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βει τη φροντίδα των παιδιών, καθώς 
δεν υπήρχε προοπτική να εργαστεί ως 
αλλοδαπή και χωρίς προϋπηρεσία. Το 
μοναδικό εισόδημά της παραμένει το 
ποσό των 243 ευρώ που λαμβάνει ως 
σύνταξη χηρείας. 

Ενδεικτικά είναι τα όσα περιέγρα-
ψε η ίδια: «Ακόμα ηχεί στα αυτιά μου 
ο εκκωφαντικός θόρυβος από τη σύ-
γκρουση των σκαφών, ενώ κάθε μέρα 

επανέρχεται στο μυαλό η εικόνα του συζύγου και της κόρης 
μου να επιπλέουν πνιγμένοι στη θάλασσα, ανάμεσα σε συ-
ντρίμμια, πτώματα και τραυματισμένους ανθρώπους. Ακό-
μα και σήμερα, δύο χρόνια μετά, κοιμάμαι ελάχιστες ώρες 
ή και καθόλου στη διάρκεια του 24ώρου. Το μόνο που με 
κρατά στη ζωή είναι το δεύτερο παιδί μου, που δεν έχει κα-
νέναν άλλο στον κόσμο εκτός από εμένα».

Δύσκολες στιγμές βιώνει μετά τη ναυτική τραγωδία και η 
Αν. Τερέτνικ, η οποία διαμένει στην Ουκρανία. Μόνη της με-
γαλώνει τον 3χρονο γιο της χωρίς να μπορεί να εργαστεί, κα-
θώς έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο πόδι της, το οποίο 
κινδύνευσε αρχικά να χάσει. Υποβλήθηκε σε επανειλημμέ-
νες χειρουργικές επεμβάσεις και πλέον διά βίου χρειάζεται 
κηδεμόνα ποδιού, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκο-
λο το περπάτημα. Ο σύζυγός της εργαζόταν σε εταιρεία ως 
υπεύθυνος στον τομέα πωλήσεων και εμπορικών συναλλα-
γών και η ίδια ως ιδιωτική υπάλληλος. «Είμαι παντελώς ανί-
κανη προς εργασία, αφού δεν μπορώ καν να μετακινηθώ 
και συγκεκριμένα να περπατήσω ή να σταθώ όρθια για πά-
νω από λίγα λεπτά χωρίς υποστήριξη από άλλο άτομο. Αδυ-
νατώ να εργαστώ, έστω και για λίγες ώρες της ημέρας, τώ-
ρα και στο μέλλον. Ακόμα όμως και να μου το επέτρεπε η 
κατάστασή μου, είμαι μόνη με ένα παιδί 3 ετών», διαμήνυ-
σε στο δικαστήριο. 

Σχολιάζοντας την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει 
οι δύο οικογένειες, ο συνήγορός τους Αλέξης Κούγιας ανέ-
φερε: «Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω της αργοπορίας 
της ολοκληρώσεως της ποινικής δικογραφίας, που οφειλόταν 

ο θεοδοσησ Κατιφές 
με την κόρη του, σεβα-
στή, δύο από τα συνολι-
κά τέσσερα θύματα του 
ναυτικού δυστυχήματος

ρέτνικ, η δεύτερη γυναίκα που έχασε τον σύ-
ζυγό της στο δυστύχημα, κατά του ιδιοκτήτη 
του ταχύπλοου «Ντουέντε». Οι δύο γυναίκες δι-
εκδικούν διατροφές τόσο για τις ίδιες όσο και 
για τα παιδιά τους, καθώς βρίσκονται σε δει-
νή σωματική και ψυχολογική κατάσταση, ενώ 
προσεχώς αναμένεται να καταθέσουν αγωγές 
αποζημίωσης.  

