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«30 χρόνια 
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Τ
ην άποψη ότι οι κάτοικοι στο Μάτι και 
στον Νέο Βουτζά τα τελευταία χρόνια 
ζούσαν µε τον φόβο µιας µεγάλης πυρ-

καγιάς εκφράζει στην Realnews ο Νίκος Γιαν-
νής, πρώην πρόεδρος εξωραϊστικού συλλόγου 
Νέου Βουτζά. «Ο φόβος για µια µεγάλη πυρ-
καγιά υπήρχε εδώ και 30 χρόνια. Κάθε ηµέρα 
φεύγαµε για τη δουλειά και φοβόµασταν µην 
ξεσπάσει κάποια φωτιά. Αργά ή γρήγορα θα 
γινόταν το κακό», αναφέρει ο κ. Γιαννής και συ-
µπληρώνει: «∆εν µπορεί στον Βουτζά και στο 
Μάτι, που έχουν τέτοια βλάστηση, να υπάρ-
χουν τόσες αφορµές για να ξεκινήσει φωτιά. Θα 
έπρεπε να ήµασταν πολύ πιο πειθαρχηµένοι. 
Τα πρώτα σπίτια που κάηκαν ήταν ξύλινα. Είναι 
δυνατόν σε ένα τέτοιο µέρος, µε τόσο πράσι-
νο, να χτίζονται ξύλινα σπίτια; Επίσης, υπήρχε 
σχέδιο εκκένωσης; ∆εν έχουµε καµία παιδεία 
οργανωµένων µηχανισµών. Είναι δυνατόν να 
µην υπάρχει σχέδιο εκκένωσης;».

Ο νοτιοδυτικός άνεµος
Ο κ. Γιαννής, ο οποίος το 1999 ίδρυσε την το-
πική δοµή εθελοντικής πολιτικής προστασίας 
στον Νέο Βουτζά, µετά τη µεγάλη φωτιά του 
1998, και έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρό-
νια µε πολλούς Ευρωπαίους εθελοντές, εξηγεί 
τους λόγους για τους οποίους η φονική πυρ-
καγιά της περασµένης ∆ευτέρας έλαβε τέτοιες 
τραγικές διαστάσεις. «Σε λιγότερο από µία ώρα 
η φωτιά που ξεκίνησε από το Νταού Πεντέλης 
έφτασε στο τέρµα της, στη θάλασσα. Η δια-
φορά µε τις υπόλοιπες πυρκαγιές που έχουµε 

ζήσει, ήταν η φορά του ανέµου. Αυτή η 
φωτιά έκανε τόσο µεγάλη ζηµιά, διότι ο 
άνεµος ήταν νοτιοδυτικός. Οι στατιστι-
κές πιθανότητες να έρθει ο άνεµος από 
τα νοτιοδυτικά ήταν 10%. Και όµως, ήρ-
θε µε αυτή την κατεύθυνση και έγινε το 
κακό. Σε αυτό το σηµείο ας µην ξεχνά-
µε και τους στενούς δρόµους που υπάρ-
χουν στο Μάτι και τον Νέο Βουτζά - κυ-
ρίως στο Μάτι. Θεωρώ, επίσης, ότι ση-
µαντικό ρόλο έχουν παίξει και τα κοµ-
µένα κλαδιά. Ολος ο κόσµος έχει βγάλει 
έξω στις αυλές τα κλαδιά από τα οικόπε-
δα και τις κατοικίες. Ο δήµος χρεώνει κά-
ποιο παράβολο για το µάζεµα των κοµ-
µένων κλαδιών. Παρά το γεγονός ότι οι 
ευσυνείδητοι πολίτες πλήρωναν το πα-
ράβολο, ο δήµος δεν πήγαινε να µαζέ-
ψει τα κοµµένα κλαδιά».

Η «επανεκκίνηση»
Ο κ. Ν. Γιαννής τα τελευταία χρόνια κα-
τοικεί και εργάζεται µόνιµα στο Βέλγιο 
ως δικηγόρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, ωστόσο κάθε καλοκαίρι επισκέπτε-

ται για διακοπές τον αγαπηµένο του τόπο, τον Νέο Βουτζά. Οπως επι-
σηµαίνει, το σηµαντικό µετά από τέτοια τραγικά γεγονότα είναι η προ-
ετοιµασία για την επόµενη ηµέρα. «Πάθαµε ό,τι πάθαµε, ωστόσο το 
ερώτηµα που γεννάται είναι αν µάθαµε από αυτό. Αυτό είναι το πιο 
σηµαντικό πράγµα. Να διδάσκεσαι από τα λάθη σου. Παντού µπο-
ρεί να υπάρξει µία συµφορά, το θέµα είναι όµως να κάνεις ό,τι µπο-
ρείς για να µειώσεις την έκταση της ζηµιάς και τις συνέπειες. Αυτό θα 
πρέπει να είναι το µήνυµα», σηµειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάνει λόγο για την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας και, 
όπως τονίζει, θα πρέπει να γίνει µια «επανεκκίνηση» στην κοινωνία. 
«Μέσα από αυτή την τραγωδία, νοµίζω ότι γεννάται µια τεράστια ευ-
καιρία ώστε εµείς οι Ελληνες, οι απλοί πολίτες, να αλλάξουµε. Να δεί-

χνουµε σεβασµό στους κανόνες, στην πρόλη-
ψη. Να συνειδητοποιήσουµε ότι όταν έχουµε 
κάποια οφέλη, αυτά γίνονται υποχρεώσεις. Βέ-
βαια, και οι πολιτικοί θα πρέπει να δώσουν το 
καλό παράδειγµα. Θα πρέπει να στείλουν συµ-
βολικό µήνυµα σε αυτόν που χτίζει αυθαίρε-
τα, σε αυτόν που παρκάρει το αυτοκίνητό του 
στη ράµπα του πεζοδροµίου. Θα πρέπει να γί-
νει µια επανεκκίνηση».

Σηµειώνεται ότι από τον πύρινο εφιάλτη της 
περασµένης ∆ευτέρας υπέστη ζηµιές τόσο το 
δικό του σπίτι όσο και η κατοικία του πατέρα 
του. «Στο σπίτι µου κάηκαν τα κουφώµατα και 
έσπασαν κάποιες από τις τζαµαρίες. Το σπίτι 
του πατέρα µου ανεφλέγη, ωστόσο δεν άνοι-
ξε η σκεπή, αλλά κάηκε ο πρώτος όροφος».

Τέλος, ο κ. Γιαννής σχολιάζει ότι οι εικόνες χά-
ους που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του πύ-
ρινου εφιάλτη δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, κα-
θώς και στο παρελθόν έχουν σηµειωθεί ανάλο-
γες. «Αυτός ο πανικός δεν είναι κάτι καινούργιο. 
Τον έχω ξαναζήσει και προηγούµενες φορές. 
∆εν υπάρχει καθόλου ορατότητα. Οι δρόµοι στο 
Μάτι είναι στενοί, µε αποτέλεσµα τα αυτοκίνη-
τα να µην µπορούν να κινηθούν».

«Τα πρώτα σπίτια που 
κάηκαν ήταν ξύλινα. 
Είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο 
µέρος, µε τόσο πράσινο,
να χτίζονται ξύλινα σπίτια;» 

Ο Νίκος Γιαννής ίδρυσε το 1999 την τοπική δομή 
εθελοντικής πολιτικής προστασίας στον Νέο Βουτζά 


