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Αγαπητοί συνάδελφοι, µέλη, φίλες και φίλοι της Λέσχης,
Η χρονιά που πέρασε θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η 
πιο δραµατική στην πορεία της Λέσχης από την ίδρυσή της το 
1975 µέχρι σήµερα. Υποδεχόµενοι πέρυσι τέτοιον καιρό τον 
νέο χρόνο 2020, ευχηθήκαµε να είναι χαρούµενος κι ευτυχι-
σµένος και να χαρίζει σε όλον τον κόσµο Υγεία, ∆ύναµη, 
∆ηµιουργία και οικογενειακή Ευτυχία αλλά δυστυχώς 
γρήγορα αντιληφθήκαµε ότι µας περίµεναν δυσάρεστες 
εκπλήξεις.
Από τα µέσα Φεβρουαρίου η ανθρωπότητα µάθαινε πως 
ένας καινούργιος κορωνοϊός µε την ονοµασία Covid-19 είχε 
ξεφύγει από βιολογικά εργαστήρια της πόλης Yuhan της 
Κίνας και εξαπλωνόταν σε όλον τον κόσµο σκορπίζοντας στο 
πέρασµά του τον θάνατο και προκαλώντας τεράστια παγκό-
σµια κοινωνική και οικονοµική κρίση. Όλη η ανθρωπότητα 
κατέβαλλε και καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να 
αναχαιτίσει τη διασπορά του αλλά δυστυχώς  µέχρι σήµερα ο 
δολοφονικός κορωνοϊός παραµένει δίπλα µας ζωντανός, 
ύπουλος και επικίνδυνος. Παρά τα περιοριστικά µέτρα των 
υγειονοµικών υπηρεσιών και των κυβερνήσεων όλων των 
χωρών του κόσµου για τη µείωση της διασποράς του, οι 
απώλειες συνανθρώπων µας συνεχίζονται µε αποτέλεσµα ο 
αριθµός των νεκρών να πλησιάζει σήµερα το ενάµισι 
εκατοµµύριο συνολικά και η ανεργία να καλπάζει σε επίπεδα 
πρωτόγνωρα παγκοσµίως.
Λόγω του κορωνοϊού και των περιοριστικών µέτρων που 
έλαβαν οι υγειονοµικές Αρχές και η Πολιτεία της πατρίδας 
µας για προστασία της δηµόσιας υγείας, η Λέσχη µας 
αναγκάστηκε να προβεί, για πρώτη φορά στη 46χρονη 
λειτουργία της, σε «αναστολή λειτουργίας» από τον 
περασµένο Μάρτιο, κατάσταση που δυστυχώς επικρατεί 
µέχρι σήµερα, αφού εξακολουθούν να απαγορεύονται οι 
συναθροίσεις και συγχροτισµοί ατόµων τόσο σε κλειστούς 
όσο και σε ανοικτούς χώρους.  Ως εκ τούτου ούτε το 
εντευκτήριό µας µπόρεσε µέχρι σήµερα να λειτουργήσει 
ούτε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση εντός ή εκτός Λέσχης να 
πραγµατοποιηθεί.
Κάνοντας µια αναδροµή στη χρονιά που πέρασε, σηµειώ-
νουµε ότι οι εκδηλώσεις που πραγµατοποιήσαµε ήταν 
ελάχιστες σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές λόγω της 
πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-119. Αρχίσαµε µε τη γιορτή 
κοπής της βασιλόπιτας στις 8 Ιανουαρίου και ….τελειώσαµε 
µε τον εορτασµό της αποκριάς την Τσικνοπέµπτη, 20 
Φεβρουαρίου. Αξιοσηµείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι 
κατά το χρονικό διάστηµα των περιοριστικών µέτρων 
καταφέραµε, παρά τις δυσκολίες, να πραγµατοποιήσουµε µε 

ολιγοµελείς αντιπροσωπείες δύο σηµαντικές επισκέψεις. Η 
πρώτη έλαβε χώρα  στις 26 Μαΐου στα γραφεία του κ. Αθανα-
σίου Μαρτίνου, στον οποίον επιδόσαµε τον επίσηµο θυρεό 
και το δίπλωµα της ανακήρυξής του ως Μεγάλου Ευεργέτη 
και Χορηγού της Λέσχης  ενώ η δεύτερη αφορούσε την 
ετήσια επίσκεψη-προσκύνηµά µας στην αγαπηµένη µας 
Σχολή και την Ύδρα. Στην επίσκεψή µας αυτή, που πραγµατο-
ποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου, είχαµε την ευκαιρία να συναντη-
θούµε κατ’ αρχήν µε τον νέο ∆ιοικητή της Ακαδηµίας Ε.Ν. 
Ύδρας κ. Χρήστο Καστάνη, Πλοίαρχο Λ.Σ., στον οποίον 
ευχηθήκαµε «Καλή Επιτυχία» στο έργο του, και στη συνέχεια 
να τελέσουµε τρισάγιο µνήµης και να καταθέσουµε δάφνινο 
στεφάνι στο Μνηµείο-Ηρώο της Σχολής συνεχίζοντας την 
παράδοση να αποτίουµε κάθε χρόνο από τότε που δηµιουρ-
γήθηκε η Λέσχη, φόρο τιµής στους αποφοίτους της αγαπη-
µένης µας Σχολής που έπεσαν υπέρ πατρίδος κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και του Κυπριακού 
Αγώνα.
Συνοψίζοντας την κατάσταση εν αναµονή του νέου χρόνου 
εκτιµούµε ότι τουλάχιστον κατά τους πρώτους µήνες θα 
συνεχίσουµε να λειτουργούµε  σε κατάσταση «αναστολής 
λειτουργίας» περιµένοντας το τέλος της πανδηµίας, που όλοι 
ευχόµαστε και προσδοκούµε να έλθει σύντοµα, µε την 
ανακάλυψη αποτελεσµατικής φαρµακευτικής θεραπείας του 
ύπουλου κορωνοϊού και τη διάθεση του κατάλληλου εµβολί-
ου που σταδιακά θα δηµιουργήσει συνθήκες ανοσίας στον 
ελληνικό πληθυσµό. Μέχρι τότε ο Πρόεδρος, τα λοιπά µέλη 
του ∆.Σ. και η γραµµατέας της Λέσχης θα εξακολουθήσουµε 
να εργαζόµαστε, ως οφείλουµε, για τη διεκπεραίωση όλων 
των εκκρεµών θεµάτων της Λέσχης µέσω ηλεκτρονικής ή 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και να προετοιµαζόµαστε για την 
«µετά κορωνοϊόν» εποχή.  Μέχρι τότε βέβαια θα συνεχίσου-
µε όλοι δυστυχώς να υποφέρουµε από την έλλειψη ζωντα-
νής επικοινωνίας µεταξύ µας, θα συνεχίσουν να µας λείπουν 
οι αγκαλιές και τα φιλιά των  παιδιών και των εγγονιών µας. 
Αναγκαστικά  θα ζούµε τηρώντας τα περιοριστικά µέτρα µε 
σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας, της δικής µας 
υγείας και της υγείας των αγαπηµένων µας προσώπων αλλ’ 
όµως  βαθειά µέσα µας θα διατηρούµε έντονη την ελπίδα ότι 
στο τέλος αυτής της πανδηµίας θα ανταµώσουµε µε χαρά, θα 
ξαναβρεθούµε πάλι όλοι µαζί υγιείς στο εντευκτήριο της 
Λέσχης µας, στις εκδροµές, στις εκδηλώσεις µας γενικότερα. 
Τελειώνοντας το µήνυµά µας αυτό θα θέλαµε, µε αφορµή την 
ανατολή του νέου χρόνου 2021, να ευχηθούµε κατ’ αρχήν 
Απαλλαγή και Λύτρωση από την πανδηµία του κορωνοϊού,  
Ασφάλεια και Ειρήνη για όλον τον Κόσµο. Ευχόµαστε επίσης  
Καλές Θάλασσες στους ναυτικούς µας και Υγεία, ∆ύναµη, 
Χαρά, ∆ηµιουργία και οικογενειακή Ευτυχία σε όλα τα µέλη, 
τις φίλες και τους φίλους της Λέσχης µε την ελπίδα ότι αυτήν 
τη φορά οι ευχές µας θα βγουν αληθινές µέσα στους 
πρώτους µήνες του νέου χρόνου.

Πρόεδρος ∆.Σ.

Πρωτοχρονιάτικο
µήνυµα 

Προέδρου ∆.Σ.

Θανάσης Ζεύκης



ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ: Ο ΛΕΣΧΙΑΡΧΗΣ

Η Λέσχη µας

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θανάσης Ζεύκης

Τα καθήκοντα του Λεσχιάρχη ασκεί από τον Μάιο του 2016 ο τέως Πρόεδρος του ∆.Σ. και Επίτιµος 
Πρόεδρος της Λέσχης, απόφοιτος της αγαπηµένης µας Σχολής (1959), καπετάν Βαγγέλης Τσιγκά-
ρης. Η διοικητική του εµπειρία σε συνδυασµό µε την αγάπη του προς τη Λέσχη και τη γενική 
αποδοχή του εκ µέρους όλων των µελών και φίλων του Συλλόγου µας, δηµιουργούν ένα σταθερό 
πόλο έλξης πολλών συναδέλφων και φίλων, που έρχονται στη Λέσχη για ν’ απολαύσουν νόστιµο 
φαγητό, καλό κρασί και εκλεκτή συντροφιά στο χώρο του εντευκτηρίου της. Στον χώρο αυτόν 

παρευρίσκονται κάθε φορά λίγοι ή περισσότεροι συνάδελφοι και φίλοι για να περάσουν µια-δυο ώρες δίπλα σε παλιούς συµµα-
θητές και νεότερους συναδέλφους, ν’ ακούσουν και να διηγηθούν ιστορίες από τη ζωή τους στη Σχολή και τη θάλασσα, να 
ζωντανέψουν µέσα τους αναµνήσεις από τα χρόνια της νιότης τους. 
∆υστυχώς κατά τη διάρκεια της περασµένης χρονιάς το εντευκτήριο, λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών 
µέτρων της Πολιτείας, λειτούργησε µόνο κατά τους δύο πρώτους µήνες του χρόνου. Για την επόµενη όµως χρονιά ευελπιστούµε 
ότι η πανδηµία κάποια στιγµή θα λήξει, τα περιοριστικά µέτρα θα αρθούν και ο καπετάν Βαγγέλης Τσιγκάρης θα ασχοληθεί και 
πάλι µε το εντευκτήριο βοηθώντας το να ξαναζήσει τις παλιές δόξες που έζησε στα χρόνια που πέρασαν. Είµαστε σίγουροι ότι ο 
τρόπος και η συµπεριφορά του αγαπητού µας Λεσχιάρχη θα κεντρίσει και πάλι το ενδιαφέρον πολλών µελών και φίλων της 
Λέσχης, ώστε να επανέλθουν και να συµµετέχουν, όπως παλαιότερα,  στις ποιοτικές και εκλεκτές  συναντήσεις και εκδηλώσεις 
µας!!!!

ΖΕΥΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 6946 508240
ΤΖΙΡΜΠΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 6944 474376
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6932465500
ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 6937 299901
ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 6944 440660
ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 6946 790393
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 6944421154
∆Ε∆ΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 6932604499
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 6977208214

Φωτογραφίες: Σπήλιος Σπηλιώτης - Καλλίστη Τσιγκάρη
Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ύδρα - Καλλίστη Τσιγκάρη

Επιµέλεια ύλης: Θανάσης Ζεύκης
Συνεργασία: Πάνος Τριανταφυλλίδης, Καλλίστη Τσιγκάρη



Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

Απονοµή Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟΥ από την ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, στον 16ο Λογοτ. ∆ιαγωνισµό  2019

Ήρθες σαν την άνοιξη στου νου μου το περβόλι,
με μάγεψε το χάδι σου με τ’ απαλό το κύμα,

μου έκλεψες τη νιότη μου και την καρδιά μου όλη,
χωρίς τη σκέψη έγινα της γλύκας σου το θύμα.

Αρπάγη, δίχτυ μού ’ριξες στης ζήσης μου τον δρόμο,
τα μάτια μου θαμπώσανε από την ομορφιά σου,
με τ’ αρμυρό σου το νερό μου δρόσισες τον ώμο,
κι αναζητώ νυχθημερόν την παγερή αγκαλιά σου.

Κι όσο η αγάπη θέριευε και ας με τυραννούσες, 
εγώ πιστός σου σύντροφος που πάντα σ’ αγαπούσα,
τα αφρισμένα κύματα στην κουπαστή ξερνούσες,
την αρμυρή σου αγκαλιά με πάθος καρτερούσα.

Χαρά και λύπη αδερφές, της ίδιας μάνας γέννα,
γεννιούνται μες στη θάλασσα, στα έρημα τα ξένα.

Πολλές φορές σαν σκέφτομαι και το μυαλό παιδεύω,
τι είν’ για ’μένα η θάλασσα, πού πάω, τι γυρεύω;

Μην είν’ η μάνα η γλυκιά, σφιχτά σαν με κρατούσε,
με τ’ απαλό το χάδι της κι αγάπη με μεθούσε,
και μ’ έμαθε στη μοναξιά, σιωπή και καρτερία,
πότε στις ζέστες Περσικού, ή στου Βορρά τα κρύα;

Μην είν’ η ερωμένη μου, χρόνια στην αγκαλιά της,
με κράταγε και μέθαγα απ’ τ’ αρμυρά φιλιά της,
κλεισμένο μ’ είχε φυλακή με ένα φινιστρίνι,
να γράφω-γράφω συνεχώς ποιήματα για ’κείνη;

Μην είναι η πατρίδα μου που τόσο εγώ ποθούσα,
το σπίτι, οικογένεια, που πάντα λαχταρούσα;
Στον νου μου όλ’ ανάκατα, συμπέρασμα δεν βγάζω,
άλλοτε δίνει μου χαρά μα κι άλλοτε στενάζω.

Μα είν’ κι αυτή σαν θηλυκό, μια μέλι μας ποτίζει,
και μια μας παίρνει την καρδιά, στον πόνο μας 
βυθίζει.
Για ’μένα είναι συνεχώς η λατρευτή μου μούσα,
ασχέτως αν την έβριζα, μα πάντοτ’ αγαπούσα.

Για ’μένα είναι συντροφιά και αν ξαναγεννιόμουν
στην αρμυρή της αγκαλιά και πάλι θα βρισκόμουν.

ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΛΑΤΙΑ

Αντώνης Μικέλης
(Απόφοιτος 1960)



Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Άσπρο σκαρί, λευκός καπνός

παντιέρα της υπομονής
και μακρινός εσπερινός
σε λιμάνι προορισμού.

Ψηλά αστράφτει και βροντά.
Κάτω η θάλασσα πλατιά

κι ο νους του ανθρώπου ψάχνει…
για τ’ όνειρο του γυρισμού.

Μίλια μετρά ο δόκιμος 
με σκουριασμένο κουμπάσο.
Ταχύτητα ο λοστρόμος
σε κόμπους, που μένουν πίσω
με τ’ απόνερα, γράφοντας
μια ελπίδα επιστροφής.

Κι εσύ, γιος του πατέρα σου
στη ναυτική βιοπάλη,
που ταξιδεύεις αρχαία
ιδέα μνημοτεχνική,
μ’ ελπίδα ανεξάντλητη
στ’ αστέρια που  παρατηρείς,
στίγμα να βρεις και πορεία
για λιμάνι προορισμού.

Κώστας Στεφανόπουλος
(Απόφοιτος 1952)

Παρέλαση µαθητών (Μάρτιος 1959)



Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ Υ∆ΡΑ
Ύδρα γυμνή, ασκητική,

πολύτιμο λιθάρι,
τ’ Αργολικού αρχόντισσα

Αιγαίου το καμάρι.

Του λιμανιού σου η αγκαλιά
αρχοντικά γεμάτη 

πάνω απ’ τον γκρίζο βράχο σου 
λάμψη σκορπάει τ’ αχάτη.

Στερνίσιο βρόχινο νερό
σε σπίτια ασβεστωμένα

να σε δροσίσουν καρτερούν
κανάτια ιδρωμένα.

Καμίνια κι’ από κει Βλυχό 
σα βγεις να περπατήσεις 
η μυρουδιά τ’ ασπάλαθρου
μαέστρος άγριας φύσης.

Πάνω στο Έρως το τραχύ
την πιο ψηλή κορφή σου,
της μνημοσύνης τα παιδιά
στήνουν χορό μαζί σου.

Στα πεντακάθαρα νερά 
της καθ’ ακρογιαλιάς σου 
οι Νηρηίδες λούζονται
στα ωραία βότσαλά σου.

Μα κείνο που κανείς αλλού
δε θα το συναντήσει, 
είναι το γλυκοχάραμα
και η ωραία δύση.

Γιάννης Γαβαλάς
(πρ. Καθηγητής στην Α.Ε.Ν. Ύδρας)

ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΕΣ
4 η ώρα ξημέρωμα, αλλαγή βάρδιας

τη θάλασσα αντίκρισα,  είχε θαλασσάκι.
Περπάτησα την έρημη κουβέρτα
πέρασα το βίντσι και τ’ αμπάρι

ανέβηκα τη στενή σκάλα
κι έφτασα στη γέφυρα του καραβιού
μπροστά μου ο απέραντος ωκεανός 

η θάλασσα των ναυτικών.

Όπου και να την συνάντησα
γλυκιά γαλανομάτα
ή άγρια μέσα στην καταιγίδα
όμορφη μου φάνηκε 
όμορφη την είδα.

Μάρω ∆ήµου



Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

Κατατρεγμένε, πεισματάρη ναυτικέ.
Απομεινάρι μιας χαμένης ναυτοσύνης.

Άνθρωπε τίμιε, τυφλής εμπιστοσύνης
της αποβάθρας εραστή ιδανικέ.

Μπροστάρης πάντα στις θαλασσοταραχές.
Αποτραβιέσαι, με μπουνάτσες, στη γωνιά σου.
Τους ναυτικούς καπταν  Βαγγέλη της γενιάς σου

μάταια ψάχνουνε οι νέες εποχές.

Γκάϊς, μπουτόνι, κουραδόρος και μπουλμές,
σφιλάτσο, γάσα, καντυλίτσα, ιβιλάι, 

ο στεριανός τ’ ακούει τούτα και γελάει 
μα σε σου βρέθηκαν σε δύσκολες στιγμές.

Αφουγκραζόσουν των κυμάτων τις βοές 
τις μπουκαπόρτες που στενάζαν απ’  το βάρος.
Ναύτες αγόγγυστα, με σύνεση και θάρρος 
τρέχανε άφοβα να σώσουνε ζωές.

Η ναυτοσύνη έχει λείψει προ πολλού
μαζί μ’ εκείνα τα παλιά ιστιοφόρα.
Καπταν Βαγγέλη οι λοστρόμοι στέκουν τώρα 
στα ουζερί κάποιου νησιώτικου γιαλού.

Πακιστανός με Ουκρανό φιλονικεί
κι ‘ ένας αράπης σε κοιτά και κάτι λέει.
Σ’ αυτόν το πύργο της Βαβέλ που επιπλέει
ειν’ η σημαία μοναχά, Ελληνική!

COMPANIA NAVIERA

Κώστας Σώκος 
(Απόφοιτός 1967)

Τάξη  1957 - 1959



Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

Ελευθέριος Μπελεξής, Κωνσταντίνος Σταυρακάκης, 
Κωνσταντίνος Θώµας και Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος.

Ελευθέριος Μπελεξής, Αθανάσιος Χρήστου
και Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος.

Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος

Ελευθέριος Μπελεξής και 
Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος



Ναυτικής Λογοτεχνίας... Ανάλεκτα

ΑΙΓΑΙΟΝ  ΠΕΛΑΓΟΣ - ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ  ΛΙΚΝΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στις γαλανές τις θάλασσες των ...άυλων οριζόντων
καράβια  αρμενίζουνε,  πανέμορφα  καράβια,

που  διαπλέουν  ονειρικά  στου  πόντου την ανταύγεια!

Καϋμός να ταξειδεύουμε στα δροσερά νερά σου,
χαρά να αγναντεύουμε  τ’  αλαργινά  βουνά σου,

πόθος να σεργιανίζουμε  στους  γραφικούς σου τόπους,
να  συναναστρεφόμαστε  μ'  αλλογενείς  ανθρώπους!

Σκιρτάει η φύση ολάκερη στου γλάρου το φτερούγισμα,
στου δελφινιού το νάζι και στης φαλαίνης τον αχό,

με  την  παράξενη  ηχώ  που  την  ψυχή  ξαφνιάζει!

 Όμορφη θάλασσα εσύ! Θάλασσα δοξασμένη,
πατρίδα  του αξέχαστου και θρυλικού Αιγέα,

μοιάζεις  αλήθεια  μικρό  παιδί  εμπρός  στη  Μεσογαία!
 

Πάντα θ' αναπολείς τον θρίαμβο των τολμηρών Μινύων,
όταν χιλιάδες χρόνια πριν σού χάρισαν τον ..." Ιαμβο" 

και  την  πνευματική  ισχύ  στην  πάλη  των  στοιχείων!

Τότε  νικώντας  την  αχλύ, το  κύμα,  το  μπουρίνι,
κατόρθωσαν  και  νίκησαν  το  φοβερό  το  τέρας

και  σώοι  επιστρέψανε "κραδαίνοντας" θριαμβευτικά
το  ξακουστό  τους  έπαθλο,  χρυσόμαλλο  το  δέρας!

Ριγάς από συγκίνηση, καθώς ριπές οι θύμησες
των τρομερών ...Μινώων,  σου φέρνουν άφατη χαρά
σαν ενθυμείσαι τους καϋμούς των θρυλικών Ηρώων,
που  δίδαξαν  με  σύνεση  και  περισσή  σοφία
το ..."Αρχαϊκό" αλφάβητο  και  τη  φιλοσοφία!

