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για το 
Περιβάλλον

4 Ρεπορτάζ από τα «καμένα»
4 Επιτόπια έρευνα του ΠΑΚΟΕ ένα μήνα μετά τον πύρινο όλεθρο

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (2018) 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ!

Το ΠΑΚΟΕ συγκεντρώνει στοιχεία -που 
είναι πάρα πολλά- για συγκεκριμένους 
Δημόσιους Πολιτικούς και μη εξουσιαστές, 
ώστε να παραπεμφθούν άμεσα στη 
Δικαιοσύνη, με την κατηγορία της 
τέλεσης κακουργηματικών πράξεων. 
Παράλληλα, θα καταθέσει στον Πρόεδρο 
και την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
συγκεκριμένη καταγγελία – αναφορά, με 
τη διαδικασία του κατ’επείγοντος, σχετικά 
με τις μετρήσεις – βόμβα, που διενήργησε 
στην ευρύτερη περιοχή για εκπομπή υψηλής 
ραδιενέργειας.

Η δική μας θέση είναι να μην κατοικήσει 
κανένας πολίτης στην περιοχή, πριν να 
περάσει ένας τουλάχιστον χρόνος. Από 
την πλευρά της, η Πολιτεία οφείλει να 
κινηθεί άμεσα και να εγκαταστήσει έτοιμες 
κατοικίες σε κάποια δημόσια περιοχή, από 
τις πολλές που υπάρχουν, προκειμένου οι 
πληγέντες να βρουν κατάλυμα σ’ αυτές. 
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Μάτι Αττικής, Τρίτη 28 Αυγού-
στου 2018. Μια μαύρη σελί-
δα της ιστορίας μας. Τρι-
ανταεπτά μέρες μετά την 
πολύνεκρη τραγωδία, το 

φονικό ολοκαύτωμα, που κόστισε τη 
ζωή σε 98 πολίτες και απανθράκωσε 
χιλιάδες κατοικίες και 28.500 στρέμμα-
τα δασικής και χορτολιβαδικής έκτασης, 
συνεργείο του ΠΑΚΟΕ κατέφτασε στην 
περιοχή, με σκοπό να καταγράψει την 
κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφω-

θεί μέχρι αυτή τη στιγμή, καθώς και να 
συνομιλήσει με τους ίδιους τους πρω-
ταγωνιστές του δράματος, τους κατοί-
κους του οικισμού, σχετικά με τα μέτρα 
που έχουν (ή δεν έχουν) ληφθεί για την 
επούλωση των πληγών τους. 

Παράλληλα, διενήργησε δειγματο-
ληπτικές μετρήσεις σε διάφορα σημεία 
του οικισμού, προκειμένου να ελέγξει 
το επίπεδο ραδιενέργειας που εκπέ-
μπει η περιοχή. 

Οι εικόνες που αντικρίσαμε θύμιζαν 

σκηνές από την Αποκάλυψη, από την 
Κόλαση του Δάντη. 

Λες και δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα 
από την αποφράδα εκείνη ημερομηνία 
της 23ης Ιουλίου: Η στάχτη ήταν ακόμη 
διάχυτη παντού, όπου κι αν περιέφερες 
το βλέμμα σου ή τη μύτη σου, η ατμό-
σφαιρα μύριζε έντονο κάρβουνο, εκα-
τοντάδες οικήματα μοιάζανε με καμένα 
«γιαπιά» -τα πιο πολλά πλήρως ρημαγ-
μένα από την πύρινη λαίλαπα- χιλιάδες 
κουκουνάρια και κούτσουρα κείτονταν 

εδώ και εκεί, «ατάκτως ερριμμένα», 
όπως λέει στο δημοφιλές του γνωμικό 
κι ο Ξενοφώντας, καταμεσής των δρό-
μων, δυσχεραίνοντας σε σημαντικό βαθ-
μό την ομαλή διέλευση των οχημάτων… 

Το σκηνικό του τρόμου το συμπλή-
ρωναν τα απανθρακωμένα αυτοκίνη-
τα, τα λιωμένα τζάμια, οι αποχρωματι-
σμένες πινακίδες, τα σπασμένα γυαλιά, 
όλοι οι κόποι μιας ζωής, «θρύψαλα και 
κομμάτια», σκορπισμένοι σε στάχτες και 
αποκαΐδια… 

Μάτι Αττικής:
Σα να μην πέρασε μια μέρα…

Οι κάτοικοι του οικισμού συνεχίζουν αγανακτισμένοι και αβοήθητοι να μετρούν τις πληγές τους, που είναι πολλές 

Εθελοντές ή Πολιτεία; 1:0   
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Μια πόλη… 
φάντασμα!

Το Μάτι, κάτι περισσότερο από έναν 
μήνα μετά, θυμίζει μια πόλη – φάντασμα 
(φωτογραφίες 1-2)… Στην κυριολεξία… 
Χωρίς το παραμικρό ίχνος υπερβολής! 
Πολύ αλγεινή εντύπωση μας προξένη-
σε δε το γεγονός ότι δύσκολα έβρισκες 
ανθρώπους να κυκλοφορούν στο Μάτι, 
πόσω μάλλον πρόθυμους για συνέντευ-
ξη ή, έστω, για μια κουβέντα κατατοπι-
στική. Από τους λιγοστούς ανθρώπους 
με τους οποίους συναναστραφήκαμε, 
πληροφορηθήκαμε ότι οι περισσότεροι 
από τους πληγέντες απουσίαζαν, για-
τί φιλοξενούνταν είτε σε καταλύματα, 
που τους έχουν παραχωρηθεί από τον 
στρατό, είτε στο ΚΕΔΑ (Κέντρο ετοιμό-
τητας διασποράς Αεροπορίας). Άλλοι 
έχουν βρει καταφύγιο σε συγγενικά τους 
πρόσωπα ή στις χειμερινές τους κατοι-
κίες, αφού οι παραθεριστικές τους στο 
Μάτι έχουν κριθεί ως κατεδαφιστέες ή 
μη κατοικήσιμες. Τέλος, πολύς κόσμος 
βρισκόταν… στις δουλειές του ή αναμε-
τριόταν με την τραχιά και δαιδαλώδη 
γραφειοκρατία, που απαιτείται σε τέτοιες 
περιστάσεις να ακολουθηθεί, αν πρέπει 
να καταγραφούν οι ζημιές στις λεπτομέ-
ρειές τους και να διεκδικηθούν οι απαι-
τούμενες αποζημιώσεις.

Οι ερωτήσεις που απευθύναμε στους 
κατοίκους περιστρέφονταν λίγο - πολύ 
γύρω από γνώριμους άξονες: 

1. Αν έχουν ενημερωθεί από τα επι-
στημονικά κλιμάκια των αρμόδιων φορέ-
ων ως προς το πότε και το αν θα ξανα-
κατοικήσουν στα σπίτια τους. 

2. Αν έχουν παραστεί μηχανικοί, για 
να αποτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς, 
ώστε να αρχίσει άμεσα η διαδικασία της 
ανοικοδόμησης.

3. Ποιας βοήθειας έτυχαν από τον 
Δήμο και τους εθελοντές.

4. Τι έφταιξε, τελικά, κατά τη γνώ-
μη τους, που το Μάτι υπέστη αυτή την 
ολέθρια καταστροφή;

«Έριξαν το βάρος τους 
στην Κινέτα…»

Ο Σπύρος Αποστόλου (φωτογρα-
φία 3) μας επισήμανε ότι το μόνο που 
έχει γίνει είναι ο κατά περίπτωση απο-
χαρακτηρισμός των οικημάτων με τους 
αντίστοιχους κωδικούς καταλληλότη-
τας από κλιμάκια μηχανικών του δήμου. 
Αναφερόταν στο οικείο πια για τη χώρα 
μας φαινόμενο του βαψίματος των τοί-
χων με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο χρώ-
μα, ύστερα από μια μεγάλη φυσική (;) 
καταστροφή. 

Όμως, πέρα από αυτό, δεν έχει γίνει, 
κατά τον ίδιο, τίποτε άλλο. Σε όσα δε 
σπίτια μπήκε μπουλντόζα, αυτό έγινε, 
όπως μας είπε, με τη συγκατάθεση των 
ιδιοκτητών και μόνο. Παραδέχτηκε ότι 
το κόψιμο των καμένων δέντρων και η 
αποκομιδή τους γίνονται με δαπάνες 
του δήμου, ενώ απέδωσε το ολοκαύ-

τωμα στην εγκληματική ανικανότητα 
του κρατικού μηχανισμού να εκτιμήσει 
σωστά και έγκαιρα το μέγεθος του προ-
βλήματος. «Έριξαν όλο το βάρος τους 
στην Κινέτα. Γι’ αυτό άργησαν να έρθουν 
εδώ» επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Πού ήταν τα 
πυροσβεστικά 
αεροπλάνα;»

Ένας άλλος κάτοικος, ο Λάζαρος 
Δημόπουλος, μας ξεκαθάρισε ότι το μόνο 
που έχει γίνει από τη μεριά του δήμου 
είναι να ενημερώσουν τον κόσμο για την 

καταλληλότητα των σπιτιών, όχι για το 
πότε θα ξαναμπούν σε αυτά. «Ο δήμος 
είναι πανταχού… απών» τόνισε, ενώ εξήρε 
το έργο των εθελοντών. «Αυτοί καθάρι-
σαν τα οικόπεδα, αυτοί παρείχαν ιατρική 
βοήθεια, αυτοί προστατευτικές μάσκες, 
αυτοί όλα. Το κράτος άφαντο». Όταν 
τον ρωτήσαμε για το «τις πταίει;» σχολί-
ασε μειδιώντας: «Φωτιά έκτασης εκατό 
μέτρων δεν σβήνει μόνο με τα πυροσβε-
στικά οχήματα, από ξηράς. Χρειάζονται 
και τα εναέρια μέσα. Πού ήταν τα πυρο-
σβεστικά αεροπλάνα εκείνες τις δύσκο-
λες ώρες; Πείτε μου! Πού;»

«Στο έλεος του Θεού μας 
άφησαν!»

Στην «Κυανή Ακτή», την κεντρική οδική 
αρτηρία, που συνδέει κάθετα τη λεωφό-
ρο Μαραθώνος με το Μάτι, συναντήσαμε 
και έναν ηλικιωμένο, τον Νικήτα Μπου-
ντούρη, που, όπως μας εκμυστηρεύτηκε, 
είναι από τους πρώτους κατοίκους του 
οικισμού του Ματιού. «Από το 1945 ζω 
εδώ. Το σπίτι μου υπέστη ολοκληρωτι-
κή καταστροφή» συμπλήρωσε βουρκω-
μένος. «Είναι προς κατεδάφιση… Ήταν 
όλο από χώμα και πέτρα, όπως τα σπίτια 
τα παλιά… Ξέρετε… Μέχρι και τα τζάμια 
λιώσανε… Αν το δείτε, θα σας πιάσει η 
ψυχή σας, όπως έπιασε και μένα!» ψιθύ-
ρισε...Και συνέχισε: «Καμία ενημέρωση 
δεν είχαμε ούτε έχουμε, από το κράτος 
ή τον δήμο… Στο έλεος του Θεού μας 

άφησαν… Όχι μόνο στην καταστροφή 
αλλά και τώρα… Ακούστηκε μόνο ότι θα 
γίνει αυτοψία από μια τριτοβάθμια επι-
τροπή μηχανικών. Ακόμη την περιμένου-
με…» αναφώνησε με έκδηλο παράπονο.

«Γνωμάτευαν μόνο για 
τα κτίρια, όχι για τον 
εξοπλισμό τους!»

Στον ΝΑΟΜ (Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο 
Ματιού) βρήκαμε κάμποσους κατοίκους 
μαζεμένους να συζητούν και ενίοτε να 
καλαμπουρίζουν. Μέσα σε τόσο πόνο, 
χρειάζονται και κάποια διαλείμματα ανε-
μελιάς. Μόλις, όμως, η κουβέντα πήγε 
στο προκείμενο, ένας από τους θαμώ-
νες, ο Ιωάννης Ζέρβας, άλλαξε απότο-
μα ύφος: «Μην μας μιλάτε για δήμο και 
κράτος! Ήταν όλοι τους άφαντοι! 

Ό,τι κάνουμε για τα σπίτια μας γίνε-
ται με ιδία ευθύνη!» τόνισε… Και συνέ-
χισε: «Κάποιοι μηχανικοί του ΥΠΕΧΩΔΕ 
από την Πανόρμου μας μοίρασαν κάτι 
χαρτιά, όπου κατέγραφαν τις ζημιές των 
σπιτιών μας… Μας έγραφαν, φερειπείν, 
ότι έχει καεί το υπόγειό σας, το γκαράζ 
σας, η μονοκατοικία σας! Ε, και;» ρώτη-
σε. «Χρειαζόταν να μου το γράψουν σε 
ένα χαρτί; Δεν το έβλεπα; Αυτούς περί-
μενα να μου το πουν;» είπε με έκρηξη 
οργής… Και συμπλήρωσε: «Εγώ είχα 
αγωνία να μάθω αν κάηκε το αυτοκίνητό 
μου, τα έπιπλά μου, τα υπάρχοντά μου 
και εκείνοι έρχονταν και μας μιλούσαν 
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για τα οικήματα μόνο, όχι για τον εξο-
πλισμό τους, το περιεχόμενό τους! Εγώ 
ήθελα να μάθω για όλη την περιουσία 
μου και εκείνοι γνωμάτευαν μόνο για τα 
κτίρια! Ήμαρτον!» μονολόγησε και ύστε-
ρα από μια στιγμιαία παύση ομολόγησε 
ανακουφισμένος: «Πάλι καλά που διέ-
γραψαν τα τέλη κυκλοφορίας… Κάτι είναι 
και αυτό!» είπε και ανέμιζε στα χέρια του 
τα χαρτιά της διαγραφής που μόλις είχε 
παραλάβει… Όταν αντιληφθήκαμε ότι το 
αυτοκίνητό του…είχε κι αυτό καταστρα-
φεί, τον ρωτήσαμε ποιος φταίει για όλα 
όσα συνέβησαν. «Ο δήμος, το κράτος, 
όλοι! Έπρεπε να σβήσουν τη φωτιά από 
το ξεκίνημά της μόλις, όχι να την αφή-
σουν! Το θερμικό φορτίο τα κατέκαψε 
όλα, όχι η φωτιά! Το θερμικό φορτίο! 
Να ξέρουμε και τι λέμε!»

