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σει τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, 
δεν φαίνεται να προκύπτει παρουσία πε-
ζού ατόμου στη συγκεκριμένη διάβαση.

Ερωτήματα
Οι έμπειροι αστυνομικοί της Τροχαί-
ας Ελληνικού -οι οποίοι είχαν αναλά-
βει και την έρευνα για το τροχαίο του 
Μad Clip, που είχε σημειωθεί σε κοντι-
νό σημείο με το δυστύχημα του Τζώρ-
τζη Μονογυιού- θα κληθούν να απαντή-
σουν σε δύο συγκεκριμένα καίρια ερω-
τήματα και για τον λόγο αυτό στην έρευ-
να θα συμμετάσχει και εμπειρογνώμονας, 
με μεγάλη πείρα στα τροχαία δυστυχή-
ματα. Το πρώτο αφορά τη φωτιά που ξέ-
σπασε αμέσως στη Ferrari. Οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι αυτή η ανάφλεξη δεν 
δικαιολογείται, καθώς το συγκεκριμένο μο-
ντέλο αυτοκινήτου έχει τη μηχανή στο πί-
σω μέρος του αμαξώματος και όχι μπρο-
στά, όπως τα συμβατικά Ι.Χ. 

Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί χάθηκε ο 
έλεγχος του αυτοκινήτου, στην περίπτωση βέ-

βαια που η ταχύτητα που φέρεται να εί-
χε αναπτύξει ήταν μέσα στα φυσιολογικά 
όρια και μάλιστα σε ευθεία, όπου υπάρ-
χουν τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση. Σε 
αντίθετη περίπτωση, αν διαπιστωθεί ότι 
το όχημα είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτη-
τα, αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά τις έρευνες για την απώλεια του 
ελέγχου του οχήματος.

Πάντως, μια πρώτη εκτίμηση για 
τις συνθήκες του τροχαίου έχει κάνει 
ο γνωστός εμπειρογνώμονας Πανα-
γιώτης Μαδιάς: «Πριν από 3,5 μή-
νες είχα ασχοληθεί με το τροχαίο δυ-

στύχημα του Mad Clip. Εκείνο είχε γίνει 
1.500 μέτρα πιο κάτω, από την απέναντι 
πλευρά. Το αυτοκίνητο του Mad Clip είχε 
κατεύθυνση προς Αθήνα, ενώ του Μονο-
γυιού προς τη λίμνη Βουλιαγμένης. Μου 
κάνει εντύπωση το γεγονός ότι και τα δύο 
έχουν εκτραπεί στην ευθεία. Το αυτοκίνητο 
του Mad Clip βρισκόταν πολύ κοντά στο κρί-
σιμο σημείο με την καμπυλότητα της στρο-
φής, ενώ του Μονογυιού ήταν σε τουλάχι-
στον 160 μέτρα απόσταση. Θα συμφωνήσω 

Μόλις δύο χιλιόμετρα 
από το σημείο όπου παρέλαβε 
το αυτοκίνητο, ο 45χρονος 
έχασε τον έλεγχο και 
προσέκρουσε σε δέντρο 
της διαχωριστικής νησίδας

με τον δήμαρχο της Βούλας ότι είναι καλό το 
οδόστρωμα και δεν είχε ούτε νερά ούτε τίπο-
τα. Παρ’ όλα αυτά, θέλω για άλλη μια φορά να 
τονίσω πως αν υπήρχαν μπάρες ασφαλείας τα 
πράγματα θα ήταν μάλλον διαφορετικά. Ο μη-
χανισμός της πρόσκρουσης θα ήταν σίγουρα 
διαφορετικός. Με μπάρες ασφαλείας ενδεχο-
μένως δεν θα είχαμε τώρα δύο θανάτους. Κι 
αυτό γιατί μειώνουν προοδευτικά την κινητι-
κή ενέργεια της πρόσκρουσης πάνω σε αυτές. 
Επίσης, επανευθυγραμμίζουν το όχημα πάνω 
στο οδόστρωμα σε σχέση με την αρχική του 
κατεύθυνση».

Το τροχαίο που 
του σημάδεψε τη ζωή
Πριν από 22 ολόκληρα χρόνια, το 2000, ο αδι-
κοχαμένος επιχειρηματίας είχε ένα τροχαίο με 
τη μοτοσικλέτα του στη Μύκονο. Σε αυτό είχε 
χάσει τη ζωή του ένας επιστήθιος φίλος του. Το 
συγκεκριμένο τροχαίο, που είχε σημειωθεί τον 
Μάιο του 2000, είχε σημαδέψει τον Τζώρτζη 
Μονογυιό, καθώς ο φίλος του μόλις είχε ολο-
κληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και είχε 
επισκεφθεί τον επιχειρηματία για να κάνουν 
μαζί διακοπές στο Νησί των Ανέμων.

Ο Τζώρτζης Μονογυιός τότε είχε σωθεί για-
τί φορούσε κράνος, ενώ δυστυχώς ο φίλος του 
δεν είχε μαζί του. Μάλιστα, πριν από μερικά 
χρόνια, με έξοδα του Μυκονιάτη επιχειρημα-
τία, στο σημείο του τροχαίου χτίστηκε ένα εκ-
κλησάκι με την εικόνα του φίλου του, για να 
κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή. 

ΣΟΚ
«Οταν πήρα 
τη στρο-
φή, είδα 
τη Ferrari να 
είναι τυλιγμέ-
νη στις φλό-
γες πάνω στο 
κηπάκι του 
διαζώματος, 
κάτω από ένα 
δέντρο. Τα 
έχασα, έπαθα 
σοκ», δήλωσε 
φίλος του 
επιχειρηματία


