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Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραί-
τητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο 
που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο 
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, 
το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για 
οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν 
παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτο-
γραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια 
των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.

περιεχόμενα Φεβρουάριος 2016
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Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα 
του Λονδίνου θα εξακολουθήσει  
να δίνει μάχες για τα συμφέροντα 
του κλάδου
Συνέντευξη του Ανδρέα Τσαβλίρη
Director of Tsavliris Group,
μέλους Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου

Η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας του Λονδίνου και  
ο ιδιαίτερος ρόλος της ως προς  
την προάσπιση των διεθνών 
συμφερόντων της ελληνικής 
ναυτιλίας 
Του Ηλία Γ. Μπίσια

Προσεγγίζοντας μια παράδοση
Άρθρα από το αρχείο  
των «Ναυτικών Χρονικών»
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Επαμεινώνδας Εμπειρίκος

Η επέτειος των 80 ετών
και ο εορτασμός στο Λονδίνο

Editorial: Αφιέρωμα στην ελληνική 
ναυτιλιακή κοινότητα του Λονδίνου

Από το 1935 το Committee  
υποστηρίζει θερμά την ελληνική  
ναυτιλία και τους ανθρώπους της
Απόσπασμα από την ομιλία του  
Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού
Director of Fafalios Ltd,
Προέδρου του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου

Η ελληνική ναυτιλία δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί στο βαθμό που επιθυμούν 
ορισμένες «σκοτεινές δυνάμεις»
Συνέντευξη του Σπύρου Πολέμη
Προέδρου - διευθύνοντος συμβούλου 
Seacrest Shipping Ltd,αντιπροέδρου 
Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας Λονδίνου

Ο χαρακτήρας μας είναι κάτι που έχουμε 
κληρονομήσει από τους πατεράδες μας.  
Αυτό δεν θα αλλάξει και ούτε πρέπει.
Του Στάθη Κουλουκουντή 
Rethymnis & Kulukundis Limited, μέλους 
Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας Λονδίνου

Τους Έλληνες ναυτιλιακούς 
επιχειρηματίες ανέκαθεν χαρακτήριζε 
έντονο πατριωτικό συναίσθημα και 
υπερηφάνεια για την καταγωγή τους
Συνέντευξη του Ευθυμίου Η. Μητρόπουλου
Επίτιμου γενικού γραμματέα IMO,
προέδρου Δ.Σ. Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος»,
μέλους Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου

Το City πάντοτε θα είναι ένα από  
τα πιο σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα  
της Ευρώπης και του κόσμου
Συνέντευξη του Ιωάννη Μ. Χατζηπατέρα
John C. Hadjipateras & Sons Ltd,
μέλους Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
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with our compliments for the 80-year anniversary of 
The Greek Shipping Co-operation Committee
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Για τους Έλληνες καραβοκύρηδες και 
πλοιοκτήτες η εγκατάσταση στα μεγάλα 
λιμάνια της Ευρώπης -ήδη από τον 18ο 
αιώνα- αλλά και της Αμερικής -μετά τις 
αρχές του 20ού αιώνα- ήταν μια φυσική 
εξέλιξη της προσπάθειάς τους να βρεθούν 
στα διεθνή κέντρα του εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επιδίωξή 
τους ήταν η σύνδεση με τις διεθνείς αγο-
ρές, αλλά βεβαίως και η αναζήτηση νέων 
πηγών χρηματοδότησης για την περαιτέρω 
προώθηση των εμπορικών και ναυτιλιακών 
επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Όπως προκύπτει από την ιστορική έρευ-
να, το πρώτο μεγάλο κύμα Ελλήνων που 
επέλεξαν να μετοικήσουν στο Λονδίνο, τη 
μητρόπολη της παγκόσμιας Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας, καταγράφεται την περίο-
δο 1820-1840. Ήταν Έλληνες που «διέθε-
ταν κοινή διεθνική εμπορική νοοτροπία», 
αλλά και «αρκετό κεφάλαιο, πίστωση ή 

διασυνδέσεις, καθώς και επαρκή εμπειρία 
διεξαγωγής εμπορίου».
Και ήταν αυτοί οι Έλληνες που, επιλέγοντας 
να μεταβούν στη βρετανική μητρόπολη, 
πέτυχαν να συγκροτήσουν όχι μόνο ένα 
ευρύ εμπορικό αλλά κι ένα ισχυρό ναυτιλι-
ακό δίκτυο, το οποίο απλώθηκε σε όλη τη 
Μεσόγειο και σε μεγάλο μέρος της Βόρει-
ας Ευρώπης. Χάρη στην επιτυχή παρου-
σία τους, κυρίως στο Λονδίνο, οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες και έμποροι διαμόρφωσαν τις 
απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις που 
οδήγησαν, μέσα σε λίγες δεκαετίες, στο 
πέρασμα της ελληνικής ναυτιλίας από την 
εποχή του ιστίου σε αυτήν του ατμού, ενώ 
παράλληλα οργάνωσαν και δόμησαν τις 
ναυτιλιακές τους επιχειρήσεις κατά τέτοιον 
τρόπο, που αποτέλεσε παράδειγμα προς 
μίμηση και για τους Έλληνες πλοιοκτήτες 
του 20ού αιώνα.
Η πρώτη μεγάλη ομάδα Ελλήνων που θα 

Τα «πώς» και τα «γιατί» του ελληνικού 
ναυτιλιακού θαύματος στο Λονδίνο
Αφιέρωμα στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του City

 Στη φωτογραφία η Polly Roberts, μέλος του 
προσωπικού του οίκου δημοπρασιών Lyon & 

Turnbull στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ξεσκονίζει 
ένα φωτιστικό, προτού αυτό εκτεθεί στο κοινό 
προς πλειστηριασμό. Το φωτιστικό βρισκόταν 

κρεμασμένο στο περίφημο Baltic Exchange του 
Λονδίνου προτού αυτό υποστεί, το 1992, σοβαρές 

ζημιές από βόμβα του IRA. 

φωτ.: EPA/David Cheskin UK & IRELAND OUT

EDITORIAL

του δρος Παναγιώτη Καπετανάκη, ναυτιλιακού ιστορικού
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κατευθυνθούν προς την Αγγλία, μετά το 
1810 και κυρίως μετά τον απελευθερωτικό 
αγώνα του 1820, είναι οι Χιώτες, οι οποίοι 
θα μείνουν γνωστοί ως «Αγγλο-Χιώτες» ή 
«Αγγλο-Έλληνες». Το εμπόριο που διεξή-
γαν βασιζόταν στη μεταφορά δημητριακών, 
μαλλιού, βαμβακιού, λιναρόσπορου, ζωικού 
λίπους, αλλά και αποικιακών αγαθών προς 
και από την Αγγλία και τη Μαύρη Θάλασ-
σα. Μάλιστα, η παρουσία τους ήταν τόσο 
ισχυρή, που το 1839 καταγράφονται τουλά-
χιστον 21 χιώτικες εμποροναυτιλιακές εται-
ρείες στο Λονδίνο στην περιοχή κοντά και 
γύρω από το Finsbury Circus.
Τη σημαντική παρουσία των Χιωτών στη 
βρετανική πρωτεύουσα καταδεικνύει και 
ένα ακόμη γεγονός: η μεγάλη αριθμητική 
συμμετοχή τους στο Baltic Exchange, τη 
μεγαλύτερη παγκόσμια ναυλαγορά της 
εποχής. Χαρακτηριστικά, το 1886 περίπου 
το 7% των μελών του Baltic Exchange ήταν 
Έλληνες, με τους Χιώτες να αποτελούν 
την πλειονότητα.
Όμως, πέραν των Χιωτών, σοβαρή παρου-
σία στο Λονδίνο ιδίως κατά το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου και στις αρχές του 20ού 
αιώνα, είχαν πολλές ακόμη οικογένειες 
καραβοκύρηδων από τους ναυτότοπους 
της Άνδρου, των Οινουσσών, της Κάσου, 
αλλά και του Ιονίου. Μεγάλες πλοιοκτη-
τικές οικογένειες από την Κεφαλονιά και 
την Ιθάκη θα επιλέξουν να εγκατασταθούν 
στη βρετανική πρωτεύουσα και θα εξειδι-
κευθούν στη μεταφορά χύδην φορτίων 
κάρβουνου και σιτηρών, κατά κύριο λόγο 
από τη Μαύρη Θάλασσα και τον Δούναβη 
προς τα βρετανικά λιμάνια.
Στην περίπτωση των Ιονίων, θεμελιώδες 
χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι 
η ναυτιλιακή τους δραστηριότητα ήταν η 
βασική επιχειρηματική τους ενασχόληση, 
ενώ το εμπόριο αποτελούσε μια δρα-
στηριότητα κατά βάση συμπληρωματική. 
Η πλέον εξέχουσα προσωπικότητα των 
Ελλήνων πλοιοκτητών στα τέλη του 19ου 
και τις αρχές του 20ού αιώνα στο Λονδί-
νο ήταν ο Παναγής Βαλλιάνος, δημιουρ-
γώντας το 1860 το πρώτο γραφείο που 
ασχολήθηκε αποκλειστικά με ναυτιλιακές 
δραστηριότητες και αποτέλεσε υπόδειγ-
μα για τα ελληνικά ναυτιλιακά γραφεία του 
City κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.
Το παράδειγμα των Χιωτών και Ιόνιων 
πλοιοκτητών και εμπόρων του Λονδίνου 
θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη ελληνι-

κές πλοιοκτητικές επιχειρήσεις και κατά 
τον 20ό αιώνα. Χαρακτηριστικά να σημει-
ώσουμε ότι ο αριθμός των ελληνικών ναυ-
τιλιακών γραφείων με έδρα το Λονδίνο θα 
φτάσει τα 13 το 1914, τα 17 το 1938, τα 105 το 
1958 και τα 177 το 1975, ενώ αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το 1958 το 45% του ελληνόκτητου 
στόλου βρισκόταν υπό τη διαχείριση των 
εκεί γραφείων. Η επιτυχία των ελληνικών 
ναυτιλιακών γραφείων του Λονδίνου θα 
πρέπει, ίσως, να αναζητηθεί στην «ικανότη-
τά» τους να εκμεταλλευτούν την κρίση του 
βρετανικού εμπορικού στόλου. Η δύναμή 
τους στηρίχθηκε στην εξαίρετη γνώση και 
στις καλές διασυνδέσεις περί τη ναυτιλιακή 
αγορά του City, από τη μία πλευρά, και στη 
δομή του ελληνικού στόλου, από την άλλη, 
που βασίστηκε «στη συγγένεια, στην κοινή 
καταγωγή και στη συμπλοιοκτησία».
Όμως η επιτυχία των ελληνικών ναυτιλι-
ακών γραφείων του Λονδίνου θα πρέπει 
να αναζητηθεί και στη συγκρότηση του 
Committee, ή, αλλιώς, του Greek Shipping 
Co-operation Committee ή ελληνιστί της 
Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνερ-
γασίας.
Η συγκρότηση του Committee πριν από 
ογδόντα χρόνια, το 1935, στο σπουδαιότε-
ρο ναυτιλιακό κέντρο του κόσμου είχε ως 
πρωταρχικό στόχο να λειτουργήσει προς 
ενίσχυση και υποστήριξη της διεθνοποιη-
μένης δράσης των Ελλήνων πλοιοκτητών. 
Βασική επιδίωξη υπήρξε και συνεχίζει, 
βέβαια, να αποτελεί η στενή συνεργασία 
των γραφείων του Λονδίνου, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που εμφανίζονται ιδι-
αίτερα στον διεθνή χώρο για τα ελληνικά 
και ελληνόκτητα πλοία.
Το παρόν τεύχος, λοιπόν, είναι αφιερωμέ-
νο στους μεγάλους Έλληνες της βρετανι-
κής μητρόπολης και στη λαμπρή ιστορία 
της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας. Στο πρώτο μέρος του παρό-
ντος τεύχους ο αναγνώστης θα διαβάσει 
την ομιλία του Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού, 
του νυν Προέδρου του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, η 
οποία εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της 
επίσημης εκδήλωσης για τον εορτασμό 
των ογδόντα χρόνων του Committee 
και στην οποία παρουσιάζονται οι στιγ-
μές ορόσημα της ιστορίας της ελληνικής 
ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου. Την 
ομιλία του Προέδρου του Committee 

ακολουθούν οι συνεντεύξεις των Σπύρου 
Πολέμη, Στάθη Κουλουκουντή, Ευθυμίου 
Η. Μητρόπουλου, Ιωάννη Μ. Χατζηπατέ-
ρα και Ανδρέα Τσαβλίρη, οι οποίοι ανα-
φέρονται στο «σήμερα» του Committee, 
καθώς και στις προοπτικές της παρουσίας 
της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στη 
βρετανική πρωτεύουσα στα χρόνια που 
έρχονται.
Το δεύτερο μέρος του ειδικού αυτού τεύ-
χους περιλαμβάνει το άρθρο του διευθυντή 
των «Ναυτικών Χρονικών» Ηλία Γ. Μπίσια, 
όπου ο αναγνώστης θα διαβάσει για τον 
ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλη-
νική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας 
ως προς την προάσπιση των συμφερόντων 
της ελληνικής ναυτιλίας. Το κείμενο ακο-
λουθείται από ένα συνοπτικό χρονολόγιο 
με τους σημαντικότερους σταθμούς της 
ογδοντάχρονης διαδρομής του Committee, 
εμπλουτισμένο με φωτογραφικό υλικό από 
το αρχείο των «Ναυτικών Χρονικών».
Τέλος, στο τρίτο μέρος του περιοδικού 
ο αναγνώστης θα περιηγηθεί σε μερικές 
από τις πλέον σημαντικές στιγμές της 
ιστορίας της ελληνικής ναυτιλίας τα τελευ-
ταία ογδόντα έτη, διαβάζοντας τα πάντα 
επίκαιρα κείμενα ορισμένων από τις πιο 
σπουδαίες προσωπικότητες του ελλη-
νικού ναυτιλιακού επιχειρείν, και συγκε-
κριμένα των: Μανώλη Ηλ. Κουλουκουντή, 
Περικλή Δρακούλη, Άγγελου Α. Λούζη, 
Δημ Ι. Χανδρή, Κώστα Ι. Λύρα, Σταύρου 
Νιάρχου, Ιωάννη Κ. Καρρά, Αντώνιου Χαν-
δρή, Κώστα Μ. Λεμού, Ιω. Ηλ. Κουλουκου-
ντή, Μιχ. Μ. Ξυλά, Μιχάλη Κ. Περατικού, 
Νικόλα Σ. Λαιμού, Γιάννη Αδ. Χατζηπατέ-
ρα, Κωνσταντίνου Ν. Χατζηπατέρα, Επα-
μεινώνδα Εμπειρίκου. Τα κείμενα αυτών 
των μεγάλων προσωπικοτήτων της ελληνι-
κής ναυτιλίας, που τα «Ναυτικά Χρονικά» 
είχαν και συνεχίζουν να έχουν την τιμή 
να φιλοξενούν στις σελίδες τους, αποτε-
λούν μια εξαιρετική αφορμή και ευκαιρία 
για να μάθουμε τα «πώς» και τα «γιατί» 
του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος του 
20ού αλλά και του 21ού αιώνα.
Το τρίτο μέρος του παρόντος τεύχους 
κλείνει με φωτογραφικό υλικό από την 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
City του Λονδίνου τον περασμένο Νοέμ-
βριο με αφορμή την επέτειο των ογδόντα 
ετών του Committee.
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Από το 1935 το Committee 
υποστηρίζει θερμά την ελληνική 
ναυτιλία και τους ανθρώπους της

