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Περίληψη: 

Η παγκόσμια ναυτιλία στηρίζεται ως επί το πλείστον στο εμπόριο διεθνώς, κι 

επομένως έχει να κάνει κυρίως με τη μεταφορά φορτίων και πρώτων υλών ανά την 

υφήλιο. Σε κάθε κράτος αυτό συμβαίνει με βάσει τις ανάγκες στο εγχώριο εμπόριο 

και την εκάστοτε οικονομία. Οι μεταφορές που γίνονται με πλοία σύμφωνα με 

έρευνες είναι πιο ασφαλείς συγκριτικά με άλλες, κι επομένως αποτελούν τον 

βασικό σκέλος για το παγκόσμιο εμπόριο. Βάσει στοιχείων, στις μέρες μας το 90% 

του διεθνούς εμπορίου γίνεται με τις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ τα έσοδα από τα 

ναύλα σε διεθνές στερέωμα ξεπερνούν τα 640 δισεκατομμύρια ως το 2004.  

Η ελληνική ναυτιλία παίζει έναν πολύ κομβικό ρόλο στον ναυτικό κλάδο 

παγκοσμίως, καθώς στις διεθνείς μεταφορές βρίσκεται στην πρώτη θέση  σε 

παγκόσμια κλίμακα αναφορικά με το κομμάτι της χωρητικότητας. Οι έλληνες 

ασχολήθηκαν με τη ναυτιλία από πάρα πολύ νωρίς, μιας και συμμετέχουν ενεργά 

στο εμπόριο απ’ τους αρχαίους χρόνους, όντας μάλιστα διαχρονικά πρωτοπόροι. 

Ξεκινώντας λοιπόν από την αρχαία Ελλάδα, συνέχισαν δυναμικά στο ναυτικό κλάδο 

και κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής αλλά και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  

Οι έλληνες πέραν του εμπορικού τους δαιμόνιου στο κομμάτι της θάλασσας, 

πρωταγωνίστησαν όπου χρειάστηκε ενεργά στις πολεμικές συρράξεις κι έτσι 

σχημάτισαν και πολεμικό στόλο από πολύ νωρίς. Το αρχικό πεδίο δράσης των 

ελλήνων πλοιοκτητών ήταν η Μαύρη θάλασσα και η Μεσόγειος, αλλά στη συνέχεια 

επεκτάθηκαν σε ένα μεγάλο εύρος παγκοσμίως. Στον 20ο αιώνα και πιο 

συγκεκριμένα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι έλληνες εφοπλιστές 

εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο σημαντικές ευκαιρίες που τους εμφανίστηκαν, 

προέβλεψαν σωστά τα πάντα γύρω απ’ την επερχόμενη εξέλιξη του ναυτιλιακού 

κλάδου, κι έτσι κατάφεραν να ηγηθούν στο παγκόσμιο ναυτικό στερέωμα. Η 
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ελληνική ναυτιλία επομένως, παίζει κομβικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, 

εμφανίζοντας μάλιστα τεράστια άνοδο τα τελευταία τριάντα χρόνια.  

Οι έλληνες εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα τους λόγω γεωγραφικής θέσης 

– ως σύνδεσμο τριών Ηπείρων – τόσο σε εμπορικό, όσο και σε ταξιδιωτικό τομέα, 

αλλά και μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης, ανέπτυξαν ολοένα και περισσότερο 

πολλές εταιρείες στον κλάδο, οι οποίες πρωταγωνιστούν μέχρι σήμερα σε όλο τον 

κόσμο. Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ελληνική 

οικονομία, ενώ παράλληλα με την είσοδο στον 21ο αιώνα αρκετοί έλληνες 

εφοπλιστές έχουν εγκαταστήσει τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα, πράγμα το 

οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας.  

Σίγουρα η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τη ναυτιλία –

όπως και κάθε κλάδο της ελληνικής κοινωνίας – παρ’ όλα αυτά ο κλάδος παραμένει 

πρωτοπόρος και πανίσχυρος. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα επόμενα χρόνια, απ’ 

ότι φαίνεται, η ναυτιλία θα βρει σταδιακά και πάλι τα βήματά της, για να φτάσει το 

αναμενόμενο απόγειό της. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ακόμη και τώρα 

όμως, πως για τα ελληνικά δεδομένα η ναυτιλία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα 

και είναι αδιαμφισβήτητα το «καμάρι» της πατρίδας μας ως τομέας στο διεθνές 

στερέωμα.  

Τέλος, είναι αδήριτη ανάγκη να αναφερθεί το γεγονός ότι οι έλληνες 

εφοπλιστές, έχουν  προσφέρει σπουδαίο κοινωνικό έργο και προσφορά στους 

τομείς της υγείας, του πολιτισμού και της παιδείας. 
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Εισαγωγή: 

Οι έλληνες έχουν τεράστια ιστορία στον τομέα της ναυτιλίας. Είναι τόσο 

μακρά η ναυτική ιστορία των ελλήνων, όπου δεν μπορούμε με απόλυτη σαφήνεια 

να γνωρίζουμε ακριβώς το από πότε ξεκίνησε ανά τους αιώνες. Ακόμα και την 

εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας – όπου υπήρξε μια απ’ τις μεγαλύτερες και πιο 

σημαντικές δυνάμεις του πλανήτη διαχρονικά – το εμπόριο γινότανε ως επί το 

πλείστον από έλληνες ναυτικούς. Η παράδοση αυτή των ελλήνων συνεχίστηκε και 

κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου πολλά λιμάνια γνώρισαν 

πρωτόγνωρη ανάπτυξη, όπως στο Αιγαίο για παράδειγμα (Κρασανάκης, 2008). Ο 

ελληνικός στόλος θεωρείται διαχρονικά ένας απ’ τους ισχυρότερους πολεμικούς 

στόλους – αναλογικά με τη δυναμική του κράτους εν συνόλω – μαζί με την Μ. 

Βρετανία.  

Η ελληνόκτητη ναυτιλία ξεκίνησε τις ναυτιλιακές επιχειρηματικές 

ενασχολήσεις της στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα απ’ την περίοδο κιόλας της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάνοντας τον κλάδο (της ναυτιλίας) την πρώτη δύναμη 

στον κόσμο. Αφού η Ελλάδα έγινε ένα σύγχρονο και αυτόνομο κράτος, οι έλληνες 

πλοιοκτήτες κινήθηκαν με βάση την ανάπτυξη της τεχνολογίας και φρόντισαν μέσω 

του εκσυγχρονισμού του στόλου τους, να βρίσκονται διαρκώς στις πρώτες θέσεις 

διεθνώς. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αι. η ελληνική ναυτιλία ήταν διαρκώς 

πρωτοπόρα στο διεθνές στερέωμα. Παρ’ όλες τις κρίσεις, στάθηκε στο ύψος των 

περιστάσεων και δεν έπεσε ποτέ ως επίπεδο κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων 

(Χαρλαύτη, 2001). 

  Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί την πρώτη δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο 

αναφορικά με τη χωρητικότητα των πλοίων. Στον ελληνικό στόλο υπάρχουν 

περισσότερα από 4200 πλοία-φορτηγά εκ των οποίων πάνω από 3800 είναι 

ποντοπόρα πλοία. Η ναυτιλία στην Ελλάδα αποτελεί τον κορυφαίο της τομέα στο 
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κομμάτι της ανάπτυξης και της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, συμβάλει σε 

τεράστιο βαθμό στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας,  ενώ παράλληλα οι έλληνες 

εφοπλιστές είναι απ’ τους πλέον ισχυρούς επιχειρηματίες του πλανήτη. Οι 

προαναφερθέντες, συμβάλουν αρκετά με οικονομικούς πόρους, αλλά και την 

δημιουργία Ιδρυμάτων σε διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Οι 

επενδύσεις τους, άμεσα αλλά και έμμεσα, βοηθούν πολύ την ανάπτυξη της χώρας 

μας οικονομικά και παρέχουν πάντοτε πολλές καλές δουλείες προς έλληνες ναύτες, 

εμπόρους, στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων κλπ.  

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια ανάλυση της προσφοράς και 

συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στην Ελλάδα σε οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτισμικό επίπεδο. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας καταγράφεται το κατά 

πώς η ναυτιλία είναι κορυφαία, ως προς τη συνεισφορά της σε όλους τους τομείς 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει συστηματική 

μελέτη από στατιστικές υπηρεσίες όσο αντίστοιχα άλλων τομέων. Όπως και να ‘χει,  

ο συγκεκριμένος κλάδος παραμένει, με διαφορά του δεύτερου, το νούμερο ένα 

στην χώρα και αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα στοιχείο. 

Η δομή της εργασία έχει ως εξής:  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται σύντομα η ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας 

απ’ τους αρχαίους χρόνους ως και σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύγχρονη 

ιστορία της ναυτιλίας, δηλαδή από καταβολής ελληνικού κράτους, μέχρι και την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009 κι έπειτα), ενώ αναλύονται διεξοδικά τα 

μέσα και οι συνθήκες της ελληνικής ναυτιλίας την εκάστοτε εποχή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της ναυτιλιακής επιχείρησης 

σήμερα. Παρουσιάζονται τα ήδη των πλοίων, η δύναμη του ελληνικού εμπορικού 

στόλου, καθώς και όλες οι πολιτικές, αλλά και νομικές διαδικασίες, που 
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απαιτούνται για τη συγκρότηση αυτού. Στο τέλος, γίνεται μια σύντομη αναδρομή 

για τις σχέσεις κράτους-ναυτιλίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο συναντάμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στον 

κλάδο της ναυτιλίας, αλλά και την προσπάθεια των ελλήνων εφοπλιστών να 

κρατηθούν σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Με βάσει οικονομικά στοιχεία αναλύονται 

τομές και συνέπειες της κρίσης, καθώς γίνεται και η σύγκριση της προ και μετά 

κρίσης ναυτιλίας.  

Στο κεφάλαιο τέσσερα γίνεται αναφορά στη συμβολή της ελληνικής 

ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, στους τομείς τους οποίους επηρεάζει, καθώς 

και στις δράσεις που ενισχύονται μέσω αυτής. Μεγάλη έμφαση επ’ αυτού γίνεται 

στο κομμάτι της εύρεσης εργασίας, καθώς και σε γενικότερες γνώσεις σχετικά με 

την ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της ναυτιλιακής δραστηριότητας. 

Στο κεφάλαιο πέντε αναλύονται γλαφυρά οι δράσεις των εφοπλιστών 

αναφορικά με το κοινωνικό και πολιτισμικό τους έργο, αλλά ακόμα και ως το πώς 

βοηθούν σε θέματα υγείας, είτε μέσω δωρεών, είτε μέσω κοινωφελών ιδρυμάτων.  

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο (επίλογο εργασίας) συνοψίζεται το πόρισμα 

της εργασίας. Το συμπέρασμα της εργασίας δείχνει το κατά πόσο τελικά η ναυτιλία 

στην Ελλάδα είναι ένας απ’ τους ακρογωνιαίους λίθους ολόκληρης της ελληνικής 

κοινωνίας σε ποικίλους, νευραλγικούς τομείς! 
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1. Ελληνική ναυτιλία: μια ιστορική αναδρομή. 

Οι έλληνες απ’ τα αρχαία ανέπτυξαν έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Την 

περίοδο της Αρχαίας Ελλάδας το εμπόριο ήταν διαδεδομένο μέσω της θάλασσας 

και ξεκινούσε απ’ το Αιγαίο. Οι συναλλαγές των ελλήνων εξαπλώθηκαν σταδιακά 

στη Μεσόγειο αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους το 

μεγαλύτερο μέρος του θαλάσσιου εμπορίου γινόταν από έλληνες, ενώ στο Βυζάντιο 

βοήθησε καταλυτικά για την κόντρα εναντίον των αράβων χάρις τις συναλλαγές με 

τη Δύση. Τον 4ο και 5ο αιώνα οι εμπορικές συναλλαγές εξελίχθηκαν άρδην, πράγμα 

το οποίο βοήθησε πολύ και στην ανάπτυξη του ίδιου του Βυζαντίου. Το ναυτικό του 

Βυζάντιου θεωρείτο το καλύτερο και δυνατότερο της εποχής, καθώς επάνδρωνε 

πληρώματα στη Χερσόνησο, τη Λέσβο, τη Ρόδο, την Κρήτη και τα Μικρασιατικά 

παράλια. Χάρις σ’ αυτήν την εξάπλωση το Βυζάντιο μπορούσε να έχει ένα ναυτικό 

σε πλήρη ετοιμότητα για ώρα ανάγκης (Κρασανάκης, 2008). 

Με το πέρας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας – και ιδιαιτέρα απ’ τον 16ο ως τον 

18ο αιώνα – όπου κυριάρχησε η Οθωμανική αυτοκρατορία, το ελληνικό θαλασσινό 

εμπόριο αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, κυρίως στο κομμάτι των σιτηρών. Υπό μία 

έννοια λοιπόν η σύγχρονη ελληνική ναυτιλία  ξεκίνησε τον 18ο αι. όπου ακόμα 

υπήρχε ο μεγάλος ανταγωνισμός στη Μεσόγειο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. 

Ιδιαιτέρα στην περίοδο των Ναπολεόντειων πολέμων οι έλληνες άδραξαν την 

ευκαιρία της κόντρας αυτής και μετέφεραν το εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου 

προς την Δυτική Μεσόγειο. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα έχουμε τη μεγάλη εκτίναξη 

στην ανάπτυξη του ελληνικού θαλάσσιου εμπορίου, καθώς οι έλληνες αξιοποιούν 

τις δυνατότητες τις Μαύρης θάλασσας, καθώς μεταφέρουν στάρια απ’ τα λιμάνια 

της Μαύρης θάλασσας στη Δυτική Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη. Με αυτό τον 

τρόπο χτίζουν πολλά ποντοπόρα πλοία, ιστιοφόρα και φορτηγά στους ναυτικούς 

τόπους του Αιγαίου και του Ιονίου, τα οποία λόγω του μεγάλου μεγέθους τους 
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κάνουν το εμπόριο μεταξύ Μαύρης θάλασσας, Δυτικής Μεσογείου και Βορείου 

Ευρώπης (Κρεμμυδάς, 1985).  

Ο ελληνικός στόλος τον 18ο αιώνα είναι έτοιμος να στραφεί σε ελληνικές 

κοινότητες του εξωτερικού, δημιουργώντας νέες εμπορικές δραστηριότητες και 

ναυτιλιακή υποδομή. Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας σιγά-σιγά μετατρέπει 

τους έλληνες ναυτικούς από απλούς εμπόρους σε μεγάλη και έμπειρη δύναμη 

ναυτικά τόσο σε εμπορικό, όσο και σε πολεμικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι η 

ναυτιλία βοήθησε την Ελλάδα να απελευθερωθεί απ’ τον Οθωμανικό ζυγό καθώς το 

εμπορικό ναυτικό των ελλήνων μετατράπηκε σε πολεμικό. Ο πολεμικός στόλος 

νίκησε επανειλημμένα τον τουρκικό στόλο, εμποδίζοντας παράλληλα τη 

δυνατότητα των Τούρκων να εφοδιάζουν τα στρατεύματα του Σουλτάνου 

(Κρεμμυδάς, 1985). 

Μετά την ελληνική Επανάσταση και την σύσταση του σύγχρονου ελληνικού 

κράτους, η ναυτιλία ήταν ο πρώτος κλάδος που ξεκίνησε να αναπτύσσεται ραγδαία, 

παρά τα όποια εμπόδια υπήρχαν στο εσωτερικό της (ναυτιλίας). Ήταν πλέον 

ξεκάθαρο πως έπρεπε να δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος θα κατάφερνε να 

θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη ναυτιλία σε σχέση με την τήρηση των 

νόμων της θάλασσας, τον έλεγχο των πλοίων, των λιμανιών και γενικότερα των 

ναυτικών θεμάτων. Έτσι, το 1828 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Εμπορικής Ναυτιλίας ο 

οποίος θεσμοθέτησε νομοθεσία για την ομαλή λειτουργία της ναυτιλιακής 

δραστηριότητας. Τις χρονιές 1834 και 1836 εκδόθηκαν βασιλικά διατάγματα για τον  

Οργανισμό των Λιμενικών Αρχών και για την αστυνομία της εμπορικής ναυτιλίας.  

Ως το 1855 η ελληνική ναυτιλία έχει παρουσιάσει τεράστια πρόοδο τόσο στον 

αριθμό των πλοίων της, όσο και στην επάνδρωση των πληρωμάτων, αλλά σταδιακά 

και την ανάπτυξη της τεχνολογίας (Yen.gr, 2019). 
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Περί το 1870 η ελληνική ναυτιλία πιάνει την μεγάλη της ακμή κατέχοντας 

περίπου 2.500 πλοία, πράγμα το οποίο κατατάσσει την ελληνική ναυτιλία στις 

μεγαλύτερες δέκα της Ευρώπης. Για μια χώρα τόσο υπανάπτυκτη, όπως ήταν η 

Ελλάδα τότε, ήταν σπουδαίο επίτευγμα. Η επιχειρηματική δράση των ελλήνων 

πλοιοκτητών απλώνεται σε όλο το Ιόνιο και όλο το Αιγαίο. Σε πάνω από σαράντα 

κατοικημένα νησιά τον 19ο αιώνα αναπτύχθηκε έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα. 

Το εμπόριο που αναπτύχθηκε με μεγάλα πλοία, αφορούσε μεταφορές ανάμεσα 

στην Ελλάδα και τις Ιταλικές πόλεις στην Αδριατική θάλασσα ως μια μορφή 

μονοπωλίου. Όσον αφορά το Αιγαίο, το εμπόριο αναπτύχθηκε κυρίως στο Δυτικό 

Αιγαίο, απ’ τον Βόλο μέχρι τις Σπέτσες, το Κεντρικό Αιγαίο και το Ανατολικό Αιγαίο. 

Το πρώτο τμήμα στο Αιγαίο που αναπτύχθηκε από τον 18ο αιώνα, αλλά εκτοξεύτηκε 

τον 19ο, ήταν το Δυτικό Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα το Νοτιοδυτικό Αιγαίο (Σπέτσες 

και Ύδρα), και Ψαρά στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι έμποροι από το Αιγαίο λοιπόν, 

βγήκαν προς τη Δυτική Μεσόγειο για τις συναλλαγές και διακινήσεις τους, γιατί δεν 

μπορούσαν εύκολα να σπάσουν το μονοπώλιο των Ιονίων (Χαρλαύτη, 2001). 

Οι έλληνες μετά το 1895, για πολιτικούς ως επί το πλείστον λόγους, 

εγκατέλειψαν την Ανατολική Ευρώπη, και μετέφεραν τις επιχειρήσεις τους στον 

Πειραιά και το Λονδίνο. Μάλιστα πολλοί από αυτούς μεγαλούργησαν τον 20ο αιώνα 

ως εφοπλιστές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ορισμένες απ’ τις μεγαλύτερες 

εφοπλιστικές οικογένειες που αναπτύχθηκαν ήταν οι αδελφοί Σταθάτου, οι αδελφοί 

Θεοφιλάτου και η οικογένεια Εμπειρίκου. Οι τελευταίοι μάλιστα, κυριάρχησαν ως 

μια από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες ελληνικές οικογένειες στην ναυτιλία του 

20ου αιώνα. Όπως θα δούμε και σε παρακάτω κεφάλαια (βλ. κεφάλαιο πέντε) οι 

έλληνες εφοπλιστές απεδείχθησαν αρωγοί στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας 

καθώς έδωσαν μεγάλο βάρος στον τομέα της παιδείας ιδρύοντας πολλά νέα 

σχολεία και βιβλιοθήκες. Εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε το λεγόμενο μικρό 

«Manchester» στην Σύρο, ενώ στη συνέχεια τεράστια άνθηση είδε και ο Πειραιάς. 

Τα νέα ναυτικά κέντρα πλέον είναι ο Πειραιάς και το Λονδίνο, τα οποία πήραν στην 
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ουσία τις θέσεις της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Από τότε 

μέχρι και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο ελληνόκτητος στόλος δεκαπλασίασε τη 

χωρητικότητά του (Κρεμμυδάς, 1985). 

Τον 20ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα ως το 1915, ο ελληνικός στόλος κατείχε 

474 πλοία με χωρητικότητα πάνω από 820.000 τόνους, ενώ λίγο πριν τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο ο εμπορικός στόλος έφτανε περισσότερους από 2.500.000 

τόνους. Το βασικό εμπόριο της εποχής ήταν η ζάχαρη, τα σιτηρά, η ξυλεία και οι 

γαιάνθρακες. Ως το 1940 οι ναυτιλιακές πολιτικές της χώρας αναβαθμίστηκαν, μιας 

και ιδρύθηκαν το Γραφείο Ναυτικής Εργασίας, η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, το 

Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικών, ο Οίκος Ναύτου και μια Δημόσια Ναυτική Σχολή, ώστε 

να μπορεί να καταρτίζει και να εκπαιδεύει όσους ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με 

τη ναυτιλία. Εκείνη την περίοδο, πολλοί έλληνες εφοπλιστές κάνουν δουλειές στο 

εξωτερικό εν μέσω μεγάλων διεθνών κρίσεων όπως το ΚΡΑΧ του 1929. Οι κρίσεις 

κάνουν τους εφοπλιστές ακόμα πιο ισχυρούς για το λόγο ότι αγόραζαν τα πλοία 

τους σε φθηνές τιμές εκμεταλλευόμενοι φυσικά  τις καταστάσεις (Χατζηιωάννου, 

1996).  

Κατά τη διάρκεια του Β’ Π.Π. η ελληνική ναυτιλία δεν αφαίρεσε την ελληνική 

σημαία, αλλά αντίθετα συνέχισε να πλοηγεί, έτσι έχοντας και την στήριξη των 

συμμαχικών χωρών. Δυστυχώς, οι έλληνες ναυτικοί εκείνη την περίοδο μειώθηκαν 

καθώς πέθαναν λόγω του πολέμου, όπως και ο ελληνικός στόλος αντίστοιχα 

μειώθηκε καθώς χάθηκαν για τον ίδιο λόγω αρκετά πλοία. Επίσης το τέλος του 

πολέμου βρήκε την ελληνική ναυτιλία με επιπρόσθετα προβλήματα, μιας κι εκτός 

απ’ τις ελλείψεις πλοίων και έμψυχου δυναμικού υπήρχαν τρομερές κακουχίες στη 

χώρα, οι οποίες με τη σειρά τους δημιούργησαν προβλήματα μεταξύ κράτους και 

εφοπλιστών (yen.gr, 2019). 
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Παρά τις δυσκολίες η ελληνική ναυτιλία και το εμπορικό ναυτικό 

αναπτύχθηκαν ξανά, καθώς χάρις τα Libertys – που δόθηκαν ως αποζημίωση για τις 

απώλειες του πολέμου – το κράτος και οι εφοπλιστές ξανά έφτιαξαν τον ελληνικό 

στόλο απ’ την αρχή. Η ναυτιλία στη χώρα ξεκίνησε να ανθίζει και πάλι κατέχοντας 

περισσότερα από 1.000 πλοία με ξένες σημαίες. Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

ελληνόκτητης ναυτιλίας έπαιξε η αύξηση της ζήτησης στις μεταφορές υλικών, που 

αξιοποιήθηκαν για την ανοικοδόμηση των χωρών οι οποίες είχαν καταστραφεί στον 

πόλεμο. Κάποιοι εφοπλιστές που αναρριχήθηκαν εκείνη την εποχή ήταν ο Λίβανος, 

ο Ωνάσης, ο Νιάρχος, ο Κουλουκουντής και η οικογένεια Γουλανδρή (Χαρλαύτη, 

Θεοτοκάς, 2007).  

Σταδιακά απ’ τη δεκαετία του 1950 οι έλληνες εφοπλιστές ξεκίνησαν να 

παραγγέλνουν πλοία τα οποία θα μπορούσαν να μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία. 

Πλέον η ελληνική ναυτιλία κατέχει την τρίτη θέση στον κόσμο γνωρίζοντας μεγάλη 

ανάπτυξη, μιας και κατείχε πάνω από 950 πλοία με χωρητικότητα περίπου 1,3 

εκατομμύρια κοχ (Κόρο ολικής χωρητικότητας). Καθοριστική ήταν σε όλο αυτό η 

διώρυγα του Σουέζ, γιατί δημιουργήθηκε άμεση αύξηση στα ναύλα κι έτσι υπήρχε 

περισσότερη ζήτηση στα πλοία για τη μεταφορά προϊόντων. Η πλειοψηφία των 

ελλήνων εφοπλιστών είχαν τα γραφεία τους στο εξωτερικό εξαιτίας της κατάστασης 

και της πολιτικής συγκυρίας της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, από τη δεκαετία του 1970 

κι έπειτα άρχισαν να επιστρέφουν ορισμένες απ’ τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα. 

