
Η Μαρία Μπελιμπασάκη, ο ∆ημήτρης 
Τσιάμης και ο Κρίστιαν Γκολομέεβ 
είναι πια πρωταγωνιστές στα στάδια και 
στις πισίνες. Τρεις ξεχωριστές ιστορίες 
από τρεις ξεχωριστούς αθλητές

ΜΑΥΡΟΣ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Οπου και να κοιτάξεις στο Μάτι 
αντικρίζεις καμένα σπίτια, 
αυτοκίνητα, αυλές, φράχτες, πεύκα. 
Κάτοικοι της περιοχής μιλούν 
για την επόμενη μέρα
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Ε
να συνταρακτικό στοιχείο που αποδει-
κνύει όχι απλά την έλλειψη συντονι-
σµού, αλλά την απόλυτη σύγχυση που 

επικρατούσε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυ-
ροσβεστικής από τις πρώτες στιγµές της φο-
νικής πυρκαγιάς στο Μάτι, βρίσκεται στα χέ-
ρια των εισαγγελέων που έχουν αναλάβει την 
έρευνα για την τεράστια καταστροφή και τον 
θάνατο 96 ανθρώπων τη µοιραία ∆ευτέρα της 
23ης Ιουλίου.

Ο συντονιστής που πέταξε πάνω από το αρ-
χικό σηµείο της πυρκαγιάς είχε ενηµερώσει το 
Κέντρο Επιχειρήσεων ήδη από τις 17.45 ότι το 
πύρινο µέτωπο πλησιάζει στον Νέο Βουτζά και 
έχει σταθερή καθοδική κατεύθυνση προς τη 
λεωφόρο Μαραθώνος. Παρ’ όλα αυτά, οι επι-
τελείς, άγνωστο ακόµη βάσει ποιων δεδοµέ-
νων, θεωρούσαν ότι η φωτιά θα κινηθεί στον 
εντελώς αντίθετο άξονα, από Καλλιτεχνούπο-
λη προς ∆ιώνη, όπως προκύπτει από συγκεκρι-
µένο έγγραφο. Ο συντονιστής, που είναι ταξί-
αρχος µε τεράστια εµπειρία σε δασικές πυρ-
καγιές και µε πολυετή θητεία στην Ειδική Μο-
νάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών, επέβαινε 
στο διοικητικό µικρό ελικόπτερο της Πυροσβε-
στικής και συντόνιζε τις επίγειες δυνάµεις στο 
µέτωπο της φωτιάς στην Κινέτα. 

Ενηµέρωση
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν στη δι-
άθεση των εισαγγελέων, στις 17.15 στον ταξί-
αρχο δόθηκε εντολή από τον τότε αρχηγό να 
µετακινηθεί προς την περιοχή Νταού Πεντέλης 
για να ελέγξει τα δεδοµένα από αέρος, µετακί-
νηση που έγινε άµεσα. Το ελικόπτερο έφτασε 
πάνω από την περιοχή στις 17.40 όταν οι φλό-
γες είχαν περάσει από το Λύρειο Ιδρυµα και 
πλησίαζαν προς τα πρώτα αποµονωµένα σπί-

Μας έκαναν 
περήφανους

Αγνόησαν την 
προειδοποίηση!

έγγραφο
Oι επιτελείς, 
άγνωστο ακό-
µη βάσει ποιων 
δεδοµένων, 
θεωρούσαν ότι η 
φωτιά θα κινη-
θεί στον εντελώς 
αντίθετο άξονα, 
από Καλλιτεχνού-
πολη προς ∆ιώνη 
όπως αποκαλύ-
πτει έγγραφο της 
Πυροσβεστικής 

Ταξίαρχος της Πυροσβεστικής, που έχει καταθέσει
στην Εισαγγελία, είχε ενηµερώσει το αρχηγείο από τις 17.45 
της 23ης Ιουλίου πως η φωτιά κατευθυνόταν προς το Μάτι
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Του ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ

