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Έτει δοθεί μεγάλη δημοζιόηηηα πρόζθαηα ζηην επιηστία ηης ελληνικής 

νασηιλίας. Πέραν ηων ηελεσηαίων ζηαηιζηικών ζηοιτείων για ηον ελληνικό 

ζηόλο ποσ έτοσν δημοζιοποιηθεί από ηην Ελληνική Επιηροπή Νασηιλιακής 

Σσνεργαζίας και ηην Petrofin Research© (www.petrofin.gr) ηα οποία δείτνοσν 

ηην ζσνετόμενη δσναμική άνοδο, ειδικόηερα όζον αθορά ζηο ηονάζ και ηην 

πηώζη ηης μέζης ηλικίας ηοσ ζηόλοσ, σπάρτει και η έρεσνα για ηις νέες 

παραγγελίες ηης Νασηιλιακής ποσ δείτνει ένα ζύνολο 370 παραγγελιών 

ελληνικών ζσμθερόνηων. 

Τν δεθαπελζήκεξν ησλ Πνζεηδσλίσλ ζπλέβαιε 

πεξαηηέξσ ζηελ αλάδεημε ηεο ειιεληθήο επηηπρίαο θαη 

όινη ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε όηη θέηνο ήηαλ ηα πιένλ 

επηηπρεκέλα από άπνςε πξνζέιεπζεο θαη επηπέδνπ. 

Δπηπιένλ, κεηά ηελ πξόζθαηε αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο, ν 

πξσζππνπξγόο θαζώο θαη ν ππνπξγόο λαπηηιίαο έδσζαλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζεκαζία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. 

Απηό επηηεύρζεθε όρη κόλν κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

έθζεζε αιιά θαη κε ηηο δεκόζηεο δειώζεηο ηνπο πνπ 
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ηόληδαλ ηελ ζεκαζία ηεο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ηα ζρέδηα ηνπο λα θάλνπλ ηελ ειιεληθή 

ζεκαία πην αληαγσληζηηθή. Δπίζεο, έκθαζε δόζεθε ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζέιεπζε θνηηεηώλ ζηηο 

λαπηηιηαθέο αθαδεκίεο, ζην λα δνζνύλ νηθνλνκηθέο 

παξνρέο θαη θίλεηξα ζηνπο λένπο θαη ζηηο λέεο γηα κία 

ζηαδηνδξνκία ζηελ ζάιαζζα, ζην λα πξνσζεζεί ν 

Πεηξαηάο θαη ε Διιάδα γεληθόηεξα σο ην λαπηηιηαθό 

θέληξν ηνπ θόζκνπ, θαζώο θαη λα βνεζεζεί ε αλάπηπμε 

ζηελ Διιάδα λαπηηιηαθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ από 

ην ηξαπεδηθό θαη ην αζθαιηζηηθό σο ηηο επηζθεπέο, 

αληαιιαθηηθά θαη πξνκήζεηεο κε ηελ πξννπηηθή λα 

παξακείλεη ζηελ Διιάδα κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ηδίξνπ 

πνπ πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή λαπηηιία. 

Γηαηεξώληαο βέβαηα κία επηθύιαμή όηη απηά ηα 

θαινπξναίξεηα ζρέδηα ζα πινπνηεζνύλ ώζηε λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ζεηηθή αλάθακςε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, ζε γεληθέο 

γξακκέο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε ειιεληθή 

λαπηηιηαθή θνηλόηεηα έρεη ήδε δεζκεύζεη δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα ζε λαπηηιηαθέο επελδύζεηο.  

Κνηηώληαο ην κέιινλ, ε δύλακε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο 

δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Γελ είλαη �ζείν 

δώξν� ζηνπο Έιιελεο νύηε είλαη απξόζβιεηε ε ειιεληθή 

λαπηηιία ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια λαπηηιηαθά θξάηε. 

Καζώο ε λαπηηιία καο εκπεδώλεηαη ζηελ θνξπθή, ζα 

πξνζειθύεη ηνλ αληαγσληζκό. Ήδε ε αληαγσληζηηθόηεηα 

ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο έρεη ππνλνκεπζεί όρη κόλν από 

ζεκαίεο επθαηξίαο αιιά θαη από ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί από ηελ Βξεηαλία, ηελ Ννξβεγία, ηελ 

Οιιαλδία, ηελ Γεξκαλία θαη άιια θξάηε ώζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ δηθή ηνπο ζεκαία. 

