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Ο έρωτας του Έλληνα για τη θάλασσα
είναι σαν τον ναυτιλιακό κύκλο.
Μιλάμε (τολμηρά) γι’ αυτόν αφού περάσει

ι Έλληνες παραγγέλνουν ακόμη νεότευκτα, παρά την
κρίση. Σε αυτήν την εξαιρετικά δύσθυμη περίοδο για
τη χώρα μας, τουλάχιστον μια μερίδα επιχειρηματιών
κοιτάζει μπροστά και δεν μεμψιμοιρεί για το παρόν αναπολώντας το παρελθόν.
Σε πρόσφατη συζήτηση του υπογράφοντος με έναν νουνεχή
και συνετό πλοιοκτήτη, ο οποίος συνεχίζει την οικογενειακή
παράδοση στη ναυτιλία, επαναβεβαιώθηκε η πρόσφατη τάση,
που θέλει τον Έλληνα πλοιοκτήτη να παραγγέλνει νεότευκτα
με σύγχρονες προδιαγραφές που θα τα καθιστούν αφενός πιο
οικονομικά και αφετέρου πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
Ο νεαρός πλοιοκτήτης, ο οποίος πραγματοποιεί έως τώρα
προσεκτικά βήματα και όχι αλματώδεις υπερβολές και παράτολμες κινήσεις, ήταν αισιόδοξος ότι, όπως πάντα, η κρίση θα
ανταμείψει τους συγκρατημένους και τους προνοητικούς.
Όσοι, δηλαδή, δεν έχουν ανοιχτεί πολύ με τα ληξιπρόθεσμα
δάνειά τους (είτε από διορατικότητα είτε από καθαρή τύχη)
εκμεταλλεύονται τις προκύπτουσες ευκαιρίες και στρέφονται
προς το μέλλον προκειμένου να παραλάβουν πλοία που θα
είναι σύμφωνα με τις «επιθυμίες» του διεθνούς νομοθέτη στο
Λονδίνο και στις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως λιγότερο «δαπανηρά» από τους υπάρχοντες στόλους. Οι παραγγελίες αυτές
θα «ευοδωθούν» κατά την επόμενη πενταετία, όταν όλοι
ευελπιστούν ότι θα είναι οικονομικά πιο ευοίωνη.

O

ε μια εποχή που η κλασική τραπεζική χρηματοδότηση
φθίνει, το παγκόσμιο εμπόριο επιβραδύνει, σε μια δεκαετία που η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
έχει γίνει έως και εμμονή από τις ΜΚΟ και τους πολιτικούς
της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και σε μια περίοδο που οι ναύλοι
κυμαίνονται διαρκώς σε χαμηλά επίπεδα και περιμένουμε να
παραλάβουμε νέα πλοία προκειμένου να εισέλθουν στην
αγορά και να «ξεχειλίσουν» περαιτέρω τη διατιθέμενη χωρητικότητα, ο Έλληνας συνεχίζει να παραγγέλνει και να... επενδύει.
Σε όλους τους κύκλους της ναυτιλίας, οι Έλληνες από το ’50
και μετά μπορεί να μην εξήλθαν αλώβητοι, εξήλθαν όμως αρκετά πιο ισχυροί και κυρίως πιο έμπειροι. Και εδώ διαφαίνεται
η σημαντικότητα του νοικοκυρεμένου ναυτιλιακού οίκου, που
δεν παρασύρεται από την αλαζονεία και την επιθετικότητα

Σ

μιας ασύμμετρης γιγάντωσης, αλλά αντιλαμβάνεται και επιμένει στο ότι η άνοδος και κυρίως η πτώση του εμπορίου διά
της θαλάσσιας οδού μπορεί να είναι απότομες, απροσδόκητες
και επικίνδυνες για όσους έχουν ανοιχτεί στην αβέβαιη απεραντοσύνη των ωκεανών.
ίναι πασιφανές πως και στην υπάρχουσα κρίση κάποιοι
θα χαθούν. Η ανησυχία ήδη χτυπά κάποιες πόρτες της
Ακτής Μιαούλη και των γύρω οδών. Οι πιο προνοητικοί
όμως -και όχι απαραιτήτως οι παραδοσιακοί- προσβλέπουν
όλοι στο ότι όχι απλώς θα επιζήσουν, αλλά και θα ισχυροποιηθούν στην παγκόσμια αγορά.
Η συζήτησή μας με τον συγκεκριμένο πλοιοκτήτη μάς επιβεβαιώνει την άποψη πως ο νέος Έλληνας πλοιοκτήτης είναι
σίγουρα πιο νοικοκυρεμένος, πιο μορφωμένος, πιο εξωστρεφής, πιο κοσμοπολίτης από τους προγόνους του.
Εάν ακολουθήσει επιπλέον και τα προσεκτικά και καλομελετημένα βήματα αυτών των μεγάλων ναυτελλήνων, που κληρονόμησε ως συλλογική ναυτική παράδοση, θα παραμείνει ο
ανίκητος πρωταθλητής της θάλασσας.
«Λίγα πλοία και καλά», έγραφε τη δεκαετία του ’80 ένας από
τους ελάχιστους ακαδημαϊκούς του εφοπλισμού. Μήπως σε
κάθε κρίση η σκέψη μας θα πρέπει να εστιάζεται στα σοφά
και προφητικά του λόγια; Μέχρι σήμερα, βέβαια, η ιστορία
μας απέδειξε ότι καταφέραμε όχι μόνο να διαχειριζόμαστε
μετά από κρίσεις πολλά πλοία, αλλά και καλά.
Παρ’ όλα αυτά, και παραφράζοντας τα λόγια του Στρίντμπεργκ περί έρωτος... «για τον κύκλο μιλάς αφού περάσει».
Ας δούμε τι θα μας ξημερώσει λοιπόν...
Η. Γ. Μ.

Ε
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O Μαργαρίτης Σχοινάς,
επικεφαλής της Γενικής
Διεύθυνσης ECFIN
στην Αθήνα
12 Απριλίου 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή
της διόρισε τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά
στο βαθμό του Διευθυντή, Επικεφαλής
του Κλιμακίου στην Αθήνα της Γενικής
Διεύθυνσης "Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων" (ΓΔ ECFIN).O κ.
Σχοινάς θα συντονίζει, επί τόπου στην
Αθήνα, τόσο το έργο των στελεχών της
ΓΔ ECFIN, όσο και της Ομάδας Δράσης
της ΕΕ για την Ελλάδα (Task Force GR),
στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μνημονίου και της παροχής τεχνικής βοήθειας για την στήριξη των
προσπαθειών της Ελλάδας ώστε να
επιστρέψει στη βιώσιμη ανάπτυξη και
στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, θα διατηρεί τακτικές επαφές με τις
ελληνικές αρχές και τους αρμόδιους
φορείς, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα. Ο κ. Σχοινάς, Έλληνας
υπήκοος, είναι σήμερα ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος τoυ Σώματος Συμβού-

λων Ευρωπαϊκής Πολιτικής της ΕΕ
(ΒΕΡΑ). Ο κ. Σχοινάς άρχισε να εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
1990, ενώ υπηρέτησε επίσης ως Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. στο διάστημα
2007-2010. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το London School
of Economics, Διπλώματος Ανώτερων
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Κολλεγίου
της Ευρώπης (Bruges) και πτυχιούχος
Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση για
τον διορισμό του κ. Σχοινά θα τεθεί σε
ισχύ στις 16 Μαΐου 2013.
Ο κ. Σχοινάς είναι γνωστός στο χώρο
της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, αφού διετέλεσε επί σειρά κρίσιμων ετών, στενός
συνεργάτης της Επιτρόπου Λογιόλα
ντε Παλάθιο.

Οδεύουμε προς μια
Γερμανική Ευρώπη
η μία Ευρωπαϊκή
Γερμανία;
3 Απριλίου 2013
Το ερώτημα που εμείς θέτουμε, αν
οδεύουμε προς μια Γερμανική Ευρώπη
η μια Ευρωπαϊκή Γερμανία, διατυπώνει
και η Societe Generale στην τελευταία
της έκθεση δίνοντας την απάντηση ότι
η Ευρωζώνη λειτουργεί σωστά… αλλά
μόνο για τη Γερμανία, προβλέποντας
πως η Ευρωζώνη, τελικά, θα οδηγηθεί
στη διάσπαση λόγω των εντάσεων που
δημιουργεί ο αποπληθωριστικός βραχνάς των κρατών της περιφέρειας,
αφού οι οφειλέτες θα χάνουν τους
στόχους λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστών και οι πιστωτές θα πρέπει
συνεχώς να βάζουν το χέρι στην τσέπη.
Σχετικά με το θέμα της Κύπρου, καυστικά σχολιάζει πως ο πρόεδρος της
Fed θα ήταν περήφανος για την τρόικα.
Ο ίδιος χρησιμοποίησε την ποσοτική

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

χαλάρωση για να μειώσει τις αποδόσεις, ώστε να οδηγήσει τους αποταμιευτές σε πιο ριψοκίνδυνες
τοποθετήσεις, ενώ η τρόικα με το χειρισμό της στην Κύπρο τα κατάφερε καλύτερα, αφού στην Ευρωζώνη πλέον
οι τραπεζικές καταθέσεις θεωρούνται
ριψοκίνδυνη τοποθέτηση!
Γεγονός είναι πως στο σύνολό της η
παγκόσμια οικονομική κοινότητα κατακρίνει σφόδρα την Ευρωζώνη (Γερμανία) με την απόφασή της να
«κουρέψει» τις καταθέσεις των αποταμιευτών στην Κύπρο καθώς η κίνηση
αυτή αναδεικνύει περισσότερο τις ρωγμές στην πολιτική της δομή και εντείνει
τις αντιπαραθέσεις εντός αυτής.
Το Λουξεμβούργο κατηγορεί τη Γερμανία ότι επιδιώκει την ηγεμονία, ενώ η
Pimco αναφέρει πως οι Ευρωπαίοι για
πρώτη φορά άφησαν τα λόγια και πέρασαν σε πράξεις, αλλά λάθος πράξεις,
οι οποίες δεν είναι φιλικές προς τους
καταθέτες.
Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της
για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης προχώρησε η S&P για το 2013, στο -0,5%
έναντι -0,1% προηγουμένως, τονίζοντας
ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι
πλέον ικανή να αντισταθμίσει τον περιοριστικό αντίκτυπο της δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης η UBS, λόγω
των εξελίξεων στην Κύπρο, υποβάθμισε και αυτή τις προβλέψεις της για το
ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο -0,4% από 0,1 και στο 0,7% από 0,9% για το
2014.
Μεικτά είναι τα μηνύματα για τη γερμα-
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νική οικονομία, καθώς ο αριθμός των
ανέργων αυξάνεται, ενώ οι λιανικές
πωλήσεις επιμένουν ανοδικά. Αιφνιδιαστική άνοδος της ανεργίας καταγράφηκε το Μάρτιο με ενίσχυση 13.000
ανέργων, αλλά το ποσοστό παρέμεινε
στο χαμηλό τού 6,9%, τη στιγμή όμως
που οι αναλυτές περίμεναν πτώση
κατά 4.000 άτομα.

ρεία, ο κ. Κουμουτσάκος εξέφρασε την
εκτίμηση πως, αν η ενταξιακή πορεία
της Τουρκίας αδρανοποιηθεί, υπάρχει
το ενδεχόμενο μιας «ανεπαίσθητης διολίσθησης» προς το ειδικό καθεστώς,
χωρίς αυτό να έχει καν κηρυχθεί επισήμως.
Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., τέλος,
υπογράμμισε την αξία της «χαμηλής
πολιτικής» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς αυτή δημιουργεί μια «λειτουργική λογική παραγωγικών
σχέσεων».

Θέμα εθνικής
αρμοδιότητας η ΑΟΖ
6 Μαρτίου 2013
Τη διευκρίνιση πως η κήρυξη της ΑΟΖ
αποτελεί θέμα εθνικής αρμοδιότητας
και άρα οι αναφορές στην «ευρωπαϊκή
ΑΟΖ» πρέπει να εκλαμβάνονται στην
πολιτική τους και όχι τη νομική τους
διάσταση, έκανε σήμερα ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσάκος.
Ο κ. Κουμουτσάκος, απαντώντας σε
ερωτήσεις, παρατήρησε ότι στην περίπτωση που θα ανοίξει προς συζήτηση
η θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής ΑΟΖ,
θα πρέπει να είναι εκ προοιμίου σαφές
ότι αυτή η συζήτηση θα χρειαστεί
πολλά χρόνια, καθώς θα πρέπει να οριστεί ακόμη και ο εκπρόσωπος που θα
μιλάει εξ ονόματος της ευρωπαϊκής
ΑΟΖ, αν και όταν αυτή αμφισβητηθεί
από τρίτες χώρες.
Εξάλλου, σημείωσε ο κ. Κουμουτσάκος,
κίνητρο για τη συζήτηση θεσμοθέτησης
μιας ευρωπαϊκής ΑΟΖ είναι η δυνατότητα αξιοποίησης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (αιολική και κυματική
ενέργεια), καθώς και της αλιείας, πέραν
της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων.
Σε ό,τι αφορά την ευρωτουρκική πο-

Αύξηση παραγγελιών
νέων οικολογικών
πλοίων μεταφοράς
ξηρού φορτίου
4 Απριλίου 2013
Τα Panamax (BPI), τα οποία είχαν τη
μεγαλύτερη θετική συνεισφορά στη
μέχρι τώρα πορεία του δείκτη, και δευτερευόντως τα Supramax (BSI) και τα
Handysize, σταμάτησαν την ανοδική
τους πορεία, και πιο συγκεκριμένα το
ράλι που παρουσίασαν το τελευταίο
διάστημα και το οποίο ήταν το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια από το 2003.
Σύμφωνα με αναλυτές, το μοτίβο της
ανόδου και ιδιαίτερα για τα Panamax,
αλλά και για τα Supramax, θα συνεχιστεί, καθώς μετά τις εορτές του Πάσχα
των καθολικών, αλλά και το διήμερο
των αργιών στην Κίνα στο τέλος της
επόμενης εβδομάδας, η ζήτηση για
Grains και Soy Crops από την Κίνα θα
είναι αυξημένη όπως αυξημένες θα
είναι και οι καθυστερήσεις (Congestion) στα λιμάνια της Νοτίου Αμερικής,
γεγονός που θα επηρεάσει θετικά τα
έσοδα. Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις
για τις εισαγωγές Iron Ore από την
Κίνα είναι αρκετά συγκρατημένες.
Τα άσχημα νέα όμως για τη ναυτιλία
και ειδικότερα για τον τομέα των Capes
είναι ότι η εγχώρια παραγωγή θα παρουσιάσει αύξηση της τάξης των 20
εκατομμυρίων τόνων τη στιγμή που και
η συνολική παραγωγή των 3 μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως θα αυξη-
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θεί κατά 100 εκατομμύρια τόνους.
Στον τομέα των παραγγελιών, η νορβηγική τράπεζα DNB, παρά το γεγονός ότι
παρατηρείται κάποια έξαρση παραγγελιών τους πρώτους μήνες του 2013
συγκριτικά με το 2012, δεν διαβλέπει
κίνδυνο έκρηξης στις παραγγελίες.
Σύμφωνα με την τράπεζα, η τάση αυτή
της αύξησης των παραγγελιών αποδεικνύει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για
νέες παραγγελίες αφού οι τιμές παραμένουν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.
Χαρακτηριστική απόδειξη της ανωτέρω
τάσης είναι και η στρατηγική της D/S
Norden A/S, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εταιρείας μεταφοράς φορτίων
διά θαλάσσης, να επικεντρωθεί στις
παραγγελίες νέων οικολογικών πλοίων
μεταφοράς ξηρού φορτίου, τα οποία
θα προστεθούν στον ήδη υπάρχοντα
στόλο της των 80 πλοίων.
Η εταιρεία εκφράζει την πεποίθησή της
πως τα έσοδα των πλοίων θα είναι σε
αρκετά καλύτερα επίπεδα από τα σημερινά, ενώ να σημειώσουμε ότι μέχρι
πρόσφατα η Norden είχε επικεντρωθεί
σε παραγγελίες δεξαμενόπλοιων.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του
τομέα των πλοίων μεταφοράς ξηρού
φορτίου της εταιρείας, Ejner Bonderup, τα πλοία θα κατασκευάζονται
κατά τη διάρκεια της περιόδου που τα
έσοδα των πλοίων θα είναι χαμηλά και
όταν θα πέσουν στο νερό τα έσοδά
τους θα είναι αρκετά υψηλότερα λόγω
της ισορροπίας που θα έχει επέλθει μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, άρα
είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για μία
τέτοια κίνηση.

Ο Γιάννης Κοτζιάς
νέος πρόεδρος του
Σωματείου Μεσιτών
Ναυτιλιακών Συμβάσεων
22 Μαρτίου 2013
Κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου
του Σωματείου Μεσιτών Ναυτιλιακών
Συμβάσεων η σύνθεση του νεοεκλε-
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Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
...............................................................................................................
cluster της ελληνικής κρουαζιέρας να
θεωρείται πλήρες και αποτελεσματικό.
Η προσπάθεια είχε εστιασθεί στη λειτουργία της ιστοσελίδας ταυτόχρονα
με την παρουσίαση της ελληνικής
κρουαζιέρας στην έκθεση «Seatrade
Shipping Cruise Miami 2013», που ξεκίνησε την ίδια μέρα και για την προετοιμασία της εργάστηκε μεγάλη
ομάδα εκπροσώπων από τα λιμάνια
προορισμού κρουαζιέρας - μέλη της
ΕΛΙΜΕ και υπό το συντονισμό της.
Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται και θα
βελτιώνεται συνεχώς σε ό,τι αφορά
την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και των
λιμανιών που την υποδέχονται.
γέντος Δ.Σ. είναι η εξής:
Κοτζιάς Ν. Ιωάννης: πρόεδρος
Βάτκας Ιωάννης: αντιπρόεδρος
Ηλιού Δημήτριος: γεν. γραμματέας
Καζιάνης Σπύρος: ταμίας
Καράβολος Γεώργιος: σύμβουλος
Παγώνης Θωμάς: σύμβουλος
Πενθερουδάκη Ιωάννα: σύμβουλος

Mια ιστοσελίδα
αποκλειστικά για την
ελληνική κρουαζιέρα
14 Μαρτίου 2013
H Ένωση Λιμένων Ελλάδος ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου η
ιστοσελίδα που αφορά αποκλειστικά
την ελληνική κρουαζιέρα
(www.greekcruise.gr) έχει αναρτηθεί
στο Διαδίκτυο.
Η ιστοσελίδα αυτή είναι η τελευταία
ενέργεια που είχε απομείνει ώστε το

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο και πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών
Οικονομολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ), επίσης επιστημονικός υπεύθυνος του
προγράμματος Jean Monnet στην «Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική».
Συγγραφέας με διεθνή αναγνώριση και
εμβέλεια, έχει εκπονήσει και συγγράψει
πολυάριθμα βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε διακεκριμένα επι-

Ελληνικά ηνία
στη μεσογειακή
κρουαζιέρα
8 Απριλίου 2013
Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εποχή για την
κρουαζιέρα στην ανατολική Μεσόγειο
και στα Βαλκάνια, η MedCruise, η σημαντικότερη ένωση μεσογειακών λιμένων που δραστηριοποιούνται στην
αγορά της κρουαζιέρας, επέλεξε ως γενικό γραμματέα τον Έλληνα πανεπιστημιακό δρα Θάνο Πάλλη.
Η MedCruise αποτελεί μια ισχυρή
φωνή εκπροσώπησης 100 λιμένων της
Μεσογείου, της Μαύρης και της Ερυθράς Θάλασσας, των ιβηρικών ακτών
και των ευρωπαϊκών νήσων του Ατλαντικού, αλλά και 30 επικουρικών οργανισμών και εταιρειών, μεταξύ των
οποίων συγκαταλέγονται τουριστικά
πρακτορεία, τοπικοί φορείς κτλ.
Η ένωση δραστηριοποιείται στη διεθνή
προβολή και εκπροσώπηση του μεσογειακού τουριστικού προϊόντος, που
ανταγωνίζεται τα νησιά της Καραϊβικής,
τις ανατολικές ακτές της Βορείου Αμερικής καθώς και την Άπω Ανατολή και
την Ωκεανία.
Ο νέος γ.γ. είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής Οικονομικής και Πολιτικής Λιμένων, του Τμήματος Ναυτιλίας και
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στημονικά περιοδικά με θέμα την
οικονομική, πολιτική και διοίκηση λιμένων και συστημάτων θαλάσσιων μεταφορών και τις ευρωπαϊκές πολιτικές
θαλάσσιων μεταφορών.
Παράλληλα, μελετά και καταγράφει
εδώ και τέσσερα χρόνια με τον διευθυντή των «Ν.Χ.», Ηλία Μπίσια, την
κοινωνιολογική και ανθρωπολογική
ταυτότητα και τα οράματα των νέων
που ακολουθούν το ναυτικό και ναυτιλιακό επάγγελμα.
Στο ερευνητικό αυτό πλαίσιο εξέδωσε
τη μελέτη «Επιλέγω Ναυτιλία: νέοι στις
ναυτικές σπουδές», ενώ σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη και την
υποστήριξη της Ernst and Young διοργανώνει τακτικές συναντήσεις ενημέρωσης των νέων με εκπροσώπους της
ναυτιλίας, με σκοπό την πληροφόρηση
της νέας γενιάς των ναυτελλήνων για
τη γοητεία των θαλασσινών επαγγελμάτων.
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Λιμάνια επικίνδυνα
και πλοίαρχοι
-κασκαντέρ
3 Μαρτίου 2013
Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό
στο πλοίο «Αδαμάντιος Κοραής», η
Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού εξέδωσε ανακοίνωση,
στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:
Επανειλημμένως, έχουμε εκθέσει τις
τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις μας. Αλλά, φωνή βοώντος εν τη
ερήμω. Οι διορθωτικές κινήσεις και τα
έργα υποδομής στα λιμάνια μας προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Οι καιρικές συνθήκες όμως δεν περιμένουν,
δεν έχουν υπομονή…
Τα περισσότερα λιμάνια της χώρας
φτιάχτηκαν με προδιαγραφές του παρελθόντος για μικρότερα και λιγότερα
πλοία. Σήμερα, οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Τα καιρικά φαινόμενα είναι πιο έντονα και πιο συχνά.

Τα λιμάνια αφύλακτα από τους περισσότερους καιρούς και η κίνηση αυξημένη, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο
κομμάτι του έτους. Ακόμα και μαγικές
ικανότητες να είχαν οι πλοίαρχοι, κάποια στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί.
Από ένα απλό ακούμπημα σε έναν
προβλήτα μέχρι οποιαδήποτε άλλη
ζημιά, ανεξάρτητα με το ποιος φταίει, ο
πλοίαρχος, το πλοίο, η εταιρεία, ή το
αδιάφορο κράτος. Τότε λοιπόν, οι περισσότεροι, αδιαφορώντας για τα
πάντα, βρίσκουν το εξιλαστήριο θύμα
που λέγεται πλοίαρχος. Και αφού του
συμπεριφερθούν με εξευτελιστικό και
ταπεινωτικό τρόπο (σέρνοντάς τον με
χειροπέδες σαν εγκληματία), βγάζουν
πάνω του ψυχογενή απωθημένα. Κανείς δεν ρωτάει αν το λιμάνι (έστω και
καινούργιο) σχεδιάστηκε σωστά λαμβάνοντας τη γνώμη των έμπειρων
πλοιάρχων, χρηστών των λιμανιών, ή
αν σχεδιάστηκε από κάποιους τεχνοκράτες που δεν έχουν καμία επαφή με
το αντικείμενο που λέγεται θάλασσα.

Αλλά δυστυχώς, απλώς κάνουν σχέδια
και ασκήσεις επί χάρτου.
Εύχομαι όλα να συνεχίσουν να κυλούν
ομαλά.
Η ναυτοσύνη και οι γνώσεις των συναδέλφων (με τη βοήθεια πάντα, του Αη
Νικόλα) να συντελούν στη σωστή ναυσιπλοΐα όλων των πλοίων και να
έχουμε ασφαλή επικοινωνία μεταξύ
νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδος
και όχι μόνο.
Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους πλοιάρχους, αλλά και όλους τους Έλληνες
συναδέλφους ναυτικούς των άλλων
ειδικοτήτων, για τον αγώνα και την
προσφορά τους στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας και της Ελλάδας μας.
Δυστυχώς, η Πολιτεία, αγνοώντας τα
πιο πάνω και τη συνολική προσφορά
του Έλληνα ναυτικού, προχωρεί στον
αφελληνισμό και της ακτοπλοΐας
πλέον. Με την κατάθεση προς ψήφιση
στη Βουλή του πολυνομοσχεδίου για
την ανασυγκρότηση του Υ.Ν.Α.
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Εν
πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

...............................................................................................................
Κορεατική κρίση και ναυτιλία
Σχολιάζει ο Γιώργος Μπάνος
Με δεδομένο ότι, κατά βάση, το ζήτημα είναι πολιτικό, αισθάνομαι ότι εισέρχομαι σε αλλότρια εδάφη.
Επειδή όμως, ειδικά για την ποντοπόρο ναυτιλία, τα διεθνή
ζητήματα εκάστοτε καθίστανται και δικά της, στηριζόμενος
σε όσες πληροφορίες και έγκυρα σχόλια είναι γνωστά,
αλλά και στην προσωπική μου κρίση, τολμώ να πιθανολογήσω τα εξής: Δεν νομίζω ότι ο σημερινός ηγέτης της Βόρειας Κορέας αποφάσισε να «αυτοκτονήσει» και ως εκ
τούτου συνάγω ότι ή α) προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη

θέση του εσωτερικά, χρησιμοποιώντας τη γνωστή τακτική
στροφής προς έναν «εξωτερικό εχθρό», ή β) να εκβιάσει
υπό μορφή «ανταλλάγματος» την αποστολή τροφίμων
προς τη λιμοκτονούσα χώρα του - ή και τα δύο. Στις δύο
αυτές περιπτώσεις, η κρίση θα είναι μάλλον παροδική, με
κάποιες πρόσκαιρες επιπτώσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και ελάχιστα στη ναυτιλία. Αν όμως
(υπόθεση που δεν στηρίζεται σε κάποιο απτό δεδομένο) η
κρίση είναι δημιούργημα εσωτερικών αντιθέσεων (στρατηγοί κ.ά.), σε συνεργασία με έξωθεν δυνάμεις που έχουν
λόγους να ανατρέψουν το παρόν καθεστώς, τα πράγματα
δύνανται να πάρουν μια μεγαλύτερης διάρκειας και επικινδυνότητας στροφή, τόσο με τη δημιουργία αστάθειας στον
ευαίσθητο για τη ναυτιλία άξονα Κορέα - Ιαπωνία - Κίνα,
όσον και με την παρέμβαση δυνάμεων που προτιμούν κάποιας μορφής «status-quo».
Ο νοών νοείτω…

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου με αφορμή το λανσάρισμα της ιστοσελίδας Greek Shipping Hall of
Fame, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Optima Shipbrokers, μιας
εκ των μεγαλυτέρων ναυλομεσιτικών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, τόνισε την ανάγκη για συλλογική εκπροσώπηση των
εταιρειών που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 89 πλην των
διαχειριστριών ναυτιλιακών εταιρειών.
Η πρόσφατη φορολόγηση των ναυλομεσιτικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα έφερε στην επιφάνεια την
έλλειψη ενός σταθερού και υγιούς διαλόγου επικοινωνίας με την
πολιτική ηγεσία της χώρας μας.
Η είδηση-έκπληξη είναι ότι σημαντικοί εκπρόσωποι των παραπάνω εταιρειών ετοιμάζονται συλλογικά να δραστηριοποιηθούν.
Αυτό δόθηκε ως απάντηση μετά το ερώτημα των «Ν.Χ.» σχετικά
με τους λόγους που οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον
ναυτιλιακό χώρο δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ως προς τη
βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας.
Ιδιαίτερη εντύπωση επίσης προκάλεσε στους εκπροσώπους των
ΜΜΕ η τοποθέτηση πως ο συγκεκριμένος νέος φορέας που πρόκειται να δημιουργηθεί διατίθεται να συνεπικουρεί και να συντρέχει στις πρωτοβουλίες της ΕΕΕ ,της οποίας το ρόλο και τις
σημαντικές αρμοδιότητες θα τιμά.

Η μεγάλη προσπάθεια του Nigel Lawry για τη δημιουργία μιας δίγλωσσης ιστοσελίδας με θέμα την καταγραφή των ιστορικών προσωπικοτήτων της ελληνικής
ναυτιλίας αξίζει πολλούς επαίνους και συγχαρητήρια.
Ο Βρετανός ανταποκριτής της εφημερίδας Lloyd’s με προσωπική του πρωτοβουλία δημιούργησε μια σύγχρονη
ιστοσελίδα με σκοπό την πληροφόρηση των νεότερων γενιών σχετικά με τους μεγάλους πρωτοπόρους του ελληνικού εφοπλισμού.
Στην ιδιαίτερα συγκινητική πρώτη παρουσίαση του μεγαλεπήβολου αυτού έργου, προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο μίλησαν με ξεχωριστό
ενθουσιασμό για την τεράστια προσφορά των μεγάλων
προσωπικοτήτων, που ήδη οι κριτικές επιτροπές έχουν εντάξει στο συγκεκριμένο πάνελ της ελληνικής ναυτιλίας.
Σε μια εποχή συνεχιζόμενης εσωστρέφειας και χαμηλών
τόνων για την ελληνική ναυτιλία, ήταν ιδιαίτερα θετική η
πολυπληθής συμμετοχή αυτής της βραδιάς.

Πολύ ανησυχητική είναι η αύξηση των κρουσμάτων
της φυματίωσης στην ινδική χερσόνησο.
Το 2011, 1,4 εκατ. άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από
πλημμελή φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου.
Τα βακτήρια της φυματίωσης, κατά τους ειδικούς, γίνονται
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πιο ισχυρά με συνέπεια την ανάγκη της έγκαιρης και συστηματικής αντιμετώπισής τους από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η φυματίωση μεταδίδεται διά αέρος σε ιδιαίτερα πολυπληθείς και ανθυγιεινές γεωγραφικές περιοχές όπως τα
μεγάλα λιμάνια του Μουμπάι, της Καλκούτας, του Μαντράς και του Κότσιν, αλλά και του Καράτσι στο Πακιστάν.
Αν και η ινδική κυβέρνηση προσφέρει δωρεάν περίθαλψη
στους ασθενείς της νόσου, η εξάμηνη συστηματική θεραπεία, που αναγκάζει τον εξασθενημένο θεραπευόμενο να
επισκέπτεται τοπικές κλινικές 3 φορές την εβδομάδα, είναι
προφανώς απαγορευτική για την πολυπαθούσα εργατική
τάξη της χώρας.
Οι διεθνείς οργανώσεις υγείας ανησυχούν ότι τόσο η ελλιπής αντιμετώπιση των αυξανόμενων κρουσμάτων όσο
και η αύξηση των κρουσμάτων της νόσου στη Ρωσία, αλλά
και σε άλλες χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, μπορούν να οδηγήσουν σε ευρύτερη εξάπλωση των νέων, δυναμωμένων βακτηριδίων.
Τόσο οι ναυτικοί όσο και οι επισκέπτες των χωρών αυτών
οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους τρόπους εξάπλωσης
αλλά και αντιμετώπισης αυτής της ύπουλης ασθένειας,
που επανέρχεται δραματικά στο προσκήνιο.

Η ανατίναξη των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην περιοχή της νότιας Αλγερίας
από ισλαμιστές τρομοκράτες, τον περασμένο Ιανουάριο,
ανησυχεί ιδιαίτερα τους διεθνείς παρατηρητές και διπλωμάτες. Έγκυροι διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν ότι οι
χώρες παραγωγής και εμπορίας ενεργειακών κοιτασμάτων αποτελούν πλέον στόχο επιθέσεων των υπο-ομάδων
της Αλ Κάιντα που ενεργούν αυτόνομα στη Βόρεια και
Κεντρική Αφρική.
Οι συγκεκριμένες ομάδες, εκτός από τα τρομοκρατικά
χτυπήματα, συλλαμβάνουν και ομήρους για τους οποίους
και ζητούν υπέρογκα λύτρα.
Ειδικά για τους Ευρωπαίους
και Αμερικανούς τα λύτρα
μπορεί να φτάσουν και τα 5
εκατ. δολ.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας μετά από δυσκολίες που
αντιμετωπίζει η Γαλλία με την
αποστολή δυνάμεων στο
Μάλι για την αντιμετώπιση του έκρυθμου εμφύλιου πολέμου, δήλωσε ότι το φαινόμενο της τρομοκρατίας αποτελεί
μια παγκόσμια απειλή και χρειάζεται παγκόσμια δράση.
Η ενεργειακά πλούσια Αφρική με τους αυξανόμενους
σχηματισμούς εξτρεμιστικών φατριών μεταμορφώνεται
σε πόλο έλξης παράνομων δραστηριοτήτων όπως η διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και κλοπιμαίων αγαθών, από
τα οποία οι οργανώσεις αυτές, σύμφωνα με τους ειδικούς, εξασφαλίζουν την οικονομική επιβίωση.

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού ότι, εάν οι Συντηρητικοί κερδίσουν τις
εκλογές του 2015, οι Βρετανοί θα οδηγηθούν σε δημοψήφισμα σχετικά με την παραμονή του Βασιλείου στην Ε.Ε.
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Οι έντονες κριτικές των ΜΜΕ
εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με την ευρωπαϊκή
βοήθεια προς τις ασθμαίνουσες
χώρες του Νότου προκαλούν
εκνευρισμό στους ευρωσκεπτικιστές του κόμματος του οποίου
ηγείται ο κ. Κάμερον, με αποτέλεσμα την πίεση για την καταφυγή
σε δημοψήφισμα. Οι Εργατικοί
και ειδικά οι Φιλελεύθεροι της χώρας αντιστέκονται σε μια
τέτοια προοπτική.

για το 2011, αλλά μόνο μία φορά ανακοίνωσε καθαρό
κέρδος τα τελευταία 15 χρόνια. Μετά από έντονη κοινωνική, δημοσιογραφική και πολιτική πίεση, η εταιρεία ανακοίνωσε την ηθελημένη καταβολή 20 εκατ. στερλινών σε
φόρους για τα επόμενα 2 χρόνια ανεξάρτητα από τους ισολογισμούς.
Η έκρυθμη κατάσταση στις οικονομίες της Δύσης και η
αγωνία ότι η Γερμανία θα χάσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έναντι της Ιαπωνίας τα επόμενα χρόνια, οδηγούν
αναγκαστικά τις κυβερνήσεις στο Λονδίνο, στο Παρίσι και
στο Βερολίνο σε νέες πολιτικές περιπέτειες σε θέματα επιχειρηματικής φορολόγησης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Εντύπωση προκαλούν τα νούμερα που δημοσίευσε το
Παγκόσμιο Ερευνητικό Ινστιτούτο για θέματα ειρήνης της Στοκχόλμης, όπου καταγράφονται τα διεθνή ποσοστά του μεριδίου της εισαγωγής όπλων από χώρες που
εξοπλίζονται αμυντικά από τη διεθνή πολεμική βιομηχανία.
Το 12% των όπλων μεταφέρεται προς την Ινδία, το 6% στην
Κίνα, το 5% στο Πακιστάν, το 5% στη Νότια Κορέα και το 4%
στη λιλιπούτεια Σιγκαπούρη. Τα ποσοστά αυτά
αφορούν την τετραετία
2008-2012 και προφανώς δεν συμπεριλαμβάνουν το Ιράν και τη
Βόρεια Κορέα, όπου τα
στοιχεία προφανώς δεν
μπορούν να καταμετρηθούν επακριβώς. Είναι πασιφανές
όμως ότι διά της νόμιμης οδού το παγκόσμιο εμπόριο και
η μεταφορά όπλων προς τις νέες οικονομικές δυνάμεις της
Ασίας ακμάζουν και προκαλούν σκεπτικισμό.

Αυξητικά αναμένεται να κινηθεί η κρουαζιέρα το
2013 σύμφωνα με την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων από 40 Οργανισμούς Λιμένων, λιμενικά ταμεία και λιμεναρχεία, που έδωσε στη
δημοσιότητα η ΕΛΙΜΕ (Ένωση Λιμένων Ελλάδος).
Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που προσέγγισαν ελληνικά λιμάνια την περυσινή
χρονιά ανέρχεται σε 4.824 και ο αριθμός αφίξεων επιβατών σε 5.475.816 (χωρίς αναχωρήσεις).
Ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ, Γιώργος Ανωμερίτης, δήλωσε ότι
το κύριο θέμα της κρουαζιέρας στη χώρα μας είναι οι ειδικές λιμενικές υποδομές και η υποστήριξη νέων προορισμών. Ο κ. Ανωμερίτης μίλησε επίσης για τη σημασία της
συνένωσης μικρών λιμανιών που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ
σε Ανώνυμες Εταιρείες και τη συγκέντρωση των μετοχών
τους σε 4 holdings εταιρείες στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του λιμενικού συστήματος που προωθεί το ΥNA.

Στον απόηχο της συνάντησης του Νταβός, τον περασμένο Φεβρουάριο, καταγράφεται η διάθεση των
Ευρωπαίων του G8 να βάλουν στο μικροσκόπιο τις δαιδαλώδεις και κυρίως ομιχλώδεις λογιστικές αλχημείες των
μεγάλων πολιτικών, που καταλήγουν να πληρώνουν σχετικά
μικρούς φόρους στις χώρες δραστηριοποίησής τους αν και
απολαμβάνουν τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης.
Ιδιαίτερη αναφορά στον διεθνή Τύπο σημειώθηκε για την
εταιρεία Starbucks, η οποία αποκαλύφθηκε ότι έχει επιβαρυνθεί μόλις με 8 εκατ. στερλίνες στα 14 χρόνια δραστηριοποίησής της στη Βρετανία και ούτε μία πένα τα
τελευταία τρία χρόνια.
Η εταιρεία ανακοίνωσε μεν πωλήσεις 400 εκατ. στερλινών

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 12 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

SKAPOULOS:Layout 1 16/4/2013 8:01 μμ Page 13

Σωστός αυτός ο επικοινωνιακός σχεδιασμός και η
στρατηγική, αλλά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με
την πρόσφατη είδηση που οι εικόνες της μας καθήλωσαν
στις οθόνες των τηλεοράσεων. Πρόκειται για το περιστατικό με το πλοίο «Αδαμάντιος Κοραής», το οποίο προσπαθούσε να προσεγγίσει το λιμάνι της Κιμώλου ενώ έπνεαν
θυελλώδεις άνεμοι.
Τα τεράστια κύματα όχι απλώς «έλουζαν» τη μικρή προβλήτα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, μετατρέποντας σε
ποτάμι τον παραλιακό δρόμο.
Ο πλοίαρχος, οι ναυτικοί, οι λιμενικοί και οι καβοδέτες, διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή, με πραγματική αυτοθυσία κατόρθωσαν να δέσουν το πλοίο.
Οι εικόνες και τα βίντεο ήταν συγκλονιστικά και φανέρωσαν για ακόμα μία φορά τις αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να καταπλεύσουν
τα πλοία σε πολλά από τα απροστάτευτα και ακατάλληλα
λιμάνια των Κυκλάδων.
Ο πλοίαρχος ανεδείχθη ήρωας από τα δίκτυα μαζικής ενημέρωσης και η όλη επιχείρηση ήταν ναι μεν επιτυχημένη
λόγω της ικανότητας και της αυτοθυσίας τόσο του ίδιου
όσο και του πληρώματος, ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος ήταν
πολύ μεγάλος. Και τότε ο ηρωισμός του καπετάνιου θα μετατρεπόταν σε μέγκενη και οι μεγαλόστομες εκφράσεις σε
κυνηγητό για τη σύλληψη και καταδίκη του.

