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Φθάνωμεν
εις την θλιβεράν διαπίστωσιν...
To 1950 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά. Η ελληνική
εφοπλιστική οικογένεια, εμφανώς προδομένη από την ολιγωρία της κυβέρνησης και τη γνωστή ραθυμία
της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, που αγκυλώνει κάθε καινοτόμο δράση στην εθνική ναυτιλιακή πολιτική, σε συνδυασμό με τη διεθνή οικονομική κρίση, εγκαταλείπει την ελληνική σημαία και αναζητεί εκ
νέου μια καλύτερη τύχη σε άλλες διεθνείς μητροπόλεις, όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη.

κυβέρνηση αντιμετωπίζει με νωθρότητα τα τεράστια
προβλήματα του συγκεκριμένου κλάδου, καταφεύγει
σε άτσαλα φορολογικά μέτρα και αρνείται να αγκαλιάσει, ως απαιτείται, τη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλει το σύνολο της ναυτικής οικογένειας, για να επανατοποθετηθεί στρατηγικά στη νέα τάξη πραγμάτων. Οι βασικές ερωτήσεις στον Πειραιά εστιάζονται στον τρόπο εκσυγχρονισμού
του ελληνόκτητου στόλου, στην κάθετη συρρίκνωσή του,
στην έλλειψη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τη σημασία
των θαλάσσιων μεταφορών προς τον τόπο, στη φιλύποπτη
στάση της διεθνούς ναυτιλίας απέναντι στην ελληνική σημαία,
στη ραθυμία της Πολιτείας να αναλάβει μια καινοτόμο δράση
απέναντι στην ενδυνάμωση του λαβωμένου θαλάσσιου έμψυχου και άψυχου δυναμικού της χώρας.
«Tώρα λοιπόν εξύπνησαν οι διάφοροι αρμόδιοι και αναρμόδιοι. Όταν ακούουν τας αγκύρας των αθρόως παροπλιζομένων ελληνικών πλοίων να ποντίζωνται εις τους διαφόρους
λιμένας. Όταν βλέπουν τας εκατοντάδας των λαμπρών ναυτικών μας να αποβιβάζωνται με τους σάκκους επ’ ώμου, διά
να προστεθούν εις τας στρατιάς των ανέργων Ελλήνων»,
γράφει σε άρθρο του συνεργάτης του περιοδικού.

Η

ε άλλη στήλη, ένας αναγνώστης ναυτικός γράφει με
σαφήνεια τις σκέψεις του, αντικατοπτρίζοντας και την
άποψη του Δ. Κωττάκη: «Φθάνωμεν εις την θλιβεράν
διαπίστωσιν ότι ναυτιλιακή πολιτική του κράτους γενικώς και
εν τω συνόλω της υπήρξε ανύπαρκτος. Η ίδρυσις υπουργείου
Ναυτιλίας δεν αποτελεί ναυτιλιακήν πολιτικήν. Η ναυτιλιακή

Σ

πολιτική δεν είναι αφηρημένη έννοια. Λέγοντες ναυτιλιακή
πολιτική, υμείς τουλάχιστον εννοούμε μιαν καθωρισμένη από
ειδικούς και ουχί τεκμαρτούς πολιτική, βαζιζομένη εις τα
πραγματικά δεδομένα και τας ανάγκας της μεγίστης αναπτύξεως του πλουτοπαραγωγικού αυτού κλάδου της χώρας».
Το 1950, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΕ παραιτείται, δίνοντας ένα δυνατό ράπισμα στην αδιαφορία
Λέγοντες ναυτιλιακή
πολιτική, υμείς τουλάχιστον και την ανικανότητα
εννοούμε μιαν καθωρισμένη της Πολιτείας. «Η εκμηδένησις της εμποαπό ειδικούς και ουχί
ρικής μας ναυτιλίας
τεκμαρτούς πολιτική,
συντελέσθη», αναφέβαζιζομένη εις τα πραγμαρει στην ανακοίνωσή
τικά δεδομένα και τας
του το Δ.Σ. αμέσως
μετά τη γενναία και
ανάγκας της μεγίστης
αναπτύξεως του πλουτοπα- ιστορική παραίτησή
του.
ραγωγικού αυτού κλάδου

της χώρας.

πορεί οι εποχές και οι
πρωταγωνιστές της ναυτιλίας να άλλαξαν, οι κίνδυνοι όμως παραμένουν
οι ίδιοι. Χωρίς μεμψιμοιρία, χωρίς δυσοίωνες διαθέσεις, ας
φανούμε πιο προσεκτικοί στις δράσεις και τις αντιδράσεις
μας. Ειδικά εμείς, ο ναυτιλιακός Τύπος, όσοι -λίγοι πλέον- μείναμε, ας ανατρέξουμε στον τότε προβληματισμό και στη
γραφή του Δ. Κωττάκη και των συνεργατών του. Λίγη αυστηρότητα απαιτείται πλέον απέναντι σε όσους, ράθυμα ή κακόβουλα και, κυρίως, ανιστόρητα, συνδράμουν στην αποδυνάμωση της ναυτιλιακής μας υπέρβασης.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έχουμε ικανούς εφοπλιστές,
αλλά ένα πολύ ανίκανο κράτος
κλέγεται βουλευτής Β΄ Αθηνών στις εθνικές εκλογές
τις 16ης Σεπτεμβρίου του 2007, με 20.000 ψήφους.
Στις εθνικές εκλογές του 2009 επανεκλέγεται με
30.000 σταυρούς, καταλαμβάνοντας εκ νέου την πρώτη
θέση στη Β΄ Αθηνών με τον ΛΑΟΣ.
Τον Νοέμβριο του 2011 διορίζεται υφυπουργός Ναυτιλίας
στη μεταβατική κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου. Ο κ. Γεωργιάδης είναι ο πρώτος πολιτικός που αναλαμβάνει τα
ηνία της ναυτιλιακής εξουσίας και δεν προέρχεται από τους
κόλπους των δύο παραδοσιακών μεγάλων κομμάτων που
σχηματίστηκαν μετά την μεταπολίτευση.
Ο ναυτιλιακός κόσμος τον αντιμετωπίζει με συγκρατημένη
αισιοδοξία, τόσο για τον περιορισμένο χρόνο της κυβέρνησης όσο και τις κατακερματισμένες αρμοδιότητες του υφυπουργείου του.
Από τις πρώτες ημέρες καταφέρνει και συντονίζει τις υπηρεσίες τις οποίες εποπτεύει, ιεραρχεί τα προβλήματα και
ορίζει τις προτεραιότητες με πρώτη την επανασύσταση του
ΥΕΝ στην αρχική του μορφή.
Επιπλέον, προχωρεί σε ταχύτατη ψήφιση νομοσχεδίου για
τον θαλάσσιο τουρισμό και ενός νομοσχεδίου για την προστασία των ποντοπόρων εμπορικών πλοίων από την πειρατεία. Το τρίτο νομοσχέδιο, που φιλοδοξεί να περάσει,
είναι αυτό για τη ναυτική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα καταθέτει σχέδιο νόμου για τη βελτίωση της γραφειοκρατίας
στη νηολόγηση πλοίων υπό ελληνική σημαία.
Ίσως αν αρχίσουν να κινητοποιούνται κάποια θέματα, που
έχουν παγώσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μπορεί
ο κ. Γεωργιάδης να μην είναι ένας από τους «περαστικούς»
στον Πειραιά…

Έ

Συνέντευξη του Αδώνιδος Γεωργιάδη
Υφυπουργού Ναυτιλίας, στη Λίζα Μαρέλου

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Στα «Ναυτικά Χρονικά» του 1950, ένας συνεργάτης του
περιοδικού σημειώνει ότι «πάσχομεν από αχαλίνωτον
κρατικόν παρεμβατισμόν, όστις ενεφανίσθη από του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και έκτοτε επεκτείνει την περίπτυξίν του με σύστημα αψυχολόγητον, αυταρχικόν και
ενίοτε παράσπονδον». Πώς το σχολιάζετε;
Δυστυχώς, αυτό παραμένει μια πραγματικότητα στην Ελλάδα
έως σήμερα. Ίσως η κρίση μάς δίδει μια ευκαιρία να το
αλλάξουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική οικονομία
είναι το τελευταίο πρότυπο σοβιετικής οικονομίας στην
Ευρώπη.
Και πώς θα αλλάξει αυτή η πραγματικότητα;
Θα αλλάξει, γιατί αλλιώς θα πεινάσουμε.
σµένη µε τη θάλασσα. Επιπλέον, ειδικά στην παγωµένη Σιβηρία το λιµάνι
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θήκες κατά τους χειµερινούς µήνες, που δεν επιτρέπουν άλλες
πώς ξυπνούν οι φυλακισμένοι μέσα στη σπηλιά. Χρησιμοποιεί
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Στοχρειαστεί
ίδιο κείµενο,
ενδιαφέρον
παρουσιάζει
η ενδεθα
το εξαιρετικό
σχέδιο αυτό
που αναφέρατε
ως προς
τη
λεχής εξέταση
των εθνικών προτεραιοτήτων ανά γεωγραβελτίωση
της γραφειοκρατίας.
φική/θαλάσσια
περιοχή,
όπου δίνεται ιδιαίτερη
Αρχές
Φεβρουαρίου
θα καταθέσουμε
το σχέδιοέµφαση
νόμου. στην
εξειδικευµένη εστίαση σε συγκεκριµένες θάλασσες και ωκεανούς
µε ειδικό πολιτικό
και οικονοµικό
ενδιαφέρον
γιαγνωρίτο ρωΗ
προσέλκυση
νέων στο
ναυτικό επάγγελμα,
που
σικό
στόλο
αλλά
και
την
οικονοµία
και
το
εµπόριο
της
χώρας
ζουμε ότι σας απασχολούν, απαιτούν μακροπρόθεσμο
γενικότερα.
στρατηγικό συνδυασμό. Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας;
Όσον αφορά τη ναυτική εκπαίδευση, έχω αναλάβει μια πρωια τη Μεσόγειο, η πολιτική εστιάζεται στην παρουσία της
τοβουλία σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και με την
ρωσικής εµπορικής και πολεµικής δύναµης, προκειµέΈνωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
νου να ενισχυθεί η ουδετερότητα της περιοχής και η ειΗ αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης είναι κυρίαρχο θέμα
ρηνική συνεύρεση των λαών της. Ήδη όπως γνωρίζουµε ο
για την ελληνική ναυτιλία και προσπαθούμε να βρούμε τον
ρωσικός πολεµικός στόλος τακτικά επισκέπτεται λιµάνια της
τρόπο
ώστε να παράσχουμε στην ελληνική νεολαία και ναυΜεσογείου.
τιλία
την
Ιδιαίτερη ποιοτικότερη
έµφαση όµωςναυτική
δίνεται εκπαίδευση.
στην ανάπτυξη δραστηριοτήΕξετάζουμε
τη
θεσμοθέτηση
ιδιωτικής, η οποία
δεν θα
των στη Βαλτική (ενίσχυση καιτης
εκσυγχρονισµός
των ρωσικών
λειτουργήσει
εις
βάρος
αλλά
συμπληρωματικά
της
δημόσιας
λιµένων στη συγκεκριµένη περιοχή καθώς και συνεργασία µε
ναυτικής
εκπαίδευσης.
τις γείτονες
χώρες), στην Αρκτική (έρευνα για φυσικά κοιτά-

Γ

σµατα αλλά και κυριαρχία της χώρας στη συγκεκριµένη πε-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στιγμιότυπα από την πρόσφατη επίσκεψη
του Υφυπουργού Ναυτιλίας στα γραφεία του ΙΜΟ
στο Λονδίνο.

