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Ο νέος νόμος για το Λ.Σ. είναι μια μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση
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Κρίσεις, γράφει, πέρασε πολλές η ναυτιλιακή οικογέ-
νεια, ακόμη και μεγάλης διάρκειας, είχε όμως «ακμαία
τη δύναμη της αντίδρασης και ακράδαντη την πίστη

των δημιουργών της, στενώς συνεργαζομένων προ των κοι-
νών δυσχερειών».

O μαρασμός έχει ήδη καταλάβει τις ναυτικές περιφέρειές μας,
σχολιάζει στο ίδιο άρθρο, λες και προφητεύει. Σε λίγο θα
έρθει η ώρα της έκπτωσης για την Ιθάκη και την Κεφαλονιά,
αλλά και της Άνδρου και της Χίου, παρατηρεί σαν να γνωρίζει
τι ακριβώς θα επακολουθήσει στο χώρο της ναυτικής παρά-
δοσης. Εξήντα χρόνια μετά, η επιχειρηματολογία του παρα-
μένει αληθής, ρεαλιστική και όχι απλώς μεμψίμοιρη και
δυσοίωνη ενός ακόμη δημοσιογράφου που χρησιμοποιεί τον
αρνητισμό για να τραβήξει την προσοχή.

Στο παρόν τεύχος, επιθυμούμε να αναδείξουμε ακριβώς ό,τι
απασχολούσε τον ιδρυτή των «Ν.Χ.»: τον πλούτο της γνώσης

Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Π Ρ Ο Σ  Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

και της εμπειρίας του Έλληνα εφοπλιστή και επιχειρηματία,
ο οποίος με τις κινήσεις του κατάφερε όχι απλώς να επιβιώ-
σει, αλλά και να πρωταγωνιστήσει διεθνώς, αρκετές δεκαε-
τίες μετά τα γραφόμενα των «Ναυτικών Χρονικών» του
1949. Εν τούτοις, τα εμπόδια, οι παρενθέσεις, οι δυσκολίες
που αντιμετώπιζε τότε ο επιχειρηματικός κόσμος δεν δια-
φέρουν (σε μεγάλο βαθμό) από τις σημερινές προκλήσεις
και αγκυλώσεις. Ο Κωττάκης κατηγορεί ευθέως το κράτος
για τη ναυτιλιακή έκπτωση, τον αφανισμό όπως τον ονομά-
ζει. «Άκυρες και επιζήμιες παρεμβάσεις ξέρει μόνο να
κάνει», μας γράφει με απλή γλώσσα για την εποχή εκείνη,
εξυμνώντας εν τούτοις τον αειθαλή και συνεπή ρόλο του
Λιμενικού Σώματος.  

Οτότε εκδότης των «Ν.Χ.» δεν διστάζει, όμως, να ανα-
φέρει ότι και ο εφοπλισμός δεν κατάφερε ποτέ να
εμφανίσει ένα «ενιαίο μέτωπο προπαγάνδας», για

να ενημερώσει τόσο την Πολιτεία όσο και την κοινή γνώμη
για τα προβλήματα της ναυτιλίας. «Απέφυγε ή και αγνόησε
τις δυστυχίες του τόπου και τις πολλαπλές του ανάγκες»,

Το πρωτοσέλιδο άρθρο του Δημήτρη Κωττάκη, στην επετειακή έκδοση του Ιανουαρίου 1949, που αναδημο-
σιεύουμε, θα μπορούσε σε ένα γενικότερο πλαίσιο να είναι γραμμένο πριν από λίγες ημέρες. Παραμένει ακόμη
επίκαιρο, λες και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Κωττάκης σε εκείνο το κείμενό του ανησυχεί, διαμαρτύρεται,
καυτηριάζει όλους και όλα. Επιτίθεται, χωρίς προκαταλήψεις, σε όσους επικουρούν την αποδυνάμωση ή έστω
τον παραγκωνισμό της ελληνικής ναυτιλίας. Είχε ως εκδότης, αλλά κυρίως ως αρθρογράφος, θάρρος και δύ-
ναμη, πνευματική και ηθική. Τολμούσε να αποδοκιμάσει με τον γραπτό του λόγο κυβερνήσεις και πολιτικούς,
ναυτεργατικά σωματεία και κομματικές συσχετίσεις, ακόμη και τον ίδιο τον εφοπλισμό. Ενίοτε τους θεωρούσε
όλους συνυπεύθυνους, επειδή δεν δρούσαν ή δεν αντιδρούσαν. 

Πρόβλημα υποστάσεως... 
60 χρόνια μετά...
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γράφει με έναν οξύτατο ίσως και πικραμένο συλλογισμό, που
λίγοι ναυτιλιακοί συντάκτες θα τολμούσαν ή και θα ήθελαν
έκτοτε να χρησιμοποιήσουν.
Ο Κωττάκης δεν έκανε ποτέ προβλέψεις, δεν πίστευε στις
προφητείες. Επίσης δεν έδινε συμβουλές, μόνο σχολίαζε,
καυτηρίαζε και αποδοκίμαζε. Όσοι μελέτησαν προσεκτικά το
έργο του, χωρίς παρωπίδες και προσωπικές φιλοδοξίες ή 
εμπάθειες, κατανοούν σήμερα το ρόλο που διαδραμάτισε για
τη ναυτιλιακή οικογένεια, που τόσο τίμησε και υπηρέτησε με
την πένα του. Ο σημερινός ιστορικός, διαβάζοντας τα άρθρα
του, αντιλαμβάνεται ότι η σπουδαιότητα των «Ναυτικών Χρο-
νικών», εκείνης της εποχής, συνίσταται όχι
μόνο στον αιχμηρό γραπτό λόγο του ιδρυτή
τους, αλλά και στους εκλεκτούς και έμπει-
ρους αρθρογράφους, που «περιφρουρού-
σαν» την υπεροχή του στο χώρο της
ενημέρωσης. Εμπνευσμένοι πλοιοκτήτες,
νομικοί, ναυπηγοί, καθώς και αξιωματικοί
του Λ.Σ. που ήξεραν (και ήθελαν) να μελε-
τούν βαθιά τα θέματα της ναυτιλίας, αποτε-
λούσαν τους μόνιμους συνεργάτες του.
Συνεργάτες πολλές φορές αθέατοι, αλλά και
συχνά, ειδικά στα τεύχη-ανασκοπήσεις του Ιανουαρίου, φιλο-
ξενούμενοι ως αρθρογράφοι στις ασπρόμαυρες σελίδες των
«Ν.Χ.» της εποχής. 

Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι στοχαστές της θάλασσας δεν
δίσταζαν να εκφράζουν την άποψή τους, ακόμη και
αν αυτό γινόταν αποκλειστικά και μόνο στις σελίδες

του συγκεκριμένου εντύπου. Την εποχή εκείνη, τη δεκαετία
του ΄50, αυτό ήταν μάλιστα το μεγάλο προβάδισμα του Κωτ-
τάκη, το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα: είχε επίκουρους
πραγματικούς διανοούμενους και πατριώτες ναυτέλληνες, με
αποτέλεσμα να αγνοήσει την εύκολη και κοινότοπη δημοσιο-
γραφία: δεν χάιδευε ματαιοδοξίες, δεν κολάκευε εγωισμούς,
δεν εξυπηρέτησε ανάγκες ομάδων, δεν χαριζόταν σε επιθυ-
μίες, δεν μασούσε τα λόγια του. Ειδικά στη μεταπολεμική πε-
ρίοδο, στο ζενίθ της δημιουργικής του πορείας, υπήρξε
καταλύτης για τη ναυτιλιακή ενημέρωση, που όμως ελάχιστοι
εκδότες μετά ακολούθησαν.

Στο χώρο της ναυτιλίας, τελικά, όλα αλλάζουν και όλα
τα ίδια μένουν. Ο ναυτιλιακός Τύπος σήμερα μπορεί και
πρέπει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο ως προς

τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την ενημέρωση των
κρατικών φορέων και των πολιτικών προσωπικοτήτων του
τόπου. Μπορεί να συνεισφέρει εάν και εφόσον το αναγνω-
στικό του κοινό τού αποδώσει τη βαρύτητα και το ρόλο που

ίσως του αξίζει. Όσοι θαρραλέα, σε αυτούς τους δύσκολους
και απρόσμενους καιρούς, τολμήσουν να εκφράσουν δημό-
σια τη γνώμη τους θα επιτρέψουν στον σημερινό αναγνώστη,
αλλά και στον ιστορικό του μέλλοντος, να συνειδητοποιήσει
το μέγεθος της θαλασσινής υπεροχής μας και τους τρόπους
για τη διατήρησή της, εάν και εφόσον όμως ξεπεράσουμε ό,τι
ακριβώς γράφει στον επίλογό του ο Κωττάκης: την έλλειψη
συγχρονισμού και ενότητας της ναυτικής οικογένειας, την επι-
δίωξη του τυχοδιωκτικού κέρδους, την ταξική διάσταση με-
ταξύ εφοπλισμού και ναυτεργασίας, την άγνοια και ενίοτε την
εχθρότητα του κράτους.

Με σεβασμό, σας παρουσιάζουμε το τεύχος του 1949,
αλλά και ορισμένους σύγχρονους Έλληνες πλοι-
οκτήτες, οι οποίοι, όπως τότε, τολμούν να μιλήσουν

για τις αλήθειες της εποχής μας.

Η.Γ.Μ.

Ο ναυτιλιακός Τύπος σήμερα μπορεί και πρέπει να διαδραμα-
τίσει έναν σημαντικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση της κοι-
νής γνώμης και την ενημέρωση των κρατικών φορέων και
των πολιτικών προσωπικοτήτων του τόπου. Μπορεί να συνει-
σφέρει εάν και εφόσον το αναγνωστικό του κοινό τού αποδώ-
σει τη βαρύτητα και το ρόλο που ίσως του αξίζει.
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Στις 25 Ιανουαρίου 2011 η ελληνική ναυτιλία έχασε μια
από τις ηγετικές και αυθεντικές μορφές της. Ο καπετάν
Βασίλης Κωνσταντακόπουλος ήταν λαμπρό δείγμα αυ-

τοδημιούργητου εφοπλιστή που ποτέ δεν έπαψε να αγαπά,
να σέβεται και να προβάλλει σαν τίτλο τιμής το επάγγελμα
του. Ήταν εφοπλιστής που χάραξε νέους δρόμους για την ελ-
ληνική ναυτιλία. Την επιχειρηματική του πορεία χαρακτήρισε
η καινοτομία αλλά και η εμπιστοσύνη του στις ικανότητες και
στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα των ελλήνων
ναυτικών. 
Πολλά θα μπορούσαν να γραφτούν για την επιχειρηματική
πορεία του καπετάν Βασίλη η οποία δεν περιορίστηκε στη
ναυτιλία, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους κλάδους με την ίδια
επιτυχία. Ωστόσο, η ναυτιλιακή πορεία του είναι αυτή που τον
χαρακτήρισε περισσότερο και τον καταξίωσε σαν ένα επιτυ-
χημένο πρότυπο.

Μπαρκάρει στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και σε
λίγα χρόνια κατακτά όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας
και εξελίσσεται σε καπετάνιο. Προκειμένου να είναι

κοντά στην οικογένεια του επιλέγει να εργαστεί από μια χρο-
νική στιγμή και έπειτα στις μεσογειακές ρότες της εταιρείας τα-
κτικών γραμμών Zim, εμπειρία που θα του αποβεί πολύτιμη
στο μέλλον. Το 1974  ιδρύει την εταιρεία Costamare Shipping,
αγοράζει το πρώτο του πλοίο, το «Κάρμεν», το όνομα της συ-
ζύγου του την οποία θεωρεί και βασικό εμπνευστή της πρώτης
αυτής στρατηγικής του κίνησης, και το δουλεύει για ένα διά-
στημα, ως καπετάνιος και πλοιοκτήτης. Στη συνέχεια βγαίνει
στη στεριά, και ξεκινά  την πορεία του στην πλοιοκτησία και
τον εφοπλισμό. Η πορεία της Costamare, υπό την ηγεσία του
καπετάν Βασίλη μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους. 
Η πρώτη περίοδος διαρκεί από τη στιγμή της ίδρυσής της
μέχρι το 1984. Η Costamare την περίοδο αυτή έχει τα χαρα-

κτηριστικά της τυπικής ελληνικής επιχείρησης και δραστηριο-
ποιείται στις αγορές της χύδην φορτηγού ναυτιλίας.  Σε σύν-
τομο σχετικά χρονικό διάστημα καταφέρνει να δημιουργήσει
μεσαίου μεγέθους στόλο. Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριο-
ποιείται στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων, όχι μόνο
αγοράζοντας, αλλά και πουλώντας πλοία σε περιόδους υψη-
λής ζήτησης, άρα και υψηλής τιμής των πλοίων, συγκεντρώ-
νοντας κεφάλαια που χρησιμοποιεί για την παραπέρα
ανάπτυξη του στόλου της.  Στον τομέα των ναυλώσεων ακο-
λουθεί στρατηγική χρονοναύλωσης των πλοίων προκειμένου
να επικεντρωθεί στην αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση
των πλοίων και ταυτόχρονα, να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Την πορεία της επιχείρησης
χαρακτηρίζει η νηολόγηση των πλοίων της υπό την ελληνική
σημαία και η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ομάδας ικα-
νών και αφοσιωμένων ναυτικών.

Ηδεύτερη περίοδος της Costamare είναι καθοριστική
για την μετέπειτα πορεία της με μια μεγάλη καινοτομία
για τα ελληνικά δεδομένα, την αλλαγή ειδίκευσης του

στόλου της. Ξεκινά το 1984, και ολοκληρώνεται τη στιγμή της
εξειδίκευσης της στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων, στις αρχές της δεκαετίας του 1990.  Την περίοδο αυτή
ο καπετάν Βασίλης επενδύει σε αυτό που υπήρξε η μεγαλύ-
τερη επιτυχία του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο:
στους ανθρώπους. Καταρχήν είναι ο ίδιος καπετάνιος με με-
γάλη πείρα στα πλοία τακτικών γραμμών. Την στροφή στα
πλοία μεταφοράς container την κάνει όταν έχει και τους κα-
πετάνιους και ναυτικούς που μπορεί να εμπιστευτεί. Το 1984,
μετά από 50 χρόνια, διαλύεται η πιο γνωστή εταιρεία τακτι-
κών γραμμών, η Ελληνική, και χάνουν τη δουλειά τους εξαι-
ρετικοί και εξειδικευμένοι ναυτικοί τους οποίους προσλαμ-
βάνει, αγοράζοντας παράλληλα τα πρώτα πλοία container. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Της Τζελίνας Χαρλαύτη
Καθηγήτριας Ιονίου Πανεπιστημίου
και του Γιάννη Θεοτοκά
Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καπετάν 
Βασίλης Κωνσταντακόπουλος
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Την περίοδο αυτή η εταιρεία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο,
καθώς διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά της τυπικής ελ-
ληνικής ναυτιλιακής επιχείρησης, όμως αρχίζει να λειτουργεί
περισσότερο ως καινοτόμος επιχειρηματική δραστηριότητα
που καθοδηγείται από το όραμα του ηγέτη της για δημιουργία
μιας εξειδικευμένης και ανταγωνιστικής επιχείρησης που θα
στηρίζεται στην ποιότητα της υπηρεσίας και στο χαμηλό κό-
στος. Ο καπετάν Βασίλης είχε πειστεί ότι η προοπτική για την
επιχείρηση θα ήταν η είσοδος σε μια εξειδικευμένη αγορά,
στην οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει αλλά και να αναπτύξει
περαιτέρω τους πόρους που διέθετε με ποιο αποτελεσματικό
και αποδοτικό τρόπο. Αυτό τον οδήγησε να στραφεί στην
αγορά των πλοίων μεταφοράς containers.  Στόχος ήταν η
εφαρμογή της βασικής στρατηγικής για τη συμμετοχή στην
χύδην φορτηγό ναυτιλία, αυτή της διαχείρισης πλοίων και
ναύλωσής τους σε τρίτους, σε μια νέα αγορά, αυτή των τακτι-
κών γραμμών. Με τον τρόπο αυτό, από τη μια, θα αξιοποιούσε
την ικανότητα της επιχείρησης για αποτελεσματική λειτουρ-
γική διαχείριση των πλοίων και, από την άλλη, δεν θα προκα-
λούσε τον ανταγωνισμό, καθώς θα εισερ-
χόταν στην αγορά ως προμηθευτής
πλοίων στις εταιρείες που διαχειρίζονταν
γραμμές και όχι ως διαχειριστής γραμμών.  

Είχε συνειδητοποιήσει ότι η αγορά
προσέφερε ευκαιρίες σε έναν ανε-
ξάρτητο πλοιοκτήτη, στο βαθμό

που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις των εταιρειών τακτικών γραμ-
μών για τακτικότητα-συχνότητα και ποι-
ότητα υπηρεσίας.  Μέχρι τότε, ως ανεξάρ-
τητοι πλοιοκτήτες δραστηριοποιούνται
γερμανικές εταιρείες που χρονοναύλω-
ναν τα containerships που διαχειρίζονταν
στις εταιρείες τακτικών γραμμών.  Αυτό το τελευταίο στοιχείο
θεώρησε ώς «ευκαιρία» καθώς θα μπορούσε να είναι σε έναν
τομέα της αγοράς στον οποίο οι ανταγωνιστές του θα είχαν
μεγαλύτερο κόστος από τον ίδιο. Στην κατεύθυνση αυτή αξιο-
ποιεί την ευκαιρία, η οποία προήλθε από τη χρεοκοπία της
ελληνικής εταιρείας τακτικών γραμμών Hellenic Lines.  Απο-
κτά τα πρώτα τέσσερα πλοία μεταφοράς κοντέινερ και προ-
σλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας για να
ασχοληθεί με τη διαχείρισή τους. Καταφέρνει να κλείσει τις
πρώτες συμφωνίες και να ανταπεξέλθει με επιτυχία, στοιχείο
που συνέβαλλε στο να αρχίσει να αναγνωρίζεται στην αγορά
σαν αξιόπιστος διαχειριστής. Σταδιακά αρχίζει να μειώνει το
στόλο των bulk carriers και να επικεντρώνεται στη διαχείριση
containerships. Η πώληση των bulk carriers σε περιόδους
υψηλής ζήτησης επιτρέπει στην επιχείρηση να συσσωρεύσει
κεφάλαια και να επεκτείνει το στόλο των containerships. 
Στην επιλογή αυτή εντοπίζεται ο καινοτομικός χαρακτήρας
της στρατηγικής του Β. Κωνσταντακόπουλου.  Εκμεταλλεύε-

ται υπάρχοντες πόρους και ικανότητες για να εισέλθει με την
ίδια υπηρεσία, τη διαχείριση πλοίων, σε μια νέα εξειδικευμένη,
απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά.  Είναι η πρώτη ελληνική
επιχείρηση που ακολουθεί αυτήν τη στρατηγική και η πρώτη
διεθνώς που την επιχείρησε, χωρίς προηγουμένως να έχει δε-
σμούς με τις εταιρείες τακτικών γραμμών.  Η επιτυχία της
Costamare οδήγησε τα επόμενα χρόνια και άλλες ελληνικές
επιχειρήσεις να ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική.

Ητρίτη περίοδος ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του
1990 και χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της εται-
ρείας, τη στροφή στις νέες ναυπηγήσεις και την κατά-

ληψη ηγετικής θέσης στη σχετική αγορά.  Είναι πλέον μια
καινοτόμος επιχείρηση, με προσανατολισμό στη μακροχρόνια
ανάπτυξη και στην εκμετάλλευση των ευκαιριών του περι-
βάλλοντος. Την περίοδο αυτή ο στόλος της αυξάνεται με εν-
τυπωσιακούς ρυθμούς τόσο σε αριθμό πλοίων όσο και σε
μεταφορική ικανότητα.  Στρέφεται στις νέες ναυπηγήσεις, συ-
νεχίζοντας παράλληλα και την απόκτηση μεταχειρισμένων
πλοίων.    Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Costamare
αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης con-
tainerships με στόλο πλοίων κάθε μεγέθους, όλα υπό την ελ-
ληνική σημαία. Τα επόμενα χρόνια, με ένα μαζικό πρόγραμμα
ναυπηγήσεων, αυξάνει το στόλο της στα 50 πλοία, το σύνολο

των οποίων ναυλώνε-
ται με ναυλώσεις με-
γάλης διάρκειας σε
μεγάλες εταιρείες τα-
κτικών γραμμών και
συνεχίζει να νηολογεί-
ται στην ελληνική ση-
μαία και να απασχολεί
σημαντικό αριθμό ελ-
λήνων ναυτικών.

Οκαπετάν Βασίλης ανήκε στους αυτοδημιούργητους
επιχειρηματίες που  με διορατικότητα σχεδιάζουν και
υλοποιούν την ανάληψη της διοίκησης των επιχειρή-

σεων από την επόμενη γενιά. Ως πραγματικός ηγέτης,  είχε
φροντίσει, ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1990 για αυτό.
Δήλωνε μάλιστα την πεποίθησή του για την ορθότητα της επι-
λογής του, αναφέροντας ότι η νεότερη γενιά είναι καλύτερη
από τη δική του γενιά. Η έγκαιρη και επιτυχής μετάβαση στη
δεύτερη γενιά της οικογένειας του ίσως είναι  το καλύτερο
μέτρο της επιτυχίας του. 

Ο καπετάν Βασίλης είναι από εκείνους τους εφοπλιστές που
ανέδειξαν και εξύψωσαν τη καλή φήμη, την πίστη και το καλό
όνομα της ελληνικής ναυτιλίας στον ελληνικό και διεθνή
χώρο. Όσοι ασχολούμαστε με τη μελέτη της ελληνικής ναυ-
τιλίας, καταλαβαίνουμε το μέγεθος της συμβολής του και τον
ευχαριστούμε βαθύτατα για αυτό. 

Πολλά θα μπορούσαν να γραφτούν για την επι-
χειρηματική πορεία του καπετάν Βασίλη η οποία
δεν περιορίστηκε στη ναυτιλία, αλλά επεκτά-
θηκε και σε άλλους κλάδους με την ίδια επιτυ-
χία. Ωστόσο, η ναυτιλιακή πορεία του είναι αυτή
που τον χαρακτήρισε περισσότερο και τον κα-
ταξίωσε σαν ένα επιτυχημένο πρότυπο.
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Hελληνική ναυτιλία έχει ιστορία 10.000
χρόνων και από τους Κλασικούς
χρόνους (500-480 π.Χ.) θεσπίστηκε

στην Αθήνα η πρώτη νομοθεσία για τη ναυ-
τιλία. Είναι δε άξιον ειδικής μνείας το γεγο-
νός ότι οι νομοθετικοί κανόνες που τέθηκαν
τότε, είναι παρόμοιοι με αυτούς που
ισχύουν και σήμερα. Στην Αθήνα της επο-
χής εκείνης θεσπίστηκε η υποχρεωτική θη-
τεία όλων των ικανών πολιτών στις
τριήρεις, τα πολεμικά πλοία της εποχής.
Έτσι ξεκίνησε η συνεχής ναυτική εκπαί-
δευση των Αθηναίων πολιτών, η οποία
αποδείχθηκε τόσο σημαντική στην υπερά-
σπιση της ανεξαρτησίας του ελλαδικού χώρου κατά την εκ-
στρατεία των Περσών, που τελείωσε με τη συντριπτική τους
ήττα στη ναυμαχία της Σαλαμίνος. 
Λίγοι σήμερα κατανοούν και αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα
της τότε νομοθεσίας και το ρόλο που έπαιξε στην πορεία του
ελληνικού έθνους. Έδωσε τη δυνατότητα της δημιουργίας
στρατιών ολόκληρων από ικανότατους ναυτικούς, τα κατορθώ-

ματα των οποίων διά μέσου των αιώνων έγιναν θρυ-
λικά. Απόδειξη τούτου ήταν ότι οι Ρωμαίοι κατέ-

κτησαν την Ελλάδα χρησιμοποιώντας Έλληνες
ναυτικούς για την επάνδρωση των πλοίων
τους, γεγονός που αποτελεί αναμφισβήτητη
αναγνώριση της ναυτοσύνης και του αξιόμα-
χου των Ελλήνων. Το ίδιο επανελήφθη και
κατά την εποχή του Βυζαντίου, όταν το 1200

μ.Χ. οι Ενετοί ναυτολόγησαν Έλληνες ναυτι-
κούς στα πλοία τους, όπως και οι

Οθωμανοί κατά τον ίδιο τρόπο
στρατολογούσαν Έλληνες ναυτι-
κούς τόσο στα πολεμικά όσο και

στα εμπορικά πλοία τους.
Έτσι, οι Έλληνες ναυτικοί, παρά τις περιπέτειες της πατρίδας τους
και μέχρι την Επανάσταση του 1821, ουδέποτε απομακρύν-
θηκαν από τη θάλασσα, βελτιώνοντας συνεχώς τις γνώσεις,
την τεχνική και τη ναυτοσύνη τους, υπηρετώντας στα πλοία
των διαφόρων εθνών που κατά καιρούς είχαν υποδουλώσει
την Ελλάδα. Ενδεχομένως, αυτή η διά μέσου των αιώνων 
εμπειρία να συνετέλεσε ώστε οι Έλληνες να γίνουν  όχι μόνο
καλοί ναυτικοί, αλλά και καλοί έμποροι.

