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Φόρος τιμής στον καπετάνιο 
που χάθηκε στη θάλασσα
Έ χει περάσει µια δεκαετία από τότε που 

ο Michael Williams κατέρρευσε σε µια 
παραλία γυµνός, καµένος από τον ήλιο 
και εξαντληµένος, µετά από δέκα ώρες 

κολύµπι από µια βυθισµένη τράτα.
Κατάφερε να ενηµερώσει τους διασώστες για τον 
συνεργάτη του John «JJ» Jarrett, ο οποίος τελικά 
σώθηκε, έχοντας µείνει περισσότερο από τριά-
ντα ώρες πάνω σε µια κόκκινη πλαστική µπα-
νιέρα στ’ ανοιχτά της ακτής του Byron Bay στη 
βόρεια ΝΝΟ.
Ο καπετάνιος του σκάφους, όµως, ο Alan 
«Charlie» Picton, δεν βρέθηκε ποτέ.
«Έβαλα τα δυνατά µου για να σώσω τη ζωή δύο 
ανθρώπων» είπε ο κ. Williams. «∆υστυχώς, τα 
πράγµατα δεν έγιναν όπως ήθελα, αλλά νοµίζω 
ότι ο Τσάρλι τώρα θα ήταν ευτυχισµένος».
Για τη 10η επέτειο, ο κ. Williams κυκλοφόρησε 
ένα βιβλίο ποίησης µε τίτλο Sea Rogue (από το 
όνοµα της τράτας), όπου εξιστορεί την τραγωδία 
και αποτίει φόρο τιµής στο πλήρωµα.
«Έχουν περάσει δέκα χρόνια, και είναι καιρός 
να πω την ιστορία µε τον τρόπο µου» είπε ο κ. 
Williams.
Η ιστορία αρχίζει µε την τράτα να αναποδογυρί-
ζει µες στα νερά, αφού τα δίχτυα της σκάλωσαν 
στον βυθό. Ο κ. Williams έσπρωξε τον κ. Picton 
µέσα από ένα παράθυρο, καθώς η βάρκα γέµιζε 
νερό.
«Το αίµα χτυπά, η καρδιά βροντά καθώς τον σπρώ-
χνω να βγει, να σώσω τη ζωή του Τσάρλι, αυτό πρέ-
πει να κάνω. Θαλασσινό νερό ανεβαίνει µέχρι το 
στήθος, το λαιµό µου, Παίρνω τρεις βαθιές αναπνοές 
καθώς ο φόβος του θανάτου γίνεται η δύναµή µου».
«Ο Τσάρλι ήπιε νερό, πιθανότατα πήγε στους 
πνεύµονές του, οπότε δεν ήταν καλά. Όλη νύχτα 

προσευχόµασταν να µείνουν µακριά οι καρχαρί-
ες» είπε ο κ. Williams.
Καθώς ο ήλιος ανέβαινε, ο κ. Williams αποφά-
σισε να αφήσει τον κ. Picton και τον κ. Jarrett, 
στην πλαστική µπανιέρα και να αναζητήσει 
βοήθεια. Όπως είπε, παρά τη µαραθώνια προ-
σπάθειά του, παρέµεινε βέβαιος ότι είχε κάνει 
τη σωστή επιλογή. «Αισθανόµουν καλά, ακόµα 
και ευφορία, γιατί έκανα κάτι» είπε. «Μέσα το 
µεσηµέρι το σώµα µου άρχισε να πονάει, είχα 
κράµπες, γύρναγα ανάσκελα κι έκλεινα τα µάτια 
για να ξεκουράσω λίγο το µυαλό µου και µετά 
άρχιζα ξανά».
«Ένα τσόπερ πέταξε από πάνω µου, σήκωσα το 
χέρι µου αλλά δεν µε είδαν καν».
Έχασε τα ρούχα του στο νερό, και µε τα µά-
τια του γεµάτα αλάτι δεν συνειδητοποίησε πού 
είχε βρεθεί όταν κατέρρευσε στην παραλία στο 
Brunswick Heads. Αρκετοί παραθεριστές αγνό-
ησαν τις εκκλήσεις του κ. Williams για βοήθεια, 
πριν µια γυναίκα τελικά σταµατήσει και τον 
ακούσει.
«Μετά, το πρόσωπο µιας γριάς γυναίκας,
σταµατά, δεν φοβάται, είναι µητέρα.
Λέω ότι ο Charlie και ο JJ είναι ακόµα έξω στη θά-
λασσα,
Πρέπει να βρω βοήθεια για να τους ελευθερώσω».
Ο κ. Williams µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο 
του Mullumbimby, όπου αργότερα ανακάλυψε 
τη µοίρα των Picton και Jarrett. Όπως είπε, η 
συγγραφή, ο διαλογισµός και η οικογένεια που 
δηµιούργησε τον βοήθησαν να αντιµετωπίσει το 
τραύµα του ατυχήµατος.
«Είµαστε σκληροί, ανθεκτικοί άνθρωποι και θα 
πρέπει να γίνουν γνωστές περισσότερες ιστορίες 
για την Αυστραλία και τους Αυστραλούς».