Υποστηρίζεται η άποψη ότι ακόμα και όταν οι αγορές
βρίσκονται σε ύφεση μπορεί να παρουσιαστούν
ευκαιρίες. Έτσι, σύμφωνα με τους αναλυτές, η κρίση στη
ναυτιλία ενίσχυσε τους Έλληνες εφοπλιστές που είχαν διατηρήσει σημαντικά κεφάλαια στα ταμεία τους.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Allied Shipbroking,
οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013

προχώρησαν στην αγορά 72 πλοίων έναντι 32 το 2012
και επένδυσαν 848 εκατ. δολάρια έναντι 604 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Συγκεκριμένα, επένδυσαν 420 εκατ. δολάρια για την
αγορά 43 πλοίων ξηρού φορτίου, 352 εκατ. δολάρια για
την αγορά 20 τάνκερ και 75 εκατ. δολάρια για την αγορά
9 πλοίων μεταφοράς κοντέινερ.
Στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013 άλλαξαν διεθνώς χέρια 315 πλοία αξίας 3,476 δισ. δολαρίων, ενώ οι
Έλληνες διατηρούνται στην κορυφή των αγοραστών, με
τους Κινέζους να ακολουθούν από μεγάλη απόσταση με
19 αγορές αξίας 117 εκατ. δολαρίων.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι Έλληνες απορρόφησαν το
28% των πλοίων ξηρού φορτίου που άλλαξαν χέρια μεταξύ Ιανουαρίου - Μαρτίου, το 17% των τάνκερ και το
23% των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Αντίστοιχα, τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Golden
Destiny παρουσιάζουν ότι τον Ιανουάριο του 2013 υπογράφηκαν συμφωνίες ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, το Φεβρουάριο 682 εκατ. δολαρίων και ώς τα μέσα Μαρτίου
288 εκατομμυρίων δολαρίων.
Βάρος ρίχνουν στα πλοία ξηρού φορτίου, ενώ στρέφονται
προς τις ιαπωνικές γιάρδες αντί για τις κινεζικές και νοτιοκορεατικές.
Ξεχωρίζουν οι παραγγελίες του Πέτρου Παππά, μέσω της
Ocean Bulk, για τέσσερα πλοία με option γα άλλα δύο,
150 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά.
Η Carras Ηellas παρήγγειλε τη ναυπήγηση δύο πλοίων
180.000 τόνων το καθένα, συνολικής αξίας 92 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ιαπωνικά ναυπηγεία επέλεξε και η
Brave Maritime του Ομίλου Βαφειά για την κατασκευή δύο
τάνκερ LPG 7.200 cum το καθένα.
Η συμφωνία περιλαμβάνει option για την κατασκευή
άλλων τεσσάρων LPG. Τα δύο πρώτα πλοία θα παραδοθούν στη διάρκεια του 2014.
Επίσης, την παραλαβή του πρώτου, από μια σειρά δέκα

SKAPOULOS:Layout 1 16/4/2013 8:01 μμ Page 14

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

Εν πλω

Ψίθυροι,
σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
...............................................................................................................
υπό ναυπήγηση πλοίων, ανακοίνωσε η ναυτιλιακή εταιρεία
Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου.

Σημαντική άνοδο εσόδων και διπλασιασμό κερδών
επέτυχε η Cosco το 2012 στη μονάδα της στον Πειραιά, σύμφωνα με ανακοινώσεις της Cosco Paciﬁc σε συνέντευξη Τύπου στο Χονγκ Κονγκ, που δόθηκε με αφορμή
την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της κινεζικής εταιρείας.
Το 2012, από κοινού, ΟΛΠ και ΣΕΠ έσπασαν το ρεκόρ
όλων των εποχών στη διακίνηση containers και, από τα
1,650 εκατ. teu το 2011, ανήλθε το 2012 τα 2,7 εκατ. teu.
Στα 2,1 εκατ. teu της Cosco θα πρέπει να προστεθούν τα
625.914 teu του ΟΛΠ (αύξηση 27,5% σε σχέση με το
2011). Μάλιστα, αντίθετα με τις μέτριες προοπτικές που
έχουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια και για το 2013, λόγω της
κρίσης που μαστίζει τη Γηραιά Ήπειρο, το λιμάνι του Πειραιά φαίνεται ότι θα κάνει νέο ρεκόρ, αφού μόνο η Cosco
έχει θέσει στόχο να φτάσει τα 2,5 εκατ. teu. Κυρίαρχο ρόλο
στη νέα αύξηση της διακίνησης containers για το 2013 για
τη ΣΕΠ κατέχει η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των
επενδύσεων στον νέο προβλήτα ΙΙΙ.
Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν παρά το γεγονός ότι
η κρίση πλήττει και τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.
Τα συνολικά έσοδα της Cosco Paciﬁc ανήλθαν το 2012 στα
735,5 εκατ. δολ., αυξημένα κατά 22,8%, λόγω της σταθερής ανάπτυξης, όπως προαναφέρθηκε, του τομέα των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και της
ενίσχυσης των εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβωτίων.
Τα κέρδη που αφορούν στους μετόχους του ομίλου μειώθηκαν κατά 12%, στα 342,19 εκατ. δολ., λόγω της πτώσης της κερδοφορίας της θυγατρικής China International
Marine Containers (CIMC).
Εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων της CIMC, τα κέρδη
αυξήθηκαν κατά 14,6%, στα 280,29 εκατ. δολ.

Οι Κινέζοι της Cosco δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο λιμάνι
του Πειραιά και στα αποτελέσματά του, τα οποία πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο και λειτουργούν ενισχυτικά στα μεγέθη της μητρικής, γεγονός που σπεύδουν να
επισημάνουν και στις επίσημες ανακοινώσεις.

«Έξω πάμε καλά», δυστυχώς όμως το ίδιο δεν συμβαίνει στη χώρα μας, όπου μειώθηκε περαιτέρω, κατά
3,4%, η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία
100 κόρων και άνω) τον φετινό Ιανουάριο, σε σύγκριση
με την αντίστοιχη του Ιανουαρίου 2012 (αριθμεί πλέον

1.933 πλοία), έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε στην
αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011. Σύμφωνα με
την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100
κόρων και άνω) ανήλθε σε 43.603.165 κόρους τον Ιανουάριο φέτος και παρουσίασε αύξηση 0,1%, σε σύγκριση
με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2012,
έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Σε περισσότερες από 147 ναυτιλιακές εταιρείες με
έδρα την Κύπρο παρατηρούνται προβλήματα εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης. Οι εταιρείες αυτές έχουν
κεφάλαια στις τράπεζες του νησιού τα οποία δεν μπορούν
να κινήσουν αυτές τις ημέρες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζει η
κυπριακή ναυτιλία σε αυτήν τη φάση αφορά την καθημερινή της λειτουργία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες συνεργάζονται
με πολλές διεθνείς τράπεζες και έχουν εναλλακτικές λύσεις, για ορισμένες τουλάχιστον από τις εργασίες τους.
Μεγάλο μέρος της ναυτιλιακής δραστηριότητας, όπως
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ναυπηγήσεις ή αγορές πλοίων, αλλά και ναυλώσεις, πραγματοποιείται μέσω διεθνών τραπεζών.
Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο της βρετανικής εφημερίδας
Lloyd's List, πλήγμα και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της
Κύπρου αποτελεί η αιφνιδιαστική κίνηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΔΝΤ να επιβληθεί τέλος στις καταθέσεις
που βρίσκονται στις κυπριακές τράπεζες.
Στη Μεγαλόνησο βρίσκονται εγκατεστημένες πολλές εταιρείες ναυτιλιακές, ανάμεσά τους ελληνικών, γερμανικών ή
σουηδικών συμφερόντων, οι οποίες απασχολούν στα γραφεία τους 4.500 εργαζόμενους και στα πλοία τους περί τις
55.000 ναυτικούς. Στο Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου
είναι εγγεγραμμένες 147 ναυτιλιακές εταιρείες, από τις
οποίες 60 ανήκουν απευθείας σε πλοιοκτήτες.

στα νότιά της, και από
εκεί προέρχονται κύματα
μεταναστών, στην απέναντι ακτή βρίσκονται
πλουτοπαραγωγικοί
πόροι που έχει ανάγκη η
Ευρώπη, αλλά και στον
ίδιο το βυθό της Μεσογείου, σημειώνοντας πως η ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης μπορεί να κριθεί από τη Μεσόγειο επισημαίνοντας
μάλιστα το ενδεχόμενο σύζευξης των ΑΟΖ της Ελλάδας, της
Κύπρου και της Μάλτας.
Για τον Έλληνα πρωθυπουργό η Μεσόγειος είναι κάτι παραπάνω από μια θάλασσα, καθώς, όπως είπε, «για την Ευρώπη
είναι το πιο κρίσιμο θαλάσσιο σύνορό της. Είναι ένα σύνορο
και ένα όριο για όλους τους λαούς».

Μήνυμα στην Ευρώπη ότι με τη στάση της μπορεί να
συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να
ολοκληρωθούν ταχύτερα και με ασφάλεια οι διαδικασίες για
την ανακήρυξη της ΑΟΖ, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των
άλλων ευρωπαϊκών κρατών της Μεσογείου, ακόμα και με σύζευξη, έστειλε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, από το
βήμα του 12ου Συνεδρίου του Μηχανισμού Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και Επενδύσεων.
Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός επισήμανε μεταξύ άλλων
για τα ενεργειακά αποθέματα στην ευρύτερη περιοχή πως
«είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας περιουσίας, που πρέπει να
αξιοποιήσουμε - η ανακήρυξη της ΑΟΖ είναι στη δικαιοδοσία
των κρατών, αλλά η Ε.Ε. μπορεί να στηρίξει τα κράτη αυτά
ώστε να γίνει ταχύτερα και να ολοκληρωθούν όλα με ασφάλεια». Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «πρέπει να συσπειρωθούμε για κάτι που μας ενώνει, να ανασηκώσουμε το κεφάλι
για κάτι που μας δίνει προοπτική», ενώ τόνισε ότι πρέπει να
προφυλαχθεί η Ευρώπη από τους κινδύνους που βρίσκονται

Από τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού ήταν:
• Η Ε.Ε. πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη γειτονιά της, η Μεσόγειος επιτελεί καθοριστικό ρόλο για την
ασφάλεια και τη διεθνή ακτινοβολία της Ευρώπης, για τον
ενεργειακό εφοδιασμό της.
• Εδώ γεννήθηκε η ιστορία της Ευρώπης και εδώ μάλλον θα
κριθεί το μέλλον της.
• Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο νευραλγικό σημείο της. Είμαστε
κυριολεκτικά το επίνειο της Ευρώπης προς τον μισό κόσμο.
Το έχουμε ελάχιστα αξιοποιήσει ως χώρα και έχει ελάχιστα
αξιοποιηθεί από την Ευρώπη.
• Ο βυθός της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να φέρει ενεργειακή επάρκεια σε ολόκληρη την Ε.Ε.
• Μας έχουν διχάσει πολλά στο παρελθόν, κάτι ελπιδοφόρο
ας μας φέρει όλους πιο κοντά.
• Ελευθερία και θάλασσα πάνε πάντα και παντού μαζί.
• Από το παρελθόν θα αντικρίσουμε το μέλλον.
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ΣΧΟΛΙΟ

20 χρόνια πριν:
Μπροστά από την εποχή της
η τότε κυβέρνηση;

Σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Χαρτοφύλλης

Στο βιβλίο-απολογισμό της κυβερνήσεώς του (1990 - 1993),
ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προβαίνει σε εκτενή αναφορά στη δραστηριότητα του υπουργείου
Ναυτιλίας στην αναφερόμενη περίοδο. Ανεξάρτητα από την
πολιτική τοποθέτηση του καθενός και πέρα από την άποψη
που έχει για τα δύο πρόσωπα που διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στα ναυτιλιακά πράγματα την περίοδο εκείνη,
από σεβασμό στην αλήθεια και την αντικειμενικότητα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το έργο που παρήχθη ήταν σημαντικό. Χρονίζοντα προβλήματα λύθηκαν, ή προωθήθηκαν
λύσεις προς τη σωστή κατεύθυνση με αποτέλεσμα την εξομάλυνση ή μείωση των δυσμενών επιπτώσεων. Και οφείλουμε να παραδεχτούμε πως, αν συνεχιζόταν η ίδια πολιτική,
βασικοί τομείς της ναυτιλίας δεν θα παρουσίαζαν σήμερα
προβλήματα, και μάλιστα στο βαθμό που τα παρουσιάζουν.

των ναυτικών. Δυστυχώς όμως, υπουργός άλλης κυβερνήσεως, υποκύπτοντας στις πιέσεις των υπαλλήλων του Ταμείου για την καταβολή του επιδόματος παραγωγικότητας, με
νομοθετική ρύθμιση, παραχώρησε τα έσοδα εκείνα για την
καταβολή του επιδόματος αυτού.
Στο σημαντικό θέμα της ναυτικής εκπαιδεύσεως, αυτό που
για χρόνια εθεωρείτο όνειρο απατηλό έγινε πραγματικότητα.
Η εναλλασσόμενη εκπαίδευση των δοκίμων. Δεν χρειάζεται
ανάλυση του οφέλους από την εφαρμογή της. Ήταν χρονίζον
αίτημα και των πλοιοκτητών και των ναυτικών. Είναι κρίμα,
το σύστημα αυτό, δοκιμασμένο με επιτυχία στην πράξη τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σήμερα να παραπαίει και
να απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση του χρό-

Στο μείζον θέμα της βιωσιμότητας του ΝΑΤ. Επί υπουργίας
Παυλίδη και με τη στήριξη του νησιώτη και πρώην ναυτικού
υπουργού Οικονομικών Γ. Παλαιοκρασσά, με την έγκριση βεβαίως του πρωθυπουργού, το Δημόσιο ανέλαβε τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά μήνα ποσού για την καταβολή
των συντάξεων των ναυτικών, ενώ μέχρι τότε υπήρχε κάθε
μήνα η αβεβαιότητα εάν θα εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα
ποσά. Η επικρατούσα μέχρι τότε πρακτική του δανεισμού του
ΝΑΤ από το Δημόσιο δεν ήταν λύση, γιατί όλη η περιουσία
του Ταμείου ήταν επισφαλής και κινδύνευε να κατασχεθεί κάποτε για την εξόφληση της οφειλής προς το Δημόσιο. Ο Παυλίδης, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Προσπάθησε (δυστυχώς,
για τελευταία από τότε φορά) να αυξήσει τα έσοδα του ΝΑΤ
εξασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους από τις «άδειες σκοπιμότητας», από τις ρυμουλκικές και ναυαγοσωστικές υπηρεσίες, από τα εισιτήρια επιβατών κ.ά. Το περιοδικό «Ν.Χ.», τότε,
με άρθρο του αρχισυντάκτη του, ευθαρσώς και με παρρησία
επαίνεσαν τις ρυθμίσεις εκείνες, που ανακούφιζαν το Ταμείο
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Ανεξάρτητα από την
πολιτική τοποθέτηση του
καθενός και πέρα από την
άποψη που έχει για τα
δύο πρόσωπα που
διαδραμάτισαν πρωτεύοντα
ρόλο στα ναυτιλιακά
πράγματα την περίοδο
εκείνη, από σεβασμό
στην αλήθεια και την
αντικειμενικότητα, θα
πρέπει να αναγνωρίσουμε
ότι το έργο που παρήχθη
ήταν σημαντικό.

νου φοιτήσεως εντός των δύο εξαμήνων για να μη χάνουν οι
δόκιμοι τη χρονιά τους.
Στο θέμα της ενιαίας ρυθμίσεως της στελεχώσεως των
φορτηγών πλοίων. Με το προϊσχύον καθεστώς, οι τελευταίοι υπουργοί «περιγράφοντας» σχετική διάταξη του ΚΔΝΔ
καθόριζαν με απόφασή τους τη σύνθεση του κάθε πλοίου
διαφορετικά, ανάλογα με τη σχέση του ενδιαφερομένου με
τον υπουργό. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις, που κλασικά
πλοία είχαν σύνθεση αυτοματοποιημένων πλοίων. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση τελείωσε τότε και με μία (όπως είναι η
πρόβλεψη του νομοθέτη) υπουργική απόφαση, με ενιαία κριτήρια, καθορίστηκε η σύνθεση των αυτοματοποιημένων
πλοίων, αναλογικά, με το κριτήριο της χωρητικότητας και της
ιπποδύναμης της μηχανής.

νικές εταιρείες να εκσυγχρονίσουν το στόλο τους και να γίνουν ανταγωνιστικές. Είναι γνωστές οι δηλώσεις πλοιοκτητών γειτονικού ευρωπαϊκού κράτους περί «πρωτοφανούς
σκανδάλου της Ε.Ε. υπέρ της προτάσεως του Έλληνα υπουργού». Οι ελληνικές εταιρείες στην περιοχή απέκτησαν σύγχρονα μεγάλα πλοία και άντεξαν στον ανταγωνισμό. Σήμερα
βεβαίως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Οι διαβόητες άδειες σκοπιμότητας, για τις οποίες ο αείμνηστος Ευ. Γιαννόπουλος είχε καταγγείλει δημόσια ότι «στα περίπτερα της Ακτής Μιαούλη γίνονται πλειστηριασμοί αδειών
σκοπιμότητας», έπαψαν να είναι αορίστου χρόνου και μεταβιβάσιμες, οπότε σταμάτησε η απαράδεκτη κατάσταση που
μέχρι τότε επικρατούσε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι, εκτός
από το αναφερθέν ήδη παράβολο υπέρ του ΝΑΤ, επεβλήθη
στον λαμβάνοντα την άδεια δρομολογήσεως η προσέγγιση
σε ένα δρομολόγιο εβδομαδιαίως και σε άγονα νησιά, χωρίς
επιδότηση. Αυτή η νέα υποχρέωση που επέβαλε ο Παυλίδης,
δεν βοήθησε μόνο το Δημόσιο, αφού το απάλλαξε από την
υποχρέωση καταβολής επιδοτήσεων για τις άγονες γραμμές,
αλλά βοήθησε σημαντικά τα λεγόμενα άγονα νησιά, διότι δεν
θα προσέγγιζαν πλέον σ’ αυτά τα πλοία των αγόνων, δηλαδή
αυτά που δεν άντεχαν τον ανταγωνισμό σε ελεύθερες γραμμές, αλλά τα θεωρούμενα καλά πλοία, των άλλων γραμμών.
Ένα άλλο πάγιο αίτημα της πλοιοκτησίας, η θεσμοθέτηση της
Ελληνικής Ναυτιλιακής Επιχείρησης (ΕΝΕ), ικανοποιήθηκε
προς όφελος και του κράτους. Εξακόσιες, περίπου, ΕΝΕ λειτουργούν από τότε μειώνοντας αντίστοιχα τις εξωχώριες (oﬀshore) εταιρείες.
Τα μέτρα αυτά μαζί και με άλλα (όπως ο εκσυγχρονισμός της
φορολογίας των πλοίων ώστε να έλθουν στο ελληνικό νηολόγιο τα υπερδεξαμενόπλοια, η αποκρατικοποίηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου Σύρου, οι διαδικασίες για το
οποίο περατώθηκαν το 1994) συντέλεσαν ώστε να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ελληνικής πολιτείας και παραγόντων της ναυτιλίας, με αποτέλεσμα την επιστροφή
πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο και την επακόλουθη αύξηση
του ναυτιλιακού συναλλάγματος.
Ο πίνακας που ακολουθεί το επιβεβαιώνει.

Στο θέμα της ακτοπλοΐας. Ενόψει της ψηφίσεως από το
συμβούλιο υπουργών της Ε.Ε. του κανονισμού για την απελευθέρωση των εσωτερικών μεταφορών, υπήρξε έντονη
ανησυχία των ασχολουμένων με τον κλάδο, γιατί, με την υπόγεια ζεύξη Γαλλίας - Μ. Βρετανίας, τα ασχολούμενα στο Στενό
της Μάγχης επιβατηγά πλοία είχαν ήδη αρχίσει την έρευνα
της αγοράς για να μεταφερθούν στο Αιγαίο. Το ίδιο και τα
κρουαζιερόπλοια και τα μικρότερα τουριστικά. Με επιδέξιους
χειρισμούς, ο τότε υπουργός Παυλίδης, κατόρθωσε να επιτύχει να δοθεί με τον Κανονισμό 3577/92 δωδεκαετής για τα
ακτοπλοϊκά και εξαετής για τα κρουαζιερόπλοια παράταση
του ισχύοντος καθεστώτος ώστε να δοθεί χρόνος στις ελλη-
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ΑΠΟΨΗ

Πώς δημιουργήθηκε το τραπεζικό
πρόβλημα της Κύπρου
Τι σημαίνει πλούτος; Είναι ο διαχρονικός στόχος του κάθε
ανθρώπου; Είναι κάτι μετρήσιμο ή μήπως είναι κάτι ρευστό
και πάντα ιδιαίτερο ως προς τον προσδιορισμό του, τόσο
για τον κάθε άνθρωπο όσο και την κάθε κοινωνία;

Του Γιάννη Αλήθεια

Τις τελευταίες ημέρες βιώσαμε την εφαρμογή μιας βίαιης
λύσης στο οικονομικό πρόβλημα της Κύπρου. Σύμφωνα με
δημοσίευμα του Κώστα Καλλίτση στην «Καθημερινή», «…το
πρόβλημα της Κύπρου ήταν ο τραπεζικός τομέας της που, ενώ
διαχειρίζεται κεφάλαια 8 φορές μεγαλύτερα από το ΑΕΠ, δεν
διαθέτει αρκετά δικά του ώστε να είναι φερέγγυος (να καλύπτει το δείκτη 9% Core Tier 1) και να συνεχίσει να λειτουργεί… Πρώτο βήμα σε μια διαδικασία σταδιακής σμίκρυνσης
του τραπεζικού τομέα, έως το 2018… Η σμίκρυνση θα γίνει τώρα πια, βίαια. Αλλά το πρόβλημα της Κύπρου, μόνο σε
πρώτη ανάγνωση, είναι οι τράπεζες. Στην πραγματικότητα,
είναι το ίδιο το οικονομικό μοντέλο της. Ένα μοντέλο με τη
σφραγίδα του ακραίου νεοφιλελευθερισμού: το μοντέλο του
νυχτοφύλακα κεφαλαίων που προέρχονται από την πιο άγρια
εκμετάλλευση του ανθρώπου, από την πιο απεχθή βαρβαρότητα που βομβαρδίζει με ανείπωτη δυστυχία τις γειτονιές του
πλανήτη».
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και διά στόματος του νέου
προέδρου του Eurogroup, Ολλανδoύ Γερούν Ντάισελμπλουμ,
αναφέρουν την πιθανότητα επανάληψης της «θεραπείας κουρέματος των καταθέσεων» και σε άλλες παρόμοιες με την
Κύπρο οικονομίες. Στο άκουσμα αυτής της δήλωσης υπήρξε
έντονη αντίδραση από τις ηγεσίες του Λουξεμβούργου, της
Μάλτας και της Λετονίας, χωρών με παραπλήσιες με την
Κύπρο οικονομίες και τραπεζικά συστήματα.
Προκειμένου να αναλύσουμε ένα πρόβλημα, θα πρέπει πρώτα
απ’ όλα να εξετάσουμε το περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκε. Σύμφωνα με το φιλελεύθερο σύστημα, νέο ή παλαιό,
κοινωνικό ή μη, όπως αυτό του καπιταλισμού, σημαντικό στοι-

χείο της κοινωνίας όπου εφαρμόζονται αυτού του είδους τα
συστήματα είναι η ύπαρξη ενός ελεύθερου συστήματος εντός
μιας κοινωνίας τα μέλη της οποίας μπορούν ελεύθερα και
χωρίς περιορισμούς να δραστηριοποιούνται οικονομικά.
Με την έννοια «ελεύθερο σύστημα», προσδιορίζεται το σύστημα που μπορεί και παραμένει ανοιχτό προς έλεγχο και διαπιστώσεις από το σύνολο των μελών της κοινωνίας στην
οποία εφαρμόζεται και από την οποία χρησιμοποιείται, χωρίς
ίχνος παρεμβατισμού. Επίσης, με την έκφραση «δραστηριοποιούνται οικονομικά» προσδιορίζεται το σύνολο των μελών
μιας κοινωνίας τα οποία ενεργούν και συναλλάσσονται μέσα
σ’ αυτήν ελεύθερα και ανοιχτά με σκοπό τη συγκέντρωση και
αύξηση του ατομικού τους πλούτου.
Με βάση τα ανωτέρω, αλλά και τα διδάγματα της Ιστορίας,
συμπεραίνω ότι ο πλούτος μπορεί να θεωρηθεί ο πλέον διαχρονικός στόχος κάθε ανθρώπου. Τελικά, άραγε ο πλούτος
είναι κάτι το μετρήσιμο ή μήπως είναι κάτι το ρευστό και πάντα
ιδιαίτερο ως προς τον προσδιορισμό του, τόσο για τον κάθε
άνθρωπο όσο και την κάθε κοινωνία;
Εξετάζοντάς τον επάνω σε αυτό το δίλημμα, ανακαλύπτουμε
ότι ο πλούτος ουσιαστικά αποτελεί τη δυνατότητα και όχι το
υλικό για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Στον αντίποδα
του πλούτου βρίσκουμε τη φτώχεια, η οποία δεν είναι τίποτε
άλλο από την αδυναμία ικανοποίησης των αναγκών μας.
Επειδή οι ανάγκες μεταξύ των ανθρώπων, τόσο σε ατομικό
όσο και κοινωνικό πεδίο συνύπαρξης, διαφέρουν, διαφέρουν
και οι έννοιες Πλούτος - Φτώχεια καθώς και οι έννοιες Πλούσιος - Φτωχός. Σημαντικά για τον προσδιορισμό του ορισμού
περί πλούτου είναι τόσο η διάρκεια ικανοποίησης των όποιων
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αναγκών μας, όσο και το είδος των προς ικανοποίηση αναγκών, οι οποίες θα πρέπει να είναι πρωτεύουσες ανάγκες και
η διάρκεια ικανοποίησής τους μακρά.
Πλούτος λοιπόν είναι η δυνατότητα και φτώχεια η αδυναμία,
ιδιότητες που κάθε άνθρωπος κατέχει για να μπορεί να ικανοποιεί ή μη, όχι απλώς πρόσκαιρα αλλά στο διηνεκές, τις κατ’
αυτόν οριζόμενες ως πρωτεύουσες ανάγκες.
Εξετάζοντας τον πλούτο, όπως αυτός σήμερα ορίζεται από
τους περισσότερους ανθρώπους και κοινωνίες, παρατηρούμε
ότι δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μέσο. Πρόκειται για ένα σύνολο μετρήσιμων μονάδων, τις οποίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ως μέσο προς επίδειξη ή/και σύγκριση. Αυτές τις
απτές μονάδες ο άνθρωπος τις χρησιμοποιεί από αρχαιοτάτων
χρόνων ως απόδειξη του πλούτου που κατέχει ή, άλλως, ως
απόδειξη της ιδιότητας του «μπορεί». Ιστορικά, αυτές οι μονάδες υπάρχουν σε διάφορες μορφές, όπως νομίσματα, ευγενή
μέταλλα, πάγια περιουσιακά στοιχεία όπως έκταση γης, μετοχές, συλλογές ειδών τέχνης, αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και
πάσης φύσεως υπηρετικό ή/και υπαλληλικό προσωπικό, μη
αποκλειομένου στο παρελθόν και του αριθμού των σκλάβων
που είχε ο πλούσιος υπό τις εντολές του.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπορούμε να εντοπίσουμε ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των πλουσίων. Ενώ όλα
αυτά τα απτά στοιχεία πλούτου χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από αυτούς που κατέχουν πραγματικό πλούτο,
εν τούτοις, αυτά δημοσιοποιούνται κυρίως μόνον από αυτούς
που θέλουν να αποδείξουν στον περίγυρό τους ότι κατέχουν
πλούτο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πλούτος επιδεικνύεται και
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της δυνατότητας που λείπει
από την προσωπικότητά τους ή προκάλυμμα της «αδυναμίας»
τους, και αυτά μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας όπου ζουν, κρίνονται και συγκρίνονται με τις δυνατότητες και αδυναμίες των
συνανθρώπων τους, πλουσίων ή φτωχών.
Ο Αριστοφάνης εμφανίζει στις κωμωδίες του τον Πλούτο ως
τυφλό. Οι αναλυτές αναφέρουν ότι ο Δίας τύφλωσε το θεό

Πλούτος λοιπόν είναι
η δυνατότητα και φτώχεια
η αδυναμία, ιδιότητες που
κάθε άνθρωπος κατέχει για
να μπορεί να ικανοποιεί ή μη,
όχι απλώς πρόσκαιρα
αλλά στο διηνεκές,
τις κατ’ αυτόν οριζόμενες
ως πρωτεύουσες ανάγκες.

Πλούτο για να αποφεύγει να κάνει πλούσιους τους δίκαιους,
τους έντιμους και τους σοφούς. Αυτή η επισήμανση από μόνη
της μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως ο πλούτος
συνάδει με την αδικία, το ψεύδος, την ανελευθερία και το
μίσος. Εδώ τίθεται το ερώτημα εάν τελικά ισχύει αυτός ο
προσδιορισμός ή ο συγγραφέας ήθελε να μας πει κάτι διαφορετικό. Μήπως, τελικά, ο νεαρός δεν είναι ο θεός Πλούτος
αλλά ένας τυφλός πλουτοκράτης που θα ήθελε να είναι ο
θεός Πλούτος;
Εξετάζοντας τη διαφορά μεταξύ πλουσίου και πλουτοκράτη,
βρίσκουμε ότι πλουτοκράτης είναι αυτός ο οποίος, ως μέλος
του κλάδου των κεφαλαιούχων, κατά κανόνα δεσπόζει στην
κοινωνία όπου δραστηριοποιείται. Στην πολιτική επίσης βρίσκουμε την έννοια της πλουτοκρατίας, με την οποία προσδιορίζουμε τη διακυβέρνηση μιας χώρας από πρόσωπα που
επηρεάζονται από ισχυρούς κεφαλαιούχους, η δε άσκηση της
πολιτικής τους είναι τέτοια ώστε είτε να τους ευνοεί είτε να μη
θίγει τα συμφέροντά τους.
Αυτή η σύγχρονη αντίληψη περί πλούτου έχει να κάνει με την
άποψη για παντελή έλλειψη της ελευθερίας, του δικαίου, της
αλήθειας και της αγάπης στον τρόπο που λειτουργούν οι σύγχρονες δημοκρατίες και οι περί αυτών αγορές. Τα πάντα πωλούνται και τα πάντα αγοράζονται, ακόμη και ο μολυσμένος
αέρας που αναπνέουμε. Όποιον αστό ή αγρότη, μικρό ή μεγάλο, και αν ρωτήσεις θα σου επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει
πλούσιος που να είναι δίκαιος, που να λέει την αλήθεια και να
αγαπάει την ελευθερία του απλού ανθρώπου, αφού ό,τι σκέφτεται και ό,τι πράττει είναι μόνο γι’ αυτόν και τίποτε άλλο.
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ΑΠΟΨΗ

Ο πραγματικός πλούτος δεν
είναι τυφλός. Έχει μάτια και
αισθήσεις. Αυτό που λείπει και
χρειάζεται είναι να έχουμε
εμείς οι άνθρωποι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Τότε και μόνον τότε, ο καθένας μας θα εισπράττει αυτό
που του αναλογεί.
Ο τυφλός πλουτοκράτης
είναι ο πρόγονος όλων αυτών
που συνθέτουν σήμερα τις
Αγορές. Το μεγαλύτερο μέρος
του σημερινού
πλούτου αποτελεί
λανθάνοντα πλούτο.

Στον κόσμο μας, ενώ υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια πλουσίων συνανθρώπων, εν τούτοις, εμείς ακούμε, βλέπουμε και
γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε μόνο λίγους. Για τους πραγματικά πλουσίους δεν ακούμε σχεδόν τίποτε, ενώ για πολλούς
γνωστούς κατά δήλωση πλουσίους γνωρίζουμε και τις πιο
απόκρυφες λεπτομέρειες της ζωής τους. Πόσους από τα είδωλα της νεολαίας μας, πρότυπα πλουσίου, δεν αποτελούν

κατ’ ουσίαν ψυχασθενείς, επιδειξιομανείς, κενοί ουσίας, λόγων
και πράξεων.
Πόσοι από τους δυνατούς πλουσίους, που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε τους επιθυμία και ανάγκη, δεν είναι υγιείς αλλά
ψυχικά ασθενείς, αδύναμοι και φοβισμένοι.
Στην ουσία τούς τύφλωσε όχι ο θεός αλλά η ίδια η εμμονή
τους για τον πλούτο. Τους τιμώρησε ο εσωτερικός τους εαυτός για τη μανία τους να κατακτήσουν όχι όσα χρειάζονται,
αλλά όλο το σύμπαν, αδιαφορώντας για τον πλησίον τους, είτε
ως άνθρωπο είτε ως φύση.
Αυτό το γεγονός αποτελεί και την αλήθεια για τη διαχρονική
συνεχή προσπάθεια των πλουτοκρατών να θέλουν να γίνουν
περισσότερο πλούσιοι. Αποτελεί την αλήθεια για τη μανία τους
να κατακτήσουν την εξουσία, κυρίως μέσω της χειραγώγησης
των μελών του εκάστοτε πολιτικού συστήματος.
Ο πραγματικός πλούτος δεν είναι τυφλός. Έχει μάτια και αισθήσεις. Αυτό που λείπει και χρειάζεται είναι να έχουμε εμείς
οι άνθρωποι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Τότε και μόνον τότε, ο καθένας μας
θα εισπράττει αυτό που του αναλογεί. Ο τυφλός πλουτοκράτης είναι ο πρόγονος όλων αυτών που συνθέτουν σήμερα τις
Αγορές. Το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού πλούτου αποτελεί λανθάνοντα πλούτο. Στην καθημερινή διάλεκτο το λέμε
λογιστικό ή «φούσκα» ή «αέρα» κ.λπ.
Σύμφωνα με την επιστήμη, και συγκεκριμένα το «ηθικό Management», ο λανθάνων πλούτος είναι αποτέλεσμα πράξεων
και αποφάσεων από τις οποίες το κοινωνικό κόστος που δημιουργείται είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κοινωνικό
όφελος. Πρόκειται για ένα πρόσκαιρο θετικό αποτέλεσμα, το
οποίο στο βάθος του χρόνου μεταλλάσσεται πάντα σε αρνητικό, πολλές φορές μάλιστα με καταστρεπτικές συνέπειες για
τον κάτοχο και δημιουργό του.
Διαχρονικά, η οικονομική συμπεριφορά αναφέρεται ως το σύνολο των αποφάσεων και των ενεργειών του κάθε ανθρώπου
με αποκλειστικό σκοπό το συμφέρον του.
Ο Ισοκράτης στο «Περί ειρήνης» (28) λέει ότι όλοι θέλουμε το
συμφέρον μας και να έχουμε πιο πολλά από τους άλλους. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι ενέργειες των
μελών μιας κοινωνίας για το καλό όλης της κοινωνίας αποτελούν στην ουσία καλό για κάθε μέλος ανάλογα με τα θέλω και
τις ενέργειές του.
Ο Θουκυδίδης υποστηρίζει ότι η πιο καλή εξασφάλιση για την
ευημερία και τη σταθερότητα μιας πόλης είναι όταν αυτή (οι
δημόσιοι λειτουργοί) και οι ιδιώτες (πολίτες) έχουν το ίδιο
συμφέρον (Α΄ 124).
Πλούσιος είναι αυτός που είναι πλούσιος και στην ψυχή. Είναι
αυτός που, έχοντας τα μάτια του ανοιχτά, συμπεριφέρεται σαν
τυφλός. Είναι ανιδιοτελής, δεν επηρεάζεται από τους κόλακες
του περιβάλλοντός του, καθώς και από τις δηλώσεις αυταρέσκειας. Στην ουσία και στην πράξη, είναι αυτός που συμπεριφέρεται ως καλός ποιμένας, γεγονός που σημαίνει «πανταχού
παρών, της ζωής χορηγός» και όλα αυτά, με αγάπη προς τον
πλησίον άνθρωπο και τη Φύση.
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ναυλαγορα - ναυπηγησεισ

Επενδυτικές τάσεις στην αγορά
των ναυπηγήσεων
Οι πρώτοι τρεις μήνες της νέας χρονιάς χαρακτηρίζονται από έντονο
επενδυτικό κλίμα χωρίς αξιοσημείωτες αλλαγές στην ήδη αποθαρρυντική εικόνα της ναυλαγοράς. Τα επίπεδα των ναύλων στις βασικές
κατηγορίες πλοίων, χύδην ξηρού/υγρού και γενικού φορτίου, συνεχίζουν την κρίσιμη πτωτική τάση από το 2012.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, Research Department

Η κατάσταση αυτή δεν θορυβεί τους ναυτιλιακούς παίκτες,
καθώς καρποφορούν νέες επενδύσεις τόσο στην αγορά των
μεταχειρισμένων πλοίων όσο και στις ναυπηγήσεις, σε μία
ακόμη δύσκολη χρονιά. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί
για την ανάκαμψη των εσόδων των πλοίων bulk carriers σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων, επίμονο αρνητικό κλίμα για τα
δεξαμενόπλοια μεγάλου μεγέθους μεταφοράς αργού πετρελαίου και αρνητικές τάσεις, επίσης, στην πορεία της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στις
κυριότερες θαλάσσιες διαδρομές, Ασία - Ευρώπη και Ασία Μεσόγειος, με σημάδια ανάσας στις διαδρομές προς την Αμερική. Το θέμα της υπερπροσφοράς των πλοίων συνεχίζει να
διαχέεται ως ο κύριος δυσμενής παράγοντας για την υγιή πορεία της ναυλαγοράς από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής
κρίσης, με τους ναυτιλιακούς παίκτες να μη χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην αγορά της ναυτιλίας.
Εν μέσω της ύφεσης της ναυλαγοράς και της παγκόσμιας οικονομικής συρρίκνωσης, τα επίπεδα εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών παικτών στην αγορά της ναυτιλίας χαρακτηρίζονται
υψηλά. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα από τη Moore
Stephens, τα επίπεδα εμπιστοσύνης στη ναυτιλία παρουσία-

σαν την υψηλότερη απόδοση για τους τελευταίους τρεις
μήνες έως το Φεβρουάριο μέσα στα δύο χρόνια. Το Φεβρουάριο, το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στη ναυτιλία διαμορφώθηκε στο 5,8, με κλίμακα από 1 έως 10, από 5,6 το
Νοέμβριο του 2012. Η έρευνα ξεκίνησε το Μάιο του 2008 με
επίπεδο εμπιστοσύνης 6,8. Η μελέτη κατέγραψε ακόμη θετικές
προσδοκίες από τους ναυτιλιακούς παίκτες για την αύξηση των
ναύλων τους επόμενους 12 μήνες στην αγορά των bulk carriers, καθώς και μεγαλύτερη πιθανότητα για νέες επενδύσεις
στον κλάδο.
Οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αγορά
των νεότευκτων πλοίων, αγνοώντας ότι επιβαρύνουν επιπλέον την ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας. Συνολικά για τους πρώτους τρεις μήνες,
ο ρυθμός των ναυπηγήσεων είναι 36% υψηλότερος από τον
αριθμό των αγοραπωλησιών των πλοίων από δεύτερο χέρι,
με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου πάνω από $26,5 δισ. δολάρια για 471 νέες παραγγελίες πλοίων:
• Bulk Carriers: 123 νέες παραγγελίες Ιαν. - Μάρ. 2013 - 91
Ιαν. - Μάρ. 2012
• Τankers: 81 νέες παραγγελίες Ιαν. - Μάρ. 2013 - 50 Ιαν. -
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Μάρ. 2012
• Gas Τankers: 38 νέες παραγγελίες Ιαν. - Μάρ. 2013 - 41
Ιαν. - Μάρ. 2012
• Liners: 12 νέες παραγγελίες Ιαν. - Μάρ. 2013 - 16 Ιαν. Μάρ. 2012
• Containers: 59 νέες παραγγελίες Ιαν. - Μάρ. 2013 - 10 Ιαν.
- Μάρ. 2012
• Special Projects: 135 νέες παραγγελίες Ιαν. - Μάρ. 2013 106 Ιαν. - Μάρ. 2012
Η στρατηγική που ακολουθούν μεγάλα ονόματα του ελληνικού και ξένου εφοπλισμού ως προς την αγορά των ναυπηγήσεων γεννά πολλαπλά ερωτήματα, καθώς δημιουργεί έναν
απρόσμενα υψηλό ρυθμό παραγγελιών στην ήδη υπερβάλλουσα προσφορά χωρητικότητας. Το πρώτο τρίμηνο του
νέου έτους τερματίζει με 43% ετήσια αύξηση στον αριθμό
των παραγγελιών από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, με
το μήνα Μάρτιο να σηματοδοτεί ρεκόρ ναυπηγήσεων, καθώς
ο αριθμός των παραγγελιών έφτασε να αγγίζει τα 191 πλοία.
Ο ρυθμός των ναυπηγήσεων είχε πλησιάσει ξανά τόσο υψηλά
επίπεδα τον Απρίλιο του 2012, όταν είχαν σημειωθεί 187 παραγγελίες νεότευκτων πλοίων.

