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ΜΑΤΙ ΠΥΡΙΝΗ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΚΙΝΕΤΑΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ

Ο αντιδήμαρχος 
Πολιτικής Προστασίας 
του δήμου Μαραθώνα, 

Βάιος Θανασιάς, 
αποκαλύπτει 
τα δραματικά 

τηλεφωνήματα με την 
Πυροσβεστική, την 
Αστυνομία και την 

Περιφέρεια λίγο πριν 
από την καταστροφή

«Ρωτούσαμε για 
εκκένωση και μας 
έλεγαν περιμένετε»

Ε
ίναι ο άνθρωπος που με το κινητό του θα 
μετέφερε την εντολή για την εκκένωση στο 
Μάτι. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστα-

σίας του δήμου Μαραθώνα, Βάιος Θανασιάς, 
είναι ταραγμένος όχι για την επίθεση και τα χτυ-
πήματα που δέχθηκε από δύο άτομα το πρωί της 
περασμένης Πέμπτης, αλλά για τα τηλεφωνήμα-
τα που -όπως περιγράφει στη Realnews- έκανε 
στις αρμόδιες υπηρεσίες νωρίς, όταν ακόμα ξε-
σπούσε η φωτιά στη ράχη της Πεντέλης, χωρίς 
όμως να πετύχει την κινητοποίηση που θα έσω-
ζε τις ζωές των ανθρώπων που χάθηκαν. «Ρω-
τούσαμε για εκκένωση και μας έλεγαν περιμέ-

n.tsilipounidakis@realnews.gr

Του ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙΔΑΚΗ νετε»! Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 
του δήμου Μαραθώνα αποκαλύπτει τα δραμα-
τικά τηλεφωνήματα με την Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία, την Αστυνομία και την Περιφέρεια λίγο 
πριν από την καταστροφή.   

Τα κρίσιμα εκείνα λεπτά που οι φλόγες ακό-
μα δεν απειλούσαν το Μάτι, ο Β. Θανασιάς 
υποστηρίζει ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει 
με την Περιφέρεια Αττικής, την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και το αστυνομικό τμήμα Νέας Μά-
κρης. «Από τις πέντε παρά δέκα, δηλαδή αμέ-
σως αφού ξέσπασε η φωτιά στην Πεντέλη, έκα-
να από πέντε κλήσεις σε κάθε υπηρεσία. Κανείς 
δεν έδωσε εντολή εκκένωσης. Κανείς!». Ο αντι-
δήμαρχος συνεχίζει την αφήγησή του αποκαλύ-
πτοντας σημαντικές λεπτομέριες μιλώντας στην 
εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη στον Real FM 
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ααααΜΑΤΙ ΚΙΝΕΤΑΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣΠΥΡΙΝΗ
ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ

ΦΩΤΟ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ έχει πα-
ραχωρήσει το γραφείο του στον υπουργό 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Χρή-
στο Σπίρτζη και σε 120 µηχανικούς, οι οποί-
οι έχουν αναλάβει την ανασυγκρότηση της 
πληγείσας περιοχής. Γι’ αυτόν τον λόγο εξη-
γεί ο ίδιος ότι έχει εγκατασταθεί στο παλαιό 
δηµαρχείο της Νέας Μάκρης και, όπως ση-
µειώνει µε νόηµα, δεν κρύβεται από κανέ-
ναν. Τον ρωτάµε αν βρισκόταν στο Μάτι τη 
µαύρη ∆ευτέρα. «Εφτασα στις πέντε και τρι-
άντα τα ξηµερώµατα της Τρίτης», απαντά. 
«Ηµουν στο δηµαρχείο. Την ώρα της φω-
τιάς προσπαθούσα να πλησιάσω. Την ώρα 
που καίγονταν όλα, ήµουν αποκλεισµένος». 
«Αποκλεισµένος πού;», τον ρωτάµε, για να 
µας απαντήσει: «Ηµουν αποκλεισµένος στη 
Μαραθώνος γιατί είχαν µπλοκάρει τις εισό-
δους. Είµαι εδώ στο δηµαρχείο, όπου έχω 
στήσει το κέντρο επιχειρήσεων, και δεν έχω 
λείψει στιγµή από την ώρα που έφτασα τα ξη-
µερώµατα της Τρίτης. Οταν δουλεύεις µέρα-
νύχτα, δεν έχεις τον χρόνο ούτε τη διάθεση 
να τρέχεις στα κανάλια και να κάνεις δηλώ-
σεις. Η τραγική διαχείριση µιας πολύνεκρης 
κρίσης απαιτεί συντονισµό πολλών φορέων 
και δουλειά». «Ωστόσο, πολλοί σας κατηγο-
ρούν ότι ήσασταν απών», συµπληρώνουµε. 
«∆εν λέει ο κόσµος ότι ήµουν απών από τη 
µάχη µε τις φλόγες. Αυτό το υποστηρίζουν 
κάποιοι δηµοσιογράφοι και συγκεκριµένοι 
καιροσκόποι µε µικροπολιτικά κίνητρα. Να 
έτρεχα να βγω στα κανάλια, για να µε δουν 
ότι είµαι εδώ και να παρατήσω τον συντο-
νισµό; Την ώρα που καιγόταν ο δήµος µας 
ήµουν εκτός... Ναι. ∆εν µπορούσα να µπω 
από τη Μαραθώνος, είχαν αποκλειστεί οι 
δρόµοι και έδινα εντολές µέσω τηλεφώνου. 
Είναι δικαίωµά τους να λένε και να γράφουν 
ό,τι θέλουν. Εγώ κάποια στιγµή θα τα βγά-
λω όλα στη φόρα. Αυτή τη στιγµή προέχει 
να τακτοποιήσω τον δήµο. Να βρούµε τους 
νεκρούς, να δείξουµε έναν σεβασµό σε όλο 
αυτό. Ακόµα ξεθάβουµε νεκρούς συµπολί-
τες µας. Προέχει να τακτοποιήσω όλες αυ-
τές τις χιλιάδες των ανθρώπων, να φροντίσω 
να αποκατασταθούν οι ζηµιές το ταχύτερο 

