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παγΚüσμια Κοι-

νÞ γνþμη παρα-
κολουθεß κατÜ-
πλη,«η και με α-

γωνßα κατÜ την
τελευταßα εβδο-

μÜδα την εξÝλιξη του παραπÜ-
νω ατυχÞματοò, που συγκρßθη-
κε απü πολλοýò με το ατýχημα
του ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ, δεδομÝνου του

μεγÝθουò/αριθμοý επιβαινü-
ντων καιτου θεωροýμενου για
την κοινÞ γνþμη ,,αβýθιστου»

γιατην κατηγορßα αιιτÞ πλοßου.
Η ευαισθησßα τηò ελληνικÞò
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κοινÞò γνþμηò εξηγεΚαι τüσο
απü την ιδιαιτερüτητα τηò Ελ-
λÜδαò ωò νησιωτικÞò χþραò ü-

σο και απü ομοιüτητεò ορισμÝ-
νων τπυχþν του ατυχÞματοò με
ταγνωστÜ ατυχÞματα στη χþρα
μαò, του SEA DIAI\IOND αλλÜ
και του ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΙ\ΙΙΝΑ. 'Εχο-

ιιταò υπüψη περιορισμÝνα στοι,

χεßα τηò σχεδßασηò του πλοßου,
üπωò και τιò ποικßλεò δημοσιο-

γραφικÝò και Üλλεò αναφορÝò

για τιò συνθÞκεò του ατυχÞμα-
τοò', θα προσηαθÞσουμε να
σχολιÜσουμετο νÝο αιπü ναιιτι-

κü ατýχημα, να εξηγÞσουμε
πþò συνÝβη και κυρßωò πüσο πι-

θανü εßναι να συμβεß κÜτι παρü-

μοιο και στο μÝλλον.

ΣΤOιΧtιΑτOγ ΠΛOιOΥ
Το κρουαζιερüπλοιο COSTA
OONCORDIA Þταν το πρþτο

μßαò σειρÜò ομοßων πλοßων τηò
κλÜσηò Concordia, που κατα-
σκευÜστηκαν για λογαριασμü
τηò γνωστÞò ιταλικÞò εταιρεßαò
Costa Oruises, θυγατρικÞò του

βρετανο-αμερικανικοý κολοσ-
σοý Carnival Corporation, Κατα-

σκευÜσθηκε στα ναυπηγεßα
Finoantieri (Genova), καθθλκý-
σΓηκε το 20Ο5 και παραδüθηκε
στην εταιρεßα αναλαμβÜνονταò
υπηρεσßα το καλοκαßρι του
2006. ¹ταν 1,Ι4.500 κüρων, συ-

νεπþò το μεγαλýτερο κατα-
σκευασθÝν μÝχρι τüτε πλοßο
στην Ιταλßα. Το κüστοò κατα-
σκευÞò Ýφθασετα 570 εκατ. δο-
λÜρια. Τα βασικÜ χαραι<τηριστι-
κÜ και διαστÜσειòτου πλοßου Þ-
ταν: ΜÞκοò 2θ0,20 μÝτρα, πλÜ-
τοò 35,50 μ., βýθισμα Β,20 μ.,

μÝγιστη ταχýτητα 23 κüμβοι, >
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επιβÜτεò 3.700 (1.500 καμπßνεò),
πλÞρωμα,l .110, εγκατεστημÝνη ι-

σχýò 101,400 ßπποι, καταμÝτρη-
ση/χωρητικüτητα ,Ι 14,500 grt', 13
καταστρþματα επιβατþν, εκτüπι-
σμα 5 1 .3Β7 τüwοι. Απü πλευρÜò ευ-
στÜθειαò και πλευστüτηταò μετÜ α-
πü βλÜβη θεωρεßται üτι το πλοßο ι-
κανοποιοýσε τουò κατÜ την τοπο-
θÝτηση τηòτρüπιδαò εν ισχýι κανο-
νισμοýò καιτα κριτÞριατηò SO|AS
1θθ0 ωòπλοßο δýο διαμερισμÜτωιΤ.