Έσπειραν γνώση στους λαούς που φύτρωσε και άνθισε
σ' όλης της γης τα πλάτη! Απ' τον Ορφέα τον μουσικό
στον έξοχο Σωκράτη!  Θεμέλιωσαν το δίκαιο, τους νόμους,
την ...Αλήθεια!  Έγιναν οι πρώτοι  οικιστές,  σπουδαίοι  Κυβερνήτες,
και ...ήλκυσαν  όλους τους λαούς της γης σαν ισχυροί μαγνήτες!!

Ταξίδεψαν  σ’  όλη  τη γη,  σε  άγνωστα  πελάγη,
σε  Δύση  και  σ' Ανατολή,  σε  Νότο  και ...Βορέα, 
από τις στήλες του  Ηρακλή,  στη  μυθική ..." Πανγχαία"
και η παρουσία τους εκεί δεν ήτανε τυχαία!

 Όρθωσαν στήλες και ιερά, βωμούς, ναούς, τεμένη,
 κτίσαν παλάτια, θέατρα σ' όλη την οικουμένη,
ύψωσαν κήπους κρεμαστούς, άρδεψαν γη ερημική,
φύτεψαν παραδείσους,  εκπολιτίσαν βάρβαρους,
τους καταστήσαν ίσους! Γιατρέψανε με βότανα
και  μύρια γιατροσόφια τον πόνο τον ανθρώπινο,
και με τις "τραγωδίες", τους δώσαν  βάλσαμο  ψυχής
συνάμα προσευχόμενοι προς τον  Ουράνιο  Δία.

Νοιώθω αγάπη στοργική, θέλω να σε ...φροντίζω,
τρέφω  ουράνιο  Έρωτα σφοδρό, αγνό, πηγαίο,
για σένα θάλασσα  Ελληνική!  Πανέμορφο  Αιγαίο!!!

Θανάσης  Καραγιαννόπουλος
(Απόφοιτος 1959)

Αφιερωµένο  µε  περισσή  τιµή  και γνήσια αγάπη  σε  όλους  τους συναδέλφους  µου,  απόγονους  των  Αρχαί-
ων  Ελλήνων Ναυτικών αλλά  µε  ιδιαίτερη  τιµή  και  εκτίµηση  σε  όλους  τους  σεπτούς  συναδέλφους  µου,  

απόφοιτους  της   Σ.Ε.Ν.  Ύδρας!!!



∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την  Ύδρα
CAPTAIN ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΙΦΤΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ

     Γεννήθηκα στην Κερατέα Αττικής το 1939 σε µια 
κτηνοτροφική οικογένεια και µαζί µε τα άλλα δύο 
αδέλφια µου βοηθούσαµε τον πατέρα µου στη 
δουλειά του µέχρι που τελείωσα το γυµνάσιο το 1957.
 
       Προτού τελειώσω το γυµνάσιο είχα κάνει έρευνα 
αγοράς και είχα καταλήξει ότι θα γινόµουν αξιωµατι-
κός του Εµπορικού Ναυτικού, συγκρίνοντας τον τότε 
µηνιαίο µισθό του Ανθυποπλοιάρχου, δραχµές 6.000 
µε αυτόν του καθηγητή Γυµνασίου, δραχµές 2.500.

          Όπως συνηθίζαµε στα χρόνια µου κατά τη δεκαε-
τία 1950-1960, όλοι οι µαθητές ψάχναµε τις ελεύθερες 
σχολικές µας ηµέρες να κάνουµε κάποιο µεροκάµατο 
της τάξεως των 30 δραχµών και έτσι θυµάµαι να έχω 
δουλέψει σε τρύγο σταφυλιών, µάζεµα ελιών, σε 
αλωνιστικές µηχανές, σε διάφορα µαγαζιά, αλλά και 
το κυριότερο, κάποτε βρέθηκα κοµπάρσος για 5 
ηµέρες στα STUDIO της FINOS FILM µε Βασίλη Αυλω-
νίτη και Γεωργία Βασιλειάδου στο έργο “Η κυρία 
∆ήµαρχος”.

Μπρίνιας, Πλυτζανόπουλος, Ανδρέου, Αγγελάκης, Καστριώτης και Κουκουριτάκης.

     Μόλις πήρα το πτυχίο αποφοίτησης της σχολής, βγήκα αµέσως προς αναζήτηση µπάρκου και παρά την τότε 
ναυτιλιακή κρίση, βρήκα το πρώτο µου βαπόρι, το Liberty “ATLANTIC WAVE” της εταιρίας S.LIVANOS και µπαρκάρι-
σα τον Αύγουστο του 1960 ως δόκιµος πλοίαρχος.  Πρώτος µισθός 11 λίρες Αγγλίας και δουλειά χωρίς ωράριο, κάτι 
το οποίο δε µε κούραζε και το οποίο µου έκανε καλό στη µετέπειτα καριέρα µου.

       Όπως όλοι οι τότε πρωτόµπαρκοι δόκιµοι κουβέρτας της σχολής, έτσι και εγώ ήθελα να ανέβω το πρώτο σκαλο-
πάτι στη θέση του Ανθυποπλοιάρχου, κάτι το οποίο δεν το έβλεπα στο πρώτο µου πλοίο, παρά τους 7 µήνες που 
είχαν περάσει και την πολύ καλή διαγωγή που είχα επιδείξει.  
Η τύχη όµως µου χαµογέλασε στο MOJI της Ιαπωνίας τον Απρίλιο του 1961 και βρήκα θέση Ανθυποπλοιάρχου στο 
επίσης Liberty ”TRANSPORTER” µε  Ελληνικό πλήρωµα.
Βέβαια για να ναυτολογηθώ, έφαγα τρεις ηµέρες Ιαπωνέζικη φυλακή, διότι την κοπάνησα  τελευταία στιγµή που 
έφευγε το “ATLANTIC WAVE”, και µετά την αίτηση του πλοιάρχου του “TRANSPORTER” στο IMMIGRATION και την 
τριήµερη φυλακή, ναυτολογήθηκα Ανθυποπλοίαρχος στο “TRANSPORTER”.
           
      Γενικά τα  πλοία που υπηρέτησα από το πρώτο µου µπάρκο µέχρι τη προαγωγή µου σε Αρχιπλοίαρχο στη εταιρία 
THENAMARIS είναι τα ακόλουθα φορτηγά 8.000-18.000 DWT:
             1. Ως ∆όκιµος πλοίαρχος  ‘’ATLANTIC WAVE’’,  7 µήνες.
             2. Ως Ανθυποπλοίαρχος  : ‘’TRANSPORTER’’, ‘’LEONIDAS VOYAZIDES’’ και ‘’THISEUS’’, 2,5  χρόνια.
             3. Ως Υποπλοίαρχος  : ‘’AKASTOS’’ και  ‘’E.D.PAPALIOS’’,    2,3 χρόνια.
             4. Ως Πλοίαρχος :  ‘’ATRAX’’, ‘’LAVENDER’’,’’IOANNIS’’ και ‘’ELDIA’’,  4,2 χρόνια. 

       Εδώ θα ήθελα να προσθέσω τη στρατιωτική µου υπηρεσία στο Πολεµικό Ναυτικό για 30 µήνες και συγκεκριµέ-
να ως Επίκουρος και Έφεδρος Σηµαιοφόρος – Κυβερνήτης στο πετρελαιοφόρο ‘’ZEUS’’,  πλοίο εφοδιασµού καυσί-
µων του Πολεµικού µας Ναυτικού περίπου 1.750 DWT.
     
     Θέλω  επίσης να  σταθώ στο τελευταίο  µου  πλοίο, στο  M.V. “ELDIA” της εταιρίας THENAMARIS, όπου έκανα 
πλοίαρχος για 19 συνεχείς µήνες µε ταξίδια Ευρώπη-Μεσόγειο-Κίνα-Μεσόγειο-Ευρώπη µέσω CAPE TOWN διότι 
τότε το SUEZ CANAL ήτο κλειστό.

      Με το πλοίο αυτό τελείωσα την υπηρεσία µου στη θάλασσα (1960-1974), περίπου 14 χρόνια, που το θεωρώ και 
το πρώτο µέρος της καριέρας µου, ενώ τον Απρίλιο του 1974 αρχίζω το δεύτερο µέρος της καριέρας µου ως 
Αρχιπλοίαρχος – ∆ιευθυντικό στέλεχος στην εταιρία THENAMARIS.

      Το δεύτερο µέρος της καριέρας µου αρχίζει το 1974 και τελειώνει το 1990, περίπου 16 χρόνια ως :
             1. ∆ιευθυντής του γραφείου THENAMARIS στο TOKYO της Ιαπωνίας για την περίοδο 1974-1979, περίπου
 5 χρόνια, µε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες ενός µεγάλου ναυτιλιακού γραφείου, ήτοι OPERATION,
 CHARTERING, S&P, DRYDOCKINGS, CLAIMS, AGENCY, VESSELS’ ATTENDANCE, ETC.  Σ’ αυτά τα 5 χρόνια
 εργασίας µου στο γραφείο του TOKYO, οι επισκέψεις µου εκτός της Ιαπωνίας,  σε Κίνα, Κορέα, Αυστραλία
 και άλλες γείτονες χώρες για διάφορα προβλήµατα πλοίων, ήταν αρκετά συχνές.  
 Προτού τελειώσω µε την πεντάχρονη εργασία µου στο ΤOKYO,  θέλω να προσθέσω ότι αυτή η περίοδος
 ήταν αρκετά δηµιουργική για τη µετέπειτα καριέρα µου, αλλά θα έλεγα και αρκετά ευχάριστη για
 ένα εργένη σαν και εµένα, ανάµεσα στις …….. σκανδαλιάρες  Ασιάτισσες.
            2.  ∆ιευθυντής OPERATION, FREIGHT COLLECTION, DISBURSEMENTS, BUNKERS του γραφείου
 THENAMARIS στην Ελλάδα (Πειραιά, Καβούρι), για την περίοδο 1979-1990, περίπου 11 χρόνια.
  
     Ο στόλος της THENAMARIS τα 11 αυτά χρόνια αριθµούσε 60-80 πλοία διαφόρων κατηγοριών µε 11 περίπου 
OPERATORS, µεταξύ των οποίων είχα τους συµµαθητές µου, πλοιάρχους και αποφοίτους της σχολής της Ύδρας κ.κ. 
Βελέντζα, Ποταµιάνο, Γαρουφαλιά, Βεζυρτζή, Γκίνη και Καραγιαννόπουλο. 

Επιθυµώ επίσης µέσα από αυτό το γραπτό να ευχαριστήσω όλους τους OPERATORS για την υπεύθυνη και εξαίρετη 
εργασία τους όλα αυτά τα χρόνια κάτω από τη δική µου διευθυντική θέση.
    
     Τώρα ήρθε η ώρα να µιλήσω για το MANAGEMENT της THENAMARIS, τους αδελφούς  κ.κ. Θανάση, Ντίνο, 
Ανδρέα Μαρτίνο και την εξαίρετη µητέρα τους κα Αθηνά Μαρτίνου, την ευεργέτιδα όλων µας κα Νουνού.
Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να αρχίσω, γιατί ό,τι και να πω θα είναι λίγο για την οικογένεια Μαρτίνου.
Πιστεύω ότι για να ανέβεις τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στο επάγγελµά σου δεν είναι µόνο να είσαι άξιος αλλά και 
τυχερός. Έτσι κι εγώ ήµουν από τους τυχερούς  που  δούλεψα  18 χρόνια µε τη  THENAMARIS και  ειδικότερα  µε 
τον κ. Θανάση Μαρτίνο τον γνωστό σε όλους µας Μεγάλο Χορηγό.
Η εταιρία είχε, και νοµίζω συνεχίζει και σήµερα, την καλοσύνη και γενναιοδωρία να αµείβει τον εργαζόµενο 
δίνοντας µετοχές σε κάθε αγορά πλοίου, µε άλλα λόγια έκανε συµµέτοχο τον εργαζόµενο. Παραδέχοµαι ότι πήρα 
πάρα πολλά µαθήµατα “ανθρωπιάς” για τον εργαζόµενο από την οικογένεια Μαρτίνου. Τους ευχαριστώ.
  
     Τελειώνοντας το δεύτερο µέρος της καριέρας µου, τέλη του 1990 µε την εταιρία THENAMARIS, έφυγα µε αρκετά 
χρήµατα για να αρχίσω τον δικό µου εφοπλισµό από µετοχές που είχα  για 16 χρόνια. Τους ευχαριστώ και πάλι.

     Και τώρα ερχόµαστε στο τρίτο µέρος της καριέρας µου, η οποία αρχίζει από το 1991 και µετράει µέχρι σήµερα 
(2020), 30 χρόνια εφοπλισµού.

     Στην αρχή συνεργάστηκα µε τον επί των ηµερών µου Τεχνικό ∆ιευθυντή της THENAMARIS και φίλο µου κ. 
Ιάκωβο ∆ούκα και αγοράσαµε το πρώτο µας πλοίο, ένα “SD 14”, µε OCEANMARIS MANAGEMENT INC. ως 
MANAGEMENT COMPANY.  Με τον φίλο µου Ιάκωβο συνεχίσαµε µε αγορές πλοίων µέχρι το 2000 αλλά στη 
συνέχεια ο καθένας µας συνέχισε µόνος του τον εφοπλισµό, εγώ µε MANAGEMENT COMPANY την OCEANSTAR 
MANAGEMENT INC.  και ο Ιάκωβος µε την  DND MANAGEMENT INC.

 Το ενεργητικό της OCEANSTAR MANAGEMENT INC. µετράει µέχρι σήµερα 32 αγοραπωλησίες και MANAGEMENT 
πλοίων ξηρού φορτίου και 4  NEWBUILDINGS (2013), SUPRAMAX TYPE, 58.000 DWT.  

    Παρά την κάκιστη ναυλαγορά ξηρού φορτίου των τελευταίων ετών, µέχρι και σήµερα τα έχουµε καταφέρει 

Κωνσταντίνος Πρίφτης πρωτοετής (1959)
µε φόντο το πλοίο της γραµµής ‘’ΝΕΡΑΪ∆Α’’ 

σε αποβίβαση – επιβίβαση επιβατών. 
Τότε δεν υπήρχε προβλήτα στην Ύδρα.

        Εφόσον ήθελα να γίνω αξιωµατικός και πλοίαρχος του Εµπορικού Ναυτικού, έπρεπε να προετοιµαστώ για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις στη σχολή Εµποροπλοιάρχων της Ύδρας και έτσι άρχισα φροντιστήριο στου Γρυµπιλάκου, 
πλατεία Κάνιγγος και το 1958 εισήλθα στη σχολή 13ος και µετά από δύο χρόνια σπουδές (1958-1960), ήµουν έτοιµος 
να µπαρκάρω.

      Τα δύο µου αυτά φοιτητικά χρόνια στο όµορφο νησί της Ύδρας που τότε δεν είχε ακόµη τον µετέπειτα τουρισµό, 
τα θυµάµαι µε πολλή νοσταλγία.
Η  Ύδρα ήταν ένα απλό ψαρονήσι µε µεγάλο ιστορικό όνοµα, µε τους απλούς του κατοίκους και την ήρεµη χωρίς 
αυτοκίνητα νησιώτικη ζωή.  Έτυχε τότε να έχουµε στη σχολή πολύ καλό διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, µε 
∆ιοικητή τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Καλλίτσα,  καθηγητές  τους Λιµενικούς κ.κ. Φωκά και Αντωνιάδη,  ∆ιευθυντή 
σπουδών τον κ. Ψύλλα, απόστρατο  Πλοίαρχο του Πολεµικού µας Ναυτικού και ακόµη τους καθηγητές κ.κ. Κοντο-
γεωργόπουλο και Κουτσόγιωργα.

     Εδώ θέλω να σταθώ λίγο για να θυµηθώ τις πρώτες µου αγάπες, να θυµηθώ την Μ-Μ, βέρα Υδραία, και το παλιό 
γήπεδο της Ύδρας που κάποια βράδια έκρυβε τον ερωτά µας. Θυµάµαι κάποιο βράδυ αλλάξαµε ερωτική φωλιά και 
βρεθήκαµε κατά λάθος στη στέγη ενός ερηµόσπιτου, η στέγη του οποίου υποχώρησε και βρεθήκαµε και οι δύο σε 
µια αποθήκη µε ένα σωρό χώµατα και ξύλα στο κεφάλι µας. Τελικά επιζήσαµε….

     Το καλοκαίρι του 1960 αποφοιτήσαµε από τη σχολή σύνολο 32 µαθητές και αναφέρω πρώτα τους ζώντες σήµερα 
20 : κ.κ. Παπαδόπουλος, Χατζηµιχάλαρος, Μαυράκης, Μποµπότσης, Πρίφτης, Μαστοράκης, Βεζυρτζής, Μικέλης, 
Βερδές, Στεφανάκης, Σπερελάκης, Μοσχούρης, Μελισσός, Μουτσόπουλος, Μεγαλοοικονόµου, Ποταµιάνος, Γαρου-
φαλιάς, Γάτσινος, Ψαλλίδας και Γιαννούλης.
Και σαν ένα µνηµόσυνο πάµε τώρα σ’ αυτούς τους  12  που βιάστηκαν να φύγουν, µε µια ευχή  “να αργήσουµε πολύ, 
µα πάρα πολύ να τους συναντήσουµε” και   είναι οι : Χρήστου, Τσιώλης, Σάγκας, Λιούσκος, Πρωτίδης, Μπίτικας, 

αρκετά καλά και η OCEANSTAR MANAGEMENT INC.  
θεωρείται µια αρκετά υγιής εταιρία µε πολύ καλό 
όνοµα.   

     Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τα 4 ηγετικά στελέχη, 
τα τρία µου παιδιά µαζί και τους υπολοίπους υπαλλή-
λους της εταιρίας για τις εξαίρετες και υπεύθυνες 
υπηρεσίες τους.

      Τον Ιανουάριο του 2007 η ∆ιοίκηση της Πανελληνί-
ου Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως αποφάσισε 
οµόφωνα να µου απονεµηθεί ΕΠΑΙΝΟΣ για τη 
προσφορά µου στον χώρο των Πλοιάρχων, της Ναυτι-
λίας και της Κοινωνίας. Τους ευχαριστώ. 

      Θα ήταν νοµίζω παράλειψή µου εάν δεν συµπεριε-
λάµβανα σ’ αυτό το βιογραφικό µου ξέσπασµα και δύο 
άλλες αγάπες, οι οποίες µέχρι σήµερα µου δίνουν 
απεριόριστη χαρά.  

    
Η πρώτη µεγάλη µου αγάπη και χαρά είναι ότι µετά 
από 60 χρόνια (1960-2020) βρισκόµαστε σχεδόν κάθε 
χρόνο µετά συζύγων όλοι οι εν ζωή 20 συµµαθητές 
για κάποιο τριήµερο, σε κάποιο ξενοδοχείο και εκεί 
θυµόµαστε τα µαθητικά µας χρόνια στην Ύδρα και τα 
….παρατσούκλια µας.
Τελευταίες συναντήσεις µας ήταν στο ξενοδοχείο 
CASINO Λουτρακίου το 2015, στην Ύδρα το 2018 και 
πέρυσι (2019) στην Αίγινα. Για φέτος είχαµε κλείσει 
στο PLAZA RESORT στην Παλαιά Φώκαια αλλά το 
αναβάλαµε λόγω κορωνοϊού.  Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους όλοι οι συµµαθητές επικοινωνούµε µεταξύ 
µας και δεν νοµίζω ότι υπάρχει προηγούµενο σε 
απόφοιτους της αγαπηµένης µας σχολής.

    Η δεύτερη µεγάλη µου αγάπη και χαρά είναι η 
χορηγία µου για το Κέντρο Υγείας, Αποθεραπείας, 
Αποκατάστασης στη γενέτειρά µου Κερατέα το 2011, 
το οποίο φέρει το όνοµά µου, και επίσης η χορηγία µου 
πάλι το 2011 για το πολυτελέστατο Κ.Α.Π.Η. Κερατέας.  
Συνηθίζω να ελέγχω κατά καιρούς, µε τη βοήθεια και 
αποκλειστική ευθύνη της συντρόφου µου κας  Έλενας 
Χάρη, για την καλή στελέχωση και λειτουργία και των 
δύο αυτών χορηγιών.  

Ιδιαίτερη αδυναµία µου είναι το Κ.Α.Π.Η., όπου τακτικά 
επισκέπτοµαι τους γερόντους,  οι οποίοι κατά πλειονό-
τητα είναι……µικρότεροι από εµένα.  Όταν τέλος, 
παίρνω τις αγκαλιές και τα φιλιά από τις κυρίες του 
Κ.Α.Π.Η., τους παραπονιέµαι γιατί δεν µε φιλούσαν 
όταν ήταν 18χρονες και αυτές ρίχνουν το φταίξιµο…..-
σε µένα.

     Εδώ θα ήθελα να κλείσω το βιογραφικό µου ξέσπα-
σµα µε µερικές συµβουλές στους νέους της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, βγαλµένες από την 60χρονη  εµπει-
ρία µου :

        1. Αγάπη στο επάγγελµα, είτε είναι πλοίο είτε είναι γραφείο.
        2. Καθηµερινή καλυτέρευση των γνώσεων γύρω από το πλοίο αλλά και τη ναυτιλία γενικά.
        3. Τιµιότητα, εργατικότητα και προπαντός άριστη συνεργασία, είτε ως υφιστάµενος είτε ως προϊστάµενος.
        4. Ο στόχος από ‘’Τζόβενο-Εφοπλιστής’’ µε κινητήριο δύναµη µόνο την ικανότητα αλλά……και πολλή τύχη, κάνει
            καλό.
        5. Τέλος, σε όποιο στάδιο της ιεραρχίας και αν βρισκόσαστε και περισσότερο στο ύψιστο, ας κοιτάξετε λίγο και
            τους υφισταµένους σας που ίσως χρειάζονται τη βοήθειά σας.

