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 Ο Δείκτης Ευτυχίας Ναυτικών (Seafarers 
Happiness Index – SHI) είναι το συνεχές 
βαρόμετρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής 
βιομηχανίας για βασικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι ναυτικοί.  

 Στους ναυτικούς υποβάλλονται 10 βασικές 
ερωτήσεις κάθε τρίμηνο, μοιράζοντας τις απόψεις 
τους σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που 
επηρεάζουν τη ζωή και την εργασία τους. 

 

Δείκτης ευτυχίας ναυτικών  

3 Τρίμηνο 2021 

 Η τελευταία έκθεση όχι μόνο υπογραμμίζει τα ευρήματα των δεδομένων του 3ου 
τρίμηνου του 2021, αλλά χρησιμεύει και για την αξιολόγηση των  απόψεων των 
πληρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η έκθεση εξετάζει 
πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε να 
διερευνηθούν ορισμένα από τα διδάγματα που έχουν αντληθεί και οι ευκαιρίες που 
πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο στο μέλλον. 

 Στην έρευνα συμμετείχαν πληρώματα απ’ όλο τον κόσμο και η βοήθειά τους ήταν 
καθοριστική. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι προσπάθειές τους να διατηρήσουν τη ροή 
του εμπορίου σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες ήταν τεράστιες, γεγονός που 
οφείλεται στον επαγγελματισμό και στην αποφασιστικότητα τους.  

 Ωστόσο, πρέπει επίσης να τονίσουμε την απογοήτευση που προκύπτει από 
πολλές απαντήσεις, καθώς και την αυξανόμενη απαίτηση να αναγνωριστούν 
ως βασικοί ή απαραίτητοι εργαζόμενοι.  Αυτές οι εκκλήσεις δεν μπορούν και 
δεν πρέπει να αγνοηθούν. 

 

Δείκτης ευτυχίας ναυτικών  

3 Τρίμηνο 2021 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν, το 3 τρίμηνο του 2021 Δείκτης 
Ευτυχίας Ναυτικών έδειξε συνολική μέση βαθμολογία 6,59/10, η οποία 
αυξήθηκε από 5,99 την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (2ο τρ. 2021). 

 Επομένως, παρατηρήθηκε κάποια βελτίωση στην ευτυχία των ναυτικών. 
Ωστόσο, το πιο σοβαρό και θεμελιώδες ζήτημα εξακολουθεί να 
είναι, αυτό της άδειας. Είτε πρόκειται για θέματα αλλαγής 
πληρωμάτων, είτε για την αδυναμία πρόσβασης σε οποιαδήποτε άδεια 
στεριάς, βλέπουμε θυμό, απογοήτευση, άγχος, ενόχληση και ψυχικό 
πόνο. 

 Το θέμα του ψυχικού πόνου είναι ενδεικτικό. Λέγεται ότι ο πόνος είναι 
μεγάλος δάσκαλος και δυστυχώς φαίνεται να διδάσκει στους ναυτικούς 
ότι ίσως η καριέρα στη θάλασσα δεν είναι γι' αυτούς. Μεγάλος αριθμός 
ερωτηθέντων, δήλωσαν ότι όταν ολοκληρώσουν το ταξίδι τους δε θα 
επιστρέψουν στη θάλασσα, αναζητώντας νέα εργασία στη στεριά, είτε 
μέσα στο ναυτιλιακό κλάδο, είτε έξω από αυτόν. 

 

Δείκτης ευτυχίας ναυτικών  

3 Τρίμηνο 2021 

 Έτσι, παρά τις όποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις και τη μικρή 
άνοδο των δεικτών, εμφανίζονται προβλήματα για το μέλλον, 
επικεντρώνοντας κυρίως στην έλλειψη πληρωμάτων 
αντικατάστασης και στη διαρροή ναυτικών μακριά από τον 
κλάδο.  

 Χωρίς άδεια και βεβαιότητα για έγκαιρες αλλαγές στα 
πληρώματα, πολλοί ναυτικοί διστάζουν να επιστρέψουν στη 
θάλασσα. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε περισσότερες 
δυσκολίες με τις αλλαγές πληρωμάτων και φαίνεται ότι 
βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, το οποίο θα μπορούσε 
να ξεφύγει από τον έλεγχο, εάν δε ληφθούν διορθωτικά 
μέτρα. 

 

 

Δείκτης ευτυχίας ναυτικών  

3 Τρίμηνο 2021 
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Τα τελευταία δεδομένα 

• Welfare – ευημερία 

• Workload – φόρτος 

εργασίας 

• Interactions – 

αλληλεπιδράσεις  

• Training – εκπαίδευση  

• Exercise – σωματική 

άσκηση  

• Food – φαγητό  

• Wages – μισθοί  

• Leave – άδειες  

• Connectivity – 

συνδεσιμότητα  

• General Happiness – 

ευτυχία γενικά 

 Τα στοιχεία του 3ου τρίμηνου του 2021, έδειξαν αύξηση της 
ευτυχίας στους περισσότερους τομείς της ζωής στο πλοίο, με το 
φαγητό και την άδεια, όμως, να παρουσιάζουν πτώση. Αυτή η 
μέτρια αύξηση έρχεται ως ανακούφιση μετά την πτώση των 
δεικτών για μεγάλο χρονικό διάστημα στις προηγούμενες 
έρευνες. 