Μπνξεί ε Διιάδα λα αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

αιιά δελ είλαη ζεκαληηθή νηθνλνκία ζε δηεζλή επίπεδα. 

Γη� απηόλ ηνλ ιόγν, νη Έιιελεο κεηαθέξνπλ θνξηία 

άιισλ ρσξώλ, θάηη πνπ ηνπο θαζηζηά ηδηαίηεξα 

επάισηνπο ζε νπνηαδήπνηε απόθαζε ε νπνία πεξηνξίδεη 

ην δηεζλέο εκπόξην όπσο ν πξνζηαηεπηηζκόο, ε πξνηίκεζε 

πξνο ηα εζληθά θνξηία, νη πνζνζηώζεηο, θιπ. Καζώο 

κεγαιώλεη ην δηεζλέο εκπόξην, γίλεηαη επθνιόηεξν λα 

παξαβιέπνπκε ην αλεξρόκελν θύκα πξνζηαηεπηηζκνύ ζε 

έκκεζε ή άκεζε κνξθή πνπ πεξηνξίδεη απηή ηελ 

αλάπηπμε. Πνιινί βιέπνπλ εζληθά ζπκθέξνληα πίζσ από 

ηνπο απμαλόκελνπο θαη απζηεξόηεξνπο θαλνληζκνύο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε λαπηηιία. Οη ηειεπηαίεο απαηηήζεηο γηα 

ηελ απνθάιπςε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη γηα ηελ πξόβιεςε 

ελάληηα ζην �μέπιπκα� ρξεκάησλ κπνξεί λα 

δηθαηώλνληαη σο ζέκα αξρήο αιιά ε επηιεθηηθόηεηα κε 

ηελ νπνία εθαξκόδνληαη, όπσο θαη νη πνηλέο ηνπο είλαη 

αλεζπρεηηθέο γηα ηελ ειιεληθή όπσο θαη γηα ηελ δηεζλή 

λαπηηιηαθή θνηλόηεηα. 



Η κεηαηόπηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

δηεζλνύο εκπνξίνπ ζηελ Άπσ Αλαηνιή απνηεινύλ αθόκα 

κία πξόθιεζε γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία. Ήδε νη Έιιελεο 

είλαη έληνλα αλακεκεηγκέλνη ζε pools θαη ζε 

καθξνρξόληεο ρξνλνλαπιώζεηο αιιά παξακέλεη ην 

εξώηεκα εάλ νη ρώξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο ζα 

πξνηηκήζνπλ πινία πνπ θέξνπλ ηελ δηθή ηνπο ζεκαία ή 

αλήθνπλ θαη ηα δηαρεηξίδνληαη ληόπηα ζπκθέξνληα. 

Έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη ε Κίλα. Ο ζηόινο 

θηλεδηθώλ ζπκθεξόλησλ δείρλεη εθξεθηηθή αλάπηπμε ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία αιιά ν όγθνο θηλεδηθώλ εηζαγσγώλ / 

εμαγσγώλ είλαη ηόζν ηεξάζηηνο ώζηε νη εζληθέο 

πξνηηκήζεηο δελ έρνπλ αθόκα επεξεάζεη ηνπο Έιιελεο ή 

δηεζλείο πινηνθηήηεο. Καζώο νη Κηλέδνη πινηνθηήηεο 

(ηδηώηεο ή εκη-θξαηηθνί) ζπλερίδνπλ λα αλαπηύζζνληαη, 

όκσο, ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη θιείλνληαη καθξνρξόληα 

ζπκβόιαηα κεηαμύ Κηλέδσλ θαη άιισλ ζπκθεξόλησλ ηεο 

Άπσ Αλαηνιήο. Ώο εθ ηνύηνπ, κε ηνλ θαηξό ε ειιεληθή 

λαπηηιία κπνξεί λα ζπξσρηεί ζην πεξηζώξην από εθεί πνπ 

είλαη ν θύξηνο ηξνθνδόηεο ησλ θηλεδηθώλ απαηηήζεσλ. Η 

πξννπηηθή θάηη ηέηνηνπ δελ είλαη θαζόινπ επράξηζηε γηα 

ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο. 