     Εδώ τελειώνω το “Βιογραφικό µου ξέσπασµα” και ζητώ συγγνώµη από τον αναγνώστη αν τον κούρασα λίγο µε 
τη πολυλογία µου.

Κώστας Πρίφτης  (Απόφοιτος 1960)



     Γεννήθηκα στην Κερατέα Αττικής το 1939 σε µια 
κτηνοτροφική οικογένεια και µαζί µε τα άλλα δύο 
αδέλφια µου βοηθούσαµε τον πατέρα µου στη 
δουλειά του µέχρι που τελείωσα το γυµνάσιο το 1957.
 
       Προτού τελειώσω το γυµνάσιο είχα κάνει έρευνα 
αγοράς και είχα καταλήξει ότι θα γινόµουν αξιωµατι-
κός του Εµπορικού Ναυτικού, συγκρίνοντας τον τότε 
µηνιαίο µισθό του Ανθυποπλοιάρχου, δραχµές 6.000 
µε αυτόν του καθηγητή Γυµνασίου, δραχµές 2.500.

          Όπως συνηθίζαµε στα χρόνια µου κατά τη δεκαε-
τία 1950-1960, όλοι οι µαθητές ψάχναµε τις ελεύθερες 
σχολικές µας ηµέρες να κάνουµε κάποιο µεροκάµατο 
της τάξεως των 30 δραχµών και έτσι θυµάµαι να έχω 
δουλέψει σε τρύγο σταφυλιών, µάζεµα ελιών, σε 
αλωνιστικές µηχανές, σε διάφορα µαγαζιά, αλλά και 
το κυριότερο, κάποτε βρέθηκα κοµπάρσος για 5 
ηµέρες στα STUDIO της FINOS FILM µε Βασίλη Αυλω-
νίτη και Γεωργία Βασιλειάδου στο έργο “Η κυρία 
∆ήµαρχος”.

Μπρίνιας, Πλυτζανόπουλος, Ανδρέου, Αγγελάκης, Καστριώτης και Κουκουριτάκης.

     Μόλις πήρα το πτυχίο αποφοίτησης της σχολής, βγήκα αµέσως προς αναζήτηση µπάρκου και παρά την τότε 
ναυτιλιακή κρίση, βρήκα το πρώτο µου βαπόρι, το Liberty “ATLANTIC WAVE” της εταιρίας S.LIVANOS και µπαρκάρι-
σα τον Αύγουστο του 1960 ως δόκιµος πλοίαρχος.  Πρώτος µισθός 11 λίρες Αγγλίας και δουλειά χωρίς ωράριο, κάτι 
το οποίο δε µε κούραζε και το οποίο µου έκανε καλό στη µετέπειτα καριέρα µου.

       Όπως όλοι οι τότε πρωτόµπαρκοι δόκιµοι κουβέρτας της σχολής, έτσι και εγώ ήθελα να ανέβω το πρώτο σκαλο-
πάτι στη θέση του Ανθυποπλοιάρχου, κάτι το οποίο δεν το έβλεπα στο πρώτο µου πλοίο, παρά τους 7 µήνες που 
είχαν περάσει και την πολύ καλή διαγωγή που είχα επιδείξει.  
Η τύχη όµως µου χαµογέλασε στο MOJI της Ιαπωνίας τον Απρίλιο του 1961 και βρήκα θέση Ανθυποπλοιάρχου στο 
επίσης Liberty ”TRANSPORTER” µε  Ελληνικό πλήρωµα.
Βέβαια για να ναυτολογηθώ, έφαγα τρεις ηµέρες Ιαπωνέζικη φυλακή, διότι την κοπάνησα  τελευταία στιγµή που 
έφευγε το “ATLANTIC WAVE”, και µετά την αίτηση του πλοιάρχου του “TRANSPORTER” στο IMMIGRATION και την 
τριήµερη φυλακή, ναυτολογήθηκα Ανθυποπλοίαρχος στο “TRANSPORTER”.
           
      Γενικά τα  πλοία που υπηρέτησα από το πρώτο µου µπάρκο µέχρι τη προαγωγή µου σε Αρχιπλοίαρχο στη εταιρία 
THENAMARIS είναι τα ακόλουθα φορτηγά 8.000-18.000 DWT:
             1. Ως ∆όκιµος πλοίαρχος  ‘’ATLANTIC WAVE’’,  7 µήνες.
             2. Ως Ανθυποπλοίαρχος  : ‘’TRANSPORTER’’, ‘’LEONIDAS VOYAZIDES’’ και ‘’THISEUS’’, 2,5  χρόνια.
             3. Ως Υποπλοίαρχος  : ‘’AKASTOS’’ και  ‘’E.D.PAPALIOS’’,    2,3 χρόνια.
             4. Ως Πλοίαρχος :  ‘’ATRAX’’, ‘’LAVENDER’’,’’IOANNIS’’ και ‘’ELDIA’’,  4,2 χρόνια. 

       Εδώ θα ήθελα να προσθέσω τη στρατιωτική µου υπηρεσία στο Πολεµικό Ναυτικό για 30 µήνες και συγκεκριµέ-
να ως Επίκουρος και Έφεδρος Σηµαιοφόρος – Κυβερνήτης στο πετρελαιοφόρο ‘’ZEUS’’,  πλοίο εφοδιασµού καυσί-
µων του Πολεµικού µας Ναυτικού περίπου 1.750 DWT.
     
     Θέλω  επίσης να  σταθώ στο τελευταίο  µου  πλοίο, στο  M.V. “ELDIA” της εταιρίας THENAMARIS, όπου έκανα 
πλοίαρχος για 19 συνεχείς µήνες µε ταξίδια Ευρώπη-Μεσόγειο-Κίνα-Μεσόγειο-Ευρώπη µέσω CAPE TOWN διότι 
τότε το SUEZ CANAL ήτο κλειστό.

      Με το πλοίο αυτό τελείωσα την υπηρεσία µου στη θάλασσα (1960-1974), περίπου 14 χρόνια, που το θεωρώ και 
το πρώτο µέρος της καριέρας µου, ενώ τον Απρίλιο του 1974 αρχίζω το δεύτερο µέρος της καριέρας µου ως 
Αρχιπλοίαρχος – ∆ιευθυντικό στέλεχος στην εταιρία THENAMARIS.

      Το δεύτερο µέρος της καριέρας µου αρχίζει το 1974 και τελειώνει το 1990, περίπου 16 χρόνια ως :
             1. ∆ιευθυντής του γραφείου THENAMARIS στο TOKYO της Ιαπωνίας για την περίοδο 1974-1979, περίπου
 5 χρόνια, µε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες ενός µεγάλου ναυτιλιακού γραφείου, ήτοι OPERATION,
 CHARTERING, S&P, DRYDOCKINGS, CLAIMS, AGENCY, VESSELS’ ATTENDANCE, ETC.  Σ’ αυτά τα 5 χρόνια
 εργασίας µου στο γραφείο του TOKYO, οι επισκέψεις µου εκτός της Ιαπωνίας,  σε Κίνα, Κορέα, Αυστραλία
 και άλλες γείτονες χώρες για διάφορα προβλήµατα πλοίων, ήταν αρκετά συχνές.  
 Προτού τελειώσω µε την πεντάχρονη εργασία µου στο ΤOKYO,  θέλω να προσθέσω ότι αυτή η περίοδος
 ήταν αρκετά δηµιουργική για τη µετέπειτα καριέρα µου, αλλά θα έλεγα και αρκετά ευχάριστη για
 ένα εργένη σαν και εµένα, ανάµεσα στις …….. σκανδαλιάρες  Ασιάτισσες.
            2.  ∆ιευθυντής OPERATION, FREIGHT COLLECTION, DISBURSEMENTS, BUNKERS του γραφείου
 THENAMARIS στην Ελλάδα (Πειραιά, Καβούρι), για την περίοδο 1979-1990, περίπου 11 χρόνια.
  
     Ο στόλος της THENAMARIS τα 11 αυτά χρόνια αριθµούσε 60-80 πλοία διαφόρων κατηγοριών µε 11 περίπου 
OPERATORS, µεταξύ των οποίων είχα τους συµµαθητές µου, πλοιάρχους και αποφοίτους της σχολής της Ύδρας κ.κ. 
Βελέντζα, Ποταµιάνο, Γαρουφαλιά, Βεζυρτζή, Γκίνη και Καραγιαννόπουλο. 

∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την  Ύδρα

Επιθυµώ επίσης µέσα από αυτό το γραπτό να ευχαριστήσω όλους τους OPERATORS για την υπεύθυνη και εξαίρετη 
εργασία τους όλα αυτά τα χρόνια κάτω από τη δική µου διευθυντική θέση.
    
     Τώρα ήρθε η ώρα να µιλήσω για το MANAGEMENT της THENAMARIS, τους αδελφούς  κ.κ. Θανάση, Ντίνο, 
Ανδρέα Μαρτίνο και την εξαίρετη µητέρα τους κα Αθηνά Μαρτίνου, την ευεργέτιδα όλων µας κα Νουνού.
Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να αρχίσω, γιατί ό,τι και να πω θα είναι λίγο για την οικογένεια Μαρτίνου.
Πιστεύω ότι για να ανέβεις τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στο επάγγελµά σου δεν είναι µόνο να είσαι άξιος αλλά και 
τυχερός. Έτσι κι εγώ ήµουν από τους τυχερούς  που  δούλεψα  18 χρόνια µε τη  THENAMARIS και  ειδικότερα  µε 
τον κ. Θανάση Μαρτίνο τον γνωστό σε όλους µας Μεγάλο Χορηγό.
Η εταιρία είχε, και νοµίζω συνεχίζει και σήµερα, την καλοσύνη και γενναιοδωρία να αµείβει τον εργαζόµενο 
δίνοντας µετοχές σε κάθε αγορά πλοίου, µε άλλα λόγια έκανε συµµέτοχο τον εργαζόµενο. Παραδέχοµαι ότι πήρα 
πάρα πολλά µαθήµατα “ανθρωπιάς” για τον εργαζόµενο από την οικογένεια Μαρτίνου. Τους ευχαριστώ.
  
     Τελειώνοντας το δεύτερο µέρος της καριέρας µου, τέλη του 1990 µε την εταιρία THENAMARIS, έφυγα µε αρκετά 
χρήµατα για να αρχίσω τον δικό µου εφοπλισµό από µετοχές που είχα  για 16 χρόνια. Τους ευχαριστώ και πάλι.

     Και τώρα ερχόµαστε στο τρίτο µέρος της καριέρας µου, η οποία αρχίζει από το 1991 και µετράει µέχρι σήµερα 
(2020), 30 χρόνια εφοπλισµού.

     Στην αρχή συνεργάστηκα µε τον επί των ηµερών µου Τεχνικό ∆ιευθυντή της THENAMARIS και φίλο µου κ. 
Ιάκωβο ∆ούκα και αγοράσαµε το πρώτο µας πλοίο, ένα “SD 14”, µε OCEANMARIS MANAGEMENT INC. ως 
MANAGEMENT COMPANY.  Με τον φίλο µου Ιάκωβο συνεχίσαµε µε αγορές πλοίων µέχρι το 2000 αλλά στη 
συνέχεια ο καθένας µας συνέχισε µόνος του τον εφοπλισµό, εγώ µε MANAGEMENT COMPANY την OCEANSTAR 
MANAGEMENT INC.  και ο Ιάκωβος µε την  DND MANAGEMENT INC.

 Το ενεργητικό της OCEANSTAR MANAGEMENT INC. µετράει µέχρι σήµερα 32 αγοραπωλησίες και MANAGEMENT 
πλοίων ξηρού φορτίου και 4  NEWBUILDINGS (2013), SUPRAMAX TYPE, 58.000 DWT.  

    Παρά την κάκιστη ναυλαγορά ξηρού φορτίου των τελευταίων ετών, µέχρι και σήµερα τα έχουµε καταφέρει 

        Εφόσον ήθελα να γίνω αξιωµατικός και πλοίαρχος του Εµπορικού Ναυτικού, έπρεπε να προετοιµαστώ για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις στη σχολή Εµποροπλοιάρχων της Ύδρας και έτσι άρχισα φροντιστήριο στου Γρυµπιλάκου, 
πλατεία Κάνιγγος και το 1958 εισήλθα στη σχολή 13ος και µετά από δύο χρόνια σπουδές (1958-1960), ήµουν έτοιµος 
να µπαρκάρω.

      Τα δύο µου αυτά φοιτητικά χρόνια στο όµορφο νησί της Ύδρας που τότε δεν είχε ακόµη τον µετέπειτα τουρισµό, 
τα θυµάµαι µε πολλή νοσταλγία.
Η  Ύδρα ήταν ένα απλό ψαρονήσι µε µεγάλο ιστορικό όνοµα, µε τους απλούς του κατοίκους και την ήρεµη χωρίς 
αυτοκίνητα νησιώτικη ζωή.  Έτυχε τότε να έχουµε στη σχολή πολύ καλό διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, µε 
∆ιοικητή τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Καλλίτσα,  καθηγητές  τους Λιµενικούς κ.κ. Φωκά και Αντωνιάδη,  ∆ιευθυντή 
σπουδών τον κ. Ψύλλα, απόστρατο  Πλοίαρχο του Πολεµικού µας Ναυτικού και ακόµη τους καθηγητές κ.κ. Κοντο-
γεωργόπουλο και Κουτσόγιωργα.

     Εδώ θέλω να σταθώ λίγο για να θυµηθώ τις πρώτες µου αγάπες, να θυµηθώ την Μ-Μ, βέρα Υδραία, και το παλιό 
γήπεδο της Ύδρας που κάποια βράδια έκρυβε τον ερωτά µας. Θυµάµαι κάποιο βράδυ αλλάξαµε ερωτική φωλιά και 
βρεθήκαµε κατά λάθος στη στέγη ενός ερηµόσπιτου, η στέγη του οποίου υποχώρησε και βρεθήκαµε και οι δύο σε 
µια αποθήκη µε ένα σωρό χώµατα και ξύλα στο κεφάλι µας. Τελικά επιζήσαµε….

     Το καλοκαίρι του 1960 αποφοιτήσαµε από τη σχολή σύνολο 32 µαθητές και αναφέρω πρώτα τους ζώντες σήµερα 
20 : κ.κ. Παπαδόπουλος, Χατζηµιχάλαρος, Μαυράκης, Μποµπότσης, Πρίφτης, Μαστοράκης, Βεζυρτζής, Μικέλης, 
Βερδές, Στεφανάκης, Σπερελάκης, Μοσχούρης, Μελισσός, Μουτσόπουλος, Μεγαλοοικονόµου, Ποταµιάνος, Γαρου-
φαλιάς, Γάτσινος, Ψαλλίδας και Γιαννούλης.
Και σαν ένα µνηµόσυνο πάµε τώρα σ’ αυτούς τους  12  που βιάστηκαν να φύγουν, µε µια ευχή  “να αργήσουµε πολύ, 
µα πάρα πολύ να τους συναντήσουµε” και   είναι οι : Χρήστου, Τσιώλης, Σάγκας, Λιούσκος, Πρωτίδης, Μπίτικας, 

αρκετά καλά και η OCEANSTAR MANAGEMENT INC.  
θεωρείται µια αρκετά υγιής εταιρία µε πολύ καλό 
όνοµα.   

     Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τα 4 ηγετικά στελέχη, 
τα τρία µου παιδιά µαζί και τους υπολοίπους υπαλλή-
λους της εταιρίας για τις εξαίρετες και υπεύθυνες 
υπηρεσίες τους.

      Τον Ιανουάριο του 2007 η ∆ιοίκηση της Πανελληνί-
ου Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως αποφάσισε 
οµόφωνα να µου απονεµηθεί ΕΠΑΙΝΟΣ για τη 
προσφορά µου στον χώρο των Πλοιάρχων, της Ναυτι-
λίας και της Κοινωνίας. Τους ευχαριστώ. 

      Θα ήταν νοµίζω παράλειψή µου εάν δεν συµπεριε-
λάµβανα σ’ αυτό το βιογραφικό µου ξέσπασµα και δύο 
άλλες αγάπες, οι οποίες µέχρι σήµερα µου δίνουν 
απεριόριστη χαρά.  

    
Η πρώτη µεγάλη µου αγάπη και χαρά είναι ότι µετά 
από 60 χρόνια (1960-2020) βρισκόµαστε σχεδόν κάθε 
χρόνο µετά συζύγων όλοι οι εν ζωή 20 συµµαθητές 
για κάποιο τριήµερο, σε κάποιο ξενοδοχείο και εκεί 
θυµόµαστε τα µαθητικά µας χρόνια στην Ύδρα και τα 
….παρατσούκλια µας.
Τελευταίες συναντήσεις µας ήταν στο ξενοδοχείο 
CASINO Λουτρακίου το 2015, στην Ύδρα το 2018 και 
πέρυσι (2019) στην Αίγινα. Για φέτος είχαµε κλείσει 
στο PLAZA RESORT στην Παλαιά Φώκαια αλλά το 
αναβάλαµε λόγω κορωνοϊού.  Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους όλοι οι συµµαθητές επικοινωνούµε µεταξύ 
µας και δεν νοµίζω ότι υπάρχει προηγούµενο σε 
απόφοιτους της αγαπηµένης µας σχολής.

    Η δεύτερη µεγάλη µου αγάπη και χαρά είναι η 
χορηγία µου για το Κέντρο Υγείας, Αποθεραπείας, 
Αποκατάστασης στη γενέτειρά µου Κερατέα το 2011, 
το οποίο φέρει το όνοµά µου, και επίσης η χορηγία µου 
πάλι το 2011 για το πολυτελέστατο Κ.Α.Π.Η. Κερατέας.  
Συνηθίζω να ελέγχω κατά καιρούς, µε τη βοήθεια και 
αποκλειστική ευθύνη της συντρόφου µου κας  Έλενας 
Χάρη, για την καλή στελέχωση και λειτουργία και των 
δύο αυτών χορηγιών.  

Ιδιαίτερη αδυναµία µου είναι το Κ.Α.Π.Η., όπου τακτικά 
επισκέπτοµαι τους γερόντους,  οι οποίοι κατά πλειονό-
τητα είναι……µικρότεροι από εµένα.  Όταν τέλος, 
παίρνω τις αγκαλιές και τα φιλιά από τις κυρίες του 
Κ.Α.Π.Η., τους παραπονιέµαι γιατί δεν µε φιλούσαν 
όταν ήταν 18χρονες και αυτές ρίχνουν το φταίξιµο…..-
σε µένα.

     Εδώ θα ήθελα να κλείσω το βιογραφικό µου ξέσπα-
σµα µε µερικές συµβουλές στους νέους της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, βγαλµένες από την 60χρονη  εµπει-
ρία µου :

        1. Αγάπη στο επάγγελµα, είτε είναι πλοίο είτε είναι γραφείο.
        2. Καθηµερινή καλυτέρευση των γνώσεων γύρω από το πλοίο αλλά και τη ναυτιλία γενικά.
        3. Τιµιότητα, εργατικότητα και προπαντός άριστη συνεργασία, είτε ως υφιστάµενος είτε ως προϊστάµενος.
        4. Ο στόχος από ‘’Τζόβενο-Εφοπλιστής’’ µε κινητήριο δύναµη µόνο την ικανότητα αλλά……και πολλή τύχη, κάνει
            καλό.
        5. Τέλος, σε όποιο στάδιο της ιεραρχίας και αν βρισκόσαστε και περισσότερο στο ύψιστο, ας κοιτάξετε λίγο και
            τους υφισταµένους σας που ίσως χρειάζονται τη βοήθειά σας.

     Εδώ τελειώνω το “Βιογραφικό µου ξέσπασµα” και ζητώ συγγνώµη από τον αναγνώστη αν τον κούρασα λίγο µε 
τη πολυλογία µου.

Κώστας Πρίφτης  (Απόφοιτος 1960)



     Γεννήθηκα στην Κερατέα Αττικής το 1939 σε µια 
κτηνοτροφική οικογένεια και µαζί µε τα άλλα δύο 
αδέλφια µου βοηθούσαµε τον πατέρα µου στη 
δουλειά του µέχρι που τελείωσα το γυµνάσιο το 1957.
 
       Προτού τελειώσω το γυµνάσιο είχα κάνει έρευνα 
αγοράς και είχα καταλήξει ότι θα γινόµουν αξιωµατι-
κός του Εµπορικού Ναυτικού, συγκρίνοντας τον τότε 
µηνιαίο µισθό του Ανθυποπλοιάρχου, δραχµές 6.000 
µε αυτόν του καθηγητή Γυµνασίου, δραχµές 2.500.

          Όπως συνηθίζαµε στα χρόνια µου κατά τη δεκαε-
τία 1950-1960, όλοι οι µαθητές ψάχναµε τις ελεύθερες 
σχολικές µας ηµέρες να κάνουµε κάποιο µεροκάµατο 
της τάξεως των 30 δραχµών και έτσι θυµάµαι να έχω 
δουλέψει σε τρύγο σταφυλιών, µάζεµα ελιών, σε 
αλωνιστικές µηχανές, σε διάφορα µαγαζιά, αλλά και 
το κυριότερο, κάποτε βρέθηκα κοµπάρσος για 5 
ηµέρες στα STUDIO της FINOS FILM µε Βασίλη Αυλω-
νίτη και Γεωργία Βασιλειάδου στο έργο “Η κυρία 
∆ήµαρχος”.

Μπρίνιας, Πλυτζανόπουλος, Ανδρέου, Αγγελάκης, Καστριώτης και Κουκουριτάκης.

     Μόλις πήρα το πτυχίο αποφοίτησης της σχολής, βγήκα αµέσως προς αναζήτηση µπάρκου και παρά την τότε 
ναυτιλιακή κρίση, βρήκα το πρώτο µου βαπόρι, το Liberty “ATLANTIC WAVE” της εταιρίας S.LIVANOS και µπαρκάρι-
σα τον Αύγουστο του 1960 ως δόκιµος πλοίαρχος.  Πρώτος µισθός 11 λίρες Αγγλίας και δουλειά χωρίς ωράριο, κάτι 
το οποίο δε µε κούραζε και το οποίο µου έκανε καλό στη µετέπειτα καριέρα µου.