Ποιά εξέλιξη υπάρχει για το θέμα της ΑΕΝ Μακεδονίας;
Σε ό,τι αφορά την ΑΕΝ Μακεδονίας, όπως γνωρίζετε, την έχω
επισκεφτεί μαζί με εκπρόσωπο του Αμερικανικού Νηογνώμονα
(ABS), ο οποίος και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμβάλει
στην ανακατασκευή της σχολής με τη διάθεση ποσού μέχρι και
6 εκατ. ευρώ. Και τους ευχαριστώ δημοσίως. Μέχρι τον Μάρτιο
θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και οι σπουδαστές θα μπορέσουν να επανέλθουν στις ανακαινισμένες αίθουσες της σχολής.

Δεν είναι δυνατόν γειτονικές χώρες, που δεν έχουν σχεδόν
καθόλου ναυτιλία, να παρέχουν ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες, και στη χώρα μας, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου, η Ζώνη να απειλείται με κλείσιμο.
Σε συναντήσεις που είχα με φορείς της ναυτιλίας, χαρακτήρισαν τους Έλληνες τεχνίτες τους καλύτερους στον κόσμο.
Όμως, βασικός ανασταλτικός παράγοντας της Ζώνης για τους
Έλληνες εφοπλιστές είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτό
που δεν δέχονται, οι πλοιοκτήτες, είναι να μην τηρούνται οι
χρόνοι ολοκλήρωσης των εργασιών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Κανείς δεν θέλει καθεστώς συνιδιοκτησίας στο
πλοίο του.

Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη συμπεριλαμβάνεται στα
σχέδιά σας;
Βεβαίως. Εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να οριστεί
μια κοινή συνάντηση πλοιοκτητών, εργαζομένων και ιδιοκτητών των επιχειρήσεων της Ζώνης. Αυτή η κοινή συνάντηση
θα έχει στόχο την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης
(ΜoU), με στόχο να ξαναγίνει λειτουργική και χρήσιμη.

Ως υφυπουργός πλέον και όχι απλώς ως βουλευτής, ποια
υπόσχεση θα δώσετε, αλλά και θα υλοποιήσετε, ως προς
το χαρτοφυλάκιο που αναλάβετε; Ποια πρωτοβουλία θα
πραγματοποιήσετε άμεσα, ώστε να μην είστε ένας ακόμη
«περαστικός» από τον Πειραιά;
Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την επιτυχία της ναυτιλίας μας!

Επίσης, είναι υπό εξέταση η δυνατότητα απόκτησης διπλώματος πλοιάρχου από τις ιδιωτικές σχολές χωρίς να θιγεί στο
παραμικρό η δημόσια παροχή των ΑΕΝ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Οι σχολιασμοί που ακολουθούν εμπνεύστηκαν από το editorial του 1950, το οποίο δημοσιεύεται
στις σελίδες της επανέκδοσης του ιστορικού περιοδικού.

«Κάποια κατάρα ασφαλώς
θα μας βαρύνει»

Του Γεωργίου Α. Γράτσου
Προέδρου Ναυτικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΝΕΕ)

φύσης και κριτική σκέψη θα μας είχαν οδηγήσει στη γνώση
και τη δημιουργία μηχανισμών λειτουργίας της οικονομίας.
Αυτά τα στοιχεία έχουν αναπτύξει οι πολιτισμοί που ευημερούν. Ό,τι υφιστάμεθα σήμερα είναι αποτέλεσμα του φθοροποιού ταξικού μίσους που αναπτύχθηκε από όσους έχουν
εμποτισθεί με αναποτελεσματικές, καταστροφικές ιδεολογίες,
για να χειραγωγούν εύκολα τα πλήθη ιδιοτελείς επιτήδειοι.

ο άρθρο της 1ης Ιανουαρίου 1950
παρατηρεί ορθώς ότι: «Κάποια κατάρα ασφαλώς θα μας βαρύνει», αλλιώς δεν θα έφθανε η Ελλάδα στα σημεριίναι απορίας
νά της χάλια.
άξιον γιατί δύο
Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου έγραφε πριν από
χρόνια
και
90 χρόνια στην ΕΣΤΙΑ:
Ό,τι υφιστάμεθα σήμερα είναι αποτέλεσμα του τρεις μήνες τώρα
«Ένας… εμέτρησεν… εις τας… κοινωνίας με φθοροποιού ταξικού μίσους που αναπτύχθηκε πειραματίζεται η Ποτην κρατικήν μορφήν πέντε είδη παρασίτων. από όσους έχουν εμποτισθεί με αναποτελε- λιτεία με τη λειτουρΟι πέντε αυτοί "ετερόβιοι" είναι ο καρπός
γία τού άλλοτε καλά
σματικές, καταστροφικές ιδεολογίες.
του εκπαιδευτικού μας συστήματος. (...) Ανασυγκροτημένου
τρεφόμεθα για να γίνομεν υπάλληλοι. Στραυπουργείου Εμποριτωνιζόμεθα εις το σχολείον. Μανθάνομεν γλώσσαν και
κής Ναυτιλίας της πατρίδας μας. Πριν, είχε συνέπεια και συχρονολογίας. Την ζωήν δεν την ξεύρομεν. (…) Η εκπαίδευσίς
νέχεια. Τώρα, υπάρχει χαοτική δυσλειτουργία. Η ποντοπόρος
μας και η παράδοσίς μας έκαμαν το άτομον ανίκανον να δημιναυτιλία είναι εθνικό κεφάλαιο. Υπολογίζεται ότι προσφέρει
ουργήση έστω και μίαν μικράν ιδιωτιανέξοδα 13-19 δισ. ευρώ συνάλλαγμα στην Ελλάδα ετησίως
κήν δύναμιν που να αυτενεργήση. Το
και δημιουργεί έμμεσα ή άμεσα περί τις 300.000 θέσεις εράτομον εις την Ελλάδα εξακολουθεί
γασίας. Είναι δε στρατηγικός εταίρος μεταφοράς καυσίμων
να περιμένει την ζωήν του από τους
και πρώτων υλών σε όλες τις μεγάλες οικονομίες του κόάλλους. Δεν εννοεί πως μπορεί να
σμου, πράγμα που δίνει στην Ελλάδα μεγάλη διαπραγματευυπάρξη ενέργεια εκτός του κράτους.
τική δύναμη. Μια τόσο σημαντική βιομηχανία θα έπρεπε να
Περιμένει τα πάντα από το κράτος».
αισθάνεται επιθυμητή στην Ελλάδα και ό,τι ήταν απαραίτητο
για την απρόσκοπτη λειτουργία της, να επιμελείτο ως εθνική
ο ελληνικό πρόβλημα
προτεραιότητα.
είναι δημιούργημα
Η ελληνική ακτοπλοΐα λειτουργεί σαν κλειστό επάγγελμα. Το
της νεοελληνικής εκμεταφορικό της κόστος ανά μίλι είναι από τα ακριβότερα, ανεπαίδευσης. Στοιχειώδης αντίβάζοντας το κόστος στα νησιά, πράγμα που απωθεί τον τουληψη της ανθρώπινης
ρισμό, άρα και την ανάπτυξή τους. Λόγος: δεν εφαρμόζεται ο
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ευρωπαϊκός κανονισμός 3577/92. Με τις ισχύουσες διατάξεις
απαιτείται υπερβολικός αριθμός ακριβών ατόμων σε περιόδους μειωμένης επιβατικής κίνησης. Επίσης, σε πλοίο που
έχει 17 άτομα πλήρωμα στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ελλάδα
απαιτούνται 31. Έτσι, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι από 11%
έως 18% ακριβότερα από ό,τι αν εφαρμοζόταν ο καν.
3577/92. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες καταγράφουν ζημίες
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως την τελευταία
τριετία και μειώνονται δρομολόγια. Έτσι δυσχεραίνονται τα
προβλήματα.
Το cabotage στην κρουαζιέρα ισχύει για δεκαετίες εις βάρος
της ελληνικής οικονομίας. Όταν τελικά απελευθερωθεί όπως
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εκτιμάται ότι η ελληνική
οικονομία θα έχει όφελος 1,5 δισ. ευρώ περισσότερα ετήσια
έσοδα (τιμές 2009) και 18.000 επιπλέον θέσεις εργασίας με
αυξητική τάση περίπου 10% το χρόνο.
ι ανωτέρω στρεβλώσεις υπάρχουν λόγω συνδικαλιστικών πιέσεων, που προσπαθούν να προστατεύουν
μη ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, επιβαρύνοντας
έτσι το κόστος λειτουργίας, με καταστροφικές συνέπειες,
πράγμα που επισημαίνεται και το 1950. Το σημερινό καθεστώς της ακτοπλοΐας δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη των νησιών. Κάποτε τα ελληνικά κρουαζιερόπλοια ήταν η
μεγαλύτερη δύναμη στις κρουαζιέρες της Μεσογείου, σήμερα
έχουμε μόνο δύο μέσου μεγέθους.
Πρέπει κάποτε να γίνει κατανοητό ότι η δήθεν «προστασία»
μη ανταγωνιστικών θέσεων εργασίας ανεβάζει το κόστος
προϊόντων και υπηρεσιών και απωθεί τους καταναλωτές,
πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την απαξίωση και το κλείσιμο επιχειρήσεων και την καταστροφή όποιων ανταγωνιστικών θέσεων εργασίας υπάρχουν.
Η Ελλάδα έχει 16.300 χλμ. ακτογραμμή, αλλά ελλιμενίζονται

Ο

Οι στρεβλώσεις υπάρχουν
λόγω συνδικαλιστικών
πιέσεων, που προσπαθούν
να προστατεύουν μη
ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, επιβαρύνοντας έτσι το
κόστος λειτουργίας,
με καταστροφικές συνέπειες.

μόνο περί τα 10.000 σκάφη αναψυχής άνω των 6 μέτρων. Η
Γαλλία, με μόνο 3.427 χλμ. ακτογραμμή, φιλοξενεί 200.000
σκάφη αναψυχής. Εμείς έχουμε περίπου 9.000 θέσεις σε μαρίνες ενώ η Γαλλία έχει 160.000 θέσεις. Αυτή η τεράστια
αναντιστοιχία οφείλεται στο νομοθετικό μας πλαίσιο, που τα
απωθεί. Ας σημειωθεί ότι ο νόμος που ψηφίστηκε το 2009
έτρεψε σε φυγή από την Ελλάδα το 25% των σκαφών αναψυχής που ήταν ελλιμενισμένα εδώ και ανήκαν κυρίως σε ξένους υπηκόους. Εκτιμάται πως στην Ελλάδα απασχολούνται
σήμερα, έμμεσα ή άμεσα, περί τα 100.000 άτομα στα σκάφη
αναψυχής. Με κατάλληλη, φιλική πολιτική, θα μπορούσαν να
απασχολούνται πολύ περισσότεροι.
αταλήγοντας, η οικονομία δεν έχει καμία σχέση με ιδεολογίες, αλλά με πρακτικές και ωφέλιμες λύσεις. Έχει
σχέση με ατομικές προσπάθειες και συνέργειες που
λειτουργούν σε όφελος της κοινωνίας σε ένα ευνομούμενο,
φιλελεύθερο και κοινωνικά ευαίσθητο λειτουργικό σύστημα,
απελευθερωμένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ένα τέτοιο σύστημα χρειάζεται η πατρίδα μας για να απελευθερωθούν όλες οι υγιείς δυνάμεις και να προκόψει.

Κ
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Οι διαχρονικές αρετές
και τα πλεονεκτήματα της ναυτιλίας μας

Του Πάνου Λασκαρίδη
Διευθύνοντος συμβούλου Ομίλου Λασκαρίδη

σχολιασμός του άρθρου των «Ναυτικών Χρονικών» της 1ης Ιανουαρίου 1950 προφανώς αποσκοπεί
στο να διερευνηθούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της τότε και της σημερινής κατάστασης της ελληνικής ναυτιλίας.

Ο

γανισμούς και η παγκόσμια προβολή της δεν συγκρίνονται
με την περιορισμένη και φτωχή παρουσία της στις αρχές
της δεκαετίας του 1950.

