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MISSING SEAFARERS REPORTING PROGRAMME  

Οικογενειακή Κατάθεση – Μαρτυρία 

 

Χάσαµε την ψυχή µας,τη ζωή µας όλη. Ευχόµαστε καθηµερινά να 
ζει,να είναι κάπου και να επιστρέψει µια µέρα. 

               

ο Αναστάσιος Νάκης στην αποφοίτηση του από την Ακαδηµία Εµποριτκού Ναυτικού της Υδρας τον 

Σεπτεµβριο του 2014, κατω µε την αδερφή του, Κατερίνα Νάκη. 

Η αδερφή του του 23χρονου αγνοούµενου ανθυπολοχαγού, Αναστάσιου Νάκη, 
παραθέτει τη δική της προσωπική µαρτυρία για την υπόθεση του χαµένου αδερφού 
της, οποίος εξαφανίστηκε εν πλω λίγες ώρες πριν το λιµάνι του Μανζανίλλο του 
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Μεξικού,στις 12 Απριλίου 2015 από το πλοίο µεταφοράς χύδην φορτίου µε όνοµα 
Ingrid C, το οποίο ταξιδεύει υπό τη σηµαία των Marshall Islands. 

                               

                         

 

«Ονοµάζοµαι Μαρία-Κατερινα Νάκη, είµαι η αδερφή του 23 ανθυποπλοίαρχου Αναστασίου 

Νάκη, ο οποίος εξαφανίστηκε εν πλω λίγες ώρες πριν το λιµάνι του Μανζανίλλο του 

Μεξικού,στις 12 Απριλίου 2015. 
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Ο αδερφός µου τελείωσε την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ύδρας, όπου και έλαβε το 

πτυχίο του το Σεπτέµβριο του 2014. Το Νοέµβριο του ίδιου έτους έφυγε για το πρώτο του 

ταξίδι ως ανθυποπλοίαρχος, µε το πλοίο µεταφοράς χύδην φορτίου µε όνοµα Ingrid C, το 

οποίο και ταξιδεύει υπό τη σηµαία Marshall Islands και ανήκει στην εταιρεία EFShipping του 

Θεόδωρου Ευσταθίου. Η διαδροµή του πλοίου ήταν από την Σανγκάη της Κίνας προς το 

Μανζανίλλο του Μεξικού. 

Το Μ.Σάββατο βράδυ µετά την εκκλησία µιλήσαµε στο τηλέφωνο για τις ευχές και για τη 

γιορτή του, να µας πει τα νέα του και µεις τα δικα µας. Ήταν πολύ καλά στην ψυχολογία του 

και δεν µας ανέφερε κατι παράξενο. Επίσης, την Κυριακή του Πάσχα το πρωί για εµάς (για 

εκείνον ωρα Μεξικου, 8 ώρες πίσω από την ώρα Ελλάδας) µίλησε µαζί µου µέσω Internet σε 

χιουµοριστική διάθεση. Τίποτα το ανησυχητικό, τίποτα το επιληψιµο. 

Το απόγευµα της Δευτέρας του Πάσχα, ήρθε στο σπίτι µας και µας ενηµέρωσε ο 

αρχικαπετάνιος της εταιρείας, Φίλιππος Φασιλής, ο οποίος µεχρι τη Σανγκάη της Κίνας ηταν 

ο καπετάνιος του πλοίου Ingrid C και µας είπε ότι ο αδερφός µου εξαφανίστηκε µετά το 

µεσηµέρι. Τον έψαξαν παντού µέσα στο πλοίο, το πλοίο εν κινήσει, και στη συνέχεια γύρισαν 

πίσω, όπου ηταν βράδυ πια και τον έψαχναν στη θάλασσα, µαζι µε 5 παραπλέοντα πλοία και 

3 ελικόπτερα, κάθως είπαν. Δεν βρήκαν κανέναν ίχνος του. Το πλοίο συνέχισε την πορεία 

του κανονικά, έφτασε στο λιµάνι του Μανζανίλλο, έδωσε µια αναφορά στις αρχές ότι είχαν και 

ένα συµβάν και έφυγε άµεσα να συνεχίσει το ταξίδι του στα επόµενα λιµάνια. 

Όταν το πλοίο έφτασε στο επόµενο λιµάνι στο Χιούστον, έδωσαν κατάθεση οι 3 Έλληνες του 

πληρώµατος, στον προξενικό λιµενάρχη. 

Από κει κ έπειτα η υπόθεση έχει παγώσει και δεν έχουµε µάθει ακόµη τι απέγινε το παιδί µας. 
Η ελληνική πρεσβεία του Μεξικού δεν ενδιαφέρθηκε και δεν µας βοήθησε καθόλου στην 
υπόθεση.Καθως επίσης ούτε και τα αρµόδια υπουργεία. Μόνο µέσω του Υπουργεου 
Ναυτιλίας πηρε παράταση λίγων ωρών η έρευνα στη θάλασσα όπου θεωρητικά χάθηκε το 
παιδί. 
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Εµείς σαν οικογένεια έχουµε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εχουµε κάνει ότι µπορούµε 
και δεν µπορούµε για να δούµε τι απέγινε το παιδί µας. Έχουµε τρέξει παντού αν και 
βρήκαµε πολλές πόρτες κλειστές. Όσο ζούµε θα κανουµε τα πάντα για να βρούµε την άκρη, 
δεν θα µας σταµατήσει κανεις. 