Εκείνη την περίοδο, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για εκμάθηση της ναυτιλίας, 

δημιουργήθηκαν οι πρώτες υποστηρικτικές υπηρεσίες γύρω απ’ τη ναυτιλία, καθώς 

και οι πρώτες σχολές εκπαίδευσης του κλάδου.  

Τις δεκαετίες του 60’ και του 70’ η τιμή του ναύλου πέφτει κι έτσι η ναυτιλία 

παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. Προς το τέλος της δεκαετίας του 60’ συναντάμε τα 

νέα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, με αποτέλεσμα ο ελληνικός εμπορικός 

στόλος να διπλασιάζεται και να κατέχει πλέον τη δεύτερη θέση στον κόσμο με 
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περισσότερα από 2.510 πλοία, τα οποία έχουν χωρητικότητα πάνω από 18,5 

εκατομμύρια κοχ. Το 1968 η ελληνόκτητη ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 

περίπου 2.920 πλοία χωρητικότητας 24 εκατομμύρια κοχ. Η ελληνική ναυτιλία τις 

δεκαετίες απ’ το 1970 μέχρι το 1990 παρουσιάζει ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, εξαιτίας 

των διεθνών κρίσεων εκείνης της περιόδου, υπάρχουν ανά διαστήματα και 

περίοδοι ύφεσης.  

Απ’ το 1974 και το υπόλοιπο της δεκαετίας του 70’ όπου έχουμε την 

Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, οι πολιτικές είμαι σταθερές δίχως τριγμούς και 

τυχόν αστάθεια. Οι έλληνες εφοπλιστές πλέον έχουν τη δυνατότητα δανείων απ’ 

την Εθνική Τράπεζα κι έτσι μεταφέρουν κάποιες απ’ τις εταιρείες τους στην Ελλάδα, 

μιας και αισθάνονται πλέον περισσότερη ασφάλεια κάλυψης. Οι τράπεζες με τη 

σειρά τους ιδρύουν ορισμένες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες, πράγμα που κάνει 

πιο θελκτική τη χώρα για νέες επενδύσεις. Ως το 1972, ο ελληνικός στόλος αριθμεί 

περί τα 3.887 πλοία με χωρητικότητα περίπου 39 εκατομμύρια κοχ. Και η χώρα 

κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως. Εκείνη την εποχή πρωτοεμφανίζονται 

πλοιοκτήτες όπως για παράδειγμα ο Βαρδινογιάννης. Το 1975 η ναυλαγορά πέφτει, 

καθώς μειώνονται οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και ο πληθωρισμός της 

οικονομίας αυξάνεται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει νομισματική και οικονομική 

σταθερότητα. Έτσι, οι έλληνες εφοπλιστές αναγκάζονται να στραφούν  σε άλλες 

χώρες κι αγορές για να κρατήσουν ανταγωνιστικές τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες. Αυτή  η κατάσταση διαιωνίζεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70’ 

ως τις αρχές του 80’ (Χουμανίδης, Ζώης, 1999). 

Τη δεκαετία του 1980 η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ε.Κ. (Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας) και οι έλληνες πλοιοκτήτες βοηθούν τα μέγιστα για την κατάρτιση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με το ναυτικό κλάδο. Το 1981 η Ελλάδα είναι Τρίτη – 

αναφορικά με τη ναυτιλία στην παγκόσμια κατάταξη – και πρώτη μέσα στην Ε.Κ. Ο 

αριθμός των πλοίων του ελληνικού στόλου αγγίζει τα 4.000 πλοία με χωρητικότητα 
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κοντά στα 39 εκατομμύρια κοχ. Στο διάστημα 1980 με 1990 συναντάμε πάλι κρίση 

της ναυτιλιακής αγοράς η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας στον 

κλάδο, πράγμα το οποία σταματάει στην ανάκαμψη της ναυτιλίας το 1987-1988. Το 

1988 συγκεκριμένα αναπτύσσονται εμπορικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, κι 

επομένως βελτιώνεται και πάλι ο ρυθμός της μεταφοράς προϊόντων. Τα επιβατηγά 

πλοία αρχίζουν να αναπτύσσονται ραγδαία λόγω της αυξημένης ζήτησης αγοράς 

κρουαζιερόπλοιων. Όσον αφορά τις κρουαζιέρες, οι έλληνες αναπτύσσουν 

ναυτιλιακή δραστηριότητα στη Μεσόγειο και την Καραϊβική. 

Από το 1990 ως το 2000 η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται πάλι στην πρώτη θέση 

παγκοσμίως, καθώς παρουσιάζεται τεράστια ανάπτυξη του κλάδου. Προς τα τέλη 

της δεκαετίας του 90’ ο ελληνικός στόλος διαθέτει πάνω από 2.440 πλοία με 

χωρητικότητα κοντά 49 εκατομμύρια κοχ. Εκείνη τη δεκαετία η ελληνική ναυτιλία 

έχει μεγάλη άνοδο και ως εκ τούτου, το 1996 κατέχει 3.200 πλοία με 75 

εκατομμύρια κοχ. σε χωρητικότητα. Οι έλληνες εφοπλιστές σιγά-σιγά φέρνουν πίσω 

στην Ελλάδα της ναυτιλιακές τους δραστηριότητες, μιας και τους παρέχονται απ’ το 

κράτος κίνητρα. Καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό παίζει η άνοδος του τραπεζικού 

τομέα στη χώρα και η αυξημένη δανειακή δυνατότητα. Καθώς η παγκόσμια 

οικονομία εμφανίζει άνοδο, είναι μεγάλη ευκαιρία για τους έλληνες πλοιοκτήτες να 

παραγγέλνουν νέα πλοία μειώνοντας παράλληλα τα παλιά (δια του παροπλισμού 

τους). 

Στις μέρες μας η ελληνική ναυτιλία κατέχει πάνω από 4.000 πλοία και είναι η 

πρώτη στον κόσμο αναφορικά με τη χωρητικότητα των πλοίων της, έχοντας στην 

κατοχή της περίπου το 16% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε κοχ. Τα πλοία που 

κατέχει είναι πολλών και διαφορετικών ειδών, μεγέθους και ειδών προϊόντων 

μεταφοράς (βλ. κεφάλαιο δύο). Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης των 

τελευταίων ετών βρίσκεται σε διαρκείς ανακατατάξεις αλλά και αλλαγές, που 

αφορούν την τεχνολογική άνοδο. Αρκετές ναυτιλιακές δραστηριότητες των ελλήνων 
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βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς στην Ελλάδα είναι κάπως δύσκολο να εξελιχθούν 

στο ανώτερο επίπεδο μεταφοράς, κυρίως λόγω της κρίσης (Κρασανάκης, 2008). 

2. Η ελληνική ναυτιλία στη σύγχρονη Ελλάδα. 

2.1. Τα είδη των πλοίων και ο ελληνικός εμπορικός στόλος. 

Τα πλοία χωρίζονται ανάλογα με τις περιοχές που ταξιδεύουν, τα υλικά 

κατασκευής τους, τον προορισμό τους καθώς και τα είδη μεταφοράς τους.  Έτσι 

λοιπόν, βλέπουμε ότι οι βασικές κατηγορίες πλοίων βάσει αυτών των 

χαρακτηριστικών (βλ. σχήμα 8) είναι οι εξής: 

α) Τα Φορτηγά πλοία (cargo ships):  Τα πλοία αυτά χαρακτηρίζονται έτσι γιατί 

μεταφέρουν οποιοδήποτε είδους φορτίο και ταξινομούμε σε φορτηγά πλοία ξηρών 

φορτίων,  φορτηγά πλοία υγρών φορτίων και φορτηγά πλοία συνδυασμένων 

μεταφορών. 

1. Φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων: Τα διαχωρίζουμε σε πλοία που 

μεταφέρουν χύμα ομοειδή φορτία (bulk carrier), και πλοία γενικών φορτίων 

(general cargo).  Τα πρώτα, είναι προϊόντα όπως κάρβουνο, καφέ και ζάχαρη. 

Τα γενικά φορτία, στις μέρες μας μεταφέρονται με containers 

(εμπορευματοκιβώτια). Γενικά φορτία αποτελούν για παράδειγμα τα 

ηλεκτρικά είδη, τα ρούχα και οτιδήποτε γενικά μπορεί να μπει σε ένα 

container . 

2. Φορτηγά πλοία υγρών φορτίων:  Είναι τα λεγόμενα Tanker (δεξαμενόπλοια)  

όπου διαθέτουν δεξαμενές, που φορτώνουν αργό πετρέλαιο, βενζίνη κλπ. Σε 

αυτή την κατηγορία πλοίων εντάσσονται πλοία που μεταφέρουν 

υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, και υγροποιημένο φυσικό αέριο.  

3. Φορτηγά πλοία συνδυασμένων μεταφορών:  Είναι τα πλοία που 

μεταφέρουν υπό προϋποθέσεις, και ξηρά και υγρά (εναλλακτικά)φορτία.   
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β) Επιβατηγά πλοία (passenger ships): Είναι τα πλοία εκείνα όπου μεταφέρουν 

επιβάτες και μερικές φορές (πιο σπάνια) οχήματα και φορτία. Κατηγορίες τέτοιων 

πλοίων είναι: Κρουαζιερόπλοια, επιβατηγά πλοία ακτοπλοΐας και υπερωκεάνια. 

γ) Πλοία ειδικού προορισμού: Είναι πλοία που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 

ανάγκης για γρήγορες μεταφορές, τέτοια πλοία κατασκευάστηκαν λόγω της 

ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Τέτοιου είδους πλοία είναι: τα αλιευτικά, τα 

πλοία ψυγεία, τα ωκεανογραφικά, τα εκπαιδευτικά πλοία καθώς και τα 

μετεωρολογικά.  

δ) Πλοία βοηθητικής ναυτιλίας: Τα πλοία αυτά είναι εκείνα που δεν μεταφέρουν 

φορτία ή ανθρώπους, αλλά βοηθάνε όλα τα υπόλοιπα πλοία ώστε να έχουν ομαλό, 

ασφαλές ταξίδι. Τέτοια πλοία είναι τα εξής: παγοθραυστικά, ρυμουλκά, βυθοκόροι, 

πλοηγίδες, φαρόπλοια, ναυαγοσωστικά και πλωτοί γερανοί. 

 

Η Ελλάδα επιπροσθέτως, όπως γνωρίζουμε, είναι στρατηγικός εμπορικός 

εταίρος σημαντικών πολιτικών δυνάμεων όπως είναι οι ΗΠΑ, η και η Ε.Ε. Αυτό 

ενισχύει το κύρος της χώρας μας διεθνώς, μιας και είμαστε αρωγοί στην ανάπτυξη 
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της οικονομίας σε διεθνές στερέωμα. Η ελληνική ναυτιλία είναι ένας τομέας 

επιχειρηματικότητας που αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες ιδιωτικές και 

συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα 

της μεταφοράς χύδην φορτίων. Λόγω των χαρακτηριστικών της διατηρεί τον τέλειο 

ανταγωνισμό, μιας και παρουσιάζει διαρκώς ευεξία και αποτελεσματικότητα στο 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. 

Η ελληνική ναυτιλία (είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία) είναι η πρώτη 

παγκοσμίως σε πλοιοκτησία, όπως βλέπουμε και στο σχήμα 4. Η ναυτιλία με πλοία 

που έχουν ελληνική σημαία, είναι για δεκαετίες τώρα στις κορυφαίες θέσεις του 

κόσμου. Πιο συγκεκριμένα κρατάει τη θέση επτά στον κόσμο, και δύο της Ε.Ε (βλ. 

σχήμα 7). Πιο συγκεκριμένα ο ελληνικός στόλος κατέχει το 27,8% του παγκοσμίου 

πλούτου σε δεξαμενόπλοια, το 21,5% σε φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων, και το 16% 

του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς πετρελαίου. Επομένως, η ελληνική ναυτιλία 

παίζει βασικό ρόλο στην εξυπηρέτηση θαλάσσιων υπηρεσιών και μεταφορών, τόσο 

για τις ενεργειακές ανάγκες, όσο και για εισαγωγικό εμπόριο στην Ε.Ε. Αυτό 

βοηθάει και την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς διευκολύνει τις μεταφορές. (Ελληνική 

Ναυτιλία και Οικονομία-Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 2018).  
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Επομένως, γνωρίζουμε πως ο ελληνικός στόλος παίζει καθοριστικό ρόλο για 

διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο τρία και τέσσερα 

ενδελεχώς, η κρίση έχει επηρεάσει την ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο και 

προφανώς και στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και από πηγές του 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει πλοία κάθε 

είδους, μεγέθους και ικανότητας μεταφοράς εμπορεύματος. Ο εμπορικός στόλος 

της ελληνικής ναυτιλίας βοηθάει πολύ και στην οικονομία της χώρας και στην 

εύρεση εργασίας, λόγω της παράδοσης και της ιστορίας της χώρας πάνω στον 

κλάδο. Μπορεί το ελληνικό πλοίο πλέον, να εξαρτάται πολλές φορές απ’ την αγορά 

ξένης σημαίας σε σχέση με το παρελθόν (Βλάχος, Γεώργιος Π., 2007) εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης, αλλά κρατάει πολύ ψηλά τον ανταγωνισμό του στο διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον.  
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2.2. Ναυτιλιακή αγορά. 

  Η Ναυτιλιακή αγορά είναι οι ξεχωριστές αγορές που διαφοροποιούνται ως 

προς τον τύπο πλοίου, τον τύπο μεταφερόμενου φορτίου, τις απαιτήσεις των 

θαλάσσιων διαδρομών, τον τύπο και τη χρονική διάρκεια της ναύλωση (Γκιζιάκης 

κ.ά., 2002).  Οι βασικοί κανόνες της ναυτιλιακής αγοράς είναι οι εξής: 

1. Καταρχάς, να δίνεται η απαιτούμενη έμφαση στην αναγνώριση στις 

εμπορικές και οικονομικές διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα 

ναυτιλιακής αγοράς. Για παράδειγμα, άλλη υπηρεσία παρέχει η ναυτιλία 

«γραμμών», και άλλη η ναυτιλία χύδην φορτίων. Πρόκειται για εντελώς 

διαφορετικές οικονομικές δομές.  

2. Δεύτερον, η ναυτιλιακή αγορά είναι υπό μία έννοια μια βιομηχανία που 

προσφέρει θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες, αν και εφόσον οι ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις μπορούν να ενεργοποιούνται τόσο στην αγορά μεταφοράς 

χύδην φορτίων, όσο και στην αγορά γραμμών, ενώ επίσης αρκετά πλοία 

έχουν σχεδιαστεί ώστε να δραστηριοποιούνται σε πολλές αγορές κι όχι μόνο 

σε μία. Όταν παρουσιάζεται ύφεση της ναυλαγοράς, οι εφοπλιστές, 

μεταφέρουν τα πλοία τους απ’ την μια αγορά στην άλλη, μιας και 

περιμένουν με αυτό τον τρόπο να περιοριστεί η ζημιά ή έστω και ο κίνδυνος 

ζημιάς. Όμως με αυτή την τακτική συναντάμε ενδεχόμενη ανισορροπία στην 

προσφορά και στην ζήτηση πλοίων σε ένα μεμονωμένο τμήμα ναυλαγοράς. 

Αυτή η ανισορροπία, είναι πιθανό να επηρεάσει τους ναύλους και σε μία 

άλλη αγορά. 

Επιπλέον, είναι αδήριτη ανάγκη να αναγνωρίζεται ο παγκόσμιος χαρακτήρας 

της ναυτιλιακής βιομηχανίας και η επίδραση που συντελείται απ’ τις οικονομίες 

πάνω σε αυτήν. Όμως δεν είναι μόνο οι οικονομίες, αλλά και οι πολιτικές και οι 
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κοινωνικές εξελίξεις στο παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο. Η ναυλαγορά δέχεται 

πλέον εισροές από εξωτερικούς παράγοντες.  

Επιπροσθέτως, πρέπει να διαπιστωθεί ο απαιτητικός χαρακτήρας της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας, μιας και η απασχόληση των πλοίων προϋποθέτει διαρκή 

επαγρύπνηση. Πρέπει λοιπόν, να παρακολουθούνται οι εξελίξεις επί καθημερινής 

βάσης και συνεχόμενα χωρίς σταματημό (Πλωμαρίτου, 2006). 

2.3. Η ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση και η νομική μορφή της. 

Η ναυτιλιακή επιχείρηση είναι η εταιρεία όπου χρησιμοποιούνται 

συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή και παροχή θαλάσσιων υπηρεσιών σε 

επίπεδο μεταφορών. Κατά τον Μεταξά (1988) «η ναυτιλιακή επιχείρηση είναι η 

εταιρεία, το άτομο ή μια μικρή μονάδα ομάδα ανθρώπων που παίρνει τις 

αποφάσεις για την απασχόληση των συντελεστών παραγωγής στον ναυτιλιακό 

χώρο». Είναι δηλαδή άτομα που παίρνουν τις αποφάσεις, δηλαδή οι εφοπλιστές 

(επιχειρηματίες της θάλασσας ως πλοιοκτήτες), που επιλέγουν τις αγορές όπου θα 

δραστηριοποιηθούν, τους τύπους πλοίων που θα χρησιμοποιήσουν, αλλά και την 

χρονική διάρκεια του επιχειρηματικού τους πλάνου. Είναι εκείνοι δηλαδή που θα 

επενδύσουν. Παράλληλα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το πώς θα 

χρηματοδοτήσουν την επένδυση τους και τι κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τον 

σκοπό αυτό. Επίσης, πρέπει να αποφασίσουν τι ασφαλιστική κάλυψη θα’ χει το 

πλοίο.  

Η ναυτιλιακή επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν τον θαλάσσιο 

χώρο. Ως οικονομική μονάδα, προσπαθεί να προσφέρει τον καλύτερο τρόπο αλλά 

και κεφάλαιο συνδυαστικά για τις υπηρεσίες αυτές. Οι θαλάσσιες υπηρεσίες δεν 

έχουν σύνορα. Προσφέρονται για ανταγωνισμό στο διεθνές στερέωμα και έχουν 

συναλλαγές απ’ άκρη σ’ άκρη και από κράτος σε κράτος. Η λειτουργία μιας 
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ναυτιλιακής επιχείρησης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Από πολιτικούς, 

οικονομικούς, κοινωνικούς.  

Επειδή η ναυτιλιακή επιχείρηση επηρεάζεται από διάφορες καταστάσεις που 

δεν είναι προβλέψιμες, πρέπει να διέπεται από σωστή οργάνωση και εσωτερική 

λειτουργία. Προφανώς και η ναυτιλιακή επιχείρηση επηρεάζεται απ’ το είδος που 

εμπορεύεται, το μέγεθος του στόλου και το ανθρώπινο δυναμικό που την 

απαρτίζει. Η ναυτιλιακή επιχείρηση δεν έχει καμία σχέση με άλλου είδους 

οικονομικές δραστηριότητες. Προσφέρει μέσω των πλοίων της (ταξιδιωτική 

δυνατότητα) διεθνή χαρακτήρα.  

Σε μια ναυτιλιακή επιχείρηση δεν μπορούμε ποτέ επακριβώς να 

προσδιορίσουμε το κόστος της, μιας και τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό (το 

κόστος)  όπως τα καύσιμα, οι μισθοί, τα εφόδια, το εμπόριο, η ναύλος, οι δαπάνες, 

τα λιμενικά τέλη κλπ, είναι μέσα σε ένα περιβάλλον απροβλέπτων διακυμάνσεων. 

Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και κατεξοχήν στις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Οι 

έλληνες από παλιά ανέπτυξαν επιχειρηματική δράση αναφορικά με τη ναυτιλιακή 

δραστηριότητα (βλ. κεφάλαιο πρώτο). Πολλές φορές οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα από πολύ παλιά ως και σήμερα ανέπτυξαν επενδυτική δραστηριότητα, 

η οποία πολλές φορές μετασχηματιζόταν ανάλογα με τις προαναφερθείσες 

συνθήκες. Κάθε φορά που η χώρα έμπαινε σε πολεμική κατάσταση το κόστος 

ανέβαινε και τα κέρδη έπεφταν μοιραία. Το ίδιο συμβαίνει και στις μέρες μας (βλ. 

κεφάλαιο τρία). όπου η κρίση έχει χτυπήσει την ελληνική κοινωνία.  

Όσον αφορά τη νομική μορφή της ναυτιλιακής εταιρείας, σύμφωνα με την 

Ελληνική νομοθεσία κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση είτε με ελληνικά, είτε με ξένα 

πλοία, μπορεί να ‘χει τις εξής μορφές: 
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1. Ατομική επιχείρηση και Προσωπική εταιρεία: Αυτού του είδους η 

ναυτιλιακή είναι σπάνια, μιας και εμπεριέχει κινδύνους και μεγάλες 

οικονομικές ζημιές ως ρίσκο. 

2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή 

ναυτιλιακής επιχείρησης και έχει να κάνει με την διαχείριση, ναύλωση, και 

εκμετάλλευση ξένων πλοίων. Ως ναυτιλιακή αυτής της μορφής, σπανία είναι 

η ίδια πλοιοκτήτρια. Βάσει νόμου, για να δημιουργηθεί μια τέτοια 

ναυτιλιακή, απαιτείται ποσό 18.000 ευρώ, εκ των οποίων τα μισά πρέπει να 

καταβληθούν μετρητά. 

3. Ανώνυμη Εταιρεία: Αποτελεί τη μεγαλύτερη γκάμα ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. Το κατώτερο ποσό για τη σύστασή της είναι 60.000 ευρώ και 

καταβάλλεται κυρίως μετρητά. Αν η κάλυψη αυτού του ποσού γίνει με 

δημόσια εγγραφή, τότε το κατώτατο όριο φτάνει τα 300.000 ευρώ.  

4. Ειδική Ανώνυμη Εταιρεία: Αυτού του είδους η εταιρεία έχει να κάνει με 

ναυτιλιακή επιχείρηση, που ενέγραψε πλοίο στο νηολόγιο (ειδικό βιβλιάριο) 

για πρώτη φορά και αυτό κατέχει πάνω από 1500 κορ. χωρητικότητα. Για να 

γίνει αυτό απαιτείται ταυτόχρονη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.  

5. Συμπλοιοκτησία: Φαινόμενο που συναντάται απ’ την πιο παλιά εποχή για 

τους έλληνες πλοιοκτήτες. Είναι μορφή συνεκμετάλλευσης πλοίου. Οι 

συμπλοιοκτήτες έχουν από κοινού τα κέρδη, αλλά και τις υποχρεώσεις του 

πλοίου και της επένδυσης. 

6. Ναυτική Εταιρεία: Μορφή ναυτιλιακής εταιρείας που με 5.000 μπορεί να 

έχει σύσταση. Ο σκοπός της είναι η κυριότητα των ελληνικών εμπορικών 

πλοίων και η απόκτηση μετοχών άλλης ναυτιλιακής επιχείρησης. 

7. Ε.Ε.Π.Ν. (Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία): Αποτελεί 

Ανώνυμη Εταιρεία με σκοπό τις επενδύσεις κατά τη διάρκεια της ύπαρξής 

της στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Οι μετοχές της είναι ονομαστικές, το 
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ενεργητικό της επενδύεται στο σύνολο των μετοχών πλοιοκτητριών εταιριών 

τεσσάρων και βάλε ποντοπόρων πλοίων, καθώς και σε τράπεζες και 

πιστωτικούς τίτλους ρευστότητας.  

2.4. Η οργάνωση της ναυτιλιακής επιχείρησης και η χρηματοδότησή της. 

