
Πανεπιστήµιο Αιγαίου: αναγόρευση Ευθύµιου Η. Μητρόπουλου, Γ.Γ.
του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, σε
Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών
Υπηρεσιών. 
 
 
  
  
 Την Τετάρτη 7 Μαρτίου, το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών της 
Σχολής Επιστηµών της ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,  σε µία σεµνή αλλά 
γεµάτη µεγαλοπρέπεια ακαδηµαϊκή τελετή «υψίστης οργανωτικής αριστείας» όπως 
την χαρακτήρισε ο Γενικός Γραµµατέας του Ι.Μ.Ο., ο οποίος ήταν και το τιµώµενο 
πρόσωπο της βραδιάς, αναγόρευσε τον κ. Ευθύµιο Η. Μητρόπουλο Γενικό 
Γραµµατέα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών στη Χίο.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Καθηγητής Ανδρέας Τρούµπης, µε µία 
σειρά ερωτήµατα έδωσε την διάσταση την οποία αποκτά η αναγόρευση του κ. 
Ευθυµίου Η. Μητρόπουλου τόσο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου όσο και για τον ίδιο 
τον τιµώµενο. 
« ………εισέρχεσθε σήµερα στην χορεία της ακαδηµαϊκής κοινότητας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ενός Πανεπιστηµίου το οποίο µπορείτε να το 
αντιλαµβάνεσθε  
  
1. Είτε ως περιφερειακό ελληνικό ΑΕΙ, κάπου στις εσχατιές της Ευρώπης, είτε ως το 
Πανεπιστήµιο του Αρχιπελάγους του οποίου το motto είναι ‘σύγχρονες σπουδές στην 
αρχαία κοιτίδα της γνώσης’, µε άλλα λόγια το Ίδρυµα το οποίο επανασυνδέει την 
παραγωγή γνώσης µε το χώρο γέννησης του ∆υτικού Πολιτισµού, 
  
2. ενός Πανεπιστηµίου το οποίο µπορείτε να το αντιλαµβάνεσθε 
Είτε ως µικρό ελληνικό ΑΕΙ, είτε ως το ταχύτερα αναπτυσσόµενο σε όλα τα 
ακαδηµαϊκά πεδία πανεπιστήµιο της χώρας, όταν προ εικοσαετίας είχε ένα δυναµικό 
περίπου 400 φοιτητών και 20 διδασκόντων και σήµερα κατατάσσεται σύµφωνα µε 
αποδεκτούς δείκτες µεταξύ των µεγάλων ελληνικών πανεπιστηµίων,
  
3. ενός Πανεπιστηµίου το οποίο µπορείτε να το αντιλαµβάνεσθε
είτε ως ένα πρόσφατο κατασκεύασµα µιας βολονταριστικής πολιτικής χωρικής 
επέκτασης των δοµών της ανωτάτης παιδείας, είτε ως ένα ίδρυµα η ιστορία του 
οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα φωτεινότερα και συνάµα µελανότερα 
χρώµατα της ιστορίας της νεωτέρας Ελλάδος, τις αντιφάσεις της αλλά και τις 
δηµιουργικές της πρωτοβουλίες. ∆ηλαδή, ένα ίδρυµα που γεννήθηκε ως 
Πανεπιστήµιο Ιωνίας από τον Κ. Καραθεοδωρή, τον µέγιστο των ελλήνων 
µαθηµατικών και φυσικών, στη Σµύρνη, που εκλήθη να εκπέµψει το «Φως εξ 
Ανατολών», φως που έσβησε πριν ανάψει µέσα στις στάχτες της Μικρασιατικής 
Καταστροφής, φως που ξεχάστηκε παρά τις πολλαπλές προσπάθειες επί µισό αιώνα 
και φως που καλούµαστε εµείς να διατηρήσουµε άσβεστο στους αιώνες µετά την 
ιστορική απόφαση επανίδρυσης του ως Πανεπιστήµιο Αιγαίου το 1984.
  
