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Δεν είμαι ιστορικός, ούτε δημοσιογράφος,
αλλά δεν μπόρεσα να εμποδίσω ένα παιδί
να ψάξει και να φανταστεί!
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το ναυάγιο του Μ/S EROS προσάραξε στο μυαλό μου από τις
αφηγήσεις του παππού και του θείου Νίκου. Θυμάμαι πολύ καλά εκείνες
τις βεγγέρες στο κουζινάκι κάτω από το αχνό φως της λάμπας
πετρελαίου. Μετά το φαγητό, έτσι όπως ήμασταν καθισμένοι γύρω από
το χαμηλό τραπέζι, κι αφού είχαμε ακούσει το δελτίο ειδήσεων από το
ραδιόφωνο, ήταν η ώρα που ξεκινούσαν οι παλιές ιστορίες. Κι αν
τύχαινε εκείνο το βράδυ να φυσάει δυνατά το μελτέμι, οι αφηγήσεις
γινόταν ακόμη πιο συναρπαστικές!
Από τότε, όποτε πήγαινα προς το δυτικό ακρωτήρι της
Φολεγάνδρου, το Κυπαρίσσι, προσπαθούσα να δω το EROS με τα
μάτια της φαντασίας μου. Να ακούσω το ανατριχιαστικό ξύσιμο της
λαμαρίνας στα ύφαλα και να δω τις βάρκες με τους ναυαγούς να
παλεύουν με τα κύματα για να βγουν στην απότομη βραχιά. Κι επειδή η
αφρισμένη θάλασσα σε τούτο το μέρος είναι συχνό θέαμα, μπορούσα
εύκολα να φανταστώ τα συντρίμμια, τα κουτιά, τα σακιά και το
σκορπισμένο φορτίο του σιταριού.
Η αφήγηση ήταν απλή για τη παιδική μου διάνοια: τον καιρό της
κατοχής, ένα σουηδικό πλοίο φορτωμένο με τρόφιμα για τον κόσμο που
πεινούσε, υποχρεώθηκε από τους Γερμανούς να πάει στην Κρήτη.
Όμως ο πλοίαρχος δεν ήθελε να συμμορφωθεί με τη διαταγή. Όπως
μου το έλεγαν και όπως το αντιλαμβανόμουν, αυτή η στάση φαινόταν
γενναία και προφανώς δικαιολογημένη. Και μετά άρχιζαν τα
αβασάνιστα συμπεράσματα: ο καπετάνιος μην έχοντας άλλη λύση έριξε
το πλοίο στη Φολέγανδρο, το τελευταίο νησί που συνάντησε στη πορεία
του πριν ανοιχτεί στο κρητικό πέλαγος.
Όταν είσαι παιδί δεν σε ενδιαφέρει τόσο η ιστορική αλήθεια. Απλά
σαγηνεύεσαι από την περιπέτεια. Και αυτό που συμβαίνει συχνά στη
ζωή, είναι πως μένουμε σε αντιλήψεις που φτιάχνουμε από σκόρπια
υλικά και ισχυροποιούμε με τα συναισθήματά μας.
Το EROS θα παρέμενε στις ξέρες της μνήμης μου, αν δεν διάβαζα
για αυτό στο βιβλίο του Λευτέρη Καρυστιναίου και του Antton
Martinez Artieda. Εκεί δημοσιεύτηκε η μετάφραση των τελευταίων
καταγραφών στο ημερολογίου του πλοίου και για πρώτη φορά είδα μια
ασπρόμαυρη φωτογραφία του. Αυτό ήταν! Η παιδική φαντασία
ξαναζωντάνεψε. Όμως τώρα το μεσήλικο μυαλό μου έψαχνε την
ιστορική τεκμηρίωση.
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Έτσι ξεκίνησε ένα συναρπαστικό ταξίδι έρευνας. Κάθε εύρημα έδινε
μια απάντηση, μα συνάμα γεννούσε το επόμενο ερώτημα. Κι όταν οι
αυτόπτες μάρτυρες εν ζωή είναι πια ελάχιστοι, τότε μπαίνεις στον
πειρασμό να γεμίσεις τα κενά με εικασίες.
Κάποια στιγμή όταν το υλικό που μαζεύτηκε ήταν αρκετό, μού
πέρασε η σκέψη να γράψω ένα διήγημα για την ιστορία του EROS. Μια
μυθοπλασία που θα «βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα». Εξ άλλου η
ιστορία προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Ναυτική περιπέτεια, πόλεμος,
κατοχή, ναυάγιο, ακόμη και ιστορία αγάπης ανακαλύφτηκε! Δίστασα
όμως να πειράξω τις ζωές των πρωταγωνιστών.
Εξάλλου ότι κι αν έγραφα, το πιο αληθινό στοιχείο της ιστορίας θα
ήταν μονάχα το σκηνικό της τελευταίας πράξης του EROS, το
ακρωτήρι στο Κυπαρίσσι, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει
αναλλοίωτο. Έτσι άφησα την ταινία να παίζει στο παιδικό τμήμα της
φαντασίας μου!
Τελικά, θα προτιμούσα μερικές ακόμη βεγγέρες…
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι το πιο δημοφιλές θέμα της
σύγχρονης ιστορίας. Έχουν γραφτεί αμέτρητα βιβλία, έχουν γυριστεί
εκατοντάδες ταινίες και υπάρχει πλήθος διαθέσιμων ντοκουμέντων.
Χρονικά είμαστε τόσο κοντά ώστε έχουν επηρεαστεί, τουλάχιστον
έμμεσα, οι οικογένειές μας. Αλλά βρισκόμαστε και τόσο μακριά ώστε
να βλέπουμε τα γεγονότα χωρίς συναισθηματισμούς.
Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1939 και για τον
περισσότερο κόσμο ήταν αναμενόμενος. Όμως ήταν αδύνατον να
προβλεφτεί το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, τα εκατομμύρια των
θανάτων και οι συνέπειές του στην ανθρώπινη πορεία.
Για την Ελλάδα η εφιαλτική Κατοχή έγινε πραγματικότητα τον
Απρίλιο του 1941 και διήρκησε τέσσερα χρόνια. Όλοι έχουμε ακούσει
ιστορίες για τα τραγικά χρόνια της πείνας και έχουμε δει τα σκληρά
ασπρόμαυρα βίντεο και τις φωτογραφίες με τα σκελετωμένα σώματα και
τους σωρούς των πτωμάτων. Ο αριθμός των νεκρών από την πείνα ήταν
τεράστιος, ιδιαίτερα τον πρώτο χειμώνα της κατοχής το 1941-42.
Υπάρχουν εκτιμήσεις για πάνω από 300.000 θανάτους από τον λιμό.
Βέβαια η έλλειψη αγαθών σε καιρό πολέμου είναι κάτι αναμενόμενο.
Για να εξελιχθεί όμως σε λιμό, χρειάζονται περισσότερα. Στην Ελλάδας
είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη για την οποία οι ιστορικοί έχουν
καταγράψει, κυρίως, δύο βασικές αιτίες.
Η πρώτη, ήταν η λεηλασία στην οποία επιδόθηκαν οι κατοχικές
δυνάμεις, με επιτάξεις, αρπαγές και ασύλληπτες καταστροφές.
Η δεύτερη, ήταν ο αυστηρός αποκλεισμός που επιβλήθηκε στην
περιοχή από τους Βρετανούς με σκοπό να αποκοπεί ο ανεφοδιασμός
του γερμανικού στρατού στο μέτωπο της βόρειας Αφρικής.
Τις τραγικές συνέπειες πλήρωνε κυρίως ο άμαχος κόσμος. Το
αποτέλεσμα ήταν να αφανιστεί η οικονομία και να οργιάσει η μαύρη
αγορά. Τα πενιχρά αγαθά που κυκλοφορούσαν ήταν αδύνατον να
θρέψουν τον ντόπιο πληθυσμό και τις χιλιάδες των κατοχικών
στρατευμάτων. Οι κατεστραμμένες σοδειές, η απώλεια αγροτικού και
εργατικού δυναμικού λόγω του πολέμου, ο περιορισμός των μεταφορών
και η έλλειψη οργάνωσης, έγιναν ένα εκρηκτικό μίγμα που προκάλεσε
χιλιάδες θανάτους από πείνα, αρρώστιες και εξαθλίωση.
Σε κάθε ιστορική εποχή, η ανθρώπινη συμπεριφορά διακρίνεται από
παρόμοιες συμπεριφορές, ελαττώματα και χαρίσματα. Έτσι και τότε,
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κάποιοι προσπάθησαν να ανακουφίσουν τα εξαθλιωμένα θύματα του
πολέμου και να περιορίσουν το μέγεθος της συμφοράς. Η κατάσταση
μοιάζει αρκετά με τα σύγχρονα προβλήματα. Όσοι δεν έχουν
επηρεαστεί, απλά τα παρακολουθούν στις ειδήσεις. Όταν πλησιάζουν
πιο κοντά κάνουν ότι μπορούν για να τα αποφύγουν. Και όταν αρχίζουν
να τους επηρεάζουν τότε αναγκάζονται να ασχοληθούν.
Αλλά πως βρέθηκαν τα σουηδικά πλοία στην Ελλάδα;
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα επειδή πρόκειται για μια σχετικά
άγνωστη πτυχή της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσφέρθηκε στην
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Κάποια στιγμή η πίεση από το μέγεθος του λιμού υποχρέωσε τη
Βρετανία να χαλαρώσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδας και να
επιτρέψει σε κάποια πλοία να μεταφέρουν τρόφιμα. Οι πρώτες
αποστολές για την ανακούφιση των πεινασμένων της κατοχής έγιναν με
το τουρκικό πλοίο KURTULUS.
Η ανθρωπιστική βοήθεια που ήρθε μέσω του KURTULUS έλαβε
μυθικές διαστάσεις παρ όλο που πρόλαβε να κάνει μόλις πέντε ταξίδια.
Κάθε άφιξή του στον Πειραιά ήταν ένεση ζωής για τους πεινασμένους.
Δυστυχώς τον Ιανουάριο του 1942 βυθίζεται στη θάλασσα του
Μαρμαρά.
Μικρές προσπάθειες που δεν έλυναν το τεράστιο πρόβλημα.

Πηγή: pireorama.blogspot.com
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Για να λυθεί έπρεπε να συμβούν τρία πράγματα: Να συνεννοηθούν
μεταξύ τους οι Γερμανοί με τους Βρετανούς για τους κανόνες της
ανθρωπιστικής βοήθειας, να βρεθεί κάποιος ουδέτερος για να την
επιβλέπει και τέλος να χρηματοδοτηθεί.
Μέχρι να καταλήξουν σε κάποια λύση πέρασαν μήνες, στη διάρκεια
των οποίων συνέχισαν να χάνονται ζωές…
Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο αγκάθι δεν ήταν πως θα
συνεννοούνται οι ναζί με τους Άγγλους, αλλά που θα βρεθούν τα
χρήματα για το τεράστιο αυτό εγχείρημα. Ποιος θα μπορούσε να
χρηματοδοτήσει την αγορά, μεταφορά και διανομή χιλιάδων τόνων από
τρόφιμα και φάρμακα; Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις; Οι Έλληνες του
εξωτερικού; Άλλοι δωρητές; Ή το ανύπαρκτο ελληνικό κράτος;
Η διέξοδος τελικά βρέθηκε. Δεν είναι τόσο σαφές ποιοι και πόσα θα
πλήρωναν, αλλά αυτό το βιβλιαράκι γράφτηκε για άλλο σκοπό…
Έτσι η Σουηδία, μια επισήμως ουδέτερη χώρα, ήταν μια βολική λύση
για όλους. Διέθεσε πάνω από 20 πλοία, τα οποία κάτω από την εποπτεία
μιας ελβετοσουηδικής επιτροπής και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού
ανέλαβαν τη μεταφορά σιτηρών, τροφίμων και φαρμάκων στην Ελλάδα
που λιμοκτονούσε. Τα αγαθά φορτώνονταν κυρίως από τον Καναδά. Τα
καράβια ασφάλιζε το σουηδικό κράτος. Ίσως να φαίνεται ότι αυτές οι
μεταφορές υπήρξαν εξαιρετικά επικερδείς για τους εφοπλιστές. Από την
άλλη όμως ο εμπορικός στόλος της χώρας κατέγραψε τρομερές
απώλειες.
Το ενδιαφέρον για το θέμα μας είναι ότι τα ταξίδια εκείνων των
πλοίων έπρεπε να προσαρμόζονται σε ειδικούς κανόνες για να μπορούν
τα πλοία να περνάνε ανεμπόδιστα από τις εμπόλεμες περιοχές.
Η πρώτη αποστολή με φορτίο 16.000 τόνων καναδέζικο σιτάρι
ξεκίνησε από το Μόντρεαλ στις 7 Αυγούστου 1942. Αποτελούνταν από
τρία σουηδικά πλοία: το FORMOZA, το CAMELIA και το EROS…
Τα πλοία έφτασαν στις 29 Αυγούστου στον Πειραιά εγκαινιάζοντας
έτσι την έναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας. Λένε πως οι πεινασμένοι
ανέμεναν με αγωνία κάθε φορά τα σουηδικά πλοία. Η είδηση για την
άφιξή τους σκόρπιζε ανακούφιση. Είναι χαρακτηριστική μια
λογοτεχνική περιγραφή που έγραψε ο Σουηδός πρόεδρος της επιτροπής
βοήθειας σε μια έκθεσή του: «Σπάνια άφιξη πλοίου αναμενόταν με
μεγαλύτερη ανυπομονησία στα ελληνικά λιμάνια από αυτά τα σουηδικά
πλοία…Ήταν ένα ωραίο θέαμα να τα βλέπεις να λαμπυρίζουν ασημένια
στο φως του ήλιου, μια ευχάριστη διακοπή από τα καμουφλαρισμένα,
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ταλαιπωρημένα φορτηγά πλοία που ειδάλλως εμφανίζονταν στα
λιμάνια».1
Ονομάστηκαν επίσης λευκός στόλος. Κι αυτό επειδή η συμφωνία
επέβαλε στα πλοία που θα συμμετείχαν στις αποστολές να είναι βαμμένα
λευκά και στην πλώρη να φαίνονται τα χρώματα της χώρας τους.
Δηλαδή για το σουηδικό EROS, το μπλε και το κίτρινο. Επίσης στις
δυο πλευρές τους ήταν γραμμένα, με πολύ μεγάλα γράμματα, το όνομα
του πλοίου και η χώρα προέλευσης. Την αναγραφή συμπλήρωναν η
σημαία και δύο σήματα του Ερυθρού Σταυρού.
Όταν σκοτείνιαζε, δυνατοί προβολείς φώτιζαν τα πλευρά του πλοίου
ώστε οι αναγραφές να φαίνονται από τα υποβρύχια και τα πολεμικά
πλοία.
Όμως στην περίπτωση του EROS αυτοί οι προβολείς έπαιξαν
άσχημο παιχνίδι στο πλήρωμα…

Φωτ. Karolina Kristensson Sjöhistoriska museet (DigitaltMuseum)

1

Emil Sandström (περιοδικό Svenska Röda Korset, 1946. Μετάφραση Ά. Βαλντέν)
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2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι Κυκλάδες σήμερα θεωρούνται εξαιρετικός τουριστικός
προορισμός. Για πολλούς είναι όνειρο ζωής να ταξιδέψουν σε αυτά τα
γραφικά νησιά του Αιγαίου με τον άπλετο ήλιο και τη γαλάζια θάλασσα.
Συχνά η Φολέγανδρος φιγουράρει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης σε
υψηλές θέσεις προτίμησης για διακοπές. Κάθε καλοκαίρι, στα δρομάκια
της Χώρας κυκλοφορούν τουρίστες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους
Ιταλοί, Γερμανοί και φυσικά Σουηδοί. Συνήθως ξεχωρίζουν
κατακόκκινοι από τον δυνατό ήλιο που τους έψηνε πάνω στα χοχλίδια
της παραλίας ή από τις πεζοπορίες στα κακοτράχαλα μονοπάτια του
νησιού.
Όμως αν γυρίσουμε πίσω στο 1940, θα αντικρίζαμε ένα
απομονωμένο νησί, 1000 περίπου κατοίκων, όπου οι μοναδικοί
επισκέπτες από τον έξω κόσμο ήταν μερικοί εξόριστοι!
Η μονοτονία θα σπάσει τον Μάιο του 1941, όταν στον μικρό κόλπο
του Καραβοστάση φτάνει από τη Μήλο ένα επιταγμένο καΐκι με
μερικούς Γερμανούς στρατιώτες. Σκοπός της επίσκεψης δεν ήταν η
κατάκτηση ενός, έτσι κι αλλιώς, αδιάφορου ξερονησιού, αλλά η
κατασκευή του παρατηρητηρίου στο ΒΔ άκρο του νησιού. Το έχτισαν
στη Χρυσοπηγή, σε μια τοποθεσία κρυμμένη από ένα κεκλιμένο βράχο,
αλλά με ανεμπόδιστη ορατότητα προς την Μήλο όπου βρισκόταν η
μοναδική γερμανική βάση στις Κυκλάδες. Το φυλάκιο απέχει 1,5χλμ
από το σημείο που προσάραξε το EROS.

