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Όλα ξένα, όλα κλεμμένα.
Όλα κατά μίμησιν.
Δεν είναι ντροπή;

Η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια ποτέ δεν έμεινε παθητικός και αμήχανος
παρατηρητής στις κρίσιμες περιόδους για την οικονομική και κοινωνική ευημερία της χώρας. Παρά την ομολογουμένως χρόνια εσωστρέφεια της πλειονότητας των επιχειρηματιών του κλάδου, είναι γεγονός ότι ο ελληνικός
εφοπλισμός ανέκαθεν στήριζε τους γενέθλιους τόπους του, και όχι μόνο
σε περιόδους οικονομικής κατήφειας.

ίγη ώρα μετά την πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου
του προέδρου της ΕΕΕ, Θεόδωρου Βενιάμη, την τελευταία μέρα των Ποσειδωνίων, ο υπογράφων είχε τη μεγάλη τύχη να συνομιλήσει για λίγη ώρα με τον «Νέστορα»
της ελληνικής ναυτιλιακής δημοσιογραφίας Ευστάθιο Μπάτη.
Ο σήμερα αείμνηστος δημοσιογράφος, πάντα διορατικός και
επίκαιρος στις απόψεις του, αντάλλαξε σκέψεις με τους λίγους συνομιλητές του αναφορικά με το ρόλο του εφοπλισμού: ανάμεσα στις σκέψεις που διατυπώθηκαν είναι και ότι
ο κοινωνικός ρόλος της ναυτιλιακής οικογένειας σε περιόδους κρίσεων δεν θα έπρεπε να εστιάζεται μόνο στη διανομή
συσσιτίων ή προϊόντων πρώτης ανάγκης (που είναι δουλειά
της Εκκλησίας) αλλά και στη διατήρηση των σπουδαίων επιστημόνων της χώρας μας εντός της ελληνικής επικράτειας. Ο
εφοπλισμός, κατά την άποψη των συνομιλητών, θα έπρεπε

Λ

να ενδυναμώσει εκ νέου τους δεσμούς του με την ελληνική
κοινωνία και αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη στελέχωση νοσοκομείων, ερευνητικών κέντρων, καθώς και κρατικών ή ιδιωτικών υπηρεσιών, από νέους, φερέλπιδες
επιστήμονες, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν με τις
γνώσεις και την ευθυκρισία τους. Η ναυτιλιακή οικογένεια πιο
συγκεκριμένα θα μπορούσε να αναλάβει τη μισθοδοσία των
εξεχόντων εξ αυτών, προσφέροντας όχι μόνο πολύτιμη υποστήριξη στους, πολυπληθείς πλέον, άνεργους αριστούχους
επιστήμονες, αλλά και σημαντική αρωγή στην ελληνική κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη να συγκρατήσει το μεταναστευτικό
ρεύμα της νεολαίας της. Λίγες εβδομάδες μετά την πολύτιμη
συζήτησή μας, ο Ευστάθιος Μπάτης, πλήρης ημερών, αποχαιρέτισε την αγαπημένη του ναυτιλία, που υπηρέτησε με
τόσο σεβασμό και προσήλωση, για ένα άλλο ταξίδι με βάρκα,
πιο σκοτεινό. Δυστυχώς, η υπόσχεση του υπογράφοντος να
συνομιλήσει μαζί του πάνω στο συγκεκριμένο φλέγον θέμα
δεν πραγματοποιήθηκε τελικά ποτέ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Ο εφοπλισμός θα έπρεπε να ενδυναμώσει εκ
νέου τους δεσμούς του με την ελληνική κοινωνία
και αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη στελέχωση νοσοκομείων, ερευνητικών κέντρων,
καθώς και κρατικών ή ιδιωτικών υπηρεσιών, από
νέους, φερέλπιδες επιστήμονες, οι οποίοι θα
μπορούσαν να προσφέρουν με τις γνώσεις και
την ευθυκρισία τους.

στόσο, οι σκέψεις της δημοσιογραφικής παρέας δεν
φαίνεται να δημοσιοποιήθηκαν ή να έλαβαν ίσως τη
δέουσα προσοχή από τον κύκλο των παρευρισκομένων συνομιλητών εκείνο το πρωί. Ούτε τα «Ναυτικά Χρονικά»
δεν εστίασαν και εμβάθυναν ίσως, όπως όφειλαν, στις προτάσεις που ακούστηκαν εκείνη τη μέρα στο μικρό δημοσιογραφικό «πηγαδάκι» που στήθηκε στα Σπάτα.
Εντούτοις, τέλος Αυγούστου, ένας σπουδαίος επιστήμονας, ο
καθηγητής Στ. Λογοθέτης, επικεφαλής Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας στο ΑΠΘ, μας εξέπληξε: Ο διεθνούς εμβέλειας
ερευνητής δήλωσε ανήσυχος, σε συνέντευξή του σε μακεδονική εφημερίδα, πως οι νέοι Έλληνες επιστήμονες δεν επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα μας, όπου δεν μπορεί να
αναγνωριστεί η γνώση και να ενισχυθεί η επιστημονική
έρευνα. Κατά τον κορυφαίο καθηγητή, η απώλεια είναι τεράστια αν αναλογιστεί κάποιος ότι το πιο παραγωγικό και ελπιδοφόρο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού αποδημεί, αφού
δεν βρίσκει εργασία αντίστοιχη των γνώσεών του.
Η Γερμανία μάλιστα υποδέχεται κάθε εβδομάδα 20 νέους Έλληνες επιστήμονες, που αναζητούν εκεί ένα καλύτερο και πιο
αισιόδοξο επαγγελματικό αύριο. Για τον καθηγητή Λογοθέτη,
χρειάζονται για τη συγκράτηση αυτής της πληθυσμιακής
διαρροής άμεσες και καινοτόμοι δράσεις και πρωτοβουλίες
όλων των οικονομικών φορέων, που θα επικεντρωθούν όχι
μόνο σε κλάδους όπως η τεχνολογία, αλλά και σε άλλους
όπως ο τουρισμός, η ιατρική, το περιβάλλον και η διαχείριση
της ενέργειας.

Ω

επόμενες σελίδες του συγκεκριμένου τεύχους, μάλιστα, ο
αναγνώστης θα μπορέσει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της
προσφοράς των ιδρυμάτων που προήλθαν από ναυτιλιακές
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
αι εδώ οφείλουμε να θυμηθούμε τα πάντα επίκαιρα
λόγια του δρος Γ. Παπανικολάου και να αντιληφθούμε
ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει σε αυτόν τον τόπο.
Ο σπουδαίος Έλληνας, που ανακάλυψε το test Pap και έφερε
επανάσταση στην παγκόσμια γυναικολογία, δήλωνε, το 1915,
απογοητευμένος:
«Ο Αμερικανός ή ο Ευρωπαίος, όταν του πω ότι είμαι επιστήμων και δεν κάμνω τίποτε άλλο από το να ερευνώ, με θεωρεί
όχι μόνο ως χρήσιμο στοιχείο αλλά ως κάτι ανώτερο από τους
κοινούς ανθρώπους. Ο Έλλην με θεωρεί, απεναντίας, ως ένα
άχρηστο ον, και όχι μόνο άχρηστο αλλά και επικίνδυνο. Αυτή
είναι η εικόνα ενός κράτους σάπιου, ανίκανου να δημιουργήσει κάτι τι και να συνεισφέρει στη γενική πρόοδο της ανθρωπότητας. Όλα ξένα, όλα κλεμμένα. Όλα κατά μίμησιν. Δεν είναι
ντροπή;».

Κ

ε αυτό το σημείο η ναυτιλία μπορεί και πρέπει να κάνει
την υπέρβασή της, συλλογικά ή ατομικά. Και η ιστορία
της, μέσω των θεσμικών φορέων εκπροσώπησής της
ή των ιδρυμάτων που προήλθαν από σημαντικούς ναυτέλληνες ευεργέτες, έχει αποδείξει ότι το θαλασσινό «γονίδιο» τιμά
και υποστηρίζει την ελληνική επιστημονική υπέρβαση. Στις

Σ

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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ADV OCTOMBER:Layout 1 28/9/2012 9:04 μ Page 10

GEGONOTA:Layout 1 28/9/2012 3:37 μμ Page 8

...............................................................................................................

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
...............................................................................................................
Το Google Analytics και το Facebook δεν ψεύδονται και δεν αποπροσανατολίζουν με τα στοιχεία τους. Με αυτόν το γνώμονα,
φιλοξενούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιμότητάς τους στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr

Αυξήθηκαν οι βάσεις στις
ΑΕΝ 28/8/2012
Άνοδο για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν οι βάσεις των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ).
Ειδικότερα, οι βάσεις στις ΑΕΝ των Πλοιάρχων αυξήθηκαν κατά 1.164 μόρια και διαμορφώθηκαν στα 10.851 μόρια, ενώ στις
ΑΕΝ Μηχανικών παρουσίασαν μεγαλύτερη
άνοδο, 1.782 μονάδες σε σχέση με πέρυσι,
και διαμορφώθηκαν στα 10.321 μόρια.
Στις ΑΕΝ των Μηχανικών από τα ημερήσια
λύκεια εισήχθησαν 109 υποψήφιοι, όσες οι
θέσεις που είχαν διατεθεί. Στους Μηχανικούς, ο πρώτος υποψήφιος εισήχθη με
15.807 μόρια, που αντιστοιχούν σε μέσον
όρο βαθμολογίας 16,4.

Οι αριστούχοι σε όλα τα
«θαλασσινά» ΑΕΙ:
ναυαρχίδα παραμένει το
ΕΜΠ 28/8/2012
Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του υπουργείου Παιδείας, τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία διδάσκουν
και ερευνούν γνωστικά αντικείμενα που
εστιάζονται σε ναυτιλιακές επιστήμες συγκεντρώνουν σε γενικές γραμμές το αμείωτο
ενδιαφέρον της νέας γενιάς. Τα σκήπτρα στις
βάσεις εισαγωγής εξακολουθεί να κρατά
γερά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών) με επιτυχία για όσους συγκέντρωσαν
πάνω από 18,48/20 στα μαθήματα όπου
εξετάστηκαν. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
ακολουθεί με 17,22 και 17,69 για τους μάχιμους και τους μηχανικούς αντίστοιχα.
Έπονται οι ναυτιλιακοί οικονομολόγοι, που
επέλεξαν τον Πειραιά και το Αιγαίο με 14,46
και 13,07 αντίστοιχα. Στο Τμήμα Ναυπηγικής
του ΤΕΙ Αθήνας εισάγονται όσοι έγραψαν
πάνω από 12,18 στα μαθήματα κατά μέσον
όρο, ενώ στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, στη Μυτιλήνη, οι βάσεις ήταν σχετικά
χαμηλές με 10,27 στα μαθήματα όπου εξετάστηκαν οι μαθητές.

Η δραματική κατάσταση στην ακτοπλοΐα και η παραίτηση Βεντούρη
14/9/2012
Η δραματική οικονομική κατάσταση όλων
των εταιρειών πλοιοκτησίας επιβατηγού
ναυτιλίας εξετάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΣΕΕΝ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Απόστολος Βεντούρης, κοινοποίησε
τις θέσεις του με την ακόλουθη επιστολή,
υποβάλλοντας παράλληλα την παραίτησή
του από πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του
ΣΕΕΝ. Η επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
«Η δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση των περισσότερων
εταιρειών του κλάδου αποτελεί πραγματικότητα και η πιθανότητα κατάρρευσής τους και διακοπής των ακτοπλοϊκών
συνδέσεων αποτελεί κοινό τόπο.
Με μελέτες, υπομνήματα, δελτία Τύπου, συνεντεύξεις Τύπου
και συνεχείς παραστάσεις προβάλαμε και τεκμηριώσαμε τις
προτάσεις μας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
και τον εξορθολογισμό του. Συγκρίναμε με τα ισχύοντα σε
άλλες χώρες, ζητήσαμε να μάθουμε τη λογική πίσω από τα
ισχύοντα στη χώρα μας, προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι το
ακολουθούμενο μοντέλο δημιουργεί προβλήματα αντί να τα
λύνει. Συναντήσαμε όμως τη σθεναρή άρνηση των αρμοδίων
να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε πραγματική και ριζοσπαστική αλλαγή ή μεταρρύθμιση».

Τρίτη πειρατεία στον Κόλπο της Γουινέας
5/9/2012
Πειρατές κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο, με σημαία Σιγκαπούρης,
στο λιμάνι του Λάγκος στη Νιγηρία, ανακοίνωσε σήμερα το
Διεθνές Γραφείο Ναυσιπλοΐας.
Το δεξαμενόπλοιο, με 24μελές πλήρωμα, κατευθύνεται στα
ανοικτά, σύμφωνα με το Γραφείο Ναυσιπλοΐας, το οποίο δεν
έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πειρατεία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.
Πρόκειται για την τρίτη πειρατεία μέσα σε διάστημα περίπου
δύο εβδομάδων που σημειώνεται στον Κόλπο της Γουινέας.
Όπως είχαμε δημοσιεύσει στις 28 Αυγούστου, ελληνικό δεξαμενόπλοιο με πλήρωμα 24 Ρώσους κατελήφθη ανοικτά του Τόγκο,
ενώ στις 19 Αυγούστου πειρατές
κατέλαβαν βρετανικό τάνκερ με
18μελές πλήρωμα».
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Με το προεδρείο των ποντοπόρων πλοιοκτητών συναντήθηκε ο πρωθυπουργός
19/9/2012
Συνάντηση με το προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση
του γραφείου του πρωθυπουργού, ο εφοπλισμός ανταποκρίθηκε θετικά στις προτάσεις να
εξετάσει τρόπους συνεισφοράς στην εθνική
προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης.
Επίσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών ενημέρωσε τον πρωθυπουργό
για το υπό εξέλιξη πρόγραμμα κοινωνικής
προσφοράς του ελληνικού εφοπλισμού: Σε
πρώτο στάδιο το πρόγραμμα επικεντρώνεται
στη στήριξη των αναγκών σίτισης άπορων οικογενειών με ανήλικα παιδιά. Το πρόγραμμα
θα επεκταθεί ακόμα και σε άλλους τομείς,
όπως η υγεία με την προσφορά ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε
άπορα παιδιά ή παιδιά ανασφάλιστων γονέων, την προσφορά ιατρικού ελέγχου με κινητές μονάδες υγείας, καθώς και στον τομέα
της ναυτικής εκπαίδευσης.
Ακόμη, εξετάστηκαν τρόποι δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας στην ελληνική ναυτιλία για την ανακούφιση από την ανεργία.

Συνεχίζεται η μείωση
του ελληνικού εμπορικού
στόλου 3/8/2012
Μείωση 3,1% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100
κοχ και άνω, τον Ιούνιο 2012 σε σύγκριση με
την αντίστοιχη δύναμη του Ιουνίου 2011,
έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011
προς το 2010.
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 κοχ και άνω,
τον Ιούνιο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι μείωσης 0,3%
που σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2011 προς το 2010.

Παναγιά μου, Παναγιά μου 28/8/2012
Σε όλο το Αιγαίο μαύρισε ο ουρανός από τη στάχτη των
δασών του μυροβόλου νησιού, λίγες μέρες μετά το Δεκαπενταύγουστο. Κανένας ναυτέλληνας δεν παρέμεινε ασυγκίνητος
από το βαρύ πένθος για το μεγάλο νησί της ναυτοσύνης. Και,
τελικά, όλοι μιλούν για εμπρησμό, ενώ πολλοί σπεύδουν ήδη
να επιρρίψουν ευθύνες:
Φταίει το κράτος των Αθηνών που αδιαφορεί για την επαρχία,
φταίνε οι τοπικοί αιρετοί άρχοντες που δεν αναλαμβάνουν τις
ευθύνες τους, φταίνε οι επιχειρηματίες που παλεύουν μόνο
για τα δικά τους συμφέροντα, φταίνε τα Σώματα Aσφαλείας
για την ανοργανωσιά τους;
Πάνω από τη στάχτη της Χίου... πολλοί φταίνε τελικά.
Και όμως, αλλού είναι η ρίζα της καταστροφής: Κανείς δεν
μπορεί να πιστέψει ότι ο ίδιος ο λαός της Χίου, με υψηλότατο
μορφωτικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, ευλογημένος από
τη γη της μαστίχας και του Κάμπου, αλλά και την προίκα της
ναυτοσύνης της, δεν προνόησε για την προστασία των δασών
του ίδιου του τόπου του. Σε μια κοινωνία όπου πάντα μάς
φταίνε οι άλλοι, ποτέ δεν κρίνουμε την αδυναμία μας να
δρούμε και κυρίως να σχεδιάζουμε και να προνοούμε ως σύνολο.
Εμείς αναρωτιόμαστε: γιατί σε ένα εύπορο νησί δεν υπήρχαν
αρκετά μέσα δασοπυρόσβεσης για να προφτάσουμε το κακό;
Μας φταίει μόνο ο ράθυμος πολιτικός που δεν προνόησε, ο
μεγαλοεπιχειρηματίας που δεν δώρισε και ο αξιωματικός που
δεν συντόνισε; Εσύ, απλέ ναυτικέ, φοιτητή, αγρότη, μικρέ επιχειρηματία, τι έκανες σε συλλογικό επίπεδο για να προστατέψεις έναν μοναδικό τόπο που σε θρέφει όσο λίγοι στην
Ελλάδα;
Όλοι μαζί φταίμε που από μυροβόλο του Αιγαίου καταντήσαμε τη Χίο σήμερα την... καπνοδόχο του Αιγαίου.
Μαζί με τα δάση κάψαμε και πάλι τη συλλογικότητά μας. Και
αν έπρεπε για κάποιον λόγο να δούμε περισσότερες παραιτήσεις πολιτικών σήμερα, είναι διότι κανείς τους, ακόμα και
σε μια τέτοια περίοδο, δεν εμπνέει τον απλό πολίτη για συλλογική δράση και υπέρβαση του ατομικισμού του.
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...............................................................................................................

n Τα τελευταία στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου έρχονται να στηρίξουν τις αρνητικές συγκυρίες της παγκόσμιας οικονομίας, οι
οποίες επηρεάζουν και καθορίζουν την πορεία της
ναυτιλίας για την οποία δεν αναμένονται άμεσες
θετικές εξελίξεις καθώς το καθοδικό σπιράλ έχει
ακόμη 12 με 18 μήνες έως ότου ολοκληρωθεί.
Στο διάστημα αυτό δεν πρόκειται να έρθουμε αντιμέτωποι
με σημαντική ανάκαμψη στον τομέα των ναύλων ή των
τιμών των πλοίων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2013.
Η αρνητική συγκυρία σε αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι
ότι ο μεγάλος αριθμός παραγγελιών κατά την περίοδο
2007-2009, οπότε οι ναύλοι είχαν φτάσει σε εξωπραγματικά επίπεδα, υλοποιήθηκε με την καθυστέρηση παράδοσης 2 χρόνων που απαιτούνται για την κατασκευή των
πλοίων, γεγονός που συνέπεσε με την επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στη ναυτιλία.
Ενώ υπάρχουν έντονες διαπραγματεύσεις στον τομέα των
αγοραπωλησιών, αφού οι τιμές έχουν αγγίξει χαμηλά επίπεδα, ο αριθμός των κλεισιμάτων δεν ανταποκρίνεται σε
αυτόν των διαπραγματεύσεων. Οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν
προσφορές από αγοραστές, αλλά σε χαμηλότερα από τα
αναμενόμενα επίπεδα, καθώς ισχυρίζονται ότι θα υπάρξει
και περαιτέρω διόρθωση των τιμών.
-----//----n Παρά τη διεθνή οικονομική ύφεση και την κάθετη
πορεία της ναυλαγοράς, οι Έλληνες εφοπλιστές
συνεχίζουν τις αγορές πλοίων από δεύτερο χέρι.
Σύμφωνα με στοιχεία ναυλομεσιτικών οίκων, οι Έλληνες
εφοπλιστές επένδυσαν στη διάρκεια του οκταμήνου Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2012 περί τα 2,29 δισ. δολ. για
την απόκτηση 125 πλοίων διαφόρων τύπων, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης μεταξύ

όλων των ναυτιλιακών δυνάμεων του κόσμου.
Πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν επενδύσει 2,66 δισ. δολ. για
την απόκτηση 102 πλοίων.
Ο ναυλομεσιτικός οίκος Allied Shipbroking, στα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά
στην πτώση των αξιών των πλοίων. Στην έκθεσή του αναφέρει ότι πέρυσι το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του
2011 άλλαξαν χέρια 669 πλοία έναντι 11,53 δισ. δολ., ενώ
φέτος το ίδιο διάστημα ο ίδιος οίκος κατέγραψε αγοραπωλησίες 671 πλοίων (δηλαδή δύο περισσότερων), συνολικής αξίας 7,66 δισ. δολ.
Το 2012 άλλαξαν χέρια 325 πλοία ξηρού φορτίου, αξίας
3,57 δισ. δολ., 214 δεξαμενόπλοια αξίας 3,19 δισ. δολ.,
100 containerships αξίας 0,843 δισ. δολ. και πέντε πλοία
ψυγεία αξίας 39,8 εκατ. δολ.
Το οκτάμηνο του 2012 τα ελληνικά συμφέροντα απέκτησαν 60 bulk carriers επενδύοντας 1,1 δισ. δολ., 39 δεξαμενόπλοια έναντι 0,689 δισ. δολ. και 26 containerships
έναντι 0,488 δισ. δολ.
Το ίδιο διάστημα πέρυσι, οι Έλληνες εφοπλιστές απέκτησαν 50 πλοία ξηρού χύδην φορτίου έναντι 1,12 δισ. δολ.,
29 δεξαμενόπλοια έναντι 0,878 δισ. δολ. και 23 containerships έναντι 0,654 δισ. δολ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Allied Shipbroking, συνολικά
τα ελληνικά συμφέροντα έχουν αποκτήσει το 18,7% των
πλοίων που άλλαξαν χέρια παγκοσμίως και διέθεσαν περίπου το 30% των συνολικών επενδύσεων.
-----//----n Ζημίες ύψους 57 εκατ. ευρώ σημείωσε το 2011 η
εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία, η οποία διαχειρίζεται τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 23%, στα 26,32
εκατ. ευρώ, ποσό που είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2009 (216,55 εκατ. ευρώ).
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Το αποτέλεσμα προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων
(EBITDA) ήταν ζημία 37,45 εκατ. ευρώ, όπως και το αποτέλεσμα προ φόρων, στα 46,55 εκατ. ευρώ.
Μετά το συνυπολογισμό φόρων και τελών, το καθαρό
αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν ζημία 57 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια των Ελληνικών Ναυπηγείων είναι αρνητικά κατά 295,62 εκατ. ευρώ.
-----//----n Τεράστια είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος των
νέων Ελλήνων πτυχιούχων ως προς τα ναυτιλιακά μεταπτυχιακά, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Αγγλία. Τόσο οι αιτήσεις έχουν αυξηθεί όσο και οι
θέσεις στα ναυτιλιακά ΑΕΙ εντός και εκτός των συνόρων.
Και ενώ είναι θεμιτή και κατανοητή η στροφή αυτή της
νέας γενιάς προς τη ναυτιλιακή (οικονομική) εκπαίδευση,
καλό είναι να γνωρίζουν ότι και στη ναυτιλία παρατηρείται
υπερκορεσμός στελεχών και ο ανταγωνισμός για μια θέση
στον ήλιο είναι εξαιρετικά υψηλός και τα κριτήρια επιλογής
συγκεκριμένα. Καλό είναι να το γνωρίζουν, για να μην απογοητεύονται εκ των υστέρων.
-----//----n Συζητάμε για την απαραίτητη αξιολόγηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας
με αντικειμενικά και φερέγγυα κριτήρια από ανεξάρτητες επιτροπές με διεθνή εμβέλεια, αλλά σιωπούμε για τις ΑΕΝ. Δεν θα έπρεπε, επιτέλους, να
αξιολογηθούν από ανεξάρτητους και διεθνείς αξιολογητές
ούτως ώστε να γνωρίζουμε, αφενός, τα σημεία υπεροχής
ή δυσλειτουργίας των Ακαδημιών και, κυρίως, να δούμε
πού κατατάσσονται σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ακαδημίες του εξωτερικού;
Δεν ήρθε η ώρα να αξιολογηθούν παράμετροι όπως το δι-

