
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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