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1982 - 2013:
Δύο έτη - αφετηρίες μεγάλων ανατροπών
Η Ιστορία διδάσκει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον*
Η δεκαετία του 1980 ξεκίνησε με δυσοίωνες προοπτικές και
μουδιασμένες διαθέσεις για την ελληνική ναυτιλία. Στο παρόν
τεύχος των «Ναυτικών Χρονικών», επανεξετάζουμε τη δεκαετία
των «μεγάλων αλλαγών» για την ελληνική ναυτοσύνη, και
μέσα από τις σελίδες του ανασκοπικού τεύχους του Ιανουαρίου
1982 προβληματιζόμαστε με έναυσμα τις σκέψεις και επισημάνσεις των σημαντικότερων ίσως πλοιοκτητών της εποχής.
Η ύφεση τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στο παγκόσμιο
εμπόριο δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού για τον
Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίος έζησε και μεγαλούργησε τη δεκαετία του ’70, περίοδο οικονομικής και κοινωνικής ευμάρειας
και απρόβλεπτης γιγάντωσης της ελληνικής σημαίας, φτάνοντας στο ζενίθ των εγγεγραμμένων πλοίων της το 1981.
Η σημαντική υπερπροσφορά πλοίων όλων των τύπων, χωρητικοτήτων και ηλικιών, όμως, σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη δυσκαμψία στην παγκόσμια βιομηχανία και στο
εμπόριο, καταλήγει σε κατακόρυφη μείωση των ναύλων σε
όλους τους τύπους πλοίων.
Η σταδιακή και μετέπειτα ανεξέλεγκτη αύξηση παροπλισμού
ελληνικών και ελληνόκτητων πλοίων το επόμενο έτος θα
αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τη συρρίκνωση της ελληνικής σημαίας και την ανεργία των ναυτικών μας.
Η μάλλον δυσνόητη και τελικώς άμετρη διάθεση για νέες παραγγελίες από Έλληνες πλοιοκτήτες κατά τα περασμένα έτη

θα προκαλέσει πληθώρα προσφοράς πλοίων, ενώ η επαχθής
για τους αρθρογράφους του περιοδικού (και όχι μόνο) πολιτική της «ανακύκλωσης» θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα για την ήδη κλονισμένη ναυτιλία μας. Επιπλέον, η
γιγάντωση των κρατικών στόλων και η επάνδρωση πλοίων
από χώρες με αυξανόμενο ναυτεργατικό -και φθηνό- δυναμικό εξωθούν σε άγνωστα μονοπάτια τους έως τότε εύτακτους και ψύχραιμους επιχειρηματίες της Ακτής Μιαούλη.
Η κρίση σε εθνικό, πολιτικό επίπεδο προκαλεί επίσης μια έκδηλη αλλά συνάμα και σιωπηλή αγωνία στην ελληνική πλοιοκτησία. Το σύνολο σχεδόν του εφοπλισμού αντιμετωπίζει με
καχυποψία τη νεοεκλεγείσα σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και φέρνει αρκετές φορές τους θεσμικούς
φορείς του εφοπλισμού σε κάθετη αντιπαράθεση με το νέο
επιτελείο του ΥΕΝ.
Η «σιωπηλή» αγωνία αποτυπώνεται και στις σελίδες των
«Ναυτικών Χρονικών» της εποχής, όπου αποσιωπάται με λεπτότητα ο προβληματισμός, αν όχι εκνευρισμός, της πλοιοκτησίας αναφορικά με τα «λαοφιλή» σχέδια της κυβέρνησης
ως προς τη ναυτιλία του τόπου.
Στις σελίδες που ακολουθούν, σημαντικοί παράγοντες της
ναυτιλίας μας επανατοποθετούνται στις αγωνίες της εποχής
και συγκρίνουν το τότε με το τώρα. Η κρίση του χθες σε αντιδιαστολή με την κρίση του σήμερα.
Κύκλος είναι, θα περάσει.
Η.Γ.Μ.

*Αλφόνς ντε Λαμαρτίν
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Η ναυτιλία μας μεταξύ δύο κρίσεων
(1982 και 2012)

Του Γιάννη Μαρίνου*

Η αρθρογραφία σημαντικών Ελλήνων εφοπλιστών που
φιλοξενήθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 1982 των «Ναυτικών Χρονικών», κυριαρχείται από προβληματισμούς και
ανησυχία για την τότε έντονη κρίση στον ναυτιλιακό
κλάδο διεθνώς, αλλά και ειδικότερα από τον διάχυτο
φόβο πως το αντιεπιχειρηματικό πνεύμα της νέας κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ θα υποδαυλισθεί και από το καλλιεργηθέν από την Αριστερά
μίσος κατά των εφοπλιστών, που στερεότυπα εκδηλωνόταν με το σύνθημα «να πληρώσουν οι εφοπλιστές», «να
φορολογηθούν οι εφοπλιστές».

Ως προς την κρίση, που χαρακτήριζε κυρίως η πτώση των
ναύλων, και τότε όπως και σήμερα, ο Βασ. Παπαχρηστίδης
υποστηρίζει ότι «η προοπτική για τις μεταφορές σε όλους
τους τομείς είναι ζοφερή» και φρονεί ότι «θα χρειασθούν
13 χρόνια για να εξαλειφθεί η πλεονάζουσα χωρητικότητα». Το ότι οι περισσότεροι Έλληνες εφοπλιστές αντιμετωπίζουν με ευελιξία και διορατικότητα το πρόβλημα
αποδεικνύει η επακολουθήσασα νέα άνθηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας μας, με την ανάδειξη μάλιστα και νέων
δυναμικών και επιτυχημένων εφοπλιστών.
Άλλωστε και ο τότε πρόεδρος της Ενώσεως Εφοπλιστών

*Δημοσιογράφου, τ. Ευρωβουλευτή Ν.Δ.
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Αριστ. Καραγεώργης, περισσότερο αισιόδοξος, διαπίστωνε
ότι «η ελληνική εμπορική ναυτιλία αποδείχθηκε για μιαν
ακόμα φορά ανθεκτική στη σημερινή κρίση». Την απόσυρση
γηραιότερων και λιγότερο ασφαλών σκαφών, π.χ,. διαδέχθηκε ένας ανανεωμένος στόλος με διπύθμενα πετρελαιοφόρα, τα οποία απαίτησε η ανάγκη πρόληψης
περιβαλλοντικών καταστροφών όπως οι προκληθείσες από
ναυάγια που ρύπαναν μεγάλες εκτάσεις θάλασσας και ακτών
στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, ένα εκ των οποίων
είχε ελληνόκτητη ταυτότητα. Η έγκαιρη στροφή προς τα κοντέινερ απέδειξε επίσης τη διορατικότητα των πιο ευέλικτων
και πρωτοπόρων εφοπλιστών μας προς το νέο αυτό είδος μεταφορών, που ήδη κυριαρχεί παγκοσμίως.
Η άνοδος και η πτώση των ναύλων συνεχίστηκε έκτοτε με κυκλική σχεδόν πορεία. Οι διορατικότεροι εφοπλιστές επωφελήθηκαν με ανανεωτικές κινήσεις, ενώ άλλοι είτε
αποσύρθηκαν από την εφοπλιστική περιπέτεια είτε βρέθηκαν
αποδυναμωμένοι στο περιθώριο ή και κατέρρευσαν.
Η απειλή που καλλιεργήθηκε κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης Παπανδρέου και που υπονοεί η κρινόμενη αρθρογραφία τού τότε, ξεπεράστηκε τελικά χωρίς προβλήματα,
καθώς το αντι-εφοπλιστικό μένος γρήγορα υποχώρησε και
δεν διαταράχθηκε ουσιωδώς η αναλογία μεταξύ του ελληνόκτητου υπό ξένη σημαία στόλου και αυτού υπό ελληνική.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και σήμερα επαναλαμβάνεται η αντιεφοπλιστική υστερία, που απαιτεί ευρεία φορολόγηση των
ελληνικών πλοίων αγνοώντας ότι τα έσοδα από τη μεταφορική τους δραστηριότητα σε υψηλότατο ποσοστό προέρχονται
από διεθνείς μεταφορές χωρίς καμία σχέση με την ελληνική
επικράτεια. Η διαγραφόμενη απειλή προκύπτει ιδιαίτερα από
τις φορολογικές απειλές της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ) στην πορεία της προς την εξουσία, όπως
μέχρι πρόσφατα πιθανολογούσαν οι δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Ας σημειωθεί πάντως ότι η απειλή αυτή μπορεί να αποδειχθεί σοβαρότερη σε σύγκριση με τη δεκαετία του ’80,
δεδομένου ότι όλοι σχεδόν οι εφοπλιστικοί οίκοι έχουν μεταφέρει την έδρα τους στην Ελλάδα και κυρίως στον Πειραιά.
Πάντως, ίσως υπάρξει εξασθένηση του αντι-εφοπλιστικού μένους σε επίπεδο εξουσίας με την υπενθύμιση της περίφημης
ρήσης του αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου ότι «δυστυχώς,
τα πλοία έχουν προπέλα και μπορούν εύκολα να εγκαταλείψουν την Ελλάδα», εν αντιθέσει με τις βιομηχανίες, που είναι
συνδεδεμένες με το έδαφος και συνεπώς είναι αδύνατον να
μετακινηθούν, αλλάζοντας πατρίδα και σημαία. Ο αείμνηστος
Στρατής Ανδρεάδης υπογράμμιζε τότε πως «οι επιπτώσεις
στην εθνική οικονομία από οποιεσδήποτε δυσμενείς εξελίξεις
στη ναυτιλία μπορεί να θίξουν τόσο την αγορά εργασίας όσο
και τη συναλλαγματική θέση της Ελλάδας. Χρειάζονται συνεπώς πολύ προσεκτικοί χειρισμοί. Ας μην επιχειρηθούν πειραματισμοί και λεονταρισμοί», τόνιζε. Η αξία της συμβουλής
αυτής παραμένει και για το σήμερα. Γιατί, όπως υπογράμμιζε
και ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος, «για να παραμείνει η ναυ-

τιλία μας ελληνική πρέπει η Ελλάδα να προστατεύσει τον γίγαντα παιδί της και να μη στραφεί εναντίον του, γιατί είναι αρκετά μεγάλο και θα πετάξει από τη φωλιά του». Αντίθετα,
όπως και τότε (το 1982) έτσι και τώρα «αποφασιστική θα πρέπει να είναι η συμπαράσταση του κράτους στην εμπορική
ναυτιλία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της», σημειώνει ο Νίκος Νομικός. Ακριβώς αυτό είναι το συγκριτικό
πλεονέκτημα της εμπορικής μας ναυτιλίας σε σχέση με άλλους παραγωγικούς κλάδους και αυτή η διεθνής ανταγωνιστικότητα πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία, ώστε να μην
περιοριστούν οι εισροές ναυτιλιακού συναλλάγματος στη
χώρα μας, το οποίο σήμερα υπερβαίνει τα 14 δισ. ευρώ
έναντι 1,6 δισ. δολαρίων το 1982. Αλλά και για να μην πληγεί
η απασχόληση των ναυτικών μας από την ανεργία, που γενικότερα μαστίζει σήμερα τη χώρα μας.
Αντίθετα προς την ποντοπόρο ναυτιλία μας, η ακτοπλοΐα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και σήμερα,
καθώς κινείται στον ελληνικό χώρο και, συνεπώς, υπόκειται
στην καταδυνάστευση του εχθρικού προς την επιχειρηματικότητα ελληνικού κράτους, σχεδόν όλων των κομμάτων
καθώς και του πιο αντιδραστικού συνδικαλισμού. Τα ζημιογόνα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στα παλαιάς ναυπήγησης
πλοία, λόγω κυρίως της ανατίμησης του πετρελαίου αλλά και
των μισθολογικών απαιτήσεων και γενικότερα της σημερινής
οικονομικής κρίσης, και η έλλειψη κατανόησης από το κράτος
και ιδιαίτερα από τον στυγνό συνδικαλισμό που κυριαρχεί

Η ακτοπλοΐα συνεχίζει
να αντιμετωπίζει τεράστια
προβλήματα και σήμερα,
καθώς κινείται στον ελληνικό
χώρο και συνεπώς υπόκειται
στην καταδυνάστευση του
εχθρικού προς την
επιχειρηματικότητα ελληνικού
κράτους, σχεδόν όλων των
κομμάτων καθώς
και του πιο αντιδραστικού
συνδικαλισμού.
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στον κλάδο. Η συζητούμενη απόσυρση πλοίων ιδιαίτερα από
τις άγονες γραμμές, αλλά και ο αφελληνισμός από την ιδιοκτησία των σύγχρονων σκαφών, είναι ήδη έντονα. Η «εισβολή» του οίκου Γκριμάλντι στα ελληνικά χωρικά ύδατα και
στη γραμμή της Αδριατικής είναι ήδη εμφανέστατη και εις
βάρος των ελληνικών ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.
Μια αναφορά στον τομέα των κρουαζιερόπλοιων είναι επίσης
αναγκαία, για να επισημανθεί ότι στη δεκαετία του ’80 υπήρχε
σημαντικός αριθμός ελληνόκτητων και υπό ελληνική σημαία
σκαφών που διέπρεπαν και εκτός Ελλάδος (π.χ. Καραϊβική,
Βόρεια Θάλασσα). Ατυχώς η ελληνική δραστηριότητα στον
τομέα αυτό δεν διατήρησε τη σημαντική της θέση καθώς η
στροφή σε τεράστια υπερκρουαζιερόπλοια υπήρξε ραγδαία,
χωρίς να καταστεί δυνατό και να προσαρμοστεί αντίστοιχα και
ο ελληνικός εγχώριος εφοπλισμός του χώρου. Έτσι σήμερα
οι κρουαζιέρες ακόμα και στην ελληνική θάλασσα κυριαρχούνται από τις ξένες εταιρείες και από τα υπερμεγέθη και
υψηλών απαιτήσεων κρουαζιερόπλοια, τα οποία συνεχώς
διογκώνονται. Ευτυχώς από αυτή την εξέλιξη επωφελείται με
υψηλά έσοδα ο ελληνικός τουρισμός.
Μερικά στατιστικά στοιχεία είναι χρήσιμα για να σχηματιστεί
μια σαφέστερη εικόνα της περιπετειώδους πορείας της ελληνικής ναυτιλίας και της σημασίας της για τη χώρα μας. Το
1977 ο ελληνόκτητος στόλος της ήταν ο πολυπληθέστερος
παγκοσμίως με 4.936 πλοία, 52.867.827 κόρων ολικής χωρητικότητας. Το 1982 μειώθηκε μεν ο αριθμός τους σε 4.729,
αυξήθηκε όμως η χωρητικότητα σε 54.317.773 κόρους. Τα
υπό ελληνική σημαία ήταν τότε 410, ενώ το 2011 είχαν ανέλθει σε 2.014! Το 2012 τα υπό ελληνική σημαία μειώθηκαν σε
1.958, αλλά αυξήθηκε η χωρητικότητά τους.
Το γεγονός ότι ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως θα έπρεπε να καθιστά τους Έλληνες
υπερήφανους και το ελληνικό κράτος να τους στηρίζει και να
αξιοποιεί τα οφέλη που αποκομίζει η χώρα σε τεράστια έσοδα
και υψηλή και καλά αμειβόμενη απασχόληση, που δυστυχώς
δεν έχουν ανακαλύψει οι άνεργοι νέοι μας. Μολονότι η παγκόσμιας κυριαρχίας ποντοπόρος εμπορική ναυτιλία μας βασίστηκε στη μέχρις αυτοθυσίας εργατικότητα και ευφυΐα των
Ελλήνων ναυτικών και κυρίως των καπεταναίων χωρίς καμία
απολύτως κρατική βοήθεια, εν τούτοις μεθοδευμένα κατασυκοφαντείται από την Αριστερά και την εύκολα παρασυρόμενη
φοιτητική νεολαία μας ανά την επικράτεια. «Δεν πρόφθασε
να αφομοιωθεί από τα ευρύτερα στρώματα του λαού μας και
να αγαπηθεί, όπως αγαπήθηκε από τις μικρές κοινωνίες των
ναυτικών μας. Δεν καλωσορίζονται πια ούτε κατευοδώνονται
με αγάπη οι Έλληνες ναυτικοί από την ελληνική κοινωνία»,
παρατηρούσε ο καπ. Παν. Τσάκος. Αντίθετα, θα πρόσθετα
εγώ, παραμένει παγερά αδιάφορη και μαζί παντελώς ανενημέρωτη για τη σκληρή εργασία που προσφέρουν οι ναυτικοί
μας, χωρίς μάλιστα ωράριο αφού βρίσκονται αναγκαστικά
στο χώρο της δουλειάς τους, το πλοίο τους, 24 ώρες το
24ωρο. Oυδείς, εκτός από τους οικείους τους, θρηνεί για τα

