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ΜΑΤΙ ΠΥΡΙΝΗ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΚΙΝΕΤΑΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ

To σχέδιο 
δράσης που 

έμεινε στο 
συρτάρι

Είχε ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο 
του Μαραθώνα και προβλέπει δράσεις

για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, 
αλλά δεν περιλαμβάνει πλάνο εκκένωσης

n.tsilipounidakis@realnews.gr

Του ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙΔΑΚΗ

Σ
χέδιο δράσης για την αντιμετώπιση φυσι-
κών καταστροφών με ιδιαίτερη έμφαση 
στις πυρκαγιές είχε εγκριθεί τον Φεβρου-

άριο του 2018 από το δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Μαραθώνα, αλλά παρέμεινε ανενεργό 
στα συρτάρια με καταστροφικές -όπως απεδεί-
χθη- συνέπειες. Το πολυσέλιδο κείμενο με τίτ-
λο «Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Μαραθώνα 2018» 
είχε κατατεθεί και ψηφι-
στεί στη συνεδρίαση της 
27ης Φεβρουαρίου 2018 
και προβλέπει δράσεις για 
την αντιμετώπιση ακραίων 
φαινομένων (πυρκαγιές, 
πλημμύρες, καύσωνες, σει-
σμούς, χιονοπτώσεις και 
περιστατικά θαλάσσιας ρύ-
πανσης), αλλά δεν προβλέπει εκκένωση σε περί-
πτωση πυρκαγιάς! Μάλιστα, όπως αποκάλυψε 
στον Real FM 97,8 ο αντιδήμαρχος Πολιτικής 
Προστασίας του Μαραθώνα, Βάιος Θανασιάς, 
πριν από το 2018 ανάλογο σχέδιο δεν υπήρχε, 
γιατί κανείς δεν είχε φροντίσει να το μελετήσει 
και να το συντάξει. Στο σχέδιο δίνεται έμφαση 
τόσο στην πρόληψη όσο, κυρίως, στις δράσεις 

των προσώπων εκείνων που ήταν επιφορτισμένα με την προστα-
σία των κατοίκων, ενώ επίσης προβλέπει τις θέσεις στις οποίες θα 
έπρεπε να βρίσκονται σε περίπτωση κινδύνου. Επιπλέον, περιέ-
χει αναλυτική κατάσταση των οχημάτων που θα αναλάμβαναν 
δράση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ωστόσο, αν και το συγκεκριμένο σχέδιο ακολουθούσε τις κα-
τευθύνσεις του γενικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας, σε κανένα σημείο του δεν γίνεται αναφορά 
στον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν εκκένωση περιοχής που θα 
κινδύνευε. Στο σχέδιο γίνεται καταγραφή πέντε λεωφορείων που 
θα μπορούσαν ανά δρομολόγιο να μεταφέρουν 137 επιβάτες, αλ-

λά και 13 επιβατικών αυτοκινήτων 
(συνολικής μεταφοράς 52 ατόμων), 
καθώς και επτά δικύκλων. Υπήρχαν 
ακόμα 13 φορτηγά και ημιφορτη-
γά, τέσσερα πυροσβεστικά και τέσ-
σερα βυτία πυρόσβεσης.

Τα κενά που οδήγησαν στο να 
βρουν τον θάνατο δεκάδες συνάν-
θρωποί μας θα μπορούσαν να εί-
χαν αποφευχθεί, σύμφωνα με τον 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον 
δήμο, Στέργιο Τσίρκα. «Το Λύρειο 

Ιδρυμα πρόλαβε και εκκενώθηκε. Εμείς γιατί δεν μπορούσαμε να 
μεταφέρουμε τον κόσμο; Ούτε μια άσκηση εκκένωσης δεν έχει 
γίνει σε αυτή την περιοχή όλα αυτά τα χρόνια. Η Πολιτική Προ-
στασία του δήμου δεν σχεδίασε ποτέ τέτοια άσκηση, ενώ υπάρ-
χουν χώροι και πλατείες ώστε να προστατευθεί ο πληθυσμός».

Το σχέδιο, αν και εκπονήθηκε και εγκρίθηκε, ουδέποτε επί της 
ουσίας υλοποιήθηκε. Οπως αποδείχθηκε, κανείς δεν μπήκε στον 
κόπο να εφαρμόσει απλές οδηγίες πρόληψης, όπως το κλάδεμα 

«Ούτε μια άσκηση εκκένωσης 
δεν έχει γίνει όλα αυτά
τα χρόνια», καταγγέλλει 
ο δημοτικός σύμβουλος 
Μαραθώνα, Στ. Τσίρκας

φωΤο: ΣΤελιοΣ μαΤΣαγγοΣ
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ααααΜΑΤΙ ΚΙΝΕΤΑΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣΠΥΡΙΝΗ
ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ

 ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ πολεοδοµικό έγκληµα της 
ανατολικής Αττικής αποκαλύπτεται µετά την πυρ-
καγιά στο Μάτι. Ενα ολόκληρο δάσος δεν µπή-
κε ποτέ στο σχέδιο πόλης αλλά καλύφθηκε από 
εξοχικά και κατοικίες µε την ανοχή των κρατι-
κών υπηρεσιών. Η πρώην γενική επιθεωρήτρια 
Περιβάλλοντος Μαργαρίτα Καραβασίλη µιλά 
στη Realnews και ξεδιπλώνει το χρονικό της αυ-
θαιρεσίας και των πιέσεων που ασκήθηκαν για 
να αποκτήσει η περιοχή τη µέχρι πριν από λί-
γες ηµέρες δόµηση και να γίνει παγίδα θανά-
του για δεκάδες πολίτες. 

