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Οι πρόσφατες ανακοινώσεις αρ-
κετών ναυτιλιακών και ναυτερ-
γατικών ενώσεων αναφορικά με
την απόφαση του ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, που
απέρριψε την αίτηση του καπε-
τάνιου του «Prestige» Απόστο-
λου Μάγκουρα, μάλλον ξάφνια-
σαν όσους διάβασαν νηφάλια
την απόφαση των Ευρωπαίων
δικαστών (αλλά και την επιθετι-
κή επιχειρηματολογία των προέ-
δρων των παραπάνω ενώσεων).
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Ναυτιλία, αιρετοί φορείς
και θεσμικά όργανα

Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά 
αρμενίζουμε…

O
Απόστολος Μάγκουρας, ως γνωστόν, είχε στραφεί κατά του Βασιλείου της Ισπανίας με ατομική προ-
σφυγή του στο ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, στο Στρασβούργο, όπου ισχυριζόταν ότι τόσο
το ποσό της εγγύησης που ζητήθηκε από τα ισπανικά δικαστήρια όσο και ο χρόνος κράτησής του έ-

πλητταν την προσωπική του ελευθερία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5.3 περί ατομικής ελευθερίας και ασφάλειας
της πολυσυζητημένης Σύμβασης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα.

Στις αρχές του χρόνου, όταν το ∆ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του, μετά 4 χρόνια ακροαματικής διαδικασί-
ας, αρκετοί ναυτιλιακοί παράγοντες μίλησαν για μια καθαρά πολιτική απόφαση, ενώ μερικοί αναφέρθηκαν σε μια ε-
πικίνδυνη απόφαση και άλλοι σε λανθασμένη απόφαση που θα αποτελέσει μια δυσμενή νομολογία για το μέλλον.  

Η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα και το ύφος των περισσότερων ανακοινώσεων Τύπου που εξεδόθησαν από τις ε-
νώσεις και τα συνδικαλιστικά όργανα σχολιάστηκαν μάλλον μουδιασμένα από τη δημοσιογραφική οικογένεια.

Η υπόθεση Μάγκουρα έχει ορθώς θορυβήσει το σύνολο της ναυτικής οικογένειας και είναι αντιληπτό ότι υπήρξαν
υπερβολές στην αντίδραση τόσο της ισπανικής κυβέρνησης όσο και, εκ των υστέρων, των Ευρωπαίων νομοθετών. Η
απορριπτική στάση, όμως, πολλών αιρετών εκπροσώπων της ναυτιλίας προς το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών όταν
και όπου δε συμφωνούν με τη γνώμη ή την άποψη συγκεκριμένων μελών της ναυτιλιακής οικογένειας, οδηγεί μόνο σε
απρόσμενα και, μακροπρόθεσμα, σε αρνητικά αποτελέσματα. Και είναι προς τιμήν του προεδρείου της ΕΕΕ, που δια-
φοροποιήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου και ξεκαθάρισε τη στάση του στο θέμα αυτό, τονίζοντας ότι η επιθετι-
κότητα απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν είναι προς το συμφέρον κανενός.

Πριν από λίγο καιρό, εχθρικοί και αρνητικοί προς τη συνδιαλλαγή μαζί μας ήταν οι Ευρωπαίοι επίτροποι, το Ευ-
ρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Σήμερα, μέσα σε όλους αυτούς θα συμπεριλάβουμε
και το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και το ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων του Στρασβούργου;

Όσοι τόσο παράτολμα και δυσοίωνα στράφηκαν λεκτικά εναντίον της απόφασης, που εκδόθηκε στις 8 Ιανουα-
ρίου, προφανώς λησμονούν ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, που  εδρεύει στο Στρασβούργο και δεν έχει καμία σχέση
με την Ε.Ε., αποτελεί τον παλαιότερο ευρωπαϊκό οργανισμό που έχει στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη του. Λησμονούν επίσης πως το
Συμβούλιο της Ευρώπης αριθμεί σήμερα 47 μέλη, περιλαμβάνει δηλαδή το σύνολο των κρατών της Ευρώπης. 

Αγνοούν ηθελημένα προφανώς ότι μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο έχει κατορθώσει να συντάξει πάνω από 160 νομι-
κά δεσμευτικές ευρωπαϊκές συμβάσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη μεταρρύθμιση και την εναρμόνιση των νο-
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μοθεσιών των κρατών-μελών σε σειρά θεμάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
καταπολέμηση των βασανιστηρίων και του οργανωμένου εγκλήματος, η προστασία
των δεδομένων, η πολιτιστική συνεργασία κ.λπ. 

Το ∆ικαστήριο των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, κορυφαίο όργανο του Συμ-
βουλίου, αποτελείται από δικαστές, επιφανείς νομικούς, από το σύνολο των κρα-
τών-μελών του, και εξετάζει ετησίως περίπου 14.000 προσφυγές εναντίον των
κρατών-μελών του. Το ∆ικαστήριο αυτού του οργάνου καταδίκασε την Ελλάδα για
πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την περίοδο της δικτα-
τορίας, αλλά και την Τουρκία όταν με την εισβολή της στην Κύπρο παραβίασε πολ-
λά ανθρώπινα δικαιώματα εις βάρος των Ελληνοκυπρίων πολιτών.

Με αυτόν το γνώμονα, κατά την άποψη του υπογράφοντος, όταν αναφερόμα-
στε σε έναν τόσο ιστορικό θεσμό και ένα αναντίρρητα ευυπόληπτο σώμα, οφείλου-
με να είμαστε πιο προσεκτικοί και πολύ λιγότερο, αν όχι καθόλου, προκλητικοί. Ας
αντιληφθούμε πλέον ότι δε θέλουν όλοι το κακό μας, δε θέλουν όλοι να μας βλά-
ψουν, ούτε να μας αφανίσουν. Είναι ενδεχόμενο το συγκεκριμένο τμήμα του ∆ικα-
στηρίου να έσφαλε νομικά, αλλά σε δεύτερο βαθμό μπορεί ο κ. Μάγκουρας να προ-
σβάλει την απόφαση. Αυτό δε σημαίνει πως πρέπει να απαξιώσουμε και να δυσφη-
μήσουμε όλους τους θεσμούς που δημιουργήθηκαν για να μας προστατεύσουν...

∆εν πρέπει να παραγνωριστεί ότι η απόφαση ελήφθη παμψηφεί από τους
εφτά δικαστές*, οι οποίοι ως όφειλαν δε στάθηκαν στο αν ο πλοίαρχος Μάγκουρας
υπήρξε αμελής ή όχι στις πράξεις ή παραλείψεις του (κάτι που εξετάζει μόνον το
ισπανικό δικαστήριο). Έκριναν πάντως με μια πολυσύνθετη επιχειρηματολογία και
αιτιολόγηση ότι το ποσό της εγγύησης μπορεί να ήταν μεν τεράστιο, αλλά ήταν ό-
μως αντίστοιχο του μεγέθους της καταστροφής που προκλήθηκε. Εάν βέβαια η εγ-
γύηση δεν καλυπτόταν από το P&I Club, οι δικαστές δεν ήταν σαφές εάν θα υπο-
στήριζαν πως το ποσό αυτό θα ήταν επιτρεπτό και αντίστοιχο του μεγέθους του ε-

γκλήματος. Παράλληλα, οι εφτά δικαστές αποφάσισαν ότι οι 83 μέρες κράτησης
δεν ήταν υπερβολικές σε διάρκεια, αλλά αντιθέτως πολύ λιγότερες από πολλές άλ-
λες υποθέσεις που έχει πρόσφατα εξετάσει το σώμα. 

Σε γενικότερο πλαίσιο διαφαίνεται ότι η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί
για τους Ευρωπαίους δικαστές ένα άτυπο ανθρώπινο δικαίωμα, που ορθώς τα κρά-
τη-μέλη οφείλουν να προστατεύσουν.

Είναι σαφές επίσης ότι το σκεπτικό του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού δικαστη-
ρίου οφείλει να μας προβληματίσει και να μας αφυπνίσει. Αν αρχίσουμε, εκ νέου, το
κυνήγι των μαγισσών όπου θα (επαν)οραματιζόμαστε εχθρούς και δαίμονες που
δεν επιθυμούν την ευδοκίμηση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, τότε το ρίσκο θα είναι σί-
γουρο τεράστιο. Μας ξαφνιάζει επιπλέον το γεγονός ότι μάλλον εύκολα και προ-
κλητικά στρεφόμαστε εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμών ενώ είμαστε πιο ανεκτικοί
και συγκρατημένοι απέναντι σε αποφάσεις και ενέργειες άλλων κρατών όπως των
ΗΠΑ, της Αυστραλίας κοκ.

Τα «Ναυτικά Χρονικά» ανέκαθεν υποστήριζαν ότι η ναυτιλία μας εξυπηρετεί
το κοινωνικό συμφέρον του τόπου αλλά και τις ευρύτερες κοινωνικές μας ανάγκες.
Εξυπηρετεί ως ο σημαντικότερος φορέας μεταφοράς και διαμετακόμισης την κα-
θημερινότητα όλων μας. Σε αυτό το πλαίσιο η ναυτική οικογένειά μας δεν είναι ού-
τε υπεράνω κριτικής ούτε ελέγχου, όπως δεν είναι εξάλλου σε καμιά γωνιά της γης.
Ειδικά στις δύσκολες μέρες μας, όσοι συνεχίζουν φιλύποπτα να υποστηρίζουν πε-
ρασμένες εποχές αδιαφάνειας και εσωστρέφειας, μόνο προς το μακροπρόθεσμο
όφελος της ναυτιλίας μας δε συμπράττουν.
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Ηλίας Μπίσιας

* Οι εφτά δικαστές που εξέδωσαν την ομόφωνη απόφαση ήταν από τα ακόλουθα κράτη-μέλη:
Josep Casadevall (Ανδόρα), πρόεδρος, Elisabet Fura-Sandstrom (Σουηδία), Corneliu Birsan (Ρουμανία), Bostjan M. Zupancic
(Σλοβενία), Egbert Myjer (Κάτω Χώρες), Ineta Ziemele (Λεττονία), Alejandro Saiz Arnaiz (Ισπανία), ad hoc δικαστής.





Άρθρο
της Μαριλένας Κοππά

Ευρωβουλευτού ΠΑΣΟΚ

Μία από τις «κλασικά» διεθνοποιημένες αγορές εργασίας είναι αυτή της ποντοπό-
ρου ναυτιλίας, αφού η ακτοπλοΐα είναι άμεσα ελεγχόμενη από εθνικές εργατικές
νομοθεσίες. Μέχρι πρόσφατα, η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
στην ποντοπόρο ναυτιλία ήταν μηδαμινή, όμως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) κάτι αρχίζει να αλλάζει. Με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών
Μεταφορών (0706/2007), μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου του 2010, τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. θα πρέπει να κυρώσουν τη ∆ιεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας. Μια πο-
λιτική κριτική αυτής της εξέλιξης μας οδηγεί στις εξής παρατηρήσεις:

1.Η οδηγία του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. της συμφωνίας μεταξύ εφοπλιστών (Ένωση Εφοπλι-

στών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - ECSA) και των ναυτεργατών (Ευρωπαϊκή Ο-
μοσπονδία Εργαζομένων στις μεταφορές - ETF) έχει ιδιαίτερο, πολιτικό ενδιαφέ-
ρον για δύο λόγους: 
α) Επειδή οι εφοπλιστές σπάνια βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι με την ETF, που είναι

παρακλάδι της ITF, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις
Μεταφορές, και 

β) Επειδή έχουμε σήμερα μία συμφωνία ως αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμά-
τευσης που διασφαλίζει ένα minimum εργασιακών δικαιωμάτων και για τα
πληρώματα της ποντοπόρου ναυτιλίας. 

Το σημερινό εργασιακό καθεστώς των ναυτικών στην ποντοπόρο
ναυτιλία είναι συνισταμένη δύο μεταβλητών: Πρώτον, της εθνικότητας

Ηθεμελίωση και προάσπιση εργασιακών δικαιωμάτων σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποι-
ημένη αγορά (κυρίως) προϊόντων και υπηρεσιών είναι μία από τις κεντρικότερες προκλή-
σεις του παγκόσμιου εργατικού, σοσιαλιστικού και σοσιαλδημοκρατικού κινήματος. Σε κά-

θε περίπτωση, η βελτίωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επί-
πεδο, προϋποθέτει διάλογο μεταξύ κοινωνικών εταίρων. 

Από τη λογική
της (αυτο)ρύθμισης

σε μια ευρωπαϊκή αγορά
ναυτικής εργασίας 
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(βλ. σημαίας) του πλοίου και συνεπώς της εργατικής νομοθεσίας του κρά-
τους, και περισσότερο, δεύτερον, της εθνικότητας του εργαζομένου και των
συλλογικών συμβάσεων που ισχύουν στη χώρα καταγωγής του. Τελικά η ση-
μαία του πλοίου έχει καθοριστική σημασία για την εθνική σύνθε-
ση του πληρώματος και άρα για το εργασιακό καθεστώς ενός πλοίου. Έ-
τσι, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι τα υπό ελληνική σημαία πλοία έχουν συ-
γκεκριμένη ποσόστωση συμμετοχής ελληνικού πληρώματος. Γενικός κανό-
νας και πρακτική είναι η πρόσληψη σε επιτελικά πόστα Ελλήνων -λ.χ καπε-
τάνιου, α΄ μηχανικού κοκ.- και ναυτεργατών με μειωμένες αμοιβές για τη μη
εξειδικευμένη εργασία του πληρώματος. 

2. Επειδή η Ε.Ε. δεν έχει κανέναν πυλώνα που να δίνει στην Επιτροπή την
αρμοδιότητα διασφάλισης κοινωνικών/θετικών δικαιωμάτων, παρα-

τηρείται συχνά μια παραδοξότητα όσον αφορά τη στάση της Ε.Ε. σε θέματα
που άπτονται της αγοράς εργασίας. Σε ερώτησή μου στην Επιτροπή, στο πλαί-
σιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορούσε την αθέμιτη χρήση του θε-
σμού των stage στην τουριστική αγορά της χώρας μας -που κατέθεσα στις 18
Μαρτίου 2008- διαπίστωσα από την απάντηση του αρμοδίου επιτρόπου
Spidla ότι η Επιτροπή δεν έχει προτεραιότητά της τη διασφάλιση
εργασιακών δικαιωμάτων. Έτσι, από τη μία πλευρά η Επιτροπή θεωρεί
πρώτιστο καθήκον της τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργα-
ζομένων και από την άλλη πιστεύει ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων τους εί-
ναι αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα (βλ. σχετικά απάντηση επιτρόπου 14
Μαΐου 2008).
Είναι, δηλαδή, σημαντικό να τονιστεί ότι σπάνια οι πρωτοβουλίες της Επιτρο-
πής στοχεύουν στην προάσπιση κοινωνικών/θετικών δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων. Συνήθως, η όποια κοινοτική πρωτοβουλία αφορά την ελεύθερη
διακίνηση εργατών (υπηκόων της Ε.Ε.) ή την εργασία γενικότερα ως παρά-
μετρο κοστολόγησης ευρωπαϊκών προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, σκοπός της Επιτροπής είναι η αύξηση της «ανταγωνιστικότητας»,
που σημαίνει τη διασφάλιση χαμηλού κόστους εργασίας. Με άλλα λόγια, είτε
δεν υπάρχει πολιτική βούληση είτε -εάν αποδεχτούμε το σκεπτικό του επι-
τρόπου Spidla- η θεσμική δυνατότητα της Επιτροπής να ανταποκρίνεται σε
πιέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ένα από
τα πιο αποτελεσματικά συνδικαλιστικά lobby της Ε.Ε., δηλαδή το αγροτικό,
αντλεί τη δύναμή του από πιέσεις σε εθνικό και όχι σε κοινοτικό επίπεδο. 

Συνεπώς, η κινητήριος δύναμη για την Επιτροπή προκειμένου να υιοθετήσει
τη ∆ιεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας πρέπει να αναζητηθεί όχι στη διάθε-

Με δεδομένο ότι η Ευρώπη έχει ηγετική δύναμη ως καταναλώτρια ναυτιλιακών υπηρεσιών, ως
παροχέας λιμενικών υποδομών και ως βάση των μεγαλύτερων στόλων ποντοπόρου ναυτιλίας,
είναι προφανές ότι η ενσωμάτωση στο κοινοτικό δίκαιο της ∆ιεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Ερ-
γασίας την καθιστά σχεδόν αυτόματα διεθνές ναυτικό δίκαιο. 
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ση προστασίας των εργαζομένων αλλά στην ανάγκη προάσπισης των
ευρωπαϊκών ναυτιλιακών συμφερόντων από τον «αθέμιτο αντα-
γωνισμό». Αθέμιτος είναι ο ανταγωνισμός με πλοία που έχουν τις λεγόμενες
σημαίες ευκαιρίας και έναν πήχυ στα ζητήματα της προάσπισης των εργαζο-
μένων τόσο χαμηλό, που δε συνάδει ούτε με minimum διεθνή πρότυπα, ό-
πως αυτά έχουν οριστεί από το ∆ιεθνή Οργανισμό Εργασίας (∆ΟΕ) ήδη από
το 1919. Έτσι, πλοία με τέτοιες σημαίες έχουν την «ευκαιρία» να μη σέβονται
βασικούς όρους απασχόλησης, όπως η υγειονομική κάλυψη, η ελάχιστη ηλι-
κία ναυτολόγησης, το ωράριο, η ενδιαίτηση και η κοινωνική προστασία του
πληρώματος. Η ανησυχία της Επιτροπής είναι μήπως μια τέτοια
«ευκαιρία» κάνει αυτά τα πλοία ανταγωνιστικότερα έναντι πλοί-
ων ευρωπαϊκής σημαίας αφού εξασφαλίζουν ένα φθηνότερο ναυτιλιακό
προϊόν. ∆εν είναι τυχαίο ότι η ∆ιεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική Εργασία δεν
έρχεται να προασπίσει τον Ευρωπαίο ναύτη γενικά, αλλά μόνο το κομμάτι της



αγοράς που αφορά τον παγκόσμιο ανταγωνι-
σμό. Έτσι, η δέσμευση των εταιρειών να τη-
ρούν minimum πρότυπα ισχύει μόνο για
πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των
500 κόρων που εκτελούν πλόες μεταξύ διε-
θνών λιμένων. 

3.Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός πως, ό-
πως σε πολλές άλλες αγορές εμπορευμά-

των και υπηρεσιών, έτσι και στη ναυτιλία η Ευρώπη α-
ποτελεί παγκόσμια δικαιακή υπερδύναμη (normative

power Europe). Με δεδομένο ότι η Ευρώπη έχει ηγετική δύναμη
ως καταναλώτρια ναυτιλιακών υπηρεσιών, ως παροχέας λιμενικών υποδομών
και ως βάση των μεγαλύτερων στόλων ποντοπόρου ναυτιλίας, είναι προφανές
ότι η ενσωμάτωση στο κοινοτικό δίκαιο της ∆ιεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Ερ-

γασίας την καθιστά σχεδόν αυτόματα διεθνές ναυτικό δίκαιο. Από τη στιγμή
που εμείς υιοθετούμε αυτά τα minimum δικαιώματα των εργαζομέ-
νων, συμβάλλουμε καθοριστικά στην παγκοσμιοποίησή τους. Όμως,
όσον αφορά την Ευρώπη, πρόκειται προφανώς για μία προς τα κάτω εξίσωση
εργασιακών δικαιωμάτων. Η ∆ιεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας είναι μια
συμφωνία για το minimum και όχι για μια πραγματικά ποιοτική διασφάλιση ερ-
γασιακών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση είναι μία
καλή αρχή.

4.Οι ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται έως σήμερα στο χώρο
της ποντοπόρου ναυτιλίας έχουν τρεις επιλογές: α) Συμφωνίες με εργα-

ζομένους στη βάση προτύπων του ∆ιεθνούς Οργανισμού Εργασίας ή/και β) στη
βάση συλλογικών συμβάσεων που ισχύουν στα κράτη προέλευσης των εκάστο-
τε ναυτικών ή/και γ) στη βάση συλλογικών συμβάσεων που έχει διαμορφώσει
το διεθνές σωματείο εργαζομένων στις μεταφορές (International Transport
Workers' Federation - ITF). 

Η τρίτη επιλογή σπάνια προτιμάται, αφού οι παγκόσμιες συλλογικές συμβάσεις
θεμελιώνουν δικαιώματα πέρα και πάνω από το minimum που απαιτεί ο ∆ΟΕ.
Μόνο εάν εξαναγκαστεί μια εταιρεία υπογράφει μια τέτοια σύμβαση διευρυμέ-
νων εργασιακών δικαιωμάτων της ITF, όπως για παράδειγμα εάν δραστηριο-
ποιείται σε λιμένες της Σκανδιναβίας (λ.χ. Νορβηγία, Φινλανδία), όπου ο συγκε-
κριμένος συνδικαλιστικός φορέας έχει μεγάλη δύναμη. Πρέπει να επισημανθεί
ότι η ITF έχει σε ορισμένες περιπτώσεις εξισώσει την ελληνική ση-
μαία -όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα- με μαύρες σημαίες
ευκαιρίας. Αυτό είναι για όλους μας απαράδεκτο, όμως η πρόσφατη κατάστα-
ση στη ναυτιλία, όπου ορισμένοι ακτοπλόοι κρατούν τους ναυτεργάτες ομήρους
μέχρι να πληρωθούν από την κυβέρνηση και δεν τους καταβάλλουν τα δεδου-
λευμένα, σίγουρα αμαυρώνει περαιτέρω την ήδη άσχημη εικόνα που έχει δια-
μορφώσει η χώρα μας όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες των πληρωμάτων.
Βέβαια, το επιχείρημα των ακτοπλόων είναι πως ευθύνεται η κυβέρ-
νηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις καταβολής επιδοτήσεων
συγκεκριμένων γραμμών, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να καταγγέλλε-
ται η σύμβαση με το κράτος και όχι να την πληρώνει ο εργαζόμενος. Η λογική
ότι ο εργαζόμενος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος και τελικά ο πιο εύκολος στόχος
πρέπει να εκλείψει, πρώτα απ' όλα, για το καλό της ελληνικής ναυτιλίας. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η ITF όσο και το ευρωπαϊκό της παρακλάδι (ETF) πα-
ρέχουν μεταξύ άλλων νομική υποστήριξη σε εργαζομένους και, όπως είναι φυ-
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σικό, δεν έχουν την καλύτερη των σχέσεων με την εφοπλιστική τάξη. Πολλές από
τις ακτιβιστικές τους δράσεις, όπως η παρενόχληση πλοίων που παραβιάζουν τις
συλλογικές του συμβάσεις στα λιμάνια της Σκανδιναβίας, εξαγριώνουν πολλούς
από τους εφοπλιστές μας. Γενικά, υπάρχει η εντύπωση πως ο συνδικαλιστικός
οργανισμός αυτός αποτελεί «βαρίδι» στη διαμόρφωση ενός «αντα-
γωνιστικού προϊόντος» και ότι η απαίτηση αναβάθμισης των εργασιακών δι-
καιωμάτων των πληρωμάτων ανεξάρτητα από τη σημαία του πλοίου «υπερβαί-
νει τα εσκαμμένα». Στο πλαίσιο αυτής της διένεξης θα πρέπει να τονιστεί ότι, ε-
νώ ο εργοδότης σε μια παγκόσμια αγορά έχει πλήθος επιλογών για τη διασφάλι-
ση των δικαιωμάτων του, αφού μπορεί να προσφύγει τόσο σε εθνικές όσο και σε
κοινοτικές αρχές, δε συμβαίνει το ίδιο και με τους εργαζόμενους. Ο «ακτιβι-
σμός» είναι δείγμα αδυναμίας ενός συνδικαλιστικού κινήματος που δρα σε
μια παγκόσμια αγορά εργασίας με εθνικά εργασιακά δικαιώματα. Σε κάθε περί-
πτωση, πρόκειται για επιτυχία της Επιτροπής ότι κατάφερε να βάλει τους δύο
κοινωνικούς εταίρους σε ένα τραπέζι και να καταλήξει σε μια συμφωνία. 

5.Αυτό που πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσει η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι
ότι ο διάλογος με την ITF πρέπει να συνεχιστεί. Η λογική του ολοένα και πιο

«ανταγωνιστικού» ναυτιλιακού προϊόντος, που βασίζεται στη λογική της συρρί-
κνωσης του κόστους εργασίας, είναι στείρα. Είναι παράδοξο ότι από τη μία πλευ-
ρά η εφοπλιστική βιομηχανία μεμψιμοιρεί για το γεγονός ότι δε βρίσκει υψηλής
αξίας και επιμόρφωσης προσωπικό, ενώ παράλληλα κάνει ό,τι μπορεί για να α-
πωθήσει τους νέους από μια ναυτική καριέρα. Το ευχολόγιο της κυβέρνησης
και οι διαφημίσεις στην τηλεόραση δε φτάνουν για να ελκύσουν νέ-
ους στη θάλασσα, ακριβώς επειδή έχουμε ναυτική παράδοση. Ακριβώς επειδή
τα παιδιά των ναυτικών και οι ναυτικές οικογένειες ξέρουν τι σημαίνει θάλασσα,
πρέπει τόσο μια υπεύθυνη κυβέρνηση (όχι η παρούσα) αλλά και η εφοπλιστική
τάξη να απευθυνθούν στην τσέπη των νέων, στις φιλοδοξίες τους, στην ανάγκη
τους να κάνουν οικογένεια, να εξελιχθούν και να ανελιχθούν επαγγελματικά, στην
ανάγκη τους για ασφάλιση. Επειδή οι Έλληνες γνωρίζουν τη θάλασσα, τα ρητορι-
κά σχήματα περί «εθνικών παραδόσεων» τους αφήνουν αδιάφορους. 

