ΕΛ.Ι.Ν.Τ. - ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ 25 ΧΡΟΝΩΝ
Κωνσταντίνος Α. Φιλίππου
Ιδρυτικό Μέλος, Πρώην Πρόεδρος

Επέρασαν 25 χρόνια από την επίσηµη ίδρυση του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. Επέρασαν όµως 30 και πάνω από
την κυοφορία του.
Αυτά τα χρόνια θα προσπαθήσω να καταγράψω, για να τα θυµηθούν οι παλαιότεροι, σαν εµένα,
και να τα µάθουν οι νεότεροι.
Φυσικά η καταγραφή αυτή δεν θα είναι ένας απολογισµός του έργου του Ινστιτούτου αλλά οι
προσωπικές µου εντυπώσεις, όπως πηγάζουν από αναµνήσεις µου και από το προσωπικό µου
αρχείο. Ας µου συγχωρεθεί εάν στο κείµενο κάπου-κάπου κάνω αναφορές στον εαυτό µου. ∆εν
είναι από αυταρέσκεια αλλά από ανάγκη της ιστορικής καταγραφής.
Επίσης αναφέρω αποσπάσµατα από ήδη δηµοσιευµένα κείµενα και στοιχεία, κυρίως περιόδων
κατά τις οποίες εθήτευσα σε διάφορες θέσεις του ∆.Σ., της Ε.Ε. ή της Σ.Ε. µέχρι το 1996.
Πάντως το κύριο βάρος των καταγραφών θα αφορά την προ του 1990 περίοδο.
Το 1976, τέσσερα χρόνια µετά την ίδρυση του, το Ινστιτούτο εξέδωσε το πρώτο τεύχος του
εξαµηνιαίου τεχνικού περιοδικού του “Eπιθεώρησις Ναυτικής Τεχνολογίας". Εκυκλοφόρησαν
34 τεύχη, µέχρι τον Ιούνιο 1988 οπότε λόγω οικονοµικών και άλλων αδυναµιών αντικατεστάθη
η έκδοση αυτή από το µηνιαίο φυλλάδιο "Σελίδες", που κυκλοφορεί ανελλειπώς µέχρι σήµερα.
Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού αυτού, καθώς και στο εικοστό, µε την ευκαιρία της
δεκαετίας του Ινστιτούτου, κατεγράφησαν γεγονότα από την ζωή του, που για το πιο έγκυρο,
µια και η µνήµη µας αρχίζει να θολώνει, θα επαναλάβω εδώ και θα συµπληρώσω µε έγγραφα
και άλλα στοιχεία, που έχω φυλάξει στο προσωπικό µου αρχείο.
Έτσι, προλογίζοντας το πρώτο τεύχος, µε ηµεροµηνία Ιούνιος 1976, ο τότε πρόεδρος Α.
∆όµβρος έγραφε:
"... Αλλά πριν από όλα η "Επιθεώρηση Ναυτικής Τεχνολογίας" είναι η έκφραση ενός θεσµού,
µιας στενής σχέσεως των µελών του Ι.Ν.Τ. µεταξύ τους και µε το Ινστιτούτο. Καθένας µας
είναι ένας κρίκος µιας αλυσίδας που µας συνδέει ενισχυτικά και δυναµικά µεταξύ µας και µε το
Ι.Ν.Τ. Αλυσίδα που δεν έχει βάρος και δέσµευση, αλλά παρέχει δύναµη, ασφάλεια,
συναδέλφωση και συµβολίζει δεσµούς που πηγάζουνε από το κοινόν έργο, εις τους αυτούς
υψηλούς σκοπούς και στόχους...".
Στο τεύχος αυτό, πιο κάτω, εγράφετο:
"Το 1964 µερικοί συνάδελφοι, κυρίως ναυπηγοί και µηχανολόγοι, που είχαν σπουδάσει, οι πιο
πολλοί στην Αγγλία, σκέφθηκαν να ιδρύσουν στον Πειραιά ένα επιστηµονικό τεχνολογικό
σωµατείο και µάλιστα κατά τα πρότυπα των αντιστοίχων αγγλικών ινστιτούτων.
Έγιναν διάφορες προσπάθειες αλλά το επιδειχθέν ενδιαφέρον ήταν µειωµένο, κυρίως λόγω της
µικρής σχετικά δραστηριότητος στον τοµέα της ναυπηγικής και παραναυπηγικής βιοµηχανίας
την εποχή εκείνη.
Η προσπάθεια αυτή επανελήφθη το 1966, µε επικεφαλής τον διπλωµατούχο ναυπηγό κ. Κων.
Φιλίππου, ο οποίος ήλθε σε επαφή µε Αγγλικά Τεχνολογικά Ινστιτούτα, µε σκοπό να
δηµιουργήσουν ένα κοινό παράρτηµα στον Πειραιά.
Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής ήταν να γίνει στις 16 Μαΐου 1968 µια ωραία συγκέντρωση
στην µεγαλή αίθουσα των συµβουλίων της Εµπορικής Τραπέζης, ευγενώς παραχωρηθείσης
υπό του κ. Ανδρεάδη. Στην συγκέντρωση αυτή παρέστησαν τα εν Ελλάδι διαµένοντα µέλη
των Αγγλικών Ινστιτούτων, φίλοι της προσπάθειας αυτής καθώς και αντιπρόσωποι των
διοικητικών συµβουλίων (Mr. G. Buchanan, president R.I.N.A., Mr. J. McAfee, president
I. Mar. Ε. κ.λπ.), που έφθασαν ειδικά για τον σκοπό αυτό από την Αγγλία".
Το περιοδικό "Αργώ" τον Ιούνιο 1968, µεταξύ άλλων έγραφε:

"... Εις την πρώτην αυτήν συνάντησιν εξητάσθησαν αϊ δυνατότητες της ιδρύσεως ενός
ενιαίου, εν αρχή, παραρτήµατος εν Ελλάδι των δύο Ινστιτούτων, ετέθησαν δε οι βάσεις
δια την περαιτέρω προώθησιν της πρωτοβουλίας. Εξελέγη ακολούθως µια προσωρινή
επιτροπή δια την επεξεργασίαν των λεπτοµερειών της ιδρύσεως και οργανώσεως του
παραρτήµατος. Η επιτροπή απετελέσθη εκ των κ.κ. Α. Μιχόπουλου, πλοιάρχου Β. Ν. ε.α.
ως προέδρου, Κ. Φιλίππου, επιθεωρητού των Lloyds ως γραµµατέως και των κ.κ.
Ανδριτσοπούλου, αντιποιάρχου Β. Ν. της Ε.Ε.Π., Κ. Σταυρίδη, ναυπηγού, Πετροπούλου
της Med Lines, Ξενιτίδη, υποπλοιάρχου Β. Ν., Ο. Βαλασάκη, µηχανικού, Σακελλαρίου
των Ναυπηγείων Ελευσίνας, Καλ-δή των Ελληνικών Ναυπηγείων και Γιάγκου της Greek
Line ως µελών...".
Συνεχίζοντας µέσα από το κείµενο της "Ε.Ν.Τ." :
"... Φθάνουµε έτσι στον ∆εκέµβριο του 1971 (22.12.1971) οπότε εγκαταλείπεται η
προσπάθεια αυτή, κυρίως λόγω ωρισµένων περιορισµών της ελληνικής νοµοθεσίας, τις
οποίες τα αγγλικά ινστιτούτα δεν ήθελαν να αποδεχθούν (νοµικοί µας σύµβουλοι τότε
ήσαν οι κ.κ. Γ. Ησαΐας και Ε. Στρατήγης).
Τον Ιούλιο του 1972 αποφασίζεται η δηµιουργία ενός αµοιγούς Ελληνικού Ινστιτούτου. Η
προσπάθεια αυτή βρήκε την ηθική συµπαράσταση του συναδέλφου διπλωµατούχου
µηχανολόγου κ. Μ. Παπαδογιάννη (τότε υφυπουργού) και υπηρεσιακών παραγόντων του
υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας µε επικεφαλής τον τότε πλοίαρχο Λ.Σ. κ.
Αντανασιώτην".
Και συνεχίζοντας από το ίδιο περιοδικό:
"... Από τον Κ. Φιλίππου, ο οποίος αποτελεί και τον ιδρυτήν του Ινστιτούτου,
επιστρατεύονται τα ιδρυτικά µέλη, 20 τον αριθµό, όπως προβλέπει ο νόµος. Ο ίδιος
φροντίζει τα ιδρυτικά µέλη να προέρχωνται από όσο το δυνατόν, περισσότερες κατηγορίες
τεχνολόγων, που "ζουν από την θάλασσα". Έτσι, περιλαµβάνονται διπλωµατούχοι
ναυπηγοί, ηλεκτρολόγοι, µηχανικοί, πτυχιούχοι µηχανικοί, µηχανικοί του εµπορικού
ναυτικού, πλοίαρχοι, ναυπηγοβιοµήχανοι, αξιωµατικοί του Π.Ν. και του Λ.Σ.
Τα ιδρυτικά µέλη προέρχονται από όλες τις ειδικότητες των ναυτικών τεχνολόγων από
τις οποίες, το υπό ίδρυση σωµατείον, θα αντλούσε τα µέλη του αργότερα.
Η πρώτη συγκέντρωση γνωριµίας των ιδρυτικών µελών γίνεται στην αίθουσα συµβουλίων
του YEN την Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου 1972.
Εκεί διαπιστώνεται, ότι αξιωµατικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται να
αποτελέσουν ιδρυτικά µέλη σωµατείου και έτσι αποχωρούν, µεταξύ άλλων ο καθηγητής
του Ε.Μ.Π. κ. Α. Αντωνίου και ο πλοίαρχος Π.Ν. ναυπηγός κ. ∆. Ανδριτσόπουλος.
Ο τελικός κατάλογος των ιδρυτικών µελών έλαβε την ακόλουθη µορφή:
Κ. Φιλίππου, Ο. Βαλασάκης, Κ. ∆οσόπουλος, ∆. Αναστασιάδης, Α. Παπαδόπουλος, Ι.
Γκρινιάτσος, Α. ∆όµ-βρος, ∆. θεοδωρόπουλος, Χ. Σαρηγιαννίδης, Ι. Κόσκορος, Χ.
Κωνσταντάρας, Ν. Επιφανειάδης, Π. Τσε-µπέλης, Α. Σακελλαρίου, ∆.
Κουτσοµητόπουλος, Μ. Βέττας, Γ. Γράτσος, Α. Τζαµτζής, Σ. Σίµπουρας και Ε. Ζούππας.
Κατά την συγκέντρωση αυτή εκλέγεται και η πρώτη προσωρινή διοικούσα επιτροπή την
οποία απετέλεσαν οι κ.κ. Γ. Γράτσος, Α. ∆όµβρος, ∆. Κουτσοµητόπουλος, Σ. Σίµπουρας
και Κ. Φιλίππου. Την 12 Μαΐου 1973 δια της 338/1973, αποφάσεως του, το Πολυµελές
Πρωτοδικείον Πειραιώς εγκρίνει την ίδρυση του Ινστιτούτου.
Την 4 Ιουνίου 1973 πραγµατοποιείται στην Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς η πρώτη
συνεστίαση των ιδρυτικών µελών και αποφασίζεται το υπό ίδρυση σωµατείον να
ονοµασθεί Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας.
Εκεί συζητώνται διάφορα θέµατα δραστηριοποιήσεως και νοµιµοποιήσεως του
Ινστιτούτου. Στο τέλος της συνεστιάσεως ο διπλωµατούχος µηχανολόγος-ηλεκτρολόγος
κ. Ο. Βαλασάκης έκανε την πρώτη επιστηµονική ανακοίνωση του Ι.Ν.Τ. µε θέµα
"Μετρήσεις κραδασµών ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πλοίου.