ΣτOιΧΕιΑ ΑΤΥΧΗΜΑτOΣ
Την ΠαρασκευÞ, ,l 

3 Ιανουαρßου 20,12,

και þρα 21 :42ΟτοπικÞ þρα, το πλοßο
προσκροýει σε βρÜχοßýφαλο πολý
κοντÜ στιò ακτÝò τηò νÞσου Giglio
τηò ΤοσκÜνηò. Απü την πρüσκρου-
ση δημιουργεßται ρÞγμα 50 περßπου
μÝτρων, που ξεκινÜ απüτα διπýθμε-
να του πλοßου και φθÜνει σχεδüν
στην ßσαλο πλεýσηò. ΕιαιμÜται üτι
το ρÞγμα Þταν στην περιοχÞ του
μηχανοστασßου του πλοßου και Ý-
πληξε περßτατρßα, ßσωò καιτÝσσε-
ρα διαμερßσματα, δηλαδÞ το μηχα-
νοστÜσιο και χþρουò εκατÝρωθεν
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αυτοý, Ωò αποτÝλεσμα τηò πρü-
σΚρουσηò Και τηò εισροÞò νεροý

στο μηχανοστÜσιο, προκýτπει κατ'

αρχÞν black out φωτισμοý (και Üλ-

λων λειτουργιþν) λüγω παýσηò λει-
τουργßαò των κýριων ηλεκτρογεν-
νητριþν και μÝχρι την εκκßνηση των

ηλεκτρογειητητριþν ανÜγκηò.

πλοßαρχοò δεν ενημερþ-
νει οýτετουò επιβÜτεò, οý-

τετην εταιρεßα καιτιò ιταλι-

κÝò αρχÝò για το ρÞγμα και την κα-

τÜκλυση, αλλÜ πληροφορεß τουò
παραπÜνω μüνο γιατο black out φω-
τισμοý. Διαισθανüμενοò την τραγι-
κÞ κατüληξη τηò προσÜραξηò και

ενþτο πλοßο εßχε πÜρει Þδη μια ση-

μαντικÞ κλßση τηò τÜξηò 7-10 μοι-
ρþν προò την πλευρÜ του ρÞγμα-
τοò (αριστερÜ), Ýχοιιταò ακüμα
προωστÞρια ενÝργεια, ο πλοßαρ-

χοò κÜνει Ýναν ελιγμü αναστροφÞò
τηò πορεßαò του πλοßου' (βΙ ο,χÞ-

μα πορεßαò πλοßου κατÜ την εφη-

μερßδα Lloyds List), þστε να το γυ-
ρßσει στα αβαθÞ τηò νÞσου Giglio,
üπου καιτοπλοßοτελικÜ κÜθισε }
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Ýχονταò πλÝον μια κλßση περßτιò
80 μοßρεò προò τη δεξιÜ πλευρÜ
του πλοßου.

πισημαßνεται üτι κατÜ τουò
ελιγμοýò αναστροφÞò, που
μüλλον Ýγιναν με αριστερÞ

στροφÞ του πλοßου και λαμβÜνο-
νταò υπüψη επιπροσθÝτωò μιαπι-
θανÞ αντßρροπη κατÜκλυση δε-
ξαμενþν Ýρματοò, αλλÜ και συσ-
σþρευση επιβατþν στη δεξιÜ
πλευρÜ του πλοßου, προò μεßω-
ση τηò αρχικÞò κλßσηò, η γωνßα
κλßσηò εßχε αλλÜξει και Þταν πλÝ-
ον δεξιÜ τηò τÜξηò των 20 μοι-
ρþν. Συνεπþò, Þταν αδýνατη η
καθαßρεση σωστικþν λÝμβων α-
πü την αριστερÞ πλευρÜ του
πλοßου'. Σýμφωνα μετα διαθÝσι-
μα στοιχεßα', το σÞμα εγκατÜλει-
ψηò του πλοßου εδüθη απü τον
πλοßαρχο στιò 22:50, δηλαδÞ 70
λετπÜ μετÜ την πρüσκρουση και
αφοý το πλοßο εßχε φθÜσει στα