Kατά το 1780, οι Οθωμανοί επέτρεψαν για πρώτη φορά
στους Έλληνες να αποκτήσουν δικά τους πλοία, κάτι
που για τους ίδιους αποδείχθηκε μοιραίο λάθος, αλλά

μέγα καλό για τους Έλληνες. Γρήγορα οι Έλληνες ανέπτυξαν
τον ανεξάρτητο στόλο τους και, όταν ξέσπασε η Επανάσταση
του 1821, τα καταστρώματα των ελληνικών πλοίων ήταν το

πρώτο ανεξάρτητο ελ-
ληνικό «έδαφος».
Είναι αναντίρρητα τεκμη
ριωμένο ότι οι Έλλη-
νες πλοιοκτήτες της
εποχής εκείνης έδω-
σαν ολόκληρες τις
περιουσίες τους σε
πλοία και χρήματα
για να βοηθήσουν

τον απελευθερωτικό αγώνα, διαδραματίζοντας τον πλέον απο-
φασιστικό ρόλο στην επιτυχή έκβασή του.
Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια του Α΄ και του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Ελληνικά πλοία και Έλληνες ναυτικοί συμ-
μετείχαν με όλες τους τις δυνάμεις, και πολλοί ήταν εκείνοι
πού έχασαν τη ζωή τους βοηθώντας τους συμμάχους να κερ-
δίσουν τον πόλεμο, επαναφέροντας την ειρήνη στην Ευρώπη.
Είναι σαφές και κοινώς αποδεκτό ότι τα τελευταία δυόμισι χι-
λιάδες χρόνια τα ελληνικά πλοία ήταν ο καταλυτικός παρά-
γοντας στο να κερδίζονται οι πόλεμοι και να διατηρείται η
ανεξαρτησία της  Ελλάδας.

Kαι δεν ήταν μόνο η συνεισφορά τους στην επιτυχή έκ-
βαση των πολέμων. Σημαντική ήταν η στήριξη του ελ-
ληνικού κράτους με τις παροχές σε χρήμα και ιδιαίτερα

μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν συμβάλει στην ίδρυση νοσο-
κομείων, σχολείων, ευαγών ιδρυμάτων, στη χρηματοδότηση
εθνικών και περιφερειακών έργων υποδομής, ενισχύσεως
των ενόπλων δυνάμεων και δημιουργίας έργων πνευματικής

Είναι εξαιρετικά λυπηρό το να γίνονται τόσο
υποτιμητικά και απαξιωτικά σχόλια για τους
Έλληνες που ασχολούνται με τη ναυτιλία,
παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η ναυτιλία
ποτέ δεν ζήτησε οικονομική ή άλλου είδους
βοήθεια.

H εμπορική ναυτιλία 
είναι ο «καθαρός» χορηγός
της εθνικής οικονομίας

Του Σπύρου Πολέμη
Προέδρου International Chamber of Shipping (ICS), International 

Shipping Federation (ISF), αντιπροέδρου Committee

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

αναπτύξεως των Ελλήνων και ταυτόχρονα, με τις επιτυχείς
επενδύσεις τους, στηρίζουν την εθνική οικονομία, παρέχοντας
σταθερή εργασία και ικανοποιητικότατες αποδοχές στους συ-
νεργάτες τους ναυτικούς.
Πέραν των ανωτέρω, η ύπαρξη μεγάλης ναυτιλίας αποτελεί
διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας στα διεθνή fora, πράγμα
που έχει κατ’ επανάληψιν εξαρθεί από τους αρμοδίους. 

Eπομένως, είναι εξαιρετικά λυπηρό το να γίνονται τόσο
υποτιμητικά και απαξιωτικά σχόλια για τους Έλληνες
που ασχολούνται με τη ναυτιλία, παραγνωρίζοντας το

γεγονός ότι η ναυτιλία ποτέ δεν ζήτησε οικονομική ή άλλου
είδους βοήθεια, αλλά συνεχώς προσφέρει. Αυτό που ζητάει
μόνο είναι η ηθική συμπαράσταση και η θέσπιση του νομικού
εκείνου πλαισίου που θα την καταστήσει ανταγωνιστική στην

εποχή της παγκοσμιοποιήσεως. Όποια δυσμενή σχόλια έχουν
ειπωθεί ήταν περιττά και πολύ επιζήμια για το έθνος μας. Ό,τι
μέτρα έλαβαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις για τη ναυτιλία ήταν
απαραίτητα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν και να αυ-
ξήσουν κατ’ αρχάς τα πλοία με ελληνική σημαία και εν τέλει
τον ελληνόκτητο στόλο.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ελληνική ναυτιλία
αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα μας, τόσο
πολιτικά όσο και οικονομικά, και υπήρξε ο σημαντι-

κότερος «καθαρός» χορηγός της εθνικής οικονομίας για πάρα
πολλά χρόνια. 
Εάν υπάρχει μία βιομηχανία για την οποία το έθνος μας και
όλοι οι Έλληνες πολίτες οφείλουν και πρέπει να νιώθουν υπε-
ρήφανοι, είναι μόνον η ελληνική εμπορική ναυτιλία.  
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Τα προβλήματα οφείλονται
στον αστήρικτο 
και καταστρεπτικό λαϊκισμό 
των πολιτικών

Θα ξεκινήσω ευχόμενος στα «Ναυ-
τικά Χρονικά» και στους αναγνώ-
στες τους καλή χρονιά.

Το κύριο άρθρο της 1ης Ιανουαρίου 1949,
το οποίο τα «Ναυτικά Χρονικά» ανέσυραν
από τα αρχεία τους, είναι τόσο επίκαιρο σή-
μερα όσο όταν γράφτηκε. Τελικά, φαίνεται
ότι στα τελευταία 62 χρόνια οι πολιτικοί
μας κατάλαβαν πολύ λίγα για τη ναυτιλία
και πώς αυτή λειτουργεί σε ένα παγκόσμιο
περιβάλλον. 
Σήμερα, όπως και τότε, το πρόβλημα της
Ελλάδας είναι να κατανοήσει ότι η ναυτιλία,

αλλά και γενικά όλες οι επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες, χρειάζονται φιλικό και σταθερό λει-
τουργικό πλαίσιο για να δραστηριοποιηθούν
και να αναπτυχθούν. Έτσι μόνο θα δημιουρ-
γηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας και ανά-
πτυξη στην πατρίδα μας. Οι συνεχείς αλλαγές
στους νόμους, αλλά και οι ίδιοι οι νόμοι που

διέπουν τη λειτουργία κάθε δραστηριότητας,
είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα

βρίσκεται στη σημερινή οικονομική κα-
τάσταση. 
Όσον αφορά τη ναυτιλία, οι παλινω-
δίες στο άλλοτε υπουργείο Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, όπως είναι σε

όλους μας γνωστό, τους τελευταίους δεκαεφτά μήνες είναι
πρωτοφανείς. Η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί κάθε
άλλο παρά εμπιστοσύνη για το μέλλον εμπνέει, πολύ δε πε-
ρισσότερο όταν από την ονομασία του σημερινού σχετικού
υπουργείου έχει απαλειφθεί η λέξη «ναυτιλία», που είναι η
κύρια βιομηχανία και πηγή πλούτου της χώρας μας. 

Ενα παλιό αμερικανικό γνωμικό λέει «Ιf it ain’t broke,
don’t fix it». Τo υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο πριν από
τους πειραματισμούς λειτουργούσε υποδειγματικά

μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, τους τελευ-
ταίους δεκαεφτά μήνες, αποσυντονισμένο πλέον, «ψάχνεται».
Όλο αυτό δε το εγχείρημα λέγεται ότι έγινε για να δημιουργη-
θεί ακτοφυλακή, η οποία πάντα υπήρχε στο Λιμενικό Σώμα.
Είναι απορίας άξιον πώς, εφ’ όσον σε όλα τα άλλα σώματα η ορ-
γάνωση κατά κλάδους λειτουργεί καλώς, δεν θα μπορούσε να

συμβεί το ίδιο δημι-
ουργώντας κλάδο
ακτοφυλακής μέσα
στο Λιμενικό Σώμα,
αν δεν υπάρχει ήδη,
που να είναι αποσπα-
σμένος στο υπουρ-
γείο Προστασίας του

Πολίτη. Αν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Το ότι δεν έγινε
κάτι παρόμοιο, δημιουργεί πολλά ερωτήματα. 

Λέγεται επίσης ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις
αφορούν και την προώθηση νέων επιστημόνων, χωρίς
αναγκαστικά να γίνονται αξιωματικοί. Αν όμως αυτοί

δεν έχουν σαφή εμπειρία και γνώση της λειτουργίας της ναυ-
τιλίας και κυρίως την απαραίτητη πειθαρχία και προσήλωση,
θα είναι επιζήμιοι σε όποια καίρια θέση στον διοικητικό φορέα
της ναυτιλίας. Οι αξιωματικοί του Λιμενικού, με τις εξειδικευ-
μένες σπουδές τους και τις προϋπηρεσίες τους σε πλοία και
διάφορες θέσεις, γνωρίζουν τη ναυτιλία και τα θέματά της σε
εύρος και βάθος. Επιπροσθέτως, οι αξιωματικοί, αν δεν απο-
δίδουν, μετατίθενται σε λιγότερο καίριες υπηρεσίες, οι καλύ-

Πρόβλημα ανταγωνιστικότητας είχε και το
1949 η ελληνική ναυτιλία λόγω της ελληνικής
νομοθεσίας, όσο έχει και σήμερα, για τους ίδι-
ους λόγους. 

Του Γεωργίου Α. Γράτσου
Προέδρου Ναυτικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος (ΝΕΕ)

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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τεροι αναβαθμίζονται, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνι-
μοι και περίπου αμετακίνητοι, ασχέτως της ουσιαστικής τους
αποδόσεως. Αυτό είναι σημαντικό διοικητικό πρόβλημα. Εν
πολλοίς, σε αυτό οφείλεται η σημερινή οικτρή οικονομική κα-
τάσταση της χώρας μας και η περιθωριοποίησή της. Αυτό δεν
πρέπει να συμβεί στον μόνο υγιή πυλώνα της ελληνικής οι-
κονομίας, τη ναυτιλία.

Ηεπιστημονική εξειδίκευση είναι πολύ χρήσιμη για επι-
μέρους θέματα που απασχολούν τη ναυτιλία κατά πε-
ρίπτωση, και ήδη συνεργαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό

στοχευμένα μαζί με καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, σε ει-
δικά θέματα. Η χρησιμοποίηση όμως στον διοικητικό φορέα
της ναυτιλίας ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν λειτουργικές
γνώσεις και πείρα της ναυτιλίας φέρνει στη μνήμη τη σχετική
ρήση, που αποδίδεται στον Bismarck: «Drei mal 100 Advo-
caten, Vaterland Du bist verraten, drei mal 100 Professoren,
Vaterland du bist verloren». Η διοίκηση χρειάζεται διοικητικά
έμπειρα άτομα, όχι επιστήμονες.
Πρόβλημα ανταγωνιστικότητας είχε και το 1949 η ελληνική
ναυτιλία λόγω της ελληνικής νομοθεσίας, όσο έχει και σή-
μερα, για τους ίδιους λόγους. Επίσης την ίδια ανάγκη, όπως
και τότε, έχουν και σήμερα οι Έλληνες ναυτικοί για επικαιρο-
ποιημένη και αναβαθμισμένη μόρφωση, στο επίπεδο των ση-
μερινών απαιτήσεων της πλοιοκτησίας. Αυτή η επικαιρο-
ποιημένη μόρφωση θα τους κάνει ανταγωνιστικούς παρά τις
υψηλότερες αμοιβές τους. Το χρόνιο πρόβλημα της ελληνι-
κής οικονομίας είναι η κάθε μορφής νομοθεσία, η οποία «προ-
στατεύει» θέσεις εργασίας. Όπου έχει εφαρμοστεί αυτή η
«προστασία», μαραζώνουν και κλείνουν επιχειρήσεις και χά-
νονται οι θέσεις εργασίας. Επηρεάζει δε αρνητικά την εξέλιξη
της υπόλοιπης οικονομίας.
Αυτό συνέβη στα ελληνικά κρουαζιερόπλοια, που κάποτε
είχαν σημαντική διεθνή παρουσία. Σήμερα δεν έχουν πια
καμία. Επιπροσθέτως, οι συνθέσεις, οι όροι λειτουργίας και
άλλα στην ακτοπλοΐα αναγκάζουν τα πλοία να έχουν ακριβά
τιμολόγια και παρά ταύτα να είναι ζημιογόνα, ενώ καταδικά-
ζουν σε υπανάπτυξη τα νησιά μας, λόγω του υψηλού κόστους

πρόσβασης, που συρρικνώ-
νει την τουριστική τους ανά-
πτυξη.
Πρέπει να γίνει κάποτε κατα-
νοητό ότι η έννοια της προ-
στατευμένης θέσης εργα-
σίας έχει βαθιά ριζωμένη
στο υποσυνείδητο του νο-
μοθέτη την πεποίθηση πως
η θέση εργασίας που δήθεν
προστατεύεται δεν είναι α-
νταγωνιστική. Αν ήταν αντα-
γωνιστική, γιατί να προστα-
τεύεται; Άρα οι πολιτικοί
που νομοθετούν γνωρίζουν
ότι ηθελημένα καταστρέ-
φουν την ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεων και

κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας. Αυτό έγινε στη χώρα
μας κατά κόρον, όπου τώρα αντιλαμβανόμεθα τα ολέθρια
αποτελέσματα αυτής της πολιτικής και απελευθερώνουμε τα
κλειστά επαγγέλματα.

Πριν από 62 χρόνια, μπορεί η οικονομική γνώση και οι
αναλύσεις να μην είχαν ακόμη τεκμηριώσει αυτό που
κάθε νοικοκύρης γνωρίζει, δηλαδή ότι «αν δεν που-

λήσει το προϊόν, δεν βγαίνει μεροκάματο». Το αδιανόητο είναι
ότι, παρά τα όσα γνωρίζουμε σήμερα και μπορούμε να στη-
ρίξουμε επιστημονικά, εξακολουθεί να υπάρχει η νοοτροπία
της «προστασίας» θέσεων εργασίας.
Όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα μας οφείλονται
στον επιστημονικά αστήρικτο και καταστρεπτικό λαϊκισμό των
πολιτικών. Καιρός είναι να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους,
για να μπορέσει η χώρα μας να ευημερήσει μακροπρόθεσμα
και όχι πρόσκαιρα, με δανεικά, όπως μέχρι σήμερα.

Οι πολιτικοί που 
νομοθετούν γνωρίζουν
ότι ηθελημένα 
καταστρέφουν την 
ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της εθνικής 
οικονομίας. Αυτό έγινε
στη χώρα μας κατά
κόρον, όπου τώρα 
αντιλαμβανόμεθα τα
ολέθρια αποτελέσματα
αυτής της πολιτικής και
απελευθερώνουμε τα
κλειστά επαγγέλματα.

GRATSOS_Layout 1  17/2/2011  9:25 πμ  Page 11



Hσυνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση
των ναυλαγορών λόγω εισροής
τονάζ νέων πλοίων από παραγγε-

λίες που τοποθετήθηκαν προ δύο - τριών
ετών αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί,
κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο γε-
γονός του 2010, το οποίο φοβάμαι ότι θα
αποτελέσει επίσης ένα από τα σημαντικό-
τερα γεγονότα και το 2011.
Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό ήταν απολύ-
τως αναμενόμενο και δεν δημιουργεί καμία
έκπληξη. Αντίθετα, έκπληξη αποτελούν ορι-
σμένα άλλα συμβάντα, που πραγματικά δεν
ήσαν αναμενόμενα από επιχειρηματίες - εφοπλιστές ενός κά-
ποιου διαμετρήματος. 
Κανείς δεν ανέμενε, π.χ., ότι θα παρατηρούνταν μια τέτοια
προσέλευση σε νέες παραγγελίες, έξι μήνες μόλις μετά το
κύμα ακυρώσεων, με  μεγάλες απώλειες προκαταβολών ή
ακόμη και κάποιων δόσεων. Κανείς επίσης δεν ανέμενε να δει
την ακαριαία αναστολή στην προσέλευση τονάζ προς διά-
λυση, κάτι το οποίο είχε τόσο βοηθήσει την αγορά κατά τις
μαύρες ημέρες της χρηματοοικονομικής κρίσης. 

Hπρόβλεψη για το 2011, με την
Ε.Ε. και τη Β. Αμερική να αντιμε-
τωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά

ελλείμματα, δεν μπορεί παρά να είναι
συντηρητική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
τα πράγματα θα είχαν λάβει καταστρο-
φικές για την εμπορική ναυτιλία διαστά-

σεις αν δεν υπήρχαν οι οικονομίες της
Άπω Ανατολής και της Ν. Αμερικής, οι

οποίες ανέλαβαν να σύρουν το
άρμα της παγκόσμιας οικονο-

μικής ανάπτυξης, δίνοντας
με αυτό τον τρόπο χρόνο
στις μεγάλες οικονομίες
της Δύσης να γιατρευ-

τούν από τις ασθένειες που τις ταλαιπωρούν. Παρά ταύτα
όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι ασθέ-
νειες αυτές έχουν άμεση επίπτωση στις εξαγωγές των χωρών
της Άπω Ανατολής κυρίως, οπότε η αναμενόμενη ανάπτυξη
των οικονομιών τους δεν αναμένεται να φθάσει στα επίπεδα
των προηγούμενων ετών.
Πολλοί εκφράζουν απορία πώς είναι δυνατόν να τοποθετού-
νται σήμερα παραγγελίες για νέα πλοία στα ναυπηγεία την
ώρα που ένα μεγάλο τμήμα των ναυτιλιακών εταιρειών αντι-
μετωπίζουν προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων
τους. Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί στα ίδια τα ναυ-
πηγεία, τα οποία έσπευσαν να καλύψουν τα κενά που δημι-
ουργήθηκαν στο πρόγραμμα παραγωγής τους από
ακυρώσεις παραγγελιών, προσφέροντας σε άλλους πελάτες
πλοία σε δελεαστικές τιμές και με σχεδόν άμεση παράδοση.
Οι δελεαστικές τιμές δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της μειωμένης

ζήτησης για ναυπη-
γήσεις, αλλά και
άμεση συνέπεια των
ακυρώσεων, οι
οποίες επέτρεψαν
στα ναυπηγεία να
ενεργοποιήσουν τις
σχετικές ρήτρες και
να εισπράξουν κά-

ποιο μέρος του τιμήματος πλοίων που τελικά δεν έκτισαν για
λογαριασμό εκείνων που τα παράγγειλαν.

Πάντως, όπως είχε διαφανεί και προ ετών, η συνθήκη
της Βασιλείας ΙΙΙ για τις προϋποθέσεις χορήγησης δα-
νείων από τις τράπεζες θα έχει συνέπειες για τη ναυ-

πήγηση πλοίων, μια και θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν τεκμήρια
όπως η εξασφάλιση μακροχρόνιας απασχόλησης του πλοίου
και η ρευστότητα του δανειζομένου. Αυτό ενδεχομένως να
σημαίνει ότι θα περιοριστούν τα περιθώρια των τραπεζών για
χρηματοδότηση κατασκευής πλοίων με αμιγώς κερδοσκοπικά
κριτήρια, γεγονός που θα δώσει ανάσα στις ναυλαγορές κατά
την ερχόμενη δεκαετία. Αυτό καθίσταται πλέον αναγκαίο
καθώς διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι το υφιστάμενο
πλαίσιο δανειοδοτήσεων δεν κατάφερε να αποτρέψει μία
ακόμη κατάρρευση των ναύλων.

Αυτές οι εξελίξεις θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στις
πραγματικές αξίες των εμπορικών πλοίων και θα δημιουργή-
σουν καλές προϋποθέσεις για την άσκηση του εφοπλιστικού
επαγγέλματος με επάνοδο στην παραδοσιακή κερδοφορία
από τη διενέργεια θαλάσσιων μεταφορών, χωρίς να βλάπτε-
ται η κερδοφορία από τη μεταπώληση. Αυτό είναι αναγκαίο
σε αυτή την οικονομική συγκυρία, η οποία απαιτεί σύνεση και
προνοητικότητα.

H πρόβλεψη για το 2011, με την Ε.Ε. και τη
Β. Αμερική να αντιμετωπίζουν σοβαρά δη-
μοσιονομικά ελλείμματα, δεν μπορεί παρά
να είναι συντηρητική.

H oικονομική συγκυρία απαιτεί
σύνεση και προνοητικότητα

Του Νίκου Βαρβατέ
Προέδρου Δ.Σ. Nastotrade Shipping & Commercial, προέδρου Ένωσης

Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΝΜΑ)

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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Ανατρέχοντας κανείς σε άρθρα και
παρατηρήσεις του αείμνηστου Ε.
Κωττάκη και των συνεργατών του

των δεκαετιών του ΄40 και του ΄50, ανα-
γνωρίζει πόσο καλά κρατεί η φράση «όλα
αλλάζουν και όλα ίδια μένουν». Και πραγ-
ματικά, οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες
εκείνων των καιρών ισχύουν και σήμερα,
σχεδόν 60 χρόνια μετά.
Οι συνθήκες φυσικά έχουν αλλάξει. 
Η ελληνική εμπορική ναυτιλία έχει διανύσει
μια γιγάντια απόσταση από τότε. Από ένα
μικρό και παλαιό στόλο κατάφερε, στις δε-
καετίες που πέρασαν, να εξελιχθεί στον με-
γαλύτερο στόλο της Γης, δίνοντας στην πατρίδα μας μια
πρωτοπορία που τη φέρνει στον τομέα αυτό μπροστά από τις
μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις.
Οι παράγοντες και οι λόγοι αυτής της καταπληκτικής εξέλιξης
είναι έως σήμερα οι ίδιες που και τότε αποτέλεσαν το εφαλ-
τήριο γι' αυτή την πρωτοφανή πρόοδο και επιτυχία:
• Η ικανότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών και εφοπλιστών.

• Η ικανότητα και ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών.
• Το σταθερό και ευνοϊκό θεσμικό και νομικό

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ελλη-
νικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας από τη
δεκαετία του 1950 έως σήμερα.
Ο πρώτος παράγοντας εξακολουθεί και
ισχύει μέχρι και σήμερα. Πολύ περισσότερο

που η νέα γενιά των Ελλήνων εφοπλιστών,
διατηρώντας τα πολύ χρήσιμα εφόδια που δί-

νουν η παράδοση και η πολυετής πείρα, διακρί-
νεται σήμερα και από πολύ υψηλό επίπεδο
μόρφωσης, τεχνογνωσίας και διεθνούς προ-
βολής και εμβέλειας. Όλα αυτά μαζί προκα-
λούν τον ενάρετο κύκλο συνέχειας και

προόδου στον τομέα της πλοιοκτησίας που οι Έλληνες κατά-
φεραν να κατακτήσουν.
Ο δεύτερος παράγοντας εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα
και μάλιστα σε αυξημένο βαθμό, μέσα σε ένα πολύ ανταγω-
νιστικό διεθνές περιβάλλον.
Όμως, δυστυχώς, ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών έχει δρα-
ματικά περιοριστεί τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα
τα ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία να ορφανέψουν από το
πιο σημαντικό και χρήσιμο στοιχείο που τους δίνει την πα-
γκόσμια πρωτοπορία. Κοινωνικά, οικονομικά και άλλα κριτή-
ρια έχουν μειώσει κατακόρυφα την προσέλευση των νέων
μας στο ναυτικό επάγγελμα και μόνο τα τελευταία δύο χρόνια,
προφανώς λόγω οικονομικής κρίσης, παρουσιάζεται μια προ-
σωρινή αύξηση της προσέλευσης.
Όμως, η συνεχής μείωση των Ελλήνων ναυτικών θα αποβεί
τελικά σε καταδίκη και του ελληνικού πλοίου, αλλά και του ελ-

ληνικού γραφείου
διαχείρισης πλοίων,
όπου οι περισσότεροι
εκ των ικανών αξιω-
ματικών μας καταλή-
γουν μετά τη θαλάσσια
υπηρεσία τους.

Τέλος, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ναυτιλίας μας
πρέπει να παραμείνει αλώβητο και αμετάβλητο, για να
μπορέσει αυτή η παγκόσμια πρωτιά της ναυτιλίας μας

να συνεχιστεί και στο μέλλον.
Ελπίζουμε ότι η ελληνική Πολιτεία έχει κατανοήσει αυτή την
ανάγκη, αν και οι πρόσφατες ενέργειες της διοίκησης γύρω
από τον διοικητικό φορέα της ναυτιλίας καθόλου δεν πείθουν
γι' αυτό.
Θα είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο να ανατρέξουμε όλοι μαζί, Πο-
λιτεία και φορείς της ναυτιλίας, στις αξίες εκείνες που αποτέ-
λεσαν την κινητήριο δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας τις
δεκαετίες εκείνες και, χτίζοντας πάνω σε αυτές, αλλά μέσα
στις σημερινές πολύ πιο δύσκολες και πολύπλοκες συνθήκες,
να δώσουμε στη ναυτιλία μας τα εφόδια να συνεχίσει να είναι
πρώτη στον κόσμο, να ενισχύει στο εξωτερικό την ισχύ και το
κύρος της χώρας μας και να προσφέρει τα μέγιστα στην
εθνική μας οικονομία.

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ναυτιλίας
μας πρέπει να παραμείνει αλώβητο και αμε-
τάβλητο, για να μπορέσει αυτή η παγκόσμια
πρωτιά της ναυτιλίας μας να συνεχιστεί και
στο μέλλον.

Όλα αλλάζουν 
κι όλα τα ίδια μένουν

Του Πάνου Λασκαρίδη
Διευθύνοντος συμβούλου 

Ομίλου Λασκαρίδη

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να
συγκρίνουμε ή και να παραλληλί-
σουμε τα όσα συνέβησαν την 1η Ια-

νουαρίου του 1949 με τα σημερινά περί τη
ναυτιλία τεκταινόμενα, παρ’ όλον ότι τα
τότε προβλήματα εν τίνι μέτρω παρουσιά-
ζουν ορισμένες σημαντικές ομοιότητες.
Κυρίαρχο στοιχείο είναι ο διακαής πόθος
μας, τότε και τώρα, να διατηρήσουμε με
ισχυρή και κυρίαρχο την ελληνική ναυτιλία
πρωταγωνιστές στις εξελίξεις την ελληνική
σημαία, τους Έλληνες ναυτικούς και τους
Έλληνες πλοιοκτήτες.
Πρωταρχικός στόχος στην εκπλήρωση και
διατήρηση του κοινού αυτού πόθου όλων
μας είναι να υπάρξει σύμπνοια και κατανόηση από τους τρεις
παράγοντες που εξουσιάζουν το χώρο, δηλαδή το κράτος -
την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση-, την εργοδοσία -τους εφο-
πλιστάς- και τη ναυτεργασία, δηλαδή τα συνδικαλιστικά
όργανα των ναυτιλλομένων.

