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 Τ έσσερις εβδοµάδες έχουν 
συµπληρωθεί από το 
τραγικό δυστύχηµα του 
«Norman Atlantic» και 

ακόµα τα µεγάλα ερωτήµατα της 
υπόθεσης µένουν αναπάντητα, 
µε τα αποτελέσµατα των ερευνών 
να έρχονται στο φως της δηµοσι-
ότητας µε το... σταγονόµετρο. Τα 
δάκρυα των συγγενών των τριών 
Ελλήνων θυµάτων είναι ακόµα νω-
πά, καθώς µέσα στην εβδοµάδα 
πραγµατοποιήθηκαν οι κηδείες 
ξεπερνώντας το γολγοθά της ιτα-
λικής γραφειοκρατίας που εµπό-
διζε -το αυτονόητο- την ταφή των 
ανθρώπων τους. 

Μέχρι και έξι µήνες µπορεί να 
κρατήσουν οι έρευνες µέσα στο 
πλοίο για τις αιτίες που προκά-
λεσαν τη φωτιά αλλά και την ικα-
νότητά του να αντιµετωπίσει το 
περιστατικό. Επανεξέταση του 
µαύρου κουτιού ζήτησαν εµπει-
ρογνώµονες, αν και οι έρευνες, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει 

ζητηθεί να επεκταθούν και στα 
τηλέφωνα των αξιωµατικών και 
του πλοιάρχου για να ελεγχθούν 
τυχόν συνοµιλίες µε τις εταιρίες. 
Σύµφωνα µε διαρροές του ιταλι-
κού Τύπου, σίγουρη εµφανίζεται η 
εισαγγελία του Μπάρι ότι οι εται-
ρίες κατέθεσαν πλαστή λίστα επι-
βαινόντων. 

Σε όλα τα γκαράζ έφτασαν την 
προηγούµενη εβδοµάδα οι εµπει-
ρογνώµονες, ενώ εντύπωση προ-
καλεί το γεγονός ότι βρέθηκαν 
δύο γκαράζ µε τα αµάξια να είναι 
ανέπαφα από τη φωτιά, δηµιουρ-
γώντας πολλά ερωτήµατα για τις 
θύρες στα υπόλοιπα καταστρώ-
µατα όπου η φωτιά κατέστρεψε 
τα πάντα στο πέρασµά της. Σύµ-
φωνα µε ειδικούς, αυτό µπορεί να 
έχει συµβεί και λόγω του αέρα που 
«έστειλε» τη φωτιά στην αντίθετη 
κατεύθυνση. 

Πριν από δύο µέρες το πλοίο για 
πρώτη φορά φωτίστηκε και στο 
εσωτερικό του ώστε να συνεχι-
στούν απρόσκοπτα οι έρευνες, οι 
οποίες προς το παρόν εστιάζονται 
κυρίως στα ηλεκτρικά του, κατά 
πόσο δηλαδή µπορούσε να αντε-

πεξέλθει στις µεγάλες ηλεκτρολο-
γικές ανάγκες λόγω των δεκάδων 
φορτηγών ψυγείων.

Εικόνες χάους και απόλυτης κα-
ταστροφής αντικρίζουν σε κάθε 
βήµα τους, όπως περιγράφει στον 
Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο λι-
µενάρχης του Μπρίντιζι Ηρακλής 
Χαραλαµπίδης (φωτό αριστερά). 
«Πλέον οι έρευνες διεξάγονται σε 
όλο το πλοίο, το οποίο στο εσωτε-
ρικό του έχει καταστραφεί ολοσχε-
ρώς. Μέσα επικρατεί χάος. Εντύ-
πωση προκαλεί ότι βρέθηκαν δύο 
γκαράζ ανέπαφα. Το πλοίο είναι 
ασφαλές να ταξιδέψει και θα µε-
τακινηθεί στο Μπάρι καθώς δεν 
έχουµε τα κατάλληλα µέσα για να 
συνεχιστούν οι έρευνες αλλά και 
το σηµείο όπου βρίσκεται είναι το 
πιο εµπορικό κοµµάτι του λιµα-
νιού όπου σε λίγες µέρες αναµέ-
νουµε τις αφίξεις των κρουαζιερό-
πλοιων. Ο νηογνώµων έδωσε την 
έγκρισή του». 

Σύµφωνα µε τον κ. Χαραλα-
µπίδη, έχει ξεκινήσει διοικητική 
έρευνα για το ποιος έδωσε άδεια 
και ανέβηκε παράνοµα πάνω στο 
πλοίο συνεργείο δηµοσιογράφων 

που κατέγραψε µε τις κάµερές του 
την απόλυτη καταστροφή που 
υπάρχει πάνω στο πλοίο.