• Τέλος, μια σημαντικότατη διαφορά, και δυστυχώς αρνητική,
σε σύγκριση με την
Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί σήμερα καθο- εποχή εκείνη, αποτεΚατ' αρχάς, σε ό,τι αφορά τις διαφορές:
ριστικό παράγοντα της εθνικής μας οικονο- λεί η σημερινή έλ• Η πολιτικοοικονομική κατάσταση των μίας, πηγή διεθνούς κύρους της πατρίδας μας λειψη ικανού αριθμού
αξιωματικών και πληδύο εποχών διαφέρει όπως η ημέρα από και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες.
ρωμάτων ικανών να
τη νύχτα, και κατά συνέπεια οι πολιτικές
επανδρώσουν πλοία
τοποθετήσεις που περιέχονται στο άρμε ελληνική σημαία, πράγμα το οποίο είναι πολύ λυπηρό,
θρο είναι, με τα σημερινά κριτήρια, ανεδαφικές και απαράαλλά και δυστυχώς αναπόφευκτο με δεδομένες την οικοδεκτες, τουλάχιστον όσον αφορά την πολιτική τοποθέτηση
νομική και κοινωνική πρόοδο της Ελλάδας και την αποτης ναυτιλίας σε σχέση με τη ναυτεργασία, που σήμερα έχει
στροφή των νέων μας προς το ναυτικό επάγγελμα.
περάσει σε φάση συνεργασίας και συνεννόησης και φυσικά
όχι σε φάση ταξικής αντιπαράθεσης, και αυτό παρά την
• Η Ελλάδα και ο Πειραιάς έχουν σήμερα καταστεί το κέντρο
αποδοχή για την ποιότητα και αξιοπιστία της ελληνικής ναυτης ελληνικής ναυτιλίας, σε αντίθεση με την κατάσταση που
τεργασίας και τότε και τώρα.
επικρατούσε στις αρχές της δεκαετίας του '50.
• Η ελληνική ναυτιλία σήμερα δεν συγκρίνεται
• Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί σήμερα καθοριστικό παράούτε αναλογικά, αλλά ούτε και φυσικά, σε
γοντα της εθνικής μας οικονομίας, πηγή διεθνούς κύρους της
απόλυτα μεγέθη με τη ναυτιλία του 1950,
πατρίδας μας και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες.
μια και σήμερα αποτελεί την πρώτη δύναμη και βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας από πλευράς μεγέπό την άλλη πλευρά, στις ομοιότητες μπορεί κάποιος
θους και ποιότητας. Ταυτόχρονα, ιδίως τα
να συμπεριλάβει τις διαχρονικές αρετές και τα πλεοτελευταία χρόνια, ο μέσος όρος ηλικίας
νεκτήματα της ναυτιλίας μας, που κατάφερε να μεγατης, το μέγεθος των μονάδων της, η ποιλουργήσει τα τελευταία 60 χρόνια, συγκαταλέγοντας σε
ότητα της διαχείρισής της, η πρόσβασή της
αυτές την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα του Έλληνα
στις διεθνείς αγορές και η γενικότερη σηπλοιοκτήτη και εφοπλιστή, την εξαιρετική ποιότητα του Έλμασία της έχουν βελτιωθεί θεαματικά.
ληνα ναυτεργάτη και το γεγονός ότι η ελληνική ποντοπόρος
ναυτιλία που δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος δεν βρέθηκε
• Η παρουσία της ναυτιλίας μας στη διεποτέ δέσμια και υπόχρεη στο ελληνικό κράτος και στην ελθνή σκηνή, η ενεργός συμμετοχή της σε
ληνική διοίκηση.
όλους τους διεθνείς ναυτιλιακούς ορ-
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Στη φάση της εθνικής επιβίωσης
η ελληνική ναυτιλία θα μπορούσε
να συμβάλει δυναμικά
Του Συμεών Παληού
Chief Executive Oﬃcer Diana Shipping Inc.

ο κύριο άρθρο της ναυτιλιακής επιθεώρησης «Nαυτικά Χρονικά» με
τίτλο «Την ύστατην αυτήν στιγμήν»
και το περιεχόμενό του, 62 χρόνια μετά τη
δημοσίευσή του, δυστυχώς, παραμένει
πάντα επίκαιρο και εν πολλοίς με τις ίδιες
αιτιάσεις, τις ίδιες προτάσεις και συμπεράσματα και, δυστυχώς, με τα ίδια ή και χειρότερα αποτελέσματα.

Τ

Σήμερα, η πατρίδα δεν εξέρχεται από έναν
κλασικό πόλεμο όπως το 1950, αλλά δυστυχώς εισήλθε σε έναν σύγχρονο πόλεμο, οικονομικό αυτή τη φορά.

ήμερα, η πατρίδα δεν εξέρχεται από
έναν κλασικό πόλεμο όπως το 1950,
αλλά δυστυχώς εισήλθε σε έναν σύγχρονο πόλεμο, οικονομικό αυτή τη φορά, όπου οι προοπτικές τερματισμού του
είναι δυσμενέστερες χρονικά από τον τελευταίο πόλεμο,
αφού η αποκατάσταση κάποιας μορφής οικονομικής και δημοσιονομικής ισορροπίας μπορεί να έχει βάθος πέραν της
20ετίας.
Σε αυτήν τη φάση της εθνικής επιβίωσης, όπως και το 1950,
η ελληνική ναυτιλία θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγάλο
βαθμό, εάν -έστω και με καθυστέρηση 60 χρόνων- η ελληνική Πολιτεία χωρίς δισταγμό,
χωρίς δημαγωγία και χωρίς άλλες καθυστερήσεις ή προσκόμματα, πράξει αυτό που
για λόγους σκοπιμότητας, δημαγωγίας και
μικροπολιτικής δεν έπραξε τα προηγούμενα
χρόνια.

Σ

ια σοβαρή, γρήγορη,
εμπεριστατωμένη προσέγγιση των θεμάτων
της ναυτιλίας από το κράτος,
τους εφοπλιστές, και τους
ναυτεργάτες, με την
αναγκαία ενημέρωση και

Μ

συμπαράσταση των
κοινωνικών φορέων
και της κοινής γνώμης, θα βοηθούσε
στη δημιουργία μιας
μακρόχρονης πλατφόρμας, στην οποία θα χτιστεί η νέα ελληνική ναυτιλία, η
οποία θα έδινε οξυγόνο στην παραπαίουσα εθνική οικονομία
και επίσης διέξοδο στους νέους, που θα έβρισκαν λαμπρή
λύση στο πρόβλημα της ανεργίας αντί να αναζητούν τη λύση
στη μετανάστευση, όπως την εποχή του 1950.
ι αιτίες που το ελληνόκτητο πλοίο έφυγε από την ελληνική σημαία είναι εύκολο να αναζητηθούν. Οι αναγκαίες λύσεις που θα το επαναφέρουν στην ελληνική
σημαία μπορούν να δοθούν, εάν και οι τρεις παράγοντες που
συνθέτουν την ελληνική ναυτιλία, δηλαδή το κράτος -και μάλιστα με διοικητικό φορέα που να συγκεντρώνει όλα τα θέματα ναυτιλίας-, οι εφοπλιστές και οι ναυτεργάτες, σταθούν
στο ύψος των σημερινών κρισίμων για την πατρίδα περιστάσεων και, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, επιδιώξουν να βρουν
κοινή συνισταμένη ώστε η ελληνόκτητη ναυτιλία, που αδιάκοπα βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία, να ξαναβρεθεί
κάτω από την ελληνική σημαία με τρόπο που θα συμβάλει
αποφασιστικά στην επίλυση των μεγάλων σημερινών προβλημάτων του ελληνικού κράτους, δηλαδή την οικονομική
αφύπνιση και τη μείωση της ανεργίας.

Ο

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 14 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV DECEMBER 2011:Layout 1 30/11/2011 1:09 μμ Page 4

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ:Layout 1 19/1/2012 3:25 μμ Page 16

Η ναυτιλία της Ελλάδας υποφέρει
από την έλλειψη γνώσεως
του αντικειμένου «ναυτιλία»
Του Περικλή Παναγόπουλου
Magna Marine

πεζες που τροφοδοτούν τον ναυτιλιακό χώρο, χωρίς σχετικές
ο άρθρο στο οποίο αναφερόμαστε
βιομηχανίες και βιοτεχνίες κ.λπ. Θα ήταν πολύ κρίμα αν συκαι καλούμεθα να σχολιάσουμε, γράνέβαινε κάτι τέτοιο. Θα ήταν καίριο πλήγμα για την οικονομία
φτηκε από τον αείμνηστο Δημήτριο
του τόπου μας.
Κωττάκη στην εκπνοή του έτους 1949, σε
μια πολύ ταραγμένη εποχή για την Ελλάδα,
η οποία άρχιζε τότε τη γιγάντια προσπάθεια
ίμαι βάσιμα,
Ήδη από λανθασμένους χειρισμούς εχάθη
να επανέλθει στην ομαλότητα.
νομίζω, αισιόΗ παρούσα κατάσταση της χώρας μας, δυ- από την ελληνική ναυτιλία η άλλοτε κραταιά
δοξος ότι κάτι
στυχώς, θυμίζει την εποχή εκείνη. Η τότε ελληνική κρουαζιέρα
τέτοιο δεν πρόκειται
πραγματικότης και η σημερινή συγκυρία
να συμβεί, καθότι
έχουν πολλές και σημαντικές διαφορές, έχουν όμως και βαυπάρχουν άνθρωποι, εντός και εκτός συνόρων, οι οποίοι είναι
σικά στοιχεία ομοιότητας.
προικισμένοι με σωστή αντίληψη του αντικειμένου και μποΗ ναυτιλία της Ελλάδας υποφέρει από την έλλειψη πλήρους
ρούν να συνεργαστούν ώστε να επιτύχουν το ευκταίο αποτέγνώσεως του αντικειμένου «ναυτιλία» από κάποιους παράλεσμα. Ήδη έχουν εκδηλωθεί πρωτοβουλίες και προτάσεις,
γοντες, εντός και εκτός συνόρων, οι οποίοι δυστυχώς καλούνοι οποίες σκοπεύουν στο να δημιουργηθεί το πλαίσιο εκείνο
ται να διαχειριστούν αποσπασματικά σοβαρά θέματα, τα
που θα επιτρέψει την επιβίωση της ελληνικής ναυτιλίας. Γι'
οποία όμως, εάν υπάρξουν λανθασμένοι χειρισμοί, μπορούν
αυτό και είμαι αισιόδοξος.
να προκαλέσουν λάθος αποφάσεις, που εύκολα πλέον δύΩς εκ τούτου, είναι επίκαιρη η πρωτοβουλία της οικογένειας
νανται να οδηγήσουν σε μεγάλη ζημιά.
Μπίσια και των συνεργατών της να επαναφέρει εις προσοχήν
Ήδη από λανθασμένους χειρισμούς εχάθη από την ελληνική
απάντων, επί τη ευκαιρία των 80 ετών ύπαρξης των «Ναυτιναυτιλία η άλλοτε κραταιά ελληνική κρουαζιέρα, αποτέλεσμα
κών Χρονικών», το ιστορικό άρθρο του Δημητρίου Κωττάκη
εσφαλμένης αντιλήψεως του τι είναι καλό και τι είναι κακό,
της 1ης Ιανουαρίου 1950. Είναι πολλά τα διδάγματα που πρέμε τελειωτικό αποκορύφωμα την επιβολή αποφάσεων
πει να αποκομίσουμε. Οι καιροί που διανύουμε είναι κρίσιμοι.
βασισμένων σε ελλιπή πληροφόρηση.
Προτρέπω όλους τους σχετικούς να διαβάσουν το άρθρο του
Δημητρίου Κωττάκη, εκτιμώντας τις πολιτικές και οικονομικές
συνθήκες της εποχής εκείνης.
ιλάμε σήμερα για πιθανότητα αφελληΣυγχαίρω την οικογένεια Μπίσια και τους συνεργάτες της για
νισμού της μεγάλης ναυτιλίας των Ελτην επική προσπάθεια που καταβάλλουν να παρουσιάζουν
λήνων, ξεχνώντας καμιά φορά το τι έχει
ένα περιοδικό ποιότητος. Συνεχίστε το έργο σας με την ίδια
προσφέρει η ναυτιλία αυτή, πρώτη στον κόσμο,
αφοσίωση και ζήλο που επιδείξατε έως σήμερα.
στην ελληνική κοινωνία. Χιλιάδες νοικοκυριά έζησαν και ευημέρησαν και συνεχίζουν να ζουν καλά
και να ευημερούν και σήμερα στην ταλαιπωρημένη κοινωνία μας. Σκεφτείτε υποθετικά την Ελλάδα χωρίς εφοπλιστικά γραφεία, χωρίς ναυτικούς,
χωρίς μεσιτικά γραφεία, χωρίς τρά-
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Η δοκιμασμένη συνταγή
της αποτυχίας μάς οδήγησε
στη σημερινή κατάσταση

Του Μιχάλη Λάμπρου
Αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων
Ναυτιλίας, γενικού διευθυντή Majestic International Cruises Inc.

