ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ…
Από ην ηέινο Ινπλίνπ, κε αθνξκή θάπνηα αηπρήκαηα πνπ
ζπλέβεζαλ ζε πινία ηεο Αθηνπινταο θαη κε απνθνξύθσκα ην ηξαγηθό
αηύρεκα ηνπ πινίνπ κεηαθνξάο πγξαεξίνπ ζην Πέξακα, βηώζακε
θαηαζηάζεηο δπζηπρώο γλώξηκεο από ην παξειζόλ νη νπνίεο αλ κε ηη
άιιν, αθήλνπλ έλα γλσζηό θαη πηθξό θαηάινηπν. Τελ απνγνήηεπζε.
Απνγνήηεπζε, γηαηί ό,ηη θαη λα ζπκβεί ζε κηθξό ή κεγάιν αηύρεκα ν
ζηόρνο είλαη εύθνινο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ν κνλαδηθόο
απξνζηάηεπηνο είλαη ν Πινίαξρνο .
Απηόο ν άλζξσπνο, εθείλε ηελ ζηηγκή, βάιιεηαη από παληνύ.
-Αξρέο, Μ.Μ.Δ., θνηλό αίζζεκα.
Από ηελ ζηηγκή πνπ ζα ζπκβεί έλα αηύρεκα (κηθξήο ή κεγάιεο
έθηαζεο θαη ζπλέπεηαο δελ έρεη θακηά δηαθνξά) απηνκάησο μερληέηαη
θάζε κνξθήο πξνζθνξά πνπ απηνί νη άλζξσπνη πξνζθέξνπλ ζηελ
θνηλσλία, ζε δύζθνιεο ζηηγκέο κε επηθίλδπλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη
θαηαζηάζεηο, ζε ζάιαζζεο θαη ιηκάληα.
Οη δηαζώζεηο ζπλαλζξώπσλ καο πνπ θηλδπλεύνπλ ζηε
ζάιαζζα, ε κεηαθνξά αζζελώλ θαη ηξαπκαηηώλ από ηα «Αιίκαλα»
λεζηά καο, όια παξακεξίδνληαη ζην βσκό ηεο δεκνζηόηεηαο.
Άλζξσπνη αδαείο θαη άζρεηνη, δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο θαη
πεξηθέξνληαη ζε θάπνηα θαλάιηα ιέγνληαο ηα δηθά ηνπο,
αθαηαιαβίζηηθα ζε καο ηνπο Πινηάξρνπο θαη Ναπηηθνύο γεληθόηεξα
ξίρλνληαο ζηνλ θαηάδα ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα.
Δίλαη βέβαην όηη ην ιαλζάλεηλ είλαη αλζξώπηλν θαη έρνπκε
αλαγλσξίζεη γεγνλόηα πνπ έρνπλ ζπκβεί από αλζξώπηλν ιάζνο
ζπλαδέιθσλ πνπ επηπρώο όκσο δελ άθεζαλ ζεκάδηα αθαηξώληαο
αλζξώπηλεο δσέο. Λάζε γίλνληαη παληνύ θαη δπζηπρώο ζα γίλνληαη
πάληα. Σηε ζηεξηά έρνπκε θαζεκεξηλά πεξηπηώζεηο αλζξσπίλσλ
ιαζώλ πνπ ζηνηρίδνπλ θάζε ρξόλν ρηιηάδεο αλζξώπηλεο δσέο.
Πξέπεη θάπνηα ζηηγκή απηνί νη αδαείο λα θαηαιάβνπλ όηη κε
απηά ηα αθαηαιαβίζηηθα θαη γξαθηθά πνπ εθζέηνπλ ζηηο απόςεηο
ηνπο, βιάπηνπλ νιόθιεξε ηελ λαπηηθή νηθνγέλεηα, ηε Ναπηηιία, ηελ
Διιάδα γεληθόηεξα. Με ηελ ζπκπεξηθνξά απηή ππάξρεη γεληθό
αληίθηππν γηα ηε Ναπηηιία, ηνλ επαγγεικαηηζκό ησλ Διιήλσλ, ηελ
Πνιηηεία, ην θξάηνο.
