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shipping industry. Since its beginnings in the manufacture of high quality marine ropes, the company has grown over the years 
developing expertise in the design and development of high performance ropes, broadening its product range to include sacrifi-
cial anodes, steel wire ropes, anchors and anchor chains, port development and deck equipment and establishing its global net-
work. The Katradis Group is committed to providing quality, service and innovative products to its customers for years to come. 
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    2021 
ΤΑ HIGHLIGHTS
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Η χρονιά που έφυγε άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της για την εμπορική ναυτιλία. Ο αντίκτυπος της πανδημίας άλλαξε άρδην το 
status quo των αγορών, φέρνοντας χαμόγελα για τις επιμέρους ναυλαγορές των bulkers και των containerships. Πέραν όμως 
των συνθηκών που διαμόρφωσαν τις ναυλαγορές το 2021, άξια αναφοράς είναι η ενίσχυση των πρωτοβουλιών και των δρά-
σεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνολογικές εξελίξεις σε επίπεδο 
ναυπηγήσεων και ανάπτυξης ναυτιλιακού εξοπλισμού είναι εντυπωσιακές. Οι Έλληνες πρωτοπόροι, όπως πάντα, δράττουν την 
ευκαιρία και καινοτομούν.
Στο κοινωνικό μέτωπο, οι προκλήσεις για τους ναυτικούς ήταν πολλές και σημαντικές, παρά το γεγονός ότι υπήρξε βελτίωση 
στο ζήτημα των αλλαγών πληρωμάτων συγκριτικά με τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίχθηκε το 2020. Έντονη ήταν η 
χρονιά και στο γεωπολιτικό μέτωπο, με τη ναυτιλία να επηρεάζεται, όπως πάντα, είτε θετικά είτε αρνητικά, από τις εύθραυστες 
διεθνείς σχέσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η ποντοπόρος ναυτιλία ήταν παρούσα και συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να συνεχιστεί αδιάλειπτα το 
εμπόριο και οι κοινωνίες να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στα «απόνερα» της Covid. Ποια ήταν όμως τα γεγονότα που επη-
ρέασαν, διαμόρφωσαν και ίσως συγκλόνισαν τον ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας; Τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν παρακάτω 
ορισμένα από τα highlights για τα οποία το 2021 θα μνημονεύεται από τον μελλοντικό ναυτιλιακό ερευνητή, αναλυτή και ιστορικό.
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ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

19.01 16.02 18.0201.03

Η Avin International 
Ltd., εταιρεία του Ομί-
λου Βαρδινογιάννη, 
προβαίνει στην παραγ-
γελία Suezmax δεξα-
μενόπλοιου, το οποίο 
θα αξιοποιεί και την 
αμμωνία ως ναυτιλι-
ακό καύσιμο. Πρό-
κειται για το πρώτο 
πλοίο στον κόσμο που 
θα χρησιμοποιεί αμμω-
νία για την κίνησή του, 
μετά από μετατροπές 
στην κύρια μηχανή του.

Για πρώτη φορά, ο παγκόσμιος εμπορικός στό-
λος άνω των 100 gt ξεπερνά τα 100.000 πλοία, 
σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research. 
Ο μέσος όρος ηλικίας των 100.001 εμπορικών 
πλοίων είναι τα 21,7 έτη, ενώ η μέση χωρητικό-
τητα αγγίζει τα 21.355 dwt.

Η Νγκόζι Οκόντζο-Ιου-
εάλα γίνεται η πρώτη 
γυναίκα επικεφαλής 
του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου. Είναι 
επίσης η πρώτη επικε-
φαλής του Οργανισμού 
προερχόμενη από την 
Αφρική. Η Οκόντζο- 
Ιουεάλα έχει περάσει 
το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής της στις 
ΗΠΑ, όπου σπούδασε 
σε δύο πανεπιστήμια 
με κύρος: το Τεχνο-
λογικό Ινστιτούτο της 
Μασαχουσέτης (MIT) 
και το Χάρβαρντ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ
ΣΤΕΡΕΩΜΑ

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΛΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΗΠΑ  
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

H ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ 
ΠΟΕ

Οι ΗΠΑ εντάσσονται 
και πάλι επίσημα στη 
Συμφωνία του Παρι-
σιού για το Κλίμα, 
δίνοντας νέα πνοή 
στην παγκόσμια μάχη 
κατά της κλιματικής 
αλλαγής, καθώς η 
κυβέρνηση Μπάιντεν 
σχεδιάζει δραστικές 
μειώσεις στις εκπο-
μπές τις επόμενες 
τρεις δεκαετίες.
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Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα θα γίνει μάρ-
τυρας ενός πρωτοφανούς περιστατικού. Το 
containership «Ever Given» προσαράζει στη 
Διώρυγα του Σουέζ, με αποτέλεσμα να διακοπεί 
η ναυτιλιακή κίνηση στη σημαντική πλωτή οδό 
για περίπου μία εβδομάδα. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι τα εγκλωβισμένα πλοία στη διώρυγα 
έφτασαν τα 422, ενώ οι καθυστερήσεις στη 
μεταφορά εμπορευμάτων ήταν μεγάλες. Εν 
τέλει, στις 3 Απριλίου περνούν και τα τελευταία 
61 πλοία που ήταν σε αναμονή στη διώρυγα.

Δύο εκ των κορυ-
φαίων εταιρειών δια-
χείρισης δεξαμενό-
πλοιων παγκοσμίως, οι 
International Seaways 
Inc. και Diamond S 
Shipping Inc., ανακοι-
νώνουν τη συμφωνία 
συγχώνευσης μέσω 
ανταλλαγής μετοχών. 
Η συγχώνευση θα 
δημιουργήσει τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη εται-
ρεία δεξαμενόπλοιων 
σε αριθμό πλοίων και 
την τρίτη μεγαλύτερη 
σε dwt εισηγμένη στις 
αμερικανικές κεφαλαι-
αγορές. Η ενοποιη-
μένη εταιρεία θα έχει 
συνδυαστικό στόλο 100 
πλοίων, έσοδα άνω του 
$1 δισ. και θα απασχο-
λεί πάνω από 2.200 
εργαζομένους.

ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ EVER GIVEN
«ΚΟΛΛΑΕΙ» ΣΤΟ ΣΟΥΕΖ

MEGA 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΤΑ 
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Η αιφνίδια και απρόσμενη απώλεια του Ιωάννη 
Αγγελικούση συγκλονίζει την παγκόσμια ναυτι-
λιακή κοινότητα και την ελληνική κοινωνία στο 
σύνολό της, δεδομένου ότι ο επικεφαλής του 
κορυφαίου ναυτιλιακού ομίλου της χώρας άφησε 
ανεξίτηλο το στίγμα του. Η έμπρακτη στήριξή του 
στο ελληνικό νηολόγιο και η αγάπη του για τον 
Έλληνα ναυτικό θα μνημονεύονται ως παράδειγμα 
ναυτιλιακής προσωπικότητας που δόξασε τη χώρα 
μας στις θάλασσες του κόσμου. 
Η απώλεια του αείμνηστου Ι. Αγγελικούση έφερε 
στο πηδάλιο του ομίλου τη μοναχοκόρη του 
Μαρία. Η Μαρία Αγγελικούση φέρνει έναν αέρα 
ανανέωσης και ελπίδας για την ελληνική ναυτιλία. 
Η νέα γενιά των επιχειρηματιών της θάλασσας, 
με εξαιρετικές σπουδές και επαγγελματική αφοσί-
ωση, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει τα επιτεύγματα 
των προκατόχων της.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΕΝΑΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ 
ΝΑΥΤΕΛΛΗΝΑ
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H Ρωσία ανακοινώνει 
ότι κλείνει το στρα-
τηγικής σημασίας 
Στενό του Κερτς, το 
οποίο συνδέει τη 
Μαύρη Θάλασσα με 
τη Θάλασσα του Αζόφ, 
έως και τον Οκτώβριο. 
Η εν λόγω περιοχή 
βρίσκεται κοντά στην 
Κριμαία, την οποία 
προσάρτησε η Ρωσία 
από την Ουκρανία το 
2014.

Το Πολεμικό Ναυτικό 
της Ινδονησίας ανα-
κοινώνει ότι εντοπίζε-
ται το υποβρύχιο που 
βυθίστηκε στα ανοιχτά 
του Μπαλί, επιβεβαι-
ώνοντας ότι και τα 53 
μέλη του πληρώματός 
του είναι νεκρά.

Η Costamare εκδίδει το πρώτο ομόλογο της 
ναυτιλίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ζήτηση 
είναι μεγάλη και το ομόλογο θα υπερκαλυφθεί 
κατά 6,7 φορές.

Η κυβερνοεπίθεση στον 
αγωγό της Colonial 
Pipeline, που μεταφέ-
ρει περίπου ποσοστό 
50% των καυσίμων 
που καταναλώνονται 
κατά μήκος της Ανατο-
λικής Ακτής των ΗΠΑ, 
θα διακόψει τη μετα-
φορά ενεργειακών 
αγαθών. Η αμερικα-
νική κρατική διοίκηση 
εξετάζει το ενδεχό-
μενο προσωρινής 
άρσης του Jones Act. 
Η επαναλειτουργία 
του αγωγού θα έρθει 
έξι ημέρες μετά. Βρα-
χυπρόθεσμα, οι ναύλοι 
για τα MR tankers 
μεταφοράς βενζίνης 
και jet fuel από την 
Ευρώπη στις ΗΠΑ θα 
αυξηθούν σημαντικά.

Η ΜΟΣΧΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ  
ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΚΕΡΤΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ  
ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ  
ΤΟΥ ΜΠΑΛΙ

ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΩΝ 
ΗΠΑ

TO ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ
ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Tο containership 
«X-Press Pearl» τυλί-
γεται στις φλόγες κοντά 
στο λιμάνι του Κολόμπο 
στη Σρι Λάνκα. Η χώρα 
ανακοινώνει τη χειρό-
τερη οικολογική κατα-
στροφή, καθώς τόνοι 
πλαστικού απορρίπτο-
νται στη θάλασσα.

Μετά από κινήσεις του 
υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολι-
τικής, κ. Ιωάννη Πλακι-
ωτάκη, αλλά και έπειτα 
από έκκληση όλων 
των θεσμικών φορέων 
εκπροσώπησης της 
ναυτιλίας, η αρμόδια 
επιτροπή εμβολιασμών 
δίνει το πράσινο φως 
για τον άμεσο εμβολι-
ασμό των ναυτικών μας.

Η Costamare Inc. ανα-
κοινώνει την απόκτηση 
16 πλοίων ξηρού φορ-
τίου, χωρητικότητας 
μεταξύ 33.000 και 
85.000 dwt, με μέση 
ηλικία τα 10 χρόνια. 

Η ΕΧΜΑR ανακοινώνει την παραλαβή του 
χωρητικότητας 88.000 κ.μ. LPG carrier 
«Flanders Innovation» από το ναυπη-
γείο Jiangnan στην Κίνα. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο LPG carrier διπλού καυσίμου 
παγκοσμίως.

ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΣΤΟ «X-PRESS 
PEARL»

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ LPG CARRIER
ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

H COSTAMARE 
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
BULK CARRIERS
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H Hyundai Samho 
Heavy Industries 
(HSHI), θυγατρική 
της Hyundai Heavy 
Industries (HHI), ολο-
κληρώνει τη ναυπήγηση 
του πλοίου μεταφο-
ράς LPG «Bellavista 
Explorer», του μεγαλύ-
τερου πλοίου της κατη-
γορίας του στον κόσμο.

Νέο ρεκόρ αγγίζει η αξία του παγκόσμιου εμπορικού στόλου εν μέσω ισχυ-
ρής ανάπτυξης των επιμέρους αγορών των bulkers και των containerships. 
Πιο συγκεκριμένα, η αξία του παγκόσμιου εμπορικού στόλου κινείται πλέον 
στα $1,2 τρισ., σύμφωνα με την Clarksons Research Services.

Η αυξημένη ζήτηση 
που παρατηρείται για 
τη μεταφορά τελικών 
προϊόντων, σε συνδυα-
σμό με τους υγειονομι-
κούς περιορισμούς που 
τέθηκαν στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης της 
εξάπλωσης της πανδη-
μίας Covid-19, επιβα-
ρύνουν σημαντικά την 
εφοδιαστική αλυσίδα. 
Ειδικότερα, οι καθυ-
στερήσεις στις παρα-
δόσεις εμπορευμάτων 
επηρεάζουν την ομαλή 
λειτουργία διάφορων 
εταιρειών λιανικής 
πώλησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ΙΚΕΑ προχωρά 
σε ναύλωση πλοίων 
αλλά και σε αγορά 
δικών της εμπορευμα-
τοκιβωτίων. Οι κινήσεις 
αυτές επικεντρώνονται 
στη διατήρηση της 
ομαλής λειτουργίας της 
εφοδιαστικής αλυσίδας 
της εταιρείας. Αργό-
τερα, το παράδειγμα 
της IKEA θα ακολου-
θήσουν και άλλες εται-
ρείες του κλάδου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
Η ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥ-
ΤΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΟΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LPG 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΝΑΥΛΩΝΟΥΝ ΠΛΟΙΑ
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Με σπασμένα τα φρένα 
κινούνται οι αγοραπω-
λησίες πλοίων, καθώς, 
σχεδόν τρεις μήνες πριν 
ολοκληρωθεί το έτος, 
οι συμφωνίες στον 
κλάδο είναι ήδη πολύ 
υψηλότερες συγκρι-
τικά με το 2020. Σύμ-
φωνα με δεδομένα της 
Clarksons Research 
Services, 114 εκατ. 
dwt άλλαξαν χέρια τις 
πρώτες 38 εβδομάδες 
του 2021, φτάνοντας 
σε επίπεδα ρεκόρ. Το 
αμέσως προηγούμενο 
ρεκόρ αγοραπωλησιών 
πλοίων ήταν το 2020 
(101,5 εκατ. dwt) και 
πριν από αυτό το 2007 
(92 εκατ. dwt). 

Η λιμενική συμφό-
ρηση αγγίζει ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα και στις 
4 Οκτωβρίου ο αριθμός 
των bulkers που περι-
μένουν να δέσουν σε 
διεθνή λιμάνια ανέρχε-
ται σε 2.433.

Η Navios Maritime Partners L.P. ανακοινώνει 
την απόκτηση της Navios Maritime Acquisition 
Corporation, δημιουργώντας έτσι τη μεγαλύ-
τερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία στις αμε-
ρικανικές κεφαλαιαγορές.

Ξεκινά η διάθεση στο 
επενδυτικό κοινό του 
ομολόγου της εκδό-
τριας CPLP Shipping 
Holdings, με εγγυ-
ήτρια τη μητρική 
Capital Product 
Partners, με επικε-
φαλής τον Ευάγγελο 
Μαρινάκη. Η διαδικα-
σία θα ολοκληρωθεί 
στις 20 Οκτωβρίου. 
Η συνολική έγκυρη 
ζήτηση που εκδηλώ-
θηκε από επενδυτές 
οι οποίοι συμμετεί-
χαν στη Δημόσια 
Προσφορά ανέρχεται 
σε 801,37 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας υπερ-
κάλυψη της Έκδοσης 
κατά 5,3 φορές.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΡΕΚΟΡ ΟΙ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ 
ΠΛΟΙΩΝ

2.433 BULKERS 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ  
ΝΑ ΔΕΣΟΥΝ ΣΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΙΜΑΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΞΕΚΙΝΑ  
Η ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 
ΤΗΣ CAPITAL 
PRODUCT 
PARTNERS
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Στο επίκεντρο της 
COP26 βρίσκεται η 
ναυτιλία, καθώς 14 
χώρες θέτουν ως στόχο 
την επίτευξη ανθρα-
κικής ουδετερότητας 
για τον κλάδο έως το 
2050. Σημειώνεται πως 
η πρόταση αυτή απο-
τελεί πρωτοβουλία της 
Δανίας. Μεταξύ άλλων 
την υποστηρίζουν οι 
ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλ-
λία, ο Παναμάς αλλά και 
οι Νήσοι Μάρσαλ.

Οι τιμές φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη σπάνε 
για πρώτη φορά στην 
ιστορία το φράγμα των 
$2.100 ανά 1.000 κ.μ.

Πυρκαγιά ξεσπά στο 
πλοίο μεταφοράς 
εμπορευματοκιβω-
τίων «Zim Kingston», 
που βρίσκεται αγκυ-
ροβολημένο στα ανοι-
χτά των καναδικών 
ακτών στον Ειρηνικό.

Στην πρώτη θέση 
του Συμβουλίου της 
Κατηγορίας «Α» του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ), 
στην οποία εκλέγονται 
οι χώρες με τη μεγα-
λύτερη δραστηριοποί-
ηση στην παροχή ναυ-
τιλιακών υπηρεσιών, 
εκλέγεται η Ελλάδα, 
η οποία έλαβε τις 
150 από τις συνολικά 
157 ψήφους των κρα-
τών-μελών του.

Η Ένωσις Ελλήνων 
Εφοπλιστών (ΕΕΕ) 
χαιρετίζει την επί-
καιρη πρωτοβουλία 
του Έλληνα πρωθυ-
πουργού, κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, να προ-
τείνει τη δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Ερευνών για 
Εναλλακτικά Ναυ-
τιλιακά Καύσιμα και 
Τεχνολογίες για την 
απανθρακοποίηση του 
ναυτιλιακού κλάδου.

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΝΘΡΑ-
ΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ
«ZIM KINGSTON»

ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «Α» 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΙΜΟ

ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

COP26: 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ  
14 ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΥΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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15 Ιανουαρίου 1978

15 Ιανουαρίου 1978

15 Ιανουαρίου 1983

1η Ιανουαρίου 1956

 15 Ιανουαρίου 1982

15 Ιανουαρίου 1976

15 Ιανουαρίου 1957

1η Ιανουαρίου 1965

26



ΚΡΑΤΟΣ
ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ» 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το τεύχος Ιανουαρίου των Ναυτικών Χρονικών αποτελούσε διαχρονικά σημαντικό σταθμό στην ετήσια κυκλοφορία του περιοδι-
κού, συνιστώντας πάντοτε αφορμή για ένα κάλεσμα προς τους θεσμικούς εκπροσώπους του κράτους, του εφοπλισμού και της 
ναυτεργασίας της χώρας μας προκειμένου να αποτυπώσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους.

Η τριμερής αυτή συνάντηση στις στήλες του περιοδικού αντανακλούσε τις προσδοκίες του «χρυσού τριγώνου» της ελληνικής 
ναυτιλίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωνε ο Ανδρέας Γ. Λαιμός, και συνετέλεσε ώστε οι απανταχού αναγνώστες του περιοδικού να 
αφουγκράζονται τους οραματισμούς των κοινωνικών εταίρων της ναυτιλίας μας. 

Σε έναν κλάδο με τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας, η φωνή των θεσμικών φορέων έχει βαρύνουσα σημασία και δεν περιορίζεται 
μόνο σε μια ανασκόπηση για τη χρονιά που πέρασε, αλλά συνιστά και κατευθυντήρια γραμμή προς νέες εξορμήσεις και πρω-
τοβουλίες. Ταυτόχρονα, οι σκέψεις επιφανών προσωπικοτήτων, ιδιαίτερα σε περιόδους ανασφάλειας ή κρίσης, λειτουργούν ως 
λόγοι παραινετικοί για τις ημέρες που έρχονται. Σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικά σημαντικές οι απόψεις που φιλοξενούνται εκ 
μέρους του προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρου Βενιάμη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής Ιωάννη Πλακιωτάκη και του γενικού γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και προέδρου της ΠΕΠΕΝ καπτ. 
Εμμανουήλ Τσικαλάκη.

Εκτός όμως από την επιχειρηματική και οικονομική θεώρηση των πραγμάτων, τα Ναυτικά Χρονικά υπογραμμίζουν τη σημασία της 
κοινωνικής ευεργεσίας από πλευράς του ελληνικού ναυτιλιακού επιχειρείν. Με αυτό το σκεπτικό, παρουσιάζονται επίσης οι από-
ψεις Ναυτελλήνων που ηγούνται νομικών προσώπων με καινοφανείς δράσεις ωφέλειας προς τη δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία. 
Στις ακόλουθες σελίδες συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις δύο ιστορικών αρθρογράφων των Ναυτικών Χρονικών: του Διοικητή του 
Αγίου Όρους και ιδρυτή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, κ. Αθανάσιου Μαρτίνου, και του ιδρυτή του Ομίλου Εταιρειών Τσάκου, καπτ. Πανα-
γιώτη Ν. Τσάκου. Οι κ. Αθανάσιος Μαρτίνος και καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος συνεχίζουν, για πέμπτη δεκαετία, την αρθρογραφική 
συμβολή τους στις σελίδες των Ναυτικών Χρονικών.
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ΝΙΩΘΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ  
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ
Σε ρότα σημαντικών αλλαγών έχει εισέλθει η ναυ-
τιλία, με σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν σε 
βάθος χρόνου στην απεξάρτηση από τον άνθρακα 
να κυριαρχούν και το 2022, παράλληλα με τη δια-
χείριση των επιπτώσεων της πανδημίας, η οποία 
επιμένει να ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα.
 
Το 2021, η ναυτιλία σε όλα τα διεθνή φόρα εκδή-
λωσε την ετοιμότητά της να συμβάλει με όλες της 
τις δυνάμεις στην πράσινη μετάβαση. Η πλοιοκτησία 
δεν απέφυγε τον διάλογο για την ανάγκη βελτίωσης 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου. 
Αντιθέτως συμμετείχε, ενεργά και συγκροτημένα, 
μέσω των συλλογικών της οργάνων, στον αρμόδιο 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και κατέθεσε εμπε-
ριστατωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για μια 
ομαλή μετάβαση όλων στη νέα «πράσινη εποχή» και 
όχι στη διαμόρφωση μιας ναυτιλίας πολλών ταχυτή-
των, με πρόσχημα τη μείωση των ρύπων. 

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών συμμετείχε 
ενεργά στη διαμόρφωση των εν λόγω προτάσεων, 
με γνώμονα τον διεθνή χαρακτήρα του κλάδου,  
τις ανάγκες της tramp ναυτιλίας, τη διατήρηση 
του ανταγωνιστικού πλαισίου, καθώς και την ανά-
γκη εξισορρόπησης των σχέσεων και των υπο-
χρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή 
πλοιοκτητών και ναυλωτών. Γι’ αυτόν τον λόγο,  
οι Έλληνες εφοπλιστές επικροτούν την αναγνώριση 
του δομικού ρόλου των ναυλωτών στην απανθρακο-
ποίηση της ναυτιλίας, που αναγνωρίζεται στο πακέτο 
«Fit for 55» της EE, διατηρώντας τις ενστάσεις 
τους για την καταλληλότητα των προτεινόμενων 
περιφερειακών μέτρων ένταξης της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) καθώς και στην πρό-
ταση FuelEU Maritime.

Επίσης, αποτελεί θετική εξέλιξη η αναγνώριση από 
την αρμόδια Επιτροπή του IMO των πλεονεκτημάτων 
της πρότασης της ναυτιλίας για την ίδρυση ενός 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Ταμείου Έρευνας (IMRF) και 
η παραπομπή της για περαιτέρω εξέταση την άνοιξη 
του 2022. Το εν λόγω Ταμείο θα μπορεί να χρημα-
τοδοτήσει την απαραίτητη Έρευνα και Ανάπτυξη για 
φιλικότερα προς το περιβάλλον ναυτιλιακά καύσιμα, 
χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η απεξάρτηση της 
ναυτιλίας από τον ορυκτό άνθρακα. Όμως, τα νέα 
αυτά καύσιμα και οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει 
να αναπτυχθούν από άλλα εμπλεκόμενα μέρη στον 
κλάδο, όπως είναι οι προμηθευτές καυσίμου, τα ναυ-
πηγεία και οι κατασκευαστές μηχανών.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η πρωτοβουλία του 
Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, την 
οποία χαιρετίζει η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, να 
προτείνει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ursula von der Leyen, την ίδρυση ενός Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου Ερευνών για Εναλλακτικά Ναυτιλιακά 
Καύσιμα και Τεχνολογίες. 

Η ναυτιλία αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της παγκόσμιας οικονομίας. 
Η ζωτική σημασία των μεταφορικών υπηρεσιών που 
προσφέρει αναδείχθηκε με πρωτόγνωρο τρόπο κατά 
την εμφάνιση και την έξαρση της πανδημίας του 
Covid-19. Όμως, η ναυτιλία δεν τυγχάνει της ανα-
γνώρισης που δικαιούται, με αποτέλεσμα πολλές 
χώρες να μην παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις 
για την ανεμπόδιστη παροχή των θαλάσσιων μετα-
φορικών υπηρεσιών, καθώς και για την απρόσκοπτη 
μετακίνηση των ναυτικών. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεται 
πολιτικά αναγκαία η συνεχής υπενθύμιση στους ιθύ-
νοντες του αναντικατάστατου ρόλου της ναυτιλίας 
στην εξασφάλιση βασικών αγαθών που χρειάζεται η 
κοινωνία µας σε καιρούς ειρήνης αλλά και κρίσεων.
Σε εθνικό επίπεδο, στη διάρκεια του 2021, η ναυτιλία 

Tου Θεόδωρου Βενιάμη, 
Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
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των Ελλήνων συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις θάλασσες του 
κόσμου, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία της παγκοσμίως και 
έχοντας ως προτεραιότητά της τη διατήρηση της αναγκαιότη-
τάς της αλλά και την αναγέννηση της ναυτοσύνης στον τόπο 
µας. Το 2021 ξεκίνησε και συνεχίζεται, παρά το αρνητικό κλίμα 
που δημιούργησε η έξαρση της πανδημίας, μια συντονισμένη 
προσπάθεια ενημέρωσης και προσέλκυσης των νέων στο ναυ-
τικό επάγγελμα. Η μεγάλη ελληνική ναυτιλία απευθύνει στους 
νέους μια ανοικτή πρόσκληση σε «μια θάλασσα ευκαιρίες», µε 
ανοικτούς ορίζοντες επαγγελματικής και προσωπικής ανέλιξης. 

Επιπλέον, η αποκατάσταση των νομοθετικών αστοχιών που 
είχαν πλήξει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού 
νηολογίου αναχαίτισε τη διαρροή των πλοίων από την ελλη-
νική σημαία, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται ακόμη σειρά 
βελτιωτικών παρεμβάσεων, ώστε αυτή να καταστεί πραγματικά 
ανταγωνιστική και άρα ελκυστική για την πλοιοκτησία. 

Τα επόμενα χρόνια, οι αλλαγές στην παγκόσμια ναυτιλία διαφαί-
νονται συνταρακτικές, ανάλογες με την εποχή της μετάβασης 
από τα ιστία στον ατμό. Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον έχει αποδεδειγμένα την ποσοτική αλλά 
κυρίως την ποιοτική δυναμική ώστε, σε συνδυασμό µε την 
υψηλή ναυτική τεχνογνωσία αλλά και τα εχέγγυα που της προσ-
δίδει η μακρόχρονη ναυτική παράδοση, να αντεπεξέλθει στις 
προκλήσεις. Παράλληλα θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στην 

κοινωνία, επιτελώντας το σημαντικό κοινωνικό της έργο, είτε 
μέσα από ατομικές πρωτοβουλίες είτε μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, 
αυτού του εξαιρετικού και μοναδικού παραδείγματος συλλο-
γικής κοινωνικής προσφοράς από έναν παραγωγικό κλάδο.

Με τη θεσμική μου εμπειρία από τη θέση του Προέδρου της 
μεγαλύτερης εθνικής ένωσης πλοιοκτητών στον κόσμο, της 
Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, νιώθω ιδιαίτερα αισιόδοξος 
για το μέλλον της ναυτιλίας μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα 
διατηρήσει τον ρόλο της ως εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα 
µας, αλλά και ως σημαντικός παράγοντας στη διεθνή ναυτιλιακή 
σκηνή. Η ναυτιλία των Ελλήνων θα εξακολουθεί να κινείται 
«πρόσω ολοταχώς»! 

Με τις θερμότερες ευχές μου για ένα καλό και παραγωγικό 
νέο έτος. 

Η ελληνική ναυτιλία θα 
διατηρήσει τον ρόλο της 

ως εθνικό κεφάλαιο για την 
πατρίδα µας, αλλά και ως 
σημαντικός παράγοντας στη 
διεθνή ναυτιλιακή σκηνή. 
Η ναυτιλία των Ελλήνων θα 
εξακολουθεί να κινείται 

«πρόσω ολοταχώς»! 

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
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Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς 
Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ιδρύθηκε από 
μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτελεί τον 
φορέα κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. 
Έχει αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών 
προγραμμάτων, δράσεων στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων, έργων ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεών 
ευρύτερου ενδιαφέροντος για τη στήριξη της ελληνικής 
κοινωνίας. Στο έργο αυτό, συμμετέχουν ως δωρητές, μέλη 
της ναυτιλιακής κοινότητας από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, ανταποκρινόμενοι με αμεσότητα και 
ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν στην ευημερία και 
στην ανάπτυξη της χώρας. Στόχος, να κτίσουμε ένα υψηλό 
πρότυπο για την επόμενη γενιά της Ναυτιλίας και έναν 
ισχυρό σύνδεσμο της Ναυτιλίας με την Κοινωνία.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας από 
την πρώτη στιγμή συνειδητοποιήσει τις δυσμενείς 
παραμέτρους της πανδημίας, αλλά και το μέγεθος 
των προβλημάτων της νέας πραγματικότητας, λει-
τούργησαν και το 2021 με δύο βασικές προτεραιό-
τητες: την προστασία της υγείας των πολιτών και τη 
συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας.  
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
συμμετείχε με όλες του τις δυνάμεις στη μεγάλη 
κυβερνητική προσπάθεια, υπηρετώντας αποτελε-
σματικά πολλούς, παράλληλους στόχους: την προ-
στασία των θαλάσσιων συνόρων μας, την ασφάλεια 
στις θάλασσες, τη στήριξη των ναυτικών και της 
ακτοπλοΐας, ώστε να ξεπεράσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις της πανδημίας, τη διασφάλιση και τη 
διεύρυνση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών 
μας με την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και μεταξύ 
τους, την αξιοποίηση των λιμανιών της πατρίδας 
μας αλλά και την προστασία της υγείας επιβατών 
και πληρωμάτων. 
Οι παρεμβάσεις μας όμως στη Ναυτιλία δεν περι-
ορίστηκαν στη διαχείριση της καθημερινότητας, 
αλλά επιδιώξαμε και καταφέραμε να κάνουμε 
βήματα εμπρός. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετή-
σαμε μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
για την ποντοπόρο ναυτιλία το 2020, ενώ το 2021 
προωθήσαμε ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο νέων 
μέτρων, που αφορά το καθεστώς ναυτολόγησης 
στα ελληνικά πλοία και τον εξορθολογισμό της μη 
συμμόρφωσης ελληνικών πλοίων με απαιτήσεις 
στελέχωσης με σπουδαστές.
Τα μέχρι σήμερα στοιχεία μάς παρέχουν τη βεβαι-
ότητα ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να 
πετύχουμε την αντιστροφή της εικόνας συρρίκνω-
σης του ελληνικού νηολογίου που παρατηρήθηκε 
τις τελευταίες δεκαετίες. 
Παράλληλα προωθήσαμε τον εκσυγχρονισμό του 
ναυτιλιακού θεσμικού πλαισίου, με κορωνίδα των 

παρεμβάσεών μας την αναμόρφωση, ύστερα από 
63 χρόνια, του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενί-
δου, εκπονούμε και σύντομα θα είμαστε σε θέση 
να παρουσιάσουμε μια νέα προσέγγιση στο μείζον 
θέμα της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης μέσα 
από μια ολιστική σύγχρονη προσέγγιση, που θα 
δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα για το 
μέλλον της ναυτικής εκπαίδευσης και την παρα-
γωγή στελεχών υψηλών προδιαγραφών, ικανών 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Κοινός παρονομαστής αυτών των παρεμβάσεών 
μας είναι η παγκοσμίως γνωστή ναυτοσύνη των 
Ελλήνων. Δεν πρόκειται για μια ιδέα, αλλά για 
κατάσταση, η οποία επί σειρά δεκαετιών επέδρασε 
καταλυτικά σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε ελλη-
νικό ναυτιλιακό θαύμα. 
Στόχος μας είναι να αναζωπυρώσουμε αυτή τη ναυ-
τοσύνη και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε 
τις προϋποθέσεις εκείνες που θα διατηρήσουν τη 
ναυτιλία των Ελλήνων στην κορυφή της παγκόσμιας 
ναυτιλίας και στα χρόνια που θα έρθουν. 
Εξάλλου, για πρώτη φορά το 2021 το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απέκτησε 
ενεργό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια των 
νησιών και των νησιωτών μας. 
Με τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για ολο-
κληρωμένη πολιτική στον νησιωτικό χώρο και 
συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη 
στήριξη έργων υποδομής και επιχειρηματικότητας, 
δημιουργούμε αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης 
για τα νησιά μας και αυξημένες ευκαιρίες για πρό-
οδο και προκοπή στις νησιωτικές επιχειρήσεις και 
στους νησιώτες μας. 
Επίσης, εκκινήσαμε έναν φιλόδοξο σχεδιασμό για 
την ακτοπλοΐα και ιδίως για τις άγονες γραμμές. 
Συνεργαστήκαμε με το Ινστιτούτο Μεταφορών του 
ΕΚΕΤΑ και το τρέχον έτος ξεκινάμε την υλοποίηση 

Tου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Γιάννη Πλακιωτάκη
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ενός φιλόδοξου αλλά απολύτως εφαρμόσιμου σχεδίου, για να 
αποδείξουμε ότι οι κάτοικοι των νησιών, και ιδίως των μικρών 
και απομακρυσμένων, δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 
Συνάμα, το 2022 προκηρύσσουμε, με χρηματοδότηση από 
την ΕΕ, τη δημόσια θαλάσσια συγκοινωνία για μικρές άγονες 
γραμμές, τη ραχοκοκαλιά της νησιωτικότητας, με πολυετείς 
συμβάσεις και μέχρι το τέλος του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα έχουμε 
διαθέσει 370 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτόν. 
Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος και τους θεσμικούς εταίρους της ακτοπλοΐας, δημιουρ-
γούμε κίνητρα για την ανανέωση του στόλου με φιλικότερα 
στο περιβάλλον πλοία και με καλύτερες ταχύτητες για τον 
νησιώτη και τον επισκέπτη. 
Στον λιμενικό τομέα συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας 
για την αξιοποίηση των μεγάλων περιφερειακών λιμανιών μας, 
ώστε αυτά με τη σειρά τους να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυ-
ξης της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας του τόπου μας. 
Οι κεντρικές επιδιώξεις μας για το 2022, μια χρονιά ουσια-
στικής ανάκαμψης, συνίστανται στην ενίσχυση και στην εδραί-
ωση της παγκόσμιας ισχύος της χώρας μας στον τομέα της 
ναυτιλίας, στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών 
των νησιών μας και στην ανάληψη ειδικής μέριμνας για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού 
χώρου, υπό το πρίσμα της γαλάζιας οικονομίας.

