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ΜΑΤΙ ΠΥΡΙΝΗ
ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ

ΚΙΝΕΤΑΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ

επικεφαλής τον διοικητή τους, κ. Κώστα Ιωάν-
νη. Επιπλέον, αντιλαµβανόµενος την κρισιµό-
τητα της κατάστασης, ο κ. Στεργίου καλεί τον 
κ. Τόσκα και του ζητά επειγόντως αεροπορική 
υποστήριξη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 
Οµως, στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεµοι. Η 
ΕΜΥ έχει προβλέψει τα 9 µποφόρ, αλλά οι ρι-
πές του αέρα φτάνουν ακόµα και τα 11 µπο-
φόρ, µε την ταχύτητα του ανέµου να φτάνει τα 
124 χλµ. και τη φωτιά να ξεφεύγει, καθώς ακό-
µα και οι ρίψεις των Canadair και των ελικοπτέ-
ρων «εξαερώνονται» πριν φτάσουν στον στόχο.

4 Ηταν επαρκής η δύναμη των πυροσβε-
στικών εναέριων μέσων;

Οι επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώµατος είχαν 
να αντιµετωπίσουν ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα: τη 
φωτιά στην Κινέτα, που έκαιγε σπίτια µε έναρξη 
στις 12:35, για την οποία διατέθηκε µεγάλη δύ-
ναµη πυροσβεστικών οχηµάτων από ολόκληρη 
την Αττική. Εκεί αρχικά διατέθηκαν τρία Canadair 
και δύο ελικόπτερα, ενώ αργότερα προστέθηκαν 
άλλα δύο Canadair. Στη φωτιά στο Μάτι διατέ-
θηκαν αρχικά τρία Canadair και ένα ελικόπτερο. 

Μ
ια εφιαλτική «παγίδα θανάτου», τρο-
φοδοτούµενη επί χρόνια από αυθαι-
ρεσίες, κρατική αδιαφορία και τοπι-

κά οικιστικά συµφέροντα, σε συνδυασµό µε 
καταστροφικά επιχειρησιακά κενά, εγκλώβισε 
και οδήγησε στον θάνατο δεκάδες συνανθρώ-
πους µας. Αλλά ακόµη  και όταν η φωτιά «έσπα-
σε» την άµυνα της λεωφόρου Μαραθώνος για 
τους εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής υπήρ-
χε ελπίδα, αρκεί να λειτουργούσε ένα σχέδιο 
εκκένωσης. ∆υστυχώς, όπως ισχύει για ολόκλη-
ρη σχεδόν τη χώρα, δεν υπήρχε κανένα υπη-
ρεσιακό σχέδιο διαφυγής και εκκένωσης. Mό-
νο χάος και η ύστατη έκκληση των λίγων αστυ-
νοµικών: «Φύγετε να σωθείτε...». 

1Είχε προβλεφθεί σε χρόνο προγενέστε-
ρο της πυρκαγιάς το ενδεχόμενο μιας 

τραγωδίας;
«Εδώ θα θρηνήσουµε δεκάδες θύµατα όταν ξε-
σπάσει φωτιά. Αν µάλιστα το φαινόµενο έχει 
ακραία χαρακτηριστικά δυτικού ανέµου, θα 
ζήσουµε µια τραγωδία». Την προφητική αυτή 
πρόβλεψη είχε διατυπώσει πριν από λίγα χρό-
νια επιστρέφοντας από µία ερευνητική του απο-
στολή σε πυρκαγιά της ανατολικής Αττικής, ο 
περιβαλλοντολόγος-µετεωρολόγος κ. Φίλιππος 
Κιρκίτσος. Καταγράφοντας ο ίδιος την πυκνή 
βλάστηση της περιοχής Ζούγκλα και το Κόκκι-
νο Λιµανάκι, ένιωσε δέος διαπιστώνοντας την 
ανυπαρξία οδών διαφυγής και την άναρχη δό-
µηση που επικρατούσε. 