Μου δίνει μεγάλη χαρά να απευθύνω χαι-
ρετισμό για τον εορτασμό των 80 χρόνων 
από την ίδρυση της Ελληνικής Επιτροπής 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας.
Στην πραγματικότητα, το αρχικό όνομα 
της Επιτροπής ήταν «Ελληνική Επιτροπή 
Σταθεροποίησης», η οποία ιδρύθηκε το 
1935, με σκοπό να φέρει κάποια σταθε-
ρότητα, μετά την οικονομική ύφεση, στις 
επισφαλείς ναυτιλιακές αγορές φορτίων.
Υπό την ηγεσία του Περικλή Δρακούλη, 
βοηθούμενος από τον ικανότατο Άγγελο 
Λούζη, η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας συνεδρίασε για πρώτη φορά 
στα γραφεία του Γ. Χατζηλία.
Αργότερα, το 1941, η Ελληνική Επιτροπή 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας έγινε ο κύριος 
σύνδεσμος μεταξύ της ελληνικής κυβέρ-
νησης και του υπουργείου Μεταφορών 
Πολέμου. Συντόνιζε όλα τα θέματα που 
αφορούν τον ελληνικό εμπορικό στόλο 
και τον κρίσιμο ρόλο του στο σχηματισμό 
των νηοπομπών εν καιρώ πολέμου, που 
κράτησαν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες 
συμμαχικές χώρες εφοδιασμένες με όλα 
τα βασικά αγαθά.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων μεταπολε-
μικών χρόνων, καθώς η Ελλάδα υπέφερε 
από τις συνέπειες ενός καταστροφικού 
πολέμου, το Committee ασχολήθηκε με 
τα πιο σημαντικά ναυτιλιακά ζητήματα.
Ένα από τα πιο επιφανή μέλη της, ο Εμμα-
νουήλ Κουλουκουντής, με έδρα τη Νέα 
Υόρκη εκείνη την εποχή, πρότεινε και δια-

Απόσπασμα από την ομιλία του Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού, που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο του εορτα-
σμού των 80 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

του Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού
Director of Fafalios Ltd,
Προέδρου του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου

ΟΜΙΛΙΑ



δραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαπραγ-
μάτευση και την ολοκλήρωση του περίφη-
μου προγράμματος αγοράς 100 Λίμπερτι, 
η οποία έδωσε το έναυσμα στην αναγέν-
νηση του ελληνικού εμπορικού στόλου, 
μετά το πλήγμα που δέχτηκε κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στη συνέχεια, το 1957, σχηματίζεται ο 
Διακυβερνητικός Ναυτιλιακός Συμβου-
λευτικός Οργανισμός (IMCΟ), ο οποίος 
μετεξελίχθηκε (από το 1982) στον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), επίσης 
η σύσταση της Ελληνικής Ένωσης κατά 
πολεμικών κινδύνων το 1960, τα εγκαίνια 
της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια το 
1969 ήταν μερικά από τα πολλά γεγονότα 
στα οποία το Committee συμμετείχε και 
υποστήριξε ενεργά και με ενθουσιασμό.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά τις τελευ-
ταίες οκτώ δεκαετίες το Committee έχει 
συνεργαστεί στενά και εν παραλλήλω με 
την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην 
Ελλάδα. Οι δύο ενώσεις έχουν αγαστή 
και αρμονική συνεργασία για την αντιμε-
τώπιση όλων των μεγάλων ναυτιλιακών και 
οικονομικών ζητημάτων με τα οποία έρχε-
ται αντιμέτωπη η ελληνική ναυτιλία.
Η θέση του Committee στο Λονδίνο, 
ηγετικό ναυτιλιακό κέντρο του κόσμου, 
δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να διατη-
ρεί πολύ στενές σχέσεις με όλους τους 
οργανισμούς που εδρεύουν εδώ, συμπε-
ριλαμβανομένων του Baltic Exchange, των 
Lloyds του Λονδίνου, του Lloyds Register, 

των P&I Clubs, του Διεθνούς Ναυτιλια-
κού Επιμελητηρίου, της Intertanko, της 
Intercargo, του IMO, και χωρίς ποτέ να 
ξεχνάμε τα μεγάλα ναυλομεσιτικά, δικηγο-
ρικά και λογιστικά γραφεία καθώς και τα 
μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα.
Το γεγονός ότι στα μέλη του συμβουλίου 
μας περιλαμβάνονται ένας επίτιμος γενι-
κός γραμματέας του ΙΜΟ, ένας πρώην 
πρόεδρος του ICS, πρόεδροι και διευθυ-
ντές των P&I Clubs, διευθυντές του Baltic 
Exchange, πρώην πρόεδρος της Διεθνούς 
Ένωσης Ναυαγιαίρεσης, καθώς και πρό-
εδροι των επιτροπών των νηογνωμόνων, 
καταδεικνύει την αφοσίωση που έχουμε 
για κάθε τομέα της βιομηχανίας μας και 
την υψηλή εκτίμηση της οποίας χαίρουν η 
Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργα-
σίας και τα μέλη της από τα σπουδαιότε-
ρα ναυτιλιακά ιδρύματα του οικονομικού 
κέντρου του Λονδίνου.
Το Committee υποστηρίζει θερμά την 
ελληνική σημαία, τα ελληνικά πληρώματα, 
το Λιμενικό Σώμα και ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα που θα συνεχί-
σει να προετοιμάζει νέες γενιές Ελλήνων, 
οι οποίοι θα υπηρετήσουν τη ναυτιλία στη 
θάλασσα και τη στεριά. Διότι το θαύμα 
που καθιστά την ελληνική ναυτιλία σήμε-
ρα δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιη-
θεί χωρίς τους Έλληνες ναυτικούς.
Οι προκλήσεις που συναντάμε στην πορεία 
μας, είτε εθνικές είτε διεθνείς, θα πρέπει 
πάντα να αντιμετωπίζονται με την αφοσίω-

Στιγμιότυπο από τη λήξη του 
συνεδρίου για τη SOLAS:  

o πρόεδρος του Δ.Σ. του Committee 
Ιωάννης Κουλουκουντής

(Ιούνιος 1960).



ση του οργανισμού μας σε στενή συνεργα-
σία με την ΕΕΕ, προκειμένου να βρίσκεται 
πρακτική λύση για κάθε πρόβλημα. 
Θεωρούμε ότι, ενώ η ναυτιλία πρέπει να 
αντιδρά και να συμμετέχει ενεργά στα 
παγκόσμια γεγονότα, θα πρέπει να έχου-
με μία Αρχή, τον ΙΜΟ, ο οποίος να ρυθ-
μίζει τα θέματα της βιομηχανίας μας σε 
παγκόσμια βάση και να έχει την ευθύνη 
για τη διαμόρφωση της διεθνούς ναυτι-
λιακής νομοθεσίας. Ωστόσο, εκτιμούμε 
πως υπό το πρίσμα των προβλημάτων 
της Διεθνούς Σύμβασης για τη διαχείριση 
του θαλασσέρματος, ο ΙΜΟ θα πρέπει να 
συνεργαστεί πιο στενά με τη βιομηχανία 
μας προκειμένου να δημιουργηθούν συνε-
κτικοί και βιώσιμοι κανονισμοί. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις εται-
ρείες-μέλη μας, πρώην και νυν, για την αμέ-
ριστη υποστήριξή τους στην Ελληνική Επι-
τροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων οκτώ δεκαετιών.
Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον 
αντιναύαρχο Αθανάσιο Χονδρονάσιο 
και τον αρχιπλοίαρχο Αντώνιο Βιδάλη, 
οι οποίοι εκπροσωπούν τον αρχηγό του 
Λιμενικού Σώματος στην αποψινή εκδή-
λωση και ταξίδεψαν από την Ελλάδα, 

παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά τους, 
για να τιμήσουν με την παρουσία τους τον 
αποψινό εορτασμό μας.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους φίλους μας που έχουν έρθει από 
κοντά και μακριά για να παρευρίσκονται 
εδώ απόψε.
Κυρίως, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους τους φίλους και συναδέλφους μας 
στο Λονδίνο, με τους οποίους έχουμε 
συνεργαστεί επί σειρά ετών και μας έχουν 
βοηθήσει στην εκπροσώπηση της ελλη-
νικής ναυτιλιακής βιομηχανίας σε όλα τα 
εθνικά και διεθνή θέματα.
Θέλω ακόμη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη 
μου στα μέλη του συμβουλίου, πρώην και 
νυν, που έχουν εργαστεί ακούραστα και ανι-
διοτελώς για την επίτευξη των στόχων μας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
την εξαιρετική γραμματεία μας, προηγού-
μενη και τωρινή, η οποία παρά τους περι-
ορισμένους πόρους και πιο πρόσφατα, 
αντιμετωπίζοντας σοβαρά και ανυπέρβλη-
τα προβλήματα υγείας, κατάφερε με ικα-
νότητα και αποτελεσματικότητα κατά τη 
διάρκεια των δεκαετιών να διεκπεραιώνει 
τα θέματα του Committee δείχνοντας 
πάντα μεγάλη αφοσίωση. 

O πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Committee 

Ιωάννης Χατζηπατέρας με 
τους μετέπειτα προέδρους 

της ΕΕΕ, Ι. Λύρα και  
Ν. Ευθυμίου, και τον  

καπ. Π. Τσάκο κατά την 
διάρκεια του γεύματος προς 
τιμήν του Έλληνα υπουργού 

Εμπορικής Ναυτιλίας στο 
Λονδίνο

(Μάρτιος 1993).
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Η ελληνική ναυτιλία  
δεν πρόκειται να επηρεαστεί  
στο βαθμό που επιθυμούν  
ορισμένες «σκοτεινές δυνάμεις»

Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν 
χώρα σημαντικές πολιτικές εξελίξεις 
που αφορούν άμεσα τη ναυτιλία και 
το διεθνές εμπόριο, από τα θεσμικά 
όργανα τόσο στο Λονδίνο όσο και στις 
Βρυξέλλες. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι 
το μέλλον της παρουσίας και της ανέ-
λιξης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινό-
τητας στη βρετανική πρωτεύουσα τα 
επόμενα χρόνια;

Δεν είναι μόνο τα όργανα των Βρυξελ-
λών, τα οποία είναι μάλλον απρόσωπα και 
έχουν κάποια αρνητική επίπτωση στην 
ελληνική ναυτιλία και στο διεθνές εμπό-
ριο, αλλά και αρκετοί ακόμη θεσμοί, όπως 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ίδια  
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 
καθώς και ορισμένα κράτη. Αυτό δημιουρ-
γεί υψηλό κίνδυνο για μια σειρά λόγους.
Η ελληνική ναυτιλία δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί στο βαθμό που επιθυμούν 
ορισμένες «σκοτεινές δυνάμεις», όμως  
η ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης 
συνολικά οπωσδήποτε θα επηρεαστεί 
εάν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ελληνικών 
συμφερόντων δεν συνεχίσουν να έχουν 
την έδρα τους στην Ευρώπη. 
Όλοι οι προαναφερθέντες θεσμοί, χωρίς 
καμία εξαίρεση, βλάπτουν σε μεγάλο βαθ-
μό την Ευρώπη, για λόγους οι οποίοι είναι 
δύσκολο να επεξηγηθούν.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, το επιχειρηματικό περι-
βάλλον για τις ναυτιλιακές εταιρείες 
ελληνικών συμφερόντων αλλάζει και αυτό 
δεν αποτελεί καλό οιωνό. Τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις χρειάζονται το κατάλληλο 
περιβάλλον προκειμένου να δραστηριο-
ποιηθούν. Οι αλλαγές στο σύστημα στην 
περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 
καθαρά πολιτικές.
Συμπερασματικά, οι εξελίξεις στην Ευρώ-
πη αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο  
θα επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα 
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ελληνικών 
συμφερόντων, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο  
λειτουργίας τους, και θα μειώσουν σημα-
ντικά τον ευρωπαϊκό στόλο, κάτι που  
θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο  
σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό  
επίπεδο.
Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του 
Λονδίνου υποστήριζε ανέκαθεν ένθερ-
μα τόσο το ελληνικό νηολόγιο όσο 

Συνέντευξη του Σπύρου Πολέμη
Προέδρου - διευθύνοντος συμβούλου Seacrest Shipping Ltd,
αντιπροέδρου Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
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και τον Έλληνα ναυτικό. Αυτή η στρα-
τηγική επιλογή αντανακλά τη βαθιά 
παράδοση και τη συνεργασία με τους 
ιστορικούς ναυτότοπους και τις πατρί-
δες καταγωγής των ιστορικών ελληνι-
κών οίκων του City. Αυτή την εποχή 
των έντονων εξωγενών πιέσεων και 
δυσκολιών στη ναυλαγορά, πόσο εφι-
κτή είναι η συγκεκριμένη στρατηγική 
διατήρησης της παράδοσης των προ-
γόνων σας;

Είναι όντως σωστό το σχόλιό σας ότι οι 
ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα το Λονδίνο 
υποστήριζαν και υποστηρίζουν την ελληνική 
σημαία και την απασχόληση Ελλήνων ναυ-
τικών, και αυτό χάριν παραγόντων που δεν 
άπτονται του κόστους. Η ελληνική σημαία 
έχει κερδίσει το σεβασμό της παγκόσμιας 
ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα πλοία υπό ελλη-
νική σημαία οπουδήποτε στον κόσμο και αν 
απαιτηθεί έχουν τη βοήθεια των προξενικών 
λιμεναρχείων, ενώ και η ελληνική σημαία έχει 
πολύ καλή φήμη στους κύκλους των ναυλω-
τών, των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 
και των κρατικών αρχών σε όλο τον κόσμο.
Όμως, το κόστος και οι επιπτώσεις του δεν 
είναι πλέον ένας παράγοντας που δεν θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα σε 
μια περίοδο οικονομικής κρίσης, αλλά και σε 
μια ναυλαγορά που κινείται σε χαμηλά επί-
πεδα. Η εξοικονόμηση κόστους έχει κατα-
στεί παράγοντας κεφαλαιώδους σημασίας 
και αναπόφευκτα το πρόσθετο κόστος που 
σημαίνει η απασχόληση Ελλήνων ναυτικών, 
έχει επηρεάσει πολλές εταιρείες, οι οποίες 
βλέπουν σε αυτό το υψηλό κόστος έναν 
παράγοντα που μειώνει την ανταγωνιστικό-
τητά τους. Ένας ακόμη παράγοντας, ο οποί-
ος δεν έχει συζητηθεί επαρκώς, είναι ότι οι 
δανειστές μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, είτε 
είναι το τραπεζικό σύστημα είτε οι χρημα-
τιστηριακές αγορές, εξετάζουν το τελικό 
αποτέλεσμα, δηλαδή αν γίνεται η κατάλληλη 
επιλογή σε στοιχεία κόστους ενός πλοίου, 
ώστε αυτό να λειτουργεί οικονομικά και 
αποδοτικά.
Παρ’ όλ’ αυτά, το πρόβλημα μπορεί να επι-
λυθεί. Αυτό που απαιτείται είναι καλή θέλη-
ση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή 
τους ναυτικούς, τις ναυτιλιακές εταιρείες και 
την ελληνική κυβέρνηση. Μια ικανοποιητική 

λύση μπορεί να επιτευχθεί, μια λύση η οποία 
θα είναι επωφελής για όλα τα μέρη και διά 
της οποίας θα υπάρξει πλήρης απασχόλη-
ση των Ελλήνων ναυτικών με αμοιβές που 
θα καταστήσουν ανταγωνιστικά τα πλοία με 
ελληνική σημαία.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του Λον-
δίνου κινήθηκε πάντοτε σε ήπιους τόνους, 
επιλέγοντας ως οδηγούς τη σεμνότητα και 
το «λάθε βιώσας», ειδικά σε θέματα δημό-
σιας εικόνας και κοινωνικής προβολής της. 
Τη σημερινή εποχή των μεγάλων προκλή-
σεων σε διεθνές επίπεδο και της μάλλον 
«επιθετικής» τάσης από συγκεκριμένα 
οικονομικά και πολιτικά κέντρα, αλλά και 
διεθνή ΜΜΕ, ποια στάση πρέπει να τηρή-
σει η εκτός Ελλάδος ναυτιλιακή κοινότητα 
σε θέματα υποστήριξης των θέσεών της;

Δυνάμει του γεγονότος ότι η πλειονότητα 
των μελών του Committee και φυσικά των 
μελών του Συμβουλίου διαμένουν στο Λον-
δίνο, είχαν τη δυνατότητα με το πέρασμα 
των χρόνων να αναπτύξουν εξαιρετικές 
επιχειρηματικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό 
ισχυρών παραγόντων της βιομηχανίας, όπως 
οι Lloyd’s of London, τα P&I Clubs, οι ναυ-
λομεσιτικοί οίκοι, το Baltic Exchange, ο τρα-
πεζικός κλάδος, οι νηογνώμονες, οι διεθνείς 
ναυτιλιακοί και ναυτικοί οργανισμοί κ.λπ. 
Με τη σειρά τους και λόγω της εμπλοκής 
τους για αρκετές δεκαετίες με όλους αυτούς 
τους σημαντικούς φορείς, τόσο για το Ηνω-
μένο Βασίλειο όσο και για την παγκόσμια 
ναυτιλιακή βιομηχανία, κατάφεραν να φτά-
σουν στα υψηλότερα αξιώματα, για παρά-
δειγμα δεν έγιναν μόνο μέλη των συμβου-
λίων, αλλά κατέλαβαν θέσεις προέδρων σε 
αρκετούς από αυτούς τους φορείς. Αυτό 
συνέβαλε στην ενίσχυση της φήμης τους, 
κερδίζοντας και το σεβασμό σε παγκόσμιο 
επίπεδο και δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
επηρεασμού σε ζητήματα που απασχο-
λούν την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, 
και κατ’ επέκταση ενίσχυσαν τη φήμη του 
Committee του οποίου αποτελούν μέλη.
Έτσι, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα κατά-
φερε να αναπτυχθεί εντός των ναυτιλιακών 
κύκλων του Ηνωμένου Βασιλείου και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο παγκοσμίως. Αυτό φυσικά 
μπορεί να συνεχιστεί, όμως εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το εάν το Λονδίνο θα 
διατηρήσει το σωστό επιχειρηματικό περι-
βάλλον. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει κάποιος 
άλλος λόγος γιατί να μη συνεχίσουν να υπη-
ρετούν την ελληνική αλλά και την παγκό-
σμια ναυτιλιακή βιομηχανία με τον ίδιο τρό-
πο που το κάνουν χρόνια τώρα.

