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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης
(Ε.ΠΑΛ) στα πλαίσια του project (ερευνητική εργασία) ενδιαφερθήκαμε για
τη ναυτική παράδοση του τόπου μας και αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε
στη ζωή των ναυτικών δεδομένου ότι και εμείς φοιτούμε στο σχολείο που
φημίζεται για την ιστορία του και τη συμβολή του στη διατήρηση της
ναυτικής μας παράδοσης.
Οι μαθητές που συμμετείχαμε στην ερευνητική εργασία χωριστήκαμε
σε τέσσερις ομάδες. Με αυτό τον τρόπο μάθαμε να δουλεύουμε ομαδικά και
να ανταλλάσουμε απόψεις για το θέμα μας.
Οι μαθητές που συμμετείχαν είναι οι:
Βλασσόπουλος Σπύρος
Δέτσιμα Γεωργία
Δέτσιμα Ναυσικά
Κεφάλα Θεοδώρα-Δέσποινα
Κουμπούρα Γρηγορία
ΛυμπεσιάριΜπρικέτα
Μορφέσης Σπυρίδων
Πάκο Ερμάντ
Πάκο Ντριτάν
Πάνου Μαρία
ΣύτιΕνκελέττα
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Τοσκάνο Γιόσελιν
Τσέλα Κλαουρέντ
Φιοράτου Ευαγγελία
Χύκα Αμάρ
Χύκα Νάζε

Υπεύθυνοι καθηγητές ήταν: Ο κύριος Δενδρινός Ιωάννης (καθηγητής
των

ναυτικών

μαθημάτων)

&

η

κυρία

Λιναρδάτου

Χαριτίνη

(φιλόλογος),τους οποίους τους ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας
προσέφεραν στην υλοποίηση αυτής της εργασίας.
Ευχαριστούμε επίσης τους πλοιάρχους του Ε.Ν, κυρίους Δενδρινό
Νίκο, Κεφάλα Ηλία, Μωραϊτη Θεόδωρο, και Ταφλαμπά Σπύρο για το χρόνο
που μας διέθεσαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου απαντώντας στις ερωτήσεις
μας. Η κατάθεση των σημαντικών εμπειριών τους σε σχέση με το
επάγγελμα τους

και η συζήτηση που προέκυψε ήταν πολύτιμη για την

ερευνητική μας εργασία.
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ΟΜΑΔΑ Α΄
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
1.1 Εισαγωγή
Η Ιθάκη είναι ναυτικός τόπος. Στα παλαιότερα χρόνια η ναυτιλία της
Ιθάκης

ήταν σε ακμή, και οι ναυτικοί της

ήταν περιζήτητοι. Στα

περισσότερα σκάφη ολόκληρο το πλήρωμα ήταν Θιακό, σε άλλα πάλι,
εκτός από τον καπετάνιο, το πλήρωμα ήταν “ξένοι”. To 1854 ήταν μια
χρονιά σταθμός, γιατί η ναυτιλία της Ιθάκης έφθασε στο ζενίθ της με 80
σκάφη, όπου είχαν 375 ναυτικούς. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να
σκεφτεί κανείς ποιος ήταν ο τρόπος ζωής των ναυτικών

της εποχής

εκείνης στα σκάφη που ταξίδευαν. Όσο μικρότερο ήταν το σκάφος, τόσο
και οι συνθήκες γίνονταν πιο δύσκολες μια και δεν υπήρχε χώρος
κατάλληλος για να κοιμηθούν και να τοποθετήσουν τις προσωπικές τους
αποσκευές. Η ζωή του ναυτικού, μπορεί να πει κάνεις, δε διέφερε και πολύ
από εκείνη των κάτεργων και συνεχίστηκε μέχρι και τον 19Ο αιώνα, δηλαδή
μέχρι που τα καράβια έπαψαν να ταξιδεύουν.
Ο κάθε ναυτικός μετέφερε στο σκάφος που μπαρκάριζε μία κασέλα
που ήταν και η μοναδική αποσκευή του ναυτικού. Αυτή περιείχε ένα
στρώμα συγκεκριμένου βάρους και τα προσωπικά του είδη.
1.2 Ο ΣKΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο στόχος της ομάδας μας είναι να κατανοήσουμε πως ο τόπος μας
έγινε ξακουστός για τους ναυτικούς του.
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Ο σκοπός της

εργασίας μας είναι να γνωρίσουμε μέσα από την

έρευνα που κάνουμε την ιστορία της ναυτιλίας στην Ιθάκη.
Για την καλύτερη διερεύνηση της ιστορίας της Ναυτιλίας στον τόπο
μας θέσαμε τα εξής Ερευνητικά Ερωτήματα:
1. Πότε δημιουργήθηκε η ναυτιλία στην Ιθάκη;
2. Πως βοήθησε η ναυτιλία τον λαό της Ιθάκης ;
3. Σε τι βοήθησαν οι εφοπλιστές στην ανάπτυξη της Ιθάκης ;
Η ιστορία του τόπου μας, μας λέει πώς το νησί μας από αρχαιοτάτων
χρόνων είναι κυρίως ναυτικός τόπος, εσείς πιστεύετε ότι αυτό ισχύει ακόμα
και σήμερα ή με την πάροδο των χρόνων έχει αλλοιωθεί αυτή η
ιδιαιτερότητα του τόπου μας;
Επίσης, αντλήσαμε πληροφορίες από την επικοινωνία μας με του
ναυτικούς του νησιού, τις οποίες τις παραθέτουμε παρακάτω.
1.3 Ενετική περίοδος
Το 1504 αρχίζει επίσημα η ενετική κυριαρχία και ορίζεται
αρμοστής στην Ιθάκη με στόχο την προσέλκυση του πληθυσμού και με
κίνητρα την παραχώρηση γης και την απαλλαγή φορολογίας για πέντε
χρόνια.
Ο πληθυσμός προερχόταν από τις κοντινότερες περιοχές, σημαντικό
όμως ποσοστό από την Κρήτη και τη Βενετία. Επειδή η πειρατεία
εξακολουθούσε να υπάρχει οι καινούργιοι κάτοικοι πυκνώνουν τους
Αρνούς οικισμούς της Παλαιοτέρας, Ανωγής και Εξωγής.
Αργότερα η κυριαρχία των Ενετών ευρύνεται καθώς μετακινούνται
στα παράλια και το Βαθύ γίνεται πρωτεύουσα του νησιού. Το 1563
τοποθετείται Κεφαλλονίτης διοικητής μετά από αίτηση των Κεφαλλονιτών
που θεωρούσαν την Ιθάκη, οικία τους.
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Εξαιτίας του κυβερνητικού αυταρχισμού και της συνεχούς
διαμαρτυρίας των κατοίκων προς τις Ενετικές αρχές παραχώρησαν το 1697
την διοίκηση σε δυο Θιακούς δημογέροντες που εκλέχτηκαν με μυστική
ψηφοφορία με σκοπό να φροντίζουν για την συλλογή και παράδοση των
φόρων.
Ο πληθυσμός στην Ιθάκη αυξάνεται σταθερά. Στα μέσα του 17ου
αιώνα, ο πληθυσμός φθάνει στις 4.500, όπου αρχίζει περίοδος οικονομικής
ευμάρειας με τη συστηματική καλλιέργεια της γης και κύριο προϊόν την
σταφίδα η οποία εξάγεται και αποτελεί σημαντικό πόρο.
Παράλληλα, η πειρατεία αντιμετωπίζεται δυναμικά με τη ναυπήγηση
πλοίων και από το 1670 μεγάλα εμπορικά πλοία που ανήκουν σε Θιακούς
θέτουν τις βάσεις για την καταξίωση του νησιού σαν μία σημαντική ναυτική
δύναμη. Ήδη στα τέλη του 18ου αιώνα ο εμπορικός στόλος έχει
τουλάχιστον 50 μεγάλα πλοία ικανά για μακρινά ταξίδια και οι Θιακοί έχουν
τη φήμη των αρίστων ναυτικών. Επί επανάστασης Ορλώφ πολλοί
μπουρλοτιέρηδες του στόλου ήταν Θιακοί που είχαν λάβει μέρος με δικά
τους πλοία και στους απελευθερωτικούς αγώνες το 1684 και το 1769.
Το 1790, ο Λάμπρος Κατσώνης επιλέγει την Ιθάκη για έδρα και
δημιουργεί ισχυρό στόλο προετοιμάζοντας την Ελληνική επανάσταση
ενάντια στους Τούρκους , με την προσωπική και οικονομική συμμετοχή
πολλών κατοίκων του νησιού.
Το 1797, τελευταίο χρόνο της Ενετοκρατίας, εκλέγονται υπάλληλοι
της Δημόσιας Διοίκησης και η απόδοση των φόρων γίνεται απ’ ευθείας στην
Βενετία. Κατά την Ενετική περίοδο η Ιθάκη μπορεί να θεωρηθεί σαν
ημιανεξάρτητο νησί, διοικούμενο με φιλελεύθερο και δημοκρατικό πνεύμα.
Ήταν το μοναδικό νησί στο οποίο δεν υπήρχε αριστοκρατία και ούτε
σημαντικές ταξικές διαφορές. Με τη βελτίωση της παραγωγής, τις
εξαγωγές και την ναυτιλία η οικονομική κατάσταση καλυτέρευσε και
άρχισαν να μπαίνουν γερές για την κοινωνική δόμηση.
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1.4 Αγγλοκρατία
Το 1809, οι Άγγλοι κατακτούν την Ιθάκη και τα υπόλοιπα νησιά του
Ιονίου μετά από πολιορκία. Συστήνεται το ανεξάρτητο κράτος των
«Ενωμένων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων» κάτω από την Αγγλική
κυριαρχία από το 1809 έως το 1864 και κυβερνάται συνταγματικά με το
πολίτευμα που καθιερώθηκε το 1817. Στην Ιόνιο βουλή η Ιθάκη
αντιπροσωπεύεται με ένα εκλεγμένο μέλος.
Κατά την περίοδο της Ελληνικής επανάστασης ενάντια στους
Τούρκους πολλοί αγωνιστές αλλά και πληθυσμός από τη Στερεά Ελλάδα
βρίσκουν καταφύγιο στην Ιθάκη όπου επικρατούσε φιλελεύθερο πνεύμα.
Αρκετοί Θιακοί συμμετέχουν στο στόλο και στο στρατό ενώ αναφέρονται
27 άτομα ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της Φιλικής εταιρίας.
Με το ενδιαφέρον που δείχνουν πολλοί ξένοι επιστήμονες και
ιστορικοί, το νησί ξαναβρίσκει την αίγλη του και επιλέγεται από τον Λόρδο
Ρόκφορντ σαν έδρα της υπό ίδρυση Ιονίου ακαδημίας που θα ήταν το
ανώτερο πνευματικό ίδρυμα στα Επτάνησα. Όμως πολιτικές αντιδικίες
επιβάλουν την ίδρυση του στην Κέρκυρα το 1823. Ο πληθυσμός σταθερά
μεγαλώνει και πλησιάζει τις 15.000. Στο τέλος της περιόδου δημιουργείται
ο πρώτος πυρήνας μεταναστών στην Ρουμανία το ποσοστό των ναυτικών
μεγαλώνει και πολλοί Θιακοί κατέχουν αξιόλογες επιστημονικές ή
οικονομικές θέσεις σε διάφορες χώρες.
1.5 Οι μεγάλοι Θιακοί εφοπλιστές
ΔΕΝΔΡΙΝΟΙ:
Η οικογένεια Δενδρινών έχει παλιές ρίζες στο Θιάκι. Ξεκίνησαν με τη
ναυτιλία και κάνοντας περιουσία μπήκανε στη γεωργία με μεγάλες
κτηματικές εκτάσεις και κατόπιν στο εμπόριο σιταριού στην Οδησσό.Η
οικογένεια Δενδρινών έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη του νησιού και έγιναν μεγάλοι ευεργέτες του. Είναι η
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μοναδική οικογένεια της Ιθάκης που παρουσιάζει εκατονταετή υπηρεσία
στο εμπόριο και τον εφοπλισμό του 18ου και 19ου αιώνα.
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΙ:
Το 1863 οι Πάνος και Ιωάννης Θεοφιλάτοιέγιναν γνωστοί για την
αγορά σλεπιών ρυμουλκών και ασχολήθηκαν με τις μεταφορές προϊόντων
στο Δούναβη. Και τα δύο αδέρφια μετέφεραν τις επιχειρήσεις τους στην
Αθήνα το 1870. Οι δραστηριότητες τους στο Δούναβη όμως εξελίχτηκαν
στην μεγαλύτερη ναυτεμπορική επιχείρηση.
Πρωτοπόροι ήταν οι αδερφοί Θεοφιλάτου στη μεταφορά των
ναυτιλιακών τους ενδιαφερόντων από τα πανιά στον ατμό. Ίσως να ήταν οι
πρώτοι Έλληνες που παρήγγειλαν φορτηγό σκάφος στα αγγλικά ναυπηγεία
το 1873.
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΙ:
Άλλη μια μεγάλη ναυτική οικογένεια ήταν των Βλασσόπουλων που
από όσο γνωρίζουμε δούλεψαν πολύ στη θάλασσα και η συνεισφορά της
είναι σημαντική στη Ναυτιλία της Ιθάκης.
ΔΡΑΚΟΥΛΗ:
Άλλη μια μεγάλη οικογένεια Θιακών εφοπλιστών είναι αυτή του
Δρακούλη. Έχουν δωρίσει το μέγαρο Δρακούλη στο Δήμο Ιθάκης και έχουν
κάνει πολλές ευεργεσίες.
ΣΤΑΘΑΤΟΙ ΚΑΙ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΙ:
Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
Ο μεγάλος εφοπλιστικός οίκος των Σταθάτων ξεκίνησε από τους
αδελφούς Όθωνα ,Κωνσταντίνο και Διονύσιο, γιους του Αντωνίου ΠέταλαΣταθάτου. Η οικογένεια των Πεταλά-Σταθάτων είχε συγγένεια με αυτή των
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άλλων

σπουδαίων

Ιθακήσιων

εφοπλιστών,

των

Πεταλά-Θεοφιλάτων.