Αριστερά το ακρωτήρι - Στη μέση το παρατηρητήριο - Στο βάθος δεξιά η Πόλυβος
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Λίγους μήνες μετά από αυτήν τη γερμανική «απόβαση»
εγκαταστάθηκε στο νησί μια διμοιρία, περίπου 20 ανδρών, του ιταλικού
πολεμικού ναυτικού. Για αυτούς η Φολέγανδρος αποδείχτηκε η
ευτυχέστερη μετάθεση που μπορούσε να τύχει στα φρικτά χρόνια του
πολέμου. Έζησαν περίπου ενάμιση χρόνο ξενοιασιάς σε ένα ήρεμο και
απομακρυσμένο τόπο, την ίδια περίοδο που χιλιάδες άλλοι
σκοτώνονταν στα πεδία των μαχών.
Οι επόμενοι ξένοι επισκέπτες του νησιού έμελλε να φτάσουν
απρόσμενα με το EROS. Οι 28 Σουηδοί που βρέθηκαν στο νησί την
πρωτοχρονιά του 1943, δεν κολύμπησαν στα νερά του Αμπελιού, ούτε
αγνάντεψαν το βαθυκόκκινο ηλιοβασίλεμα με φόντο τη Μήλο. Αντίθετα
αντίκρισαν έναν εξαιρετικά αφιλόξενο τόπο, που μες το καταχείμωνο
είχε ακόμη πιο άγρια όψη. Σε τέσσερις μέρες είχαν φύγει από το μέρος
του ναυαγίου χωρίς να μάθουν καν τα τοπωνύμια της περιοχής:
Κυπαρίσσι, Δενδρό, Πλακάρι, Άϊ Γιώργης…
Μπροστά στα μάτια τους, το πλοίο στο οποίο είχαν ζήσει τον
τελευταίο χρόνο, είχε «καθίσει» επικίνδυνα στα αβαθή. Θα είχαν τη
θλιβερή εμπειρία να το δουν να μην αντέχει τα χτυπήματα από τα
αφρισμένα κύματα του βοριά, να σπάει από το βάρος του φορτίου και
να βυθίζεται αργά.
Ήταν ένα ολοκαίνουργιο πλοίο που διέσχιζε τον επικίνδυνο
Ατλαντικό σε καιρό πολέμου μεταφέροντας σιτηρά από τον Καναδά
στην πεινασμένη Ελλάδα.
Η τελευταία εικόνα του ναυαγίου ήταν ο κεντρικός ιστός του πλοίου
που έμεινε να εξέχει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας…
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3
Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Rederi AB. Έδρα της εταιρείας ήταν το λιμάνι του
Hälsingborg ή Helsingborg (όπως γράφεται σήμερα). Η εταιρεία ανήκε
στον Otto Hillerström, έναν μεγιστάνα της εποχής. Αυτό εξηγεί και το
μεγάλο «Η» που υπήρχε πάνω στη τσιμινιέρα. Ο στόλος της εταιρείας
είχε αρκετές απώλειες εξ αιτίας του πολέμου. Συνέχισε να υπάρχει έως
και τη δεκαετία του 1970, οπότε και εξαγοράστηκε.
Τα περισσότερα πλοία της εταιρείας είχαν ελληνικά ονόματα. Κυρίως
από νησιά: ANDROS, DILOS, LIMNOS, MILOS, RODOS,
SAMOS, TINOS. Προφανώς αυτό οφειλόταν στον ανεξάντλητο
θαυμασμό των Σουηδών για την Ελλάδα.
Πάντως ένα είναι σίγουρο: ποιο όνομα νησιού δεν θα τολμούσαν να
δώσουν ποτέ σε κάποιο πλοίο τους!
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4
Μ/S EROS

Φωτ. Dödlig resa av Richard Areschoug

Το EROS ήταν το πρώτο ντιζελοκίνητο (m/s motor ship) της
εταιρείας ΑΒ Rederi. Κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Jernsk & Msk
στο Helsingør (Elsinore) της Δανίας, ένα λιμάνι στα στενά Öresund
απέναντι από το σουηδικό λιμάνι Helsingborg, την έδρα της
ναυτιλιακής. Παραδόθηκε στις 18 Αυγούστου 1941.
Είχε αριθμό νηολογίου 8480, χωρητικότητα 3.182 τόνους, μήκος
110,60μ, πλάτος 15,50μ και βύθισμα 6,30μ. Ήταν ένα μεγάλο καράβι
της εποχής. Για να βοηθήσουμε λίγο τη φαντασία μας, είχε περίπου ίδιο
μήκος με το γνωστό πλοίο της γραμμής «ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΣ»!
Κατασκευάστηκε τα χρόνια που οι σουηδικές ναυτιλιακές εταιρείες
δεν προλάβαιναν να παραγγέλνουν νέα πλοία για να μεταφέρουν αγαθά
στις ιδιαίτερες συνθήκες του πολέμου. Η ουδετερότητα της χώρας
αποτελούσε ελκυστικό παράγοντα για όσους έπρεπε να διακινήσουν
εμπορεύματα ή ανθρωπιστική βοήθεια. Αρκετά κράτη και οργανώσεις,
όπως ο Ερυθρός Σταυρός, ναύλωναν σουηδικά πλοία για να καλύψουν
τις τρομακτικές ανάγκες που προέκυπταν εξ αιτίας του πολέμου. Το
πλοίο ήταν ασφαλισμένο για 3.500.000 κορώνες.
Το EROS ταξίδεψε περίπου ένα χρόνο, πριν ενταχθεί στις
ανθρωπιστικές υπηρεσίες υπό τον Ερυθρό Σταυρό. Κάποια στιγμή το
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καλοκαίρι του 1942 βάφτηκε λευκό και ετοιμάστηκε όπως απαιτούσε η
συμφωνία.
Ξεκίνησε χωρίς φορτίο από το Γκέτεμποργκ στις 14/7/1942 για τη
μικρή ιστορία του με το άδοξο τέλος. Σε δυο εβδομάδες είχε φτάσει
στο λιμάνι του Μόντρεαλ, το Σεντ Τζον, για να φορτώσει το πρώτο
φορτίο σιταριού για την Ελλάδα.
Για λόγους ασφαλείας υποχρέωναν τα πλοία να ταξιδεύουν
τουλάχιστον ανά δύο. Έτσι το EROS είχε γίνει ομάδα με το
FORMOZA και το CAMELIA.

Πηγή: Διαδικτυακό Μουσείο Greek Shipping Miracle

Φωτ. Sjöhistoriska museet (Fο29631A)
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Το EROS κατάφερε να κάνει δύο μόνο ταξίδια προς την Ελλάδα.
Το πρώτο ταξίδι Μόντρεαλ – Πειραιάς είχε διάρκεια 22 μέρες. Ήταν
Αύγουστος κι έκανε πολύ ζέστη για τους Σουηδούς ναυτικούς. Ο
πλοίαρχος Hassling γράφει ότι το πλοίο ζεματούσε σαν καζάνι και πως
οι ναύτες βουτούσαν ασταμάτητα στα δροσερά νερά του λιμανιού! Ο
γιος του, που ήταν μέλος του πληρώματος, είχε γίνει κατάμαυρος από
τον ήλιο!
Οι κανόνες απαιτούσαν το πλήρωμα να έμενε περιορισμένο εντός του
πλοίου. Η μοναδική φορά που κατέβηκαν στη στεριά ήταν μια μέρα που
τους ξενάγησαν στην Ακρόπολη. Με τον καιρό τα μέτρα χαλάρωσαν κι
άρχισαν να βγαίνουν περισσότερο, πιθανόν με τη συνοδεία Γερμανών
στρατιωτών.
Στον Πειραιά έμειναν περίπου ένα μήνα και τον Οκτώβριο
βρισκόταν πάλι πίσω στον Καναδά για να φορτώσουν σιτάρι. Ήταν το
δεύτερο και τελευταίο φορτίο προς την Ελλάδα. Ένα φορτίο που τελικά
δεν θα μοιραζόταν στα συσσίτια των πεινασμένων, αλλά θα κατέληγε
στον βυθό της Φολεγάνδρου...
Είναι εκπληκτικό ότι ακόμη και σήμερα μπορεί να δει κάποιος το
μοντέλο του πλοίου στο ναυτικό μουσείο Råå που βρίσκεται στο
Helsingborg, το λιμάνι που ξεκίνησε τα ταξίδια του.

Πηγή: www.raamuseum.se

[16]

5
ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι ναυτικοί ήξεραν από την αρχή ότι εκείνα τα ταξίδια σε καιρό
πολέμου, είχαν μεγάλο ρίσκο.
Η θάλασσα ήταν γεμάτη υποβρύχια, πολεμικά πλοία και νάρκες, ενώ
στον ουρανό πετούσαν πιλότοι με την αδρεναλίνη τους στα ύψη και
έτοιμοι να χτυπήσουν οτιδήποτε έβλεπαν. Κάποιες φορές χωρίς
ιδιαίτερες διατυπώσεις. Όπως εκείνοι οι Ιταλοί που βύθισαν κοντά στην
Κύπρο το επίσης σουηδικό s/s STUREBORG.
Αναμφίβολα το πλήρωμα του EROS θα συζητούσε με θλίψη και
θυμό αυτή τη φρικτή ιστορία. Σίγουρα θα είχαν γνωστούς και φίλους
στο STUREBORG. Όταν θα αγνάντευαν το πέλαγος η σκέψη τους θα
πήγαινε στους δύστυχους ναυτικούς που χάθηκαν. Εξ άλλου είχαν
περάσει μόνο λίγοι μήνες από το γεγονός. Ήταν Ιούνιος του 1942 όταν
χάθηκαν τόσο άδικα 21 ψυχές. Μόνο ένας Πορτογάλος ναύτης επέζησε
πάνω σε μια σχεδία 19 μέρες για να διηγηθεί πως οι σύντροφοί του
έσβηναν ο ένας μετά τον άλλον από τη δίψα και τις κακουχίες. Η
δημοσιευμένη αφήγηση του τα λέει όλα:
«Ήταν πρωί περίπου 9:30 όταν το πλοίο χτυπήθηκε και βυθίστηκε σε
1–2 λεπτά. Σε μια σωστική βάρκα που βγήκε στην επιφάνεια, από τα 22
άτομα του πληρώματος, μπήκαν τα 10 που επέζησαν. Μάζεψαν από τη
θάλασσα ένα βαρελάκι νερό, λίγα κουτιά μπισκότα, κονσέρβες φασόλια
και βοδινό κρέας που έφυγαν από τα αποθηκευμένα τρόφιμα στις
σωστικές βάρκες. Για καλή τους τύχη βρήκαν ένα κομμάτι ύφασμα και
το χρησιμοποίησαν για πανί στη βάρκα. Μερικές φορές φούσκωνε, όταν
φυσούσε
αεράκι,
και
τους
πήγαινε
στο
άγνωστο.
Δεν είχαν ρούχα, δεν πρόφτασαν να πάρουν απολύτως τίποτα.
Μερικοί φορούσαν φανελάκι και σορτς. Άλλοι μόνο ένα σορτς. Κανένας
δεν είχε παπούτσια, κάλτσες ή καπέλο. Την ημέρα υπέφεραν απ’ τη
ζέστη και τη νύχτα απ’ το κρύο. Φοβόντουσαν όλοι τα ηλιακά
εγκαύματα. Ο Antonio Amoral, ο μοναδικός επιζών, ήταν περισσότερο
τυχερός απ’ τους άλλους. Μόλις είχε τελειώσει τη βάρδια του στη
γέφυρα. Φόρεσε τις πιτζάμες του και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Οι
πιτζάμες προστάτευσαν το κορμί του απ’ τον ήλιο και κατά κάποιο
τρόπο του έσωσαν τη ζωή.
Δεν βλέπανε στεριά, δεν γνώριζαν το στίγμα τους. Τους ταξίδευαν τα
θαλάσσια ρεύματα και το αεράκι. Όταν φυσούσε. Η τροφή και το νερό
μοιράζονταν από τον καπετάνιο δυο – τρείς φορές την ημέρα, αλλά
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ύστερα από μερικές μέρες πρήστηκαν οι γλώσσες τους, και ήταν
αδύνατο να φάνε οτιδήποτε. Ένας-ένας πέθαιναν από αδυναμία και τους
έριχναν στη θάλασσα. Ο καπετάνιος και ο Antonio έμειναν οι
τελευταίοι ζωντανοί.
“Μια μέρα πριν η σχεδία ξεβραστεί στη Γάζα πέθανε κι ο
καπετάνιος. Τον κράτησα νεκρό στη βάρκα για μια μέρα, ελπίζοντας να
αντικρύσω στεριά. Απελπισμένος, έβγαλα το ρολόι απ΄ το χέρι του, το
οποίο παρέδωσα στο σουηδικό προξενείο στη Χάιφα. Με δυσκολία τον
έριξα στη θάλασσα. Πρέπει να ήταν στις 26 - 27 Ιούνη που πέθανε ο
καπετάνιος, γιατί μου είπαν πως με βρήκαν στις 28 του Ιούνη. Ήμουν
εξαντλημένος και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δυο Άραβες με μάζεψαν
αναίσθητο στις ακτές της Παλαιστίνης και με μετέφεραν σε έναν
αστυνομικό σταθμό. Στη συνέχεια, με αυτοκίνητο με μετέφεραν σε ένα
νοσοκομείο όπου έμεινα 11 μέρες πριν πάω στη Χάιφα για να
ξεκουραστώ και να αναρρώσω”».2

Φωτ. Sjöhistoriska museet (Fο218450)