Μολονότι η παγκόσμιας
κυριαρχίας ποντοπόρος
εμπορική ναυτιλία μας
βασίστηκε στη μέχρις
αυτοθυσίας εργατικότητα και
ευφυΐα των Ελλήνων
ναυτικών και κυρίως
των καπεταναίων χωρίς καμία
απολύτως κρατική βοήθεια,
εν τούτοις, μεθοδευμένα
κατασυκοφαντείται από την
Αριστερά και την εύκολα
παρασυρόμενη φοιτητική
νεολαία μας ανά την
επικράτεια.

πολυάριθμα θύματα που αφήνουν την τελευταία πνοή τους
στη μανιασμένη θάλασσα. Βαρύτατη, πάντως, είναι η ευθύνη
όχι μόνο του ελληνικού κράτους και των Mέσων Mαζικής
Eνημέρωσης, αλλά και των εφοπλιστών για την έλλειψη σχετικής πληροφόρησης και την όχι σπάνια παραπληροφόρηση.
Για να καταλήξω: Η ελληνική εμπορική ναυτιλία και κατά τη
μεγάλη κρίση που πέρασε το 1982 όπως και κατά τη σημερινή ελπίζεται ότι θα αποδειχθεί, όπως, πάντα ανθεκτική.
«Και αυτό οφείλεται τόσο στη διορατικότητα του ελληνικού
εφοπλισμού, όσο κι από τα ευέλικτα σχήματα που έχει υιοθετήσει για να κινείται, να δρα και να αντιδρά», όπως έγραφε ο
Αριστ. Καραγεώργης. Άλλωστε, «η ναυτιλία μας δεν ζητεί οικονομική βοήθεια από το κράτος», υπογραμμίζει ο Αθαν.
Μαρτίνος. «Εκείνο που ζητάει μόνο είναι μια ρεαλιστική ναυτιλιακή πολιτική, προσαρμοσμένη στο στόχο της διατήρησης
της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου».
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ισχυρή διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι το κυριότερο μυστικό της παγκόσμιας επιτυχίας της ναυτιλίας μας και η σχεδόν συστηματική παραμέληση
της εγχώριας η βασική αιτία της σημερινής δεινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη χώρα μας, η οποία εύχομαι και
ελπίζω να μην πλήξει και τα «Ναυτικά Χρονικά».
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας με τους
πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού

42 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου
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Οι σχολιασμοί που ακολουθούν –και οι οποίοι καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά- εμπνεύστηκαν
από τα συγκεκριμένα άρθρα που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 1982, τα οποία και αναδημοσιεύονται στις σελίδες της επανέκδοσης του ιστορικού περιοδικού.

Πώς έφτασε η Ελλάδα στη σημερινή
της απαξίωση
Του Γεωργίου Γράτσου, Προέδρου Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το άρθρο του προέδρου ΝΕΕ Νίκου Νομικού το 1982 παραμένει επίκαιρο και σήμερα, μόνο που τα πράγματα χειροτέρεψαν. Όλοι θέλουμε η Ελλάδα να πάει μπροστά. Προϋπόθεση
απαραίτητη, όμως, να μπορεί η Ελλάδα να είναι παραγωγική
και ανταγωνιστική. Οι ανταγωνιστικότερες χώρες είναι η Ελβετία και η Σιγκαπούρη παρόλο που έχουν πολύ υψηλότερο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ από εμάς. Άρα η ευημερία έρχεται με την
παραγωγικότητα. Ως έχει μέχρι σήμερα, η Ελλάδα είναι αυτοκαταστροφική και έχει την τάση να τρώει τα παιδιά της.
Το 1982, τα πλοία υπό ελληνική σημαία αντιπροσώπευαν το
74%, περίπου, του ελληνόκτητου στόλου. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι περίπου 25%. Για τη συρρίκνωση της ελληνικής σημαίας στην ελληνόκτητη ναυτιλία ευθύνεται η έλλειψη
ανταγωνιστικότητας, που εστιάζεται κυρίως στην επάνδρωση.
Η ποντοπόρος ναυτιλία δημιουργεί στην Ελλάδα περί τις
50.000 άμεσες και 250.000 έμμεσα εξαρτώμενες θέσεις ερ-

σης, 12 από αυτά πουλήθηκαν και διαγράφτηκαν από το νηολόγιο. Στη γραμμή Αδριατικής το 2000 καταγράφονταν 29
ελληνικά πλοία και κανένα ξένης σημαίας, σήμερα υπάρχουν
5 ελληνικής σημαίας και 5 ξένα. Το ακριβό μεταφορικό κόστος ανεβάζει το κόστος των νησιών και έτσι μειώνεται ο νησιωτικός τουρισμός και η ανάπτυξή τους. Αυτή η κατάσταση
πλήττει καίρια 1.566.000 νησιώτες (πλην της Ευβοίας).
Τη δεκαετία του ’80, τα ελληνικά κρουαζιερόπλοια αποτελούσαν σημαντικό ποσοστό του συνόλου. Σήμερα δεν υπάρχουν.
Πριν από λίγα χρόνια συνδικαλιστές απέτρεπαν ακόμη και τα
ξένα κρουαζιερόπλοια να προσεγγίσουν στην Ελλάδα, αποστερώντας την πατρίδα μας από πολλές χιλιάδες έμμεσες θέσεις εργασίας. Ευτυχώς αυτό άλλαξε. Όταν αναπτυχθεί το
homeporting, υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν περί τις
12.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.
Η Ελλάδα, παρά τις ωραίες θάλασσες και τα μοναδικά νησιά

Η χώρα είναι ωραία και ο λαός καλός. Αν άλλαζαν αυτά, θα
μπορούσαν να ελευθερωθούν όλες οι υγιείς δυνάμεις της
πατρίδας μας και να μεγαλουργήσει για άλλη μια φορά.
Αυτό πρέπει να έχει σκοπό η σημερινή κυβέρνηση αλλά και
τα κόμματα που τη στηρίζουν.

γασίας. Αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ και εισφέρει
ανέξοδα 13 έως 19 δισ. ευρώ ετησίως.
Η ακτοπλοΐα μας είναι ζημιογόνος τέσσερα χρόνια τώρα και
προσφέρει πολύ ακριβό μεταφορικό έργο. Αυτό οφείλεται
στους κανονισμούς επάνδρωσης και λειτουργίας των πλοίων.
Αναγκάζονται να λειτουργούν, βάσει νομοθεσίας, με πολύ περισσότερα άτομα από ό,τι τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πλοία.
Για ένα συμβατικό ΕΓ/ΟΓ το οποίο στην Ευρώπη λειτουργεί
με πλήρωμα 32 ατόμων, στην Ελλάδα επιβάλλονται 52
άτομα, πράγμα ενδεικτικό τού ότι μάλλον ο Έλληνας νομοθέτης πιστεύει πως οι Έλληνες είναι λιγότερο ικανοί από τους
λοιπούς Ευρωπαίους.
Ενόψει της εναρμόνισης της αγοράς με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, από το 1995 κτίστηκαν 43 ΕΓ/ΟΓ. Λόγω όμως απαξίω-

της, έχει το μικρότερο ποσοστό σκαφών αναψυχής ανά κάτοικο σε όλη την Ευρώπη. Τα 17.700 σκάφη αναψυχής που
υπάρχουν δημιουργούν περίπου 40.000 άμεσες και έμμεσες
θέσεις εργασίας. Ο Έλληνας νομοθέτης το 2009 θέσπισε εξωπραγματικούς φόρους στα σκάφη αναψυχής. Έφυγαν από την
Ελλάδα και μετεγκαταστάθηκαν στην Τουρκία και στις Δαλματικές ακτές περίπου 2.000 σκάφη και μαζί τους έφυγαν
τουλάχιστον 6.000 θέσεις εργασίας, τις οποίες ο Έλληνας νομοθέτης χάρισε σε άλλες χώρες.
Τα ναυπηγεία της Ελλάδας τα είχαν ιδρύσει ή αναπτύξει Έλληνες εφοπλιστές. Σε αυτά τα ναυπηγεία είχαν κτιστεί 60
εμπορικά πλοία (55 στον Σκαραμαγκά και 5 στην Ελευσίνα).
Σε διάφορες μονάδες μετασκευάστηκαν περίπου 200 φορτηγά πλοία και πετρελαιοφόρα σε ΕΓ/ΟΓ και κρουαζιερό-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Το πρόβλημα της Ελλάδας
ήταν και παραμένει
η νομοθεσία της, η οποία
καθορίζει το λειτουργικό
σύστημα της χώρας.
Αυτή κάνει καθετί στην
Ελλάδα ακριβό και απωθεί
τους επενδυτές.

πλοια. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας (Ομίλου Εμπορικής) κρατικοποιήθηκαν το 1976 και τα υπόλοιπα πουλήθηκαν από τους
εφοπλιστές ιδιοκτήτες τους μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
’80. Σήμερα λειτουργούν κυρίως με κρατικές παραγγελίες και
είναι πολύ ακριβά. Ενώ κάποτε έσφυζε από ζωή, σήμερα η
επισκευαστική βάση Περάματος υπολειτουργεί.
Τα 41 από τα 43 επιβατηγά που κτίστηκαν μετά το 1995 κτίστηκαν σε χώρες του εξωτερικού με πολύ υψηλότερο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ (μέχρι και 100% στην περίπτωση της Νορβηγίας) αλλά σε καλύτερη τιμή. Ο χρόνος κατασκευής τους ήταν
περίπου 2 χρόνια. Τα δύο που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα
χρειάστηκαν 6 χρόνια να τελειώσουν το καθένα!
Είναι απορίας άξιο πώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπό κατασκευή στην πολύ ακριβότερη Ευρώπη 54 κρουαζιερόπλοια
140.611 κλινών, συνολικά 5.524.082 GT και αξίας $ 34 δισ.,
και κανένα στην Ελλάδα. Σκεφθείτε, πλην των ναυπηγείων,
πόσες άλλες βιομηχανίες και βιοτεχνίες και πόσες χιλιάδες
άνθρωποι θα είχαν δουλειά για να εξοπλιστούν κρουαζιερό-

πλοια για 4.000 επιβάτες και 2.000 άτομα πλήρωμα, αν μπορούσαμε να τα κτίσουμε ανταγωνιστικά εδώ.
Όπως φαίνεται από την παραπάνω πορεία, από το 1982 έως
σήμερα, ατυχώς, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Κάπως έτσι
έφτασε η Ελλάδα στη σημερινή της απαξίωση.
Καταλήγοντας, το όραμα του Νίκου Νομικού ήταν σωστό και
πατριωτικό. Το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν και παραμένει η
νομοθεσία της, η οποία καθορίζει το λειτουργικό σύστημα της
χώρας.
Αυτή κάνει καθετί στην Ελλάδα ακριβό και απωθεί τους επενδυτές.
Η χώρα είναι ωραία και ο λαός καλός. Αν άλλαζαν αυτά, θα
μπορούσαν να ελευθερωθούν όλες οι υγιείς δυνάμεις της πατρίδας μας και να μεγαλουργήσει για άλλη μια φορά. Αυτό
πρέπει να έχει σκοπό η σημερινή κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα που τη στηρίζουν.
Εύχομαι σε όλους τους αναγνώστες των «Ναυτικών Χρονικών» καλή χρονιά.