Στην αγορά των bulk carriers, το υψηλό ποσοστό παραγγελιών στην κατηγορία μεγαλύτερου μεγέθους, capesize, οδήγησε σε 35% ετήσια αύξηση των ναυπηγήσεων, ενώ στην
αγορά των tankers, η συνεχόμενη επενδυτική διάθεση για τις
κατασκευές μεσαίου μεγέθους, product tankers/50.00055.000 dwt, προκάλεσε 62% ετήσια αύξηση ναυπηγήσεων.
Τα πλοία μεταφοράς μικρότερου μεγέθους προϊόντων πετρελαίου συνεχίζουν να απεικονίζουν πιο υγιή απόδοση από τα
δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, με τις παραγγελίες των νεότευκτων πλοίων να επικεντρώνονται σε αυτό
το μεσαίο μέγεθος. Στη διάρκεια Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013
σημειώθηκε παραπάνω από διπλάσιος αριθμός παραγγελιών
στο μεσαίο μέγεθος από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2012 - 33
νέες παραγγελίες φέτος έναντι 15 πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο χαμηλός ρυθμός ζήτησης χωρητικότητας αργού πετρελαίου από την Αμερική έχει επιδράσει σημαντικά στην πορεία
της ναυλαγοράς, καθώς ο ρυθμός εγχώριας παραγωγής
αργού πετρελαίου φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα επίπεδα των
εισαγωγών για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο του 1995,
σύμφωνα με επίσημες προβλέψεις από τον Οργανισμό Ενέργειας της Αμερικής.
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Η εξαιρετική πτώση
στην τιμή ναυπήγησης
και οι προσδοκίες
για εξισορρόπηση
της προσφοράς με τη ζήτηση
της χωρητικότητας και πλήρη
ανάκαμψη της ναυλαγοράς
από το τέλος του 2014
αποτελούν τους κυριότερους
παράγοντες που δικαιολογούν τον μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης που δείχνουν οι
επενδυτές στις ναυπηγήσεις
των πλοίων.

Στην αγορά των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων,
containers, ο αριθμός των παραγγελιών για κατασκευές μεγαθήριων πλοίων πάνω από 9.000 ΤΕU ενεργοποιήθηκε πάλι
από αρκετές εισηγμένες εταιρείες τακτικών γραμμών, με τον
αριθμό των παραγγελιών να σημειώνει αλματώδη ετήσια αύξηση 490%, με 59 νέες παραγγελίες στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, από 10 πέρυσι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επενδυτική τάση στην αγορά των
ναυπηγήσεων διαφαίνεται έντονα όχι τόσο από εταιρείες
ιδιωτικών συμφερόντων όσο από εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, οι οποίες φαίνεται να εκμεταλλεύονται την κεφαλαιακή τους επάρκεια για ανανέωση του στόλου
τους. Στην αγορά των bulk carriers, ιδιαίτερη αίσθηση έχει
δημιουργήσει η Frontline 2012 του Νορβηγού μεγιστάνα
εφοπλιστή John Fredriksen, η οποία έχει προχωρήσει σε συνεχείς παραγγελίες για κατασκευές νεότευκτων πλοίων capesizes σε σημαντικά ναυπηγεία της Κίνας, προς παράδοση από
τις αρχές του 2015 και έπειτα. Η τιμή ναυπήγησης σε αυτή
την κατηγορία μεγέθους πλοίων υπολογίζεται σε τωρινά επίπεδα περίπου 46 εκατ. δολάρια, όταν το Μάιο του 2008 η
τιμή ναυπήγησης ήταν περίπου 88,5 εκατ. δολάρια.
Στην αγορά των tankers, η ιταλικών συμφερόντων Scorpio
Tankers έχει σημειώσει ένα συνεχές ράλι σε τοποθετήσεις ναυπηγήσεων πλοίων product - μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, 37.000 dwt και 52.000 dwt, σε ναυπηγεία της Κορέας,
καθώς και στο μέγεθος aframax, περίπου 110.000 dwt.
Eνδεικτικά αναφέρουμε ότι η τιμή ναυπήγησης για την κατασκευή πλοίων product tankers μεταφορικής χωρητικότητας
52.000 dwt σε ναυπηγείο της Κορέας εκτιμάται σε περίπου 33

εκατ. δολάρια, όταν το Μάιο του 2008 ανερχόταν στα 62 εκατ.
δολάρια. Στην αγορά των containers, η τιμή ναυπήγησης
πλοίου μεγέθους Post panamax, 9.000 TEU, σε ναυπηγείο της
Κορέας εκτιμάται σε περίπου 80 εκατ. δολάρια, όταν το Μάιο
του 2008 η τιμή ναυπήγησης ήταν περίπου 140 εκατ. δολάρια.
Είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τη λογική του μεγάλου
όγκου των παραγγελιών που έχει σημειωθεί από τις αρχές
της χρονιάς σε μια περίοδο που η ναυτιλία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον με
σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια ζήτηση χωρητικότητας των πλοίων. Επιπλέον, οι επενδύσεις αυτές προκαλούν έντονες ανησυχίες καθώς η παγκόσμια ναυτιλία από το
τέλος του 2009 βιώνει την κρίση της από την υπερπροσφορά
των πλοίων που οι ίδιοι ναυτιλιακοί παίκτες προκάλεσαν
μέσω των νέων ναυπηγήσεων που τοποθετήθηκαν τη
«χρυσή» περίοδο 2007-2008. Η εξαιρετική πτώση στην τιμή
ναυπήγησης και οι προσδοκίες για εξισορρόπηση της προσφοράς με τη ζήτηση της χωρητικότητας και πλήρη ανάκαμψη της ναυλαγοράς από το τέλος του 2014 αποτελούν
τους κυριότερους παράγοντες που δικαιολογούν τον μεγάλο
βαθμό εμπιστοσύνης που δείχνουν οι επενδυτές στις ναυπηγήσεις των πλοίων. Ωστόσο, οι ελπίδες για ανάκαμψη των
ναυλαγορών μετά το τέλος του 2014 φαίνεται να απειλούνται
πλέον σοβαρά από τον έντονο αριθμό των παραγγελιών,
καθώς συνοδεύονται από μειωμένο αριθμό διαλύσεων, συνεχείς παραδόσεις νεότευκτων πλοίων και πλεονάζουσα προσφορά χωρητικότητας.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013, 254 πλοία εκτιμάται
ότι στάλθηκαν στα διαλυτήρια, συνολικής χωρητικότητας περίπου 11 εκατ. τόνων, παρουσιάζοντας 25% μείωση στον
αριθμό διαλύσεων από την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Στον τομέα των bulk carriers, o ρυθμός διάλυσης των υπερήλικων πλοίων σημείωσε 23% μείωση από τα επίπεδα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, στην κατηγορία των tankers, η
μείωση είναι πιο έντονη, 46%, ενώ παρουσιάζεται 53% ετήσια αύξηση στον αριθμό διαλύσεων των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων.
Στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων, η κινητικότητα των
επενδύσεων συνεχίζεται ιδιαίτερα έντονη, με τις τιμές να υποδεικνύουν υψηλότερο αριθμό αγοραπωλησιών. Το πρώτο
τρίμηνο του νέου έτους τερματίζει με την αξία των επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων να υπερβαίνει
τα 4,1 δισ. δολάρια, με 347 συνολικές αγορές πλοίων, παρουσιάζοντας 47% ετήσια αύξηση στον αριθμό των αγορών
των πλοίων από την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Bulk carriers και tankers συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των αγοραστών, με προτιμήσεις σε όλες τις ηλικίες και τα μεγέθη πλοίων
bulk carriers με υψηλότερη κινητικότητα από το μέγεθος
Handy έως Supramax. Στον τομέα των tankers, οι αγοραστές
συγκεντρώνουν τις επενδύσεις τους όχι τόσο στα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου όσο στα μικρότερα μεγέθη μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου χωρητικότητας από 50.000 και
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κάτω. Ο τομέας των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθεί να αποσπά λιγότερο αγοραστικό ενδιαφέρον, με τους επενδυτές να κατευθύνονται περισσότερο στις
κατασκευές νεότευκτων πλοίων.
• Bulk Carriers: 103 νέες αγορές Ιαν. - Μάρ. 2013 - 72 Ιαν.
- Μάρ. 2012
• Τankers: 107 νέες αγορές Ιαν. - Μάρ. 2013 - 63 Ιαν. - Μάρ.
2012
• Gas Τankers: 16 νέες αγορές Ιαν. - Μάρ. 2013 - 9 Ιαν. Μάρ. 2012
• Liners: 42 νέες αγορές Ιαν. - Μάρ. 2013 - 31 Ιαν. - Μάρ.
2012
• Containers: 45 νέες αγορές Ιαν. - Μάρ. 2013 - 29 Ιαν. Μάρ. 2012
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες τιμές, που υποδηλώνουν την πτώση της αγοραστικής αξίας των πλοίων στην
αγορά bulk carriers και tankers για τα μεγαλύτερα μεγέθη
πλοίων, σύμφωνα με το Baltic Exchange, και προδιαθέτουν
το ενδιαφέρον των αγοραστών. Ο υψηλός αριθμός επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων δεν απειλεί
το μέλλον της ναυλαγοράς, καθώς δεν έχει ούτε άμεση ούτε
έμμεση αρνητική επιρροή στη σχέση της προσφοράς με τη
ζήτηση της χωρητικότητας.
Βulk Carriers: Capesize - μεταφορικής χωρητικότητας
172.000 dwt
• $29,8 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2013 με έσοδα
πλοίων $5.979/ημέρα
• $56,5 εκατ. για πρώτο τρίμηνο του 2010 με έσοδα πλοίων
$34.120/ημέρα
Τankers: VLCC - μεταφορικής χωρητικότητας 305.000 dwt
• $54,3 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2013 με έσοδα χρο-

νοναυλώσεων $19.500/ημέρα
• $78,6 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2010 με έσοδα χρονοναυλώσεων $38.000/ημέρα
Ο γενικός δείκτης στην αγορά των bulk carriers υποδηλώνει
ότι η ύφεση στις τιμές των πλοίων θα συνεχιστεί καθώς ο γενικός δείκτης Baltic Dry Index φαίνεται ότι δεν θα καταφέρει
να σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 1.000 μονάδων ούτε
το μήνα Απρίλιο. Ο γενικός δείκτης Baltic Dry Index κυμαίνεται τις πρώτες μέρες του Απριλίου κάτω από τις 900 μονάδες
με τα έσοδα των πλοίων στη μεγάλη κατηγορία, μεγέθους
capesize, να μην μπορούν να ξεπεράσουν τις $5.000/ημέρα
από το τέλος του Φεβρουαρίου.
Ενώ τα αποθέματα του σιδηρομεταλλεύματος παραμένουν σε
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα που αγγίζουν αυτά του Ιανουαρίου
2010, περίπου 66 εκατ. τόνους, η κινητικότητα των ναυλώσεων για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος προς την Κίνα εμφανίζει μειωμένα επίπεδα.
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η αγορά των bulk carriers φαίνεται να υπόσχεται πιο αισιόδοξες μέρες για τους ναυτιλιακούς παίκτες συγκριτικά με την αγορά των δεξαμενοπλοίων
και εμπορευματοκιβωτίων. Η κινεζική οικονομία έδωσε σημαντικά σημάδια ανάσας το Μάρτιο καθώς ο επίσημος δείκτης
μεταποίησης Purchasing Managers Index σημείωσε άνοδο
στις 50,9 μονάδες από 50,1 το Φεβρουάριο, υποδηλώνοντας
επιτάχυνση στην ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης παγκόσμιας οικονομικής δύναμης.
Η αύξηση οφείλεται τόσο στη σημαντική ανάκαμψη των εξαγωγών μετά την εορταστική περίοδο του νέου έτους όσο και
στη μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών μέσα
στο πλαίσιο μεγάλων επενδυτικών σχεδίων υποδομής για
ανόρθωση της κινεζικής οικονομίας. Η αναπτέρωση της δραστηριότητας της κινεζικής οικονομίας δεν μπορεί να μην αφήσει ανεπηρέαστο το μέλλον της ναυλαγοράς του χύδην ξηρού
φορτίου, με τους ναυτιλιακούς παίκτες να τοποθετούν τις ελπίδες τους στην αύξηση ζήτησης των εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος.
Στην αγορά των δεξαμενοπλοίων, η Κίνα ίσως να αποβεί σανίδα σωτηρίας για τη μείωση ζήτησης αργού πετρελαίου από
την Αμερική, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις από τον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, η Κίνα μπορεί να ξεπεράσει την Αμερική ως κορυφαία εισαγωγέας
αργού πετρελαίου το 2014. Στην αγορά των εμπορευματοκιβωτίων, η πτώση των ναύλων στη διαδρομή Ασία - Ευρώπη
φαίνεται ότι θα συνεχιστεί παρά τις προσπάθειες για άνοδο
μέσω της στρατηγικής των γενικών αυξήσεων των ναύλων,
με την ύφεση στην Ευρωζώνη να βαθαίνει. Ο Μάρτιος τερματίζει, με το δείκτη μεταποίησης να μειώνεται στις 46,8 μονάδες από 47,9 το Φεβρουάριο, και με τα υψηλότερα επίπεδα
ανεργίας από την έναρξη του ευρώ, το 1999. Αισιοδοξία διαφαίνεται μόνο στα επίπεδα ναύλων προς την Αμερική, με το
δείκτη μεταποίησης της αμερικανικής οικονομίας να σημειώνει αύξηση στις 54,6 μονάδες από 54,3 το Φεβρουάριο.
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Οι φούσκες δημιουργούν... φούσκες
Σκέψεις πάνω στην τραπεζική - ναυτιλιακή κρίση

Άρθρο του Αχιλλέα Κασάπη, Account Oﬃcer Shipping Division FBBank

Οι τράπεζες αποτελούν το μηχανισμό που εξισορροπεί τη ζήτηση και προσφορά χρήματος. Καθώς ο ρόλος των τραπεζών
είναι διαμεσολαβητικός, μπορεί να θεωρηθεί πως έως ενός
σημείου ο ρόλος αυτός είναι κοινωνικός. Οι τράπεζες μεσολαβούν ανάμεσα σε πλεονασματικά και ελλειμματικά οικονομικά όντα (είτε αυτά είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα), ώστε
να διασφαλίζεται η μεταφορά χρήματος από το σημείο όπου
υπάρχει πλεόνασμα σε αυτό όπου παρατηρείται έλλειμμα.
Άρα με αυτόν τον τρόπο η οικονομία κινείται, λειτουργεί και
εξυπηρετούνται τόσο όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη ρευστότητά τους, για να επιτύχουν μια απόδοση στο
κεφάλαιό τους, αλλά και όσοι έχουν ανάγκη από κεφάλαιο
για να επιβιώσουν ή να επενδύσουν. Βέβαια, επειδή οι τράπεζες δεν είναι κοινωφελή ιδρύματα αλλά κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κατά τη διάρκεια που προσφέρουν την υπηρεσία
αυτή, εκμεταλλεύονται τη διαφορά μεταξύ πληρωτέου (στους
πλεονασματικούς οργανισμούς) και εισπρακτέου τόκου (από
τους ελλειμματικούς οργανισμούς), τονώνοντας με αυτό τον
τρόπο τα δικά τους κέρδη.
Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα όταν ο παραπάνω μηχανισμός
κατανομής των πόρων (το κεφάλαιο στην προκειμένη περίπτωση) δεν πραγματοποιείται ορθολογικά και αποτελεσματικά;
Ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν οι ελλειμματικοί οργανισμοί της
οικονομίας χρηματοδοτούνται με λάθος κριτήρια, χωρίς έλεγχο
και επισκοπήσεις (due diligence) και οι πλεονασματικοί πλέον
έχουν πάψει να είναι πλεονασματικοί;
Το αποτέλεσμα είναι η σημερινή οικονομική κρίση, εκτεταμένη
κοιλάδα του οικονομικού κύκλου, ύφεση της οικονομίας, μπορείτε να του προσδώσετε όποιο όνομα επιθυμείτε. Έχει ενδιαφέρον να ανατρέξουμε στην απαρχή της περιόδου αυτής της
ύφεσης, με την κατάρρευση του real estate και της Lehman
Brothers στις ΗΠΑ και το ντόμινο εξελίξεων μετά το γεγονός αυτό.
Αμέτρητα στεγαστικά δάνεια σε ανθρώπους που δεν είχαν τη
δυνατότητα να εξυπηρετήσουν την αποπληρωμή τους εκτόξευσαν τη ζήτηση για κατοικίες, δημιουργώντας μια τεράστια
«φούσκα» σε έναν παραγωγικό τομέα της οικονομίας των
ΗΠΑ (real estate). Χιλιάδες υπερεκτιμημένα νέα ακίνητα κα-

τασκευάστηκαν με χρήματα που δανείστηκαν οι τράπεζες από
τους προαναφερόμενους πλεονασματικούς οργανισμούς, με
μοναδική εξασφάλιση το ίδιο το νεόκτιστο ακίνητο. Το αποτέλεσμα ήταν, τη στιγμή που οι δανειολήπτες κλήθηκαν να
εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, να αποτύχουν και οι τράπεζες
να προβούν σε κατασχέσεις όλων αυτών των ακινήτων. Δημιουργήθηκαν πόλεις-φαντάσματα, η υπερπροσφορά των
συγκεκριμένων ακινήτων διέλυσε τη «φούσκα» που επικρατούσε και οι τράπεζες βρέθηκαν με ακίνητα που δεν μπορούσαν να πουλήσουν, καταγράφοντας τεράστιες απώλειες στο
ενεργητικό τους, καθώς τα ακίνητα αυτά είχαν χάσει το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους. Τράπεζες πτώχευσαν και ένα
ντόμινο ζημιών και απώλειας ρευστότητας επηρέασε όλα τα
συνδεδεμένα μέρη με τις τράπεζες αυτές (όπως άλλες τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, καταθέτες κτλ.) σε όλο τον κόσμο.
Η συνέχεια είναι γνωστή και τη βιώνουμε σήμερα.
Κάτι αντίστοιχο (μη ορθολογική χρηματοδότηση) πραγματοποιήθηκε και στους άλλους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας όπως η ναυτιλία, που για εμάς έχει ξεχωριστό
ενδιαφέρον. Οι φούσκες δημιουργούν φούσκες. Παραδείγματος χάριν, η προαναφερθείσα ζήτηση για κατασκευές κατοικιών δημιούργησε στρεβλή ζήτηση για αγορές πρώτων
υλών, άρα και μεταφορικής υπηρεσίας άρα και ναυτιλιακής
ζήτησης. Η στρεβλή ζήτηση δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε
με σκεπτικισμό από εφοπλιστές και τράπεζες και πυροδότησε
μια υπερχρηματοδότηση και υπερεπένδυση σε νεότευκτα
πλοία, δηλαδή μια στρεβλή υπερπροσφορά. Η κατάρρευση
της ζήτησης για μεταφορική υπηρεσία σε συνδυασμό με την
υπερπροσφορά στο orderbook των ναυπηγείων έχει αυτήν
τη στιγμή επιφέρει τη σημαντικότατη ύφεση στην παγκόσμια
ναυτιλία, με κολοσσιαίους ναυτιλιακούς οίκους να έχουν αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της πτώχευσης (OSG, Frontline,
Torm κ.ά.). Την ίδια στιγμή, η πτώση των ναύλων έχει οδηγήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες στη μη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων τους και στην κατάρρευση των αξιών των
πλοίων που αποτελούν την εξασφάλιση των δανείων αυτών
για τις τράπεζες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των
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επισφαλειών και των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
για τις τράπεζες, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες ζημίες
στους ισολογισμούς τους, εξαφάνιση των ιδίων κεφαλαίων
τους και (σύμφωνα με τους κανόνες των Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ)
ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης.
Ένας φαύλος κύκλος έχει δημιουργηθεί στην οικονομία επί
του παρόντος. Η αλόγιστη χρηματοδότηση από τις τράπεζες
επέφερε την οικονομική κρίση και την εξαφάνιση της ρευστότητας και η κρίση ρευστότητας δεν επιτρέπει πλέον σε αυτές
να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη, που θα σημάνει το τέλος
της ύφεσης.
Το χρήμα είναι η βενζίνη της οικονομίας. Ένα αυτοκίνητο που
δεν κινείται πρέπει να τροφοδοτηθεί με μεγάλη ποσότητα καυσίμου για να ανεβάσει στροφές, ενώ όταν κινείται με πέμπτη ταχύτητα η ανάγκη καυσίμου είναι μικρότερη. Αντίστοιχα, η
οικονομία για να ανακάμψει χρειάζεται να τροφοδοτηθεί με κεφάλαιο, κάτι λιγότερο αναγκαίο όταν παρουσιάζει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης. Τη στιγμή που οι τράπεζες θα ισχυροποιηθούν και θα είναι σε θέση να προσφέρουν ρευστότητα, η οικονομία θα ανασυνταχθεί. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται όλη
η αυτή η κουβέντα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Η ανακεφαλαιοποίηση είναι μια προσπάθεια στήριξης των
τραπεζών και δημιουργίας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης,
ώστε αυτές να είναι σε θέση να παρέχουν ρευστότητα και
εμπιστοσύνη.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που πρέπει να τηρείται στις
τράπεζες είναι το εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε
να εισαχθούν ίδια κεφάλαια και ταυτόχρονα οι μέτοχοι των
τραπεζών να μοιραστούν τον κίνδυνο των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Ο δείκτης αυτός (που βάσει Βασιλείας ΙΙ πρέπει να ισούται με 8% και πλέον οδεύει στο 10%) δεν είναι
τίποτε άλλο από ένα κλάσμα με αριθμητή τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών και παρονομαστή τα σταθμισμένα με
βάση τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία τους. Με πιο απλά
λόγια, για κάθε $10 δανείου πρέπει το $1 να χρηματοδοτείται
από ίδια κεφάλαια. Με τον τρόπο αυτό κάθε επένδυση της
τράπεζας δεν θα διακυβεύει μόνο χρήμα δανεικό (από καταθέτες, άλλες τράπεζες κτλ.) αλλά και ιδίων κεφαλαίων, με την
ορθολογικότερη κατανομή του χρήματος από τη διοίκηση των
τραπεζών που ένα τέτοιο γεγονός επιφέρει.

Το χρήμα είναι η βενζίνη
της οικονομίας.
Ένα αυτοκίνητο που
δεν κινείται πρέπει να
τροφοδοτηθεί με μεγάλη
ποσότητα καυσίμου για να
ανεβάσει στροφές, ενώ όταν
κινείται με πέμπτη ταχύτητα
η ανάγκη καυσίμου
είναι μικρότερη.
Αντίστοιχα, η οικονομία για
να ανακάμψει χρειάζεται να
τροφοδοτηθεί με κεφάλαιο,
κάτι λιγότερο αναγκαίο όταν
παρουσιάζει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης.

Για να συνοψίσω, αν τα πολιτικά κριτήρια των αποφάσεων
μείνουν εκτός των αναγκών της παρούσας κουβέντας, η ισχυροποίηση των τραπεζών με αύξηση της ρευστότητάς τους
είναι σε θέση να οδηγήσει στην αύξηση της χρηματοδότησης
άρα και των επενδύσεων που μπορούν να επιφέρουν την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας.
Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής θα είναι η τόνωση του
εμπορίου άρα και της ζήτησης για μεταφορική υπηρεσία, γεγονός που θα συμπαρασύρει τους ναύλους και τη ναυτιλιακή
αγορά. Είναι σημαντικό να ενδυναμωθεί το τραπεζικό σύστημα, να σταματήσει η κινδυνολογία που το συνοδεύει, να
αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος και με αποτελεσματικό πλέον τρόπο οι τράπεζες να διαδραματίσουν το μοχλό
για το νέο ξεκίνημα στην οικονομία και τη ναυτιλία.

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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H παρουσία των ελληνικών ναυτιλιακών
επιχειρήσεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
και οι κίνδυνοι της διοίκησης
O ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ναυτιλία στην ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας και η συμβολή της στην έξοδο της χώρας
από την κρίση.

Της Αγλαΐας Πετσέτη, Client Director, Facultative Reinsurance

Η ναυτιλία μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να συμβάλει στην
έξοδο της χώρας από την κρίση. Η ποιότητα και οι προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας αποδεικνύονται και από
το γεγονός ότι περισσότερες από 20 ναυτιλιακές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων είναι εισηγμένες σε ξένα
χρηματιστήρια, κυρίως στις ΗΠΑ και στο Λονδίνο.
Η εισαγωγή επιχειρήσεων σε διεθνή χρηματιστήρια δεν είναι
μια απλή υπόθεση, με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες
εγγραφής να είναι αναρίθμητες και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει ισχυρό εποπτικό ρόλο και να επιβάλλει κυρώσεις. Πολλές περιπτώσεις και σκάνδαλα έχουν δει το φως της
δημοσιότητας και σχετίζονται με ανακρίβειες οικονομικών
στοιχείων, παραβίαση εσωτερικής πληροφόρησης, χειραγώγηση μετοχών, συγκρούσεις συμφερόντων, ανορθόδοξες τραπεζικές πρακτικές, υψηλές αμοιβές σε διοικητικά στελέχη.
Ως εκ τούτου, οι αλλοδαποί χρηματιστηριακοί νόμοι είναι ιδιαίτερα αυστηροί, οριοθετώντας μεταξύ άλλων και το πλαίσιο
υποχρεώσεων και ευθυνών που έχουν οι διευθυντές και τα
στελέχη των εισηγμένων εταιρειών, αποσκοπώντας στη ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς και την προστασία των επενδυτών.
Τόσο η συχνότητα όσο και το ύψος των απαιτήσεων έναντι
τρίτων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.
Οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως παράβαση καθήκοντος, παρερμηνεία κανονισμών και νόμων, παραπληροφόρηση και,
γενικότερα, λάθη και παραλείψεις κατά τη διοίκηση.
Αποδέκτες των απαιτήσεων μπορεί να είναι ο πρόεδρος ή ο
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, χωρίς να απουσιάζουν
όμως και αξιώσεις έναντι λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντών χαμηλότερης ιεραρχίας.

Αν αφήσουμε στην άκρη την περίπτωση του δόλου και τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, που επισύρει ποινή φυλάκισης
ή προστίμου ή και των δύο, η αστική ευθύνη των διοικούντων
είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ίδιους, καθώς ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για λάθη και παραλείψεις τους.
Από τη μια, υπάρχει πληθώρα νόμων και κανονισμών για την
προστασία των επενδυτών, με το έδαφος για την έγερση
απαιτήσεων έναντι των στελεχών να γίνεται πιο γόνιμο, από
την άλλη όμως, γεννάται το εύλογο ερώτημα: ποιος θα προστατεύσει τελικά τα στελέχη των εισηγμένων επιχειρήσεων;
Αυτό ευτυχώς έρχεται να προσφέρει η ασφάλιση ευθύνης
στελεχών διοίκησης Directors & Oﬃcers Liability Insurance,
στην πράξη, ο καλύτερος σύμμαχος των επιχειρήσεων τόσο
για την προστασία από τους υψηλούς κίνδυνους που σχετίζονται με την εισαγωγή τους σε διεθνή χρηματιστήρια, όσο
και για την προσέλκυση κορυφαίων και έμπειρων στελεχών
που θα διαχειριστούν αυτούς τους κινδύνους. Η ασφάλιση
αναλαμβάνει να καλύψει όχι μόνο τις αποζημιώσεις προς
τρίτους για λογαριασμό των ασφαλισμένων διευθυντών,
αλλά και τα έξοδα ερευνών και νομικής τους υπεράσπισης
τα οποία, όταν πρόκειται για απαιτήσεις έναντι στελεχών
εισηγμένων εταιρειών, είναι συνήθως υπέρογκα.
Τα ασφαλιστήρια ευθύνης στελεχών μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες ασφαλούς δράσης για τους διοικούντες
και κατά συνέπεια για όσες εταιρείες θέλουν απερίσπαστα να
αναπτυχθούν -εντός ή εκτός συνόρων- χωρίς τους τριγμούς
που ενδέχεται να προκληθούν από πραγματικές ή και αβάσιμες διεκδικήσεις, ικανές να ανακόψουν την πορεία τους ή να
επηρεάσουν τις αποφάσεις τους.
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αποψη

Συστήματα επεξεργασίας έρματος
Κυκεώνας απαιτήσεων και ημερομηνιών
εφαρμογής
Λένε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την αντιμετώπιση ή τη θεραπεία. Στην περίπτωση όμως των νέων κανονισμών που αφορούν την αντιμετώπιση των μικροοργανισμών που περιέχονται
στο έρμα των πλοίων, η ρήση αυτή μάλλον δεν ισχύει.

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Η παγκόσμια ναυτιλία θα αναγκαστεί μέσα στα επόμενα
4-5 χρόνια να ξοδέψει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά και εγκατάσταση, σε όλα τα πλοία,
συστημάτων επεξεργασίας έρματος. Τα οποία συστήματα,
παρότι πιστοποιημένα από τον ΙΜΟ, μπορεί και να μην
αποδίδουν σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή να μην εξολοθρεύουν τους μικροοργανισμούς. Κανείς δεν μπορεί να
είναι σίγουρος αν το σύστημα που σκοπεύει να αγοράσει
(αξίας από μισό εκατομμύριο δολάρια και άνω για μικρά
πλοία, και 1-2 εκατομμύρια για μεγαλύτερα πλοία) θα λειτουργεί σωστά σε όλα τα νερά: αλμυρά, γλυκά (ποταμών
και λιμνών), θολά κ.λπ. Το αγοράζουμε και το δοκιμάζουμε στην πράξη, και βλέπουμε... Οι «εγγυήσεις» των κατασκευαστών (των λίγων που είναι διατεθειμένοι να
δώσουν) έχουν στην ουσία μικρή πρακτική αξία. Διότι
πάντα μπορούν να μεταθέσουν την ευθύνη στο πλήρωμα
(δεν το δουλέψατε το μηχάνημα σωστά, δεν το καθαρίσατε καλά κ.λπ.).
Ο λόγος για τον κανονισμό αυτόν είναι ότι ορισμένες χώρες,
όπως ΗΠΑ, θεώρησαν ότι ο υπάρχων τρόπος αντιμετώπισης
της μετανάστευσης μικροοργανισμών (δηλαδή η αλλαγή έρματος μεσοπέλαγα) δεν είναι αρκετός. Θυμάμαι πριν από λίγα
χρόνια τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΙΜΟ να λέει ότι η
ζημιά που έχουν προκαλέσει οι μη ενδογενείς οργανισμοί,
όπως τα μύδια - ζέβρες, στην οικονομία των ΗΠΑ ανέρχεται
συνολικά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και συνεπώς, πρότεινε να ψηφιστεί νέος κανονισμός, που να υποχρεώνει τα

πλοία να εξουδετερώνουν εντελώς τους μικροοργανισμούς
στο έρμα, έστω και αν η σχετική τεχνογνωσία δεν υπήρχε τότε
(και όπως αναφέραμε, ούτε και τώρα είναι αξιόπιστη). Το σκεπτικό ήταν πως «αν το κτίσεις θα έρθουν», δηλαδή φτιάξε το
νόμο και τότε θα φτιαχτούν και τα μηχανήματα.
Βάσει λοιπόν του τι κόστισε στις ΗΠΑ όλα τα προηγούμενα
χρόνια η αντιμετώπιση του προβλήματος, ίσως να ήταν προτιμότερο να δημιουργηθεί ένα fund, π.χ. 10 δισ., για την αντιμετώπιση του προβλήματος παγκοσμίως, όταν και όπου αυτό
παρουσιάζεται, παρά το δεκαπλάσιο έξοδο του υπάρχοντος
κανονισμού. Σημειωτέον ότι, δεκαετίες τώρα που τα πλοία
χρησιμοποιούν τη συμβατική μέθοδο αλλαγής έρματος, δεν
είδαμε να παρουσιάζονται τίποτα τραγικές καταστροφές σε
οικοσυστήματα από εισερχόμενους οργανισμούς. Ούτε και
φυσικά ο νέος κανονισμός εγγυάται ότι θα λύσει πλήρως το
πρόβλημα. Αλλά, επειδή πρακτικά οι διάφοροι εμπλεκόμενοι
(ιδίως οι διαχειριστές πλοίων) δεν θα συμφωνούσαν ποτέ
πόσο και πώς να συνεισφέρουν σε κάποιο fund, καλούνται
τώρα να πληρώσουν πολύ περισσότερα σε αμφιβόλου αποτελεσματικότητος μηχανήματα.
Για τον ΙΜΟ, ο κανονισμός θα ισχύσει 12 μήνες αφότου 30
χώρες με πάνω από 35% του παγκόσμιου τονάζ τον επικυρώσουν. Μέχρι τώρα 36 χώρες, αλλά με 29% του παγκόσμιου τονάζ, τον έχουν επικυρώσει. Αν μία χώρα με μεγάλη
«σημαία» προσχωρήσει (π.χ. Παναμάς) τότε ο κανονισμός θα
τεθεί σε ισχύ. Αυτό ίσως συμβεί το 2013 ή του χρόνου. Και
τότε, 12 μήνες μετά, θα πρέπει τα πλοία κατασκευής (τρόπιδας) μετά το 2011 να τοποθετήσουν τη συσκευή αμέσως,
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ενώ αυτά κατασκευής 2011 και πριν, να την τοποθετήσουν
από το 2016. Ο ΙΜΟ έχει εγκρίνει πάνω από 40 συστήματα
επεξεργασίας έρματος. Λόγω του μεγάλου αριθμού πλοίων
κατασκευής πριν από το 2011, λέγεται ότι θα δοθεί παράταση
γι’ αυτά και για μετά το 2016.
Το μεγάλο πρόβλημα όμως δεν είναι οι απαιτήσεις του ΙΜΟ,
αλλά οι απαιτήσεις των ΗΠΑ. Αυτές ψήφισαν ήδη τον δικό
τους ομοσπονδιακό κανονισμό με συγκεκριμένες ημερομηνίες, που δεν αλλάζουν. Επιπλέον, οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν
την έγκριση συσκευών του ΙΜΟ, αλλά θέτουν δικές τους πιο
αυστηρές απαιτήσεις για την έγκριση τέτοιων συστημάτων.
Έτσι, πλοία κατασκευής (ημερομηνίας τρόπιδας) μετά την 1η
Δεκεμβρίου 2013 θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με συσκευή
εγκεκριμένη από τις ΗΠΑ προκειμένου να τις προσεγγίσουν.
Το πρόβλημα είναι ότι τέτοια πλοία θα αρχίσουν να παραδίνονται από τον Απρίλιο ή Μάιο του 2014. Οι ΗΠΑ δεν έχουν
εγκρίνει καμία συσκευή προς το παρόν και θα αρχίσουν να
ανακοινώνουν εγκεκριμένες συσκευές, πρώτα ο Θεός, από τα
μέσα του 2014!
Με άλλα λόγια, πλοία που κτίζονται και παραδίδονται το
2014, από τη μία είναι υποχρεωμένα να είναι εξοπλισμένα με
σύστημα εγκεκριμένο από τις ΗΠΑ, αλλά από την άλλη, οι
ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να μας πουν ποια είναι αυτά τα συστήματα πριν από τα μέσα του 2014. Τι σύστημα να διαλέξει
τότε ο εφοπλιστής; Τα δε πλοία κατασκευής πριν από το Δεκέμβριο 2013 θα πρέπει να τοποθετήσουν εγκεκριμένη συσκευή στον πρώτο δεξαμενισμό τους.
Προκειμένου να μη διακοπούν εντελώς οι θαλάσσιες μεταφορές προς ΗΠΑ, αυτές αποφάσισαν να δώσουν ένα προσωρινό 5ετές δικαίωμα σε συσκευές οι οποίες: α) Eίναι ήδη
εγκεκριμένες από τον ΙΜΟ και β) καταφέρνουν να περάσουν
με επιτυχία ορισμένες επιπλέον απαιτήσεις και δοκιμές των
ΗΠΑ. Διάφοροι κατασκευαστές έχουν κάνει αίτηση στις ΗΠΑ
γι’ αυτό το προσωρινό πιστοποιητικό. Αλλά πάλι, λόγω των
απαιτούμενων δοκιμών, η διαδικασία είναι χρονοβόρος. Κάποια στιγμή εντός του 2013 θα γνωρίζουμε ποιοι κατασκευαστές έχουν λάβει τέτοια προσωρινή έγκριση.

