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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Τ
ην προστασία της σωµατικής του ακεραι-
ότητας από τα αρµόδια όργανα της πο-
λιτείας ζητούσε ο επιπυραγός ∆ηµήτρης 

Λιότσιος, ήδη από τον περασµένο Σεπτέµβριο. 
Στην αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγε-

λία Πρωτοδικών Αθηνών στις 16 Σεπτεµβρίου 
του 2019, ο αξιωµατικός της Πυροσβεστικής 
περιγράφει το «περίεργο» πρόβληµα που πα-
ρουσιάστηκε στη µηχανή του στις 3 Σεπτεµ-
βρίου του 2019, το οποίο θα µπορούσε να τον 
στείλει στον «άλλο κόσµο». Κάποιο ανθρώπι-
νο χέρι, όπως κατέληξε και η αντιπροσωπεία, 
είχε «πειράξει» το παξιµάδι ασφαλείας του πί-
σω άξονα, µε συνέπεια -κι ενώ ήταν εν κινή-
σει- να φύγει η αλυσίδα. Ευτυχώς, όπως λέει 
ο ίδιος στην αναφορά του, τη στιγµή που έγι-
νε αυτό κινούνταν µε πολύ µικρή ταχύτητα. Η 
δολιοφθορά σηµειώθηκε 15 ηµέρες πριν από 
την επίµαχη συνοµιλία του µε τον τέως αρχη-
γό του Πυροσβεστικού Σώµατος Βασίλη Ματ-
θαιόπουλο, ο οποίος τον πίεζε να «µαγειρέψει» 
την πραγµατογνωµοσύνη του για την τραγω-
δία στο Μάτι µε τους 102 νεκρούς, ώστε να µην 
αποδίδονται ευθύνες σε πολιτικούς και υπηρε-
σιακούς παράγοντες.

Η αναφορά 
Οπως περιγράφει στην αναφορά του ο ∆. Λιό-
τσιος: «Την 3η/3/2019, ηµέρα Κυριακή, κατά 
τις πρωινές προς µεσηµβρινές ώρες, ξεκίνησα 
από την οικία µου στη Νέα Φιλαδέλφεια µε την 
ιδιωτική µου µοτοσικλέτα για να µεταβώ αρχι-

Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειονότητα των σπιτιών στο Μάτι πλή-
ρωνε ΕΝΦΙΑ και κάθε λογής νόμιμα πάγια. Το κράτος, 
από την άλλη, ουδέποτε βελτίωσε δρόμους και συνθή-
κες διαβίωσης. Τα αδιέξοδα δρομάκια και οι στενωποί 
ήταν και είναι πάντα εκεί. Υπήρχε, δε, επί χρόνια έτοιμο 
σχέδιο για την περιοχή, το οποίο έφτανε μέχρι την Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης και δεν δημοσιευόταν. Αυτή 
ήταν η περιρρέουσα γνώση και η ζωή των κατοίκων. 

Και ξαφνικά, η περιοχή μετετράπη στις 23/7/2018 σε 
Σόδομα και Γόμορρα. Κάηκαν όλα. Ανθρωποι, περιουσί-

ες, όνειρα και ηθικές. Ακούστηκαν όλα. «Γαϊδούρια άν-
θρωποι που χτίσατε στα ρέματα», «δολοφόνοι κρατικοί 
φορείς, που μας παρατήσατε μόνους και προσπαθήσα-
τε να τα κουκουλώσετε κιόλας», «τιμωρέ Θεέ, που μας 
έστειλες τέτοια θεομηνία». 

Και δεν έφταναν όλα αυτά. Μεταξύ ευρωεκλογών και 
βουλευτικών εκλογών το 2019 (ενώ φαινόταν ότι η κυ-
βέρνηση θα άλλαζε) βγήκε μέχρι και ένας φωτογραφι-
κός νόμος π.χ. για την περιοχή Παππά/Λυκόρεμα, που 
προέβλεπε διαπλάτυνση κοίτης ρέματος από τα 20 στα 
40 μέτρα, διαλύοντας ακόμα περισσότερο αθώες περι-
ουσίες και ζωές, έτσι, χωρίς ένταξη του όλου πράγματος 
σε ένα συνολικότερο σχέδιο.

Δύο χρόνια, μετά οι πολιτικοί άρχοντες και δρώντες 
είναι ακόμα εδώ, οι άνθρωποι που κάηκαν είναι στο χώ-
μα και οι περιουσίες στον «γάμο του Καραγκιόζη».

To Μάτι του Θεού, 
της δικαιοσύνης 
και του κράτους

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟY*

η άποψη

*∆ιευθύνοντος 
συµβούλου 
της MRB Hellas

κά στη Λέσχη Αξιωµατικών στη ΓΑ∆Α (λεωφ. 
Αλεξάνδρας) για φαγητό και εν συνεχεία για 
βόλτα µε τη µοτοσικλέτα µου. Οπως και έκανα 
µετά την αποµάκρυνσή µου από τη ΓΑ∆Α, µε-
τέβηκα στο κέντρο της Αθήνας κάνοντας βόλ-
τα και πίνοντας καφέ µέχρι τις απογευµατινές 
έως τις βραδινές ώρες, ώσπου αποφάσισα να 
γυρίσω στην οικία µου.