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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Πρέπει να εξαντλήσουμε
τις δυνάμεις μας και να επιμείνουμε
μέχρι το χάραμα κάποιας άνοιξης
Του Γρηγορίου Καλλιμανόπουλου, Προέδρου Ομίλου Καλλιμανόπουλου

Διάβασα το άρθρο που συνέταξα το 1982. Επιστρατεύοντας
όμως όση ταπεινοφροσύνη διαθέτω, ομολογώ ότι ήταν πράγματι υπέροχο και φοβούμαι πως το τωρινό κείμενο μπορεί να
μην ταιριάζει με την ποιότητα του κειμένου του 1982.
Αλλά, επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να εκθέσω τώρα μερικές παρατηρήσεις επί των ιδίων θεμάτων.
Κατ’ αρχάς, να επισημάνω ότι στον βαρύ χειμώνα που προείδα το 1982 δεν βρήκαμε το καταφύγιο που αποζητούσαμε,
και η εταιρεία που ίδρυσε ο πατέρας μου βυθίστηκε, όπως
άριστα αναλύεται στο βιβλίο του Γιώργου Φουστάνου για την
«Ελληνική», που εκδόθηκε το 2010.
Όσον αφορά τα άλλα θέματα, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αδιαμφισβήτητα ωφέλησε τη χώρα μας, τόσο πολιτικά
όσο και οικονομικά, αλλά στο πολιτικό σκέλος όχι αρκετά,
διότι αποτύχαμε ως Έλληνες να ωριμάσουμε πολιτικά, ενώ
οικονομικά οδηγηθήκαμε σε «handout» νοοτροπία απαιτώντας αμοιβές και παροχές χωρίς προσπάθειες και κόπο. Σχετικά
με τη ναυτιλία, τα οφέλη ήταν θετικά σε όλα τα επίπεδα, ειδικά

καταφύγιο σε τρίτους και ιδίως από κυβερνητικούς παράγοντες -όπως η εταιρεία μας τακτικών γραμμών το 1982 δεν
βρήκε-, αλλά πρέπει όλοι να σφίξουμε τα λουριά μας και να
εξαντλήσουμε τις δυνάμεις μας, αναπτύσσοντας όσο μπορούμε την αντοχή μας, και να επιμείνουμε μέχρι το χάραμα
κάποιας άνοιξης, όχι αυτόν το χρόνο δυστυχώς, αλλά στα
χρόνια που θα ακολουθήσουν.
Ας ελπίσουμε επίσης πως οι τράπεζές μας θα επιδείξουν θετική και οικοδομητική συμπαράσταση κατά τη διάρκεια αυτών
των δύσκολων χειμερινών ημερών.
Όσον αφορά τη φτωχή μας χώρα και τους αγαπημένους
συμπολίτες μας, πρέπει να κάνουν το ίδιο απογαλακτίζοντας
εαυτούς από την παλαιά νοοτροπία «του hand out», επανακτώντας πειθαρχία, σκληρή εργασία, επιχειρηματική καινοτομία, με την ελπίδα να δουν κι αυτοί ακόμη μια άνοιξη πριν
περάσει πολύς καιρός.
Εμείς, ως πλοιοκτήτες, παραβλέποντας τα δικά μας δεινά,
μπορούμε να συμβάλουμε προς βοήθεια στη χώρα, πληρώ-

Ως πλοιοκτήτες, παραβλέποντας τα δικά μας δεινά, μπορούμε
να συμβάλουμε προς βοήθεια στη χώρα, πληρώνοντας στο
κράτος τους αναλογούντες επίκαιρους ή/και νέους νομοθετούμενους φόρους συμμεριζόμενοι μια προσπάθεια περικοπής,
αν όχι εξάλειψης, της κυριαρχούσας ώς τώρα φοροδιαφυγής.

στον τομέα του «ﬂag discrimination», με τη σημαία μας να
αναγνωρίζεται πια ως ευρωπαϊκή και όχι ως σημαία ευκαιρίας.
Όσο για τη δική μας δουλειά, όπως και το 1982, είμαστε για
μια φορά ακόμη σ’ έναν βαρύ χειμώνα, τόσο κυριολεκτικά
όσο και μεταφορικά.
Όλες οι ναυτιλιακές αγορές έχουν πληγεί υπερβολικά, συνεπεία των παρελθοντικών «καλών χρόνων», που οδήγησαν σε
υπερπροσφορά χωρητικότητας σε σχέση με το μειωμένο διεθνές εμπόριο, παρ’ όλες τις αισιόδοξες προβλέψεις για ανάλογη αύξηση, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη Αμερική, καθώς και στην, εν συνεχεία, βραδύτητα ανάπτυξης
των αναπτυσσόμενων οικονομιών.
Επιπλέον, οι ναυτιλιακοί κανονισμοί έχουν γίνει περισσότερο
από ποτέ επαχθείς και δαπανηροί. Δεν μπορούμε να βρούμε

νοντας στο κράτος τους αναλογούντες επίκαιρους ή/και
νέους νομοθετούμενους φόρους συμμεριζόμενοι μια προσπάθεια περικοπής, αν όχι εξάλειψης, της κυριαρχούσας ώς
τώρα φοροδιαφυγής και βοηθώντας ιδιωτικά, χωρίς ενδοιασμούς, όπου και όπως καθένας μπορεί, σε άτομα ή ιδρύματα
που βρίσκονται σε ανάγκη.
Πάει πολύς καιρός τώρα που δεν έχω καταθέσει κάποιες σκέψεις μου στα «Ναυτικά Χρονικά», αλλά έχω μια αδυναμία σε
αυτό το περιοδικό, αφού είχα την τύχη να γνωρίσω αρκετά
καλά τον ιδρυτή του, τον Δημήτρη Κωττάκη, τον οποίον όπως
και το περιοδικό του είχα σε μεγάλη υπόληψη.
Συγκινούμαι λοιπόν επιστρέφοντας στις σελίδες του με αυτές
τις λίγες σκέψεις, τιμής ένεκεν, και εύχομαι στους αναγνώστες
σας υγεία και ευτυχία για τον καινούργιο χρόνο.
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Οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι
και τότε και τώρα

Του Παντελή - Ελευθέριου Κολλάκη, Μέλους της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών

Αφού ευχηθώ καλή χρονιά σ’ εσάς και στους συνεργάτες του
περιοδικού, θα αναφερθώ με λίγα λόγια στο άρθρο του αείμνηστου Γιάννη Χατζηπατέρα που δημοσιεύσατε στο περιοδικό σας το 1982.
Ο συγγραφέας του άρθρου αποδίδει με ζωντανά χρώματα
όσα συνέβαιναν στην ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία το
έτος 1982, όταν είχε ξεκινήσει η μεγάλη κρίση, που δυστυχώς
διήρκεσε πολλά χρόνια, ουσιαστικά από τον Μάιο του 1981
έως τα τέλη του 1987.
Παρότι από τότε πέρασαν τριάντα ολόκληρα χρόνια, κατά τη
διάρκεια των οποίων η διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία
στην κατασκευή αλλά και στη διαχείριση των πλοίων δημιούργησε εντελώς διαφορετικές συνθήκες στον τομέα της

ληνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλοίο, ως μη ανταγωνιστικό.
Η έκκληση και πρόσκληση του Γιάννη Χατζηπατέρα το 1982
προς το τρίπτυχο πλοιοκτησία - ναυτεργασία - κρατική διοίκηση για συσπείρωση ώστε και οι τρεις, σαν μια γροθιά, να
δράσουν για να απομακρύνουν τους ξένους παράγοντες που
προσπαθούσαν να τραυματίσουν την ελληνική ναυτιλία, πρέπει να εφαρμοστεί και στη σημερινή εποχή. Οι πρωταγωνιστές
είναι οι ίδιοι και τότε και τώρα, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση
και σωστή συνεργασία.
Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται ειδική αναφορά στην ανεκτίμητη προσφορά της ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας
στο ελληνικό κράτος και τονίζεται ότι η προσφορά αυτή πρέπει να γίνεται συλλογικά και με όσο το δυνατόν περισσότε-

Σήμερα αντιμετωπίζουμε παρόμοιες συνθήκες ανταγωνισμού με
εταιρείες φθηνού λειτουργικού κόστους από χώρες της Άπω Ανατολής, με ελεύθερη επιλογή χαμηλόμισθων πληρωμάτων, που απειλούν να θέσουν στο περιθώριο τόσο το ελληνικό όσο και το
ευρωπαϊκό πλοίο, ως μη ανταγωνιστικό.

ναυτιλίας, εν τούτοις, υπάρχουν κοινά σημεία αναφοράς τής
τότε εποχής με τη σημερινή.
Το 1982 είχαμε ως ανταγωνιστές χώρες με ελάχιστο διαχειριστικό κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων τους, γεγονός
που σιγά-σιγά «έπνιξε» το ελληνικό πλοίο και οδήγησε σε μεγάλη κρίση.
Σήμερα αντιμετωπίζουμε παρόμοιες συνθήκες ανταγωνισμού
με εταιρείες φθηνού λειτουργικού κόστους από χώρες της
Άπω Ανατολής, με ελεύθερη επιλογή χαμηλόμισθων πληρωμάτων, που απειλούν να θέσουν στο περιθώριο τόσο το ελ-

ρους τρόπους.
Σήμερα, για μία ακόμη φορά ο εφοπλισμός είναι παρών, προσφέροντας δουλειά σε χιλιάδες ναυτικούς, αλλά και στηρίζοντας με το φιλανθρωπικό του έργο μεγάλες ομάδες
συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Η ναυτιλιακή
κοινότητα γνωρίζει τη θέση της στην ελληνική οικονομία και
πιστεύω ότι δείχνει έμπρακτα την επιθυμία της να βοηθήσει
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι πάντα επιτυχίες
στο ιστορικό περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ.
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Οι παλινωδίες που καταπόντισαν
την ελληνική κρουαζιέρα
Του Μιχάλη Λάμπρου, Γενικού διευθυντή Majestic International Cruises Inc.,
αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ στη διεύθυνση και στο προσωπικό του ιστορικού ναυτιλιακού περιοδικού «Ναυτικά Χρονικά» μια καλή και προσοδοφόρα νέα χρονιά γεμάτη υγεία,
και το περιοδικό να παραμείνει στις επάλξεις του καθημερινού
αγώνα για την προβολή και την επιτυχή αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική και η ελληνόκτητος ναυτιλία. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, διότι για άλλη
μια χρονιά αγγίζετε την ουσία του προβλήματος της επιβατηγού ναυτιλίας ανατρέχοντας σε επίκαιρο άρθρο του «πατριάρχη» της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, του Ανδρέα
Ποταμιάνου, στο τεύχος σας του 1982, όταν ήταν πρόεδρος
της Ενώσεως Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων.
Όσα αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ανταποκρίνονται πέρα
για πέρα, δυστυχώς, και στη σημερινή πραγματικότητα. Με
εξαίρεση μικρές αλλαγές, τα προβλήματα παραμένουν χωρίς
καμία ουσιαστική λύση και μεταφέρονται από υπουργό σε
υπουργό και από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.
Το 1982 είχαμε τις υποσχέσεις του τότε πρωθυπουργού της
χώρας, του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, για ταχύτατη

ούτε ένα, κρουαζιερόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό ελληνική σημαία. Αντίθετα, τα κρουαζιερόπλοια υπό ξένες σημαίες εκμεταλλεύτηκαν την εξαφάνιση των υπό ελληνική και
οργώνουν πλέον τη δική μας θάλασσα, το Αιγαίο και τα νησιά
μας, μεταφέροντας εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, που πριν
από το 1982 ήταν προνόμιο κυρίως των υπό ελληνική σημαία
κρουαζιεροπλοίων. Ο τρόπος που προτείνει ο κ. Ανδρέας Ποταμιάνος στο ιστορικό άρθρο του και οι υποδείξεις που σταχυολογεί είναι εύστοχες και ισχύουν σε μεγάλο ποσοστό και στη
σημερινή πραγματικότητα. Πρότεινε τότε σωστή αντιμετώπιση
της προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό με κατάλληλη οργάνωση και προπαγανδιστικές καμπάνιες των γραφείων τουρισμού, κάτι που εξακολουθεί να λείπει και σήμερα.
Επίσης, πρότεινε τη λήψη ευεργετικών μέτρων από το υπουργείο Ναυτιλίας και την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το
επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ ενός κρουαζιερόπλοιου υπό
ελληνική σημαία και ενός υπό ξένη.
Η διαφορά του λειτουργικού κόστους ήταν τότε περίπου 4 5.000 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως, κάτι που ισχύει και σήμερα,

Τα προβλήματα αλλά και οι προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων
φορέων που έχουν σχέση με το επιβατηγό πλοίο παρέμειναν και
παραμένουν στα χρονοντούλαπα διαφόρων υπουργών χωρίς
κάποιος να τολμάει να αντιμετωπίσει ξεκάθαρα.

επίλυση των προβλημάτων που απασχολούσαν τα ελληνικά
επιβατηγά πλοία και ιδιαίτερα τον κλάδο της κρουαζιέρας,
που τότε αριθμούσε περίπου 50 πλοία, όλα υπό ελληνική σημαία, τα οποία απασχολούσαν σχεδόν 10.000 Έλληνες ναυτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.
Έκτοτε, τα προβλήματα αλλά και οι προτάσεις όλων των
εμπλεκόμενων φορέων που έχουν σχέση με το επιβατηγό
πλοίο παρέμειναν και παραμένουν στα χρονοντούλαπα διαφόρων υπουργών χωρίς κάποιος να τολμάει να αντιμετωπίσει ξεκάθαρα και δίχως πολιτικό κόστος την ουσία του
θέματος και να δώσει τις πρέπουσες λύσεις.
Αποτέλεσμα αυτών των παλινωδιών ήταν να καταποντιστεί
το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο και να φτάσουμε σήμερα σε
σημείο απελπισίας, μην έχοντας ούτε ένα, επαναλαμβάνω