2 Ποια ήταν η ακριβής ώρα της πρώτης 
αναφοράς για πυρκαγιά;

Την ώρα της κρίσης, για ακόµη µία φορά, το 
κράτος, από προστάτης, όπως το θεωρεί ο κά-
θε πολίτης, εξελίχθηκε σε κράτος-δολοφόνο, 
καθώς ολόκληρες δεκαετίες τώρα αρνείται πει-
σµατικά να διδαχθεί από φονικές πυρκαγιές και 
οδυνηρές θεοµηνίες. Η έναρξη της φωτιάς κα-
ταγράφηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυ-
ροσβεστικού Σώµατος στις 16:50 το απόγευ-
µα της περασµένης ∆ευτέρας, ενώ καθοριστι-
κό για τη ζωή δεκάδων πολιτών ήταν το χρο-
νικό όριο των 18:10, όταν η φωτιά πέρασε τη 
λεωφόρο Μαραθώνος.

3 Τι συνέβη και δεν υπήρξε ανάσχεση 
της φωτιάς;

Την πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη αντελή-
φθη ο δήµαρχος Πεντέλης ∆ηµήτρης Στεργί-
ου, του οποίου το σπίτι απέχει µόλις 60 µέτρα 
από το σηµείο έναρξης. Μάλιστα, ο ίδιος συ-
ντόνισε τη δράση των οχηµάτων πυρόσβεσης 
των δήµων Ραφήνας και Πεντέλης πριν φτά-
σουν τα δύο οχήµατα της Πυροσβεστικής µε 
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 12 Γιατί υπήρξε εκκένωση στο Λύρειο 
Ιδρυμα και στις κατασκηνώσεις;

Η απάντηση είναι απλή. Υπήρχε σχέδιο εκκένω-
σης, το οποίο είχε εφαρµοστεί και κατά το πα-
ρελθόν, όταν υπήρχαν ενδείξεις ότι µπορεί να 
κινδυνεύσουν τα παιδιά. Το ίδιο συνέβη και αυ-
τή τη φορά. Με τάξη και χωρίς πανικό, αποµα-
κρύνθηκαν µε λεωφορεία έγκαιρα από τις κα-
τασκηνώσεις του δήµου Αθηναίων στον Αγιο 
Ανδρέα τα 621 παιδιά που φιλοξενούνταν εκεί.

13 Εφαρμόστηκε σχέδιο διάσωσης διά 
θαλάσσης;

Ολες οι µαρτυρίες των διασωθέντων διά θαλάσ-
σης κάνουν λόγο για τετράωρη καθυστέρηση 
στην άφιξη σωστικών µέσων. «Κολυµπούσαµε 
για τέσσερις ώρες στη θάλασσα, δίνοντας θάρ-
ρος σε παιδιά και ηλικιωµένους. Ο δυτικός άνε-
µος µας παρέσυρε στα βαθιά. Γλιτώσαµε από 
την φωτιά και κινδυνεύαµε να πνιγούµε από 
εξάντληση. Ισως πολλοί αγνοούµενοι να χάθη-
καν µε τον τρόπο αυτόν», αναφέρουν όσοι δι-
ασώθηκαν.

14 Επλευσαν εγκαίρως τα πλοία του Πο-
λεμικού Ναυτικού και σε ποια από-

σταση προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους;
Στην περιοχή εστάλησαν το αρµαταγωγό πλοίο 
«Ικαρία» και η φρεγάτα «Ελλη», αλλά οι πυρό-
πληκτοι είχαν ανάγκη από πλεούµενα που θα 
µπορούσαν να προσεγγίσουν σε µικρό βάθος. 
Επιστρατεύτηκαν οι ψαράδες της Ραφήνας, που 
πρόσφεραν «χείρα σωτηρίας», αλλά πέρασαν 
2-3 ώρες πριν η αποµάκρυνση δεκάδων αν-
θρώπων λάβει τα χαρακτηριστικά συντονισµέ-
νης προσπάθειας. Αξιον απορίας είναι πάντως 
το γεγονός πως το Λιµενικό επέτρεψε σε οχηµα-
ταγωγά που µετέφεραν παραθεριστές από τις 
Κυκλάδες και την Εύβοια να τους αποβιβάσουν 

στη Ραφήνα και όχι σε άλλο λιµάνι, όπως το Λαύ-
ριο, επιτείνοντας τη σύγχυση, την ώρα που τα 
ψαροκάικα µετέφεραν διασωθέντες.