Από τα 24 σουηδικά πλοία που ξεκίνησαν το 1942 τις ανθρωπιστικές
αποστολές στην Ελλάδα, είχαν χαθεί μέχρι το τέλος του πολέμου τρία:
το STUREBORG που βυθίστηκε ανοιχτά της Κύπρου από αεροπορικό
χτύπημα, το FENJA που έπεσε σε νάρκη στην Κάλυμνο και το EROS
που προσάραξε στη Φολέγανδρο.
Χτυπήθηκαν δύο ακόμη πλοία, αλλά δεν καταστράφηκαν: το ένα ήταν
το «ζευγάρι» του EROS, το CAMELIA, που έπεσε σε μαγνητική νάρκη
2
Antonio Amoral. Χάιφα 15.7.42 Κατάθεση στο ”Deputy Representative of the Ministry
of War Transport”. Μετάφραση Π.Καλογιάννης
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στη Θεσσαλονίκη. Το άλλο ήταν το WIRIL, που χτυπήθηκε στη Χίο
από συμμαχικά αεροπλάνα.
Αυτά τα καράβια πέρασαν στην ιστορία για το επικό ταξίδι
επιστροφής τους στη Σουηδία. Μετά από τις ζημιές που έπαθαν,
ρυμουλκήθηκαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη όπου προσπάθησαν να τα
επισκευάσουν. Λόγω έλλειψης υλικών θα καταφέρουν να φτιάξουν μόνο
μια πρόχειρη κατασκευή στη γέφυρα WIRIL που είχε καεί. Μην
έχοντας άλλη διέξοδο, αποφασίζουν το WIRIL να ρυμουλκήσει το
CAMELIA ως τη Σουηδία! Έτσι τα δένουν μεταξύ τους με ένα
χαλύβδινο σύρμα 215 μέτρων που βρίσκουν στη μαύρη αγορά. Το
θρυλικό ταξίδι ξεκινάει 1 Αυγούστου 1944. Η ταχύτητα που μπορούν να
πιάσουν στην ήρεμη θάλασσα είναι 9 κόμβοι. Με αυτόν τον τρόπο θα
βγουν από τη Μεσόγειο σε 15 μέρες και θα πιάσουν Αζόρες. Μετά θα
περάσουν από τον έλεγχο των βρετανών στα Νησιά Φερόε και τον
γερμανικό έλεγχο στο Κρίστιανσαντ της Νορβηγίας. Τελικά θα μπουν
στο Γκέτεμποργκ στις 18 Σεπτεμβρίου! Είχαν ταξιδέψει 7.000 μίλια σε
48 ημέρες!
Η φωτογραφία είναι από την ημέρα που έφτασαν στο Γκέτεμποργκ.

Φωτ. Sjöhistoriska museet (Fο29488A)

Δυστυχώς δεν ήταν πάντα αυτή η κατάληξη. Υπολογίζεται ότι στα
τραγικά χρόνια του πολέμου, περίπου 200 σουηδικά πλοία βυθίστηκαν
και 2.000 ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους, σε αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια…
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6
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ
Για το τελευταίο ταξίδι του EROS βρέθηκαν αρκετά στοιχεία.
Πέρασε από το Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο στις 20 Νοεμβρίου
1942. Από εκεί προέρχεται η τελευταία γνωστή φωτογραφία του. Είναι
η εικόνα ενός φορτωμένου καραβιού που πλέει αργά. Φυσικά τη
μεγαλύτερη ιστορική αξία θα είχε μια φωτογραφία στο μέρος που
ναυάγησε…

Πηγή: Διαδικτυακό Μουσείο Greek Shipping Miracle

Ως αρχικός προορισμός καταγράφεται η Πάτρα. Όμως το ταξίδι
άλλαζε. Για κάποιο λόγο τα πλοία στη πορεία χωρίζουν. Το EROS
σταματάει στην Καλαμάτα στις 27/11/1942, ενώ τα άλλα δύο πλοία
συνέχισαν για Πειραιά. Ίσως αυτή η στάση να είναι μια ένδειξη ότι για
το EROS ενδεχομένως να υπήρχαν διαφορετικά σχέδια. Παρέμεινε
στην Καλαμάτα για δύο εβδομάδες, χωρίς όμως να ξεφορτώσει. Στη
συνέχεια λαβαίνει εντολή να πάει στον Πειραιά.
Κι ενώ περίμεναν να αδειάσουν το σιτάρι στους μύλους του Αγ.
Γεωργίου στο Κερατσίνι, όπως γινόταν συνήθως, τους φορτώνουν ακόμη
3,6 τόνους με προμήθειες. Ήταν φαρμακευτικό υλικό και γάλα σε σκόνη
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από τον Ερυθρό Σταυρό. Τότε κατάλαβαν ότι ούτε ο Πειραιάς θα ήταν
το λιμάνι που θα ξεφόρτωναν.
Κι εκεί αρχίζει η ιστορία για το ποιος επιτέλους θα ήταν ο τελικός
προορισμός του φορτίου. Ο πλοίαρχος Ηassling γράφει στη σύζυγό
του, προφανώς για να την καθησυχάσει, πως αυτές οι καθυστερήσεις
είναι αναμενόμενες.
Πράγματι, τα πληρώματα αυτών των πλοίων ήταν συνηθισμένα να
αλλάζουν αδιάκοπα την πορεία τους. Το σύστημα επικοινωνίας και
έγκρισης των ταξιδιών ήταν περίπλοκο. Τόσο οι Γερμανοί όσο και οι
σύμμαχοι δεν εμπιστευόταν τις διαθέσιμες πληροφορίες. Έτσι
μεσολαβούσε ένα χρονοβόρο δίκτυο μεταξύ της επιτροπής βοήθειας,
του Ερυθρού Σταυρού, των Σουηδών και Ελβετών εκπροσώπων, του
Βερολίνου και του Λονδίνου με τηλεγραφήματα, επιστολές ακόμη και
μέσω ραδιοφώνου! Όμως μόλις λάβαιναν τη πολυπόθητη έγκριση, οι
εξελίξεις του πολέμου, που έτρεχαν πιο γρήγορα, τους ανάγκαζαν να
κάνουν εκ νέου αλλαγές στο ταξίδι. Δηλαδή ξανά επικοινωνίες,
διαφωνίες, εγκρίσεις και τα πλοία να περιμένουν βαρετά στα λιμάνια
ενόσω ο κόσμος λιμοκτονούσε…
Στην περίπτωση του EROS o καπετάνιος φέρεται να μην συμφωνεί
να κάνει το ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη. Δεν εντποπίζονται όμως οι
λόγοι της διαφωνίας. Μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Ίσως να ήταν
η επικίνδυνη και άγνωστη στον πλοίαρχο πορεία. Ίσως πάλι το γεγονός
ότι δεν θα είχε τη συνοδεία κάποιου άλλου σουηδικού πλοίου. Το
EROS θα γινόταν το πρώτο πλοίο της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα
έμπαινε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά και το πρώτο που θα
δοκίμαζε μια εξωφρενική διαδρομή!
Όταν σήμερα μαθαίνουμε ότι ένα πλοίο ξεκινάει από το λιμάνι του
Πειραιά με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, είμαστε σίγουροι ότι πηγαίνει
προς τα βόρεια. Δηλαδή μόλις περάσει το Σούνιο στρίβει αριστερά και
κατευθύνεται βόρεια.
Είναι αδιανόητο στην πορεία Πειραιάς - Θεσσαλονίκη να περάσεις
από τη Φολέγανδρο! Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις γεωγραφίας για
να κατανοηθεί. Όμως, λόγω του πολέμου, τα πλοία αντί να διανύουν την
μικρότερη δυνατή απόσταση, υποχρεώνονταν να κάνουν τον γύρο του
Αιγαίου.
Συγκεκριμένα από τον Πειραιά περνούσαν τις Δυτικές Κυκλάδες και
κατέβαιναν νότια ως την Κρήτη. Στη συνέχεια έφταναν στο
Καστελόριζο και μετά ξεκινούσαν να ανεβαίνουν προς τα βόρεια κατά
μήκος των ακτών της Τουρκίας. Το δρομολόγιο θύμιζε πολυήμερη
κρουαζιέρα: Δωδεκάνησα, Σάμος, Χίος, Σμύρνη, Μυτιλήνη,
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Δαρδανέλλια! Σε εκείνο το ύψος διέσχιζαν το βόρειο Αιγαίο μέχρι να
προσεγγίσουν απέναντι το ανατολικό ακρωτήριο της Χαλκιδικής και να
καταλήξουν τελικά στον Θερμαϊκό. Δηλαδή ένα ταξίδι το πολύ 15-20
ωρών μετατρεπόταν σε μια εφιαλτική περιπέτεια που κρατούσε πάνω
από μια βδομάδα! Και στην περίπτωση του EROS στη καρδιά του
χειμώνα…
Ο χάρτης από το αρχείο του προέδρου της επιτροπής βοήθειας είναι
αποκαλυπτικός. Έχει σχεδιασμένη τη διαδρομή των πλοίων που
έφευγαν από τον Πειραιά και διέσχιζαν την Μεσόγειο μέχρι το
Γιβραλτάρ. Η πορεία περιλαμβάνει μια ακατανόητη σήμερα
παράκαμψη γύρω από την Κρήτη.

Πηγή: Αρχείο Paul Mohn

Παρατηρώντας όμως πιο προσεκτικά τον χάρτη διακρίνουμε ότι το
EROS είχε ξαναπεράσει ανοιχτά της Φολεγάνδρου, τουλάχιστον δύο
φορές, όταν επέστρεφε στον Καναδά.
Άρα οι ναυτικοί του EROS θα είχαν αγναντέψει από την κουπαστή
του πλοίου τους τα άγρια βράχια του Κυπαρισσιού…
Το Αιγαίο θεωρείται εκ φύσεως δύσκολη περιοχή για τη ναυσιπλοΐα.
Υπάρχουν πολλά νησιά, άβολα λιμάνια, βραχονησίδες και συχνές
φουρτούνες. Απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία.
Επιπλέον τα χρόνια του πολέμου ήταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη και
αποκλεισμένη περιοχή. Μέσα σε αυτήν περιφέρονταν πολεμικά σκάφη,
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απρόβλεπτα υποβρύχια, αλλά και θαρραλέα καΐκια που μετέφεραν
εφόδια και φυγάδες για τη Σμύρνη, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και
άλλους προορισμούς. Μέσα σε αυτή την εύφλεκτη περιοχή ήταν
αδύνατον να εγγυηθεί κάποιος την ασφάλεια για οποιοδήποτε
πλεούμενο, ακόμη και αυτών της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Επίσης σε καιρό πολέμου όλοι είναι φοβισμένοι και καχύποπτοι.
Κάποιοι αμφέβαλαν αν οι Σουηδοί ήταν εντελώς ουδέτεροι. Αυτή η
αντίληψη εκδηλώθηκε στην περίπτωση του βομβαρδισμού του WIRIL
στη Χίο από τους Άγγλους, όπως και στην τραγική βύθιση του
STUREBORG από ιταλικά αεροπλάνα.
Και στα δύο περιστατικά η καχυποψία στοίχισε ανθρώπινες ζωές…

To Wiril χτυπημένο στο λιμάνι της Χίου
Φωτ. Sjöhistoriska museet (Fο29446A)
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Μαύρη γραμμή :

Η πιθανή πορεία για την Θεσσαλονίκη που διατάχθηκε να
ακολουθήσει το EROS

Κόκκινη γραμμή :

Η παρέκκλιση

Κίτρινη γραμμή :

Μια κανονική πορεία προς Θεσσαλονίκη

Σημείο 1 : Το EROS συνεχίζει χωρίς το συνοδευτικό σκάφος
Σημείο 2 : Το νησί της Πόλυβου
Σημείο 3 : Θέση ναυαγίου
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7
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου
Ήταν πρωτοχρονιά του 1943. Η νύχτα της παραμονής θα ήταν
γιορτινή. Τίποτα όμως δεν προμήνυε ότι και αυτό το βράδυ θα είχε
ξενύχτι. Σε διαφορετικές συνθήκες…
Το EROS αναχωρεί για το τελευταίο του ταξίδι στις 9 το πρωί. Μαζί
του βγαίνει από το λιμάνι του Πειραιά κι ένα γερμανικό πολεμικό
σκάφος. Η συνοδεία του ήταν απαραίτητη για να αποφύγουν τα
θαλάσσια ναρκοπέδια που ήταν στημένα σε πολλά σημεία του
Σαρωνικού. Στο πλοίο ανεβαίνει ένας πλοηγός για να τους βγάλει από
το λιμάνι. Θα τον αφήσουν μετά από μισή ώρα. Το γερμανικό πολεμικό
θα τους συνοδεύσει ακόμη για τρεις ώρες. Εκεί κάπου στην Τζια θα τους
αφήσει να συνεχίσουν μόνοι.
Είναι η πρώτη φορά που το EROS θα επιχειρήσει να περάσει το
Αιγαίο χωρίς τη συντροφιά άλλου πλοίου. Το ημερολόγιο δεν αναφέρει
τίποτα για τον καιρό. Άνεμος, θάλασσα, ορατότητα. Ούτε και για την
πορεία. Το μόνο που καταγράφει είναι το βύθισμα στην πλώρη και την
πρύμνη εξαιτίας του φορτίου.
Πέρασαν 5 ώρες από τότε που τους άφησαν οι Γερμανοί, ώσπου να
γράψει ο πλοίαρχος τα επόμενα στοιχεία. Η ώρα είναι 5:45μμ και
μαθαίνουμε ότι το EROS περνάει κοντά στην Πόλυβο. Συγκεκριμένα
αναφέρει Polino Point και πιθανόν να εννοεί τον φάρο που ήταν το
μοναδικό χαρακτηριστικό σημείο στη ΒΑ μεριά του νησιού. Η
Πόλυβος εκείνη την εποχή κατοικούνταν από 2-3 οικογένειες βοσκών
και ψαράδων. Το νησάκι το επιτηρούσε η γερμανική δύναμη που
υπήρχε στη Μήλο. Αλλά ο φάρος στη Πόλυβο είναι σβηστός. Όπως οι
περισσότεροι φάροι στα χρόνια της κατοχής.
Ας γυρίσουμε πάλι στη τελευταία καταγραφή του ημερολογίου πριν
την προσάραξη. Ο ήλιος έχει δύσει περίπου πριν μισή ώρα και αρχίζει
να σκοτεινιάζει για τα καλά. Έτσι ο καπετάνιος γράφει τα τελευταία
στοιχεία που μπορεί να δει με τα μάτια του: Polino Point 242o,
Dist.=2’, L=62.
Αυτή η καταγραφή πληροφορεί ότι στην κατεύθυνση των 242o και σε
απόσταση 2 ναυτικών μιλίων βρισκόταν η Πόλυβος. Μπορούσαν λοιπόν
να τη διακρίνουν παρότι ήταν ένα χειμωνιάτικο απόβραδο. Επίσης η
σημείωση L=62 πιθανότατα δηλώνει ότι το πλοίο έχει διανύσει 62 ν.μ.
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από το προηγούμενο σημείο, δηλαδή από εκεί που τους άφησε το
γερμανικό συνοδευτικό.
Από τη θέση του πλοίου προκύπτουν μερικά χρήσιμα στοιχεία.
Πρώτα από όλα, το EROS δεν κατευθύνονταν στη Μήλο για να
διανυκτερεύσει, αλλά θα συνέχιζε το ταξίδι του και τη νύχτα. Αυτό δεν
συνηθίζονταν για λόγους ασφαλείας, αλλά φαίνεται πως είχαν πάρει
εντολή να τηρήσουν τη συμφωνημένη πορεία. Άρα το EROS θα
ταξίδευε ολόκληρη τη νύχτα σε μια κατεύθυνση που έβγαζε κάπου στην
ανατολική Κρήτη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντική η περιγραφή του
υποπλοιάρχου που αναφέρει ότι υπολόγιζαν πως θα περάσουν 2 μίλια
δυτικά από τη Φολέγανδρο. Μάλιστα ο καπετάνιος για μεγαλύτερη
ασφάλεια άλλαξε ελαφρά την πορεία του πλοίου ώστε να περάσει 3 μίλια
ανοιχτά από το μοιραίο ακρωτήρι.