τια του Νέου Βουτζά. Μέσα σε 5 λεπτά ο ταξίαρχος ενη-
µέρωσε µέσω του ασύρµατου το Κέντρο Επιχειρήσεων 
για την εικόνα που είχε και τους προειδοποίησε ότι το µέ-
τωπο κινείται µε σταθερή κατεύθυνση προς τον οικισµό 
και είναι καθοδικό προς τη λεωφόρο Μαραθώνος. Στο 
Κέντρο Επιχειρήσεων εκείνη την ώρα βρισκόταν ο πρώ-
ην αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο τότε υπαρ-
χηγός και σηµερινός αρχηγός και ο παραιτηθείς γενικός 
γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης. Η 
πτήση του συντονιστικού ελικοπτέρου πάνω από αυτή 
την περιοχή διήρκεσε συνολικά είκοσι πέντε λεπτά, κα-
τά τη διάρκεια των οποίων, σύµφωνα µε τις πληροφο-
ρίες που είναι στη διάθεση της Realnews, οι αναφορές 
και οι εκτιµήσεις του ταξίαρχου για την εξέλιξη της φο-
νικής πυρκαγιάς δεν άλλαξαν. Στις 18.05 ο πιλότος ανα-
γκάστηκε να αναχωρήσει για το αεροδρόµιο της Ελευσί-
νας, αφού πλέον δεν είχε διαθέσιµα καύσιµα.

Το απίστευτο είναι ότι ακριβώς την ίδια ώρα, όπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες, από το fax του Κέντρου Επι-
χειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι απεστάλη 
έγγραφο από το οποίο φαίνεται ότι οι εκεί αρµόδιοι εξα-
κολουθούσαν να έχουν µια εντελώς λανθασµένη εικό-
να για την κατάσταση που επικρατούσε στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Νέου Βουτζά, κάτι που επίσης αποτελεί 
αντικείµενο έρευνας από τους εισαγγελείς. Με το έγγρα-
φο αυτό, που είχε συντάξει ο αστυνοµικός διευθυντής, 

σύνδεσµος της ΕΛ.ΑΣ., και υπέγραφε ταξίαρ-
χος της Πυροσβεστικής, ζητούνταν η αποστο-
λή βαρέων µηχανηµάτων για τη δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών σε διάφορα σηµεία και 
αναφερόταν ότι η κατεύθυνση του µετώπου 
της πυρκαγιάς ήταν από την Καλλιτεχνούπο-
λη προς τη ∆ιώνη!

Η έρευνα
Στο µεταξύ, το µέτωπο συνέχιζε όχι µόνο να 
κατευθύνεται προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, 
αλλά παράλληλα να µεγαλώνει ως προς την 
έκτασή του και την ένταση. Σύµφωνα µε ανα-
φορά αστυνοµικών της Τροχαίας, η φωτιά πέ-
ρασε πάνω από τη λεωφόρο και «χτύπησε» το 
Μάτι στις 18.25. Τότε είχαν όλα τελειώσει… Την 
ίδια ώρα στην Eισαγγελία συνεχίζεται η έρευ-
να για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς. Την Πα-
ρασκευή, ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος, 
εκπροσωπώντας κάτοικο που έχασε το σύζυγο 
και τα δύο της παιδιά από τη φωτιά, κατέθεσε 
µήνυση που στρέφεται εναντίον του υπουρ-
γού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, του πα-
ραιτηθέντος υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη Νίκου Τόσκα και της Περιφερειάρχη Ατ-
τικής, Ρένας ∆ούρου. 
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«Ο παράδεισός μας    χάθηκε»
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Των ΑΛ. ΚΌΝΤΗ & Δ. ΠΑΝΑΝΌΎ

Σ
την οδό Πάρου στο Μάτι, εκεί όπου 24 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους περικυ-
κλωμένοι από τις φλόγες, ο χρόνος δείχνει 

να έχει σταματήσει. Ολα είναι στη θέση τους, 
έτσι όπως τα άφησε στο πέρασμά της η πύρινη 
λαίλαπα, να υπενθυμίζουν την ανείπωτη τραγω-
δία. Οπου και να κοιτάξεις καμένα σπίτια, αυ-
τοκίνητα, αυλές, φράχτες, πεύκα… Μια απέρα-
ντη μαυρίλα που διακόπτει το γαλάζιο του ου-
ρανού και το μπλε της θάλασσας. Η μυρωδιά 
του καμένου προκαλεί δυσφορία. Την απόλυ-
τη ησυχία διακόπτουν πού και πού τα κελαη-
δίσματα των πουλιών και το μακρινό θρόισμα 
των κυμάτων που σκάνε στο Κόκκινο Λιμανά-
κι. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, βουβοί κάποιοι 
ιδιοκτήτες κάθονται ανάμεσα στα αποκαΐδια. 
Περιμένουν παραμονή της Παναγίας τον ιδιώ-
τη ηλεκτρολόγο, που έχει αναλάβει το έργο της 
επανασύνδεσης του ρεύματος στην περιοχή, 
να κάνει την εμφάνισή του… Δείχνουν σαν να 
περιμένουν -μάταια- ένα θαύμα. 

