
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
Ξεκίνησε, λένε, ο προεκλογικός αγώ-
νας για τις βουλευτικές εκλογές την
άνοιξη του 2023. Η κυβέρνηση ζητά
τηνψήφοµας«γιανασυνεχίσει τοέργο
της», η αξιωµατική αντιπολίτευση το
ίδιο «για να απαλλαγεί η χώρα από την
καταστροφική πολιτική της κυβέρνη-
σης». Και τα υπόλοιπα κόµµατα είτε για
να έχουν «ισχυρή παρουσία» στη νέα
Βουλή, είτε για να τρυπώσουν σ’ αυτή.
Κι όλοι τους ισχυρίζονται πως δεν θα
δεχθούννασυνεργαστούνµετεκλογικά
µε κανένα, γιατί όλοι τους, εκτός από
τους ίδιους,είναιδιεφθαρµένοικαιανί-
κανοι. Άπαντες όµως υπόσχονται να
αγωνιστούν για το καλό της κοινωνίας.
Ίσως όλες οι κοινωνικές τάξεις της χώ-
ραςέχουνκάποιουςλόγουςγιαναπρο-
τιµούν αυτή ή την άλλη πολιτική παρά-
ταξη. Όλες,πλην τωνσυνταξιούχωντης
ποντοπόρου ναυτιλίας. Κανένα κόµµα,
καµιά κυβέρνηση, κανείς πολιτικός
(πλην της εξαίρεσης ενός δίκαιου κι
έντιµου, του Γιώργου Ανωµερίτη), όχι
µόνονδενέκαναν τίποτεγιαεµάς,αλλά
κυριολεκτικάµαςκυνήγησανκαιµαςκυ-
νηγούν µε χίλιους δύο τρόπους.
∆εν τους αρκούσε πως µας κορόι-

δευαν ότι ήµασταν οι αιµοδότες της ελ-
ληνικής οικονοµίας, τότε που ήταν κα-
τεστραµµένη, πως ήµασταν φορείς πο-
λιτισµούκαινέων ιδεών.Μικρότοκακό,
ανσαναφελείς τουςπιστεύαµε.Το«κυ-
νηγητό» τους έγκειται στην άγρια και
ασύστολη εκµετάλλευση που υποστή-
καµε από όλους τους, µε την διαχεί-
ρισητωνκεφαλαίωντουΑποµαχικούτα-
µείου µας για την οποία οι όποιες από-
ψεις ή αντιρρήσεις δεν λαµβάνονταν
υπ’όψη,µεαγορέςακινήτωνπουτελικά
«καταπατήθηκαν» , µε «θαλασσοδά-
νεια» (δανεικά κι αγύριστα) προς επί-
δοξους εφοπλιστές, µε υποχρεωτική

συµµετοχή σε κρατικά οµόλογα και σε
καταθέσεις στο εξωτερικό τέτοιου
ύφους, που ειδικοί ισχυρίζονται πως
αρκούσαν για τις συντάξεις µας για δε-
καετίες, χωρίς το ΝΑΤ να έχει καθόλου
έσοδα. Οι όποιες καταθέσεις (δολάρια,
λίρες, στερλίνες, µάρκα, ελβετικά
φράγκα) εξαφανίστηκαν «εν µία νυκτί»
εκεί στα µέσα της δεκαετίας του 1980.
Αλλά ούτε και αυτό τους αρκούσε. Συ-
νέχισαν το έγκληµα µε την κλοπή των
συντάξεών µας, µεγαλύτερη αλλά κι
απεχθέστερη από οποιασδήποτε άλ-
λης κοινωνικής οµάδας και τώρα που
η «εποπτεία» από τους δανειστές µας
χαλάρωσε και θα δοθούν κάποιες αυ-
ξήσεις στις συντάξεις, για να αναπλη-
ρωθεί κάπως η επί τόσα χρόνια υπο-
βάθµισητηςζωήςτηςπλειοψηφίαςτων
Ελλήνων, µόνον εµάς τους συνταξιού-
χους της ποντοπλοΐας εξαιρούν. Εµείς
δεν θα πάρουµε τίποτα γιατί δεν «πιά-
σαµε» τα 30 χρόνια συντάξιµης υπη-
ρεσίας, όπως καθιέρωσαν οι προ-
ηγούµενοι και διατήρησαν οι τωρινοί.
Όποιος έχει ζήσει επί 20-29 χρόνια
(22.000-32.000 8ωρα δουλειάς ή stand
by- κανείς δεν πήγαινε σπίτι του µετά
τηδουλειά),πάνωστηλαµαρίνακαιστο
πετρέλαιο, µακριά από οικογένεια, χω-
ρίς να µπορέσει να παραστεί στη γέν-
νηση των παιδιών ή τον θάνατο των γο-
νιών του, δεν «δικαιούµαστε» ίση µε-
ταχείρισηούτεκανµετουςπανταχούπα-
ρόντες αµέτρητους λουφαδόρους, που
στα 40 (π.χ.) χρόνια υπηρεσίας τους,
«απασχολήθηκαν» επί 10.500 8ωρα
(τότε δούλευαν ή «δουλεύαν» 5ήµερο
εβδοµαδιαίως). (Λόγω εκλογών που
πλησιάζουν ίσως δοθούν κάποια ψί-
χουλα, κατάργηση κοινωνικής αλλη-
λεγγύης, π.χ., εκτός αν συµψηφιστεί κι
αυτή µε την «προσωπική διαφορά»).
Στις αγορεύσεις, επερωτήσεις, δευτε-
ρολογίες, παρεµβάσεις των βουλευτών
µέσα στην -άδεια συνήθως- αίθουσα
συνεδριάσεών τους, καµία αναφορά
δενακούστηκεποτέυπέρτωνσυνταξι-
ούχων ποντοπλόων ναυτικών. Όπως
ακούγεται ο αγώνας, είτε για αυτοδυ-
ναµία των µεν, είτε για να έχουν λόγο
στιςµετεκλογικέςεξελίξεις τωνδε,είτε
γιατηνεξασφάλιση«έδρας»όλωντους,
πιθανόν να κριθεί σε µερικές χιλιάδες
ψήφους για τα κόµµατα και σε ελάχι-
στουςγιαταπρόσωπα.∆ενγνωρίζουµε
πόσεςαπότιςγύρωστις200.000ψήφους
των συνταξιούχων ναυτικών (φυσικά
δεν ζούµε µόνοι µας) ανήκουν στους
ποντοπλόους, σίγουρα πάνω από τους
µισούς. Και στους πρώην ναυτότοπους
τηςχώραςµετράνεπολλαπλάσια.Ηευ-
καιρία µας να δείξουµε πως δεν είµα-
στε τόσο αφελείς όσο µας νοµίζουν.
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Πολλοίσυζητούν (καισχίζουνακόµη
και τα ιµάτιά τους) για την προστα-
σία τουπεριβάλλοντος.Ακόµηόµως
περισσότεροι δεν το εφαρµόζουν.
Εµείςοιναυτικοί,πουηδουλειάµας
είναι συνυφασµένη µε την θάλασσα
(το µεγαλύτερο κοµµάτι του πλα-
νήτη µας), πρέπει να είµαστε ευαί-
σθητοισχετικάµετηνπροστασία του
περιβάλλοντος.
∆εν είναι πολλά αυτά που πρέπει να
κάνουµε για την διάσωση των θα-
λασσών,γιανασυµβάλλουµεκιεµείς
σ' αυτόν τον σκοπό. Και είναι σί-
γουραπολύλιγότερασεσύγκρισηµε
αυτά που πρέπει να γίνονται από
τους ανθρώπους που ζουν και ερ-
γάζονται στην στεριά.
Με λίγα λόγια, τέσσερις ενέργειες
πρέπει γίνονται πάνω στα πλοία από
τούς ναυτικούς.
11..  Συλλογή και ταξινόµηση σκουπι-
διών. 
22..  Αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας
και της ατµόσφαιρας. 
33..  Καλή διαχείριση της σαβούρας
(έρµατος).
44..  Οικονοµία χαρτιού. 
11..  ΣΣυυλλλλοογγήή  κκααιι  ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ((δδιιααχχωω--
ρριισσµµόόςς))  σσκκοουυππιιδδιιώώνν..
Τα σκουπίδια πρέπει να συλλέγον-
ται και να φυλάσσονται στους κα-
τάλληλους κάδους, για την περι-
συλλογή τους από την υπηρεσία πα-
ραλαβής των λιµανιών. Και εδώ
υπάρχει µια δυσκολία. Πολλά λιµά-
νια δεν διαθέτουν ευκολίες παρα-
λαβής και σε αρκετά το κόστος πα-
ράδοσης είναι αρκετά υψηλό. Σε συ-
νεργασία όµως µε την εταιρεία το
πρόβληµα αυτό µπορεί να λυθεί. Τί-

ποτα δεν πρέπει να απορρίπτεται
στην θάλασσα, είτε εν πλω, είτε στο
λιµάνι που τυχόν βρίσκεται το κα-
ράβι. Οι κάδοι απορριµµάτων στο
πλοίο πρέπει να είναι χρωµατισµέ-
νοι και µαρκαρισµένοι, σύµφωνα µε
τους κανονισµούς και σύµφωνα µε
την πολιτική της Εταιρείας, η οποία
πρέπει να έχει διαθέσει στο πλοίο
φυλλάδιο µέσα στο οποίο θα ανα-
γράφεται λεπτοµερώς η διαχείριση
των σκουπιδιών το "Garbage ma-
nagement book". Μέσα σ 'αυτό το βι-
βλίο υπάρχει ειδική φόρµα στην
οποία ο εντεταλµένος αξιωµατικός
(συνήθως ο Υποπλοίαρχος) ανα-
γράφει καθηµερινά τις ποσότητες
απορριµµάτων που παραµένουν στο
πλοίο, χρησιµοποιώντας τους ανά-
λογους κωδικούς για το κάθε είδος
σκουπιδιών (Garbage Record Book).
Η ταξινόµηση και ο διαχωρισµός
των σκουπιδιών πρέπει απαραίτητα
να γίνεται. Αρκετά είδη από αυτά
µπορούν µε την ανακύκλωση να
προσφέρουν, αντί να επιφέρουν κακό.
Π.Χ. Χαρτί (θα αναφερθώ και ξεχω-
ριστά), γυάλινα σκεύη, αλουµινένια
κουτιά κ.α. που, όπως ανέφερα πιο
πάνω, πρέπει να απορρίπτονται στους
συγκεκριµένους, για αυτά, κάδους.
Θα περιοριστώ τώρα σε δύο είδη
απορριµµάτων. Στα αποφάγια και
στα πλαστικά. Τα αποφάγια µπορούν
να απορριφθούν στη θάλασσα, όχι
όµως στο λιµάνι κατά την παραµονή
του πλοίου εκεί. Μόνον στην ανοι-
κτή θάλασσα και πάντα σύµφωνα
µε τους διεθνείς κανονισµούς πού
διέπονται από την ΣΟΛΑΣ.

((σσυυννέέχχεειιαα  σσεελλ..  55))

ΕΥΧΕΣ
Από συναισθηµατική ανάγκη
που οι γιορτινές µέρες επιτεί-
νουν, εκφράζουµε/στέλνουµε
τις ευχές µας στους συναδέλ-
φους, στους φίλους, στους συ-
νέλληνες, σ’ όλο τον κόσµο. Ευ-
χές για υγεία, οικογενειακή και
ατοµική ευτυχία κι ό,τι ο καθέ-
νας ονειρεύεται.
Καλά ταξίδια και ήρεµες θά-
λασσες στους συναδέλφους που
ταξιδεύουν. Κι ευχαριστούµε
όσους συναδέλφους/φίλους µας
θυµούνται µε ευχετήριες κάρ-
τες, τηλεφωνήµατα, ή µε οποι-
ονδήποτε άλλο τρόπο.
Ίσως να ’ναι παράταιρο αυτή τη
στιγµή, σε πόσο καλύτερηκατά-
σταση θα βρισκόµασταν, από κάθε
άποψη, αν εκτός από συναίσθηµα
διαθέταµε/επιστρατεύαµε και
κρίση, µνήµη, αλληλεγγύη. 

Η «ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ»
«Να µη χαθεί η ναυτοσύνη των Ελ-
λήνων» είναι η µόνιµη επωδός στις
σχετικές παρεµβάσεις εκπροσώπων
του ελληνικού εφοπλισµού. «Ναυ-
τοσύνη» που οι ρίζες της βρίσκονται
χιλιετίες πίσω, στους µυθικούς χρό-
νους, στην Αργοναυτική εκστρατεία,
στον Μινωικό Πολιτισµό, στον Τρωικό
πόλεµο. Στην Ιωλκό, στη Φαιστό, στην
Πύλο. Η ναυτοσύνη των Ελλήνων
που διήρκεσε 30-35 αιώνες και που
αναπόφευκτα θα χαθεί στις µέρες
µας, όσο η τεχνολογία εισχωρεί παν-
τού, αντικαθιστά τα πάντα, χωρίς µέ-
τρο, ακόµη και τον ίδιο τον άνθρωπο.
Φυσικά τα µεγέθη της Εµπορικής
Ναυτιλίας θα συνεχίσουν να αυξά-
νονται, «ναυτικοί» θα υπάρχουν, ερ-
γάτες-ροµπότ όµως, µε απούσα τη
ναυτοσύνη, αυτή την ιδιότητα, τρόπο
σκέψης, φιλοσοφία, που υπήρχε ώς
τώρα  είτε εµπρός, είτε πίσω από τις
κουρτίνες.

ΤΤιι  εείίννααιι  όόµµωωςς  ηη  ««ννααυυττοοσσύύννηη»»;;  
11..  Είναι η ναυτική τέχνη, οι θεωρη-
τικές και πρακτικές τεχνικές γνώ-
σεις για το πλοίο, το µεταφερόµενο
φορτίο, το ταξίδι, η πείρα εν τέλει.
22..Είναι η ευστροφία, η ταχύτητα σκέ-
ψης-απόφασης για την άµεση αντι-
µετώπιση έκτακτων καταστάσεων.
33..  Είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών
όταν διαπιστωθεί ότι οι όποιοι «κα-
νονισµοί» εµποδίζουν την επίτευξη
του στόχου. «… then fuck the rules»
είχε πει ο Άγγλος ταξίαρχος της Αε-
ροπορίας στον «δικό» µας ναύαρχο
Αντώνη Αντωνιάδη.
44.. Η συντροφικότητα, το φιλότιµο, η
αυταπάρνηση.

((σσυυννέέχχεειιαα  σσεελλ..  22))
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Έπειτα από τρία χρόνια αναγκαστικού περιορισµού,  λόγω της
πανδηµίας, των όποιων κοινωνικών εκδηλώσεών µας, ο Σύλ-
λογός µας επαναδραστηριοποιείται σε αυτό τον τοµέα, ξεκινώντας
µε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας µας.
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα τελετών του πνευµατικού
κέντρου "Βεργωτή" στα Κουρκουµελάτα το Σάββατο 14 Ια-
νουαρίου 2023 και από ώρα 19:00 µε ελεύθερη είσοδο και µε
την απαραίτητη τήρηση των υγειονοµικών κανόνων που θα
ισχύουν.
Στην εκδήλωσή µας έχουν προσκληθεί και θα παραστούν οι
τοπικές αρχές, την πίτα θα ευλογήσει ο σεβασµιότατος Μη-
τροπολίτης κ.κ. ∆ηµήτριος.
Η εκδήλωση θα εµπλουτιστεί µε απόδοση τραγουδιών από τη
χορωδία Λειβαθούς,  υπό τον Μαέστρο Βασίλη Καλογηρά και
µε έκθεση ναυτικών βιβλίων.
Προσκαλούµε τα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου µας να
τιµήσουν την εκδήλωση του Συλλόγου µε την παρουσία τους,
θεωρούµε δε δεδοµένη την προσέλευση των συναδέλφων. Η
απουσία-αδιαφορία, που τελευταία έχει γίνει µόνιµη κατά-
σταση, είναι εναντίον µας -  η παρουσία µας όµως είναι όπλο
υπέρ µας.
Η εκδήλωση θα κλείσει µε γευστικό κέρασµα που είναι προ-
σφορά του Ιδρύµατος "Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή", των
"Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς" και του "Συνεταιρισµού Ροµπό-
λας Οµαλών".

ΤΤοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΝΝααυυττιικκώώνν  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς
""ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααββββααδδίίααςς""

ΝΑΥΤΙΚΟΙ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ
((ΤΤοουυ  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΝΝααυυττιικκώώνν  ««ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααββββααδδίίααςς»»  --  ΣΣππ..  ΤΤζζάάκκηη))  



Και εσείς, συµπατριώτες µου,
που βρίσκεστε στα Ξένα, 
δυο λόγια µεσ' αφ' την καρ-
διά ακούστε κι από µένα.
Αργοστολιώτες σκυθρωποί, 
Λειβαθινοί µοντέρνοι,
που ο καθένας από Σαςστα
ξένα παραδέρνει,

Εφοπλιστάδες ξακουστοί
δεινοί Καπιταναίοι
που στον αφρό της θάλασσας
γεράσατε από νέοι,

Γοργόνες Καπιτάνισσες
και λιροφορτωµένες
οπού κοιµάστε µοναχές
και παραπονεµένες,

Σπαρτινοί και Κοριανίτες
µ' έναν Πρόεδρο "στα δυο"
και µε Τάση Μπεκατώρο
που'ναι ζωντανό βιβλίο
πώχετε τους Ροσολύµους,
τους Πανάδες, τους Μπόνικους
και για τους αγρούς µπουρίκους,

Μα και σείς Κουρκουµελάδες 
µε τον Οίκον Βεργωτή,
και Ντοµατο-Σβορωνάδες
µε κοπέλλες για κουτί,

Μηνισιάνες που κοιτάτε
τα βαπόρια στον καθρέφτη
και όταν έλθη ο Καπιτάνιος
το λαχείο σ' όλες πέφτει

Καλλιγάδες, Μηνισιάνοι
Μα και Σείς Κεραµισιάνοι
µε µεγάλους ευεργέτας
τι η Μούσα µου να γράψη
για Βαλλιάνους µε τη λάµψη
πώχει γράψει ο Μολφέτας;

Σέσκλο-Σέλινα-Βλάχαδες
µε την Άγια σας Μαρίνα
και Μωρόπουλα-Λουρδάδες
που δεν ξέρετε την πείνα,
γιατί έχετε  στη µέση του χω-
ριού σας την πηγή
που σας δίνει το χρυσάφι
µέρα, νύχτα και αυγή

Μαζαρακάδες ξακουστοί
στην Αρχαιολογία,
πούχετε ∆άσκαλο δεινό
το Μέγα Καββαδία,
πώβγαλε παληοκανάτες
στο µικρό σας στο χωριό.
δεν ερχόταν ναύρη χίλιες
στο δικό µου µαγερειό;

∆ειληνάδες µε τη Λάµια
πανηγύρι το τρανό
πώτρωγα τον κάθε χρόνο
δέκα λίτρες χοιρινό,

που θυµάµαι κάποιο χρόνο
που αδιάστε τσι κουµπούρες
Τρέχαµε µεσ' στα χωράφια
δυο-τρεις ξενοι σαν τσι σβούρες

Φαρακλάδες που τους Άρτους
στέλνετε κι εδώ κι εκεί
για ευλάβεια στο Κόγκο
στο Σουδάν κι Αµερική

Φαρσινοί µε τα χταπόδια
τις ριχτιές και τσ' αχινούς
και µε Στόλο που τροµάζει
ο ανθρώπινος ο νους, ...

Κουρουκλάδες για πηγάδια
Και λιθιές Οτοριτέ
Που άλλους από σας, η Πλάση
δεν εγνώρισε ποτέ

Μεταξάδες µε το Μύλο
µε τα τόσα µυστικά...
τα παιχνίδια και τα γέλοια
και τ' αφράτα θηλυκά

Πυλαρινοί και Σαµικοί
σπουδαίοι χορευτάδες
και εσείς λεβέντες του βουνού
ζωναρο-Βαλσαµάδες

Θηνιάτες µε την τράπουλα
και το κρασσί το µαύρο
πού πάτε στην Αµερική
Κι έχετε µάτι λαύρο

Τυροκόµοι Πυργισιάνοι
Και έµποροι Λετισιάνοι
πώχετε φακές, κριθάρια,
που γεµίζετε τ' αµπάρια

Ξωµερίτες µε τους Μύλους
πού αλέθετε το στάρι
και έχετε µεταναστεύσει
και στο Μπρούκλιν αρεβαρει

Καστρινοί µε τα παπούτσια
και µε τις ρεµονταδούρες
που χορεύετε καντρίλιες
και χτυπάτε τις φιγούρες

Γλεντζέδες, Επιστήµονες
λοξο-Παλληκισιάνοι
και µπαστουνάδες-Ράλληδες
των Ινδιών Ρισσιάνοι

Τετραπέρατοι Κολόµποι
µε το πνεύµα και το µπρίο
που εσείς φιλοσοφείτε
τον ταλαίπωρό µας βίο

Τροµεροί Ανωησιάνοι
που πετάνε σαν αλάφια
κι εµετρούσετε τις κάλπες
κάπου-κάπου στα χωράφια

ξακουστοί Κατωησιάνοι
γι' αγγινάρες και Μοσχάτο
και πεπόνια σαν βαρέλια
Που πουλείτε στο Μαρκάτο

Σκοπευτες Καµηναράδες
στ' Αη Λια το πανηγύρι
και τον τυροπόλεµό σας
Στ' Αλωνάρη το λιοπύρι

Σ' όλους σας αγαπητοί µου
που χορτάσατε παρά
απευθύνοµαι δηµόσια
Μία γνώµη σοβαρά

Σε όποια Χώρα βρίσκεσθε
και όπου Αλλού κι αν πάτε
Τη µάνα την Κεφαλονιά ποτέ
µη λησµονάτε
και νάχετε σαν όνειρο, φτω-
χοί ή κι αν πλουτίσετε 
στην ένδοξη Πατρίδα µας
οπίσω να γυρίσετε
Σ' αυτά τα Άγια Χώµατα να
ξαναρθήτε πάλι
και να τα προσκυνήσετε, που
η Μούσα µου τα ψάλλει

Γονατιστοί τον Άγιο ελάτε 
να δοξάσετε 
να λησµονήστε βάσανα 
στα Ξένα που περάσατε
Και να βροντοφωνήσετε 
σε όλο το Ντουνιά
Χαίρε χρυσή πατρίδα, 
γλυκιά Κεφαλονιά

ΑΑννδδρρέέααςς  ΧΧρρ..  ΚΚααλλοογγηηρράάςς
θύµα της Μαύρης αγοράς
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II n’y a que la beaute; et elle n’a qu’une ex-
pression parfaite - la Poesie. (∆εν υπάρχει άλλο
από την οµορφιά- και αυτή δεν έχει παρά µόνο
µία τέλεια έκφραση: την Ποίηση).