Από την Πόλυβο που βρισκόταν στις 5:45μμ μέχρι το σημείο που
χτύπησε, η απόσταση είναι περίπου 10 μίλια. Δηλαδή με την ταχύτητα
του φορτωμένου EROS θα διαρκούσε περίπου μία ώρα. Αυτό συμφωνεί
με την επόμενη καταγραφή του ημερολογίου ότι το πλοίο προσάραξε
στη Φολέγανδρο στις 6:40μμ. Εκείνη την ώρα το σκοτάδι ήταν
απόλυτο. Στο νησί δεν υπάρχει φως, στον ουρανό δεν είχε φεγγάρι και
το μέρος που χτύπησαν ήταν, και παραμένει έως σήμερα, ακατοίκητο!
Ήταν ένα κατασκότεινο χειμωνιάτικο σκηνικό!
Λίγο πριν την σύγκρουση, όσοι έχουν βάρδια στη γέφυρα
προσπαθούν με ορθάνοιχτα μάτια να ξεχωρίσουν κάποιο σημάδι στο
μαύρο σκοτάδι. Ο αέρας έχει γυρίσει βορειοδυτικός. Ο πλοίαρχος ξέρει
ότι η Φολέγανδρος είναι αριστερά του και υπολογίζει πως θα περάσει
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αρκετά μακριά από το ακρωτήρι του Κυπαρισσιού. Όμως έχει κάνει
λάθος. Το νησί είναι πολύ κοντά. Τα πλαϊνά του καραβιού φωτίζονται
από μεγάλους προβολείς που, αντίθετα από το συνηθισμένο, δεν είναι
στραμμένοι προς στη θάλασσα. Αυτά τα εκτυφλωτικά φώτα είναι
γυρισμένα προς το σκάφος για να το κάνουν ορατό, ακόμη και στο
σκοτάδι, από πλοία, περισκόπια, πυροβόλα ξηράς και αεροπλάνα. Είναι
ζωτικό να φαίνονται από μακριά και ξεκάθαρα, το όνομα του πλοίου, η
σουηδική σημαία και κυρίως το μεγάλο σήμα του Ερυθρού Σταυρού.
Στη συνέχεια ο καπετάνιος αναφέρει τη σύγκρουση. Είναι λιτός.
«Προσάραξη, οι κινητήρες σταμάτησαν αμέσως». Δεν μας πληροφορεί
πότε αντιλήφθηκαν τα βράχια του νησιού. Φαίνεται λογικό πως
διέκριναν τον μαύρο όγκο την τελευταία στιγμή και δεν πρόλαβαν να
τον αποφύγουν. Έτσι το πλοίο κολλάει ακριβώς στο ακρωτήριο. Οι
ναυτικοί ένιωσαν ένα ισχυρό μεταλλικό τράνταγμα. Πιθανόν κάποιοι να
έπεσαν. Το σκάφος σύρθηκε στον βραχώδη βυθό με δυνατό κρότο και
σπασίματα, σκορπώντας τον τρόμο. Σε λίγα δευτερόλεπτα το πλοίο έχει
ακινητοποιηθεί εντελώς. Ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση. Οι
μηχανικοί σταματούν αμέσως τις μηχανές και ξεκινούν απεγνωσμένα την
προσπάθεια να σφραγίσουν τα ρήγματα στη λαμαρίνα του σκάφους.
Ήταν πολύ δύσκολο. Αγωνίζονταν για 20 λεπτά. Όμως η στάθμη από το
παγωμένη θάλασσα που έμπαινε ορμητικά ανέβαινε συνεχώς. Το νερό
είχε φτάσει πια στα 6μ. και δεν είχαν πλέον περιθώρια να το παλέψουν
περισσότερο. Οι αντλίες δεν προλάβαιναν να αδειάζουν τα νερά. Κάπου
εκεί κατάλαβαν ότι το EROS δεν θα γλύτωνε. Όταν είδαν πως ήταν
μάταιο αλλά και επικίνδυνο να παραμείνουν στα αμπάρια, τα παράτησαν
κι ανέβηκαν στο κατάστρωμα μουσκεμένοι και αγχωμένοι. Ήταν πολύ
τυχεροί που δεν τραυματίστηκε κανένας.
Την ίδια ώρα, όσοι ήταν πάνω στο πλοίο, έβλεπαν έντρομοι την
πλώρη να βυθίζεται αργά προς τη θάλασσα και να σταματά σχεδόν στην
ίδια στάθμη με τα σκοτεινά ταραγμένα νερά. Αντίθετα, η πρύμνη
ανασηκώνεται ψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας. Είναι η στιγμή
που τα δυνατά τραντάγματα σταματούν και το βαρυφορτωμένο πλοίο
κάθεται πλέον για τα καλά στον βυθό. Θα έμενε σε αυτήν τη στάση
ακόμη τρεις μέρες. Όσοι το είδαν λένε πως έμοιαζε σαν να κατηφόριζε
με την πλώρη προς τη θάλασσα και έγερνε προς τη μεριά της ακτής…
Το πλήρωμα δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι «έπεσαν» στη
Φολέγανδρο. Στον κάβο που ήθελαν να αποφύγουν…
Μέτρησαν το βάθος. 13 μέτρα στη πλώρη. Το ίδιο και στη πρύμνη.
Στη μέση βρέθηκε πολύ λιγότερο: 6μ στα δεξιά και 8μ στο σημείο της
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μπουκαπόρτας. Η απόσταση του EROS από τα βράχια του ακρωτηρίου
υπολογίστηκε περίπου στα 100 μέτρα.
Η πρώτη βάρκα που κατέβασαν ήταν από την δεξιά μεριά, την
πλευρά που έβλεπε στο πέλαγος. Προφανώς λίγο μετά τη σύγκρουση το
πλοίο να σφύριξε, αλλά δεν είναι σαφές αν έριξε φωτοβολίδες. Πάντως οι
Ιταλοί που ήταν στο φυλάκιο της Χρυσοπηγής, τους αντιλήφθηκαν
γρήγορα και βρέθηκαν άμεσα στα βράχια του Κυπαρισσιού. Από εκεί
βάλθηκαν να φωνάζουν και να κάνουν σινιάλα προς το πλοίο. Τότε
κάποιοι από το πλήρωμα κωπηλάτησαν με τη βάρκα σε μια προσπάθεια
να πλησιάσουν στην ακτή. Όμως ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πάνε
κοντά στα απότομα βράχια γιατί η θάλασσα ήταν ταραγμένη. Όσο
έστρεφαν τα φώτα τους στα άγρια βράχια, τόσο πιο διστακτικοί
γίνονταν. Προσπάθησαν να συνεννοηθούν με φωνές αλλά ο θόρυβος των
κυμάτων δεν το επέτρεψε.
Άραγε πόσες γλώσσες να ακούστηκαν εκείνη τη νύχτα;

Όσο η ώρα περνούσε, ο πλοίαρχος Hassling καταλαβαίνει ότι το
EROS «πατούσε» καλά στο βυθό της Φολεγάνδρου. Αυτό τον
καθησυχάζει από τον μεγάλο φόβο μήπως το σκάφος «σπάσει» ξαφνικά
και βυθιστεί. Έτσι αποφασίζει να παραμείνει το πλήρωμα πάνω στο
πλοίο μέχρι να περάσει η νύχτα. Θεωρούν ότι αυτό είναι πιο ασφαλές
από το να ριψοκινδυνέψουν να αποβιβαστούν σε ένα άγριο μέρος.
Στη συνέχεια ο ασυρματιστής παίρνει εντολή να ενημερώσει για το
συμβάν. Η επικοινωνία δεν ήταν τόσο απλή, γιατί αυτά τα πλοία
ταξίδευαν με σφραγισμένο τον ασύρματο. Το ημερολόγιο δεν γράφει αν
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εξέπεμψαν SOS. Απλά αναφέρει ότι έστειλαν 5 τηλεγραφήματα με την
περιγραφή της καταστροφής. Οι παραλήπτες ήταν: η σουηδική
πρεσβεία της Αθήνας, οι πλοιοκτήτες στο Χέλσινγκμποργκ, το αρχηγείο
ναυτικού στη Στοκχόλμη, η ασφαλιστική εταιρεία στο Γκέτεμποργκ και
ο ασφαλιστικός πράκτορας στον Πειραιά.
Αυτός είναι ο λόγος που τα δημοσιεύματα των επόμενων ημερών στις
σουηδικές εφημερίδες έγραφαν πανομοιότυπα την είδηση του ναυαγίου.
Κάτι σαν τα σύγχρονα viral…
Εκείνη τη νύχτα, κανένας πάνω στο EROS δεν θα έκλεισε μάτι.
Σίγουρα ετοίμαζαν την εγκατάλειψη του καραβιού και γέμιζαν τους
ναυτικούς σάκους με όσα πολύτιμα και απαραίτητα πράγματα
μπορούσαν να πάρουν μαζί. Ήξεραν ότι οι Γερμανοί που είχαν τον
έλεγχο της αποστολής, θα φρόντιζαν για τη διάσωσή τους και δεν είχαν
καμιά επιθυμία να αποβιβαστούν σε ένα άγνωστο ξερονήσι, ούτε φυσικά
να αναμειχθούν οι Ιταλοί.

Αποκόμματα σουηδικών εφημερίδων για το ναυάγιο
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Σάββατο 2 Ιανουαρίου
Με το πρώτο φως της αυγής σχηματίστηκαν τα ογκώδη βράχια στο
ακρωτήρι του Κυπαρισσιού. Οι Σουηδοί παίρνουν μια πρώτη γεύση από
το άγονο νησί που προσάραξαν. Στην ακτή τριγυρνούν Ιταλοί
στρατιώτες. Με την ώρα καταφθάνουν δειλά και οι πρώτοι ντόπιοι για να
δουν με τα μάτια τους το πελώριο καράβι.
Οι Ιταλοί είναι αναστατωμένοι. Το γεγονός είναι τεράστιο για την
ήρεμη και απομονωμένη Φολέγανδρο. Προσπαθούν να προσεγγίσουν
το πλοίο, αλλά το πλήρωμα δεν το επιτρέπει. Κάποιοι θυμούνται ότι οι
Σουηδοί κρατούσαν όπλα, αλλά πιθανόν να είναι υπερβολή.
Οι ναυτικοί ντυμένοι με χοντρά ρούχα, τριγυρνούσαν ασταμάτητα το
καράβι. Βάρκες, σωσίβια, ανεμόσκαλες, όλα βρίσκονται σε κίνηση. Ο
παγωμένος αέρας φυσάει με μικρή ένταση και η θάλασσα δεν είναι
ιδιαίτερα ταραγμένη. Διαφορετικά οι Γερμανοί δεν θα έστελναν
υδροπλάνο να τους πάρει εφόσον θα ήταν αδύνατον να κατέβει στην
τρικυμία. Ο καπετάνιος έχει ενημερωθεί και το περιμένει. Για αυτόν τον
λόγο κρατάει το πλήρωμα στο σκάφος.
Στις 1 το μεσημέρι, το υδροπλάνο επιτέλους φτάνει κι αφού κάνει
μερικούς αναγνωριστικούς κύκλους, προσθαλασσώνεται λίγο πιο μακριά
από το ναυάγιο. Ο λοστρόμος Nordström αφηγείται: «Κατεβάσαμε τη
μηχανοκίνητη βάρκα στη θάλασσα με δύο αξιωματικούς, εμένα κι έναν
άλλο ναύτη και πλησιάσαμε σε μια ασφαλή απόσταση το αεροσκάφος.
Μας έδωσαν εντολή να μεταφέρουμε δέκα άνδρες από το πλοίο και
όταν τους φέραμε κοντά, έβγαλαν ένα μικρό φουσκωτό με το οποίο
μπορέσαμε να τους μεταφέρουμε σταδιακά στο υδροπλάνο».
Οι 10 Σουηδοί ώσπου να ανέβουν στο υδροπλάνο πιθανόν
μούσκεψαν. Αλλά όταν μπήκαν μέσα, θα ένιωσαν ανακούφιση για την
περιπέτεια που πέρασαν. Όταν το αεροσκάφος σηκώθηκε από το νερό,
είχαν την ευκαιρία να δουν από ψηλά το απόκρημνο ακρωτήρι και να
ρίξουν μια τελευταία ματιά στο γερμένο καράβι τους.
Όμως η περιπέτεια τους δεν τέλειωσε εκεί. Σε λίγη ώρα καθώς
πλησίαζαν στον Πειραιά, το υδροπλάνο, σαραβαλιασμένο από την
ασταμάτητη χρήση, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Καθώς
κατεβαίνει και έρχεται σε επαφή με τα κύματα καταστρέφεται! Όμως οι
επιβάτες του αποδεικνύονται για μια ακόμη φορά τυχεροί και
καταφέρνουν να βγουν στη στεριά, βρεγμένοι για τα καλά, αλλά χωρίς
καμία απώλεια.
Πίσω στη Φολέγανδρο, το υπόλοιπο πλήρωμα αναμένει την
επιστροφή του υδροπλάνου. Όσο περνάει η ώρα η ανησυχία τους
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αυξάνει γιατί αρχίζει να βραδιάζει και θα αναγκαστούν να περάσουν
άλλη μια αγωνιώδη νύχτα.
Φαίνεται δεν έχουν ενημέρωση για την καταστροφή του υδροπλάνου
για αυτό τον λόγο ο λοστρόμος γράφει στο άρθρο του: «Όταν άρχισε
να σκοτεινιάζει και δεν ακουγόταν το υδροπλάνο, καταλάβαμε ότι η
επιστροφή μας έπρεπε να γίνει με άλλο τρόπο».
Ο καπετάνιος δεν θα ρισκάρει άλλη μια νύχτα πάνω στο βαριά
χτυπημένο πλοίο. Τώρα η πλώρη είναι πια σκεπασμένη από τη
θάλασσα. Ο αέρας συνεχώς δυναμώνει. Κάθε τόσο ακούγονται δυνατά
τριξίματα. Ο κίνδυνος να κοπεί το φορτωμένο πλοίο είναι πλέον
μεγάλος. Έτσι περίπου στις 4 το απόγευμα δίνει εντολή να ανέβουν στις
βάρκες και να βγουν στο νησί. Όποια ακτή κι αν επέλεγαν από αυτές
που ήταν απέναντί τους, είχε τα ίδια αφιλόξενα χαρακτηριστικά:
επικίνδυνα βράχια, ύφαλους και ξέρες. Πουθενά δεν βλέπουν ούτε
δείγμα για καταφύγιο, κατάλυμα ή έστω ένα δέντρο.
Επειδή όμως οι βάρκες του πλοίου ήταν μεγάλες και είχαν μηχανή
αποφασίζουν να πάνε στον όρμο του Άϊ Γιώργη. Βρίσκεται σε απόσταση
1,5 μίλι στο βορεινό τμήμα του νησιού. Αυτό φανερώνει πως δεν είχε
ξεκινήσει ακόμη η θύελλα.