Συμφωνά , μάλιστα με ένα χειρόγραφο του κτητοριακού της εκκλησιάς της
Κοιμήσεως της Παναγίας που βρίσκεται στο Γαρδελάκι της Ιθάκης, και
χρονολογείται από τα μέσα του 18ου αιώνα, προκύπτει πως οι Σταθάτοι και
Θεοφιλάτοι είχαν τον ίδιο πρόγονο, το Θεόφιλο Πεταλά. Οι Σταθάτοι θα
εξελιχθούν, όπως συνέβη και με τους συγγενείς τους Θεοφιλάτους, σε έναν
από τους μεγαλύτερους ελληνικούς εφοπλιστικούς οίκους της εποχής του
τελευταίου τέταρτου του 19ου και του α’ μισού του 20ου αιώνα. Η
εφοπλιστική ναυτεμπορική τους δραστηριότητα δε θα περιοριστεί μόνο στο
Δούναβη άλλα θα επεκταθεί τόσο στη Μεσόγειο με κέντρο την Αθήνα όσο
και στο ναυτιλιακό κέντρο της εποχής, το Λονδίνο.
Η Ιθάκη αποτελεί ένα από τα μικρότερα και πλέον άγονα νησιά της
θάλασσας του Ιονίου. Από τα τέλη όμως του 18ου αιώνα οι κάτοικοι της
άρχισαν να αναπτύσσουν έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα με αποτέλεσμα
το νησί να μετατραπεί κατά το 19ο αιώνα

μαζί με τη γειτονική της

Κεφαλονιά, σε σημαντικό ναυτικό τόπο όχι μόνο του Ιονίου, άλλα και της
ανατολικής Μεσόγειου.
Αναφέρεται, μάλιστα, πως το 1810 η Ιθάκη είχε περίπου 40
ποντοπόρα σκάφη, με έμπειρους ναυτικούς και ναυπηγοτεχνίτες. Από τις
αρχές του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα παρουσιάζεται έντονο
μεταναστευτικό ρεύμα προς τις περιοχές της νότιας Ρωσίας, στις ακτές της
Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στις παραδουνάβιες περιοχές.
Οι Επτανήσιοι έμποροι που

εγκαταστάθηκαν στα λιμάνια της

Αζοφικής, στην Οδησσό, στην Κριμαία, καθώς και στα λιμάνια του Δούναβη
(Σουλινά, Τούλτσα, Γαλάτσι και Βραΐλα), πήραν στα χέρια τους το εμπόριο
των δημητριακών.
Σε αυτή την εμπορική δραστηριότητα συμμετείχαν ενεργά και οι
Σταθάτοι, οι οποίοι βασίστηκαν τόσο στα συγγενικά τους δίκτυα όσο και
στην επιχειρηματική τους νεωτερικότητα.
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Αποτέλεσμα

ήταν

να

μετατραπούν

σε

έναν

από

τους

σημαντικότερους Ιθακήσιους εφοπλιστικούς οίκους του 19ου και του 20ου
αιώνα, ακολουθώντας τη ναυτική παράδοση του νησιού τους.
Ο Πατέρας των Σταθάτων(που όπως είπαμε διακρίθηκαν για την
εμπορική τους

δραστηριότητα στο Δούναβη) ήταν ο Αντώνιος Διονυσίου

Πεταλάς-Σταθάτος, για τον οποίο γνωρίζουμε πως υπήρξε δάσκαλος στην
Ιθάκη. Η σχέση του με τη ναυτιλία και το εμπόριο περιοριζόταν στο
γεγονός

ότι

είχε

νυμφευθεί

την

ΑνδριάναΒλασσοπούλου

κόρη

του

ΣπυράκηΒλασσόπουλου, Ιθακήσιου καπετάνιου. Ο Αντώνιος ΠεταλάςΣταθάτος απέκτησε τρεις γιους: τον Όθωνα (1843-1925), το Διονύσιο
(1844-1930)και τον Κωνσταντίνο (1846-1930). Οι γιοι του αφού έμαθαν
τα πρώτα γράμματα στην Ιθάκη, μετέβηκαν στη Ρουμάνια και εκεί
ανέπτυξαν τις ναυτεμπορικές τους δραστηριότητες και έγιναν γνωστοί με
το δεύτερο επώνυμο τους: Σταθάτοι.
Γύρω στα 1868, ο Όθωνας Σταθάτος μαζί με τους αδελφούς του
ίδρυσε τον εφοπλιστικό οίκο τους υπό την επωνυμία «Αδελφοί Σταθάτου».
Η εταιρεία τους διέθετε πολλά σλέπια και ρυμούλκα στο Δούναβη. Μάλιστα
το πρώτο σιδερένιο σλέπι που εντοπίζεται στο Δούναβη το είχε φέρει ο
Όθωνας

Σταθάτος.

Την

πρωτοποριακή

επιχειρηματική

του

κίνηση

ακλούθησαν σύντομα και άλλοι Ιθακήσιοι και Έλληνες εφοπλιστές.
Ο εφοπλιστικός οίκος των Σταθάτων συνεταιρίστηκε αρκετές φόρες
με τους Θεοφιλάτους, ναυπηγώντας από κοινού πολλά ιστιοφόρα σκάφη,
αλλά και ατμοπλοΐα. Λίγα χρονιά αργότερα και μετά το θάνατο του Πάνου
Θεοφίλατου (1876), ο Όθωνας Σταθάτος μαζί με τον Ιωάννη Θεοφίλητο
και τους γιους του συγκρότησαν τη ναυτιλιακή εταιρεία «Θεοφίλητος και
Σταθάτος». Παράλληλα το 1880, λειτούργησαν οι Σταθάτοι ένα ακόμα
γραφείο ναυτιλιακής πρακτόρευσης στο λιμάνι του Σουλιμά. Η εκτεταμένη
ναυτιλιακή δραστηριότητα των αδελφών Σταθάτου, με επικεφαλής τον
Όθωνα, είχε τη βάση της στο καλά οργανωμένο και εκτεταμένο δίκτυο
παραγωγής,

αγοράς,

μεταφοράς

και
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εμπορίας

των

σιτηρών

και

δημητριακώνστο Δούναβη που είχε διαμορφώσει ο Όθωνας Σταθάτος με
τους πράκτορες του και παραγωγούς σιτηρών σε ολόκληρη τη Ρουμανία.
Τέλος ο Όθωνας Σταθάτος το 1907 ίδρυσε την πρώτη ελληνική
σχολή εμποροπλοιάρχων στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ιθάκη, την
Εμπορική και Ναυτική Σχολή Όθωνας Α. Σταθάτου, γνωστή και ως Σχολή
Σταθάτου. Η σχολή λειτούργησε σε νεόκτιστο και μεγαλοπρεπές κτήριο
εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα όργανα και τους πλέον αξιόλογους
Έλληνες και ξένους καθηγητές. Τη διεύθυνση την είχε αναλάβει ο Ελβετός
εκπαιδευτικός JulienCherm. Η σχολή στα πέντε χρονιά της λειτουργίας της
έγινε γνωστή και διακρίθηκε για την επάρκεια και την ποιότητα της
επαγγελματικής μόρφωσης και κατάρτισης των αποφοίτων της. Το 1913,
όμως, ο Όθωνας Σταθάτος διέκοψε την λειτουργία της

για προσωπικούς

λόγους. Το κτήριο της σχόλης το δώρισε στο ελληνικό κράτος για να το
χρησιμεύσει ως δημοτικό σχολείο.
Επίσης το κτήριο που στεγάζεται το Μορφωτικό κέντρο είναι δωρεά
της οικογένειας Δρακούλη.
1.6Συμπεράσματα από τη συνέντευξη στους Ναυτικούς της
Ιθάκης
•

Η Ναυτιλία στην Ιθάκη δημιουργήθηκε από την εποχή του Οδυσσέα
και πιο πριν.

•

Η

Ναυτιλία

βοήθησε

το

λαό

της

Ιθάκης

να

αναπτυχθεί

οικονομικά.Αφού, όπως μας είπαν,«εάν βγείτε και κάνετε μια βόλτα
στο νησί μας όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε εκεί τα έχει φτιάξει ο
ναυτικός κόσμος».

Η οικονομία της Ιθάκης αναπτύχθηκε

αυτήν με αποτέλεσμα

«όλα τα παιδιά

χάρη σε

σπούδασαν και συνεχίζουν

σπουδάζουν με τα λεφτά της ναυτιλίας». Για αυτό επισημαίνουν οι
ναυτικοί «μας βλέπετε και σήμερα να προσπαθούμε να κρατήσουμε
την παράδοση της ναυτιλίας για να μπορεί ο περισσότερος κόσμος να
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βοηθήσει τις οικογένειες τους. Το ναυτικό επάγγελμα ήταν και είναι
ένα επάγγελμα που πληρώνει καλά γιατί είναι δύσκολο.»
•

Σημαντική είναι η βοήθεια των εφοπλιστών στην ανάπτυξη της
Ιθάκης.«Χωρίς τους ιθακήσιους εφοπλιστές, μικρούς και μεγάλους,
δε θα υπήρχε η ανάπτυξη της οικονομίας και της ναυτιλίας στην
Ιθάκη. Οιεφοπλιστικές εταιρίες αναζητούσαν για την επάνδρωση των
πλοίων ιθακήσιους ναυτικούς με βάση δυο βασικά κριτήρια: το
πρώτο είναι να γνώριζαν την ποιότητα, το ήθος και το χαρακτήρα
των ανθρώπων που θα δούλευαν στα πλοία τους και το δεύτερο που
είναι εξίσου σημαντικό να ήταν έμπειροι θαλασσινοί και ναυτικοί.
Επίσης σημαντικό κριτήριο ήταν και οι γνώσεις τις οποίες είχανε.»

•

Οι εφοπλιστές πριν από χρόνια έφτιαξαν το καλύτερο κτήριο των
Βαλκανίων, τη σχολή Σταθάτου, η οποία είχε ξένους καθηγητές από
την Ευρώπη. Δεύτερον,η ηλεκτροδότηση της Ιθάκης έγινε από
εφοπλιστές που ήταν από τους πρώτους που ήρθανε στην Ιθάκη το
1924 και δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Επίσης και το οικόπεδο που
χτίστηκε το κέντρο υγείας ήταν πάλι δωρεά από εφοπλιστές. Τέλος
οι εφοπλιστές πρόσφεραν δουλειά στον κόσμο του νησιού μας.
Η ναυτική παράδοση συνεχίζεται αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι τα

παλαιοτέρα χρόνια. Έχει αλλοιωθεί αλλά δεν έχει πάψει να υπάρχει.
νησί ακόμα ζει από το ναυτικό και είναι εν ενεργεία αν και

Το

είναι πολύ

λιγότεροι οι ναυτικοί από ότι ήταν παλιά. Με την πάροδο των ετών άνοιξαν
και αλλά επαγγέλματα και μειώθηκε η ζήτηση και η προσφορά προς το
ναυτικό επάγγελμα. Παρόλα

αυτά θα πρέπει να

δοθεί έμφαση στο εξής

στοιχείο: Δε θα πάψει να υπάρχει το ναυτικό στοιχείο στον τόπο μας.
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ΟΜΑΔΑ Β’
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
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2.1 Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα της ομάδας μας.
Σκοπός του θέματος μας είναι να μάθουμε ποιες είναι οι δυσκολίες
που μπορεί ένας ναυτικός να συναντήσει εν πλω και πως μπορεί να τις
αντιμετωπίσει.
Οι στόχοι της ομάδας μας χωρίζονται σε τρία επίπεδα:
ΤΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ:

Να

γνωρίσουμε

με

ποιον

τρόπο

αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί τις δυσκολίες πάνω στο πλοίο.
ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Να ευαισθητοποιηθούμε από τις
ιστορίες των ναυτικών.
ΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ):Στο μέλλον να μπορέσουμε
και εμείς να αποτρέψουμε μια δύσκολη κατάσταση στο πλοίο.
Τα ερευνητικά ερωτήματα της ομάδας μας είναι τα εξής :
1. Ποιες είναι οι αγωνίες του ναυτικού όταν ταξιδεύει;
2. Είναι δύσκολη η ζωή στο πλοίο;
3. Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάει ένας ναυτικός;
4. Πως τις αντιμετωπίζει;
5. Ποια είναι η ψυχολογική του κατάσταση εκείνη τη στιγμή;
6. Υπήρξαν στιγμές πάνω στο πλοίο που να αισθάνθηκε ότι δεν θα
υπάρξει επιστροφή;
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2.2 Οι δυσκολίες καιτα μέτρα προστασίας στο επάγγελμα του
ναυτικού
1. Προστασία από κάπνισμα και γυμνή φλόγα
Το απρόσεχτο κάπνισμα και η γυμνή φλόγα, γενικά, θεωρούνται από
Όπως συμβαίνει σε κάθε επαγγελματικό χώρο, έτσι και στο
πλοίο, οι εργαζόμενοι ναυτικοί πρέπει, κατά την εκτέλεση της
εργασίας τους, να τηρούν απαραίτητα κάποιους βασικούς κανόνες
που αφορούν την προσωπική τους ασφάλεια και την ασφάλεια του
πλοίου γενικότερα. Οι κανόνες αυτοί προέκυψαν μέσα από την
πρακτική και την εμπειρία πολλών ετών ναυτικής εργασίας και
θεσπίστηκαν στη συνέχεια, με τη μορφή υποχρεωτικών κανόνων,
μέσα από Διεθνείς Συμβάσεις αρμόδιων Οργανισμών, με στόχο πάντα
την ασφάλεια των εργαζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών και
του περιβάλλοντος εργασίας στα πλοία.

τις μεγαλύτερες αιτίες πυρκαγιάς. Ειδικά μάλιστα σε πλοία που μεταφέρουν
εύφλεκτα ή εκρηκτικά φορτία, τόσο το κάπνισμα όσο και η χρήση γυμνής
φλόγας πρέπει να γίνονται μόνο με τον τρόπο που επιβάλλουν οι σχετικοί
κανόνες. Ο ναυτικός δεν πρέπει να καπνίζει όταν βρίσκεται ξαπλωμένος
στο κρεβάτι και ειδικά μάλιστα αν πέρασε μια έντονη μέρα ή αν
κατανάλωσε αλκοόλ. Η ίδια φροντίδα και μέριμνα πρέπει να καταβάλλεται
όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο λόγο «γυμνή φλόγα». Σε
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φλόγα μέσα σε χώρο όπου
υπάρχει και η απλή υπόνοια ύπαρξης εύφλεκτων ή εκρηκτικών αερίων.
Όταν στο πλοίο χρειάζεται να γίνουν θερμογόνες εργασίες (οξυγονοκοπή,
ηλεκτροσυγκόλληση)

πρέπει

να

παίρνονται

όλα

τα

απαραίτητα

προφυλακτικά μέτρα, τόσο για την γυμνή φλόγα της «τσιμπίδας» όσο και
για σπινθήρες ή πυρακτωμένα κομμάτια λειωμένου μετάλλου, για να μη
προκληθεί πυρκαγιά σε γειτονικά εύφλεκτα υλικά.
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2. Προστασία από επικίνδυνες ουσίες
Συχνά στο πλοίο, υπάρχουν διάφορες ουσίες, σε αέρια ή άλλη
κατάσταση, οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες για τον άνθρωπο που θα τις
αναπνεύσει ή θα έρθει σε επαφή μαζί τους. Οι ναυτικοί πρέπει να είναι σε
θέση να γνωρίζουν τις πιθανές περιπτώσεις ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών
σε ένα χώρο και να παίρνουν, για το λόγο αυτό, όλα τα απαραίτητα
προστατευτικά μέτρα. Τα ίδια μέτρα πρέπει να παίρνουν ακόμα και στις
περιπτώσεις

απλής

υπόνοιας

για

ύπαρξη

τέτοιων

ουσιών.

Εάν

οι

επικίνδυνες ουσίες βρίσκονται σε στερεή ή υγρή κατάσταση, θα πρέπει, οι
άνθρωποι που θα έρθουν σε επαφή μ’ αυτές να φορούν προστατευτική
ενδυμασία

και

κυρίως

προστατευτικά

γάντια

στα

χέρια

και

επίσης

προστατευτικά γυαλιά στα μάτια τους. Καλό σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι
να μελετάμε με προσοχή τις όποιες οδηγίες έχουμε διαθέσιμες και που
αφορούν την χρήση αυτών των υλικών. Εάν οι επικίνδυνες ουσίες είναι
αέριες, οπότε μπορεί να είναι εύφλεκτες, εκρηκτικές, δηλητηριώδεις,
ασφυκτικές κτλ.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές αναπνευστικές συσκευές. Και
επειδή, τις περισσότερες φορές, οι αέριες επικίνδυνες ουσίες δεν φαίνονται
με το μάτι, πρέπει να τις ανιχνεύουμε με ειδικά μηχανήματα ή όργανα.
Συχνά μάλιστα, είναι απαραίτητο να «μετρηθεί» η ποσότητα οξυγόνου που
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υπάρχει σε ένα χώρο, πριν να μπει κάποιος άνθρωπος για οποιονδήποτε
λόγο μέσα σε αυτόν.

