πυρκαγιών, αλλά και επίγειες δυνάµεις, 
δηλαδή προσωπικό και οχήµατα. Ολες αυτές οι ενέργειες είναι 
καταγεγραµµένες στο επιχειρησιακό κέντρο του Π.Σ. και συ-
γκεκριµένα στο ΣΚΕ∆ και είναι στη διάθεση των αρµοδίων Αρ-
χών», λέει ο κ. Καπέλιος. 

Αναφερόµενος στον κ. Βασιλειάδη, ο πρώην αρχηγός του 
Πυροσβεστικού Σώµατος λέει χαρακτηριστικά: «Ο κ. Βασιλει-
άδης συµπεριφέρεται εναντίον µου µε πρωτοφανή εµπάθεια, 
διαδίδοντας σε βάρος µου πρωτοφανή ψεύδη. Επισηµαίνω ότι 
όχι µόνο δεν τον αντιµετώπισα ποτέ µε εχθρότητα, ούτε επιχεί-
ρησα να βλάψω την καριέρα του, αλλά αντίθετα τοποθετήθηκε 
στη θέση του υπαρχηγού µετά από επιλογή και εισήγησή µου 
στο Συµβούλιο Τακτικών Κρίσεων το έτος 2017. Αποστρατεύ-
τηκε όχι από εµένα, που αποστρατεύτηκα πριν από αυτόν (15 
Φεβρουαρίου 2018), αλλά επί αρχηγίας Σωτηρίου Τερζούδη».

«Το χωριό µου...»
Πηγαίνοντας ένα βήµα πιο κάτω, ο κ. Καπέλιος απαντά στα όσα 
δήλωσε ο πρώην συνεργάτης του, ότι δηλαδή απέσυρε τα πυρο-
σβεστικά αεροπλάνα από τα Κύθηρα και έδωσε εντολή να επι-
χειρήσουν στο χωριό του που καιγόταν. «Αυτό είναι απολύτως 
αναληθές. Το χωριό µου είναι το Κοπανάκι Μεσσηνίας, όπου 
δεν υπήρχε καµία πυρκαγιά ταυτόχρονα µε την πυρκαγιά στα 

Κύθηρα. Υπήρχε άλλη πυρκαγιά στη Χρυσοκε-
λαριά Κορώνης, η οποία απέχει πολλά χιλιόµε-
τρα από το χωριό µου και στην οποία έγινε ρί-
ψη από τα αεροπλάνα κατόπιν αιτήµατος του 
επικεφαλής πυρόσβεσης. Τα εναέρια µέσα κα-
τευθύνθηκαν στη συνέχεια στα Κύθηρα», υπο-
στηρίζει ο πρώην αρχηγός του Π.Σ. και σχολιά-
ζει δηκτικά: «Το πώς εξελίχθηκε η αντιµετώπιση 
της κάθε πυρκαγιάς σχετίζεται και µε την ικανό-
τητα και την αποτελεσµατικότητα του επικεφα-
λής αξιωµατικού που συντονίζει και κατευθύ-
νει τις δυνάµεις που έχει στη διάθεσή του. Αν 
απέτυχε ο κ. Βασιλειάδης, δεν του φταίω εγώ». 

Σηµειώνεται ότι η φωτιά στα Κύθηρα ξέσπασε 
την Παρασκευή 4 Αυγούστου. Το Σάββατο, και 
ενώ είχε προσωρινά ελεγχθεί, αναζωπυρώθη-
κε, µε αποτέλεσµα να κάψει πάνω από 20.000 
στρέµµατα γης. Ο κ. Βασιλειάδης υποστηρί-
ζει ότι, ενώ είχε εγκαίρως ζητήσει τη συνδρο-
µή εναερίων µέσων, ο κ. Καπέλιος δεν ανταπο-
κρίθηκε. «∆εν θα γίνω κριτής συνειδήσεων και 
προθέσεων. Ενα, όµως, µου προκαλεί εντύπω-
ση… Εγώ που το υπέστην και µε “ξεγύµνωσε” 
ο Καπέλιος τα ήξερα, ο Καπέλιος που τα έκανε 
τα ήξερε, ο Ματθαιόπουλος από πού τα ήξερε; 
Εµένα µου δηµιουργεί ένα ερώτηµα, αλλά δεν 
µπορώ να δώσω απάντηση», σχολιάζει µε νό-
ηµα και συµπληρώνει: «Εχω καταθέσει όλα τα 
έγγραφα στοιχεία που είχα, τα οποία αποδει-
κνύουν ότι µου στερήθηκαν τα εναέρια µέσα 
ή µου αφαιρέθηκαν τα εναέρια µέσα στις κρί-
σιµες ώρες µε δυσµενείς συνέπειες. ∆εν γνω-
ρίζω αν έγινε µε σκοπιµότητα». 

Ετοιµοι να καταθέσουν, εφόσον κληθούν από 
τη ∆ικαιοσύνη, δηλώνουν θεσµικοί παράγο-
ντες και κάτοικοι των Κυθήρων, που βλέπουν 
µε λύπη και οργή τα όσα διαδραµατίζονται τις 
τελευταίες ηµέρες, καθώς θεωρού ν, όπως λέ-
νε, ότι «κάποιοι έπαιξαν µε τις ζωές τους». Μι-
λώντας στην «R», ο πρώην αντιδήµαρχος Κυ-
θήρων Γεώργιος Κοµηνός, φειδωλός στις δη-
λώσεις του, ξεκαθαρίζει: «Οταν κληθώ στο δι-
καστήριο, θα καταθέσω αυτά που έχω να κα-
ταθέσω και να είστε σίγουροι ότι είναι αρκετά».

Πόλεµος 
των… άστρων 
στα καµένα!
«Με ξεγύµνωσε», λέει 
ο πρώην υπαρχηγός 
της Πυροσβεστικής, 
Γ. Βασιλειάδης, για 
το καλοκαίρι του 
2017 και τον τότε 
αρχηγό του Σώµατος. 
«Απέτυχες και δεν σου 
φταίω εγώ», απαντά 
ο Β. Καπέλιος
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