Καη δελ είλαη κόλν απηό αλ ζθεθηεί θαλείο ηε δεκηά πνπ
δηαπξάηηνπλ θάπνηα ΜΜΔ, όηαλ απεξίζθεπηα θαη ρσξίο ηηο
θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαινύλ πξνο ελεκέξσζε άηνκα πνπ αληί λα
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απνπξνζαλαηνιίδνπλ κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνληαη ηεξάζηηεο
«ζθηέο» πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηελ πξνζέιθπζε ησλ λέσλ ζην λαπηηθό
επάγγεικα ζε κηα δύζθνιε ρξνληθά ζηηγκή, παξόηη ε Ναπηηιία
γλσξίδεη ηεξάζηηα άλζηζε παγθνζκίσο, ππάξρεη ηξνκεξή έιιεηςε
Αμησκαηηθώλ γηα ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ .
Γπζηπρώο, όπνπ ππεηζέξρεηαη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο δελ
κπνξνύκε λα απνθιείζνπκε ην ελδερόκελν ηνπ αλζξώπηλνπ ιάζνπο.
Βέβαηα, όηαλ ππάξρνπλ άςνγα ιηκάληα γηα λα ππνδέρνληαη ηα
πινία κε αζθάιεηα, όηαλ ην επίπεδν ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη
πςειό, όηαλ νη δηαδηθαζίεο αζθαινύο δηαρείξηζεο θαη λαπζηπινταο
ηεξνύληαη άςνγα θαη όηαλ πεξάζνπκε ην θιεξνλνκηθό ράξηζκα ηεο
Διιεληθήο λαπηνζύλεο θαη ηεο λαπηηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο
Πινηάξρνπο θαη Αμησκαηηθνύο καο, ηόηε ειαρηζηνπνηνύκε ηηο
πηζαλόηεηεο ιαζώλ.
Αιιά είλαη έηζη? Όρη βέβαηα θαη ην γλσξίδνπκε όινη. Γηα ην
ιόγν απηό πξέπεη όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο λα ζπλεξγαζηνύλ κε
κνλαδηθό γλώκνλα ηελ πνηνηηθή Διιεληθή λαπηηιία.
Αλακθηζβήηεηα θαλέλα από ηα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί
ηειεπηαία ζηελ αθηνπιντα δελ έρεη επηπρώο θακηά ζρέζε κε ην
αηύρεκα πνπ έγηλε πξόζθαηα ζηελ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή δώλε ηνπ
Πεξάκαηνο. Δθεί, όινη ζξελνύκε ηνλ άδηθν ρακό ησλ νθηώ
ζπλαλζξώπσλ καο θαη εθθξάδνπκε ηα ζπιιππεηήξηα θαη ηελ
βαζύηαηε ιύπε καο πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εθιεηπόλησλ.
Τν κεγάιν εξώηεκα πνπ δύζθνια ζα βξεη ζαθή θαη
νινθιεξσκέλε απάληεζε είλαη :
-Γηαηί ζπλέβε απηό ην ηξαγηθό αηύρεκα θαη πνηνο θηαίεη?
Έλα πινίν πνπ βξίζθεηαη γηα είθνζη κέξεο ζε επηζθεπέο, ζε
έλα ρώξν πνπ δελ δηθαηνινγεί ύπαξμε επηθίλδπλσλ αεξίσλ κία ώξα
κεηά ηνλ έιεγρν(γηα εύθιεθηε θαη εθξεθηηθή αηκόζθαηξα) θαη όκσο
ζπλέβε.
Δίλαη πξνρεηξόηεηα πνπ δελ καο εθθξάδεη ζαλ Πινηάξρνπο λα
εθδίδνπκε αλαθνηλώζεηο γηα ην ηη έθηαημε. Απηό είλαη έξγν ησλ
Αλαθξηηηθώλ Αξρώλ θαη ηεο Γηθαηνζύλεο, νη νπνίεο ζίγνπξα ζα
πξνβνύλ ζε όιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο θαη ζα θαηαιήμνπλ ζηα
αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζην αηύρεκα θαη βεβαίσο ζηνλ θαηαινγηζκό
επζπλώλ.
Τν νδπλεξό ζε απηήλ ηελ ππόζεζε, είλαη όηη δελ είλαη ε
πξώηε θνξά πνπ ράλνπκε αλαίηηα αλζξώπνπο ζηελ επηζθεπαζηηθή
δώλε ηνπ Πεξάκαηνο.