 Υπήρχαν κάποια θετικά σημάδια και μια αίσθηση ότι σε 
ορισμένες περιοχές και για ορισμένες εθνικότητες, τα ζητήματα 
που σχετίζονται με το COVID αρχίζουν να περιορίζονται. Αυτό θα 
μπορούσε επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μηχανισμοί 
υποστήριξης των ναυτικών είχαν πλέον την ευκαιρία να 
ενεργοποιηθούν με τα προβλήματα να έχουν  αρχίσει να 
αντιμετωπίζονται. Για όσους επανήλθαν σε υψηλότερους δείκτες 
ευτυχίας, οι απαντήσεις αποτύπωσαν αυξημένη αισιοδοξία για 
την έγκαιρη επιστροφή στην πατρίδα. 

 

Τα τελευταία δεδομένα 



14/11/2021 

5 

 Το θέμα της άδειας παρέμεινε αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν 
αμφιβολίες για το εάν πρόκειται  για ένα σύντομο 
διάλειμμα μακριά από το πλοίο με σκοπό τη μεγαλύτερη 
παραμονή στη στεριά ή απλά για το μεσοδιάστημα 
αλλαγής πληρώματος. Αυτό παραμένει ένα προφανές 
μείζον σημείο αντιπαράθεσης για τους ναυτικούς. 

 Όσον αφορά το φαγητό, φαίνεται ότι πρόκειται για έναν 
ενδιαφέροντα τομέα που σχεδόν πάντα έρχεται σε αντίθεση 
με τις επικρατούσα διάθεση. Αν ο γενικός δείκτης 
αυξάνεται, τότε είναι πιθανόν το φαγητό να μην είναι 
ικανοποιητικό, ενώ αντίθετα, όταν όλα τα άλλα 
«υποφέρουν», το φαγητό είναι κυριολεκτικά και 
μεταφορικά ένα ψίχουλο παρηγοριάς. 

 

 

Τα τελευταία δεδομένα 

 Για άλλη μια φορά οι ναυτικοί εστιάζουν στα ποσοστά σίτισης, στο 
επίπεδο της τροφοδοσίας και στην έλλειψη καλής ποιότητας υλικών. 
Υπήρξε όμως και ένα νέο επιχείρημα, καθώς οι δυτικοί ναυτικοί 
ισχυρίστηκαν ότι υποφέρουν καθώς η διατροφή τους τείνει να είναι πιο 
ακριβή, πράγμα που σημαίνει ότι η ποιότητα των γευμάτων τους 
μειώνεται, με στόχο την εξοικονόμηση  χρημάτων. Είτε πραγματικό είτε 
φανταστικό, αυτό ήταν ένα σημείο διαφωνίας για ορισμένους 
ερωτηθέντες. "Γιατί υποφέρουμε εμείς, ενώ οι άλλοι όχι;", ήταν μια 
ερώτηση. 

 Έναν άλλο τομέα προβληματισμού αποτέλεσε η εκπαίδευση. Ενώ τα 
δεδομένα ήταν θετικά και υπήρξαν καλά σχόλια για το πώς οι ανώτεροι 
αξιωματικοί στο πλοίο μοιράζονται τις γνώσεις τους, υπήρχαν κάποιες 
ανησυχίες. Ορισμένοι ναυτικοί ανέφεραν σχετικά με τις περιόδους 
επανεπικύρωσης των πιστοποιητικών τους, ανησυχώντας για πιθανά 
προβλήματα σε περίπτωση που δε μπορέσουν να επιστρέψουν στην 
πατρίδα τους για να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά τους, όπως 
απαιτείται. 

Τα τελευταία δεδομένα 
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Τύποι Πλοίων  

Τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου 

συμμετείχαν κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό στην έρευνα, ενώ   

είχαν επίσης καλύτερες επιδόσεις 

από τους άλλους τύπους πλοίων 

που ακολούθησαν σε συμμετοχή. 

Ευτυχία ανά τύπου πλοίου 

για τους 4 πιο δημοφιλείς στην έρευνα 



14/11/2021 

7 

Βαθμοί 

Υπήρξε μια αρκετά ομοιόμορφη 

κατανομή του αριθμού των 

απαντήσεων σε όλες τις τάξεις, 

με την πλευρά του 

καταστρώματος να κυριαρχεί 

ελαφρώς.  Ασυνήθιστα, οι 

ανώτεροι αξιωματικοί, καπετάνιοι 

και Α΄ μηχανικοί είχαν καλές 

επιδόσεις όσον αφορά την 

ευτυχία. Αυτό θα μπορούσε ίσως 

να σχετίζεται με τα αυξανόμενα 

επίπεδα ευτυχίας μεταξύ του 

ευρύτερου πληθυσμού των 

πλοίων, και ίσως αυτό να 

μεταφράζεται στο ότι είχαν 

λιγότερες συγκρούσεις επί του 

πλοίου να αντιμετωπίσουν. 

Ευτυχία ανά βαθμό 
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Εύρος ηλικιών  

Δεδομένων των ανησυχιών που έχουν 

ανακύψει αυτό το τρίμηνο σχετικά με 

τον αριθμό των ναυτικών που 

σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη 

ναυτική τους σταδιοδρομία, ήταν 

καθησυχαστικό να σημειωθεί ότι η πιο 

ευτυχισμένη ομάδα ήταν οι νεότεροι 

ναυτικοί. Ελπίζουμε η θετικότητα αυτή 

να διατηρηθεί και η σταδιοδρομία να 

παραμείνει ζωτικής σημασίας για τη 

ναυτιλία. 

Ωστόσο, πρέπει να αποτελέσουν 

μέλημα όσων δραστηριοποιούνται στον 

ευρύτερο χώρο, οι συνεχείς 

προσπάθειες για την ενθάρρυνση 

περισσότερων ανθρώπους να 

διαλέξουν σταδιοδρομία στη ναυτιλία.  