3. Εργασία σε κλειστούς ή επικίνδυνους χώρους
Η είσοδος και εργασία μέσα σε κλειστούς,γενικά, χώρους θεωρείται,
κατ’ αρχήν, ότι περικλείει πολλούς και μεγάλους κινδύνους για την
ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Μέσα σε ένα χώρο του πλοίου, ο
οποίος κανονικά παραμένεις κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ.
οχετώδης τρόπιδα, τάνκια σαβούρας ή πετρελαίου, διαχωριστικά κτλ.) ή για
μικρότερο διάστημα (π.χ. ένα αμπάρι, μια αποθήκη κτλ.), η «ατμόσφαιρα»
που υπάρχει εκεί μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή ακόμα και τη ζωή
οποιουδήποτε ατόμου προσπαθήσεις να μπει για κάποιο λόγο, διότι είναι
πολύ πιθανό να υπάρχει

19

έλλειψη οξυγόνου, εύφλεκτες ή τοξικές αναθυμιάσεις κτλ. Επειδή
όμως, μερικές φορές, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες εργασίες σε
χώρους γενικά κλειστούς και γενικά περιορισμένους, γι’ αυτό επιβάλλεται
να παίρνονται κάποιες προφυλάξεις, ώστε η εργασία αυτή να γίνεται με τη
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για το πλήρωμα.

Κάθε άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με το ναυτικό επάγγελμα,
ειδικά αν θέλει να ακολουθήσει την ειδικότητα του καπετάνιου, πρέπει να
διαθέτει ηγετικές ικανότητες προκειμένου να πετυχαίνει τη διευθέτηση των
όποιων προβλημάτων. Πρέπει να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει μια
δύσκολη κατάσταση, π.χ. μια δηλητηρίαση, μια αποβολή εμβρύου, μια
εξάρθρωση ή κάποιο τραύμα.
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4. Εξάρθρωση
Όταν σε μια άρθρωση εκτός από την θλάση συνδέσμων και θυλάκων
συμβεί η μετατόπιση της αρθρικής επιφάνειας των οστών και φύγουν απ’
την θέση τους, τότε πρόκειται για εξάρθρωση (βγάλσιμο).
Οι συχνότερες εξαρθρώσεις είναι :
•

Του ώμου

•

Του αγκώνα

•

Του αστραγάλου

•

Του κάτω σαγονιού

Όταν προκύψει η εξάρθρωση, η άρθρωση πρώτα-πρώτα χάνει το
φυσιολογικό της σχήμα, αφού τα οστά φεύγουν από την θέση τους.
Ύστερα ο ασθενής πονάει πολύ και δεν μπορεί καθόλου να χρησιμοποιήσει
την παθούσα άρθρωση. Επειδή βέβαια υπάρχει έγχυση του αίματος κάτω
από το δέρμα, η άρθρωση πρήζεται και μελανιάζει. Οι εξαρθρώσεις αυτές
πρέπει να διορθώνονται, να ανατάσσονται όπως λέγεται και στην ιατρική
γλώσσα και μάλιστα πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχουν μερικές, όπως για
παράδειγμα τις αρθρώσεις , του ώμου και του ισχίου οι οποίες άμα δεν
αναταχθούν εντός των πρώτων εικοσιτεσσέρων ωρών, δεν ανατάσσονται
μετά εύκολα και θα χρειαστεί εγχείρηση για να διορθωθούν. Υπάρχουν και
περιπτώσεις που δυστυχώς δεν είναι δυνατή η ανάταξη των εξαρθρώσεων.
Πρέπει ο χειρουργός να είναι ειδικός και να έχει εκπαιδευτεί ειδικά για
τέτοιου

είδους

επεμβάσεις,

διότι

άμα

η

επέμβαση

αποτύχει

τότε

χειροτερεύει η κατάσταση και η βλάβη καθώς γίνεται μεγαλύτερη από
εκείνη που υπήρχε. Όσον αφορά την εξάρθρωση του κάτω σαγονιού
γίνεται από την υπερβολική διάνοιξη του στόματος, από ένα χασμούρημα ή
ένα γέλιο, ακόμα κι από ένα δυνατό χτύπημα. Για να ανατάξουμε αυτή τη
εξάρθρωση θα πρέπει πρώτα-πρώτα να κατεβάσουμε το σαγόνι και ύστερα
να το σπρώξουμε πίσω, αφού βέβαια ο ασθενής είναι καθιστός και κάποιος
άλλος από πίσω του κρατάει γερά το κεφάλι ώστε να είναι σταθερό και να
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γίνει σωστά η επέμβαση. Τότε ο πλοίαρχος πρέπει να ασκήσει πίεση από
πάνω προς τα κάτω και όταν αντιληφθεί ότι έχει κατεβάσει αρκετά το
σαγόνι το ωθεί προς τα πίσω, ενώ ανυψώνει τον πώγωνα με το άλλο του
χέρι. Μόλις τα οστά φθάσουν στην κανονική τους θέση θα ακουστεί ένα
τρίξιμο. Όταν πλέον αναταχθεί η εξάρθρωση πρέπει το σαγόνι να μείνει
ακίνητο για 2 με 3 μέρες. Γι’ αυτό ο ασθενής πρέπει να τρέφεται μόνο με
γάλα και γενικά υγρά.
5. Δηλητηριάσεις (Μορφίνη, ηρωίνη κ.ά.)
Τα φάρμακα αυτά προκαλούν υπνηλία, νάρκη, κνησμό στο δέρμα,
συχνοουρία και δυσκοιλιότητα. Ο άρρωστος είναι ευαίσθητος στο φως και
οι κόρες των οφθαλμών του είναι πολύ στενωμένες. Για την θεραπεία
απαιτείται η πλύση στομάχου και γενικά η τόνωση με ενέσεις καφεΐνης,
καμφοράς και κοραμίνης, τεχνική αναπνοή όταν η φυσική επιβραδύνεται
και μπορεί να χρειαστεί να κρατήσει για πολλές ώρες.
6. Τραύματα της κεφαλής
Τα τραύματα στο κρανίο θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Πολλές φορές
ένα μικρό τραύμα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, αν αμεληθεί. Σε μια
τέτοια περίπτωση το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να
ξυρίσουμε καλά το τραυματισμένο μέρος και να το πλύνουμε με άφθονο
οξυζενέ. Αν έχει ανοίξει μεγάλη πληγή τότε πρέπει να ραφτεί για να μην
προκύψει αιμορραγία. Εκτός τις ενέσεις αντιτετανικού ορού πρέπει να
εφαρμοστεί θεραπεία με αντιβιοτικά (π.χ. μια αλοιφή χρυσομυκίνης,
τεραμυκίνης ειδικά σε περίπτωση που παρουσιάζεται πύον).
Η αιμορραγία στα τραύματα του κρανίου σταματά εύκολα με πίεση,
διότι κάτω από το τραύμα υπάρχουν οστά που χάρη σ’ αυτά πιέζεται το
αγγείο που αιμορραγεί.
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7. Αποβολή εμβρύου
Ο όρος αποβολή εμβρύου

εφαρμόζεται γενικά όταν η αποβολή

συμβαίνει κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 μηνών ή στους τελευταίους
μήνες της εγκυμοσύνης. Όταν συμβαίνει μια αποβολή πρέπει πρώτα να
προσπαθήσετε να επιβεβαιώσετε ότι η έγκυος δεν είναι ασθενής και μετά
να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα. Μπορεί να αναφερθεί ότι η γυναίκα που
δεν είναι έγκυος μπορεί καμιά φορά να χάσει έναν ή δύο κύκλους της
έμμηνος ρήσης κατά την διάρκεια μεγάλων ταξιδιών.
Θεραπεία:
Η αιμορραγία μπορεί να γίνει ακατάσχετη με σοβαρούς πόνους.
Θρόμβοι αίματος μπορεί να περάσουν. Όταν υπάρχουν τέτοια συμπτώματα
είναι σημάδι ότι το αναπτυσσόμενο έμβρυο έχει αποκολληθεί από τη μήτρα
και θα απελάσει προς τα έξω. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μήτρα
αδειάζει από μόνη της και δεν χρειάζεται συγκεκριμένη θεραπεία. Μετά το
έμβρυο έχει πελαστεί και η αιμορραγία με τον πόνο θα υποχωρήσουν
σταδιακά. Σε λίγες περιπτώσεις η απώλεια αίματος μπορεί να συνεχιστεί και
να είναι ανησυχητική. Προκαλείται από τη μη ολοκληρωμένη αποκόλληση
του εμβρύου η οποία καθυστερεί την αποβολή. 0,5mgεργομετρίνης πρέπει
να χορηγηθούν με ενδομυϊκή ένεση. Αυτό θα παρακινήσει τη μήτρα να
υποβάλλει

τα

υπόλοιπα

περιεχόμενα

της.

Ο

σφυγμός

πρέπει

να

παρατηρείται και να μετριέται κάθε 15 λεπτά. Αν ανέβει στους 100 το
λεπτό και συνεχίσει να ανεβαίνει συνοδευόμενος από ζαλάδα και ιδρώτα
τότε ο ασθενείς υποφέρει από σοκ. Ζεστά υγρά πρέπει να δίνονται συνεχώς
και πρέπει να διεξαλθούν άλλες μέθοδοι για να θεραπευτεί απ’ το σοκ.
8. Παραλήρημα
Το παραλήρημα (ντελίριο), είναι η κατάσταση διανοητικής σύγχυσης
η οποία μπορεί να προκύψει από ποικίλους παράγοντες:
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1. Μολύνσεις, οι οποίες προκαλούν υψηλόπυρετό (πνευμονία,
μαλάρια κ.α.).
2. Φαρμακευτική δηλητηρίαση ή αλκοολισμός.
3. Πληγή ή νόσημα στον εγκέφαλο.
4. Υπερβολική ζέστη η οποία προκαλεί ιδρώτα.
5. Απώλεια υγρών του σώματος, λόγω εμετού και διάρροιας.
6. Βλάβη στα νεφρά ή στην καρδιά σε άτομα που έχουν σχετικό
νόσημα.
Θεραπεία:
Αυτή, κατά κανόνα, είναι η θεραπεία του πυρετού ή της εξάντλησης
τα οποία προκαλούν το παραλήρημα. Το παραλήρημα και η ασυναρτησία
θα υποχωρήσουν όταν η ανάρρωση αρχίσει. Εν τω μεταξύ πρέπει να
καταβληθούν προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν πιο
συχνά γίνεται για τον ασθενή, πρέπει να βρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Αντικείμενα με τα οποία μπορεί να τραυματιστεί πρέπει να απομακρυνθούν
από τον θάλαμο του. Η καλή αίσθηση και προσεκτική νοσηλεία είναι
σημαντικές. Όταν το παραλήρημα εμποδίζει τον ύπνο και επομένως αυξάνει
την κούραση, δύο ηρεμιστικά χάπια πρέπει να χορηγηθούν. Αυτή η δόση
μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 8 ώρες άλλα όχι χορήγηση περισσότερων
από 6 χαπιών ανά 24 ώρες.
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2.3Συνεντεύξεις – Απαντήσεις
1η Συνέντευξη απ’ τους κυρίους: Νίκο Δενδρινό, Σπύρο Ταφλαμπά
και Θοδωρή Μωραΐτη.
Οι

περισσότεροι

ναυτικοί

έχουν

βιώσει

κάποια

τραγική

κατάσταση εν ώρα κινδύνου, εσείς έχετε βρεθεί σε παρόμοια
κατάσταση και αν ναι μπορείτε να μας την περιγράψετε;
-

Δεν

νομίζω

να

υπάρχει

ναυτικός

που

στη

ζωή

του,

την

επαγγελματική, να μην είχε ένα συμβάν σοβαρό το οποίο να τον
προβλημάτισε πάρα πολύ. Εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε το υγρό
στοιχείο, τις φουρτούνες

που συνήθως είναι πολύ πιο μεγάλες στο

εξωτερικό απ’ ότι είναι σε κλειστές περιοχές . Δεν πρέπει να σας ότι μια
φορά βρεθήκαμε στην ανάγκη να ζητήσουμε και την βοήθεια του θεού
λέγοντας: «Θεέ βοήθησε μας και εμάς». Τα πλοία μας είναι αξιόπλοα,
έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις μεγαλύτερες καιρικές
άσχημες συνθήκες και να νικήσουν με την βοήθεια την δική μας και του
πληρώματος. Ταξιδεύαμε θυμάμαι εκείνη την χρονιά από το Βανκούβερ του
Καναδά για την Ιαπωνία, το ραπόρτο έλεγε ότι σε απόσταση 250 μίλια
περίπου μπροστά μας έσκασε, δηλαδή έγινε, γεννήθηκε κάποιο κυκλώνας,
θα έπρεπε λοιπόν εμείς να βάλουμε πρώτα τα συμφέροντα, δηλαδή την
ζωή πρώτα-πρώτα, μετά τις κοπώσεις του πλοίου και μετά να κοιτάξουμε
να μην κάνουμε τόσο μεγάλη παρήχηση, ώστε και η εταιρία να ζημιώσει
πολύ και να έχουμε ένα μικροπόλεμο όπως γίνεται συνήθως. Η καλύτερη
λύση λοιπόν θα ήταν να βάλουμε τον καιρό γύρο στις 45ο δεξιά ή αριστερά
αναλόγως που είμαστε και να μπορέσουμε να κερδίσουμε περισσότερο
χρόνο χωρίς κίνδυνο. Εμείς καταφέραμε με τους κατάλληλους ελιγμούς να
κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη την φορά όταν είδα
στα πρόσωπα του πληρώματος τον φόβο και την αγωνία να κρύψω την
δική μου και νομίζω ότι η ψυχραιμία και η καλή αντιμετώπιση του
πράγματος ήταν για εμάς νικηφόρα. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση η οποία
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όντως έχει παραμείνει στην μνήμη μας σαν η χειρότερη που θα μπορούσε
να είχαμε περάσει.
Εγώ θα σας πω περισσότερο για την φωτιά. Η φωτιά είναι το
μεγαλύτερο κακό που κυνηγάει τα tankers, τα δεξαμενόπλοια.
Έχουμε σύστημα τελειότατο ακόμα και καλύτερο από τα επιβατηγά.
Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει εκεί που καθόμαστε από πάνω έχει
ανιχνευτές καπνού. Όταν η θερμοκρασία μεγαλώνει, όταν πάρει φωτιά
μόλις

δημιουργηθεί

καπνός

θα

ειδοποιήσει

το

μηχάνημα

ή

τους

αξιωματικούς για να ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο σύστημα που θα γίνει
κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πολύ κακό γιατί
κοιμόμαστε, εγώ κοιμήθηκα 26 χρόνια απάνω στο πετρέλαιο, συνέχεια η
υπηρεσία με έβγαζε στα 26 μου χρόνια στα γκαζάδικα που κοιμόμουν πάνω
στο πετρέλαιο. Πυρκαγιά μου έχει τύχει δύο φορές την οποία την
αποσβέσαμε σε καράβι tanker. Αρκεί να είναι σωστό το σύστημα που
μπορεί να ανταπεξέλθει στην πυρκαγιά και οι άνθρωποι να είναι σωστά
εκπαιδευμένοι και κατατοπισμένοι διότι τον φόβο οι άνθρωποι τον
αντιμετωπίζουν δύο φορές, μια φορά όταν δεν τον γνωρίζουν και μία φορά
όταν τον γνωρίζουν πολύ καλά. Φοβάσαι ένα πράγμα ή το σιχαίνεσαι όταν
το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά.
Για εμάς που έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια την ζωή του ναυτικού,
βρεθήκαμε σε πολλούς κινδύνους. Ο πρώτος και μεγαλύτερος κίνδυνος για
τον ναυτικό είναι τα καιρικά φαινόμενα, ένας παράγοντας μη σταθερός
μολονότι η επιστήμη και η μετεωρολογία έχει φτάσει σε βαθμό ασύγκριτα
πολύ μεγαλύτερο ως προς την πρόοδο για τις προγνώσεις και τις
προβλέψεις

του

καιρού.