Η οργάνωση μιας ναυτιλιακής επιχείρησης έχει να κάνει κυρίως με το 

μέγεθός της, τα πλοία που εκμεταλλεύεται και την ικανότητα του ιδιοκτήτη της να 

αντιλαμβάνεται καταστάσεις. Η οργάνωση της ναυτιλιακής επιχείρησης  βοηθάει 

στην πιο ορθή αποτελεσματικότητας της. Τα κυριότερα τμήματα μιας ναυτιλιακής 

εταιρείας είναι τα εξής ακόλουθα: 

1. Τμήμα Γραμματείας: Τμήμα που κρατάει τα αρχεία της εταιρείας με σωστή 

αρχειοθέτηση φακέλων. Το τμήμα Γραμματείας επιπροσθέτως, κανονίζει την 

αλληλογραφία της επιχείρησης και κανονίζει να είναι τα έντυπα την σωστή 

ώρα στα πλοία. 

2. Τεχνικό τμήμα: Εκεί γίνεται η παρακολούθηση των πλοίων της κάθε 

επιχείρησης για τεχνικά θέματα, καθώς και η επιχειρησιακή ετοιμότητα. 

Επιπλέον, παρακολουθεί τη συντήρηση και την επισκευή των πλοίων. 

Επικεφαλής του τμήματος είναι ο Ναυπηγός ή ο Μηχανικός Α’ που έχει ως 

υφισταμένους του τεχνικούς και μηχανικούς.  

3. Τμήμα Προμηθειών: Ασχολείται με τον εφοδιασμό των πλοίων σε όσα υλικά 

αλλά και τρόφιμα απαιτούνται. Στελεχώνεται απ’ τον Πλοίαρχο ή Μηχανικό 

Εμπορικής Ναυτιλίας καθώς κι από στελέχη που γνωρίζουν το κομμάτι των 

προμηθειών. 

4. Τμήμα Ασφαλίσεων: Έχει να κάνει με ασφαλιστική κάλυψη του πλοίου, 

καθώς και γενικότερα των ασφαλιστικών υποθέσεων. Πολλά ζητήματα του 

τμήματος αυτού, απαιτούν και νομικές γνώσεις. 

5. Το λογιστήριο: Παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.  
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6. Τμήμα Πληρωμάτων: Επιλέγει τους ναυτικούς οι οποίοι θα στελεχώσουν το 

πλοίο. Επικεφαλής είναι ο Πλοίαρχος ο οποίος καλείται να διαχειριστεί το 

ανθρώπινο δυναμικό.  

7. Τμήμα Ναυλώσεων: Ασχολείται με το να βρει τα ναύλα για τα πλοία της 

ναυτιλιακής επιχείρησης. 

8. Τμήμα Επιχειρήσεων: Το πιο σημαντικό ενδεχομένως τμήμα της εταιρείας, 

μιας και ασχολείται με τη σωστή διαχείριση των πλοίων. Για να έρθει όμως 

αυτό εις πέρας, πρέπει να συνεργαστούν όλα τα τμήματα της επιχείρησης.  

Η ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να χρηματοδοτηθεί για να ξεκινήσει τις 

δραστηριότητές της. Κατ’ επέκταση, η ναυτιλιακή επιχείρηση  χρειάζεται 

χρηματοδότηση μέσω δανείου έναντι κάποιου επιτοκίου. Η πιο διαδεδομένη 

μορφή χρηματοδότησης της εταιρείας είναι η τραπεζική, που καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό 

(«Γουλιέλμος, 2007»).  Οι μορφές της χρηματοδότησης που μπορεί να ‘χει μια 

ναυτιλιακή επιχείρηση είναι οι εξής ακόλουθες (Γεωργαντόπουλος, Βλάχος Π. 

Ναυτιλιακή Οικονομική, 2003): 

1. Δάνεια Ναυπηγείων: Τα ναυπηγικά δάνεια παρέχουν δύο δυνατότητες. 

Πρώτον, να ενισχύσουν τα ναυπηγεία μιας χώρας, και δεύτερον, το να 

προσφέρουν αρκετά προνόμια στους πλοιοκτήτες μιας χώρας. Με αυτό τον 

τρόπο, οι ναυπηγικές μονάδες απασχολούνται χάρις στην πίστωση των 

πλοιοκτητών. Στην Ελλάδα το ύψος ενός δανείου δεν πρέπει να ξεπερνά το 

80% του συνολικού κόστους της εταιρείας, και η διάρκεια του πρέπει να 

είναι δεκαετής.  

2. Τραπεζική χρηματοδότηση: Οι τράπεζες μπορούν να προσφέρουν τα 

απαιτούμενα κεφάλαια στους εφοπλιστές, είτε για να αγοράσουν τα πλοία 

τους, είτε για να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, καθώς και να 
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παρακολουθήσουν τραπεζικές εργασίες των επιχειρήσεων. Τα κεφάλαια που 

η κάθε τράπεζα προσφέρει εξαρτώνται απ’ τους παρακάτω παράγοντες:   

 Την ρευστότητα,  

 την εμπειρία που έχει η τράπεζα σε ναυτιλιακά ζητήματα,  

 την βιομηχανική ναυτιλία,  

 το οικονομικό κλίμα της χώρας.  

3. Χρηματοδοτική Μίσθωση-Leasing: Σε μία τέτοια περίπτωση το πλοίο της 

επιχείρησης αγοράζεται από έναν οργανισμό ο οποίος το μισθώνει βάσει 

ενός συμβολαίου (μακροπρόθεσμου) προς τον πλοιοκτήτη, ο οποίος έχει το 

δικαίωμα να το εκμεταλλεύεται ο ίδιος. Με αυτό τον τρόπο, ο 

χρηματοδοτικός οργανισμός κατέχει την κυριότητα του πλοίου, ενώ ο 

πλοιοκτήτης την διαχειριστική πρωτοβουλία του πάνω σε αυτό. Στη 

χρηματοδοτική μίσθωση, συναντάμε πάντα και μια ειδική εταιρεία leasing. 

Αυτή η εταιρεία παίζει το ρόλο του μεσάζοντα, κι επίσης μπορεί να επιφέρει 

μια σειρά από άλλες συνεργασίες. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της 

μορφής αυτής, είναι το ότι ο εφοπλιστής δεν καταβάλλει κεφάλαιο. Ο 

εφοπλιστής είναι ουσιαστικά σαν ο εμπειρογνώμων διαχειριστής, χωρίς 

όμως να βάλει λεφτά. Μετά από τη λήξη του συμβολαίου το πλοίο περνάει 

έναντι μικρού ποσού εξ ολοκλήρου τον εφοπλιστή. Επίσης, ένα ακόμα 

πλεονέκτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι πως ο πλοιοκτήτης έχει 

φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι πιο συχνές μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης  

(Σ. Ψυχομάνης, 2001) είναι οι παρακάτω:  

 απλή (χρηματοδοτική) μίσθωση,  

 μεικτή (χρηματοδοτική) μίσθωση,  

 συμμετοχική ή εξισορροπημένη (χρηματοδοτική) μίσθωση,  

 επαναμίσθωση είτε πώληση παγίων στοιχείων,  
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 διασυνοριακή ή διεθνής μίσθωση. 

4. Έπειτα, συναντάμε την Αυτοχρηματοδότηση: Η αυτοχρηματοδότηση στα 

παλαιότερα χρόνια ήταν ο πλέον συνήθης τρόπος χρηματοδότησης. Σημαίνει 

πολύ απλά πως ο εφοπλιστής βάζει ο ίδιος το δικό του κεφάλαιο. Αυτό είχε 

κι έχει το θετικό ότι μπορούσε κάποιος πλοιοκτήτης να είναι αυτόνομος, 

αλλά απ’ την άλλη αν είναι υψηλό το κόστος χρηματοδότησης, υπάρχει 

ενδεχομένως πρόβλημα και δυσκολίες.  

5. Χρηματιστήριο: Βασική προϋπόθεση για χρηματοδότηση απ’ το 

χρηματιστήριο, είναι μια ναυτιλιακή επιχείρηση να έχει πολλά πλοία κι όχι 

ένα μόνο. Για να μπουν μετοχές εταιρείας στο χρηματιστήριο απαιτούνται: η 

απαραίτητη αίτηση με τα πρακτικά του Δ.Σ. της εταιρείας, το καταστατικό 

της, ένα δελτίο οικονομετρικής μελέτης και η ονομαστική κατάσταση των 

βασικότερων μετοχών της τελευταίας πενταετίας. Η χρηματοδότηση απ’ το 

χρηματιστήριο είναι σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης. Για να μπορέσει μια 

ναυτιλιακή να μπει στο χρηματιστήριο οφείλει να θεωρηθεί πρώτα Δημόσια 

Εταιρεία. Πολλοί έλληνες πλοιοκτήτες δεν επιθυμούν την ένταξη των 

επιχειρήσεών τους στο χρηματιστήριο, καθώς διαφωνούν με τους όρους της 

διαδικασίας εν γένει. Επίσης ένας βασικός παράγοντας είναι πως στην 

Ελλάδα, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις συγκροτούνται κυρίως σε οικογενειακό 

επίπεδο (Θεοτοκάς, Γ., Χαρλαύτη, Τ., 2007).  

6. Τέλος, συναντάμε την χρηματοδότηση με έκδοση ομολόγων: Αυτή η 

περίπτωση δεν είναι τόσο γνωστή στο χώρο της ναυτιλίας. Οι εκδότες των 

ομολόγων πρέπει να έχουν ένα καλό πιστωτικό επίπεδο, ώστε να μπορούν 

να αντιπροσωπεύουν την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Η 

διάρκεια για τα ομόλογα είναι από τρία ως είκοσι χρόνια. Το κύριο 

μειονέκτημα με την έκδοση ομολόγων είναι πως καθορίζεται απ’ την αρχή το  

επιτόκιο  του δανείου, πράγμα το οποίο ίσως επιφέρει κινδύνους λόγω των 

διακυμάνσεων του επιτοκίου. 
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2.5. Κράτος και ναυτιλία. 

Το ελληνικό κράτος πάντα επεδίωκε καλές σχέσεις συνεργασίας με τη 

ναυτιλία. Οι βασικοί λόγοι γι’ αυτό ήταν το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρεε στη 

χώρα απ’ τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, όπως και το κύρος και η αίγλη που 

προσέδιδε ο τομέας της ναυτιλίας στο κράτος, απ’ το εσωτερικό ως και το 

εξωτερικό. Γι’ αυτούς τους λόγους το ελληνικό κράτος επεδίωκε πάντα, και 

επιδιώκει και στις μέρες μας,  προσέλκυση πολλών πλοίων και γραφείων στο λιμάνι 

του Πειραιά (Θεοτοκάς, Γ., Χαρλαύτη, Τ., 2007). Το κράτος θέλει να δημιουργήσει 

ιδανικές καταστάσεις για τη ναυτιλία κι ένα θεσμικό πλαίσιο θελκτικό για τους 

έλληνες πλοιοκτήτες. Η πολιτική του κράτους σχετικά με τη ναυτιλία είναι σταθερά 

προσανατολισμένη στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. 

Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι το 1967 επεδίωκαν τον επαναπατρισμό των 

πλοίων με την ελληνική σημαία, στόχος που για να γίνει πράξη απαιτείτο η παροχή 

ενός σωστού θεσμικού πλαισίου, το οποίο και έγινε πραγματικότητα το 1953 με το 

Νομοθετικό Διάταγμα 2687.  Μετά το 1967, οι στόχοι της ναυτιλιακής πολιτικής 

εμπλουτίστηκαν. Πέραν του επαναπατρισμού των πλοίων, τέθηκε και το ζήτημα του 

επαναπατρισμού των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Μέχρι τότε, πολλές ελληνικές 

ναυτιλιακές εταιρείες λειτουργούσαν στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.  Γενικότερα 

τις πρώτες μεταπολεμικές περιόδους, στόχος του κράτους έγινε η κατάλληλη 

δημιουργία υποδομών για τα πλοία και της ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και τρόποι 

ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων του κλάδου. 

Παρόλα αυτά, υπήρχαν αντιθέσεις μεταξύ πλοιοκτητών και κράτους, οι 

οποίες ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του Β’ Π.Π. αλλά και μετά τον πόλεμο, εξαιτίας 

της κρατικής παρέμβασης προς τις ναυτιλιακές, που είχαν ως αποτέλεσμα να 

φύγουν απ’ την Ελλάδα και να χρίσουν πολλοί επιχειρηματίες ως έδρα τους χώρες 
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του εξωτερικού. Λόγω αυτού του γεγονότος, στον Πειραιά εγκαταστάθηκαν 

μικρότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Κατά τα δικτατορικά χρόνια (1967-1974), οι κυβερνήσεις στηρίχθηκαν σε 

τρεις βασικούς άξονες: Πρώτον, διεκδίκησαν την αύξηση της χωρητικότητας της 

ελληνικής σημαίας, δεύτερον, την παροχή ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου για τις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τρίτον, τη δημιουργία εγχώριας υποδομής στον κλάδο 

της ναυτιλίας και την ανάπτυξη του Πειραιά ως διαχειριστικού κέντρου. 

Η προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων απ’ το κράτος πέτυχε χάρις τη 

μείωση της φορολογίας. Ως τότε, η φορολογία αφορούσε το εισόδημα που 

απέφεραν τα πλοία. Με το Νόμο 465/68, το φορολογικό σύστημα άλλαξε και ο 

φόρος υπολογιζόταν πλέον με βάσει την ηλικία και την χωρητικότητα των πλοίων. 

Χάρις το συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα, η οικονομική επιβάρυνση των 

εφοπλιστών μειώθηκε αισθητά, ενώ αντίθετα η ελληνική σημαία στα πλοία 

διπλασιάστηκε σταδιακά. 

Καθοριστική τομή του κράτους αναφορικά με τη ναυτιλία αποτελεί ο 

«Αναγκαστικός Νόμος» του 1967. Ο Νόμος αυτός, δημιούργησε θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των Ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια βάσει του 

συγκεκριμένου Νόμου δινόταν η δυνατότητα σε εταιρείες, που αντιπροσώπευαν 

πλοία υπό ελληνική ή και ξένη σημαία,  να εγκαθίστανται ή και να ιδρύουν ακόμα 

υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα μέσω ενός ευνοϊκού καταστατικού λειτουργίας.  

Οι Νομοθεσίες του κράτους στο συγκεκριμένο επίπεδο προστατεύονται από  το 

Σύνταγμα, πράγμα το οποίο αποτελεί εγγύηση για τις σταθερές συνθήκες 

λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Έτσι, οι εταιρείες, είναι υποχρεωμένες 

απ’ το κράτος να εισάγουν στην Ελλάδα ένα ορισμένο ποσό του συναλλάγματός 

τους για τα έξοδα λειτουργίας των γραφείων τους και ως αντάλλαγμα είναι εντελώς 

απαλλαγμένες από φορολογία εισοδήματος, τέλη και εισφορές προς το δημόσιο. 
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Αυτό το προνομιακό καθεστώς αποτέλεσε κίνητρο για πολλές ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν μεγάλο κομμάτι απ’ τις δουλειές τους στον Πειραιά. 

Η ναυτιλιακή πολιτική του κράτους απ’ τις ελληνικές κυβερνήσεις, προσφέρει 

ευελιξία και απρόσκοπτη επιχειρηματική δυνατότητα για ανάπτυξη στους 

εφοπλιστές, μιας και οι ίδιοι φαίνεται πως δεν εμπίπτουν σε κανένα κράτος ως 

επιχειρηματίες. Η αδιατάραχτη λειτουργία των επιχειρήσεων τους, είναι το Α και το 

Ω για το κράτος και γι’ αυτό το λόγο δεν εφαρμόζουν πλέον παρεμβατικές 

πολιτικές. Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι το ελληνικό κράτος ήταν και παραμένει 

και σήμερα βοηθός στη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, μιας και το ίδιο ευνοείται 

και δεν μπορεί αναγκαστικά να ‘ρθει σε ρήξη με τους εφοπλιστές. Η αρωγή του 

κράτους κυρίως είναι το γεγονός, πως δημιουργούν πάντα τις προϋποθέσεις για ένα 

σωστό, επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους εφοπλιστές. 

2.6. Ναυτιλία και Πολιτική: μια άρρηκτη σχέση. 

Οι πολιτικοί είχαν άμεση σύνδεση με τους εφοπλιστές και τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα κατά τη μεταπολεμική περίοδο οι σχέσεις αυτές έγιναν 

άρρηκτες. Το 1945 η κυβέρνηση κάλυψε την εγγύηση στις αμερικανικές τράπεζες 

για την αγορά πλοίων liberty υπό την μεσολάβηση του Κ. Τσαλδάρη (Λαϊκό Κόμμα), 

και του Σ. Βενιζέλου (Κόμμα Φιλελευθέρων). Μέσω αυτής της συμφωνίας οι μισθοί 

των ναυτικών μειώθηκαν, ενώ μόνο το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο κέρδισε 

(Θεοτοκάς, Γ., Χαρλαύτη, Τ., 2007). 

Με την ανάληψη της εξουσίας απ’ τον Αλέξανδρο Παπάγο, οι σχέσεις 

εφοπλιστών και κράτους δεν άλλαξαν. Το 1956, η εκλογή του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή στην κυβέρνηση της χώρας, επέφερε έναν σύμμαχο των εφοπλιστών 

για τα επόμενα επτά χρόνια. Ο Καραμανλής είχε εξαιρετικές σχέσεις με τους 

εφοπλιστές. Το 1956 λειτουργούσαν τα ναυπηγεία του Σταύρου  Νιάρχου και του 

Αριστοτέλη Ωνάση. Και οι δύο εφοπλιστές ήθελαν να αγοράσουν εθνικές 
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αερογραμμές απ’ το κράτος. Ο Καραμανλής ενδιαφέρθηκε για τη συγκεκριμένη 

συνεργασία. Το 1957, αλλά και τα επόμενα χρόνια, η κυβέρνηση επισκέφθηκε την 

Κοινότητα Εφοπλιστών στο εξωτερικό και ιδίως στη Ν. Υόρκη, ώστε να συζητήσει με 

τους πλοιοκτήτες τα προβλήματα της ναυτιλίας και το πώς θα μπορούσαν πολλά 

πλοία να ξαναέρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν οι εφοπλιστές στον τόπο 

τους. Χάρις λοιπόν τις επαφές του Καραμανλή όλα εκείνα τα χρόνια και τις 

διευκολύνσεις προς τους εφοπλιστές, εκείνοι με τη σειρά τους χρηματοδότησαν την 

προεκλογική εκστρατεία της Ε.Ρ.Ε. το 1961. 

Όμως οι σχέσεις των πολιτικών με τους εφοπλιστές δεν σταματάνε εδώ. Οι 

χουντική κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο το 1967 ήρθε σε επαφή με 

τους εφοπλιστές και την Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος. Ο ίδιος προσπάθησε να έχει 

καλές σχέσεις, λέγοντας πως η ναυτιλία βοηθά την Ελλάδα για την Μεγάλη 

Πατριωτική Ιδέα. Τους υποσχέθηκε επίσης την οποιαδήποτε συμπαράσταση και 

στήριξη ως προς τις επενδύσεις τους. Το μόνο που ζήτησε από αυτούς ήταν να 

έχουν την ελληνική σημαία στα καράβια τους και να στηρίξουν την ελληνική 

οικονομία – πράγμα που ως αποτέλεσμα θα είχε την έμμεση στήριξη στην 

κυβέρνησή του. Την περίοδο 1967-1974 λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο προς τις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις ήταν ιδιαιτέρως ευνοϊκό.  Ως ανταπόδοση όλων αυτών, 

τον Μάρτιο του 1972 η Ένωση Εφοπλιστών ανακήρυξε παμψηφεί τον Γ. 

Παπαδόπουλο ισόβιο επίτιμο Πρόεδρο της ένωσης. Η δικτατορική κυβέρνηση στη 

συντριπτική της πλειοψηφία οικειοποιήθηκε όλες τις επιτυχίες του ελληνικού 

στόλου.  

  Όταν έπεσε η Χούντα, οι εφοπλιστές μέσα απ’ την Ένωση σχολίασαν τις 

καλές σχέσεις που είχαν την επταετία με το καθεστώς. Είναι γνωστό εξάλλου, πως 

οι εφοπλιστές και τα επτά χρόνια της Χούντας προπαγάνδιζαν υπέρ του 

καθεστώτος. Αυτό δημιούργησε λαϊκή κόντρα μεταξύ του λαού και της 

πλειοψηφίας των εφοπλιστών. Βεβαίως, δεν ήταν όλοι οι εφοπλιστές υπέρ της 
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δικτατορίας, απλά η πλειοψηφία της Ένωσης Εφοπλιστών και μερικών άλλων 

μεμονωμένα έκαναν το σύνολο του εφοπλιστικού κλάδου αντιπαθείς στο ευρύ 

κοινό.  

Απ’ το 1974 και μετά όμως οι τόσο «φιλικές» σχέσεις εφοπλιστών και 

πολιτικών άλλαξαν. Ο Καραμανλής αύξησε τη φορολογία σε τεράστιο βαθμό, 

αύξησε τις εισφορές στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο το 1975 και κατάργησε πολλές 

παραχωρήσεις, που υπήρχαν μέχρι τότε για τους εφοπλιστές. Τα χρόνια της 

κυβέρνησης ΝΔ οι σχέσεις εφοπλιστών και πολιτικής συνεχίστηκαν στον ίδιο 

σημείο.  

Όταν το 1981 η σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, υπό την ηγεσία του 

Ανδρέα Παπανδρέου, ανέλαβε την εξουσία, υπήρξαν έντονοι φόβοι πως θα 

θεσπιστεί μεγάλος κρατικός παρεμβατισμός. Πολλοί εφοπλιστές φοβήθηκαν, πως 

ίσως το μοντέλο διακυβέρνησης θα ήταν πλέον αντικαπιταλιστικό κι έτσι 

προειδοποίησαν την κυβέρνηση, πως θα έχουν ελληνικές σημαίες μόνον εάν το 

κράτος φροντίσει την ανταγωνιστικότητα και ιδιωτική πρωτοβουλία του κλάδου. Η 

περίοδος για τη ναυτιλιακή αγορά ήταν δύσκολη και έτσι οι εφοπλιστές και η 

Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος επεδίωκαν όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατισμό 

στις δουλειές τους. Τελικά η κυβέρνηση Παπανδρέου αύξησε την 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου. παρά το γεγονός πως ήταν πιο σοσιαλιστική 

συγκριτικά με δεξιές κυβερνήσεις του παρελθόντος.  

Είναι αυτονόητο πως σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, αλλά κυρίως και σε 

όλη την Μεταπολίτευση, η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθούσε και προσπαθεί να τα 

‘χει καλά με το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Ακόμα και τα πιο πρόσφατα χρόνια οι 

εφοπλιστές έχουν καταστεί βασική δύναμη για ένα Κόμμα και μια Κυβέρνηση, ώστε 

να ανέλθει στην εξουσία. Οι εφοπλιστές εξάλλου, όπως προαναφέραμε, δεν 

ανήκουν ουσιαστικά σε κάποιο κράτος. Είναι υπό μια έννοια ανεξάρτητοι κι 
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επομένως ελέγχουν διάφορες καταστάσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή για 

δεκαετίες. Στηρίζουν όποια πολιτική ή κυβέρνηση προασπίζει τα δικά τους 

συμφέροντα. Περίτρανη απόδειξη αυτού είναι πως, είτε μιλάμε για δεξιές-

συντηρητικές κυβερνήσεις, είτε για σοσιαλιστικές-κεντροαριστερές και αριστερές, 

ποτέ δεν γίνεται να επιβάλλουν αυστηρά οικονομικά και φορολογικά μέτρα στους 

εφοπλιστές.  

Επομένως, καταλήγουμε πως αν ένας εφοπλιστής θέλει να αλλάξει σημαία, 

μπορεί κάλλιστα να το πράξει. Άρα, οι πολιτικοί πρέπει καλώς ή κακώς να κρατάνε 

τις προσήκουσες ισορροπίες μεταξύ κράτους κι εφοπλιστών. Δηλαδή, είναι 

επιβεβλημένη ανάγκη να αξιοποιούν τις εμπορικές οικονομικές συναλλαγές των 

εφοπλιστών και ταυτόχρονα να τους παρέχουν φοροαπαλλαγές και διαφόρου 

είδους οικονομικές παροχές.  Έτσι θα καταφέρνουν να «καρπώνονται»  τις 

ναυτιλιακές επιτυχίες, πράγμα το οποίο είναι κερδοφόρο για την ελληνική 

οικονομία (όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια). Η ελληνόκτητη ναυτιλία, 

καθίσταται βασικός πυλώνας τόσο της ελληνικής οικονομίας, όσο και της ελληνικής 

κοινωνίας με διάφορους τρόπους. Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, οι 

ελληνικές κυβερνήσεις κρατάνε σχέσεις συνεργασίας με τους εφοπλιστές! 

