Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στη Νότια Γαλλία

Ένα Airbus A320 της εταιρείας χαμηλού κόστους, Germanwings, θυγατρικής της Lufthansa,
συνετρίβη στην περιοχή Μπαρτσελονέτ, της Νότιας Γαλλίας.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν 144 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα.
Λίγο νωρίτερα, ο Γάλλος υπουργός εσωτερικών, Μπερνάντ Καζενέβ, ανακοίνωσε ότι
βρέθηκε το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, σύμφωνα με το Associated Press.
Η πτήση 4U 9525 εκτελούσε το δρομολόγιο Βαρκελώνη - Ντίσελντορφ, όταν
εξαφανίστηκε από τα ραντάρ πάνω από την περιοχή των Άλπεων, στις 12 ώρα Ελλάδος.
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές μέσων ενημέρωσης, έχουν βρεθεί τα πρώτα συντρίμμια.

Το πλήρωμα του Airbus A320 δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου, επεσήμανε στο Γαλλικό
Πρακτορείο η Γενική διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας.
«Το πλήρωμα δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
αποφάσισε να δηλώσει ότι το αεροπλάνο βρίσκεται σε κίνδυνο επειδή δεν είχε καμία επαφή
με το πλήρωμά του», εξήγησε η γαλλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, στο αεροπλάνο επέβαιναν και 16 ανήλικοι μαθητές
από τη Γερμανία με δύο συνοδούς καθηγητές, που είχαν επισκεφτεί για εκπαιδευτικούς
λόγους την Βαρκελώνη.

1/2

Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στη Νότια Γαλλία

Ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, εξέφρασε φόβους ότι είναι πιθανό να μην
υπάρχουν επιζώντες, ενώ εκτίμησε ότι η πλειοψηφία των επιβατών είναι γερμανικής
υπηκοότητας
Tα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας,
Μανουέλ Βαλς ενώ, ο υπουργός εσωτερικών Μπερνάρ Καζνέβ μεταβαίνει στην περιοχή.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 10.47,
ώρα Γαλλίας και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν καλές χωρίς
ιδιαίτερες αναταράξεις.
Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο πιλότος δεν πραγματοποίησε καμία κλήση έκτακτης
ανάγκης.
Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι το Airbus πετούσε σε χαμηλό ύψος.
Ο Γάλλος υπουργός μεταφορών επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.
Τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των συγγενών εξέφρασε η μητρική εταιρεία
Lufthansa, με σχετική ανάρτηση της στο Twitter.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η Άνγκελα Μέρκελ, έχει ήδη μιλήσει με τον
γάλλο Πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ και τον ισπανό πρωθυπουργό, Μαριάνο Ραχόι, ενώ
ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες για την ημέρα, συναντήσεις.
Η γερμανίδα Καγκελάριος εξέφρασε τη θλίψη της για το γεγονός, λέγοντας ότι «ήταν
δύσκολες στιγμές» και προσέθεσε ότι οι γερμανικές αρχές συμφώνησαν να συνεργαστούν
με τις αρχές των χωρών που εμπλέκονται στο δυστύχημα.
Η Μέρκελ θα επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος την Τρίτη, ενώ οι υπουργοί
Εξωτερικών και Μεταφορών της Γερμανίας, είναι ήδη καθ' οδόν.
Η δήλωση της Καγκελαρίου αναλυτικά:
«Είναι μια ώρα μεγάλης θλίψης και πένθους. Η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους που
έχασαν συγγενείς και φίλους».
Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε το μεσημέρι, εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνησε
ότι το αεροπλάνο είχε περάσει από τον τυπικό τεχνικό ελέγχο και τόνισε πως θα γίνει ότι
είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή
Πηγή: http://www.skai.gr
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