Παρόλα

αυτά

δεν

έχει

την

απολυτότητα

οποιασδήποτε άλλης επιστήμης.
Μπορεί να λέει ότι δημιουργείται 1 χαμηλό παραμετρικό με τόσα
χιλιοστόβαρα ως προς την βαρομετρική πίεση στην περιοχή, αυτά είναι
κατ’εκτίμηση με τους υπολογισμούς που κάνουμε με τα σύγχρονα μέσα που
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χρησιμοποιούμε (π.χ. δορυφόρος). Ο επόμενος κίνδυνος που δυστυχώς
υπάρχει και θα υπάρχει είναι από την ανθρώπινη αμέλεια μες στα πλοία.
Επίσης ένας άλλος σοβαρός λόγος κινδύνου είναι η άγνοια που πολλές
φορές έχουμε εμείς οι οποίοι κάνουμε κουμάντο πάνω στα πλοία.
Υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή ακόμα και θάνατος;
- Θάνατος όχι, μικροτραυματισμοί υπήρξαν, οι οποίοι όμως ήταν
πολύ μικροί διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε οι διατοιχισμοί του πλοίου είναι
έντονοι,

πρέπει

ο

βηματισμός

μας

να

είναι

προσεκτικός

και

να

χρησιμοποιούμε και τα χέρια μας. Οι νέοι, όπως ήμασταν εμείς τότε είχαμε
μεγαλύτερη πεποίθηση στον εαυτό μας με αποτέλεσμα ορισμένοι να
τραυματιστούν, ελαφρά, στα πόδια ή και να πέσουν κάτω, είχαμε ζημιές
αρκετές στο πλοίο αλλά οι τραυματισμοί ήταν μικροί, δεν ήταν να μας
φέρουν σε δύσκολη θέση.
Υπήρξαν στιγμές πάνω στο πλοίο που να νιώσατε ότι δεν θα
υπάρξει επιστροφή;
-Υπήρξαν στιγμές απ’ τον κίνδυνο της κακοκαιρίας. Κάθε φορά που
φεύγαμε αυτό σκεφτόμασταν. Μου έτυχε έμενα μια μέρα να ανακοινώσω
σε 2, μέσα απ’ το καράβι ότι οι γονείς τους πεθάνανε.
2η Συνέντευξη απ’ τον κύριο Ηλία Κεφάλα.
Είναι δύσκολη η ζωή στο πλοίο;
- Είναι πολύ δύσκολη γιατί έχει φουρτούνες, ζέστες και γενικά ότι
θες από καιρικά φαινόμενα. Ο ναυτικός δεν έχει την ικανότητα να
προσαρμόζεται στην εναλλαγή των καιρικών συνθηκών γιατί γίνεται πολύ
γρήγορα. Γενικά έχει πολλές δύσκολες καταστάσεις.
Οι

περισσότεροι

ναυτικοί

έχουν

βιώσει

κάποια

δύσκολη

κατάσταση εν ώρα κινδύνου, εσείς έχετε βρεθεί σε παρόμοια
κατάσταση, και αν ναι μπορείτε να μας την περιγράψετε;
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- Έχω βρεθεί χιλιάδες φορές σε τέτοιες καταστάσεις τα οκτώμισι
χρόνια που ταξίδευα. Θυμάμαι μια φορά περνούσαμε απ’ το ακρωτήριο της
καλής ελπίδος και ήταν ήρεμη η θάλασσα. Την νύχτα όμως άρχισε να
«βαραίνει». Δημιουργήθηκαν κάτι κύματα 15 μέτρα ύψος, όπως πηγαίναμε
ο αέρας ήταν πολύ δυνατός, έκοψε την βάρκα από τα σπιράλια, την έκοψε
και την πέταξε στην θάλασσα. Ένα κύμα μεγάλο πήρε ένα ναύτη από την
πλώρη και τον πέταξε μέσα στην θάλασσα. Μετά όμως ένα άλλο τον γύρισε
πάλι πίσω στο καράβι.
Πως αντιμετωπίσατε εσείς τον κίνδυνο;
- Ήμασταν πάνω στη γέφυρα εγώ, ο πλοίαρχος, ένας ναύτης και ο
σκάπουλος. Έκανα βάρδια εγώ στις τέσσερις τα χαράματα. Ειδοποίησα τον
πλοίαρχο ο οποίος ανέβηκε στην γέφυρα, ανοίξαμε τα ραντάρ. Είχε
θυμάμαι πολλά καράβια στο ακρωτήριο της καλής ελπίδος. Τελικά,
παλέψαμε με τα κύματα και περάσαμε το ακρωτήριο . Σιγά-σιγά κόψαμε τη
μεγάλη ταχύτητα. Δεν πρέπει να ζορίζεται το πλοίο ποτέ πάνω στο κύμα
γιατί υπάρχει κίνδυνος να κοπεί στη μέση. Περάσαμε έτσι τρία μερόνυχτα
και παραλίγο να πνιγούμε αλλά τα καταφέραμε.
Υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή ακόμα και θάνατος;
- Όχι, σ’ αυτό το περιστατικό όχι. Αλλά θυμάμαι σε ένα άλλο κάτω
στο περσικό κόλπο είχαμε πάει μες στο ποτάμι στο ShattAlArab και εκεί
χάσαμε έναν άνθρωπο.

Πώς ήταν το κλίμα κατά την διάρκεια αυτής της κατάστασης;
- Όλοι οι ναύτες πάνω στο πλοίο είχαν φοβηθεί. Αλλά πάνω στη
γέφυρα πρέπει να είσαι και ήμασταν ψύχραιμοι αλλιώς το καράβι θα είχε
βουλιάξει.

Πρέπει

να

υπάρχει

συντονισμός

ανταπεξέλθεις από τέτοιου είδους καταστάσεις.
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και

οργάνωση

για

να

2.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΝΑΥΑΓΙΑ
Ο «ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ»

Ο

«Βρετανικός»,

το μεγαλύτερο υπερωκεάνιο παγκοσμίως, ο

αδερφός του «Τιτανικού», βυθίσθηκε
ακριβώς έξω από το λιμάνι
νοσοκομείο σε εκστρατεία,
Στην πραγματικότητα δεν
γραμμής.

Η

βύθισή

του

της

21 Νοεμβρίου 1916, ημέρα Τρίτη,

Κέας. Τότε

χρησιμοποιείτο

ως πλωτό

κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
χρησιμοποιήθηκε
ήταν

αποτέλεσμα

ποτέ ως υπερωκεάνιο
μιας

έκρηξης

που

δεν

διαπιστώθηκε μέχρι σήμερα από τι προήλθε. Πιθανώς τορπιλίστηκε

από

γερμανικό υποβρύχιο.Τότε χάθηκαν πολλές εκατοντάδες άτομα.
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ΤΟ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ»

8 Δεκεμβρίου 1966, έγινε

το ναυάγιο του οχηματαγωγού

«Ηράκλειον». Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες

των μεταπολεμικών

ετών που είδαν οι ελληνικές θάλασσες εκτυλίχτηκε στα ανοιχτά του
Αιγαίου, κοντά στη βραχονησίδα Φαλκονέρα, για να βυθίσει στην οδύνη τα
Χανιά, αλλά

και όλη την

Ελλάδα, που θρήνησαν το χαμό

των

εκατοντάδων ανθρώπων. Διακόσιοι σαράντα επτά άνθρωποι χάθηκαν στην
παγωμένη θάλασσα, ενώ μόλις 47 ανασύρθηκαν ζωντανοί.
αυτούς που χάθηκαν και η

Ανάμεσα

σ’

φοιτήτρια Άλκηστις Αγοραστάκη, που έσωσε

πολλούς, αλλά η ίδια, τελικά , πνίγηκε.
Το πλοίο του Τυπάλδου «Ηράκλειον»

απέπλευσε στις 7,20 μμ.

της 8ης Δεκεμβρίου 1966 από το λιμάνι της Σούδας με προορισμό τον
Πειραιά.

Στη βραχονησίδα Φαλκονέρα, στο μέσο περίπου της διαδρομής

από τη Σούδα προς τον Πειραιά, στα όρια του Κρητικού με το Μυρτώο
Πέλαγος, η σφοδρή θαλασσοταραχή αρχίζει να προμηνύει την καταστροφή.
Το "Ηράκλειο" κλυδωνίζεται πλέον επικίνδυνα. Ένα μεγάλο

φορτηγό

ψυγείο χτυπάει με δύναμη στα πλαϊνά του πλοίου, καθώς έχει τοποθετηθεί
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εγκάρσια στο γκαράζ, και χωρίς - όπως κατέθεσαν εκ των υστέρων και
μέλη του πληρώματος - να έχουν ληφθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για
την ασφαλή μεταφορά του.
Στις 02:00 τα ξημερώματα το φορτηγό ψυγείο από τους
κλυδωνισμούς σπάει τον δεξιό καταπέλτη του πλοίου, προκαλώντας ρήγμα
17 τμ. Η εισροή των υδάτων είναι συνεχής. Τα λεπτά κυλούσαν και οι
μανούβρες του καπετάνιου δεν έφερναν αποτέλεσμα (σύμφωνα πάντα με
τις καταθέσεις όσων μελών του πληρώματος διασώθηκαν) κι έτσι το πλοίο
οδηγήθηκε γρηγορότερα στη βύθιση. Τέσσερα σήματα κινδύνου από τον
ασυρματιστή του πλοίου έφτασαν στον παράκτιο σταθμό της Βάρης.
«ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ»

Το RMS Titanic (ή SS Titanic) (Τιτανικός) Στις 23:40 14 Απριλίου
1912 κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του, συγκρούστηκε με ένα
παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Το παγόβουνο έσκισε το κύτος
του πλοίου, επιτρέποντας την εισροή υδάτων στο σκάφος.
Ο Τιτανικός βυθίστηκε δύο ώρες και σαράντα λεπτά αργότερα στις
02:20 στις 15 Απριλίου.

Η βύθισή του παρέσυρε στο θάνατο 1523

ανθρώπους από το σύνολο των 2228 επιβαινόντων επιβατών και μελών
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πληρώματος. Μόνο 705 άνθρωποι κατάφεραν να σωθούν. Αυτό θεωρείται
ένα από τα τραγικότερα "εν καιρώ ειρήνης" ναυάγια.
Το ναυάγιο αυτό του Τιτανικού οδήγησε στην αλλαγή διάφορων
νόμων της ναυτιλίας, και κυρίως σε θέματα σωστικών μέσων των πλοίων.
Ιδιαίτερα

δε

της

απαίτησης

ναυαγοσωστικές

λέμβοι

σημαντικά

συνολικό

τον

και

οι

τα

μέσα

σωσίβιες

αριθμό

των

διάσωσης
ζώνες,

να

επιβαινόντων

όπως

είναι

οι

υπερκαλύπτουν
(επιβατών

και

πληρώματος) κάθε πλοίου.
Το ατμόπλοιο «ΕΥΝΟΜΙΑ»
Το 1860 παραγγέλθηκαν

ταυτόχρονα, από τον Όθωνα,

στα

ναυπηγεία C. Lungley&Co, Deptford, στον ποταμό Τάμεση της Αγγλίας 4
πλοία, δυο όμοια τροχοκίνητα ατμόπλοια, το πολυτελές «Όθων»

και

«Αμαλία», καθώς επίσης και δυο μικρότερα το «Βυζάντιον» και το
«Επτάνησος».
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Αργότερα το «Όθων» μετονομάστηκε σε «Πατρίς», και δόθηκε
στην Ελληνική Ατμοπλοΐα μαζί με το «Αμαλία», το οποίο μετονομάστηκε σε
«Ευνομία».
Στο «Ευνομία», στις 21 Ιουνίου 1871,

εκδηλώθηκε φωτιά στο

λέβητα, ενώ βρισκόταν μεταξύ Δοκού και Ύδρας, και κάηκαν ζωντανοί 50
άνθρωποι. Έπειτα μετονομάστηκε σε «Ίρις».
Το "SEA DIAMOND"

Το ναυάγιο του SeaDiamond αναφέρεται στη βύθιση που ξεκίνησε
στις 5 Απριλίου του 2007 με πρόσκρουση του ομώνυμου κρουαζιερόπλοιου
χωρητικότητας 22.412 τόνων της εταιρείας «LouisHellenicCruises», το
οποίο μετέφερε 1163 επιβάτες και 391 μέλη πληρώματος, σε ξέρα στον
όρμο των Φηρών της Σαντορίνης και κατέληξε στην καταπόντισή του στον
όρμο του Αθηνιού, 10 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο της
πρόσκρουσης.
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Από το ναυάγιο του πλοίου σώθηκαν όλοι οι επιβάτες και το
πλήρωμα, εκτός από δύο Γάλλους, έναν πατέρα και την κόρη του, που ως
σήμερα αγνοούνται. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία εισέπραξε από την ασφάλεια
το ποσό των 55 εκατομμυρίων δολαρίων για ολική απώλεια του πλοίου.
H Louisplc ανακοίνωσε στις 7 Νοεμβρίου 2007 ότι το εν λόγω ποσό,
στην ολότητα του, έχει δαπανηθεί για την αποπληρωμή δανείων που
σχετίζονταν με την αγορά και ανακαίνιση του κρουαζιερόπλοιου. Από το
ναυάγιο και έπειτα στην περιοχή της βύθισης η επιφάνεια της θάλασσας και
οι ακτές τελούν υπό συνεχή καθαρισμό και χρησιμοποιούνται πλωτά
φράγματα για τη