με μόνη διαφορά ότι το ίδιο ποσό εκφράζεται πλέον σε ευρώ.
Ο κ. Ποταμιάνος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για αφανισμό του ελληνικού κρουαζιεροπλοίου εάν δεν λάμβαναν
πρωτοβουλίες οι εκάστοτε κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας μια
ισχυρή πολιτική που θα ελάφρυνε το κόστος των πλοίων, κάτι
το οποίο φυσικά δεν πραγματοποιήθηκε και φτάσαμε στη σημερινή, απελπιστική κατάσταση.
Θέλω να αναφερθώ επιπλέον σε ορισμένα τμήματα του άρθρου του κ. Ποταμιάνου σαν συγκριτικό στοιχείο με τη σημερινή κατάσταση.
Το 1982 τα ελληνικά επιβατηγά πλοία κατέγραφαν περίπου
10.000 Έλληνες ναυτικούς. Τώρα είναι ζήτημα εάν απασχολούν 5.000 με 6.000, σχεδόν όλους στην ακτοπλοΐα και στις
γραμμές της Ιταλίας. Όλα τα ελληνόκτητα κρουαζιερόπλοια
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σήμερα απασχολούν συνολικά γύρω στους 400 - 500.
Το 1981 διακινήθηκαν στις κρουαζιέρες της Καραϊβικής ένα
εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες επιβάτες ενώ το 2011
πάνω από έξι εκατομμύρια.
Το 1982 η Royal Caribbean ξεκίνησε κρουαζιέρες με νεότευκτο πλοίο που κόστισε 130 εκατομμύρια δολάρια. Το κόστος
των κρουαζιεροπλοίων που ναυπηγούνται σήμερα αγγίζει το
ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Τεράστιες διαφορές, που επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την αλματώδη και ραγδαία
αύξηση του αριθμού των επιβατών κρουαζιέρας, που αγγίζει
περίπου το 7-8% σε ετήσια βάση. Τα λόγια και τα ευχολόγια
είναι καλά να ακούγονται, εάν όμως δεν εφαρμόζονται, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο και αφανισμό.
Κλείνοντας, θέλω να παραθέσω ένα μικρό απόσπασμα από άρθρο
του υπογράφοντος, που δημοσιεύθηκε σε οικονομική εφημερίδα
το Μάιο του 199,6 στην ειδική έκδοση των «Ποσειδωνίων».
«Τα συγκριτικά στοιχεία του κόστους ενός ελληνικού κρουαζιεροπλοίου με αυτά του ξένου είναι συντριπτικά για το ελληνικό.
Μόνο η διαφορά στα μισθολόγια και στις υπόλοιπες παροχές
προς τους ναυτικούς υπερβαίνει τα 6.000 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα προτού καν ξεκινήσει το ελληνικό
κρουαζιερόπλοιο να έχει υψηλότερο κόστος από το ξένο μόνο
από τη μισθοδοσία των ναυτικών, 16 δολ. ΗΠΑ ανά επιβάτη.
Αυτή τη στιγμή η λύση που πρέπει να επιδιωχθεί και να προωθηθεί άμεσα είναι μία και μοναδική: Ανανέωση του στόλου
των κρουαζιεροπλοίων, η οποία θα συνοδεύεται από σειρά
μέτρων που πρέπει να λάβει άμεσα το επίσημο ελληνικό κράτος με πρωτοβουλίες των αρμόδιων υπουργείων. Μερικά
από αυτά τα μέτρα είναι τα ακόλουθα:
• Φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση μετασκευών ή νέων
ναυπηγήσεων μέσω κονδυλίων που προορίζονται για την
τοπική αυτοδιοίκηση ή μέσω άλλων εγκεκριμένων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορούν να προωθηθούν στα ελληνικά κρουαζιερόπλοια.
• Κρατική στήριξη με τη διάθεση τραπεζικών χαμηλότοκων
δανείων, όπως εφαρμόζεται στα γειτονικά μας κράτη και ιδιαίτερα στις άλλες μεσογειακές χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία.
• Πάγωμα των μισθών του ξενοδοχειακού πληρώματος των
κρουαζιεροπλοίων ή εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτή είναι
μάλλον ουτοπική θέση, περιορισμός των ετήσιων αυξήσεων
στο 50% των συλλογικών συμβάσεων.
• Εφαρμογή σωστού τρόπου κοινοπραξίας, στην οποία θα
συμπεριληφθούν όλα τα υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια για να δοθούν ισότιμες ευκαιρίες στην αγορά της
κρουαζιέρας.
Εάν δεν γίνουν όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα, η απάντησή
μου, η οποία μπορεί να δοθεί μονολεκτικά με τη χρήση της
λέξης ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εθνική
μας οικονομία αλλά και με την ύπαρξη νευραλγικών κλάδων
που αναφέρονται κυρίως στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, στην τροφοδοσία του πλοίου και στις επισκευαστικές
μονάδες της Δραπετσώνας και του Περάματος, οι οποίες θα
αφανιστούν».
Δυστυχώς, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μόνο οι πρωταγωνιστές αλλάζουν. Όμως το πνεύμα, το νόημα και οι ενέργειες
των εκάστοτε ιθυνόντων υπουργών και λοιπών κυβερνητικών φορέων παραμένουν πάντα αποκαρδιωτικά.
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Η ναυτιλία είναι σαν τα πουλιά:
κάνει τη φωλιά της εκεί όπου
αισθάνεται άνετα και ασφαλής
Του Περικλή Παναγόπουλου, Magna Marine Inc.

Αισθάνομαι χαρά μεγάλη που μου αναθέσατε να σχολιάσω
το άρθρο του Στρατή Ανδρεάδη του Φεβρουαρίου 1982,
διότι θεωρώ τον καθηγητή Ανδρεάδη έναν από τους ολίγους
σοφούς όχι μόνον της ναυτιλίας αλλά γενικότερα της νεωτέρας Ελλάδος.
Τα όσα εν έτει 1982 γράφει ο μέγας Στρατής Ανδρεάδης παραλληλίζονται κάλλιστα με όσα γίνονται ή συζητούνται στην
εποχή μας από κάποιους, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν
ακριβή γνώση των συνθηκών επάνω στις οποίες βασίστηκε,
μεγαλούργησε και συνεχίζει να υπάρχει η ναυτιλία στη χώρα
μας. Η ελληνική ναυτιλία υπάρχει και συντηρείται με χρήματα
που κερδίζονται εκτός Ελλάδος, και συνήθως με τη χρηματοδότηση ξένων τραπεζών, οι οποίες βασίζονται στην ελληνική
ναυτιλιακή τεχνογνωσία και στο ελληνικό εργασιακό δυναμικό.
Χιλιάδες Έλληνες εργάζονται σε εφοπλιστικά γραφεία που
έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα οποία προσφέρουν δουλειά και σε ένα ευρύτερο

μίες όπως η εποχή που διανύουμε τώρα, που είναι μία από
τις χειρότερες της νεότερης ιστορίας της ελληνικής ναυτιλίας.
Σε αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη να επικαλεσθώ τα
γραφόμενα το 1982 από τον Στρατή Ανδρεάδη, που και σήμερα είναι τόσο επίκαιρα:
«Αν στις δύσκολες ημέρες που διερχόμεθα, επιχειρηθεί από
οποιαδήποτε πλευρά η δημιουργία δυσμενεστέρων συνθηκών για την ελληνική ναυτιλία, ο κίνδυνος είναι να παύσει η
τελευταία να είναι -τουλάχιστον κατά το νόμο και τον τύποελληνική.
Οι συνθήκες στην Ελλάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές
ώστε να μην εξαναγκασθεί η χειμαζόμενη ναυτιλία σε ακούσιο
εκπατρισμό για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της».
Να μην ξεχνάμε ότι η ναυτιλία είναι σαν τα πουλιά: κάνει τη
φωλιά της εκεί όπου αισθάνεται άνετα και ασφαλής.
Το περισσεύον προϊόν της δραστηριότητάς της, δηλαδή τα
κτώμενα εκτός Ελλάδος κέρδη, τα επενδύει εν πολλοίς στην
Ελλάδα, κυρίως δε σε ακίνητα, διότι η επένδυση αυτή είναι

Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εποχές που τα πλοία
πραγματοποιούν κέρδη, υπάρχουν όμως και κάποιες,
οι οποίες δυστυχώς κυριαρχούν, που τα πλοία και οι εφοπλιστές υφίστανται ζημίες, όπως η εποχή που διανύουμε τώρα,
που είναι μία από τις χειρότερες της νεότερης ιστορίας
της ελληνικής ναυτιλίας.

πλέγμα επιχειρήσεων-δορυφόρων, όπως ναυλομεσίτες, δικηγόροι, τροφοδότες, συνεργεία και πολλά άλλα επαγγέλματα που λίγοι υποψιάζονται.
Από αυτούς τους εργαζομένους στα ναυτιλιακά γραφεία ξεπετάχθηκαν και ξεπετάγονται νέοι εφοπλιστές, νέοι εργοδότες, προϊόν της ικανότητας των Ελλήνων να οργανώνουν και
να εκμεταλλεύονται πλοία τα οποία κερδίζουν τα της υπάρξεώς των αποκλειστικώς εκτός Ελλάδος. Επ’ αυτού δε, να μην
ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εποχές που τα πλοία πραγματοποιούν κέρδη, υπάρχουν όμως και κάποιες, οι οποίες δυστυχώς
κυριαρχούν, που τα πλοία και οι εφοπλιστές υφίστανται ζη-

ίσως η πιο εύκολη και προσιτή και το σημαντικότερο γίνεται
σε οικεία χώρα, την πατρίδα μας.
Να λάβουμε λοιπόν σοβαρά υπ’ όψιν μας τα όσα μάς διδάσκει
η πραγματικότητα και ο σεβάσμιος καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης και ας προσέξουν, όσοι έχουν την ευθύνη των περί
τη ναυτιλία κρατικών χειρισμών, διότι η ελλιπής ή ελαττωματική αντιμετώπιση της μείζονος αυτής βιομηχανίας της χώρας
μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημία.
Τα κυκλοφορούντα κελεύσματα ακούγονται πολύ εύηχα,
αλλά υποκρύπτουν καταστροφικές συνέπειες στη σημαντικότερη βιομηχανία της χώρας μας, που είναι η ναυτιλία.
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Οι Έλληνες και η θάλασσα

Του Σπύρου Πολέμη, Διευθύνοντος συμβούλου Seacrest Shipping Co. Ltd., μέλους δ.σ. Ένωσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και Greek Shipping
Co-operation Committee

Ο Μανώλης Κουλουκουντής, πριν από περίπου τριάντα χρόνια, έγραψε ότι η ελληνική ναυτιλία ήταν η αρχαιότερη στον
κόσμο. Στη συνέχεια μίλησε για τη συμβολή της ελληνικής
ναυτιλίας στον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδος,
και κατόπιν περιέγραψε λεπτομερώς την πρόοδό της κατά την
περίοδο του 19ου και 20ού αιώνα.
Η ελληνική ναυτιλία όντως έχει μακροχρόνια ιστορία, περίπου
10.000 χρόνια, και οι Έλληνες, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό στον κόσμο, παρέμειναν κατά τη διάρκειά της
ναυτικοί χωρίς διακοπή. Πάντα αγαπούσαν τη θάλασσα, τη
θεωρούσαν ένα όμορφο στοιχείο και πίστευαν πως είχε θεϊκές δυνάμεις, ενώ άλλοι, όπως οι Φοίνικες και οι Ρωμαίοι, τη
χρησιμοποιούσαν για να κατακτήσουν άλλους λαούς. Οι Έλληνες θεωρούσαν τη θάλασσα ένα φιλικό περιβάλλον και
ήταν ευχαριστημένοι με τις ποικίλες πτυχές και ιδιοτροπίες
της. Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι η θάλασσα θα μπορούσε να τους προσφέρει έναν τρόπο ζωής, μαζί με τη χαρά
της ελευθερίας, καθώς και ελευθερία του πνεύματος.

Έτσι, ήταν επόμενο ότι ένα τέτοιο όμορφο περιβάλλον θα ενέπνεε τους Έλληνες και θα τους εμφυσούσε την αγάπη για τη
θάλασσα. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδος ήταν επιπλέον
ένα πλεονέκτημα, επειδή βρισκόταν περίπου στη μέση της αρχαίας Μεσογείου, μεταξύ Ασίας και Ιταλίας, κοντά στην Αίγυπτο και τη νότια Λιβύη, και δίπλα στις άλλες βαλκανικές
χώρες στον Βορρά: στο σταυροδρόμι των αρχαιότερων θαλάσσιων αρτηριών. Οι αποστάσεις δεν ήταν μεγάλες και για
χιλιάδες χρόνια οι ναυτικοί έπλεαν κάτω από αίθριο ουρανό,
σχεδόν πάντα κοντά σε ξηρά.
Το κλίμα, παρόλο που είχε μεγάλη ποικιλία, σπάνια το έπλητταν τυφώνες ή πολύ ισχυρές θύελλες. Η θερμοκρασία ήταν
πάντα ευχάριστη, με μπλε ουρανό, καθαρή ατμόσφαιρα, και
ο ήλιος σχεδόν μια μόνιμη πηγή φωτός.
Ένα τέτοιο περιβάλλον δίνει έμπνευση σε ένα ελεύθερο
πνεύμα, ενισχύει τη φαντασία και καθιστά τους ανθρώπους
αισιόδοξους, φιλελεύθερους και τολμηρούς. Με άλλα λόγια,
δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε οι Έλληνες

Η θαλάσσια πολιτική της Αθήνας υπήρξε η πρώτη στην
ιστορία που έθεσε κανονισμούς για τη ναυτιλία. Η Αθήνα
δημιούργησε προστατευτικά μέτρα, ειδικούς νόμους και
πολιτικά και οικονομικά μέτρα για να αναπτύξει και να
διατηρήσει την υπεροχή της στη θάλασσα

Η ναυτική τέχνη ήταν πάντα μέσα στη φύση του Έλληνα, και
αυτό είχε να κάνει με το περιβάλλον του, τη γεωγραφική θέση
της χώρας, το κλίμα της και τα ατελείωτα παράλιά της.
Το τοπίο ήταν ορεινό και η περιοχή που μπορούσε να καλλιεργηθεί κάλυπτε μόνο το ένα πέμπτο συνολικά, ως εκ τούτου, μπορούσε μόνο να προσφέρει μια φτωχή συγκομιδή.
Κατά συνέπεια, η θάλασσα αποτέλεσε μια διέξοδο. Οι ατελείωτες ακτές, που καλύπτουν περίπου το 92% των συνόρων
της Ελλάδος, δημιουργούν κολπίσκους, φυσικά λιμάνια, βαθείς όρμους, χρυσαφένιες παραλίες και εκατοντάδες γραφικά
νησιά.