Αφού βγαίνουν στην παραλία του Άϊ Γιώργη, κάπου εκεί στις
ξερολιθιές κάτω από τα αλμυρίκια, φτιάχνουν αυτοσχέδιες σκηνές
χρησιμοποιώντας κουπιά, καραβόπανα και κουβέρτες, ώστε να έχουν
κάποιο καταφύγιο για τη νύχτα. Σε μια γωνιά ο μάγειρας προσπαθεί να
ψήσει κάτι για να φάνε και κάποια στιγμή ακούγεται μια δυνατή σειρήνα
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από τη θάλασσα. Ήταν ένα μικρό ιταλικό σκάφος με 6 στρατιώτες. Η
συμπεριφορά των Ιταλών είναι ενδεικτική της κατάστασης που
επικρατούσε στο νησί. Δεν ήρθαν με την πρόθεση να προσφέρουν
βοήθεια στους ναυαγούς. Το αντίθετο μάλιστα. Ζητάνε τσιγάρα και
φαγητό! Οι ναυτικοί τους δίνουν. Όσο περνούσε η βραδιά οι Ιταλοί
στρατιώτες, οι οποίοι φυσικά είναι οπλισμένοι, γίνονται πιο προκλητικοί.
Ήταν συνηθισμένο να αρπάζουν από τους ντόπιους τρόφιμα και
οτιδήποτε άλλο ήθελαν. Ήταν τα απόλυτα και ανεξέλεγκτα αφεντικά του
νησιού. Σε εκείνη την περίπτωση, την προσοχή τους τράβηξε ο ακριβός
φακός που κρατούσε ο ύπαρχος του EROS και χωρίς δισταγμό
μπροστά σε όλους, τον αρπάζουν. Χωρίς αμφιβολία οι ναυτικοί ένιωσαν
ότι σε εκείνο το νησί που εξόκειλαν, ο νόμος ήταν οι Ιταλοί.
Όσο περνούσε η ώρα, ο καιρός χειροτέρευε και κατά τις 11 το βράδυ
ξεσπάει καταιγίδα. Η πρόχειρη σκηνή δεν αντέχει και καταρρέει. Από
την πτώση παρασύρεται μια βαριά πέτρα από την ξερολιθιά και χτυπάει
τον ύπαρχο στο κεφάλι. Τώρα είχαν να φροντίσουν κι έναν τραυματία.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό οι Ιταλοί, που στο μεταξύ είχαν επιστρέψει
στο σκάφος τους, βάζουν τις φωνές. Οι ναυτικοί του EROS, θυμωμένοι
μαζί τους, δεν δίνουν σημασία. Αδιαφορούν. Τότε οι στρατιώτες
προκαλούν μεγαλύτερο σαματά κι αρχίζουν να πυροβολούν. Φαίνεται
πως κινδυνεύουν. Έτσι η νυχτερινή περιπέτεια συνεχίζεται με τους
ναύτες του EROS να ρυμουλκούν με σχοινιά το ιταλικό σκάφος για να
ξεκολλήσει από την ξέρα που είχε σκαλώσει.
Η πρώτη νύχτα στη Φολέγανδρο κλείνει με τη γλαφυρή αφήγηση του
λοστρόμου: «Όταν βγήκαμε στη στεριά δοκιμάσαμε να κοιμηθούμε
όπως μπορούσαμε, κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, μες το κρύο που
δάγκωνε και τον αέρα που προσπαθούσε να μας πάρει τα ρούχα….»
Κυριακή 3 Ιανουαρίου
Για τους κατοίκους της Άνω Μεριάς το ναυάγιο ήταν ένα μοναδικό,
συγκλονιστικό γεγονός. Μολονότι ήταν μακριά από το χωριό, πολλοί
δεν έχασαν την ευκαιρία να πάνε να δουν το προσαραγμένο καράβι. Στα
σπίτια δεν είχαν άλλο θέμα συζήτησης κάθε μέρα. Τι θα γίνει με τους
ναυαγούς; Τι φορτίο έχει το πλοίο; Πόσο θα αντέξει τη φουρτούνα; Οι
Ιταλοί τι θα κάνουν; Να πάμε να μαζέψουμε τα πράγματα που βγάζει
έξω η θάλασσα;
Παράλληλα όμως θέλουν να βοηθήσουν. Την αυγή της Κυριακής,
μερικοί ανωμερίτες κατεβαίνουν στην παραλία, στους ταλαιπωρημένους
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ναυαγούς και τους προτείνουν να μείνουν στο ξωκλήσι του Άϊ Γιώργη
και σε κάποιες παρακείμενες παλιόμαντρες που έβαζαν τα
κατσικοπρόβατα. Ο Nordström είναι από τους τυχερούς που θα μείνει
σε κάτι «που θύμιζε εκκλησία». Είναι σίγουρο πως θα χάζευαν με τις
ώρες τον περίεργο διάκοσμο. Σε εκείνο το ψευτοτσιμεντένιο πάτωμα,
οχτώ άντρες του πληρώματος, πέρασαν δύο κρύες νύχτες και
μοιράζονταν μεταξύ τους μονάχα δύο κουβέρτες. Προφανώς τα
περισσότερα σκεπάσματα τα κράτησαν οι λιγότερο προνομιούχοι, που
κοιμήθηκαν στις μάντρες!
Αυτά τα πέτρινα κτίσματα είναι ο ορισμός της θερμομόνωσης! Μια
φράση από την περιγραφή του άρθρου τα λέει όλα: «Οι τοίχοι είναι σαν
κόσκινο!». Όμως ο λογοτέχνης λοστρόμος αρπάζει την ευκαιρία για να
περιγράψει την εικόνα που αντίκριζαν κάθε πρωί: «Δεν χάναμε την
ομορφιά της ανατολής - μας ξυπνούσε εξίσου μέσα στην εκκλησία σαν
να βρισκόμασταν έξω, στο βαθμό βέβαια που μπορούσαμε να
κοιμηθούμε καν».

Άποψη όρμου Αγ. Γεωργίου. Τα περισσότερα κτίσματα δεν υπήρχαν το 1943

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου
Εκτός από τα προβλήματα διαμονής, όσο περνούσαν οι μέρες
αντιμετώπιζαν και το φάσμα της πείνας. Από τις συχνές αναφορές που
γίνονται για το θέμα, αντιλαμβανόμαστε πόσο τους απασχολούσε. Είναι
18 άντρες στην άκρη ενός άγονου νησιού, πολύ μακριά από το χωριό
και σε περίοδο που οι κάτοικοι δεινοπαθούσαν από τη φτώχεια και τις
ελλείψεις αγαθών.
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Σε μια περιγραφή διαβάζουμε: «οι ναυτικοί του EROS αφέθηκαν
στην τύχη τους. Η Πολύκανδρος, όπως άλλωστε και όλη η Ελλάδα, είχε
μεγάλη έλλειψη τροφίμων, και οι Σουηδοί κινδύνευαν να πεθάνουν από
πείνα».
Κάποιοι Φολεγανδρίτες, κατανοώντας ότι οι ναυαγοί πεινούσαν, τους
έδωσαν δυο κατσίκια. Την εποχή της πείνας και της αρπαγής από τους
Ιταλούς, αυτή η ενέργεια ήταν πολύ γενναιόδωρη. Σε αυτό το σημείο
είναι χαρακτηριστική η αφήγηση του υποπλοιάρχου Lennart Sumner:
«Οι τσοπάνηδες πίστευαν ότι θα σφάζαμε τα κατσίκια. Οι ναυτικοί όμως
δεν είναι επιδέξιοι στο σφάξιμο κατσικιών και έτσι αυτά παρέμειναν
ζωντανά και οι ναυτικοί περισσότερο πεινασμένοι. Οι τσοπάνηδες
κατάλαβαν ότι δεν μπορούμε να τα σφάξουμε και το πρωί της επόμενης
μέρας αντί τα κατσικάκια να βρίσκονται στην αυλή, μας τα έφεραν
σφαγμένα και γδαρμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Τότε έγινε μια
πρωτοφανής γιορτή που ποτέ προηγουμένως δεν είχαμε ζήσει»!
Αυτήν τη μέρα όμως ο αέρας φυσάει από τα δυτικά και έχει σηκωθεί
μεγάλη φουρτούνα. Στον Άϊ Γιώργη αναγκάζονται να τραβήξουν τις
βάρκες στην ακτή για να μην διαλυθούν. Κάποιοι από το πλήρωμα θα
περπατήσουν τη δύσβατη διαδρομή ως το Κυπαρίσσι για να δουν το
καράβι τους να κρατιέται ακόμη στην επιφάνεια, σε πείσμα της άγριας
θάλασσας και του λυσσασμένου πουνέντε. Τίποτε δεν απομένει επάνω
στο πλοίο. Όλα έχουν σκορπίσει στην αφρισμένη θάλασσα. Όσοι θεατές
στέκονται στα βράχια κοιτάζουν ανήμποροι να βοηθήσουν, όπως δίπλα
στο κρεβάτι του ετοιμοθάνατου, καθώς περιμένουν το τέλος. Τα
πελώρια κύματα προκαλούν μεγάλα ρήγματα στο σκάφος. Ο βυθός που
πατάει το καράβι είναι βραχώδης και απότομος. Το φορτίο προκαλεί
μεγάλη πίεση και οι λαμαρίνες λυγίζουν με ανατριχιαστικό θόρυβο. Το
σκάφος θα κοπεί κυριολεκτικά σε τρία μεγάλα κομμάτια που θα
παρασυρθούν αρκετά μέτρα μακριά. Ένα κομμάτι της γέφυρας σύρθηκε
στο Δεντρό, σε μια ξέρα, τόσο κοντά ώστε μπορούσε κάποιος να την
προσεγγίσει περπατώντας πάνω στα ξύλινα συντρίμμια.
Το βράδυ της Δευτέρας το μαρτύριο του EROS τελειώνει…
Ο καπετάνιος θα γράψει τον επίλογο την επόμενη μέρα: «Το πλοίο
συνετρίβη και βυθίστηκε κατά τη χθεσινή θύελλα. Η κορυφή του ιστού
παραμένει ορατή πάνω από το νερό».
Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του ημερολογίου…
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Τρίτη 5 Ιανουαρίου
Τώρα πια θέλουν να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευτυχώς αυτή
τη μέρα θα εγκατέλειπαν τα άθλια καταλύματα. Το εκκλησάκι και τις
μάντρες.
Για τη μεταφορά τους επιστρατεύεται ένα μεγάλο καραβάνι από
μουλάρια. Είναι για αυτούς μια πρωτόγνωρη και αλησμόνητη εμπειρία.
Ναυαγοί, στρατιώτες, αγωγιάτες και περίεργοι ανωμερίτες, όλοι μαζί σε
μια κοπιαστική πορεία ως τη Χώρα. Έκαναν τέσσερις ώρες για να
φτάσουν.
Οι Σουηδοί είναι εκστασιασμένοι από το σκηνικό. Η ανάβαση στα
δύσβατα μονοπάτια και τα απότομα καλντερίμια είναι για αυτούς
ορειβασία. Μια «αλπική εκστρατεία»! Παρακολουθούν με θαυμασμό τα
μουλάρια να πατάνε με σιγουριά πλάι στους γκρεμούς και να
σκαρφαλώνουν σε πελώρια βραχώδη σκαλιά, παρά τα βαριά φορτία που
κουβαλούν. Όταν το σαμάρι κάποιου μουλαριού έγερνε από το φορτίο,
ο αγωγιάτης έβαζε στην αντίθετη πλευρά μια πέτρα για να το
ισορροπήσει. Έτσι το ταλαίπωρο ζώο εκτός του φορτίου, κουβαλούσε
επιπλέον και μια άχρηστη πέτρα. Είναι μια ενέργεια που τους προκαλεί
οίκτο. Κι ο συμπονετικός λοστρόμος γράφει: «Εκείνη την ημέρα η
εκτίμηση μου για τα μουλάρια μεγάλωσε κι έφτασε στο ίδιο ύψος με τα
βουνά τριγύρω μας».
Το καραβάνι όσο ανεβαίνει στην Άνω Μεριά εκτίθεται περισσότερο
στον παγωμένο βοριά που τους χτυπάει ανελέητα μέχρι να μπουν στη
Χώρα. Εκεί φιλοξενήθηκαν για μια βραδιά στο σχολείο. Ασφαλώς
αρκετά καλύτερα από τις μάντρες των προβάτων.
Κι επειδή η πείνα συνέχισε να πρωταγωνιστεί, οι ναυτικοί χάρηκαν
ιδιαιτέρως όταν τους πρόσφεραν φαγητό. Φαίνεται πως ήταν κάτι που
έμοιαζε κάπως με τα δημοφιλή «ματσάτα»! Η περιγραφή του
λοστρόμου είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική: «Οι Έλληνες μάς τάισαν με
μακαρόνια διαμέτρου 1,5 εκατοστού, μαγειρεμένα σε λάδι και
αναμειγμένα με κάποιο είδος τριμμένου τυριού. Αν και μπορεί να μην
ακούγεται τόσο άσχημο, στην πραγματικότητα ήταν ένα φρικτό πιάτο
για τους σουηδικούς γευστικούς πόρους. Από τη μία όμως ήμασταν
πολύ πεινασμένοι, και από την άλλη δεν υπάρχει κανένα είδος φαγητού
στη σημερινή Ελλάδα».
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Τετάρτη 6 Ιανουαρίου
Ημέρα αναχώρησης των ναυαγών από τη Φολέγανδρο. Στον
Καραβοστάση επιβιβάζονται σε ένα μικρό ιταλικό πολεμικό.
Προορισμός η Σύρος. Εκεί θα μείνουν άλλες δύο μέρες, ώσπου τελικά
φτάνουν στον Πειραιά.
Αθήνα – Ιανουάριος 1943
Στην Αθήνα θα ξεκινήσουν αμέσως να καταθέτουν για τα αίτια του
ναυαγίου. Ο πλοίαρχος Hassling και οι αξιωματικοί του πλοίου θα
έχουν αρκετές συναντήσεις με τον Σουηδό πρόξενο και την επιτροπή
της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα καλέσουν επίσης και μέλη του
πληρώματος για να καταθέσουν. Για πολλούς λόγους θέλουν να είναι
σίγουροι για τις ακριβείς συνθήκες του ναυαγίου. Στις ανακρίσεις θα
είναι παρόντες και οι κυβερνήτες δύο άλλων σουηδικών πλοίων που
βρίσκονταν εκείνες τις μέρες στον Πειραιά, του CAMELIA και του
HALLAREN.
Τελικά δεν προέκυψαν άμεσες πολεμικές αιτίες για την απώλεια του
EROS. Όμως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι το ναυάγιο
οφειλόταν στις δυσχερείς περιστάσεις εξ αιτίας του πόλεμου.
Θα μείνουν 2-3 εβδομάδες στο κτίριο της Σοβιετικής πρεσβείας
ώσπου να βρεθεί τρόπος να γυρίσουν στη Σουηδία.
Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να πάρουν μια πικρή γεύση από τη
σκληρή πραγματικότητα στην κατοχική Αθήνα. Θα δουν με τα μάτια
τους την πείνα και την εξαθλίωση που βίωνε ο κόσμος. Η κατάσταση
στους δρόμους εκείνο τον παγωμένο Γενάρη είναι τραγική. Θα
ανταλλάξουν με τους ντόπιους φαγώσιμα με προσωπικά αντικείμενα. Θα
υποστούν μια εξευτελιστική διαδικασία απολύμανσης, προφανώς για
ψείρες. Περιφέρονται στον δρόμο γύρω από το απολυμαντήριο χωρίς
εξωτερικά ρούχα, μαζί με πλήθη στρατιωτών. Εκείνες τις μέρες η Αθήνα
είχε γεμίσει με γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα που υποχωρούσαν
από την Αφρική. Αποφεύγουν να πλησιάζουν τις ουρές με τα συσσίτια.
Είναι τα μέρη όπου οι Γερμανοί τραβάνε ανθρώπους από τη σειρά των
πεινασμένων και τους εκτελούν επί τόπου.
Τελικά θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους με τρένο. Έκαναν 15
μέρες ώσπου να φτάσουν στο Μάλμο. Ήταν ένα μακρύ και κοπιαστικό
ταξίδι, καθώς διασχίζουν περιοχές κατεστραμμένες από τον πόλεμο.
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Σταματάνε σε σταθμούς γεμάτους με στρατιώτες και φοβισμένους
ανθρώπους. Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Πράγα, Δρέσδη, Βερολίνο.
Στον τελευταίο σταθμό, το «καταθλιμμένο Βερολίνο», εγκλωβίζονται
για πολλές ώρες. Επικρατεί ερημιά. Είναι λίγο μετά την συντριβή στο
Στάλινγκραντ. Οι ένδοξες παρελάσεις και τα πανηγύρια έχουν σωπάσει.
Αρχίζει να διαφαίνεται το τέλος. Αλλά δυστυχώς ο φρικτός πόλεμος θα
κρατήσει ακόμη δύο χρόνια…
Έτσι με αυτόν τον τρόπο, οι ναυτικοί καταφέρνουν να γυρίσουν πίσω
στα σπίτια τους. Μαζί θα κρατούσαν για πολλά χρόνια και τις
αναμνήσεις από το ναυάγιο που έζησαν με το EROS στην άγνωστη και
μακρινή Φολέγανδρο.
Κι εδώ ας τους αφήσουμε.
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8
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Martin Nordenström (1888-1945)
Σε κάθε έρευνα ναυαγίου, το πρόσωπο που συνήθως συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον είναι ο πλοίαρχος. Κι εδώ η ιστορία ξεκίνησε κάπως έτσι.
Όμως η αναφορά του ημερολογίου στον «captain Nordenström», ήταν
η αφορμή για να βρεθεί το τραγικότερο ίσως μέλος του πληρώματος και
όπως αποδείχτηκε το πιο γνωστό.
Ο Nordenström ήταν μέλος της επιτροπής βοήθειας του Ερυθρού
Σταυρού και αντιπρόσωπός της για τις Κυκλάδες. Ο τίτλος «captain»
προέρχεται από τη μετάφραση του σουηδικού «kapten» που
χρησιμοποιείται τόσο ως λοχαγός όσο και ως πλοίαρχος. Ο
Nordenström δεν ήταν πλοίαρχος, αλλά καθηγητής γυμναστικής.
Μάλιστα είχε λάβει μέρος και είχε διακριθεί στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Στοκχόλμης το 1912 στο αγώνισμα της ξιφασκίας.
Ο Martin Nordenström ήταν έφεδρος λοχαγός του σουηδικού
στρατού και προφανώς έφερε τον βαθμό λόγω της επιστράτευσης κατά
τη διάρκεια του πολέμου. Έζησε κάποιο διάστημα στη Γαλλία όπου
παντρεύτηκε και απέκτησε τρεις κόρες. Ήταν ψηλός και αδύνατος και
στις φωτογραφίες δεν χαμογελάει. Βέβαια ήταν συνηθισμένο στις
φωτογραφίες της εποχής οι περισσότεροι να ποζάρουν σοβαροί. Όταν
όμως γνωρίσει κάποιος την προσωπική του ιστορία, τότε εκτός από
αγέλαστος ίσως να φανεί και μελαγχολικός.
Η ιστορία του, αποκαλύπτει ότι δεν απέφευγε τα ριψοκίνδυνα ταξίδια
εκείνης της εποχής στο Αιγαίο. Είχε την ευθύνη για την ανθρωπιστική
βοήθεια στις Κυκλάδες. Ήταν πολύ δύσκολο έργο. Διάσπαρτα μικρά
νησιά, χωρίς λιμάνια, με ανύπαρκτες υποδομές όπου τα πλοία ήταν
αδύνατον να προσεγγίσουν. Ταξίδευε συχνά στη Σύρο. Όμως, το
τραγικό της ιστορίας του ήταν ότι έμελλε να χάσει τη ζωή του σε αυτές
τις θάλασσες που διέσχιζε για σχεδόν τρία χρόνια.
Για τον Nordenström το ναυάγιο του EROS εκείνο το βράδυ της
πρωτοχρονιάς του 1943 ήταν απλά η αρχή. Καθώς ξημέρωνε η επόμενη
μέρα είδε από κοντά το άγονο τοπίο αλλά δεν αποβιβάστηκε στη
Φολέγανδρο. Έμεινε πάνω στο προσαραγμένο πλοίο και περίμενε μαζί
με τους υπόλοιπους να έρθουν οι Γερμανοί και να τους μαζέψουν.
Πράγματι το μεσημέρι έφτασε ένα υδροπλάνο το οποίο θα ήταν το
μέσο διάσωσης. Βέβαια δεν μπορούσε να πάρει πάνω από δέκα άτομα