«Όταν ο δήμος  
δεν κόβει τα πεύκα,  
τι θέλετε να γίνει;»

Η Σοφία Σ., κάτοικος επί της οδού 
Ποσειδώνος, ανέδειξε μια διαφορετική 
οπτική του προβλήματος: «Το επίδομα 
των πυρόπληκτων το πήραν μόνο όσοι 
είχαν θύματα, όχι οι υπόλοιποι!» και 
συμπλήρωσε: «Ούτε μηχανικοί έχουν 
έρθει ούτε κανείς! Μην ακούτε! Μόνοι 
μας τους αναζητούμε! Από δική μας πρω-
τοβουλία έχει γίνει ό,τι έχει γίνει!» ανα-
φώνησε. «Και ο δήμος;» ρωτήσαμε. «Ο 
δήμος;» επανέλαβε. «Ο δήμος αναγκα-
στικά δραστηριοποιείται, γιατί δεν μπο-
ρεί να κάνει αλλιώς! Δεν έκανε τίποτα εκ 
των προτέρων! Να μην κάνει και εκ των 
υστέρων, ε, αυτό πάει πολύ! Το καταλα-
βαίνετε και εσείς!» αποκρίθηκε εμφατικά, 
για να κλείσει την εκτίμησή της: «Όταν ο 
Δήμος δεν κόβει τα πεύκα ή δεν μαζεύ-
ει τα ξερά φύλλα ή δεν φροντίζει γενι-
κώς τα των τομέων ευθύνης του, τότε 
τι θέλετε να γίνει; Τα χέρια και τα δικά 
του και τα δικά μας είναι δεμένα! Αυτό 
είναι όλο!»…

«Μετά …από δύο 
εβδομάδες έμαθα  
ότι δεν έπρεπε να μπω  
στο σπίτι μου!»

Τα πιο ενδιαφέροντα και αποκαλυ-
πτικά στοιχεία της τραγωδίας, ωστόσο, 
μας τα έδωσε το ζεύγος Σπυροπούλου, 
που διαμένει στην οδό Παπαφλέσσα. 
Ο Νίκος και η Μαρία (φωτογραφία). 
Τους πετύχαμε την ώρα που καθάριζαν 
το σπίτι τους από τα μπάζα. Το οίκημα 
είχε ολοσχερώς καταστραφεί εσωτερι-
κά και περιμετρικά. 

Η κυρία Μαρία μονολογούσε πάνω 
στην απελπισία της: «Έκανα το τραγικό 
λάθος και μπήκα στο σπίτι μου από την 
επόμενη κιόλας μέρα της καταστροφής! 
Το πρωί!». «Γιατί ερχόμουν;», αναρωτή-
θηκε πικραμένη. «…Μα, για να σώσω 
ό,τι μπορούσα να σώσω, για να καθαρί-
σω το σπίτι μου (φωτογραφίες) και για 
να θρέψω κάτι αδέσποτα γατάκια που 

χρειάζονταν βοήθεια!». «Δεν γνωρίζε-
τε ότι με την επιλογή σας αυτή θέτατε 
σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία σας;», τη 
ρωτήσαμε. «Όχι, δεν το γνώριζα!» μας 
απάντησε κοφτά, «μετά από δύο εβδο-
μάδες το έμαθα»… 

«Η κάπνα…απωθεί  
τα κουνούπια!»

Και συνέχισε: «Βράχνιασε η φωνή 
μου με τον καιρό… Νιώθω στιγμές – 
στιγμές σαν να με πνίγει ένας κόμπος 
στο στήθος… Δεν ήξερα, βλέπετε, πόσο 
επικίνδυνος ήταν ο αέρας που ανέπνεα! 
Φανταστείτε δε πόση κάπνα κατακάθι-
σε στο δέρμα μου -πόσω μάλλον στους 
πνεύμονές μου (!)- που ούτε τα κουνού-
πια δεν με τσιμπάνε έκτοτε! Το είπα και 
στον άντρα μου! Εγώ που τραβούσα τα 
κουνούπια σαν τον μαγνήτη, πλέον τα 
απωθώ! Ναι, να το γράψετε, σας παρα-

καλώ!» μας προέτρεψε αστειευόμενη… 
«Η κάπνα απωθεί τα κουνούπια!», τόνι-
σε για δεύτερη φορά…

«Γιατί δεν ενημέρωσαν 
τους εθελοντές για τους 
κινδύνους που διέτρεχαν;»

Και, ξαφνικά,… βρόντηξε: «Και καλά, 
αφήστε με εμένα, στο σπίτι μου έμπαι-
να! Στην περιουσία μου! Στο βιος μου! 
Αυτούς τους φουκαράδες τους εθελο-
ντές, γιατί δεν τους ενημέρωσε κανείς 
για τους κινδύνους που διέτρεχαν; Γιατί 
δεν τους προστάτεψαν; Γιατί δεν βγήκε 
στο γυαλί έστω ένας επιστήμονας από 
το κράτος, προκειμένου να ενημερώ-
σει εμάς τους πληγέντες αλλά και τους 
εθελοντές ως προς το πώς να προφυ-
λαχθούμε;» αναφώνησε αγανακτισμένη. 
Και πρόσθεσε: «Ένα θα σας πω. Όποτε 
έβαζα νερό στα γατάκια που κατέφευ-
γαν στο σπίτι μου, παρατηρούσα ότι 
μέσα σε λίγη ώρα …μαύριζε! Μια μαύ-
ρη πάχνη κατακαθόταν στην επιφάνειά 
του, μαύρη σαν κάπνα! Το άδειαζα τότε 
εγώ το δοχείο, το ξαναγέμιζα, ξαναγι-
νόταν μαύρο αυτό… Μετά από αρκετές 
μέρες καθάρισε το νερό… Μέχρι τότε 
όμως μαρτυρήσαμε με δαύτο…».

«Όσα ρούχα έπλυνα,  
δεν καθάριζαν με τίποτα!»

Μέσα από τη συζήτηση μοιράστη-
κε με το συνεργείο μας και άλλες της 
εμπειρίες. Ότι όσες μπλούζες ή παντελό-
νια έπλυνε, που διέσωσε από τις ντου-
λάπες του καμένου σπιτιού της, έβγα-
ζαν μια μαύρη κηλίδα, που κόλλαγε στο 
νιπτήρα! Σαν γλίτσα λιγδερή! Όσο κι αν 
έπλενε με κρύο νερό τα ρούχα αυτά, η 
κάπνα δεν καθάριζε με τίποτα! Την είχε 
κουράσει πολύ όλο αυτό, την είχε εξου-
θενώσει. 

«Κυκλοφορεί μπόλικη 
ράδιο – αρβύλα…»

Μετά από μια μικρή παύση αμηχανίας, 
τους ρωτήσαμε: «Έχουν περάσει μηχα-
νικοί να δουν το σπίτι σας;». «Όχι!» μας 
απάντησαν ομόφωνα και μας εξήγησαν: 
«Κυκλοφορεί μπόλικη ράδιο – αρβύλα… 
Δεν ξέρουμε πλέον τι να πιστέψουμε! Τη 
μια μας λένε ότι θα περάσει από μέρα 
σε μέρα μια τριμελής επιτροπή εθελο-
ντών μηχανικών, την άλλη ότι, αρχικά, 
πρέπει να αποταθούμε σε έναν ιδιώτη 
μηχανικό, που θα κάνει μια πρώτη εκτί-
μηση της ζημιάς και πάνω στην έκθε-
σή του αυτή θα βασιστεί και η οριστική 
αποτίμησή του κλιμακίου του υπουργεί-
ου, που θα επισκεφτεί την περιοχή στο 
προσεχές διάστημα. Μέχρι τότε, βέβαια, 
κανείς δεν μας έχει πει αν μπορούμε να 
μαζεύουμε τα μπάζα από μέσα ή έξω. 
Κουβέντα!». 

«Δεν κάηκε μόνο το σπίτι 
μου αλλά και η επιχείρησή 
μου!»

Ο Νίκος Σπυρόπουλος είναι εργο-
λάβος δημόσιων έργων και ηλεκτρο-
λόγος - μηχανικός στο επάγγελμα. Στη 
συζήτηση απάνω μας εκμυστηρεύτηκε 
έναν ακόμα βαθύ του πόνο: «Δεν κατα-
στράφηκε μόνο το σπίτι μου. Αλλά και 
η επιχείρησή μου… Το σπίτι αυτό το είχα 
κάνει και έδρα της επιχείρησής μου. Και 
όλα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες αποκαΐ-
δια! Λάπτοπς, φαξ, σκάνερ, εκτυπωτικά 
μηχανήματα, αναλώσιμα, όλα! Ελάτε να 
τα δείτε στο υπόγειό μου!» μας παρα-
κάλεσε. «Ο κακός χαμός έγινε!» (φωτο-
γραφία). «Αμ, η αποθήκη μου στο πίσω 
μέρος του σπιτιού; Εκεί μέσα φύλαγα ένα 
σωρό μηχανήματα! Γεννήτριες, σκαπτικά 
μηχανήματα, τροχούς, γειωσόμετρα, ένα 
πλήθος από εργαλεία! (φωτογραφία). 
Τίποτα δεν έμεινε σώο! Να, δείτε με τα 
μάτια σας!» μας προέτρεψε.

«Το κράτος δεν παζαρεύει 
τους φόρους… Τις 
αποζημιώσεις, γιατί;»

«Δεν σας δώσανε το επίδομα του 
επαγγελματία;» ρωτήσαμε αυθόρμητα. 
«Ναι, τι να σας πω, δικαιούμουν 8.000 
ευρώ και πήρα μόνο…τα μισά! Είναι βλέ-
πεις στο όνομα της γυναίκας μου η έδρα 
της επιχείρησης… Και με αυτό, τι; Εγώ 
δεν έπαθα ζημιά; Δεν καταστράφηκε πλή-
ρως το μαγαζί μου; Τώρα το ’πιασαν το 
Υπουργείο οι τσιγκουνιές; Τους φόρους 
που μας βάζει, γιατί τους απαιτεί μέχρι 
δεκάρας; Τώρα που πρέπει να σταθεί 
στο πλευρό των πληγέντων και να τους 
στηρίξει, τώρα βρήκε την ώρα να κάνει 
παζάρια; Τους φόρους δεν τους παζα-
ρεύει! Τις αποζημιώσεις, γιατί;» αναφώ-
νησε με πίκρα. «Δεν σας αιτιολόγησε το 
σκεπτικό της απόφασης;» ξαναρωτήσα-
με. «Όχι!», μας απάντησε… «Μου εστάλη 
μια μέρα στο μέιλ του υπολογιστή μου 
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ένα ένταλμα του Υπουργείου Οικονομι-
κών ότι θα μπει στον λογαριασμό μου 
το χι ποσό. Γιατί τόσο και όχι περισσό-
τερο, ούτε εξήγηση, ούτε τίποτα! Τώρα 
που το χρειαζόμαστε το κράτος, αυτό 
κωλυσιεργεί και κάνει τα δικά του!» είπε 
δακρύζοντας.

«Οι εθελοντές και ο δήμος 
μάς συμπαραστάθηκαν… 
σαν αδελφοί μας!»

Κλείνοντας τη συνέντευξη με το ζεύ-
γος Σπυροπούλου, μας επισήμαναν και 
άλλες, πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Και 
οι δυο τους στάθηκαν στο πόσο ουσι-
αστικά τους συμπαραστάθηκαν οι εθε-
λοντές του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας 
Μάκρης, από τις πρώτες κιόλας στιγμές, 
που εκτυλίχθηκε ο πύρινος όλεθρος! «Μας 
έδωσαν εμφιαλωμένα νερά, σαμπουάν, 
αφρόλουτρα, εσώρουχα, ένδυση, υπο-
δήματα, σκεπάσματα, σκούπες, φαράσια, 
μάσκες, φάρμακα, πιεσόμετρα, χάπια για 
την πίεση, ό,τι μπορούσαν, δεν μπορώ να 
πω, μας στήριξαν και μας παρηγόρησαν 
και με το παραπάνω, σαν να ήταν αδελ-
φοί μας!», ομολόγησε βαθιά συγκινημέ-
νος ο κύριος Νίκος… 

«Ο δήμος;» τον διακόψαμε. «Ο δήμος 
κι αν έκανε πράγματα!» μας απάντησε. 
«Εντεταλμένα συνεργεία του τάιζαν 
τον κόσμο σε συγκεκριμένα σημεία, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα… Ακόμη, μας 
κατηύθυνε στο πού πρέπει να πάμε, για 
να κάνουμε αιτήσεις για κοπή δέντρων, 
για την καθαριότητα, για την τοποθέτη-
ση ελενίτ στις στέγες μας κ.ο.κ.». 