Στη γωνία του δρόμου με τη λεωφόρο Δημο-
κρατίας, η οποία και από τις δυο πλευρές οδη-
γεί σε αδιέξοδο, από τη μία πάνω στο παρα-
θεριστικό θέρετρο των εργαζομένων του ΕΟΦ 
και από την άλλη στη μάντρα της πολυκατοι-
κίας που κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από το 
Κόκκινο Λιμανάκι, βρίσκεται το διώροφο εξο-
χικό του κυρίου Αριστείδη Κατσαρού. Στο ση-
μείο αυτό εγκλωβίστηκαν δεκάδες αυτοκίνητα. 
Κάποιοι κάηκαν στην προσπάθειά τους να φτά-
σουν στη θάλασσα, καθώς στο μοναδικό μονο-
πάτι που οδηγούσε στην παραλία τα δέντρα, 
αριστερά και δεξιά, είχαν παραδοθεί στις φλό-
γες. Κάποιοι άλλοι, πιο τυχεροί, κατάφεραν να 
σωθούν κατεβαίνοντας στη θάλασσα. 

Ελιωσαν τα πάντα
Ο κύριος Αριστείδης κάνει τον σταυρό του ευ-
χαριστώντας τον Θεό που τον προστάτευσε 
εκείνη την ημέρα. Για καλή του τύχη, κάποιες 
δουλειές κράτησαν τον ίδιο και την οικογένειά 
του στην Αθήνα. Ο πάνω όροφος του σπιτιού 
του δεν κάηκε ακριβώς. Στην πραγματικότητα, 
μοιάζει να έχει λιώσει. «Τα αλουμίνια, τα διπλά 
τζάμια, τα βρήκαμε όλα λιωμένα. Εδώ είχα ένα 
μαρμάρινο τραπεζάκι. Ακόμα και το μάρμαρο 
έγινε σκόνη από την υψηλή θερμοκρασία. Ευ-
τυχώς, το ισόγειο σώθηκε», μας λέει. Το σπί-
τι του, κληρονομιά από τον πεθερό του, έχει 

Μην το ψάχνετε. 
Ολα στην περιοχή 
αυθαίρετα είναι. 
Νομίζω πως πρέπει 
να σκεφτούμε τι 
ζημιά προκαλεί κάθε 
αυθαιρεσία  

λέει ο κύριος Αριστείδης

Μας είπαν να μη 
βγαίνουμε από το 
σπίτι και να φοράμε 
διαρκώς μάσκες. Ο 
αέρας είναι τοξικός. 
Πώς θα ζήσουμε;  

αναρωτιέται η κυρία 
Μαρία

ρεύμα από το 1957. «Μην το ψάχνετε. Ολα στην περιοχή αυθαίρετα εί-
ναι. Νομίζω πως πρέπει να σκεφτούμε τι ζημιά προκαλεί κάθε αυθαιρε-
σία. Κοίτα απέναντι ακριβώς προς την παραλία, τι βλέπεις; Μόνο πολυ-
κατοικίες, που πήραν όλες τους άδεια επί χούντας». Η διώροφη κατοι-
κία ελέγχθηκε από μηχανικούς και σημάνθηκε με κόκκινο χρώμα. «Αυτό 
σημαίνει ότι είναι μη κατοικήσιμο. Εμείς θέλουμε να το ξαναφτιάξουμε 
και αυτό θα κάνουμε», αναφέρει ο συνταξιούχος ορθοπεδικός, που εί-
δε τον πάνω όροφο του σπιτιού του να γίνεται στάχτη. 