Οι βασικοί μεταρρυθμιστικοί άξονες του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής εστιάζουν:

•  Στη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας και 
ναυτοσύνης.

•  Στην ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία 
των θαλάσσιων συνόρων μας. 

•  Στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας σε 
θάλασσες και παραλίες. 

•  Στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προ-
οπτικής των ελληνικών λιμένων. 

•  Στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. 
•  Στην ανάδειξη του νησιωτικού και θαλάσ-

σιου χώρου ως βασικού μέρους του παρα-
γωγικού ιστού της χώρας.

Τέλος, η χρονιά ξεκινά για εμάς στο υπουργείο με ένα πολύ 
σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να αναδείξει και 
να ενισχύσει τον θαλάσσιο τουρισμό ως σημαντικό πυλώνα 
της εθνικής μας οικονομίας. Πρόκειται για το νομοσχέδιο 
«Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηρι-
οποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερό-
πλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των 
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», το 
οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης και 
ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού της χώρας, με συγκεκρι-
μένες παρεμβάσεις έπειτα από διαβούλευση και συνεργασία 
με τους αρμόδιους φορείς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κοινός παρονομαστής των 
παρεμβάσεών μας είναι η 

παγκοσμίως γνωστή ναυτοσύνη 
των Ελλήνων. Δεν πρόκειται για 
μια ιδέα, αλλά για κατάσταση, 
η οποία επί σειρά δεκαετιών 
επέδρασε καταλυτικά σε αυτό 

που σήμερα ονομάζουμε ελληνικό 
ναυτιλιακό θαύμα.
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Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ 
ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ

Ο Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκφράζει τις 
απόψεις του για την ανάγκη ανανέωσης του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου, τις προσπάθειες 
αναβίωσης της ναυπηγικής βιομηχανίας και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου. 
Ακόμη, αναφέρεται στις προοπτικές του θαλάσσιου τουρισμού και στις προϋποθέσεις προκει-
μένου η ελληνική ναυτιλιακή συστάδα να πρωτοπορήσει.

Η ανάγκη ανανέωσης του ελληνικού ακτοπλοϊκού 
στόλου έχει καταστεί εμφανής εδώ και πολλά χρό-
νια. Πόσο ρεαλιστική είναι η επίτευξη αυτού του 
στόχου, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές προ-
κλήσεις των περιβαλλοντικών κανονισμών;

Αναμφισβήτητα το εγχείρημα είναι δύσκολο και πολυδιάστατο. 
Το ΝΕΕ, σε συνεργασία με τον φορέα των ακτοπλόων, έχει 
αναλύσει και εκτιμήσει όλες τις παραμέτρους και έχει χαρ-
τογραφήσει την πορεία που ακολουθούμε. Οι τεχνολογικές 
λύσεις που θα υιοθετηθούν, η επάρκεια των νέων καυσίμων, τα 
δίκτυα διακίνησής τους, η χρηματοδότηση, ο συντονισμός του 
προγράμματος ναυπήγησης και προμήθειας των μηχανολογικών 
συστημάτων, όπως και άλλες παράμετροι, λαμβάνονται υπόψη 
σε κάθε βήμα. Το κλίμα και η εξάλειψη των ρύπων αποτελούν 
παγκόσμια πρόκληση και η ναυτιλία θα ανταποκριθεί στο έπα-
κρο, εφαρμόζοντας τις λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιώσιμη 
λειτουργία της. Παράλληλα διασφαλίζεται η συνδεσιμότητα της 
ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά μας. Η θετική ανταπόκριση σε 
εθνικό, κοινοτικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο μας ενθαρρύνει 
στις προσπάθειές μας.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις σας έχετε τονίσει ότι η 
εκπόνηση ενός business plan και η ναυπήγηση του 
πρώτου πράσινου πλοίου (proof of concept ship) 
αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τη μετά-
βαση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου στη νέα 
εποχή. Με ποιους φορείς θα συνεργαστεί το ΝΕΕ 
προκειμένου αυτή η πρόταση να καταστεί εφικτή; 
Θεωρείτε ότι οι προσπάθειες αναβίωσης της ελλη-
νικής ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελούν ευοίωνη 
συγκυρία για τη ναυπήγηση του πρώτου ελληνικού 
πράσινου επιβατηγού πλοίου;

Με εξαίρεση τον τομέα των συσσωρευτών νέας γενιάς, δεν 
διαθέτουμε στη χώρα μας κατασκευαστές ναυτικών κινητήρων, 
τομέας που μονοπωλείται πλέον από ελάχιστους μεγάλους ομί-
λους. Οι όμιλοι αυτοί είτε κατασκευάζουν κάποιους κινητήρες 
γαλάζιας ή/και πράσινης τεχνολογίας, είτε πειραματίζονται, είτε 
ερευνούν άλλες τεχνολογίες και τύπους καυσίμων. Ως προς το 
αμιγώς ναυπηγικό σκέλος, η ελληνική τεχνογνωσία και η επα-

νεκκίνηση του ναυπηγικού κλάδου στη χώρα μας την καθιστούν 
σοβαρό διεκδικητή ανάληψης έργου. Αν και θα ασκηθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας 
για τη χώρα μας, ο σεβασμός των κανόνων ανταγωνισμού και 
της ελεύθερης οικονομίας αποτελεί βασική αρχή του εγχει-
ρήματος. Εξάλλου, η κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία θα διαθέτει 
το αποκλειστικό δικαίωμα επιλογής χαρακτηριστικών πλοίου, 
τεχνολογίας, ναυπηγείου, κ.λπ. Το ΝΕΕ σχεδιάζει και δρομο-
λογεί το γενικότερο πλαίσιο αρχών, κανόνων και διαδικασιών.

Παρά το γεγονός ότι κορυφαία προτεραιότητα 
του ΝΕΕ αλλά και του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής είναι μεταξύ άλλων η ενί-
σχυση του ελληνικού νηολογίου, ο αριθμός πλοίων 
με ελληνική σημαία βαίνει μειούμενος. Ποια τα 
σημαντικότερα αίτια αυτής της εξέλιξης; Ποιες 
πρωτοβουλίες καθίστανται απαραίτητες προκειμέ-
νου να ενισχυθεί το ελληνικό νηολόγιο;

Ας είμαστε ρεαλιστές. Η πορεία του νηολογίου είναι παράλληλη 
με τη διαθεσιμότητα Ελλήνων ναυτικών και κυρίως αξιωματικών. 
Για την επάνδρωση των 4.500 και άνω ποντοπόρων πλοίων ελλη-
νικής διαχείρισης χρειάζονται, με επτάμηνη νηολόγηση, πλέον 
των 70.000 αξιωματικοί. Σήμερα απασχολούνται περίπου 6.000 
Έλληνες. Δεδομένου ότι ο μέσος όρος ετήσιων απολαβών κυμαί-
νεται μεταξύ 55.000 και 65.000 ευρώ, εάν ήταν όλοι Έλληνες, θα 
συνέρρεε ετησίως συνάλλαγμα πάνω από 4 δισ. ευρώ. Ο Έλλη-
νας πλοιοκτήτης, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές τους, προτιμά 
να απασχολεί Έλληνες αξιωματικούς αλλά και ναυτικούς άλλων 
ειδικοτήτων. Η διαθεσιμότητα όμως είναι χαμηλή, γεγονός που 
έχει επηρεάσει και το ελληνικό νηολόγιο.
Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η συνεισφορά των πλοίων 
αλλοδαπών νηολογίων και ελληνικής διαχείρισης στην εθνική 
οικονομία δεν υπολείπεται εκείνης των πλοίων με ελληνική σημαία. 
Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, το ΝΕΕ έχει πλέον 
αναγνωρίσει στα πλοία αυτά το δικαίωμα εγγραφής τους ως μέλη.
Μία παρατήρηση: εάν, δεδομένης της έλλειψης ικανών Ελλήνων 
ναυτικών δεν είχαν προσφύγει οι πλοιοκτήτες σε αλλοδαπά νηο-
λόγια, εκτιμώ ότι η παγκόσμια πρωτιά του 20% στη χωρητικότητα 
δεν θα είχε επιτευχθεί.
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Τελευταία έχουν σημειωθεί επενδύσεις και προ-
θέσεις ανάπτυξης των μαρινών της χώρας. Πόσο 
αισιόδοξος είστε για το μέλλον του θαλάσσιου του-
ρισμού της χώρας; Η συχνά έκρυθμη κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να ανησυχήσει 
τις εταιρείες του κλάδου;

Όπως έχει αναδείξει η μελέτη του ΝΕΕ το 2012 για τα σκάφη 
αναψυχής, στοιχεία της οποίας περιλαμβάνει η πρόσφατη 
έρευνα της diaNOEsis, ο μόνιμος ελλιμενισμός αλλοδαπών 
σκαφών στη χώρα μας μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή 
εσόδων για ευρύ κύκλο επαγγελμάτων και ειδικοτήτων και κατά 
συνέπεια στην εθνική οικονομία και στα δημοσιονομικά έσοδα. 
Είμαι αισιόδοξος ότι η υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης 
και βελτίωσης των μαρινών αποτελεί ασφαλή επένδυση. 
Αναφορικά με το άλλο σκέλος, του θαλάσσιου τουρισμού, τα 
περιηγητικά πλοία, ήδη διαφαίνονται οι προοπτικές ανάπτυξης 
στη μετά Covid εποχή και οι συνέπειες της σχεδόν παγιοποι-
ημένης κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο θα αντιμετωπι-
στούν όπως και στο παρελθόν. Στο σημείο αυτό θα ήταν χρή-
σιμο να επισημανθεί η θέση του ΝΕΕ για την ορθολογικότερη 
διαχείριση του περιηγητικού θαλάσσιου τουρισμού σε νησιά 
μεγάλης προβολής καθώς και η ενθάρρυνση της δρομολόγησης 
μικρότερων κρουαζιερόπλοιων υψηλών προδιαγραφών.

Αν και τα τελευταία χρόνια 
έχει συσταθεί το ελληνικό 
maritime cluster, εντούτοις 
σε θέματα R&D ο Πειραιάς 
δεν παρουσιάζει τη δυναμική 
άλλων ναυτιλιακών κέντρων 
της Δύσης. Πού οφείλεται 
αυτή η εσωστρέφεια και πώς 
μπορεί η ελληνική ναυτιλιακή 
συστάδα να πρωτοπορήσει σε 
θέματα Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης και να συνεργαστεί με τον 
εφοπλισμό;

Υπάρχουν επιτυχημένες περιπτώσεις 
πρωτοπορίας στη ναυτιλιακή τεχνολογία 
στη χώρα μας, όπως σε λογισμικό, φωτι-
σμό, επικοινωνίες, συσσωρευτές, αποθει-
ωτές, αυτοματισμούς κ.α., που όμως είναι 
αποτελέσματα ιδιωτικών πρωτοβουλιών. 
Δεν είχαμε καταφέρει, όμως, έως τώρα 
να συζεύξουμε την ακαδημαϊκή/ερευνη-
τική κοινότητα με τη ναυτιλιακή βιομη-
χανία παρέχοντας και τους απαραίτητους 
πόρους. Η πρόταση του πρωθυπουργού 
προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την πράσινη μετάβαση στη 
ναυτιλία με την ίδρυση Ερευνητικού 
Κέντρου Εναλλακτικών Θαλάσσιων Καυ-
σίμων και Τεχνολογιών, που ελπίζουμε 
να γίνει δεκτή, θα αποτελέσει ευκαιρία 
για την ελληνική ναυτιλιακή συστάδα να 
πρωτοπορήσει σε θέματα Έρευνας και 
Ανάπτυξης.

Το 2021 θα μνημονεύεται από 
αναλυτές και κύκλους της αγο-
ράς για τα ιστορικά επίπεδα 
των ναύλων των bulk carriers 
και των containerships. Θεω-
ρείτε ότι η ανοδική αυτή τάση 
θα συνεχιστεί και το 2022;

Οι ναυλαγορές επηρεάζονται συνήθως 
από τη μεταβολή της σχέσης προσφο-
ράς και ζήτησης ή από απρόβλεπτους 
παράγοντες. Επειδή «ουδείς μετά Χρι-
στόν προφήτης», αποφεύγω να εκφράζω 
προβλέψεις.

Η ελληνική τεχνογνωσία και 
η επανεκκίνηση του ναυπηγικού 

κλάδου στη χώρα μας την καθιστούν 
σοβαρό διεκδικητή ανάληψης έργου.
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Contact our expert:
martial.claudepierre@bureauveritas.com
 marine-offshore.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS IS COMMITTED TO 
REDUCING THE MARITIME INDUSTRY’S 
ENVIRONMENTAL IMPACT.

BV
RULES & 

GUIDELINES

2 NEW WIND NOTATIONS
WPS 1
WPS2

A SUITE OF GREEN SERVICES
Bureau Veritas supports industry players in meeting the safety, 
technical and regulatory challenges of low carbon or zero carbon 
fuels, and alternative propulsion. We help clients achieve emissions 
compliance, meeting EEDI, EEXI and CII requirements. Our other green 
services support owners to prepare for an evolving regulatory 
landscape, such as the reduction of underwater and airborne noise.

EXPERTISE FOR
SUSTAINABILITY

2 NEW FUELS NOTATIONS
AMMONIA PREPARED
METHANOL PREPARED
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ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ
ΝΑΥΛΑΓΟΡΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΟΛΟΕΝΑ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ
ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ

Ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του 
Λονδίνου (Committee), σχολιάζει το πώς έχει μεταβληθεί το ναυτιλιακό επιχειρείν στο 
Λονδίνο, τοποθετείται για τα επόμενα βήματα του Committee και εκφράζει τις απόψεις του 
για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου. Ακόμη, αναφέρεται στον αντίκτυπο των 
νέων περιβαλλοντικών πολιτικών στις ναυλαγορές των bulkers και tankers, όπως και στην 
αξιοποίηση των FFAs για την ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας των ναυτιλιακών αγορών.

Πώς έχουν μετεξελιχθεί οι ναυτιλιακές δραστη-
ριότητες τα τελευταία χρόνια στο Λονδίνο, σε μια 
μητρόπολη όπου εδρεύουν μεν οργανισμοί και 
θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας, αλλά απ’ όπου 
απουσιάζουν εκπρόσωποι του ναυτιλιακού επιχειρείν;

Ίσως είναι «βιαστικό» να θεωρήσουμε πως υπάρχει έλλειψη 
εκπροσώπων της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς υπάρχει 
ακόμη μεγάλος αριθμός σημαντικών πλοιοκτητών που δραστη-
ριοποιούνται από το Λονδίνο. Οι νέες συνθήκες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο επέφεραν φορολογική αστάθεια στο Λονδίνο, το οποίο 
ωστόσο διατήρησε τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα 
κέντρα ιδιοκτησίας και διαχείρισης πλοίων. Ακόμη, το Λον-
δίνο συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης των σημαντικότερων 
ναυτιλιακών οργανισμών, όπως ο IMO, το Baltic Exchange, 
ο Lloyd’s Register, το ICS, η INTERCARGO, η INTERTANKO, 
αλλά και εταιρειών του ευρύτερου κλάδου, όπως τα περισσότερα 
P&I Clubs, πολλοί ναυλομεσιτικοί οίκοι και δικηγορικές εταιρείες. 
Συνεπώς, ο όγκος ναυτιλιακής τεχνογνωσίας που είναι διαθέσι-
μος στο Λονδίνο είναι μεγαλύτερος από οπουδήποτε αλλού στον 
πλανήτη. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργα-
σίας του Λονδίνου (Greek Shipping Cooperation 
Committee – GSCC) θα συστήσει το 2022 νέες 
επιτροπές, όπου τα μέλη τους θα συμμετέχουν, 
θα παρακολουθούν και θα προτείνουν δράσεις για 
αντικείμενα που αφορούν τη ναυτιλία. Ποιες θα 
είναι αυτές οι επιτροπές και ποιος ο ρόλος τους;

Η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου 
(Greek Shipping Cooperation Committee – GSCC) δραστηριο-
ποιείται σε ένα διεθνές δυναμικό περιβάλλον και τα θέματα που 
χρήζουν υψίστης σημασίας μεταβάλλονται βάσει των συνεχιζό-
μενων απαιτήσεων με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η παγκόσμια 
ναυτιλιακή βιομηχανία. Θέματα που ήταν πολύ σημαντικά δύο 
δεκαετίες πριν πλέον δεν βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας 
της ναυτιλιακής κοινότητας και ως εκ τούτου προσπαθούμε να 
αντιμετωπίσουμε προληπτικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν 
τον κλάδο σήμερα. Υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι η κλιματική 
αλλαγή, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η απανθρακοποίηση 

αποτελούν τα φλέγοντα ζητήματα σήμερα, το Committee θα 
αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να προσφέρει εφικτές 
λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ναυτιλία.

Η αγορά των Forward Freight Agreements συχνά 
αξιοποιείται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίν-
δυνος στον οποίο εκτίθενται οι συμμετέχοντες της 
ναυτιλιακής αγοράς. Θεωρείτε πως οι συνθήκες 
των ναυλαγορών το περασμένο έτος θα οδηγήσουν 
ακόμα περισσότερους ιδιοκτήτες και ναυλωτές στην 
αγορά παραγώγων;

Οι αγορές ναυτιλιακών παραγώγων FFA θα συνεχίσουν να δια-
δραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη βιομηχανία μας, καθώς οι 
επενδυτές προσελκύονται από τα βραχυπρόθεσμα εν δυνάμει 
κέρδη. Πρόσφατα κατέστη γνωστό ότι η αγορά των FFAs είναι 
τριπλάσια σε μέγεθος της φυσικής αγοράς και συνεπώς μπορεί 
να διατυπωθεί η άποψη ότι σαφέστατα έχει ανατραπεί το status 
quo των αγορών. Δεν μπορώ να είμαι απολύτως σίγουρος για 
τη συνεισφορά της αγοράς των FFAs στην ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου, ωστόσο είναι γνωστό πως πολλοί ναυλωτές, ακολου-
θώντας συνετή προσέγγιση, αξιοποιούν την εν λόγω αγορά, 
ώστε να «εξουδετερώσουν» τους κινδύνους που ενέχει η δρα-
στηριοποίηση στη φυσική αγορά. Ως επακόλουθο, προκειμένου 
να υπάρχει μια βιώσιμη αγορά των FFAs, η μεταβλητότητα θα 
πρέπει να κινείται σε υψηλά επίπεδα. 

Παρατηρείται η τάση εκπρόσωποι της ελληνικής 
ναυτιλιακής κοινότητας να επιθυμούν να συμμε-
τέχουν τόσο ως μέλη όσο και ως εταιρείες στο ΔΣ 
του Committee. Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, είναι οι 
λόγοι που το Committee προσελκύει μεγάλο ενδι-
αφέρον από πλευράς της ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας; 

Το GSCC πάντοτε θα προσελκύει το ενδιαφέρον των μελών της 
ναυτιλιακής κοινότητας λόγω της φήμης του ως ένας εκ των 
σημαντικότερων φορέων εκπροσώπησης της διεθνούς ελλη-
νικής ναυτιλίας, των εξαιρετικών σχέσεών του με διάφορους 
οργανισμούς που εδρεύουν στο Λονδίνο και στην Ευρώπη, αλλά 
και λόγω της, άνω των 80 ετών, έκθεσής του στα σημαντικό-
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τερα θέματα της ναυτιλίας, η οποία συντέλεσε 
στο να καταστούν περιζήτητες οι απόψεις του. 

Σε δημόσιες τοποθετήσεις σας είχατε 
εκφράσει την ανησυχία σας για την 
πορεία της ναυλαγοράς των bulkers 
και των tankers λόγω της εκλογής 
Μπάιντεν και των πολιτικών του γύρω 
από την ενέργεια και το περιβάλ-
λον. Στην πρόσφατη COP26, αρκε-
τές χώρες επανέλαβαν τις πράσινες 
δεσμεύσεις τους. Διατηρείτε τις ανη-
συχίες σας για τον αντίκτυπο αυτών 
των πολιτικών στη ναυλαγορά;

Μακροπρόθεσμα, οι αποφάσεις της 26ης Διά-
σκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (COP26) θα επιδράσουν σημαντικά στη 
ζήτηση για άνθρακα και πετρέλαιο και κατ’ επέ-
κταση στη θαλάσσια μεταφορά αυτών. Από την 
άλλη, βραχυπρόθεσμα, πληθώρα αναπτυσσόμενων 
οικονομιών χρειάζονται «απεγνωσμένα» τα δύο 
αυτά εμπορεύματα, ώστε να υποστηρίξουν μια 
οικονομικά αποδοτική βιομηχανική ανάπτυξη. 

Είναι κατάλληλη η κλασική οικονομική 
θεωρία προσφοράς και ζήτησης προ-
κειμένου να ερμηνεύσει τις τάσεις των 
ναυτιλιακών αγορών ή έχουμε εισέλ-
θει σε μια νέα πραγματικότητα, όπου 
οι ναυλαγορές οδηγούνται από άλλους 
παράγοντες;

Η κλασική οικονομική θεωρία προσφοράς και 
ζήτησης συνιστά μονάχα μία από τις διαθέσιμες 
συνιστώσες προς εξήγηση της μεταβλητότητας των 
ναυτιλιακών αγορών. Η συμφόρηση, τα καιρικά φαι-
νόμενα, η πολιτική αστάθεια και η μεταβλητότητα 
στις χρηματοοικονομικές αγορές διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις των ναυτιλιακών 
αγορών. 

Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι τα 
τελευταία χρόνια οι ναυτιλιακοί κύκλοι 
είναι μικρότεροι σε διάρκεια και με 
μεγαλύτερη μεταβλητότητα;

Το ενδιαφέρον των επενδυτών πλέον έχει στραφεί 
στη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και όχι στη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό έχει 
συμβάλει στο να μειωθεί η διάρκεια τόσο των ναυ-
τιλιακών κύκλων όσο και γενικότερα των χρηματο-
οικονομικών κύκλων. Καθώς η Wall Street ανησυ-
χεί μόνο για το επόμενο τρίμηνο ενώ η ναυτιλία για 
τα επόμενα 25 έτη, οι εναλλαγές στις ναυλαγορές 
θα γίνονται ολοένα συχνότερες και πιο εύθραυστες. 

Από τις ετήσιες μελέτες του 
Committee διαφαίνεται μια πτωτική 
πορεία του αριθμού πλοίων με ελλη-
νική σημαία, παρά τη γιγάντωση της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας. Πού έγκει-
ται αυτή η μείωση, ιδιαίτερα από τη 
στιγμή που το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής έχει αναλάβει 
σειρά πρωτοβουλιών για την ανταγω-
νιστικότητα του ελληνικού νηολογίου;

Η μείωση του αριθμού των πλοίων στο ελληνικό 
νηολόγιο συνιστά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού 
παραγόντων. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι 
η γραφειοκρατία που συνοδεύει την επιλογή της 
ελληνικής σημαίας υπερέχει των πλεονεκτημά-
των που προσφέρει και πρέπει να γίνουν επίμο-
νες προσπάθειες προκειμένου να απλοποιηθούν 
τόσο οι απαραίτητες όσο και οι μη απαραίτητες 
χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατίας. 
Παρότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) έχει καταβάλει αξιόλογες 
προσπάθειες προκειμένου το ελληνικό νηολόγιο 
να καταστεί ανταγωνιστικότερο, είναι αναγκαίο 
να γίνουν περαιτέρω βήματα ώστε οι πλοιοκτήτες 
να αισθάνονται ότι μπορούν να εμπιστευτούν το 
ελληνικό νηολόγιο.  

Η κλασική οικονομική 
θεωρία προσφοράς 

και ζήτησης συνιστά 
μονάχα μία από 
τις διαθέσιμες 
συνιστώσες προς 
εξήγηση της 

μεταβλητότητας των 
ναυτιλιακών αγορών.
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Samsung Heavy Industries Company

• USCG Approved
• Autocleaning Samsung Filter
• Low operation and maintenance cost
• Optimized Retrofit
• Worldwide service network
• European Training and Spare Parts Center in DCSI  

premises in Piraeus

D.C.S.International Ltd
Filonos 107 – 109, Piraeus Greece, Tel: +30 210 4181833   E mail: dcsi@dcsi.gr   www.dcsi.gr
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Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

O Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, μιλά στα 
Ναυτικά Χρονικά για τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προς την προσέλκυση περισσότερων νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα και την επίδραση των νέων τεχνολογιών και της ανάγκης προστασίας 
του περιβάλλοντος στην εκπαίδευση των ναυτικών. Τέλος, με αφορμή τις δράσεις του Ιδρύ-
ματος Ευγενίδου για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση  
το περασμένο έτος, αναφέρεται στα σημαντικότερα διδάγματα που θα πρέπει να διαφυλάξει 
στη μνήμη του ο σύγχρονος Έλληνας.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης για ναυτικούς, 
το ναυτικό επάγγελμα θα μπορούσε ενδεχομένως 
να προσελκύει περισσότερους νέους. Ποιες πρω-
τοβουλίες θεωρείτε πως είναι απαραίτητες προ-
κειμένου περισσότεροι νέοι να στραφούν προς τη 
θάλασσα;

Οι συνθήκες επί των πλοίων άριστες, πολλαπλές και οι δίοδοι 
εισαγωγής στο ναυτικό επάγγελμα, τόσο για τους πλοιάρχους, 
τους μηχανικούς όσο και για τους ηλεκτρολόγους, σημαντικό 
θέμα όμως είναι η σωστή προσέλκυση.
Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα προσπαθειών καταδεικνύουν 
αυτό που είχε αναδείξει η μελέτη του Ιδρύματος Ευγενίδου 
το 2010, ότι ο βασικός πυλώνας προσέλκυσης είναι το «word 
of mouth» και ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός.
Θεωρώ επίσης πολύ σημαντική την επαφή των νέων με τους 
ανθρώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, και πρωτοβουλίες 
όπως η σειρά εκδηλώσεων «Επιλέγω Ναυτιλία» θα μπορούσαν 
να επεκταθούν και για την προσέλκυση νέων που είναι στο 
στάδιο επιλογής επαγγέλματος. Οι καμπάνιες επικοινωνίας 
έχουν αποδείξει ότι μπορούν να έχουν κυρίως υποστηρικτικό 
ρόλο στην απευθείας επαφή. Πολλά περισσότερα μπορούν 
να γίνουν –και πρέπει να γίνουν– προς αυτή την κατεύθυνση.

Συστηματικά τονίζετε την ανάγκη αναδιάρθρω-
σης του εκπαιδευτικού συστήματος, παρά τις 
όποιες δυσκολίες δύναται να έχει ένα τέτοιο 
εγχείρημα. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας,  
οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες που πρέπει  
να αναληφθούν προς αυτόν τον σκοπό; 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση 
στην πολιτεία, ανταποκρινόμενη στο αίτημά της, που προσεγ-
γίζει ολιστικά αυτό το σοβαρό θέμα. Οψόμεθα.

Το έτος 2021 αποτέλεσε ορόσημο λόγω των 
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 
Με αφετηρία αυτό το ιστορικό γεγονός, το Ίδρυμα 
Ευγενίδου διοργάνωσε την έκθεση «Τρέξε επάνω 
εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης – 1821. Ο 
Αγώνας στη θάλασσα». Ποια είναι, κατά τη γνώμη 
σας, τα σημαντικότερα διδάγματα και οι σημαντι-
κότερες αξίες που θα θέλατε να διαφυλάξετε στη 
μνήμη του σύγχρονου Έλληνα και ειδικά των νέων;

Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν μόνο ένα ελληνικό ή βαλ-
κανικό επεισόδιο. Ήταν ένα τεράστιο διεθνές γεγονός: η μόνη 
εθνική-φιλελεύθερη επανάσταση στην Ευρώπη που μπόρεσε 
να επιβιώσει την πρώτη περίοδο μετά την ήττα των δυνάμεων 
της Γαλλικής Επανάστασης και την οριστική πτώση του Ναπο-
λέοντα· ένα πεδίο σύγκρουσης το οποίο, λόγω των κρίσιμων 
πολιτικών διακυβευμάτων του, προκαλούσε την κινητοποίηση 
του διεθνούς κοινού, αυτών δηλαδή που ονομάστηκαν «φιλέλ-
ληνες» και που ήρθαν εδώ –πολλοί έδωσαν τη ζωή τους– όχι 
μόνο από αγάπη προς το κλασικό ιδεώδες, αλλά και επειδή 
στη γη αυτή ήταν που μπορούσαν να αγωνιστούν για τα εθνικά 
και φιλελεύθερα ιδεώδη, τα οποία πιθανώς να μην είχαν τη 
δυνατότητα να προασπίσουν στις υπό αυταρχική διακυβέρνηση 
πατρίδες τους.
Αυτή την πρωτεύουσα διάσταση της Ελληνικής Επανάστασης 
–τη θέση της στις διεθνείς διεργασίες της εποχής– αναδεικνύει 
η μελέτη των γεγονότων της εθνικής παλιγγενεσίας.
Η κατάκτηση της ελευθερίας επιβάλλει την εγκατάλειψη των 
βεβαιοτήτων και την ολόψυχη διαθεσιμότητα στην υπόθεση 
της διεκδίκησής της.
Αυτό είναι το μήνυμα στους νέους ανθρώπους, γιατί το έθνος 
της επανάστασης είναι το έθνος της συμπερίληψης του Ευρω-
παϊκού Διαφωτισμού, της αρχαίας κληρονομιάς, της δημοκρα-
τίας και του ορθού λόγου.
Φιλοδοξήσαμε να αποτυπώσουμε και να καταδείξουμε ότι η 
Ελλάδα –στο μείζονος σημασίας πνευματικό επίπεδο– μπο-
ρεί να εορτάζει την ελευθερία της με αυτοπεποίθηση, κριτική 
μελέτη και εθνική αυτογνωσία. Η ιστορία είναι παρόν, παρελθόν, 
και η σωστή της ερμηνεία και επιρροή προδιαγράφει σε μεγάλο 
βαθμό το μέλλον.
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Σε δημόσιες τοποθετήσεις σας στο παρελθόν 
εκφράσατε την άποψη πως η αυτονομία των πλοίων 
βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά. Πιστεύετε πως η 
αυτοματοποίηση των πλοίων θα έπρεπε να ανη-
συχεί τους σύγχρονους αξιωματικούς ΕΝ; Ποιες 
αλλαγές εκτιμάτε πως θα απαιτούνται στο σύστημα 
ναυτικής εκπαίδευσης προκειμένου να προετοιμάζει 
καλύτερα τους φερέλπιδες αξιωματικούς ΕΝ για την 
εμπορική ναυτιλία του μέλλοντος;

Δεν με φοβίζει τίποτα. Το αυτόνομο πλοίο, για όλο το φάσμα 
της ναυτιλίας, είναι ακόμη ένα project με πολύ δρόμο τόσο 
από τεχνολογική άποψη όσο και από άποψη νομικού πλαισίου, 
τα οποία δεν έχουν ακόμη ωριμάσει. Ένα είναι σίγουρο: ότι 
ο Έλληνας ναυτικός, με την αγάπη του για τη θάλασσα, τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και με μια νοοτροπία διά βίου μάθη-
σης, πάντοτε θα είναι ένα βήμα μπροστά. Άρα για τον σωστό 
και συνειδητοποιημένο ναυτικό δεν υπάρχει απολύτως καμία 
ανησυχία.