«Αν είχα υποχωρήσει στις πιέσεις για να εντά-
ξω κάποια φιλέτα στο σχέδιο, σήµερα θα ήµουν 
µε περιουσία», λέει η κυρία Καραβασίλη, που 
το 1990 ανέλαβε την ευθύνη του πολεοδοµικού 
σχεδιασµού της Νέας Μάκρης. Από αυτόν τον 
σχεδιασµό το Μάτι εξαιρέθηκε, καθώς ήταν γε-
µάτο, όπως εξηγεί, από δασικούς θύλακες. Η εξαίρεσή του είχε προκα-
λέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά και πολιτικές πιέσεις ώστε να µεταφερ-
θούν πολεοδοµικές γραµµές και να προχωρήσει η ένταξή του στο σχέ-
διο πόλης. «Εκείνος ο σχεδιασµός ήταν αναγκαίος, γιατί στην περιοχή 
είχε ξεκινήσει ήδη η ανάπτυξη και έπρεπε να µπουν κανόνες. Επρεπε 
να δηµιουργήσουµε βιώσιµους οικισµούς µε προδιαγραφές. Ο σχεδια-
σµός ολοκληρώθηκε το 1992, αλλά αφήσαµε το Μάτι εκτός, γιατί ήταν 
ένας πλήρης δασικός θύλακας», λέει και περιγράφει τις τροποποιήσεις 
που ακολούθησαν έπειτα από τις πιέσεις «µεγαλοσχηµόνων» που είχαν 
συµφέροντα στη γη, αλλά και ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
«Ακόµη κι αν βάζαµε το Μάτι στο σχέδιο, δεν θα µπορούσε να περά-
σει από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ηταν δασική προστατευόµενη 
έκταση, αλλά, παρ’ όλα αυτά, στο λαδωµένο κράτος που ζούµε µπο-
ρούσαν να χτίζουν χωρίς κανέναν περιορισµό», εξηγεί η κυρία Καρα-
βασίλη, που επισηµαίνει ότι τότε άρχισαν να χτίζονται σπίτια κολλητά 
το ένα στο άλλο, φαινόµενο που οδήγησε σε στενούς δρόµους, αλλά 
και σε µάντρες που κλείνουν κάθε πρόσβαση στον αιγιαλό, µε αποκο-
ρύφωµα το 2006, όταν επανήλθαν οι πιέσεις σε µια περιοχή που εί-
χε ήδη οικοδοµηθεί. Ηταν η περίοδος που ξεκίνησε και η «τακτοποί-
ηση» των αυθαιρέτων για ψηφοθηρικούς λόγους µε «ξεχείλωµα» του 
νόµου και δηµιουργία παραθύρων ώστε να µπορεί ο καθένας να κά-
νει ό,τι θέλει. «Ακόµα και τότε δεν µπήκε στο σχέδιο, δεν υλοποιήθη-
κε ποτέ η πράξη σχεδιασµού, µε αποτέλεσµα να µην έχουν χαραχθεί 
δρόµοι, να µην υπάρχουν αποχέτευση και όλα όσα προβλέπονται για 
να µη γίνει αυτό που έγινε σήµερα».

Η πρώην γενική επιθεωρήτρια χαρακτηρίζει το Μάτι ως µνηµείο «λα-
δώµατος» του κρατικού µηχανισµού, ο οποίος άφησε να δηµιουργη-
θεί ένα πολεοδοµικό τέρας στην περιοχή. «Βλέπω να µιλάει στα ΜΜΕ 
ο άνθρωπος που άνοιξε το πορτάκι για να περάσει ο κόσµος και µέ-
σα από το σπίτι του και να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 26 άνθρω-
ποι, αλλά κανείς δεν βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος και πολλοί άλλοι 
στην περιοχή έκαναν έγκληµα. Εχτισαν µάντρες κλείνοντας την πρό-
σβαση στις παραλίες. ∆εν τους έφτανε το αυθαίρετο, ήθελαν και δι-
κή τους παραλία», λέει. 