να γίνουν πολύ καλοί ναυτικοί.
Κατά τη διάρκεια της Κλασικής περιόδου, ο Θεμιστοκλής πίστεψε ότι το μέλλον της Αθήνας ήταν στη θάλασσα και αφιέρωσε τις ενέργειές του στο να καθιερώσει ένα ασφαλές
εμπορικό λιμάνι για την Αθήνα (τον Πειραιά) και να επεκτείνει
το εμπορικό της ναυτικό. Εργάστηκε επίσης πολύ σκληρά για
να πείσει τους Αθηναίους να χτίσουν ένα ισχυρό πολεμικό
ναυτικό, το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μέσω
του εισοδήματος που λάμβαναν από τα ορυχεία Λαυρίου.
Έτσι, το 483 π.Χ. έπεισε τους Αθηναίους να χτίσουν ένα στόλο
από 200 τριήρεις, οι οποίες σύντομα θα αποδεικνύονταν ζω-
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τικής σημασίας στην επικείμενη σύγκρουση με την Περσία.
Ο Θεμιστοκλής πέτυχε επίσης την επιβολή υποχρεωτικής θητείας όλων των Αθηναίων πολιτών στα πολεμικά πλοία, δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη ομάδα ικανότατων ναυτικών.
Όλα τα προγράμματα που καθιερώθηκαν από τον Θεμιστοκλή
αποδείχθηκαν ευεργετικά όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά και
για το ελληνικό εμπορικό ναυτικό συνολικά. Έτσι η Αθήνα
γρήγορα κατέστη μια πολύ ισχυρή θαλάσσια δύναμη, κέρδισε
σημαντικές μάχες στη θάλασσα και διατήρησε ελεύθερη την
Ελλάδα. Στην πορεία κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό της
την πολιτική, την οικονομία και τη ναυτιλία άνω των 300 πόλεων, εξασφαλίζοντας έτσι πως οι θαλάσσιες οδοί θα παρέμεναν ανοικτές για το θαλάσσιο εμπόριο. Ο Πειραιάς έγινε το
μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο, όπου αποθηκεύονταν και εμπορεύονταν προϊόντα και οι έμποροι έκαναν συμφωνίες για
τη μεταφορά φορτίων - σαν το Baltic Exchange του Λονδίνου,
στην εποχή μας.
Η θαλάσσια πολιτική της Αθήνας υπήρξε η πρώτη στην ιστορία που έθεσε κανονισμούς για τη ναυτιλία. Η Αθήνα δημιούργησε προστατευτικά μέτρα, ειδικούς νόμους και πολιτικά
και οικονομικά μέτρα για να αναπτύξει και να διατηρήσει την
υπεροχή της στη θάλασσα, τη ναυτιλία και το θαλάσσιο εμπόριο. Μέσα σε αυτό το σύστημα υπήρχε ελευθερία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και απαλλαγή από οποιαδήποτε
παρέμβαση από το κράτος. Το κράτος καθιέρωσε ορισμένους
κανόνες σχετικά με την οργάνωση της ναυτικής βιομηχανίας,
αλλά χωρίς να παρεμβαίνει με άλλο τρόπο. Το σύνολο του
θαλάσσιου εμπορίου γινόταν από και προς όφελος των πλοι-

οκτητών, των ναυτικών και των εμπόρων, ενώ το κράτος μόνο
ρύθμιζε και παρέμενε μακριά από κάποια άμεση παρέμβαση.
Κατά συνέπεια, τα θεμέλια της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας τοποθετήθηκαν από τον Θεμιστοκλή πριν από 2.500
χρόνια. Συνεπεία όλων αυτών, όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν
την Ελλάδα, γύρω στο 146 π.Χ., χρησιμοποίησαν Έλληνες
ναυτικούς στα πλοία τους, διότι εθεωρείτο πως κατείχαν τη
ναυτική τέχνη, τεχνογνωσία και ναυτοσύνη. Το ίδιο συνέβη
κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από 330 έως
1453, των Ενετών γύρω στο 1200. και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ 1453 και 1821. Οι Έλληνες υπηρέτησαν
σε βυζαντινά, ενετικά και τουρκικά πλοία, τόσο σε εμπορικά
όσο και σε πολεμικά.
Στη συνέχεια, το 1774, όταν υπογράφτηκε η Συνθήκη του
Κιουτσούκ Καϊναρτζή, επετράπη στους Έλληνες να αγοράζουν δικά τους πλοία, για πρώτη φορά μετά από αιώνες. Έτσι
γρήγορα έγιναν ανεξάρτητοι, και όταν ξέσπασε η Επανάσταση
του 1821, τα καταστρώματα των ελληνικών πλοίων ήταν το
πρώτο ελεύθερο ελληνικό έδαφος.
Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Η συμβολή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι
πολύ καλά τεκμηριωμένη.
Κατά συνέπεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, τουλάχιστον τα τελευταία 2.500 χρόνια, η ελληνική εμπορική
ναυτιλία ήταν άρρητα συνδεδεμένη με την υφή του ελληνικού
λαού και βεβαίως διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο στην απελευθέρωση και εγκαθίδρυση του ελληνικού έθνους.
Ο Μανώλης Κουλουκουντής λοιπόν είχε απόλυτο δίκαιο όταν
έγραφε, το 1982, πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι
υπερήφανοι γι’ αυτό.

Το κράτος καθιέρωσε
ορισμένους κανόνες σχετικά
με την οργάνωση της
ναυτικής βιομηχανίας, αλλά
χωρίς να παρεμβαίνει με
άλλο τρόπο. Το σύνολο του
θαλάσσιου εμπορίου γινόταν
από και προς όφελος των
πλοιοκτητών, των ναυτικών
και των εμπόρων, ενώ το κράτος μόνο ρύθμιζε και
παρέμενε μακριά από κάποια
άμεση παρέμβαση.
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Τα σχέδια που ουδέποτε υλοποιήθηκαν
και ελήφθησαν σοβαρά υπόψη

Του Ανδρέα Ποταμιάνου, Επ. προέδρου Ενώσεως Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων (ΣΕΕΝ)

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στον αείμνηστο Δ. Κωττάκη, που δημιούργησε τα «Ναυτικά Χρονικά»,
δίνοντας βήμα σε όλους τους εφοπλιστές και πλοιοκτήτες.
Θυμάμαι ακόμη που κάθε μέρα ερχόταν στο γραφείο για
πέντε - δέκα λεπτά προκειμένου να συζητήσουμε για θέματα
και προβλήματα της ναυτιλίας. Βεβαίως, δεν ερχόταν μόνο
στο δικό μου γραφείο, αλλά πήγαινε σε όλους. Στους Χανδρήδες, στους Καβουνήδιδες, στους Γιαννουλάτους, στο
Ναυτικό Επιμελητήριο, στον Γιώργο Λιβανό, σε όλους. Τα
«Ναυτικά Χρονικά» ήταν πάντα ενήμερα και διαδραμάτισαν
σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της ναυτιλίας.
Με ρωτήσατε τι έχει αλλάξει από το 1982 έως σήμερα και σε
ποιες προβλέψεις ενδεχομένως έπεσα έξω. Αναμφισβήτητα,
λοιπόν, εκεί που διαψεύσθηκαν περισσότερο οι ελπίδες μας
είναι στις προσδοκίες που τρέφαμε ότι οι κυβερνήσεις θα αν-

μικρά ελληνικά επιβατηγά πλοία να εκτελούν ημερήσιες
κρουαζιέρες στα τουρκικά παράλια, είχε διατυπώσει το επιχείρημα πως ήταν κάτι απαραίτητο, διότι οι Δωδεκανήσιοι δεν
ήθελαν να φεύγουν οι τουρίστες από τα ελληνικά νησιά και
να ξοδεύουν τα χρήματά τους στην Τουρκία. Τους επισημάναμε τότε, ως ένωση, πως το μόνο που θα πετύχαιναν με αυτό
τον τρόπο θα ήταν να στραφεί το τουριστικό ρεύμα προς την
Τουρκία, η οποία ταυτοχρόνως θα έχτιζε δικό της στόλο για
να κάνει αυτό το οποίο αρνηθήκαμε εμείς: να μεταφέρει αυτή
με δικά της πλοία τους τουρίστες από τα δικά της παράλια
προς τα ελληνικά νησιά για μονοήμερη επίσκεψη. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα που υφίσταται, έχει να κάνει με την
προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και πάλι ως ένωση

Οι εξ ανατολών γείτονες διεκδικούν ένα μέρος του τουρισμού
στο Αιγαίο, έχοντας εκσυγχρονίσει τις τουριστικές τους υποδομές και χτίσει δικό τους στόλο, ενώ η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η χαρακτηριστική ατολμία των κυβερνώντων
δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον.

τιληφθούν, επιτέλους, τη σημασία του ελληνικού επιβατηγού
πλοίου, πράττοντας όλα εκείνα που απαιτούνταν για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας. Δυστυχώς, όμως, η πλειονότητα των πολιτικών μας,
ενώ στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις μας συμφωνούσε στα περισσότερα θέματα, μετέθετε την επίλυσή τους σε μια μελλοντική
κυβέρνηση με αποτέλεσμα να μη γίνεται ποτέ τίποτα. Θα σας
αναφέρω ως παράδειγμα το θέμα της ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού πλοίου. Ενδεικτικά να σημειώσω επίσης πως,
όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει στα

τους τονίσαμε ότι οι διαφημιστικές καμπάνιες θα πρέπει να
ξεκινούν εγκαίρως και ενόσω ετοιμάζονται τα τουριστικά πακέτα στο εξωτερικό. Δυστυχώς, όμως, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και σήμερα, η διαφημιστική προβολή της χώρα
μας αρχίζει όταν η παραπάνω διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να σταθώ και στο ζήτημα των αεροπορικών συνδέσεων της χώρας μας με το εξωτερικό - καίριας
σημασίας παράμετρος, προκειμένου να μπορέσει να παγιωθεί
ο Πειραιάς ως home port λιμάνι για τα κρουαζιερόπλοια.
Οι αεροπορικές εταιρείες τότε μετέφεραν από τις ΗΠΑ στην
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Ελλάδα περίπου 2.000 με 2.500 επιβάτες την ημέρα. Εταιρείες όπως οι TWA, Tower Charter, American Airlines, Continental και βεβαίως η Ολυμπιακή, συνέδεαν απευθείας και
σχεδόν επί καθημερινής βάσεως τις Ηνωμένες Πολιτείες με
τη χώρα μας. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία απευθείας πτήση.
Το ελληνικό αεροδρόμιο στην Αθήνα δεν κατέστη ανταγωνιστικό, με αποτέλεσμα τα πρωτεία στην περιοχή να αναλάβει
η Τουρκία και το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη επίσης, που κάποτε ανθούσε πραγματοποιώντας επισκευές και μετασκευές σε μεγάλο μέρος του
ελληνόκτητου στόλου, προκαλώντας έτσι το θαυμασμό αλλά
και το φθόνο τρίτων για την καταπληκτική ποιότητα δουλειάς
της, τώρα μαραζώνει. Τα ίδια και με το ΝΑΤ. Ετησίως το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο εισέπραττε πάνω από 4 δισ. δρχ. μόνο
από τα κρουαζιερόπλοια. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα πλοίο
στην ελληνική σημαία. Κάθε έτος σχεδόν η κυβέρνηση μας
ζητούσε να της καταθέσουμε ένα 5ετές σχέδιο. Το υποβάλλαμε, αλλά μέσα στον ίδιο χρόνο μάς ζητούσε να της καταθέσουμε νέο σχέδιο. Καταλαβαίνετε πως τα σχέδια αυτά
ουδέποτε υλοποιήθηκαν, αλλά ουδέποτε ελήφθησαν και σοβαρά υπόψη από τους κυβερνώντες. Από την άλλη, τα τουριστικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής -που η παρουσία τους
είναι απαραίτητη στην Ελλάδα για να δείχνουμε και την ελληνικότητα του Αιγαίου- παρά τη σημαντική τους συνεισφορά

στην ελληνική οικονομία, ετέθησαν υπό διωγμό. Πολλά από
αυτά τα σκάφη ελλιμενίζονται πλέον στην Τουρκία. Πληροφορούμαι επίσης πως και τα λιμάνια μας είναι έτοιμα προς
παραχώρηση σε ξένα συμφέροντα, κάτι που το 1982 δεν
μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Βέβαια, θα έπρεπε να με
είχαν προβληματίσει περισσότερο ορισμένα άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 1920 με 1930, περίοδο κατά την οποία ιδρύθηκε και η Ένωση Επιβατηγών
Πλοίων. Εάν ανατρέξει κανείς στα συγκεκριμένα άρθρα, θα
διαπιστώσει ότι τα ίδια προβλήματα ισχύουν και σήμερα.
Εν κατακλείδι, τριάντα χρόνια μετά, βλέπουμε ότι τη στασιμότητα στον τομέα της κρουαζιερόπλοιου ναυτιλία έχει διαδεχθεί η κατρακύλα. Δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα πλοίο στην
ελληνική σημαία. Οι εξ ανατολών γείτονες διεκδικούν ένα
μέρος του τουρισμού στο Αιγαίο, έχοντας εκσυγχρονίσει τις
τουριστικές τους υποδομές και χτίσει δικό τους στόλο, ενώ η
βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η χαρακτηριστική
ατολμία των κυβερνώντων δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον. Ας ελπίσουμε όμως ότι η υπάρχουσα οικονομική κρίση θα αφυπνίσει την ελληνική πολιτεία
να ξεφύγει από τις χρόνιες αγκυλώσεις της, εκμεταλλευόμενη
τις ομορφιές και το έμψυχο δυναμικό της χώρα μας, προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο και περισσότερο ελκυστικό
περιβάλλον για την ελληνική επιβατηγό ναυτιλία.

.LTD

GLOBAL TURBINE SERVICE

Mitsubishi MET Turbo • Authorized repair agent

Our extensive experience on turbochargers has made our
company renowned for the quality of its works and spares both
in the Greek market and globally. Our technicians can provide
solutions at any problem that might occur at any part of the
world, 24 hours a day, 365 days a year.
Our workshop is equipped to handle all your turbocharger
needs from the standard servicing to full overhaul, repair and
reconditioning of parts. We are proud for the quality of our
services and we welcome you to test it yourselves.

Gaganis Group
.