SSTTEEPPHHAANNEE  MMAALLLLAARRMMEE
Η ακτινοβολία του Στέφανου Μαλλαρµέ άρχισε
να διαδίδεται µετά το θάνατό του, αποκτώντας
δύναµη µέσα στο χρόνο έως ότου η προσωπι-
κότητά του έφτασε να αποτελέσει µια κλασική φυ-
σιογνωµία της σύγχρονης ποίησης, χάρη στην
υποδειγµατική του δηµιουργία. Οι κριτικοί της
λογοτεχνίας αναφέρονται και επαναλαµβάνουν
κοινότυπα περίπου είκοσι αιτιάσεις γύρω από
το έργο του. Αυτό µας οδηγεί να παρατηρήσουµε
την διορατικότητα και την προδροµική του δη-
µιουργία εκείνη την εποχή που ο ίδιος θεω-
ρούσε την ποίηση αιτία ύπαρξης ή θανάτου. Η ποί-
ησή του κατακτούσε έδαφος αργά και σταθερά,
οι δε σχολιαστές του πολλαπλασιάζονταν συνε-
χώς µε εκπληκτικό τρόπο.
Τα αποσπασµατικά έργα του που επέζησαν, ζή-
τησε να καούν πριν πεθάνει, αλλά αντίθετα από
την επιθυµία του αυτά, µαζί µε την αλληλογρα-
φία του, ανώνυµες αναφορές, τετράδια σηµει-
ώσεών και οποιοδήποτε πρόχειρο γραφτό του δη-
µοσιεύτηκαν µε µια εκπληκτική αφοσίωση που
αποδίδεται µόνο σε πολύ διάσηµες φυσιογνω-
µίες, ακόµα και όταν τα αντικείµενα αυτών των
αποσπασµάτων φανέρωναν καθαρά το ανάξιο
ή µη ενδιαφέρον του περιεχοµένου τους.

Τα έργα του Μαλλαρµέ αποτελούν το αποσπα-
σµατικό άνοιγµα στην γραφή, αλλά η αποσπα-
σµατικότητά τους δεν τα κάνει λιγότερο ενδια-
φέροντα ή να τους λείπει πληρότητα µπροστά
στα σηµαντικότερα σχέδια γραφής της εποχής
µας, στα οποία το έργο του, ως προποµπός της
σύγχρονης ποίησης, είναι στενά δεµένο µαζί
της.

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗ
Το κείµενο του Ricardo Silva-Santisteban που συ-
νοδεύει τα τέσσερα ποιήµατα του Στέφανου Μαλ-
λαρµέ, είναι µόνο µέρος του ενός από τους δύο
προλόγους που απαρτίζουν το βιβλίο ποιηµά-
των του Γάλλου ποιητή, το οποίο είναι έτοιµο να
κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ, σε µε-
τάφραση δική µου. Ο Ρικάρδο Σίλβα-Σαντι-
στέµπαν ήταν, ίσαµε πρόσφατα, καθηγητής της
Λατινοαµερικανικής Λογοτεχνίας για περισσό-
τερα από σαράντα πέντε χρόνια στο Καθολικό
Ποντιφικό Πανεπιστήµιο της Λίµα, Περού, όπου
δίδαξε και γαλλική ποίηση, της οποίας έχει µε-
ταφράσει πολλούς από τους παλαιούς και νεό-
τερους ποιητές της. Ο δεύτερος προλογίζων εί-
ναι ο ίδιος ο Στέφανος Μαλλαρµέ µε ένα από τα
πεζά του ποιήµατα (το πρώτο) στο οποίο, όπως
πάντα, σε όλη την ζωή του πραγµατεύεται, µε
έναν αριστουργηµατικό τρόπο, το µέλλον και την
αξία της ποίησης και τον κατοικούντων τον πλα-
νήτη Γη σε σχέση µε αυτή.

ΡΡήήγγααςς  ΚΚααππππάάττοοςς

ΣΟΝΕΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σήµερα κλείνουµε εδώ σαράντα πέντε
ηµέρες, µε τον Μπαγιού, στο διαµέρι-
σµά µας µε τον κήπο, στην Αθήνα κι η ει-
κόνα σου είναι παντού στους τοίχους,
Γκλόρια, συντρόφισσά µου για σαράντα
τρία χρόνια. Έπλυνα τα χαλιά κι ευθέτησα
άλλα πράγµατα, σαν για να σε δεχτούνε,
τρυφερή, ακριβή συµβία. Ο Οκτώβρης εί-
ναι ακόµα εδώ και ο ήλιος καίει και λάµ-
πει, και πάντα ακούονται τα πουλιά να
τραγουδάν στα δέντρα, µόλις γλυκοχα-
ράξει η αυγή από τον Υµηττό της.
Όλα είναι όπως τ’ άφησες και µόνο εσύ
µας λείπεις, στο σπίτι που σε αγάπησε και
σε γνωρίζουν όλα, µαζί τους και σε απο-
ζητά µουγγό, κλειστό το πιάνο.
Κι ενώ όλα θλίβονται για σε και σε όλα
λείπεις τόσο, ω!, τι δεν θα έδινα κι εδώ
να ήσουν µαζί µας τώρα.
ΣΣ..ΣΣ..  Μαλλαρµέ Στεφάν (1842-1898). Ο θά-
νατος της µητέρας του (1847), της αδελφής
του (1857), του πατέςρα του (1863) αλλά και
του γιου του (1879), θεωρείται πως συνετέ-
λεσαν αποφασιστικά να αφοσιωθεί στον
κόσµο της ποίησης, «φεύγοντας» από τον
κόσµο της σκληρής πραγµατικότητας. Μαζί
µε τον Πωλ Βερλαίν θεωρείται πως ήταν οι
ηγέτες των «συµβολιστών» στην ποίηση.

ΡΡήήγγααςς  ΚΚααππππάάττοοςς

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ
Αν υποτεθεί ότι διερωτήθηκε ποτέ κάποιος
µη ναυτικός πώς είναι η ζωή στα ποντοπόρα
καράβια, ίσως θα απορούσε πώς «την βγά-
ζουν» χωρίς γιατρό αυτοί οι άνθρωποι. Για-
τροί όµως υπήρχαν, µε στοιχειώδεις έστω
γνώσεις, οι ίδιοι οι ναυτικοί, ο καπετάνιος, ο
υποπλοίαρχος, οι Αξιωµατικοί Γέφυρας δη-
λαδή. Γι’ αυτό κι όταν πέσει στην αντίληψή
µας κάποια σχετική είδηση, ιδίως κάπως αξιο-
περίεργη, αισθανόµαστε την ανάγκη να την
σχολιάσουµε. Και τέτοια είδηση, εν προκειµένω,
είναι ότι ο FDA των ΗΠΑ (Οργανισµός Τροφί-
µων και Φαρµάκων) ενέκρινε τη θεραπεία
Rebyoto για την πρόληψη της επανεµφάνι-
σης της λοίµωξης clostridium difficile, η οποία
εµφανίζεται στο παχύ έντερο του ανθρώπου
έπειτα από χρήση αντιβιοτικών που ως γνω-
στόν καταστρέφουν την χλωρίδα του εντέρου.
Η έρευνα για την δηµιουργία του φαρµάκου,

το οποίο περιέχει βακτήρια από τα έντερα
υγιών ατόµων, κράτησε 10 χρόνια και συµµε-
τείχαν σ’ αυτή 1.000 άτοµα-εθελοντές.
Αυτή η λοίµωξη προκαλείται από δύο τοξί-
νες, την Α και τη Β και προκαλεί πυρετό, κράµ-
πες και διάρροιες και σε ακραίες περιπτώ-
σεις µπορεί να προκαλέσει ακόµη και θάνατο.
Γι’ αυτό και οι γιατροί συστήνουν κατανάλωση
γιαουρτιού για την προστασία της χλωρίδας
των εντέρων, όταν χορηγούν αντιβιοτικά χά-
πια. Από αυτό το φάρµακο, µια δόση των 150
ml είναι αρκετή. Πώς θα αποκτηθούν όµως
τα βακτήρια από τα έντερα υγιών ατόµων για
την παρασκευή του φαρµάκου; Μα µε τον φυ-
σιολογικό τρόπο, από τα ανθρώπινα περιττώ-
µατα που υγιείς άνθρωποι τα «δωρίζουν»
(όπως διαβάσαµε στο διαδίκτυο, σίγουρα για
να µηννοµίσει κανείς πως τα «πωλούν»).
Τέλος, το φάρµακο χορηγείται από τον πρω-
κτό, απ’ το στόµα µάλλον κανείς δεν θα δεχόταν
να το πάρει. 

Η σάτιρα στην Κεφαλονιά
3ο µέρος (τελευταίο)

RRIICCAARRDDOO  SSIILLVVAA--SSAANNTTIISSTTEEBBAANN
Ο ΜΑΛΛΑΡΜΕ KAI Η ΠΟΙΗΣΗ TOY ΑΠΟΛΥΤΟΥ

((σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  σσεελλ..  11))
55.. Είναι ο κώδικας ηθικής, η συµπεριφορά κατά
τις έκτακτες περιστάσεις, ναυάγιο, διάσωση ναυα-
γών, εγκατάλειψη πλοίου.
66..  Είναι η αυτοθυσία και το δόσιµο κάθε ικµάδας
δύναµης του σώµατος και του µυαλού
για την επίλυση των προβληµάτων (ζη-
µιών, ελλείψεων), για να φέρει το κα-
ράβι εις πέρας και µε ασφάλεια το ταξίδι
του.
77..  Είναι αυτή η περίεργη αγάπη των ναυ-
τικών να θεωρούν το καράβι δικό τους,
σπίτι τους. Αγάπη που ούτε ο ιδιοκτήτης
τους δεν την νιώθει σε τέτοια ένταση.  
8. Είναι ακόµη και η παραβίαση κάποιων
κανόνων δεοντολογίας ή ηθικής για να κερδίσει
το καράβι περισσότερα. Πείρα και γνώσεις χρει-
άζονται και γι’ αυτό.
Σε µια προσπάθεια να συντελέσουµε κι εµείς στο

να µείνει ζωντανή αυτή η «ναυτοσύνη», να δια-
τηρηθεί κατά το δυνατόν στη µνήµη των µετά από
µας ταξιδευτών, ανασύραµε από την ύλη των έως
τώρα 123 φύλλων της «ΘΑΛΑΣΣΑΣ» όσα δηµο-
σιεύµατα εµπεριέχουν «ναυτοσύνη» µε σκοπό

να συµπεριληφθούν στο σχετικό µε το
θέµα βιβλίο που ο σύλλογός µας σκο-
πεύει να εκδώσει. Καλούµε δε όσους
συναδέλφους επιθυµούν να µας στεί-
λουν δικές τους σχετικές εµπειρίες, οι
οποίες θα συµπεριληφθούν σ’ αυτό το
βιβλίο.
Φυσικά η ναυτοσύνη δεν είναι αποκλει-
στικό προνόµιο των Ελλήνων. Και σε άλ-
λους λαούς, αρχαίους και νέους, εµφα-

νίστηκε αυτή η ιδιότητα. Η ελληνική ιδιαιτερό-
τητα έγκειται στην διάρκειά της, 30-35 αιώνες.
Πουθενά αλλού δεν έχει τόση διάρκεια, ούτε ήταν
τόσο πλήρης.

ΟΠΤΑΣΙΑ
Η Σελήνη πονούσε λυπηµένη. Σεραφείµ
που δακρύζουν ονειρεύονταν, µε το τόξο στο
χέρι, στην ησυχία των λουλουδιών.
Που εξατµίζονταν κι έριχναν ετοιµοθάνα-
τες βιόλες Λευκά αναφιλητά που γλι-
στρούσαν πάνω στα γαλάζια µπουµπού-
κια. -Ήταν η ευλογηµένη µέρα του πρώτου
φιλιού σου.
Αλλά το µαρτύριο στο ονειροπόληµα που
µε πλήγωνε Χαιρόταν να µεθάει σοφά στο
θλιµµένο άρωµά τους. Που χωρίς να µε-
τανιώνει και χωρίς να εγκαταλείπει Την
εσοδεία ενός Ονείρου στην καρδιά που το
θέρισε. Πλανήθηκα λοιπόν µε το µάτι στραµ-
µένο στο παλιό οδόστρωµα Όταν εσύ µε τον
ήλιο στα µαλλιά εµφανίστηκες Γελώντας
µέσα στο δρόµο και µέσα στο γέρµα του
ήλιου Και νόµισα πως είδα τη νεράιδα µε
το καπέλο να λάµπει, Που παλιά στα όνειρά
µου χαϊδεµένου παιδιού δεν είχε φανεί,
Περνούσε αφήνοντας από τα µισόκλειστα
χέρια της Να χιονίζουν λευκές αρωµατι-
σµένες ανθοδέσµες από άστρα.
Το παραπανω ποίηµα και η εισαγωγή απο-
τελούν προ-παρουσίαση στο ποιητικό πε-
ριοδικό ΡΟΕΤΙΧ. Είναι από την συλλογή
ποιηµάτων του Στέφανου Μαλλαρµέ, που
επέλεξε και µετάφρασε από τα Γαλλικά ο
Ρήγας Καππάτος. Το άλλο ποίηµα, αφιε-
ρωµένο στη µνήµη της συζύγου του, το
έγραψε πρόσφατα, ύστερα από την παλι-
νόστησή του στην πατρίδα.

Αδραγαθήµατα του Κόµητος της Φιλοθέης (ν. 4337/2016)
ΣΣυυννάάδδεελλφφοοιι  κκααλληηµµέέρραα  σσααςς,,
Ονοµάζοµαι Αγγελάτος Νικόλαος εί-
µαι συντ/χος καπετάνιος και µέλος
του ∆.Σ της ΠΕΣΠΕΝ.
ΧΩΡΙΣ καµµία ιδεολογική διάκριση, επί
πλέον των κατά καιρούς σχολίων µου
στο περιοδικό της Ενώσεως µε δική
µου πρωτοβουλία και ΑΤΟΜΙΚΗ ευ-
θύνη έχω απευθυνθεί σε διάφορους
κρατικούς φορείς πρωτίστως στο ΝΑΤ
αλλά και δηµοσιολόγους δηµοσίου
βήµατος στην προσπάθεια µου να
προβάλλω τα Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ προβλήµατα
που απασχολούν τον προκλητικά αδι-
κηµένο ναυτικό.
Περιττό να πώ ότι τις περισσότερες
φορές δεν ευτύχησα να πάρω απάν-
τηση και σε κάποιες λίγες προκάλεσα
«εντεροκολίτιδα» γιατί έγραψα πι-
κρές αλήθειες.
Αυτό βεβαίως δεν µε αποθαρρύνει
να συνεχίζω να «ενοχλώ». Επειδή
εκτιµώ ότι ο χρόνος µέχρι τις εκλο-
γές είναι εξαιρετικά κρίσιµος για κυ-
βερνητικές αποφάσεις έκρινα σκό-
πιµο να σας κοινοποιήσω το τελευταίο
µήνυµα που έστειλα στον καθηγητή

κ. Μητρόπουλο (χωρίς καµµία επι-
βάρυνση) σχετικά µε το κεφαλαιώδες
θέµα των ηλικιακών ορίων ΠΛΗΡΟΥΣ
σύνταξης ΠΡΙΝ την 13-5-2016 ΧΩΡΙΣ
καµµία πρόνοια µεταβατικότητος την
υπαγωγή τους µε τον ισοπεδωτικό ν.
4387/2016 στους πίνακες αναπλήρω-
σης ΧΕΡΣΑΙΩΝ επαγγελµάτων εξο-
µοιώνοντας τον ασφαλιστέο χρόνο του
ναυτικού µε εκείνον του συµπαθέστα-
του θυρωρού πολυκατοικίας µε απο-
τέλεσµα τα χαµηλά ποσοστά αναπλή-
ρωσης των ποντοπόρων κάτω των 30
ετών (οι ακτοπλόοι εξαιρούνται λόγω της
ολοχρονικής ναυτολόγησης υπερβαί-
νουν το κοµβικό όριο της 35ετίας σε
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ χρόνο) και την καθιέ-
ρωση της «γάγγραινας» που ευήχως
ονοµάσθηκε «προσωπική διαφορά»

Συναδελφικά 
ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΑΑγγγγεελλάάττοοςς  

σσυυννττ//χχοοςς  ΝΝΑΑΤΤ..

Κύριε καθηγητά καληµέρα σας,
Παρακολούθησα την σηµερινή εκ-
ποµπή του «φίλου µου» κ. Αυτιά και
άκουσα µς προσοχή τις εύστοχες επι-

σηµάνσεις σας.
Παρατήρησα ότι σήµερα ήτανε ανε-
κτικός και απέφυγε το τέχνασµα της
έντεχνης διακοπής µε την γνωστή
φράση «ελάτε-ελάτε τώρα».
Εξυπακούεται ότι διάβασα την ανά-
λυση της κόρης σας στή ιστοσελίδα της
ΕΝΥΠΕΚΚ η οποία είναι πολύ κατα-
τοπιστική σχετικά µε ην αύξηση της
εθνικής σύνταξης .
Χάρηκα όταν στην αναφορά των αυ-
ξήσεων ΝΑΤ αναφερθήκατε στην ανα-
τροπή που επέφερε ο νόµος του κό-
µητος Φιλοθέης στα ηλιακά όρια θε-
µελίωσης ΠΛΗΡΟΥΣ σύνταξης των
παλαιών συνταξιούχων ΝΑΤ πριν την
αποφράδα 13-5-2016.
Εάν οι παλαιοί όταν υπέβαλαν την αί-
τηση συνταξιοδότησης σύµφωνα µε
την τότε ισχύουσα νοµοθεσία είχαν
επαφή µε ιερατείο και χρησµωδούς
θα είχε προνοηθεί το ανόµηµα του κό-
µητος Φιλοθέης να καθαιρέσει τον δή-
µαρχο σε θέση «κλητήρα» εργαζόµε-
νοι και πέραν του νοµίµου ορίου θε-
µελίωσης ΠΛΗΡΟΥΣ σύνταξης (20ετής
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ υπηρεσία πλοίου) ΠΑΡΑ

την βιολογική αδυναµία του οργανι-
σµού να αντεπεξέλθει στα επίπονα και
επικίνδυνα καθήκοντα ορισµένων ει-
δικοτήτων του πλοίου.

ΕΕυυχχααρριισσττώώ  κκααιι  ππάάλλιι  
γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  

κκααιι  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  ννααυυττιικκώώνν..
ΕΕυυσσεεββάάσσττωωςς  ΚΚααππεεττάάννιιοοςς

ΣΣ..ΣΣ..  Ευχαρίστως δηµοσιεύουµε τα
παραπάνω που ο συνάδελφος (και
λόγω επωνύµου συµπατριώτης) κα-
πετάν Νικόλας µας έστειλε σηµει-
ώνοντας πως συµφωνούµε απόλυτα
µε τους χαρακτηρισµούς του.
Επισηµαίνουµε/συµπληρώνουµε.
Σίγουρα ο χρόνος έως τις εκλογές
είναι κρίσιµος για τις κυβερνητικές
αποφάσεις. Θα µπορούσε ίσως να
αποδειχτεί θετικό στοιχείο για εµάς αν
συνειδητοποιούσαµε ότι οι ποντο-
πλόοι ναυτικοί  για τα µεν πολιτικά
κόµµατα δεν υπάρχουµε η δε εικόνα
που έχει η κοινωνία για εµάς είναι
εντελώς στρεβλή. Κι αντιδρούσαµε
µε τη συπείρωσή µας και την επεί-
δειξή της, µακριά από πολιτικές ταυ-
τότητες. 