15 Η αυθαίρετη δόμηση στην περιοχή 
συνέβαλε στην τραγωδία;

Ολοι οι ειδικοί, µε επικεφαλής τον πρόεδρο του 
ΟΑΣΠ καθηγητή Ε. Λέκκα, µίλησαν για «παγίδα 
θανάτου» στην περιοχή, ενώ ο υπουργός Yποδο-
µών Χρήστος Σπίρτζης χαρακτήρισε «µοιραίες» 
την άναρχη δόµηση και τις πολεοδοµικές παρα-
βάσεις στο Μάτι Αττικής. Ο ίδιος έδωσε εντολή 
στα συνεργεία των µηχανικών που κάνουν τις 
αυτοψίες να ελέγξουν τις άδειες όλων των κτιρί-
ων που βρίσκονται σε απόσταση 100 µέτρων 
από τη θάλασσα, προσθέτοντας πως «έχουµε 
κτίσµατα πολλά από τα οποία είναι πολυτελή, µε 
µάντρες κ.λπ., που είναι µερικώς ή ολικώς αυθαί-
ρετα, εµποδίζοντας την πρόσβαση του κόσµου 
στη θάλασσα τις κρίσιµες ώρες της πυρκαγιάς. 
Πρέπει να διερευνηθεί ποιοι έδωσαν άδεια σε 
αυτά τα κτίρια».

ωπόνους και τον αείµνηστο καθηγητή Οικο-
λογίας Νίκο Μάργαρη, που φώναζε: «Βάλτε 
πλατάνια, φλαµουριές, µουριές και κουτσου-
πιές που ανακόπτουν τις φλόγες». Και σαν να 
µην έφτανε αυτό, ουδείς προνόησε να καθα-
ρίσει τα ξερά χόρτα ή να κόψει ελάχιστα πεύ-
κα µεγαλώνοντας το εύρος της ζώνης, µε τις 
ευθύνες να βαρύνουν την Πυροσβεστική, το 
∆ασαρχείο και τους δηµάρχους. 

9 Η απαγόρευση της κυκλοφορίας έσω-
σε ή έστειλε δεκάδες αυτοκίνητα στην 

κόλαση της φωτιάς;
Η µάστιγα της έλλειψης συντονισµού χτύπησε 
την πιο κρίσιµη στιγµή στη λεωφόρο Μαρα-
θώνος. Η ΕΛ.ΑΣ., προκειµένου να διευκολύνει 
την έλευση των πυροσβεστικών, αλλά και να 
µην κινδυνεύσουν οι οδηγοί, κλείνει τη λεωφό-
ρο. Σωστή απόφαση µε καταστροφικά αποτε-
λέσµατα! Κάτοικοι, παραθεριστές, συγγενείς 
που σπεύδουν σε αγαπηµένα τους πρόσωπα 
επιλέγουν να κατευθυνθούν προς το Μάτι από 
τον ανοιχτό παραλιακό δρόµο της Ραφήνας.

10 Γιατί βρέθηκαν δρόμοι γεμάτοι 
καμένα αυτοκίνητα; 

Οι στενοί οδοί διπλής κατεύθυνσης µποτιλιά-
ρονται αµέσως και πολλαπλασιάζουν το κοµ-
φούζιο και τον πανικό µπροστά στις φλόγες. 
Οι πιο τυχεροί από τους εγκλωβισµένους τρέ-
χουν ο ένας µετά τον άλλον να διαφύγουν στην 
παραλία για να σωθούν.

11 Γιατί δεν λειτούργησε σχέδιο εκκέ-
νωσης, διαφυγής και διάσωσης; 

Γιατί πολύ απλά ουδείς µπήκε στον κόπο να 
ζητήσει, να απαιτήσει, να εκπονήσει και να 
εφαρµόσει ένα τέτοιο σχέδιο. Οχι µόνο στην 
επίµαχη περιοχή, αλλά σχεδόν σε ολόκληρη 
τη χώρα! Επιπλέον, ακόµα και να υπήρχε ένα 
τέτοιο σχέδιο εκκένωσης, για να εφαρµοστεί 
θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί ασκήσεις ετοι-
µότητας και εκπαίδευσης του πληθυσµού, αλ-
λά και αυτό ανάγεται στη σφαίρα της επιστη-
µονικής φαντασίας για τα ελληνικά δεδοµένα 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

5 Πού έπρεπε να δοθεί η μάχη;
Επρεπε να γίνει αεροπορική µάχη στο 

Μοναστήρι, στο αρχικό της στάδιο, πριν λά-
βει κατεύθυνση προς την παραλία. ∆υστυχώς, 
αυτή η µάχη χάθηκε. «Η λεωφόρος Μαραθώ-
νος δεν είναι αντιπυρική ζώνη και αυτό απε-
δείχθη. Αν η φωτιά ξεφύγει προς την παραλία, 
το αποτέλεσµα θα είναι ολέθριο», επεσήµανε 
ο κ. Στεργίου.