3. Πως η οικονομική κρίση επηρεάζει την ελληνική ναυτιλία. 

3.1 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο διεθνές ναυτιλιακό περιβάλλον. 

  Οι ανθρώπινες ανάγκες εξυπηρετούνται απ’ τις θαλάσσιες μεταφορές (βλ. 

σχήμα 1), οι οποίες βοηθάνε τη μεταφορά εμπορευμάτων διαχρονικά. Το γεγονός 

πως τα εμπορεύματα μεταφέρονται μέσω του πλοίου, προσέφερε τη δυνατότητα 

στα κράτη να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες σε διάφορα αγαθά, 

τα οποία αγοράζονται και πωλούνται. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλά 

λιμάνια (περισσότερα από 7000), κοντά 20 θαλάσσιες διώρυγες, καθώς και 120 

πορθμοί οι οποίοι βοηθούν σε θαλάσσιες μεταφορές. Το βασικό πλεονέκτημά τους 



 34 

είναι το χαμηλό τους κόστος (Μαλινδρέτος, 2015). Η ναυτιλία όπως γνωρίζουμε έχει 

τεράστια σχέση με το εμπόριο. Για να είναι ανεπτυγμένη μια οικονομία, όπως 

γνωρίζουμε, απαιτείται πάση θυσία να έχει μια ισχυρή εμπορική «σιρμαγιά». Όσο 

πιο ευκολοπροσφερόμενες είναι οι μεταφορές εμπορευμάτων, τόσο πιο εύκολα 

αυξάνεται η ταχύτητα διακομιδής τους, άρα και η ποσότητα εξαγωγών και 

εισαγωγών, όπως και η ανάπτυξη. Επομένως, ένα κράτος χρειάζεται αναντίρρητα 

εμπορική δύναμη για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό οικονομικά, σε σύγκριση 

και με τις άλλες χώρες. Η ναυτιλία επομένως είναι ο κατάλληλος αρωγός, έτσι ώστε 

να μεταφέρονται προϊόντα κι εμπορεύματα κάθε είδους, σε διάφορες και μακρινές 

αγορές.  

Ο κλάδος αυτός δημιουργεί εισόδημα, το οποίο επηρεάζει το ΑΕΠ ενός 

κράτους. Η Eurostat το 2010 δημοσίευσε άρθρα τα οποία εξηγούν ότι περισσότερο 

απ’ το 93% των υπηρεσιών από άποψη αξίας έχει να κάνει με τις εξαγωγές που 

γίνονται μέσω της εμπορικής ναυτιλίας. Όπως γνωρίζουμε η παγκόσμια και 

δριμύτατη οικονομική κρίση που έλαβε χώρα το 2008 κι έπειτα, κατακερμάτισε 

τους ρυθμούς ανάπτυξης – σε οικονομικούς όρους – των οικονομιών. Κατά την 

περίοδο 2000-2008 η διεθνής ναυτιλία παρουσίασε μια ραγδαία άνοδο, χάρις την 

μεγάλη ζήτηση σε πρώτες ύλες όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, τα μηχανήματα 

κλπ. Η αυξημένη ζήτηση υπήρχε κυρίως σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και άλλες 

ασιατικές χώρες. Όπως γίνεται πάντα με την σχέση «προσφοράς-ζήτησης», έτσι και 

τότε λόγω την αυξημένης ζήτησης προϊόντων, οι τιμές τους αυξήθηκαν απότομα. Το 

ίδιο έγινε και με τα ναύλα για τις μεταφορές της εμπορικής ναυτιλίας, όπως και 

φυσικά τα εμπορικά ταξίδια λόγω της συνεχώς αυξημένους ζήτησης. 
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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πλοιοκτήτες να χρειάζονται ανανέωση των 

παροχών τους, άρα καινούρια καράβια με τεράστια χωρητικότητα ώστε να μπορούν 

να μεταφέρουν τους τεράστιους όγκους του εμπορεύματος. Η ελληνική ναυτιλία 

την περίοδο εκείνη έφτασε σε πρωτόγνωρα εμπορικά απόγεια, γεγονός το οποίο 

συνέβαλε στην κατακόρυφη αύξηση του ΑΕΠ. Πολλά νέα τάνκερ με μεγάλους 

όγκους εμπορευμάτων έφευγαν για το εξωτερικό, καθώς οι παραγγελίες 

ξεπέρναγαν κάθε ιστορικό προηγούμενο. Αυτές οι επιτυχίες των ελλήνων 

εφοπλιστών τους επέτρεψαν να παραγγέλνουν ολοένα και περισσότερα και πιο 

εκσυγχρονισμένα πλοία, μιας και η ρευστότητα περίσσευε. Οι τράπεζες παρείχαν 

στους εφοπλιστές τη δυνατότητα να πάρουν ναυτικά δάνεια, για να πετύχουν τις 

επενδύσεις τους. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις μόνο για το 2008 είχαν 

συσσωρευμένα δάνεια συνολικής αξίας περί τα 17 δισεκατομμύρια.  

Δυστυχώς όμως, η κρίση του 2008 ανέκοψε την ανοδική πορεία της 

ελληνικής ναυτιλίας. Η οικονομική ανάπτυξη γενικότερα μειώθηκε δραματικά και το 

ΑΕΠ συρρικνώθηκε αισθητά! Πλήγμα αποτέλεσε το γεγονός πως το παγκόσμιο 

εμπόριο μειώθηκε δραματικά και έτσι οι θαλάσσιες μεταφορές δεν είχαν πλέον την 

αίγλη του παρελθόντος σε πολλές περιπτώσεις. Η θαλάσσια μεταφορά εμπορίου 

έχασε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη χρησιμότητα της σε σχέση πάντα με το 



 36 

παρελθόν (Μαλινδρέτος, 2015), μιας και πάνω από 90% του εμπορίου γίνεται 

θαλάσσια. Επομένως μείωση των εμπορευμάτων ισοδυναμεί με παρακμή της 

θαλάσσιας μεταφοράς. Οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση φυσικά αφορούν 

το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον τρόπο που λειτουργεί, έτσι ώστε να 

οδηγηθεί σε κρίση. Οι τράπεζες κατέρρευσαν και οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλλαν 

συγκεκριμένους κανόνες. Η κάθε τράπεζα δεν μπορούσε να δανειστεί απ’ την άλλη, 

κι έτσι τα spreads ανέβηκαν, πράγμα το οποίο σηματοδοτεί την αύξηση της κρίσης. 

Ως φυσική εξέλιξη αυτού ήρθε η δυσλειτουργία και ο περιορισμός των δανείων, 

άρα και κατανάλωσης του εμπορίου. Επομένως, οι θαλάσσιες μεταφορές 

περνούσαν πλέον κρίση. Η έλλειψη δυνατότητας χρηματοδότησης για το εμπόριο 

προκάλεσε δυσμενείς συνθήκες στη ναυτιλία (Γράτσος, 2008). 

Κατά το 2010 η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να ανακάμπτει. Αυτό θα έχει 

θετικές συνέπειες στο διεθνές εμπόριο. Τα spreads δείχνουν δύο διαφορετικές 

τάσεις. Στα οικονομικά ο όρος spread έχει διττό χαρακτήρα και νόημα: 

1. Διαφορά των τιμών αποδόσεων δύο ομολόγων: Κάθε ποσοστιαία μονάδα 

(1%) αποτελεί 100 «μονάδες βάσης» (Γράτσος, 2008). 

2. Διαφορά δύο επιτοκίων: η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο με το οποίο 

δανείζεται μια τράπεζα και το επιτόκιο που αυτή δανείζει (Γράτσος, 2008) 

Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, 

μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων, η μείωση παγκόσμιας ζήτησης 

και ΑΕΠ, η αύξηση της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου που 

πραγματοποιήθηκε κυρίως μετά τις παραγγελίες σε νέα πλοία το 2006, σχετίζονται 

με τη μείωση των ναύλων, καθώς και τον αριθμό των μεταφορών. Οι θετικές 

προσδοκίες για επιπλέον ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας καθώς και η αλλαγή 

των περιβαλλοντικών όρων οδήγησε τους εφοπλιστές στην αγορά νέων πλοίων, η 
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οποία μείωσε το μέσο όρο της ηλικίας των πλοίων και αύξησε τη χωρητικότητα του 

παγκόσμιου στόλου γενικά (Γράτσος, 2008). 

  Λόγω του γεγονότος πως η κρίση οδήγησε στη μείωση των αναγκών 

παγκοσμίως για μεταφορές, μειώθηκαν και τα ναύλα. Η μεγαλύτερη πτώση σε 

επίπεδο αριθμού στόλων υπήρξε το 2008 ως το 2010. Η παραγωγικότητα τότε 

συρρικνώθηκε σημαντικά. Η ελληνική ναυτιλία επομένως έχασε έδαφος, μιας και 

επηρεάστηκε σημαντικά απ’ τον ρυθμό μείωσης και πτώσης του παγκόσμιου 

εμπορίου. Σε οικονομικούς όρους εκείνη την περίοδο ο ρυθμός μείωσης ξεπέρασε 

την επταπλάσια μείωση απ’ τη μείωση του ΑΕΠ. Σε αυτό οδήγησε μοιραία και η 

αύξηση του πετρελαίου, σε συνδυασμό  με την μείωση προσφοράς αλλά και της 

ζήτησης προϊόντων!  

Στις περισσότερες χώρες του πλανήτη η κρίση επέφερε μια απροθυμία απ’ 

τις τράπεζες στο να προσφέρουν δάνεια. Παράλληλα με αυτό, το διεθνές εμπόριο 

κατέρρεε εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης (Κολλίντζας και Ψαλιδόπουλος, 

2009). Το Π.Π.Π. (*Παγκόσμιο Παραγόμενο Προϊόν) μειώθηκε, διότι υπήρχε μεγάλη 

πτώση της εξαγωγής εμπορίου η οποία μάλιστα το 2008-2009 έφτασε στο 

χαμηλότερο επίπεδο, ρίχνοντας κι άλλο το ΑΕΠ επί τοις %.  

  Κατά το 2009, περίπου μια στις τέσσερις επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 

αλλάξουν τους όρους δανειοδότησής τους, μιας και εκείνη τη χρονιά η ναυτιλία 

έφτασε σε ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στο κομμάτι χρηματικής πίστωσης. Σχεδόν το 

23% των συμμετεχόντων εταιρειών, προκειμένου να μετριάσουν τους κινδύνους και 

να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους, προχώρησαν σε βελτιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας του δικτύου τους, ενώ περίπου το 18% προέβησαν σε 

περικοπές κόστους και περίπου 32% τροποποίησαν ή ακύρωσαν τις πληρωμές των 

μερισμάτων τους. Τέλος, ο αντίκτυπος που είχε η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς 

και ζήτησης ήταν ιδιαίτερα αισθητός στις τιμές των πλοίων, που εκτιμάται ότι 
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μειώθηκαν από 30% μέχρι 60% – ανάλογα με τον τύπο του πλοίου – από το 

υψηλότερο της τιμής τους το 2008. Από το σύνολο των εταιρειών που συμμετείχαν 

στην έρευνα, το 34% ανέφεραν ζημιές από μείωση της αξίας του στόλου τους, οι 

περισσότερες εκ των οποίων προέρχονταν από τον κλάδο μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων και τον κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου (Leptos-Bourgi, 

2009). Η ανάλυση της PwC (PricewaterhouseCoopers) αναφέρει ότι από το 2010-

2011, οι κλάδοι offshore και μεταφοράς είχαν καλύτερη επίδοση σε σχέση με το 

2009. Συνολικά για την ελληνική ναυτιλία, η κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει 

ξανά μετά το 2011 στην δεύτερη μεγάλη φάση ξεσπάσματος της κρίσης (2010-

2012). Με εξαίρεση τους δείκτες κεφαλαίων κίνησης για καθαρά έσοδα, όλοι οι 

χρηματοδοτικοί δείκτες έμειναν σταθεροί και μάλιστα τις περισσότερες φορές 

χειροτέρεψαν το 2011 συγκριτικά με το 2010 (Leptos-Bourgi, 2012). 

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης έγιναν πιο εμφανείς από εκείνο το 

σημείο κι έπειτα, μιας και τα μερίσματα των μετόχων – εξαιτίας των μικρών εσόδων 

ήταν αισθητά – σε σχέση με τα «καλά» χρόνια του κλάδου. Το βασικότερο 

πρόβλημα όμως, ήταν πως οι τράπεζες – δεδομένου του  γεγονότος πως  δεν 

μπορούσαν να προβλέψουν τις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις – έκαναν τον 

δανεισμό των εφοπλιστών για τις δραστηριότητες τους δυσκολότερο. Αυτομάτως οι 

εταιρείες επήλθαν σε καθεστώς κρίσης, μιας και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν 

ανάπτυξη, άρα και αποπληρωμή προηγούμενων χρεών τους. Επομένως, 

αναγκαστικά έπρεπε να μειώσουν τα πλοία, που είχαν προς χρήση και να 

συνεχίσουν εξοντωτικές για αυτούς ακυρώσεις στόλων και παραγγελίες προϊόντων. 

Το 2012 τα πράγματα πήγαιναν απ’ το κακό στο χειρότερο για την ελληνική 

ναυτιλία. Το 2013 ξεκίνησε μια σχετική αύξηση της κυκλοφορίας του εμπορίου 

ξανά. Φαινομενικά υπήρχε αισιοδοξία, έστω και συγκρατημένη, μιας και η βαριά 

τετραετία 2008-2012 φαινόταν σταδιακά να ξεπερνιέται (Leptos-Bourgi, 2013). Η 

ζήτηση του εμπορίου αύξησε και την προσφορά σε διάφορα μέρη ξανά κι έτσι το 

εμπόριο ξεκίνησε να έχει μια οριακή αύξηση στην κυκλοφορία του. Οι εξαγωγικές 
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εμπορικές δραστηριότητες αυξήθηκαν και πάλι. Επίσης,  στο τέλος του 2013, στο 

κομμάτι της ναυτιλίας τα ναύλα ανέβηκαν πάλι, ενώ οι χρηματοπιστωτικές ροές των 

εταιρειών έδειξαν ορισμένα σημάδια ανάκαμψης και θετικής προοπτικής για το 

μέλλον (Leptos-Bourgi, 2014). 

  Το 2014 μπήκε με αρκετά καλές προοπτικές για τη διεθνή ναυτιλία και το 

εμπόριο, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως φαινόταν αρχικά. Σε αυτό 

μεγάλο ρόλο έπαιξε το γεγονός, πως μερικές αναδυόμενες οικονόμες άρχισαν να 

πλήττονται διαρκώς. Για παράδειγμα, ενώ οι ΗΠΑ και η Αγγλία είδαν μια σχετική 

ανάκαμψη στις οικονομίες τους, η Κίνα και η Ιαπωνία έμειναν προβληματικές στο 

κομμάτι της οικονομίας, ή ακόμα χειρότερα έπεσαν κι άλλο. Στον τομέα της 

ναυτιλίας οι παραγγελίες έμειναν σταθερές ως το 2014, ενώ παράλληλα υπήρχε 

διαρκώς μείωση της ζήτησης συγκριτικά με την προσφορά. Μοναδική εξαίρεση σε 

αυτό αποτέλεσαν πλοία τάνκερ με μεγάλα εμπορεύματα. Στις αρχές του 2015 το 

εμπόριο ακόμα δεν είχε βρει τον δρόμο του και βρισκόταν σε κατάσταση ύφεσης. 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες, για ακόμα μια φορά (πέμπτη συνεχόμενη), σημείωσαν 

ύφεση στις οικονομίες τους, ενώ στις προηγμένες χώρες η ανάπτυξη σημείωνε πολύ 

χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όπως σημειώνεται και στην έκθεση της Ένωσης 

Εφοπλιστών για τις χρονιές 2015 και 2016 «Συνολικά, το 2015 ήταν μια χρονιά 

αντιθέσεων για τη ναυτιλία, με πολύ χαμηλά έσοδα σε πολλούς τομείς και 

ακμάζουσα την αγορά των δεξαμενόπλοιων. Η αγορά πλοίων χύδην ξηρού φορτίου 

είναι σε σταθερή πτώση με μειωμένη εμπορική δραστηριότητα και υπερπροσφορά 

χωρητικότητας» (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 2016). 

Σύμφωνα με τον δείκτη “Baltic Dry Index”, στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των 

εποχών με μέσο όρο 718 μονάδες το 2015, το δεύτερο χαμηλότερο ετήσιο μέσο όρο 

στα χρονικά. Παρά το γεγονός πως ο ρυθμός ανάπτυξης αύξησε το στόλο των 

καραβιών σε ξηρά φορτία κοντά στο 2,5% (αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης τα 

τελευταία 16 χρόνια), η χαμηλή ζήτηση για εισαγωγές σε Κίνα και Ινδία άρχισαν ν 
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ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στον κλάδο. Στον τομέα πλοίων εμπορευματοκιβωτίων 

επήλθε μια σχετική ανάκαμψη ως προς τη ζήτηση κατά το 2015, αλλά μείωση των 

ναύλων κοντά στο 10%. Για να ξανά ανέβει ψηλά το διεθνές εμπόριο, έπρεπε πρώτα 

να αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση και οι εξαγωγές στην εμπορευματοποίηση του 

πετρελαίου. Η αύξηση αυτή έγινε κυρίως λόγω της κινεζικής ζήτησης πετρελαίου -

εμπορευόμενο απ’ τη θάλασσα – ως τομέας εισαγωγής. Η παραπάνω εικόνα 

αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των βασικών δεικτών που χρησιμοποιεί ο κλάδος 

της παγκόσμιας ναυτιλίας. Οι δείκτες αυτοί είναι: 

1. Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΟΟΣΑ  

2. Δείκτης ναυλαγοράς Baltic Dry Index (BDI)  

3. HARPEX  

4. Δείκτης εμπορευμάτων CRB  

5. Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Βενιάμης, 2016). 

Το 2009 παρουσιάστηκε συρρίκνωση της τιμής του δείκτη, ενώ το ίδιο 

αποτέλεσμα παρατηρήθηκε στις παγκόσμιες εξαγωγές και το ΑΕΠ. Το 2010 υπήρξε 

έντονη ανάκαμψη, η οποία έδειξε να σταθεροποιείται το 2011, σε αντίθεση με το 

ΑΕΠ το οποίο υποχώρησε έως το 2012, ενώ παρουσίασε ανοδική πρόοδο το 2013 

(Review of maritime transport, 2011).  

Γενικότερα, η παγκόσμια ναυτιλία πλήττεται πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, 

και αυτό είναι λογικό μιας και η οικονομική κρίση μαστίζει το εμπόριο και την 

θαλάσσια διανομή προϊόντων από και προς διάφορες χώρες. Είναι πλέον ξεκάθαρο 

πως σε χώρες, όπως η Ελλάδα (που η κρίση μαστίζει), η ναυτιλία έχει περάσει από 

μεγαλύτερη ύφεση συγκριτικά με άλλες χώρες, που η οικονομία τους άντεξε 

περισσότερο (βλ. Μ. Βρετανία). Είναι πάντως γεγονός πως η ελληνική ναυτιλία ως 

πρωτοπόρα που είναι διαχρονικά, αναμενόμενα βρήκε σταδιακά πάλι τρόπους να 

ξαναφθάσει στην κορυφή.    
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3.2. Καταπολέμηση της κρίσης απ’ την ελληνική ναυτιλία. 

Όπως είπαμε και παραπάνω, η ελληνική ναυτιλία είναι το ισχυρότερο 

γρανάζι της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μια απ’ τις καλύτερες και πιο 

υπολογίσιμες ναυτικές δυνάμεις του κόσμου – στο κομμάτι του εμπορίου και των 

θαλάσσιων μεταφορών – διαχρονικά. Την ελληνική ναυτιλία λοιπόν, η οικονομική 

κρίση οδήγησε στη διαρκή μείωση των καθαρών της εσόδων. Για το 2008, βάσει 

στοιχείων της τράπεζας της Ελλάδος, οι χώρες οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη 

δραστηριότητα στον κλάδο βυθίστηκαν στην μεγαλύτερη ύφεση εξαιτίας της 

μεγάλης πτώσης του εμπορίου κατά περίπου 11% (Προβόπουλος, 2014). Ως 

αποτέλεσμα, στην καρδιά της οικονομικής ύφεσης και για το επτάμηνο απ’ τον 

Ιανουάριο μέχρι και τον  Ιούλιο 2009, οι καθαρές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 

33,6%, που αντιστοιχεί σε απώλεια εσόδων 2,3 δις €. Επιπλέον, στο πρώτο τρίμηνο 

του 2012 τα δάνεια από τις τράπεζες ήταν μειωμένα κατά περίπου 60%. Παρόλα 

αυτά, η Ελλάδα χάρις τη γεωγραφική της θέση, ως σταυροδρόμι Ασίας και 

Ευρώπης, κατάφερε να αυξήσει κατά 18% τον όγκο διακίνησης των εμπορευμάτων 

της, παρά την ραγδαία κρίση που πέρασε η χώρα μεταξύ 2008 και 2012 

(Μαλινδρέτος, 2015). Στην περίοδο της κρίσης οι έλληνες εφοπλιστές κατόρθωσαν 

να αποδείξουν πως είναι πρωτοπόροι – όπως πάντα – στον κλάδο, καθώς κράτησαν 

σθεναρά κόντρα στην κρίση.  

Το 2012 αυξήθηκε η χωρητικότητα κατά 2,5% παρόλο που ο αριθμός των 

πλοίων είχε μειωθεί αισθητά. Αυτό συνέβη γιατί, πολύ απλά, οι έλληνες 

πλοιοκτήτες αντικατέστησαν τα παλιά πλοία τους με νέα πιο εξοπλισμένα και με 

μεγαλύτερη χωρητικότητα λίγο πριν απ’ την οικονομική κρίση κι έτσι είχαν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κατά την περίοδο 2012 και 2013 οι επενδύσεις των 

ελλήνων εφοπλιστών ξεπέρασαν ακόμη και αυτές της Κίνας. Το 2013 ήταν μια 

χρονιά που πολλοί πίστευαν πως η κατάσταση θα φτιάξει. Δυστυχώς όμως η 

ευρωπαϊκή οικονομία έμεινε στάσιμη και υφεσιακή, η οικονομία της Κίνας είχε 
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σταθερή στάση χωρίς να πέφτει, ενώ αντίστοιχα των  ΗΠΑ εμφάνισε μια άνοδο. 

Έτσι για την Ελλάδα, μειώθηκαν οι παραγωγές και ως συνέπεια το εμπόρευμα μέσω 

της θάλασσας. Πολλά πλοία έμειναν αγκυροβολημένα με συνέπεια την πτώση των 

ναύλων, λόγω της μικρότερης και σταδιακά μειωμένης ζήτησης, αλλά αυξανομένης 

προσφοράς.  

Προς το τέλος του 2013 έγιναν παραγγελίες για συνολικά πάνω από 370 

πλοία συνολικής χωρητικότητας 32,4 εκατομ. τόνων. Απ’  αυτά τα 58 αφορούν 

δεξαμενόπλοια, τάνκερ μεταφοράς πετρελαίου και των προϊόντων του, τα 169 

φορτηγά, τα 48 καράβια μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 5 καράβια άλλου 

τύπου. Κατά το 2014 η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται ξανά στην πρώτη θέση 

παγκοσμίως, καθώς κατέχει κοντά το 47% του συνόλου της χωρητικότητας των 

μεταφορικών στόλων της Ε.Ε. Στο 2015 οι παραγγελίες για νέα πλοία αυξήθηκαν 

ξεπερνώντας τις 407, εκ των οποίων τα 221 πλοία ήταν δεξαμενόπλοια, τα 63 

μεταφορικά πλοία για υγροποιημένο αέριο, 153 «χύδην φορτίου», 30 για να 

μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια και 3 άλλου είδους πλοία. Βάσει έρευνας της 

ΕΛΣΤΑΤ η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου για 100 πλοία 

ΚΟΧ και άνω, είχε μείωση περί το 2,1% το 2015 συγκριτικά με τη χωρητικότητα του 

2014, που είχε αντίστοιχα αύξηση κατά 1,5% συγκριτικά με το 2013 (statistics.gr, 

2019). 