Όμως, ευθύνη να ακούσει τη φωνή των συνδικαλιστών έχει και η Επιτροπή, επί-
σης για το καλό της ποντοπόρου ναυτιλίας. Η Επιτροπή συχνά βλέπει στον
ναυτικό τον εύκολο στόχο. ∆εν είναι τυχαίο ότι μετά στο ατύχημα του «Sea
Diamond» οι ναυτικοί και όχι η εταιρεία υπέφεραν τα περισσότερα δεινά. Σί-
γουρα, κανείς δε θα ήθελε για το παιδί του ένα μέλλον με κακές αποδοχές και
με τον κίνδυνο να φυλακιστεί στην Ευρώπη (στην καλύτερη περίπτωση) ή σε
ακόμα λιγότερο φιλόξενες χώρες. Γιατί κάποιος σήμερα να θαλασσοδέρνεται
όταν οι αποδοχές του είναι μειωμένες, η ασφάλισή του αμφίβολη, αλλά και οι
ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες είναι αυξημένες. Και ας υποθέσουμε ότι κά-
ποιος ξεπερνά όλες αυτές τις φουρτούνες για να γυρίσει πίσω στο λιμάνι απ'
όπου ξεκίνησε. Σε τι έχει να προσβλέπει στα γεράματά του; Μήπως στο ΝΑΤ; 

Η κυρίαρχη λογική που διέπει τόσο την κοινοτική νομοθεσία όσο και τη ναυτι-
λιακή βιομηχανία είναι τελικά μυωπική, αφού δεν εμπεριέχει το στόχο της κοι-
νωνικής συνοχής. Σε κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να υπάρχει ισορροπία, δη-
λαδή να υπάρχει συγκερασμός συμφερόντων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων
που τελικά -σε βάθος χρόνου- αποβαίνει σε όφελος όλων. Η αγορά ποτέ δεν
(αυτο)ρυθμίζεται, όπως αποφαίνονται οι θεωρητικοί της σχολής Αλογο-
σκούφη και οι διάδοχοί του. Χρειάζεται πάντα πολιτική παρέμβαση με
όραμα. Η ναυτική παράδοση δεν είναι κάτι που «έχουμε», αλλά ένα στοίχημα
που κερδίζει κάθε γενιά εφοπλιστών και πληρωμάτων. Σήμερα, περισσότερο
από ποτέ, χρειάζεται διάλογος για την ανανέωση μιας παράδοσης που μόνο μα-
ζί αυτές οι δύο τάξεις μπορούν να ανανεώσουν. �

Σίγουρα, κανείς δε θα ήθελε για το παιδί του ένα μέλλον με κακές αποδοχές και με τον
κίνδυνο να φυλακιστεί στην Ευρώπη (στην καλύτερη περίπτωση) ή σε ακόμα λιγότερο
φιλόξενες χώρες. Γιατί κάποιος σήμερα να θαλασσοδέρνεται όταν οι αποδοχές του εί-
ναι μειωμένες, η ασφάλισή του αμφίβολη, αλλά και οι ενδεχόμενες ποινικές του ευθύ-
νες είναι αυξημένες.
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Άρθρο
του Εμμανουήλ Βορδώνη

Executive director 
of the Thenamaris 

Shipmanagement Inc., 
Chairman of the Intertanko 

Hellenic Forum 

Στην ομάδα των γκρίζων κροτάφων, οι μνήμες από άλλες, δύσκολες
ώρες είναι πολλές, έντονες και ιδιαίτερα αγαπητές. Είναι αυτές, άλ-
λωστε, που άνδρωσαν εταιρείες, στελέχη, αξιωματικούς και ναύτες

στους ορίζοντες, τη γοητεία και την πολυπλοκότητα της θάλασσας. Η σύ-
νεση, η επιμονή, η κατανόηση και αγάπη της αρμύρας, η αισιοδοξία, η ευ-
ρηματικότητα, η ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό και η ναυτοσύνη ωρίμα-
ζαν, για να μας κάνουν, άτομα και ομάδες, να ξεπερνάμε τη φουρτούνα σε
ξηρά και θάλασσα.

H τωρινή κρίση μού φαίνεται πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Και ως
προς τις καταστάσεις που τραυματικά βιώνουμε, αλλά κύρια, ως προς τους ου-
σιώδεις λόγους, τα αίτια, που βρίσκονται στη ρίζα και γεννούν τις εξελίξεις, την έ-
κρηξη, τις αλλεπάλληλες κατακρημνίσεις. Γιατί για έκρηξη πρόκειται. Μια έκρη-
ξη, που έδειχνε τα σημάδια της και το πλησίασμά της από καιρό, χωρίς όμως να
μας συγκινήσει αρκετά ώστε να την αναχαιτίσουμε.
Οι γραμμές αυτές γράφονται στην ησυχία και απομόνωση μιας «long-haul» πτήσης
προς τη μακρινή Ανατολή. Τέσσερις χιλιάδες πόδια πιο χαμηλά, άνθρωποι ανυπο-
ψίαστοι στην πλειονότητα, βιώνουν με διαφορετικές μορφές και ένταση τη ραγδαί-
α αλλαγή. Πληρώνουν ακριβά με το δικό τους μερίδιο δυσπραγίας την
ακρίβεια, την οπισθοδρόμηση, την ανεργία, σε μια κρίση που οι ίδιοι
∆εν προκάλεσαν, ∆ε συνέβαλαν στη γέννησή της και που καμία ευθύνη ∆εν έ-
χουν γι' αυτή. Μια κρίση όμως που... εμπλέκει εκατομμύρια ανυποψίαστων, αμέτο-
χων και στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ήδη, πολύ δοκιμασμένων στις δυσκολίες.

�

Π α λ ι ό τ ε ρ α  ο ι  κ ρ ί σ ε ι ς  ο φ ε ί λ ο ν τ α ν  σ ε  α κ ρ α ί ε ς ,  ο υ σ ι ώ δ ε ι ς
ανωμαλίες . Σε αναστάτωση των βασικών μεγεθών της πραγματικής οικονομί-
ας. Ένας πόλεμος, μια υπερθέρμανση στην παραγωγή, η έλλειψη φυσικών πόρων,
η ανισορροπία στη ζήτηση και προσφορά... Τέτοιοι παράγοντες τις οδηγούσαν. Ε-
ξάρσεις, έντονες διαφορές και αστάθειες επηρέαζαν την παραγωγή και τη ζήτη-
ση και, στις περιπτώσεις ακρότητας, προκαλούσαν την ύφεση, τον πληθωρισμό,
την ανεργία, την αβεβαιότητα, τη δυσπραγία. Τέτοιες κρίσεις, στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, μεταδίδονταν μοιραία και στη διακίνηση προϊό-
ντων, στις μεταφορές, στη ναυτιλία, προκαλώντας έτσι τις γνωστές
μας αλληλουχίες κατάπτωσης, και πιο ύστερα, της αναγέννησης των
αγορών και των ναύλων. 
Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η πραγματική οικονομία των
φυσικών αγαθών και υπηρεσιών ήταν, και θα μπορούσε και σήμερα ακόμη, να
παραμένει υγιής και να ακμάζει. Οι μεγάλες κινητήριες δυνάμεις της είναι ακόμη

Μια κρίση
που

διδάσκει
πολλά
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ισχυρές και έχουν μπροστά τους πολύ δρόμο και επαρκείς δυνατότητες για
να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Η Κίνα με την τεράστια εσωτερική της α-
γορά έχει να γεφυρώσει τα κοινωνικά χάσματα που δημιούργησε ο γρήγορος
πλουτισμός και η ανάπτυξη των παραλίων με την πολυπληθή και διψασμένη
για πρόοδο ενδοχώρα της. Παράγει άλλωστε προϊόντα φθηνά, όλο και καλύ-
τερης ποιότητας, ικανά για να απορροφηθούν δυναμικά από τις φτωχότερες
πια, μετα-Lehman, κοινωνίες των χωρών κατανάλωσης. Το ίδιο και η Ινδία...
Mα ακόμη και η πλούσια σε φυσικούς πόρους Νότια Αμερική, οι αποκομμένοι
πληθυσμοί της ορεινής κεντρικής Ασίας, αλλά και η μεγάλη Αφρική με την
ακραία της υπανάπτυξη, περιμένουν διψασμένες τη σειρά τους για να βελτιώ-
σουν το επίπεδο της ζωής, αφυπνίζοντας έτσι τα εν δυνάμει δισεκατομμύρια
καταναλωτών, που μπορούν να αναζωογονήσουν και δυναμικά να τροφοδο-
τούν τις οικονομίες των πραγματικών αγαθών και προϊόντων. Η ευκαιρία στη
μόρφωση, την υγεία, την εργασία, το καθαρό νερό, τη στέγαση...
που εκατομμύρια πολίτες του κόσμου αναμένουν, άλλοτε καρτερικά και άλλο-
τε βίαια, είναι η εγγύηση της δύναμης που μπορεί να διατηρήσει την αυτοσυ-
ντηρούμενη οικονομική ανάπτυξη, την ευρύτερη κοινωνική πρόοδο, την ευη-
μερία και ως συνέπεια, μια σταθερή κοινωνία και καλά εδραιωμένη ειρήνη.
Στην κατεύθυνση αυτή, δε χρειάζονται παρά μόνο το ανοιχτό μυαλό, η κατα-
νόηση των λαών, η πολιτική βούληση και η αποφασιστική δράση. 
Έτσι η κρίση που σήμερα βιώνουμε. ∆εν είναι μια κρίση της πραγ-
ματικής ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑΣ. ∆εν είναι μια κρίση των διεργασιών, των αρχών
και των αυτορρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον του
ΟΙΚΟΥ μας, του οικοσυστήματος και της φύσης που μας περιβάλλει, ούτε και
των κοινωνιών που μετέχουν σε αυτή.

�

Είναι  μ ια  κρίση που έρχεται  από έναν  πλασμα -
τ ικό  κόσμο , «εξω-φυσικών» συναλλαγών, που προσο-
μοιάζουν μόνο στις συναλλαγές της πραγματικής οικονομί-
ας και του υλικού χρήματος, σαν μέσο διαμεσολάβησης
στις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών. Είναι προϊόν
διεργασιών που δε στόχευσαν στην παραγωγή, τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την ανταλλα-
γή πραγματικών πόρων, αλλά μόνο στην κερδο-
σκοπία, μέσω θεωρητικών ιδιοσκευασμάτων της
δημιουργικής φαντασίας. Άυλα, θεωρητικά
προϊόντα, που κατ' επίφαση και μόνον α-
ποδεχθήκαμε σαν χρηματοοικονομικά, χω-
ρίς αυτά όμως να σχετίζονται με μια φυσική οικο-
νομία που υπηρετεί την ανάπτυξη της κοινωνίας
και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
Στις παλαιότερες εποχές, οι επιχειρηματίες και δη-
μιουργοί κατ' αρχήν οραματίζονταν. Ονειρεύονταν
και υλοποιούσαν όμορφα σπίτια για μια ανετότερη ζω-
ή, μεγάλα έργα για καλύτερες πόλεις, πρακτικά αυτοκί-
νητα για γρήγορη μετακίνηση, κομψά φορέματα για ω-
ραιότερες κυρίες, τρόφιμα, τεχνολογίες, την κατάκτηση του

Έτσι η κρίση που σήμερα βιώνουμε. ∆εν είναι μια
κρίση της πραγματικής ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑΣ. ∆εν είναι
μια κρίση των διεργασιών, των αρχών και των αυ-

τορρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα στο φυσι-
κό περιβάλλον του ΟΙΚΟΥ μας, του οικοσυ-

στήματος και της φύσης που μας περι-
βάλλει, ούτε και των κοινωνιών που

μετέχουν σε αυτή.
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∆ιαστήματος... Και αυτό το φυσικό όραμα της προστιθέμενης αξίας και του
φυσικού προϊόντος ήταν που τροφοδοτούσε και έθετε σε κίνηση τα μεγέθη
της πραγματικής οικονομίας. Και εκεί, οι τράπεζες, οι μηχανισμοί δανεισμού
και χρηματοοικονομικής υποστήριξης συνέβαλαν στην υλοποίηση του ορά-
ματος και τη δημιουργία αξιών, προς έναν κόσμο που μεταμορφωνόταν,
στοχεύοντας στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής.

�

Τα τελευταία  όμως χρόνια,  το  ποσοστό των «τάχα» χρη-
ματοοικονομικών συναλλαγών , που γιγαντώθηκαν, δεν είχαν στο
υπογάστριό τους κανένα τέτοιο όραμα και πραγματικό υλικό στόχο. Ίσως να
είναι η πρώτη φορά στην κοινωνική μας και οικονομική ιστορία που η δη-
μιουργική φαντασία και ευρηματικότητα υπηρέτησαν στεγνά τη δίψα του
κέρδους. Και μάλιστα, όχι του ευρύτερου και κοινωνικού, σαν επιστέγασμα
μιας δημιουργικής επιτυχίας, αλλά αποκλειστικά την κερδοφορία της ιδιοτέ-
λειας και της ατομικότητας.
Έτσι, τα ηλεκτρονικά, τα άυλα ή χάρτινα «τραπεζικά προϊόντα»
(προϊόντα;;;) κατα-κυριάρχησαν, στρεβλώνοντας τα ουσιώδη οι-
κονομικά μεγέθη και αξίες, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις τι-



μών και ποσοτήτων τα βασικά ανθρώπινα αγαθά της διατροφής, της ενέργειας
και τα στοιχειώδη της επιβίωσης. ∆ημιουργώντας, έτσι, αλλεπάλληλες κρίσεις
και έλλειψη, ως και ακόμα κρύο και πείνα, στις φτωχότερες ζώνες του πλανή-
τη.
∆ε νομίζω ότι βιώνουμε την πτώση του καπιταλιστικού συστήματος
ή της ελεύθερης οικονομίας. Ούτε καν μια κατακρήμνιση της τραπεζικής
δικτύωσης από έλλειψη των κανόνων των ελέγχων και της επαρκούς εποπτεί-
ας. Αυτή τη φορά βιώνουμε το αποτέλεσμα μιας ύπνωσης, που διαπέρα-
σε την παγκόσμια κοινωνία - οικονομία και ισοπέδωσε τα οράματα χρησιμότη-
τας, κοινωνικής συμβολής, αξιών και προόδου, στο εξαπλουστευμένο και ευτε-
λές όραμα του γρήγορου πλουτισμού και του ανερμάτιστου πολυτελούς βίου. 
Η ισοπέδωση αρχών και οραμάτων θα κατακρήμνιζε εξίσου εύκολα και οποιο-
δήποτε άλλο κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Και τον κομμουνισμό και το σοσιαλι-
σμό, αλλά και οποιονδήποτε άλλον... «-ισμό» που ό,τι και αν πρεσβεύει, πάντα

χρειάζεται ένα στέρεο υπόβαθρο και θεμέλιο για να πατήσει γερά
και να ανδρωθεί με σταθερότητα.

Και το χειρότερο, στρατεύσαμε προς το σκοπό αυτόν τα
καλύτερά μας νιάτα, που μετά τους αγαθούς στό-

χους των υψηλών πανεπιστημιακών αποδόσεων
και τα καλύτερα σχολεία του κόσμου, εμείς, η

κοινωνία και οι ταγοί της, ισοπεδώσαμε το
οποιοδήποτε ευγενές τους όραμα. Tα συν-
δέσαμε στην «πρίζα» των πλουσιοπάρο-
χων bonuses και τους αναθέσαμε νυχθη-
μερόν να φαντασιώνονται πλασματικά
προϊόντα που θα εξασφάλιζαν και άλλες
προμήθειες, και άλλες προμήθειες, και άλ-

λες προμήθειες, και κέρδη πολλά, για τα ί-
δια τα νέα παιδιά, τους διευθυντές τους και

τα ιδιοτελή χρηματοπιστωτικά τους οχήματα. 
Αέρας κοπανιστός!..

Μοιάζει με τους αθλητές μας, που αν και γεννήθη-
καν στη χώρα της ευγενούς άμιλλας, του μεγάλου Ολυ-

μπιακού Πνεύματος και της ανδρείας, με ευκολία εγκλωβίστη-
καν στον απατηλό στόχο του νικητή, ακόμα και αν αυτός θα εδραζόταν

στο δηλητηριασμό του σώματος και της ψυχής τους, με ακόμα πιο σύγχρονα α-
ναβολικά!
Όταν τα παιδιά μας γύριζαν από το Πεκίνο, ήταν εντυπωσιακό που
οι ταγοί της κοινωνίας μίλησαν μόνον για μεγαλύτερους ελέγχους,
αυστηρότερες ποινές και μετριοπαθέστερες οικονομικές υποσχέσεις... Αλίμο-
νο!.. Κανείς από τους ηθικούς και πολιτικούς μας άρχοντες δεν αναφέρθηκε
καν!.. Σαν να μην τους πέρασε από το μυαλό πως ο μεγαλύτερος φραγμός που
θα απέτρεπε τα νέα αυτά παιδιά από τον κατήφορο των αναβολικών, δε θα ή-
ταν άλλος από τις αξίες και τα οράματα της ευγενούς άμιλλας, της εντιμότητας
της αρετής και της ανδρείας, που γεννήθηκαν στο δικό τους τόπο. Τις αξίες και
τα οράματα, που εκείνοι σαν σημαιοφόροι, με το δικό τους παράδειγμα, είχαν
καθήκον να διακηρύττουν και μεταλαμπαδεύουν στους άλλους λαούς και επερ-
χόμενες γενεές. Ευτυχώς, που οι αγωνιστές μας, οι παράγοντες και το κλίμα των

Παραολυμπιακών γύρισαν πίσω με τη δάφνη και τον κλάδο ελαίας που χαρα-
κτηρίζει τη χώρα μας, τιμά τους προγόνους μας, τους γεννήτορες των ολυμπια-
κών αξιών και φωτίζει το δρόμο στο μέλλον. 

�

Κάπως έτσι  τώρα και  στην  ο ικονομία! Μοιάζει μυωπικό, ανεπαρ-
κές και επικίνδυνο!.. Τα μέτρα, οι μηχανισμοί, η διοχέτευση δισεκατομμυρίων,
που στοχεύουν στην αναγέννηση της οικονομίας, τους ρυθμιστικούς μηχανι-
σμούς και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, περιορίζονται μόνον εκεί. Μέ-
τρα μονεταριστικά, μεσo-βραχυπρόθεσμα, που δεν αξιολογούν τη ρίζα, δεν αγ-
γίζουν την ουσία, δεν αναδεικνύουν και σίγουρα δε θεραπεύουν τους θεμελιώ-
δεις παράγοντες που γέννησαν την κρίση και την κατάπτωση. 
Και αυτός είναι ένας κίνδυνος μεγάλος. Παρασυρμένοι από τη συμπτωματολο-
γία, χωρίς να κατανοήσουμε τις βασικές αιτίες και τους μηχανισμούς της παθο-
γένειας, κινδυνεύουμε απλά να ανακουφίσουμε, ανοίγοντας και πάλι ή, ακόμα
χειρότερα, οδηγώντας με βεβαιότητα τις κοινωνίες μας και το μέλλον στην επό-
μενη κρίση.
Μα σε αυτούς που βλέπουν νηφάλια, καθαρά και στο βάθος, η κατεύ-
θυνση της ριζικής εξυγίανσης είναι προφανής. ∆ιατυπωμένο με λόγια απλοϊκά,
μέσα στο πλέγμα των μέτρων που σήμερα δρομολογούνται, να αποθαρρύνου-
με ή αποτρέψουμε την όποια διεργασία, υπηρεσίες και «χρηματοπιστωτικά
προϊόντα» που δε σχετίζονται -άμεσα ή ευκρινώς έμμεσα- με τη δημιουργία
θέσεων εργασίας και το φυσικό κοινωνικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, να ξανασυν-
δέσουμε τις τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τον παραδοσια-
κό τους ρόλο, που ώς τώρα στήριζε και για χρόνια πολλά τη φυσική οικονομία,
τα πραγματικά υλικά μεγέθη, την παραγωγή της προστιθέμενης αξίας και τα
προϊόντα που κάνουν τον κόσμο καλύτερο. 
Μα τώρα, αυτοί που βλέπουν νηφάλια, καθαρά και στο βάθος, μετά από χρό-

νια ύπνωση, φαίνεται να αναγεννώνται, να αποκαλύπτονται και να παίρνουν στα
χέρια τους τις τύχες του κόσμου. Μοιάζει με παγκόσμια γιορτή, χωρίς προηγού-
μενο. Μια χαρά που ξεχειλίζει από τα όρια της στενής Αμερικής, διαπερνά τους
ωκεανούς και διαποτίζει έναν πλανήτη ολόκληρο, που υποδέχεται με ελπίδα και
προσμονή έναν καινούργιο πρόεδρο, που σαν παιδί μεγάλωσε στη στοργική α-
γκαλιά και τις γήινες εμπειρίες της γιαγιάς του. Μεγάλωνε, σπούδαζε και ο-
ραματιζόταν να συμβάλει σε μια καλύτερη Αμερική και έναν καλύ-
τερο κόσμο. Τώρα, η χώρα του, με σκέψη ριζοσπαστική και τους ορίζοντες α-
νοιχτούς για το μέλλον, τον επιλέγει, τον αναδεικνύει, του δίνει όλη τη δύναμη
για δράση. Και εκείνος με θεμέλιο αρχές, αξίες και οράματα, που τα αναγεννά,
τα καθιστά αιχμή του δόρατος, ξεκινά το δρόμο του, συμφιλιώνοντας τις αντι-
θέσεις και χτίζοντας τη συνέργεια των πολλών.
Τώρα, η ισοπέδωση εκείνη των αρχών και των αξιών, σαν δομικός
παράγοντας που οδήγησε στην κρίση, μπορεί πιο εύκολα να ανα-
στραφεί!.. Τώρα, η οικονομία που θα ξαναγεννηθεί σε σταθερά θεμέλια των
βασικών αρχών, αξιών και οραμάτων, που τη στήριξαν για αιώνες, εμπεδώνει
την αισιοδοξία και βεβαιότητα, για αναγέννηση των κοινωνιών και στερέωμα
της ειρήνης, με προοπτικές στο βάθος του μεγάλου χρόνου. �
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Τ ο  π ρ ό β λ η μ α  έ χ ε ι  σ α φ ώ ς  δ ι ε θ ν ε ί ς  δ ι α-
σ τ ά σ ε ι ς , αλλά ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός για την
αντιμετώπισή του, ο ∆ιεθνής Οργανισμός Εμπορίου,
δεν έχει καταφέρει επί του παρόντος να προωθήσει
λύσεις, αν και ακούστηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας του
συνόδου κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν να ξεμπλοκάρουν
το σύστημα. Όλοι ξέρουμε όμως ότι, όχι μόνο οι διαδικασίες
στους διεθνείς οργανισμούς είναι ιδιαίτερα αργές, αλλά και
ότι όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σ' αυτό το επί-
πεδο -εφόσον υπάρξει συμφωνία- πρέπει να κυρωθούν από
τα κοινοβούλια των χωρών εκείνων που έχουν πρόθεση να
τις εφαρμόσουν. 

Παρά το επείγον του πράγματος και την πάροδο ή-
δη 14 μηνών από την έναρξη της πτώσης των ναύ-
λων, το χρονικό διάστημα που διέρρευσε εξακολουθεί να
είναι ανεπαρκές για την αντιμετώπιση, σε πρώτο στάδιο, και
επίλυση του πρωτοφανούς αυτού προβλήματος, σε δεύτερο.

Ως γνωστόν, οι ναυλαγορές είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητες στην ανισορροπία μεταξύ των δύο αυ-
τών μεγεθών και αντιδρούν έντονα, στέλνοντας
κατά περίπτωση τους ναύλους στα ρετιρέ ή στα

υπόγεια. Αν θέλαμε να βρούμε μια παρομοίωση για τη σημε-
ρινή κατάσταση, θα λέγαμε ότι οι ναύλοι έπεσαν μέσα σε μια
κάθετη στοά εγκαταλελειμμένου ορυχείου.

Είναι απορίας άξιο πώς δεν έχουν εμφανισθεί ακόμα σημαντι-
κά ελλείμματα σε βασικά προϊόντα διεθνώς. Είναι προφανές
πως αυτή η συγκυρία της χρηματοοικονομικής κα-
τάρρευσης βρήκε τη διεθνή κοινότητα με μεγάλα α-
ποθέματα βασικών αγαθών, με αποτέλεσμα να μην έχουν
εμφανιστεί ακόμα τα αποτελέσματα μιας οξείας έλλειψης αγα-
θών, συμπεριλαμβανομένων και των τροφίμων. Κατά τα φαι-
νόμενα, πάντως, κάποιες αγοραπωλησίες εξακολουθούν να
διενεργούνται, αλλά ο αριθμός τους είναι τελείως ανεπαρκής
για να έχει κάποια επίδραση πάνω στο επίπεδο των ναύλων.

Α Π Ο Ψ Η
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Αν στον οριζόντιο άξονα θεωρήσουμε ότι απεικονίζεται ο χρόνος, στο δε κάθετο άξονα
μετρούμε τη ζήτηση (ή την προσφορά) για ναυτιλιακές υπηρεσίες, το διάγραμμά μας θα
εμφανίζει δύο γραμμές. Ενώ κατά τον προηγούμενο χρόνο η ζήτηση είναι ανώτερη της
προσφοράς, η εικόνα εφέτος παρουσίασε μια πλήρη ανατροπή. Η γραμμή της προσφο-
ράς συνεχίζει να παρουσιάζει μιαν ελαφρά αύξηση, ενώ η γραμμή της ζήτησης για πα-
ροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών μεταφοράς παρουσιάζει μιαν έντονη πτώση, η οποία εδώ
και πέντε μήνες φαίνεται ότι έχει καθηλωθεί στο χαμηλότατο επίπεδο.

Oλιγωρία ή αδυναμία

Του Άλκη Κορρέ*



Α ν  ό μ ω ς  ο ι  δ ι ε θ ν ε ί ς  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  ε ί ν α ι  α ρ γ ο ί και η δρά-
ση μιας και μόνης κυβέρνησης δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτό το με-
γάλο πρόβλημα, η πιθανότερη εξέλιξη είναι να δούμε μέτρα σε περιφερεια-
κό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο ομάδων κρατών, οι οποίες είτε είναι ήδη συ-
νασπισμένες είτε θα πάρουν την απόφαση να συνασπισθούν ad hoc. Υπάρ-
χουν ήδη τα πρώτα σημάδια ότι κάποιες τέτοιες κινήσεις προετοιμάζονται, αν
και δεν είναι βέβαιο αν αυτές θα σέβονται ή θα παραβιάζουν το σημερινό
στάτους κβο στο διεθνές εμπόριο.

Ενόψει των παραπάνω, θα ήταν ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο να διατυπώσει
κανείς κάποια πρόβλεψη για το πότε αυτή η κρίση θα τελειώσει και με ποιον
τρόπο. Στο μεταξύ, κάθε μέρα που περνάει υποσκάπτει την οικονο-
μική αντοχή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώ-
ρο των θαλάσσιων μεταφορών, βάζοντας διλήμματα στις διοικήσεις
τους αν θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν τα πλοία τους με ζημία ή αν
θα πρέπει να τα δέσουν περιμένοντας η κατάσταση να βελτιωθεί με τον ένα
ή τον άλλον τρόπο.