6 Υπήρξε συντονισμός ή επικράτησε 
αλαλούμ;

Η απάντηση προκαλεί σοκ! Ασυνεννοησία, τα-
ραχή, καταστροφική γραφειοκρατία και φυσικά 
αλαλούµ. Η Περιφέρεια προσπαθεί να συντονί-
σει και συγκαλεί το Συντονιστικό Οργανο Περι-
φέρειας. Μόνο που αυτό συνεδριάζει γύρω στις 
20:30 όταν ήδη η φωτιά εξοντώνει ανθρώπους 
και καίει σπίτια σε Μάτι, Ν. Βουτζά και Κόκκινο 
Λιµανάκι. «Η Πυροσβεστική, αν και είχε κληθεί, 
δεν ήρθε ποτέ στη σύσκεψη. ∆εν είχαµε καµία 
ενηµέρωση από την πλευρά της. Στείλαµε SMS 

ζητώντας ενηµέρωση, δεν απάντησαν», τόνισε 
στη Realnews η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασί-
ας της Περιφέρειας, Γεωργία Τσούπρα. Η ίδια 
αποκάλυψε πως όταν βρέθηκε στον Ν. Βουτζά, 
«γινόταν χαµός, είχε φτάσει η φωτιά. Είδα -λέει-
τότε τον διοικητή της Π.Υ., κ. Χιόνη, να λέει στον 
δήµαρχο Ραφήνας Πικερµίου, Γιάννη Μπουρ-
νούς: “∆ήµαρχε, φύγετε”. Oµως, ούτε σε εµάς 
είπε κάτι, ούτε έδωσε οδηγίες».

7Τι πραγματικά συνέβη στη λεωφόρο 
Μαραθώνος και γιατί χάθηκε και αυ-

τή η μάχη;
Ο κρατικός µηχανισµός την πλέον κρίσιµη στιγ-
µή απεδείχθη ανίκανος να εκµεταλλευτεί το πλε-
ονέκτηµα που προσέφερε η λεωφόρος Μα-
ραθώνος ως αντιπυρική ζώνη, όπως προέβλε-
παν άλλωστε όλα τα σχέδια, αλλά και η εµπει-
ρία από προηγούµενες πυρκαγιές. Σύµφωνα 
µε πρώην στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµα-
τος, η κατεύθυνση και η ορµή της φωτιάς υπο-
τιµήθηκαν, ενώ πολύ γρήγορα όσα πληρώµα-
τα επιχειρούσαν... έµειναν από νερό, καθώς σε 
όλο το µήκος του συγκεκριµένου µετώπου επί 
της λεωφόρου υπάρχει µόνο ένας κρουνός, κο-
ντά στη διασταύρωση προς Κόκκινο Λιµανάκι. 

8Γιατί «ακυρώθηκε» ο ρόλος της λεωφό-
ρου Μαραθώνος ως αντιπυρικής ζώνης;

Παρά το γεγονός ότι η λεωφόρος Μαραθώνος 
θα έπρεπε να λειτουργεί ως αντιπυρική ζώνη, 
εντούτοις όποιος τη διέτρεχε τα τελευταία έτη 
δεν χρειαζόταν να είναι ειδικός για να διαπιστώ-
σει ότι δεν είχε αυτόν τον ρόλο. ∆ήµαρχοι και 
εργολάβοι, λίγο πριν από τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του 2004, έπραξαν την πρώτη εγκληµα-
τική «βλακεία», φυτεύοντας κουκουναριές στα 
πεζοδρόµια, λίγα µόλις µέτρα από εκεί που κα-
τέληγε το εύφλεκτο δάσος του είδους της χαλε-
πίου πεύκης. Κανείς δεν άκουσε τότε τους γε-

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ από τις φλόγες στο 
Κόκκινο Λιμανάκι δεκάδες άνθρωποι 

βλέπουν τη φωτιά να πλησιάζει χωρίς 
να υπάρχει ξεκάθαρη οδός διαφυγής 

πέραν της ελπίδας ότι κάποιος θα τους 
σώσει από τη θάλασσα