Το Λονδίνο είναι πλέον μια πανάκριβη 
επιχειρηματική μητρόπολη με λιγό-
τερα και δυσεύρετα, σε σχέση με το 
παρελθόν, στελέχη εξειδικευμένα σε 
θέματα ναυτιλίας. Κατά πόσον πιστεύ-
ετε ότι είναι εφικτή η διατήρηση της 
θέσης του City ως ναυτιλιακής μητρό-
πολης της Ευρώπης;

Όπως υποδηλώθηκε προηγουμένως, αυτό 
είναι όντως ένα αίνιγμα. Αν το Ηνωμένο 
Βασίλειο επιλέξει να αλλάξει το επιχει-
ρηματικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στο 
να επιχειρούν οι εταιρείες εκτός Λονδί-
νου, τότε το City θα τείνει να χάσει την 
παγκόσμια επιρροή του. Η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει αυτή την 
πιθανότητα, ελπίζω σοβαρά.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντι-
κότερα επιτεύγματα του Committee 
κατά τη διάρκεια των 80 ετών της ιστο-
ρικής του διαδρομής; Τι θα πρέπει να 
θυμάται ο αναγνώστης και ο ιστορικός 
του μέλλοντος;

Το Committee έχει όντως μια μακραίωνη 
και πλούσια ιστορία σε ό,τι αφορά το τι έχει 
πετύχει τα τελευταία 80 χρόνια. Εκτός από 
τους σημαντικούς λόγους που επέβαλαν τη 
δημιουργία του, το 1935, τα πλέον πρόσφατα 
επιτεύγματά του είναι αρκούντως εντυπωσι-
ακά. Σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών, έχει καταφέρει να επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό πρωτοβουλίες που αφο-
ρούν τη διεθνή αλλά και την ελληνική ναυτι-
λιακή βιομηχανία. Τα επιτεύγματα είναι πάρα 
πολλά για να τα απαριθμήσω εδώ, όμως 
αφορούν ζητήματα που άπτονται όλων των 
θεσμών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 
όπως τα P&I, οι νηογνώμονες, επίσης τους 
διεθνείς κανονισμούς που προωθούνται 
από τον ΙΜΟ, τις διεθνείς ναυτικές και ναυ-
τιλιακές ενώσεις κ.λπ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Συνέντευξη του Στάθη Κουλουκουντή
Rethymnis & Kulukundis Limited,
μέλους Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου

Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν 
χώρα σημαντικές πολιτικές εξελίξεις 
που αφορούν άμεσα τη ναυτιλία και 
το διεθνές εμπόριο, από τα θεσμικά 
όργανα τόσο στο Λονδίνο όσο και στις 
Βρυξέλλες. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι 
το μέλλον της παρουσίας και της ανέ-
λιξης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινό-
τητας στη βρετανική πρωτεύουσα τα 
επόμενα χρόνια;

Προπολεμικά (εννοώ πριν από τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο) για να ασχοληθεί 
κανείς με τη διεθνή ποντοπόρο ναυτιλία 
ήταν απαραίτητο να έχει κάποια παρουσία, 
είτε ο εφοπλιστής ο ίδιος είτε εκπρόσω-
πος, σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο σαν το 
Λονδίνο. Ακόμη, το 1965, όταν άρχισα εγώ 
την προσωπική μου ναυτιλιακή καριέρα, 
για να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς με 
την Ελλάδα, έπρεπε να ειδοποιήσουμε για 
το τηλεφώνημα 24 ώρες πριν. Έτσι, ήταν 
αδύνατον να λειτουργήσει μια σημαντική 
ναυτιλιακή επιχείρηση από Ελλάδα. Δεν 
υπάρχει πια το πρόβλημα αυτό. Τα μέσα 
επικοινωνίας σαφώς έχουν αναπτυχθεί 
σε πολύ μεγάλο βαθμό, επίσης οι σημα-
ντικότεροι ναυλομεσιτικοί οίκοι, όπως και 
οι δικηγόροι του City of London, έχουν 
ανοίξει γραφεία στην Ελλάδα. Έτσι δεν 
υπάρχει ανάγκη να έρθει μια νέα ελληνική 
ναυτιλιακή επιχείρηση στο Λονδίνο. Επι-
πλέον, όπως αναφέρατε και στο ερωτημα-
τολόγιό σας, το Λονδίνο είναι πλέον μια 
πανάκριβη επιχειρηματική μητρόπολη. Γι’ 
αυτόν το λόγο, εδώ και πολλά χρόνια, πολ-
λές παλιές ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρή-
σεις έχουν κλείσει τελείως τα γραφεία 
τους ή έχουν μειώσει τις δραστηριότη-
τές τους στο Λονδίνο μεταφέροντάς τες 
στην Ελλάδα. Όπως είναι επίσης γνωστό, 
το 2008 άλλαξε το σύστημα προσωπικής 
φορολογίας του αλλοδαπού φορολο-
γουμένου-κατοίκου της Μεγάλης Βρετα-
νίας και, μάλιστα, από το 2017 προτείνει 
η βρετανική κυβέρνηση να καταργήσει 
εντελώς το γνωστό σύστημα φορολογίας 
των Non-Doms το οποίο έχει πολύ επι-
τυχώς επικρατήσει για 200 χρόνια. Αυτό 
το γεγονός οπωσδήποτε έχει επιταχύνει 
τη φυγή της ελληνικής ναυτιλιακής κοι-
νότητας από τη Μεγάλη Βρετανία. Άλλοι 
συνάδελφοι μελετούν το θέμα προσεκτι-

Ο χαρακτήρας μας είναι κάτι  
που έχουμε κληρονομήσει  
από τους πατεράδες μας.  
Αυτό δεν θα αλλάξει  
και ούτε πρέπει. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

18



κά και ετοιμάζουν το Plan B. Έτσι, δεδομέ-
νου ότι δεν προβλέπεται να έρθουν νέες 
ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις προς 
εγκατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία, είναι 
δύσκολο να προβλέψει κάποιος κάτι άλλο 
από τη συνεχή μείωση της ελληνικής ναυ-
τιλιακής κοινότητας στη βρετανική πρω-
τεύουσα τα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του 
Λονδίνου υποστήριζε ανέκαθεν ένθερ-
μα τόσο το ελληνικό νηολόγιο όσο 
και τον Έλληνα ναυτικό. Αυτή η στρα-
τηγική επιλογή αντανακλά τη βαθιά 
παράδοση και τη συνεργασία με τους 
ιστορικούς ναυτότοπους και τις πατρί-
δες καταγωγής των ιστορικών ελληνι-
κών οίκων του City. Αυτή την εποχή 
των έντονων εξωγενών πιέσεων και 
δυσκολιών στη ναυλαγορά, πόσο εφι-
κτή είναι η συγκεκριμένη στρατηγική 
διατήρησης της παράδοσης των προ-
γόνων σας;

Η αγάπη για την πατρίδα και η επιθυμία για 
την υποστήριξη του ελληνικού νηολογίου 
και του Έλληνα ναυτικού παραμένουν. Εν 
τούτοις, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει 
κανείς την ανταγωνιστικότητα του πλοίου 
και γι’ αυτόν το λόγο πολλοί συνάδελφοι 
έχουν καταχωρίσει τα πλοία τους σε ανοι-

χτά νηολόγια και έχουν προσλάβει αλλοδα-
πούς ναυτικούς.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του Λον-
δίνου κινήθηκε πάντοτε σε ήπιους τόνους, 
επιλέγοντας ως οδηγούς τη σεμνότητα και 
το «λάθε βιώσας», ειδικά σε θέματα δημό-
σιας εικόνας και κοινωνικής προβολής της. 
Τη σημερινή εποχή των μεγάλων προκλή-
σεων σε διεθνές επίπεδο και της μάλλον 
«επιθετικής» τάσης από συγκεκριμένα 
οικονομικά και πολιτικά κέντρα, αλλά και 
διεθνή ΜΜΕ, ποια στάση πρέπει να τηρή-
σει η εκτός Ελλάδος ναυτιλιακή κοινότητα 
σε θέματα υποστήριξης των θέσεών της;

Εφόσον η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα 
του Λονδίνου αποτελείται κυρίως από οικο-
γενειακά γραφεία τα οποία, σε πολλές περι-
πτώσεις, έχουν φτάσει στην τρίτη γενιά, ο 
χαρακτήρας μας είναι κάτι που έχουμε κλη-
ρονομήσει από τους πατεράδες μας. Αυτό 
δεν θα αλλάξει και ούτε πρέπει. Είμαστε 
αυτό που είμαστε και δεν πρέπει να προ-
σπαθήσουμε να είμαστε κάτι διαφορετικό.

Το Λονδίνο είναι πλέον μια πανάκριβη 
επιχειρηματική μητρόπολη με λιγό-
τερα και δυσεύρετα, σε σχέση με το 
παρελθόν, στελέχη εξειδικευμένα σε 
θέματα ναυτιλίας. Κατά πόσον πιστεύ-

ετε ότι είναι εφικτή η διατήρηση της 
θέσης του City ως ναυτιλιακής μητρό-
πολης της Ευρώπης;

Η απάντηση εδώ μάλλον καλύπτεται από 
την απάντηση του πρώτου ερωτήματος.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντι-
κότερα επιτεύγματα του Committee 
κατά τη διάρκεια των 80 ετών της ιστο-
ρικής του διαδρομής; Τι θα πρέπει να 
θυμάται ο αναγνώστης και ο ιστορικός 
του μέλλοντος;

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει κάποιος 
δύο ή τρία επιτεύγματα του Committee και 
να τα χαρακτηρίσει ως τα σημαντικότερα 
κατά την περίοδο των 80 ετών της ιστορί-
ας του. Στη διάρκεια της ιστορίας του, το 
Committee πάντοτε υπήρχε ως εκπρόσω-
πος της ελληνικής ναυτιλίας, εκφράζοντας τη 
θέση της σε οποιοδήποτε σύγχρονο φλέγον 
θέμα σε όλα τα εθνικά και διεθνή fora. Την 
περίοδο του πολέμου, το Committee ήταν ο 
μοναδικός εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτι-
λίας. Πιο πρόσφατα, χάρις στον αριθμό προ-
έδρων συμβουλίων διεθνών αλληλασφαλιστι-
κών οργανώσεων (P & I Clubs) που είναι επί-
σης μέλη του συμβουλίου του Committee, η 
οργάνωση έχει γίνει κέντρο εμπειρογνωμο-
σύνης σε θέματα P & I.
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Τους Έλληνες ναυτιλιακούς 
επιχειρηματίες ανέκαθεν 
χαρακτήριζε έντονο πατριωτικό 
συναίσθημα και υπερηφάνεια για 
την καταγωγή τους

Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν 
χώρα σημαντικές πολιτικές εξελίξεις 
που αφορούν άμεσα τη ναυτιλία και 
το διεθνές εμπόριο, από τα θεσμικά 
όργανα τόσο στο Λονδίνο όσο και στις 
Βρυξέλλες. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι 
το μέλλον της παρουσίας και της ανέ-
λιξης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινό-
τητας στη βρετανική πρωτεύουσα τα 
επόμενα χρόνια;

Θεωρώ ότι το μέλλον της παρουσίας και 
ανέλιξης της ελληνικής ναυτιλιακής παροι-
κίας του Λονδίνου θα είναι συνάρτηση του 
εν γένει νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο 
θα καταλήξει η βρετανική κυβέρνηση, και, 
ειδικότερα, του φορολογικού καθεστώτος 
που θα διέπει την ευρύτερη ναυτιλιακή 
κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Είμαι βέβαιος ότι η ανάλυση που θα κάνει 
η κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας θα 
καταδείξει ότι η βρετανική οικονομία έχει 
περισσότερα να χάσει, εάν η φορολογία 
που θα επιβάλει στη ναυτιλία εξαναγκάσει 
ελληνικά ναυτιλιακά γραφεία να εγκατα-
λείψουν το έδαφός της, από τα συνολικά 
κέρδη που θα αποκομίσει εάν αφήσει τα 
πράγματα ως έχουν.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του 
Λονδίνου υποστήριζε ανέκαθεν ένθερ-
μα τόσο το ελληνικό νηολόγιο όσο 
και τον Έλληνα ναυτικό. Αυτή η στρα-
τηγική επιλογή αντανακλά τη βαθιά 
παράδοση και τη συνεργασία με τους 
ιστορικούς ναυτότοπους και τις πατρί-
δες καταγωγής των ιστορικών ελληνι-
κών οίκων του City. Αυτή την εποχή 
των έντονων εξωγενών πιέσεων και 
δυσκολιών στη ναυλαγορά, πόσο εφι-
κτή είναι η συγκεκριμένη στρατηγική 
διατήρησης της παράδοσης των προ-
γόνων σας;

Τους Έλληνες ναυτιλιακούς επιχειρηματίες 
ανέκαθεν χαρακτήριζε έντονο πατριωτικό 
συναίσθημα και υπερηφάνεια για την κατα-
γωγή τους. Υπό το πρίσμα αυτό, θέλω να 
πιστεύω ότι θα σκεφθούν πολύ και σοβα-
ρά κατά πόσον, υπό την πίεση δυσμενών 
οικονομικών και συναφών γεωπολιτικών 
συγκυριών, θα υιοθετούσαν τακτικές που θα 
οδηγούσαν σε ρήξη με τη στρατηγική δια-
τήρηση της παράδοσης γενεών ολοκλήρων 
απαρνούμενοι το εθνικό νηολόγιο. Εύχομαι 
όλες οι πλευρές να δείξουν κατανόηση ως 

Συνέντευξη του Ευθυμίου Η. Μητρόπουλου
Επίτιμου γενικού γραμματέα IMO,  
προέδρου Δ.Σ. Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος»,
μέλους Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
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προς την πολύ εξειδικευμένη ιδιαιτερότητα 
της ναυτιλιακής επιχείρησης και να κατα-
λήξουν σε αποφάσεις στήριξης και περαι-
τέρω ενίσχυσης του νηολογίου αντί, από 
ολιγωρία, κακή εκτίμηση των πραγμάτων ή 
κοντόφθαλμες πολιτικές να το θίξουν και 
αποδυναμώσουν.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του Λον-
δίνου κινήθηκε πάντοτε σε ήπιους τόνους, 
επιλέγοντας ως οδηγούς τη σεμνότητα και 
το «λάθε βιώσας», ειδικά σε θέματα δημό-
σιας εικόνας και κοινωνικής προβολής της. 
Τη σημερινή εποχή των μεγάλων προκλή-
σεων σε διεθνές επίπεδο και της μάλλον 
«επιθετικής» τάσης από συγκεκριμένα 
οικονομικά και πολιτικά κέντρα, αλλά και 
διεθνή ΜΜΕ, ποια στάση πρέπει να τηρή-
σει η εκτός Ελλάδος ναυτιλιακή κοινότητα 
σε θέματα υποστήριξης των θέσεών της;

Σε ένα σενάριο σαν κι αυτό, εκείνο που 
επιβάλλεται να κάνει η εκτός Ελλάδος ναυ-
τιλιακή κοινότητα θα πρέπει να είναι, κατ’ 
αρχήν, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 
τα δρώμενα στο διεθνές προσκήνιο (και 
όχι μόνο το ναυτιλιακό) ώστε να είναι σε 

θέση έγκαιρα να υποστηρίξει τα συμφέ-
ροντά της με σταθερότητα, συνέπεια, συλ-
λογικότητα και μεστή επιχειρηματολογία 
μέσα σε πλαίσιο πολιτικής χαμηλών τόνων.  