4.ενός Πανεπιστηµίου το οποίο µπορείτε να το αντιλαµβάνεσθε
είτε ως ένα ίδρυµα µε αποκλειστική αποστολή την προαγωγή της έρευνας και της 



παιδείας, είτε ως ένα ίδρυµα που εκ της γεωγραφικής θέσεως του και του πολλαπλού 
ρόλου του σε τοπικό επίπεδο είναι επιφορτισµένο, στα µάτια της κοινωνίας και της 
πολιτείας, µε αποστολές πολύ ευρύτερες οιουδήποτε άλλου ελληνικού 
πανεπιστηµίου. 
Στα διαζευκτικά αυτά ερωτήµατα, τα οποία βεβαίως ετέθησαν κατά σχηµατικό τρόπο, 
δίδει καθείς τις απαντήσεις του, συµφώνως προς την κλίση του προς τον ψυχρό 
ρεαλισµό ή αντιθέτως προς την οραµατική εξιδανίκευση.»  «……Υπάρχει όµως και 
δεύτερος εξ ίσου σηµαίνων λόγος που καθιστά ξεχωριστή τη σηµερινή προσθήκη στο 
βιογραφικό σας. Και είναι το ειδικό συµβολικό βάρος του τόπου όπου λαµβάνει χώρα 
η αναγόρευση σας σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα: δηλαδή η Χίος, όπου και η έδρα του 
Τµήµατος Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών. Ένας τόπος άρρηκτα 
συνδεδεµένος µε το πεδίο στο οποίο αναπτύσσετε τη δραστηριότητα σας.»
 
Ο κ. Μητρόπουλος που ας σηµειωθεί είναι ο πρώτος Έλληνας που κατέχει το αξίωµα 
του Γενικού Γραµµατέα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (Ι.Μ.Ο) των 
Ηνωµένων Εθνών, αναφέρθηκε στον ρόλο του Ι.Μ.Ο. και στην αποστολή του, η 
οποία όπως ιδιαίτερα τόνισε είναι:  
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΣΕ 
ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ». 
Αλλά αναφερόµενος  µε έµφαση στα νησιά του Αιγαίου, τη σχέση του Έλληνα µε τη 
θάλασσα και τη ναυτιλία και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είπε: 
  
«Θα διερωτάται κανείς αν υπάρχει στην οικουµένη άλλη Χώρα στην οποία η 
Ναυτιλία να συνιστά ένα τόσο βαθειά ριζωµένο και αναπόσπαστο στοιχείο της 
εθνικής συνείδησης όσο εδώ, στην Ελλάδα – και, απ’ όλη την Ελλάδα, στα νησιά του 
Αιγαίου (Χίο, Οινούσες, Άνδρο, Σύρο, Κάσο και τόσα άλλα).  Γιατί, η Ελλάδα (µια 
Χώρα που γεωγραφικά φαίνεται σαν ένα κοµµάτι ξηράς  που εισχωρεί στη θάλασσα 
ενώ, στην ουσία, είναι µάλλον ένα κοµµάτι θάλασσας που κάπου – κάπου 
διακόπτεται από ξηρά) ζει στην κυριολεξία τις ναυτικές της παραδόσεις, 
γαλουχώντας και ανατρέφοντας τα παιδιά της στα ναυτιλιακά νάµατα γενεών 
ολόκληρων µέχρις ότου τους παραδώσει τη σκυτάλη και τα κατευοδώσει στο πέλαγος 
της θάλασσας και της ζωής. 
 
