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πλανήσουν τις Αρχές με ψέματα.   
Ειδικότερα, για την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται: «Πρέ-

πει να επισημανθεί πως, παρά το ότι φέρεται από 
τα προσκομιζόμενα έγγραφα ότι στην περιοχή 
προσήλθαν και επιχείρησαν μεγάλος αριθμός 
αστυνομικών δυνάμεων, προσωπικό και οχή-
ματα, αυτό δεν είναι βάσιμο, καθώς προέκυ-
ψε ότι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ήτοι 
μέχρι να φτάσει η φωτιά στο θαλάσσιο μέτω-
πο και να αυτοκατασβεστεί, οι αστυνομικές δυ-
νάμεις που επιχείρησαν ήταν ελάχιστες σε σχέ-
ση με το έργο που κλήθηκαν να εκτελέσουν…».

Επιπλέον, όσον αφορά τα πυροσβεστικά οχή-
ματα που επιχειρούσαν στην επίμαχη περιοχή, 
οι εισαγγελείς, συγκρίνοντας τα στοιχεία του GPS 
με αυτά που τους προσκομίστηκαν, διαπιστώ-
νουν ότι «…οι σχετικές καταχωρίσεις των οχημά-
των στον φάκελο του περιστατικού όπως εμφα-
νίστηκαν από το ΕΣΚΕ (Κέντρο Επιχειρήσεων Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας) δεν είναι αληθείς και δεν 
αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση...».

Από τα στοιχεία, δε, των οχημάτων του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος προέκυψε ότι «υπήρ-

νού στην περιοχή Νταού Πεντέλης, η οποία απέ-
χει από το σημείο έναρξης περίπου 100 μέτρα. 
Επομένως, πριν γίνει ορατή η πυρκαγιά από τις 
κάμερες της ως άνω οικίας, είχε παρέλθει χρό-
νος περίπου 5-10 λεοτών από την αρχική εκδή-
λωση, συνεπώς ως ώρα έναρξης της πυρκαγιάς 
πρέπει να οριστεί στις 16:25-16.30».

Συνομιλίες
Το «μπάχαλο», ωστόσο, που επικρατούσε την 
τραγική ημέρα προκύπτει με τον πλέον χαρακτη-
ριστικό τρόπο και από τις συνομιλίες που έχουν 
καταγραφεί μεταξύ τηλεφωνητών του τηλεφω-
νικού κέντρου 199 της Πυροσβεστικής και πολι-
τών, αλλά και μεταξύ αξιωματικών. Οπως σημει-
ώνουν οι εισαγγελείς: «Είναι προφανές ότι δεν 
μπορεί να γίνει λόγος για επιχείρηση κατάσβε-

σης και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύ-
ουν, όταν το βασικό κεντρικό συντονιστικό όρ-
γανο αγνοεί ποιος είναι επικεφαλής των επίγει-
ων δυνάμεων, πού είναι η πυρκαγιά, πού έχει 
επεκταθεί, ποιος διαχειρίζεται τα εναέρια μέσα, 
ακόμη κι αν υπάρχει πυρκαγιά».

Ειδικότερα, βάσει όσων αναφέρονται στην 
εισαγγελική διάταξη:
f Καταγράφονται πολλές περιπτώσεις, και σε 
διάφορους χρόνους, κατά τις οποίες όταν καλού-
σαν πολίτες για να ειδοποιήσουν για την πυρκα-
γιά στην περιοχή Νταού Πεντέλης, να ενημερώ-
σουν δηλαδή ότι έβλεπαν φωτιά ή καπνό στην 
περιοχή ή για να ενημερωθούν για τον καπνό 
που έβλεπαν ακόμη και από περιοχές της Ατ-
τικής πολύ μακριά από την πυρκαγιά, οι χειρι-
στές-τηλεφωνητές του 199 βρίσκονταν σε πλή-
ρη άγνοια, καθώς θεωρούσαν ότι ο εξερχόμε-
νος καπνός από την ευρύτερη περιοχή στο Ντα-
ού προερχόταν από την πυρκαγιά της Κινέτας, 
ήτοι ότι λόγω των ισχυρών ανέμων μεταφερό-
ταν ο καπνός χωρίς να υπάρχει φωτιά και ανά-
λογα ενημέρωναν και τους πολίτες.