Οι επικείμενες περιβαλλοντικές αλλαγές αναμένε-
ται να αλλάξουν άρδην το τεχνολογικό τοπίο και 
κατ’ επέκταση το επίπεδο απαιτούμενων γνώσεων 
των ανθρώπων που εργάζονται στη ναυτιλία. Θεω-
ρείτε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα μπορεί να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις ριζικές αλλαγές;

Το εκάστοτε σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης βασίζεται  
σε προκαθορισμένα προγράμματα που έχουν ως βάση την 
STCW. Είναι γεγονός ότι έχει μεγαλώσει το κενό μεταξύ  
της αναθεώρησης της STCW της Μανίλα και των σημερινών 
πραγματικών απαιτήσεων και πολύ σύντομα θα πρέπει να υπάρ-
ξει αναθεώρηση. Οι νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον και άλλες 
παράμετροι εισέρχονται ακόμα πιο δυναμικά.
Στο Ίδρυμα Ευγενίδου, μέσω της επικαιροποίησης των εκδό-
σεών μας βάσει του νέου προγράμματος σπουδών των πλοι-
άρχων, πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί αυτό το κενό, και μάλιστα 
σε σημαντικό βαθμό. Είναι λυπηρό όμως που η συντεχνιακή 
νοοτροπία δεν επιτρέπει να συμβεί κάτι αντίστοιχο και με το 
πρόγραμμα σπουδών των μηχανικών. 

Ο βασικός πυλώνας προσέλκυσης 
νέων στο ναυτικό επάγγελμα είναι 
το «word of mouth» και ο σωστός 
επαγγελματικός προσανατολισμός.
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Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου με σπουδαστές της ΑΕΝ Κρήτης, στο πλαίσιο της ημερίδας «Επιλέγω Ναυτιλία», που διοργάνωσε πρόσφατα η Isalos.net.
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Mylaki Shipping Agency Ltd
Ship Agency • Ship-to-Ship Transfers • Protecting Agency • Canal and Straits Transits
Electronic Customs Clearances • Ship Supply • Husbandry Services • Ship Lay-Up
Change of Management / Ownership • Technical Support • Ship Repairs 

Greece

Ag. Theodoroi: 1, Spirou Meleti St., 200 03 Ag. Theodoroi
T: +30 27410 62301 / F: +30 210 422 3356

Alexandroupolis: 6, M. Botsari St., 681 00 Alexandroupolis
T: +30 21670 05952 / F: +30 2310 223932

Aliveri (Mylaki Port): 18, A. Nika St., 345 00 Aliveri
T: +30 22230 23692 / F: +30 22230 23789

Chalkis: 10-12, Voudouri Ave., 341 00 Chalkis
T: +30 22210 74810 / F: +30 22210 76760

Eleusis: 19, Kanellopoulou St., 192 00 Eleusis
T: +30 210 556 1654 / F: +30 210 556 1655

Kavala: 1, Er. Stavrou St., 654 03 Kavala
T: +30 2310 230577 / F: +30 2310 240391

Lavrion: Lavriou Sq., 195 00 Lavrion
T: +30 21670 05953 / F: +30 210 422 8096 

Patras: 124, Ag. Andrea St., 262 21 Patras
T: +30 2610 422102 / F: +30 2610 434297

Thessaloniki: 7, Karatasou St., 546 26 Thessaloniki
T: +30 2310 283375 / F: +30 2310 223932

Volos: 32, Argonafton St., 382 21 Volos
T: +30 24210 23496, / F: +30 24210 39361

Yali (Island): Yali-Nissiros, 853 03 Dodecanese
T: +30 22420 92086 / F: +30 22420 92086

Cyprus

38, Spyrou Kyprianou St., 4042 Germasogeia, Limassol
T: +357 25 833300 / F: +357 25 833301

43, Iroon Polytechniou Ave.
185 35 Piraeus, Greece
T: +30 210 422 3355
F: +30 210 422 3356
ops@mylakiltd.gr
www.mylakiltd.gr

Besides the ports/locations that we cover via our offices appearing on the relevant list, Mylaki Shipping Agency
covers all Greek and Cypriot ports through our local correspondence.
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ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ Α. & Μ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Φωτ.: Duncan Phillips Photography
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Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, διευθύνων σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime, σχο-
λιάζει τα πλεονεκτήματα διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου στόλου, τις επόμενες στρατη-
γικές κινήσεις της εταιρείας του αλλά και τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι οικογενει-
ακές ναυτιλιακές εταιρείες στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τον κλάδο. Ακόμη, 
εκφράζει τις απόψεις του για το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον των Κινέζων επιχειρημα-
τιών στη ναυτιλία και την παρουσία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στην κοινωνία 
και στις ανάγκες της.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 
ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ 
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η Eastern Mediterranean Maritime διαθέτει έναν 
διαφοροποιημένο στόλο, ο οποίος απαρτίζεται από 
bulkers, tankers και containerships διαφόρων μεγε-
θών. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα σημαντικό-
τερα οφέλη ενός διαφοροποιημένου στόλου;

Το πλεονέκτημα ενός διαφοροποιημένου στόλου σε δεξαμενό-
πλοια, φορτηγά και containers είναι η μετρίαση του επιχειρη-
ματικού κινδύνου. Κάποιες χρονιές είναι καλύτεροι οι ναύλοι 
των bulk carriers, κάποιες χρονιές των δεξαμενόπλοιων, π.χ. το 
2019 ήταν υψηλοί οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων και χαμηλοί 
των άλλων κλάδων. Το 2020, το πρώτο ήμισυ ήταν πολύ υψηλοί 
οι ναύλοι των tankers. Τα bulk carriers βελτιώθηκαν το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2020, ενώ τα tankers καταβαραθρώθηκαν. 
Το 2021, τα tankers είχαν τη χειρότερη χρονιά, τα containers 
ήταν στα ύψη, τα bulk carriers πήγαν πολύ καλά.

Ποια τα επόμενα βήματα της Eastern Mediter-
ranean Maritime στην αγορά ενέργειας ενόψει 
των επικείμενων περιβαλλοντικών κανονισμών; 
Θεωρείτε πως σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων τα 
LNG carriers θα αυξήσουν τη δυναμική τους στο 
θαλάσσιο εμπόριο; Θα σκεφτόσασταν το ενδεχό-
μενο στρατηγικών επενδύσεων στη συγκεκριμένη 
αγορά;

Οι ναύλοι των LNG carriers έχουν πολύ καλές προοπτικές. Τα 
LNGs είναι πλοία με υψηλή τεχνολογία, απαιτούν μεγάλα κεφά-
λαια και είναι ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος, όπου οι Έλλη-
νες εφοπλιστές έχουν μεγάλη παρουσία, ελέγχοντας το 30% 
του διεθνούς στόλου. Ωστόσο, προσφέρονται για μακροχρόνιες 
ναυλώσεις, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλά κεφάλαια που 
απαιτούνται. Εμείς, ως Eastern Mediterranean, προτιμάμε τη 
spot αγορά, με conventional πλοία χαμηλού κεφαλαίου.

Θεωρείτε ότι το συχνά ακραίο volatility που επι-
κρατεί στις ναυτιλιακές αγορές ίσως «κουράσει» 
παίκτες της αγοράς, οι οποίοι θα επιλέξουν επενδύ-
σεις σε άλλους κλάδους; Πώς μπορούν οι οικογε-
νειακές εταιρείες να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά 
τους εν μέσω συθέμελων αλλαγών που λαμβάνουν 
χώρα στον ναυτιλιακό κλάδο;

Δεν βλέπω ότι οι Έλληνες κουράζονται από το volatility. Ίσα 
ίσα το επιζητούν, λόγω της ικανότητάς τους να εκμεταλλεύονται 
τους κύκλους της ναυλαγοράς. Άλλο ιδίωμα των Ελλήνων είναι 
ότι αρέσκονται στον τζόγο. Θυμηθείτε τον διάσημο χαρτοπαίκτη 
στις ΗΠΑ, τον Nick the Greek.
Όσον αφορά τη βιωσιμότητα των οικογενειακών ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων, οι διευθύνοντες πρέπει να ακολουθούν μια στρα-
τηγική μετρημένων κινήσεων, αποφεύγοντας τον υψηλό δανει-
σμό και τις υψηλές τιμές αγορών πλοίων. Buy low and sell high.

Πρόσφατη έκθεση επιβεβαιώνει την πρωτοκα-
θεδρία των Ελλήνων στον παγκόσμιο ναυτιλιακό 
στίβο, ωστόσο υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδι-
αφέρον των Κινέζων για επενδύσεις στη ναυτιλία. 
Σας ανησυχούν οι κινεζικές βλέψεις στη ναυτι-
λία και η ραγδαία άνοδος του εμπορικού στόλου 
κινεζικών συμφερόντων; Εν τη απουσία κρατικών 
επιχορηγήσεων, μπορούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες ασιατικές που 
απολαμβάνουν κρατική στήριξη;

Οι Κινέζοι προτιμούν να επενδύουν σε επιχειρήσεις ξηράς 
εντάσεως εργασίας. Προτιμούν την απασχόληση πολλών εργα-
τικών χειρών. Τα πλοία είναι επένδυση εντάσεως κεφαλαίου. 
Άρα θα υπάρχει πάντοτε χώρος για τα ελληνικά/ευρωπαϊκά 
πλοία στις κινεζικές μεταφορές. Βέβαια, από την άλλη, υπάρ-
χει υπερπροσφορά στην Κίνα ναυπηγικών κλινών, όπου στα 
ναυπηγεία απασχολούνται πολλοί εργάτες. Για να στηρίξουν 
τα ναυπηγεία τους οι μεγάλες κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες 
βάζουν μεγάλες παραγγελίες. Ο κινεζικός ανταγωνισμός είναι 
υπαρκτός και άνισος. Δαυίδ εναντίον Γολιάθ.
Το πλεονέκτημα των Ελλήνων: το DNA του Οδυσσέα. Δηλαδή, 
οι Έλληνες εφοπλιστές θα βρίσκουν τρόπους να ξεπερνούν τις 
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δυσκολίες. Ίσως στο μέλλον να χρησιμοποιούν και τη 
σημαία Κίνας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής έχει γνωστοποιήσει την πρό-
θεσή του να ολοκληρωθεί ο νόμος για τη 
ναυτική εκπαίδευση. Ποιες δράσεις και 
πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι θα πρέπει να 
αναληφθούν τόσο για την προσέλκυση όσο 
και για τη διατήρηση των νέων στο ναυ-
τικό επάγγελμα;

Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας στη χώρα μας 
(μνημόνια, κ.λπ.) και της ανεργίας στους νέους, πολ-
λοί νέοι στράφηκαν στις Ανώτερες Ναυτικές Σχολές. 
Ανέβηκε η μοριοδότηση εισαγωγής και έχει βελτιωθεί 
το επίπεδο των σπουδαστών.

Η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα ανέ-
καθεν στεκόταν αρωγός στις κοινωνικές 
ανάγκες του τόπου. Σε ποιους κοινωνι-
κούς τομείς θα πρέπει η ελληνική ναυτιλι-
ακή κοινότητα να εστιάσει την υποστήριξή 
της; Θεωρείτε ότι η κοινή γνώμη αναγνω-
ρίζει επαρκώς τις δράσεις ευποιίας της 
ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότη-
τας;

Τα μεγαλύτερα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας (Νιάρ-
χου, Ωνάση, κ.λπ.) ιδρύθηκαν από εφοπλιστές. Τα τέσ-
σερα μεγάλα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια ανήκουν σε 
Μαρινάκη, Αλαφούζο, Κυριακού και Βαρδινογιάννη. 
Οι τρεις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες του κέντρου 
(Αθηνών/Πειραιώς) ανήκουν σε εφοπλιστές: Μαρι-
νάκη, Αλαφούζο, Μελισσανίδη.
Ποτέ άλλοτε οι Έλληνες εφοπλιστές δεν είχαν τόσο 
σημαντική παρουσία στην ελληνική κοινωνία.
Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών έχει επιτελέσει 
μεγάλο κοινωφελές έργο τα χρόνια των μνημονίων 
και του κορονοϊού. Δεν υπάρχει άλλη επαγγελματική 
τάξη που να πλησιάζει την προσφορά της ναυτιλίας, 
ούτε καν οι ομογενείς των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, 
ενώ οι τελευταίοι έχουν την οικονομική δύναμη να 
βοηθήσουν.

ç
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Αναφορικά με τη βιωσιμότητα 
των οικογενειακών ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων, οι διευθύνοντες 

πρέπει να ακολουθούν μια στρατηγική 
μετρημένων κινήσεων, αποφεύγοντας 
τον υψηλό δανεισμό και τις υψηλές 

τιμές αγορών πλοίων.

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ Α. & Μ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
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Στη χαραυγή κάθε νέας χρονιάς συνηθίζεται να 
κάνουμε απολογισμό για τα αποτελέσματα της χρονιάς 
που παρήλθε, για να θέσουμε τους στόχους γι’ αυτήν 
που έρχεται. Φθάνοντας στο τέλος της περασμένης 
χρονιάς, που κατ’ ουσίαν σηματοδοτεί την έναρξη μιας 
δεκαετίας με σημαντικές προκλήσεις για τη Ναυτιλία, 
ανατρέξαμε στις σελίδες των Ναυτικών Χρονικών του 
περσινού τεύχους, όπου τονίζαμε την αγωνία μας ότι 
έχει έρθει «η ώρα της ευθύνης για όλους μας».

Ανατρέχοντας στη χρονιά, είδαμε ότι όλοι οι θεσμικοί 
φορείς, ταγοί και λοιποί παράγοντες της Ναυτιλίας, 
με επικεφαλής τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής και το Επιτελείο του, κατέβαλαν πολλές 
προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων της 
Ναυτιλίας και κυρίως για την αύξηση και την εκπαί-
δευση του ναυτεργατικού δυναμικού μας.

Παρ’ όλα αυτά, ο απολογισμός βρίσκει να παραμένουν 
άλυτα, ακόμη, τα περισσότερα από τα διαχρονικά προ-
βλήματα, που έχουν μάλιστα αυξηθεί, με τις σύγχρονες 
προκλήσεις της τεχνολογίας και των απαιτήσεων των 
νέων διεθνών και περιφερειακών κανονισμών.
 
Οι προκλήσεις αυτές έχουν περιβαλλοντικές, τεχνο-
λογικές, κοινωνιολογικές και λειτουργικές διαστάσεις, 
που, εκτός από τις τεράστιες οικονομικές επιβαρύν-
σεις στον κλάδο, επηρεάζουν –πρωτίστως και κύρια, 
πρακτικά και ψυχολογικά– τον ανθρώπινο παράγοντα 
σε πλοία και γραφεία, ο οποίος καλείται να τις εφαρ-
μόσει, σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς την απαραίτητη εκπαί-
δευση και προετοιμασία.

Θα πρέπει να συγκλονίστηκε το πανελλήνιο όταν πρό-
σφατα ακούσαμε, από τα πλέον επίσημα χείλη, ότι 
το ελληνικό ναυτεργατικό δυναμικό εκφράζεται με 
μονοψήφιο αριθμό χιλιάδων ατόμων, ενώ οι ανάγκες 
των περίπου 5.000 ελληνόκτητων πλοίων ξεπερνούν 
τις 200.000 σε αξιωματικούς και ναυτικούς πάσης 
τάξεως και ειδικότητας, που σήμερα εξυπηρετούνται, 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, από αλλοδαπούς. 

Μια σημαντική δεξαμενή θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν τα Επαγγελματικά Λύκεια ναυτικής κατεύθυν-
σης, βασικός πυλώνας της εκπαίδευσης στη χώρα 
μας. Η Ελληνική Πολιτεία, παραδείγματος χάριν, διά 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιδο-
τεί την εκπαιδευτική εργασία σε όλους ανεξαιρέτως 
τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας των οποίων 
η εκπαίδευση υπάγεται στο εν λόγω υπουργείο. Η ίδια 
Ελληνική Πολιτεία, παρά τις προσπάθειες του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Πλακι-
ωτάκη, και του Επιτελείου του, δεν έχει βρει ακόμη 
τον τρόπο να εφαρμόσει τον ίδιο νόμο για τα Ελληνό-
παιδα, που επιλέγουν συνειδητά το ναυτικό επάγγελμα, 
με το να χορηγήσει την αντίστοιχη επιδότηση στους 
εκπαιδευόμενους από τα ναυτικά ΕΠΑΛ. Ζήτημα που 
ευελπιστούμε να λυθεί σύντομα με τη συνεργασία 
του Υπουργείου μας με το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
 
Είναι γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με την αρμόδια Υπουργό κ. Κεραμέως, 
έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σοβαρές 
μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και 
ευχόμεθα να πετύχει σε όλους τους στόχους. Ο νόμος 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση απο-
δεικνύει, επιτέλους, ότι αποφασίσαμε να συνδέσουμε 
πλέον την επαγγελματική εκπαίδευση με την αγορά 
και να αποκτήσουν μεταξύ τους έναν γνήσιο δεσμό 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης προς όφελος της 
νέας γενιάς. Άρα, με το μέτρο αυτό, λογικά, νομικά 
και ηθικά θα πρέπει να ανοίξει, σύντομα, ο δρόμος 
και για τη ναυτιλία και για τα ναυτικά επαγγέλματα 
με τη σύνδεση της ναυτιλιακής μας βιομηχανίας, ως 
της πιο ισχυρής αγοράς εργασίας στη χώρα μαζί με 
τον τουρισμό, με την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση των ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ. Μιας βιομηχανίας 
που εμπράκτως μπορεί να προσφέρει την άμεση απορ-
ρόφηση σε εργασία με σύγχρονες συνθήκες, άριστες 
απολαβές και αξιοζήλευτη καριέρα. Ευελπιστούμε ότι 
πολλά προβλήματα θα λυθούν και πλατείς ορίζοντες 
θα ανοίξουν με τη στενή συνεργασία των δύο υπουρ-
γείων και τη συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας και 

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  
ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Tου καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκου,

Ιδρυτή του Ομίλου Εταιρειών Τσάκου
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Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων Οργανισμών του, 
όπου κριθεί απαραίτητο για το κοινό καλό. 

Στο περσινό μας κάλεσμα, κυρίως προς την Πολιτεία, τονίζαμε 
την ανάγκη δημιουργίας και άλλων ΕΠΑΛ ναυτικής κατεύθυνσης, 
δημόσιων και ιδιωτικών, διότι το επιβάλλει όχι μόνο η αριθμητική 
ανεπάρκεια των υφισταμένων ΑΕΝ, όπως οι αριθμοί δηλώνουν, 
αλλά και διότι τα παιδιά των ΕΠΑΛ, προσανατολιζόμενα ενωρίτερα 
προς τη θάλασσα, θα αποτελέσουν με βεβαιότητα τη μεγαλύτερη 
πηγή ναυτικού ενδιαφέροντος, συνδράμοντας σημαντικά στην 
προσέλκυση. 
 
Ας μην ξεχνάμε ότι ο αείμνηστος Μανόλης Τριανταφυλλίδης, με 
καταγωγή από την Κοζάνη εκ πατρός, τη Χίο εκ μητρός, το γένος 
Ροδοκανάκη (στην ομώνυμη οδό εδρεύει στη Χίο το πρώτο ιδι-
ωτικό μη κερδοσκοπικό ναυτικό λύκειο της χώρας μας – «ΤΣΑ-
ΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»), ο 
οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο ως ανώτερος επόπτης 
δημοτικής εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των 
ετών 1917-1920, πίστευε ότι η πραγματική παιδεία αποκτάται στα 
Γυμνάσια και στα Λύκεια, ενώ στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα η 
επαγγελματική κατάρτιση, σκέψη και κρίση.
 
Οι εξελίξεις στη Ναυτιλία, με τις διεθνείς απαιτήσεις και τους 
νέους ρυθμιστικούς κανόνες, αυξάνουν με σημαντικό ρυθμό, 
ενώ η τεχνολογία και τα ψηφιακά ναυτιλιακά συστήματα καλπά-
ζουν, απαιτώντας ένα εύρος νέας γνώσης και ικανοτήτων, που θα 
μεταβάλλεται με πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς που είχαν 
συνηθίσει οι ναυτικοί μας. 
 
Γι’ αυτό και το Υπουργείο μας πολύ σωστά προετοιμάζει τις νέες 
μεταρρυθμίσεις, με την αναπροσαρμογή του εθνικού μας συστή-
ματος ναυτικής εκπαίδευσης, για να ανταποκριθεί με σύγχρονα 
προγράμματα σπουδών, υλικοτεχνική υποδομή και επιμόρφωση 
των καθηγητών του, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις.  

Η ναυτική εκπαίδευση, μεταρρυθμισμένη, αναβαθμισμένη, δημό-
σια και ιδιωτική, είναι μονόδρομος για την προσέλκυση των νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα και την εξέλιξή τους προς την αριστεία.

Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα εξακολουθεί να προστατεύει την 
ανωτέρα εκπαίδευση, όπως και όλες τις άλλες βαθμίδες εκπαί-
δευσης, και δεν προβλέπει κανενός είδους τιμωρία. Βλέπουμε, 
όμως, ότι τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αναβαθμίστηκαν 
σε ΑΕΙ. Οι Ναυτικές μας Σχολές, δυστυχώς, δεν αναβαθμίστηκαν 
ακόμη, έτσι που η απόστασή τους με τα ΑΕΙ αυξήθηκε τόσο πολύ, 
που ένας απόφοιτος ΑΕΝ, με τριετή μάθηση και ετήσια θαλάσσια 
πρακτική υπηρεσία, εξελισσόμενος σε Πλοίαρχο και Α΄ Μηχανικό, 
ταξιδεμένος, θαλασσοδαρμένος, ακραιφνής Έλληνας και πολίτης 
του κόσμου, μετά πίκρας διαπιστώνει ότι το δίπλωμά του δεν 
εντάσσεται στην ανώτατη βαθμίδα και δεν είναι ισόβαθμο ούτε με 
αυτό των πρώην ΤΕΙ, και το χειρότερο, αν θέλει να αναβαθμίσει την 
ακαδημαϊκή και κοινωνική του υπόσταση με μεταπτυχιακές σπου-
δές στα Πανεπιστήμια της Πατρίδας μας, δεν μπορεί να το κάμει.

Έτσι, λοιπόν, οι νέοι και οι νέες μας, για να εκπληρώσουν τις μετα-
πτυχιακές τους φιλοδοξίες, υποχρεούνται να καταφύγουν εις τα 
Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, όπου τους καλοδέχονται ευχαρίστως, 
και ευχόμεθα να πηγαίνουν οι καλύτεροι και όχι μόνο οι εύποροι. 

Και μετά αναρωτούμεθα γιατί δεν έρχονται τα Ελληνόπουλα στη 
θάλασσα, όταν οι ίδιοι, η οικογένειά τους και η κοινωνία θα γνω-
ρίζουν ότι οι ασχολούμενοι με το ναυτικό επάγγελμα υστερούν 
ακαδημαϊκής καταξίωσης έναντι των αλλοδαπών συναδέλφων 
τους, αλλά ακόμη και των Ελλήνων συμπατριωτών, όπως των 
αποφοίτων πρώην ΤΕΙ και νυν ΑΕΙ με επαγγέλματα, παραδείγματος 
χάρη, του τεχνολόγου τροφίμων, του οινολόγου, του αισθητικού και 
κοσμητολόγου, του σχεδιαστή και τεχνολόγου ξύλου και τόσων, 
μα τόσων άλλων επαγγελμάτων.

Οι αναγνώστες των Ναυτικών Χρονικών γνωρίζουν το εύρος των 
αρμοδιοτήτων και το βάρος των ευθυνών του Πλοιάρχου και του 
Α΄ Μηχανικού και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν μόνοι 
τους, ώστε η σύγκριση με τα άλλα προαναφερθέντα, καθ’ όλα 
αξιοπρεπή, επαγγέλματα είναι περιττή. 

Ευπρόσδεκτες, λοιπόν, και απαραίτητες οι σχεδιαζόμενες μεταρ-
ρυθμίσεις, έτσι που, με τη συνεργασία και την αποφασιστικότητα 
όλων, να ξαναστήσουμε το οικοδόμημα της ελληνικής ναυτοσύνης, 
πάντα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, βασισμένο στην πρωτιά 
και στην αριστεία της Ελληνικής Ναυτιλίας και στις ναυτικές αξίες 
που μας πρόσφερε τόσο απλόχερα η ναυτική παράδοση και ιστο-
ρία του τόπου μας, για να δούμε τα Ελληνόπουλα να ξανάρχονται 
στη θάλασσα και να διαφεντεύουν τα πλοία μας, ανά τον κόσμο, 
με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια. 

Αυτά τα λίγα, μικρά, απλά και εύκολα θεώρησα και εγώ καθήκον 
μου να συλλέξω και με εκτίμηση και σεβασμό να προσθέσω στους 
σοβαρότατους προβληματισμούς των ταγών, της Πολιτείας, των 
θεσμών και των δικών σας, αγαπητά Ναυτικά Χρονικά, και των 
διακεκριμένων αναγνωστών σας.

Καλοτάξιδο και ευλογημένο το 2022, με υγεία, δημιουργία και 
χαρές, με αγιασμένα νερά και καλή Φώτιση να μας δίνει ο Θεός!

 

Οι εξελίξεις στη Ναυτιλία, με τις 
διεθνείς απαιτήσεις και τους νέους 
ρυθμιστικούς κανόνες, αυξάνουν με 
σημαντικό ρυθμό, ενώ η τεχνολογία  
και τα ψηφιακά ναυτιλιακά συστήματα 
καλπάζουν, απαιτώντας ένα εύρος 

νέας γνώσης και ικανοτήτων, που θα 
μεταβάλλεται με πιο γρήγορους ρυθμούς  

από αυτούς που είχαν συνηθίσει  
οι ναυτικοί μας.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΣΑΚΟΥ
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To 2021 συνεχίσατε τις σημαντικές δωρεές προς 
το Πολεμικό Ναυτικό. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πρόσφατες απειλητικές διεκδικήσεις που ανα-
κοινώνουν στον τουρκικό Τύπο αξιωματούχοι της 
κυβέρνησης Ερντογάν, πόσο σημαντική θεωρείτε 
την αρωγή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας;

Εμείς θεωρούμε ότι η αρωγή προς τις ένοπλες δυνάμεις της 
χώρας μας, ιδίως αυτή την επικίνδυνη περίοδο, είναι πρώτιστο 
καθήκον κάθε Έλληνα, για να αντιμετωπιστεί η επιθετική και 
αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας.
Όμως, η δική μας συμβολή, με τη δωρεά των τεσσάρων πλοίων 
(«Kyknos 1», «Atlas 1», «Iraklis» και «Aias»), όσο σημαντική 
και αν είναι (γιατί κάλυψε ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς του 
Ναυτικού μας), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατα-
στήσει τη μέριμνα της πολιτείας.
Ευτυχώς, πρόσφατα η κυβέρνηση, πολύ σωστά, προχώρησε σε 
μεγάλες και πολύ επωφελείς παραγγελίες πολεμικού υλικού, 
που θα διορθώσουν μια παραμέληση των Ενόπλων Δυνάμεων 
μίας ολόκληρης δεκαετίας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Αυτό που μένει τώρα είναι να ενισχυθούν πρώτον οι λειτουργι-
κοί προϋπολογισμοί των τριών όπλων, ώστε το υπάρχον υλικό 
που πρέπει να μας προστατεύσει για τα επόμενα χρόνια να εξα-
κολουθήσει να είναι αποτελεσματικό και σε άριστη κατάσταση, 
και δεύτερον οι υποδομές σε τεχνικά μέσα και ανθρώπινο υλικό, 
για να μπορέσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις να υποδεχτούν τους 
νέους εξοπλισμούς που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια.

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη αποτελεί έναν 
από τους σημαντικούς φάρους πολιτισμού στο 
λιμάνι του Πειραιά. Ποιες πρωτοβουλίες θα θέλατε 
να αναλάβετε τα επόμενα έτη και ποιο το όραμά 
σας για την πολιτιστική αναβάθμιση του μεγάλου 
λιμανιού της χώρας;

Το Ίδρυμά μας ήδη εκτελεί και πραγματοποιεί μια σειρά πρω-
τοβουλιών, για να ενισχύσει το πολιτιστικό απόθεμα και απο-
τύπωμα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, σε συνεργασία 
με τον Δήμο, το Δημοτικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά 
και άλλους φορείς.
Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας μάς οδηγούν 

όλο και περισσότερο στην ψηφιακή και διαδραστική εξ απο-
στάσεως δημιουργία και εξέλιξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
που μπορούν να γίνουν κτήμα πολύ μεγαλύτερου κοινού και όχι 
αναγκαστικά μόνο από τον Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε 
αναπτύξει πολλές εφαρμογές σε πλατφόρμες ψηφιακών ανθρω-
πιστικών σπουδών, όπως η περιήγηση στα διατηρητέα κτίρια 
του Πειραιά και άλλες.
Πιστεύουμε ότι με τη λήξη της πανδημίας, που ουσιαστικά 
νέκρωσε την πολιτιστική ζωή στον Πειραιά, το Ίδρυμα, με τις 
πολυσχιδείς δραστηριότητές του, θα επανέλθει στην κυρίαρχη 
θέση που είχε τα προηγούμενα χρόνια στους τομείς της εκπαί-
δευσης και του πολιτισμού.