Oλοκληρωµένος σχεδιασµός
Για την προσπάθεια να γίνει ολοκληρωµένος σχεδιασµός στο Μάτι µί-
λησε στον Real FM 97,8 o πρώην δήµαρχος Νέας Μάκρης Ιορδάνης 
Λουίζος. Ο προκάτοχος του Ηλία Ψινάκη τόνισε ότι η συχνότητα των 
πυρκαγιών είχε οδηγήσει στην ανάγκη σχεδιασµού για να µπει τάξη 
σε ολόκληρη την περιοχή, «αλλά µου έλεγαν να περιµένω την κατάρ-
τιση των νέων δασικών χαρτών για να µπορεί να γίνει αντιπαραβολή 
µε το σχέδιο. Αυτό έγινε το 2006 και έως σήµερα δεν έχουµε δασικούς 
χάρτες». Απέναντι στην άποψη τόσο της κ. Καραβασίλη και του κ. Λου-
ίζου βρίσκονται οι δηλώσεις του προέδρου της τοπικής κοινότητας Νέ-
ας Μάκρης Αδάµ Μεγαγιάννη, σύµφωνα µε τις οποίες στο Μάτι δεν 
επικρατεί πολεοδοµικό χάος, ενώ υπάρχουν κανονικά περάσµατα που 
επιτρέπουν την πρόσβαση στην παραλία.

ΜΑΝΟΣ ΝΙΦΛΗΣ

«Καταπέλτης» η πρώην γενική επιθεωρήτρια 
Περιβάλλοντος Μαργαρίτα Καραβασίλη 
για τα πολεοδομικά εγκλήματα στο Μάτι

«Αν είχα υποχωρήσει, 
θα είχα µια περιουσία»

Η ΠΡΩΗΝ
γενική επιθε-
ωρήτρια Πε-
ριβάλλοντος 

Μαργαρίτα 
Καραβασίλη

δέντρων και η αποµάκρυνση των εύφλεκτων ξηρών. Η ενηµέ-
ρωση του κοινού, η επιτήρηση των δασών, η ενεργοποίηση των 
οµάδων πυρασφάλειας και η διεύθυνση των επιχειρήσεων έµει-
ναν στα χαρτιά. Αν και το σχέδιο ορίζει ρητά πως «λόγω της στα-
θερής και µακροχρόνιας επανάληψης του φαινοµένου των δα-
σικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιό-
δου, είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθούν συντονισµένες 
δράσεις πρόληψης και ετοιµότητας και έργων που θα συµβάλουν 
στη διαχείριση του κινδύνου των πυρκαγιών», κανένα τέτοιο ου-
σιαστικό µέτρο δεν ελήφθη ώστε η πυρκαγιά να µη βρει ανοχύ-
ρωτο αυτό το κοµµάτι του Μαραθώνα.

 «Εµφύλιος» στις στάχτες
Εντονη διαµάχη ξέσπασε ανάµεσα στον δήµαρχο Ραφήνας - Πι-
κερµίου Βαγγέλη Μπουρνούς και στον δήµαρχο Πεντέλης ∆η-
µήτρη Στεργίου όσον αφορά τη συµµετοχή των οµάδων πυρό-
σβεσης των δύο δήµων στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο αρχι-
κό της στάδιο. «∆εν υπάρχει πουθενά αµέλεια, υπάρχει υποβάθ-
µιση της αρχικής εστίας. Ο κ. Στεργίου δεν ήταν στο σηµείο που 
ξέσπασε η φωτιά. Εκεί ήταν οι δυνάµεις πυρόσβεσης της Ραφή-
νας - Πικερµίου που έκαναν και την κατάσβεση. Το Σώµα Πολιτι-
κής Προστασίας του Στεργίου δεν ήταν εκεί. Εµείς ήµασταν εκεί. 
Είναι εύκολο να κάνεις κριτική αν δεν είσαι εκεί», ανέφερε ο κ. 
Μπουρνούς µιλώντας στον Real FM 97,8.

Με σκληρά λόγια απάντησε ο κ. Στεργίου µέσω της ίδιας συ-
χνότητας: «Είναι ψεύτης ο κ. Μπουρνούς. Εγώ υποδέχθηκα τα πυ-
ροσβεστικά του στη διασταύρωση Πλαστήρα και Καλλιτεχνού-
πολης. Μπορεί να ρωτήσει τα πληρώµατά τους. Εγώ τα εγκατέ-
στησα στη θέση τους. Ο πρώτος που πήγε στη φωτιά ήµουν εγώ, 
καθώς το σπίτι µου ήταν µόλις 50 µέτρ α από την εστία της φω-
τιάς. ∆εν µπορεί να λέει ο Μπουρνούς ψέµατα».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ραφήνας
- Πικερμίου Βαγγέλης 
Μπουρνούς

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Πεντέλης
∆ημήτρης Στεργίου

ΤΟ ΠΟΛΥΣΕΛΙ∆Ο κείμενο με 
τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Πολιτικής Προστασίας του ∆ή-
μου Μαραθώνα 2018» είχε κα-
τατεθεί και ψηφιστεί στη συνε-

δρίαση της 27ης Φεβρουαρί-
ου 2018 και προβλέπει δράσεις 
για την αντιμετώπιση ακραίων 

φαινομένων (πυρκαγιές, πλημ-
μύρες, καύσωνες, σεισμούς, 
χιονοπτώσεις και περιστατι-

κά θαλάσσιας ρύπανσης), αλ-
λά δεν προβλέπει εκκένωση σε 

περίπτωση πυρκαγιάς

RealReal
αποδείξεις


