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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

Α
πό την εμπειρία μου των 5.600 ωρών 
πτήσης πιστεύω ότι η πτώση οφείλε-
ται στην πολύ ξαφνική αλλαγή της 

διεύθυνσης του αέρα με πολύ απότομες και 
ισχυρές ριπές. Συγκεκριμένα, όταν το καλάθι 
ήταν μέσα στο νερό, ισχυρός κυματισμός το 
μετακίνησε πίσω από την ουρά του ελικοπτέ-
ρου. Την ίδια στιγμή, ισχυρή ριπή του αέρα 
χτύπησε το ελικόπτερο από πίσω. Εκανα όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, αλλά δεν κατάφερα 
να επαναφέρω την ισορροπία, πέσαμε πολύ 
γρήγορα», κατέθεσε στους λιμενικούς της Σά-
μου ο 49χρονος Μολδαβός πιλότος Ντμίτιρ 
Μοραρένκο.

«Ηθελε να βοηθήσουμε 
τον κόσμο»
Κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου, που επιχει-
ρούσε σε μεγάλη πυρκαγιά στη Σάμο, έχασε τη 
ζωή του ο 49χρονος απόστρατος της Αεροπορί-
ας Στρατού Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος επικοι-
νωνούσε με τον πύργο ελέγχου, έδινε οδηγίες 
και μετέφραζε, καθώς και ο 55χρονος Ρουμάνος 
συγκυβερνήτης Σεργκέι Μογκορεάν. «Οι και-
ρικές συνθήκες είχαν γίνει πολύ άσχημες, είχα 
στο μυαλό μου να ακυρώσουμε. Ο Θοδωρής 
ήθελε να βοηθήσουμε τον κόσμο, η πυρκαγιά 
ήταν πολύ μεγάλη. Πριν από το δυστύχημα εί-
πα στον συγκυβερνήτη ότι αυτή είναι η τελευ-
ταία μας ρίψη και γυρίζουμε πίσω ή αλλάζου-
με περιοχή λήψης νερού», κατέθεσε ο πιλότος. 
Οπως αποκαλύπτεται, πριν από την τελευταία 
μοιραία προσέγγιση στη θάλασσα, το ελικόπτε-
ρο είχε αλλάξει καλάθι, καθώς παρατηρήθηκε 

Φως στα αίτια 
της πτώσης του 
ελικοπτέρου σε 
θαλάσσια περιοχή 
νοτιοδυτικά της 
Σάμου στις 13 
Ιουλίου ρίχνουν 
οι καταθέσεις των 
δύο επιζώντων, 
του πιλότου και 
του μηχανικού, 
τις οποίες 
αποκαλύπτει  
η Realnews

πρόβλημα. «Κάναμε 
5-6 ρίψεις νερού 
από τη θάλασσα 
και μετά παρατη-
ρήσαμε δυσλει-
τουργία στο κα-
λάθι του νερού. 
Το είπα στον Θο-
δωρή και ζήτησε 
άδεια να επιστρέ-
ψουμε στο αερο-
δρόμιο. Αλλάξαμε 
καλάθι, λάβαμε καύσι-
μα και γυρίσαμε στη φω-
τιά. Κάναμε λήψη νερού και 
ρίψεις με το καινούργιο καλάθι 
για περίπου μία ώρα. Οι καιρικές συνθή-
κες άρχισαν να χειροτερεύουν. Ο αέρας δυνάμωσε και 
τα κύματα είχαν μεγαλώσει. Πήγαμε να κάνουμε μια τε-
λευταία λήψη. Κατά την προσπάθεια να σηκωθεί το ελι-
κόπτερο, ο άνεμος το χτύπησε, με αποτέλεσμα το ελικό-
πτερο να χάσει την ισορροπία του. Αρχισε να περιστρέ-
φεται. Εκανα όλες τις απαραίτητες κινήσεις που προβλέ-
πονται για να το επαναφέρω σε ισορροπία. Μείωσα την 
ταχύτητα, άλλαξα την πορεία και μείωσα την ισχύ. Δεν 
είχαμε πολύ χρόνο. Ο μηχανικός μού είπε ότι το καλάθι 
είχε πάει προς την ουρά. Του είπα να το απελευθερώσει, 
πάτησα κι εγώ το κουμπί απεμπλοκής του καλαθιού, αλ-
λά δεν λειτούργησε. Μια δυνατή ριπή του αέρα χτύπη-
σε από πίσω την ουρά και μας πέταξε στη θάλασσα. Σε 
κλάσματα δευτερολέπτου βρεθήκαμε στο νερό. Οι έλι-
κες και η ουρά αποκολλήθηκαν άμεσα από την άτρακτο».

