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1_ Ἀντί προλόγου – 193 νεκροί λόγῳ 

ἀσαφείας γλώσσης! 

Μία συµφορά ἐντός ὀλίγων δευτερολέπτων! 
 
Τό βράδυ τῆς 6ης Μαρτίου 1987 καί ὥραν 18.05 τό πλοῖον «Herald of Free 
Enterprise» τύπου «RO-RO», σηµαίας Ἀγγλίας, ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ 
Βελγικοῦ λιµένος Zeebrugge µέ πλήρωµα 80, αὐτοκίνητα 128 καί ἐπιβάτας 
459 µέ προορισµόν Dover. 
Ἀνεµένετο ὅτι τό ταξίδιον θά ἦτο ἄνευ προβληµάτων, δεδοµένου καί τοῦ 
καλοῦ καιροῦ. 
Ἔπνεε ἐλαφρός ἄνεµος καί ὁ κυµατισµός ἦτο ἐπίσης ἐλαφρός. 

Τήν 18.24 ἐξῆλθεν τό πλοῖον ἐκ τοῦ λιµένος καί 4 λεπτά ἀργότερον 
ἀναποδογύρισε ἐντός ὀλιγώτερον τοῦ ἑνός λεπτοῦ τῆς ὥρας πρός τήν 
ἀριστεράν πλευράν! ∆έν ἐβυθίσθη λόγῳ τοῦ µικροῦ βάθους τῆς θαλάσσης. 
Ἔχασαν τήν ζωήν των 150 ἐπιβάται καί 38 πλήρωµα. Πολλοί ἄλλοι 
ἐτραυµατίσθησαν. 
Ὁ ἀριθµός τῶν νεκρῶν ἀνῆλθεν τελικῶς εἰς 193 ἄτοµα. 
Τό ἀνατραπέν πλοῖον ἀπεῖχε µόνον 1500 µέτρα ἀπό τήν εἴσοδον τοῦ 
λιµένος! 

  

 
Πῶς συνέβη τό ταχύ ἀναποδογύρισµα τοῦ πλοίου. 
 
Κατά τόν ἀπόπλου τοῦ πλοίου δέν εἶχαν κλεισθῆ αἱ θύραι 
φορτοεκφορτώσεως αὐτοκινήτων εἰς τήν πλώρην τοῦ πλοίου. Λόγῳ τῆς 
ταχύτητος ἀπόπλου ἐδηµιουργήθη κῦµα καί ἡ θάλασσα εἰσῆλθε εἰς τόν 
µεγάλον χῶρον τῶν αὐτοκινήτων. Ἡ µεγάλη ποσότης θαλασσίου ὕδατος µέ 
τήν µεγάλην «ἐλευθέραν ἐπιφάνεια» µετετοπίσθη πρός τήν µίαν πλευράν 
καί τό πλοῖον ἀναποδογύρισε ταχέως. 
∆ιατί δέν εἶχαν κλείσει τάς θῦρας οἱ ὑπεύθυνοι ἐκ τοῦ πληρώµατος; 
∆ιότι, (ὡς ἀπεκαλύφθη ἀργότερον εἰς τάς ἀνακρίσεις,) οἱ ὑπεύθυνοι δέν 
εἶχαν ἀπολύτως σαφεῖς ὁδηγίας ποῖος ἔπρεπε νά κάµῃ τί.. 
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Τό ∆ικαστήριον 
Ἡ Ἔκθεσις ὑπ.ἀρ.8074 τοῦ Ἀγγλικοῦ δικαστηρίου, τῆς ἐπισήµου 
ἀνακρίσεως, ἀναφέρει κάποια στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔχουν σχέσιν πρός τό 
ἡµέτερον θέµα περί τῆς ἀκριβείας τῆς γλώσσης: 

Ὁ Πλοίαρχος, οἱ ἀξιωµατικοί καί ὁ Ναύκληρος τοῦ πλοίου,  ἕκαστος ἐξ 
αὐτῶν, δέν εἶχαν ἀπαραιτήτως τήν ἰδίαν κατανόησιν τῶν ἱσχυουσῶν 
ὁδηγιῶν εἰς τό πλοῖον. 