Απ’ την ετήσια έρευνα του «Petrofin Research» μαθαίνουμε αναλυτικά για 

την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας, παρά τις αντιξοότητες και την οικονομική 

κρίση, αναφορικά με το μέγεθος των πλοίων, την ηλικία τους και την αύξηση ή 

αντίστοιχα μείωση του στόλου σε νούμερα (Πετρόπουλος, 2015). Το 2015 τα capital 

controls περιόρισαν μοιραία την κίνηση κεφαλαίων και χειροτέρεψαν την 

κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τομή η οποία επέφερε μεγάλες συνέπειες 

στον κλάδο της ελληνικής ναυτιλίας. Ο κλάδος που επηρεάστηκε περισσότερο ήταν 

η ακτοπλοΐα. Αυτό συνέβη πολύ απλά γιατί το πρώτο διάστημα των capital controls 
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ο κόσμος εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας δεν ήταν σίγουρος για το αν θα πάει 

εύκολα διακοπές, και ιδιαίτερα σε ταξίδια που χρειάζονταν πλοίο.  Μεγάλη μείωση 

παρουσίασε και ο κλάδος του ναυτικού εμπορίου (και γενικώς του εμπορίου), ενώ 

τα πλοία αντιμετώπισαν και σημαντικές δυσκολίες στο κομμάτι προμήθειας με 

καύσιμα κλπ. Η χρήση των τραπεζικών εγγυήσεων μειώθηκε κι έτσι η ναυτιλία στην 

Ελλάδα πέρασε σε δεύτερη δύσκολη φάση μετά την αρχική μεταξύ 2008-2012. 

Ακόμα και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που εισήγαγαν πρώτες ύλες απ’ το εξωτερικό 

αντιμετώπισαν θέμα αναφορικά με την κίνηση κεφαλαίων, ώστε να ξοφλήσουν 

τους προμηθευτές τους. Αυτό συνέβη πολύ απλά γιατί οι ξένοι προμηθευτές 

απαιτούσαν τα χρήματά τους σε μετρητά. Όλα αυτά έφεραν πίσω την ελληνική 

ναυτιλία, μιας δεν είχε πλέον την ανταγωνιστικότητα που απαιτείτο αναφορικά με 

το «πάρε δώσε εμπόριό της διεθνώς.  

 

Όπως βλέπουμε και στην παραπάνω φωτογραφία, η Ελλάδα συγκαταλέγεται 

ξανά ως η μεγαλύτερη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, μιας και απ’ το 2017 κι 

έπειτα η κατάσταση σταθεροποιήθηκε και κυρίως μέσω της δυναμικής ανόδου του 

εμπορίου, η Ελλάδα δυνάμωσε κι άλλο. Το 2018, η ελληνική ναυτιλία ήταν ξανά 
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πρώτη και μόνο η κινέζικη «απειλή» αμφισβητούσε τα πρωτεία. Η ελληνική σημαία 

πλέον αριθμεί 753 πλοία χωρητικότητας 41,70 εκατομμυρίων gt, και οι Έλληνες 

εφοπλιστές ελέγχουν το 29,19% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων αργού 

πετρελαίου, το 22,03% του παγκόσμιου στόλου πλοίων χύδην ξηρού φορτίου και το 

15,45% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παραγώγων 

προϊόντων πετρελαίου.  

Το 2017 χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω συρρίκνωση της χρηματοδότησης 

των πλοίων, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να δέχονται πιέσεις. Επίσης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η αύξηση της χωρητικότητας του ευρωπαϊκού στόλου το 2017 κατά 

4,2%, η οποία ξεπέρασε ελαφρώς τον ρυθμό ανάπτυξης του ασιατικού στόλου 

(3,8%), επιτρέποντας στην Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση, αποδίδεται 

κυρίως στις παραγγελίες νέων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές. Σημειώνεται 

ότι το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου μεταφέρεται από πλοία που 

ελέγχονται από Έλληνες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,15% του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Ο ελληνικός στόλος παρέχει μια αναντικατάστατη 

υπηρεσία στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο και αυτό αποτελεί σημαντικό 

επίτευγμα.  

4. Η συμβολή της ναυτιλίας στην οικονομία της χώρας. 

4.1. Εισαγωγή. 

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν απ’ τους δυνατότερους τομείς της 

ελληνικής – και της παγκόσμιας – οικονομίας, προσφέροντας τόσο στην εισροή 

συναλλάγματος όσο και στην εύρεση πολλών και καλών θέσεων εργασίας. Ο 

ναυτιλιακός τομέας εμπεριέχει πολλές  οικονομικές δραστηριότητες και τους 

υποτομείς οπού συνδέονται με αυτόν, όπως για παράδειγμα η μεσιτεία, η 

ασφάλιση, οι εταιρείες τεχνικού ελέγχου, οι θαλάσσιες μεταφορές, η εκμετάλλευση 

των θαλάσσιων πόρων, η ενέργεια και άλλες (Φυκάρης, 2018). Με βάσει την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ναυτιλία απαρτίζεται απ’ τους ακόλουθους κλάδους, οι 

οποίοι είναι και διαφορετικοί μεταξύ τους: 

1. Ναυτιλία για τις θαλάσσιες μεταφορές  

2. Ναυπηγεία, ναυπηγήσεις και κατασκευές/επισκευές πλοίων  

3. Ναυτιλιακός εξοπλισμός   

4. Παράκτιες δραστηριότητες  

5. Ακτοπλοΐα και εσωτερικές γραμμές  

6. Λιμάνια και λιμενικές υπηρεσίες  

7. Ναυτιλιακές υποστηρικτικές υπηρεσίες, συνδεδεμένες με την λειτουργία της 

ναυτιλίας μέσω ναυτιλιακών επιχειρήσεων  

8. Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια  

9. Πλοία/σκάφη αναψυχής, τουρισμός θαλάσσης 

10. Ναυπηγήσεις πολεμικών πλοίων  

11. Υποθαλάσσιες δραστηριότητες άντλησης (ορυκτών)  

12. Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

13. Έρευνα και ανάπτυξη  

14. Πολεμικό και εμπορικό ναυτικό (Φυκάρης, 2018). 

Όπως βλέπουμε και παραπάνω, η ναυτιλία καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα 

δραστηριοτήτων, αλλά μπορεί επιπροσθέτως να προσφέρει και σε πολιτισμικό 

επίπεδο, καθώς έχει ως μέσο το θαλάσσιο πλούτο. 

4.2. Η προσφορά της ελληνικής ναυτιλίας στο Εθνικό Ισοζύγιο Πληρωμών. 

  Το εθνικό ισοζύγιο πληρωμών μας δείχνει λογιστικά το σύνολο των 

οικονομικών συναλλαγών μιας χώρας ανά έτος, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο 

κόσμο. Αποτυπώνει κατηγορίες συναλλαγών που έχουν να κάνουν με αγαθά, 

υπηρεσίες, πρωτογενή και δευτερογενή εισοδήματα, κεφάλαια και 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η διαφορά των εισπράξεων και των πληρωμών 
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στους λογαριασμούς είναι ο «Λογαριασμός Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών» και 

το άθροισμα του δείχνει τις καθαρές επενδύσεις μιας χώρας στο εξωτερικό, κι αν 

αυτό είναι αρνητικό ή θετικό. Αν το δούμε από μια λογιστική οπτική, το μέγεθος του 

υπολοίπου του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και του Ισοζυγίου Κεφαλαίων 

πρέπει να είναι ίσο με το ισοζύγιο των χρηματικών συναλλαγών (Κουτεντάκης, 

Κουκουριτάκης, 2015). 

Τα έσοδα που αποκομίζει το κράτος από τις θαλάσσιες μεταφορές (βλ. 

σχήμα 3) παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς συμβάλλουν στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Σύμφωνα με την μελέτη 

Παναγιωτάκη και Μπραγουδάκη «τα έσοδα από την ναυτιλία προέρχονται από την 

αύξηση των ναύλων και από την χρηματοδότησή της μέσω του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος».  Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν πως η 

άνοδος των ναύλων κατά 10% θα μπορούσε να φέρει αύξηση των εισπράξεων απ’ 

την θάλασσα κατά περίπου 4,3% με μια καθυστέρηση περί των δύο μηνών και 

αντίστοιχα μια αύξηση στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας στο 10%, το οποίο θα 

φέρει με τη σειρά του αύξηση στα έσοδα κατά 7,4%.  
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Απ’ το 2000 μέχρι και το 2008 οι ακαθάριστες εισπράξεις για τις θαλάσσιες 

μεταφορές ανήλθαν σε 6,3% του ΑΕΠ καλύπτοντας το 23% του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου, ενώ παράλληλα οι καθαρές εισπράξεις ανήλθαν στο 3,5% του 

ΑΕΠ. Για τα έτη 2001 και 2002 εμφανίζεται μείωση των κερδών απ’ τις θαλάσσιες 

μεταφορές. Οι καθαρές εισπράξεις από τις μεταφορικές υπηρεσίες το 2001 

ανήλθαν σε 3,762 δις ευρώ, ενώ το 2002 μειώθηκαν σε 3,494 δις ευρώ. Η μείωση 

αυτή οφείλεται αφενός στην ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και 

αφετέρου στα πολύ χαμηλά επίπεδα των ναύλων για όλο το διάστημα του 2002. Το 

ίδιο συμβαίνει ξεκάθαρα και την αμέσως επόμενη χρονιά.  

Αυτό γίνεται επειδή η ανταγωνιστικότητα πέφτει, λόγω της αύξησης των 

τιμών εξαιτίας του  μειωμένου και χαμηλού ρυθμού ανάπτυξής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αλλά και λόγω των φρικτών καταστάσεων που διαδραματίστηκαν στο Ιράκ, 

οι οποίες και μείωσαν το εμπόριο (μεταφορά) και την παραγωγή πετρελαίου. Παρά 

τις όποιες αντιξοότητες, το ισοζύγιο υπηρεσιών, επειδή είχε καθαρή εισροή απ’ τις 

θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες, παρουσίασε πλεόνασμα αντισταθμίζοντας 

παράλληλα το έλλειμμα που είχε ο κλάδος του τουρισμού. Η μείωση του 

ελλείμματος, κατά 75 περίπου εκατ. Ευρώ, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

κατέστη δυνατή κυρίως χάρις τις  θαλάσσιες υπηρεσίες. Αυτό συνέβη ξανά επειδή 

έπεσαν κατακόρυφα οι τιμές των ναύλων των υπηρεσιών, δηλαδή αυξήθηκε η 

θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου αλλά και πρώτων υλών μεταξύ Κίνας και Αμερικής.  

Το 2004 το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνέχισε να 

βελτιώνεται σταδιακά, με το έλλειμμα να φτάνει περίπου σε 6,5 δις ευρώ, αντί 8,5 

δις που είχε φτάσει το 2003. Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι συντέλεσαν στη 

μείωση αυτή του ελλείμματος ήταν τρεις. Καταρχάς, οι ακαθάριστες εισπράξεις από 

υπηρεσίες ναυτικού κλάδου ανέβηκαν κοντά 40%. Αυτό συνέβη λόγω της αύξησης 

που είχε το παγκόσμιο εμπόριο, η οποία ανέβασε ξαφνικά τη ζήτηση για μεταφορές 

ξηρών φορτίων αλλά και πετρελαίου. Η αυξημένη ζήτηση επέφερε με τη σειρά της 
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την αύξηση των τιμών στα ναύλα, τα οποία έφτασαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο 

ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τα έσοδα. Ο δεύτερος λόγος ήταν πως 

καταγράφηκε μεγάλη αύξηση στα εξαγόμενα αγαθά. Η αύξηση στις εξαγωγές έγινε, 

γιατί πωλήθηκαν  μεταχειρισμένα πλοία της εμπορικής ναυτιλίας, με στόχο να 

αντικατασταθούν από νεότερα σε ηλικία πλοία. Κομβικό ρόλο στη μείωση αυτή 

έπαιξε και η αύξηση των μεταβιβάσεων κεφαλαίου.  

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για το 2005 δείχνει σημαντική αύξηση 

του ελλείμματος, το οποίο ανέρχεται περί τα 14,350 δις ευρώ. Αυτό συμβαίνει διότι 

αυξήθηκαν οι πληρωμές στα εισαγόμενα καύσιμα, λόγω της ραγδαίας ανόδου της 

τιμής του αργού πετρελαίου και βεβαίως, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων που 

επέφερε η πώληση των πιο παλαιών πλοίων. Παρά το γεγονός ότι  το 2004 το 

εμπορικό ισοζύγιο έδειχνε πλεονάσματα ύψους 136 εκατ. ευρώ βοηθώντας 

καταλυτικά στην μείωση του ελλείμματος, το 2005 επιδεινώθηκε με 722 εκατ. 

Ευρώ, λόγω της αγοράς των νέων πλοίων εμπορικού στόλου. Εκείνη την περίοδο οι 

πλοιοκτήτες προσδοκούσαν να αυξήσουν τα κέρδη τους σημαντικά μέσω των 

θαλάσσιων μεταφορών, μιας και φαινόταν μια μεγάλη άνοδος στο παγκόσμιο 

εμπόριο συνολικά, καθώς και μια άμεση ανάπτυξη στην παγκοσμία οικονομία. Αυτό 

προφανέστατα θα συντελούσε στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Το 2006 το συνολικό έλλειμμα έφτασε περίπου στα 23,663 δις ευρώ. 

Αυτό συνέβη γιατί διογκώθηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου κατά 7,727 δις 

ευρώ συγκριτικά με το 2005. Ένα βασικός παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση 

του εμπορικού ελλείμματος ήταν οι πληρωμές για αγορές νέων πλοίων, με κόστος 

που ανερχόταν στα 2,668 δις ευρώ. Συναντάμε αύξηση των καθαρών πληρωμών 

κατά 5,022 δις ευρώ. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ναυτιλία επιφέρει αρνητικές 

επιπτώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο μέσω της εκροής χρήματος από τη χώρα. Στο 

ισοζύγιο υπηρεσιών υπήρξε ελάττωση πλεονάσματος κοντά στο 1%  φθάνοντας στα 

15,337 δις ευρώ σε σχέση με το 2005. Οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες της 
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εμπορικής ναυτιλίας ανέρχονταν στα 13,280 δις ευρώ και ήταν εμφανώς λιγότερες 

κατά 300 εκατ.  ευρώ από το 2005 μέσα σε μόλις μια χρονιά! 

Παρά το γεγονός πως μειώθηκαν τα ναύλα σε όλο τον κόσμο τα δύο 

τελευταία χρόνια σε σχέση με το 2004, οι ακαθάριστες εισπράξεις από παροχές 

ναυτιλιακών υπηρεσιών είχαν σημαντική άνοδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως 

αυξήθηκε ο εμπορικός στόλος σε επίπεδο μεταφορικής δύναμης κατά 19,6% και στο 

ότι υπήρξε ποιοτική αναβάθμιση εκσυγχρονισμού χάρις τη μείωση της μέσης 

ηλικίας των πλοίων μέσω της αγοράς νέων. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών για το έτος 2007 ανήλθε στα 32,3 δις ευρώ. Αυξήθηκε στα 8,6 δις ευρώ 

σε σχέση με 2006. Παρόλα αυτά, το ισοζύγιο υπηρεσιών όπου και αποτυπώνονται 

αυξήθηκε κατά 9%, δηλαδή έφτασε τα 16,7 δις ευρώ. Η άνοδος αυτή έχει να κάνει 

με την  αύξηση των καθαρών εσόδων απ’ τις ναυτιλιακές υπηρεσίες. Οι 

ακαθάριστες εισπράξεις έφτασαν στα 16,940 δις ευρώ κοντά, ενώ παράλληλα οι 

καθαρές εισπράξεις ανέβηκαν στα 1,8 δις ευρώ. Επομένως, βλέπουμε μια αύξηση 

της τάξεως του 18,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καλύπτοντας μ’ αυτόν 

τον τρόπο το 20% του ελλείμματος για το εμπορικό ισοζύγιο. Η άνοδος αυτή 

οφείλεται στο ότι αυξήθηκαν τα ακαθάριστα έσοδα από παροχές ναυτιλιακών 

υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η μεταφορά ξηρών φορτίων.  Σε μεγάλο βαθμό 

για όλο αυτό βοήθησε και η χωρητικότητα των νέων πλοίων σε σχέση με τα 

προηγούμενα του ελληνικού εμπορικού στόλου. Ένα χρόνο αργότερα, το 2008, το 

έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών άγγιζε τα 35 δις ευρώ. Το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κρατάει χαμηλά την επέκταση του 

ελλείμματος καλύπτοντας παράλληλα ένα ποσοστό της τάξεως του 40%. Όμως ο 

ταχύτερος ρυθμός αύξησης του εμπορικού ισοζυγίου είχε σαν αποτέλεσμα οι 

καθαρές εισπράξεις του ισοζυγίου υπηρεσιών να καλύπτουν όλο ένα και μικρότερο 

ποσοστό του εμπορικού ισοζυγίου.  
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Αυτό δείχνει πως το ποσοστό της αύξησης του πλεονάσματος για το  

ισοζύγιο υπηρεσιών είναι μικρότερο από το ποσοστό της αύξησης του ελλείμματος 

στο εμπορικό ισοζύγιο. Το 2008 το ισοζύγιο υπηρεσιών σημείωσε αύξηση του 

πλεονάσματος στα 554 εκατ. ευρώ φέρνοντας άνοδο των καθαρών εισπράξεων για 

τις μεταφορικές υπηρεσίες κατά 704 εκατ. ευρώ. Αντίθετα με το 2008, το 2009, 

εξαιτίας της τεράστιας πτώσης που είχαν τα ναύλα (πτώση κατά 60%) αλλά κυρίως 

λόγω της δριμύτατης οικονομικής κρίσης, η ζήτηση που ως τότε είχε η μεταφορά 

αγαθών έπεσε σημαντικά, με αποτέλεσμα οι ακαθάριστες εισπράξεις από 

μεταφορικές (εμπορικές) υπηρεσίες του ναυτικού κλάδου να πέσουν κατά 29,5% ή 

περίπου 4,5 δις ευρώ. Τις χρονιές 2008 και 2009 το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε, επειδή υποχώρησε η εγχώρια καταναλωτική 

αλλά και επενδυτική ζήτηση. Οι έλληνες εν γένει άλλαξαν τις καταναλωτικές τους 

συνήθειες κι έτσι μειώθηκε η κατανάλωση. Οι έλληνες  άλλαξαν τις καταναλωτικές 

τους συνήθειες πράγμα το οποίο οδήγησε στη μείωση των εισαγόμενων προϊόντων. 

Το 2010 η παγκόσμια οικονομία έδειχνε να ‘χει θετικό πρόσημο συγκριτικά 

με τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι 

εξαγωγές στα αγαθά. Το εμπόριο παγκοσμίως είχε μια κάποια άνθιση  και ως εκ 

τούτου κατάφεραν να ρυθμιστούν οι τιμές ναύλωσης κατά ένα 30%. Οι ναυτιλιακές 

υπηρεσίες και τα αυξημένα εμπορικά δρομολόγια είχαν ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών κατά 600 εκατ. Ευρώ, με τα 

ακαθάριστα έσοδα να φτάνουν περί τα 15,420 δις ευρώ. Το 2011 φαίνεται ότι 

υπάρχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών κατά 1,4 δις ευρώ το οποίο 

δημιουργείται από εισπράξεις των ταξιδιωτικών ναυτιλιακών υπηρεσιών. Τα 

ακαθάριστα κέρδη απ’ τις μεταφορές μειώθηκαν φθάνοντας τα 14,096 δις ευρώ. 

Αυτό συνέβη λόγω της μείωσης των ναύλων στο παγκόσμιο στερέωμα χάρις την 

αυξημένη χωρητικότητα του διεθνούς εμπορικού στόλου, ως αντιστάθμιση του ότι 

μειώθηκε η ζήτηση των μεταφορών. Όπως ήταν αναμενόμενο η παράδοση νέων 

πλοίων  εξυπηρέτησε στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ, λόγω των διαρκών 
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μεταφορών εμπορίου. Όμως, το γεγονός πως μειώθηκε ο όγκος στο παγκόσμιο 

εμπόριο λόγω κρίσης, μείωσε κι άλλο την τιμή των ναύλων. Εξαιτίας αυτού, η 

προσφορά της ναυτιλίας στην οικονομία μειώθηκε λίγο. 

Στο διεθνές επίπεδο το παγκόσμιο εμπόριο μειώθηκε ακόμα περισσότερο, 

λόγω των φυσικών καταστροφών της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Αυτό με τη 

σειρά του μείωσε κι άλλο τις θετικές επιδράσεις της ναυτιλίας προς την οικονομία. 

Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, η αύξηση του ελλείμματος τα τελευταία 

χρόνια στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι δεδομένη από τους ανθρώπους 

της αγοράς και της πιάτσας. Αυτό συμβαίνει λόγω των μακροοικονομικών 

ανισορροπιών και των προφανών δυσκολιών της Ελλάδας, οι οποίες οδηγούν στη 

συρρίκνωση  των συνολικών αποταμιεύσεων συγκριτικά  με την επενδυτική δαπάνη 

της χώρας. Η συγκεκριμένη συρρίκνωση διαφαίνεται στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. Έτσι, η αύξηση του ελλείμματος έχει να κάνει με την έλλειψη της 

ελληνικής ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο και της ελληνικής οικονομίας ως 

προς τις τιμές των προϊόντων τα οποία κοστίζουν πολύ, ενώ παράλληλα η 

διεύρυνση του ελλείμματος συσχετίζεται με το μειωμένο επίπεδο της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας (Εκθέσεις της ΤτΕ, 2000-2015).  

Τις χρονιές  2012 και 2013 οι καθαρές εισπράξεις πέφτουν ακόμα 

περισσότερο εξαιτίας της μείωσης που έχουν τα ναύλα στις διεθνείς αγορές. Όλες 

οι καθαρές εισπράξεις απ’ τη ναυτιλιακή δραστηριότητα  έπεσαν  κοντά στο 30% σε 

σχέση με το 2007-2008, πράγμα το οποίο δείχνει την υπερβολικά μεγάλη προσφορά 

ως προς τη χωρητικότητα του διεθνούς επιπέδου. Τα επόμενα χρόνια και πιο 

συγκεκριμένα το 2015 κι έπειτα, εμφανίζεται μείωση των εσόδων από τις υπηρεσίες 

των θαλάσσιων μεταφορών κατά 30%.  Δηλαδή, από εκεί που τα έσοδα το 2014 

ανήλθαν στα 8,568 δις ευρώ, το 2015 έπεσαν στα 6,038 δις ευρώ. Η μείωση αυτή 

οφείλεται στην επιβολή περιορισμών της κίνηση κεφαλαίων του τραπεζικού 

συστήματος. Αν παρατηρήσει κανείς τι συμβαίνει στις διεθνείς οικονομικές 
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εξελίξεις θα καταλάβει πως τα ναύλα αυξάνονται περίπου 45% μέσα σε ένα χρόνο. 

Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που οι προοπτικές σε διεθνές επίπεδο ήταν καλές και 

δεδομένου πως η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται πολύ ψηλά, θα περίμενε κάποιος να 

υπάρχει μια θεαματική άνοδος στα έσοδα, παρά να παρουσιάζεται τέτοια πτωτική 

τάση (Στουρνάρας, 2016). 

4.3. Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην επαγγελματική διέξοδο. 

Η ελληνική ναυτιλία αποτελούσε πάντα – και συνεχίζει να αποτελεί – έναν 

βασικό πυλώνα επαγγελματικής αποκατάστασης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ 

μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία και κατατάσσεται στην κορυφή των ηγέτιδων 

ναυτιλιακών δυνάμεων παγκοσμίως. Επιπλέον, ο ναυτιλιακός κλάδος έχει 

δυναμική, είναι συνεχώς εξελισσόμενος και προσφέρει πολλές προκλήσεις και 

ευκαιρίες στους νέους που έχουν όρεξη να εργαστούν και να προσφέρουν σε 

αυτόν. Το 2006 η «Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων» της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία αφορούσε τις τάσεις της 

απασχόλησης για όλους τους τομείς που έχουν σχέση με τη θαλάσσια ενασχόληση 

σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Βάσει της συγκεκριμένης έρευνας λοιπόν, περίπου 

258.000 άτομα ασχολούνται με ναυτιλία και τα παρακλάδια της (cluster 

employment), εννοώντας φυσικά  και όλες τις θέσεις που προκύπτουν απ’ τον 

τουρισμό, τη ναυπήγηση, τις ναυτιλιακές εταιρίες γενικώς, τον ναυτικό εξοπλισμό, 

καθώς και ακτοπλοϊκά κρουαζιερόπλοια. Πιο συγκεκριμένα ο τουρισμός αποτελεί 

μείζονα τομέα για την ελληνική οικονομία και ιδίως για την ελληνική ναυτιλία. 