Εύρος ηλικιών  
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Φύλο συμμετέχοντων 

• Male 

• Female 

• Other 

 

Συνήθως τα συγκριτικά 

επίπεδα ανταπόκρισης των 

ανδρών και των γυναικών 

ναυτικών είναι απογοητευτικά, 

κάτι που δεν αλλάζει και σε 

αυτή την έρευνα. 

Οι εμπειρίες των γυναικών στη 

θάλασσα πρέπει να ακουστούν  

και να ξεπεραστούν 

αναχρονιστικές αντιλήψεις του 

παρελθόντος, με στόχο η 

καριέρα σε πλοία να μην είναι 

αποκλειστικά αντρική υπόθεση  

Ευτυχία ανά φύλο 
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Χρόνος ταξιδιού 

 Ένας νέος τομέας ερωτήσεων για το 2021 αφορούσε το χρονικό 
διάστημα που οι ναυτικοί υπηρετούν σε ένα συγκεκριμένο πλοίο ή το 
χρονικό διάστημα του χρόνου κατά τον οποίο απουσίαζαν για να 
εργαστούν. Όπως φαίνεται, ευτυχώς η μεγάλη πλειονότητα δεν έλειπε  
περισσότερο από 9 μήνες. Ωστόσο, είναι ανησυχητικό και πρέπει να 
σημειωθεί ότι το 13% των ερωτηθέντων ναυτικών έχουν μείνει στη 
θάλασσα για περισσότερο από 9 μήνες, με το 5% από αυτούς να 
υπηρετούν για περισσότερο από ένα χρόνο. 

 Οι σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις των παρατεταμένων ταξιδιών 
φαίνονται στα δεδομένα ευτυχίας που ελήφθησαν. Φαίνεται να υπάρχει 
ένα ευαίσθητο σημείο μεταξύ 3-6 μήνες, όπου όσοι εργάζονται σε 
μεγαλύτερα ταξίδια εμφανίζονται να έχουν εγκλωβιστεί και να 
ανυπομονούν να πάνε σπίτι τους. Μετά από αυτό, τα επίπεδα ευτυχίας 
πέφτουν δραματικά, μετά από 6 μήνες ταξιδιού φαίνεται ότι υπάρχουν 
σαφείς αρνητικές επιπτώσεις για τα πληρώματα. 

 

 

Χρόνος ταξιδιού 
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Στη σκιά μιας πανδημίας 

 Τα τελευταία στοιχεία από τον Δείκτη 
Ευτυχίας Ναυτικών έρχονται σε ένα 
ενδιαφέρον σημείο, καθώς έχουμε 
φτάσει σε ένα φαινομενικό σημείο 
καμπής. Έχουν γίνει πολλές 
εκπαιδεύσεις και βελτιώσεις, ενώ 
παρουσιάστηκαν και προβλήματα που 
φαινομενικά δεν πρόκειται να 
εξαφανιστούν.  

 Σε αυτή την ειδική έκθεση, ακούμε από 
τους ναυτικούς για το τι βιώνουν 
σήμερα και για τα πράγματα που 
πρέπει να αλλάξουν, καθώς και για το 
ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και οι 
συνέπειες αν δεν αλλάξει κάτι. Έτσι μας 
δίνεται η ευκαιρία να «πιάσουμε» τα 
καλά, να διώξουμε τα κακά και να 
μάθουμε από τα άσχημα. 

 

 Το σημείο καμπής έχει επιτευχθεί, καθώς η 
τελευταία αύξηση των στοιχείων του μέσου 
όρου του Δείκτη Ευτυχίας μας έχει επανέλθει 
ακριβώς στο σημείο που βρισκόμασταν πριν 
από την πανδημία. Αυτό το τρίμηνο είδαμε μια 
αύξηση στο 6,59, το οποίο είναι υψηλότερο 
από το προηγούμενο χαμηλό 5,99, το οποίο 
ήταν το χαμηλότερο όλων των εποχών για το 
Δείκτη 

 Από το 3ο τρίμηνο του 2019, μπορούμε να 
καταγράψουμε τις κορυφές και τις κοιλάδες 
των συναισθημάτων που βιώνουν οι ναυτικοί. 
Υπήρχαν ξεκάθαρα χαμηλά σημεία, τα οποία 
στη συνέχεια έδωσαν τη θέση τους στην 
αισιοδοξία, και σε αυτό το σημείο έχουμε 
φτάσει και πάλι σήμερα. Τα στοιχεία του 4ου 
τριμήνου του 2021 θα αποτελέσουν 
σημαντική εικόνα και συμπληρώνοντας και , 
δίνοντάς μας μια ένδειξη της πραγματικής 
συναισθηματικής πορείας των ναυτικών. 

 

 

Οι ναυτικοί αγωνίζονται εδώ και περίπου 2 χρόνια 

 ζώντας στη σκοτεινή σκιά που ρίχνει η πανδημία COVID-19.  

Μέσα σε αυτό το διάστημα ολόκληρη η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει καταπονηθεί όσο ποτέ άλλοτε,  

με αποτέλεσμα η καθημερινή ζωή των ναυτικών να έχει επηρεαστεί μαζικά. 