ΤΤοουυ  ΤΤηηλλέέµµααχχοουυ  ΜΜααρράάττοουυ  33  ΜΜααΐΐοουυ  22002200
Προ ηµερών αναγνώστης εξέφρασε την απο-
ρία πως και δεν έχω ασχοληθεί µε το ζήτηµα των
απαλλοτριώσεων. Πράγµατι έχει δίκιο διότι δεν
είχα αντιληφθεί ότι ήτανε µεταξύ των αρµοδιο-
τήτων µου, και ζητώ συγγνώµην. Εξ άλλου είναι
θέµα κάπως ενοχλητικό και επώδυνο. Η τελευ-
ταία απαλλοτρίωσις που γνωρίζω ήταν το τε-
τράγωνο απέναντι εις το θέατρο «Περοκέ» το
οποίο ανήκε εις τον αδελφό του πατέρα µου,
Αντώνη Μαράτο.
Αφήνοντας, προς στιγµήν, τα προσωπικά, εφ
όσον µου εδόθη η ευκαιρία, θα ήθελα να εκ-
φράσω ορισµένες απόψεις περί του Ελληνικού
Κράτους. Το παρόν κράτος δηµιουργήθηκε µετά
την επανάσταση του '21 µε τις καλλίτερες προ-
θέσεις και τα ευγενέστερα οράµατα. Όχι πάντοτε
ταυτόσηµα. ∆ιαδοχικά Συντάγµατα περιέγρα-
φαν τα δικαιώµατα των πολιτών εκτός από ένα.
Της ιδιοκτησίας.
Η επιµονή του Γερµανού µυλωνά να µην που-
λήσει το σπίτι του στον Κάιζερ αναφέρεται ως χα-
ριτωµένο ανέκδοτο -εξωγήινο πάντως όσο µας
αφορά. Επί σαράντα χρόνια προσπαθώ να πλη-
ροφορήσω -όσους µε διαβάζουν- για την µνη-
µειώδη συµφωνία του 1215. την Magna Carta, που
καθιέρωσε το δόγµα του Res Nullius. δηλαδή των
«πραγµάτων» (εκτάσεων, ακινήτων κ.ά.) που δεν
ανήκουν σε κανένα, άρα ούτε στον Βασιλέα -
που ακόµη προσωποποιεί, εκεί, το Κράτος. Ακα-
τανόητο παρ ηµίν όπου η σκέψις π.χ. ότι οι δη-
µόσιοι δρόµοι δεν ανήκουν στην Αστυνοµία,
τους ∆ήµους, ή σε οιονδήποτε είναι ακατανόητη.
Στην δική µας περίπτωση µάλιστα η Magna Carta
έχει αντιστραφεί! Αντί να ανήκουν όλα στον Βα-
σιλέα εδώ δεν τους ανήκει τίποτε, ούτε τα κτή-
µατα που αγόρασαν µε δικά τους χρήµατα. Αυτά
ανήκουν στον «Ελληνικό Λαό». Υπάρχει και άλλη
έκφρασις αυτού του δόγµατος. Λέγεται «πλιά-
τσικο» και εφαρµόζεται µε θρησκευτική συνέ-
πεια όταν ο ιδιοκτήτης απουσιάζει. (Πολλοί έχουν
προσωπική πείρα). Μάλιστα η κλοπή και κατα-
πάτησις ξένης περιουσίας έχει και νοµική θε-
σµική κάλυψη : λέγεται «χρησικτησία».
Υπάρχει και µία ενδιαφέρουσα περίπτωση απαλ-
λοτριώσεως που έχει κάποιο ενδιαφέρον ιστο-
ρικό. Το 1857 οι µουσικόφιλοι κεφαλλήνες σκέ-
φθηκαν την ανέγερση ενός θεάτρου Όπερας.
Μέχρι τότε είχαν γίνει παραστάσεις όπως π.χ. στο
αρχοντικό της οικογένειας Σολωµού, του κε-
φαληνιακού κλάδου της ευγενούς οικογένειας.
Έτσι «την Τρίτη µετά µεσηµβρίαν» της 24ης Απρι-
λίου του 1857 συγκεντρώθηκαν εις τον Συµβο-
λαιογράφον (πιθανώς ένας) Αργοστολιού, σχε-
δόν όλοι οι επιφανείς κάτοικοι- (έχω αντίγραφο
του πρακτικού) και απεφάσισαν την ανέγερση του
θεάτρου «Ο Κέφαλος» διά συνεισφοράς. Ο κα-
τάλογος των παρευρεθέντων µοιάζει µε ένα
πραγµατικό Libro d' Oro της εποχής - όπου ανα-
φέρονται και οι τίτλοι. Πρώτος «ο Κύριος εκλαµ-
πρότατος Κόµης ∆ηµήτριος Καρούσος πτ Νι-
κολάου» και ακολουθούν 64 από τους πιο προ-
βεβληµένους -χωρίς όµως πάντοτε να αναγρά-

φονται οι τίτλοι που ωστόσο υπήρχαν.
Απεφασίσθη η παραχώρησις θεωρείων, αριθ-
µηµένων και συγκεκριµένων έναντι εφ' άπαξ
ποσού και µηνιαίας εισφοράς -µέχρις αποπε-
ρατώσεως. Τα θεωρεία ήταν ιδιοκτησίας των οι-
κογενειών και είχαν το δικαίωµα της διακο-
σµήσεώς τους και την φιλοξενία φίλων κατά τις
παραστάσεις. (Θυµάµαι πάντοτε το κλειδί θεω-
ρείου σε ένα καρφί δίπλα στην πόρτα).Μεταξύ
των δικαιούχων δύο θεωρείων (1 και 19) ήταν η
προ-προ Νόννα µου η οποία, µόνη, υπέγραψε
το πρακτικό Ιταλικά, διότι δεν µιλούσε ελληνικά.
«Elena Domeneghini vedova Cazzaiti» (ο συµ-
βολαιογράφος γράφει το Cazzaitti µε δύο :tt)TT:H
Έλενα αλλού υπέγραφε το Ellena µε δύο LL.
Στο επισκεπτήριό της γράφει Lady Elena Do-
meneghini, e figlia. To «Lady» διότι o

σύζυγός της Τζώρτζης Κατσαΐτης ήταν Ιππότης
του τάγµατος Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, που
είχαν ιδρύσει οι Άγγλοι για τα Επτάνησα.
Τέλος την 12η Μαΐου 1938 αποφασίζεται η αναγ-
καστική απαλλοτρίωσις του «χειµερινού θεά-
τρου Αργοστολιού «Ο Κέφαλος». Ορίζεται επι-
τροπή η οποία συντάσσει πρακτικό (έχω αντί-
γραφο) όπου αφού αρχίζει µε την δήλωση ότι το
θέατρο «εξ ολοκλήρου και µε όλων των εξαρ-
τηµάτων του» ανήκει εις 64 συνιδιοκτήτας. Εν συ-
νεχεία γίνεται λεπτοµερής αποτίµησις και ορι-
σµός της αποζηµιώσεως εκάστου, αναλόγως
των θεωρείων που του ανήκαν. 
Ο Γεώργιος (Τζώρτζης) Κατσαΐτης Μαράτος,
Νόννος µου, εισπράττει «έξι χιλιάδες πεντή-
κοντα δραχµές».
ΥΥ..ΓΓ..  ΝΝόόννννοοςς//ΝΝόόνννναα  ==  ΠΠααπππποούύςς//  ΓΓιιααγγιιάά
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ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ KAI CASUS BELLI
Τα καθηµερινά δελτία ειδήσεων, ιδίως τα τη-
λεοπτικά, που, εκτός από την ακοή, ερεθίζουν
και την όραση, µου δίνουνε σήµερα την αφορµή
να θεµατοποιήσω την συνεργασία µου στην
Εφηµερίδα µας µε το περιεχόµενό τους.
Συγκεκριµένα, θ' αναφερθώ δηµόσια από το
βήµα που ευγενώς µου παραχωρεί η «ΘΑ-
ΛΑΣΣΑ», στα καµώµατα του γείτονα «συµµά-
χου µας», που µε τις ασταµάτητες «εθνικές του
εξάρσεις», δοκιµάζει τα ευπαθή όρια της ψυ-
χραιµίας και υποµονής µε τα οποία εµείς, ως
θιγόµενη χώρα, τον αντιµετωπίζουµε.
Θεωρώ ότι αυτού του είδους η ψύχραιµη και
υποµονετική αντιµετώπιση, βασισµένη στην
κοινή λογική και στα διεθνώς ισχύοντα, που
δεν κουράζονται οι ασκούντες την εξωτερική
µας πολιτική να του τρίβουν στη µούρη, είναι
η, προς το παρόν, µόνη ενδεδειγµένη. φοβάµαι
όµως, όπως όλοι οι συνέλληνες, πως βαδί-
ζουµε σε τεντωµένο σχοινί.
Φτάσαµε ήδη στην ευθεία αµφισβήτηση της
κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου µας από
τον µεγαλόστοµο ανατολίτη.
Προσωπικά, λόγω σπουδών και πολύχρονης
επαγγελµατικής θητείας σε καίριες θέσεις ευ-
θύνης της τέως Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (τώρα έγινε ΑΠΑ, Αρχή Πολιτικής Αερο-
πορίας), έχω σφαιρική γνώση των «διαφορών»
που η Τουρκία ισχυρίζεται πως υπάρχουν µε-
ταξύ µας και επειδή πιστεύω ότι ο πολύς κό-
σµος, αρκούµενος σε ότι εκπέµπεται-δηµοσι-
εύεται από τα Μ.Μ.Ε., έχει ατελή ιδέα και γνώση,
ισοδυναµούσα µε πλήρη σχεδόν άγνοια του
θέµατος, κρίνω σκόπιµο να καταγράψω τα ακό-
λουθα: Οι γείτονες έχουν εφεύρει την γνωστή
θεωρία των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο και
πάνε να την επιβάλλουν στην πράξη (περίπτωση
Ιµίων).
Κατά την θεωρία αυτή, δεν ανήκουν στη Χώρα
µας τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά που δεν ανα-
φέρονται ονοµαστικά στις ισχύουσες σήµερα
συνθήκες που έχουν υπογράφει στο παρελ-
θόν.
Ας δούµε νηφάλια τί λέει εν προκειµένω η συγ-
κεκριµένη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του
έτους 1923: Βάσει αυτής, περιήλθε στην Ελ-
λάδα η κυριαρχία όλων των νησιών του Αγαίου,
πλήν των ∆ωδεκανήσων που δόθηκαν στην
Ιταλία και των νήσων Ίµβρος, Τένεδος και Λα-
γούσες που πήρε η Τουρκία. Όσα νησιά βρί-
σκονται σε απόσταση µικρότερη των τριών µι-
λιών από την ακτή της Μικρας Ασίας, παρε-
µειναν επίσης στους Τούρκους.
Τέλος η Τουρκία, βάσει της συνθήκης αυτής, πα-
ραιτήθηκε από κάθε τίτλο και από κάθε δι-
καίωµα πάνω σε όλα ανεξαιρέτως τα Ελληνικά
νησιά.
Προσοχή όµως! Το έτος 1932 υπέγραψε µε την
Ιταλία συµφωνία για τον καθορισµό των θα-
λασσίων συνόρων µεταξύ ∆ωδεκανήσου και
Τουρκικών ακτών. Αυτή η συµφωνία ίσταται
όρθια (ισχύει) µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε τα διε-
θνώς ισχύοντα «περί διαδοχής κρατών». Έχει
δε ιδιαίτερο ενδιαφέρν για εµάς, γιατί αναφέ-
ρεται ειδικά στα Ίµια, ως ανήκοντα στην Ιτα-
λία. ∆εδοµένου εποµένως ότι τα ∆ωδεκάνησα
περιήλθαν στη Χώρα µας, βάσει της Συνθήκης
των Παρισίων του 1947, είναι προφανές ότι ανή-
κουν στην Ελλάδα!!
Αυτά, ο ανατολίτης γείτονας κάνει πως δεν τα
βλέπει και µε το «έτσι θέλω» απαιτεί να γίνε-
ται το δικό του. Και όχι µόνο αυτό, αλλά όντας,
όπως εξήγησα, µε την πλάτη στον τοίχο, επι-
καλείται το εις βάρος του "status quo" των Ιµίων,
για να στηρίξει την θεωρία του περί «γκρίζων
ζωνών»....
Έχει όµως και άλλη όψη η ζαβολιά: Η οριοθέ-
τηση της υφαλοκρηπίδας που ξεκίνησε σαν
επακόλουθο της εκ των πραγµάτων «αδυνα-
µίας» µας να ασκήσουµε το δικαίωµά µας έκτα-
σης των 12 µιλιών των χωρικών µας υδάτων, τα
οποία έχουµε περιορίσει στα 6, πράγµα το οποίο
στην ΥΠΑ µας κρατούσε σε συνεχή εγρήγορση,
γνωστού όντος ότι η έκταση των χωρικών υδά-
των και του εθνικού εναέριου χώρου πρέπει
να συµπίπτουν. Έτσι, τα προβλήµατα άσκησης
ελέγχου του εναέριου χώρου µας (ειδικά τα
απτόµενα µε την έρευνα- διάσωση), ήταν και εξα-
κολουθούν να είναι σοβαρά και δισεπιλυτα,
αφού η άλλη πλευρά µας απειλεί ευθέως µε "ca-
sus belli" (αιτία πολέµου), αν σταµατήσουµε ν'
απεµπολούµε το δικαίωµά µας της επέκτασης
στα 12 µιλιά, όπως ρητά προβλέπει το δίκαιο
της Θάλασσας. Και όχι µόνον αυτό, αλλά αξιώ-
νει να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά µας που
βρίσκονται απέναντι από τις πανέτοιµες για πό-
λεµο στρατιές του.
Και γαβγίζει καθηµερινά στα κανάλια, και συ-
νεχίζει τις προκλητικές παραβάσεις του εναέ-
ριου χώρου µας.
Κι εµείς όλοι αναρωτιόµαστε: Μέχρι πότε η πο-
λιτική των ίσων αποστάσεων που εφαρµόζεται
από τα µεγάλα αφεντικά, θα τον συγκρατεί από
το να αρκείται µόνο στο γάβγισµα;

ΜΜάάκκηηςς  ΤΤρρααυυλλόόςς  
Επιτ. ∆/ντής τ. ΥΠΑ Πτυχ. Πολιτικών 

Επιστηµών και∆ηµ. ∆ιοίκησης

Σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας, ο
γραµµατέας του συλλόγου (και φίλος) Σπύρος
Τζάκης δηµοσίευσε ένα κατατοπιστικότατο άρ-
θρο για τα ταπεινά (και σχεδόν εξαφανισµένα,
όπως σηµειώνει και ο ίδιος) αγγούρια της θά-
λασσας. Όσο διάβαζα το άρθρο, αναρωτιόµουν
αν θα έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιο µο-
ναδικό είδος κεφαλονίτικου αγγουριού (της θά-
λασσας, όχι του άλλου!). ∆εν µου πήγαινε δη-
λαδή να πιστέψω ότι µόνο τα κοινά, συνηθι-
σµένα και γνωστά ολοθούρια των άλλων τό-
πων κυκλοφορούν στα κεφαλονίτικα νερά (της
θάλασσας, όχι τα άλλα!).
Έπιασα την κουβέντα µε φίλο µου (Κεφαλονίτη
φυσικά), έµπειρο δύτη και δεινό ψαροτουφεκά,
παθιασµένο µε τη θάλασσα, ρωτώντας τον αν στις
βόλτες του έχει δει ολοθούρια και αν συµφω-
νεί ότι τείνουν να εξαφανιστούν. ∆ιστακτικά
στην αρχή, µου απαντούσε αόριστα και µε µι-
σόλογα, ναι κάτι έχω δει, µπα δεν πιστεύω πως
θα εξαφανιστούν, και στο τέλος µου είπε: "Θα
σου δείξω ένα βίντεο, αλλά δεν θα κάνεις κου-
βέντα πουθενά!". ∆εν απάντησα, γιατί το ένστι-
κτο της στιγµής µε «ενηµέρωσε» ότι µάλλον
δεν θα µπορούσα να κρατήσω τέτοια υπόσχεση!
Μου διηγήθηκε παράλληλα ότι σε µια εξόρ-
µησή του κάπου στη νότια Κεφαλονιά (µε βιν-
τεοκάµερα υψηλής ανάλυσης, ξέχασα να σας
πω ότι διαθέτει και τέτοιο εξοπλισµό) και σε
βάθος περίπου 25 µέτρων εντόπισε µια ποσει-
δωνία, από την οποία άρχισαν να ξεπροβάλ-
λουν δεκάδες, τι λέω, εκατοντάδες µεγάλου
µήκους ολοθούρια. ∆ηλαδή τι µεγάλου, τερα-
στίου µήκους! Τα έχασε, ποτέ δεν είχε δει τέ-
τοιο µέγεθος, και µάλιστα στην αρχή δεν ήταν
καν σίγουρος τι ήταν αυτό που έβλεπε...
Αµέσως µετά, συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν
αυτός πρώτος και µόνος, µπροστά σε ένα σπα-
νιότατο είδος ολοθούριου, που δεν είχε ποτέ
καταγραφεί στα επιστηµονικά χρονικά. Η χαρά
για την καταπληκτική του αυτή ανακάλυψη ήταν

τεράστια. Βιντεοσκοπούσε αχόρταγα ό,τι συνέ-
βαινε γύρω του.
Κάποια από τα µεγαλύτερα (και µακρύτερα),
που έµοιαζαν να είναι οι αρχηγοί του κοπαδιού,
κινήθηκαν προς το µέρος του µε αργές κινήσεις.
Πέρα από το εξαιρετικό µέγεθος, έκπληξη του
προκάλεσε και το γεγονός ότι ενώ τα κάπως
µικρότερα σέρνονταν στο βυθό, τα µεγαλύτερα
(και µακρύτερα) είχαν τη δυνατότητα να κο-
λυµπούν όπως τα νερόφιδα! Σύντοµα, βρέθηκε
να κολυµπά τριγυρισµένος από καµιά 40αριά
ολοθούρια που κινούνταν µε νωχελικές κινή-
σεις γύρω του. Εικόνες από ντοκιµαντέρ µε
δελφίνια ή φάλαινες να αφήνονται στο άγγιγµα
των δυτών του ήρθαν στο µυαλό. Έπλεε σε πε-
λάγη ευτυχίας (όντας ήδη στο πέλαγος). Ξαφ-
νικά, ένιωσε κάτι να τον «ακουµπά» πίσω του.
Γύρισε απότοµα. Είδε κατάµουτρα το µεγαλύ-
τερο (και µακρύτερο) όλων σε όρθια στάση!
Του ξέφυγε η κάµερα από τα χέρια. Άρχισε να
κολυµπά µε όση προωθητική δύναµη του έδι-
ναν τα βατραχοπέδιλα προς τη βάρκα του. Την
ώρα που αρπάχτηκε από την κουπαστή, αι-
σθάνθηκε κάτι να τον τραβάει προς τα πίσω!
Πριν προλάβει να πανικοβληθεί για δεύτερη
φορά, συνειδητοποίησε ότι ήταν η βιντεοκά-
µερα, την οποία είχε προνοήσει να ασφαλίσει
µε κορδόνι από τη ζώνη µε τα βάρη, και η οποία
βιντεοσκοπούσε ακόµα! Όταν αργότερα σπίτι
του µε ηρεµία είδε το βίντεο, του φάνηκε ότι
τα ολοθούρια, καθώς αυτός αποµακρυνόταν,
τραντάζονταν από τα γέλια!!! (την ίδια εντύπωση
σχηµάτισα κι εγώ, σας βεβαιώνω!).
Απευθύνθηκα σε φίλη ωκεανολόγο (Κεφαλο-
νίτισσα βέβαια), που εργάζεται σε κέντρο έρευ-
νας της θαλάσσιας ζωής στο νησί της Μαδέ-
ρας. Ανάµεσα στα άλλα είναι υπεύθυνη για την
καταγραφή και ονοµατοδοσία νέων ειδών. Της
έστειλα το βίντεο, και πολύ σύντοµα µε ενηµέ-
ρωσε ότι πράγµατι το είδος αυτό δεν είχε ποτέ
παρατηρηθεί στον κόσµο. Από συγκριτική µε-

λέτη του περιβάλλοντος κατέληξαν στο συµπέ-
ρασµα ότι το µέσο µέγεθος των ενήλικων ολο-
θούριων είναι 210 εκατοστά µήκος και 17 εκα-
τοστά πάχος! Το ονόµασαν δε, ΟΛΟΘΟΥΡΙΟΝ
ΤΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΝ (ή µακρύκανον) και στα
λατινικά: OLORTUM CEFALENSIS!
Επειδή ο φίλος µου µε τίποτα δεν ήθελε, παρά
τις παραινέσεις µου, να χρησιµοποιήσω το όνοµά
του (για να πιστωθεί αυτός την ανακάλυψη του
«καινούριου» είδους), υποσχέθηκα να µην φα-
νερώσω ποτέ τον χειριστή της κάµερας. Τώρα
αν εσείς δείτε µελλοντικά σε επιστηµονικές δη-
µοσιεύσεις σχετικές µε το OLORTUM CEFA-
LENSIS να αναφέρεται το όνοµά µου, θα ξέ-
ρετε το παρασκήνιο. Πάντως (γιατί να το κρύ-
φωµεν άλλωστε), για να παινέψω και την αφεν-
τιά µου, βοήθησα και στην... ονοµατοδοσία!
Κλείνοντας, σας παρακαλώ να µην αποκαλύψετε
τίποτε από όλα αυτά, ποτέ και σε κανέναν. Οι λό-
γοι είναι νοµίζω προφανείς. Αν το γνωστό και
απλό είδος πωλείται στην Ιαπωνία και στην Κίνα
προς 3.500 δολάρια, φανταστείτε πόσο περι-
ζήτητο θα είναι αν και βέβαια πολύ ακριβότερο,
λόγω µεγέθους, σπανιότητας και άλλων ...χα-
ρισµάτων, µε συνέπεια να απειληθεί µε εξα-
φάνιση, το µοναδικό κεφαλονίτικο «αγγούρι» !
Επίσης, να είστε προσεκτικοί στις επόµενες
(κεφαλονίτικες) βουτιές σας!

Επί του πιεστηρίου: φίλος φιλόλογος (Κεφα-
λονίτης και αυτός) στον οποίο εµπιστεύτηκα τα
παραπάνω, µου εκµυστηρεύτηκε ότι τελευταία
ανακάλυψε πάνω στο νησάκι του ∆ία µία πλάκα
µε χαραγµένους, άγνωστους ώς τώρα, στίχους
από την Οδύσσεια του Οµήρου, όπου γίνεται
σαφή αναφορά στο κεφαλονίτικο ολοθούριο!
Εννοείται ότι δεν µπορώ να σας αποκαλύψω
περισσότερα, καθότι λαθρανασκαφή!