Ο χρόνος μοιάζει να έχει 
σταματήσει μετά την ανείπωτη 
τραγωδία στο Μάτι. Στο μπλε της 
θάλασσας και στο γαλάζιο του 
ουρανού έχει προστεθεί το μαύρο, 
που καλύπτει τα πάντα…
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«Ο παράδεισός μας    χάθηκε»
Ο γιος του, Νίκος, δεν μπορεί ακόμη να συ-

νειδητοποιήσει το κακό που τους βρήκε. Την 
ημέρα της πυρκαγιάς προσπαθούσε με κάθε 
τρόπο να προσεγγίσει το σημείο. «Εκαναν άσκη-
ση στην ανατολική Αττική για πυρασφάλεια και 
τα έβρισκαν όλα τέλεια. Εδώ υπάρχουν ευθύ-
νες. Αφησαν τους ανθρώπους να καούν χωρίς 
να τους προειδοποιήσουν. Δεν υπήρχε κανέ-

να σχέδιο αντιμετώπισης», λέει φανερά απο-
γοητευμένος, την ώρα που μας δείχνει το πά-
νω μέρος του σπιτιού. 

Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. «Τα 13 
πεύκα πέριξ του οικοπέδου ήταν ο θάνατός 
μας. Κόβαμε κάποια κλαδιά, αλλά δεν μας άφη-
νε το δασαρχείο να κάνουμε κάτι παραπάνω. 
Δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε εδώ. Ο πα-

Ο,τι σπάει πρέπει 
να το φτιάχνουμε. 
Ελπίζω σε λίγο καιρό 
να μπορέσει ξανά η 
περιοχή να αποκτήσει 
την ομορφιά της   

ονειρεύεται ο Πάολο

Ευτυχώς το 
σπίτι μας δεν έχει 
επηρεαστεί πολύ. 
Χάθηκαν όμως τόσοι 
άνθρωποι…  

λέει η κυρία Μαίρη

συνεχίζει: «Πήγαμε στο κέντρο υγείας. Μας 
εξέτασαν. Μας είπαν να μη βγαίνουμε από το 
σπίτι και να φοράμε διαρκώς μάσκες. Ο αέρας 
είναι τοξικός. Πώς θα ζήσουμε;».

«Για μπάνιο με τη μάσκα»
Η κυρία Μαίρη Μπακούρη ζει μόνιμα στο 
Μπρίστολ της Αγγλίας. Η 23η Ιουλίου ήταν 
η μέρα που είχε κλείσει εισιτήριο για να έλθει 
στην Ελλάδα και να περάσει τις διακοπές της, 
μαζί με τον 15χρονο γιο της, Τρέβορ, στο σπί-
τι των γονιών της, στο Μάτι. «Από το αεροδρό-
μιο, φτάσαμε στο σπίτι στις 4:30 το απόγευμα. 
Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, ψάχναμε τρόπο να 
φύγουμε. Ευτυχώς, το σπίτι μας δεν έχει επηρε-
αστεί πολύ. Χάθηκαν όμως τόσοι άνθρωποι…», 
λέει και μετά βίας συγκρατεί τα δάκρυά της. «Η 
κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Προσπαθούμε 
να συμπαρασταθούμε στους γονείς μου και γι’ 
αυτό παρέμεινα στο Μάτι και δεν γύρισα πίσω 
στην Αγγλία. Θα συνεχίσουμε τις διακοπές μας, 
πηγαίνοντας για μπάνιο με μάσκα». 

Πριν από λίγους μήνες, ο Πάολο, καταγόμε-
νος από μια μικρή πόλη της βόρειας Ιταλίας, 
βγήκε στη σύνταξη. «Είχα επισκεφθεί την περι-
οχή παλαιότερα και μου άρεσε, γι’ αυτό νοίκια-
σα αυτό το μικρό σπίτι στο Μάτι. Δεν περίμενα 
ποτέ ότι θα γίνει αυτό που έγινε», δηλώνει στη 
Realnews. «Είμαι για περισσότερες από τρεις 
εβδομάδες χωρίς ρεύμα. Συνεχίζω να ζω εδώ, 
όπως μπορώ. Και τώρα που πέρασε το πρώ-
το σοκ, αποφάσισα να μείνω για αρκετό καιρό 
ακόμα, όπως είχα σχεδιάσει από την αρχή», λέ-
ει και χαμογελά πικρά. «O,τι σπάει πρέπει να το 
φτιάχνουμε. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός εδώ, 
όλοι θέλουν να βοηθήσουν όπως μπορούν. Ελ-
πίζω σε λίγο καιρό να μπορέσει ξανά η περιο-
χή να αποκτήσει την ομορφιά της».