       Όπως όλοι οι τότε πρωτόµπαρκοι δόκιµοι κουβέρτας της σχολής, έτσι και εγώ ήθελα να ανέβω το πρώτο σκαλο-
πάτι στη θέση του Ανθυποπλοιάρχου, κάτι το οποίο δεν το έβλεπα στο πρώτο µου πλοίο, παρά τους 7 µήνες που 
είχαν περάσει και την πολύ καλή διαγωγή που είχα επιδείξει.  
Η τύχη όµως µου χαµογέλασε στο MOJI της Ιαπωνίας τον Απρίλιο του 1961 και βρήκα θέση Ανθυποπλοιάρχου στο 
επίσης Liberty ”TRANSPORTER” µε  Ελληνικό πλήρωµα.
Βέβαια για να ναυτολογηθώ, έφαγα τρεις ηµέρες Ιαπωνέζικη φυλακή, διότι την κοπάνησα  τελευταία στιγµή που 
έφευγε το “ATLANTIC WAVE”, και µετά την αίτηση του πλοιάρχου του “TRANSPORTER” στο IMMIGRATION και την 
τριήµερη φυλακή, ναυτολογήθηκα Ανθυποπλοίαρχος στο “TRANSPORTER”.
           
      Γενικά τα  πλοία που υπηρέτησα από το πρώτο µου µπάρκο µέχρι τη προαγωγή µου σε Αρχιπλοίαρχο στη εταιρία 
THENAMARIS είναι τα ακόλουθα φορτηγά 8.000-18.000 DWT:
             1. Ως ∆όκιµος πλοίαρχος  ‘’ATLANTIC WAVE’’,  7 µήνες.
             2. Ως Ανθυποπλοίαρχος  : ‘’TRANSPORTER’’, ‘’LEONIDAS VOYAZIDES’’ και ‘’THISEUS’’, 2,5  χρόνια.
             3. Ως Υποπλοίαρχος  : ‘’AKASTOS’’ και  ‘’E.D.PAPALIOS’’,    2,3 χρόνια.
             4. Ως Πλοίαρχος :  ‘’ATRAX’’, ‘’LAVENDER’’,’’IOANNIS’’ και ‘’ELDIA’’,  4,2 χρόνια. 

       Εδώ θα ήθελα να προσθέσω τη στρατιωτική µου υπηρεσία στο Πολεµικό Ναυτικό για 30 µήνες και συγκεκριµέ-
να ως Επίκουρος και Έφεδρος Σηµαιοφόρος – Κυβερνήτης στο πετρελαιοφόρο ‘’ZEUS’’,  πλοίο εφοδιασµού καυσί-
µων του Πολεµικού µας Ναυτικού περίπου 1.750 DWT.
     
     Θέλω  επίσης να  σταθώ στο τελευταίο  µου  πλοίο, στο  M.V. “ELDIA” της εταιρίας THENAMARIS, όπου έκανα 
πλοίαρχος για 19 συνεχείς µήνες µε ταξίδια Ευρώπη-Μεσόγειο-Κίνα-Μεσόγειο-Ευρώπη µέσω CAPE TOWN διότι 
τότε το SUEZ CANAL ήτο κλειστό.

      Με το πλοίο αυτό τελείωσα την υπηρεσία µου στη θάλασσα (1960-1974), περίπου 14 χρόνια, που το θεωρώ και 
το πρώτο µέρος της καριέρας µου, ενώ τον Απρίλιο του 1974 αρχίζω το δεύτερο µέρος της καριέρας µου ως 
Αρχιπλοίαρχος – ∆ιευθυντικό στέλεχος στην εταιρία THENAMARIS.

      Το δεύτερο µέρος της καριέρας µου αρχίζει το 1974 και τελειώνει το 1990, περίπου 16 χρόνια ως :
             1. ∆ιευθυντής του γραφείου THENAMARIS στο TOKYO της Ιαπωνίας για την περίοδο 1974-1979, περίπου
 5 χρόνια, µε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες ενός µεγάλου ναυτιλιακού γραφείου, ήτοι OPERATION,
 CHARTERING, S&P, DRYDOCKINGS, CLAIMS, AGENCY, VESSELS’ ATTENDANCE, ETC.  Σ’ αυτά τα 5 χρόνια
 εργασίας µου στο γραφείο του TOKYO, οι επισκέψεις µου εκτός της Ιαπωνίας,  σε Κίνα, Κορέα, Αυστραλία
 και άλλες γείτονες χώρες για διάφορα προβλήµατα πλοίων, ήταν αρκετά συχνές.  
 Προτού τελειώσω µε την πεντάχρονη εργασία µου στο ΤOKYO,  θέλω να προσθέσω ότι αυτή η περίοδος
 ήταν αρκετά δηµιουργική για τη µετέπειτα καριέρα µου, αλλά θα έλεγα και αρκετά ευχάριστη για
 ένα εργένη σαν και εµένα, ανάµεσα στις …….. σκανδαλιάρες  Ασιάτισσες.
            2.  ∆ιευθυντής OPERATION, FREIGHT COLLECTION, DISBURSEMENTS, BUNKERS του γραφείου
 THENAMARIS στην Ελλάδα (Πειραιά, Καβούρι), για την περίοδο 1979-1990, περίπου 11 χρόνια.
  
     Ο στόλος της THENAMARIS τα 11 αυτά χρόνια αριθµούσε 60-80 πλοία διαφόρων κατηγοριών µε 11 περίπου 
OPERATORS, µεταξύ των οποίων είχα τους συµµαθητές µου, πλοιάρχους και αποφοίτους της σχολής της Ύδρας κ.κ. 
Βελέντζα, Ποταµιάνο, Γαρουφαλιά, Βεζυρτζή, Γκίνη και Καραγιαννόπουλο. 

∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την  Ύδρα

Επιθυµώ επίσης µέσα από αυτό το γραπτό να ευχαριστήσω όλους τους OPERATORS για την υπεύθυνη και εξαίρετη 
εργασία τους όλα αυτά τα χρόνια κάτω από τη δική µου διευθυντική θέση.
    
     Τώρα ήρθε η ώρα να µιλήσω για το MANAGEMENT της THENAMARIS, τους αδελφούς  κ.κ. Θανάση, Ντίνο, 
Ανδρέα Μαρτίνο και την εξαίρετη µητέρα τους κα Αθηνά Μαρτίνου, την ευεργέτιδα όλων µας κα Νουνού.
Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να αρχίσω, γιατί ό,τι και να πω θα είναι λίγο για την οικογένεια Μαρτίνου.
Πιστεύω ότι για να ανέβεις τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στο επάγγελµά σου δεν είναι µόνο να είσαι άξιος αλλά και 
τυχερός. Έτσι κι εγώ ήµουν από τους τυχερούς  που  δούλεψα  18 χρόνια µε τη  THENAMARIS και  ειδικότερα  µε 
τον κ. Θανάση Μαρτίνο τον γνωστό σε όλους µας Μεγάλο Χορηγό.
Η εταιρία είχε, και νοµίζω συνεχίζει και σήµερα, την καλοσύνη και γενναιοδωρία να αµείβει τον εργαζόµενο 
δίνοντας µετοχές σε κάθε αγορά πλοίου, µε άλλα λόγια έκανε συµµέτοχο τον εργαζόµενο. Παραδέχοµαι ότι πήρα 
πάρα πολλά µαθήµατα “ανθρωπιάς” για τον εργαζόµενο από την οικογένεια Μαρτίνου. Τους ευχαριστώ.
  
     Τελειώνοντας το δεύτερο µέρος της καριέρας µου, τέλη του 1990 µε την εταιρία THENAMARIS, έφυγα µε αρκετά 
χρήµατα για να αρχίσω τον δικό µου εφοπλισµό από µετοχές που είχα  για 16 χρόνια. Τους ευχαριστώ και πάλι.

     Και τώρα ερχόµαστε στο τρίτο µέρος της καριέρας µου, η οποία αρχίζει από το 1991 και µετράει µέχρι σήµερα 
(2020), 30 χρόνια εφοπλισµού.

     Στην αρχή συνεργάστηκα µε τον επί των ηµερών µου Τεχνικό ∆ιευθυντή της THENAMARIS και φίλο µου κ. 
Ιάκωβο ∆ούκα και αγοράσαµε το πρώτο µας πλοίο, ένα “SD 14”, µε OCEANMARIS MANAGEMENT INC. ως 
MANAGEMENT COMPANY.  Με τον φίλο µου Ιάκωβο συνεχίσαµε µε αγορές πλοίων µέχρι το 2000 αλλά στη 
συνέχεια ο καθένας µας συνέχισε µόνος του τον εφοπλισµό, εγώ µε MANAGEMENT COMPANY την OCEANSTAR 
MANAGEMENT INC.  και ο Ιάκωβος µε την  DND MANAGEMENT INC.

 Το ενεργητικό της OCEANSTAR MANAGEMENT INC. µετράει µέχρι σήµερα 32 αγοραπωλησίες και MANAGEMENT 
πλοίων ξηρού φορτίου και 4  NEWBUILDINGS (2013), SUPRAMAX TYPE, 58.000 DWT.  

    Παρά την κάκιστη ναυλαγορά ξηρού φορτίου των τελευταίων ετών, µέχρι και σήµερα τα έχουµε καταφέρει 

        Εφόσον ήθελα να γίνω αξιωµατικός και πλοίαρχος του Εµπορικού Ναυτικού, έπρεπε να προετοιµαστώ για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις στη σχολή Εµποροπλοιάρχων της Ύδρας και έτσι άρχισα φροντιστήριο στου Γρυµπιλάκου, 
πλατεία Κάνιγγος και το 1958 εισήλθα στη σχολή 13ος και µετά από δύο χρόνια σπουδές (1958-1960), ήµουν έτοιµος 
να µπαρκάρω.

      Τα δύο µου αυτά φοιτητικά χρόνια στο όµορφο νησί της Ύδρας που τότε δεν είχε ακόµη τον µετέπειτα τουρισµό, 
τα θυµάµαι µε πολλή νοσταλγία.
Η  Ύδρα ήταν ένα απλό ψαρονήσι µε µεγάλο ιστορικό όνοµα, µε τους απλούς του κατοίκους και την ήρεµη χωρίς 
αυτοκίνητα νησιώτικη ζωή.  Έτυχε τότε να έχουµε στη σχολή πολύ καλό διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, µε 
∆ιοικητή τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Καλλίτσα,  καθηγητές  τους Λιµενικούς κ.κ. Φωκά και Αντωνιάδη,  ∆ιευθυντή 
σπουδών τον κ. Ψύλλα, απόστρατο  Πλοίαρχο του Πολεµικού µας Ναυτικού και ακόµη τους καθηγητές κ.κ. Κοντο-
γεωργόπουλο και Κουτσόγιωργα.

     Εδώ θέλω να σταθώ λίγο για να θυµηθώ τις πρώτες µου αγάπες, να θυµηθώ την Μ-Μ, βέρα Υδραία, και το παλιό 
γήπεδο της Ύδρας που κάποια βράδια έκρυβε τον ερωτά µας. Θυµάµαι κάποιο βράδυ αλλάξαµε ερωτική φωλιά και 
βρεθήκαµε κατά λάθος στη στέγη ενός ερηµόσπιτου, η στέγη του οποίου υποχώρησε και βρεθήκαµε και οι δύο σε 
µια αποθήκη µε ένα σωρό χώµατα και ξύλα στο κεφάλι µας. Τελικά επιζήσαµε….

     Το καλοκαίρι του 1960 αποφοιτήσαµε από τη σχολή σύνολο 32 µαθητές και αναφέρω πρώτα τους ζώντες σήµερα 
20 : κ.κ. Παπαδόπουλος, Χατζηµιχάλαρος, Μαυράκης, Μποµπότσης, Πρίφτης, Μαστοράκης, Βεζυρτζής, Μικέλης, 
Βερδές, Στεφανάκης, Σπερελάκης, Μοσχούρης, Μελισσός, Μουτσόπουλος, Μεγαλοοικονόµου, Ποταµιάνος, Γαρου-
φαλιάς, Γάτσινος, Ψαλλίδας και Γιαννούλης.
Και σαν ένα µνηµόσυνο πάµε τώρα σ’ αυτούς τους  12  που βιάστηκαν να φύγουν, µε µια ευχή  “να αργήσουµε πολύ, 
µα πάρα πολύ να τους συναντήσουµε” και   είναι οι : Χρήστου, Τσιώλης, Σάγκας, Λιούσκος, Πρωτίδης, Μπίτικας, 

Ιανουάριος του 2007 κατά τη διάρκεια απονοµής επαίνου 
από τη ∆ιοίκηση της Πανελληνίου Ένωσης Πλοιάρχων 

Ε.Ν. εις Κωνσταντίνο Πρίφτη, στη φωτογραφία µαζί µε 
τους αείµνηστους Περ. Παναγόπουλο,Capt. Βασ. 

Κωνσταντακόπουλο και τον κο. Νικ. Ευθυµίου

αρκετά καλά και η OCEANSTAR MANAGEMENT INC.  
θεωρείται µια αρκετά υγιής εταιρία µε πολύ καλό 
όνοµα.   

     Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τα 4 ηγετικά στελέχη, 
τα τρία µου παιδιά µαζί και τους υπολοίπους υπαλλή-
λους της εταιρίας για τις εξαίρετες και υπεύθυνες 
υπηρεσίες τους.

      Τον Ιανουάριο του 2007 η ∆ιοίκηση της Πανελληνί-
ου Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως αποφάσισε 
οµόφωνα να µου απονεµηθεί ΕΠΑΙΝΟΣ για τη 
προσφορά µου στον χώρο των Πλοιάρχων, της Ναυτι-
λίας και της Κοινωνίας. Τους ευχαριστώ. 

      Θα ήταν νοµίζω παράλειψή µου εάν δεν συµπεριε-
λάµβανα σ’ αυτό το βιογραφικό µου ξέσπασµα και δύο 
άλλες αγάπες, οι οποίες µέχρι σήµερα µου δίνουν 
απεριόριστη χαρά.  

    
Η πρώτη µεγάλη µου αγάπη και χαρά είναι ότι µετά 
από 60 χρόνια (1960-2020) βρισκόµαστε σχεδόν κάθε 
χρόνο µετά συζύγων όλοι οι εν ζωή 20 συµµαθητές 
για κάποιο τριήµερο, σε κάποιο ξενοδοχείο και εκεί 
θυµόµαστε τα µαθητικά µας χρόνια στην Ύδρα και τα 
….παρατσούκλια µας.
Τελευταίες συναντήσεις µας ήταν στο ξενοδοχείο 
CASINO Λουτρακίου το 2015, στην Ύδρα το 2018 και 
πέρυσι (2019) στην Αίγινα. Για φέτος είχαµε κλείσει 
στο PLAZA RESORT στην Παλαιά Φώκαια αλλά το 
αναβάλαµε λόγω κορωνοϊού.  Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους όλοι οι συµµαθητές επικοινωνούµε µεταξύ 
µας και δεν νοµίζω ότι υπάρχει προηγούµενο σε 
απόφοιτους της αγαπηµένης µας σχολής.

    Η δεύτερη µεγάλη µου αγάπη και χαρά είναι η 
χορηγία µου για το Κέντρο Υγείας, Αποθεραπείας, 
Αποκατάστασης στη γενέτειρά µου Κερατέα το 2011, 
το οποίο φέρει το όνοµά µου, και επίσης η χορηγία µου 
πάλι το 2011 για το πολυτελέστατο Κ.Α.Π.Η. Κερατέας.  
Συνηθίζω να ελέγχω κατά καιρούς, µε τη βοήθεια και 
αποκλειστική ευθύνη της συντρόφου µου κας  Έλενας 
Χάρη, για την καλή στελέχωση και λειτουργία και των 
δύο αυτών χορηγιών.  

Ιδιαίτερη αδυναµία µου είναι το Κ.Α.Π.Η., όπου τακτικά 
επισκέπτοµαι τους γερόντους,  οι οποίοι κατά πλειονό-
τητα είναι……µικρότεροι από εµένα.  Όταν τέλος, 
παίρνω τις αγκαλιές και τα φιλιά από τις κυρίες του 
Κ.Α.Π.Η., τους παραπονιέµαι γιατί δεν µε φιλούσαν 
όταν ήταν 18χρονες και αυτές ρίχνουν το φταίξιµο…..-
σε µένα.

     Εδώ θα ήθελα να κλείσω το βιογραφικό µου ξέσπα-
σµα µε µερικές συµβουλές στους νέους της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, βγαλµένες από την 60χρονη  εµπει-
ρία µου :

        1. Αγάπη στο επάγγελµα, είτε είναι πλοίο είτε είναι γραφείο.
        2. Καθηµερινή καλυτέρευση των γνώσεων γύρω από το πλοίο αλλά και τη ναυτιλία γενικά.
        3. Τιµιότητα, εργατικότητα και προπαντός άριστη συνεργασία, είτε ως υφιστάµενος είτε ως προϊστάµενος.
        4. Ο στόχος από ‘’Τζόβενο-Εφοπλιστής’’ µε κινητήριο δύναµη µόνο την ικανότητα αλλά……και πολλή τύχη, κάνει
            καλό.
        5. Τέλος, σε όποιο στάδιο της ιεραρχίας και αν βρισκόσαστε και περισσότερο στο ύψιστο, ας κοιτάξετε λίγο και
            τους υφισταµένους σας που ίσως χρειάζονται τη βοήθειά σας.

     Εδώ τελειώνω το “Βιογραφικό µου ξέσπασµα” και ζητώ συγγνώµη από τον αναγνώστη αν τον κούρασα λίγο µε 
τη πολυλογία µου.

Κώστας Πρίφτης  (Απόφοιτος 1960)



     Γεννήθηκα στην Κερατέα Αττικής το 1939 σε µια 
κτηνοτροφική οικογένεια και µαζί µε τα άλλα δύο 
αδέλφια µου βοηθούσαµε τον πατέρα µου στη 
δουλειά του µέχρι που τελείωσα το γυµνάσιο το 1957.
 
       Προτού τελειώσω το γυµνάσιο είχα κάνει έρευνα 
αγοράς και είχα καταλήξει ότι θα γινόµουν αξιωµατι-
κός του Εµπορικού Ναυτικού, συγκρίνοντας τον τότε 
µηνιαίο µισθό του Ανθυποπλοιάρχου, δραχµές 6.000 
µε αυτόν του καθηγητή Γυµνασίου, δραχµές 2.500.

          Όπως συνηθίζαµε στα χρόνια µου κατά τη δεκαε-
τία 1950-1960, όλοι οι µαθητές ψάχναµε τις ελεύθερες 
σχολικές µας ηµέρες να κάνουµε κάποιο µεροκάµατο 
της τάξεως των 30 δραχµών και έτσι θυµάµαι να έχω 
δουλέψει σε τρύγο σταφυλιών, µάζεµα ελιών, σε 
αλωνιστικές µηχανές, σε διάφορα µαγαζιά, αλλά και 
το κυριότερο, κάποτε βρέθηκα κοµπάρσος για 5 
ηµέρες στα STUDIO της FINOS FILM µε Βασίλη Αυλω-
νίτη και Γεωργία Βασιλειάδου στο έργο “Η κυρία 
∆ήµαρχος”.

Μπρίνιας, Πλυτζανόπουλος, Ανδρέου, Αγγελάκης, Καστριώτης και Κουκουριτάκης.

     Μόλις πήρα το πτυχίο αποφοίτησης της σχολής, βγήκα αµέσως προς αναζήτηση µπάρκου και παρά την τότε 
ναυτιλιακή κρίση, βρήκα το πρώτο µου βαπόρι, το Liberty “ATLANTIC WAVE” της εταιρίας S.LIVANOS και µπαρκάρι-
σα τον Αύγουστο του 1960 ως δόκιµος πλοίαρχος.  Πρώτος µισθός 11 λίρες Αγγλίας και δουλειά χωρίς ωράριο, κάτι 
το οποίο δε µε κούραζε και το οποίο µου έκανε καλό στη µετέπειτα καριέρα µου.

       Όπως όλοι οι τότε πρωτόµπαρκοι δόκιµοι κουβέρτας της σχολής, έτσι και εγώ ήθελα να ανέβω το πρώτο σκαλο-
πάτι στη θέση του Ανθυποπλοιάρχου, κάτι το οποίο δεν το έβλεπα στο πρώτο µου πλοίο, παρά τους 7 µήνες που 
είχαν περάσει και την πολύ καλή διαγωγή που είχα επιδείξει.  
Η τύχη όµως µου χαµογέλασε στο MOJI της Ιαπωνίας τον Απρίλιο του 1961 και βρήκα θέση Ανθυποπλοιάρχου στο 
επίσης Liberty ”TRANSPORTER” µε  Ελληνικό πλήρωµα.
Βέβαια για να ναυτολογηθώ, έφαγα τρεις ηµέρες Ιαπωνέζικη φυλακή, διότι την κοπάνησα  τελευταία στιγµή που 
έφευγε το “ATLANTIC WAVE”, και µετά την αίτηση του πλοιάρχου του “TRANSPORTER” στο IMMIGRATION και την 
τριήµερη φυλακή, ναυτολογήθηκα Ανθυποπλοίαρχος στο “TRANSPORTER”.
           