Στη σκιά μιας πανδημίας 

 Καθώς τα δεδομένα του Δείκτη 
Ευτυχίας Ναυτικών έχουν σιγά-σιγά 
επιστρέψει στην προ της πανδημίας 
κατάσταση, είναι μια καλή ευκαιρία να 
συζητήσουμε μερικά από τα τελευταία 
βασικά συμπεράσματα που βοήθησαν 
να οδηγηθούμε σε κάποια μορφή 
ανάκαμψης, όσο εύθραυστη και αν είναι 
αυτή. Υπάρχουν τομείς της ζωής στο 
πλοίο που είναι θετικοί, αλλά υπάρχουν 
επίσης ζητήματα μεγάλης 
απογοήτευσης, ενόχλησης και 
συγκρούσεων. 

 Ακούγοντας τις εμπειρίες των ναυτικών 
και κατανοώντας τις απόψεις τους, 
ελπίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε 
στα θετικά και να αρχίσουμε να 
διαλύουμε τις συνθήκες που συχνά 
οδηγούν στα αρνητικά. Ακολουθούν, 
λοιπόν, τα εννέα βασικά συμπεράσματα 
από τις τελευταίες απαντήσεις των 
ναυτικών. 

 Ο Δείκτης Ευτυχίας των Ναυτικών είχε 
πάντοτε ως σημαντικό στόχο την 
αναφορά των θετικών στοιχείων, καθώς 
και των προκλήσεων. Έτσι, για το 
πρώτο βασικό μάθημα είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι 
ένας τομέας πραγματικής βελτίωσης 
ήταν η ροή της επικοινωνίας μεταξύ 
των εταιρειών στην ξηρά και του 
πλοίου. 

 Κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς, 
υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι 
εταιρείες ήταν περισσότερο 
υποστηρικτικές και επικοινωνιακές, 
γεγονός που αποτελεί σημαντική και 
θετική αλλαγή. Σε προηγούμενες 
έρευνες, οι ναυτικοί αισθάνονταν ότι οι 
εργοδότες ήταν επιφυλακτικοί ως προς 
το να είναι ανοιχτοί και διαφανείς, ιδίως 
όσον αφορά τις αλλαγές στο πλήρωμα, 
με αποτέλεσμα, όταν προέκυπταν 
προβλήματα, τα πληρώματα να 
αισθάνονται αιφνιδιασμένα και 
απογοητευμένα. 
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 Ευτυχώς, φαίνεται ότι τα μαθήματα έχουν γίνει παθήματα Υπάρχουν βέβαια ακόμη 
εταιρείες που δεν επικοινωνούν ανοιχτά και ειλικρινά με τα πλοία τους, όμως 
υπάρχουν και ενθαρρυντικά διδάγματα από εκείνες που το κάνουν. 

 Σε ένα πλαίσιο βελτιωμένων επικοινωνιών, φαίνεται ότι ακόμη και αν 
εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, οι ναυτικοί είναι σε θέση να τα 
προβλέψουν, να προετοιμαστούν και να τα αντιμετωπίσουν. Οι προκλήσεις της 
αλλαγής πληρώματος και των επαναπατρισμών δεν θα διορθωθούν από τη μια 
μέρα στην άλλη, γι' αυτό οι ναυτικοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με στοιχεία 
μέσω ειλικρινούς διαλόγου, αντί να υφίστανται την ταπείνωση να κρατούνται 
απομακρυσμένοι. 

 Αυτό το ζήτημα των ανοικτών, διαφανών και θετικών σχέσεων με τους εργοδότες 
ήταν βασικός παράγοντας για την αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης. Υπήρχε 
μια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ εκείνων των ναυτικών που αισθάνονταν ότι οι 
εργοδότες τους σέβονταν και φρόντιζαν για τα συμφέροντά τους, σε αντίθεση με 
εκείνους που αποστασιοποιούνταν ή αρνούνταν το εύρος και την κλίμακα των 
προβλημάτων. 

 Έτσι, έπαινοι και συγχαρητήρια στις εταιρείες που έχουν επικοινωνήσει καλά ή 
που έχουν μάθει τη δύναμη της οικοδόμησης σχέσεων. Εάν μια εταιρεία δεν 
γνωρίζει πότε θα γίνει η αλλαγή του πληρώματος, τότε είναι προτιμότερο να 
το πει, παρά να δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες στο πλοίο.  Ακούσαμε 
επανειλημμένα από ναυτικούς που αισθάνθηκαν ότι εξαπατήθηκαν, ότι τους είπαν 
ψέματα ή ότι "τους έκαναν να αισθάνονται ανόητοι από το προσωπικό του 
γραφείου". 

 

Στη σκιά μιας πανδημίας 

 Το ζήτημα του Wi-Fi και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, επηρεάζουν 
αρνητικά τα επίπεδα ευτυχίας όσο κανένας άλλος παράγοντας. Όπως 
έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, οι ναυτικοί που έχουν καλή, 
οικονομικά αποδοτική (ή κυρίως δωρεάν) πρόσβαση ξεπερνούν κατά 
πολύ εκείνους που δεν έχουν, όσον αφορά την ικανοποίηση στη 
θάλασσα. 

 Τα πληρώματα που είτε δεν έχουν καμία πρόσβαση, είτε αισθάνονται ότι 
αυτή είναι κακής ποιότητας, αργή, αποσπασματική και ακριβή, δεν είναι 
ευχαριστημένα. Πολλοί ερωτηθέντες θεωρούν το ζήτημα της πρόσβασης 
στο διαδίκτυο ως έναν από τους πιο αξιόπιστους τρόπους αξιολόγησης 
του πώς αισθάνεται μια εταιρεία για τα πληρώματά της. Αυτοί είναι οι 
εργοδότες που είναι πιο πιθανό να χάσουν μακροπρόθεσμα. "Ποτέ δεν 
θα ξαναδουλέψω σε πλοίο χωρίς καλό διαδίκτυο", δήλωσε ένας 
ερωτηθέντας, γεγονός που αποτυπώνει ένα συναίσθημα που 
συμμερίζονται πολλοί. 

