
CAPTAIN: Ραράκος Σπυρίδων
Επικοινωνήσαμε με τον καπετάνιο του πλοίου 
“Ε/Γ -Ο/Γ ΚΕΡΚΥΡΑ της ναυτιλιακής εταιρίας 
kerkyralines” όπου του απευθύναμε κάποιες 
ερωτήσεις σχετικά με το ναυτικό επάγγελμα που μας 
απάντησε με ευκολία τις ερωτήσεις.

1)Απο ποιά ηλικία επιλέξατε να ακολουθήσετε το 
επάγγελμα του ναυτικού;

Αποφάσισα να ακολουθήσω το επάγγελμα του ναυτικού 
απο την ηλικία των δέκα ετών. Το παράξενο βέβαια δεν 
ήταν μόνο η μικρή ηλικία αλλά και ο τύπος των πλοίων 
που ήθελα να δουλέψω καθώς και η γραμμή που 
δραστηροποιούνται δηλαδή στα Ε/Γ-Ο/Γ της γραμμής 
Ηγουμενίτσας Κέρκυρας Παξοί.
Αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα της ναυτικής οικογένειας 
που μεγάλωσα καθώς και των εικόνων που είχα από το 
λιμάνι της Κέρκυρας (περιοχή Μαντούκι) που γεννήθηκα και 
μεγάλωσα. Ο πατέρας μου ήταν πρακτικός Καπετάνιος 



καθώς και ιδιοκτήτης μικρών πλοίων και ρυμουλκών.

2)Γιατί επιλέξατε το επάγγελμα αυτό;

Το επάγγελμα το ακολούθησα διότι είχα πολλές εικόνες 
απο παιδική ηλικία και ήταν σχεδόν μονόδρομος η 
επιλογή αυτή. Βέβαια δεν είναι μόνο οι εικόνες που 
πρέπει να έχεις αλλά επιπλέον πρέπει να είσαι και 
φτιαγμένος κατά κάποιον τρόπο για το επάγγελμα – 
λειτούργημα αυτό.



3)Τι σπουδές ακολουθήσατε;

Σπούδασα στην ΑΕΝ Πλοιάρχων Πρέβεζας στην περίοδο 
1995-1999.

 
4)Ποιά νομίζετε πως είναι η σωστή ηλικία για να 

αρχίσει να εργάζεται στα πλοία;

Πλέον στις μέρες μας δεν είναι δυνατόν κάποιος να 
ξεκινήσε από την ηλικία που ξεκίνησα εγώ δηλαδή στα 
14(σε ρυμουλκό πλοίο της οικογένειας μου). Στη σημερινή εποχή τα
νέα παιδιά πρέπει να πάρουν πολλές και καλές γνώσεις 
και να μάθουν καλά Αγγλικά γιατί πλέον το περιβάλλον 
της ναυτιλίας είναι άκρως ανταγωνιστηκό. Αν ένα παιδί 
ξεκινήσει από τα 18 να φοιτά σε μια ΑΕΝ και στην 
συνέχεια στη θάλασσα, πιστεύω υπάρχει πάρα πολύς 
χρόνος για να εξελιχθεί μελλοντικά σε ένα μελλοντικό 
πλοίαρχο ή μηχανικό. Άρα η γνώμη μου είναι οτι δεν 



χρειάζεται κάποιος να βιάζεται να εισέλθει στο επάγγελμα 
πριν τα 18. Είναι προτιμότερο να πάρει μέχρι τότε πολλές 
και καλές θεωρητικές γνώσεις καθώς αν γίνεται και μια 
δεύτερη  γλώσσα παρά να ναυτολογηθεί  ως ναυτόπαις 
σε ένα πλοίο. Βέβαια εδώ υπάρχουν και γνώμες 
συναδέλφων που λένε το αντίθετο. Η δική μου άποψη 
είναι ότι οι γνώσεις θα κάνουν την διαφορά μελλοντικά και
όχι μια υπηρεσία τζόβενου που μπορεί κάποιος να κάνει.

5)  Ποιός πιστεύετε πως είναι ο σωστός τύπος πλοίου 
για να μπεί ένας πρωτόμπαρκος να κάνει την 
πρακτική του;

Πιστεύω ότι ο σωστός τύπος πλοίου είναι όλα τα 
προντοπόρα ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Όλα τα 
Ποντοπόρα πλοία είναι σχολεία που κάποιος υποψήφιος 
αξιωματικός μπορεί να εφαρμόζει αυτά έμαθε στο 
σχολείο. Δηλαδή να εφαρμόσει στην πράξη τις ασκήσεις 
ναυτιλίας και ευστάθειας που έμαθε. Στην ακτοπλοΐα αυτό 
δεν είναι εφικτό να γίνει. Άρα οι γνώσεις αυτές θα μείνουν 
ελλιπείς κάτι που θα σε ακολουθεί σε όλη σου την 
καριέρα. Η σωστότερη επιλογή είναι δυο μπάρκα δόκιμος 
σε Ποντοπόρο καθώς και άλλα δύο τρία ως αξιωματικός 
και στη συνέχεια αυτός που θέλει να ακολουθήσει την 
ακτοπλοΐα να πάει σε αυτήν με πολλές και καλές νώσεις 



που θα έχει πάρει από τα ποντοπόρα πλοία βέβαια 
υπάρχουν και πολλοί κορυφαίοι πλοίαρχοι της ακτοπλοΐας
που δεν ταξίδεψαν ποτέ σε ποντοπόρα.

6)Πιστεύετε πως θα μπορεί να ανταπεξέλθει μια γυναίκα
σε αυτό το επάγγελμα και αν θα έχει την ίδια 
απόδοση σε σχέση με έναν άντρα;

Οι γυναίκες θα έλεα ότι έχουν φτάσει σε επίπεδα αντρών 
και δεν έχουν τίποτα από τους άντρες. Εγώ προσωπικά 
έχω ύπαρχο κορίτσι 23 ετών και είναι πολύ αξιόλογη. Δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου γυναίκες πλοίαρχοι αλλά 
και μηχανικοί σπανιότερα ξεπέρασαν τους άντρες σε 
ναυτικές ικανότητες.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον CPT ΣΠΥΡΟ ΡΑΡΑΚΟ
εκ μέρους της ομάδας του περιοδικού του σχολείου μας!
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