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Του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΣΟΥΡΈΛΗ

Ε
να απίστευτο θρίλερ βρίσκεται σε εξέλι-
ξη, τέσσερις μήνες μετά τη ναυτική τρα-
γωδία στο «Euroferry Olympia», όπου 

ξέσπασε φωτιά ενώ έπλεε βορειοανατολικά 
της Ερείκουσας. Εντεκα άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τρεις Ελλη-
νες. Οπως αποκαλύπτει η Realnews, επτά σο-
ροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα, με 
τις οικογένειές τους να βιώνουν ένα δράμα δί-
χως τέλος, καθώς δεν μπορούν ούτε να κηδέ-
ψουν τους συγγενείς τους.

Η θερμοκρασία από τη φωτιά στο πλοίο 
έφτασε έως και τους 700 βαθμούς, λιώνοντας 
τα πάντα. Οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών 
που εγκλωβίστηκαν στα γκαράζ απανθρακώθη-
καν σε τέτοιο βαθμό, που είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη η ταυτοποίησή τους. Αγνοούμενοι δη-
λώνονται επισήμως πέντε Βούλγαροι και ένας 
Τούρκος. Ωστόσο, στην Ιατροδικαστική Υπη-
ρεσία Πατρών υπάρχει και μια έβδομη σορός, 
η οποία ανήκει σε άνθρωπο που δεν περιλαμ-
βανόταν στη λίστα επιβατών. Το στοιχείο αυ-
τό αναδεικνύει τις ευθύνες της πλοιοκτήτριας 
εταιρείας, η οποία δεν γνώριζε ούτε τον ακρι-
βή αριθμό των επιβατών. Αποκαλυπτική είναι η 
κατάθεση του Ιταλού ναυτικού που ήταν υπεύ-
θυνος για τον έλεγχο επιβίβασης, την οποία εί-
χε δημοσιοποιήσει η «R» στις 27/3/22. «Μόλις 
ολοκληρώθηκε η επιβίβαση, η συνολική λίστα 
των επιβατών ήταν 239. Ομως, όταν μετρήθη-
καν οι επιβάτες κατά την επιχείρηση εκκένω-
σης του πλοίου, το άθροισμα ήταν 240, δηλα-
δή ένας επιβάτης παραπάνω».

«Πρωτοφανής υπόθεση»
Οι συγγενείς των αγνοουμένων έδωσαν δείγ-
μα DNA για να αναγνωριστούν οι σοροί. Στα 
μέσα της περασμένης εβδομάδας, η Διεύθυν-
ση Εγκληματολογικών Ερευνών απάντησε ότι 
δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση, καθώς οι 
σοροί έχουν απανθρακωθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο, αφού 
ακόμη και στις φονικές πυρκαγιές σε Μάτι και 
Ηλεία όλες οι σοροί είχαν ταυτοποιηθεί και 
αποδοθεί στις οικογένειες. Πλέον αναζητείται 
μια τελευταία λύση σε άλλο εξειδικευμένο ερ-
γαστήριο, για να δοθεί τέλος στην αγωνία των 
συγγενών, όπως δηλώνει στην «R» η προϊστα-
μένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών 
Αγγελική Τσιόλα. «Είμαστε σε επικοινωνία με 
την αρμόδια Εισαγγελία και το Λιμεναρχείο 
για τη δρομολόγηση μιας άλλης διαδικασίας, 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η ταυτοποί-
ηση των σορών σε άλλο εργαστήριο. Δεν θυ-
μάμαι άλλη υπόθεση που να ήταν αδύνατη η 
ταυτοποίηση από τη Διεύθυνση Εγκληματολο-
γικών Ερευνών. Σκεφτείτε ότι στη μεγάλη φω-

Επτά νεκροί χωρίς όνομα!
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ταυτοποιηθεί 
τα περισσότερα 
από τα 11 θύματα

τιά στην Ηλεία, μαζί με τον κύριο Γκότση, νε-
κροτομήσαμε και ταυτοποιήσαμε 43 σορούς 
σε δύο ημέρες. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ήταν 
η φωτιά στο πλοίο και πόσο σοβαρές οι βλάβες 
στις σορούς...», τονίζει η Αγγ. Τσιόλα.

