Συνετρίβη στη Μεσόγειο το αεροσκάφος της EgyptAir

Συνετρίβη το αεροσκάφος της Egypt Air σύμφωνα με όσα αναφέρουν διεθνή μέσα
ενημέρωσης επικαλούμενα αιγύπτιους αξιωματούχους από την υπηρεσία πολιτικής
αεροπορίας της χώρας.

Το αεροσκάφος με 66 επιβαίνοντες που εκτελούσε την πτήση Παρίσι-Κάιρο χάθηκε από
τα ραντάρ ενώ πετούσε στον Αιγυπτιακό εναέριο χώρο. Η πτήση MS804 είχε ξεκινήσει από
το Παρίσι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή αεροπορική εταιρεία στο
αεροσκάφος επέβαιναν 66 άτομα, μεταξύ αυτών δεκαμελές πλήρωμα. Το αεροσκάφος είχε
απογειωθεί από το αεροδρόμιο
Σαρλ ντε Γκολ.

Διεθνές αεροδρόμιο Καίρου

Σε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο προχωράει ο Φρανσουά Ολάντ για το θέμα, σύμφωνα με
όσα αναφέρει το γραφείο του γάλλου προέδρου.
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Όπως αναφέρει το Reuters, ο επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας αεροπορίας ανέφερε
πως το αιγυπτιακό αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα Radar δύο λεπτά μετά την έξοδό
του από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι έλληνες ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι μίλησαν
με τον πιλότο του αεροσκάφους όσο βρισκόταν στον ελληνικό εναέριο χώρο και εκείνος
δεν αναφέρθηκε στην ύπαρξη προβλημάτων.

Σύμφωνα με δήλωση της αεροπορικής εταιρίας, το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου
μέσω του αυτόματου συστήματος εντοπισμού στις 4.26 τοπική ώρα, σχεδόν δύο ώρες μετά
την εξαφάνιση του από τα ραντάρ.

Tην ίδια στιγμή, συναγερμός έχει σημάνει στο ΓΕΕΘΑ καθώς υπήρξε μαρτυρία καπετάνιου
που λέει ότι
είδε φλόγα στον αέρα
130 μίλια νότια της Καρπάθου.

«Απλώς εξαφανίστηκε»

Όπως αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενες τον Ehab Mohy el-Deen, τον
επικεφαλής της υπηρεσίας αεροπορίας της Αιγύπτου, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις
αιγυπτιακές ότι έχασαν επαφή με το αεροσκάφος. «Το αεροσκάφος δεν έστειλε σήμα
κινδύνου ούτε έχασε ύψος.
Απλώς εξαφανίστηκε»
είπε el-Deen.
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To Sky News αναφέρει πως τα αιγυπτιακά μέσα μεταδίδουν πως αξιωματούχοι της
αιγυπτιακής υπηρεσίας αεροπορίας και αξιωματούχοι της Egypt Air πιστεύουν πως το
αεροσκάφος συνετρίβη στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τελευταία επαφή με
το αεροσκάφος έγινε 10 λεπτά πριν την εξαφάνισή του.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, οι περισσότεροι επιβάτες του αεροσκάφους είναι Αιγύπτιοι.
Ειδικότερα, στο αεροσκάφος επέβαιναν 30 Αιγύπτιοι, 15 Γάλλοι, 1 Βέλγος, 1
Πορτογάλος, 1 Βρετανός, δύο Ιρακινοί, 1 Καναδός, 1 υπήκοος του Κουβέιτ, 1
υπήκοος Σαουδικής Αραβίας, 1 υπήκοος του Τσαντ.

Γαλλία: Προς το παρόν τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί

Ο γάλλος πρόεδρος Φ. Ολάντ επικοινώνησε με τον αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Την ίδια
στιγμή ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Μ. Βαλς ανέφερε πως τίποτα δεν μπορεί να
αποκλειστεί σε αυτή τη φάση. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Φρανσουά Ολάντ προχωράει
στη σύγκληση έκτακτου υπουργικού συμβουλίου για το θέμα.

Συναγερμός στο ΓΕΕΘΑ

Όπως αναφέρει το militaire.gr, συναγερμός έχει σημάνει στο ΓΕΕΘΑ καθώς υπήρξε
μαρτυρία καπετάνιου που λέει ότι
είδε φλόγα στον αέρα 130 μίλια νότια της Καρπάθου.
Το γεγονός έχει κινητοποιήσει τον στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας και αυτή τη στιγμή
είναι σε εξέλικη η επιχείρηση έρευνας διάσωσης.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ:

Σας γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας-διάσωσης που ευρίσκεται σε εξέλιξη
στη θαλάσσια περιοχή 130 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά Καρπάθου, στην οποία
αναφέρθηκε απώλεια ίχνους του αεροσκάφους αιγυπτιακών αερογραμμών MS 804 από
Παρίσι στο Κάιρο, από πλευράς ελληνικών ΕΔ έχουν διατεθεί τα ακόλουθα μέσα:
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-Στην περιοχή επιχειρούν ήδη 1 αεροσκάφος C-130 και το αεροσκάφος εγκαίρου
προειδοποιήσεως EMB-145 H. Επίσης 1 C-130 βορείως Κρήτης κινείται προς την περιοχή
συμβάντος.

-Η Φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς ευρίσκεται εν πλω κινούμενη προς τον χώρο του
συμβάντος

-Έχει μετασταθμεύσει 1 Ελικόπτερο (1 Super Puma) και κινείται για μεταστάθμευση
ακόμη 1 (1 S-70) στην Κάρπαθο σε ετοιμότητα.

Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ είχε εισέλθει περίπου 10 μίλια στο FIR Καίρου.

Η επαφή με την πτήση χάθηκε στις 2:45 τα ξημερώματα (ώρα Αιγύπτου) ενώ το
αεροσκάφος πετούσε στα 37.000 πόδια . Η EgyptAir ανακοίνωσε ότι το σήμα του χάθηκε
δέκα μίλια αφότου μπήκε στον Αιγυπτιακό εναέριο χώρο.

Αρχικά, ΜΜΕ είχαν μεταδώσει ότι η επαφή με το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω
από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το flightradar24.com, το Airbus 320 είχε εντοπιστεί τελευταία φορά πάνω από
την Μεσόγειο.

Ο πιλότος του Airbus 320 ήταν έμπειρος με πάνω από 6 χιλιάδες ώρες πτήσης, 2.000 από
αυτές να έχουν γίνει σε αεροσκάφος Airbus A320. Οσο για τον συγκυβερνήτη είχε 2.766
ώρες πτήσης. Ο αντιπρόεδρος της EgyptAir Αχμέντ Αμντέλ είπε στο CNN ότι δεν υπήρξε
καμία ενημέρωση στον πύργο ελέγχου για τυχόν πρόβλημα. Το αεροσκάφος δεν μετέφερε
εμπορεύματα ούτε επικίνδυνα αντικείμενα.

Αυτή ήταν η πέμπτη πτήση που είχε κάνει το Airbus 320 χθες.
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Μεταξύ των 10 μελών του πληρώματος είναι 3 άτομα προσωπικό ασφαλείας, 2 πιλότοι και
5 αεροσυνοδοί.

Πηγή: thetoc.gr
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