δακτικό προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η διδακτέα ύλη, από αντικειμενικούς παρατηρητές;
-----//----n Τώρα που αρχίζει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, το σύνολο της ναυτικής οικογένειας πρέπει να αναλάβει
ένα ρίσκο. Να ενημερώσει τα νέα κορίτσια που επιθυμούν
να σταδιοδρομήσουν ως αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού ότι το μέλλον τους θα είναι μάλλον δυσοίωνο. Μπορεί αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί να αντιβαίνει
στην αρχή της ισονομίας όπως την ορίζει το Σύνταγμα,
αλλά γεγονός είναι ότι οι πρωτοετείς και δευτεροετείς
σπουδάστριες σε όλες τις ΑΕΝ της χώρας αντιμετωπίζουν
τεράστιες δυσκολίες στο να μπαρκάρουν για τα υποχρεωτικά τους ταξίδια.
Ειδικά για τις μηχανικούς η κατάσταση είναι απογοητευτική.
Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Δανία ούτε Νορβηγία.
-----//----n Δύσκολα τα μέτωπα στις Βρυξέλλες σχετικά με τα
καύσιμα των πλοίων στις ευρωπαϊκές θάλασσες.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι μόνο ενέκρινε την αυστηρά διατυπωμένη έκθεση
της Φινλανδής εισηγήτριας σχετικά με τα καύσιμα των
πλοίων και το γενικό όριο περιεκτικότητας σε θείο (όπως
συμφωνήθηκαν ήδη στο πλαίσιο του ΙΜΟ), αλλά ζητήθηκε
από την Επιτροπή και περαιτέρω άμεση δράση. Αρχικά θα
μειωθεί το γενικό όριο περιεκτικότητας σε θείο από 3,5%
σε 0,5% έως το 2020, κατόπιν επιμονής των ευρωβουλευτών, ενώ το καύσιμο που χρησιμοποιείται στη Βαλτική
Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη -«περιοχές
ελέγχου των εκπομπών θείου» (ΠΕΕΘ) στην Ευρώπη- θα
πρέπει να πληροί το νέο διεθνές πρότυπο του 0,1% έως
το 2015.
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«Τα περισσότερο ρυπογόνα καύσιμα πλοίων έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ αυτό είναι και το πιο
σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας στο χώρο της υγείας. Δεδομένου ότι η
ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία αναμένεται να ξεπεράσει αυτή των χερσαίων εκπομπών έως το 2020, απαιτείται κατεπείγουσα δράση για να αντιμετωπιστεί η
κατάσταση», δήλωσε η εισηγήτρια Satu Hassi (Πράσινοι,
Φινλανδία) μετά την ψηφοφορία της σχετικής έκθεσης, η
οποία εγκρίθηκε με 606 ψήφους υπέρ, 55 κατά και 13
αποχές.
Στη σχετική ανακοίνωση της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, όπου και αναλύεται η υπερψήφιση της νέας οδηγίας, αναφέρεται: «Η αυστηρότερη νομοθεσία για την
περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις ευρωπαϊκές ακτές και θα
συμβάλει στη μείωση των περίπου 50.000 πρόωρων θανάτων, οι οποίοι καταγράφονται ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία», δήλωση
ενδεικτική της στάσης των Ευρωπαίων αιρετών σε θέματα
περιβάλλοντος.
Εξαιρετικά σημαντικό είναι πάντως το γεγονός ότι στο
πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα, στο εν λόγω νομοθετικό κείμενο ζητήθηκε
ευθέως από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης των αυστηρότερων ορίων ΠΕΕΘ (περιοχές ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του θείου SOx) στα χωρικά
ύδατα των κρατών-μελών της Ε.Ε., δηλαδή εντός 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτογραμμές τους. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν αστειεύεται και η ναυτιλιακή οικογένεια
απαιτείται να λάβει σοβαρές δράσεις εξωστρέφειας και
συνδιαλλαγής απέναντι στη σκληροπυρηνική στάση συγκεκριμένων ευρωβουλευτών πριν να είναι αργά.
-----//-----

n Δεν προκύπτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν
ότι το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» αποτελεί κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Αυτό έγινε γνωστό μετά την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση του ευρωβουλευτή των
Οικολόγων Πράσινων, Νίκου Χρυσόγελου, σχετικά με την
αναγκαιότητα ανέλκυσης του ναυαγισμένου στην Καλντέρα της Σαντορίνης κρουαζιερόπλοιου. Η ανακοίνωση
αναφέρει ότι: «Πέντε έτη μετά, δεν υπάρχουν πειστικά
στοιχεία, που να αποδεικνύουν ότι την παρούσα στιγμή το
ναυάγιο αποτελεί κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον»,
ενώ προσθέτει: «Η Επιτροπή εκτιμά πως κατά τη στιγμή
της βύθισης οι ελληνικές αρχές έλαβαν τα αναγκαία μέτρα
για την άντληση του καυσίμου που μετέφερε το πλοίο,
ώστε να αποφευχθεί η βλάβη στο θαλάσσιο περιβάλλον».
-----//----n Το NATO’s Operation Ocean Shield, η European
Union Naval Force Somalia - Operation Atalanta
και η Combined Task Force 151 (CTF 151) όπως
τους αποκαλούν- ζητούν από τη διεθνή ναυτιλία
να μη χαλαρώσουν τα μέτρα ασφάλειας κατά της
πειρατείας και να μην επαναπαυθούν από τις πρόσφατες ανακοινώσεις, που δείχνουν κάποια
κάμψη των πειρατικών επιθέσεων.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με δημοσιεύσεις του International Maritime Bureau (IMB), τα πειρατικά κρούσματα μειώθηκαν κατά 54% στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του
2012. Ο υπαρχηγός του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Bruce Belliveau,
δήλωσε ότι «κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων
οι πειρατικές επιθέσεις σημείωσαν μείωση, αλλά, όπως έχει
συμβεί και στο παρελθόν, το τέλος των μουσώνων προαναγγέλλει αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων σε εμπορικά πλοία».
Επιπλέον παράγοντες που οδήγησαν στην ελάττωση των
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κρουσμάτων ήταν η συνεχής δράση των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή καθώς και η ιδιωτική φρούρηση των
πλοίων.
-----//----Εν τω μεταξύ, ο κόλπος της Γουινέας, στα ανοιχτά
της δυτικής ακτής της Αφρικής, αναδεικνύεται σε
νέα, «hot spot» περιοχή για τις πειρατείες.
Τον προηγούμενο μήνα, πειρατές κατέλαβαν και λεηλάτησαν δύο δεξαμενόπλοια πετρελαίου έξω από το Τόγκο. Τα
δύο πλοία και όλα τα μέλη του πληρώματος απελευθερώθηκαν αργότερα.
Το IMB έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει τα πληρώματα των πλοίων που εκτελούν πλόες στις συγκεκριμένες
περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και κάλεσε τις
Αρχές να εντείνουν τις περιπολίες. Στην περιοχή έχουν σημειωθεί ήδη 37 επιθέσεις αυτόν το χρόνο, μεταξύ των
οποίων αρκετές αεροπειρατείες, απαγωγές και δολοφονίες. Η Νιγηρία και το Μπενίν ξεκίνησαν κοινές περιπολίες,
σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί το πρόβλημα.
Η κύρια διαφορά με τις πειρατείες στη Σομαλία είναι ότι οι
πειρατές στοχεύουν στο φορτίο του πλοίου, το οποίο κλέβουν και μεταπωλούν, ενώ η βίαιη συμπεριφορά προς το
πλήρωμα είναι απελπιστικά ανησυχητική.
-----//----n Πάνω από το 91,5% του ελληνόκτητου στόλου με
βάση τον αριθμό των πλοίων συγκεντρώνεται σε
επτά νηολόγια. αναφέρουν τα ετήσια στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee) που αφορούν πλοία μεγαλύτερα των
1.000 gt. Ο ελληνόκτητος στόλος προτιμά τα νηολόγια Ελλάδας, Λιβερίας, Μάλτας, Νήσων Μάρσαλ, Παναμά, Μπαχαμών και Κύπρου.

Το ελληνικό νηολόγιο είναι βέβαια πρώτο στις προτιμήσεις
των Ελλήνων εφοπλιστών, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο
έχει υποστεί ρωγμές χάνοντας την πρώτη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το νηολόγιο της Μάλτας, ενώ σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)
τον Μάιο έπεσε κάτω από το όριο των 2.000 πλοίων.
Από τα στοιχεία των τριών τελευταίων ετών του Committee, προκύπτει μια φθίνουσα πορεία του ελληνικού νηολογίου σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα, με αποτέλεσμα από το 2010 έως το 2012 να χαθούν από τη σημαία
σχεδόν 100 πλοία άνω των 1.000 gt.
-----//----n Χαιρόμαστε που ο κ. Μουσουρούλης έχει θέσει ως
απόλυτη προτεραιότητα τόσο τη ναυτική εκπαίδευση
όσο και την πάταξη της γραφειοκρατίας για τη νηολόγηση
ενός πλοίου υπό την ελληνική σημαία.
Η χαρά και η αισιοδοξία μας απορρέουν όχι μόνο από τις
υποσχέσεις του, αλλά και την ολοκλήρωση των εργασιών
εξειδικευμένων και πολυσυλλεκτικών επιτροπών (με τη
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων) που διατύπωσαν με
αμεσότητα και ταχύτητα σαφείς προτάσεις,.
Ο υπουργός έχει πλέον δεσμευθεί όχι μόνον ως προς την
επεξεργασία και ενδεχόμενη υιοθέτηση των προτάσεων
αυτών, όσο κυρίως για την ταχύτητα ολοκλήρωσής τους
σε συγκεκριμένο χρονοδιάστημα.
-----//----n «Το Λιμενικό Σώμα έχει εντατικοποιήσει την παρουσία του στα ανατολικά της χώρας μας, έχει αυξήσει τις περιπολίες και έχει ενισχύσει το έμψυχο
δυναμικό, αλλά και το υλικό που χρειάζεται, τα μέσα δηλαδή, πλωτά και εναέρια. Υπάρχει ένας σχεδιασμός σε εξέλιξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την
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τους τραυματίες, παραμένει τους τελευταίους έξι μήνες χαλασμένο.

ευαίσθητη αυτή περιοχή για τη χώρα μας», ανέφερε ο
υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μετά το πέρας της διακλαδικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων αρχών και υπηρεσιών με στόχο τη λήψη μέτρων για την παράνομη
μετανάστευση.
Την ίδια στιγμή, οι λιμενικοί της Αλεξανδρούπολης εκπέμπουν SOS διά φωνής του προέδρου των λιμενικών Θράκης, Σάκη Ζησίδη, ο οποίος μιλώντας σε ηλεκτρονική
σελίδα διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης υπηρετούν 67 λιμενικοί. Σε περίπτωση που σημειωθεί κύμα λαθρομεταναστών από τα
θαλάσσια σύνορα, οι λιμενικοί αυτοί επ’ ουδενί δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο.
Πέραν όμως του ζητήματος του προσωπικού, τίθεται και
ζήτημα εξοπλισμού.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Ζησίδη, το σκάφος που
εδώ και μήνες αναμένεται να έρθει στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης... έχασε το δρόμο και, τελικά, οι λιμενικοί κάνουν τη δουλειά τους με δανεικό σκάφος.
Συγκεκριμένα, έχει μεταβεί στην περιοχή σκάφος από την
Καβάλα προκειμένου να καλύπτονται οι έκτακτες ανάγκες.
Όσο για το πότε θα φτάσει το πολυαναμενόμενο σκάφος,
άγνωστο προς το παρόν.
Και ας μην αναφερθούμε για τα καύσιμα των σκαφών, που
λόγω έλλειψης πολλά δεν μπορούν να κινηθούν ούτε για
απλούς ελέγχους.

n Η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε στους δυνητικούς επισκέπτες της χώρας κατά το διάστημα των
διπλών εθνικών εκλογών της άνοιξης, η συνεχιζόμενη υποχώρηση της επιβατικής και τουριστικής ζήτησης
στο εσωτερικό, οι τιμές του πετρελαίου, καθώς και η
πτώση του ευρώ επηρέασαν αρνητικά το αποτέλεσμα της
Aegean Airlines, εταιρείας με διεθνή εμβέλεια και συμμετοχή σημαντικών εφοπλιστικών κεφαλαίων.
Το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο κύκλος εργασιών της Αegean ανήλθε στα 269,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9%, κυρίως λόγω της κάμψης κατά 13% που
σημειώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κάμψη στην κίνηση εξωτερικού αφορά την
κύρια βάση της εταιρείας, την Αθήνα, ενώ από τις υπόλοιπες βάσεις, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας
και Λάρνακας, σημειώθηκε αθροιστικά αύξηση 6%.
Το καθαρό αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου μετά από
φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 38,5 εκατ. ευρώ,
σημαντικά επιβαρυμένο σε σχέση με ζημίες 19,8 εκατ.
ευρώ το 2011. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 181
εκατ. ευρώ την 30.06.2012.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας, ανέφερε σχετικά: «Η αδυναμία της εσωτερικής
ζήτησης ήταν αναμενόμενη, όχι όμως και η σημαντική
κάμψη της τουριστικής κίνησης, ιδιαίτερα προς Αθήνα,
κατά τους παραδοσιακά ισχυρούς μήνες Μάιο και Ιούνιο,
γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά το αποτέλεσμά μας.
Από τον Ιούλιο οι τουριστικές αφίξεις δείχνουν να ομαλοποιούνται προς την υπόλοιπη χώρα, όχι όμως και προς την
Αθήνα. Παρά την κάμψη, με την κατάλληλη διαχείριση του
δικτύου επιτύχαμε σημαντικά ενισχυμένη πληρότητα,
όμως με χαμηλότερους ναύλους. Η αδυναμία και οι αβεβαιότητες της ελληνικής οικονομίας απαιτούν περαιτέρω

-----//----n Από τη Σύμη έρχεται η δεύτερη είδηση για τα
πλωτά του Λιμενικού Σώματος. Ο δήμαρχος του νησιού, Ελευθέριος Παπακαλοδούκας, κάνει έκκληση να επισκευαστεί άμεσα το πλωτό που μεταφέρει ασθενείς,
ελέγχει και προστατεύει τη θαλάσσια περιοχή Σύμης-Τουρκίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπακαλοδούκα, το πλωτό του
Λ.Σ., που επιβλέπει τη συγκεκριμένη ζώνη και μεταφέρει
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σημαντικές προσαρμογές, ευελιξία και εξωστρέφεια».
n «Δεν κινδυνεύουν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Κινδυνεύουν οι εταιρείες. Είμαστε παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και σίγουρα θα εμφανιστούν επιχειρηματίες,
ακόμη και στελέχη ναυτιλιακών, να βάλουν πλοία και να
καλύψουν τις γραμμές. Και τώρα με τις ναυλώσεις πλοίων
και όχι με αγορές δεν χρειάζονται μεγάλα ποσά». Η εκτίμηση αυτή ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο της ακτοπλοϊκής εταιρείας ΝΕΛ, Γιάννη Αβραντίνη, ο οποίος έδωσε
συνέντευξη Τύπου για τα 40 χρόνια της εταιρείας. Ο κ.
Αβραντίνης σημείωσε επίσης ότι «η φύση μισεί τα κενά και
γι’ αυτό φροντίζει να τα καλύπτει. Στη λογική αυτή, οι θαλάσσιες συγκοινωνίες δεν κινδυνεύουν».
Απαντώντας στην έντονη φημολογία που έχει αναπτυχθεί
το τελευταίο διάστημα στην αγορά σχετικά με τις προοπτικές της ακτοπλοϊκής εταιρείας, δήλωσε: «Είμαστε η τελευταία εταιρεία που θα κλείσει. Χτίζουμε μια εταιρεία με
μέλλον. Αυτό το μέλλον δεν θέλω και δεν μπορώ να το
προσδιορίσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως η ΝΕΛ,
είτε εδώ στην Ελλάδα είτε εκτός, θα συνεχίσει να υπάρχει
σε πείσμα εκείνων που κάθε μέρα μάς κλείνουν. Από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβα την εταιρεία, αυτό με ρωτούσαν όλοι: Πότε κλείνει. Όλο κλείνει η ΝΕΛ, και όλο εδώ
είναι. Η εταιρεία, λοιπόν, δεν πρόκειται να κλείσει, αλλά
ούτε και εγώ προτίθεμαι να αποχωρήσω από αυτήν. Είτε
στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος, η ΝΕΛ θα συνεχίσει τη
δραστηριότητά της».
-----//-----

φορτηγών εμφανίζει σημάδια συστηματικής πτώσης μετά
το 2006.
Τα επίπεδα της ζήτησης μειώνονται συνεχώς περιορίζοντας σημαντικά τα έσοδα των εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα,
η κίνηση των επιβατών έχει μειωθεί κατά -12% σε σχέση
με το 2006, οπότε και καταγράφεται η μέγιστη τιμή μετά
το 2004, η κίνηση των αυτοκινήτων έχει πτώση 11% σε
σχέση με το 2007 (μέγιστη τιμή) και των φορτηγών έχει
μειωθεί κατά -19% σε σχέση με τη μέγιστη τιμή του 2007.
Πρέπει να επισημανθεί ότι στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα σε πορθμεία,
όπου η συνολική κίνηση, κυρίως των επιβατών, υπερδιπλασιάζεται.
Επιχειρώντας μια βαθύτερη ανάλυση για τις κυριότερες
περιοχές του εσωτερικού, παρατηρούμε ότι οι Κυκλάδες
εμφανίζουν την υψηλότερη κίνηση σε επίπεδο επιβατών,
αυτοκινήτων και φορτηγών, με τις γραμμές της Κρήτης,
των Δωδεκανήσων και του Αργοσαρωνικού να ακολουθούν. Στις τελευταίες θέσεις με τη μικρότερη κίνηση κατατάσσονται οι περιοχές ΒΑ Αιγαίου, Σποράδων και Ιονίου.
Διευκρινίζεται ότι η κίνηση των επιβατών παρουσιάζεται
στον οριζόντιο άξονα, των φορτηγών στον κάθετο και η
αντίστοιχη των αυτοκινήτων στο μέγεθος της «φούσκας».
Ειδικότερα, οι προσδοκίες των περισσότερων ακτοπλοϊκών εταιρειών από τη θερινή περίοδο για τα έσοδα που
ευελπιστούσαν ότι θα φέρει ο μήνας Αύγουστος διαψεύστηκαν. Είχαν υπολογίσει μείωση της κίνησης της τάξεως
του 10% με 13% σε σύγκριση με το 2011, αλλά η πραγματικότητα ήταν οι απώλειες να φθάσουν και το 30% σε
σχέση με μια επίσης κακή χρονιά.

n Πάντως, είναι γεγονός ότι η ελληνική ακτοπλοϊκή
αγορά συνεχίζει την πορεία συρρίκνωσης των τελευταίων ετών καθώς η κίνηση επιβατών, αυτοκινήτων και
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n Θα έπρεπε ίσως να γίνει πιο κατανοητό στους ιθύνοντες τόσο της Αθήνας όσο του Βερολίνου και
των Βρυξελλών ότι η έκρυθμη κατάσταση στα θαλάσσια
σύνορά μας, αλλά και στις σκοτεινές γειτονιές των αστικών
κέντρων της Ελλάδας, δεν απαιτεί μόνο το φιλότιμο των
ενόπλων αλλά και την επιβράβευση του κράτους.
Άλλωστε, όπως λέει και ο θυμόσοφος ελληνικός λαός:
«Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει».
-----//----n Στο προηγούμενο τεύχος των «Ν.Χ.» σχολιάσαμε
στις σελίδες του Σκάπουλου την έλλειψη συμμετοχής με ξεχωριστό περίπτερο των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού.
Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος με επιστολή του μας
ενημερώνει για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε σχετικά με
την προβολή και την πολυδιάστατη συνδρομή του στο
ναυτικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων και όχι μόνο. Σας την παραθέτουμε:
1) Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), φορέας επίσημος της ναυτιλίας και με θετική συμβολή στην εξασφάλιση -στο μέτρο του δυνατού και των πολιτικών της
Ελλάδος- της ποιοτικής και αριθμητικής επάρκειας του
ναυτεργατικού δυναμικού, είχε προσκαλέσει καθ’ όλη τη
διάρκεια των φετινών Ποσειδωνίων, και παρίσταντο στο
περίπτερο του ΝΕΕ, σπουδαστές/στριες της ΑΕΝ Ύδρας.
Έτσι, το ΝΕΕ με την πρωτοβουλία αυτή προέβαλε διεθνώς
το εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας, διότι οι σπουδαστές/στριες με τη στολή του δοκίμου αξιωματικού, οι
οποίοι εναλλάσσονταν καθημερινά, παρείχαν στους επισκέπτες πληροφόρηση για τις ΑΕΝ και τους αξιωματικούς
Ε.Ν. μαζί με τα θέματα που το ΝΕΕ προέβαλε στο περίπτερό του, όπου υπήρχε αναφορά και στη ναυτική εκπαίδευση.
2) Το ενδιαφέρον και η συνδρομή του ΝΕΕ στο ναυτικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολυδιάστατη.
Αρχίζοντας με την εκτύπωση, κάθε χρόνο, ενημερωτικού

φυλλαδίου και αφισών και την αποστολή 200.000 αντιτύπων σε 1.800 λύκεια.
Συνεχίζοντας με δαπάνες για εξοπλισμό και συντήρηση
ΑΕΝ που φτάνουν τις 40.000 ευρώ ετησίως και πραγματοποιώντας επισκέψεις σε Τεχνικά και Γενικά Λύκεια στο
πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για ενημέρωση των μαθητών και συζήτηση μαζί τους για το επάγγελμα του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού.
Την τελευταία διετία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΝΕΕ
στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών, στα Λύκεια Π. Φάληρου, Περιστερίου, Νέας Ζωής, Αιγάλεω, Περάματος, Πειραιώς
κ.λπ.
Επιπλέον, το ΝΕΕ μαζί με την ΕΕΕ ανά διετία, σε χρόνο ενδιάμεσο των Ποσειδωνίων, οργανώνουν επίσημη εκδήλωση υπό τον τίτλο «Ημέρα Ελληνικού Εμπορικού
Ναυτικού», όπου τα έσοδα διατίθενται για τη ναυτική εκπαίδευση.
Τέλος, το ΝΕΕ είναι μέλος των συμβουλίων και επιτροπών
του υπουργείου για τη ναυτική εκπαίδευση και συμβάλλει
θετικά στην πρόοδο και εξέλιξή της με εισηγήσεις και προτάσεις που προέρχονται από στοιχεία άλλων ευρωπαϊκών
ή και λοιπών χωρών με ναυτική εκπαίδευση, καθώς και τις
σύγχρονες απαιτήσεις της λειτουργίας των πλοίων.
-----//----n Η παγκόσμια αποδοχή του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο πλοίων θα εξαρτηθεί από
τις τιμές, σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη μελέτη
που διεξήχθη από το Lloyd’s Register.
Η δρ Ανθή Μήλιου, Marine Fuels & Environment Business
Development Manager - Greece, μας ενημερώνει σχετικά:
«Το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει αποσπάσει μεγάλο
μέρος της προσοχής λόγω των χαμηλών ρύπων σε οξείδια
του αζώτου, του θείου και των παραγόμενων μικροσωματιδίων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Ως εναλλακτική
λύση στα ορυκτά καύσιμα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε
εφαρμογές μικρού βεληνεκούς. Ωστόσο, οι προκλήσεις για
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πιο ευρεία εφαρμογή παραμένουν.
Ένα από τα σημαντικά ζητήματα είναι οι υποδομές στις εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού καυσίμων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σήμερα, o παγκόσμιος στόλος δεν έχει
πρόσβαση στο φυσικό αέριο ως ναυτιλιακό καύσιμο παγκοσμίως, ακόμη και στην περίπτωση που οι πλοιοκτήτριες
εταιρείες θα το επιθυμούσαν. Το Lloyd’s Register έχει
επενδύσει στη συστηματική έρευνα σχετικά με την ανεπάρκεια των υποδομών ανεφοδιασμού και του γεωγραφικού
δικτύου - μελετώντας διάφορα μοντέλα εμπορικών οδών
και τις υπάρχουσες τάσεις κατανάλωσης και ανεφοδιασμού καυσίμων ανάλογα με τον τύπο και τον όγκο των
πλοίων, κάνοντας εκτιμήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα
του LNG σε παγκόσμια κλίμακα και επιθεωρώντας τους
κύριους ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες και λιμάνια για να
καταλάβουμε τις ανάγκες τους.
Το LNG ως εναλλακτική μορφή καυσίμου αποτελεί μια
λύση βεβαίως για την ποντοπόρο ναυτιλία. Όχι όμως και
τη μοναδική. Αναγνωρίζοντας ότι το υγροποιημένο φυσικό
αέριο δεν μπορεί από μόνο του να είναι πανάκεια, το
Lloyd’s Register βρίσκεται στο μεταίχμιο των εξελίξεων
προς όλες τις κατευθύνσεις, προσφέροντας στη ναυτιλιακή κοινότητα πληροφόρηση και υπηρεσίες σχετικά με
τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και την εμβέλεια εφαρμογής τους στον παγκόσμιο στόλο».
-----//----n Για τη μείωση των ναυτιλιακών εταιρειών οι
οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και
τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ελληνική ανάπτυξη μας μιλά ο κ. Ted Πετρόπουλος, Ηead of
Petroﬁn Bank Research.
Η καταθλιπτική κατάσταση του διεθνούς εμπορίου
Ο αριθμός των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών έχει μειωθεί από 762 σε 718, ή 5,8%. Παρόλο που μπορούμε να

το αποδώσουμε αυτό στην καταθλιπτική κατάσταση του
διεθνούς εμπορίου και, ίσως, στην ελληνική οικονομική
συγκυρία, θα έλεγα ότι αυτοί οι δύο παράγοντες δεν είναι
σημαντικοί για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας, που εξακολουθούν να είναι θετικές. Μη
ξεχνάμε ότι, ενώ ο αριθμός των εταιρειών μειώθηκε, το συνολικό dwt του ελληνικού στόλου συνέχισε να αυξάνεται
από 256.174.041 τόνους σε 263.635.420 τόνους.
Η μείωση του αριθμού των μικρών πλοιοκτητών είναι σημαντική, παρόλο που η αντίστασή τους στο χρόνο συνεχίζεται σημαντική και δυνατή.
Επί του παρόντος, η αγορά που ζούμε είναι αδύναμη σε
όλους τους ναυτιλιακούς τομείς. Επιπλέον, το τεράστιο
πλεόνασμα σε τονάζ και η συνεχής ανισορροπία μεταξύ
της ζήτησης και της προσφοράς πλοίων μάς προσανατολίζουν προς μια μακροχρόνια ναυτιλιακή ύφεση. Δεδομένου του αντίξοου αυτού κλίματος, με καταπιεσμένες τιμές
πλοίων και προβληματική ρευστότητα και χρηματοδότηση,
η ελληνική ναυτιλία υφίσταται σημαντική πίεση από την
αγορά και τις τράπεζες. Για να διατηρήσουν τους στόλους
τους, χωρίς να μιλάμε καν για επέκτασή τους, οι Έλληνες
πρέπει να επενδύσουν όλο και αυξανόμενα ποσά. Υπάρχουν βεβαίως και πολλοί πλοιοκτήτες με ρευστότητα, για
να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που θα εμφανιστούν τα
επόμενα 1 - 2 χρόνια.
Η ανωτέρω πίεση αναμένεται να επιφέρει αύξηση στη διάλυση υπερήλικων ελληνικών πλοίων, όπως και κάποιες
αναγκαστικές πωλήσεις. Αυτοί που θα ευνοηθούν θα είναι
οι μεγάλες και δυνατές εταιρείες, είτε του χρηματιστηρίου
είτε όχι. Ως εκ τούτου, αναμένουμε μια σημαντική στροφή
προς τις συγχωνεύσεις και τις ενοποιήσεις των ελληνικών
εταιρειών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ελληνικά νεότευκτα έχουν μειωθεί από 601 το 2011, στα 481 έως τον
Ιούνιο του 2012.
Αν και έχουν ακυρωθεί κάποιες ελληνικές παραγγελίες για
νεότευκτα, η πλειονότητα έχει υλοποιηθεί (όπως είχαμε
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προβλέψει). Ως εκ τούτου, με τις συνεχείς παραλαβές καινούργιων πλοίων και την αύξηση του ρυθμού του scrapping, ο ελληνικός στόλος φέτος είναι ακόμα νεότερος
(14,7 ετών από 15,9 πέρυσι), κάτι που βοηθάει τη βιωσιμότητα του ελληνικού στόλου.
Οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ελληνική ανάπτυξη και/ή
επιβίωση (ειδικά των μικρών πλοιοκτητών) εναποτίθενται
στις τράπεζες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία
διάθεση να χρηματοδοτήσουν τη ναυτιλία, παρά τους γενναιόδωρους όρους της. Η συμπεριφορά των τραπεζών
όσον αφορά τη δανειοδότηση και τις κατασχέσεις αποτελεί
επίσης το κλειδί, όπως επίσης και το αν θα συνεχίσουν με
το ίδιο μοντέλο λειτουργίας που είχαν έως τώρα. Ο λόγος
είναι ότι οι τράπεζες, με κάποιες σημαντικές εξαιρέσεις,
είναι σοφότερες όσον αφορά τις καταγγελίες δανείων, με
αποτέλεσμα να τις κάνουν ως τελευταία λύση και όταν έχει
καταστραφεί εντελώς η σχέση μεταξύ πελάτη και τράπεζας. Γι’ αυτό, οι μεταπωλήσεις των στόλων από πελάτη σε
κάποιον άλλο θα γίνουν, αν γίνουν σε μεγάλη κλίμακα,
«απαλά-απαλά», με συνεργασία μεταξύ πλοιοκτητών και
τράπεζας, όπου αυτή η διαδικασία είναι αδύνατον να αποφευχθεί.
-----//----n Στις 13 Σεπτεμβρίου ψηφίστηκε στο ελληνικό
Κοινοβούλιο η Διεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική
Εργασία 2006.
Λίγες ημέρες πριν είχε εγκριθεί
κατά πλειοψηφία, επί της αρχής
και επί των άρθρων, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
της
Βουλής,
το
νομοσχέδιο της σύμβασης το
οποίο υπερψήφισαν όλα τα
κόμματα, εκτός από τη Χρυσή
Αυγή που δήλωσε «παρών» και