Προσοχή όμως: α) Η προσωρινή αυτή έγκριση επ’ ουδενί δεν
σημαίνει ότι η συσκευή αυτή θα λάβει τη μόνιμη έγκριση των
ΗΠΑ και β) από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η πρώτη μόνιμα εγκεκριμένη συσκευή για τις ΗΠΑ το 2014, νεότευκτα ή
υπάρχοντα πλοία, που δεν έχουν ήδη τοποθετημένη συσκευή,
θα πρέπει να τοποθετήσουν την εγκεκριμένη συσκευή και
μόνον αυτή (δηλαδή, δεν θα ισχύει πλέον το εναλλακτικό πενταετές δικαίωμα για συσκευές ΙΜΟ).
Τι θα γίνει στην περίπτωση που εγκατεστημένη συσκευή με
προσωρινή 5ετή έγκριση δεν λάβει τελικά τη μόνιμη έγκριση
των ΗΠΑ; Τότε, με τη λήξη της πενταετίας, ο εφοπλιστής, δυστυχώς, αν θέλει να προσεγγίζει τις ΗΠΑ, θα πρέπει να αντικαταστήσει την υπάρχουσα συσκευή του με κάποια μόνιμης
έγκρισης των ΗΠΑ.
Σαν να μην έφταναν τα ανωτέρω, τα οποία συμβαίνουν σε
ομοσπονδιακό επίπεδο, έχουμε άλλες πιο αυστηρές (για να
μην πούμε τρελές) απαιτήσεις ορισμένων πολιτειών των
ΗΠΑ. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης ζητάει εγκεκριμένες συσκευές για πλοία τρόπιδας μετά τον Ιανουάριο του 2012 και
για τα υπάρχοντα (δηλαδή τρόπιδας πριν από τον Ιανουάριο
του 2012) η συσκευή να τοποθετηθεί στον πρώτο δεξαμενισμό ή επιθεώρηση της γάστρας με δύτη (UWILD) - αντί για
πενταετία, σε 2-3 χρόνια μόλις μετά την παράδοση του
πλοίου. Επιπλέον, η Νέα Υόρκη ζητάει να συνεχίζουν τα πλοία
να αλλάζουν το έρμα τους μεσοπέλαγα, έχουν δεν έχουν εγκεκριμένη συσκευή, και να κάνουν εργαστηριακές αναλύσεις
του έρματος τακτικά! Οι απαιτήσεις αυτές θα ισχύσουν από
το Δεκέμβριο του 2013.
Η δε Καλιφόρνια πρακτικά δεν επιτρέπει καθόλου ζωντανούς
μικροοργανισμούς στο έρμα (έως και 1.000 φορές πιο αυστηρή απαίτηση από το στάνταρ του ΙΜΟ και των ομοσπονδιακών ΗΠΑ) και το απαιτεί για πλοία κατασκευής 2012 και
μετά, ενώ για τα παλαιότερης κατασκευής πλοία το απαιτεί
από το 2016 (άσχετα με την ημερομηνία του πρώτου δεξαμενισμού τους). Ο λόγος για τις πολύ πιο αυστηρές απαιτήσεις περιεκτικότητας σε ζωντανούς οργανισμούς στο έρμα
είναι διότι μία επιτροπή σημαντικών εμπειρογνωμόνων της
Καλιφόρνιας κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι απαιτήσεις
του ΙΜΟ (και των ομοσπονδιακών ΗΠΑ) δεν θα έχουν κανένα
αποτέλεσμα στον περιορισμό της εξάπλωσης εξωγενών οργανισμών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι ακόμα και 2 μόνον μικροοργανισμοί αν εκλυθούν, μπορούν να πολλαπλασιαστούν
ραγδαία. Σαν να μας λένε δηλαδή, και μάλλον έχουν δίκιο, ότι
άδικα θα ξοδευτούν αυτά τα 100 δισ. για τον εξοπλισμό όλων
των πλοίων με μηχανήματα σημερινών προδιαγραφών.
Το τραγελαφικό, δε, είναι ότι ήδη ακούγονται φωνές στην Καλιφόρνια που ανησυχούν για την επίδραση που θα έχουν στα
νερά της όλοι αυτοί οι νεκροί μικροοργανισμοί στο έρμα!
Μάλλον θα υποχρεώνουν τα πλοία σύντομα να παραδίδουν
το έρμα τους σε εγκαταστάσεις ξηράς.
Απίστευτος κυκεώνας.
Και, δυστυχώς, μάλλον χωρίς λόγο και ουσία.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Πειρατεία στη θάλασσα:
για μια πιο δυναμική αντιμετώπιση
από την E.E.

Της Δρος Άννας Μπρεδήμα, Δικηγόρου, αντιπροέδρου ομάδας εργοδοτών Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Στις 12 Ιουλίου 2012, και σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφο 2 του εσωτερικού κανονισμού της, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει
γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα «Πειρατεία στη θάλασσα: για μια πιο δυναμική αντιμετώπιση από την E.E. (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)».
Το ειδικευμένο τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη
γνωμοδότησή του στις 26 Νοεμβρίου 2012.
Κατά τη 486η σύνοδο ολομέλειας, της 16ης και 17ης Ιανουαρίου 2013 (συνεδρίαση της 16ης Ιανουαρίου 2013), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
υιοθέτησε με 147 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 8 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.
Συμπεράσματα
• Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών δεν έχει ακόμη πλήρη
επίγνωση της σοβαρότητας της μάστιγας που αποτελεί η
θαλάσσια πειρατεία. Η ΕΟΚΕ επιθυμεί την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, προκειμένου να κινητοποιηθούν τα
κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ώστε να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση με στόχο την εξάλειψή της.
Το 2011, η Διεθνής Ημέρα της Ναυτιλίας ήταν αφιερωμένη
στην καταπολέμηση της πειρατείας. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της θα απαιτήσει μια ολιστική δράση και όχι σπασμωδικές κινήσεις. Η πειρατεία δεν αποτελεί ένα απόμακρο
πρόβλημα κάπου στον Ινδικό ωκεανό, που αφορά μόνο τα
πλοία και τα πληρώματά τους. Αφορά με διάφορους τρόπους τους Ευρωπαίους καταναλωτές και φορολογούμενους, και δεν είναι «σύμπτωμα με το οποίο πρέπει να
μάθουμε να ζούμε».

Η ΕΟΚΕ καλεί τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη
να επιδείξουν σαφή πολιτική βούληση, προκειμένου να διαμορφώσουν μια μόνιμη λύση για το πρόβλημα της πειρατείας.
• Η Ε.Ε. διαθέτει μια μοναδική εργαλειοθήκη με λύσεις οι
οποίες εκτείνονται από το εμπόριο και την αναπτυξιακή
βοήθεια μέχρι τη στρατιωτική παρουσία, την οικοδόμηση
κράτους και την ανασυγκρότηση.
• Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Ε.Ε. να παρατείνουν την επιχείρηση
Ε.Ε.-NAVFOR «Atalanta» έως τον Δεκέμβριο 2014, καθώς
και να επεκτείνουν το επιχειρησιακό πεδίο στα ανατολικά
και νότια του Ινδικού ωκεανού και στην ακτογραμμή της
Σομαλίας. Επίσης, θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ισχυρότερη εντολή στην EU NAVFOR με αυστηρότερους κανόνες εμπλοκής.
Η ΕΟΚΕ ζητεί μετ’ επιτάσεως να αναληφθεί ισχυρή δέσμευση όσον αφορά τον αριθμό των σκαφών που διατίθενται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για το εγχείρημα αυτό.
• Πολύ σημαντικές είναι τόσο η πρόσφατη σύνδεση της Συμφωνίας Περιφερειακής Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας Πλοίων
στην Ασία (ReCAAP) με τον κώδικα δεοντολογίας του Τζιμπουτί όσο και η σύναψη από την Ε.Ε. διμερών συμφωνιών
για την ποινική δίωξη των πειρατών με την Κένυα, τις Σεϋχέλλες, τον Μαυρίκιο και άλλες χώρες.
• Η ΕΟΚΕ στηρίζει τη σύσταση αποστολής για την Ανάπτυξη
Περιφερειακού Ναυτικού Δυναμικού από την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η Eucap Nestor θα
συνδράμει τις χώρες στο Κέρας της Αφρικής στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της πειρατείας, στη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας και στη στήριξη
της ικανότητας της ακτοφυλακής.
• Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τα υπό ένταξη
κράτη ή όσα έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την
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Ε.Ε. να κινηθούν νομικά κατά της πειρατείας και να ασκήσουν διώξεις κατά των πειρατών ανοικτής θάλασσας, σύμφωνα με το άρθρο 105 της σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου
1982 (UNCLOS).
• Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τον ναυτιλιακό κλάδο να εφαρμόσει
τις αναθεωρημένες Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (BMP
4) σχετικά με τα μέτρα προστασίας επί του σκάφους. Καλεί
τα κράτη-μέλη που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν
τη χρήση ειδικευμένων ιδιωτικών ένοπλων φρουρών για
την προστασία ευάλωτων πλοίων, να τηρήσουν τις σχετικές
οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και
να καθορίσουν ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, που θα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων τις ευθύνες του κυβερνήτη του πλοίου,
ιδίως σε περιπτώσεις ανταλλαγής πυρών. Η χρήση ιδιωτικών ένοπλων φρουρών δεν αποτελεί τη μοναδική λύση,
δεν πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και είναι ένα μέτρο που
πρέπει να λαμβάνεται κατ’ εξαίρεση και συμπληρωματικά
προς τις ΒΜΡ. Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να οργανώνουν νηοπομπές με στρατιωτική συνοδεία και να διαθέτουν
χερσαίες στρατιωτικές μονάδες (ένοπλα αποσπάσματα
προστασίας πλοίων - VPD) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ικανές
να επιβιβασθούν σε πλοίο κατά τη διέλευσή του από περιοχές υψηλού κινδύνου.
• Η ΕΟΚΕ είναι αντίθετη προς τον περιορισμό της καταβολής
λύτρων, διότι θεωρεί ότι δεν θα έχει τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα και θα θέσει τους ομήρους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Προς το παρόν, τα λύτρα παραμένουν ένα
μέσο που εγγυάται την ασφαλή επιστροφή των ναυτικών,
οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες. Η
ΕΟΚΕ καταδικάζει την πρακτική των πειρατών να δολοφονούν ή να βασανίζουν ναυτικούς ως μέσο άσκησης πίεσης
για την καταβολή λύτρων.
• Η ΕΟΚΕ πιστεύει πως θεμέλιος λίθος της επίλυσης του
προβλήματος της πειρατείας είναι η ανίχνευση και η πάταξη
των σχετικών χρηματοοικονομικών ροών. Επικροτεί την
εστίαση του ενδιαφέροντος στους χρηματοδότες και στο
συντονισμό των βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε να βελτιω-

Η πειρατεία ξεκινά
ως θαλάσσιο πρόβλημα,
εξελίσσεται σε ανθρωπιστικό,
εμπορικό και ευρύτερο
οικονομικό πρόβλημα, που
θίγει τους καταναλωτές
παγκοσμίως.

θεί η κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου των πειρατών. Χρειάζεται να καταρτισθεί στην Ε.Ε. μία «μαύρη λίστα»
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται σε
«ξέπλυμα» πειρατικού χρήματος. Αξιέπαινο είναι το έργο
της Europol και της Eurojust στον τομέα αυτό.
• Η ΕΟΚΕ καλεί τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να αντιμετωπίσουν την κλιμάκωση της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα
(ARAS) και την κλοπή πετρελαίου στη δυτική Αφρική και
στον Κόλπο της Γουινέας. Δεδομένου ότι ο τρόπος δράσης
στην περίπτωση της ARAS είναι πολύ διαφορετικός από
εκείνον των Σομαλών πειρατών, πρέπει να ληφθούν ειδικά
μέτρα για την περιοχή αυτή. Σε απειλούμενες περιοχές του
Ινδικού ωκεανού διακινούνται καθημερινά τρία εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και το 50% του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων.
• Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ελευθερωθούν οι 218 ναυτικοί που κρατούνται σήμερα όμηροι και
ενθαρρύνει την επαγγελματική κατάρτιση των ναυτικών σε
θέματα αυτοπροστασίας, καθώς και τη λειτουργία ειδικών
κλινικών για ναυτικούς που έχουν κρατηθεί όμηροι. Τρεις
διεθνείς συμβάσεις (πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, του 2010,
διεθνής κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, του 2004, και σύμβαση ναυτικής
εργασίας του 2006) παρέχουν τη νομική βάση για κατάρτιση πριν από την επιβίβαση, εκγύμναση και ασκήσεις επί
του σκάφους, επαναπατρισμό, αποζημιώσεις, δημιουργία
συνδέσμων με τις οικογένειες και περίθαλψη των ναυτικών
μετά την ελευθέρωσή τους. Η ΕΟΚΕ καλεί την Ε.Ε. να ενισχύσει τις συμβάσεις αυτές και να εκπονήσει νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία των
ναυτικών που έχουν πέσει ή κινδυνεύουν στο μέλλον να
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πέσουν θύματα πειρατείας, καθώς και των οικογενειών
τους. Η Ε.Ε. θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην τροποποίηση των εν λόγω διεθνών συμβάσεων, προκειμένου
να συνθεωρηθούν μέτρα για τους ναυτικούς που κρατούνται όμηροι.
• Οι εκλογές της 20ής Αυγούστου 2012 ήταν μείζον γεγονός
στην ιστορία του αποτυχημένου κράτους της Σομαλίας. Η
ΕΟΚΕ δεσμεύεται να συμμετάσχει σε μελλοντικές δράσεις
της Ε.Ε. συμβάλλοντας στη διαδικασία οικοδόμησης της
κοινωνίας των πολιτών στα πρότυπα αντίστοιχης δράσης
σε άλλες αφρικανικές χώρες.
• Η ΕΟΚΕ ζητεί συντονισμένη δράση της Ε.Ε. για τη διοχέτευση μέρους της αναπτυξιακής βοήθειας ή άλλων πόρων
σε προγράμματα κατάρτισης νέων στο επάγγελμα του αλιέως και για την προώθηση της αειφόρου γεωργίας και της
επιχειρηματικότητας. Η διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των νέων στη Σομαλία θα μπορούσε να καταστήσει λιγότερο ελκυστική τη σταδιοδρομία στην
πειρατεία.
Το πολυδιάστατο πρόβλημα της πειρατείας
Η πολυπλοκότητα της πειρατείας
• Μετά πέντε χρόνια κλιμακούμενων πειρατικών επιθέσεων
σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο του Άντεν, στη λεκάνη της
Σομαλίας, στην Αραβική Θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό,
τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν στο παραπλανητικό συμπέρασμα ότι το πρόβλημα της πειρατείας
αναχαιτίζεται. Μια τέτοια παραδοχή θα παραγνώριζε το μιμητικό αποτέλεσμα και την κλιμάκωση της πειρατείας στη
Δυτική Αφρική. Η πειρατεία αποτελεί, δυστυχώς, παγκόσμιο
πρόβλημα, που αφορά επίσης την Ινδονησία, τα Στενά Μαλαισίας/Σιγκαπούρης και τις Θάλασσες της Νότιας Κίνας
και της Νότιας Αμερικής. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
(24 Σεπτεμβρίου 2012), έχουν διαπιστωθεί 50 περιστατικά στη
Σομαλία, 34 στον κόλπο της Γκινέας και 52 στην Ινδονησία.
• Η χρήση μητρικών πλοίων επέτρεψε στους πειρατές να
δρουν με μεγαλύτερη επιτυχία. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τακτικές τους και η κατοχή τόσο εξοπλισμού που διευκολύνει τον εντοπισμό στόχων, όσο και εργαλείων για τη
διείσδυση στους ειδικούς χώρους προστασίας του πληρώματος (citadels), έχουν καταστήσει τους πειρατές πιο επιθετικούς, καλύτερα εξοπλισμένους και βιαιότερους, με
αποτέλεσμα να σημειώνονται ενίοτε θάνατοι ναυτικών.
• Η πειρατεία ξεκινά ως θαλάσσιο πρόβλημα, εξελίσσεται σε
ανθρωπιστικό, εμπορικό και ευρύτερο οικονομικό πρόβλημα, που θίγει τους καταναλωτές παγκοσμίως. Το κόστος
θα μπορούσε να εκτιναχθεί σε περίπτωση διακοπής της
αλυσίδας εφοδιασμού αγαθών και ενέργειας, εάν η παγκόσμια κοινότητα δεν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πειρατεία ή την άρνηση των οργανώσεων των ναυτικών να
πλεύσουν στις μαστιζόμενες περιοχές. Δεκαοκτώ χιλιάδες
σκάφη διαπλέουν κάθε χρόνο τις περιοχές αυτές. Η πειρατεία στον Κόλπο του Άντεν - Κέρας της Αφρικής αποτελεί

στρατηγική απειλή για την Ε.Ε., δεδομένου ότι επηρεάζει
τον κύριο θαλάσσιο άξονα Ευρώπης - Ασίας. Οι εταιρείες
επιλέγουν όλο και πιο συχνά το διάπλου του Ακρωτηρίου
της Καλής Ελπίδας, προκειμένου να αποφύγουν τη διώρυγα του Σουέζ. Η πειρατεία έχει αναδειχθεί σε πολύ προσοδοφόρο εγκληματική επιχείρηση και σε ελκυστική
σταδιοδρομία για τους νέους της περιοχής. Το κόστος της
είναι δυσανάλογο με τον αριθμό των ενεχόμενων πειρατών
(στη Σομαλία περίπου 1.500). Επιπλέον, παρεμποδίζει τη
διανομή της επισιτιστικής βοήθειας της Ε.Ε. τη στιγμή που
αυτή είναι τόσο απαραίτητη για τα θύματα της ξηρασίας
στην Αφρική. Η παρουσία πολεμικού στόλου στον Ινδικό
ωκεανό παρομοιάζεται με την «αστυνόμευση της ευρωπαϊκής επικράτειας με 20 περιπολικά».
• Η ατιμωρησία των πειρατικών επιθέσεων και η υπονόμευση του διεθνούς δικαίου και τάξης (σύμβαση UNCLOS
1982) είναι απαράδεκτες και η Ε.Ε. οφείλει να δείξει ισχυρή
πολιτική βούληση για την εξάλειψη των φαινομένων
αυτών. Η ομάδα επαφής των Ηνωμένων Εθνών για την πειρατεία στα ανοικτά της Σομαλίας προωθεί τη διαμόρφωση
παγκόσμιας στρατηγικής, που περιλαμβάνει προληπτικά και
αποτρεπτικά μέτρα, επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερη συνεργασία των ναυτικών δυνάμεων,
δίωξη των πειρατών και παρακολούθηση των χρηματοδοτικών πόρων τους.
• Η Ε.Ε. ελέγχει το 40% της παγκόσμιας ναυτιλίας και οφείλει
να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της πειρατείας.
Ο αρμόδιος επίτροπος Μεταφορών, κ. Kallas, δήλωσε ότι
«η πειρατεία στη θάλασσα αποτελεί πραγματική απειλή για
την πολιτική μεταφορών της Ε.Ε.». Επιπλέον, απειλούνται
το εξωτερικό εμπόριο της Ε.Ε., ο εφοδιασμός σε ενέργεια,
η ασφάλεια, η ευημερία των ναυτικών και η διοχέτευση της
ανθρωπιστικής βοήθειας.
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Η ατιμωρησία
των πειρατικών επιθέσεων και
η υπονόμευση του διεθνούς
δικαίου και τάξης (σύμβαση
UNCLOS 1982)
είναι απαράδεκτες
και η Ε.Ε. οφείλει να δείξει
ισχυρή πολιτική βούληση
για την εξάλειψη
των φαινομένων αυτών.

Το ανθρώπινο κόστος της πειρατείας
• Κατά τη διάρκεια του 2011 περισσότεροι από 7 ναυτικοί
σκοτώθηκαν από πειρατές και 39 τραυματίστηκαν. Το 2012
(24 Σεπτεμβρίου) 6 ναυτικοί δολοφονήθηκαν και 448 κρατήθηκαν όμηροι ύστερα από 225 επιθέσεις και 24 περιπτώσεις πειρατείας. Στις 30/6/2012, οι πειρατές κατέλαβαν 11
σκάφη με 218 ομήρους ναυτικούς στη Σομαλία. Περισσότεροι από 43 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους και 2.653
έχουν κρατηθεί όμηροι από το 2007 έως σήμερα σε περιστατικά πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
• Οι διεθνείς ενώσεις εφοπλιστών και ναυτικών (το Διεθνές
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο-ICS, η Ένωση Εφοπλιστικών
Ενώσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας-ECSA, η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές-ETF, το Φόρουμ των Ασιατών Εφοπλιστών-ASF, η ομάδα SOS «Σώστε
τους ναυτικούς μας»-Save Our Seafarers, που αποτελείται
από 31 διεθνείς ναυτιλιακές οργανώσεις) ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να κάνουν ευρύτερα γνωστό το
ανθρώπινο και το οικονομικό κόστος της πειρατείας, τόσο
με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και προσεγγίζοντας
πολιτικούς και ιθύνοντες του κλάδου. Το ASF (24 Μαΐου
2012) αποκάλυψε ότι κατά την τελευταία επταετία, 62 ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους από δράσεις των πειρατών και
4.000 κρατήθηκαν όμηροι σε περίπου 200 πλοία που καταλήφθηκαν από Σομαλούς. Ενώ οι πειρατικές επιθέσεις
στον Ινδικό ωκεανό μειώθηκαν για πρώτη φορά κατά τα
πέντε τελευταία χρόνια (2007-2012), ο αριθμός των ναυτικών που σκοτώθηκαν τριπλασιάστηκε τα τελευταία δύο
χρόνια (Sultan Ahmed bin Sulayem/DP World Chairman
30/6/2012). Συνεπώς, δεν υπάρχει περιθώριο επανάπαυσης.
• Η αναχαίτιση της πειρατείας είναι, κατ’ αρχάς, θέμα πρόληψης της εγκληματικότητας και όχι αποτροπής των πληρωμών, που διασφαλίζουν την ελευθερία των θυμάτων αυτού

του εγκλήματος. Οι θάνατοι των ναυτικών δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί ως «παράπλευρες απώλειες» στον πόλεμο κατά της πειρατείας (Nautilus International).
Το οικονομικό κόστος της πειρατείας
Αξίζει να επισημανθούν δύο εκθέσεις για την οικονομική διάσταση της πειρατείας:
«Το οικονομικό κόστος της θαλάσσιας πειρατείας» (The
Economic Cost of Maritime Piracy, Δεκέμβριος 2010) αναλύει το άμεσο κόστος: λύτρα, ασφάλιστρα, αλλαγή πλεύσης γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας,
αποτρεπτικά μέτρα ασφαλείας, οπλισμένοι φρουροί, ανάπτυξη τριών ναυτικών αποστολών, ποινικές διώξεις, χρηματοδότηση οργανώσεων κατά της πειρατείας,
ανθρωπιστικό κόστος. Το συνολικό ετήσιο κόστος εκτιμάται
από 7 έως 12 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, η οργάνωση One Earth Foudation εκτιμά το κόστος των λύτρων
που καταβλήθηκαν την περίοδο 2009-2010 στα 830 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και το ετήσιο κόστος του αποτρεπτικού εξοπλισμού/ιδιωτικών οπλισμένων δυνάμεων
ασφαλείας σε 360 εκατομμύρια - 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
«Τα Οικονομικά της πειρατείας» (The Economics of Piracy,
Μάιος 2011) αναλύουν την πειρατική «αλυσίδα αξίας» μεταξύ πειρατών, οικονομικών παραγόντων, λογιστών και
προμηθευτών όπλων. Στην έκθεση αποδεικνύεται ότι η πειρατεία μπορεί να είναι πολύ πιο προσοδοφόρος επιλογή
σε σύγκριση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Σομαλία (τα εισοδήματα από την πειρατεία μπορεί να είναι 67-157 φορές
μεγαλύτερα από το μέσο εισόδημα στη Σομαλία). Η έκθεση
επικεντρώνεται στην ανάγκη παρακολούθησης του άτυπου
συστήματος μεταφοράς χρημάτων Hawala και υπολογίζει το
ετήσιο κόστος από 4,9 έως 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Δράση της Ε.Ε.
Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
• Στην κοινή τους δήλωση σχετικά με μια εταιρική σχέση για
την καταπολέμηση της θαλάσσιας πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στον δυτικό Ινδικό ωκεανό (Λονδίνο, 15
Μαΐου 2012), η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) επανέλαβαν την αποφασιστικότητά
τους να βελτιώσουν τόσο την ικανότητά τους για την καταπολέμηση της θαλάσσιας πειρατείας και της ένοπλης ληστείας όσο και τη ναυτιλιακή διακυβέρνηση στον δυτικό
Ινδικό ωκεανό. Ο κώδικας δεοντολογίας του Τζιμπουτί έχει
αναδειχθεί σε βασικό μέσο, που επιτρέπει σε 18 κράτη στην
ανατολική Αφρική να διαμορφώσουν μια περιφερειακή
απάντηση στο πρόβλημα. Επιπλέον, η Ε.Ε. υποστήριξε οικονομικά το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) για περίοδο
τριών ετών, και ειδικότερα τις δραστηριότητες του Κέντρου
Αναφοράς Πειρατείας (IMB Piracy Reporting Centre) που
ασχολείται με την πάταξη της πειρατείας και της ένοπλης
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ληστείας πλοίων.
• Η διεθνής ομάδα επαφής για την καταπολέμηση της πειρατείας (International Piracy Contact Working Group) διερευνά μεθόδους εξουδετέρωσης όσων αντλούν οικονομικά
οφέλη από την πειρατεία, δεδομένου ότι λύτρα ύψους 300
έως 500 εκατομμυρίων ευρώ καταλήγουν σε Σομαλούς
αρχηγούς δικτύων, που τα καταθέτουν ενδεχομένως και σε
τράπεζες της Ε.Ε. Η ΕΟΚΕ ζητεί μετ’ επιτάσεως να εντοπίζονται και να κατάσχονται τα λύτρα, έτσι ώστε η πειρατεία
να μην αποτελεί πλέον προσοδοφόρο επιχείρηση.
• Μετά την υιοθέτηση του στρατηγικού πλαισίου για το
Κέρας της Αφρικής, ο διορισμός ειδικού αντιπροσώπου για
το συντονισμό της δράσης της Ε.Ε. στην περιοχή αποτελεί
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
• Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία (10 Μαΐου 2012),
με το οποίο επιδιώκεται η βελτίωση του συντονισμού των
οργάνων της Ε.Ε. για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της πειρατείας και ανοικοδόμησης της Σομαλίας ως κυρίαρχου κράτους.
• Σε πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε από το 2008,
η ΕΟΚΕ εξέφραζε την ανησυχία της αναφορικά με τη συνέχιση των περιστατικών ένοπλης ληστείας και πειρατείας
στη νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική. Επίσης, καλούσε
την Επιτροπή να προωθήσει τη θέσπιση κατάλληλων δικαιοδοσιών για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ατιμωρησίας των πειρατών και απέρριπτε κατηγορηματικά την
ιδέα του οπλισμού των πληρωμάτων. Ακόμη, η ΕΟΚΕ ζητούσε από την Επιτροπή να εξετάσει με τα κράτη-μέλη την κατάρτιση των ναυτικών για την αντιμετώπιση της πειρατείας.
• Στη διάσκεψη με θέμα «Ελκυστικότητα των ναυτικών επαγγελμάτων στην Ε.Ε.» (7 Μαρτίου 2010), η ΕΟΚΕ επισήμανε
ότι η πειρατεία αποτελεί ένα από τα αντικίνητρα του επαγγέλματος του ναυτικού και εξουδετερώνει τις εκστρατείες
προσέλκυσης σε αυτό.
Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι (ECSA/ETF)
• Η Ένωση Εφοπλιστικών Ενώσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων
στις Μεταφορές (ΕTF), στις 31 Ιουλίου 2012, εξέφρασαν
την ανησυχία τους σε κοινή δήλωση σχετικά με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις παρά τις επιτυχείς διεθνείς και ευρωπαϊκές προσπάθειες. Έθεσαν δε το θέμα αυτό στην ημερήσια
διάταξη του Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου για τις Θαλάσσιες Μεταφορές (SSDC).
Μια πιο συντονισμένη αντίδραση της Ε.Ε.
• Η πειρατεία αποτελεί ένα σύνθετο, πολυδιάστατο πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί μόνο με μια ολοκληρωμένη
και σφαιρική στρατηγική στην ξηρά και τη θάλασσα. Η Ε.Ε.
είναι η πλέον κατάλληλη για να εξασφαλίσει μια τέτοια
προσέγγιση: αποτελεί σεβαστό παράγοντα στην περιοχή

•

•

•

•

από διπλωματική, εμπορική, μεταφορική, στρατιωτική και
ανθρωπιστική άποψη.
Οι ναυτικοί συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα. Όλες
οι προσπάθειες πρέπει να επιδιώκουν την αποσόβηση του
κινδύνου σωματικής, πνευματικής και ψυχικής τους ακεραιότητας. Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) έχει
διατυπώσει κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής, έτσι
ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να στηρίζουν τους πληγέντες
ναυτικούς και τις οικογένειές τους.
Δεδομένου ότι για την καταπολέμηση των βασικών αιτίων
της πειρατείας απαιτείται μακροπρόθεσμη λύση στην ξηρά,
η ανάπτυξη ικανοτήτων στη Σομαλία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να τερματιστεί η ατιμωρησία και να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου. Απαιτείται μεγαλύτερη
δέσμευση από τα κράτη σημαίας της Ε.Ε., έτσι ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός των ναυτικών δυνάμεων και η δίωξη των πειρατών.
Με την αναζωπύρωση των περιστατικών πειρατείας από το
2007, αυτό που καθίσταται πλέον απαραίτητο είναι η πολιτική
βούληση να τεθεί η πειρατεία στην κορυφή της πολιτικής ημερήσιας διάταξης της Ε.Ε. και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για
περισσότερα πολεμικά αεροσκάφη και πλοία. Η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να εντοπίσουν τομείς αρμοδιότητας για την
ανάληψη δράσης με στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας
και την ανάπτυξη ικανοτήτων στη Σομαλία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, η Interpol και η Europol μπορούν να συμβάλουν στην
προσπάθεια προγραφής των λύτρων.
Η νομοθεσία των κρατών-μελών της Ε.Ε. κατά της πειρατείας χρειάζεται να επικαιροποιηθεί:

Δεδομένου ότι η πειρατεία δεν θεωρείται πλέον αξιόποινη
πράξη σε ορισμένες χώρες, πρέπει να θεσπιστεί σαφέστερο
νομικό πλαίσιο σχετικά με τις αρμόδιες για τη δίωξη των πειρατών αρχές.
Ό
 σον αφορά προτάσεις να τεθούν τα λύτρα εκτός νόμου, μια
τέτοια απαγόρευση μπορεί να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις
και να θέσει σε κίνδυνο ακόμη περισσότερες ζωές. Η καταβολή λύτρων πρέπει γενικά να επιτρέπεται σε όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε.
Η
 απασχόληση δεόντως διαπιστευμένων ιδιωτικών ένοπλων
φρουρών πρέπει να επιτρέπεται σε όλα τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. Η ΕΟΚΕ ζητεί διεθνή ή ενωσιακά πρότυπα πιστοποίησης
των ιδιωτικών ένοπλων φρουρών, υπό την αίρεση της ύπαρξης ενός αυστηρού οικείου νομικού πλαισίου το οποίο θα
θέτει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση των φρουρών υπ’ ευθύνη του εκάστοτε κράτους-μέλους και θα ορίζει τις ευθύνες
του κυβερνήτη του σκάφους, ιδίως σε περίπτωση ανταλλαγής πυρών. Η Ε.Ε. πρέπει να αναλύσει από κοινού με τις παράκτιες χώρες της περιοχής τα προβλήματα που προκαλεί η
διέλευση πλοίων με ένοπλους φρουρούς εν πλω.
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Η απειλή της θαλάσσιας πειρατείας
επιμένει
Άρθρο του Γιώργου Κουμουτσάκου, Ευρωβουλευτή Ν.Δ.

Η εμφάνιση και στη συνέχεια η ραγδαία εξέλιξη, εξάπλωση
και κλιμάκωση του φαινομένου της θαλάσσιας πειρατείας έχει
προκαλέσει τη μεγάλη ανησυχία και αντίδραση της διεθνούς
κοινότητας. Τα έως τώρα αποτελέσματα δεν είναι αμελητέα.
Απέχουν όμως πολύ από το να αντιμετωπίζουν ριζικά και οριστικά τη σύγχρονη αυτή μάστιγα. Η επικέντρωση των προσπαθειών και δράσεων στις θάλασσες ανοικτά των ακτών
της Σομαλίας και στον δυτικό Ινδικό ωκεανό, σε συνδυασμό με φαινόμενα «μιμητισμού», έχει συνέπεια τη διασπορά των πειρατικών επιθέσεων ανατολικότερα και
νοτιότερα των ακτών της Σομαλίας και την απότομη αύξηση των πειρατικών κρουσμάτων στις θάλασσες της δυτικής Αφρικής.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Γραφείου, ενώ οι επιθέσεις που εκδηλώθηκαν ανοιχτά της Σομαλίας και του Κόλπου του Άντεν εμφάνισαν μεγάλη μείωση
-καταγράφηκαν μόλις 75 σε σχέση με 237 το 2011, αριθμός
που αποτελεί ιστορικό χαμηλό για τα τελευταία 5 έτη-, στον
Κόλπο της Γουινέας οι πειρατικές επιθέσεις ενισχύθηκαν φτάνοντας τις 58 με 207 ομήρους.
Πρόκειται για ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη καθώς οι πειρατές σε αυτήν την περιοχή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
καλά οπλισμένοι και κάνουν συστηματική χρήση βίας με επιπτώσεις πολύ αρνητικές σε στρατηγικής σημασίας ενεργειακούς διαδρόμους.
Έτσι, παρά την κάμψη που εμφανίζουν οι επιθέσεις και καταλήψεις πλοίων, η απειλή της θαλάσσιας πειρατείας παραμένει
ισχυρή και επικίνδυνη.
Η ανάγκη εντοπισμού των παράνομων ροών χρήματος, κάλυψης
των νομικών κενών για τη δίωξη
και τιμωρία των εμπλεκομένων
σε πειρατικές επιθέσεις, καθώς
και της κύρωσης από τις τρίτες
χώρες της Σύμβασης του ΟΗΕ
για το Δίκαιο της Θάλασσας,
παραμένουν τα μεγάλα ζητούμενα στη συνεχιζόμενη μάχη κατά της
ναυτικής πειρατείας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο της

απαραίτητης πολιτικής βούλησης. Το 2012 το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, υιοθέτησε
κοινό ψήφισμα των περισσότερων πολιτικών ομάδων, του
οποίου το ισχυρό μήνυμα και η πολιτική ώθηση είναι η
ανάγκη εκρίζωσης της πειρατείας και η μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και των ευρωπαϊκών θεσμών. Εννοείται ότι, εάν η εξέλιξη του πειρατικού
φαινομένου μεταβάλει σοβαρά τα δεδομένα και τα έως τώρα
χαρακτηριστικά της απειλής της ναυτικής πειρατείας, τότε
ανάλογα θα πρέπει να μεταβληθεί, προσαρμοζόμενο στις νέες
συνθήκες, και το ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο αντιμετώπισής της.
Η φύση του πειρατικού προβλήματος είναι τέτοια, που δεν
επιτρέπει την εξάλειψή του σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μονοδιάστατες και αποσπασματικές δράσεις και λύσεις δεν
αρκούν. Απαιτείται συνεχής εγρήγορση και ένταση προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα και τις πτυχές που συνθέτουν την
πολύπλοκη αυτήν απειλή.
Γι' αυτό η Ε.Ε. πρέπει να συνεχίσει και να επιτείνει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα αλλά και την παροχή αναπτυξιακής
βοήθειας στα κράτη εκείνα που, λόγω οικονομικών, κοινωνικών προβλημάτων και πολιτικής αστάθειας, τείνουν να εξελίσσονται σε «φυτώρια» πειρατείας.
Παράλληλα, στο εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η
πρόσφατη πρωτοβουλία του υπουργείου Ναυτιλίας για την
παροχή τεχνικής βοήθειας και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς
τις παράκτιες χώρες της δυτικής Αφρικής, προκειμένου οι τελευταίες σε συνεργασία με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα
να αντιμετωπίσουν από κοινού και εγκαίρως το πρόβλημα
των ενόπλων επιθέσεων.
Το επόμενο βήμα στο δρόμο για την αποφασιστική αντιμετώπιση προκλήσεων στη θάλασσα, όπως είναι η ναυτική πειρατεία, θα μπορούσε να είναι η διαμόρφωση ευρωπαϊκού
στρατηγικού δόγματος για τη θάλασσα.
Ενός δόγματος-ομπρέλας που θα καλύπτει το σύνολο των
προκλήσεων και θα καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες: οικονομικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές, καθώς
και τις προτεραιότητες ασφάλειας της Ευρώπης στη θάλασσα για την επόμενη δεκαετία.
Νομική βάση για ένα τέτοιο δόγμα υπάρχει: είναι η Διεθνής
Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),
που αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο έχοντας υιοθετηθεί
τόσο από τα 27 κράτη-μέλη όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Οι βιαιοπραγίες στον διεθνή θαλάσσιο
χώρο

Η πειρατεία έχει εξελιχθεί σε μοντέρνα και οργανωμένη μορφή
μιας υψηλού κέρδους εγκληματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συνήθεις περιοχές που πλήττονται από πειρατικές επιθέσεις είναι η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες, οι δυτικές ακτές της
Αφρικής και η νοτιοδυτική Αμερική.

Των Ψαρρού Βασιλείας-Μαρίας, Ναυτιλιακής οικονομολόγου,
Τσελέντη Βασιλείου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, και
Γεωργίου Σαμιώτη , Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Οι πιο διαβόητες περιοχές όπου διεξάγονται οι πειρατικές επιθέσεις είναι τα ωκεάνια ύδατα γύρω από τη Σομαλία και στον
Κόλπο του Άντεν, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Προς το παρόν
κρατούνται οκτώ πλοία και 235 όμηροι, και κατά εκτίμηση
έχουν συμμετάσχει 3.000 μέχρι 5.000 πειρατές, από τους
οποίους 1.000 έχουν συλληφθεί και περνούν από νομικές διαδικασίες σε 21 χώρες2 . Έως τις 29 Ιουλίου 2012, Σομαλοί
πειρατές είχαν υπό κράτηση τουλάχιστον 11 πλοία και ομήρους 174 μέλη πληρώματος.
Επιπλέον, έντονη είναι και η πειρατεία στη Νιγηρία, η οποία
παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά περιστατικών.