ράδεισος χάθηκε. Σήμερα δεν υπάρχει τίπο-
τα», λέει ο κ. Αριστείδης. 

«Τίποτα όρθιο»
Ο ιδιώτης ηλεκτρολόγος, ακαταπόνητος, συνε-
χίζει μέρα μεσημέρι να περνά τα καλώδια για 
να αποκτήσουν και πάλι τα σπίτια ηλεκτρικό 
ρεύμα. Μας δείχνει τα καλώδια και τους στύ-
λους της ΔΕΗ που έλιωσαν. «Δεν έχει μείνει τί-
ποτα όρθιο», λέει και ομολογεί ότι αρχικά ήρ-
θε στην περιοχή για να εξασφαλίσει επιπλέον 
εισόδημα, αλλά αυτό που αντίκρισε τον έκα-

νε να ντρέπεται γι’ αυ-
τό. «Ερχομαι νωρίς το 
πρωί και φεύγω αργά 
το βράδυ. Παρά την 
κούραση και τη ζέστη, 
δεν μπορώ να εγκατα-
λείψω τους ανθρώπους 
αυτούς», λέει. 

Τα ραντεβού με τους 
ιδιοκτήτες για την επα-
νασύνδεση του ρεύμα-
τος κλείνονται έξω στον 
δρόμο. Κάτω από τον 
καυτό ήλιο. Απελπισμέ-
νοι κάτοικοι κυνηγούν 
κυριολεκτικά τον ηλε-

κτρολόγο για να έρθει στο σπίτι τους. Υπογρά-
φουν τα σχετικά έγγραφα στο καπό του αυτο-
κινήτου. Οι υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, που έχουν 
στήσει πρόχειρα γραφεία μέσα σε δυο κοντέι-
νερ σε κάποια σημείο της λεωφόρου Δημοκρα-
τίας, βιάζονται να φύγουν για να γιορτάσουν 
τον Δεκαπενταύγουστο. Η κυρία Μαρία, φο-
ρώντας μόνιμα μάσκα στο πρόσωπό της, τους 
εξηγεί ξανά και ξανά ότι ο ηλεκτρολόγος που 
την κάλεσε της είπε να έρθει στα γραφεία μέ-
χρι τις 5 το απόγευμα. «Η ώρα είναι 3:30… Κλεί-
νουμε. Δεν αντέχουμε άλλο», της λένε και εκεί-
νη και πολλοί άλλοι μένουν με την απορία, μη 
γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουν. Η ίδια παρα-
μένει ήρεμη και ευγενική απέναντί τους. Ισως, 
μετά τα όσα συνέβησαν, να έχει φιλοσοφήσει 
τη ζωή. Ισως πάλι να έχει αποδεχτεί ότι αυτή εί-
ναι η δημόσια διοίκηση σε αυτή τη χώρα. Για 
καλή της τύχη, ο ιδιώτης ηλεκτρολόγος εμφα-
νίζεται στη λεωφόρο Δημοκρατίας. 

«Γλίτωσα από του Xάρου τα δόντια», λέει η 
κυρία Μαρία, ανακουφισμένη πλέον που σύ-
ντομα θα έχει ρεύμα στο σπίτι της, όπου δια-
μένει με την ηλικιωμένη μητέρα της. «Με πε-
ρικύκλωσε η φωτιά και δεν ήξερα τι να κάνω. 
Βγήκα στον δρόμο. Το αυτοκίνητό μου είχε κα-
εί. Αρχισα να ουρλιάζω. Για καλή μου τύχη εί-
δα ένα πυροσβεστικό και οι πυροσβέστες φώ-
ναζαν να φύγω προς μια συγκεκριμένη κατεύ-
θυνση. Δεν πρόλαβα και μπροστά μου έπεσε 
ένα καμένο δέντρο. Σώθηκα γιατί ανέβηκα πά-
νω στο πυροσβεστικό», λέει βουρκωμένη και 

Αφησαν τους 
ανθρώπους να 
καούν χωρίς να τους 
προειδοποιήσουν. Δεν 
υπήρχε κανένα σχέδιο 
αντιμετώπισης»  

καταγγέλλει ο Νίκος 