Η πρώτη -και ιδρυτική- Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου, έγινε στην Ναυτιλιακή Λέσχη
Πειραιώς, την 18 Ιανουαρίου 1974. Εγγεγραµµένα µέλη 60. Εις τας εκλογάς επί 47
ψηφισάντων εξελέγησαν οι κάτωθι: ∆ια το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον:
Α. ∆όµβρος, Πρόεδρος
Κ. Φιλίππου, Αντιπρόεδρος
Ο. Βαλασάκης, Ταµίας
Κ. ∆οσόπουλος, Γεν. Γραµµατεύς
∆. Αναστασιάδης, Μέλος...
"... Η δευτέρα Γενική Συνέλευσις έγινε την 16 Ιανουαρίου 1975. Σ'αυτήν εδόθη εις το
καταστατικό η σηµερινή του µορφή, δηλαδή:
1) Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον θα απετελείται από επτά µέλη και τρία αναπληρωµατικά.
2) Τα µέλη εχωρίσθησαν εις: Επίτιµα Μέλη, Εταίρους, Μέλη και Σπουδάζοντα Μέλη.
Κατά την δεύτερον αυτή Γενική Συνέλευση το Ινστιτούτο είχε 204 εγγεγραµένα µέλη. Εις
τας εκλογάς επί 118 ψηφισάντων εξελέγησαν οι κάτωθι:
∆ια το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον:
Α. ∆όµβρος, Πρόεδρος
Κ. Φιλίππου, Αντιπρόεδρος
∆. Αναστασιάδης, Γεν. Γραµµατεύς
Ι. Κόσκορος, Ταµίας
Ε. Μητρόπουλος, Ο. Βαλασάκης, Α. Ερµογένης, Μέλη...
"... Η τρίτη Γενική Συνέλευσις του Ι.Ν.Τ. έγινε την 2 Φεβρουαρίου 1976. Μέχρι αυτής το
Ινστιτούτο αριθµού σε 311 µέλη.
Εις τας εκλογάς επί 104 ψηφισάντων εξελέγησαν οι
κάτωθι: ∆ια το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον:
Α. ∆όµβρος, Πρόεδρος
Κ. Φιλίππου, Αντιπρόεδρος
Ι. Κόσκορος, Γεν. Γραµµατεύς & Ταµίας
Γ. Ζάρβανος, Α. Ερµογένης, Ο. Βαλασάκης, Μέλη...
" Κατά την Γενικήν αυτή Συνέλευση απεφασίσθη η ανακύρηξις των κ.κ. Α. Βουλοδήµου, Π.
θεοχάρη, Σ. Μαλκότση, Ε. Παναγοπούλου, Α. Σκιαδά, Α. Χανδρή ως Επίτιµων Μελών του
Ινστιτούτου. Αξιοσηµείωτα γεγονότα της τελευταίας χρονιάς (1975) ήταν: ο χωρισµός των
µελών σε οµάδες κοινών ενδιαφερόντων, η εγγραφή αξιωµατικών του Π.Ν. (κατόπιν ειδικής
αδείας) ως µελών του Ινστιτούτου, ο έρανος υπέρ του Πολεµικού Ναυτικού (απέδωσε 162.700
δραχµές).
Σπουδαίες αποφάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός 1976 είναι η έκδοσις του περιοδικού
του Ινστιτούτου ως και η συµµετοχή εις την έκθεσιν ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 76, δια της οργανώσεως
ειδικού περιπτέρου προς προβολήν της µικροµεσαίας ελληνικής ναυπηγικής και
παραναυπηγικής βιοµηχανίας..."
Στο τεύχος 20 της Ε.Ν.Τ., Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 1982, έγραφα,
µεταξύ άλλων: "... Σε επιστολή µου προς το Υ.Ε.Ν., µε ηµεροµηνία 3
Ιουνίου 1972," έγραφα:
"... συνάγεται ότι εις τον τόπον αυτόν υπάρχει άφθονος γνώσις και πείρα. ∆υστυχώς είναι η
πρώτη φορά κατά την οποία τούτα γίνονται δηµοσίως εµφανή, υστερούντες επί του σηµείο
τούτου υπερµέτρως των άλλων ναυτιλιακών κρατών, όπου γίνεται συνεχής και οργανωµένη
προσπάθεια καλλιέργειας των ναυτιλιακοτεχνικών θεµάτων..."
"... Ηµείς δυστυχώς κρατούµε κατά κανόνα τας γνώσεις µας και την πείρα µας δια τους
εαυτούς µας ή τον κύκλον µε τον οποίον συνεργαζόµεθα και ούτω δεν υποβοηθούµεν εις την
βελτίωσιν του µορφωτικού επιπέδου ηµών των ιδίων, ούτε δε και την επιµόρφωσιν και
ανάπτυξιν των κατωτέρων βαθµίδων επιτυγχάνουµε..."

"... Ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαία η δηµιουργία παρ'ηµίν ενός αµοιγώς επιστηµονικού
Ινστιτούτου, το οποίον, δια της συσσωρεύσεως γνώσεων και πείρας, να δύναται να συνδράµη
επιστηµονικώς απάσας τας δραστηριότητας τας έχουσας σχέσιν µε την ναυτιλίαν, ναυπηγίαν
και µηχανολογίαν του πλοίου, να δύναται να χρησιµεύση ως σύµβουλος του Υπουργείου και
Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, να ε-πιµεληθή ναυτιλιακών τεχνικών εκδόσεων, να
βοηθήση ιδιαιτέρως εις την επιµόρφωσιν των στελεχών της ναυτιλίας µας εις απάσας τας
βαθµίδας, κ.λπ..."
"... Ακολουθεί δουλειά των πρώτων (εραστών) του Ι.Ν.Τ. και διαµορφώνεται το πρώτο
καταστατικό, θυµάµαι τις συγκεντρώσεις που έγιναν στο γραφείο µου, µε συµµετοχή των
φίλων κ. ∆όµβρου, Κουτσοµι-τόπουλου, Σίµπουρα κ.ά. και την φαιά ουσία που
αναλώσαµε για να κάνουµε το καταστατικό αυτό, µία και δεν είχαµε ανάλογη πείρα και
θέλαµε να έχει µεν σαν πρότυπο ανάλογα καταστατικά αλλοδαπών Ινστιτούτων, να είναι
όµως και προσαρµοσµένο στις τοπικές ανάγκες.
Το καταστατικό αυτό, αν και αναµορφώθηκε τρεις φορές αργότερα, το 1975, 1977 και
1981, για να καλύψει τις αυξανόµενες ανάγκες των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου,
εντούτοις στις βασικές αρχές του και επιδιώξεις έµεινε αναλλοίωτο και βάστηξε στην
φθορά του χρόνου".
"... Μετά ταύτα ακολουθεί χρόνος αναµονής εγκρίσεως του καταστατικού από το
Πρωτοδικείο. Στις 4 Ιουνίου 1973 γίνεται µια συνάντηση των είκοσι ιδρυτικών µελών, στη
Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, για ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω δράση του
Ινστιτούτου. Τότε έγινε και η πρώτη διάλεξη στον Πειραιά, που δόθηκε από τον αγαπητό
φίλο κ. Βαλασάκη µε θέµα την "Ελαστική Στήριξη Βάσεων Ηλεκτροµηχανών". Ήταν ο
µόνος άνθρωπος την εποχή εκείνη, που προθυµοποιήθηκε να µεταλαµπαδεύσει σε συναδέλφους του, κάποια γνώση και εµπειρία του. Έτσι ο κ. Βαλασάκης ιστορία και πρωτιά,
σήµερα που το ΕΛΙΝΤ έχει να παρουσιάσει έναν όγκο 41 διαλέξεων.
θα πρέπει εδώ να σηµειώσω ότι και µετά την επίσηµη ίδρυση του Ινστιτούτου, η διάλεξη
αυτή επανελή-φθη µπροστά σε ένα πολυπληθές, για την εποχή εκείνη, ακροατήριο, στις 11
Μαρτίου 1974 και είναι αυτή που τυπικά φέρει την υπ'αρ. 1 διάλεξη.
Ξαναγυρνώντας χρονολογικά λίγο πίσω, ανατρέχω στην πρώτη Γενική Συνέλευση, µετά
την έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο. Η Συνέλευση αυτή έγινε, όπως και
όλες οι άλλες εκδηλώσεις µας της εποχής εκείνης, στην Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, στις
18 Ιανουαρίου 1974, που είχε γεµίσει, όπως λένε, (µέχρι τα µπούνια).
Πολύς και εκλεκτός κόσµος, πολύς ενθουσιασµός και συµπαράσταση για το έργο του
Ινστιτούτου, αλλά όπου δεν έλειψε και µια δυσάρεστη νότα από µερίδα συναδέλφων
ναυπηγών, που θεώρησαν το έργο του σαν παρείσακτο στις δραστηριότητες τους,
δραστηριότητες που είναι µόνον ανταλλαγής γνώσεων και επικοινωνίας, που ποτέ δεν
είχαν µέχρι τότε καλλιεργηθεί. Αλλά πιστεύω ότι µάλλον δεν είχαν εµβαθύνει στο πνεύµα
του καταστατικού, που απευθύνεται προς όλους τους τεχνολόγους της ναυτιλίας...
Από τότε κύλισε πολύ νερό στο ποτάµι και η συνεπής γραµµή του Ινστιτούτου συσπείρωσε
κοντά του τα 800 και πάνω µέλη που έχει σήµερα.
Κλείνοντας την ιστορική αναδροµή των πρώτων εκδηλώσεων του Ι.Ν.Τ. θα ήθελα να
σηµειώσω και την άλλη εκδήλωση που έγινε στις 18 Ιουνίου 1974, στη µεγάλη αίθουσα
τελετών του YEN, µε παρουσία του τότε αρχηγού του Λ.Σ., όπου ο άξιος και πολύ γνωστός
αξιωµατικός του Λ.Σ. κ. Ε. Μητρόπουλος, µίλησε για την (Επικείµενη Αναθεώρηση της
ΠΑΖΕΘ).
Εξ'άλλου, αναφέροντας την ΠΑΖΕΘ 1974, σηµειώνω ότι αυτή υπήρξε η αφορµή που για
πρώτη φορά το Ινστιτούτο έκανε διεθνές άνοιγµα, όταν µε τον γράφοντα, σαν µέλος της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στον ΙΜΟ, στο Λονδίνο, έλαβε µέρος τη χρονιά αυτή, στις
συσκέψεις για την υπογραφή του τελικού κειµένου.
Την εποχή εκείνη το Ινστιτούτο είχε ήδη φθάσει τα 220 µέλη περίπου.
Και για στέγη τι έκανε το Ινστιτούτο; Οι παλαιότεροι θα θυµούνται το δωµατιάκι, δίπλα
στο γραφείο του προέδρου κ. ∆όµβρου. Είχε βρεθεί το γραφείο αυτό τότε πολύ βολικό και
πολύ φθηνό. Εξοπλίσθηκε µε δωρεές του κ. Αναστασιάδη και του κ. Βαλασάκη. Γύρω από

το µακρύ τραπέζι έγιναν συζητήσεις ατελείωτες, σοβαρές και θυελώδεις, αλλά και
ευτράπελες, που ήξεραν και τις διάνθιζαν κυρίως τα παλαιά µέλη µας κ. Ερµογένης και (ο
αείµνηστος) Κόσκορος.
Σχετικά µε τον κ. Κόσκορο θα ήθελα να πω ότι ήταν και ο πρώτος ταµίας (αν δεν κάνω
λάθος και Γ. Γραµµατέας συγχρόνως) που ανέστησε και συµµάζεψε το καχεκτικό ταµείο
του Ινστιτούτου.
Αλλά µιλώντας για πρόσωπα µου έρχεται στο µυαλό και ο νυν ∆ιευθυντής µας κ. Γ.
Βελέντζας, που δεν µπορώ να θηµηθώ πότε τον πρωτοσυνάντησα και ποιος ήταν εκείνος
που τον έπεισε να πάρει, σαν γραµµατέας, όλη την τρέχουσα δουλειά του γραφείου στην
πλάτη του.
Ερχόµενος στα πιο σύγχρονα (1979), θυµάµαι τη µαύρη µέρα της µεταφοράς των γραφείων
µας στη σηµερινή στέγη. Τρείς άνθρωποι τότε κάναµε τους βαστάζους για να
µεταφερθούν τα έπιπλα και τα χαρτικά που είχαµε µαζέψει. Βλέπεις λεφτά για εργάτες
δεν υπήρχαν... Και µετά το τρέξιµο του κ. Θερµού και του κ. Οικονόµου για έπιπλα, µε το
γούστο των οποίων (και το παζάρι) εξοπλίσθηκε το εντευκτήριο µας. Και τώρα
ετοιµαζόµαστε πάλι να φύγουµε, γιατί ο χώρος αυτός δεν µας φθάνει. Ο πρόεδρος λέει
πρέπει να αποκτήσουµε σύντοµα πιο αξιοπρεπή στέγη, σύµφωνα µε τις νέες προοπτικές του
ΕΛΙΝΤ. Σύµφω-νοι, το όραµα είναι πολύ ωραίο κι εύχοµαι να πραγµατοποιηθεί.
Βέβαια το πρόβληµα, όπως πάντα, είναι τα χρήµατα. Ε, θα βρεθούν και αυτά, όπως πάντα
τα καταφέραµε, όπως την εποχή που παίρναµε µέρος στα Ποσειδώνια, µε προϋπολογισµό
εξόδων 500.000 δρχ. και είχαµε ταµείο 50.000 δρχ., αν τα είχαµε κι αυτά!
Ελπίζω η δεύτερη δεκαετία του Ινστιτούτου να δεί τις προσπάθειες του να εδραιώνονται
πιο πολύ στη συνείδηση "των ανθρώπων που ζουν από τη θάλασσα" (το σύνθηµα αυτό δεν
είναι δικό µου...), και οι ναυτιλιακοί φορείς, επίσηµοι και ανεπίσηµοι, να το αγκαλιάσουν
µε περισσότερη στοργή, γιατί σκοπός της υπάρξεως του δεν είναι άλλος παρά προσφορά
προς την ναυτιλία µας και τον τόπον αυτό...".
Αφού τελείωσα µε κάποιες καταγραφές, µέσα από τις σελίδες της "Ε.Ν.Τ." θα συνεχίσω
τις αναδροµές από τις αναµνήσεις µου, φωτογραφίες και το προσωπικό µου αρχείο.
Έτσι:
Το 1974 το Ι.Ν.Τ. είχε το θάρρος να λάβει µέρος στα "Ποσειδώνια", που εκείνα τα
χρόνια γινόταν στο Ζάππειο µέγαρο. Η παρουσία του ήταν ένα τραπέζι στον εξώστη,
γεµάτο φυλλάδια και πολύ όρεξη και αγάπη από τα µέλη του, που πάσχιζαν να κάνουν
γνωστή την ύπαρξη του στους επισκέπτες και να εγγράψουν νέα µέλη.
Τον Ιούλιο του 1975 το Ινστιτούτο έκανε την πρώτη του κοινωνική εκδήλωση επάνω στο
επιβατηγό "Μυ-κήναι", που ανήκε στον αείµνηστο ∆ηµ. Αναστασιάδη. Ήταν µια βραδυά
που άφησε ωραιότατες αναµνήσεις και άνοιξε το δρόµο για άλλες που ακολούθησαν.
Τα χρόνια της δεκαετίας του 1970 το Ινστιτούτο είχε ευκαιρίες συνεργασίας µε το
Υ.Ε.Ν., στο οποίο και προσέφερε υπηρεσίες, συµµετέχοντας σε επιτροπές, αποστολές
στον Ι.Μ.Ο., ή εκφράζοντας γνώµη σε θέµατα που του εζητούντο.
Έτσι το 1974 έλαβε µέρος, µε εκπρόσωπο τον γράφοντα, στην ∆ιάσκεψη για την
διαµόρφωση της τελικής µορφής και υπογραφής της SOLAS 1974 στο Λονδίνο.
Το 1976, πάλι µε εκπρόσωπο τον γράφοντα, έλαβε µέρος στις εργασίες της οµάδος
εργασίας του Υ.Ε.Ν. (Μελέτης, αιτιών και ληπτέων µέτρων επί ναυτικών ατυχηµάτων της
ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας). Η οµάδα αυτή έκανε, κατά την γνώµη µου, µια πολύ
καλή δουλειά, για τα χρόνια εκείνα, που δηµοσιεύθηκε σε ειδική έκθεση (περιορισµένης
χρήσεως).
Επίσης αναφέρω την συµµετοχή µας στην πολυπρόσωπη "Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας
και των Υποεπιτροπών της", που δηµιουργήθηκε από το Υ.Ε.Ν., τον Φεβρουάριο 1979, η
οποία όµως, αντιθέτως από την προηγούµενη, δεν εκαρποφόρησεν.
Εκείνες επίσης τις χρονιές υπήρχε και µία πολύ έντονη αλληλογραφία µε φορείς στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην προσπάθεια του Ινστιτούτου να γίνει γνωστό και να
εδραιωθεί. Εξ άλλου για τα µέτρα του είχε µια ικανοποιητική δραστηριότητα σε