το ΚΚΕ, που καταψήφισε επί της αρχής, ενώ επιφυλάχθηκε
να δώσει θετική ψήφο σε ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου.
Η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της Κ.Ε. και βουλευτής
του ΚΚΕ, μας ενημερώνει για τους λόγους που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψήφισε τη διεθνή σύμβαση:
«Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (ΣNE) 2006 αναθεωρεί
38 συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχει υιοθετήσει η
ΔΟΕ από το 1920, υπονομεύοντας θεμελιώδεις κατακτήσεις των ναυτεργατών, κωδικοποιώντας και οριοθετώντας
στο κατώτατο δυνατό όριο τα μισθολογικά και εργασιακά
δικαιώματα των ναυτεργατών. Βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των σύγχρονων αναγκών των ναυτεργατών, των
διεκδικήσεων του ταξικού εργατικού κινήματος, για την
ενίσχυση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ουσιαστικά διαμορφώνει ένα ελάχιστο πλαίσιο όρων εργασίας και αμοιβής των ναυτεργατών, για να εξασφαλίζει
στο ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγής την εργατική δύναμη, ώστε να συνεχίζουν να δουλεύουν και να παράγουν
πλούτο, που όμως απολαμβάνει ο εφοπλιστής, ενώ αυτοί
που τον παράγουν δεν καλύπτουν με τέτοιους μισθούς βασικές ανάγκες στη προστασία της υγείας τους, τη μόρφωση των παιδιών τους, στη φροντίδα των ηλικιωμένων
γονιών τους κ.ο.κ
Μάλιστα, με πρόσχημα «τις εθνικές ιδιαιτερότητες» δίνεται
η δυνατότητα στις αστικές κυβερνήσεις που έχουν επικυρώσει τη ΣΝΕ να μην εφαρμόζουν ακόμη και αυτές τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτή. Η υποχρεωτικότητα των βασικών δικαιωμάτων υπονομεύεται από το
άρθρο 6, που δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να μη
θεσπίζουν με νόμο αυτά τα δικαιώματα, αλλά να χρησιμοποιούν κατ' επίφασιν «ισοδύναμα μέτρα» με στόχο την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών.
Η υπονόμευση των κατακτήσεων των ναυτεργατών μεθοδεύτηκε με την «α λα καρτ» εφαρμογή της Σύμβασης Ναυ-
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τικής Εργασίας 2006 από το κεφάλαιο και το πολιτικό του
προσωπικό στην Ε.Ε. μέσα από τη διαδικασία του «κοινωνικού εταιρισμού», με συμφωνία ανάμεσα στην Ένωση
Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις
Μεταφορές (ΕFST) - η οποία διαμορφώθηκε σε οδηγία
2009/13/ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2009 της Ε.Ε., με τις
ψήφους των κομμάτων του κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου. Το ίδιο έγινε και στην ελληνική Βουλή, αφού
ψηφίστηκε η ΣΝΕ από τα κόμματα της συγκυβέρνησης
(Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) και τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τα άλλα
κόπτεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων!
Έτσι, με την οδηγία 2009/13/ΕΚ εντείνεται η εκμετάλλευση των ναυτεργατών, η άνιση αμοιβή για «ισοδύναμη
εργασία» (με βάση τη ΣΝΕ ο κατώτερος μισθός ναύτη είναι
550 δολάρια), προβλέποντας αντικατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης με επίδομα σύνταξης, εξοντωτικά ωράρια
εργασίας που υπερβαίνουν τις 72 ώρες την εβδομάδα, αμφισβήτηση του χαρακτηρισμού του ξενοδοχειακού προσωπικού ότι είναι ναυτεργάτες, νομιμοποίηση των
ιδιωτικών - δουλεμπορικών γραφείων εύρεσης εργασίας,
αντιδραστικές διατάξεις δίωξης της συνδικαλιστικής και
πολιτικής δράσης των ναυτεργατών στα καράβια κ.ά.
Χαρακτηριστικά:
Στο κεφάλαιο 1: ελάχιστες απαιτήσεις για την εργασία
ναυτεργατών στα πλοία, αναγνωρίζει ιδιωτικές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και ναυτολόγησης των ναυτεργατών, ενισχύοντας το ρόλο των «δουλεμπορικών
γραφείων», που απομυζούν τεράστια χρηματικά ποσά από
τους ναυτεργάτες.
Στο κεφάλαιο 2: συνθήκες εργασίας, στη γραπτή σύμ-

βαση εργασίας που περιέχει τους όρους εργασίας (ειδικότητα, μισθό, ετήσια άδεια, καταγγελία, επίδομα υγείας, δικαίωμα παλιννόστησης, αναφορά σε ισχύουσα ΣΣΕ) δεν
αναφέρει το ωράριο εργασίας ως βασικό στοιχείο της σύμβασης.
Τα δήθεν ανώτατα όρια ωρών εργασίας: 8ωρο - 6ήμερη
εβδομάδα εργασίας καταργούνται αφού οι ναυτεργάτες
είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται μέχρι 14 ώρες τη μέρα
- 72 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Τα εξοντωτικά ωράρια εργασίας, οι δραστικές μειώσεις
των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, η εντατικοποίηση
της δουλειάς των ναυτεργατών σε συνδυασμό με τα χιλιάδες υπερήλικα - υποσυντήρητα πλοία αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την αύξηση των κινδύνων για
τη ζωή και την υγεία τους, την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι αποκομίζουν τεράστια κέρδη οι εφοπλιστές και σε περίοδο κρίσης.
Καταψηφίσαμε λοιπόν μια διεθνή σύμβαση, που αφαιρεί
ναυτεργατικά δικαιώματα και, δίκαια, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι εργαζόμενοι, μέσα από τα ταξικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑΓΕΝ καταδίκασαν με
ανακοίνωσή τους τη ΣΝΕ, γιατί ενισχύει τα συμφέροντα
του εφοπλιστικού κεφαλαίου εις βάρος των δικαιωμάτων
των ναυτεργατών, των εργαζομένων».
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Πώς θα διασφαλίσουμε τη διεθνή
πρωτοπορία της ναυτιλίας μας
Στόχοι και δράσεις για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
του εθνικού νηολογίου.
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, στη
συνέντευξη που παραχώρησε στα «Ν.Χ.», στάθηκε ιδιαίτερα στο
ζήτημα του σχεδιασμού της ναυτιλιακής πολιτικής περιγράφοντας
και τους στρατηγικούς στόχους, ενώ αναφέρθηκε και στην εκπόνηση ενός σχεδίου, το οποίο θα περιλαμβάνει την οργάνωση και
διοίκηση της ναυτικής εκπαίδευσης και γενικά των λειτουργιών
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Συνέντευξη του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστή Μουσουρούλη στα «Ναυτικά Χρονικά»

Μεταξύ των προγραμματικών δηλώσεών σας υπάρχουν
σημαντικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε, όπως η
πάταξη της γραφειοκρατίας για τη νηολόγηση πλοίων
στην ελληνική σημαία, η ναυτική εκπαίδευση, το ΝΑΤ
κ.λπ. Επειδή όλοι οι προκάτοχοί σας υποσχέθηκαν άμεσες
λύσεις ως προς αυτά τα θέματα, μπορείτε να δώσετε ένα
χρονοδιάγραμμα που θα δεσμεύει εσάς και το υπουργείο;
Στο θέμα της νηολόγησης πλοίων, στόχος μας είναι τόσο η
ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του εθνικού νηολογίου όσο
και η ανάλογη αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας για τους Έλληνες ναυτικούς. Για να διασφαλίσουμε, λοιπόν, αυτή τη διεθνή πρωτοπορία της χώρας, έχουμε επιλέξει
τρεις συγκεκριμένες δράσεις.
Πρώτον, τον εκσυγχρονισμό και την κατάλληλη υποστήριξη
του νηολογίου με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας
και την προσέλκυση ναυτιλιακού συναλλάγματος.
Δεύτερον, τη δημιουργία μιας ενιαίας ναυτιλιακής θυρίδας
για την εξυπηρέτηση των χρηστών της ναυτιλίας, αλλά και
την προσέλκυση μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και ανάπτυξης εμπορικών στόλων, μέσω της εξάλειψης της γραφειοκρατίας και της αποτελεσματικής, επί 24ώρου βάσεως, παροχής
υπηρεσιών.

Τρίτον, την προσέλκυση στην Ελλάδα -μέσω πλέγματος κινήτρων- εταιρειών παροχής βοηθητικών προς τη ναυτιλία
υπηρεσιών. Πιστεύω ότι η δράση αυτή θα προσφέρει στην
ελληνική ναυτιλία ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο εθνικό προϊόν και θα ενισχύσει
την εθνική μας οικονομία.
Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο σημερινός ρόλος του
Λιμενικού Σώματος και πώς θα βρείτε πόρους για την κάλυψη των αναγκών των κατά τόπους λιμενικών αρχών,
που σήμερα αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα;
Να θυμίσουμε κατ' αρχάς ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επανασυστήθηκε πριν από τρεις μήνες με απόφαση του
πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, επανασυνδέθηκε το
ιστορικό Λιμενικό Σώμα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Το Λιμενικό Σώμα, όπως γνωρίζετε, υποστηρίζει την εμπορική ναυτιλία της χώρας, μια οικονομική δραστηριότητα διεθνούς επιπέδου, και προασπίζει την ασφάλεια και τάξη στον
θαλάσσιο χώρο. Μέριμνα δική μας είναι να αντιμετωπίσουμε
άμεσα τα προβλήματα που προκάλεσαν τα τελευταία χρόνια
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οι διαρκείς διοικητικές αλλαγές. Θα αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα, για να γίνουν αντιληπτά τα προβλήματα αυτά από όλους.
Το πρώτο, που δημιουργεί αρκετές δυσλειτουργίες, είναι η
υπερβολικά μεγάλη δομική οργάνωση του αρχηγείου του Λιμενικού. Θυμίζω ότι το αρχηγείο προέκυψε από το ν.
3922/2011, για τη σύστασή του, και από το Π.Δ. 67/2011,
για την οργάνωση των υπηρεσιών του.
Το δεύτερο είναι η ανάπτυξη, τόσο στο αρχηγείο όσο και στο
υπόλοιπο υπουργείο, υπηρεσιών με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο: προμήθειες, συντήρηση εγκαταστάσεων, οικονομικές
υπηρεσίες, συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής και νομικές υπηρεσίες. Πρόκειται για ταυτόσημες δραστηριότητες,
που έχουν αναπτυχθεί και εντός του αρχηγείου, αλλά και
εντός του υπόλοιπου υπουργείου.
Το τρίτο είναι η δημιουργία οργανωτικών μονάδων μεικτής
στελέχωσης. Δηλαδή και από ένστολους και από πολιτικούς

Στο θέμα της νηολόγησης
πλοίων, στόχος μας είναι
τόσο η ποιοτική και ποσοτική
βελτίωση του εθνικού
νηολογίου όσο και η ανάλογη
αύξηση των προσφερόμενων
θέσεων εργασίας για τους
Έλληνες ναυτικούς.

υπαλλήλους, εντός και εκτός του αρχηγείου. Ειδικότερα, σε
υπηρεσίες εκτός του αρχηγείου υπηρετούν περίπου 300 στελέχη του Λ.Σ. που ασκούν βασικές λειτουργίες όπως η επιθεώρηση, ο έλεγχος εμπορικών πλοίων και η ναυτιλιακή
πολιτική. Είναι αντιληπτό ότι το έργο τους αποδυναμώνεται,
δεδομένου ότι οι αξιωματικοί ευλόγως προτιμούν θέσεις
εντός του αρχηγείου. Το δε αρχηγείο προφανώς δίνει περισσότερη σημασία στην καλή στελέχωση των δικών του υπηρεσιών του.
Αυτοί είναι και οι βασικοί λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε οργανωτικές λύσεις, που δεν θα διασπούν την ενότητα των δραστηριοτήτων εντός και εκτός αρχηγείου.
Θα εξετάσετε την ενδυνάμωση των ναυτιλιακών ακολούθων στις πρεσβείες μας στο εξωτερικό, οι οποίοι σήμερα
διάγουν μια παρακμιακή πορεία;
Κατ' αρχάς, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Οι ναυτιλιακοί
ακόλουθοι που υπηρετούν σε διάφορες πρεσβείες μας στο
εξωτερικό είναι επιφορτισμένοι με ιδιαίτερα σημαντικό καθήκον και έργο. Τη διενέργεια επιθεωρήσεων των ελληνικών
πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες της χώρας, όπου είναι
διαπιστευμένοι, καθώς και την παροχή κάθε συνδρομής, εφόσον απαιτηθεί, στα ελληνικά πλοία και στους Έλληνες ναυτικούς. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία του έργου
των ναυτιλιακών ακολούθων, θα διατηρήσουμε και θα αναβαθμίσουμε το υφιστάμενο καθεστώς των εδρών ναυτιλιακών ακολούθων με έμπειρο και προσοντούχο στελεχικό
δυναμικό από το Λ.Σ.
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Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της χώρας μας στους
διάφορους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς και στην Ε.Ε.,
θα πρέπει να σημειώσω ότι κατά τα τελευταία χρόνια αυτή
δεν ήταν ανάλογη της μεγάλης ναυτιλιακής δύναμης που έχει
η Ελλάδα. Καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή, με την ουσιαστικότερη συμμετοχή μας στη λήψη αποφάσεων, μέσα από την ενίσχυση
της εκπροσώπησής μας στους διεθνείς οργανισμούς και στην
Ε.Ε. Θα προσπαθήσουμε επίσης να υποστηρίξουμε τους Έλληνες που υπηρετούν στους διεθνείς οργανισμούς, ώστε να
ανέλθουν στην ιεραρχία των οργανισμών και των υπηρεσιών
όπου υπηρετούν.
Εν κατακλείδι, η βελτίωση της διεθνούς παρουσίας και εκπροσώπησης της χώρας μας στο εξωτερικό θα επιτευχθεί
μέσω της αναβάθμισης της στελέχωσης νευραλγικών πόστων, όπως η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., η
έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο για τα θέματα του
ΙΜΟ, καθώς και μέσα από τα 18 προξενικά λιμεναρχεία μας.
Τέλος, η προώθηση και βελτίωση των διμερών ναυτιλιακών
σχέσεων, μέσω διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη διμερών ναυτιλιακών συμφωνιών, η δημιουργία συμμαχιών με
άλλες χώρες σε τομείς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος αποτελούν τους βασικούς άξονες της πολιτικής μας για την επίτευξη
των στόχων μας.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι απολύτως απαραίτητη η διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για να ανταποκριθούμε, όπως αρμόζει σε μια
παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα, στις διεθνείς της υποχρεώσεις και στις ανάγκες της προσεχούς ελληνικής προεδρίας
του Συμβουλίου της Ε.Ε., το πρώτο εξάμηνο του 2014. Ήδη,
για το λόγο αυτό επισκέφτηκα πρόσφατα την Κύπρο, η οποία
ασκεί, όπως γνωρίζετε, την προεδρία του Συμβουλίου.

σιο χώρο, καθώς και των πλοίων κάθε εθνικότητας στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορικού στόλου, της ναυτιλιακής οικονομίας και της απασχόλησης
στον ναυτιλιακό τομέα, την εξασφάλιση βιώσιμων θαλάσσιων
συγκοινωνιών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της δεν κατευθύνεται απαραίτητα από εθνικές πολιτικές επιλογές, αλλά από αποφάσεις διεθνών οργανισμών. Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, λοιπόν, εμείς
βασίζουμε την πολιτική μας σε δύο αρχές. Πρώτον, στην εμπέδωση του ελεύθερου, υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού στις
διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και, δεύτερον, στην υιοθέτηση
διεθνών και όχι περιφερειακών μέτρων για τη ναυτιλία.
Πού υπάρχει ευχέρεια διαμόρφωσης καθαρά εθνικής πολιτικής; Έχω επιλέξει πέντε τομείς. Πρώτον, το εύρος της πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας των πλοίων από το
υπουργείο σε σχέση με αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχουν
αναγνωρισμένοι νηογνώμονες.
Δεύτερον, η ανάπτυξη του ελληνικού εμπορικού πλοίου, με
μια πολιτική κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των υπό
ελληνική σημαία πλοίων, την εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιριών κ.λπ.
Τρίτον, η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας
και οικονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η ναυπηγική
βιομηχανία και οι επισκευαστικές βάσεις, αλλά και ο θαλάσσιος τουρισμός. Τέταρτον, η εξασφάλιση και βελτίωση των
θαλάσσιων συγκοινωνιών. Πέμπτον, η ανάπτυξη της ναυτικής
εκπαίδευσης και η προώθηση της ναυτικής απασχόλησης.

Ποια είναι η εθνική σας πολιτική για τη ναυτιλία;
Η ναυτιλιακή πολιτική με την ευρεία έννοια περικλείει τους
εξής στρατηγικούς στόχους: την εξασφάλιση της ασφαλούς
ναυσιπλοΐας των ελληνικών πλοίων σε οποιονδήποτε θαλάσ- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 34 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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διαρθρωτικά ταμεία, να καλύψουμε το έλλειμμα που υπάρχει
στον προϋπολογισμό.
Ταυτόχρονα, βέβαια, πρέπει να «ανοίξουμε» και την ιδιωτική
ναυτική εκπαίδευση. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Τα Προεδρικά
Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Και οι δύο πυλώνες θα αναπτυχθούν παράλληλα.

Πώς αντιδράτε στη θέση των κομμάτων της συμπολίτευσης ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, που αντιτίθενται στην άσκηση πολιτικής από το Λιμενικό Σώμα;
Το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ασκεί πολιτική στο πλαίσιο της κυβέρνησης και των εντολών του πρωθυπουργού,
Αντώνη Σαμαρά. Όλοι γνωρίζουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση
υποστηρίζεται στη Βουλή και από άλλα δύο κόμματα, το
ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά, και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό ειδικά σε εποχές όπως αυτές που βιώνουμε, όπου
κανένας δεν περισσεύει και όλοι οι Έλληνες πρέπει, με αίσθηση πατριωτικού και εθνικού καθήκοντος, να προσφέρουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την Ελλάδα. Δεν βλέπω
να υπάρχει απολύτως κανένα θέμα.
Υπάρχει κάποια ριζοσπαστική κίνηση που θα προωθήσετε
για τη ναυτική εκπαίδευση; Η ανώτατη εκπαίδευση στοιχίζει δισ. ευρώ. Θεωρείτε ότι το πρόβλημα είναι τα 5 εκατ.
ευρώ που λείπουν από τη ναυτική εκπαίδευση; Είναι λογικό να υπάρχει σπατάλη πόρων σε σχολές υπερκορεσμένες και να γίνεται οικονομία σε έναν κλάδο με προοπτική;
Ανοίγετε ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή
στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εκπονούμε ένα σχέδιο,
το οποίο περιλαμβάνει την οργάνωση και διοίκηση της ναυτικής εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του
εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικά των λειτουργιών των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
Άμεσα, οι υπηρεσίες του υπουργείου που ασχολούνται με τη
ναυτική εκπαίδευση θα τεθούν υπό ενιαία διοίκηση και καθοδήγηση. Αυτό θα μπορούσε σε άλλες εποχές να μας οδηγήσει
στην ανάγκη δημιουργίας ενός διακριτού νομικού προσώπου,
αλλά σήμερα αυτό δεν είναι εφικτό, για λόγους κατανοητούς.
Έχουμε προχωρήσει, επίσης, στην αύξηση του αριθμού των
εισακτέων από αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Θα προσπαθήσουμε, παράλληλα, με την άντληση πόρων από τα κοινοτικά

Θα λάβετε μέτρα για τη μείωση κόστους των ακτοπλοϊκών
πλοίων; Όπως απαλλαγή δασμών στο πετρέλαιο, ΦΠΑ,
μείωση συνθέσεων, επαναδιαπραγμάτευση συλλογικών
συμβάσεων κ.λπ.
Ο κλάδος της ακτοπλοΐας διέρχεται οξύτατη κρίση. Ο στόλος
έχει μεν αναβαθμιστεί την τελευταία δεκαετία, όμως σήμερα,
η ακτοπλοΐα αντιμετωπίζει θέμα βιωσιμότητας. Αυτό δεν αποδίδεται μόνο στην ύφεση και την πτώση της ζήτησης, αλλά και
στην αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων, που εκθέτει
σε πολλούς κινδύνους την ακτοπλοΐα, καθώς και σε άλλες παραμέτρους. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν δημοσιευτεί, η
ελληνική ακτοπλοΐα καταγράφει τις μεγαλύτερες ζημίες στην
ιστορία της και οι προβλέψεις για το μέλλον δεν περιλαμβάνουν σταθεροποίηση, αλλά πολύ χειρότερα σενάρια.
Εμείς, με βάση την ανάλυση που έχει γίνει, θα αξιολογήσουμε
τα δρομολόγια που έχουν ανατεθεί με συμβάσεις δημόσιας
υπηρεσίας, προκειμένου να τα συσχετίσουμε με τις πραγματικές συγκοινωνιακές ανάγκες. Θα προχωρήσουμε επίσης
στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, τη διερεύνηση
από τον κλάδο ελέγχου εμπορικών πλοίων ισοδύναμων μέτρων αναγνωρισμένων οργανισμών, έτσι ώστε να μπορεί να
χορηγηθεί πιστοποιητικό κατάταξης και θα αξιοποιήσουμε τα
κοινοτικά κονδύλια, μεταξύ άλλων, και για τον περιορισμό του
κόστους εργασίας.
Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η μελέτη του μεταφορικού
ισοδύναμου, η οποία είχε ανατεθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης από το 2010, για να δούμε ποια κριτήρια μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή της, εξαντλώντας τις
δυνατότητες που παρέχει το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. καθώς και τα δημόσια οικονομικά.
Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε τη μείωση του ΦΠΑ στα
εισιτήρια -άλλα μεσογειακά κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν συντελεστές από 5,5 έως 10%-, ως μια πρώτη, άμεση ενέργεια
εξισορρόπησης του κόστους μεταφοράς των ακτοπλοϊκών με
τις χερσαίες μεταφορές αλλά και βελτίωσης των δυσμενών
συνθηκών στον κλάδο της ακτοπλοΐας.
Πάντως, αντιλαμβάνεστε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ενός
ολοκληρωμένου, ελκυστικού και σύγχρονου πλαισίου για τα
δίκτυα θαλάσσιων μεταφορών προς όφελος των φορολογουμένων, των επιβατών, των νησιωτικών οικονομιών και
των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Τα χρονικά περιθώρια έχουν
εξαντληθεί. Η πρόταση που εξετάζω, και σύντομα πρόκειται
να ωριμάσει τεχνικά, αφορά ένα νέο οργανωτικό μοντέλο για
την ορθολογικότερη διαχείριση του δικτύου και των δημόσιων πόρων που επενδύονται στις άγονες γραμμές.
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ΑκOYστε, KYριε υπουρΓε
Οι πρΟΤΑσεισ Τησ πλΟιΟκΤησιΑσ

Στη ναυτική Νεφελοκοκκυγία
Οι συντεχνίες και οι μικροκομματικές πρωτοβουλίες της
δικής μας Νεφελοκοκκυγίας.

Του Σπύρου Ράνη, Managing director Ranger Marine S.A.

ελληνική ναυτιλία ένα ανέκαθεν ζητούσε από το κράτος, τον εθνικό αξιωματικό - χρησιμοποιώ δε τον όρο
«εθνικός», διότι αυτός αποτελεί κρίσιμο συστατικό
μιας ισχυρής ναυτιλίας, η δε επ’ αυτού μέριμνα αποτελεί σταθερό συστατικό κάθε στοιχειωδώς σοβαρής εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής. Στην παρ’ ημίν Νεφελοκοκκυγία, σοβαρή
επ’ αυτού μέριμνα δεν υπήρξε, αντιθέτως υπήρξαν συντεχνιακές και μικροκομματικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τη σημερινή αξιοθρήνητη κατάσταση
της ναυτικής εκπαίδευσης. (Λόγος δε περί εθνικού «Maritime
Cluster Concept» ή περί Πειραιώς σαν «Shipping Hub», ας
μη γίνει.)
Μέτρα που συνιστούν τη ναυτιλιακή μας πολιτική κατά καιρούς λαμβάνονται περιστασιακά και αποσπασματικά, και η μεγάλη μας ναυτιλία προσπαθεί να χωρέσει στο μικρό και
προβληματικό μας κράτος. Αλλά η ναυτική εκπαίδευση δεν
θα έπρεπε να είναι θέμα επί του οποίου αποφασίζουν οι νεφελοκένταυροι των συντεχνιών, ενώσεων, σωματείων κ.ο.κ.
κ.ο.κ.
Είναι εθνικό θέμα, για τους εξής λόγους:
i. Ο Έλληνας αξιωματικός είναι κατά κανόνα αφοσιωμένος,
αγαπά τη δουλειά του κι ενδιαφέρεται για το πλοίο.
ii. Εννοεί να πάει το βαπόρι στον προορισμό του και να πα-

Η

ραδώσει ακέραιο το φορτίο στον σωστό παραλήπτη.
iii. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών (που δεν σπανίζουν)
στις διαδικασίες φόρτωσης - μεταφοράς - εκφόρτωσης,
θα δείξει επαγγελματισμό, επιμονή και φαντασία στην
αντιμετώπιση τυχόν προβλήματος, θα επινοήσει πατέντες
και, συχνά, θα προτάξει την ασφάλεια του πλοίου έναντι
της δικής του.
iv. Αυτός, αφού έχει επαρκώς σπουδάσει στο μέγα σχολείο
της θάλασσας, θα εξελιχθεί σε στέλεχος ναυτιλιακού γραφείου, νηογνώμονα, ασφαλιστικής εταιρείας, ναυτοδάσκαλο μέχρι και εφοπλιστή.
v. Η αγορά ναυτικής εργασίας είναι διεθνής και υπάρχει σοβαρή έλλειψη αξιωματικών, ο δε Έλληνας αξιωματικός
είναι περιζήτητος, ακολούθως τούτο σημαίνει κάποια διέξοδο στην ανεργία, που μαστίζει τους νέους.
vi. Είναι ο σταθερά στέρεος κρίκος που δένει τη ναυτιλία με
την πατρίδα, και είναι αυτός που θα συνεχίσει τη μακρά
ναυτική μας παράδοση.
Η Διεθνής Σύμβαση STCW - Π.Δ. 79/2012
Θέμα του ως άνω Π.Δ. είναι: «Αποδοχή τροποποιήσεων της
STCW», η τοιαύτη δε σύμβαση έχει κυρωθεί με το ν.
1314/1983, σύμφωνα δε με το Σύνταγμα (άρθρο 28) «...οι
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διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου,
υπερισχύουν δε πάσης αντιθέτου διατάξεως νόμου».
Παρέλκει να αναφέρω ότι οι νόμοι στη Νεφελοκοκκυγία
«εφαρμόζονται», με τίνα απροθυμία και -όταν ισχύουν- δεν
ισχύουν όπως ψηφίζονται αλλά όπως ερμηνεύονται, περί δε
την εφαρμογή της STCW, ιδιαίτερος προσήκει λόγος.
Η πρώτη STCW/1978 ήτο, στην επίσημη έκδοση του ΙΜΟ,
τεύχος 178 σελίδων, αναθεωρήθηκε το 1995, σελίδες 338,
η δε τελευταία αναθεώρηση 2010, σελίδες 356.
Οι αναθεωρήσεις ήταν αναγκαίες δεδομένου ότι η ναυτική τεχνολογία εξελίσσεται, καθώς και οι συνθήκες διεξαγωγής του
θαλάσσιου εμπορίου, ώστε η σύμβαση να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες απαιτήσεις. Χρήσιμες επίσης ήταν η πείρα και
οι παρατηρήσεις εκ της εφαρμογής των προηγούμενων συμβάσεων.
Πέραν αυτών, η Ε.Ε. έχει προβεί και κοινοποιήσει εκτεταμένες
μελέτες για την ομοιόμορφη και επιμελή εφαρμογή της STCW
από τις χώρες-μέλη. Έχει δε η χώρα μας προθύμως συμπράξει στη σύνταξη των εν λόγω μελετών κι έχει επωμισθεί το
μερίδιό της στο σχετικό κόστος. Εν παρόδω, εδώ θα αναφέρω
ότι το μερίδιό μας στο κόστος λειτουργίας του ΙΜΟ είναι US$
1,5 εκατ. ετησίως, αν δε εννοούμε να σνομπάρουμε τις οικείες

Tα standards που η STCW
καθιερώνει είναι απολύτως
ικανοποιητικά και θα ήταν
ευτύχημα εάν τα τηρούσαμε
με στοιχειώδη σοβαρότητα
και... συμφέρει, πράγμα που
άλλωστε ισχύει με κάθε
«νόμο της θάλασσας.

