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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

O
σοι από την πρώτη στιγµή είχαν αµ-
φισβητήσει ότι ο Θρασύβουλος Λυ-
κουρέζος ήταν ο κυβερνήτης του σκά-

φους «Duente», που στις 16 Αυγούστου συ-
γκρούστηκε στην Αίγινα µε τη λάντζα «Αντω-
νία» προκαλώντας τον θάνατο 4 ατόµων, φαί-
νεται να επιβεβαιώνονται.

Τα ευρήµατα από την εξέταση του βιολογι-
κού υλικού στον χώρο των χειριστηρίων του 
µοιραίου ταχύπλοου δείχνουν ότι στο τιµόνι 
του την ώρα της σύγκρουσης δεν βρισκόταν 
ο 77χρονος. Στο πηδάλιο, στις µανέτες, στο κά-
θισµα του κυβερνήτη, αλλά και στα κουµπιά 
στον πίνακα οργάνων βρέθηκε DNA το οποίο 
από την εργαστηριακή εξέταση δεν ταυτίζεται 
µε το δείγµα του Θρ. Λυκουρέζου, που ισχυρί-
ζεται ότι ήταν ο κυβερνήτης. Ποια είναι, όµως, 
τα άγνωστα άτοµα των οποίων ταυτοποιείται η 
παρουσία από την εξέταση των στοιχείων DΝA; 

Τα στοιχεία που αποκαλύπτει η Realnews εί-
ναι καταιγιστικά και ανατρέπουν τη µέχρι τώ-
ρα εικόνα που είχε διαµορφωθεί, προβάλλο-
ντας ωστόσο νέα ερωτήµατα τόσο για τον χει-
ρισµό του περιστατικού από την πλευρά του 
Λιµενικού, όσο και για τις αναφορές εµπλεκο-
µένων ή µη, που µε κατηγορηµατικό τρόπο 
δήλωναν ότι όντως οδηγούσε ο προφυλακι-
σµένος επιχειρηµατίας.

Ο υπουργός
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του υπουρ-
γού Εµπορικής Ναυτιλίας, που είχε προκαλέ-
σει πλήθος αντιδράσεων.

Ο Θοδωρής ∆ρίτσας είχε σπεύσει τότε να 
δηλώσει ότι «η κόρη και ο γαµπρός του Λυ-
κουρέζου προσκόµισαν εισιτήρια που βεβαί-
ωναν πως ταξίδεψαν από Κρήτη προς Αθήνα 

το απόγευµα του δυστυχήµατος όταν ενηµερώθηκαν για τα 
γεγονότα. Επίσης, ο εγγονός του 77χρονου δεν θα µπορούσε 
να οδηγεί, αφού είναι µικρής ηλικίας».

Οµως και οι τρεις επιβαίνοντες στο ταχύπλοο µαζί µε τον 
Θρ. Λυκουρέζο, που εµφανίστηκαν ενώπιον των Αρχών αρκε-
τές ώρες µετά το περιστατικό, ισχυρίστηκαν κατά τη διάρκεια 
των καταθέσεών τους πως ο κυβερνήτης ήταν ο 77χρονος.

Χαρακτηριστικά, µία εκ των τριών, η Θεοδότη Καρακάτη, 
ενώπιον της ανακρίτριας είπε: «Αναχωρήσαµε οι τέσσερίς µας. 
Βγήκαµε µε το ‘‘Duente’’ πολύ προσεκτικά από το σηµείο που 
ήταν ελλιµενισµένο µε κατεύθυνση το νησί Μονή, λίγο µετά τις 
12.30 µ.µ. περίπου. Ο κ. Λυκουρέζος κάθισε στο τιµόνι και αρι-

στερά του εγώ... Ξαφνικά ακούω έναν ισχυρότατο 
κρότο και νόµιζα ότι πέσαµε στα βράχια. Η µη-

χανή του σκάφους ‘‘Duente’’ σταµάτησε. Ση-
κώθηκα και είδα σε απόσταση 20-30 µέτρων 

περίπου -δεν είµαι σίγουρη αν προσδιορίζω 
σωστά την απόσταση σε θαλάσσιο χώρο- µια 
µεγάλη βάρκα αναποδογυρισµένη και πολλά 
άτοµα να επιπλέουν στη θάλασσα».

Κατηγορηµατικός
Ο επίσης επιβαίνων στο ταχύπλοο Επαµει-
νώνδας Βενετσιάνος είχε καταθέσει και αυτός 
µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι «τη στιγµή του 
συµβάντος το σκάφος κυβερνούσε ο Λυκου-
ρέζος». Σε αρκετούς άλλους, ωστόσο, η αµφι-
βολία ήταν εµφανής. Ο αδελφός του αδικοχα-
µένου καπετάνιου της λάντζας από την πρώ-
τη στιγµή είχε πει ότι δεν µπορούσε να ήταν 
οδηγός του ταχύπλοου ο Λυκουρέζος, λόγω 
της φυσικής του κατάστασης. 

                ∆εν βρέθηκε DNA 
του Λυκουρέζου στο πηδάλιο  

Η «R» 
αποκαλύπτει τα 
αποτελέσµατα 
της έρευνας στο 
µοιραίο σκάφος, 
που προκάλεσε 
την τραγωδία 
στην Αίγινα

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ αμφισβητούν τους 
μάρτυρες, όσον αφορά στον κυβερνήτη 
του ταχύπλοου
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Μετά τις νέες εξελίξεις, ο συνήγορος των οικογενειών των θυμάτων, Αλέξης Κούγιας, 
δήλωσε στην «R»: «Με τη βοήθεια της τακτικής ανακρίτριας Πειραιώς κ. Ακτύ-

πη και της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών κ. Νικολάου προσπαθήσαμε αμέ-
σως μετά την προσωρινή κράτηση του Θρασύβουλου Λυκουρέζου να βοηθή-
σουμε τη Δικαιοσύνη, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το τι ακριβώς συ-
νέβη σε αυτό το τρομερό έγκλημα της Αίγινας. Είμαστε απόλυτα ικανοποιη-
μένοι για την αποδοχή των δίκαιων αιτημάτων μας και ήδη έρχονται με επίση-
μο και αδιάβλητο τρόπο οι πρώτες απαντήσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν την 
υποψία των επιβαινόντων, αλλά και των συγγενών των θυμάτων που έχασαν 
τη ζωή τους, ότι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και το Λιμεναρχείο της Αί-
γινας προσπάθησαν να αποτρέψουν με κάθε τρόπο την αποκάλυψη της αλή-
θειας, αφού η πρώτη απάντηση από την πρώτη έρευνα-ανάλυση των στοιχεί-
ων του DNA στο σκάφος ‘‘Duente’’ αποκαλύπτει ότι ούτε ο Λυκουρέζος λέει 
την αλήθεια, ούτε η Λιμενική Αρχή έκανε τίποτα για να την αποκαλύψει. Και 
το κυριότερο είναι ότι στο σκάφος επέβαιναν άγνωστα πρόσωπα, των οποί-
ων το DNA βρέθηκε και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθούν και 
να αποδοθεί δικαιοσύνη». 

«Να αποδοθεί δικαιοσύνη»
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