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Ε
γκλήματα χωρίς ενόχους 
παραμένουν οι περσινές 
πυρκαγιές, σχεδόν ένα 
χρόνο μετά τη μεγάλη 
φωτιά της Πάρνηθας, 
που υπήρξε προπομπός 

του πιο καταστροφικού καλοκαιριού 
για τα ελληνικά δάση.

Ατομα που υπεδείχθησαν ως ύπο-
πτα δεν προσήχθησαν ποτέ ενώπιον 
της Δικαιοσύνης. Υποθέσεις που κό-
στισαν ανθρώπινες ζωές έτυχαν μιας 
σχεδόν ρουτινιάρικης δικαστικής 
διερεύνησης. Και πυρκαγιές που άλ-
λαξαν για πάντα το οικολογικό ισοζύ-
γιο της χώρας αντιμετωπίστηκαν με 
ελαφρότατη εγκληματολογική στοι-
χειοθέτηση.

Από την περσινή 20ή Ιουνίου και 
μέχρι την 31η Αυγούστου είχαν σχη-
ματιστεί 52 δικογραφίες και είχαν 
συλληφθεί 73 άνθρωποι κατηγορού-

μενοι για εμπρησμό από αμέλεια ή 
πρόθεση. Τέσσερις μόνον είναι προ-
φυλακισμένοι. Τέσσερις για σχεδόν 3 
εκατ. καμένα στρέμματα… 

Τα περιφερειακά εισαγγελικά γρα-
φεία εκδήλωσαν συχνά την αγωνία 
τους δίδοντας εντολή για περαιτέρω 
διερεύνηση υποθέσεων και επιστρέ-
φοντας δικογραφίες στις Αρχές, ζη-
τώντας τους περαιτέρω έρευνα. Οι 
αποδέκτες όμως των εντολών αυτών 
είναι νέα στελέχη που αντιμετωπίζουν 
στην καλύτερη των περιπτώσεων 
με δυσπιστία το περσινό δόγμα των 
ασύμμετρων επιθέσεων. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
της Ζαχάρως. Θεωρείτο μέχρι πρότι-
νος «καραμπινάτη υπόθεση εμπρη-
σμού από πρόθεση». Ο εισαγγελέας 
επέστρεψε τη δικογραφία, αλλά 
ουδεμία νεότερη εξέλιξη υπήρξε, 
καθώς στα ανακριτικά γραφεία είχαν 
τοποθετηθεί νέοι αξιωματικοί, που 
εκφράζουν μια άλλη νοοτροπία. 

Δικαστικώς ατελέσφορες έμειναν 

αρκετές υποθέσεις που απασχόλησαν 
πέρυσι τα ανακριτικά γραφεία. Στην 
πυρκαγιά του Ρεθύμνου τον περσινό 
Ιούλιο έχασαν τη ζωή τους 3 εποχικοί 
πυροσβέστες και άλλος ένας υπέστη 
σοβαρότατα εγκαύματα. Οι έρευνες 
δεν κατέληξαν πουθενά, όπως και 
στη μεγάλη φωτιά της Πάρνηθας 
όπου αν και συγκεντρώθηκαν ευρύ-
ματα και μαρτυρικές καταθέσεις δεν 

ήταν επαρκή για να οδηγήσουν στη 
σύλληψη του δράστη. Στο Μίστρο 
Ευβοίας, όπου είχαν σκοτωθεί έξι άν-
θρωποι, είχαν κληθεί από τον εισαγ-
γελέα να απολογηθούν ως ύποπτοι 
δύο αδέλφια, ενώ για την πυρκαγιά 
του Ταΰγετου είχε κληθεί στον εισαγ-

γελέα ως ύποπτος για εμπρησμό από 
πρόθεση κτηνοτρόφος της περιοχής. 
Οι υποθέσεις ακόμη εξετάζονται. Αξι-
ωματικοί της Πυροσβεστικής που 
πλέον έχουν απομακρυνθεί από το 
Σώμα καταγγέλλουν ότι «η νέα ηγε-
σία έχει αποδιοργανώσει τα ανακρι-
τικά γραφεία και τα έχει στελεχώσει 
με νέους, άπειρους αξιωματικούς, οι 
οποίοι δεν μπορούν να παρουσιάσουν 
έργο στη σύλληψη εμπρηστών». Οι 
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «ένα χρόνο 
μετά την απομάκρυνσή μας, καθώς 
θεωρήθηκε ότι δεν προσφέραμε αρ-
κετά, κανείς πλέον δεν ενδιαφέρεται. 
Αντιθέτως, επικρατεί καθεστώς ατι-
μωρησίας για τους δράστες» και οι 
εμπρηστές μένουν στα αζήτητα. 

