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Ο 
αδελφός µου και η κορούλα του θα 
ζούσαν αν δεν τους άφηναν αβοή-
θητους να πνιγούν. Ολοι όσοι επέ-

βαιναν στο ταχύπλοο είναι υπεύθυνοι γιατί µε 
τη σιωπή τους συγκαλύπτουν τους δολοφό-
νους. Υπάρχει οργανωµένη συγκάλυψη από 
το Λιµενικό, που δεν έκανε ούτε τα απαραίτη-
τα εκείνη τη µοιραία για εµάς ηµέρα». ∆υόµι-
σι χρόνια µετά τη ναυτική τραγωδία στην Αί-
γινα, που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώ-
πους, µεταξύ αυτών και της 5χρονης Σεβαστής, 
η οργή της Μαρίας Ασηµακοπούλου-Κατιφέ 
ξεχειλίζει. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση µπή-
κε µε βούλευµα στο αρχείο, µετά τον θάνατο 
του 78χρονου χειριστή του ταχύπλοου, Θρα-
σύβουλου Λυκουρέζου, η ίδια δηλώνει ότι 
δεν θα σταµατήσει να αγωνίζεται για να απο-
δειχθεί η αλήθεια µε όποιο τίµηµα, ενώ µέσω 
της Realnews καταγγέλλει τις Αρχές ότι «επέ-
λεξαν ποιες κλήσεις θα ανοίξουν από το κινη-
τό του Θρασύβουλου Λυκουρέζου για να µην 
αποκαλυφθεί η αλήθεια, καθώς υπάρχουν 16 
µυστηριώδεις κλήσεις που δεν ελέγχθηκαν».

Πεπεισµένη ότι υπήρξαν µεθοδεύσεις για να 
µην καθίσουν ποτέ οι πραγµατικοί υπεύθυνοι 
στο σκαµνί του δικαστηρίου, η Μ. Ασηµακο-
πούλου δηλώνει: «Η υπόθεση µπήκε στο αρ-
χείο, ενώ είχε εγκριθεί η άρση απορρήτου για 
τις κλήσεις του κατηγορούµενου. Από τις 115 
άνοιξαν και ελέγχθηκαν µόνο οι 99. Τις υπόλοι-
πες αρνήθηκαν να µας τις δώσουν. Το ερώτη-
µά είναι γιατί; Για ποιο λόγο έγινε αυτή η επι-
λογή; Μήπως γιατί σε αυτές τις λίγες κλήσεις 
φαίνεται ο αληθινός υπαίτιος της τραγωδίας 
που βιώνουµε αυτά τα χρόνια; Μόνη µου όλο 
αυτό το διάστηµα έψαξα και βρήκα ότι οι κλή-
σεις αυτές που δεν άνοιξαν είναι από το Ηνω-
µένο Βασίλειο, τη Βόρεια Ιρλανδία, την Αγγλία 
και τη Σκωτία».

Οπως εξηγεί η συγγενής των θυµάτων, πο-
τέ δεν κατάλαβε γιατί δεν θεωρήθηκαν ένοχοι 
όσοι επέβαιναν στο ταχύπλοο µαζί µε τον Θρα-
σύβουλο Λυκουρέζο. «Είναι εξίσου υπεύθυνοι 
για την εγκατάλειψη των θυµάτων του τραγικού 
δυστυχήµατος. ∆εν ήταν αµέλεια, αλλά µια κα-
λά µελετηµένη κίνηση. Ακόµα και αν φοβήθη-
καν και τράπηκαν σε φυγή, γιατί δεν επέστρε-
ψαν να βοηθήσουν; Είναι υπεύθυνοι από τη 
στιγµή που πήραν την απόφαση να εγκαταλεί-
ψουν τους ανθρώπους µας και να αποφασίσουν 
για τον θάνατό τους», λέει η Μ. Ασηµακοπού-
λου, που θρηνεί ακόµη τον θάνατο του αδελ-
φού της Θεοδόση και της 5χρονης ανιψιάς της. 