Η ναυτιλία έζησε τον προηγούμενο χρόνο σημα-
ντικές ημέρες ευφορίας, ειδικά σε ορισμένους 
κλάδους ξηρών φορτίων. Η συνέχιση της κερδο-
φορίας φαίνεται ότι έχει ανοίξει την όρεξη πολλών 
επενδυτών. Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι 
οι σωστές κινήσεις των πιο έμπειρων πλοιοκτητών 
και διαχειριστών σε εποχές ευφορίας;

Δεν υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας που να ισχύει για όλους. 
Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η οικονομική 
ευχέρεια της επιχείρησης και του εφοπλιστή, η σύνθεση και η 
ηλικία του στόλου, ο δανεισμός και η απασχόληση των πλοίων. 
Κατά συνέπεια υπάρχουν πολλές πολιτικές και εναλλακτικές 
λύσεις. Άλλη εταιρεία στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των 
πλοίων με επενδύσεις, άλλη στην ενίσχυση της ρευστότητας 
μέσω πωλήσεων, άλλη στοχεύει στη μακροπρόθεσμη απασχό-
ληση με χαμηλότερους αλλά σταθερούς ναύλους, κ.λπ. 
Μια άλλη σοβαρή αβεβαιότητα για όποιους θέλουν να επεν-
δύσουν σε νέα πλοία είναι ο προβληματισμός για τα καύσιμα 
του μέλλοντος. Η τελευταία στροφή προς την πρόωση με LNG 
είναι, κατά τη γνώμη μου, αδόκιμη, μιας και το LNG είναι καύ-
σιμο βασισμένο στον άνθρακα και επιπλέον πολύ βλαβερό λόγω 
της περιεκτικότητάς του σε μεθάνιο, πράγμα που σημαίνει ότι 
σε λίγα χρόνια θα συγκεντρώσει το επιθετικό ενδιαφέρον των 
περιβαλλοντολόγων, με άγνωστες συνέπειες για τα πλοία που 
θα κινούνται με αυτό. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να συνεκτι-
μηθεί είναι η επίδραση των νέων κανονισμών στα πλοία μέσης 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ  
ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ  
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, CEO της Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd.  
και Υποναύαρχος ε.τ., συζητά για την έκρυθμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, υπο-
γραμμίζει τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει τα επόμενα έτη το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη και τοποθετείται για το πράσινο μέλλον της ναυτιλίας. Παράλληλα, ο κ. Λασκαρίδης 
αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου, στις προοπτικές του τουρι-
σμού το 2022 και εκφράζει τις απόψεις του για το θέμα της φορολογίας των Ελλήνων εφο-
πλιστών.
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και μεγάλης ηλικίας, πράγμα που θα είναι σε άμεση συνάρτηση 
με την πορεία και την ευρωστία της ναυλαγοράς. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να 
πρυτανεύει η σύνεση στις κινήσεις των εφοπλιστών, ώστε να 
υπάρχει πάντα η απαιτούμενη οικονομική δύναμη και να μπορεί 
η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που αναπόδραστα θα 
παρουσιαστούν στις αγορές.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το πράσινο μέλλον 
της ναυτιλίας; Πιστεύετε ότι οι νέες νομοθεσίες 
θα συρρικνώσουν το ναυτιλιακό επιχειρείν στην 
Ευρώπη και θα δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα στους πλοιοκτήτες της Ασίας και της Άπω 
Ανατολής;

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ναυτιλίας είναι απόλυτα 
γνωστό και θεαματικά μικρό σε σχέση με τον όγκο του εμπο-
ρίου που εξυπηρετεί και τις ποσότητες που μεταφέρει. Όμως, 
η Ναυτιλία, μη διαθέτοντας ψήφους και πολιτική δύναμη, έχει 
πέσει θύμα της περιβαλλοντικής υστερίας των πολιτικών και 
λαϊκιστών του περιβάλλοντος, που δεν είναι σε θέση να ξεχωρί-
σουν την πραγματική ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος 
(που η Ναυτιλία όχι μόνο αποδέχεται, αλλά επιπλέον συντηρεί 
και βελτιώνει θεαματικά με την πάροδο του χρόνου) από τον 
πολιτικό καιροσκοπισμό και τη διάθεση των κυβερνήσεων για 
επιβολή περισσότερων φόρων, χωρίς να παραγνωρίσουμε το 
γεγονός ότι οι εκπομπές των καυσαερίων της Ναυτιλίας εξαρ-
τώνται όχι από τους εφοπλιστές αλλά κυρίως από τους χρήστες 
των πλοίων, δηλαδή τους ναυλωτές.
Η Ναυτιλία είναι, φυσικά, υπέρ όλων των περιβαλλοντικών 
νόμων και ρυθμίσεων που εκπορεύονται από τον ΙΜΟ, αλλά 
έχει μεγάλες επιφυλάξεις για άλλες, ως επί το πλείστον περι-
φερειακές, ρυθμίσεις, όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που συχνά διαπνέονται από άλλες κατευθυνόμενες πολιτικές.
Εάν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είχε το ανάλογο περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα με τη Ναυτιλία, ο πλανήτης θα ήταν 
σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα.
Όμως, ο αχαλίνωτος καταναλωτισμός δεν επιτρέπει να ληφθούν 
μέτρα αναγκαία που θα περιορίσουν τις εκπομπές τόσο των 
αεροπλάνων όσο και των πιο ενεργοβόρων πλοίων, όπως για 
παράδειγμα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Ποιες είναι οι λύσεις για τη Ναυτιλία; Μέσα από τον κυκε-

ώνα των αλλοπρόσαλλων και αντιφατικών πολιτικών, οι λύσεις 
(μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) είναι οι εξής:

• Έντονη έρευνα για καύσιμα νέων τεχνολογιών, 
βασισμένη όμως σε καθαρά επιστημονικά κριτήρια.

• Δίκαιη εφαρμογή του μέτρου «ο ρυπαίνων πλη-
ρώνει». 

• Μείωση ταχυτήτων και τώρα και στο μέλλον. 
Επειδή για πολιτικούς λόγους δεν θεωρείται 
κομψό να αναφέρεται η μείωση ταχύτητας, αυτό 
περιγράφεται ανοήτως ως «μείωση ισχύος», 
«μείωση κατανάλωσης», κ.λπ. Ενώ στην ουσία 
πρόκειται για ένα και το αυτό μέτρο. Πολύ 
απλά λοιπόν: μείωση ταχύτητας 3 κόμβων στα 
containerships και 1,5 κόμβου σε όλα τα άλλα 
πλοία. Με αυτόν τον τρόπο (έτσι λέει η Φυσική) 
οι στόχοι του 2030 θα επιτευχθούν αύριο.

Τέλος, πέρα από τις νέες τεχνολογίες συμβατικών μη ανθρα-
κούχων καυσίμων, άμεση έρευνα με στόχο την εφαρμογή της 
ατομικής ενέργειας στα πλοία σε ορίζοντα δέκα ετών, μιας και η 
σχετική τεχνολογία είναι ήδη γνωστή και απόλυτα εφαρμόσιμη 
και το μόνο που την εμποδίζει είναι ο φόβος των πολιτικών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει υλοποιήσει ουσι-
αστικές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση του 
ελληνικού νηολογίου. Ωστόσο, τα εγγεγραμμένα 
πλοία στο ελληνικό νηολόγιο παρουσιάζουν μια 
μικρή αλλά συνεχόμενη κάμψη. Ποιος πιστεύετε 
πως είναι ο λόγος γι’ αυτή την εξέλιξη;

Πράγματι, η κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, 
αλλά και αυτές δεν είναι αρκετές. Είναι καιρός να φύγουμε από 
τις παλαιομοδίτικες ρομαντικές νοοτροπίες των παλαιοτέρων 
από μας.
Η πραγματική κατάσταση είναι η εξής:
Ο κύριος λόγος κάμψης της σημαίας είναι η έλλειψη Ελλήνων 
αξιωματικών. Οι λίγοι που έχουν μείνει έχουν συγκεντρωθεί 
σε πολύ λίγες μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, με συνέπεια να 
είναι αδύνατον σε άλλους πλοιοκτήτες να ξεκινήσουν τώρα 
να επανδρώνουν τα πλοία τους με Έλληνες. Οι περισσότεροι 
πια έχουν συγκεντρωθεί σε ξένα πληρώματα τα οποία, εάν 
τα μεταχειριστεί κανείς όπως πρέπει και αξίζουν, κάνουν τη 
δουλειά τους με άριστο τρόπο.
Κυρίως όμως το φαινόμενο είναι κοινωνικό: Οι Έλληνες δεν 
πηγαίνουν πια στη θάλασσα, όσο καλές και αν είναι πλέον οι 
συνθήκες και οι αμοιβές. Όπως διαδοχικά εξαφανίστηκαν οι 
ναυτικοί από την Αγγλία, τη Νορβηγία, την Ιαπωνία, την Κορέα 
και άλλα κράτη, έτσι δυστυχώς θα γίνει σιγά σιγά και στην 
Ελλάδα. Όσο και να προσπαθούν η κυβέρνηση και ο εφοπλι-
σμός, η μοίρα είναι προδιαγεγραμμένη. Με την ευημερία και 
την πρόοδο της Ελλάδας, οι νέοι μας θα μένουν στη στεριά 
και δεν θα πηγαίνουν στη θάλασσα.
Συνεπώς, οι πολιτικές μας πρέπει να αλλάξουν και να λάβουν 
υπόψη τους αυτές τις νέες συνθήκες. Κατά τη γνώμη μου, 
πρέπει να στραφούμε περισσότερο στη ναυτιλιακή παρά στη 
ναυτική εκπαίδευση, ώστε με τη μοιραία μείωση των ναυτι-
κών μας να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ναυτιλιακά στελέχη 
για τη στελέχωση των ναυτιλιακών μας εταιρειών. Φυσικά, οι 
προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν στον τομέα της ναυτι-
κής εκπαίδευσης, όπου όμως χρειάζονται γενναίες αποφά-

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Ο αχαλίνωτος καταναλωτισμός δεν
επιτρέπει να ληφθούν μέτρα αναγκαία που 
θα περιορίσουν τις εκπομπές τόσο των 
αεροπλάνων όσο και των πιο ενεργοβόρων 
πλοίων, όπως για παράδειγμα των πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
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σεις για τη βελτίωση των ΑΕΝ, την ανανέωση 
του αναχρονιστικού εξοπλισμού τους, την αλλαγή 
της διδακτέας ύλης και, κυρίως, την ανανέωση 
και τη βελτίωση, μέσω καλύτερων αμοιβών, των 
διδασκόντων.

Το 2022 για πολλούς διαφαίνεται μια 
χρονιά αισιοδοξίας για τον ελληνικό 
τουρισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμ-
μετοχή σας σε σημαντικούς αεροπο-
ρικούς και τουριστικούς ομίλους της 
χώρας, ποιες είναι οι προβλέψεις σας 
για το τρέχον έτος; Η τρέχουσα παν-
δημία ποια «μαθήματα» έδωσε στους 
επιχειρηματίες του τουρισμού;

Εάν η πανδημία υποχωρήσει, έστω μέχρι την 
άνοιξη, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και 
στις αερομεταφορές και στον τουρισμό γενικό-
τερα και θα πλησιάσουμε αρκετά τα επίπεδα του 
2019, που ήταν η τελευταία πολύ καλή χρονιά 
και για τους δύο τομείς. Όμως, ένα πράγμα είναι 
σίγουρο: ότι ποτέ κανείς δεν πρέπει να θεωρεί 
μια καλή κατάσταση δεδομένη και συνεπώς πρέ-
πει πάντα να είναι συνετός και να διαθέτει ικανά 
αποθέματα και ρευστότητα να αντιμετωπίσει μια 
απότομη δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι νομίζω 
και το σημαντικότερο δίδαγμα από τα δύο χρόνια 
της πανδημίας. Όμως, από το 2023 και μετά, οι 
προοπτικές είναι πράγματι πολύ θετικές.

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Πρόσφατα άνοιξε πάλι από την Επί-
τροπο Βεστάγκερ το θέμα της φορολο-
γίας των Ελλήνων εφοπλιστών φορο-
λογικών κατοίκων εσωτερικού. Ποια 
είναι η γνώμη σας επί του πρακτέου;

Πρόσφατα, η Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαρ-
γκρέτε Βεστάγκερ άνοιξε πάλι τον φάκελο της 
φορολογίας των Ελλήνων εφοπλιστών φορολογι-
κών κατοίκων Ελλάδος. Αυτή είναι μια δυσάρεστη 
αλλά όχι μη αναμενόμενη εξέλιξη. Προ τεσσάρων 
ετών είχαμε οδηγηθεί στο να πιστέψουμε ότι ο 
σχετικός φάκελος θα καταχωνιαζόταν και θα 
μάζευε σκόνη σε κάποιο συρτάρι της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. Επρόκειτο για κούφια ελπίδα για 
όσους γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας της Επι-
τροπής και της συγκεκριμένης Επιτρόπου.
Τώρα τίθενται πάλι σοβαρά θέματα εκ νέου, όπως 
η φορολόγηση των μερισμάτων, η φορολογία της 
υπεραξίας των πλοίων σε περίπτωση πώλησης, η 
φορολογία κληρονομιάς και ίσως και άλλα. Υπάρ-
χει, συνεπώς, το ζήτημα της εκ νέου αντιμετώπι-
σης αυτού του θέματος.
Αντί λοιπόν να κλείνουμε τα μάτια, να αντιδρούμε 
με το θυμικό και να βασιζόμαστε σε γνωμοδοτή-
σεις αρεστές μόνο σε εμάς αλλά λανθασμένες, 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε την επερχόμενη δια-
πραγμάτευση της κυβέρνησής μας με την Επι-
τροπή με σύνεση, ψυχραιμία και ρεαλισμό. Εάν 
τα πράγματα δεν πάνε καλά και η Ελλάδα παρα-
πεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι βέβαιο 
ότι τα αποτελέσματα για εμάς τους εφοπλιστές, 
φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας, θα είναι 
πολύ ανεπιθύμητα. 
Ψευτολεονταρισμοί και απειλές ότι «θα τα μαζέ-
ψουμε και θα φύγουμε» δεν είναι σοβαρά ούτε, 
πολύ περισσότερο, ικανά να εντυπωσιάσουν την 
Επιτροπή. Ούτε θα λυθεί το θέμα με «γνωριμίες» 
και «επαφές» όπως ονειρεύονται μερικοί. Ο χει-
ρισμός απαιτεί μεγάλη προσοχή, περίσκεψη, πολύ 
καλή προετοιμασία, γνώση του ευρωπαϊκού περι-
βάλλοντος και ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τα 
σημεία των καιρών.
Όπως σε κάθε διαπραγμάτευση, χρειάζεται και 
ικανότητα αλλά και, προπάντων, ρεαλισμός ώστε 
να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα, 
που δεν είναι άλλα από το ευνοϊκότερο καθεστώς 
για εφοπλιστές σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Κυρίως όμως πρέπει να γνωρίσουμε –και αν δεν 
το ξέρουμε, να το μάθουμε– ποιες ακριβώς πρα-
κτικές και τρόπους εφαρμόζουν στην Ευρώπη, 
και εκεί δεν είναι αντικείμενα τέτοιων ερευνών 
από την Επιτροπή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ
ΤΗΣ HELMEPA 

Ήταν το 1982 όταν η πλοιοκτησία και η ελληνική ναυτεργασία ένωσαν τις δυνάμεις τους  
σε μια καινοτόμο και συλλογική προσπάθεια, δημιουργώντας στον Πειραιά την Ελληνική  
Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA). Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών  
από την ίδρυση της HELMEPA, η πρόεδρος κ. Σεμίραμις Παληού συζητά για τις δράσεις και 
τις πρωτοβουλίες του οργανισμού σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για 
τους λόγους πίσω από τη μείωση των ναυτικών ατυχημάτων αλλά και για τη θέση που οφείλει 
να έχει ο σύγχρονος ναυτικός στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ναυτιλίας.

Καθώς ο πλανήτης βιώνει μια άνευ προηγουμένου 
περιβαλλοντική κρίση, ποια οφείλουν να είναι τα 
αντανακλαστικά της ναυτιλιακής βιομηχανίας; Ποια 
είναι η στρατηγική της HELMEPA για τη μεγαλύ-
τερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα προ-
στασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος;

Η ναυτιλιακή βιομηχανία, με την πάροδο των αιώνων, έχει επι-
δείξει γερά αντανακλαστικά, με θετικό πρόσημο, απέναντι στις 
προκλήσεις, γιατί τις αναγνωρίζει, τις εντάσσει στην ατζέντα 
και αναζητά λύσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την αειφορία. Σε αυτό το ολοένα αναθεωρούμενο ρυθμιστικό 
περιβάλλον, η ναυτιλία συμμορφώνεται γρήγορα και αποτελε-
σματικά, ενώ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών 
για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. 
Αρωγός σε αυτή τη διαχρονική προτεραιότητα της ναυτιλιακής 
κοινότητας είναι και η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσ-
σιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), αποτελώντας μια ανοικτή 
συμμετοχική πλατφόρμα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
της ναυτιλίας και προσφέροντας συνεχή, έγκυρη και έγκαιρη 
πρόσβαση σε γνώση, δεξιότητες και καλές πρακτικές, που 
προάγουν την υγεία των θαλασσών, μέσα από τη σταδιακή 
απανθρακοποίηση, την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας 
για τη μείωση της ρύπανσης και την επένδυση στην έρευνα 
και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα, η 
HELMEPA αναπτύσσει και διαχέει στην ευρύτερη κοινωνία, με 
έμφαση στα παιδιά και στους νέους, έργα που καλλιεργούν την 
περιβαλλοντική νοοτροπία, την επιστήμη των πολιτών και την 
κατανόηση και την εμπλοκή σε δράσεις με αντίκτυπο.

Φέτος, η HELMEPA συμπληρώνει 40 χρόνια δρά-
σης και πρωτοβουλιών για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ποια είναι η σημαντι-
κότερη κληρονομιά όλων αυτών των ετών ως προς 
τις συλλογικές δράσεις που υιοθετήσατε και επι-
θυμείτε να αξιοποιήσετε για το μέλλον;

Η σημαντικότερη κληρονομιά είναι οι αρχές μας: το φιλότιμο, η 
συνεργασία και η συλλογική προσφορά. Οδηγός μας παραμένει 
το όραμα των πρωτοπόρων ιδρυτών της HELMEPA, που το 
1982, σε μια πρωτοφανή κίνηση για την εποχή, με την περι-
βαλλοντική καλλιέργεια και τις προκλήσεις να μην είναι όσο 
επιτακτικές είναι σήμερα, δεσμεύτηκαν και ανέλαβαν εθελο-
ντική δράση, σε μια συλλογική επιθυμία να κληροδοτήσουν στις 
επόμενες γενιές μια αναπτυξιακή πορεία που είναι βιώσιμη, 
με αφετηρία την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Σήμερα, που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον 
ορατές, απειλώντας τη θαλάσσια και την ίδια την ανθρώπινη 
ζωή, η HELMEPA αποτελεί και συνθέτει παράλληλα ένα οικο-
σύστημα γνώσης, εξέλιξης και προαγωγής της βιώσιμης ανά-
πτυξης και αειφορίας.

Η ναυτιλία βρέθηκε, μεταξύ άλλων κλάδων, στο 
επίκεντρο της 26ης διάσκεψης του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή (COP26), που έλαβε χώρα στη 
Γλασκώβη. Ποιες είναι οι σκέψεις σας ως προς 
τις πρωτοβουλίες μερίδας κρατών για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας;

Πράγματι, οι διεθνείς πιέσεις που ασκούνται σε όλες τις βιο-
μηχανίες ανεξαιρέτως καλούν και τη ναυτιλία να θέσει πιο 
φιλόδοξους στόχους, ακόμα και την πλήρη απανθρακοποίησή 
της έως το 2050. Προσωπικά, εκτιμώ ότι η ναυτιλία πρέπει 
να προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρούσα 
φάση, η παγκόσμια ναυτιλία δεσμεύεται να μειώσει τις εκπο-
μπές αερίων ρύπων κατά 40% έως το 2030 και κατά 50% 
έως το 2050, σε συνάρτηση με το επίπεδο εκπομπών ρύπων 
του 2008. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το 90% 
του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης και ότι 
αποτελεί τον πλέον αποδοτικότερο ενεργειακά και φιλικότερο 
περιβαλλοντικά τρόπο μεταφοράς φορτίων. 
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Κατά τη γνώμη σας, η μείωση 
των ναυτικών ατυχημάτων τα 
τελευταία χρόνια αποτελεί 
εξέλιξη η οποία αντανακλά τη 
βελτίωση της παρεχόμενης 
ναυτικής εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, της ανάπτυξης 
της ναυτικής τεχνολογίας ή 
των αυστηρότερων επιθεω-
ρήσεων πλοίων; Υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης της 
ασφάλειας στα επίπεδα των 
αερομεταφορών;

Οι νέες τεχνολογίες, η συνεχής ευαισθη-
τοποίηση και ένα σύγχρονο νομοθετικό 
πλαίσιο, με μηχανισμούς ελέγχου, βελτι-
στοποιούν την ασφάλεια των «θαλάσσιων 
λεωφόρων» και μας δίνουν τη δυνατότητα 
να μειώσουμε τα περιστατικά ρύπανσης 
και να αποτρέπουμε τα ναυτικά ατυχήματα. 
Ταυτόχρονα, η βελτίωση της παρεχόμενης 
ναυτικής εκπαίδευσης και η αυστηροποί-
ηση των ελέγχων από τις λιμενικές αρχές 
και των επιθεωρήσεων από τρίτα μέρη 
(Vetting Inspections) ενισχύουν τις προ-
σπάθειες εξάλειψης των ναυτικών ατυχη-
μάτων. Θεωρώ πολύ σημαντικά τα βήματα 
που έχουν επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα 
από την υιοθέτηση του Διεθνούς Κώδικα 
Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων, του γνω-
στού μας «ISM Code», από τον ΙΜΟ το 
1989. 

Ο ρόλος του ναυτικού 
αναβαθμίστηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες, ώστε 
να συνάδει με τις επιταγές 
του παγκοσμιοποιημένου 
περιβάλλοντος και της 
συνεχούς ανάγκης για 

επιμόρφωση, διασυνδέοντας 
διαφορετικές κουλτούρες, 
πολιτισμούς, αγορές, 
θρησκείες, κ.λπ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με ποιες, κατά τη γνώμη σας, 
δεξιότητες οφείλει να είναι 
εφοδιασμένος ο σύγχρονος 
ναυτικός, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στο διαρκώς 
μεταβαλλόμενο κανονιστικό 
και τεχνολογικό περιβάλλον 
της ναυτιλίας; Ποιες πρω-
τοβουλίες αναλαμβάνει η 
HELMEPA ως προς τη νέα 
ανάγκη επιμόρφωσης των 
ναυτικών;

Ο ρόλος του ναυτικού αναβαθμίστηκε τις 
τελευταίες δεκαετίες, ώστε να συνάδει 
με τις επιταγές του παγκοσμιοποιημένου 
περιβάλλοντος και της συνεχούς ανά-
γκης για επιμόρφωση, διασυνδέοντας 
διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς, 
αγορές, θρησκείες, κ.λπ. Ο ρόλος λοιπόν 
που καλούνται να διαδραματίσουν οι ναυ-
τικοί σε αυτό το ολοένα αναθεωρούμενο, 
απαιτητικό περιβάλλον πρέπει να συμβα-
δίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και 
να παρακολουθεί τις σύγχρονες ανάγκες 
του Marketing, των Δημοσίων Σχέσεων, 
της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, της 
Ασφαλούς Διαχείρισης, της γνώσης περισ-
σοτέρων της μίας ξένων γλωσσών, της 
χρήσης και της εξοικείωσης με σύγχρονα 
υπολογιστικά προγράμματα, των γνώσεων 
σύγχρονης μετεωρολογίας, κ.λπ. 
Καθίσταται επομένως προφανές ότι ο 
ρόλος του σύγχρονου ναυτικού έχει ανα-
βαθμιστεί, ξεφεύγοντας από τα παραδο-
σιακά πρότυπα, και αναζητεί επάξια μια 
θέση στο σύγχρονο περιβάλλον δραστηρι-
οποίησης των εταιρειών και των συναφών 
φορέων. Οι σημερινοί αξιωματικοί είναι 
πλέον σύγχρονοι managers, καλούμενοι 
με τη σειρά τους να διαδραματίσουν έναν 
πιο σύνθετο διοικητικό ρόλο, συμμετέχο-
ντας ενεργά στην ανάπτυξη της ναυτιλια-
κής εταιρείας. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, οι εκπαιδευτικές πρωτο-
βουλίες που αναπτύσσουμε ως HELMEPA, 
μέσω του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού μας 
Κέντρου, για νέους και έμπειρους ναυτι-
κούς και στελέχη του ναυτιλιακού χώρου, 
εστιάζουν όλο και περισσότερο –πέραν 
της επικαιροποιημένης γνώσης πάνω σε 
τεχνικά θέματα– στην ενίσχυση των ήπιων 
εκείνων δεξιοτήτων (soft skills) που, από 
κοινού με τα hard skills, είναι απαραίτητα 
εφόδια για την επαγγελματική επιτυχία και 
την ψυχική ευημερία και ανθεκτικότητα 
στην εποχή της πανδημίας, καθώς και της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

Α-Δ: Γεώργιος Καραγεωργίου, Κάλλη Λιβανού, Ειρήνη Στ. Νταϊφά, Σεμίραμις Παληού, 
Παναγιώτης Σ. Ζαχαριάδης, Αριστείδης I. Πίττας, Γεώργιος Καλλιάνης, Όλγα Σταυροπούλου.
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When reputation matters you need
a partner that performs.
We are a leading global provider
of LNG shipping services and make
LNG shipping safer, cleaner and more
efficient and your investments more 
reliable and profitable.

Everything we do protects the value
of our client’s cargo, which makes us a
more dependable partner and a more 
sensible investment.

Partners for performance
gaslogltd.com

INCREASING CERTAINTY

IMPROVING RETURNS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ

Ο κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης, πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ, συζητά για τον αντίκτυπο της δημιουργίας της 
Μεσογειακής Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών Θείου αλλά και των πράσινων πολιτικών των Βρυξελλών 
στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων. Παράλληλα, τοποθετείται για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του 
shortsea στόλου και τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον  
εν λόγω κλάδο, ενώ τέλος αναφέρεται στις βασικές επιδιώξεις της ΕΕΝΜΑ για το νέο έτος.

Πρόσφατα, τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης 
της Βαρκελώνης συμφώνησαν για τη δημιουργία 
της Μεσογειακής SECA. Ποιος θεωρείτε ότι μπο-
ρεί να είναι ο αντίκτυπος για τη Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων;

Με τη συμφωνία των 22 συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης 
της Βαρκελώνης για τη δημιουργία Μεσογειακής Περιοχής 
Ελέγχου Εκπομπών Θείου (MedECA), προκύπτουν νέα δεδο-
μένα για τη ναυτιλία στη Μεσόγειο, αφού αποφασίστηκε η 
μείωση του ορίου θείου των πλοίων από 0,5% σε 0,1%. Εκκρεμεί 
βέβαια η υιοθέτησή της και από τον ΙΜΟ στην επόμενη σύνοδο 
της MEPC και, εφόσον η πρόταση εγκριθεί, η Μεσογειακή 
SECA θα ανακηρυχθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το 2025.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσω ότι μεγάλο μέρος του αμιγώς 
shortsea στόλου, που κινείται ως επί το πλείστον σε ευρωπαϊκά 
λιμάνια, χρησιμοποιεί gasoil καύσιμο και γι’ αυτόν τον λόγο 
δεν θα επηρεαστεί σε περίπτωση ανακήρυξης της Μεσογείου 
ως SECA. Όμως, γενικότερα, το ευρωπαϊκό shortsea θα πλη-
γεί, εφόσον συμπεριλαμβάνει και πλοία τα οποία κινούνται και 
πέραν των ευρωπαϊκών λιμένων, δεδομένου ότι θα επωμιστούν 
το επιπλέον κόστος καυσίμων και τις αναγκαίες προσαρμογές 
στον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό των πλοίων. 
Πάντως, πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι τόσο η αύξηση 
του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων όσο και η μετάβαση σε 
καθαρά καύσιμα δημιουργούν πιέσεις για αύξηση του κόστους 
των ναυτιλιακών καυσίμων, η οποία, σε συνδυασμό με τις αυξή-
σεις στις τιμές πρώτων υλών, θα εκτοξεύσει τις τιμές των 
προϊόντων στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο καταναλωτής.
Πέραν αυτού, διατυπώνονται κάποιες επιφυλάξεις ότι η μετα-
φορά των φορτίων θα επιστρέψει στις οδικές αρτηρίες, ανα-
ζητώντας μια πιο βιώσιμη οικονομικά λύση. Μια τέτοια εξέλιξη 
θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα, αφού η ναυτιλία αποδεδειγμένα αποτελεί τον πιο 
φιλικό στο περιβάλλον τρόπο μεταφοράς.

Οι Βρυξέλλες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για 
τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
ναυτιλίας. Πόσο εύκολο είναι για τους διαχειριστές 
πλοίων μικρών αποστάσεων να ανταποκριθούν στο 
κύμα κανονισμών με επίκεντρο το περιβάλλον;

Οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πακέτο «Fit 
for 55» τοποθετούν τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στο επί-
κεντρο των αλλαγών και της πράσινης μετάβασης, καθιστώντας 
την πρωταρχικό αποδέκτη όλων των καινοτόμων τεχνολογιών, οι 
οποίες πρόκειται να αποτελέσουν τη γέφυρα για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρώπης για κλιματική ουδετερότητα.
Όμως, τα όποια δεδομένα δεν εξαρτώνται από αυτήν, αφού τα 
πλοία, για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, είναι απα-
ραίτητο να έχουν διαθέσιμα και σε επαρκείς ποσότητες τα νέα 
εναλλακτικά καύσιμα με μηδενικούς ρύπους. Όμως, σύμφωνα 
με μελέτη εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι 
διαθέσιμα, τουλάχιστον έως το 2030, κάποια από αυτά και σε 
ποσοστά μονοψήφια, όπως αναφέρεται στη μελέτη. Αυτό είναι 
το μεγάλο πρόβλημα στο οποίο η ΕΕ καλείται να δώσει λύση, 
αλλιώς εθελοτυφλεί και αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη 
της την πραγματικότητα.
Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων τοποθετείται στο επίκεντρο 
της Στρατηγικής της ΕΕ, λόγω του μεγέθους του στόλου της, 
των μικρότερων αποστάσεων που διανύει και της ύπαρξης 
συγκεκριμένων λιμένων φορτοεκφόρτωσης, σε σύγκριση με 
την ποντοπόρο ναυτιλία. Ο στόλος της Ναυτιλίας Μικρών Απο-
στάσεων θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση εφαρμογής 
πιλοτικών τεχνολογιών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλά-
δας, λόγω γεωγραφικής θέσης και πολυνησιωτικότητας, και 
με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία να προχωρήσει σε 
εκσυγχρονισμό του ελληνικού στόλου. Για παράδειγμα, είναι 
σαφώς πιο ρεαλιστική εκδοχή ένα πλοίο της Ναυτιλίας Μικρών 
Αποστάσεων να επενδύσει στη χρήση ηλεκτρικών μπαταριών 
σε σύγκριση με ένα πλοίο της ποντοπόρου. 
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Ο εκσυγχρονισμός των πλοίων μικρών αποστάσεων 
αποτελεί άμεση προτεραιότητα προς ενίσχυση του 
ανταγωνισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώ-
ξετε συνέργειες με άλλους φορείς και οργανισμούς;

Η νέα στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
πράσινη μετάβαση αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία για τον κλάδο 
της shortsea για εκσυγχρονισμό και ανανέωση του στόλου, ο 
οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων 
και η ανανέωσή του αποτελεί άμεση προτεραιότητα ώστε να 
είναι ανταγωνιστικός.
Δυστυχώς, όμως, τα σχετικά προβλήματα είναι πολλαπλά. Τα 
πλοία που ανήκουν στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων είναι 
πλοία κυρίως μικρομεσαίων εταιρειών, οι οποίες αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Οι χρηματοδοτήσεις στη ναυτιλία μειώθηκαν από το 2008, 
με την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, και, παρότι το 
2021 οι χρηματοδοτήσεις για τη ναυτιλία κάπως αυξήθηκαν, η 
έλλειψη συγκεκριμένου index και data της shortsea ναυτιλίας 
συμβάλλει στην επέκταση των δυσκολιών χρηματοδότησης της 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
Ταυτόχρονα, η κατασκευή νέων πλοίων είναι μια μακροχρόνια 
επένδυση σε βάθος 25ετίας. Δεδομένου ότι οι κανονισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγούνται στην ουσία των τεχνολογι-
κών ερευνών, η εξίσωση για τους εφοπλιστές γίνεται ιδιαίτερα 
πολύπλοκη, όπως προανέφερα.
Η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, λοιπόν, αποτελεί ανα-
σταλτικό παράγοντα στην ανανέωση του στόλου. Η ΕΕΝΜΑ, 
προκειμένου να διαμορφώσει τις συνθήκες ομαλής μετάβασης 
για τον κλάδο, προώθησε το «Europa Ship Plan», το οποίο 
ψηφίστηκε από το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελούσε 
πρόγραμμα δανειοδότησης από την ΕΕ για την ανανέωση και 
την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ελληνικού στόλου της 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Δυστυχώς, η αδυναμία δια-
θεσιμότητας των ελληνικών ναυπηγείων να αναλάβουν τις κατα-
σκευές, η δυσκολία παροχής εγγυήσεων κατασκευής (refund 
guarantees) καθώς και η επιβολή ΦΠΑ σε ποσοστό 24% στις 

ναυπηγοεπισκευές δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του πλάνου 
και την απορρόφηση της χρηματοδότησης στον ελλαδικό χώρο. 
Με τις σημερινές εξελίξεις, όμως, και αναφέρομαι συγκεκρι-
μένα στην επαναλειτουργία των Ελληνικών Ναυπηγείων, το 
«Europa Ship Plan» θα μπορούσε να επανέλθει στο τραπέζι 
των συζητήσεων, επικαιροποιημένο, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.

