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Ανίκανο το ελληνικό κράτος 
να διαχειριστεί το ναυάγιο.

Τoy Νίκου Βαφειάδη

 Σ 
την Τοσκάνη της 
γειτονικής Ιταλί-
ας μέσα σε δυόμι-
σι χρόνια ολοκλη-
ρώθηκε επιτυχώς 
η ανέλκυση του 
-έξι φορές μεγα-
λύτερου από το 
Sea Diamond- 
κρουαζιερόπλοι-
ου Costa Concor-

dia και της μεταφοράς του σε διαλυτήριο 
στη Γένοβα με κόστος εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ για την πλοιοκτήτρια 
εταιρεία και τον ασφαλιστικό της οργανι-
σμό. Εκεί το κράτος εξαρχής ξεκαθάρισε 
στους πλοιοκτήτες πως είτε θα αναλάβουν 
οι ίδιοι άμεσα την ανέλκυση είτε θα την 
αναλάβει το Δημόσιο και θα τους στείλει 
φουσκωμένο το λογαριασμό.

Στη χώρα μας, επτάμισι χρόνια μετά, το 
ναυάγιο παραμένει στην Καλντέρα της 
Σαντορίνης, που αποτελεί περιζήτητο πα-
γκοσμίως τουριστικό προορισμό, κρεμα-
σμένο σε ένα βράχο σε βάθος 120 μέτρων, 
με κίνδυνο κάθε στιγμή να γκρεμιστεί στο 
βυθό 160 μέτρα πιο κάτω. Βιντεοσκοπή-
σεις δείχνουν ότι κοντά στις κύριες δεξα-
μενές των καυσίμων, χωρητικότητας 180 
τόνων, έχουν αρχίσει να κόβονται οι λα-
μαρίνες και υπάρχει κίνδυνος αποκοπής. 
Σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα έχει 
επισημάνει τους κινδύνους για το περι-
βάλλον από την παραμονή του ναυαγίου 
στο βυθό, δεδομένου ότι, εκτός από τα 
προαναφερθέντα καύσιμα, περιέχει λιπα-
ντικά, μηχανικά λάδια, μονωτικά υλικά, 
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χρώματα, αντισκωριακά, σταθεροποιητές 
βαφών και πλήθος επικίνδυνων χημικών 
και τοξικών ουσιών, αλλά και τις επιπτώ-
σεις που ήδη υπάρχουν στο τοπικό φυσι-
κό οικοσύστημα.

Η εκτελεστική εξουσία, μέσω των πο-
λιτικών που χειρίστηκαν την υπόθεση 
όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απέτυχε πα-
ταγωδώς. Το ναυάγιο βρίσκεται ακόμη 
εκεί, όλες οι βαρύγδουπες υποσχέσεις 
και διαβεβαιώσεις αποδείχτηκαν «κού-
φια λόγια». Το δικαστήριο, απορρίπτο-
ντας τους ισχυρισμούς της πλοιοκτήτρι-
ας εταιρείας ότι το ναυάγιο οφειλόταν 
σε λανθασμένη χαρτογράφηση της πε-
ριοχής, την καταδίκασε και στους δύο 
βαθμούς, αποδίδοντάς της την ευθύνη. 
Πρωτοδίκως «εκ προθέσεως» και στο εφε-
τείο «από αμέλεια». 

Οι ένοχοι (οι οποίοι από 9 άτομα πρωτο-
δίκως περιορίστηκαν σε 3 στο εφετείο) 
καταδικάστηκαν σε ολιγοετείς ποινές φυ-
λάκισης (εξαγοράσιμες προς 5 ευρώ την 
ημέρα) και αφέθηκαν ελεύθεροι. Η απο-
ζημίωση που πρωτοδίκως υποχρεώθηκε 
να καταβάλει η εταιρεία στο Δημόσιο για 
ηθική βλάβη -1.000.000 ευρώ- στο εφετείο 
έγινε 10.000 ευρώ. 

Εξάλλου, το Τμήμα Ναυτικών Διαφορών 
του Πολυμελούς Πλημμελειοδικείου Πει-
ραιά καταδίκασε την εταιρεία να καταβά-
λει 8.000.000 ευρώ στον Δήμο Θήρας για 
προσβολή της φήμης του νησιού και υπο-
βάθμιση του περιβαλλοντικού ορίζοντα 
σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
και 6.000.000 ευρώ στο Δημόσιο, όμως η 
εταιρεία άσκησε έφεση η οποία θα εκδι-
καστεί στα τέλη Νοεμβρίου. Μέχρι στιγ-
μής έχει πληρώσει μόνο το ημερήσιο πρό-
στιμο των 8.500 ευρώ, που της επέβαλε 
καθημερινά επί 632 μέρες το Λιμεναρχείο 
Θήρας - δηλαδή 5.372.000 ευρώ.  

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει κάνει αί-
τηση αναίρεσης της εφετειακής απόφα-
σης στον  Αρειο Πάγο, η οποία θα συζητη-
θεί στις 9 Δεκεμβρίου. Υπάρχει συνεπώς 
ο κίνδυνος, στην περίπτωση που γίνει δε-
κτή η αναίρεση, να παραγραφούν όλα τα 
αδικήματα που έχουν τελεστεί, δεδομέ-
νου ότι στις 4 Απριλίου του 2015 κλείνουν 
οκτώ χρόνια από το ναυάγιο. ≠

Στην Ιταλία η ανέλκυση 
του Costa Concordia 

έγινε μέσα σε δυόμισι 
χρόνια με έξοδα  

των πλοιοκτητών και 
του ασφαλιστικού τους 

οργανισμού.
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Στο βυθό της Καλντέρας 
εξακολουθεί να βρίσκεται 
επτάμισι χρόνια μετά το Sea 
Diamond (1) σε αντίθεση με 
το ιταλικό κρουαζιερόπλοιο 
Costa Concordia (2) 
που ανελκύστηκε και 
ρυμουλκήθηκε σε διαλυτήριο.
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