Με ισχυρά επιχειρήματα που θα στηρίζο-
νται στην αδιαμφισβήτητη γνώση του αντι-
κειμένου της, βαθιά εμπειρία και επαφές 
παγκόσμιας εμβελείας, η εκτός Ελλάδος 
ναυτιλιακή κοινότητα είναι σε θέση να αντι-
μετωπίσει -και στη χειρότερη περίπτωση να 
μετριάσει- τις οποιεσδήποτε «επιθετικές» 
πολιτικές των ανταγωνιστών της από οποια-
δήποτε οικονομικά ή πολιτικά κέντρα και να 
εκπορεύονται. Και, όπως έχει κάνει με επιτυ-
χία στο παρελθόν, ν’ αντιδράσει θετικά στις 
όποιες προκλήσεις, χρησιμοποιώντας τις 
κρίσεις σαν ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης.

Το Λονδίνο είναι πλέον μια πανάκριβη 
επιχειρηματική μητρόπολη με λιγό-
τερα και δυσεύρετα, σε σχέση με το 
παρελθόν, στελέχη εξειδικευμένα σε 
θέματα ναυτιλίας. Κατά πόσον πιστεύ-
ετε ότι είναι εφικτή η διατήρηση της 
θέσης του City ως ναυτιλιακής μητρό-
πολης της Ευρώπης;

Η θέση του City, ως ναυτιλιακής μητρόπο-
λης όχι μόνο της Ευρώπης αλλά της υφη-
λίου όλης, είναι στέρεα εμπεδωμένη σε 
αδιασάλευτα θεμέλια ιστορίας και παρά-
δοσης αιώνων και αντίστοιχων ρηξικέλευ-
θων πολιτικών. 
Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υφί-
στανται και λειτουργούν θεσμικά όργανα 
(χρηματοπιστωτικά, ασφαλιστικά, ναυ-
λομεσιτικά, τεχνικά, νομικά και επίλυσης 
διαφορών...) και συναφείς συντεχνίες της 
έκτασης και του βάθους αυτών που φιλο-
ξενεί το City. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 
το City έχει την πολυτέλεια οποιασδήπο-
τε ολιγωρίας και εφησυχασμού. Και αυτό, 
γιατί ισχυρά οικονομικά και πολιτικά, αντα-
γωνιστικά κέντρα (Σιγκαπούρη, Αμβούργο, 
Σαγκάη, Τόκιο, Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι 
κ.λπ.) καραδοκούν να αναλάβουν τα ηνία 
της πρωτοπορίας του παγκόσμιου ναυτιλι-
ακού cluster που σήμερα κρατάει το City. 
Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι Βρετα-
νοί, οι οποίοι αδιαλείπτως παίρνουν μέτρα 
προάσπισης, υποστήριξης και προαγωγής 
της ναυτιλιακής τους μητρόπολης.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντι-
κότερα επιτεύγματα του Committee 
κατά τη διάρκεια των 80 ετών της ιστο-
ρικής του διαδρομής; Τι θα πρέπει να 
θυμάται ο αναγνώστης και ο ιστορικός 
του μέλλοντος;

Μέσα από διεργασίες αγαστής συνεργασί-
ας μεταξύ των μελών του και της ευρύτε-
ρης ναυτιλιακής κοινότητας που εδρεύει και 
λειτουργεί στο εθνικό κέντρο, συνετής δια-
χείρισης των εκάστοτε αναφυομένων προ-
βλημάτων κοινού ενδιαφέροντος, αποφυγής 
προκλητικής προβολής, στενής παρακο-
λούθησης των εξελίξεων στο ναυτιλιακό 
πεδίο και στον ευρύτερο οικονομικό χώρο, 
το Committee στα 80 χρόνια της δράσης 
του πέτυχε, κατά τρόπο υποδειγματικό, να 
συσπειρώσει, υπό τη φωτεινή ηγεσία άξιων 
προέδρων και μελών (μεταξύ των οποί-
ων καταλέγονται αριστείς της εφοπλιστι-
κής οικογένειας του έθνους), την ελληνική 
εφοπλιστική κοινότητα του Λονδίνου και 
να προστατεύσει/διατηρήσει/προαγάγει τα 
συμφέροντά της κατά το δυνατόν, εμπεδώ-
νοντας συνάμα ένα καθεστώς αξιοπιστίας, 
σεβασμού και υπόληψης μεταξύ των λίαν 
απαιτητικών και ισχυρά ανταγωνιστικών 
κύκλων της βρετανικής πρωτεύουσας.
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Το City πάντοτε θα είναι ένα από  
τα πιο σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα 
της Ευρώπης και του κόσμου

Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν 
χώρα σημαντικές πολιτικές εξελίξεις 
που αφορούν άμεσα τη ναυτιλία και 
το διεθνές εμπόριο, από τα θεσμικά 
όργανα τόσο στο Λονδίνο όσο και στις 
Βρυξέλλες. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι 
το μέλλον της παρουσίας και της ανέ-
λιξης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινό-
τητας στη βρετανική πρωτεύουσα τα 
επόμενα χρόνια;

Πάντοτε θα υπάρχει ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα στη βρετανική πρωτεύουσα, 
είτε λόγω των ναυτιλιακών υπηρεσιών που 
προσφέρονται στο Λονδίνο είτε λόγω 
προσωπικών επιλογών για την ποιότητα 
ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ αληθεύ-
ει το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία 
έχει συρρικνωθεί η ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα του City, τώρα υπάρχουν εμφα-
νή σημάδια πως οι νεαροί Ελληνες επιχει-
ρηματίες επιλέγουν το Λονδίνο λόγω της 
οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας 
στην Ελλάδα. Πέραν αυτών, υπάρχει ένα 
μεγάλο ποσοστό Ελλήνων φοιτητών στα 
βρετανικά πανεπιστήμια, πολλοί εκ των 
οποίων ακολουθούν ναυτιλιακές σπου-
δές και που αναπόφευκτα θα επιλέξουν 
να παραμείνουν στο Η.Β. για να κάνουν 
καριέρα στον ναυτιλιακό τομέα. Αυτή η 
τάση πιθανόν να συνεχιστεί όσο παρα-
μένει το πρόβλημα της ανεργίας στην 
Ελλάδα. Ίσως λοιπόν δούμε ανάπτυξη 
της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στο 
Λονδίνο στο εγγύς μέλλον. 

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του 
Λονδίνου υποστήριζε ανέκαθεν ένθερ-
μα τόσο το ελληνικό νηολόγιο όσο 
και τον Έλληνα ναυτικό. Αυτή η στρα-
τηγική επιλογή αντανακλά τη βαθιά 
παράδοση και τη συνεργασία με τους 
ιστορικούς ναυτότοπους και τις πατρί-
δες καταγωγής των ιστορικών ελληνι-
κών οίκων του City. Αυτή την εποχή 
των έντονων εξωγενών πιέσεων και 
δυσκολιών στη ναυλαγορά, πόσο εφι-
κτή είναι η συγκεκριμένη στρατηγική 
διατήρησης της παράδοσης των προ-
γόνων σας;

Η ελληνική ναυτιλία έχει περάσει πολλές 
κρίσεις στο πέρασμα των χρόνων κι έχει 
επιβιώσει, ωστόσο τώρα η ανταγωνιστικό-
τητα είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Υπάρχουν 

Συνέντευξη του Ιωάννη Μ. Χατζηπατέρα
John C. Hadjipateras & Sons Ltd,
μέλους Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
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νέου τύπου επενδυτές στον κλάδο, πολ-
λοί εκ των οποίων έχουν διαφορετικούς 
στόχους απ’ ό,τι οι παραδοσιακές οικο-
γενειακές εταιρείες. Η σημερινή, χειρό-
τερη στην ιστορία, ναυτιλιακή κρίση δεν 
αφήνει περιθώρια να είσαι ανταγωνιστικός 
και ταυτόχρονα πατριώτης μόνο και μόνο 
για να λες ότι είσαι πατριώτης. Δεν χωρά-
ει αμφιβολία ότι ένα πλοίο με ελληνική 
σημαία και ελληνικό πλήρωμα είναι πολύ 
λιγότερο ανταγωνιστικό από ένα ίδιο 
πλοίο υπό ξένη σημαία και με ξένο πλή-
ρωμα. Βεβαίως, υπάρχουν και οι συμβιβα-
σμοί, και πολλοί επιλέγουν Έλληνες ναυ-
τικούς λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων 
που αυτοί προσφέρουν, δεδομένου ότι το 
εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα συνε-
χίζει να δημιουργεί ποιοτικούς ναυτικούς.   

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του 
Λονδίνου κινήθηκε πάντοτε σε ήπιους 
τόνους, επιλέγοντας ως οδηγούς τη 
σεμνότητα και το «λάθε βιώσας», ειδικά 
σε θέματα δημόσιας εικόνας και κοινω-
νικής προβολής της. Τη σημερινή εποχή 
των μεγάλων προκλήσεων σε διεθνές 
επίπεδο και της μάλλον «επιθετικής» 
τάσης από συγκεκριμένα οικονομικά 
και πολιτικά κέντρα, αλλά και διεθνή 
ΜΜΕ, ποια στάση πρέπει να τηρήσει η 
εκτός Ελλάδος ναυτιλιακή κοινότητα σε 
θέματα υποστήριξης των θέσεών της;

Δεν θεωρώ ότι τα μέλη της ελληνικής ναυ-
τιλιακής κοινότητας του Λονδίνου πρέπει να 
κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν εδώ 
και πολλές δεκαετίες. 

Το Λονδίνο είναι πλέον μια πανάκριβη 
επιχειρηματική μητρόπολη με λιγό-
τερα και δυσεύρετα, σε σχέση με το 
παρελθόν, στελέχη εξειδικευμένα σε 
θέματα ναυτιλίας. Κατά πόσον πιστεύ-
ετε ότι είναι εφικτή η διατήρηση της 
θέσης του City ως ναυτιλιακής μητρό-
πολης της Ευρώπης;

Το City πάντοτε θα είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα της Ευρώ-
πης αλλά και του κόσμου. Και μόνο το 
γεγονός ότι ο IMO, το Baltic Exchange και 
το Lloyd’s of London βρίσκονται στο Λον-
δίνο επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση 
παγκοσμίως. Υπάρχει τεράστια τεχνογνω-
σία, εμπειρία και εξειδίκευση στις μεγάλες 
μεσιτικές εταιρείες, στην αγορά των ναυ-
τασφαλίσεων, των δικηγορικών γραφείων 
και των διαιτητών. Παρότι δεν είναι πλέον 
μεγάλη δύναμη στις ναυτιλιακές χρημα-
τοδοτήσεις, το Λονδίνο παραμένει μεγά-
λο οικονομικό κέντρο, απασχολώντας 
πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, 
υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ναυ-
τιλιακές σπουδές, ακόμα και απλά σεμινά-
ρια σχετικά με τη ναυτιλία. Όσο υπάρχει 
ζήτηση για τέτοιου είδους επαγγελματίες, 
θα υπάρχει και η ανάλογη προσφορά. 

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντι-
κότερα επιτεύγματα του Committee 
κατά τη διάρκεια των 80 ετών της ιστο-
ρικής του διαδρομής; Τι θα πρέπει να 
θυμάται ο αναγνώστης και ο ιστορικός 
του μέλλοντος;

Το Committee ήταν ανέκαθεν η φωνή της 
ελληνικής ναυτιλίας εκτός Ελλάδος. Αυτή 
η φωνή έχει βοηθήσει στην προώθηση 
των θέσεων αλλά και στην προβολή της 
ελληνικής ναυτιλίας σε διεθνές επίπε-
δο, εξασφαλίζοντας ότι οι στόχοι και τα 
συμφέροντά της γίνονται γνωστά στους 
παγκόσμιους ναυτιλιακούς φορείς. 
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Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα 
του Λονδίνου θα εξακολουθήσει  
να δίνει μάχες για τα συμφέροντα 
του κλάδου

Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν 
χώρα σημαντικές πολιτικές εξελίξεις 
που αφορούν άμεσα τη ναυτιλία και 
το διεθνές εμπόριο, από τα θεσμικά 
όργανα τόσο στο Λονδίνο όσο και στις 
Βρυξέλλες. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι 
το μέλλον της παρουσίας και της ανέ-
λιξης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινό-
τητας στη βρετανική πρωτεύουσα τα 
επόμενα χρόνια;

Πράγματι, σε πολιτικό επίπεδο και δη 
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι οι εξελίξεις τα 
τελευταία έτη είναι ραγδαίες. Όπως γνω-
ρίζετε, από τον Ιούλιο του 2012 η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή είχε ενημερώσει τις ελληνι-
κές αρχές ότι μια σειρά διατάξεων του ν. 
27/1975 παραβιάζει τις κοινοτικές κατευ-
θυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενι-
σχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μετα-
φορών και, ως εκ τούτου, συνιστά κρατική 
ενίσχυση ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά. Παρά τις επαρκέστατες και άρτια 
τεκμηριωμένες εξηγήσεις που έδωσαν οι 
ελληνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με την απόφασή της τον Δεκέμβριο του 
2015 θεώρησε πως η Ελλάδα θα πρέπει να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να τροπο-
ποιήσει το ν. 27/1975 και τη σχετική νομο-
θεσία, οι απαραίτητες δε αυτές τροποποι-
ήσεις θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί το 
αργότερο μέχρι 1/1/2019.
Με δεδομένη την εν λόγω δυσμενή διε-
θνή συγκυρία, η ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα του Λονδίνου εκτιμώ ότι θα 
εξακολουθήσει να δίνει μάχες για τα συμ-
φέροντα του κλάδου. Το δε Λονδίνο θα 
συνεχίσει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
διεθνή ναυτιλιακά κέντρα με ισχυρή την 
ελληνική παρουσία, παρά την αβεβαιότητα 
που επικρατεί στο φορολογικό καθεστώς 
των non dom κατοίκων του Λονδίνου, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 
οι Έλληνες εφοπλιστές, αλλά και την εν 
γένει φορολογική αβεβαιότητα, που ενδέ-
χεται να οδηγήσει όλο και περισσότερες 
ναυτιλιακές εταιρείες να αναζητήσουν πιο 
σταθερούς προορισμούς. 