Πιστεύω ότι καθένας από τους τρεις
προαναφερόμενους βασικούς παρά-
γοντες έχει σαφή γνώση των προς

επίλυση προβλημάτων και την καλή διάθεση
να τα λύσει, ενίοτε και προς το ιδιαίτερο συμ-
φέρον του, αλλά βεβαίως γνωρίζει ότι πάνω

απ’ όλα χρειάζεται ομοψυχία και ταυτότης
απόψεων ενός εκάστου των επιμέρους φο-

ρέων, που στηρίζουν τους βασικούς παράγοντες,
δηλαδή κυβέρνηση, εργοδοσία και ναυ-

τεργασία.
Όπως διαφαίνεται από τα εν
έτει 1949 τεκταινόμενα, σύμ-
φωνα με την εξαιρετική περι-

γραφή του αειμνήστου Δημητρίου Κωττάκη, η τότε περιρρέ-
ουσα ατμόσφαιρα της ναυτιλίας είχε αρκετά στοιχεία ομοι-
ότητος με τον σημερινό μας προβληματισμό.
Το στοιχείο της αβεβαιότητας είναι η αμφισβήτηση της πα-
ρούσης πορείας της ελληνικής ναυτιλίας ως προς τη διατή-

ρηση, αφ’ ενός, της
ελληνικότητάς της
και, αφ’ ετέρου, η
διατήρηση της πα-
γκοσμίου αναγνώρι-
σης και κύρους άτινα
κατέχει σήμερα.

Και εδώ οφεί-
λουμε να ανα-
γνωρίσουμε

ότι οι διαπιστώσεις του Δημητρίου Κωττάκη του 1949 ήσαν
ρεαλιστικές, αι δε εξελίξεις, λαμβανομένης υπ’ όψιν της παρέ-
λευσης έξι δεκαετιών από τότε, είναι εν πολλοίς στα πλαίσια
των διαπιστώσεων του 1949. Με κάποιες βεβαίως σημαντικές
διαφορές, τις οποίες θα προσπαθήσω να διαλευκάνω.
Πρώτον, η έξοδος του Έλληνα «ναυτικού επιχειρηματία» από
τη χώρα του άνοιξε νέους ορίζοντες, μέσα στους οποίους με-
γαλούργησε και έφτασε σήμερα να είναι πρωταγωνιστής αυτού
του θαύματος που λέγεται ελληνική ναυτιλία.
Δεύτερον, οι τότε ολίγοι σχετικά «ναυτικοί επιχειρηματίες»
πολλαπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα εν
λειτουργία στην Ελλάδα περί τα 800 εφοπλιστικά γραφεία,
τα οποία δίνουν δουλειά σε χιλιάδες οικογένειες, πέραν του
γεγονότος ότι μέγιστο μέρος του προϊόντος της διεθνούς δρα-
στηριότητός τους έρχεται πίσω στην πατρίδα και μάλιστα αυ-
τοβούλως. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνο που πριν από 60
χρόνια ακούγετο αρνητικό έγινε θετικό, και ενώ πράγματι ο
Έλλην εφοπλιστής έφυγε από τη σημαία της πατρίδος του, ο
ελληνικός εφοπλισμός θριάμβευσε μέσα στον παγκόσμιο

Οι διαπιστώσεις του Δημητρίου Κωττάκη
του 1949 ήσαν ρεαλιστικές, αι δε εξελίξεις,
λαμβανομένης υπ’ όψιν της παρέλευσης έξι
δεκαετιών από τότε, είναι εν πολλοίς στα
πλαίσια των διαπιστώσεων του 1949.

Δεν νοείται ναυτικό έθνος
χωρίς ναυτικούς

Του Περικλή Παναγόπουλου
Magna Marine

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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στίβο, στον οποίο εκμεταλλεύτηκε καταλλήλως την ελευθερία
της εμπορικής δραστηριότητος που παρέχει η διεθνής ναυτι-
λιακή αγορά, όπου, να υπενθυμίσουμε, το 90% του παγκο-
σμίου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης. 

Ηαπεξάρτηση του εφοπλισμού από την ελληνική πραγ-
ματικότητα επέτρεψε στον ελληνικό εφοπλισμό να 
αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό με ίσους

όρους, διότι όπως είναι φυσικόν και όπως ακόμη και πριν από
60 χρόνια επεσημαίνετο, η ναυτεργασία στη χώρα μας άλλαξε
πρόσωπο. Σε αυτό δε το πεδίο, δηλαδή τη διατήρηση ουσια-
στικά της ελληνικής ναυτικής παράδοσης, το κράτος, η εκά-
στοτε ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να εντείνει τις
προσπάθειές της και να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τις
υποδομές που συνιστούν τη ναυτική εκπαίδευση και τους θε-
σμούς του ναυτικού επαγγέλματος.
Τα εφοπλιστικά γραφεία που υπάρχουν στην Ελλάδα και που
προανέφερα, διοικούνται και εξαρτώνται από διευθυντικά
στελέχη που κατά κανόναν είναι πρώην ναυτικοί. Πώς λοιπόν
θα λειτουργήσουν στο μέλλον, όταν πλέον οι Έλληνες ναυτι-
κοί σπανίζουν και έχουν αντικατασταθεί από αλλοδαπούς. Το
ερώτημα αυτό είναι επείγον να απαντηθεί από όλους τους
φορείς, διότι ήδη στερούμεθα ικανά διευθυντικά στελέχη.

Παρ' όλη την ανεργία, η οποία πράγματι υπάρχει, ιδίως
στους νέους, οι Έλληνες νεολαίοι δεν θέλουν την ερ-
γασία στη θάλασσα. Δεν νοείται ναυτικό έθνος χωρίς

ναυτικούς και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που η ναυτική
χώρα μας πρέπει να αντιμετωπίσει. Προσπάθειες έχουν γίνει
στο παρελθόν και συνεχίζουν να γίνονται, αλλά φαίνεται ότι
δεν αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Χρειάζονται ίσως καινοτόμοι πρωτοβουλίες;
Ευχαριστώ και εύχομαι ευτυχία για το μέλλον.
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Είναι άξια επαίνων η προσπάθεια που καταβάλλουν τα
ιστορικά «Ναυτικά Χρονικά» τα τελευταία χρόνια με την
ανατύπωση και επανέκδοση επετειακών τευχών με απο-

σπάσματα δημοσιεύσεων και απόψεων σχολιαστών παλαιοτέ-
ρων ετών, όπως η φετινή, που περιέχει το κύριο άρθρο του
Ιανουαρίου του έτους 1949 με απόψεις και κριτικές του αεί-
μνηστου εκδότη τότε του περιοδικού και εξέχουσας προσω-
πικότητας του ναυτιλιακού κόσμου του Πειραιά Δημήτρη
Κωττάκη.
Διαβάζοντας προσεκτικά τις προσωπικές απόψεις του Δημη-
τρίου Κωττάκη, μπορούμε να εμβαθύνουμε στην ουσία των
διαπιστώσεων εκείνης της εποχής και να τη συγκρίνομε με τη
σημερινή πραγματικότητα της ελληνικής και ελληνόκτητης
ναυτιλίας.
Θα συμφωνήσω ότι και οι δύο εποχές αντιμετώπιζαν τις ίδιες
ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά την απασχόληση των πλοίων και
την κατάσταση της ναυλαγοράς. Θα συμφωνήσω επίσης ότι

το ελληνικό πλοίο με την ελληνική σημαία ήταν και τότε,
όπως και τώρα, μη ανταγωνιστικό σε σύγκριση με πλοία που
φέρουν ξένες σημαίες και ιδιαίτερα τριτοκοσμικές. Αποτέλε-
σμα αυτής της πραγματικότητας είναι ότι η υπό ελληνική ση-
μαία δυναμικότητα των ποντοπόρων πλοίων άνω των 1.000
κόρων dw το τέλος του έτους 2010 αριθμούσε μετά βίας
1.200-1.300 πλοία, ενώ η αντίστοιχη υπό ξένες σημαίες ξε-
πέρασε τα 2.500 πλοία.

Σε ό,τι αφορά το ναυτεργατικό δυναμικό, οπωσδήποτε
ο Έλληνας ναυτεργάτης ήταν και τότε όπως είναι και
τώρα ο καλύτερος στον κόσμο. Τρανή απόδειξη αυτού

του γεγονότος είναι η ζήτηση και η προτίμηση πλοιάρχων, μη-
χανικών, όπως και άλλων ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους Έλ-
ληνες πλοιοκτήτες αλλά και από πολλές ξένες ναυτιλιακές
εταιρείες σε όλο τον κόσμο.  
Ωστόσο, η σημαντική μείωση των εν ενεργεία Ελλήνων ναυ-

Ελληνική ναυτιλία: 
διαφορές - ομοιότητες 
με την εποχή του 1949

Του Παντελή Ε. Κολλάκη, 
Πλοιοκτήτη
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τικών τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι ανησυχητική. Τη δε-
καετία του 1970 είχαμε περίπου 65.000 Έλληνες ναυτικούς
και σήμερα έχουμε, δυστυχώς, μετά βίας 15.000.  
Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν φορείς, που θα προσελ-
κύουν τους νέους στο ναυτικό επάγγελμα και θα προβάλλουν
τον Έλληνα ναυτικό και το έργο του τόσο στα ΜΜΕ όσο και
στα λύκεια ολόκληρης της χώρας μέσα από σχετικές καμπά-
νιες, ώστε οι νέοι να γνωρίσουν το επάγγελμα, τις προοπτικές
σταδιοδρομίας και τις ευκαιρίες που προσφέρει. 
Αρνητικό σημείο, επίσης, που οδηγεί στη σταδιακή έλλειψη ιδι-
αίτερα υψηλόβαθμων στελεχών είναι η αδιαφορία των κυβερ-
νητικών φορέων, αλλά και της Πανελλήνιας Ναυτικής
Ομοσπονδίας, ως προς την ίδρυση και λει-
τουργία κατάλληλων σχολών επιμόρφωσης,
κάτι που έλειπε το έτος 1949 και δυστυχώς
λείπει και το έτος 2011. Εάν δεν δοθεί η απα-
ραίτητη σημασία στον τομέα της περαιτέρω
επιμόρφωσης, σύντομα τα κράτη της Άπω
Ανατολής θα πάρουν τα πρωτεία με την ικανό-
τητά τους να παρέχουν εξειδικευμένα στελέχη. 
Τα σχόλια του κ. Δημήτρη Κωττάκη σε ό,τι
αφορά τις ευθύνες και την αδιαφορία του
επίσημου κράτους εκείνη την εποχή είναι απόλυτα δικαιολο-
γημένα και ανταποκρίνονται στις τότε συνθήκες. Οι δυσοί-
ωνες ωστόσο προβλέψεις του για τη μελλοντική πορεία του
ελληνικού και του ελληνόκτητου ποντοπόρου πλοίου δεν επι-
βεβαιώθηκαν. Οι μετέπειτα εξελίξεις, ιδιαίτερα τις δεκαετίες
του 1950 και του 1960, ευτυχώς τον διέψευσαν. 

Κατά τις δεκαετίες που αναφέραμε πιο πάνω, ο ελληνι-
κός και ο ελληνόκτητος στόλος των ποντοπόρων
πλοίων πάσης κατηγορίας είχε μια ραγδαία εξέλιξη

ανοδικής πορείας, που ούτε οι πιο αισιόδοξοι αναλυτές μπο-
ρούσαν να φανταστούν.
Κατ’ αρχάς, άρχισε δειλά-δειλά να οργανώνεται σε σωστές

βάσεις το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Λιμενικό
Σώμα και να προχωρούν παράλληλα με σταθερά βήματα από
επιτυχία σε επιτυχία. 

Το έτος 1953 καθίσταται ορόσημο για την ελληνική ση-
μαία με την ψήφιση του περίφημου άρθρου 13 του νο-
μοθετικού διατάγματος 2687/1953 για τις νηολογήσεις

πλοίων όλων των κατηγοριών στο εθνικό μας νηολόγιο με
ευεργετικούς όρους συνταγματικά κατοχυρωμένους. Αυτό το
άρθρο σήμανε την αθρόα προσέλευση στο ελληνικό νηολό-
γιο ποντοπόρων πλοίων και έτσι φθάσαμε το έτος 1960 να
πανηγυρίσουμε όλοι την εγγραφή του χιλιοστού πλοίου στην

ελληνική σημαία. 
Είμαι βέβαιος ότι,
αν ζούσε σήμερα ο
Δημ. Κωττάκης,
δεν θα πίστευε ότι
το Δεκέμβριο του
έτους 2010 ο υπό
ελληνική σημαία
και ο ελληνόκτητος
με ξένες σημαίες

στόλος ποντοπόρων πλοίων ήταν ο πρώτος σε χωρητικότητα
και αριθμό παγκοσμίως (περίπου 185 εκατομμύρια dw tons
και περίπου 3.800 πλοία άνω των 1.000 dw tons). Σίγουρα
όμως θα ήταν πολύ υπερήφανος, όπως αισθανόμαστε όλοι
όσοι ασχολούμεθα με τα ναυτιλιακά δρώμενα. 
Το ελληνικό και το ελληνόκτητο πλοίο περνούν πολλές
φορές από δοκιμασίες και ταξιδεύουν μέσα από συμπληγά-
δες πέτρες. Όμως πάντα ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες και
συνεχίζουν το δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες γενεές
και που ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να χαράσσουν και οι
επόμενες. 
Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η θάλασσα συχνά αρρωσταίνει,
όμως ποτέ δεν πεθαίνει.

O Έλληνας ναυτεργάτης ήταν και τότε όπως
είναι και τώρα ο καλύτερος στον κόσμο. Τρανή
απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι η ζήτηση
και η προτίμηση πλοιάρχων, μηχανικών, όπως
και άλλων ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους Έλ-
ληνες πλοιοκτήτες αλλά και από πολλές ξένες
ναυτιλιακές εταιρείες σε όλο τον κόσμο.  
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ΑΔιαβάζοντας το άρθρο του Δ. Ν.
Κωττάκη στο κατά δύο έτη νεότερό
μου τεύχος των «Ναυτικών Χρονι-

κών» του 1949, παρατηρώ με έκπληξη ότι
θέματα τα οποία εθίγοντο, πριν από 62
χρόνια, ακόμη είναι επίκαιρα, ενώ περιγρά-
φονται προβλήματα που έως και σήμερα
δεν έχουν επιλυθεί.

Έτσι, αν θέλουμε να περιγράψουμε τη ση-
μερινή κατάσταση στην ακτοπλοΐα μας,
μπορούμε να δανειστούμε τα λόγια του Δ. Ν. Κωττάκη το
1949 και, αντικαθιστώντας τη λέξη «Ναυτιλία» με «Ακτο-
πλοΐα», να πούμε:
Με την είσοδον του νέου χρόνου δεν υπάρχουν αισιόδο-
ξαι τιναί προβλέψεις διά το μέλλον της Ελληνικής Ακτο-
πλοΐας. Ευρίσκεται αύτη εις μίαν από τας κρισιμωτέρας
περιόδους της μακράς της σταδιοδρομίας.
Θα έπρεπε ίσως, παραμερίζοντες τας δυσοίωνους προ-
βλέψεις να αισιοδοξήσωμεν προς στιγμήν προ του ανα-

τέλλοντος νέου έτους. Ευχάς και ελπίδας ίσως
να ήτο σκόπιμον να διατυπώσωμεν, μη δι-
καιολογουμένας όμως εκ των πραγμάτων,
αφού το Ακτοπλοϊκόν μας οικοδόμημα ήρ-
χισεν ήδη να καταρρέη και ουδαμόθεν δια-
βλέπομεν την σώτειραν παρέμβασιν. («Ν.Χ.»
1949 - Ν. Δ. Κωττάκης) 

Και πράγματι, τα τελευταία
τουλάχιστον 10 χρόνια, δεν
παρατηρούμε να συμμερίζον-

ται τις ανησυχίες μας αυτοί οι
οποίοι πρώτοι οφείλουν να ανη-
συχούν προστατεύοντας το δημό-

σιο συμφέρον, ούτε έλαβαν ποτέ σοβαρά τις προειδοποιήσεις
για την επερχόμενη κρίση και τα προβλήματα, που παραμέ-
νουν άλυτα και χρόνο με το χρόνο συσσωρεύονται.

Γνωρίζοντας τις δυ-
σκολίες που σήμερα
περνάει η χώρα μας,
όλοι οι αρμόδιοι φο-
ρείς δεν ζητούν για
την επιβίωση της
ακτοπλοΐας τίποτε

άλλο εκτός από θεσμικές παρεμβάσεις για ένα καλύτερο και
υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα καταστεί
δυνατή η λειτουργία των εταιρειών χωρίς αχρείαστες παρεμ-
βάσεις και ακατανόητες ρυθμίσεις. [Εις αντιδικείαν με την
Ναυτιλίαν προέρχεται και περιφρονεί (η Πολιτεία) βασι-
κάς προϋποθέσεις υγιούς επιχειρηματικής εξελίξεως.
(«Ν.Χ.» 1949 - Ν. Δ. Κωττάκης)]

Το περίεργο είναι ότι ξεχάσαμε και ξεχνάμε ότι η υποβάθ-
μιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, που φαίνεται ανα-
πόφευκτη, θα έχει αποτέλεσμα την τουριστική

υπανάπτυξη του τουρισμού μας αντί της ανάπτυξης, πάνω στην
οποία βασίζουμε τις ελπίδες μας για να βγούμε από την κρίση
και την επιτήρηση.
Επίσης, τεράστιας σημασίας είναι και το μεγάλο πρόβλημα
των υπέρ του Δημοσίου κρατήσεων, που επιβαρύνουν τα ει-
σιτήρια μέχρι 40%. Οι κρατήσεις αυτές ουσιαστικά αποτελούν
εξαιρετικά υψηλή και ασυνήθιστη φορολογία, η οποία μάλι-
στα δεν υπολογίζεται στα κέρδη αλλά στον κύκλο εργασιών.
Κατά περίεργο τρόπο, όμως, και ενώ κανείς δεν αμφισβητεί
την άδικη επιβάρυνση των επιβατών και κυρίως των νησιω-
τών μας, όχι μόνο δεν καταργήθηκαν ή μειώθηκαν οι μη 
ανταποδοτικές κρατήσεις, αλλά, αντίθετα, η ακτοπλοΐα τιμω-

Ο Έλλην ναυτεργάτης είνε ο καλύτερος εις
τον κόσμον. Ο ναυτικός μας είνε πολύτιμος
συνεργάτης, αναντικατάστατος. Είνε φιλότι-
μος, εργατικός. Είνε ναύτης.

Eκπίπτομεν ακτοπλοϊκώς

Του Μιχάλη Σακέλλη
Διευθύνοντος συμβούλου Blue Star Ferries, 

γενικού γραμματέα Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)
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ρήθηκε με τρεις αυξήσεις του συντελεστή ΦΠΑ αντί της μεί-
ωσής του, όπως έγινε με τις τουριστικές επιχειρήσεις. [(Η Πο-
λιτεία)... Τίποτα δεν απέδωκεν εις την Ακτοπλοΐαν.
Πράγματα μόνο εδημιούργησεν εις αυτήν, παρεμβάσεις
ακαίρους και επιζημίους, ουδέν το αγαθόν διά την επίλυ-
σιν των ζητημάτων της. («Ν.Χ.» 1949 - Ν. Δ. Κωττάκης)]

Σε κάθε μας αναφορά για την ακτοπλοΐα, οφείλουμε
πάντα να αναφερόμαστε στους ναυτικούς μας. Με δε-
δομένες την ανεπάρκεια των λιμενικών μας εγκαταστά-

σεων και την απροθυμία βελτίωσής τους, θα ήταν παράλειψη
να μην τονίσουμε το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση της νησιωτι-
κής Ελλάδας βασίζεται στις εξαιρετικές ικανότητες των ναυ-
τικών μας και στην εργατικότητά τους και ότι οι ίδιοι
αποτελούν μοναδική εγγύηση για καλές και τακτικές θαλάσ-
σιες συγκοινωνίες. [Ο Έλλην ναυτεργάτης είνε ο καλύτερος
εις τον κόσμον. Ο ναυτικός μας είνε πολύτιμος συνεργά-
της, αναντικατάστατος. Είνε φιλότιμος, εργατικός. Είνε
ναύτης. («Ν.Χ.» 1949 - Ν. Δ. Κωττάκης)]

Η πορεία της ναυτιλίας μας είναι παράλληλη με την πορεία
των ναυτικών μας και εδώ υπεισέρχεται το μεγάλο θέμα της
ναυτικής εκπαίδευσης, που υπήρχε ήδη και το 1949 χωρίς να
έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα, με συνυπευθυνότητα όλων των

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η ακτοπλοΐα μας, θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι τελικά θα παρθούν τα αναγκαία μέτρα, 
για να αποφύγουμε τις δυσάρεστες εξελίξεις.

εμπλεκομένων. [Σχολών έχουν ανάγκην οι θαλασσινοί μας
να μορφωθούν και κατανοήσεως πολλάκις των ζητημάτων
των. («Ν.Χ.» 1949 - Ν. Δ. Κωττάκης)] 

Ηεξέλιξη της ακτοπλοΐας τα τελευταία χρόνια έχει
υπάρξει ραγδαία. Μόλις το 2006, κύριο μέλημα της
ακτοπλοΐας ήταν η κατάργηση του ορίου ηλικίας των

30 ετών για τα ακτοπλοΐκά πλοία, αφού, στην αντίθετη περί-
πτωση, διακυβευόταν η στοιχειώδης εξυπηρέτηση των νη-
σιών μας. Πέντε μόλις χρόνια μετά, το 2011, το 70% των
επιβατών εξυπηρετείται με πλοία νέας τεχνολογίας και πλοία
μικρότερα των 10 ετών, ενώ ναυπηγούνται άλλα δύο πλοία
για τις ακτοπλοϊκές μας γραμμές, που θα ανεβάσουν το πο-
σοστό αυτό στο 85%.

Παρ' όλα αυτά, σήμερα ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝ, όπως θα έλεγε ο Κωτ-
τάκης, ξεπέφτουμε δηλαδή, και βρισκόμαστε μπροστά στον κίν-
δυνο οι καλές αυτές υπηρεσίες να υποβαθμιστούν, να επι-
μηκυνθεί ο χρόνος του ταξιδιού ενώ είναι πολύ πιθανόν να 
αντικατασταθούν πλοία με άλλα παλαιότερα και οικονομικότερα.  

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η ακτοπλοΐα μας, θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι τελικά θα παρθούν τα αναγκαία
μέτρα, για να αποφύγουμε τις δυσάρεστες εξελίξεις, και

τελειώνοντας επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Κωττάκη: 
Δεν είνε ασφαλώς αι στήλαι αύταί αρμόδιαι να διατυπώ-
σουν προγνωστικά, πιστεύουν όμως ότι ούτως ή άλλως
θα επέλθει η εκκαθάρισις, η απαραίτητος ίνα τεθή τέρμα
εις την νευρικότητα… την ατονούσαν την ζωηροτέραν των
μεταφορών… κίνησιν. («Ν.Χ.» 1949 - Ν. Δ. Κωττάκης)
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Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η ελ-
ληνική ναυτιλία επιβατηγών πλοίων,
δηλαδή κρουαζιερόπλοιων - ακτο-

πλοϊκών και οχηματαγωγών, αντιμετώπιζε
πάντα προβλήματα, άλλοτε προσωρινά, μι-
κρής εκτάσεως, και άλλοτε μεγάλης εκτά-
σεως σε μονιμότερη βάση. 
Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια
πραγματική καθίζηση, που οφείλεται οπω-
σδήποτε και στη γενικότερη διεθνή οικονο-
μική ύφεση, αλλά κυρίως στην έλλειψη αν-
ταγωνιστικότητας σε σύγκριση με τις
ναυτιλίες άλλων κρατών, όχι μόνο μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τριτοκο-
σμικών σημαιών.
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη
σειρά και ας δούμε, έστω και συνοπτικά, λόγω οικονομίας
χώρου και χρόνου, ποια είναι τα σημερινά προβλήματα ανά
κατηγορία επιβατηγών πλοίων.

Θα αναφερθώ σήμερα στην κατηγορία
των κρουαζιερόπλοιων, που όπως
γνωρίζετε είναι η μεγάλη μου αγάπη,

μια και τη φετινή χρονιά συμπλήρωσα αι-
σίως πενήντα χρόνια προσφοράς στον κλά-
δο και παρουσίας στην Ακτή Μιαούλη. 
Σήμερα, δυστυχώς, ουσιαστικά δεν υφίστα-
ται ελληνικό κρουαζιερόπλοιο.
Εάν δεν υπήρχε ο καλός μου φίλος, Κύπριος

επιχειρηματίας, ο Κωστάκης Λοΐζος, η
Γαλανόλευκη δεν θα κυμάτιζε

στην πρύμνη κανενός κρουα-
ζιερόπλοιου.
Οι βασικές αιτίες για την
κατάρρευση του ελληνι-
κού κρουαζιερόπλοιου

ξεκινούν από την αδιαφορία των υπευθύνων κυβερνητικών
φορέων. Ενώ για την ποντοπόρο ναυτιλία ελήφθησαν εγκαί-
ρως μέτρα ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά στον διεθνή
στίβο τα ελληνικά πλοία, για την κρουαζιέρα δεν δόθηκε κα-
νένα ευεργετικό μέτρο. Αντιθέτως, καθορίστηκαν επαχθείς
συνθέσεις ελληνικών πληρωμάτων με αυστηρό περιορισμό
εφαρμογής τους, δεν δόθηκαν κυβερνητικές επιδοτήσεις, είτε
από κονδύλια του προϋπολογισμού είτε από κονδύλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (με εξαίρεση το νόμο 1262/1982),
όπως δίδονταν και εξακολουθούν να δίδονται μέχρι σήμερα
από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν στηρίχτηκαν
όπως έπρεπε οι ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες και τα ναυ-
πηγεία μας, ώστε να αναπτυχθούν σε βαθμό κατασκευής
νέων μονάδων κρουαζιερόπλοιων όπως έγινε στην Ιταλία, τη
Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες. 
Ακολούθησαν μετά οι ραγδαίες αυξήσεις των καυσίμων και

οι συνεχείς μισθολο-
γικές αυξήσεις των
ελληνικών πληρω-
μάτων και έτσι έγινε
το ελληνικό κρουα-
ζιερόπλοιο εντελώς
ασύμφορο.
Δεν άργησε, επομέ-
νως, να έρθει η κα-
τάρρευση. Μαζί με
την κατάρρευση εί-

χαμε και την κατακόρυφη μείωση του αριθμού των Ελλήνων
ναυτικών, από περίπου 65.000 τη δεκαετία του 1960-1970
σε περίπου 15.000 σήμερα.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά για να
κάνουν καριέρα στα πλοία. Ακόμη και εάν υπήρχε, δεν έχουμε
τις κατάλληλες σχολές για σωστή επιμόρφωση. Και όταν
μιλώ για σχολές επιμόρφωσης, δεν εννοώ μόνο τις Σχολές
Πλοιάρχων και Μηχανικών, αλλά σχολές για όλες τις ειδικό-
τητες.