συμβάσεις, ποιος ο λόγος να τις αγοράσουμε;
Ώστε η εν λόγω σύμβαση αποτελεί προϊόν μακράς και επίπονης διεθνούς συνεργασίας, όπου συμμετείχε και η χώρα μας,
η οποία και ανεπιφύλακτα συμφώνησε στο περιεχόμενό της
και ακολούθως την επικύρωσε.
Διάφοροι «νεφελοκούκοι», όμως, διαφωνούν και υποσκάπτουν το κύρος αυτής με τα επιχειρήματα:
1) «Για να είναι αποδοτικοί οι Έλληνες αξιωματικοί πρέπει οι
γνώσεις τους να είναι γνώσεις αιχμής. Έτσι μόνο θα είναι

.LTD

GLOBAL TURBINE SERVICE

Mitsubishi MET Turbo • Authorized repair agent

Our extensive experience on turbochargers has made our
company renowned for the quality of its works and spares both
in the Greek market and globally. Our technicians can provide
solutions at any problem that might occur at any part of the
world, 24 hours a day, 365 days a year.
Our workshop is equipped to handle all your turbocharger
needs from the standard servicing to full overhaul, repair and
reconditioning of parts. We are proud for the quality of our
services and we welcome you to test it yourselves.

Gaganis Team
TRS Ltd Global Turbine Repair Service
30 Fokionos, Piraeus 185 45, Greece
T: +30 210 4110066 m: +30 6946021649
E: info@trsltd.gr http: www.trsltd.gr, www.srhtrs.com

.LTD

GLOBAL TURBINE SERVICE
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παραγωγικοί και πολύτιμοι για την ελληνική ναυτιλία. Η
εκπαίδευσή τους στο επίπεδο του ελαχίστου αποδεκτού
της Διεθνούς Συμβάσεως για τη Ναυτική Εκπαίδευση
(STCW) δεν αρκεί».1
2) «Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση πρέπει να υπερτερεί
έναντι των ελαχίστων προτύπων που προβλέπονται στην
αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW και στις κοινοτικές οδηγίες».2
Το ερώτημα που εδώ γεννάται είναι: Η χώρα μας ευρέως και
δαψιλώς αντιπροσωπεύθηκε και προθύμως συνέπραξε σε
όλες τις φάσεις και διαδικασίες σύνταξης του περιεχομένου
της σύμβασης, με αυξημένο μάλιστα κύρος λόγω του μεγέθους της ναυτιλίας μας. Καθ’ όσον δε αφορά την τελευταία
αναθεώρηση τοσούτω μάλλον, αφού γενικός γραμματέας του
ΙΜΟ ήτο ο Ευ. Μητρόπουλος, ο οποίος, όπως γνωρίζω, έτεινε
πάντα ευήκοον ους σε κάθε ελληνική επιφύλαξη, αντίρρηση
ή παρατήρηση. Τέτοια όμως εναντιολογία ουδέποτε, από
οποιαδήποτε επίσημη ή ανεπίσημη, πλευρά ή γωνία της Νεφελοκοκκυγίας, «αρμοδίως» διατυπώθηκε. Τα standards που
η STCW καθιερώνει είναι απολύτως ικανοποιητικά και θα ήταν
ευτύχημα εάν τα τηρούσαμε με στοιχειώδη σοβαρότητα και...
συμφέρει, πράγμα που άλλωστε ισχύει με κάθε «νόμο της θάλασσας». Συμφέρει δε, διότι η μεγάλη ναυτιλία της μικρής
μας χώρας έχει ανάγκη των ελευθεριών που στις θαλάσσιες μεταφορές εξασφαλίζουν οι διεθνείς
συμβάσεις, και οφείλουμε πρώτοι
να δίνουμε το παράδειγμα της πιστής εφαρμογής αυτών. Πλην
φευ!

90.000 ωκεανοπόρα φορτηγά, επιπλέον μερικές χιλιάδες πασαντζέρικα. Αν όλα αυτά τηρούν απαράδεκτα «λιποβαρείς»
διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, τα 2.500 τότε ελληνικά/ελληνόκτητα ταξιδεύουν υπό καθεστώς γενικής «μεταδοτικής»
ανασφάλειας και οφείλουν πάραυτα οι παρ’ ημίν «πρόεδροι»
να καταγγείλουν τη STCW, καθώς και κάθε άλλη αντιστοίχως
«λιποβαρή» διεθνή σύμβαση.

Νεφελοσκοπιμότητες
Αν κάποιο «μέρος», λόγω κάποιας
νεφελώδους σκοπιμότητας ή
απλού κόμπλεξ, αποφασίσει να
κάνει «το κατιτί του» παραπάνω
στην εφαρμογή μιας διεθνούς σύμβασης, φυσικά μπορεί. Το
παρακάτω απαγορεύεται, κι ακριβώς εδώ έχει τη ρίζα του το
ανόητο -ή μάλλον ευνόητο- «minimum requirements» «ελάχιστο αποδεκτό» και άλλα ηχηρά παρόμοια.
Μια διεθνής σύμβαση, όμως, που σχετίζεται με την ασφάλεια
στη θάλασσα θα ήτο γελοίο να δεχθούμε ότι καθιερώνει standards «στο επίπεδο του ελαχίστου αποδεκτού»∙ αρκεί δηλαδή
το πλοίο «κουτσά-στραβά» να επιπολάζει, στοιχειωδώς ευσταθές. Στη δε περίπτωση «εγκατάλειψης», ουδείς των επιβαινόντων τότε συγχωρείται να είναι... υπέρβαρος, διότι η
χωρητικότης των σωστικών μέσων του πλοίου θα έχει και
αυτή υπολογισθεί «στο επίπεδο του ελαχίστου αποδεκτού»,
ήτοι 75 κιλά κατά κεφαλήν.
Maximum!
Το εξής βέβαια παρορά ο εσμός των «προέδρων» στο συντεχνιακό κράτος της Νεφελοκοκκυγίας∙ στα πελάγη, στις λίμνες
και στα ποτάμια του τάλανος πλανήτη Γη πλέουν περί τα

Αλλά η ναυτική εκπαίδευση βασίμως υποθέτω ότι δεν περιορίζεται στη σώρευση θεωρητικών ναυτικών γνώσεων∙ απαραιτήτως συμπληρώνεται με την καλλιέργεια πνεύματος και
νοοτροπίας, πειθαρχίας και προσαρμογής στη ναυτική ζωή
και στα καθήκοντα του αξιωματικού. Αυτά εξασφαλίζουν την
ασφάλεια του πλοίου και την ευόδωση της αποστολής αυτών.
Τούτων λεχθέντων, κύριε υπουργέ Ναυτιλίας, εκθύμως σας
συνιστώ, εφαρμόστε τη STCW κατά τις προτροπές της Ε.Ε. και
αφήστε το παρόν σύστημα Ν.Ε. να οδεύσει αθορύβως προς
το χρονοντούλαπο της ναυτικής ιστορίας μας.
Έτσι, μεγάλη δε υπηρεσία θα προσφέρετε στη χώρα, αλλά και
στους επίδοξους αξιωματικούς του Ε.Ν. (δηλαδή στο 30%
του σπουδαστικού πληθυσμού των ΑΕΝ) που, άνευ λόγου,
αναλίσκουν 4 (τέσσερα) χρόνια του νεανικού βίου των στα
θρανία των ΑΕΝ.

Μία λεπτομέρεια, τέλος, θα αναφέρω σχετικά με τις θέσεις
και τον μέλλοντα ρόλο της νεολαίας στις ζυμώσεις και ανελίξεις εντός της ναυτικής νεφελοκοινωνίας μας. Πρόκειται
περί της νοοτροπίας που οι νεφελομπαχαλάκηδες καλλιεργούν στους νέους και για τα φλύαρα «προοδευτικά» μηνύματα που οι τελευταίοι δέχονται και αποδέχονται (;).
Στους σκοπούς του Συλλόγου Σπουδαστών Ε.Ν. Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, ατέχνως υπαγορευμένα,
νεφελοπροοδευτικά:
«Την κατάργηση του αναχρονιστικού, αντιδραστικού και
αντισυνταγματικού κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και
την κατοχύρωση της ελεύθερης συνδικαλιστικής έκφρασης στις σχολές Ε.Ν.».
«Η τρομοκρατική τακτική των υπευθύνων εκφραστών του
κράτους και της κυβέρνησης, που ισοδυναμεί με πογκρόμ,
όχι μόνο δεν πρόκειται να κάμψει την αγωνιστική διάθεση
των σπουδαστών, αλλά τους βρίσκει ενωμένους και αποφασισμένους να μην ξαναγίνουν οι σχολές όπως τις θέλουν οι εφοπλιστές, για να επανδρώσουν τα άθλια και
επικίνδυνα βαπόρια τους».3

Σημειώσεις
1) Γ. Α. Γράτσος, πρόεδρος ΝΝΕ , «Ναυτικά Χρονικά», Ιανουάριος 2008.
2) Μιχάλης Λάμπρου, αντιπρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών Επιβατηγών, «Ναυτικά Χρονικά», Ιούλιος 2012.
3) Εφημερίδα ΝΕΑ, 19.09.1978, και ΑΡΓΩ, Οκτώβριος 1978.
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Τι ζητεί η κρουαζιέρα
Οι προτεραιότητες και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν
για να υποδεχθούμε τα μεγαθήρια κρουαζιερόπλοια.

Του Μιχάλη Λάμπρου, Αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας

πιτέλους αποκαταστάθηκε η τάξη με την επανίδρυση
του ιστορικού υπουργείου Ναυτιλίας με ενσωματωμένο το Λιμενικό Σώμα.
Ο Πειραιάς ανάσανε, η Ακτή Βασιλειάδη άρχισε να απολαμβάνει την παλιά της αίγλη. Η αισιοδοξία όλων των φορέων
για ένα ελπιδοφόρο αύριο σε όλους τους τομείς της ελληνικής ναυτιλίας είναι χαρακτηριστική ιδιαίτερα μετά την ανάθεση των ευθυνών του υπουργείου στον κύριο Κωστή
Μουσουρούλη.
Ο υπουργός αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του
άρχισε ουσιαστικές επαφές με όλους τους φορείς και τις Ενώσεις και στρώθηκε στη δουλειά για την επίλυση των χρόνιων
προβλημάτων της ναυτιλίας μας, που δυστυχώς είχαν συσσωρευτεί με την απραξία των δυόμισι ετών κατάργησης και
κατάτμησης του παλαιού ΥΕΝ.
Παρά το γεγονός ότι ο τομέας της ακτοπλοΐας χρήζει άμεσων
επεμβάσεων χωρίς άλλες αναβολές, εντούτοις, και οι άλλοι
τομείς χρειάζονται φροντίδα και νοικοκύρεμα.

Ε

Ένας τομέας ο οποίος υπόσχεται πολλά λόγω της ανοδικής
πορείας του δείκτη επιβατών σε διεθνές επίπεδο σε ετήσια
βάση είναι αυτός της κρουαζιέρας.
Ο υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενημερώθηκε
από το Συμβούλιο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερο-

πλοίων και Φορέων Ναυτιλίας για όλα τα εκκρεμή θέματα,
καθώς επίσης και για τις προτεραιότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ούτως ώστε τα λιμάνια της χώρας μας να είναι
έτοιμα να υποδεχτούν τα μεγαθήρια κρουαζιερόπλοια ιδιαίτερα σήμερα στη μετά καμποτάζ εποχή.
Κατά την προσωπική μας άποψη, οι ενέργειες και οι προτεραιότητες πρέπει να είναι οι εξής:
- Να ξεκινήσουν άμεσα επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη των
εταιρειών κρουαζιεροπλοίων και ιδιαίτερα εκείνων που
δραστηριοποιούνται στο Μαϊάμι, σε μια προσπάθεια να πεισθούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα ελληνικά λιμάνια
ως home-ports για τις κρουαζιέρες που εκτελούν στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Αυτές οι επαφές πρέπει
να γίνουν σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο υπουργού
ή γενικών γραμματέων με ανώτερα στελέχη αυτών των
εταιρειών.
Θα πρέπει να τονιστεί η παρουσία της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικός
χώρος υποδοχής κρουαζιεροπλοίων με μεγάλη γκάμα επιλογής προορισμών.
- Η νομοθετική κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των
ναυτικών στο ΝΑΤ σύμφωνα με τις εν ισχύι οδηγίες της Ε.Ε.
-Guideline on State Aids on Maritime Transport-, τις
οποίες τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρ-
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μόζουν συστηματικά.
- Η αναμόρφωση του καθεστώτος στελέχωσης των πλοίων
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ΙΜΟ, αναφερόμενες στο Safe Manning.
- Η μελέτη όσον αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα για τις νότιες περιοχές της χώρας, όπου οι
καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι ηπιότερες. Το θέμα απαιτεί κοινή εξέταση από συναρμόδια
υπουργεία όπως αυτά του Τουρισμού και της Ανάπτυξης.
- Η απλοποίηση των διαδικασιών όσον αφορά την έκδοση
βίζας από τους τουρίστες των ανατολικών χωρών και της
Τουρκίας που επιθυμούν να επισκεφτούν τη χώρα μας.
- Η ανάγκη τροποποιήσεως διατάξεων του κανονισμού «περί
ενδιαίτησης επιβατών των επιβατηγών πλοίων», οι οποίες
θέτουν εξωπραγματικές απαιτήσεις για επιβατηγά πλοία μικρής κατηγορίας πλόων.
- Η αναμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις
πλοηγήσεις και ρυμουλκήσεις των πλοίων στους λιμένες,
οι οποίες πρέπει να γίνονται με γνώμονα πάντα τα κριτήρια
που επιβάλλουν οι κανόνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα και
όχι άλλοι, εμπορικής φύσεως, λόγοι.
- Η αναγκαιότητα εκτελέσεως έργων υποδομής στα λιμάνια
μας και ιδιαίτερα σε εκείνα του νησιωτικού τμήματος της

Ο υπουργός αμέσως μετά
την ανάληψη των καθηκόντων του άρχισε ουσιαστικές
επαφές με όλους τους φορείς
και τις Ενώσεις και στρώθηκε
στη δουλειά για την επίλυση
των χρόνιων προβλημάτων
της ναυτιλίας μας.

χώρας αποτελεί σοβαρό παράγοντα για την προσέλκυση
κρουαζιεροπλοίων ανεξαρτήτως κράτους σημαίας.
- Θα πρέπει να παρουσιάσουμε στις ξένες εταιρείες κρουαζιεροπλοίων τα σχέδια και τα προγράμματά μας για την
αναβάθμιση των λιμενικών μας υποδομών και να ζητήσουμε τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση των στόχων
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Δύσκολη και μακροχρόνια
προσπάθεια, που χρειάζεται
σίγουρα υπομονή και επιμονή.
Η Ακτή Μιαούλη έχει πάντα
υπομονή και επιμονή, έχει
όμως και ελπίδες, οι οποίες
ευελπιστεί να γίνουν πραγματικότητα με την επανίδρυση
του υπουργείου του Πειραιά.
μας. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της γειτονικής μας
Τουρκίας, που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αναβάθμισε
όλα τα κύρια λιμάνια της με ανάθεση στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει να καταργηθεί άμεσα η σχέση του ελέγχου του κράτους σε πλειοψηφικό ποσοστό των ανάδοχων
εταιρειών.
Κανένας και σε κανένα σημείο του πλανήτη μας δεν δέχεται
να συμμετέχει σε φορέα, να συνεισφέρει τα ωραία του χρηματικά κονδύλια και να έχει την πλειοψηφία το κράτος.
Πρέπει να ξεχάσουμε το 51% της κρατικής συμμετοχής.
- Η Ένωσή μας έχει ήδη ξεκινήσει αλληλογραφία με τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιεροπλοίων, είτε με απευθείας επαφές είτε μέσω των εκπροσώπων/πρακτόρων των
εταιρειών στην Ελλάδα, για να προετοιμάσει το έδαφος για
τη συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων των λιμένων του Πειραιά και των νησιών μας.
- Πρέπει να καταλάβουν οι εταιρείες ότι η Ελλάδα διαθέτει
σε μεγάλο ποσοστό μια στρατηγική που εγγυάται την
ομαλή άφιξη και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Οι τυχόν
ατέλειες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις θα διορθωθούν
σύντομα με τη συμμετοχή και την πρωτοβουλία όλων των
φορέων.
- Πρέπει επίσης άμεσα να τεθεί σε εφαρμογή το περίφημο
berthing plan. Σήμερα η Ελλάδα είναι το μόνο σημείο του
κόσμου όπου δεν εφαρμόζεται.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν εφαρμόστηκε μόνο στα λιμάνια
της Τουρκίας, την Κωνσταντινούπολη και το Κουσάντασι, που
τα ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Royal Caribbean. Το ίδιο σύστημα με την ανάθεση των λιμενικών υποδομών σε ιδιωτικές
ξένες εταιρείες εφαρμόστηκε και σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια,
όπως Μασσαλία, Λάρνακα, λιμάνια της Ιταλίας κ.λπ. Όμως,
εκεί το κράτος περιορίστηκε σε μικρό ποσοστό συμμετοχής
και οι μεγάλες εταιρείες, έχοντας τα πλειοψηφικά πακέτα συμμετοχής, προχώρησαν με γοργούς ρυθμούς και ξοδεύοντας
τεράστια ποσά δημιούργησαν, σε λίγα χρόνια, υποδειγματικά
λιμάνια με παγκόσμια εμβέλεια στον τομέα της κρουαζιέρας.
Πιο συγκεκριμένα, για το λιμάνι του Πειραιά, επειδή εκτός από
το πρόβλημα στενότητας του χώρου για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών κρουαζιεροπλοίων και γραμμών Αργοσαρωνικού, υπάρχει και υπαρκτό συγκοινωνιακό πρόβλημα
με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αδιαχώρητο τις ημέρες
αιχμής αφίξεων κρουαζιεροπλοίων, η Ένωσή μας παλαιότερα,
αλλά και πρόσφατα κατά τη συνάντησή μας με τον κ. Κώστα
Μουτζούρη, έθεσε επί τάπητος το θέμα της δημιουργίας λιμενικών υποδομών για εξυπηρέτηση μόνο κρουαζιεροπλοίων
στο Φλοίσβο, στο Φαληρικό Δέλτα. Με αυτόν τον τρόπο θα
παραμείνει ως έχει το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά για όλα τα
άλλα επιβατηγά πλοία και η κρουαζιέρα θα εξυπηρετηθεί στο
Φλοίσβο. Υπάρχουν σχετικές μελέτες που, εάν προωθηθούν,
είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο ενδιαφέροντος
για επένδυση από τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες κρουαζιεροπλοίων. Με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί και το συγκοινωνιακό
πρόβλημα του Πειραιά και ταυτόχρονα θα συντομευθεί ο χρόνος επίσκεψης των μουσειακών χώρων της Ακρόπολης κ.λπ.
και θα υπάρχει ταχύτερη πρόσβαση των επιβατών προς το
αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
Ο κ. Μουτζούρης έδειξε σοβαρό ενδιαφέρον για την πρόταση
της λύσεως «Φλοίσβος» και πρότεινε σύσταση επιτροπής,
στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της κρουαζιέρας,
τα Επιμελητήρια, οι εφοπλιστικές ενώσεις και οι χρήστες του
λιμανιού, ούτως ώστε να τεθούν τα θέματα επί τάπητος και
να αποφασιστεί μια μόνιμη και μακρόπνοη λύση, που θα προσελκύσει μελλοντικά το ενδιαφέρον των μεγάλων διεθνών
εταιρειών κρουαζιεροπλοίων και θα καταστήσει πραγματικά
τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή το κέντρο της κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο.
Παράλληλα, θα επιλεγούν ορισμένα από τα πιο σπουδαία λιμάνια των νησιών μας που θα πορευτούν στα πρότυπα της
λειτουργίας του λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο θα λειτουργήσει ως πυξίδα και πόλος έλξης για την ανάπτυξη της
κρουαζιέρας σε σωστές βάσεις και σε αυτά τα λιμάνια.
Δύσκολη και μακροχρόνια προσπάθεια, που χρειάζεται σίγουρα υπομονή και επιμονή. Η Ακτή Μιαούλη έχει πάντα υπομονή και επιμονή, έχει όμως και ελπίδες, οι οποίες ευελπιστεί
να γίνουν πραγματικότητα με την επανίδρυση του υπουργείου του Πειραιά και την ανάληψη των ευθυνών του από τον
κ. Κωστή Μουσουρούλη.
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Καταγράφουμε τις ανησυχίες στην αγορά των tankers
καθώς τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου
βιώνουν κρίσιμες στιγμές,
με τους ναυτιλιακούς παίκτες μάταια να αναζητούν
κερδοφόρο απασχόληση για τα πλοία τους
και να αναθεωρούν τη στρατηγική τους
μέσα από την πώληση μεταχειρισμένων πλοίων δεκαετίας 1990
σε χαμηλές, ευκαιριακές τιμές.
Παρουσιάζουμε επίσης τις απόψεις της πλοιοκτησίας, η οποία σκιαγραφεί τις
εκτιμήσεις για τη ναυλαγορά και τις προοπτικές για ανάκαμψη.
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2012 Ανασκόπηση των επενδύσεων
στην αγορά των tankers

Επιλογές και αποφάσεις των επενδυτών σε ακόμα μια δύσκολη
χρονιά, με τη ναυλαγορά υπό ύφεση και περιορισμένες προοπτικές για ανάκαμψη

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Research & Valuations Golden Destiny S.A.

ι ανησυχίες για την αγορά των tankers κλιμακώνονται
καθώς τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου βιώνουν από το τέλος του πρώτου τριμήνου της προηγούμενης χρονιάς συνεχώς ζημίες, με τη ζήτηση μεταφοράς
να αντιμετωπίζει πίεση από τις χαμηλότερες ενεργειακές
απαιτήσεις των οικονομιών της Αμερικής και της Κίνας, δύο
κινητήριων δυνάμεων για την ανάκαμψη της ναυλαγοράς των
πλοίων μεγαλύτερου μεγέθους very large crude carriers.
Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η αγορά των VLCC
βιώνει ακόμα πιο κρίσιμες στιγμές, με τους ναυτιλιακούς παίκτες μάταια να αναζητούν κερδοφόρο απασχόληση για τα
πλοία τους και να αναθεωρούν τη στρατηγική τους μέσα από
την πώληση μεταχειρισμένων πλοίων δεκαετίας 1990 σε χαμηλές, ευκαιριακές τιμές ή τη διάλυση των υπερήλικων
πλοίων τους στις τωρινές, αναθεωρημένες προς τα πάνω,
τιμές διαλύσεων.

Ο

στόσο, η αβεβαιότητα συνεχίζει να πλημμυρίζει την
αγορά καθώς οι προοπτικές για σύντομη ανάκαμψη
της ζήτησης μεταφοράς αργού πετρελαίου προς
απορρόφηση της υπερπροσφοράς χωρητικότητας μοιάζει μη
ελπιδοφόρα και η αποστροφή για την κατασκευή νεότευκτων
πλοίων προς παράδοση τα επερχόμενα έτη συνεχίζει να είναι
διάχυτη, με Έλληνες και ξένους εφοπλιστές να έχουν περιο-

Ω

ρίσει, ακόμη και απενεργοποιήσει, εντελώς τα σχέδιά τους για
τοποθετήσεις νέων παραγγελιών. Ο τομέας των πλοίων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου μεγέθους 50.000 dwt βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των ναυπηγήσεων, αφού
εμφανίζεται ως το μόνο μέγεθος που παρουσιάζει κάποια ικανοποιητική απόδοση ναύλων, με το δείκτη ναυλαγοράς
Worldscale να κυμαίνεται πάνω από 100. Πρόσφατες φημολογίες για κατασκευή 10 tankers ΜR 52.000 dwt, με εναλλακτική για επιπλέον 10 από τον ενεργειακό κολοσσό Shell
προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση για την εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών παικτών στο μέγεθος αυτό.
α τελευταία τρία έτη από το 2010, περισσότερα από
400 tankers έχουν σταλεί στα διαλυτήρια, με τη χρονιά
2010 να σημειώνει τον υψηλότερο ρυθμό διαλύσεων
συγκριτικά με το 2011, και το ερώτημα είναι αν η φετινή δύσκολη χρονιά θα συνοδευτεί από πιο έντονο ρυθμό διαλύσεων, που μπορεί να αποτελέσει μια μικρή ανάσα στην τωρινή
και μελλοντική υπερπροσφορά χωρητικότητας. Η αγορά των
tankers εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο
ρυθμό διαλύσεων εν αντιθέσει με την αγορά των bulk carriers, όπου πάνω από 700 bulk carriers εκτιμάται ότι έχουν
οδηγηθεί στα διαλυτήρια, 71% πιο πολλές διαλύσεις από τον
τομέα των tankers, με τους ναυτιλιακούς παίκτες να είναι

Τ
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ακόμη διστακτικοί στην απόφαση της διάλυσης παρά τις κρίσιμες στιγμές που βιώνει η ναυλαγορά.
Το ποσοστό του αριθμού διαλύσεων μοιάζει να είναι αμελητέο
στο σύνολο των επερχόμενων παραδόσεων των νεότευκτων
πλοίων και στον υπάρχοντα στόλο με τη ζήτηση χωρητικότητας μεταφοράς αργού πετρελαίου να είναι υπό πίεση. Η Κίνα
μείωσε τις εισαγωγές σε αργό πετρέλαιο σημαντικά κατά τη
διάρκεια του Αυγούστου. Επίσημα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν ότι οι κινεζικές εισαγωγές αργού πετρελαίου πλησίασαν τα χαμηλότερα επίπεδα τους τελευταίους 22 μήνες από
τον Οκτώβριο του 2010. Η Κίνα εκτιμάται πως προχώρησε σε
εισαγωγές αργού πετρελαίου18,4 εκατ. τόν. ή 4,35 εκατ. βαρέλια/ημέρα, σημειώνοντας πτώση 15,7% από τον Ιούλιο και
12,5% από τον Αύγουστο του 2011. Ο Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας αναθεώρησε προς τα κάτω το ρυθμό αύξησης της
ζήτησης αργού πετρελαίου από την Κίνα στα 240.000 βαρέλια/ημέρα για το 2012, από προηγούμενη υψηλότερη εκτίμηση για 363.000 βαρέλια/ημέρα. Ο χαμηλότερος ρυθμός
οικονομικής ανάπτυξης της δεύτερης ισχυρότερης παγκόσμιας
οικονομικής δύναμης φαίνεται ότι έχει επηρεάσει τις ενεργειακές ανάγκες της Κίνας σε συνδυασμό με την ύφεση στο
ρυθμό της βιομηχανικής παραγωγής.
οικονομία της Αμερικής έχει συμβάλει σημαντικά στην
πτώση της ναυλαγοράς των πλοίων μεγαλύτερου μεγέθους, very large crude carriers, καθώς έχει μειώσει
αισθητά τη ζήτηση προς εισαγωγές μέσω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής. Στατιστικά στοιχεία από τον Οργανισμό
Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου τονίζουν ότι οι εισαγωγές
αργού πετρελαίου από την Αμερική μειώθηκαν για δεύτερο

Η

Τα τελευταία τρία έτη
από το 2010, περισσότερα
από 400 tankers έχουν
σταλεί στα διαλυτήρια,
με τη χρονιά 2010
να σημειώνει τον υψηλότερο
ρυθμό διαλύσεων συγκριτικά
με το 2011