Καη ζην παξειζόλ έρνπλ ζπκβεί ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα
αιιά πνιύ θνβάκαη όηη αλ δελ ιεθζνύλ δξαζηηθά κέηξα ζα
μαλαζξελήζνπκε θαη ζην κέιινλ.
Δάλ θάπνηνο έρεη θάλεη επηζθεπέο πινίσλ ζε λαππεγεία ηνπ
εμσηεξηθνύ, ζε νξγαλσκέλα λαππεγεία ηεο Διιάδνο θαη ζηελ
λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δώλε ηνπ Πεξάκαηνο, μέξεη πνιύ θαιά όηη
κηιάκε γηα ηξία εληειώο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο.
Σηα νξγαλσκέλα λαππεγεία ηεξνύληαη θάπνηνη θαλόλεο αζθαιείαο
θαη ειέγρσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Οη εξγάηεο θνξνύλ
πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό, ζηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο ππάξρεη ζπλερήο
εμαεξηζκόο, γίλνληαη έιεγρνη ηνπ εμνπιηζκνύ θαη πξνζηαηεύνληαη νη
ρώξνη αλάινγα κε ηνλ βαζκό επηθηλδπλόηεηαο ησλ εξγαζηώλ. Οη
εξγάηεο είλαη εθπαηδεπκέλνη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, έρνπλ ηα
θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά θαη γλώζεηο πξηλ ιάβνπλ κέξνο ζε θάπνηα
εξγαζία. Τα λαππεγεία θαη ηα αλεμάξηεηα ζπλεξγεία πνπ δνπιεύνπλ
εληόο ησλ λαππεγείσλ είλαη πηζηνπνηεκέλα βάζεη δηεζλώλ πξνηύπσλ
αζθαιείαο (ISO).
Σηελ δώλε ηνπ Πεξάκαηνο ηη γίλεηαη από όια απηά? Πνηνο
μέξεη πνηόλ? Πνηνο είλαη πηζηνπνηεκέλνο γηα παξνρή πςειήο
αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο ππεξεζίεο? Πνηνο έρεη ειέγμεη πνηέ πνηνο
πεξλά από ηηο πύιεο εηζόδνπ ζηε δώλε, πνηνο αλεβαίλεη πάλσ ζηα
πινία θαη γηα πνηόλ ιόγν?
Πόζνη εξγάδνληαη ζην Πέξακα,( πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη νύηε θαλ
ζηνλ θαηάινγν ησλ εξγαδνκέλσλ) πάλσ ζην θάζε πινίν, γηαηί είλαη
αλεηδίθεπηνη θαη θάπνηεο θνξέο αλαζθάιηζηνη?
Καη κέζα ζ’ απηόλ ηνλ ρακό θαη ηελ άλαξρε εξγαζία πάλσ ζηα
πινία, θαηαιήγνπκε θάζε ηόζν ζε θάπνην ζαλαηεθόξν αηύρεκα.
Απηό πνπ ζπλέβε πξόζθαηα είλαη θάηη πνπ αθνύζηεθε ιόγσ ησλ
ζαλάησλ. Δθείλα ηα άιια αηπρήκαηα θαη νη ηξαπκαηηζκνί πνπ
ζπκβαίλνπλ θαη δελ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο πόζα είλαη?
Σην ζπγθεθξηκέλν αηύρεκα, κεηαμύ ησλ άιισλ, ράζεθε θαη ν
Υπνπινίαξρνο ηνπ πινίνπ ν νπνίνο κε εληνιή ηνπ Πινηάξρνπ
παξεπξίζθεην κέζα ζηελ δεμακελή πνπ έγηλε ην αηύρεκα γηα λα
επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο.
Παξόια απηά, είκαζηε θαη πάιη ζεαηέο κηαο απνγνεηεπηηθήο
ζθελήο, (ηόζν εκείο όζν θαη νη λένη πνπ ζέινπλ ίζσο λα
αθνινπζήζνπλ ην λαπηηθό επάγγεικα) ν Πινίαξρνο λα ζύξεηαη κε
ρεηξνπέδεο, ζαλ λα ήηαλ απηόο ν ππαίηηνο ηεο θαηαζηξνθήο. Ο
Πινίαξρνο, πνπ ζσζηά πξάηηνληαο, είρε ζηείιεη ηνλ άκεζα ππεύζπλν
γηα ζέκαηα αζθαιείαο (Υπνπινίαξρν) ζηνλ επαίζζεην ρώξν πνπ

γίλνληαλ νη επηζθεπέο. Παξόια απηά, ζύξζεθε δέζκηνο θαη
πξνθπιαθίζηεθε.