μη διασπορά της

επιφανειακής

ρύπανσης

καθώς

συνεχίζουν και αναβλύζουν έλαια, χημικά και πετρελαιοειδή.
Το κουφάρι του πλοίου "κρέμεται" σήμερα γαντζωμένο από την
προπέλα σε βράχο, από όπου εκτιμάται πως αναπόφευκτα θα κυλήσει πολύ
βαθύτερα, συντελώντας πιθανώς σε αύξηση της ρύπανσης αν τραυματιστεί
το κουφάρι του. Στο σημείο εκείνο το πλοίο προσέκρουσε σε ξέρα κοντά
στην πλώρη του, με τη δεξιά του πλευρά, στις 15:30 και άρχισε να "μπάζει"
νερά. Οι 19 υδατοστεγείς πόρτες των στεγανών φρακτών του πλοίου
παρέμεναν ανοικτές καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, κατά παράβαση του
συστήματος ασφαλούς διαχείρισης του απόπλου, κατάπλου και της πλεύσης
του πλοίου, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να είναι όλες κλειστές, και
δόθηκε εντολή από τον πλοίαρχο να κλείσουν αμέσως μετά τη σύγκρουση
που αποδείχθηκε αδύνατο να εφαρμοστεί.
Ο κύριος ηλεκτρολογικός πίνακας του πλοίου που βρισκόταν στο
θάλαμο ελέγχου της μηχανής άρχισε να εκπέμπει λάμψεις και ακούγονταν
εκρήξεις από τα βραχυκυκλώματα σε αυτόν, ενώ μύριζαν καμένα καλώδια.
Μη διαθέτοντας κατάλληλα και επαρκή στοιχεία προστασίας, ως όφειλε
αυστηρά, ξεκίνησε πυρκαγιά. Επειδή ούτε τα κατά τόπους ηλεκτρικά
μηχανήματα διέθεταν ανάλογα συστήματα ασφαλείας, οι αντλίες δε
λειτούργησαν για να αντλήσουν τα ύδατα. Οι μηχανές συνέχισαν να
δουλεύουν και αποκόλλησαν το πλοίο οδηγώντας το μέσα τον όρμο των
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Φηρών, όπου και οι μηχανές σταμάτησαν λόγω της εισροής των υδάτων
και το πλοίο παρέμεινε ακυβέρνητο.
Το ναυάγιο παραμένει ως σήμερα στο βυθό, κρεμάμενο σε χείλος
γκρεμού, θεωρείται τοξική απειλή για την περιοχή και έχει χαρακτηριστεί
«απόβλητο». Στην περίπτωση που γλιστρήσει, ανάλογα με το πότε αυτό θα
συμβεί και την κατάσταση αποσύνθεσης του πλοίου, είναι πιθανό να μην
αντέξει το κουφάρι και η ρύπανση να επιταχυνθεί σε μεγάλα επίπεδα. Ήδη
από τις πρώτες εβδομάδες έχουν αρχίσει να ηλεκτρολύονται τα μεταλλικά
του μέρη και από κάποια στιγμή και πλέον θα είναι αδύνατο να ανελκυθεί
λόγω εκτεταμένης διάβρωσης. Εκτός από τα πετρελαιοειδή και τα έλαια που
αναβλύζουν αδιάλυτα στην επιφάνεια της θάλασσες και συλλέγονται,
σημαντικότερος κίνδυνος είναι οι υδροδιαλυτές και μη διαλυτές τοξικές
ουσίες που προέρχονται από την αποσύνθεση των μερών του πλοίου και
χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά επικίνδυνες.
ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ
Σε αυτό το κεφάλαιο ο σκοπός μας είναι να

εξετάσουμε το ρόλο της

πειρατείας στην ελληνική ναυτιλία. Ο στόχος μας είναι να διερευνήσουμε
την ιστορική σημασία του φαινομένου της πειρατείας , τα αίτια που την
προκαλούν καθώς και τις συνέπειες που έχει για την ελληνική ναυτιλία.
3.1 Μέγιστος ύφαλος η σύγχρονη πειρατεία
Η

σύγχρονη

πειρατεία

είναι

το

μεγαλύτερο

πρόβλημα

που

αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Η επισήμανση
αυτή έγινε χθες, κατά τη διάρκεια του ναυτιλιακού συνεδρίου Navigator
2011, από τον πρόεδρο της Intercargo, Νίκο Παπαδάκη. Η πειρατεία, ειδικά
στην ευρύτερη περιοχή της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού, χρόνο με
το χρόνο λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο διευθύνον σύμβουλος και
πρόεδρος της Τhenamaris, Εμμανουήλ Βορδώνης, υπογράμμισε
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ότι η

πειρατεία εξελίσσεται σε «πολύ επικερδή βιομηχανία» για τους Σομαλούς.
Μία βιομηχανία που, όπως τόνισε είναι και χαμηλού ρίσκου, αφού η αξία
της ζωής στη Σομαλία είναι υποτιμημένη.
Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παπαδάκης πρόεδρος της Intercargo
σημείωσε ότι η πειρατεία είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος.Ο Γιώργος Τσαβλίρης επισήμανε ότι η κατάσταση
γίνεται ολοένα και χειρότερη. Έφερε για παράδειγμα μια πειρατική ομάδα
η οποία αφού δεν κατάφερε να καταλάβει ένα πλοίο, επέστρεψε αργότερα
και του έβαλε φωτιά. Τόνισε, επίσης, ότι μειώνεται η στήριξη που έχουν
από τις κυβερνήσεις υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε μόνοι μας». Ο Γιώργος
Γουρδομηχάλης, πρόεδρος και γενικός διευθυντής της GBROSMaritime
εξέφρασε την ανησυχία του για την έκταση που μπορεί να λάβει

η

σύγχρονη πειρατεία και ευχήθηκε να μη γίνει ένα μεγάλο δυστύχημα
προκειμένου να αποφασίσει η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει στη ρίζα
του το πρόβλημα.
Ως έγκλημα χαρακτήρισε την πειρατεία ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην
Ελλάδα Daniel Bennett Smith. H

λύση για την αντιμετώπιση του

προβλήματος – ανέφερε –βρίσκεται στη στενή συνεργασία μεταξύ της
διεθνούς κοινότητας. Για την περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου οι
ΗΠΑ έχουν επιτρέψει τους ένοπλούς φρουρούς στα πλοία.
Αλλά για το τελικό χτύπημα κατά της πειρατείας ανακοίνωσε ότι οι
ΗΠΑ σκόπευαν, στο επόμενο διάστημα, να αναζητήσουν την πορεία

των

κεφαλαίων που διακινούνται από και προς τις πειρατικές ομάδες .
Ορισμός : Για τον ακριβή ορισμότης πειρατείας δεν υφίσταται
σύμφωνη γνώμη των διεθνολόγων. Κατά τον επίσημο ορισμό του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών , όπως περιλαμβάνεται στο άρθρο 100, 101
της Σύμβασης των Η.Ε. (1982). «Πειρατεία ονομάζεται κάθε πράξη βίας ή
αιχμαλωσίας ή απόσπασης, η οποία διαπράττεται στην ανοιχτή θάλασσα ή
τα διεθνή ύδατα από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ενός ιδιωτικού πλοίου ή
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αεροσκάφους και στρέφεται εναντίον προσώπων ή ιδιοκτησίας που
μεταφέρονται με ένα άλλο σκάφος .
Διάκριση : Κατά την κυρίαρχη άποψη και σύγχρονη πρακτική η
πειρατεία συνίσταται από τις ακόλουθες πράξεις :
Κάθε παράνομη πράξη άσκησης βίας ή κράτησης ή πράξη διαρπαγής
που τελείται για ιδιωτικούς σκοπούς υπό του πληρώματος , ή επιβατών
ενός πλοίου ή αεροσκάφους και στρέφεται:

α)εις μεν τις ανοικτές

θάλασσεςεναντίον άλλου πλοίου ή αεροσκάφους ή εναντίον προσώπων ή
περιουσίας επί του ίδιου του σκάφους ή αεροσκάφους, β) εναντίον πλοίου
ή αεροσκάφους , προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων σε τόπο μη
υποκείμενο σε δικαιοδοσία κάποιου κράτους.
Κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής σε παραπάνω δράση πλοίου ή
αεροσκάφους με πλήρη γνώση ότι καθίσταται αυτό πειρατικό.Κάθε πράξη
υποκίνησης ή εκ προθέσεως διευκόλυνσης μίας των παραπάνω πράξεων .
Εξαιρέσεις : Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν αποτελεί πειρατεία η
διάπραξη τέτοιων ενεργειών από τις νόμιμες αρχές ενός κράτους στα
πλαίσια

άσκησης

των

καθηκόντων

τους,

πχ

στο

ενδεχόμενο

που

μεταφέρονται με αυτό παράνομα εμπορεύματα, έχει εισέλθει παράνομα στα
χωρικά ύδατα ή έχει εκδοθεί εντολή κατάσχεσης του. Είναι όμως πειρατεία
η διάπραξη τέτοιων ενεργειών από πλήρωμα σκάφους που ανήκει στις
νόμιμες αρχές, αλλά έχει στασιάσει το πλήρωμά του εξομοιούμενο έτσι σε
ιδιωτικό .
Επίσης δεν χαρακτηρίζεται πειρατεία η αιχμαλώτιση ή καταλήστευση
ενός σκάφους από τις Ένοπλες Δυνάμεις μιας εχθρικής χώρας σε καιρό
πολέμου – σε αυτήν την περίπτωση ομιλούμε περί απόσπασης λείας ,
αντίστοιχης της λαφυραγώγησης στον κατά ξηράν πόλεμο.
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3.2 Αίτια του φαινομένου της πειρατείας
Δεν είναι υπερβολή εάν ειπωθεί πως η ιστορία της πειρατείας ξεκινά
σχεδόν ταυτόχρονα με την ιστορία της ναυτιλίας και του εμπορίου . Το που
ακριβώς ο άνθρωπος ξεκίνησε

να χρησιμοποιεί θαλάσσια μέσα , το

γνωρίζουμε: στη Μεσόγειο. Το πότε δεν μπορεί να προσδιοριστεί με
ακρίβεια. Σίγουρα πάντως ήταν πολύ πριν από το 3000 π.Χ. όταν
δημιουργήθηκαν οι πρώτες σωζόμενες αναπαραστάσεις πλοίων.
«Τι παρακινούσε όμως τον ψαρά ή τον έμπορο της Μεσογείου να
γίνει ληστής της θάλασσας;» Η απάντηση δίνεται από τον ακόλουθο
συνδυασμό παραγόντων:
•

Από τον Γεωφυσικό χάρτη των τριών μεγάλων χερσονήσων
της Κεντρικής – Ανατολικής Μεσογείου. Οι δύσβατοι ορεινοί
όγκοι έσπρωξαν τους εμπόρους στη θάλασσα, δημιουργώντας
<<υποψήφια θύματα >> για τους πειρατές.

•

Επειδή μπορούσε. Καταγόταν από κοινωνίες με ναυτική πείρα,
άρα διέθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να καταλάβει ένα
πλοίο στη θάλασσα ή να μεταφέρει άνδρες σε μία γειτονική
στεριά,να την ληστέψει και μετά να εξαφανιστεί.

•

Επειδή σε κάποιο βαθμό του ήταν απαραίτητο. Συνήθως η
πατρώα γη του ήταν πετρώδης και απέφερε χαμηλή ή
μηδενική αγροτική παραγωγή, ή δε αλιεία δεν αρκούσε από
μόνη της για να εξασφαλίσει ευημερία

σε μεγάλη κλίμακα.

Επομένως όσο ο πληθυσμός αυξανόταν, έπρεπε να βρει
εναλλακτικές πήγες εισοδήματος γι αυτόν και την κοινότητά
του.
•

Το κυριότερο επειδή υπήρχε πρόσφορο έδαφος. Ο κυριότερος
όγκος του εμπορίου διεκπεραιωνόταν μέσω θαλάσσης αφού οι
τρείς μεγάλες χερσόνησοι του τότε γνωστού κόσμου , με τις
απότομες οροσειρές και την έλλειψη πλωτών ποταμών ,
καθιστούσαν πολύ αργές και ακριβές τις χερσαίες μεταφορές
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ακόμα και μεταξύ γειτονικών περιοχών. Όμως η ναυτοσύνη
δεν είχε ακόμα αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό , ώστε να είναι
εφικτή η ναυσιπλοΐα στην ανοιχτή θάλασσα. Συνήθως τα πλοία
έπλεαν

κοντά

στην

ξηρά

για

να

είναι

εύκολος

ο

προσανατολισμός, για να βρουν γρήγορα αγκυροβόλιο εάν
χαλάσει ο καιρός ή γιατί χρειάζονταν συχνό ανεφοδιασμό.
Έτσι λοιπόν εντοπίζονταν εύκολα από κακόβουλα βλέμματα
και ήταν ευάλωτα σε πειρατικές ενέδρες.
Εξ‘ αιτίας των παραπάνω , η πειρατεία είχε ενδημικό χαρακτήρα στα
περισσότερα ύδατα της Μεσογείου. Για να κατανοηθεί όμως καλύτερα είναι
απαραίτητο να έχουμε κατά νου και δυο παραμέτρους που όριζαν το
ιδεολογικό πλαίσιο, εντός του οποίου μεμονωμένοι άνθρωποι ή ολόκληρες
κοινότητες επιδίδονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα: στην αρχαία
Ελλάδα δεν υφίστατο διάκριση μεταξύ πειρατείας και

κούρσας συνεπώς

δύσκολα διακρίνονταν ηθικά και πολιτικά η καθαρή πειρατεία με τα
σημερινά κριτήρια από τη λεηλασία ξένων πλοίων σε καιρό πολέμου.
Συναφής δραστηριότητα ήταν και η ληστεία πλοίων από τους ναυαγιστές.
Αυτοί άναβαν παραπλανητικές φωτιές στην ξηρά τα βράδια, ώστε να
μπερδέψουν τους καπετάνιους των διερχόμενων πλοίων που νόμιζαν ότι
πλησίαζαν σε λιμάνι

και να τους οδηγήσουν σε ξηρές. Τότε έκαναν

επιδρομή στα ακινητοποιημένα ή βυθιζόμενα πλοία και τα λεηλατούσαν
πρόκειται για μια πρακτική που εγκαταλείφθηκε μόλις το 19ο αιώνα μΧ.
Διάσημος ναυαγιστής της μυθολογίας ήταν ο αργοναύτης Ναύπλιος του
Παλαμήδη που θανατώθηκε άδικα με λιθοβολισμό στον Τρωικό πόλεμο. Για
να εκδικηθεί την εκτέλεση του γιού του, ο Ναύπλιος οδήγησε με το
παραπάνω τέχνασμα πολλά Ελληνικά καράβια στα βράχια του Καφηρέα
ενώ επέστρεφαν από την Τροία.
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3.3

Η

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟΥ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
Η ναυτική πειρατεία συνοδεύει το θαλάσσιο εμπόριο από την αρχαία
εποχή.