συνεχόμενο μήνα κατά 296.000 βαρέλια/ημέρα, πλησιάζοντας κατά μέσον όρο συνολικά τα 8,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα,
σημειώνοντας 3,3% πτώση από τα επίπεδα του Ιουλίου. Επίσης, πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από τον Διεθνή Οργανισμό
Ενέργειας αποκαλύπτουν αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου στην Αμερική στα 6,3 εκατ. βαρέλια ανά μέσον όρο
το 2012, αύξηση κατά 600.000 βαρέλια/ημέρα από την προηγούμενη χρονιά, πλησιάζοντας το υψηλότερο ποσοστό εγχώριας παραγωγής από το 1997. Επίσης, η αύξηση
παραγωγής αργού πετρελαίου στην Αμερική αναμένεται ότι
θα συνεχίσει και το επερχόμενο έτος με ακόμα υψηλότερα
επίπεδα, στα 6,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2013.
Επικείμενη απειλή για την απεξάρτηση της οικονομίας της
Αμερικής από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέχρι το 2020
θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη μελλοντική κερδοφόρο απασχόληση των πλοίων very large crude carriers, με τη ζήτηση
της Κίνας να κρατάει ακόμα αντίσταση στις σοβαρές απώλειες
που παρουσιάζονται στη ναυλαγορά. Ο Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας εκτιμά ότι η Κίνα μπορεί ακόμα να ωθήσει περίπου
40-50% της παγκόσμιας αύξησης ζήτησης πετρελαίου, με
προβλεπόμενη ετήσια ζήτηση σε 1-1,5 βαρέλια/ημέρα μέχρι
το 2015.
α πλοία μεγάλου μεγέθους, VLCC, στη θαλάσσια διαδρομή AG-USG έχουν υποφέρει συνεχόμενα κατά τη
διάρκεια Ιουλίου - Αυγούστου, με το δείκτη ναυλαγοράς
Worldscale να κυμαίνεται κάτω από WS 25. Οι πρώτες μέρες
του Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν μια ήπια ανάκαμψη, με αύξηση του WS στο 27 από WS 22 το τέλος του Αυγούστου,
προερχόμενη από ισχυρότερο ποσοστό ναυλώσεων προς
απορρόφηση της υπερπροσφοράς χωρητικότητας. Γενικά, ο
τομέας των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου έχει υποστεί μεγαλύτερες ζημίες μετά το τέλος του δεύτερου τριμήνου, με τα πλοία μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου 50.000
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Πίνακες 1, 2

dwt να παρουσιάζουν αντίσταση διατηρώντας τα επίπεδα
ναυλώσεων σε WS άνω του 100. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
πλοία μικρότερου μεγέθους στον τομέα μεταφοράς αργού πετρελαίου, aframax, παρουσιάζουν την ισχυρότερη απόδοση
ναύλων από τις αρχές της χρονιάς, με το δείκτη ναυλαγοράς
Worldscale να διατηρεί επίπεδα WS 90 από WS 140 στα μέσα
Φεβρουαρίου.
πό την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του
2008, η φετινή χρονιά εμφανίζεται ως μια από τις κρίσιμες με συνεχόμενη πίεση της ναυλαγοράς προς τα
κάτω και προσδοκίες για πλήρη ανάκαμψη από το τέλος του
2013. Στον πίνακα 1 απεικονίζονται συγκεκριμένες θαλάσσιες
διαδρομές τόσο στον τομέα των πλοίων μεταφοράς αργού
πετρελαίου όσο και στον τομέα μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, με το μέγεθος 70.000 dwt στον τομέα των crude
tankers και το μέγεθος 55.000 dwt στον τομέα μεταφοράς
προϊόντων πετρελαίου να παρουσιάζουν την πιο ήπια πτώση
από αντίστοιχα τρίμηνα κατά τη διάρκεια του 2011. Τα επίπεδα του 2008 ανήκουν πια στο παρελθόν χωρίς ελπίδες για
παρόμοια κέρδη τα επερχόμενα έτη, καθώς οι ναυτιλιακοί παίκτες προσδοκούν πια απλώς μια ανάκαμψη στα επίπεδα της
ναυλαγοράς που να υπερβαίνει τα λειτουργικά έξοδα των
πλοίων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο τέλος του Ιουνίου 2008, ο
δείκτης ναυλαγοράς WS στη θαλάσσια διαδρομή AG-USG για
τα πλοία VLCC, 260.000 dwt, ήταν WS 155, που αντιστοιχεί
σε $128.454/ημέρα εν αντιθέσει με τα τωρινά επίπεδα WS
27 και αντίστοιχα αρνητικά έσοδα ($5.400/ημέρα). Στο μέγεθος suezmax, 130.000 dwt, στη θαλάσσια διαδρομή WAFRUSAC, ο δείκτης WS ήταν 198 στο τέλος Ιουνίου 2008, που
αντιστοιχεί σε $67.285/ημέρα εν αντιθέσει με $7.300/ημέρα
και WS 58 τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου 2012. Το μέγεθος aframax στη θαλάσσια διαδρομή CARIB-USG έχει παρου-

Α

σιάσει μείωση σε WS92 που αντιστοιχεί σε $6.400/ημέρα
από WS 200 με έσοδα $26.436/ημέρα στο τέλος του Ιουνίου
2008. Επίσης, στον τομέα product, το μέγεθος 50.000 dwt,
στη θαλάσσια διαδρομή AG-JPN έχει παρουσιάσει εξίσου σημαντική ύφεση από τα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα της ναυλαγοράς κατά τη διάρκεια του 2008, με το δείκτη ναυλαγοράς
WS να κυμαίνεται στο WS 120, που αντιστοιχεί σε
$13.300/ημέρα, από WS 290 έως $38.222/ημέρα στο τέλος
του Ιουνίου 2008.
ύφεση στη ναυλαγορά από το 2008 έχει δημιουργήσει έντονη μείωση στις τιμές των μεταχειρισμένων
πλοίων, με τους ναυτιλιακούς παίκτες να αναδιοργανώνουν τη στρατηγική επενδύσεών τους για ανανέωση του
στόλου τους μέσω της αγοράς πλοίων από δεύτερο χέρι στις
νέες χαμηλές τιμές, που πλησιάζουν επίπεδα ακόμα και χαμηλότερα από το 2004. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις από
το Baltic Exchange, 5ετίας VLCC 305.000 dwt εκτιμάται σε
περίπου $56 εκατ. δολάρια από περίπου $73 εκατ. δολάρια
στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2011, $91 εκατ. δολάρια στο
τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, $79 εκατ. δολάρια στο τέλος
του Σεπτεμβρίου 2009 και $157εκατ. δολάρια στο τέλος του
Ιουνίου 2008.
Επίσης, τα μεγέθη aframax, 105.000 dwt, και product,
45.000 dwt, έχουν υποστεί σημαντική πτώση αλλά μικρότερου μεγέθους λόγω της ισχυρότερης απόδοσης που παρουσιάζoυν στη ναυλαγορά. Αframax 5ετίας 105.000 dwt
εκτιμάται σε περίπου $28,3 εκατ. δολάρια από περίπου $37
εκατ. δολάρια στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2011, $45,2 εκατ.
δολάρια στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, $38,8 εκατ. δολάρια στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2009 και $74,4 εκατ. δολάρια στο τέλος του Ιουνίου 2008. Product 5ετίας 45.000
dwt εκτιμάται σε περίπου $22 εκατ. δολάρια από περίπου
$28 εκατ. δολάρια στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2011, $27
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εκατ. δολάρια στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, $26,6 εκατ.
δολάρια στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2009 και περίπου $50
εκατ. δολάρια στο τέλος του Ιουνίου 2008.
ο έτος 2012, την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου, η
κινητικότητα των επενδύσεων προς την αγορά των μεταχειρισμένων μοιάζει να διατηρεί σταθερό ρυθμό από
τα δύο προηγούμενα έτη, με σημαντική αύξηση πωλήσεων
τους δύο τελευταίους θερινούς μήνες, Ιούλιο - Αύγουστο.
Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον στον τομέα των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου υποκινεί τις αγορές πλοίων από
δεύτερο χέρι να υπερβούν τα επίπεδα 2011 και 2010.
Στην αγορά των ναυπηγήσεων υπάρχει μια τάση για υψηλότερο ρυθμό παραγγελιών σε όλη τη διάρκεια του 2012, από
το προηγούμενο έτος, καθώς την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012 εκτιμάται ότι έχουν τοποθετηθεί 129 νέες πα-

Τ

ραγγελίες για tankers άνω των 10.000 dwt, από 74 νέες παραγγελίες το 2011, με ερωτηματικά εάν ο ρυθμός παραγγελιών του 2012 ξεπεράσει τα υψηλά επίπεδα του 2010.
Η τάση προς τις κατασκευές νεότευκτων πλοίων σε υψηλότερα ετήσια επίπεδα οφείλεται στο επίκεντρο των επενδυτών
στο μέγεθος ΜR και στις εμφανώς χαμηλές τιμές ναυπηγήσεων που προσφέρουν ναυπηγεία της Κορέας. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι τον Αύγουστο του 2012 σημειώθηκε τοποθέτηση παραγγελιών για δύο tankers 52.000 dwt προς κατασκευή σε ναυπηγείο της Κορέας, Hyundai Mipo, για $34
εκατ. δολάρια το πλοίο, όταν στο τέλος του Ιουνίου 2008 παρόμοια τοποθέτηση νέας παραγγελίας για 51.000 dwt tanker
σε ναυπηγείο της Κορέας, STX Shipbuilding, αναφέρθηκε μετιμή ναυπηγήσεως $52 εκατ. δολάρια. Στην αγορά διαλύσεων, οι δυσμενείς συνθήκες στη ναυλαγορά για παραπάνω
από ένα έτος ωθούν τους ναυτιλιακούς παίκτες σε περισσό-
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χρονιά του 2010 εμφανίζεται
να σημειώνει την υψηλότερη
κινητικότητα επενδύσεων τόσο
στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων όσο και στις ναυπηγήσεις
tankers, γεγονός που υποδηλώνει ότι
μετά το 2010, οι ναυτιλιακοί παίκτες
έχουν παρουσιάσει διστακτικότητα στα
επενδυτικά τους σχέδια όσο η ναυλαγορά δεν παρουσιάζει σημάδια μόνιμης ευφορίας.
Στην αγορά διαλύσεων, 526 tankers
εκτιμάται ότι έχουν σταλθεί στα διαλυτήρια εν αντιθέσει με 715 συνολικές
διαλύσεις στον τομέα των bulk carriers, κατέχοντας ποσοστό 21% στον
συνολικό αριθμό διαλύσεων, 2.549,
από το 2010 έως τον Αύγουστο του
2011.
Το ποσοστό του ρυθμού διαλύσεων
των tankers άνω των 10.000 dwt δεν
είναι ακόμα ικανοποιητικό σε σύγκριση
με το ρυθμό τοποθέτησης νέων παραγγελιών και την υπάρχουσα προσφορά χωρητικότητας, καθώς 419 tankers άνω
των 10.000 dwt έχουν σημειωθεί προς διάλυση ενώ έχουν
παραγγελθεί 535.

Η

Πίνακaς 6

τερες διαλύσεις, με το 2012 να παρουσιάζει μεγαλύτερο
ρυθμό από το 2011, αλλά όχι ακόμα εξίσου έντονους ρυθμούς όσο το 2010.
υνολικά, το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012,
εκτιμάται ότι έχουν αλλάξει χέρια 133 tankers άνω των
10.000 dwt, έχουν παραγγελθεί 129 και έχουν οδηγηθεί προς διάλυση 96. Από το 2010 έως και σήμερα, υπολογίζεται ότι 658 tankers άνω των 10.000 dwt και 223 tankers
κάτω των 10.000 dwt έχουν αλλάξει χέρια, με το έτος 2010
να εμφανίζεται μέχρι τώρα με τη μεγαλύτερη κινητικότητα
επενδύσεων προς τις αγορές tankers από δεύτερο χέρι. Τα
πλοία tankers εμφανίζονται να κατέχουν ποσοστό 27% στο
σύνολο των πωλήσεων, με 881 συνολικές πωλήσεις σε αντίθεση με 1.159 πωλήσεις στον τομέα των bulk carriers.
Στην αγορά των ναυπηγήσεων, το ποσοστό που κατέχουν τα
tankers στο σύνολο των παραγγελιών για το 2010 έως τέλος
του Αυγούστου 2012, εκτιμάται πολύ μικρότερο από το ποσοστό που κατέχουν στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων, 15%, με 702 νέες τοποθετήσεις παραγγελιών, 167
για tankers κάτω των 10.000 dwt και 535 για tankers άνω
των 10.000 dwt, εν αντιθέσει με 1.995 νέες τοποθετήσεις παραγγελιών στον τομέα των bulk carriers, κατέχοντας 43% του
συνολικού αριθμού παραγγελιών.

Σ

φετινή χρονιά φαίνεται ότι θα κλείσει σε υψηλότερα
επίπεδα διαλύσεων από το 2011, καθώς ώς τον Αύγουστο έχουν σταλεί στα διαλυτήρια 96 tankers άνω
των 10.000 dwt από 115 συνολικές διαλύσεις κατά τη διάρκεια του 2011, αλλά και με υψηλότερο ρυθμό ναυπηγήσεων
από το 2011.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012 παραγγέλθηκαν
συνολικά 129 tankers άνω των 10.000 dwt από 138 συνολικές παραγγελίες κατά τη διάρκεια του 2011, καθώς έχουν
τοποθετηθεί 80 νέες παραγγελίες στο μέγεθος MR 40.000 55.000 dwt από 50 κατά τη διάρκεια του 2011.
Οι προοπτικές για σύντομη ανάκαμψη θα παραμείνουν περιορισμένες όσο ο ρυθμός διάλυσης των υπερήλικων πλοίων
δεν υπερβαίνει το ρυθμό τοποθέτησης νέων παραγγελιών,
καθώς η ζήτηση χωρητικότητας, προς μεταφορά είτε αργού
πετρελαίου είτε μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, δεν θα
μοιάζει ποτέ επαρκής για την απορρόφηση της προσφοράς
χωρητικότητας και την ώθηση της ναυλαγοράς σε βιώσιμα
επίπεδα για τους ναυτιλιακούς παίκτες.
Ωστόσο, οι ευκαιριακές τιμές στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστους τους
έχοντες κεφάλαιο επενδυτές, που διατηρούν έντονο το αγοραστικό ενδιαφέρον τους και επιδιώκουν την ανανέωση του
στόλου τους ή την είσοδό τους στην αγορά σε μια εποχή που
οι τιμές φαίνεται να έχουν πλησιάσει τα χαμηλότερα επίπεδα
για την τελευταία 5ετία.

Η
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Όποια χρηματοδότηση και να μου
προσέφεραν σήμερα, δεν θα προέβαινα
σε παραγγελία δεξαμενόπλοιου
Τα δεξαμενόπλοια υποφέρουν από τη μείωση ζήτησης, το overbook και την παγκόσμια οικονομική ύφεση. Παράλληλα, παρατηρούμε να οδηγούνται μερικά πλοία στα διαλυτήρια και να υπάρχει
μείωση στις παραγγελίες, αλλά παραδόθηκαν τόσο πολλά μεταξύ
2008 και 2011, που χρειάζεται όλα τα πλοία άνω των 15 ετών να
σταλούν στα διαλυτήρια για να επέλθει κάποια ισορροπία στους
ναύλους, επισημαίνει ο κ. Χάρης Βαφειάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Stealthgas Ομίλου Βαφειά.

Συνέντευξη του Χάρη Βαφειά, Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Stealthgas Ομίλου Βαφειά

Είναι προφανές ότι η παγκόσμια ναυλαγορά, με ελάχιστες
διαφορές όσον αφορά στον τύπο του πλοίου και στο είδος
φορτίου, διέρχεται ένα «χαμηλό» με απροσδιόριστη μελλοντική εξέλιξη. Το δεξαμενόπλοιο δεν αποτελεί την εξαίρεση και αντιμετωπίζει δύσκολες στιγμές, τις οποίες και
παρακαλείσθε να περιγράψετε και να σχολιάσετε.
Όλοι οι τύποι πλοίων πλήττονται αυτή τη χρονική περίοδο,
με μοναδικές εξαιρέσεις τα LNG και τα oﬀshores. Τα δεξαμενόπλοια υποφέρουν από τη μείωση ζήτησης, από το overbook και την παγκόσμια οικονομική ύφεση. Οι ναύλοι και οι
αξίες των ναύλων έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά και πάλι
δεν φτάνουν την πτώση που έχει το ξηρό φορτίο.
Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα για τα δεξαμενόπλοια:
μεταπώληση aframax το 2009 75 εκατ., μεταπώληση σήμερα
36 εκατ., MR μεταπώληση το 2009 58 εκατ., μεταπώληση σήμερα 33 εκατ. Επίσης, οτιδήποτε είναι παλαιότερο των 15
ετών πωλείται σε τιμή πολύ κοντά στο scrap value!
Αποδίδετε την τρέχουσα δυσπραγία στην παρουσία μεγάλου αριθμού και όγκου χωρητικότητας μάλλον ή, αντιθέτως, τη συνδέετε με την πτώση της ζήτησης για αργό

πετρέλαιο - ή και τα παράγωγά του; Ποια νομίζετε, εν προκειμένω, ότι είναι η επίδραση της διεθνούς οικονομικής
κρίσης;
Είναι και τα δύο, δυστυχώς. Και εμείς οι πλοιοκτήτες παραγγείλαμε πλοία πολύ περισσότερα από αυτά που χρειάζονται,
αλλά ταυτόχρονα υπάρχει σημαντική μείωση στη ζήτηση
αργού πετρελαίου καθώς και προϊόντων του.
Όπως και να έχει, ό,τι έγινε στο παρελθόν έγινε. Το ανησυχητικό είναι πως βλέπουμε ακόμα και σήμερα νέες παραγγελίες
δεξαμενοπλοίων, ειδικά στα MR, παρόλο που η spot αγορά
τούς πληρώνει μόνο 6.000 δολ. ημερησίως.
Φανταστείτε ότι, παρόλο που οι τράπεζες δεν δανείζουν πια,
τους τελευταίους 12 μήνες παραγγέλθηκαν περίπου 120 MR.
Με δεδομένα τον δραστικό περιορισμό νέων ναυπηγικών
παραγγελιών στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών και
τη σχετική κινητικότητα στον τομέα των διαλύσεων, διαβλέπετε βελτίωση της ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης;
Αν ναι, σε ποιους ρυθμούς και χρονικά όρια;
Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, η μείωση δεν είναι αρκετή για
να βοηθήσει τους ναύλους. Από τη μια οδηγούνται μερικά
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Για τα επόμενα δύο χρόνια
οι αξίες των νεοτεύκτων αλλά και των
μεταχειρισμένων πλοίων θα παραμείνουν
στα σημερινά χαμηλά επίπεδα, με πρόβλεψη
να υποχωρήσουν το πολύ ένα 10% ακόμα.

πλοία στα διαλυτήρια και, ναι, υπάρχει μείωση στις παραγγελίες, αλλά παραδόθηκαν τόσο πολλά πλοία μεταξύ 2008 και
2011 που χρειάζεται όλα τα πλοία άνω των 15 ετών να σταλούν στα διαλυτήρια για να επέλθει κάποια ισορροπία στους
ναύλους. Επίσης, εάν η παγκόσμια οικονομία δεν αρχίσει να
ανακάμπτει, δύσκολα θα δούμε σημαντική άνοδο στους ναύλους, εκτός από τα κλασικά σκαμπανεβάσματα λόγω καταστάσεων. Από ό,τι φαίνεται, οι ναύλοι αυτοί θα παραμείνουν
για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα.
Πώς σχολιάζετε τις διακυμάνσεις των τιμών (εμπορικών
και ναυπηγικών) κατά την τελευταία δεκαετία και ποια η
«αίσθησή» σας για τη μελλοντική εξέλιξή τους;
Οι διακυμάνσεις που έχουμε δει από το 2002 έως το 2012 είναι
απλώς επικίνδυνα απότομες και εκρηκτικές. Εάν σκεφτεί κανείς
ότι τα νεότευκτα VLCC έχουν αυτή τη δεκαετία κυμανθεί από
$60 εκατ. έως $180 εκατ. και τα MR από $30 έως $55 εκατ.,
καταλαβαίνετε για τι διακυμάνσεις και ρίσκο μιλάμε!
Επίσης, στα μεταχειρισμένα πλοία είχαμε δεκαετίας MR να
πωλείται $40 εκατ. και σήμερα να κοστίζει $16 εκατ.
Για τα επόμενα δύο χρόνια οι αξίες των νεοτεύκτων αλλά και
των μεταχειρισμένων πλοίων θα παραμείνουν στα σημερινά
χαμηλά επίπεδα, με πρόβλεψη να υποχωρήσουν το πολύ ένα
10% ακόμα.
Με τη μελλοντική προοπτική αύξησης της ζήτησης για
ενέργεια εντός ενός μεσοπρόθεσμου μέλλοντος, νομίζετε

ότι οι εναλλακτικές πηγές, όπως το φυσικό αέριο, οι ανανεώσιμες πηγές και η ατομική ενέργεια, θα αποτελέσουν
«συμπλήρωμα» προς κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης ή, αντιθέτως, θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό προς το
πετρέλαιο στοιχείο, με αποτέλεσμα την καθήλωση ή την
περαιτέρω συρρίκνωση της ζήτησης για το τελευταίο;
Δυστυχώς, για τους ιδιοκτήτες πετρελαιοφόρων το φυσικό
αέριο και όλες οι άλλες μορφές ενέργειας δρουν ανταγωνιστικά προς το πετρέλαιο και όσο οι χώρες προσπαθούν να
μειώσουν τις εκπομπές ρύπων τους, τόσο θα μειώνεται η ζήτηση για πετρέλαιο, καθώς και για κάρβουνο.
Επίσης, πολλές χώρες οι οποίες στο παρελθόν ήταν μεγάλοι
εισαγωγείς πετρελαίου σήμερα, με την τεχνολογία, έχουν βρει
τρόπους να εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματά τους, ώστε σε
πολλές περιπτώσεις να έχουν γίνει οι ίδιοι εξαγωγείς, όπως
για παράδειγμα η Αμερική.
Με την προϋπόθεση μιας άνετης ρευστότητας και χρηματοδότησης με «λογικούς» όρους, θα προβαίνατε σήμερα
σε νέα ναυπηγική παραγγελία για δεξαμενόπλοιο; Αν ναι,
σε τι μεγέθη και τύπους;
Για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, όποια χρηματοδότηση και να μου πρόσφεραν σήμερα, δεν θα προέβαινα
σε παραγγελία δεξαμενόπλοιου για να μη δυσκολέψω περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάσταση.
Σήμερα, οι μόνοι τομείς που «αντέχουν» νέες παραγγελίες (αν
και όχι για πολύ…) είναι τα LNG, τα LPG και τα oﬀshores!
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Το παρατεταμένο «πάρτι» από το 2004
και μετά οδήγησε τις αξίες των πλοίων
σε πρωτόγνωρα επίπεδα
Η μείωση της ζήτησης λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
και ο περιορισμός των ρυθμών ανάπτυξης χωρών όπως η Κίνα
και οι Ινδίες, αλλά και η παράδοση κατά την ίδια χρονική περίοδο
πολλών δεξαμενόπλοιων από τα ναυπηγεία της Κίνας και της Κορέας, είναι από τους καθοριστικούς παράγοντες της χαμηλής ναυλαγοράς, υποστηρίζει ο κ. Ευάγγελος Πιστιόλης, CEO Top Ships Inc.
Συνέντευξη του Ευάγγελου Πιστιόλη, CEO Top Ships Inc.

Είναι προφανές ότι η παγκόσμια ναυλαγορά, με ελάχιστες
διαφορές όσον αφορά στον τύπο του πλοίου και στο είδος
φορτίου, διέρχεται ένα «χαμηλό» με απροσδιόριστη μελλοντική εξέλιξη. Το δεξαμενόπλοιο δεν αποτελεί την εξαίρεση και αντιμετωπίζει δύσκολες στιγμές, τις οποίες και
παρακαλείσθε να περιγράψετε και να σχολιάσετε.
Η διεθνής οικονομική κατάσταση φυσικά έχει επηρεάσει και
την αγορά των δεξαμενοπλοίων. Ο συγκεκριμένος χώρος
διέρχεται ένα παρατεταμένο «χαμηλό» τα τελευταία περίπου
δύο χρόνια, γιατί υπήρξε όχι μόνο μείωση της ζήτησης λόγω
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του περιορισμού των
ρυθμών ανάπτυξης χωρών όπως η Κίνα και οι Ινδίες, αλλά
και γιατί παραδόθηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο πολλά
δεξαμενόπλοια από τα ναυπηγεία της Κίνας και της Κορέας.
Καθοριστική εξέλιξη για το μέλλον, λοιπόν, θα αποτελέσει το
χρονικό σημείο που οι ρυθμοί ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες θα επιστρέψουν ή θα πλησιάσουν τους παλιούς
υψηλούς ρυθμούς.

Αλλά και το πότε οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωζώνης θα
βγουν από την υπάρχουσα οικονομική κρίση και θα αναθερμανθεί η κατανάλωση και, συνεπώς, η ζήτηση για πετρέλαιο.
Αποδίδετε την τρέχουσα δυσπραγία στην παρουσία μεγάλου αριθμού και όγκου χωρητικότητας μάλλον ή, αντιθέτως, τη συνδέετε με την πτώση της ζήτησης για αργό
πετρέλαιο - ή και τα παράγωγά του; Ποια νομίζετε, εν προκειμένω, ότι είναι η επίδραση της διεθνούς οικονομικής
κρίσης;
Η ναυτιλία συνδέεται άρρηκτα με την πορεία της παγκόσμιας
οικονομίας και τους ρυθμούς ανάπτυξης των μεγάλων οικονομιών του πλανήτη, επομένως ο περιορισμός της ζήτησης
έχει επηρεάσει άμεσα τη ναυτιλιακή αγορά.
Κατά τη γνώμη μας, η τρέχουσα δυσπραγία είναι απόρροια
της συνδυασμένης υπερπροσφοράς χωρητικότητας και της
ταυτόχρονης μείωσης της ζήτησης πετρελαίου, που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Με δεδομένα τον δραστικό περιορισμό νέων ναυπηγικών
παραγγελιών στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών και
τη σχετική κινητικότητα στον τομέα των διαλύσεων, διαβλέπετε βελτίωση της ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης;
Αν ναι, σε ποιους ρυθμούς και χρονικά όρια;
Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 2 χρόνια, και ειδικότερα το
2012, η ζήτηση για κατασκευή νέων πλοίων έχει ευτυχώς μειωθεί, αντίθετα παρατηρείται μια αργή αλλά συνεχώς αυξανόμενη τάση για διαλύσεις, ιδίως τώρα που οι τιμές τους των
διαλύσεων παρουσιάζουν άνοδο.
Η διάλυση παλιού τονάζ και ειδικότερα πλοίων μονού τοιχώματος θα έχει βραχυχρόνια θετικές επιδράσεις μια και θα μειωθεί η συνολική μεταφορική ικανότητα για πετρέλαιο, ενώ
όλα τα πλοία θα είναι πλέον αποκλειστικά double hull, αυξάνοντας την ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Το κύριο σημείο είναι
η ποσότητα του τονάζ που οδηγείται προς διάλυση να μην
υπερκαλύπτεται από την ποσότητα των νεοτεύκτων που πέφτουν στο νερό. Στην παρούσα φάση, οι διαλύσεις είναι περισσότερες από τις παραδόσεις, όμως νομίζουμε ότι η
αναθέρμανση της ζήτησης έχει αρκετό δρόμο να διανύσει ακόμη.
Πώς σχολιάζετε τις διακυμάνσεις των τιμών (εμπορικών
και ναυπηγικών) κατά την τελευταία δεκαετία και ποια η
«αίσθησή» σας για τη μελλοντική εξέλιξή τους;
Το παρατεταμένο «πάρτι» από το 2004 και μετά οδήγησε τις
αξίες των πλοίων σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όμως, δεν ήταν
μόνο η άνοδος των τιμών, ήταν περισσότερο το ότι οι τιμές
παρέμειναν σε αυτά τα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Από τα μέσα του 2008 και μετά, οπότε άρχισε η ύφεση, είδαμε
μια ελεύθερη πτώση στις αξίες, που μας προσγείωσε απότομα
στα σημερινά χαμηλά επίπεδα, τα οποία όμως είναι σίγουρα
πιο κοντά στο μέσο εύρος διακύμανσης των αξιών.
Όσον αφορά την εξέλιξη στο μέλλον, εμείς περιμένουμε μια
διόρθωση προς τα επάνω, αφού όμως υπάρξει κάποια αναδιάρθρωση στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και τόνωση
της παγκόσμιας ζήτησης.
Με τη μελλοντική προοπτική αύξησης της ζήτησης για
ενέργεια εντός ενός μεσοπρόθεσμου μέλλοντος, νομίζετε
ότι οι εναλλακτικές πηγές, όπως το φυσικό αέριο, οι ανανεώσιμες πηγές και η ατομική ενέργεια, θα αποτελέσουν
«συμπλήρωμα» προς κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης ή, αντιθέτως, θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό προς
το πετρέλαιο στοιχείο, με αποτέλεσμα την καθήλωση ή
την περαιτέρω συρρίκνωση της ζήτησης για το τελευταίο;
Νομίζουμε ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να αποτελεί την
κύρια πηγή ενέργειας για πολλά χρόνια ακόμη. Φυσικά, οι
εναλλακτικές πηγές ενέργειας ήταν στο παρελθόν, αλλά και
θα αποτελέσουν εκ νέου σημαντικό παράγοντα στην εξίσωση,
ειδικά οι καθαρές πηγές ενέργειας.
Ωστόσο, είναι δύσκολο, ακόμη και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, οι συγκεκριμένες μορφές ενέργειας να μπορέσουν να καλύψουν τις παγκόσμιες ανάγκες σε παγκόσμια κλίμακα.