δυνατόν, όπως κανόνισα και µε τον πρωθυ-
πουργό. Αυτά µε ενδιαφέρουν».

Τέλος, σε γραπτή του δήλωση προς τη 
Realnews ο δήµαρχος Μαραθώνα σηµει-
ώνει: «Από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλε-
µο έγινε η δεύτερη µεγαλύτερη τραγωδία, 
µετά τους σεισµούς του 1999, που συνέβη 
στην Ελλάδα. Στην τραγική αυτή κατάσταση 
το µόνο που δεν µπορούµε να επαναφέρου-
µε είναι οι αθώες ψυχές που βρήκαν µαρτυ-
ρικό θάνατο, για τις οποίες θέλω να εκφρά-
σω τα θερµότατα συλλυπητήριά µου. Ζήσα-
µε και συνεχίζουµε να ζούµε µια σύγχρονη 
Ποµπηία. ∆εν θα µπορούσα ποτέ να διαχει-
ριστώ τις τραγικές συνέπειες αυτής της κατα-
στροφής και θέλω να εκφράσω την ευγνω-
µοσύνη και τις ευχαριστίες µου στους ήρωες 
πυροσβέστες, στην Αστυνοµία, στις Ενοπλες 
∆υνάµεις, στις υπηρεσίες του δήµου µας και 
της Περιφέρειας, σε όλους τους δηµότες µας, 
στο δηµοτικό συµβούλιο -συµπολίτευση και 
αντιπολίτευση- πλην ελαχίστων καιροσκοπι-
κών εξαιρέσεων και σε όλους όσοι συνεχίζουν 
να προσφέρουν ό,τι µπορούν για την ανα-
κούφιση των πυρόπληκτων, στους δήµους 
όλης της Ελλάδας, στις ΜΚΟ, στα αθλητικά 
σωµατεία, στους επαγγελµατικούς συλλόγους 
και επιµελητήρια, στα υπουργεία, στους δι-
ασώστες, στο ΕΚΚΑ, στο Χαµόγελο του Παι-
διού, στους Γιατρούς του Κόσµου, στο ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ, σε όλους τους ιδιώτες και ιδιωτικές 
εταιρειες, στους γιατρούς, νοσηλευτές, ψυ-
χολόγους για την υποστήριξη, στον Πρόεδρο 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στους δηµάρ-
χους και στους πολίτες της Κύπρου, στους 
πολίτες από όλο τον κόσµο και στα διεθνή 
και εγχώρια ΜΜΕ και φυσικά στους εθελο-
ντές που έσπευσαν άµεσα να βοηθήσουν. 
Θέλω να ευχηθώ καλή ανάρρωση στους νο-
σηλευόµενους σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύ-
µατα και ιδιαίτερα στα 23 παιδάκια. Για µέ-
να δεν υπάρχει πιο ανήθικη έκφραση από 
το ‘‘πολιτικό κόστος’’. Με τόσα θύµατα, πα-
ρόλο που δεν είναι η στιγµή, πρέπει να απο-
δοθούν οι ευθύνες όχι µόνο για να τιµωρη-
θούν οι ένοχοι, αλλά και για να µην ξαναγί-
νει τέτοια καταστροφή».

«Αυτή τη στιγμή προέχει να τακτοποιήσω
τον δήμο», δηλώνει στην «R» ο Ηλ. Ψινάκης

«Κάποια στιγµή θα τα 
βγάλω όλα στη φόρα»

97,8: «Ρωτούσα συνεχώς την Περιφέρεια, την 
Αστυνοµία και την Πυροσβεστική. Κάλεσα στον 
σταθµό της Νέας Μάκρης και ρωτούσα τους πυ-
ροσβέστες. Μίλησα µε τον αξιωµατικό της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας στο τµήµα της Νέας Μά-
κρης που εκτελεί χρέη διοικητή. Κανείς δεν µου 
έδωσε εντολή. 