εκδηλώσεις. Τότε ήταν που επαναεµφανίσθη το "Branch", δηλαδή το παράρτηµα των
αγγλικών R.I.N.A. και I.Mar.E. και άρχισε να δραστηριοποιείται και να αντιγράφει τις
δραστηριότητες του Ινστιτούτου, δηµιουργόντας έτσι προβλήµατα στον µικρό, τότε,
χώρο που εκινήτο η όλη επιστηµονο-τεχνική κίνηση του Πειραιώς.
Το 1976 το Ι.Ν.Τ. είχε το ακόµα µεγαλύτερο θάρρος να λάβει µέρος στα 4α "Ποσειδώνια",
όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, µε δικό του περίπτερο, φωτογραφία του οποίου
βλέπω στο 2ο τεύχος της "Ε.Ν.Τ." και απορώ πως τα καταφέραµε τότε.
Το περίπτερο µας εστέγασε 15 Έλληνες µικρο-µεσαίους κατασκευαστές της ναυπηγικής
µας οικογένειας, που άλλως δεν θα είχαν την δυνατότητα να κάνουν αυτή την παρουσία
στην έκθεση. Ήταν γιατί, σύµφωνα µε dictum του προέδρου µας Αποστόλη (Η ελληνική
ναυτιλία είναι ένα µεγάλο καζάνι µε φασουλάδα και ότι τα Ποσειδώνια δίνουν στους
ξένους από µια κουτάλα να φάνε, ενώ στους Έλληνες δίνουν από ένα κουταλάκι γλυκού).
Την ίδια αυτή χρονιά 1976, τον ∆εκέµβριο, έγινε πλέον επί του "Stella Maris II", η
δεύτερη συνεστίαση των µελών και φίλων, χάριν στις ενέργειες του αξιόλογου µέλους µας
του Βύρωνα Μιχαηλίδη.
Στο τέλος του 1976, λόγω διαστάσεως απόψεων, παρετήθηκα από την θέση του
Αντιπροέδρου, στην οποία είχα εκλεγεί.
Τον Σεπτέµβριο 1977, µετά τριετή συνεχή προεδρία του Απ. ∆όµβρου, η σκυτάλη
παραδίδεται σε νέο Πρόεδρο και φυσικά και σε νέο ∆.Σ., ως ακολούθως:
Φ. Βολίκας, Πρόεδρος
Ν. ∆ουζίνας, Αντιπρόεδρος
Κ. Φιλίππου, Γ. Γραµµατεύς
Γ. Ζάρβανος, Ταµίας
Α. Τζαµτζής, Κ. Λυριτζής, Σ. Καράµαλης, ∆. Νέγκας, Γ. Καµίνης και ∆. Οικονόµου, Μέλη.
Τότε θυµάµαι ότι ο Πρόεδρος, ο Γιώργος Βελέντζας και εγώ πολλές φορές συναντόµεθα σε ένα
καφενείο της πλατείας Κάνιγγος, αργά απόγευµα ή βράδυ και διεκπεραιώναµε τρέχοντα θέµατα, µία
και ο Φώτης Βολίκας είχε πολύ φορτωµένο πρόγραµµα στα Ναυπηγεία. Ήταν οι καλές εποχές που
τα ναυπηγεία µας και το Πέραµα ήταν σε άνθιση και δεν προλαβαίναµε τις δουλειές.
Εξ άλλου τα χρόνια εκείνα είχε περίπου παγειωθεί, µετά το πέρας των συνεδριάσεων του ∆.Σ.,
σύσσωµο να µετακοµίζει σε κάποια Πειραιώτικη ταβέρνα, όπου συνεχίζοντα οι συζητήσεις και οι
οραµατισµοί για το µέλλον του Ινστιτούτου.
Τον Νοέµβριο 1977 γίνεται η αξέχαστη εκδήλωση, µετά χορού και θεάµατος, στο τότε νεότευκτο
"Golden Odyssey", χάριν στην προσφορά του πάντοτε φίλου και ευεργέτου µας κ. Π.
Παναγόπουλου και τις ενέργειες του αγαπητού φίλου και συµπαραστάτη µέλους µας Κώστα
Κοτρώτσου. Στην επιτυχία της εκδηλώσεως, όπως και σε τόσες άλλες, σηµαντικότατη ήταν και η
συµβολή του Γιώργου Βελέντζα.
Έκτοτε το έθιµο οργανώσεως ετησίας κοινωνικής εκδηλώσεως δείπνου/χορού παγειώθηκε και θα
αναφέρω µόνον επιγραµµατικά εκείνες που έγιναν µε µεγάλη επιτυχία σε ξενοδοχεία όπως το
"Hilton", "Caravel", "City Club", "Χανδρής" κ.λπ. και στα πλοία "Golden Odyssey" (δυο φορές
ακόµα), "Crown Odyssey", "Τρίτων" κ.λπ., από το 1978 έως πρόσφατα.
Το 1978 το εγχειρηµάτων Ποσειδωνίων επανελήφθη, µε ωραιότατο-περίπτερο και έντεκα
συµµετοχές µι-κρο-µεσαίων επιχειρήσεων.
Την ίδια χρονιά εξέδωσα και εδώρισα στο Ινστιτούτο το πόνηµα µου (Ευρετήριο τεχνικής
νοµολογίας του πλοίου και συναφών προς αυτήν θεµάτων), που νοµίζω ότι αποτελεί και
την πρώτη αυτοτελή έκδοση του.
Τον Απρίλιο 1979 το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από:
Κ. Φιλίππου, Πρόεδρος
Φ. Βολίκας, Αντιπρόεδρος
Γ, Καµίνης, Γ. Γραµµατεύς
Ι. Σπανούδης, Ταµίας