Μια πρόχειρη θεώρηση της διαµόρφωσης του ελληνικού τοπίου – ενός τοπίου όρµων 
και κόλπων, νησιών και ακρωτηρίων, στο οποίο θάλασσα και στεριά φαίνονται να 
σφιχταγκαλιάζουν η µια την άλλη πλέκοντας τα δάχτυλά τους – ίσως να ΄δινε την 
εξήγηση γιατί η θάλασσα και η ροπή προς τα θαλάσσια έργα διαδραµατίζουν ένα 
τέτοιο κυρίαρχο ρόλο στην ψυχολογία του Έλληνα. Στην πατρίδα µας, η θάλασσα και 
ο βράχος, ο βράχος και η θάλασσα βρίσκονται παντού και συχνά ο καλύτερος τρόπος 
– ή, ίσως, ο µοναδικός τρόπος – για να ταξιδέψει κανείς µεταξύ δύο τόπων δεν είναι 
µέσω ξηράς αλλά µέσω θαλάσσης.  Κατά συνέπεια, η επίδοση των Ελλήνων στα 
θαλάσσια έργα δεν ξενίζει ενώ συγχρόνως η οµορφιά της ατέρµονης και πολυσχιδούς 
ακτογραµµής της Χώρας µας, µε τα πολλά φυσικά της λιµάνια, τους βαθείς  όρµους, 
τις χρυσές αµµουδιές και τις εκατοντάδες τα γραφικά νησιά, αποτελεί πηγή 
έµπνευσης για ένα Έθνος που, έχοντας εµποτιστεί µε ένα µοναδικό έρωτα για τη 
θάλασσα και πάν τι το θαλασσινό στρέφεται προς το υγρό στοιχείο για να αντλήσει 
µεσ’ από την αλµύρα και την παγκοσµιότητά του, δύναµη και ευηµερία. ΄Οπου και 
όπως ν΄ απασχολούνται οι Έλληνες, ένα είναι το κοινό χαρακτηριστικό τους: είναι 
«θαλασσοδιψείς»! 
 



 
 
Η ιστορία της Ελλάδας σαν ναυτιλλόµενου Έθνους, είναι ένα µεθυστικό κράµα 
παραµυθιού, µύθου και σκληρής, καµιά φορά, αδυσώπητης πραγµατικότητας.  Πριν 
ακόµα από την αυγή της Ιστορίας, πριν την ακµή και την πτώση της Κρήτης σαν 
θαλασσοκράτειρας, πριν την µυθική εκστρατεία του Ιάσωνα και των Αργοναυτών και 
πριν τα επικά κατορθώµατα του Οδυσσέα, οι Έλληνες κολυµπούσαν, ναυσιπλοούσαν, 
ζούσαν δίπλα στη θάλασσα και από τη θάλασσα, ανοιγόντουσαν ατρόµητοι στο 
πέλαγος αψηφώντας τα στοιχεία της φύσης και όποιες αντιξοότητες τους επεφύλασε 
το υγρό στοιχείο και ανέπτυσαν επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε βάση, κέντρο και 
κατάληξη τη θάλασσα.  ∆ύσκολα θα µπορούσε κανείς να εντοπίσει ένα άλλο Έθνος 
τόσο στενά ζυµωµένο και συνυφασµένο µε τη θάλασσα, τόσο θαλασσοδιψές, όσο η 
Ελλάδα. 
 
Οι Έλληνες στέφονται προς τη θάλασσα σαν σε φιλικό στοιχείο χωρίς να παύουν ν’ 
αναγνωρίζουν ότι το στοιχείο αυτό όχι µόνο απαιτεί σεβασµό αλλά και ότι συχνά 
προξενεί φόβο και είναι ικανό να προκαλέσει καταστροφές µε θύµατα όταν 
αποφασίσει να δείξει την καπριτσιόζα µορφή του.  Το ίδιο, όµως, στοιχείο κεντρίζει 
αισθήµατα ελευθερίας, ανεξαρτησίας, ανάτασης και αισιοδοξίας σ’ ένα  έθνος που 
είναι δικαιολογηµένα περήφανο για την ναυτική του κληρονοµιά. 
 