      Γενικά τα  πλοία που υπηρέτησα από το πρώτο µου µπάρκο µέχρι τη προαγωγή µου σε Αρχιπλοίαρχο στη εταιρία 
THENAMARIS είναι τα ακόλουθα φορτηγά 8.000-18.000 DWT:
             1. Ως ∆όκιµος πλοίαρχος  ‘’ATLANTIC WAVE’’,  7 µήνες.
             2. Ως Ανθυποπλοίαρχος  : ‘’TRANSPORTER’’, ‘’LEONIDAS VOYAZIDES’’ και ‘’THISEUS’’, 2,5  χρόνια.
             3. Ως Υποπλοίαρχος  : ‘’AKASTOS’’ και  ‘’E.D.PAPALIOS’’,    2,3 χρόνια.
             4. Ως Πλοίαρχος :  ‘’ATRAX’’, ‘’LAVENDER’’,’’IOANNIS’’ και ‘’ELDIA’’,  4,2 χρόνια. 

       Εδώ θα ήθελα να προσθέσω τη στρατιωτική µου υπηρεσία στο Πολεµικό Ναυτικό για 30 µήνες και συγκεκριµέ-
να ως Επίκουρος και Έφεδρος Σηµαιοφόρος – Κυβερνήτης στο πετρελαιοφόρο ‘’ZEUS’’,  πλοίο εφοδιασµού καυσί-
µων του Πολεµικού µας Ναυτικού περίπου 1.750 DWT.
     
     Θέλω  επίσης να  σταθώ στο τελευταίο  µου  πλοίο, στο  M.V. “ELDIA” της εταιρίας THENAMARIS, όπου έκανα 
πλοίαρχος για 19 συνεχείς µήνες µε ταξίδια Ευρώπη-Μεσόγειο-Κίνα-Μεσόγειο-Ευρώπη µέσω CAPE TOWN διότι 
τότε το SUEZ CANAL ήτο κλειστό.

      Με το πλοίο αυτό τελείωσα την υπηρεσία µου στη θάλασσα (1960-1974), περίπου 14 χρόνια, που το θεωρώ και 
το πρώτο µέρος της καριέρας µου, ενώ τον Απρίλιο του 1974 αρχίζω το δεύτερο µέρος της καριέρας µου ως 
Αρχιπλοίαρχος – ∆ιευθυντικό στέλεχος στην εταιρία THENAMARIS.

      Το δεύτερο µέρος της καριέρας µου αρχίζει το 1974 και τελειώνει το 1990, περίπου 16 χρόνια ως :
             1. ∆ιευθυντής του γραφείου THENAMARIS στο TOKYO της Ιαπωνίας για την περίοδο 1974-1979, περίπου
 5 χρόνια, µε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες ενός µεγάλου ναυτιλιακού γραφείου, ήτοι OPERATION,
 CHARTERING, S&P, DRYDOCKINGS, CLAIMS, AGENCY, VESSELS’ ATTENDANCE, ETC.  Σ’ αυτά τα 5 χρόνια
 εργασίας µου στο γραφείο του TOKYO, οι επισκέψεις µου εκτός της Ιαπωνίας,  σε Κίνα, Κορέα, Αυστραλία
 και άλλες γείτονες χώρες για διάφορα προβλήµατα πλοίων, ήταν αρκετά συχνές.  
 Προτού τελειώσω µε την πεντάχρονη εργασία µου στο ΤOKYO,  θέλω να προσθέσω ότι αυτή η περίοδος
 ήταν αρκετά δηµιουργική για τη µετέπειτα καριέρα µου, αλλά θα έλεγα και αρκετά ευχάριστη για
 ένα εργένη σαν και εµένα, ανάµεσα στις …….. σκανδαλιάρες  Ασιάτισσες.
            2.  ∆ιευθυντής OPERATION, FREIGHT COLLECTION, DISBURSEMENTS, BUNKERS του γραφείου
 THENAMARIS στην Ελλάδα (Πειραιά, Καβούρι), για την περίοδο 1979-1990, περίπου 11 χρόνια.
  
     Ο στόλος της THENAMARIS τα 11 αυτά χρόνια αριθµούσε 60-80 πλοία διαφόρων κατηγοριών µε 11 περίπου 
OPERATORS, µεταξύ των οποίων είχα τους συµµαθητές µου, πλοιάρχους και αποφοίτους της σχολής της Ύδρας κ.κ. 
Βελέντζα, Ποταµιάνο, Γαρουφαλιά, Βεζυρτζή, Γκίνη και Καραγιαννόπουλο. 

Επιθυµώ επίσης µέσα από αυτό το γραπτό να ευχαριστήσω όλους τους OPERATORS για την υπεύθυνη και εξαίρετη 
εργασία τους όλα αυτά τα χρόνια κάτω από τη δική µου διευθυντική θέση.
    
     Τώρα ήρθε η ώρα να µιλήσω για το MANAGEMENT της THENAMARIS, τους αδελφούς  κ.κ. Θανάση, Ντίνο, 
Ανδρέα Μαρτίνο και την εξαίρετη µητέρα τους κα Αθηνά Μαρτίνου, την ευεργέτιδα όλων µας κα Νουνού.
Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να αρχίσω, γιατί ό,τι και να πω θα είναι λίγο για την οικογένεια Μαρτίνου.
Πιστεύω ότι για να ανέβεις τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στο επάγγελµά σου δεν είναι µόνο να είσαι άξιος αλλά και 
τυχερός. Έτσι κι εγώ ήµουν από τους τυχερούς  που  δούλεψα  18 χρόνια µε τη  THENAMARIS και  ειδικότερα  µε 
τον κ. Θανάση Μαρτίνο τον γνωστό σε όλους µας Μεγάλο Χορηγό.
Η εταιρία είχε, και νοµίζω συνεχίζει και σήµερα, την καλοσύνη και γενναιοδωρία να αµείβει τον εργαζόµενο 
δίνοντας µετοχές σε κάθε αγορά πλοίου, µε άλλα λόγια έκανε συµµέτοχο τον εργαζόµενο. Παραδέχοµαι ότι πήρα 
πάρα πολλά µαθήµατα “ανθρωπιάς” για τον εργαζόµενο από την οικογένεια Μαρτίνου. Τους ευχαριστώ.
  
     Τελειώνοντας το δεύτερο µέρος της καριέρας µου, τέλη του 1990 µε την εταιρία THENAMARIS, έφυγα µε αρκετά 
χρήµατα για να αρχίσω τον δικό µου εφοπλισµό από µετοχές που είχα  για 16 χρόνια. Τους ευχαριστώ και πάλι.

     Και τώρα ερχόµαστε στο τρίτο µέρος της καριέρας µου, η οποία αρχίζει από το 1991 και µετράει µέχρι σήµερα 
(2020), 30 χρόνια εφοπλισµού.

     Στην αρχή συνεργάστηκα µε τον επί των ηµερών µου Τεχνικό ∆ιευθυντή της THENAMARIS και φίλο µου κ. 
Ιάκωβο ∆ούκα και αγοράσαµε το πρώτο µας πλοίο, ένα “SD 14”, µε OCEANMARIS MANAGEMENT INC. ως 
MANAGEMENT COMPANY.  Με τον φίλο µου Ιάκωβο συνεχίσαµε µε αγορές πλοίων µέχρι το 2000 αλλά στη 
συνέχεια ο καθένας µας συνέχισε µόνος του τον εφοπλισµό, εγώ µε MANAGEMENT COMPANY την OCEANSTAR 
MANAGEMENT INC.  και ο Ιάκωβος µε την  DND MANAGEMENT INC.

 Το ενεργητικό της OCEANSTAR MANAGEMENT INC. µετράει µέχρι σήµερα 32 αγοραπωλησίες και MANAGEMENT 
πλοίων ξηρού φορτίου και 4  NEWBUILDINGS (2013), SUPRAMAX TYPE, 58.000 DWT.  

    Παρά την κάκιστη ναυλαγορά ξηρού φορτίου των τελευταίων ετών, µέχρι και σήµερα τα έχουµε καταφέρει 

        Εφόσον ήθελα να γίνω αξιωµατικός και πλοίαρχος του Εµπορικού Ναυτικού, έπρεπε να προετοιµαστώ για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις στη σχολή Εµποροπλοιάρχων της Ύδρας και έτσι άρχισα φροντιστήριο στου Γρυµπιλάκου, 
πλατεία Κάνιγγος και το 1958 εισήλθα στη σχολή 13ος και µετά από δύο χρόνια σπουδές (1958-1960), ήµουν έτοιµος 
να µπαρκάρω.

      Τα δύο µου αυτά φοιτητικά χρόνια στο όµορφο νησί της Ύδρας που τότε δεν είχε ακόµη τον µετέπειτα τουρισµό, 
τα θυµάµαι µε πολλή νοσταλγία.
Η  Ύδρα ήταν ένα απλό ψαρονήσι µε µεγάλο ιστορικό όνοµα, µε τους απλούς του κατοίκους και την ήρεµη χωρίς 
αυτοκίνητα νησιώτικη ζωή.  Έτυχε τότε να έχουµε στη σχολή πολύ καλό διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, µε 
∆ιοικητή τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Καλλίτσα,  καθηγητές  τους Λιµενικούς κ.κ. Φωκά και Αντωνιάδη,  ∆ιευθυντή 
σπουδών τον κ. Ψύλλα, απόστρατο  Πλοίαρχο του Πολεµικού µας Ναυτικού και ακόµη τους καθηγητές κ.κ. Κοντο-
γεωργόπουλο και Κουτσόγιωργα.

     Εδώ θέλω να σταθώ λίγο για να θυµηθώ τις πρώτες µου αγάπες, να θυµηθώ την Μ-Μ, βέρα Υδραία, και το παλιό 
γήπεδο της Ύδρας που κάποια βράδια έκρυβε τον ερωτά µας. Θυµάµαι κάποιο βράδυ αλλάξαµε ερωτική φωλιά και 
βρεθήκαµε κατά λάθος στη στέγη ενός ερηµόσπιτου, η στέγη του οποίου υποχώρησε και βρεθήκαµε και οι δύο σε 
µια αποθήκη µε ένα σωρό χώµατα και ξύλα στο κεφάλι µας. Τελικά επιζήσαµε….

     Το καλοκαίρι του 1960 αποφοιτήσαµε από τη σχολή σύνολο 32 µαθητές και αναφέρω πρώτα τους ζώντες σήµερα 
20 : κ.κ. Παπαδόπουλος, Χατζηµιχάλαρος, Μαυράκης, Μποµπότσης, Πρίφτης, Μαστοράκης, Βεζυρτζής, Μικέλης, 
Βερδές, Στεφανάκης, Σπερελάκης, Μοσχούρης, Μελισσός, Μουτσόπουλος, Μεγαλοοικονόµου, Ποταµιάνος, Γαρου-
φαλιάς, Γάτσινος, Ψαλλίδας και Γιαννούλης.
Και σαν ένα µνηµόσυνο πάµε τώρα σ’ αυτούς τους  12  που βιάστηκαν να φύγουν, µε µια ευχή  “να αργήσουµε πολύ, 
µα πάρα πολύ να τους συναντήσουµε” και   είναι οι : Χρήστου, Τσιώλης, Σάγκας, Λιούσκος, Πρωτίδης, Μπίτικας, 

Από τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας, Αποθεραπείας, 
Αποκατάστασης Κερατέας, Οκτώβριος 2011. Χορηγός 
Κωνσταντίνος Πρίφτης µε τα παιδιά του Ρενάτα,
Ανδρέα και Αλέξανδρο.

Κωνσταντίνος Πρίφτης µε τη σύντροφό του Έλενα Χάρη, 
από τη συνάντηση των αποφοίτων 1960 στην Ύδρα 
(Μάϊος 2018) µε φόντο το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο 
Ύδρας, ακριβώς δίπλα από την αγαπηµένη µας Σχολή.

αρκετά καλά και η OCEANSTAR MANAGEMENT INC.  
θεωρείται µια αρκετά υγιής εταιρία µε πολύ καλό 
όνοµα.   

     Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τα 4 ηγετικά στελέχη, 
τα τρία µου παιδιά µαζί και τους υπολοίπους υπαλλή-
λους της εταιρίας για τις εξαίρετες και υπεύθυνες 
υπηρεσίες τους.

      Τον Ιανουάριο του 2007 η ∆ιοίκηση της Πανελληνί-
ου Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως αποφάσισε 
οµόφωνα να µου απονεµηθεί ΕΠΑΙΝΟΣ για τη 
προσφορά µου στον χώρο των Πλοιάρχων, της Ναυτι-
λίας και της Κοινωνίας. Τους ευχαριστώ. 

      Θα ήταν νοµίζω παράλειψή µου εάν δεν συµπεριε-
λάµβανα σ’ αυτό το βιογραφικό µου ξέσπασµα και δύο 
άλλες αγάπες, οι οποίες µέχρι σήµερα µου δίνουν 
απεριόριστη χαρά.  

    
Η πρώτη µεγάλη µου αγάπη και χαρά είναι ότι µετά 
από 60 χρόνια (1960-2020) βρισκόµαστε σχεδόν κάθε 
χρόνο µετά συζύγων όλοι οι εν ζωή 20 συµµαθητές 
για κάποιο τριήµερο, σε κάποιο ξενοδοχείο και εκεί 
θυµόµαστε τα µαθητικά µας χρόνια στην Ύδρα και τα 
….παρατσούκλια µας.
Τελευταίες συναντήσεις µας ήταν στο ξενοδοχείο 
CASINO Λουτρακίου το 2015, στην Ύδρα το 2018 και 
πέρυσι (2019) στην Αίγινα. Για φέτος είχαµε κλείσει 
στο PLAZA RESORT στην Παλαιά Φώκαια αλλά το 
αναβάλαµε λόγω κορωνοϊού.  Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους όλοι οι συµµαθητές επικοινωνούµε µεταξύ 
µας και δεν νοµίζω ότι υπάρχει προηγούµενο σε 
απόφοιτους της αγαπηµένης µας σχολής.

    Η δεύτερη µεγάλη µου αγάπη και χαρά είναι η 
χορηγία µου για το Κέντρο Υγείας, Αποθεραπείας, 
Αποκατάστασης στη γενέτειρά µου Κερατέα το 2011, 
το οποίο φέρει το όνοµά µου, και επίσης η χορηγία µου 
πάλι το 2011 για το πολυτελέστατο Κ.Α.Π.Η. Κερατέας.  
Συνηθίζω να ελέγχω κατά καιρούς, µε τη βοήθεια και 
αποκλειστική ευθύνη της συντρόφου µου κας  Έλενας 
Χάρη, για την καλή στελέχωση και λειτουργία και των 
δύο αυτών χορηγιών.  

Ιδιαίτερη αδυναµία µου είναι το Κ.Α.Π.Η., όπου τακτικά 
επισκέπτοµαι τους γερόντους,  οι οποίοι κατά πλειονό-
τητα είναι……µικρότεροι από εµένα.  Όταν τέλος, 
παίρνω τις αγκαλιές και τα φιλιά από τις κυρίες του 
Κ.Α.Π.Η., τους παραπονιέµαι γιατί δεν µε φιλούσαν 
όταν ήταν 18χρονες και αυτές ρίχνουν το φταίξιµο…..-
σε µένα.

     Εδώ θα ήθελα να κλείσω το βιογραφικό µου ξέσπα-
σµα µε µερικές συµβουλές στους νέους της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, βγαλµένες από την 60χρονη  εµπει-
ρία µου :

        1. Αγάπη στο επάγγελµα, είτε είναι πλοίο είτε είναι γραφείο.
        2. Καθηµερινή καλυτέρευση των γνώσεων γύρω από το πλοίο αλλά και τη ναυτιλία γενικά.
        3. Τιµιότητα, εργατικότητα και προπαντός άριστη συνεργασία, είτε ως υφιστάµενος είτε ως προϊστάµενος.
        4. Ο στόχος από ‘’Τζόβενο-Εφοπλιστής’’ µε κινητήριο δύναµη µόνο την ικανότητα αλλά……και πολλή τύχη, κάνει
            καλό.
        5. Τέλος, σε όποιο στάδιο της ιεραρχίας και αν βρισκόσαστε και περισσότερο στο ύψιστο, ας κοιτάξετε λίγο και
            τους υφισταµένους σας που ίσως χρειάζονται τη βοήθειά σας.

     Εδώ τελειώνω το “Βιογραφικό µου ξέσπασµα” και ζητώ συγγνώµη από τον αναγνώστη αν τον κούρασα λίγο µε 
τη πολυλογία µου.

Κώστας Πρίφτης  (Απόφοιτος 1960)

∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την  Ύδρα



∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

    Με την ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ηµέρας Ναυτιλίας, που γιορτάζεται στις 24 Σεπτεµβρίου, οι εναποµείναντες της 
γενιάς του πολέµου και της κατοχής, απόµαχοι του κύµατος πια, που βάλανε όµως κι αυτοί το λιθαράκι τους στη 
γιγάντωση της ελληνικής ναυτιλίας, χτυπάνε πάλι το καµπανάκι της….  πλώρης για τα “συνήθη’’ προβλήµατα της 
ναυτιλίας:

   •  Κι αρχίζουν µε την απογοήτευσή τους όταν στη γιορτή της δηµοκρατίας τις προάλλες στους κήπους του 
προεδρικού µεγάρου δεν αναφέρθηκε παρουσία εκπροσώπων των ναυτικών µας, που στη ζοφερή περίοδο της 
πανδηµίας βοήθησαν όχι µόνο τους Έλληνες αλλά κι ολόκληρη την Οικουµένη διατηρώντας “ζωντανές’’ τις θαλάσ-
σιες µεταφορές, στην αντιπροσωπεία των τιµηθέντων ! Μήπως “ξέχασαν’’ να τους αναφέρουν ή και το πιθανότερο, 
να τους …καλέσουν ;
   •  Ένα άλλο ζωτικό πρόβληµα των  ναυτικών είναι ο αφελληνισµός των πληρωµάτων µας. Σήµερα στα υπό 
ελληνική σηµαία πλοία υπηρετούν 14.000 Έλληνες µόνον ενώ παλιότερα και µε λιγότερα βαπόρια εργαζόντουσαν 
140.000! Έτσι είναι φυσικό να υπάρχει ανεργία και οι αποδοχές των αλλοδαπών να εµβάζονται στις πατρίδες τους. 
Είναι αναγκαίο λοιπόν εφοπλιστές και ναυτικοί να κάτσουν σ’ ένα τραπέζι και κάνοντας τη µεγάλη υπέρβαση να 
επιστρέψουν οι Έλληνες στα καράβια “τους’’.
   •  Με τον καινούργιο εκλογικό νόµο θα µπορούν να ψηφίζουν οι ναυτικοί που ταξιδεύουν στην Ελλάδα ενώ οι 
άλλοι, που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία αλλά προσεγγίζουν σε ξένα λιµάνια, δεν θα µπορέσουν να 
ψηφίσουν λόγω ελαττωµένης παρουσίας προξενικών αρχών! Εποµένως µοναδική λύση η ψηφοφορία στα πλοία 
ή η επιστολική!
   •  Είναι παράλογο αλήθεια η Ναυτική Εκπαίδευση της πρώτης ναυτιλιακής δύναµης στην Υδρόγειο αλλά και της 
µεγαλύτερης βιοµηχανίας της Χώρας να είναι υποβαθµισµένη και να βρίσκεται εκτός τριτοβάθµιας παιδείας!! 
Υπενθυµίζεται πως η Ναυτική Εκπαίδευση στη Νεώτερη Ελλάδα έχει τις ρίζες της στο κοινοτικό σχολείο του Αγίου 
Βασιλείου στο Καµίνι της Ύδρας, που ιδρύθηκε το 1749 και στα τέλη του 18ου  αιώνα εξελίχθηκε στην περιώνυµη 
Ναυτική Σχολή της Ύδρας όπου δίδαξαν Πορτογάλοι και Ιταλοί πανεπιστηµιακοί καθηγητές! Οι παραγωγικές επίσης 
Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών στις γειτονικές µας χώρες Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Αίγυπτο αλλά και στην 
Κύπρο µας (Πανεπιστήµιο Λευκωσίας) χορηγούν πανεπιστηµιακά πτυχία (BACHELOR) αλλά και διδακτορικά 
διπλώµατα ακόµη ενώ το πτυχίο στις δικές µας (Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού) αποτελεί “τυπικό προσόν 
εξέλιξης’’ και “αναβαθµίζεται’’ µετά από µία ….δεκαετία περίπου σε “ισάξιο των Τ.Ε.Ι.’’!!! 
Παγκόσµια τριτοκοσµική πρωτοτυπία δηλαδή. Οι παρόµοιες επίσης Σχολές του Πολεµικού Ναυτικού και του 
Λιµενικού Σώµατος ανήκουν, και πολύ σωστά, στην ανώτατη παιδεία και χορηγούν αµέσως φυσικά τα πανεπιστη-
µιακά πτυχία στους απόφοιτους τους σηµαιοφόρους Π.Ν. ή Λ.Σ. κι όχι βέβαια όταν προαχθούν σε …..ναυάρχους ! Και 
είναι απορίας άξιον πώς τόσα χρόνια το Υπουργείο Παιδείας, που είναι υπεύθυνο για την παιδεία ολόκληρης φυσικά 
της Ελλάδας, δεν επέστησε την προσοχή στο συναρµόδιο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας γι’ αυτήν τη µεγάλη 
αδικία σε βάρος των σπουδαστών των Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών.
   •  Η Ελλάδα εκτός από τη µακραίωνη θαλασσινή της ιστορία, το πλήθος των νησιών της και την απεριόριστη 
ακτογραµµή της αλλά και µε την παγκόσµια πρωτιά της στη ναυτιλία αναγνωρίζεται πια και διεθνώς ως µεγάλη 
ναυτιλιακή δύναµη! Ήλθε λοιπόν η ώρα να αναγνωριστεί και από την Πολιτεία µε τη σύσταση από την Ακαδηµία 
Αθηνών έδρας της “Εµπορικής Ναυτιλίας’’. Εξάλλου µεταξύ των σκοπών της η Ακαδηµία περιλαµβάνει: “….την 
έρευνα των στοιχείων και των προϊόντων της ελληνικής γης και γενικά τη µελέτη της φύσης της χώρας, την 
επιστηµονική υποστήριξη και ενίσχυση της γεωργίας, της βιοµηχανίας, της ναυτιλίας…. ’’ Και γνωρίζουµε όλοι πως 
υπάρχει µεγάλος αριθµός διακεκριµένων Ελλήνων στην Πατρίδα και στο εξωτερικό ειδικευµένων στο ναυτιλιακό 
κλάδο και µε µεγάλη διεθνή αναγνώριση µάλιστα!