αβαθÞ τηò νÞσου Giglio, συνε-
πþò εßχε χαθεß πολυτιμüτατοò
χρüνοò για την εκκÝνωση και
διÜσωση των 4,200 επιβαινü-
ντων στο πλοßο. ΒÝβαια, το πλοßο
Þταν πλÝον σε αβαθÞ ýδατα.
Στιò 23:40 ο πλοßαρχοò εγκατα-
λεßπει το πλοßο, ενþ εκατοντÜ-
δεò επιβÜτεò, μεταξý των οποß-
ωνγυναßκεò και μικρÜπαιδιÜ, ευ-

ρßσκοντο ακüμα επß του πλοßου.
Φαßνεται üτι αγνüησε σχετικÝò ε-

ντολÝò των αρχþν να επιστρÝψει
στο πλοßο μÝχρι τη διÜσωση ü-
λων το επιβαινüντων, Το πλοßο
φÝρει 2.300 τüwουò καυσßμων
σε ,l7 διαφορετικÝò δεξαμενÝò,
συνεπþò κýριο μÝλημα των αρ-

χþν εßναι πλÝον η απÜντληση
του πετρελαßου αυτοý προò α-
ποφυγÞ οικολογικÞò καταστρο-
φÞò στη νÞσο Giglio. Στο θÝμα
τηò εκκÝνωσηò γιγανειαßου τý-
που κρουαζιερüπλοιων θα ανα-

φερθοýμε σε επüμενη ενüτητα,

ΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ
ΚΑιΠOιOΣ ΕΥOγΝΕΤΑι
ΠΑΤOΑΙ¾ΧΗΜΑ;!
Η εξÞγηση εßναι απλÞ και επιβε-
βαιþνει αρχικÝò εκτιμÞσειò: Το
πλοßο παρεξÝκλινε σημαντικÜ
τηò προγραμματισμÝνηò πορεß
αòτου καιπροσÝκρουσε σε βρÜ-
χο, που εßναι ασαφÝò αν εßναι σω-
στÜ χαρτογραφημÝνοò και απο-

Η ιδιατερüτητα του ατυχfiματοò του COSTA CONCORDIA εßναι η Ý-
κταση Και μορφολογßα του ρÞγματοò, Που, üπωò ΠροÝκυψε, δεν κα-
λýπτεται ικανοποιητικÜ απü ταυò υπÜρχοντεò κανονισμοýò ευστÜ-
θειαò μετÜ απü βλÜβη λüγω προσÜραξηò Þ σýγκρουσηò με Üλλο
πλοßο. Η ιδιαπερüτητα Ýγκειται, επßσηò, στο μεγÜλο μÝγεθοò του ε-
μπλεκüμενου στο ατýχημα πλοßου, που ανÞκει στην κατηγορßα
mega cruise ships, ενþ ικανοποιεß κανονισμοýò ευστÜθειαò μετü α-
πü βλÜβη μßαò εποχÞò (τÝλη δεκαετßαò Ι 980, SOLAS 90), που δεν υ-
πýρχαν Εμπειρßεò με τÝτοιου μεγÝθουò πλοßα



θηκευμÝνοò στο σýστημα ECDlS
του πλοßου. Αυτü Ýγινε προφα-
νþò με ευθýνη και εν γνþσει του
πλοßαρχου για χÜρη του αρχιθα-
λαμηπüλουτου πλοßου (!), η οικο-

γÝνεια του οποßου ζει στη νÞσο
Giglio και ανÝμενε το πÝρασμα
του πλοßου στην ακτογραμμÞτηò
νÞσου περßτιò 21:30. Εßναιγεγο-
νüò üτι το ßδιο εßχε ξαναγßνει στο
πρüσφατο παρελθüν (14 Αυγοý-
στου 20,Ι 1', τüτε üμωò εν γνþσει
τηò εταιρεßαò) για να τιμηθεß το-
πικÞ εορτÞ τηò νÞσου, χωρßò βÝ-

βαια την τραγικÞ κατÜληξη τηò
,l3ηò Ιανουαρßου 2012.
Με δεδομüνη τη σφοδρüτητατηò
πρüσκρουσηò (που Þταν αντß-
στοιχη τηòταχßτηταò καιτηò με-

