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Ο εξαφανισµένος κ. Ψινάκης
Eχασε την

πλειοψηφία 
στο δηµοτικό 

συµβούλιο και 
εξόργισε τους 

δηµότες του µε 
το ψέµα ότι κάηκε

το σπίτι του

n.tsilipounidakis@realnews.gr

Του ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙ∆ΑΚΗ

Τ
α χαµόγελα, το χιούµορ µπροστά στις 
τηλεοπτικές κάµερες και οι πολυπληθείς 
οµάδες «οπαδών» και συνεργατών απο-

τελούν πλέον παρελθόν για τον δήµαρχο Μα-
ραθώνα , Ηλία Ψινάκη. Ο «αόρατος δήµαρχος», 
ο «ανεπαρκής», ο «ανίκανος», ο «εξαφανισµέ-
νος» είναι µόνο µερικοί από τους χαρακτηρι-
σµούς που του αποδίδουν δηµότες αλλά και δη-
µοτικοί σύµβουλοι, είτε των αντίπαλων συνδυ-
ασµών είτε του δικού του, καθώς έχει από και-
ρό απολέσει την πλειοψηφία εντός του δηµο-
τικού συµβουλίου. Η ανείπωτη τραγωδία στο 
Μάτι µε τους δεκάδες νεκρούς και η απουσία 
του τις κρίσιµες ώρες της µάχης µε τις φλόγες 
τον έχουν κάνει persona non grata στον ίδιο 
του τον δήµο, σύµφωνα µε αιρετούς του Μα-
ραθώνα. Οι πρώτες δηλώσεις του δηµάρχου 
µία ηµέρα µετά τη φονική πυρκαγιά, όταν επιτέ-
λους εµφανίστηκε, εξόργισαν σχεδόν τους πά-
ντες. «Το σπίτι µου κάηκε, ευτυχώς», είχε δηλώ-
σει και -όπως αποδείχθηκε- δεν ήταν ακριβώς 
έτσι. Το σπίτι του Ηλ. Ψινάκη είχε υποστεί πο-
λύ µικρές ζηµιές και η δηµοτική αντιπολίτευση 
ξεκίνησε τον «πόλεµο» εναντίον του: «Το σπί-
τι του, που δεν κάηκε, είναι ένα από τα πολλά 
ψέµατά του», δηλώνει στη Realnews ο επι-
κεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης, 
Στέργιος Τσίρκας, που σέρνει τον χο-
ρό των αµέτρητων καταγγελιών ενα-
ντίον του Ηλ. Ψινάκη. 

Τον εγκατέλειψαν 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι που 
στάθηκαν στο πλευρό του Ηλ. 
Ψινάκη για να κάνουν τον 
Μαραθώνα ένα νέο «Μονα-
κό», όπως υποσχόταν προ-
εκλογικά, βλέπουν πλέον τα 
αποκαΐδια και τους νεκρούς 
συµπολίτες τους και ζητούν να 
παραιτηθεί εν µέσω πολλών καταγγε-
λιών. «Το αίτηµα για παραίτηση του δηµάρ-
χου δεν είναι για την πυρκαγιά και µόνο», 
επισηµαίνουν πρώην συνεργάτες του και τον 
έχουν αφήσει στο γραφείο του στο δηµαρ-
χείο µόνο µε τον αστυνοµικό του, που εκτε-
λεί και χρέη γραµµατέα. Ενώ ακόµα έψα-
χναν στις στάχτες για ανθρώπους, 25 από 
τους 32 δηµοτικούς συµβούλους -πολλοί 
εκ των οποίων εκλέχθηκαν µε την παρά-
ταξη Ψινάκη- µε ιδιαίτερα σκληρή γλώσ-
σα του επέδωσαν ψήφισµα µε πολύ βαριές 
εκφράσεις και καλούσαν τον δήµαρχο να πα-
ραιτηθεί: «Εναν δήµαρχο ανίκανο, ανεπιθύµη-

το, άκρως επικίνδυνο ακόµη και για τη σωµατική υγεία των πο-
λιτών του δήµου µας, ο οποίος προσβάλλει µε τη συµπεριφο-
ρά του και τις δηµόσιες εµφανίσεις του την ηθική και την αξιο-
πρέπεια κάθε κατοίκου». 

«Πάντα απών»
 «Στις κρισιµότερες στιγµές του δήµου ήταν πάντα 
απών. Λέει ότι ήταν αποκλεισµένος όταν εµείς ήµα-
σταν στη φωτιά. Πέρυσι µε τη φωτιά στον Βαρ-
νάβα ήταν αποκλεισµένος σε ξερονήσι. Τώρα 
ήταν, υποτίθεται, στη λεωφόρο Μαραθώνος 
και δεν µπορούσε να περάσει για να είναι στη 
θέση του», λέει ο επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης Στ. Τσίρκας και αναφέρεται συγκεκριµένα 
σε πράξεις και δράσεις που δεν έγιναν, γε-
γονός που οδήγησε σε απώλειες τόσων αν-
θρώπων αλλά και σε καταστροφές στα πε-
ρισσότερα σπίτια της περιοχής. «Κάθε χρό-

νο παίρνουµε ως δήµος 92.800 ευρώ για την 
Πολιτική Προστασία του δήµου Μαραθώνα. ∆εν 

έχει αξιοποιήσει πάνω σε αυτό το θέµα ούτε ένα ευρώ. 
∆εκάδες φορές παρακάλεσα, τσακώθηκα και απαίτη-
σα να µου γνωστοποιήσουν πού είναι αυτά τα χρή-
µατα ή γιατί δεν αξιοποιήθηκαν. Είναι µεγάλες οι ευ-
θύνες του για την τραγωδία και προσπαθεί να σώσει 
το τοµάρι του µε τις µεγάλες γνωριµίες του. Εδώ έλε-
γε ότι το σπίτι του είχε καεί και δεν έχει πάθει τίποτα. 
Μόνο ο κήπος του κάηκε. Πολλά ψέµατα. Γιατί;».