 

Καλό WiFi κακό κόστος 
Η συνδεσιμότητα είναι ένα μακροχρόνιο και αμφιλεγόμενο ζήτημα.  

Υπάρχουν ακόμη κάποιες φωνές που καταγγέλλουν την τάση των πληρωμάτων που έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο να αποσύρονται στις καμπίνες τους, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική 

συνοχή. Έτσι, ο πραγματικός εχθρός της αλληλεπίδρασης είναι να υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι στο 

πλοίο και να μην έχουν αρκετά πράγματα να κάνουν εκτός από τη δουλειά.  

Αυτή είναι η άλλη πλευρά της συζήτησης και πρέπει να διερευνηθεί λεπτομερέστερα. 
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 Το θέμα του κόστους της πρόσβασης στο διαδίκτυο 
αναφέρθηκε επανειλημμένα αυτό το τρίμηνο. Ένας ναυτικός 
δήλωσε: "Το ίντερνετ στο πλοίο μας κοστίζει 25 $ για 100MB". 
Είναι χρήσιμο να δοθεί κάποια μορφή πλαισίου για το πόσο 
ακριβό είναι αυτό. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι στη 
στεριά θα κατεβάζουν αυτή τη στιγμή με ενθουσιασμό μια 
τελευταία έκδοση παιχνιδιών, όπως το Fifa 22, ένα 
ποδοσφαιρικό παιχνίδι για κονσόλες με τις μεγαλύτερες 
πωλήσεις. Αυτό είναι 50GB για λήψη σε ένα PlayStation 5, και 
έτσι για έναν ναυτικό που θα το κατέβαζε στην τιμή που 
αναφέρθηκε το κόστος θα έφτανε περίπου τα 12.800 $. Αυτή 
είναι μια ένδειξη του πόσο δυσβάστακτο είναι το κόστος 
χρήσης του διαδικτύου σε ένα πλοίο. 

 

Καλό WiFi κακό κόστος 
Σίγουρα κάποιος δε θα κατέβαζε τόσο μεγάλο 

όγκο δεδομένων στη θάλασσα. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό και χρήσιμο να σημειωθεί ότι κάτι που 

θα κόστιζε ίσως 40-50 $ στη στεριά, κοστίζει στα 

πληρώματα πολύ περισσότερο. 

 Άλλοι παραπονέθηκαν για το μέγεθος του διατιθέμενου 
διαδικτύου, με έναν να δηλώνει ότι ο πλοιοκτήτης τους έδωσε 
250MB για όλη την κατανάλωση του μήνα. Αυτό οδήγησε τον 
ναυτικό να ρωτήσει: "Πιστεύετε ότι είναι αρκετό; Πιστεύετε ότι 
θα μπορούσατε να κάνετε μια βιντεοκλήση με την οικογένειά 
σας;". Υπάρχει πολύ λίγη κατανόηση των πραγματικών 
επιπτώσεων της πρόσβασης ή της έλλειψης πρόσβασης για 
τους εγκλωβισμένους επί τόσους μήνες στο πλοίο. Οι ενδείξεις 
από την έρευνά μας δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι ναυτικοί, 
και ιδιαίτερα εκείνοι της νεότερης γενιάς, αποζητούν όλο και 
μεγαλύτερη σύνδεση με την πατρίδα. Έτσι, αν και μπορεί να 
υπάρχουν εμπόδια σε αυτό, θα έπρεπε όσοι λαμβάνουν τέτοιες 
αποφάσεις να διερευνήσουν πώς μπορούν να δώσουν στα 
πληρώματα περισσότερα από αυτά που θέλουν, πέρα από αυτά 
που μπορεί να θεωρηθεί ότι χρειάζονται. 

 

Καλό WiFi κακό κόστος 
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Καλό WiFi κακό κόστος 

Δεν θα ξαναδουλέψω 

ποτέ                                                          

σε πλοίο χωρίς καλό 

διαδίκτυο. 

Εκφοβισμός – θυματοποίηση 

– ψυχική υγεία 

Ένας τομέας που είχε πάντα εξαιρετικές επιδόσεις πριν από την πανδημία  

ήταν η αλληλεπίδραση των ναυτικών μέσα στο πλοίο.  

Ενώ υπήρξαν σημάδια βελτίωσης κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς, 

ωστόσο υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν. 
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Εκφοβισμός – θυματοποίηση 

– ψυχική υγεία 

 Αυτό το τελευταίο τρίμηνο 
παρατηρήθηκε αύξηση των 
απαντήσεων που αφορούσαν 
θέματα ψυχικής υγείας. Μια 
αφήγηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, 
καθώς αποτύπωσε τη σύγχυση και 
ίσως ακόμη και τον φόβο που 
μπορεί να επιφέρει η κατάβαση 
στον αρνητισμό και την κακή 
ψυχική κατάσταση. Ο ναυτικός 
δήλωσε: "Κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου μου ταξιδιού άρχισα 
να αισθάνομαι κατάθλιψη, αλλά 
δεν είχα πλήρη επίγνωση του 
γεγονότος εκείνη τη στιγμή". 