Ολοι φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Μετά την πτώση 
του ελικοπτέρου, τις έλυσαν. Το ελικόπτερο αναποδογύ-
ρισε. Δεν πρόλαβαν να φορέσουν σωσίβιο, διότι, όπως 
είπε ο πιλότος, το μπροστινό μέρος βυθίστηκε πολύ γρή-
γορα και έπρεπε να βγουν πριν το ελικόπτερο τους τρα-
βήξει στον βυθό. «Η καμπίνα ήταν πλημμυρισμένη πά-

νω από τη μέση. Βρήκα την 
έξοδο κινδύνου, η οποία 
ήταν η μισή μέσα στο 
νερό. Την άνοιξα, βγή-
κε έξω πρώτος ο Θοδω-
ρής και μετά ο συγκυ-
βερνήτης μου. Ακουσα 
τον Θοδωρή να φωνά-
ζει “βοήθεια” στα ελλη-

νικά. Τελευταίος βγήκα 
εγώ. Ηθελα να βοηθήσω 

τον Θοδωρή, αλλά είχε τό-
σο κύμα που τον είχε ήδη απο-

μακρύνει αρκετά», υποστηρίζει. 

«Δεν κολυμπούσαν καλά»
Ο δεύτερος επιζών, ο 54χρονος Μολδαβός Βα-
λεντίν Ντικουσάρ, μηχανικός πτήσης, στην κα-
τάθεσή του αποδίδει την πτώση του ελικοπτέ-
ρου στον αέρα. «Από την εμπειρία μου πιστεύω 
ότι για την πτώση οφείλεται η πολύ ξαφνική 
αλλαγή της διεύθυνσης του αέρα… Ο πιλότος 
προσπαθούσε να το επαναφέρει στην ευθεία, 
αλλά δεν τα κατάφερε και πέσαμε μέσα σε 4-5 
δευτερόλεπτα με την μπροστινή πλευρά από 
απόσταση περίπου 15 μέτρων». Οι δύο συνά-
δελφοί του δεν σκοτώθηκαν από την συντρι-
βή, αλλά φαίνεται ότι πνίγηκαν. «Είδα ότι βγή-
καμε έξω και οι τέσσερις. Μιλήσαμε και είπα-
με να κολυμπήσουμε προς την ακτή. Οι δύο 
που πέθαναν, δεν κολυμπούσαν πολύ καλά. 
Ο Θοδωρής φώναζε στα ελληνικά και δεν κα-
ταλάβαινα τι έλεγε και ο βοηθός του πιλότου 
φώναζε “βοήθεια” στα ρουμανικά, αλλά δεν 
μπορούσα να τους βοηθήσω επειδή ο καιρός 
ήταν πάρα πολύ άσχημος και ήμουν σε σοκ», 
σημειώνει. Τον 54χρονο μηχανικό περισυνέ-
λεξε αλιευτικό σκάφος.

«Μας χτύπησε 
ο άνεμος»

Ο 49χρονος 
απόστρατος της 

Αεροπορίας 
Στρατού Θοδωρής 

Βλάχος, ο οποίος 
έχασε τη ζωή του 
κατά τη συντριβή 
του ελικοπτέρου


