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Ινδία: Τουλάχιστον 20 νεκροί, κυρίως παιδιά, από ανατροπή πλεούμενου

λαπούραμ, στην Κεράλα. 
Στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν 
παιδιά σε διακοπές από το σχολείο, δή-
λωσε ο Β. Αμπντουραχιμάν, υπουργός 
Αθλητισμού στην πολιτεία Κεράλα, που 
ανέλαβε τον συντονισμό των επιχειρήσε-
ων διάσωσης. Πάνω στο πλοίο βρίσκο-

Τ
ουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους όταν πλεούμενο που 
μετέφερε τουρίστες, συμπεριλαμ-
βανομένων πολλών παιδιών, 

αναποδογύρισε στην πολιτεία Κεράλα 
(νοτιοανατολική Ινδία) την Κυριακή, 
σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα 
του Τύπου.
Εχουν ανασυρθεί 20 νεκροί μέχρι στιγ-
μής, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of 
India και το πρακτορείο ειδήσεων PTI. Η 
εφημερίδα Indian Express από την πλευ-
ρά της έκανε λόγο για 18 νεκρούς.
«Με θλίβει η απώλεια ανθρωπίνων ζωών 
εξαιτίας του ναυτικού δυστυχήματος στη 
Μαλαπούραμ στην Κεράλα. Συλλυπητήρια 
στις οικογένειες των θανόντων», ανέφερε 
ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι μέσω 
Twitter, υποσχόμενος αποζημιώσεις στους 
πλησιέστερους συγγενείς των θυμάτων.
Το δυστύχημα έγινε στην Τάνουρ, πα-
ραθαλάσσια πόλη στην περιφέρεια Μα-
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νταν πάνω από τριάντα άνθρωποι όταν 
αναποδογύρισε.
Τέσσερις άνθρωποι, ο ένας σε κρίσιμη κα-
τάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, 
διευκρίνισε ο κ. Αμπντουραχιμάν στο PTI.
Επιζήσαντες είπαν σε ινδικά ΜΜΕ ότι 
πολλοί επιβάτες δεν φόραγαν σωσίβια.

βαρύ, ενώ το υδρογόνο είναι πολύ ελα-
φρύτερο», λέει η Λέκβιστ. Μακροπρόθε-
σμος στόχος του ομίλου είναι το Destinus 
να κινείται αποκλειστικά με υδρογόνο, 
χωρίς να παράγει καθόλου καυσαέρια. Οι 
καθυστερήσεις στη μαζική παραγωγή καυ-
σίμων υδρογόνου, όμως, υποχρέωσαν 
τον όμιλο να επιλέξει διαφορετική οδό.
Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο για το Destinus 
αφορά την κατασκευή πρωτότυπου αερο-
σκάφους, το οποίο θα αξιοποιεί συμβα-
τικό καύσιμο αεροπορικής κηροζίνης για 
την απογείωσή του, προτού αλλάξει κατά 
τη διάρκεια της πτήσης σε καύσιμο υδρο-
γόνου, πιο αποτελεσματικό σε υπερηχητι-
κές ταχύτητες.
Τα πρωτότυπα του αεροσκάφους Destinus 
ακολουθούν τον σχεδιασμό αεροσκαφών 
waverider (κυματισμοί), σχεδιαστική 
σχολή της αεροναυπηγικής της δεκαετίας 
του 1950, τα αεροσκάφη της οποίας δεν 
επελέγησαν ποτέ για μαζική παραγωγή. 
Οι ελβετικές και γαλλικές ρίζες του ομί-
λου αποτυπώνονται στον χρωματισμό της 
ατράκτου, εμπνευσμένο από τις Αλπεις.
Το κλασικό πλέον σχήμα του κύματος 
«έχει μελετηθεί εδώ και πολλά χρόνια», 
λέει η Λέκβιστ. «Αρχή του είναι η ικα-
νότητα του αεροσκάφους να κυλά πάνω 

Κ
αινοτόμο επιβατικό αεροσκάφος 
προτίθεται να κατασκευάσει ευρω-
παϊκός όμιλος, το οποίο θα είναι 
ικανό να συνδέει τη Φρανκφούρ-