«Το Δασαρχείο έχει τη 
μεγαλύτερη ευθύνη!»

Όταν, εν κατακλείδι, τους ζητήσα-
με να μας κατονομάσουν τις αιτίες που 
οδήγησαν σε όλο αυτό το έγκλημα, που 
διαπράχθηκε στο Μάτι, ήταν και οι δυο 
τους κατηγορηματικοί: «Το δασαρχείο 
φταίει! Κανείς άλλος! Το δασαρχείο, που 
μας απαγόρευε να κόψουμε και το παρα-
μικρό κλαράκι, με την απειλή προστίμου! 
Το ίδιο, ωστόσο, δεν έκανε κανένα από 
τα προβλεπόμενα καθήκοντά του ˙ να 
καθαρίσει τα παρατημένα οικόπεδα, να 
δημιουργήσει οδούς διαφυγής των πολι-
τών σε περιπτώσεις εκδήλωσης φαινο-
μένων μαζικής καταστροφής, να φτιάξει 
ζώνες πυροπροστασίας, να ανεφοδιά-
σει με νερό τους κρουνούς που υπάρ-
χουν και πόσα μα πόσα ακόμα!» είπαν 
με ένα στόμα… 

«Εκτελούσαν  
τα δρομολόγια  
σαν να μην τρέχει τίποτα!»

Στο «κλείσιμο» της συζήτησής μας, 
η κυρία Μαρία Σπυροπούλου κατήγγει-
λε με έμφαση την αδιαφορία που επέ-
δειξαν -το πρώτο βράδυ που ξέσπασε 
η πύρινη λαίλαπα- οι μεγάλες ακτοπλο-
ϊκές εταιρείες. «Τι εννοείτε;», τη ρωτή-

σαμε. «Τι εννοώ;» επανέλαβε… «…Ότι 
τα μεγάλα φέρι μπόουτ, ενώ έβλεπαν 
στο λιμάνι της Ραφήνας την καταστρο-
φή που γινόταν και την αναμπουμπούλα 
που επικρατούσε, αποβίβαζαν και επιβί-
βαζαν κόσμο, σαν να μην τρέχει απο-

λύτως τίποτα! Αντί, δηλαδή, να κατευ-
θυνθούν προς το λιμάνι του Λαυρίου 
ή να φωτίζουν μέσα στη θάλασσα, να 
βλέπουν οι πληγέντες που κολυμπού-
σαν αλλόφρονες προς τα μικρότερα 
θαλάσσια σωστικά μέσα, εκείνα εκτε-

λούσαν κανονικά τα δρομολόγιά τους, 
σα να μη συνέβαινε το παραμικρό! Όλα 
θυσιάζονται στον βωμό του συμφέρο-
ντος, καταλάβατε; Πάνω από όλους κι 
από όλα κυριαρχεί το χρήμα! Αυτό και 
τίποτα άλλο!»…

«Το μέλλον  
…δεν περιμένει»

Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το ρεπορ-
τάζ μας και πήραμε -με πολύ βαριά διά-
θεση- τον δρόμο του γυρισμού… Στο 
μυαλό μας στριφογύριζαν σαν σε ένα 
κουβάρι οι εικόνες της απόλυτης κατα-
στροφής και ο άφατος πόνος των πλη-
γέντων… Τα ερωτήματα που μας ταλά-
νιζαν σε όλη τη διαδρομή ήταν πολλά: 
Γιατί τόση κρατική αναλγησία; Γιατί τόση 
αργοπορία στην καταγραφή και αποκατά-
σταση των ζημιών; Πότε η ζωή στο Μάτι 
θα ξαναβρεί, επιτέλους (!), τους φυσιο-
λογικούς της ρυθμούς; Κ.λπ., κ.λπ, κ.λπ… 
Ο Ιταλός συγγραφέας, πεζογράφος και 
δημοσιογράφος Αλμπέρτο Μοράβια είχε 
γράψει κάποτε ότι «το μέλλον δεν περι-
μένει»… Αλήθεια, ο κρατικός μας μηχα-
νισμός γιατί δεν το αντιλαμβάνεται και 
μονίμως κωλυσιεργεί; 

Ρεπορτάζ: Χρήστος Σκιαδαρέσης
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Το χρονικό του 
καταστροφικού  

δράματος



ΦΑΚΕΛΟΣ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018  
για το 
Περιβάλλον   7

Δεν χρειάστηκαν παρά δώδε-
κα μόνο ώρες, για να αφα-
νιστούν δεκάδες ανθρώπινες 
ζωές, κάθε ηλικίας, περιουσίες, 
δάση. Θαρρείς πως έγινε πόλε-

μος, αεροπορικός βομβαρδισμός, όταν 
αντικρίζεις τις στάχτες και τα αποκαΐδια 
του Ματιού και των άλλων οικισμών 
της Ανατολικής Αττικής. Ότι το Κόκκινο 
Λιμανάκι και η Αργυρά Ακτή σβήστηκαν 
οριστικά από τον χάρτη… Η κυβέρνηση, 
για πάνω από τέσσερις ώρες, έδειχνε 
να «έχει μεσάνυχτα» ως προς την ακρι-
βή έκταση της καταστροφής… 
Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018. Στις 12 το 
μεσημέρι πιάνουν φωτιά τα Γεράνεια Όρη, 
πάνω από την Κινέτα. Από δορυφορικές 
φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τα 
Γεράνεια Ορη, φαίνεται ότι 30 λεπτά 
μετά την αρχική εκδήλωση της πυρκα-
γιάς ξέσπασαν ακόμη δεκατρείς εστίες 
φωτιάς, στο αρχικό σημείο έναρξής της. 

Το Συντονιστικό του Πυροσβεστικού 
Σώματος δίνει αμέσως εντολή σε δεκα-
πέντε υδροφόρες, δύο Canadair και ένα 
ελικόπτερο Erickson να κατευθυνθούν 
άμεσα προς τη συγκεκριμένη εστία. Η 
μετάβαση του αναπληρωτή υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, 
στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβε-
στικής αποδεικνύει τη  σοβαρότητα της 
κατάστασης… Τίποτα, όμως, δεν προ-
μήνυε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
ότι ενενήντα χιλιόμετρα ανατολικότερα 
θα ξέσπαγε λίγες ώρες μετά μια από τις 
φονικότερες πυρκαγιές, που έχουν εκδη-
λωθεί ποτέ παγκοσμίως…

Μία ώρα μετά την έναρξη της φωτιάς 
στην Κινέτα (13.05 μμ.), το πύρινο μέτω-
πο δείχνει να γιγαντώνει. Αυτό αναγκά-
ζει την Πυροσβεστική να ενισχύσει τις 
δυνάμεις της στέλνοντας επιπλέον εννιά 
υδροφόρες και ένα ελικόπτερο. Τα ενα-
έρια μέσα απογειώνονται όλα από την 
Ελευσίνα. 
Δυο ώρες μετά (15.05 μμ.) η Πυρο-
σβεστική δίνει εντολή να εκκενωθούν οι 
οικισμοί Πανόραμα 1 και 2 και Γαλήνη 
και να καταφτάσουν στην περιοχή αερο-
πλάνα και ελικόπτερα από την Ανδρα-
βίδα, για να συνδράμουν και αυτά στην 
κατάσβεση.

Στις πέντε παρά δέκα, ενώ η φωτιά 
στα Γεράνεια Όρη «κρατάει γερά», η 
Πυροσβεστική δέχεται μία κλήση στο 
«199» για μια νέα εστία πυρκαγιάς, που 
ξεπηδά αυτή τη φορά από την περιο-
χή του Νταού Πεντέλης.  Το Συντονι-
στικό της Πυροσβεστικής τη διερευνά, 
για να διαπιστώσει αν όντως συντρέχει 
λόγος σοβαρός, για να ασχοληθεί επι-
σταμένα με αυτή. Και ενώ δυσκολευό-
ταν να διασταυρώσει το ασφαλές και 
το σοβαρό της είδησης, δέχεται σήμα 
μέσω ασυρμάτου από έναν αξιωματικό 
που υπηρετεί στο Μαρκόπουλο για την 
επικινδυνότητα της νέας φωτιάς…Τρεις 
λέξεις τους απηύθυνε μόνο ο ένστολος 
πυροσβέστης. 

Να στείλουν κατεπειγόντως δυνάμεις 
στην περιοχή, ενώ κι ο ίδιος δεσμεύτη-

κε ότι θα πήγαινε απευθείας εκεί. Η νέα 
αυτή τροπή στην υπόθεση ανάγκασε την 
Πυροσβεστική να αποσπάσει ένα ελικό-
πτερο που επιχειρούσε στην Κινέτα και 
να το στείλει άρον - άρον στην Πεντέλη. 
Μάλιστα, έδωσε εντολή και σε ένα ακό-
μη, που βρισκόταν στο αεροδρόμιο της 
Ελευσίνας, να απογειωθεί και να σπεύσει 
και αυτό, αλλά ο συγκεκριμένος στόχος 
δεν επιτεύχθηκε, λόγω των σφοδρών 
ανέμων που φυσούσαν… Πάραυτα, το 
Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστι-
κής δεν πτοήθηκε… Απεναντίας, διέταξε 
είκοσι δύο υδροφόρες που στάθμευαν 
σε γειτονικούς δήμους (Μαρκόπουλο, 
Παλλήνη, Ραφήνα, Κορωπί) να μεταβούν 
το ταχύτερο στο σημείο… Παράλληλα, 
προχώρησε γρήγορα και το σχέδιο εκκέ-
νωσης των κατασκηνώσεων του Αγίου 
Ανδρέα, με αποτέλεσμα να σωθούν «απ’ 
του Χάρου τα δόντια» ούτε λίγο ούτε 
πολύ … 1400 παιδιά!

Για την ιστορία, να πούμε ότι η έρευ-
να εντόπισε το αρχικό σημείο έναρξης 
και το άνοιγμα της φωτιάς σε διπλανό 
οικόπεδο, που εξαπλώθηκε άμεσα εξαι-
τίας των ανέμων. 

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν 
συλλέξει τα στελέχη της Διεύθυνσης 
Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβε-
στικού Σώματος απέχουν από το ενδε-
χόμενο του οργανωμένου εμπρηστικού 
σχεδίου και παραπέμπουν σε εμπρησμό 
από αμέλεια. 

Το σκεπτικό τους το βασίζουν στη 
διαπίστωση ότι δεν έχουν εντοπίσει 
μέχρι και σήμερα ίχνη εμπρηστικών 
μηχανισμών στις εστίες της φωτιάς και 
οι όποιες τυχόν «δορυφορικές» εστίες 
είχαν εντοπιστεί πιο παλιά, να έχουν προ-
έλθει μέσα από αυτοσχέδιες χωματερές 
και εκρήξεις κενών ή από υπολείμματα 
φιαλιδίων προπανίου και σπρέϊ-αεροζόλ.

 Ο τότε αρμόδιος υπουργός, κύριος 
Νίκος Τόσκας, παρουσίασε σε συνέντευ-
ξη τύπου μια φωτογραφία, που κατα-
δείκνυε το σημείο έναρξης της πυρκα-
γιάς κατά την καύση ξερών κλαδιών και 
σκουπιδιών από συγκεκριμένο ύποπτο, 
έναν 65χρονο άνδρα, που είναι κάτοικος 
κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς 
στην Πεντέλη. Καταθέσεις τον θέλουν 
«συνήθη ύποπτο» στην καύση ξερόχορ-
των και σκουπιδιών στο συγκεκριμένο 
σημείο. Σύμφωνα, μάλιστα, με πηγές του 
ανακριτικού τμήματος, ο άνδρας αυτός 
προσπάθησε να καλύψει την εστία της 
πυρκαγιάς με χώμα και πέτρες, σκεπάζο-
ντας όπως – όπως την καύση, ενώ φαί-
νεται να έριξε και νερό πάνω από αυτές. 