Στη Μεσόγειο επιδίδονταν σε αυτήν οι κατεξοχήν ναυτικοί

λαοί,όπως οι Φοίνικες, οι Έλληνες, οι Καρχηδόνιοι.
Η εναλλαγή ναυτικού – εμπόρου και πειρατή χαρακτήριζε και τους
αιώνες της ευρωπαϊκής Αναγέννησης
πλοίων

στρατολογούνταν

συχνά

και τα πληρώματα των πολεμικών
σε

πειρατικά,

μόλις

τα

πρώτα

παροπλίζονταν στο τέλος ενός πολέμου. Το εμπορικό πλοίο μετατρεπόταν
εύκολα σε πειρατικό για να αποζημιώσει τους κατόχους του για το κόστος
λειτουργίας και τους υπερβολικούς κίνδυνους του ταξιδιού στη θάλασσα.
Καθ’ όλη τη μακρά περίοδο, η παράκτια πλεύση, η μικρή ταχύτητα
των πλοίων

και το χαμηλό τους κατάστρωμα ήταν ορισμένοι από τους

τεχνικούς παράγοντες που ευνοούσαν την πειρατεία. Η ιδιωτική οικονομική
δυνατότητα κατασκευής εξοπλισμού επάνδρωσης και συντήρησης ενός
πειρατικού πλοίου ανταγωνιζόταν ευθέως την ικανότητα των διάφορων
πολιτικών οντοτήτων να διατηρούν πολεμικά πλοία για τη φύλαξη των
θαλάσσιων οδών ανεφοδιασμού τους. Συχνά

μάλιστα η πειρατική

προσβολή του θαλάσσιου εμπορίου εντασσόταν ευθέως στις διακρατικές
συγκρούσεις.
Μόνο ισχυρές οντότητες, όπως η Αρχαία Αθήνα στο Αιγαίο, η
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

σε ολόκληρη τη Μεσόγειο αργότερα η Βυζαντινή

κι η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ανατολική Μεσόγειο είχαν την
δυνατότητα διατήρησης ισχυρού πολεμικού ναυτικού για την καταδίωξη
των πειρατών αλλά κυρίως εκείνη τη χερσαία οργάνωση που επέτρεπε σε
κάποιο βαθμό την οχύρωση των λιμανιών και την επιτήρηση των
παράκτιων

περιοχών

που

προσέφεραν

εξορμήσεις.
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βάσεις

για

τις

πειρατικές

Κατά το 16ο και 17ο αιώνα η αδυναμία των ευρωπαϊκών κρατών να
χρηματοδοτήσουν επαρκώς για τα διαρκώς διευρυνόμενα συμφέροντα
τους, ναυτικές δυνάμεις οδήγησε στη χρήση ιδιωτικών εξοπλισμένων
πλοίων γνωστών ως κουρσάρικων για την εκτέλεση κρατικών αποστολών.
Επιθέσεις για αντίποινα είσπραξης αποζημιώσεων για συγκεκριμένες
παραβάσεις σε καιρό ειρήνης ή για καταδίωξη εχθρού σε καιρό πολέμου,
αμείβονταν με μέρος από τα λάφυρα. Μετά τη λήξη της κρατικής
εξουσιοδότησης οι ιδιώτες καταδρομείς υπέκυπταν εύκολα

στον πειρασμό

και συνέχιζαν το επικερδές επάγγελμα τους ως πειρατές.
Την ίδια περίοδο, η παρακμή της οθωμανικής ισχύος επέτρεψε στα
κράτη της Βερβερίας στη Βόρεια Αφρική να ανεχτούν ή και να οργανώσουν
την πειρατεία σε βαθμό που να χαρακτηριστούν πειρατικά κράτη, με
αποτέλεσμα να προκαλέσουν αργότερα την επέμβαση των μεγάλων
ναυτικών δυνάμεων.
Τον 19ο και 20ο αιώνα η πειρατεία περιορίστηκε σημαντικά.Η
αποικιοκρατική επέκταση και ο συναφής ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών
δυνάμεων και των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο οδήγησε στη δημιουργία
ισχυρών πολεμικών στόλων και σε θεαματική πρόοδο της ναυτικής
τεχνολογίας καθώς:
1. το μέγεθος και η ταχύτητα των πλοίων αυξήθηκε,
2. τα εμπορικά οικονομικά συμφέροντα ήταν πλέον μεγάλης
κλίμακας

και

στηρίζονταν

στην

προστασία

του

κράτους

προέλευσης ενώ τα περισσότερα νησιά και οι παράκτιες
περιοχές του κόσμου εντάχθηκαν σε διοικητικές δομές, πρώτα
αποικιοκρατικές και αργότερα εθνικές.
3. Τα

ισχυρά

κράτη

της

ώριμης

καπιταλιστικής

περιόδου

ισχυροποιήθηκαν και μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τη
ναυτική προστασία του εμπορίου τους, όπως η Βρετανία και
αργότερα οι ΗΠΑ σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ τα κράτη της
41

περιφέρειας και τα νέα κράτη απέκτησαν σταδιακά τον έλεγχο
του εδάφους τους καθώς ξεριζώνονταν οι πειρατικές βάσεις. Τα
εδάφη που δεν ανήκαν σε κανέναν εξαφανίστηκαν από την
εξωστρεφή επέκταση του σύγχρονου εδαφικού κράτους.
4. Οι απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές των αδύναμων
αυτοκρατοριών

-

καταφύγια

ανομίας

-

υποτάχθηκαν

αντίστοιχα στην εσωτερική ισχύ του κράτους. Οι πειρατές
ηττήθηκαν ουσιαστικά στην ξηρά και όχι στη θάλασσα. Στα
τέλη του 20ου αιώνα θα επιβίωναν κυρίως όπου η κρατική ισχύς
παρέμενε ασθενής ή όπου το κράτος κατέρρεε.
Ετυμολογία - Βασικές έννοιες : Οι λέξεις πειρατεία και πειρατής
προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα πειράω –ώ , το ποίο σημαίνει
προσπαθώ, δοκιμάζω. Η πρώτη γραπτή εμφάνιση τους γίνεται σε ένα
αθηναϊκό ψήφισμα της ελληνικής περιόδου προς τιμήν του στρατηγού
Επίχαρους , ο οποίος κατά το Χρεμωνίδιο πόλεμο διακρίθηκε στη φύλαξη
των ακτών της πόλης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η πειρατεία ήταν ανύπαρκτη πριν τα
ελληνιστικά χρόνια – τουναντίον, από τις απαρχές της ιστορίας είχε
ενδημικό χαρακτήρα σε πολλά μέρη της Μεσογείου. Η αρχαία ελληνική
γραμματεία βρίθει αναφορών από τα ομηρικά κιόλας έπη, για ομάδες, που
επέδραμαν από θαλάσσης εναντίον ξένων πλοίων ή παραλιακών πόλεων με
σκοπό τον προσπορισμό πλούτου και σκλάβων.Χρησιμοποιούσε όμως τη
λέξη ληστής τόσο για την ξηρά όσον και για την κατά θάλασσαν ληστεία.
Κατά το μεσαίωνα εμφανίσθηκε στη Δυτική Ευρώπη ένας νέος
εννοιολογικός διαχωρισμός, όσον αφορά το ηθικό και νομικό περιεχόμενο
της πειρατείας.Ως πειρατής περιγράφεται πια ο παράνομος που λήστευε
πλοία τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και πολέμου, ενώ ως κουρσάρος ο ιδιώτης
που εξουσιοδοτείται από τις αρχές ενός κράτους να διαπράττει πειρατικές
ενέργειες εναντίον
Βεβαίως

ο

εχθρικών,πλοίων και πόλεων σε καιρό πολέμου.

κουρσάρος

της

μιας
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αντιμαχόμενης

πλευράς,

όσες

εξουσιοδοτήσεις κι αν διέθετε, συνέχιζε να θεωρείται πειρατής για την
άλλη.
3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το φαινόμενο της πειρατείας αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για την
ελληνική ναυτιλία. Οι ρίζες του είναι πολύ παλιές αφού ήδη από την εποχή
του Ομήρου υπάρχουν μαρτυρίες για την εμφάνιση πειρατών ή ληστών. Η
λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου βρίσκεται στη συνεργασία των
κρατών της διεθνούς κοινότητας.

ΟΜΑΔΑ Δ΄
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ
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4.1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το τέταρτο υπoθέμα αυτής της εργασίας είναι οι σκέψεις και τα
συναισθήματα του ναυτικού. Αυτό το υπόθεμα είναι εξίσου σημαντικό γιατί
ο ναυτικός είναι ένα κοινωνικό ον εφόσον είναι άνθρωπος. Η δουλειά του
είναι ιδιαίτερα δύσκολη γιατί ο

χώρος

εργασίας

του είναι

αρκετά

περιορισμένος. Αυτό συνεπάγεται στο ότι ο ναυτικός αναπτύσσει τις
κοινωνικές του σχέσεις σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον και γίνεται μέλος μιας
μικρής οικογένειας. Μοιράζεται τη ζωή του με το υπόλοιπο πλήρωμα,
συνεργάζεται για την επιβίωσή του σε αυτό το περιβάλλον, ζει στη
θάλασσα. Δεν υπάρχει ναυτικός που να μην αγαπάει ή να μην αγάπησε την
θάλασσα στην διάρκεια των ταξιδιών του. Είναι η παρηγοριά του και η
συντροφιά του. Μια γυναίκα που του προσφέρει αυτά που χρειάζεται.
Αναμνήσεις,

εμπειρίες,

συναισθήματα,

σκέψεις.

Για

να

ανταπεξέλθει

κάποιος σε αυτή τη δουλειά πρέπει να αντέχει την μοναχική ζωή. Ο
ναυτικός μπορεί να έχει ανθρώπους γύρω του και να έχει την ευκαιρία να
ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, αλλά μέσα του νιώθει μια μοναξιά. Αυτό είναι
και το κρυφό κίνητρο της επιλογής του να ταξιδεύει. Ίσως να μην μπορεί
να βρει αυτό που ψάχνει στη στεριά. Ίσως θεωρεί πως πρέπει να
ακολουθήσει τον δρόμο της θάλασσας για τους δικούς του προσωπικούς
λόγους. Ο ναυτικός είναι ένας απλός άνθρωπος που στην πορεία γίνεται
περίπλοκος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Νίκος Καββαδίας. Ένας

ποιητής μα πάνω από όλα ναυτικός. Μέσα από την ποίηση του παίρνουμε
μια πρώτη γεύση από τον εσωτερικό κόσμο του ναυτικού. Μέσα από τις
εμπειρίες και τις σκέψεις αυτών των ανθρώπων ταξιδεύουμε σε έναν κόσμο
γεμάτο γνώσεις, ιδέες και απόψεις.
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4.2. ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΣΚΟΠΟΣ:
Ο σκοπός αυτού του υποθέματος είναι να έρθουμε σε επαφή με τον
εσωτερικό κόσμο του ναυτικού διότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής του
συνδέεται με τη θάλασσα. Προσπαθήσαμε να μπούμε στον κόσμο του και
να τον ψυχολογήσουμε ώστε να τον κατανοήσουμε και βρούμε τις
απαντήσεις που χρειαζόμασταν για την εργασία μας.
ΣΤΟΧΟΙ:
(Χωρίσαμε τους στόχους μας σε 3 επίπεδα για να εργαστούμε πιο
σωστά και μεθοδικά.)
1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
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Να μάθουμε τι σκέφτεται και πως νιώθει ο ναυτικός κατά τη διάρκεια
των ταξιδιών του.
2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Να ευαισθητοποιηθούμε από τις ιστορίες και τις εμπειρίες των
ναυτικών.
3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Να γίνουμε πιο ώριμοι και να καταλάβουμε αυτό το κομμάτι της
ναυτικής ζωής.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Για να προσεγγιστεί καλύτερα το θέμα μας θέσαμε κάποια ερευνητικά
ερωτήματα.
1. Τι σκέφτεται ο ναυτικός κατά τη διάρκεια των ταξιδιών
του ;
2. Ποιες είναι οι αγωνίες του ναυτικού όταν ταξιδεύει ;
3. Τι σημαίνει η θάλασσα για τον ναυτικό ;
4. Ποια είναι η σχέση του ναυτικού με τη θάλασσα;
5. Eίναι σημαντική η ευχή των αγαπημένων προσώπων και
ειδικά της μάνας για τον ναυτικό ;
6. Πως αντέχει ο ναυτικός μακριά από την οικογένεια του ;
7. Έχει σκεφτεί ο ναυτικός να φύγει από τα καράβια ;
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4.3. ΣΚΕΨΕΙΣ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.
ΚΑΒΒΑΔΙΑ

Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1910 στο
ΝίκολσκιΟυσουρίσκι, μια επαρχιακή πόλη της περιοχής του Χαρμπίν στη
Μαντζουρία, από γονείς Κεφαλλονίτες, το Χαρίλαο Καββαδία

και τη

Δωροθέα Αγγελάτου της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών της Κεφαλονιάς.
Σ’ αυτή τη μικρή Ρωσική πόλη, γεννιούνται και άλλα δυο παιδιά: η Τζένια
(Ευγενία) και ο Μήκιας (Δημήτρης). Ο πατέρας Χαρίλαος Καββαδίας
διατηρούσε γραφείο γενικού εμπορίου διακινώντας μεγάλες ποσότητες
εμπορευμάτων με κύριο πελάτη τον τσαρικό στρατό.
Το 1914, με την έκρηξη του Πολέμου, η οικογένεια έρχεται στην
Ελλάδα κι εγκαθίσταται στο Αργοστόλι, ενώ ο πατέρας επιστρέφει στις
επιχειρήσεις του στη Ρωσία, όπου καταστρέφεται οικονομικά. Το 1917,
κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης, φυλακίζεται. Γυρίζει και
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πάλι στην Ελλάδα το 1921, τσακισμένος και ανίκανος να προσαρμοσθεί
στην ελληνική πραγματικότητα.
Μετά το Αργοστόλι, η οικογένεια εγκαθίσταται στον Πειραιά. Ο
Καββαδίας πηγαίνει στο Δημοτικό κι είναι συμμαθητής με το Γιάννη
Τσαρούχη. Διαβάζει Ιούλιο Βερν και διάφορα βιβλία περιπέτειας. Στο
Γυμνάσιο γνωρίζεται με το συγγραφέα και ιατρό του Πολεμικού Ναυτικού
Παύλο Νιρβάνα. Δεκαοκτώ ετών, αρχίζει να δημοσιεύει ποιήματα στο
περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας με το ψευδώνυμο
Πέτρος Βαλχάλας.
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, δίνει εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή. Όμως
την ίδια περίοδο πεθαίνει ο πατέρας του και αναγκάζεται να εργαστεί σε
ναυτικό γραφείο. Συνεχίζει όμως να συνεργάζεται με διάφορα φιλολογικά
περιοδικά. Το Νοέμβριο του 1928, ο Καββαδίας βγάζει ναυτικό φυλλάδιο
και μπαρκάρει ως "ναυτόπαις" τον επόμενο χρόνο στο φορτηγό "Άγιος
Νικόλαος".
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Το 1934, η οικογένεια μετακομίζει από τον Πειραιά στην Αθήνα. Το
σπίτι