τη με το Σίδνεϊ σε 4 ώρες και 15 λεπτά. Το 
υπερηχητικό αεροσκάφος Destinus, που 
βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, θα 
κινείται με υδρογόνο και θα αναπτύσσει 
ταχύτητα πέντε φορές αυτής του ήχου, πε-
ριορίζοντας τον χρόνο επιβατικών πτήσε-
ων στο ένα τέταρτο.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021, σχεδόν εί-
κοσι χρόνια μετά την αποχαιρετιστήρια 
πτήση του Κονκόρντ, ενώ τα δύο πρώτα 
δοκιμαστικά αεροσκάφη της ολοκλήρω-
σαν με επιτυχία τις πτητικές δοκιμές τους 
με συμβατικούς κινητήρες, αναμένοντας 
να δοκιμάσουν τις μηχανές υδρογόνου. 
Το τρίτο πρωτότυπο, Destinus 3, αναμέ-
νεται να πραγματοποιήσει την παρθενι-
κή του δοκιμαστική πτήση στα τέλη του 
έτους.
Η Μαρτίνα Λέκβιστ, στέλεχος της εταιρεί-
ας, εξηγεί στο δίκτυο CNN: «Σε αντίθεση 
με άλλες εταιρείες του χώρου, οι οποίες 
πειραματίζονται με στατικά μοντέλα σε 
κλίμακα, επιλέξαμε να περάσουμε αμέσως 
στην αυτόνομη πτήση με μικρά drones, 
προτού δώσουμε όγκο στο αεροσκάφος 
και το καταστήσουμε ικανό να μεταφέρει 
επιβάτες».
Η Destinus επέλεξε το υδρογόνο ως καύ-
σιμο χάρη στην αφθονία του, το σχετικά 
χαμηλό κόστος χρήσης του και την ικανό-
τητά του για πρωτοφανείς επιδόσεις στους 
κινητήρες. Παρότι η κίνηση με υδρογόνο 
βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, η Airbus 
αναπτύσσει ήδη τέτοιο πειραματικό κινη-
τήρα, οι πτητικές δοκιμές του οποίου θα 
ξεκινήσουν το 2026.
«Επιδιώκουμε ιδιαίτερα μεγάλη ακτίνα 
δράσης για τα αεροσκάφη μας. Στόχος 
μας, να πετάμε από την Ευρώπη στην 
Αυστραλία με ταχύτητα Mach 5. Η χρή-
ση κηροζίνης κάνει το αεροσκάφος πολύ 
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από το ωστικό κύμα που παράγεται από 
την ίδια την υπερηχητική κίνησή του. Το 
σχήμα αυτό είναι ιδανικό για τον περιο-
ρισμό της κατανάλωσης καυσίμου κατά 
τη διάρκεια της πτήσης, καθώς περιορίζει 
στο ελάχιστο την αντίσταση του αέρα», συ-
νεχίζει η ίδια.
Το Destinus 3 θα είναι ικανό να μεταφέ-
ρει επιβάτες σε υπερηχητικές πτήσεις με 
καύσιμο υδρογόνου. «Το αεροσκάφος 
έχει μήκος δέκα μέτρων και είναι δέκα 
φορές βαρύτερο από το προηγούμενο 
πρωτότυπο. Τα συστήματα ώθησης είναι 
είκοσι φορές πιο προηγμένα σε αυτή την 
εκδοχή», λέει η αεροναυπηγός. Η εταιρεία 
ευελπιστεί να είναι ικανή να παρουσιάσει 
μικρό τέτοιο αεροσκάφος για βιομηχανι-
κή παραγωγή στις αρχές της δεκαετίας του 
2030, ικανό να μεταφέρει γύρω στους 25 
επιβάτες, σε μια προσπάθεια να διεισδύ-
σει στην προσοδοφόρο αγορά των ιδιωτι-
κών αεροσκαφών.
Εντός της δεκαετίας του 2040, ο όμιλος 
Destinus φιλοδοξεί να έχει δημιουργήσει 
σειρά τέτοιων αεροσκαφών διαφορετικής 
χωρητικότητας, καθώς οι τιμές υδρογό-
νου αναμένεται να έχουν υποχωρήσει 
δραστικά.

Φρανκφούρτη – Σίδνεϊ σε τέσσερις ώρες με υπερηχητικό αεροσκάφος