«Ζει µε ψυχοφάρµακα» 
Η φωνή της αλλάζει όταν αναφέρεται στη νύ-
φη της, που βρίσκεται σε άσχηµη ψυχολογική 
κατάσταση. «Παίρνει ηρεµιστικά για να µπο-
ρέσει να κρατήσει το µυαλό της και να σταθεί 
στα πόδια της. Μπαίνει σε λεωφορείο και την 
πιάνει κρίση πανικού. Υπάρχουν χαρτιά από 

γιατρούς ότι η ψυχική της κατάσταση δεν είναι καλή. Πώς θα µεγαλώσει αυτή 
η γυναίκα το άλλο της παιδί; Παίρνει µόνο µία πενιχρή σύνταξη», αναρωτιέται 
η Μ. Ασηµακοπούλου. Μετά την απώλεια του πατέρα και της αδελφής του, το 
11χρονο παιδί είναι και αυτό σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση. «Εχει κλειστεί 
στον εαυτό του και παριστάνει ότι δεν έχει συµβεί τίποτα. Αρνείται να το πιστέ-
ψει. Το µόνο που θέλω είναι να λάµψει η δικαιοσύνη. ∆εν κυνηγάµε κανέναν 
και τίποτα άλλο, µόνο τη δικαίωσή µας», λέει. 

Τη συζήτηση διακόπτει ο σύζυγός της, Γιάννης Ασηµακόπουλος, επαναφέρο-
ντας το ζήτηµα των υπευθύνων της τραγωδίας. «Για να µην ανοίξουν µετά από 
τέτοιο έγκληµα τηλεφωνικές κλήσεις πάει να πει ότι κρύβονται από πίσω υψη-
λά και σηµαντικά πρόσωπα», λέει µε νόηµα. «Υπήρχε ένα νεαρό ζευγάρι και για 
αυτά τα δύο άτοµα δεν έγινε καµία δίκη. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αποκλείεται 
να οδηγούσε το σκάφος ο Λυκουρέζος. Και να ήθελε δεν µπορούσε να οδηγεί 
αυτός ο ηλικιωµένος άνδρας το σκάφος, γιατί είχε 95% αναπηρία, ούτε όρθιος 
δεν µπορούσε να σταθεί».

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο τεχνικός σύµβουλος των συγγενών των θυµάτων, 
υποναύαρχος εν αποστρατεία του Λ.Σ., Νίκος Σπανός, που µελέτησε τις συνθή-
κες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχηµα. «Το σίγουρο είναι ότι όλες οι µαρ-
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Λίγες ηµέρες µετά το τέλος της δίκης 
για το ναυτικό δυστύχηµα στο νησί 
του Σαρωνικού τον Αύγουστο του 
2016, η αδελφή του Θεοδόση Κατιφέ, 
ο οποίος έφυγε από τη ζωή µαζί µε 
την ανήλικη κόρη του και άλλα δύο 
άτοµα, καταγγέλλει µεθοδεύσεις και 
«οργανωµένη συγκάλυψη». 
Τι λένε οι σύζυγοι των θυµάτων 
και τι διεκδικούν τα αδέλφια του 
καπετάνιου της λάντζας 

Οι 16 µυστηριώδεις 
κλήσεις που 
δεν ελέγχθηκαν 

τυρίες των ανθρώπων που είχαν πέσει στη θά-
λασσα και αυτών που πήγαν να τους διασώ-
σουν αναφέρουν ότι είδαν επάνω στο σκάφος 
κάποιους άλλους πλην αυτών που παρουσιά-
στηκαν. Υπήρχαν δηλαδή δύο νεαρά άτοµα. 
Το έλεγαν από την αρχή και το κατέθεσαν κιό-
λας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τρελοί. Υπάρ-
χουν πολλά κενά στην υπόθεση. Καµία επιχεί-
ρηση δεν έγινε από το Λιµενικό Σώµα. Κανένα 
σχέδιο δεν τηρήθηκε. Ο φάκελος του υπουρ-
γείου έχει εξαφανιστεί. Για µένα έπρεπε να πά-
νε όλοι κατηγορούµενοι». 

Ασφαλιστικά µέτρα  
Την περασµένη ∆ευτέρα, στο Μονοµελές Πρω-
τοδικείο Πειραιά έγινε η δίκη για τα ασφαλιστι-
κά µέτρα που κατέθεσαν η Ολγα Ενίνα, µητέ-
ρα της µικρής Σεβαστής, και η Αναστασία Τε-

«Υπάρχουν πολλά κενά 
στην υπόθεση», υποστηρί-
ζει ο τεχνικός σύµβουλος 
των συγγενών των θυµάτων,  
Νίκος Σπανός