λία, η οποία ζούσε τη δύσκολη μεταπολεμική εποχή και προποτελεί, κατά την προσωπική μου
σπαθούσε να κρατηθεί στα πόδια της, για να καταφέρει να
άποψη, πρωτοτυπία άξια συγχαρηεπιβιώσει και πάνω σε νέες βάσεις να προχωρήσει μπροστά.
τηρίων η κατ’ έτος αναδρομή του
Δύσκολη και βαριά η εποχή εκείνη. Δύσκολη, διότι η πατρίδα
ιστορικού σας περιοδικού στον ναυτιλιακό
μας ζούσε σε μια περίοδο μεταπολεμικών δοκιμασιών, αλλά
τομέα σε γεγονότα που πραγματικά σημάκαι δοκιμασιών εξίδεψαν την πρόοδο και την εξέλιξη όλων
σου δυσχερών, κατων κλάδων της ελληνικής ναυτιλίας από
τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι τη Το κράτος έδειχνε ανήμπορο να επέμβει και θότι μόλις τότε είχε
να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα. τελειώσει ο εμφύσημερινή εποχή.
Όταν διαβάζει κανείς αναφορές προ εξήντα Έμενε, απλώς, θεατής στο έργο του αφελλη- λιος σπαραγμός.
και πλέον ετών και όταν ο συντάκτης των νισμού της ναυτιλίας μας και της καταφυγής
αναφορών της εποχής εκείνης είναι ένας των ελληνικών συμφερόντων πλοίων σε
ι συνθήκες
καταξιωμένος ναυτιλιακός δημοσιογράφος ξένες σημαίες.
που επικρατου βεληνεκούς και του διατούσαν τότε
μετρήματος ενός Δημηκαι που εξελίσσονταν
τρίου Κωττάκη, τότε πράγματι στέκεται
μέσα στο τρίπτυχο εφοπλισμός - ναυτεργασία - κρατική εξουεντυπωσιασμένος και υποκλίνεται στο μεγασία, αντιμετώπιζαν περίπου τα ίδια προβλήματα με αυτά που
λείο της ελληνικής ναυτιλίας και των ιστοαντιμετωπίζει και σήμερα το ίδιο τρίπτυχο.
ρικά προβεβλημένων και καθ’ όλα επιτυχηΟ εφοπλισμός διέκρινε τότε ότι το συμφέρον του ήταν η φυγή
μένων στελεχών της.
από το εθνικό μας νηολόγιο, το οποίο είχε καταστεί ασύμφορο, προς άλλα ελεύθερα και ανέξοδα νηολόγια, με την ελπίδα όχι μόνον της επιβίωσης αλλά και της περαιτέρω
έβαια, οι αναφορές
ανάπτυξης.
και οι διαπιστώσεις
Οι ναυτεργάτες, οι οποίοι πράγματι θεωρούνταν οι καλύτεροι
της εποχής εκείνης
και ικανότεροι που διέθετε τότε η παγκόσμια ναυτιλία, άρχιαφορούσαν κατά κύριο
σαν να είναι οικονομικά ασύμφοροι, με αποτέλεσμα οι πλοιλόγο την υπό ελληνική
οκτήτες να καταφεύγουν σε άλλες, οικονομικότερες, λύσεις
σημαία ποντοπόρο ναυτι-
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και να χρησιμοποιούν αλλοδαπούς ναυτικούς, κυρίως σε ειδικότητες κατωτέρων πληρωμάτων.
Το κράτος έδειχνε ανήμπορο να επέμβει και να δώσει λύσεις
στα τεράστια προβλήματα. Έμενε, απλός θεατής στο έργο του
αφελληνισμού της ναυτιλίας μας και της καταφυγής των ελληνικών συμφερόντων πλοίων σε ξένες σημαίες.
Μήπως και σήμερα δεν αντιμετωπίζει η ναυτιλία μας τα ίδια
προβλήματα; Μήπως και σήμερα δεν επαναλαμβάνεται η
ιστορία του έτους 1949 όπως την περιέγραψε ο αείμνηστος
Δημήτριος Κωττάκης; Φυγή των εφοπλιστών και σήμερα από
το εθνικό νηολόγιο με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Ο ελληνόκτητος στόλος πλοίων όλων των κατηγοριών πλησιάζει σήμερα τα 5.000 πλοία και, όμως, δυστυχώς μόνο περίπου 800 φέρουν την ελληνική σημαία.
ι Έλληνες ναυτεργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν να
εκπροσωπούν αξιόλογες και ικανότατες μονάδες στον
διεθνή ναυτιλιακό στίβο, έχουν συρρικνωθεί σε πολύ
ανησυχητικά επίπεδα. Κάνοντας μια μικρή σύγκριση, διαπιστώνει κάποιος ότι η ανοδική πορεία του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών τις δεκαετίες 1950, 1960 και 1970, οπότε όλες
οι ειδικότητες Ελλήνων ναυτικών αριθμούσαν περίπου 6570.000, όλοι εν ενεργεία, έφθασε στο σημερινό απογοητευτικό επίπεδο των περίπου 15.000 με ένα αρκετά σεβαστό
ποσοστό ανεργίας.
Παράλληλα, οι συνταξιούχοι ναυτικοί προσέγγισαν τις 75.000,
ενώ τις δεκαετίες που αναφέραμε πιο πάνω έφθαναν μετά
βίας τις 30.000.

O

ις δεκαετίες 1950 και 1960, όσα πλοία έφεραν τη Γαλανόλευκη προσλάμβαναν μόνο ελληνικά πληρώματα.
Ένα φορτηγό πλοίο της κατηγορίας Liberty ή κάπως
παρόμοιο διατηρούσε αμιγώς ελληνικό πλήρωμα από 20 έως
30 ναυτικούς. Σήμερα, πολύ μεγαλύτερα πλοία φορτηγά ή

T

δεξαμενόπλοια, παρά το ότι φέρουν την ελληνική σημαία,
ναυτολογούν από 5 έως 7 Έλληνες ναυτικούς με ελάχιστες
εξαιρέσεις.
Ανύπαρκτο το κράτος τότε, ανύπαρκτο και σήμερα. Τουλάχιστον, τότε υπήρχε υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνδεδεμένο με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα, δυστυχώς, δεν υπάρχει.
Κρατική αδιαφορία για τη μεγάλη υπόθεση της εμπορικής μας
ναυτιλίας τότε, κρατική αδιαφορία και σήμερα.
Δυστυχώς, με την ίδια συνταγή λειτουργίας των κρατικών φορέων της ναυτιλίας μας πορευτήκαμε τότε και με την ίδια
ακριβώς, αν όχι χειρότερη, συνταγή πορευόμεθα και σήμερα.
Αυτή η δοκιμασμένη συνταγή της αποτυχίας μάς οδήγησε στη
σημερινή κατάσταση, που συνοψίζεται με λίγα λόγια στη
σκληρή πραγματικότητα.
- Φυγή από το ελληνικό νηολόγιο των πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας όλων των κατηγοριών παρά το απίστευτο
ρεκόρ του Έλληνα πλοιοκτήτη να κρατάει τα πρωτεία στην
παγκόσμια αγορά πλοίων.
- Αφανισμός της ελληνικής κρουαζιέρας, που ανθούσε όχι
μόνο στον ελλαδικό αλλά και στον διεθνή στίβο για τις δεκαετίες 1960, 1970, 1980.
- Αξεπέραστο αδιέξοδο για τον κλάδο της ακτοπλοΐας και των
οχηματαγωγών διεθνών πλόων από τις συσσωρευμένες
τεράστιες ζημίες λόγω ασύμφορων λειτουργικών εξόδων.
αι για όλα αυτά, το υπεύθυνο κράτος εξακολουθεί να
αδιαφορεί όπως έπραττε, κατά τον αείμνηστο Δημήτρη
Κωττάκη, και το έτος 1949. Η έκκληση του Δημήτρη
Κωττάκη την εποχή εκείνη ήταν απόλυτα εύστοχη και επιτυχημένη. Το ιστορικό του άρθρο αναφέρεται «την ύστατην
αυτήν στιγμήν».
Αυτός ο τίτλος, αγαπητοί μου, ταιριάζει απόλυτα με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ελληνική ναυτιλία.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και πάντα επιτυχίες!
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Η ναυτιλία μας περιμένει,
τουλάχιστον τα τελευταία 62 χρόνια...

Του Θέμη Πετράκη
Vice President Iolcos Hellenic Maritime
Enterprises Co. Ltd

κατάσταση (φυσικά, τότε λόγω του ότι το κράτος είχε μόλις
εξέλθει από τον αιματηρό συμμοριτοπόλεμο που ακολούθησε
τη γερμανική κατοχή). Όπως και στη σημερινή κατάσταση, έτσι
και τότε, φωτεινή εξαίρεση η ναυτιλία μας. Ο επιχειρηματικός
κλάδος, ο οποίος, στηριζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην επιχειρηματικότητα και την τόλμη των Ελλήνων εφοπλιστών, αλλά
και τη ναυτοσύνη και ικανότητα του Έλληνα ναυτικού, συνεισφέρει τα μέγιστα στον προϋπολογισμό του κράτους και ταξιδεύει τη χώρα μας στα πέρατα της Γης.