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ
Αρχειακός 

Νοέµβρης 2022

ΟΟλλοοθθοούύρριιοονν  ττοο  ΚΚεεφφααλλλληηννιιαακκόόνν  ((ήή  µµαακκρρύύκκααννοονν!!))  
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Ναυπηγήθηκε ως T/S Dicto το 1917
από την Bethlehem Steel Com-
pany στο Σαν Φρανσίσκο.
Πουλήθηκε το 1929 και η µηχανή
του αντικαταστάθηκε από µια µη-
χανή ατµού τριών χρόνων (triple
expansion). Μία πώληση το 1933
είδε το όνοµα του πλοίου να αλ-
λάζει σε S.S. American Cardinal.
Μία πώληση του 1936 είχε ως απο-
τέλεσµα την µετονοµασία του σε
S.S. Mallard.
Το πλοίο παραλήφθηκε από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ το 1941 καί
µετονοµάστηκε σε S. S. Larranga
(µερικές φορές αναφέρεται ως
Larranaga). Μετά την υπηρεσία
του κατά τον Β 'Παγκόσµιο Πο-
λεµά το πλοίο τοποθετήθηκε στον
εφεδρικό στόλο.
Το 1947, ο Μιχαήλ Π. Μπονίκος,
αγόρασε το πλοίο και το µετονό-
µασε σε «Κέφαλος» µε σηµαία
Παναµά: Maritima Transoceanica
(Michael P. Bonicos, New York),
Panama. Υπό την ιδιοκτησία του,
το πλοίο έκανε πολλά ταξίδια στο
Μοντεβιδέο και στην Αγγλία. Υπάρ-
χουν µαρτυρίες ότι κατά τη διάρ-
κεια αυτών των ταξιδιών, ο Μπο-
νίκος και ο αδελφός του Γεράσι-
µος, ο καπετάνιος του πλοίου,
αγνόησαν την σοβαρή κατάσταση
του πλοίου και δεν έκαναν τις απα-
ραίτητες επισκευές. Ο Νίκος Φραγ-
κόπουλος "Σικαρέλιας" αναφέρει
ότι από κακή εκτίµηση των Μπο-
νίκων, που χρωστούσαν κάποια
µικρά ποσά για πετρέλαιο στον
εφοπλιστή Γράτσιο, το πλοίο απέ-
πλευσε από Αγγλία για Η.Π.Α χω-
ρίς να επιδιώξει να πάρει ναύλο, ελ-
πίζοντας σε καλύτερο ναύλο από
Αµερική και στην κατανόηση -
λόγω φιλίας και συνεργασίας- του
Γράτσιου. Φαίνεται όµως ότι µό-
λις έφτασαν ο Γράτσιος κίνησε δια-
δικασίες κατάσχεσης και υποχρε-
ώθηκαν να το πουλήσουν. Την
άνοιξη του 1948, Ισραηλινοί πρά-

κτορες της Haganah, του κύριου
εβραϊκού παραστρατιωτικού σώ-
µατος στην Παλαιστίνη που αργό-
τερα µετεξελίχθηκε στις Ισραηλι-
νές ένοπλες δυνάµεις, αγόρασαν
το φορτηγό πλοίο S.S. Kefalos για
190.000 δολάρια υπο τα µέλη της
αντιπροσωπείας προµηθειών στη
Νέα Υόρκη, τον Eli Shalit και τον
Raphael Recanati. Ήταν το έβδοµο
και τελευταίο πλοίο που το Σύ-
στηµα Προµηθειών της Haganah
αγόρασε τον Μάιο του 1948 και το

πρώτο που αγοράστηκε από την
αµερικανική αντιπροσωπεία στη
Νέα Υόρκη για προµήθεια όπλων
από την αµερικανική ήπειρο. ∆η-
λώθηκε - υπό µια επιχείρηση βι-
τρίνα - τη Manuel Enterprises II
(Πόλη του Παναµά).
Η επιχείρηση ονοµάστηκε «Dromi»
(Νότια) και το πλοίο αργότερα ονο-
µάστηκε «Dromit» (Southerner).
Σκοπός ήταν να µεταφερθούν όπλα
που είχαν αγοραστεί από τη Με-
ξικάνικη Κυβέρνηση, και άλλα που
είχαν µεταφερθεί λαθραία στο Με-
ξικό από τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Η αντιπροσωπεία πλησίασε τον
καπετάνιο Adolph S. Oko Jr, έναν
βετεράνο Αµερικανοεβραίο ναυ-
τικό και του ζήτησαν να αναλάβει
την µεταφορά του φορτίου στο αγ-
κυροβόλιο του Τελ Αβίβ (η πόλη
δεν είχε κάποια βρετανική πα-
ρουσία από τον Φεβρουάριο του

1948, ενώ µέρος του λιµανιού της
Χάιφα παρέµεινε βρετανικός θύ-
λακας µέχρι τις 30 Ιουνίου).
Ο καπετάνιος γνώριζε ότι η απο-
στολή αυτού του φορτίου παρα-
βίαζε το διεθνές εµπάργκο που
είχε τεθεί για την προµήθεια όπλων
και στις δύο αντιµαχόµενες πλευ-
ρές, αλλά δέχτηκε την πρόκληση
και συγκέντρωσε ένα πλήρωµα
που γνώριζε από προηγούµενες
δραστηριότητες. Πολλοί από αυ-
τούς ήταν ∆ηµοκρατικοί Ισπανοί

που είχαν δραπετεύσει από την
Ισπανία του Φράνκο, µερικοί ήταν
Νοτιοαµερικανοί, και άλλοι από άλλα
έθνη, όπως ο Καναδάς, η Φινλανδία
και η Πορτογαλία.
Το πλοίο παραδόθηκε στον καπε-
τάνιο στο λιµάνι του Πόρτλαντ στο
Μέιν την 1η Ιουνίου 1948. Από εκεί
απέπλευσε για την Νέα Υόρκη. Σχε-
δόν αµέσως µετά την έξοδο από το
Πόρτλαντ, ξέσπασε σοβαρή πυρκα-
γιά στο στήριγµα του κινητήρα. Σύµ-
φωνα µε τον καπετάνιο, η φωτιά
«οφείλονταν στην άθλια κατάσταση»
του πλοίου. Το πλήρωµα πέτυχε,
ωστόσο, να το ελέγξει γρήγορα χω-
ρίς την ανάγκη εξωτερικής βοή-
θειας. Φαίνεται ότι το πλοίο είχε
ανάγκη πλήρους επισκευής και να
αντικατασταθούν οι γερανοί µε και-
νούργιους, το οποίο δεν έγινε παρά
το δραµατικό αίτηµα του καπετά-
νιου. Ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε

χρόνος για χάσιµο. Μετά την παρά-
δοση των όπλων, οι ισραηλινές αρ-
χές αποφάσισαν να επαναχρησιµο-
ποιήσουν το πλοίο για να διασώ-
σουν τους πρόσφυγες Εβραίους από
τα Βαλκάνια. Μετά από µια στάση
στη Νάπολη, πραγµατοποιήθηκαν
δύο ταξίδια από το Μπακάρ (Σύγ-
χρονη Κροατία) στη Χάιφα στα τέλη
του 1948, βοηθώντας περισσότε-
ρους από 7.700 πρόσφυγες.

ΣΧΟΛΙΟ
Αρκετά µεγάλης ηλικίας όταν
αγοράστηκε από τον Μ. Μπο-
νίκο, 30 χρόνων ήδη. ∆εν
αναφέρεται το τοννάζ, φαί-
νεται πάντως αρκετά µεγάλο
4-5.000 τόννων dw. Οι αδελ-
φοί Μπονίκου«δεν έκαναν
τις απαραίτητες επισκευές»
ίσως επειδή δεν σκόπευαν
να το εκµεταλλευτούν επι
πολύ. Εξ άλλου ούτε ένα
χρόνο δεν το κράτησαν. ∆εν
γνωρίζουµε πόσο το αγόρα-
σαν, τα 190.000 δολάρια όµως
που το πούλησαν, είναι ένα
αρκετά µεγάλο ποσόν για
εκείνες τις εποχές και για
τόσο παλιό πλοίο. -Η παρα-
βίαση διεθνών κανόνων, η
παραβίαση του εµπάργκο εν
προκειµένω, ήταν συνηθι-
σµένη πρακτική ακόµη και
στα νεότερα χρόνια. 
Πόσες και πόσες οικονοµι-
κές αυτοκρατορίες δεν δη-
µιουργήθηκαν από παρα-
βιάσεις νόµων και κανονι-
σµών, αρκετοί από τους οποί-
ους «θεσπίστηκαν» για τα
µάτια του κόσµου και µε
τρόπο-νεύµατα προς τους
τολµηρούς να τους παρα-
βιάσουν µε κάποιου είδους
αντάλλαγµα.

Σαν πολλά δεν είναι; Κι οι λύκοι που περιµέ-
νουν πως και πως κάποια αναµπουµπούλα
για να χαρούν, “δικαιολογηµένα” αγανακτού-
σαν. Τόσες δεκαετίες οι πολεµικές βιο-
µηχανίες κατασκεύαζαν “αµυν-
τικά” όπλα (επιθετικά όπλα -
ως γνωστόν- δεν υπάρχουν,
όπως πουθενά στον πλα-
νήτη δεν υπάρχουν
υπουργεία “επίθεσης”,
όλα “άµυνας” είναι) τι
να τα κάνουν,  να τα
πετάξουν; ∆εν  πρέ-
πει να πουληθούν,
να καταναλωθούν,
για να κατασκευα-
στούν πιο σύγχρονα,
δηλαδή να σκοτώ-
νουν περισσότερους
“εχθρούς”; Άσε  που οι
Ευρωπαίοι καλόµαθαν µε
το φθηνό ρωσικό φυσικό
αέριο µέσω αγωγών. Τι  θα πει
το συµφέρον τους κοιτάνε, δικαιο-
λογηµένα προτιµούν το «φθηνό»,  όπου το
βρουν; Σ’ αυτό το παιχνίδι  όσο δίκαιο και να
χεις, όσα “ατού” κι αν ρίχνεις στο τραπέζι,
πάντα κερδίζει ο σερίφης που ρίχνει το δικό
του πειστικό “ατού”,  το πιστόλι. Κι  έτσι προ-
κύπτει ο πόλεµος Ρωσίας-Ουκρανίας, σχεδόν
εµφύλιος. Και  τα αποθέµατα όπλων κατα-
ναλώνονται και η ροή φθηνού ρωσικού φυ-
σικού αερίου µειώνεται, παρουσιάζεται όµως
η εναλλακτική λύση:  υγροποιηµένο φυσικό
αέριο,  µε ειδικά πλοία,  κυρίως από τις ΗΠΑ,
που το πωλούν βέβαια 6-8 φορές ακριβό-
τερο από ό,τι στο εσωτερικό τους,  αλλά και
από την Ρωσία,  αυτό,  το υγροποιηµένο,  δεν
υπόκειται σε “εµπάργκο”. Μ’ αυτή  την “λύση”
σκοτώνονται µεν αρκετοί,  Ουκρανοί κυρίως,
και υποφέρουν οικονοµικά όλοι οι ευρω-
παίοι, αλλά (σου λέει)  δεν είναι προτιµότερο
να  πεινάτε  και να ξεπαγιάζετε για λίγα χρό-
νια,  παρά να “προκληθεί” ένας γενικευµέ-
νος πόλεµος; Ευχαριστηµένοι  πρέπει να εί-

σαστε,  λαοί της Ευρώπης,  όπως ευχαρι-
στηµένοι είναι πλέον και οι “λύκοι”. Αλλά  και
τα κάθε είδους “λυκόπουλα”. 

“Χθες” ο ναύλος ενός πλοίου µεταφοράς
υγροποιηµένου αερίου ήταν

374.000 usd την ηµέρα, “σή-
µερα” πήγε στα 397.500 usd.

Και η Shell ναύλωσε Ελ-
ληνικό υγραεριοφόρο*
για 400.000 usd την
ηµέρα µεταφορικής
ικανότητας 174.000
κυβικών µέτρων.
Και κάποιοι “ειδικοί”
“προβλέπουν” πως
µπορεί να φτάσουν
οι ναύλοι και το 1

εκατοµµύριο δολάρια
την ηµέρα,  όταν ο χει-

µώνας προχωρήσει.
“Ατυχώς”  ο σχετικός ελ-

ληνόκτητος στόλος αριθµεί
“µόνο” 133 τέτοια πλοία,  συν

39 που ναυπηγούνται,  µε τέτοιους
ναύλους όµως το πάρτι καλά κρατεί. Κι όλοι

τρώνε από αυτήν την τεράστια παρα φου-
σκωµένη πίτα,  άλλοι κοµµατάρες, άλλοι κοµ-
µατάκια,  άλλοι ψίχουλα αλλά που για τέτοια
πίτα είναι ολόκληρα καρβέλια. Όλοι,  εκτός από
τις κοινωνίες,  ιδίως του Νότου της Ευρώ-
πης,  ιδιαίτερα της Ελλάδας, ιδιαίτατα τους
ναυτικούς, τόσο τους εν ενεργεία που δεν
τους προτιµούν οι Έλληνες εφοπλιστές γιατί
είναι “ακριβοί” (τι να σου κάνουν και αυτοί, µε
µεροκάµατο 400.000 δολάρια ίσα-ίσα τα φέρ-
νουν βόλτα),  όσο και τους συνταξιούχους
ποντοπλόους που είµαστε οι µόνοι που µας
αποκλείουν από τις πολυδιαφηµιζόµενες αυ-
ξήσεις από 01/01/2023, αφού ο ένας νόµος
τους µας επιτρέπει να βγαίνουµε στη σύν-
ταξη µε 15 χρόνια υπηρεσία, αναγνωρίζον-
τας τις δυσκολίες αυτού του αφύσικου και
επικίνδυνου επαγγέλµατος, αλλά ο άλλος νό-
µος τους “απαιτεί”  τον διπλάσιο χρόνο, 30
χρόνια συντάξιµη υπηρεσία για να πάρουµε

και εµείς το κοµµάτι που “τρώει” ο πληθωρι-
σµός,  από ό,τι έχει αποµείνει από την σύν-
ταξή µας,  που πάλι νόµος δικός τους καθό-
ρισε σαν δίκαιη. “Απ’ ό,τι  έχει αποµείνει από
τη σύνταξή µας”,  την οποία κατακρεούργη-
σαν πάλι νόµοι των ίδιων. Νόµοι,  νόµοι,  νό-
µοι αλληλοαναιρούµενοι,  αλληλοσυγκρουό-
µενοι,  έργα του περιεχοµένου των  “think
tanks”,  των δεξαµενών σκέψης. ∆εξαµενές
σκέψης ή “λαγούµια” σαν εκείνο του αθάνα-
του Βάρναλη, που αφιερώνει στον “Θοδωρή”;
-«Τούτη η κόλλα που θωρείς - γράφει µέσα:
Ο Θοδωρής - φρονηµάτων υγιών - µε γυ-
ναίκα και υιόν…».
Ο οποίος “Θοδωρής”  κάποια άτυχη στιγµή: 
-“Παραπάτησε και µπλουµ - πέφτει σ’ ανοι-
χτό λαγούµι…”, οπότε παρατυχών πιτσιρικάς
- “Χαχανίζει ν’ απορείς - και φωνάζει απανωτά-
∆εν λερώθικε ο Θοδωρής - λερωθήκαν τα
σκατά…”.

Εβδοµήντα τόσα χρόνια η Ευρώπη χωρίς πόλεµο;

OIKONOMIKH ENIΣXYΣH

Νεόφυτος Παναγής 12€
Ανώνυµος 20€
Παπανικολάτος ∆ιονύσης 12€
Τραυλός Σπύρος 20€
Χαλδάς Νικόλαος 20€
Κανάκης Γεράσιµος 20€
Μπεκατώρου Χρυσάνθη 12€
Μανέτος Μαρίνος 50€
Λιοσσάτος Κώστας 50€
Σταµατελάτος Νικόλαος 12€
Βαλεντής Παναγής 12€
Λασκαράτος Σπύρος 20€
Ανώνυµος, εις µνήµη Γεράσιµου Τζάκη

50€
Στρατιώτης Γεώργιος 37€
Μενάγιας ∆ιονύσης 20€

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε

Η τραγική οικογένεια Μπονίκου
Του Βύρωνα Σπ. Λυκιαρδόπουλου, ιατρού, Σουηδία

(Σηµ. συντ. της Θάλασσας: Από τις εφοπλιστικές απόπειρες των αδελφών Μιχαήλ και Γεράσιµου Μπονίκου, εκτός από το µικρό φορτηγαποστάλι
NORTH VOYAGEUR, το οποίο βυθίστηκε στις 22-10-1950 ανοικτά της Νέας Γης του ανατολικού Καναδά, παίρνοντας µαζί του στο βυθό και τα
δύο αδέλφια Μπονίκου, Καπετάνιο και Α΄ Μηχανικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ατµόπλοιο των αδελφών Μπονίκου «Κέφαλος», λόγω
του ρόλου που αργότερα έπαιξε στη δηµιουργία του κράτους του Ισραήλ),

Στις ξένες αγκαλιές ξενύχτης, στα ξένα τα λιµά-
νια σαν αλήτης, ξενύχτησα πολύ στη Νότια Αµε-
ρική, στο Ρίο στην Λα Κρουζ στην Ορλεάνη, στο
Μόντρεαλ πολλοί µε είπαν µερακλή και Ρό-
τερνταµ, Λονδίνο και Χαβάη.
Επέρασα καλά στη δύση, µα στην Κορέα έχω
αναµνήσεις, εγλέντησα πολύ στη Μαύρη Αφρική,
ταξίδεψα στης Κίνας τη Σαγκάη.
Μια γκέισα µικρή µού πήρε µια ζωή και µια µι-
κρή άφησα στην Ταϋλάνδη.
Στης Αργεντινής τα λιµάνια βγήκα και στο Ταµ-
πίκο µια µικρούλα βρήκα, είδα την Μαρουλού
στου Πόρτλαντ το σαλούν, σεργιάνησα Χιλή,
Μόντε Βιδέο, επήγα στο Περού, στο Τέξας, στο
Μπατούµ και στο πόρτο Βανκούβερ το ωραίο.
Επήγα στου Κουµιώτη τα µπουζούκια, της Skee-
per Street τα σκοτεινά κουτούκια, στο Λίβερ-
πουλ πολύ µ’ αγάπησ’ η τρελή, ξέρω απ’ έξω
την όµορφη Λισµπόα, εγλέντησα κι εκεί µια ξέ-
χωρη ζωή κι ούτε ξεχνώ τις τρέλες στην Μπαλµ-
πόα.
Στων ταυροµάχων την ωραία χώρα, µε µια µε-
λαχρινή, την λέγαν Νόρα, σπανιόλικο κρασί, σπα-
νιόλα µουσική, γαρίδες κι αστακούς πάνω στη
σχάρα, ξενύχτι ως το πρωί, εγλένταγε µαζί κι ο
καπετάν Νικόλας µε την Σάρα.
∆εν ξέχασα να πάω στην Γαλλία, κοστάρησα όλη
την Ιταλία, δεν λησµονώ ποτές τις όµορφες στιγ-
µές µε δροσερά κορίτσια της Ρωσίας, ωραίες
Πολωνές Ρουµάνες και ∆ανές και σουρωµένες
της Σκανδιναβίας.
Το τσάι της ωραίας Κεϋλάνης και οι µικρές της
Μαµασά Ριλάνδης ανάψανε φωτιές, εκάψανε
καρδιές πολλές φορές στων ναυτικών τα στή-
θια τις πιο πολλές φορές µες'σε γλυκές στιγµές
ξεχάσανε παιδιά, γυναίκες, σπίτια.
Αξέχαστη θα µείνει η Μανίλα, το Βόρνεο που
µύριζε σαπίλα, η Σιγκαπούρη πιά, µου ‘µείνε
στην καρδιά και η µικρή και όµορφη Φορµόζα
και τα µικρά νησιά, που είναι ‘ξωτικά, τα λένε τα
νησιά του Σολοµώντα.
Αγάπησα στην Νέα Ζηλανδία, που είναι δίπλα
‘πό την Αυστραλία, µια Μαορί γλυκιά, χροιά σο-
κολατιά µε έκανε ξενύχτη πολλά βράδια, µε ρότα
τον Βορρά να πάµε για Japan, η σκέψη µου στην
Σάντυ ήταν στην βάρδια.
Στην λάγνα ερωτιάρα Βραζιλία, στη µύγα και γε-
λάδες της Ινδίας, στον κόλπο του Οµάν, στο κί-
τρινο Πουσάν και στη Συρία, µε τους ψηλούς
τους µιναρέδες, στο Τούρµπαν µεσ’ στα κλαµπ,
στου Τόκιο τα χαµάµ, ονόµατα βλέπεις στους
καµπινέδες.

ΛΛΙΙΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΩΩ,,  ΚΚΑΑΝΝΤΤΕΕ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟ
∆∆ΕΕΝΝ  ΘΘΕΕΛΛΩΩ  ΝΝΑΑ  ΜΜΟΟΥΥ  ∆∆ΩΩΣΣΤΤΕΕ  ΟΟΣΣΑΑ  ΠΠΗΗΡΡΑΑΤΤΕΕ,,

ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΑΑΛΛΩΩ,,  ΝΝΑΑ  ΞΞΕΕΡΡΩΩ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΓΓΩΩ
ΠΠΟΟΣΣΑΑ  ΧΧΡΡΩΩΣΣΤΤΩΩ  ΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑ  ΝΝΑΑ  ΜΜΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΙΙΤΤΕΕ..

ΤΤ..ΣΣ..

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Το µακρύ ταξίδι Αυστραλία-Τουρκία τελείωσε.
Και µαζί του και το 15µηνο µπάρκο,  το τελευταίο.
Ξεµπαρκάρισµα, επαναπατρισµός, ξεκούραση
(;) µόνιµη πλέον. Να  απολαύσουµε  ό,τι στερη-
θήκαµε,  σαν συνταξιούχοι. Μετά  ένα µήνα πε-
ρίπου τηλεφώνηµα από το «γραφείο», από τον
φίλο αρχικαπετάνιο:
-Οι Τούρκοι διαµαρτύρονται πως “εξέντωσες”
τα µίλια του ταξιδιού, για να “βγει” η ταχύτητα
του καραβιού των 14 µιλίων του ναυλοσυµφώ-
νου.
-Απάντηση: Ανεπίσηµα, έχουν κάποιο δίκιο. Όταν
όµως το καράβι µετά βίας πιάνει τα 12 µίλια  πρέ-
πει να επινοηθούν τρόποι να φανεί πως µε µπου-
νάτσα “πιάνει” τα 14. “Φουσκώνοντας” τα µπο-
φόρ σήµερα και αφαιρώντας κάποια µίλια από
τα διανυθέντα στο εικοσιτετράωρο,  τα οποία θα
προστεθούν στα αυριανά, ώστε να πλησιάσουµε
την απαιτούµενη ταχύτητα, που για να την “πιά-
σουµε” θα προσθέσουµε και λίγα «φανταστικά»,
για να είµαστε εντάξει µε το ναυλοσύµφωνο.
-Ερώτηση:  εντάξει, όµως τι να τους απαντή-
σουµε;
Ότι οι εγγλέζικοι distances tables τους οποίους
ασφαλώς συµβουλεύτηκαν για να συµπεράνουν
πως «ξεντώσαµε» τα µίλια του ταξιδιού, συν-
τάχθηκαν από το αγγλικό ναυαρχείο εδώ και
100- 150 χρόνια, εποχές που τα τότε καράβια
ήταν µικρογραφίες των τωρινών και αντίστοιχα
και τα βυθίσµατά τους,  ιδίως των πολεµικών
που δεν κουβαλούσαν και φορτία.
Στο συγκεκριµένο λοιπόν ταξίδι, η απόσταση
που ένα σύγχρονο εµπορικό πλοίο 60 χιλιάδων
τόνων,  έµφορτο,  µπορεί να πλησιάσει τη στε-
ριά µε ασφάλεια,  ακολουθώντας την πορεία του
και τις αλλαγές της, είναι πολύ µεγαλύτερη από
ό,τι ένα πολεµικό 500 τόνων του 1850, µε φυσικό
επακόλουθο να αυξάνονται τα µίλια που δια-
νύονται.
Κι αυτό το ταξίδι διασχίζει τον µεγάλο κοραλ-
λιογενή ύφαλο ΒΑ της Αυστραλίας ή τον παρα-
κάµπτει (2.500 χλµ.), τις ακτές της Ιάβας, Μαλν-
τίβες, Κόλπος του Αντεν, Ερυθρά Θάλασσα, Με-
σόγειος, Αιγαίο, ∆αρδανέλια, Προποντίδα, Ακτές
της Τουρκίας στον Εύξεινο Πόντο, όπου και το λι-
µάνι εκφόρτωσης. Πείστηκαν άραγε οι Τούρκοι;
Πάντως δεν επανήλθαν.