Με µια τέτοια κληρονοµιά σαν όπλο και προίκα της διήνυσε η Ελλάδα τους αιώνες 
µεγαλουργώντας στα θαλάσσια έργα σε σηµείο που να µπορούµε να λέµε σήµερα ότι 
ο παραδοσιακός στενός δεσµός  της µε τη θάλασσα σπάνια υπήρξε ισχυρότερος από 
ό,τι είναι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.  Σαν έργο, όµως δικαιοσύνης, θα πρέπει να 
αναγνωρίσουµε ότι η σηµερινή ναυτιλιακή ακµή της Χώρας οφείλει πολλά στους 
ηρωικούς προδρόµους παλαιότερων εποχών, τότε που η έννοια του καραβοκύρη ήταν 
συνυφασµένη µε την έννοια του ναυτικού και ναυτικούς ήθελαν οι καραβοκύρηδες 
να δουν τους γιους τους πριν τους εµπιστευθούν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
της οικογένειας.  Πράγµατι, από τα πλέον ωραία και ευκλεή κατορθώµατα της 
ιστορίας της Ελληνικής Ναυτιλίας υπήρξε η ιδιότυπη εκείνη κυριαρχία των 
θαλασσών που άσκησαν οι Έλληνες ναυτικοί στη Μεσόγειο, την Προποντίδα, τον 
Πόντο, ακόµη και όταν η Χώρα µας δεν υπήρχε σαν ανεξάρτητο κράτος, µε µόνα 
εφόδια την έµφυτη ροπή προς το υγρό στοιχείο και την περιπέτεια, το ναυτικό και 
εµπορικό τους δαιµόνιο και την πίστη τους προς την Παναγιά και τον προστάτη κάθε 
ναυτιλλόµενου, τον Άγιο Νικόλαο. 
 
Την τρανότερη, και συνάµα επισηµότερη απόδειξη της διεθνούς αναγνώρισης της 
θέσης της Ελλάδας σαν παγκόσµιας ναυτιλιακής δύναµης, παρέχει κατάλογος της 
UNCTAD (της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη) 
όπου, µεταξύ των 35 σπουδαιότερων ναυτιλιακών Χωρών του κόσµου η Ελλάδα 
εµφανίζεται, να κατέχει την κορυφαία θέση. Σ’ ό,τι αφορά στον αριθµό και την 
χωρητικότητα των πλοίων, η Ελλάς παραµένει η από πλευράς πλοιοκτησίας πρώτη 
Χώρα στον κόσµο και Έλληνες είναι οι ιδιοκτήτες των µεγαλύτερων στόλων 
δεξαµενόπλοιων και bulk carriers σε παγκόσµια κλίµακα.  Σαν εµπνευστές και 
δηµιουργοί εµπορικών ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων, οι Έλληνες διατηρούν τα πρωτεία στον κόσµο ενώ, χάρις σ’ αυτούς, 
σφίζουν εργασιών τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας και Κίνας χτίζοντας, 
για λογαριασµό ελληνικών συµφερόντων, πλοία της πλέον προηγµένης τεχνολογίας.  
Με την συνεχιζόµενη ανανέωση του στόλου και την παροχή υπηρεσιών ποιότητος, 



δεν βλέπω γιατί η γενική ρόδινη εικόνα της Ελληνικής Ναυτιλίας, που αδρά µόνο 
σκιαγράφησα εδώ, να µη µπορεί να διατηρηθεί, ακόµη και να βελτιωθεί ακόµη 
περισσότερο, στο µέλλον 
 
Θα ’.θελα, πριν κλείσω, ν’ αναφερθώ στο γενικό θέµα που έχουµε επιλέξει στον ΙΜΟ 
για εστιασµό των δραστηριοτήτων µας στην τρέχουσα χρονιά και που δεν θα 
µπορούσε να ήταν άλλο από την απάντηση του Οργανισµού στις παρούσες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
 
Από µιας γενικώτερης σκοπιάς, υπάρχει σήµερα µια διογκούµενη ανησυχία για το 
παγκόσµιο περιβάλλον και ένας γνήσιος φόβος ότι, αν δεν αλλάξουµε τις συνήθειές 
και τον τρόπο ζωής µας τώρα, η ζηµιά που θα προκαλέσουµε στον πλανήτη µας θα 
τον καταστήσει ανίκανο να συντηρήσει - για λογαριασµό των επερχόµενων γενεών – 
την σύγχρονη, βιοµηχανική οικονοµία στην οποία έχει εθισθή η ανθρωπότητα κοντά 
δύο αιώνες τώρα.  Climate change, ozone layer depletion, greenhouse gas emissionς – 
όροι, που ήσαν σχεδόν άγνωστοι µια γενιά πριν, έχουν καταστή σήµερα το σηµείο 
αναφοράς κάθε σκεπτόµενου, και ανησυχούντος, ανθρώπου. 
 