Δκείο είκαζηε απόιπηα ζίγνπξνη όηη ε Γηθαηνζύλε ζα πξάμεη
ζσζηά, όπσο πάληα, θαη ηειηθά ζα απνδνζνύλ νη επζύλεο εθεί πνπ
πξέπεη. Αιιά, απηό πνπ δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε είλαη γηαηί
ρεηξνπέδεο? Γειαδή, ζεσξνύκε όηη απηόο ν άλζξσπνο δηέπξαμε ην
έγθιεκα αιιά θνξώληαο ηνπ ρεηξνπέδεο δελ ζα κπνξέζεη λα ην
επαλαιάβεη ε ζα δηαθύγεη θαη έηζη πξνζηαηεύνπκε ηνλ θόζκν από
ηπρνύζεο άιιεο εγθιεκαηηθέο ηνπ ελέξγεηεο?
Η πηθξή γεύζε πνπ κέλεη όκσο, είλαη γηαηί ν Πινίαξρνο γηα
νηηδήπνηε γίλεη ζην πινίν ή πξνθιεζεί από απηό, λα ζύξεηαη έηζη.
Γηαηί λα θαηαζηξέθνπκε έηζη ηελ δηαδξνκή θαη ηελ ζπλεηζθνξά ελόο
Πινηάξρνπ πνπ έρεη κηα πνιύρξνλε ζρέζε κε ηελ ζάιαζζα, κε ηα
πινία, κε ηελ Ναπηηιία θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο.
Δκείο δελ θάλνπκε δηαθξίζεηο αλάινγα κε ηελ Δζληθόηεηα ηνπ
θαζελόο, γηα εκάο ζίγεηαη ν Πινίαξρνο Πάζεο Τάμεσο, ν Ναπηηθόο , ν
Άλζξσπνο θαη ε αμηνπξέπεηά ηνπ.
Η Πνιηηεία πξέπεη λα ιάβεη ηα κέηξα ηεο. Οη έιεγρνη
αζθαιείαο λα είλαη απζηεξόηεξνη θαη θάπνηα ζηηγκή λα θαηαιάβνπλ
όινη όηη ε πξόιεςε είλαη ζεκαληηθόηεξε από ηελ ζεξαπεία ε ηελ
θαηαζηνιή.
Όπσο ηα πινία θαη νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλα λα
ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε δηεζλή πξόηππα αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο, έηζη λα ππνρξεσζνύλ νη επηζθεπαζηηθέο δώλεο θαη ηα
λαππεγεία λα ιεηηνπξγνύλ έηζη.
Τν λα θακαξώλνπκε όηη ε Διιελόθηεηε Ναπηηιία είλαη ε κεγαιύηεξε
ζην θόζκν θαη λα επαηλνύκε ην Διιεληθό επηρεηξεκαηηθό δαηκόλην
δελ αξθνύλ. Πξέπεη λα παξζνύλ απνθάζεηο ηώξα, άκεζα, ρσξίο
ρξνλνηξηβέο γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην ελδερόκελν επαλάιεςεο
παξόκνησλ θαηαζηάζεσλ πνπ όηαλ ζπκβαίλνπλ δελ ηηκνύλ θαλέλα.
Δκείο ζαλ Παλειιήληα Έλσζε Πινηάξρσλ Δ.Ν. Πάζεο Τάμεσο
είκαζηε πξόζπκνη λα ζπλεηζθέξνπκε ζην θνκκάηη πνπ καο αλαινγεί,
κε ηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ.
Δηζη πνπ θάπνηα ζηηγκή λα απνθηήζνπκε ηελ πξσηηά πνπ καο αμίδεη
θαη ζηνλ ρώξν ησλ επηζθεπώλ πινίσλ. Η πξνζθνξά ησλ Διιήλσλ
Πινηάξρσλ, Αμησκαηηθώλ θαη Πιεξσκάησλ ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη
κεγάιε κε κνλαδηθό ζθνπό ηελ αλύςσζε ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζε
όινπο ηνπο ηνκείο αθόκα πην ςειά.
Γηώξγνο Βιάρνο