Για παράδειγμα, τη φετινή χρονιά οι νέες θέσεις σπου-
δαστών στις Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών καθο-
ρίστηκαν σε 1.200 και υπήρχαν μόνον 900 υποψήφιοι,

εκ των οποίων είναι ζήτημα εάν θα αποφοιτήσουν οι μισοί και
από αυτούς θα είμαστε τυχεροί αν ακολουθήσουν το επάγ-
γελμα του ναυτικού οι 200.
Είναι λυπηρό και απογοητευτικό, χώρες όπως οι Φιλιππίνες,
Ινδία, Πακιστάν, Ονδούρα, να διαθέτουν σύγχρονες σχολές
επιμόρφωσης ναυτικών όλων των ειδικοτήτων και να μην
υπάρχουν παρόμοιες στην πατρίδα μας.
Ο ΣΕΕΝ, και πρόσφατα αλλά και παλαιότερα ως ΕΕΕΠ,

Οι νέες θέσεις σπουδαστών στις Σχολές Πλοι-
άρχων και Μηχανικών καθορίστηκαν σε 1.200
και υπήρχαν μόνον 900 υποψήφιοι, εκ των
οποίων είναι ζήτημα εάν θα αποφοιτήσουν οι
μισοί και από αυτούς θα είμαστε τυχεροί αν ακο-
λουθήσουν το επάγγελμα του ναυτικού οι 200.

Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο
δεν υφίσταται σήμερα

Του Μιχάλη Λάμπρου
Αντιπροέδρου ΣΕΕΝ Κλάδου Κρουαζιεροπλοίων, 

γενικού διευθυντή της Majestic International Cruises Inc.
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έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στα αρμόδια υπουργεία
και στους ναυτιλιακούς φορείς του Πειραιά, ζητώντας να λη-
φθούν άμεσα μέτρα στήριξης του ελληνικού κρουαζιερό-
πλοιου, αλλά δυστυχώς αυτές οι παρεμβάσεις δεν
εισακούστηκαν.

Μερικά από τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν εγκαί-
ρως, και δυστυχώς δεν ελήφθησαν, ήταν η λήψη ει-
δικών χρηματοπιστωτικών μέτρων για ανανέωση,

μετασκευές και νέες κατασκευές κρουαζιερόπλοιων, εξασφά-
λιση παράλληλα εγγυήσεων του Δημοσίου, απελευθέρωση
του ξενοδοχειακού προσωπικού από την υποχρεωτική σύν-
θεση του πλοίου, εναρμόνιση των κανονισμών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, άρση του καμποτάζ κ.λπ.
Το μοναδικό μέτρο που ψηφίστηκε πρόσφατα, εκτός από το
νόμο Κεφαλογιάννη για επιδότηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών υπέρ του ΝΑΤ (λειτουργεί σήμερα μόνο στη θεωρία όχι
στην πράξη), είναι η άρση του καμποτάζ για τα υπό ξένες ση-
μαίες κρουαζιερόπλοια, κάτι που χαιρετίστηκε από όλους
τους ναυτιλιακούς φορείς του Πειραιά. 
Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως στο παρελθόν, η κα-
τάργηση του καμποτάζ λύνει τα χέρια των μεγάλων εταιρειών
κρουαζιερόπλοιων ώστε να χρησιμοποιούν κυρίως τον Πει-
ραιά σαν αφετήριο λιμάνι, διότι με αυτόν τον τρόπο εξοικο-
νομούν αρκετά ποσά σε καύσιμα και πλεύσιμες ημέρες που
αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένοι να επωμισθούν ξεκινώ-
ντας από Γένοβα, ή Μασσαλία, ή Βαρκελώνη, και παράλληλα
η συντόμευση του πλεύσιμου χρόνου τούς δίνει την ευχέρεια
να προγραμματίζουν κρουαζιέρες από τον Πειραιά με περισ-
σότερους  προορισμούς προς τα ελληνικά νησιά και την Ανα-
τολική Μεσόγειο, καθώς επίσης και 7ήμερες κρουαζιέρες
προς τη Μαύρη Θάλασσα, που τα δύο τελευταία χρόνια έχει
κινήσει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών και εξελίσσεται
σε ενδιαφέρουσα τουριστική περιοχή για τα κρουαζιερό-
πλοια.
Φυσικά, είναι γνωστό ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου με τα πανέμορφα και γραφικά ελληνικά νησιά αποτελεί
τον δεύτερο καλύτερο προορισμό για κρουαζιερόπλοια μετά
την Καραϊβική.
Οι μέχρι σήμερα πληροφορίες, που έχουμε από υπεύθυνες
πηγές, αναφέρουν ότι με προσωπική παρέμβαση του υπουρ-
γού μας κ. Ιω. Διαμαντίδη προς υψηλά ιστάμενα στελέχη των
μεγάλων εταιρειών κρουαζιερόπλοιων, άρχισαν ήδη οι διαδι-
κασίες προσέγγισης και έδειξαν αυτές οι εταιρείες σοβαρό εν-
διαφέρον όχι μόνο για τη δρομολόγηση κρουαζιερόπλοιων
από τον Πειραιά, κατά πάσα πιθανότητα και από το έτος 2011,
αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους με ίδια κεφάλαια
στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό των λιμενικών μας ε-
γκαταστάσεων, όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και στα νησιά μας.
Ο νέος υπουργός, Ιωάννης Διαμαντίδης, από την πρώτη
στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του στο υπουργείο Θαλασ-
σίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, άρχισε άμεσο διάλογο
με όλους τους φορείς της ναυτιλίας προκειμένου, όπως είπε,
να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος. Είναι πράγματι μια πολύ ελ-

πιδοφόρα διαπίστωση, που είχαμε πολλά χρόνια να την ακού-
σουμε από τα χείλη υπεύθυνου υπουργού Ναυτιλίας.

Το μέλλον του ελληνικού κρουαζιερόπλοιου διαγράφε-
ται δυσοίωνο και χωρίς καμία προοπτική ανάπτυξης. Ο
διεθνής ανταγωνισμός, οι εταιρείες που μονοπωλούν

την παγκόσμια κρουαζιέρα, που μετρώνται στα δάχτυλα του
ενός χεριού, είναι τόσο δικτυωμένες και οργανωμένες ώστε
να μην αφήνουν έστω και ελάχιστα περιθώρια τρίτων λύσεων
στον τομέα της κρουαζιέρας.
Με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρ-
θωτο, να ανακάμψει ο υπό ελληνική σημαία στόλος κρουα-
ζιερόπλοιων. Προσωπικά, θα είμαι ευτυχής αν ο φίλος μου
Κωστάκης Λοΐζος καταφέρει να διατηρήσει την ελληνική ση-
μαία στα λιγοστά του κρουαζιερόπλοια.
Και όλα αυτά σε μια εποχή που, παρά τις δυσμενείς οικονο-
μικές επιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο, η κρουαζιέρα παρου-
σιάζει σταδιακή αύξηση πελατών με ευοίωνες προοπτικές για
το εγγύς και το απώτερο μέλλον. 
Κατά το έτος 2009, το σύνολο των επιβατών από ελληνικά
λιμάνια (εκτός από την ακτοπλοΐα) ανήλθε περίπου σε
4.500.000, εκ των οποίων μόνο 480.000 ήταν επιβιβαζόμε-
νοι/αποβιβαζόμενοι επιβάτες από πλοία με ελληνική σημαία
ή με σημαία άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τότε
ίσχυε για τη χώρα μας το καμποτάζ. Οι υπόλοιποι πέραν των
480.000 ήταν διερχόμενοι επιβάτες. 
Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την Ιταλία ξεπέρασαν τα πέντε εκα-
τομμύρια, εκ των οποίων οι επιβιβαζόμενοι/αποβιβαζόμενοι
επιβάτες πλησίασαν τα 2.000.000.
Στη Γαλλία περίπου 2.000.000, στην Ισπανία 3.800.000, εκ
των οποίων 1.100.000 οι επιβιβαζόμενοι/αποβιβαζόμενοι.
Η άμεση οικονομική επίδραση του κλάδου της κρουαζιέρας
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ωφελήθηκαν περισ-
σότερο ήταν:
Ιταλία περίπου 4,5 δισ., Γερμανία 2,5 δισ., Αγγλία 2,5 δισ.,
Γαλλία 1,5 δισ., Ισπανία 1,5 δισ., Φινλανδία 1 δισ., Ελλάδα,
δυστυχώς, μόνο 500 εκατομμύρια.
Αλλά και οι νέες ναυπηγήσεις για τα επόμενα χρόνια είναι η
καλύτερη απόδειξη ότι οι επιχειρηματίες κρουαζιερόπλοιων
πιστεύουν σε ευοίωνο μέλλον, γι’ αυτό και επενδύουν σε
αυτόν τον τομέα. Οι νέες παραγγελίες για τα έτη 2011 έως
2014 ανέρχονται σε περίπου 20 κρουαζιερόπλοια, συνολικής
δυναμικότητας περίπου 45.000 κλινών.

Με όλα τα πιο πάνω δεδομένα, αναπολώ με νοσταλγία
τις ένδοξες ημέρες της κυριαρχίας του ελληνικού
κρουαζιερόπλοιου και σκέπτομαι αν θα ζήσουμε

ξανά παρόμοιες εικόνες ή αν θα τις ζήσουν τα παιδιά ή τα εγ-
γόνια μας.
Όπως και να έχουν τα πράγματα, ένα είναι βέβαιο: ότι όσο μας
το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα
για τη στήριξη, για την ανταγωνιστικότητα και την ανάκαμψη
της ελληνικής κρουαζιεροπλοίου ναυτιλίας, που αυτή τη
στιγμή φαντάζει άπιαστο όνειρο.
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Εκ της θαλάττης άπασα υμίν ήρτηται η
σωτηρία». Η παραπάνω φράση ανήκει
στον Ξενοφώντα («Ελληνικά»), στη

συζήτηση για την ηγεσία της Αντιθηβαϊκής
συμμαχίας και, αν και γράφτηκε τον 4ο αιώνα
προ Χριστού, η σημασία της είναι ιδιαίτερα

επίκαιρη σήμερα, καθώς για άλλη μια
φορά το έθνος μας διανύει δύσκο-

λες και ζοφερές ημέρες.
Η σχέση θάλασσας, σωτηρίας
και ισχύος της Ελλάδας είναι
ταυτισμένη με την ιστορία των
Ελλήνων: κρητική θαλασσοκρα-

τορία, Σαλαμίνες, αθηναϊκή ηγε-
μονία κ.ά. «Τίποτα, αρχόντοι, δε

φελά, μονάχα το καράβι»,
βροντοφωνούσε ο Κωνσταντίνος Κανάρης τις
δύσκολες στιγμές του μεγάλου αγώνα της
ανεξαρτησίας, όταν πυρπόλησε την τουρκική

ναυαρχίδα των 84 κανονιών και 2.000 αντρών και την παρέ-
συρε σχεδόν αύτανδρη στον υγρό τάφο, χωρίς να υπάρξει ελ-
ληνική απώλεια. «Έχομεν γην και πατρίδα, όταν έχομεν πλοία
εις την θάλασσαν», είπε πολύ εύστοχα ο αρχαίος στρατηγός και
ιστορικός Θουκυδίδης στους Αθηναίους, οι οποίοι στην εποχή
της παντοδυναμίας τους διεκήρυσσαν ότι «διακόσιες νήες πε-
πληρωμέναι εστίν ημίν η πατρίς».

Αναμφισβήτητα η συμβολή της ναυτιλίας στην εθνική
ισχύ και άμυνα της χώρας μας είναι ανεκτίμητη και, φυ-
σικά, δεν περιορίζεται μόνο στον πολεμικό της στόλο:

η προσφορά της εμπορικής μας ναυτιλίας υπήρξε πολυδιά-
στατη, είτε μέσω της οικονομικής της αρωγής στην ανάπτυξη
της Ελλάδας είτε μέσω της συνεισφοράς πλοίων στους ένο-
πλους αγώνες (αναφέρω ενδεικτικά και μόνο το γεγονός ότι
στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο ελληνικός 

εμπορικός στόλος, απο-
τελούμενος από 600
πλοία, επιτάχθηκε από
την ελληνική κυβέρ-
νηση και εν συνεχεία
παραχωρήθηκε στους
Βρετανούς για να
χρησιμοποιηθεί σε
νηοπομπές μεταφο-
ράς εφοδίων). 
Στον πρώτο αυτό

ρόλο θα ήθελα να σταθώ, καθώς στις μέρες μας η πρόκληση
που καλείται να αντιμετωπίσει η πατρίδα δεν είναι στρατιω-
τική, αλλά οικονομική. Απέναντι σ’ αυτή την πρόκληση, η Ελ-

Δυστυχώς, στο σύνολο των συμπατριωτών
μας, ένα μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζει τη ση-
μασία και τα μεγέθη της ναυτιλίας και -ακόμη
χειρότερα- η επιχειρηματική δραστηριότητα
των Ελλήνων εφοπλιστών πολλές φορές αντι-
μετωπίζεται με καχυποψία και δυσπιστία από
ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού.

Τίποτα, αρχόντοι, δε φελά, 
μονάχα το καράβι

Του Θέμη Πετράκη
Vice President Iolcos Hellenic Maritime 

Enterprises Co. Ltd

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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λάδα έχει να προτάξει δύο σημαίνουσες βιομηχανίες: η μία
είναι αυτή του τουρισμού, η οποία όμως -λόγω του αρνητικού
οικονομικού κλίματος, αλλά και του δυσκίνητου νομοθετικού
πλαισίου που την περιβάλλει- δυστυχώς έχει περιορίσει την
προσφορά της, και η άλλη είναι αυτή της ναυτιλίας.

Ησυνεισφορά της εμπορικής ναυτιλίας στην οικονομική
στήριξη της χώρας μας ήταν, είναι και θα είναι πολύ-
τιμη. Σε μιαν εποχή που επισκιάζεται από απαισιοδο-

ξία και ζοφερότητα, η μοναδική βαριά βιομηχανία της
Ελλάδος αποτελεί μια λαμπρή εξαίρεση. Από τα 154 πλοία
που αριθμούσε το 1947 ο ελληνόκτητος στόλος, έφτασε τις
4.257 το 1982 και βρέθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως,
μια θέση που με υπερηφάνεια κρατάει έως και σήμερα. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συ-
νεργασίας τους Λονδίνου, ο ελληνικός εφοπλισμός ελέγχει
το 15,2% του παγκόσμιου τονάζ (σε dwt), το 20,28% του πα-
γκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων και το 17,42% των φορ-
τηγών μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να υπολογίζονται τα
υπό ναυπήγηση πλοία! Σε «ευρωπαϊκούς» όρους, το ποσοστό
του ελληνόκτητου στόλου ανέρχεται στο εκπληκτικό επίπεδο
του 60% επί του συνόλου όλων των πλοίων της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως. Ο μέσος όρος του στόλου μας είναι περίπου 12
χρόνια -κατά 1 χρόνο μικρότερος από το διεθνή μέσον όρο-
όταν το 2000 ήταν τα 20 χρόνια, επιδόσεις αξιοθαύμαστες
για μια μικρή χώρα μόλις 10 εκατομμυρίων κατοίκων και αξιέ-
παινες για τους ανθρώπους εκείνους (εφοπλιστές αλλά -πιο
σημαντικά- και τους Έλληνες ναυτικούς και τα στελέχη των
επιχειρήσεων) που ταξιδεύουν τη σημαία μας στα πέρατα του
κόσμου.
Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλια-
κής βιομηχανίας και τη σημασία που έχει για τον τόπο μας,
αρκεί να αναλογιστεί ότι -μέσω των 1.300 εταιρειών που είναι
άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με αυτή- προσφέρει περίπου
200.000 θέσεις εργασίας. Το 2008 το ναυτιλιακό συνάλ-
λαγμα άγγιξε το επίπεδο-ρεκόρ των €19 δισ., ενώ το 2010
ήταν €16 δισ., δηλαδή περίπου 7% του ΑΕΠ!    

Δυστυχώς, στο σύνολο των συμπατριωτών μας, ένα με-
γάλο ποσοστό δεν γνωρίζει τη σημασία και τα μεγέθη
της ναυτιλίας και -ακόμη χειρότερα- η επιχειρηματική

δραστηριότητα των Ελλήνων εφοπλιστών πολλές φορές α-
ντιμετωπίζεται με καχυποψία και δυσπιστία από ένα σημα-
ντικό μέρος του πληθυσμού. Αποτελεί, επομένως, εθνικό

χρέος της εκάστοτε κυβερνή-
σεως να υποστηρίζει τη ναυτι-
λιακή δραστηριότητα και να
προάγει τη ναυτική εκπαίδευση,
αλλά και υποχρέωση των
μέσων επικοινωνίας να ενημε-
ρώνουν σωστά και υπεύθυνα
για την ανεκτίμητη συμβολή της
εμπορικής ναυτιλίας στην ανά-

πτυξη και ευημερία της πατρίδας μας, όπως αυτή αποκρυ-
σταλλώθηκε στη φράση του Περικλή: «Μέγα το της
θαλάσσης κράτος»!

Σε μιαν εποχή που επισκιάζεται από απαισιο-
δοξία και ζοφερότητα, η μοναδική βαριά βιο-
μηχανία της Ελλάδος αποτελεί μια λαμπρή
εξαίρεση.

• Major Steel fabrication onboard all
types of vessels 

• Specialized in repairs of LPG car-
riers 

• Major fabrication workshop
services 

•Major mechanical works
onboard 

• Mechanical workshop
services 

• Turbo chargers 
• Piping 
• Automation 
• Hydraulic Services 
• Generators 

/ Motor Rewinding 
• Crude Oil Wash 

/ Butterworth 
• Testing Tank Facility 
• Diesel Engine repairs and en-

gine performance analysis 
• Riding Crew Teams  
• Spare Parts

ENTIRE RANGE OF FACILITIES TO CATER TO YOUR REQUIREMENTS

AL JADAF SHIP DOCKING YARD, SHED NO. 147, P.O. BOX 6849 DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES

TEL: 00 9714 3241762 / FAX: 00 9714 3241567 

E-MAIL: adamship@emirates.net.ae /  WEBSITE: www.adamshiprepairs.com

Adams Ship Repairs
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1949-2011, εξήντα δύο χρόνια μετά
τον προβληματισμό του διευθυντή
των «Ναυτικών Χρονικών» Δ. Ν.

Κωττάκη για το αν η ελληνική ναυτιλία έχει
πρόβλημα υπόστασης, πιστεύω πως είναι
επίκαιρο να προβληματιστούμε κι εμείς.
Είναι άξιο επισήμανσης, πως πολλά βασικά
προβλήματα της ναυτιλίας μας εξακολου-
θούν να υπάρχουν -σχεδόν άλυτα- εδώ και
τόσα χρόνια. Είναι, βέβαια, τα προβλήματα
προσαρμοσμένα στις σημερινές πραγματι-
κότητες, αλλά δεν παύουν να μας απασχο-
λούν σαν βιομηχανία με λίγο ή και καθόλου
προβληματισμό της πλατιάς κοινής γνώμης και των κρατικών
οργάνων.
Η χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση που διανύουμε
ως κράτος, έχει τις ρίζες της σε μια βασική αιτία, που δεν είναι
άλλη από την απαξίωση των κοινωνικών μας αξιών και τη
διάβρωση των ηθικών μας αξιών. Κάπως έτσι και η ναυτι-

λιακή βιομηχανία πασχίζει να ξεπεράσει τις
εξωγενείς προκλήσεις και συνάμα να αντι-
μετωπίσει τις ενδογενείς.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάποια από
τα προβλήματα που χρονίζουν -
βλ. κύριο άρθρο «Ναυτικών

Χρονικών» 1 Ιανουαρίου 1949- έχουν
πια εξελιχθεί σε βραχνά της ανάπτυξης.

Διαρκής φτωχή συνεργασία με-
ταξύ κράτους και εφοπλι-

σμού, συνεχιζόμενη απα-
ξίωση του ναυτικού επαγ-
γέλματος και της ναυτι-
κής εκπαίδευσης, πρό-

σφατες αλλαγές στη δομή του Λιμενικού, καθιστώντας το μη
αποτελεσματικό στην ελληνική ναυτιλία, φιλολογία περί αλ-
λαγής τρόπου ελέγχου των ναυτιλιακών πρακτορείων και
διαχειριστριών εταιρειών με την κατάργηση της ΔΟΥ Πλοίων,
συνεχής απαξιωτική εκτίμηση του ελληνικού εφοπλισμού από
σημαντική μερίδα του Τύπου και της κοινής γνώμης.
Όλα αυτά, βεβαίως, έχουν κοινούς παρονομαστές την έλ-
λειψη συστηματικής συνέχειας του ελληνικού κράτους όσον
αφορά τη ναυτιλιακή πολιτική, τις στρεβλώσεις της ελληνικής
πραγματικότητας και κοινωνίας, που οδηγούν στην απαξίωση
του ναυτικού επαγγέλματος και της ναυτικής εκπαίδευσης,
και την έλλειψη τόλμης του ελληνικού εφοπλισμού στη δια-
χείριση των εγχώριων προβλημάτων.

Θα ήθελα να
σταθώ λίγο
στο τελευ-

ταίο: όσο εξωστρε-
φής και αν είναι η
βιομηχανία μας, όσο
επιτυχής και αν είναι
στην αντιμετώπιση
των προκλήσεων
της υπερπροσφοράς

χωρητικότητας και της συνεχούς διασφάλισης της ανταγωνι-
στικότητάς μας στον διεθνή στίβο, τόσο έχουμε ανάγκη το να
υψώσουμε τις δυνάμεις μας στο εσωτερικό της χώρας μας.
Η επαναλαμβανόμενη παραπληροφόρηση από μερίδα του
Τύπου και από πολιτικούς για την πραγματική διάσταση της
βιομηχανίας μας σε σχέση και με την ελληνική οικονομία,
αλλά και με την κοινωνία μας, ποτέ δεν έχει επιτυχώς αντιμε-
τωπιστεί. Δυστυχώς, δεδομένων της απρόβλεπτης εγχώριας
πολιτικής και της συνήθους τακτικής του κράτους να χαράσ-
σει πολιτική με γνώμονα, είτε το πολιτικό κόστος είτε, ακόμη
χειρότερα, το προσωπικό όφελος, θα πρέπει η ελληνική ναυ-
τιλία να αντιμετωπίσει τις εγχώριες προκλήσεις με τις δικές
της δυνάμεις, μόνο.

Τι έχει λοιπόν αλλάξει από το 1949 έως σήμερα; Τίποτα
και όλα! Η ελληνική ναυτιλία ακόμη δεν έχει καμία εύ-
νοια του ελληνικού κράτους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη

ναυτική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των καθημερινών
προβλημάτων. Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αντιμε-
τωπίζει κρίσεις -αυτή τη φορά-, και ενδογενείς όπως η υπερ-
προσφορά χωρητικότητας και εξωγενείς όπως η χρηματοπι-

Η ελληνική ναυτιλία ακόμη δεν έχει καμία εύ-
νοια του ελληνικού κράτους, ιδιαίτερα όσον
αφορά τη ναυτική εκπαίδευση και την αντι-
μετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. 

Πρόβλημα υπόστασης;

Του Γεωργίου Γουρδομιχάλη
President Director G.Bros Maritime S.A.
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στωτική και δημοσιονομική κρίση. Η ελληνική σημαία ευνο-
είται από τον ελληνικό εφοπλισμό σε μια από τις παράδοξες
αποφάσεις που παίρνει ένας επιχειρηματίας με γνώμονα, όχι
το οικονομικό συμφέρον του, αλλά με αλτρουισμό προς την
πατρίδα του. Η απόφασή του να διαχειρίζεται το πλοίο με
ασύμφορους όρους σε έναν διε-
θνή στίβο χωρίς τοπικές στρε-
βλώσεις δεν είναι δυνατό να
συνεχιστεί επ’ αόριστον και
χωρίς να αφήνει σημαντικά
προβλήματα σε βάθος χρόνου.
Έτσι, πριν από λίγες ημέρες, εί-
δαμε για πρώτη φορά σημα-
ντικότατη εταιρεία ελληνικών
συμφερόντων, με παράδοση και προσήλωση στην ελληνική
σημαία, να παραλαμβάνει νεόκτιστο πλοίο και να υψώνει ση-
μαία ανοιχτού νηολογίου. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που η
δυναμικότητα της ελληνικής ναυτιλίας έχει ανδρωθεί με
όρους ελεύθερης αγοράς, χωρίς κρατικές παρεμβάσεις και σε
μεγάλο βαθμό με αυτορρύθμιση.