[38]

και προφανώς σχεδίαζε να παραλάβει τους ναυαγούς ανά ομάδες. Ο
Nordenström ήταν ανάμεσα στους 10 πρώτους. Όμως η περιπέτειά του
δεν θα τελειώσει εδώ. Κατά την προσθαλάσσωση στον Πειραιά το
υδροπλάνο καταστρέφεται, αλλά οι ναυαγοί του EROS αποδείχτηκαν
ακόμη μια φορά τυχεροί και διασώθηκαν !
Δυο χρόνια μετά ο πόλεμος τελειώνει. Ο Nordenström πριν
επιστρέψει οριστικά στη Σουηδία, επιλέγει να ταξιδέψει για τελευταία
φορά στη Σύρο ώστε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Πιθανόν και
να αποχαιρετήσει ένα αγαπημένο νησί και κάποιους με τους οποίους
συνδέθηκε τα έντονα χρόνια του πολέμου. Στις 2/5/1945 επιβαίνει στο
ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ, ένα νορβηγικό ναρκαλιευτικό και πρώην
φαλαινοθηρικό, το οποίο στη συνέχεια είχε μετατραπεί σε επιβατηγό.
Το μέγεθός του (31μ) δεν επιτρέπει να πάρει πάνω από 40 άτομα. Η
επίσημη κατάσταση αναφέρει 75 επιβάτες, αλλά επιβαίνουν σχεδόν 200!
Ο καπετάνιος για διάφορους λόγους το επέτρεψε. Ήταν Πάσχα,
«μεγάλη εβδομάδα», η χώρα πια ελεύθερη, ο καιρός καλός και πολλοί
ήθελαν να επιστρέψουν στα νησιά τους. Έτσι το ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ θα
αναχωρήσει στις 5 το απόγευμα για Σύρο, Σάμο, Χίο, Λέσβο.
Οι πορείες που ακολουθούσαν τότε τα πλοία, λόγω των θαλάσσιων
ναρκών στον Σαρωνικό, ήταν πολύ διαφορετικές από τις σημερινές.
Όταν πια είχε βραδιάσει και το πλοίο περνούσε κοντά από την Ύδρα,
έπιασε μια δυνατή βροχή. Οι περισσότεροι επιβάτες που ήταν
στοιβαγμένοι έξω στο κατάστρωμα μετακινούνται για να προστατευτούν.
Το μικρό πλοίο παίρνει κλίση από τη μετατόπιση του κόσμου και
βυθίζεται σχεδόν σε 5 λεπτά! Ο ακριβής αριθμός όσων χάθηκαν
παραμένει άγνωστος. Υπολογίζονται από 80 έως 120. Υπάρχουν κάποιες
αφηγήσεις που περιγράφουν τον 56χρονο Nordenström να βοηθάει
μερικούς απελπισμένους ναυαγούς. Ο ίδιος όμως δεν άντεξε…
Ήταν το χειρότερο γαμήλιο δώρο για την κόρη του που παντρεύτηκε
μόλις 10 μέρες νωρίτερα στη Σουηδία. Ο Nordenström έλπιζε πως θα
πρόφταινε να τελειώσει την αποστολή του στη Σύρο και να βρισκόταν
στο γάμο της. Πρόλαβε μόνο να της στείλει ένα τηλεγράφημα.
Είναι μεγάλη πρόκληση όταν ψάχνεις για ένα γεγονός από το
παρελθόν, να ανακαλύψεις τη ψυχολογία και κυρίως τα κίνητρα των
πρωταγωνιστών. Συχνά πρόκειται για μια απρόβλεπτη αναζήτηση με
αρκετές εκπλήξεις.
Τι να ήταν εκείνο που υποκίνησε έναν οικογενειάρχη, να μετακομίσει
στα χειρότερα χρόνια του πολέμου από την ουδέτερη χώρα του στη
κατεχόμενη Ελλάδα;
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Γιατί να θαλασσοπνίγεται στα επικίνδυνα πελάγη συμμετέχοντας σε
μια ανθρωπιστική βοήθεια;
Ίσως οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα να μας φέρουν μπροστά
σε μερικές αξίες με τις οποίες είμαστε προικισμένοι.

Η οδός Μάρτεν Νόρδεστρομ στη Σύρο

[40]

Πλοίαρχος Albert J. Hassling (1886-1983)
Αναπόφευκτα είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Ο Albert Justinus
Hassling, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, δούλευε στη θάλασσα από
έφηβος. Γεννήθηκε στο Helsingborg ένα από τα γνωστότερα λιμάνια
της Σουηδίας. Μπάρκαρε στα 18 του, αρχικά ως μάγειρας. Μετά
πέρασε από διάφορα πόστα και ταξίδεψε με σκούνες και ατμόπλοια.
Ταξίδεψε με τα καράβια της εταιρείας του Hillerström για πάνω από 15
χρόνια. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ναυτιλιακή φαίνεται πως είχε
αδυναμία με το όνομα «EROS», αφού είχε και παλιότερα ένα πλοίο με
το ίδιο όνομα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο Hassling ήταν
καπετάνιος και στο παλιό EROS!

Φωτ. Sjöhistoriska museet (Fο212686)

Τη χρονιά που ναυάγησε στη Φολέγανδρο ήταν 56 ετών και
μετρούσε ήδη 20 χρόνια ως πλοίαρχος. Προφανώς την εποχή που η
εργασία αυτή στηριζόταν κυρίως στα χαρίσματα και τα προσόντα και
λιγότερο στα μέσα και τη τεχνολογία, η εμπειρία του μπορεί να
θεωρηθεί πλούσια.
Του εμπιστεύτηκαν το EROS από τότε που βγήκε από το ναυπηγείο
και φυσικά ήταν ο πρώτος και μοναδικός καπετάνιος του πλοίου.
Διαβάζοντας τις επιστολές προς την σύζυγό του Greta, τις οποίες
δώρισε στο μουσείο Sjöfartsmuseet Akvariet o γιος του, μπορούμε να
διακρίνουμε μερικά στοιχεία για την προσωπικότητά του: Καλός
οικογενειάρχης που νοιάζεται και αγαπά την σύζυγό του. Λειτουργεί
υπεύθυνα και τιμά το αξίωμά του. Στο πλοίο έχει μπαρκάρει ως ναύτης
και ο γιος του, στοιχείο που φανερώνει ότι μεταξύ τους πρέπει να
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υπήρχε σχέση αλληλοκατανόησης. Καταγράφει με ήπιο τρόπο τα
νεανικά προβλήματα του γιου του και καθησυχάζει τη σύζυγό του. Τον
απασχολούν ιδιαίτερα οι ελλείψεις αγαθών που έχει προκαλέσει ο
πόλεμος. Ανησυχεί αν η οικογένεια του στη Σουηδία βρίσκει τρόφιμα κι
αν έχουν αποθηκεύσει προμήθειες για τον χειμώνα. Ευχόταν να
μπορούσε να τους στείλει έστω κι ένα σακί αλεύρι από τα τόσα πολλά
που μεταφέρει με το πλοίο του. Βέβαια η λογοκρισία τον περιόριζε στην
έκφραση. Δεν μπορεί να καταγράψει αρνητικές αναφορές, τις αθλιότητες
του πολέμου ή της κατοχής.
Συντάσσει τις επιστολές κυρίως στη γραφομηχανή, οι οποίες είναι
πολύ καθαρές, με εύτακτη παρουσίαση και ακρίβεια. Διορθώνει
ελάχιστα λάθη, κάτι που υποδηλώνει πόσο σχολαστικός ήταν.
Είναι αναμενόμενο ότι ο τρόπος του ναυαγίου πρέπει να του κόστισε.
Βέβαια την περίοδο του πολέμου όλα τα ταξίδια στις θάλασσες ήταν
υψηλού ρίσκου και τα ναυάγια συχνά. Όμως στην περίπτωση του
Πλοιάρχου Hassling αυτό δεν καταγράφηκε ως αποτέλεσμα
τορπιλισμού, πρόσκρουσης σε νάρκη, κακοκαιρίας ή έστω μετατόπισης
φορτίου. Στα περισσότερα έγγραφα το ναυάγιο καταλογίζεται ως
«σφάλμα πλοήγησης». Κανένας καπετάνιος δεν θα ήθελε να αποσυρθεί
στη στεριά με αυτό το στίγμα. Στο ναυτικό δελτίο του, διαπιστώνεται
ότι το ταξίδι της 1ης Ιανουαρίου 1943 με το EROS, που διακόπηκε στη
Φολέγανδρο, ήταν και το τελευταίο του. Δεν μπάρκαρε ποτέ ξανά.
Ως συνταξιούχος, έζησε στην πόλη του το Helsingborg μέχρι τα
πολύ βαθιά γεράματα. Πέθανε το 1983 σε ηλικία 97 ετών. Έτσι είχε την
ευκαιρία να ζήσει πολλά ήσυχα χρόνια με την οικογένειά του.
Δεν ξέρουμε αν του άρεσε να αφηγείται τις ναυτικές εμπειρίες του και
ειδικά το τελευταίο περιπετειώδες ταξίδι του με το EROS. Ούτε
γνωρίζουμε αν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα.
Ή αν το ήθελε…

Πηγή: Sjöfartsmuseet Akvariet
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M/S «EROS»
Hälsingborg

