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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. & Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: «ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 20ος – 21ος ΑΙΩΝΑΣ» 

Με αφορμή την εκδήλωση παρουσίασης του α’ τόμου του λευκώματος «Πρόσωπα της 

Ναυτιλίας, 20ος – 21ος αιώνας» της εταιρείας "VAPORIA SMPC", που έλαβε χώρα την 

περασμένη Παρασκευή, στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, παρουσία του Σεβασμιότατου 

Μητροπολίτη Πειραιώς, κ. κ. Σεραφείμ, του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Ν. Σαντορινιού, του τομεάρχη Ναυτιλίας  της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ι. 

Πλακιωτάκη, της Δημοτικής Συμβούλου για θέματα Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, κας Ε. 

Νταϊφά  και άλλων προσκεκλημένων, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης επεσήμανε στο χαιρετισμό του: 

«Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στην αποψινή εκδήλωση, γιατί η πρωτοβουλία του 

συγγραφέα και ιδρυτή της εταιρείας "Vaporia", κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, της έκδοσης 

δηλαδή ενός επτάτομου έργου, με τίτλο «Τα πρόσωπα της Ναυτιλίας», αν μη τι άλλο είναι 

άξια επαίνου και υποστήριξης όλων μας, καθώς πρόκειται για ένα δύσκολο  εγχείρημα, που 

αφορά στην παρουσίαση και καταγραφή, με σύγχρονο τρόπο, των ανθρώπων της ναυτιλίας. 

Όπως γνωρίζετε, η ιστορία και ο πολιτισμός της Ελλάδας συνδέονται άρρηκτα με τη 

θάλασσα. Διαχρονικά, η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της 

ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερο βάρος στην παρούσα, δυσμενή, οικονομική συγκυρία και 

συνιστά τη ραχοκοκαλιά του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, για πολλές περιοχές της 

χώρας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση διεθνώς. Εντυπωσιακή, 

δεδομένων των συνθηκών κρίσης που επικρατούν στον κλάδο της ναυτιλίας, είναι η πορεία 

του ελληνόκτητου στόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις αρχές του 2016 ο ελληνόκτητος 

στόλος αριθμούσε 4.136 πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 293 εκ. dwt και είχε 

μερίδιο 16,36% του παγκόσμιου στόλου. Σε ό, τι αφορά το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορούν μέχρι και τον Αύγουστο 
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του 2016, παρατηρείται μία αντιστροφή της τάσης που είχε καταγραφεί μετά τους 

κεφαλαιακούς ελέγχους. Έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2016 παρατηρείται άνοδος, 

σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2015. Παρά τη χειροτέρευση της κατάστασης 

στις ναυλαγορές, οι δύο τελευταίοι μήνες του καλοκαιριού εμφανίζουν βελτίωση (Ιούλιος 

2016: οι εισπράξεις ανέρχονται σε 683 εκατ. ευρώ, έναντι 470,7 πέρυσι – Αύγουστος 2016: 

ανήλθαν στα 690,7 εκατ. ευρώ, έναντι 570,7 πέρυσι). Ανάλογη είναι η συνεισφορά της στην 

οικονομία της Ευρώπης. Αξίζει, να σημειωθεί πως, για κάθε 1 εκατ. ευρώ, που συνεισφέρει η 

ευρωπαϊκή ναυτιλία στο Α.Ε.Π. δημιουργούνται επαγωγικά 1,6 εκατ. ευρώ σε άλλους τομείς 

της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτός είναι και ο λόγος που κάποιοι μας εκτιμούν και κάποιοι 

μας ανταγωνίζονται βάζοντας στο στόχαστρό τους την ποντοπόρο ελληνόκτητο ναυτιλία, 

χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να μας σταματήσουν. Το λεύκωμα αυτό, σίγουρα θα 

αποτελέσει ένα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό δώρο  στις  αποστολές του Επιμελητηρίου στο 

εξωτερικό. 

Έχοντας σπουδάσει, ο ίδιος, Ναυπηγική, Management πλοίων και Ναυτικό Δίκαιο στην 

Αγγλία αλλά και διευθύνοντας δύο οικογενειακές εμπορικές επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, με εισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού και 

εφοδιασμού πλοίων αισθάνομαι υπερήφανος για τη ναυτοσύνη των Ελλήνων και τα 

κατορθώματά τους σε αυτό τον τομέα. Άλλωστε, σε όλη την επαγγελματική διαδρομή και στη 

ζωή μου, πάντα έχω στο νου μου τις συμβουλές, που  έχει δώσει ο πατέρας μου, ο οποίος το 

1961, με όραμα και γνώση του αντικειμένου του, τόλμησε το «επιχειρείν», ανοίγοντας το 

πρώτο εμπορικό μαγαζί στην οδό Αριστείδου, στον Πειραιά, με ειδίκευση στον 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό πλοίων. Ο πατέρας μου συνεχίζει να αποτελεί ακόμη και σήμερα 

φάρο γνώσης και εμπειρίας για τα παιδιά και τα εγγόνια του. Πάντα μας λέει: «να σκέφτεστε 

το αύριο και ναι διαβάζετε το μέλλον. Να σέβεστε και να αγαπάτε τη δουλειά σας. Ζούμε από 

το πλούτο της θάλασσας γι’ αυτό να μην τη φοβάστε, αλλά να τη σέβεστε. Η ναυτιλία ήταν, 

είναι και θα είναι το εμπορικό μας διαβατήριο και το καμάρι της χώρας μας σε όλο τον 

κόσμο». 

Στη γενιά του πατέρα μου και σε όλους τους πρωτοπόρους του εμπορίου και της ναυτιλίας, οι 

επόμενες γενιές οφείλουμε πολλά και τους ευχαριστούμε για όσα τόλμησαν και κατάφεραν 

για τη πατρίδα και τις οικογένειές τους. 

Με αυτές τις σκέψεις, που είχα την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας, εύχομαι να είναι 

καλοτάξιδο το λεύκωμα και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους νέους της πατρίδας μας, 

ώστε να ασχοληθούν με τον εμπορικό και ναυτιλιακό κλάδο».  