Εν συνεχεία και αφού ξεκίνησα µε κατεύθυν-
ση προς αυτή, ακολουθώντας το δροµολόγιο 
Ιερά Οδός - λεωφόρος Κηφισού, ρεύµα προς 
Λαµία, µε φυσιολογική ταχύτητα, στην έξοδο 
από τη λεωφόρο Κηφισού, στη γέφυρα της 
Αύρας µε πορεία προς Ν. Φιλαδέλφεια, µετά 
τα φανάρια της λεωφόρου ∆εκελείας, µε κα-
τεύθυνση προς την οικία µου, 200 µέτρα πριν 
από αυτή, ένιωσα ξαφνικά να χάνω τον έλεγ-
χο της µοτοσικλέτας µου και να ακινητοποιεί-
ται. Πανικοβληµένος εκείνη τη στιγµή, συνει-
δητοποίησα ότι είχε φύγει από την αρχική της 
θέση η αλυσίδα κίνησης. Ευτυχώς, η ταχύτη-
τα που κινούµουν στο συγκεκριµένο σηµείο 
του δρόµου ήταν πολύ χαµηλή, έως µηδενι-
κή, κάτι το οποίο συνετέλεσε καθοριστικά για 
την ίδια µου τη ζωή, διότι, εάν συνέβαινε τρία 
λεπτά νωρίτερα, όπου κινούµουν στην Εθνική 

Κατόπιν και κατά τη διαδικασία επανατοπο-
θέτησης της αλυσίδας, διαπιστώθηκε επίσης 
από τους ιδίους ότι είχε χαλαρώσει-ξεσφίξει το 
κεντρικό παξιµάδι σύσφιξης του πίσω άξονα, 
γεγονός που προκάλεσε την εξαγωγή της αλυ-
σίδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην επι-
συναπτόµενη τεχνική έκθεση του συνεργείου.

Επανατοποθετήθηκε η αλυσίδα εντέλει και 
διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν υπήρχε κάποια 
βλάβη ή αστοχία υλικού που θα µπορούσε να 
δικαιολογεί τη χαλάρωση, σύµφωνα πάντα 
και µε την τεχνική έκθεση του επίσηµου συ-
νεργείου της H… 

Επειτα από την επανατοποθέτηση της αλυσί-
δας κίνησης και χωρίς να έχει αλλαχθεί ή τοπο-
θετηθεί κάποιο νέο ανταλλακτικό, µου συστή-
θηκε από την αντιπροσωπεία να επισκέπτοµαι 
το συνεργείο προς έλεγχο τόσο της αλυσίδας 
όσο και του πίσω άξονα κάθε 500 χλµ. µέχρι 
την επόµενη τακτική συντήρηση, για τη διαβε-
βαίωση ότι δεν υπάρχει κάποια αστοχία υλικού 
που να σχετίζεται µε το προαναφερθέν γεγονός.

Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των υπεύ-
θυνων µηχανικών της αντιπροσωπείας και 
πριν προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια µέχρι 
τη διαβεβαίωση για το τι συνέβη τελικά, κατά 
τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν έως 
και την τακτική συντήρηση, η οποία έγινε την 
5η/9/2019, δεν παρατηρήθηκε κανένα πρό-
βληµα στη λειτουργία, τόσο στην αλυσίδα κί-
νησης όσο και στη σύσφιξη του πίσω άξονα.

Συµπερασµατικά, µετά από όλη αυτή τη δο-
κιµαστική περίοδο και σύµφωνα µε την τεχνική 
έκθεση των µηχανικών του επίσηµου αντιπρο-
σώπου, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η χα-
λάρωση του πίσω άξονα οφείλεται σε ανθρώ-
πινο παράγοντα, καθώς το συγκεκριµένο πα-
ξιµάδι διαθέτει τεχνολογία ασφαλείας. Οπως 

Φοβόταν για 
τη ζωή του!
Αστυνοµική προστασία 
από τον Σεπτέµβριο 
του 2019 ζητούσε 
ο πραγµατογνώµονας 
της Πυροσβεστικής 
για το Μάτι

Οδό, είναι βέβαιο ότι σήµερα δεν θα ήµουν σε 
θέση να αποτυπώσω τα γραφόµενα.

Αµέσως µετά την ακινητοποίηση της µοτο-
σικλέτας, τηλεφώνησα στον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο της H… στη Ν. Μάκρη, ο οποίος 
διαθέτει και εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, από 
όπου έγινε η αγορά της µοτοσικλέτας.

Αµεσα ανταποκρίθηκε ο αντιπρόσωπος της 
επιχείρησης στο κάλεσµά µου, του εξήγησα τα-
ραγµένος τι συνέβη ακριβώς και απάντησε να 
µεταφέρω τη µηχανή στο συνεργείο, διότι κά-
τι τέτοιο είναι απίθανο έως αδύνατο να συµβεί 
υπό φυσιολογικές συνθήκες… Κατά τον επιτό-
πιο έλεγχο από τους υπεύθυνους µηχανικούς 
της αντιπροσωπείας και αφού παρελήφθη από 
αυτούς, διαπιστώθηκε ότι είχε εξαχθεί από την 
αρχική της θέση η αλυσίδα κίνησης.

Ο ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ  
∆ημήτρης Λιότσιος