Ν. ∆ουζίνας, ∆. Οικονόµου και Ν. Κουλεϊµάνης, Μέλη.
Την χρονιά εκείνη, όπως ειπώθηκε και πιο πριν, γίνεται το άλµα της µεταστεγάσεως του
Ινστιτούτου, από το γραφειάκι, δίπλα σε εκείνου του ∆όµβρου, Κολοκοτρώνη 100, στα
καινούργια, σ'ένα µεγάλο διαµέρισµα Κολοκοτρώνη 156 και της αποκτήσεως µονίµου
γραµµατέως της κας Καλούλη, που µε τόση πίστη µας εξυπηρέτησε και της οφείλουµε
χάριτες.
θυµάµαι την µεταφορά των ολίγων υπαρχόντων του Ινστιτούτου ότι την έκαναν µε
προσωπική εργασία µέλη µας, µε κέφι και ενθουσιασµό.
Στο χώρο αυτό κάναµε τις συναντήσεις και έµεινε στη µνήµη µας για τα γλέντια που
κάναµε, τσιµπούσια µε αρνάκι στο φούρνο, µε φροντίδα του Ανδρέα Βοµβογιάννη.
Είχα την τύχη η προεδρία µου αυτή να µου έχει αφίσει πολύ ωραίες αναµνήσεις, χάριν της
καλής συνεργασίας που υπήρχε µε τα µέλη του ∆.Σ.
Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί το οργανόγραµµα το οποίο είχε τότε εκπονηθεί για την
λειτουργία του Ινστιτούτου και είχε τα εξής κεφάλαια:
1) Ιδρυτικά µέλη, Επίτιµα µέλη και µέλη παλαιοτέρων ∆.Σ.
2) Συντονιστής οµάδων
3) Προγραµµατισµός
4) Εκδόσεις - Βιβλιοθήκη
5) Γραφείον τύπου και δηµοσίων σχέσεων
6) Οµάς εσωτερικού κανονισµού
7) Οµάς επιστηµονικής δραστηριότητας
8) Οµάς αναπτύξεως ΙΝΤ - Βραβεία - Υποτροφίες
9) Οµάς επιµελείας - Οργανώσεως - ∆ιαλέξεων - Σεµιναρίων
10) Οµάς ελέγχου - Επιλογής ύλης - Εκδόσεις
11) Επιτροπή περιοδικού
12) Επιτροπή δηµοσίων σχέσεων
Εξ άλλου νοµίζω ότι είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι τον Απρίλιο 1980, στον ετήσιο
απολογισµό, τα έσοδα εµφανίζοντο ως εξής:
Συνδροµαί - έγγραφοι
271.500 δρχ.
Πωλήσεις τεύχους Ναυτικής Νοµολογίας
15.100 δρχ.
Πωλήσεις γραβατών
Έσοδα χοροεσπερίδας
Εξόφλησις "Ποσειδώνια"
∆ωρεές
Έσοδα διαλέξεων
Εισπράξεις διαφηµίσεων περιοδικού
Εισπράξεις υπέρ τρίτων

7.500 δρχ.
65.950 δρχ.
25.000 δρχ.
104.400δρχ.
80.000 δρχ.
98.854 δρχ.
7.442 δρχ.

Σύνολον

675.496 δρχ.

Εξ άλλου ο προϋπολογισµός για το επόµενο έτος ήταν 1.414.000 δρχ.
Να σηµειωθεί ότι λόγω της µεταστεγάσεως των γραφείων, από τα τακτικά έσοδα
αγοράσθηκαν όλα τα νέα έπιπλα και ο απαραίτητος εξοπλισµός (σήµερα δεν υπάρχουν
πια).

'Αλλο σηµείο µνείας είναι η πρακτική που είχε παγειωθεί τότε ώστε για τις Γ. Συνελεύσεις
να ετοιµάζεται ένα ωραίο τεύχος, όπου ενεγράφοτο ο απολογισµός του απερχοµένου ∆.Σ.,
ο προτεινόµενος οικονοµικός προϋπολογισµός και τα βιογραφικά των υποψηφίων.
Τότε επίσης έγινε και µια ενδιαφέρουσα επίσκεψη των µελών στο Ναύσταθµο και άλλη
στο εργοστάσιο της ∆.Ε.Η. στο Λαύριο (καθώς και σε παρακείµενη ταβέρνα ... µε πολύ
κέφι).
Στις εκλογές της χρονιάς 1980 (Απρίλιος) εξελέγησαν:
Ν. Κουλεϊµάνης, Πρόεδρος
∆. Πετρόγγονας, Αντιπρόεδρος
Ι. Σπανούδης, Γ. Γραµµατεύς
Κ. Ταρούσης, Ταµίας
Γ. Καµίνης, Π. Ζέρβας και Ρ. Τριβέλα, Μέλη
Τότε το ∆.Σ. έγραψε ένα άρθρο στην "Ε.Ν.Τ.", µε τίτλο "Πυξίδα είναι το καταστατικό
Ι.Ν.Τ.", που νοµίζω ότι έχει διαχρονική αξία.
Απόσπασµα του άρθρου αυτού είναι το κατωτέρω κείµενο:
"... Αναµφισβήτητα το ∆.Σ. πρέπει να δρα µέσα στα πλαίσια του καταστατικού του
Ινστιτούτου, το οποίο υποχρεούται να σέβεται και να εφαρµόζει προς κάθε κατεύθυνση.
Οι δύσκολες αποφάσεις λοιπόν είναι έργο του ∆.Σ. και µόνον αυτού. Είναι εξ άλλου
ευνόητο ότι το Ινστιτούτο χωρίς σταθερό πηδαλιούχο θα είναι έρµαιο των κυµάτων που
δηµιουργούν οι εκάστοτε επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες και οι προσωπικές
επιδιώξεις κάθε µέλους, που πιθανώς εκφεύγουντων πλαισίων του καταστατικού του. Πυξίδα µας λοιπόν για την τήρηση της σωστής πορείας του Ιστιτούτου είναι το καταστατικό
του.
Επειδή η µικρή ιστορία του Ι.Ν.Τ. έχει καταγράψει προσπάθειες και πρωτοβουλίες µελών
του, που φέρουν την σφραγίδα του γνωστού ελληνικού ατοµικισµού, οι οποίες δεν πρέπει
να ξεχάσουµε ότι άλλοτε ωφέλησαν το Ινστιτούτο και άλλοτε το έβλαψαν, το παρόν ∆.Σ.
είναι υποχρεωµένο να διακυρήξει ότι:
1) Κάθε ενέργεια µελών του Ινστιτούτου πρέπει να ευρίσκεται εντός των πλαισίων του
ισχύοντος καταστατικού.
2) Τα µέλη δεν έχουν το δικαίωµα να κάνουν κατάχρηση του τίτλου του Ι.Ν.Τ. ή
ενεργείς µη εγκεκριµένες υπό του ∆.Σ.
3) Το Ι.Ν.Τ. είναι και πρέπει να παραµείνει ανεξάρτητο από οποιαδήποτε πρόσωπα που
ενδέχεται να επιδιώξουν να το ταυτήσουν µε τα ονόµατα τους.
4) Η συλλογική προσπάθεια και µόνον εκφράζει το Ι.Ν.Τ. την οποία όλοι πρέπει να
υπηρετούµε".
Τον Μάρτιο 1981 ψηφίσθηκε η αναµόρφωση του Καταστατικού, που είναι αυτό που ισχύει και
σήµερα και προστέθηκε το "Ελληνικό" εµπρός από το "Ι.Ν.Τ.".
Την περίοδο αυτή έγινε και ένας από τους επισηµότερους χορούς που διωργάνωσε το
Ινστιτούτο, παρουσία του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας.
Η βιβλιοθήκη, που εδηµιουργείτο σιγά σιγά, περιείχε τότε 105 βιβλία και τεύχη και υπήρχε
συνεχής προτροπή για δωρε,ά βιβλίων από τα µέλη.
Στις εκλογές του Μαΐου 1981 το νέο ∆.Σ. απαρτίζεται από τους:
Ν. Κουλεϊµάνης, Πρόεδρος
Φ. Βολίκας, Αντιπρόεδρος
∆. Πετρόγγονας, Γ. Γραµµατεύς
Α. Τσεβά, Ταµίας
Κ. Φιλίππου, Η. Γουβέλη και ∆. Κούοτας, Μέλη.