Η απόφαση στην πράξη κάθε άλλο παρά εύκολη είναι διότι υπάρχουν πάγια
έξοδα και διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις σήμερα, υπάρχουν υποχρεώ-
σεις προς τράπεζες και άλλους οργανισμούς, οι οποίες πρέπει με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο να εξυπηρετηθούν. Κατά περίεργο τρόπο οι καλύτερα οργα-
νωμένες εταιρείες είναι αυτές με το μεγαλύτερο πρόβλημα διότι οι ελεγχόμε-
νες από ορκωτούς λογιστές οικονομικές τους καταστάσεις αποτυπώνουν κα-
τά τρόπο σαφή το μέγεθος των ζημιών που έχουν υποστεί, σε αντίθεση με τις
λιγότερο οργανωμένες, των οποίων το χαλαρότερο πλαίσιο ελέγχου οικονο-
μικών χρήσεων επιτρέπει κάποια ευελιξία.

Μ ε  ή  χ ω ρ ί ς  ε υ ε λ ι ξ ί α ,  τ ο  γ ε ν ι κ ό  π ρ ό β λ η μ α  π α ρ α μ έ-
ν ε ι  κ α ι  η  ε π ί λ υ σ ή  τ ο υ  ε π ε ί γ ε ι. Η έλλειψη συμφωνίας σε επί-
πεδο κυβερνήσεων ως προς τη λήψη κοινών μέτρων στο πλαίσιο διεθνών ορ-
γανισμών ενδέχεται, όπως είπαμε παραπάνω, να οδηγήσει σε άνοδο του προ-
στατευτισμού. Τυχόν σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση ενθαρρύνονται από
ενδοιασμούς σε κυβερνητικό επίπεδο κατά πόσον εθνικά συστήματα υπο-
στήριξης κλάδων και τραπεζών από δημόσια έσοδα, εν τέλει, καταλήγουν σε
αλλοδαπούς παραλήπτες, είτε υπό τη μορφή θυγατρικών επιχειρήσεων είτε
υπό τη μορφή μετοχικών συμμετοχών είτε υπό κάποιες άλλες μορφές. 

Αν αυτό συμβεί, δηλαδή επέλθει μια άνοδος του προστατευτισμού,
η διεθνής κοινότητα θα γυρίσει πίσω τουλάχιστον δύο δεκαετίες
και θα υπάρξει μια σημαντικότατη μείωση στο εύρος των συναλλαγών μετα-
ξύ Ανατολής και ∆ύσης. Αυτή θα είναι μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την
εμπορική ναυτιλία, η οποία κατά την προηγούμενη πενταετία ευνοήθηκε α-
πό τις αλλαγές που επέφερε η παγκοσμιοποίηση και η συνακόλουθη αύξηση
των τονομιλίων.
Τυχόν επάνοδος σε καθεστώτα δασμολογικής προστασίας δε θα επηρεάσει

μόνο τον κλάδο των μεταφορών, αλλά θα σημάνει και κοσμοϊστορικές αλλα-
γές σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες θα πρέπει να στηρίξουν την
οικονομική τους ανάπτυξη στις εσωτερικές τους αγορές μάλλον, παρά στο ε-
ξαγωγικό τους εμπόριο. Τέτοιες εξελίξεις είναι μοιραίο να επηρεά-
σουν τον όγκο του θαλάσσιου διεθνούς εμπορίου και βεβαίως τα γε-
ωγραφικά σημεία από τα οποία διεκπεραιώνονται οι εξαγωγές.

Αν και η ολιγωρία, δηλαδή η απουσία ουσιαστικών πρωτοβουλιών, είναι
αναμφισβήτητη, είναι πολύ πιο δύσκολο να προσδιορίσει κανείς το επίπεδο
στο οποίο αυτή λαμβάνει χώρα. Κατ' επέκταση, είναι ακόμη πιο δύσκολο να
καταλογίσει κανείς συγκεκριμένες ευθύνες σε κάποιο από τα ενδιαφερόμενα
μέρη. Η αδυναμία καταλογισμού συγκεκριμένων ευθυνών, όμως, δε μειώνει
ούτε κατ' ελάχιστον το μέγεθος του προβλήματος. �

*Ο δρ Κορρές διδάσκει ∆ιεθνή Ναυτιλιακή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι πρόεδρος

της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.
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• Major Steel fabrication onboard all
types of vessels 

• Specialized in repairs of LPG
carriers 

• Major fabrication workshop
services 

•Major mechanical works
onboard 

• Mechanical workshop
services 

• Turbo chargers 
• Piping 
• Automation 
• Hydraulic Services 
• Generators 

/ Motor Rewinding 
• Crude Oil Wash 

/ Butterworth 
• Testing Tank Facility 
• Diesel Engine repairs and

engine performance analysis 
• Riding Crew Teams  
• Spare Parts

ENTIRE RANGE OF FACILITIES TO CATER TO YOUR REQUIREMENTS

AL JADAF SHIP DOCKING YARD, SHED NO. 147, P.O. BOX 6849 DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES
TEL: 00 9714 3241762 / FAX: 00 9714 3241567 

E-MAIL: adamship@emirates.net.ae / WEBSITE: www.adamshiprepairs.com

Adams Ship Repairs
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

2008Επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί 
και πολιτικοί που ξεχώρισαν
στη ναυτιλιακή καθημερινότητα

Η ετήσια έρευνα των «Ναυτικών Χρονικών» για την ανάδειξη των ναυτιλιακών προσωπικοτήτων της χρονιάς, οι οποίες με την πο-
ρεία, τις θέσεις και τις προτάσεις τους σημάδεψαν το 2008, επελέγησαν για πρώτη φορά φέτος από μια πολυσυλλεκτική ομάδα, που
αντιπροσωπεύει επάξια τόσο τα ναυτιλιακά γράμματα όσο και την εξειδικευμένη ενημέρωση.
Μέχρι πρόσφατα, η κριτική επιτροπή, η οποία κατόπιν ψηφοφορίας εξέλεγε τους επικρατέστερους, αποτελούνταν από τους μόνι-
μους αρθρογράφους του περιοδικού. 
Φέτος, στην προσπάθεια των «Ναυτικών Χρονικών» να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα και η πολυφωνία στην ετυμηγορία της επι-
τροπής, επιλέξαμε δέκα καθηγητές των ΑΕΙ της χώρας με γνώση και εμπειρία στη ναυτιλία, αλλά και πέντε έγκριτους δημοσιογρά-
φους του ναυτιλιακού ρεπορτάζ διαπιστευμένους στο ΥΕΝΑΝΠ. 
Τα δεκαπέντε νέα μέλη της επιτροπής μας -τα οποία κάθε χρόνο θα ανανεώνονται στην πλειοψηφία τους- μαζί με
τους εφτά τακτικούς αρθρογράφους και δημοσιογράφους των «Ναυτικών Χρονικών», για πρώτη φορά στην ιστορία
του ναυτιλιακού Τύπου της χώρας μας, επέλεξαν, θεωρούμε με αντικειμενικότητα, σαφήνεια και γνώση στην κρίση
τους, όσους ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.

Στα βραβεία των «Ν.Χ.» δόθηκε η ονομασία μιας εκ των πενήντα Νηρηίδων: Της Ευκράντης. Για τις Νηρηίδες, τις κόρες του Νηρέα και της Ωκεανίδας
∆ωρίδας, ο Ησίοδος στη Θεογονία αναφέρει: «Κι απ’ τον Νηρέα και  την ομορφομάλλα ∆ωρίδα, την κόρη του τέλειου ποταμού του Ωκεανού, γεννήθηκαν
αγαπημένα παιδιά θεαινών, μέσα στον ακένωτο πόντο».  Ανάμεσά τους η Ευκράντη των «Ν.Χ», που συμβολίζει το επιτυχημένο ταξίδι των ναυτικών, την
πλούσια ψαριά των αλιέων, ενώ φροντίζει να φέρνει ηπιότητα στα φουρτουνιασμένα κύματα. 
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Τα μέλη της επιτροπής επιλογών
του 2009 απαρτίζουν:

Οι πανεπιστημιακοί 
Από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τμήμα Ναυτιλιακών
Σπουδών, οι κ.: Ανδρέας Μερίκας - καθηγητής, πρόεδρος
τμήματος, Κωνσταντίνος Γκιζιάκης - καθηγητής,
Κωνσταντίνος Χλωμούδης - αναπληρωτής καθηγητής,
Αγγελική Παρδάλη - αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ερνέστος
Τζανάτος - αναπληρωτής καθηγητής. 
Και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, με έδρα τη Χίο, οι κ.: Νικήτας
Νικητάκος - καθηγητής, πρόεδρος τμήματος, Θεόδωρος
Συριόπουλος - επίκουρος καθηγητής, Θάνος Πάλλης -
επίκουρος καθηγητής, Γιάννης Θεοτοκάς - επίκουρος
καθηγητής, Μαρία Λεκάκου - επίκουρη καθηγήτρια.

Οι συντάκτες, διαπιστευμένοι στο ΥΕΝΑΝΠ: 
Σάββας Αθανασίου, διαπιστευμένος για το «Κέρδος» και τον
«Κόσμο του Επενδυτή», Λάμπρος Καραγεώργος,
διαπιστευμένος για τη «Ναυτεμπορική», Γιάννης Λαζάρου,
διαπιστευμένος για την «ΕΞΠΡΕΣ», Νίκος Μπαρδούνιας,
διαπιστευμένος για την «Καθημερινή», Μηνάς Τσαμόπουλος,
διαπιστευμένος για το «Πρώτο Θέμα» και την «Αξία».

Οι τακτικοί αρθρογράφοι των «Ναυτικών
Χρονικών»: 
Ιωάννα Μπίσια - Τάγαρη - εκδότις, δικηγόρος ε.τ., Ηλίας
Μπίσιας - σύμβουλος έκδοσης, δικηγόρος, Λίζα Μαρέλου -
αρχισυντάκτρια, διαπιστευμένη δημοσιογράφος στο ΥΕΝΑΝΠ,
Γιώργος Μπάνος - ναυλομεσίτης, Χαρίλαος Ψαραύτης -
καθηγητής ΕΜΠ, Μιχάλης Σαρλής και Γιώργος Μπιτσάκης. 

Σε γενικότερο πλαίσιο είναι σαφές ότι τα βραβεία των «Ναυτικών
Χρονικών» δεν έχουν ως σκοπό τις τυμπανοκρουσίες, τους
πανηγυρισμούς και την υστεροφημία ούτε του περιοδικού ούτε των
μελών της επιτροπής, αλλά ούτε και των βραβευθέντων. Σκοπός
είναι αποκλειστικά και μόνον η σαφής αναφορά και επικρότηση
των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών συγκεκριμένων
προσωπικοτήτων, προκειμένου ο ιστορικός αλλά και ο αναγνώστης
του μέλλοντος να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα για τους
προβληματισμούς και τις επιχειρηματικές ή επιστημονικές δράσεις
της εποχής μας.

Οι 10 ναυτιλιακές προσωπικότητες και οι 5 πολιτικοί
επελέγησαν αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την
απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που ελήφθησαν από
την προαναφερθείσα επιτροπή. Χωρίς κανένα
φιλτράρισμα, καμία ειδική επεξεργασία ή επανεξέταση.
Είναι μάλιστα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι περισσότεροι
βραβευθέντες έχουν συλλέξει ένα σημαντικό αριθμό ψήφων
προτίμησης από το σύνολο των κριτών της επιτροπής μας. 
Στις ακόλουθες σελίδες δημοσιεύουμε με ιδιαίτερη χαρά τις
προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν το 2008 τόσο από το χώρο
της ναυτιλίας όσο και από το χώρο της ναυτιλιακής πολιτικής.
Συγκεκριμένα, μέλη της επιτροπής μας, ύστερα από πρόταση της
αρχισυνταξίας των «Ν.Χ.», σχολίασαν το συνολικό σκεπτικό πίσω
από τη βράβευση της κάθε προσωπικότητας.



Ιωάννης Αγγελικούσης

Ο
μεγαλύτερος σήμερα Έλληνας εφοπλιστής είναι ο κ. Ιωάννης Α. Αγγελικούσης, που διαθέτει 60 πλοία και η χωρη-
τικότητά τους ανέρχεται σε 11.538.379 dwt με τις τρεις ναυτιλιακές εταιρείες που ελέγχει. Οι εταιρείες αυτές είναι
η Anangel Maritime, η Maran Gas και η Kristen Navigation. Πρόκειται για έναν από τους νέους θρύλους της ελλη-
νικής ναυτιλίας, αφού τα τελευταία χρόνια διατηρεί τα πρωτεία στην κατάταξη με τους μεγαλύτερους Έλληνες εφο-

πλιστές, με κριτήριο τη χωρητικότητα των πλοίων τους. 
Αλλά και σε αριθμό πλοίων ο κ. Ιω. Αγγελικούσης έρχεται τρίτος στο σχετικό πίνακα των Ελλήνων εφοπλιστών με το μεγαλύτερο
στόλο. Βέβαια, αυτό που μετράει στη ναυτιλία είναι η χωρητικότητα. Να επισημανθεί ότι ο δεύτερος Έλληνας εφοπλιστής υπολεί-
πεται κατά 5 εκατ. τόνους.
Ο Ιω. Αγγελικούσης διακρίνεται για τη διορατικότητά του, την προσήλωσή του στην ελληνική σημαία και την προτίμησή του στα

ελληνικά πληρώματα. Είναι ένας από εκείνους τους εφοπλιστές που καθιέρωσαν την επιμόρφωση των στελεχών τους και τη συνέχιση της καταβολής μηνιαίας αμοιβής και
στη διάρκεια της αδείας και ανάπαυσης των ναυτικών μετά από ναυτολόγηση. Ουσιαστικά δηλαδή έχει δημιουργήσει «δεξαμενές δικών του ναυτικών, κυρίως αξιωματι-
κών». Ο κ. Ιω. Αγγελικούσης πρωτοστατεί στην προσπάθεια υποστήριξης της ελληνικής σημαίας, δεδομένου ότι και τα 60 πλοία του είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό νηο-
λόγιο. Όμως, δε δίστασε, το Μάιο του 2006, να στείλει ένα μήνυμα προς τον τότε υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη, ότι «αν δε λάβει η κυβέρνηση
μέτρα υποστήριξης της ελληνικής σημαίας, τότε θα σηκώσει άλλες σημαίες στα πλοία του».
Το μήνυμα αυτό ήταν έμμεσο, αφού ύψωσε τη σημαία Μάλτας στο νεότευκτο capesize πλοίο του «Anangel Sailor». Ο ξένος Τύπος αλλά και ο ελληνικός ερμήνευσαν την
κίνηση αυτή ως «τελεσίγραφο» προς την κυβέρνηση. Μάλιστα, η εβδομαδιαία ναυτιλιακή εφημερίδα «TradeWinds» χαρακτήρισε την κίνηση Aγγελικούση «ευθεία προ-
ειδοποιητική βολή» του προς τις ελληνικές αρχές. Ο ίδιος ο κ. Αγγελικούσης δεν προέβη τότε σε καμία δήλωση, απλά είχε επισκεφθεί τον αρμόδιο υπουργό και συνηγό-
ρησε στον προβληματισμό που του είχε θέσει το προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το μέλλον του ελληνικού ποντοπόρου πλοίου. Ωστόσο, φέρεται ότι δή-
λωσε: «Ακούσαμε πολλά επί χρόνια, γεγονός είναι ότι η ελληνική σημαία δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική γι' αυτό πήραμε τη σχετική απόφαση». Ο κ. Αγγελικούσης ως
άνθρωπος βρίσκεται στον αντίποδα της εκρηκτικότητας του Ωνάση και του Νιάρχου. Σοβαρός, λιγομίλητος και απρόσιτος. Ωστόσο, διακρίνεται από σταθερές αρχές, όπως

είναι η προτίμησή του στους Έλληνες ναυτικούς και στην ελληνική σημαία. Αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα εθνικά κεφάλαια της χώρας.

Του Σάββα Αθανασίου, διαπιστευμένου δημοσιογράφου ΥΕΝΑΝΠ, εφημερίδες «Κέρδος» και
«Κόσμος του Επενδυτή» 

Νίκος Βαρβατές
Του Νίκου Μπαρδούνια, διαπιστευμένου δημοσιογράφου ΥΕΝΑΝΠ, εφημερίδα «Καθημερινή»
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Ο
άνθρωπος των χαμηλών τόνων, που έχει ισχύ αλλά δεν την επιδεικνύει. Βρίσκεται στο τιμόνι της ναυτιλια-
κής εταιρείας Naftotrade, η οποία διαθέτει στόλο που αποτελείται από 20 πλοία, τσιμεντάδικα και φορτη-
γά, και είναι πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Είναι ο άνθρωπος που ο-
νειρεύτηκε να αναβαθμίσει τον κλάδο των μεσογειακών πλοίων. Ενδεικτικό του χαρακτήρα του είναι και

το γεγονός ότι άλλαξε το όνομα της ένωσης από «Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων» σε «Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσε-
ων», προκειμένου να σπάσει το «φράγμα», που έλεγε ότι μπορούσαν να γραφτούν μόνον όσοι εφοπλιστές έχουν πλοί-
α έως 4.500 τόνους.
Βλέποντας ότι η μεσογειακή ναυτιλία στη σύγχρονη εποχή φτάνει να έχει πλοία έως και 30.000 τόνους -και παρά το γε-
γονός ότι έμπαινε στα χωράφια άλλων εφοπλιστικών ενώσεων- προχώρησε και κατάργησε το όριο! 
Ένας από τους στόχους του Νίκου Βαρβατέ είναι η μεσογειακή ναυτιλία, η «καρδιά της Ελλάδας» όπως λένε, να βρεθεί
στην ίδια θέση με την ποντοπόρο και την ακτοπλοΐα. ∆ε ζητάει ισότητα, αλλά ισονομία. 
Τα μεσογειακά πλοία είναι ζωτικής σημασίας για την πολυνησιακή πατρίδα μας αλλά και για τις εξαγωγές της προς τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες της μεσογειακής λεκά-
νης. Ο ανταγωνισμός μεγαλώνει από τις μεσογειακές χώρες και η Τουρκία προβάλλει ως ο μεγάλος ανταγωνιστής (αντίπαλος) που αρχίζει να αμφισβητεί τα ελληνικά πρω-
τεία. Μαζί με άλλους Έλληνες εφοπλιστές, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη ναυπηγική ανάπτυξη της γειτονικής χώρας προς ελληνικό όφελος. Συγκεκριμένα, μετά την
πολυετή αδιαφορία της Πολιτείας να συμβάλει στην ενίσχυση του στόλου των μεσογειακών πλοίων, σύναψε, μαζί με άλλους πλοιοκτήτες, συμφωνία με ναυπηγείο της
Σαμψούντας και για τα επόμενα τρία χρόνια θα κατασκευάζει πλοία μεσογειακά από 8.000 έως 25.000 τόνους, με στόχο την ανανέωση του στόλου. Στόχος πάντοτε, να
μη χαθούν τα πρωτεία στη θάλασσα από τα χέρια των Ελλήνων. Πόσω μάλλον στη Μεσόγειο.



E-mail: ip.hellas@akzonobel.com



Γιάννης Σ. Βαρδινογιάννης

E
ταιρεία της χρονιάς για το 2008 θεωρείται η ΑΝΕΚ, στο τιμόνι της οποίας ως διευθύνων σύμβουλος είναι
ο κ. Γιάννης Σήφη Βαρδινογιάννης: «Ο πήχυς μπήκε πολύ ψηλά για την εταιρεία. Και εμείς θα τον διατη-
ρήσουμε εκεί» και προσθέτει: «Η ΑΝΕΚ βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών στο επιβατηγό κοινό, αλλά και σε ραγδαία αναπτυξιακή πορεία. Οι διακρίσεις που

απονέμονται στην εταιρεία αποτελούν για εμάς διάκριση τιμής αλλά και ανάληψη δέσμευσης για μεγαλύτερα επιτεύγ-
ματα».
Σύμφωνα με τον Γιάννη Σ. Βαρδινογιάννη, «η ΑΝΕΚ υπήρξε και θα συνεχίζει να υπάρχει, γιατί εξυπηρετεί το λαό της
Κρήτης και των φίλων της. Με γνώμονα τον άνθρωπο, λοιπόν, χτίσαμε την εταιρεία μας και τη φιλοσοφία μας. Εργα-
ζόμαστε, αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε με ένα σαφή σκοπό: την καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση αν-
θρώπων και οχημάτων, τόσο στην Αδριατική όσο και στις γραμμές της Κρήτης».
Ο Γ. Σ. Βαρδινογιάννης είναι ο επιχειρηματίας υπό τις οδηγίες του οποίου η ΑΝΕΚ εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζει τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της με φρόνηση, νοικοκυρεμένα και πάντα με πυξίδα τα συμφέροντα των μετόχων, των πε-
λατών της και της Κρήτης.
Έξι στα δέκα οχήματα και ένας στους δύο ανθρώπους που έρχονται στην Κρήτη, τα μεταφέρει η ΑΝΕΚ. Ένα στα τρία
οχήματα και ένας στους τρεις ανθρώπους που ταξιδεύουν στην Αγκόνα και στη Βενετία, ταξιδεύουν με τα πλοία της
ΑΝΕΚ.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του Γιάννη Σ. Βαρδινογιάννη, το κλειδί της επιτυχίας παραμένει ο θεμέλιος λίθος της ίδρυ-
σης της ΑΝΕΚ, πριν από 41 χρόνια: «η συλλογικότητα, η κρητική μας ταυτότητα και ο άνθρωπος».

Του Μηνά Τσαμόπουλου, διαπιστευμένου δημοσιογράφου ΥΕΝΑΝΠ, εφημερίδες «Πρώτο Θέμα», «Αξία»

Κώστας Γραμμένος

Τ
ο 2008 έκλεισε με μια νέα τιμητική διάκριση, που απένειμε η βασίλισσα της Αγγλίας στον Έλληνα καθηγη-
τή κ. Κώστα Γραμμένο. Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Σίτι του Λονδίνου και πρόεδρος της διοικούσας
επιτροπής του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη κ. Γραμμένος συμπεριλήφθηκε στη λίστα των
προσωπικοτήτων -εντός και εκτός Βρετανίας- στις οποίες η βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ, απένειμε τί-

τλους και τιμητικές διακρίσεις, με την ευκαιρία του νέου έτους. Στον κ. Γραμμένο απονεμήθηκε ο τίτλος του
«Commander» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τις «υπηρεσίες του στη διδασκαλία και την έρευνα», ύστερα από
σχετική εισήγηση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.
Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που η Βρετανία τιμά τον Έλληνα καθηγητή, αφού το 1994 η βασίλισσα Ελισάβετ
του απένειμε τη διάκριση «Order of the British Empire (OBE)» για τη συνεισφορά του σε μια νέα ακαδημαϊκή επιστήμη,
τα διεθνή Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά, ενώ το 1998 ανακηρύχθηκε «Προσωπικότητα του Θαλάσσιου Εμπορίου»
και το 1999 του είχε απονεμηθεί ο ανώτατος ακαδημαϊκός τίτλος στη Βρετανία, αυτός του «∆όκτορα των Επιστημών».
Ο Κώστας Γραμμένος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρου Ωνάση (1995)
και του American Bureau of Shipping (1996). Επίσης, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας
(2000), μέλος του εκδοτικού συμβουλίου του International Journal of Maritime Economics (1999), ενώ διετέλεσε πρό-
εδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης των Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (IAME) την περίοδο 1998-2002.

Της Λίζας Μαρέλου, Αρχισυντάκτριας «Ναυτικών Χρονικών»
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Του Μιχάλη Σαρλή
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Άλκης Κορρές

Η
πολυσχιδής συμβολή του δρος Άλκη Κορρέ στη βελτίωση και προώθηση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας συνί-
σταται:
- Στη συμμετοχή του ως προέδρου στην Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος και ως μέλους του ∆.Σ. της
ΕΕΝΜΑ.
- Στη δραστηριοποίησή του ως πανεπιστημιακού αλλά και σε επιμορφωτικό επίπεδο.
- Στην καινοτόμο δημιουργία ηλεκτρονικής μεθόδου αξιολόγησης ναυτιλιακών γνώσεων.
- Στη, με άλλους πανεπιστημιακούς, συγγραφή συγγραμμάτων σε ναυτιλιακά θέματα.
- Στην ουσιαστική και συχνά κριτική αρθρογραφία σε θέματα ναυτιλίας, αλλά και της οικονομίας γενικότερα.
- Στις συνεχείς προσπάθειές του για την προώθηση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων ως κινητηρίου δύναμης
του ελληνικού short sea promotion center.
- Στο σχεδιασμό και εκτέλεση της ναυπήγησης ειδικών πλοίων.
- Στην ακτοπλοΐα, όπου κατέθεσε σημαντικό απόθεμα των γνώσεων και της εμπειρίας του.
Αυτές οι γνώσεις και η εμπειρία, μαζί με τη διάθεση για προσφορά και το μεράκι, τον ξεχωρίζουν ως την καλύτερη
επιλογή.

Ελένη Θανοπούλου

Η
κ. Eλένη Θανοπούλου, ναυτιλιακή οικονομολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στo τμήμα Ναυτιλίας και Επιχει-
ρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι μια Ελληνίδα πανεπιστημιακός με διεθνή εμβέλεια
και αναγνώριση. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της ομιλίας του καθηγητή Κώστα Γραμμένου στην πρόσφατη τε-
λετή αποφοίτησης του τμήματος, στην πόλη της Χίου, ο αντιπρύτανης του City University αναφέρθηκε προ-

σωπικά στην άψογη και πολύπλευρη συνεργασία του με την Ελληνίδα καθηγήτρια όταν η ίδια δίδασκε επί σειρά ετών στο
Κάρντιφ της Ουαλλίας.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σύνθετα γνωστικά αντικείμενα όπως οι αγορές της ναυτιλίας, η ποιοτική ναυτιλία, η στρατη-
γική επιχειρήσεων των τακτικών γραμμών, η ναυτιλιακή πολιτική, οι επενδύσεις στη ναυτιλία, αλλά και η ιστορία της ελ-
ληνικής ναυτιλίας, η Ελληνίδα πανεπιστημιακός έχει εκπαιδεύσει εδώ και χρόνια αρκετές γενιές ναυτιλιακών στελεχών και
έχει επηρεάσει θετικά τον τρόπο σκέψης, κρίσης και απόφασης σημαντικών σύγχρονων ανθρώπων της ναυτιλίας. 
Το 2008 ήταν μια σημαντική χρονιά για την κ. Θανοπούλου, αφού υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα πανεπιστημιακός που ε-
κλέχθηκε, το Μάρτιο, στο διοικητικό συμβούλιο της ∆ιεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (International
Association of Maritime Economists). Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2008 επανεκλέχθηκε μέλος του ∆.Σ. της Ένωσης Ναυ-
τιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας. Οι θέσεις αυτές τιμούν τόσο την ακαδημαϊκή της προσφορά όσο και το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου, στο οποίο διδάσκει από το 2004 με αφοσίωση και συνέπεια. Είναι μάλιστα ενθαρρυντικό, όταν παρατηρεί
κανείς σημαντικούς Έλληνες πανεπιστημιακούς να επιστρέφουν με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα σε ελληνικά ΑΕΙ,
διαθέτοντας πολύτιμες γνώσεις, εμπειρίες και περγαμηνές από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
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Του Ηλία Μπίσια, συμβούλου Έκδοσης «Ναυτικών Χρονικών» 



Γιάννης Κούστας

Ο
διδάκτωρ Γ. Κούστας παρέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση μετά το τέλος των σπουδών του και με ο-
λοκληρωμένες επιχειρηματικές κινήσεις δημιούργησε μια μεγάλη σειρά πετυχημένων εταιρειών, μια εκ
των οποίων είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πλην του ναυτιλιακού κλάδου έχει
δημιουργήσει και εταιρείες που παράγουν πρωτότυπο λογισμικό που εξάγεται στην παγκόσμια αγορά. 