 Συνέχισε να περιγράφει πώς άρχισε να 
αισθάνεται όλο και περισσότερο 
αγχωμένος και είχε προβλήματα στον 
ύπνο, στην ενασχόληση και ακόμη και 
στο φαγητό. Καθώς δεν είχε βιώσει 
ποτέ πριν "τέτοιου είδους 
συναισθήματα", δεν αντιλήφθηκε τα 
προειδοποιητικά σημάδια μέχρι που 
γύρισε σπίτι και παρατήρησε πόσο 
διαφορετικά ένιωθε όταν βρισκόταν 
μακριά από το πλοίο. Αυτό μπορεί να 
ισχύει για πολλούς ναυτικούς και γι' 
αυτό οι προσπάθειες εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης είναι ζωτικής σημασίας. Οι 
ναυτικοί συχνά δεν γνωρίζουν πώς να 
εντοπίζουν τα προβλήματα ψυχικής 
υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι τα 
πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν 
προτού βελτιωθούν. 

 

 Ένας άλλος ναυτικός αποτύπωσε τα φθίνοντα επίπεδα ευτυχίας και τον 
αντίκτυπο στην ψυχική υγεία καλύτερα από τους περισσότερους.  
Δήλωσε: "Πρώτος μήνας: 10/10, δεύτερος μήνας: 8/10, τρίτος μήνας: 
5/10, τελευταίος: 1/10", κάτι που αντικατοπτρίζει μεγάλο μέρος των 
σχολίων 

 Δυστυχώς, συνδεόμενοι με το θέμα της ψυχικής υγείας, λάβαμε πολλές 
αναφορές ότι το ηθικό στο πλοίο εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Οι 
προκλήσεις του "μικρού πληρώματος και των μεγάλων ωρών 
εργασίας" εξακολουθούν να έχουν βαρύ τίμημα. Ενώ λάβαμε θετικά 
αποτελέσματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας αυτό το τελευταίο 
τρίμηνο, παραμένει ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος των ωρών εργασίας και του χρόνου 
ανάπαυσης. Η κόπωση συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και 
ακούμε από πολλούς ναυτικούς που αισθάνονται ότι "υπνοβατούν" κατά 
τη διάρκεια του χρόνου τους στη θάλασσα, γεγονός που αποτελεί μια 
καταστροφή που πρόκειται να συμβεί 

Εκφοβισμός – θυματοποίηση 

– ψυχική υγεία 
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 Ορισμένες απαντήσεις επικεντρώθηκαν στον αντίκτυπο της 
"μειωμένης επάνδρωσης" όταν τα σκάφη βγαίνουν εκτός 
ναύλωσης. Έτσι, όταν τελείωναν οι ναυλώσεις και αναμένονταν 
νέες, το πλοίο κατέβαινε με σχεδόν ελάχιστο πλήρωμα. Αυτό έχει 
σοβαρές επιπτώσεις, καθώς πολλές από τις εργασίες επί του 
πλοίου πρέπει να γίνουν ακόμη. 

 Από τον αντίκτυπο στο φόρτο εργασίας και τα πρότυπα βάρδιας 
μέχρι τις επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή επί του πλοίου - με 
μικρότερο αριθμό πληρωμάτων - είναι προφανές ότι υπάρχουν 
λιγότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης. Οι ναυτικοί ανησυχούν 
επίσης για τα πολυεθνικά πληρώματα, καθώς μπορεί να σημαίνει 
ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανείς στο πλοίο που να μιλάει άπταιστα 
τη γλώσσα τους ή σε επίπεδο επαρκές για να ασχοληθεί με μη 
εργασιακά θέματα. 

 

Λίγοι άνθρωποι, πολλές 

γλώσσες 
Ίσως η πιο συνηθισμένη παρατήρηση που λαμβάνουμε από τους ναυτικούς αφορά 

την επικράτηση της μείωσης του αριθμού των πληρωμάτων.  

Ξανά και ξανά, ακούμε για τις δυσκολίες επί του πλοίου οι οποίες επιδεινώνονται με 

την ύπαρξη λιγότερων ατόμων. 

 Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να 
συνεννοηθούν, να μιλήσουν, να βρουν χρόνο να καθίσουν και να 
συζητήσουν. Είναι αναμφισβήτητα οι πολιτιστικές και γλωσσικές 
δυσκολίες που στέλνουν τους ανθρώπους πίσω στις καμπίνες τους, 
όπου εκεί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αν έχουν. Οι ναυτικοί είναι καλοί 
στο να συνεννοούνται, κάνουν εύκολα και γρήγορα φίλους. Ωστόσο, 
χωρίς έναν βασικό πληθυσμό με τον οποίο θα συναναστρέφονται και θα 
κοινωνικοποιούνται επί του πλοίου, υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις στη 
μοναξιά και την απομόνωση. 

 Τα πολυεθνικά πληρώματα αποφέρουν οφέλη, αλλά αυτά εξανεμίζονται 
όταν δυνητικά αποσταθεροποιούν τις σχέσεις και την οικοδόμηση της 
ομάδας επί του πλοίου. Τέτοια ζητήματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την αξιολόγηση της πληρώματος. Χωρίς να συνειδητοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη εμπειρία, είναι πιθανό να υπάρξουν 
προβλήματα για τους επιβαίνοντες, ιδίως καθώς παρατηρούνται 
μεγαλύτερες περίοδοι υπηρεσίας, χωρίς την ευκαιρία για ανάπαυλα από 
την άδεια ξηράς και για ορισμένους πολύ μικρή αλληλεπίδραση με την 
πατρίδα.  

 

Λίγοι άνθρωποι, πολλές 

γλώσσες 
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Οι ναυτικοί δεν είναι 

ευπρόσδεκτοι 

Αντιμετωπιζόμαστε σαν 

απόκληροι από τις 

διάφορες λιμενικές αρχές 

σε κάθε λιμάνι. 

