Λαμπίρη
για
φωτιές:
Oι
ανατριχιαστικές
περιγραφές
και οι ευθύνες του Ψινάκη !
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το μέγεθος της
τραγωδία που έλαβε χώρα στην ανατολική Αττική!
Πολλοί συνάνθρωποι μας έχασαν την ζωή τους και οι στιγμές
μόνο εφιαλτικές για κάποιον που έζησε από κοντά την πύρινη
λαίλαπα που κατέστρεφε τα πάντα στο πέρασμα της!
Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να βρεις τις
κατάλληλες λέξεις, είναι καλύτερο να δώσουμε τον λόγο στη
Χριστίνα Λαμπίρη και τον σύζυγό της Θανάση Αδαμόπουλο, που
μας ξεναγούν στο σπίτι τους και τη γύρω περιοχή με έναν
διαφορετικό τρόπο και μας περιγράφουν πώς έζησαν την
τραγωδία από πρώτο χέρι.
“Με έδιωξε ο Θανάσης, έβαλα τον σκύλο στο αμάξι και έμεινα
δέκα λεπτά σταματημένη ακριβώς στο διπλανό σπίτι.”- η
δημοσιογράφος εξηγεί ότι δεν ήξερε αν έπρεπε να μείνει ή να
φύγει. Ο σύζυγός της, Θανάσης Αδαμόπουλος, της είπε: “Όπως
είσαι, μπες στο αντίθετο ρεύμα και φύγε”
Όσο για αυτά τα δέκα λεπτά;
“Έπαιρνα και ξαναέπαιρνα τηλέφωνο τον Θανάση και του έλεγα
“πες μου τι να κάνω, να αφήσω το αυτοκίνητο και να γυρίσω
πίσω;” Μπήκα στο αντίθετο ρεύμα, έφτασα μέχρι τον κεντρικό
και έφυγα από στενά. Σκέφτομαι πως όση ώρα ήμουν εδώ πίσω
μου στην Αργυρά Ακτή καιγόταν κόσμος, έβλεπα την άκρη της
φλόγας πάνω στα πεύκα από τον καθρέφτη. Η φωτιά ήταν
ασύλληπτου μεγέθους και έτρεχε με τρελή ταχύτητα. Εκεί που
έβλεπες καπνό, σε πέντε λεπτά σου έκαιγε το σπίτι”, είπε
μεταξύ των άλλων η Χριστίνα Λαμπίρη!

Το youweekly.gr βρέθηκε δίπλα στην Χριστίνα Λαμπίρη και τον
σύζυγο της Θανάση Αδαμόπουλο στον τόπο της τραγωδίας στη
Ραφήνα.
Το ζευγάρι έζησε τη φονική πυρκαγιά από πρώτο χέρι…Μια ματιά
από το μπαλκόνι του σπιτιού της Χριστίνας είναι αρκετή για
να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος της καταστροφής.
“Ήταν σοκ, απέραντη στενοχώρια. Βέβαια μπροστά στις ζωές που
έχουν χαθεί, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, γιατί όλα
αυτά είναι αναστρέψιμα. Μπορεί να μην είναι φέτος, μπορεί να
είναι μετά από 2-3 χρόνια, μπορεί να αποφασίσουν τα παιδιά
να το φτιάξουν ξανά κι εμείς να το εγκαταλείψουμε. Δεν ξέρω
τι θα συμβεί, αλλά το θέμα είναι η ψυχολογία. Υπάρχει ένα
απέραντο κενό, ένα απέραντο άδειασμα που δεν μπορώ να στο
εξηγήσω” λέει αποκλειστικά στο Youweekly.gr η δημοσιογράφος.
Θανάσης
τους να
κράτους
ευθύνες

Αδαμόπουλος και Χριστίνα Λαμπίρη που είδαν το σπίτι
γίνεται στάχτη, μιλούν όμως και για τις ευθύνες του
και συγκεκριμένα του Ηλία Ψινάκη… “Φυσικά και έχει
ο Ηλίας Ψινάκης… Όταν θέλω να είμαι δήμαρχος σε μια

περιοχή πρέπει να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Χάθηκαν
ανθρώπινες ζωές και μικρά παιδιά… Έλεος!” μας λένε
αγανακτισμένοι…
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