Οι ρότες των πλοίων και η πειρατεία 1

1. ICC International Maritime Bureau.
Encoding of piracy events by William Moreto,
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/global_maritime_p
iracy.html
2. European Union Naval Force Somalia

Ο Κόλπος της Γουινέας αντιπροσωπεύει 427 από τις 1.434
επιθέσεις σε χώρες της Αφρικής μεταξύ 2003 και 2011.
Τόσο από τις σχετικές ρυθμίσεις της UNCLOS όσο και από
άλλα συναφή κείμενα διεθνούς δικαίου, καθώς και της νομικής θεωρίας, προκύπτει η καθολική καταδίκη και απαξία της
πράξης της πειρατείας. Ειδικότερα, υπάρχουν οι χαρακτηρισμοί: του crime against the law of nations (jure gentium) για
την πειρατεία και του enemies of the human race (hostes humani generis) για τους πειρατές. Με βάση λοιπόν την ανωτέρω αντιμετώπιση, η πειρατεία περιλαμβάνεται στα επιλεγμένα
ως διεθνή εγκλήματα, τα οποία στα διεθνή ύδατα διώκονται
και καταστέλλονται από οποιοδήποτε (ασχέτως σημαίας) πολεμικό ή κρατικό πλοίο που ασκεί δημόσια εξουσία (οικουμενική αρμοδιότητα δίωξης για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας,
άρθρο 107 της UNCLOS).
Η εξάπλωση του φαινομένου της πειρατείας οδήγησε τις U.N.
και τον IMO στην υιοθέτηση της Convention for the Suppression at Unlawful Acts against the Safety at Maritime Navigation (SNA Convention, 1988). Το κείμενο αυτό υπεγράφη στη
Ρώμη στις 10 Μαρτίου 1988 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1992 με γενικό στόχο τη διασφάλιση των επιβαινόντων
στο πλοίο και του φορτίου από πρότυπα που διαπράττουν παράνομες πράξεις κατά αυτών, συμπεριλαμβανομένης φυσικά
και της πειρατείας.
Προβληματισμός επικρατεί από το γεγονός ότι τα τελευταία
χρόνια, και συγκεκριμένα το 2011 και 2012, παρατηρείται μείωση των πειρατικών επιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή της Σομαλίας. Στο παρακάτω διάγραμμα είναι εμφανής η μείωση των πειρατικών επιθέσεων
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από το 2006 έως το 2012. Τα στοιχεία για την πειρατεία και
τα περιστατικά ένοπλης ληστείας για τη Σομαλία, όπως αναφέρονται στο IMB Piracy Reporting Centre, το 2012 ανήλθαν,
συνολικά, σε 75 περιστατικά, 14 πειρατείες και 250 ομήρους.
Το μέγεθος του κόστους για την παγκόσμια οικονομία από την
πειρατεία είναι μεγάλο, για το 2011 υπολογίζεται σε περίπου
6,6 δισ. - 6,9 δισ. δολάρια. Η πλειονότητα των κεφαλαίων
αυτών δεν δαπανήθηκε για την καταβολή λύτρων αλλά για
την αποτροπή επιθέσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν τις

Διάγραμμα 1: Η μείωση των πειρατικών επιθέσεων3

άμεσες οικονομικές συνέπειες από την αύξηση της ταχύτητας
των πλοίων, τις στρατιωτικές δαπάνες, τον εξοπλισμό, τις αεροπορικές μεταφορές, τις ασφαλίσεις, τα λύτρα και άλλα.
Πρόληψη και καταστολή φαινομένου
Για την αντιμετώπιση των σημαντικών επιπτώσεων της πειρατείας στη ναυτιλία αναπτύχθηκαν πολλά μέτρα και πολιτικές,
όπως π.χ. ζώνες υψηλού κινδύνου πειρατείας (exclusion
zones), περιπολίες πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ (USNNAVEUR) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR) και
χρήση ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας (Security).
Επίσης, για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή της
πειρατείας οφείλουν κυρίως τα παράκτια κράτη, αλλά και η
διεθνής κοινότητα συνολικά, να εκσυγχρονίζουν και να προσαρμόζουν τόσο τον εγχώριο όσο και τον διεθνή νόμο στις
εξελισσόμενες αναγκαιότητες. Σήμερα, καθώς επικρατεί η φιλοσοφία της ολιστικής και πολυμερούς διαχείρισης των κινδύνων στη ναυτιλία, η ειδική περίπτωση της αστυνόμευσης
(security) από πειρατεία οφείλει θεσμικά να εναρμονιστεί με
τη λογική αυτή, η οποία απαιτεί συντονισμένη ενεργό εμπλοκή
όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πλοίο, κράτος σημαίας,
παράκτια κράτη, λιμάνια - κράτη, ναυτιλιακές εταιρείες κτλ.),
στις ανωτέρω πρωτοβουλίες, δε, εντάσσεται και η περιφερειακή συνεργασία κρατών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η εμπλοκή κυβερνητικών (U.N., IMO, E.U., NATO κ.λπ.) και μη
κυβερνητικών (IMB, BIMCO) οντοτήτων.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η υιοθέτηση των Best Management Practices version 4 (BMP4) του ΙΜΟ και η πρόσληψη

3. http://www.safety4sea.com/analysis/90/143/measures-for-safety-at-seaThe International Chamber of Commerce’s International Maritime Bureau (IMB)
http://www.icc-ccs.org.uk/piracy-reporting-centre/piracynewsaﬁgures
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οπλισμένων φρουρών πάνω στα πλοία οδήγησε στη σταδιακή
μείωση της πειρατείας. Μια άλλη εξήγηση αποτελεί και η λήψη
και εφαρμογή μέτρων και πολιτικών αστυνόμευσης, επιτήρησης και προστασίας των πλοίων και των θαλάσσιων περιοχών
με έξαρση περιστατικών πειρατείας. Παρ’ όλα αυτά, είναι πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα και να γίνει κάποια
σοβαρή αξιολόγηση των αντιπειρατικών μέτρων και πολιτικών, διότι ο κίνδυνος ακόμη ελλοχεύει και οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουν άμεσα, ώστε να μην
υπάρχουν δυσχερείς συνέπειες.
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Ο ρόλος της ταχύτητας στη μείωση
του λειτουργικού κόστους και των
εκπομπών καυσαερίων στη ναυτιλία

Tου Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη, Καθηγητή, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διευθυντή, Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών ΕΜΠ

Τα αέρια που εκπέμπονται από τα πλοία μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες. Τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου (Green House Gases- GHGs) περιλαμβάνουν το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4) και το υποξείδιο
του αζώτου (N2O), μεταξύ άλλων. Αυτά που δεν είναι αέρια
του θερμοκηπίου περιλαμβάνουν κυρίως οξείδια του θείου
(SOx) και διάφορα οξείδια του αζώτου (NOx). Υπάρχουν, τέλος,
διάφοροι άλλοι ρύποι, όπως τα σωματίδια (PM), οι πτητικές
οργανικές ενώσεις (VOC), ο μαύρος άνθρακας και άλλοι. Οι
επιπτώσεις των παραπάνω αερίων στο παγκόσμιο κλίμα είναι
ποικίλες και οι περισσότερες θεωρούνται αρνητικές αν δεν
τεθούν υπό έλεγχο. Μεταξύ άλλων επιπτώσεων, τα αέρια του
θερμοκηπίου συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη,
τα SOx προκαλούν όξινη βροχή, που είναι αιτία της αποψίλω-

σης των δασών, και τα NOx προκαλούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.
Ήδη από το 1997, στο Κιότο, η Διάσκεψη-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (United Nations
Framework Conference on Climate Change - UNFCCC) όρισε
τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), την εξειδικευμένη
υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών με ευθύνη για την ασφάλεια
της ναυτιλίας και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από
πλοία, ως το αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση των εκπομπών
αερίων της ναυτιλίας. Ωστόσο, η πρόοδος σε αυτό το μέτωπο
είναι γενικώς αργή. Το 2008, η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection Committee - MEPC) του IMO ενέκρινε τις τροποποιήσεις των
κανονισμών της MARPOL (παράρτημα VI), που ασχολούνται
με εκπομπές SOx και NOx. Αλλά στο μέτωπο των αερίων του
θερμοκηπίου, και παρά τις πολλές συζητήσεις, η ναυτιλία εξακολουθεί να μη συμπεριλαμβάνεται στον κατά την UNFCCC
παγκόσμιο στόχο μείωσης των εκπομπών για CO2 και άλλα
αέρια του θερμοκηπίου, και μάλιστα μέχρι πολύ πρόσφατα,
η ναυτιλία ήταν το μόνο μεταφορικό μέσο για το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν υπόκειντο σε κανονισμούς.
Η εποχή της μη ύπαρξης κανονιστικού πλαισίου για τα αέρια
του θερμοκηπίου στη ναυτιλία επίσημα τελείωσε τον Ιούλιο
του 2011, όταν, μετά από μεγάλη συζήτηση και έντονη αντίδραση από τις αναπτυσσόμενες χώρες (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία
κ.ά.), η MEPC του ΙΜΟ υιοθέτησε τον Σχεδιαστικό Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Energy Eﬃciency Design IndexEEDI) για τα νέα πλοία. Αλλά ακόμη κι έτσι, απαιτούνται επει-
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γόντως επιπλέον μέτρα για να αναχαιτίσουν την περαιτέρω αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της ναυτιλίας.
Ο ρόλος της ταχύτητας
Η μείωση της ταχύτητας, το λεγόμενο «slow steaming», είναι
μια πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως αυτές τις μέρες στη
ναυτιλία. Μπορεί να μειώσει το κόστος αφενός και τις εκπομπές καυσαερίων αφετέρου.
Το σχήμα 1 παρουσιάζει μια εκτίμηση των εκπομπών CO2 του
παγκόσμιου εμπορικού στόλου, με το στόλο ταξινομημένο
ανά συνδυασμό τύπου και μεγέθους πλοίου. Τα στοιχεία είναι
από τη βάση δεδομένων Lloyds-Fairplay και το έτος βάσης
είναι το 2007. Σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν τη μερίδα του λέοντος
στις εκπομπές CO2 του παγκόσμιου στόλου, αποτέλεσμα που
είναι ίσως αναμενόμενο, δεδομένου ότι η ταχύτητα των
πλοίων αυτών (20-26 κόμβοι) είναι σημαντικά μεγαλύτερη
εκείνης των πλοίων μεταφοράς φορτίων χύδην (13-15 κόμβοι). Αυτό που δεν είναι ίσως τόσο προφανές είναι ότι μόνο
η κορυφαία κατηγορία μεγέθους των πλοίων αυτών (712
πλοία από 4.400 TEU και άνω) παράγει 110,36 εκατομμύρια
τόνους CO2 ανά έτος, κάτι που υπερβαίνει τα 106 εκατομμύρια τόνους CO2 ανά έτος που παράγεται από το σύνολο του
στόλου των δεξαμενοπλοίων (2.028 πλοία). Για λόγους που
οφείλονται στην υδροδυναμική, η κατανάλωση καυσίμου, και
κατά συνέπεια οι εκπομπές CO2, δεν είναι γραμμικές συναρτήσεις της ταχύτητας, αλλά συμπεριφέρονται σαν τον κύβο
της ταχύτητας, αν όχι περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι, εάν η
ταχύτητά τους μειωθεί, οι εκπομπές θα μειωθούν πάρα πολύ,
ίσως δραστικά. Η μείωση της ταχύτητας θα μειώσει επίσης το
κόστος καυσίμων της ναυτιλιακής εταιρείας. Να λοιπόν κάτι
που, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, φαίνεται win-win.

Σχήμα 1: Εκπομπές CO2 παγκόσμιου στόλου (2007).
Πηγή: Psaraﬅis & Kontovas (2009)

Με βάση αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι η μείωση της ταχύτητας είναι ένα δημοφιλές μέτρο, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες αγορές, όπως αυτές μετά τα μέσα του 2008. Με τον
όρο «πιο αργή ταχύτητα» συνήθως υπονοείται ότι το μέχρι
τότε καθεστώς των 24-26 κόμβων στα πλοία container θα
πρέπει να μειωθεί στο επίπεδο των 21-22 κόμβων. Αλλά μερικοί μιλούν και για πιο αργές ταχύτητες, όπως 15-18 κόμβοι,
ή ίσως και χαμηλότερες. Ανάλογες μειώσεις ταχύτητας συναντώνται και στους άλλους τύπους πλοίων, όπως δεξαμενόπλοια και bulk carriers.
Την ίδια στιγμή, η μείωση της ταχύτητας μπορεί να έχει άλλα
αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να μην είναι ευεργετικά. Ως
παράδειγμα, μακροπρόθεσμα, περισσότερα πλοία θα χρειαστούν για να παράγουν το ίδιο μεταφορικό έργο και αυτό θα
συνεπάγεται κάποιο κόστος, και οικονομικό και περιβαλλοντικό (εκπομπές που οφείλονται στην αυξημένη ναυπηγική
δραστηριότητα, στην αυξημένη ανακύκλωση κ.λπ.). Επίσης,
το φορτίο υπό μεταφορά θα έχει αυξημένο «κόστος αποθέματος» λόγω του αυξημένου χρόνου μεταφοράς του φορτίου.
Το εν λόγω κόστος αποθέματος είναι ανάλογο με τη συνολική
καθυστέρηση στην παράδοση του φορτίου λόγω μείωσης της
ταχύτητας και είναι επίσης ανάλογο με την αξία του φορτίου.
Έτσι, αν ένα πλοίο μεταφέρει αγαθά μεγάλης αξίας (όπως τυπικά τα πλοία εμπορευματοκιβωτίων), ταξιδεύοντας με χαμηλότερη ταχύτητα μπορεί να συνεπάγεται σημαντικό κόστος
για τον ναυλωτή.
Μια άλλη παρενέργεια της μείωσης της ταχύτητας είναι ότι,
βραχυπρόθεσμα, οι ναύλοι θα ανέλθουν, δεδομένου ότι η συνολική καμπύλη προσφοράς μεταφορικής ικανότητας θα
συρρικνωθεί λόγω της πιο αργής ταχύτητας. Η μείωση της
ταχύτητας μπορεί να βοηθήσει μια πεσμένη αγορά, αλλά είναι
οι ναυλωτές εκείνοι που θα πληρώσουν και στην πραγματικότητα θα το κάνουν διπλά: και θα πληρώσουν περισσότερα
σε ναύλους και θα λάβουν το φορτίο τους αργότερα.
Μια άλλη πιθανή παρενέργεια, τέλος, που η μείωση της ταχύτητας μπορεί να έχει, είναι ότι αυτή μπορεί να ενθαρρύνει
το φορτίο να αναζητήσει άλλους τρόπους μεταφοράς, στο
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βαθμό που αυτοί προσφέρονται ως εναλλακτικές λύσεις για
τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και στη Βόρεια Αμερική. Αν τα πλοία κινούνται
πιο αργά, οι ναυλωτές μπορεί να προτιμήσουν χερσαίες εναλλακτικές λύσεις, ως επί το πλείστον οδικές. Αυτό μπορεί να
αυξήσει τη συνολική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, καθότι ο δρόμος είναι σίγουρα χειρότερη λύση από ό,τι η θάλασσα από την άποψη εκπομπών ανά τονο-χιλιόμετρο.
Επομένως, είναι σαφές πως αυτό που λέμε win-win δεν είναι
αυτομάτως δεδομένο όταν μειώνεται η ταχύτητα. Η αναζήτησή του είναι σημαντική και απαιτείται συνδυασμός παραγόντων για να επιτευχθεί.
Όποια και αν είναι τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα της
μείωσης της ταχύτητας, είναι σαφές πως αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα: Το πρώτο είναι το καθαρά
λειτουργικό, δηλαδή, ένα πλοίο που έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει με 26 κόμβους, να κινείται με 14 κόμβους. Αυτό γενικά
συνεπάγεται την ανάγκη τεχνικής αναπροσαρμογής του κινητήρα, έτσι ώστε να αποδίδει καλά υπό το μειωμένο φορτίο.
Μπορεί ο κινητήρας να γίνει «de-rated», με την αφαίρεση
ενός κυλίνδρου από τους ενεργούς κυλίνδρους. Υπάρχουν
επίσης τα λεγόμενα «slow sleaming kits», που επιτρέπουν στη
μηχανή να λειτουργεί με χαμηλότερες στροφές.
Το δεύτερο επίπεδο είναι το στρατηγικό και, ως εκ τούτου, ανήκει
στην κατηγορία των τεχνικών μέτρων: Ναυπηγούμε στο μέλλον
πλοία με μικρότερους κινητήρες, έτσι ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με 14 κόμβους αντί για 26. Η κύρια διαφορά μεταξύ
των δύο επιπέδων είναι ότι η πρώτη είναι αναστρέψιμη, ενώ η
δεύτερη όχι. Κάποιος μπορεί πάντα να ρυθμίσει ξανά μια «derated» μηχανή, αλλά η εγκατάσταση μεγαλύτερου κινητήρα σε
ένα πλοίο που έχει κατασκευαστεί με μικρότερο κινητήρα είναι
είτε πολύ ακριβή ή αδύνατη. Και αν το πλοίο με τον μικρότερο
κινητήρα επιχειρήσει να πλεύσει σε υψηλότερη ταχύτητα, η κατανάλωση καυσίμου του (και επομένως οι εκπομπές) είναι πιθανό
να είναι υψηλότερες από ό,τι εάν ο κινητήρας ήταν μεγαλύτερος.

Ποιος πληρώνει και ποιος αποφασίζει
Η απόφαση πόσο γρήγορα κινείται ένα
πλοίο γίνεται από όποιον πληρώνει για τα
καύσιμα. Αυτός είναι ο πλοιοκτήτης εάν
το πλοίο ναυλώνεται στη στιγμιαία ναυλαγορά ή ο ναυλωτής, εάν το πλοίο είναι
στη χρονοναύλωση. Σε κάθε περίπτωση,
η επιλογή της ταχύτητας του πλοίου είναι
μία συνάρτηση από (α) την τιμή του καυσίμου και (β) την κατάσταση της αγοράς
και συγκεκριμένα τον στιγμιαίο ναύλο. Σε
περιόδους υποτονικής αγοράς, όπως
είναι η τυπική κατάσταση αυτές τις μέρες,
τα πλοία έχουν την τάση να επιβραδύνουν. Το ίδιο συμβαίνει αν οι τιμές καυσίμων είναι υψηλές. Αντίθετα, σε
περιόδους καλής αγοράς ή σε περίπτωση που οι τιμές των
καυσίμων είναι χαμηλές, τα πλοία έχουν την τάση να πηγαίνουν πιο γρήγορα.
Μία εξαίρεση στον κανόνα ότι η ταχύτητα μπορεί να επιλεγεί
με αυτόν τον τρόπο είναι η περίπτωση που το πλοίο είναι στη
στιγμιαία ναυλαγορά και η ταχύτητα προβλέπεται ρητά στο
ναυλοσύμφωνο. Συμφωνώντας σε μια προκαθορισμένη ταχύτητα, το ναυλοσύμφωνο περιλαμβάνει στις περισσότερες
περιπτώσεις μόνο το φορτωμένο μέρος του ταξιδιού, με τον
ιδιοκτήτη ελεύθερο να επιλέξει την ταχύτητά του για τη διαδρομή της επιστροφής οπότε το πλοίο είναι άδειο. Η ταχύτητα
έτσι που προβλέπεται για το φορτωμένο σκέλος δεν είναι
αναγκαστικά η ίδια την οποία ο πλοιοκτήτης θα είχε επιλέξει
ελεύθερα εάν δεν υπήρχε ρητή συμφωνία.
Κάτι επίσης που δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά είναι σημαντικό, είναι το γεγονός ότι ακόμη και αν τα δύο προβλήματα
βελτιστοποίησης (εκείνα από τη σκοπιά του πλοιοκτήτη και
του ναυλωτή) φαίνονται με την πρώτη ματιά διαφορετικά, η
βέλτιστη ταχύτητα και για τα δύο προβλήματα αποδεικνύεται
πως είναι η ίδια.
Βέλτιστη ταχύτητα δεξαμενοπλοίων
Στο πλαίσιο έρευνας στο Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του ΕΜΠ αναπτύχθηκε ένα λογισμικό, το οποίο υπολογίζει τα καυσαέρια και βελτιστοποιεί την ταχύτητα για
διαφορετικούς τύπους πλοίων.
Η κατηγορία πλοίων που εξετάζεται είναι τα μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCC & ULCC dwt 200.000 +) και οι υπό εξέταση
διαδρομές ήταν:
1. Ras Tanura - Yokohama, 6.660 ναυτικά μίλια (nm).
2. Forcados (W. Africa) - Loop (US), 5.800 nm.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σαν εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι:
1. Dwt cargo capacity 300.000 tons.
2. Ποσοστό φόρτωσης (capacity utilization) 90%.
3. Στο σημείο λειτουργίας μέγιστης ισχύος ισχύουν τα εξής:
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• Ταχύτητα 18 κόμβων
• Κατανάλωση 170 τόνοι/ημ.
• Ισχύς 36.000 HP
Σταχυολογούμε κατωτέρω κάποια αποτελέσματα.
Στο σχήμα 2 δείχνουμε τη μεταβολή της βέλτιστης ταχύτητας
(στο έμφορτο και στο κενό σκέλος) συναρτήσει της τιμής του
καυσίμου, στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης είναι ελεύθερος να επιλέξει και τις δύο ταχύτητες.
Βλέπουμε μια πτωτική συνάρτηση και στις δύο περιπτώσεις
και επίσης ότι η ταχύτητα ballast γενικά είναι 1 έως 1,5 κόμβους ανώτερη από την ταχύτητα σε έμφορτη κατάσταση.

Σχήμα 2: Μεταβολή της ταχύτητας VLCC συναρτήσει της τιμής του
καυσίμου. Πηγή: Gkonis & Psaraﬅis (2012).

Το σχήμα 3 δείχνει τι σημαίνει αυτό το σενάριο για τις εκπομπές CO2. Βλέπουμε τη σημαντική πτώση των εκπομπών εάν
η τιμή καυσίμου αυξηθεί. Αυτή η ανάλυση μπορεί να εξηγήσει
και τις πιθανές επιπτώσεις ενός φόρου στα καύσιμα.

Όρια ταχύτητας στη ναυτιλία;
Ένα συναφές θέμα πολιτικής είναι η υποχρεωτική επιβολή
άμεσων ορίων ταχύτητας στα πλοία. Εάν οι εκπομπές μπορούν να ελαττωθούν με τη μείωση της ταχύτητας, μπορεί κάποιος να επιτύχει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα με την
επιβολή ορίων ταχύτητας; Αυτό είναι ένα επιχείρημα που
ακούγεται συχνά αυτές τις μέρες. Ανάμεσα στις διάφορες
ομάδες πίεσης, η Clean Shipping Coalition (CSC), μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), υποστήριξε στον IMO ότι «η μείωση της ταχύτητας θα πρέπει να επιδιωχθεί ως ρυθμιστική
επιλογή από μόνη της και όχι μόνο ως πιθανή συνέπεια που
βασίζεται σε ένα ΜΒΜ ή στο EEDI». Ωστόσο, η πρόταση αυτή
απορρίφθηκε από τον ΙΜΟ. Παρά την απόφαση αυτή, η
άσκηση πίεσης για όρια ταχύτητας συνεχίζεται από την CSC
και άλλες ομάδες. Αποδέκτες αυτής της δραστηριότητας
άσκησης πιέσεων είναι ο ΙΜΟ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η δική μας θέση για το θέμα αυτό είναι αρνητική. Είναι σαφές
ότι το slow steaming και τα όρια ταχύτητας είναι δύο διαφορετικά πράγματα, καθώς το πρώτo είναι μια εθελοντική αντίδραση και η δεύτερη είναι μια άμεση επιβολή μέτρου. Αν το
όριο ταχύτητας είναι πιο πάνω από τη βέλτιστη ταχύτητα που
κάποιος επιλέγει εκουσίως, τότε αυτό είναι περιττό. Αν όμως
είναι πιο κάτω, αυτό θα προκαλέσει (ίσως και μαζικές) στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως σε περιόδους υψηλών ναύλων,
και το κόστος αυτών των στρεβλώσεων μπορεί να υπερβαίνει
τα οφέλη της μείωσης της ταχύτητας. Πιθανές παρενέργειες
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη ναυπήγηση περισσότερων
πλοίων για να ικανοποιηθεί η ζήτηση, την ενδεχόμενη αύξηση
των εκπομπών κατά τη διάρκεια της ναυπήγησης και της ανακύκλωσης, την αύξηση του κόστους αποθέματος του φορτίου, την παραγωγή περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου,
ιδίως εάν τα χαμηλής ισχύος πλοία αναγκάζονται να κινηθούν
πιο γρήγορα σε περιόδους καλής αγοράς, και προκαλώντας
παράλληλα δυσμενείς επιπτώσεις για την ασφάλεια των
πλοίων.

Βιβλιογραφία
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Σχήμα 3: Μεταβολή των εκπομπών CO2 VLCC συναρτήσει της τιμής
του καυσίμου. Πηγή: Gkonis & Psaraﬅis (2012).
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σχολιο

Προβλέποντας το μέλλον με τα μάτια
του παρελθόντος

Του Απόστολου Μπελόκα, Principal Consultant & CEO, SQE Marine Group, Managing Editor www.Safety4Sea.com

Κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες μία σημαντική μελέτη
υπό την αιγίδα του Lloyds Register με τίτλο «Global Marine
Trends 2030», για την οποία έχουν γίνει αρκετές, και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες, αναλύσεις.
Είναι όπως πάντα μια αγωνιώδης προσπάθεια του ανθρώπου
να προδιαγράψει το μέλλον κοιτώντας με τα μάτια του παρελθόντος ή, για να το πούμε λίγο διαφορετικά, να οδηγήσει ένα
αυτοκίνητο σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας κοιτάζοντας μέσα
από τον καθρέπτη πίσω του. Είναι όμως αυτό εφικτό;
Μιλώντας για το μέλλον, θα ήταν όχι μόνο ενδιαφέρον αλλά
και σκόπιμο να δούμε αν με τη γνώση που έχουμε σήμερα για
την εξέλιξη των πραγμάτων, γυρνώντας το ρολόι πίσω δέκα
ή δεκαπέντε χρόνια, ας πούμε τη χρονιά-ορόσημο του 2000,
θα μπορούσαμε να προβλέψουμε έστω και με μικρή ακρίβεια
τη μορφή των γεγονότων που θα ακολουθούσαν ή θα είχαμε
μείνει με λανθασμένες εντυπώσεις.
Σήμερα, για παράδειγμα, ξέρουμε με ακρίβεια ότι κανείς δεν
μπορούσε το 2000 να προβλέψει τις σημαντικότατες εξελίξεις
στο χώρο της ναυτιλίας, όπως:
1.Την έκρηξη της ναυτιλιακής αγοράς, με τους ναύλους σε
δυσθεώρητα ύψη έως και το 2008, οπότε η αγορά κατέρρευσε όχι μόνο βίαια, απότομα, αλλά και απροειδοποίητα.
2.Την έλευση ενός νέου κανονισμού σχετικού με την πειρατεία (ISPS) αλλά και την ύπαρξη φαινομένου πειρατείας
στην ανατολική Αφρική, με κόστος άνω των 10 δισ. δολ.
για τη ναυτιλία σε ετήσια βάση.
3.Την ανάπτυξη του vetting σε dry (Rightship) και wet
(TMSA) με αποτέλεσμα τον πλήρη κατακερματισμό της
αγοράς σε λιγότερα από 10 χρόνια.
4.Την έλευση του EQUASIS και των επακόλουθων προβλημάτων
με τη λειτουργία του, μιας και ακόμη έως και σήμερα δεν υπάρχει
δυνατότητα διαγραφής στοιχείων της ιστορίας του πλοίου.
5.Την αλλαγή πλεύσης των Ελλήνων εφοπλιστών από την
επένδυση σε ηλικιωμένο τονάζ στην επένδυση σε νεότευκτα πλοία (μ.ό. ηλικίας ελληνόκτητου στόλου τα 20-21 έτη
το 2000 σε σχέση με τα 10-11 σήμερα).
6.Την έλευση περιβαλλοντικών κανονισμών για τον έλεγχο
των NOx (μηχανές) SOx (ποσοστό θείου στα καύσιμα ή
scrubbers), CO2 (EEDI, SEEMP, EEOI) και θαλασσίου έρμα-

τος (Ballast Water Treatment Systems), οι οποίοι το 2000
θα φάνταζαν επιστημονική φαντασία.
7. Την εφαρμογή κανονισμού για τα δικαιώματα των ναυτικών
(MLC) και την αυξανόμενη εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα.
8.Την ύπαρξη ατυχήματος σε κρουαζιερόπλοιο (από τα θεωρούμενα και πλέον ασφαλή πλοία) με τελικό απολογισμό
34 νεκρούς και 64 τραυματίες, 100 χρόνια μετά τον «Τιτανικό», και σωρεία διεθνών κανονισμών σε εφαρμογή.
Είναι φυσικά εύκολο να μείνει κανείς στα αυτονόητα για τα
χρόνια που ακολουθούν (αύξηση μεταφορικής ζήτησης λόγω
αύξησης πληθυσμού, περισσότεροι κανονισμοί λόγω κοινωνικής πίεσης, μείωση περιθωρίου κέρδους λόγω της συνολικής μείωσης του κόστους άρα και του κέρδους στη
μεταφορική αλυσίδα, αύξηση της συχνότητας και του εύρους
διακύμανσης των απρόβλεπτων φαινομένων στις χρηματαγορές, αυξημένα προβλήματα στη χρηματοδότηση κ.ο.κ.),
αλλά να είστε σίγουροι ότι, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τη μορφή των πραγμάτων που έρχονται, δεν αρκεί η
γνώση του περιβάλλοντος αλλά και η γνώση του εαυτού μας.
Είναι σε θέση η βιομηχανία στην οποία βρισκόμαστε να αντέξει στις πιέσεις των τρίτων (οικονομικές, κοινωνικές, κανονιστικές, επικοινωνιακές κ.λπ.); Έχουν γίνει επενδύσεις σε χρόνο
και χρήμα για τη θωράκιση της βιομηχανίας, τη βελτίωση της
κουλτούρας και την επένδυση στη νέα γενιά, στους ανθρώπους που θα «τρέξουν» τα πλοία και τα γραφεία το 2030 και
το 2050; Έχει επιτευχθεί μεταφορά της γνώσης; Έχει προσελκύσει η βιομηχανία αυτή καινούργια φωτεινά μυαλά για να τη
βοηθήσουν να εξελιχθεί;
Προβλέποντας το μέλλον με τα μάτια του παρελθόντος,
μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένες εκτιμήσεις και σκέψεις. Οι σκέψεις θα οδηγήσουν σε εσφαλμένα επιχειρήματα,
που με τη σειρά τους θα παραγάγουν ανεδαφικές πεποιθήσεις
οι οποίες θα οδηγήσουν σε ολέθριες πράξεις πριν από τον τελικό απολογισμό. Χρειάζεται λοιπόν διπλή προσοχή.
Η μόνη σταθερά για το μέλλον είναι η αλλαγή και με αυτό δεδομένο θα πρέπει να πορευτούμε όλοι. Αν δεν αλλάξουμε, θα έχουν
αλλάξει τα πράγματα γύρω μας και τότε θα αποτελούμε παράταιρο σημάδι στον τοίχο που άλλαξε φόντο. Ο καθένας μας είμαι
σίγουρος ότι μπορεί και πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του!
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Altis στην τεχνολογία

Βιομηχανική
και επιστημονική καινοτομία
...............................................................................................................

Το πρώτο επιβατηγό που κινείται
με καύσιμο LNG

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η τελετή καθέλκυσης του
πρώτου από μια σειρά επιβατηγών Ro/Pax πλοίων, το οποίο
κινείται αποκλειστικά με καύσιμο LNG. Η εκδήλωση έλαβε
χώρα στα ναυπηγεία Remontowa της Πολωνίας, όπου τα τελευταία 5 χρόνια έχουν ναυπηγηθεί 8 παρόμοια πλοία.
Ωστόσο, το τελευταίο είναι το μεγαλύτερο επιβατηγό που έχει
κατασκευαστεί με νέες τεχνολογίες παγκοσμίως.
Στα πολυτελή σαλόνια του μπορεί να φιλοξενήσει 550 επιβάτες, ενώ στα γκαράζ χωρούν περίπου 165 οχήματα. Επιπλέον, το πλοίο έχει εφοδιαστεί με πολλά συστήματα
αυτοματισμών, γεγονός το οποίο επιτρέπει στην πλοιοκτήτρια
εταιρεία τη μείωση του αριθμού πληρώματος. Η επίβλεψη
της συγκεκριμένης σειράς πλοίων Ro/Pax έχει ανατεθεί στο
DetNorskeVeritas και στη νορβηγική ναυτιλιακή αρχή (ΝΜΑ).

αναμένεται να παραδοθούν εντός της διετίας 2013-2015 και να
αλλάξουν οριστικά την αντίληψη της ναυτιλίας σχετικά με το μέγεθος και την αποδοτικότητα των πλοίων. Το πρόγραμμα αποκαλείται «Triple-E» και το όνομα προέρχεται από τα αρχικά των
τριών βασικών λόγων για τους οποίους υλοποιείται: Economy
of scale, Energy eﬃcient, Environmentally improved.
Τα καράβια της σειράς «Triple-E» εκλύουν στην ατμόσφαιρα 20%
λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα συγκρινόμενα με το «Emma
Maersk», το οποίο κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό εκπομπών
παγκοσμίως, και 50% λιγότερο από τον μέσο όρο των πλοίων
που δραστηριοποιούνται στη γραμμή Άπω Ανατολής - Ευρώπης.
Επιπλέον, η κατανάλωση καυσίμου ανά TEU θα είναι κατά 35%
μικρότερη σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πλοία που άλλες εταιρείες αναμένεται να παραλάβουν τα επόμενα χρόνια για την ίδια
γραμμή.
Η σπουδαιότερη διαφορά εντοπίζεται στο κύτος τους. Εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους ναυπηγικής, η χωρητικότητα
των νέων πλοίων θα είναι κατά 16% μεγαλύτερη (περίπου 2.500
παραπάνω containers) από αυτή του «Emma Maersk», παρόλο
που οι εξωτερικές διαστάσεις δεν δικαιολογούν αυτή την αύξηση.
Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο σχήμα του πλοίου. Ενώ
το σχήμα του «Emma Maersk» είναι τυπικό «V» με μειωμένη χωρητικότητα στο βάθος του κύτους, το σχήμα των νέων πλοίων
μοιάζει περισσότερο με «U». Η γέφυρα μετατοπίστηκε προς την
πλώρη ενώ οι μηχανές προς την πρύμνη, αυξάνοντας με αυτό
τον τρόπο τη χωρητικότητα. Τα πλοία θα τοποθετηθούν στο δρομολόγιο Άπω Ανατολή - Ευρώπη, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως
αγορά σε μεταφορά εμπορευμάτων.

Maersk Line: 10 πλοία, 18.000 Teu
έκαστο

Προϊόντα που επιφέρουν αλλαγές
στη γάστρα του πλοίου

Η Maersk Line ήρθε σε συμφωνία με τα ναυπηγεία Daewoo της
Ν. Κορέας για την κατασκευή 10 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρητικότητας 18.000 Teu το καθένα, με δυνατότητα επέκτασης της παραγγελίας για άλλα 20, τα οποία

Η Jotun προωθεί ένα καινούργιο προϊόν υψηλής
απόδοσης βασισμένο στην
τεχνολογία εποξικών ρητινών
(epoxy-polysiloxanetechnology).
Η επίσημη παρουσίασή του
έγινε στη Διεθνή Έκθεση
Κρουαζιέρας στο Μαϊάμι,
προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών επισκεπτών.
Η επίστρωση περιέχει ένα μείγμα ρητινών και σκληρυντικών,
παρέχοντας πολύ ανθεκτική προστασία στη γάστρα. Αποτρέπει
την προσκόλληση μικροοργανισμών και παράγει μια ομαλή,
γυαλιστερή επιφάνεια. Το «SeaLionResilient» είναι ειδικά μελετημένο ώστε να αποφέρει αρκετά οφέλη στους πλοιοκτήτες.
Πέρα από τις ισχυρές ιδιότητες που έχει, είναι εύχρηστο και
μειώνει αρκετά τον συνολικό χρόνο βαφής κατά το δεξαμενισμό του πλοίου.
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Bραβείο «Green ShipTechnology»
Η Rolls-Royce παρέλαβε το βραβείο «Green ShipTechnology»
για τον καινοτόμο σχεδιασμό φορτηγού πλοίου, το οποίο εκπέμπει 40% λιγότερους ρύπους από ένα αντίστοιχο σημερινό
φορτηγό. Η κύρια μηχανή τροφοδοτείται με καύσιμο LNG, η
γάστρα είναι ειδικά σχεδιασμένη για θάλασσα με κυματισμούς
και η υβριδική γεννήτρια άξονα χρησιμοποιεί το μικρότερο
δυνατό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου «Green ShipTechnology». Το πρώτο πλοίο
που κατασκευάζεται σε αυτά τα πρότυπα στη Νορβηγία θα
μεταφέρει ιχθυοτροφές και θα παραδοθεί εντός του Μαΐου.
Επόμενος στόχος της Rolls-Royce είναι η μελέτη αυτών των
σχεδίων για επιβατηγά-οχήματα.

Άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση
ναυτικών μηχανών υψηλής ισχύος
Η Hyundai Heavy Industries Co. ανακοίνωσε την έγκριση της
νέας μηχανής HiMSEN H46/60V από εννέα νηογνώμονες
συμπεριλαμβανομένων των ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR,
NK, και RINA. Η ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών έγκρισης
κατά ΙΜΟ Tier III της HiMSEN H46/60V επεκτείνει τη δυνατότητα παραγωγής μεσόστροφων μηχανών από 780bhp στα
35,300bhp. Οι μηχανές προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του
πελάτη και αποτελούνται από 5 έως 20 κυλίνδρους. «Η εκτιμώμενη ισχύς των μεσόστροφων μηχανών εξαρτάται από το
μέγεθος του πλοίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Με την ανάπτυξη της HiMSEN (Hi-touch Marine & Stationary
Engine), η Hyundai Heavy μπορεί πλέον να ανταποκριθεί
άμεσα στη ζήτηση ναυτικών μηχανών υψηλής ισχύος για την
πρόωση του πλοίου», αναφέρει ο Kim Jong-suk, αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανών και Μηχανημάτων της Hyundai
Heavy Industries.
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αφιερωμα: αεν

Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν (;)
Συνομιλούμε εκ νέου με την επόμενη γενιά πλοιάρχων
Οι προσδοκίες και οι προβληματισμοί των σπουδαστών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων
ως πρωτοεισαχθέντες και, τρία χρόνια μετά, ως τελειόφοιτοι

Του Ηλία Μπίσια, μέλους ΕΔΙΝΑΛΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η έρευνα για τους σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού (Σχολές Πλοιάρχων) πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 για πέμπτη συνεχή χρονιά από
τους συντελεστές των «Ναυτικών Χρονικών» και για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με τους ερευνητές του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών).
Για πρώτη χρονιά, όμως, φέτος συλλέξαμε στοιχεία τόσο από
τους πρωτοετείς όσο και από τους τελειόφοιτους σπουδαστές.
Στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε αποκλειστικά και μόνον από τις Σχολές Πλοιάρχων και
πιο συγκεκριμένα από τους τεταρτοετείς φοιτητές και τα συγκρίνουμε με τις απαντήσεις που μας έδωσαν πριν από τέσσερα χρόνια, όταν εισήχθησαν στις σχολές αυτές.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, για πρώτη φορά στην ιστορία της ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας μας αναλύονται
στοιχεία σχετικά με τις προοπτικές στο ναυτικό επάγγελμα
από το ίδιο δείγμα, τόσο τη στιγμή εισαγωγής στην τριτοβάθμια ναυτική εκπαίδευση όσο και κατά το έτος αποφοίτησης.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συνέχιση της έρευνας αυτής αποσκοπεί στη μακροχρόνια και σταθερή μελέτη των τάσεων που
επικρατούν στους κόλπους της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά
επιπροσθέτως εστιάζεται και στην καταγραφή της όποιας δια-

φοροποίησης των τάσεων και κυρίως των προσδοκιών και
διαθέσεων απέναντι στο ναυτικό επάγγελμα όπως στοιχειοθετείται από τους φοιτητές τόσο στο έτος εισαγωγής τους όσο
και κατά την αποφοίτησή τους.
Όπως κάθε χρόνο, η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συμπαράσταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΥΝΑ και των αξιωματικών Λ.Σ. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν στο σύνολο
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της χώρας, όπου
μοιράστηκαν και απαντήθηκαν από τους πρωτοετείς και τεταρτοετείς σπουδαστές το μήνα Φεβρουάριο, με σκοπό να
αποσαφηνιστούν οι τάσεις όσων έχουν ήδη λάβει μια πρώτη
σφαιρική ενημέρωση για τη ναυτιλία και κάποιες αρχικές γνώσεις από το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών τους.
Στις σελίδες που ακολουθούν, δημοσιεύουμε τα συνολικά
αποτελέσματα για τις ΑΕΝ Ασπροπύργου, Κύμης, Ύδρας, Μακεδονίας, Οινουσσών, Κρήτης και Σύρου. Η λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων της έρευνας θα δημοσιευθεί, όπως κάθε
χρόνο, στην ιστοσελίδα των «Ναυτικών Χρονικών». Σε αυτό
το πλαίσιο, στους πίνακες που φιλοξενούμε στο συγκεκριμένο
τεύχος καταγράφονται οι συνολικές τάσεις, καθώς και μια λεπτομερής εξέταση των στοιχείων κάθε σχολής, που οδηγούν
σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω εμβάθυνσης και αξιολόγησης.
Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν και αυτήν τη χρονιά εξαιρετικά
ευρεία. Το σύνολο των απαντήσεων ανέρχεται σε 279 τεταρτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ της χώρας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 2013, ενώ στην τελική μελέτη θα συμπεριλαμβάνονται
και οι υπόλοιπες ΑΕΝ που δεν μας απέστειλαν έγκαιρα τις
απαντήσεις των σπουδαστών.
• Το 23% των τεταρτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι γυναίκες. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό καθ’ όλες τις
χρονιές που έχουμε διενεργήσει τη συγκεκριμένη έρευνα.
Κατά το έτος της εισαγωγής τους το ποσοστό κυμαινόταν
στο 25%.
• Στην ερώτηση για ποιο λόγο βρίσκονται στη συγκεκριμένη
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• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το 42,6% των οικογενειών των σπουδαστών των ΑΕΝ δεν ξεπερνά τις 12.000
ευρώ (40% το 2010). Για ένα 32,2% το ποσοστό είναι κατώτερο των 20.000 ευρώ (36% το 2010). Μόνο στο 2,7%
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις 75.000 ευρώ
(3% το 2010).
• Το 36,8% των γονέων έχει πολύ θετική άποψη για την επιλογή σπουδών των συγκεκριμένων σπουδαστών (51% το
2010), ενώ το 14,4% αυτών τοποθετείται αρνητικά ως προς
την επιλογή αυτή (8% το 2010).
• Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές βρίσκονται στις ΑΕΝ κατ’ επιλογήν: Το 80,3% των πρωτοετών σπουδαστών είχε μάλιστα
ως πρώτη επιλογή φοίτησης τη συγκεκριμένη σχολή - το
ποσοστό ήταν 76% στο αρχικό μας δείγμα.
ακαδημία, το 20% απάντησε ότι δεν είχε άλλες εναλλακτικές
(26% έδωσαν την ίδια απάντηση το 2010), ενώ το 85% ότι
η ακαδημία προσφέρει καλές προοπτικές επαγγελματικής
αποκατάστασης (το ποσοστό ήταν 83% το 2010). Το 66%
(85% το 2010) του σπουδαστικού συνόλου ότι έχει προσωπικό ενδιαφέρον να αποκτήσει γνώσεις για τη ναυτιλία, το
48% ότι έχει καλή φήμη η συγκεκριμένη σχολή στην αγορά
εργασίας (69% το 2010) και το 40% (από 57% το 2010)
λόγω της γεωγραφικής θέσης της συγκεκριμένης σχολής.
• Η πλειονότητα των σπουδαστών των ΑΕΝ κατάγεται από
την Αττική, με ποσοστό που πλέον ξεπερνά το 36,7% (25%
το 2010), από την Πελοπόννησο το 11,6% (10%) και πολύ
μικρά τα ποσοστά από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη,
της τάξεως του 1,5% (1% το 2010). Από τις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, η Εύβοια με 6,9% (4%), το Βόρειο Αιγαίο 8% (5%), το Νότιο Αιγαίο 9,5% (4%), η Κρήτη 7,8%
(9%) εμφανίζουν για μία ακόμη χρονιά αξιόλογο ποσοστό.
Αξίζει τα παραπάνω ποσοστά να συγκριθούν με το αντίστοιχο του συνολικού πληθυσμού κάθε περιφέρειας.
• Το 62,8% των σπουδαστών (μειωμένο κατά 4,6% σε σχέση
με την αρχική έρευνα) θεωρεί ότι κατάγεται από τόπο με
ναυτική παράδοση, ενώ 68% αναγνωρίζουν προοπτικές
απασχόλησης στον τομέα ναυτιλίας στον τόπο καταγωγής
τους (65% το 2010).
• Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το 11%
είναι απόφοιτοι δημοτικού (18% το 2010), 39,5% είναι απόφοιτοι λυκείου (32% το 2010), ενώ το 10,5% απόφοιτοι ΑΕΙ
(8,5% το 2010). Είναι αξιοσημείωτο πως 20,1% των γονέων
των σπουδαστών έχουν ενασχόληση με τη ναυτιλία, ίδιο ποσοστό με αυτό που λάβαμε στην πρώτη μας έρευνα. Μειώνεται πάντως εμφανώς και σταθερά η ναυτική
οικογενειακή παράδοση των σπουδαστών, όπως αυτή καταγράφεται από την ετήσια έρευνά μας.