Ψάχνουν ελπίδα
Αβάστακτος πόνος όµως τυλίγει 
και τις εννιά οικογένειες των Ελ-
λήνων αγνοουµένων, που ακόµα 
ψάχνουν να βρουν µία είδηση για 
να παραµείνει η ελπίδα στις καρ-
διές τους. Οι έρευνες σε όλη τη 
θαλάσσια περιοχή γύρω από το 
σηµείο της ναυτικής τραγωδίας 
συνεχίζονται ακόµα µε ιταλικά και 
ελληνικά µέσα, όµως τίποτα δεν 
έχει αλλάξει στα ως τώρα δεδοµέ-
να. Αποθαρρυντική εξέλιξη είναι 
και η είδηση που δηµοσίευσαν 
αρκετά ιταλικά µέσα ότι υπήρξαν 
τραύµατα από καρχαριοειδή στις 
σορούς που εντοπίστηκαν στη θά-
λασσα. Σύµφωνα µε τις νεκροψί-
ες των τριών Ελλήνων, ο θάνατός 
τους επήλθε γρήγορα, λόγω πνιγ-
µού, εξαιτίας του «σοκ» που υπέ-
στη ο οργανισµός τους από τη χα-
µηλή θερµοκρασία των υδάτων.

Τη δικαίωση της οικογένειάς 
του θα αναζητήσει και ο γιος του 
νεκρού Ελληνα οδηγού νταλίκας 

�NORMAN ATLANTIC� 

«Βρέθηκαν 
δύο γκαράζ µε  
τα αυτοκίνητα 
ανέπαφα 
από τη φωτιά»
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Λίγο φως,
λιγότερες

απαντήσεις

● ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ. 
● ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

Επικρατεί χάος 
µέσα στο πλοίο. 
Το εσωτερικό του 
έχει καταστραφεί 
ολοσχερώς
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ
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Κωνσταντίνου Κουφόπουλου, 
Σωτήρης. Απίστευτη χαρακτηρί-
ζει την ταλαιπωρία που έζησαν 
αυτός και οι οικογένειά του στην 
Ιταλία μέχρι να επιστρέψει η σο-
ρός του πατέρα του στη Βέροια 
χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια. 
«Φυσικά και έχουμε ξεκινήσει δι-
αδικασίες να κινηθούμε νομικά, 
αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρω-
θεί η δικογραφία οπότε είμαστε 
σε αναμονή. Ακόμα και έτσι όμως 
δεν έχω εμπιστοσύνη ότι το πόρι-
σμα θα λέει 100% αλήθειες. Ολοι 
αλληλοσυγκαλύπτονται. Οι Ιταλοί 
ήταν στον... κόσμο τους όταν πή-
γαμε για να ζητήσουμε τα στοιχει-
ώδη. Κατά τη γνώμη μου, εκτός 
από τις εταιρίες, ευθύνη έχει και 
το κράτος και αυτές οι ευθύνες 
πρέπει να αποδοθούν. Δεν είναι 
δυνατό όλα να έγιναν καλώς κα-
μωμένα και τώρα να θρηνούμε τις 
ζωές των ανθρώπων μας. Η μητέ-
ρα μου έχασε το στήριγμά της, εγώ 
τον πατέρα μου. Η οικογένεια για 
εμάς, τους απλούς ανθρώπους του 
μεροκάματου, είναι πολύ υψηλή 
αξία. Μακάρι κανείς να μη ζήσει 
όσα ζήσαμε εμείς». ■

Ξεκίνησαν οί πρώτες μηνύσεις 
Ελλήνων επιβατών και συγγενών 
κατά των δύο εταιριών αλλά και 
του κράτους, ενώ δεκάδες ως τώρα 
έχουν κατατεθεί στα ιταλικά δικα-
στήρια. Σύμφωνα με έμπειρους δι-
κηγόρους, οι συγγενείς και όσοι 
επέβαιναν στo «Norman Atlantic» 
πρέπει να κινηθούν χωρίς βιασύνη 
με τις μηνύσεις και τις αγωγές για-
τί αλλιώς μπορεί να χαθούν μεγά-
λα ποσά στις αποζημιώσεις. Η ως 
τώρα πείρα δείχνει ότι όποτε έγιναν 
εσπευσμένες κινήσεις, όπως π.χ. στο 
ναυάγιο του «Concordia», ήταν προς 
το συμφέρον των ασφαλιστών και 
όχι των θυμάτων.

Την προσωπική του εκτίμηση να 
απευθυνθούν σε Ιταλούς δικηγόρους 
εκφράζει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο 
δικηγόρος Κρίτων Μεταξόπουλος 
(φωτό), με πολύχρονη και διακεκρι-
μένη εμπειρία από ιταλικά δικαστή-
ρια. «Η συμβουλή μου στους συγ-
γενείς είναι να απευθυνθούν στους 
δικηγόρους που εμπιστεύονται, ανε-
ξάρτητα από το εάν θεωρούνται ειδι-
κοί στα θέματα Ναυτικού Δικαίου ή 
Δικαίου Αποζημιώσεων, και να τους 
θέσουν το πρωταρχικής σημασίας 
ερώτημα αν τους συμφέρει η αγωγή 
να γίνει στην Ιταλία ή στην Ελλάδα. 
Η άποψή μου είναι, ύστερα από εξέ-
ταση και σχετικής γνωμοδότησης 
εξειδικευμένων στα επίμαχα θέματα 
Ιταλών συναδέλφων αλλά και γνω-
ρίζοντας καλά πώς λειτουργούν τα 
ελληνικά και τα ιταλικά δικαστή-
ρια, ότι ευνοϊκότερη δικαιοδοσία 
(forum) είναι η ιταλική και κατά συ-
νέπεια θα πρέπει να απευθυνθούν 
σε Ιταλούς δικηγόρους. Στην Ελλά-
δα θα πάρει πολλά χρόνια, μπορεί 
και 10, να τελεσιδικήσει το ποινικό 
και το αστικό δικαστήριο, ενώ στην 
Ιταλία οι σχετικές υποθέσεις πιθα-
νότατα θα εκδικαστούν με ευνοϊκό-
τερους όρους.