Επιπλέον, στελέχη του Σώματος 
που πέρυσι –καλώς ή κακώς– χει-
ρίζονταν κρίσιμες υποθέσεις φέτος 
βρίσκονται σε άλλες θέσεις ή με 
υποβαθμισμένο ρόλο. Ο προϊστά-
μενος του ανακριτικού γραφείου 
Αθήνας τοποθετήθηκε στα… πεζο-

πόρα τμήματα της Πυροσβεστικής 
και ο προϊστάμενος του ομόλογου 
γραφείου του Πειραιά μετατέθηκε 
ως απλός ανακριτικός υπάλληλος 
στη Διεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων 
Εμπρησμού. 

Η εξέλιξη 21 περιπτώσεων υπό-
πτων για περσινές πυρκαγιές είναι 
ενδεικτική. 
▪ Ζαχάρω Ηλείας: Μια σπίθα από 
το φούρνο της ενώ ετοίμαζε το με-
σημεριανό φαγητό στάθηκε αρκετή 
για να σπείρει την καταστροφή στην 
Ηλεία. Η 76χρονη ύποπτη διαμένει 
σήμερα σε σπίτι συγγενών, «κρυμ-
μένη» από τον κόσμο περιμένοντας 
να δικαστεί. 
▪ Αρεόπολη Λακωνίας: Ο 63χρονος 
που συνελήφθη, κατηγορούμενος για 
εμπρησμό από πρόθεση, παραμένει  
προφυλακισμένος.
▪ Αίγιο: Συνελήφθη 27χρονος ξυ-
λουργός και προφυλακίστηκε κα-
τηγορούμενος για εμπρησμό από 
πρόθεση.
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Οι εισαγγελείς 
εκδήλωσαν πολλές 

φορές την αγωνία τους 
δίνοντας εντολή για 

περαιτέρω διερεύνηση

Οι εμπρηστές έγιναν… καπνός

Για τρία εκατομμύρια καμένα στρέμματα έγιναν 73 συλλήψεις αλλά προφυλακίστηκαν μόνο τέσσερις.
Κανένα βήμα, ούτε εκεί που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές
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Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΝΤΟΥ
Οι ισχυροί άνεμοι φαίνεται ότι «άνοι-
ξαν την όρεξη» των εμπρηστών, με 
αποτέλεσμα οι άνδρες της Πυροσβε-
στικής να βρεθούν αντιμέτωποι με 
περισσότερες από 200 εστίες. Χθες το 
πρωί ξέσπασαν πυρκαγιές σε δασικές 
εκτάσεις στις περιοχές Μιτόπολη Αχα-
ΐας, κοντά στα Φραγκέικα, στη θέση 
Αγιος Γεώργιος στη Σαλαμίνα, στην 
Αγία Σωτήρα στο Μενίδι, στο Αλιβέρι 
Ευβοίας, στο Πόρτο Γερμενό και τα δι-
όδια Ελευσίνας. Στην τελευταία περί-
πτωση μάλιστα η φωτιά που ξεκίνησε 
από ξερά χόρτα κοντά στο εργοστάσιο 
της Petrola «διέκοψε» για λίγα λεπτά 
την κίνηση των οχημάτων στην εθνική 
οδό Αθηνών-Κορίνθου. 

Οι πρώτες πυρκαγιές τέθηκαν υπό 
μερικό έλεγχο αργά το μεσημέρι. Το 
μπαράζ ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. 
Στον κατάλογο προστέθηκαν τις επό-
μενες ώρες πυρκαγιές στο Ζευγολατιό 
Κορινθίας, σε χορτολιβαδική έκταση 
και ελαιώνες στη Στέρνα Αργολίδας 
και σε περιοχή χαμηλής βλάστησης 

στις Μικροθήβες Μαγνησίας. Εν τω 
μεταξύ, σύμφωνα με τις τελικές εκτι-
μήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στον 
Κάλαμο την Παρασκευή έκανε στά-
χτη περίπου 350 στρέμματα πευκο-
δάσους. Αμέσως μετά την κατάσβεση 
οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι είχαν 
καεί περιμετρικά «ήδη οργωμένα και 
οικοπεδοποιημένα κομμάτια γης», 
γεγονός που -σύμφωνα με ανώτατους 
αξιωματικούς της Πυροσβεστικής- 
«καταδεικνύει πρόθεση». Επιπλέον οι 
ίδιες πηγές σημείωναν με νόημα ότι 
στις εκτάσεις που έχουν καεί την τε-
λευταία τριετία στην περιοχή του Κα-
λάμου έχουν ήδη «φυτρώσει» σπίτια 
και αμπελώνες. 