υγκλονιστικό το πόσο επίκαιρο είναι
τον αντίποδα των παραπάνω, όμως, υπάρχουν και αρένα κείμενο που δημοσιεύθηκε πριν
νητικές ομοιότητες με το τότε. Στην προσπάθεια της
από 62 ολόκληρα χρόνια. Είναι πραγναυτιλίας μας να μεγαλουργήσει, λάμπει διά της απουματικά άξιο σχολιασμού το γεγονός ότι προσίας του το ελληνικό κράτος. Ελάχιστα μόνο μέτρα -και όχι
βλήματα που υπήρχαν πριν από περιστα δραστικά που
σότερο από μισόν αιώνα, εξακολουθούν να
υφίστανται τη σήμερον ημέρα και οι λύσεις, Η ναυτιλιακή κοινότητα ουδέποτε απαίτησε απαιτούνται- έχουν
παρθεί ώστε τα χιγια τις οποίες απεγνωσμένα καλούσε ο γράχρήματα από το ελληνικό κράτος. Σε αντίθεση
λιάδες ελληνόκτητα
φων της εποχής, δεν έχουν ακόμη και σήμε τους περισσότερους επιχειρηματικούς κλά- ποντοπόρα πλοία
μερα δοθεί.
Ταυτόχρονα, είναι άξιο θαυμασμού δους, ουδέποτε έλαβε επιχορηγήσεις ή απο- που βρίσκονται (αναγκαστικά) υπό ξένη
το ότι, παρά την έλευση 62 ετών ζημιώσεις.
σημαία να προσελμε τα όποια προβλήματα έχει αντικυσθούν στη μητρική τους σημαία, την ελληνική - κάτι που
μετωπίσει ο κλάδος, η ελληνική ναυτιλία έχει κατααποτελεί διακαή πόθο των περισσότερων εφοπλιστών και το
φέρει κι έχει σταθεί, όχι μόνο όρθια, αλλά στο υψηοποίο, όμως, υπό το παρόν καθεστώς δεν είναι δυστυχώς
λότερο σκαλί του βάθρου της παγκόσμιας ναυτιεφικτό. Ουδεμία προσπάθεια να ελεγχθεί ο σημερινός ανελιακής βιομηχανίας.
ξέλεγκτος συνδικαλισμός, που, δημαγωγούμενος από τα μικροπολιτικά συμφέροντα της Αριστεράς, λυμαίνεται τους
ι ομοιότητες της εποχής εκείνης με τη
λιμένες και την ακτοπλοΐα. Ως «κερασάκι στην τούρτα», οι
σημερινή σε ό,τι αφορά την οικονομική
πρόσφατες τάσεις εκπατρισμού αρκετών εφοπλιστών, οι
κατάσταση στη χώρα είναι εντυπωσιαοποίες, αν και κάθε άλλο από μαζικές σε αυτό το στάδιο, είναι
κές, καθώς η οικονομία βρισκόταν σε άθλια
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ανησυχητικές για το τι ενδέχεται να επακολουθήσει εάν η κατάσταση της οικονομίας διολισθήσει περαιτέρω και οι φόβοι
της ναυτιλιακής κοινότητας υλοποιηθούν.
Η φυγή των ναυτιλιακών εταιρειών από τον φυσικό τους
τόπο, εάν ποτέ συμβεί, θα είναι άκρως καταστροφική για την
ελληνική οικονομία, καθώς ο εφοπλισμός, μαζί με όλες τις
επιχειρήσεις-δορυφόρους, συνεισφέρουν το 7% του ΑΕΠ και
απασχολούν περί τους 250.000 εργαζομένους, κατατάσσοντας τη ναυτιλία τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της χώρας.
Γίνεται επομένως αντιληπτό το γεγονός ότι το κράτος πρέπει
να προστατεύσει τη μοναδική ανταγωνιστική βιομηχανία που
του απέμεινε ως κόρην οφθαλμού, τη στιγμή μάλιστα που
υπάρχουν άλλες πατρίδες που καραδοκούν και την εποφθαλμιούν (τρανό παράδειγμα η πρόσφατη ανακοίνωση του
ναυτιλιακού οργανισμού Maritime London, πως η βρετανική
κυβέρνηση σκέφτεται να ακυρώσει τις δυσμενείς φορολογικές επιβαρύνσεις, που ανάγκασαν πολλούς εφοπλιστές να

εγκαταλείψουν το Λονδίνο -προς όφελος των Αθηνών- και
να επαναφέρει το πρότερο ευνοϊκό καθεστώς).
ναυτιλιακή κοινότητα ουδέποτε απαίτησε χρήματα από
το ελληνικό κράτος. Σε αντίθεση με τους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους, ουδέποτε έλαβε επιχορηγήσεις ή αποζημιώσεις - και ας έχει δαιμονοποιηθεί στην
κοινή γνώμη ο εφοπλισμός (ας όψεται το καλό «μάρκετινγκ»
του σοσιαλισμού). Η ναυτιλία μόνο προσέφερε (και συνεχίζει
να προσφέρει) στον τόπο και συμβάλλει αποφασιστικά στην
ανάπτυξή του. Το μόνο που ζητάει ο κλάδος από το κράτος είναι
η προστασία του. Ζητάει να σκύψει πάνω από τα προβλήματα
της ναυτιλίας και, με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις,
να τη βοηθήσει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής,
εκπληρώνοντας έτσι το ρόλο που του αναλογεί.
Δυστυχώς, όμως, απ’ ό,τι φαίνεται από το προκείμενο άρθρο, η
ναυτιλία μας περιμένει, τουλάχιστον τα τελευταία 62 χρόνια...
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Ships Spare Parts Ltd. has over 25 years of experience in the marine industry. We stock major parts
like Cylinder Liners, Cylinder heads, Cylinder Covers,
Piston Crowns etc. for main and auxiliary engines
such as MaN, B&W, SULZer, MitSUBiShi, PieLStiCK, WartSiLa, YaNMar, MaK and more in
our transit warehouse located in Piraeus, Greece.
We can also supply spare parts for almost any marine equipment in cooperation with reputable manufacturers from all over the world.
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Τα δεινά μας προέρχονται
από την απαξίωση
των δημιουργικών παραγόντων
του τόπου μας

Του Γεωργίου Γουρδομιχάλη
President director G. Bros Maritime S.A.

τική εκπαίδευση που έχει ξεχαστεί, με ανύπαρκτη κίνηση στη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κ.ο.κ. Προβλήματα που γίνονται
εντονότερα λόγω χαμηλών ναύλων και αξιών, προβλήματα
της βιομηχανίας μας, που χρειάζονται χρόνο για να περάσουν.
Το περιοδικό σας, στο editorial του 1950, αναφέρει πως «κάποια κατάρα ασφαΕπιτέλους, πότε θα μπορέσουμε εμείς να βά- λώς θα μας βαχρόνος που πέρασε δεν έχει πολλά λουμε το κράτος στη θέση του, να του περιο- ρύνει», και δυστυνα δείξει όσον αφορά κινήσεις του ρίσουμε τη σπατάλη και τελικά να κινείται με χώς και σήμερα αυτό
αληθεύει. Η κατάρα
κράτους που θα βοηθήσουν την βάση το καλό της πατρίδας μας.
όμως δεν φαίνεται
ελληνική ναυτιλία και σίγουρα δεν έχει να
να είναι κάτι παραδείξει πολλά όσον αφορά τις πάγιες θέσεις
πάνω από τη συνεχιζόμενη απαξίωση όλων των δημιουργιτου ελληνικού εφοπλισμού σε σχέση με το ελληνικό κράτος.
κών παραγόντων στον τόπο μας και το συνεχή γιγαντισμό του
Άνευ υπουργείου, με διχοτομημένο το Λιμενικό Σώμα, με ναυκράτους.
ην ύστατη αυτή στιγμή του 1950
ζούμε και πάλι το 2012! Πόσο έχει
αλλάξει το κράτος μας και η απίθανη
ανικανότητά του να πλησιάσει τον ελληνικό
εφοπλισμό και να κάνει χρήση της παγκόσμιας εμβέλειάς του; Ή μήπως δεν έχει;

T
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πιτέλους, πότε θα μπορέσουμε εμείς να βάλουμε το
κράτος στη θέση του, να του περιορίσουμε τη σπατάλη
και τελικά να κινείται με βάση το καλό της πατρίδας
μας. Ας μην ξεχνάμε, όπως και το 1950, ότι η ελληνική ναυτιλία έχει πίστη και συνεχίζει να είναι αρωγός της υγιούς κοινωνίας μας και του δημιουργικού επιχειρείν.
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Ο tempora o mores…
Το εξαιρετικά θερμό κλίμα που συνάντησε το προεδρείο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών,
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, στις επαφές του εκεί με υψηλόβαθμα στελέχη της
αμερικανικής πολιτικής σκηνής, συμπληρώθηκε με τη μεστή περιεχομένου δήλωση του υπουργού Μεταφορών, Ray Lahood: «Συνεχίστε την επιτυχημένη δραστηριότητά σας και εμείς θα σας
υποστηρίζουμε». Αυτά στις ΗΠΑ.

Tου Κωνσταντίνου Διαμ. Χαρτοφύλη
Αντιναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.), διευθύνοντος συμβούλου Remi Maritime Corp.

πό τα «Ναυτικά Χρονικά», πληροφορούμεθα ότι οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στην πρόσφατη διαβούλευση ευρωβουλευτών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, για την πειρατεία, διαπίστωσαν ότι, στον
γενικό κανόνα του αρνητικού κλίματος που επικρατούσε εκεί
σε ό,τι αφορά τα ελληνικά, οικονομικά κυρίως, πράγματα, η
ελληνική ναυτιλία αποτέλεσε την εξαίρεση, αφού διαπίστωσαν πως, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, προκαλεί εντύπωση, μάλλον έκπληξη, το γεγονός ότι, όταν όλο το σύστημα
καταρρέει, η ναυτιλία διατηρεί ακόμη τα πρωτεία της, αφού
οι Έλληνες εφοπλιστές πάνε καλά, κάτι που προκαλεί μια
δόση θαυμασμού και απορίας στους Ευρωπαίους που συμμετείχαν στη σύσκεψη.
Αυτά στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ασφαλώς, «έξω πάμε
καλά». Το ερώτημα είναι: μέσα τι γίνεται!

Α

ο να επιχειρήσεις σήμερα να τονίσεις τη σπουδαιότητα
της ναυτιλίας στα κοινωνικά, οικονομικά, και όχι μόνον,
πράγματα της Ελλάδας, είναι σαν να «κομίζεις γλαύκα
εις Αθήνας».
Η ενασχόληση του Έλληνα με το υγρό στοιχείο αρχίζει από
πολύ νωρίς. Έχει τις ρίζες της στην «Αργώ» και στον Οδυσσέα. Από πολύ παλιά οι Έλληνες ή, για να ακριβολογούμε, οι

Τ

μη παρασυρόμενοι από δογματικές αγκυλώσεις Έλληνες
έχουν πειστεί ότι «έχουμε γη και πατρίδα, όταν έχουμε πλοία
και θάλασσα», όπως δήλωσε και ο σημερινός Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, προ διετίας, στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της
Ναυτιλίας. Οι λίρες που γέμιζαν τις στέρνες των Υδραίων, των
Σπετσιωτών και των Ψαριανών και που ήταν τα κέρδη του
πολύχρονου αγώνα τους να δαμάσουν τον γαλανό πόντο και
να εμπορεύονται σε όλα τα μήκη και πλάτη τού τότε γνωστού
κόσμου, στήριξαν τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας και οι έμπειροι
ναυτικοί μεταβλήθηκαν σε ναυμάχους, επάνδρωσαν τα πλοία
του Αγώνα και σ’ αυτούς, εν πολλοίς, οφείλεται η ανεξαρτησία του γένους.
Και μετά τον Αγώνα, με τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους,
οπότε επικράτησε οργανωτικό και οικονομικό χάος και δυστυχία, «η ναυτιλία και το εμπόριο είναι αι πρώται αιτίαι, όπου το
γένος μας άρχισε να προοδεύει και να ευημερεί», σημειώνει
ο λόγιος της εποχής Νικ. Κεφαλάς.
πό τότε έως σήμερα, η προσφορά της ναυτιλίας στην
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου και την
ευημερία του λαού μας συνεχίζεται. Πέραν της κοινωνικής προσφοράς από τα πολλά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από τη ναυτιλία των Ελλήνων (Ωνάσειο
νοσοκομείο, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση,
αναμόρφωση περιοχής Δέλτα Φαλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λύρειο Ίδρυμα, εγκαταστάσεις στην Ορμύλια
Χαλκιδικής, πτέρυγα Πατέρα στον Ευαγγελισμό, αποκατά-
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σταση πατριαρχικού οίκου στην Κωνσταντινούπολη και τόσα
η άποψη ευρωβουλευτών στην προαναφερθείσα ήδη συνάνάλλα), πραγματοποιήθηκαν μεγάλες επενδύσεις χάρις στη
τηση των Βρυξελλών, ότι η ναυτιλία, ως θαύμα της επιχειρηναυτιλία μας: Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, Ολυματικότητας, μεγαλούργησε εξαιτίας της παντελούς
μπιακή Αεροπορία, Χαλυβδουργική, Χίλτον, αλυσίδα ξενοδοαποστασιοποίησης του ελληνικού κράτους με τα γνωστά
χείων Χανδρή, άλλες ξενοδοχειακές μονάδες και, πολύ πρόπλοκάμια του.
σφατα, η τεράστια προσφορά σε ασθενοφόρα με ειδικό
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σχολεία,
εκατοντάδες υποτροφίες σε φοιτητές και
«Επιδιώκοντας την ύψωση της ελληνικής σημαίας σε όσο το
τόσα άλλα.
δυνατόν περισσότερα πλοία, δεν αποβλέπω μόνο στο στενό οιΈναντι αυτής της προσφοράς, τι ζητάει από
κονομικό συμφέρον, αλλά κυρίως στην ανύψωση του κύρους
την Πολιτεία η ναυτιλία μας; Τίποτε απολύτης Ελλάδος στον διεθνή χώρο, διά της περιφοράς της ελληνιτως, ή μάλλον ένα: λιγότερη κρατική παρέμκής σημαίας σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου.»
βαση, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά
Κωνσταντίνος Καραμανλής
μας χωρίς να επεμβαίνετε. Αυτό ζητούν. Είναι
γνωστή η άποψη που με παρρησία διατύλες, χωρίς υπερβολή, οι άλλες επιχειρήσεις, όταν
πωσε προ ετών κορυφαίος άνθρωπος του Τύπου, ότι δηλαδή
συμβούν γεγονότα (θεομηνίες, πολεμικές συρράξεις)
η ελληνική ναυτιλία μεγαλουργεί γιατί δεν έχει ανάγκη από
που έχουν αποτέλεσμα την πρόκληση οικονομικών
τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας και συνέχισε ότι, ίσως και
ζημιών, ζητούν από την Πολιτεία, και κατά κανόνα επιτυγχάγι’ αυτό, ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί δεν δείχνουν ενδιαφένουν, διάφορες διευκολύνσεις, επιδοτήσεις, παράταση χρόρον, αφού δεν μπορούν στη ναυτιλία να παίξουν τα δικά τους
νου καταβολής τοκοχρεολυσίων κ.ά.
παιχνίδια με δούναι και λαβείν. Προς την ίδια κατεύθυνση και
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1963. Ο τότε ανώτατος άρχων, ο βασιλεύς
Παύλος, επιθεωρεί τους αποφοίτους των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, πριν επιδώσει στον
καθένα το δίπλωμα αποφοιτήσεως. Μια συμβολική κίνηση, για να τονιστεί η σημασία που
η Πολιτεία απέδιδε στη ναυτιλία. Σήμερα, η
ίδια Πολιτεία διώχνει από την πατρίδα της την
πρώτη ναυτιλία του κόσμου...