Ωστόσο, υπάρχουν μέχρι στιγμής έντε-
κα καταθέσεις, που «τον καίνε», καθώς 
τον υποδεικνύουν ως τον βασικό ύπο-
πτο για την έναρξη της πυρκαγιάς και 
τον θάνατο δεκάδων πολιτών. Βέβαια, 
ακόμα δεν έχει ληφθεί το σύνολο των 
καταθέσεων των μαρτύρων και ενδέχεται 
να προκύψουν και άλλα εργαστηριακά 
ευρήματα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η 
δολοφονική πυρκαγιά στην Ηλεία ξεκί-
νησε από μία 78χρονη που παρασκεύα-
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ζε... κόλυβα στην αυλή του σπιτιού της!
Μισή ώρα μετά το ξέσπασμα της 

φωτιάς, οι άνεμοι που έπνεαν στην περι-
οχή ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα! 
Η φωτιά άρχισε να κατεβαίνει με σφο-
δρότητα από την Πεντέλη προς τον Νέο 
Βουτζά και τίποτα δεν έδειχνε ικανό να 
την ανακόψει… 

Οι πυροσβέστες μάχονταν με νύχια 
και με δόντια να την εκτρέψουν, για να 
μην πάει προς τη Μονή Παντοκράτορος 
και το Λύρειο Ίδρυμα… Στον αγώνα τους 
απάνω τρεις υδροφόρες εγκλωβίζονται 
μέσα στις φλόγες… Οι πυροσβέστες που 
τις συνοδεύουν πανικοβάλλονται, για-
τί η φωτιά τους περικυκλώνει, πριν καν 
το καταλάβουν… Με την έγκαιρη, όμως, 
παρέμβαση άλλων συναδέλφων τους, 
που προσέτρεξαν για βοήθεια, αποσο-
βήθηκε το κακό…
Λίγα λεπτά αργότερα (17:30 μμ.) η 
πύρινη λαίλαπα εισέρχεται στον οικισμό 
του Νέου Βουτζά και κατακαίει τα πάντα 
στο πέρασμά της! Η φωτιά μπαίνει μέσα 
στις ρεματιές, όπου υπήρχε καύσιμη ύλη… 
Έτσι, αμέσως πυρακτώνεται και απο-
κτά δυσθεώρητες διαστάσεις… Κάποιοι 
κάτοικοι που αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη 
γοργή κάθοδο της φωτιάς εγκατέλειψαν 
τα σπίτια τους και απομακρύνθηκαν το 
ταχύτερο δυνατό μέσω της λεωφόρου 
Μαραθώνος… 

Όμως, πάρα πολύ άλλοι συνάνθρω-
ποί τους δεν επιδεικνύουν γρήγορα ανα-
κλαστικά ή αργούν να συναισθανθούν 
το μέγεθος του κινδύνου και εγκλωβί-
ζονται… Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά 
πως η Πυροσβεστική δεχόταν τις στιγ-
μές εκείνες διακόσιες κλήσεις για απε-
γκλωβισμούς …το λεπτό! Η εξέλιξη αυτή, 
καταρχάς, απέδειξε ξεκαθαρά ότι ούτε 
η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
ούτε η Πυροσβεστική, ούτε και ο Δήμος 
Μαραθώνα και Ραφήνας είχαν συνεκτι-
μήσει ορθά την κατάσταση, αλλά ούτε 
είχαν συντονιστεί μεταξύ τους, τουλάχι-
στον σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκκέ-
νωσης του οικισμού του Νέου Βουτζά

Κατά δεύτερον, ανάγκασε την Πυρο-
σβεστική να αλλάξει τα πλάνα της και, 
αντί να επικεντρώνεται στην κατάσβεση 
της φωτιάς, να μάχεται για τον έγκαιρο 
απεγκλωβισμό των κατοίκων… Ο χρό-
νος ήταν πλέον ο μεγαλύτερός τους 
αντίπαλος… 
Μετά από ένα εικοσάλεπτο (17:50 
μμ.) ο επικεφαλής των πυροσβεστικών 
δυνάμεων διατάζει τον δήμαρχο Ραφή-
νας – Νέου Βουτζά, κύριο Μπουρνούς, να 
εκκενώσει τον οικισμό του Βουτζά άμε-
σα, γιατί η φωτιά κινείται ταχύτατα και 
απανθρακώνει τα πάντα στο διάβα της…
Στις 18:15 μμ. το Συντονιστικό της 
Πυροσβεστικής δίνει εντολή σε ένα ελι-
κόπτερο Erickson να απογειωθεί από την 
Ελευσίνα και να σπεύσει και αυτό στην 
περιοχή όπως και σε ένα Canadair που 
επιχειρούσε στην Κινέτα, να κάνει το 
ίδιο. Το ατυχές του εγχειρήματος είναι 
ότι οι ρίψεις νερών που έκαναν αμφό-
τερα δεν βρήκαν στόχο λόγω των θυελ-

λωδών ανέμων…
Οι φλόγες, δυστυχώς, καβαλούν τη 

Μαραθώνος και περνούν στο Μάτι, στο 
ύψος της συμβολής με την Κυανή Ακτή…  
Από εκεί η πύρινη λαίλαπα κατευθύνε-
ται αστραπιαία προς το Κόκκινο Λιμα-
νάκι.  Η μάχη των πυροσβεστών δείχνει 
να είναι άνιση… Η Τροχαία αναγκάζεται 
να διακόψει την κυκλοφορία των οχημά-
των που κατευθύνονται προς το μέτωπο 
της φωτιάς, ενώ διευκολύνει την κίνη-

ση όσων απομακρύνονται από τη λεω-
φόρο Μαραθώνος…
Στις 18:22 μμ. οι πυροσβέστες μεταφέ-
ρουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες 
μακριά από τη φωτιά. Στους ασυρμά-
τους γίνονται αναφορές σε τραυματί-
ες. Οι υδροφόρες κουβαλούν αρκετούς 
εγκαυματίες και τους μεταφέρουν για 
διακομιδή σε πιο ασφαλή σημεία, ώστε 
να μπορούν τα ασθενοφόρα του  ΕΚΑΒ 
να τους παραλάβουν από εκεί. Το όλο 

θέαμα προκαλεί δέος και πόνο. 
Δυστυχώς, μόλις στις 18:40 μμ., οι 
φλόγες φτάνουν στην παραλία του οικι-
σμού του Ματιού, στη θάλασσα, δυσχε-
ραίνοντας απίστευτα τις προσπάθειες των 
κατοίκων, που αναζητούσαν ένα ανοιχτό 
μέρος, για να μπορούν κάπως να ανα-
πνεύσουν και να μην καούν. 

Το πυρακτωμένο θερμικό φορτίο 
που εκπέμπει η πυρκαγιά είναι ανυπό-
φορα ισχυρό. Αρκετοί άνθρωποι που 
είχαν καταφύγει στις ακτές και τα βρά-
χια, χάνουν τις αισθήσεις τους,  άλλοι 
λιποθυμούν και πεθαίνουν και άλλοι 
κολυμπούν προς τα βαθιά απεγνωσμέ-
νοι, μήπως τους περισυλλέξει κάποιο 
παραπλέον σωστικό πλοίο και αποφύ-
γουν το «τσουρούφλισμα» του θερμι-
κού φορτίου… 

Η σφοδρότητα των ανέμων είναι 
τέτοια που φτάνει στα πρόσωπα τους 
σα λίβας… Μέχρι και τα βρύα στα βρά-
χια καίγονται… 

Η φωτιά έχει απλωθεί σε όλα τα 
σημεία του ορίζοντα και οι πυροσβέστες 
αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να 
αναχαιτίσουν την πορεία της. Σε όποιο 
σημείο κι αν επιδιώκουν να μεταβούν, 
τους προφταίνει η φωτιά… 
Μετά από δώδεκα λεπτά (18:52 μμ.) 
πιάνει νέα φωτιά στον Κάλαμο, στη θέση 
«Πανόραμα». Οι εντολές που δίνονται 
στον επικεφαλής της δύναμης που ανέ-
λαβε την κατάσβεση της νέας εστίας είναι 
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σαφείς ͘  αφού επιχειρήσουν αποτε-
λεσματικά στην περιοχή, να συνδρά-
μουν κατόπιν τις δυνάμεις που επιχει-
ρούν στο Μάτι…
 Στο διάστημα μεταξύ 19:00 και 
20:00 μμ. το Εθνικό Κέντρο Επιχει-
ρήσεων Υγείας γνωστοποιεί προς τα 
ΜΜΕ τη διακομιδή έξι εγκαυματιών 
στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης και 
στον «Ευαγγελισμό». Ως εκείνη την 
ώρα δεν υπάρχει μια σαφή εικόνα για 
περαιτέρω τραυματίες ή νεκρούς. Οι 
υποψίες, ωστόσο, όλο και πληθαίνουν… 
21:00 μμ… Στο Κέντρο Επιχειρήσεων 
φτάνουν διαρκώς ειδήσεις και μαρτυ-
ρίες για την απέλπιδα προσπάθεια εκα-
τοντάδων κατοίκων και επισκεπτών, 
που είχαν καταφύγει στα παράλια, 
να κολυμπήσουν και να απομακρυν-
θούν από τις εστίες της φονικής πυρ-
καγιάς… Κάποιοι συνάνθρωποί μας 
αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν ακόμη 
και τέσσερις ώρες, μέχρις ότου τους 
περισυλλέξει κάποια βάρκα ή πλοιά-
ριο. Στην όλη προσπάθεια συνέδρα-
μαν και πληρώματα περιπολικών του 
Λιμενικού, που μετέβησαν στην περι-
οχή, κατόπιν εντολής που δόθηκε από 
το Κέντρο Επιχειρήσεων.
Στις 23:00 μμ. επικρατεί ένα γενικό 
πανδαιμόνιο ως προς το πόσοι άνθρω-
ποι έχουν τραυματιστεί και πόσοι αγνο-
ούνται…

Αρκετοί κάνουν λόγο μέχρι και 
για νεκρούς αλλά δεν υπάρχει καμία 
επίσημη ανακοίνωση από πουθενά… 
Μόνο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες…
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει 
μόλις επιστρέψει εσπευσμένα από το 
Μαυροβούνιο, όπου πραγματοποιού-
σε επίσημη επίσκεψη, και μεταβεί στο 
Κέντρο Επιχειρήσεων, για να επιθε-
ωρήσει την επιχείρηση της κατάσβε-
σης… Μέχρι εκείνη την ώρα, όμως, 
κανείς από το κυβερνητικό επιτελείο 
δεν είχε συλλάβει στο ακριβές του 
μέγεθος τον όλεθρο…
Στις 01:00 μμ. εντοπίζονται τα πρώ-
τα πτώματα στις οδούς Ποσειδώνος, 
Δημοκρατίας και Πανός. Τα περισσό-
τερα από αυτά δεν είναι αναγνωρίσι-
μα, γιατί είναι πλήρως απανθρακωμέ-
να, σε βαθμό που δυσχεραίνονται οι 
άντρες της Πυροσβεστικής να διακρί-
νουν αν πρόκειται απλώς για αποκα-
ΐδια ή για ανθρώπινους σκελετούς…
Στις 02:00 μμ. ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Δημήτριος Τζανακόπουλος 
προβαίνει στην πρώτη επίσημη ανα-
κοίνωση, η οποία κάνει λόγο για είκο-
σι νεκρούς… 

Η επόμενη μέρα, όμως, θα επιβε-
βαιώσει τους φόβους και τις εικασίες 
όσων μιλούσαν για πραγματικό ολο-
καύτωμα και θα καταρρίψει σαν χάρ-
τινο πύργο τις ψευδείς διαβεβαιώσεις 
που έδιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι 
κυβερνητικές πηγές… Το δράμα και 
η αγωνία για την τύχη των κατοίκων 
και των επισκεπτών του οικισμού του 
Ματιού έχει μόλις αρχίσει… 
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Εχει περάσει ένας μήνας και βάλε 
από την πρωτοφανή σε μέγεθος 
τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην 
Ανατολική Αττική, από το σκη-
νικό του τρόμου που έζησαν οι 

κάτοικοι εκεί. Η βαριά σκιά της ακόμη 
πλανάται πάνω από τη χώρα μεταδί-
δοντας ένα αίσθημα μεγάλης ανασφά-
λειας και αβεβαιότητας σε όλους τους 
Έλληνες… 

Πώς γίνεται οι γνωστοί – άγνωστοι, 
που λυμαίνονται την εξουσία, να ζουν 
μέσα στο λυκόφως της αυταπάτης, όταν 
δεκάδες συνάνθρωποί μας απανθρακώ-

θηκαν, χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν 
και ανυπολόγιστες περιουσίες χάθηκαν; 
Πώς μπορούν και κομπορρημονούν, όταν 
φέρνουν στο νου τους (αν το φέρνουν… 

Η ψυχούλα τους μόνο το γνωρίζει…) 
όλο εκείνο το ολοκαύτωμα που συνέ-
βη, τις εικόνες του ολέθρου, τους ήχους 
των θρήνων, τις αφηγήσεις των πληγέ-
ντων; Ακόμη και οι πυροσβέστες «λύγι-
σαν» μπροστά σε όσα αντίκρισαν εκεί 
-παρότι έχουν βαθιά γνώση και πείρα 
από αντίστοιχα περιστατικά- πόσω μάλ-
λον οι απλοί και ανεξοικείωτοι πολίτες! 
Οι κρατούντες, όμως, αγρόν ηγόραζαν, 

γιατί το μόνο που τους ενδιέφερε και 
συνεχίζει να τους ενδιαφέρει είναι το 
πώς θα κρατήσουν τις καρέκλες τους κι 
όχι το πώς προστατέψουν τους πολίτες 
και θα οχυρώσουν τη χώρα από τραγω-
δίες σαν και τη συγκεκριμένη…Δυστυχώς!

Επιβάλλεται η 
ενεργοποίηση των 
ανακλαστικών της 
δικαιοσύνης!

Σε τέτοιες τραγωδίες χρειάζονται οι 
πολίτες την αποτελεσματικότητα της κρα-

τικής μηχανής! Αλλιώς, πότε άλλοτε; Σε 
περιπτώσεις σαν κι εκείνες τη χρειάζο-
νται, που εκδηλώνεται ένα μεγάλο κακό 
μπροστά στην πόρτα τους, στη συνοικία 
τους, στον περίγυρό τους! Αν εκείνη την 
κρίσιμη στιγμή, το κράτος απουσιάζει, 
αδρανεί ή σφυρίζει αδιάφορα, τότε οι 
πολίτες τι το χρειάζονται; Να το κάνουν 
τι; Να τους προσφέρει τι μετά; Μόνο για 
να πληρώνουν αγόγγυστα τους μισθούς 
της «δήθεν» υπαλληλικής και σάπιας 
κρατικής μηχανής;

 Τέτοιες ώρες, λοιπόν, που και τα 
λόγια φαντάζουν φτωχά ή ανεπαρκή, 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ 
ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

Πώς τολμούν και μιλούν μετά από μια τέτοια τραγωδία;
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για να περιγράψουν το ανείπωτο αυτό 
δράμα, επιβάλλεται η εθνική περισυλ-
λογή και, πρωτίστως, η ενεργοποίηση 
των…ανακλαστικών της δικαιοσύνης! 
Δεν νοείται η Δικαστική Αρχή να σιωπά 
ή να αδρανεί και οι ιθύνοντες της πολι-
τικής ζωής να τυρβάζουν περί άλλων! 
Πώς θα αποκατασταθεί το περί δικαίου 
αίσθημα, πώς θα μπει ένα τέλος στον 
εγκληματικό οχαδερφισμό και την απρο-
νοησία, αν δεν εφαρμοστούν οι νόμοι 
με κάθε τίμημα; 

Κανείς δεν είναι  
υπεράνω του νόμου!