Στον Σεπτέµβριο αυτού του έτους οργανώνεται το πρώτο διήµερο Συνέδριο µε θέµα
"Αλιευτικά - Αλιευτική τεχνολογία - Αλιεία", που εγκενιάσθηκε, στο ξενοδοχείο Χανδρή, από
τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας. Ήταν µια πολύ επιτυχηµένη εκδήλωση, µε 19 οµιλητές
και προώθησε την εικόνα του Ινστιτούτου αποφασιστικά.
Τον ίδιο µήνα ο συνάδελφος Ι. Κουϊµάνης, µε εντολή του ∆.Σ., συµµετέχει στο 2ο Συνέδριο
του Ι.Μ.Α.Ε.Μ. στην Τεργέστη και έρχεται σε επαφή µε τον πρώην καθηγητή του και
εµπνευστή του θεσµού Prof. Servello. Έκτοτε το Ινστιτούτο δραστηριοποιήθηκε και
επεδίωξε την καταξίωση του Association αυτού.
Το 1982 το ΕΛΙΝΤ λαµβάνει µέρος πάλι στα "Ποσειδώνια", σε ιδιαίτερο χώρο κοντά στον
Ελληνικό Νηογνώµονα.
Εξ άλλου µέχρι τον Οκτώβριο 1982 σηµειώνεται ότι από ιδρύσεως του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. είχαν
οργανωθεί 41 διαλέξεις.
Εκείνη τη χρονιά αρχίζει η οργάνωση του προγραµµατισµένου συνεδρίου του ΙΜΑΕΜ για το
1984 και πραγµατοποιείται η πρώτη συµµετοχή του Ινστιτούτου σε αποστολή του Υ.Ε.Ν. στην
Ε.Ο.Κ., µε τον γράφοντα, στο ερευνητικό πρόγραµµα, που θα λάβει αργότερα το όνοµα COST
301.
Η αρχική εµπλοκή του Ινστιτούτου υπήρξε ένα ερώτηµα του Υ.Ε.Ν. τι εστί V.T.S. (Vessel
Traffic System). Ο γράφων έδωσε την απάντηση και έτσι του εζητήθη, να συµµετάσχη στην
διακρατική Κοινοτική συνάντηση, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 3 Φεβρουαρίου 1983. Από
Κοινοτικής πλευράς κύριος εισηγητής ήταν ο κ. Roberto Salvarani. Την ελληνική επιτροπή
επλαισίωσαν οι αξιωµατικοί Λ.Σ. κ. Χασιώτης και κ. Τσίχλης, εκ µέρους του εφοπλιστικού
Committee ο κ. Ζδούγκος και φυσικά ο γράφων, εκ µέρους του ΕΛ.Ι.ΝΤ. Ίσως να υπήρχαν
και άλλοι αλλά δεν ενθυµούµαι.
Η διάσκεψη αυτή έβαλε τις βάσεις για την ανάπτυξη µιας έρευνας µε σκοπό την βελτίωση των
επιπέδων ασφαλείας ναυσιπλοίας στις θάλασσες που περιβρέχουν, βασικά, τα Ευρωπαϊκά
κράτη.
Κατ'αυτό τον τρόπο γεννήθηκε το Κοινοτικό, µερικώς χρηµατοδοτούµενο, πρόγραµµα του
COST 301 και ο γράφων έπεισε το ∆.Σ. να συµµετάσχει το Ινστιτούτο σε αυτό.
Η πρώτη συνάντηση εργασίας έγινε στις 7 και 8 Ιουλίου 1983 στη Γένοβα και στα αρχεία του
Ινστιτούτου πρέπει να υπάρχει η σχετική "Έκθεση Πεπραγµένων".
Το πρόγραµµα αυτό ολοκληρώθηκε το 1986 και για την πραγµατοποίηση του έργου, που είχε
αναλάβει το Ινστιτούτο, εργάσθηκαν, πλην του γράφοντος, οι συνάδελφοι Π. Πέρρας, τότε
Πρόεδρος, Α. Λεοντό-πουλος και Ι. Παπαϊωάννου, καθώς και άλλα µέλη σαν βοηθοί.
Από την συµµετοχή αυτή το Ινστιτούτο είχε κάποιο όφελος οικονοµικό αλλά το κυρίως
όφελος ήταν στη φήµη του, µία και αυτό υπήρξε πρωτοπόρο στην εµπλοκή της Ελλάδος στα
Ερευνητικά Κοινοτικά Προγράµµατα, που µέχρι τότε ήσαν άγνωστα στον εθνικό µας και
ακόµα πάρα πάνω στο ναυτιλιακό µας χώρο. Αυτό έπρεπε να έχει ήδη προβληθεί έντονα από
το ΕΛ.Ι.ΝΤ.
Στις αρχές της επόµενης χρονιάς έγινε και µία από τις πιο επιτυχηµένες γιορτές, µέσα στα
γραφεία µας, µε την ευκαιρία της κοπής της πίττας.
Στις εκλογές του Απριλίου 1983 το ∆.Σ. απαρτίζεται από τους:
Π. Πέρρας, Πρόεδρος
θ. Κασσιώτης, Αντιπρόεδρος
Σ. Κωνσταντάτος, Γ. Γραµµατεύς
Ι. Κουϊµάνης, Ταµίας
Φ. Βολίκας, Κ. Φιλίππου και Ζ. Οδυσσέως, Μέλη.
Την περίοδο αυτή έχουµε µερικές πολύ σοβαρές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και
διαλέξεις, µε µεγάλη συµµετοχή µελών και φίλων, συµπεριλαµβανοµένου και ενός
Τεχνολογικού Συµποσίου, µε εννέα οµιλητές.

Τότε γίνεται και το πρώτο πείραµα, µε πρωτοβουλία του Απ. ∆όµβρου, (Επιβίωση στη
θάλασσα µε µια πνευστή σωσσίβιο σχεδία) και έκδοση των αποτελεσµάτων υπό την αιγίδα του
ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Μεταξύ 28 Μαΐου - 1 Ιουνίου 1984 πραγµατοποιείται το 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο του
Ι.Μ.Α.Ε.Μ., στο Ευγε-νείδιο Ίδρυµα, όπου σε δύο ή και σε τρεις καµιά φορά αίθουσες
συγχρόνως εγίνοντο διαλέξεις από πληθώρα διακεκριµένων οµιλητών, Ελλήνων και ξένων.
Το Συνέδριο αυτό υπήρξε κάτι το πρωτοφανές για την εποχή εκείνη, τόσο για το µέγεθος του
όσον και για την υψηλή ποιότητα των παρουσιάσεων που έγιναν.
Βέβαια ο κόπος της επιτροπής του Ινστιτούτου, που είχε αναλάβει την ευθύνη της
οργανώσεως, υπήρξε πολύ µεγάλος αλλά και η ικανοποίηση της επιτυχίας ήταν ανυπολόγιστος.
Είχαµε τότε αποδείξει ότι δεν ήµαστε κατώτεροι των Ινστιτούτων της αλλοδαπής και είχαµε
κάνει µία πόλη σηµαντική προσφορά στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Τότε είµαστε οι
πρωτοπόροι, µετά ακολούθησαν και µας εµιµήθησαν άλλοι.
Τον Απρίλιο 1985 οι εκλογές ανέδειξαν τους:
Π. Πέρρας, Πρόεδρος
∆. Πετρόγγονας, Αντιπρόεδρος
Π. Γιάννο ύλης, Γ. Γραµµατεύς
Π. Στάµου, Ταµίας
Ι. Κουϊµάνης, ∆. θεοδωρόπουλος και Κ. Χασιώτης, Μέλη.
Η περίοδος αυτή ξεκίνησε πολύ καλά και πάλι µε αξιόλογες εκδηλώσεις, ορισµένες στον χώρο
του Ε.Β.Ε. Πειραιώς.
Λίγο αργότερα όµως προέκυψε θέµα λόγω της συµµετοχής του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου στο ∆.Σ. του τότε νεοϊδρυθέντος "Ινστιτούτου Ναυτιλιακών Μελετών ΙΝΜΕΡ", το οποίο, κατά την κρίση της πλειοψηφίας των µελών, ήταν ανταγωνιστικό στο
Ινστιτούτο µας.
Η κρίση αυτή δηµιούργησε µια ένταση και οδηγηθήκαµε τότε σε νέες εκλογές, τον Μάρτιο
1986, οι οποίες ανέδειξαν τους:
Χ. Σαρηγιαννίδης, Πρόεδρος
Α. Τσεβάς, Αντιπρόεδρος
Ν. Κουλεϊµάνης, Γ. Γραµµατεύς
Κ. Ταρούσης, Ταµίας
Γ. Ζάρβανος, Κ. Κλεονόπουλος και Β. Μπάρκα, Μέλη.
Τότε το ΕΛΙΝΤ µεταστεγάσθηκε και πάλι σε νέα γραφεία, επάνω από το "CITY CLUB".
Την εποχή αυτή γίνεται το δεύτερο πείραµα "Επιβίωση στη θάλασσα", µε τον Α. ∆όµβρο, και
τα πειράµατα "Έλεγχος θαλασσιάς κυκλοφορίας στον Σαρωνικό - V.T.S." και "Mediterranean
trials", προϊόν του ερευνητικού προγράµµατος της Γεν. Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας και της Ε.Ο.Κ. COST 301, που αναφέρθηκε προηγουµένως.
Αναφερόµενος στον πρώην Πρόεδρο µας τον Χ. Σαρηγιαννίδη δεν πρέπει να λησµονήσω τις
ωραίες βραδυές που µας οργάνωνε, επί σειρά ετών, στον χώρο κάτω από το διαµέρισµα του
στο Ελληνικό, που είχε βαπτιστεί από τον ∆όµβρο "Ο πιτσικαρισµένος νοµέας".
Τέλος θα αναφερθώ και σε ένα θέµα που πολύ λίγοι γνωρίζουν, το περίφηµο θέµα των
"ανεµογεννητριών".
Κάποιοι αλλοδαποί είχαν έλθει σε επαφή µε τον Πρόεδρο προτείνοντας να τους παράσχει το
Ινστιτούτο επιστηµονική και τεχνολογική κάλυψη για να επιτύχουν την εγκατάσταση
ανεµογεννητριών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος για την ∆.Ε.Η.
Οι υπηρεσίες αυτές είχαν αποτιµηθεί σε πολλά τότε εκατοµµύρια, που θα έλυαν το οικονοµικό
πρόβληµα του Ινστιτούτου για πολλά-πολλά χρόνια.
Λόγω του εµπιστευτικού του θέµατος ο Πρόεδρος είχε εξουσιοδοτηθεί να κάνει
προσωπικά κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ενηµερώνει το ∆.Σ. αναλόγως.