Φρίξος ∆ήµου
(Απόφοιτος 1953)
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ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ Υ∆ΡΑΣ

Το πρωί της Κυριακής 13 Ιουνίου, διακόσιοι και πλέον απόφοιτοι της Σχολής Ύδρας, συγκεντρωµένοι από την 
Λέσχη τους, πήγαν στην Ύδρα να προσκυνήσουν στον παλιό όµορφο ναό της ναυτικής τους παιδείας. Εναύλωσαν 
το τουριστικό σκάφος “ΜΕΛΤΕΜΙ  II’’ και έφθασαν στο νησί γεµάτοι νοσταλγία και αναµνήσεις. Η Σχολή τους υποδέ-
χθηκε µε όλες τις τιµές. Κανονιοβολισµοί, σηµαιοστολισµός, λεµβοδροµίες και ιστιοδροµίες, ήταν το πρώτο µέρος 
της εορτής. Ακολούθησε παράταξη των µαθητών και η εκ µέρους των αποφοίτων κατάθεσις στεφάνου στο Ηρώο. 
Εκεί ο πρόεδρος της Λέσχης,  εφοπλιστής και παλαιός µαθητής της Σχολής κ. Σπ. Ράνης, προσεφώνησε τους µαθη-
τάς και ενεχείρισεν εις τον αρχηγόν αυτών ωραία αναµνηστική πλάκα. Στην προσφώνησή του µεταξύ άλλων είπε:
     «Νέοι σπουδαστές, φύγαµε νέοι σαν κι εσάς. Φέραµε την ελληνική σηµαία σ’ όλες τις θάλασσες και τους ωκεα-
νούς της Γης. Και στους πιο µακρυνούς όρµους του πλανήτη µας φέραµε τη γλώσσα και τα τραγούδια µας. Όπως 
κάνανε και οι πιο παλιοί από µας. Όπως θα κάνετε εσείς αύριο. Σαν θα βγήτε και σεις µε τη σειρά σας στον πηγαιµό 
για την Ιθάκη, τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες να µη τους λογαριάσετε. Τον άγριο Ποσειδώνα εµπιστευθήτε 
τον γιατί είναι Έλληνας θεός. Έτσι κάναµε και µεις. Έτσι να κάνετε και σεις αύριο, νέοι σπουδαστές, κι’ η Ιθάκη θάναι 
δική σας. 
    Σήµερα γυρίζουµε στη Σχολή µας, στις ρίζες µας. Γυρίζουµε από κει που ο αφρός παίζοντας χαρούµενα στις 
πρώρες των ελληνικών πλοίων, ο αγέρας σφυρίζοντας στα ξάρτια, το κύµα τρέχοντας βιαστικά στις πάντες τραγου-
δάνε το τραγούδι του µόχθου, της λεβεντιάς, της ναυτοσύνης, της προκοπής. Τραγουδάνε το ελληνικό ναυτικό 
τραγούδι.
     Έτσι πέρασαν τα χρόνια. Σαν τον αφρό που σβήνει στις πρώρες, σαν τον αγέρα που σφυρίζει στα ξάρτια, σαν το 
κύµα που τρέχει στις πάντες.
      Κι όµως, σαν φύγαµε νέοι και ρωµαλαίοι ήµαστε σαν και σας, νέοι σπουδαστές. Άλκιµοι νεανίες ήµαστε. “Άµµες 
ποκ’ήµες άλκιµοι νεανίαι’’.

Σ’ αυτόν ο αρχηγός των µαθητών απήντησε :
      “Εµείς, οι νέοι σπουδασταί της αρχαιοτέρας εν Ελλάδι ναυτικής Σχολής, από την οποίαν και εσείς κατά το παρελ-
θόν ελάβατε τας πρώτας γνώσεις της ναυτιλίας µας, αισθανόµεθα ευτυχείς διά την σηµερινήν εκ του σύνεγγυς 
πρώτην επαφήν µας.

13 Ιουνίου 1976, εν πλω προς  Ύδρα. Μέλη, µε τις καπετάνισσες φυσικά, στην πρύµη
κάποιου απ’ τα CITIES του Καλού φίλου της Λέσχης µας Κυρτάτα  σε µια απ’  τις 
προσκυνηµατικές εκδροµές  που µας προσέφερε δωρεάν, στην Ύδρα.
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    Αναλογιζόµενοι το µέγεθος των υπηρεσιών, τας οποίας προσφέρατε και συνεχίζετε προσφέροντες εις την Ελλη-
νικήν Ναυτιλίαν, εκφράζοµεν  τον πλήρη θαυµασµόν µας και υποσχόµεθα όπως συνεχίσωµεν το δύσκολον τούτο 
έργον σας, προσπαθούντες να επιτύχωµεν το : “ Άµµες δε γ’εσόµεθα πολλώ κάρονες’’.

Τέλος, ο ∆ιοικητής της Σχολής, Πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Β. Παπαγιάννης προσεφώνησε τους παλαιούς αποφοίτους ειπών 
µεταξύ των άλλων :

         “Είµαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι έτυχε εις εµέ ο κλήρος να διοικώ την Σχολήν σας σήµερα που πραγµατοποιείται 
η πρώτη επίσκεψις των µελών της Λέσχης εις την µητέρα Σχολήν όλων των ναυτικών Σχολών της Ελλάδος.
      Θεωρώ την επισκεψίν σας αυτήν ιστορικής σηµασίας δια την Σχολήν. Αποτελεί απαρχήν ενός δεσµού των παλαι-
ών αποφοίτων µε τους νεαρούς δοκίµους’’.

Έν συνεχεία ακολούθησε δεξίωσις στην Σχολή, η οποία περιποιήθηκε εξαίρετα τους παλαιούς µαθητάς της. Την 
τελετή τίµησαν µε την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Ύδρας, ο ∆ήµαρχος Ύδρας, ο Αρχηγός Λ.Σ. Υποναύαρχος κ. Α. 
Σκιαδάς, ο Υποναύαρχος κ. Ξ. Αντωνιάδης, χρόνια διευθυντής και θεµελιωτής της συγχρόνου δηµοσίας ναυτικής 
παιδείας, οι παλαιοί ∆ιοικηταί της Σχολής Αρχιπλοίαρχοι κ. Ε. Φραγκίσκος και Π. Φουστέρης, ο ∆/ντης Ναυτ. Εκπαι-
δεύσεως του Υ.Ε.Ν. Πλοίαρχος κ. Σωτηρόπουλος, ο προσωπάρχης Υ.Ε.Ν. Πλωτάρχης κ. Ντούνης κ.ά.

Όταν οι εκδηλώσεις τελείωσαν και οι απόφοιτοι ξαναγύριζαν στον Πειραιά, ήταν κοινή όλων αναγνώρισις, ότι η 
γιορτή όχι µόνον είχε πετύχει πλήρως, αλλά και ότι αποτελούσε την απαρχή µιας συγκινητικής τελετής που πρέπει 
να επαναλαµβάνεται. Και διεβίβασαν πρόθυµα τα συγχαρητήριά  τους στους οργανωτάς και τις θερµές ευχαριστίες 
στην ∆ιοίκηση της Σχολής για την πλούσια και αυθόρµητη περιποίηση.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Ιούνιος 1976

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία πως η χειρότερη περίοδος που βίωσε ποτέ το ελληνικό έθνος ήταν αυτή της Τουρκο-
κρατίας. Τη ζοφερή εκείνη εποχή που, όπως λέει και ο εθνικός µας ποιητής, ‘’… τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε 
η σκλαβιά…’’, µαζί µε τα πάµπολλα δεινά που φορτώθηκε ο σκλαβωµένος ελληνικός λαός από τους κατακτητές 
ήταν και η διάλυση της εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµένης βέβαια κι αυτής της ναυτικής, της πολύ αναγκαίας στη 
θαλασσινή µας Χώρα! Χάρη όµως στη θέληση και το πείσµα των ελλήνων αποκαταστάθηκε. Έτσι σε πολλά νησιά 
και παράλιες περιοχές ντόπιοι και ξένοι ναυτοδάσκαλοι δίδαξαν την τέχνη της ναυσιπολοΐας. 
Στη Χίο π.χ. το 1815 ο Αδαµάντιος Κοραής συνιστούσε στο Νεόφυτο Βάµβα, το διευθυντή της σχολής της Χίου  από 
το 1811, να συµπεριλάβει στη διδακτέα ύλη και ναυτικά µαθήµατα! Το 1823 οι Χιώτες πρόσφυγες ίδρυσαν στη Σύρο 
σχολή που φοίτησαν και Τούρκοι, ∆αλµατοί και Ιταλοί ναυτικοί. Πρώτος δάσκαλος ήταν ο Χιώτης Νικόλαος Πατρώ-
νας ή διακο-Νικολής γιατί ήταν ιεροψάλτης, ή κουτσο-Νικολής για την αναπηρία του από το ένα πόδι. Στη Χίο 
επίσης, από το 1845 µέχρι το 1875, ο Τούρκος ναυτοδάσκαλος  Μεχµέτ Αλή Τσελεπή ή Τσελεπίδης έκανε µαθήµατα, 
στην ελληνική γλώσσα µάλιστα, χορηγώντας και επίσηµα πιστοποιητικά που αναφέρονταν και όλα τα διδαχθέντα 
µαθήµατα. Στη Σύρο ακόµη ο απόστρατος Κορσικανός αξιωµατικός Αντώνιος  Σκάσσης δίδασκε και αυτός ναυτιλία. 
Αλλά και ο Μαλτέζος Λορέντζο Μπονέλλο δίδασκε στην Άνδρο από το 1845 µέχρι το 1849 και στη συνέχεια ο µαθη-
τής του ∆ηµήτριος Παπαµιχαήλ Πολέµης από τις Στενιές, που αργότερα τον αντικατέστησε ο παππά-Ζαννής Μιχ. 
Πολέµης. Και τέλος στο Γαλαξείδι πριν το 1867 έκανε ναυτικά µαθήµατα ο Ευθύµιος Καβασίλας. Φυσικά υπήρχαν κι 
άλλες ναυτικές σχολές σε άλλες περιοχές όπως στην Ύδρα.

Η πρώτη λοιπόν ‘’κανονική’’ ναυτική σχολή στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της στο κοινοτικό σχολείο που ιδρύθηκε το 
1749 στον περίβολο του ιερού ναού του Αγίου Βασιλείου στο Καµίνι στης Ύδρας σε οικόπεδο που δώρησε ο 
Ιωάννης Σούρµπας και που σήµερα στεγάζεται το δεύτερο ∆ηµοτικό Σχολείο του νησιού. Για την καλύτερη όµως 

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ



Ύδρα 15 Ιανουαρίου 1953.
«τα παιδία  (οι τεταρτοετείς δηλαδή)

παίζει » (Από αριστερά προς τα δεξιά 
και από κάτω προς επάνω):
Γ.Μίχος και Α.Παπανδρέου, 

Β.Αγγελάκης και Φ.Κοσκινάς, Φ.∆ήµου 
και Σ.Νικολού και ο Ε.Γρηγορόπουλος.
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εκπαίδευση του στελεχιακού προσωπικού του Υδραϊκού εµπορι-
κού στόλου, το σχολείο αυτό κατά τα τέλη του 18ου αιώνα µετεξελί-
χθηκε στη περιώνυµη Ναυτική Σχολή της Ύδρας όπου δίδαξαν, 
κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι, Ισπανοί και Πορτογάλοι καθηγητές.
∆ιασώζονται σήµερα µόνο δύο ονόµατα Ιταλών καθηγητών : Του 
Φελίτσε Καζέρτα από το Παλέρµο, που δίδαξε ναυτικά µαθήµατα 
από το 1817 µέχρι το 1821, οπότε µπαρκάρισε µαζί µε τους σπουδα-
στές του σε Υδραϊκό πλοίο να πολεµήσει κι αυτός για την ελευθερία 
των Ελλήνων! Και του διδάκτορα της νοµικής και καθηγητή ξένων 
γλωσσών Ιωσήφ Κιάππε που δίδαξε ιταλικά στη Σχολή και συνάµα 
υπηρετούσε ως γραµµατέας στην κοινότητα. Κατά την Επανάσταση 
ανέλαβε γραµµατέας του Αναστασίου Τσαµαδού στο πολεµικό 
πλοίο ‘’Αγαµέµνων’’. Ήταν ακόµη εκδότης των τοπικών εφηµερί-
δων ‘’Φίλος του Νόµου’’ και ‘’ABEILLE GRECQUE’’, ‘’Ελληνική 
Μέλισσα’’ δηλαδή. Σηµειώνεται πως ο Κιάππε είναι ο πρώτος 
αλλοδαπός που πολιτογραφήθηκε, στις 18/4/1821, ως Υδραίος 
πολίτης. Στη Σχολή επίσης δίδαξε, από το 1800 µέχρι το 1820, ο 
ιεροµόναχος Παρθένιος Ζαφείρης ιταλικά και οι αδελφοί Κωνστα-
ντίνος και ∆ηµήτριος Νούλος γαλλικά και ιταλικά. Καλή µαρτυρία 
για τη Σχολή αποτελεί και η γνωστή ελαιογραφία του µεγάλου 
θαλασσογράφου µας Κωνσταντίνου Βολανάκη (1839-1902) που 
παριστάνει καθηγητή µε ευρωπαϊκή ενδυµασία να διδάσκει αστρο-
νοµική ναυτιλία, όπως φαίνεται από τη γήινη σφαίρα και τον εξάντα 

ή οκτάντα καθώς και το χρονόµετρο που παρουσιάζονται στον πίνακα, τους Υδραίους σπουδαστές του στη Σχολή. 
Από τα εναποµείναντα γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά βιβλία της Σχολής, που φυλάσσονται στο Αρχείο-Μουσείο της 
Ύδρας, αποδεικνύεται και η γλωσσοµάθεια των Υδραίων πλοιάρχων αλλά και από τις εγγραφές στα ηµερολόγια 
των πλοίων επιβεβαιώνεται η επάρκειά τους στις ναυτικές και ναυτιλιακές γνώσεις.
Υπογραµµίζεται πως η Σχολή αυτή είναι και το πρώτο, στη νεότερη Ελλάδα, επαγγελµατικό εκπαιδευτικό ίδρυµα 
της Χώρας, πρόδροµος και συνέχεια των σηµερινών ‘’Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού’’ που αποτελούν τις παρα-
γωγικές σχολές πλοιάρχων και µηχανικών του Εµπορικού µας Ναυτικού. Και τέλος αµέσως µε την κήρυξη της 
Επανάστασης, την 21ην Μαρτίου 1821, που τη διακοσιοστή επέτειό της θα γιορτάσουµε το 2021, οι καθηγητές και οι 
σπουδαστές της Ναυτικής Σχολής της Ύδρας µπαρκάρισαν στα πλοία του Αγώνα κατά του εχθρού του γένους, όπως 
κι όλοι οι Έλληνες!

Φρίξος ∆ήµου 
(Απόφοιτος 1953)
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2. Αναστασίου Τζαµτζή, ‘’Ναυτική Γνώση και Παιδεία στη Νεώτερη Ελλάδα’’
3. Χρήστου Ντούνη, ‘’Ναυτιλιακώς Σκέπτεσθαι’’, ‘’Ναυτιλιακά ∆ρώµενα’’ (Απόφοιτος 1955)
4. Ετήσια Ηµερολόγια Λέσχης Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας
5. Άρθρα Φρίξου ∆ήµου
6. Σηµειώσεις Θεοδώρου Κρεµασιώτη (Απόφοιτος 1953)



ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ∆.Σ.Ε.Ν./Υ∆ΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
CONFERENCIER: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜ.

Η χοροεσπερίς της σχολής εδόθη λόγω των Απόκρεω, το Σάββατον 20 Φεβρουαρίου 1965, εις τας αιθούσας του 
διοικητηρίου. Απετέλεσε εκδήλωσιν των µαθητών οι οποίοι συµµετέσχον κατά ποσοστόν 80%.
    
     Οι ετοιµασίες διήρκεσαν περίπου 15 ηµέρες µε συµµετοχή όλων. Οι πρωτεργάτες ήσαν οι : ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, 
γενική εποπτεία και διεύθυνσις, ΜΟΝΙΟΣ ζωγραφική και σκίτσα µε βοηθόν του τον ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΝ, ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
ντεκόρ, ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ηλεκτρικά, ΖΑΚΑΚΗΣ, ΜΠΟΝΑΣ, ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ, ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΑΒΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κ.α.
     Η διακόσµησις ήτο διάφορος σε κάθε αίθουσα, πλαισιωµένη από ακριβούς πίνακες του κ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ. Αξιοση-
µείωτον ήτο το “∆ΩΣΕ CLUB’’ µε την όλη του διακόσµησιν εκ του Club “ΣΟΡΟΚΟΣ’’. Όλη η σχολή εξωτερικώς εφωτί-
ζετο από προβολείς.
Πριν από την ηµέρα του χορού έφυγαν µε άδεια σχεδόν όλοι οι µαθηταί και επέστρεψαν το Σάββατον µόνον εκείνοι 
που συµµετείχαν εις τον χορόν, µε τα κορίτσια.
Οι µαθηταί, φορούσαµε την στολήν µας εξόδου µε σπαστό κολλάρο και παπιγιόν.
Η άφιξις των προσκεκληµµένων ήρχισε την 9ην µ.µ. και το πρόγραµµα άνοιξε στις 10.30 µ.µ. 
Προσκεκληµένοι ήσαν οι αξιωµατικοί του Λ.Σ., κ. Αντωνιάδης, κ. Μοσχονάς, κ. Παπαδόπουλος, καθηγηταί της 
σχολής, αντιπροσωπείες των ∆.Σ.Ε.Ν. Ασπροπύργου και Σύρου, και εξέχοντα πρόσωπα της Υδραϊκής κοινωνίας.
Εκ του ασθενούς φίλου εξεχώρισαν, από µεν τας κυρίας η κ. Κάµαρη, από δε τας δεσποινίδας η δις Μυρτώ 
Κωνσταντινίδου. Επίσης η Ύδρα εξεπροσωπήθη από εξαιρέτους δεσποινίδας. 
Η ορχήστρα απετελείτο από υπαξιωµατικούς του Λ.Σ., µε σύµπραξιν µαθητών της σχολής.
Ο χαιρετισµός και γενικώς η όλη παρουσίασις του προγράµµατος έγινε από τον γράφοντα.
Τελειώσαµε στις 5.30 π.µ. της εποµένης.
Η όλη µας προσπάθεια είχε αφάνταστον επιτυχία προκαλέσασα τα ευµενή σχόλια των παρευρισκοµένων. Συγχρό-
νως εορτάσαµε και τον προβιβασµόν του διοικητού µας κ. Κάµαρη εις Αντιπλοίαρχον.

Εµµανουήλ Τσαγκαράκης (Απόφοιτος 1965)

21.30    Χαιρετισµός προσκεκληµένων – Εύθυµη µουσική
22.00    Έναρξις  χορού – Χορευτική µουσική
               υπό της ελαφράς ορχήστας Λ.Σ.
23.00    Πιάτο – Μουσική µαγνητοφώνου
23.30    Χορωδία µαθητών υπό τη διεύθυνση του µαθητού    
              Β’. τάξεως  ΧΑΤΖΗΛΙΑ   ΑΝΑΣΤ.
23.50    Ντουέτο φυσαρµόνικας
24.00    Χορευτική µουσική
01.00    Εκτέλεσις διαφόρων τραγουδιών υπό µαθητών της Σχολής
01.45    Σκέτς (Στιγµιότυπα της Σχολής)
02.00    ∆ιαγωνισµός χορού – Εκτέλεσις διαφόρων παιχνιδιών
03.00    Ελαφρά ορχήστρα µαθητών σχολής υπό την διεύθυνσιν
              του µαθητού  Β’.  τάξεως ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤ.
03.30    Χορευτική µουσική

ΝΤΕΚΟΡ : ΚΟΡΟΝΑΙΟΣ ΠΑΝ. -  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΣΚΙΤΣΑ : ΜΟΝΙΟΣ ΙΩΑΝ., βοηθός  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ : ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΕΜΜ.

Ο ∆ιοικητής κ. Μιλτιάδης Κάµαρης
ανοίγει το χορό

∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την  Ύδρα



Επωµισθήκαµε µια µεγάλη παράδοση και θεωρώντας ιερό καθήκον να την συνεχίσουµε σ’ όλους τους τοµείς, 
προσπαθήσαµε να δώσουµε σ’ αυτήν την εκδήλωση µια µικρή εικόνα του τι αξίζουν οι µαθητές της Σχολής µας ή 
καλλίτερα …του τι θα µπορούσαν να αξίζουν.
Εύχοµαι ολοψύχως και του χρόνου οι πρωτοετείς συνάδελφοι να φανούν αντάξιοί µας. Εγώ πάντως, όπου κι αν 
βρίσκοµαι, πάντα θα θυµάµαι µε συγκίνηση και νοσταλγία αυτήν τη βραδιά.
Μ’ όλη µου την εκτίµηση για όσους συνετέλεσαν στην επιτυχία.