Η ναυτιλία αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που ο χώρος στον
οποίο δραστηριοποιείται δημιουργεί, επιχειρήσεις διαλύονται
λόγω αδυναμίας αντιμετωπίσεως των δυσκολιών, άλλες συρρικνώνονται, αλλά ουδέποτε ζήτησε οικονομική στήριξη από
την Πολιτεία. Μόνη της, από πολύ παλιά μέχρι και τις μέρες
μας, έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες και όταν οι
συνθήκες βελτιωθούν, αρχίζει πάλι την ανοδική πορεία της.
Χαρακτηριστική η δήλωση του αείμνηστου Παύλου Κουντουριώτη: «Μόνη η ναυτιλία μας παρήχθη και λειτουργεί χωρίς
να αξιώσει οποιαδήποτε από μέρους του κράτους συνδρομή».
Αλλά η προσφορά και η σημασία της ναυτιλίας δεν είναι μόνο
οικονομική και κοινωνική. Έχει και μιαν άλλη, εξ ίσου σπουδαία διάσταση. Όταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής επεσκέφθη ως πρωθυπουργός της χώρας για πρώτη
φορά το υπουργείο Ναυτιλίας, στη δεκαετία του '50, είχε δηλώσει: «Επιδιώκοντας την ύψωση της ελληνικής σημαίας σε
όσο το δυνατόν περισσότερα πλοία, δεν αποβλέπω μόνο στο
στενό οικονομικό συμφέρον, αλλά κυρίως στην ανύψωση του
κύρους της Ελλάδος στον διεθνή χώρο, διά της περιφοράς
της ελληνικής σημαίας σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου». Αλλά και αργότερα, κατά την είσοδο της Ελλάδας
στην τότε ΕΟΚ, ο αείμνηστος εθνάρχης τόνισε ότι η Ελλάς πέρασε την πόρτα της ΕΟΚ με προίκα τη ναυτιλία της.
εν θα πρέπει βέβαια να αποσιωπηθεί και η σημασία
της ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αφού η εξασφάλιση δικτύου μεταφορών αποτελεί τεράστιας σημασίας παράγοντα για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Και όταν
η πατρίδα μας διαθέτει (όσο της το επιτρέπουν τουλάχιστον)
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τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, δεν χρειάζεται να τονιστεί
το κύρος που εξ αυτού αντλεί η ίδια στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας. Προφανώς για όλα αυτά, ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου είπε: «Το πρόβλημα είναι πώς μια τόσο
μεγάλη ναυτιλία θα χωρέσει σε έναν τόσο μικρό τόπο».
Αυτός λοιπόν ο μικρός τόπος συμμετέχει μονίμως στο διοικητικό συμβούλιο μόνον ενός διεθνούς οργανισμού. Ποιος
είναι αυτός; Μα ποιος άλλος από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, πιο γνωστό ως ΙΜΟ. Θυμάμαι, το Νοέμβριο του
1993, στις αρχαιρεσίες στον ΙΜΟ, όταν δίναμε μάχη για την
εκλογή της Ελλάδας, με την υπερδύναμη να υποστηρίζει
απροκάλυπτα κάποια χώρα αντίπαλό μας. Ο αποσταλείς ειδικώς από το ΥΠΕΞ πρέσβης, διασκεδάζοντας την αγωνία μας,
μας καθησύχαζε λέγοντας ότι, από την εμπειρία του ως προϊσταμένου της Διευθύνσεως Διεθνών Οργανισμών, αυτό που
έβλεπε στον ΙΜΟ ήταν εντελώς ασυνήθιστο, αφού ο οργανισμός αυτός πραγματικά «ελληνοκρατείται». Τελικώς η Ελλάδα εξελέγη αντί της υποστηριζομένης από την υπερδύναμη
χώρας και εξελέγη γιατί τα κράτη-μέλη τίμησαν την πρώτη
στον κόσμο θαλάσσια δύναμη.
Και πιο πριν, το 1986, όταν ο τότε υπουργός Ναυτιλίας επέστρεψε από το Λονδίνο, στην πρώτη σύσκεψη διευθυντών,
στο ΥΕΝ εξέφρασε το θαυμασμό και την ικανοποίησή του,
γιατί στη σύνοδο του ΙΜΟ στην οποία παρέστη, όταν ελάμβανε το λόγο ο αξιωματικός του Λ.Σ. που προΐστατο της ελληνικής αντιπροσωπείας, όλοι οι σύνεδροι σταματούσαν
αμέσως ό,τι έκαναν και έβαζαν τα ακουστικά τους για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Έλληνα αξιωματικού.
(Στη φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο αυτό, ο τότε -
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Γιατί, σε εποχή που η οικονομία της πατρίδας μας κατέρρευσε, ο αρμόδιος υπουργός αντί να ζητήσει τη συμπαράσταση και τη στήριξη αυτών που απέδειξαν ότι ξέρουν να
αγωνίζονται με επιτυχία στο χώρο της οικονομίας, αυτός τους
διώχνει; Γιατί τόση επιμονή για να απαξιωθεί το πιο ζωντανό
κομμάτι της οικονομίας μας;

1963- ανώτατος άρχων της χώρας επιθεωρεί τους αποφοίτους των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, πριν επιδώσει σε
έναν έκαστον το δίπλωμα αποφοιτήσεως, σε μια συμβολική
κίνηση, για να τονιστεί η σημασία της ναυτιλίας για την πατρίδα μας και η εκτίμηση της Πολιτείας προς την προσφορά
της ναυτιλίας στο κοινωνικό σύνολο. Αυτά τότε... Σήμερα τι
γίνεται; Άλλοι καιροί, άλλα ήθη.)
πό το φθινόπωρο του 2009, η ναυτιλιακή κοινότητα,
και όχι μόνον, παρακολουθεί άναυδη τα τεκταινόμενα
από κυβερνητικής πλευράς στο χώρο της ναυτιλίας,
την κατάργηση του ΥΕΝ και τις διαδοχικές προσπάθειες για
να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την αψυχολόγητη απόφαση καταργήσεώς του. Υπουργός, από τα πρώτα
φέρων του κυβερνητικού σχήματος, αναγκάστηκε να παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη επανασύσταση του
υπουργείου. Η δυσλειτουργία του νέου σχήματος είναι εμφανής. Υποσχέσεις δίνονται αφειδώς.
Στην πρόσφατη συνάντησή του με το προεδρείο της Ενώσεως
Ελλήνων Εφοπλιστών, ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Στόχος μας
είναι η ελληνική ναυτιλία να παραμείνει πρώτη σε όλο τον
κόσμο, ανταγωνιστική, εξωστρεφής και κυρίως αποδοτική
προς την ελληνική οικονομία... Η προσπάθειά μας είναι να αυξηθεί περαιτέρω η προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας
στην εθνική οικονομία...». Δήλωση που, χωρίς καμιά αμφιβολία, αποδεικνύει ότι ο υπουργός κατανοεί τη σημασία της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία και που για μια ακόμη φορά θα
οδηγήσει ίσως ορισμένους στη σκέψη ότι πιθανόν να αντελήφθησαν το σφάλμα που διέπραξαν και τώρα αποφάσισαν να
το διορθώσουν. Πριν όμως «αλέκτορα φωνήσαι», οι όποιες
ελπίδες διαψεύστηκαν. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και
υπουργός των Οικονομικών, απαντώντας προ ημερών σε αρχηγό αντιπολιτευόμενου κόμματος, δήλωσε στη Βουλή, με περισσή αλαζονεία: «Τους δήλωσα (αναφερόμενος στους
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πλοιοκτήτες), αν δεν σας αρέσει, πάρτε τα καράβια σας και φύγετε». Μπράβο. Ξεκάθαρη, αντρίκεια δήλωση.