Η υπόθεση εκράτησε αρκετά χρόνια και την εχειρίσθησαν και µετ'έπειτα πρόεδροι, αλλά
το αποτέλεσµα υπήρξε µηδενικό και το όνειρο ενός οικονοµικά εύρωστου ΕΛΙΝΤ έσβησε
άδοξα.
'Αλλες πρωτοβουλίες του τότε ∆.Σ. είναι η για πολλοστή φορά επεξεργασία του
Εσωτερικού Κανονισµού ΛειτουργίαςΈΛΙΝΤ και η στελέχωση και δραστηριοποίηση
Επιτροπών.
Στις 2 Απριλίου 1987 νέες εκλογές του ∆.Σ. αναδεικνύουν τους:
Χ. Σαρηγιαννίδης, Πρόεδρος
Ν. Κουλεϊµάνης, Αντιπρόεδρος
Κ. Φιλίππου, Γ. Γραµµατεύς
Ι. Σηµαντήρας, Ταµίας
Ν. Καλύβας, Β. Μπάρκα και Ι. Πονσετής, Μέλη.
Οι δραστηριότητες συνεχίζονται και σηµειώνω ότι αυτό το ∆.Σ. είχε συνεδριάσει κατά
την θητεία του 38 φορές. Αυτό δεν ήταν λόγω ανικανότητας ή κακής οργανώσεως αλλά
αντιθέτως γιατί έκανε πολύ έργο. θυµάµαι την θητεία µου αυτή ως Γ. Γραµµατέως,
κοντά στον Χ. Σαρηγιαννίδη, καθώς και την παλαιότερη κοντά στο Ν. Κουλεϊµάνη από
τις ευχάριστες και αποδοτικές συµµετοχές µου σε ∆.Σ.
Πολλά θεσµικά θέµατα είχαν τότε µελετηθεί και λυθεί, τα οποία όµως δεν ετηρήθησαν
αργότερα κι έτσι βλέπουµε ακόµα και σήµερα τα ∆.Σ. να περιδιαβάζουν σε ενέργειες,
ερµηνείες καταστατικού κ.λπ., οι οποίες δεν λαµβάνουν υπ'όψη τις αποφάσεις των
προηγουµένων ∆.Σ. Αυτό είναι µία κακοδαιµονία των εκάστοτε διοικήσεων του
Ινστιτούτου, που διερωτώµαι πως θα µπορέσει να σταµατήσει, ώστε και συνέχεια και
συνέπεια να υπάρχει στις πράξεις του.
Έτσι επίσης δεν θα χάνει το ΕΛ.Ι.ΝΤ. τον δυναµικό δρόµο, που κατά καιρούς πέρνει και
στη συνέχεια χάνει, λόγω αλλαγής προγραµµατισµού, δραστηριότητας και στόχων, που
εφαρµόζει το εκάστοτε νέο ∆.Σ.
Αλλά ας γυρίσω πίσω στην περιγραφή µου.
Το 1988 επάρθη, δυστυχώς, η απόφαση διακοπής της εκδόσεως της "Επιθεώρησης
Ναυτικής Τεχνολογίας". Αντικατεστάθη από τον "Ετησία έκδοση", που εβάστηξε µέχρι
και το 1992, οπότε εσταµάτησε και αυτή. Έκτοτε κυκλοφορούν οι "Σελίδες", µε βασική
φροντίδα του εκάστοτε Γ. Γραµµατέως και του Γ. Βελέντζα.
Τον Απρίλιο 1989 οι εκλογές του ∆.Σ. αναδεικνύουν τους:
Κ. Φιλίππου, Πρόεδρος
Α. Λεοντόπουλος, Αντιπρόεδρος
Ι. Κολλινιάτης, Γ. Γραµµατεύς
Ι. Παπαϊωάννου, Ταµίας
Μ. ∆αµίγος, Ι. Πονσετής και ∆. Κάβουρας, Μέλη.
Την περίοδο αυτή, που σαν Πρόεδρος πλαισιώθηκα από ένα ικανότατο Συµβούλιο, την
θυµάµαι µε συγκίνηση.
Ο Ι. Κολλινιάτης, οργανωτικός και σταθερός, σαν παλαιός αξιωµατικός του Π.Ν., ήταν
ένας αποδοτικός συνεργάτης. Επίσης ο Ι. Παπαϊωάννου υπήρξε ο ικανότερος ταµίας που
εγώ ποτέ εγνώρισα.
Την περίοδο αυτή σταθµός ήταν:
- Η έκδοση του ετήσιου τόµου
- Το τριήµερο ∆ιεθνές Συνέδριο "Fire Safety of Ships", τον Μάιο 1989, µε παρουσίαση
27 οµιλιών, από, κυρίως, αλλοδαπούς οµιλητές, ειδικούς στα θέµατα πυρασφαλείας και
την έκδοση δύο τόµων πρακτικών.
- Το πέµπτο ∆ιεθνές Συνέδριο του ΙΜΑΕΜ "Congress on Marine Technology, Athens
1990", στο Ξενοδοχείο Intercontinental, από τις 28 έως τις 31 Μαΐου.

Την οργάνωση την ανέλαβε ΙΟµελής επιτροπή από µέλη µας µε πρόεδρο τον Ι.
Κολλινιάτη.
Κατά το Συνέδριο αυτό παρουσιάσθηκαν 134 διαλέξεις, χωρισµένες σε ενότητες, στις
οποίες προήδρευσαν 22 µέλη µας και τρεις αλλοδαποί. Πρακτικά των διαλέξεων
εδηµοσιεύθησαν σε ένα µεγάλο τόµο. Είκοσι χορηγοί εστήρηξαν την εκδήλωση αυτή.
- Μία διήµερη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, µε θέµα Ή ασφάλεια των Ε/Γ - Ο/Γ
πλοίων στον Ελλαδικό χώρο".
- Μία ∆ηµοσία Συζήτηση, µε θέµα "Πλοία νέας τεχνολογίας για το Αιγαίο, προοπτικές
και προβλήµατα".
- Πέντε διαλέξεις.
Σηµειώνεται ότι για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων 65 µέλη µας
είχαν δώσει την βοήθεια τους.
Εξ αλλού, ο γράφων, έλαβε µέρος τον Φεβρουάριο 1990 στη Νεάπολη, στο
"Intercontinental Conference on VTS in the Mediterranean".
Στον απολογισµό των πεπραγµένων του υπ'εµέ ∆.Σ., του Απριλίου 1991, αναφέρω
ιδιαίτερα τα ονόµατα των κ. Κάβουρα και ∆αµίγου για την βοήθεια τους στην
Γραµµατεία, τον κ. Πονσετής για τις ώρες που διέθεσε για να µας προγραµµατίσει τον
Η/Υ, που είχαµε τότε αποκτήσει, τον κ. Παπαϊωάννου για το τακτικό ταµείο που
εδηµιούργησε και την νοµιµοποίηση που µας έκανε µε την εφορία, τον κ. Λεοντόπουλο
για το έργο του στο συνέδριο "Πυρασφαλείας", τον κ. Κολλινιάτη για το έργο του στο
συνέδριο του I-ΜΑΕΜ και την ανοικτή συζήτηση µε τα "Πλοία νέας τεχνολογίας" και
βέβαια τον άοκνο και πιστό Γ. ∆ιευθυντή µας Γ. Βελέντζα καθώς και την τότε Γραµµατέα
µας κ. Καλούλη.
Επιπλέον όµως γίνεται ιδιαίτερη µνοία των µελών κ. Ταρούση, Ρωµανού, Σαρηγιαννίδη,
Ζούππα, Χαλκιό-πουλου και άλλων, που αφανώς εβοήθησαν το έργο του Ινστιτούτου
εκείνη την διετία.
Είκοσι δύο δωρητές τότε εστήριξαν το Ινστιτούτο µε το ποσόν των 5.165.000 δρχ. ενώ ο
τζίρος που είχε κάνει κατά την χρήση εκείνη ήταν 18.000.000 δρχ.
Σύµφωνα µε στοιχεία που επήρα από τη Γραµµατεία µας τα έσοδα από το Συνέδριο Fire
safety of ships" ήσαν 3.828.743 δρχ. και από το "ΙΜΑΕΜ 1990" 4.483.700 δρχ.
Σύµφωνα µε απολογισµό του Απριλίου 1990 το ΕΛΙΝΤ είχε καθαρό πλεόνασµα 2.021.369
δρχ. ενώ τον Απρίλιο 1991, 1.320.719 δρχ.
Στον ίδιο απολογισµό όµως έγραφα:
"Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι πολλές φορές, το νέο ∆.Σ. που προκύπτει από τις
εκλογές, προβληµατίζεται για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ανατρέπει
αποφάσεις, που έχει πάρει το απερχόµενο ∆.Σ., πολλές φορές πάγιας µορφής, χωρίς
βαθύτερη σκέψη ως προς τον λόγο που αρχικά είχε πρυτανεύση στη λήψη της
αποφάσεως αυτής. Προτείνεται όπως κάθε νέο ∆.Σ. χωρίς βέβαια να αναχε-τίζει
δηµιουργικούς οραµατισµούς, να σταθµίζει πολύ σοβαρά τις αποφάσεις του
προηγούµενου ή προηγούµενων, έτσι ώστε να µην εµφανίζεται το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ως
ανακόλουθο και να εξασφαλίζεται η δηµιουργία συνεχείας και σοβαρότητας".
'Αλλες δραστηριότητες περιελάµβαναν συµµετοχή µελών σε συσκέψεις κ.λπ. µε την
ΕΑΝΤ, ΕΛΟΤ, ΕΟΚ και ΙΜΟ.
Στον κοινωνικό τοµέα το ΕΛΙΝΤ έκανε έξη δεξιώσεις και γεύµατα.
Μέσα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες, αντίξοες συνθήκες που αφορούσαν το CITY
CLUB µας ανάγκασαν να αναζητήσουµε νέαν στέγη. Έτσι µέσα στη ζέστη του
καλοκαιριού 1990 έγινε η µεταφορά µας στα γραφεία που ευρίσκεται το Ινστιτούτο µέχρι
σήµερα, στην οδό Λεωσθένους.