TRS Ltd Global Turbine Repair Service
30 Fokionos, Piraeus 185 45, Greece
T: +30 210 4110066 m: +30 6946021649
E: info@trsltd.gr http: www.trsltd.gr, www.srhtrs.com
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Τριάντα χρόνια, τα αιτήματα...
ίδια, επίκαιρα και άλυτα

Του Χαράλαμπου Σημαντώνη, Προέδρου Ενώσεως Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς διαβάζοντας σήμερα
τις απόψεις - προτάσεις του προέδρου της ένωσης Δ. Λεβεντάκη, εν έτει 1980, είναι ότι η πρωτοπόρος ελληνική μεσογειακή ναυτιλία τελικά έχασε το στοίχημα.
Το στοίχημα να είναι ισχυρή και να έχει τη δυνατότητα να διαδραματίζει τον δεσπόζοντα ρόλο στον μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο.
Ταυτόχρονα, αναλύοντας τις προτάσεις, επί της ουσίας, προκύπτει το οξύμωρο να παραμένουν πλέον των 30 ετών τα αιτήματα... ίδια, επίκαιρα και άλυτα.
Η προσπάθεια, το 1980, ήταν να καταστεί ο κλάδος ανταγωνιστικός και να δημιουργηθεί, με την αρωγή τότε του κράτους,
ένα σύγχρονο νομοθετικό και εμπορικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη, το οποίο εντέλει δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Η καταδίκη των μεσογειακών φορτηγών πλοίων (κυρίως
αυτών μέχρι 3.000 κοκ), τα οποία και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις εθνικές εσωτερικές μας μεταφορές, λόγω παντελούς ελλείψεως σχεδιασμού, ήταν βεβαία και συντελέστηκε.
Αντίθετα, γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία ή η Τουρκία, που
εμπρόθεσμα έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα εκσυγχρονισμού
τους, κατέλαβαν το χώρο.
Σήμερα, βεβαίως, ο λεγόμενος μεσογειακός στόλος έχει αλλάξει μορφή έχοντας ενταχθεί από το ευρωπαϊκό shortsea,
που έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το shortsea δεν αναφέρεται μόνο στη Μεσόγειο πλέον, αλλά
και στο trade εντός και πέριξ της Ε.Ε., μεταξύ Βαλτικής, βόρειας Ευρώπης, Μεσογείου, Μαύρης Θάλασσας, καθώς επίσης και των παραποτάμιων λιμανιών. Όλο και περισσότερο
το shortsea συστηματοποιείται και εντάσσεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στα οποία πρόσφατα επιχειρείται η χάραξη διαδρόμων για τη μεταφορά φορτίων συνδυάζοντας τους
θαλάσσιους με τους χερσαίους δρόμους, αλλά με σαφώς
πράσινο - οικολογικό προσανατολισμό, χωρίς περιορισμούς
χωρητικότητας των πλοίων. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός
συμπεριλαμβάνει, δε, όχι μόνο τη ναυτιλία ως πλοία αλλά
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο φάσμα της μεταφοράς, δηλαδή τα λιμάνια, τα τρένα, τα αυτοκίνητα, τα logistics,
τους πράκτορες κ.λπ.
Ήδη έχει δημιουργηθεί, από 10ετίας, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο γραφείων shortsea, το European Shortsea Network,
στο οποίο η Ελληνική Ένωση ΝΜΑ, μέσω του ελληνικού γραφείου προώθησης ΝΜΑ που ίδρυσε μαζί με το ΥΕΝ και την

ΕΕΕ, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας όμως
απολέσει το πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει με έναν
κραταιό στόλο υπό το εθνικό της νηολόγιο όπως η ποντοπόρος ναυτιλία.
Δυστυχώς και σήμερα, παρά την εκσυγχρονισμένη «ομπρέλα»
της Ευρώπης και τη μετάλλαξη της παλιάς μεσογειακής ναυτιλίας σε ευρωπαϊκή, προσπαθούμε ακόμα να λύσουμε τα ίδια
προβλήματα που, από το 1980 τουλάχιστον, έχουν αποτυπωθεί.
Προσπαθούμε τώρα όπως και τότε:
- Για τις συνθέσεις, όπου η ελαστικοποίησή τους έχει καθιερωθεί σε όλη την ποντοπόρο ναυτιλία εκτός από τα πρώην
μεσογειακά (για τα κάτω των 3.000 κοκ).
- Για την απορρόφηση των μαθητευόμενων στα πλοία, με την
πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών.
- Για την επανεκκίνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης για
μικρής αλλά και μεγάλης έκτασης επισκευές, που έχει αδρανήσει παντελώς, κυρίως λόγω των προβλημάτων με τους εργαζομένους.
- Για τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών και την απλοποίηση
των διαδικασιών για εύκολες και ασφαλείς προσεγγίσεις.
- Για να καταστήσουμε τον Πειραιά home port όλων των ευρωπαϊκών πλοίων.
Οι λύσεις δεν είναι άγνωστες, είναι γνωστές και τεκμηριωμένες
και τις έχουμε καταθέσει στους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας
ιδιαίτερα ότι σε καμία δεν έχει ζητηθεί η κρατική ενίσχυση, η
οποία ξέρουμε καλά όλοι μας ότι δεν μπορεί να δοθεί.
Απεναντίας, ζητείται μόνο ο καθορισμός από το κράτος ενός
λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορούν
οι φορείς να λειτουργήσουν.
Σκοπός μας παραμένει η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ελληνικής σημαίας, ενός ελκυστικού εθνικού νηολογίου για όλο
το shortsea, ενός ποιοτικού νηολογίου που θα είναι ανοιχτό σε
πλοιοκτήτες από όλες τις χώρες-μέλη της Κοινότητας και θα
διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Είναι ευκαιρία, στην προσπάθεια που καταβάλλεται τώρα και
από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και από την πολιτεία
με το νέο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί, να συμπεριληφθούν και αυτές οι ρυθμίσεις, δίνοντας πνοή στην ευρωπαϊκή
μας ναυτιλία.
Ευχόμαστε το 2013 να είναι έτος δημιουργικής συνεργασίας.
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Από τότε και μέχρι τώρα λίγα άλλαξαν
και πολλά, τα περισσότερα, παρέμειναν
τα ίδια
Του Καπτ. Παναγιώτη Ν. Τσάκου, Founder of Tsakos Group of Companies

Αγαπητά « Ναυτικά Χρονικά»,
Σας ευχαριστώ που, μεταξύ των άρθρων επίλεκτων συναδέλφων μου, διαλέξατε να ανατυπώσετε και το δικό μου που
έγραψα 30 χρόνια πριν, μεσούσης της κρίσης της 10ετίας του
’80.
Διαβάζοντάς το ξανά, επανέφερα στη μνήμη μου όσα με παρακίνησαν στις επισημάνσεις εκείνου του άρθρου και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι, με μερικές και άνευ ουσίας
αλλαγές τις οποίες θα καθιστούσαν επιβεβλημένες, άλλωστε,
γενικότερες μεταβολές στο χώρο της ναυτιλίας στο μεταξύ
διάστημα, το άρθρο παραμένει επίκαιρο: με άλλα λόγια, τις
ίδιες ή παρόμοιες παρατηρήσεις θα διατύπωνα και σήμερα.
Κι αυτό γιατί από τότε και μέχρι σήμερα, λίγα άλλαξαν και
πολλά, τα περισσότερα, παρέμειναν τα ίδια.
Στη κορυφή τέτοιων επισημάνσεων - παρατηρήσεων θα επανατοποθετούσα την παρατεινόμενη έλλειψη αφομοίωσης της
ναυτιλίας μας από την ελληνική πολιτεία και τα ευρύτερα
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί, όπως παρατηρούσα τότε, μπορεί η ναυτιλία μας να έγινε μεγάλη και διεθνής (πρώτη σε όλο τον κόσμο προσθέτω σήμερα!), δεν
φαίνεται όμως να έχει γίνει πανελλήνια - να αφομοιωθεί δηλαδή από το σύνολο του ελληνικού λαού, να αγαπηθεί και να

Γι’ αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι στο χτίσιμο της νέας Ελλάδας -για το οποίο όμως απαιτείται σοβαρή, επίπονη και συνεπής προσπάθεια από όλους μας- ουσιαστικό ρόλο δυνητικά
είναι σε θέση να διαδραματίσει η ναυτιλία μας. Με κατάλληλες πολιτικές σύσφιγξης και ενδυνάμωσης του ομφάλιου
λώρου που τη συνδέει με την εθνική οικονομία και με σώφρονα και ισορροπημένη χρησιμοποίησή της σαν εργαλείο
άσκησης εξωτερικής πολιτικής, η ναυτιλία μας -όπως την
αναγνωρίζει, εκτιμά, τιμά και σέβεται ο κόσμος όλος- μπορεί
να προσφέρει πολλά στην οικονομική και γενικότερη ανασυγκρότηση της χώρας, συμπεριλαμβανομένης μιας όχι αμελητέας συμβολής στη λύση του προβλήματος ανεργίας ιδίως
των νέων.
Απεναντίας, αν συνεχίσουμε να τη μεταχειριζόμαστε κατά τον
τρόπο που περιέγραφα στο άρθρο μου πριν από τρεις ολόκληρες 10ετίες, αν την αφήσουμε να αισθάνεται σαν ο μεγάλος παρεξηγημένος και παραπονεμένος, φοβούμαι πως
μπορεί να βιώσουμε την απευκταία οδυνηρή εμπειρία με την
οποία κατέληγα στο άρθρο μου εκείνο: «Σαν τους ξαφνιασμένους επιβάτες που αγναντεύουν στο μουράγιο μελαγχολικά
το πλοίο της γραμμής που πέρασε μεν, αλλά δεν “έπιασε” και
συνεχίζει το ταξίδι του για την Ανατολή. Ο μη γένοιτο!».

Λίγα ζητάμε, πενιχρά μάς δίνονται, στο πολλαπλάσιο τα επιστρέφουμε. Γι’ αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι στο χτίσιμο
της νέας Ελλάδας -για το οποίο όμως απαιτείται σοβαρή, επίπονη και συνεπής προσπάθεια από όλους μας- ουσιαστικό
ρόλο δυνητικά είναι σε θέση να διαδραματίσει η ναυτιλία μας.

αποτελέσει ερέθισμα εθνικής περηφάνιας και κίνητρο προς
μίμηση.
Στο άρθρο μου εκείνο τόνιζα την ανάγκη μιας ηθικής, έστω,
προς τη ναυτιλία συμπαράστασης του κράτους και της κοινωνίας μας, να μην αφήνεται μόνη και απροστάτευτη να
αντεπεξέλθει απέναντι στους τόσους εξωτερικούς κινδύνους
και στον αδίστακτο διεθνή ανταγωνισμό. Το γεγονός ότι,
έκτοτε, όχι μόνο τα βγάλαμε πέρα με κατώτερη (πλην ολίγων
εξαιρέσεων) των περιστάσεων συμπαράσταση από το κράτος,
αλλά ανεβήκαμε και, πολύ περισσότερο, εδραιώσαμε τη θέση
μας στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής πυραμίδας, δεν
θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι τη συμπαράσταση κράτους και
κοινωνίας που τότε επεκαλούμην δεν συνεχίζουμε να την
έχουμε ανάγκη και σήμερα. Λίγα ζητάμε, πενιχρά μάς δίνονται,
στο πολλαπλάσιο τα επιστρέφουμε.

ΥΓ.: Κάνω αυτές τις σκέψεις, ευρισκόμενος στο Μοντεβιδέο της μακρινής Ουρουγουάης, μην τολμώντας βέβαια, να συγκρίνω τη χώρα
μας με τις μικρές και μεγάλες «τίγρεις» της Ανατολής.
Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν πρωτοήλθα, πριν από δεκαετίες, στη μακρινή αυτή χώρα, η οικονομία βασιζόταν στη γεωργία και την κτηνοτροφία και όλα τα απαραίτητα εισάγονταν από το εξωτερικό, κυρίως
τις ΗΠΑ.
Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί τόσο μικρές όσο μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, που εξυπηρετούν επαρκέστατα όλες τις
ανάγκες των πυλώνων της οικονομίας της χώρας, έτσι που δεν υπάρχει καμιά ανάγκη εισαγωγών.
Αντίθετα, εμείς, έχοντας αποτύχει να «μπολιάσουμε» τη ναυτιλία στον
εθνικό οικονομικό ιστό της χώρας μας, εισάγουμε από Δύση και Ανατολή όλα τα απαραίτητα για τον εξοπλισμό των πλοίων, ενώ ναυπηγούμε τα πλοία μας ακόμα και στην οικονομικά «ασθενέστερη»
γειτονική μας Ρουμανία.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 26 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα
θα βγει ενισχυμένη από την κρίση

Του Γιάννη Παχούλη, General Manager Megachart, προέδρου Hellenic Shipbrokers Association

Έχοντας διανύσει ήδη τον τέταρτο χρόνο μιας κρίσης που αρχικά χαρακτηρίστηκε χρηματοπιστωτική με επιπτώσεις και στη
ναυτιλία, μπορούμε πλέον με βεβαιότητα να πούμε ότι η
κρίση είναι και ναυτιλιακή. Ο λόγος είναι ότι η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης έχει διαταραχθεί λόγω του μεγάλου
αριθμού νεότευκτων σκαφών που παραδόθηκαν την τελευταία πενταετία, με αποτέλεσμα σε μια σταθερά χαμηλή ζήτηση
να υπάρχει αυξημένη προσφορά χωρητικότητας, ιδιαίτερα σε
νεότευκτα πλοία.
Οι κατηγορίες που επλήγησαν περισσότερο είναι αυτές που
κατά την περασμένη δεκαετία είχαν τα περισσότερα έσοδα,
ήτοι τα μεγάλης χωρητκότητας Capers και Panamax, που
αποτελούν και δύο από τις μεγάλες κατηγορίες των παραγγελιών.
Έχοντας κατά το περασμένο έτος βιώσει τα χαμηλότερα επίπεδα
της ναυλαγοράς, κατά το δείκτη του BDI, της τελευταίας εικοσιπενταετίας, είναι λογικό να επιχειρήσουμε -τουλάχιστον οι παλαιότεροι που το έζησαν- μια αναδρομή, αλλά και σύγκριση με
την προηγούμενη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του ’80.
Σίγουρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, η κρίση ήταν αμιγώς
εμπορική και ναυτιλιακή με διαφορετικά συστατικά, που όμως
δείχνουν να έχουν μια ομοιογένεια με τη σημερινή, τουλάχιστον στο αποτέλεσμά τους.
Κατ’ αρχάς και τότε όπως και τώρα, η κρίση ακολούθησε μια
περίοδο υψηλής ναυλαγοράς, αν και στην πρόσφατη, η ναυλαγορά έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ ιδίως λόγω της
τρομερής ζήτησης που υπήρξε απο την ανερχόμενη οικονομία
της Κίνας σε πρώτες ύλες, με διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από
τις μέχρι τότε εμπειρίες στο χώρο της ναυτιλίας.
Το παγκόσμιο εμπόριο είχε και τότε πληγεί, με διαφορετικό
τρόπο μεν, αλλά πάντοτε με τα ίδια αποτελέσματα στο χώρο
των μεταφορών.
Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο αυτών περιόδων κρίσης μπορούν να προσδιορισθούν στο γεγονός ότι τη δεκαετία
του ’80 ένας τεράστιος αριθμός πλοίων είχε αποσυρθεί είτε
δένοντας -με τα ασφαλή αγκυροβόλια να γεμίζουν με πλοία
κάθε κατηγορίας- αλλά και με έναν μεγάλο αριθμό πλοίων να
οδηγούνται στα διαλυτήρια. Βεβαίως, θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι οι ηλικίες των πλοίων καθώς και τα μεγέθη ήταν
διαφορετικά.
Παλαιότερα πλοία και μικρότερα σε χωρητικότητα αποτελούσαν τον ελληνικό αλλά και τον παγκόσμιο στόλο σε σύγκριση