Ο κ. Κούστας συμμετέχει και σε δραστηριότητες γενικότερου ενδιαφέροντος για τη ναυτιλία. Σε εκδηλώσεις που α-
φορούν το ναυτιλιακό κόσμο, προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του
κλάδου.

Βασίλης Κωνσταντακόπουλος

Θ
α μπορούσαν να γραφούν πολλά. Για την αγάπη του στη θάλασσα, την επιμονή του σε συνδυασμό με το επιχειρη-
ματικό του δαιμόνιο, για την πορεία του στη ναυτιλία, τους τίτλους που κατά καιρούς τού έχουν απονείμει ναυτιλια-
κά περιοδικά και εφημερίδες, ίσως και για το δέος που προκαλεί στους νεότερους που έχουν την τύχη να τον γνω-
ρίζουν. 

Ίσως της τελευταίας γενιάς των αυτοδημιούργητων της ελληνικής ναυτιλίας, ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος εμπνέει σε-
βασμό, όχι μόνο για το γεγονός ότι κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν επιχειρηματικό κολοσσό μόνος του με μόνη την αγάπη και
την αφοσίωση για τη θάλασσα, που ούτως ή άλλως προκαλεί δέος, αλλά για την απλότητά του και το κύρος που αυτή αποπνέει. Α-
πλότητα, που για τους γνωρίζοντες τα της ελληνικής ναυτιλίας προσδιορίζεται στην προσφώνηση «Kαπετάνιε». Που ξενίζει τους μη
γνωρίζοντες ότι ο καπετάν Βασίλης ανήκει ίσως στην τελευταία γενιά των παραδοσιακών, των αυτοδημιούργητων, «ψημένων στην
αλμύρα της θάλασσας». Ενεοί οι παριστάμενοι στην εκδήλωση στο λιμάνι του Πειραιά για την έλευση ενός εκ των μεγαλυτέρων
πλοίων του, άκουσαν τον καπετάν Βασίλη να λέει ότι θεωρούσε τον εαυτό του πολύ τυχερό να βρίσκεται σε αυτή την όμορφη γιορ-
τή δίπλα σε αυτό το πλοίο, στο ίδιο λιμάνι που ξεκίνησε τζόβενο σε ένα παλιό καραβάκι, άμισθος και με πληρωμένη από τον ίδιο
την τροφή του για τους πρώτους τρεις μήνες του μπάρκου. Όπως ενεοί έμειναν οι παριστάμενοι σε γιορτή του Ναυτικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος όταν δε δίστασε να καυτηριάσει ανοικτά και χωρίς περιστροφές τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα ως στοιχείο ανά-
σχεσης των επενδύσεων και της προόδου, μιλώντας για τη δική του εμπειρία.  
Όταν αγαπάς τη θάλασσα επενδύεις σε αυτή, και ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με τη διορατικότητα που τον διακρίνει,
διείδε ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι η νέα γενιά. Γνωστό τοις πάσι ότι έχει βοηθήσει νέους που θέλησαν να τολμήσουν να μπαρ-
κάρουν, να κάνουν καριέρα στη θάλασσα, όπως άλλωστε και ο ίδιος το 1953 όταν πρωτομπάρκαρε σε ηλικία 18 ετών, ο καπετά-
νιος «επένδυσε» στις μικρότερες γενιές με τη δημιουργία της Παιδικής HELMEPA, ρόλος της οποίας είναι να διδαχθούν οι νέες γε-
νιές το σεβασμό στη θάλασσα, το σεβασμό στο περιβάλλον. Ίσως η καλύτερη επένδυση από ένα στεριανό από το ∆ιαβολίτσι της
Μεσσηνίας, που αγάπησε τη θάλασσα και μεγαλούργησε και μεγαλουργεί με τη βοήθειά της. 

Tου Γιάννη Λαζάρου, διαπιστευμένου δημοσιογράφου ΥΕΝΑΝΠ, εφημερίδα «Εξπρές» 
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Του Κωνσταντίνου Γκιζιάκη, καθηγητή Ναυτιλιακών Σπουδών, 
τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς





∆ημήτρης Μελισσανίδης

Γ
ια τη μετεωρική αλλά σταθερή άνοδο στο παγκόσμιο στερέωμα της αγοράς των ναυτιλιακών καυσίμων. Η
εταιρεία Aegean εδρεύει στον Πειραιά, έχει σύγχρονο στόλο πλοίων διπλών τοιχωμάτων και απασχολεί
2.500 εργαζομένους και είναι ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών bunkering σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
Aegean Marine εισήγαγε τις μετοχές της στο NYSE το 2006 και έκτοτε επεκτείνει το δίκτυο και τις δρα-

στηριότητές της ακόμα και πρόσφατα παρά την παγκόσμια κρίση. ∆ιαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο ανεφοδια-
σμού με σταθμούς στον Πειραιά, στο Γιβραλτάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σιγκαπούρη και στην Τζαμάικα,
ενώ επεκτείνεται στη ∆υτική Αφρική και τη Βόρεια Ευρώπη και ετοιμάζεται για τον Παναμά, τη Νότια Αμερική και την
Κίνα αλλά και την Κωνσταντινούπολη. 
Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα ειδικό πρόγραμμα για το κρίσιμο θέμα της προμήθειας καυσίμων για τα ελληνικά νη-
σιά, με τη ναυπήγηση ειδικού τύπου πλοίου. Η οικονομική δραστηριότητα του Ομίλου Αegean συμβάλλει σημαντικά
στην εθνική οικονομία, προσφέροντας απασχόληση, εισόδημα, συνεισφέροντας βεβαίως και στην περιφερειακή ανά-
πτυξη, εξασφαλίζοντας ενεργειακούς πόρους με σύγχρονο στόλο και οργάνωση στα ελληνικά νησιά. 

Της Μαρίας Λεκάκου, επίκουρης καθηγήτριας τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος

Η
δημιουργία ενός διεθνούς ινστιτούτου για τη ναυτιλία ήταν όνειρο ζωής για τον καπετάνιο Παναγιώτη
Τσάκο. Από ναυτική οικογένεια με πάνω από 40 χρόνια στη θάλασσα, από έναν τόπο με μεγάλη παρά-
δοση στον εφοπλισμό, όταν και ο ίδιος απέκτησε πλέον τη δυνατότητα να εκπληρώνει ορισμένα από τα
όνειρά του, έβαλε στόχο η ναυτική τεχνογνωσία των Ελλήνων να μη χαθεί, παρασυρμένη από τις συν-
θήκες, που αλλάζουν.

Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει την ελληνική σημαία και τον Έλληνα ναυτικό. Κα-
τανόησε όμως πολύ γρήγορα ότι αυτό δε φτάνει. Και τώρα που οι συνθήκες φαίνεται να ωρίμασαν, ανέλαβε μία ακόμη
πρωτοβουλία προς όφελος της ελληνικής ναυτιλίας: Τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα ενισχύσει ακόμη περισσό-
τερο τη σχέση του Έλληνα με τη θάλασσα. Προχώρησε στην ίδρυση του Ινστιτούτου «∆ιεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευ-
νας και Παράδοσης - Μαρία Τσάκου», με έδρα την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Χίο. Ένα Ινστιτούτο που θα αξιοποιήσει τα
πρωτεία της χώρας μας στη θάλασσα για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων υπηρεσιών προς όφελος της ελληνικής ναυ-
τιλίας και της εθνικής οικονομίας. «Θέλω να βοηθήσετε όλοι ο κάθε ένας από τη μεριά του και με τον τρόπο ώστε το Ιν-
στιτούτο αυτό να αντικατοπτρίζει την τεράστια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας», προέτρεψε τους εκατοντάδες προσκε-
κλημένους στη γενέτειρά του, τα Καρδάμυλα, ο καπετάνιος στη διάρκεια εκδήλωσης για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος
«Μαρία Τσάκου».
Τόσο με το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκου» όσο και με το Ινστιτούτο, ο καπετάν Παναγιώτης επιδιώκει να ανταποκριθεί σε αυ-
τό ακριβώς που ζητάει η κοινωνία από τα μέλη της. Να διαμορφώνουν πρότυπα, να παράγουν πολιτισμό, να διαχειρί-
ζονται τα «πλούτη» τους προς όφελος και των υπολοίπων. Είθε να είναι καλά και αυτός και τα παιδιά του και να συνε-
χίσουν να πράττουν το ίδιο!

Του Λάμπρου Καραγεώργου, διαπιστευμένου δημοσιογράφου ΥΕΝΑΝΠ, εφημερίδα «Ναυτεμπορική»
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1 Personal Survival Techniques 
2 Fire Prevention and Fire Fighting
3 Elementary First Aid  
4 Personal Safety and Social Responsibilities  
5 General Tanker Familiarization  
6 Advanced Oil Tanker  
7 Advanced Chemical Tanker  
8 Advanced Gas Tanker  
9 Crowd Management Leadership  
10 Crisis Management and Human Behavior Leadership  
11 STCW 78/95 Updating Course for Engine Officers in charge of the

Navigational Watch   
12 STCW 78/95 Updating Course for Deck Officers in charge of the

Navigational Watch  
13 Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch with 

experience  
14 Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch  (OS,

Steward, Cook, Wiper)  
15 Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch  (OS,

Steward, Cook, Wiper)  
16 GMDSS  
17 Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat other than Flat Rescue Boat  
18 Advanced Fire Fighting  
19 Upgrading Standard of Competence for Captain or Master on Ship of 500

Gross Tonnage or more  
20 Upgrading Standard of Competence for First Deck Officer or Chief Mate on

Ship of 500 Gross Tonnage or more  
21 Upgrading Standard of Competence for Chief Engineer on Ships of

Propulsive Power more than 3000 Kw.  
22 Upgrading Standard of Competence for First Eng. Officer on Ships of

Propulsive Power more than 3000 Kw   
23 Competence for "Officer in Charge of the Navigational Watch  
24 Competence for "Officer in charge of an Engineering Watch"  
25 Ship Security Officer  
26 Company Security Officer  
27 Port Facility Security Officer  
28 Combined Security Course  (SSO/CSO/PFO)  
29 Medical Care  
30 ARPA  
31 RADAR  
32 Ordinary Seaman  (1 Month practice on board)  
33 Wiper (1 Month practice on board)  
34 Bridge Team Management  
35 ECDIS  (ELECTRONIC CHARTS) 
36 Train the Trainer  
37 Formacion de Marinero para Buques de Pasaje  

(Passenger Ship Training for Seamen)  
38 Actualizacion de Patrones de Pesca (Captain for Fishing Vessel )  
39 Operadores Portuarios ( Port Operations )  
40 Transporte de Mercancias y Materiales Peligrosos  

(Transportation of Dangerous Merchandise and Materials)  
41 Capitan de Yates o Embarcaciones de Recreo  (Pleasure Yacht Captain)  
42 Crowd Management for Ro-Ro and Passenger Ship  
43 Advanced Passenger Ships and Ro-Ro Passenger Ships  

PANAMA MARITIME 
TRAINING SERVICES, INC.
GREECE 
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Åêäßäïõìå ðáíáìaúêÜ
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2 Gounari & Akti Posidonos Street,  Piraeus 185 31 
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Fax: +30 210-41.32.987
Mail: info@crewcertification.com
Web: www.crewcertification.com
Persons in Charge: Georgios Rapitis, mob: +30 697-59.02.186
Nikos Giamakidis, mob: +30 697-58.61.112

APPROVED BY PANAMANIAN ADMINISTRATION



Γεώργιος Βλάχος

Ο
γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και

Νησιωτικής Πολιτικής, Γεώργιος Βλάχος, αποτελεί αναμφίβολα τον ιδανικό συνδυασμό τεχνοκράτη - πο-
λιτικού. Μια μακρόχρονη θητεία σε εξαιρετικά «ευαίσθητους» και σημαντικούς τομείς που σχετίζονται
με την οικονομία και την ανάπτυξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τον έχει καταστήσει στενό συνεργά-
τη της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια. 

Στο σημερινό του διττό ρόλο, αποτελεί τον σύμβουλο «εξ απορρήτων» και τον εγγυητή της συνέχειας στη χάραξη και
εφαρμογή της ναυτιλιακής πολιτικής της κυβέρνησης.
Βαθύς γνώστης των θεμάτων της ανάπτυξης ο ίδιος, συμβάλλει και συντονίζει την προσπάθεια ανάπτυξης, διαχείρισης
και εκσυγχρονισμού των λιμένων και της λιμενικής υποδομής της Ελλάδας.

Του Γιώργου Μπιτσάκη, αναλυτή, μεσίτη αγοραπωλησιών,  N. Cotzias Shipping Group
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Aναστάσιος Αλιφέρης

Ο
δήμαρχος της Τήλου, κ. Αναστάσιος Αλιφέρης, ως πρόεδρος του Συνδέσμου Νησιωτικών ∆ήμων και Κοινο-
τήτων Ελλάδος (ΣΥΝ∆ΚΕ), έχει πρωτοστατήσει σε όλες τις ενέργειες που αφορούν την καθιέρωση του με-
ταφορικού ισοδύναμου στις νησιωτικές μεταφορές της πατρίδας μας. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι το α-
ναλογούν δικαίωμα των νησιωτών να έχουν φτηνό εισιτήριο όπως έχουν για τις αντίστοιχες χιλιομετρικές α-

ποστάσεις οι πολίτες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παράλληλα, η έννοια του μεταφορικού ισοδύναμου ανοίγει το δρόμο για τη
διερεύνηση της δυνατότητας ευρωπαϊκής ή/και εθνικής χρηματοδότησης στην κατασκευή της θαλάσσιας υποδομής, δη-
λαδή του ακτοπλοϊκού πλοίου, στο βαθμό που αυτό σε αντιστοιχία με τις χερσαίες δημόσιες μεταφορές (σιδηροδρομικές
και οδικές) αποτελεί την πλωτή γέφυρα σύνδεσης των νησιών μεταξύ τους αλλά και με την ηπειρωτική χώρα.
Με τη θεσμική κατοχύρωση του μεταφορικού ισοδύναμου τίθενται οι βάσεις ώστε και τα νησιά να έχουν συνδέσεις σε
προσιτές τιμές, τακτικότητα δρομολογίων και με σύγχρονα πλοία. Συνεπώς, η ρύθμιση αυτή αποτελεί για το νησιωτικό
πληθυσμό της πατρίδας μας ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση εδραίωσης της ισονομίας και ισοπολιτείας των πολι-
τών, σύμφωνα με την πρόβλεψη διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων, καθώς και του Συντάγματος της χώρας μας. 
Η συμβολή του κ. Αλιφέρη στην ανάδειξη, προώθηση και, τέλος, καθιέρωση του μεταφορικού ισοδύναμου από την ελ-
ληνική Πολιτεία είναι πολυδιάστατη. Στη συμβολή του αυτή, μεταξύ των πολλών ενεργειών, ξεχωριστή και καθοριστική
θέση κατέχει η εισαγωγή του ζητήματος, σε συνεργασία με το Ελληνικό ∆ίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΣΜΝ), στις εργασίες
του 8ου συνεδρίου της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών (ESIF), στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2008 στη Φινλανδί-
α. Η πρωτοβουλία αυτή προσέδωσε στο μεταφορικό ισοδύναμο την απαιτούμενη ευρωπαϊκή διάσταση, αφού υιοθετήθη-
κε και δέσμευσε για την περαιτέρω προώθησή της τους εκπρόσωπους των 9 ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, ∆ανία, Ελλάδα,
Εσθονία, Σκωτία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Φινλανδία) που συμμετείχαν στο συνέδριο.  
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στον οργασμό ενεργειών, ταξιδιών, διαβουλεύσεων, με θεσμικά όργανα εθνικά (αρμόδια
υπουργεία, ΚΕ∆ΚΕ, ΕΕΑ κτλ.) και ευρωπαϊκά (Ευρ. Επιτροπή, Ευρ. Κοινοβούλιο, Γενικές ∆ιευθύνσεις των επιτροπών της
Ε.Ε.), και μέχρι την πρόσφατη εισαγωγή του ζητήματος στην ελληνική Βουλή, ο κ. Αλιφέρης είχε τη στιβαρή και αποφα-
σιστική συμπαράσταση του πρώτου πολίτη της χώρας, της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ∆ημοκρατίας Κάρολου Πα-
πούλια, ο οποίος πρώτος αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία.

Του Ερνέστου Τζαννάτου, καθηγητή, διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς



Του Χαρίλαου Ψαραύτη,  καθηγητή ΕΜΠ
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Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Η
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ζάκυνθο. Σπούδασε Κοινωνιολογία (με ειδίκευ-
ση στην Πολιτική Κοινωνιολογία) στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (Ελβετία) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές
στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου, όπου άσκησε ερευνητικό έργο. Εξελέγη ευρω-
βουλευτής της Νέας ∆ημοκρατίας το 1999 και επανεξελέγη το 2004. Στις 16 Ιανουαρίου 2007, εξελέγη 1η α-

ντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημειώνοντας διπλή πρωτιά για την Ελλάδα, αφού για πρώτη φορά κατέλαβε
το αξίωμα αυτό μία Ελληνίδα, δίνοντας μάλιστα για πρώτη φορά την πρωτιά σε Έλληνα ευρωβουλευτή. Οι αρμοδιότητές
της ως αντιπροέδρου περιλαμβάνουν την Ευρω-μεσογειακή Συνεργασία και την Ευρω-μεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέ-
λευση, τη Συνδιαλλαγή (δηλαδή τη διαπραγμάτευση με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για την τελική διαμόρ-
φωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας) και την ισότητα ευκαιριών και το σεβασμό της διαφορετικότητας στις πολιτικές και τη
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού της έργου η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είναι, μεταξύ άλλων, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, όπου έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δράση στον τομέα της ναυτιλίας, με μια σειρά νομοθετικών εκθέσεων, καθώς και δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος με ταυτόχρονη μέριμνα για την προστασία του ανταγωνισμού του ναυτιλιακού κλάδου, την ανάπτυξη των  θαλάσσιων λεωφόρων και την εξέλιξη του ναυ-
τικού επαγγέλματος. Είχε επίσης την πρωτοβουλία της καθιέρωσης της 20ής Μαΐου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα.
Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως αντιπροέδρου, η κ. Κράτσα επέμεινε στη θετική κατάληξη και υιοθέτηση πρόσφατα -μετά από μακροχρόνιες και δύσκολες δια-
πραγματεύσεις των οποίων ηγείτο- από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο του πακέτου «Εrika ΙΙΙ», δηλαδή επτά νομοθετικών προτάσεων, για την ασφάλεια
στη θάλασσα.  
Η έντονη αυτή δέσμευσή της σε συνδυασμό με την πολύπτυχη δραστηριότητα και παρουσία της στην κοινωνία και τις διεθνείς διακρίσεις της, οδήγησαν στην ανακήρυ-
ξη της κ. Κράτσα ως «Προσωπικότητας της Χρονιάς 2008» στο χώρο της ναυτιλίας στο ετήσιο συνέδριο του διεθνούς οργανισμού γυναικών ενεργών στη ναυτιλία WISTA
(Women's International Shipping and Trading Association), που έλαβε χώρα στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2008. 

Σταύρος ∆ήμας

Ο
Ευρωπαίος επίτροπος Σταύρος ∆ήμας όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε να διαμορφωθούν πολιτικές για την
προστασία του περιβάλλοντος με τη συναίνεση φορέων, κρατών και πολιτών. Επιχείρησε να εξειδικεύσει τη
βασική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Αυτό επιδίωξε και για τη ρύπανση από τις
θαλάσσιες δραστηριότητες.

Πάσχισε να διαλύσει το μύθο, που λέει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αντιστρατεύεται την ανάπτυξη και την οικονο-
μία. Αυτό επιχείρησε και για τη Μεσόγειο, αλλά και για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.
Υποστήριξε πως η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη, αλλά και η ευημερία των δραστηριοτήτων θαλάσσης,
είναι στόχοι που βρίσκονται σε μια αλληλένδετη σχέση και γι' αυτό πρέπει από κοινού να τους προωθήσουμε.
Υπ' αυτή την έννοια εργάστηκε για να βρει τρόπους συμμετοχής της εμπορικής ναυτιλίας στην προσπάθεια για μείωση των
ρυπογόνων εκπομπών.
Στην αντίληψή του κυριαρχεί η αρχή ότι η ρύπανση από τις θαλάσσιες δραστηριότητες θα αντιμετωπιστεί αν προσδιοριστούν οι πηγές, όπου συμπεριλαμβάνονται θα-
λάσσιες μεταφορές, λιμένες, ναυπηγεία, ενέργεια από τη θάλασσα, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, τουρισμός, παράκτιες ζώνες, νέοι πόροι και γαλάζια βιοτεχνολογία κ.λπ.
Εργάστηκε για να επηρεάσει την κυρίαρχη πολιτική άποψη στη χώρα μας στην κατεύθυνση συμβολής της Ελλάδας στις διαδικασίες κατάρτισης και επεξεργασίας της
Πράσινης Βίβλου, προκειμένου να προωθηθούν οι ελληνικές θέσεις σε ζωτικά θέματα επί της ναυτιλιακής πολιτικής της Ε.Ε.
Ο επίτροπος, που πιστεύει πως «η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα πρώτης γραμμής» και τονίζει σε όλους τους τόνους ότι «κατεστραμμένο περι-
βάλλον σημαίνει κατεστραμμένη οικονομία...».
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Του Κωνσταντίνου Χλωμούδη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Πειραιώς



Ελπίδα Τσουρή

Β
ουλευτής, Χιώτισσα, μητέρα, για την προώθηση της βελτίωσης του εθνικών πολιτικών για τη ναυτιλία. Η κα Ε.
Τσουρή επιβεβαίωσε, τη χρονιά που μας πέρασε, ότι αποτελεί την Ελληνίδα βουλευτή με εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον, που δεν περιορίζεται στο θεσμικό της ρόλο ως πολιτική εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο
ΥΕΝΝΑΠ. Η συνεχής παρέμβασή της στο ελληνικό Κοινοβούλιο για θέματα που αφορούν την ανάγκη διαμόρ-

φωσης πλαισίου για την παροχή απαραιτήτων ακτοπλοϊκών συνδέσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των επιβατών
επικεντρωνόταν όχι μόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα της αλλά σε όλους τους χρήστες του συστήματος. Οι παρεμβάσεις αυτές συ-
νοδεύτηκαν από ενέργειες για μια σειρά θεμάτων, από την αποτελεσματική μεταφορά φορτίων από/και προς τα ελληνικά νη-
σιά και τα προβλήματα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, μέχρι τη δημιουργική κριτική στα κρίσιμα θέματα εκσυγχρονι-
σμού του ελληνικού λιμενικού συστήματος και τις ανησυχίες που προκλήθηκαν κατά τις (ημιτελείς) διαδικασίες παραχώρη-
σης των τερματικών σταθμών Πειραιά και Θεσσαλονίκης.   

Του Θάνου Πάλλη, επίκουρου καθηγητή τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου

E
υρωβουλευτής, Χιώτισσα, μητέρα, για την προώθηση της βελτίωσης του ευρωπαϊκών πολιτικών για
τη ναυτιλία. Η κα Μ. Παναγιωτοπούλου -- Κασσιώτου διακρίθηκε για τη συνεχή δράση και πολύ-
πλευρη παρέμβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα ναυτιλίας. Ενδεικτικές είναι οι ενερ-
γές παρεμβάσεις σε θέματα ναυτικής εργασίας ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ι-

διαίτερα κατά τη διαμόρφωση των διαδικασιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών της συμ-
φωνίας των κοινωνικών εταίρων για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οργάνωση του χρόνου εργασίας. Σημα-
ντικές ήταν, εξάλλου, κατά τη χρονιά που πέρασε και οι ουσιαστικές πρωτοβουλίες της αναφορικά με τα ευρω-
παϊκά νομοθετικά μέτρα σε θέματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, και το ενδιαφέρον της για τα σημαντικά ζητή-
ματα που απασχολούν την ποντοπόρο ναυτιλία συνδέθηκε με παρεμβάσεις και συνεχή αναζήτηση προώθησης
της επίλυσης του ακτοπλοϊκού προβλήματος που βασανίζει την ιδιαίτερη πατρίδα της.
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Οι Χιώτισσες πολιτικοίΟι Χιώτισσες πολιτικοί





Τα «Ναυτικά Χρονικά» επέλεξαν ως κορυφαίες δραστηριότητες, οι οποίες θα συντελέσουν
στη μακροπρόθεσμη ευημερία των ναυτιλιακών γραμμάτων, στην ενημέρωση της κοινής
γνώμης αλλά και στην ενδυνάμωση του ναυτιλιακού πολιτισμού, την Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών, υπό την προεδρία του κ. Νίκου Ευθυμίου, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος υπό
την προεδρία του κ. Γεωργίου Γράτσου και το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό με γενικό
γραμματέα τον κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο. 

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ)
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ)

Τ
ο 2008 οι κορυφαίοι φορείς της ελληνικής ναυτιλίας προχώρησαν συντονισμένα στην αποτελεσματικό-
τερη μέχρι σήμερα διαδικασία ενημέρωσης του κοινού που είχε στόχο την προβολή του ναυτικού επαγ-
γέλματος. Η ΕΕΕ ανέλαβε την τηλεοπτική καμπάνια ενώ το ΝΕΕ απέστειλε ενημερωτικά φυλλάδια και αφί-
σες σε όλα τα Λύκεια της χώρας. 

Αποτέλεσμα της προσεγμένης τηλεοπτικής και δημοσιογραφικής καμπάνιας, ήταν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
να καλύψουν όλες τις θέσεις των εισαγομένων σπουδαστών που είχε προκηρύξει το υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων. Αυτό το γεγονός συνέβη για πρώτη φορά τα τρία τελευταία χρόνια. Ειδικότερα υπολογίζεται ότι οι νέοι
που εκδήλωσαν τον περασμένο χρόνο διάθεση να ακολουθήσουν τη ναυτική σταδιοδρομία, ήταν τουλάχιστον κατά
25% περισσότεροι από αυτούς του 2007.

∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ),  

Ο
∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός με επικεφαλής το γενικό γραμματέα κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο, εί-
ναι το παράδειγμα μιας πολύπλευρης και θεσμικής συνεργασίας, η οποία συμβάλλει τόσο στη μεί-
ωση των θαλάσσιων ατυχημάτων, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Το 2008 ο Οργανισμός συμπλήρωσε 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Οι εκδηλώσεις του εορτασμού,

ο οποίος συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα της Ναυτιλίας, δόθηκαν στο Γαλαξείδι, ιδιαίτερη πατρίδα του κ.
Μητρόπουλου. Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων ήταν τα αποκαλυπτήρια μνημείου αφιερωμένου στη Γυναίκα
του Ναυτικού. 

Γενικός γραμματέας Ευθύμιος Μητρόπουλος
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E
ίναι γνωστό ότι η αγορά της ναυτιλίας χαρακτηρίζεται
από συχνές μεταβολές και ανακατατάξεις και από έντο-
νο ανταγωνισμό. Είναι επίσης γεγονός ότι η διεθνής οι-

κονομική ύφεση έχει επηρεάσει τη ναυτιλιακή κοινότητα, προκαλώντας
έντονο προβληματισμό. Η δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης στη συ-
γκεκριμένη αγορά απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση των επικείμε-
νων εξελίξεων και ενδελεχή εκτίμηση των δεδομένων του ανταγωνι-
σμού και των κυρίαρχων τάσεων. Απαιτεί επίσης ολοκληρωμένη ανάλυ-
ση των επιχειρηματικών αναγκών της και πλήρη αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων της.

Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, με 65 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά, αποτελεί μια από τις μακροβιότερες ιδιω-
τικές ασφαλιστικές εταιρείες και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυ-
ξη  της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Ασπίς, ένας από
τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ελλάδα αποτε-
λεί το αποκορύφωμα αυτής της δυναμικής πορείας και είναι ο άμεσος
κληρονόμος και συνεχιστής μιας μακράς ασφαλιστικής παράδοσης
γνώσης και πείρας. Σήμερα περιλαμβάνει 16 κύριες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται σε 7 χώρες παγκοσμίως και έχει περισσότερους από 1
εκ ικανοποιημένους και ταυτόχρονα πιστούς πελάτες.

Ο Όμιλος ΑΣΠΙΣ διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και
υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως και τις πλέον εξειδικευμένες
απαιτήσεις τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων. Ειδικά για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται  στο χώρο της ναυτιλίας, ο Όμιλος ΑΣΠΙΣ μπο-
ρεί να ικανοποιήσει ανάγκες όπως εξεύρεση κεφαλαίων, χρηματοδότη-
ση, διαχείριση διαθεσίμων και χαρτοφυλακίων, οικονομικός σχεδια-
σμός, απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων, αλλά και ανάγκες ασφάλισης πε-
ριουσίας, παγίων και προσωπικού.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις κρίσεις που ανά διαστήματα
πλήττουν την παγκόσμια ναυτιλία, η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα των
Ελλήνων διαπρέπει. Ο Όμιλος ΑΣΠΙΣ μπορεί να βοηθήσει τους Έλληνες
πλοιοκτήτες να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων τους. Όποια κι αν είναι η ανάγκη της ναυτιλιακής επιχείρησης ο
Όμιλος ΑΣΠΙΣ είναι σε θέση να την καλύψει, προσφέροντας εξατομικευ-
μένες, ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

65 Xρόνια Πορείας

Κωνσταντίνος Γ. Φειδόπουλος
Επιχειρηματικός  Σύμβουλος 

Λεωφ. Συγγρού 128, 17671 Καλλιθέα
Τηλ. Γραφ. 2109233940 

Fax. 2109233945
Kιν. 6930144638

e-mail. feidopoulos@in.gr  
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Των Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη, 
Καθηγητή ΕΜΠ

Χρήστου Α. Κοντόβα, 
Υποψήφιου διδάκτορα ΕΜΠ

Λειτουργικά μέτρα
για τη μείωση των εκπομπών αερίων
ρύπων στη ναυτιλία

Οι εκπομπές καυσαερίων από τα πλοία αποτελούν αντικείμενο έ-
ντονης συζήτησης στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα (και όχι
μόνο). Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997), συγκεκριμέ-
να μέτρα για να μειωθούν οι εκπομπές του CO2 (διοξειδίου του άν-
θρακα) είναι απαραίτητα, για να συγκρατηθεί η προβλεπόμενη
αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η
ναυτιλία μέχρι σήμερα δεν έχει συμπεριλη-
φθεί στο σφαιρικό στόχο μείωσης εκπομπών
του Κιότο για το CO2 και τα άλλα αέρια του

θερμοκηπίου. Αλλά είναι σαφές ότι η κατάσταση αυ-
τή πλησιάζει γρήγορα στο τέλος της, και μέτρα για
να περιοριστεί η μελλοντική αύξηση του CO2 αναζη-
τούνται επειγόντως. Το CO2 είναι το πιο σημαντικό
από τα αέρια του θερμοκηπίου. Παράλληλα, η συζή-
τηση για άλλα αέρια θερμοκηπίου (όπως το CH4 και
το Ν2Ο) και άλλα αέρια που δεν είναι αέρια θερμο-
κηπίου, όπως το SO2, το NOx και άλλα, είναι ήδη πο-
λύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη του ΙΜΟ. 
Στην τελευταία σύνοδο της Marine Environment
Protection Committee του ΙΜΟ (MEPC 58), που έγι-
νε στο Λονδίνο τον περασμένο Οκτώβριο, η πρόοδος
όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα
πλοία ήταν ανάμεικτη. Στη θετική πλευρά καταγρά-
φεται ότι ο ΙΜΟ υιοθέτησε ομόφωνα τις τροποποιή-
σεις των κανονισμών στο παράρτημα VI της MAR-

POL. Οι κύριες αλλαγές προβλέπουν μια προοδευτι-
κή μείωση των εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx),
με το όριο να μειωθεί αρχικά στο 3,50% από 1ης Ια-
νουαρίου 2012 και κατόπιν σταδιακά στο 0,50%
από 1ης Ιανουαρίου 2020.

Στην αρνητική πλευρά, έγινε σαφές στη
MEPC 58 ότι ο δηλωμένος στόχος της καθιέ-
ρωσης ενός υποχρεωτικού δείκτη που θα με-
τράει, σε επίπεδο σχεδίασης πλοίου, την ενεργεια-
κή αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική απόδοση
των νεότευκτων πλοίων δε θα έχει επιτευχθεί μέχρι
την επόμενη σύνοδο, τη MEPC 59 (Ιούλιος 2009).
Στην πραγματικότητα, η MEPC 58 δεν είδε να υπάρ-
χει συναίνεση στο θέμα των εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου και ανέβαλε οποιαδήποτε περαιτέρω δρά-
ση για την άνοιξη του 2009. Εξ αιτίας διαδικαστικών
λόγων, αυτή η καθυστέρηση σημαίνει ότι ο ΙΜΟ δε
θα είναι σε θέση να μπορεί να πάρει μια απόφαση
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στη MEPC 59 και, στη συνέχεια, να έχει μια σαφή θέση για το θέμα αυτό στην επό-
μενη ∆ιάσκεψη - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του  Κλίματος
(UNFCCC) που θα γίνει στην Κοπεγχάγη το ∆εκέμβριο του 2009, οπότε αναμένεται
να επιτευχθεί μια νέα διεθνής συμφωνία για το κλίμα.

Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης μέχρι εδώ έχει στραφεί στον καθορι-
σμό και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του λεγόμενου «Energy
Efficiency Design Index» για νεότευκτα πλοία, και φαίνεται να υπάρχει μια
σαφής διάσταση μεταξύ ορισμένων βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών, όπως Ια-
πωνίας, ∆ανίας και άλλων χωρών της Βόρειας Ευρώπης, αφ' ενός, και μιας ομάδας
αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας και της Βρα-
ζιλίας, αφ' ετέρου, στο πώς θα προχωρήσει το θέμα. Οι τελευταίες μίλησαν υπέρ της
αρχής της «κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης» (common but differentiated
responsibility), όπως αυτή ορίστηκε στη UNFCCC. Κατά την άποψή τους, οποιοδή-
ποτε υποχρεωτικό καθεστώς που στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμο-
κηπίου από πλοία που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο πρέπει να ισχύσει αποκλει-
στικά για τις χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της UNFCCC και όχι για
όλες. Πρακτικά, ζητούν κάποια μορφή εξαίρεσης από τέτοια μέτρα.
Είναι επίσης ενδιαφέρον να επισημάνει κάποιος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακο-
λουθεί τις εξελίξεις ΙΜΟ από πολύ κοντά και έχει δηλώσει σαφέστατα την πρόθεσή
της να ενεργήσει μόνη της εάν οι διαδικασίες του ΙΜΟ καθυστερήσουν. Όσον αφο-
ρά τα αέρια του θερμοκηπίου, η αναμενόμενη προσέγγιση της Επιτροπής είναι να ε-
φαρμόσει σχέδιο εμπορίας ρύπων (ETS) παρόμοιο με αυτό που ήδη χρησιμοποιεί σε

άλλες βιομηχανίες. Εν τούτοις, ναυτιλιακοί κύκλοι (και ιδίως στην Ελλάδα) έχουν εκ-
φράσει τις ανησυχίες τους πως μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο
να εφαρμοστεί.  

Για να μειώσει κανείς τις εκπομπές αερίων ρύπων, γενικά υπάρχει ένα
ευρύ φάσμα μέτρων, και το καθένα εξαρτάται από το συγκεκριμένο τύ-
πο εκπομπών. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι τεχνικά και μερικά είναι
λειτουργικά. Εδώ θα δώσουμε μια γεύση από πιθανά λειτουργικά μέτρα, που
έχουν άμεση σύνδεση με τη λειτουργία τής όλης μεταφορικής αλυσίδας. ∆εν εξετά-
ζουμε δηλαδή μέτρα όπως σχεδίαση της μηχανής ή της έλικας, μηχανισμούς φιλτρα-
ρίσματος καυσαερίων (όπως scrubbers για το SO2), πιθανές αλλαγές στο σχήμα της
γάστρας για μικρότερη αντίσταση κ.λπ. Ούτε μας απασχολεί το λεγόμενο «cradle-to-
grave approach», όπου συνυπολογίζονται και οι ρύποι που προκαλούνται από τη
ναυπήγηση και ανακύκλωση των πλοίων. 

Λειτουργικά μέτρα, που μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εκπομπών
καυσαερίων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
• Βελτιστοποίηση της ταχύτητας
• Βελτιστοποίηση της διαδρομής πλοίου
• Βέλτιστη διαχείριση στόλου
• Βέλτιστη σχεδίαση μεταφορικού δικτύου
Τέτοια μέτρα μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση από πλευράς ρύπων και (υπό
κατάλληλες συνθήκες) να μειώσουν ταυτόχρονα και το κόστος. 



1. Η παρούσα εργασία και ειδικότερα τα αριθμητικά παραδείγματα βασίζονται σε έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το Νορβηγικό Νηογνώμονα.  
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Ας δούμε με ένα υποθετικό παράδειγμα τι μπορεί να
πετύχει η μείωση της ταχύτητας. Μειώνοντας την
ταχύτητα, η ημερήσια κατανάλωση καυσίμου
μειώνεται όχι γραμμικά αλλά στον κύβο. Αν,
για παράδειγμα, στη διαδρομή Ras Tanura - Σιγκαπού-
ρη (3.702 ναυτικά μίλια) έχουμε ένα στόλο από 10 δε-
ξαμενόπλοια κλάσης Aframax, με ωφέλιμο φορτίο
90.000 τόνους, το καθένα καταναλώνει 65 τόνους πε-
τρέλαιο την ημέρα αν η ταχύτητα είναι 15 κόμβοι. Αν
μειώσουμε την ταχύτητα στους 14 κόμβους, η κατα-
νάλωση πέφτει στους 52,8 τόνους την ημέρα. Όμως,
για να μεταφέρουμε το ίδιο ετήσιο φορτίο με μειωμέ-
νη ταχύτητα, θα χρειαστούμε επιπλέον ένα πλοίο. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι τα 11 πλοία με 14 κόμβους
καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο (και άρα παράγουν
λιγότερα καυσαέρια) από τα 10 πλοία που πηγαίνουν
με 15 κόμβους. Αν η κατανάλωση καυσίμου στο λι-
μάνι είναι 50 τόνοι την ημέρα, η ετήσια παραγωγή
CO2 στο σενάριό μας είναι κάπου 640.000 τόνοι για
τα 11 πλοία αλλά 694.000 τόνοι για τα 10. Τα έξοδα
καυσίμου (με τιμή καυσίμου 218 δολάρια τον τόνο -

∆εκ. 2008) είναι κάπου 512.000 δολάρια το χρόνο
λιγότερα στην πρώτη περίπτωση από τη δεύτερη. 

Βέβαια, το συνολικό κόστος λειτουργίας του στόλου
των 11 πλοίων μπορεί να είναι μεγαλύτερο από εκεί-
νο των 10, έστω και αν το κόστος μόνο του καυσίμου
είναι χαμηλότερο. Αυτό εξαρτάται από το πόσο
κοστίζει η ναύλωση του έξτρα πλοίου. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, το περιθώριο είναι σχετι-
κά μικρό: 512.000 δολάρια το χρόνο είναι κάπου
1.400 δολάρια την ημέρα. Αν μπορούμε να ναυλώ-

σουμε το έξτρα πλοίο με ναύλο πιο κάτω από το πο-
σό αυτό, τότε τα 11 πλοία που πηγαίνουν πιο σιγά, ε-
κτός από περιβαλλοντικά πιο φιλικά από τα 10 που
πηγαίνουν πιο γρήγορα, είναι και συνολικά πιο φτη-
νά. Ένα τέτοιο σενάριο είναι βέβαια απίθανο για δε-
ξαμενόπλοια, παρά το χαμηλό επίπεδο των ναύλων
σήμερα.
Ένα άλλο υποθετικό παράδειγμα. Πλοίο εμπορευμα-
τοκιβωτίων Panamax, με ωφέλιμο φορτίο 50.000
τόνων και ταχύτητα 21 κόμβους, καίει 115 τόνους
καυσίμου την ημέρα. Αν πέσει η ταχύτητα στους 20
κόμβους, η κατανάλωση πέφτει στους 99,34 τόνους
την ημέρα. Αν έχουμε 100 πλοία που πηγαίνουν με
21 κόμβους σε μια διαδρομή 2.100 ναυτικών μιλίων,
θα χρειαστούμε 5 επιπλέον πλοία για το ίδιο μεταφο-
ρικό έργο αν η ταχύτητα μειωθεί στους 20 κόμβους. 
Στοιχειώδεις υπολογισμοί βγάζουν ότι ο στόλος των
105 πλοίων που ταξιδεύουν με 20 κόμβους εκπέμπει
ετησίως κάπου 1.237.000 τόνους λιγότερο CO2 από
το στόλο των 100 πλοίων που ταξιδεύουν με 21 κόμ-
βους. Αν η τιμή του καυσίμου είναι 650 δολάρια ο

τόνος (τιμή καλοκαιριού 2008), τότε η διαφορά του
κόστους καυσίμου ανέρχεται σε περίπου 234 εκατ.
δολάρια ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι εάν το επι-
πλέον κόστος ναύλωσης των έξτρα πλοίων
είναι λιγότερο από κάπου 128.000 δολάρια
την ημέρα (ανά πλοίο), τότε η μείωση ταχύ-
τητας συμφέρει. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται
ο ναύλος και το πιθανό «κόστος αποθέματος» του
φορτίου που αναγκάζεται να ταξιδέψει πιο αργά. Το
τελευταίο κόστος μπορεί να είναι σημαντικό, ιδίως
για ακριβά φορτία.

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου προφανώς θα
επιφέρει μείωση και στα υπόλοιπα καυσαέρια. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον έχει το διοξείδιο του θείου (SO2),
που δεν είναι αέριο του θερμοκηπίου αλλά προξενεί
άλλα δυσάρεστα (όξινη βροχή). Περιοχές όπως η
Βόρεια Θάλασσα και η Βαλτική έχουν ορισθεί ως
«περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου» (sulphur emis-
sions control areas - SECAs) και έχουν ιδιαίτερες
προδιαγραφές για το θείο που μπορεί να εκλυθεί σε
αυτές. Μέτρα όπως μείωση της ταχύτητας μπορεί να
συζητηθούν για τις περιοχές αυτές, αλλά τέτοια μέ-
τρα θα έχουν επιπτώσεις ανάλογες με αυτές που εξε-
τάστηκαν για το CO2 και ως εκ τούτου πρέπει να εξε-
ταστούν με προσοχή προτού υιοθετηθούν. Επίσης,
ναυτιλιακοί κύκλοι έχουν εκφράσει την ανησυχία
τους πως ακριβότερα καύσιμα λόγω χαμηλής περιε-
κτικότητας σε θείο μπορεί να ωθήσουν τα φορτία
προς άλλα μεταφορικά μέσα, ιδίως τις οδικές μετα-
φορές, με αποτέλεσμα το συνολικά παραγόμενο CO2

να αυξηθεί1 . 
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Η
θεωρία του ανταγωνισμού μας λέει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στις
αγορές και «ενισχύουν» πρακτικές επιχειρήσεων καθιστούν εφικτή την
εμφάνιση και διατήρηση εναρμονισμένων πρακτικών, που είναι:

α) Τα εμπόδια εισόδου, β) η συχνότητα αλληλεπίδρασης, γ) η καινοτομία.
Επιπλέον παράγοντες άμεσα συναρτώμενοι είναι: (1) Ο αριθμός των δρωσών
επιχειρήσεων, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων τόσο πιο δύ-
σκολος είναι ο συντονισμός μεταξύ τους, και η εποπτεία εφαρμογής των εναρ-
μονισμένων πρακτικών, και (2) η συμμετρία ως προς τη δομή του κόστους, του
παραγωγικού δυναμικού και την ποικιλία των υπηρεσιών ή προϊόντων.
Η ναυτιλία τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει εμπειρία από ανάλογες έ-
ρευνες καθώς μέχρι πρόσφατα εξαιρούνταν η ναυτιλία τακτικών
γραμμών από την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού περί συμφω-
νιών. Η εξαίρεση ίσχυε υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όρους και υποχρεώσεις,
όπως ότι η εκάστοτε συμφωνία δεν προξενούσε ζημία σε ορισμένους λιμένες,
χρήστες μεταφορέων ή μεταφορείς λόγω της εφαρμογής τιμολογίων και όρων
μεταφοράς που διαφέρουν αδικαιολόγητα ανάλογα με τη χώρα καταγωγής ή
προορισμού ή το λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Η εξαίρεση έπαυσε με τον
Κανονισμό του 2006 και τέθηκε σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2008. Νέ-
ο ανταγωνιστικό περιβάλλον προέκυψε «άνωθεν» και από την 1η Ιανουαρίου
2004 (για την Ελλάδα) για τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές με την εφαρμο-
γή του 3577/92.

Η ελληνική αγορά ακτοπλοϊκών υπηρεσιών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται α-
πό τις συνθήκες εκείνες που η θεωρία προϋποθέτει για την εμφάνιση εναρμονι-
σμένων πρακτικών, δηλαδή:
α) Υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης συνεχώς αυξανόμενα (μικρός αριθμός επιχει-
ρήσεων), β) μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων χρηστών, γ) θεσμικά και κυρίως οι-
κονομικά εμπόδια εισόδου, αλλά και δ) εντονότατη διαφοροποίηση στην παρο-
χή υπηρεσιών. Αναφερόμαστε δηλαδή σε ολιγοπωλιακές αγορές με καταστά-
σεις και συνθήκες που απαντώνται σε μεγάλο βαθμό και σε άλλες αγορές τακτι-
κών μεταφορικών υπηρεσιών  (π.χ. αεροπορικές) αλλά και στην αγορά της ναυ-
τιλίας τακτικών γραμμών και της κρουαζιέρας. 

Η απελευθέρωση που προέκυψε από την υιοθέτηση του Κανονισμού 3577 δεν
παρενέβη βεβαίως στη φύση της συγκεκριμένης αγοράς, μεταβάλλοντάς την α-
πό αγορά ατελούς ανταγωνισμού (ολιγοπώλιο) σε αγορά τέλειου ανταγωνισμού.
Αυτό το οποίο συνέβη ήταν η «εισαγωγή» κάποιων πρακτικών ανταγωνισμού υ-
πό την έννοια της παύσης του κρατικού παρεμβατισμού και του προστατευτι-
σμού, που όμως εμπεριείχε και στοιχεία προστασίας των συμφερόντων του κα-
ταναλωτή - χρήστη. 
Πέτυχε άραγε αυτή η μετάγγιση «ανταγωνισμού» στην ελληνική ακτοπλοΐα; Αυ-
ξήθηκε ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων, χαμήλωσαν τα εμπόδια εισόδου
στην αγορά; Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στα επίπεδα συγκέντρωσης και
στην εμφάνιση εναρμονισμένων πρακτικών. Μήπως άραγε υπάρχει συσχέτιση με-
ταξύ αυτών των καταστάσεων, όπως μας προειδοποιούν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι;

Ας θεωρήσουμε αρχικά τις συνθήκες για εναρμονισμένες πρακτικές
που παρατηρούνται όταν οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι περισσότερες της μιας
μεν, αλλά ο αριθμός τους μικρός. Ο εντοπισμός τέτοιων πρακτικών είναι μεμπτός
και τιμωρείται με πρόστιμο. ∆ιαφορετικά αντιμετωπίζεται η καταχρηστική συμπε-
ριφορά όταν αυτή αφορά την τιμολογιακή πολιτική. Τα στελέχη των Επιτροπών Α-
νταγωνισμού αναζητούν «κοινές» τιμές εκ μέρους των επιχειρήσεων. Ένδειξη ανα-
ποτελεσματικού ανταγωνισμού αποτελούν επίσης οι ταυτόχρονες, ή με μικρή προ-
πορεία ή υστέρηση, αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές μεταξύ των ανταγωνιστών σε
τρόπον ώστε να παραμένει αποτελεσματική η επιδιωκόμενη χειραγώγηση των α-
γοραστών -ή των πωλητών- κατά περίπτωση. Η ταυτόχρονη κίνηση των τιμών
προς τα πάνω ή προς τα κάτω από περισσότερους του ενός παίκτες της αγοράς, εξ
άλλου, πολύ λίγο απέχει από τη μονοπωλιακή εκμετάλλευση της αγοράς.
Σε ένα άλλο επίπεδο, και άλλη ναυτιλιακή αγορά, αν υποτεθεί ότι δυο επιχειρήσεις
οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών έχουν
συμφωνήσει κατά τρόπο που να βλάπτονται τα συμφέροντα του χρήστη, το πιθα-
νότερο είναι να κατηγορηθούν για κάθετη σύμπραξη και να τους επιβληθεί πρόστι-
μο. Αν όμως οι δύο αυτές δραστηριότητες διεξάγονται από μία εταιρεία δεν είναι
δυνατόν να διατυπωθεί μια τέτοια κατηγορία. Αντίθετα, η εταιρεία μπορεί να κα-
τηγορηθεί ότι καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της, αν βέβαια αυτό κατ' αρχήν ι-

Eίναι δυνατόν οι κοινοτικοί κανόνες περί ανταγωνισμού και οι ακολουθούμενες από τις Αρχές Ανταγωνισμού διαδικασίες διαπί-
στωσης παραβάσεων να ενθαρρύνουν ή να οδηγούν κατά τρόπο συστηματικό σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και εν τέλει σε βιο-
μηχανικές δομές με υψηλή συγκέντρωση;
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σχύει και δύναται να αποδειχθεί. 
Ας θεωρήσουμε ένα νησί που εξυπηρετείται από τρία πλοία, τα
οποία χρεώνουν την ίδια τιμή για τη μεταφορά προσώπων ή ο-
χημάτων. Αυτό και μόνον μπορεί να θεωρηθεί λόγος περαιτέ-
ρω διερεύνησης, όπως συνέβη προ δεκαετίας με τα πλοία της
Αδριατικής, άσχετα αν οι τιμές ήταν υπερβολικές ή όχι. Αν, α-
πό την άλλη πλευρά, και τα τρία πλοία ανήκουν στην ίδια εταιρεία η οποία
χρεώνει και στα τρία κοινή τιμή, δεν τίθεται θέμα εναρμονισμένων πρακτι-
κών, αλλά ενδεχομένως κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εφόσον αυτό απο-
δειχθεί. Με άλλα λόγια, η Αρχή Ανταγωνισμού δεν κινεί διαδικασία
έρευνας ως προς την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών στη συ-
γκεκριμένη αγορά - ενώ θα το έκανε αν υπήρχαν τρεις ξεχωριστές
εταιρείες. Αντίθετα, θα δραστηριοποιηθεί μόνον αν το κοινό εισιτήριο έχει
κοστολογηθεί από τον πάροχο κατά τρόπο που να προκύπτουν υπερκέρδη
(δηλαδή εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης με τιμολόγηση πάνω από έ-
να αποδεκτό αλλά προσδιορισμένο ποσοστό κέρδους).

Από την προηγούμενη αναφορά προκύπτει ότι η συνένωση επιχειρήσεων σε
κάποιες περιπτώσεις διευκολύνει την «ανάπτυξη» μεθόδων και πρακτικών,
τα αποτελέσματα των οποίων θα αντιμετώπιζαν προβλήματα με την εφαρμο-
γή κανόνων ανταγωνισμού και θα επέσυραν ποινές ή τις οδηγεί σε αντιμετώ-
πιση (πιθανόν) κατηγοριών περί παραβάσεων που είναι δυσκολότερο να τεκ-
μηριωθούν, δηλαδή εν τέλει σε ένα μικρότερο κίνδυνο εμπλοκής με τις Αρ-
χές Ανταγωνισμού.
Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει μικρή σχετικά πείρα με τις περί αντα-
γωνισμού (κυρίως) κοινοτικές διατάξεις. Στην περίπτωση της ακτοπλοΐας, η
βραχεία ζωή της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών, που κα-
ταργήθηκε το 2004, από την παρούσα κυβέρνηση, οδήγησε στην απώλεια
της ευκαιρίας να ασκήσει μια από τις πιο χρήσιμες δράσεις της, να εκπαιδεύ-
σει τη ναυτιλιακή κοινότητα να σκέπτεται υπό το πρίσμα των κανόνων περί
ανταγωνισμού (μια εκπαίδευση απαραίτητη και για το ελληνικό κράτος). 

Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός, όπως μπορεί κανείς να δει σε ολόκληρη
την Ευρώπη, ότι οι ολιγοπωλιακές συνθήκες αγοράς είναι συμφυείς με μικρά
μεγέθη αγοράς ή με ειδικές αγορές. 
Παρά την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε., οι αγορές εξα-
κολουθούν να παραμένουν μικρές και εν πολλοίς να διατηρούν τον εθνι-
κό τους χαρακτήρα, παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε
σχέση με την επέκταση των εταιρικών σχημάτων της μιας χώρας στις αγορές
της άλλης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν έχουν
καταφέρει σε αυτά τα πενήντα χρόνια που υφίσταται και λειτουργεί η Ε.Ε. να
αποκτήσουν διαστάσεις αντίστοιχες με το μέγεθος της ενιαίας ευρωπαϊκής α-

γοράς, το οποίο ξεπερνά κατά δυόμισι φορές το μέγεθος της α-
μερικανικής αγοράς. 

∆εν είναι σαφές τι έχει φταίξει. Πιθανότατα έχουν φταίξει
πολλά, μεταξύ των οποίων τα διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια
των κρατών-μελών, η αποτυχία της κοινότητας στη δημιουρ-

γία ευρωπαϊκής εταιρείας, διαφορές στη γλώσσα και στη νοοτροπία και πολ-
λοί άλλοι παράγοντες. Ουσιαστικά εδώ πρόκειται για τη μετατροπή των πα-
ραδοσιακών μικρών αγορών σε μεγαλύτερες, πείραμα που αποδεικνύεται
δύσκολο και χρονοβόρο. Η Ε.Ε. δεν αντελήφθη εγκαίρως ότι, ενώ οι αμερι-
κανικές εταιρείες δημιουργήθηκαν μέσα σε μια τεράστια αγορά, οι ευρωπα-
ϊκές την απέκτησαν πρόσφατα και η αλλαγή φιλοσοφίας είναι εξαιρετικά
βραδεία.
Αυτό το εθνο-οικονομικά διαφοροποιημένο τοπίο έχει οδηγήσει και στην κα-
τά χώρα διαφοροποιημένη άσκηση της λειτουργίας των εθνικών αρχών α-
νταγωνισμού. Ενώ οι κανόνες περί ανταγωνισμού τους οποίους καλούνται οι
Αρχές να εφαρμόσουν είναι οι ίδιοι, οι κατά τόπους επιτροπές είναι υποχρε-
ωμένες να βγάζουν τα όποια συμπεράσματά τους υπό το πρίσμα εθνικών νο-
μοθετικών και λοιπών ρυθμίσεων και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ειδικές συν-
θήκες όπως αυτές ισχύουν. 

Το αναπόφευκτο ερώτημα που προκύπτει, αν οι περί ανταγωνισμού διατάξεις
της Ε.Ε. έχουν παίξει και αυτές κάποιο ρόλο στο περιορισμένο μέγεθος επι-
χειρήσεων, δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος να απαντηθεί. Εκείνο που
διαφαίνεται, όμως, είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες οι ο-
ποίες έχουν μεγαλώσει με εσωτερική ανάπτυξη και όχι με εξαγορές, έχουν
ενδεχομένως μειωμένη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν κατηγορίες περί πα-
ραβίασης κανόνων ανταγωνισμού σε σχέση με μικρότερες εταιρείες που λει-
τουργούν σε ολιγοπωλιακά περιβάλλοντα. Και αυτή η συνθήκη φαίνεται πως
ισχύει και για τη νεοεισερχόμενη σε κανόνες ανταγωνισμού ναυτιλία. �
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Θ Ε Μ Α

Kατέπλευσε στην Ακτή Βασιλειάδη το θρυλικό πλοίο «SS Hellas Liberty» ύστερα από

ταξίδι ενός και πλέον μηνός, που ξεκίνησε από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Το «SS

Hellas Liberty» είναι ένα από τα τρία πλοία τύπου Liberty που υπάρχουν διεθνώς και

παραχωρήθηκε στη χώρα μας από την αμερικανική κυβέρνηση μετά από πολύχρο-

νες προσπάθειες των Ελληνοαμερικανών γερουσιαστών Λεωνίδα Ραπτάκη και ∆η-

μητρίου Γιάνναρου, του Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα Charles P. Ries καθώς

και των εφοπλιστών Σπύρου Πολέμη και καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. 

Οι προσπάθειες για την απόκτηση του «SS Hellas Liberty», που το αρχικό όνομά του

ήταν «Arthur M. Huddell», άρχισαν το 2003.

Κατέπλευσε στα ελληνικά
ύδατα το «Hellas Liberty»

Ο
καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς Ελευθέριος Θαλασσινός
σημείωνε σε άρθρο του στα «Ν.Χ.» για το τελευταίο Liberty, ότι «η ιδέα γεννήθηκε ουσιαστικά το
2003 και τέθηκε σε εφαρμογή δύο χρόνια αργότερα, με τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώ-

λη Κεφαλογιάννη να αγκαλιάζει εξαρχής την πρωτοβουλία αυτή». 
Πράγματι, το 2005, οι Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές συναντήθηκαν με τον τότε υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη και συζήτησαν τους τρόπους διάσωσης του τελευταίου διαθέσιμου πλοί-
ου τύπου Liberty καθώς και τη μετατροπή του σε πλωτό μουσείο. 

Η ιστορική απόφαση
Τον Ιούνιο του 2006, το αμερικανικό Κογκρέσο πήρε την ιστορική απόφαση, σύμφωνα με την οποία επέ-
τρεψε τη δωρεάν παραχώρηση του πλοίου στην Ελλάδα. Ο σχετικός νόμος υπεγράφη από τον πρόεδρο
των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους. Συγχρόνως άρχιζε και η διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου του πλοίου, προ-
κειμένου να συμμορφωθεί με τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Μετά τις εργασίες το «SS Hellas Liberty» πέρασε επιτυχώς τους περιβαλλοντολογικούς ελέγχους.Υπεύθυ-
νοι για την αποκατάσταση του πλοίου ήταν οι κ. ∆ημήτριος Ταμπάκης και Πέτρος Λουλούδης, ενώ επιβλέ-
πων μηχανικός ήταν ο κ. Γεώργιος Παπανικολάου. 
Τον Ιούνιο του 2008 ο τότε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Βουλγαράκης υπέγραψε μνημόνιο συ-
νεργασίας με τον Αμερικανό ομόλογό του, Sean Connaughton. Παρόντες στη διαδικασία ήταν, εκτός από
την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου και τον Αμερικανό πρεσβευτή Daniel Speckhard, οι
πρωτεργάτες της προσπάθειας, δηλαδή οι εφοπλιστές καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και Σπύρος
Πολέμης, καθώς και ο Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής Λεωνίδας Ραπτάκης. 

Οι δηλώσεις
Στην ομιλία του ο κ. Sean Connaughton υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «το πλοίο αποτελεί ύψιστο σύμβολο

της συνεργασίας, της φιλίας και της κοινής κλη-
ρονομιάς που υπάρχει μεταξύ των δύο εθνών». Ο
καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, αναφερό-
μενος στη θαλασσινή σταδιοδρομία του, τόνισε:
«Εγώ ήμουν πλοίαρχος και στη συνέχεια έγινα κα-
ραβοκύρης. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημα-
ντικό που η ελληνική ναυτιλία θα έχει ένα Liberty
σαν μουσείο. Την προκοπή της μετά το Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο η ναυτιλία τη χρωστάει στα Liberty.
Όχι μόνο στα 100 Liberty που πήραν οι Έλληνες
πλοιοκτήτες, αλλά τα 700 που ήταν ιδιοκτησία Ελ-
λήνων πλοιοκτητών και δουλεύαμε οι Έλληνες
ναυτικοί. Εάν δεν υπήρχαν αυτά, θα υπήρχε μια
διακοπή για τη ναυτική οικογένεια μεταξύ του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι που θα ήταν έτοιμα
τα ναυπηγεία να παραδώσουν πλοία πάλι στους
Έλληνες εφοπλιστές ή γενικά στον εφοπλισμό.
Αυτά τα χρόνια όμως, τα 5, 6, 7, θα ήταν ένα με-
γάλο κενό, οπότε οι Έλληνες ναυτικοί θα έφευγαν
μετανάστες, θα γίνονταν γεωργοί και λοιπά κι έτσι
αυτό το φυτώριο θα σταμάταγε. Εάν δεν υπήρχαν
αυτοί, δε θα υπήρχε η καινούργια γενιά των Ελλή-
νων ναυτικών, που από αυτούς βγήκαν και πάρα
πολλοί Έλληνες πλοιοκτήτες, ο καπετάν Τσάκος, ο
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καπετάν Γρηγόρης ο Χατζηελευθεριάδης, εγώ, ο
κύριος Καπνίσης και πολλοί άλλοι. Εάν δεν υπήρχαν
τα Liberty, η Ελλάδα δε θα είχε την προκοπή που έ-
χει στη ναυτιλία».
Στις δηλώσεις του ο κ. Σπύρος Πολέμης υπογράμ-
μισε τη σπουδαιότητα της υπογραφής της συμ-
φωνίας για το Liberty, ενώ ο γερουσιαστής Λεωνί-
δας Ραπτάκης δήλωσε:
«Κι εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι μια σημαντική
μέρα για τις δύο χώρες, την Αμερική και την Ελλά-
δα, που δωρίζουμε το τελευταίο Liberty και προ-
χωρούμε με ένα ιστορικό γεγονός, ένα πολύ ση-
μαντικό γεγονός, που δε θα το ξεχάσουμε!»
Αξίζει να αναφερθεί ότι για τις υπηρεσίες που πα-
ρείχαν ως προς την επιστροφή του Liberty, ο Αν-
δριώτης γερουσιαστής Λεωνίδας Ραπτάκης καθώς
και ο Σπύρος Πολέμης τιμήθηκαν από την Ένωση
Ανδριωτών. 

Η ιστορία του Liberty 
Με το διεθνή όρο Liberty (Ελευθερία) ονομάστη-
κε συμβολικά ο τύπος φορτηγού πλοίου 10.000

15

τόνων, περίπου, ο οποίος ναυπηγήθηκε μαζικά
στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για να κα-
λύψει τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες των
Συμμάχων, λόγω των συνεχών απωλειών από
τορπιλισμούς και αεροπορικές επιδρομές φορτη-
γών πλοίων.
Μέσα σε τέσσερα χρόνια, στις ΗΠΑ μόνο ναυπηγή-
θηκαν με εκπληκτικούς ακόμα και για τα σημερινά
δεδομένα ρυθμούς περισσότερα από 2.700 πλοία
του συγκεκριμένου τύπου, τα οποία αποτέλεσαν τα
βασικά σκάφη μεταφοράς εφοδίων από την Αμε-
ρική προς την Ευρώπη στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Από το ∆εκέμβριο του 1946 ώς τον Απρίλιο του

1947, δηλαδή μετά τη λήξη του πολέμου, κατόπιν
δωρεάς της αμερικανικής κυβερνήσεως των ΗΠΑ
εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης για τους χιλιάδες Έλλη-
νες ναυτικούς που πολέμησαν με τους Συμμάχους
σε αυτά και κυρίως για τους 2.000 νεκρούς μας
που χάθηκαν σε αυτά τα πλοία πολεμώντας τις ε-
χθρικές δυνάμεις του Άξονα στον Ατλαντικό, γρά-
φτηκαν στα ελληνικά νηολόγια, μαζικά σχεδόν,
100 εμπορικά πλοία, γνωστά ως Λίμπερτυς. 
Από αυτά τα πρώτα Liberty, ξεκίνησε η αναγέννη-
ση και ανάπτυξη της σύγχρονης εμπορικής μας
ναυτιλίας, αφού επί περίπου 25 χρόνια εξυπηρέ-
τησαν τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές μας,
πριν αποσυρθούν οριστικά. �

Φωτ.: Γιώργος Χριστάκης



Του Γ. Γρηγοριάδη 
Finance & Research 
George Moundreas
Company S.A.

Το οικονομικό
περιβάλλον
της Ναυτιλίας 

Η
σελίδα που γύρισε η Αμερική του Obama
αλλά και ο κόσμος από την περασμένη ανα-
σκόπηση είναι βέβαια ακόμα... λευκή, αλλά

είναι γενική η πεποίθηση πως θα γραφτούν αρκετά
διαφορετικά πράγματα από αυτά που... διαβάζαμε
τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Όχι βέβαια γιατί τώ-
ρα... ανακαλύφθηκε η Αμερική από τους ιθύνοντες,
αλλά γιατί... «ανάγκα και θεοί πείθονται».
Η επιστροφή του τραπεζικού συστήματος
στην ποιότητα, στους μικρομεσαίους και στις
μάζες, όπου θα ξαναπιάσουν δουλειά οι ανα-
λυτές και οι ελεγκτές αντί των... πλασιέ, δεν μπορεί
να ανακοπεί μετά τη διάσωση και εκτεταμένη κρατι-
κοποίηση τραπεζών ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού. 
Το bulk trade χρηματοοικονομικών προϊόντων που
έχει το 50% της ευθύνης των ζημιών που κλονίζει το
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, θα αναγκαστεί να
επιστρέψει στο ξεχασμένο Investment Advisers Act
του 1940, στο πλαίσιο ενός pro-investor approach,
όπως λέγει η Barbara Roper του Consumer
Federation οf America. 
Ο περιορισμός της κρατικής σπατάλης είναι
μονόδρομος, για να αντέξουν οι προϋπολογισμοί
διεθνώς την αύξηση των κρατικών αναπτυξιακών
δαπανών και μάλιστα υπό συνθήκες μείωσης της

φορολογίας για τόνωση της κατανάλωσης και της ι-
διωτικής επένδυσης. Παράλληλα, η προστασία της
παγκοσμιοποίησης από επιθέσεις συμφερόντων που
έχουν όγκο και οργάνωση να ενεργούν ομαδικά με
περιοδικές αποσταθεροποιητικές επιθέσεις... ξαφρί-
σματος στα χρηματιστήρια, και η ενδυνάμωση της
αυθεντικής παγκοσμιοποίησης των παραγωγικών ά-
μεσων επενδύσεων με εγκατάλειψη γεωπολιτικών η-
γεμονισμών, μπορούν να γεμίσουν τις νέες σελίδες
με καλή ιστορία. 
Ακόμα και η πολιτική που δείχνει ότι θα ακο-
λουθήσει ο Obama, με ουσιαστικές αντί φρα-
στικές πιέσεις στην Κίνα να εγκαταλείψει την αθέ-
μιτη συναλλαγματική πολιτική της, θα ωφελήσει όχι
μόνο τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και την
ίδια την Κίνα. Όλα αυτά ίσως επιφέρουν λιγότερο
εντυπωσιακούς ρυθμούς οικονομικής επέκτασης α-
πό τα χρόνια του φανφαρονισμού που προηγήθηκαν
της κρίσης, η ανάπτυξη όμως θα είναι πραγματική,
αξιόπιστη και σταθερή αντί μιας θνησιγενούς νεοφι-
λελεύθερης κερδοσκοπικής φούσκας.
Η οικονομία, παρά τη συχνή συμπεριφορά της
με νομοτέλεια Φυσικής, και τη θεωρητική
εφαρμογή όλων των Μαθηματικών, είναι πάντα
το πεδίο εκείνο όπου η αλλαγή ψυχολογίας έχει το
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μεγαλύτερο αντίκτυπο. Έτσι, παρά την κατάρρευ-
ση που εκφράζει π.χ. η ανακοίνωση ανάπτυξης δ΄
τριμήνου της Κίνας στο 6,8% από 9% ολόκληρου
του 2008 και 13% του 2007 και παρά την κατα-
λυτική δήλωση του περίφημου καθηγητή Ν. Ρου-
μπίνι πως το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό τρα-
πεζικό σύστημα είναι ουσιαστικά χρεοκοπημένα,
δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι οι εξυγιαντι-
κές κινήσεις της Obama Administration μπορεί να
τονώσουν το ηθικό, την αξιοπιστία και τις προσδοκίες, να ανατρέψουν τα υφεσιακά
δεδομένα, να προεξοφλήσουν οι αγορές μελλοντικά εισοδήματα και να αντιστραφεί
η πτώση των αγορών ταχύτερα από όσο δείχνουν τα οικονομικά μεγέθη.
Το σενάριο αυτό φαίνεται βέβαια... ευσεβής πόθος απέναντι στην τρέ-
χουσα πραγματικότητα: Η κρίση να αναγκάζει ακόμα και τις Microsoft και Intel
να σχεδιάζουν περίπου 10.000 απολύσεις, η ανάπτυξη της Κίνας να προβλέπεται α-
πό αναλυτές του Χονγκ Κονγκ να βυθίζεται το α΄ τρίμηνο στο 3-4% και το ∆ΝΤ να
υποβιβάζει σε 0,5% την πρόβλεψή του για παγκόσμια ανάπτυξη κατά το 2009 από
πρόβλεψη 2,2% τον περασμένο Νοέμβριο, δηλαδή καταστάσεις που εξηγούν και το
συνεχιζόμενο «μαρτύριο της σταγόνας» στις ναυλαγορές. 
Πρέπει όμως, μετά από 16 μήνες ύφεσης των ΗΠΑ, να περάσει το τρέχον
τρίμηνο που η δυναμική της κρίσης υπερισχύει ακόμα των καταιγιστικών
μέτρων αναθέρμανσης πολλών $ τρισ. που ελήφθησαν και θα ληφθούν α-
κόμα σε ΗΠΑ, Ε.Ε., Κίνα κ.α. μέχρι αυτά να αποδώσουν, και που συμπίπτει με την
εύλογη περίοδο χάριτος που χρειάζεται η Obama Administration, για να εκτιμηθεί εάν
το υπόλοιπο του έτους μπορεί να αποβεί λιγότερο οδυνηρό απ' όσο φαίνεται. 
Eιδικά για τις μεταφορές, παρήγορα μηνύματα έρχονται και από γεγονότα που αφο-
ρούν τη μεταλλευτική Vale. Η μεν εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση από $10 δισ. σε 14
τις επενδύσεις εφέτος για εξορύξεις, επειδή προβλέπει ανάκαμψη στη ζήτηση όλων
των μεταλλευμάτων και άνθρακα, ιδίως από την Κίνα. Παράλληλα, η Nomura
International αναβάθμισε χρηματιστηριακά τη Vale γιατί προβλέπει επίσης αύξηση
των εξαγωγών μεταλλευμάτων στην Κίνα από το β΄ τρίμηνο, ενώ αναβάθμισε και τη
μεγαλύτερη εξαγωγική χαλκού Kazakhmys για τον ίδιο λόγο. Αυτά συμβαδίζουν με
την εκτίμηση πως πρώτη η Κίνα θα γυρίσει ανοδικά. 
Εν τω μεταξύ, ζωηρότητα έδειξαν οι αγοραπωλησίες τονάζ το τελευταίο
επταήμερο και μάλιστα με πολύ μοντέρνο τονάζ, αν και από τις ανακοινώσεις της
περασμένης ανασκόπησης ακυρώνεται η μεταπώληση του GLOBAL SPIRIT, 58.000
dwt (6/2009, Tsuneishi Cebu) προς $34 εκατ. που ξαναβγήκε στην αγορά. Τα επί-
πεδα τιμών μάλλον βρέθηκαν υπό πίεση παρά το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον, καθώς οι ναυλαγορές εξακολούθησαν να μη βοηθούν τους πωλητές και η αγο-
ρά παραμένει «buyers» market.
Στα μεγάλα μεγέθη χαρακτηριστικά χαμηλή ήταν η τιμή των $ 15 εκατ. που πουλή-
θηκε το Caper TRINITY BULK, 151.227 dwt (1990, Japan). Τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, το παλαιότερο, μικρότερο και κινεζικό MAGDALENE, 149.529 dwt
(1986, China SB) είχε πουληθεί προς $ 74 εκατ. Σχεδόν 50% κάτω από τα επίπεδα
Οκτωβρίου ήταν η τιμή πώλησης του Kamsarmax NORD HERCULES, 82.656 dwt
(2007, Japan), ενώ μικρή ήταν η πτώση της τιμής στα $ 30,2 εκατ. του Panamax
NORD VENUS, 76.880 dwt (2006, Japan), σε σχέση με τα last done Νοεμβρίου. Η
πώληση του WILLOW POINT, 28.492 dwt (2001, Imabari) σε αγνώστους προς $

18,3 εκατ. με 1 χρόνο TCΒ σε επίπεδα τρέχουσας
αγοράς, ίσως δε δίνει σαφές αρνητικό σήμα για
την πορεία των τιμών σε σχέση με την charter free
πώληση ∆εκεμβρίου του κατά ένα χρόνο παλαιό-
τερου αδελφού PRINCE RUPERT, 28.685 (2000,
Imabari) προς $ 18 εκατ. Η πώληση όμως του
PLEASE PLEASE ME, 28.522 dwt (1994, Kanda)
προς $ 9,3 εκατ. αντιπροσωπεύει age discount πε-
ρίπου $ 1,2 εκατ./χρόνο σε σχέση με τα προηγού-

μενα και δείχνει σαφέστερα πτωτική τάση. Στην ίδια κατηγορία, το PACIFIC BANG-
BIN, 21.649 dwt (1986, Shin Kurushima) πουλήθηκε σε Αμερικανούς προς $ 2,65
εκατ. Εν τω μεταξύ, πληροφορίες των brokers της George Moundreas & Co. «επί του
πιεστηρίου» αναφέρουν ότι το Supramax TALISMAN, 56.019 dwt (2006, Mitsui
Chiba) πουλήθηκε σε Έλληνες προς $ 29 εκατ. Η τιμή αυτή ήταν ψηλότερη από τις
προσδοκίες των brokers, αν και στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου το συνομήλι-
κο LAKE HARUMI, 55.699 dwt (2006, Oshima) είχε πουληθεί προς $ 31 εκατ. Το ί-
διο ισχύει και για την πώληση του NORD EMPATHY, 55.803 dwt (2006, Japan)
προς $ 29,5 εκατ., ενώ σχεδόν συγχρόνως το NORD ENTERPRISE, 53.489 dwt
(2006, Japan) πουλήθηκε προς $ 28,25 εκατ. και το NORD ENDEAVOUR, 53.483
dwt (2006, Japan) πουλήθηκε προς $ 27,5 εκατ. Πέραν αυτών, δεν έλειψαν πάλι και
οι συνήθεις πωλήσεις μερικών παλαιών handies σε τιμές scrap plus.
Στις συναλλαγές δεξαμενόπλοιων κυριάρχησε η ενδονορβηγική χρηματοοικονομι-
κή συναλλαγή Knutsen - KG που δεν αφήνει περιθώρια εκτιμήσεων για επίπεδα
αγοράς. Μια KG αγόρασε τα shuttle Suezmax SALLIE KNUTSEN/KAREN KNUT-
SEN, 153.617 dwt (1999, Hyundai) και GERD KNUTSEN, 146.273 dwt (1996,
H&W) με μακροχρόνιο ΒΒΒ άγνωστων όρων προς $ 218 εκατ. en bloc. Υποθέτου-
με ότι στο ίδιο bloc περιλαμβάνεται και η πώληση του WINDSOR KNUTSEN,
162.000 dwt (2007, Daewoo) με πρόσθετη τιμή $ 92-93 εκατ. Το Double Sided
Aframax SEMAKAU, 97.300 dwt (1988, Koyo) βρήκε Έλληνα αγοραστή προς $
6,25 εκατ. με SS/DD due. Τέλος, τουρκικά συμφέροντα μεταπώλησαν 2 x TVK IMO
II 15.000 dwt (first half 2009) σε Γερμανούς προς $ 23 εκατ. το καθένα, σε σύγκρι-
ση με την πώληση Νοεμβρίου του μικρότερου IMO II GEMI, 13.000 dwt (7/2008,
STX ) προς $ 28 εκατ.

∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ
• Αν και οι πωλήσεις για διάλυση που ανακοινώθηκαν μέχρι σήμερα έγιναν στα
γνωστά τον τελευταίο καιρό επίπεδα τιμών $250-300 /ldt, οι brokers της George
Moundreas & Co. διαπιστώνουν ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για νέες συναλ-
λαγές γίνονται σε μειωμένα κατά 10%, περίπου, επίπεδα τιμών. ∆ιαπιστώνεται δη-
λαδή το αναμενόμενο μετά από εβδομάδες μαζικών αγορών τονάζ από τους διαλυ-
τές της Ινδίας και του Μπανγκλαντές, μεγαλύτερων σε όγκο από τη διαλυτική τους
ικανότητα, ότι άρχισε να επέρχεται κορεσμός των διαλυτηρίων, και αυτό αντανα-
κλάται σε πιέσεις επί των τιμών. Ίσως γι' αυτό ο εβδομαδιαίος όγκος των πωλήσεων
για διάλυση σημείωσε επιβράδυνση στις 560.000 dwt. Αυτό όμως μάλλον θα είναι
προσωρινό αφού υποψήφιοι για αναπόφευκτη διάλυση είναι πολλές δεκάδες εκα-
τομμύρια τόνοι, και όταν οι τιμές πέσουν κάτω από τα $ 200, θα εμφανιστούν αγο-
ραστές από Πακιστάν και Κίνα, οπότε ο όγκος των πωλήσεων θα ξαναφθάσει τα
προηγούμενα ρεκόρ. Το ποτάμι των διαλύσεων δε γυρίζει πίσω. �





[ Το να βγάζουν με αυταρέσκεια  αξίες πλοίων
κοιτώντας απλά την καμπύλη ενός δείκτη, δεν

είναι λάθος, είναι εγκληματικό... πιάσαμε τον
πάτο του βαρελιού, πιο κάτω δεν πάει ]

Τ α  κ υ ρ ι ό τ ε ρ α  σ η μ ε ί α  τ η ς  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η ς  Τ ύ π ο υ  
τ ο υ  α π ε λ θ ό ν τ ο ς  π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς  Ε Ε Ε  κ .  Ν ί κ ο υ  Ε υ θ υ μ ί ο υ  

Εισαγόμενη χαρακτήρισε την κρίση στη ναυτιλία ο πρόεδρος της Ένωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών κ. Νίκος Ευθυμίου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που δό-
θηκε μία ημέρα πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μελών της ΕΕΕ. Ο κ.
Ευθυμίου υπογράμμισε ότι η βίαιη πτώση της αγοράς ξηρού φορτίου οφείλεται
στην κατάρρευση κυρίως του τραπεζικού συστήματος και στην έλλειψη εμπιστο-
σύνης που παρατηρείται μεταξύ των τραπεζών διεθνώς, ενώ παράλληλα εξέφρα-
σε την ελπίδα πως αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση θα αρχίσει να αποκαθίστα-
ται σταδιακά όταν το τραπεζικό σύστημα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του και επα-
ναπροσδιοριστούν αυτές οι οικονομικές διεργασίες μεταξύ των τραπεζών που α-
παιτούνται ώστε να κινηθεί το παγκόσμιο εμπόριο. 