Ο αδερφός µου ήταν ένα παιδί που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και ήθελε να γίνει ο 
καλύτερος. Ήταν ενας δυνατός χαρακτήρας µε πολλούς στόχους και όνειρα. Ήταν ευγενικός 
και αγαπητός σε όλους. Σωστός, ηθικός και δίκαιος. Δεν θα µπορούσε να βλάψει ποτέ 
κανέναν. 

Χάσαµε την ψυχή µας, τη ζωή µας όλη. Ευχόµαστε καθηµερινά να ζει,να είναι κάπου και να 
επιστρέψει µια µέρα. Θα κάνουµε τα πάντα, θα γυρίσουµε τη γη ανάποδα αλλά θα βρούµε 
την ακρη. Έστω και τώρα που αποµείναµε µόνοι µας, η οικογένεια µου και εγω, να ψάχνουµε 
γιατί η Πολιτεία και οι αρµόδιοι φορείς µας γύρισαν την πλάτη. 

Αποκλείουµε την αυτοχειρία µε αποδείξεις, διότι ορισµένοι το υποννόησαν, πιστευουµε πως 
υπάρχουν υπεύθυνοι για το συµβάν. Αργά ή γρήγορα θα βρεθούν και θα αποδωθεί 
δικαιοσύνη. 

Με εκτίµηση, 

Μαρία Κατερίνα Νάκη». 

ΤΕΛΟΣ. 

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης  
Το περιεχόµενο και κάθε λεπτοµέρεια της παραπάνω προσωπικής οικογενειακής µαρτυρίας, 
η οποία αποτελεί περιπτωσιολογική µελέτη (case study) στα πλαίσια του προγράµµατος 
‘Missing Seafarers Reporting Programme’ (Πρόγραµµα αγνοούµενων Ναυτικών) 
παρασχέθηκε στο φιλανθρωπικό οργανισµό Human Right at Sea από την οικογένεια Νάκη, 
κατόπιν ρητής άδειας για αναπαραγωγή και δηµοσίευση για ενίσχυση της τρέχουσας 
υπόθεσης, η οποία εγγράφηκε στο Πρόγραµµα µέσα στο 2015. Το ακριβές περιεχόµενο του 
κειµένου, ελέγχθηκε, όσο το δυνατό καλύτερα, για την ακρίβεια του από τους εκδότες, κατά το 
χρόνο γραφής και δηµοσίευσης. Ο οργανισµός Human Rights at Sea δεν ευθύνεται σε καµία 
περίπτωση, υπό καµία δικαιοδοσία για το περιεχόµενο της κατάθεσης, το οποίο και 
µεταφράστηκε στην αγγλική και δηµοσιεύτηκε µε καλή πίστη, κατόπιν έρευνας εκ µέρους του 
Οργανισµού. Το κείµενο και οι φωτογραφίες εχουν διαπιστευτεί, στο βαθµό που ήταν δυνατό. 
Όποιες παραλέιψεις ή ανακρίβειες στα γεγονότα µπορούν να επισηµανθούν εγγράφως στον 
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Οργανισµό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, : mailto:enquiries@humanrightsatsea.org.    Η 
µαρτυρία εκφράζει την προσωπική άποψη για τα γεγονότα της οικογένειας Νάκη.  

 

HUMAN RIGHTS AT SEA 

Το Human Rights at Sea είναι φιλανθρωπικός οργανισµός, αναγνωρισµένος από το νόµο 
στην Μεγάλη Βρετανία και Ουαλία µε αριθµό 1161673. Ο οργανισµός είναι ανεξάρτητος και 
αναπτύχθηκε προς όφελος της διεθνούς κοινότητας για θέµατα και ζητήµατα που αφορούν 
στα ανθρώπινα δικαιώµατα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αποστολή του είναι να 
ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώµη, να προβάλλει ρητά την εφαρµογή των διατάξεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και να ενισχύσει την απόδοση ευθυνών, σε όλο το φάσµα της 
ευρύτερης ναυτιλίας αλλα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ειδικά σε περιπτώσεις που 
προστατευτικές διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι απούσες ή δεν εφαρµόζονται ή 
παραβιάζονται.  

enquiries@humanrightsatsea.org  | www.humanrightsatsea.org 

  

MISSING SEAFARERS REPORTING PROGRAMME 

Ο στόχος του Προγράµµατος Missing Seafarers Reporting Programme, (Πρόγραµµα Καταγραφής 
Αγνοούµενων Ναυτικών) είναι, µέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας καταγραφής 
αγνοούµενων ναυτικών, να δηµιουργήσει µια διεθνή βάση δεδοµένων, η οποία θα καταγράφει µε 
ακρίβεια τους ναυτικούς και ψαράδες που αγνοούνται σε παγκόσµιο επίπεδο.   

enquiries@missingseafarers.org  | www.missingseafarers.org 

 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ   

 

http://campaign.justgiving.com/charity/hras/gettingstarted 

 


