
 
 

Το Mathesis ανοίγει πανιά! 

 
Η Ελλάδα του κόσμου –η παγκόσμια Ελλάδα– είναι παρούσα και στις μέρες μας. Με ποιο τρόπο, 
θα μας το αφηγηθεί η κ. Τζελίνα Χαρλαύτη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο νέο μάθημα ελληνικής ιστορίας 
με τίτλο Στην κορυφή του Παγκόσμιου Στόλου: Ιστορία της ναυτιλίας των Ελλήνων, 18ος‐ 
21ος αιώνας.  
 
Το 2019 η ναυτιλία των Ελλήνων με κέντρο τον Πειραιά ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο, θέση 
που κρατάει εδώ και 50 χρόνια. Η εξαιρετική επιτυχία των Ελλήνων στις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές των νεότερων χρόνων εντοπίζεται στον 18ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις των Ελλήνων από τα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους 
μετατράπηκαν στους κύριους μεταφορείς των ευρωπαϊκών θαλασσών τον 19ο αιώνα. Στη 
διάρκεια του 20ού αιώνα ανέπτυξαν τον μεγαλύτερο παγκόσμιο στόλο και τους 
ισχυρότερους εφοπλιστικούς ομίλους πλέοντας σε όλους τους ωκεανούς και τις θάλασσες 
του κόσμου. Η ναυτιλία αποτέλεσε και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική πηγή εισροής 
εισοδήματος στη χώρα από το 1830 μέχρι σήμερα. Το μάθημα εξετάζει δύο κεντρικά 
ερωτήματα: Γιατί μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα να έχει τον μεγαλύτερο 
εμπορικό στόλο του κόσμου, μεγαλύτερο από εκείνο της Γερμανίας, των Ηνωμένων 
Πολιτειών ή της Ιαπωνίας; Και ποια η σχέση της μεγάλης και διεθνούς ναυτιλίας των Ελλήνων 
με το ελληνικό κράτος; 
 
 
Το Mathesis ανοίγει πανιά την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019. Κρατήστε θέσεις στο 
mathesis.cup.gr! 
 

Σύντομο βιογραφικό της διδάσκουσας 

H Τζελίνα Χαρλαύτη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας στην Κρήτη από το 2017, είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 
της σπουδές στα πανεπιστήμια του Καίμπριτζ (M.Phil.) και της Οξφόρδης (D.Phil.). Ξεκίνησε την 
καριέρα της ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (1990-2003), το 2003 συνέχισε στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και από το 2019 βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του 
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2004-2008) και Πρόεδρος της International Maritime 
History Αssociation (2004-2008). Από το 2014 έως το 2017 υπήρξε Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το 2009 ήταν Visiting 
Fellow στο All Souls College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το 2008 Alfred D. Chandler, Jr., 
International Visiting Scholar στο Business History Program του Harvard Business School. Έχει υπάρξει 
επισκέπτρια καθηγήτρια στο Memorial University of Newfoundland στον Καναδά (1998) και Honorary 
Research Fellow στο Institute of Maritime Studies, Greenwich University στο Λονδίνο (1999). Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στη ναυτιλιακή ιστορία, οικονομική και κοινωνική ιστορία, ιστορία 
επιχειρήσεων, παγκόσμια ιστορία και ιστορία διασποράς. Έχει δημοσιεύσει 26 επιστημονικά βιβλία 
σε αγγλικούς, καναδικούς και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους και πάνω από 50 άρθρα σε 
πολυσυλλεκτικούς τόμους και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της 
Creating Global Shipping: Aristotle Onassis, the Vagliano Brothers and the Business of Shipping, c.1820-
1970, Cambridge, Cambridge University Press, 2019. 
 
Info: mathesis@cup.gr / 2810-391048 
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