γÜληò μÜζαò του πλοßου) και το
εßδοò τηò (παρατεταμÝντ1 επαφÞ

μεοξý σταθερü βρÜχο), η üκταση
του ρÞγματοò Þταν αναμενüμε-
νη, ΒÝβαια, πρÝπει να αναφερθεß
üτιπαρüμοια ρÞγματα ωò αποτÝ-
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λεσμα προσαρÜξεων εßναι σπÜ-
νια ωò προò το ýψοò τουò, που ε-
δþ φθÜνει μÝχρι σχεδüντην ßσα-
λο πλεýσηò. Αυτü εξηγεßται απü
τη μορφολογßατου βρÜχου πρü-
σκρουσηò, που δενÞταν ýφαλοò,

μετην ακριβÞ Ýwοια üρου, αλλÜ
προεκτεßνετο πÜνω απü την επι-

φÜνεια τηò θÜλασσαò þστε να
πλÞξει και τα Ýξολα του πλοßου'.
¼πωò προκýτπει απü τιò φωτο-
γραφßεò τηò αριστερÞò πλευρÜò
του πλοßου καιτου ρÞγματοò, ε-
ντýπωση προκαλεßτο Üθικτο και
ανατπυγμÝνο stabilizer πρþρα-
θεντου ρÞγματοò (καιτου μηχα-
νοστασßου, βλ. σχÞμα 1). Δεδο-

μÝνου üτι το stabilizer Þταν Üθι-
κτο, προκýτπει üτι το πλοßο πρÝ-
πει να ευρßσκετο τη στιγμÞ τηò
πρüσκρουσηò σε δεξιÜ σΓροφÞ
αποφυγÞò τηò πρüσκρουσηò, þ-

στε να κτυπÞσει με τιò «μπÜ-

ντθ§»10. ο ελιγμüò αποφυγÞòτηò

πρüσκρουσηò επιβεβαιþθηκε α-

πü την πρþτη κατÜθεση του πλοι-
Üρχου στιò αρχÝò, üπωò Ýγινε

γνωοτüτþρα.

ε δεδομÝνη πλÝον την Ý-
κταση του ρÞγματοò, η
οποßα υπερÝβαινε τιò

προδιαγραφÝò σχεδßασηò του
πλοßου, που (μÜλλον) Þτανπλοßο
δýο διαμερισμÜτων", η βýθιση
του πλοßου Þταν αναμενüμενη
και μπορεß να επιταχýνθηκε λüγω
ανοικτþν στεγανþν θυρþν περß
το μηχανοστÜσιο Þ και ημι-στε-
γανþν (Semi-Watertight Doors)
θυρþν σε χþρουò υψηλüτερα.
Το γεγονüò üτι το πλοßο Ýμεινε
στην επιφÜνεια του νεροý για
τουλÜχιστον 70 λετπÜ και κατÜ ε-

κτßμηση θ0 λετπÜ, πριν καθßσει
στα αβαθÞ, δεÞγει καλÞ συμπε-

ριφορÜ και περιθþρια ευστÜθει-
αò και πλευστüτηταò πÝραν των
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οριακþν απαιτÞσεων των κανονι-
σμþν".

mΠOΡOΥ},Ι 1{Α ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΦOOΥ}ι ΠΑΡOΜOιΑ
ΑΠΧΗΜΑΤΑ ΣΤ0 ΜΕΜOθ;!
ΑτυχÞ ματα προσÜραξηò σε κρου-
αζιερüπλοια εßναι σπÜνια, αλλÜ
λßαν πιθανÜ, δεδομÝνηò,Γηò φý-
σηò των ταξιδßων πλοßων αυτοý
του τýπου. Σýμφωνα με πρüσφα-
τα στοιχεßα του ερευνητικοý Ýρ-

γου GOALDS", η πιθανüτητα εμ-

φÜνισηò ατυχημÜτων προσÜρα-

ξηò κρουαζιεροπλοßων εßναι πε-

ρßπου 0,01, ενþ η πιθανüτητατο
πλοßο να προσαρÜξει και να συ-
νεχßσει την πορεßα του (üπωò
στην περßτπωση του COSTA CΟ-
NCORDlA) 0,003. ΣυγκριτικÜ με
üλλα ναιιτικÜ ατυχÞματα και Üλ-
λουò τομεßò των μεταφορþν, οι
πιθανüτητεò αιπÝò εßναι αρκετÜ
υψηλÝò þστε να χρÞζουν ιδι- >
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αßτθρηò προσοχÞò απü τουò ε-

ρευητÝò και τελικÜ τιò αρμüδιεò
εθνικÝò και διεθνεßò αρχÝò (ΙΜΟ).