 Οι ναυτικοί παρουσιάζονται ως παρίες όταν επισκέπτονται έθνη, παρά 
τα αγαθά, τα υλικά, τα καύσιμα και τα τρόφιμα που τα πληρώματα 
φέρνουν σε αυτά. Γιατί υπάρχει τέτοια διάσταση μεταξύ του καλού που 
κάνουν οι ναυτικοί και της κακής υποδοχής που τυγχάνουν όταν το 
κάνουν; 

 Το να διαβάζεις για ναυτικούς που δηλώνουν ότι αισθάνονται 
ανεπιθύμητοι, ότι τους βλέπουν ως "φορείς ασθενειών" είναι τόσο 
αποκαρδιωτικό όσο και λάθος. "Αντιμετωπίζονται σαν απόκληροι από 
διάφορες λιμενικές αρχές σε κάθε λιμάνι", έλεγε μια απάντηση. 

 Υπάρχουν αμφισβητήσιμες αποφάσεις στον πυρήνα τόσο μεγάλου 
μέρους της φαινομενικής υποβάθμισης και ταπείνωσης των ναυτικών. Σε 
ένα αεροδρόμιο, είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς ναυτικούς, ντυμένους 
με φτηνές εκδοχές των στολών προστασίας και στοιβαγμένοι μαζί, το 
μόνο που τους λείπει είναι οι «καμπάνες πανούκλας» ώστε να 
ξεχωρίζουν και να μην τους πλησιάζουν. 

 

Οι ναυτικοί δεν είναι 

ευπρόσδεκτοι 
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 Κάποιοι έχουν αναφέρει ότι τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τα 
πλοία φορώντας πλαστικές στολές μιας χρήσης και τους 
ανάγκασαν να διασχίσουν τα αεροδρόμια μοιάζοντας με παρίες.  
Αυτό αποτελεί πηγή μεγάλης ενόχλησης για τους ναυτικούς. Δεν 
είναι σωστό, δεν είναι απαραίτητο και παρέχει μόνο ένα "θέατρο 
COVID" προστασίας από τον ιό. 

 Οι ναυτικοί εμβολιάζονται όλο και περισσότερο, υποβάλλονται 
συχνά σε εξετάσεις και συχνά περνούν ολόκληρα ωκεάνια 
περάσματα ως μια μορφή καραντίνας. Παρόλα αυτά, τέτοια 
φαινόμενα είναι εξευτελιστικά και αποτελούν άλλο ένα σημάδι ότι 
οι κοινωνίες ευρύτερα και οι αρχές σε πολλά κράτη δεν 
κατανοούν, δεν εκτιμούν και δεν αναγνωρίζουν τη σημασία των 
ναυτικών. 

 

Οι ναυτικοί δεν είναι 

ευπρόσδεκτοι 

 Οι αντιδράσεις για το θέμα των μισθών των ναυτικών χωρίζονται 
συνήθως σε δύο στρατόπεδα, σε αυτούς που αισθάνονται ότι 
ανταμείβονται καλά και σε αυτούς που δεν αμείβονται.  Πολύ συχνά 
οι ερωτηθέντες μιλούν για καλούς μισθούς και για την υπερηφάνεια 
που εξασφαλίζουν τις οικογένειές τους στην πατρίδα. 

 Δυστυχώς, ακούμε επίσης πολλούς που αισθάνονται ότι δεν 
πληρώνονται επαρκώς, ότι δεν ανταμείβονται καλά για αυτό που κάνουν, 
και μάλιστα από την τραγική επικράτηση εγκαταλελειμμένων 
πληρωμάτων που πρέπει να αγωνίζονται για χρόνια για να πάρουν αυτά 
που τους οφείλονται. 

 Ένας ναυτικός έγραψε: "Αυτό που με κουράζει είναι όταν μου λένε 
ότι είμαι καλοπληρωμένος από την εργασία μου στη θάλασσα. 
Εύκολο πράγμα να το λες όταν κοιμάσαι στο δικό σου κρεβάτι κάθε 
βράδυ, μπορείς να έχεις ένα ποτήρι κρασί με το δείπνο σου, φιλάς 
τα παιδιά σου για καληνύχτα κάθε βράδυ, πηγαίνεις στο μαγαζί για 
να αγοράσεις ό,τι χρειάζεσαι όποτε το χρειάζεσαι και μπορείς να 
σηκώσεις το τηλέφωνο, να μπεις στο αυτοκίνητο για να μιλήσεις με 
την οικογένεια και τους φίλους σου, όποτε θέλεις. Δοκιμάστε να 
έχετε μια αδιάκοπη ρουτίνα, να μην ξέρετε πότε θα γυρίσετε στο 
σπίτι σας και να πρέπει να δουλέψετε μια ολόκληρη 12ωρη βάρδια, 
συν περιστασιακά υπερωρίες, κάθε μέρα για μήνες". 

 

 

Κόστος διαβίωσης 



14/11/2021 

19 

 Ένα άλλο ζήτημα που προκαλεί ανησυχία είναι η αύξηση του 
κόστους ζωής που βιώνουν σήμερα πολλά έθνη, καθώς και ο 
πληθωρισμός που φαίνεται να οφείλεται στον αντίκτυπο του 
COVID στις οικονομίες. Αυτό πλήττει σκληρά τους ναυτικούς και 
υπάρχει αυξανόμενη απογοήτευση ότι οι μισθοί τους 
κατατρώγονται λόγω του κόστους διαβίωσης στην πατρίδα. Αυτό 
αντιπαραβάλλεται με αυτό που πολλοί ναυτικοί διαβάζουν 
για τα υψηλά ναύλα και υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση 
αδικίας ότι τα κέρδη ρεκόρ δεν μεταφέρονται προς τα κάτω. 