Ο κ. Ευθυμίου υποστήριξε ότι αν η κρίση στη ναυτιλία ήταν πρωτογενής όπως
συνέβη στη δεκαετία του '80 θα είχαμε υπερπληθώρα τονάζ, κάτι που δε συμβαί-
νει σήμερα, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε όσες τράπεζες δε στάθη-
καν στο πλευρό των πλοιοκτητών στη συνέχεια αποχώρησαν από τη ναυτιλιακή
χρηματοδότηση, «χάνοντας τ' αυγά και τα πασχάλια». «Στην παρούσα φάση», συ-
μπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΕΕ, «οι τράπεζες εμφανίζονται περισσότερο έμπειρες
στη διαχείριση της κρίσης και των σχέσεών τους με τους πλοιοκτήτες».

Σχολιάζοντας ο κ. Ευθυμίου το τραπεζικό σύστημα και τις ελεγκτικές αρχές
των κρατών επικεντρώθηκε κυρίως στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Αγγλίας, ε-
πισημαίνοντας ότι «όπως αποδείχτηκε στην πράξη, δε διαθέτουν κανέναν αξιόπι-
στο μηχανισμό ελέγχου», ενώ χαρακτήρισε εύκολα θύματα τα «golden boys».

Έντονη κριτική άσκησε επίσης στους διεθνείς, κυρίως, ναυλομεσιτικούς οί-
κους που ασχολούνται με τις αγοραπωλησίες πλοίων. «Αυτό που δεν περιμέναμε

ήταν αυτή η συμπεριφορά των ανθρώπων, που ήταν καθημερινά δίπλα μας και ό-
λα αυτά τα χρόνια έβγαλαν πολλά χρήματα από τη ναυτιλία. Σήμερα σπεύδουν να
κάνουν εκτιμήσεις χωρίς να διαθέτουν τα αναγκαία στοιχεία», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά, συμπληρώνοντας ότι το πρόβλημα των αποτιμήσεων των πλοίων είναι
αυτό που πιέζει τραπεζίτες και εφοπλιστές στις μεταξύ τους δανειακές σχέσεις.

«Το να βγάζουν με αυταρέσκεια αξίες πλοίων κοιτώντας απλά την καμπύλη
ενός δείκτη, δεν είναι λάθος, είναι εγκληματικό», τόνισε προσθέτοντας πως σήμε-
ρα βγαίνουν εκτιμήσεις χωρίς να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, χωρίς να υπάρχει
στην ουσία κίνηση αγοραπωλησιών. Ως προς τις εκτιμήσεις για το μέλλον της ναυ-
λαγοράς ο κ. Ευθυμίου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός στην τοποθέτησή του ανα-
φέροντας μόνο ότι «πιάσαμε τον πάτο του βαρελιού, πιο κάτω δεν πάει». Επισή-
μανε όμως ότι ο κόσμος έχει ακόμα ανάγκες, ακόμα εμπορεύεται, πουλά και αγο-
ράζει αλεύρι, ζάχαρη, κοκ, απαραίτητες ύλες και δε θα σταματήσει να έχει ανά-
γκες και οι μεταφορές δε θα μπορούσαν να εκλείψουν. «Αυτή είναι η δουλειά μας,
έχουμε κακές και καλές περιόδους» τόνισε.

Εκπομπές ρύπων αερίων 
και κλιματικές αλλαγές

Ιδιαίτερα απασχολεί την ΕΕΕ το θέμα της κλιματικής αλλαγής. «Θέλουμε τη
μείωση των αερίων ρύπων», υποστήριξε ο κ. Ευθυμίου, «παρά το γεγονός της με-
λέτης του 2007 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας η ναυτιλία συμβάλλει
στους συγκεκριμένους ρύπους κατά 2,7%».

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ, αναλύοντας τη θέση της ένωσης, τόνισε ότι οι αέριοι ρύ-
ποι των πλοίων είναι συνάρτηση της ποιότητας των καυσίμων και της πορείας του

«Αυτή είναι η δουλειά μας, 
έχουμε κακές και καλές περιόδους»
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εμπορίου. «Όσο αυξάνεται το διεθνές εμπόριο, θα αυξάνονται και οι ρύποι. Πά-
ραυτα λόγω της οικονομικής κρίσης και της πτώσης του παγκόσμιου εμπορίου, οι
ρύποι από τα πλοία θα μειωθούν» υποστήριξε και κατέληξε ότι «οι όποιες περιφε-
ρειακές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο θέμα μόνο ζημιά μπορούν να δημιουργή-
σουν αντί να ωφελήσουν». 

Οι λύσεις που υποστηρίζονται από την ΕΕΕ είναι μόνον αυτές που υποστηρί-
ζονται από τον ΙΜΟ, δήλωσε ο κ. Ευθυμίου επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή της ναυ-
τιλίας σε περιφερειακά μέτρα δε θα επιφέρει επιθυμητά αποτελέσματα. «∆εν εί-
ναι δογματική στάση αλλά πρέπει να δοθεί λύση από τον ΙΜΟ. ∆ε θα εμπλακούμε
σε παζάρια λύσεων και προειδοποιούμε να μη σπεύσουν σε γρήγορες αποφάσεις»
σημείωσε, καταλήγοντας ότι τα περιφερειακά μέτρα θα μειώσουν την ανταγωνι-
στικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και κυρίως θα πλήξουν το short sea shipping.
Eίναι μάλιστα οξύμωρο, από τη μία η Ε.Ε. να υποστηρίζει την ανάπτυξη της ναυτι-
λίας μικρών αποστάσεων και από την άλλη να επιβάλλει περιφερειακές μα μη
ανταγωνιστικές ρυθμίσεις στον κλάδο μεταφορών που θέλει να αναπτύξει.

Ο κ. Ευθυμίου πρότεινε μάλιστα την επιβολή ενός επιπρόσθετου κόστους
στην τιμή των καυσίμων, το οποίο θα μπορεί να αποδίδεται σε «ένα πράσινο τα-
μείο», όπως το χαρακτήρισε, που θα λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο.

Χρηματιστηριακή αγορά 
Αναφερόμενος στην πτώση των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών στις διε-

θνείς χρηματιστηριακές αγορές, αλλά και για την είσοδο των ναυτιλιακών εται-
ρειών στο Χ.Α., ο πρόεδρος της ένωσης τόνισε ότι «δικαιωνόμαστε για άλλη μία
φορά, γιατί εδώ και δέκα χρόνια δεν έχουμε πει ναι στην είσοδο ναυτιλιακών εται-
ρειών στο Χ.Α.» και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η σημερινή δημοσιότητα της οι-
κονομικής κρίσης που πλήττει και τη ναυτιλία οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν
αρκετές εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες στα χρηματιστήρια. «Είναι διαφορετικό
ως μη εισηγμένη εταιρεία να έχω οικονομικά προβλήματα και να τα διαχειρίζομαι
προσπαθώντας να δώσω λύσεις και διαφορετικό ως εισηγμένη να πηγαίνω στο
περίπτερο να πάρω τσιγάρα και να μου λέει ο περιπτεράς που έχει αγοράσει με-
τοχές, μου έφαγες τα λεφτά μου...». 

[ Όσο αυξάνεται το διεθνές εμπόριο, θα αυ-
ξάνονται και οι ρύποι. Πάραυτα λόγω της οικο-

νομικής κρίσης και της πτώσης του παγκόσμιου
εμπορίου, οι ρύποι από τα πλοία θα μειωθούν ]

Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης νέος πρόεδρος της ΕΕΕ 

Νέος πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών αναλαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Βενιά-
μης, σύμφωνα με την απόφαση του νεοεκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου που προ-

έκυψε από τις εκλογές της 4ης Φεβρουαρίου 2009. 
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΕ, τριετούς θητείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Βενιάμης
Αντιπρόεδροι: Χρήστος Κανελλάκης, Μιχαήλ ∆. Χανδρής
Γραμματείς: Παναγιώτης Λασκαρίδης, δρ. Ματθαίος ∆. Λως
Ταμίας: Λεωνίδας ∆ημητριάδης-Ευγενίδης 
Αναπλ. Ταμίας: Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος
Μέλη: Αγγελικούσης Ιωάννης, Γράτσος Γεώργιος, ∆αλακούρας Γεώργιος,  Ευθυμίου 
Νικόλαος, Ιωαννίδης Ιωάννης, Κερτσικώφ Κωνσταντίνος, Κουμάνταρος Γεώργιος, Κούστας
Ιωάννης, Κωνσταντακόπουλος Κωνσταντίνος, Λεκανίδης Στέφανος, Λιβανός Γεώργιος, 
Λύρας Ιωάννης, Μαρινάκης Ευάγγελος, Μαρτίνος Κωνσταντίνος, Ξυλάς Ιωάννης, 
Παππαδάκης Νικόλαος, Πατίτσας Λέων, Πολέμης Σπυρίδων, Προκοπίου Γεώργιος, Προκο-
πίου ∆ημήτριος, Τραυλού Μελπομένη, Τσάκος Νικόλαος, Φαφαλιός Λουκάς. 





Σ την ερώτηση οι τρεις βουλευτές αναφέρουν
αναλυτικά: Είναι γνωστό ότι από τις απώλειες

εσόδων του 1,5 δισ. ευρώ από το λαθρεμπόριο
πριν από την εξομοίωση του φόρου στο ντίζελ και
στο πετρέλαιο θέρμανσης μόνο τα 350-400 εκατ.
ευρώ προέρχονταν από το πετρέλαιο θέρμανσης.
Παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης, από τον περασμένο Ιούλιο, για την επιβολή
σκληρών μέτρων αντιμετώπισης του λαθρεμπορί-
ου στο χώρο των ναυτιλιακών καυσίμων, τα οποία
περιελάμβαναν και την υλοποίηση του συστήματος
διακίνησης πετρελαίου ναυτιλίας, γνωστού με την
κωδική ονομασία «Ποσειδώνας», η κατάσταση,
σήμερα, παραμένει ακόμα ανεξέλεγκτη.
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μια απουσία του
κράτους όσον αφορά στην αστυνόμευση και στον έ-
λεγχο της διακίνησης καυσίμων ναυτιλίας, χωρίς να
γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι στους εφοδιασμούς
των πλοίων με αφορολόγητα καύσιμα. Το γεγονός
αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση μάλ-
λον δεν προτίθεται να τιθασεύσει το χώρο αυτόν.
Όταν γίνεται εφοδιασμός κάποιου πλοίου με καύσι-
μα (τράνζιτο) και, ειδικά, στη ράδα, κανείς δε γνω-
ρίζει πόση ποσότητα παίρνει, σε ποιες από τις δε-
ξαμενές του τις αποθηκεύει και πόσο καταναλώνει.
Είναι δυνατό, δηλαδή, να δηλωθούν εικονικές πο-
σότητες παραλαβής ή να μην παραληφθεί ολόκλη-
ρη η ποσότητα και να ακολουθήσει η παράνομη
διοχέτευσή του στο εσωτερικό με μεγάλα κέρδη. 
Κατά πληροφορίες, το πετρέλαιο ναυτιλίας διοχε-
τεύεται λαθραία στην εσωτερική κατανάλωση και
με άλλου είδους πλοία (όχι εφοδιαστικά), τα οποία
παίρνουν τα καύσιμα ναυτιλίας από άλλα μεγαλύ-
τερα πλοία αποθηκεύοντάς τα σε διάφορες δεξα-
μενές, που διαθέτουν για άλλη χρήση. 
Είναι γνωστό ότι ο μεγαλύτερος όγκος καυσίμων
ναυτιλίας διακινείται στις θαλάσσιες περιοχές γύρω
από το νομό Αττικής, οι οποίες δεν μπορούν να
ελεγχθούν αποτελεσματικά από τα τελωνεία και
από το Λιμενικό, λόγω της μη ύπαρξης του απαι-
τούμενου προσωπικού και μέσων. 
Επιπροσθέτως, στον εφοδιασμό των πλοίων με
αφορολόγητα καύσιμα χρησιμοποιούνται, ύστερα

από έγκριση του αρμόδιου τελωνείου, μικρά δεξα-
μενόπλοια, τα οποία δραστηριοποιούνται και κατά
τις νυχτερινές ώρες και ελλιμενίζονται συνήθως σε
σημεία όπου είναι αδύνατη η πρόσβαση από την
ξηρά. Με την αιτιολογία ότι εκτελούν πλόες εντός
περιοχής λιμένα (θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται
από το Σούνιο έως τη Σαλαμίνα, το Πέραμα και τη
ράδα Πειραιά) εμφανίζονται εκπρόσωποι αυτών
στο λιμεναρχείο, κάθε 15 ημέρες, για να δηλώσουν
κατάπλου και να πάρουν απόπλου. Η ενημέρωση
του λιμεναρχείου σχετικά με τη δραστηριότητά
τους επαφίεται εξ ολοκλήρου στα αναγραφόμενα
του πλοιάρχου στο ημερολόγιο γέφυρας. 
Τέλος, τόσο η λειτουργία Ειδικού Κέντρου Παρακο-
λούθησης & Ελέγχου εφοδιασμού πλοίων - Θαλά-
μου Επιχειρήσεων στη Γεν. ∆ιεύθυνση Τελωνείων,
όσο και η on line διασύνδεση τελωνειακών και λι-
μενικών αρχών, παραμένουν «σχέδια επί χάρτου».
Και οι βουλευτές καταλήγουν:
Έχουν εφοδιαστεί όλα τα πλωτά μεταφορικά μέσα,
που επιτρέπεται να μεταφέρουν πετρέλαιο ναυτιλί-
ας και άλλα αφορολόγητα καύσιμα, με το αυτόμα-
το σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων
(Automatic Identification System - AIS), όπως
ήταν υποχρεωμένα, μέχρι τις 30/9/2008, σύμφω-
να με απόφαση (Τ.4005/25/Γ0019) του υπουργεί-
ου Οικονομικών; 
Έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του μητρώου ∆ια-
κινητών Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων

Καυσίμων (∆ΙΠΕΝΑΚ) για την καταγραφή των
πλωτών και χερσαίων μέσων μεταφοράς;
Πότε προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το
Ειδικό Κέντρο Παρακολούθησης & Ελέγχου εφο-
διασμού πλοίων και να πραγματοποιηθεί η on line
διασύνδεση των τελωνειακών και λιμενικών αρχών;
Για ποιους λόγους δεν έχουν καθοριστεί, ακόμα,
μόνιμοι χώροι ελλιμενισμού των εφοδιαστικών
σκαφών, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός και ο
έλεγχός τους;
Γιατί δεν έγινε καμία πρόοδος στο θέμα της δη-
μιουργίας σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων και
πλοίων ώστε να ελέγχονται απόλυτα οι εφοδιασμοί
των πλοίων;
Πόσα είναι  τα εν ενεργεία περιπολικά σκάφη (Λι-
μενικού Σώματος ή ∆ίωξης Λαθρεμπορίου) και
πόσα αντίστοιχα τα πληρώματα, που περιπολούν
στις θαλάσσιες περιοχές του Πειραιά και της Ελευ-
σίνας όπου γίνονται οι περισσότεροι εφοδιασμοί
πλοίων;
Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί σε άμεση ενί-
σχυση των τελωνειακών και λιμενικών αρχών με
περιπολικά σκάφη και προσωπικό για την εντατι-
κοποίηση των ελέγχων και την πάταξη του λαθρε-
μπορίου καυσίμων ναυτιλίας; 
Είναι αλήθεια ότι σε κάποια από τα περιπολικά
σκάφη ανέλαβαν το χρηματικό κόστος ανταλλακτι-
κών και επισκευής τους εταιρείες πετρελαιοειδών,
ενώ τα εφοδιάζουν και με λιπαντικά;  �

� Ερώτηση για το λαθρεμπόριο ναυτιλιακών καυσίμων 

Με θέμα τα μέτρα κατά του λαθρεμπορίου ναυτιλιακών καυσίμων, τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι κ. Ελπίδα Τσουρή, Λούκα Κατσέλη και Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτική.
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Η απόφαση, που ελήφθη την Παρασκευή 23
Ιανουαρίου, ξεκίνησε ύστερα από τις κα-

ταγγελίες των εταιρειών «Σαρλής Κοντέινερ Σέρ-
βισις Α.Ε.» και «Σαρλής & Αγγελόπουλος Πρακτο-
ρείον ΕΠΕ» σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των
κανόνων ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η σύμβαση 10ε-
τούς διάρκειας που είχε υπογράψει ο ΟΛΠ με τη
MSC τής παρείχε κατά προτεραιότητα εξυπηρέ-
τηση (παραβολή πλοίων, διάθεση μέσων και
προσωπικού φορτοεκφόρτωσης κ.λπ.) με την ο-
ποία παραβιαζόταν η αρχή της ίσης εξυπηρέτη-
σης κατά τη χρονική σειρά άφιξης των πλοίων
άλλων εταιρειών, καθώς και δυσανάλογα χαμη-
λή τιμολόγηση υπηρεσιών σε σχέση με τις άλλες
εταιρείες.
∆εν έγινε δεκτός από την Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού ο ισχυρισμός των καταγγελλόμενων εται-
ρειών πως υπήρξε πρόθεση μεταξύ των δύο ε-
ταιρειών για κάθετη σύμπραξη. Όμως, από την
άλλη πλευρά, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι εκ του αποτελέσματος η σύμβαση δη-
μιούργησε ανταγωνιστικά προβλήματα την περί-
οδο 2002-2004.
Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δέχεται
ότι από το 2005 τα αποτελέσματα έπαψαν να
υπάρχουν λόγω κινήσεων που έκανε η διοίκηση
του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Η απόφαση
ελήφθη κατά πλειοψηφία με ψήφους 6-5. Το
πρόστιμο αφορά το 1,5% των εσόδων του ΟΛΠ
του εγχώριου φορτίου για τις χρονιές 2002 μέχρι
2004 και το 1% αντίστοιχα για τη Mediterranean
Shipping Company. 
Όσον αφορά την καταγγελία περί κατάχρησης δε-
σπόζουσας θέσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
αποφάσισε να την απορρίψει με ψήφους 8-3. 

Οι δηλώσεις της διοίκησης του ΟΛΠ
Σχολιάζοντας την απόφαση, η διοίκηση του ΟΛΠ με
ανακοίνωσή της τόνισε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα δι-
καιωμένη για την απαλλαγή της με συντριπτική πλειο-
ψηφία αναφορικά με την κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης και με τα θέματα σταυροειδούς επιδότησης και
γενικά για όλες εκείνες τις κατηγορίες που στην ακρο-
αματική διαδικασία με την υποβολή στοιχείων κατέ-
πεσαν, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο από την αρ-
χή της διαδικασίας και σ' όλες τις δηλώσεις της είχε
διαβεβαιώσει.
«Για την απαλλαγή μας αναφορικά με την κάθετη σύ-
μπραξη αισθανόμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, διότι
η επιτροπή δέχθηκε ότι δεν υπήρχε πρόθεση.
Για την καταδίκη μας για τη χρονική περίοδο
1/7/2002-31/12/2004 με την ισχνή πλειοψηφία του
ενός και με δεδομένο ότι η ίδια η επιτροπή από το
2005 θεωρεί ότι θεραπεύτηκαν τα προβλήματα, αι-
σθανόμαστε ότι η πλειοψηφία της επιτροπής δεν μπό-
ρεσε να εκτιμήσει αυτά καθαυτά τα πλεονεκτήματα
της σύμβασης, που η εντυπωσιακή μειοψηφία των 5
της επιτροπής αποδέχεται, δηλαδή ότι η σύμβαση δε-
σμευόταν για:

• Εγγύηση ελάχιστων φορτίων, 
• προγραμματισμένες αφίξεις πλοίων,
• μακροπρόθεσμη δέσμευση και
• εγγυημένη παραγωγικότητα.
Βάσει των παραπάνω, η επιχειρηματική σκοπιμότητα
της σύναψης της σύμβασης ήταν και είναι δεδομένη
και αναμφισβήτητη. Άλλωστε, όπως η μειοψηφία κα-
ταγράφει, η μη παροχή υπό του ΟΛΠ προνομίων θα
συνιστούσε διακριτική και δυσμενέστερη μεταχείριση
προς τη MSC».
Και καταλήγει η ανακοίνωση: «Η καταδίκη της MSC εί-
ναι απόλυτα αθεμελίωτη, καταπίπτει δε εκ του γεγονό-
τος ότι η ίδια η Επιτροπή αποδέχεται ότι από το 2005
με ενέργειες του ΟΛΠ -άρα αυτός ήταν ο υπεύθυνος
και για την καταδικασθείσα περίοδο- έλαβε, άρα μπο-
ρούσε και για πριν να λάβει, μέτρα θεραπείας των
"προβλημάτων". Η διοίκηση του ΟΛΠ πιστεύει απόλυ-
τα ότι γι' αυτήν την ποινή που του επεβλήθη, εξαιρετι-
κά περιορισμένη από την ιστορία της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού μεν, αλλά για την ΟΛΠ τεράστια δε, λόγω
της ηθικής σημασίας της, θα αθωωθεί από τα αρμόδια
δικαστήρια στα οποία θα υποβάλει και σχετική προ-
σφυγή».�

� Κατηγορία για σύμπραξη σε ΟΛΠ και MSC 

Πρόστιμο ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και στην εταιρεία μεταφο-
ράς κοντέινερ Mediterranean Shipping Company (MSC), με την κατηγορία για «σύμπραξη που είχε ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορι-
σμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού».
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Π ραγματοποιήθηκε η παράδοση στόλου ασθε-
νοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων από

την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στο ελληνικό
κράτος για τις ανάγκες που προέκυψαν μετά τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2007.
Σε ειδική τελετή στο Ζάππειο Μέγαρο, το ΕΚΑΒ παρέ-
λαβε 100 κινητές ασθενοφόρες μονάδες τελευταίας
τεχνολογίας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, έξι οχήματα πυ-
ρόσβεσης και επτά κινητές ασθενοφόρες μονάδες ό-
μοιες με τις εκατό του ΕΚΑΒ, για τις ανάγκες της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας.
Το στόλο παρέλαβαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Προκό-
πης Παυλόπουλος, και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, ∆ημήτρης Αβραμόπουλος. Ο κ. Αβραμόπουλος
απένειμε τιμητική διάκριση στην Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών ενώ ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
αντιστράτηγος Ι. Κοντοκώστας, και ο πρόεδρος του Ε-
ΚΑΒ Νικόλαος Παπαευσταθίου απένειμαν τιμητικές
πλακέτες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε ότι το
∆.Σ. της Ένωσης αμέσως μετά τις πυρκαγιές του 2007
ενίσχυσε με το ποσό του 1.035.000 ευρώ τις πυρόπλη-
κτες οικογένειες, οι οποίες θρήνησαν θύματα.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη προσφορά ασθενο-
φόρων και πυροσβεστικών οχημάτων ξεπερνά τα 13,5
εκατομμύρια ευρώ. �

� Ναυτιλιακό συνάλλαγμα Σ ύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης
Ελλάδος, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρ-

ρευσε στη χώρα μας κατά το εντεκάμηνο Ιανουαρίου -
Νοεμβρίου 2008, ανήλθε σε 17.822,9 εκατομμύρια ευ-
ρώ έναντι 15.387,8 εκατομμυρίων ευρώ του αντίστοι-
χου εντεκαμήνου 2007 παρουσιάζοντας αύξηση κατά
15,8% (2435,1 εκατομμύρια ευρώ). 
Ειδικότερα, κατά το μήνα Νοέμβριο 2008, το εισρεύσαν
ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε στα 1.282,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ έναντι 1.631,3 εκατομμυρίων ευρώ του αντι-
στοίχου μηνός Νοεμβρίου 2007.  �

� Η σωστή
αντιμετώπιση ενός
ναυτικού ατυχήματος 

Σ εμινάριο με θέμα «Salvage Experience Master
Class Course» διοργάνωσε το Ναυτιλιακό Εκ-

παιδευτικό Κέντρο QMS - MTC του ομίλου K. C.
Lyrintzis Group Of Companies, σε συνεργασία με τη
Svitzer Salvage Academy, του Svitzer Salvage, μέ-
λος του A.P. Moller - Maersk Group.
Σκοπός του πιλοτικού αυτού σεμιναρίου ήταν η πα-
ροχή γνώσεων και κατευθύνσεων προς τους συμμε-
τέχοντες με σκοπό τη σωστή αντιμετώπιση ενός
ναυτικού ατυχήματος και τη διαχείριση μιας κρίσε-
ως σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και διάσωσης
(Salvage) μέσω ενός μοναδικού συνδυασμού θεω-
ρίας και ρεαλιστικών ασκήσεων επί χάρτου.
Η απαίτηση για το σεμινάριο αυτό δε βασίζεται μό-
νο στους κανονισμούς, όπως ο ISM Κώδικας που
αναφέρεται στα «Emergency Preparedness and
Response». Προέρχεται κυρίως από το είδος των
επιχειρήσεων αυτών και την ανάγκη για αυξημένη
απόδοση και ενεργοποίηση του ανθρώπινου παρά-
γοντα για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των
απαιτήσεων συνεργασίας με τις Αρχές, τους εμπλε-
κόμενους φορείς, αλλά και του χειρισμού των ΜΜΕ. 
Τη σημασία αυτού του σεμιναρίου, αλλά και τη
σπουδαιότητα της συγκεκριμένης συνεργασίας, τό-
νισαν στις ομιλίες τους η κα Καλλιόπη Λυριντζή,
πρόεδρος του ομίλου KCL Group, και ο κ. Henk
Akse, manager του Svitzer Salvage Academy.
Η εξειδικευμένη ομάδα των έξι εισηγητών του σεμι-
ναρίου απαρτιζόταν από ναυάρχους (ε.α. Π.Ν.), sal-
vage masters, ναυπηγούς, δικηγόρους, εκπροσώ-
πων χειρισμού των ΜΜΕ και μηχανικών, με σκοπό
οι πληροφορίες και οι πρακτικές να μεταδοθούν στο
σωστό μήκος κύματος.
Το επιτυχημένο σεμινάριο παρακολούθησαν στελέ-
χη από ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτιλιακό Τύπο και
ασφαλιστικά γραφεία. Σημειώνεται ότι το συγκεκρι-
μένο σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους ενδια-
φερόμενους ναυτιλιακούς φορείς, όπως ναυλομεσί-
τες, δικηγόρους κ.ά. 
Τα επόμενα σεμινάρια προγραμματίζονται για: Τε-
τάρτη - Πέμπτη, 18 & 19 Μαρτίου 2009, Τετάρτη -
Πέμπτη, 13 & 14 Μαΐου 2009.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινω-
νήσατε με την κ. Κ. Λυριντζή (QMS Maritime
Training Center), τηλ. 210-9530680 ή e-mail
info@kclgroup.gr. �
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� Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ακόμα μία προσφορά 
του εφοπλισμού προς το κοινωνικό σύνολο 
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� Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους ναυτικούς 

M ε Οδηγία του Συμβουλίου θα ενταχθεί στο
εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών συμφω-

νία μεταξύ εργοδοτών (Ένωση Εφοπλιστών της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινότητας, ECSA) και εργαζομένων
(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μετα-
φορές, ETF) στον τομέα των θαλάσσιων μεταφο-
ρών, με την οποία γίνεται αποδεκτή η
∆ιεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική Εργα-
σία (2006) της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας και ανανεώνεται προηγούμε-
νη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
των ναυτικών. Προστίθεται επίσης συ-
μπληρωματικός κανονισμός για την
προστασία των νέων ναυτικών.
Η οδηγία προβλέπει την καθιέρωση παγκόσμιων
ελαχίστων προτύπων για την προώθηση αξιοπρε-
πών συνθηκών εργασίας και την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των ναυτικών των ποντο-
πόρων πλοίων. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς στόχος της είναι η ενσω-
μάτωση των διατάξεων της ∆ιεθνούς Σύμβασης
Ναυτικής Εργασίας στο κοινοτικό δίκαιο, συμβάλ-
λοντας στη δημιουργία περισσότερων και ποιοτι-
κότερων θέσεων εργασίας και ίσων όρων ανταγω-
νισμού διεθνώς προς το συμφέρον όλων των ενδια-
φερόμενων μερών.
«Η ναυτιλία αποτελεί τομέα, στον οποίο πρέπει να
δοθεί σημαντική ώθηση, καθώς συμβάλλει ουσια-
στικά στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της
Ευρώπης. Oι θάλασσες που βρέχουν την Ε.Ε. είναι
θάλασσες σημαντικές για το διεθνές εμπόριο, και
ο ευρωπαϊκός στόλος κατέχει ηγετική θέση πα-
γκοσμίως. Οι νέοι, και κυρίως όσοι διαμένουν σε
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, πρέπει να

δουν θετικά το μέλλον στη θάλασσα και να πλαι-
σιώσουν τη ναυτιλία», ανέφερε η ευρωβουλευτής
της Ν.∆., Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, κα-
τά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ε.Κ.
στο Στρασβούργο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, το-

νίζει ότι η ∆ιεθνής Σύμβαση Ναυτικής
Εργασίας θα αποτελέσει τον πρώτο πα-
γκόσμιο κώδικα στο χώρο, καθώς απο-
τελεί μια ενιαία συνεκτική πράξη που
ενσωματώνει τα ισχύοντα πρότυπα. Η
Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, ει-
σηγήτρια του Ευρ. Λαϊκού Κόμματος,
με τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν
στο τελικό ψήφισμα, τονίζει ότι τα ειδι-

κά συμφέροντα των κρατών-μελών είναι απαραί-
τητο να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή
της συμφωνίας, καθώς συμβάλλουν τόσο στην ευ-
ημερία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των ερ-
γαζομένων, όσο και στην αύξηση της παραγωγικό-
τητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Επίσης, ζητείται,
τα κράτη-μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν
την ελευθερία να υιοθετήσουν ευνοϊκότερα μέτρα
για τους εργαζομένους κάθε περιοχής, ισοδύναμα
προς τις διατάξεις του Κώδικα της Σύμβασης Ναυ-
τικής Εργασίας.
Σημειώνεται, τέλος, ότι προηγήθηκε απόφαση του
Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε.
(0706/2007) με την οποία τα κράτη-μέλη οφεί-
λουν να προσπαθήσουν να επικυρώσουν τη ∆ιεθνή
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας προ της 31ης ∆εκεμ-
βρίου 2010. Η Ελλάδα προωθεί τις απαραίτητες
διαδικασίες για την επικύρωσή της και ελπίζεται
πως θα εκμεταλλευθεί  με ευελιξία τους στόχους
της νέας οδηγίας.�

Η συμφωνία
εφοπλιστών -
εργαζομένων

γίνεται
ευρωπαϊκή

οδηγία.

