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 Τη συνέχιση των ερευνών στο καμένο κουφά-
ρι του «Euroferry Olympia» μέχρι να ελεγχθούν όλοι 
οι χώροι του πλοίου προαναγγέλλει στη Realnews ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος εξηγεί ποιες δυ-
σκολίες αντιμετωπίζουν οι άνδρες της ΕΜΑΚ, ενώ εκ-
φράζει την ανησυχία του για τον πραγματικό αριθ-
μό των επιβατών. 

«Οι συνθήκες των ερευνών μέσα στο πλοίο είναι 
εξαιρετικά δύσκολες. Ιδιαίτερα στο δεύτερο γκαράζ 
τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, καθώς τα πο-
σοστά μονοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ υψηλά 
και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Οι 
έρευνες θα συνεχίζονται αδιάκοπτα. Το προσωπι-
κό θα εναλλάσσεται, ώστε να καταφέρει να αντεπε-
ξέλθει», λέει ο Β. Βαθρακογιάννης και τονίζει ακόμα 
ότι δεν έχει γνωστό πώς ξεκίνησε η φωτιά στο πλοίο. 
«Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν όλοι οι επιβά-
τες και το πλήρωμα και στη συνέχεια θα βγει το πόρι-
σμα», αναφέρει ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. 

Ο μεγάλος φόβος των Αρχών και των σωστικών 
συνεργείων, όσο προχωρούν οι έρευνες, αφορά τον 
πραγματικό αριθμό των επιβατών, καθώς, όπως επι-
σημαίνουν, σε αυτά τα ταξίδια είναι σύνηθες να τα-
ξιδεύουν αρκετοί λαθρεπιβάτες, οι οποίοι δεν γίνο-
νται αντιληπτοί από τα πληρώματα των πλοίων. «Οι 
έρευνες δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι να βρε-
θούν όλοι οι αγνοούμενοι και να εξεταστούν εξονυ-
χιστικά όλοι οι χώροι του πλοίου. Θα πρέπει να είμα-
στε σίγουροι ότι, εκτός από τους καταγεγραμμένους 
επιβάτες, δεν θα υπάρχουν και άλλα άτομα που δεν 
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Φόβοι για περισσότερα θύματα

έχουν καταγραφεί στις επίσημες λίστες επιβατών», 
δηλώνει ο Β. Βαθρακογιάννης.  

Παρόμοια ανησυχία εκφράζουν στην «R» πηγές 
και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ολοι ξέρουμε 
ότι σε αυτά τα ταξίδια μπαίνουν μαζί με τις νταλίκες 
πολλοί λαθρεπιβάτες. Αυτό που μας τρομάζει είναι 
να έχει συμβεί κάτι ανάλογο και σε αυτό το ταξίδι».

Καταστροφή
Αποκαλυπτικές είναι οι φωτογραφίες που δημοσι-
εύει σήμερα η «R» από το εσωτερικό του «Euroferry 
Olympia». Εστίες φωτιάς δεν υπάρχουν, ωστόσο μέ-
χρι και σήμερα το πλοίο εξακολουθεί να «καπνίζει». 
Τα πάντα έχουν καεί, ενώ ενδεικτικό του μεγέθους 
της καταστροφής είναι ότι σε πολλά σημεία έχουν 
λιώσει μέχρι και τα σίδερα του πλοίου, ακόμα και οι 
μεταλλικές σκάλες. Οπως μαρτυρούν και οι φωτο-
γραφίες, οι νταλίκες που παραδόθηκαν στις φλόγες 

είναι η μία κολλημένη στην άλλη. Δεν υπάρχει χώ-
ρος για να ανοίξει καμία από τις πόρτες του οχήμα-
τος ώστε να μπορέσουν να βγουν οι οδηγοί.  

Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας εξηγούν τους 
λόγους για τους οποίους ήταν επιβεβλημένη η από-
φαση να μεταφερθεί το «Euroferry Olympia» στο λι-
μάνι Πλατυγιαλίου Αστακού. Οι επιχειρησιακές δυ-
νατότητες της ΕΜΑΚ ήταν περιορισμένες και για να 
μπορέσουν να προχωρήσουν οι έρευνες θα έπρε-
πε να δέσει το πλοίο σε λιμάνι. Ο βασικός στόχος 
ήταν η ασφάλεια των πυροσβεστικών δυνάμεων 
που επιχειρούν επί του πλοίου, αλλά και του πλη-
θυσμού των κατοικημένων περιοχών των λιμένων 
στα οποία το «Euroferry Olympia» θα μπορούσε να 
προσεγγίσει, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου θερμικού 
και τοξικού φορτίου που εξακολουθούσε να υπάρ-
χει, και η αποφυγή του ενδεχομένου αναζωπύρω-
σης της πυρκαγιάς. 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις ελέγχου του «Eurofer-
ry Olympia», από το 2014 έως το 2022 είχαν διαπι-
στωθεί προβλήματα και ελλείψεις στα πρωτόκολλα 
πυρασφάλειας. «Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Μετά 
τον εκάστοτε έλεγχο, η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει 
περιθώριο 14 ημερών να συμμορφωθεί και να δι-
ορθώσει τις παραλείψεις που έχουν εντοπιστεί. Αυ-
τό ισχύει σε περίπτωση που οι επισημάνσεις είναι μι-
κρές και ασήμαντες. Από την άλλη πλευρά, αν δια-
πιστωθούν σοβαρά προβλήματα, δεν δίνεται στην 
εταιρεία η άδεια να ταξιδέψει», δηλώνει στην «R» ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Νικό-
λαος Αλεξίου.
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