• Το 83% δεν έχει επαγγελματική ενασχόληση σήμερα ενώ το
15,6% δουλεύει μερικώς ή εποχικά. Το 36% του δείγματος
δεν έχει δουλέψει στο παρελθόν, ενώ είχε πλήρη επαγγελματική απασχόληση πλήρως το 37,6% και μερικώς το 26,3%.
• Το 83% όσων έχουν διαμορφωμένη άποψη για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό επιθυμεί ή επιθυμεί πολύ
να σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού
στην ποντοπόρο ναυτιλία (80% το 2010), μόνο το 6% δεν
επιθυμεί καθόλου (20% το 2010). Ένα μέτριο ποσοστό, της
τάξης του 16,6%, επιθυμεί να ενταχθεί στους κόλπους του
Λ.Σ. (58% το 2010) ενώ το 56% δεν επιθυμεί καθόλου μια
τέτοια προοπτική (40% το 2010). Μόνο το 13% επιθυμεί να
ασχοληθεί με κλάδο που δεν σχετίζεται με τη ναυτιλία (από
21%) ενώ ένα 17% δεν γνωρίζει ακόμη επακριβώς τη μελλοντική του σταδιοδρομία.
• Οι τύποι των πλοίων και οι κλάδοι ενδιαφέροντος των τεταρτοετών συνοψίζονται ως ακολούθως (σε παρένθεση οι αντίστοιχες απαντήσεις των ίδιων ερωτηθέντων κατά το πρώτο
έτος σπουδών τους):

Παρά τις δυσοίωνες
προοπτικές για τις γυναίκες
στο ναυτικό επάγγελμα,
βλέπουμε ότι τα ποσοστά της
συμμετοχής τους
παραμένουν αναλλοίωτα
σε σχέση με τη
χρονιά εισαγωγής τους.
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αφιερωμα: αεν

Δεξαμενόπλοια 47% (38%), φορτηγά 23% (15%), LPG/LNG
11,3% (19%), κρουαζιερόπλοια 6,9%, πλοία ακτοπλοΐας 5,8%.
• Ένα ανησυχητικό ποσοστό της τάξης του 50,3% στους νέους
σπουδαστές που εισέρχονται στις ΑΕΝ αξιολογεί ως μέτρια
την ενημέρωση που κατέχει για την ελληνική ναυτιλία, ενώ
το 6,5% έχει ελάχιστες γνώσεις για τον κλάδο, σύμφωνα με
την έρευνα. Tα ίδια ποσοστά συναντήσαμε από τους ιδίους
και κατά το έτος εισαγωγής τους.
Κάποια πρώτα συμπεράσματα
• Παρά τις δυσοίωνες προοπτικές για τις γυναίκες στο ναυτικό
επάγγελμα, βλέπουμε ότι τα ποσοστά της συμμετοχής τους
παραμένουν αναλλοίωτα σε σχέση με τη χρονιά εισαγωγής
τους.
• Ο σημαντικότερος λόγος για την εισαγωγή των ερωτηθέντων σπουδαστών στην ΑΕΝ παραμένει η πρόθεσή τους για
την απόκτηση ναυτικών γνώσεων και όχι όπως πολλές
φορές προβάλλεται ότι δεν έχουν καλύτερες εναλλακτικές.
• Η γεωγραφική θέση της σχολής παραμένει σημαντική παράμετρος για την επιλογή της ΑΕΝ, οπότε η πολιτική ηγεσία οφείλει να είναι πιο προσεκτική σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές
Ακαδημίες.
• Οι γονείς έχουν αμφίθυμα συναισθήματα ως προς την επαγγελματική επιλογή των σπουδαστών. Υπάρχει μια μικρή αύξηση της τάξης του 6% στην αρνητική στάση των γονέων
ως προς την επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος
• Τα δεξαμενόπλοια αποτελούν και πάλι τη βασική προτίμηση
των νέων, όπου σχεδόν ένας στους δύο επιθυμεί να σταδιοδρομήσει σε αυτά. Όσο ωριμάζουν ηλικιακά και εμπειρικά
οι σπουδαστές μέσα στις ΑΕΝ, τόσο αυξάνεται το ενδιαφέ-

Ένα ανησυχητικό ποσοστό
της τάξης του 50,3% στους
νέους σπουδαστές
που εισέρχονται στις ΑΕΝ
αξιολογεί ως μέτρια την ενημέρωση που κατέχει για την
ελληνική ναυτιλία, ενώ το
6,5% έχει ελάχιστες γνώσεις
για τον κλάδο, σύμφωνα με
την έρευνα. Tα ίδια ποσοστά
συναντήσαμε από τους
ιδίους και κατά το έτος
εισαγωγής τους.

ρον τους για τα δεξαμενόπλοια, αλλά και σε μικρότερο
βαθμό για τα φορτηγά.
• Η συρρίκνωση των απολαβών στο Δημόσιο φαίνεται επίσης
ότι επηρεάζει την αρνητική τους στάση προς την εισαγωγή
τους στο Λιμενικό Σώμα.
• Ελάχιστοι από τους ερωτηθέντες δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη ναυτιλία. Όσοι αποφοιτούν τελικά έχουν μια παγιωμένη άποψη ως προς αυτό που καταγράφεται εμφανώς
και αυξημένα σύμφωνα με τα ποσοστά στο δείγμα μας.
• Αν και ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από οικογένειες με
χαμηλό εισόδημα, κάτω από 20.000 ευρώ, εντούτοις σήμερα λίγοι τεταρτοετείς εργάζονται. Εδώ αξίζει να ερευνηθεί
περαιτέρω εάν η αυξημένη ανεργία, το βαρύ πρόγραμμα
σπουδών ή η γεωγραφική απομόνωση ορισμένων σχολών
δεν επιτρέπουν επιπλέον εισοδήματα για τους συγκεκριμένους νέους.
• Το 50% των σπουδαστών είχε, όταν εισήλθε πριν από 3 χρόνια, πλημμελή ενημέρωση για τη ναυτιλία. Το ίδιο ποσοστό
καταγράφηκε και το έτος αποφοίτησής τους, γεγονός που
αποδεικνύει ότι ή υπάρχει αδιαφορία από τους ίδιους τους
νέους για την καθημερινότητα και την ιστορία της ναυτιλίας
μας ή ότι η ίδια η ναυτιλιακή και ναυτική οικογένεια και, κυρίως, ο κρατικός λειτουργός δεν δίνουν την απαραίτητη
προσοχή στην ενημέρωσή τους.

Στο παρόν τεύχος, δημοσιεύουμε τα σημαντικότερα ερωτήματα που ετέθησαν, ενώ το πλήρες ερωτηματολόγιο και οι
απαντήσεις του θα δημοσιευθούν σε ειδική έκδοση που θα
κυκλοφορήσει σε συνεργασία με το ΕΔΙΝΑΛΕ το φθινόπωρο
του 2013. Επιστημονικός υπεύθυνος της παρούσας έρευνας
είναι ο επ. καθηγητής Θάνος Πάλλης.
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αφιερωμα: AEN

Το μείζον θέμα της ναυτικής
εκπαίδευσης:
Δημόσιες ή/και Ιδιωτικές ΑΕΝ;
Η εξαγγελία του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για απόφαση
λήψεως άμεσων μέτρων που θα ενισχύσουν τον ανασχεδιασμό
των δημόσιων σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και
την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών, αποτέλεσε κατά την
άποψή μας μια θαρραλέα θετική πρωτοβουλία.

Tου Μιχάλη Λάμπρου, Γενικού διευθυντή Majestic International Cruises Inc.,
αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας

Αυτή η πρωτοβουλία θα πραγματοποιήση τη διαχρονική επιθυμία όλων των περί τη ναυτιλία φορέων για μια σωστή εκπαίδευση των νέων που επιλέγουν το ναυτικό επάγγελμα.
Ο νόμος για την ίδρυση ιδιωτικών ναυτικών σχολών, που ψηφίστηκε πριν από πολλά χρόνια, αλλά που, δυστυχώς, είχε
μέχρι σήμερα τοποθετηθεί στις ελληνικές καλένδες, παίρνει
επιτέλους σάρκα και οστά. Μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων
που περιέχονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περίοπτη θέση κατέχει το μείζον
θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης.
Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός το ότι οι δημόσιες σχολές
επιμόρφωσης ναυτικών όπως λειτουργούν σήμερα δεν είναι
καθόλου παραγωγικές, έχουν μεγάλα κενά επιμόρφωσης των
σπουδαστών και, το κυριότερο, υστερούν σε σωστή οργάνωση ιδίως διδακτικού προσωπικού, εξοπλισμών και μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται ούτως ώστε να γίνουν εφάμιλλες
προς παρόμοιες σχολές που λειτουργούν σήμερα σε χώρες
που μας ανταγωνίζονται στην επιμόρφωση στελεχών όλων
των ειδικοτήτων του κλάδου της ναυτιλίας.
Δεν μας χρειάζεται μόνο αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός
των υπαρχουσών δημόσιων σχολών ναυτικής εκπαίδευσης,
αλλά και στήριξη και ενθάρρυνση των προσπαθειών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για ίδρυση σχολών που θα καλύπτουν
όλες τις ειδικότητες που απασχολούν σήμερα όχι μόνο τα ελληνικά και τα ελληνόκτητα πλοία, αλλά και τα υπό ξένες ση-

μαίες πλοία που μας έχουν αποδείξει ότι πιστεύουν στις ικανότητες των Ελλήνων ναυτικών και τους προτιμούν σε ορισμένες ειδικότητες για ναυτολόγησή τους στα πλοία που
διαχειρίζονται.
Για να πραγματοποιηθούν αυτά τα θετικά άλματα, δεν αρκούν
πλέον οι δημόσιες σχολές κυρίως πλοιάρχων και μηχανικών
όπως λειτουργούν σήμερα. Χρειάζεται η παρέμβαση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και σε αυτό ακριβώς στοχεύει το νομοσχέδιο του υπουργείου όσον αφορά στη ναυτική εκπαίδευση.
Τα κυριότερα σημεία αναφοράς του ανασχεδιασμού της ναυτικής εκπαίδευσης με στόχο την ικανοποίηση νέων αναγκών
στην αγορά ναυτεργασίας, αλλά συγχρόνως και την αύξηση
της ελκυστικότητας του ναυτικού επαγγέλματος, όπως προβλέπονται στο νομοσχέδιο, είναι τα ακόλουθα:
• Εφαρμογή προγράμματος επιμόρφωσης των Ακαδημιών.
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).
• Εφαρμογή συστήματος σύγχρονης ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης.
• Εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης - προσέλκυσης
νέων στο ναυτικό επάγγελμα και προβολής των ΑΕΝ (πολύ
σπουδαίος και νευραλγικός τομέας άμεσης προτεραιότητας).
• Δημιουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας. Ένας εντελώς καινούργιος τομέας, που υπόσχεται θετικές αποδόσεις ιδίως
στον επαγγελματικό προσανατολισμό των υποψήφιων
σπουδαστών, καθώς επίσης και στη χάραξη πολιτικών που
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υποβοηθούν την ενίσχυση της σωστής απασχόλησης των
Ελλήνων ναυτικών και την προστασία των ανέργων.
• Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά
το πρότυπο 1509001:2008 στις ΑΕΝ.
• Σχεδιασμός κεντρικού συστήματος αξιολόγησης - πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των ναυτικών.
• Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης διεθνούς
συμβάσεως STCW1978 για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών.
• Επίσης, σχεδιασμός για την ενίσχυση και την οικονομική αυτοδυναμία του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.
Ελπίζουμε να προχωρήσουν όλες οι πιο πάνω προβλέψεις
του νομοσχεδίου και να τεθούν σε εφαρμογή αμέσως μετά
την ψήφισή τους, χωρίς καθυστερήσεις, κάτι που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, ώστε να δώσουν θετική ώθηση στην
τελματωμένη σήμερα ναυτική εκπαίδευση.
Οι ίδιες ακριβώς διατάξεις θα εφαρμοστούν και στις υπό
ίδρυση ιδιωτικές ναυτικές σχολές.
Σχετικά με τη σημερινή απογοητευτική εικόνα των δημόσιων
σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, οι προβλέψεις του υπουργείου αναφέρονται στην άμεση βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του υπάρχοντος εξοπλισμού από κονδύλια
του ΕΣΠΑ και από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης,
καθώς επίσης και από τη δωρεά της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Παράλληλα, θα ενισχυθεί το διδακτικό προσωπικό
με την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών εντός του έτους,
ώστε οι σχολές να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, χωρίς
εμπόδια, από την επόμενη χρονιά.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολών ναυτικής
επαγγελματικής κατάρτισης, οι διατάξεις που περιλαμβάνονται και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή βασίζονται στο πλαίσιο του ν. 3153/2003 όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3450/2006. Εάν πράγματι εκδοθούν και εφαρμοστούν οι κανονιστικές διατάξεις, ήτοι το Προεδρικό Διάταγμα με θέμα τη
διαδικασία και τον τρόπο άσκησης εποπτείας αυτών των σχολών, το σχέδιο απόφασης του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τον τρόπο χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των σχολών και το σχέδιο κοινής απόφασης των
υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις προϋποθέσεις και
τους όρους χορήγησης της παραπάνω άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης με τον αναγκαίο εξοπλισμό και τη διασφάλιση της
ποιότητας, τότε σίγουρα θα έχουμε κάνει θετικά βήματα προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Ορισμένοι φορείς που ασχολούνται με θέματα της ναυτιλίας
προβάλλουν αντιρρήσεις για τη δημιουργία ιδιωτικών σχολών
εστιάζοντας την άρνησή τους στο γεγονός ύπαρξης κάποιας
ανεργίας σε ορισμένες ειδικότητες ναυτικών, φοβούμενοι περαιτέρω αύξηση αυτής, με πιθανώς αρνητικά αποτελέσματα.
Κατά την άποψή μου, οι αντιρρήσεις αυτές είναι αβάσιμες,
διότι:

α) Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας έντονο ενδιαφέρον των νέων για το ναυτικό επάγγελμα, με αποτέλεσμα να έχουμε υποψηφίους με τυπικά προσόντα για να
εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πολλαπλάσιους από τους κατ’ έτος εισακτέους, οι οποίοι δυστυχώς
αποκλείονται λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων και
απογοητεύονται.
β) Η σωστά οργανωμένη ναυτική εκπαίδευση, δημόσια ή
ιδιωτική, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψήφιους σπουδαστές να αποκτήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα μέσα από μια σύγχρονη και υψηλού επιπέδου
φοίτηση που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα ανταγωνισμού σε ίσους όρους με σπουδαστές άλλων ναυτικών σχολών σε χώρες που μας ανταγωνίζονται και που εφαρμόζουν
για δεκαετίες συστήματα ιδιωτικής εκπαίδευσης.
γ) Τα στελέχη που θα αποφοιτούν από αυτές τις σχολές θα
είναι εξειδικευμένα για τους κλάδους που θα έχουν επιλέξει
και θα μπορούν άνετα να προσλαμβάνονται, εκτός από τις
ελληνικές και ελληνόκτητους εταιρείες, και από ξένες εταιρείες που ζητούν ικανά στελέχη με σωστή επιμόρφωση.
Μόνον έτσι θα ανοίξουν οι διεθνείς ορίζοντες για τους Έλληνες ναυτικούς όλων των ειδικοτήτων.
Μου είναι αδύνατο να παραδεχτώ ότι στις Φιλιππίνες λειτουργούν σήμερα δεκάδες ιδιωτικές ναυτικές σχολές με δυναμικότητα ενεργών ναυτικών πάνω από 350.000, ενώ στη
χώρα μας έχουμε διά της βίας 15-16.000 ναυτικούς.
Αν αναλογιστεί κανείς πως η χώρα μας τη δεκαετία 19601970 διέθετε περίπου 80.000 ναυτικούς εν ενεργεία, που αντιστοιχούσαν τότε στο 10% του παγκόσμιου ναυτεργατικού
δυναμικού, ενώ σήμερα η δύναμή μας καλύπτει μόλις το 1%
παγκοσμίως, τότε καταλήγει στη μοναδική λύση για ένα νέο
ξεκίνημα αύξησης του ναυτεργατικού μας δυναμικού με την
ίδρυση ιδιωτικών σχολών ναυτικής εκπαίδευσης και την
άμεση αναβάθμιση των δημοσίων.
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Η ναυτιλιακή κοινότητα συνομιλεί
με τη νέα γενιά
Η δεύτερη κατά σειρά ανοιχτή συζήτηση, με τους σπουδαστές
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας

Στο πλαίσιο της έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία», τα «Ναυτικά Χρονικά» υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Αικατερίνης
Λασκαρίδη» και με την ευγενή χορηγία της Ernst & Young,
οι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας
συζήτησαν με τους:
• Γιώργο Βλάχο, Πρόεδρο ΠΕΠΕΝ
• Τζώρτζη Γαβριήλ, Διευθυντή Golden Union
• Σταμάτη Μπουρμπούλη, Γενικό διευθυντή Euronav
Ship Management (Hellas) Ltd
• Γιώργο Κουμπενά, Senior General Manager Fleet
Operations Louis Cruises
• Γιάννη Τσούρα, Crew Manager Alpha Tankers &
Freighters International Ltd
• Στέφανο Τζίμα, Seagoing Personnel Manager
Eletson Corporation

Ο διευθυντής των «Ναυτικών Χρονικών» και συντονιστής της
συζήτησης, Ηλίας Μπίσιας, στο χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ
άλλων:
«Κάποτε ο Ανδρέας Λαιμός, ο μεγάλος Έλληνας πλοιοκτήτης,
έλεγε για εσάς ότι, εάν ο εγκέφαλος της ναυτιλίας είναι ο εφοπλισμός, η καρδιά είναι οι πλοίαρχοι και το στομάχι είναι οι
μηχανικοί. Ήρθαμε εδώ λοιπόν να συζητήσουμε με την καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας, που είσαστε εσείς.
Οι περισσότεροι από εσάς θα ξεκινήσουν το μπάρκο τους σε
λίγους μήνες. Έξι μήνες θα ταξιδέψετε, θα δείτε πολλά πράγματα, θα ανακαλύψετε νέες ηπείρους, θα γνωρίσετε τις δυσκολίες και τις ομορφιές του ναυτικού επαγγέλματος. Θα
έρθετε πίσω, θα εξερευνήσετε και άλλο τη ναυτιλία σε αυτά
τα 4 χρόνια των σπουδών σας. Πολλοί θα αποφασίσετε να
μείνετε στο χώρο, άλλοι θα φύγετε.
Όσοι λοιπόν θέλετε να μείνετε σε αυτόν το χώρο, εδώ, στο

Από αριστερά: Γ. Γαβριήλ, Γ. Κουμπενάς, Σ. Μπουρμπούλης, Σ. Τζίμας, Γ. Τσούρας και Γ. Βλάχος.
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πλαίσιο του «Επιλέγω Ναυτιλία», του προγράμματος που επικουρεί όλη αυτήν την προσπάθεια, θ’ ανακαλύψουμε για ποιο
λόγο μπορείτε να μείνετε και ποιες είναι αυτές οι πολύτιμες
πληροφορίες που θα λάβετε για να φύγετε σε αυτό το μακρινό ταξίδι της καριέρας».
Στο χαιρετισμό του, ο κ. Θάνος Πάλλης, επίκουρος καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ), επιστημονικός
υπεύθυνος του Προγράμματος «Επιλέγω Ναυτιλία», αναφέρθηκε σε δύο στοιχεία από τα ευρήματα της έρευνας «Επιλέγω
Ναυτιλία». Συγκεκριμένα, επισήμανε:
«Ξεκίνησε αυτή η προσπάθειά μας πριν από 4 χρόνια με τη
βοήθεια των δασκάλων σας. Βρήκαμε πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν και διοικούν τις ΑΕΝ -και στην περίπτωση της Ύδρας, ιδιαίτερη
βοήθεια απ’ όλους- κι έτσι συλλέξαμε στοιχεία για το ποιοι
ακριβώς είστε εσείς οι σπουδαστές και νομίζω ότι αυτό ήταν
ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο.
Είναι κάποια διαγράμματα, για τα οποία θα σημειώσω μόνο
τα βασικά στοιχεία: Το 84% των σπουδαστών οι οποίοι επιλέγουν μία ΑΕΝ είναι η πρώτη τους επιλογή. Πριν από την
κρίση βρήκαμε ότι αυτό το ποσοστό ήταν ο 1 στους 2, γύρω
στο 50%. Τώρα αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Προέρχεστε από οικογένειες όπου κατά μέσον όρο η μία στις
δύο είναι πολύ θετική με την επιλογή σας. Οικογενειακή
σχέση με τη ναυτιλία έχει το 20% των σπουδαστών, 7% από
εσάς έχουν γονείς οι οποίοι είναι απόφοιτοι των Ακαδημιών,
άρα υπάρχει μια σχέση, και 8% είναι απόφοιτοι του Ναυτικού
Λυκείου.
Επίσης, ο ένας στους δύο κατάγεται από πόλη με ναυτιλιακή
παράδοση, ο άλλος είναι σπουδαστής που επέλεξε να πάει
σε μια ΑΕΝ χωρίς να προέρχεται από τη ναυτική εκπαίδευση,
και όσον αφορά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, είναι λίγοπολύ αυτό που ισχύει στη μέση ελληνική οικογένεια.
Βρήκαμε ακόμη ότι οι περισσότεροι από εσάς συγκινείστε
πάρα πολύ από την ιδέα να γίνετε αξιωματικοί της ποντοπόρου ναυτιλίας, ενώ γίνονται συνέχεια λιγότερο ελκυστικές οι
δουλειές οι οποίες έχουν σχέση με το θαλάσσιο τουρισμό, με
την ακτοπλοΐα, με το Λιμενικό, με τομείς οι οποίοι είναι μέσα
στην Ελλάδα.
Το άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι σπουδαστές έχουν κάνει προσωπική έρευνα για να φτάσουν σ’
αυτή την επιλογή».
Στην αρχή της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι ομιλητές,
αφού καλωσόρισαν τους σπουδαστές, τις εταιρείες ή τους
φορείς που εκπροσωπούν, ανέλυσαν την επαγγελματική τους
πορεία στο χώρο:
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, καπετάν Γιώργος Βλάχος, δήλωσε για
τον εαυτό του και το φορέα που εκπροσωπεί:
«Κι εγώ είμαι ένας από εσάς, καθώς πριν από πάρα πολλά
χρόνια αποφοίτησα από την Ακαδημία του Ασπροπύργου, την

Επιλέγω Ναυτιλία:
Νέοι στο ναυτιλιακό επάγγελμα
Η δράση Επιλέγω Ναυτιλία ξεκίνησε το ταξίδι της το 2009
με στόχο την ολοκληρωμένη καταγραφή του προφίλ, των
κινήτρων και του επαγγελματικού προσανατολισμού των
νέων που ζουν στην Ελλάδα και επιλέγουν να φοιτήσουν
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν ναυτικές και
ναυτιλιακές σπουδές. Σήμερα για τέταρτη χρονιά συνεχίζουμε την ετήσια συλλογή στοιχείων.
Με την ανταπόκριση και καθολική συμμετοχή (περίπου 90%
του συνόλου) των μαθητών των ναυτικών λυκείων, των
σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
των φοιτητών στα εξειδικευμένα σχετικά με τη ναυτιλία προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά και πολυτεχνικά
προγράμματα σπουδών της χώρας μας, για πρώτη φορά η
ναυτιλιακή κοινότητα γνωρίζει την τάση που διαμορφώνεται
στη νεολαία για τη ναυτιλία και διαθέτει στοιχεία ώστε να
προσδιοριστούν οι αναγκαίες πολιτικές προσέλκυσης νέων.
Με τις «Συναντήσεις ενημέρωσης για το ναυτικό και ναυτιλιακό επάγγελμα» διευρύνουμε τον ορίζοντα της δράσης
μας. Δίνεται η ευκαιρία στους νέους να συναντήσουν τους
ανθρώπους που δημιουργούν, διοικούν και στελεχώνουν
την ελληνόκτητη ναυτιλία. Να συζητήσουν ανοιχτά μαζί τους
για τη γοητεία, τις προσκλήσεις και τις προοπτικές που γεννά
η προοπτική ενασχόλησης με τη ναυτιλία στη στεριά και στη
θάλασσα.
Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε
ώστε οι νέοι να γνωρίσουν ακόμα
καλύτερα τον μαγικό κόσμο της
ναυτιλίας. Διαπιστώνοντας ότι σε
συνθήκες οικονομικής και κοινωνική κρίσης, οι ανησυχίες τους για
τις προοπτικές απασχόλησής
τους συνυπάρχουν με μια οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί, βρίσκεται σε αναπτυξιακή
τροχιά και προσφέρει σημαντικές
και συναρπαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Και οι άξιοι να αποτελέσουν το μέλλον της.
Στελεχώνοντας με ρεαλιστικές προσδοκίες το πλοίο και το
γραφείο, να συνεχίσουν τη ναυτική και ναυτιλιακή μας παράδοση στις θάλασσες του κόσμου.
Πάντοτε με γνώμονα το σεβασμό προς τη ναυτιλιακή παράδοση του τόπου μας και επιθυμία για έναν εποικοδομητικό διάλογο με τη νέα γενιά σχετικά με τη θάλασσα, με στόχο τη
διατήρηση του ενδιαφέροντος των νέων για το ναυτικό επάγγελμα και τη συνέχιση του διεθνώς αξιοθαύμαστου, par excellence αναγνωρισμένου ελληνικού ναυτιλιακού παραδείγματος.
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Ο διοικητής ΑΕΝ Ύδρας πλωτάρχης
Ιωάννης Μπελεγρής,
ο δήμαρχος του νησιού
Άγγελος Λ. Κολοκοτρώνης, ο πρόεδρος
της ΕΝΟΕ δρ. Θάνος Πάλλης και η εκδότις
των «Ν.Χ.» Ιωάννα Μπίσια.

ΑΔΣΕΝ τότε. Εμείς τότε είχαμε ίσως πιο εύκολο έργο απ’ ό,τι
έχετε εσείς, διότι είχαμε πλοία ελληνόκτητα ή ελληνικά όπως
έχετε κι εσείς σήμερα, αλλά πολύ περισσότερα, με πολλούς
Έλληνες ναυτικούς μέσα σε αυτά.
Όταν εγώ πρωτομπάρκαρα υπήρχαν 30 Έλληνες μέσα στο
πλοίο, επί πληρώματος 30. Σήμερα, εάν θα βρείτε ελληνικό
πλοίο με 5 Έλληνες, να το θεωρήσετε επιτυχία.
Eσείς θα συναντήσετε ίσως περισσότερα εμπόδια απ’ ό,τι
εμείς. Θα βρείτε κοροϊδία μπροστά σας, θα βρείτε εταιρείες
που θα σας δεχθούν ως πρωτοετείς, γιατί επιδοτείται το α΄
εξάμηνο, το εκπαιδευτικό, και δεν θα σας δεχθούν ως δευτεροετείς ή τριτοετείς ή όποτε θελήσετε να συμπληρώσετε υπηρεσία.
Μεγαλος αριθμός ναυτιλιακών εταιρειών δεν σας θέλει. Σαφέστατα και ξεκάθαρα. Θ’ αντιμετωπίσετε τεράστια προβλήματα στην αγορά εργασίας. Μεγαλος αριθμός από εσάς δεν
θα βρει δουλειά, με αποτέλεσμα να χάνει το ένα εξάμηνο, να
χάνει το άλλο, να γυρίζει από εταιρεία σε εταιρεία, να έρχεται
σ’ εμάς, στην Ένωση Πλοιάρχων, να πηγαίνει στο υπουργείο
Ναυτιλίας στους αρμοδίους -μάλιστα, τώρα θα ιδρυθεί και
Γραφείο Σταδιοδρομίας- και συνεχίζεται η κοροϊδία προς το
πρόσωπό σας διότι ό,τι δεν έκαναν έως τώρα θα συνεχίσουν
να μην κάνουν και στη συνέχεια, να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
Σήμερα, αν θέλετε να γίνετε καλοί κι αν θέλετε να έχετε μέλλον στη μεγάλη ελληνική εμπορική ναυτιλία, πρέπει να γίνετε
“ξυράφια”. Πρέπει ν’ αποδεικνύετε καθημερινά ότι η ύπαρξή
σας είναι απαραίτητη μέσα στα πλοία.
Διότι, ευτυχώς ή δυστυχώς, κάποιοι δεν συγκρίνουν την ποιότητα στο τέλος της ημέρας ή το πόσο καλό είναι ένα βαπόρι
έχοντας Έλληνες και πόσο καλό συγκριτικά είναι ένα βαπόρι
που έχει μέσα άλλες εθνικότητες και πόσο αποδεκτό είναι
στόν διεθνή ανταγωνιστικό στίβο. Κοιτάνε μόνο τις οικονομο-

τεχνικές μελέτες, οι οποίες και αυτές είναι κοντόφθαλμες».
Τζώρτζης Γαβριήλ, συνιδρυτής της Golden Union και
μέλος της διοικούσας επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος:
«Είμαι απόφοιτος της Ακαδημίας του Ασπροπύργου του
1971, την εποχή που έδεναν τους σκύλους με τα λουκάνικα
και έραβαν και τα στόματα των γυναικών για να μη μιλούν
πολύ.
Πήγα στη θάλασσα γιατί μου άρεσε. Και συνεχίζει να μου αρέσει. Και θα μου αρέσει. Οι θέσεις Ελλήνων ναυτικών στα βαπόρια είναι λιγότερες απ’ ό,τι ήταν την εποχή που ξεκινήσαμε
εμείς, αλλά οι θέσεις των ικανών λείπουν πολύ.
Εδώ πέρα, εσείς τοποθετείτε τα δικαιώματά σας προς τη θάλασσα. Όποια και να είναι η σχέση του εργοδότη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ικανός στη δουλειά του, πολύ δύσκολα
θα σκεφτεί είτε να τον ρίξει, είτε να τον διώξει, είτε να τον
αφήσει να φύγει. Εσείς κρατάτε το τιμόνι της ζωής σας. Είστε
σε μια καριέρα που θα έλεγα πως πολύ λίγοι έχουν αυτήν τη
δυνατότητα, πάρα πολύ λίγοι. Όσο για το ποια είναι τα χρήσιμα στοιχεία πάνω στα οποία θα χτίσετε την καριέρα σας,
πέρα από το θέμα της ευφυΐας, να χρησιμοποιεί κανείς τον
κοινό νου, το κυριότερο σήμερα είναι τ’ αγγλικά.
Δυστυχώς, μπορεί κανείς να είναι πολύ πιο χαμηλής δυνατότητας σε άλλα θέματα, αλλά άμα ξέρει αγγλικά μπορεί να
ελίσσεται και να συνεννοείται.
Το θέμα της συνεννόησης είναι πραγματικά το πιο σημαντικό
στο χώρο όπου ανήκουμε σήμερα.
Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο πραγματικά έρχεται πολύ μέσα
στη ρίζα, το τι μαθαίνεται και πώς χτίζεται αυτή η καριέρα,
είναι πως είναι υποχρεωτικό να υπάρχει διοίκηση και ομαδικό
πνεύμα. Αυτά δεν μαθαίνονται σε κανένα σχολείο. Μαθαίνονται μέσα από τη δράση κα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η
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εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.
Τα στοιχεία με τα οποία ξεκινάτε τη ζωή σας σήμερα είναι
πολύ σημαντικά και καλά πάτε. Το θέμα του περιεχομένου, το
θέμα των μαθημάτων, το αν θα είναι κάποιος ο καλύτερος ή
ο χειρότερος -τώρα θα πατήσω λίγους κάλους-, αλλά θα σας
πω το εξής: δεν μετρούν. Δεν μετρούν καθόλου. Θέλετε να
σας πω τι μετράει πιο πολύ απ’ όλα; Commitment. Εάν είμαι
εδώ, για να είμαι και αύριο ή και μεθαύριο, για τα επόμενα 3,
4, 20, 30 χρόνια. Είναι Commitment.
Τι να το κάνω αν κάποιος είναι rocket scientist, αλλά ήρθε
μόνο για να περάσει σήμερα την ώρα του και αύριο να πάει
κάπου αλλού; Τι να το κάνω αν κάποιος, που είναι φανταστικός σε οποιοδήποτε αντικείμενο και αν ασχοληθεί, αλλά στο
οποίο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό του, δεν
μπορούν να συμφωνήσουν να κάνουν κάτι ομαδικά;
Το τρίτο θέμα που θα ήθελα απλώς να σας μεταφέρω. Θα σας
πάω πολύ πίσω, στην “Οδύσσεια” του Ομήρου, όπου ο Όμηρος περιγράφει τον Οδυσσέα ότι ήταν ένας άνθρωπος πανέξυπνος και πέραν αυτού, είχε και ένα χαρακτηριστικό. Θα σας
το πω στ’ αρχαία και θα σας το μεταφράσω: “Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω”.
Είδε πολλών χωρών πόλεις και δεν ήταν απλώς ότι τις γνώρισε, αλλά γνώρισε και τη νοοτροπία τους (και νόον έγνω).
Αυτό είναι μια σοφία την οποία έχει την τύχη ο ναυτικός να
την αποκτήσει με την πείρα. Αποφοιτώντας από τις σχολές,
έχετε ναι μεν γνώση της θεωρητικής, αλλά στην πρακτική
θέλει πολλά χρόνια και με επαναλαμβανόμενες στάσεις στα
θρανία. Είναι από τα πρώτα επαγγέλματα στο οποίο η διά βίου
εκπαίδευση είναι γεγονός και ισχύει και την εφαρμόζουμε».
Γιώργος Κουμπενάς, Senior General Manager Fleet Operations Louis Cruises:
«Είμαι πλοίαρχος Α΄, τελείωσα τη Σχολή της Σύρου το 1987,
έχω δουλέψει τον περισσότερο καιρό στα κρουαζιερόπλοια,
οπότε έχω μια διαφορετική αντίληψη από τους κυρίους.