ην εποχή που η πατρίδα μας περιφέρει
το δίσκο της επαιτείας σε Ανατολή και
Δύση εκλιπαρώντας για επενδύσεις, ο
αρμόδιος υπουργός διώχνει τους πιο σίγουρους επενδυτές, αυτούς που έχουν αποδείξει
πολλές φορές ότι και τη θέληση και την ικανότητα έχουν να
επενδύσουν. Γιατί τόσο πάθος εναντίον του πιο επιτυχημένου
κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας της πατρίδας μας;
Γιατί, σε εποχή που η οικονομία της πατρίδας μας κατέρρευσε,
ο αρμόδιος υπουργός αντί να ζητήσει τη συμπαράσταση και
τη στήριξη αυτών που απέδειξαν ότι ξέρουν να αγωνίζονται
με επιτυχία στο χώρο της οικονομίας, αυτός τους διώχνει;
Γιατί τόση επιμονή για να απαξιωθεί το πιο ζωντανό κομμάτι
της οικονομίας μας;
Συνειδητοποιεί ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως ότι στην περίπτωση που η «απειλή» του υλοποιηθεί, φεύγοντας θα πάρουν μαζί τους και τα δισεκατομμύρια του ναυτιλιακού
συναλλάγματος, που κάθε χρόνο εισρέουν στην Ελλάδα από
τη ναυτιλία και αποτελούν τον σημαντικότερο πόρο για την
ενίσχυση του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών; Συνειδητοποιεί πως, αν φύγουν, θα κλείσουν τα γραφεία στην Ελλάδα,
με αποτέλεσμα την απόλυση των περίπου 120.000 εργαζομένων στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, θα μαραζώσει η
Ακτή Μιαούλη και γενικά το πειραϊκό City, με εκκένωση των
γραφείων που χρησιμοποιούνται σήμερα, μείωση των εσόδων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και τόσες άλλες δυσμενείς συνέπειες;
Αλλά, πιστεύουμε ότι η «απειλή» του κ. αντιπροέδρου δεν θα
υλοποιηθεί, γιατί αυτοί στους οποίους απευθύνεται έχουν
αποδείξει ότι είναι πατριώτες και γι’ αυτό, εις βάρος των συμφερόντων τους (όπως δήλωσε ευθαρσώς στη Βουλή ο αείμνηστος Ευ. Γιαννόπουλος ως υπουργός Ναυτιλίας, απαντώντας σε επερώτηση βουλευτών της αντιπολιτεύσεως), υψώνουν την ελληνική σημαία στα πλοία τους παρά το γεγονός
ότι αυτό συνεπάγεται υψηλότερο ημερήσιο κόστος $ 500
κατά μέσον όρο.
Ένα είναι βέβαιο. Ότι υπουργοί και αντιπρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Η ναυτιλία των Ελλήνων ήταν και θα παραμείνει εδώ,
για να πρωταγωνιστεί στον διεθνή στίβο και να καθιστά υπερήφανους τους Έλληνες γι’ αυτήν τη μοναδική διεθνή πρωτιά.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 30 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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1950: Ήδη 3η δύναμη στον κόσμο
Της Κατερίνας Παπακωνσταντίνου
Ιστορικού

ο 1950 είναι έτος έντονων αναδιαρθρώσεων και κινητικότητας στην ελληνική ναυτιλία. Η Ελλάδα βγαίνει από έναν σκληρό και αιματηρό εμφύλιο πόλεμο την
επαύριο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους. Οι
εντάσεις που προκάλεσε ο εμφύλιος πόλεμος θα συνεχιστούν
για πολλά χρόνια και θα ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία.
Η ελληνική ναυτιλία έχει καταφέρει να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να καλύψει το χαμένο έδαφος του πολέμου με
την αγορά των 100 λίμπερτυ με την εγγύηση του ελληνικού
Δημοσίου. Ωστόσο, πρόκειται για ελληνόκτητη ναυτιλία
πλέον, αφού οι απώλειες της ελληνικής σημαίας σε πλοία και
χωρητικότητα είναι έντονη και θα συνεχίσει για όλη τη δεκαετία του 1950. Οι σημαίες ευκαιρίας κερδίζουν την προτίμηση
των Ελλήνων εφοπλιστών, καθώς μια σειρά από εγγενείς
αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας ωθούν όλο και περισσότερους επιχειρηματίες να στραφούν στις δυνατότητες που
προσφέρουν άλλες σημαίες. Αφενός οι φορολογικές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους για τα έτη 1947 και 1948, αφετέρου το ασταθές φορολογικό περιβάλλον της ελληνικής
επικράτειας αποτελούν αντικίνητρα για την ανάπτυξη του στόλου με ελληνική σημαία. Οι διεργασίες αναφορικά με το νέο
φορολογικό καθεστώς για τα πλοία με ελληνική σημαία είναι
ιδιαίτερα έντονες στο πρώτο μισό του 1950. Η ανάγκη για
προσέλκυση φορτίων και πλοίων για επισκευή φαίνεται επιτακτική. Τα μόνα φορτία που φτάνουν στα ελληνικά λιμάνια
και κυρίως στον Πειραιά είναι αυτά της ανασυγκρότησης του
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σχεδίου Μάρσαλ. Ο έως τότε φυσικός χώρος δράσης των ελληνικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα έχει προσωρινά χαθεί με την έναρξη του Ψυχρού
Πολέμου και την κατανομή της Ευρώπης σε Δυτική και Ανατολική. Επομένως, η ελληνική ναυτιλία αναζητεί ναύλους σε
νέες εν πολλοίς περιοχές.
ο 1950 είναι μια κακή χρονιά από άποψη ναύλων.
Η απαισιοδοξία στους κύκλους των εφοπλιστών είναι
έντονη, καθώς και ο διεθνής ανταγωνισμός μεγάλος. Τα
ελληνικά πλοία, με δανειακές υποχρεώσεις σε δολάρια, βλέπουν την πτώση των ναύλων και τον ανταγωνισμό στην αμερικανική αγορά με δέος, αφού οι περιορισμοί στην κίνηση του
συναλλάγματος εμποδίζουν τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο. Ενώ οι ναύλοι πέφτουν, οι ανάγκες της ανασυγκροτούμενης Ευρώπης σε γαιάνθρακα της αμερικανικής ηπείρου
μειώνονται, αφού ανακάμπτει η παραγωγή σε ευρωπαϊκές
χώρες. Τα επασφάλιστρα που επιβάλλουν οι ασφαλιστές του
Λονδίνου στα ελληνικά πλοία, η παρακράτηση αλλά και η
δράση των διασκέψεων περιορίζουν τις δυνατότητες ανταγωνισμού της ελληνόκτητης ναυτιλίας, η οποία δεν έχει τα
περιθώρια να μειώσει το κόστος των μεταφορών σε αντίστοιχα επίπεδα. Εμφανίζεται επομένως ως αναγκαία η συνεννόηση εφοπλιστών και ναυτεργατών για τη μείωση του
κόστους κίνησης των πλοίων.
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ελληνική ναυτιλία διαθέτει προπολεμικά πλοία,
υπερήλικα, με μεγάλα έξοδα συντήρησης και κίνησης,
αλλά και τα λίμπερτυ, πλοία κατασκευασμένα στη
διάρκεια του πολέμου και άρα νεότερης ηλικίας και τεχνολογίας. Ωστόσο, ένας αρθρογράφος των «Ναυτικών Χρονικών»
διατυπώνει έντονες επιφυλάξεις για την αρτιότητα και την
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αξιοπιστία τους. Παρόλο που αποτέλεσαν το στυλοβάτη της
μεταπολεμικής ναυτιλίας, δεν έπεισαν εξαρχής για το ρόλο
που θα διαδραμάτιζαν έως και τη δεκαετία του 1970 στα ελληνικά ναυτιλιακά πράγματα. Γράφει ο συντάκτης, με τρόπο
που προκαλεί έκπληξη: «Κατά κοινήν των διεθνών ναυτιλιακών κύκλων αντίληψιν, τα λίμπερτυς είνε σκάφη προσωρινά,
της μεταβατικής περιόδου. Καμμία ναυτική χώρα δεν εστήριξε
την οριστικήν μεταπολεμικήν της ανασυγκρότησιν εις τα
σκάφη αυτά. Είνε αντιοικονομικά και τα ελάσματά των περιωρισμένης αντιστάσεως εις το πέρασμα του χρόνου και της
φθοράς. Ο παροπλισμός θα τα φθείρη ενωρίτερον». Είχε ήδη
αναφέρει ότι τα λίμπερτυ «βάρος επαχθές είνε διά τον εφοπλιστήν… Ας σημειωθή επιπροσθέτως, ότι τα λίμπερτυ εισέρχονται εις το έβδομον έτος της ηλικίας των και εις τα δώδεκά
των έτη, ότε θα χρειασθή και η τρίτη, η "σπέσιαλ" πλέον επιθεώρησις, αμφίβολον είνε αν πολλά θα επιζήσουν αυτής…».
Πρόκειται για παρατηρήσεις που συνάδουν απόλυτα με τη
γενική απαισιοδοξία των συντακτών του περιοδικού. Ακόμα
και ο Μανώλης Κουλουκουντής παραδέχεται το γενικότερο
κλίμα. Ξεκινά με απαισιοδοξία τη δημοσιογραφική του παρουσία στις αρχές του χρόνου, λέγοντας ότι η πτώση των
ναύλων σε συνδυασμό με την υπερπροσφορά χωρητικότητας -από την οποία εξαιρεί τα δεξαμενόπλοια- δεν του επιτρέπουν να αισιοδοξεί για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας.
στόσο, υπάρχουν άλλες φωνές συντακτών, που
θεωρούν αφενός πως οι ναύλοι θα ανακάμψουν κάτι που συνέβη την αμέσως επόμενη χρονιά με θεαματικό τρόπο-, αφετέρου ότι η ευθύνη για την κακοδαιμονία
του ναυτιλιακού επαγγέλματος βαρύνει περισσότερους του
ενός. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Β. Μεταξάς, ότι «πάσχομεν από
αχαλίνωτον κρατικόν παρεμβατισμόν, όστις ενεφανίσθη από
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του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και έκτοτε επεκτείνει την
περίπτυξίν του με σύστημα αψυχολόγητον, αυταρχικόν και
ενίοτε παράσπονδον. Πάσχομεν από την κατωτερότητα και
την απληστίαν μέρους των εφοπλιστών, αίτινες προκαλούσι
αναποφεύκτους αντιδράσεις. Πάσχομεν από στενής βλέψεως
ταξικά κηρύγματα, τα οποία συνεσκότισαν τους ναυτεργατικούς προσανατολισμούς και εξωθούσι τα πληρώματα εις
ενεργείας διαβρωτικάς. Το δε σοβαρώτερον, πάσχομεν εις ευρείαν έκτασιν από εκτυφλωτικόν εγωϊσμόν εξικνούμενον
πολλάκις μέχρι φανατισμού, όστις εμποδίζει έκαστον των
ναυτιλιακών παραγόντων να διακρίνη τας ιδίας αυτού ελλείψεις και παρεκτροπάς και ναρκισσεύεται θεωρών υπευθύνους όλους τους άλλους».
ιαβάζοντας τα τεύχη του 1950, συχνά γίνεται σύγκριση με την εικόνα της ελληνικής ναυτιλίας πριν από
το 1915, όταν η κίνηση πλοίων στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και στη Μαύρη Θάλασσα ήταν έντονη και η
ροή κεφαλαίων συνεχής. Το 1950, στις αρχές της ανασυγκρότησης όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρώπης, η ελληνική ναυτιλία αναζητεί νέους ορίζοντες επιχειρηματικής δράσης. Βλέποντας εκ των υστέρων την εξαιρετικά
επιτυχημένη πορεία που χάραξε, η απαισιόδοξη διάθεση των
συντακτών του περιοδικού δικαιολογείται μόνον ως απόρροια της ανασφάλειας, της αγωνίας και της αβεβαιότητας που
χαρακτηρίζουν κάθε νέα προσπάθεια.
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1950
περιεχόμενα
Mατιές στο 1950: κείμενα από τα «Ναυτικά Χρονικά»
n Την ύστατην αυτήν στιγμήν .................................Σελ. 1
Στο πρώτο πανηγυρικό τεύχος του έτους, το κύριο άρθρο
εστιάζεται στη δραματική μείωση του ελληνικού στόλου και
την αδιαφορία του κράτους να τον υποστηρίξει έναντι των πιο
ανταγωνιστικών σημαιών ευκαιρίας. Αναφέρεται, επίσης, με
αυστηρότητα και στην πλοιοκτησία, που δεν επενδύει στρατηγικά στο μέλλον του εθνικού νηολογίου και ενίοτε φέρεται
καιροσκοπικά.
n Σκοτεινός ο ορίζων ...............................................Σελ.3
Ο τακτικός συνεργάτης των «Ν.Χ.» Μανώλης Κουλουκουντής
αναλύει τις διεθνείς πιέσεις που υφίσταται ο Έλληνας πλοιοκτήτης και συμβουλεύει με σαφείς προτάσεις τους θορυβημένους από τις εξελίξεις συναδέλφους του.
n Οι Έλληνες τρίτη ναυτική δύναμις.......................Σελ. 4
Στην ετήσια ανασκόπηση καταγράφεται η εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής ναυτιλίας μετά τον πόλεμο, αν και πλέον
εντάσσεται στην ελληνόκτητη καθώς παρατηρείται η στροφή
του ελληνικού εφοπλισμού σε σημαίες ευκαιρίας. Παράλληλα παρέχονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τα
διεθνή νηολόγια και την πορεία ανέλιξής τους.
n Επιμηθείς..............................................................Σελ. 7
Το καίριο ερώτημα της εποχής «τι ζητεί η ναυτιλία» απαντάται
στη συγκεκριμένη άποψη του αρθρογράφου. H ελευθερία
δράσης και η απαλλαγή υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με την
κρατική υποστήριξη, προκαλούν εκνευρισμό στον ελληνικό
εφοπλισμό. «Συμβουλάς και γνώμας διαφόρων μεγαλόσχημων και μικρομέγαλων "ειδικών" οικονομολόγων δεν εζήτησεν η Ναυτιλία», αναφέρει το ακόμα και σήμερα επίκαιρο
άρθρο του συγκεκριμένου τεύχους.
n Απογοητεύσεις και ελπίδες ..................................Σελ. 9
Τα αίτια του μαρασμού, αλλά και της συρρίκνωσης της ελληνικής ναυτιλίας, και το βάρος που επωμίζεται το σύνολο της
ελληνικής ναυτιλιακής και ναυτικής οικογένειας, αναλύονται
από την πλευρά ενός ναυτικού. Ο Δ. Κωττάκης ανέκαθεν υποστήριζε την πολυεπίπεδη και ευρεία καταγραφή απόψεων και
τάσεων παρά τα καθαρά φιλο-εφοπλιστικά του αισθήματα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διατηρούσε τη διαχρονική αντικειμενικότητα της θεματολογίας του περιοδικού.
n Ο Καπετάνιος .....................................................Σελ. 10
Ο τότε συνεργάτης του περιοδικού Ευστάθιος Μπάτης, μετέ-