Στην παρούσα φάση, οι διαλύσεις είναι περισσότερες
από τις παραδόσεις, όμως
νομίζουμε ότι η αναθέρμανση
της ζήτησης έχει αρκετό
δρόμο να διανύσει ακόμη.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το κόστος κατασκευής
εγκαταστάσεων για εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική) είναι ακόμα πολύ υψηλό και η απόσβεσή του χρειάζεται αρκετά χρόνια. Το φυσικό αέριο αποτελεί ήδη ένα πολύ
κερδοφόρο κομμάτι της ναυτιλίας.
Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, υπάρχει το θέμα της
ασφάλειας που έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι μετά το περυσινό
ατύχημα στην Ιαπωνία.
Με την προϋπόθεση μιας άνετης ρευστότητας και χρηματοδότησης με «λογικούς» όρους, θα προβαίνατε σήμερα
σε νέα ναυπηγική παραγγελία για δεξαμενόπλοιο; Αν ναι,
σε τι μεγέθη και τύπους;
Παρόλο που οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις που θέσατε
απλοποιούν πολύ τον προβληματισμό, η ερώτηση παραμένει
δύσκολη λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που υπάρχει.
Έτσι λοιπόν, για εμάς, δεξαμενόπλοια όπως τα MR Product
Tankers ή και τα Suezmax θα μπορούσαν να είναι καλές επενδυτικές επιλογές, δεδομένου ότι υπήρξαμε μέσα στις πέντε
κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο σε αριθμό πλοίων υπό διαχείριση για τους συγκεκριμένους τύπους δεξαμενοπλοίων.
Συνεπώς, γνωρίζουμε πολύ καλά και τους δύο αυτούς τύπους και την αγορά τους γενικότερα.
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Εν μέσω της οικονομικής κρίσης
υπάρχουν ναυτιλιακοί κλάδοι που
απολαμβάνουν υψηλή κερδοφορία
«Δεσπόζουσα θέση στην κρίση έχει η αύξηση της χωρητικότητας, ενώ ταυτόχρονα ρόλο διαδραμάτισε και η μεταστροφή των
ανεπτυγμένων οικονομιών σε πιο οικονομικές, αειφόρους και
περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας», επισημαίνει μεταξύ
άλλων ο κ. Νικόλαος Χόντος, γενικός διευθυντής της Aegean
Bunkering Services Inc.

Συνέντευξη του Νικολάου Χόντου, γενικού διευθυντή της Aegean Bunkering Services Inc.

Είναι προφανές ότι η παγκόσμια ναυλαγορά, με ελάχιστες
διαφορές όσον αφορά στον τύπο του πλοίου και στο είδος
φορτίου, διέρχεται ένα «χαμηλό» με απροσδιόριστη μελλοντική εξέλιξη. Το δεξαμενόπλοιο δεν αποτελεί την εξαίρεση και αντιμετωπίζει δύσκολες στιγμές, τις οποίες και
παρακαλείσθε να περιγράψετε και να σχολιάσετε.
Πράγματι, η παγκόσμια ναυλαγορά βιώνει μία από τις χειρότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Σε πολλούς ναυτιλιακούς κλάδους οι ναύλοι είναι τόσο χαμηλοί που δεν
καλύπτουν ούτε τα λειτουργικά έξοδα των βαποριών. Αν κανείς συνεκτιμήσει και τις υψηλές τιμές των καυσίμων, το πρόβλημα οξύνεται περαιτέρω. Αυτό ισχύει για τους
περισσότερους από τους ναυτιλιακούς κλάδους καθώς σημειώνουμε ότι, ιστορικά, οι αποδόσεις των επιμέρους ναυτιλιακών κλάδων συσχετίζονται. Εν γένει, μπορούμε να
σημειώσουμε ότι η κρίση είναι εντονότερη στα μεγαλύτερα
μεγέθη πλοίων, είτε πρόκειται για φορτηγά πλοία είτε για δε-

ξαμενόπλοια. Η κρίση είναι ιδιαίτερα έντονη στη ναυλαγορά
ξηρού φορτίου, όπου χαρακτηριστικά αυτήν την περίοδο ο
Baltic Dry Index (BDI) διαπραγματεύεται στα χαμηλά 26 ετών.
Τα δεξαμενόπλοια με τη σειρά τους υφίστανται μια παρατεταμένη κρίση τα τελευταία 3 - 4 έτη με μικρά μόνο αισιόδοξα
διαστήματα. Για παράδειγμα, στα VLCC σημειώθηκε ένα νέο
χαμηλό στο τέλος Αυγούστου 2012, όταν και οι μέσοι στιγμιαίοι ναύλοι τους ήταν μόλις περίπου 2.500 δολάρια ανά
ημέρα - δηλαδή αρκετές χιλιάδες κάτω από το λειτουργικό
κόστος αυτών των βαποριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι προγενέστερα χαμηλά ήταν τα περίπου 4.200 δολάρια ανά ημέρα,
που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2011 και τα περίπου
10.500 δολάρια ανά ημέρα που παρατηρήθηκαν τον Μάιο
του 2009. Όσον αφορά τη χρονοναύλωση, τα πράγματα είναι
λιγότερο άσχημα, καθώς απαιτούνται περίπου 22.000 δολάρια ανά ημέρα για την ετήσια χρονοναύλωση ενός VLCC, το
οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το break-even αυτών
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των πλοίων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι οικονομικές δυσκολίες επιτείνονται από το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα πλοία
είχαν αποκτηθεί σε δυσθεώρητα υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, η τιμή ναυπήγησης ενός VLCC παραγγελμένο τον Σεπτέμβριο του 2008, στην κορυφή της τιμής του, ξεπερνούσε
τα 160 εκατ. δολάρια. Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι εάν η τόσο χαμηλή ναυλαγορά συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα βιώσουμε αυξημένο ρυθμό διάλυσης (demolition)

και παροπλισμού (lay up) σημαντικού τμήματος του στόλου.
Γενικά, η λύση του demo ή του lay-up έχει αρχίσει να προτείνεται από όλο και περισσότερες φωνές στον ναυτιλιακό
κλάδο και η μέση ηλικία των πλοίων που οδεύουν στα διαλυτήρια ολοένα και μειώνεται. Να επισημάνουμε ότι δεν διακατέχονται όλοι οι κλάδοι των δεξαμενοπλοίων από κρίση.
Έτσι, τα Μiddle Range δεξαμενόπλοια μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου έχουν πιο βιώσιμους ναύλους, ενώ γεγονότα
όπως ο σεισμός στην Ιαπωνία συνετέλεσαν στην αύξηση των
αντίστοιχων τονομιλίων.
Τέλος, να τονίσουμε ότι ακόμη και εν μέσω μιας από τις χειρότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών υπάρχουν ναυτιλιακοί κλάδοι που απολαμβάνουν υψηλή κερδοφορία. Για
παράδειγμα, τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG carriers) βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα,
ενώ ταυτόχρονα τα πλοία εξόρυξης πετρελαίου (drillships)
είναι τόσο κερδοφόρα που παρουσιάζουν περίοδο αποπλη-

ρωμής της επένδυσής τους περίπου 5 έτη. Βέβαια, και οι δύο
αυτές κατηγορίες πλοίων παρουσιάζουν δυσκολία εισόδου,
καθώς αποτελούν επενδύσεις κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η αγορά τους θεωρείται κλειστή όταν
συγκρίνεται με bulkers και tankers.
Αποδίδετε την τρέχουσα δυσπραγία στην παρουσία μεγάλου αριθμού και όγκου χωρητικότητας μάλλον ή, αντιθέτως, τη συνδέετε με την πτώση της
ζήτησης για αργό πετρέλαιο - ή και
τα παράγωγά του; Ποια νομίζετε, εν
προκειμένω, ότι είναι η επίδραση της
διεθνούς οικονομικής κρίσης;
Τόσο η ραγδαία αύξηση της χωρητικότητας του στόλου δεξαμενοπλοίων
όσο και η μετρίαση της αύξησης της
ζήτησης για μεταφορά έχουν διαδραματίσει το ρόλο τους στην κρίση
αυτή.
Μέχρι στιγμής, πάντως, η αύξηση της
χωρητικότητας έχει δεσπόζουσα
θέση σε αυτήν την κρίση. Αν επικεντρωθούμε στα δεξαμενόπλοια μεγέθους άνω των 20.000 dwt, μέχρι
στιγμής έχουν παραδοθεί περίπου
145 πλοία, που αντιστοιχούν σχεδόν
σε 21 εκατ. dwt. Την ίδια περίοδο και
παρά τον επιταχυνόμενο ρυθμό διάλυσης πλοίων έχουν πάει για διάλυση 113 tankers (πάντα
άνω των 20.000 dwt), που αντιστοιχούν περίπου σε 9,25
εκατ. τόνους dwt. Σημειώστε τη διαφορά του μέσου μεγέθους
πλοίου που παραδόθηκε σε σχέση με αυτό που «σκραπαρίστηκε». Για το υπόλοιπο του 2012 έχουν δρομολογηθεί να
παραδοθούν άλλα 160 πλοία, που αντιστοιχούν περίπου σε
20,65 εκατ. dwt (στην πραγματικότητα αναμένουμε σημαντικό
slippage όσο πορευόμαστε προς το τέλος του χρόνου), ενώ
το 2013 περιμένουμε να παραδοθούν άλλα 218 πλοία ή περίπου 28 εκατ. dwt. Μέχρι κάποιο σημείο οι νέες κατασκευές
ήταν θεμιτές, καθώς αντικαθιστούσαν παλιό τονάζ δεξαμενοπλοίων μονού τοιχώματος. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους
και καταδεικνύουν το ρόλο που διαδραμάτισε η αύξηση της
μεταφορικής ικανότητας στη ναυλαγορά δεξαμενόπλοιων.
Όσον αφορά τη ζήτηση για τη μεταφορά αργού πετρελαίου,
αξίζει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε διαφορετικές
γεωγραφικές αγορές. Έτσι, σε ετήσια βάση οι εισαγωγές
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αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε. κατά
8% και 3% αντιστοίχως, ενώ οι εισαγωγές σε χώρες της
Ασίας έχουν αυξηθεί κατά 9% και έχουν συντελέσει ώστε οι
παγκόσμιες εισαγωγές πετρελαίου να αυξηθούν κατά 2% σε
ετήσια βάση. Πάντως, η υψηλή τιμή του πετρελαίου ως εμπορεύματος, ειδικά σε μια περίοδο εύθραυστη για την παγκόσμια οικονομία, επέδρασε αρνητικά στη ζήτηση για
πετρέλαιο. Σημειώνουμε ότι μόνο το 2011 το εμπόριο πετρελαίου έφτασε και ξεπέρασε τα επίπεδα του 2008.
Η διεθνής οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τη ζήτηση
για μεταφορά πετρελαίου, όπως διαφάνηκε από τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008 και έπειτα, καθώς σχετίζεται με
τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. Όμως, ταυτόχρονα
ρόλο διαδραμάτισε και η μεταστροφή των ανεπτυγμένων οικονομιών σε πιο οικονομικές, αειφόρους και περιβαλλοντικά
φιλικές μορφές ενέργειας.
Με δεδομένα τον δραστικό περιορισμό νέων ναυπηγικών
παραγγελιών στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών και
τη σχετική κινητικότητα στον τομέα των διαλύσεων, διαβλέπετε βελτίωση της ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης;
Αν ναι, σε ποιους ρυθμούς και χρονικά όρια;
Πράγματι, οι παραγγελίες για νεότευκτα δεξαμενόπλοια έχουν
μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 1 - 2 χρόνια. Έτσι, για το
2014 και έπειτα είναι δρομολογημένο να παραδοθούν λίγα
δεξαμενόπλοια. Ύστερα από λίγα χρόνια αναμένουμε τη βελτίωση της ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης. Υπάρχουν αισιόδοξες φωνές στο χώρο που ισχυρίζονται ότι κάτι τέτοιο θα
συμβεί πρωτύτερα από ό,τι στα πλοία ξηρού φορτίου, καθώς
αυτή τη στιγμή το orderbook στα δεξαμενόπλοια μετράει στα
σχεδόν 500 πλοία, που αντιστοιχούν σε 62 εκατ. dwt ή σχεδόν 11% του υπάρχοντος στόλου. Μάλιστα, ο λόγος των παραγγελιών προς το στόλο έχει υποχωρήσει σημαντικά από
20%, που ήταν τον Αύγουστο 2011 στο 11% σήμερα, όπως
μόλις αναφέρθηκε.
Εξάλλου, ο υψηλός ρυθμός διαλύσεων που έχει παρατηρηθεί
και αναμένεται να διατηρηθεί έχει συνεισφέρει στο να μετριαστεί κάπως ο ρυθμός αύξησης του στόλου. Ταυτόχρονα,
όμως, τώρα έχουμε έναν περιορισμένο αριθμό πλοίων άνω
των 20 ετών και, πλέον, είμαστε μάρτυρες ότι πλοία ακόμη
και 15 ετών θεωρούνται υποψήφια προς διάλυση.
Να σημειωθεί ότι, όσο επικρατεί ο πόλεμος στις τιμές νεότευκτων πλοίων, που απορρέει από την υπερπληθώρα ναυπηγείων και που έχει οδηγήσει σε ιστορικά χαμηλές τιμές και με
πολύ ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, εγκυμονεί ο κίνδυνος
γενικευμένης τοποθέτησης νέων παραγγελιών κάθε φορά
που θα αναθαρρεί η ναυλαγορά. Να αναφέρουμε, για παράδειγμα, ότι φέτος στα πλοία μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου MR tankers έχουν υπολογιστεί μέχρι στιγμής άνω των
55 νέων παραγγελιών (οι εκτιμήσεις για το ακριβές νούμερο
ποικίλλουν), ρυθμός σημαντικά μεγαλύτερος από το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι.
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Η παγκόσμια ναυλαγορά
εν γένει βιώνει μία από τις
χειρότερες κρίσεις
των τελευταίων δεκαετιών.
Σε πολλούς ναυτιλιακούς
κλάδους οι ναύλοι είναι τόσο
χαμηλοί που δεν καλύπτουν
ούτε τα λειτουργικά έξοδα
των βαποριών.

Πώς σχολιάζετε τις διακυμάνσεις των τιμών (εμπορικών
και ναυπηγικών) κατά την τελευταία δεκαετία και ποια η
«αίσθησή» σας για τη μελλοντική εξέλιξή τους;
Την τελευταία δεκαετία υπήρξε σημαντική μεταβλητότητα τόσο
στις τιμές όσο και στους ναύλους των δεξαμενοπλοίων και συναντήσαμε αρκετές από τις φάσεις ενός ναυτιλιακού κύκλου
με έντονα χαρακτηριστικά, καθώς ο ανοδικός κύκλος ήταν πολυετής και οδήγησε σε υπερπληθώρα νέων παραγγελιών.
Π.χ., η τιμή ενός νεότευκτου VLCC από 162 εκατ. δολάρια τον
Σεπτέμβριο του 2008, μόλις ξεπερνούσε τον Σεπτέμβριο του
2011 τα 100 εκατ. δολάρια, ενώ σήμερα είναι στα 95 εκατ. δολάρια (και κάτω από 90 εκατ. δολάρια για ναυπήγηση στην
Κίνα). Η μεταβλητότητα, όπως αναμενόταν, ήταν ακόμη μεγαλύτερη στα μεταχειρισμένα πλοία. Έτσι, ένα VLCC πενταετίας,
από 165 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2008, υποχώρησε
στα 75 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2011 και στα 63
εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2012.
Όσον αφορά τα VLCC δεκαπενταετίας, από 45 εκατ. δολάρια
τον Σεπτέμβριο του 2008 άγγιξαν μέχρι και επίπεδα λίγο άνω
των τιμών διαλύσεων τη χρονιά που πέρασε. Γενικότερα, τους
τελευταίους 12 μήνες οι τιμές στα δεξαμενόπλοια έχουν μειωθεί έως και 15%. Η πτώση είναι εντονότερη στο παλιότερο
τονάζ.
Γενικά, αναμένουμε τις τιμές τόσο σε νέες ναυπηγήσεις όσο και
σε μεταχειρισμένα πλοία να παραμείνουν χαμηλά ή ακόμη και
να υποχωρήσουν περαιτέρω πριν βελτιωθούν και με την υπόθεση ότι δεν θα έχουμε κάτι θεαματικά θετικό στη ζήτηση.
Κοιτάζοντας την προοπτική για την κατανάλωση ενέργειας σε
τακτικό επίπεδο, διαφαίνεται ότι θα υπάρχει μια μετριασμένη
αύξηση στη Δύση, ενώ σε λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες
η αύξηση αναμένεται σημαντικά μεγαλύτερη. Στην Κίνα υπολογίζεται η κατανάλωση ενέργειας να αυξηθεί σημαντικά τις

επόμενες δεκαετίες. Δεν αναμένουμε μείωση της ζήτησης πετρελαίου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ως
επακόλουθο, καθώς η ναυτιλιακή ζήτηση για μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί derived demand, δεν ελπίζουμε σε κάποια
εντυπωσιακή ζήτηση για τη μεταφορά πετρελαίου.
Ενδιαφέρον, παρουσιάζει ωστόσο ένα σενάριο για τη μεταφορά παραγώγων πετρελαίου, των οποίων η κατανάλωση
αναμένεται να αυξηθεί (βλέπε, για παράδειγμα, το ρυθμό αύξησης των αυτοκινήτων στην Κίνα). Πιθανολογούνται κλεισίματα στο μέλλον διυλιστηρίων στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε. λόγω
προβλημάτων ανταγωνιστικότητας, αλλά και περιβαλλοντικών
αιτιών, και δημιουργία σημαντικής νέας διυλιστικής ικανότητας
στη Μέση και την Άπω Ανατολή.
Ως αποτέλεσμα, φορτία αναμένεται να έλθουν από νέα διυλιστήρια στην Ασία και την Άπω Ανατολή με ευεργετικά αποτελέσματα στα τονομίλια. Αναλυτές ισχυρίζονται πως παράγωγα
πετρελαίου θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τα διυλιστήρια αυτά με long range (LR) tankers στην Καραϊβική και από
εκεί με MR tankers στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε. Ένα άλλο ενδιαφέρον σενάριο απορρέει από τις νέες αγορές που θα δημιουργήσουν οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί. Π.χ., κάποιοι
πιστεύουν ότι, στο μέλλον, MR tankers θα μεταφέρουν τις μεγάλες ποσότητες low-sulphur diesel που θα απαιτούνται να καταναλώνονται από τα πλοία.
Με τη μελλοντική προοπτική αύξησης της ζήτησης για
ενέργεια εντός ενός μεσοπρόθεσμου μέλλοντος, νομίζετε
ότι οι εναλλακτικές πηγές, όπως το φυσικό αέριο, οι ανανεώσιμες πηγές και η ατομική ενέργεια, θα αποτελέσουν
«συμπλήρωμα» προς κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης ή, αντιθέτως, θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό προς το
πετρέλαιο στοιχείο, με αποτέλεσμα την καθήλωση ή την
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Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι εάν
η τόσο χαμηλή ναυλαγορά
συνεχιστεί για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα θα βιώσουμε αυξημένο ρυθμό
διάλυσης (demolition) και
παροπλισμού (lay up)
σημαντικού τμήματος του
στόλου.

συγκεντρώνεται σχεδόν η μισή διυλιστική ικανότητα στις
HΠΑ, υπήρξε μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου. Συνεπώς, το
LLS έπρεπε να είναι ακριβότερο για να δικαιολογήσει το κόστος που χρειαζόταν για να μεταφέρει κάποιος πετρέλαιο από
πολύ πιο μακριά. Σήμερα συνειδητοποιούμε ότι η αγορά
ενέργειας είναι δυναμική και μεταβάλλεται συνεχώς. Ας αναφέρουμε ότι οι ΗΠΑ προβλέπεται σύντομα να γίνουν εξαγωγέας ενέργειας (βλέπε φυσικό αέριο κ.λπ.).

περαιτέρω συρρίκνωση της ζήτησης για το τελευταίο;
Ιδιαίτερα όσο παραμένει υψηλή η τιμή του πετρελαίου, αναμένουμε το πετρέλαιο να υποστεί ανταγωνισμό από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως άνθρακας, φυσικό αέριο,
πυρηνική ενέργεια, και όχι μόνο να αποτελέσουν μέσο να καλυφθεί η πλεονάζουσα ζήτηση σε ενέργεια. Καταλύτη στην
ανταγωνιστικότητα του πετρελαίου αποτελεί και το γεγονός
ότι δεν θεωρείται και η φιλικότερη προς το περιβάλλον πηγή
ενέργειας. Θεωρούμε τον άνθρακα και το φυσικό αέριο τους
κυριότερους ανταγωνιστές του πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, οι
αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί σε συγκεκριμένες
χώρες (όπως εντός της Ε.Ε.) έχουν ευνοήσει ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, όπως την αιολική, την ηλιακή κτλ. Παρ' όλα
αυτά, εμμένουμε ότι δεν πιστεύουμε πως η κατανάλωση πετρελαίου θα μειωθεί.
Για να συνειδητοποιήσουμε τη δυναμικότητα στην αγορά
ενέργειας, ας παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στην Αμερική. Η
ραγδαία πρόοδος στις ΗΠΑ του shale πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει ωθήσει το Light Louisiana Sweet (LLS), το
χαρακτηριστικό grade από το U.S. Gulf, να διαπραγματεύεται
στη στιγμιαία ναυλαγορά μέχρι στιγμής το 2012 στο μικρότερο premium σε σχέση με το Brent από το 1988 και έπειτα.
Ιστορικά τo premium αυτό υπήρχε καθώς ο U.S. Gulf, όπου

Με την προϋπόθεση μιας άνετης ρευστότητας και χρηματοδότησης με «λογικούς» όρους, θα προβαίνατε σήμερα
σε νέα ναυπηγική παραγγελία για δεξαμενόπλοιο; Αν ναι,
σε τι μεγέθη και τύπους;
Ελπίζω ότι κάποιες επενδυτικές ιδέες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από την προγενέστερη κουβέντα. Να τονίσω ότι, πέρα
από την άνετη ρευστότητα και χρηματοδότηση, οι ναυτιλιακοί
επενδυτές οφείλουν να διασφαλίσουν ένα χρηματοοικονομικό μαξιλάρι ασφαλείας έως ότου η αγορά επιστρέψει σε
υγιή επίπεδα.
Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ιστορικά οι πιο επικερδείς επενδυτικές κινήσεις στον ναυτιλιακό χώρο έχουν σημειωθεί σε
εποχές που η αγορά ήταν κατακρημνισμένη και η επενδυτική
ψυχολογία στο ναδίρ, όπως σήμερα. Οι επενδύσεις στη ναυτιλία είναι capital intensive, οπότε η απόδοση μιας επένδυσης
σχετίζεται άμεσα με την τιμή κτήσεως ενός asset. Θεωρούμε
ότι οι νέες ναυπηγήσεις με μέτρο μπορούν να αποτελέσουν
επικερδή επένδυση, για τους ακόλουθους λόγους: α) Θα σημειωθούν σχεδόν σε ιστορικά χαμηλά τιμές, ιδιαίτερα όταν
λάβουμε υπόψη αποπληθωρισμένες τιμές, β) υπόσχονται σημαντικά βελτιωμένες καταναλώσεις, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένων της υψηλής τιμής του
πετρελαίου και της χαμηλής ναυλαγοράς, γ) υπάρχει ένα lead
time έως και 2 ετών, που δίνει την ελπίδα πως η ναυλαγορά
μπορεί να έχει βελτιωθεί μέχρι την παράδοση του πλοίου. Σημειώνουμε εκ νέου ότι οι νέες ναυπηγήσεις παρουσιάζονται
ελκυστικές υπό τον όρο ότι δεν θα γίνουν μαζικά. Μεταχειρισμένα πλοία έως 5 - 7 ετών μπορεί επίσης να αποτελέσουν
πολύ καλές επενδύσεις και με το πλεονέκτημα ότι δεν επιβαρύνουν επιπροσθέτως το στόλο. Επιμένουμε στο μοντέρνο
τονάζ, καθώς δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει με βεβαιότητα τη διάρκεια και το βάθος της παρούσας κρίσης.
Τώρα, όσον αφορά το μέγεθος του πλοίου και τον ακριβή τύπο
του, θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει μια γενική απάντηση, αλλά έχει
να κάνει με τον συγκεκριμένο ναυτιλιακό επενδυτή, την εξειδικευμένη γνώση του χώρου αλλά και το proﬁle ρίσκου που
έχει. Αυτό που είναι σημαντικό, είτε αφορά newbuilding ή second-hand, είναι να πρόκειται για ποιοτικό πλοίο και να ενδιαφέρει συγκεκριμένο ναυτιλιακό κλάδο, που να τον γνωρίζει
καλά ο αγοραστής. Μάλιστα, οι αλλαγές στην αγορά ενέργειας, που αναφέρθηκαν συντόμως παραπάνω, ίσως κρύβουν
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες γι' αυτούς που θα διαβάσουν σωστά τη μελλοντική ενεργειακή και ναυτιλιακή αγορά.
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Tankers and G-type engines

One of the goals of the marine industry today is to reduce the impact of CO2 emissions from ships and therefore to reduce the fuel
consumption for the propulsion of ships to the widest possible
extent at any load.
By George Drossos, General Manager and Responsible for Newbuildings

his also means that the inherent design CO2 index of a
new ship, the so called Energy Eﬃciency Design Index
(EEDI), will be reduced.
Based on an average reference CO2 emission from existing
tankers, the CO2 emission from new tankers in gram per dwt
per nautical mile must be equal to our lower than the reference emission ﬁgures valid for speciﬁc tanker.
Traditionally, super long stroke S-type engines, with relatively
low engine speeds, have been applied as prime movers in
tankers. Following the eﬃciency optimisation trends in the
market, the possibility of using even larger propellers has been
thoroughly evaluated with a view to using engines with even
lower speeds for propulsion of tankers (and bulk carriers).
Tankers (and bulk carriers) may be compatible with propellers
with larger propeller diameters than the current designs, and
thus eﬃciencies following and adaptation of the aﬅ hull design to accommodate the larger propeller, together with optimised hull lines and bulbous bow, considering operation in
ballast conditions.
The new ultra long stroke G-type engine meets the trend of
the market on tankers (as also on bulkers).
Depending on the propeller diameter used, an overall eﬃciency increase, for example, on VLCCs of 4-9% when using
G80ME-C9.2 compared with existing main engines applied so
far, on Handymax tankers 8-9% when using G50ME-B9.2
compared with existing main engine type S50ME-C8.2 applied so far.
The Energy Eﬃciency Design Index (EEDI) will also be reduced
when using G-type engines. In order to meet the stricter given
reference ﬁgure in the future, the design of the ship itself and
the design ship speed applied (reduced speed) has to be further evaluated by the shipyards to further reduce the EEDI.

