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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι κάμερες και τα φώτα 
της δημοσιότητας στρά-
φηκαν σε άλλα, πιο πια-
σάρικα θέματα, αφήνο-
ντας στην άκρη το τρα-
γικό δυστύχημα του 
Norman Atlantic, με τις 
πληροφορίες να φτά-
νουν με το σταγονόμε-
τρο. 
Οι οικογένειες των θυμά-
των και των αγνοούμενων 
αν μη τι άλλο δικαιούνται 
να μάθουν ποιες ήταν οι 
πραγματικές αιτίες της πο-
λύνεκρης τραγωδίας που 
στοίχισε τη ζωή σε 3 Έλ-
ληνες επιβάτες, και να δι-
καιωθούν. 
Οι έρευνες συνεχίζονται 
μεν με τις ελπίδες όμως 
να εξανεμίζονται. Έως σή-
μερα αγνοούνται  ο Αλέ-
ξανδρος Κουφογιώργος, 
ο Γιάννης Συμεωνίδης, ο 
Βασίλειος Τσάμης, ο Από-
στολος Νικολάρας, ο Γιώρ-
γος Δούλης, ο Νίκος Σαγι-
ρίδης, ο Γιώργος Παπαδό-
πουλος, ο Βαγγέλης Κα-
ραβαγγέλης και ο Γιάννης 
Σοφός ενώ νεκροί εντοπί-
στηκαν ο Νίκος Παράσχης, 
ο Κωνσταντίνος Κουφό-
πουλος και ο Γεράσιμος 
Καζαντζίδης. 
Κατά τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε ομάδα 
εμπειρογνωμόνων σε ολό-
κληρο το πλοίο, εντοπί-
στηκαν δύο γκαράζ, στα 
οποία όλα τα αυτοκίνητα 
ήταν ανέπαφα από τη φω-
τιά, γεγονός που προκά-

λεσε έκπληξη και ακόμα 
περισσότερα ερωτηματικά 
σχετικά με το τι συνέβη τη 
μοιραία εκείνη ημέρα. 
Στη γραμμή Ελλάδας – 
Ιταλίας ταξιδεύουν εκα-
τοντάδες επαγγελματικά 
οχήματα, σε οχηματαγω-
γά που κατά κοινή ομο-
λογία δεν πληρούν όλους 
τους κανόνες ασφαλείας, 
με πληρώματα, λιμενικούς 
και πλοιοκτήτες να κά-
νουν τα στραβά μάτια, θέ-
τοντας έτσι σε κίνδυνο αν-
θρώπινες ζωές με τραγικά 
αποτελέσματα, όπως στην 
περίπτωση του Norman 
Atlantic. 

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Στο μεταξύ ξεκίνησαν οι 
πρώτες μηνύσεις από την 
πλευρά των παθόντων, 
οι οποίοι στρέφονται δι-
καστικά τόσο κατά των 
πλοιοκτητριών εταιριών 
Visemar και ANEK LINES,  
όσο και εναντίον του κα-
πετάνιου και του κράτους 
για τους όποιους λάθος 
χειρισμούς που είχαν σαν 
αποτέλεσμα την ναυτι-
κή τραγωδία του Norman 
Atlantic.  
Το περιοδικό Youtruck 
Magazine ήρθε σε επαφή 
με την εταιρία Δικηγόρων 
Α & Κ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ, η 
οποία συνεργάζεται 
στενά με την ομάδα των 
Ιταλών δικηγόρων που έχει 
αναλάβει ήδη την υπερά-

σπιση ενώπιον των Ποι-
νικών Δικαστηρίων πο-

λών θυμάτων της ναυτι-
κής τραγωδίας Norman 
Atlantic. 
Στο σημείο αυτό αξίζει να 
σημειωθεί ότι η ομάδα αυ-
τή έχει εκπροσωπήσει και 
εξακολουθεί να εκπροσω-
πεί πολλά θύματα της ναυ-
τικής τραγωδίας που είχε 
σημειωθεί με το κρουαζιε-
ρόπλοιο Costa Concordia. 
Ο ρόλος της ελληνικής 
δικηγορικής ομάδας της 
Α & Κ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ 
συνίσταται στον συντονι-
σμό από την Ελλάδα όλων 
των απαιτούμενων ενερ-
γειών για την επιτυχή εκ-
προσώπηση των θυμάτων 

στα ιταλικά δικαστήρια και 
στον σχεδιασμό και χάρα-
ξη της νομικής στρατηγι-
κής σε συνεργασία με τους 
Ιταλούς δικηγόρους. Επι-
πλέον, με την πρόοδο της 
υπόθεσης το γραφείο θα 
λειτουργεί ως ενδιάμεσος 