Πεδίο µάχης η Πλατεία Σαπφούς 
µεταξύ Μυτιληνιών και προσφύγων
Φωτιές και βίαιες συγκρούσεις των ΜΑΤ 
µε τους κατοίκους 

Σκηνικό πολέµου έχει στηθεί στην Προκυµαία Μυτιλήνης, 
ανάµεσα σε ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις και κατοίκους τη 
Λέσβου, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν και απαιτούν εδώ και τώρα 
την αποµάκρυνση των µεταναστών από το χώρο της Πλατείας 
Σαπφούς,  τον οποίο έχουν καταλάβει εδώ και  έξι ηµέρες, δι-
αµαρτυρόµενοι για τον εγκλωβισµό τους στο νησί. Η οργή και 
η αγανάκτηση των κατοίκων της Λέσβου ξεχείλισε, βλέποντας 
τους τοπικούς µας άρχοντες να µην µπορούν να κάνουν κάτι 
και την αστυνοµία να έχει δεµένα τα χέρια της µη µπορώντας 
να κάνει κάτι, προφανώς γιατί έχει άνωθεν εντολές. Όµως η 
κατάσταση έχει ξεφύγει πυρκαγιές ξέσπασαν στην προκυµαία 
και οι αστυνοµία έφτασε µέχρι και στη χρήση δακρυγόνων. Σε 
ρεπορτάζ που προηγήθηκε αναφέρεται σε σκηνές που δεν έχει 
ξαναζήσει η Μυτιλήνη. Μεγάλη οµάδα πολιτών µε κυρίαρχα 
στελέχη του ακροδεξιού χώρου και οργανωµένους οπαδούς 
ποδοσφαιρικής οµάδας επιτίθενται σε οµάδα προσφύγων, κυ-
ρίως από το Αφγανιστάν που για πέµπτη µέρα έχει καταλάβει 
την πλατεία Σαπφούς. Ισχυρές δυνάµεις της Αστυνοµίας παρα-
τάχθηκαν µεταξύ των πολιτών και των προσφύγων και µετα-
ναστών, ενώ µια ακόµα διµοιρία των ΜΑΤ περικύκλωσε τους 
µετανάστες.  Οι συγκεντρωµένοι πολίτες απαιτούν την άµεση 
εκκένωση της πλατείας, ενώ οι µετανάστες και οι πρόσφυγες 
αρνούνται να αποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήµατά 
τους, που έχουν να κάνουν µε την εξέταση των αιτηµάτων ασύ-
λου που έχουν υποβάλει και τον απεγκλωβισµό τους από το 
νησί. Επισηµαίνεται, τέλος, ότι όλα ξεκίνησαν περίπου στις 
8 το βράδυ αµέσως µετά την καθιερωµένη από στρατιωτικό 
άγηµα υποστολή της σηµαίας σε παρακείµενο στην πλατείας 
Σαπφούς χώρο. Εκεί είχε συγκεντρωθεί µεγάλος αριθµός πο-
λιτών ως ένδειξη συµπαράστασης στους κρατούµενους στις 
τουρκικές φυλακές Έλληνες στρατιωτικούς. Αµέσως µετά το 
τέλος της τελετής η µεγάλη πλειοψηφία των συγκεντρωµένων 
αποχώρησε και περίπου 200 άτοµα κινήθηκαν προς την πλα-
τεία προκειµένου να απαιτήσουν την εκκένωση της από τους 
πρόσφυγες και τους µετανάστες.