της

γίνεται

τόπος

συγκέντρωσης

λογοτεχνών,

ζωγράφων

και

ποιητών. Ο Καββαδίας την εποχή εκείνη περιγράφεται ως ένας λιγομίλητος
απλός άνθρωπος, ατημέλητος, χαριτωμένος, εγκάρδιος, με ανεξάντλητο
χιούμορ, αγαπητός στους πάντες. Το 1938 στρατεύεται και υπηρετεί στην
Ξάνθη με την ειδικότητα του ημιονηγού, ενώ το 1939 παίρνει το δίπλωμα
του ραδιοτηλεγραφητή κατωτέρας τάξεως. Στον πόλεμο του ’40 φεύγει για
την Αλβανία, όπου υπηρετεί αρχικά ως ημιονηγός τραυματιοφορέας και
αργότερα λόγω της ειδικότητάς που είχε ως ασυρματιστής χρησιμοποιείται
στο σταθμό υποκλοπής της ΙΙΙ Μεραρχίας.
Στη διάρκεια της Κατοχής, ο Καββαδίας περνάει στις γραμμές της
Εθνικής Αντίστασης και γίνεται μέλος του ΕΑΜ. Την ίδια ακριβώς περίοδο
γίνεται και μέλος του ΚΚΕ. Εντάσσεται, επιπλέον, στην Εταιρεία Ελλήνων
Λογοτεχνών, παρά το γεγονός ότι είχε τυπώσει τότε μόνο ένα βιβλίο, το
Μαραμπού, ενώ το όριο ήταν τα τρία βιβλία. Είναι όμως ενεργός
λογοτεχνικά, γράφοντας ποιήματα, ορισμένα εξ' αυτών Αντιστασιακά, με
πιο χαρακτηριστικό το ποίημα "Στον τάφο του ΕΠΟΝίτη". Στις αρχές του
1945 γίνεται επικεφαλής του ΕΑΜ Λογοτεχνών-Ποιητών, θέση την οποία
παραχωρεί στις 6 Οκτώβρη του ίδιου έτους στον Νικηφόρο Βρεττάκο,
εξαιτίας της αναχώρησής του από την Ελλάδα με το πλοίο "Κορινθία". Η
ασφάλεια του έδωσε άδεια, καθώς θεωρείτο ανενεργός κομμουνιστής.
Από το 1954 μέχρι και το 1974, ταξιδεύει διαρκώς με πολύ μικρά
διαλείμματα. Μέσα στη χρονική αυτή περίοδο, τα πιο σημαντικά γεγονότα
στη ζωή του ποιητή αφορούν το θάνατο του πιο μικρού του αδερφού,
Αργύρη, το 1957, την κυκλοφορία της «Βάρδιας» στα γαλλικά το 1959,
την επανέκδοση του «Μαραμπού» και του «Πούσι» το 1961 από τις
εκδόσεις Γαλαξίας, το θάνατο της μητέρας του το 1965 και τη γέννηση του
Φίλιππου το 1966, γιου της ανιψιάς του Έλγκας.
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Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, και συγκεκριμένα το 1954,
συνέβη το εξής περιστατικό: Ενώ ο ποιητής εργαζόταν σε "ποστάλι"
(καράβι μικρών αποστάσεων, επιβατηγό),ταξίδεψε με το καράβι του ο
Γιώργος Σεφέρης. Τόσο κατά την τυπική υποδοχή των ταξιδιωτών, όσο και
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Σεφέρης δεν μπήκε καν στη διαδικασία να
χαιρετίσει τον Καββαδία. Το γεγονός πίκρανε ιδιαίτερα τον Καββαδία, που
θεωρούσε ότι η λογοτεχνική γενιά του '30, στην οποία ανήκε και ο ίδιος,
τον υποτιμούσε.
Το 1975, στην Αθήνα, στην κλινική «Άγιοι Απόστολοι», αφήνει την
τελευταία του πνοή ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο
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4.4H σχέση της ποίησης με τη θάλασσα
Ο Νίκος Καββαδίας συνδύασε τις δύο μεγάλες αγάπες της ζωής του.
Την ποίηση και την θάλασσα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να
πάρουμε μια γεύση από τον εσωτερικό κόσμο του ναυτικού. Ο Καββαδίας
φοβόνταν την στεριάκαι τα συναισθήματα του. Η θάλασσα αποτέλεσε το
‘σωσίβιο’ του. Η ποίηση του περιτριγυρίζεται από την θαλάσσια περιπέτεια
και τρία είναι τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν και τη σημαδεύουν: α) ο
ναυτικός και η αγάπη του για τη θάλασσα, β) η μεταμόρφωση της γυναίκας
στην ποίηση του και γ) ο θάνατος. Θα εξετάσουμε αυτά τα στοιχεία για να
προσεγγίσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη σχέση που έχει δημιουργήσει
ο Καββαδίας, ο λεγόμενος ποιητής των θαλασσών.
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4.5 Ο ναυτικός και η αγάπη του για τη θάλασσα
Το 1933, όταν ο Καββαδίας ήταν μόλις 22 χρόνων, εκδίδεται από τις
εκδόσεις

«Κύκλος»

η

πρώτη

του

ποιητική

συλλογή

με

τον

τίτλο

«Μαραμπού». Τα ποιήματά που περιλαμβάνονται πιθανότατα έχουν γραφτεί
λίγο μετά από την πρώτη του επαφή με τη θάλασσα. Την ποιητική συλλογή
αυτή διέπουν τόσο η φρεσκάδα όσο και η γοητεία της εφηβικής αθωότητας,
της πρώτης λαχτάρας. Κυριαρχούν εναλλασσόμενες εικόνες από το
πέλαγος και τα λιμάνια. Παρουσιάζονται διάφορες μικρές και αυτοτελείς
ιστορίες που έχουν ως πρωταγωνιστές ανθρώπους της θάλασσας (ο πιλότος
Νάγκελ, ο νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, ο πλοίαρχος Φλέτσερ κ.α.).
Παντού

κυριαρχεί

ανεκπλήρωτου

η

πίκρα

ονείρου.

Στα

που

πηγάζει

ποιήματα

από

υπάρχουν

το

βούλιαγμα

άνθρωποι

ενός

που

δε

ξεκίνησαν ποτέ (MalDuDepart), άλλοι που ξεκίνησαν και είναι έτοιμοι να
ναυαγήσουν (Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου) και ακόμη
κάποιοι άλλοι που χτυπήθηκαν ξαφνικά από το τυχαίο (πλοίαρχος
Φλέτσερ). Ο Καββαδίας θαυμάζει τους ανθρώπους που σέβονται και
αγαπούν την θάλασσα και απεχθάνεται εκείνους που δεν την συμμερίζονται
και σκέφτονται μόνο το κέρδος ("Σιχαίνομαι το ναυτικό που μάζεψε λεφτά,
εμούτζωσε τη θάλασσα και την εκατουράει" -Θεσσαλονίκη ΙΙ). Θεωρεί τον
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εαυτό του κομμάτι της θάλασσας και με τον δικό του τρόπο επαινεί τους
ναυτικούς για την δουλειά τους. Ως ποιητής είχε το δικό του στυλ Το ύφος
του δεν είναι επηρεασμένο από αυτούς που του άρεσε να διαβάζει
(Παλαμάς, Σικελιανός,Σεφέρηςκ.α.). Ζώντας την αμεσότητα της θάλασσας,
την τραχειά και αληθινή ζωή της, δεν είχε ανάγκη από φιλολογικά σαλόνια
ούτε από πρότυπα. Μόνος του έμαθε να ερμηνεύει την παλίνδρομη κίνηση
του ωκεανού.

Ποίημα

σχετικά με τον ναυτικό από το βιβλίο του «Μαραμπού»:Ο

πλοίαρχος Φλέτσερ
(Ο γερμανός εμποροπλοίαρχος Χένρυ Φλέτσερ εξόκειλε στον Ματαπά
με το φορτηγό «Σχελδ», γιατί λόγω ομίχλης δεν μπόρεσε επί μέρες να
κατεβάσει τον ήλιο με τον εξάντα. Τρελάθηκε και πέθανε στον Πειραιά από
ηλίαση.)

Ο πλοίαρχος Φλέτσερ έριξε το «Σχελδ» στον Ματαπά
μια μέρα που των θαλασσών πάλευαν τα στοιχεία,
γιατί ήλιος δε φαινότανε το στίγμα του να βρει
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ούτε μπορούσε απ' τις στεριές να πάρει αντιστοιχία.
Κι αυτό στο μέρος που έπεσενεσφήνωσε βαθιά,
τόσο που οι βράχοι οι μυτεροί με μιας το κατάστρεψαν,
μα τίποτ' απ' το πλήρωμα δεν έπαθε κανείς
κι όλοι με κάποιο ρυμουλκό στον Πειραιά επιστρέψαν.
Σε λίγες μέρες φύγανε, τρισάθλιοι ναυαγοί,
μια μελαγχολική, στυγνά θλιμμένη συνοδεία,
κι έμεινε ο Φλέτσερ μοναχά, ζητώντας στο πιοτό
την πίκρα του στα βρωμερά να πνίξει καφωδεία.
Κοντός, με το πηλίκιο του, το γείσο το χρυσό,
και με τα τέσσερα χρυσά γαλόνια του, τ' αστέρια,
έμπαινε μόλις άρχιζε ν' απλώνεται η νυχτιά,
και την αυγήν αναίσθητο τον βγάνανε στα χέρια.
Μα τα γαλόνια ξέφτισαν και σχίστηκε η στολή,
τα ωραία του ρούχα επούλησε, την πέτσινή του τσάντα,
κι ένα εργαλείονεκράτησε μονάχα, ναυτικό,
τ' όργανο εκείνο που μετράν τον ήλιο, τον εξάντα.
Η στενοχώρια και το αλκοόλ δουλεύοντας σιγά,
μέρα τη μέρα σ' ένα χαίνον χάσμα τον ωθούσαν.
Τρελάθηκε. Τον πείραζαν στους δρόμους τα παιδιά,
κι οι ψείρες πάνω στα ξανθά του γένειαεπερπατούσαν.
Όταν ο ήλιος φλόγιζε τον αττικό ουρανό,
αυτός με τον εξάντα του στο χέρι εξεκινούσε,
το ύψος γοργά υπολόγιζε σε μια μαούνα ορθός,
κι ύστερα αισχρά μουντζώνοντας τον ήλιο, εβλαστημούσε.
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Μα κάποια μέρα βλέποντας με τ' όργανο ψηλά,
έφυγε για το σκοτεινό λιμάνι του θανάτου,
ενώ σιγά σαν πάντοτε, φαιδρός και φλογερός,
ο ήλιος την κανονική διέσχιζε τροχιά του.
4.6 Η γυναίκα στην ποίηση του Καββαδία
Στην αρχή η αναφορά στην γυναίκα ήταν ανώνυμη και χανόνταν.
Μέτα όμως ο Καββαδίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην γυναίκα. Πάντα την
ξεχώριζε ανάλογα με τον χώρο και τον τρόπο της. Ο Καββαδίας τότε άρχισε
να γράφει περισσότερα για την γυναίκα και τον έρωτα. Αγάπησε την
γυναίκα εφόσον η ποίηση και η θάλασσα είναι γένος θηλυκού. Μπορεί να
πέρασαν πολλές γυναίκες από την ζωή του περιστασιακά αλλά μόνο μια
κατάφερε να του ξυπνήσει το αίσθημα της αγάπης. Όμως η μεγάλη
διαφορά ηλικίας και η απόσταση δεν συνέβαλαν θετικά. Η γυναίκα παίζει
ένα κρυφτό μέσα στο έργο του Καββαδία. Όσες σελίδες και αν της έχει
αφιερώσει, δημιουργείται η αίσθηση πως καταβάθος την μισεί. Κι ας
ξέρουμε την παθολογική του λατρεία για τις γυναίκες της οικογένειάς του.
Την αρχόντισσα μητέρα του, την αδερφή του Τζένια, και την Έλγκα, την
μονάκριβη ανιψιά του.

Το παρακάτω ποίημα αναφέρεται εξ’ολοκλήρου στη Γυναίκα
Γυναίκα
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Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία.
Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα
Αλλού σε λέγανε Γιουδήθ, εδώ Μαρία
Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη σμέρνα.
Από παιδί βιαζόμουνα μα τώρα πάω καλιά μου.
Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει.
Το χέρι σου, που χάιδεψε τα λιγοστά μαλλιά μου,
για μια στιγμή αν με λύγισε σήμερα δε με ορίζει.
Το μετζαρόλι ράγισε και το τεσσαροχάλι.
Την τάβλα πάρε, τζόβενο, να ξαναπάμε αρόδο.
Ποιος σκύλας γιος μας μούτζωσε κι έχουμε τέτοιο χάλι,
που γέροι και μικρά παιδιά μας πήραν στο κορόιδο;
Βαμμένη. Να σε φέγγει κόκκινο φανάρι.
Γιομάτη φύκια και ροδάνθη αμφίβια Μοίρα.
Καβάλαγες ασέλωτο με δίχως χαλινάρι,
πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμίρα
Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει.
Τι με κοιτάς; Θα σου θυμίσω εγώ πού μ' είδες;
Στην άμμο πάνω σ' είχα ανάστροφα ζαβώσει
τη νύχτα που θεμέλιωναν τις Πυραμίδες
Το τείχος περπατήσαμε μαζί το Σινικό.
Κοντά σου ναύτες απ' την Ουρ πρωτόσκαροεβιδώναν.
Ανάμεσα σε ολόγυμνα σπαθιά στο Γρανικό
έχυνες λάδι στις βαθιές πληγές του Μακεδόνα.
Βαμμένη. Να σε φέγγει φως αρρωστημένο.
Διψάς χρυσάφι. Πάρε, ψάξε, μέτρα.
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Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω
ως να μου γίνεις, Μοίρα, Θάνατος και Πέτρα

4.7 Ο θάνατος
Ο Νίκος Καββαδίας ήταν ένας ναυτικός που ήθελε να πεθάνει στη
θάλασσα. Το θέμα του θανάτου συναντάται περισσότερο στη τελευταία του
ποιητική συλλογή το «Τραβέρσο», που εκδόθηκε λίγο μετά το θάνατό του,
το 1975. Στο «Τραβέρσο» έχουμε τη συνέχιση της θαλασσινής περιπέτειας,
η οποία όμως τώρα έχει γίνει πιο δραματική. Κυριαρχούν οι καινούριες και
πιο βασανιστικές εμπειρίες καθώς και το τρομακτικό ρίγος του θανάτου. Ο
στίχος

του

γίνεται

πιο

σκληρός

και

δυνατός

καθώς

ο

Καββαδίας

κουράστηκε από τη μακροχρόνια επαφή με τη θάλασσα που περιγράφεται
από στιγμές έντασης και εσωτερικής κάμψης. Εμφανίζεται ένας ποιητικός
ρεαλισμός που αγγίζει παράξενα το ονειρικό στοιχείο μέχρι τη σύζευξη
ονείρου και πραγματικότητας. Η αγάπη του για την θάλασσα είναι αμοιβαία
και ατελείωτη αφού ο ίδιος ο Καββαδίας σε ερώτηση που του ερωτήθηκε
απάντησε:
«Δε θα φύγω ποτέ από τη θάλασσα. Ποτέ σου λέω. Θα πεθάνω
στο πέλαγος. Και δεν θέλω να με θάψουν στην στεριά. Σιχαίνομαι
τα σκουλήκια. Να με ρίξουν στο κύμα. Κι όχι εδώ στη Μεσόγειο.
Πέρα μακριά στην Καραϊβική, στους μεγάλους ωκεανούς. Εκεί η
ψυχή μου θα βρει τη γαλήνη».
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Ωστόσο, η επιθυμία του δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ο Καββαδίας
πέθανε και θάφτηκε στην στεριά. Πολλοί πιστεύουν πως

είχε καταλάβει

πως θα πέθαινε. Αυτό το συμπεραίνουμε από τους εξής στίχους τους
οποίους ο Καββαδίας ήθελε να προτάξει στο Τραβέρσο, πράγμα που δεν
πραγματοποιήθηκε.
Εγώ για το χατίρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει
Είχα τον ήλιο στα βουνά και τον αϊτό στους κάμπους
Και το βοριά το δροσερό τον είχα στα καράβια…
Μα ο ήλιος εβασίλεψε κι αϊτός απεκοιμήθη
Και το βοριά το δροσερό τον πήραν τα καράβια
Κι έτσι του δόθηκε ο καιρός του Χάρου και σε πήρε…

Κάποια ποιήματα του με θέμα τον θάνατο:
Μουσώνας
Τρελός Μουσώνας ράγισε μεσονυχτίς τα ρέλια.
Στο χέρι σου χλωρό κλαρί, χαρτί κι ένα φτερό.
Τέσσεροι κάμανε καιροί τα ρούχα σου κουρέλια.
Να σε σκεπάσω θέλησα, γλιστράς και δε μπορώ.
Κοράλλι ο κατραμόκωλος βαστάει να σε φιλέψει.
Γιατί μπήγεις τα νύχια σου στη σάπια κουπαστή;
Είν' ένα φάδι αθώρητο και μου μποδάει τη βλέψη.
Γαλάζιο βλέπω μοναχά, γαλάζιο και σταχτί.
Παρακαλώ σε κάθησε να ξημερώσει κάπως.
Χρώμα να βρώ, το πράσινο και τίντες μυστικές.
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Κι απέ, το θρύλο να σου πω που μου 'πε μαύρος κάπος
τη νύχτα που μας έγλειφε φωτιά στο Μαρακές.
Ακόμη ξέρω τον αρχαίο σκοπό του Μινικάπε,
τη φοινικιά που ζωντανή θρηνεί στο Παραμέ.
Μα ένα πουλί μου μήνυσε πως κάποιος άλλος σ' τα 'πε
κάποιος , που ξέρει να ιστορά καλύτερα από με.
Κάματος είναι που μιλά στενόχωρα και κάψα.
Πεισματική, και πέταξες χαρτί,φτερόκλαδί,
όμως δεν είμαστε παιδιά να πιάσουμε την κλάψα.
Τι θά 'δινα - ''Πάψε, Σεβάχ'' - για να 'μουνα παιδί!
Αυγή, ποιός δαίμονας Ινδός σου μόλεψε το χρώμα;
Γυρίζει ο ναύτης τον τροχό κι ο γύφτος τη φωτιά.
Και μεις, που κάμαμε πετσί την καραβίσια βρώμα,
στο πόρτο θα κερδίσουμε και πάλι στα χαρτιά.

