CAPT.ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ : ( Ππόεδπορ ΠΕΠΕΝ πάζηρ ηάξεωρ)

«Για να ακολοςθήζει κάποιορ ηη θάλαζζα ππέπει να ηην επωηεςθεί και
να ηην αγαπήζει»
Πνιιέο θνξέο, ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ επαγγέικαηόο καο
απνδεηθλύεηαη έκπξαθηα ε απηνζπζία από ηελ νπνία δηαθαηέρεηαη ν Έιιελαο
Πινίαξρνο. O Έιιελαο Ναπηηθόο.
Όηαλ απνθαζίζεη θάπνηνο λα ξηςνθηλδπλέςεη γηα έλαλ ζπλάλζξσπν, δηέπεηαη
από θαζαξά αιηξνπηζηηθά ζπλαηζζήκαηα.
Η ξηςνθηλδπλόηεηα είλαη ζηνηρείν πνπ ππάξρεη κέζα ζε απηό πνπ θάλνπκε.
Αθνύ απνθαζίζακε λα θάλνπκε απηό ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ζα πξέπεη
αλά πάζα ζηηγκή λα είκαζηε έηνηκνη. Καη βεβαίσο (όρη γηαηί πξέπεη), αιιά,
γηαηί βγαίλεη κόλν ηνπ. Πάληα όιεο εθείλεο ηηο θνξέο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί
θάηη, ν ξηςνθίλδπλνο Πινίαξρνο δελ ελεξγεί ππνινγηζηηθά κε «αθνύ» θαη
«δηόηη».Ελεξγεί πάληα κε ζηόρν ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σν πξόβιεκα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζα
δηαηξέμεη πηζαλά έλα πινίν θαη ε επίιπζε , ε δηάζσζε ηνπ πιεξώκαηνο, ησλ
επηβαηώλ θαη ηεο πεξηνπζίαο.
Όηαλ ν λαπηηθόο απνθαζίζεη λα γίλεη λαπηηθόο πνηέ δελ ππνινγίδεη όηη
ζα θηλδπλεύζεη. Καη αξθεηνί από εκάο, αλά πάζα ζηηγκή, κπνξεί λα ρξεηαζζεί
λα πξνζθέξνπκε βνήζεηα.
Η απηνπεπνίζεζε, είλαη ζεκαληηθό πξνζόλ πνπ δηαθξίλεη εκάο ηνπο
Πινηάξρνπο. Σν ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα ζθεθηεί έλαο
ζπλάδειθόο κνπ, είλαη ην αηύρεκα.Πνηέ δελ είλαη δπλαηό λα δερηεί, όηη ζα
ππάξμεη κέινο πιεξώκαηνο ή επηβάηεο πνπ ζα θηλδπλεύζεη. Όηαλ θάπνηνο
απνθαζίδεη λα ζώζεη έλαλ ζπλάλζξσπό ηνπ, πνηέ δελ ζθέθηεηαη όηη κπνξεί
λα ηνπ ζπκβεί θάηη δπζάξεζην. Πάληα ν ζηόρνο ηνπ είλαη (κε ηελ επέκβαζή
ηνπ) λα πεηύρεη ηελ δηάζσζε εθηηκώληαο ηελ θάζε θαηάζηαζε αλάινγα κε ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο , ηνλ ηύπν ηνπ πινίνπ θαη ηνπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο.
Όκσο ηηο πην πνιιέο θνξέο δξα ξηςνθίλδπλα κε αιηξνπτζηηθό ζπλαίζζεκα.
Ρηςνθηλδπλεύεη γηαηί απηό ην ζπλαίζζεκα βγαίλεη από κόλν ηνπ, είλαη
ζπλαίζζεκα ςπρήο.
Ωζηόζν, ε θηινζνθία πνπ δηέπεη ην λαπηηθό επάγγεικα είλαη πνιιέο
θνξέο ππνθεηκεληθή. Όκσο, ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα θίλεηξα γηα ηα νπνία ν
θάζε λαπηηθόο απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη ην λαπηηθό επάγγεικα, αιιά θαη λα
παξακείλεη ζε απηό.
Εθηόο όκσο όισλ απηώλ, όπσο γηα θάζε επάγγεικα , πξέπεη απηό πνπ
θάλνπκε λα ην θάλνπκε γηαηί ην ζέινπκε πξαγκαηηθά. Αλ όρη, θαιύηεξα λα κελ
αζρνιεζνύκε κε απηό.

Ο Πινίαξρνο εγθαηαιείπεη ηειεπηαίνο ην πινίν ηνπ. Κη έηζη ζπκβαίλεη
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, όπνπ δπζηπρώο έρνπκε παξαδείγκαηα πνπ ράζακε
ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη πιήξσζαλ κε ηελ δσή ηνπο ηελ πίζηε ηνπο ζην
ππέξηαην θαζήθνλ ηεο ζέζεώο ηνπο. Ο ιόγνο είλαη έλαο: «ο Πλοίαπσορ
θεωπεί ηο πλήπωμά ηος και ηο πλοίο ηος ζαν ένα κομμάηι από ηον
εαςηό ηος.»