Η ύπαρξη Ελλήνων ναυτικών που εξελίσσονται σε στελέχη
εταιρειών είναι καθοριστικός παράγοντας για την εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών στη χώρα μας. Από την εμπειρία μου ως ναυτικός, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Είναι
αλήθεια ότι το ναυτικό επάγγελμα έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται κανείς,
διευρύνει τους ορίζοντες, λειτουργεί σ’ ένα κατεξοχήν διεθνές
περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό. Γι’ αυτό χρειάζεται πολλή
επιμονή και πολύ κουράγιο».
Σταμάτης Μπουρμπούλης, Γενικός διευθυντής Euronav
Ship Management Hellas:
«Εγώ δεν είμαι ναυτικός, είμαι ναυπηγός μηχανολόγος, έχω
μια μικρή θαλάσσια υπηρεσία ως δόκιμος. Εργάζομαι στη Euronav Ship Management Hellas από το 2005 έχοντας τη θέση
του γενικού διευθυντή και στη ναυτιλία από το 1990. Δούλευα στην εταιρεία Ceres ώς το 2005, οπότε ένα μέρος του
στόλου της εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα τα δεξαμενόπλοια
μεταφοράς αργού πετρελαίου, τα crude oil carriers, συγχωνεύθηκαν με την εταιρεία Euronav.
Αυτό που θέλω να σας πω εν συντομία για την εταιρεία αυτή,
είναι ότι ξεκινήσαμε υπό συνθήκες οι οποίες ήταν αρκετά αβέβαιες το 2005, όταν έγινε αυτή η συγχώνευση. Υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το τι επρόκειτο να γίνει, και από το
προσωπικό της στεριάς, του γραφείου εδώ, όσο και από τα
πληρώματα, γιατί τότε ξεκινήσαμε με 11 πλοία ελληνικής σημαίας και η Euronav αποφάσισε ν’ ανοίξει ένα γραφείο στην
Ελλάδα για να έχει το management αυτών των πλοίων, το
οποίο και έγινε όπως ανέφερα.
Σήμερα, μετά 7 χρόνια, έχουμε 20 πλοία ελληνικής σημαίας,
περιμένουμε άλλο ένα να παραληφθεί αυτόν το χρόνο οπότε
θα ανέλθουμε στα 21, αλλά εκτός απ’ αυτό, την περυσινή
χρονιά αποφασίστηκε και όλος ο υπόλοιπος στόλος των ποντοπόρων πλοίων της Euronav, που αποτελείται από άλλα 10
πλοία, να έρθει στο ελληνικό γραφείο για management.
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Πράγμα το οποίο για εμάς ήταν μια επιβεβαίωση των πολλών
δυνατοτήτων που έχει η ελληνική ναυτιλία και ο Πειραιάς, βέβαια, σαν ένα παγκόσμιο κέντρο γι’ αυτήν τη δραστηριότητα.
Σχετικά με τα πληρώματα, υπάρχουν πολλές εθνικότητες
πάνω στα πλοία μας, δεν χρειάζεται να τις απαριθμήσω, αλλά
δεν υπάρχει κάποια προκατάληψη στο να είναι ή όχι Έλληνες
στα πλοία. Οι Έλληνες υπάρχουν στα πλοία γιατί είναι καλοί
στη δουλειά τους. Κατά μέσον όρο, την περασμένη χρονιά είχαμε περίπου 7 Έλληνες σε κάθε πλοίο.
Συνηθίζω να λέω ότι έχουμε τη δυνατότητα να καθόμαστε
πίσω από ένα γραφείο, όσοι είμαστε στα λεγόμενα γραφεία
των εταιρειών, επειδή κάποιοι άνθρωποι πάνω στα πλοία κάνουν τη δουλειά τους καλά. Αυτοί οι ναυτικοί είναι που δίνουν
αξία σε μία ναυτιλιακή εταιρεία και στα πλοία της. Να τονίσω
ότι υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας και να συμφωνήσω
ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, μην πάρετε τίποτε
δεδομένο, τίποτε αυτονόητο, είτε είναι καλό αυτό που θα σας
πουν είτε άσχημο. Είτε θα σας πουν κάτι αισιόδοξο είτε κάτι
απαισιόδοξο, τίποτα δεν είναι δεδομένο».
Γιάννης Τσούρας, Crew Manager Alpha Tankers:
«H ναυτιλία μας είναι ίσως ο μοναδικός επαγγελματικός προσανατολισμός που θα σας δώσει, από την πρώτη κιόλας
ημέρα, δυνατότητες και ευκαιρίες αξιοποίησης της προσωπικότητάς σας και των ικανοτήτων σας. Επίσης, από την πρώτη
στιγμή θ’ αρχίσετε να γεύεστε τους καρπούς των προσπαθειών σας την ώρα που άλλοι συνομήλικοί σας είναι ακόμη
στα θρανία κάποιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είτε ακόμη
δεν έχουν αποφασίσει για το μέλλον τους.
Και λίγο αργότερα, όταν εσείς σε ηλικία 26-27 ετών θα έχετε
αποκτήσει μια οικονομική ανεξαρτησία, κάποιοι άλλοι, στην
καλύτερη των περιπτώσεων, θ’ αρχίζουν δειλά-δειλά την
επαγγελματική τους σταδιοδρομία, πολλοί όμως θα είναι
ακόμη άνεργοι.
Χωρίς στόχους, χωρίς σαφείς προσανατολισμούς, χωρίς

H ναυτιλία μας
είναι ίσως ο μοναδικός
επαγγελματικός προσανατολισμός που θα σας δώσει,
από την πρώτη κιόλας ημέρα,
δυνατότητες
και ευκαιρίες αξιοποίησης
της προσωπικότητάς σας και
των ικανοτήτων σας.

αγάπη και κέφι γι’ αυτό που θα κάνετε, οι καταστάσεις και τα
γεγονότα δυστυχώς δεν θα εξελιχθούν σωστά για εσάς.
Η ναυτιλία δεν είναι μια ρουτίνα, δεν είναι το Δημόσιο, που
με την πάροδο των τριετιών θα σας φέρνει σε ανώτερα κλιμάκια. Η ναυτιλία ζητάει ανθρώπους, ζητάει στελέχη που
έχουν θέληση, που έχουν στόχο να κατακτήσουν κορυφές».
Στέφανος Τζίμας, Seagoing Personnel Manager Eletson
Corporation:
«Υπήρξα ναυτικός για πάρα πολλά χρόνια, τελείωσα κι εγώ
τη Σχολή του Ασπροπύργου το 1983 και έκτοτε ταξίδεψα.
Ολη μου η καριέρα εξελίχθηκε μέσα στην Eletson. Από τα
πλοία μετακινήθηκα στα γραφεία ως αρχιμηχανικός το 2006
και από το 2010 ανέλαβα τη διεύθυνση του τμήματος πληρωμάτων. H Eletson είναι μια εταιρεία η οποία από ιδρύσεώς
της φέρει την ελληνική σημαία σε όλα τα πλοία της και γι’
αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει τεράστια ενασχόληση με το
θέμα των δοκίμων. Σημειωτέον ότι σχεδόν όλοι οι πλοίαρχοι
και Α΄ μηχανικοί που έχουμε, ξεκίνησαν την καριέρα τους
στην εταιρεία μας ως δόκιμοι, οπότε και μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην εξέλιξη των νέων δοκίμων. Εμείς τοποθετούμε δοκίμους στα πλοία μας για πάρα πολλά χρόνια. Στο
παρελθόν, ο αριθμός των δοκίμων που απασχολούσαμε ήταν
πολύ μεγαλύτερος, λόγω της κρίσεως όμως, η οποία έχει
επέλθει στη ναυτιλία, έχει μειωθεί αρκετά, εξακολουθεί πάντως να είναι ικανοποιητικός δεδομένου ότι σε όλα τα πλοία
μας τοποθετούνται δόκιμοι και πέραν του ενός. Είναι νομίζω
καθοριστικός παράγοντας να σας βοηθήσουμε να προσαρμοστείτε στο περιβάλλον του πλοίου, το οποίο δεν είναι εύκολο.
Είστε μακριά από τα σπίτια σας, είστε νέα παιδιά, αργότερα
θα βρίσκεστε μακριά από τις γυναίκες σας και τα παιδιά σας.
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Προσφέρει προοπτικές το ναυτικό επάγγελμα, αλλά νομίζω
ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε δύο συνιστώσες, τόσο από
εμάς προς εσάς όσο και από εσάς προς εμάς.
Η αλήθεια είναι ότι, ειδικά στον κλάδο τον δικό σας, δηλαδή
στους δόκιμους πλοιάρχους, παρατηρείται κορεσμός όχι μόνο
στην κάλυψη των θέσεων των δοκίμων αυτήν τη χρονική περίοδο, αλλά και αργότερα, με την απόκτηση των διπλωμάτων
σας. Τότε που θα πρέπει να βρείτε πλοίο για να ταξιδέψετε
και να αρχίσετε τη σταδιοδρομία και την καριέρα σας, οπότε
θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας διότι το περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό. Ελπίζω η ναυτιλιακή κρίση να
παρέλθει, ούτως ώστε να υπάρξουν νέες παραγγελίες πλοίων
προκειμένου να είναι δυνατό να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας στο ναυτικό επάγγελμα.
Ποιο είδος πλοίου είναι καλύτερο ν’ ακολουθήσουμε,
LNG, φορτηγό; Και για ποιο λόγο;
Τ. ΓΑΒΡΙΗΛ : Το ερώτημά σου φαντάζομαι είναι «πού υπάρχει
το μέλλον στη ναυτιλία». Θα σου απαντούσα ότι ολοένα και
περισσότερο παρατηρείται η τάση να γίνονται οι μεταφορές
των προϊόντων διά της θαλάσσης. Αυτή τη στιγμή, ήδη περίπου το 95% με 98% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται
διά θαλάσσης. Άρα, η επιλογή σου για καριέρα ως αξιωματικός
εμπορικού πλοίου είναι δεδομένο το ότι θα υπάρχει συνεχώς,
θα υπάρχει και αύριο.
Για το θέμα της επιλογής: κάθε βαπόρι, κάθε τύπος βαποριού
έχει, αντίστοιχα, υπέρ και κατά. Ο μεγαλύτερος αριθμός
πλοίων που διαθέτει η ελληνική ναυτιλία είναι τα ξηρού φορτίου (bulk carrier). Αλλά κάθε πλοίο έχει τις δικές του ιδιομορφίες και δυσκολίες. Αυτό που παλαιότερα χαρακτήριζε το
πλοίο ξηρού φορτίου, όπου έμενε λιγάκι περισσότερο στα λιμάνια, έχει αρχίσει να εκλείπει.
Το θέμα του LNG ακόμα περισσότερο, διότι οι περιοχές που
παράγουν είναι μετρημένες και οι σταθμοί που θα πάρουν το
LNG πάλι είναι μετρημένοι σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή την κατάσταση παίζει πάρα πολύ ρόλο και η τύχη. Σε ποιο πλοίο
τυγχάνει να τοποθετηθείς όταν ξεκινάς την καριέρα σου; Εκεί
είναι που δείχνεις το δείγμα της δικής σου ικανότητας και στο
οποίο θα ζητήσει η εταιρεία να ξαναπάς για να μπορέσεις να
συνεχίσεις.
Δεν μπορούμε να σου πούμε εμείς ποιο είναι το καλύτερο,
όλα είναι καλά και όλα έχουν την τύχη τους ως καριέρα και
προοπτική. Υπάρχουν καλές εταιρείες στην Ελλάδα, βρίσκονται στο πάνελ αυτήν τη στιγμή, εταιρείες που καλύπτουν σχεδόν όλο το χώρο για τον οποίο συζητάς, όλο ανεξαιρέτως.
Εκτός από τα ρυμουλκά, νομίζω.

πριν, δουλεύω σε εταιρεία η οποία έχει και πλοία με Δυτικοευρωπαίους ναυτικούς.
Γιατί το λέω αυτό; Για να δικαιολογήσει την παρουσία του ο
Έλληνας ναυτικός, πρέπει να βάλει υψηλούς στόχους και να
τους υπηρετήσει με μεγάλη προσήλωση, ώστε να δίνει η παρουσία του πάνω στο πλοίο ιδιαίτερη αξία, value for money
που λένε.
Αφού έχω πει αυτά, πιστεύω ότι, εξ αντικειμένου, ευκαιρίες
για τα tankers σε σύγκριση με τα φορτηγά, δεν μπορώ να πω
σίγουρα για τα containers, αλλά νομίζω σε σύγκριση με τα
φορτηγά είναι περισσότερες για έναν Έλληνα αξιωματικό.
Από κει και πέρα, τα LNG -όπως ανέφερε και ο κ. Γαβριήλείναι προς το παρόν μια ας πούμε μικρής κλίμακας δραστηριότητα, και νομίζω ότι με τα χρόνια που θα περάσουν θ’ αυξηθεί, ήδη το παρατηρούμε αυτό τα τελευταία 4-5 χρόνια, άρα
είναι τομέας με προοπτική.
Τα πλοία είναι πολύ πιο ακριβά ως επένδυση σε σύγκριση με
τα tankers, κατά συνέπεια αυτός που έχει κάνει την επένδυση
θέλει να έχει πάρα πολύ καλά πληρώματα, οπότε προς τα εκεί
υπάρχει η δυνατότητα για έναν επαγγελματία, ο οποίος βρίσκεται στην αγορά για τα προσόντα και την υψηλή του κατάρτιση και όχι για το γεγονός ότι λαμβάνει ένα χαμηλό μισθό.
Δεν ξέρω αν απάντησα πλήρως, αλλά ίσως για πολλούς το
tanker να είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο και εκ των πραγμάτων
γιατί δεν υπάρχουν τόσο πολλά LNG.
Για μένα τώρα, για την εταιρεία όπου δουλεύω, συμφέρει να
σας προτείνω να πάτε στα tankers.
Είμαι πρωτοετής δόκιμος στην Ακαδημία της Ύδρας
και θα ήθελα κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον
τομέα των κρουαζιερόπλοιων και τις συνθήκες εργασίας σε αυτά.
Γ. ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ: Τα κρουαζιερόπλοια είναι ένας ιδιαίτερος
τομέας της ναυτιλίας. Είναι ναυτιλία και τουρισμός μαζί, και
γι’ αυτό έχουν κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις.

ΣΤ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ: Η γνώμη μου είναι πως ο Έλληνας
ναυτικός σήμερα, να το πω ίσως ωμά, δεν βρίσκεται στα
πλοία επειδή οι αμοιβές του είναι χαμηλές, αντίθετα είναι σχετικά υψηλές ακόμα και σε σύγκριση με Ευρωπαίους, όπως
αυτό μπορεί να συγκριθεί. Σας το λέω επειδή, όπως σας είπα
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Σίγουρα εκείνο που χρειάζεται πρώτα απ’ όλα είναι τ’ αγγλικά,
πιθανό και μια δεύτερη γλώσσα. Όσον αφορά τις συνθήκες
εργασίας, στα δικά μας πλοία τουλάχιστον, έχουμε 6 αξιωματικούς καταστρώματος -πλοίαρχος, ύπαρχος, αξιωματικός
ασφαλείας, ο οποίος δεν εκτελεί βάρδια-, εκτός από αυτούς
υπάρχουν τρεις αξιωματικοί που εκτελούν τις φυλακές και
δύο με τρεις δόκιμοι, που και αυτοί εκτελούν φυλακές.
Δυστυχώς, ο τομέας της κρουαζιέρας στην Ελλάδα έχει μια
φθίνουσα πορεία. Μειώνονται συνεχώς τα πλοία. Υπάρχουν
όμως πάρα πολλές ευκαιρίες στον διεθνή χώρο. Η κρουαζιέρα είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία και οι ξένες
εταιρείες ζητούν άτομα. Ζητούν όμως άτομα να τα ξεκινήσουν
από δοκίμους, να τα μεγαλώσουν μέσα στην εταιρεία, εμφυσώντας τους τα στοιχεία που θέλει η συγκεκριμένη εταιρεία.
Ελπίζω ν’ απάντησα.
Εμείς, ως νυν δόκιμοι που δυσκολευόμαστε στην εύρεση πλοίου για πρώτο, δεύτερο μπάρκο, για να συμπληρώσουμε υπηρεσία, με ποια κίνητρα μπορούμε να
έρθουμε μετέπειτα ως στελέχη στις συγκεκριμένες
εταιρείες;
Τ. ΓΑΒΡΙΗΛ: Το θέμα της ευρέσεως εργασίας ως δόκιμος, το
να πρέπει να βρεις εργασία μέσα σ’ ένα δεδομένο χρονικό
διάστημα, για να συμπληρώσεις την υπηρεσία αυτή. Αυτό δεν
δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να καταλάβει ότι τα
πλοία ταξιδεύουν. Δεν είναι σταθμευμένα εκεί πέρα για να πάρουν εσένα, αγόρι μου, την ημέρα που εσύ θέλεις να πας ή
το μήνα ή την περίοδο.
Τα πλοία ταξιδεύουν σε όλους τους ωκεανούς και πολλές
εταιρείες σκέφτονται ακριβώς πότε είναι η δυνατότητα και
ποιο λιμάνι μπορεί να πάρει άτομο.

Με αυτό τον τρόπο, με αυτό το σκεπτικό και μόνον, ο αριθμός
των πλοίων που είναι available για να προσλάβει τους δοκίμους τη συγκεκριμένη περίοδο που θα πάνε στα πλοία, δημιουργεί μεγάλη δυσκολία.
Δεν λέω πως αυτό είναι το μόνο, αλλά σίγουρα η νομοθεσία
έχει αλλάξει τελευταία και δίνει δυνατότητα σε πλοία και υπό
ξένη σημαία να δεχθούν Έλληνες δοκίμους και να κάνουν το
εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο
υπήρχαν δυσκολίες και εξακολουθούν να υπάρχουν για ν’
αφομοιώσουν τα παιδιά σε αυτό το πρώτο μπάρκο, είναι και
το γεγονός ότι ο δόκιμος στο μπάρκο αυτό είναι μαθητής, δεν
είναι εργαζόμενος.
Αντίστοιχα, αυτό το οποίο η Πολιτεία χρηματοδοτεί, μέσω της
Ευρώπης βεβαίως, για το χαρτζιλίκι που θα λάβει ο δόκιμος
και θα πάει πάνω στο πλοίο, είναι ένα κομμάτι του κόστους.
Εάν υπολογίσει κανείς το πραγματικό κόστος ενός ανθρώπου
που θα πάει στο πλοίο, που θα ζει πάνω σε αυτό, το ότι δεν
μπορεί ν’ αναλάβει οποιαδήποτε θέση ευθύνης, είναι αρκετά,
δεν θα έλεγα πολλαπλάσιο, αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερο
από τη χρηματοδότηση που δίνει η Ευρώπη για το συγκεκριμένο μπάρκο.
Στο δεύτερο μπάρκο το οποίο θα κάνετε, είστε πλέον επαγγελματίες και έχετε δομική θέση σ’ ένα πλοίο. Αυτό εντάσσεται μέσα στις υποχρεώσεις έτσι κι αλλιώς του πλοίου και θα
είναι πολύ πιο εύκολα αποδεκτό από μια εταιρεία στο ν’ αναλάβει ανθρώπους. Στο θέμα του χρονισμού που θα πρέπει
κάποιος να κάνει το εκπαιδευτικό ταξίδι, εστιάζεται κατά κύριο
λόγο το πρόβλημα. Δηλαδή ένα πλοίο το οποίο αυτήν τη
στιγμή βρίσκεται στην Κίνα δεν παίρνει εύκολα την απόφαση
να στείλει έναν άνθρωπο του οποίου θα κοστίσει 1.2001.300 δολάρια μόνο και μόνο το εισιτήριο, το να πάει.
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Η ναυτιλία
είναι διεθνής δραστηριότητα,
υπάρχουν πολλές εθνικότητες
οι οποίες συναγωνίζονται
πάνω σε αυτόν τον τομέα και,
όπως σας είπαν και άλλοι
πριν από μένα, είναι ένας
πολύ ανταγωνιστικός χώρος.
Αλλά το σημαντικότερο που
θα δώσει τη δυνατότητα
καριέρας σε κάποιον δεν
είναι η εθνικότητά του, είναι η
αξία του και η διαρκής
βελτίωσή του.

Εάν απαντώ εν μέρει στην ερώτησή σου αυτή είναι διότι, στο
τέλος της ημέρας, όλοι οι συνάδελφοι ανεξαιρέτως, είτε είναι
μέσα στο πάνελ είτε όχι, επιζητούν τον ικανό αξιωματικό.
Γ. ΤΣΟΥΡΑΣ: Εγώ πιστεύω ότι το όποιο πρόβλημα ανέφερες
ξεκινάει από την επιλογή σου στην εταιρεία όπου αποφάσισες
να κάνεις το πρώτο εκπαιδευτικό. Μήπως δεν το είχες ψάξει
καλά…
Διότι στην πλειονότητά τους οι μεγάλες εταιρείες με τους
πρωτοετείς που επιλέγουν συνεχίζουν και για δευτεροετείς,
εκτός από εξαιρέσεις. Να γίνει λοιπόν μια σωστή επιλογή των
πρωτοετών, και από πλευράς εταιρείας και από πλευράς
σπουδαστή, γιατί, να σας εξηγήσω κάτι, να θεωρείτε ότι έχετε
κι εσείς τη δυνατότητα να επιλέξετε. Δεν είμαστε μόνο εμείς
στις εταιρείες που μπορούμε να επιλέγουμε, κι εσείς έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε.
Θα πρέπει επίσης να ρωτήσετε τον συνάδελφό σας, τον τεταρτοετή ή τον τριτοετή, «εσύ, Γιάννη, εσύ, Παύλο, πού πήγες,
σε ποια εταιρεία;» και αν σας χαρακτηρίσει αρνητικά μια εταιρεία που εσείς έχετε θεωρήσει σωστή, τότε να τη διαγράψετε.
Εμείς στα γραφεία έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε πάρα
πολύ όμορφα τα πράγματα.
Αυτό που μετράει είναι η γνώμη των αρχαιότερων σπουδαστών, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να σας κατηγορήσουν
ή να σας παινέψουν την εταιρεία από την οποία είχαν εμπειρία, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Και οι καθηγητές σας
μπορούν να σας κατευθύνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τώρα για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, αν δυσκολεύεσαι να βρεις εταιρεία για να κάνεις το δεύτερο μπάρκο ή
να συμπληρώσεις υπηρεσία, δυστυχώς δεν είχες κάνει καλή
επιλογή εταιρείας.
Είμαι τεταρτοετής και πάνω σε αυτό που είπατε, ότι
δεν έχουμε κάνει καλό ξεκίνημα, δεν φταίμε μόνο
εμείς, φταίνε και οι εταιρείες. Επίσης, από τη στιγμή
που θέλετε να έχετε αξιωματικούς Έλληνες στο καράβι
σας, για ποιο λόγο προσλαμβάνετε ξένους κι έτσι μας
πάτε πίσω; Και ακόμη, όπως καταλαβαίνετε, εμείς, ως
γυναίκες, αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα
διότι υπάρχουν εταιρείες που δεν μας αφήνουν ούτε
καν αίτηση να κάνουμε.
Γ. ΤΣΟΥΡΑΣ: Δεν είναι δύσκολη ερώτηση, υπάρχουν εταιρείες
οι οποίες χρησιμοποιούν Έλληνες αξιωματικούς και υπάρχουν εταιρείες που χρησιμοποιούν και Έλληνες και ξένους.
Αυτό το ξεκαθαρίζουν εξαρχής. Στο θέμα της δυσκολίας ευρέσεως εργασίας για τις δεσποινίδες, με έχει καλύψει απόλυτα ο πρόεδρός μας, ο κ. Βλάχος. Έχετε δίκιο ό,τι και αν
πείτε, απόλυτο δίκιο.
Αλλά, δυστυχώς, δεν φταίει κανένας από τους ομιλούντες,
είναι άλλες οι αιτίες. Λυπούμαστε. Παίρνουμε γυναίκες, αλλά
δεν λύνεται το πρόβλημα. Και στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής
σεζόν, βλέπουμε έναν μικρό αριθμό εναπομεινασών σπουδαστριών, κυρίως, οι οποίες δυστυχώς έχουν χάσει χρόνο και,
το κυριότερο, έχουν επενδύσει πολλά όνειρα γι’ αυτό.
ΣΤ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ: Ας ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι,
σχετικά με την πρόσληψη γυναικών δοκίμων.
Στην εταιρεία όπου εργάζομαι προσλαμβάνουμε γυναίκες αυτήν τη στιγμή υπάρχουν δύο πάνω στα πλοία-, η αλήθεια
όμως είναι, και δεν θέλω να κρυφτώ, ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα γιατί απαιτεί αρκετή προσοχή, και από την πλευρά της
δοκίμου και από την πλευρά της εταιρείας, για λόγους οι
οποίοι νομίζω είναι προφανείς και δεν θέλω να επεκταθώ.
Καταλαβαίνω όμως και συμμερίζομαι τη δυσκολία την οποία
συναντάτε καθώς ψάχνετε για δουλειά. Στην εταιρεία μας,
πάντως, δεν αποκλείουμε εκ των προτέρων κάποια τέτοια
πρόσληψη.
Τώρα, γιατί προσλαμβάνουν οι εταιρείες και ξένες εθνικότητες; Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι κάτι που αναφέρω
πολλές φορές σε συζητήσεις με αξιωματικούς των πλοίων
μας: ότι, επειδή είσαι Έλληνας, δεν θα βρεις δουλειά αλλά
ούτε και θα τη χάσεις. Η ναυτιλία είναι διεθνής δραστηριότητα, υπάρχουν πολλές εθνικότητες οι οποίες συναγωνίζονται
πάνω σε αυτόν τον τομέα και, όπως σας είπαν και άλλοι πριν
από μένα, είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος.
Αλλά το σημαντικότερο που θα δώσει τη δυνατότητα καριέρας σε κάποιον δεν είναι η εθνικότητά του, είναι η αξία του
και η διαρκής βελτίωσή του.
Τ. ΓΑΒΡΙΗΛ: Για το θέμα των ξένων αξιωματικών, νομίζω πως
τα νούμερα μετράνε. Χρειάζονται περίπου 3.000 απόφοιτοι
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το χρόνο από τις προαγωγικές Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
για να καλυφθεί ο ελληνικός στόλος και να μπορέσουμε να
έχουμε αξιωματικούς.
Τη στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχουν αρκετοί για ν’ αντικαταστήσεις οποιονδήποτε αξιωματικό anytime, anywhere,
γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, εκεί όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πηγή θα είναι και η επιλογή της ναυτιλίας να πάει. Η
πηγή πολλές φορές μπορεί να έχει τους αξιωματικούς, τα
νούμερα και τα χαρτιά, αλλά να μην είναι η ουσία. Γι’ αυτό και
επανέρχονται οι εταιρείες στο να διατηρήσουν ένα τεράστιο
δυναμικό Ελλήνων αξιωματικών, είτε είναι με ελληνική σημαία τα πλοία τους είτε με ξένη.
Άρα, επανερχόμαστε σ’ αυτό το οποίο επανέλαβε το πάνελ,
καθένας από εμάς, και έλεγε ακριβώς ότι εδώ πέρα εσύ θα
καθορίσεις την καριέρα σου και θα προχωρήσεις μπροστά.
Για το θέμα των κοριτσιών στα πλοία, υπήρξε τεράστιο πρόβλημα στις εταιρείες που το δοκίμασαν και δεν είναι το πρόβλημα του κοριτσιού αυτό καθαυτό. Μπορεί να είναι
θαυμάσια τα κορίτσια, το πρόβλημα όμως είμαστε εμείς οι άντρες και ότι εδώ πέρα είναι σαν να πέσει το ποντίκι μέσα στον
κύκλο με τις γάτες. Είναι προβληματικό το γεγονός αυτό από
τη φύση του μέσα σε μια κλειστή κοινωνία, όπως είναι το
πλοίο.
Και γι’ αυτό οι περισσότερες εταιρείες δεν θα σας δώσουν
καν το δικαίωμα να κάνετε αίτηση. Λυπάμαι, θα πρέπει να σας
ξαναπάω στον καπετάν Γιώργη που το πρωτοτοποθέτησε. Λυπάμαι, γιατί είστε άξιες, αλλά δυστυχώς τα κοινωνικά προβλήματα που προκαλούνται πάνω σ’ ένα πλοίο είναι
πολλαπλάσια από το όφελος ενός πολύ άξιου αξιωματικού
που θα είναι το κορίτσι αυτό.
Είμαι τεταρτοετής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού η
πρόσληψη των γυναικών είναι προβληματική, γιατί
μας δέχονται στις ΑΕΝ και, δεύτερον, αφού είμαστε
άξιες και μπορούμε να διεκπεραιώνουμε συχνά καλύτερα τη δουλειά μας από τους άντρες, γιατί δεν διαλέγετε πιο προσεκτικά τους άντρες που προσλαμβάνετε
στα καράβια σας και αποκλείετε εντελώς τις γυναίκες;
Τ. ΓΑΒΡΙΗΛ: Το ανέφερα προηγουμένως, είναι κοινωνικό το
θέμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα προσλάβεις τους ανθρώπους
είναι επί των ικανοτήτων και όχι επί των κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Όσον αφορά το θέμα του θεσμικού, γιατί επιτρέπουν την είσοδο κοριτσιών στις ΑΕΝ, είναι υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ένα ποσοστό σε κάθε εργασία, σε κάθε
πόστο, πρέπει να καλύπτεται από γυναίκες. Αυτό ισχύει όχι
μόνο στο θέμα της ναυτιλίας ή των Ναυτικών Σχολών, αλλά
σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας στην Ελλάδα.
Γ. ΒΛΑΧΟΣ: Εδώ παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες που λέμε.
Επειδή ειδικά εγώ και η Ένωσή μας έχουμε ασχοληθεί πάρα
πολύ με αυτό το θέμα, διότι μας καίει, μας πονάει, είναι αδικία

στά σε όλους, έχουμε δεχθεί πως εντάξει,
κόστους, ρυθμίστε το με το owners bonus,
βρουν δουλειά. Και παρ’ όλα αυτά δεν βρίσ
είναι άλλο το ζήτημα, το οποίο δεν είναι ο χ
κατάλληλοι για να το συζητήσουμε. Διότι κ
σκεστε στο ίδιο με τους Φιλιπιπινέζους, ό
βασικούς μισθούς.
Από κει και πέρα, λοιπόν, είναι άλλο θέμα
πρέπει να επενδύσουν για να έχουν αύριο
μηχανικούς, πρέπει να γίνει σωστή επένδ
που θα στελεχώσει αύριο τα πλοία.

μεγάλη αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα και ο λόγος είναι πολύ απλός. Αυτό που είπε και ο κ.
Γαβριήλ. Λόγω Ευρώπης και ισότητος, επιβάλλεται να δέχονται οι ΑΕΝ επί ίσοις όροις άντρες και γυναίκες.
Από την άλλη, δεν έχουμε μια ισχυρή πολιτική βούληση, να
πει «όχι, εμείς δεν θα πάρουμε επί ίσοις όροις, θα πάρουμε
σε πραγματικούς αριθμούς, κοιτάζοντας πόσα κορίτσια απορροφήθηκαν πέρυσι, 40, θα πάρουμε 50 φέτος». Ενώ τώρα
λέμε: Πόσα απορροφήθηκαν πέρυσι; 40. Ωραία, θα πάρουμε
400 φέτος. Αυτό δεν έχει λογική. Δηλαδή είναι εις γνώσιν
τους ότι σας βάζουν στις σχολές και θα είστε εν δυνάμει άνεργες, δεν θα βρείτε ποτέ δουλειά, ένας αριθμός.
Εμείς ωρυόμεθα και στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης,
όπου εκπροσωπώ την ΠΝΟ, και με όσους γενικούς γραμματείς έχουν περάσει τα πέντε χρόνια που είμαι στην Ένωση
Πλοιάρχων και κουτουλάω συνεχώς στην ίδια καραμέλα: Ισότητα, Ε.Ε., δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και θα μας ρίξουν πρόστιμο. Ωραία, αντί να μας ρίξουν πρόστιμο, ας
εξευτελίζουμε τα παιδιά μας, αφού είναι καλύτερο έτσι.
Διότι ο εξευτελισμός να γυρίζετε από πόρτα σε πόρτα σε όλη
την Ακτή Μιαούλη και παραπέρα σε όλο το λεκανοπέδιο όπου
έχει ναυτιλιακές εταιρείες, Ενώσεις, να βάζετε όλα τα μέσα
για να βρείτε το αυτονόητο, δηλαδή να κάνετε το εκπαιδευτικό
σας ταξίδι, αν μη τι άλλο δεν τιμά κανέναν. Και αν κάποιοι στο
υπουργείο είναι περήφανοι γι’ αυτήν την κατάσταση, εμείς ως
Έλληνες ναυτικοί δεν είμαστε περήφανοι που σας αντιμετωπίζουν με αυτό τον εξευτελιστικό τρόπο.
Και να κάνω και μια πολύ σύντομη παρέμβαση για το γιατί
προτιμούν ξένους και όχι Έλληνες. Είναι πιο φθηνοί, παιδιά.
Ακόμα όμως να ξέρετε και κάτι επιπλέον: Δεν είναι μόνο το
ότι είναι πιο φθηνοί, διότι κι εμείς οι Έλληνες, αν πάρετε το
μισθό του ανθυποπλοιάρχου, π.χ., χωρίς τα λεγόμενα «σκουλαρίκια», δώρα, είναι ίδιος ο μισθός σας με του Φιλιππινέζου.
Αν λοιπόν, παρ’ όλα αυτά δεν σας θέλουν, είναι άλλο θέμα.
Διότι και εμείς ως Ένωση Πλοιάρχων, και το λέω εδώ μπρο-

- NΑΥΤΙΚΑ 76 ΧΡΟΝΙΚΑ -

Είμαι δόκιμος, στο 2ο έτος. Δεδομέν
και του κορεσμού του επαγγέλματος π
θηκε, θα μας συμβουλεύατε ν’ απευθυ
ρείες ξένων συμφερόντων ή ξένης ση
Γ. ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθ
τις γυναίκες: Δυστυχώς, έτσι όπως είναι
Ελλάδα και η νοοτροπία των ελληνικών ετ
λόγω των ειδικών απαιτήσεων που υπάρχο
πλοία, είναι δύσκολο για τις γυναίκες.
Εγώ θα τις συμβούλευα ν’ απευθυνθούν
Κρουαζιέρας. Εμείς προσλαμβάνουμε γυ
όμως τα πλοία μας δεν επαρκούν για όλε
δάστριες στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
είναι μια λύση τουλάχιστον γι’ αυτές να απ
ξένες εταιρείες. Όσο για την ερώτηση του σ
πει ν’ απευθυνθούν σε ξένες εταιρείες, νομ
πει να κοιτάξουν τις ελληνικές εταιρείες
ότι δεν τους καλύπτουν σε αυτά που θέλ
φούν και στις ξένες εταιρείες.
ΣΤ. ΤΖΙΜΑΣ: Έχουν πέσει πολλά θέματα σ
πει να τα πάρουμε από την αρχή. Όσον αφ
δοκίμους, η εταιρεία μας δέχεται αιτήσε
περιορισμένο αριθμό από αυτές.
Την πρόσληψη των κοριτσιών δεν θα την
των προβλημάτων που μπορεί να προ
πλοία, δεν το θέτουμε αυτό σαν παράμετ
μας έχει να κάνει με το μέλλον.
Μια εταιρεία δεν μπορεί να επενδύσει σε μ
ναικών, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι η
τέτοια που αργότερα, όταν θα παντρευτεί κ
θα εγκαταλείψει το επάγγελμα.
Οπότε κάθε ναυτιλιακή εταιρεία δεν μπορε
πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών. Και αν θέλ
ποσοστό 60-40 ή 50-50, θα έβγαινε μπού
λον, όταν έπειτα από 10 ή 15 χρόνια, ο
είχαν φύγει από το επάγγελμα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεχόμα
σας είπα στην εταιρεία μας και έχουμε έ
αριθμό γυναικών, μάλιστα μία-δύο εξ αυτ
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Τις ελληνικές σχολές
τις πληρώνει εξ ολοκλήρου ο
ελληνικός εφοπλισμός.
Το υπόλοιπο της μόρφωσης
το καλύπτει η Ευρώπη.
Δηλαδή, από τον Έλληνα
φορολογούμενο δεν υπάρχει
ούτε δραχμή που να πηγαίνει
στη ναυτική εκπαίδευση.

στά σε όλους, έχουμε δεχθεί πως εντάξει, εφόσον είναι θέμα
κόστους, ρυθμίστε το με το owners bonus, αρκεί τα παιδιά να
βρουν δουλειά. Και παρ’ όλα αυτά δεν βρίσκετε δουλειά. Άρα
είναι άλλο το ζήτημα, το οποίο δεν είναι ο χώρος και ο χρόνος
κατάλληλοι για να το συζητήσουμε. Διότι και οικονομικά βρίσκεστε στο ίδιο με τους Φιλιπιπινέζους, όταν μιλήσουμε για
βασικούς μισθούς.
Από κει και πέρα, λοιπόν, είναι άλλο θέμα ίσως. Αλλά, όταν
πρέπει να επενδύσουν για να έχουν αύριο πλοιάρχους και Α΄
μηχανικούς, πρέπει να γίνει σωστή επένδυση στο δυναμικό
που θα στελεχώσει αύριο τα πλοία.