Ποιες θα είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες  
για την ΕΕΝΜΑ το 2022;

Η ανανέωση και η ενεργειακή αναβάθμιση του στόλου της Ναυτι-
λίας Μικρών Αποστάσεων αποτελεί διαχρονικό στόχο της Ένωσής 
μας, γι’ αυτό και οι θεσμικές παρεμβάσεις της ΕΕΝΜΑ κινούνται 
σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω πως η πράσινη μετάβαση είναι η 
χρυσή ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την εναρμό-
νισή του με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα, και αυτή την ευκαιρία 
οφείλουμε ως Κράτος και ως Ναυτιλία να μην την αφήσουμε να 
χαθεί. Αναγκαία όμως προϋπόθεση για τη μετάβαση στην πράσινη 
ναυτιλία είναι η αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει 
τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων και το οποίο είναι αναχρονιστικό, 
με αποτέλεσμα να θέτει συνεχώς εμπόδια στον εκσυγχρονισμό και 
στην ενεργειακή αναβάθμιση του στόλου της shortsea ναυτιλίας.
Είναι αδιανόητο να λειτουργούμε με νόμους του 1950, τη στιγμή που 
τα σημερινά πλοία δεν έχουν καμία ομοιότητα με τα πλοία εκείνης 
της εποχής. Το παράδοξο είναι ότι συζητάμε για ψηφιοποίηση, για 
αυτόνομα πλοία, για σύγχρονες τεχνολογίες, σε ένα νομικό πλαίσιο 
που ορισμένες φορές επικαλείται κανονισμούς/νομοθεσίες πριν 
από την περίοδο ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραγνω-
ρίζοντας τις δύο βασικές αρχές, του θεμιτού ανταγωνισμού και της 
ίσης μεταχείρισης των πλοίων των κρατών-μελών.
Ένας κλάδος που πρωτοπορεί ιστορικά δεν είναι δυνατόν να ευημε-
ρεί και να προοδεύει μέσα σε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν 
θέματα, όπως οι οργανικές συνθέσεις των πλοίων, τα οποία πρέπει 
να λυθούν άμεσα και η πολιτεία να σταματήσει να χρονοτριβεί, έτσι 
ώστε η shortsea ναυτιλία να καταστεί ανταγωνιστική και να μην 
εξαναγκάζονται τα πλοία της να υψώνουν άλλες σημαίες.
Αρκεί να σημειώσω ότι, το 2007, τα πλοία 1.500-3.000 ΚΟΧ ήταν 
περί τα 750 και σήμερα τα αντίστοιχης χωρητικότητας πλοία είναι 
μόνο 60 με ελληνική σημαία και 80 ελληνόκτητα με ξένες σημαίες, 
ακριβώς λόγω των νομοθετικών αγκυλώσεων, ενώ ταυτόχρονα η 
δεξαμενή των υπό ελληνική ιδιοκτησία πλοίων, πέραν των 3.000 
ΚΟΧ, αριθμεί περί τα 1.000 πλοία, τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν 
να εγγραφούν στην ελληνική σημαία.
Εμείς επιμένουμε και ζητούμε την παρέμβαση της πολιτείας. Εάν 
η πολιτεία δεν το αντιληφθεί, στο τέλος η κατηγορία των συγκεκρι-
μένων πλοίων, και όχι μόνο, θα έχει εξαφανιστεί από το ελληνικό 
νηολόγιο.
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Η νέα στρατηγική πολιτική  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

για την πράσινη μετάβαση 
αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία 
για τον κλάδο της short-
sea για εκσυγχρονισμό και 

ανανέωση του στόλου, ο οποίος 
βρίσκεται στο επίκεντρο των 
τεχνολογικών εξελίξεων και  

η ανανέωσή του αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα ώστε να είναι 

ανταγωνιστικός.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΝΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ  
ΤΟ 2030

Ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), 
μιλά για τον αντίκτυπο της Όμικρον στον κλάδο, τις προοπτικές για τη χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων από τα πλοία της ακτοπλοΐας και την απουσία λιμενικών υποδομών στην Ελλάδα. Επι-
προσθέτως, υπογραμμίζει τις πρωτοβουλίες του ΣΕΕΝ το έτος που μας πέρασε, την πρόταση για 
τη βιωσιμότητα των άγονων δρομολογίων της Μεσογείου και σχολιάζει τα επόμενα βήματα προ-
κειμένου ο ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός.

Η επέλαση της παραλλαγής Όμικρον προκα-
λεί ανησυχία για το βραχυπρόθεσμο μέλλον του 
ακτοπλοϊκού κλάδου, καθώς ειδικοί έχουν εκφρά-
σει την άποψη πως η πανδημία θα κάνει αισθητή  
την παρουσία της και το 2022;

Είναι γεγονός ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και εξαιρετικές 
προοπτικές για τον τουρισμό μας το 2022. Αυτά σε επίπεδο 
κρατήσεων. Το τι θα συμβεί πραγματικά θα εξαρτηθεί από τις 
υγειονομικές εξελίξεις, για τις οποίες υπήρχε και υπάρχει ανησυ-
χία. Η Όμικρον μπορεί να έχει αρνητικά, αλλά και, όπως λέγεται, 
θετικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα ασφα-
λείς προβλέψεις και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ελπίζοντας 
σε καλά νέα τους επόμενους μήνες.

Στο παρελθόν είχατε δηλώσει πως παραμένει άγνω-
στο το πότε τα πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας 
θα μπορέσουν να καταναλώσουν εναλλακτικά καύ-
σιμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την ελληνική 
ακτοπλοΐα εν μέσω επικείμενων περιβαλλοντικών 
κανονισμών και αυξανόμενων τιμών καυσίμων;

Οφείλουμε να τηρήσουμε τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί, 
αλλά υπάρχει έντονος προβληματισμός, ιδιαίτερα για την περίοδο 
μετά το 2030. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων φαίνεται ότι θα 
αποτελέσει τη λύση, αλλά είμαστε σε αναμονή των αποτελεσμά-
των ερευνών και μελετών, τα οποία θα καταστήσουν τεχνικά και 
οικονομικά δυνατή τη χρήση νέου τύπου καυσίμων.

Στα αιτήματα του ΣΕΕΝ συγκαταλέγεται, μεταξύ 
άλλων, η αξιοποίηση των λιμενικών τελών 
για εργασίες στους λιμένες της χώρας. Ποιες  
υποδομές θεωρείτε πως απουσιάζουν από τους 
ελληνικούς λιμένες και ποια η συμβολή τους  
στην ελληνική ακτοπλοΐα εφόσον κατασκευαστούν;

Οι επιβάτες καταβάλλουν, σε κάθε τους ταξίδι, στους Οργανι-
σμούς Λιμένων και στα Λιμενικά Ταμεία το 2,5-3% της αξίας του 
εισιτηρίου. Υπολογίζουμε ότι τα τέλη που εισπράττονται κάθε 
χρόνο κυμαίνονται από 25-30 εκατ. ευρώ. Τα λιμενικά τέλη είναι 
ανταποδοτικά και πρέπει να επενδύονται προς όφελος των επι-
βατών και συγκεκριμένα στη συντήρηση των λιμανιών, π.χ. στις 
αναγκαίες εκβαθύνσεις κ.λπ., αλλά και στη δημιουργία χερσαίων 
υποδομών για την εξυπηρέτηση των επιβατών. 
Τέτοιες υποδομές σε ικανοποιητικό βαθμό δεν υπάρχουν σε 
κανένα λιμάνι, ενώ δεν υφίστανται καν στα νησιωτικά λιμάνια 
μας. Έχουμε διαπιστώσει ότι μεγάλο μέρος των λιμενικών τελών 
δεν επενδύονται σε ανταποδοτικά έργα ή επενδύονται σε λάθος 
έργα, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν επενδύονται 
καθόλου. Τα λιμενικά ταμεία των νησιών μας δεν είναι επαρκώς 
στελεχωμένα και υπάρχει σαφής έλλειψη τεχνικών γνώσεων αλλά 
και των διαδικασιών οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για τη 
μελέτη και τη χρηματοδότηση έργων.
Για την καλύτερη ενημέρωση των αρχών, έχουμε ζητήσει τη 
δημοσίευση του απολογισμού και του προϋπολογισμού των 
έργων κάθε λιμενικού ταμείου, όπως και τη λήψη μέτρων για 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των λιμενικών τελών. 
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Ποιες πρωτοβουλίες έλαβε ο ΣΕΕΝ το 2021 προκει-
μένου να προσφέρει στήριξη στον κλάδο της ακτο-
πλοΐας; Ποιος είναι ο ρόλος του ΥΝΑΝΠ στην αντι-
μετώπιση της κρίσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος;

Από την αρχή της κρίσης, ο Σύνδεσμός μας διαδραμάτισε σημα-
ντικό ρόλο σχετικά με τα μέτρα τα οποία έπρεπε και πρέπει 
να ληφθούν για να μη διαταραχθούν οι θαλάσσιες συγκοινω-
νίες μας. Οι προβλέψεις μας σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της 
κρίσης ήταν ακριβείς και οι προτάσεις μας συγκεκριμένες και 
αποτελεσματικές. 
Δυστυχώς, παρά την καλή θέληση και την κατανόηση που 
έχουμε διαπιστώσει, οι προτάσεις μας για την ενίσχυση του 
κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν 
αλλά υπάρχουν και πρωτοφανείς εκκρεμότητες και οφειλές 
του Δημοσίου προς τις εταιρείες μας, οι οποίες ξεπερνούν τα 
70 εκατ. ευρώ. 
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι τα πλοία μας 
είναι μέσα μαζικής μεταφοράς – από τα 100 και πλέον νησιά 
που εξυπηρετούμε μόνο 25 διαθέτουν αεροδρόμιο, ενώ 
σχεδόν το σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών εξυπη-
ρετούνται διά θαλάσσης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
διακινδυνεύουμε την καλή λειτουργία των ακτοπλοϊκών συγκοι-
νωνιών, που είναι απαραίτητη για τη συνοχή της χώρας μας, 
ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, λόγω του μεταναστευτικού 
αλλά και των προκλήσεων των εξ ανατολών γειτόνων μας.  
Οι ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες αποτελούν δημόσια υπηρεσία 
και προασπίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα, συνεπώς πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Ποια είναι η πρότασή σας για μια γόνιμη λύση 
αναφορικά με τη βιωσιμότητα των «άγονων»  
δρομολογίων της Μεσογείου;

Θα αναφερθώ στα δικά μας «άγονα» ή καλύτερα στα δρομολό-
για Δημόσιας Υπηρεσίας. Είναι γεγονός ότι οι υπηρεσίες προς 
τα μικρά νησιά μας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά 
πρέπει να επαναξιολογηθούν κάποια δρομολόγια ως προς τη 
χρησιμότητά τους και κάποια άλλα να ενισχυθούν. 
Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα της ναυπήγησης 
νέων και φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων, η οποία είναι και 
η μοναδική λύση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την 
προσαρμογή των πλοίων στις νέες περιβαλλοντικές συνθή-
κες. Η προκήρυξη πολυετών Συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας,  
η οποία ήδη έχει αποφασιστεί, ελπίζουμε ότι θα διευκολύνει 
τις εξελίξεις. 

Ποια είναι τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να 
καταστεί ανταγωνιστικός ο ελληνικός ακτοπλοϊκός 
στόλος στην Αδριατική;

Τα πλοία τα οποία είναι δρομολογημένα στις διεθνείς γραμμές, 
όπως αυτές της Αδριατικής, θα επηρεαστούν και αυτά από τα 
νέα περιβαλλοντικά μέτρα που έχουν αποφασιστεί και συζητού-
νται. Τα προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν θα είναι σοβαρά 
και πρέπει πρώτα από όλα να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών πλοίων, ούτως ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις 
σε σχέση με τα υπόλοιπα δρομολογημένα πλοία. Ο Σύνδεσμός 
μας έχει καταθέσει τις προτάσεις του, οι οποίες συζητούνται 
με το Υπουργείο Ναυτιλίας, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει 
υπάρξει κάποια ουσιαστική πρόοδος.
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Οι ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες 
αποτελούν δημόσια υπηρεσία 

και προασπίζουν τα εθνικά μας 
συμφέροντα, συνεπώς πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα 

και υπευθυνότητα.
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Η επιμόρφωση των στελεχών του Εμπορικού Ναυτι-
κού (πλοιάρχων-μηχανικών), η συνεχής εκπαίδευση 
και η διά βίου μάθηση θεωρούνται απαραίτητα εφό-
δια και ζωτικής σημασίας στοιχεία, όχι μόνο γιατί 
είναι απαραίτητα από την ισχύουσα εθνική νομοθε-
σία και τα διεθνή πρότυπα για την άσκηση του ναυ-
τικού επαγγέλματος, αλλά κυρίως επειδή παρέχουν 
πλεονεκτήματα για επαγγελματική ανέλιξη τόσο 
στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας. 
Με άλλα λόγια, «η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι 
το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο», όπως είπε 
ο Νέλσον Μαντέλα, πολιτικός, βραβευμένος με 
Νόμπελ Ειρήνης το 1993. 

Η μόρφωση και ακολούθως η επιμόρφωση θα μας 
δώσουν τα απαραίτητα εφόδια που χρειαζόμαστε 
για την εξασφάλιση της εργασίας μας και την πρό-
οδό μας στα πλοία ή στα γραφεία των ναυτιλιακών 
εταιρειών, με μια ειδοποιό διαφορά: η επιμόρφωση 
είναι ανώτερη από τη μόρφωση. 

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις στο κοι-
νωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι, 
η τεχνολογική έκρηξη στη ναυπήγηση πλοίων, οι 
συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης των 
τελευταίων χρόνων, η μεγάλη εισροή επαγγελματιών 
ναυτικών, από όλο τον κόσμο, με εξειδικευμένες 
γνώσεις στα πλοία και οι αυξανόμενες απαιτήσεις 
των ναυτιλιακών εταιρειών απαιτούν από τον πλοί-
αρχο και τον μηχανικό υψηλότερου επιπέδου δεξι-
ότητες και επαγγελματικά προσόντα. Οι πλοίαρχοι, 
στην εποχή μας, αντιμετωπίζονται ως σύγχρονοι 
managers και είναι οι άμεσοι συνεργάτες των εται-
ρειών, που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, σε 
όλο τον κόσμο. 

Η επιμόρφωση είναι τώρα, λοιπόν, πιο απα-
ραίτητη από ποτέ! Γι’ αυτό ιδρύθηκε το ΚΕΣΕΝ 
και έχει έναν και μόνο σκοπό: να εξυπηρετεί και να 
προσφέρει δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρ-
φωση στους Έλληνες ναυτικούς. Αυτόν τον σκοπό 
πρέπει να επιτελεί και να υπηρετεί. Είναι το μέλλον 
το δικό μας, των παιδιών μας και της Ελλάδας μας, 
μιας χώρας στενά συνδεδεμένης με τη θάλασσα.  

Αναγκαία προϋπόθεση όμως για την αποτελεσμα-
τική λειτουργία του ΚΕΣΕΝ και την ανύψωση της 
ναυτικής εκπαίδευσης είναι η πλήρης στελέχωση 
και υποστήριξή του με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, έμπειρους ναυτοδιδασκάλους και ανα-
βαθμισμένο εξοπλισμό. Επίσης, είναι απαραίτητη η 
ανακατασκευή και η συντήρηση των κτιριακών και 
υλικοτεχνικών υποδομών του, καθώς και η ύπαρξη 
ενός κεντρικά οργανωμένου επιμορφωτικού φορέα, 
στον οποίο θα συμμετέχουν και θα στελεχώνουν 
ισότιμα έμπειροι πλοίαρχοι και Α΄ μηχανικοί, όπως 
θα συμβεί και στην ιεραρχία της ΔΝΕ, μετά και τις 
προσπάθειές μας· περιμένουμε βέβαια πότε επιτέ-
λους θα εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία, που με 
ετοιμότητα και διορατικότητα θα προλαμβάνει και 
θα επιλύει προβλήματα/παραλείψεις, ενώ θα έχει 
στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων 
σύγχρονων γνώσεων στους Έλληνες ναυτικούς. 

Το ΚΕΣΕΝ είναι η υποστήριξη που όλοι θέλουμε, 
είναι στην ουσία οι μεταπτυχιακές μας σπουδές. 
Η ύπαρξη και η λειτουργία του αποτελούν, για 
τους πλοιάρχους και τους μηχανικούς, τη μοναδική 
διέξοδο για την αναβάθμιση των γνώσεών μας, 
προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις εξειδικευ-
μένες και αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

Όμως, με τον ίδιο εξαιρετικά μεγάλο ζήλο, την ίδια 
θέρμη, πρέπει να αγκαλιάσουμε τα Ναυτικά Λύκεια 
και τις ΑΕΝ του τόπου μας, τα φυτώρια της ναυ-
τοσύνης της πατρίδας μας, να κατανοήσουμε τα 
προβλήματα και τις ανάγκες τους προκειμένου να 
προωθήσουμε βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη 
και την ευημερία τους. 

Άλλωστε, το νέο παγκόσμιο σχέδιο δράσης της 
UNESCΟ, με τη συμμετοχή του ΟΟΣΑ, της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
με τίτλο «Εκπαίδευση 2030», επισημαίνει την 
επιμόρφωση ως διασφαλιστή της ποιοτικής, 
συμπεριληπτικής και ισόνομης εκπαίδευσης, 
της παγκόσμιας ειρήνης και της αειφόρου ανά-
πτυξης.

Tου καπτ. Μανώλη Τσικαλάκη,  
Προέδρου ΠΕΠΕΝ

Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑ ΜΑΣ 
ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΕΦΟΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
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EN
Ψίθυροι και απόηχοι 
στις ναυτιλιακές πρωτεύουσες

Μια ανάκαμψη πολλών ταχυτήτων
Από την Κίνα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρώπη 
μέχρι την Αφρική, η πανδημία ισοπέδωσε σχεδόν ταυτόχρονα 
τις οικονομίες όλων των χωρών την άνοιξη του 2020. Δυό-
μισι χρόνια αργότερα, η έξοδος από την κρίση δεν είναι 
ομοιόμορφη.
Οι οικονομικά εύρωστες χώρες επωφελήθηκαν από μια προ-
νομιακή πρόσβαση στα εμβόλια: οι ΗΠΑ διέγραψαν ήδη τα 
ίχνη της χειρότερης ύφεσής τους από την εποχή της Μεγάλης 
Ύφεσης της δεκαετίας του 1930, η Ευρωζώνη δείχνει σημάδια 
ανάκαμψης, αν και η ραγδαία άνοδος ενός ακόμα επιδημικού 
κύματος και ο εντοπισμός μιας νέας παραλλαγής προκαλούν 
ανησυχία. «Η Covid-19 θα παραμείνει μια απειλή», προβλέπει 
σε σημείωμά του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.
Απειλή που έχει ήδη υλοποιηθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσο-
στά εμβολιασμού, όπως η Υποσαχάρια Αφρική, όπου μόνο το 
2,5% του πληθυσμού είχε εμβολιαστεί μέχρι τις αρχές Οκτω-
βρίου του 2021 και η οποία είναι καταδικασμένη, σύμφωνα με 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σε μια πιο αργή ανά-

ΠΡΟΣΕΧΏΣ ΕΠΙΒΡΆΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΆΓΚΟΣΜΙΆΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΆΣ;
Μετά τον οικονομικό κατακλυσμό του 2020 και την ανάκαμψη 
του 2021, υπάρχει κίνδυνος για παγκόσμια επιβράδυνση το 
2022; Η ανάκαμψη ήταν ισχυρή, όμως οι σπασμοί συνεχίζονται 
λόγω των ελλείψεων, του πληθωρισμού και των υγειονομικών 
ανησυχιών, σε ένα υπόβαθρο επιτακτικών κλιματικών αξιώσεων.
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καμψη. Έως το 2024, η πλειονότητα των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων χωρών 
δεν αναμένεται να επιτύχουν τους ρυθμούς ανάπτυξης που προέβλεπαν πριν από την 
πανδημία, αναφέρει το ΔΝΤ. Ορισμένες κεντρικές τράπεζες (στη Βραζιλία, στη Ρωσία, 
στη Νότια Κορέα) αύξησαν τα επιτόκιά τους, προκειμένου να προφυλαχθούν από 
έναν πληθωρισμό που καλπάζει, κινδυνεύοντας να υπονομεύσουν την ανάκαμψή τους.
Ακόμα και στην Κίνα, ατμομηχανή της παγκόσμιας ανάπτυξης, η ανάκαμψη συμπι-
έζεται στον βαθμό που συσσωρεύονται οι κίνδυνοι, προέβλεψε πρόσφατα το Ταμείο: 
κατανάλωση των νοικοκυριών που δυσκολεύεται να φτάσει τα προ πανδημίας επί-
πεδα, κρίση στην αγορά ακινήτων με τις δυσκολίες του υπερχρεωμένου κολοσσού 
Evergrande, διακοπές ρεύματος που επιβαρύνουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Πληθωρισμός και ελλείψεις
«Η μεγαλύτερη έκπληξη του 2021 ήταν η αύξηση του πληθωρισμού», γράφουν οι 
αναλυτές της Goldman Sachs στις προβλέψεις τους για το 2022. Η τελευταία προ-
κλήθηκε από τη μεγάλη αποδιοργάνωση των εφοδιαστικών αλυσίδων και τις ελλείψεις 
σε απαραίτητα για το διεθνές εμπόριο προϊόντα, όπως οι ημιαγωγοί, λόγω της αλμα-
τώδους αύξησης της ζήτησης κατά και μετά την κρίση, αλλά και της αποθάρρυνσης 
πολλών εργαζομένων σε τομείς του παγκόσμιου εμπορίου: εκφορτωτές στα λιμάνια, 
οδηγοί φορτηγών, ταμίες στα σούπερ μάρκετ δεν επανήλθαν μετά τους περιορισμούς 
των λοκντάουν, προκαλώντας ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού.
Ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από την αλματώδη αύξηση των τιμών των πρώτων 
υλών (ξύλο, χαλκός, χάλυβας) και της ενέργειας (βενζίνη, αέριο, ηλεκτρισμός). Η 
αύξηση των τιμών, που χαρακτηρίζεται «προσωρινή» από τους κεντρικούς τραπεζίτες, 
προκαλεί ανησυχία στο υψηλότερο επίπεδο: η αναστροφή της τάσης είναι «απόλυτη 
προτεραιότητα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στις αρχές Νοεμβρίου.
«Το θέμα είναι αν είμαστε πράγματι στην έξοδο της κρίσης», δήλωσε στο AFP ο Ρόελ 
Μπίτσμα, καθηγητής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.
Πράγματι, πολλές επιχειρήσεις αναφέρουν δυσκολίες λόγω των ελλείψεων και του πλη-
θωρισμού. Προσώρας, το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση 4,9% του παγκόσμιου ΑΕΠ φέτος.

ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΆΡΆΔΟΣΕΙΣ ΚΆΙ ΔΙΆΛΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΏΝ:  
ΤΟ 2021 ΣΕ ΆΡΙΘΜΟΥΣ
Οι επικρατούσες συνθήκες στις ναυλαγορές εντός του 2021 οδήγησαν σε έντονη 
δραστηριότητα στο μέτωπο της προσφοράς, και δη στις παραγγελίες πλοίων. Με 
αφορμή το γεγονός αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανασκόπηση των 
παραγγελιών, των παραδόσεων και των διαλύσεων πλοίων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί από τις αρχές του έτους μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, στην οποία προέβη ο 
ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons. 
Ειδικότερα, 1.561 πλοία, χωρητικότητας 115,3 εκατ. dwt, παραγγέλθηκαν την εν λόγω 
περίοδο. Ξεχωρίζουν οι παραγγελίες containerships, που διαμορφώθηκαν σε επί-
πεδα ρεκόρ, καθώς ανήλθαν σε 527 πλοία μεταφορικής ικανότητας 4,1 εκατ. TEUs.
Όσον αφορά τις παραδόσεις πλοίων, 1.365 πλοία, χωρητικότητας 79,9 εκατ. dwt, 
προστέθηκαν στον παγκόσμιο στόλο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, με το εκτιμώμενο 
συνολικό output των ναυπηγείων για το 2021 να ανέρχεται σε 85,4 εκατ. dwt. 
Παράλληλα, από τις αρχές του έτους έως τα μέσα Δεκεμβρίου πουλήθηκαν προς διά-
λυση 601 πλοία χωρητικότητας 21,9 εκατ. dwt. Βάσει της Clarksons, η περιορισμένη 
δραστηριότητα στις διαλύσεις οφείλεται στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν σε 
αρκετές ναυλαγορές. Τέλος, ο παγκόσμιος στόλος (χωρητικότητας άνω των 100 gt) 
εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,1% το 2021, το οποίο συνιστά μικρή αύξηση έναντι 
του 2,8%, το οποίο ήταν το ποσοστό ετήσιας αύξησης για το 2020.
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ΕΝΤΟΝΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΆΡΟΥΣΙΆ  
ΣΤΙΣ ΆΓΟΡΆΠΏΛΗΣΙΕΣ BULKERS
Το 2021 αποτέλεσε έτος έντονης δραστηριότητας στη second-
hand αγορά. Ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός ότι οι αγοραπω-
λησίες bulkers διαμορφώθηκαν σε σχεδόν τετραψήφιο αριθμό.
Με αφορμή την έντονη δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά, 
έκθεση της Allied Shipbroking αναλύει τις αγοραπωλησίες που 
έλαβαν χώρα εντός του έτους. Την ίδια ώρα καταδεικνύεται ο 
πρωταγωνιστικός ρόλος των Ελλήνων πλοιοκτητών σε αυτές.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών 
φορτίων, έλαβαν χώρα 909 αγοραπωλησίες από τις αρχές του 
έτους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούσε πλοία μικρού 
και μεσαίου μεγέθους. Ενδεικτικά, τα Handysizes, Supramaxes 
και Panamaxes κατέλαβαν ποσοστό 26,7%, 26,4% και 31,2% 
αντίστοιχα επί των συνολικών αγοραπωλησιών (συνολικά 767 
από τα 909 bulkers). Ακόμη, ο μέσος όρος ηλικίας των bulkers 
που πωλήθηκαν στη second-hand αγορά ήταν ίσος με 11 έτη 
και τα συνολικά κεφάλαια που διατέθηκαν ίσα με $14,4 δισ.
Από τα 909 bulkers που άλλαξαν ιδιοκτήτες, τα 230 κατέληξαν 
σε Έλληνες ιδιοκτήτες, βάσει της Allied. Συνεπώς, οι ελληνικές 
επενδύσεις στη second-hand αγορά των bulkers αντιπροσώ-
πευσαν το 25,3% των συνολικών.

LINER ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ: ΆΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙ ΆΠΟΔΟΣΕΙΣ 
ΤΏΝ ΜΕΤΟΧΏΝ
Η Drewry Maritime Financial Research (DMFR), ο βραχίονας 
επενδυτικής ανάλυσης της Drewry, παραμένει «bullish» για 
συνέχιση της αύξησης των μετοχών και της κερδοφορίας των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά τακτικών γραμμών.
H DMFR χαρακτηρίζει «αστρονομικές» τις αποδόσεις των 
εν λόγω μετοχών από τις αρχές του 2020. Πιο συγκεκριμένα, 
η μετοχή της Yang Ming κατέγραψε αύξηση 1.583% από τις 
αρχές του 2020 έως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2021. Παράλ-
ληλα, τα κέρδη της Evergreen άγγιξαν το 987% και της Wan 
Hai το 976% το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι αποδόσεις για τις 
liner εταιρείες της Ευρώπης ήταν πιο περιορισμένες: +192% 
για τη μετοχή της Hapag-Lloyd και +123% για τη μετοχή της 
Maersk.
H εκρηκτική αυτή άνοδος αποτελεί απόρροια της βελτίωσης 
των ισολογισμών των εταιρειών διαχείρισης containerships, 
εξηγεί η DMFR. Δεδομένα από δώδεκα εταιρείες συνιστούν 
ότι οι συνολικές τους δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 
$3,5 δισ. από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 έως τα μέσα 
Σεπτεμβρίου του 2021, στα $73,2 δισ.
Προκειμένου να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την αυτοπε-
ποίθηση των επενδυτών, οι εταιρείες στις τακτικές γραμμές 
επαναγόρασαν μετοχές. Συγκεκριμένα, η Maersk ενέκρινε ένα 
πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, αξίας $5 δισ., για τα 
έτη 2024 και 2025, αυξάνοντας το συνολικό πρόγραμμα στα 
$10 δισ. μεταξύ των ετών 2022 και 2025. Σε παρόμοια κίνηση 
προέβη και η Cosco, όπως ανακοίνωσε στις 6 Δεκεμβρίου. Εν 
μέσω ισχυρών αποδόσεων για τις μετοχές των liner εταιρειών, 
είναι λογικό οι επενδυτές να σκέφτονται την έξοδό τους, με 
στόχο να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη. Η DMFR ωστόσο 
παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξη για την πορεία της αγοράς για 
τρεις κυρίως λόγους:
- Η παραλλαγή Όμικρον ενδέχεται να παρατείνει την κρίση 
στις εφοδιαστικές αλυσίδες και να παράσχει στήριξη στους 
ναύλους.
- Οι ισχυρές ταμειακές ροές τα επόμενα δύο έτη θα ενισχύ-
σουν τις μετοχές.
- Οι αποδόσεις στα επενδυθέντα κεφάλαια θα κινούνται πάνω 
από το μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συμφόρηση αποτελεί 
μια ευκαιρία για τις ναυτιλιακές εταιρείες να εξασφαλίσουν 
μακροχρόνια συμβόλαια, καθώς οι ναυλωτές επιθυμούν από 
την πλευρά τους να εξασφαλίσουν ομαλή ροή των αγαθών τους 
και να αποφύγουν το ακραίο volatility των τιμών. Στο πλαίσιο 
αυτό, κέρδη και αποδόσεις μετοχών υπερβαίνουν το WACC.