πειτα εκδότης του περιοδικού «Αργώ» και σύμβουλος επικοινωνίας της ΕΕΕ, σε ένα από τα πρώτα άρθρα του στα «Ν.Χ.»
αναφέρεται μέσα από μια πραγματική ιστορία στον άγνωστο
συναισθηματισμό και στις αγωνίες του Έλληνα ναυτικού.
n Εκπομπή διά την ναυτιλίαν................................Σελ. 11
Η δημόσια εικόνα της ναυτιλίας ανέκαθεν απασχολούσε τις
στήλες του περιοδικού. Η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αποτέλεσε αφορμή για το
συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο επικεντρώνεται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική ναυτιλία. Ο συνεργάτης των «Ν.Χ.» Ν. Κατσαμπής απαντά σε σημαντικές
ερωτήσεις και προσφέρει στον σημερινό αναγνώστη μια συνοπτική εξιστόρηση όσον αφορά την πορεία της ελληνικής
ναυτιλίας, αυτή την περίοδο.
n Το συνάλλαγμα της ναυτιλίας ............................Σελ.12
«Η χώρα μας θα έχει στο άμεσο μέλλον ανάγκη από το ναυτιλιακό συνάλλαγμα». Μια μάλλον προφητική άποψη αναλύεται στο πρωτοσέλιδο άρθρο του συγκεκριμένου τεύχους. Οι
στήλες είναι εμφανές ότι επηρέαζαν τόσο τη ναυτιλιακή οικογένεια όσο και τον πολιτικό κόσμο της εποχής. Η αντικειμενικότητα, η σαφήνεια και η αυστηρότητα στο ύφος του
περιοδικού δεν αποτελούσαν μόνο πηγή γνώσης για τους πρωταγωνιστές της εποχής, αλλά και προβληματισμού, ενίοτε και
καθοδήγησης προς τα κέντρα εξουσίας της περιόδου εκείνης.
n Το εισόδημα των άλλων ....................................Σελ. 13
Τι πραγματικά συνεισφέρει το ναυτιλιακό συνάλλαγμα στις
χώρες της Δυτικής Ευρώπης αναλύει το εμπεριστατωμένο
άρθρο, προσφέροντας μια ακλόνητη επιχειρηματολογία για
την άμεση ανάγκη αλλαγής τόσο του νομοθετικού όσο και του
διοικητικού μηχανισμού, που οδήγησαν σε ασφυξία και φυγή
από την Ελλάδα της ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας
n Oι φίλοι της ναυτιλίας .......................................Σελ. 13
n Μια ενδιαφέρουσα μελέτη.................................Σελ. 14
n Ο πρόλογος του κ. Γ. Παπανδρέου ....................Σελ. 14

Ο Δ. Κωττάκης ανέκαθεν υπήρξε επιφυλακτικός, εάν όχι συγκρατημένος, απέναντι στις διαθέσεις και στους στόχους των
Ελλήνων πολιτικών. Δεν χαριζόταν εύκολα στις μεγαλόσχημες και φλύαρες υποσχέσεις τους. Δημιούργησε, μάλιστα,
μέσα από τις στήλες του μια ασπίδα «προστασίας» της ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας έναντι των πολιτικών της εποχής, ενώ διατήρησε ένα κλίμα αμφίπλευρης δυσπιστίας. Η
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κοινωνιολογική καταγραφή των πολιτικών τάσεων της εποχής καθώς και οι ιδιότροπες σχέσεις μεταξύ εφοπλισμού και
Πολιτείας καταγράφονται στα δύο σχόλια που παρατίθεται.
Ενίοτε όμως, όπως και στις υπόλοιπες σελίδες, δίνονται εύσημα σε ορισμένες προσπάθειες πολιτικών.
n Μία πρόκλησις ...................................................Σελ. 14
Το συγκεκριμένο σχόλιο υποστηρίζει την άμεση ανάγκη για
συνεύρεση και συνδιαλλαγή μεταξύ του εφοπλισμού και των
συνεργατών του. Η συμβολή του Δ. Κωττάκη ως προς την
ανάγκη διατήρησης της δύναμης της ελληνικής ναυτιλίας
εστιαζόταν σε παρότρυνση για πολυσυλλεκτικές υπερβάσεις
απ' όλες τις τάξεις της ναυτιλιακής οικογένειας, την οποία και
κατέκρινε δριμύτατα εάν στεκόταν μόνο στο κλαδικό της συμφέρον.
n Διέρχεται η ναυτιλία κρίσιν; ..............................Σελ. 15
Το μόνο αισιόδοξο άρθρο που φιλοξενήθηκε εκείνη τη χρονιά
δίνει μια διαφορετική και πιο αντικειμενική εικόνα για την
πραγματική κατάσταση της διεθνούς ναυλαγοράς, καθώς
αναγνωρίζει το κύριο χαρακτηριστικό της, τον κυκλικό χαρακτήρα της.
n Εις το Σίτυ ..........................................................Σελ. 16
Η συρρίκνωση του εφοπλισμού στο Λονδίνου αλλά και οι
προβληματισμοί του τότε πανίσχυρου Committee σχολιάζονται στη στήλη αυτή, δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιληφθεί την ακολουθούμενη στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων σε όλες τις ναυτιλιακές μητροπόλεις
της εποχής.
n Απογνώσεως απόφασις .....................................Σελ. 16
Η παραίτηση του Δ.Σ. της ΕΕΕ αποτελεί το γεγονός της χρονιάς. Μια κίνηση τεράστιας σημασίας και απόγνωσης για τους
ελληνικούς εφοπλιστικούς οίκους, οι οποίοι, αν και συναντούσαν ήδη τις πρώτες δυσκολίες στη μόνιμη εγκατάστασή
τους σε διεθνή ναυτιλιακά κέντρα εκτός Πειραιά, η προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης τους οδήγησε σε διακοπή
λειτουργίας του θεσμικού φορέα εκπροσώπησής τους.
n Ανακοίνωσις.......................................................Σελ. 17

Η βαρυσήμαντη και αυστηρή ανακοίνωση παραίτησης του
Δ.Σ. της ΕΕΕ, η οποία αναλύει την εξαιρετικά δύσκολη ατμόσφαιρα της περιόδου.
n Το έγκλημα .........................................................Σελ. 18
Η έντονη αντίδραση της δημοσιογραφικής οικογένειας των
«Ν.Χ.» απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και στην υποστηριζόμενη νομοθεσία για τη ναυτιλία προκαλεί αίσθηση
στον σημερινό αναγνώστη. Λόγος, η πίεση προς τον εφοπλισμό για «αξιούμενους φόρους» 16 εκατ. δολαρίων. Καταγράφονται οι «γνωστοί μικράνθρωποι» που δρουν στους κόλπους

της δημόσιας γραφειοκρατίας, αλλά και η «αφελής» τότε υπηρεσιακή κυβέρνηση, προκειμένου να μην ξεχάσει ο ιστορικός
του μέλλοντος «το έγκλημα» της εποχής. Ο Δ. Κωττάκης, σε
αυτήν τη γραπτή έκρηξη οργής του απέναντι στην Πολιτεία,
δεν διστάζει να επικεντρωθεί στο διαχωρισμό των συμφερόντων μεταξύ των εφοπλιστικών οίκων και του ελληνικού
πλοίου, που οδηγεί σε αφελληνισμό τη ναυτιλία μας.
n Η Βουλή διά το φορολογικόν ............................Σελ. 20
Τα πρακτικά της Βουλής που αναφέρονται στη συζήτηση για
το φορολογικό απασχολούν τη στήλη. Ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει «απληροφόρητους» τους Έλληνες πολιτικούς.
n Φορολογία και κράτος.......................................Σελ. 22
Ο Δημήτρης Ι. Φαφαλιός στέλνει από το Μοντρεάλ τις σκέψεις του για τη βαρύτατη φορολογία της ναυτιλίας που θέσπισαν οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Τα «Ναυτικά Χρονικά»
διαβάζονταν στα ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία, και έτσι ο Δ.
Κωττάκης διατηρούσε σημαντικούς δεσμούς με την ελληνική
εφοπλιστική οικογένεια ανά την υφήλιο. Με ορισμένους από
αυτούς, μάλιστα, είχε εξαιρετικά στενές σχέσεις και διατελούσε αθέατος σύμβουλός τους για πολλές από τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, είτε σε επιχειρηματικό, είτε σε
πολιτικό, είτε ακόμη και σε οικογενειακό επίπεδο.
n Η Διαθήκη ..........................................................Σελ. 22
Ένα εξαιρετικό και συναισθηματικά γραμμένο κείμενο σχετικά
με τις δυσκολίες του ναυτεργάτη της εποχής. Αφορμή αποτελεί η διαθήκη ενός εκλιπόντος πλοιοκτήτη. Ο γράφων αναδιπλώνει τις δυσκολίες του ναυτικού επαγγέλματος της
δεκαετίας εκείνης με ένα ρομαντισμό που δεν συναντάται
συχνά στις σελίδες του περιοδικού.
n Τα πετρέλαια του Ιράκ........................................Σελ. 23
Μια ανάλυση των οικονομικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων της περιόδου και μια πρώτη γεωπολιτική ανάλυση
στην περιοχή που μετέπειτα θα αποτελούσε πηγή πλούτου
και για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
n Διά την επιβίωσιν της ναυτιλίας........................Σελ.
n Διατήρησιν και κραταίωσιν της ναυτιλίας μας ..Σελ.
n Ο αγών της επιβιώσεώς της ..............................Σελ.
n Τι πρέπει να γίνη ................................................Σελ.

24
25
26
28
Τέσσερα άρθρα που αντανακλούν τις απόψεις του εφοπλισμού και της ναυτεργασίας ως προς την ενδυνάμωση της
ναυτιλίας μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση κάθε συγγραφέα στα πολυσύνθετα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα του συγκεκριμένου χρονικού κύκλου:
αφενός κυριαρχούν τα αντικομμουνιστικά συναισθήματα,
αφετέρου αναδιπλώνεται ο φόβος του εφοπλισμού απέναντι
στο κράτος και στην κοινωνία, η οποία παρουσιάζεται να μην
αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τους οραματισμούς του.

Επιμέλεια ενθέτου: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Ηλίας Μπίσιας
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