με την παρούσα κατάσταση, που ο μέσος όρος ηλικίας έχει
μειωθεί αισθητά και τα παλαιότερα πλοία έχουν ήδη οδηγηθεί
ή οδηγούνται στα διαλυτήρια, λόγω και της εξαιρετικής τιμής
του σιδήρου και κατά συνέπεια του σκραπ που υπάρχει και
βοηθάει στην απόφαση των πλοιοκτητών για διάλυση των
υπερήλικων πλοίων.
Κατι τέτοιο δεν συνέβαινε στην προηγούμενη κρίση, όταν οι
αντίστοιχες τιμές του σκραπ ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, αλλά οι
πλοιοκτήτες δεν είχαν και άλλη επιλογή.
Αυτή βέβαια η κατάσταση έχει αποτέλεσμα οι σημερινές τιμές
των πλοίων να διατηρούνται σε κάποια λογικά έως και υψηλά
επίπεδα σε σύγκριση με τη ναυλαγορά, ενώ τη δεκαετία του
’80 οι τιμές είχαν φθάσει σε πολύ χαμηλά επιπεδα.
Μία ακόμη μεγάλη διαφορά έγκειται στην αντιμετώπιση των
πλοιοκτητών από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, που
τότε έφθασαν στο σημείο να γίνουν μεγαλοπλοιοκτήτες, με
κάποιες τράπεζες που εμπλέκοντο σε ναυτιλιακά δάνεια να
καταστρέφονται, ενώ στην παρούσα κρίση οι αντίστοιχοι οργανισμοί επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανοχή στις πληρωμές με
αποτέλεσμα ο αριθμός των πλοίων που επιστρέφονται σε
τράπεζες να είναι πολύ μικρός έως ελάχιστος.
Η δε εμπειρία από την προηγούμενη κρίση μπορούμε να
πούμε ότι προστάτεψε την πλοιοκτητική κοινότητα από το να
πανικοβληθεί, με αποτέλεσμα σωστές αποφάσεις να λαμβάνονται κρατώντας τη δυναμικότητα σε υψηλά επίπεδα.
Ας μη λησμονούμε επίσης πως η νέα γενιά, ιδιαίτερα των Ελλήνων πλοιοκτητών, έχει το τεράστιο πλεονέκτημα της πρακτικής γνώσης των παλαιοτέρων με την ακαδημαϊκή και
σύγχρονη τεχνογνωσία που έλαβαν, δίνοντας τα εχέγγυα για
τη συνέχεια της επιτυχημένης τους πορείας στο χώρο.
Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν πολλά κοινά
σημεία, αλλά και τεράστιες διαφορές στις δύο κρίσεις αυτές,
που τις χωρίζει χρονικά πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα, με
τις κοσμογονικές αλλαγές που ζήσαμε σε αυτό το διάστημα,
κυρίως στον τομέα των επικοινωνιών, της γεωγραφίας των
φορτίων και του εμπορίου, των οικονομικών μεγεθών, αλλά
και των βελτιωμένων αλλαγών στη ναυπηγική βιομηχανία.
Έχοντας την εμπειρία των αποτελεσμάτων της προηγούμενης
κρίσης, μπορούμε να συμπεράνουμε με βεβαιότητα ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα θα βγει για μία ακόμη φορά ενισχυμένη από την κρίση και θα διατηρήσει τη θέση της στην
παγκόσμια αγορά.
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Κρίση ή ευκαιρία;

Του Ugo Salerno, CEO, RINA Group

Η κρίση ενός ανθρώπου αποτελεί ταυτόχρονα την ευκαιρία
ενός άλλου. Η ελεύθερη αγορά δουλεύει σε αυτό το μοτίβο.
Παρ’ όλα αυτά, έχουμε δει ελάχιστες ευκαιρίες στην κρίση
που πλήττει τη ναυτιλία από το 2008. Υπάρχουν πάρα πολλά
πλοία, χαμηλοί ναύλοι, οι αξίες των πλοίων είναι υποτιμημένες και οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν πλέον τους πλοιοκτήτες. Πού να πήγε άραγε η ευκαιρία;
Για τους πλοιοκτήτες με ταμειακά διαθέσιμα, οι ευκαιρίες έρχονται τώρα. Τα ναυπηγεία θέλουν δουλειές, οι νέες κατασκευές έχουν χαμηλό κόστος και τα καινούργια πλοία που
χτίζονται θα λειτουργούν με αρκετά χαμηλότερο κόστος από
τα σημερινά.
Για τους πλοιοκτήτες με ενεργό στόλο πλοίων, η κρίση πιέζει
τις εταιρείες τους να ελαχιστοποιούν τα έξοδα και να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Αυτό είναι επίπονο, ωστόσο μακροπρόθεσμα αποφέρει θετικά αποτελέσματα - «ό,τι δεν σε
σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».
Η κρίση σήμανε πτώση στις νέες παραγγελίες πλοίων, λιγότερη
δουλειά για επιθεώρηση, λιγότερες δοκιμές και εγκρίσεις σχεδίων. Επίσης, όλο και περισσότερα πλοία βγαίνουν εκτός αγοράς,
τα οποία αντικαθίστανται από νέες παραλαβές.
Από την κρίση αυτή, μπορώ να ξεχωρίσω τέσσερις παραμέτρους:
Αρχικά, οφείλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε την καλύτερη υποστήριξη στα ήδη υπάρχοντα πλοία και στους ιδιοκτήτες τους, στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αυτό είναι δείγμα
πειθαρχίας και μας προτρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί.
Κατά δεύτερον, είχαμε να αναπτύξουμε περισσότερες υπηρεσίες για τους πλοιοκτήτες που χρειάζονταν μεγαλύτερη υποστήριξη από τη συνηθισμένη, ειδικά σε θέματα ενεργειακής
αποδοτικότητας, που είναι υψηλής σημασίας.
Η κρίση μάς βοηθά να εστιάσουμε στις ανάγκες κάθε πλοιοκτήτη
ξεχωριστά και όχι απλώς να παράσχουμε μια γκάμα υπηρεσιών.
Τρίτον, είναι απαραίτητο να συμβαδίζουμε με την καινοτομία
για τους τυχερούς πλοιοκτήτες που μπορούν να επενδύσουν
αυτήν την περίοδο. Τα νέα σχέδια με γνώμονα την ενεργειακή
αποδοτικότητα των πλοίων απαιτούν καινοτόμο σκέψη για
την άρτια υποστήριξη των πλοιοκτητών κατά την υπογραφή
συμβολαίων για νέες παραγγελίες.
Τέταρτον, πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Εάν βασιστούμε
αποκλειστικά στη θαλάσσια δραστηριότητα, τότε δεν μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που προανέφερα. Επιπλέον, είναι ανέφικτο να επενδύσουμε στην έρευνα και την

ανάπτυξη, εργαλεία απαραίτητα για την παροχή πληροφοριών περί καινοτομίας στους πλοιοκτήτες.
Οπότε, για το RINA, η κρίση αποτελεί ένα κίνητρο για αλλαγή
και ανάπτυξη. Είναι ο καταλύτης που χρειαζόμαστε για να επιταχύνουμε την αλλαγή από έναν απλό νηογνώμονα σ’ ένα
ευρύ διεθνές group που θα παρέχει ταξινόμηση, επιθεώρηση,
πιστοποίηση και παροχή συμβούλων σε μεγάλη γκάμα βιομηχανιών παγκοσμίως.
Αυτός ο καταλύτης δούλεψε στο RINA. Το 2011 ξεκινήσαμε
την αλλαγή. Έγινε αναδιάρθρωση της εταιρείας, ώστε να απαλειφθούν παλαιοί τεχνητοί διαχωρισμοί ανάμεσα στους επιχειρηματικούς τομείς, και αποκτήσαμε έναν πολύ μεγάλο
όμιλο τεχνικών συμβούλων. Συγχρόνως επεκταθήκαμε στην
Ασία και στην ανατολική Ευρώπη. Ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο
στη μέση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Και πέτυχε.
Σήμερα, ο RINA απασχολεί πάνω από 2.000 εξειδικευμένους
εργαζόμενους σε περίπου 50 χώρες και έχουμε κύκλο εργασιών κοντά στα 300 εκατ. ευρώ. Αναπτυσσόμαστε γοργά, ειδικά σε τομείς όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα
περιβάλλοντος, πιστοποίησης και μεταφορών. Η ναυτιλιακή
δραστηριότητα παραμένει σταθερή, αλλά ο όμιλος RINA αναπτύχθηκε γύρω της, με το μερίδιο στον συνολικό κύκλο εργασιών να αγγίζει το 30%.
Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, μεταφέροντας δυναμικό
σε χώρες όπου υπάρχει ανάπτυξη, μετακινούμενοι σε αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές περιοχές, αυξάνοντας το εύρος
των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών και βελτιώνοντας την οργάνωσή μας, είναι πολύ θετικό για τους παραδοσιακούς ναυτιλιακούς πελάτες μας. Το γεγονός αυτό μας ωφελεί τριπλά
όλους. Υπάρχει μια ροή εσόδων, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε την επένδυση και την παροχή κλασικών υπηρεσιών
νηογνώμονα υψηλών προδιαγραφών σε καιρούς κρίσης.
Μας προσφέρει νέες δεξιότητες, τις οποίες μπορούμε να μεταφέρουμε στη ναυτιλία, και τα κονδύλια για να υποστηρίξουμε την έρευνα και ανάπτυξη που χρειάζονται οι
ναυτιλιακοί πελάτες μας. Τέλος, μας δίνει τη δυνατότητα να
παρέχουμε στη ναυτιλία ένα ευρύτερο πεδίο υπηρεσιών, έτσι
ώστε μεγάλοι όμιλοι εταιρειών να μπορούν να στρέφονται
σήμερα στο RINA για τεχνογνωσία απολύτως κατάλληλη για
τις επιχειρήσεις τους.
Κανείς δεν θέλει μια κρίση, αλλά αυτή η κρίση μάς εξαναγκάζει σε αλλαγές και η αλλαγή μπορεί να είναι καλή για όλους.
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Αισχρόν έστι σιγάν, της Ελλάδος
πάσης αδικουμένης
Του Μανώλη Κεφαλογιάννη, Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.

Το έθνος των Ελλήνων θαλασσοκρατεί επί 3.000 χρόνια.
Πρωτοστάτες στον αγώνα αυτόν, οι καραβοκύρηδες και οι Έλληνες ναυτικοί.
Σε καιρό ειρήνης επικράτησαν με τη ναυτοσύνη και την ευελιξία
του ελληνικού πνεύματος, ενώ σε καιρό πολέμου μετατρέπουν
την ελληνική ναυτιλία «στο ξύλινο τείχος που μόνο αυτό θα
σώσει εσάς και τα παιδιά σας…» (χρησμός της Πυθίας Αριστονίκης του μαντείου των Δελφών στους Αθηναίους πριν από τη
ναυμαχία της Σαλαμίνας, το 480 π.Χ.). Με τον τρόπο αυτό, οι
Έλληνες ναυτικοί δίνουν διαχρονικά την απάντηση εκείνων των
«ολίγων ελεύθερων ανθρώπων» σε κάθε είδους επιβολή.
Σήμερα η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική ακόμα και μέσα στην περίοδο της παγκόσμιας ύφεσης, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να ελέγχουν
πάνω από το 15% του παγκόσμιου στόλου.
Ο κλάδος αποδεικνύει συνεχώς την ικανότητά του για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και απαιτητικές συνθήκες, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις επενδυτικές
δαπάνες για νέα πλοία, οι οποίες ξεπερνούν τα $13 δισεκατομμύρια για το έτος 2011.

Στον γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. και τ.
υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη
απευθύναμε για σχολιασμό την παρακάτω ερώτηση:
Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η συνεισφορά του
ελληνικού εφοπλισμού στην ελληνική κοινωνία και
οικονομία;
H φράση του Περικλή, του μεγαλύτερου ηγέτη της Αθηναϊκής
Πολιτείας, «μέγα το της θαλάσσης κράτος», όπως τη μαρτυρεί ο Θουκυδίδης, δεν αφορά κράτη με τη σύγχρονη έννοια αφού δεν υπήρχε καν η σημερινή έννοια του κράτους τα χρόνια εκείνα. Περιγράφει τη δύναμη που δίνει σε ένα έθνος η
επικράτηση στις θάλασσες.

Η καταγεγραμμένη συνολική
συμβολή της ναυτιλίας για
την Ελλάδα είναι πολύ
σημαντική, καθώς, σύμφωνα
με τα επίσημα δεδομένα,
ανέρχεται σε €13 δισεκατομμύρια προστιθέμενη αξία και
192 χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Η συνολική προστιθέμενη
αξία που δυνητικά μπορεί να
δημιουργήσει ο κλάδος ξεπερνά
τα €25,9 δισεκατομμύρια.
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υποδομών στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα των νόμων που
επέτρεψαν την άμεση και απρόσκοπτη κατασκευή των
ολυμπιακών εγκαταστάσεων του 2004. Η επιβίωση της
εθνικής οικονομίας δεν μπορεί να εξαρτάται, π.χ., από την
αναπαραγωγή των κορμοράνων (φαλακροκόρακες) στο
ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στον Βοτανικό και τις αντίστοιχες εμμονές ορισμένων, υποτίθεται, «οικολόγων» ακόμα και
δικαστικών αρχών.
3. Ανασχεδιασμού της ναυτικής εκπαίδευσης και προγραμμάτων προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
4. Ουσιαστικής και ανεπιφύλακτης άρσης όλων των εμποδίων
της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των υποστηρικτικών κλάδων της ναυτιλίας (ναυπήγηση, επισκευή, συντήρηση πλοίων, τροφοδοσία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες).
Πριν από 2.500 χρόνια, ο Δημοσθένης αγορεύοντας στην
Αθήνα αναφώνησε: «Αισχρόν έστι σιγάν, της Ελλάδος πάσης
αδικουμένης». Στο κάλεσμα αυτό τής και σήμερα πανταχόθεν
«αδικούμενης» Ελλάδας είναι έτοιμοι να απαντήσουν οι Έλληνες της θάλασσας, ναυτικοί και πλοιοκτήτες. Η Πολιτεία
οφείλει να τους προσκαλέσει. Σήμερα κυματίζει η ελληνική
σημαία σε 950 ποντοπόρα. Όλοι μαζί μπορούμε να τη δούμε
σε 3.500 ελληνόκτητα πλοία.

