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Οι 4 παραλείψεις
που οδήγησαν

στην τραγωδία
Υπερκάλυψη και αδυναμία ελέγχου των χώρων στάθμευσης, 

παρότρυνση των οδηγών να παραμείνουν στα γκαράζ 
και… χαλασμένους πυροσβεστήρες περιλαμβάνει 

η δικογραφία για την πυρκαγιά στο «Euroferry Olympia»

koinonia@realnews.gr

Των Π. Σουρέλη & Κ. ΝιΚολοΠουλου

Τ
ις ευθύνες και τις παραλείψεις που οδή-
γησαν στη ναυτική τραγωδία του «Euro-
ferry Olympia» αναζητούν οι Αρχές. Στο 

μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται οι συν-
θήκες που επικρατούσαν στο πλοίο τη στιγμή 
που ξέσπασε η φωτιά, η αντίδραση του πλη-
ρώματος, αλλά και η κατάσταση των μέσων 
πυρόσβεσης του πλοίου. Από τα στοιχεία που 
έχουν συγκεντρώσει έως τώρα, καθώς και από 
τις καταθέσεις των επιζώντων, έχουν ήδη προ-
κύψει τα πρώτα συμπεράσματα, τα οποία περι-
λαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίζε-
ται. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
τέσσερα είναι τα βασικά λάθη που φαίνεται ότι 
είχαν ως συνέπεια να εγκλωβιστούν οι οδηγοί 
φορτηγών στα γκαράζ του πλοίου και να κα-
ούν ζωντανοί.  

1Η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο εί-
ναι υποχρεωμένη, συμβατικά από το πρω-

τόκολλο τήρησης ασφάλειας, να μην επιτρέ-
πει σε κανένα φυσικό πρόσωπο να παραμένει 
στον χώρο του πάρκινγκ κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε ειδοποίηση 
ή παρουσία φυσικού προσώπου ώστε να επι-
βλέπει την τήρηση του μέτρου, όπως υποχρε-
ώνει ο κανονισμός. Αντίθετα, σύμφωνα με κα-
ταγγελίες, το πλήρωμα έκανε τα στραβά μά-
τια και επέτρεπε την παραμονή των οδηγών 
στα φορτηγά, αντί να τους οδηγήσει στις κα-
μπίνες του πλοίου. Μάλιστα, στη δικογραφία 
περιλαμβάνονται μαρτυρίες, σύμφωνα με τις 
οποίες η εταιρεία όχι απλώς το επέτρεπε, αλ-
λά προέκρινε αυτή την επιλογή, καθώς έμεναν 
κενές καμπίνες τις οποίες μπορούσε να διαθέ-
σει σε άλλους επιβάτες. Αποκαλυπτική ήταν η 
κατάθεση του Λευκορώσου οδηγού που σώ-
θηκε: «Ο άνθρωπος που με βοήθησε να παρ-
κάρω μου είπε να μην ανέβω στο κατάστρω-
μα, αλλά να μείνω μέσα στο αυτοκίνητο. Επει-
δή ταξίδευα για πρώτη φορά με νταλίκα, δεν 
γνώριζα τους κανόνες και έμεινα στο γκαράζ».

2Τα αυτοκίνητα στα γκαράζ στοιβάζονταν 
ασφυκτικά το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς 

να κρατούν δηλαδή την απόσταση των 70-80 
εκατοστών που προβλέπει η νομοθεσία. Ετσι, 
το άνοιγμα των θυρών των φορτηγών ήταν δύ-
σκολο, ενώ η βάδιση ανάμεσα στα οχήματα, 
ήταν αδύνατη. Οταν ξέσπασε η φωτιά, κάποιοι 
οδηγοί φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν μέσα στα 
φορτηγά τους, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να 
απομακρυνθούν, αφού δεν χωρούσαν να πε-
ράσουν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.

3Οταν ξέσπασε η φωτιά, το πλήρωμα φαίνε-
ται ότι δεν ενήργησε ώστε να ειδοποιηθούν 

εγκαίρως οι οδηγοί που βρίσκονταν εγκλωβι-

σμένοι στα φορτηγά τους. 
Ακόμη, δεν έγιναν οι προ-
βλεπόμενες ενέργειες ώστε 
να απεγκλωβιστούν και να 
οδηγηθούν στο άνω κατά-
στρωμα.

4 Σύμφωνα με μαρτυρί-
ες, οι πυροσβεστήρες 

στον χώρο του πάρκινγκ 
δεν ήταν συντηρημένοι και 
αναγομωμένοι, με αποτέλε-
σμα να είναι εκτός λειτουργί-
ας. Αρα, χάθηκε οποιαδήποτε 
ευκαιρία να εξουδετερω-
θεί η πρώτη εστία φωτιάς.