Ρωτούσα ‘‘πείτε µου τι κάνουµε;’’ και µου έλε-
γαν ‘‘περιµένετε, θα σας ενηµερώσουµε’’, κα-
ταλήγει ο κ. Θανασιάς. Είναι τόσο σίγουρος για 
τους ισχυρισµούς του, που επισηµαίνει ότι θα 
«χαρεί αν ο εισαγγελέας δώσει εντολή να αρ-
θούν οι τηλεφωνικές κλήσεις» για να διαπιστω-
θεί αν τα πράγµατα έγιναν όπως τα περιγράφει, 
ενώ υπογραµµίζει την «προβληµατική» σχέση 
που είχε ο δήµος µε το δασαρχείο που επιβλέ-
πει την πληγείσα περιοχή. Τη δική του εκδοχή 
υποστηρίζει και η γενική γραµµατέας του δή-

µου Πένυ Μικελοπούλου, η οποία στέκεται στα 
κρίσιµα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, όταν ακό-
µα έκαιγε τις πλαγιές της Πεντέλης. «Πήρα τη-
λέφωνο τον κύριο Θανασιά µε µεγάλη αγωνία, 
γιατί βλέπαµε τους καπνούς, αλλά δεν γνωρίζα-
µε σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι φλόγες. Τον 
ρώτησα: “Κινδυνεύουµε;”. Εκείνος µου είπε ότι 
θα ρωτήσει την Πυροσβεστική. Οπως µου µετέ-
φερε επί λέξει, οι πυροσβέστες τού απάντησαν 
ότι δεν κινδυνεύουµε». Η κυρία Μικελοπούλου 
εστάλη από τον δήµο του Μαραθώνα στο κτί-
ριο της πρώην Ανατολικής Περιφέρειας στη λε-
ωφόρο Μαραθώνος για να συµµετάσχει στην 
έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργά-
νου. Εκεί, όµως, βρήκε µόνο την περιφερειακή 
σύµβουλο Γεωργία Τσούπρα και κανέναν αξιω-
µατικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ώρες 
κύλησαν, η καταστροφή συντελέστηκε µέσα σε 
λίγα λεπτά από τις έξι και είκοσι δύο το απόγευ-
µα µέχρι περίπου είκοσι λεπτά πριν από τις επτά 
το βράδυ. Οπως η ίδια περιέγραψε στους συ-
νεργάτες της στον δήµο, η εντολή για την εκκέ-
νωση της δόθηκε τελικώς, αλλά µε µεγάλη καθυ-
στέρηση, στις οκτώ και είκοσι το βράδυ, µε την 
Τσούπρα να της παραδίδει κινητό αντιπυράρ-
χου για να συντονίσει τη διαδικασία εκκένωσης. 
Οµως, για τα θύµατα της τραγωδίας που θέρι-
σαν οι φλόγες στο πέρασµά τους ήταν ήδη αρ-
γά. Οταν ρωτήθηκε από την «R» γιατί δεν επι-
σπεύσθηκε η διαδικασία µεταφοράς των κατοί-
κων εκτός της ζώνης του κινδύνου, η κυρία Μι-
κελοπούλου απάντησε: «Η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία δεν µας άφηνε να µπούµε στο Μάτι». 

∆ιάσωση κατόπιν… τραγωδίας
«Πέρασε από το µυαλό µου να εκκενώσω την 
περιοχή χωρίς εντολή», δηλώνει ο Β. Θανασιάς 
και εξηγεί ότι αυτό θα ήταν µια έκνοµη πράξη. 
«∆εν µου επιτρέπουν να προβώ σε εκκένωση 
µιας περιοχής από τους κατοίκους της. Αυτό 
ορίζει ο νόµος. Φαντάσου να έλεγα εγώ “εκκε-
νώστε” και να είχαµε περισσότερα θύµατα. Να 
καίγονταν άνθρωποι µέσα στα λεωφορεία. ∆εν 
µπορούσα να δώσω τέτοια εντολή, θα µε έβα-
ζαν φυλακή», τονίζει µε κατηγορηµατικό τρό-
πο στην «R» ο δήµαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψι-
νάκης. Οµως, απόπειρα µεταφοράς εγκλωβι-
σµένων τελικώς έγινε µε κάποια λεωφορεία λί-
γο πριν από τις εννιά το βράδυ και ενώ η φω-
τιά είχε γεµίσει µε θάνατο και οδύνη το Μάτι 
από τις έξι και µισή το απόγευµα. «Μεταφέρα-
µε 50 άτοµα στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας 
Μάκρης, στην παλιά αµερικανική βάση. Εγι-
ναν κι άλλες µεταφορές σε ασφαλή µέρη µα-
κριά από τη φωτιά, µε τα λεωφορεία µας να κι-
νούνται όπου υπήρχε περιθώριο και η περιο-
χή δεν ήταν αποκλεισµένη».

Η εντολή για την εκκένωση 
της περιοχής δόθηκε µε 
µεγάλη καθυστέρηση,
στις οκτώ και είκοσι το βράδυ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ μεταφοράς εγκλωβισμένων
τελικώς έγινε με κάποια λεωφορεία λίγο
πριν από τις εννιά το βράδυ και ενώ η φωτιά 
είχε γεμίσει με θάνατο και οδύνη το Μάτι