Μετά την επιτυχημένη σειρά σεμιναρίων πέρυσι,
η ΑΚΜΟ επιστρέφει με μεγαλύτερα σχέδια στο
χώρο της εκπαίδευσης στελεχών της ναυτιλια-
κής κοινότητας. Ο στόχος φέτος είναι η διενέρ-
γεια πέντε απόλυτα διαδραστικών εβδομαδιαί-
ων σεμιναρίων μέχρι τον Ιούνιο 2009 και περισ-
σοτέρων μετά το Σεπτέμβριο 2009. 
Η παρακολούθηση αυτών, η οποία μπορεί να γίνει
ανεξάρτητα ή με συνδυασμό διαφορετικών σεμι-
ναρίων, εγγυάται ένα επαρκές σώμα γνώσεων πά-
νω στα ναυτιλιακά πράγματα καθώς και απόκτηση
βεβαίωσης παρακολούθησης (Certificate of
Attendance) και πιστοποιητικού ελέγχου επαγγελ-
ματικής επάρκειας μέσω του International Ship
Manager Test (ISMT Certificate). 
Η πλήρης παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου
στις 6-8 μ.μ. επί τέσσερις ημέρες (∆ευτέρα έως
Πέμπτη) κοστίζει πεντακόσια ευρώ και αντιστοι-
χεί σε πέντε μόρια. Η συμπλήρωση είκοσι μορί-
ων, κατ' ελάχιστον, οδηγεί στην έκδοση ειδικευ-
μένου πιστοποιητικού βεβαίωσης γνώσεων το
οποίο βοηθά τις εργοδότριες εταιρείες να αξιο-
λογήσουν με ακρίβεια τις γνώσεις και ικανότητες
του συγκεκριμένου ατόμου.
Η Σχολή Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας
(Maritime Business School ή MBS) της ΑΚΜΟ
δεν έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα, ούτε οδηγεί
στην απόκτηση κάποιου πανεπιστημιακού δι-
πλώματος. Το μέλημα του MBS είναι να κάνει τη
θεωρία πράξη. Συνεπώς, θεωρεί ως ελάχιστο
προσόν για παρακολούθηση των σεμιναρίων την
κατοχή πτυχίου από πανεπιστημιακό ίδρυμα,
την προϋπηρεσία σε ναυτιλιακή εταιρεία ή τη
θαλάσσια υπηρεσία σε θέση αξιωματικού Ε.Ν.
Το πρώτο σεμινάριο έχει προγραμματιστεί για
την εβδομάδα 9-12 Φεβρουαρίου 2009 στη Βι-
βλιοθήκη Λασκαρίδη στον Πειραιά και εστιάζει
στα προβλήματα που έφερε η χρηματοδοτική
κρίση στην εμπορική ναυτιλία και στους τρόπους
αντιμετώπισής τους με καθοδήγηση από κορυ-
φαίους εισηγητές. 

* Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με την  κ. Άννα Κατσουλάκη, 
τηλ. 210-48.36.104. �
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Σ υνέδριο με
θέμα «Αει-

φόρος θαλάσσια
και παράκτια ανά-
πτυξη: Οι ελληνικοί
λιμένες» θα διεξα-
χθεί στο Ίδρυμα
Ευγενίδου την Τρί-
τη, 31 Μαρτίου 2009. Στο συνέδριο αναμένεται να απευθύνουν χαιρετι-
σμούς ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αναστάσης Παπαληγούρας, ο επί-
τροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε., Σταύρος ∆ήμας, και ο δήμαρχος Πειραιω-
τών, Π. Φασούλας. Ο πρόεδρος του ΟΛΠ, κ. ∆. Μπεχράκης, και του European
Sea Ports Organisation (ESPO), Victor Schoenmakers, θα είναι μεταξύ των
εισηγητών ενώ έχουν επίσης προσκληθεί, ως εισηγητές, οι πρόεδροι των λι-
μένων Ντουμπάι και Πορτ Σάιντ, οι πρόεδροι της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών και Ναυτικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι της Cosco και εκπρόσωποι
σημαντικών τραπεζών.
Αφορμή γι' αυτό το συνέδριο έδωσε η τεράστια αλλαγή που έρχεται, άξονες
της οποίας είναι, αφ' ενός, η σχετική Νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Ναυτι-
λία και τους Λιμένες, του αρμόδιου επιτρόπου Ναυτιλίας και Αλιείας και, αφ'
ετέρου, η κυβερνητική μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών
λιμένων. 
Στόχος του συνεδρίου, που θα είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι να συμβάλει στη δημόσια
διερεύνηση του μεγάλου αυτού θέματος, ειδικότερα για τη χώρα μας. �

M ε θετικά αποτελέσμα-
τα έκλεισε τo 2008 για

την εταιρεία Lalizas και τα
MΑRΙΝΑ Stores. Ειδικότερα, ο
όμιλος Lalizas συμμετείχε σε
σημαντικές διεθνείς εκθέσεις,
ενώ παράλληλα παρουσίασε
τα νέα προϊόντα του σε ευ-
ρωπαϊκές πόλεις όπως στο
Ναυτικό Σαλόνι της Γένοβας,
της Βαρκελώνης, του Λονδί-
νου, του Παρισιού, του Σαου-
θάμπτον, του Αμβούργου,
του Άμστερνταμ, της Σόφιας,
του Ζάγκρεμπ και του Σπλιτ
της Κροατίας. 

Η παρουσία του ομίλου Lalizas και των MARINA Stores ήταν εξίσου σημαντική και στην Ελ-
λάδα. Συγκεκριμένα ο όμιλος έλαβε μέρος στις εκθέσεις: ΚΕΜ, Ποσειδώνια και Ναυτικό Σα-
λόνι Αθηνών.
Επιπλέον, στη διάρκεια του 2008 ο όμιλος συμμετείχε και στις διεθνείς εκθέσεις του Ντου-
μπάι, της Κωνσταντινούπολης, της Σιγκαπούρης, της Σαγκάης, στην Ταϊλάνδη και στο Κέιπ
Τάουν. 
Η ομάδα του ομίλου Lalizas και των MARINA Stores αναμένει το 2009 το ίδιο αισιόδοξα, με
όραμα τη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων με ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία θα διοχετεύ-
ονται παγκοσμίως μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών.�

 

� Η Lalizas και τα MΑRΙΝΑ Stores με ισχυρή διεθνή
παρουσία το 2008

� Αειφόρος θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη
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� Η κ. Τσουρή ερωτά για τις ελλείψεις στο θαλάσσιο τουρισμό

Ε ρώτηση προς τους υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωρο-

ταξίας και ∆ημοσίων Έργων, Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου &

Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και μαρινών - θα-

λάσσιος τουρισμός» κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα Τσουρή.

Στην ερώτησή της η βουλευτής σημειώνει: 

«Αναμφισβήτητα, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της εθνικής

μας οικονομίας είναι και ο θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγοί,

ιστιοπλοϊκά κ.λπ.). Η πατρίδα μας, με τα ατελείωτα χιλιόμετρα των ακτών, τα εκατο-

ντάδες νησιά και τις προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, το ήπιο κλίμα, τα υψηλά

ποσοστά ηλιοφάνειας και τις ευνοϊκές, για θαλάσσιους πλόες ειδικές συνθήκες, κα-

θίσταται ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων θαλάσσιου τουρισμού. 

Ωστόσο, λόγω των σημαντικών ελλείψεων που υπάρχουν στις λιμενικές υποδομές,

κυρίως των νησιών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, αλλά και στις μαρί-

νες, τα επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής αναγκάζονται να σταθμεύουν

μόνο για λίγες ώρες  και να προγραμματίζουν τις διακοπές τους σε άλλες χώρες,

όπως στην Τουρκία.

Μελέτες αναφέρουν ότι τα περισσότερα ελληνικά λιμάνια είναι ακατάλληλα και χω-

ρίς υποδομές, τόσο για τα κάθε είδους τουριστικά πλοία όσο και για τους επιβάτες. 

Επιπροσθέτως, ακόμη και στις μεγαλύτερες μαρίνες της Αττικής, οι συνθήκες είναι

τριτοκοσμικές, επικρατεί εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και ο αριθμός των σκαφών

που φιλοξενούνται είναι πολύ μεγαλύτερος της χωρητικότητάς τους.

Αντιθέτως, η γειτονική  Τουρκία έχει γεμίσει τα παράλια της Μ. Ασίας με υπερσύ-

χρονες μαρίνες. Το ίδιο ισχύει και για την Κροατία, στις ∆αλματικές ακτές.  

Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διεθνείς συγκυρίες (συναλλαγματική διαφο-

ρά ευρώ - δολαρίου) φρενάρουν αισθητά την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού

στη χώρα μας.

Βάσει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ. υπουργοί:

∆εδομένης της χαμηλής απορρόφησης κονδυλίων από το Γ΄ ΚΠΣ για τις λιμενικές

υποδομές, υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός για ταχεία προώθηση προς υ-

λοποίηση, αλλά και γενναία χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης και ανάπτυξης

των νησιωτικών λιμένων από το ΕΣΠΑ; Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε τα προγραμ-

ματισμένα έργα με προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, φορείς χρηματοδότη-

σης και φορείς υλοποίησης.

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου και σύγχρο-

νου νομοθετικού πλαισίου ανάπτυξης και διαχείρισης των λιμενικών υποδομών και

των μαρινών, το οποίο να στοχεύει στην προσφορά ανταγωνιστικού και υψηλού ε-

πιπέδου υπηρεσιών;

Υπάρχει προγραμματισμός συγκεκριμένων μέτρων και έργων, ενόψει της ερχόμε-

νης τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε οι εν λειτουργία μαρίνες να είναι βιώσιμες και

να προσφέρουν στους πελάτες ένα σύνθετο πλέγμα υπηρεσιών; 

Σκοπεύετε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες, ενόψει της ερχόμενης τουριστικής πε-

ριόδου, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Λιμένων, τα Λιμενικά Ταμεία, τις λιμε-

νικές αρχές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μην παρατηρηθεί η τρι-

τοκοσμική εικόνα στα λιμάνια των νησιών μας, η οποία τραυματίζει θανάσιμα το

θαλάσσιο τουρισμό και δυσφημεί τη χώρα μας παγκοσμίως;

Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η πορεία υλοποίησης και εκμετάλλευσης των

υπό κατασκευή μαρινών ανά την επικράτεια;�
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Τ ην επιλογή της ως μοναδικού προμηθευτή ναυτι-

λιακών καυσίμων στο λιμάνι της Ταγγέρης ανακοί-

νωσε η ελληνικών συμφερόντων, εισηγμένη στο NYSE,

διεθνής εμπορική εταιρεία ανεφοδιασμού ναυτιλιακών

καυσίμων Aegean. 

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η ανακοίνωση της εταιρεί-

ας, «παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που βρίσκε-

ται σε εξέλιξη, η Aegean, μετά τη συμφωνία που υπέ-

γραψε πρόσφατα για κατασκευή τερματικού σταθμού

(Oil Terminal) στο στρατηγικής σημασίας νεοκατα-

σκευαζόμενο πετρελαϊκό λιμάνι της Fujairah, στα Ηνω-

μένα Αραβικά Εμιράτα, προχωρεί σε νέα συμφωνία για

σοβαρή παρουσία στο λιμάνι της Ταγγέρης του Μαρό-

κου και ισχυροποιεί τη θέση της στην περιοχή».

Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία Aegean ήδη δραστηριο-

ποιείται στα σημαντικότερα κομβικά σημεία της παγκό-

σμιας ναυτιλίας και θεωρείται ένας από τους σημαντικό-

τερους διεθνείς προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμων

στον κόσμο. Η επιλογή της ως μοναδικός προμηθευτής

ναυτιλιακών καυσίμων στο λιμάνι της Ταγγέρης (Μαρό-

κο) έγινε ανάμεσα σε οκτώ από τις μεγαλύτερες εταιρεί-

ες του κλάδου παγκοσμίως και μετά από διαγωνισμό

που περιελάμβανε τρεις διαδοχικές φάσεις.

Το λιμάνι της Ταγγέρης, που δέχεται ετησίως 10.000

πλοία (κοντέινερ, μεταφοράς αυτοκινήτων και χύδην

φορτίου), διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους καυσίμων

220.000 τόνων και η θέση του θεωρείται ότι είναι στρα-

τηγικής σημασίας, αφού βρίσκεται πολύ κοντά στο πέ-

ρασμα από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό.

Οι ανάγκες του σταθμού θα εξυπηρετηθούν με τέσσερα

νέα υπερσύγχρονα ανεφοδιαστικά πλοία double hull

της Aegean. �

� Η Aegean ενισχύει τη θέση της στη Μεσόγειο





τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διε-

θνές επίπεδο». Χαιρέτισε δε με ιδιαί-

τερη ικανοποίηση την επίσημη υπο-

γραφή της σύμβασης παραχώρησης

μεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και του παρό-

χου, ως ένα γεγονός υψίστης σημα-

σίας για την ανάπτυξη του Πειραιά. 

Ο πρόεδρος της ∆ΝΕ εξέφρασε την

επιθυμία του για τη σύντομη ολο-

κλήρωση των διαδικασιών και την έ-

ναρξη εφαρμογής τους, υπογραμμί-

ζοντας ότι «πρέπει να προχωρήσουν με σύνεση και

γοργούς ρυθμούς, παράλληλα όμως τα εμπορικά τμή-

ματα των λιμένων να παραμείνουν ανοικτά και προ-

σβάσιμα, παρέχοντας απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και υ-

ψηλό επίπεδο υπηρεσιών, πράγμα το οποίο δεν επετεύ-

χθη, με τα γνωστά οικονομικά αποτελέσματα για ό-

λους». 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός

Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-

κής, Αναστάσης Παπαληγούρας, ο οποίος αναφέρθηκε

στη συντονισμένη προσπάθεια που πρέπει να καταβλη-

θεί από όσους εμπλέκονται στο χώρο της εμπορικής

ναυτιλίας προκειμένου να διατηρηθεί. �

� Η ∆ΝΕ έγινε 87 ετών � Νέος πρόεδρος 
στο ΝΑΤ

Ο δικηγόρος Γρηγόρης Ι. Τιμαγένης ορί-
στηκε πρόεδρος του διοικητικού συμ-

βουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
(ΝΑΤ). 
Ο κ. Τιμαγένης είναι διδάκτωρ Νομικής και δι-
κηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Έχει γεννηθεί και
μεγαλώσει στον Πειραιά, όπου εργάζεται από
το 1972.
Εκτός από το πτυχίο Νομικής έχει και πτυχίο
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών όπως και Master και ∆ι-
δακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου στο Ναυτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο της
Θαλάσσης. �

Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Κ Α  Ν Ε Α  
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Ο γδόντα επτά χρόνια δυναμικής παρουσίας στη

ναυτιλιακή κοινότητα έκλεισε η ∆ιεθνής Ναυτι-

κή Ένωση (∆ΝΕ). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για

το νέο έτος, στην ομιλία του, ο πρόεδρος της ∆ΕΝ, Νί-

κος Αρβανίτης, χαρακτήρισε τη χρονιά που πέρασε μια

δύσκολη περίοδο, τονίζοντας ότι ο χώρος του εισαγω-

γικού και εξαγωγικού εμπορίου δέχεται τις καταστρε-

πτικές συνέπειες λόγω των κινητοποιήσεων στα ελληνι-

κά λιμάνια, που συνεχίζονται για 13 μήνες. 

Ο κ. Αρβανίτης υπογράμμισε ότι «η Ένωση πήρε θέση

επί του θέματος θεωρώντας πως οι διαδικασίες παρα-

χώρησης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και συ-

μπίπτουν με τα όσα ισχύουν σήμερα στο λιμενικό τομέα

� ∆ΙΟΡΘΩΣΗ Στο προηγούμενο τεύχος των «Ναυτικών Χρονικών» (αρ. φύλλου 116) στο θέμα «Θέσεις και
Προτάσεις» το όνομα του κ. Πετράκη είναι Θέμης και όχι Θέμις όπως λανθασμένα γράφτηκε. Επίσης, η σωστή
γραφή της εταιρείας στην οποία είναι αντιπρόεδρος ο κ. Πετράκης είναι Iolcos Hellenic Maritime Enterprises
και όχι Iolkos Hellenic Maritime Enterprises. 

Γ ια την αξιοσημείωτη δράση της και την προ-
ώθηση ναυτιλιακών θεμάτων η Women' s

International Shipping & Trading Association
(WISTA) απένειμε το βραβείο «Προσωπικότητα
της χρονιάς» για το έτος 2008 στην ευρωβουλευ-
τή και α  ́ αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. 
Σημειώνεται ότι η κ. Κράτσα έλαβε και το ελληνι-
κό βραβείο από τη WISTA Hellas, η οποία την έ-
χρισε επίτιμο μέλος της. Ο ετήσιος χορός της
WISTA Hellas πραγματοποίηθηκε σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο των Αθηνών παρουσία 250 καλεσμένων.
Η κ. Κράτσα παρέλαβε το βραβείο από τον υπουρ-
γό ΕΝΑΝΠ κ. Αν. Παπαληγούρα.   �

� Το βραβείο της WISTA
στην κ. Ρόδη Κράτσα
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Η παρουσίαση της περιβαλλοντικής προμελέτης 
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργών, βουλευτών και εκπροσώπων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο η παρουσίαση της πρωτοποριακής προμελέτης του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

H
παρουσίαση έγινε από το ∆.Σ. του Ιδρύ-
ματος και το διεθνούς φήμης Ιταλό αρ-
χιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο, ο οποίος έχει

αναλάβει το σχεδιασμό του έργου. Πρόκειται
για ένα μεγαλειώδες έργο, ύψους 450 εκατ. ευ-
ρώ, σε ένα χώρο περίπου 166.000 τ.μ., που θα
στεγάσει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βι-
βλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, καθώς και το πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Θα δημιουργηθεί στο ∆έλτα Φαλήρου και θα
περιλαμβάνει τις πλέον προηγμένες -περιβαλ-
λοντικά και τεχνολογικά- εγκαταστάσεις και οι
επισκέπτες θα συνδυάζουν τις τέχνες, τον πολι-
τισμό και την εκπαίδευση με την άμεση πρό-
σβαση σε ένα χώρο πρασίνου.
Χρησιμοποιώντας τους φυσικούς πόρους που
υπάρχουν στο χώρο, τόσο η Εθνική Βιβλιοθήκη
όσο και η Λυρική Σκηνή θα ενταχθούν και θα
συνυπάρξουν με το πάρκο το οποίο θα λειτουρ-
γεί ως συνδετικός κρίκος. Κεντρικό στοιχείο του
σχεδιασμού είναι η επιστέγαση των εγκαταστά-
σεων: Πρόκειται για σειρές αλλεπάλληλων και
διασυνδεμένων φωτοβολταϊκών κυψελών, οι ο-
ποίες θα καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του
συγκροτήματος αξιοποιώντας τις πράσινες πη-
γές ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που θα ενσω-
ματωθεί στο Κέντρο Πολιτισμού είναι η θάλασ-
σα. Σύμφωνα με την προμελέτη, θα δημιουρ-
γηθεί ένα κανάλι φιλτραρισμένου θαλασσινού
νερού με βάθος ενός μέτρου, παράλληλα με την
Εσπλανάδα, το οποίο θα δίνει στους επισκέπτες
τη δυνατότητα για χαλάρωση και δραστηριότη-
τες σχετικές με τη θάλασσα, ενώ θα λειτουργή-
σει και ως αντιπλημμυρικό έργο.
Ένα από τα βασικά μελήματα της αρχιτεκτονι-
κής ομάδας του Ρέντσο Πιάνο είναι τα δένδρα
και τα φυτά που θα συνθέσουν το Πάρκο Σταύ-
ρος Νιάρχος, το οποίο θα έχει την ίδια έκταση

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
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με τον Εθνικό Κήπο και θα τονίζει την ελληνικότη-
τα του φυσικού τοπίου.
Το ΚΠΙΣΝ αναμένεται να ολοκληρωθεί και εγκαι-
νιαστεί το 2015, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος. Σύμφωνα με τη σύμβα-
ση, το έργο θα παραδοθεί στο ελληνικό ∆ημόσιο
προς χρήση, μετά την ολοκλήρωσή του. 

nn Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι διεθνής κοινω-
φελής οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει δραστη-
ριότητες σε τέσσερις, κυρίως, τομείς, τέχνη και πο-
λιτισμός, παιδεία, υγεία και κοινωνική πρόνοια, και
πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς ορ-
γανισμούς ανά τον κόσμο. Επιπλέον, το Ίδρυμα έχει
αναλάβει μια σημαντική δέσμευση, την υποστήριξη
προγραμμάτων στην Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση
της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Το Ίδρυμα δίνει ιδιαίτερο βάρος σε προσπάθειες
στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής πρό-
νοιας και της υγείας, οι οποίες αφορούν τα λιγότε-

ρο προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, με
ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που επικε-
ντρώνονται σε παιδιά και ηλικιωμένους. Υποστη-
ρίζει επίσης επίλεκτα προγράμματα τόσο εντός ό-
σο και εκτός Ελλάδος, που προάγουν, διατηρούν
και συντηρούν την ελληνική πολιτιστική κληρονο-
μιά και παράδοση.
Οι δωρεές του Ιδρύματος περιλαμβάνουν, όπου
αυτό κρίνεται κατάλληλο, κεφάλαια για την ενί-
σχυση λειτουργικών εξόδων και προγραμμάτων,
καθώς και για κατασκευές κτιριακών εγκαταστά-
σεων. Ένας περιορισμένος αριθμός δωρεών πραγ-
ματοποιούνται σε περιοχές με τις οποίες συνδεό-
ταν ο ιδρυτής ή θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας
για την οικογένειά του.
Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος έχει εγκρίνει τη διάθεση ποσού
361.254.582 δολαρίων ΗΠΑ, με 1.647 δωρεές σε
86 κράτη ανά τον κόσμο σε διάφορους μη κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς. �

nn Renzo Piano

O Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο είναι ο δη-
μιουργός του Εργαστηρίου Κατασκευών Ρέντσο
Πιάνο, όπου εργάζονται 100 άτομα στο Παρίσι, στη
Γένοβα και στη Νέα Υόρκη.
Έργα του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα είναι, μεταξύ
άλλων, το πολιτιστικό κέντρο George Pompidou στο
Παρίσι, η ανάπλαση του παλιού λιμανιού της Γένο-
βας, η ανακατασκευή της Potsdamerplatz στο Βε-
ρολίνο, ο τερματικός σταθμός του αεροδρομίου
Kansai στην Οσάκα, το κέντρο Paul Klee στη Βέρνη,
το μουσείο του Ιδρύματος Beyeler στη Βασιλεία, το
νέο κτίριο των New York Times στη Νέα Υόρκη κ.ά.
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