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ΟΣΑ ΕΙΔΑΝ το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες με τον «πόλεμο» των πυροσβε-
στών και τις καταγγελίες συγκάλυψης ευθυνών για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι σχολιάζει 
με δηλώσεις του στην «R» ο δήμαρχος Ραφήνας, Βαγγέλης Μπουρνούς, ο οποίος έζησε 
τον πύρινο εφιάλτη από την πρώτη στιγμή. «Ηταν φανερό ότι υπήρχε μια προσπάθεια από 
κάποιους να συγκαλύψουν τα πραγματικά γεγονότα, γιατί δεν μπορεί οι κάτοικοι να βλέ-
πουν τα πυροσβεστικά παρατεταγμένα τριγύρω και να μην επιχειρούν και να μένουν μόνοι 
τους να σβήνουν φωτιές. Οι πυροσβέστες, αν δέχονταν εντολές, θα έμπαιναν στις φλόγες. 
Δεν δέχθηκαν ποτέ εντολές. Κάποιοι προσπάθησαν να εξαφανίσουν στοιχεία. Γιατί ότι έγι-
ναν λάθη είναι φανερό, γι’ αυτό και κάηκαν 102 άνθρωποι. Κατάλαβαν ότι θα ακολουθούσε 
ο εισαγγελέας και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα μύθο για να καλύψουν την πραγ-
ματικότητα». Οι νέες αποκαλύψεις για την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι έχουν προκα-
λέσει την έντονη αντίδραση του δικηγόρου των οικογενειών των θυμάτων, Βασίλη Καπερ-
νάρου. «Οταν σε μια χώρα ο αρχηγός ενός Σώματος (π.χ. Πυροσβεστικού), που αποτελεί 
όργανο της εκτελεστικής εξουσίας της, σκέπτεται και φέ-
ρεται κατά τον αποκαλυφθέντα τρόπο, η χώρα αυτή εί-
ναι άρρωστη. Οταν στην ίδια χώρα η πρώην υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη και σημερινό μέλος της νομο-
θετικής εξουσίας καταθέτει ενόρκως στον ανακριτή 
(6/2/2020) ότι “τον Ματθαιόπουλο τον γνωρίζω ως 
αρχηγό της Πυροσβεστικής, από τότε που ανέλαβα 
τα καθήκοντά μου. Δεν συζητήσαμε ποτέ για την πυρ-
καγιά στο Μάτι” και τον Απρίλιο του 2019 φωτογραφίζε-
ται να χορεύει, ως υπουργός, σε ταβέρνα των Ανωγεί-
ων ενώ την κρατά στον χορό ο Ματθαιόπουλος, 
τότε η χώρα αυτή είναι άρρωστη βαριά», δηλώνει 
ο κ. Καπερνάρος και καταλήγει: «Oταν σε αυτή 
την χώρα ένας εισαγγελέας, ως τηρητής της νο-
μιμότητας και εκπρόσωπος της δικαστικής εξου-
σίας, η οποία -υποτίθεται- ελέγχει και τιμωρεί την 
εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, μπορεί να 
σκέπτεται και να φέρεται με τον ίδιο τρόπο, τό-
τε αυτή η χώρα είναι νεκρή».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

«∆εν άνοιξαν μάνικες»

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣνους για την ασφάλεια και κατ’ επέκταση τη 
ζωή των αναβατών, διότι µπορεί να προκαλέ-
σει µπλοκάρισµα του πίσω τροχού, µε αποτέ-
λεσµα την ανατροπή της µοτοσικλέτας. Aξίζει 
να αναφερθεί ότι η συγκεκριµένη µοτοσικλέτα 
έχει αγοραστεί καινούργια από την προαναφε-
ρόµενη εταιρεία στις 2/11/2017 και η αξία της 
ξεπερνά τα 14.000 ευρώ, η οποία συντηρεί-
ται συστηµατικά βάσει των οδηγιών που προ-
βλέπονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Ως εκ τούτου, είναι βέβαιο πλέον ότι η ως άνω 
παρέµβαση ανθρώπινου παράγοντα στο παξι-
µάδι ασφαλείας του πίσω άξονα, όπως αναφέ-
ρει και επισήµως η αντιπροσωπεία µε την τε-
χνική της έκθεση, είναι αποτέλεσµα επαγγελ-
µατία-ών µε σκοπό την πρόκληση θανατηφό-
ρου ατυχήµατος και κατά συνέπεια τη φυσι-
κή µου εξόντωση, καθώς µε µια µέση ταχύτη-
τα κινούµενη µια µοτοσικλέτα, αν συµβεί πα-
ρόµοιο γεγονός, το µόνο που είναι βέβαιο για 
τον αναβάτη είναι ο σίγουρος θάνατος, διό-
τι είναι από τις περιπτώσεις όπου δεν µπορεί 
να αντιδράσει κανείς σε αυτή την έκτακτη και 
µη αποτρεπτική κατάσταση, µπλοκάροντας η 
αλυσίδα στα γρανάζια και προκαλώντας επι-
τόπου ακινητοποίηση του τροχού της µοτοσι-
κλέτας, µε αποτέλεσµα ο αναβάτης να εκσφεν-
δονιστεί από αυτή.

Επίσης, θα τολµήσω να παροµοιάσω το συ-
γκεκριµένο σηµείο σύσφιξης του πίσω άξονα 
µε ένα ποδήλατο, καθώς είναι ίδιας φιλοσοφί-
ας ο τρόπος συγκράτησης του πίσω άξονα-τρο-
χού, που όλοι µας είχαµε ή έχουµε, και χωρίς 
ανθρώπινη παρέµβαση είναι αδύνατον να χα-
λαρώσει από µόνο του το παξιµάδι, πόσο µά-
λιστα σε µια µοτοσικλέτα όπως η συγκεκριµέ-
νη, που η αξία της ξεπερνά τα 14.000 ευρώ.

Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι στη µέχρι τώ-
ρα πορεία της ζωής µου δεν έχω και δεν είχα 
διαφορές ή προστριβές µε οποιονδήποτε για 
ιδιωτικές-προσωπικές υποθέσεις, µη γνωρίζο-
ντας ποιος ή ποιοι και για ποιους λόγους προ-
έβησαν σε αυτή την εγκληµατική ενέργεια µε 
σκοπό την εξόντωσή µου.

Επιθυµώ την προστασία της σωµατικής µου 
ακεραιότητας από τα αρµόδια όργανα της πο-
λιτείας, από τυχόν νέες απόπειρες εις βάρος της 
ζωής µου. Καθώς και την ποινική δίωξη και τι-
µωρία κατά παντός υπευθύνου για την από-
πειρα της ως άνω εγκληµατικής ενέργειας».

και ότι κατά την εµφάνιση του συγκεκριµένου 
προβλήµατος (χαλάρωση στο παξιµάδι κίνη-
σης) η µοτοσικλέτα αδυνατεί να κινηθεί για 
αποστάσεις µεγαλύτερες των 50 έως 100 χι-
λιοµέτρων. Καθώς επίσης ότι η προαναφερό-
µενη ενέργεια εµπεριέχει σηµαντικούς κινδύ-
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