 Αυτό δεν είναι ίσως κάτι που μπορεί να διορθώσει ο κλάδος, και 
υπήρξε συμφωνία για την αύξηση των κατώτατων μισθών των 
ναυτικών ωστόσο, είναι κάτι που οι εργοδότες θα πρέπει να 
γνωρίζουν και το οποίο πιθανότατα θα επηρεάσει περαιτέρω τα 
ζητήματα πρόσληψης και διατήρησης βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα.  

 

Κόστος διαβίωσης 

 Σεβαστή, ανοικτή και ειλικρινής επικοινωνία των εργοδοτών με 
τους ναυτικούς. 

 Παροχή καλής ποιότητας διαδικτύου για τους ναυτικούς και 
αξιολόγηση του σχετικού κόστους. 

 Βοήθεια και υποστήριξη για τους ναυτικούς ώστε να εντοπίζουν 
θέματα ψυχικής υγείας και τυχόν αλλαγές που μπορεί να 
βιώνουν. 

 Αδιαμφισβήτητοι μηχανισμοί αναφοράς για εκφοβισμό, 
παρενόχληση, θυματοποίηση και εκφοβισμός επί του πλοίου.  
Μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής, αλλά με ρεαλιστικά και ορατά 
μέσα εφαρμογής της. 

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολυεθνικών πληρωμάτων, 
ιδίως όταν μπορεί να υπάρχουν ζητήματα απομόνωσης ή 
έλλειψης αλληλεπίδρασης λόγω γλωσσικών ζητημάτων. 

 

Διδάγματα που αντλήθηκαν 

Από τις πολυάριθμες απαντήσεις και τα γραπτά μηνύματα, μπορούμε ίσως 

να δούμε κάποιες σαφείς κατευθύνσεις για να κάνουμε τη ζωή στη θάλασσα 

καλύτερη. Από τους παραπάνω προβληματισμούς, θα μπορούσαμε να 

απομονώσουμε τα εξής: 
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 Διασφάλιση της εφαρμογής της κοινής λογικής και του 
πραγματισμού κατά την ανάπτυξη κανόνων ή συστημάτων επί 
του σκάφους, με τη συμβολή των ναυτικών και λαμβάνοντας 
υπόψη την ανατροφοδότηση από αυτούς. 

 Να κάνουν τους ναυτικούς να αισθάνονται σεβαστοί και να 
ασκήσουν περαιτέρω πίεση στα κράτη να τους ορίσουν ως 
σημαντικούς/βασικούς εργαζόμενους. 

 Παροχή περισσότερων εμβολιασμών για τους ναυτικούς στα 
λιμάνια.  

 Αναγνώριση και κατανόηση των προκλήσεων της πρόσληψης 
και της παραμονής. Μια ειλικρινής αξιολόγηση των λόγων για 
τους οποίους οι ναυτικοί μπορεί να μην επιθυμούν να 
επιστρέψουν στη θάλασσα και μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

 Επανυπολογισμός των αμοιβών των ναυτικών, λαμβάνοντας 
υπόψη το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και την αναμενόμενη 
πιθανότητα ότι οι δυνάμεις της αγοράς θα οδηγήσουν σε αύξηση 
των μισθών για μια συρρικνούμενη δεξαμενή έμπειρων 
ναυτικών. 

Διδάγματα που αντλήθηκαν 

 Τα ζητήματα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 εξακολουθούν να 
έχουν τεράστιο αντίκτυπο στους ναυτικούς και πιθανότατα θα έχουν για 
αρκετό καιρό ακόμη. Έτσι, αποτελεί πηγή ανακούφισης και απόδειξη της 
ανθεκτικότητας των πληρωμάτων το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε φτάσει 
σε ένα σημείο όπου μπορούμε να σκεφτούμε και να προχωρήσουμε 
μπροστά. 

 Τα τελευταία στοιχεία του Δείκτη Ευτυχίας των Ναυτικών δείχνουν ότι το 
συναίσθημα του πληρώματος έχει σταθεροποιηθεί, κάτι που είναι καλό να το 
βλέπουμε. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το αν πρόκειται για την αρχή μιας θετικής 
αλλαγής ή αν βρισκόμαστε απλώς στο μάτι της καταιγίδας. Ίσως αντανακλά 
απλώς το γεγονός ότι οι ναυτικοί έχουν γίνει πιο ικανοί να αντιμετωπίσουν τα 
αρνητικά που βιώνουν λόγω της πανδημίας. 

 Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν καθώς θα προχωράμε μπροστά, αλλά αυτό που 
μπορεί να ειπωθεί με μεγαλύτερη σιγουριά είναι ότι οι ναυτικοί έχουν περάσει 
πάρα πολλά τα τελευταία δύο χρόνια. Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της 
πανδημίας, τήρησαν με υπευθυνότητα τις υποχρεώσεις τους, κρατώντας τα  ράφια 
των καταστημάτων γεμάτα και βοηθώντας τον κόσμο να βαδίσει προς την 
ανάκαμψη. Τους οφείλουμε ένα τεράστιο χρέος ευγνωμοσύνης μαζί σεβασμό 
και αναγνώριση. Τα στοιχεία αυτά, θα είναι το κλειδί για το παγκόσμιο 
εμπόριο σε μια εποχή απαράμιλλων κινδύνων και διαταραχών. 

Προχωρώντας προς τα 

εμπρός 