ΛΙΜΑΝΙΑ - ΛΙΜΑΝΙΑ
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Από ότι ακούµε δεν πρέπει να πιστεύουµε τί-
ποτα και από ότι βλέπουµε τα µισά, λέει η πα-
ροιµία. Και οι παροιµίες είναι σοφές. “∆εν
υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά” όµως, λέει µία
άλλη παροιµία.
Η εποχή του “ξύλου” που βγήκε από τον πα-
ράδεισο, η εποχή του χαστουκιού, της αποβο-
λής, της µαθητικής ποδιάς (του µαθητικού πη-
ληκίου µε την κουκουβάγια για τα αγόρια ήταν
λίγο πιο παλιά), υποχρεωτικού κυριακάτικου εκ-
κλησιασµού, θεωρήθηκε ξεπερασµένη (και
ήταν στα περισσότερα) και µε τα χρόνια εκ-
µοντερνίστηκε.
Από ότι φαίνεται όµως, όχι µετά από περί-
σκεψη, από παραδείγµατα, από κάποια δοκι-
µαστική περίοδο.
Αλλά από “υπουργικές αποφάσεις”, συναγω-
νιζόµενες µεταξύ τους σε “δηµοκρατικότητα”
που κατέληξε στην µπαχαλοποίηση των ΑΕΙ,
αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων  και του βαθµού
“2”  για εισαγωγή σε αυτά.
Ή του “εγγυηµένου” βαθµού 12 σε όλους τους
µπαχαλάκηδες του Αργοστολιώτικου  “ΕΠΑΛ”
(Επαγγελµατικού Λυκείου),  όπως απαίτησαν
αν οι διδάσκοντες “θέλουν να έχουν το κεφάλι
τους ήσυχο”. Αλλιώς η µαθήτρια δεν κατεβαί-
νει από την έδρα πριν φτιάξει το φρύδι της,
ούτε οι αποβαλλόµενοι από το µάθηµα αρχι-
ταραξίες θα σταµατήσουν να βιντεοσκοπούν
χαχανίζοντας µεγαλόφωνα από τα παράθυρα
τον δυστυχή εκπαιδευτικό,  ο οποίος τελικά
αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον κλάδο,
παρά τις παροτρύνσεις των συναδέλφων του
“να κάνει υποµονή”.

Με µακροσκελή πολιτισµένη καταγγελία συ-
νοδεύει την παραίτησή του, ελπίζοντας πως
ίσως συντελέσει στο να αλλάξει κάτι. Επαινε-
τέα  η στάση του, µάταιες όµως οι ελπίδες.
Μόλις καταλαγιάσει ο θόρυβος, όλα θα ξανα-
γυρίσουν στη ρουτίνα τους. Φυσικά  τέτοιες
καταστάσεις,  όπως τις περιγράφει ο εκπαι-
δευτικός,  δεν είναι ακόµα ο κανόνας. Αν όµως
κοιτάξουµε παραέξω,  µε τις συµµορίες ανη-
λίκων να ληστεύουν και να δέρνουν,  να διώ-
κεται ο ηλικιωµένος επειδή πυροβόλησε τον
ληστή που µπήκε στο σπίτι του ή να κατηγο-
ρείται η Γαλλία για «παραβίαση των δικαιω-
µάτων των πειρατών», σύντοµα θα γίνει και
µάλιστα παγκόσµιος. Όµως δεν φταίνε τόσο
για όλα αυτά οι µπαχαλάκηδες, οι ανήλικοι. Τα
κάθε είδους παραδείγµατα, πρότυπα, influen-
cers ακολουθούν. Πάντοτε το ψάρι βρωµάει
από το άδειο συνήθως κεφάλι.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ
((σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  σσεελλ..  11))
Εξαίρεση αποτελούν τα χρησιµοποιηµένα λάδια
φαγητού, τα οποία είτε µπορεί παραδώσουµε σε
λιµάνι, είτε να τα κάψουµε στην µονάδα αποτέ-
φρωσης λαδιών και λιπαντικών (incinerator oil
unit), εάν διαθέτει το καράβι, και µόνον εν πλω και
όχι κατά τον διάπλου προστατευόµενων θαλασ-
σίων περιοχών, όπου απαγορεύεται η χρήση της
ανωτέρω µονάδας.
Ας µιλήσουµε τώρα για τα πλαστικά, έναν από
τους µεγαλύτερους εχθρούς της θάλασσας και
του πλούτου της. Χωρίς να έχουν την αντίληψη, µε-
γάλα κήτη (όπως Φάλαινες, ∆ελφίνια - Όρκες, -
Καρχαρίες) - αλλά και µικρότερα ψάρια, τα τρώ-
γουν, µε αποτέλεσµα να πεθαίνουν. Ακόµη και σε
όστρακα επιφέρουν
καταστροφή. Και για τα καράβια επίσης αποτελούν
κίνδυνο. Αν ένα µεγάλης έκτασης πλαστικό συ-
ναντηθεί στην ρώτα κάποιου πλοίου, µπορεί να
αναρροφηθεί από τις αναρροφήσεις ψύξης των
µηχανών και να επέλθει "black-out" µε δυσάρε-
στα αποτελέσµατα. Πολλά ακόµη θα µπορούσα
να αναφέρω σχετικά µε τις δυσάρεστες επιπτώ-
σεις προς το περιβάλλον, εξαιτίας των πλαστικών,
αλλά δεν σας κουράζω άλλο.
Κλείνοντας το ζήτηµα των σκουπιδιών, λέµε συ-
νοπτικά: Τίποτα στη θάλασσα.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι παραβάσεις, που τυχόν
περιπέσουν στην αντίληψη των αρχών, τιµωρούνται
µε υψηλά πρόστιµα, ως επίσης και η µη σωστή τή-
ρηση του βιβλίου καταχώρησης σκουπιδιών. (Gar-
bage Record Book). 
22..  ΑΑπποοφφυυγγήή  ρρύύππααννσσηηςς  ττηηςς  θθάάλλαασσσσααςς  κκααιι  ττηηςς  ααττµµόό--
σσφφααιιρρααςς..
Θα αναφερθώ πρώτα στην ρύπανση της ατµό-
σφαιρας. Τα καράβια, αφού επιθεωρηθούν από τον
νηογνώµονα, εφοδιάζονται µε το International Air
Prevation Pollution (IAPP) Certificate. ∆ιεθνές πι-
στοποιητικό πρόληψης ρύπανσης της ατµόσφαι-
ρας, µε 5ετή ισχύ.
∆εν θα πρέπει να επαναπαυόµαστε όµως σ 'αυτό
και να είµαστε σίγουροι ότι το καράβι µας δεν µο-
λύνει την ατµόσφαιρα. Από το µηχανοστάσιο εκ-
πέµπονται στην ατµόσφαιρα καυσαέρια από τις
Κύριες Μηχανές, τις ηλεκτροµηχανές, το καζάνι,
την µονάδα καύσης κατάλοιπων λαδιών. Ανά πάσα
στιγµή µπορεί να επέλθει κάποια βλάβη σε κάποιο
από τα ανωτέρω. Η αποφυγή της ρύπανσης θα
αποφευχθεί µε την πρόληψη. Και η πρόληψη εί-
ναι η προγραµµατισµένη και τακτική συντήρηση
των προαναφερόµενων µηχανηµάτων, σύµφωνα
µε το σχέδιο συντήρησης (maintenance plan),
που καθορίζεται από τους κατασκευαστές και
προγραµµατίζεται µε την συνεργασία Εταιρείας
και πλοίου.
Αλλά και έκτακτες συντηρήσεις και επισκευές
πρέπει να γίνονται, όταν απαιτηθεί σε περίπτωση
που ο Α' Μηχανικός αντιληφθεί κάποια ανωµαλία
στην λειτουργία αυτών των µηχανηµάτων.
Μια άλλη περίπτωση είναι να παρατηρηθεί, από
κάποιο του πληρώµατος, περισσότερος καπνός
και ειδικότερα µαύρος από τις εξαγωγές καυσα-
ερίων στην καµινάδα. Αµέσως πρέπει να επιλη-
φθεί για να το πληροφορηθεί ο Α' Μηχανικός,
ώστε να επιλυθεί το θέµα.
Σήµερα οι διεθνείς και τοπικοί κανονισµοί είναι αυ-
στηρότεροι στο θέµα αυτό. Η περιεκτικότητα θείου
στα καύσιµα έχει ελαττωθεί και ή καύση του fuel
oil, σε ορισµένες θαλάσσιες περιοχές (ECA - SECA
areas), έχει αυστηρά απαγορευθεί. Diesel oil µε
πολύ ελάχιστο ποσοστό θείου µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί µόνον στις περιοχές αυτές. Στα περισ-
σότερα λιµάνια, σχεδόν παγκοσµίως, είναι αυ-
στηρά υποχρεωτική η χρήση για καύση από τις µη-
χανές, µόνο του diesel oil µε πολύ µικρή περιε-
κτικότητα σε θείο. Σε περίπτωση παράβασης των
ανωτέρω, τα πρόστιµα είναι τεράστια και η κατα-
χώρηση του πλοίου σε µαύρη λίστα είναι σίγουρη,
µε φοβερές επιπτώσεις, κυρίως οικονοµικού χα-
ρακτήρα. Αλλά και τα ονόµατα του Πλοιάρχου και
Α' Μηχανικού καταχωρούνται σε µαύρη λίστα και
η Εταιρεία έχει τις ανάλογες επιπτώσεις, όσον
αφορά την εµπορικότητα του πλοίου.
Τώρα σχετικά µε την ρύπανση θάλασσας. Εδώ η
πρόληψη δεν είναι µόνον αναγκαία, αλλά επι-
βάλλεται.
Επιβάλλεται επίσης και προσπάθεια καθαρισµού
της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε, καθώς
επίσης και η µη επέκταση (το κυριότερο) της κη-
λίδας που προκλήθηκε.
Η πρόληψη λοιπόν, ξεκινάει από την εκπαίδευση
των Αξιωµατικών και του πληρώµατος στον χει-
ρισµό των πετρελαιοειδών. Ώρες ατελείωτες θα
µπορούσαν να καταναλωθούν γράφοντας για τον
χειρισµό κάθε ξεχωριστής περίπτωσης. Ας αφή-
σουµε τα πετρελαιοφόρα πλοία (που τα πληρώ-
µατα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευµένα και οι
ανώτεροι Αξιωµατικοί πεπειραµένοι) και ας πε-
ριοριστούµε εδώ µόνον στον χειρισµό παραλαβής
καυσίµων. 
Με την εκτέλεση γυµνασίων, των προγραµµατι-
σµένων, αλλά και πριν από κάθε Πετρέλευση, θα
µπορέσει το πλήρωµα να φέρει σε πέρας την, επι-
θυµητή και χωρίς προβλήµατα, παραλαβή των
καυσίµων.
Με την εκτέλεση γυµνασίων και αποκτώντας σχε-
τική πείρα θα µπορέσει το πλήρωµα να προλάβει
µια µικρή ή και εκτεταµένη ρύπανση, σε περί-
πτωση που συµβεί κάποια διαρροή, είτε από υπερ-
χείλιση δεξαµενής, είτε από κάποιο σπάσιµο σω-
λήνας, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Με γυµνάσια θα εξοικειωθεί και θα µάθει τι εξο-
πλισµός πρέπει να υπάρχει κοντά στα σηµεία σύν-

δεσης των σωλήνων πετρέλευσης, πριν την πε-
τρέλευση, για να είναι έτοιµος σε περίπτωση διαρ-
ροής ή φωτιάς.
Και αυτός ο εξοπλισµός µπορεί να αποτελείται
από: έναν πυροσβεστήρα (κατά προτίµηση αφρού),
µια µάνικα πυρκαγιάς, πριονίδι, φτυάρια, σκού-
πες, κουρέλια (πανιά). Αλλά και τι ακόµη εξοπλι-
σµό πρέπει να φέρει από το SOPEP locker για
να αντιµετωπιστεί κάποια εκτεταµένη ρύπανση.
Σπουδαιότατο η επαρκής επάνδρωση και η σω-
στή τοποθέτηση των βοηθών πετρέλευσης, αλλά
και η καλή επικοινωνία µεταξύ τους. Η SOLAS
θέλει η επικοινωνία να γίνεται µε ασύρµατους
ποµποδέκτες µε στεγανότητα προς την φωτιά και
το νερό. (Fireproof / waterproof).
∆εν ξεχνάµε ποτέ να κλείνουµε στεγανά τα «µπού-
νια» στο κύριο κατάστρωµα, πριν την πετρέλευση.
Είναι και αυτό µέσα στην πρόληψη. Επίσης ση-
µαντικό είναι, σε περίπτωση βροχερού καιρού,
ένα άτοµο να είναι υπεύθυνο να ξεταπώνει ένα συγ-
κεκριµένο «µπούνι» (∆Ε & ΑΡ) για να αδειάζει το
κατάστρωµα. Εάν γίνει κάποια διαρροή και τα
«µπούνια» είναι ταπωµένα και το κατάστρωµα
γεµάτο νερό, η ρύπανση είναι αναπόφευκτη. Το λάδι
επιπλέει στο νερό.
SOPEP Locker (Αποθήκη «µαγαζί» φύλαξης εξο-
πλισµού για την καταπολέµηση ρύπανσης της θά-
λασσας από πετρέλαιο).
Στο εν λόγω locker, πρέπει να φυλάσσεται µε σω-
στή διευθέτηση και µε εύκολη πρόσβαση ο εξο-
πλισµός αντιµετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης
ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. Εκεί µέσα δεν πρέπει να υπάρχουν
άλλα πράγµατα, τα οποία µπορεί να εµποδίζουν
την εύκολη πρόσβαση προς τον εξοπλισµό ή και
να δηµιουργούν κάποια σύγχυση και απορίες µε
αποτέλεσµα την καθυστέρηση της όλης επιχεί-
ρησης. Στο εγχειρίδιο "SOPEP" που εκδίδεται από
την Εταιρεία, βασιζόµενη στους κανονισµούς SO-
LAS και επικυρώνεται από το κράτος της σηµαίας
που φέρει το πλοίο, εκτός των οδηγιών και τον
πρέποντα χειρισµό σε κάθε περίπτωση ρύπαν-
σης, περιέχει και τι εξοπλισµός πρέπει να φυ-
λάσσεται στο προαναφερθέν locker.
Περιληπτικά αυτός ο εξοπλισµός αποτελείται από:
αεραντλία για άντληση πετρελαίου, φτυάρια, σκού-
πες, πριονίδι, κουρέλια πανιά, άδεια εύχρηστα
δοχεία, απορροφητικά υλικά διαφόρων ειδών,
υγρά καθαρισµού - φιλικά προς το περιβάλλον, επι-
πλέον φράγµα για συγκράτηση της κηλίδας. Φυ-
σικά αυτά που θα πρέπει να υπάρχουν πρέπει να
αναγράφονται στο εγχειρίδιο SOPEP και σε πο-
σότητες, τις ελάχιστες που αναφέρονται για τα
περιγραφόµενα είδη. Αυτό το εγχειρίδιο τµηµα-
τικά πρέπει να επεξηγείται σε όλο το πλήρωµα, από
τον Αξιωµατικό ασφαλείας (Υποπλοίαρχο), αρχί-
ζοντας από τα πιο κοινά.
ΙΙ∆∆ΙΙΑΑΙΙΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ::  Η θαλάσσια ρύπανση (που
99% προκαλείται από αµέλεια) διώκεται ποινικά.
Εκτός βέβαια των υπέρογκων προστίµων και εξό-
δων καθαρισµού, που βαρύνουν την Εταιρεία, η
ποινική δίωξη του Πλοιάρχου ή και άλλων υπευ-
θύνων είναι προκαθορισµένη και η ποινή µπο-
ρεί να φθάσει και µέχρι φυλάκιση των ανωτέρω. 
33..  ΚΚααλλήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  σσααββοούύρρααςς  ((έέρρµµααττοοςς)).. Η
σαβούρα (έρµα) έχει δηµιουργήσει σχεδόν άλυτα
προβλήµατα στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στις
θάλασσες. Από βακτηρίδια µέχρι και θαλάσσιος
ζωικός κόσµος από τόπο σε τόπο, έχουν µετα-
φερθεί µε τα πλοία, αλλάζοντας έτσι το φυσικό
περιβάλλον. Ποτέ όµως ίσως δεν είναι αργά. Αν
γίνεται σωστά η µεταφορά της σαβούρας το πρό-
βληµα αυτό δεν επεκτείνεται. Και η σωστή µετα-
φορά, που από αρκετά χρόνια πριν έχει θεσπι-
στεί από διεθνείς κανονισµούς, αλλά πολλές φο-
ρές δεν τηρείται, δεν είναι δα και το δυσκολότερο
και άλυτο θέµα. Μια αλλαγή του νερού που πή-
ραµε στο λιµάνι απόπλου ζητείται, σε απόσταση
και βάθος, όπως αναφέρεται στους κανονισµούς.
∆εν θα προβώ σε λεπτοµέρειες για το θέµα.
Μέσες άκρες αυτή η κίνηση ζητείτο µέχρι σή-
µερα, γιατί τώρα έχουµε αλλαγές στην διαδικα-
σία της µεταφοράς σαβούρας. Απαιτείται πλέον (και
δεν θα αργήσει να εγκατασταθεί σε λίγο διάστηµα
σε όλα τα υπάρχοντα πλοία) τα νεόκτιστα καρά-
βια να είναι εφοδιασµένα µε το σύστηµα βιολο-
γικού καθαρισµού και θεραπεία της σαβούρας, κατά
την φόρτωση και εκφόρτωση της.
Την διαδικασία και λειτουργία του συστήµατος θα
τα βρούµε στα συνοδευτικά, για αυτές τις ενέρ-
γειες, εγχειρίδια που συνοδεύουν αυτό το σύ-
στηµα.
Τακτικό ηµερολόγιο της σαβούρας πρέπει να τη-
ρείται στο πλοίο, από τον αρµόδιο αξιωµατικό.
Αν πραγµατικά καθιερωθεί αυτό το σύστηµα, κατά
την γνώµη µου, θα είναι πολύ πιο αποτελεσµατικό
από το προηγούµενο σύστηµα της αλλαγής στο
ανοικτό πέλαγος. 
44..  ΟΟιικκοοννοοµµίίαα  χχααρρττιιοούύ..
Πρέπει να θεσπιστεί (και τα λιµάνια να βοηθήσουν)
ούτως ώστε τα χρησιµοποιηµένα χαρτιά, κάθε εί-
δους, να µην ανακατεύονται µε άλλα απόβλητα,
αλλά να φυλάσσονται ξεχωριστά και να παραδί-
νονται για ανακύκλωση. ∆εν φτάνουν οι (κατά την
ταπεινή µου γνώµη εκούσιες) φωτιές που κατα-
στρέφουν καθηµερινά τα δάση, αλλά συµβάλουµε
κι εµείς στην καταστροφή µε την παραγωγή του
χαρτιού. Με την καινούρια τεχνολογία δεν χρει-
άζεται το χαρτί. Είναι άδικο να κάνουµε αρχεία µε
χαρτιά, την στιγµή που υπάρχει η δυνατότητα ηλε-
κτρονικών αρχείων. Όλοι πρέπει να συµβάλλουµε
στην προστασία των δέντρων και γενικότερα των δα-
σών, µε την ανακύκλωση χαρτιού.

ΣΣππ..  ΤΤζζάάκκηηςς  
ΣΣυυννττααξξιιοούύχχοοςς  ΠΠλλοοίίααρρχχοοςς  ΕΕ..ΝΝ..

Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο

Από την στήλη της «Καθηµερινής» 
«Επιστολές αναγνωστών»

Κύριε διευθυντά,
Με  αφορµή εύστοχο σχόλιο του πλοιάρ-
χου Π.Ν. ε.α. κ. Ματθαίου (“Κ” 18/6/22)
µε το οποίο προτείνεται η αναβάθµιση του
ναυτικού Μουσείου ώστε να ανταποκρί-
νεται στο µέγεθος και στην ιστορία της ελ-
ληνικής ναυτοσύνης,  θα ήθελα να κατα-
θέσω τα εξής: Σε  κεντρικό σηµείο της µι-
κρασιατικής πόλεως Αλικαρνασσού έχει
αναδειχθεί από ετών το “bodrum Mari-
time museum”. Πρόκειται  για ιδιαίτερα ευ-
ρύχωρη αυτοτελή κατασκευή,  επί τούτω
σχεδιασµένη εκ θεµελίων. Το κτίσµα  πα-
ραπέµπει διακριτικά στο οθωµανικό αρ-
χιτεκτονικό παρελθόν. Εκτίθενται (σε ξύ-
λινη “πανοµοιότυπη” µορφή, µε πάσα λε-
πτοµέρεια και σε κλίµακα σωστά προ-
σαρµοσµένη στον χώρο)  όλα τα είδη και
οι παραλλαγές των παλαιών πλεούµενων
του Αιγαίου µε τουρκικά,  εννοείται,  τα
ονόµατά τους. ∆εν  λείπουν ούτε τα σφουγ-
γαράδικα µε τα  σκάφανδρα των δυτών.
Το θέαµα  είναι άκρως εντυπωσιακό και
επιπλέον εµπλουτισµένο από παλιές φω-
τογραφίες. Στον δε  ηµιώροφο υπάρχουν
πάµπολλες προθήκες µε άπειρα είδη θα-
λάσσιων οστράκων κ.α. στοιχείων του βυ-
θού. Είναι  τόσο πλούσια η συλλογή αυτή
που,  ενώ προφανώς τα εκθέµατα προέρ-
χονται από όλες θα λέγαµε τις θάλασσες
του κόσµου, δίδεται η εντύπωση ότι έχουν
ερευνήσει Τούρκοι ψαράδες µε το “µι-
κροσκόπιο” όλο τον βυθό του Αιγαίου!
(Χώρια το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιότή-
των που στεγάζεται στο Ιπποτικό κάστρο του
Αγ. Πέτρου και είναι ίσως το σηµαντικότερο
στον κόσµο.
Σε συνάρτηση µε την άκρως εντυπωσιακή
πρώτη εικόνα του λιµανιού,  όπου παρα-
τάσσονται υπέροχα όντως και υπερπο-
λυτελή κρουαζιεροκάικα,  τουρκικής βε-
βαίως κατασκευής,  το σαφέστατο µή-
νυµα που εκπέµπεται από το εν λόγω
µουσείο στα “µιλιούνια” των ακατατόπιστων
τουριστών,  είναι ότι το Αιγαίο είναι µία
θάλασσα που την χρησιµοποιούσαν απο-
κλειστικά και µόνο τουρκικά πλεούµενα!
Ναυτικό  µουσείο υπάρχει και στην Κά-
λυµνο. Είναι όµως ταπεινό γιατί απευθύ-
νεται βασικά στα Καλυµνιόπουλα  για να
µην ξεχνούν την ιστορία του σφουγγα-
ράδικου νησιού τους. Το Maritime Mu-
seum του Bodrum  όµως έχει άλλη στό-

χευση και εµβέλεια,  απευθυνόµενο στη
∆ιεθνή κοινή γνώµη. Εµείς  φυσικά επα-
ναπαυόµαστε στο γεγονός της απόλυτης
ταύτισής µας µε το Αιγαίο «από καταβο-
λής κόσµου» που δικαίως θεωρούµε αυ-
τονόητη, αδιάσειστη και σεβαστή από τους
πάντες.
Ξέρουν  όµως πολύ καλά Οι γείτονες ότι
το αυτονόητο αυτό καθώς και η υπερδι-
σχιλιόχρονη  ελληνικότητα αιγαιακών µι-
κρασιατικών παραλιών µέχρι το 1922, ισχύει
µόνο για εµάς και ελάχιστους µελετηµέ-

νους Ευρωπαίους, όχι πάντως για τα µε-
τακινούµενα και “δεόντως” ξεναγούµενα
πλήθη της τουριστικής βιοµηχανίας.
Χαρακτηριστικό ότι µέσα στο πνεύµα αυτό
έστησαν προσφάτως στην Αλικαρνασσό
(δίπλα σε έναν σκηνογραφικά αναδοµηµένο
µνηµειώδη αρχαίο τάφο) ανδριάντα ενός
αρχαίου ανδρός µε την ουδέτερη επι-
γραφή: “Herodotos, The father of Histo-
riae”...

ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠααππααθθωωµµάά--ΜΜαασσττοορροοπποούύλλοουυ
Κως

Η ιστορία του Αιγαίου και οι απέναντι

Σ.Σ. Οι «Μπουνταλάδες» γείτονες την δουλειά τους κάνουν και φαίνεται πως την κάνουν
σωστά, επαγγελµατικά, µελετηµένα.
Εµείς οι ξύπνιοι, που κτίζαµε Παρθενώνες όταν οι άλλοι τρώγανε βελανίδια και οι πρό-
γονοί των νυν γειτόνων ζούσαν στην πατρώα τους γη στα βάθη της Ασίας, τι ξέρουµε π.χ.
γι’ αυτόν τον Herodotos, τι διδιάσκεται η νεολαία µας γι’ αυτόν και για όλους αυτούς τους
Αρχαίους Έλληνες, θεµελιωτές του ανθρώπινου πολιτισµού; Τι τους διδάσκει και πως το
σχολείο;
Η επιστολή της κυρίας που παρατίθεται πιο πάνω τα λέει όλα.
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Ο ∆ηµήτρης Καραβιώτης, πατέρας του
γνωστού µουσικού ντουέτου “αδελφοί Κα-
ραβιώτη”,  τιµήθηκε στις 30/10/2022 σαν ιε-
ροψάλτης επί πολλά χρόνια (και) στον Μη-
τροπολιτικό ναό του Αργοστολίου, του Ευαγ-

γελισµού της Θεοτόκου. Χαιρόµαστε όταν ένας συ-
νάδελφος τιµάται σε οποιονδήποτε τοµέα για οποι-
αδήποτε δραστηριότητά του. Στην αναγγελία όµως της
βράβευσής του ή στο βιογραφικό του που δηµοσι-
εύτηκε, ούτε µία λέξη δεν αναφέρθηκε για την επαγ-
γελµατική του ιδιότητα, σαν Ασυρµατιστής του Εµ-
πορικού Ναυτικού.
Συγχαίρουµε τον ∆ηµήτρη για την βράβευσή του και
τον ευχαριστούµε για την συνεχή παρουσία του στις
εκδηλώσεις µας, ιδιαίτερα στις Γενικές Συνελεύ-
σεις.
Κι αν πιο πάνω αναφέρουµε την παράλειψη ανα-
φοράς του επαγγέλµατός του,  ναυτικός,  ας µη θε-
ωρηθεί παράπονο, δεν συνηθίζουµε να παραπονιό-
µαστε. Να αγανακτούµε, ναι. Να απορούµε, ναι. Να
«µειδιάµε», να κουνάµε το κεφάλι από λύπηση, ναι.
Όχι για εµάς βέβαια.
Και ξαναθυµόµαστε πριν κάποια χρόνια, όταν πέ-
θανε ο συνάδελφος Πυλαρινός καπετάν Χρήστος
Σόκαρης, στην επικήδεια αναφορά του στα «νέα της
Πυλάρου», γράφτηκαν πλείστα όσα χωρίς µία λέξη
για το επάγγελµα του,  ναυτικός.

Η αλήθεια είναι πως η αγωνία, ο προ-
βληµατισµός της κοινωνίας δεν είναι η οι-
κονοµική δυσπραγία, η επί 10 τόσα χρό-
νια συνεχής υποβάθµιση της ζωής µας,
ιδιαίτερα εµάς των συνταξιούχων ναυτι-

κών ούτε ο εξ ανατολών κίνδυνος. Ούτε η Πανδη-
µία του κορονοϊού,  ούτε η εγκληµατικότητα. Όχι,
το µεγάλο µας πρόβληµα είναι οι παρακολουθήσεις
τηλεφώνων γνωστών και αγνώστων, που µε αυτό
τον τρόπο έµαθε η κοινωνία την ύπαρξή τους. Συ-
νεχής και αγωνιώδης η προσπάθεια των κοµµάτων
να αποσπάσουν την προσοχή της κοινωνίας από τα
πραγµατικά της προβλήµατα, δικαιολογηµένα ας
πούµε. Τα TVκάναλα  όµως πιστεύουν πραγµατικά
πως ο ζαλισµένος από τις συνεχείς κατραπακιές
Έλληνας  πολίτης ενδιαφέρεται για τα κουτσοµπο-
λιά των κοµµάτων;
Και µη µας πουν πως είναι θέµα δηµοκρατικής οµα-
λότητας. Για εµάς δηµοκρατική οµαλότητα είναι η
αξιοκρατία, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια, η διαφά-
νεια. Πιστεύει κανείς πως υπάρχουν;

Φτου τους να µην βασκαθούνε. Οι εκ-
πρόσωποι µας στον “ναό” της δηµοκρα-
τίας, στη Βουλή. ∆εν  φτάνει η κοροϊδία
του πόθεν έσχες, που ρωτάει πώς απέ-
κτησαν αυτά που δηλώνουν πως έχουν και

εκείνοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν δηλώνοντας
µόνο τι έχουν, αλλά και αυτό το πόθεν εµπλουτίζε-
ται µε καινούργιους µοντέρνους τρόπους:  όπως η
αγορά κόκκινων δανείων, δανείων που δεν εξυπη-
ρετούνται, από τράπεζες κυρίως, οι οποίες τα πω-
λούν στο 1/10 - 1/20  της αξίας τους. Κι εκείνος που
τα αγοράζει µε χρήµατα που η ίδια η τράπεζα του δα-
νείζει, θα επιδιώξει να εισπράξει όσα παραπάνω
µπορεί από όσα πλήρωσε, απειλώντας µε διάφο-
ρους τρόπους τον οφειλέτη. Κι αν µεν πρόκειται για
συστηµατικούς κακοπληρωτές- απατεώνες, καλά
τους κάνει. Μόνο πως αυτοί δύσκολα πιάνονται στη
φάκα. Οι φουκαράδες θα πληρώνουν τις δραστη-
ριότητές του κ. βουλευτού. Οι οποίες είναι µεν νό-
µιµες, όχι όµως και ηθικές. Πιο παλιά, ένας από κει
µέσα είχε αποφανθεί, «ό,τι είναι νόµιµο είναι και
ηθικό”  και γελούσε για καιρό και το παρδαλό κα-
τσίκι. Βέβαια του τράβηξαν το αυτί, εξαφανίστηκε, η
βαρύγδουπη όµως κουβέντα του φαίνεται πως “ρί-
ζωσε”.

Κάποια ελληνική αρχή (όχι υπηρεσία, εδώ
µόνο αρχές υπάρχουν, ψοφάµε για γαλό-
νια)  ζητάει από πολίτη που θέλει να κάνει
κάποια δουλειά φορολογική ενηµερότητα.
∆ηλαδή; ∆ηλαδή, για εµάς της προ Μπαµ-

πινιώτη εποχής, ζητάει µία βεβαίωση ότι ο πολίτης
χρωστάει ή  δεν χρωστάει στο κράτος. Ο πολίτης
απευθύνεται στην αρµόδια αρχή, την ΑΑ∆Ε (Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων), η οποία του χο-
ρηγεί ένα αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς
το δηµόσιο, το οποίο αναγράφει: «Βεβαιώνεται ότι ο
παραπάνω (ο πολίτης δηλαδή) είναι ενήµερος για
τα χρέη του στη φορολογική διοίκηση”. Αυτό ήθελε
να µάθει η «αρχή» που ζήτησε το χαρτί και όχι αν ο
πολίτης χρωστάει ή όχι στο κράτος; Κι η αρχή που
χορήγησε το χαρτί γνωρίζει ή όχι αν ο πολίτης χρω-
στάει; Κι αν γνωρίζει γιατί δεν απαντάει ευθέως; Αντί
να παίζουν µε την σηµασία της φράσης φορολογική
ενηµερότητα  γιατί κάτι τέτοιο συµβαίνει), δεν θα
ήταν πιο ουσιαστικό, πιο υπεύθυνο να ζητούν από τον
πολίτη να υπογράψει µία “υπεύθυνη δήλωση” ότι
δεν χρωστάει, αν βέβαια αυτό τους ενδιαφέρει;
Θα  πει κάποιος, αφού αποδέχονται µεταξύ τους οι
διάφορες υπηρεσίες (Συγγνώµη «αρχές»)  αυτού του
είδους τις διαδικασίες, εσένα πολίτη, τι σε πειράζει;
Μα µε πειράζει γιατί έχουµε (και πληρώνουµε) ένα
εκατοµµύριο δηµοσίους υπαλλήλους για να εξυπη-
ρετούν τους πολίτες µε τέτοιες τύπου “Πυθίας”  απαν-
τήσεις: «Ηξεις αφήξεις ου εν πολέµω θνήξεις» .
Ανάλογα µε το πού “κολλάει” το “ου”, στην προ-
ηγούµενη ή στην επόµενη λέξη, αλλάζει και το νόηµα
του χρησµού. Ηθεληµένη ασάφεια, ώστε ό,τι και να
συµβεί µελλοντικά,  να µην µπορεί να κατηγορηθεί
η “Πυθία”.

Οι καλύτερες χώρες 
για συνταξιούχους

Παραλίες, κλίµα, ήλιος, σύστηµα υγείας,
ποιότητα ζωής, κοινωνική ισότητα και
οικονοµική ευηµερία είναι οι κυριότε-
ροι παράγοντες που ο Παγκόσµιος ∆εί-
κτης Συνταξιοδότησης της Natixis (γαλ-
λική τράπεζα επενδύσεων και διαχεί-
ρισης περιουσιακών στοιχείων) επέλεξε
για το 2022, για να καταρτίσει και σχε-
τικό κατάλογο, µε τις καλύτερες χώρες
για τους συνταξιούχους. Αυτές είναι οι
εξής:
((ΜΜεε  άάρριισστταα  ττοο  110000))

11..  ΝΝοορρββηηγγίίαα ..............................................................................8811  

22..  ΕΕλλββεεττίίαα......................................................................................8800

33..  ΙΙσσλλααννδδίίαα ..................................................................................7799

44..  ΙΙρρλλααννδδίίαα ..................................................................................7766

55..  ΑΑυυσσττρρααλλίίαα............................................................................7755

66..  ΝΝ..  ΖΖηηλλααννδδίίαα......................................................................7755

77..  ΛΛοουυξξεεµµββοούύρργγοο............................................................7755

88..  ΟΟλλλλααννδδίίαα................................................................................7755

99..  ∆∆ααννίίαα............................................................................................7744

1100..  ΤΤσσεεχχίίαα......................................................................................7733

4400..  ΕΕλλλλάάδδαα.................................................................................. 4422

Ο κατάλογος περιλαµβάνει 44 χώρες.
Μας ζηλεύουν, δεν εξηγείται διαφορε-
τικά. Εκτός αν στην περίπτωση της Ελ-
λάδας δεν έλαβαν υπ’ όψη τους συντα-
ξιούχους ναυτικούς που είναι πέραν
κάθε αµφισβήτησης ότι στην κοινωνική
ισότητα και την ποιότητα ζωής παίρ-
νουµε πάνω από άριστα, το 100. Εντάξει
στην οικονοµική ευηµερία πατώνουµε,
παίρνουµε 15, αλλά αφού έχουµε ήλιο
και ζεστές παραλίες που οι κυβερνή-
σεις µας µε τις ενέργειές τους φρόντι-
σαν να έχουµε, τι την χρειαζόµαστε την
οικονοµική ευηµερία;   

Μα όλα λάθος να τα καταλαβαίνουµε;
Έως τώρα νοµίζαµε πως ο Άγιος Νικό-
λαος είναι προστάτης των ναυτικών. Λά-
θος µας. Στον ιστότοπο eNautilia ανα-
κοινώθηκε το πρόγραµµα για τον εορ-
τασµό του Αγίου Νικολάου, προστάτη
του Πολεµικού Ναυτικού.
Και παρατίθεται κατάλογος 12 λιµανιών
που θα επισκεφθούν µονάδες του Πο-
λεµικού Ναυτικού, τα 11 στο Αιγαίο και

ένα στην Πάτρα. Κεφα-
λονιά λόγω ιστορίας και
Κέρκυρα λόγω «µεγέ-
θους», που θα έπρεπε
να θυµίζουν στους
όποιους αρµόδιους πως
η σχέση Αιγαίου-Ιονίου
δεν µπορεί να είναι 11
προς 1 σε οποιονδήποτε
τοµέα, αγνοούνται. Εν-
νοείται πως κάθε άλλο

παρά µας πειράζει αυτή η εξαίρεση,
απλώς πρέπει να κατανοήσουµε πως
αφού ο Άγιος Νικόλαος είναι προστάτης
µόνο του Πολεµικού Ναυτικού, δεν µας
µένει άλλο µέσο προστασίας παρά η
ναυτοσύνη, που δυστυχώς κι αυτή χά-
νεται, κυνηγηµένη εκ των έσω. Κι αυτό
είναι που µας πειράζει.   

Κάποια στιγµή αποφασίζεις για πολλούς και
διαφορετικούς λόγους, προσωπικούς, οικο-
γενειακούς, οικονοµικούς να αφήσεις την
θάλασσα, τα καράβια και τα µηχανοστάσια
και έρχεται η στιγµή να ξεκουραστείς στην στε-
ριά.

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  
ΩΩΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ

Τα προβλήµατα (κουσούρια) που σου άφησε
η ζωή σου κάτω στα µηχανοστάσια όλα αυτά
τα χρόνια που µπαρκάριζες θα είναι τα δικά
σου «δωράκια» στον εαυτό σου, στο σώµα
σου, στην ψυχή σου. Είτε γιατί δεν πρόσε-
ξες, δεν τον προφύλαξες, δεν τον προστά-
τευσες όσο θα έπρεπε και αδιαφόρησες ως
νέος που ήσουν. Οι κίνδυνοι και οι επιπτώ-
σεις που θα είχες µελλοντικά φάνταζαν στο
δικό σου µυαλό µακρινό όνειρο, ότι τίποτα
δεν θα συµβεί σε σένα.
Έρχεται η στιγµή που κρατάς τον φάκελο της
δικής σου "µηχανής"... µε ιστορικό... βλαβών,
µε ιατρικές γνωµατεύσεις από διάφορες ει-
δικότητες ιατρών που επισκέφτηκες όταν
ξεµπαρκάρισες: 11..  ΕΕµµφφάάννιισσηη  κκιιρρσσώώνν,, φλεβί-
τιδα στα πόδια από την ορθοστασία και το
καθηµερινό το ανεβοκατέβασµα τόσων πολ-
λών σκαλοπατιών των µηχανοστασίων 22..  ΠΠόό--
ννοοιι  σσττηηνν  µµέέσσηη,, οσφυαλγία από τα βαριά αν-
τικείµενα που σήκωνες σε κάθε επισκευή
στο µηχανοστάσιο, καθώς και τα απότοµα
σκυψίµατα για αρκετή ώρα µέσα σε τακά-
κια, οχετούς, σαρώσεις, δεξαµενές κλπ 
33..  ΜΜυυααλλγγίίεεςς,,  ααρρθθρριιττιικκάά,, ρευµατολογικά προ-
βλήµατα πόνοι παντού στα πόδια στα χέρια
στους αγκώνες στους ώµους, στον αυχένα
από τις κακές συνθήκες, όπως υγρασία υπερ-

βολική ζέστη ή απότοµο υπερβολικό κρύο.
Όλες αυτές οι εναλλαγές από το ένα λιµάνι σε
ένα άλλο µε τις διαφορετικές κλιµατολογι-
κές συνθήκες, σου αποδιοργάνωναν τον ορ-
γανισµό σου. 44..  ΠΠρροοββλλήήµµαατταα  ύύππννοουυ,, διατα-
ραχές, αϋπνίες, αδυναµία χαλάρωσης από
την έλλειψη ξεκούρασης µυαλού και σώµα-
τος λόγω των συνεχιζόµενων βλαβών στο
πλοίο, που σου σπαράλιαζαν το νευρικό σου
σύστηµα. 55..  ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκάά  ππρροοββλλήήµµαατταα::υπέρ-
ταση, πίεση, χοληστερίνη, ζάχαρο, από την
όχι ισορροπηµένη διατροφή και από την
απουσία περπατήµατος. 66..  ΟΟφφθθααλλµµοολλοογγιικκάά
ππρροοββλλήήµµαατταα::  µειωµένη όραση (ειδικά στα
µακριά), καθώς το µάτι ενός µηχανικού λει-
τουργούσε στο τεχνητό φως και όχι µε το
φυσικό φως του ηλίου και το σπουδαιότερο
δεν είχε την δυνατότητα τα µάτια του να κοι-
τάζουν και µακριά.
Αυτά δηµιουργήσαν στα χρόνια της δουλειάς
του, αδράνεια του φακού για να εστιάζει µα-
κριά, καθώς όλος ο χώρος που κοιτούσε ήταν
ανάµεσα στις µηχανές και τους µπουλµέδες
του µηχανοστασίου.
Επίσης υπήρχαν προβλήµατα της όρασης και

στα κοντινά καθώς τα µάτια από την συνεχι-
ζόµενη εστίαση κοίταγµα όλων των θλιβό-
µετρων, θερµοµέτρων κούραζαν υπερβολικά
τα µάτια του µηχανικού.

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ
Έρχεται εκείνη η στιγµή που συνειδητοποι-
είς ότι όλα αυτά «τα κουσούρια» είναι δικά σου
και θα τα κουβαλάς για όλη σου την υπό-
λοιπη ζωή. Φοβάσαι, διστάζεις, ακόµη ίσως
και ντρέπεσαι να τα αναφέρεις, να τα µοιρα-
στείς µε αγαπηµένα σου πρόσωπα, εσύ ένας
πρώην Α’ ή Β’ µηχανικός του Εµπορικού Ναυ-
τικού, δυνατός µε ψυχή λιονταριού που δά-
µαζες τα πάντα στο καράβι, να τολµήσεις να
πεις ότι πονάνε τα πόδια σου, η µέση σου,
δεν βλέπεις, δεν ακούς καλά. Σε όλα αυτά
θα είσαι µόνος σου, εσύ και ο πόνος σου!
Όσο σκληρό και αν ακούγεται, αυτό είναι άλ-
λωστε και το βαρύ τίµηµα της δουλειάς του
µηχανικού στα πλοία και οι άνθρωποι που
θα γνωρίζουν τι έχεις τραβήξει όλα αυτά τα
χρόνια µέσα στα µηχανοστάσια των πλοίων
θα είναι µετρηµένοι στα δάχτυλα του ενός
χεριού σου!".

ΕΕΝΝΑΑΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
ΩΩΡΡΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ
Μπαρκάρισες για 12 µήνες (1 χρόνο). Κάθε
ηµέρα βρισκόσουνα οκτώ ώρες κάτω στο
µηχανοστάσιο βάρδια. Σε δώδεκα µήνες
µπάρκο βρισκόσουνα 2.800 ώρες κάτω στα
µηχανοστάσια λεβητοστάσια, χωρίς να προ-
σθέσουµε βλάβες, υπερωρίες κλπ. Έµεινες
αυτές τις 2.800 ώρες κάτω στο µηχανοστά-
σιο υπό το τεχνητό φως, µέσα στο θόρυβο
στην ζέστη. Αυτές είναι οι ώρες που βίωσες

στα µηχανοστάσια των πλοίων, που αφιέρω-
σες ένα µεγάλο κοµµάτι από την ζωή σου τα
νιάτα σου και την ψυχή σου και αυτές οι ώρες
δεν µπορούν να αναπληρωθούν µε κανένα
χρηµατικό ποσόν. Αυτή είναι η πικρή, σκληρή
αλήθεια!

ΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ

Πριν πολλά χρόνια, τα πληρώµατα των πλοίων
ήταν στο µεγαλύτερο ποσοστό Έλληνες. Όλοι
εκεί κάτω στα µηχανοστάσια ήταν µια µικρή
δυνατή οικογένεια, ένα καλό παρεάκι φίλων, που
έτρωγαν και έλιωναν ακόµη και τα σίδερα και
αυτό ήταν µεγάλο προτέρηµα στην δουλειά
τους. Σήµερα δυστυχώς, όπως όλοι γνωρί-
ζουµε, στα πλοία είναι µόνο Αξιωµατικοί Έλ-
ληνες και το υπόλοιπο πλήρωµα Φιλιππινέζοι
ή Ουκρανοί κλπ. Αυτό από µόνο του είναι ένα
µεγάλο πρόβληµα, άλλο να ακούς την Ελληνική
γλώσσα, την µητρική σου, µε τα πειράγµατα,
τα καλαµπούρια, τα µπινελίκια, τα γκοµενιλί-
κια και άλλο να κοιτάς άγνωστα πρόσωπα µιας
άλλης κουλτούρας, φιλοσοφίας και νοοτρο-
πίας χωρίς κανένα ίχνος συναισθηµάτων!