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, στη ζώνη υψη-
λού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 
βρίσκονται σήμερα οι νομοί Αττικής, 
Φθιώτιδας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λα-
κωνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Βοιω-
τίας, η κεντρική και νότια Εύβοια, ο 
Αργοσαρωνικός, η Τροιζηνία, όλα τα 
νησιά του Αιγαίου και η Ζάκυνθος.

Πάνω από 200 φωτιές 
μέσα στο τριήμερο

Διακόπηκε η κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου

▪ Μεσοχώρια Ευβοίας: Ενα ατύ-
χημα κατά τη διάρκεια εργασιών σε 
οικοδομή έστειλε στο αστυνομικό 
τμήμα 6 άτομα για εμπρησμό. Ο ιδι-
οκτήτης της οικοδομής, η σύζυγός 
του και δύο ακόμη εργάτες κατηγο-
ρήθηκαν για τη φωτιά. Οδηγήθηκαν 
στον εισαγγελέα κατηγορούμενοι για 
εμπρησμό από αμέλεια, αλλά αφέ-
θηκαν ελεύθεροι.
▪ Σαλαμίνα: Φήμες και υποψίες που 
κυκλοφόρησαν στη μικρή κοινωνία 
του νησιού «έριξαν» τις ευθύνες για 
την πυρκαγιά στην περιοχή Μπατσί 
σε δύο νεαρούς που έψηναν στο ύπαι-
θρο. Κανείς δεν συνελήφθη, αφού 
«δεν προέκυψε κανένα ενοχοποιητικό 
στοιχείο εις βάρος τους», σύμφωνα 
με το δήμαρχο κ. Σ. Σοφρά. 
▪ Ελευθερούπολη Καβάλας: Το 
παιχνίδι με τη φλόγα ενός αναπτήρα 
μέσα σ’ ένα χωράφι γεμάτο ξερόχορ-
τα έστειλε δύο παιδιά στον εισαγγε-
λέα με την κατηγορία του εμπρησμού 
από αμέλεια. Αφέθηκαν ελεύθερα. 
▪ Αγιος Παντελεήμονας Πεντέλης: 
Προφυλακισμένος βρίσκεται  ένας  
57χρονος που κατηγορήθηκε για 
εμπρησμό από πρόθεση στην Πεντέ-
λη, τον περασμένο Αύγουστο. Η δίκη 
του  έχει οριστεί το Σεπτέμβριο. 
▪ Ασσηρος Θεσσαλονίκης: Μαρ-
τυρίες κατοίκων έστρεψαν τις Αρχές 
κατά ενός 27χρονου αλλοδαπού για 
τη φωτιά που ξέσπασε στην περιο-

χή. Ο νεαρός εντοπίστηκε λίγες μέ-
ρες μετά στο Λαχανά Θεσσαλονίκης. 
Ομως, σύμφωνα με το δήμαρχο κ. 
Παντελή Πάσχο, ουδέποτε πραγ-
ματοποιήθηκε σύλληψη, γιατί δεν 
υπήρχαν ενοχοποιητικά στοιχεία εις 
βάρος του.
▪ Κουνινά Αιγίου: Συνελήφθη ένας 
νεαρός με την 75χρονη μητέρα του  
κατηγορούμενοι για εμπρησμό από 
πρόθεση. Ο γιος παραμένει προφυ-
λακισμένος, ενώ η μητέρα αφέθηκε 
ελεύθερη. 
▪ Δήμος Γόρτυνος: Νεαρός κά-
τοικος του Δήμου που συνήθιζε να 
«ξεφορτώνεται» τα αγριόχορτα από 
το χωράφι του βάζοντας φωτιά κα-

τέληξε να συλληφθεί για εμπρησμό 
από αμέλεια στα τέλη του Ιουλίου. 
Αφέθηκε τελικά ελεύθερος με από-
φαση εισαγγελέα. 
▪ Νέος Ζυγός Ξάνθης: Κάτοικοι 
του Δήμου Βιστονίδος κατέθεσαν 
ότι είδαν δύο άνδρες να κινούνται 
«ύποπτα» λίγες ώρες πριν ξεσπάσει 
η πυρκαγιά στο Νέο Ζυγό στα τέλη 
του καλοκαιριού. Δεν υπήρξαν συλ-
λήψεις. 
▪ Οινόφυτα Βοιωτίας: Μια απροσε-
ξία κατά τη διάρκεια σιδηρουργικών 
εργασιών έστειλε στον εισαγγελέα 
τρία άτομα για εμπρησμό απο αμέ-
λεια. Αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες 
ώρες αργότερα.
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