Εκκληση από τους συγγενείς
Εκκληση να ολοκληρωθεί το έργο της ταυτοποί-
ησης και να τους παραδοθεί η σορός του αγα-
πημένου τους ανθρώπου για να τον κηδέψουν 
απευθύνουν οι συγγενείς ενός εκ των πέντε θυ-
μάτων από τη Βουλγαρία, μιλώντας στην «R»: 
«Χάσαμε τον άνθρωπό μας μέσα από τραγικές 
συνθήκες και δεν μπορούμε ακόμη να προχω-
ρήσουμε στην ταφή του. Παρά τις εκκλήσεις 
μας, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αποτελέσμα-
τα στην ταυτοποίηση της σορού και αυτό μας 
προκαλεί θλίψη».

Ο δικηγόρος Νίκος Πετρίδης, που εκπρο-
σωπεί την οικογένεια, ζητά να ολοκληρωθεί η 
δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης της σο-
ρού, ενώ καλεί τους υπεύθυνους της τραγωδίας 
να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να στη-
ρίξουν έμπρακτα τους συγγενείς των θυμάτων: 
«Παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα από το τρα-
γικό συμβάν της 18ης Φεβρουαρίου 2022, στο 
οποίο απώλεσε τη ζωή του ο Βούλγαρος υπή-
κοος, οδηγός νταλίκας βουλγαρικών συμφερό-
ντων, όμως δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατή 
η ταυτοποίηση του DNA του θύματος. Οι Αρχές 

ενήργησαν άμεσα, όμως η ένταση του φαινο-
μένου και οι εν γένει συνθήκες του δυστυχήμα-
τος δεν επέτρεψαν την ταυτοποίηση των θυμά-
των. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση άλλων τεχνι-
κών μεθόδων για την ταυτοποίηση των σορών 
των θυμάτων, γεγονός που επιφέρει σημαντι-
κή χρονική καθυστέρηση στα αποτελέσματα. 
Η εποπτεύουσα εισαγγελική Αρχή έδωσε εντο-
λή έρευνας του περιστατικού με σκοπό την επί-
σπευση διαδικασιών. Η καθυστέρηση αυτή επι-
τείνει την αγωνία και τη στεναχώρια των συγ-
γενών των θυμάτων, που αναμένουν την πα-
ραλαβή και την ταφή των σορών των οικείων 
προσώπων τους. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία 
και η άμεση ανταπόκριση των υπευθύνων για 
την αποκατάσταση των οικογενειών των θυμά-
των, οι οποίες βιώνουν τη ψυχική οδύνη από 
την απώλεια των προσφιλών τους συγγενικών 
προσώπων».

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα της Δικαι-
οσύνης για την αναζήτηση των ευθυνών που 
οδήγησαν στη ναυτική τραγωδία. Φως στα αί-
τια θα ρίξει το πόρισμα των πραγματογνωμό-
νων, η σύνταξη του οποίου βρίσκεται ακόμα 
σε εξέλιξη. Πάντως, το γεγονός ότι δεν έχει γί-
νει η ταυτοποίηση των σορών «παγώνει» προς 
το παρόν τη διαδικασία των αποζημιώσεων για 
τις επτά από τις έντεκα οικογένειες των θυμά-
των, καθώς οι άνθρωποί τους δεν θεωρούνται 
νεκροί, αλλά αγνοούμενοι. 

Ο δικηγόρος Νίκος Πετρίδης εκπροσωπεί 
την οικογένεια ενός από τα θύματα 

βουλγαρικής καταγωγής