Σε αντίθεση με τον προβληματισμό του Δημήτρη Κωτ-
τάκη, σήμερα η ελληνική ναυτιλία έχει υπόσταση, που
είναι διεθνής και με σημαντική οικονομική δύναμη,

καθώς και κοινωνική προσφορά. Παρ' όλα αυτά, διαχρονικά
προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με το ελληνικό κράτος

και την κοινωνία μας συνεχίζουν
να μας ταλαιπωρούν. Ίσως μόνο
με μια αναθεώρηση της πρακτι-
κής της βιομηχανίας μας να
αποφεύγουμε συγκρούσεις, θα
μπορέσουμε να διορθώσουμε
τα προβλήματα της ναυτικής εκ-
παίδευσης και της απαξιωτικής
κοινής γνώμης και ίσως, το πιο

σημαντικό απ’ όλα, την αίσθηση ότι κάπου οι αξίες μας και οι
αρχές μας έχουν διαβρωθεί.

Σε αντίθεση με τον προβληματισμό του Δη-
μήτρη Κωττάκη, σήμερα η ελληνική ναυτιλία
έχει υπόσταση, που είναι διεθνής και με ση-
μαντική οικονομική δύναμη, καθώς και κοι-
νωνική προσφορά.
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Tο 1949 δεν ξεκίνησε με τους καλύτε-
ρους οιωνούς - και όχι μόνο για τη
ναυτιλία. 

Σε διεθνές επίπεδο, η πρώτη μεταπολεμική
ύφεση στην οποία είχε μόλις εισέλθει η
αμερικανική οικονομία, προκάλεσε έντονο
προβληματισμό, αφού ερμηνεύτηκε ως
προάγγελος μιας νέας παγκόσμιας κρίσης,
που αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε έναν
νέο πόλεμο. Στην Ελλάδα, ο πόλεμος δεν
είχε ακόμη τελειώσει· μάλιστα, τις αρχικές
ελπίδες για τερματισμό του Εμφυλίου το
φθινόπωρο του 1948 είχε διαδεχτεί η ανα-
ζωπύρωση των εχθροπραξιών. Κι ενώ οι
πληγές του Εμφυλίου βάθαιναν, ο κατάλο-
γος των θυμάτων, των εκτοπισμένων και
των κρατουμένων συνέχιζε να μακραίνει· μακρύτερος όλων,
ο κατάλογος των προσφύγων, που ξεπερνούσαν τις 600.000. 

Στο μέτωπο της οικονομίας, οι γοργοί ρυθμοί ανάκαμ-
ψης της παραγωγής μετά το 1944 μαρτυρούν περισ-
σότερο την έκταση της οικονομικής καταστροφής στη

διάρκεια της Κατοχής παρά το βιοτικό επίπεδο του πληθυ-
σμού - που, αν και αυξανόμενο, παραμένει κάτω από τα πενι-
χρά προπολεμικά του επίπεδα. Μαρτυρούν επίσης τους
σημαντικούς πόρους που διοχετεύτηκαν στην ελληνική οικο-
νομία από το εξωτερικό, με τη μορφή ξένης -και κυρίως αμε-
ρικανικής- βοήθειας, η διαχείριση της οποίας επέτρεψε στις
ξένες αποστολές να ασκούν πιέσεις στην εγχώρια πολιτική
ηγεσία. Άλλωστε, ο «άβολος» κομματικός συμβιβασμός πίσω
από την κυβέρνηση Σοφούλη, την οποία βρίσκουμε στο πη-
δάλιο της χώρας το 1949, δεν είναι παρά προϊόν τέτοιων πιέ-
σεων, δεδομένης της προτίμησης των Αμερικανών για μια
«ευρεία» κυβέρνηση συνεργασίας. 
Σήμερα είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς την οικονομική κα-

τάσταση της Ελλάδας των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων.
Θα πρέπει να φανταστεί μια οικονομία ρημαγμένη, με τις υπο-
δομές της κατεστραμμένες και τα κεφαλαιουχικά της αποθέ-
ματα συρρικνωμένα. Θα πρέπει επίσης να φανταστεί έναν
πληθυσμό εξαντλημένο, του οποίου η καθημερινή επιβίωση

-κυρίως στις πόλεις-
εξαρτάται από την ει-
σαγωγή και διανομή
αγαθών που χρημα-
τοδοτούνται από την
ξένη βοήθεια. Θα
πρέπει, τέλος, να
φανταστεί έναν δη-
μόσιο τομέα απο-
διαρθρωμένο, ανίκανο
να αντλήσει αρκετά

έσοδα για να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες δαπάνες που συ-
νεπάγεται όχι μόνον η ανασυγκρότηση, αλλά και το στρατιω-
τικό και ανθρωπιστικό κόστος ενός εμφύλιου πολέμου.

Υπό αυτή την πίεση, η χρηματοδότηση των  ελλειμμάτων
εξαρτιόταν απολύτως από την ξένη βοήθεια· και όταν
αυτή δεν επαρκούσε, τυπωνόταν χρήμα, τροφοδοτώ-

ντας την ξέφρενη άνοδο των τιμών. Ακόμη και το 1948, όταν η
οικονομία εισέπραττε πλέον σημαντικά κονδύλια στο πλαίσιο
του αμερικανικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης,
ο πληθωρισμός «ξέφυγε», για να κλείσει πάνω απ’ το 45%!
Ο υψηλός πληθωρισμός αποτελούσε μια από τις πιο ύπουλες
οικονομικές ασθένειες της εποχής, αφού όχι μόνον όξυνε τις
εισοδηματικές αντιθέσεις, διαβρώνοντας μισθούς και συντά-
ξεις, αλλά υπονόμευε και την ίδια την παραγωγή, αποθαρρύ-
νοντας τις επενδύσεις και σπρώχνοντας τον κόσμο στις
χρυσές λίρες και στη μαύρη αγορά. Θύματα της νομισματικής
αρρυθμίας ήταν και οι τράπεζες, που χωρίς καταθέσεις αδυ-
νατούσαν να χορηγήσουν πιστώσεις, εκτός από αυτές που

Tελικά, το 1949 αποδείχθηκε λιγότερο ζο-
φερό απ’ ό,τι προμήνυε το ξεκίνημά του - και
όχι μόνο για τη ναυτιλία. Η αμερικανική
ύφεση προέκυψε ήπια και σύντομη και
άφησε ανεπηρέαστες τις ευρωπαϊκές οικο-
νομίες στην ανοδική τροχιά τους. 

Οι δύο όψεις του 1949 

Του δρος Ανδρέα Κακριδή
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Το δεξαμενόπλοιο «World Peace», ελληνικής ιδιοκτησίας, ναυπηγημένο στην Αμερική, με σημαία Λιβερίας.

KAKRIDIS_Layout 1  17/2/2011  10:07 πμ  Page 30



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

τους έδινε το κράτος να διαχειριστούν. 
Με άλλα λόγια, η σταθεροποίηση της οικονομίας προϋπέθετε
την εξυγίανση του νομίσματος, που με τη σειρά της απαιτούσε
μικρότερα δημοσιονομικά ελλείμματα. Την περίοδο 1948-49,
ο στόχος αυτός επιδιώχθηκε με δύο τρόπους κυρίως: με το
πάγωμα των μισθών στα επίπεδα του 1947 και την αύξηση
της φορολογίας. Το πρώτο μέτρο προκάλεσε τις έντονες α-
ντιδράσεις των μισθωτών, οι πραγματικές αποδοχές των
οποίων μειώθηκαν σημαντικά· την άνοιξη του 1949 ξέσπασαν
πανελλαδικές απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων, που παρά
τις συλλήψεις και διώξεις των ηγετών τους, έληξαν μόνο με
τη δέσμευση της κυβέρνησης για έκτακτη χορήγηση ενός μι-
σθού και θεσμοθέτηση δώρου του Πάσχα. 

Οεπιχειρηματικός κόσμος, από την πλευρά του, αντέ-
δρασε στις προσπάθειες αύξησης της φορολογίας.
Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αντιδράσεις των εφοπλι-

στών, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο στόχαστρο του υπουργείου
Οικονομικών, εξαιτίας φορολογικών εκκρεμοτήτων για τα
κέρδη των πλοίων Λίμπερτυ, που είχαν προμηθευτεί με ιδι-
αίτερα ευνοϊκούς όρους το 1946. Την αντίδραση της ναυτι-
λίας τροφοδοτούσε η αρνητική συγκυρία του 1948-49: Η
ναυλαγορά ήταν σε ύφεση, ενώ τα προστατευτικά μέτρα που
είχαν πάρει ΗΠΑ και Βρετανία υπέρ των δικών τους στόλων
είχαν οδηγήσει την ελληνική ναυτιλία σε κρίση και τους Έλ-
ληνες ναυτεργάτες στην ανεργία. Άλλωστε, ήδη από τον
καιρό του πολέμου, οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν αρχίσει να
στρέφονται στις σημαίες ευκαιρίες, αποζητώντας ευνοϊκότερο
ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον, καθώς και μεγαλύ-
τερη μισθολογική ευελιξία για τα πληρώματά τους. 
Οι αιτιάσεις περί «μαρασμού» και «βουλιμιώσας (φορολογι-
κής) διάθεσης» του κράτους, που συναντά ο αναγνώστης του
επετειακού τεύχους του 1949, θα πρέπει να ιδωθούν σε αυτό
το πλαίσιο. Οι συντάκτες του, άλλωστε, δεν γνωρίζουν ακόμη
ότι, μέσα στη χρονιά, το κράτος θα μειώσει τις φορολογικές

του απαιτήσεις και η πτώση των ναύλων θα αναστραφεί.
Ούτε βέβαια μπορούν να φανταστούν τα τεράστια κέρδη που
θα φέρει στη ναυτιλία ο πόλεμος της Κορέας, που θα ξεσπά-
σει τον επόμενο χρόνο. 

Tελικά, το 1949 αποδείχθηκε λιγότερο ζοφερό απ’ ό,τι
προμήνυε το ξεκίνημά του - και όχι μόνο για τη ναυτι-
λία. Η αμερικανική ύφεση προέκυψε ήπια και σύντομη

και άφησε ανεπηρέαστες τις ευρωπαϊκές οικονομίες στην
ανοδική τροχιά τους. Στην Ελλάδα, ο Εμφύλιος τελείωσε το
καλοκαίρι, γεννώντας την προσδοκία ότι η οικονομία θα μπο-
ρούσε να ανασυγκροτηθεί ακόμη γρηγορότερα - έως τα Χρι-
στούγεννα, τα δύο τρίτα των προσφύγων είχαν επιστρέψει
στον τόπο τους. Ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 15%, επιτρέ-
ποντας τη χορήγηση αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις.
Πάνω απ’ όλα, η παραγωγή αυξήθηκε εντυπωσιακά: το 1949
είναι η χρονιά που η γεωργία θα φτάσει και θα ξεπεράσει -για
πρώτη φορά από το τέλος του πολέμου- τα προπολεμικά της
επίπεδα, η βιομηχανία με τη σειρά της θα αυξήσει το προϊόν
της κατά 19%, αγγίζοντας, το Δεκέμβριο του 1949, το 97%
της προπολεμικής της παραγωγής. 

Πίσω από τις εντυπωσιακές μεταβολές, εξακολουθούν
βεβαίως να κρύβονται ένα ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο κα-
τανάλωσης και σημαντικές ανισότητες - για να μη μιλή-

σουμε για την πληθώρα των διαρθρωτικών αδυναμιών που
ταλάνιζαν την ελληνική οικονομία απ’ το Μεσοπόλεμο. Ωστόσο,
τα στοιχεία που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε
ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1940, η ελληνική οικονομία έχει
καλύψει το περισσότερο χαμένο έδαφος του πολέμου· βασική
εκκρεμότητα, η απαραίτητη δημοσιονομική και νομισματική στα-
θεροποίηση, που θα της επέτρεπε να σταθεί στα πόδια της
χωρίς ξένη βοήθεια. Με τη λήξη του Εμφυλίου, ανοίγει ο δρό-
μος και γι' αυτή τη διαδικασία, η οποία θα δώσει τον τόνο των
οικονομικών εξελίξεων για την επόμενη τριετία. 

Το φορτηγό «Μαίρη», ελληνικής πλοιοκτησίας, ναυπηγημένο στη Βρετανία, με σημαία Παναμά.
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Ας δούμε πώς διαμορφώνεται το top 5 αυτόν το μήνα,
πάντα από τη (στενή) δική μου οπτική:
(Η σειρά δεν υποδηλώνει αναγκαστικά τη σπουδαιότητα.)

Πέντε σημαντικά γεγονότα:

1. Ο θάνατος του Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Ενός ανθρώ-
που που προσέφερε πολλά, και στη ναυτιλία και στην Ελ-
λάδα γενικότερα. Ιδιαίτερα η επιμονή του να συγκρουστεί
με την ελληνική γραφειοκρατία για την τουριστική επέν-
δυση στη Μεσσηνία, πρέπει να αποτελέσει μήνυμα με πολ-
λούς αποδέκτες.

2. Η επικείμενη συνάντηση ειδικών στις Βρυξέλλες, για να
συζητήσουν ποια μέτρα θα λάβει η Κομισιόν για τα αέρια
θερμοκηπίου από τα πλοία, σε περίπτωση που ο ΙΜΟ δεν
μπορέσει να καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις μέσα στο
2011 (δύσκολο). Φημολογείται ότι θα θελήσει να εντάξει
τη ναυτιλία στο ETS (Emissions Trading Scheme), κάτι που
θα δημιουργήσει πλείστα όσα σημαντικά προβλήματα.

3. Η πρόσφατη εκτενής κλοπή μέσω κυβερνοχώρου (cyber-
thest) δικαιωμάτων εμπορίας ρύπων CO2, εξέλιξη που
ανάγκασε την Κομισιόν να διακόψει τις σχετικές δοσολη-
ψίες για μερικές εβδομάδες. Παρά το γεγονός, η Κομισιόν
θεωρεί τέτοια θέματα «παιδικές ασθένειες» του ETS και
δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αναθεώρησής του. Για να
δούμε όμως.

4. Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που ακυ-
ρώνει την προγενέστερη απόφαση της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού για την υπόθεση ΟΛΠ-MSC-Σαρλή. Ευχάριστα
τα νέα για ΟΛΠ-MSC και δυσάρεστα για Σαρλή. Τα νομικά
της υπόθεσης δεν μου είναι πλήρως κατανοητά, αλλά είναι
προφανές ότι πρόκειται για σημαντική εξέλιξη. Το θέμα
είναι: η υπόθεση έληξε ή θα υπάρξει συνέχεια; ( Ήδη «τρέ-
χει» από το 2004.)

5. Η φημολογούμενη επικείμενη συγχώνευση της Σχολής
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ με την 
αντίστοιχη των Μηχανολόγων, στο πλαίσιο του υποτιθέ-
μενου εξορθολογισμού των ΑΕΙ-ΤΕΙ, που θέλουν να πετύ-
χουν οι bean counters της κ. Διαμαντοπούλου. Εάν
επαληθευθεί, το ηθικό δίδαγμα είναι πως κανένα success
story σε αυτόν τον τόπο δεν μένει ατιμώρητο. Για να
δούμε, η ελληνική ναυτιλία θα αντιδράσει; 

Στους 5 ανέμους
Οι σημαντικότεροι απόηχοι του μήνα

Του Χαρίλαου Ψαραύτη
Καθηγητή ΕΜΠ 
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Η ιδέα της ανέγερσης Ακαδημίας Λ.Σ. στην πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης έχει εγκαταλειφθεί; Υπάρχουν σκέψεις για
την ίδρυση κάποιας άλλης Ακαδημίας;
H ανέγερση Ακαδημίας του Λιμενικού Σώματος είναι όραμα,
μια δική μου πολιτική δέσμευση και πρωτοβουλία, που έχει
προβλεφθεί στο νόμο του 2001. Μάλιστα, δεσμεύοντας συ-
γκεκριμένη έκταση στην Αλεξανδρούπολη, για λογαριασμό
του Λ.Σ. - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην Ακαδημία θα μπο-
ρούν να λειτουργούν τρεις σχολές: αξιωματικών, υπαξιωμα-
τικών και λιμενοφυλάκων. Και τότε θα μπορούσαμε να
προσφύγουμε και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και έτσι θα
μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό εισακτέων κάθε
χρόνο. Επομένως, θα υπάρχει δέσμευση στον προϋπολογι-
σμό κάθε χρόνο, που θα προβλέπει την πρόσληψη και την εκ-
παίδευση των στελεχών της Ελληνικής Ακτοφυλακής κάθε
χρόνο. Με τις ρυθμίσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου,
πρωτίστως αξιοποιούνται υφιστάμενες υποδομές, όλα τα
μέσα και οι πόροι, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε

επίπεδο έμψυχου δυναμικού, ώστε να μην προκληθούν πρό-
σθετες δαπάνες εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Επίσης, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάν ακινήτων, εξοπλι-
σμού, μέσων και κάθε είδους υλικού που προορίζονται για
την κάλυψη αναγκών του Λ.Σ. - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Εφεξής, ποιος θα είναι ο ρόλος του Λ.Σ. στις Ακαδημίες
του Εμπορικού Ναυτικού;
Υποστηρικτικός, όπως πάντα, με ιδιαίτερη συνδρομή στην
αναβάθμισή τους και τον εκσυγχρονισμό τους, σύμφωνα με
τις προτεραιότητες του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας. 

Πώς αντιδράτε και ποια είναι τα σχόλιά σας στις δηλώσεις
του απερχόμενου αρχηγού του Λ.Σ., Αθ. Μπούσιου, ο
οποίος στην ομιλία του μεταξύ άλλων ανέφερε:
Α. …«Τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες, χρειάστηκαν επτά
συνολικά Προεδρικά Διατάγματα για να ορισθεί, να καθο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Επιμονή του πρωθυπουργού
είναι να υπάρχει πλήρης διάκριση
ανάμεσα σε εκείνους
που παίρνουν τις αποφάσεις
και σε εκείνους που τις ελέγχουν
Σε μια αποκλειστική συνέντευξή του στα «Ναυτικά Χρονικά», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος
Παπουτσής, απαντά σε καίριες ερωτήσεις που απασχολούν το σύνολο της ναυτιλιακής οικογένειας. 
Αυτή η εξαιρετικά επίκαιρη συνέντευξη δόθηκε τις ημέρες που ψηφιζόταν στη Βουλή το φλέγον νομοσχέδιο
για τις νέες αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος.

Αποκλειστική συνέντευξη του Χρήστου Παπουτσή
υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

στους συντάκτες των «Ν.Χ.»
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ρισθεί και να επανακαθορισθεί η ένταξη του Σώματος σε δι-
οικητικό φορέα. Από μόνο του το γεγονός αυτό θεωρώ ότι
δεν τιμά την προσφορά του Λιμενικού Σώματος, παραγνω-
ρίζει τα προσόντα του προσωπικού του, αντίκειται στο
όραμα του εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, που το δημιούρ-
γησε, και δεν αντανακλά τη δική μου αντίληψη για τις δυ-
νατότητες του Λιμενικού Σώματος και του προσωπικού του
στη χώρα…».
Β. …«Το Λιμενικό Σώμα, που εγώ ξέρω και υπηρέτησα, είναι
και ακτοφυλακή και η κοινώς αντιληπτή άμεση ανάγκη ενί-
σχυσης των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων, που η μη
επίτευξή της δεν οφείλεται μόνο στη δημοσιοοικονομική κα-
τάσταση της χώρας, αλλά και στις διοικητικές δυσλειτουρ-
γίες που προκάλεσαν οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών,
δεν θεωρώ ότι θα επιλυθεί με τη μετάλλαξή του σε έναν
διαφορετικό φορέα από αυτόν που ήταν και υπηρέτησε με
επιτυχία τη χώρα». 
Α. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα επ’ αυτών. Εκείνο που θέλω

να επισημάνω είναι ότι η δημιουργία του αρχηγείου της Λ.Σ.
- Ελληνικής Ακτοφυλακής ανταποκρίνεται σε ένα μεγάλο έλ-
λειμμα πολλών χρόνων, για τη μη θεσμοθέτηση αρμοδιοτή-
των για το Λιμενικό Σώμα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν
αρμοδιότητες του σώματος. Ήταν αρμοδιότητες του πρώην
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο δεν υφίσταται σή-
μερα. Με τον νέο νόμο επιχειρείται να δημιουργηθεί μια στέ-
ρεα νομοθετική βάση, να αντιμετωπιστούν εγγενείς αδυναμίες
του παρελθόντος και, επιπλέον, να δώσουμε συγκεκριμένες
αρμοδιότητες στο Λ.Σ. Στο πλαίσιο αυτών διασφαλίζεται η
αυτοτέλειά του, σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών, ελεγ-
κτικών, αστυνομικών, διοικητικών, νομοθετικών και οικονομι-
κών ζητημάτων που το αφορούν άμεσα. Οριοθετούνται η
έκταση και το εύρος των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ - Ελληνικής
Ακτοφυλακής και ταυτόχρονα προσδιορίζεται η διακριτότητα
της αποστολής του. Και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της δια-
κλαδικότητας των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας μας, όπου
δεν είναι μόνον απλή πολιτική επιδίωξη, αλλά και υποχρέωση
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στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη του Σένγκεν. Τώρα, αν
το όραμα του Ελ. Βενιζέλου δικαιώθηκε με την πολύχρονη,
εξαιρετικά σημαντική συμβολή του Λ.Σ. στην υπηρεσία της
εμπορικής ναυτιλίας, συμβάλλοντας στο να καταστεί η χώρα
παγκόσμια υπερδύναμη στον τομέα της ναυτιλίας, το όραμα
του σημερινού πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου είναι
το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Ακτοφυλακή να έχει το δικό της
ρόλο, τη δική της συμβολή στο δόγμα εθνικής και εσωτερικής
ασφάλειας. Καθώς και στις υποχρεώσεις της στο ελληνικό
και διεθνές γίγνεσθαι.  
Β. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα
πρέπει να επισημάνω ότι η οργάνωση του Λ.Σ. - Ελληνικής
Ακτοφυλακής εξειδικεύεται και προσαρμόζεται στα διεθνή
πρότυπα, προκειμένου να ανταποκριθεί σε ένα ιδιαίτερα ευρύ
φάσμα αστυνομικών και ελεγκτικών δράσεων, που έχουν
στόχο την εξασφάλιση της νομιμότητας και την αποτροπή
έκνομων ή άλλου είδους ενεργειών στο χώρο ευθύνης του.
Θέλω να τονίσω ότι είναι επιμονή του πρωθυπουργού να
υπάρχει πλήρης διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που παίρνουν
τις αποφάσεις και σε εκείνους που τις ελέγχουν. Ανάμεσα στα
όργανα του κράτους τα οποία δημιουργούν το νομοθετικό
πλαίσιο και σε εκείνους που το ελέγχουν. Και, επίσης, να
υπενθυμίσω ότι το Λ.Σ. - Ελληνική Ακτοφυλακή κατά το νόμο
είναι η μοναδική αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο της προστασίας
του θαλασσίου περιβάλλοντος στη χώρα μας, με εξαιρετικό -
να τονίσω- εναέριο και θαλάσσιο εξοπλισμό, τον καλύτερο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αληθεύουν οι φήμες για αθρόες παραιτήσεις αξιωματικών
του Λ.Σ.; Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το ενδεχόμενο;
Δεν έχω ακούσει τέτοιες φήμες…

Υπάρχει επιμονή, ίσως και για μερικούς εμμονή, της κυ-
βέρνησης στη χάραξη μιας ναυτιλιακής πολιτικής, που δεν
βρίσκει σύμφωνο το σύνολο της ναυτικής οικογένειας. Ως
γνώστης των θεμάτων ναυτιλίας, θεωρείτε ότι η σταδιακή
«αποστρατιωτικοποίηση» του ΥΘΥΝΑΛ θα περιορίσει τη

δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της εμπορικής ναυ-
τιλίας, 24/7 (είκοσι τέσσερις ώρες την εβδομάδα); Τι σας
δίνει τη σιγουριά ότι δεν θα βραχυκυκλωθεί από τα γρα-
νάζια της γραφειοκρατίας, όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα
υπουργεία;
Ο ρόλος του ΥΘΥΝΑΛ είναι καθαρά πολιτικός. Είναι νέο
υπουργείο, ανήκει στον οικονομικό κύκλο και έχει τη δική του
δυναμική. Έχει την ευθύνη παραγωγής πολιτικής για τη ναυ-
τιλία σε όλους τους τομείς, για τη  συμμετοχή στα διεθνή
φόρα, για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σε ευ-
ρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στο ΥΘΥΝΑΛ. Η επιλογή του
πρωθυπουργού είναι η ολόπλευρη υποστήριξη του ΥΘΥΝΑΛ
στη μεταβατική φάση. Η επιλογή μας είναι η απρόσκοπτη στή-
ριξη της ναυτιλίας, η οποία στη σύγχρονη εποχή απαιτεί πο-
λιτικές επιλογές, που ξεπερνούν το χώρο ευθύνης του πρώην
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Επίσης, η διαδικασία πο-
λιτικοποίησης του ΥΘΥΝΑΛ είναι άμεσα συναρτημένη, έχει
άμεση σχέση με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρ-
χουν για την πρόσληψη προσωπικού στα επόμενα χρόνια. Γι’
αυτόν το λόγο και η ρύθμιση είναι τέτοιου είδους, δίνοντας
τη δυνατότητα για δύο χρόνια να υπάρχει πλήρης κάλυψη
αλλά και, αν χρειαστεί, να μπορέσουμε να επανέλθουμε για
να διευρύνουμε τη δυνατότητα αυτή. Ο νέος νόμος είναι μια
μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση. Διότι, για πρώτη φορά, η
χώρα θα σταματήσει να είναι υπόλογη και να δέχεται την κρι-
τική που αντιμετωπίζει για πολλά χρόνια. Γιατί είμαστε η μόνη
χώρα, παγκόσμια πρωτοτυπία, όπου οι ίδιες υπηρεσίες που
εκδίδουν τα πιστοποιητικά είναι οι ίδιες που τα ελέγχουν. Πι-
στοποιητικά θα εκδίδει το ΥΘΥΝΑΛ ως πολιτικό υπουργείο,
δημόσιος οργανισμός. 
Το Λ.Σ. - Ελληνική Ακτοφυλακή θα ελέγχει εάν τηρούνται οι
νόμοι στην επιθεώρηση πλοίων. 