T

while, at the same time, facilitating their adoption by shipyards.
The G-type engine is characterised by:
• Low sfoc and superior performance parameters thanks to
variable electronically controlled timing of fuel injection
and exhaust valves at any speed and load.
• Appropriate fuel injection pressure and rate shaping at any
engine speed load.
• Flexible emission characteristics with low NOx and smokeless operation.
• Perfect engine balance with equalised thermal load in and
between cylinders.
• Better acceleration in ahead and astern operation and
crash stop situations.
• Wider operating margins in terms of speed and power
combustions.
• Longer time between overhauls.
• Very low speed possible even for extended duration and
Super Dead Slow operation manoeuvring.
• Individually tailored operating modes during operation.
• Fully integrated Alpha Cylinder Lubricators with lower
cylinder oil consumption.
• An engine design lighter than its mechanical counterpart.

The speed and power of the G-type engines have been carefully evaluated with a view to optimising propulsion eﬃciency
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Ολιστικές μέθοδοι
στη βελτιστοποίηση της σχεδίασης
και λειτουργίας δεξαμενοπλοίων
Παρουσίαση καινοτόμων ιδεών στη σχεδίαση δεξαμενοπλοίων,
που μπορούν να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά στις νέες απαιτήσεις της ναυτιλιακής αγοράς.
Tου Απόστολου Δ. Παπανικολάου
Καθηγητή ΕΜΠ, διευθυντή Εργαστηρίου Μελέτης Πλοίου ΕΜΠ,
και του Λάμπρου Γ. Νικολόπουλου
Αποφοίτου ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού ΕΜΠ

ε συνέχεια προηγούμενου άρθρου στα «Ν.Χ.» (10.2011),
στο οποίο οι συγγραφείς παρουσίασαν κάποιες από τις
διαθέσιμες καινοτόμους ιδέες στη σχεδίαση δεξαμενοπλοίων, γίνεται παρουσίαση μιας πτυχής της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Μελέτης Πλοίου της Σχολής
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του δεύτερου και
του ερευνητικού προγράμματος BEST++ σε συνεργασία με τον
Γερμανικό Νηογνώμονα.
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η ανάδειξη νέων, καινοτόμων
σχεδιάσεων δεξαμενοπλοίων, που μπορούν να ανταποκριθούν
ανταγωνιστικά στις νέες απαιτήσεις της ναυτιλιακής αγοράς και
των υπό εξέλιξη κανονισμών ασφαλείας των δεξαμενοπλοίων
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σ

Ο ισχυρός ανταγωνισμός, η αύξηση του παγκόσμιου στόλου
από νεότερα πλοία, οι υψηλές τιμές καυσίμου ενίοτε ασκούν
πίεση και, κατά μια έννοια, απειλούν την επιχειρηματική βιωσιμότητα.
Από την άλλη, οι πρόσφατες εξελίξεις των διεθνών κανονισμών τόσο σε επίπεδο αερίων εκπομπών από τη μηχανολογική
εγκατάσταση και την αποδοτικότητα της όλης ναυτιλιακής δραστηριότητας, όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας του θαλάσσιου
έρματος (ενεργοβόρος διαδικασία) κάνουν την πίεση πιο έντονη.
Στην περίπτωση δε των δεξαμενοπλοίων, οι απαιτήσεις ασφαλείας είναι εξαιρετικά μεγάλες αναφορικά με τη διακινδύνευση
έναντι μιας πιθανής εκροής πετρελαίου σε περίπτωση ατυχήματος.
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ια τους παραπάνω λόγους η επανεξέταση ορισμένων παραγόντων της σχεδίασης δεξαμενοπλοίων κρίνεται επιτακτική και μάλιστα με συστηματικό και εντατικό τρόπο.
Η συστηματική αντιμετώπιση έγκειται στο αναλυτικό μοντέλο
υπολογισμών που χρησιμοποιείται στα στάδια της προμελέτης,
την ακρίβεια αυτού, αλλά και το πλήθος των εναλλαγών των
βασικών παραμέτρων σχεδίασης. Σε αυτές τις εναλλαγές στηρίζεται η πολυ-κριτηριακή βελτιστοποίηση που ερευνάται τα
τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου του ΕΜΠ,
και η ολιστική της πλευρά παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο.
Η μεθοδολογία τέθηκε σε εφαρμογή κυρίως για την κατηγορία
Aframax, αν και υπήρξε και μία μελέτη για ένα VLCC αλλά μικρότερης κλίμακας. Η κατηγορία Aframax διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό πλοίων (όχι όμως και Gross Tonnage) λόγω της
ευελιξίας σε λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης καθώς και τη
διαφοροποίηση σε μεταφορά και παραγώγων (LR2
Crude/Product Carriers). Εντός αυτής της επιλογής, το εξετασθέν σενάριο εργασίας εξελίσσεται στην εμπορική περιοχή του
Κόλπου του Μεξικού και την εμπορική γραμμή μεταφοράς πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στο Χιούστον και το Corpus Cristi
των ΗΠΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαδρομή ανήκει
εν μέρει σε Emission Control Area, η οποία πρόκειται στο μέλλον να επεκταθεί, γεγονός το οποίο επιβαρύνει το κόστος καυσίμων λόγω της απαίτησης καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας
σε θείο.
Τα εγγενή σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής επιλέχθηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε τα μειονεκτήματα του ενός να
αναιρούνται από τα πλεονεκτήματα του άλλου. Με τη συστηματική βελτιστοποίηση παράλληλα ρυθμίζονται οι παράμετροι
που τα καθορίζουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να θεωρηθούν ότι χωρίζονται σε χαρακτηριστικά σχεδίασης της γάστρας, διάταξης των δεξαμενών αλλά και του μηχανισμού
φορτοεκφόρτωσης.
Για λόγους ασφάλειας (safety) έναντι απώλειας προωστηρίου
ισχύος ή ελικτικότητας (βλ. ατύχημα «Amoco Cadiz», 1978) η
εγκατάσταση πρόωσης διαθέτει δύο αργόστροφες δίχρονες
κύριες μηχανές με πλήρη αυτονομία για την καθεμία (διπλά πηδάλια, έλικες, συστήματα καυσίμου κ.λπ.). Το παράδειγμα αυτό
έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια από τη σουηδικών συμφερόντων εταιρεία STENA Bulk, και υλοποιείται μέσω της λεγόμενης
πρύμνης twin skeg (εικόνα) σε κάθε σκέλος της οποίας βρίσκονται το αξονικό σύστημα και η μηχανή. Αυτή η διάταξη, παρότι έχει υψηλότερο κόστος κτήσης, δίνει στον χρήστη έναν
αριθμό πλεονεκτημάτων όπως:
• Μεγαλύτερο εκτόπισμα δεδομένων των διαστάσεων, αφού
ο αδιάστατος συντελεστής γάστρας (Cb) είναι μεγαλύτερος
δεδομένης της πιο ομαλής κατανομής πλάτους κατά μήκους της ισάλου σχεδίασης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι
έλικες, όντας πιο κοντά στην περιοχή της ελεύθερης ροής
εκτίθενται σε ανώτερα χαρακτηριστικά ομόρρου χωρίς να
χρειάζεται λεπτόγραμμη διαμόρφωση στην πρύμνη.
• Σχεδόν εκμηδενισμός της διακινδύνευσης έναντι απώλειας

Γ

διακυβέρνησης του πλοίου και βελτίωση των ελικτικών
ικανοτήτων αυτού.
• Δυνατότητα μείωσης της αντίστασης αλλά και της απαιτούμενης προωστηρίου ισχύος σύμφωνα με υδροδυναμική
ανάλυση από το Πολυτεχνείο του Βερολίνου.
ία επιπλέον καινοτομία που εξετάστηκε στο Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου του ΕΜΠ είναι η σχεδίαση της
μέσης τομής του δεξαμενοπλοίου, η οποία μπορεί να
θεωρηθεί ημι-ελλειπτική, διαθέτοντας μια μεγάλη έλλειψη
στην περιοχή όπου συμβατικά πλοία διαθέτουν μια μικρότερης
έκτασης ακτίνα καμπυλότητας. Η χρήση της έλλειψης επιτρέπει
τη μείωση της βρεχόμενης επιφάνειας χωρίς μεγάλη απώλεια
εκτοπίσματος. Παράλληλα, στο βύθισμα ερματισμού το εκτόπισμα του πλοίου είναι αρκετά μικρότερο από ενός συμβατικού, μειώνοντας έτσι την απαιτούμενη ποσότητα θαλάσσιου
έρματος. Η μικρή απώλεια εκτοπίσματος εξισορροπείται από
την αύξηση αυτού λόγω της διπλέλικης πρύμνης. Οι παράμετροι που ελέγχουν αυτή την επιφάνεια είναι η έκταση του επιπέδου των πλευρών (Flat of Side - FOS) και η έκταση του
επιπέδου του πυθμένα (Flat of Bottom - FOB). Η μέση τομή
που προκύπτει καλύπτει τις απαιτήσεις μεταφορικής ικανότητας και όγκου δεξαμενών, καθώς δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση του hopper.
Από την άλλη πλευρά, και η διάταξη του χώρου των δεξαμενών επανεξετάστηκε συστηματικά. Μετά από αποτελέσματα
προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, αποφασίστηκε η
χρήση δύο διαμήκων φραχτών στο χώρο φορτίου αντί μιας
πάνω στον άξονα συμμετρίας, σε διάταξη 5 δεξαμενών κατά το
διάμηκες και 3 κατά το εγκάρσιο (5x3) έναντι 6 κατά το διάμηκες και 2 κατά το εγκάρσιο. Η επιλογή αυτή περιορίζει δραστικά
(έως και 40%) την πιθανοθεωρητική εκροή πετρελαίου σε περίπτωση ατυχήματος, όπως ορίζεται η τελευταία από τον κανονισμό 23 της διεθνούς σύμβασης MARPOL 73/78.

Μ
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Η διάταξη και η έκταση του χώρου φορτίου επηρεάζεται επίσης
έντονα από το επιλεχθέν σύστημα φορτοεκφόρτωσης.
Αντί χρήσης ενός συμβατικού συστήματος για την κατηγορία
που διαθέτει τρεις ατμοκίνητες αντλίες στο χώρο του αντλιοστασίου (πρύμνηθεν του χώρου φορτίου) προτιμήθηκε η
χρήση της τεχνολογίας των ανεξάρτητων εμβαπτιζόμενων αντλιών (π.χ. FRAMO System), γνωστής από την αγορά των Product Carriers.
Η επιλογή αυτή επέτρεψε στους γράφοντες να αυξήσουν σημαντικά τη χωρητικότητα απαλείφοντας παράλληλα τις απώλειες που προκύπτουν από την αλλαγή της διάστασης του
διπύθμενου και του διπλού τοιχώματος.
Είναι λοιπόν εμφανές πως οι εγγενείς σχεδιαστικές επιλογές
δημιούργησαν μια ισορροπία, πάνω στην οποία η συστηματική
βελτιστοποίηση επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

πλοίου Friendship Framework.
Κατόπιν η εφαρμογή έλαβε χώρα σε συστηματικές, διαδοχικές
βελτιστοποιήσεις με τον αλγόριθμο NSGA II (γενετικός, εξελικτικός αλγόριθμος) καταλήγοντας σε ένα χώρο σχεδίασης με
20.000 εναλλακτικές λύσεις. Καθεμία από αυτές, δε, πλήρως
διαστασιολογημένη και παραμετροποιημένη σε επίπεδο προμελέτης (preliminary design). Κρίσιμη σε αυτό το στάδιο είναι
η επιλογή των κυρίαρχων designs, όπου απαιτείται χρήση αντικειμενικών συναρτήσεων χρησιμότητας (utility functions) για
ένα εύρος σεναρίων όσον αφορά τις προτιμήσεις του λήπτη
των αποφάσεων (σε αυτή την περίπτωση του σχεδιαστή).
ο αποτέλεσμα αυτής της επίπονης και χρονοβόρου προσπάθειας είναι εντυπωσιακό. Σε σύγκριση με ένα συμβατικό, μονέλικο Aframax το κυρίαρχο design δείχνει μια
εμφανώς ανώτερη συμπεριφορά όσον αφορά το δείκτη διαρ-

Τ

ο ζήτημα της βελτιστοποίησης αντιμετωπίστηκε ολιστικά,
λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αλληλεπιδράσεις των επιμέρους υποσυστημάτων του ευρύτερου συστήματος του
πλοίου λόγω των αντικρουόμενων στόχων (και γενικότερης
φύσης της μελέτης πλοίου) που τέθηκαν. Οι στόχοι αυτοί ήταν
η αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας, μέσω της μείωσης του
πιθανοθεωρητικού δείκτη διαρροής πετρελαίου (σύμφωνα με
τον κανονισμό 23 της MARPOL), η αύξηση της αποδοτικότητας
όπως εκφράζεται από το δείκτη EEDI του ΙΜΟ (κατά τη MEPC
62) και προφανώς η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του
οικονομικού αποτελέσματος εκπεφρασμένου από τον ελάχιστο
απαιτούμενο ναύλο (Required Freight Rate). Η ανάπτυξη της
μεθοδολογίας με βάση αρχές προσομοίωσης (simulation
driven design) έγινε στο παραμετρικό λογισμικό σχεδίασης

Τ
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Ο ισχυρός ανταγωνισμός,
η αύξηση του παγκόσμιου
στόλου από νεότερα πλοία,
οι υψηλές τιμές καυσίμου
ενίοτε ασκούν πίεση και,
κατά μια έννοια, απειλούν
την επιχειρηματική
βιωσιμότητα.
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Το ζήτημα της βελτιστοποίησης
αντιμετωπίστηκε ολιστικά,
λαμβάνοντας υπ' όψιν τις
αλληλεπιδράσεις των επιμέρους
υποσυστημάτων του
ευρύτερου συστήματος του
πλοίου.

ροής πετρελαίου (Oil Outﬂow Index-OOI), καθώς ο τελευταίος
μειώνεται κατά 39%. Από την άλλη πλευρά, λόγω της αύξησης
του όγκου δεξαμενών (κατά 6%) και του μειωμένου κόστους
καυσίμων (ιδιαίτερα στην κατάσταση ερματισμού, όπου το
φορτίο της κύριας μηχανής υποχωρεί στο 50%) ο ελάχιστος
απαιτούμενος ναύλος μειώνεται κατά περίπου 20%, λαμβάνοντας υπ' όψιν το αυξημένο κόστος κατασκευής με βάση εμπορικά στοιχεία (από τη STENA). Το ΕΕDI, παράλληλα,
μειώθηκε και αυτό κατά 15% σε σχέση με το συμβατικό πλοίο
αναφοράς
6x2 Reference

I.D 2515

0.0138

0.00841

126764.7 m3

135154 m3

+6.21%

RFR

8.347 $/t

6.7209 $/t

-19.38%

Ballast Water

35378 m3

18699 m3

-47%

OOI

.

Cargo Capacity

-39.057%

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα σχετικά με το ελάχιστο απαιτούμενο έρμα. Το κυρίαρχο design παρουσιάζει μείωση αυτού κατά περίπου 50% (πίνακας) σύμφωνα με
λεπτομερή κατάσταση φόρτωσης έχοντας πολύ θετικά αποτε-

λέσματα για τον δυνητικό πλοιοκτήτη αναφορικά με το κόστος
επεξεργασίας αυτού αλλά και συντήρησης των δεξαμενών έρματος. Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας, μάλιστα, έγιναν και επιπρόσθετες μελέτες για την πλαισίωση της
κατάθεσης μελέτης σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό μελέτης και
σχεδίασης πλοίου. Για το λόγο αυτόν αξιολογήθηκε η χρήση
φυσικού αερίου ως καυσίμου συνδυασμένου με μια εξηλεκτρισμένη εγκατάσταση πρόωσης, το οποίο δυνητικά μπορεί να
βελτιώσει επιπλέον την οικονομική απόδοση της επένδυσης,
υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι τιμές του LNG ως καυσίμου
θα παραμείνουν στα σημερινά, συγκριτικά χαμηλά, επίπεδα.
εωρούμε, δεδομένων των νέων συνθηκών στη ναυτιλιακή αγορά των δεξαμενοπλοίων, αλλά και των υπό
συνεχή εξέλιξη διεθνών κανονισμών ασφαλείας, ότι
πλοία με στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο δεν
θα αργήσουν να εμφανιστούν στην αγορά, καθώς λαμβάνουν
με επιστημονικά ρητό και ολιστικό τρόπο υπ' όψιν τόσο την κατασκευαστική όσο και τη λειτουργική/επιχειρησιακή πλευρά,
στην οποία το κόστος καυσίμου και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο.

Θ

Be the first to read the digital edition of “Naftika Chronika”, one week prior
to the circulation of the printed issue at local newsstands. Find the digital edition
N ΑΥΤ Ι ΚΑ 74 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ at www.readpoint.com (Digital- kiosk-Bookstore)
at the special price of 4 euro.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αντίστροφη μέτρηση
για μια βιώσιμη ναυτιλία
Η επένδυση της ναυτιλίας στην αειφορία και η παροχή υπηρεσιών από συμβούλους έμπειρους σε θέματα εκπομπών Α.Θ.

Της Έλενας Αθουσάκη, Διευθ. συμβούλου, Carbon Positive

Είναι γεγονός πως η ναυτιλία έρχεται όλο και πιο κοντά στην
πραγματικότητα, που θέλει τον κλάδο να παρακολουθεί συστηματικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Α.Θ.) συμβάλλοντας και αυτός με τη σειρά του στην καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Το θέμα αυτό αποτελεί προτεραιότητα
τόσο στη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Προστασία του
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η επένδυση στην αειφορία είναι ο καταλληλότερος τρόπος
για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των πλοίων, να συμμορφωθούν οι εταιρείες ως προς την υφιστάμενη νομοθεσία,
αλλά και να προετοιμαστούν για την επερχόμενη. Πέρα από
αυτό, η αειφορία στη ναυτιλία είναι μια έννοια που αποκτά
όλο και μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία. Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, και κατ’ επέκταση του λειτουργικού κόστους, είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί, ιδίως τώρα που
η ναυλαγορά έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Παρόλο που ο

κλάδος κατηγορήθηκε πολλές φορές στο παρελθόν ότι θεωρούσε την αειφορία «πολυτέλεια», πλέον το σκηνικό έχει αλλάξει και τη θεωρεί καθημερινή αναγκαιότητα.
Η ναυτιλία θα μπορούσε να διαδραματίσει πιο σημαντικό
ρόλο στη συνδιαμόρφωση της κείμενης νομοθεσίας εάν είχε
ήδη υιοθετήσει κάποιο σύστημα για την παρακολούθηση,
τουλάχιστον, της ενεργειακής απόδοσης και των εκπομπών
Α.Θ των πλοίων. Θα μπορούσε να χαράξει τον δικό της «οδικό
χάρτη» και να εξασφαλίσει ότι η τυχόν θέσπιση στόχων για
τη μείωση των εκπομπών θα βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και συνεπώς θα είναι ρεαλιστικοί. Προϋπόθεση, βέβαια,
αποτελεί η συστηματική και με διαφανή τρόπο συλλογή και
παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με τις εκπομπές Α.Θ.
Ο IMO υιοθέτησε μέτρα για την ενεργειακή απόδοση των
πλοίων, θέτοντας τα θεμέλια για τη μέτρηση και παρακολούθηση των εκπομπών Α.Θ. Πιο συγκεκριμένα, το Ship Energy
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Eﬃciency Management Plan (SEEMP) είναι ένα δυναμικό
μέτρο που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε πλοίου με
σκοπό να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση σε τέσσερα
βήματα: σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση.
Παρ' όλα αυτά, το SEEMP θεωρείται «αδύναμο», διότι πολλά
σημεία του έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Δικαιολογημένα ένα
κομμάτι του κλάδου δεν το θεωρεί τίποτε άλλο παρά ένα τυπικό εγχειρίδιο. Η υποχρεωτική μέτρηση, παρακολούθηση και
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές Α.Θ. θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του SEEMP και
να το αναβαθμίσει σε ένα «SEEMP Plus», παράγοντας πραγματικά οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα θα προσέδιδε σε ολόκληρο τον κλάδο μεγαλύτερη
αίσθηση διαφάνειας.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται κατ' αρχάς μια τυποποιημένη μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις
εκπομπές Α.Θ., που θα εφαρμόζεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του στόλου. Στο πλαίσιο των πολιτικών της
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή,
καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υιοθετηθεί κατευθυντήριες γραμμές, θέτοντας τα θεμέλια για μια τέτοια μεθοδολογία βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στις αρχές της
πληρότητας, συνοχής, διαφάνειας, αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας βάσει κόστους.
Η εφαρμογή μιας διαδικασίας για τη συστηματική παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών προϋποθέτει και κάποιο
επίπεδο εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια, η παροχή υπηρεσιών
από συμβούλους έμπειρους σε θέματα εκπομπών Α.Θ. είναι
απαραίτητη, ώστε να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα για τη διαχείρισή τους. Κάθε τέτοιο πρόγραμμα

πρέπει να έχει αφετηρία τη συλλογή ιστορικών δεδομένων
από τις δραστηριότητες του πλοίου και τη δημιουργία μιας
πλήρους βάσης δεδομένων, την «εγκατάσταση» μιας διαδικασίας συνεχούς παρακολούθηση των εκπομπών του πλοίου,
τη θέσπιση ελάχιστων στόχων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και μια λεπτομερή ανάλυση κόστουςοφέλους των διάφορων μέτρων μείωσης, ώστε να
επιλεχθούν τα καταλληλότερα για το συγκεκριμένο πλοίο και
να οδηγήσουν σε πραγματικές μειώσεις εκπομπών.
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται
βοήθεια για συμμόρφωση ως προς την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως για παράδειγμα ως προς τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του SEEMP. Ιδανικά θα μπορούσε να
πραγματοποιείται και μία ενεργειακή επιθεώρηση στο πλοίο,
διότι θα βοηθούσε στην αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας
του (operational pattern), στη δημιουργία δεικτών ενεργειακής απόδοσης και στον εντοπισμό τρόπων για τη μείωση
των καταναλώσεών του.
Η συστηματική παρακολούθηση των εκπομπών κάθε πλοίου
και εν γένει του συνόλου της ναυτιλίας θα απαιτηθεί, θεωρώ,
και για την εφαρμογή των αγοροκεντρικών μέτρων (Market
Based Mechanisms) που προτείνονται, δηλαδή ενός φόρου
επί του καυσίμου ή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων.
Η σωστή προετοιμασία και διαχείριση των εκπομπών ελαχιστοποιεί το κόστος συμμόρφωσης του κλάδου ως προς τη
νομοθεσία, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του, αλλά κυρίως
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι εάν
πρώτα δεν το έχεις μετρήσει.

Η σωστή προετοιμασία και
διαχείριση των εκπομπών
ελαχιστοποιεί το κόστος συμμόρφωσης του κλάδου ως
προς τη νομοθεσία, ενισχύει
την ανταγωνιστικότητά του,
αλλά κυρίως συμβάλλει
στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.
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To Ναυτικό Μουσείο Χίου αποτελεί σημαντική και πολυσυμμετοχική προσφορά για τη ναυτική μας κληρονομιά σπουδαίων Χιωτών πλοιοκτητών αλλά και ναυτικών.

Το «Θαλής ο Μιλήσιος» ανήκει στο Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου.
Nαυπηγήθηκε το 1908 και είναι το παλαιότερο καταχωρισμένο
πλοίο στα ελληνικά νηολόγια. Αποτελεί επίσης το παλαιότερο
καλωδιακό πλοίο του κόσμου και φέρει ακόμα τις αρχικές του
ατμομηχανές.