Είμαι δόκιμος, στο 2ο έτος. Δεδομένων της ανεργίας
και του κορεσμού του επαγγέλματος που προαναφέρθηκε, θα μας συμβουλεύατε ν’ απευθυνθούμε σε εταιρείες ξένων συμφερόντων ή ξένης σημαίας;
Γ. ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω κάτι για
τις γυναίκες: Δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα στην
Ελλάδα και η νοοτροπία των ελληνικών εταιρειών, και βέβαια
λόγω των ειδικών απαιτήσεων που υπάρχουν στα ποντοπόρα
πλοία, είναι δύσκολο για τις γυναίκες.
Εγώ θα τις συμβούλευα ν’ απευθυνθούν σε ξένες εταιρείες.
Κρουαζιέρας. Εμείς προσλαμβάνουμε γυναίκες, δυστυχώς
όμως τα πλοία μας δεν επαρκούν για όλες όσες είναι σπουδάστριες στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Αλλά νομίζω ότι
είναι μια λύση τουλάχιστον γι’ αυτές να απευθυνθούν και σε
ξένες εταιρείες. Όσο για την ερώτηση του σπουδαστή αν πρέπει ν’ απευθυνθούν σε ξένες εταιρείες, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να κοιτάξουν τις ελληνικές εταιρείες και μόνο εάν δουν
ότι δεν τους καλύπτουν σε αυτά που θέλουν, τότε να στραφούν και στις ξένες εταιρείες.
ΣΤ. ΤΖΙΜΑΣ: Έχουν πέσει πολλά θέματα στο τραπέζι και πρεπει να τα πάρουμε από την αρχή. Όσον αφορά στις γυναίκεςδοκίμους, η εταιρεία μας δέχεται αιτήσεις, παίρνει κι έναν
περιορισμένο αριθμό από αυτές.
Την πρόσληψη των κοριτσιών δεν θα την εντάξω στο θέμα
των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν μέσα στα
πλοία, δεν το θέτουμε αυτό σαν παράμετρο, η παράμετρός
μας έχει να κάνει με το μέλλον.
Μια εταιρεία δεν μπορεί να επενδύσει σε μεγάλο αριθμό γυναικών, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι η φύση της γυναίκας
τέτοια που αργότερα, όταν θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά,
θα εγκαταλείψει το επάγγελμα.
Οπότε κάθε ναυτιλιακή εταιρεία δεν μπορεί να προσβλέπει σε
πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών. Και αν θέλαμε να πάμε σ’ ένα
ποσοστό 60-40 ή 50-50, θα έβγαινε μπούμερανγκ στο μέλλον, όταν έπειτα από 10 ή 15 χρόνια, οι περισσότερες θα
είχαν φύγει από το επάγγελμα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεχόμαστε αιτήσεις όπως
σας είπα στην εταιρεία μας και έχουμε έναν περιορισμένο
αριθμό γυναικών, μάλιστα μία-δύο εξ αυτών είναι και μηχα-

νικοί, δεν έχουμε μόνο πλοιάρχους. Όσον αφορά τους ξένους
αξιωματικούς, όπως είπε και ο καπετάν Γιώργος, οι ξένοι
αξιωματικοί στα πλοία, ή τουλάχιστον στα πλοία με ελληνική
σημαία, είναι περιορισμένοι. Εμείς προσλαμβάνουμε κυρίως
έναν περιορισμένο αριθμό μηχανικών, δεδομένης της ελλείψεως που έχουμε μέχρι στιγμής σε μηχανικούς.
Στο θέμα της κουβέρτας, ή αν θέλετε της γέφυρας, όλοι οι
αξιωματικοί μας είναι Έλληνες. Υπάρχει ο ικανοποιητικός
αριθμός των Ελλήνων αξιωματικών, οπότε δεν χρησιμοποιούμε άλλων εθνικοτήτων αξιωματικούς γέφυρας.
Για το αν θα πρέπει τα παιδιά ν’ απευθυνθούν στις αλλοδαπές
εταιρείες, θα πρέπει αναγκαστικά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει
η θέληση ή ο ικανοποιητικός αριθμός πλοίων με ελληνική σημαία για να τα καλύψουν όλα. Όταν ο αριθμός των δοκίμων
είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πλοίων, ή αν θέλετε
τα πλοία δεν καλύπτουν τον αριθμό των δοκίμων, θα πρέπει
δυστυχώς να κατευθυνθούν και σε πλοία με ξένη σημαία.
Το ερώτημα που τίθεται, όμως, είναι αυτά τα πλοία με ξένη
σημαία, τι προδιαγραφές θα έχουν. Δηλαδή, για να εκπαιδευτεί ένας δόκιμος, θα πρέπει να εκπαιδευθεί από κάποιον αξιωματικο. Όταν αυτός ο αξιωματικός δεν είναι Έλληνας, δεν
ξέρω τι είδους εκπαίδευση θα προκύψει. Νομίζω πως, αν κάνουμε μια ερώτηση πόσοι από τους δοκίμους έχουν Proﬁciency -σηκώστε τα χέρια σας-, καταλαβαίνετε ότι από τον
περιορισμένο αριθμό αυτών και ως γλώσσα ας το δούμε, ως
χρήση γλώσσας, θα υπάρξει πρόβλημα ακόμα και στην επικοινωνία.
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Είμαι στο 2ο έτος της σχολής. Στο εκπαιδευτικό ταξίδι
μού είχαν πει δύο δόκιμοι Φιλιππινέζοι ότι οι ελληνικές εταιρείες χρηματοδοτούν τις φιλιππινέζικες σχολές. Ισχύει αυτό; Ενώ εμείς στη σχολή δεν έχουμε ούτε
καν τις βασικές παροχές;
Τ. ΓΑΒΡΙΗΛ: Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να γνωρίζεις ότι τις ελληνικές σχολές τις πληρώνει εξ ολοκλήρου ο ελληνικός εφοπλισμός. Το υπόλοιπο της μόρφωσης το καλύπτει η Ευρώπη.
Δηλαδή, από τον Έλληνα φορολογούμενο δεν υπάρχει ούτε
δραχμή που να πηγαίνει στη ναυτική εκπαίδευση. Απλώς να
τα έχεις σημειωμένα. Το θέμα της χρηματοδότησης σχολών,
και δεν εννοώ σε Φιλιππίνες, Κίνα, οποιουδήποτε σε όλο τον
κόσμο, δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Εδώ και δεκαετίες, τους ίδιους τους ναυτικούς που προσλαμβάνει, και μάλιστα κατώτερα πληρώματα, υπάρχει η υποχρέωση της εταιρείας, για να
μπορέσει να επιβιώσει στα safety, να τους εκπαιδεύσει πάνω
στα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από όλες τις ειδικότητες των πλοίων.
Είναι οι επιπλέον ειδικότητες στις οποίες θα εκπαιδεύσει και
τα ελληνικά και τα ξένα πληρώματα σε όλες αυτές τις μορφές
που χρειάζονται. Από το επόμενο έτος, ή και από φέτος, ξεκινάει το θέμα ECDIS - φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει. Οι
αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί που θα είναι πάνω στη γέφυρα, θα πρέπει να έχουν Proﬁciency στη χρήση όχι μόνο του
ECDIS σαν ένα generic αλλά και type speciﬁc. Ποιος θα εκπαιδεύσει τους ανθρώπους αυτούς; Ποιος θα παράσχει τις
υποδομές αυτές για να μπορέσουν να καλυφθούν αυτά;
Γ. ΒΛΑΧΟΣ: Να συμπληρώσω και εγώ σε αυτό ότι, κακά τα
ψέματα, μια ναυτιλιακή εταιρεία από τη στιγμή που αποφασίζει να έχει κάποιες εθνικότητες στα πληρώματά της, έχει και
την υποχρέωση να τους έχει σωστά εκπαιδευμένους για ν’
αποδίδουν όπως πρέπει. Άρα, ευνόητο είναι να ξοδεύουν για
την εκπαίδευση των πληρωμάτων τους και καλά κάνουν, αυτή
είναι η δουλειά τους, είναι επιχειρηματίες.
Αλλά να μη βλέπουμε μόνο τα άσχημα, να βλέπουμε και τα
καλά. Ο ελληνικός εφοπλισμός έχει ξοδέψει πολύ μεγάλα κε-

φάλαια για τους Έλληνες αξιωματικούς. Βέβαια, καρπώνεται
το end product, το τελικό όφελος είναι δικό τους, και των
ναυτικών όμως. Διότι ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα για
την εκπαίδευση ιδιωτικής μορφής. Όπως πολύ σωστά έχει ειπωθεί μέχρι τώρα, αρκετές εταιρείες έχουν inhouse training
και ξοδεύουν αρκετά χρήματα ή σε στέλνουν στο εξωτερικό
ή στα διάφορα άλλα σχολεία που υπάρχουν εδώ τριγύρω,
και μην ξεχνάμε ότι και για κτιριακά, για αποκαταστάσεις ζημιών, έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα και ειδικά πρόσφατα για το ΚΕΣΕΝ, άγγιξε νομίζω το 1 εκατομμύριο.
Είναι ένα κόστος που δεν βγαίνει κάθε μέρα, βγήκε όμως από
το πορτοφόλι της Ένωσης Εφοπλιστών κι έτσι έχουμε ένα
αξιοπρεπές ΚΕΣΕΝ, το οποίο πριν ήταν και επικίνδυνο για
τους συναδέλφους που εισέρχονταν μέσα και είχε καταντήσει
κτίριο τριτοκοσμικής χώρας. Τώρα είναι ένα αξιοπρεπές οίκημα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Και το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης επιδοτείται από την Ένωση Εφοπλιστών.
Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, αλλά θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση πάνω σε αυτό, δηλαδή να μην τα βλέπουμε μόνο
από τη μια μεριά. Εμένα μου αρέσει ως καπετάνιος να τα
βλέπω πολύπλευρα. Δηλαδή, έχουμε τα καλά μας, έχουμε και
τα κακά μας. Αλλά το ότι επενδύουν οι επιχειρηματίες και σε
άλλες εθνικότητες πληρωμάτων είναι αναγκαίο κακό, καθώς,
εφόσον υπάρχουν μέσα στα πλοία, πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι.
Γ. ΤΣΟΥΡΑΣ: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Γαβριήλ,
διότι δεν είναι γνωστό ότι το κράτος, στο θέμα που λέγεται
ναυτική εκπαίδευση, δεν έχει βάλει ούτε μία δεκάρα, δεκαετίες τώρα. Όλα προέρχονται από τον ελληνικό εφοπλισμό.
Και όποτε κατά καιρούς έχει παρέμβει το κράτος, μόνο ζημία
έχει προκαλέσει.
Εδώ λοιπόν είναι γνωστό σε όλους μας ότι η ναυτική εκπαίδευση επιδοτείται, χρηματοδοτείται μόνο από τον ελληνικό
εφοπλισμό. Και δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά καμία ελληνική
εταιρεία που χρησιμοποιεί Έλληνες αξιωματικούς και ταυτόχρονα να χρηματοδοτεί κάποια πανεπιστήμια ή κολέγια για
αλλοδαπούς αξιωματικούς του εξωτερικού. Για ποιο λόγο,
από τη στιγμή κατά την οποία χρησιμοποιεί μόνο Έλληνες;
Ίσως θ’ αναφέρεστε σε κάποιες εταιρείες, που όντως υπάρχουν
εδώ και δεκαετίες και χρησιμοποιούν αλλοδαπούς αξιωματικούς, οι οποίες και αυτές, θέλοντας να έχουν φυτώριο δικό
τους, ναι, αλλά χρησιμοποιούν μόνο αλλοδαπούς, όχι Έλληνες.
Δεν καλύφθηκα όσον αφορά το πρόβλημα της σίτισης,
η οποία δεν παρέχεται πλέον στη σχολή μας. Θα ήθελα
να σημειώσω ακόμη ότι οι εταιρείες που εκπροσωπείτε έχουν υψηλά standards, όπως επίσης και εμείς
από τους εαυτούς μας. Αλλά οι απαιτήσεις και οι στόχοι που έχουμε δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Ο
λόγος είναι ότι στερούμαστε των απαραίτητων εκπαιδευτικών παροχών που πρέπει να προσφέρονται στις
Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού.
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Τ. ΓΑΒΡΙΗΛ: Συγγνώμη, αλλά ούτε τη μία ερώτηση μπορούμε
να απαντήσουμε ούτε την άλλη. Σε αυτό που σίγουρα μπορούμε ν’ απαντήσουμε είναι ότι, εξ όσων γνωρίζω, γίνονται
προσπάθειες πάλι ο εφοπλισμός να συντρέξει χρηματικά τη
ναυτική εκπαίδευση.
Αυτήν τη στιγμή, νομίζω πως υπάρχει μια επιτροπή που ασχολείται με το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μαθαίνετε εσείς στις
σχολές, και με το θέμα του χώρου και του τρόπου με τον οποίο
έχετε αυτή τη στιγμή, την εποχή της κρίσης, ή έστω και την
εποχή που δεν υπήρχε υπουργείο να καλύψει αυτά τα κενά.
Αλλά να σου δώσω κάποια απάντηση, αγόρι μου, δεν έχω. Το
μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ξέρω πως υπάρχουν
διάφοροι που ενδιαφέρονται και δουλεύουν για να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις και να γίνουν οι διαρθρωτικές
αλλαγές που ζητάτε.
Για τις δωρεές που προσφέρετε στις ΑΕΝ θέσατε στο
κράτος κάποιους όρους; Κάνετε κάποιον έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσετε ότι τα χρήματα που δόθηκαν πήγαν τελικά στον προορισμό τους; Γιατί, σήμερα,
κάθε σπουδαστής από εμάς εδώ δουλεύει στα εργαστήρια με ένα ραντάρ 30 ετών και μ’ έναν τοίχο από
τον οποίο λείπει ο μισός σοβάς.
Τ. ΓΑΒΡΙΗΛ: Θα πρέπει να δείτε το συνολικό ελληνικό Δημόσιο κάτω από την ίδια ομπρέλα. Διότι αυτήν τη στιγμή εσείς
έχετε την τύχη το οποιοδήποτε υλικό έχετε να έχει προσφερθεί από ανθρώπους της θάλασσας που ξέρουν και τους καίει.
Αντίστοιχα, ακριβώς το ίδιο ερώτημα πρέπει να κάνει ένας μαθητής σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή σχολείο στην Ελλάδα,
όπου δεν είναι τα χρήματα πλέον του εφοπλιστή, συγκεκριμένα, που τα έχει δώσει, αλλά του οποιουδήποτε Έλληνα ο
οποίος πληρώνει φόρους.
Πώς θα ελέγξει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι ρωγμές στους τοίχους, ο τρόπος που χτίστηκε το
κτίριο, πού κάνεις την εκπαίδευση; Είναι θεσμικό το πρόβλημα, από πολύ παλαιότερα και το οποίο, τουλάχιστον αυτή
τη στιγμή, βλέπουμε μέσα στην κρίση, πραγματικά, τη δυσκολία τού να βρούμε λύσεις ή να δώσουμε απαντήσεις.
Δεν έχω απάντηση να σου δώσω, αλλά το πρόβλημα δεν συναντάται μόνο στις Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, είναι παντού. Και απλώς στο Εμπορικό Ναυτικό τυγχάνει να υπάρχουν
ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτήσει και συνεχίζουν να χρηματοδοτούν ακριβώς αυτή την εκπαίδευση,
όπου εγώ απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω περαιτέρω στην
προηγούμενη ερώτηση, ότι όσο παλιά και να είναι τα μηχανήματα που υπάρχουν, όσο παλιά και να είναι η τεχνολογία των
μηχανημάτων, σίγουρα είναι συνεχής η προσπάθεια.
Όταν θα πάτε στο πλοίο, θα δείτε ότι υπάρχουν ορισμένα μηχανήματα πλέον που στο θέμα της ναυσιπλοΐας δεν χρειάζεται
καν ανθρώπινος νους για ν’ ασχοληθεί. Ολοένα και περισσότερο εισέρχεται ο αυτοματισμός σε ορισμένα σημεία. Και η
δική σας θέση, η θέση διοίκησης πάνω στο βαπόρι, δεν είναι

Μια ναυτιλιακή εταιρεία
από τη στιγμή που
αποφασίζει να έχει κάποιες
εθνικότητες στα πληρώματά
της, έχει και την υποχρέωση
να τους έχει σωστά εκπαιδευμένους για ν’ αποδίδουν
όπως πρέπει.
απλώς και μόνο να το ξέρετε για να το ξέρετε καλά, αλλά να
ξέρετε τη βάση πάνω στην οποία θα μπορέσετε μετά να πάρετε αποφάσεις.
Και οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο πάνω στη γνώση,
αλλά πάνω στην εμπειρία και σε όλα αυτά τα πράγματα που
θα συμβούν εκτός σχολής. Και πάνω σ’ αυτά δώστε μεγάλη
σημασία, εμβαθύνετε. Πραγματικά, η σωστή έκφραση εδώ
πέρα είναι «εμβαθύνετε».
Γ. ΤΣΟΥΡΑΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουμε κάποια
χρήματα, μια δωρεά και να μην ξέρουμε και το σκοπό για τον
οποίο τα δίνουμε.
Υπάρχει μεγάλη συνεργασία όχι μόνο της εταιρείας μου, όλων
των εταιρειών που βρισκόμαστε εδώ στο πάνελ, με τους διοικητές και τους διευθυντές Σπουδών και, χωρίς να παρεξηγηθείτε και πάλι, γιατί ίσως ήμουν λίγο επιθετικός, αν δεν
υπήρχε ο ελληνικός εφοπλισμός, οι σχολές σήμερα θα είχαν
πολύ μεγάλο πρόβλημα, ακόμα και υπαρξιακό.
Το ότι υπάρχει σήμερα η Σχολή της Ύδρας, είναι γιατί κάποιοι
από τον εφοπλισμό αντιστάθηκαν πάρα πολύ σθεναρά σε κάποιες ιδέες στο να πάρει άλλη κατεύθυνση η Σχολή της
Ύδρας, αυτό να λέγεται.
ΣΤ. ΤΖΙΜΑΣ: Νομίζω ότι η ερώτηση που έχει τεθεί δεν αναφέρεται στις επιμέρους επιδοτήσεις των εταιρειών προς τις
σχολές, αλλά αναφέρεται γενικά στο Ναυτικό Κεφάλαιο το
οποίο, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν μπορούμε να
το ελέγξουμε, οπότε δεν γνωρίζουμε τη ροή του.

Παρακολουθήστε τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας στη σελίδα
mareducation στο facebook.
Στιγμιότυπα της παρούσας εκδήλωσης φιλοξενούνται και στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος Λασκαρίδη, www.laskaridou.gr

Οι εκδηλώσεις «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»
τελούν υπό την αποκλειστική αιγίδα της
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στις δύο πλευρές του Αιγαίου:
Μαθήματα ναυτικής εκπαίδευσης
από την Τουρκία (μέρος 2ο)
Στο πλαίσιο του ανοικτού διαλόγου και της πολυπολιτισμικής επικοινωνίας των Ελλήνων φοιτητών σε ελληνικά ναυτιλιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα με αντίστοιχες γειτονικές ναυτιλιακές
κοινότητες, μια ολιγομελής ομάδα φοιτητών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου επισκέφτηκε την απέναντι Σμύρνη.

Του Ηλία Μπίσια

Σκοπός της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν η κατανόηση
της γιγαντιαίας ανάπτυξης της γείτονος χώρας, αλλά και
η σημαντική έμφαση που προσδίδει σε θέματα ναυτιλιακής και ναυτικής εκπαίδευσης. Με αυτόν το γνώμονα, η
ξενάγηση και φιλοξενία των φοιτητών στις εγκαταστάσεις
της Ναυτικής Σχολής του κρατικού πανεπιστημίου Dokuz
Eylul (για το οποίο έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενο τεύχος) αποτέλεσε ένα έρεισμα για σύγκριση
ως προς τη σημασία που δίνει η δική μας χώρα στη ναυτιλία της, την ανάγκη για εστίαση στη νέα γενιά της θάλασσας, αλλά και στη σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση, είτε
στις ΑΕΝ είτε στα ΑΕΙ, που αντιμετωπίζουν πλέον τις Συμπληγάδες Πέτρες της ζοφερής ελληνικής πραγματικότητας.
Οι απλές και αυθόρμητες σκέψεις των νέων φοιτητών που
επισκέφτηκαν το πανεπιστήμιο μετά τη συνάντηση και την ξενάγησή τους από την κοσμήτορα της σχολής, καθηγήτρια Güldem Cerit, και τους καθηγητές των ναυτιλιακών τμημάτων
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για προβληματισμό από
τους δικούς μας υπεύθυνους, οι οποίοι προφανώς έχουν παγιδευτεί από τα χρόνια προβλήματα της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης και τη φθίνουσα υποστήριξή τους από τον
κρατικό προϋπολογισμό.

Onnik Chatsikian, τεταρτοετής φοιτητής
Η εκδρομή αυτή στην πόλη της Σμύρνης είχε εξαρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα κυρίως για δύο λόγους.
Πρώτον, γιατί ως απόγονος Αρμενίων προσφύγων ήθελα
πολύ να επισκεφτώ και να περιηγηθώ στα ιστορικά και ταλαιπωρημένα χώματα της Μικράς Ασίας και, δεύτερον, γιατί μου
φαινόταν πολύ ελκυστική η ιδέα να γνωρίσω και να παρακο-
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περνούσε η ώρα, τόσο μεγάλωνε μέσα μου το ερώτημα:
«Πώς είναι δυνατόν μία χώρα που έχει πολλές κλάσεις κατώτερη ναυτιλία από την Ελλάδα να έχει πολλές κλάσεις ανώτερο ναυτιλιακό πανεπιστήμιο από αυτήν;».

λουθήσω από κοντά την τριτοβάθμια εκπαίδευση μιας χώρας
όπως η Τουρκία. Τις δύο πρώτες ημέρες είχα άφθονο χρόνο
για να ικανοποιήσω την πρώτη επιθυμία μου και την τελευταία μέρα είχε φτάσει η στιγμή να ικανοποιήσω και τη δεύτερη. Έπειτα από 20 λεπτά διαδρομής από το κέντρο της
Σμύρνης, ο οδηγός του ταξί περνούσε την πύλη του πανεπιστημίου Dokuz Eylül.
Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις ότι αυτό που θα δεις θα
σε κάνει να ξεχάσεις για λίγο τη θλιβερή ελληνική πραγματικότητα. Περνώντας την πύλη και ώσπου να φτάσουμε στο
κτίριο του πανεπιστημίου, δεξιά και αριστερά έβλεπες γήπεδα
ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κολυμβητήρια και διάφορες άλλες
εγκαταστάσεις, που παρέπεμπαν περισσότερο σε ξενοδοχείο
παρά σε πανεπιστήμιο. Μπαίνοντας στο κτίριο, την πρώτη εντύπωση έκλεψαν οι καθηγητές με το θερμό τους καλωσόρισμα,
που συνοδευόταν από ένα καλοσυνάτο χαμόγελο, και αφού
ακολούθησε μια σύντομη γνωριμία ξεκινήσαμε την ξενάγηση
στις αίθουσες του τμήματος.
Οι εγκαταστάσεις και η οργάνωσή τους σου έδιναν να καταλάβεις αμέσως ότι η εκπαίδευση στη γείτονα χώρα κατέχει
πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο εκτός
από το Τμήμα Ναυτιλίας στεγάζεται και το Τμήμα Εμποροπλοιάρχων και Μηχανικών, γι’ αυτόν το λόγο έβλεπες στις αίθουσες από εξομοιωτές γέφυρας πλοίου και υπολογιστές
τελευταίας τεχνολογίας μέχρι πραγματικές μηχανές πλοίων.
Διέθεταν ξεχωριστές αίθουσες για κάθε μάθημα και καθεμία
ήταν εξοπλισμένη με τα κατάλληλα σύνεργα και βοηθήματα
ώστε οι φοιτητές να μη μένουν μόνο στο θεωρητικό κομμάτι,
αλλά να μπορούν να εφαρμόζουν και στην πράξη όσα διδάσκονται.
Όσο για την καθαριότητα, σε όλους τους χώρους τηρούνταν
με θρησκευτική ευλάβεια από όλους τους φοιτητές, οι οποίοι
έδειχναν να προστατεύουν την περιουσία του πανεπιστημίου
σαν να ήταν δική τους. Βλέποντας αυτές τις εικόνες και όσο

Χαράλαμπος Παππάς, δευτεροετής φοιτητής
Η σημαντικότητα της επίσκεψής μας στη Σμύρνη και στο πανεπιστήμιο «Εννέα Σεπτεμβρίου» φάνηκε από τις πρώτες κιόλας στιγμές της άφιξής μας στις εγκαταστάσεις του.
Γεγονός που μαρτυρούσε άλλωστε και η υποδοχή μας, η
οποία αποδείχθηκε όχι μόνο θερμή, μα και πολλά υποσχόμενη, από την ίδια μάλιστα την κοσμήτορα της σχολής, καθηγήτρια Güldem Cerit.
Στα γεγονότα και τα στοιχεία που μου προξένησαν ιδιαίτερη
εντύπωση, συμπεριλαμβάνω όχι μόνο το μέγεθος του πανεπιστημίου (το οποίο ήταν συγκρίσιμο με αυτό μιας μικρής
πόλης), μα και τον τόσο σύγχρονο και ειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, παρόμοιο και ίσως καλύτερο από αυτόν που
διαθέτουν τα ιδιαίτερα ανεπτυγμένα αλλά και τα παραδοσιακά
κράτη στη ναυτιλία.
Ο εξοπλισμός αυτός, σε συνδυασμό με τον απολύτως καινοτόμο -για τη χώρα μας- τρόπο λειτουργίας ενός ναυτιλιακού
πανεπιστημίου, συνδύαζε την εκπαίδευση των αξιωματικών
γέφυρας και μηχανής με αυτή των επιστημόνων της διοίκησης, σε κοινές εγκαταστάσεις και κάτω από την ομπρέλα της
ανώτατης εκπαίδευσης.
Αξίζει επίσης να υπογραμμισθεί πως το μεγαλύτερο μέρος
των εγκαταστάσεων αποτελούσε χορηγίες μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών, γεγονός που δείχνει τόσο τη φιλελεύθερη
προοδευτικότητα όσο και τη στρατηγική σημαντικότητα την
οποία το ίδιο το τουρκικό κράτος δίνει στην εκπαίδευση και
κατάρτιση τόσο αξιωματικών όσο και στελεχών ναυτιλιακών
εταιρειών, και κατά συνέπεια στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
της εθνικής τους ναυτιλίας.
Το μόνο σίγουρο είναι πως η κίνηση αυτή αποτέλεσε ένα
έναυσμα φοιτητικής συνεργασίας. Τουλάχιστον για εμένα,
έπεται και συνέχεια…
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ράνια Λιανού, δευτεροετής φοιτήτρια
Η επίσκεψή μας στο πανεπιστήμιο της Σμύρνης, Dokuz Eylül,
μου άφησε μοναδικές εντυπώσεις. Αρχικά, το πανεπιστήμιο
διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
κάνοντας το μάθημα πολύ ενδιαφέρον, παραστατικό και κατανοητό στους διδασκομένους. Επισκεφτήκαμε το πανεπιστήμιο ώρα και μέρα που γίνονταν μαθήματα. Αξιοσημείωτη ήταν
η πειθαρχία των φοιτητών καθώς, την ώρα που κάναμε ξενάγηση, εκείνοι ήταν αφοσιωμένοι στο μάθημά τους.
Στη συνέχεια, κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η
συν-λειτουργία των τμημάτων ΑΕΝ και ΑΕΙ, γεγονός πολύ
χρήσιμο για τη μέλλουσα επαγγελματική σταδιοδρομία των
φοιτητών. Μακάρι να μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κι εμείς
κάτι αντίστοιχο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω την αξέχαστη φιλοξενία της κοσμήτορος του πανεπιστημίου Dr. A. Güldem
Cerit, όλων των καθηγητών, που ενδιαφέρθηκαν να μας μιλήσουν και να μας ακούσουν σε όποιες ερωτήσεις είχαμε για
εκείνους, αλλά και των φοιτητών.
Κατά τη γνώμη μου, οι προοπτικές για να πάει ένας φοιτητής
σε αυτό το πανεπιστήμιο είναι πολλές, αφού κι εγώ προσωπικά άρχισα μαθήματα της τουρκικής γλώσσας με σκεπτικό
να πάω μέσω Erasmus στο Dokuz Eylül και, ποιος ξέρει, να
ασχοληθώ στο μέλλον με την ελληνοτουρκική ναυτιλία.
Ευχαριστώ θερμά τον διδάσκοντά μας κ. Ηλία Μπίσια, που με
δική του παρακίνηση επισκεφτήκαμε το πανεπιστήμιο Dokuz
Eylül και αποκομίσαμε μια τόσο μοναδική εμπειρία.

μεσα στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, γεγονός που πιστεύουμε ότι είναι
εξαιρετική βοήθεια για τους φοιτητές, αφού έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν ενδελεχώς όλες τις ιδιαιτερότητες του
κλάδου και να εστιαστούν σε περισσότερες πρακτικές γνώσεις γύρω από το πλοίο.
Μπορούν δηλαδή να μεταβούν εύκολα από τη θεωρία στην
πράξη και σε αυτό επίσης συνεπικουρούν οι άριστες εγκαταστάσεις και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός (υπολογιστές, εργαστήρια, μηχανήματα).
Εντύπωση επίσης μας προκάλεσε η απόλυτη πειθαρχία των
σπουδαστών, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών.
Το φιλόξενο προσωπικό και οι καθηγητές μάς ξενάγησαν
στους χώρους του πανεπιστημίου, τονίζοντάς μας ότι μεγάλο
μέρος του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων οφείλεται σε
χορηγίες, γεγονός που είναι έκδηλο σε όλους τους δημόσιους
χώρους αφού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης κάθε αίθουσα είχε
και από ένα όνομα χορηγού.
Επίσης, οι ερευνητές μάς ενημέρωσαν ότι συνεργάζονται και
με άλλα πανεπιστήμια από διάφορες χώρες και συμμετέχουν
σε προγράμματα της Ε.Ε.
Στη συνέχεια, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους
καθηγητές του πανεπιστημίου, να εκφράσουμε τις ανησυχίες
και τα σχέδιά μας για το μέλλον και αργότερα να μιλήσουμε
προσωπικά με τον καθηγητή του κλάδου που μας ενδιαφέρει.
Όλοι μας έδωσαν πληροφορίες και μας προκάλεσαν να σκεφτούμε ένα ενδεχόμενο βήμα μας σε πανεπιστήμια της Τουρκίας. Ανταλλάξαμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας ώστε να
διατηρήσουμε την επαφή σε περίπτωση που επιλέξουμε να
μετεκπαιδευτούμε εκεί.
Παρατηρώντας όλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το
συγκεκριμένο πανεπιστήμιο προσπαθεί να δημιουργήσει

Ευρυδίκη Μπολάνου και Μαρία Διαμαντοπούλου, τεταρτοετείς φοιτήτριες
Οι δικές μας εντυπώσεις από το πανεπιστήμιο Dokuz Eylül
ήταν εξαιρετικά θετικές, αν και, όταν μπήκαμε στον πειρασμό
να το συγκρίνουμε με τα ελληνικά ναυτιλιακά ΑΕΙ, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές.
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υψηλής ποιότητας συνθήκες εκπαίδευσης, και καθώς φαίνεται το επιτυγχάνει.
Μαρία Διαμαντή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Στο πλαίσιο των μαθημάτων της ναυτιλιακής οικονομικής και
διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής, μια ομάδα μεταπτυχιακών
και προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Aιγαίου πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην αντίστοιχη με τη δική μας σχολή της γειτονικής Σμύρνης.
Αρχικά στην τοποθέτησή μου ως προς τις εντυπώσεις που
αποκόμισα, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στις εξαιρετικά σύγχρονες, εάν όχι αξιοζήλευτες για εμάς τους Έλληνες
φοιτητές, εγκαταστάσεις της σχολής, όπου συλλειτουργούν
παράλληλα το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών αλλά και η Ναυτική Ακαδημία. Κατά τα πρότυπα των μεγάλων πανεπιστημίων
του εξωτερικού, όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα συγκεντρώνονται σε ένα υπερσύγχρονο campus, λίγα χιλιόμετρα από τοκέντρο της πόλης.
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης σχολής, που
έχουν είτε ολοκληρωθεί είτε εκσυγχρονισθεί την τελευταία
πενταετία, φιλοξενούνται εργαστήρια, προσομοιωτές και υπολογιστικά κέντρα σύγχρονα και καινοτόμα όσο ένα νεότευκτο
πλοίο. Οι φοιτητές έρχονται δηλαδή σε ουσιαστική επαφή με
την πραγματικότητα ενός δεξαμενόπλοιου ή ενός φορτηγού
πλοίου και έχουν τη δυνατότητα να τα μελετούν εις βάθος.
Επιπλέον, στους διαδρόμους μεταξύ των αιθουσών φιλοξε-

νούνται εξαρτήματα πλοίων παλαιότερων δεκαετιών, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση με το παρελθόν.
Αξιοσημείωτη είναι η εμφανής παρουσία ιδιωτικών φορέωνεπιχειρήσεων, οι όποιοι, μέσω δωρεών, χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα και στηρίζουν εμπράκτως και
ποικιλοτρόπως τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες των διδασκόντων και τις συνεχείς μαθησιακές και επιμορφωτικές
ανάγκες των διδασκομένων.
Σε δεύτερο επίπεδο, το ανθρώπινο δυναμικό της σχολής, από
την κοσμήτορα μέχρι τους φοιτητές, φάνηκε αναπάντεχα φιλόξενο και πρόθυμο να μας αναλύσει το εκπαιδευτικό τους
πρόγραμμα και τις δυνατότητες περαιτέρω φοίτησης του καθενός μας στη γείτονα πόλη, μια και τα μαθήματα διδάσκονται
εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.
Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Κεμάλ, η εικόνα του οποίου κοσμεί
όλες τις αίθουσες, η πρύτανης του πανεπιστημίου εκδήλωσε
την πρόθεση διάνοιξης σταθερού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
«Εμείς στέλνουμε φοιτητές, εσείς δεν έρχεστε ακόμη», είπε χαρακτηριστικά ως προς τις ανταλλαγές φοιτητών.
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί η αξιοσημείωτη γυναικεία παρουσία, που φοιτά και στην ΑΕΝ και στα ΑΕΙ, η οποία υποστηρίζεται εμπράκτως από το κράτος και τους ιδιώτες ως προς
την πλήρη επαγγελματική της αποκατάσταση, μέσα από τα εκπαιδευτικά μπάρκα αλλά και την απρόσκοπτη είσοδο στις
ναυτιλιακές εταιρείες αντίστοιχα.
Η Σμύρνη φιλοδοξεί να αποτελέσει, στη σκιά της Κωνσταντινούπολης, το δεύτερο μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο της
χώρας. Εκμεταλλευόμενο τη σταθερή συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικών φορέων, το πανεπιστήμιο σχεδιάζει και υλοποιεί -χωρίς παρωπίδες- πολυσύνθετα προγράμματα
στρατηγικής σημασίας, προς αυτή την κατεύθυνση. Και παραδείγματα όπως αυτά αξίζει να δημοσιοποιούνται στη χώρα μας
και να αποτελούν αφορμή για προβληματισμό και κυρίως για
εγρήγορση των καθ’ ημάς υπευθύνων, αφού δραστηριοποιούμαστε αμφότεροι σε μια, τελικώς, κοινή θάλασσα, στο Αιγαίο.
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Γκαζέτα της ναυπηγικής

Η
επικαιρότητα του τεχνικού διευθυντή
...............................................................................................................

Αποφυγή ατυχημάτων λόγω
άγνοιας των κινδύνων πυρκαγιάς
Το Gard P&I Club εξέδωσε
την εγκύκλιο Νο 2-12,
όπου καλεί τις εταιρείεςμέλη του να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα
πυρασφάλειας των μηχανοστασίων των πλοίων.
Αρχικά, τονίζεται ιδιαίτερα
η σημασία της καθαρότητας όλων των χώρων του μηχανοστασίου και η έγκαιρη επέμβαση σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων υγρών. Επίσης, τα θερμομονωτικά υλικά που
χρησιμοποιούνται πρέπει να ελέγχονται τακτικά με σύγχρονα
μέσα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Όσον αφορά τις
εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα πρέπει να λαμβάνονται ενδελεχή μέτρα πυροπροστασίας, πέραν των μόνιμα
εγκατεστημένων. Τέλος, η εγκύκλιος αναφέρεται στην αύξηση ατυχημάτων λόγω άγνοιας των πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς και συνιστά την περαιτέρω εκπαίδευση των
πληρωμάτων σε αυτά τα θέματα.

Εγκατάσταση σταθμού ανεφοδιασμού με καύσιμο LNG

Η λιμενική αρχή της Αμβέρσας έχει κινήσει τις διαδικασίες για
την εγκατάσταση σταθμού ανεφοδιασμού των πλοίων με
καύσιμο LNG. Σε συνεργασία με το DNV, γίνονται μελέτες σχετικά με την επίτευξη ασφαλούς και αποτελεσματικού ανεφοδιασμού πλοίων και φορτηγίδων. Στόχος της Αρχής είναι η
ολοκλήρωση του πλάνου μέχρι το 2015, οπότε και θα τεθεί
σε εφαρμογή ο κοινοτικός κανονισμός του ΙΜΟ για λιγότερες
εκπομπές ρύπων. Οι μελέτες του DNV περιλαμβάνουν εκτενείς αξιολογήσεις επικινδυνότητας για όλα τα είδη πλοίων,
ακόμα και για όσα μεταφέρουν εύφλεκτα ή επικίνδυνα προϊόντα. Ο Νορβηγικός Νηογνώμονας επενδύει πολλά σε αυτήν
τη συνεργασία, διότι αποτελεί το πρώτο βήμα για την εδραίωση του LNG ως κύριου καυσίμου για την κίνηση πλοίων
στην Ευρώπη.

Να καθυστερήσει το μέτρο
κατανάλωσης καυσίμου 0,1% S
σε συγκεκριμένες περιοχές
Το Βρετανικό Ναυτικό Επιμελητήριο κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου σχετικά με τον κοινοτικό κανονισμό για κατανάλωση
καυσίμου 0,1% S σε συγκεκριμένες περιοχές, από το 2015,
καθώς μέσα σε αυτές βρίσκονται η Βόρεια και η Βαλτική Θάλασσα. Το Επιμελητήριο τονίζει ότι κάποιες διαδρομές θα
είναι οικονομικά ασύμφορες για τις εταιρείες και θα υπάρξουν
σημαντικές επιπτώσεις. Αρχικά, θα υπάρξει στροφή προς τις
χερσαίες μεταφορές, με συνέπεια την αύξηση των ρύπων.
Επιπλέον, θα βρεθούν στον «αέρα» 2.000 θέσεις εργασίας σε
όλους τους τομείς. Όσον αφορά τις τιμές μεταφοράς αγαθών
και αυτοκινήτων, αυτές αναμένεται να αυξηθούν έως και 29%
λόγω μεγάλου κόστους καυσίμων. Ως εκ τούτου, το Βρετανικό Ναυτικό Επιμελητήριο προτείνει την καθυστέρηση αυτού
του μέτρου, ώστε οι πλοιοκτήτες να ενσωματώσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στα πλοία τους και να έχουν αποτέλεσμα
οι νέοι κανονισμοί.

Οι Φιλιππίνες στην 4η θέση του
παγκόσμιου ναυπηγικού χάρτη
Η Austal προχώρησε, για πρώτη φορά, στη ναυπήγηση ενός
ειδικού trimaran στα ναυπηγεία Balamban των Φιλιππίνων.
Το επόμενο πλοίο θα είναι ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό, το
μεγαλύτερο που έχει φτιαχτεί ποτέ στις Φιλιππίνες. Η αυστραλιανή εταιρεία αναλαμβάνει ναυπηγήσεις στρατιωτικών και
εμπορικών πλοίων από αλουμίνιο, ενώ πελάτες της είναι παγκόσμιες υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Στα 25
χρόνια λειτουργίας, η εταιρεία έχει υλοποιήσει πάνω από 220
projects και αυτήν τη στιγμή απασχολεί 250 Φιλιππινέζους
εργάτες στα ναυπηγεία Balamban. Το πιο αξιοπρόσεκτο είναι
η εγκαθίδρυση της χώρας στην 4η θέση του παγκόσμιου ναυπηγικού χάρτη, αφού μόλις πέρυσι, οι συνολικές συναλλαγές
των ναυπηγείων ανήλθαν στα 638 εκατ. δολάρια, 57,9%
υψηλότερα από το 2011.
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Νέες αντιρρυπαντικές επικαλύψεις
γάστρας από τη Hempel
Στο Backstage Hall του θεάτρου Badminton, ο CEO της
Hempel Group, κ. Pierre-Yves Jullien, και η αντιπροσωπεία
της Hempel (Hellas) S.A. διοργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά
για την επίσημη έναρξη του «Proven Performance Dependable Value - Fouling Control Solutions».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πελάτες και φίλοι της εταιρείας, που παρακολούθησαν τις ομιλίες του κ. Pierre-Yves
Jullien και του κ. Torben Rasmussen, Group Product Manager της Hempel, ο οποίος στην ομιλία του σημείωσε μεταξύ
άλλων:
«Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει πλήξει
τη ναυτιλία, η Hempel προωθεί καινούργιες τεχνολογίες αντιρρυπαντικών χρωμάτων για τα ύφαλα των πλοίων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά.
Οι νέες σειρές Globic 9000, Globic 6000, Oceanic+ και
Olympic+ έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: η σύστασή τους
αποτελείται από υψηλά ποσοστά στερεών συστατικών. Τηρώντας τη δέσμευσή της για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη,
η Hempel ενσωματώνει την τεχνολογία μικροϊνών, η οποία
λειτουργεί όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα, προσδίδοντας στα
αντιρρυπαντικά χρώματα καλή μηχανική αντοχή και ελαστικότητα.
Επιπλέον, τα πλοία θα επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον,
αφού με την ισχυρή προστασία της επιφάνειας των υφάλων
μειώνονται η κατανάλωση καυσίμου και οι ανάλογες εκπομπές ρύπων.
Προσφέροντας εξαιρετική απόδοση στις πιο απαιτητικές θάλασσες, το Globic 9000 είναι το πλέον κορυφαίο προϊόν της
Hempel. Αποτελεί εξέλιξη του Globic NCT και έχει διάρκεια
ζωής έως 90 μήνες. Το Globic 6000 είναι καινούργιο προϊόν
της σειράς Globic, βασίζεται στην ίδια τεχνολογία με το Globic
9000 και έχει διάρκεια έως 60 μήνες. Τα προαναφερθέντα
προϊόντα βασίζονται στην τεχνολογία με νανοκάψουλες
(nanocapsule binder technology), η οποία αναπτύσσεται

Στο μέσον ο Group President και CEO Mr Pierre-Yves Jullien και στελέχη
της εταιρείας

Στελέχη της εταιρείας υποδέχονται τους καλεσμένους

διαρκώς από τη Hempel τα τελευταία δέκα χρόνια. Εκτενείς
αναλύσεις από δεξαμενισμούς πλοίων που χρησιμοποιούν
αυτήν την τεχνολογία έδειξαν εξαιρετική αντιρρυπαντική απόδοση σε βάθος πενταετίας.
Το Oceanic+ αποτελεί μια πιο οικονομική λύση, με διάρκεια
ζωής έως 60 μήνες. Προσφέρει αξιόπιστη απόδοση στις περισσότερες θάλασσες ενώ διατίθεται σε ειδική έκδοση για
εφαρμογή στην τρόπιδα του πλοίου. Το Olympic+ αποτελεί
εξέλιξη του Olympic, η απόδοσή του είναι αρκετά αξιόπιστη
σε σχετικώς απαιτητικές θάλασσες με διάρκεια ζωής έως 36
μήνες. Σύμφωνα με τον Torben Rasmussen, Group Product
Manager της Hempel, τα νέα προϊόντα της εταιρείας προσφέρουν ασφάλεια στους πλοιοκτήτες σε αβέβαιους καιρούς:
«Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι τα καινούργια αντιρρυπαντικά προϊόντα μας εμπνέουν εμπιστοσύνη, παράλληλα
με καλύτερη απόδοση. Όλα τα προϊόντα μας σχεδιάζονται με
ακρίβεια και αναπτύσσονται προσεκτικά, χρησιμοποιώντας τη
μοναδική μας μέθοδο αξιολόγησης και βελτιστοποίησης».
Η ιδιαίτερη βραδιά έκλεισε με τις νότες της γνωστής τραγουδίστριας Νίνας Λοτσάρη, η οποία με την μπάντα της παρουσίασε μια γκάμα παγκόσμιων μουσικών επιτυχιών.

Ο Group Product Manager Torben Rasmussen κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
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