Η καταγεγραμμένη συνολική συμβολή της ναυτιλίας για την
Ελλάδα είναι πολύ σημαντική, καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, ανέρχεται σε €13 δισεκατομμύρια προστιθέμενη αξία και 192 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η συνολική
προστιθέμενη αξία που δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει ο
κλάδος ξεπερνά τα €25,9 δισεκατομμύρια, ενώ η δυνητική
απασχόληση, τόσο στην ποντοπόρο ναυτιλία όσο και στους
κλάδους που εμπλέκονται έμμεσα, ξεπερνά τις 550 χιλ. θέσεις
εργασίας (ΙΟΒΕ, «Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην
ελληνική οικονομία», Αθήνα 2013).
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται σταθερό θεσμικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η συμβολή της
ναυτιλίας μας στην ύπαρξη του έθνους παραμένει ασαφής
στον ελληνικό λαό. Αυτό αποδεικνύεται από το ελάχιστο ενδιαφέρον των νέων μας να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα. Για την κατάσταση αυτή ευθυνόμαστε όλοι και ιδίως
ο πολιτικός κόσμος της χώρας μετά το 1974.
Από το 1953 έχουν κατοχυρωθεί θεσμικά με συνταγματική
ισχύ τα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων της ναυτιλίας.
Σήμερα, αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση,
επιβάλλεται η άμεση αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής και η
θεσμοθέτηση κανόνων και μηχανισμών:
1. Στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της ποντοπόρου ναυτιλίας στην
Ελλάδα με παράλληλη θεσμοθέτηση και κατοχύρωση σταθερού,
απλοποιημένου και φορολογικού πλαισίου, πράγμα που έχει
ανάγκη το σύνολο της εθνικής οικονομίας για να αναπτυχτεί.
2. Νομοθετικού πλαισίου κατασκευής των απαιτούμενων

Η συμβολή της ναυτιλίας μας
στην ύπαρξη του έθνους
παραμένει ασαφής στον
ελληνικό λαό.
Αυτό αποδεικνύεται από το
ελάχιστο ενδιαφέρον των
νέων μας να ακολουθήσουν
το ναυτικό επάγγελμα.
Για την κατάσταση αυτή
ευθυνόμαστε όλοι και ιδίως ο
πολιτικός κόσμος της χώρας
μετά το 1974.
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Τολμήστε, κύριε υπουργέ

Του Κωνσταντίνου Χαρτοφύλη, Αντιναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.)

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, o υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κ. Μουσουρούλης, μεταξύ άλλων,
είπε: «…Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η ανασυγκρότηση
του κράτους πρέπει να αρχίσει από το μηδέν...».
Πέραν αυτών των δηλώσεων, ας μην ξεχνάμε ότι, στις εκλογές του 2004, ο κεντρικός άξονας της προεκλογικής εκστρατείας της παρατάξεως στην οποία ανήκει ο κ. υπουργός, ήταν
«επανίδρυση του κράτους».
Ας δούμε ποιο είναι αυτό το κράτος, δηλαδή η δημόσια διοίκηση.
Ο Paul Porter, επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής στην
Ελλάδα το 1947, για να ενημερώσει τον πρόεδρο Τρούμαν
για την πραγματική κατάσταση που επικρατούσε στα δημόσια
πράγματα της Ελλάδος, ανέφερε στην πρώτη έκθεσή του
προς το αμερικανικό ΥΠΕΞ: «Εδώ δεν υπάρχει κράτος. (...)
Ποτέ άλλοτε δεν έχω δει διοικητική δομή που να είναι τόσο
απαράδεκτη. Απλούστατα, δεν είναι δυνατόν να βασισθεί κανείς ότι η δημόσια διοίκηση θα φέρει εις πέρας ακόμη και τις
πιο απλές λειτουργίες - είσπραξη φόρων, εφαρμογή οικονομικών κανόνων, επισκευή δρόμων. Συνεπώς, η δραστική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί συνθήκη εκ
των ων ουκ άνευ για την επίτευξη οποιουδήποτε άλλου αποτελέσματος στην Ελλάδα» (Harry Truman Library - Museum.
American Economic Mission to Greece).
Υπάρχουν ομοιότητες με τη σημερινή κατάσταση; Δυστυχώς,
πλήρης ταύτιση. Οποιαδήποτε ανάλυση, οποιοδήποτε σχετικό
άρθρο έγκριτων δημοσιογράφων ή διαπρεπών ακαδημαϊκών
δασκάλων για τη σημερινή κατάσταση στη δημόσια διοίκηση,
τα ίδια ακριβώς διαπιστώνει και σήμερα. Χαρακτηριστικό το
απόσπασμα από άρθρο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 5ης Ιανουαρίου ε.έ. γνωστού πανεπιστημιακού-αρθρογράφου, ο οποίος,
θέτοντας το θεωρητικό ερώτημα «τι το ξεχωριστό κομίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, το οποίο οι άλλοι το εκτιμούν και
το χρειάζονται», παραθέτει μεταξύ άλλων στην «Επιφυλλίδα»
του: «Μήπως τους κοινοβουλευτικούς μας θεσμούς που γέν-

νησαν το πελατειακό κράτος, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την
απάνθρωπη αδικία, το ρεζιλίκι της αναξιοκρατίας; Θα υπάρξει
κάποιος που θα αναπολήσει με συγκίνηση τον παραλυμένο,
ατελέσφορο, τυραννικό για τον πολίτη κρατικό μας μηχανισμό;».
Το κρίσιμο ερώτημα που αναφύεται είναι: Αυτές οι διαπιστώσεις χαρακτηρίζουν όλη τη δημόσια διοίκηση; Αντί δικής μου
απαντήσεως, η οποία θα κινδύνευε να χαρακτηριστεί μη αντικειμενική, θα παραθέσω μικρό απόσπασμα από την «Τελική
έκθεση της μελέτης σχεδιασμού των ελληνικών λιμένων»,
που το 1985 εξεπόνησαν τα συνεργαζόμενα γραφεία Δοξιάδη
- Σύμβουλοι για την Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε. και η αγγλική
Bertlin And Partners - Consulting Engineers:
«Κεφ. 7.7. Εκτίμηση των δυνατοτήτων του ΥΕΝ να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.
79. ...Ο ρόλος του κεντρικού φορέα που εποπτεύει τα λιμάνια
της χώρας θα έχει ανατεθεί στο ΥΕΝ. (...) Και είναι δυνατόν
ένα υπουργείο να ανταποκριθεί με επιτυχία σε μια τόσο πολυμελή αποστολή, για την οποία σήμερα κινητοποιούνται
τόσο πολλά εξειδικευμένα υπουργεία;
81. Η απάντηση είναι καταφατική, κυρίως γιατί το ΥΕΝ είναι
υπουργείο αρκετά διαφορετικό από τα άλλα. Στην πραγματικότητα έχει την ευθύνη για έναν ολόκληρο τομέα, ζωτικό για
την Ελλάδα: τον τομέα της θάλασσας, με μόνη εξαίρεση την
αλιεία…
82. Τα πράγματα διευκολύνονται από την επάνδρωση του
υπουργείου. Γιατί το ΥΕΝ έχει και τούτη την ιδιοτυπία: Διαθέτει το Λιμενικό Σώμα, ένα από τα λίγα οργανωμένα σώματα
που υπάρχουν στην ελληνική διοίκηση. Εδώ και 65 χρόνια
(ιδρύθηκε το 1919), το Λιμενικό Σώμα έχει δείξει ότι είναι
ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Επανδρωμένο με
στελέχη διαφόρων κατηγοριών, από τον λιμενοφύλακα ώς
τον ειδικό τεχνικό αξιωματικό και τον ανώτατο αξιωματικό γενικής ευθύνης, και οργανωμένο στρατιωτικά, καλύπτει τις
ανάγκες και εύκολα μπορεί, εφ’ όσον η κυβέρνηση θελήσει
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να το πλαισιώσει και ενισχύσει κατάλληλα, να καλύψει τις αυξημένες υποχρεώσεις που θα του επιβάλει ο διευρυμένος
ρόλος του. Τον τόνο στο Λιμενικό Σώμα δίνουν οι περίπου
450 αξιωματικοί γενικών υπηρεσιών, οι οποίοι, κάτοχοι διπλώματος ανωτάτης σχολής και μιας τουλάχιστον ξένης
γλώσσας, εισάγονται στο Σώμα μετά από 18μηνη φοίτηση
στην εξειδικευμένη επαγγελματική Σχολή Λιμενικών Δοκίμων.
Όταν ξέρουμε πόσο η ελληνική διοίκηση πάσχει από την ελλιπή προετοιμασία των υπαλλήλων για να ανταποκριθούν
στα καθήκοντά τους, η ύπαρξη ενός εξειδικευμένου σώματος
στους κόλπους της πρέπει να χαιρετισθεί και να γίνει ό,τι πρέπει για να αυξήσει την απόδοσή του. Ας μην ξεχνάμε ότι σε
προηγμένες χώρες, στη Γαλλία π.χ., η απόδοση της διοίκησης
οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στο ότι υπάρχουν και λειτουργούν πολλά τέτοια οργανωμένα διοικητικά σώματα, όπως το
Λιμενικό Σώμα εδώ. Η πρόσθετη παρατήρηση ότι το Λιμενικό
Σώμα, ιδίως λόγω της στρατιωτικής του οργάνωσης, έχει λιγότερο προσβληθεί από τη χαλάρωση που χαρακτηρίζει, δυστυχώς, την ελληνική διοίκηση στο σύνολό της, οδηγεί στο
συμπέρασμα πως το ΥΕΝ είναι ένα ξεχωριστό υπουργείο από
την πλευρά αυτή. Η διεύρυνση των υποχρεώσεών του πρέπει
να είναι η φυσική εξέλιξή του».
Σε αυτά τα συμπεράσματα κατέληξαν εκείνοι που έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη της δομής και της αποδόσεως του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Από τη μια, «ο παραλυμένος, ο
ατελέσφορος, ο τυραννικός για τον πολίτη κρατικός μηχανισμός, ο ανίκανος να φέρει εις πέρας ακόμη και τις πιο απλές
λειτουργίες του κράτους», και από την άλλη, ένα «εξειδικευμένο και οργανωμένο σώμα με άριστα κατηρτισμένο και πειθαρχημένο προσωπικό, που δεν έχει προσβληθεί από τη
χαλάρωση που χαρακτηρίζει την ελληνική διοίκηση στο σύνολό της». Τη στιγμή που όλοι ανεξαιρέτως μέμφονται και κατακρίνουν τη δημόσια διοίκηση, κατ’ εξαίρεση, όλοι οι φορείς

της ναυτιλίας πεισματικά ζητούν τη στελέχωση του υπουργείου Ναυτιλίας με προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Και
μια μεγάλη μερίδα απ’ αυτούς είναι «πολίτες του κόσμου»,
άνθρωποι με επαγγελματική δραστηριότητα στον διεθνή
χώρο και με εμπειρίες από συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μεγάλου αριθμού κρατών.
Και όμως! Παρ’ όλες αυτές τις διαπιστώσεις, όταν ιδρύθηκε
η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, έγινε...
δίκαιη κατανομή των διευθύνσεων. Δύο στελεχωμένες με
προσωπικό Λ.Σ. και δύο με πολιτικούς υπαλλήλους. Για να
είναι όλοι ευχαριστημένοι... Έτσι δικαιώνεται ο πανεπιστημιακός που, όπως προαναφέρθηκε διαπιστώνει, πελατειακό κράτος, διαπλοκή, απάνθρωπη αδικία και ρεζιλίκι αναξιοκρατίας.
Και οι μεν υπουργοί που διευθύνουν άλλα υπουργεία, προσπαθούν από το φθαρμένο και χαμηλής στάθμης δυναμικό
να επιλέξουν το σχετικά καλύτερο.
Ο υπουργός Ναυτιλίας, όμως, έχει την ευχέρεια να επιλέξει
μεταξύ των δύο πιο πάνω αναφερθεισών ομάδων ανθρώπινου δυναμικού: Αυτής που όλοι κατακρίνουν και της άλλης,
με τα εγκωμιαστικά σχόλια. Θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό
του τυχερό που έχει στη διάθεσή του ένα τέτοιο Σώμα, τα εύσημα προς το οποίο, χωρίς φειδώ, απένειμαν Άγγλοι και Έλληνες ειδικοί, αλλά και οι συναλλασσόμενοι με το υπουργείο
αυτό. Αν πράγματι εννοεί αυτά που δήλωσε για ανασυγκρότηση του κράτους από μηδενική βάση, που είναι και το ζητούμενο για να μπορέσει να ορθοποδήσει επιτέλους αυτός ο
τόπος, ας το πράξει, αξιοποιώντας ό,τι καλύτερο διαθέτει η
ελληνική δημόσια διοίκηση (κατά τους συντάκτες τής ανωτέρω μελέτης), το Λιμενικό Σώμα. Αφού το ΥΕΝ (τώρα ΥΝ&Α)
αποτελεί ένα υπουργείο διαφορετικό από τα άλλα και με ιδιαιτερότητες (σύμφωνα πάντα με τη μελέτη), για κάθε νουνεχή
και λογικά σκεπτόμενο, απαιτείται να είναι στελεχωμένο και
με εξειδικευμένο προσωπικό, διαφορετικό από αυτό των
άλλων υπουργείων. Αυτό δεν συνεπάγεται εύνοια προς μια
κάστα προνομιούχων. Οι πόρτες είναι ανοικτές προς κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει αυτή την ξεχωριστή εκπαίδευση
και τις ιδιαίτερες γνώσεις. Να συμμετάσχει στις εξετάσεις για
αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, οπότε, αν επιτύχει, μετά
το πέρας της ειδικής εκπαιδεύσεώς του, συγκεντρώνει όλα
τα προσόντα για μια επιτυχή και παραγωγική για τη ναυτιλία
και την πατρίδα μας σταδιοδρομία.
Η διοίκηση ή, μάλλον, η διοικητική εποπτεία της μεγαλύτερης
ναυτιλίας του κόσμου και ο έλεγχος μιας χώρας με χιλιάδες
χιλιόμετρα ακτογραμμής και εκατοντάδες νησιά και νησίδες,
στο σταυροδρόμι τού διά θαλάσσης εμπορίου, καθώς και
άλλων συνακόλουθων δραστηριοτήτων, δεν απαιτεί μόνο
αρετή, την οποία έχει ήδη αποδείξει ο κ. υπουργός ότι τον χαρακτηρίζει, αλλά και τόλμη. Πιστεύω ακραδάντως ότι και
αυτή τον χαρακτηρίζει. Ας το αποδείξει.
H δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα
απαιτεί τολμηρές ρήξεις και όχι ήπιες προσαρμογές.
Τολμήστε, κύριε υπουργέ.
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