Δεν θα αναφερθοýμε εδþ στα αß-
τια ατυχημÜτων προσÜραξηò Þ
σýγκρουσηò, που ωò γνωστüν ο-

φεßλο\τΓαι κατÜ κýριο λüγο σε αν-

Ξ'!ΓπmΞΙ ΕσωτερικÞ διαρρýθ-

μιση κοι θÝση μηχανοστασßου πρý-

μνηθεν του stabilizer, üπου και το
κýριο μÝροò του ρÞγματοò

θρþπινα λÜθη, üπωò και στην πε-
ρßτπωση του OOSTA CONCOR-
DlA, αλλÜ στην παθητικÞ ασφÜ-
λεια του πλοßου να αντιμετωπß
σει/μετριÜσει τιò συνÝπειεò τÝτοι-
ων ατυχημÜτων.
Η ιδιαιτερüτητατου παρüντοò α-
τυχÞματοò εßναι η Ýκταση και

μορφολογßα του ρÞγματοò, που
üπωò προÝκυψε δεν καλýτπεται

ικανοποιητικÜ απü τουò υ-
πÜρχοντεò κανονισμοýò
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ευστÜθειαò μετÜ απü βλÜβη λü-

γω προσÜραξηò Þ σýγκρουσηò
με Üλλο πλοßο (grounding and
collision damages). Η ιδιαπερü-
τητα üγκειται, επßσηò, στο μεγÜλο
μÝγεθοò του εμπλεκüμενου στο
ατýχημα πλοßου, που ανÞκει οτην
κατηγορßα mega cruise ships, ε-
νþ ικανοποιεß κανονισμοýò ευ-
στÜθειαò μετÜ απü βλÜβη μßαò ε-
ποχÞò (τüλη δεκαετßαò'80, SO-
LAS θ0) που δεν υπÞρχαν εμπει-
ρßεò με τÝτοιου μεγÝθουò πλοßα.
Επισημαßνεται üτι Þδη Ýχουν κτι-
σθεß και ταξιδεýουν διπλασßου

μεγÝθουò απü πλευρÜò χωρητι-
κüτηταòπλοßα'Ο,

^ 
πüτην'lηΙανουαρßου2O0θ

1Þ ισχýουν νÝοι κανονισμοß
Ι ΙευστÜθειαò (SOLAS 2οο9)

μετÜ απü βλÜβη για üλα τα νεü-
τευκτα επιβατηγÜ πλοßα και φορ-
τηγÜ ξηροý φορτßου, που βασßζο-
νται σε üνα πιθανοθεωρητικü μο-
ντÝλο αξιολüγησηò τηò ευστÜθει-
αò του πλοßου σε πιθανÞ βλÜβη,
που μπορεßνα Ýχει Ýκταση ακüμα
και 50 μÝτρα'υ. ΒÝβαια η βλÜβη
αιιΓÞ σΓη SOLΑS 200θ θεωρεßται
üτι μπορεß να εμφανισθεß με μια
πολý μικρÞ πιθανüτητα και δεν εß
ναι απαραßτητο üτιτο πλοßο θα ε-
πιβιþσει απü μια τÝτοια βλÜβη,
αλλÜ αιπü εξαρτÜται απüτοντε-
λικþò επιτευχθÝντα πιθανοθεω-

ρητικü δεßκτη υποδιαßρεσηò του
πλοßου".
Το ερευνητικü πρüγραμμα GO-
ALDS, που προαναφÝραμε, εξε-
τÜζει μεταξý Üλλωντην εγκυρü-
τητα τηò SOLAS 200θ ωò προò
την ευστÜθεια μετÜ απü βλÜβη
των mega cruise ships και αναμÝ-
νεται να υποβÜ)ει σχετικÝò προ-
τÜσειò για τη βελτßωση τηò α-
σφÜλειαò των πλοßων αυτþν
προò τον ΔιεθνÞ Ναιπιλιακü Ορ-