Παξ� όιν πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο 

επηζθέπηνληαη ηελ Κίλα θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή ςάρλνληαο 

ζπλεξγαζίεο (joint ventures), παξακέλνπλ ηεξάζηηεο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πέξαλ ησλ άιισλ εζληθώλ θαη 

ηνπηθώλ πξνηηκήζεσλ. Τν λα θαηαθέξεη θαλείο λα θάλεη 

δνπιεηέο ζηελ Άπσ Αλαηνιή είλαη δύζθνιν αιιά όρη 

αθαηόξζσην γηα ρώξεο όπσο ε Ιαπσλία θαη ε Κνξέα. Σηελ 

Κίλα όκσο, ν ζπλδπαζκόο ελόο έληνλνπ εζληθηζκνύ θαη 

αθξαίαο εκπνξηθόηεηαο θαζηζηνύλ ηελ Κίλα ηελ πην 

δύζθνιε αγνξά αιιά θαη ηελ πην ζεκαληηθή όζνλ αθνξά 

ζηελ πξνζέγγηζή ηεο. 

Η ειιεληθή λαπηηιηαθή ηερλνγλσζία ζε επίπεδν 

αμησκαηηθώλ θαη πιεξώκαηνο είλαη ε ζθηά ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εαπηνύ ηεο. Πξέπεη λα παξαδερηνύκε όηη 

παξακέλεη έλα ζεκαληηθό απόζεκα ηερλνγλσζίαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζηεξηά πηα θαη πνπ αθόκα επλνεί πνιύ ηελ 

ειιεληθή λαπηηιία. Καζώο όκσο νη άλζξσπνη απηνί ηεο 

ζηεξηάο γεξλνύλ, ε λεόηεξε γεληά ζα είλαη αλακθηζβήηεηα 

κε θαιύηεξε παηδεία θαη κεγαιύηεξε επειημία αιιά 

ειάρηζηα έκπεηξε ζε πξαθηηθά ζέκαηα. Απηό είλαη έλα 

θιέγνλ ζέκα. Πνιινί πηζηεύνπλ όηη ε λαπηηιία 

απνκαθξύλεηαη από ηελ πξαθηηθή ηερλνγλσζία θαη 

πξνρσξάεη πξνο ηελ νξγαλσκέλε θαη θαινζρεδηαζκέλε 

ηερλνγλσζία ε νπνία είλαη ππέξ ηεο λεόηεξεο γεληάο. Ο 

εθζπγρξνληζκόο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη ε 

κεηαηόπηζε ηεο ηεξαξρίαο από ην πινίν ζηελ ζηεξηά καδί 

κε ηελ πηνζέηεζε ηεο νξγαλσκέλεο παξά ηεο απζαίξεηεο 

κεζνδνινγίαο, ππνζηεξίδνπλ απηνύο πνπ πηζηεύνπλ όηη ε 

παιαηόηεξε λαπηηιηαθή γεληά ήηαλ θαιή γηα ηελ επνρή ηεο 



αιιά είλαη ζηαδηαθά όιν θαη ιηγόηεξν ζρεηηθή κε ην 

κέιινλ. Άιινη πηζηεύνπλ όηη ε απνρώξεζε απηώλ ησλ 

ηέσο θαπεηαλαίσλ θαη κεραληθώλ ζα αθαηξέζεη έλα 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή 

θαηέρεη ε ειιεληθή λαπηηιία. 

 

Η γλώκε κνπ είλαη όηη είκαζηε ζε κεηαβαηηθή πεξίνδν. 

Έρνπκε αλάγθε ηελ εκπεηξία θαζώο θαη ηα ληάηα θαη ηα 

πξώηα παξαδείγκαηα ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ πνπ 

άιιαμαλ δξαζηηθά ην αξραηόηεξν πξνζσπηθό ηνπο κε λέα 

ζηειέρε απνδείρηεθαλ πνιύ πξνβιεκαηηθέο ηδίσο ηα 

πξώηα ρξόληα. 

Απηό πνπ έρεη ε Διιάδα είλαη κία αθόξεζηε όξεμε γηα ην 

λαπηηιηαθό επελδπηηθό ξίζθν θαζώο απνδεηθλύεηαη από 

ηελ ζπλερόκελε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

κνλαδηθή δέζκεπζε απέλαληη ζηελ λαπηηιία. Παξ� όιν 

πνπ θάζε επηηπρεκέλνο Έιιελαο πινηνθηήηεο έρεη ην δηθό 

ηνπο δηαθνξεηηθό θαη εμαηνκηθεπκέλν ραξκάλη από 

ηαιέληα πνπ ηνλ βνήζεζε λα επηηύρεη, ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε εγξήγνξζε θαη ην αλήζπρν 

πλεύκα, ε απνθαζηζηηθόηεηα, ε γξήγνξε θαηαλόεζε ησλ 

πξαγκάησλ θαη νη γξήγνξεο απνθάζεηο, κηα θπζηθή 

γνεηεία, αληαγσληζηηθόηεηα θαη πείζκα, αληίιεςε θαη 

δπλαηά θίλεηξα, ηαιέλην ζηνλ ρεηξηζκό ησλ θξίζεσλ, 

έλζηηθην, πξνζαξκνζηηθόηεηα, ππεξεθάλεηα θαη 

καηαηνδνμία. 