((ΣΣττοο  ππρροοσσεεχχέέςς  φφύύλλλλοο  ττοο  ττέέλλοοςς))

ΩΩςς  ππρρόόεεδδρροοςς  του Συλλόγου Ναυτικών Κε-
φαλονιάς "ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ", Παγου-
λάτος Αναστάσιος, θέλω να ευχαριστήσω
τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προ-
σωπικό της βάρδιας των επειγόντων πε-
ριστατικών του Νοµαρχιακού Νοσοκο-
µείου Αργοστολιού για τις υπηρεσίες που
µου προσέφεραν το βράδυ του Σαββά-
του 19/11/2022.

ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα της ίδιας µέρας και ενώ
έκοβα τις ελιές µου, "µπήκε" πριονίδι
στο µάτι µου. Το βράδυ και περί ώρα
19:50, πήγα στο ανωτέρω αναγραφόµενο
νοσοκοµείο, στο τµήµα επειγόντων πε-
ριστατικών, ζητώντας να µου καθαρίσουν
το µάτι µου για να ηρεµήσω. Τέτοια υπη-

ρεσία το ίδιο νοσοκοµείο µου είχε προ-
σφέρει απρόσκοπτα δύο φορές στο πα-
ρελθόν και νοµίζω και σε άλλους συµ-
πολίτες µου. Με αντιµετώπισαν σαν να
ζητούσα εγχείρηση ανοικτής καρδιάς.
Μου είπαν επί λέξει: «θα σας δει ο χει-
ρούργος, δεν έχουµε οφθαλµίατρο και δεν
εφηµερεύει και το νοσοκοµείο στο Λη-
ξούρι για να σας στείλουµε εκεί». Τελικά
η νοσηλεύτρια ρώτησε κάποιο γιατρό,
που δεν εµφανίστηκε ποτέ, µε παρέ-
πεµψαν σε ιδιώτη οφθαλµίατρο, χωρίς
να µου ρίξουν έστω µια τυπική "µατιά".

ΤΤεελλιικκάά  έέφφυυγγαα,, πέρασα από ένα φαρµακείο
στο Αργοστόλι όπου και πήρα µερικές
αµπούλες φυσιολογικού ορού. Το µάτι

µου το καθάρισε η γυναίκα µου, της
οποίας οι ιατρικές γνώσεις είναι µάλλον
ανώτερες από αυτές του ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού του νοσοκο-
µείου.

ΓΓιι''  ααυυττόόνν  λλοοιιππόόνν τον λόγο "ευχαριστώ" και
το Προσωπικό και την ∆ιοίκηση του νο-
σοκοµείου µας, οπωσδήποτε και το αρ-
µόδιο Υπουργείο Υγείας, που µε επιµέ-
λεια έχει φροντίσει και έχει µειώσει το Ια-
τρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό στο
ελάχιστο, σε όλα τα νοσοκοµεία της Επι-
κράτειας, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία
των ασθενών.

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  
««ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααββββααδδίίααςς»»

ΕΦΘΑΣΕ ΩΡΑ ΝΑ ΞΕΜΠΑΡΚΑΡΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  ""ΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΒΒΒΒΑΑ∆∆ΙΙΑΑΣΣ""
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αφιέρωµα στους Μηχανικούς του Εµπορικού Ναυτικού. 
««ΟΟιι  ααδδιικκηηµµέέννοοιι  ττηηςς  θθάάλλαασσσσααςς»»

Του Αλέξανδρου Κασίµη, Αντιπλοίαρχου Μηχανικού Π.Ν. ε.α. 
ΟΟθθωωννοοίί,,  ΚΚέέρρκκυυρραα

(συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο)



ΣΣυυννάάδδεελλφφοοιι,,  φφίίλλοοιι,,
Την ώρα που ο πλανήτης έχει γεµίσει από
καλούς σαµαρείτες, ο κόσµος υποφέρει
και πάει από το κακό στο χειρότερο. Την
ώρα που τόσο πολύ ενδιαφέρονται για
το καλό των συνανθρώπων τους,  τα σκάν-
δαλα,  η καταπίεση,  όποια µορφή και να
έχει, η διαφθορά  και άλλα αυξάνονται
µε γεωµετρική πρόοδο. 
Γεννιέται  λοιπόν το ερώτηµα αυτές οι
ΜΚΟ (µη κυβερνητικές οργανώσεις ή
κατά άλλους µη κερδοσκοπικές οργα-
νώσεις)  είναι ευλογία η κατάρα;
Οι  αµέτρητοι εθελοντές που υπάρχουν
παντού είτε για να σβήνουν φωτιές είτε
για να βοηθούν στη φροντίδα των ζώων,
είτε στη φροντίδα των αναξιοπαθούντων
συµπολιτών µας, γεννιέται ξανά το ερώ-
τηµα: Εµφορούνται  από υγιείς αρχές ή
διέπονται από ιδιοτέλεια, υστεροβουλία
και ότι πιο σκοτεινό υπάρχει στο µυαλό
και την καρδιά αυτού του δίποδου ζώου,
που θέλει να ονοµάζεται άνθρωπος και
να νοµίζει πως είναι η κορωνίδα της δη-
µιουργίας;
Αγαπητοί  συνάδελφοι και φίλοι,  χωρίς
να µηδενίζω το ρόλο αυτών που πραγ-
µατικά θέλουν να προσφέρουν, έχω την
εντύπωση ότι κάτι σκοτεινό κρύβεται πίσω
από τις ενέργειες αυτών των οργανισµών. 
∆ρουν ανεξέλεγκτα, το έργο που προ-
σφέρουν δηµιουργεί προβλήµατα σε χώ-
ρες, ηπείρους,  στον πλανήτη ολόκληρο.
∆εν  µπορώ να φανταστώ τι έργο προ-
σφέρουν οι µη κυβερνητικές οργανώ-
σεις της Ευρώπης,  όταν φορτώνουν τα-
λαιπωρηµένες ψυχές από τις ακτές της Λι-
βύης σε σαπιοκάραβα και προσπαθούν να
τους ξεφορτώσουν στις ακτές της Ιταλίας
για να τους σώσουν δήθεν και να έχουν
µία καλύτερη ζωή.
∆εν  καταλαβαίνουν ότι έτσι ρίχνουν νερό
στον µύλο του ρατσισµού, στο µύλο του

δουλεµπορίου,  της πορνείας,  του εµ-
πορίου οργάνων και ότι πιο βρώµικο µπο-
ρεί να σκαρφιστεί το αρρωστηµένο µυαλό

του ανθρώπου. ∆εν µπορώ να δεχτώ ότι
µία ευνοµούµενη Πολιτεία δέχεται

στο έδαφος της να δρουν ανεξέ-
λεγκτα τέτοιες οργανώσεις όπως
και στην πατρίδα µας µε το θέµα
των προσφύγων ή λαθροµετα-
ναστών (πες τους όπως θέλεις). 
Αυτές οι οργανώσεις έχουν κα-
τηγορηθεί για trafficking (εµ-
πορία ανθρώπων), για διακίνηση
έναντι αµοιβής, για κατασκοπεία
και ότι άλλο. Όταν δε η πολιτεία
θέλησε να κάνει καταγραφή των

στοιχείων αυτών των οργανώσεων,
κάποιες δρούσαν εντελώς παρά-

νοµα και ποιος ξέρει τίνος τα συµ-
φέροντα εξυπηρετούσαν. 

Γιατί  όλοι αυτοί οι µεγαλόσχηµοι των
απανταχού ΜΚΟ,  φιλανθρωπικών οργα-
νώσεων,  αλλά και οι βαθύπλουτοι υπο-
στηρικτές τους δεν εξαντλούν την πυγµή
τους ώστε να πιέσουν τις κυβερνήσεις
να µεριµνήσουν για την αποκατάσταση
της Ειρήνης και των συνθηκών διαβίω-
σης σε πάρα πολλές χώρες, παρά αφή-
νουν τον κόσµο να υποφέρει και αυτοί
τρέχουν να προσφέρουν τσιρότα σε χαί-
νοντα τραύµατα ψυχικά και σωµατικά.
Το θέµα όµως δεν είναι τόσο απλό, όταν
έχει θεσµοθετηθεί και έχει επιβληθεί
από την µητέρα Ευρώπη κάποιο ποσο-
στό του ΑΕΠ σε κάθε χώρας-µέλους να
πηγαίνει σε χρηµατοδότηση ΜΚΟ,  τότε
κάτι συµβαίνει, κάτι που θέλει ψάξιµο,
κάτι που βρωµάει,  κάτι που πρέπει να
µας κάνει επιφυλακτικούς. Αυτοί,  έχω
την εντύπωση ότι δουλεύουν σαν τους
µαύρους πράκτορες των µυστικών υπη-
ρεσιών, που κάνουν τη βρώµικη δουλειά
και η υπηρεσία τους ή τα κράτη που
εδρεύουν νίπτουν τας χείρας των ως Πόν-
τιοι Πιλάτοι, διότι δήθεν έχουν πλήρη
άγνοια. 
Απ’ την άλλη  πλευρά,  δηλώνει αδυνα-
µία του Κράτους να είναι συνεπές απέ-
ναντι στις υποχρεώσεις του και έτσι αφή-
νει το πεδίο ελεύθερο στον κάθε τυχάρ-

παστο, άρρωστο, ανήθικο, διεφθαρµένο
να µπει στο παιχνίδι τα λεφτά είναι πολλά)
και να δρα ανεξέλεγκτος µέχρι που να
σπάσει το απόστηµα και τότε το κράτος
αφού πρώτα αναθεµατίσει, έρχεται να
ξεπλύνει την κόπρο του Αυγείου και να
επέλθει η κάθαρση µε λάθος τρόπο. Οι δε
επαγγελµατίες της αντικειµενικής ενη-
µέρωσης να σκυλέψουν πάνω σε δίκαιους
και άδικους, προς άγραν τηλεθέασης.
Αυτοί οι ίδιοι δηµιούργησαν ψεύτικες ει-
δήσεις όταν τα λιβάνιζαν από καιρού εις
καιρό στα κανάλια που δούλευαν.
Όταν η Unicef, θεσµοθετηµένη οργάνωση
από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για
το καλό των αναξιοπαθούντων παιδιών
του πλανήτη σπαταλάει το 90% της χρη-
µατοδότησης που παίρνει σε λειτουργικά
έξοδα, τότε τι διάολο έργο προσφέρει;
Εγώ  βγάζω το συµπέρασµα ότι δουλεύει
για να παίρνουν οι υπάλληλοι της τους
µισθούς τους και κάτι ψίχουλα αν πέ-
σουν από το τραπέζι του συµποσίου να πά-
ρουν και τα παιδάκια που λιµοκτονούν.
Όταν οι ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις προ-
σπαθούν να σώσουν από την λειψυδρία
τα παιδάκια της Αφρικής και καλούν συµ-
παθείς καλλιτέχνες να ανοίξουν δήθεν
το πηγάδι,  ποιον προσπαθούν να ξεγε-
λάσουν; Όταν οι κυβερνήσεις επικα-
λούνται τις χριστιανικές,  ηθικές και δη-
µοκρατικές αξίες για τα τεκταινόµενα σε
έδαφος άλλων χωρών, τότε είµαι σίγου-
ρος ότι στα κράτη τους έχουν αφαιρέσει
τους καθρέφτες γιατί θα έπρεπε πρώτα
να φτύσουν το είδωλό τους.
Όταν πρωθυπουργοί εισηγούνται να γίνουν
προσλήψεις µέσω των ΜΚΟ για να µει-
ωθεί το ποσοστό ανεργίας, αυτό σηµαί-
νει ότι υπάρχει ένας δίαυλος επικοινω-
νίας και συναλλαγής µεταξύ των και κατά
συνέπεια έχουν την άνωθεν υποστήριξη
µε αποτέλεσµα να δρουν ανεξέλεγκτα.
Για να µην µακρηγορήσω φίλοι, συνά-
δελφοι, συµπατριώτες, «φοβού τους ∆α-
ναούς και δώρα φέροντας».
Μακριά από ΜΚΟ, δοµές φιλοξενίας και
άλλα ευαγή ιδρύµατα που έχουν στην
προµετωπίδα τους το καλό των συναν-
θρώπων µας.
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«Μαύρες τρύπες»
Αντικείµενα που καταπίνουν ό,τι τα πλησιάσει σε κά-
ποια απόσταση. Αυτήν την ατυχία είχαν και τα απο-
θεµατικά του ΝΑΤ που τα κατάπιε µία από τις πολ-
λές ντόπιες «µαύρες τρύπες».
Τέτοιες µαύρες τρύπες, σκοτεινά αντικείµενα, υπάρ-
χουν και στο “εξαποδώ”,  στο λεγόµενο σύµπαν.
Μια τέτοια τεράστια «µαύρη τρύπα» ανακάλυψαν
Αµερικανοί αστροφυσικοί των πανεπιστηµίων Μa-
ryland University και MIΤ (Μassachusetts Insti-
tute of Technology), που βρίσκεται σε απόσταση
από την Γη 8.5 δισεκατοµµύρια έτη φωτός, δηλαδή
το φως που τρέχει µε την ταχύτητα 300.000 χλµ. το
δευτερόλεπτο,  χρειάζεται 8.5 δις χρόνια για να
φτάσει έως εδώ. Ή αλλιως, αυτό που παρατήρη-
σαν οι αστροφυσικοί συνέβη εδώ και 8.5 δις  χρό-
νια.
Κι αυτό που παρατήρησαν που ανίχνευσαν τον πε-
ρασµένο Φεβρουάριο µέσω 21  τηλεσκοπίων σε
διάφορα σηµεία της Γης, ήταν µία ισχυρή πηγή
φωτός. Με τις αναλύσεις τους συµπέραναν πως
αυτή η πηγή φωτός ισοδυναµούσε µε 1.000 τρι-
σεκατοµµύρια ήλιους και η θερµοκρασία που ανα-
πτύχθηκε ήταν περίπου 30.000 βαθµοί Κελσίου.
Κι αυτό το φως παρήχθη την «στιγµή» που αυτή η
µαύρη τρύπα «καταπίνει» ένα άστρο. “Στιγµή” που
διαρκεί µερικά εκατοµµύρια χρόνια. Θα πει, ίσως,

κάποιος “σας παραµυθιάζουν και εσείς τα πιστεύετε,
αποδείξεις υπάρχουν;”. Φυσικά  αποδείξεις, όπως
τις εννοούµε εµείς κουβεντιάζοντας στα καφενεία,
δεν υπάρχουν. Εµείς όµως οι ναυτικοί των περα-
σµένων δεκαετιών, τις νύχτες πάνω στη γέφυρα
του καραβιού, είχαµε όλο το χρόνο για να παρα-
τηρούµε τα άστρα, κάτι που η πόλη το «απαγο-
ρεύει», να κατεβάζουµε µε τον εξάντα κάποια από
αυτά, να «κουβεντιάζουµε» µαζί τους, να τα προ-
καλούµε να µας «αυτοσυστηθούν». Και σηµει-
ώνουµε επίσης πως το ΜΙΤ είναι το δεύτερο,  µετά
το Χάρβαρντ, σε κύρος ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα στον κόσµο, µε την περίφηµη Οξφόρδη
στην 5η θέση. Για  σύγκριση, τα δικά µας ΑΕΙ βρί-
σκονται το µεν Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών στην 250η θέση, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονί-
κης στην 363η θέση  και το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο στην 441 θέση, ανάµεσα στα 2.000 πρώτα
ΑΕΙ του πλανήτη. Κάτι σηµαίνει αυτό.
Κι ας µην ξεχνάµε πως ο πλανήτης Γη που οι απο-
στάσεις µεταξύ των διαφόρων σηµείων του µας
φαίνονται τεράστιες, δεν είναι ούτε καν ένας κόκ-
κος άµµου µπροστά στον Γαλαξία µας, που και αυ-
τός ένας κόκκος άµµου είναι µπροστά στο σύµ-
παν. Αν  το δικό µας µυαλουδάκι αδυνατεί να συλ-
λάβει τέτοιες διαστάσεις,  δικό µας πρόβληµα. Το
σύµπαν µε ό,τι αυτό σηµαίνει,  µάλλον αδιαφορεί
για τις απόψεις µας, για το τι πιστεύουµε ή τι δεν
πιστεύουµε.  

Έως τώρα οι συντάξεις µας εβασίζοντο
στους µισθούς των εν ενεργεία οµοιοβάθ-
µων της επιβατηγού ακτοπλοΐας, αποτε
λούσαν το 60% αυτών των µισθών.
Από 1/1/2003 το σύστηµα αλλάζει.
Οι συντάξεις χωρίζονται σε τρεις κατηγο-
ρίες: Των επιβατηγών εσωτερικού, των µε-
σογειακών επιβατηγών και υπερωκεανίων
και τέλος των φορτηγών και δεξαµενο-
πλοίων 4.500 τόνων DW και άνω.
Όσον αφορά την τάξη των Πλοιάρχων και
Α' Μηχανικών (αλλά όχι µόνο) σε γενικές
γραµµές, οι της τρίτης κατηγορίας, που εί-
ναι και οι πολυπληθέστεροι, παίρνουν µι-
κρότερες συντάξεις, ενώ πληρώνουν τις
µεγαλύτερες εισφορές, σε σχέση µε τις
δύο άλλες κατηγορίες. Π.χ. πλοίαρχος Ε/Γε-
σωτερικού, κατα βάλλει στο ΝΑΤ εισφορές
473,45 € µηνιαίως (δεν συµπεριλαµβά-

νονται οι εισφορές του πλοιοκτήτου), και
θα πάρει σύνταξη 1.601,53 €.
Πλοίαρχος ∆/Ξ πληρώνει εισφορές στο
ΝΑΤ 512,72 € και θα πάρει σύνταξη 1.527,23
€. Ο δεύτερος δηλαδή πληρώνει 38,78 € µη-
νιαίως µεγαλύτερες εισφορές και θα πάρει
σύνταξη κατά 74,30 € χαµηλότερη. (Με-

ρικά στοιχεία είναι από το περιοδικό "ΑΠΟ-
ΜΑΧΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ").
Η αδικία δηλαδή εις βάρος των ποντο-
πλοΐων επιτείνεται. Έως τώρα
έπαιρναν τις ίδιες συντάξεις µε τους συ-
ναδέλφους των δύο άλλων κατηγοριών,
πληρώνοντας µεγαλύτερες εισφορές.
Τώρα εξακολουθούν να καταβάλλουν µε-
γαλύτερες εισφορές αλλά παίρνουν χαµη-
λότερες συντάξεις, ούτε καν ίδιες, όπως
πριν.
Ανταποδοτικότητα, λογική, δικαιοσύνη εί-
ναι λέξεις άγνωστες, όπως φαίνεται για
τους περίφηµους "υπη ρεσιακούς παρά-
γοντες" του YEN.
Όπως άλλωστε άγνωστες ήσαν ανέκαθεν,
τουλάχιστον όπως συµπεραίνεται από τον
τρόπο που, διαχρονικά, µας έβλεπαν και
εξακολουθούν να µας βλέπουν.