γανισμü (ΙΜΟ)" τον Οκτþβριο
2012,

α κλεßσουμετο Üρθρο αυ-
τü με μια σýντομη αναφο-

ρÜ στην εκκÝνωση πλοß-
ων του μεγÝθουò του COSTA
CONCORD|A και μεγαλυτÝρων
αυτοý τηò κλÜσηò Genesis (βλ.

παραπομπÞ 14).'Ισωò αιπü να εß
ναι το πλιßον ανησυχητικü με το
συγκεκριμÝνο ατýχημα, πÝραν
τηò μεγÜληò Ýκτασηò του ρÞγμα-
τοò. Οι προβλεπüμενοι απü πλευ-

ρÜò κανονισμþν χρüνοι γιατην ε-
νημÝρωση απü τον πλοßαρχο και
το σÞμα εγκατÜλειψηò, τη συνει-
δητοποßηση των επιβαινüντων ü-
τι πρÝπει να εγκαταλεßψουν το
πλοßο, τη συγκÝντρωση στουò
σταθμοýò συγκÝντρωσηò, την θ-

πιβßβαση σε σωστικÝò λÝμβουò
καιτην καθαßρεση αυτþν εßναι 60
λετπÜ, ανεξαρ,τÞτωò μεγÝθουò
πλοßου και αριθμοý επιβαινü-
ντων, ¼πωòγßνεται εýκολα κατα-
νοητü, ο προβλεπüμενοò χρüνοò
εßναι εξωπραγματικüò, τουλÜχι-
στον γιατα mega cruise ships για
τα οποßα μια ομαλÞ εκκÝνωση (or-

derIy evacuation) απαιτεß μερικÝò
þρεò", ΒÝβαια, σε περßτπωση α-
τυχημÜτων, η εκκÝνωση γßνεται
πÜντα εντüò του διαθÝσιμου χρü-
νου, πριν βυθιστεß το πλοßο, με
κÜθε πρüσφορο μÝσο και οι συ-
νüπειεò ενüò ατυχÞματοò επιβα-
τηγοý πλοßου ωò προò τιò απþ-
λειεò ανθρþπινων ζωþν θα προ-
κýψουν απü μια σειρÜ απü παρÜ-
γοντεò, üπωò η σχεδßαση και ε-

ξοπλισμüò σωστικþν μÝσων του
πλοßου, η εκπαßδευση και ικανü-
τητατου πληρþματοò, η υποδο-

μÞ των αρχþν στην περιοχÞ του
ατυχÞματοò, οι περιβαλλοντικÝò
συνθÞκεò, η εγγýτητα στιò α-
κτÝò/λιμÝνεò κ.λπ. Χωρßò να }
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ξετγÜμε την αξßα κÜθε ζωÞò, και
ιδιαßτερα αθþων ανθρþπων που
στην περßτπωση του CΟSΤΑ
CONCORDIA επÝλεξαν να κÜ-

νουν Ýναταξßδι αναψυχÞò Þ Þταν

εργαζüμενοι στο πλοßο, να επι-
σημÜνουμε üτι αναμενüμενοò α-

ριθμüò των θυμÜτων του τραγι-
κοý αιποý ναυαγßου εßναιτελικÜ
35 (1 1 επιβεβαιωμÝνοι νεκροß και

24 αγνοοýμενοÞ, δηλαδÞ περß-
που 0,8οÝ των επιβαινüντων στο

πλοßο,
Σε κÜθε περßmωση, ο χρüνοò που
διανýεται πριν βυθιστεß Ýνα πλοßο

(time to capsize, ΤΤC) μετÜ απü ü-

να ατýχημα εßναι η βασικÞ παρÜ-

φτροò που καθορßφι το περιθþ-

ριο επιτυχοýò εκκÝνωσηò ενüò
πλοßου και των αριθμü των πιθα-

νþν απωλειþν σε ζωÝò επιβαινü-
ντων. Ο υπολογισμüòτου χρüνου
ΤΤC καιτο περýþριο εκκüνωσηò