Η 46χρονη χήρα του Θεοδόση Κατιφέ έχει 
αναγκαστεί να μεγαλώνει πλέον μόνη και κάτω 
από άθλιες οικονομικές συνθήκες τον 11χρονο 
γιο της. Η μητέρα της ζει στη Ρωσία, ενώ με-
τά το δυστύχημα δεν μπορεί να εργαστεί λό-
γω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπί-
ζει. Οπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρί-
ου, ο σύζυγός της ήταν αυτός που κάλυπτε τις 
οικογενειακές ανάγκες από το κομμωτήριο που 
διατηρούσε στα Καμίνια και η ίδια είχε αναλά-
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στην αμφισβήτηση από την πρώτη στιγμή των 
οικογενειών των θυμάτων και μάλιστα αυτών 
που επέζησαν και ήταν αυτόπτες και αυτήκοοι 
μάρτυρες όσον αφορά την ταυτότητα του δρά-
στη του εγκλήματος και ακόμη και σήμερα αμ-
φισβητούν ότι ο χειριστής του ‘‘Ντουέντε’’ ήταν 
ο Λυκουρέζος, φτάσαμε σε μια δίκη που αφορά 
τα αιτήματα διατροφής που έχουν οι δύο γυ-
ναίκες. Αναμένουμε τις αποφάσεις των ασφαλι-
στικών μέτρων και ολοκληρώνουμε τη διαδικα-
σία για την οριστική αγωγή, η οποία θα αφορά 
τις οικονομικές αποζημιώσεις και μόνο. Πλέον, 
δεν έχουμε δράστη, αφού ο Λυκουρέζος έχασε 
τη ζωή του, που κατά την άποψή μας ήταν κά-
τι βέβαιο από την αρχή. Γι’ αυτό και επελέγη». 

Η αγωγή
Αγωγή για αποζημίωση στρεφόμενη κατά του 
ιδιοκτήτη και της ασφαλιστικής εταιρείας του 
ταχύπλοου «Ντουέντε» έχουν καταθέσει από 
την πλευρά τους και τα τρία αδέλφια του νε-
κρού καπετάνιου της λάντζας, Στυλιανού Τρί-
μη. Τον περασμένο Δεκέμβριο η ασφαλιστική 
εταιρεία υπέβαλε τις δικές της προτάσεις και 
ο φάκελος έκλεισε μόλις πριν από λίγες μέρες 
και πλέον αναμένεται η εξέτασή του. Στην αγω-
γή τους οι συγγενείς του καπετάνιου της του-
ριστικής λάντζας υποστηρίζουν ότι ο ιδιοκτή-
της του ταχυπλόου ήταν «υπαίτιος» της διεμ-
βόλισης γιατί παραχώρησε το σκάφος του σε 
άνθρωπο που ήταν ακατάλληλος. Μεταξύ άλ-
λων, επισημαίνουν ότι ο Θρασύβουλος Λυκου-
ρέζος έπασχε από σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας, λάμβανε χρόνια φαρμακευτική αγωγή, δεν 
κατείχε την «προσήκουσα ναυτική τέχνη» και 
αδυνατούσε να τηρήσει τους ενδεδειγμένους 
κανόνες ασφαλούς και συνετής ναυσιπλοΐας.

«Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα ήταν 
να πάρω λεφτά από τον θάνατο του αδελφού 
μου. Θα πρέπει, όμως, να βοηθηθούν οι οικο-
γένειες που έχουν ανάγκη, κάτι που έπρεπε ήδη 
να είχε γίνει. Τα παιδιά του αδελφού μου πρέ-
πει να πάρουν κάτι για να ξεκινήσουν και πάλι 
την επιχείρηση που είχε ο αδελφός μου. Πρέ-
πει να αποζημιωθούν γι’ αυτό που έγινε», το-
νίζει ο Μίλτος Τρίμης, αδελφός του πλοιοκτή-
τη της λάντζας «Αντωνία». 

«Ζητούμε να αποζημιωθούν τα αδέλφια από 
την ασφαλιστική εταιρεία βάσει του νόμου 
4256/2014. Στόχος μας είναι πλέον να υποχρε-
ωθούν οι ασφαλιστικές, με οδηγό αυτή την από-
φαση που ευελπιστούμε ότι θα βγει διότι ο νό-
μος είναι ξεκάθαρος, να αποζημιώνουν πλέον 
ευθέως τους τρίτους όπως γίνεται και στα αυ-
τοκίνητα», λέει η δικηγόρος των αδελφών Τρί-
μη, Τατιάνα Τσιρακοπούλου.

«οΛοΙ οσοΙ επέβαιναν στο ταχύπλοο είναι 
υπεύθυνοι γιατί με τη σιωπή τους συγκαλύ-

πτουν τους δολοφόνους», λέει η Μαρία Αση-
μακοπούλου-Κατιφέ, η οποία έχασε τον αδελ-

φό της και την ανιψιά της στην τραγωδία