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του 
Λονδίνου υποστήριζε ανέκαθεν ένθερ-
μα τόσο το ελληνικό νηολόγιο όσο και 
τον Έλληνα ναυτικό. Αυτή η στρατηγι-
κή επιλογή αντανακλά τη βαθιά παρά-
δοση και τη συνεργασία με τους ιστο-
ρικούς ναυτότοπους και τις πατρίδες 

Συνέντευξη του Ανδρέα Τσαβλίρη
Director of Tsavliris Group,
μέλους Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
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καταγωγής των ιστορικών ελληνικών οίκων του City. Αυτή 
την εποχή των έντονων εξωγενών πιέσεων και δυσκολιών 
στη ναυλαγορά, πόσο εφικτή είναι η συγκεκριμένη στρα-
τηγική διατήρησης της παράδοσης των προγόνων σας;

Είναι εφικτή και επιβεβλημένη η συνέχιση αυτής της παράδοσης. 
Χωρίς τις νέες γενιές ναυτικών κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει 
τη μακροπρόθεσμη πρωτεύουσα θέση της ελληνικής ναυτιλίας. 
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι μέσα στην περίοδο της κρίσης η 
ελληνική ναυτιλία και τα ναυτιλιακά κεφάλαια στήριξαν την ελλη-
νικότητα του τραπεζικού συστήματος, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα 
αυξήθηκε και στο ελληνικό νηολόγιο της ποντοπόρου ναυτιλίας 
είχαμε νέες εγγραφές σε πλοία υψηλής αξίας και μικρής ηλικίας, 
ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και οι θέσεις εργασίας για Έλληνες στα 
ελληνόκτητα πλοία.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του Λονδίνου κινήθηκε πάντοτε 
σε ήπιους τόνους, επιλέγοντας ως οδηγούς τη σεμνότητα και το 
«λάθε βιώσας», ειδικά σε θέματα δημόσιας εικόνας και κοινωνι-
κής προβολής της. Τη σημερινή εποχή των μεγάλων προκλήσε-
ων σε διεθνές επίπεδο και της μάλλον «επιθετικής» τάσης από 
συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά κέντρα, αλλά και διεθνή 
ΜΜΕ, ποια στάση πρέπει να τηρήσει η εκτός Ελλάδος ναυτιλιακή 
κοινότητα σε θέματα υποστήριξης των θέσεών της;

Οι παραδοσιακές ελληνικές εφοπλιστικές οικογένειες ήταν πάντο-
τε οπαδοί της φιλοσοφίας του «λάθε βιώσας». 
Με θλίψη κι εγώ διαπιστώνω την ορθότητα της επισήμανσής σας, 
ότι η ελληνική ναυτιλία βάλλεται πανταχόθεν! Πρόσφατα είδαμε 
αρκετά δημοσιεύματα με πηχυαίους μάλιστα τίτλους, όπως για 
παράδειγμα από τη γερμανική έκδοση των Financial Times, πως 
«η Ελλάδα επιβαρύνει τη γερμανική εμπορική ναυτιλία» και ότι 
«οι Έλληνες εφοπλιστές επωφελούνται στην αγορά της εμπορικής 
ναυτιλίας εξαιτίας της κρίσης και διεκδικούν βαθμιαία τα πρωτεία 
των Γερμανών πλοιοκτητών»! Όποιος, όμως, βρίσκεται στην κορυ-
φή έχει αναπόφευκτα και εχθρούς. Μην ξεχνάμε ότι οι στόλοι που 
ελέγχονται από Έλληνες εφοπλιστές φτάνουν τα 335 εκατ. τόνους 
dwt, ξεπερνώντας κατά 60 εκατ. τόνους τη δεύτερη Ιαπωνία, ενώ 
η τρίτη Κίνα έχει σχεδόν τη μισή χωρητικότητα (178 εκατ. τ.) από 
την Ελλάδα.
Η στάση που πρέπει να κρατήσει η εκτός Ελλάδος ναυτιλιακή κοι-
νότητα είναι αυτή που έχει διατηρήσει και κατά τα παρελθόντα 
έτη: αγωνιστική, μαχητική, πάντοτε στις επάλξεις. Ουδείς πρέπει 
να εφησυχάζει. 
Άλλωστε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι «ο πλούτος και η δύνα-
μη των Ελλήνων βρίσκεται εκεί όπου βρισκόταν και την εποχή του 
Οδυσσέα: στη θάλασσα»!

Το Λονδίνο είναι πλέον μια πανάκριβη επιχειρηματική 
μητρόπολη με λιγότερα και δυσεύρετα, σε σχέση με το 
παρελθόν, στελέχη εξειδικευμένα σε θέματα ναυτιλίας. 
Κατά πόσον πιστεύετε ότι είναι εφικτή η διατήρηση της 
θέσης του City ως ναυτιλιακής μητρόπολης της Ευρώπης;

Όπως προανέφερα, το Λονδίνο και η διατήρηση της θέσης του 
City ως ναυτιλιακής μητρόπολης της Ευρώπης είναι εφικτή και 
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ρεαλιστική. Παρά την αβεβαιότητα που 
έχει δημιουργήσει το φορολογικό καθε-
στώς στη Γηραιά Αλβιώνα, το λονδρέζικο 
City εκτιμώ ότι δεν θα έχει τη μοίρα της 
Νέας Υόρκης, όπου, όπως θα ενθυμείσθε, 
σημειώθηκε μαζική έξοδος ναυτιλιακών 
εταιρειών μετά τις αλλαγές στη φορολο-
γία κατά τη δεκαετία του 1960.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη θεσμικής 
εκπροσώπησης και ισχυρής παρουσίας 
των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων, 
ιδίως σήμερα, σε ναυτιλιακές μητροπόλεις 
εκτός Ελλάδας και δη στο Λονδίνο είναι 
επιβεβλημένη.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντι-
κότερα επιτεύγματα του Committee 
κατά τη διάρκεια των 80 ετών της ιστο-
ρικής του διαδρομής; Τι θα πρέπει να 
θυμάται ο αναγνώστης και ο ιστορικός 
του μέλλοντος;

Ένα από τα πιο πρόσφατα σημαντικά 
επιτεύγματα του Committee είναι ότι οι 
Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου υπο-
στήριξαν την πρωτοβουλία της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών για την εθελοντική 
συνεισφορά των ναυτιλιακών εταιρειών 
επί μία τριετία στα φορολογικά έσοδα 
του κράτους, αποδεικνύοντας με τον πλέ-
ον περίτρανο τρόπο τη φιλοπατρία τους. 
Επίσης, ενδεικτικά θα αναφέρω και τα 
εξής:

• Την αγαστή συνεργασία του 
Committee με όλους τους διεθνείς οργα-
νισμούς και φορείς της παγκόσμιας ναυτι-
λιακής κοινότητας και αγοράς (ναυλωτές, 
μεσίτες, ασφαλιστές κ.ά.) με στόχο την 
προώθηση των εθνικών συμφερόντων.
• Την αμέριστη συμπαράσταση και 
έμπρακτη υποστήριξη -με την υιοθέτη-
ση συγκεκριμένων δράσεων- του Έλληνα 
εφοπλιστή, του ελληνόκτητου πλοίου, της 
ελληνικής σημαίας, αλλά και του Έλληνα 
ναυτικού. 

• Την προώθηση δράσεων για την ανά-
πτυξη της ελληνικής ναυτικής παιδείας και 
εκπαίδευσης. 
• Την ανάδειξη του Λονδίνου ως κρα-
ταιού ναυτιλιακού κέντρου διεθνώς, αλλά 
και την προβολή της συμβολής της ναυτι-
λιακής δραστηριότητας στην εγχώρια και 
παγκόσμια οικονομία.

Κατά χρονολογική σειρά τα σημαντικότε-
ρα επιτεύγματα του Committee θα μπο-
ρούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

1939-1941: Η κήρυξη του Β΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου αλλάζει την παγκόσμια τάξη 
πραγμάτων. Άμεση πρωτοβουλία της Επι-
τροπής είναι οι διαπραγματεύσεις με το 
U.K. Board of Τrade για την ομαδική ναύ-
λωση από τη Βρετανία 150 πλοίων ελλη-
νικών συμφερόντων με ευνοϊκούς όρους.
1954: Η σύσταση του Κεφαλαίου Ναυτι-
κής Εκπαίδευσης και οι δωρεές για τη λει-
τουργία ή ανασυγκρότηση παλαιότερων 
Σχολών Ε.Ν. ξεκινούν με υποστήριξη και 
συμβολή του Committee.
1965-1973: Με πρόταση του Committee 
ξεκινά, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, 
η κατασκευή 39 Neoliberties, που συνέ-
βαλαν στην ουσιαστική τόνωση του ελλη-
νικού νηολογίου.

1975: Το ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίζει 
νέο Σύνταγμα και σειρά νομοθετικών 
μέτρων που αφορούν το ελληνικό νηολό-
γιο, το ελληνικό πλοίο, τα κεφάλαια εξωτε-
ρικού και τα γραφεία διαχειριστριών εται-
ρειών στην Ελλάδα. Τα προεδρεία της ΕΕΕ 
και του Committee, με απόλυτη σύμπνοια 
και κυρίως με προσεκτικές κινήσεις, αλλά-
ζουν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί 
στους πολιτικούς κύκλους της Ελλάδας 
προς όφελος της ναυτιλίας και του τόπου.
1978: Iδρύεται στο Λονδίνο, με πρωτο-
βουλία του Committee, η Ιntercargo με 
τη συμμετοχή και υποστήριξη εξεχόντων 
μελών τής εκεί ελληνικής ναυτιλιακής κοι-
νότητας.
1983: Μεσούσης μεγάλης ναυτιλιακής κρί-
σης, ο νόμος της ανακύκλωσης των πλη-
ρωμάτων (που αποσκοπούσε στη μείωση 
της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών από 
τα εκατοντάδες παροπλισμένα πλοία) 
θορυβεί την ελληνική πλοιοκτησία και το 
Committee συστήνει επιτροπή δημοσίων 
σχέσεων, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για 
τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της 
ναυτιλίας στα ΜΜΕ και την τροποποίηση 
του νόμου.
1985-86: Οι συζητήσεις στο Ευρωκοι-
νοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, 
για την υιοθέτηση κοινής πολιτικής μετα-
φορών αναδεικνύουν τον ιθύνοντα ρόλο 
του GSCC στα διεθνή ναυτιλιακά fora. Οι 
Βρυξέλλες προσκαλούν αντιπροσωπεία 
του Committee στις συζητήσεις πριν από 
την τελική επεξεργασία των προτάσεων 
για κοινή ναυτιλιακή πολιτική. 
1988: Η πρόταση να φορολογείται η 
χωρητικότητα των πλοίων (tonnage tax) 
επανεξετάζεται από το ΥΕΝ και οι θέσεις 
του Committee γίνονται πλήρως αποδε-
κτές.
2000: Το πρώτο πακέτο «Erika», πρωτο-
βουλία της Ισπανίδας επιτρόπου Λογιόλα 
ντε Παλάθιο, που αποβλέπει στον απο-
κλεισμό από την Ευρώπη των μη dοuble-
hull δεξαμενόπλοιων και των μη double-
side skin φορτηγών πλοίων, προκαλεί την 
αντίδραση της διεθνούς πλοιοκτησίας. 
Το Committee αντιδρά στην Ευρώπη και 
στον ΙΜΟ και, τελικά, το μέτρο στα ξηρού 
φορτίου πλοία εγκαταλείπεται.
2010-2013: Το Committee δραστηριοποι-
είται στο χώρο λήψης μέτρων κατά της 
πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό με ουσια-
στική βελτίωση της κατάστασης.
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Το Committee, από την ίδρυσή του, τo 1935, μέχρι και σήμερα 
αποτελεί ένα θεσμικό φορέα όχι μόνο συνεύρεσης αλλά και συν-
διαλλαγής των εκπροσώπων της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρη-
ματικότητας στην παραδοσιακή μητρόπολη της διεθνούς ναυτι-
λίας στην Ευρώπη. Στόχος όλων των προσπαθειών και πρωτο-
βουλιών ήταν ανέκαθεν η αμοιβαία υποστήριξη των μελών και η 
κοινή δράση τους απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν, 
αλλά και απέναντι σε αυτές που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. 
Η ιδέα της συνεργασίας, τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο 
λειτουργίας του Committee, είχε λάβει χαρακτηριστικά προά-
σπισης και προστασίας των εμπορικών συμφερόντων της ελλη-
νικής ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, τα οποία βάλλονταν από τις 
εθνικές προστατευτικές πολιτικές και επιμέρους παρεμβάσεις, 
κυρίως των ναυτιλιακών κρατών της Δύσης. Γρήγορα, όμως, θα 
μετεξελιχθεί και θα διευρυνθεί καλύπτοντας και άλλα πεδία κοι-
νών συμφερόντων.
Αρχικώς το Committee δημιουργήθηκε ως επικουρικό όργανο 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στο Λονδίνο. Όμως, η 
μετέπειτα πορεία γιγάντωσης της ελληνικής ναυτιλίας σε συν-
δυασμό με τη μετεγκατάσταση -πριν αλλά κυρίως μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο- σημαντικών παραδοσιακών ελληνικών ναυ-
τιλιακών οίκων στο City, οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο του 
Committee σε καινοτόμους δράσεις, οι οποίες ωφέλησαν σημα-
ντικά την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία καθώς και τους γενέθλι-
ους τόπους της, στη νησιωτική κατά βάση Ελλάδα. 

Η πορεία ενδυνάμωσης του Committee αντανακλά τις αλλαγές 
στο χώρο της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και τα νέα δεδο-
μένα στο διεθνές εμπόριο. Κατά τον εικοστό αιώνα σημειώθηκαν 
ραγδαίες εξελίξεις που αφορούσαν την εθνική ναυτιλιακή πολι-
τική κρατών με σημαντικούς εμπορικούς στόλους. Από την άλλη, 
σημειώθηκαν επίσης σημαντικές αλλαγές στο χώρο των εθνικών 
και διεθνών νομοθεσιών, οι οποίες αφορούσαν τη ναυτιλιακή 
επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση του στόλου της. Αυτές οι 
νέες πραγματικότητες, λειτουργώντας συνδυαστικά με επιμέρους 
ανατροπές και ανακατατάξεις στα πεδία των διεθνών σχέσεων 
και του παγκόσμιου εμπορίου, επέτρεψαν στο Committee να 
αξιοποιήσει επιτυχώς και να επωφεληθεί τόσο από τα δίκτυα 
όσο και από τις πηγές γνώσης και πληροφόρησης που παρείχε 
το Λονδίνο ως παγκόσμια μητρόπολη της διπλωματίας, του εμπο-
ρίου και της χρηματοδότησης.
Όμως, η ιδιαιτερότητα, αν όχι μοναδικότητα, του Committee 
έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιτροπή, χωρίς αυστη-
ρές τυπολατρικές διαδικασίες ή ακλόνητους εσωτερικούς κανο-
νισμούς και διατάξεις, κατόρθωσε σε βάθος χρόνου να ενώσει 
έναν επαγγελματικό κλάδο που φημίζεται για τη μοναχική πορεία, 
την ατομικότητα και την εσωστρέφεια των μελών του. 
Το Committee διέθετε, αρχικώς, χαρακτηριστικά ενός άτυ-
που θεσμικού οργάνου συνεύρεσης, συνδιαλλαγής και εξεύ-
ρεσης αμοιβαίως επωφελών λύσεων για τα μέλη του. Τα μέλη, 
ωστόσο, ως σημαντικοί και καινοτόμοι διεθνείς επιχειρηματίες, 
συχνά εμφάνιζαν διαφορετικές επιχειρηματικές προτεραιότη-
τες, εργασιακές κουλτούρες, υποδομές και ενίοτε στρατηγικές 
επιδιώξεις. Εντούτοις, ως όργανο εκπροσώπησης του συνόλου 
σχεδόν των ναυτιλιακών γραφείων (ελληνικών συμφερόντων) 
στο Λονδίνο κατόρθωνε με μοναδικό τρόπο να εκπροσωπεί 

Του Ηλία Γ. Μπίσια

H συνεχής και συστηματική δράση της 
Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας 
(Greek Shipping Co-operation Committee - 
GSCC) στο Λονδίνο αντανακλά τη διαχρονικά 
ενεργή παρουσία της ελληνικής ναυτιλιακής 
επιχειρηματικότητας στις μητροπόλεις των 
διεθνών εμπορικών εξελίξεων. 