EN ΠΛΩ

80



ΆΙΣΙΟΔΟΞΙΆ ΓΙΆ ΤΆ ΝΟΤΙΟΚΟΡΕΆΤΙΚΆ ΝΆΥΠΗΓΕΙΆ
Το 2021 σημειώθηκε υψηλός αριθμός παραγγελιών, με πολλά 
σημαντικά ναυπηγεία στον κόσμο να υπερβαίνουν σε μεγάλο 
βαθμό τους ετήσιους στόχους τους. Απόρροια αυτού του 
γεγονότος είναι η εκτίμηση για συνέχιση της ίδιας τάσης στις 
παραγγελίες πλοίων και το 2022, η οποία αντανακλάται στον 
νέο ετήσιο στόχο της KSOE (Korea Shipbuilding & Offshore 
Engineering).
Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του νοτιοκορεατικού πρα-
κτορείου ειδήσεων Yonhap, η KSOE έθεσε στόχο παραγγελιών 
για το 2022 ο οποίος ανέρχεται σε $17,4 δισ., όντας κατά 19% 
μεγαλύτερος σε σύγκριση με εκείνον του 2021, ο οποίος ήταν 
ίσος με $14,9 δισ.
Παρότι ο στόχος ίσως φαντάζει υψηλός, η αξία των παραγγε-
λιών που εξασφάλισε η KSOE το 2021 ήταν κατά πολύ μεγα-
λύτερη. Μάλιστα, στα τέλη Νοεμβρίου, η αξία των εξασφαλι-
σμένων παραγγελιών ήταν ίση με $22,5 δισ.
Τέλος, υπενθυμίζεται πως η KSOE, που συνιστά το μεγαλύτερο 
ναυπηγείο παγκοσμίως σε όρους backlog παραγγελιών, διαθέ-
τει τρεις θυγατρικές: τη Hyundai Heavy Industries, τη Hyundai 
Mipo Dockyard και τη Hyundai Samho Heavy Industries.

ΡΕΚΟΡ ΔΙΆΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΏΝ  
ΆΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΡΆΣΜΆ
Παρά την πρόσφατη ακινητοποίηση αρκετών πλοίων λόγω 
πάγου στο Βόρειο Πέρασμα, η διακίνηση φορτίων από τη 
θαλάσσια οδό έσπασε κάθε ρεκόρ το 2021.
Πιο συγκεκριμένα, τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν από 
το Βόρειο Πέρασμα έως τα μέσα Δεκεμβρίου άγγιξαν τους 

33,5 εκατ. τόνους έναντι 33 εκατ. τόνων το 2020. Σύμφωνα με 
ρωσικές εκτιμήσεις, ο συνολικός όγκος φορτίων άγγιξε τους 
34 εκατ. τόνους έως το τέλος του έτους, σημειώνοντας αύξηση 
350% σε σχέση με πέντε χρόνια πριν.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα δείγμα οικονομικής ανάπτυ-
ξης της ρωσικής Αρκτικής, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. 
Άλλωστε, δεξαμενόπλοια και LNG carriers αποτελούν την πλει-
ονότητα των πλοίων που διέρχονται από το Βόρειο Πέρασμα.
«Το 2021, 79 από τα 92 πλοία που διήλθαν από το Βόρειο 
Πέρασμα ήταν μη ρωσικά, δείγμα τού ότι οι διεθνείς εταίροι 
μας εξετάζουν διαρκώς το Βόρειο Πέρασμα ως βιώσιμη αρτη-
ρία μεταφορών», σχολίασε ο Maxim Kulinko, Deputy Director 
του Northern Sea Route Directorate της Rosatom.
Τέλος, να σημειωθεί ότι στόχος της Μόσχας είναι η αύξηση 
του όγκου μεταφοράς από το Βόρειο Πέρασμα στους 80 εκατ. 
τόνους έως το 2024 και στους 110 εκατ. τόνους έως το 2030.

Ο ΚΛΆΔΟΣ ΤΏΝ ΝΆΥΤΆΣΦΆΛΙΣΕΏΝ ΣΕ ΠΡΆΣΙΝΗ ΡΟΤΆ 
Στον κλάδο των ναυτασφαλίσεων επεκτείνονται τα Poseidon 
Principles. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
σε σχετική ανακοίνωση, έξι κορυφαίες εταιρείες ναυτασφα-
λίσεων εγκαινίασαν μια καινοτόμο πρωτοβουλία, με στόχο τη 
διαφάνεια στην παροχή στοιχείων αναφορικά με τις ανθρακικές 
εκπομπές αλλά και την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης 
της ναυτιλίας.
Τα «Poseidon Principles for Marine Insurance», όπως ονομά-
ζεται η νέα πρωτοβουλία, ουσιαστικά αποτελούν ένα πλαίσιο 
ποσοτικής αξιολόγησης της κλιματικής ευθυγράμμισης των 
χαρτοφυλακίων των εν λόγω ναυτασφαλιστικών εταιρειών. 
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Εν συνεχεία, θα συγκρίνουν τις κλιματικές επιδόσεις των χαρ-
τοφυλακίων τους με τους εξής στόχους: α) 50% μείωση των 
ετήσιων εκπομπών CO₂ έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008 
σε συμφωνία με την αρχική στρατηγική GHG ΙΜΟ και β) 100% 
μείωση των εκπομπών έως το 2050.
Το εν λόγω πλαίσιο παρέχει ένα εργαλείο για τον έλεγχο της 
προόδου που σημειώνουν οι ναυτασφαλιστικές εταιρείες 
σε βάθος χρόνου, ανέφερε ο Rolf Thore Roppestad, Chief 
Executive Officer του Gard.
Τα ιδρυτικά μέλη των Poseidon Principles for Marine Insurance 
είναι τα εξής: Swiss Re, Gard, Hellenic Hull Management, 
SCOR, Victor International και Norwegian Hull Club. Σύντομα 
αναμένεται η προσθήκη και άλλων μελών στην πρωτοβουλία.

Η ΚΆΤΆΡΓΗΣΗ ΤΟΥ LIBOR, Η ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΆΤΗ ΆΝΆΤΆΡΆΧΗ ΣΤΙΣ ΆΓΟΡΕΣ
Το τέλος του 2021 επέφερε και το τέλος του Libor (London 
Interbank Offered Rate) ή καλύτερα την κατάργησή του, καθώς 
δεν χρησιμοποιείται πλέον σε νέα παράγωγα ή δάνεια από την 
1η Ιανουαρίου 2022. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ειδησεο-
γραφικού πρακτορείου Reuters, η κατάργηση του Libor συνιστά 
τη μεγαλύτερη αναταραχή στις αγορές, μετά την εισαγωγή του 
ευρώ στην παγκόσμια οικονομία το 1999.
Υπενθυμίζεται πως το Libor κάποτε είχε χαρακτηριστεί «ο 
σημαντικότερος αριθμός στον πλανήτη», καθώς καθορίζει το 
κόστος βραχυπρόθεσμου δανεισμού μεταξύ τραπεζών. Η επι-
σημοποίησή του πραγματοποιήθηκε το 1986 και έκτοτε απή-
λαυσε ευρεία χρήση για μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, μεταξύ άλλων φυσικά και των δανείων.
Η κατάργηση του Libor αποφασίστηκε αφότου έγιναν γνωστά 
σκάνδαλα χειραγώγησης του επιτοκίου αναφοράς, μετά την 
παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Το Libor θα αντικα-
τασταθεί από εναλλακτικά επιτόκια, με προτίμηση σε εκείνα 
που θα προτείνουν οι κεντρικές τράπεζες και θα βασίζονται 
σε πραγματικές συναλλαγές. 

Η ΠΆΡΆΓΏΓΗ ΚΟΒΆΛΤΙΟΥ ΚΆΙ ΤΟ ΠΆΙΧΝΙΔΙ 
ΆΝΤΙΠΆΛΟΤΗΤΆΣ ΗΠΆ-ΚΙΝΆΣ
Ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό αιφνιδίασε 
τη διεθνή κοινότητα με τις δηλώσεις του για τον ρόλο που 
επιθυμεί να διαδραματίσει η χώρα του στον τομέα της «πρά-
σινης» ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του ετήσιου 
Επιχειρηματικού Φόρουμ της ΛΔΚ Αφρικής, το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Κινσάσα της ΛΔΚ, 
ο πρόεδρος της χώρας, Félix Tshisekedi, αναφέρθηκε στον 
συγγραφέα Frantz Fanon όταν δήλωσε ότι: «Η Αφρική έχει 
σχήμα όπλου και το Κονγκό είναι η σκανδάλη». Με τα αποθέ-
ματα σε κοβάλτιο της χώρας (τα οποία αγγίζουν το 70% της 
παγκόσμιας παραγωγής), η ΛΔΚ, σύμφωνα με τον Αφρικανό 
πρόεδρο, «πρέπει να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην 
πράσινη οικονομία του κόσμου».
Το θέμα του Επιχειρηματικού Φόρουμ της ΛΔΚ Αφρικής, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Νοεμβρίου 2021 στην Κιν-
σάσα της ΛΔΚ, είχε ως κύριο θέμα την οικονομική ενσωμάτωση 
του Κονγκό και του τοπικού πληθυσμού στην αλυσίδα αξίας της 
βιομηχανίας ηλεκτρικών μπαταριών. Για περισσότερο από μία 
δεκαετία, ο γεωφυσικός πλούτος των συγκεκριμένων εκτάσεων 
ελεγχόταν από μια αμερικανική εταιρεία. Εδώ και λίγο καιρό, 
ένας κινεζικός όμιλος εξόρυξης αγόρασε τις μάλλον αναξιο-

ποίητες εκτάσεις, προκαλώντας ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και 
Ηνωμένων Πολιτειών. Ως γνωστόν, στη συγκεκριμένη ήπειρο, 
αλλά και στο Κονγκό, η Κίνα κερδίζει μέχρι στιγμής τον αγώνα 
δρόμου ως προς τις επενδύσεις και την εκμετάλλευση σημα-
ντικών κοιτασμάτων. Εταιρείες μάλιστα που υποστηρίζονται 
από την κινεζική κυβέρνηση αγόρασαν δύο από τα μεγαλύτερα 
κοιτάσματα κοβαλτίου της χώρας τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, οι αξιωματούχοι 
του Κονγκό πραγματοποιούν ευρεία επανεξέταση όλων των 
προηγούμενων διεθνών συμβάσεων εξόρυξης, στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης προσπάθειας για την πάταξη της διαφθοράς 
στη χώρα. Οι ελεγκτές εξετάζουν εάν οι εταιρείες εκπληρώ-
νουν τελικά τις πολυεπίπεδες συμβατικές τους υποχρεώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης του Πεκίνου από το 
2008 να παραδώσει νέους δρόμους, γέφυρες, σταθμούς ηλε-
κτροπαραγωγής και άλλες υποδομές αξίας δισεκατομμυρίων 
δολαρίων στον λαό του Κονγκό. Ο πρόεδρος Félix Tshisekedi 
όρισε μάλιστα τον Αύγουστο ειδική επιτροπή στην Κινσάσα, 
προκειμένου να διερευνήσει εάν η China Molybdenum, η εται-
ρεία που αγόρασε δύο σημαντικές εκτάσεις από την αμερι-
κανική Freeport-McMoRan στη χώρα, μπορεί να είχε τελικά 
«εξαπατήσει» την κυβέρνηση του Κονγκό.
Καθώς το κοβάλτιο γίνεται πλέον πολύτιμο, η Κίνα και οι Ηνω-
μένες Πολιτείες έχουν εισέλθει σε μια ξεκάθαρη σύγκρουση 
συμφερόντων, με πεδίο αντιμαχιών την καρδιά της Αφρικής. 
Ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει ήδη αναγνωρίσει ότι οι ΗΠΑ είχαν 
χάσει κάποιες μάχες, ενώ, όπως λέει ο ίδιος συχνά πυκνά, «η 
Κίνα και ο υπόλοιπος κόσμος προελαύνουν». Για την Ουάσι-
γκτον και αρκετούς διεθνείς αναλυτές, ο στόχος της Κίνας είναι 
να ελέγχει όχι μόνο τα κοιτάσματα και τα εργοστάσια εξόρυξης, 
αλλά και την αγορά των μπαταριών, που είναι απαραίτητες για 
τα νέα οχήματα. Η αντιπαλότητα των δύο κρατών φαίνεται 
τώρα να κλιμακώνεται και είναι βέβαιο ότι η Ουάσιγκτον δεν 
θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

ΣΥΝ-ΕΝΏΣΙΣ: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΆΡΏΓΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΆΣ ΥΓΕΙΆΣ
Εν μέσω της νέας κρίσιμης κατάστασης που επιφέρει η παν-
δημία στη χώρα μας, ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου 
έτους η παράδοση 22 ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ και στην Ελλη-
νική Αστυνομία, προσφορά της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού 
Εφοπλισμού. Τα είκοσι ασθενοφόρα παρελήφθησαν από το 
ΕΚΑΒ και τα άλλα δύο παραδόθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία.
Τα προσφερόμενα ασθενοφόρα μάρκας Peugeot μοντέλου 
Boxer είναι σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα, τελευταίας 
τεχνολογίας, και διαθέτουν μεταξύ άλλων φορείο ηλεκτρικής 
υποβοήθησης και κάθισμα μεταφοράς ασθενούς μηχανικής 
υποβοήθησης, χαρακτηριστικά ασθενοφόρων επόμενης γενιάς. 
Οι βελτιωτικές αυτές προσθήκες των ασθενοφόρων αναβαθ-
μίζουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες, καθώς ελαχιστο-
ποιούν την καταπόνηση των διασωστών κατά τη διάρκεια του 
έργου τους, προς όφελος και του ασθενούς.
«Η ναυτιλία των Ελλήνων έχει βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο 
πλευρό του Υπουργείου Υγείας, των ιατρών και των νοσηλευτών 
μας και όσων δίνουν την πολύμηνη μάχη για την αντιμετώπιση 
της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. 
Η δωρεά των 22 ασθενοφόρων είναι μέρος της πολύπλευρης 
προσφοράς μας προς το εθνικό σύστημα υγείας και έρχεται 
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σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στον χώρο της πανδημίας 
παραμένουν ανησυχητικές. Η προσφορά μας αυτή θα συνε-
χιστεί, καθώς η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα πιστεύει ότι 
ναυτιλία και κοινωνία είναι πάντα μαζί», δήλωσε ο πρόεδρος 
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ,  
κ. Θεόδωρος Βενιάμης.
Η στήριξη στο δημόσιο σύστημα υγείας της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, εκτός από τη δωρεά των εν 
λόγω ασθενοφόρων, περιλαμβάνει τη διάθεση συνολικά 13,1 
εκατ. ευρώ, που συγκεντρώθηκαν αποκλειστικά για τον σκοπό 
αυτόν από την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα. Έχει προσφερ-
θεί πληθώρα χρήσιμου ιατρικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και 
υλικών για την επείγουσα ενίσχυση της λειτουργίας ΜΕΘ και 
νοσηλείας ασθενών με Covid-19 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε 
περισσότερα από 55 νοσοκομεία πανελλαδικά. Επίσης, δρομο-
λογήθηκαν δωρεές με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του 
έργου εμβολιασμών σε όλη τη χώρα καθώς και στη χρηματο-
δότηση ερευνητικών προγραμμάτων, με τα οποία διακεκριμένοι 
Έλληνες επιστήμονες μελετούν θεραπείες της νόσου Covid-19 
και παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας.

Η ΝΕΆ ΔΏΡΕΆ Π. ΛΆΣΚΆΡΙΔΗ  
ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΆΥΤΙΚΟ
Δύο νέα πλήρη συστήματα παραγωγής αέρος υψηλής πιέσεως 
δώρισε στο Πολεμικό Ναυτικό ο κ. Πάνος Λασκαρίδης. Τη Δευ-
τέρα 27 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταβίβασης 
μεταξύ του αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη και 
του προέδρου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και υπο-
ναυάρχου επί τιμή Πάνου Λασκαρίδη, παρουσία του υπουργού 
Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, κατά την τελετή 
υπογραφής, ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέφρασε τις θερμές ευχα-
ριστίες του προς τον κ. Λασκαρίδη, η ευγενική δωρεά του 
οποίου θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων συστημά-
των της προωστήριας εγκατάστασης των φρεγατών τύπου «S».
Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος.
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ΕΝΆ ΣΚΆΦΟΣ-ΦΥΛΆΚΆΣ ΆΓΓΕΛΟΣ  
ΓΙΆ ΤΗ ΣΆΜΟΘΡΆΚΗ
Από τις 23 Δεκεμβρίου 2021 βρίσκεται στις υπηρεσίες των 
κατοίκων της Σαμοθράκης ένα πλωτό υπερσύγχρονο ασθε-
νοφόρο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο θα εξυπηρετεί τις 
έκτακτες ανάγκες των κατοίκων για τη μεταφορά τους, σε 
ώρες ανάγκης, προς το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλε-
ξανδρούπολης.
Το ταχύπλοο περιπολικό σκάφος είναι κατάλληλα διαμορφω-
μένο με υγειονομικό εξοπλισμό και θα επιτρέπει την απρόσκο-
πτη και άμεση διακομιδή ασθενών από το ακριτικό νησί στον 
Έβρο, καθώς δεν υπάρχει καθημερινή και ταχεία ακτοπλοϊκή 
σύνδεση με την πρωτεύουσα του νομού κατά το μεγαλύτερο 
διάστημα του χρόνου.
Η τοποθέτηση σκάφους στο νησί ήταν πάγιο αίτημα των κατοί-
κων και υλοποιήθηκε μετά την εγρήγορση και τη συνεργασία 
του Δήμου Σαμοθράκης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης και του Υπουργείου Ναυτιλίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΆΣΏΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ:
ΤΟ «ΕΥΧΆΡΙΣΤΏ» ΤΏΝ ΙΣΠΆΝΙΚΏΝ ΆΡΧΏΝ 
ΣΤΗ ΜINERVA MARINE
Την ευγνωμοσύνη της εξέφρασε η Ισπανική Υπηρεσία Ασφά-
λειας Ναυσιπλοΐας προς τη Minerva Marine μέσω επιστολής 
η οποία απεστάλη από το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Διά-
σωσης (MRCC) της Αλμερίας, την Τρίτη 4 Ιανουαρίου, στον 
πλοίαρχο του «Minerva Gloria». Σημειώνεται πως το «Minerva 
Gloria» συμμετείχε σε επιχείρηση SAR (Εύρεσης και Διάσω-
σης) στη Μεσόγειο Θάλασσα, συμβάλλοντας στη διάσωση
δεκαεπτά ανθρώπων.
Όπως υπογραμμίζεται στην ευχαριστήρια επιστολή, το πλή-
ρωμα του «Minerva Gloria» έδρασε αποφασιστικά και αποτε-
λεσματικά, αποφεύγοντας μια κατάσταση αυξημένου κινδύνου 
και συντελώντας στο να διατηρηθεί σύντομη η επιχείρηση 
διάσωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η παρέμβαση 
του πληρώματος ήταν κρίσιμη.
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LASKARIDIS SHIPPING CO. LTD.

HEAD OFFICE

5, Xenias str. & Ch. Trikoupi

14562, Athens, Greece

Tel.: +30 210 62 84 200

e-mail: athens@laskaridis.com

www.laviniabulk.com

A globally 
integrated 
shipping 
group

- Transportation (dry bulk, wet, reefer)

- Shipyards

- Ship Agency

- Logistics

- Terminals

- Fuel Supplies at High Seas

- Pelagic Fish Trading

On time - any time!
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Ο κ. Γεώργιος Νούνεσης, διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», συζητά για την επόμενη μέρα της έρευ-
νας και της καινοτομίας στη χώρα μας, για το ελληνικό brain drain και υπό ποιες προϋπο-
θέσεις νέοι ερευνητές θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, και σχολιάζει το επίπεδο συνεργασίας 
του «Δημόκριτου» με την εγχώρια ναυτιλιακή κοινότητα.

ΣΤΟΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ως επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσι-
κών Επιστημών «Δημόκριτος», ποιες κινήσεις και 
δράσεις θα θέλατε να αναλάβετε για την ανάπτυξη 
του Κέντρου; Πώς θα επικοινωνήσετε αυτές τις δρά-
σεις και ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγαλύτερη εξω-
στρέφεια του «Δημόκριτου»; 

Θα ξεκινήσω με τις δράσεις οι οποίες έρχονται από την περα-
σμένη χρονιά και αναμένεται να αποκτήσουν μεγάλη ένταση και 
έκταση στα δρώμενα του Κέντρου φέτος. Η πρώτη αφορά την 
κτιριακή επέκταση και ανακαίνιση του «Δημόκριτου». Ένα έργο 
προϋπολογισμού 48,33 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η εκκίνηση δόθηκε τον 
Ιούνιο του 2021, οπότε έλαβε χώρα και η πρώτη εκταμίευση της 
χρηματοδότησης. Το 2022 θα πραγματοποιηθούν σειρά προκηρύ-
ξεων διαγωνισμών για τέσσερα νέα κτίρια, για ανακαινίσεις επτά 
άλλων κτιρίων καθώς και για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις τους. 
Ένα από τα νέα κτίρια αφορά την επέκταση του τεχνολογικού 
πάρκου «Λεύκιππος». Σημειώνεται πως ο αρχιτεκτονικός δια-
γωνισμός για το εν λόγω κτίριο θα προκηρυχθεί πολύ σύντομα. 
Ευελπιστούμε ότι, εντός των επόμενων ετών, θα αποκτήσουμε τη 
δυνατότητα να υποδεχτούμε στον «Λεύκιππο» πολύ περισσότερες 
από τις 45 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας τις οποίες φιλοξενεί 
επί του παρόντος.

Το 2021 ξεκίνησε και η συνεργασία με τη Vodafone, με στόχο τον 
μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων του «Δημόκριτου» στην Αγία 
Παρασκευή σε ένα «έξυπνο» 5G campus, το «Giga Campus by 
Vodafone and Demokritos». Το συγκεκριμένο έργο προχωράει 
ταχύτατα και η ολοκλήρωσή του αναμένεται έως την άνοιξη του 
2022. Οι υποδομές αφορούν την κατασκευή ενός ιδιωτικού 5G 
σταθμού και μιας πλατφόρμας για εφαρμογές «internet of things» 
(διαδίκτυο των αντικειμένων), που αφορούν πληθώρα θεμάτων, 
όπως το πάρκινγκ, την πληρότητα των αιθουσών του «Δημόκρι-
του», τους κάδους απορριμμάτων, τη διαχείριση των υδάτων, που 
φωτισμού, την προστασία του πευκοδάσους και πολλές άλλες. 
Πραγματικά, είναι εντυπωσιακή η «βεντάλια» εφαρμογών που 
ανοίγεται. Μέσω του «AHEDD» (The Attica Hub for the Economy 
of Data and Devices), μιας πρωτοποριακής δομής που πρόσφατα 
οργάνωσε ο «Δημόκριτος», ελληνικές επιχειρήσεις που εκκινούν 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους με κύριες τεχνολογίες την 
τεχνητή νοημοσύνη, το «διαδίκτυο των αντικειμένων» και τα 
δίκτυα τηλεπικοινωνίων 5G, θα έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης 
και δοκιμής νέων υπηρεσιών και προϊόντων τους στο έξυπνο 
campus του «Δημόκριτου» πριν προβούν σε επενδύσεις. Ήδη 
υπάρχει μεγάλη θετική ανταπόκριση από διάφορα εταιρικά σχή-
ματα στην Ελλάδα. 
Και τα δύο αυτά μεγάλα έργα πρέπει να επικοινωνηθούν αποτε-
λεσματικά, σαφέστατα και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Νομίζω 
ότι η καμπάνια επικοινωνίας του Giga Campus έχει ήδη ξεκινήσει.
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Εστιάζεστε και στη συνεργασία με ελληνικά ακαδη-
μαϊκά και ερευνητικά κέντρα αριστείας; 

Βεβαίως, η στενή συνεργασία με ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα 
είναι προτεραιότητα και στρατηγικός στόχος του «Δημόκριτου». 
Παράδειγμα αποτελεί η πολύ σημαντική και νομίζω ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα σύμπραξη που εδραιώθηκε πολύ πρόσφατα για 
τη δημιουργία ενός «Υπερ-Κόμβου» μεταφοράς τεχνολογίας και 
υποστήριξης της καινοτομίας. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Ερευνητικό 
Κέντρο «Αθηνά» και ο «Δημόκριτος» συνέπραξαν ως τέσσερις 
«ώριμοι» εταίροι για τη μεταφορά τεχνολογίας από τα ερευνητικά 
τους εργαστήρια στην κοινωνία, με την αξιοποίηση των ερευ-
νητικών τους επιτευγμάτων, με αποτελεσματική διαχείριση της 
διανοητικής ιδιοκτησίας που κατοχυρώνουν και, βεβαίως, με την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα.  
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και μοιραζόμαστε πόρους και τεχνο-
γνωσία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μεγάλοι δημόσιοι ερευνη-
τικοί οργανισμοί εισέρχονται πλέον στην κοσμογονία, αν θέλετε, 
της μεταφοράς τεχνολογίας, τόσο για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας όσο και για την αξιοπιστία και το τεχνολογικό branding 
της Ελλάδας.
Παράλληλα, στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Καινοτομίας, ο 
«Δημόκριτος» συντονίζει το Smart Attica, ένα πολύ δυναμικό 
κονσόρτσιουμ, που περιλαμβάνει πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα. Ελπίζουμε ότι το Smart Attica θα επιλεγεί σύντομα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα European Digital Innovation Hub.

Πολλοί θεωρούν ότι το ελληνικό κράτος στο παρελθόν 
δεν φαίνεται να αγκάλιασε ουσιαστικά και με σύγ-
χρονες προσεγγίσεις την ευδοκίμηση και την ανά-
πτυξη των ερευνητικών κέντρων της χώρας. Πόσο 
υποστηρικτή είναι η πολιτεία στις πρωτοβουλίες του 
«Δημόκριτου»;

Η πολιτεία στέκεται σήμερα δίπλα στον «Δημόκριτο» και στηρίζει 
τη μεγάλη κτιριακή του ανακαίνιση. Επιπλέον, όσον αφορά τις προ-
σπάθειές μας για εξωστρέφεια, και εδώ η στήριξη είναι έμπρα-
κτη, με καίριες νομοθετικές παρεμβάσεις, που έχουν διευκολύνει 
τις σχέσεις του «Δημόκριτου», ως νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου, με τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, καθώς επίσης και το πλαίσιο για τη δημιουργία εταιρειών 
spin-off από τους ερευνητές του Κέντρου. Συνεπώς, τα κανάλια 
επικοινωνίας του ιδρύματος με την πολιτεία είναι ανοικτά, ο διά-
λογος είναι εποικοδομητικός και παραγωγικός. 
Ωστόσο, ο «Δημόκριτος» προσβλέπει στην αρωγή της πολιτείας 
σε θέματα ανανέωσης του ερευνητικού του προσωπικού. Αυτό 
περιλαμβάνει τη διάθεση κονδυλίων για την κάλυψη οργανικών 
θέσεων τόσο για τον «Δημόκριτο» όσο βεβαίως και για τα άλλα 
ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι παλαιότερες οικονομικές κρί-
σεις έχουν οδηγήσει στη γήρανση τόσο του ερευνητικού όσο 
και του διοικητικού/τεχνικού προσωπικού. Η προσέλκυση νέων 
ταλαντούχων ανθρώπων είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα όλων 
των εγχειρημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο μέτωπο αυτό, 
ο «Δημόκριτος» αναμένει περαιτέρω στήριξη από την πολιτεία. 

Αντιλαμβάνεται η πολιτεία τις καθημερινές ανάγκες των 
ερευνητικών κέντρων της χώρας;

Το 2022 ενδέχεται να επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις, με κακές 
επιπτώσεις στις λειτουργικές δαπάνες των ερευνητικών κέντρων. 
Η απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους που βιώνουμε τους 
τελευταίους μήνες μάς προβληματίζει πολύ. Ελπίζω ότι η πολιτεία 
θα συμβάλει στις έκτακτες καθημερινές ανάγκες. Ταυτόχρονα, για 
κέντρα όπως ο «Δημόκριτος» θα πρέπει άμεσα να αναζητηθούν 
λύσεις και συμμαχίες που θα οδηγήσουν ταχύτατα στην ενεργειακή 
μας αυτονομία. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε ήδη πολύ 
εντατικά.
Για το 2022 υπάρχει όμως και μεγάλη αισιοδοξία όσον αφορά τη 
συμμετοχή του «Δημόκριτου» στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Ευελπιστούμε στην άμεση ένταξη ενός πολύ σπουδαίου έργου, το 
οποίο αφορά την ανάπτυξη υποδομών για προηγμένες, αυτόνομες, 
ρομποτικές, κατασκευαστικές τεχνολογίες. Το έργο με την επωνυμία 
«Super Labs» είναι μια πραγματικά πρωτοποριακή συνεργασία 
με το Center for Bits and Atoms του ΜΙΤ και θα έχει εφαρμογές 
σε καινοτόμα υλικά για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη 
βιοτεχνολογία. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ερευνητής 
του MIT Φίλιππος Τουρλομούσης, έχει ήδη επαναπατριστεί από τη 
Βοστώνη και με την ομάδα νέων ερευνητών του «Δημόκριτου» 
χτίζουν με φοβερούς ρυθμούς τα νέα εργαστήρια.
Την ίδια ώρα, ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να 
εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης μια πολύ σημαντική δραστηριό-
τητα που αφορά τη δημιουργία νέου Ερευνητικού Ινστιτούτου στον 
«Δημόκριτο». Πρόκειται για το Ινστιτούτο Κβαντικής Υπολογιστικής 
και Κβαντικής Τεχνολογίας. Έχουμε, πριν από μερικές μόνο ημέρες, 
καταθέσει την πρότασή μας στην πολιτεία και ελπίζουμε να μας 
δοθεί το «πράσινο» φως. Έτσι, θα δημιουργηθεί το νέο Ινστιτούτο 
με βάση την επιστημονική αριστεία, στου οποίου την ανάπτυξη 
πιστεύω πως θα συνδράμουν πολλοί λαμπροί Έλληνες της διασπο-
ράς, που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. 
Θεωρώ πως οι κβαντικοί υπολογιστές θα επιφέρουν νέα τεχνο-
λογική επανάσταση μέσω της υπεροχής που θα επιδείξουν στην 
επίλυση προβλημάτων μεγάλης περιπλοκότητας, που σήμερα δεν 
μπορούν να επιλυθούν από τα υπάρχοντα υπολογιστικά συστήματα. 
Η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει άμεσα στην κβαντική τεχνολογία. 
Είμαστε μία από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν 
ακόμη κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω των δυσμενών οικονομικών 
συνθηκών στην Ελλάδα, το brain drain Ελλήνων επι-
στημόνων έλαβε ραγδαίες διαστάσεις. Παρατηρείτε 
μεταστροφή αυτής της τάσης και σε ποιες, κατά τη 
γνώμη σας, ενέργειες πρέπει να προχωρήσει η πολι-
τεία για τη διατήρηση νέων Ελλήνων επιστημόνων στη 
γενέθλια γη τους;

Αρχικά να τονίσω ότι για τους ερευνητές, νέους αλλά και μεγαλύτε-
ρους, είναι νομίζω καλό να εκτίθενται σε εργαστήρια ακαδημαϊκά ή 
βιομηχανικά στο εξωτερικό. Ανοίγουν ορίζοντες, έρχονται σε επαφή 
με φρέσκες ιδέες. Και εγώ πέρασα δεκατέσσερα χρόνια σε εργα-
στήρια στο εξωτερικό και πιστεύω ότι η εμπειρία μου αυτή ήταν 
καθοριστική για τη μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Συνεπώς, κάθε άλλο 
παρά κακό είναι ένας νέος ερευνητής να αποφασίζει να εργαστεί 
κάποια χρόνια σε κάποιο πανεπιστήμιο ή βιομηχανία στο εξωτερικό.
Το θέμα της επιστροφής στην Ελλάδα αποτελεί, ωστόσο, μια μεγάλη 
πρόκληση. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια αντιστροφή στο 
brain drain, όχι θεαματική, αλλά συστηματική. 
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Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι όλο και περισσότεροι νέοι επι-
στρέφουν στην Ελλάδα και ξεκινούν μια καριέρα στον χώρο της 
έρευνας. Από τα προγράμματα που υλοποιεί ο «Δημόκριτος», τα 
πιο επιτυχημένα ως προς την προσέλκυση νέων ανθρώπων από 
το εξωτερικό είναι αυτά του τύπου βιομηχανικών υποτροφιών, τα 
οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε θέματα βιομη-
χανίας στα εργαστήρια του «Δημόκριτου». Με αυτόν τον τρόπο 
ανοίγονται πολλές πόρτες και πολλές ευκαιρίες για ενασχόληση και 
στις ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. 
Βλέπουμε επίσης νέους ερευνητές να επιστρέφουν με πολλή 
όρεξη για να δουλέψουν σε ερευνητικά έργα που χρηματοδο-
τούνται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα. Ο κύριος λόγος 
για το αυξημένο αυτό ενδιαφέρον είναι ότι οι συμβάσεις τους 
δεν έχουν το πλαφόν των μισθοδοσιών του ελληνικού Δημοσίου.  
Η δυνατότητα λοιπόν να εργαστούν σε κάτι πολύ ανταγωνιστικό 
και πολύ ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα οι απολαβές τους είναι 
υψηλές, κάνει βεβαίως τους νέους επιστήμονες να επιλέξουν τον 
δρόμο του επαναπατρισμού. 
Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα ισχυρό τεχνολογικό 
branding, ενισχύοντας τη διεθνή της κατάταξη ως ανταγωνιστικό 
οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, πείθοντας δυναμικούς 
start-uppers να μεταφέρουν τις έδρες των εταιρειών τους εδώ, 
κερδίζοντας την προσοχή των διεθνών VCs. Έτσι, η Ελλάδα θα 
επιτύχει να προσελκύσει όλο και περισσότερους ταλαντούχους επι-
στήμονες, και μάλιστα και από άλλες εθνικότητες.