Έγκριτοι νομικοί θεωρούν ότι το Λ.Σ., σύμφωνα με το Σύν-
ταγμα, είναι όπλο των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι των
Σωμάτων Ασφαλείας. Με αυτό το σκεπτικό, πώς έγινε η
μετακίνησή του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και όχι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

Αν το όραμα του Ελ. Βενιζέλου δικαιώθηκε με την πολύχρονη, εξαιρετικά
σημαντική συμβολή του Λ.Σ. στην υπηρεσία της εμπορικής ναυτιλίας, συμ-
βάλλοντας στο να καταστεί η χώρα παγκόσμια υπερδύναμη στον τομέα της
ναυτιλίας, το όραμα του σημερινού πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου
είναι το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Ακτοφυλακή να έχει το δικό της ρόλο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Με την ενσωμάτωση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συ-
γκροτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής ασφά-
λειας και πολιτικής προστασίας, το οποίο συντίθεται από αυ-
τοτελή ως προς την οργανωτική, ιεραρχική και λειτουργική
δομή και την επιχειρησιακή δράση σώματα και υπηρεσίες, τα
οποία τελούν υπό την κεντρική πολιτική κατεύθυνση του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σε συνεργασία μεταξύ
τους, θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα
στον κυρίαρχο στόχο, που είναι η παροχή υψηλότερου επι-
πέδου ασφάλειας και προστασίας στον πολίτη και στη χώρα.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο, το Λ.Σ. είναι αρωγός του πο-
λεμικού ναυτικού. Γιατί είναι συμπληρωματικό μέσο - «όπλο»
στο δόγμα της εθνικής ασφάλειας. Έτσι, στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας μας, θα συ-
νεργάζεται και θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως
και αντίστροφα, στον τομέα ελέγχου των θαλασσίων συνό-
ρων, το Λ.Σ. - Ελληνική Ακτοφυλακή έχει την πρώτη και κα-
θοριστική ευθύνη και το πολεμικό ναυτικό συνδράμει σε αυτή
την κατεύθυνση. Τα θαλάσσια σύνορα φυλάσσει το Λιμενικό.
Όπως τα χερσαία ελέγχει η αστυνομία. Ο στρατός και το πο-
λεμικό ναυτικό συνδράμουν. Η αποστολή του Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι στενά συνδεδεμένη με
άσκηση δημόσιας εξουσίας, που έχει ως αντικείμενο, αφενός
μεν, για τη προστασία των θεσμών και της έννομης τάξης στη
θάλασσα, αφετέρου, η εξουσία της επεκτείνεται επί παντός
υπό ελληνική σημαία πλοίου, όπου κι αν αυτό βρίσκεται, στα
υπό ξένη σημαία πλοία εφόσον διαπλέουν ελληνικά χωρικά
ύδατα ή βρίσκονται εντός των ελληνικών λιμένων, καθώς βε-
βαίως και σε όλους τους ελληνικούς λιμένες και εγκαταστάσεις
αυτών, καθώς και σε εγκαταστάσεις ναυτικού ενδιαφέροντος.

Πρόσφατα επισκεφθήκαμε τα νησιά της άγονης γραμμής
και διαπιστώσαμε, ακόμη μια φορά, τις σοβαρές ελλείψεις
των λιμενικών σταθμών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κρού-
σματα μετανάστευσης, πώς σκοπεύετε να τους επανδρώ-
σετε και να τους εξοπλίσετε τεχνολογικά; Πώς θα
δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για εξορμήσεις
της FRONTEX;

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει να επικεντρώσουμε
τις προσπάθειές μας στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισμό
των μέσων της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Έτσι ώστε να αντα-
ποκριθεί η χώρα στις απαιτήσεις της Σένγκεν και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

Ως πολιτικός είστε ικανοποιημένος από την αντίδραση όλων
των φορέων της ναυτιλίας και των ΜΜΕ, που εναντιώνον-
ται στην κυβερνητική επιχειρηματολογία σχετικά με τη διά-
σπαση του ΥΕΝ και την αποστρατιωτικοποίηση του Λ.Σ.;
Η επιλογή της πολιτικοποίησης του κυβερνητικού φορέα
υποστήριξης της ναυτιλίας είχε αποφασιστεί πολύ πριν από
τις εκλογές. Στην ουσία, τώρα υλοποιούνται οι προεκλογικές
μας δεσμεύσεις. Και όπως είναι προφανές, είχαν ληφθεί υπ’
όψιν όλες οι απόψεις των φορέων…

Τελικά, υπάρχει πολιτική δυαρχία στη ναυτιλία;
Προφανώς όχι. Η αποκλειστική ευθύνη για τη ναυτιλία ανήκει
στο νέο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι-
είας. Είναι υπουργείο πολιτικό. Είναι πολιτική επιλογή της κυ-
βέρνησής μας. Είναι πολιτική επιλογή του πρωθυπουργού.
Αυτό θα στηρίξουμε, θα εξοπλίσουμε και θα ενισχύσουμε με
όλα τα μέσα, με νέους ανθρώπους, με επιστήμονες. Και μέχρι
να ολοκληρωθεί αυτός ο μεταβατικός κύκλος, θα υποστηρί-
ζεται με απόλυτο τρόπο από τους αξιωματικούς και τα στελέχη
του Λ.Σ. και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία όμως θα
υπάγονται στο αρχηγείο τους. Το αρχηγείο, που αποτελεί
όραμα γενεών για τους αξιωματικούς και τα στελέχη του. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η επιλογή του πρωθυπουργού είναι η ολόπλευρη υποστήριξη
του ΥΘΥΝΑΛ στη μεταβατική φάση. Η επιλογή μας είναι η
απρόσκοπτη στήριξη της ναυτιλίας, η οποία στη σύγχρονη
εποχή απαιτεί πολιτικές επιλογές, που ξεπερνούν το χώρο ευ-
θύνης του πρώην υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 
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Hεξέγερση που εκδηλώθηκε στην Αί-
γυπτο, ύστερα από την «επανά-
σταση του γιασεμιού» στην Τυνησία

και τις αναταραχές στην Αλγερία, έχει πολ-
λαπλές άμεσες και έμμεσες συνέπειες για
την Ελλάδα, ως επί το πλείστον αρνητικές,
αλλά και κάποιες θετικές. Ειδικότερα κατά
κατηγορία:

1. Λαθρομετανάστευση - ασφάλεια:
Ο πλέον άμεσος κίνδυνος για την Ελ-

λάδα συνίσταται στην αιφνίδια, απρόβλεπτη,
ροή προσφύγων από την Αίγυπτο λόγω της
εκεί έκρυθμης κατάστασης, κινουμένων διά
θαλάσσης κυρίως προς Κρήτη και Ρόδο, δη-
λαδή δύο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Έμμεσος,
αλλά υπαρκτός κίνδυνος είναι η μετάδοση της αναταραχής στις
εδώ πολυπληθείς κοινότητες Αράβων και όχι μόνο. Σε δεύτερο
στάδιο, δεν αποκλείεται μετακίνηση πληθυσμού λόγω των
κακών οικονομικών συνεπειών από την κρίση (κλείσιμο εργο-
στασίων, αυξημένη ανεργία κ.λπ.). Η σημερινή κυβέρνηση στε-

ρείται, όπως άλλωστε και η προηγούμενη,
σοβαρής μεταναστευτικής πολιτικής και,

παρ’ όλες τις σχετικές εξαγγελίες και τις
βαρύγδουπες διαβεβαιώσεις των αρμο-
δίων υπουργών, ουδεμία ένδειξη υπάρ-

χει ότι έχει καταστρωθεί μια τέτοια
πολιτική.

2. Ομογένεια: Η χώρα μας διαθέτει
μια ελληνική κοινότητα (περίπου

2.500 άτομα σήμερα) στην Αίγυπτο, με
μακρά ιστορία, εύπορη και δυναμική.

Καίτοι συρρικνωμένη, είναι ακμαία και με

καλές προοπτικές.
Τυχόν διολίσθηση προς ένα μετριοπαθές μουσουλμανικό κα-
θεστώς -στην καλύτερη περίπτωση- ή ένα ακραίο ισλαμιστικό
-στη χειρότερη- θα είχε τις ανάλογες επιπτώσεις. Τα αυτά
ισχύουν και όσον αφορά το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, δεύ-

τερο τη τάξει Πα-
τριαρχείο της Ορθο-
δοξίας. Ας μη λησμο-
νούμε, σε κάθε περί-
πτωση, ότι το κοινω-
νικο-θρησκευτικό πε-
ριβάλλον έχει εκ των
πραγμάτων σημα-
ντικά μεταβληθεί
στην Αίγυπτο κατά

την τελευταία 15ετία και ότι στην παραδοσιακά δυτικόστροφη
και φιλελεύθερη Αλεξάνδρεια, οι γυναίκες σε ποσοστό 85%
κυκλοφορούν φορώντας τη μαύρη «αμπάγια».

3. Οικονομία - επενδύσεις: Σημαντική είναι η ελληνική
παρουσία στην Αίγυπτο: δύο τράπεζες (Πειραιώς,

Εθνική), μία μεγάλη βιομηχανία (Τιτάν), δύο ισχυροί όμιλοι
(Λάτση, Βαρδινογιάννη) και δεκάδες άλλες μεγάλες και μικρό-
τερες εταιρείες δραστηριοποιούνται στη χώρα σε ένα ευρύ
φάσμα, από τα δομικά υλικά στα τεχνικά έργα, από τα τρόφιμα
στα συστήματα ύδρευσης και άρδευσης, τα χρώματα, την
πληροφορική, τις μεταφορές κ.λπ. Επί του παρόντος, οι Έλ-
ληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο
φαίνονται να τηρούν στάση αναμονής. 

4. Εθνικά θέματα: Εδώ τα πράγματα είναι λιγότερο ευχά-
ριστα. Η Ελλάδα καθυστέρησε απελπιστικά να ανακη-

ρύξει ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη), όπως έχει
δικαίωμα από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας
του 1982. Να υπενθυμίσουμε ότι όλες σχεδόν οι παράκτιες

Η σημερινή κυβέρνηση στερείται, όπως άλ-
λωστε και η προηγούμενη, σοβαρής μετανα-
στευτικής πολιτικής και, παρ’ όλες τις σχε-
τικές εξαγγελίες και τις βαρύγδουπες διαβε-
βαιώσεις των αρμοδίων υπουργών.

Τρικυμία στο Νείλο:
Οι συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή

Του Ιωάννη Κοραντή
Πρέσβη ε.τ., 

βουλευτή Επικρατείας ΛΑΟΣ

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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χώρες του κόσμου έχουν θεσπίσει ΑΟΖ, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Τουρκίας, που διαθέτει ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα. Η
Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι άξιο προ-
σοχής ότι η Κύπρος, 40% του εδάφους της οποίας τελεί υπό
τουρκική κατοχή, αγνόησε τους λεονταρισμούς της Άγκυρας
και επί προεδρίας του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου
είχε θεσπίσει ΑΟΖ και είχε προχωρήσει σε συμφωνίες οριο-
θέτησής της με την Αίγυπτο και το Λίβανο, προ διμήνου δε,
υπέγραψε σχετική συμφωνία και με το Ισραήλ. Δυστυχώς η
Ελλάδα, ήδη επί κυβέρνησης Ν.Δ., δεν είχε ανταποκριθεί σε
σχετικές κυπριακές προτάσεις για οριοθέτηση της ελληνικής
με την κυπριακή ΑΟΖ, προφανώς για να μην προκαλέσει την
αντίδραση της Τουρκίας. Την ίδια στάση τηρεί και η κυβέρ-
νηση Παπανδρέου, παρά το
πραγματικό σφυροκόπημα που
δέχθηκε στη Βουλή. Το θέμα
αυτό έχει για τη χώρα μας στρα-
τηγική σημασία, διότι το σύμ-
πλεγμα του Καστελόριζου περι-
λαμβάνεται στην ελληνική ΑΟΖ
και εξασφαλίζει την επαφή της
με την κυπριακή. Για το λόγο
αυτόν η Τουρκία παρενέβη δυ-
ναμικά στην Αίγυπτο με σκοπό να αποτρέψει μια συμφωνία
οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, με αποτέλε-
σμα η Αίγυπτος να συνομιλεί για οριοθέτηση της ΑΟΖ και με
την Αθήνα και με την Άγκυρα, παρ’ ότι δεν έχει θαλάσσια σύ-
νορα με τη Τουρκία! Είναι προφανές συνεπώς ότι οι εξελίξεις
στην Αίγυπτο, με το ουσιαστικό κενό εξουσίας που έχει δημι-
ουργηθεί, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τη
χώρα μας, διότι εκ των πραγμάτων παγώνουν
οι ελληνο-αιγυπτιακές διαπραγματεύσεις και
θα περάσει καιρός έως ότου βρεθεί Αιγύ-
πτιος ηγέτης, που θα θέσει την υπο-

γραφή του σε μία τέτοια συμφωνία. Χάθηκε πολύτιμος χρό-
νος, και το γεγονός αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά.

5. Τουρκία: Ο πρωθυπουργός Ερντογάν εμφανίζεται ως
ο νέος Νάσερ, μείγμα εθνικισμού και μετριοπαθούς

μουσουλμανισμού, με εμφανείς ηγετικές φιλοδοξίες στον ευ-
ρύτερο αραβικό, και όχι μόνο, χώρο. Οι μέχρι τούδε δηλώσεις
και τοποθετήσεις της τουρκικής ηγεσίας υποδηλώνουν ότι η
Άγκυρα φιλοδοξεί να «καπελώσει» τη μελλοντική, νέα, πολι-
τική κατάσταση στην Αίγυπτο, όπου σύμφωνα με όλες τις εν-
δείξεις οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι θα κληθούν να διαδρα-
ματίσουν κεντρικό ρόλο. Μια Αίγυπτος προσδεδεμένη στο
άρμα της Τουρκίας, ή πάντως φιλικότερη προς τη Τουρκία απ’

ό,τι σήμερα, θα είχε  προφανείς
ευρύτερες συνέπειες για την
ισορροπία στη περιοχή, η ανά-
λυση των οποίων εκφεύγει του
χώρου του παρόντος.

6. Όλα όμως δεν είναι αρ-
νητικά για την Ελλάδα.

Η πολιτική αστάθεια στη Τυνη-
σία και την Αίγυπτο -προς το

παρόν- φαίνεται να διανοίγει ευοίωνες προοπτικές για τον ελ-
ληνικό τουρισμό. Ήδη δεκάδες tour operators,  από τις μεί-
ζονες ευρωπαϊκές αγορές αναζητούν νέους προορισμούς στη
λεκάνη της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας,
ενώ άμεσο για μας όφελος προκύπτει από τη διακοπή προ-

σέγγισης κρουαζιερόπλοιων στην Αλεξάνδρεια και
επαναδρομολόγησή τους προς Ισραήλ και Ελλάδα.
Είναι ασφαλώς νωρίς για να εξαχθούν συμπερά-
σματα, αλλά η τουριστική βιομηχανία μας μπορεί

να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από την κα-
τάσταση που διαμορφώνεται.

Όλα όμως δεν είναι αρνητικά για την Ελ-
λάδα. Η πολιτική αστάθεια στη Τυνησία και
την Αίγυπτο -προς το παρόν- φαίνεται να
διανοίγει ευοίωνες προοπτικές για τον ελ-
ληνικό τουρισμό.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Αίγυπτο
δημιούργησαν ανάμεικτα συναι-
σθήματα στον λεγόμενο δυτικό

κόσμο. Η φυσική συμπάθεια της κοινής
γνώμης προς τους εξεγερμένους Αιγυ-
πτίους, που διεκδικούν με πείσμα το δι-
καίωμά τους για μια αξιοπρεπή ζωή σε μια
δημοκρατική χώρα, συνδυάστηκε με τη
μάλλον αμήχανη στάση των κυβερνήσεων
των ΗΠΑ και των χωρών της Ε.Ε. Δεν θα
κομίσω γλαύκας εις Αθήνας αν επισημάνω
αυτό που όλοι παραδέχονται: ότι δηλαδή
είχε βολευτεί η Δύση με την παρουσία σε
όλη την αραβική ζώνη της Μεσογείου
(εξαιρουμένων της Συρίας και τις ιδιότυπης
περίπτωσης της Λιβύης) κυβερνήσεων τις οποίες θεωρούσε

φιλικές ή σχετικά φιλικές σε σχέση με τα συμφέ-
ροντά της, οι οποίες όμως δεν φημίζονταν ούτε

για τις δημοκρατικές τους ευαισθησίες ούτε
για την επιτυχημένη διαχείριση των οικονο-
μικών και προπαντός των κοινωνικών προ-
βλημάτων των λαών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, τα όσα
έχουν συμβεί κυρίως στην Αί-
γυπτο και την Τυνησία και τα
όσα ενδεχομένως κυοφορού-
νται στις άλλες αραβικές
χώρες της περιοχής θέτουν
ξεκάθαρα τις δυτικές κυβερ-
νήσεις ενώπιον ενός κλασι-
κού διλήμματος των διε-
θνών σχέσεων: Διασφά-

λιση της σταθερότητας σε μια εύθραυστη περιοχή με κάθε
μέσο ή προσαρμογή στα νέα δεδομένα, που είναι πιθανόν
(αλλά όχι βέβαιο) ότι θα συγκροτηθούν στη βάση εμπεδωμέ-
νων αρχών και αξιών του δυτικού πολιτικού πολιτισμού (δη-
μοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική ευημερία); Το
μόνο σίγουρο είναι ότι αυτήν τη στιγμή η αραβική Μέση Ανα-
τολή αλλάζει σελίδα. 

Πέρα όμως από αυτόν τον ευρύτερο προβληματισμό,
για εμάς τους Έλληνες τίθεται και ένα πολύ πιο πρα-
κτικό και άμεσο ζήτημα. Έχει να κάνει με την πολύ ση-

μαντική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή,
ιδίως μάλιστα στην Αίγυπτο, όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες,
που έχουν επενδύσει εκεί περίπου 1 δισ. ευρώ, είναι φυσικό
να αισθάνονται ανήσυχοι για το μέλλον. Κάποιοι από αυτούς
μάλιστα προχώρησαν σε προσωρινή αναστολή του συνόλου

ή μέρους των δραστη-
ριοτήτων των εται-
ρειών τους, ενώ όλοι
λαμβάνουν αυξημένα
μέτρα προστασίας
των εγκαταστάσεών
τους. Η Αίγυπτος είναι
μια χώρα κομβικής
σημασίας για την ελ-
ληνική οικονομική δι-

πλωματία. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της θητείας
μου στο ΥΠΕΞ, ως γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων, είχαμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας στην Αίγυπτο,
ως χώρα που η τότε ΥΠΕΞ κυρία Ν. Μπακογιάννη είχε χαρα-
κτηρίσει πύλη εξόδου των ελληνικών προϊόντων και υπηρε-
σιών σε όλο τον αραβικό κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι στην
Αίγυπτο δραστηριοποιούνται επιτυχημένα εδώ και χρόνια με-
γάλες ελληνικές επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους (ΤΙΤΑΝ,
Τράπεζα Πειραιώς, Eθνική, Chipita, Alumil, Xαρτοβιομηχανία
Θράκης, ΕΛΠΕ, Όμιλος Βαρδινογιάννη κ.ά.). Το τι θα συμβεί
δεν μπορεί κανείς να προδιαγράψει με βεβαιότητα. Προσω-
πικώς, δεν συμμερίζομαι τις προβλέψεις που κάνουν λόγο για
μια επαναστατική μετάβαση σε ένα αντιδυτικό, ισλαμικό κα-
θεστώς με τάσεις ευρείας «κοινωνικοποίησης» των ξένων
επενδύσεων και των βιομηχανικών μονάδων. Το ισλαμικό κί-
νημα στην Αίγυπτο έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά
από αντίστοιχες ομάδες, κόμματα και παρατάξεις σε άλλες
χώρες του ισλαμικού κόσμου (λ.χ. Ιράν). Εκτός αυτού, η Αί-

Τι θα γίνει με τη διαχείριση της διέλευσης των
πλοίων από τη διώρυγα του Σουέζ; Θα παραμεί-
νει ανοιχτή ή υπάρχει κίνδυνος να γίνει έστω και
προσωρινά αναδρομολόγηση πλοίων, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για το κόστος μεταφοράς και
την τελική τιμή προϊόντων μείζονος σημασίας,
όπως το πετρέλαιο; 

Αλλαγή σελίδας στη Μέση Ανατολή
Οι ελληνικές επιχειρήσεις 
μπροστά σε νέες προκλήσεις

Του Θ. Σκυλακάκη
Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ 

και μέλους της Δημοκρατικής Συμμαχίας

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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γυπτος έχει μια δραστήρια και δυναμική μεσαία τάξη, που διατηρεί έντονα κο-
σμικά στοιχεία και φαίνεται να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο αντικαθεστωτικό
κίνημα. Μην ξεχνάμε, επίσης, ότι αρκετά εκατομμύρια Αιγυπτίων είναι χριστιανοί
κόπτες. Το πιθανότερο λοιπόν είναι πως η μετάβαση θα είναι πιο ομαλή απ’ ό,τι
φανταζόμαστε και η χώρα δεν θα παραδοθεί σε ακραίους αντιδυτικούς φον-
ταμενταλιστές. 

Ενα άλλο κρίσιμο ερώτημα για την Ελλάδα είναι το εάν και πώς θα επη-
ρεαστεί από τις εξελίξεις (θετικά ή αρνητικά) η ελληνική ναυτιλία. Εδώ
αναφύεται μια σειρά ερωτημάτων, η απάντηση στα οποία είναι ίσως δου-

λειά αρμοδιότερων εμού, αισθάνομαι ωστόσο ότι οφείλω να τα επισημάνω: 

• Τι θα γίνει με τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων από τη διώρυγα του
Σουέζ; Θα παραμείνει ανοιχτή ή υπάρχει κίνδυνος να γίνει έστω και προσω-
ρινά αναδρομολόγηση πλοίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος με-
ταφοράς και την τελική τιμή προϊόντων μείζονος σημασίας, όπως το
πετρέλαιο; 

• Θα τεθεί σε αμφισβήτηση το ισχύον καθεστώς διέλευσης, με δυσμενέστε-
ρους όρους για τα διεθνή ναυτιλιακά συμφέροντα, ή θα παραμείνει ως έχει; 

• Θα επηρεάσει η κατάσταση τις τιμές των ναύλων και, αν ναι, πώς θα επηρε-
άσει την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία μια τέτοια εξέλιξη; 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε την επόμενη μέρα με έντονο ενδιαφέρον.
Χωρίς να είμαι ειδικός, εκτιμώ πάντως ότι η ελληνική ναυτιλία, που έχει
μάθει να ρισκάρει και να αξιοποιεί ευκαιρίες, δεν θα είναι από τους χα-

μένους της υπόθεσης, ακόμη κι αν η κρίση διαρκέσει. Και σε κάθε περίπτωση
η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ισχυρή της παρουσία στην περιοχή και την καλή
δημόσια εικόνα που απολαμβάνει στον αραβικό κόσμο, θα μπορέσει να συνει-
σφέρει αποτελεσματικά στην προστασία των συμφερόντων των κρατών-μελών
της στην Αίγυπτο, αλλά και των μειονοτήτων της χώρας αυτής, περιλαμβανό-
μενων και των μικρών (πλέον) ιστορικών ελληνικών κοινοτήτων στην Αλεξάν-
δρεια και στο Κάιρο. Κάτι για το οποίο θα δώσουμε μάχη, από κοινού, όλοι οι
Έλληνες εκπρόσωποι της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 9 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

SKYLAKAKIS_Layout 1  17/2/2011  10:57 πμ  Page 69



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε σχο-
λιάσει στη σελίδα των «Εν Πλω» το
νόμο 3409 περί ασφαλιστικών ει-

σφορών για τα κρουαζιερόπλοια με ελλη-
νική σημαία, που είχε ψηφιστεί επί
υπουργίας Μανώλη Κεφαλογιάννη, άρθρο
24 «ρυθμίσεις θεμάτων ΝΑΤ - πλοίων που
εκτελούν περιηγητικούς πλόες», και ποτέ
δεν εφαρμόστηκε. Ο νόμος όριζε ότι όποιο
πλοίο εκτελούσε περιηγητικούς πλόες άνω
των 1.500 κόρων και ναυτολογούσε Έλλη-
νες ναυτικούς, αυτό απαλλασσόταν από τις
ασφαλιστικές εισφορές, κάτι που δεν ανα-
γνωρίζει έως σήμερα η διοίκηση του ΝΑΤ.
Κάτι που ποτέ δεν ίσχυσε, αφού το ΝΑΤ δεν
τον αναγνώρισε, προβάλλοντας τον ισχυ-
ρισμό ότι θεωρεί υπέρτερη του νόμου την εγκριτική πράξη
της νηολόγησης. 