ε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηόλ λα εγθαηαιείςεη ην πινίν ηνπ ν
Πινίαξρνο εάλ πξώηα δελ βεβαησζεί όηη έρνπλ δηαζσζεί όινη. Οηη εθείλνο είλαη
ν ηειεπηαίνο θαη όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε δηάζσζεο ηεο πεξηνπζίαο πνπ
ιέγεηαη πινίν θαη θνξηίν.
Αλεμάξηεηα αλ δεζκεύεηαη από θάπνηα ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία ,
δεζκεύεηαη από εζηθνύο λόκνπο πνπ ζηηο κηθξέο θνηλσλίεο ησλ πινίσλ
ζεσξνύληαη άγξαθνη κελ, επηβεβιεκέλνη δε. Όινη πξέπεη λα θαηαιάβνπλ όηη ε
δσή ηνπ Πινηάξρνπ είλαη ην πινίν θαη ην πιήξσκά ηνπ.
Απηό, παξακέλεη ην κόλν αλαιινίσην δεδνκέλν παξά ηηο όπνηεο αιιαγέο θαη
εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζπκβεί, κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, ζηε λαπηηθή
θνηλσλία.
Είλαη γεγνλόο, όηη νη πξώηνη θαξαβνθύξεδεο ήηαλ θαηά θαλόλα θαη νη
θαπεηαλαίνη ησλ πινίσλ. Μεηά ηνλ ΄Β Παγθόζκην Πόιεκν ,(όπνπ ν Έιιελαο
πινηνθηήηεο έγηλε θπξίαξρνο ησλ ζαιαζζώλ) , ηόηε πνπ ρξεηάζηεθε λα βγνπλ
λέα παηδηά ζην επάγγεικα, πξνθαλώο άιιαμε θαη ε λννηξνπία. Σόηε ν
πινηνθηήηεο ήηαλ θαη πινίαξρνο θαη ε δσή θπινύζε κέζα ζην πινίν. Πνιιέο
θνξέο αθόκα θαη ηα παηδηά ηνπο κεγάισλαλ εθεί, κέρξη λα πάλε ζρνιείν. Σν
επάγγεικα ήηαλ πην αγλό, γηαηί απηό πνπ έθαλαλ νη πξνθάηνρνί καο ην έθαλαλ
γηαηί κε απηό μεθίλαγαλ ηε δσή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.
Αιιά θαη ζήκεξα, δελ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Φπζηθά
έλαο Πινίαξρνο όηαλ θνπβαιά ςπρέο ζηελ πιάηε ηνπ, δελ κπνξεί λα κελ ηνλ
δηαθξίλνπλ αγλά ζπλαηζζήκαηα θαη επαγγεικαηηζκόο.
Επαγγελμαηιζμόρ θα πει : ν Πινίαξρνο πξέπεη λα μέξεη λα θάλεη ζσζηά ηε
δνπιεηά ηνπ, λα είλαη ππεύζπλν άηνκν θαη λα αθνινπζεί ηνπο λόκνπο θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο. Να έρεη λαπηηθή παηδεία θαη λα ζέβεηαη πάλσ απ΄
όια ηνλ εαπηόηνπ θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ.
Απηό πνπ πξέπεη λα επηζεκάλσ, είλαη ην γεγνλόο όηη όινη νη ζεκεξηλνί
ζπλάδειθνη έρνπλ εθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηελ
απαηηνύκελε επηκόξθσζε πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο
θαη αλάγθεο ηνπ επαγγέικαηνο. Βεβαίσο, είλαη πξνο ηηκήλ ηνπο γηαηί νη θαηξνί
είλαη δύζθνινη θαη νη απαηηήζεηο ηεξάζηηεο, κέζα ζε απηόλ ηνλ ηεξάζηην
αληαγσληζκό πνπ ππάξρεη.
Είλαη βέβαην, όηη αλαγθαδόκαζηε λα γηλόκαζηε αληαγσληζηηθνί. Γη’απηό
θαη πξέπεη λα αλαλεώλνπκε ζπλερώο ηηο γλώζεηο καο, νη νπνίεο καδί κε ηηο
εκπεηξίεο καο ζα καο θξαηνύλ πάληα ζηελ πξώηε ζέζε ηεο παγθόζκηαο
θιίκαθαο πνηνηηθά αιιά θαη πνζνηηθά, πξνζβιέπνληαο ζε κηα κεγαιύηεξε
πξνζέιθπζε ησλ λέσλ ζην λαπηηθό επάγγεικα. Εηζη πνπ λα ζπλερηζηεί ε
παξάδνζε απηή δηαρξνληθά.