Προτεραιότητα, επομένως, μετά από 
μια τέτοια μεγάλη ανθρώπινη -και όχι 
μόνο- καταστροφή πρέπει να συνιστά ο 
προσδιορισμός του βαθμού ευθύνης και 
υπαιτιότητας εκάστου και η τιμωρία των 
ενόχων. Υπάρχει έστω κι ένας άνθρω-
πος που να είναι υπεράνω του νόμου, 
ώστε να μην υφίσταται τις συνέπειες 
των πράξεων ή, έστω, των παραλείψε-
ών του; Στον ευνομούμενο κόσμο, του-
λάχιστον, κανείς.

Στα πλαίσια αυτά, θα ήταν απολύτως 
αναγκαίο να διερευνήσουμε τον βαθμό 
ευθύνης που αναλογεί σε όλους όσοι 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο μεγά-
λο αυτό έγκλημα και από εκεί και μετά 
τον λόγο θα κληθούν να τον πάρουν οι 
εισαγγελείς, ώστε να αποδοθούν επιτέ-
λους (!) σε αυτή τη χώρα «τα του Καίσα-
ρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ». 

Δεν γίνεται διαρκώς «να πληρώνουν 
το μάρμαρο» σε αυτή τη χώρα οι άμοιροι 
και «ανοχύρωτοι» πολίτες της. Οτιδήπο-

τε άλλο συνιστά άτακτη οπισθοχώρηση, 
συγκάλυψη, αποσιώπηση, «κουκούλω-
μα», συνενοχή.

Οι ευθύνες είναι 
συγκεκριμένες και έχουν 
ονοματεπώνυμο!

Υπάρχουν ευθύνες; Μα, φυσικά! Και 
είναι τεράστιες! Δεν γεννάται η παρα-
μικρή αμφιβολία περί αυτού! Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει εκτεθεί ανεπα-
νόρθωτα στα μάτια της κοινής γνώμης. 
Τόσο διότι δεν κατάφερε να θέσει άμεσα 
υπό έλεγχο το μεγάλο κακό που συνέ-
βη όσο και διότι επιχείρησε να αμβλύ-

νει τις δυσμενείς εντυπώσεις, ακόμη κι 
όταν όλα τα στοιχεία και όλα τα ευρή-
ματα, από όποια πηγή κι αν προέρχο-
νταν, συνομολογούσαν περί του αντι-
θέτου ακριβώς!

Ήταν επιεικώς απαράδεκτη η επικοι-
νωνιακή διαχείριση της κρίσης, αφού 
άλλοτε ήταν αδικαιολογήτως καθησυχα-
στική -αν όχι παραπλανητική- και άλλο-
τε θρασύτατη και κυνική! Εν ολίγοις, η 
όλη στάση των κυβερνώντων θύμιζε μια 
κακοστημένη παράσταση, με έναν σκη-
νοθέτη (τον Πρωθυπουργό) που απο-
δείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων 
και ανήμπορος να σηκώσει τα βάρη μιας 
τόσο μεγάλης συμφοράς!

Παρέλαβαν  
ένα πολεοδομικό χάος,  
ναι, αλλά νομιμοποίησαν 
τα αυθαίρετα!

Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι οι ευθύ-
νες που θα καταλογιστούν στο αφιέρωμά 
μας αφορούν μόνο την τωρινή κυβέρνη-
ση. Διότι δεν είναι δυνατόν να ευθύνε-
ται εκείνη για το πολεοδομικό χάος που 
παρέλαβε και το οποίο προκλήθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια στον οικισμό του 
Ματιού, άρα και για την επακόλουθη 
αδυναμία των δυνάμεων πυρόσβεσης να 
δράσουν αποτελεσματικά μέσα σε ένα 
τόσο πυκνόφυτο αλλά άναρχα ρυμοτο-
μημένο οικιστικό περιβάλλον (Αυτό δεν 
σημαίνει, φυσικά, ότι , μετά από σχεδόν 
τέσσερα χρόνια θητείας, δικαιούσαι να 
μην έχεις διευθετήσει έστω και υποτυ-
πωδώς όλο αυτό το πολεοδομικό χάος 
που κληρονόμησες ή –το ακόμη χειρό-
τερο(!)- να συνεχίζεις την πρακτική που 
ο ίδιος συστηματικά κατακεραύνωνες, 
τους καιρούς κατά τους οποίους βρι-
σκόσουν στην αντιπολίτευση. Αναφε-
ρόμαστε, φυσικά, στην τακτοποίηση των 
αυθαιρέτων). 

Δυστυχώς, στην Ελλάδα, πέρα από 
το γεγονός ότι το κράτος ταυτίζεται με 
την όποια κυβέρνηση, όλοι οι υποψήφι-
οι εξουσιαστές λειτουργούν στο τέλος 
με κριτήρια ψηφοθηρικά. 

Τόλμησαν να τα βάλουν 
με τα συντεταγμένα 
συμφέροντα;

Ούτε μπορεί να ευθύνεται η συγκε-
κριμένη κυβέρνηση για το προϋπάρ-
χον θεσμικό πλαίσιο, που ενδεχομένως 
συγκροτήθηκε για να εξυπηρετεί τα 
πάσης φύσεως συμφέροντα των …λαγω-
νικών εκείνων, που θέλουν να καταπα-
τήσουν και να καταχραστούν …αβρόχοις 
ποσίν και παράτυπα τη δημόσια περιου-
σία (Βέβαια, ούτε αυτή η οδυνηρή αλή-
θεια σού επιτρέπει να εφησυχάζεις και 
να επαναπαύεσαι, αντί να παρεμβαίνεις 
θεσμικά και να επιλύεις προβλήματα 
που συνεχίζουν να δίνουν κίνητρα ή, για 
να το πούμε πιο ωμά, να …οπλίζουν το 
χέρι των εμπρηστών). Οι ακτές σίγου-
ρα δεν…μαντρώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ 
ούτε η γη άλλαξε χρήσεις τα χρόνια της 
κυβέρνησής του. 

Οι αμαρτίες αυτές βαραίνουν, πρωτί-
στως, όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν 
από αυτόν τον τόπο, από τη Μεταπολί-
τευση και έπειτα. Το δυστύχημα, βέβαια, 
είναι ότι, μαζί με τη σκυτάλη της εξου-
σίας, το παλιοκομματικό αυτό κατεστη-
μένο κληροδότησε στον ΣΥΡΙΖΑ και τις 
επιπτώσεις των αμαρτιών αυτών. Άρα, 
το μεγάλο ζητούμενο, η ύψιστη πρόκλη-
ση, αν θέλετε, είναι να τα βάλεις με τα 
συντεταγμένα συμφέροντα, που λυμαί-
νονται εδώ και δεκαετίες τον κρατι-
κό πλούτο και εμφανίζονται πανίσχυρα 
και αποφασισμένα να προστατέψουν τη 
θεσμική ασυδοσία. 
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ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ  
ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ

Ας επικεντρωθούμε, λοιπόν, στις 
ευθύνες ή, αν θέλετε, στις… 
αμαρτίες αυτής της κυβέρ-
νησης, στα κόστη, αλλιώς, 
των δικών της επιλογών και 

των ανεπαρκειών, που, όπως θα δούμε, 
είναι… «μετρημένα κουκιά». Απαριθμού-
με μόνο μερικές από τις ευθύνες αυτές. 
Και αυτό, δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να 
το κάνουμε, διότι η δικαιοσύνη δεν λει-
τουργεί όπως πρέπει, με αποτέλεσμα οι 
πραγματικοί υπαίτιοι να παραμένουν ες 
αεί ατιμώρητοι (βλέπε Μάνδρα Αττικής. 
νομό Ηλείας κ.α.)…

Ανέθεσαν… σε κομματικούς 
«κηφήνες» πόστα ευθύνης!
1. Είναι μείζον πολιτικό ζήτημα το πώς 
διανέμονται οι κυβερνητικές θέσεις από 
τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Οι άνθρω-
ποι που συνήθως αναλαμβάνουν καίρια 
πόστα στη «σάπια» κρατική μηχανή επι-
λέγονται με κριτήριο είτε τις ευρύτερες 
πολιτικές συνεργασίες είτε τις εσωκομ-
ματικές ισορροπίες, που όλοι γνωρίζου-
με πόσο εύθραυστες και λεπτές είναι. 
Αξιοκρατία μηδέν. 

Άλλοτε πάλι επιλέγονται οι… «ημέτε-
ροι», οι «αυλοκόλακες», οι… κομματικοί 
«κηφήνες»… Λες και τα υπουργεία είναι 
κομματικά φέουδα και ο πρωθυπουρ-
γός διορίζει όποιον θέλει, όπου θέλει, 
με γνώμονα …όποιο κριτήριο εξυπηρε-
τεί το «περιβάλλον» του ή τη διατήρη-
ση των προνομίων του… 
Είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι σε διοικη-
τικές θέσεις ευθύνης, όπως αυτές του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του 
γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, 

του αρχηγού της Αστυνομίας ή της Πυρο-
σβεστικής, του υπουργείου Ναυτιλίας 
κ.λπ. πρέπει να τοποθετούνται άνθρω-
ποι με γνώσεις, διάθεση να υπηρετήσουν 
τον πολίτη και τις ανάγκες του, εμπει-
ρία και επιστημονική κατάρτιση επάνω 
στο αντικείμενο, βαθιά γνώση των κιν-
δύνων που ελλοχεύουν ή των ευθυνών 
που συνεπάγονται από την επιπόλαιη ή 
…ανευθυνοϋπεύθυνη άσκηση των αντί-
στοιχων καθηκόντων. 

Υποχρηματοδότησαν  
τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας
2. Με ποιο σκεπτικό η σημερινή κυβέρ-
νηση αποφάσισε την υποχρηματοδότη-
ση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας 
και πυρόσβεσης; Είναι δυνατόν ένας από 
τους πιο πολύπαθους τομείς του δημό-
σιου βίου, αυτός του περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού και της πρόληψης φαινο-
μένων μαζικής καταστροφής, να υποτι-
μάται, όταν σε ετήσια βάση υφίσταται 
καίρια πλήγματα ή αποφέρει τραγικούς 
απολογισμούς (βλέπε την πυρκαγιά στον 
Κάλαμο ή την πλημμύρα στη Μάνδρα); 
Η χρηματοδότηση σε σχέση με το 2015 
ήταν …700% κάτω!

Φέρθηκαν σαν 
ευθυνόφοβοι και …
καρεκλοκένταυροι!

3. Δεν δικαιούται εκείνος που φέρει την 
όποια διοικητική ευθύνη, να την απο-
διώχνει από πάνω του, να την μετακυ-
λά στους …προγενέστερους, να το βάζει 

στα πόδια και να κρύβεται από το προ-
σκήνιο ή να αφήνει όλους τους άλλους 
«να βγάζουν το φίδι από την τρύπα» 
ή, πάλι, να αποδίδει τον όλεθρο στον… 
«στρατηγό άνεμο» και … «την κακιά την 
ώρα», κ.λπ., κ.λπ., τη στιγμή που ο ελλη-
νικός λαός τον ψήφισε, τον εξουσιοδό-
τησε, για να το πούμε πιο σωστά, ακρι-
βώς για αυτό, δηλ. για να προλαμβάνει 
το κακό και όχι για να σκιαμαχεί ή να 
μεταθέτει τις ευθύνες στο χθες, πόσω 
μάλλον… στους άμοιρους τους νεκρούς! 
Μέχρι και αυτό ειπώθηκε! Αυτό αποτε-
λεί την έσχατη καταισχύνη! 
Και, στο κάτω – κάτω, γιατί οι πιο πολ-
λοί από τους «ιθύνοντες» παραμένουν 
στις καρέκλες τους, σα να μην τρέχει 
απολύτως τίποτα; Γιατί δεν έχουν το 
φιλότιμο, την ευθιξία τέλος πάντων να 
παραιτηθούν; Γιατί οι ένστολοι επικε-
φαλής αναγκάσανε τον Αλέξη Τσίπρα 
να τους αντικαταστήσει; Τόσο μέλι έχει 
η καρέκλα της όποιας εξουσίας;

Προκάλεσαν …αλαλούμ 
και ενέπαιξαν το λαό
4. Για ποιο επιχειρησιακό σχέδιο αντι-
μετώπισης μιας τέτοιας μαζικής κατα-
στροφής μιλάμε; Για ποιο συντονισμό 
των επίγειων, εναέριων ή θαλάσσιων 
δυνάμεων; Το αλαλούμ που επικράτη-
σε -τόσο κατά το ξέσπασμα των πυρ-
καγιών όσο και κατά την φονική τους 
επέλαση- τα ακριβώς αντίθετα απέδει-
ξε. Αντ’ αυτού, οι επιτελείς της κυβέρνη-
σης και των σωμάτων ασφαλείας είχαν 
και το θράσος να βγουν στα ΜΜΕ και 
να ισχυριστούν ότι έπραξαν το καλύ-
τερο δυνατό. Πρόκειται, αν μη τι άλλο, 

για δημόσιο εμπαιγμό, για μείζον πολι-
τικό ζήτημα.