Πειραιάς 22/12 - ‘42
Αγαπημένη και χαριτωμένη «Μικρούλα» μου.
Βρισκόμαστε ακόμα στον Πειραιά άπραγοι, χωρίς εντολή για εκφόρτωση εδώ ή
στην Θεσσαλονίκη.
Σου ξαναγράφω λίγα λόγια, δεν έχω πολλά να σου γράψω, παρόλο που δεν
έχει συμβεί κάτι αξιόλογο. Το γράμμα μου όμως θα σου δώσει χαρά και θα σε
εγκαρδιώσει. Ελπίζω να νιώσεις καλύτερα όταν λάβεις το γράμμα μου. Σου έγραψε
και ο Γκούναρ, και έτσι θα νιώθεις ήρεμα, δεν θα ανησυχείς.
Αγόρασα αρκετά πράγματα στο Μόντρεαλ για το σπίτι της Ούλας (Ulla) και
τώρα περιμένουμε και ελπίζουμε να ξεμπαρκάρουμε [και να έρθουμε σύντομα στο
σπίτι]. Τα παιδιά δεν έχουν πολύ κατανόηση/(αντίληψη, κρίση), σκέφτονται ή ζουν
για το σήμερα, γι’ αυτό δεν πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με αυτά.
Αυτό που προέχει είναι η ευτυχία τους, να είναι υγιή και να μπορούν να
εργάζονται.
Να τους δώσεις τα συγχαρητήριά μου, να μην τα αποπαίρνεις, και να τους δίνεις
όσο μπορείς περισσότερη χαρά αγαπητή/(«Μικρούλα», χαριτωμένη) μου, και τότε
όλα θα πάνε καλά.
Περιμένω γράμμα σου για να μάθω τα νέα σας. Τα Χριστούγεννα δεν θα είναι
κάτι ιδιαίτερο στο πλοίο. θα είναι εμφανής η απουσία της σπιτικής ατμόσφαιρας. Τα
πληρώματα των πλοίων θα αλληλοπροσκληθούν για να γιορτάσουν. Προσκάλεσα σε
δείπνο όλους τους καπετάνιους την Κυριακή.
Πολυαγαπημένη μου χαιρετίσματα και φιλιά από τον Άλπερτ σου.
Άλμπερτ

Αυτό ήταν ένα από τα τελευταία γράμματα που έγραψε ο πλοίαρχος
Hassling στη σύζυγό του από το λιμάνι του Πειραιά. Ακόμη δεν
γνωρίζει που θα ξεφορτώσει το σιτάρι και τις υπόλοιπες προμήθειες…
Την μετάφραση έκανε ο κ. Παναγιώτης Καλογιάννης, με τις παρακάτω
σημειώσεις:
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• Στη Σουηδία τα Χριστούγεννα δεν έχουν θρησκευτικό
χαρακτήρα, όπως σε άλλες χώρες. Είναι μια από τις μεγαλύτερες
γιορτές, τα μέλη της οικογένειας συγκεντρώνονται και γιορτάζουν
μαζί. Διατηρούν τον παγανιστικό χαρακτήρα, και γιορτάζονται
την παραμονή, 24/12. Χριστούγεννα, Jul στα σουηδικά. Ο Julen
περνάει έξω από τις αγροικίες και τις προστατεύει.
• Στο γράμμα δεν γίνεται καμιά αναφορά για την κατάσταση στην
Ελλάδα, όχι από αδιαφορία αλλά γιατί αυτό απαγορεύονταν. Η
λογοκρισία ήταν αυστηρή.
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Ο γαμπρός μηχανικός Harry Johansson !
Μέχρι να ξεκινήσει η οδύσσεια της επιστροφής με το τρένο, το
πλήρωμα παρέμεινε 2-3 εβδομάδες στην κατεχόμενη και πεινασμένη
Αθήνα. Τι άλλο μπορούσε να συμβεί στους ναυαγούς;
Κι όμως, στη διάρκεια εκείνου του ψυχρού Γενάρη με τις αμέτρητες
ταλαιπωρίες έγινε ένας ξεχωριστός γάμος! Το ζευγάρι ήταν o Harry
Johansson και μια 19χρονη Ελληνίδα. Ο Johansson ήταν μέλος του
πληρώματος μηχανής του EROS, και οι δύο τους θύματα του «έρως»!
Ο υποπλοίαρχος έγραψε ότι «το γεγονός προκάλεσε μεγάλη αηδία
στους Γερμανούς οι οποίοι έφτυναν το ζευγάρι». Για να γίνει ο γάμος
στα γρήγορα, χρειάστηκε η μεσολάβηση της σουηδικής πρεσβείας.
Εκεί, στο κτίριο της πρεσβείας, έγινε η γαμήλια τελετή για την οποία
μάλιστα απαιτήθηκε η συμμετοχή τεσσάρων παπάδων! Προφανώς θα
ακολούθησε και κάποιο γαμήλιο γλέντι, καθότι οι Σουηδοί είχαν μια
σχετική πρόσβαση σε τρόφιμα και αλκοόλ.
Τους ευτυχισμένους νεόνυμφους ανέμενε ένα περιπετειώδες
σιδηροδρομικό ταξίδι! Ώσπου να φτάσουν στη Σουηδία, θα περνούσαν
μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα από φημισμένες πόλεις όπως η
Βουδαπέστη, η Πράγα και το Βερολίνο.
Σε άλλες εποχές αυτοί οι προορισμοί θα αποτελούσαν ένα
ονειρεμένο γαμήλιο ταξίδι! Ας είναι όμως. Στο τέλος, το ζεύγος
Johansson έφτασε στη Σουηδία, όπου θα συνέχιζε πια τη ζωή του
μακριά από τον πόλεμο και την πείνα.
Πρόκειται για μια αναπάντεχη ιστορία αγάπης, με αφορμή το
ναυάγιο της Φολεγάνδρου, η οποία μάλιστα κατέληξε σε «happy end»!
Ομολογουμένως θεωρείται υψηλού ρίσκου η απόφαση των δύο νέων
να παντρευτούν μετά από ελάχιστο χρόνο γνωριμίας, όμως αυτό δεν
αποτελεί αντικείμενο αυτής της έρευνας!
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Ο λοστρόμος Albin Nordström
Στον λοστρόμο Nordström οφείλουμε τις περιγραφές από τις
εμπειρίες των ναυαγών από τις 6 μέρες που έμειναν στη Φολέγανδρο.
Όταν επέστρεψε στη Σουηδία έγραψε για την οδύσσεια που πέρασε με
το ναυάγιο του EROS και οι αφηγήσεις του δημοσιεύτηκαν στην
εφημερίδα ARBETAR-TIDNINGEN (Εφημερίδα των Εργατών).
Τα κείμενα του Nordström δημοσιεύτηκαν σε τρεις συνέχειες κάτω
από τον γενικό τίτλο «Μέσα από οκτώ χώρες» στα οποία περιγράφει το
ναυάγιο και τη διαμονή στη Φολέγανδρο, την αναμονή του πληρώματος
στην Αθήνα και την επιστροφή με το τρένο. Δυστυχώς τα άρθρα δεν
είχαν κάποια φωτογραφία.
Είναι καταφανές πως του άρεσε να γράφει. Μπορεί να ήθελε να γίνει
δημοσιογράφος. Και όντως είχε ταλέντο. Οι περιγραφές του είναι
έξυπνες, γλαφυρές, με χιούμορ και χωρίς υπερβολές. Διαβάζοντας τα
άρθρα είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι γράφτηκαν από κάποιον
λοστρόμο! Όπως ήταν επόμενο, εντυπωσιάστηκε από τα απόκρημνα
μονοπάτια και το κακοτράχαλο τοπίο. Αποκάλεσε την πεζοπορία για τη
Χώρα «αλπική ορειβασία»! Τον άγγιξε επίσης η ταλαιπωρία που
περνούσαν τα φορτωμένα μουλάρια, τα οποία συμπάθησε ιδιαίτερα.
Έψαξα αν συνέχισε να γράφει αλλά δεν βρήκα κάτι.
Σίγουρα θα ήταν εξαιρετικός αφηγητής.
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Η λίστα του πληρώματος
Οι περισσότερες αναφορές γράφουν ότι στο πλοίο επέβαιναν 28
άνδρες. Η παρακάτω λίστα περιέχει τα 27 ονόματα του πληρώματος. Ο
28ος επιβάτης δεν άνηκε στο πλήρωμα, αλλά συνόδευε την αποστολή.
Ήταν ο εκπρόσωπος της επιτροπής Martin Nordenström.
(Δίπλα σε μερικά ονόματα υπάρχει η πόλη καταγωγής).
Πλοίαρχος: Albert Justinus Hassling
Ύπαρχος: Lennart Lilja
Υποπλοίαρχος: Lennart Sumner (Ljungskile)
Ανθυποπλοίαρχος: R. Westmyr (Malmö)
Δόκιμος ανθυποπλοίαρχος: Allan Olsson (Vinslöv)
Ασυρματιστής: Olof Rundström (Osby)
Καμαρότοι: Braustein Raus, H. Mikkelsen
Βοηθός καμαρότου: Börje Friman (Frillestad)
Ηλεκτρολόγος: Helge Carlsson
Λοστρόμος: Albin Nordström
Ναύτες: Olle Lundgren και Gunnar Hassling
Ναυτόπαιδες (μούτσοι): Holger Andersson (Väddö), Karl
Cristoffersson (Falkenberg), Karl Svensson (Asarum)
Εκπαιδευόμενοι ναύτες: Stig Möller, Misterhult και Sven Nilsson
(Backaryd)
Α’ μηχανικός: Karl Slätte (Göteborg)
Β’ μηχανικός: Karl-Arne Gustafsson
Μηχανικός: Oscar Bergvist
Δόκιμος μηχανικός: Jan Lilja (Helsingborg)
Μηχανοδηγός: Ernst Johansson
Πλήρωμα μηχανής: Harry Johansson και E.G. Karlsson
(Stockholm),
Μηχανικοί: Sven Ynner, Slättåkra και Nils Eklöf (Gävle)
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ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
Το ναυάγιο του EROS ήταν απρόσμενο δώρο για την Φολέγανδρο!
Εκείνον τον καιρό που αρκετοί ντόπιοι, ειδικά στη Χώρα, πέθαιναν από
ασιτία, το φορτίο του ήταν ένα θαύμα που δεν μπορούσε να το συλλάβει
ο νους τους! Για πολλά χρόνια ακούγονταν γλαφυρές αφηγήσεις που
μιλούσαν για τα εφόδια που συλλέγονταν από τα συντρίμμια: Σακιά με
σιτάρι, ντενεκέδες με σκόνη πατάτας, γάλα σε σκόνη, σακιά με αλεύρι,
κουτιά με φάρμακα. Θυμάμαι αφήγηση ντόπιου για το πως τραβούσαν
στη στεριά τα σακιά με το αλεύρι, το οποίο είχε μουλιάσει με το
αλμυρό νερό. Παρόλα αυτά στο βάθος του σακιού κατάφερναν να
βρουν κάπως στεγνότερο αλεύρι, το οποίο έβγαζαν για να φτιάξουν
ψωμί. Μια άλλη υπερβολική έως απίστευτη αφήγηση που κυκλοφορούσε
έλεγε πως μετά το ναυάγιο οι ψαράδες έβγαζαν από εκείνη την περιοχή
πολύ παχιά ψάρια και το απέδιδαν στους τόνους σιταριού που
σκορπίστηκαν στη θάλασσα!
Εκτός από τρόφιμα, το EROS πρόσφερε πληθώρα υλικών για το
φτωχό νησί. Για τους Ανωμερίτες το ναυάγιο είχε γίνει κλασικό σημείο
εξορμήσεων. Κάτι σαν κυνήγι θησαυρού. Το μικρό βάθος ευνοούσε
τους βουτηχτάδες, που με μια ανάσα έφταναν κάτω κι ανέβαζαν
οτιδήποτε έβρισκαν. Στα φτωχικά σπίτια του χωριού έμπαιναν
προσθήκες από καραβίσιες πόρτες και φιλιστρίνια. Μερικά προνομιακά
δώματα σπιτιών στηρίχτηκαν στα σιδερένια δοκάρια του ναυαγίου! Σε
άλλα δώματα χρησιμοποιήθηκαν δοκάρια από τη ξυλεία του
καταστρώματος. Με μια ματιά στο ταβάνι ξεχώριζαν εύκολα, ανάμεσα
στα υπόλοιπα στραβά κυπαρισσόξυλα. Ξύλινα κουτιά και κασόνια έγιναν
θήκες για τα σαμάρια. Σχοινιά, σερβίτσια, τραπεζάκια, κουβέρτες και
ότι άλλο ανασύρθηκε, βρήκε τη θέση του στο νησί. Οι δύο σωσίβιες
λέμβοι, για αρκετά χρόνια ήταν τραβηγμένες στην αμμουδιά του Αϊ
Γιώργη.
Οι ιστορίες ανέλκυσης αμέτρητες. Μπορεί να μην κυκλοφόρησε ποτέ
η φήμη ότι το πλοίο είχε χρυσάφι, αλλά το ναυάγιο αποδείχθηκε εξίσου
ανεκτίμητο!
Ακόμη και σήμερα αν ερευνηθούν τα παλιά σπίτια, οι αχυρώνες και οι
μάντρες των ζώων, είναι βέβαιο πως θα βρεθούν απομεινάρια του
EROS!
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ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ !
Αυτό το γραπτό θα ήταν λειψό αν δεν υπήρχε αναφορά στη
επικρατέστερη φήμη που κυκλοφορούσε ανάμεσα στους κατοίκους του
νησιού που έζησαν τα γεγονότα: ότι ο καπετάνιος έριξε το πλοίο στη
Φολέγανδρο γιατί δεν ήθελε να το πάει στην Κρήτη! Και γιατί διάλεξε
τη Φολέγανδρο; Επειδή ήταν το τελευταίο νησί στην πορεία του πριν
ανοιχτεί στο Κρητικό Πέλαγος. Η θεωρία υποστήριζε πως το φορτίο
προοριζόταν τελικά για την εξυπηρέτηση των Γερμανών στη Κρήτη και
πως ο καπετάνιος διαφωνούσε.
Είναι αλήθεια ότι οι Γερμανοί συχνά έκαναν παρεμβάσεις στη
διανομή των αγαθών. Και ειδικά τώρα καθώς έχαναν το μέτωπο της
Βόρειας Αφρικής είχαν να θρέψουν περισσότερο στρατό. Αλλά γιατί δεν
βρέθηκε πουθενά, έστω η υπόνοια, ότι ο προορισμός του πλοίου τελικά
δεν θα ήταν η Θεσσαλονίκη; Οι ναζί ήταν τόσο σχολαστικοί που
κατέγραφαν ακόμη και τα εγκλήματα. Γιατί δεν αποκαλύφτηκε αυτή η
αλλαγή του προορισμού; Όταν οι ναυαγοί επέστρεψαν στην Αθήνα
έγιναν ανακρίσεις για αρκετές μέρες. Ούτε κι εκεί έγινε γνωστή η
πρόθεση του πλοιάρχου;
Όσοι αποδέχονται αυτή την άποψη προβάλουν ως επιχείρημα το
σημείο του ναυαγίου, τον τρόπο προσάραξης, αλλά και την έλλειψη
κινδύνου για το πλήρωμα. Δεν προκλήθηκε ούτε καν κάποιος ελαφρύς
τραυματισμός. Οι παλιοί νησιώτες ήταν δύσπιστοι με την εκδοχή του
ατυχήματος, επειδή το πλοίο δεν βυθίστηκε άμεσα. Δεν τους έπειθε ούτε
η κατάσταση του καιρού. Βέβαια στο συγκεκριμένο μέρος τα νερά δεν
ησυχάζουν ποτέ και υπάρχουν ισχυρά ρεύματα. Αλλά την ημέρα του
ναυαγίου δεν είχε φουρτούνα. Για αυτό κιόλας το πλήρωμα δεν βγήκε
από το προσαραγμένο πλοίο. Ο αέρας δυνάμωσε τις επόμενες μέρες,
οπότε το σκάφος δεν άντεξε τις πιέσεις και κόπηκε.
Τελικά είναι συνηθισμένο στη ζωή και την ανθρώπινη φύση μας, να
γινόμαστε δύσπιστοι. Τότε οι εικασίες αναμιγνύονται με αληθοφανή
στοιχεία και μετατρέπονται περίπου σε ιστορικές αλήθειες.
Όσα στοιχεία βρέθηκαν, περιγράφουν ως αιτίες του ναυαγίου «ένα
ισχυρό ανατολικά κινούμενο ρεύμα», «την απουσία φάρου» και «τα
ισχυρά φώτα στα πλαϊνά του πλοίου που θάμπωναν το πλήρωμα».
Και η απορία των δύσπιστων: Ήταν απλά τυχαίο ότι το πλοίο παρά
το σκοτάδι και το ισχυρό ρεύμα, απέφυγε τα απόκρημνα βράχια που
βρισκόταν βορειότερα, και κολλάει στην άκρη του ακρωτηρίου;
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Αλλά τα βασικά ερωτήματα για την παραπάνω θεωρία παραμένουν:
Ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο του πλοιάρχου ή και του
πλοιοκτήτη ώστε να καταστρέψει ένα καινούργιο πλοίο που απέφερε
σημαντικά κέρδη; Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις; Ο φόβος;
Γιατί ένας ουδέτερος παράγοντας να προχωρήσει σε μια πράξη που
παραβίαζε τις συμφωνίες, με ρίσκο τις ζωές του πληρώματός του;
Γιατί ένας έμπειρος και σχολαστικός πλοίαρχος που έγραφε για το
πλοίο με καμάρι «ο ΕΡΩΣ μου», να αποφασίσει να το τσακίσει με
αυτόν τον τρόπο;
Γνώριζε τόσο καλά τον βυθό και τα άγρια νερά του Κυπαρισσιού; Για
να στηθεί όλο αυτό το σκηνικό έπρεπε να πλησιάσουν αργά, να υπάρχει
φως και να συνεργαστούν όλοι με αυτοθυσία. Αξιωματικοί, ναύτες,
μηχανικοί. Και αφού θα ριψοκινδύνευαν κάτι τέτοιο στα άγρια βράχια,
μετά θα εκλιπαρούσαν να μην σπάσει το καράβι και χαθούν στο μαύρο
πέλαγος…
Και τέλος, αν αυτή η θεωρία ήταν αληθινή, γιατί δεν το αποκάλυψε
κάποιος από το πλήρωμα στις δεκαετίες που ακολούθησαν, ώστε να του
πιστωθεί το γεγονός ως μια ηρωική ενέργεια εναντίον των ναζί;
Αβασάνιστα συμπεράσματα και επιπόλαιες εικασίες. Όπως συμβαίνει
συνήθως, οι θεωρίες συνωμοσίας είναι πιο ελκυστικές από την αλήθεια.
Θυμάμαι την απάντηση ενός συγγενή με μετρημένη σκέψη, όταν ζήτησα
τη γνώμη του για αυτές τις φήμες. Μου απάντησε λακωνικά: «έτσι λένε».
Και στον κόσμο πάντα αρέσει να ακούει ιστορίες με ερωτηματικά.
Οι περιγραφές ότι το πλήρωμα θαμπώνονταν από τους προβολείς
που φώτιζαν τα πλευρά του πλοίου, υποδηλώνει ότι συναισθάνονταν τον
κίνδυνο, ήταν σε επιφυλακή και βρισκόταν στο κατάστρωμα. Ο φάρος
στην Πόλυβο, το μοναδικό σημείο αναφοράς που θα τους βοηθούσε
στο σκοτάδι, ήταν πράγματι σβηστός. Όπως οι περισσότεροι φάροι στα
χρόνια του πολέμου. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ατύχημα του EROS
έγινε η αφορμή για τα σουηδικά πλοία να μην ταξιδεύουν πλέον στο
Αιγαίο τη νύχτα.
Αυτό όμως που ξεχωρίζει κυρίως, είναι η απόφαση του καπετάνιου να
αλλάξει την πορεία του πλοίου, ώστε να περάσει 3 μίλια ανοιχτά από το
μοιραίο ακρωτήρι. Είναι κίνηση που δείχνει ότι έχει αμφιβολίες για τη
θέση και την πορεία του πλοίου. Δεν αισθάνεται σίγουρος με τα 2 μίλια
που είναι ήδη ασφαλής απόσταση, γιατί απλούστατα δεν είναι σίγουρος
ποιο είναι το στίγμα του, που ακριβώς βρίσκεται.
Ήταν έμπειρος πλοίαρχος, αλλά δεν διέθετε τα σύγχρονα όργανα
ναυσιπλοΐας, ούτε είχε ταξιδέψει ποτέ νύχτα ανάμεσα στις Κυκλάδες. Ο
Ατλαντικός είχε άλλους κινδύνους. Προφανώς υποτίμησε τον αέρα που
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είχε αλλάξει κατεύθυνση το μεσημέρι σε δυτικός. Είναι συνηθισμένα
τέτοια γυρίσματα. Ένας ύπουλος πονέντες που τους έσπρωχνε προς τη
Φολέγανδρο.
Αν η πορεία του πλοίου κρατιόταν λίγα μόνο μέτρα πιο δυτικά θα
είχαν αποφύγει τη σύγκρουση. Ελάχιστα πιο δεξιά να είχε στρίψει ο
τιμονιέρης, δεν θα γνώριζαν ποτέ τη Φολέγανδρο. Από την άλλη όμως,
αν η πορεία ήταν λιγάκι πιο αριστερά, η σύγκρουση σίγουρα θα ήταν
πιο σφοδρή και το ναυάγιο τραγικό.
Ήταν εξαιρετικά άτυχοι, αλλά και παράδοξα τυχεροί…