Πολλά ακτοπλοϊκά πλοία παρέχουν πολλές θέσεις εργασίας, μιας και ο τουρισμός 

μέσω αυτών παράγει τεράστια κέρδη, άρα και καλές αμοιβές. Η άμεση απασχόληση 

στον κλάδο πέραν του τουρισμού αριθμεί περί τα 63.000 άτομα το χρόνο. Με τον 

τουρισμό όπως είναι λογικό αυτός ο αριθμός αυξάνεται, μιας και αυτός ο τομέας 

(τουρισμός) απασχολεί περίπου το 40%  των εργαζόμενων της ελληνικής ναυτιλίας 

(Μεγαριώτης Ι., Πολίτης Δ.,  2018).  
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 Μεγάλο όγκο εργασιών, άρα και προοπτικές στον κλάδο, αποτελεί η 

απασχόληση σε ναυτιλιακές εταιρείες. Όλες οι εργασίες του κλάδου 

διεκπεραιώνονται μέσω των εργαζομένων σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Αυτές οι 

επιχειρήσεις απασχολούν θέσεις εργασίας όπως ναυλαγορά, management, 

διαχείριση πόρων κλπ. Ιδιαίτερα απ’ τον 19ο αι. και μετά πολλοί νέοι ανά περιόδους 

έχουν επιλέξει επαγγέλματα, που αφορούν την ναυτιλία για δύο απλούστατους 

λόγους. Ο ένας αφορά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ η χώρα που είχε σε 

άλλους κλάδους μεγάλες οικονομικές απολαβές. Μην ξεχνάμε πως ο μέσος Έλληνας 

δεν μπορούσε να βρει μια δραστηριότητα με πολλά χρήματα, ενώ αντίθετα με αυτό 

το πόρισμα η ναυτιλία αποτελεί κλάδο που προσφέρει καλές απολαβές. Με άλλα 

λόγια, όποιος ήθελε να ζει με καλές αποδοχές, θα έπρεπε μοιραία να ασχοληθεί με 

τον κλάδο της ναυτιλίας. Παράλληλα ο δεύτερος λόγος είναι η γεωγραφική θέση 

της χώρας μας. Ως σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, η Ελλάδα έχει μοναδικές 

δυνατότητες όσον αφορά την οικονομική δύναμη στο εμπόριο της θάλασσας και τις 

μεταφορές. Άρα, θα ήταν πιο εύκολο ν’ ασχοληθεί κανείς με τη θάλασσα από 

καταβολής ελληνικού κράτους, αλλά ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας 

(Χαρλαύτη, 2001). 

Πλέον, στην περίοδο της κρίσης, η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στις πρώτες 

θέσεις του κόσμου και συνεχίζει να πρωτοπορεί. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι 

έλληνες εφοπλιστές στηρίζουν τις επιχειρήσεις και επενδύσεις τους ανανεώνοντας 

τους στόλους τους με πιο σύγχρονα πλοία, προσφέροντας πολύ υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες στη μεταφορά προϊόντων, σε ένα σοβαρό, ευέλικτο και ανταγωνιστικό 

διεθνές περιβάλλον. Όπως εξηγεί και ο Ιωάννης Καραουλάνης: «Στην ναυτιλία 

δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων, διαφορετικών ειδικοτήτων, 

καθώς μια πλοιοκτήτρια εταιρεία αποτελείται από πολλά τμήματα, όπως: 

chartering, operations, accounts and financial, IT, supply, crew, technical, claims κ.α. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε αυτά τα τμήματα διαμοιράζονται διάφοροι ρόλοι, 

που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, στο περιβάλλον 
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της ναυτιλίας, δραστηριοποιούνται και πάρα πολλές παραναυτιλιακές εταιρείες, 

που προσφέρουν διαφόρων ειδών παροχές υπηρεσιών. Ο κλάδος της ναυτιλίας 

απαιτεί από τους εμπλεκόμενους σε αυτόν, να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, να 

ενημερώνονται συνεχώς με τα ναυτιλιακά δρώμενα και με το παγκόσμιο γίγνεσθαι, 

έτσι ώστε να ακολουθείται πάντα η κατάλληλη στρατηγική και το κατάλληλο πλάνο, 

που θα φέρουν την εκάστοτε εταιρεία σε θέση ισχύος. Προκειμένου να 

εφαρμοστούν όλα αυτά, απαιτούνται γνώση και δεξιότητες». (Ιωάννης 

Καραουλάνης, 2017). 

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, είναι αδήριτη ανάγκη κάποιος που θα 

ασχοληθεί με την ναυτιλία να έχει όρεξη για πολύ δουλειά και συνδυαστική πολλές 

φορές. Όμως αποτελεί μια τρομερή διέξοδο, ιδιαίτερα τα δύσκολα χρόνια της 

κρίσης. Η τεχνολογία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, όμως όσο 

εξελίσσεται κάνει συνάμα και πιο εύκολο το έργο και των εφοπλιστών και των 

εργαζομένων αντίστοιχα. Σήμερα η ναυτιλία απασχολεί πάνω από 100.000 κόσμο 

στις ειδικότητές  της (με τουριστικές εργασίες κι όχι μόνο). Ένα συγκριτικό προνόμιο 

μάλιστα της ναυτιλίας – μες στην κρίση – σε σχέση με άλλους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας είναι πως δεν γίνονται τόσες απολύσεις. Προφανώς και οι 

έλληνες εφοπλιστές έχουν σημειώσει μια κάποια μείωση σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια τόσο σε πληρώματα, όσο και σε πρώτες ύλες, όμως  σε σχέση 

με άλλους κλάδους που επιχειρήσεις κλείσανε η μια πίσω απ’ την άλλη, η ναυτιλία 

έδειξε ανθεκτικότητα. Στην περίοδο όπου όλος ο ιδιωτικός τομέα πλήττεται κατά 

25%, ο κλάδος της ναυτιλίας κρατάει αρκετά τις αμοιβές των εργαζομένων του και 

ταυτόχρονα τον αριθμό απασχολούμενων σε υψηλά επίπεδα. Ειδικά μετά το 2017 

οι πλοιοκτήτες φαίνεται να έχουν αύξηση εισροών χρήματος απ’ τις ναυτιλιακές 

δραστικότητες τους, που κρατάνε σταθερά ή ακόμα και αυξάνουν τις αμοιβές και 

τον αριθμό εργαζομένων τους ξανά (Θεοτοκάς, Χαρλαύτη, 2007).  
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Βλέπουμε λοιπόν, ότι με αυτά τα δεδομένα η ανεργία μπορεί να μειωθεί 

κάπως μέσω της θαλάσσιας ενασχόλησης. Το κίνητρο αυτό από μόνο του μπορεί να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πολλούς νέους, ώστε να δοκιμάσουν την τύχη 

τους σε επαγγέλματα, που έχουν να κάνουν με τη ναυτιλία. Σε αυτό βεβαία βοηθάει 

και η ειδίκευση πλέον, μιας σχεδόν όλοι οι πλοιοκτήτες προτιμούν καταρτισμένους  

για τις δουλείες τους. Τέλος, όσο περισσότεροι εφοπλιστές, που είτε είναι απ’ το 

εξωτερικό, είτε είναι Έλληνες με τις επιχειρήσεις τους να έχουν έδρα στο εξωτερικό, 

επιλέξουν να γυρίσουν πίσω, θα δημιουργηθούν κι άλλες πολλές νέες θέσεις 

εργασίας, σε έναν τομέα όπου η Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως πολύ δυνατή.  

Η ελληνική ναυτιλία την τελευταία δεκαετία, αλλά κυρίως τώρα που η χώρα 

περνάει μεγάλη κρίση, δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς νέους ανθρώπους που 

έχουν θέληση και όραμα, να στρέψουν ξανά το βλέμμα τους προς της θάλασσα, αν 

και όπως όλοι γνωρίζουμε, ακόμα και σε αυτόν τον τομέα τα πράγματα είναι 

δύσκολα. Οι νέοι, παρά τις δυσκολίες που έχει το επάγγελμα, δείχνουν τεράστιο 

ενδιαφέρον για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και σίγουρα τις βλέπουν με 

πολύ καλό «μάτι» ως ένα καλό επάγγελμα, από το οποίο θα μπορούν να ζήσουν με 

αξιοπρέπεια. Η ελληνική ναυτιλία βγαίνει πιο δυνατή μέσα απ’ την κρίση κι αυτό 

είναι κάτι που φαίνεται λόγω της πλέον πιο εύκολης εύρεσης εργασίας στον κλάδο 

(Το Θέμα, 2016). 

5. Η κοινωνική προσφορά των ελλήνων εφοπλιστών. 

5.1. Ένωση ελλήνων εφοπλιστών. 

Οι έλληνες εφοπλιστές προσφέρουν κοινωνικό έργο είτε μεμονωμένα, είτε 

μέσω διάφορων ιδρυμάτων που έχουν φτιάξει γι’ αυτό το λόγο, αλλά και μέσω της 

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Απ’ το 2012 ως και σήμερα η Ένωση Ελλήνων 

Εφοπλιστών επιτελεί έργο αναφορικά με τους τομείς σίτισης σε οικογένειες με 

ανήλικα παιδιά, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άπορους, ενίσχυσης 
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κοινωνικών φορέων οι οποίοι έχουν πληγεί απ’ την οικονομική κρίση, καθώς και 

στηρίζει την ναυτική εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, έχει αναλάβει διάφορες ενέργειες 

υποστήριξης, οι οποίες προκύπτουν για έκτατες ανάγκες ή φυσικά φαινόμενα. 

Φερ’ειπείν, μια τέτοια ενέργεια είναι η ανακαίνιση του κτηρίου Φιλαρμονικής 

Σχολής Ληξουρίου Κεφαλονιάς, λόγω ζημιών από το σεισμό του 2014.  

Στο κομμάτι της σίτισης η Ένωση έχει αναλάβει την στήριξη περίπου 11.000 

άπορων οικογενειών με ανήλικα παιδιά, στις οποίες προσφέρεται κάθε μήνα 

πακέτο στήριξης τροφίμων και φαρμάκων. Αυτό το πρόγραμμα γίνεται σε 

συνεργασία με 30 μητροπόλεις, 25 δήμους, καθώς κι 60 οργανώσεις άλλων 

φορέων.  

Στο κομμάτι της υγείας η Ένωση έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα το «Υγεία 

για όλους», σε συνεργασία με την οργάνωση «Γιατροί του κόσμου». Αυτό το 

πρόγραμμα βοηθάει σε τομείς όπως γυναικολογικές, παιδιατρικές, δερματολογικές 

και οφθαλμολογικές παθήσεις, που έχουν διάφορες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

σε απόμακρες περιοχές της Ελλάδας. Επίσης μέσω της Ένωσης Εφοπλιστών 

στηρίζονται κέντρα προστασίας βρεφών, νηπίων, ατόμων με αναπηρία και 

ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της 

χώρας με χορήγηση μηνιαίως καυσίμου θέρμανσης, βασικών ειδών τροφοδοσίας 

και με εργασίες ανακατασκευής υποδομών ή βελτίωσης εξοπλισμού.  

Σχετικά με τη ναυτική εκπαίδευση, η Ένωση Εφοπλιστών έχει βοηθήσει σε 

εργασίες επισκευής και αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Αναφορικά με την πρωτοβουλία της 

αναβάθμισης υποδομών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, τελείωσε την 

ανακατασκευή του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού 

(Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), ενώ παράλληλα χρηματοδότησε τις εργασίες επισκευών και προσφοράς 

εξοπλισμού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Σύρου και Ύδρας. Επιπροσθέτως, 
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βοήθησε τα μέγιστα στο έργο του το Λιμενικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, την 

Πυροσβεστική και το Πολεμικό Ναυτικό. Κάποιες από τις δράσεις της Ένωσης είναι 

η συντήρηση και επισκευή πλωτών επιχειρησιακών του Λιμενικού Σώματος για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, η χορήγηση σύγχρονου εξοπλισμού για τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ., 

Δ.ΕΛ.Τ.Α. και Ζ Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας. Το 2016 η Ένωση φτιάχνει μια 

εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την λεγόμενη «Εταιρεία Κοινωνικής 

Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού» με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» (Βενιάμης, 

2016). 

Στόχος της εταιρείας, όπως καταλαβαίνουμε απ’ το φυλλάδιο συνδρομών, 

είναι η «συνδρομή εν γένει της ελληνικής κοινωνίας» με αντικείμενο να παίρνει 

πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική μέριμνα, την αλληλεγγύη και την 

καλυτέρευση, καθώς και αναβάθμιση της ζωής διαφόρων ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων. Επίσης έχει ως σκοπό την συνδρομή Υπηρεσιών, Σωμάτων και Θεσμών, 

που έχουν σχέση με τον κλάδο της ναυτιλίας, καθώς και την πραγματοποίηση 

ανθρωπιστικής βοήθειας ή αντιμετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης.  

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από 11 μέλη. Ως μέλη έχουν τη δυνατότητα 

να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τον τομέα της ναυτιλίας, αφού πρώτα 

υπάρξει έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας. Το κάθε ένα μέλος της εταιρείας πληρώνει 

συνδρομή 2000€ το χρόνο, ενώ παράλληλα γίνονται και αρκετές πρόσθετες δωρεές 

με ποσά άνω των 10.000€ (Βενιάμης, 2016). 

5.2. Ιδρύματα κοινωνικής προσφοράς.  

Πολλοί έλληνες πλοιοκτήτες έχουν ιδρύσει αρκετά κοινωφελή Ιδρύματα 

χάρις τα οποία μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό φιλανθρωπικό και κοινωνικό 

έργο. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι πολλοί εφοπλιστές κάνουν 

συνεχώς δωρεές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από οποιοδήποτε ίδρυμα, είναι 

δηλαδή δωρεές που κάνουν αυτόνομα οι εφοπλιστές. Μια απ’ τις πιο σημαντικές 
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δωρεές είναι το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης απ’ τους αδελφούς Βαλλιάνους και 

το πρότυπο σχολείο, το οποίο ίδρυσε ο Ιωάννης Βαρβάκης στην περιοχή που 

σήμερα στεγάζεται η Βαρβάκειος Αγορά (Τσαμόπουλος, 2007).  

Τα πιο πολλά Ιδρύματα προσφέρουν υποτροφίες, ή στηρίζουν διάφορες 

φιλανθρωπίες μέσω πολλών οργανώσεων και φορέων. Ορισμένα απ’ αυτά τα 

Ιδρύματα είναι τα ακόλουθα: 

 Ίδρυμα Κόκκαλη, που στόχο έχει την υποστήριξη της δημόσιας πολιτιστικής 

και επιστημονικής ζωής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό και Διακονικό Κέντρο, που 

επικεντρώνεται στο κοινωνικό και στο πολιτιστικό έργο του στα Καλάβρυτα  

 Λύρειον Ίδρυμα, που βρίσκεται στην Αττική 

 Ίδρυμα εις μνήμη Νικολάου Γουλανδρή, στο οποίο ανήκει το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης, στην Αθήνα  

 Ίδρυμα Ναυτικού Μουσείου του Αιγαίου του Γεωργίου Δρακόπουλου, που 

βρίσκεται στη Μύκονο  

 Ίδρυμα Ναυτικού μουσείου της Χίου, του Νικολάου Λω.  

 Ίδρυμα Άννας Γουλανδρή και Δημήτρη Χορν, με τεράστια πολιτιστική δράση  

 Ίδρυμα ναυτικού Μουσείου Οινουσσών, του Νικολάου Σπ. Λαιμού  

 Ίδρυμα Μαρίας Τσάκου, στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, με κύρια 

δραστηριότητα τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στη Νότιο Αμερική. 

Τα Ιδρύματα με περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι 

τα εξής: Αλέξανδρου Σ. Ωνάση, Ευγενίδου, Σταύρου Νιάρχου, Ιωάννη Λάτση, 

Νικόλαου Διαμαντή Πατέρα, Προποντίς, Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και το Ίδρυμα 

Μποδοσάκη. Τα συγκεκριμένα Ιδρύματα είναι αρωγοί σε πολλούς τομείς και 

κλάδους της κοινωνίας στην Ελλάδα, ενώ η σύστασή τους βασίζεται πάντα σε 

οργανωτικό θεσμικό πλαίσιο.  
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Το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» δημιουργήθηκε  το Δεκέμβριο του 1975 

και πήρε το όνομά του γιου του Αριστοτέλη Ωνάση. Έδρα του είναι το Vaduz του 

Liechtenstein. Οι δράσεις του Ιδρύματος έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, την 

παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πολιτική, ενώ όλες οι δραστηριότητές του 

αφορούν την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης στη 

διαθήκη του κληροδότησε περίπου τη μισή του περιουσία ώστε να συσταθεί το 

Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Το Ίδρυμα αποτελείται από δύο τμήματα, το 

επιχειρηματικό και το κοινωφελές. Το επιχειρηματικό τμήμα διαχειρίζεται έναν 

αριθμό πλοίων, ακίνητα σε διάφορες χώρες καθώς και μετοχές, ομόλογα κτλ. Σε 

ποσοστό περίπου 40% τα έσοδα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

καλύπτουν τις ανάγκες του κοινωφελούς τμήματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό 

επενδύεται έτσι ώστε να διευρυνθεί η περιουσία του Ιδρύματος. Το κοινωφελές 

τμήμα του Ιδρύματος υποστηρίζει συλλογικές κοινωνικές δράσεις ενώ απαγορεύει 

την ατομική φιλανθρωπία.  

Το ίδρυμα Ευγενίδου ιδρύθηκε το 1954 μετά το θάνατο του Ευγένιου 

Ευγενίδη με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας στους επιστημονικούς και 

τεχνολογικούς τομείς. Το Ίδρυμα λειτουργεί με χρήματα του ευεργέτη του, ο οποίος 

για αυτό το σκοπό προσέφερε την περιουσία του, όπως το ίδιο έκανε και η αδερφή 

του. Οι πρώτες δράσεις του Ιδρύματος έχουν να κάνουν με την χορήγηση 

υποτροφιών, την έκδοση συγγραμμάτων τεχνικής εκπαίδευσης και την σύσταση 

ενός κέντρου επονομαζόμενο το «Κέντρο Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης» (Eugenfound.edu.gr, 2019).  

Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς 

στηρίζοντας προγράμματα που βοηθούν στη συνεργασία δημόσιων φορέων και 

ιδιωτικών. Ιδρύθηκε το 1996 και μέχρι σήμερα έχει προσφέρει 1,20 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς παγκοσμίως. Το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος αποτελεί μια απ’ τις πιο μεγάλες ιδιωτικές φιλανθρωπικές 
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οργανώσεις του κόσμου και προσφέρει δωρεές στους κλάδους της τέχνης, του 

πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας, του αθλητισμού και της πρόνοιας 

(www.snf.org, 2019). 

Το ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που 

ιδρύθηκε το 2005. Συμμετέχει σε κοινωφελή έργα ως συνέχεια του έργου του 

Ιωάννη Λάτση, βάζοντας ως προτεραιότητα την βελτίωση της ζωής των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, την καλυτέρευση των ΜΚΟ, την διεύρυνση των κοινωνικών 

δομών, καθώς και την ανάδειξη του πλούσιου ελληνικού πολιτισμού. Καταρτίζει 

προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται έργα και προσφέρει χρηματοδότηση σε 

τομείς όπως η εκπαίδευση, η επιστήμη, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, ο πολιτισμός 

και φυσικά το περιβάλλον. Μια ακόμα πρωτοπόρα δραστηριότητά του, είναι η 

λειτουργία του Πλωτού Μουσείου «Νεράιδα» το οποίο στόχο έχει να αναδείξει την 

ναυτιλιακή και επιχειρηματική ιστορία της Ελλάδας, την προσέγγιση νέων στο 

επάγγελμα του ναυτικού, καθώς και την περιβαλλοντική προστασία.  (latsis-

foundation.org, 2019).  

Το ίδρυμα Νικόλα Διαμαντή Πατέρα ιδρύθηκε με σκοπό την ενίσχυση των 

Οινουσών στον κοινωνικό, τον πολιτιστικό και τον ναυτιλιακό τομέα. Επιπλέον, 

βοηθάει όσους έχουν ανάγκη. Ασχολείται με τους τομείς της παιδείας, του 

πολιτισμού και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα έχει ως στόχο να προσφέρει:  

 Στην επιστημονική έρευνα, δημοσίευση πολιτιστικού, επιστημονικού 

και κοινωνικού υλικού αναφορικά με την ιστορία και την εξέλιξη των 

Οινουσσών και όλης της Ελλάδος.  

 Στην υποστήριξη σε πρωτοβουλίες σχετικά με την υλοποίηση 

δράσεων και εκδηλώσεων, που στόχο έχουν τη διάδοση των 

Γραμμάτων, των Τεχνών, της Ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας και του 

Πολιτισμού.  

www.snf.org
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 Στην προσφορά οικονομικής βοήθειας σε σπουδαστές, οι οποίοι 

έχουν καλές επιδόσεις στις σπουδές τους,  

 Στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικογένειες πληγείσες από 

φυσικές καταστροφές, καθώς και σε οικογένειες οργάνων της τάξεως, 

όπως αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικών, που έχασαν τη ζωή 

τους ή τραυματίστηκαν πάνω στο καθήκον τους.  

 Στην επιβράβευση Ελλήνων, οι οποίοι είναι κορυφαίοι στις Επιστήμες, 

στις Τέχνες, στον Πολιτισμό και στην Κοινωνική Αλληλεγγύη.  

 Στη δημοσίευση πληροφοριακού υλικού με θέματα σχετικά με τον 

Ελληνικό Πολιτισμό και τον Ελληνισμό ανά τον κόσμο (n-d-pateras-

foundation.gr, 2019).  

Το Ίδρυμα «Προποντίς» ιδρύθηκε το 1999 από τον Διαμαντή Διαμαντίδη.  

Στόχος του Ιδρύματος είναι να προσφέρει στην παιδεία, στην επιστημονική 

κατάρτιση και έρευνα, καθώς και στις τέχνες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Γενικά το Ίδρυμα στοχεύει σε : 

 Οικονομικές παροχές σε κάθε μέρος του κόσμου στους τομείς της παιδείας, 

της επιστήμης, της έρευνας, της υγείας, της ιατρικής περίθαλψης, των νέων 

τεχνολογιών κλπ.  

 Οικονομική υποστήριξη Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων, οργανισμών που στηρίζουν 

κοινωνικές δράσεις, μέσω υποτροφιών.  

 Ομαλή διεξαγωγή διεθνών ή εθνικών διαγωνισμών έπειτα απ’ τη χορήγηση 

επιδομάτων και υποτροφιών, διεθνών και εγχώριων βραβείων, ή γενικά 

οποιαδήποτε παροχή με στόχο τις κοινωφελείς υπηρεσίες προς όλο τον 

κόσμο σε τομείς όπως παιδεία, επιστήμη, εφευρέσεις, έρευνα, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και νέες τεχνολογίες. 



 62 

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή συστάθηκε το 1979. Είναι ένας 

κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στοχεύει στην ενίσχυση των τεχνών 

και κυρίως των εικαστικών. Το 1979 εγκαινιάστηκε το Μουσείο «Σύγχρονης Τέχνης 

στην Άνδρο» που κοσμεί τα έργα της συλλογής του Ιδρύματος όπως και διάφορες 

εκθέσεις εικαστικών του 20ου αιώνα. Το Ίδρυμα από το 1986 έχει καθιερώσει ένα 

πρόγραμμα ενίσχυσης των τεχνών, όπου προσφέρει υποτροφίες για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του εξωτερικού αναφορικά με σπουδές που σχετίζονται 

με τον πολιτισμό. Πέραν των άλλων πολιτιστικών του δράσεων, το Ίδρυμα 

προσφέρει τεράστια κοινωνική βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη. Το Ίδρυμα 

συντηρεί το ευγηρίο «Εστία Αθηνών», καθώς επίσης έχει ανακαινίσει και το 

Γηροκομείο Αθηνών (Goulandris.gr, 2019).  