Όλοι οι επιτελείς ήταν 
«εκτός τόπου και χρόνου» 
και αδιάφοροι
5.Ποιος ευθύνεται για τις ολέθριες καθυ-
στερήσεις και την απουσία αποτελεσμα-
τικής δράσης τόσο από τις αστυνομικές 
όσο και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, 
εκτός από τις ηγεσίες τους; Φυσικά, η 
ερώτηση αφορά πρωτίστως το κεντρικό 
κυβερνητικό καθώς και το όποιο άλλο 
συνυπεύθυνο επιτελικό επίπεδο (Μέγα-
ρο Μαξίμου, υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, Περιφέρεια Αττικής, Δημαρχείο 
Μαραθώνα – Νέας Μάκρης, Δημαρχείο 
Ραφήνας - Πικερμίου κ.λπ.). Πώς γίνεται, 
για παράδειγμα, να μην πήραν χαμπάρι 
ότι καιγόταν η μισή Αττική, ότι ανασύ-
ρονταν πτώματα, προκειμένου να ενη-
μερώσουν με λεπτομέρειες τους Έλλη-
νες πολίτες σε ό,τι αφορά το ακριβές 
μέγεθος της καταστροφής; 

Μείωσαν το δυναμικό της 
Πυροσβεστικής
6. Παρεμπιπτόντως, να υπενθυμίσου-
με ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει μει-
ώσει τη δύναμη των ανδρών της Πυρο-
σβεστικής, για να αναθέσει στα στελέχη 
της αυτά καθήκοντα φύλαξης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, περιφερειακών αερο-
δρομίων και οδικών αξόνων. Αλήθεια, 
με ποιο σκεπτικό μια κυβέρνηση μειώ-
νει το ανθρώπινο δυναμικό ενός τόσο 
χρήσιμου σώματος; Με τέτοιες επιλο-
γές δεν μειώνει αυτομάτως το αξιόμαχο 



ΦΑΚΕΛΟΣ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018  
για το 
Περιβάλλον   13

και την επιχειρησιακή του αποτελεσμα-
τικότητα, τη στιγμή, μάλοστα, που κάθε 
καλοκαίρι ξεσπούν εκατοντάδες εστίες 
φωτιάς ανά την επικράτεια; Η εξουσία 
έχει καθήκον να επαυξάνει και να επαν-
δρώνει το σώμα αυτό με «νέο αίμα», όχι 
να το συρρικνώνει! 

Διέσπειραν συγκεχυμένες 
οδηγίες στους οδηγούς
7. Γιατί ο κάθε «υπεύθυνος» έκανε του 
κεφαλιού του και οι οδηγίες που δίνο-
νταν προς πάσα κατεύθυνση ήταν συγκε-
χυμένες; Ενδεικτικό παράδειγμα είναι 
ότι τα οχήματα που αποβιβάζονταν από 
τα καράβια του λιμανιού της Ραφήνας 
στέλνονταν προς τη Νέα Μάκρη, την 
ώρα που είχε κλείσει η Μαραθώνος και 
είχε φρακάρει ο δρόμος. Έτσι, για κακή 
τους τύχη, οι διερχόμενοι οδηγοί εγκλω-
βίστηκαν, οπότε κάηκαν μαζί με άλλους 
πολίτες). Κάποια στιγμή άλλαξαν από-
φαση και άρχισαν να κατευθύνουν τους 
κατοίκους και τους διερχόμενους προς 
τη θάλασσα, επιλογή που αποδείχθηκε 
πραγματική παγίδα θανάτου, αντί να τους 
διευκολύνουν να μετακινηθούν προς τον 
κεντρικό δρόμο, προκειμένου να έχουν 
δύο επιλογές διαφυγής, είτε προς την 
Αθήνα είτε προς τη Νέα Μάκρη;

Δεν κινητοποίησαν 
έγκαιρα  
το Λιμενικό Σώμα
8. Ακόμη, ποιανού ευθύνη είναι η κατα-
νομή των εναέριων δυνάμεων πυρόσβε-
σης; Αλλά και για ποιο λόγο δόθηκε τόσο 
καθυστερημένα η εντολή στο Λιμενικό 
να σπεύσει στην περιοχή; Ήταν αρκετά 
τα παραπλέοντα σκάφη, που μπορούσαν 
να κατευθυνθούν προς το Μάτι, το Κόκ-
κινο Λιμανάκι και το Ζούμπερι; Έχει αντι-
ληφθεί η κυβέρνηση ότι αν κινητοποιού-
νταν έγκαιρα και αστραπιαία οι Ένοπλες 
Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα, εκτός 
από τους ψαράδες και τους εθελοντές, 
πόσες περισσότερες ανθρώπινες ζωές 
θα είχαμε διασώσει σήμερα;

Δεν προστάτεψαν  
τις κατοικημένες  
περιοχές ως όφειλαν
9.Πώς γίνεται να μην γνώριζαν οι «ιθύ-
νοντες» ότι, όταν ο βαθμός επικινδυ-
νότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς 
βρίσκεται στο κόκκινο, προτεραιότητα 
για την κατάσβεσή τους έχουν τα πύρι-
να μέτωπα που απειλούν κατοικημένες 
περιοχές και ανθρώπινες ζωές; Αυτές 
συνιστούν βασικές …γνώσεις για όσους 
καταγίνονται με τον τομέα της πολιτι-
κής προστασίας. Και αν γνωρίζουν κάτι 
πιο χειροπιαστό περί «ασύμμετρων φαι-
νομένων ή απειλών», γιατί δεν φρόντι-
σαν να λάβουν έγκαιρα τα μέτρα τους; 
Ήξεραν, δηλαδή, ποιος και γιατί επιχεί-
ρησε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, ή, 
απλώς, επινόησαν ένα ευτελές και υπαι-
νικτικό αφήγημα, για να παρακάμψουν 
όπως – όπως το πρόβλημα;

Επαίρονταν για… σχέδια 
που δεν διέθεταν 

10. Γιατί είχαν το θράσος να δηλώνουν 
ότι όλα πήγαν καλά ή ότι δεν βρήκαν 
μεγάλα λάθη στο (ανύπαρκτο) επιχει-
ρησιακό σχέδιο; Δηλαδή, αν γίνονταν 
μεγαλύτερα λάθη, για πόσες εκατόμ-
βες αθώων θα μιλάγαμε; Γιατί είναι τόσο 
αναιδείς και εριστικοί; Βέβαια, τώρα θα 
ισχυριστείτε ότι λίγες μέρες πριν από την 
τραγωδία οι κρατούντες δήλωναν ότι ο 
επιχειρησιακός μηχανισμός βρίσκεται σε 
επαγρύπνηση και σε πλήρη επιφυλακή, 
για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μιας 
πυρκαγιάς, κάτι που αποδείχθηκε –με 
τον πλέον τραγικό τρόπο- ότι ήταν ένα 
φτηνό όσο και κακόγουστο ψέμα.

Δεν ζήτησαν ποτέ 
συγγνώμη …με ουσιαστικό 
πολιτικό κόστος 
11. Γιατί τα εμπλεκόμενα με την τρα-
γωδία υπουργικά στελέχη ή οι τοπικοί 
άρχοντες δεν βγήκαν να πουν δημόσια 
ούτε μια συγγνώμη; Και, μιλώντας για 
τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
θα θέλαμε να ρωτήσουμε ποιος αλήθεια 
βαρύνεται για τις παραλείψεις εντός 
των ορίων των δήμων, όπως, φερειπείν, 
ότι δεν λειτουργούσαν οι κρουνοί, ότι 
δεν είχαν καθαριστεί οι οικισμοί από τα 
ξερά κλαδιά κ.λπ.); Κι απ’ την άλλη, για-
τί κάποιοι δημοτικοί άρχοντες έφτασαν 
στο υποβιβαστικό σημείο να κοροϊδεύουν 
την κοινή γνώμη και να την αποπροσα-
νατολίζουν, διαδίδοντας ότι τάχα κάη-
καν και τα δικά τους σπίτια, ενώ, στην 
πραγματικότητα, κάτι τέτοιο δεν συνέ-
βη επ’ ουδενί; Γιατί μένουν ατιμώρητοι, 
όταν περιπαίζουν και υποτιμούν το λαό;

Πολιτικολογούσαν…  
εξ αποστάσεως
12. Γιατί οι πιο πολλοί από αυτούς δεν 
τόλμησαν να πάνε ούτε στα καμένα, 
ώστε να δουν ιδίοις όμμασι τι συνέ-
βη ή, έστω, να συνομιλήσουν με τους 

επιζήσαντες πληγέντες, για να τους 
εξηγούσαν κάπως καλύτερα όσα δεν 
είχαν οι ίδιοι αντιληφθεί; Μα ούτε και 
στο νεκροτομείο δεν φιλοτιμήθηκαν να 
μεταβούν, ώστε να καταλάβουν –εφό-
σον, μέχρι τότε, τα έβρισκαν όλα φίνα…
όπως δηλώνουν περίτρανα οι ίδιοι- τι 
πήγε ή δεν πήγε σωστά…

Δεν επιστράτευσαν 
έγκαιρα …τον στρατό
13.Γιατί δεν κλήθηκαν να βοηθήσουν 
ευθύς εξαρχής όλες οι διαθέσιμες δυνά-
μεις, συμπεριλαμβανομένων και των 
χερσαίων στρατιωτικών; Να θυμίσουμε 
ότι ο υπουργός Άμυνας Π. Καμμένος, 
μιλώντας τις μέρες εκείνες στο BBC, 
είχε αναφέρει ότι οι ένοπλες δυνάμεις 
ήταν σε ετοιμότητα από την πρώτη μέρα 
που ξέσπασαν οι πυρκαγιές. Ποιος, επο-
μένως, είχε τον τελευταίο λόγο, για να 
μην επιστρατευτούν αυτές; Και, ακόμη, 
με ποιο κριτήριο δεν αξιοποιήθηκαν 
από τα πρώτα λεπτά της έξαρσης και 
της διασποράς της φωτιάς; Λέμε «από 
τα πρώτα», διότι ο στρατός κινητοποι-
ήθηκε μόνο στα «μεθεόρτια» της κατα-
στροφής, για να εγκαταστήσει πρόχει-
ρα καταλύματα, κινητά μαγειρεία κ.λπ..

Δεν αξιοποίησαν τα 
μέσα ενημέρωσης και 
κοινωνικής δικτύωσης
14. Γιατί οι κάτοικοι των περιοχών αυτών 
δεν ειδοποιήθηκαν, δεν έλαβαν σήμα, 
ώστε να εκκενώσουν όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα τους οικισμούς τους; Γιατί 
αφέθηκαν εντελώς αβοήθητοι στο έλε-
ος της καταστροφικής πυρκαγιάς; Πώς 
γίνεται να μην γνωρίζουν οι ιθύνοντες 
ότι, όταν οι κάτοικοι μιας περιοχής κιν-
δυνεύουν, τους στέλνεται από την Πολι-
τική Προστασία ή από την Περιφέρεια 
-μέσω του αριθμού 112- sms, για να 
την εγκαταλείψουν έγκαιρα; Ή, εν πάση 
περιπτώσει, γιατί δεν χρησιμοποίησαν τα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, για να ενημερώ-
σουν τον κόσμο;

Ο Πρωθυπουργός 
έδωσε πρώτος το κακό 
παράδειγμα
15. Γιατί ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός άργησε τόσο πολύ να αναλάβει «ακέ-
ραια την πολιτική ευθύνη»; Δευτέρα 23 
Ιούλη το απόγευμα ξέσπασαν οι πυρκα-
γιές,… Παρασκευή 27 Ιουλίου την ανέλα-
βε… Έπρεπε, δηλαδή, να σφυγμομετρή-
σει πρώτα τις αντιδράσεις του κόσμου 
και ύστερα να ευαισθητοποιηθεί και να 
κινητοποιηθεί;

Η παραίτηση Τόσκα  
ήταν, απλώς, ένα 
επικοινωνιακό «τρικ»… 

Αυτό αποδεικνύεται κι από τους διθυ-
ράμβους του Σκουρλέτη προς τον πρώ-
ην Υπουργό… 
16. Πάμε παρακάτω. Ωραία, η ανάληψη 
της ακέραιης ευθύνης από μέρους του 
Πρωθυπουργού κάποια στιγμή επετεύ-
χθη, έγινε, έστω και με σημαντική χρο-
νοτριβή. Γιατί, όμως, η ενέργεια αυτή 
δεν συνοδεύτηκε και από αστραπιαίες 
απομακρύνσεις και αποπομπές, αν όχι και 
παραιτήσεις; Η παραίτηση του αναπλη-
ρωτή υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη, Νίκου Τόσκα … δώδεκα (12) μέρες 
μετά το συμβάν (!) ηχεί μάλλον με κακό-
γουστη φάρσα, με μαύρο χιούμορ, αφού 
συνέβη υπό το καθεστώς της αφόρητης 
πίεσης που ασκήθηκε προς τον ίδιο και 
τον πρωθυπουργό, όχι απαραίτητα μόνο 
από την αντιπολίτευση αλλά, πρωτίστως, 
από τον απλό κόσμο, και όχι λόγω της 
ευθιξίας και της ειλικρινούς συνειδητο-
ποίησης του βαθμού της ευθύνης που 
επέδειξαν ο πρωθυπουργός και οι συν 
αυτώ υπουργοί του τις ώρες εκείνες του 
εθνικού πένθους. Η ενέργεια αυτή, κατά 
τη γνώμη μας, παραπέμπει περισσότε-
ρο σε φαρισαϊσμό και επικοινωνιακό 
τρικ παρά σε κίνηση ουσίας ή … επίδει-
ξη πνεύματος «γενναιότητας»!