Πρόσφατα, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέλαβε 
πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Ερευνών για Εναλλακτικά Ναυτιλιακά Καύ-
σιμα και Τεχνολογίες, με στόχο την απανθρακοποίηση 
του ναυτιλιακού κλάδου. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα 
μπορούσε ο «Δημόκριτος» να συμβάλει στην ανά-
πτυξη του πρώτου ελληνικού ηλεκτρικού πλοίου; Δια-
τηρείτε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις ελληνικές 
εταιρείες ναυτιλιακού εξοπλισμού, με τα ελληνικά 
ναυπηγεία και το ΝΕΕ;

Η νέα Πράσινη Συμφωνία εμπνέει όσο τίποτε άλλο τις ερευνητικές 
δραστηριότητες του «Δημόκριτου» σήμερα. Το πεδίο της ενέρ-
γειας αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την ερευνητική στρατηγική 
του Κέντρου, με σημαντικά επιτεύγματα στην καθαρή ηλιακή ενέρ-
γεια και βεβαίως στο υδρογόνο ως το απόλυτα πράσινο καύσιμο 
για την ηλεκτροκίνηση. Νομίζω ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις τόσο 
για το υδρογόνο όσο και για την αμμωνία πρέπει να ενδιαφέρουν 
πάρα πολύ την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Έχουμε ήδη ξεκι-
νήσει κάποιες διερευνητικές συνέργειες με ελληνικές ναυτιλιακές 
εταιρείες. Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνίες, αλλά θέλω 
να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. 
Διαπραγματευόμαστε με μια νέα γενιά Ελλήνων εφοπλιστών, η 
οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την τεχνολογία. Πέρα από την 
ενέργεια και την ηλεκτροκίνηση, εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και big data analytics 
σε περίπλοκα θέματα δυναμικής στόλου (fleet dynamics). Επί-
σης, σε IoT τεχνολογίες που εστιάζονται στο ψηφιακό δίδυμο 
(digital twining). Όλες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχη-
ματίζουν το πρόσωπο της ναυτιλίας διεθνώς. Ο «Δημόκριτος» 
συμμετέχει στην πρωτοποριακή υποδομή ENIRISST (Intelligent 
Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport 
and Logistics). Παράλληλα, διατηρούμε συνεργασία και επαφή 
με τα ελληνικά ναυπηγεία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, κατά την 
οποία παρατηρείται ένας αέρας αισιοδοξίας στον κλάδο.
Σαφέστατα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για τις σύγχρονες 
ανάγκες και τις τεχνολογικές προκλήσεις της ελληνικής ναυτιλίας. 
Έχουμε ήδη δείξει ότι μπορούμε να συν-αναπτύξουμε πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία και διανοητική ιδιοκτησία με ιδιωτικούς φορείς 
διεθνώς. Παρακολουθούμε στενά και με μεγάλο ενδιαφέρον τις 
όποιες τεχνολογικές εξελίξεις αναδύονται. Στην Ευρώπη λαμβά-
νουν χώρα σημαντικά εγχειρήματα με επίκεντρο την αμμωνία, 
στα οποία συμμετέχει και ο «Δημόκριτος». Διαφαίνεται ότι αυτές 
οι εφαρμογές θα κάνουν τη διαφορά στον τομέα της ηλεκτρο-
κίνησης των πλοίων. Μακάρι να γίνει σύντομα πραγματικότητα 
το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό πλοίο με τη συνέργεια όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. 
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Your vessel, our responsibility

V.Ships provide a full range of ship management and
marine support services to ship owners and operators, as
well as the ability to blend those services in unique
combinations to meet specific customer needs.

We combine the expert knowledge of our seafarers and
shore-based teams with V.Group’s global scale, industry-
leading technology and unrivalled range of marine services
to support the global fleet across the full lifecycle.

By managing every aspect on your behalf, we will ensure
your vessels function safely, efficiently, and profitably.

For more information on how V.Ships can
optimise the management of your fleet, visit

www.vgrouplimited.com  



Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Επιμέλεια:

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 

Μάνος Χαρίτος

ΔΙΕΘΝΗ 
         ΥΔΑΤΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆ CAPITAL-HEIDMAR ΣΤΆ ΔΕΞΆΜΕΝΟΠΛΟΙΆ
Η Capital Ship Management Corp. και η Heidmar ανακοίνωσαν τη δημιουργία joint 
venture, συνδυάζοντας τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία των δύο εταιρειών στα 
δεξαμενόπλοια. Η συμφωνία ορίζει ότι τα 32 δεξαμενόπλοια διαχείρισης της Capital 
θα ενταχθούν στο pool διαχείρισης δεξαμενόπλοιων της Heidmar. Με τη δημιουργία 
του εν λόγω joint venture, η Heidmar θα διαχειρίζεται έναν στόλο 60 crude, product 
και chemical tankers.
O κ. Pankaj Khanna, CEO της Heidmar Inc., δήλωσε ικανοποιημένος για το joint venture 
με την Capital και την επανεκκίνηση του brand της εταιρείας. «Οι προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν οι πλοιοκτήτες είναι πολλές και τα οφέλη του consolidation είναι γνωστά. Το 
pooling είναι ένας αποτελεσματικός και απλός τρόπος για την επίτευξη consolidation», 
πρόσθεσε ο ίδιος.

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ MAERSK ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΆΣΙΆΤΙΚΗ ΆΓΟΡΆ
H A.P. Moller-Maersk, συνεχίζοντας τις στρατηγικές της κινήσεις στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, προχωρά σε μία ακόμα εξαγορά εταιρείας παροχής υπηρεσιών logistics, της 
κορεατικής LF Logistics. Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στις υπηρεσίες logistics στην 
Ασία, με κορυφαίες δυνατότητες πολυκαναλικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και 
χερσαίων μεταφορών. Η εξαγορά αυτή συνεχίζει τις στρατηγικής σημασίας κινήσεις 
της Maersk προς εκπλήρωση του στόχου της να γίνει η κορυφαία εταιρεία logistics 
παγκοσμίως που παρέχει ψηφιακά ενοποιημένες ολοκληρωμένες λύσεις μεταφοράς 
εμπορευμάτων, βασισμένες στον έλεγχο κρίσιμων παραμέτρων, αναφέρει ο διευθύνων 
σύμβουλος Soren Skou.
Η εταιρεία θα αποκτήσει επιπλέον πρόσβαση σε 223 αποθήκες εμπορευμάτων, αγγίζο-
ντας συνολικά τις 549 παγκοσμίως. Έτσι, θα ενδυναμωθούν η αποθήκευση και η ταχύτερη 
διανομή εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα θα καλυφθούν καλύτερα οι προσδοκίες και οι 
ανάγκες των πελατών της για μακροχρόνια και υπεύθυνα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών 
logistics με έμπιστους συνεργάτες. Η LF Logistics διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργα-
τών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ενώ απασχολεί πάνω από 10.000 εργαζομένους σε  
14 χώρες. Ειδικεύεται σε λύσεις διανομής B2B και B2C στο λιανικό, στο χονδρικό και 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι στενές σχέσεις με τους πελάτες και η λειτουργική αριστεία 
της αποτελούν ισχυρή βάση για την επέκταση της Maersk στην περιοχή της Ασίας και 
του Ειρηνικού. 
Ο CEO της LF Logistics, Joseph Phi, υπογράμμισε ότι η εξαγορά είναι απόδειξη της 
δυναμικής που έχει η εταιρεία του, της φιλοσοφίας και της κουλτούρας της, που οδηγούν 
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σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα και σε ισχυρές σχέσεις με τους 
πελάτες της. Οι δύο εταίροι μαζί θα ενδυναμώσουν τις αξίες 
των εργαζομένων τους και θα βοηθήσουν τους πελάτες τους 
να επιτύχουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εξαγορά 
ανήλθε στα $3,6 δισ.

ΡΕΚΟΡ ΕΤΗΣΙΏΝ ΕΣΟΔΏΝ  
ΓΙΆ ΤΗ ΔΙΏΡΥΓΆ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ
Σε έτος κατάρριψης ρεκόρ αναδείχθηκε το 2021 για τη Διώρυγα 
του Σουέζ. Σημειώνοντας διάφορα ρεκόρ, μεταξύ άλλων το 
ημερήσιο ρεκόρ διακίνησης εμπορευμάτων που κατέγραψε 
στις 15 Νοεμβρίου και το ρεκόρ εσόδων για το προηγούμενο 
οικονομικό της έτος, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, 
κατέγραψε και ρεκόρ εσόδων για το 2021.
Ειδικότερα, η Διώρυγα σημείωσε ρεκόρ εσόδων της τάξεως 
των $6,3 δισ. για το 2021. Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή της 
Διώρυγας (Suez Canal Authority – SCA) ανέφερε πως τα 
έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,8%, δηλαδή κατά $720 εκατ., σε 
σύγκριση με το 2020, οπότε και τα έσοδα είχαν διαμορφωθεί 
στα $5,6 δισ. Επιπλέον, μέσα στο 2021, 20.694 πλοία διέσχι-
σαν τη διώρυγα έναντι 18.830 πλοίων το 2020.
Αξίζει να αναφερθεί πως, τον Μάρτιο του 2021, η προσάραξη 
του γιγαντιαίου «Ever Given» οδήγησε στη φραγή της διώ-
ρυγας για σχεδόν έξι ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων 
εκτιμάται πως η Διώρυγα κατέγραφε ημερήσια ζημία που 
ανερχόταν σε $12-15 εκατ. 

ΤΡΆΠΕΖΆ ΠΕΙΡΆΙΏΣ: ΜΕΙΏΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΆΥΤΙΛΙΆ
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε την Τρίτη 4 Ιανου-
αρίου ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατέληξε 
σε συμφωνία με εταιρεία του ομίλου της Davidson Kempner 
Capital Management LP για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυ-
τιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μεικτής 
λογιστικής αξίας 0,4 δισ. ευρώ. 
Το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 53% 
περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η 
συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις και 
στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Η συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ του Ομίλου της Πειραιώς 
Financial Holdings σε ca 15%, από 16% που ήταν στις 30 
Σεπτεμβρίου 2021, και αυξάνει αντίστοιχα τον δείκτη κάλυψης 
ΜΕΑ σε περίπου 40%, από 39% προηγουμένως. Η αναμενό-

μενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη συναλλαγή διαμορφώνεται 
περί τις -20 μ.β. επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρ-
κειας της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 
2021. Συνυπολογίζοντας και τις υπογραφείσες συναλλαγές 
Mayfair (ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021) και Sunrise II 
(ανακοινώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2021), ο συνολικός δείκτης 
κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings θα 
ενισχυθεί περισσότερο από 100 μ.β. σε σχέση με τον δείκτη 
της 30ής Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η 
οργανική παραγωγή κεφαλαίου του τέταρτου τριμήνου 2021 και 
η αναμενόμενη επίπτωση από τη συναλλαγή Thalis (απόσχιση 
της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών), η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

H ΆΦΡΙΚΗ ΜΆΓΝΗΤΙΖΕΙ ΤΆ ΒΛΕΜΜΆΤΆ  
ΤΗΣ DP WORLD
H DP World ανακοίνωσε στις αρχές του έτους πως εκκινούν 
τα έργα λιμενικών υποδομών αξίας $1,1 δισ. στη Σενεγάλη και 
συγκεκριμένα στη Ndayane, περίπου 50 χλμ. μακριά από την 
πρωτεύουσα Ντακάρ.
H αφρικανική ήπειρος μαγνητίζει τα βλέμματα της εταιρείας 
με έδρα το Ντουμπάι και η ανάπτυξη του λιμένα της Σενεγά-
λης δεν αποτελεί το μοναδικό project. Πρόσφατα, μάλιστα, η 
DP World υπέγραψε συμφωνία με τη Δημοκρατία του Κονγκό 
για την ανάπτυξη του λιμένα Banana στην αφρικανική χώρα.  
Ο υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
η Α.Ε. Κhalifa Shaheen Almarar, δήλωσε ότι η ανάπτυξη των 
υποδομών στη Δημοκρατία του Κονγκό είναι μία από τις προ-
τεραιότητες για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ώστε να χτίσουν 
μια μακροχρόνια εμπορική και οικονομική συνεργασία με την 
αφρικανική ήπειρο.
Η κατασκευή του έργου θα ξεκινήσει εντός του 2022 και θα 
συνδράμει στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για τον κλάδο 
του εμπορίου της αφρικανικής χώρας. Το λιμάνι Banana θα 
μπορεί να φιλοξενήσει μεγαλύτερα πλοία, προερχόμενα από 
την Ασία και την Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει 
επενδυτές και θα αναβαθμίσει την οικονομία της ευρύτερης 
περιοχής. Η κατασκευή περιλαμβάνει μια αποβάθρα 600 μ., 
με 18 μ. βύθισμα, με ικανότητα χειρισμού έως και 450.000 
εμπορευματοκιβωτίων τον χρόνο και επιφάνεια 300.000 τ.μ. 
για αποθήκευση αυτών.
Ο πρόεδρος του Κονγκό, Félix-Antoine Tshisekedi, υπογράμ-
μισε ότι η ανάπτυξη του λιμένα θα μεταμορφώσει την περιοχή 
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σε κέντρο εμπορίου και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, 
αναβαθμίζοντας οικονομικά και ποιοτικά τη χώρα. 
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου DP World, Sultan Ahmed 
bin Sulayem, τόνισε ότι η συμφωνία αντανακλά το όραμα των 
δύο πλευρών για ανάπτυξη λιμενικών υποδομών παγκόσμιας 
κλάσης, που θα αναδείξουν τις μεγάλες εμπορικές ευκαιρίες 
και τις εξαγωγικές δυνατότητες της περιοχής, καθώς επίσης 
και την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και τη βιωσιμότητα των 
δύο εταίρων.

MARAN GAS: ΔΥΝΆΜΙΚΗ ΕΠΕΚΤΆΣΗ ΤΟ 2021
Έτος σημαντικής ανάπτυξης υπήρξε το 2021 για τη Maran 
Gas Maritime. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέλαβε πέντε LNG 
carriers το περασμένο έτος, ενισχύοντας σημαντικά τον υπό 
διαχείριση στόλο της.
Ειδικότερα, το πρώτο ήταν το «Isabella», εξοπλισμένο με 
κύρια μηχανή X-DF, το οποίο παραδόθηκε στην εταιρεία τον 
Ιούλιο, ενώ ακολούθησαν τα αδελφά πλοία του, «Kalymnos» 
και «Ithaca», τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα. 
Παράλληλα, η Maran Gas παρέλαβε δύο LNG carriers, εξοπλι-
σμένα με κύρια μηχανή ME-GI, τα «Yiannis» και «Amorgos», 
τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα.
Τέλος, στο ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας συμπεριλαμβά-
νονται επτά πλοία, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν μεταξύ 
του 2022 και του 2024.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΆΛΛΆΖΕΙ Ο ΧΆΡΤΗΣ ΤΏΝ ΜΕΤΆΦΟΡΏΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΆΝΆΤΟΛΗ
Ο πρόεδρος του Ιράκ, Barham Salih, και ο Ιρανός υπουργός Υποδομών και Αστικής Ανά-
πτυξης, Rostam Qasemi, ανακοίνωσαν τα κοινά στρατηγικά σχέδιά τους για την προώθηση 
της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών, ειδικά στον τομέα των 
μεταφορών, μέσω κοινών επενδυτικών προγραμμάτων.
Ο υπουργός Υποδομών και Αστικής Ανάπτυξης του Ιράν και η συνοδευτική του αντιπροσω-
πεία είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράκ στη Βαγδάτη πρόσφατα, όπου συζήτησαν 
τις προοπτικές για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο 
χωρών, αλλά και τη βελτίωση των αεροπορικών και χερσαίων (οδικών και σιδηροδρομικών) 
μεταφορών μέσω κοινών επενδυτικών σχεδίων.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ιρανός υπουργός είχε συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών 
του Ιράκ, Nasser Hussein al-Shibli. Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν διακρατική συμφωνία 
για την ολοκλήρωση ενός σιδηροδρομικού έργου που συνδέει την πόλη Shalamcheh στα 
δυτικά σύνορα του Ιράν με το λιμάνι της Βασόρα στο Ιράκ. Σε ανακοίνωση στα ιρανικά 
ΜΜΕ, οι δύο υπουργοί τόνισαν ότι εντός δύο μηνών θα ιδρυθεί κοινοπραξία μεταξύ των 
Σιδηροδρόμων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Σιδηροδρόμων της Δημο-
κρατίας του Ιράκ.
Η σύνδεση των δύο κρατών θα έχει τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο για τις οικονομίες των δύο 
χωρών, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, αφού η Τεχεράνη επιθυμεί να ενδυναμώσει τον 
ρόλο και την επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας εκνευρισμό στη Σαουδική 
Αραβία αλλά και στις ΗΠΑ. Η ανάπτυξη νέων χερσαίων και σιδηροδρομικών αρτηριών 
μεταξύ των κρατών της περιοχής θα επιτρέψει τη βελτίωση του διεθνούς εμπορίου αλλά 
και τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ναυλωτών σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα 
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ήταν σχετικά δύσκολα προσβάσιμες. Το Ιράκ 
με 41 εκατ. κατοίκους και το Ιράν με 85 εκατ. 
αποτελούν χώρες με τεράστιες δυνατότη-
τες ανάπτυξης και ανεκμετάλλευτο πλούτο, 
ορυκτό και γεωργικό.

ΕΝΔΟΠΟΤΆΜΙΆ ΝΆΥΤΙΛΙΆ:
Η ΙΝΔΙΆ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΜΆΤ
ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στο Μπαν-
γκλαντές, Vikram Doraiswami, δήλωσε σε 
τοπικά ΜΜΕ ότι η Ινδία είναι έτοιμη να επι-
τρέψει τη χρήση του συστήματος εσωτερι-
κής ναυσιπλοΐας μέχρι το Βαρανάσι, γεγο-
νός που θα βοηθήσει το διεθνές εμπόριο 
της ευρύτερης περιοχής και ειδικά προς και 
από το Νεπάλ. Η Ινδία παρέχει ήδη σιδη-
ροδρομική πρόσβαση στο Μπανγκλαντές 
για τις διασυνοριακές μεταφορές και το 
εμπόριο με το Νεπάλ, ενώ διευκολύνει, με 
μηδενικούς δασμούς, το εμπόριο αγαθών 
μεταξύ Νεπάλ, Μπανγκλαντές και Μπουτάν.
Τονίζοντας τη σημασία της μελλοντικής δια-
τροπικής σύνδεσης, ο Ινδός διπλωμάτης 
σημείωσε πως τα νέα δίκτυα θα αλλάξουν 
τη στρατηγική ισχύος για το Μπανγκλαντές, 
καθώς και για ολόκληρη την περιοχή. Χρησι-
μοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο ποταμών 
του Μπανγκλαντές, η Ινδία θα μπορούσε 
επίσης να εκμεταλλευτεί τις νέες δυνατότη-
τες που ανοίγονται για την άμεση μεταφορά 
προϊόντων, αφού, σύμφωνα με μελέτη της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, η απρόσκοπτη συν-
δεσιμότητα μεταξύ των δικτύων μεταφο-
ρών των δύο κρατών θα ενίσχυε το εθνικό 
εισόδημα του Μπανγκλαντές κατά 17% και 
της Ινδίας κατά 8% και θα τριπλασίαζε τις 
εξαγωγές των δύο κρατών.
Χωρίς άνοιγμα όμως περισσότερων χερ-
σαίων λιμένων αλλά και χωρίς την άρση 
στους περιορισμούς ως προς τον όγκο 
φορτίων και εμπορευμάτων, τη βελτίωση 
της πολυτροπικής διασυνδεσιμότητας με 
οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές οδούς, 
την άμεση λειτουργία νέων τελωνειακών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών, το εμπόριο 
και οι επενδύσεις θα είναι περιορισμένες, 
δήλωσε ο Ινδός διπλωμάτης.
Το Δελχί αναζητά συμμάχους και επιχειρεί 
να αυξήσει την επιρροή του στα κράτη της 
Ασίας. Με στενό μαρκάρισμα από την Κίνα 
και το Πακιστάν, η Ινδία προσπαθεί να ισχυ-
ροποιήσει και να αναπτύξει τις διπλωματικές 
της σχέσεις με το Ιράν, το Μπανγκλαντές 
αλλά και το Νεπάλ, προκειμένου να στα-
ματήσει την επέλαση των Κινέζων στην 
ευρύτερη περιοχή.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ $10 ΔΙΣ. 
ΣΕ ΛΙΜΆΝΙΆ ΤΏΝ ΗΠΆ 
«ΚΆΛΟΒΛΕΠΕΙ» Η ΝΤΟΧΆ
Οι επιδιώξεις του Κατάρ στην ευρύ-
τερη ναυτιλία επεκτείνονται και στις 
λιμενικές υποδομές των ΗΠΑ, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα του Reuters. 
Πιο συγκεκριμένα, το Κατάρ έχει 
προσεγγίσει διεθνείς τράπεζες, 
όπως η Morgan Stanley, η HSBC 
και η Credit Suisse, με στόχο τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων του-
λάχιστον $10 δισ. σε λιμάνια των 
ΗΠΑ. Πηγές από τη Μέση Ανατολή 
σημειώνουν στο Reuters ότι η Ντό-
χα προσβλέπει σε επενδύσεις στην 
ανατολική ακτή των ΗΠΑ, οι οποίες 
θα λάβουν χώρα σταδιακά. Άλλωστε, 
το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον, τόσο από πλευράς αμερικανικής 
κυβέρνησης όσο και από την πλευρά 
των ιδιωτών, εμφανίζουν τα λιμάνια 
της δυτικής ακτής των ΗΠΑ.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το αμερι-
κανικό Κογκρέσο είχε εγκρίνει πακέτο 
ύψους $1,2 τρισ. για την ανάπτυξη 
των υποδομών της χώρας, με τον 
Αμερικανό υπουργό Μεταφορών Πιτ 
Μπούτιτζετζ να σημειώνει ότι, ενώ η 
Ουάσιγκτον προχώρησε με ένα «ιστο-
ρικό επίπεδο χρηματοδότησης», η 
βελτίωση των υποδομών δεν μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με ομοσπονδιακές 
επιχορηγήσεις.
Επί του παρόντος, η έκθεση του 
Κατάρ σε ξένα λιμάνια είναι μικρή. 
Ωστόσο, η κρατική διαχειρίστρια 
εταιρεία QTerminals πρόσφατα εξα-
γόρασε το τουρκικό λιμάνι Akdeniz και 
ήλθε σε συμφωνία για την ανάπτυξη 
του λιμένα Olvia στην Ουκρανία.
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Ο ΠΡΏΤΟΣ «ΕΞΥΠΝΟΣ» ΤΕΡΜΆΤΙΚΟΣ ΣΤΆΘΜΟΣ 
ΜΗΔΕΝΙΚΏΝ ΡΥΠΏΝ
Στις 15 Δεκεμβρίου 2021, το πρώτο παγκοσμίως πράσινο 
σύστημα ενέργειας για τερματικούς σταθμούς μηδενικών εκπο-
μπών ρύπων συνδέθηκε επιτυχώς με το κύριο δίκτυο στον δεύ-
τερο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Cosco Shipping στον 
λιμένα Tianjin της Κίνας. Σε σχέση με τους υπάρχοντες σταθ-
μούς, ο μηδενικών ρύπων πρότυπος σταθμός τροφοδοτείται 
από αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά πάνελ, με αποτέλεσμα 
τις μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων κατά τη λειτουργία του.
Κατά τη φάση της κατασκευής, η τεχνογνωσία του ομίλου 
Cosco Shipping ήταν ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός 
«έξυπνου» και αυτόνομου τερματικού σταθμού, επιτυγχάνοντας 
100% αυτονομία στην παροχή καθαρής ενέργειας. Η πρώτη 
φάση της κατασκευής περιλαμβάνει δύο κατανεμημένες ανε-
μογεννήτριες ισχύος 4,5 MW, που θα είναι ικανές να παράγουν 
23,3 εκατ. kWh ετησίως. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συνδράμουν 
στη μείωση των εκπομπών κατά 20.600 τόνους τον χρόνο και 
θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή αυτονομία σε όλες τις φάσεις 
κατασκευής, υπογραμμίζουν υψηλόβαθμα στελέχη.

ΠΡΟΣΕΧΏΣ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΏΣ ΚΆΥΣΙΜΟ ΣΤΙΣ 
ΘΆΛΆΣΣΙΕΣ ΜΕΤΆΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΆΣ
Η σουηδική εταιρεία Rederi AB Gotland αναπτύσσει, σε συνερ-
γασία με τις εταιρείες Destination Gotland και Gotland Tech 
Development, ένα καινοτόμο Rο-Pax πλοίο, το οποίο θα τροφο-
δοτείται με καύσιμο υδρογόνο και θα αποτελέσει το πρώτο πλοίο 
της κατηγορίας του που θα επιχειρεί στη Σουηδία. Το πλοίο, με 
την ονομασία «Gotland Horizon», αναμένεται να είναι έτοιμο έως 
το 2030, οπότε και θα ξεκινήσει τα δρομολόγιά του από και προς 
το νησί Gotland της Σουηδίας.
Το καινοτόμο Ro-Pax πλοίο θα μπορεί να μεταφέρει 1.900 επι-
βάτες και 600 αυτοκίνητα ή 100 φορτηγά, ενώ θα διαθέτει έναν 
συνδυασμό αεριοστροβίλων και ατμοστροβίλων, που θα του επι-
τρέπουν, εκτός από υδρογόνο, να καταναλώνει και άλλα μη ορυκτά 
εναλλακτικά καύσιμα.
Ως φορέας ενέργειας χωρίς άνθρακα, το υδρογόνο αποτελεί μία 
από τις επικρατέστερες επιλογές για τα μείγματα καυσίμων του 
μέλλοντος, αν και προς το παρόν η ανάπτυξη πλοίων κατανάλωσης 
υδρογόνου καθώς και των σχετικών υποδομών ανεφοδιασμού του 
εν λόγω καυσίμου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
Σύμφωνα με τον Marcus Risberg, CEO της σουηδικής ακτο-
πλοϊκής εταιρείας Destination Gotland, μόλις οι εκπομπές CO₂ 
του ναυτιλιακού κλάδου τιμολογηθούν, η κατανάλωση ορυκτών 
καυσίμων θα γίνεται ολοένα και ακριβότερη. Η ανάπτυξη του εν 
λόγω πλοίου θα επιτρέψει στην Destination Gotland να συνει-
σφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προσφέροντας 
στους επιβάτες της τη δυνατότητα να ταξιδεύουν από και προς το 
Gotland με ένα πλοίο που θα καταναλώνει μη ορυκτά καύσιμα.

ΓΑΛΑΖΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΆΚΟΣ ΜΕΤΆΣΧΗΜΆΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΆ 
ΤΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΆΜ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Η δημοτική αρχή του Ρότερνταμ σε συνεργασία με τη λιμενική 
αρχή εξετάζουν την προοπτική εγκατάστασης συστημάτων 
παροχής ενέργειας στις αποβάθρες του ολλανδικού λιμένα, 
στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, κρουαζιέρας και υγρών 
φορτίων, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. 
Οι μελέτες, που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, είναι σε 
συμφωνία με τις επιδιώξεις της Αρχής του λιμανιού να προ-
χωρήσει ο ενεργειακός μετασχηματισμός σε συνεργασία με 
σημαντικούς εταίρους και φορείς. Είναι ένα περίπλοκο έργο, 
εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης των πλοίων σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι, προς το παρόν, πολλά πλοία δεν είναι εφο-
διασμένα με αντάπτορες, ώστε να συνδέονται με σταθμούς 
παροχής ενέργειας στη στεριά, τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος 
της λιμενικής αρχής του Ρότερνταμ, Allard Castelein.
Από την άλλη, οι ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να προ-
βούν σε επενδύσεις για τις απαραίτητες προσαρμογές των 
πλοίων τους, ζητούν διαβεβαίωση ότι θα είναι σε θέση να χρη-
σιμοποιήσουν τα εν λόγω συστήματα και σε άλλα λιμάνια πέραν 
του Ρότερνταμ. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία επεκτείνεται 
και με άλλα λιμάνια, όπως της Αμβέρσας, της Βρέμης και του 
Αμβούργου. Τα πλοία θα αντλούν την ενέργεια που χρειάζονται 
από επίγειους σταθμούς όταν είναι αγκυροβολημένα. Έτσι, θα 
τίθενται εκτός λειτουργίας οι ρυπογόνες μηχανές τους για την 
παραγωγή ενέργειας όσο παραμένουν στο λιμάνι, κάτι που θα 
έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα και στην προστασία 
του περιβάλλοντος.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οι λιμενικές αρχές έχουν υπολογίσει ότι η απαιτούμενη ενέρ-
γεια αγγίζει τις 750-850 GWh και υπογραμμίζουν ότι, πριν από 
την εγκατάσταση των σταθμών, θα γίνει ολοκληρωμένη και 
λεπτομερής ανάλυση τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
περιορισμών. Οι μελέτες θα εστιάσουν στο πώς οι επίγειοι 
σταθμοί ενέργειας θα ενσωματωθούν με τις λειτουργίες του 
λιμένα και πώς θα γίνει η ενοποίηση με το υπάρχον ηλεκτρικό 
δίκτυο. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των μελε-
τών θα γίνει εντός του 2023, ενώ επόμενο βήμα θα είναι η 
εγκατάσταση των σταθμών στις προκαθορισμένες θέσεις.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ, ΝΕΆ ΠΛΗΓΗ ΓΙΆ ΤΗΝ ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΆ
Η παραλλαγή Όμικρον της πανδημίας βάζει νέο φρένο στον 
κλάδο της κρουαζιέρας. Παρά τη σταδιακή επιστροφή των 
ταξιδιών από το δεύτερο μισό του περασμένου έτους και μετά, 
ο εντοπισμός πολλών κρουσμάτων εν πλω οδηγεί τις εθνικές 
αρχές να λάβουν νέα μέτρα προς τον περιορισμό εξάπλωσης 
της πανδημίας.
Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ 
παροτρύνουν τους λάτρεις της κρουαζιέρας να αποφύγουν 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μάλιστα, στα τέλη του 2021 
εκδόθηκε σχετική προειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία οι 
κρουαζιέρες αποτελούν δραστηριότητα υψηλού κινδύνου ακόμα 
και για εμβολιασμένους.
Καθώς η Όμικρον εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς, τα CDC 
σημειώνουν ότι διερευνούν τον εντοπισμό κρουσμάτων σε πάνω 
από 90 πλοία. Στο πλαίσιο αυτό, οι Norwegian Cruise Line και 
Royal Caribbean αυστηροποίησαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας 
εν πλω. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες εξέφρασαν την αντίθεσή 
τους, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσουν κανονικά τα προγραμ-
ματισμένα δρομολόγιά τους, παρά την προειδοποίηση των CDC.
«Απογοητευμένη» με τις κινήσεις των CDC εμφανίζεται σε 
ανακοίνωσή της η Cruise Lines International Association 
(CLIA), όπου τονίζεται ότι τα κρούσματα που βρέθηκαν στα 
κρουαζιερόπλοια αποτελούν μια μικρή μειονότητα συγκριτικά 
με τον αριθμό των επιβατών, ενώ ο κίνδυνος εξάπλωσης του 
κορονοϊού είναι μεγαλύτερος στην ξηρά. Παρά την κάθετη 
αντίθεσή της με τη σχετική προειδοποίηση των CDC, η CLIA 
αναφέρει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί τους προς 
όφελος της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΓΙΆ 32 ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΟΠΛΟΙΆ ΤΟ 2022
Σε πείσμα των νέων υγειονομικών συνθηκών της πανδημίας, ο 
κλάδος της κρουαζιέρας αναμένεται να καταγράψει ένα σημα-
ντικό βήμα ανανέωσης το 2022.
Πιο συγκεκριμένα, φέτος «επίσημο ντεμπούτο» στα διεθνή 
ύδατα θα κάνουν 32 κρουαζιερόπλοια: 25 που θα παραδο-
θούν και επτά που κατασκευάστηκαν το 2021 και αναμένουν 
να εισέλθουν σε λειτουργία. Η συνολική αξία των 25 κρουαζι-
ερόπλοιων που θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους φέτος 
αγγίζει τα $12,5 δισ., ενώ η μέση μεταφορική ικανότητα τους 
1.786 επιβάτες.
Μεταξύ των highlights για το 2022 είναι η έναρξη των δρο-
μολογίων του «Global Dream» της Dream Cruises, το οποίο 
κατασκευάστηκε στα γερμανικά ναυπηγεία MV Werften και του 
οποίου η πλήρης μεταφορική ικανότητα θα αγγίζει τους 9.000 
επιβάτες, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως 
κρουαζιερόπλοια σε όρους μεταφορικής ικανότητας.
Η MSC Cruises θα αυξήσει σημαντικά το capacity της με δύο 
νέα πλοία: το «MSC Seascape» και το «MSC World Europa». 
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Το τελευταίο θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο 
στον στόλο της MSC και το πρώτο που θα αξιοποιεί LNG για 
την πρόωσή του. 
Άλλα κρουαζιερόπλοια με χρήση LNG που θα εισέλθουν στον 
παγκόσμιο στόλο φέτος αποτελούν τα εξής: το «Disney Wish», 
το πρώτο νεότευκτο της Disney Cruise Line εδώ και πάνω από 
δέκα χρόνια, και το «Arvia» της P&O Cruises.
Παράλληλα, η Royal Caribbean International παρέλαβε στα 
τέλη του 2021 το «Wonder of the Seas», το οποίο θα ξεκινήσει 
τα ταξίδια του τον ερχόμενο Μάρτιο από το λιμάνι Everglades, 
ενώ η Viking Cruises θα προσθέσει στον στόλο της πέντε 
κρουαζιερόπλοια.
Τέλος, τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri θα έχουν φέτος μεγάλο 
φόρτο εργασίας, καθώς αναμένεται να παραδώσουν έξι κρου-
αζιερόπλοια μεταξύ δεύτερου και τέταρτου τριμήνου.