Οσο, όμως, δεν υπάρχει στα χέ-
ρια μας το εισαγγελικό πόρισμα δεν 
μπορούμε να πούμε τι αποζημιώσεις 
και τι ποσά για ηθική βλάβη είναι δυ-

νατό να εκδικαστούν. Οι βασικές δυ-
σκολίες που έχουμε αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορούμε 
να αποδείξουμε την αιτιώδη σχέση 
ηθικής βλάβης και αιτιών που προ-
κάλεσαν το δυστύχημα. Δεν μπορείς 
να επιμερίσεις συνολικά της ευθύνες 
αν δεν ξέρεις ποιες είναι αυτές και σε 
ποιον, κατά περίπτωση, ανήκουν».

Τιμωρητική αποζημίωση
Μικρή αλλά πολύ σημαντική είναι 
επίσης η πιθανότητα να ισχύσει η 
τιμωρητική αποζημίωση που -υπό 
προϋποθέσεις- υφίσταται στο Ιταλικό 
Δίκαιο όπως και στο Αμερικανικό. 
Ως τώρα δεν υπάρχει δεδικασμένο 
αλλά, σύμφωνα με τον κ. Μεταξό-
πουλο, θα μπορούσε η περίπτωση 
του «Norman Atlantic» να ενταχθεί 
σε αυτή την κατηγορία. 

Μία από τις βασικές προϋποθέ-
σεις για να επιδικαστεί τιμωρητι-
κή αποζημίωση είναι να αποδει-
χθεί ότι οι εταιρίες ήξεραν για τις 
αδυναμίες και τις ελλείψεις του 
πλοίου και δεν έκαναν κάτι για 
αυτό. Αν συμβεί αυτό, τότε στους 
επιβάτες του «Norman Atlantic» 
μπορεί να επιδικασθούν σημαντι-
κότατα ποσά που μπορεί να φθά-
σουν και σε 200.000 ή 300.000 
ευρώ κατά άτομο. 

Οποια νομική στρατηγική ακο-
λουθήσουν οι επιβάτες και οι συγγε-
νείς, βασικό νομικό χαρτί θα είναι να 
αποδείξουν το μετατραυματικό σοκ. 
«Χρειάζεται όλοι, είτε έχουν αυτή τη 
στιγμή ορατές ενδείξεις του μετα-
τραυματικού στρες είτε όχι ακόμη, 
να επισκεφθούν το γιατρό τους για 
να εκδώσει ιατρική γνωμάτευση για 
άγχος και ψυχολογικό στρες οφειλό-
μενο σε “διαταραχή μετατραυματι-
κού στρες”. Η διαπίστωση ύπαρξης 
τέτοιας βλάβης καθορίζει κυριαρχι-
κά (και στα ελληνικά και στα ιταλικά 
δικαστήρια) την ένταση της ηθικής 
βλάβης που έχει υποστεί το άτομο, 
άρα και την οφειλόμενη σε αυτό χρη-
ματική ικανοποίηση», καταλήγει ο κ. 
Μεταξόπουλος. ■

«Προτιμότερο οι Ελληνες 
μηνυτές να απευθυνθούν 
σε Ιταλούς δικηγόρους»

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

1. Κουφογιώργος Αλέξανδρος

2. Συμεωνίδης Ιωάννης

3. Τσάμης Βασίλειος

4. Νικολάρας Απόστολος

5. Δούλης Γεώργιος

6. Σαγιρίδης Νικόλαος

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος

8. Καραβαγγέλης Ευάγγελος

9. Σοφός Ιωάννης

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
1. Νικόλαος Παράσχης

2. Κωνσταντίνος Κουφόπουλος

3. Γεράσιμος Καζαντζίδης

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
475 ΕπΙβΑΙΝΟΝτΕΣ

13 ΝΕΚΡΟΙ

ΚΡΙΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ δικηγόρός

Στην Ελλάδα 
θα πάρει πολλά 
χρόνια, μπορεί 
και 10, να 
τελεσιδικήσει το 
ποινικό και το 
αστικό δικαστήριο, 
ενώ στην Ιταλία 
οι σχετικές 
υποθέσεις 
πιθανότατα 
θα εκδικαστούν 
με ευνοϊκότερους 
όρους
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