ξε απουσία επαρκών επίγειων πυροσβεστικών 
δυνάμεων και κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, 
καθώς από την ώρα αναγγελίας της πυρκαγιάς 
16:49 μέχρι και την ώρα 18:20, την ώρα δηλα-
δή που επεκτάθηκε το μέτωπο της πυρκαγιάς 
και πέρασε σε διάφορα σημεία πέραν της λε-
ωφόρου Μαραθώνος με κατεύθυνση προς το 
Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι, ο συνολικός αριθ-
μός των πυροσβεστικών υδροφόρων οχημά-
των του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχει-
ρούσαν στην περιοχή ήταν μόνο 13, χωρίς μά-
λιστα να υπάρξει παρέμβαση των πυροσβεστι-
κών δυνάμεων στον οικισμό Μάτι… Οπως, μά-
λιστα, προκύπτει από τα GPS των οχημάτων, το 
πρώτο υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα στη λε-
ωφόρο Μαραθώνος και πιο συγκεκριμένα στο 
ύψος του συνοικισμού της Αγίας Βαρβάρας Ρα-

φήνας αφίχθη στις 18:44, ενώ ένα άλλο πυρο-
σβεστικό όχημα αφίχθη στη λεωφόρο Μαρα-
θώνος και Φλέμινγκ στις 19:09, ήτοι πλέον αρ-
γά, διότι ήδη το μέτωπο πυρκαγιάς είχε περά-
σει την ως άνω λεωφόρο και εξαπλωνόταν προς 
το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι».

Αναφορικά τώρα με την πραγματική ώρα 
έναρξης της πυρκαγιάς, σημειώνονται από τους 
εισαγγελείς τα ακόλουθα, βάσει των αναφορών 
του ΕΣΚΕ: «Φαίνεται ότι η ώρα έναρξης της πυρ-
καγιάς ορίζεται στις 16:49, πλην όμως η ακριβής 
ώρα έναρξης δεν είναι αυτή. Το ως άνω χρονικό 
σημείο είναι η ώρα αναγγελίας από τον πρώτο 
άνθρωπο που την αντιλήφθηκε, ήτοι τον εθελοντή 
πυροσβέστη Εμμανουήλ Τσαλιαγκό του εθελο-
ντικού κλιμακίου Ραφήνας, ο οποίος είδε καπνό 
να εξέρχεται πίσω από τους λόφους και ειδοποί-
ησε το ΕΣΚΕ/199-ΣΕΚΥΠΣ (Συντονιστικό Επιχει-
ρησιακό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος) 
μέσω ασυρμάτου. Ομως, προέκυψε ότι η πυρ-
καγιά καταγράφηκε στις 16:35 από κλειστό κύ-
κλωμα ασφαλείας (δίκτυο καμερών), που ήταν 
εγκατεστημένο σε οικία επί της οδού Ιουστινια-

f Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ οι πολίτες ζητού-
σαν να μάθουν αν υπήρχε φωτιά και έτσι να λά-
βουν κάποια μέτρα προφύλαξης, οι χειριστές 
τούς απαντούσαν ότι μόνο αν έβλεπαν φωτιά 
θα έπρεπε να ανησυχούν και όχι με τον καπνό.
f Στους αρμόδιους αξιωματικούς του Πυρο-
σβεστικού Σώματος υπήρχε εσφαλμένη αντίλη-
ψη και εικόνα ακόμη και για την περιοχή από 
όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συγκεκριμένα: Το ΕΣ-
ΚΕ/199-ΣΕΚΥΠΣ, το γραφείο Τύπου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ ενημέ-
ρωναν τους πολίτες που καλούσαν το 199, δη-
μοσιογράφους, καθώς και άλλες Αρχές από τις 
οποίες ζητούσαν τη συνδρομή τους, όπως Ενο-
πλες Δυνάμεις, Περιφέρεια Αττικής, ότι η πυρ-
καγιά είναι είτε στην περιοχή της Καλλιτεχνού-
πολης, είτε μεταξύ Καλλιτεχνούπολης και Διώ-
νης, είτε από την Καλλιτεχνούπολη προς Διώνη.
f Διαπιστώθηκε ότι το ΕΣΚΕ/199-ΣΕΚΥΠΣ ήταν 
σε πλήρη άγνοια για την πραγματική κατάσταση 
και εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς στους δι-
άφορους οικισμούς. Συγκεκριμένα: Ενώ η πυρ-
καγιά είχε εξαπλωθεί σε δύο νέα μέτωπα (Καλ-
λιτεχνούπολη και Νέο Βουτζά), από το αρχικό 
σημείο εκδήλωσης (Νταού Πεντέλης) όπου εί-
χε μπει στα σπίτια, το γραφείο Τύπου της Πυ-
ροσβεστικής, στις 17:20, δεν είχε καμία εικόνα 
για την εξέλιξή της. Ιδιαίτερα επίσης πρέπει να 
σημειωθεί ότι, όπως προέκυψε, το ΕΣΚΕ/199-ΣΕ-
ΚΥΠΣ δεν είχε γνώση ότι επρόκειτο για την ίδια 
πυρκαγιά, δηλαδή αυτή που ξεκίνησε από το 
Νταού Πεντέλης και εξαπλώθηκε στον Νέο Βου-
τζά, σε Μάτι - Κόκκινο Λιμανάκι, αλλά ότι ήταν 
διαφορετικές πυρκαγιές, άλλα συμβάντα, ήτοι 
δεν το αντιμετώπιζαν ως ένα μείζον περιστατικό, 
αλλά ως επιμέρους νέα ή ελάσσονα συμβάντα.

f Στο ΕΣΚΕ/199-ΣΕΚΥΠΣ δεν γνώριζαν ποιος 
ήταν κάθε χρονική στιγμή ο επικεφαλής των 
δυνάμεων στο πεδίο της πυρκαγιάς στο Ντα-
ού Πεντέλης. 
f Δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τα εναέρια μέ-
σα και το έργο τους. Ειδικότερα, μάλιστα, για 
τα εναέρια μέσα αγνοούσαν ακόμη και ποιος 
ήταν ο αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος που διαχειριζόταν τα εναέρια μέσα στην πε-
ριοχή Νταού Πεντέλη- Νέος Βουτζάς.

Ενδεικτική είναι η συνομιλία μεταξύ επιπυρα-
γού και του υποδιοικητή της ΔΠΥ Αθηνών με 
την κωδική ονομασία «Ερμής Αθηνών», ο οποί-
ος βρισκόταν στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος 
στις 18:14, όταν η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί από 
το Λύρειο Ιδρυμα στον Νέο Βουτζά: 

«Ερμής Αθηνών» προς αξιωματικό του 199: 
«Ρε, καταλαβαίνεις τι σου λέμε τόση ώρα; Σας 
καλώ τόση ώρα να ρίξουν τα εναέρια γιατί δεν 
μπορεί να πιάσει τρεις τελείες βόρεια, βορειο-
δυτικά έχει, θα πιάσει κορυφογραμμή και θα 
βγει πίσω, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγ-
μα... Γυρνάω εγώ στο 15, δεν μου απαντάει κα-
νένας, γυρνάμε εσάς, και δεν μου απαντάει ού-
τε από εσάς κανένας...».

Αξιωματικός του 199: «Δεν έχετε ασύρματο 
να μιλήσετε με τα εναέρια;».

Ερμής: «Οχι, όχι, και δεν τα διαχειρίζομαι 
εγώ τα εναέρια».

Αξιωματικός του 199: «Ποιος τα διαχειρί-
ζεται;»

«Ερμής Αθηνών»: «Δεν ξέρω ποιος τα διαχει-
ρίζεται, καλούσα τον…, ποιος τα διαχειρίζεται, 
εγώ μιλάω με το κέντρο και δεν απαντάτε...».

Ο ΠΡΩΗΝ αττικάρχης της Πυροσβεστικής
και νυν συντονιστής Πυροσβεστικών
Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου 
και Ιονίων Νήσων, Αχιλλέας Τζουβάρας

Oι αστυνομικοί «ενεργούσαν 
στα ‘‘τυφλά’’, χωρίς κάποιο 
σχέδιο, αλλά στηριζόμενοι
στις ατομικές εμπνεύσεις
και πρωτοβουλίες»