Αυτή η εκκρεμότητα, που υπάρχει από το 2005, φέρνει
τη μοναδική εταιρεία κρουαζιερόπλοιων με ελληνική
σημαία, τη Louis Cruises, όχι μόνο σε δυσχερή θέση

αλλά εμπλεκόμενη με την ελληνική γραφειοκρατία και το ΝΑΤ,
το οποίο κάνοντας χρήση των διατάξεων του συγκεκριμένου
νόμου ζητάει από την εταιρεία περίπου 15 εκατ. ευρώ για
διεκδίκηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. 
Εν συνεχεία, ως αποτέλεσμα ο όμιλος Louis υπέστειλε την
ελληνική σημαία από τρία κρουαζιερόπλοια. Η κίνηση σχο-
λιάστηκε ως αναμενόμενη, διότι με την άρση του καμποτάζ
χάθηκε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πλοίων με ελλη-
νική σημαία.
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο υπουργός Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Ιωάννης Διαμαντίδης, δή-
λωσε μεταξύ άλλων ότι «ο πρόεδρος της εταιρείας Louis Hel-
lenic Cruises, μετά την πρώτη συνάντησή μας τον Οκτώβριο

του 2010, είχε και δεύτερη συνάντηση μαζί μου την Τρίτη 1
Φεβρουαρίου 2011, όπου με παρακάλεσε να βρεθεί λύση με
το πρόβλημα της εταιρείας του, που προέκυψε από την άρνη-
ση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΝΑΤ, θέμα το
οποίο βρίσκεται ήδη στα ποινικά δικαστήρια.
Αφού άκουσα με προσοχή τις θέσεις της εταιρείας, πρότεινα
να ζητηθεί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό θερμά. Εκ των υστέ-
ρων, όμως, απεδείχθη ότι η εν λόγω εταιρεία είχε ήδη πάρει
απόφαση υποστολής της ελληνικής σημαίας από τα κρουα-
ζιερόπλοιά της, εξαπατώντας το υπουργείο, παρά το γεγονός
ότι είχε δηλώσει πως θα περιμένει την απόφαση του ΝΣΚ
προκειμένου να αποφασίσει για τη μελλοντική της στάση».

Πάντως, ως προς τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, μέλη του ομίλου υποστηρίζουν
ότι δεν μπορούν να περιμένουν την απόφαση, διότι

σε ένα μήνα ξεκινούν
κρουαζιέρες. 
Κατόπιν, ο όμιλος
προχωρεί σε δή-
λωση, στην οποία
σημειώνει: «Το νέο
θεσμικό πλαίσιο, που
ισχύει αυτήν τη
στιγμή με την άρση
του καμποτάζ, καθι-

στά τα κρουαζιερόπλοια με ελληνική σημαία καθόλου αντα-
γωνιστικά, αφού είναι εμφανής η ανισότητα που
διαμορφώνεται κυρίως στα λειτουργικά έξοδα, συγκρινόμενα
με αντίστοιχα πλοία άλλων σημαιών».
Οι ανακοινώσεις Τύπου διαδέχονται η μία την άλλη. Οι βου-
λευτές της Ν.Δ. Γιάννης Πλακιωτάκης και Όλγα Κεφαλογιάννη
επισημαίνουν: «Για μία ακόμη φορά, επιβεβαιώνονται οι επι-
φυλάξεις μας για την αποτελεσματικότητα της υποτιθέμενης
άρσης του καμποτάζ, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας», ανέφεραν σε
δηλώσεις τους.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας αναφέρει, μεταξύ
άλλων: «Δεν πρόλαβαν να περάσουν λίγοι μήνες από την ψή-
φιση του νόμου για την άρση του καμποτάζ στο χώρο της
κρουαζιέρας και, δυστυχώς, οι εκφρασμένοι φόβοι μας για
τον πλήρη αφελληνισμό της επιβεβαιώνονται. Η εταιρεία
Louis, η μοναδική εταιρεία που διέθετε κρουαζιερόπλοια στο
ελληνικό νηολόγιο, προτίθεται να προχωρήσει στην υπο-
στολή της ελληνικής σημαίας». 

Αυτή η εκκρεμότητα, που υπάρχει από το
2005, φέρνει τη μοναδική εταιρεία κρουα-
ζιερόπλοιων με ελληνική σημαία, τη Louis
Cruises, όχι μόνο σε δυσχερή θέση αλλά 
εμπλεκόμενη με την ελληνική γραφειοκρα-
τία και το ΝΑΤ.

Ελληνική κρουαζιέρα: 
Το χρονικό ενός 

προαναγγελθέντος θανάτου
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Ενώ και το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων-
Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού εκφράζει τη βαθιά του
αγωνία και ανησυχία για την τύχη των Ελλήνων θαλαμηπό-
λων στα κρουαζιερόπλοια. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης: 
«Ο κλάδος των θαλαμηπόλων είναι ο άμεσα θιγόμενος, αφού
σε κάθε πλοίο ναυτολογούνται περί τους 45 θαλαμηπόλους,
δηλαδή το 50% της σύνθεσης του πληρώματος.
Το πλήγμα για τη ναυτική οικογένεια είναι καίριο και είναι απο-
τέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης του καμποτάζ με τις
ψεύτικες υποσχέσεις και ελπίδες που διοχετεύονταν στα ΜΜΕ
περί προσέλευσης αθρόων κρουαζιερόπλοιων και επάνδρω-
σής τους με ελληνικά πληρώματα.
Δυστυχώς, οι φόβοι μας γίνονται πραγματικότητα. Η απελευ-
θέρωση του καμποτάζ φέρνει την αποβολή της ελληνικής ση-
μαίας και την εγκατάλειψη των ελληνικών πληρωμάτων.
Ζητάμε, την ύστατη αυτή ώρα που χανόμαστε, τη σύμπραξη
όλων για τη λήψη άμεσων μέτρων ώστε να προστατεύσουμε
την ελληνική σημαία, το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο και τα ελ-
ληνικά πληρώματα».

Με αφορμή την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ
Louis Hellenic Cruises και ΥΘΥΝΑΛ, το Δ.Σ. της  Ένω-
σης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας σχολιάζει:

«Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε που ο κ. υπουρ-
γός ΘΥΝΑΛ είχε μιλήσει για την άρση του καμποτάζ στην
κρουαζιέρα. Υπήρξε τότε ένας ενθουσιασμός από την πλευρά
του ΣΕΕΝ (μέλος του οποίου είναι η Louis) και μάλιστα είχαν
γίνει και μελέτες για τα αμέτρητα κρουαζιερόπλοια που θα
συνέρρεαν στον Πειραιά και τα αμέτρητα δολάρια που θα ει-
σέρρεαν στη χώρα.
Αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι ο στόχος ήταν πλέον να μη
χαθεί η σεζόν του 2012. Στην ανακοίνωση αυτή, ο κ. υπουρ-
γός απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στα αμέτρητα δολάρια
που επρόκειτο να εισρεύσουν. Είχε ίσως αλλάξει κάτι;
Τώρα πληροφορούμαστε ότι από τα τρία κρουαζιερόπλοια
που φέρουν ελληνική σημαία πρόκειται να την υποστείλουν
και τα τρία, δηλαδή το σύνολο του στόλου που απασχολείται
στην κρουαζιέρα. Βλέπουμε, δηλαδή, κάποια πλοία να φεύ-
γουν, αλλά εκείνα που θα έρχονταν, τα περιμένουμε ακόμη…
Για το ΥΘΥΝΑΛ δεν υπήρχε θέμα για την υποστολή της ελλη-
νικής σημαίας, μετά όμως υπήρξε θέμα, διότι το ΥΘΥΝΑΛ ανα-
κάλυψε ότι είχε εξαπατηθεί από τον όμιλο Louis. Αυτό που
δεν μας έχει πει καμία πλευρά από τις δύο είναι το εξής: πώς
θα διαγραφούν τα πλοία αυτά και θα υποστείλουν την ελλη-
νική σημαία χωρίς πιστοποιητικό από το ΝΑΤ; Μήπως λοιπόν

τα πλοία αυτά δεν μπορούν τελικά να διαγραφούν, οι εμπλε-
κόμενοι το γνωρίζουν καλύτερα από εμάς και απλώς δημι-
ουργούν εντυπώσεις; Μήπως το ΥΘΥΝΑΛ θέλει να πανηγυρί-
σει την επιτυχία του να κρατήσει αναγκαστικά, μέσω ΝΑΤ, τα
κρουαζιερόπλοια αυτά με ελληνική σημαία; 
Εμείς ως ΕΕΝ είχαμε αντιδράσει έντονα στην ψήφιση του
νόμου αυτού, θεωρώντας ότι δεν λύνει το πρόβλημα της 
ανταγωνιστικότητας των κρουαζιερόπλοιων και ότι θα περι-
πλέξει την κατάσταση αντί να την απλοποιήσει, και θεωρή-
σαμε μάλιστα ότι και η ΠΝΟ θα έπρεπε να αντιτεθεί στο
νομοσχέδιο αυτό».
Σε αυτό το σημείο σημειώνουμε ότι το θέμα διαγραφής των
πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί με κατάθεση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δημοσίου,
όπως προβλέπεται από την εγκριτική πράξη νηολόγησής του. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο όμιλος LOUIS ξεκίνησε το 2005 με οκτώ
πλοία στην ελληνική σημαία και αυτή τη στιγμή έχει τρία -
αυτό σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα έχουν διαγραφεί με την
ίδια διαδικασία. Οι απαιτήσεις για τις εισφορές βέβαια του
ΝΑΤ δεν διαγράφονται παρά τη διαγραφή του πλοίου από το
νηολόγιο. 

Τι απαντά ο όμιλος Louis στα «Ν.Χ.»

Κατά τις αρχικές συζητήσεις μεταξύ του ΥΕΝ και των
φορέων που ενδιαφέρονταν για την αναβίωση της ελ-
ληνικής κρουαζιέρας, η οποία είχε καταρρεύσει στις

αρχές της δεκαετίας, είχε γίνει αντιληπτό το ζήτημα της μη 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, αφού, μεταξύ
άλλων, στα κρουαζιερόπλοια υπηρετεί μεγάλος αριθμός ναυ-
τικών - πολλαπλάσιος απ' ό,τι στα άλλα πλοία. (Υπολογίζεται
ότι για την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών που εργά-
ζονται σε ένα κρουαζιερόπλοιο απαιτούνται τουλάχιστον 20
ποντοπόρα εμπορικά πλοία - μη υπολογιζομένου του ξενο-
δοχειακού προσωπικού, το οποίο δεν μπορεί καν να απασχο-
ληθεί σε άλλου τύπου πλοία.) 
Με δεδομένα τη δημιουργία και διατήρηση των θέσεων ερ-
γασίας των Ελλήνων ναυτικών και  το κατά συνέπεια πολλα-
πλάσιο κόστος μισθοδοσίας έναντι άλλων σημαιών, είχε
προταθεί από ορισμένα ναυτεργατικά σωματεία η χορήγηση
κινήτρων μέσω της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών
των πλοιοκτητών των κρουαζιεροπλοίων και των Ελλήνων
ναυτικών. Οι σχετικές συζητήσεις είχαν καταλήξει στη δέ-
σμευση της Πολιτείας για πλήρη επιδότηση των εν λόγω ει-
σφορών.
Ο όμιλος Louis ήταν ο μόνος που ανταποκρίθηκε στην πρό-
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Το πρόβλημα
γίνεται πλέον
οξύτερο και

από μιαν άλλη διά-
σταση, αυτή της
άρσης του καμποτάζ,
που δίνει το δι-
καίωμα σε κρουαζιε-
ρόπλοια που απα-
σχολούν μόνο χα-
μηλά αμειβόμενους

αλλοδαπούς ναυτικούς να εκτελούν κρουαζιέρες από τα ελ-
ληνικά λιμάνια, καθιστώντας τα υπό ελληνική σημαία κρουα-
ζιερόπλοια ακόμη λιγότερο ανταγωνιστικά - με ό,τι αρνητικό
και προφανές συνεπάγεται αυτό.
Για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται παρέμβαση τόσο
σε νομοθετικό επίπεδο όσο, κυρίως, και στο επίπεδο της τρο-
ποποίησης των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης. Για το λόγο
αυτόν έγιναν επανειλημμένες επαφές με το ΥΕΝ (μετέπειτα
ΥΕΝΑΝΠ), το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και το ΝΑΤ. Με το τελευταίο, μάλιστα, είχε συμφω-
νηθεί και το κείμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων των
εγκριτικών πράξεων, αλλά η πρόσφατη επανασύσταση του
ΥΕΝ δεν κατέστησε δυνατή την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Έκτοτε, δυστυχώς, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος και το
ΝΑΤ έχει πλέον προχωρήσει στη βεβαίωση στη ΔΟΥ των ει-
σφορών που εσφαλμένα εμφανίζονται ως οφειλόμενες, με
αποτέλεσμα να έχουν κινηθεί και ποινικές διώξεις κατά των
νομίμων εκπροσώπων μας.

σκληση και ύψωσε την ελληνική σημαία στα πλοία του, στην
αρχή σε τέσσερα και στη συνέχεια σε επτά κρουαζιερόπλοια,
απασχολώντας πάνω από χίλιους Έλληνες ναυτικούς Σήμερα,
τα πλοία που διαχειρίζεται η Louis συνεχίζουν να είναι τα
μόνα κρουαζιερόπλοια στο ελληνικό νηολόγιο και απασχο-
λούνται σ’ αυτά άνω των τετρακοσίων Ελλήνων ναυτικών. 
Ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε τελικά το 2005 (3409/2005,
άρθρο 24). Δυστυχώς, στις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης
των κρουαζιεροπλοίων δεν έχει περιληφθεί η σχετική ρύθ-
μιση περί επιδότησης των εισφορών των
πλοιοκτητών με αποτέλεσμα την άρνηση
των υπηρεσιακών παραγόντων του ΝΑΤ
για την εκκαθάριση των ναυτολογίων. 

Στην πορεία, και επειδή σύμφωνα με
την εξήγηση που δόθηκε από την πο-
λιτική ηγεσία του ΥΕΝ δεν είχε συ-

μπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό
το σύνολο της «επιδότησης», ζητήθηκε η
καταβολή των εισφορών για οικογενειακά
επιδόματα, επιδόματα επικουρικής ασφά-
λισης και λοιπά Ταμεία (ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ,
Ναυτική Εστία, Ταμείο Πρόνοιας, Ναυτικό Επιμελητήριο, Ναυ-
τική Εκπαίδευση). 
Ήδη αυτό, όπως είναι αντιληπτό, αποτέλεσε μια σημαντική
απόκλιση από τις αρχικές εξαγγελίες, που είχε συνέπεια ση-
μαντική οικονομική επιβάρυνση για τους πλοιοκτήτες.
Μην έχοντας άλλη επιλογή και ενώ τα πλοία μας είχαν ήδη
υψώσει την ελληνική σημαία με προγραμματισμένες κρουα-
ζιέρες για δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, αναγκαστήκαμε να δε-
χτούμε την καταβολή των ανωτέρω εισφορών με την
προϋπόθεση ότι θα ισχύσει η σχετική ρύθμιση για τις τακτικές
εισφορές του ΝΑΤ  και θα γίνει εκκαθάριση των ναυτολογίων.    
Ωστόσο, κατά την κρατούσα άποψη, οι εγκριτικές πράξεις νη-
ολόγησης έχουν υπέρτερη νομοθετική ισχύ και το ΝΑΤ, ενόψει
της προαναφερθείσας μη αναφοράς σε αυτές των περί επιδό-
τησης των εισφορών, έχει καταστήσει ανενεργά τα κίνητρα,
αρνούμενο να εκκαθαρίσει τα ναυτολόγια των κρουαζιερο-
πλοίων με την επίκληση του ότι οι εγκριτικές πράξεις νηολό-
γησής τους δεν προβλέπουν επιδότηση και υπερισχύουν του
ν. 3409/2005 (που ρυθμίζει τις επιδοτήσεις). Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να επιβάλλεται στους πλοιοκτήτες η υποχρέωση
να καταβάλλουν όλες τις εισφορές, αναιρώντας 100% τα χο-
ρηγηθέντα κίνητρα. 

Η απελευθέρωση του καμποτάζ φέρνει την
αποβολή της ελληνικής σημαίας και την εγκα-
τάλειψη των ελληνικών πληρωμάτων. Ζη-
τάμε, την ύστατη αυτή ώρα που χανόμαστε,
τη σύμπραξη όλων για τη λήψη άμεσων μέ-
τρων, ώστε να προστατεύσουμε την ελλη-
νική σημαία, το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο
και τα ελληνικά πληρώματα.
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Ενδεικτικό κόστος λειτουργίας 

α.Πλοίο 23.000 τόνων, 1.200 επιβατών 
υπό ελληνική σημαία:

- Αριθμός πληρώματος: 366

- Αριθμός Ελλήνων ναυτικών 
(όπως ορίζεται από την οργανική σύνθεση): 104

- Ποσοστό: 28% Έλληνες

- Μηνιαίο κόστος (μισθοδοσία +ασφαλιστικές εισφορές):
611.000 €

- Μηνιαίο κόστος με την υποτιθέμενη επιδότηση 
ασφαλιστικών εισφορών: 564.000 €

β.Πλοίο 23.000 τόνων, 1.200 επιβατών
υπό ευρωπαϊκή ή ξένη σημαία: 

- Αριθμός πληρώματος: 366

- Αριθμός Ελλήνων ναυτικών 
(κατ’ επιλογή της εταιρείας): 27

- Ποσοστό: 7% Έλληνες

- Μηνιαίο κόστος: 378.000 €

Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται καθαρά το σημαντικά επιβαρυμένο κόστος τού υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοιου
(2.097.000 € τη σεζόν επιπλέον κόστος ανά πλοίο σε σύγκριση με το υπό ξένη σημαία κρουαζιερόπλοιο). 
Πηγή: όμιλος Louis

1.Μισθοί Ελλήνων αξιωματικών και πληρωμάτων 75.461.257 €

2.Μισθοί υπαλλήλων γραφείων στην Ελλάδα 16.100.000 €

3.Δαπάνες επισκευών, αναβαθμίσεων και αγορών ανταλλακτικών που έγιναν στην Ελλάδα 65.723.875 €

4.Καύσιμα  και λιπαντικά που προμηθεύτηκαν από ελληνικές εταιρείες 66.551.989 €

5.Τροφοεφόδια που προμηθεύτηκαν από ελληνικές εταιρείες 31.500.000 €

6.Διάφορα έξοδα γραφείου Πειραιώς 8.220.806 €

7.Λιμενικά και πρακτορειακά έξοδα εντός Ελλάδος 27.600.000 €

8.Έξοδα διαφήμισης για την προβολή του ελληνικού τουρισμού σε Αμερική και Ευρώπη  13.835.600 €

ΣΥΝΟΛΟ 304.993.527€

Συμβολή στην εθνική οικονομία των κρουαζιερόπλοιων υπό τη διαχείριση της Louis Cruises

ΑΝΑΛΥΣΗ

Έτος Core Marine Ltd
Louis Ship 

Management
Louis Hellenic Cruises

Σύνολο
(rate used: 1€=1,3$)

2007 57.984.708 € 38.322.343 € 6.458.405 € 102.765.456 €

2008 41.038.148 € 30.327.364 € 5.724.421 € 77.089.933 €

2009 28.050.958 € 26.311.842 € 5.596.802 € 59.959.602 €

2010 27.000.000 € 32.118.402 € 6.060.134 € 65.178.536 €
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Οι ευχές για μια καλύτερη χρονιά, τουλάχιστον για τον
πρώτο μήνα του έτους, δεν ευοδώθηκαν, με αποτέ-
λεσμα η παγκόσμια ναυλαγορά να έχει μια πτώση από

την αρχή του μήνα της τάξεως περίπου του 35%.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης BDI άρχισε τη χρονιά στις 4 Ιανουα-
ρίου με 1.693 μονάδες, συνεχίζοντας την πτωτική τάση του
περασμένου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου και κλείνοντας το
μήνα στις ισχνές 1.107 μονάδες, προδίδοντας τις τάσεις που
επικρατούν και στο διεθνές εμπόριο. Η κάθετη πτώση αυτή
είναι προφανώς αποτέλεσμα κάποιων παραμέτρων που κα-
θόρισαν την τρέχουσα ναυλαγορά. Κατ’ αρχάς, η υπερπρο-
σφορά χωρητικότητας που βιώσαμε τον περασμένο χρόνο
είχε αναμφισβήτητα αρνητική επίδραση στη συνολική εικόνα
της αγοράς. Έχοντας περίπου 81 εκατομμύρια dwt παραδό-
σεις νεότευκτων πλοίων ξηρού φορτίου (εξαιρουμένων των
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων) και μόνον 8,4
εκατομμύρια dwt του ιδίου τύπου που οδηγήθηκαν στα δια-
λυτήρια, ο παγκόσμιος στόλος βρέθηκε με μια αύξηση της τά-
ξεως των περίπου 72,6 εκατομμυρίων dwt. Κατά τη διάρκεια
του περασμένου έτους και με το σταδιακό πρόγραμμα παρα-
δόσεων, η υπερπροσφορά αυτή απορροφήθηκε, ιδιαίτερα
από την κινεζική ζήτηση για πρώτες ύλες. Τα αποτελέσματα
όμως φάνηκαν κατά τους τελευταίους δύο μήνες, που πλέον
το πρόγραμμα παραδόσεων νεοτεύκτων είχε σχεδόν ολοκλη-
ρωθεί για το 2010.

Αυτό γίνεται επίσης φανερό από την τροπή της ναυλα-
γοράς κατά τη διάρκεια του έτους. Τον Ιανουάριο του
2010 η ναυλαγορά άρχισε με 3.140 μονάδες και το Δε-

κέμβριο -μετά από διακυμάνσεις- έκλεισε στις 1.773 μονάδες,
έχοντας μια πτώση της τάξεως περίπου του 45%, πτώση που
όπως προαναφέρθηκε ήταν εντονότατη το τελευταίο δίμηνο
του έτους. 
Ενας επιπλέον παράγοντας που οδήγησε σε αυτήν την πτώση
ήταν και η απαγόρευση εξαγωγών των ρωσικών σιτηρών,

που σίγουρα επηρέασε τη μέχρι τότε ανθούσα αγορά της
Μαύρης Θάλασσας.

Επανερχόμενοι όμως στα συμβάντα του Ιανουαρίου του
2011, θα πρέπει να προσθέσουμε και τα επακόλουθα
των θεομηνιών που έπληξαν την Αυστραλία και τη

Βραζιλία, με τεράστιες επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο. Κατά
τους αναλυτές, η πτώση των εξαγωγών της Αυστραλίας σε
άνθρακα μόνο θα είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια μετρι-
κούς τόνους για το πρώτο τρίμηνο, συνυπολογιζομένων δε
του σιδηρομεταλλεύματος και των σιτηρών, μεταφράζονται
σε πάνω από 10-15 εκατομμύρια τόνους μηνιαίως, κάτι που
όπως είναι φυσικό επιτείνει την ήδη υπάρχουσα δύσκολη κα-
τάσταση, πιέζοντας ταυτόχρονα τις τιμές των συγκεκριμένων
προϊόντων ανοδικά. 
Ιδιαίτερα πλήττονται τα μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία,
ήτοι τα Capers και τα Panamax, τα οποία και εξυπηρετούσαν
κατά κύριο λόγο τις αυστραλιανές εξαγωγές. 
Η πτώση στα εν λόγω πλοία υπήρξε κατακόρυφη, καταγρά-
φοντας τιμές χρονοναυλώσεων στα χαμηλότερα επίπεδα της
τελευταίας διετίας, μετά τα αρνητικά ρεκόρ της κρίσης του
Δεκεμβρίου 2008. 
Οι γνώμες δε για ανάκαμψη διίστανται, με αναλυτές που υπο-
στηρίζουν ότι θα πρέπει να αναμένουμε καλύτερες ημέρες το
Μάιο και άλλους, που επιμένουν ότι η πτώση ίσως συνεχιστεί
λόγω και της αναμενόμενης παράδοσης ενός μεγάλου αριθ-
μού νεότευκτων πλοίων και αυτή τη χρονιά.
Τονίζουμε και πάλι την ανάγκη διαλύσεως των παλαιών
πλοίων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υψηλές τιμές του scrap,
που ξεπερνούν και τα 500 δολάρια τον τόνο στα διαλυτήρια
της Ινδίας, του Πακιστάν, του Μπανγκλαντές και της Κίνας,
ανακουφίζοντας κάπως την αγορά από την υπερπροσφορά
χωρητικότητας.
Γεγονός πάντως είναι ότι, στατιστικά, κατά τους πρώτους
μήνες του έτους, η ναυλαγορά είχε πάντοτε μια πτώση, λόγω
των αργιών του νέου έτους της Άπω Ανατολής και σε ανα-
μονή των νέων οικονομικών και εμπορικών συμβάσεων που
συνήθως υλοποιούνται τον Απρίλιο και το Μάιο, όταν σχεδόν
πάντοτε η αγορά ανακάμπτει.

Οι ευχές 
δεν ευοδώθηκαν

Του Γιάννη Παχούλη
General Manager Megachart, 

προέδρου Hellenic Shipbrokers Association
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Ταξίδι προς την Ευκράντη
Η ναυτιλιακή οικογένεια 

τιμά τους πρωτοπόρους της

Φωτο: Γιώργος Χριστάκης.

Χ ο ρ η γ ο ί  τ ω ν  Β ρ α β ε ί ω ν  Ε υ κ ρ ά ν τ η  κ α ι  τ η ς  ε κ δ ή λ ω σ η ς  ή τ α ν :  
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Φε-
βρουαρίου η ετήσια απονομή των Βρα-
βείων Ευκράντη από τα «Ναυτικά

Χρονικά» και την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομο-
λόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ). 
Παρουσία 300 και πλέον επιφανών προσκεκλη-
μένων από τον ευρύτερο χώρο της ναυτιλιακής
βιομηχανίας, οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης, δρ
Θάνος Πάλλης, πρόεδρος της ΕΝΟΕ, και Ηλίας
Μπίσιας, διευθυντής των «Ναυτικών Χρονικών»,
συνόδευσαν τα μέλη της 36μελούς κριτικής επι-
τροπής στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
της ετυμηγορίας τους, καθώς και στη σεμνή απο-
νομή των τιμητικών βραβείων, που δίδονται για
τρίτη συνεχή χρονιά στον Πειραιά.