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει τις ρίζες τους στο μακρινό 1973 και αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας. Οι δράσεις του Ιδρύματος 

έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση της παιδείας, την βελτίωση της υγείας, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Το 

Ίδρυμα προσφέρει δωρεές σε πολλούς φορείς (κρατικούς και μη κρατικούς), 

χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές και βραβεία σε αυτούς οι οποίοι διαπρέπουν 

επιστημονικά. Επιπλέον, προσπαθεί να είναι αρωγός στην αναβάθμιση και 

προστασία του ίδιου του κράτους και να δυναμώσει την κοινωνία των πολιτών. Από 

την σύστασή του μέχρι και σήμερα έχει προσφέρει κοντά στα 400.000.000 ευρώ για 

την εκπλήρωση των στόχων του (Bodossaki.gr, 2019). 

5.3. Περαιτέρω κοινωνικές δραστηριότητες. 

Οι έλληνες εφοπλιστές μέσω τον Ιδρυμάτων τους έχουν σκοπό να ασκήσουν 

δράσεις, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο για το κοινωνικό σύνολο, ενισχύοντας 

κλάδους όπως η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια. Σε αυτή την ενότητα 
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παρουσιάζεται μια αναλυτική σκοπιά σχετικά με τις ενέργειες των Ιδρυμάτων 

αναφορικά με τους παρακάτω τομείς: Υγεία, Παιδεία  και Κοινωνική  πρόνοια.  

ΥΓΕΙΑ: Στον τομέα της υγείας έχει υπάρξει σημαντική ενίσχυση απ’ τους εφοπλιστές. 

Υπάρχουν διάφορα Ιδρύματα των εφοπλιστών, οι οποίοι μέσω αυτών ή και 

μεμονωμένων πρωτοβουλιών, αναλαμβάνουν την παροχή δωρεάν εξοπλισμού σε 

νοσοκομεία, ή ακόμα και την ανακαίνιση διάφορων νοσοκομείων. Ιδρύματα όπως 

το «Ίδρυμα Ωνάσης», «Σταυρός Νιάρχος» έχουν συμβάλει σημαντικά σε νέα  

βιοϊατρική τεχνολογία, γενική χρηματοδότηση προγραμμάτων που 

χρησιμοποιούνται για ψυχική υγεία, για ανανέωση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

συνολικά, καθώς και για μονάδες εντατικής θεραπείας Παίδων και Νεογνών σε όλη 

την Ελλάδα.  

Στο κομμάτι της υγείας σημαντικό έργο προσφέρει ο «Σύλλογος Φίλων 

Παιδιών» με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και η πρόεδρός του Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Ο 

Σύλλογος έφτιαξε τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ ) το 

1993, η οποία βοήθησε να πραγματοποιηθούν μεταμοσχεύσεις στα παιδιά που 

νοσούν από ασθένειες, όπως λευχαιμία, όγκοι, αναιμία, κτλ.  

Έπειτα συναντάμε τον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ», που βοηθάει παιδιά από την 

επαρχία μαζί με τις οικογένειές τους, που επείγει να μένουν στην Αθήνα για τις 

εξετάσεις και τις θεραπείες τους στη ΜΜΜΟ, καθώς και στις ογκολογικές κλινικές 

των Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».  

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη από ίσες 

ευκαιρίες στην πρόσβαση για ιατρική περίθαλψη, καθώς και οικονομική στήριξη για 

την αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία. 

Επίσης είναι αρωγός ως προς την έρευνα και την επιστημονική ανάπτυξη στο 

κομμάτι της υγείας μέσω δωρεών του (Bodossaki.gr, 2019). 
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Το Ίδρυμα του Ιωάννη Λάτση προσφέρει βοήθεια στην ανακαίνιση των 

υποδομών της δημόσιας υγείας (νοσοκομείων), καθώς και για την ανανέωση 

σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Επιπλέον, χρηματοδοτεί σε τεράστιο βαθμό 

ανακαινίσεις νοσοκομειακών μονάδων στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε μικρές, 

όπου πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν – άμεσα – εύκολα πρόσβαση στην υγεία 

(latsis-foundation.org, 2019). 

Το ίδρυμα Στ. Νιάρχος, εξυπηρετεί στη χρηματοδότηση ενός προγράμματος 

που στοχεύει στην βοήθεια της ψυχολογικής υγείας των παιδιών. Το Ίδρυμα είναι 

αρωγός σε θέματα ψυχικής διαταραχής σε πολλά παιδία, όπως και σε παιδιά 

μεταναστών, ή παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν και οι ίδιοι ψυχικές ασθένειες 

λόγω των κακών κοινωνικών συνθηκών της χώρας. 

Επιπροσθέτως το Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, προσφέρει βοήθεια μέσω των δωρεών 

του σε συλλόγους ή νοσοκομεία, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους 

λόγω της έλλειψης χρημάτων. Σε αυτό βεβαίως έχει συντελέσει η οικονομική κρίση 

που μαστίζει τη χώρα κι έτσι το Ίδρυμα στέκεται αρωγός με ανιδιοτέλεια σε όλη 

αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Καλύπτει μισθοδοσίες προσωπικού σε νοσηλευτικά 

ιδρύματα, τα έξοδά τους σε επίπεδα αναγκαίου εξοπλισμού, ανακαινίζει κέντρα 

νοσηλείας, καθώς και έχει εγκαθιδρύσει Μονάδες Θεραπείας Παίδων σε όλη τη 

χώρα (www.snf.org, 2019). 

Όπως βλέπουμε λοιπόν οι εφοπλιστές παράγουν τεράστιο κοινωφελές έργο 

στο κομμάτι της υγείας, μιας και η ελληνική Πολιτεία πολλές φορές αδυνατεί. Αυτό 

θα το δούμε συνολικά ως κοινωφελές έργο και το πόρισμα που βγαίνει είναι, ότι η 

άνοδος της ελληνικής ναυτιλίας και η οικονομική δυνατότητα των εφοπλιστών τους 

δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικά διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Αυτό θα το δούμε και στο κομμάτι της παιδείας, αλλά και της κοινωνικής πρόνοιας 

(Θεοτοκάς, Χαρλαύτη, 2007).  

www.snf.org
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Παιδεία: Στην παιδεία, όπως είπαμε και παραπάνω, οι εφοπλιστές βοηθάνε με τον 

πλέον δέοντα τρόπο. Η παιδεία και η εκπαίδευση έχουν πληγεί σημαντικά εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης. Πολλοί νέοι δεν ξεκινούν απ’ την ίδια αφετηρία και δεν 

έχουν ίσες ευκαιρίες με άλλους, ώστε να πετύχουν τα όνειρά τους. Αυτό σημαίνει 

πως μπορεί κάποιος να έχει τα φόντα, αλλά να μην μπορεί οικονομικά να κάνει το 

άλμα παραπέρα και να φτάσει το «ταβάνι» των δυνατοτήτων του. Επομένως, 

πρέπει να γίνει παραδεκτό, ότι εδώ πέρα η εφοπλιστική βοήθεια είναι απαραιτήτως 

σημαντική προς τους έλληνες μαθητές/φοιτητές, έτσι ώστε να βγάλει η χώρα μας 

νέους που να αξίζουν. Οι εφοπλιστές σε αυτόν τον κλάδο βοηθάνε κατά κύριο λόγο 

με υποτροφίες. Αυτό γίνεται με οικονομικά κριτήρια, κριτήρια επιδόσεων στα 

μαθήματα, αλλά και με κριτήρια κοινής καταγωγής – συν των οικονομικών 

κριτηρίων αλλά και μαθησιακών επιδόσεων – με έναν εφοπλιστή. Το τελευταίο 

συναντάται κυρίως στους Χιώτες (Πολίτης, Μεγαριώτης, 2018) μιας και εφοπλιστές 

απ’ την Χίο πολλές φορές προτιμάνε έναν νέο ακόμα και στην δουλειά τους 

συνδυαστικά και με το κριτήριο της κοινής τους καταγωγής.  

Το ίδρυμα Ωνάση προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες σπουδαστές για 

μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές τόσο Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Κατέχει έναν «Σύλλογο υποτρόφων» με σπουδαία επιστημονική δράση. Επίσης, 

παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία 

απομακρυσμένων περιοχών, αλλά και σε διάφορα πολιτιστικά κέντρα της 

ομογένειας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Επιπροσθέτως, το Ίδρυμα 

βοηθά πολλά σχολειά που είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες, στέλνοντας  

εκπαιδευτικό και οπτικό-ακουστικό υλικό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους δασκάλους 

να κάνουν ποιοτικότερο το μάθημά τους. 

Το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» 

του Πανεπιστήμιου Κρήτης, διοργανώνει μια φορά το χρόνο κύκλους σεμιναρίων 

επιστημονικού επιπέδου με τίτλο «The Onassis Foundation Science Lecture Series». 
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Τα σεμινάρια αφορούν κατά κύριο λόγο τους τομείς των θετικών σπουδών. Στόχος 

είναι η προώθηση και ανάδειξη νέων επιστημόνων των κλάδων αυτών. Το Ίδρυμα 

έχει βοηθήσει επίσης στην ανακαίνιση μέρους βιβλιοθηκών της Αθήνας. Έπειτα έχει 

προσφέρει οικονομική βοήθεια στην κατασκευή και τον εξοπλισμό της μιας 

εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, που έχει υλικό για την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή 

Τέχνη, στο Τμήμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Τέχνης του Μητροπολιτικού Μουσείου 

Τέχνης της Νέας Υόρκης (onasseio.gr, 2019). 

Το ίδρυμα Ευγενίδου ιδρύθηκε απ’ τον Ευγένιο Ευγενίδη για να προσφέρει 

στην εκπαίδευση των ελλήνων στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. 

Επειδή ο Ευγένιος Ευγενίδης ήθελε να δει την Ελλάδα πρώτη στους τομείς 

τεχνολογίας και έρευνας, δίνεται μέχρι και σήμερα βάσει σε αυτούς τους τομείς. Γι’ 

αυτό το λόγο προσφέρονται υποτροφίες σε αποφοίτους που ‘χουν τελειώσει 

τεχνικές σχολές, έτσι ώστε να καταφέρουν μέσω αυτών των οικονομικών πόρων, να 

αναπτύξουν τα skills τους σε μετεκπαίδευση στο εξωτερικό . 

 Όσον αφορά την Ελλάδα και επειδή η τεχνική κατάρτιση έχει μείνει κάπως 

πίσω, χορηγούνται υποτροφίες για να εκδοθούν εγχειρίδια τεχνικής εκπαίδευσης, 

καθώς και έχει ιδρυθεί ένα κέντρο τεχνικής εκπαίδευσης με ειδική βιβλιοθήκη του 

τεχνικού κλάδου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης της ποιοτικής αναβάθμισης 

του κλάδου  («Eugenfound.edu.gr, 2019»). 

Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει  πρόγραμμα «Υποστήριξης 

Σχολείων», το οποίο δίνει την οικονομική δυνατότητα για παροχές εκπαιδευτικού 

υλικού σε διάφορα σχολεία ανά την Ελλάδα τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

εξοπλισμού και δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει 

στο να προσφέρει στα όλους τους μαθητές τα απαραίτητα skills, ώστε να μπορούν 

να πάνε καλά στις ακαδημαϊκές τους ενασχολήσεις καθώς το ψηφιακό σύστημα 
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παιδείας έχει ολοένα και πιο σημαντική βαρύτητα στα μαθήματά τους. Έπειτα το 

πρόγραμμα βοηθάει στην κοινωνική πρόνοια για σχολεία των φυλακών. 

Το Ίδρυμα παρέχει επίσης χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό νέου 

εξοπλισμού σε πολλά εργαστήρια σχολείων ή πανεπιστημίων, την υποστήριξη 

ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη χρηματοδότηση διαφόρων 

δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά και τα σχολεία τους, καθώς και την κάλυψη 

λειτουργικών εξόδων εργαστηρίων, ερευνητικών και άλλων ινστιτούτων (Snf.org, 

2019). 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προσφέρει στην παιδεία πολλά προγράμματα, που 

στόχο έχουν να προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και τα δικαιώματα για εκπαίδευση, την 

ανταμοιβή της αριστείας, τις ορθότερες επιστημονικές έρευνες – από άποψη 

υλικοτεχνικών δομών και εξοπλισμού – καθώς και την καινοτομία σε γνώσεις της 

νέας επιχειρηματικότητας. Το ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει οικονομικούς 

σημαντικούς πόρους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε προγράμματα κατάρτισης 

νέων και σε εργαστηριακούς εξοπλισμούς που παρέχουν τη δυνατότητα για έρευνα.  

Το ίδρυμα ενισχύει κυρίως προγράμματα θετικών επιστημών στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, όπως και προγράμματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών 

επιστημών, με στόχο την ανάδειξη νέων επιστημόνων και ερευνητών (Bodossaki.gr, 

2019). 

Το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση με τη σειρά του συμβάλει τα μέγιστα σε όλη τη 

γκάμα των εκπαιδευτικών βαθμίδων είτε μέσω μεμονωμένων δωρεών, είτε μέσω 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να 

παρέχονται νέες καινοτόμες εκπαιδευτικές μέθοδοι και εμπειρίες σ’ όλους τους 

μαθητές. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση το Ίδρυμα Λάτση δίνει το 

απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ παράλληλα έχει συστήσει το πρόγραμμα 
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«Μαθαίνουμε Παρέα», ένα πρόγραμμα με στόχο τις εκπαιδευτικές δράσεις σε 

δημοτικά και νηπιαγωγεία, που αναβαθμίζει την μαθησιακή διδασκαλία. 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έρχεται σε σύμπραξη με διάφορους φορείς, 

που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές γυμνασίων και 

λυκείων προσφέροντας τη δυνατότητα να γίνουν δραστηριότητες, οι οποίες δίνουν 

έμφαση σε περισσότερα  συνδυαστικά γνωστικά πεδία χρησιμοποιώντας 

βιωματικές δράσεις, πράγμα το οποίο με τη σειρά του είναι χρήσιμο στο σύγχρονο 

σχολείο.  

Τέλος, όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση επιχορηγεί πανεπιστήμια, 

κέντρα ερευνών αλλά και επιστημονικά σωματεία, που ασχολούνται με τις έρευνες 

και τις επιστήμες. Ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος αφορά 

τις υποτροφίες στην εκπαίδευση. Οι υποτροφίες χορηγούνται για προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ως έχουν προσφερθεί απλόχερα σε 

περισσότερους από 2.000 φοιτητές (latsisfoundation.org, 2019). 

Κοινωνική πρόνοια: Στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας συναντάμε πρώτα το 

Ίδρυμα Μποδοσάκη. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ενισχύει διάφορους τομείς της 

ελληνικής κοινωνίας. Προσφέρει οικονομικούς πόρους και μεμονωμένα σε άτομα 

και σε οργανισμούς, άλλα και σε Ιδρύματα.  Σκοπός του είναι να δυναμώσει την 

κοινωνία των πολιτών μέσω της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών και της 

εμβάθυνσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής 

(Bodossaki.gr, 2019). 

Το ίδρυμα Ιωάννη Λάτση προσφέρει μια σειρά από προγράμματα που 

αφορούν τομείς όπως η επισιτιστική προσφορά, η παιδική προστασία, ο 

εθελοντισμός και η ενδυνάμωση των «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων». Επίσης 

βοηθάει στην ασφάλεια εύρεσης στέγης, στην εξυπηρέτηση της τρίτης ηλικίας – σε 

ό,τι χρειαστεί – και στην περιβαλλοντική ανάπτυξη. 
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Στο κομμάτι επισιτιστικής προσφοράς βοηθάει πολλές οικογένειες, καθώς 

και ανθρώπους γενικότερα που το έχουν ανάγκη. Χρηματοδοτεί τις σωστές 

υποδομές καθώς και τα τρόφιμα που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Το ίδρυμα 

προσπαθεί να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο την ανάγκη συνανθρώπων μας 

για τροφή και εξάλειψη της πείνας. 

Όσον αφορά την παιδική προστασία το Ίδρυμα προσηλώνεται στο να 

αναβαθμίσει τις παροχές κοινωνικών υπηρεσιών για ανηλίκους. Επιπλέον, 

χρηματοδοτεί συγκεκριμένα προγράμματα για παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες. Το Ίδρυμα προσφέρει δράσεις όπως: στήριξη παιδιών που το έχουν 

ανάγκη, δωρεάν παιδιατρική κλινική, πρόγραμμα παροχής καυσίμων θέρμανσης 

για ορφανοτροφεία, καθώς και δαπάνες για ξενώνες ανηλίκων. Γενικότερα το 

Ίδρυμα προσπαθεί να παρέχει βοήθεια σε ανθρώπους που βιώνουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και την έλλειψη βασικών κοινωνικών αναγκών (latsis-foundation.org, 

2019) 

Το ίδρυμα Στ. Νιάρχος είναι πάντα στον αγώνα κι αυτό για την ελληνική 

κοινωνία με μια σειρά από δράσεις, που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν την 

οικονομική κρίση. Εδώ συναντάμε το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία Ενάντια στην 

Κρίση», που οργανώθηκε σε δύο φάσεις έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η οικονομική 

ανέχεια, μία από τις χρονιές 2012 ως 2015, κι άλλη μια τη χρονιά 2015-2016. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σειρά από δωρεές Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα, 

ώστε άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη και αντιμετωπίζουν τα θλιβερά 

αποτελέσματα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, να ορθοποδήσουν όσο είναι 

αυτό δυνατόν.  

Στο πρώτο σκέλος του προγράμματος έγινε δωρεά πάνω από 100 

εκατομμυρίων ευρώ σε κοινωνικούς φορείς, που αφορούν τους τομείς της 

Κοινωνικής Πρόνοιας, της Υγείας, αλλά και της Παιδείας. Με αυτό τον τρόπο 
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θεσπίστηκαν κοινωνικά προγράμματα που προσφέρουν απλόχερα βοήθεια σε 

ανθρώπους που έχουν ανάγκη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική 

επιβίωση πολλών Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα, των οποίων οι δράσεις προσδίδουν πολλά 

κοινωνικά οφέλη στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας. Στο δεύτερο σκέλος του 

προγράμματος επίσης θα δοθεί πάλι το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ 

(«www.snf.org», 2019). 

Γενικότερα, τα ιδρύματα των εφοπλιστών έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην ελληνική κοινωνία, λόγω της σπουδαίας κοινωνικής προσφοράς τους στους 

παραπάνω τομείς. Πολλοί μη προνομιούχοι χαίρουν της φροντίδας ετούτων των 

ιδρυμάτων, είτε σε ζητήματα πρόνοιας, είτε παιδείας, είτε υγείας. Και οι τρεις 

κλάδοι επλήγησαν απ’ την δριμύτατη και άδικη οικονομική κρίση και έτσι ο κόσμος 

δεν θα ‘χε τόσο εύκολη πρόσβαση σε νευραλγικούς τομείς σαν κι αυτούς (υγεία, 

παιδεία και πρόνοια).  Οι εφοπλιστές επομένως, χάρις την αυταπάρνηση τους και 

το εθελοντικό τους έργο – που στοιχίζει πολλά χρήματα – προσφέρουν απλόχερα 

σημαντικές βοήθειες στον κόσμο που έχει ανάγκη. Πράγματι λοιπόν, η ναυτιλιακή 

δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει ως ένα βαθμό και ανταποδοτικό χαρακτήρα στον 

κόσμο! 

5.4. Η ναυτιλία και ο πολιτισμός στην Ελλάδα. 

Οι έλληνες πλοιοκτήτες παρέχουν κι άλλες αξιοσημείωτες δραστηριότητες 

που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και την κουλτούρα στη χώρα μας, όπως για 

παράδειγμα τα γράμματα και οι τέχνες, αλλά και πολλά ακόμα έργα που έχουν 

σημαντική προσφορά στην ανάπτυξη και την ευημερία. 

Το Ίδρυμα Ωνάση εγκαινίασε το 2010 τη «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» για 

να στηρίξει τον ελληνικό Πολιτισμό. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην 

προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής ιστορίας των ελλήνων, στην καλλιέργεια και 

ευγενή άμυλα διεθνών συνεργασιών, στην παιδεία και εκπαίδευση των ελλήνων, 

www.snf.org
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καθώς στη συνύπαρξη αλλά και την ανάδειξη των ελληνικών επιστημών και των 

τεχνών. 

  Η δράση αυτή υποστηρίζει παραστάσεις θεάτρου, διαλέξεων, μουσικών 

παραστάσεων, χορού και όπερας. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό του κτιρίου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Οι φωτισμοί του κτηρίου 

και η σχεδίαση κάποιων χώρων από εικαστικούς έγινε με σκοπό τη δημιουργία ενός 

απλού κτιρίου το οποίο θα προβάλει ιδιαιτέρως τη σύγχρονη αρχιτεκτονική (Onassis 

Foundation, 2019). 

Το κτίριο της «Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών» περιέχει τους εξής χώρους:  

1. Μία κεντρική θεατρική σκηνή, επονομαζόμενη «Αριστοτέλης Ωνάσης» 880 

θέσεων, ιδανική για θεατρικές παραστάσεις, συμφωνική ορχήστρα, όπερα, 

χορό, κινηματογράφο, διαλέξεις και συνέδρια.  

2. Μία μικρή σκηνή, επονομαζόμενη «Χριστίνα Ωνάση» 220 θέσεων, ιδανική 

για θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις κι ακόμα και για 

διαλέξεις και ειδικές κινηματογραφικές προβολές εικονικής 

πραγματικότητας. 

3. Έναν εκθεσιακό χώρο, επονομαζόμενο «Αλέξανδρος Ωνάσης» με  εμβαδόν 

σχεδόν στα 600 τ.μ.  

4. Ένα υπαίθριο θέατρο. 

5. Ένα εστιατόριο με υπαίθριο χώρο εστίασης.  

6. Ένα Μπαρ και υπόγειους χώρους στάθμευσης.  

  Το ίδρυμα Ωνάση προβάλλει προς τα έξω τον πολιτισμό της Ελλάδας, μιας 

και κατέχει την «Ωνάσειο βιβλιοθήκη» και το «Αρχείο Καβάφη». Η Ωνάσειος 

βιβλιοθήκη στοιχειοθετείται απ’ την ελληνική βιβλιοθήκη και την περιηγητική 

βιβλιοθήκη. Η ελληνική βιβλιοθήκη αρχικά περιλαμβάνει βιβλία που έχουν να 

κάνουν με την πνευματική  δράση των Ελλήνων, τόσο των ανθρώπων της πολιτείας 



 72 

(και γενικότερα διάφορων επιφανών ανθρώπων), όσο και των ανθρώπων της 

Εκκλησίας, από την περίοδο ακόμα της ιταλικής Αναγέννησης μέχρι και τα 

μετέπειτα χρόνια του «Νεο-Eλληνικού Διαφωτισμού. Η περίοδος αυτή ξεκινά απ’ τις 

αρχές του 15ου αιώνα μέχρι και τον 19ο αιώνα. Κατέχει 1.400 βιβλία τα οποία 

χωρίζονται ως εξής: (onasseio.gr, 2019). 

 Αναγέννηση – Ουμανισμός: Αποτελείται από αρχαίους έλληνες 

συγγραφείς και ουμανιστικά έργα, διάφορες εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, 

φιλοσοφικά αποφθέγματα και φιλολογικά δοκίμια. 

 Νεοελληνική γραμματεία:  αποτελείται από Λογοτεχνία, ποιήματα και 

λαϊκά άσματα, καθώς και ιστορικά συγγράμματα, εκπαιδευτικά 

συγγράμματα, φιλολογικά δοκίμια και τέλος γραμματικά εγχειρίδια 

κάθε είδους.  

 Λειτουργικά βιβλία: Που αποτελούνται από Ευαγγέλια, Ψαλμωδίες, 

Ωρολόγια,  Ευχολόγια κ.τ.λ. 

 Θεολογικά συγγράμματα: Εκεί συναντάμε έργα των Ελλήνων 

Πατέρων της Εκκλησίας, θέματα που αφορούν το Σχίσμα των δύο 

Εκκλησιών, ιστορικά κείμενα της Ορθοδοξίας, μεγαλοπρεπείς μελέτες 

αναφορικά με Ορθοδοξία και το Πρωτείο του Πάπα. 