κρίκος μεταξύ των θυμά-
των και των Ιταλών δικη-
γόρων, διαβιβάζοντας αι-
τήματα, απαντώντας στα 
ανακύπτοντα ερωτήματα 
και γενικότερα συντονίζο-
ντας τις ενέργειες και συμ-
μετέχοντας ενεργά στις δι-
απραγματεύσεις που ανα-
μένεται να διεξαχθούν με 
τους εναγόμενους υπαίτι-
ους του δυστυχήματος.  
Σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε ο δικηγόρος  κ. 
Κρίτων Μεταξόπουλος 
στον Ελεύθερο Τύπο συ-
νέστησε στους Έλληνες 
μηνυτές να απευθυνθούν 
σε Ιταλούς δικηγόρους, 

καθώς στην Ιταλία οι σχε-
τικές υποθέσεις πιθανότα-
τα να εκδικαστούν με ευ-
νοϊκότερους όρους από ότι 
στην Ελλάδα, που ίσως 
χρειαστούν ίσως και 10 
χρόνια μέχρι να τελεσιδι-
κήσει το ποινικό και αστι-
κό δικαστήριο.  
Το περιοδικό Youtruck 
Magazine εκφράζοντας 
την υποστήριξη στις οικο-
γένειες των θυμάτων και 
των αγνοουμένων, και με 
την πεποίθηση ότι σε μια 
τέτοια υπόθεση πρέπει να 
πέσει άπλετο φως, προ-
κειμένου να αποφύγουμε 
μια νέα τραγωδία με θύ-
ματα αθώους ανθρώπους 
που κάνουν απλά τη δου-
λειά τους κάτω από δύ-
σκολες συνθήκες, συνεχί-
ζει την έρευνα για το ναυ-
τικό ατύχημα του Norman 
Atlantic, ακόμα και τώρα 
που τα φώτα της δημοσι-
ότητας έσβησαν. 

Norman Atlantic: Το λόγο    έχει η δικαιοσύνη 
Ένα μήνα μετά τη ναυτική τραγωδία του Norman Atlantic, πολλά ερωτήματα 
εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα, με τις οικογένειες των αγνοουμέ-
νων να ζουν μέχρι σήμερα τραγικές στιγμές.  Φορτηγά

άύξηση τού μεικτού 
στούσ 42 τονούσ 
κάι δύνάτοτητά 
μετάτροπησ σε 
Φύσικο άεριο.

Για περισσότε-
ρες πληροφορίες 
σχετικά με τις δια-
δικασίες έγερσης 
αξιώσεων και την 
υποβολή μηνύ-
σεων για το ναυ-
άγιο του Norman 

Atlantic επικοινωνήστε στα 
τηλέφωνα: 
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Τ.Κ. 115 28, Αθήνα

Τηλ. (+30) 210.7257.614,
Fax. (+30) 210.7297.610

Email: 
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Υπεγράφη απόφαση του Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, κ. Μιχάλη 
Παπαδόπουλου, με την οποία 
επεκτείνεται το μέτρο της αύ-
ξησης του μικτού βάρους των 
φορτηγών αυτοκινήτων εθνι-
κών μεταφορών σε 42 τόνους, 
εκτός από τα βυτιοφόρα μετα-
φοράς υγρών καυσίμων και 
θερμής ασφάλτου και μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων 
(containers) και στις λοιπές κα-
τηγορίες φορτηγών αυτοκινή-
των.
Προϋπόθεση για την υπαγω-
γή των φορτηγών αυτοκινή-
των στην παραπάνω ρύθμι-
ση, είναι τα αυτοκίνητα αυτά 
να έχουν πέντε τουλάχιστον 
άξονες και να επιτρέπεται κα-
τασκευαστικά η αύξηση του μι-
κτού τους βάρους μέχρι τους 
42 τόνους.
"Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε ανα-
γκαία αφενός για να μην υπάρ-
χει άνιση μεταχείριση των με-
ταφορέων σε σχέση με το είδος 
της μεταφοράς την οποία εκτε-
λούν, αφετέρου για να υπάρ-
χει καλύτερη εκμετάλλευση 
των φορτηγών αυτοκινήτων. 
Άλλωστε τα φορτηγά αυτοκί-
νητα της κατηγορίας αυτής τα 
οποία κατασκευαστικά έχουν 
την δυνατότητα αύξησης του 
μικτού τους βάρους, κυκλο-
φορούν σε χώρες της Ε.Ε. με 
πολύ μεγαλύτερο μικτό βάρος 
(πάνω από 45 τόνους )" δήλω-
σε ο Υφυπουργός.
Εν τω μεταξύ με υπογραφή 
άλλης -και τελευταίας για τον 
Υφυπουργό της προηγούμε-
νης κυβέρνησης- απόφασης 
θεσμοθετήθηκε η δυνατότη-
τα μετατροπής οχημάτων με 
πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο. 
Έτσι, επεκτείνεται η δυνατότη-
τα χρήσης του φυσικού αερί-
ου και σε βαρέα επαγγελμα-
τικά οχήματα (φορτηγά, λεω-
φορεία).