Θα επαναλάβω εδώ τα πρόσφατα λόγια του Γ. Γραµµατέως των Ηνωµένων Εθνών 
Ban Ki-Moon “Kαθίσταται οσηµέραι ευκρινέστερο παρά ποτέ, τόσο στο Βορρά όσο 
και στο Νότο, ότι υπάρχει µία άρρηκτη αµοιβαία εξαρτώµενη σχέση µεταξύ 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και οικονοµικής ανάπτυξης.”  Ξεκινώντας από µια 
τέτοια βάση, δεν θα εκπλαγείτε, βέβαια, αν χρησιµοποιήσω την ευκαιρία της 
σηµερινής µου επικοινωνίας µαζί σας για να τονίσω την ανάγκη ν΄ αναπτύξει και 
οξύνει, ένας έκαστος χωριστά και όλοι µαζί σαν κοινωνικό σύνολο, µια  
όσο το δυνατόν πιο ευαισθητοποιηµένη περιβαλλοντική συνείδηση, γιατί, στον τοµέα 
αυτόν ακόµη και η παραµικρότερη θυσία µπορεί να φέρει αποτελέσµατα.  
 
 
 
Ίσως θα ήταν υπερβολικό ν’ απευθύνω τα λόγια αυτά  σε σας, σε ένα τέτοιο 
ακροατήριο, σ΄ ένα καθαρόαιµο ναυτικό νησί, δοθέντος ότι, στην πλειοψηφία τους, οι 
Έλληνες – και, ιδιαίτερα, τα µέλη της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας - 
καταλέγονται µεταξύ των πρωτοπόρων στους τοµείς περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
και κατανόησης της ζωτικής σηµασίας του περιβάλλοντος για όλους µας. Αρκεί να 
µνηµονεύσω εδώ την πρωτοβουλία που πήρε, το 1982, η Πανελλήνιος Ναυτική 
Οµοσπονδία και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπογράφοντας τη ∆ιακήρυξη 
Εθελοντικής ∆έσµευσης γιά τη Σωτηρία των Θαλασσών – τη ∆ιακήρυξη που 
κατέληξε στη δηµιουργία της ΗΕLMEPA, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας του 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος.  Σήµερα η ΗΕLMEPA έχει αναπτυχθή σ΄ ένα δυναµικό 
οργανισµό που πάλλεται από ζωντάνια, ενεργητικότητα και δηµιουργικότητα και 
βρίσκεται στη πρώτη γραµµή του αγώνα κατά της θαλάσσιας ρύπανσης.  Αν και 
παρόµοια κινήµατα έχουν, έκτοτε, συσταθή και σε άλλες χώρες, εν τούτοις οι ρίζες 
της ΗΕLMEPA, βαθειές και στέρεες, συνεχίζουν να θεριεύουν και ευδοκιµούν στο 
ελληνικό έδαφος. 
 
Αν και σχετικά νεαρό στην ηλικία το Πνευµατικό τούτο Ίδρυµα, οφείλει την γέννησή 
του στο όραµα και την διορατικότητα ενός διακεκριµένου και διεθνώς γνωστού και 
ανεγνωρισµένου επιστήµονα, του καθηγητή των µαθηµατικών Κωνσταντίνου 
Καραθεοδωρή, ο οποίος είχε τη σπάνια ικανότητα να συλλαµβάνει καινοφανείς ιδέες 