MalDuDepart
Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής
των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων,
και θα πεθάνω μια βραδιά, σαν όλες τις βραδιές,
χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων.

Για το Μαδράς, τη Σιγγαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφαξ
θ' αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία,
κι εγώ, σκυφτός σ' ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς,
θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία.

Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ,
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οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα 'χω πια ξεχάσει,
κι η μάνα μου, χαρούμενη, θα λέει σ' όποιον ρωτά :
"Ήτανμιά λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει . . . "

Μα ο εαυτός μου μια βραδιάν εμπρός μου θα υψωθεί
και λόγο, ως ένας δικαστής στυγνός, θα μου ζητήσει,
κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί,
θα σημαδέψει, κι άφοβα το φταίχτη θα χτυπήσει.

Κι εγώ, που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ
σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες,
θα 'χω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ
και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
4.8. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Για να απαντηθούν και τα υπόλοιπα ερευνητικά ερωτήματα πήραμε
συνεντεύξεις από τους πλοιάρχους του Ε.Ν. κυρίους : Δενδρινό Νίκο,
Κεφάλα Ηλία, Μωραΐτη Θοδωρή και Ταφλαμπά Σπύρο τους οποίους
ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας αφιέρωσαν.
Αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις:
Ποιες είναι οι αγωνίες του ναυτικού όταν ταξιδεύει;
- Εμείς ξεκινήσαμε με το να γράφουμε γράμματα στο σπίτι μας και
περιμέναμε το γράμμα. Περιμέναμε λοιπόν πότε θα φτάσουμε στο λιμάνι να
πάρουμε το γράμμα, να το διαβάσουμε, να δούμε τι κάνουν τα παιδιά μας,
η οικογένεια μας, μετά ήρθε το τηλέφωνο.Να σας πω πρώτα για το γράμμα
και μετά για το τηλέφωνο, το ραδιοτηλέφωνο. Το ραδιοτηλέφωνο ήταν ένα
ανοιχτό τηλέφωνο που άκουγαν όλοι. Δηλαδή ήταν μια υπηρεσία εδώ στην
Ελλάδα που παίρναμε μέσα απ’ το καράβι, γινόταν ραδιοτηλεφωνικός.
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Γινότανε σύνδεση απ’ τον αέρα, έφτανε στην κεραία και μετά με τα
βύσματα συνδέαμε το τηλέφωνο. Τη στιγμή που μίλαγα εγώ στην γυναίκα
μου και ήθελα να της πω κάτι το άκουγε όλο το σύμπαν. Οποιοσδήποτε
ήθελε να ακούσει κάτι το άκουγε. Επομένως λοιπόν είχε μεγάλη αξία το
γράμμα. Περιμέναμε το γράμμα γιατί εκεί έγραφε τα πραγματικά. Ενώ το
τηλέφωνο είχε κάποια έννοια πιο ευρύτερη, λέγαμε τα γενικά, τα πιο
χοντρά νέα όπου μαθαίναμε (όχι τα προσωπικά). Ενώ το γράμμα είχε την
αξία του.
- Οι αγωνίες είναι πάρα πολλές. Κοιμάσαι και δεν ξέρεις αν θα
ξυπνήσεις ξανά. Στον ύπνο σου θα νιώσεις εάν υπάρχει κάποια άσχημη
καιρική κατάσταση, γιατί το καράβι βουλιάζει, μπαίνει μέσα σαν το
υποβρύχιο και δεν ξέρεις αν θα ξαναβγεί έξω απ’ την θάλασσα. Πάντα ήταν
σε επιφυλακή γιατί, έχω περάσει πολλά άσχημα μέσα στο καράβι. Έπεφτες
να κοιμηθείς αλλά δεν μπορούσες. Θυμάμαι μια φορά είχαμε πάρει φωτιά
όταν πηγαίναμε για Αργεντινή. Έξω απ’ το Πορτ Ελίζαμπεθ

και όπως

ήμουν στη βάρδια είδα καπνό, στο καμπούνι. Όταν λέμε καμπούνι
εννοούμε τον υπόστεγο χώρο που βρίσκεται στη πλώρη του πλοίου. Η
μπογιά που υπήρχε εκεί σε συνδυασμό με την τριβή που έκαναν τα κύματα
δημιούργησαν τη φωτιά. Δύο μερόνυχτα καιγόμασταν. Πήραμε τις μάνικες
για να σβήσουμε τη φωτιά. Οι ναύτες, ο λοστρόμος, οι ανθυποπλοίαρχοι, οι
μηχανικοί, όλοι έτρεξαν να βοηθήσουν.
Η θάλασσα σημαίνει κάτι για εσάς, τι σημαίνει;
- Η θάλασσα για μένα σημαίνει πολλά. Είναι η ζωή μου. Όπως είπα
και πριν πρέπει να την αγαπάς και να την σέβεσαι. Αν δεν της δείξεις την
εκτίμηση σου απέναντι της, ούτε κι αυτή θα είναι εντάξει μαζί σου.
Ποια ήταν και ποια είναι η σχέση σας με την θάλασσα;
- Εγώ κάνω κάθε μέρα μια βολτούλα και την θαυμάζω, την ακούω,
μιλάει η θάλασσα, αλλά δεν θέλω να ξαναβρέξω τα πόδια μου, το
καλοκαίρι κάνω τα μπάνια μου. Με αυτή τη έννοια βλέπω πλέον την
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θάλασσα. Υπάρχουν όμως ναυτικοί που έχουν τις βάρκες τους, ψαρεύουνε,
την χαϊδεύουν, είναι ανάλογα. Επειδή εμένα μου έχει λείψει η στεριά μ’
αρέσει περισσότερο να πάω ένα περίπατο, να βλέπω το πράσινο.
- Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, στις ελεύθερες ώρες
μου διαβάζω συνέχεια ότι έχει σχέση με την ναυτιλιακή επιχείρηση, την
ναυτική ζωή, τα ναυτικό επάγγελμα και την μετεωρολογία. Έχω και έναν
μικρό σταθμό (Μετεωρολογικό σταθμό).
- Προσωπικά εάν μου πείτε να πάω να ζήσω κάπου χωρίς θάλασσα,
δεν θα μπορούσα, γι’ αυτόν τον λόγο δεν πάω και στην Αθήνα, γιατί δεν
υπάρχει θάλασσα. Ούτε και θα ήθελα να απαλλαγώ απ’ το Περαχώρι, γιατί
εδώ στο Βαθύ έχει θάλασσα αλλά πολύ λίγο, αντίθετα στο Περαχώρι βλέπω
πολύ.
- Χμ… εγώ την αγαπάω τη θάλασσα. Όμως πρέπει να τη προσέξεις,
να της δείξεις ότι την αγαπάς κι εσύ. Δεν πρέπει ποτέ να την ζορίζεις.
Πάντα πρέπει να την αγαπάς και γι’ αυτό μετά από οκτώμισι χρόνια που
ήμουν στα καράβια γύρισα πίσω στην Ιθάκη και έγινα καβοδέτης. Δεν
μπορώ να την αποχωριστώ. Από την πρώτη στιγμή ήξερα πως θα ήταν μια
σχέση ζωής.
Ποια σημασία έχει η ευχή των αγαπημένων προσώπων και
ειδικά της μάνας για τον ναυτικό;
- Θα απαντήσω εγώ γρήγορα. Το βλέπεις αυτό (κομπολόι), μου δίνει
δύναμη.
-Είναι το δέσιμο μιας οικογένειας και η απόσταση το δυναμώνει
περισσότερο.
- Η μάνα είναι μια δεν υπάρχει δεύτερη. Η μάνα έχει για κάθε παιδί ,
ας έχει και 10 παιδιά, για κάθε παιδί έχει κάτι το ξεχωριστό. Η μάνα είναι
εκείνη που σκέφτεται, ο πατέρας είναι πιο σκληρός. Λοιπόν, για την μάνα
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το παιδί είναι το πρώτο πρόσωπο που το εμπιστεύεται, του λέει τα πάντα,
έχει τη σοβαρότητα και τη σιγουριά, είναι το κυριότερο, το πιο σοβαρό
πρόσωπο στην οικογένεια.
- Φτάναμε στο λιμάνι και παρόλο τη μεγάλη μου κούραση και την
αγρυπνία απ’ τις πολλές ώρες standby περίμενα με λαχτάρα τα γράμματα
από τους δικούς μου, από την κοπέλα μου και από την μάνα μου. Όταν
ξεκίναγα να διαβάζω τα γράμματα της μάνας μου τα μάτια μου δεν
σταματούσαν να τρέχουν δάκρυα.
Πως αντέχετε μακριά απ’ την οικογένεια σας;
- Νομίζω ότι είναι γενικά η εντύπωση όσο νεότεροι είσαστε, τόσο
εντονότερα είναι τα αισθήματα. Το να φεύγει κανείς από το σπίτι του, από
τους φίλους του, από τα αγαπημένα του πρόσωπα είναι εξαιρετικά άσχημο.
Την ίδια στιγμή όμως επειδή σαν νέος η έννοια και η αίσθηση της ελπίδας
είναι πάρα πολύ αυξημένη σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους. Το ένα
κατευνάζει το άλλο. Επίσης με τη ελπίδα ότι εμείς σαν νέα παιδιά
πρωτοξεκινήσαμε τη ναυτική ζωή βλέπουμε ότι κάτι καλύτερο απαλύνει την
κατάσταση αυτή. Παρόλα αυτά τίποτα δεν μπορούσε να αναπληρώσει το
γράμμα που είχε αναφέρει ο Σπύρος και ο Θοδωρής από ένα φιλικό τους
πρόσωπο, αγαπημένο τους πρόσωπο, από τα σπίτια μας, από τους φίλους
μας, από κάποιο γνωστό μας. Αυτό το συναίσθημα σιγά-σιγά αμβλύνεται
αλλά η πατρίδα μας, έχει πολλά νησιά με δεδομένο ότι μπορούμε να
βγαίνουμε και να δουλεύουμε στην θάλασσα. Η θάλασσα για μένα ήταν
ζωντανή, είναι ζωντανή και αποδίδει πάντα λεφτά, είχε, έχει και θα έχει
πάντα λεφτά γιατί οι μεγάλες μεταφορές γίνονται πάντα μέσω θάλασσας.
- Δεν στερεύει ποτέ η θάλασσα και η Ιθάκη επειδή είναι νησί σχεδόν
από την γέννηση της, ήταν και φτωχή γιατί είχε μόνο πέτρα, είχε εμπορία,
την ναυτιλία στο αίμα της όπως θα το έχετε και εσείς.
Είχατε σκεφτεί ποτέ να φύγετε απ’ το καράβι;
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- Προσωπικά, όχι. Δεν υπήρχε την εποχή που ξεκινήσαμε για εμάς
επιστροφή. Γιατί είχαμε φτώχεια πίσω και το νησί ζούσε απ’ τους
ναυτικούς.
- Ήταν το επάγγελμα που σου έδινε τη δύναμη να κάνεις στον εαυτό
σου κουμάντο και να μπορείς να αποδείξεις στους άλλους ότι μπορείς να
προχωρήσεις και να βοηθήσεις την οικογένεια σου.
- Ο πρώτος μου μισθός που πήρα ήταν 8 λίρες. 8 λίρες η αξία τους
ήταν 800 δραχμές ή 800 ευρώ. Περίπου τόσα ήτανε. Ήταν πολλά λεφτά.
Ήμουν δόκιμος. Επήρα ένα λεξικό εγγλέζικο, μια φανέλα ναυτική, για να
μην κρυώνω και ένα ζευγάρι μπότες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το νησί μας, η Ιθάκη, έχει μια μακρά παράδοση και ιστορία στη ναυτιλία.
Τα βιώματα και οι εμπειρίες των ναυτικών μεταφέρονται από γενιά σε γενιά
(άλλωστε και εμείς στην εργασία μας βασιστήκαμε στις εμπειρίες κάποιων
ναυτικών του νησιού μας) και δίνουν το καλό παράδειγμα για να γίνουμε
άξιοι συνεχιστές τους.
Το ταξίδι και η περιπέτεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του
ναυτικού. Υπάρχουν κίνδυνοι (πειρατείες, ναυάγια) και δυσκολίες καιρικές
συνθήκες, φωτιά στο πλοίο κ.λ.π) που πρέπει να αντιμετωπίσει.
Ο ναυτικός είναι μακριά

από την οικογένεια του και τα αγαπημένα του

πρόσωπα και αυτό επίσης είναι κάτι που δυσκολεύει τη ζωή του. Ωστόσο,
η θάλασσα είναι σχέση ζωής για τους ναυτικούς. Από αυτήν μπόρεσαν
γενιές και γενιές ναυτικών να ζήσουν τις οικογένειες τους και να
προσφέρουν πολλά

στον τόπο μας, την Ιθάκη. Και είναι κάτι που πρέπει

να συνεχιστεί επάξια από εμάς τους νεότερους που φοιτούμε σε ένα
ναυτικό σχολείο και

που αυτό επίσης

κληρονομιά και παράδοση του τόπου μας.
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συνδέεται με την πολιτιστική
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