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σταση χωρίς να έχουν γίνει επεμβάσεις που 
θα μπορούσαν να είχαν παίξει ρόλο στην 
τραγωδία. Το επιτελείο του κ. Μαδιά διαπί-
στωσε πως όλες οι καλωδιώσεις που συνδέ-
ονταν με τον εγκέφαλο της Porsche είχαν κα-
ταστραφεί και κατά τη διάρκεια του πρώτου 
ελέγχου δεν κατέστη δυνατόν να αντληθούν 
πληροφορίες.

Το σύστημα anti-spin
Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συγγενικών 
προσώπων του, ο άτυχος τράπερ Mad Clip 
είχε τη συνήθεια να απενεργοποιεί το σύστη-
μα anti-spin του αυτοκινήτου του.

Το σύστημα αυτό ελέγχει την ολίσθηση 
του αυτοκινήτου και επεμβαίνει διορθωτικά 
σε όλους τους τροχούς, ανεξάρτητα εάν εί-
ναι οπισθοκίνητο, για να περιορίσει την ολί-
σθηση και να αποτρέψει την εκτροπή του 
αυτοκινήτου. Δεδομένου ότι η Porsche του 
34χρονου τράπερ είναι ένα αυτοκίνητο πι-
σωκίνητο, το anti-spin μπορεί να σώσει ζωές, 
αναφέρουν ειδικοί. Και αυτό διότι το συγκε-
κριμένο αυτοκίνητο σπινάρει πιο εύκολα σε 
σχέση με άλλα. Η απενεργοποίηση του anti-
spin έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο εύκο-
λο να «διπλώσει» το όχημα και να εκτραπεί 
της πορείας του…

Να σημειωθεί πως το βίντεο που προβλή-
θηκε στα τηλεοπτικά κανάλια, όπου η Porsche 
του 34χρονου Mad Clip εμφανίζεται να ανα-
πτύσσει ταχύτητα μαζί με ένα Audi R8, εκτι-
μάται ότι γυρίστηκε στο ύψος της λίμνης Βου-
λιαγμένης και περίπου ένα λεπτό πριν από το 
δυστύχημα με θύμα τον δημοφιλή τράπερ.

σε ξαφνικό υπερδιορθωτικό ελιγμό προς 
τα αριστερά χάνοντας εντελώς τον έλεγχο 
του οχήματός του, με τα επερχόμενα απο-
τελέσματα».

Ελαστικά σε βρεγμένο 
οδόστρωμα…
Κομβικό σημείο της όλης έρευνας του πραγ-
ματογνώμονα κ. Μαδιά αποτέλεσε το ερώ-
τημα αν υπήρχαν νερά στο οδόστρωμα και 
πόσο η ύπαρξή τους επηρέασε την απόδο-
ση των ελαστικών της Porsche. «Κατά τον 
έλεγχο των ελαστικών του αυτοκινήτου δια-
πιστώθηκε ότι ήταν σε καλή κατάσταση και 
με υπόλοιπο χρόνο ζωής. Ο τύπος των ελα-
στικών ήταν semi slick, που είναι ένα ελα-
στικό πίστας βελτιστοποιημένο για χρήση 
σε στεγνή πίστα και η τελευταία έκδοσή του 
για κορυφαίες επιδόσεις σε στεγνές πίστες 
αγώνων. Σε βρεγμένες πίστες ή δρόμους 
τα ελαστικά semi slick, και ειδικά όταν είναι 
φθαρμένα, μπορούν να επηρεαστούν πά-
ρα πολύ από φαινόμενα υδρολίσθησης», 
σημειώνει στο πόρισμά του ο κ. Μαδιάς.

Την επίμαχη νύχτα, όπως διαπιστώθη-
κε από την έρευνα και ανέφεραν αυτόπτες 
μάρτυρες, σε τρία σημεία λίγα μέτρα από 
το σημείο του δυστυχήματος υπήρχαν νε-
ρά στο οδόστρωμα που προέρχονταν από 
το πότισμα ενός μικρού πάρκου και είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι τα ελαστικά της μοιραί-
ας Porsche για λίγα, αλλά κρίσιμα δευτερό-
λεπτα έχασαν την αποδοτικότητά τους…

Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι οι αναρτή-
σεις της Porsche ήταν σε εξαιρετική κατά-

Τα σχεδιαγράμματα δείχνουν 
πώς κατέληξε το περιστρεφόμενο  

αυτοκίνητο να χτυπήσει  
με την αριστερή του πλευρά