ΜΜ..ΙΙ..ΤΤ..
Σε άλλο σηµείο της εφηµερίδας µας, “επαινέσαµε”
αυτό το περίφηµο τεχνολογικό ίδρυµα,  το MIT,
που αξιολογείται σαν τον δεύτερο σε κύρος ΑΕΙ
στον κόσµο. Σαν  τεχνολογικό φυσικό είναι να ρί-
χνει το βάρος του στην τεχνολογία. Η οποία όµως
αλλού είναι πολύτιµη, αλλού αµφιλεγόµενη κι αλ-
λού αναµφισβήτητα επιβλαβής. Για  το κοινωνικό
σύνολο φυσικά. Τα επιτεύγµατα των αστροφυσι-
κών, εκ πρώτης όψεως ίσως να µην φαίνεται σε τι
ωφελούν την κοινωνία, όµως µας δείχνουν ποιοι
είµαστε, πόσο µετράµε κι αν θέλουµε και µπο-
ρούµε να σκεφτούµε,  ίσως αντιληφθούµε ποιοι,
πώς και σε τι βαθµό µας εκµεταλλεύονται.
Οι επιδόσεις τους όµως σε άλλο τοµέα της τεχνο-
λογίας είναι και επιβλαβείς για την κοινωνία, αλλά
και παιδαριώδεις. Προσπαθούν, λέει, να κατα-
σκευάσουν ροµπότ που θα γεννούν (θα µπορούν
να κατασκευάζουν-συναρµολογούν) άλλα ροµπότ.
Πώς θα ωφεληθεί η κοινωνία αν και όταν το πε-
τύχουν; Το µόνο που θα προκαλέσουν θα είναι µε-
γαλύτερη ανεργία. Κι αυτοί που θα το “πετύχουν”,
εκτός από την σπατάλη πόρων που θα µπορούσαν
να “πιάσουν τόπο” αλλού, θα υπερηφανεύονται πως
πέτυχαν, τι ακριβώς;

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
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ΑΑρριισσττοοµµέέννηη  ΚΚ..  ΓΓεεωωρργγάάττοουυ
((ΜΜέέρροοςς  ππρρώώττοο))
Οι αρχαίοι Έλληνες, παρατήρησε κά-
ποιος, χρησιµοποιώντας και τεχνι-
κούς όρους, φρόντισαν και έφτιαξαν
γνώση και πνεύµα τόσο στερεά, που
αντέχουν εκτός ψυγείου 3.000 χρό-
νια. ∆εν υπάρχει πλευρά της ανθρώ-
πινης ζωής, δεν υπάρχει τοµέας του
φυσικού κόσµου που να µην τους
οδήγησε η αξεδίψαστη τάση για
έρευνα και η ακόρεστη δίψα για
γνώση. Τα είπαν όλα. Και το σπου-
δαιότερο, τα πρόσφεραν σε όλον τον
κόσµο.
Είπαν πως ο 5ος αιώνας π.Χ. είναι ο
πιο λαµπρός και ο πιο τολµηρός στην
παγκόσµια λογοτεχνία. «Από την πνευ-
µατική παραγωγή εκείνης της επο-
χής», λέει ένας Γερµανός σοφός, «µι-
λάει ο ∆αίµων της Ανθρωπότητας». 0
Μιχαήλ Άγγελος αισθανόταν, όπως
έλεγε, δύο µέτρα ψηλότερος, όταν
διάβαζε τον Όµηρο. Ο Φρόυντ, πατέ-
ρας της ψυχανάλυσης, από τα συγ-
γράµµατα των Αρχαίων πήρε τα σύµ-
βολά τους. Στη Γαλλία τον προπερα-
σµένο αιώνα για να εκθέσει κανείς
υποψηφιότητα βουλευτή, έπρεπε να
έχει µελετήσει τον Θουκυδίδη, ενώ ο
Οικονοµικός του Ξενοφώντα διδα-
σκόταν σε Οικονοµικές Σχολές. Οι
σχετικές αναφορές δεν έχουν τέλος.
Τα συγγράµµατα που σώθηκαν ξε-
περνούν τους 300 τόµους των 300
σελίδων ο καθένας, το 1/10 της όλης
πνευµατικής παραγωγής. Με τους αρ-
χαίους Έλληνες µπήκε για πρώτη
φορά σε λειτουργία η σκέψη, φως
του κόσµου και δόξα του ανθρώπου,
για να βάλει τάξη στο χάος, µέτρο
στην αµετρία, να δώσει µορφή στην
αµορφία και να ελευθερώσει το εί-
δος µας από πολλές δουλείες, τις προ
λήψεις και τις δεισιδαιµονίες, τις δε-
σµεύσεις και το φόβο.
Έτσι ξεκίνησε η ιστορία του ευρω-
παϊκού πνεύµατος, για να θέσει όλα
τα προβλήµατα, να βγάλει τον άν-
θρωπο από το ζωώδες βιολογικό επί-
πεδο, να βάλει στη θέση του µύθου το
λόγο και να καταδείξει το απροσµέ-
τρητο βάθος του πνευµατικού κόσµου.
Θα ήταν άλλη η όψη του κόσµου, αν
δε χάνονταν τα όσα χάθηκαν κι αν
αξιοποιούνταν από τον άνθρωπο τα
λίγα που διασώθηκαν. «Προτιµώ να
βρω την αιτία ενός πράγµατος παρά
να βάλω στο κεφάλι µου το στέµµα
του Βασιλιά της Περσίας», έλεγε ο
∆ηµόκριτος. Και πολύ αργότερα στους
αδελφούς Καραµαζώφ του Ντοστο-
γιέφσκυ, ο Μίτυα: «Είµαι ένας από
εκείνους που δε γυρεύουν εκατοµ-
µύρια, αλλά µια απάντηση στα ερω-
τήµατά µου». Και τι άλλο δε είναι η
φιλοσοφία παρά ερωτήµατα που  ζη-
τούν απαντήσεις; Πρώτοι οι Αρχαίοι
Έλληνες επισήµαναν τη διαφορά ανά-
µεσα στην επιστήµη και τη φιλοσο-

φία. Θα πρέπει κανείς να αναλώσει
µια  ζωή, για ν' αποκτήσει στοιχει-
ώδη ενηµέρωση. Να διαθέσω εγώ το
χρόνο µου; Και τι µε ενδιαφέρουν;
Θα πει κάποιος. Θα το πει ο απληρο-
φόρητος, ο ανυποψίαστος. Γιατί είναι
υπερχρονικοί και υπεριστορικοί, γιατί
είναι πάντα νέοι και επίκαιροι. Στον
Πλάτωνα π.χ. θα βρούµε προβλήµατα
που να «ξεχειλίζουν από µοντερνι-
σµό και σύγχρονη γεύση: σοσιαλισµό
και κοµµουνισµό, φεµινισµό, έλεγχο
γεννήσεων, ευγονική,   προβλήµατα
ηθικής και αριστοκρατίας, επιστρο-
φής στη φύση, προβλήµατα ψυχανά-
λυσης. Συµπόσιο πλούσιο για διαλε-
χτούς καλεσµένους».
Οι περισσότεροι και εγκυρότεροι ξέ-
νοι σοφοί και επιστήµονες, παλαιοί
και σύγχρονοι, παραδέχονται και
αναγνωρίζουν ότι η τέχνη, η φιλο-
λογία, η επιστήµη, η φιλοσοφία των
Ελλήνων ανήκουν στις µόνιµες και

αναπαλλοτρίωτες κατακτήσεις της
ανθρωπότητας. Γιατί; Γιατί τα αν-
θρώπινα πάθη, τα προβλήµατα και
τα ερωτήµατα που τις γέννησαν και
οι ανθρώπινες ανάγκες που κλήθη-
καν να  θεραπεύσουν θα διαρκέσουν
όσο και ο άνθρωπος. Οι Έλληνες της
κλασικής εποχής είναι οι πρώτοι που
ανέπτυξαν πολιτική ζωή και µελέ-
τησαν την πολιτική σε θεωρητική
βάση. Έδωσαν απαντήσεις σε όλα τα
προβλήµατα της πολιτικής και πα-
ρουσίασαν όλες τις πολιτικές τάσεις και
ιδέες, ύστερα από συστηµατική µε-
λέτη όλων των συστηµάτων διακυ-
βέρνησης. Για πρώτη φορά διατυπώ-
θηκαν θέσεις και  απόψεις, όπως οι
ακόλουθες: «Η πολιτική πρέπει να
αποβλέπει στην κοινωνική αρµονία. Οι
άρχοντες τρία πράγµατα πρέπει να
γνωρίζουν, ότι κυβερνούν ανθρώ-
πους, ότι κυβερνούν σύµφωνα µε
τους νόµους και ότι δεν κυβερνούν
αιώνια. 
Οι πόλεις και οι χώρες γίνονται ευ-
τυχισµένες, όταν αυτοί που διαχειρί-
ζονται τις δηµόσιες υποθέσεις µπο-
ρούν να εµπνεύσουν στους πολίτες
την αρετή. Πως όµως να εµπνεύσει
κανείς στους άλλους κάτι, όταν ο ίδιος
δεν το έχει; Πως να δείξει το δρόµο
που ο ίδιος δεν τον διάβηκε; Αν λα-

χταράς για τα δικά σου αγαθά και κυ-
νηγάς την εξουσία µε την ιδέα ότι θα
µπορέσεις έτσι ν' αρπάξεις ό,τι σου
λείπει, είσαι πολύ µακριά από την έν-
νοια της χρηστής διοίκησης. ∆είξε
πως έχεις γνωστικό και ηθικό εξο-
πλισµό, για να σε χειροκροτήσουν ως
άξιο κυβερνήτη. Όταν δε διαθέτεις
γνώση, δεν µπορείς να έχεις έγκυρη
γνώµη. Αν δεν έχεις ήθος, δεν οδη-
γείς. Φρόντισε, άρχοντα, να θαυµά-
ζεσαι περισσότερο για την αξία σου και
λιγότερο για το αξίωµά σου. Θέσπιζε
νόµους που να µη µοιάζουν µε τον
ιστό της αράχνης... Εκλέγεσαι για να
ωφελήσεις, όχι για να βλάψεις, και
οι νόµοι πρέπει να γίνονται όχι για
σένα, αλλά για τους πολίτες που εξου-
σιάζεις. Κράτησε µακριά τους κόλα-
κες, τους λιβανιστές και τους αριβίστες
παλαµάκηδες κι όταν αποχωρείς από
την εξουσία, να έχεις γίνει ενδοξότε-
ρος, όχι πλουσιότερος. Λογάριαζε

πως, όπου κανείς µπορεί ν' ασχηµο-
νεί και να κάνει ότι θέλει, εκεί της πο-
λιτείας το καράβι, ξυλάρµενο, θε να
βουλιάξει».
Η συµβολή των Αρχαίων Ελλήνων
στον πνευµατικό πολιτισµό οµολο-
γείται από τους πιο επιφανείς δια-
νοητές του κόσµου. Βασικοί άξονες
της προσφοράς τους είναι η γλώσσα
και η παιδεία τους.
Η γλώσσα τους θεωρείται το τελει-
ότερο πνευµατικό εργαλείο που σφυ-
ρηλάτησε ποτέ η ανθρώπινη νόηση.
Γνωρίσµατά της ο πλούτος, η σαφή-
νεια, η τελειότητα, η πληρότητα. Τί-
ποτε το περιττό. Το τελειότερο βιολί
της ανθρώπινης σκέψης. Στην Αγ-
γλική υπάρχουν 40 χιλιάδες ελληνι-
κές λέξεις (Λεξικό Κωνσταντινίδη -
Θεσσαλονίκη). 
Η σύγχρονη ορολογία στις επιστήµες,
στη Φιλολογία, στη Φιλοσοφία, στην
πολιτική, στις καλές τέχνες, στον αθλη-
τισµό είναι κατά βάση Ελληνική. Υπάρ-
χουν και υποστηρικτές της άποψης
ότι οι ευρωπαϊκές γλώσσες είναι διά-
λεκτοι της Ελληνικής - 6 εκατοµµύ-
ρια λέξεις, 71 εκατοµ. τύποι (Η/Υ ΙΒΥ-
ΚΟΣ της κ. ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ).
Η παιδεία τους είχε σκοπό την έξοδο
του ανθρώπου από το ζοώδες βιολο-
γικό επίπεδο.

Επεδίωκε το φωτισµό µε τη διδαχή,
γιατί ήξεραν πως όσο ευκολότερα κα-
νείς αποκτηνώνεται, τόσο δυσκολότερα
γίνεται άνθρωπος. 
Ιδεώδες η δηµιουργία του καλού κά-
γαθού ανθρώπου. Ισόρροπη ανάπτυξη
σωµατικών και ψυχοπνευµατικών δυ-
νάµεων, καλλιέργεια ηθικής ευαι-
σθησίας, ανάπτυξη της ευφυΐας, δια-
µόρφωση χαρακτήρα.
Καλύτερα ζητιάνος παρά αµόρφω-
τος, βαρύ η απαιδευσία. Με την γνώση
επεδίωκαν την απαλλαγή από τις προ-
λήψεις και τη δεισιδαιµονία, από το
φανατισµό και τη µισαλλοδοξία, τη
σοφιστεία.
Στόχος η εσωτερική αυτονοµία, η
πνευµατική και ηθική ελευθερία. Πρώ-
τοι έδωσαν τα στοιχεία της ανθρώπι-
νης τραγικότητας.
Τραγικός είναι µόνο ο ελεύθερος άν-
θρωπος... Σαν ελεύθεροι άνθρωποι
αποστρέφονταν το δεσποτισµό και την
τυραννία. 
∆εν προσκυνούσαν αφέντες ούτε προ-
στάτες και εξουσιαστές. Η αξιοπρέπεια
του ατόµου, η ακεραιότητά του, η πνευ-
µατική του εγρήγορση, η ταυτότητά
του θεωρούνταν -όπως και είναι- προ-
ϊόντα της ελευθερίας. Κάτι είχε κα-
ταλάβει ο Πέρσης εκείνος, όταν, απευ-
θυνόµενος στο Μαρδόνιο, είπε: «Φευ,
Μαρδόνιε, οίους επ' άνδρας ήγαγες
µαχησοµένους ηµέας, οι ου περί χρη-
µάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί
αρετής!». Και ο Κύρος, όταν έλεγε
στους Μυρίους: «Την ελευθερίαν ελοί-
µην (θα προτιµούσα) αντί ων (όσων)
έχω και άλλων πολλαπλασίων», θε-
ωρούσαν δούλους «όχι µόνο τους
αγοραστούς και τους αιχµαλωτισµέ-
νους, αλλά και όλο το µουντό, ανώνυµο
και απρόσωπο πλήθος, που σερνό-
ταν στα βαρβαρικά βασίλεια, κάτω
από αυταρχικούς δεσπότες. Ακόµα
και τους απαίδευτους».

ΠΠΑΑΡΡΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑ--ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΟΟΣΣΤΤΟΟΜΜΙΙΑΑ  
Είναι δύσκολο ακόµα και στην εποχή
µας να φαντασθούµε το βαθµό παρ-
ρησίας και ελευθεροστοµίας των πο-
λιτών στις δηµοκρατούµενες αρχαίες
ελληνικές πόλεις. Αν τους στερούσες
το δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης,
τους στερούσες το οξυγόνο της ζωής.
Χωρίς παρρησία ο λόγος έχανε την
αξία του. «Στους πολίτες να συµβου-
λεύεις όχι τα ευχάριστα, αλλά τα σω-
στά». Είχαν σε µεγαλύτερη εκτίµηση
τον εχθρό που έλεγε την αλήθεια από
τον προσποιητό φίλο, που µιλούσε
χαριστικά. Τιµούσαν βέβαια εκείνους
που πρόσφεραν υπηρεσίες, ποτέ όµως
προσωπολατρεία, χαµέρπεια, δουλο-
φροσύνη.
Όταν ο Μιλτιάδης µετά τη νίκη των
Αθηναίων στο Μαραθώνα ζήτησε να
του ανεγείρουν ανδριάντα, του απάν-
τησαν πως η αξίωσή του θα ήταν δι-
καιολογηµένη, αν είχε κερδίσει µόνος
τη νίκη στο Μαραθώνα.

Η ΧΡΥΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Ποια θέµατα µας απασχολούσαν τότε; Με
τον «πλούτο» που η «ανάπτυξη» παράγει,
όπως οι «ειδικοί» µάς διαβεβαιώνουν η
ζωή µας αναβαθµίστηκε; ∆εν θα ανα-
φερθούµε ιδιαίτερα στις περικοπές που
επιβλήθηκαν µέσω των µνηµονίων, στις
συντάξεις µας. Θα σηµειώσουµε µόνο
πως παρά τις Mερσεντές που «αγορά-
σαµε» στους «πατέρες του Έθνους», δεν
µπόρεσαν να κάνουν κάτι για να αποφύ-
γουµε τα µνηµόνια και τις περικοπές, την
υποβάθµιση της ζωής µας. 
Με το θέµα των εκπτώσεων κατά 50% των
εισιτηρίων των συζύγων των συνταξιού-
χων ναυτικών, αυτών των «ηρωίδων» όπως
ειρωνικά (καθώς η συµπεριφορά τους
απέδειξε) τις αποκαλούσαν (ή µισές νύ-
φες ή µισές χήρες ήδη από την πρώτη
νύχτα του γάµου τους, κατά τον προσφυή
χαρακτηρισµό του γιατρού Βύρωνα Σπ.
Λυκιαρδόπουλου) που «κόπηκαν», φαί-
νεται πως έπιασαν τόπο οι έντονες δια-
µαρτυρίες και επανήλθαν. Κάτι είναι κι
αυτό.
Όσο για την κατηγοριοποίηση των συντά-
ξεων µας από τότε σύµφωνα µε τα πα-
ρατιθέµενα στοιχεία επιβεβαιωνόταν η
αντίληψη πως ναι µεν οι συνταξιούχοι
ναυτικοί να είναι οι πλέον “ριγµένοι” όµως
οι ποντοπόροι ήταν και είναι όχι απλώς
“ριγµένοι”, κυριολεκτικά αγνοηµένοι δεν
υπάρχουν για τις διάφορες κεφαλές της
Εµπορικής Ναυτιλίας. Συµπερασµατικά η
ζωή τότε ήταν κατά την άποψή µας “σκά-
λες” καλύτερη από την τωρινή πλην φυ-

σικά των πλουσίων, των εκατοµµυριού-
χων ο αριθµός των οποίων συνεχώς αυ-
ξάνεται. 
Παρά τα δήθεν φιλολαϊκά µέτρα που οι
κυβερνήσεις παίρνουν, έτσι για να πει-
στούν οι πλέον δύσπιστοι ποιοί είναι οι
πραγµατικοί κουµανταδόροι. Ξαναδηµο-
σιεύουµε τέλος το κείµενο «Η χρυσή κλη-
ρονοµιά» του αείµνηστου Αριστοµένη Γε-
ωργάτου φιλολόγου-Λυκειάρχη του οποίου
τα κείµενα κοσµούσαν την εφηµερίδα µας
για κοντά 20 χρόνια.
Και το δηµοσιεύουµε για δύο λόγους: σαν
ένα είδος µνηµοσύνου για τον ίδιο και σαν
υπενθύµιση για ακόµα µία φορά το τι θη-
σαυρούς µας κληρονόµησαν οι αρχαίοι
Έλληνες και πόσο ανίκανοι σταθήκαµε να
το αντιληφθούµε και να τους εκµεταλ-
λευτούµε.
Να εκµεταλλευτούµε αυτούς τους θη-
σαυρούς, να επωφεληθούµε από αυτήν
την χρυσή κληρονοµιά.
Πώς να γίνουν όµως όλα αυτά αφού ούτε
τους γνωρίσαµε, ούτε έχουµε κατανοή-
σει το τι πρόσφεραν στην ανθρωπότητα; Στο
σχολείο κάποιες σχετικές γνώσεις απο-
κτήσαµε, ξόφαλτσα, επιπόλαια.
Αντίθετα, οι ξένοι και περισσότερα ξέρουν
για αυτούς και τους τιµούν, µαθαίνοντας
σε σχολεία των χωρών τους αρχαία ελ-
ληνικά, τα οποία διδάσκονται σε πανεπι-
στήµια ή Λύκεια, υποχρεωτικά ή προαι-
ρετικά, σε πάνω από 30 χώρες. Σε µία
µόνο χώρα, στην Γερµανία, είναι υποχρε-
ωτικό µάθηµα σε 208 Λύκεια.

0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ MERCEDES
Οι εκπρόσωποί µας στο Εθνικό κοινοβούλιο αποφάσισαν ότι
πρέπει να τους βοηθήσουµε να αποκτήσουν νέα αυτοκίνητα
για τις µετακινήσεις τους, µια Mescedes για τον καθένα. Κά-
ποια χρόνια πριν τους ήταν αρκετό ακόµη και παπάκι, κάποιοι
έτσι κυκλοφορούσαν.
∆εν ήθελαν, λέει, να επιβαρύνουν την τσέπη µας. Τώρα όµως
είµαστε Ευρωπαίοι, πλουτίσαµε, άρα µπορούµε να τους πλη-
ρώσουµε τις Mercedes. Και (έµµεσα) και τα εισιτήριά τους
στα µεταφορικά µέσα.
Και τα γραµµατόσηµα της αλληλογραφίας τους (έµµεσα πάντα).
Και... και... και πολλά άλλα.
Όµως πρέπει να εκτιµήσουµε το γεγονός πως µόνο και µόνο
για τη δική µας εξυπηρέτηση, για να προσφέρουν στο κοινω-
νικό σύνολο, αγωνίζονται στις εκλογές να κερδί σουν τη βου-
λευτική έδρα. Και να µη µεµψιµοιρούµε.

Πριν 20 χρόνια…ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΝ "ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑ-
∆ΙΑΣ"

Στην πρόσφατη απόφαση του
Υ.Ε.Ν. για την παροχή εκπτώσεων
(50% ή 100%) στα εισιτήρια των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε
διάφορες κατηγορίες επιβατών,
µε κατάπληξη διαπιστώσαµε πως
η έκπτωση 50% που έως τώρα δι-
νόταν στη σύζυγο συνταξιούχου
του Ν.Α.Τ. "κόπηκε".
Γιατί κόπηκε, µε ποια κριτήρια,
ποιοι ήταν οι λόγοι που έως τώρα
της δινόταν αυτή η έκπτωση και
τώρα εξέλειπαν, πως τελικά σκέ-
φτηκαν οι "αρµόδιοι παράγοντες"
του Υ.Ε.Ν., αδυνατούµε να κατα-
νοήσουµε. Μήπως διαπίστωσαν
πως οι συνταξιούχοι του Ν.Α. Τ.
ξαφνικά πλούτισαν; Μήπως αν-
τέδρασαν οι πλοιοκτήτες για την
πληθώρα των µειωµένων ή
"τζάµπα" εισιτηρίων και βρέθηκε
το συνηθισµένο “θύµα", ο συντα-
ξιούχος ναυτικός;
Άραγε δε µπορούσαν να διατη-
ρήσουν αυτή την έκπτωση και για
την σύζυγο του συνταξιούχου ναυ-
τικού (σε πολλές περιπτώσεις των
300-350 ευρώ) και να µειώσουν
την έκπτωση στο 50%, σε εκεί-
νους ή σε κάποιους από εκείνους
που τώρα έχουν  έκπτωση 100%;
(που δεν πληρώνουν καθόλου δη-
λαδή);
Οι βουλευτές, νυν και τέως, οι
αρχηγοί των ενόπλων δυνάµεων
και των σωµάτων ασφαλείας, ας
το θεωρήσουµε αποδεκτό να µη
πληρώνουν καθόλου. Όµως ολό-
κληρο το προσωπικό του Υ.Ε.Ν.,
ένστολοι ή µη, εν ενεργεία ή συν-
ταξιούχοι, καθώς και ολόκληρο
το προσωπικό των ΝΠ∆∆ που
εποπτεύονται από το Υ.Ε.Ν., έχουν
έκπτωση 100%. Πρόσφατα ο κ.
Υ.Ε.Ν., σε επιστολή του διαβε-
βαίωνε όλους τους συνταξιού-
χους ΝΑΤ για το "αµέριστο εν-
διαφέρον του προς όλους εκεί-
νους οι οποίοι µε τον κόπο και το
µόχθο της δύσκολης δουλειάς
τους στήριξαν και στηρίζουν την
Ελληνική ναυτιλία και την Ελλη-
νική οικονοµία".
Ο ναυτικός όµως έστελνε εδώ τα
χρήµατά του επειδή εδώ υπήρχε
ο δεσµός του µε την πατρίδα, η
οικογένεια του. Από εκείνη που
κράτησε αυτή την οικογένεια -
ηρωίδα έχει αποκληθεί σε διά-
φορους "πανηγυρικούς" - την σύ-
ζυγό του, βρήκαν να "κόψουν"
την έκπτωση.
Απευθυνόµενοι στον κ. Υ.Ε.Ν. του
ζητάµε να αναθεωρήσει την αψυ-
χολόγητη και άδικη απόφαση των
υπηρεσιών του, που στα µάτια µας
εκθέτουν τον ίδιο. Ζητάµε επίσης
από τον βουλευτή του νοµού µας
και Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον
κ. Νοµάρχη και από όλα τα πολι-
τικά κόµµατα καθώς και από την
Π.Ν.Ο. να πιέσουν προς την ίδια
κατεύθυνση.

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆..ΣΣ..
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς

ΑΑ..  ΜΜππεεννεεττάάττοοςς
ΟΟ  ΓΓρρααµµµµααττεεααςς

ΒΒ..  ΜΜααρρκκέέττοοςς