Στο χαιρετισμό του, ο διευθυντής των «Ναυτικών
Χρονικών», Hλίας Μπίσιας, επισήμανε ότι «όλοι
εμείς είμαστε σήμερα εδώ επειδή εσείς και τα
μέλη των εφοπλιστικών και ναυτεργατικών ενώ-
σεων που εκπροσωπείτε, μας οδηγήσατε στην
παγκόσμια πρωτιά. Χωρίς τις διαρκείς υπερβά-
σεις του Έλληνα πλοιοκτήτη, αλλά και τον αει-
θαλή δυναμισμό του Έλληνα ναυτικού, τα
ναυτιλιακά γράμματα, η ενημέρωση και η μελέτη
της θάλασσας δεν θα υπήρχαν στο βαθμό που
υπάρχουν σήμερα στην πατρίδα μας. Είμαστε
όλοι εδώ, ερευνητές, δάσκαλοι, εκδότες και δη-
μοσιογράφοι, για να επικουρήσουμε την προσπά-
θειά σας για διατήρηση της πρώτης ναυτιλίας
στον κόσμο. Εμείς στα "Ναυτικά Χρονικά" δεν θέ-
λουμε να γράφουμε ή να μελετούμε για τις ναυ-
τιλίες των άλλων όπως κάνουν πλέον οι
Βρετανοί, οι Βέλγοι, οι Νορβηγοί. Θέλουμε να
γράφουμε για τις δικές σας σταθερές πρωτιές». 
Ο δρ Θάνος Πάλλης, εκ μέρους του Δ.Σ. της

Ο κ. Διαμαντής Μανός με την κ. Ιωάννα Μπίσια 
και τον κ. Γιάννη Θεοτοκά.

Οι κ. Γεώργιος Γράτσος, Χαρίλαος Ψαραύτης 
και Αντώνης Αντάπασης.

Οι κ. Εμμανουήλ Βορδώνης και Μηνάς Τσαμόπουλος.

Ο κ. Μιχάλης Σακέλλης παραλαμβάνει το βραβείο 
από τον κ. Εμμανουήλ Καβουσανό και την κ. Νατάσα Βασιλάκη.
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ΕΝΟΕ, τόνισε: «Σκοπός της ΕΝΟΕ ήταν, και παρα-
μένει, η δημιουργία μιας ένωσης που μελετά και
αγαπά τη ναυτιλία. Που προωθεί τον επιστημο-
νικό διάλογο προς όφελος του ναυτιλιακού γί-
γνεσθαι στη χώρα μας. Αλλά και παγκοσμίως,
ακολουθώντας πιστά τη ρότα της ναυτιλίας των
Ελλήνων. 
Αποτελεί θεμελιώδη πεποίθησή μας ότι ο τρόπος
για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας είναι να
συνομιλήσουμε με τους άξιους συνεχιστές της
πρωτοπόρου ελληνικής ναυτιλιακής παράδοσης
και με τους σύγχρονους παραγωγούς διακεκρι-
μένου ναυτιλιακού επιχειρείν και τεχνογνωσίας.
Να φωτίσουμε ώστε να αξιοποιήσουμε τον υπο-
δειγματικό τρόπο δραστηριοποίησής τους, που
επιτρέπει στο ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα
να συνεχίζει τα επιτυχημένα ταξίδια του. Πρώτο
βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η αναγνώριση.
Αυτή είναι η γενεσιουργός ιδέα της ναυτιλιακής
αριστείας και διάκρισης. 
Βρήκαμε άξιους συμπαραστάτες στα «Ναυτικά
Χρονικά» - στα οποία ανήκει και η ιδέα της οργά-
νωσης των ετήσιων βραβείων. Με πολύ κόπο, η
εκδότρια, η κυρία Ιωάννα Μπίσια, και η εκδοτική
ομάδα των "Ναυτικών Χρονικών", με πρωταγω-
νιστή τον Ηλία Μπίσια, μετέτρεψαν μια ιδέα σε
έναν ετήσιο θεσμό. 
Ξέρουμε όλοι ότι στην ελληνική πραγματικότητα
η προσπάθεια αμερόληπτης και ανεπηρέαστης
ανάδειξης όσων διακρίθηκαν απαιτεί κόπο, προ-
σπάθεια, προσήλωση σε κανόνες, αλλά και
όραμα. Νομίζω ότι, πλέον, το νερό έχει μπει στο
αυλάκι, με τα Βραβεία Ευκράντη μετατρέπονται
σε θεσμό. Τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Θα ήθελα να τονίσω ένα ακόμη στοιχείο. Φυσικά,
όπως πολλοί τομείς της ελληνικής κοινωνίας,
έχουμε τις αδυναμίες μας. Και εδώ μιλώ με ιδι-
αίτερη αναφορά στα μέλη μας που προέρχονται
από τον πανεπιστημιακό χώρο. Όπως σε όλες τις
οικογένειες, η δραστηριότητά μας ‘χαίρει βελτίω-
σης’, ενώ ο λόγος που διατυπώνεται από την επι-
στημονική κοινότητα απαιτεί περαιτέρω
επεξεργασία. 
Το γεγονός αυτό δικαιολογεί κριτικές προσεγγί-
σεις, οι οποίες όμως ορισμένες φορές, δυστυ-
χώς, λαμβάνουν υπερβολικό χαρακτήρα, που δεν
ανταποκρίνονται στην προσφορά, στην πραγμα-
τικότητα ή στο ρόλο που έχει στη διαμόρφωση
των εξελίξεων στον ναυτιλιακό χώρο.  
Η πανεπιστημιακή, η ακαδημαϊκή κοινότητα οφεί-
λει εξ ορισμού να αρθρώνει λόγο ασκώντας την
‘τέχνη του ιδανικού’, επιτρέποντας στους δρώ-

Το βραβείο στον κ. Γιάννη Πλατσιδάκη απένειμε 
η κ. Μαρία Λεκάκου και ο κ. Νίκος Μπαρδούνιας.

Ο κ. Γιάννης Μπαβέας στην ευχαριστήρια ομιλία του.

Οι κ. Λέττα Δημοπούλου, Άννα Μαρία Μονογιούδη και Κατερίνα
Παπακωνσταντίνου.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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ντες παράγοντες της ναυτιλίας να αξιοποιήσουν τη μεγάλη παρά-
δοση, τη βαθιά γνώση και την ιδιάζουσα εμπειρία τους ασκώντας
διαχρονικά την ‘τέχνη του εφικτού’ προς όφελος της ελληνικής
ναυτιλίας.
Η ΕΝΟΕ θα προσπαθήσει να αναπτύξει, αλλά και να υποστηρίξει
τον τεκμηριωμένο διάλογο, ώστε να είμαστε αρωγοί στη δημόσια
και ιδιωτική σφαίρα, να προσθέσουμε το δικό μας βότσαλο στην
προσπάθεια η ελληνική ναυτιλία να αντικρίσει το αύριο με ακόμη
καλύτερες συνθήκες.
Επτά ξεχωριστά βραβεία θα δοθούν σήμερα, σε προσωπικότητες
ή εταιρείες που διακρίθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε. Σας καλώ
να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε. Και είμαι σίγουρος ότι, όταν
σβήσουν τα φώτα, θα αναστοχαστούμε. Χαρούμενοι, που υπάρ-
χουν αρκετοί που υπηρετούν και βραβεύθηκαν, βέβαιοι ότι υπάρ-
χουν πολλοί ακόμη άξιοι που θα μπορούσαν να είχαν βραβευθεί
σήμερα, αλλά ‘ένα βραβείο είναι, μόνο ένα’. Και στη βάση του ανα-
στοχασμού, θα επιδιώξουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να
συνεχίσουμε στη ρότα της διάκρισης!». 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο νέος γ.γ. του υπουργείου Θαλασ-
σίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθηγητής Νικόλαος
Λίτινας, και η αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Πειραιά, Ελένη Κορωνάκη.
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
• Το βραβείο για την Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας από

εταιρεία της εμπορικής ναυτιλίας παρέλαβε ο Όμιλος Κων-
σταντακόπουλου από τον δρα Γιάννη Θεοτοκά, ο οποίος ανα-
φέρθηκε εκτενώς στην πολύπλευρη προσφορά του καπετάν
Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμό-
σφαιρα, το βραβείο παρέλαβε ο γενικός διευθυντής της Costa
Mare, κ. Διαμαντής Μανός.

• Το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς απονεμήθηκε στο Ίδρυμα
«Προποντίς» από τους καθηγητές Νικήτα Νικητάκο και Ανδρέα
Μερίκα. Το βραβείο παρέλαβε ο διευθυντής του Ιδρύματος, κ.
Γιάννης Μπαβέας.

• Το βραβείο καλύτερου Manager παρέλαβε ο κ. Εμμανουήλ
Βορδώνης από τον δρα Άλκη Κορρέ και τον δημοσιογράφο
Μηνά Τσαμόπουλο. Ο κ. Βορδώνης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,
στη σημασία της απονομής ενός βραβείου, αλλά και στις υπο-
χρεώσεις που οφείλει να γεννά μια επιβράβευση, καθώς και στο
ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ένας μάνατζερ σε εποχές γε-
νικευμένης κρίσης.

• Το βραβείο καλύτερης Στρατηγικής Επικοινωνίας απονεμή-
θηκε στην εταιρεία Blue Star Ferries. Το βραβείο παρέλαβε ο
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μιχάλης Σακέλλης, από
τον καθηγητή Εμμανουήλ Καβουσανό και την κ. Νατάσα Βασι-
λάκη, εκδότρια του περιοδικού «Ναυτιλιακή». Ο κ. Σακέλλης
αναφέρθηκε στο πλούσιο κοινωνικό έργο της εταιρείας, ενώ δεν
παρέλειψε να επισημάνει τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα σήμερα.

• Το βραβείο για την αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση δόθηκε
στον Όμιλο Αγγελικούση από τη δρ. Μαρία Λεκάκου και τον δη-

Ο βουλευτής Γ. Πλακιωτάκης, ο γ.γ. ΥΘΥΝΑΛ Ν. Λίτινας
και ο πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος ΟΛΠ Γ. Ανωμερίτης.

Ο βουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και 
ο πρόεδρος της ΕΝΜΑ Νίκος Βαρβατές.

Από αριστερά: οι κ. Εμμ. Βορδώνης, Γ. Γράτσος, 
Γ. Πλατσιδάκης, Δ. Μανός και Νικ. Νικητάκος.

Ο πρόεδρος της ΕΝΟΕ Θάνος Πάλλης.
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μοσιογράφο Νίκο Μπαρδούνια. Το βραβείο παρέλαβε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Anangel Maritime, κ. Ιω. Πλατσι-
δάκης. Ο κ. Πλατσιδάκης στη σύντομη ομιλία του τόνισε:
«Ευχαριστώ θερμά τα "Ναυτικά Χρονικά" για τη σημερινή εκ-
δήλωση και παράλληλα τα συγχαίρω για τα πραγματοποι-
ούμενα, για τρίτη χρονιά, Βραβεία Ευκράντη.
Πιστεύω ότι αποτελούν ένα σημαντικό βάθρο αναγνώρισης
ατόμων, εταιρειών και οργανισμών, που συνέβαλαν και συμ-
βάλλουν στη λαμπρή σταδιοδρομία της ελληνικής ναυτιλίας.
Εκδηλώσεις, όπως η σημερινή, αποτελούν λαμπρή εξαίρεση
σε μια κοινωνία που, δυστυχώς, κατά την ταπεινή γνώμη
μου, έχει αποδυθεί σε ανταγωνισμό απαξίωσης και υποβάθ-
μισης.
Εκ μέρους του κυρίου Γιάννη Αγγελικούση, ευχαριστώ
θερμά την επιτροπή επιλογών των Βραβείων Ευκράντη
2010 για την επιλογή των τριών ναυτιλιακών εταιρειών του
για το Βραβείο Αρωγής της Ναυτικής Εκπαίδευσης.
Δραστηριοποιούμεθα όλοι μας σε μια βιομηχανία κεφαλαι-
ακής έντασης και οι επενδύσεις μας στα πλοία είναι ιδιαίτερα
ακριβές. Το γεγονός, όμως, ότι τα πλοία αυτά επιχειρούν χι-
λιάδες ναυτικά μίλια μακριά από τα γραφεία μας, αναδεικνύει
τον ανθρωποκεντρικό παράγοντα ως τον σπουδαιότερο
όλων.
Στα 60 χρόνια ύπαρξης του ομίλου μας, αρχικά με τον αεί-
μνηστο Αντώνη Αγγελικούση και μεταγενέστερα με τον
Γιάννη Αγγελικούση, η αναγνώριση του ρόλου των ναυτικών
μας στην επιτυχή εξέλιξη της εταιρείας μας είναι υψίστη. Κατ’
επέκταση, η ναυτική εκπαίδευση είναι στην κορυφή των στό-
χων και προτεραιοτήτων μας. Ξεκινήσαμε δειλά το 1991, με
την εφαρμογή της εναλλακτικής εκπαίδευσης, με 10 σπου-
δαστές και καταλήξαμε, το 2010, σε 281. Μέχρι το τέλος Ια-
νουαρίου 2011 στα πλοία μας έχουν καταγραφεί 481.096
ημέρες ναυτολόγησης σπουδαστών. Σήμερα, από τους υπη-
ρετούντες και τους σε αναμονή ναυτολόγησης αξιωματικούς
μας, οι 298 έχουν υπηρετήσει στα πλοία μας ως σπουδαστές
ΑΕΝ. Με την ευκαιρία αυτή επιθυμώ να τονίσω τη θετική εμ-
πειρία και γνώμη που έχουμε για τη ναυτική εκπαίδευση της
χώρας μας. Μην ξεχνάμε ότι οι απόφοιτοι των ΑΕΝ επανδρώ-
νουν τα πλοία μας και συμβάλλουν στην επιτυχημένη πορεία

της ελληνικής ναυτιλίας και την, ανά τα λιμάνια του κόσμου,
αναγνώριση της ελληνικής σημαίας ως ποιοτικής τοιαύτης.
Απευθυνόμενος στην Πολιτεία, επιθυμώ να πω: Μιλήστε και
με τους χρήστες της ναυτικής εκπαίδευσης, τις εταιρείες εκεί-
νες που επισκέπτονται και συνδράμουν τις ΑΕΝ, που προσ-
λαμβάνουν τους σπουδαστές των και τους εξελίσσουν σε
αξιωματικούς. Πρέπει να σταματήσει η διασπορά φαεινών
ιδεών, που με μεγάλη προχειρότητα εκτοξεύονται, π.χ. ότι
πρέπει να κλείσουν οι περιφερειακές σχολές και να καταλή-
ξουμε σε 2 ή 3 μεγάλες ΑΕΝ με πολλές εκατοντάδες ή μερι-
κές χιλιάδες σπουδαστές εκάστη. Δεν μάθαμε άραγε τίποτα
από την παταγώδη αποτυχία της Μέσης Εκπαίδευσης με πει-
ραματισμούς τύπου Σχολικού Συγκροτήματος Γκράβας; Όταν
μάλιστα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στην ανά-
πτυξη των σχολών σε τόπους με ναυτική παράδοση.
Οι ανά τον κόσμο ανταγωνιστές μας καιροφυλακτούν για
αποτυχίες και αστοχίες μας. Μην τους δώσουμε τη χαρά να
καταστρέψουμε τη διαχρονική ναυτική εκπαίδευση στη χώρα
μας. Η ΑΕΝ της Ύδρας, μια περιφερειακή σχολή, μορφώνει
αξιωματικούς συνεχώς από το 1749 μέχρι σήμερα και απο-
τελεί τίτλο τιμής και παγκόσμια πρωτιά της χώρας μας».

• Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στη Ναυτιλία απονε-
μήθηκε στον πρόεδρο του ΝΕΕ, Γεώργιο Γράτσο, από
τους καθηγητές Χαρίλαο Ψαραύτη και Αντώνη Αντάπαση. Ο
κ. Γράτσος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε: «Αυτή η ανα-
γνώριση είναι μεγάλη τιμή για μένα, για τα λίγα που έχω
προσφέρει στην ελληνόκτητη ναυτιλία, έναν τόσο σημαντικό
κλάδο για την Ελλάδα, στον οποίο δραστηριοποιούμεθα οι-
κογενειακώς ως ιδιοκτήτες ατμόπλοιων από το 1902.
Τα θέματα που απασχολούσαν τη ναυτιλία τα συζητούσαμε
σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον πατέρα μου και όποτε
συναντιόμαστε και με τον θείο μου, Κωνσταντίνο Γράτσο.
Έβλεπα προβλήματα τα οποία χρόνιζαν, ενώ συνέχεια προ-
σετίθεντο και νέοι προβληματισμοί. Πολλές φορές, στις συ-
ζητήσεις αυτές, ρωτούσα γιατί δεν αντιμετωπίστηκε το θέμα
έτσι ή αλλιώς, και γιατί δεν είχαν προβλεφθεί ορισμένες εξε-
λίξεις. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι, αντί να γκρινιάζω,
καλό θα ήταν να προσπαθήσω να επηρεάσω τα πράγματα.
Έτσι, το 1988 κατάφερα και εξελέγην στο διοικητικό συμ-

Η αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ 
κ. Κορωνάκη με το σύζυγό της.

Οι κυρίες Λούση Μυλωνάκη 
και Σοφία Κουνιά.

Ο κ. Παναγιώτης Σταματογιάννης. Ο κ. Απόστολος Πουλοβασίλης. Ο κ. Θεόδωρος Βώκος.
Οι κ. Γ. Κουμπενάς και 
Θ. Δασκαλάκης.

Οι κ. Βασίλης Κρουστάλλης, 
John Mc Donnald και Todd Grove.

Ο βουλευτής Δ. Καρύδης.
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βούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και το 1991
στο διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.
Η μόρφωση που πήρα από το ΜΙΤ με οδηγούσε να έχω πάντα
ερωτήματα, αν κάτι που γινόταν ήταν σωστό ή αν πιθανώς
υπήρχε και καλύτερος τρόπος να γίνει. Αυτή την ανησυχία την
έχω ακόμη και σήμερα. Βαθιά ριζωμένο στη σκέψη μου είναι το
ότι πρέπει να αποδείξω, με αντικειμενικά κριτήρια, ότι κάτι πρέπει
να αλλάξει ή να διορθωθεί.
Προφανώς, δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να λύσει ένα πρό-
βλημα χρησιμοποιώντας τη λογική που το δημιούργησε, έτσι
ποτέ δεν μου άρεσαν οι πλατειασμοί και οι αγκυλώσεις.
Στην κοινωνία της γνώσης, τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη
μέρα, ακόμη και στιγμή προς στιγμή. Όλες αυτές οι αλλαγές
κάπως επηρεάζουν και τη ναυτιλία, και γι' αυτό πρέπει να συνυ-
πολογίζονται. Αυτό με οδήγησε στο να μελετώνται τα θέματα επι-
στημονικά και να έχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση. Έτσι,
επιτυχώς αντιμετωπίστηκαν πολλά πράγματα που αφορούσαν
τη ναυτιλία, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανατρέποντας προτάσεις και αν-
τιλήψεις που προωθούσαν δήθεν «ειδικοί» που φαίνεται ότι
είχαν μόνο επιφανειακή επαφή με τον τρόπο λειτουργίας της
ναυτιλίας».

• Ειδικό βραβείο, ύστερα από πρόταση της εκδότριας των «Ναυ-
τικών Χρονικών» και του προέδρου της ΕΝΟΕ, δόθηκε στη
WISTA Hellaς, η οποία από το 1998 δημιουργεί αειθαλείς σχέ-
σεις συνεργασίας μεταξύ των γυναικών της ναυτιλίας, ενώ επι-
πλέον διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το παγκόσμιο συνέδριο
της WISTA Ιnternational στην Αθήνα, τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Το βραβείο απένειμε στην πρόεδρο, Άννα Μαρία Μονογιούδη, η
δρ Κατερίνα Παπακωνσταντίνου και η εκδότρια του περιοδικού
Shipping κ. Λέττα Δημοπούλου.

Οι νικητές των Βραβείων Ευκράντη 2010 προήλθαν σύμ-
φωνα με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που ελή-
φθησαν και καταμετρήθηκαν από μια πολυσυλλεκτική

κριτική επιτροπή 36 μελών από την ακαδημαϊκή, ερευνητική, δη-
μοσιογραφική και εκδοτική κοινότητα. Από το 2009, τα Bραβεία
Ευκράντη των «Ναυτικών Χρονικών», με την αρωγή και τη στήριξη
της ΕΝΟΕ, έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την επιβράβευση καινο-
τόμων προτάσεων, ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών και ουσιαστι-
κών υπερβάσεων των κορυφαίων πρωταγωνιστών της ελληνικής
ναυτιλίας. 
Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ΟΛΠ, στην Ακτή Μιαούλη, τίμησαν με την παρουσία τους ο γ.γ.
ΥΘΥΝΑΛ, καθηγητής Ν. Λίτινας, ο πρόεδρος του ΝΕΕ δρ Γ. Γράτσος,
ο διευθυντής Ι. Τσενεμπής και μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, ο
πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων κ. Ν. Βαρ-
βατές, ο πρόεδρος του ΟΛΠ Γ. Ανωμερίτης, ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ
Γ. Βλάχος, ο αντιπρόεδρος και ο γ.γ. του ΣΕΕΝ Μ. Λάμπρος,  Μ. Σα-
κέλλης, αντίστοιχα, καθώς και μέλη του Δ.Σ., οι βουλευτές M. Κε-
φαλογιάννης, Δ. Καρύδης και ο υπεύθυνος τομέα Ναυτιλίας της
Ν.Δ. κ.  Iω. Πλακιωτάκης, μέλη του Δ.Σ. της Helmepa, ο οικονομι-
κός ακόλουθος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Αθήνα κ. Paul Malik,
η πρόεδρος της Βιβλιοθήκης Λασκαρίδη κ. Μαριλένα Λασκαρίδη,

Το μέλος Δ.Σ. της HELMEPA κ. Ειρήνη Νταϊφά.

Η κ. Ιωάννα Μπίσια με την κ. Αθηνά Βεζύρη.

Οι κ. Μηνάς Τσαμόπουλος και Άλκης Κορρές.

Οι κ. Γ. Ξηραδάκης και Γρηγόρης Τιμαγένης, μέλη του
Δ.Σ. Propeller Club με τον κ. Αλέξανδρο Γκιγκιλίνη
αντιπρόεδρο Ένωσης Εφοπλιστών, Πλοιοκτητών Ρυ-
μουλκών «Άγιος Νικόλαος» και μέλος Εκ. Επ. Ε.Τ.Α.

Η εκδότις των «Ν.Χ.» με τον αντιπρόεδρο του ΝΕΕ
Βασίλη Λογοθέτη.
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η πρόεδρος κ. Άννα Μαρία Μονογιούδη και το Δ.Σ. της
WISTA Hellas, μέλη του Δ.Σ. του Propeller Club - Port of
Piraeus, ο πρόεδρος του ABS - Europe κ. John Mc Don-
nald, από τον όμιλο Louis ο καπτ. Γ. Κουμπενάς, γεν. διευ-
θυντής Louis Cruisers, η κ. Φρόσω Ζαρουλέα,
διευθύντρια γραφείου Τύπου Ελλάδος, και η κ. Δήμητρα
Βλάχου, διευθύντρια Επικοινωνίας Ελλάδας, αξιωματικοί
- εκπρόσωποι του Λ.Σ., πλήθος πλοιοκτητών, στελεχών
ναυτιλιακών επιχειρήσεων, αξιωματικών Ε.Ν. και μελών
του δικαστικού και νομικού σώματος. Την εκδήλωση τί-
μησε με την παρουσία της σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινό-
τητα από τα πέντε κορυφαία ΑΕΙ της χώρας, τα οποία
ερευνούν και διδάσκουν γνωστικά αντικείμενα συναφή με
τη ναυτιλία.

Οι κ. Δανάη Μπεζεντάκου,  
Paul Malik, councelor for eco-
nomic affairs of the US Embassy
in Athens, Χριστίνα Μπεζεντάκου 
και Έφη Μπόνη.

Ο αντιπρόεδρος ΣΕΕΝ
Μιχάλης Λάμπρος 
με τον κ. Γεώργιο Μπίσια

Ο διευθυντής ΝΕΕ 
Ιωάννης Τσενεμπής.

Οι κ. Σ. Ζολώτας και Έλενα
Αθουσάκη.

Ο πρόεδρος του τμήματος 
Ναυτιλιακών σπουδών 
Πανεπιστημίου Πειραιά 
Ανδρέας Μερίκας.

Ο κ. Ηλίας Μπίσιας, o πρόεδρος
ΗΛΠΑΠ Κώστας Χλωμούδης και ο
καθηγητής Λευτέρης Θαλασσινός.

Οι κυρίες Φρόσω Ζαρουλέα 
και Δήμητρα Βλάχου.

Ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος. 

Η κ. Καλλιόπη Λυριντζή.

Ο κ. Σταύρος Μπέλεσης.

Ο καθηγητής Κων. Πουρναρό-
πουλος με τη σύζυγό του 
κ. Μαργαρίτα Καβούκα.

Οι κ. Θ. Συριόπουλος, Μ. Λεκά-
κου και Γ. Τσαμουργκέλης.

Οι κ. Νικόλας Παπαχατζής 
με τη Δήμητρα Δημούλα.

Χ ο ρ η γ ο ί  τ ω ν  Β ρ α β ε ί ω ν  Ε υ κ ρ ά ν τ η  κ α ι  τ η ς  ε κ δ ή λ ω σ η ς  ή τ α ν :  
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Σπύρος Πολέμης / Γεώργιος Γράτσος / Πάνος Λασκαρίδης /
Περικλής Παναγόπουλος / Νίκος Βαρβατές /
Λου Κολλάκης / Μιχάλης Σακέλλης / Μιχάλης Λάμπρος /
Γεώργιος Γουρδομιχάλης / Θέμης Πετράκης /

Με την ευγενική χορηγία της

Χρήστος Παπουτσής:

Βασίλης Κωνσταντακόπουλος
Η εξέγερση στην Αίγυπτο
και οι συνέπειες για 
την Ελλάδα

Ιωάννης Κοραντής
Αλλαγή σελίδας
στη Μέση Ανατολή

Θόδωρος Σκυλακάκης
Θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε 
τον μεγάλο ναυτέλληνα

ΧΘΕΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΥΡΙΟ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1949-2011

Αναλύουν και προσδοκούν

Βραβεία Ευκράντη
Η  Α π ο ν ο μ ή  τ η ς  Χ ρ ο ν ι ά ς

Ο νέος νόμος για το Λ.Σ. είναι μια μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση
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