Η καλή αυτή περίοδος είχε και τις δυσκολίες της προς το τέλος της θητείας του ∆.Σ.,
που εδηµιούργη-σαν µεγάλη αναταραχή στα Μέλη, πολύ πονοκέφαλο στο ∆.Σ.,
δραστηριοποίηση των Ελεγκτικών Οργάνων ΕΛ.Ι.Ν.Τ., και σε µένα προσωπικά πολύ
στενοχώρια. Επειδή τα γεγονότα αυτά είναι σχετικώς πρόσφατα και οι περισσότεροι θα τα
ενθυµούνται δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω, πιστεύω όµως ότι ένας λόγος της ανωτέρω
αναταραχής υπήρξε οι αλόγιστες και µη καταστατικά στέραιες αποφάσεις κάποιων
προηγούµενων ∆.Σ. ή Γ. Συνελεύσεων.
Το µετέπειτα ιστορικό φέρνει ως Πρόεδρος τον Α. ∆όµβρο, το 1991, και στη συνέχεια Ι.
Κολλινιάτη, το 1993. ∆υστυχώς η θητεία του ∆.Σ. αυτού διεκόπη απότοµα, ένα χρόνο
περίπου πριν τη λήξη της, λόγω διαφωνίας και παραιτήσεως ορισµένων µελών του.
Το ύφος της Γ. Συνελεύσεως που ακολούθησε όλοι ελπίζουµε να µην επαναληφθεί.
Εδώ κανονικά έχει ήδη τελειώσει ο δικός µου "Περίπλους" του βίου του Ινστιτούτου, µια
και βασικά αποσύρθηκα από τα ∆ιοικητικά Όργανα του ΕΛΙΝΤ, εκτός µιας θητείας ως
Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής, για την περίοδο 1993-94 και µίας ως Προέδρου
της Συµβουλευτικής, την περίοδο 1994-96.
Επίσης είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω το Ινστιτούτο στην Βάρνα στις 18 Νοεµβρίου
1993, µαζί µε τους συναδέλφους Π. Πέρρα, Α. Ματθαίου και την Ζ. Οδυσσέως, σε Γεν.
Συνέλευση του Ι.Μ.Α.Μ. και στη συνέχεια να ασχοληθώ, ιδιαίτερα µαζί µε τον Α. Ματθαίου,
στην εκπόνηση του Καταστατικού του Οργανισµού αυτού, που υπεβλήθη στο ∆.Σ. του
ΕΛ.Ι.Ν.Τ. στις 20 ∆εκεµβρίου 1993.
Στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 17 Μαρτίου 1994 παρουσίασα, σαν Πρόεδρος της, την
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και λίγο αργότερα συµµετείχα µε εισήγηση µου στο (XI
SORTA SYMPOSIUM), τον Μάιο 1994 στο Dubrovnik, χωρίς όµως να πάω ο ίδιος, λόγω της
πολεµικής κρίσεως στην περιοχή.
Τελειώνοντας θέλω να επισηµάνω ένα σηµείο που αξίζει να εξαρθεί και να προβάλλεται από τα
µέλη του µε υπηρηφάνεια. Το Ινστιτούτο δηµιουργήθηκε και εδραιώθηκε σε µία περίοδο που
οι δραστηριότητες του ήταν πρωτόγνωρες στην Ελλάδα. Κανένα πνευµατικό ή επαγγελµατικό
ίδρυµα ή σωµατείο δεν εστή-ριζε τις ναυτιλιακές/ναυπηγικές και συναφείς τεχνολογικές
δραστηριότητες του τόπου και της µεγάλης µας ναυτιλίας.
Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. υπήρξε το πρωτοπόρο και άνοιξε τους δρόµους, προς τα εθνικά και διεθνή
fora, προς τον Ι.Μ.Ο., την τότε Ε.Ο.Κ. και σήµερα Ε.Ε., κ.λπ.
Το Ινστιτούτο έφερε τις ενηµερωτικές και επιστηµονικές διαλέξεις στο ναυτιλιακό χώρο, τα
διεθνή συνέδρια και τις ηµερίδες προβληµατισµού, την συµµετοχή σε διεθνή ναυτικοτεχνολογικά συνέδρια και επιτροπές και το πολύ σηµαντικό, τα ερευνητικά προγράµµατα της
τότε Ε.Ο.Κ. Όλα αυτά άνοιξαν τους δρόµους σε άλλους φορείς, σε πληθώρα µάλιστα σήµερα,
ενώ η συµµετοχή του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. στις δραστηριότητες αυτές εµφανίζεται να κάµπτεται.
Είναι δυστύχηµα βέβαια που το κράτος και οι εφοπλιστικοί και οι άλλοι ναυτιλιακοί φορείς
δεν αγκάλιασαν µε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και αγάπη τις προσπάθειες του, ώστε η
ακτινοβολία του έργου του να είναι µεγαλύτερη. Το όφελος για τη ναυτιλία µας, το
επιστηµονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο αυτού του τόπου θα ήταν πολύ µεγάλο.
Ελπίζω ότι το εγγύς µέλλον θα εύρει το Ινστιτούτο σε δική του στέγη, µε έντονες και
καθοριστικές δραστηριότητες στο χώρο του και µε διεθνή την ακτινοβολία του.
Με όραµα τις ανωτέρω ελπίδες, µε την ευκαιρία της εικοσιπενταετίας, και σαν µικρή µου
συµβολή στο µέλλον, εδώρησα µέρος της τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου µου στο
Ινστιτούτο, για να αποτελέσει έναν πυρήνα αναπτύξεως, ενός χώρου µαθήσεως, έρευνας και
αναδροµής στην ναυτική τεχνολογία. Ελπίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα ακολουθήσουν και
θα εµπλουτίσουν την βιβλιοθήκη και ότι η διοίκηση του Ινστιτούτου θα ενισχύσει έµπρακτα
την προσπάθεια αυτή.
Το τελευταίο και νυν ∆.Σ., υπό τον Πρόεδρο του Απόστολο Παπανικολάου, έχει ήδη
επιτελέσει, κατά την τελευταία τριετία, άξιο έργο. Του εύχοµαι καλή ολοκλήρωση των
προσπαθειών του, µε όραµα και µέλλον.

θα είναι καθήκον αυτού του ∆.Σ. να αφήσει στους διαδόχους του ένα σφρυγιλό ΕΛ.Ι.Ν.Τ. και
να προετοιµάσει την οµαλή διαδοχή του, που να αποτελείται από άτοµα που το αγαπούν,
πιστεύουν ότι προσφέρουν έργο πολύτιµο και αποβλέπουν να εορτασθούν τα τριακοστά και
πενηντηκοστά γεννέθλια του.

23.07.1997