Υπερεκτίμησαν  
τη μάχη …της Κινέτας  
και υποτίμησαν αυτήν  
της Μαραθώνος 

17. Ποιος ευθύνεται, αν όχι η κυβέρνηση, 
για την υποβάθμιση του κινδύνου του-
λάχιστον το πρώτο κρίσιμο εικοσιτετρά-
ωρο; Ποιος ευθύνεται για την εστίαση 
του βάρους στην πυρκαγιά της Κινέτας 
και για την καθυστερημένη μετακίνηση 
του κύριου όγκου των πυροσβεστικών 
δυνάμεων προς την ανατολική Αττική; 
Ποιος ευθύνεται για τις λάθος εκτιμή-
σεις που έγιναν και για τον πολύτιμο 
χρόνο που χάθηκε, μέχρι να «καβαλή-
σει» η φωτιά τη λεωφόρο Μαραθώνος 
και να μεταφερθεί προς την πλευρά του 
οικισμού του Ματιού; Ο ίδιος ο αρχηγός 
του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρά-
τηγος Σωτήρης Τερζούδης, είπε ότι από 
την εκδήλωση της πυρκαγιάς μεσολάβη-
σε περίπου μιάμιση ώρα μέχρι η πύρινη 
λαίλαπα να περάσει τη Μαραθώνος και 
να κάψει τα πάντα στο πέρασμά της… 
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Σύμφωνοι. Και ποιος ευθύνεται πάραυ-
τα που δεν κρατήθηκαν οι φλόγες πάνω 
από τη λεωφόρο Μαραθώνος; Να θυμί-
σουμε ότι ο τότε αρχηγός της Πυροσβε-
στικής (αντικαταστάθηκε, ύστερα από τη 
συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, …δεκατέσσερις 
μέρες μετά το ξέσπασμα του πύρινου 
ολέθρου!) δήλωσε, μετά την τραγωδία, 
ότι όλα έγιναν καλώς και ότι έφταιγαν 
οι καιρικές συνθήκες που ήταν … ακραί-
ες! Μάλιστα. 

Μα, αν έχει άπνοια, τότε τι την χρεια-
ζόμαστε οι πολίτες την Πυροσβεστική; 
Και, στο κάτω – κάτω της γραφής, αφού 
από την προηγούμενη μέρα είχε στα 
χέρια της τα μετεωρολογικά δεδομένα, 
που έδειχναν ότι θα φύσαγαν θυελλώ-
δεις δυτικοί άνεμοι, γιατί δεν δημιούρ-
γησε μια αντιπυρική ζώνη ασφάλειας 
στην περιοχή, ρίχνοντας μεγάλες ποσό-
τητες νερού από τα εναέρια και επίγεια 
μέσα, προκειμένου να αναχαιτιστεί το 
ισχυρό μέτωπο της πυρκαγιάς και να 
μην περάσει ανατολικά της λεωφόρου 
Μαραθώνος; 

Μόνο τα κατώτερα στελέχη 
στάθηκαν στο ύψος  
των περιστάσεων
18. Σημειωτέον εδώ ότι οι μομφές μας 
δεν απευθύνονται ούτε στο ελάχιστο 
στους πυροσβέστες -εθελοντές και μη- 
που από την πρώτη στιγμή προσέτρε-
ξαν στις πληγείσες περιοχές και ρίχτη-
καν με αυτοθυσία σε μια άνιση μάχη, 
«να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται» (Δ. 
Τσακνής). 

Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για τους 
αστυνομικούς, που αναμετρήθηκαν παλι-
καρίσια με τις φωτιές προσφέροντας 
συγκινητική βοήθεια στους πληγέντες…

Η πυροσβεστική 
αεροπορία δεν διαθέτει 
«plan b», όταν φυσούν 
θυελλλώδεις άνεμοι 
19. Ένα κομβικό σημείο στη διαδικασία 
ανίχνευσης των παραγόντων που ευθύ-
νονται για το ολοκαύτωμα στο Μάτι, το 
οποίο χρήζει και αυτό κατ’ επείγουσας 
διερεύνησης, είναι η αδυναμία ενίσχυσης 
των εναέριων μέσων την κρίσιμη ώρα 
που μεσολάβησε από τις 16:45 έως και 
τις 18:25, όταν η φωτιά είχε περάσει 
πάνω από την Λεωφόρο Μαραθώνος… 
Οι προσγειώσεις αεροπλάνων και ελι-
κοπτέρων, που επιχειρούσαν στην φωτιά 
της Κινέτας, για ανεφοδιασμό, συντή-
ρηση και επισκευές, ήταν ανέφικτο να 
πραγματοποιηθούν... 

Από τα επτά αεροσκάφη και τα τέσσε-
ρα ελικόπτερα, μόλις ένα Έρικσον κατά-
φερε να μετακινηθεί στο Νέο Βουτζά, το 
κρίσιμο χρονικό διάστημα! Τα υπόλοι-
πά έμειναν καθηλωμένα εξαιτίας των 
δυνατών δυτικών ανέμων, που φύσα-
γαν στα αεροδρόμια Ελευσίνας, Τανά-
γρας, Ανδραβίδας και Σάμου, τα οποία 
είχαν κλείσει. 

Αρκετά καθυστερημένα, στις 19:00, 
κατέφθασε ένα Σούπερ Πούμα, που είχε 

εκτραπεί από τη φωτιά στα Μέγαρα για 
να επιχειρήσει στο Μάτι, ενώ το ίδιο έκα-
ναν αρκετά λίγο πιο μετά ένα ακόμη Σού-
περ Πούμα, δύο Έρικσον, δύο Σινούκ και 
δύο Καναντέρ, αν και ήταν πλέον πολύ 
αργά για το οτιδήποτε, καθώς μισή ώρα 
αργότερα είχε ολοκληρωθεί πλήρως το 
καταστροφικό έργο της φωτιάς. Ποιος, 
επαναλαμβάνουμε, ευθύνεται για τον 
κακό συντονισμό των εναέριων δυνά-
μεων και την τόσο αργοπορημένη μετά-
βασή τους «στην καρδιά» του μετώπου 
της φωτιάς;

Για του λόγου το αληθές παραθέτου-
με το χρονικό των επειγουσών κλήσε-
ων των εναέριων μέσων και τα αποτε-
λέσματά τους, έτσι όπως καταγράφηκαν 
στο Κέντρο Επιχειρήσεων:
16.50 Εντολή για ελικόπτερο S64 
Εricsson από Ελευσίνα
Αδυναμία απογείωσης
17.00 Εντολή για 2 Canadair από Ανδρα-
βίδα
Αδυναμία απογείωσης
17.00 Εντολή για 2 Canadair από Σάμο
Αδυναμία απογείωσης
17.10 Eκτροπή ελικοπτέρου S64 Εricsson 
από Κινέτα προς Βουτζά
17.20 Εντολή απογείωσης 2 Canadair 
από Τανάγρα
Αδυναμία απογείωσης
17.37 Εντολή για ελικόπτερο S64 
Εricsson από Ελευσίνα, άνοιξε το αερο-
δρόμιο, απογείωση στις 18.12
18.15 Εκτροπή 1 Canadair από Mέγα-
ρα προς Νταού Πεντέλης
18.24 Εντολή για 1 Canadair από Τανά-
γρα, το οποίο απογειώθηκε.

Έλαβαν υπόψη τους 
τις παραμέτρους του 
χρόνου προετοιμασίας, 
υδροληψίας και πτήσης 
των εναέριων μέσων; 

20. Στα παραπάνω καλό θα ήταν να 
διευκρινιστεί ότι, πριν δοθεί εντολή για 
απογείωση σε ένα εναέριο μέσο, πρέπει 
πάντα να υπολογίζεται και ο χρόνος προ-
ετοιμασίας για την απογείωση, ο οποί-
ος διαρκεί τουλάχιστον είκοσι λεπτά, και 

ο χρόνος για την υδροληψία, που είναι 
παρόμοιος, αν και αυτή ενδέχεται να μην 
μπορεί να διενεργηθεί εξαιτίας των υψη-
λών κυματισμών και των ισχυρών ανέ-
μων. Χοντρικά, από την ώρα απογείω-
σης έως και την ρίψη, απαιτείται χρονικό 
διάστημα που κυμαίνεται μεταξύ 30 και 
40 λεπτών, ανάλογα πάντα και με την 
απόσταση που καλείται να διανύσει το 
εναέριο μέσο από το αεροδρόμιο μέχρι 
τις εστίες της πυρκαγιάς.

Συντονίστηκαν… 
μετά την καταστροφή
21.Για ποιους λόγους η Πυροσβεστική, 
η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια και 
οι δήμοι κινητοποιήθηκαν συντονισμέ-
να μόνο …στην καταγραφή των ζημιών; 

«Το δις εξαμαρτείν ουκ 
ανδρός σοφού»
22. Οι ίδιοι ιθύνοντες που αδράνησαν 
στις φονικές πλημμύρες της Μάνδρας, 
αδράνησαν εκ νέου σε ένα εξίσου μεγά-
λο δράμα. 

Μέχρι πότε οι ηθικοί αυτουργοί…θα 
τη «σκαπουλάρουν»; Μια που το ’φερε 
η κουβέντα, γιατί συμπεριφέρονται και 
δρουν με τη σιγουριά ότι θα ξεχαστεί το 
έγκλημα; Από πού την αντλούν;

Τα μνημόνια δεν 
βελτίωσαν τις υποδομές
23. Αλήθεια, ποιες ευεργετικές αλλα-
γές έχουν επιφέρει τα Μνημόνια της 
τελευταίας οκταετίας στην οργάνωση 
της κρατικής μηχανής και στη δημιουρ-
γία των απαραίτητων υποδομών (αντι-
πλημμυρικοί, αντιπυρικοί σχεδιασμοί), 
για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση μεγάλων 
καταστροφών; 
Σε ποιο βαθμό βελτιώθηκαν τα ανακλα-
στικά της; Ποια είναι η ανταποδοτικότητα 
τόσων και τόσων οικονομικών θυσιών; Θα 
μου πείτε, γιατί, στην οικονομία συνέβη 
και καμία αναδιάρθρωση της προκοπής, 
που να ανακούφισε -κάμποσο έστω- τις 
πλατιές λαϊκές μάζες; Σωστό και αυτό! 

Προχωρούν την 
κτηματοφράφηση …χωρίς 
δασικούς χάρτες!

24.Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει κυρωθεί 
και αναρτηθεί δασικός χάρτης στη Ραφή-
να, στη Νέα Μάκρη, στο Πικέρμι και στο 
μεγαλύτερο τμήμα του Μαραθώνα; Πώς 
«προχωρά» η κτηματογράφηση, χωρίς να 
έχουν καταρτιστεί οι δασικοί χάρτες; Για-
τί παραμένει σε εκκρεμότητα η χάραξη 
του αιγιαλού; 

Θα προστατέψουν 
την καμένη γη από τις 
εδαφικές αυθαιρεσίες 
και τις κτηματολογικές 
ασυδοσίες;
25. Θα υπάρξει μέριμνα για τη διαφύλαξη 
και ανάπλαση του αποτεφρωμένου δασι-
κού πλούτου της περιοχής; Οι καταπατη-
τές κάθε λογής καραδοκούν προσδοκώ-
ντας σε ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις 
οικοπεδοποίησης και τσιμεντοποίησης. 
Πόσω μάλλον τώρα που από τον περα-
σμένο Ιανουάριο έχει ψηφιστεί πολυνο-
μοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι υποθη-
κοφύλακες παύουν να έχουν λειτουργική 
ανεξαρτησία (που τους προστάτευε από 
τυχόν εξαρτημένη σχέση με την εκάστοτε 
εκτελεστική εξουσία, ενώ και για όποια 
τυχόν προβλήματα ή ανακρίβειες προέ-
κυπταν με το Κτηματολόγιο επιλαμβάνο-
νταν η Εισαγγελία και τα αρμόδια δικα-
στήρια) και μετατρέπονται σε δημόσιους 
υπαλλήλους που θα εξαρτώνται και θα 
χειραγωγούνται από την πολιτική ηγε-
σία. Δεν ανησυχεί κανείς με όλες αυτές 
τις…συμπτώσεις; Τώρα που καταργείται 
ο ανεξάρτητος νομικός έλεγχος των εδα-
φικών αυθαιρεσιών και των κτηματολο-
γικών ασυδοσιών, πώς θα προστατευθεί 
νομικά η καμένη γη της Αττικής από τα 
κάθε λογής «αρπαχτικά»; 

Έχουν ακόμη «ανοιχτά» 
μέτωπα με τέσσερα 
«καυτά» ζητήματα 
26. Και κάτι ακόμα. Τι μέτρα προτίθε-
ται να πάρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για 
το άναρχο σχέδιο πόλης, την παράνομη 
ρυμοτομία και το δάσος των αυθαιρέ-
των; Θα διδαχτεί ποτέ του το πολιτικό 
του προσωπικό από τα χρόνια παθήμα-
τα της χώρας; Έχουν, για παράδειγμα, 
αντιληφθεί ότι τον Σεπτέμβρη θα έχου-
με τα πρωτοβρόχια και οι πλημμύρες θα 
διαδεχτούν τις πυρκαγιές; Ή θα τα αφή-
σουν πάλι όλα στο έλεος της τύχης; Δεν 
θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, αλλά 
πολύ φοβόμαστε ότι το ανθρώπινο δρά-
μα δεν θα πάρει ποτέ ένα τέλος, όσο οι 
κυβερνώντες «ποιούν την νήσσα» ή απο-
φεύγουν να κοιτάξουν κατάματα τόσο 
τους πολίτες όσο και την πραγματικότη-
τα… Μακάρι να διαψευστούμε… Αλλά…
Εδώ θα είμαστε… «Αμ’ έπος αμ’ έργον». 
Γιορτή κοντογιορτή, που λέει και ο λαός. 
Θα αποδειχθεί πολύ σύντομα αν βάλανε 
μυαλό ή εμμένουν να κοροϊδεύουν τον 
κοσμάκη ψιλό γαζί…
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Η 
πρώτη μήνυση εναντίον των 
φυσικών και ηθικών αυτουρ-
γών που ευθύνονται για τη 
φονική πυρκαγιά που εκτυλί-
χθηκε στο Μάτι Αττικής κατα-

τέθηκε την 1η Αυγούστου 2018, από 
τους συγγενείς ενός 70χρονου και μιας 
73χρονης, που έχασαν τη ζωή τους στον 
πύρινο όλεθρο.