Ανεπαρκής και αδιάφορος 
Ο παλαίµαχος ποδοσφαιριστής Σπύρος Λιβαθηνός 

ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα 
στον Ηλ. Ψινάκη όταν διεκδίκησαν στις εκλογές τον δή-

µο Μαραθώνα. «Ο θρήνος για την πολύνεκρη 
τραγωδία στο Μάτι επισκιάζει τα πάντα αυτές 
τις ώρες. Νιώθω τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, 
όµως, να επισηµάνω ότι πίσω από την τραγω-
δία υπάρχουν υπεύθυνοι. Ανεξαρτητοποιήθηκα 
από την παράταξη του δηµάρχου Μαραθώνα 
Ηλία Ψινάκη πριν από τρία χρόνια και ήµουν ο 
πρώτος που αποµακρύνθηκε µόλις συνειδητο-
ποίησα την ανεπάρκεια και την αδιαφορία του. 
Προσπάθησα µε κάθε τρόπο, τόσο θεσµικά, 

στο δηµοτικό συµβούλιο, όσο και ως δηµότης 
Μαραθώνα στην κοινωνία, να καταγγείλω την 
ολιγωρία του κ. Ψινάκη σε σηµαντικά ζητήµα-
τα της καθηµερινότητας. Στη συνέχεια και άλ-
λοι συνάδελφοι ακολούθησαν ανεξάρτητη πο-
ρεία, όταν αντιλήφθηκαν πως είχα απόλυτο δί-
κιο γι’ αυτά που στηλίτευα από την αρχή µό-
νος µου. Οσο, δε, για το “περίφηµο” σχέδιο 
πολιτικής προστασίας, που ήρθε πριν από την 
τραγωδία στο δηµοτικό συµβούλιο, δήλωσα 
“παρών” στην ψηφοφορία, γιατί -όπως απο-
δείχθηκε- ήταν σαθρό και δυστυχώς µοιραίο 
για δεκάδες ανθρώπινες ζωές. Είναι η ώρα του 
πένθους και του σεβασµού στη µνήµη των νε-
κρών. Κάποτε θα έρθει και η ώρα της απόδο-
σης ευθυνών».

Είναι επικίνδυνος και κρύβεται 
Ο Αλέξανδρος Σόµογλου ήταν ο πρώτος που 
αποχώρησε από την παράταξη του Ηλ. Ψινά-
κη την πρώτη κιόλας χρονιά. Στη δήλωσή του 
στην «R» κατακεραυνώνει τον δήµαρχο Μα-
ραθώνα. «Επρεπε να ήταν εδώ ο κύριος Ψινά-
κης και δεν ήταν. Θέλω να καταλάβει όλη η Ελ-
λάδα και κυρίως οι υπουργοί της κυβέρνησης 
ότι εδώ υπάρχουν νεκροί. Ανθρωποι που δεν 
τους προστάτευε κανείς». 

Υποτίµηση νοηµοσύνης 
Στις ενέργειες που δεν έγιναν από τον δήµαρχο 
αναφέρεται και ο δηµοτικός σύµβουλος Χρή-
στος Στάµου: «Πού ήταν το συντονιστικό όρ-
γανο του δήµου, όπου αυτός προεδρεύει και 
που έχει συγκροτηθεί µε την υπ. αριθ. 17/18-
1-2018 απόφαση ∆.Σ., έχοντας σκοπό την προ-
στασία των δηµοτών µας από φυσικά φαινόµε-
να; Πότε αυτό συνεδρίασε για τη λήψη µέτρων 
πρόληψης ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου 
και τι µέτρα πήρε για την προστασία ζωών και 
περιουσιών; Ποιος συντόνισε το έργο την ηµέ-
ρα της φονικής πυρκαγιάς από πλευράς δήµου 
και ποια ήταν η ενηµέρωση των πολιτών; Πό-
τε έγινε καθαρισµός των στερεών αποβλήτων, 
παρά τις εκκλήσεις των δηµοτών;». 

Πιάσαµε πάτο 
«Ο δήµος είναι ακυβέρνητος εδώ και πάρα πο-
λύ καιρό, από την αρχή της θητείας του κ. Ψι-
νάκη», περιγράφει στην «R» η αντιπολιτευό-
µενη σύµβουλος Σταυρούλα ∆ρακοπούλου. 
Οι επιπτώσεις αυτής της ακυβερνησίας εντο-
πίζονται σε ένα πλήθος τοµέων της καθηµερι-
νότητας, που ενίοτε µπορούν να αποδειχθούν 
εγκληµατικές».

 «Το σπίτι του, που δεν κάη-
κε, είναι ένα από τα πολλά ψέ-
µατά του», δηλώνει στην «R» 
ο επικεφαλής της µείζονος 
αντιπολίτευσης, Στ. Τσίρκας