Η Ελληνική Επιτροπή 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας 
και ο ιδιαίτερος ρόλος 
της ως προς την 
προάσπιση των διεθνών 
συμφερόντων της 
ελληνικής ναυτιλίας



τα συμφέροντα του συνόλου του ελληνικού και ελληνόκτητου 
στόλου αλλά και των ναυτιλιακών γραφείων εκτός Ελλάδος. Η 
πεφωτισμένη ηγεσία εμπνευσμένων προέδρων, σε συνδυα-
σμό με την πολύτιμη και σταθερή αρωγή των μελών του Δ.Σ. 
που εκπροσωπούσαν όλους τους κλάδους της ναυτιλίας, αλλά 
και όλους τους ιστορικούς ναυτότοπους της Ελλάδας, οδή-
γησε την Επιτροπή στα 80 χρόνια της να λαμβάνει αποφάσεις 
και δράσεις με απόλυτη σύμπνοια και ομόνοια. Εξετάζοντας 
κανείς σε βάθος χρόνου τα πρακτικά των μηνιαίων συνεδριά-
σεων και των ετήσιων γενικών συνελεύσεων, αντιλαμβάνεται 
το εύρος και κυρίως το επίπεδο της συνεργασίας των μελών 
που συγκροτούσαν το διοικητικό συμβούλιο του Committee.  
 
Παρά την ομόνοια, όμως, το χαμηλό δημόσιο προφίλ και την 
εσωστρέφεια των μελών του, το Committee διέθετε ανέκαθεν 
μια ισχυρή και ενίοτε ρωμαλέα δημόσια φωνή. Τόσο το προε-
δρείο του όσο και τα επιφανή μέλη του διατύπωναν σταθερά 
σκέψεις και απόψεις, οι οποίες θεωρούνταν πολύτιμες για το 
σύνολο όχι μόνο της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και των διεθνών 
συνεργατών ή και ανταγωνιστών τους. Σήμερα, έπειτα από 85 
χρόνια σταθερής παρουσίας του ελληνικού ναυτιλιακού Τύπου, 
ο σύγχρονος ερευνητής συναντά, κυρίως στα τεύχη των «Ναυτι-
κών Χρονικών», της «Αργούς», της «Ναυτιλιακής» έναν πλούτο 
πολύτιμης γνώσης που προέρχεται από την πηγαία και εστιασμέ-
νη αρθρογραφία των προέδρων του Committee αλλά και των 
σημαντικών πρωταγωνιστών της ναυτιλιακής μας κοινότητας στο 
Λονδίνο. Ο σχολιασμός της επικαιρότητας, ο καυτηριασμός των 
κακώς κειμένων, εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και η παράθεση 
απόψεων, αναλύσεων και ιδίως προτάσεων που αφορούν τόσο τη 
ναυτιλιακή πολιτική και οικονομική επιστήμη όσο και την επιχει-
ρηματική πραγματικότητα, αποτελούν μοναδικής σπουδαιότητας 
υλικό για κάθε ερευνητή και θαυμαστή του ελληνικού ναυτιλιακού 
παραδείγματος.

Γνωστή είναι η έντονη δράση του Committee κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι αποφάσεις της εξόριστης ελληνι-
κής κυβέρνησης και η αναγκαστική συρρίκνωση και φυγή της 
ελληνικής πλοιοκτησίας από τον Πειραιά μετέτρεψαν το City σε 
βασικό κέντρο αναφοράς και δράσης για τον απανταχού ελλη-
νικό εφοπλισμό.
Σημαντική και ευρέως μελετημένη σελίδα της νεότερης ναυτιλι-
ακής μας ιστορίας υπήρξε, επίσης, και η μετέπειτα πρωτοβουλία 
ορισμένων επιφανών μελών της ναυτιλιακής κοινότητας σε Νέα 
Υόρκη και Λονδίνο για την αγορά των «ευλογημένων» Liberties. 

μία επιχειρηματική πρωτοβουλία που άλλαξε το αρνητικά φορτι-
σμένο, αν όχι δυσοίωνο κλίμα που επικρατούσε στους κόλπους 
της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας μετά τη λήξη του πολέμου. 
Από την άλλη, όμως, η συνεχής προσφορά του Committee, σε 
συλλογικό επίπεδο, όσο και των μελών του, ατομικά ή εταιρικά, 
στην υποστήριξη και ανάπτυξη της γενέθλιας γης τους είναι πολύ 
λιγότερο γνωστή. 
Η κοινωνική προσφορά, οι δωρεές, οι αγαθοεργίες και ευεργεσί-
ες χωρίς να λαμβάνουν συνήθως ιδιαίτερη δημοσιότητα, από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1950 έως και τον εικοστό πρώτο αιώνα, 
υπήρξαν αναρίθμητες, γενναιόδωρες και επωφελείς όχι μόνο για 
τις ναυτομάνες πατρίδες αλλά και για το σύνολο του έθνους. Η 

αρωγή του Committee και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας 
του Λονδίνου υπήρξε πάντα καθοριστική και άμεση σε όλες τις 
έκτακτες ανάγκες κατά τις οποίες το ελληνικό έθνος ζητούσε 
άμεση και καθολική υποστήριξη.
Στον εικοστό πρώτο αιώνα, παρά τη μείωση της ελληνικής ναυ-
τιλιακής παρουσίας στο Λονδίνο, η Επιτροπή έρχεται να διαδρα-
ματίσει έναν νέο και καθοριστικό ρόλο. Μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου καθώς και επιφανείς προσωπικότητες της ελληνικής 
κοινότητας του Λονδίνου αναλαμβάνουν τιμητικές θέσεις και 
σημαντικούς ρόλους σε κορυφαίους οργανισμούς: σε αλληλα-
σφαλιστικά ιδρύματα, διεθνείς εφοπλιστικές ενώσεις και περι-
φερειακούς οργανισμούς, αλλά και σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά 
ή μορφωτικά ιδρύματα στη ναυτιλιακή πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης. Η παρουσία των Ελλήνων του City είναι όχι μόνο ισχυρή 
αλλά πλέον και καταξιωμένη. Το νέο ηγετικό προφίλ, η εμπειρία, 
οι γνώσεις σε συνδυασμό με τον κοσμοπολιτισμό και τη βαθιά 
ναυτική παράδοση και ιστορία των μελών του διοικητικού συμ-
βουλίου αναδεικνύουν εκ νέου το Commitee, στην εποχή πια 
του εικοστού πρώτου αιώνα, σε βασικό παρονομαστή όχι μόνο 
για την ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα 
αλλά και για τα συμφέροντα της διεθνούς ναυτιλίας στη βρετα-
νική μητρόπολη.
Πλέον, ο κυματισμός της ιστορικής σημαίας-λαβάρου του GSCC 
δίπλα στη σημαία της Αγγλίας, όσο και δίπλα στη σημαία του 
Βaltic Exchange, στην καρδιά του City, αποτελεί σημαντική 
υπενθύμιση της τεράστιας συμβολής της Επιτροπής στη διεθνή 
προάσπιση των συμφερόντων της ναυτιλίας μας στο παγκόσμιο 
κέντρο των διπλωματικών, νομοθετικών, πολιτικών και οικονομι-
κών ζυμώσεων.
Σήμερα, στο αβέβαιο σκηνικό που αναπτύσσεται και διαμορφώ-
νεται για τη διεθνή ναυτιλία, με τις νέες προκλήσεις που συχνά 
αιφνιδιάζουν όλους τους πρωταγωνιστές της, η παρουσία της 
δυνατής φωνής και της πολυεπίπεδης δράσης των ναυτελλήνων 
στο Λονδίνο είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.
Η ισχυρή ελληνική ναυτιλιακή φωνή στους αλληλασφαλιστικούς 
οργανισμούς, στα χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύμα-
τα, στα διεθνή όργανα εκπροσώπησης της ναυτιλίας, αλλά και 
στα κέντρα της παγκόσμιας έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρω-
σης, πρέπει να στηρίζεται και κυρίως να εξασφαλίζεται από επι-
χειρηματίες με γνώσεις και εμπειρία στις ιδιαιτερότητες του City 
και της αγγλοσαξονικής συνδιαλλαγής και διαπραγμάτευσης, η 
οποία δεσπόζει στην παγκόσμια ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα.

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζουμε ένα συνοπτικό 
χρονολόγιο με τους σημαντικότερους σταθμούς της ογδοντά-
χρονης διαδρομής του GSCC, εμπλουτισμένο με φωτογραφικό 
υλικό από το αρχείο των «Ναυτικών Χρονικών».  
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1924

1935

1937

1939

1924 - Πρώτος εκπρόσωπος της ΕΕΕ στο 
Λονδίνο ορίζεται ο Παναγής Βεργωτής. Με 
το θάνατό του, ένα χρόνο μετά, τη θέση 
αναλαμβάνει ο Μανώλης Κουλουκουντής.

1935 - Το Committee αναπτύσσει δράση 
για τα επασφάλιστρα που επιβάλλουν 
οι ασφαλιστές του Λονδίνου στα υπό 
ελληνική σημαία πλοία.

1939-1941 - Η κήρυξη του  
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλάζει  
τη διεθνή τάξη πραγμάτων. Άμεση 
πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι οι 
διαπραγματεύσεις με το U.K. Board 
of Τrade για την ομαδική ναύλωση 
από τη Βρετανία 150 πλοίων ελληνικών 
συμφερόντων με ευνοϊκούς όρους.

1935 - Το Greek Shipping Cooperation 
Committee συστήνεται άτυπα στα 

γραφεία Χατζηλία στο Λονδίνο, όπου μέλη 
της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας 

συναντώνται σε μια ανεπίσημη συνεδρίαση. 
Πρώτος πρόεδρος εκλέγεται ο Περικλής 

Δρακούλης.

1937 - Η Επιτροπή οργανώνεται περαιτέρω και 
μετακομίζει στην καρδιά του City, στο νούμερο  
51 της οδού St. Mary Axe. Πρώτος γραμματέας 

αναλαμβάνει ο Νίκος Μεταξάς.

Μανώλης Κουλουκουντής 
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 248,  

1 Οκτωβρίου 1945

Φωτογραφικό στιγμιότυπο 
λίγο πριν από την καθέλκυση 
του φορτηγού «Μάστερ 
Ηλίας Κουλουκουντής» στις 
25 Αυγούστου του 1938, στο 
Σάδερλαντ. Το πλοίο ήταν 
ιδιοκτησία της εταιρείας των 
αδελφών Κουλουκουντή. 
Ανάδοχος του πλοίου ήταν 
η Ιωάννα Κουλουκουντή, στο 
μέσον της φωτογραφίας. 
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 186, 15 
Σεπτεμβρίου 1938



1941

1945

1946

1954

1945-1948 - Η λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου βρίσκει την Ελλάδα ρημαγμένη, τη 
ναυτιλία της καθημαγμένη και το εμπόριο 
στη Μεσόγειο συρρικνωμένο. Ξεκινά η 
μεγάλη μετεγκατάσταση της ελληνικής 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας στο 
Λονδίνο.

1946 - Παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς 
ορισμένων μελών της ναυτιλιακής 
κοινότητας του Λονδίνου, το όραμα 
και η πρωτοβουλία του Μανώλη 
Κουλουκουντή για τα Liberties υλοποιείται. 
Οι παραδοσιακοί ναυτιλιακοί οίκοι, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται 
πλέον στο Λονδίνο, διαχειρίζονται και πάλι 
πλοία στις διεθνείς μεταφορές.

1941 - Ιδρύεται η Ελληνική  Ναυτιλιακή 
Επιτροπή με αρμοδιότητες για όλα 

τα θέματα που αφορούν τα επίτακτα 
πλοία και τους ναυτικούς. Εκπρόσωποι 
του Committee ορίζονται οι Άγγελος 

Λούζης και Παναγής Λυκιαρδόπουλος. 
Οι δύο άνδρες προασπίζουν τις θέσεις 
της ελληνικής ναυτιλίας και συντονίζουν 

τις επαφές με την εξόριστη ελληνική 
κυβέρνηση.

1946 - Πρόεδρος του Δ.Σ. του Committee 
αναλαμβάνει ο Άγγελος Λούζης.

1954 - Η σύσταση του Κεφαλαίου Ναυτικής 
Εκπαίδευσης και οι δωρεές για τη νέα 

λειτουργία ή ανασυγκρότηση παλαιοτέρων 
Σχολών Ε.Ν. γίνονται με υποστήριξη και 

συμβολή του Committee και αρκετών από 
τα μέλη του.

Βύθιση ελληνικού φορτηγού 
πλοίου από γερμανικό υποβρύχιο.

«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 242, 
21 Ιουνίου 1945

Το liberty «Χρυσή» των Υιών 
Π. Γουλανδρή, στο λιμένα της 
Βαλτιμόρης. Ένα από τα 100 
liberties που παρέλαβαν οι 

Έλληνες πλοιοκτήτες.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 286, 1 

Μαΐου 1947

Το φορτηγό «Μαίρη Λιβανού» του 
Στ. Λιβανού.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 191, 1 
Δεκεμβρίου 1938
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1956

1957

1958

1960

1957 - Αρχίζει να λειτουργεί ο IMCO 
(μετέπειτα ΙΜΟ). Η παρουσία του 
Committee σε συνελεύσεις και επιτροπές 
είναι σταθερή και αδιάλειπτη.

1960 - Πρόεδρος του Δ.Σ. του Committee 
αναλαμβάνει ο Ιωάννης Ε. Γ. Κουλουκουντής.

1960 - Eγγραφή στο ελληνικό νηολόγιο του 
χιλιοστού πλοίου, γεγονός που εορτάζεται 
με λαμπρή τελετή στο ΥΕΝ παρουσία του 
βασιλέως Παύλου και του πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

1956 - Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Committee αναλαμβάνει ο Παναγής Ν. 

Λυκιαρδόπουλος.

1958 - Οι κινητοποιήσεις της ITF εναντίον 
των σημαιών ευκαιρίας, αλλά και του 

ελληνόκτητου στόλου, αλλάζουν τη ρότα 
στην πολιτική της Επιτροπής. Πρόεδρος 

αναλαμβάνει ο Σταύρος Νιάρχος, έχων 
εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τα 

ΜΜΕ.

1960 - Το Δ.Σ. εξετάζει πρόταση για ίδρυση 
ελληνικού Club για την ασφάλιση πλοίων 

κατά πολεμικών κινδύνων σε περίοδο 
ειρήνης. Το 1961 ιδρύεται το Hellenic Μutual 

War Risks Association.

Το super tanker «World 
Sincerity», 32.750 dwt, του 

ομίλου Νιάρχου, ναυπηγημένο σε 
σουηδικά ναυπηγεία.

«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
496/255, 1 Φεβρουαρίου 1956

Αποχαιρετιστήριο γεύμα προς 
τιμήν του υπουργού Αβραάμ στο 
ξενοδοχείο «Πιερ» της Νέας 
Υόρκης μετά την παραλαβή των 
100 liberties.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
518/277, 1 Ιανουαρίου 1957

Το super tanker «King Theras», 
32.000 dwt, υπό τη διαχείριση 
του γραφείου Nomikos Ltd 
στο Λονδίνο, ναυπηγημένο σε 
ιαπωνικά ναυπηγεία.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
496/255, 1 Φεβρουαρίου 1956

Ο Σταύρος Νιάρχος αναλαμβάνει 
πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Committee το 1958.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
518/277, 1 Ιανουαρίου 1957



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

48 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου

Μην κοιτάς 
το μέλλον σου

ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354, 
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74

τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!
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1963

1964

1965

1969

1963 - Ο νέος κανονισμός  λειτουργίας  
του Committee αντανακλά την αριθμητική 
αύξηση των μελών του και την ανάγκη  
για ευρύτερη εκπροσώπηση όλων  
των κατηγοριών και πρωταγωνιστών  
της ναυτιλίας της εποχής. 

1965 - Πρόεδρος του Δ.Σ. του Committee 
αναλαμβάνει ο Ιωάννης Ε. Γ. Κουλουκουντής.