Η μήνυση στρεφόταν κατά του ΓΓ 
Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Καπάκη, 
της περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δού-
ρου, του δημάρχου Μαραθώνος – Νέας 
Μάκρης, Ηλία Ψινάκη, των συνυπευθύ-
νων γραφείων της πολιτικής προστασίας, 
της περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Μαραθώνος, των αρμοδίων και υπευ-
θύνων αξιωματικών του Πυροσβεστικού 
σώματος για την περιοχή της Ανατολι-
κής Αττικής, των αρμοδίων και υπευθύ-
νων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας για την περιοχή της Ανατολικής 
Αττικής και κατά παντός υπευθύνου για 
τα τραγικά συμβάντα που διαδραματί-

στηκαν εκεί την 23η Ιουλίου.
Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε 

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθή-
νας από τον δικηγόρο Αντώνη Φούσσα, 
ο οποίος εκπροσωπεί τους συγγενείς των 
αδικοχαμένων ηλικιωμένων.

Ποια αδικήματα διώκονται

Με την μηνυτήρια αναφορά οι συγ-
γενείς των θυμάτων ζητούν την ποινική 
δίωξη των υπευθύνων για τα αδικήμα-
τα της κατά συρροή κακουργηματικής 
έκθεσης, της ανθρωποκτονίας εξ αμέ-
λειας, του εμπρησμού δάσους από αμέ-
λεια, των σωματικών βλαβών και για 
όποια αλλά αδικήματα προκύψουν από 
την δικαστική έρευνα.

Η μήνυση επισημαίνει χαρακτηρι-
στικά τα εξής: «Για τη βιβλική συνολική 
αυτή καταστροφή, όπως ασφαλώς και 
για τους δυο ως άνω δικούς μας ανθρώ-
πους, ασφαλώς υπάρχουν τεράστιες ποι-
νικές (και άλλες) ευθύνες των αρμόδιων 

και επιφορτισμένων κρατικών λειτουρ-
γών και οργάνων για τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση παρόμοιων σοβαρών κρί-
σεων και έκτακτων φυσικών καταστρο-
φών (πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών 
κ.λπ.) και για το λόγο αυτό σπεύδουμε να 
καταθέσουμε την παρούσα έγκληση μας 
παρότι γνωρίζουμε ότι από την Εισαγ-
γελία του Αρείου Πάγου ελήφθην σχετι-
κή πρωτοβουλία αλλά κρίναμε σκόπιμο 
ότι πρέπει να υποβάλλουμε κι εμείς την 
παρούσα έγκληση μας και να δηλώσου-
με παράσταση πολιτικής αγωγής ώστε 
να καταστούμε νομίμως και επισήμως 
διάδικοι και να κ προσέχουμε από την 
πρώτη στιγμή να ασκούμε τα νόμιμα 
δικαιώματα μας».

Γιατί οι συγγενείς των 
θυμάτων πνέουν μένος 
κατά της Πυροσβεστικής

Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, 
όπως επισημαίνουν στη μήνυση, ούτε από 

πριν, ούτε και στη διάρκεια των στιγμών 
εκείνων τους είχε πει κάποια αρμόδιος της 
Περιφέρειας ή του Δήμου ή της Πυρο-
σβεστικής ή της Αστυνομίας κατά ποιο 
τρόπο θα μπορούσαν να ενεργήσουν σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ή ποιο δρόμο θα 
έπρεπε να ακολουθήσουν, προκειμένου 
να μεταβούν σε ένα πιο ασφαλές μέρος 
(είτε παραθαλάσσια, είτε σε κάποιο γήπε-
δο ή ανοικτό χώρο εντός του οικισμού). 
Όσες κλήσεις κι αν έκαναν στην Πυρο-
σβεστική υπηρεσία, δεν τους απαντούσε 
κανείς. Μετά από ώρα μόνο τους δόθη-
κε η απάντηση να…κάνουν ό,τι νομίζουν! 
Στην κατάθεση τους οι συγγενείς ανα-
φέρουν ότι οι άνθρωποί τους δεν μπο-
ρούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητό 
τους προς τη θάλασσα, ακολουθώντας 
τη β΄έξοδο του Νέου Βουτζά προς το 
Μάτι, διότι είχε διακοπεί το ρεύμα λόγω 
της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς 
στον οικισμό, οπότε αδυνατούσαν να 
ανοίξουν το γκαράζ. Οι δυο ηλικιωμέ-
νοι εγκατέλειψαν τελικά το οίκημα, στο 

Τι αγωγές και μηνύσεις έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής  
από τους κατοίκους και τους συγγενείς των θυμάτων;

Η πρώτη μήνυση –  
Ποιοι εγκαλούνται
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οποίο διέμεναν, και διέφυγαν πεζή, 
διότι τους βρήκαν νεκρούς 300-400 
μέτρα πιο μακριά, μέσα στα όρια του 
οικισμού του Νέου Βουτζά.

Οι μηνυτές βασίζουν  
το κατηγορητήριό τους  
στο νομικό δεδικασμένο 
που δημιουργήθηκε  
από τις πυρκαγιές  
στην Ηλεία (2007)

Πάντως, εκτός από την προανα-
φερθείσα μηνυτήρια αναφορά, έχουν 
ήδη κινηθεί δεκάδες νομικές διαδικασί-
ες από εξοργισμένους συγγενείς, που 
απώλεσαν τόσο άδικα τους ανθρώ-
πους τους στην δολοφονική πυρκα-
γιά του Ιούλη, για τον εντοπισμό των 
αυτουργών της τραγωδίας και την 
απόδοση ευθυνών. Ως «οδηγό» τους 
έχουν το προηγούμενο νομικό δεδικα-
σμένο για τις φονικές πυρκαγιές στην 
Ηλεία το 2007. Ήδη έχουν οριστεί 
οι πρώτοι πραγματογνώμονες, ειδι-
κοί σε εγκλήματα εμπρησμού, για να 
διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς 
και, κυρίως, τις εγκληματικές αστοχίες 
που σημειώθηκαν σε συντονιστικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο από την πλευ-
ρά του Πυροσβεστικού σώματος, της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας, της Περιφέρειας Αττικής και 
των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας.

«Θα ερευνηθεί  
ο κακουργηματικός 
χαρακτήρας των 
αδικημάτων»

Στις μηνύσεις που έχουν ως τώρα 
κατατεθεί ζητείται η σύγκληση της 
Ολομέλειας των Εφετών, για να ανα-
τεθεί η υπόθεση σε εφέτη ανακριτή. 
Αναλυτικότερα, οι μηνυτές ζητούν να 
ερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί οι 
«αξιόποινες πράξεις αυτεπαγγέλτως 
διωκόμενες, κακουργηματικού χαρα-
κτήρα και εξαιρετικής φύσης: 1) Ανθρω-
ποκτονία εκ προθέσεως, με ενδεχόμε-
νο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση 
κατά συρροή, 2) πυρκαγιά, από την 
οποία μπορούσε να προκύψει κοινός 
κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυ-
νος σε άνθρωπο, με επέλευση θανά-
του κατά συρροή, 3) έκθεση, η οποία 
προκάλεσε τον θάνατο κατά συρροή, 
4) της παραβίασης οικοδομικών κανό-
νων, εξαιτίας των οποίων προήλθε ο 
θάνατος ανθρώπων και προέκυψε κίν-
δυνος σε ξένα πράγματα και άλλους 
ανθρώπους και 5) ή και άλλως της 
παράβασης καθήκοντος».

Μέχρι και οι πρεσβείες …
τούς «μυρίστηκαν»!

Στην αναφορά τους, οι μηνυτές 
σημειώνουν, μεταξύ πολλών άλλων, 
ότι «κανένας αρμόδιος υπηρεσιακός 

παράγων δεν έδωσε εντολή να εκκενω-
θούν οι οικισμοί, Ν. Βουτζάς και Μάτι, 
αντίθετα με διάφορες πρεσβείες που 
έστειλαν μαζικά e-mail, στους πολίτες 
τους, που ήξεραν ότι είτε κατοικούσαν, 
είτε παραθέριζαν στην περιοχή, προ-
κειμένου να την εκκενώσουν έγκαιρα». 
«Οι παιδικές και στρατιωτικές κατασκη-
νώσεις που βρίσκονται στην περιοχή 
του Αγίου Ανδρέα (πολύ κοντά από το 
πέρασμα της πυρκαγιάς) εκκενώθηκαν 
άμεσα, με τα εκατοντάδες παιδιά να 
μεταφέρονται σε ασφαλείς τοποθεσί-
ες και στη συνέχεια στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων, όπου και παρε-
λήφθησαν από τους γονείς τους» κ.α..

Θα εκληφθούν 
οι ενδείξεις ως …
αποχρώσες;  
Ιδού η απορία!

Οι μηνυτήριες αναφορές στρέφονται 
κατά παντός υπευθύνου: «α. Αρμοδίου 
υπουργού, υφυπουργού, γενικού γραμ-
ματέα, αιρετών υπαλλήλων της Περι-
φέρειας Αττικής, αιρετών των δήμων, 
στα διοικητικά όρια των οποίων έλα-
βαν χώρα οι «φονικές» πυρκαγιές την 
23η Ιουλίου 2018, β) συμμετόχου και 
εμπλεκομένου, διά κοινής δράσης και 
κοινού δόλου, αρμοδίου υπηρεσιακού 
παράγοντος και εξωθεσμικού τοιού-

του συναυτουργού ή ηθικού αυτουρ-
γού και γ) κάθε άλλου προσώπου, ως 
προς το οποίο προκύπτουν αποχρώ-
σες ενδείξεις ενοχής».

Οι πρώτες ενέργειες της 
εισαγγελέα Πρωτοδικών

Ενδεικτικό της κινητοποίησης που 
έχει σημειωθεί είναι πως η εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Βαρβάρα Γνεσού-
λη, στην οποία είχε ανατεθεί η προκα-
ταρκτική εξέταση από τον προϊστάμενο 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 
Ηλία Ζαγοραίο, για τα αίτια της φονι-
κής πυρκαγιάς στην Αττική, κάλεσε 
ήδη τους πρώτους μάρτυρες και όρι-
σε ανεξάρτητο πραγματογνώμονα έναν 
Πυραγό. Παράλληλα, ζήτησε την άμε-
ση περαίωση της αυτοψίας από την 
αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας. 

Το … «κρυφό χαρτί»  
των δικαστικών αρχών

Πάντως, οι δικαστικές αρχές έχουν 
ήδη ζητήσει να πάρουν στα χέρια τους 
και τις καταγραφές των ακροάσεων και 
των διαβιβάσεων στο κέντρο επιχει-
ρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος 
αλλά και σε αυτά του Λιμενικού και της 
Ελληνικής Αστυνομίας, το επίμαχο και 

μοιραίο χρονικό διάστημα πριν και μετά 
την πυρκαγιά στο Μάτι. Ο προβλημα-
τισμός που υπάρχει αφορά …το μεγά-
λο «αίνιγμα» αυτών των επικοινωνιών, 
δηλαδή πόσες από αυτές είναι «κου-
φές» και δεν έχουν καταγραφεί, γιατί 
έγιναν με ...κινητά τηλέφωνα, εξαιτίας 
της αδυναμίας επικοινωνίας μέσω του 
ψηφιακού και αναλογικού συστήμα-
τος επικοινωνίας. Όπως και έχει, από 
αυτές τις επίσημες καταγραφές ανα-
μένεται να προκύψουν ακόμη και ποι-
νικές ευθύνες για εντολές, αστοχίες, 
ανεπάρκεια και έλλειψη συντονισμού, 
που ευθύνονται κατά περίπτωση για 
τον θάνατο δεκάδων πολιτών στο Μάτι. 

Η «δέσμευση»  
της Ένωσης  
των Εισαγγελέων

Από τις πρώτες μέρες της τραγω-
δίας, και είναι προς τιμή της αυτό, η 
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος βγήκε 
να διαβεβαιώσει -με σχετική της ανα-
κοίνωση- ότι οι Έλληνες Εισαγγελείς 
σκοπεύουν να συμβάλουν με όλες τους 
τις δυνάμεις στην αναζήτηση, ανάδει-
ξη και απόδοση των ποινικών ευθυνών 
στους υπεύθυνους αυτής της τεράστιας 
εθνικής καταστροφής, πάντοτε, φυσι-
κά, κινούμενοι μέσα στα πλαίσια που 
τους επιτρέπει ο θεσμικός τους ρόλος. 