ενüò πλοßου για διÜφορα πιθανÜ
σενÜρια ατυχημÜτων εßναι σÞμε-

ρα αντικεßμενο επιστημονικÞò Ý-

ρευναò, üπωò και του ερευνητι-

κοý Ýργου GOALDS, που προανα-

φÝραφ (καιτου συναφοýò ερευ-

νητικοý Ýργου FLOODSΤAND,
http:/floodstand.aalto.fi, στο ο-

ποßο επßσηò συμμετÝχειτο ΕΜΠ),

και αναμÝνεται να αποτελÝσουν
τον πυρÞνα βελτιωμÝνων κανονι-

σμþντου ΙΜΟ για θÝματα επιβιω-

σιμüτηταò και εκκÝνωσηò μετÜ α-

πü βλÜβη επιβατηγþν πλοßων στο

μÝλλον. ΕκτιμÜται üτι αναπüφευ-
κτα θατεθοýν Üνω üρια ωò προò
τον γιγαντισμü των πλοßων ανα-

ψυχÞò, Ýτσι þοτε η επικινδυνüτη-
τÜτουò (isk level) να ευρßσκεται
σε ανεκτÜ για την κοινωνßα üρια
(societal acceptance). ΞΙ

0 καθηγητÞò ΕΜΠ, κ. Απüστολοò ΠαπονικολÜου

fl ΕλÞφθησανγνωοτÜ οτοιχεßα μÝχριτιò 20 Ια-

νουαρßου 2012.

ρ Οι 1 14.500 κüροι αντιστοιχοýν σε περßπου
324.228 κυβικÜ μÝτρα περικλειüμενο κατα-

σκευαστικü üγκο, που αναδειιòιýει καλιπερα
τον γιγαντιαßο χαρακτÞρα τηò σιδηροκατα-
σκευÞò.
§ Ικανοποßησητων κριτηρßων ευοτÜθειαò και
πλευοτüτηταò τηò SOIAS,| θθ0 για üλεò τιò πε-

ριτπþσειò κατÜκλυσηò Ýωò και δýο παρακεßμε-
νων οτεγανþν διαμερισμÜτων.
IThe DailyTelegraph, 17.1,2012.

Β ΒΒC News - Costa Concordia: Search
suspended afterthe ship shifts, 1Β.'1.2012,

ΕΙ¼ριο εßναι οι ,l5 
μοßρεò, με βÜση τουò κανο-

νισμοýòτηò SOLAS.
!| The Daily Telegraph, 17,1,20 12.

ΕΙ ΒΒC News - Costa Concordia: Search
suspended afterthe ship shifts, 18"1.2012,

§t Εßναι χαραιòτηριοτικÞ η ομοιüτητατου cπu-

χÞματοò του COSΤA CONCORD|A με αιπüτου
SEA DIAMON D, τουλÜχιστον ωò προò τη μορ-

φολογßατου ρÞγματοò, που üμωò εδþ εßχε με-

γολιπερη Ýκταση καιπροεκτεßνετο υψηλüτε-

ρα. Επßσηò,το στýχημα μÜò θυμßζειτηνπροσÜ-

ραξη του ΠΑΣΙΦΑΗ ΠΑΛΑΣ, στο παρθενικüτου
ταξßδι Ýξω απüτην ΚÝρκυρα, με ρÞγμα 60 μÝ-
τρων περßπου στο κυρτü του πυθμÝνα: το πλοßο
επιβßωσε λüγω τηò πρüβλεΨηò των ΕλλÞνων

σχεδιαστþντου πλοßου να υπÜρχει πÝραντων
κανονισμþν αυξημÝνο ýψοò διπυθμÝνων οτο
κυρτü του πλοßου, με αποτÝλεσμα η κατÜκλυση

να περιοριοτεß στα διπýθμενατου πλοßου.