Οη λεόηεξνη επηρεηξεκαηίεο όρη κόλν έρνπλ λα επηδείμνπλ 

ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά ζπρλά ηα έρνπλ ζε πην 

έληνλε κνξθή. Δπηπιένλ, πνιινί ηώξα ζέηνπλ ζηόρνπο 

πνπ νη παηέξεο ηνπο ζεσξνύζαλ αδύλαηνπο, ζπλδπάδνληαο 

ζπρλά λέεο νηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο ηερληθέο. Δίλαη 

θαλεξό όηη θαζώο νη επελδύζεηο πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη 

νη Έιιελεο πινηνθηήηεο αθόκα βαζίδνληαη ζηνλ εαπηό 

ηνπο παξά ζε ηξίηνπο ή ζε θεθάιαηα από ηελ αγνξά, ην 

ξίζθν κηαο βαζηάο θαη έληνλεο ύθεζεο είλαη ηώξα ζαθώο 

πην πςειό από πξηλ. 

Η λαπηηιία δελ έρεη ράζεη ην επκεηάβιεην ηεο. Θα 

κπνξνύζακε λα πνύκε θηόιαο όηη ην ζρεδόλ ηέιεην δίθηπν 

πιεξνθόξεζεο θαη δεδνκέλσλ έρεη θάλεη ηελ αγνξά 

αθόκα πην επκεηάβιεηε θαζώο ε πιεξνθνξία 

απνξξνθηέηαη άκεζα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο 

νη νπνίνη κπνξεί λα αληηδξάζνπλ κε παξόκνην ηξόπν θαη 

λα απμήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ αζηάζεηα ηεο αγνξάο. Έηζη ην 

αγειαίν έλζηηθην ελδπλακώλεηαη. 

Υπό ηελ απνπζία ηθαλώλ απνζεκάησλ ξεπζηόηεηαο, έλαο 

πεηπρεκέλνο πινηνθηήηεο έρεη ηόζε αμία όζε θαη ε 

ηειεπηαία ηνπ επέλδπζε θαη κπνξεί λα βξεζεί 

εθηεζεηκέλνο ππέξ ην δένλ ζε κία λαπηηιηαθή θξίζε. 



Δπηπιένλ, ε αληαγσληζηηθόηεηα αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο 

είλαη ηόζν ηζρπξή ζήκεξα όζν ήηαλ πάληα θαη ε 

πξόζθαηε ζηξνθή πξνο ηα λεόηεπθηα πινία κπνξεί λα 

έρεη βαζηζηεί σο επί ην πιείζηνλ ζε δηάθνξνπο εύινγνπο 

ιόγνπο αιιά ε αληαγσληζηηθόηεηα κέζα ζηνλ εθνπιηζηηθό 

θύθιν είλαη αλακθίβνια έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζπλεηέιεζε. 

Αλαθεθαιαηώλνληαο, νη απόςεηο κνπ γηα ηελ ειιεληθή 

λαπηηιία παξακέλνπλ ζεηηθέο θαη αηζηόδνμεο. Η ειιεληθή 

πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη δέζκεπζε απέλαληη ζηελ 

λαπηηιία θαζώο θαη ην ηαιέλην ζα ζπλερίζνπλ λα παίδνπλ 

ηνλ ξόιν ηνπο ζην λα θξαηήζνπλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία 

ζε επίπεδν κεγάιεο δηεζλνύο δύλακεο. Η απμαλόκελε 

αληαγσληζηηθόηεηα, νη δηεζλείο πηέζεηο θαη νη πηέζεηο ησλ 

θαλνληζκώλ ζπλδπαζκέλεο κε ηελ θπθιηθόηεηά ηεο 

αγνξάο ζα γίλνπλ πην έληνλεο. Η πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή 

θαη θπξηαξρία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνύο θαζώο θαη ε αλάπηπμε κηαο ζπκπαγνύο 

εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ζεκαία ζα ελδπλακώζνπλ ηελ 

θσλή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη ηελ ζπνπδαηόηεηά ηεο 

δηεζλώο θαη κπνξεί λα θάκςνπλ ηηο ππεξβνιέο ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ. 

Από ηο περιοδικό 'Νασς' 

Αύγοσζηος 2004  

 
 