«Οι υπεύθυνοι 
θα πληρώσουν»
Τρεις Ελληνες επαγγελμα-
τίες οδηγοί φορτηγών εί-
ναι μεταξύ των θυμάτων 
της τραγωδίας. Ο Βαγγέλης 
Μαλεσιάδας ήταν ο πρώ-
τος νεκρός που εντοπίστη-
κε στο πλοίο. Ο μεγαλύτερος 
γιος του ξεσπά, μιλώντας στην 
«R». «Δεν το χωράει ο 
νους μου ότι ο πλοίαρχος 
εγκαταλείπει το πλοίο του, 
όταν γνωρίζει ότι υπάρ-
χουν ακόμη πάνω σε αυ-
τό 14 εγκλωβισμένοι. Δεν 
φεύγεις από το πλοίο σου 
όταν υπάρχουν άνθρωποι 
που κινδυνεύουν! Η εταιρεία 
και οι υπεύθυνοι θα πληρώ-
σουν για την καταστροφή 
που προκάλεσαν στην οικο-
γένειά μας».

Η τύχη των άλλων δύο 
Ελλήνων οδηγών, του Νί-
κου Μπεκιάρη και του 
Κωνσταντίνου Γεροντι-
δάκη, δεν έχει ακόμα απο-
σαφηνιστεί. Οι οκτώ σο-
ροί που εντοπίστηκαν μέ-
χρι το βράδυ της Παρα-
σκευής ήταν απανθρακω-
μένες και θα χρειαστεί εξέτα-
ση DNA προκειμένου να ταυ-
τοποιηθούν. «Στο ‘‘Νorman 
Atlantic’’ έχασα πολλούς φί-
λους. Στο ‘‘Euroferry Olympia’’ 
έχασα τον πατέρα μου», λέει 
στην «R» ο Ηλίας Γεροντιδά-
κης, γιος του Ελληνα οδηγού. Μάλιστα και ο 
ίδιος είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής, έχει 
ταξιδέψει με το συγκεκριμένο πλοίο και καταγ-
γέλλει τραγικές συνθήκες. «Οι συνθήκες στο κα-

ράβι ήταν άθλιες. Στις καμπίνες τα κρεβάτια εί-
χαν κοριούς και τσιμπούρια. Ανοιγες τη βρύση 
και έβγαινε σκουριά. Σου έλεγαν “αυτό προ-
σφέρω, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις”. Γι’ αυτό οι 
οδηγοί αναγκάζονταν να μένουν στα φορτη-
γά τους. Και από την εταιρεία έκαναν τα στρα-
βά ματιά, το γνώριζαν ότι κοιμούνται εκεί».

Αγωγές και μηνύσεις
Οι συγγενείς των θυμάτων θα προχωρήσουν 
σε αγωγές αποζημίωσης και μηνύσεις κατά 
της εταιρείας, δηλώνει στην «R» ο δικηγόρος 
της οικογένειας Μαλεσιάδα, Γιάννης Μαρακά-
κης. «Είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία βαρύνε-
ται με εγκληματικές ενέργειες και παραλείψεις 
όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις της 
και για τη χωροταξική τοποθέτηση των φορ-
τηγών στο πάρκινγκ, αλλά και για την πρακτι-
κή της όχι απλώς να ανέχεται, αλλά ουσιαστι-
κά να προκρίνει την παραμονή, αν μη τι άλλο, 
των Ελλήνων οδηγών φορτηγών στις καμπίνες 
των οχημάτων τους κατά τη διάρκεια του τα-
ξιδιού. Θα κάνουμε αναγγελία των αξιώσεων 
των δικαιούχων του μακαρίτη Βαγγέλη Μαλε-
σιάδα στην εταιρεία και στον αρμόδιο ασφα-
λιστικό φορέα της, διεκδικώντας τα μάξιμουμ 
των αποζημιώσεων που προβλέπονται συμ-
βατικά για αυτή την περίπτωση, ενώ ταυτό-
χρονα δηλώσαμε ήδη παράσταση προς υπο-
στήριξη της κατηγορίας στην αρμόδια Εισαγ-
γελία, η οποία αυτεπαγγέλτως διενεργεί έρευ-
να σχετικά με τις ποινικές ευθύνες όλων των 
εμπλεκομένων, αλλά και παντός υπευθύνου».

Oι συγγενείς των νεκρών θα αναθέσουν σε 
έμπειρους ναυπηγούς χημικούς τη διενέρ-
γεια τεχνικής έκθεσης, προκειμένου να εντοπι-
στούν ενδεχόμενες εγκληματικές παραλείψεις 
και ενέργειες, αλλά και όλα εκείνα τα περιστα-
τικά που οδήγησαν σε ακόμα μία τραγωδία.

Ο Βαγγέλης 
Μαλεσιάδας, 
ο πρώτος 
νεκρός που 
εντοπίστηκε
στο πλοίο

Τεράστιες καταστροφές προκάλεσε  
η πυρκαγιά στο πλοίο και στα οχήματα 

που αυτό μετέφερε