και να σκέφτεται πράγµατα µεγαλύτερα και καλύτερα αυτών που έβλεπε και βίωνε 
γύρω του.   
Η δική µου η γενιά, στο σύνολό της, µόλις πριν από λίγο άρχισε να αντιλαµβάνεται 
ότι το περιβάλλον που µας συντηρεί και µας δίνει ζωή είναι µια εύθραυστη οντότητα 
και ότι οι πράξεις ή και παραλείψεις µας σχετικά µε αυτό µπορεί, και έχουν, 
τεράστιες συνέπειες.  Ότι η γή και οι πηγές της δεν ανήκουν σε µας ούτε βρίσκονται 
στη διάθεσή µας για να τις κάνουµε ό,τι θέλουµε, χωρίς να νοιαζόµαστε για το 
µέλλον, δεν φαίνεται να µας γίνεται εύκολο µάθηµα προς κατανόηση και ανάλογη 
αντίδραση.  Παρά ταύτα, σταδιακά σηµειώνουµε προόδους προς αυτή την 
κατεύθυνση – ή, τουλάχιστον, αρχίζουµε να αφυπνιζόµαστε µπρός στο πελώριο 
µέγεθος της αποστολής σωτηρίας του πλανήτη που δεν έχουµε δικαίωµα ούτε 
περιθώρια να παραγνωρίσουµε. 
 
Η δική σας γενιά, από την άλλη πλευρά, αναπτύσσεται έχοντας επίγνωση του τι 
συµβαίνει. Μια τακτική που θα την χαρακτηρίζει φροντίδα και υπευθυνότητα για το 
περιβάλλον µέσα στο οποίο είδατε το φως της ηµέρας και µεγαλώσατε θα πρέπει να 
σας καταστεί τόσο φυσική και αυθόρµητη όσο η ικανότητά σας να επικοινωνείτε 
µεταξύ σας στη µητρική σας γλώσσα.  
 
Στη σηµερινό, ραγδαία εξελισσόµενο, κόσµο υπάρχουν πολλές και θαυµάσιες 
ευκαιρίες για όσους από σας έχουν το όραµα, τον πόθο, τη δύναµη και την 
αποφασιστικότητα να δηµιουργήσουν, να προσφέρουν κάτι θετικό, να κάνουν τα 
καλά καλύτερα και τα µεγάλα µεγαλύτερα.  Ο,τιδήποτε, πάντως, και να επιλέξετε να 
κάνετε στη ζωή σας, είµαι σίγουρος ότι µε τα µάτια της ψυχής σας θα στρέφεστε 
πίσω, µε στοργή και αγάπη, και θα αναπολείτε µε συγκίνηση τις µέρες σας εδώ, στο 
Πανεπιστήµιο του Αιγαίου, αναγνωρίζοντάς το σαν εφαλτήριο για τις 
πλουσιοπάροχες αµοιβές που εύχοµαι η ζωή να επιφυλάσσει σ’ όλους και όλες.  
 
Στην τελετή παρευρέθηκαν Έλληνες και ξένοι ανώτατοι πολιτικοί, ναυτιλιακοί και 
τοπικοί  παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. 
Ανδρέας Τρούµπης, ο Αντιπρύτανης Ιωάννης Γκιάλας, η ακαδηµαϊκή κοινότητα της 
Χίου, ο τ. Γενικός Γραµµατέας της  Ι.Μ.Ο. William O’ Neil,  ο Γενικός Γραµµατέας 
Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Γεώργιος 
Βλάχος, ο κ. Γεώργιος Γράτσος Πρόεδρος του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ο 
Νοµάρχης Χίου κ. Πολύδωρος Λαµπρινούδης, ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ο 
Καπετάν Λουκάς Κτιστάκης, κ. Γιώργος Ξηραδάκης Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου 
Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Κ.Α.Λ.), ο κ. Κωνσταντίνος Χίου ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
Ελληνικού Νηογνώµονα και στελέχη του Ελληνικού Νηογνώµονα,  ο κ. Λάµπρος 
Λαµπρόπουλος τ. Γενικός Γραµµατέας ΥΕΝ, εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών, της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας  εκπρόσωποι των Ναυτεργατικών 
Συνδικαλιστικών Ενώσεων, οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της Χίου.  Επίσης 
παρευρέθηκε πολυµελής αντιπροσωπεία από  τα Πανεπιστήµια της Σµύρνης και το 
Ναυτικό Επιµελητήριο Σµύρνης. 
 
 
 