Αἱ ὁδηγίαι εἰς τό πλοῖον δέν περιέχουν σαφεῖς λέξεις. (Παράγραφος 10.4) 
∆έν ἦτο ἀπολύτως σαφές ποῖος ἔπρεπε νά κλείση τάς θύρας 
φορτοεκφορτώσεως αὐτοκινήτων. (10.6) 
Εἰς τάς ἐντολάς ὑπῆρχε π.χ. σύγχυσις µεταξύ τῶν λέξεων «ἀνεπάρκεια» 
(deficiency) καί «ἐλάττωµα»(defect).(12.3) 
«Ἀπό τήν κορυφήν ἕως τόν πυθµένα ἡ Ἑταιρία ἦτο µολυσµένη µέ τήν 
ἀσθένειαν τῆςπροχειρότητος/ἀκαταστασίας (sloppiness)» (14.1) 
Καί ἡ προχειρότης ὑπῆρχε καί ὡς ἀσάφεια λέξεων καί ὁλοκλήρων ἐντολῶν 
καί ὁδηγιῶν. 
«Τονίζεται ἡ σπουδαιότης τῆς παροχῆς σαφῶν ὁδηγιῶν πρός τόν πλοίαρχον 
καί τούς ἀξιωµατικούς αὐτοῦ….Ἐδείχθη ὅτι ὑπῆρχε ἀδυναµία ἤ ἀπροθυµία 
νά δώσουν σαφεῖς ὁδηγίας. Σαφεῖς ὁδηγίαι εἶναι τά θεµέλια ἑνός ἀσφαλοῦς 
συστήµατος λειτουργίας. Ἡ ἀποτυχία νά δώσουν σαφεῖς ἐντολάς περί τῶν 
καθηκόντων τῶν Ἀξιωµατικῶν κατά τόν ἀπόπλου ἐκ τοῦ λιµένος Zeebrugge 
συνετέλεσε τόσον σηµαντικῶς εἰς τά αἴτια τῆς συµφορᾶς….» (14.2) 
«Αἱ ὁδηγίαι δέον νά γράφωνται κατά τοιοῦτον τρόπον ὥστε πᾶσαι αἱ 
περιεχόµεναι ἐκφράσεις νά ἔχουν µίαν καί µόνην ἔννοιαν» 
«15.2 Any set of orders must be so drafted that every expression therin has 
only one meaning throughout those orders…» 
(Ἡµέτεραι ὑπογραµµίσεις) 

. 
Ἡ τεραστία σηµασία τῆς γλώσσης. 
Ἐἀν οἱ ἁρµόδιοι τοῦ ἀνωτέρω πλοίου εἶχαν γράψει ἀπολύτως σαφεῖς 
ὁδηγίας δέν θά ἔµεναν αἱ θῦραι ἀνοικταί, δέν θά εἰσείρχοντο τόννοι 
θαλάσσης, δέν θά ἀνετρέπετο τό πλοῖον, δέν θά ἐχάνοντο 193 νεκροί κ.τ.λ. 
Ἰδού ἡ τεραστία σηµασία τῆς σαφοῦς γλώσσης. 

Εἰς τήν καθηµερινήν ζωήν µας ἐν Ἑλλάδι, βλέποµε συχνήν ἀσάφειαν εἰς τήν 
µοντέρνα γλῶσσαν µας. Αἱ συνέπειαι ποικίλουν ἀναλόγως τῆς 
περιπτώσεως. 

Τό πρόβληµα µέ τήν µοντέρνα γλῶσσαν µας δέν εἶναι µόνον ἡ ἀσάφεια, 
εἶναι ἡ δυσκολία ἐκµαθήσεως, ἡ πολυπλοκότης, ἀσυνέπεια, ἀποσύνδεσις ἐκ 
τῆς ἱστορίας καί τῆς παραδόσεώς  µας κτλ. Καί πάντα ταῦτα, ἐν ὀνόµατι τῆς 
….προόδου. Ὅπως καί είς τήν περίπτωσιν τοῦ ἀνωτέρω πλοίου, ὑπάρχει καί 
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εἰς τήν χώραν µας προχειρότης εἰς τήν γλῶσσαν καί κατά παρόµοιον τρόπον 
φαίνεται ὅτι κάποιοι ἔδειξαν (ὡς άνωτέρω)   ἀδυναµίαν ἤ ἀπροθυµίαν νά 
προωθήσουν µίαν σαφῆ γλῶσσαν εἰς τά σχολεῖα καί εἰς τόν λαόν 
γενικώτερον. 

Θά ἔλεγε τις, ὅτι γίνεται ἀγών ταχύτητος µεταξύ ὡρισµένων «εἰδικῶν» 
ποῖος θά ἐπιτύχῃ τήν ταχυτέραν καί µεγαλυτέραν ἀλλαγήν τῆς γλώσσης, 
ἀδιαφορῶν καί παραγνωρίζων ἀπολύτως τάς ἀρνητικάς συνεπείας εἰς τήν 
ἀκρίβειαν, σαφήνειαν, εὐκολίαν καί σύνδεσιν µετά τῆς ἱστορίας καί 
παραδόσεως. 

Θά προσπαθήσωµεν ἐδῶ νά παρουσιάσωµεν µερικά  στοιχεῖα, ὡς µικρά 
πετραδάκια συνεισφορᾶς,  διά νά µᾶς προβληµατίσουν καί νά µᾶς 
βοηθήσουν ἴσως νά διατηρήσωµεν τά µεγάλα πλεονεκτήµατα τῆς 
Ἑλληνικῆς γλώσσης καί νά µή δηµιουργοῦνται ἀσάφειαι καί ἄλλα 
προβλήµατα. 

  

 