1969 - Τα Ποσειδώνια, που στη διαδρομή 
του χρόνου εξελίχθηκαν στη μεγαλύτερη 
ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, 
εγκαινιάζονται στην Αθήνα με τη συμβολή, 
τη στήριξη και τη συμμετοχή  
του Committee.

1963 - Πρόεδρος του Δ.Σ. του Committee 
αναλαμβάνει ο  Ιωάννης Κ. Καρράς.

1964 - Επί πρωθυπουργίας Γεωργίου 
Παπανδρέου οργανώνεται, σε συνεργασία 
με την ΕΕΕ, το πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο 

στην Αθήνα, παρουσία του βασιλέως 
Κωνσταντίνου Β΄ και της ελληνικής 

πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

1965-1973 - Με πρόταση του Ιωάννη 
Αδ. Χατζηπατέρα, ξεκινά τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 η κατασκευή 39 
Neoliberties, που συνέβαλαν ουσιαστικά 

στην τόνωση του ελληνικού νηολογίου.

1968-1979 - Συστήνεται το Boycott Fund 
για την προστασία του ελληνόκτητου, 

κυρίως, στόλου από ζημιές και διαφυγόντα 
κέρδη οφειλόμενα στο μποϊκοτάζ του ΙΤF. 

Το 1979 καταργείται η ετήσια εισφορά 
στο συγκεκριμένο ταμείο των μελών του 

Committee.

Ο Σταύρος Λιβανός παραλαμβάνει 
από τον βασιλιά Παύλο και τον 

πρωθυπουργό Κωνσταντίνο 
Καραμανλή τη σημαία για το χιλιοστό 

πλοίο που εγγράφεται στο ελληνικό 
νηολόγιο.

«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 610/339, 1 
Νοεμβρίου 1960

Ο Ιωάννης Κ. Καρράς 
αναλαμβάνει πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Committee το 1963.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 

518/277, 1 Ιανουαρίου 1957

Ο Ι. Ε. Γ. Κουλουκουντής 
αναλαμβάνει πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Committee.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
722/481, 15 Ιουλίου 1965
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1974

1975

1974 - Η μεγάλη εθνική πρωτοβουλία του 
Αρχιεπισκόπου Βρετανίας και Θυατείρων 
Αθηναγόρα για την ενίσχυση της Κύπρου 
στηρίζεται από τα ναυτιλιακά γραφεία 
του Λονδίνου και τους ίδιους τους 
ναυτικούς στα πλοία που διαχειρίζονται. 
Συγκεντρώνονται άνω των 200.000 λιρών. 
Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η ΕΕΕ 
διαθέτει αξιόλογα χρηματικά ποσά για την 
εθνική ανασυγκρότηση, μετά την επάνοδο 
της Δημοκρατίας. Η ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα του Λονδίνου υποστηρίζει 
σθεναρά την προσπάθεια και συνεισφέρει 
σημαντικά ποσά.

1975 - Ο αντιπρόεδρος του Committee 
Αντώνης Χανδρής αναλαμβάνει πρόεδρος 
της ΕΕΕ. Μια νέα περίοδος αρχίζει για 
την ελληνική ναυτιλία, αλλά και μια εποχή 
εξαιρετικής συνεργασίας και σύμπνοιας 
όλου του ελληνικού εφοπλισμού.

1974 - Νέα νομοθεσία στη Βρετανία 
(Finance Αct) και η βελτίωση των 

τηλεπικοινωνιακών και άλλων υποδομών 
στην Αττική οδηγούν σε μετεγκατάσταση 

πολλών ναυτιλιακών γραφείων από το 
Λονδίνο στον Πειραιά.

1975 - Το ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίζει 
νέο Σύνταγμα και σειρά νομοθετικών 

μέτρων που αφορούν το νηολόγιο, το 
πλοίο, τα κεφάλαια εξωτερικού και τα 

παραρτήματα διαχειριστριών εταιρειών 
στην Ελλάδα. Τα προεδρεία των Αντώνη 
Χανδρή (ΕΕΕ) και Ιωάννη Κουλουκουντή 
(Committee), με απόλυτη σύμπνοια και 

κυρίως με προσεκτικές κινήσεις, αλλάζουν 
το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στους 
πολιτικούς κύκλους της Ελλάδας, προς 

όφελος της ναυτιλίας και του τόπου.

Από την τελετή εγκαινίων των 
πρώτων Ποσειδωνίων, τον Ιούνιο 

του 1969.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 

817/576, 15 Ιουνίου 1969

Ο Αντώνης Χανδρής, πρόεδρος 
της ΕΕΕ (1975).
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
975/734, 15 Ιανουαρίου 1976
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1976

1978

1980

1983

1976 - Τα επασφάλιστρα σε πλοία 
μεγαλύτερα των 15 ετών που επιβάλλονται 
από τους underwriters του Λονδίνου 
θορυβούν το Committee, το οποίο 
δραστηριοποιείται πολυεπίπεδα για 
την προάσπιση των συμφερόντων της 
ελληνικής ναυτιλίας.

1980 - Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής 
αναλαμβάνει ο Δημήτριος  Ι. Χανδρής, τον 
οποίο διαδέχεται, ένα χρόνο αργότερα, ο  
Ιωάννης  Α. Χατζηπατέρας.

1978 - Iδρύεται από τον Αντώνη Χανδρή, 
στο Λονδίνο, η Ιntercargo με τη συμμετοχή 
και υποστήριξη εξεχόντων μελών τής εκεί 

ελληνικής ναυτιλιακής παροικίας.

1983 - Μεσούσης μεγάλης ναυτιλιακής 
κρίσης, ο νόμος της ανακύκλωσης των 
πληρωμάτων (που αποσκοπούσε στη 

μείωση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών 
από τις εκατοντάδες παροπλισμένα 

πλοία) θορυβεί την ελληνική πλοιοκτησία. 
Το Committee συστήνει μια επιτροπή 

δημοσίων σχέσεων και αναπτύσσει 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 

δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας στα ΜΜΕ 
και την τροποποίηση του νόμου.

Ο Ιωάννης Κουλουκουντής, 
πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Committee (1965-1980)

«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
1071/830, 15 Ιανουαρίου 1980

0 Δημήτριος Ι. Χανδρής, 
πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Committee (1980).
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
1085/844, 15 Αυγούστου 1980





42

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1985

1988

1989

1990

1999

1988 - Η πρόταση να φορολογείται η 
χωρητικότητα των πλοίων (tonnage 
tax) επανεξετάζεται από το ΥΕΝ και οι 
θέσεις του Committee γίνονται πλήρως 
αποδεκτές.

1990 - Το σχέδιο νομοθεσίας σχετικά με 
την πετρελαϊκή ρύπανση (Oil Pollution 
Act) προκαλεί αντιδράσεις στην παγκόσμια 
ναυτιλιακή κοινότητα. Το Committee 
αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης 
τόσο του επιτελείου του Αμερικανού 
προέδρου Μπους όσο της Γερουσίας και 
του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Η νομοθεσία 
ψηφίζεται, αλλάζοντας έτσι το ναυτιλιακό 
επιχειρείν και ανοίγοντας νέα σελίδα για 
την παγκόσμια και ελληνική ναυτιλία.

1985-86 - Οι συζητήσεις στο 
Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο Στρασβούργο και στις 
Βρυξέλλες, για την υιοθέτηση κοινής 

πολιτικής μεταφορών αναδεικνύουν τον 
ιθύνοντα ρόλο του GSCC στα διεθνή 

ναυτιλιακά fora. Οι Βρυξέλλες προσκαλούν 
αντιπροσωπεία του Committee 

στις συζητήσεις πριν από την τελική 
επεξεργασία των προτάσεων για κοινή 

ναυτιλιακή πολιτική. 

1989 - Το Committee επισκέπτεται τα 
θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες και συζητά 

το θέμα του κοινού νηολογίου (Euro 
registry) και τις ενστάσεις του για τον 

ενδεχόμενο κοινοτικό παρεμβατισμό και 
την αύξηση της γραφειοκρατίας. Το σχέδιο 

για κοινό ευρωπαϊκό νηολόγιο τελικά 
εγκαταλείπεται.

1999 - Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής 
αναλαμβάνει ο Επαμεινώνδας Γ. Εμπειρίκος.

0 Ιωάννης Α. Χατζηπατέρας 
ανέλαβε καθήκοντα προέδρου 
του Δ.Σ. του Committee το 1981.
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
1263/1021, 15 Ιανουαρίου 1988

Η ετήσια σύνοδος της Intercargo 
(Πειραιάς, 1988).
«Ναυτικά Χρονικά», αρ. 
1273/1031, 15 Ιουνίου 1988



2000

2005

2006

2009

2010

2005 - Με πρωτοβουλία του Committee 
προσφεύγουν στα βρετανικά δικαστήρια η 
Intertanko, η Intercargo, το Lloyd’s Register 
και η International Salvage Union (συμμαχία 
γνωστή και ως Industry Coalition) για 
διορθωτική ερμηνεία και εγκυρότητα της 
κοινοτικής οδηγίας 2005/35 (the ship - 
source pollution Directive).

2009 - Η αιφνίδια κατάργηση του ΥΕΝ  
και η αλλαγή του ρόλου και της αποστολής  
του Λιμενικού Σώματος προβληματίζουν  
και ανησυχούν το προεδρείο του 
Committee, το οποίο ζητάει από την 
κυβέρνηση επανεξέταση της συγκεκριμένης 
πολιτικής της.

2010-2013 - Το Committee 
δραστηριοποιείται στο χώρο λήψης μέτρων 
κατά της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό  
με ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.

2000 - Το πρώτο πακέτο «Erika», 
πρωτοβουλία της Ισπανίδας επιτρόπου 

Λογιόλα ντε Παλάθιο, που αποβλέπει 
στον αποκλεισμό από την Ευρώπη των 
μη dοuble-hull δεξαμενόπλοιων και των 

μη double side skin φορτηγών πλοίων, 
προκαλεί την αντίδραση της διεθνούς 

πλοιοκτησίας. Το Committee αντιδρά στην 
Ευρώπη και στον ΙΜΟ και, τελικά, το μέτρο 

στα ξηρού φορτίου πλοία απορρίπτεται.

2006-2007 - Αποκρούεται μεγάλος 
κίνδυνος για τους αλληλασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Η αντίδραση του Committee 
ως προς τη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών, 

2004, και τις επιπτώσεις στα P&I Clubs 
αναφορικά με νέα υψηλά όρια ευθύνης 
προς αποζημίωση για τον επιβάτη ήταν 

άμεση. Οι προτάσεις του Committee 
επηρεάζουν το International Group of P&I 

Clubs, το οποίο θέτει συγκεκριμένα όρια 
για αποζημιώσεις επιβατών, εξασφαλίζοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιβίωσή των.

2010 - Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής 
αναλαμβάνει ο  Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός.

Το ναυάγιο του "Erika" 
συγκλονίζει την Ευρώπη
- Δεκέμβριος 1999.



“Seaven” is the new company name of “Evia Petrol Group”, 
which was established in 2003. Seaven features the width
of the company‘s scope and calls to its ships’ potential
of travelling across the Seven Seas, all over the globe.

Even, steady and reliable, Seaven‘s fleet comprises five 
medium sized Greek flag modern oil/chemical tankers
(M/T “EVIAPETROL I, II, III, IV & V”), double-hulled and being 
equipped with the most technologically advanced equipment.

The tankers are trading mainly between North Europe, 
Mediterranean and Black Sea ports, chartered by demanding 
and well respected companies in the market, with oil majors 
and known oil traders being among them.

Additionally Seaven Group has under its management
a pneumatic cement carrier vsl (“M/V Eviacement III”)
which is trading within Mediterranean ports and is chartered 
by first class cement major companies.

All companies in the Seaven Group are ISO 14001 rated.
The Group’s goal is clear and definite, following the notions
of its name: “sea” and “even”. Seaven aims to continue
its expansion and growth in the years to come, trying
to offer the best quality service possible to deal quickly
and efficiently in our demanding trade. The sea is our route, 
and corporate reliability has always been our even choice. 
This is what makes Seaven unique and globally appreciated. 

43, Iroon Polytechniou Ave.
185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085
Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr
E-mail: dryops@seaven.gr 

www.seaven.gr

Tanker Management Inc.
Dry Management Inc.
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Περικλής Δρακούλης

Μανώλης Ηλ. Κουλουκουντής 

Δημήτριος Ι. Χανδρής

Άγγελος Α. Λούζης 

Κώστας Ι. Λύρας 

Σταύρος Νιάρχος

Ιωάννης Κ. Καρράς 

Αντώνιος Χανδρής 

Κώστας Μ. Λεμός 

Ιωάννης Ηλ. Κουλουκουντής 

Μιχάλης Μ. Ξυλάς  

Μιχάλης Κ. Περατικός 

Νικόλας Σ. Λαιμός  

Γιάννης Αδ. Χατζηπατέρας

Κωνσταντίνος Ν. Χατζηπατέρας 

Επαμεινώνδας Εμπειρίκος

Επανέκδοση αρθρογραφίας ετών 1939-2006
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Το α/π «Θεμώνη» ναυπηγήθηκε στο Σάντερλαντ από τα 
ναυπηγεία «W. Doxford and Sons Ltd», για λογαριασμό 
της εταιρείας «Κάσος» της Σύρου. Το πλοίο ήταν τύπου 

«shelter-deck», με μήκος 429 μέτρα, πλάτος 57,5 και 
ικανότητας φορτίου 10.000 τόνων.

[Ναυτικά Χρονικά, αρ. 182, 15 Ιουλίου 1938]
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Λονδίνον,  Δεκέμβριος 1948
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Νέα Υόρκη,  Δεκέμβριος 1958
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Το υπερωκεάνιο «Νέα Ελλάς» με το οποίο έγινε η επανέναρξη από τα μέσα 
Μαΐου του 1939 της τακτικής γραμμής Πειραιά – Νέας Υόρκης.

[Ναυτικά Χρονικά, αρ. 199, 1 Απριλίου 1939]
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Στην φωτογραφία στιγμιότυπο από την τελετή καθέλκυσης του φορτηγού «Μαριέττα», που 
πραγματοποιήθηκε στην Γλασκώβη στις 10 Απριλίου 1940. Το πλοίο ήταν χωρητικότητας 

10.000 dwt και είχε παραγγελθεί προπολεμικώς από τον Ν. Ευσταθίου στα ναυπηγεία Hamilton 
και λόγω του πολέμου επελέγη η αγγλική σημαία. Στο μέσον της φωτογραφίας η ανάδοχος του 

πλοίου Μαριέττα Ν. Ευσταθίου λίγο πριν σπάσει την φιάλη σαμπάνιας στην πλώρη του πλοίου.
[Ναυτικά Χρονικά, αρ. 226, 15 Μαΐου 1940]

Ιανουάριος 1968
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Στην φωτογραφία το επιβατηγό πλοίο «Κορινθία», που ανήκε στην εταιρεία 
«Ελληνικαί Μεσογειακαί Γραμμαί» Α.Ε. (Ακτοπλοΐα της Ελλάδος). Το πλοίο πριν 

αγορασθή ανήκε σε ολλανδική εταιρεία και είχε το όνομα «Oranje Nassau» και 
δρομολογήθηκε στην γραμμή Αίγυπτος-Μασσαλία.