ρίως μέσω αντίστοιχων σωματείων, που παρείχαν σε
αυτές διέξοδο προς τη δημόσια σφαίρα.
Η χειρονομία της δωρεάς μπορεί, οπωσδήποτε, να θεωρηθεί συμβολική κίνηση για τη διατήρηση ζωντανού του
ονόματος στον ευεργετούμενο χώρο. Μέσω μιας παγιωμένης παράδοσης, ο ευεργέτης επιδίωκε τη συμβολική
παρουσία του στην κοινότητα. Σε αυτή την πορεία προς
την «επιστροφή» του, γεφύρωνε την απόσταση με όσους
είχε αφήσει για χρόνια πίσω του. Η φιλανθρωπική δράση
για την ανακούφιση των αναξιοπαθούντων νοούνταν ως
εκπλήρωση του ηθικού και χριστιανικού καθήκοντος,
αλλά και του κοινωνικού ρόλου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνυόταν σε πεδίο συγκρότησης της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας των ευπορούντων, όπως
εκφραζόταν στις τοπικές κοινωνίες πριν από την άνοδο
του βαλκανικού εθνικισμού και τη δημιουργία εθνικών
κρατών, οπότε το καθήκον μετατράπηκε σε εθνικό.
Ο Ευστάθιος Μπάτης, δημοσιογράφος με ευρεία εξοικείωση με τον εφοπλιστικό κόσμο, στο έργο του με τον
χαρακτηριστικό τίτλο «Εκ της θαλάσσης τα κρείττω», θεωρεί ότι η προσφορά των ευεργετών των οποίων ο
πλούτος προήλθε από τη θάλασσα δεν είναι αναλόγως
αναγνωρισμένη και γιατί οι ίδιοι επέλεγαν να δρουν διακριτικά, καθώς «τα ήθη της εποχής δεν είχαν παραβιαστεί

από την εμμονή της κοινωνικής καταξίωσης και τη σαρωτική
δύναμη μιας ακατάσχετης πληροφόρησης». Η ελλιπής αναγνώριση αποδίδεται επίσης στον κοινωνικό φθόνο, καλλιεργημένο περισσότερο από τη μυθολογία περί των «χρυσών
Ελλήνων», σε μια χώρα όπου η φτώχεια κάθε άλλο ήταν
παρά μια μακρινή πραγματικότητα. Μεταξύ των κινήτρων των
ευποιούντων αυτής της ομάδας συγκαταλέγει τον φλογερό
νόστο που μετουσιώνεται σε γενναιόδωρο πατριωτισμό, μια
αίσθηση χρέους και ελάχιστης ανταπόδοσης προς τον τόπο
από τον οποίο ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους, αξιοποιώντας
την παράδοση των προγόνων τους, και βέβαια την επιδίωξη
της υστεροφημίας, του καλού ονόματος που πρέπει να κληροδοτηθεί, μαζί με τις περιουσίες και τα καράβια, σε παιδιά
και εγγόνια.
Ο ίδιος συγγραφέας, βέβαια, δεν παραλείπει να σημειώσει ότι
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η έρευνά του για τον «γόνιμο πλούτο», όπως χαρακτήριζε
αυτόν που προέρχεται από τον εφοπλισμό αλλά αποδίδει
κέρδη στο σύνολο, «…περισσότερον από την έξαρσιν, αποσκοπεί εις τον παραδειγματισμόν.
Διότι είναι γνωστή η ευεργεσία, ενώ δεν είναι ισχυρή η τάσις
διά την μίμησίν της.
Περισσότερον απλά: είναι ολίγοι οι εφοπλιστές εις την εποχήν
μας που προσέφεραν πολλά και πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν
προσφέρουν τίποτα. Και κάποτε ασφαλώς θα πρέπει η σχέσις
αυτή να αντιστραφεί, διά να σημειωθεί (…) η άμιλλα η οποία
πλημμύρισε τους ωκεανούς με ελληνικά πλοία. Μια άμιλλα
η οποία δεν θα έχη βεβαίως ως κίνητρον το επιχειρηματικόν
γόητρον, αλλά την φιλαλληλίαν, την βαθείαν ανθρωπίνην αλληλεγγύην, τον ουσιαστικόν πατριωτισμόν».
Στους προαναφερθέντες όρους ο Ευστάθιος Μπάτης εντοπίζει τα αίτια μιας σταθερής ροής του ναυτικού πλούτου προς
πράξεις ανθρώπινης αλληλεγγύης και έργα πολιτισμού. Μεταξύ των κορυφαίων περιπτώσεων αναφέρει τη «χρυσή
βροχή» των Εμπειρίκων με την οποία ποτίστηκε η Άνδρος,
ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει την προσπάθεια της δυναστείας των Γουλανδρήδων να μετατρέψουν το νησί σε κέντρο
διεθνούς πολιτιστικής κίνησης.
Στα παραδείγματα που καταγράφει από τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας επανέρχεται το πρότυπο του αυτοδημιούργητου, αλλά και λάτρη της παιδείας του τόπου του ναυτικού,
ο οποίος πλούτισε και απέδωσε στον τόπο του τα μέσα για τη
μόρφωση των νεότερων και την ανάπτυξή του, αντιλαμβανόμενος «το ιερόν καθήκον της αποτίσεως των τροφείων προς
την φιλτάτην γενέτειραν», κατά το ρηθέν του Χιώτη Μιχαήλ
Ξυλά, «χρησιμοποιώντας σαν αντίδοτο στην έλξη του κοσμοπολιτισμού τον δημιουργικό νόστο».
Κοινοί τόποι των παραδειγμάτων αυτών αποτελούν έργα
υποδομής, δρόμοι, υδραγωγεία και ναοί στις νησιωτικές κοινότητες καταγωγής των ευπορούντων, παροχή υποτροφιών
και προικοδοτήσεων, το ενδιαφέρον για τη ναυτική εκπαίδευση των Λιβανών στη Χίο, των Πατέρα ή του Κώστα Μ. Λαιμού από τις Οινούσσες, η ίδρυση ή στήριξη μονάδων
περίθαλψης τόσο στον γενέθλιο τόπο όσο και στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους (βασικό παράδειγμα η πτέρυγα Πατέρα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός).
Τα ελληνικά γεωγραφικά σύνορα συχνά ξεπερνιούνται, με παραδείγματα την οικογένεια Λύρα από τις Οινούσσες ή του Παναγιώτη Τσάκου στην Ουρουγουάη και μελών της κασιώτικης
οικογένειας Κουλουκουντή στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.
Επίσης, καταγράφεται η ίδρυση ή στήριξη μουσείων, όπως τα
Ναυτικά Μουσεία Οινουσσών από την οικογένεια Λαιμού,
Χίου από τις οικογένειες Λω και Πατέρα, Σαντορίνης από την
οικογένεια Νομικού και Αλαφούζου, και Αιγαίου από τον
Γιώργο Δρακόπουλο στη Μύκονο.
Κι επειδή στη ναυτιλία υπάρχει και η γυναικεία παρουσία, διαφωτιστικά για τις πρακτικές και τις νοοτροπίες που επικρατούσαν στις ναυτικές κοινότητες είναι τα όσα διασώζει στο
ημερολόγιό της η Καδιώ Σιγάλα από τη Σαντορίνη. Κρατώντας τα ηνία της οικογενειακής εφοπλιστικής επιχείρησης και

αφού απέφυγε την οικονομική καταστροφή, έγραφε: «Ήπηρα
την απόφαση κι έστειλα στη Σαντορίνη ένα ποσό, να χτίσω
μιαν εκκλησία. Ένα αμπέλι που ’χα… το ’δωκα κι ήγινε η εκκλησία των αγίων Εφταπαίδω. Ήκαμα και το πανιερόσπιτο, με
την τράπεζα και τσοι πάγκοι, είχε και τη στέρνα του με το νερό.
Ήμουν πολύ ευτυχισμένη που μ’ αξίωσε ο Θεός να κάμω μέσα
στη Χώρα στοι Αγίους Εφταπαίδες, να πηαίνει ο κόσμος να
λειτουργείται. Από μικρή το ’θελα και το ’καμα. Κάθε χρόνο,
στη γιορτή τους ήκαμα τσοι άρτοι και την πανήγυρη…». Και
αλλού: «…Πας ηξέχασα ποτές μου τη Σαντορίνη; Στον Πειραιά
ζούσαμε, μα μένα ο νους μου εκεί επέτα. Γράμματα ήγραφα
του Μητροπολίτη να μου μηνάει ίντα ανάγκες έχουνε οι εκκλησιές. Είχα κάμει τότες δα τέμπλα, σταυροί, ευαγγέλια,
λογιώ λογιώ ανάγκες…». Και όταν έκρινε ότι έπρεπε να κάνει
τη διαθήκη της, πέραν της δίκαιης μοιρασιάς μεταξύ των οικείων, αποφάσισε: «Ήκαμα τότες και τη δωρεά στο Δημόσιο,
κι ήφηκα στον Πειραιά, το οικόπεδο της Φλέσσα να κάμουνε
Ίδρυμα, στη μνήμη του πατέρα μου και του αντρός μου και να
χτίσουνε γυμνάσιο με οικοτροφείο μέσα, για τα φτωχά παιδιά
που μαθαίνουνε ναυτικοί και καπεταναίοι, κι ήτανε από τη
Σαντορίνη κι από άλλα νησιά. Είπα την επιθυμία μου, να ’χει
μέσα και μιαν εκκλησία, του Αγίου Γεωργίου, να πηαίνουνε οι
μαθητές να λειτουργούνται». Στη θέληση της Καδιώς Σιγάλα,
όπως αποτυπώνεται στον ιδιόγραφο λόγο της, συμπυκνώνεται
το μοντέλο των έργων ευποιίας που προήλθαν εκ της θαλάσσης.

Η Ελένη Μπενέκη είναι ιστορικός (ΜΑ), προϊσταμένη έρευνας
και προβολής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.
Αναλυτικότερα, σχετικά άρθρα της καθώς και συναφής βιβλιογραφία περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική έκδοση των Ναυτικών Χρονικών ενώ η έκδοση διατίθεται από την Εταιρεία
Ανδρίων Επιστημόνων.
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Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με τις υψηλότερες
προδιαγραφές, προσαρμοσμένα στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με
πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους, για ναυτιλιακά στελέχη με
εξελικτική πορεία στον κλάδο.

Hellenic Management Centre - ICS Greek Branch
Το Hellenic Management Centre δραστηριοποιείται τα τελευταία
12 χρόνια με επιτυχία
στο χώρο εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης ναυτιλιακών στελεχών.
Σκοπός του HMC είναι να προσφέρει στην αγορά όχι μόνο εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις με τη μορφή σεμιναρίων,
αλλά και ένα πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης διεθνούς κύρους.
Τα τελευταία χρόνια είναι ο αποκλειστικός εκπρόσωπος του
διεθνούς αναγνωρισμένου οργανισμού Ιnstitute of Chartered
Shipbrokers παρέχοντας την επαγγελματική εκπαίδευση και
προετοιμασία για την απόκτηση του ICS Membership - σημάδι
επαγγελματισμού και καταξίωσης στη διεθνή ναυτιλιακή κοι-

νότητα.
Tο επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ICS Professional
Maritime Diploma, έχει φήμη παγκόσμιας εμβέλειας τόσο για
την ποιότητα όσο και για την ποικιλία των εκπαιδευτικών του
θεματικών ενοτήτων (Shipbroking and Chartering Practice,
Ship Operations & Management, Maritime Economics/Finance και Maritime Law).
Απευθύνεται σε ναυτιλιακά στελέχη που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο,
καθώς και επαγγελματίες του ευρύτερου οικονομικού και πολυτεχνικού κλάδου που θέλουν να ενταχθούν δυναμικά στο
χώρο.
Οι εισηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου, οι
οποίοι συνδυάζουν πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία καθώς και σημαντικές ακαδημαϊκές σπουδές.
www.helmc.com, τηλ. 210 4125945

GMC Maritime Training Center

Η GMC είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις οδηγίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ναυτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με
τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, έχοντας δημιουργήσει ένα
πλαίσιο αναφοράς και εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που προσιδιάζει στις ανάγκες της ναυτιλιακής αγοράς, με άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό, που αποτελείται από ναυτοδιδασκάλους με μεγάλη εμπειρία και γνώση στη ναυτιλία και τη
ναυτική εκπαίδευση, από πανεπιστημιακούς διδασκάλους που
υποστηρίζουν το έργο των ναυτοδιδασκάλων και από στελέχη
που είναι ενεργά στη ναυτιλιακή αγορά εργασίας.
Η GMC υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναλαμβάνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες του ΙΜΟ, της Διεθνούς Σύμβασης STCW 2010, ΙLO, ISM, TMSA, OCIMF, TOTS,
και ΙΜΟ Model Courses και τις απαιτήσεις των κοινοτικών και
μη σημαιών που σχετίζονται με τη λειτουργία Σχολών Ναυτικής
Εκπαίδευσης για τους εν ενεργεία ναυτικούς ή συνταξιούχους
και στελέχη επιχειρήσεων. Είναι πιστοποιημένη από τον ABS

Quality Evaluations Houston Headquarters, την ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB) για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και τις σημαίες Λιβερίας, Νήσων
Μάρσαλ και Μάλτας για να διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η GMC είναι μέλος των NAVSKILLS Training Centers (5 μέλη
παγκοσμίως), που υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με
τις υψηλότερες προδιαγραφές εκπαίδευσης.
Οι υπερσύγχρονοι χώροι εκπαίδευσης της GMC είναι προσεγμένοι κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε ο εκπαιδευόμενος να νιώθει άνετα την παραμονή του εντός και εκτός της αιθούσης
στους χώρους της στον Πειραιά και ταυτόχρονα να συμμετέχει
ενεργά στη διαδικασία της μάθησης με πρακτική εφαρμογή στις
εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο. Η GMC έχει εφοδιαστεί
με τα αρτιότερα τεχνολογικά υλικά και μέσα που ενισχύουν τη
διαδικασία της μάθησης, δημιουργώντας το πλαίσιο μιας αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενισχύοντας τις
γνώσεις των εκπαιδευομένων.
www.gmcmaritimecenter.gr, τηλ. 210 4124040
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AZZURE, Yachts και Εκπαίδευση
Υπό την αιγίδα των QMS Maritime Training Center
και RINA Training Center
O Capt. Γιώργος Παρίσης, σύμβουλος σε θέματα Υachting, της QMS
Maritime Training Center του γνωστού Ομίλου Λυριντζή, μας αναλύει
για την Αzzure Yacht Training Academy, την ακαδημία που εισήλθε δυναμικά στο χώρο του yachting.
O στόχος της Αzzure είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό: Τη διάθεση
ειδικών στα yachts, δηλαδή πληρωμάτων που δεν αρκούνται
απλώς στη γνώση της ναυτικής επιστήμης και της τέχνης της
φιλοξενίας, αλλά ξέρουν πώς να τα εφαρμόσουν στον ιδαίτερο
και ευαίσθητο χώρο ενός yacht.
Η Αzzure πιστεύει στην εξίσωση «Seaworthy yacht + Competent crew = Dream cruise».
Η δουλειά της Αzzure είναι λοιπόν το «competency» του crew.

Για το σκοπό αυτό, το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει οργανωθεί σε 6 θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλες τις
πτυχές του σύγχρονου Yachting:
1. BASIC YACHT MANAGEMENT
2. DECK YACHT MANAGEMENT
3. ENGINE YACHT MANAGEMENT
4. HOTEL/INTERIOR YACHT MANAGEMENT
5. GENERAL YACHT MANAGEMENT
6. SIGNATURE COURSES
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με μαθήματα επιλεγμένα από πλοιοκτήτες και ειδικούς στο χώρο με στόχο, μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα, να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση
σύγχρονων πληρωμάτων. Πληρωμάτων που θα ξεχωρίζουν
και θα γίνουν το βασικό εργαλείο για να γίνει πραγματικότητα
το Dream yachting.
www.kclgroup.gr, τηλ. 210 9530680, 6946 587310

BIMCO
BIMCO E-Learning Diploma Programme delivered worldwide

BIMCO has linked up with leading maritime multi-media
training provider Videotel to produce and launch the innovative BIMCO eLearning Diploma Programme (BeDP). BIMCO
believes that the demand for training and education within
the maritime industry has never been greater and will continue to grow. The BIMCO E-Learning programme makes it
possible to deliver high quality BIMCO training seminars in an
aﬀordable way to participants, wherever they might be located in the world.
Using the new programme, participants can access training
programmes delivered by specialist tutors carefully selected
by BIMCO from the shipping world. The programme is primarily aimed at students and young people entering a trainee
or internship programme, staﬀ from shipping companies,

agents, brokers, banks and other ﬁnancial institutions, legal
ﬁrms, insurance companies or government organisations
wishing to learn more about the shipping industry.
In addition, the BeDP will also beneﬁt shipping practitioners
wishing to refresh and revise their shipping knowledge and,
of equal importance, seafarers wanting to broaden their
knowledge.
The e-learning programme marks a new and exciting development in BIMCO’s training and educational mission, oﬀering
the most up-to-date technology and facilitating the transfer
of knowledge to all corners of the planet without costly and
extensive travelling.
www.bimco.org
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Η συμβολή της ιδιωτικής μεταλυκειακής
ναυτιλιακής εκπαίδευσης στον εκσυγχρονισμό
της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης
Του Νικολάου Γκουσόπουλου, Διευθυντού Σχολής Ναυτιλιακών Σπουδών New York College

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση
των ΑΕΝ αποτελούν τα τελευταία χρόνια κυρίαρχο μέλημα και
της πολιτείας αλλά και του εφοπλισμού.
Σε μια εποχή δε που οι συνεργασίες αποτελούν το «κλειδί» για
την υλοποίηση σχεδίων και την επίτευξη στόχων, η ιδιωτική
ναυτιλιακή εκπαίδευση, με όπλα τη γνώση, εμπειρία και ακαδημαϊκή τεχνογνωσία των στελεχών της, μπορεί να βοηθήσει
στην περαιτέρω προσπάθεια, ώστε οι ΑΕΝ να αποτελέσουν
φυτώριο όχι μόνο άριστων αξιωματικών των ελληνικών βαποριών, αλλά και υψηλού επιπέδου αυριανών στελεχών των
γραφείων.
Θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε επιμέρους θέματα, που
με τη συνεργασία των φορέων ιδιωτικής ναυτιλιακής εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιηθούν από τη μεριά των ΑΕΝ, εκσυγχρονίζοντας με αυτό τον τρόπο την ακαδημαϊκή δομή και
λειτουργία τους, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι η λειτουργία
τους είναι απαραίτητη και οποιαδήποτε σκέψη για συρρίκνωση
μόνο ζημία θα προκαλέσει στη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου.
• Στο σύγχρονο περιβάλλον όπου κινείται η παγκόσμια ναυτιλία, οι αξιωματικοί εκτός από well trained mariners πρέπει να
είναι και well educated people.
• Δεδομένου ότι η STCW αναφέρεται σε minimum standards
of training, θα πρέπει η ύλη των ΑΕΝ να εμπλουτισθεί με νέα,
σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα με έμφαση σε αυτό που ονομάζουμε shipboard management, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο
Έλληνας αξιωματικός θα πρέπει να διαχειριστεί επάνω στο βαπόρι πληρώματα 2 ή και 3 διαφορετικών εθνικοτήτων.
• Το ΚΕΣΕΝ θα πρέπει να καταστεί κέντρο διά βίου μάθησης,
αφού οι αλλαγές στη ναυτιλία είναι συνεχείς και ο εκσυγχρονισμός των βαποριών αποτελεί μονόδρομο για ασφαλείς και
αποτελεσματικές θαλάσσιες μεταφορές.

• Συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση δεν χρειάζονται μόνο
οι αξιωματικοί και τα πληρώματα, αλλά και οι εκπαιδευτές των
ΑΕΝ. Επομένως, η αρχή του «train the trainers» αποτελεί αδήριτη ανάγκη.
• Ο καπετάνιος, ως ο κατά τη διεθνή νομοθεσία, υπεύθυνος
του καραβιού, θα πρέπει να διαθέτει και ηγετικές δεξιότητες.
Επομένως, αυτό πού ονομάζουμε «shipmaster’s leadership»
θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.
• Η τελευταία αναθεωρημένη STCW τέθηκε σε ισχύ την
1.1.2012 και προβλέπει μεταξύ άλλων και τη θέσπιση distance
learning methods, που αναμφίβολα θα βοηθήσουν στην υλοποίηση ενός πιο αποτελεσματικού on board training system.
• H θέσπιση συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης σπουδαστών και καθηγητών των ΑΕΝ είναι απολύτως απαραίτητη.
• Οι ΑΕΝ πρέπει να αποκτήσουν ιστοσελίδες, μέσα από τις
οποίες η δημιουργία e-learning platforms είναι μια διαδικασία
χαμηλού κόστους με εκπληκτικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα, όπως:
- Πρόσβαση των σπουδαστών σε άπειρο εκπαιδευτικό υλικό
που θα παρέχεται από τους καθηγητές, αλλά και μέσω internet.
- Ελαχιστοποίηση έως και μηδενισμός του κόστους για φωτοτυπίες, χειρόγραφες σημειώσεις κ.λπ.
- Έλεγχος της επιμέλειας των σπουδαστών και των καθηγητών μέσα από την ουσιαστική και αποτελεσματική χρήση
μιας τέτοιας πλατφόρμας.
Τα παραπάνω είναι μερικά από όσα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία ΑΕΝ και φορέων ιδιωτικής μεταλυκειακής ναυτιλιακής εκπαίδευσης.
Το μόνο που χρειάζεται είναι ΜΕΡΑΚΙ και ΟΡΑΜΑ, που και τα
δύο μπορούν να συνυπάρχουν, φτάνει να μην ξεχνάμε ποτέ τη
ρήση του μεγάλου αγωνιστή του '21, που στις μέρες μας είναι
περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ:
«Τίποτα αρχόντοι δεν φελά μονάχα το καράβι»
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ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Με την ευγενική χορηγία της

Φθινοπωρινά ταξίδια στα νερά και
στους αιθέρες του Αιγαίου

Όλοι γνωρίζουν τη Σάμο για την αρχαία ιστορία της, το πυθαγόρειο θεώρημα και για τα βραβευμένα γλυκά και Μοσχάτα κρασιά
της. Όμως, αυτό το νησί του ανατολικού Αιγαίου είναι πολύ πιο
πλούσιο σε ιστορία και ομορφιές.
Από τον Πάρι Αναστόπουλο

ο όνομα της Σάμου είναι φοινικικό και σημαίνει «ψηλό
βουνό», κάτι που ο επισκέπτης διαπιστώνει από την
πρώτη του επαφή με το νησί. Ο Κερκετεύς είναι το δεύτερο πιο ψηλό βουνό του Αιγαίου και γύρω του διακρίνονται
διάσπαρτα ψαροχώρια, ορεινά χωριά, μοναστήρια του 16ου
αιώνα, κοιλάδες και πολλές παραλίες.
Το νησί εγκαταλείφθηκε δύο φορές. Για τον εποικισμό του
ήρθαν κάτοικοι από όλη την Ελλάδα, φέρνοντας μαζί τους
τις παραδόσεις, τις συνταγές, αλλά και την αρχιτεκτονική
τους. Η Σάμος άνθησε οικονομικά ως ηγεμονία και, υπό την
προστασία των τριών μεγάλων δυνάμεων της εποχής, εμπορεύτηκε δέρματα και ταμπάκο, ενώ αργότερα ασχολήθηκε με
την αμπελουργία. Επειδή οι Σαμιώτες είχαν τα κτήματά τους
στα απέναντι παράλια, επικράτησε μια μητριαρχική κοινωνία
και γι' αυτό σήμερα πολλοί κάτοικοι έχουν επίθετα που βγαίνουν από γυναικεία ονόματα, για παράδειγμα Παναγιώτης
Ελένης. Στις 11 Νοεμβρίου του 1912 ενώθηκε με την Ελλάδα
υπό την καθοδήγηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη, μετέπειτα
πρωθυπουργού της Ελλάδας.
Είναι ένα καταπράσινο νησί, με πολλά πεύκα και πάρα πολλές

Τ

παραλίες. Στο δυτικό μέρος βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός με
το Μικρό και το Μεγάλο Σεϊτάνι, δύο παραλίες απίστευτης
ομορφιάς, καθώς και σπίτι για τις φώκιες μονάχους μονάχους. Σε όλο το νησί υπάρχουν παραλίες με αμμουδιά, με βότσαλο, άλλες οργανωμένες και άλλες όχι, και έτσι με τη
βοήθεια του ψηλού βουνού, ανάλογα με τους αέρηδες, μπορεί κάποιος να επιλέξει σε ποια πλευρά του νησιού έχει μπουνάτσα για να κάνει το μπάνιο του. Αν φυσούν βοριάδες, οι
παραλίες της Ψιλής Άμμου, με τα ρηχά νερά, τα Βοτσαλάκια,
το Ποτοκάκι και, φυσικά, η πιο “απομονωμένη” του Τσόπελα
προσελκύουν τους επισκέπτες. Αν πάλι επικρατεί νοτιάς, η
πασίγνωστη και πολυφωτογραφημένη παραλία της Τσαμαδού μαζί με τα μικρότερα αδερφάκια της, τα Λεμονάκια και
την Τσαμπού, προσφέρουν κρυστάλλινα και δροσερά νερά
στη σκιά των πεύκων. Μια εναλλακτική βουτιά μπορείτε να
κάνετε στους καταρράκτες με τα γλυκά νερά, κάτω από τα
πλατάνια, δίπλα στην όμορφη παράλια του Καρλοβάσου, το
Ποτάμι, όπως επίσης στην Κέρβελη και στο Ποσειδώνιο,
όπου μπορείτε μετά να καθίσετε για φαγητό στις ήσυχες ταβέρνες τους.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 86 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV OCTOMBER:Layout 1 28/9/2012 5:15 μμ Page 16

ΣΑΜΟΣ:Layout 1 28/9/2012 4:41 μμ Page 88

Η μέρα όμως δεν τελειώνει πάντα στις παραλίες. Υπάρχουν
τρία μουσεία με αρχαία και αγάλματα, με τον πανύψηλο
Κούρο να κλέβει την παράσταση, αλλά και το Παλαιοντολογικό Μουσείο, που φιλοξενεί και το πασίγνωστο Καπλάνι της
Βιτρίνας, όπως περιγράφεται στο ομώνυμο βιβλίο της Σαμιώτισσας συγγραφέως Άλκης Ζεη.
Το μέγα τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής του Πολυκράτη,
το Ευπαλίνειο Όρυγμα, προκαλεί τον επισκέπτη να δοκιμάσει
την αντοχή του και να διασχίσει το υπόγειο αυτό τούνελ, το
οποίο έφερνε φρέσκο πόσιμο νερό από την πηγή στην πίσω
πλευρά του βουνού, μέσα από το βουνό, και κατέληγε στο Πυθαγόρειο. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται και ο ναός της Ήρας, ο κύριος τόπος λατρείας των αρχαίων.
Στη Σάμο φημολογείται πως υπάρχουν πάνω από 300 εκκλησίες και μοναστήρια. Θα συναντήσετε όμορφα και επιβλητικά
μοναστήρια και μετόχια με εντυπωσιακά ξυλόγλυπτα και τοιχογραφίες, χτισμένα από τον 16ο αιώνα, σε βουνοκορφές και
γκρεμούς, με θεά σε κάμπους, στα στενά της Μυκάλης και στη
Μικρά Ασία. Αυτά τα πανέμορφα κτίσματα, όπως η Παναγία η
Σπηλιανή, η Ζωοδόχος Πηγή, η Μονή του Τιμίου Σταυρού και
η Βροντιανή, περιμένουν τον κόσμο να τον φιλοξενήσουν και
να τα γνωρίσει μέσα από τις γιορτές που ετοιμάζουν και να
του σερβίρουν τη γνωστή Γιορτή. Είναι ένα φαγητό που η
προετοιμασία του αρχίζει από το προηγούμενο βράδυ, με τη
βοήθεια πολλών χεριών αλλά και καλής παρέας. Φτιάχνεται
από σιτάρι και κρέας, βράζει σε τεράστια καζάνια μέχρι να χυλώσει, αγιάζεται το επόμενο πρωί και προσφέρεται στους πιστούς μετά τη Λειτουργία. Η Γιορτή είναι συνήθως τάμα που
κάνουν οι ντόπιοι για τη θύμηση των αγαπημένων τους, την
ευχή αλλά και τη συγχώρηση.
Πέραν των εορτών στα μοναστήρια, κάθε καλοκαίρι οι νεότερες γενιές διοργανώνουν πολλά πολιτιστικά δρώμενα.
Το Φεστιβάλ Καλομοίρη, προς τιμήν του μεγάλου Σάμιου
συνθέτη, δεσπόζει με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και
ομιλίες σύγχρονων επιστημόνων, όπως ο Στίβεν Χόκινγκ.

Το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών προσκαλεί νέους καλλιτέχνες και διαφορετικά μουσικά σύνολα από την Ευρώπη, την
ανατολική Μεσόγειο και τις ΗΠΑ, που παρουσιάζουν έργα της
κλασικής και της ρομαντικής μουσικής καθώς και σύγχρονες
συνθέσεις από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Φυσικά, λαμβάνει
χώρα και το Ηραίον Ροκ Φεστιβάλ, που με πιο χαλαρή διάθεση, μπιρίτσες και σουβλάκια, ελληνικά και ξένα συγκροτήματα διασκεδάζουν τους νέους δίπλα στη θάλασσα.
Η Σάμος είναι επίσης μια καλή βάση για εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Μια μονοήμερη εκδρομή στην Τουρκία και
την αρχαία Έφεσο, ψαράκι και μπάνιο σαν ναυαγός στους
Φούρνους και στις δυσπρόσιτες παραλίες αλλάζουν το κλίμα
στον επισκέπτη. Μην ξεχάσετε να γευτείτε σαμιώτικους ρεβιθοκεφτέδες και οπωσδήποτε να πιείτε το λευκό κρασί Ψηλές
Κορφές. Τα κρασιά του νησιού είναι τόσο αρωματικά, που γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί έχουν τόσο βραβευθεί.
Στο νησί υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία, μεγάλες και πολυτελείς μονάδες αλλά και μικρότερα, οικογενειακά, με πισίνες και
όμορφη θέα, που προσφέρουν πολλές και καλές υπηρεσίες.
Μπορείτε να μείνετε στο πολυτελές Δόρυσσα (τηλ. 2273088.300, www.doryssa.gr), με το χωριουδάκι του, ή στο οικογενειακό ξενοδοχείο Σκορπιός (τηλ. 22730-22.600,
www.e-scoprios.com), στο ήσυχο προάστιο της πόλης της
Σάμου, Καλάμι, που έχει θέα στον κόλπο του Βαθέως.
Πού θα φάτε: Ταβέρνα ο «Τάσος» στο Πάνω Βαθύ για παραδοσιακό φαγητό, κατόπιν παραγγελίας, και κατσίκι πλάτη γεμιστή. Ταβέρνα «Άρτεμης» πίσω από το λιμάνι, όπου τα
φαγητά ψήνονται σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο και οι τιμές
είναι εξαιρετικές. Και οι δύο κλασικές αγαπημένες επιλογές
των ντόπιων.
Basiliko στο Κοκκάρι για αυθεντική ιταλική πίτσα.
Οποιαδήποτε ταβέρνα στους Μανωλάτες.

Τα δρομολόγια της OLYMPIC AIR
με προορισμό τη Σάμο είναι:
Αθήνα – Σάμος: 17 εβδομαδιαίες πτήσεις,
www.olympicair.com
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