Η Φολέγανδρος όπως φαίνεται από την Πόλυβο – Δεξιά το ακρωτήρι του ναυαγίου
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Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
Ο πόλεμος τελείωσε το 1945. Τον Μάιο έφυγαν και οι τελευταίοι
Γερμανοί από τη Μήλο. Σε λίγο άναψε πάλι ο φάρος της Πολύβου…
Η χώρα ήταν κατεστραμμένη και οι θάλασσες γεμάτες ναυάγια.
Εκατοντάδες κουφάρια από κάθε λογής σκάφη, άλλα μισοβυθισμένα,
άλλα σε μεγάλα βάθη. Όποιος πήγαινε στο Κυπαρίσσι ξεχώριζε καθαρά
από την επιφάνεια του νερού τα συντρίμμια της γέφυρας, τη τσιμινιέρα
και τα κατάρτια του πλοίου. Η σκληρή θάλασσα και οι θυελλώδεις
άνεμοι είχαν διαλύσει το EROS σε μεγάλα κομμάτια που είχαν συρθεί
αρκετά πιο πέρα από το σημείο που είχε προσαράξει.
Αμέσως μετά τον πόλεμο το κράτος ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια
να μαζέψει τα ναυάγια. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα διέλυαν και τα
πουλούσαν για παλιοσίδερα. Αυτή η δουλειά έδωσε μεροκάματο σε
μερικούς φτωχούς και ριψοκίνδυνους εργάτες, που με τα πρωτόγονα
μέσα της εποχής κομμάτιαζαν και πουλούσαν τα ναυαγισμένα σκάφη.
Κάτι σαν τους σύγχρονους περιπλανώμενους που μαζεύουν οτιδήποτε
μεταλλικό για τον ίδιο λόγο. Εκείνοι οι δύτες χρησιμοποιούσαν πυρσό
ασετιλίνης και δυναμίτιδα για να διαλύσουν το κουφάρι. Δουλειά με
μεγάλο ρίσκο, ατυχήματα και απώλειες...
Το κράτος δημιούργησε τον οργανισμό ανέλκυσης ναυαγίων
(Ο.Α.Ν.) ο οποίος ανέθετε την διάλυση και απομάκρυνση των ναυαγίων
σε εργολάβους. Μάλιστα ο Ο.Α.Ν. όταν ολοκλήρωσε την αποστολή
του, έκλεισε με οικονομικό πλεόνασμα λόγω των πολλών ναυαγίων που
διαλύθηκαν, αλλά και της αυξημένης μεταπολεμικά τιμής των μετάλλων.
Το ναυάγιο του EROS εκποιήθηκε σε κάποιον Μιχαλουνάκο Γ. με
στόχο να διαλυθεί έως τον Μάρτιο του 1949, αλλά η δουλειά δεν
ολοκληρώθηκε. Ο συγκεκριμένος εργολάβος το ίδιο διάστημα είχε
διαλύσει κάποιο άλλο ναυάγιο στην Πόλυβο. Όμως φαίνεται ότι το
EROS είχε δυσκολίες, πιθανόν λόγω του μεγάλου μεγέθους και του
μέρους που ναυάγησε στο οποίο συχνά επικρατούν αντίξοες καιρικές
συνθήκες. Έτσι πήρε παράταση να το διαλύσει μέχρι τον Αύγουστο του
1952, αλλά και πάλι η δουλειά έμεινε στη μέση.
Ήταν συχνό φαινόμενο να μην τελειώνει η διάλυση στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες. Και αυτό είχε εξήγηση. Σε πολλές
περιπτώσεις ο διαλυτής αφαιρούσε τα πιο πολύτιμα μέταλλα (π.χ.
λέβητες, άγκυρες, προπέλες) και δεν διέλυε ολοκληρωτικά το σκάφος.
Έτσι έπαιρνε παράταση εργασιών ή γινόταν νέος διαγωνισμός. Στο
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τέλος έπρεπε να έρθει κάποιος άλλος με τα απαραίτητα μέσα για να
μπορέσει να σηκώσει το υπόλοιπο κουφάρι. Μετά την διάλυση του
Ο.Α.Ν. προέκυψαν ιδιωτικά συνεργεία που έκαναν διαλύσεις ναυαγίων
και προφανώς ένα τέτοιο ολοκλήρωσε τη διάλυση του EROS. Έτσι
εξηγείται ότι τμήματα του ναυαγίου εξακολουθούσαν να βρίσκονται εκεί
μέχρι και την δεκαετία του 1960.
Είναι βέβαιο ότι κάποια απομεινάρια του EROS θα υπάρχουν ως
ενθύμιο εκεί κάτω…
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σίγουρα η έρευνα αυτή έχει αρκετές ελλείψεις. Και πιθανότατα θα
βρεθούν λάθη. Αλλά ήταν μια ωραία βουτιά στις παιδικές μου
αναμνήσεις και στο παρελθόν του νησιού. Και όπως συμβαίνει με τις
βουτιές, βλέπεις πράγματα που δεν φαίνονται από την επιφάνεια.
Είναι άγνωστο αν κάποιος από το πλήρωμα του EROS επέστρεψε
ξανά στην Φολέγανδρο. Πάντως στον στενό κύκλο της Άνω Μεριάς, και
ειδικά στις δεκαετίες που πέρασαν, ένας Σουηδός που θα έφτανε ως το
Αμπέλι ή τον Άϊ Γιώργη ψάχνοντας το μέρος που ναυάγησε το EROS,
θα γινόταν είδηση. Έτσι το ναυάγιο με το πέρασμα του χρόνου έγινε μια
ξεθωριασμένη και θολή ιστορία. Μόνο κάποιοι ηλικιωμένοι ίσως να
μιλήσουν για αυτό. Σκόρπια κομμάτια...
Δυσκολεύομαι να βρω τι είναι αυτό που μας ελκύει να ψάχνουμε
παλιές ιστορίες. Πάντως σίγουρα δεν πρόκειται για μια ανέμελη
αναδρομή. Είναι μια κοπιαστική αναζήτηση που μπορεί να κρατήσει
πολύ καιρό και να τροφοδοτεί ασταμάτητα τη φαντασία. Τελικά μήπως
μας τραβάει το έντονο συναίσθημα που προκαλεί μια καταστροφή;
Μήπως η περιέργεια για τις ζωές των άλλων; Γιατί διαβάζουμε βιβλία,
βλέπουμε ταινίες ή ταυτιζόμαστε με τους πρωταγωνιστές;
Όπως και να είναι, έχουμε ένα πλεονέκτημα: να κάνουμε αυτό που
δεν μπορούσαν εκείνοι. Να κοιτάζουμε τα γεγονότα εκ του ασφαλούς,
να τα κρίνουμε, να βάζουμε τις προσωπικές μας απόψεις και μετά να
σβήνουμε την κάμερα της φαντασίας μας και να αποχωρούμε.
Αφήνοντας την ιστορία στην ιστορία…
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Δεν περίμενα ότι για ένα ναυάγιο με περιορισμένο ενδιαφέρον, που δεν
ήταν τραγικό, και που συνέβηκε ανάμεσα σε αμέτρητα σκληρά γεγονότα
εκείνης της εποχής, θα έβρισκα τόσες πληροφορίες και κυρίως ευγενική
διάθεση. Διαπίστωσα πως στη Σουηδία υπάρχει σημαντική ναυτική
παράδοση και πολλά ιστορικά τεκμήρια, διαθέσιμα στο κοινό.
Πολλά στοιχεία παραχωρήθηκαν από τα μουσεία Sjöfartsmuseet Akvariet,
Sjöhistoriska Museet, Skånes Näringslivsarkiv και Råå Museum. Όπως οι
επιστολές του πλοιάρχου και κάποια αποκόμματα εφημερίδων.
Το μεγαλύτερο εμπόδιο φυσικά ήταν η σουηδική γλώσσα!
Σε αυτό βοήθησαν ο κ. Άξελ - Σωτήρης Βαλντέν που έλυσε σημαντικές
απορίες μου και ο κ. Παναγιώτης Καλογιάννης από την ιστοσελίδα
www.toxotis.se που μοιράστηκε μαζί μου ορισμένα πολύ χρήσιμα στοιχεία
για το ναυάγιο. Και φυσικά ας είναι καλά οι ηλεκτρονικοί μεταφραστές!
Μακάρι να μπορούσα να ευχαριστήσω περισσότερο κι έναν συγγενή
μέλους του πληρώματος που βρήκα. Αν συνεχίζαμε την επικοινωνία μας,
σίγουρα αυτό το γραπτό θα είχε περισσότερα στοιχεία και λιγότερες
εικασίες…
Τελικά δεν θα έγραφα τίποτα για αυτήν την ιστορία, ούτε καν θα με
απασχολούσε, αν δεν την είχα ακούσει από την οικογένεια και τους
συγγενείς μου. Τον παππού μου Χρήστο Μαρινάκη και τον αδελφό του, τον
θείο Νίκο. Και σίγουρα μερικούς ακόμη θείους. Τον Νικόλα, τον Λευτέρη, τον
Λάμπη και άλλους ανωμερίτες, που με τις γλαφυρές αφηγήσεις τους, χωρίς
να το ξέρουν, κέντριζαν την παιδική φαντασία μου.
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ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΘΗΚΕ ΩΣ
e-book ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ.
ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ.
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Μια έρευνα για ένα λησμονημένο ναυάγιο
στην άγνωστη Φολέγανδρο του 1943
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