[Ναυτικά Χρονικά, αρ. 214, 15 Νοεμβρίου 1939] Νοέμβριος 1973
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Ιανουάριος 1976
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Αim above the line 
All about your maritime 
career & education

A Go Maritime Initiative

www.isalos.net
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Το φορτηγό «Μαίρη Λιβανού» του Σ. Λιβανού.
[Ναυτικά Χρονικά, αρ. 191, 1 Δεκεμβρίου 

1938]



Ιανουάριος 1988
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Το μότορ-τάνκερ «ΑΡΙΣΤΟΝ» του 
Αριστοτέλη Ωνάση, χωρητικότητας 

15.000 dwt, που μπορούσε να 
αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι και 13 

κόμβων.
[Ναυτικά Χρονικά, αρ. 191, 1 

Δεκεμβρίου 1938]



Ιανουάριος 1989





Ιανουάριος 2001
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βαίνουν και ουσιαστικά παραβιάζουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις του διεθνούς δικαί-
ου. Τούτο, όμως, είναι αντίθετο προς τους 
σκοπούς των διεθνών συμβάσεων, τη διεθνή 
έννομη τάξη και ουσιαστικά δεν εξυπηρε-
τούν ούτε την ευρωπαϊκή ναυτιλία ούτε την 
ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Πρόσφα-
το δείγμα της τακτικής αυτής αποτελούν οι 
προτάσεις της στο «πακέτο ΙΙΙ» στο θέμα 
της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη, που 
όπως αποδεικνύεται κατωτέρω, ενδεχόμενη 
ανάληψη αρμοδιοτήτων από την Ευρ. Επι-
τροπή επί του θέματος θα έχει λίαν αρνη-
τικά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή οικο-
νομία και ναυτιλία γενικότερα.
Η αρχική πρόταση της Ευρ. Επιτροπής ανα-
φέρεται στην έκδοση ντιρεκτίβας με τίτ-
λο «Civil liability and financial securities of 
shipowners», που θα ενσωματώσει στο κοι-
νοτικό δίκαιο τη διεθνή σύμβαση Limitation 
of Liability for Maritime Claims 1996 (LLMC).
Συγκεκριμένα, το σχέδιο ντιρεκτίβας προ-
βλέπει: α) Τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη 
σύμβαση LLMC 1996, β) τα πλοία χωρών-
μη μελών της συμβάσεως LLMC 1996 να 
τιμωρούνται με απώλεια του δικαιώματος 
περιορισμού της ευθύνης για ζημιές εξ 
αμελείας, γ) έκδοση πιστοποίησης ασφαλί-
σεως για διπλάσιο ποσό του προβλεπομέ-
νου από τη σύμβαση LLMC 1996 για περιο-
ρισμό της ευθύνης, δ) ασφάλιση για επανα-
πατρισμό των εγκαταλειπόμενων ναυτικών 
και ε) δυνατότητα για ευθεία αγωγή κατά 
των ασφαλιστών.
Στις ανωτέρω προτάσεις περιέχονται και 
μονομερείς ρυθμίσεις που υπερβαίνουν 
εκείνες της διεθνούς συμβάσεως LLMC 
1996, αλλά κι εκείνες της διεθνούς συμβά-
σεως LLMC 1976, τις οποίες έχουν κυρώσει 
πολλά κράτη-μέλη. Είναι εμφανές, δηλαδή, 
ότι η πρόταση της Ευρ. Επιτροπής οδηγεί 
και πάλι σε κοινοτική νομοθεσία που είναι 
αντίθετη ως προς τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη από τις διε-
θνείς συμβάσεις που έχουν κυρώσει.
Επίσης, στην εισηγητική έκθεση της ντι-

Όλες οι προτάσεις χρήζουν προσοχής. 
Οι προτάσεις, όμως, για την αστική ευθύ-
νη του πλοιοκτήτη χρήζουν ιδιαίτερης και 
επισταμένης προσοχής, διότι αποβλέπουν 
σε ριζικές τροποποιήσεις του ισχύοντος 
καθεστώτος που έχουν θεσπίσει οι διε-
θνείς συμβάσεις. 
Ειδικότερα, προτείνεται κοινοτική νομο-
θεσία, διά της οποίας η Ευρ. Επιτροπή θα 
αναλάβει την ευθύνη και την αρμοδιότητα 
χειρισμού των θεμάτων της αστικής ευθύ-
νης, για να προχωρήσει στη συνέχεια στην 
κατάργηση του δικαιώματος του πλοι-
οκτήτη να περιορίζει την ευθύνη του για 
περιστατικά εξ αμελείας. Τούτο, παρά το 
γεγονός ότι αυτά τα θέματα ρυθμίζονται με 
επιτυχία και κατ’ ενιαίο τρόπο από τις ανά-
λογες διεθνείς συμβάσεις του ΙΜΟ.
Πιστεύουμε ότι η επιδίωξη αυτή της Ευρ. 
Επιτροπής θα πρέπει να αποφευχθεί, διότι 
δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να υποκα-
ταστήσει τα κράτη-μέλη στην άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες εκπηγάζουν 
από τις διεθνείς συμβάσεις. Έχει αποδειχθεί 
πως κατά την εμπλοκή της Ευρ. Επιτροπής 
στις διεθνείς συμβάσεις ακολουθείται μια 
λανθασμένη τακτική, ότι μπορεί να επιβάλ-
λονται μονομερείς απαιτήσεις, που υπερ-

Το «πακέτο ΙΙΙ» προτάσεων της Ευρ. Επιτροπής  
- Αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη
Του Επαμεινώνδα Εμπειρίκου
Πρόεδρου Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου

ΘΕΜΑ



ρεκτίβας προβλέπεται πως η Ευρ. Επιτρο-
πή θα προχωρήσει και σε πρόταση να 
«εκμοντερνίσει» στον ΙΜΟ, εκ μέρους των 
κρατών-μελών, τη διεθνή σύμβαση Civil 
Liability Convention (CLC). Τόσο με τη 
δήλωση αυτή όσο και με ανάλογη στο μνη-
μόνιο που κυκλοφόρησε η Ευρ. Επιτροπή, 
κατά την υιοθέτηση του πακέτου, ξεκαθα-
ρίζει το τοπίο και αποκαλύπτονται οι πραγ-
ματικοί στόχοι της, που είναι η κατάργηση 
του δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης 
σε περιστατικά εξ αμελείας, αναφέροντας 
ρητά ότι: «Τhe objective is to ensure that 
shipowners lose their traditional right to 
limit their liability in the event of grave 
negligence».

Είναι πλέον σαφείς η κατεύθυνση και οι στό-
χοι των ενεργειών της Ευρ. Επιτροπής, ενώ 
είναι επίσης σαφές πως ο μεγάλος και απώ-
τερος στόχος είναι οι συμβάσεις CLC και 
IOPC FUND για τις ρυπάνσεις, παραβλέπο-
ντας το γεγονός ότι η απρόσκοπτη λειτουρ-
γία τους έχει εξασφαλίσει ένα παγκοσμίως 
αναγνωρισμένο επιτυχές καθεστώς αποζη-
μιώσεων για πετρελαϊκές ρυπάνσεις. 
Είναι πραγματικά απογοητευτικό που η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε και υιο-
θετήθηκε η ατυχής θέση να επιδιώξει να 
καταργήσει το δικαίωμα του πλοιοκτήτη να 
περιορίζει την ευθύνη του για περιστατικά 
εξ αμελείας και να την καταστήσει απεριό-
ριστη, αγνοώντας τις δυσμενείς συνέπειες 

για τη ναυτιλία και την οικονομία γενικότε-
ρα. Παραβλέφθηκαν, δηλαδή, ολοσχερώς 
οι αιτιολογημένες επισημάνσεις της ναυτι-
λιακής βιομηχανίας, αλλά και των ναυτιλια-
κών κρατών-μελών περί του αντιθέτου.
Το δικαίωμα αυτό του πλοιοκτήτη αποτε-
λεί τον ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης σοβα-
ρών, σωστών και με συνέπεια ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων, που εξασφαλίζουν επαρκείς, 
ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές. Προς 
τούτο προστατεύεται και έχει συμπεριλη-
φθεί σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις που 
ρυθμίζουν την ευθύνη του ναυτικού μετα-
φορέως, διότι επιχειρεί με τεράστιες επεν-
δύσεις και ευθύνες σε ένα τελείως απρό-
βλεπτο, αχανές και επικίνδυνο περιβάλλον.
Η τυχόν υιοθέτηση των θέσεων της Ευρ. 
Επιτροπής θα καθιστούσε αδύνατη την 
ασφαλιστική κάλυψη των πλοιοκτητών 
έναντι κινδύνου πετρελαϊκής ρύπανσης και, 
επομένως, θα είχε επακόλουθο τη σοβαρή 
παρακώλυση της μεταφοράς του πετρελαί-
ου και των παραγώγων του, με καταστρε-
πτικά αποτελέσματα για τη διεθνή οικο-
νομία. Ειδικότερα, η ευρωπαϊκή ναυτιλία 
θα συρρικνούνταν υπερβολικά, διότι ποιος 
σώφρων επιχειρηματίας θα έμενε στις ναυ-
τικές μεταφορές, ειδικά του πετρελαίου, 
όταν αδυνατεί να ασφαλίσει την απεριό-
ριστη ευθύνη για περιστατικά εξ αμελείας.
Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί πως η 
Ευρ. Επιτροπή δεν ενήργησε επί του προ-
κειμένου και με τον προσήκοντα τρόπο, 
όπως δηλαδή επιβάλλει ο δέον σεβασμός 
προς τα κράτη-μέλη. Διότι τα κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. μόλις προ μηνός στον ΙΜΟ, από 
κοινού με όλα τα άλλα κράτη του κόσμου 
συμφώνησαν ομόφωνα στην αναγκαιότητα 
να προστατευθεί η αρχή του περιορισμού 
της ευθύνης που περιέχεται στη διεθνή 
σύμβαση Civil Liability Convention (CLC).
Ελπίζεται ότι τα κράτη-μέλη και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο θα αντιληφθούν τους 
προαναφερθέντες κινδύνους που εγκυμο-
νούν για την οικονομία τους και τη ναυτιλία 
τους οι σχετικές προτάσεις και οι στόχοι 
που επιδιώκει η Ευρ. Επιτροπή και θα απο-
τρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη κοινοτι-
κής νομοθεσίας στα θέματα των διεθνών 
συμβάσεων αστικής ευθύνης του ΙΜΟ, τις 
οποίες μπορούν τα κράτη-μέλη κατά κυρί-
αρχο τρόπο να προστατεύουν.

Ιανουάριος 2006
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Fishmongers’ Hall 
Λονδίνο, 10 Νοεμβρίου 2015

80 χρόνια GSCC 
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση  
της εορταστικής επετείου
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Στην καρδιά του City εορτάστηκε, στις 10 
Νοεμβρίου, η επέτειος των 80 ετών από 
την πρώτη συνάντηση των μελών της ελλη-
νικής ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδί-
νου, το 1935, όπου εκφράστηκε η ανάγκη 
συσπείρωσης και θεσμικής εκπροσώπη-
σής της. Στο περίφημο Fishmongers’ Hall, 
τα μέλη του Δ.Σ. του Committee υποδέ-
χθηκαν περισσότερους από 100 συνερ-
γάτες και φίλους της ελληνικής ναυτιλίας. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους πρόεδροι και εκπρόσωποι διεθνών 
και εθνικών εφοπλιστικών οργανώσεων, 
διπλωμάτες, διευθυντές αλληλασφαλιστι-
κών οργανισμών, τραπεζίτες και ναυλωτές.
Με σεμνότητα εορτάστηκε η διαχρονική 
παρουσία των Ελλήνων στο City, ενώ ο 
πρόεδρος του Committee Χαράλαμπος Ι. 
Φαφαλιός, σε ολιγόλεπτη ομιλία του, ανέ-
λυσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλ-
λον της Επιτροπής, αλλά και την προσφο-
ρά των μελών της στα διεθνή και εθνικά 
δρώμενα.

Η επέτειος  των 80 ετών  
και ο εορτασμός στο Λονδίνο

Ο πρόεδρος του Committee  
Χ. Φαφαλιός με τον  

Α΄ αντιπρόεδρο Κ. Καρούση και 
τον Chairman του U.K. P and I Club 

Hugo Wynn-Williams.

Φωτογραφίες: Κατερίνα Καλογεράκη

 O Β΄ αντιπρόεδρος του Committee  
κ. Ι. Μ. Λύρας (στο κέντρο)  

με τα μέλη του Δ.Σ.  
κ. Μ. Πατέρα και Αλ. Κέδρο.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ



Ο κ. Ροδόπουλος με τον τ. πρόεδρο 
του Committee κ. Επ. Εμπειρίκο.

Ο τ. πρόεδρος της ΕΕΕ 
κ. Ν. Ευθυμίου 

με τον πρόεδρο του Committee.

Ο κ. Στ. Ι. Φαφαλιός 
με τα μέλη του Δ.Σ. του Committee 

M. T. Λω και Στ. Κουλουκουντή.



Ο κ. Δ. Λεμός 
με τον κ. Θ. Βώκο.

Ο κ. και η κα 
Θανάση Λασκαρίδη.

 Ο ταμίας του Committee  
Διαμαντής Λεμός  
με τη σύζυγό του  

Μπέσυ Λεμού.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

82
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Ο τ. γ.γ. ΙΜΟ και μέλος  
του Δ.Σ. του Committee  
αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)  
Ευθύμιος Μητρόπουλος 

με τον 
Υπαρχηγό Λ.Σ. αντιναύαρχο 

Αθανάσιο Χονδρονάσιο και τον 
πλωτάρχη Λ.Σ. Αντώνιο Δουμάνη.

Ο Α΄ αντιπρόεδρος Κ. Καρούσης 
με τον κ. Λυκιαρδόπουλο και τον 

πρόεδρο του Ιδρύματος 
Αικ. Λασκαρίδη κ. Π. Λασκαρίδη.

O πρόεδρος της Ιntertanko  
δρ Νίκος Τσάκος 

με τον πρόεδρο του Committee και 
με τους Υπαρχηγό Λ.Σ. αντιναύαρχο 

Αθανάσιο Χονδρονάσιο, Ύπατο 
Αρμοστή της Κύπρου στη Μεγάλη 

Βρετανία Ευριπίδη Ευρυβιάδη, 
κ. Λυκιαρδόπουλο, Guy Campell 

(Chairman of the Baltic Exchange), 
Andi Case (CEO των Clarksons 
PLC), Alastair Marsh (CEO των 

LR) και ο κ. Knut Orbeck-Nilssen 
(CEO of the Maritime Business 

Area των DNV GL).

ΕΠΕΤΕΙΟΣ



Ο πρόεδρος του Committee 
Χ. Φαφαλιός 

και το μέλος του Δ.Σ. 
κ. Β. Μαυρολέων.

Ο καθηγητής Γ. Γραμμένος  
με τα μέλη του Δ.Σ. του Committee  

Στ. Κουλουκουντή  
και Ιω. Χατζηπατέρα.

 Ο Γ΄ αντιπρόεδρος του Committee  
Σπ. Πολέμης  

με τον κ. Ροδόπουλο  
και το τ. μέλος του Δ.Σ. 

 κ. Ζ. Μούσκα.
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Ο κ. Δ. Δραγάζης, 
μέλος του Δ.Σ. του Committee, 

με τον κ. Ηλ. Μπίσια.

Ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ 
κ. Χ. Σημαντώνης 

με τον κ. Nigel Lowry.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Committee 
κ. Ανδρέας Τσαβλίρης και  

κ. Ν. Κομνηνός- Ξυλάς με την  
δρ. Αλέκα Μανταράκα Sheppard 

και τον καπτ. Θ. Λεμπέση



ADV JUNE-JULY 2015_Layout 1  12/6/2015  6:51 πμ  Page 4



90

Ο κ. Χατζηπατέρας 
με τον κ. Λ. Βαρναβίδη.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Ο πρόεδρος του Committee 
με τον διευθυντή του Committee 

υποναύαρχο Λ.Σ. (ε.α)  
Κ. Αμαραντίδη 

και την κα. Μ. Συλλιγνάκη.

Άποψη του Fishmongers' Hall όπου 
φιλοξενήθηκε το επίσημο δείπνο
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Ο «τσάρος» Πούτιν
και η ηγεμονία της Μόσχας

Οι νέες προκλήσεις
των ρυμουλκών

Συνέντευξη 
του Ανδρέα Α. Τσαβλίρη

Απρόσμενες 
εξελίξεις 
στην αγορά 
των δεξαμενoπλοίων

Χορηγός τεύχους

Μέση Ανατολή:
παρτίδα για γεωπολιτική
επιρροή 

Οι αναταράξεις της Κίνας
και ο αντίκτυπος
στη ναυτιλία

BCA:
Καινοτομίες 
στην ιδιωτική 
ναυτιλιακή 
εκπαίδευση

Χορηγός τεύχους
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