∆ηµήτρης Ζακάκης – Grouzis  20.02.1965
(Απόφοιτος 1965)

Γιορτή Αποκριάς στη ∆.Σ.Ε.Ν. Ύδρας, 20 Φεβρουαρίου 1965! Η σχολή δίνει απόψε τον ετήσιο χορό της. Η καρδιά σου 
πιασµένη από τη χειµωνιάτικη βραδιά, ανοίγει ξαφνικά για να δεχθεί τη χαρά, την ευτυχία, την ξεγνοιασιά που 
σκορπούσε άφθονη η διακόσµηση των αιθουσών.
Μια άποψη της Ύδρας στο βάθος της αίθουσας και ένας φάρος αναβοσβήνοντας, σου έδινε την εντύπωση πως 
ταξίδευες και έµπαινες στην Ύδρα, το νησί του ήλιου, το νησί της ευτυχίας και του έρωτα.
∆εξιά και αριστερά υπήρχαν σκίτσα που σατίριζαν την σχολική ζωή.
Αίθουσες διακοσµηµένες, κάθε µια µε διαφορετικό γούστο, έδιναν ένα ωραίο σύνολο στον επισκέπτη που µπορού-
σε να έχει το αίσθηµα του ωραίου.
Ζευγάρια στην ευρύχωρη πίστα λικνίζονταν στην γλυκιά µελωδία ενός µπλουζ. 
Τα µάτια όλων έδειχναν την αφάνταστα ωραία ευτυχία που είχε πληµµυρίσει τις ψυχές µας  (“I never forget you’’, 
λόγια κάποιου τραγουδιού). 
Ναι, ποτέ δεν θα ξεχάσω την Ύδρα, ποτέ δεν θα ξεχάσω την αποψινή συγκέντρωση των προσπαθειών κάθε µαθη-
τού της σχολής για να δηµιουργήσουν κάτι το ωραίο, για να έχουν να ενθυµούνται µια ωραία βραδιά, ένα κοµµάτι 
ευτυχίας που ένιωσαν σκορπίζοντας και αυτοί µε την σειρά τους στους άλλους.

Στέφανος Μοσχόπουλος
(Απόφοιτος 1965)

Κωνσταντίνος Κορακάκης, Στέφανος Μοσχόπουλος, 
Πάρης Ορφανουδάκης και ∆ηµήτρης Ζακάκης.

Ο αρχηγός Αντώνης Καραγιάννης, Βασίλης Πασχάλης, 
Ασηµάκης Ανεστόπουλος και Παναγιώτης Μαζιώτης 

∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την  Ύδρα

Μανώλης Τσαγκαράκης και µέλη της ορχήστρας



∆εν ξεχνάµε τη Σχολή και την  Ύδρα

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΟΣ  ΚΙ …. Ο ’’ΣΟΥΠΙΑΣ’’

       Ο αείµνηστος συµµαθητής (τάξης 1949-1953) και καλός φίλος Γιώργος Μίχος  σε κάποιο ταξίδι του στην Ελλάδα 
(εργαζόταν και κατοικούσε µόνιµα στη Ν. Υόρκη), µού ‘δωσε σε χειρόγραφό του το ποίηµά του «Η Σουπιά». Σε 
σχετική ερώτησή µου γιατί το δίνει τώρα, µισό αιώνα δηλαδή από την αποφοίτησή µας,  η απάντηση ήταν «για να 
µην παίξουµε ξύλο»…..

Φρίξος ∆ήµου
(Απόφοιτος 1953)

Τύποι της Σ.Ε.Ν. Ύδρας της τάξης µου, από 1949-1953
Η Σουπιά

 1. ∆εν πρόκειται θαλασσινό 
     να σας εξιστορήσω
     αλλά τον Φίλο Φρίξωνα 
     απλώς να σατυρίσω.

 2. Φαίνεται φάτσα  αγαθή
     χωρίς να περιµένεις, 
     πως απ’ τον άνθρωπο αυτόν
     µπορείς να την παθαίνεις.

 3. Υπάρχουνε και στη στεριά 
     σουπιές σαν της θαλάσσης 
     που χύνουν το µελάνι τους 
     εκεί όπου τις πιάσεις.

 4. Τα λόγια σου που θες να πεις
     να είναι µετρηµένα
     γιατί αµέσως θα σου βρει 
     τα στραβοκαµωµένα.
 
 5. Αλίµονο τον Φουκαρά,
     αν τύχει σε τσαντίλα
     τον Νίκο µας τον Κάβουρα 
     το φοβερό Αττίλα.

 6. Απλώνεται ,διπλώνεται
     ζαρώνει, ξεζαρώνει 
     και βλέποντας τα σκούρα του 
     µες το καβούκι µπαίνει.

 7. Αυτός ο χαρακτηρισµός
     και πιο πολύ ο λόγος
     ο Σωτηράκης  τόβγαλε 
     ο κοινωνιολόγος.

 8. Με σπάθα  το µελάνι του 
     κι ‘άλλος µπήκε µπροστά
     το µέγα δηλητήριο 
     του στεριανού Μπαστά.

 9. Μ’ αυτός µας πολυκρύωσε 
     µε κείνα του τ’ αστεία
     και µε ετούτον τον καιρό 
     πάµε για πνευµονία.

                   10. Μάζεψε τα πλοκάµια σου
     βρε Φρίξο φουκαρέα
     γιατί τα άπλωσες κι αυτά
     στον  Ζήνων* τον…..

*Ζήνων Σδούγκος : Υποδιοικητής Σ.Ε.Ν. Ύδρας  που τις µέρες εκείνες  του έστησε καβγαδάκι
για την άσχηµη  στάση του γέλιου του.  

Μάιος 1953
Στον αγαπητό φίλο και συµµαθητή  µου Φρίξωνα ∆ήµου                                        
                                            Γιώργος Μίχος

(Απόφοιτος 1953)



*Ζήνων Σδούγκος : Υποδιοικητής Σ.Ε.Ν. Ύδρας  που τις µέρες εκείνες  του έστησε καβγαδάκι
για την άσχηµη  στάση του γέλιου του.  

Μάιος 1953
Στον αγαπητό φίλο και συµµαθητή  µου Φρίξωνα ∆ήµου                                        
                                            Γιώργος Μίχος

(Απόφοιτος 1953)

Γιορτή Αποκριάς στη ∆.Σ.Ε.Ν. Ύδρας, 20 Φεβρουαρίου 1965! Η σχολή δίνει απόψε τον ετήσιο χορό της. Η καρδιά σου 
πιασµένη από τη χειµωνιάτικη βραδιά, ανοίγει ξαφνικά για να δεχθεί τη χαρά, την ευτυχία, την ξεγνοιασιά που 
σκορπούσε άφθονη η διακόσµηση των αιθουσών.
Μια άποψη της Ύδρας στο βάθος της αίθουσας και ένας φάρος αναβοσβήνοντας, σου έδινε την εντύπωση πως 
ταξίδευες και έµπαινες στην Ύδρα, το νησί του ήλιου, το νησί της ευτυχίας και του έρωτα.
∆εξιά και αριστερά υπήρχαν σκίτσα που σατίριζαν την σχολική ζωή.
Αίθουσες διακοσµηµένες, κάθε µια µε διαφορετικό γούστο, έδιναν ένα ωραίο σύνολο στον επισκέπτη που µπορού-
σε να έχει το αίσθηµα του ωραίου.
Ζευγάρια στην ευρύχωρη πίστα λικνίζονταν στην γλυκιά µελωδία ενός µπλουζ. 
Τα µάτια όλων έδειχναν την αφάνταστα ωραία ευτυχία που είχε πληµµυρίσει τις ψυχές µας  (“I never forget you’’, 
λόγια κάποιου τραγουδιού). 
Ναι, ποτέ δεν θα ξεχάσω την Ύδρα, ποτέ δεν θα ξεχάσω την αποψινή συγκέντρωση των προσπαθειών κάθε µαθη-
τού της σχολής για να δηµιουργήσουν κάτι το ωραίο, για να έχουν να ενθυµούνται µια ωραία βραδιά, ένα κοµµάτι 
ευτυχίας που ένιωσαν σκορπίζοντας και αυτοί µε την σειρά τους στους άλλους.

Στέφανος Μοσχόπουλος
(Απόφοιτος 1965)

Από τη Λειτουργία της Λέσχης
και τις Εκδηλώσεις

Με επισηµότητα και ιδιαίτερη λαµπρότητα 
πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 5 ∆εκεµβρίου 
2019 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αθανάσιος 
και Γκίκας Κουλούρας» της Ακαδηµίας Ε.Ν. 
Ύδρας η καθιερωµένη τελετή υποδοχής των 
νέων σπουδαστών και σπουδαστριών της 
Ακαδηµίας, στην οποία παρέστησαν ο Σεβασµι-
ότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και 
Αιγίνης κ.κ. Εφραίµ επικεφαλής αντιπροσωπεί-
ας του τοπικού ιερού κλήρου, ο Αντιδήµαρχος 
Ύδρας κ. Ιωάννης Μπελεγρής, ως εκπρόσωπος 
του απουσιάζοντος εκτός Ύδρας για υπηρεσια-

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ Ε. N. Υ∆ΡΑΣ

κούς λόγους ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Κουκουδάκη, συνοδευόµενος από µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ιοικη-
τής της Ακαδηµίας Ε.Ν. Ύδρας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Ευάγγελος ∆ανόπουλος,  ο ∆ιευθυντής Σπουδών καπετάν 
Χρήστος Κοτζιάς, ο Αναπλ. ∆ιευθυντής Σπουδών κ. Βασίλειος Σταυρόπουλος, οι καθηγητές καπετάν Θανάσης 
Μερτζάνης και Μιχάλης Βούλγαρης, το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Ακαδηµίας, ο Υπολιµενάρχης 
Ύδρας Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Βασίλειος Βαζαίος, η ∆ιευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας κυρία 
Ντίνα Αδαµοπούλου, ο ∆ιοικητής του Α. Τ. Ύδρας Υπαστυνόµος Α' κ. Α. Μπουρδάκος, ο Πρόεδρος της Λέσχης 
Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας καπετάν Θανάσης Ζεύκης συνοδευόµενος από το µέλος της Λέσχης καπετάν 
Απόστολο Αναστασιάδη (απόφοιτο 1974), ο  εκπρόσωπος του Βρεταννικού Ασφαλιστικού Οργανισµού NORTH OF 
ENGLAND P&I CLUB κ. Tony Allen, λοιποί επίσηµοι προσκεκληµένοι, εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών, γονείς 
και συγγενείς των πρωτοετών σπουδαστών, ως και πολλοί φίλοι της Ακαδηµίας από την Ύδρα και τον Πειραιά.
Η τελετή άρχισε στις 12.00 το µεσηµέρι µε αγιασµό, στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, 
Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Εφραίµ, ο οποίος, µετά την τέλεση του αγιασµού,   καλωσόρισε στην Ύδρα τους νέους 
σπουδαστές και τις σπουδάστριες της Ακαδηµίας και τους συνέστησε υποµονή και µελέτη ώστε να είναι έτοιµοι να 
διοικήσουν τα πλοία στα οποία θα υπηρετήσουν και να µεταδώσουν την ελληνικότητα στα πέρατα του κόσµου. 
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης του αγαπηµένου µας νησιού απηύθυνε προς 
όλους τις πατρικές ευχές του για καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η Ηµερήσια ∆ιατα-
γή του ∆ιοικητού της  Α.Ε.Ν. Ύδρας µε την οποία 
ο κ. ∆ανόπουλος καλωσόρισε τους νέους σπου-
δαστές και σπουδάστριες,  ανεφέρθη στην 
ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Ναυτικής 
Σχολής της Ύδρας και συνέστησε στους 
δοκίµους σεβασµό και  αφοσίωση  στα µαθήµα-
τα και στους κανονισµούς της Σχολής ώστε να 
αποκτήσουν άξια ναυτική αγωγή. Τέλος, ο κ. 
∆ανόπουλος ευχήθηκε υγεία και πρόοδο στους 
νέους σπουδαστές και έκλεισε την οµιλία του 
µε την αναφώνηση «Ζήτω το Έθνος», «Ζήτω η 
Ελληνική Ναυτιλία». 



Από τη Λειτουργία της Λέσχης και τις Εκδηλώσεις

ΓΙΟΡΤΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Σε µια πολύ ζεστή ατµόσφαιρα πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη,  8 
Ιανουαρίου 2020, η καθιερωµένη ετήσια γιορτή κοπής της 
βασιλόπιτας του Συλλόγου µας, στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Λέσχης, η οποία, παρά την παγωνιά της βραδιάς, ήταν γεµάτη από 
κόσµο της ναυτιλίας, εκλεκτά µέλη µετά συζύγων, φίλες και 
φίλους της Λέσχης. Παρόντες, µεταξύ άλλων, ο Πρωτοπρεσβύτε-
ρος, Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α., Πατήρ Γεώργιος Καλαµάρης, ο 
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Σπουδών της Ακαδηµίας Ε.Ν. Ύδρας κ. 
Βασίλειος Σταυρόπουλος µε πενταµελή αντιπροσωπεία σπουδα-
στών, ο εφοπλιστής καπετάν Κωνσταντίνος Πρίφτης, απόφοιτος 
της Σχολής (1960) και εκλεκτό µέλος της Λέσχης, µε πολλούς 
συµµαθητές του, η ∆ιευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου 
Ύδρας και εκλεκτή φίλη της Λέσχης κυρία Ντίνα Αδαµοπούλου, η 
κυρία Αγγελική Αποστόλου, πρώην καθηγήτρια της Ακαδηµίας 
Ε.Ν. Ύδρας, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων 
καπετάν Άγγελος Γαβιώτης και ο Γεν. Γραµµατέας καπετάν Πανα-
γιώτης Μηνόγιαννης, ως και πολλοί άλλοι εκλεκτοί φίλοι και 
µέλη της Λέσχης.
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Λέσχης καπετάν Θανάσης Ζεύκης 

Ακολούθως  ο Αντιδήµαρχος Ύδρας κ. Ιωάννης Μπελεγρής απηύθυνε χαιρετισµό – καλωσόρισµα προς τους νέους 
σπουδαστές και σπουδάστριες της Ακαδηµίας εκ µέρους του ∆ηµάρχου Ύδρας που απουσίαζε εκτός Ύδρας για 
υπηρεσιακούς λόγους  και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Λέσχης Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας καπετάν 
Θανάσης Ζεύκης συµπλήρωσε τους χαιρετισµούς µε θερµό καλωσόρισµα προς τους νέους σπουδαστές και σπου-
δάστριες της Ακαδηµίας  τονίζοντας  την σπουδαιότητα του επαγγέλµατος του Πλοιάρχου αλλά και τη συνέχεια της 
ναυτικής παράδοσης της ιστορικής Σχολής Εµποροπλοιάρχων της Ύδρας που καλούνται οι νέοι σπουδαστές και 
απόφοιτοι να υπηρετήσουν. 
Τέλος, ο εκπρόσωπος του Βρεταννικού Ασφαλιστικού Οργανισµού NORTH OF ENGLAND P&I CLUB κ. Tony Allen, 
απένειµε τιµητικό βραβείο στον πρώτο αριστεύσαντα σπουδαστή της προηγούµενης εκπαιδευτικής χρονιάς για την 
εξαιρετική επίδοση που είχε καθ́  όλη τη διάρκεια των σπουδών του στην Ακαδηµία και η πολύ ωραία εκδήλωση 
έκλεισε µε δεξίωση στον εντυπωσιακό χώρο της ανακαινισµένης αίθουσας του παλαιού εστιατορίου της Σχολής 
κατά την οποία προσφέρθηκαν νόστιµα εδέσµατα, αναψυκτικά και ποτά.                                                                                                                                                                        

 Θανάσης Ζεύκης
 (Απόφοιτος 1963)

καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους στην εκδήλωση εκφράζοντας θερµές ευχαριστίες για την τιµητική τους 
παρουσία και ευχήθηκε προς όλους καλή και δηµιουργική χρονιά µε υγεία, χαρά και δύναµη. Αναφέρθηκε µε 
συντοµία στις δραστηριότητες της Λέσχης τη χρονιά που πέρασε και ζήτησε από τα µέλη και τους φίλους της 
Λέσχης αρωγή και συµπαράσταση για να συνεχίσει η Λέσχη να λειτουργεί στο επίπεδο που της αξίζει µε στόχο 
πάντα την στήριξη των σπουδαστών και των αποφοίτων της αγαπηµένης µας Σχολής.

Στη συνέχεια ο κ. Ζεύκης ανεφέρθη στη σηµαντική βοήθεια που πρόσφερε στη Λέσχη κατά τη διάρκεια του 
περασµένου χρόνου το εκλεκτό µέλος του ∆.Σ. καπετάν Γιώργος Μυλωνάς, στον οποίο παρέδωσε τιµητικώς, εκ 
µέρους όλων των µελών του ∆.Σ. της Λέσχης, ένα αντίτυπο του βιβλίου-λευκώµατος του κ. Γεωργίου Φουστάνου 
µε τίτλο «Μελέτης και Κλεόβουλος Μεθενίτης – Λάτρεις της Θάλασσας».
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 Θανάσης Ζεύκης
 (Απόφοιτος 1963)

Από τη Λειτουργία της Λέσχης και τις Εκδηλώσεις

Ακολούθησε αγιασµός για τον καινούργιο χρόνο και ευλογία της βασιλόπιτας από τον Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα 
Γεώργιο Καλαµάρη και στη συνέχεια έλαβε χώρα η κοπή της βασιλόπιτας από τον  αρχαιότερο παρόντα απόφοιτο 
της Σχολής καπετάν Λεωνίδα Γαβαλά (1951), ο οποίος, µέσα σε κλίµα έντονης συγκινησιακής φόρτισης, ευχαρίστη-
σε τον Πρόεδρο και το ∆.Σ. της Λέσχης για την τιµή που του έκαναν και ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους και ευόδω-
ση του έργου της Λέσχης για το καλό της αγαπηµένης µας Σχολής και της ελληνικής ναυτιλίας γενικότερα. Το 
«φλουρί» της βασιλόπιτας έτυχε αυτή τη χρονιά στον καπετάν Πάνο Τριανταφυλλίδη, απόφοιτο της Σχολής (1961) και 
Επίτιµο Πρόεδρο του ∆.Σ. Λέσχης, συνοδευόµενο από ένα καλαίσθητο χειροποίητο αντίγραφο ιστιοφόρου πλοίου 
από φύλλο ορειχάλκου πάνω σε µαρµάρινη βάση, που αποτελεί ειδική κατασκευή της εταιρείας AXIOM GIFT, 
εµπνευσµένη από την ελληνική θάλασσα και τα νερά του Αιγαίου. 
Σειρά στη συνέχεια είχε το καθιερωµένο πλούσιο δείπνο µε καλό κρασί και πλούσιους µεζέδες από γνωστό Οίκο 
Catering της Γλυφάδας και η εκδήλωση έκλεισε µε τη διανοµή του καλαίσθητου ηµερολογίου της Λέσχης για το 
2020, που, όπως κάθε χρόνο, περιλαµβάνει πλούσιο λογοτεχνικό υλικό συναδέλφων, µελών και φίλων της Λέσχης, 
επιλεγµένες φωτογραφίες από τη ζωή µας στη Σχολή, την Ύδρα και τα θαλασσινά ταξίδια µας, ως και πληροφορίες 
µε φωτογραφικό υλικό για τη δραστηριότητα της Λέσχης την προηγούµενη χρονιά.

Θανάσης Ζεύκης
(Απόφοιτος 1963)



ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ

Το µεσηµέρι της Πέµπτης, 20 Φεβρουαρίου 2020, ανήµερα Τσικνοπέµπτη, γιορτάσαµε τη φετινή αποκριά όλοι µαζί, 
µέλη και φίλοι της Λέσχης, στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου µε ζωντανή µουσική, τραγούδι, 
χορό, σπιτικούς µεζέδες και καλό κρασί. Καπετάνιος στο µουσικό ταξίδι και την αποκριάτικη διασκέδασή µας ήταν 
και πάλι ο γνωστός «πολυκαλλιτέχνης» µουσικός και φίλος της Λέσχης Χρίστος Θεσσαλονικεύς που µε την κιθάρα 
του, την ωραία φωνή του και τις συνοδευτικές πενιές του µπουζουκιού από τον βιρτουόζο Άλκη Βλάχο,  παρουσία-
σε ένα εξαιρετικό και ποικίλο µουσικό πρόγραµµα µε γνωστά τραγούδια που όλοι τραγουδήσαµε µαζί του και 
…χορέψαµε όταν το ρεπερτόριο γύρισε στα λαϊκά.
Ήταν, χωρίς υπερβολή, µια εξαιρετική βραδιά µε πολύ κέφι, αυθόρµητη διάθεση για διασκέδαση και ζεστασιά που 
ένωσε τις παρέες σε µία µεγάλη συντροφιά και εξελίχθηκε σε ανοιχτή αγκαλιά.  Ο µπουφές µε τα σπιτικά εδέσµατα 
και τους µεζέδες που ετοίµασαν και πρόσφεραν οι καπετάνισσες της Λέσχης για τη γευστική µας απόλαυση, ήταν 
πλουσιότατος. Το κρασί από τα Μεσόγεια, όπως πάντα εκλεκτό ενώ το ζεστό, νόστιµο και καλοψηµένο κοντοσού-
βλι, που συµπλήρωσε τους σπιτικούς µεζέδες, πρόσθεσε την απαραίτητη, λόγω της ηµέρας, µυρωδιά ...τσικνίσµα-
τος. 
Και του χρόνου µε Υγεία…                                                                                                                          

Από τη Λειτουργία της Λέσχης και τις Εκδηλώσεις

Θανάσης Ζεύκης
(Απόφοιτος 1963)
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ΜΙΑΟΥΛΕΙΑ 2020

Με επισηµότητα αλλά µε λιτό πρόγραµµα και περιορισµένο αριθµό συµµετοχών, λόγω των µέτρων προστασίας της 
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού Covid-19, γιορτάστηκαν εφέτος τα «Μιαούλεια 2020» στην Ύδρα 
µε τη συµπλήρωση 185 ετών από το θάνατο του Μεγάλου Υδραίου Ναυάρχου. Στην κορύφωση των εορταστικών 
εκδηλώσεων το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου 2020 παρέστησαν ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, 
Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Εφραίµ επικεφαλής του τοπικού Ιερού Κλήρου, ο ∆ήµαρχος Ύδρας κ. Γεώργιος Κουκου-
δάκης επικεφαλής του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακι-
ωτάκης, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Μελάς και Νικόλα-
ος Μανωλάκος, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς και Νήσων κυρία Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, ο Αρχιπλοί-
αρχος Π.Ν. Ιωάννης Λόντος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πολεµικού µας Ναυτικού, ο ∆ιοικητής της Ακαδηµί-
ας Ε.Ν. Ύδρας Πλοίαρχος Λ.Σ. Χρήστος Καστάνης, ο Λιµενάρχης Ύδρας και πρώην ∆ιοικητής της Ακαδηµίας Ε.Ν. 
Ύδρας  Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Ευάγγελος ∆ανόπουλος, ο ∆ιοικητής του Α.Τ. Ύδρας Αλέξανδρος Μπουρδάκος, η ∆ιευθύ-
ντρια του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας κυρία Ντίνα Αδαµοπούλου, εκπρόσωποι των λοιπών τοπικών Αρχών

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
ΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Στις 26 Μαΐου 2020 ολιγοµελής αντιπροσωπεία της 
Λέσχης (λόγω των περιοριστικών µέτρων εξαιτίας της 
πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-19) αποτελούµενη από 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Θανάση Ζεύκη, τον Ταµία Γιώργο 
Γκίνη, τα εκλεκτά µέλη της Λέσχης Κώστα Πρίφτη και 
∆ηµοσθένη Παπαδόπουλο και τη γραµµατέα κυρία 
Καλλίστη  Τσιγκάρη, πραγµατοποίησε επίσκεψη στα 
γραφεία της εταιρείας EASTERN MEDITERRANEAN 
MARITIME LTD. στη Γλυφάδα , όπου ο Πρόεδρος 
επέδωσε εκ µέρους όλων των µελών του ∆.Σ. της 
Λέσχης στον εκλεκτό φίλο του Συλλόγου γνωστό 
εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο τον τιµητικό Θυρεό και 

το ∆ίπλωµα της Λέσχης σχετικά µε την ανακήρυξή του ως Μεγάλου Ευεργέτου και Χορηγού. Στον κ. Μαρτίνο 
επεδόθη επίσης εντός καλαίσθητης κασετίνας και ένα δώρο συναισθηµατικής  κυρίως αξίας – ευγενώς προσφερ-
θέν από τον ∆ηµοσθένη Παπαδόπουλο – αποτελούµενο από το βαρόµετρο και το ρολόϊ του φορτηγού πλοίου 
«THANASSIS M», ενός από τα πρώτα πλοία (το τέταρτο κατά σειρά) του στόλου της εταιρείας THENAMARIS MARITIME 
CORP. κατά τη δεκαετία του 1960. 

Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος ευχαρίστησε θερµότατα την αντιπροσωπεία µας για 
την ιδιαίτερα τιµητική προς το πρόσωπό του απόφαση  της Λέσχης ως και για 
το πολύτιµο αναµνηστικό δώρο και επανέλαβε για µια ακόµη φορά τη µεγάλη 
αγάπη του προς τον Σύλλογό µας, µέσω του οποίου τιµά τη µνήµη του αγαπη-
µένου του θείου και ιδρυτικού µέλους της Λέσχης καπετάν Κλεόβουλου 
Μεθενίτη (απόφοιτου 1951). 

Θανάσης Ζεύκης 
(Απόφοιτος 1963)
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και πολιτιστικών φορέων της Ύδρας, εκδότες και εκπρόσωποι του τοπικού ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου.  
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, όπως κάθε χρόνο, ήταν το Σάββατο το απόγευµα η µεταφορά µε κάθε επισηµότητα της 
ληκύθου µε την καρδιά του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη από το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας στον Ιερό Καθεδρι-
κό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Ύδρας κ. Γεώργιος Κουκουδάκης υποδέχθηκε τους 
επίσηµους προσκεκληµένους στο Κάστρο του Κάβου, τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις των «Μιαουλείων 2020». Ακολούθησε οµιλία του Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. ∆ηµητρίου Λισµάνη, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην προεπαναστατική δράση του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη και η εκδήλωση έκλεισε µε την 
επίδοση αναµνηστικών τιµητικών πλακετών από τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Κουκουδάκη στους επίσηµους προσκεκληµέ-
νους. 

Την Κυριακή το πρωί πραγµατοποιήθηκε δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου χοροστα-
τούντος του  Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Εφραίµ  και λίγο αργότερα, επιµνηµό-
συνη δέηση στο Κάστρο του Κάβου. Ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων στον ανδριάντα του Ναυάρχου Ανδρέα 
Μιαούλη από τους εκπροσώπους της Πολιτείας που συµµετείχαν στις εκδηλώσεις και η επιστροφή της ληκύθου µε 
την καρδιά του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας.  Στη συνέχεια οι επίσηµοι µετέβη-
σαν στον χώρο της προβλήτας της Ακαδηµίας Ε.Ν. Ύδρας, όπου έλαβε χώρα η καθιερωµένη  ρίψη στεφάνων στη 
θάλασσα προς τιµήν των Ναυµάχων του 1821. 
                                                       

Θανάσης Ζεύκης
(Απόφοιτος 1963)



ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2020

Την τελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου γιορτάστηκε στην Ύδρα µε επισηµότητα αλλά λιτό πρόγραµµα και περιορι-
σµένο αριθµό συµµετοχών, λόγω των µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού 
Covid-19, η 85η επέτειος από τον θάνατο του πρώτου Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Υδραίου Ναυάρχου 
Παύλου Κουντουριώτη, που διοργάνωσε ο ∆ήµος Ύδρας µε τελετάρχη τον Αντιδήµαρχο κ. Ιωάννη Μπελεγρή. Η 
κορύφωση των εκδηλώσεων έλαβε χώρα την Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις οποίες παρέστησαν µεταξύ άλλων ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Εφραίµ επικεφαλής του τοπικού Ιερού Κλήρου, η 
Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κυρία Χριστιάνα Καλογήρου, οι Βουλευτές Ά  
Πειραιά και Νήσων Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Μελάς και Νόνη ∆ούνια ως εκπρόσωποι της Βουλής των 
Ελλήνων, ο κ. Σταύρος Βοϊδονικόλας ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, ο ∆ήµαρχος Ύδρας κ. Γεώργιος 
Κουκουδάκης επικεφαλής αντιπροσωπείας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ιοικητής της Σχολής Ναυτικών 
∆οκίµων Υποναύαρχος Π.Ν. Ιωάννης Καλογερόπουλος ως εκπρόσωπος των Ενόπλων ∆υνάµεων, η ∆ιευθύντρια 
του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας κυρία Ντίνα Αδαµοπούλου, εκπρόσωποι των Σωµάτων Ασφαλείας, 
συγγενικά µέλη-απόγονοι του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη και τέλος, περιορισµένος αριθµός κατοίκων και 
επισκεπτών του νησιού. Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου και ακολού-
θησε πανηγυρική οµιλία στη συνεδριακή αίθουσα της Μητροπόλεως από την Εκπαιδευτικό κυρία Ματίνα 
Ντούσκου. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε από τον ∆ήµαρχο Ύδρας κ. Γεώργιο Κουκουδάκη απονοµή αναµνηστι-
κών ενθυµίων στους επισήµους που συµµετείχαν στις εκδηλώσεις και ακολούθησε επιµνηµόσυνη δέηση και 
καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώο-Μνηµείο και τον Τάφο του Ναυάρχου.                                                                                                  

 Θανάσης Ζεύκης
 (Απόφοιτος 1963)
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Υ∆ΡΑ

Την Παρασκευή το µεσηµέρι, 2 Οκτωβρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε από τη Λέσχη Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας 
Ύδρας, µε λιτό όµως πρόγραµµα και µειωµένη συµµετοχή λόγω των περιοριστικών µέτρων της Πολιτείας εξαιτίας 
της πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-19, η καθιερωµένη ετήσια επίσκεψη-προσκύνηµα των µελών και φίλων της 
Λέσχης στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) στην Ύδρα, που αποτελεί έκφραση υπερτάτου χρέους εκ 
µέρους όλων των αποφοίτων της αγαπηµένης µας Σχολής.  

Το τελετουργικό µέρος της εκδήλωσης έλαβε χώρα όπως κάθε χρόνο στον χώρο του Μνηµείου-Ηρώου της 
Ακαδηµίας και σ’ αυτήν παρέστησαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ακίνδυνος ∆αρδα-
νός ως εκπρόσωπος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας κ.κ. Εφραίµ, ο νέος ∆ιοικητής της Ακαδηµίας Ε.Ν. 
Ύδρας Πλοίαρχος Λ.Σ. Χρήστος Καστάνης, ο Λιµενάρχης και πρώην ∆ιοικητής της Ακαδηµίας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 
Ευάγγελος ∆ανόπουλος, ο ∆ιευθυντής Σπουδών καπετάν Χρήστος Κοτζιάς (απόφοιτος 1989), ο καθηγητής καπετάν 
∆ηµήτρης Μπόγρης (απόφοιτος 2006), εκπρόσωπος του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας και τέλος, αντιπρο-
σωπεία της Λέσχης αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. καπετάν Θανάση Ζεύκη, τον Αντιπρόεδρο καπετάν 
Αντώνη Τζίρµπη, τον Επίτιµο Πρόεδρο καπετάν Βαγγέλη Τσιγκάρη  και τα µέλη της Λέσχης καπετάν Κώστα Πρίφτη 
(απόφοιτος 1960) και Νίκο Σωτηρόπουλο (απόφοιτος 1972). Την εκδήλωση κάλυψε φωτογραφικά ο γνωστός φίλος 
της Λέσχης κ. Σπήλιος Σπηλιώτης, προς τον οποίο εκφράζουµε για µια ακόµη φορά τις θερµές µας ευχαριστίες. 

Όπως κάθε χρόνο η εκδήλωση άρχισε µε Τρισάγιο, το οποίο τελέστηκε από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο π. 
Ακίνδυνο ∆αρδανό. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Μνηµείο-Ηρώο της Ακαδηµίας από τον Αντιπρόεδρο του 
∆.Σ. της Λέσχης καπετάν Αντώνη Τζίρµπη, ως και προσκλητήριο των νεκρών ηρώων συναδέλφων αποφοίτων της 
Σχολής που χάθηκαν σε στεριές και θάλασσες αγωνιζόµενοι υπέρ πατρίδος κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου και του Κυπριακού αγώνα. Το τελετουργικό µέρος της συγκινητικής αυτής εκδήλωσης έκλεισε µε την 
ανάκρουση του Εθνικού µας Ύµνου. 
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Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισµούς τόσο ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Ακίνδυνος ∆αρδανός εκ µέρους 
του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας κ.κ. Εφραίµ, όσο και ο νέος ∆ιοικητής της Ακαδηµίας Πλοίαρχος Λ.Σ. 
Χρήστος Καστάνης, ο οποίος καλωσόρισε την αντιπροσωπεία των αποφοίτων µελών της Λέσχης και τους ευχαρί-
στησε για την αγάπη και τη σηµαντική τους στήριξη  προς την Ακαδηµία και τους σπουδαστές της στον τοµέα της 
ναυτικής εκπαίδευσης.  Τέλος, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Λέσχης καπετάν Θανάσης Ζεύκης, ο οποίος ευχαρί-
στησε όλους τους παρόντες για την τιµητική τους παρουσία, αναφέρθηκε στην επιβεβληµένη ολιγοµελή παρουσία 
των µελών της Λέσχης λόγω των περιοριστικών µέτρων της Πολιτείας εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού 
Covid-19 και, κλείνοντας τον χαιρετισµό του, απένειµε στον νέο ∆ιοικητή της Ακαδηµίας Πλοίαρχο Λ.Σ. Χρήστο 
Καστάνη εκ µέρους όλων των µελών της Λέσχης τον επίσηµο θυρεό του Συλλόγου ευχόµενος «Καλή Επιτυχία» στο 
δύσκολο έργο της εκπαίδευσης των σπουδαστών στους σηµερινούς δύσκολους καιρούς και συνέχιση της αγαστής 
συνεργασίας µεταξύ της Ακαδηµίας και της Λέσχης. Απαντώντας ο ∆ιοικητής της Ακαδηµίας κ. Καστάνης εξέφρασε 
τις θερµές του ευχαριστίες για την τιµητική απονοµή του επίσηµου θυρεού της Λέσχης και διαβεβαίωσε τον Πρόε-
δρο ότι η υπάρχουσα από µακρού χρόνου στενή συνεργασία  µεταξύ της Ακαδηµίας και της Λέσχης θα διατηρηθεί 
αµείωτη καθ’ όλη τη χρονική περίοδο της δικής του ∆ιοικήσεως.

Η επίσκεψη-προσκύνηµα των µελών και φίλων της Λέσχης στην αγαπηµένη µας Σχολή και την Ύδρα έκλεισε και 
αυτήν τη χρονιά µε δείπνο το βράδυ της Παρασκευής στη γνωστή ταβέρνα «Ξερή Ελιά» του καπετάν Στέφανου 
Ντούσκου, εκλεκτού φίλου της Λέσχης….  Μακάρι του χρόνου, οι υγειονοµικές συνθήκες και η κατάσταση της 
υγείας µας, να µας επιτρέψουν να ζήσουµε όλοι µαζί, µέλη και φίλοι της Λέσχης, την εµπειρία της συγκινητικής 
αυτής εκδήλωσης µε την απότιση φόρου τιµής στη µνήµη των απολεσθέντων ηρώων συµµαθητών και συναδέλ-
φων µας, αποφοίτων της αγαπηµένης µας Σχολής….. 

                                                                                                            
Θανάσης Ζεύκης

 (Απόφοιτος 1963)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Το αγαπηµένο φιλόξενο και ζεστό εντευκτήριο της 
Λέσχης µας δυστυχώς χτυπήθηκε ανελέητα από τις 
συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-19 και 
λειτούργησε µόνο κατά τους δύο πρώτους µήνες της 
περασµένης χρονιάς. Οι φωτογραφίες που παραθέτου-
µε είναι µεν λιγοστές αλλά ενδεικτικές όχι µόνο της 
γλυκιάς χαράς που διακρίνει τη φιλική µας ναυτική 
συντροφιά αλλά και της µεγάλης αξίας που έχει η 
επικοινωνία µεταξύ µας, η οποία ζωντανεύει σε κάθε 
ευκαιρία µνήµες και θύµησες παλιές από τη ζωή µας  
στη Σχολή, την Ύδρα και τη θάλασσα, που τόσο πολύ µας 
έλειψαν όλους αυτούς τους µήνες. Μακάρι να λυτρω-
θούµε σύντοµα από τα δεσµά του ύπουλου και δολοφο-
νικού κορωνοϊού και να αξιωθούµε να ξαναζήσουµε 
όλοι µαζί, υγιείς και δυνατοί, τις παλιές στιγµές χαράς 
που βιώσαµε όλα αυτά τα χρόνια στο ναυτικό µας 
«στέκι», το αγαπηµένο φιλόξενο και ζεστό εντευκτήριο 
της Λέσχης µας…….

Θανάσης Ζεύκης
 (Απόφοιτος 1963)
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Θανόντες Απόφοιτοι της Σχολής – Μέλη της Λέσχης

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε έφυγαν από τη ζωή δεκατρείς αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, οι πιο πολλοί 
από αυτούς µέλη της Λέσχης, εκλεκτά και καταξιωµένα µέλη της κοινωνίας και της µεγάλης ναυτικής µας οικογέ-
νειας.
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε επικεφαλής τον Πρόεδρο καπετάν Θανάση Ζεύκη ή τον Επίτιµο Πρόεδρο 
καπετάν Βαγγέλη Τσιγκάρη παρέστησαν στις εξόδιες ακολουθίες (µε εξαίρεση εκείνων που πραγµατοποιήθηκαν 
σε περιόδους που ίσχυαν αυστηρά περιοριστικά µέτρα λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-19) συνοδεύο-
ντας τους παλιούς συµµαθητές στην τελευταία τους κατοικία και εξέφρασαν τα θερµά τους συλλυπητήρια εκ 
µέρους όλων των µελών της Λέσχης προς τις οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων.
Εκτός όµως των προαναφερθέντων συµµαθητών, συναδέλφων και µελών της Λέσχης, έφυγε πρόσφατα από τη 
ζωή, ο Σταύρος Γρηγοριάδης,  γιος του αείµνηστου καπετάν Φώτη Γρηγοριάδη (απόφοιτου 1956), πρώην Αντιπροέ-
δρου ∆.Σ. και εκλεκτού µέλους της Λέσχης. 
Καλό ταξίδι στις ψυχές σας αγαπηµένοι και αξέχαστοι συνάδελφοι, φίλοι και παλιοί συµµαθητές, απόφοιτοι της 
αγαπηµένης µας Σχολής και µέλη της Λέσχης. Καλό ταξίδι και στη δική σου ευγενική ψυχή, αγαπητέ µας Σταύρο. Η 
µνήµη όλων σας θα µένει πάντα ζωντανή ανάµεσά µας!!!

Απόστολος Αβραάµ             (1948) 

Παναγιώτης Παπαδιάς         (1956)

Ιδοµενέας Βελώνιας            (1945)

Ιάκωβος ∆ανέζος                (1959)

Γιάννης Ντούρος                 (1940)

Θεόδωρος  Σεργάκης         (1959)

Νίκος Σιδηρόπουλος           (1961)

∆ηµήτρης Υφαντούδας       (2007)

Γιώργος Ραϊνάκης               (1973)

Ιωάννης Σώρας                  (1956)

Παντελής Κάβουρας            (1954)

Αργύρης Μαραβέλιας          (1957)

Βασίλειος Λοξοθόος           (1951)

Θανάσης Ζεύκης



Φίλοι και Υποστηρικτές της Λέσχης

1.  ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

2.  D.KORONAKIS 

3.  OCEANSTAR MANAGEMENT INC

4.  U.K. P&I CLUB – U.K. DEFENCE CLUB

5.  AVIN INTERNATIONAL

6.  MTI OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL

7.  ECONAV S.A. – ECOCARRIERS MARITIME LTD.

8.  KATRADIS GROUP

9.  BRS GROUP

10. POSEIDON MARINE SUPPLIES

11. ALERT SHIPPING AGENCIES LTD.

12. DORIAN LPG MANAGEMENT CORP.

13. DORIC SHIPBROKERS S.A.

14. LIBERIAN REGISTRY

15. ACF SHIPPING AND TRADING

16. TOTOTHEO MARITIME

17. CROSSWORLD MARINE

18.  ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

19. DOUBLE CLICK

20. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Υ∆ΡΑΣ – ’’ΞΕΡΗ ΕΛΙΑ’’









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Gr. Lambraki str., Glyfada 
Athens 16674 Greece

Tel: +30 210 89 82 700  
Fax: +30 210 89 82 530

Telex: 225107 OCMA GR
email:  comms@oceanfleet.com
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Oil Marketing
 Trading International

M A R I N E  F U E L S

ATHENS OFFICE
12 Kithiron str. 174 55 Alimos
Athens Greece
T: +30 210 96 09 860
F: +30 210 96 09 861
E-mail: bunkers@oil-marketing.com

DUBAI OFFICE
Office 2001, Saba Tower 1,
Jumeirah Lakes Towers, Dubai,
United Arab Emirates
T: +971 44350500
F: +971 44350505
E-mail: bunkers@oil-marketing.com

SINGAPORE OFFICE
Oil Marketing & Trading International 
Pte. Ltd. 
8 Eu Tong Sen Street, #18-83 
The Central, Singapore 059818
T: +65 6222 4028 F: +65 6222 4027 
Email: singapore@oil-marketing.com

www.oil-marketing.com
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Your VLSFO Solution



Dry Cargo Transportation

RELY ON SAFETY AND PERFORMANCE

SHIPPING SOLUTIONS

SHIP MANAGEMENT • SHIPPING PROJECTS

6 Skouze str. Piraeus, Greece, P.O. 185 36

p. (+30) 2104295500 m. econav@econav.co

www.econav.co

6 Skouze str. Piraeus, Greece, P.O. 185 36

p. (+30) 211 1070500 m. operations@ecocarriers.com

www.ecocarriers.com

NAVIGATING TO THE FUTURE













DRY CARGO SHIPBROKERS
& CHARTERING AGENTS

ADDING VALUE TO YOUR
CHARTERING REQUIREMENTS

Status Center
41, Athinas St.,

166 71 Vouliagmeni
Athens-greece

Tel: 210 9670970
Fax: 210 9670985



ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ



 
 
 
 
 
 
 
 

68, Alimou  Str. ,  
Alimos 174 55 | Greece 
Tel.: +30 210 4292470/ 4294718 
Fax: +30 210 4292478 | web: www.acf.gr 

ACF SHIPPING & TRADING INC. 
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ACF Trade (CY) Ltd 
19, 1 Oktobriou Str., Agia Napa, 5330 Cyprus 
Tel./Fax: +357 23721520 | email: ac�rade@ac�rade.com 

 
 
 

EUROCARIBBEAN ENTERPRISES S.A. 
Edificio Professional JM, Piso 6 
Avenida Dr. Jasinto Manon No #25 
Ensanche Paraiso| Santo Domingo, D.N. | Rep. Dominicana 
Tel. / Fax: +1 829 544 6855 | email: chartering@eurocaribbean.eu 







1982  -  2021
Τριάντα εννέα χρόνια προόδου και προσφοράς στην 

Ελληνική Ναυτιλία και το Κοινωνικό Σύνολο

ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Φίλωνος 86, 3ος όροφος, 185 36 Πειραιάς
Τηλ. 210 4294236 / 7 Fax: 210 4294238

e-mail: portcaptainsclub@otenet.gr
www.portcaptainsclub.gr
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