ΙΕ Η ομοιüτητα μετο ατýχηματου ΕΞΠΡΕΣ
ΣΑΜΙΝΑεßναι και εδþ εντυπωσιακÞ, ¼μωòτο
Üτυχο ελληνικü πλοßο περνþνταò τüτε σχεδüν
«ξυστÜ»τουò βρÜχουò Πüρτεò καιχωρßò Üλλο
σημαντικü ρÞγμα οτα ýφαλα, βρÞκε μετο δεξß
stabilizer οτον βρÜχο, με αποτÝλεσμα αυτü να
καρφωθεß φτην οξεßαπλευρÜτου ιττερυγßου

οτο μηχανοοτÜσιο, προκαλþνταò ρÞγμα Ýκτα-

σηò3 μÝτρωνπερßπου (üσο καιη ανÜτπυξÞτου
τπερυγßου).

Ι|Ι Μποροýσε ωòπλοßο SOI-AS θ0 δýο διαμε-

ρσμÜτων να επιβιþσει ρÞγμα πρüσκρουσηò

μÞκουò μÝχρι 22 μÝτρα.
ßρ| ΕνδεχομÝνωò το ττλοßο να εßχε διπλü τοßχω-

μα στην περιοχrj του μηχανοστασßου.
ΙΕ GOALDS: Goal-based damage stability (ot

passenger ships). Ερευντlτικü Ýργο χρηματο-
δοτοýμενο απüτο 7οπλαßσιο üρευναò και ανÜ-

τπυξηò τηò ΕυρωπαßκÞò Κοινüτηταò, συντονι-

στÞò ΕργαστÞριο Μελετηò Πλοßου ΕΜΠ, υπεý-

θυνοò ΚαθηγητÞò Απüστολοò ΠαπανικολÜου,

συμμετÝχουν 1 8 εταßροι-εκπρüσωποιτηò ευ-

ρωπαßκÞò ναυπηγικÞò βιομηχανßαò και επιβα-
τηγοý ναυτιλßαò, νηογνþμονεò, σημαßεò, ερευ-
νητικÜ κÝντρα και πανεπισΓημιακÜ εργαστÞρια,

βλ. http//vιιvvw.goalds.org

m OAS|S ΟFΤΗΕ SEAS kaιALLURE ΟFΤΗΕ
SEAS, ολικü μÞκοò 360 μÝτρα, χωρητικüτητα
225.282 gr, επιβÜτεò 5.400 (6.2θ6 μεγ.), πλÞρω-

μα2.165.
[§ Το ρÞγματου ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ηταν θ0 μÜρα, ε-

νþ το πλοßο ουσιαστικÜ στερεßτο στεγανÞò υ-

ποδιαßρεσηò λüγω τηò μη πρüβλεψηò στεγα-

νοý καταοτρþματοò φρακτþν!
ßβ Ο συντÜκτηò του παρüντοò Üρθρου συμ-

μετεßχε στιò διαβουλεýσειòτου ΙΜΟ κατÜτη
διÜρκειατηò διαμüρφωσηòτηò SOLAS 2009

υποστηρßζονταò τιò σχετικÝò προτÜσειò του

ευρωπαßκοý ερευνητικοý Ýργου HARDER, που

κατÝληγαν σε αυξημÝνεò πιθανüτητεò εμφÜνι-

σηò μεγüλων ρηγμÜτων οτα μεγÜλα επιβατη-

γÜ πλοßα. Το παρüν ατýμlμα φαßνεται να επι-

βεβαιþνει τιò επιστημονικüò θÝσειò των ερευ-
ιητþντου Ýργου HARDER επßτου θÝματοò, Ý-

ναντι των τελικþν αποφÜσεων του ΙΜΟ.

ΙΖ Βλ. διÜλεξη Καθ. Α. ΠαπανικολÜου,
Approach to Goal-Based Damage Stability of

Passenger Ships, lMO-SLFS4, Λονδßνο, 17 Ια-

νουαρßου 2012,

Ι§ Επισημαßνεται, üτιη εκκÝνωσητÝτοιου με-

γÝθουò πλοßων ελÝγχεται απü τιò αρχÝò με βÜ-
ση στοιχεßα θεωρητικþν προσομοþσεων με
κατüλληλα λογισμικÜ πακÝτα (evacuation

simulators). Ε
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