 Νεοελληνικός διαφωτισμός: Εκεί βρίσκουμε μεταφρασμένα 

πεζογραφήματα και ποιήματα στα ελληνικά και δείγματα της 

φιλολογικής και γλωσσικής διαμάχης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού και των ιδεών που προέκυψαν από τη Γαλλική 

Επανάσταση. 

 Η Περιηγητική Βιβλιοθήκη αποτελείται από 1.200 περίπου βιβλία 

Δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών. Εκεί αναλύονται διάφορα ιστορικά 

γεγονότα απ’ τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη του 16ου 

μέχρι και τον 20ο αιώνα.  
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Επιπροσθέτως, στο Ίδρυμα Ωνάση συναντάμε το αρχείο του Καβάφη που 

αποτελείται από 4.000 χειρόγραφα. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

πολλά χειρόγραφα ποιήματα, μεταφράσεις, σχόλια ποιημάτων, πεζά κείμενα του 

Καβάφη, την αλληλογραφία και ορισμένες απ’ τις σημειώσεις του. Το Ίδρυμα έχει 

στην κατοχή του το εν λόγω αρχείο απ’ το 2012 με στόχο την διαφύλαξη αυτού, την 

ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό από οποιονδήποτε το επιθυμεί – κυρίως ερευνητές – 

και τη διατήρηση της γνώσης σχετικά με όλα τα έργα του ποιητή στην ελληνική 

επικράτεια. Για να καταστεί αυτό δυνατόν οργανώνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στην παρουσίαση του συγκεκριμένου 

αρχείου στους νέους, προσφέροντας γνώσεις μιας πραγματικά ξεχωριστής 

συλλογικής κληρονομιάς. Για να γίνει αυτό πιο εύκολα χρησιμοποιούνται 

καινούριοι μέθοδοι τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση του αρχείου 

σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Έτσι η προσβασιμότητα προς τον κάθε 

επισκέπτη, είναι εύκολη και ευχάριστη. 

Τέλος, το ίδρυμα Ωνάση θεσμοθετεί ορισμένες διαλέξεις, μια έκθεση 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καθώς και ένα πρόγραμμα επισκεπτών καθηγητών 

σε Πανεπιστήμια της Βορείου και Νοτίου Αμερικής και του Καναδά. Το Ίδρυμα πήρε 

την πρωτοβουλία να κατασκευάσει την «Ωνάσειο Βιβλιοθήκη Ελληνικής και 

Ρωμαϊκής Τέχνης» στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ανανέωσε 

τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του 

Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου καθώς και του Μουσείου Μπενάκη στην 

Αθήνα, όπως επίσης και την αρχιτεκτονική συντήρηση και αναστήλωση χώρων και 

κτιρίων παγκοσμίως. Σε διεθνές επίπεδο προμοτάρει και στηρίζει οικονομικά 

διάφορα πανεπιστήμια που διδάσκουν ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό εν γένει, 

τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία 

και την Ασία. Όσον αφορά το επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, χρηματοδοτεί σχολεία τα οποία διδάσκουν την αρχαία ελληνική 

γλώσσα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και κουλτούρα (onasseio.gr, 2019). 
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Ένα άλλο Ίδρυμα που συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό για την προβολή του 

ελληνικού πολιτισμού, είναι το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αρχικά, προσφέρει 

πληθώρα δωρεών προκειμένου να διαφημίσει τον ελληνικό πολιτισμό και στην 

Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πέρα απ’ τις δωρεές το Ίδρυμα έχει 

χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του «Κέντρου Πολιτισμού-Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος». Το «Κέντρο του Πολιτισμού» έχει κατασκευάσει και εξοπλίσει τις νέες 

κτιριακές εγκαταστάσεις της «Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος» (ΕΒΕ) και της 

«Εθνικής Λυρικής Σκηνής» (ΕΛΣ), καθώς κι έχει δημιουργήσει το  «Πάρκο Σταύρος 

Νιάρχος». Στόχος του Κέντρου Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος είναι να μπορούν οι 

ερευνητές να υλοποιήσουν τις πνευματικές ανησυχίες και αναζητήσεις και να 

προάγουν την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και να φανεί σε μια ευρεία γκάμα του 

κόσμου ο ελληνικός πολιτισμός. Μέσα σε αυτούς τους χώρους στεγάζεται και το 

«Κέντρο Επιχειρηματικότητας», ένα μέρος το οποίο θα μπορεί να είναι σαν 

ξεκίνημα καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών δράσεων. 

Το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση χρηματοδοτεί τη διάδοση του ελληνικού 

πολιτισμού μέσω διάφορων καλλιτεχνικών φορέων ενισχύοντας θεσμούς, οι οποίοι 

αναβαθμίζουν τη δημιουργία των νέων ανθρώπων και την πρόσβαση τους  σε 

ποικίλες πολιτιστικές δράσεις. Η δράση «Ο Κύκλος των Μουσείων» είναι μια ετήσια 

εκδοτική προσπάθεια του Ιδρύματος, με σκοπό να αναδειχτεί ένα αρχαιολογικό 

μουσείο ανά φορά. Επίσης, μια πολύ καλή δράση του Ιδρύματος είναι το μουσείο 

«Νεράιδα», το πρώτο πλωτό μουσείο στην Ελλάδα.  

Το 2007 το ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση αποφάσισε να μετασκευάσει το  

επιβατηγό πλοίο «Νεράιδα», το οποίο είχε αγοράσει ο Γιάννης Λάτσης στο τέλος 

του 1949, σε πλωτό μουσείο. Το πλωτό μουσείο είναι ευκολοπροσβάσιμο και έχει 

ειδικό παιδικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιέχει αρκετά ομαδικά παιχνίδια και 

δραστηριότητες που διεξάγονται μέσα στο μουσείο από ειδικούς μουσειο-

παιδαγωγούς. Όσο διαρκεί το πρόγραμμα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να 
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εξερευνήσουν το πλοίο του Αργοσαρωνικού, να δουν ποικίλες εκφάνσεις και όψεις 

της ελληνικής ναυτιλίας  και ακτοπλοΐας του 19ου και 20ου αιώνα, καθώς και να  

γνωρίσουν μέσω μαθημάτων θεματικές ενότητες όπως θαλάσσια ταξίδια, τη 

ναυσιπλοΐα, την επικοινωνία και τις μεταφορές εμπορεύματος. Το Ίδρυμα βοήθησε 

κατοίκους αλλά και τουρίστες των νησιών του Αργοσαρωνικού για περίπου 25 

χρόνια. Στους στόχους του περιλαμβάνονται η χορήγηση χρημάτων και η 

διοργάνωση δραστηριοτήτων, που προάγουν την ιστορία της ελληνόκτητης 

ναυτιλίας, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και το να 

προσεγγίσει νέους  για επαγγέλματα της ναυτιλίας. (latsis-foundation.org, 2019). 

Το ίδρυμα Νικόλα Διαμαντή Πατέρα έχει χρηματοδοτήσει το «Ναυτικό 

Μουσείο» της Ελλάδας καθώς και την «Εθνική Πινακοθήκη» για τη βραδιά 

ιδρυτικού δείπνου συλλόγου «Φίλων Εθνικής Πινακοθήκης», τη σειρά λευκωμάτων 

«Οι Θησαυροί της Ελληνικής Πινακοθήκης», «Ταξιδεύοντας με το πλοίο της 

Ελληνικής ζωγραφικής», και «Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική» (n-d-

pateras-foundation.gr, 2019). 

Τα ιδρύματα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και Νικολάου και Ντόλης 

Γουλανδρή αναδεικνύουν τα Μουσεία «Σύγχρονης Τέχνης» Άνδρου και 

«Κυκλαδικής Τέχνης» αντίστοιχα. Το Μουσείο «Σύγχρονης Τέχνης» Άνδρου 

ιδρύθηκε έτσι ώστε να μπορέσει να στεγάσει μια μεγάλη συλλογή από έργα 

μοντέρνας τέχνης των ιδρυτών του, αλλά και για να προάγει τη μοντέρνα και 

σύγχρονη τέχνη στο στον περισσότερο κόσμο. Στο μουσείο γίνονται εκθέσεις που 

προβάλουν το έργο ορισμένων καλλιτεχνών. Το μουσείο έχει δημιουργήσει πολλά 

μουσειο-παιδαγωγικά προγράμματα, που στοχεύουν στο να φέρουν τα παιδία πιο 

κοντά στα καλλιτεχνικά έργα μέσω καινοτόμων πρακτικών και παιχνιδιών. 

Παράλληλα υπάρχει πρόγραμμα δανεισμού μουσειο-σκευών σε αρκετά σχολεία με 

στόχο να αγκαλιάσουν ολοένα και περισσότεροι μαθητές τη σύγχρονη ελληνική 

τέχνη. 
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Το μουσείο «Κυκλαδικής Τέχνης» περιέχει συλλογές που αναφέρονται σε 

τρεις πολιτισμικές ενότητες: Την Κυκλαδική Τέχνη (3200-2000 π.Χ.), την Αρχαία 

Ελληνική Τέχνη (2000 π.Χ.-395 μ.Χ.) και την Αρχαία Κυπριακή Τέχνη (3900 π.Χ. – 6ος 

αιώνας μ.Χ.). Το μουσείο καταρτίζει προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιοποιούνται κάθε μέρα και 

έχουν ως σκοπό την επαφή των παιδιών με τον αρχαίο πολιτισμό, αλλά και το χώρο 

του Μουσείου γενικότερα. Τέλος, διοργανώνει διαλέξεις και εργαστήρια για 

ενήλικες, συνεδριάσεις και πολιτισμικές ημερίδες, καθώς και εκδηλώσεις που 

αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό. (Goulandris.gr, 2019). 

Όπως βλέπουμε, η προσφορά των εφοπλιστών στην κουλτούρα και τον 

πολιτισμό είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης τους. Οι εφοπλιστές ως ένα 

συμπέρασμα του πέμπτου κεφαλαίου της εργασίας, καταφέρνουν να 

ανταποδώσουν σημαντική κοινωνική προσφορά σε τομείς πρόνοιας, υγείας και 

παιδείας παρέχοντας σε συνανθρώπους μας την θαλπωρή μιας καλύτερης ζωής. 

Βλέπουμε τέλος, ότι η συνεισφορά τους στον πολιτισμό μας διόλου ευκαταφρόνητη 

είναι, μιας και σε κάθε ευκαιρία που βρίσκουν διαφημίζουν την Ελλάδα, την ιστορία 

της και τον πολιτισμό της απ’ άκρη σ’ άκρη του πλανήτη δίχως ενδοιασμούς! 
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Επίλογος: 

Καταληκτικά είναι επιβεβλημένη ανάγκη να αποτυπωθεί ένα συμπέρασμα 

για την παρούσα εργασία. Ουσιαστικά έγινε μια προσπάθεια για να αναζητήσουμε 

το κατά πόσο η ελληνική ναυτιλία συμβάλει στην οικονομία της Ελλάδος, καθώς και 

στους τομείς του πολιτισμού και της κοινωνικής ανάπτυξης. Ως βασικό ερώτημα 

τέθηκε η ελληνική οικονομία, που απ’ το 2008 κι έπειτα μαστίζεται από την κρίση, 

και στη συνέχεια αναλύθηκε το στίγμα της ναυτιλίας στο κομμάτι της πολιτισμικής 

κουλτούρας, αλλά και των κοινωνικών δράσεων. Στα κεφάλαια ένα και δύο έγινε 

εστίαση σε μια ιστορική αναδρομή της ναυτιλίας – μιας και η ελληνόκτητη ναυτιλία 

έχει πρωτοπόρο ρόλο παγκοσμίως – αλλά και μια αναδρομή σχετικά με το τι 

επικρατεί στις μέρες μας στην ελληνική ναυτιλία είτε ως δομή, είτε ως σχέσεις 

ναυτιλιακών εταιρειών και κράτους. Στα κεφάλαια τρία και τέσσερα αναπτύχθηκαν 

επιχειρήματα σχετικά με το πώς η ναυτιλία βοήθησε την ελληνική οικονομία μέσα 

στην οικονομική κρίση, αλλά και τις συνέπειες που είχε η προαναφερθείσα κρίση 

στην ίδια τη ναυτιλία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό η έρευνα 

άνοιξε περαιτέρω σε πιο βαθιά οικονομικά, μιας κι έπρεπε να γίνει συνδυασμός 

ναυτιλιακών αλλά και αμιγώς οικονομικών γνώσεων – και για να αναφερθούν 

συνέπειες και τομές της κρίσης.  Επομένως η εργασία αποκτά έναν αποσπασματικό 

χαρακτήρα (όπως αναφέρεται επεξηγηματικά και στην εισαγωγή μου), όπου 

«σπάει» στα τρία.  

Κύρια σημεία πέραν εισαγωγής (κι επιλόγου) είναι το πρώτο 1/3 (ιστορική 

αναδρομή και σημερινή κατάσταση στην ελληνική ναυτιλία) και το δεύτερο 1/3 

(κρίση και αντιμετώπιση ουσιαστικά αυτής, μέσω της ναυτιλίας και των έξυπνων 

κινήσεων των εφοπλιστών). Το τρίτο βασικό σκέλος που αναλύεται στην εργασία 

έχει να κάνει με την συνεισφορά άμεσα ή έμμεσα των ίδιων των εφοπλιστών και 

των Ιδρυμάτων τους στην κοινωνία, αλλά και σε τομείς παιδείας και υγείας 

(κεφάλαιο πέντε). Για το συγκεκριμένο σκέλος της εργασίας σημαντική βοήθεια 
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προσέφερε η ίδια η Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος, αλλά και γνώσεις που αφορούν 

την κουλτούρα και τον πολιτισμό και το πώς οι έλληνες εφοπλιστές βοήθησαν σε 

όλο αυτό.  

Βασικό που πρέπει να κατανοήσουμε από αυτή την εργασία είναι πως η 

ελληνική ναυτιλία δεν αποτελεί μια σύγχρονη απλά νόρμα για την χώρα μας, μια 

μόδα της εποχής δηλαδή. Η ελληνόκτητη ναυτιλία έχει τις ρίζες της απ’ την εποχή 

της Τουρκοκρατίας (Χαρλαύτη, 2001) και συνεχίζει διαχρονικά ως τις μέρες μας μια 

πορεία κορυφής. Το ερώτημα που είχε τεθεί απ’ την αρχή στην εργασία ήταν πώς η 

ναυτιλία στην Ελλάδα καταφέρνει να κρατάει την κορυφή διαχρονικά και πως οι 

έλληνες πλοιοκτήτες κατάφερναν, αλλά και καταφέρνουν, να είναι ανταγωνιστικοί 

σ’ αυτόν τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι Ελλάδα δεν είναι η χώρα όπου τα πάντα 

ευδοκιμούν! Ο βασικός παράγοντας είναι η γεωπολιτική και στρατηγική θέση της 

Ελλάδος ως σταυροδρόμι τριών Ηπείρων. Ο ελληνικός εμπορικός στόλος κατέχει 

την πρώτη θέση όσον αφορά τη χωρητικότητα παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά. 

Ιδιαιτέρως, η ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου τα τελευταία τριάντα χρόνια ήταν 

τεράστια. Αρκετοί εκφράζουν την άποψη, πως οι έλληνες πλοιοκτήτες 

εκμεταλλεύτηκαν δύο ευκαιρίες οι οποίες τους δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. 

Πρώτον τα πλοία Libertys, που πήρε ο ελληνικός εμπορικός στόλος ως αποζημίωση 

μετά τον Β’ Π.Π. Δεύτερον ήταν το νέο θεσμικό πλαίσιο, που θεσπίστηκε με 

βασιλικό διάταγμα στην Ελλάδα και το οποίο ευνοούσε αρκετά τους εφοπλιστές. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων δέκα και πλέον ετών είναι 

μια πρόκληση, που πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική ναυτιλία. Η μείωση του 

εμπορίου προξένησε τεράστιες ζημιές στην ναυτιλία, παρόλα αυτά αντεπεξήλθε. Σε 

επίπεδο χώρας η ναυτιλία ανέβαζε και συνεχίζει να ανεβάζει αρκετά το ΑΕΠ της 

χώρας, μιας και ο κλάδος παραμένει ανταγωνιστικός. Από εκεί και πέρα, ως 

επαγγελματικό τομέα και μόνο άμα το δούμε, προσφέρει πολλές καλές δουλειές σε 

μέρες δύσκολες. Δίνει επομένως τη δυνατότητα σε πολλούς έλληνες, να ξεφύγουν 
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απ’ την φτώχεια και την ανεργία. Η ναυτιλία της χώρας είναι ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της οικονομίας και της κοινωνίας σε επίπεδο δράσεων. 

Η ναυτιλία στην Ελλάδα δείχνει να έχει γίνει και εν πολλοίς οικογενειακή 

παράδοση. Οικογένειες πλοιοκτητών, κυρίως απ’ την Άνδρο, την Χίο, την 

Κεφαλονιά, τις Σπέτσες αλλά κι από άλλες περιοχές (νησιά), ξεκίνησαν να 

αναπτύσσονται σιγά-σιγά απ’ τον 19ο αι. και σταδιακά γιγαντώθηκαν περνώντας 

από πατέρα σε γιο και από γιο σε εγγονό. Απ’ ότι συμπεραίνεται η οικογενειακή 

παράδοση κλυδωνίστηκε μερικές φορές, δεν σπάει όμως εύκολα. Οι 

καραβοκύρηδες δεν επαναπαύονταν ποτέ βρίσκοντας πάντα τρόπο να εξελίσσουν 

από γενιά σε γενιά τα πλοία τους, αναπτύσσοντας έναν τεράστιο εν συνόλω 

ελληνικό στόλο. Στόλο τόσο εμπορικό, όσο και πολεμικό πολλές φορές 

(Μεγαριώτης Ι., Πολίτης Δ., 2018). Η κρίση του 2008-2013 πάγωσε πολλές 

δραστηριότητες της ναυτιλίας. Για την ακρίβεια, δεν τις σταμάτησε, αλλά τις μείωσε 

δραματικά. Μετά το 2015-2016 η ελληνική ναυτιλία ξανά βρέθηκε στην πρώτη θέση 

παγκοσμίως.  

Η ναυτιλία πέραν των εμπορευμάτων της και της οικονομικής «ανάσας» που 

δίνει στην οικονομία της χώρας, συμβάλλει σαφώς και σε άλλους νευραλγικούς 

τομείς της κοινωνίας. Τα Ιδρύματα των εφοπλιστών προσφέρουν τόσο σε 

ακαδημαϊκό υπόβαθρο (υποτροφίες) για τους νέους, όσο και στην κοινωνική 

πρόνοια αλλά και υγεία (ανακαινίσεις νοσοκομείων, αγορά ιατροφαρμακευτικού 

εξοπλισμού). Η ανιδιοτελής προσφορά είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει 

η Ελλάδα ειδικά σε τούτες τις δύσκολες οικονομικά εποχές. Μεγάλο μέρος της 

Περιουσίας των εφοπλιστών αρκετές φορές πηγαίνει σε αυτά τα Ιδρύματα 

κοινωφελούς χαρακτήρα. Οι κοινωνικοί φορείς ενισχύονται και αυτό δείχνει την 

αλληλεγγύη των εφοπλιστών, οι οποίοι αναγνωρίζουν σαφώς, ότι στον κλάδο της 

ναυτιλίας πάνε περίφημα κι έτσι «επιστρέφουν» υπηρεσίες μέσω της οικονομικής 

τους ευρωστία στον κόσμο, που το ’χει ανάγκη.  
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Η ελληνική ναυτιλία δείχνει να ‘χει ορισμένα περιθώρια βελτίωσης και ότι  

μπορεί να συμβάλει ως ένα σημαντικό βαθμό στο να ξεπεραστεί η οικονομική 

κρίση. Ορισμένες προτάσεις οπού μπορούν να συμβάλουν ποιοτικά για να αυξηθεί 

ο αντίκτυπος της ναυτιλίας στην ελληνική κοινωνία και δει στην ελληνική οικονομία 

είναι οι εξής:  

1. Οικονομική και πολιτική σταθερότητα, η οποία συνδυαστικά με σταθερές 

πολιτικές  θα βοηθά στην ανάπτυξη της ναυτιλίας στην Ελλάδα και 

παγκοσμίως.  

2. Ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε η ναυτιλία να είναι βασικό μέρος της 

στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας, ανεξάρτητης από τις εξελίξεις σε πολιτικό 

επίπεδο. 

3. Ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης με στόχο να υπάρχουν περισσότερο 

εξειδικευμένοι επαγγελματίες στον κλάδο και μάλιστα από μικρή ηλικία σε 

διάφορους τομείς. Από μηχανικοί στα πλοία, από  ναυπηγικά στελέχη μέχρι 

και εξειδικευμένα στελέχη σε ναυτιλιακά γραφεία.  

4. Μείωση της γραφειοκρατίας και της απλοποίησης των διαδικασιών. Αυτό 

είναι δυνατόν αν επιτευχθεί μόνο με αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. 

5. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο διεθνές στερέωμα, ώστε 

και άλλοι εφοπλιστές να φέρουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.  

6. Να διατηρηθεί το ευνοϊκό  καθεστώτος στην φορολογία των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων, ή να αλλάξει, αν  αξιολογηθεί σε σύγκριση με άλλες 

ανταγωνιστικές χώρες. 

7. Να καταστεί το λιμάνι του Πειραιά το κέντρο της ναυτιλιακής 

δραστηριότητας, στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι ναυτιλιακές εταιρείες και 

υπηρεσίες, αλλά και τα άλλα λιμάνια της χώρας με ανάπτυξη ταχέων 

υποδομών.  

8. Διευκόλυνση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ώστε να μην περιορίζεται  η 

ανταγωνιστικότητα των σχετικών με τη ναυτιλία κλάδων σε παγκόσμιο 
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επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα σταθεροποιώντας – όπως 

προαναφέραμε – τη φορολογία στους εφοπλιστές.  

9. Να υπάρχει εντονότερη υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ελληνικής 

ναυτιλίας από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας με την ανάπτυξη νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων. Να «μπει πλάτη» σε φερέγγυους εφοπλιστές 

για την αποπληρωμή δανείων τους, με σκοπό την ανάπτυξη των ναυτιλιακών 

επενδύσεών του. 

Η ανάπτυξη περαιτέρω της ναυτιλίας στην Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει τα 

μέγιστα στην ανάπτυξη της ίδιας της χώρας. Είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξουν 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, το οποίο θα είναι απόλυτα υγιές και φερέγγυο προς τον έλληνα 

εφοπλιστή. Επίσης θα συμβάλλει στην καταπολέμηση περιορισμών, καθώς και στη 

δραστηριοποίηση στον τομέα της ναυτιλίας, στην αλλαγή του υπάρχοντος θεσμικού 

πλαισίου, το οποίο θα ενισχύσει και θα προσελκύσει νέους εφοπλιστές και θα 

τονώσει την απασχόληση, όχι μόνο στον τομέα της ναυτιλίας αλλά και σε άλλους 

τομείς. Η αρχή ας γίνει απ’ τον τομέα που η Ελλάδα περηφανεύεται πως είναι 

πρώτη και καλύτερη. Ας επενδύσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στον κλάδο 

που είμαστε πρωτοπόροι, δίχως δισταγμούς, γραφειοκρατικές δυσκολίες και 

παθογένειες. Ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε συλλογικά για την ναυτιλία 

μας, η οποία αποτελεί το καμάρι της ελληνικής οικονομίας παρά τις όποιες 

οικονομικές δυσκολίες και περιορισμούς περνά η χώρα. Εξάλλου μέσω της 

ναυτιλίας μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία, την κρίση, καθώς και να 

ισχυροποιηθούμε μέσω της βοήθειας πολλών εφοπλιστών σε διάφορους τομείς της 

καθημερινότητάς μας (όπως προαναφέραμε), κάνοντας τη ζωή μας αρκετά πιο 

εύκολη. Όλα αυτά βέβαια είναι χρήσιμα να μελετηθούν και να τα δούμε από μια 

κοινωνικοοικονομική πλευρά. Στο τέλος της ημέρας, η ναυτιλιακή δραστηριότητα 

ήταν, είναι και θα παραμείνει – αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε μεθοδικά σε αυτόν 

τον κλάδο – στο «Everest» της ελληνικής και παγκόσμιας επιχειρηματικότητας! 
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