ΞΆΝΆΖΏΝΤΆΝΕΥΕΙ ΜΙΆ ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΆ-ΟΡΟΣΗΜΟ  
ΣΤΗ ΔΙΏΡΥΓΆ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μια μοναδική ευκαιρία θα έχουν οι ταξιδιώτες που θα επιλέ-
ξουν κρουαζιέρα με το «Braemar» της εταιρείας Fred. Olsen 
Cruise Lines τον Μάιο του 2023. Ειδικότερα, η εταιρεία θα 
προχωρήσει σε επανάληψη της διέλευσης του «Braemar» από 
τη διώρυγα της Κορίνθου. 
Υπενθυμίζεται ότι το 2019 το εν λόγω πλοίο, μήκους 22,52 μ., 
έγραψε ιστορία, καθώς έγινε το μεγαλύτερο που πέρασε από 
τη μήκους 6,4 χλμ. διώρυγα της Κορίνθου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διέλευση του «Braemar», το 
2019, «επιστρατεύτηκε» ρυμουλκό, προκειμένου το πλοίο να 
αποφύγει τα χτυπήματα στα τοιχώματα, καθώς η απόστασή του 
από τις δύο πλευρές ήταν ελάχιστη.

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΛΙΜΆΝΙ 
ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΆΣ
Η εταιρεία Havnekraft AS, η οποία ανήκει στη νορβηγική εται-
ρεία ηλεκτρικής ενέργειας Haugaland Kraft και στη λιμενική 
αρχή του Karmsund, πρόκειται να εγκαταστήσει στο λιμάνι του 
Haugesund ένα σύστημα τροφοδοσίας ισχύος υψηλής τάσης, 
το οποίο θα χρησιμοποιούν κυρίως τα κρουαζιερόπλοια που 
καλούν το συγκεκριμένο λιμάνι.
Η εγκατάσταση, η οποία αναμένεται να έχει παραδοθεί έως τα 
τέλη του 2022, θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από 
άλλα πλοία σε περιόδους που δεν πραγματοποιούνται κρουα-
ζιέρες, καθώς θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες τεχνικές λύσεις 
και ηλεκτρολογικές υποδομές ώστε να υποστηρίζει και την 
τροφοδοσία με ρεύμα χαμηλής τάσης. Με αυτόν τον τρόπο 
θα αποτελέσει μια ευέλικτη λύση, η οποία μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αλλά και του παραγόμε-
νου θορύβου των πλοίων που καλούν το συγκεκριμένο λιμάνι, 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτό.
Η Νορβηγία έχει μακρά πορεία στο κομμάτι της τροφοδοσίας 
πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια από χερσαίες εγκαταστάσεις 
και η αναβάθμιση του λιμένα του Haugesund με το εν λόγω 
σύστημα αναμένεται να συμβάλει στη μείωση τόσο του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων που καλούν το λιμάνι 
όσο και του λειτουργικού τους κόστους.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ 
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Youngest and 
Greenest* Quality 
Fleet in the World
With steadfast quality and unmatched 
service we consistently outperform 
other flags. Our record speaks for itself.
* Source: Clarksons Research’s World Fleet Register
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Port State Control Detention Trends (%)

Marshall Islands Liberia Panama

USCG

0.74% 1.11%** 1.03%** 2.32% 3.09% 3.14%
Tokyo MoU

1.52% 2.22% 4.78%
Paris MoU

8.03%***4.23% 6.30%***
AMSA

**	 Liberia	and	Panama	are	targeted	for	additional	port	State	control	(PSC)	examinations	by	the	USCG	for	having	 
a	detention	ratio	“between	the	overall	average	and	up	to	two	times	the	overall	average.”	

Sources: 2018-2020 Performance Lists Paris MoU, the 2020 Tokyo MoU and USCG PSC Annual Reports, and the 2018-2020  
AMSA PSC Annual Reports.

***	 Liberia	 and	 Panama	 have	 exceeded	 the	
overall	AMSA	average	detention	rate	over	
the	three	years	from	2018–2020.



Πριν ξεκινήσω την αναφορά μου για την 
κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της 
κρουαζιέρας, επιθυμώ να εκφράσω τα 
θερμά μου συγχαρητήρια στην ιδιοκτη-
σία, στη διεύθυνση και στο προσωπικό 
του ιστορικού περιοδικού Ναυτικά Χρο-
νικά, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
των 90 ετών επιτυχημένης δραστηριό-
τητας και ενημέρωσης των πολυπληθών 
αναγνωστών για όλα τα θέματα που αφο-
ρούν την ελληνική και την παγκόσμια ναυ-
τιλία. Είμαι σίγουρος ότι θα αξιωθούμε 
να μελετούμε το περιοδικό για πολλά χρό-
νια πάντα με το ίδιο ενδιαφέρον.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο 
τομέας της κρουαζιέρας πέρασε και 
εξακολουθεί να περνά δύσκολες κατα-
στάσεις λόγω της πανδημίας που έπληξε 
ανεπανόρθωτα τον κλάδο σε τοπικό αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία δύο 
χρόνια.
Η περίοδος δραστηριότητας για το έτος 
2021 στη Δυτική και Ανατολική Μεσό-
γειο τελείωσε. Πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε 
ο ελλαδικός χώρος, με τους γνωστούς 
και πολύ δημοφιλείς νησιωτικούς προο-
ρισμούς, οι οποίοι τη φετινή χρονιά είχαν 
προσεγγίσεις και σε νέα νησιά, πέραν 
των γνωστών σε διεθνές επίπεδο.
Είναι γεγονός ότι είχαμε αρκετά θετι-
κές εξελίξεις και ικανοποιητικές προ-
σεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων γνωστών 
εταιρειών κρουαζιέρας στα ελληνικά 
λιμάνια, καθώς επίσης και αύξηση του 
homeporting. Όμως, όλα τα κρουαζιε-
ρόπλοια δραστηριοποιήθηκαν σε χαμηλά 
ποσοστά επιβατών, που σπάνια ξεπερ-
νούσαν το 50% της χωρητικότητας του 

κάθε κρουαζιερόπλοιου. Το ποσοστό επι-
βατών τον Ιούνιο του 2021 ήταν περίπου 
39% και στο τέλος του έτους έφτασε 
περίπου στο 50%. Είναι φανερό ότι όσα 
κρουαζιερόπλοια κυκλοφορούν με ποσο-
στό επιβατών 50% και με χαμηλό έσοδο 
εισιτηρίων αποφέρουν καθαρά ζημίες 
στις εταιρείες.
Όμως, ένα γεγονός που απογοήτευσε 
τους παράγοντες της κρουαζιέρας 
στη χώρα μας ήταν η σύντομη δρα-
στηριότητα των κρουαζιερόπλοιων της 
μοναδικής εταιρείας ελληνοκυπριακών 
συμφερόντων που εκτελεί τα τελευταία 
χρόνια homeporting κρουαζιέρες από 
τον Πειραιά. Αναφέρομαι στην εταιρεία 
Celestyal, τα πλοία της οποίας ξεκίνησαν 
δειλά δειλά κρουαζιέρες την περασμένη 
χρονιά, τον Ιούνιο, με δυναμικότητα επι-
βατών κάτω από το 50%, και τερμάτισαν 
τα προγράμματά τους στο τέλος Αυγού-
στου.
Μακάρι να είναι σωστές οι προβλέψεις 
ότι το 2022 και το 2023 θα επανέλθομε 
στην προ του 2019 κατάσταση στον 
τομέα της κρουαζιέρας σε τοπικό αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο. Φοβάμαι όμως 
ότι αυτού του είδους οι προβλέψεις δεν 
στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.
Η πανδημία είναι γνωστό ότι έπληξε 
καίρια τον τομέα της κρουαζιέρας, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθούν, δυστυχώς, 
στα διαλυτήρια δεκάδες γιγαντιαία 
κρουαζιερόπλοια κτισμένα τη δεκαετία 
1990-2000, σε μια προσπάθεια άντλησης 
κεφαλαίων από τις μεγάλες εταιρείες κρου-
αζιερόπλοιων για ταμειακή τους ενίσχυση.
Παράλληλα, αρκετές εταιρείες μικρής 
δυναμικότητας κρουαζιερόπλοιων ανα-
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γκάστηκαν εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν σε 
πτωχεύσεις, με αποτέλεσμα τα κρουαζιερόπλοια 
που είχαν στη διαχείριση και στην πλοιοκτησία 
τους να δοθούν σε διαλυτήρια.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Euromonitor 
International, ο διεθνής τουρισμός, που συμπε-
ριλαμβάνει και τον τομέα της κρουαζιέρας, θα 
είμεθα τυχεροί να ανακάμψει στα επίπεδα του 
έτους 2019 το έτος 2024. Όμως, εάν συνεχιστεί 
η μάστιγα της πανδημίας με νέες παραλλαγές του 
κορονοϊού, πιο ανθεκτικές στον εμβολιασμό, η ανά-
καμψη ενδέχεται να καθυστερήσει έως το 2026.
Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, μέχρι το τέλος 
του έτους 2021, βρισκόταν σε κυκλοφορία το 50% 
των κρουαζιερόπλοιων, ήτοι περίπου 230, κυρίως 
επειδή άνοιξαν οι κρουαζιέρες στη Νότια Αμε-
ρική και στην Ασία/Άπω Ανατολή.  Οι κρουαζιέρες 
Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας ακυρώθηκαν και ίσως 
να ξεκινήσουν δειλά δειλά από τον Μάρτιο-Απρίλιο 

του παρόντος έτους. Το έτος 2020, οι επιβάτες 
κρουαζιέρας έφτασαν σε διεθνές επίπεδο τα 5,8 
εκατ., δηλαδή μειωμένα σε σύγκριση με το 2019 
κατά 81%. Οι προβλέψεις για το έτος 2021 μπορεί 
να φτάσουν μεταξύ 6,5-7 εκατομμυρίων.
Επομένως, είναι αδιανόητο, με τις παρούσες συν-
θήκες, να φτάσουμε στα επίπεδα του έτους 2019 
πριν από τα έτη 2024-2025.
Παρά το γεγονός ότι οι μελλοντικές κρατήσεις 
κρουαζιερών για το έτος 2022 και τα επόμενα έτη 
είναι ικανοποιητικές, εντούτοις η πλήρης ανάκαμψη 
στα προ του 2019 επίπεδα θα αργήσει.
Είναι αποδεκτό και αποδεδειγμένο ότι ο τομέας 
της κρουαζιέρας, που επηρεάστηκε αρνητικά 
από την πανδημία όσο κανένας άλλος τομέας, θα 
αργήσει να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και 
ότι η σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου θα βασιστεί 
στα μικρής δυναμικότητας κρουαζιερόπλοια.
Η πραγματικότητα για τον κλάδο της κρουαζιέρας 

συζητήθηκε από όλους τους εκπροσώπους των 
μεγαλύτερων εταιρειών κρουαζιερόπλοιων στο 
ετήσιο Seatrade Cruise Global που έλαβε χώρα 
στο Μαϊάμι, καθώς επίσης και σε άλλες εκδηλώσεις 
που έλαβαν χώρα επίσης στο Μαϊάμι.
Ο President/CEO της Carnival, Arnold Donald, 
δήλωσε ότι η ανάκαμψη της κρουαζιέρας σε διε-
θνές επίπεδο έρχεται σταδιακά και πάντα υπό 
την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά σε 
κάθε πλοίο τα πρωτόκολλα υγείας που επιβάλλο-
νται από τις υγειονομικές αρχές των κρατών που 
προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλοια. Εάν υπάρχει 
πραγματικά σταδιακή βελτίωση της πανδημίας, 
τότε οι προοπτικές για να επανέλθομε στην προ 
του 2019 κατάσταση θα είναι το έτος 2024-2025.
Όμως, η οικονομική καταστροφή και οι υπέρογκοι 
δανεισμοί που έχουν λάβει όλες οι μεγάλες εται-
ρείες κρουαζιερόπλοιων δεν θα καλυτερεύσουν 
πριν από το έτος 2026. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε 

Παρά το γεγονός ότι οι 
μελλοντικές κρατήσεις κρουαζιερών 
για το έτος 2022 και τα επόμενα 

έτη είναι ικανοποιητικές, 
εντούτοις η πλήρης ανάκαμψη  
στα προ του 2019 επίπεδα  

θα αργήσει.
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και ο πρόεδρος της Royal Caribbean, Richard Fain, ο οποίος 
τόνισε επίσης ότι, μετά τα υποχρεωτικά μέτρα υγιεινής προστα-
σίας που λαμβάνουν όλες οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, έχει 
παρατηρηθεί ενδιαφέρον άλλων εταιρειών και αμερικανικών 
funds να επενδύσουν σε κρουαζιερόπλοια μετά το έτος 2024.
Ο CEO της MSC, Pierfrancesco Vago, τόνισε ότι συμφωνεί 
απόλυτα για μια σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου της κρουα-
ζιέρας από το έτος 2023 και μετά. Τόνισε επίσης ότι η MSC 
είναι ικανοποιημένη από την έστω και μερική απασχόληση των 
κρουαζιερόπλοιων της εταιρείας μέχρι τώρα.
Όλες οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων που δραστηριοποιούνται 
σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας των επιβατών, όπως καθορί-
ζονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας, δηλαδή πλήρως 
εμβολιασμένοι επιβάτες και πληρώματα, υποχρεωτική χρήση 
μάσκας με εξαίρεση τις ώρες γευμάτων, τήρηση αποστάσεων 
πάνω στα πλοία, απαγόρευση εξόδου πληρωμάτων από τα πλοία, 
πλην περιπτώσεων ασθενείας. Ωστόσο, οι επιβάτες κρουαζιέρας 
φαίνεται ότι ακόμη προβληματίζονται να αποφασίσουν χωρίς 
δισταγμούς να διαλέξουν την κρουαζιέρα ως μέσο αναψυχής, 
όπως ίσχυε στην προ του έτους 2019 περίοδο, που όλοι ζήσαμε 
τις αλματώδεις ετήσιες αυξήσεις επιβατών κρουαζιέρας σε 
διεθνές επίπεδο και φτάσαμε το έτος 2019 σε περίπου 30 εκα-
τομμύρια.
Όμως, παρά τα αυστηρά μέτρα που τηρούνται, δυστυχώς 
δεν αποφύγαμε κρούσματα κορονοϊού στα κρουαζιερόπλοια 
που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Μέχρι το τέλος 
Ιουλίου του 2021, σε σύνολο 400.000 επιβατών κρουαζιέ-
ρας, είχαμε επιβεβαιωμένα περίπου 2.500 κρούσματα. Όλα 
τα κρούσματα αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς 
υγειονομικούς κανονισμούς, είτε σε μερική απομόνωση στο 
πλοίο είτε σε καθορισμένα νοσοκομεία για περιπτώσεις Covid, 
και έτσι δεν υπήρξε ανάγκη καθυστέρησης κρουαζιερόπλοιων 
σε ορισμένα λιμάνια. 
Σε συγκριτικό πίνακα που κυκλοφόρησε το CRUISE SHIPS 
SERVICE δίδονται αριθμοί κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονταν 
σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 έως τον 
Σεπτέμβριο του 2021.
Συγκριτικά αναφέρω ότι, μέχρι τον Μάιο του έτους 2021, εκτε-
λούσαν κρουαζιέρες σε διεθνές επίπεδο 48 κρουαζιερόπλοια. 
Τον Ιούνιο του 2021 ανήλθαν σε 74, με δυναμικότητα κρεβατιών 
85.262 και τον Σεπτέμβριο σε 205, με δυναμικότητα κρεβατιών 
επιβατών 326.191, που αποτελεί περίπου το 50% των διαθέσιμων 
κρουαζιερόπλοιων σε διεθνές επίπεδο.
Σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, οι προβλέψεις για το έτος 
2022 είναι αισιόδοξες. Ελπίζομε ότι με τις παρούσες συνθήκες 
ίσως να δούμε μια αύξηση σε ποσοστό περίπου 25-30% σε 
σύγκριση με το έτος 2021. Το ίδιο ισχύει και για τα ελληνικά 
λιμάνια επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (homeporting).

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η ΟΛΠ ΑΕ, ελπίζομε το 
έτος 2022 να έχομε πάνω από 700 αφί-
ξεις στο λιμάνι του Πειραιά και περίπου 
550-600 αφίξεις στους δημοφιλέστε-
ρους προορισμούς, όπως στη Μύκονο, 
στη Σαντορίνη, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, 
στο Ηράκλειο. Το ενθαρρυντικό σημείο 
για τη χώρα μας είναι η αύξηση των 
προορισμών κρουαζιέρας, η οποία, σε 
συνδυασμό με την αναμενόμενη επανεκ-
κίνηση κρουαζιερόπλοιων στα γειτονικά 
μας κράτη –Τουρκία, Αίγυπτο, Ισραήλ και 
Κύπρο–, θα βοηθήσει σε μια ικανοποιη-
τική αύξηση των επιβατών.
Ανεξάρτητα από τις θετικές προσδοκίες 
για το έτος 2022, ακόμα και εάν αντιμε-
τωπίσομε πιθανή συνέχιση της πανδη-
μίας, έστω και σε χαμηλότερο ποσοστό 
από τα έτη 2020 και 2021, όλα δείχνουν 
ότι οι φορείς της κρουαζιέρας σε τοπικό 
και σε διεθνές επίπεδο θα αγωνιστούν 
σκληρά για να δουν ξανά ημέρες του 
έτους 2019.

ΥΓ. Δυστυχώς, η τελευταία μετάλλαξη 
Όμικρον του κορονοϊού δημιούργησε  
αρνητικές επιδράσεις, εκτός των άλλων, 
και στον τομέα της κρουαζιέρας.
Όλες οι μεγάλες εταιρείες κρουαζιε-
ρόπλοιων ξεκίνησαν να αναθεωρούν τα 
προγράμματα κρουαζιερών σε παγκόσμιο 
επίπεδο για το έτος 2022, με πιθανές 
ακυρώσεις ορισμένων προορισμών αλλά και 
με λήψεις αυστηρότερων μέτρων για τους 
επιβάτες κρουαζιέρας, όπως χρήση μάσκας 
σε όλους τους χώρους, τήρηση αποστάσεων 
ασφαλείας, μείωση του αριθμού επιβατών 
και άλλα. Παράλληλα, ορισμένοι προο-
ρισμοί, ευτυχώς όχι στην πλειονότητα, 
ζητούν από τις εταιρείες είτε αλλαγές 
δρομολογίων είτε ακυρώσεις προσεγγίσεων 
σε ορισμένα λιμάνια που πλήττονται από 
την πανδημία Όμικρον. 

Οι εξελίξεις τους πρώτους μήνες του 
νέου έτους σε ό,τι αφορά την καταπολέ-
μηση της παραλλαγής Όμικρον θα καθορί-
σουν τα οριστικά προγράμματα των κρουα-
ζιερόπλοιων σε παγκόσμια κλίμακα για  
το έτος 2022 και για τα επόμενα.
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ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΟΞΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΛΑΜΠΡΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Του

Νίκου Γ. Γερασίμου, 
Δικηγόρου 

LL.M., Soton

Μεγάλος θόρυβος έχει ξεκινήσει πρόσφατα από την προσπάθεια του 
ελληνικού κράτους να αναπτύξει και να εγκαταστήσει θαλάσσια αιολικά 
πάρκα, παρά τη μέχρι τώρα σημαντική διείσδυση των φωτοβολταϊκών και 
αιολικών πάρκων ξηράς.

Πράγματι, με αφορμή την εκπεφρασμένη 
θέληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
σύντομη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύ-
σιμα και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, που προβλέπει αύξηση 
της αιολικής ισχύος στην Ευρώπη στα 60 
GW μέχρι το 2030 και 200 GW μέχρι το 
2050, γίνεται αντιληπτό ότι και η χώρα 
μας πρέπει και οφείλει να μην παραμεί-
νει αδρανής στις διεθνείς εξελίξεις. Οι 
κυριότερες χώρες στην Ευρώπη, όπου 
έχουν αναπτυχθεί θαλάσσια αιολικά 
πάρκα, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 40, 
συνολικής ισχύος 9.945 MW, η Γερμα-
νία με 28, συνολικής ισχύος 7.445 MW, 
η Δανία με 14 πάρκα, συνολικής ισχύος 
1.703 MW, το Βέλγιο με οκτώ, συνολι-
κής ισχύος 1.556 MW, και η Ολλανδία 
με έξι, με ενεργειακούς «παίκτες» στην 
ανάπτυξη της πλωτής τεχνολογίας τη 
νορβηγική εταιρεία Equinor, τη δανέ-
ζικη Copenhagen Offshore Partners, 
την ισπανική Iberdrola, την Ocean Wind 
(προϊόν κοινοπραξίας της πορτογαλικής 
EDPR και της γαλλικής Engie). 
Το πλουσιότατο αιολικό δυναμικό στη 
χώρα μας, μαζί με το τεράστιο ενδια-
φέρον των ελληνικών θαλασσών για 
παρόμοιες επενδύσεις, αποτελούν τον 
μαγνήτη για τα μεγαθήρια αυτά να προ-
σελκυστούν και να επενδύσουν σημα-
ντικά κεφάλαια στην Ελλάδα. Μάλιστα, 
πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής υπο-
λογίζει ότι στη χώρα μας το διαθέσιμο 
θαλάσσιο αιολικό δυναμικό αγγίζει τα 
160 GW, που σήμερα φαντάζει τεράστιο 
έως ανέφικτο. Σημαντικό κίνητρο για την 
ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρ-
κων αποτελεί ασφαλώς η προσπάθεια 

αντιμετώπισης των μεγάλων κοινωνι-
κών αντιδράσεων και εμποδίων (τοπι-
κοί δήμοι, κοινότητες, περιβαλλοντικές 
ενώσεις και συναφείς οργανώσεις) στην 
ανάπτυξη των μεγάλων κοινών αιολικών 
πάρκων στην ηπειρωτική Ελλάδα, που 
πολλές φορές καταλήγουν στις αίθου-
σες του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Έτσι, κυριαρχεί πλέον η άποψη ότι με τα 
θαλάσσια αιολικά πάρκα θα μετριαστεί 
η αντίδραση απέναντι στα νέα επενδυ-
τικά σχέδια, δεδομένου ότι θα υπάρχουν 
ασφαλείς αποστάσεις από την ακτή και 
πιο ευέλικτα περιβαλλοντικά, αρχαιολο-
γικά, τουριστικά και εθνικά-στρατιωτικά 
κριτήρια.
Κατασκευαστικά, τα θαλάσσια αιολικά 
πάρκα μπορούν να εγκατασταθούν είτε 
με τη μορφή σταθερής έδρασης στον 
πυθμένα της θάλασσας σε μικρά βάθη 
είτε με τη μορφή πλωτών κατασκευών, 
όπου τοποθετούνται ανεμογεννήτριες. 
Στην Ευρώπη σήμερα έχουν εγκαταστα-
θεί μόνο δύο μικρά ΘΑΠ με πλωτές ανε-
μογεννήτριες, ένα στη Σκωτία με πέντε 
ανεμογεννήτριες, ισχύος 30 MW (έργο 
Hywind), και ένα στην Πορτογαλία με 
τρεις ανεμογεννήτριες, ισχύος 25 MW, 
ενώ υπάρχουν και αρκετά άλλα παρό-
μοια έργα υπό ανάπτυξη στην Αγγλία, στη 
Γαλλία, στη Γερμανία, στη Νορβηγία και 
στην Ισπανία. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι 
η δεύτερη τεχνολογική πρόταση μπορεί 
να προσελκύσει ωφέλιμη εγκατάσταση 
σοβαρών και σημαντικών αιολικών πάρ-
κων σε μεγάλα βάθη, όπως συναντάμε 
στις ελληνικές θάλασσες. Τέτοια πιλοτικά 
έργα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα στη 
χώρα μας. Όμως, στο παρελθόν, έπειτα 
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από σχετικές μελέτες φορέων, είχαν 
επιλεγεί συγκεκριμένες περιοχές, όπως 
στην Αλεξανδρούπολη, στη Λήμνο, στον 
Άη Στράτη, στην Κω, στην Κάσο, στην 
Εύβοια και στην Αττική, όπου είχαν υπο-
βληθεί και σχετικές αιτήσεις από γνω-
στούς ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους 
για τη λήψη των σχετικών αδειών, χωρίς 
όμως να έχουν φτάσει στο στάδιο της 
ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικα-
σίας και, φυσικά, της εγκατάστασης και 
της κατασκευής.
Αυτονόητα, το νομοθετικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας των θαλάσσιων αιο-
λικών πάρκων αποτελεί ζητούμενο, αφού 
θα πρέπει να επιλυθούν τα επιμέρους 
θέματα, όπως είναι η χωροθέτηση, η 
διαδικασία αδειοδότησης και εν τέλει η 
αποζημίωση των επενδυτών. Το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 
ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες και 
πρωτοβουλίες μαζί με το νομοθετικό 
πλαίσιο των πλωτών φωτοβολταϊκών 
πάρκων και την αποθήκευση ενέργειας, 
ενδεχομένως και με την παραγωγή «πρά-
σινου» υδρογόνου.

Το σημερινό υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο για τα θαλάσ-
σια αιολικά πάρκα είναι ακόμη 
ατελές, στη γενική του όμως 
θεώρηση στηρίζεται στον 
ν. 3468/2006, ο οποίος στο 
άρθρο 7 αυτού προβλέπει ότι:

«Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ καθώς και κάθε έργο που 
συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουρ-
γία τους, συμπεριλαμβανομένων των έργων 
σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο, 
επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουρ-
γούν […] γ) σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή 
σε πυθμένα της, εφόσον έχει παραχωρηθεί 
το δικαίωμα χρήσης τους σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 185 Α) 
όπως ισχύει».
Παράλληλα, ο παραπάνω ν. 3468/2006 
επέφερε διάφορες τροποποιήσεις στο 
άρθρο 14 του ν. 2971/2001 και με βάση 
αυτές έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στη 
ΡΑΕ 15 αιτήσεις για θαλάσσια αιολικά 
πάρκα, συνολικής ισχύος 1,9 GW. Πέραν 
τούτων, τον Δεκέμβριο του 2008 θεσπί-
στηκε το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις ΑΠΕ» (ΕΧΠ – ΑΠΕ, ΚΥΑ 49828/2008), 
που στο άρθρο 5 παρ. 1 (δ΄) περιλαμβά-
νει πρόβλεψη για εγκατάσταση θαλάσσιων 
αιολικών πάρκων και θέτει κριτήρια χωρο-
θέτησης γι’ αυτά.
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Στη συνέχεια, με τον ν. 3851/2010 υπήρξαν τρο-
ποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με 
τις οποίες: 

α) Σταμάτησε η περαιτέρω χορήγηση αδειών παραγωγής. 
β) Απαγορεύτηκε η υποβολή νέων αιτήσεων. 
γ) Προβλέφθηκε ότι η αδειοδότηση και η χωροθέτηση των 
ΘΑΠ θα γίνεται με την επιμέλεια της Διοίκησης μέχρι την 
έκδοση της άδειας εγκατάστασης, ενώ, τέλος, θα πραγμα-
τοποιείται διαγωνισμός για την έκδοση κάθε συγκεκριμένης 
άδειας.
Η συλλογιστική του παραπάνω νόμου ήταν ότι η εγκατάσταση 
των θαλάσσιων αιολικών πάρκων θα πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με την εκπόνηση ειδικού σχεδίου, με τη διαδικασία της 
στρατηγικής και περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ), που θα 
εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο και θα καθορίζει 
την ακριβή θέση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, τη θαλάσ-
σια έκτασή τους, καθώς και την προβλεπόμενη ηλεκτρική 
ισχύ τους. Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, προ-
βλέπεται η προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για 
την εκτέλεση των έργων κατασκευής τους και της σύνδεσής 
τους με το Σύστημα, με αντάλλαγμα την παραχώρηση της 
εκμετάλλευσής τους στον ανάδοχο για το χρονικό διάστημα 
που θα συμφωνείται.
Ως προς την καταβαλλόμενη αποζημίωση για την ενέργεια 
που παράγεται από τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, εκδόθηκε στη 
συνέχεια ο ν. 4414/2016, που με το άρθρο 4 παρ. 10 αυτού 
παρέχει τη δυνατότητα για προσαυξημένη τιμή αναφοράς για 
εκείνα τα θαλάσσια αιολικά πάρκα που συνδέονται με νέα 
υποθαλάσσια σύνδεση. Η δαπάνη αυτή καταβάλλεται από 
τους κατόχους τους. Επίσης, με νέα Υπουργική Απόφαση της 
13.12.2017 προβλέφθηκε η δυνατότητα διεξαγωγής ειδικών 
ανταγωνιστικών διαδικασιών για θαλάσσια αιολικά πάρκα με 
νέα υποθαλάσσια σύνδεση, ενώ με το άρθρο 4 παρ. 12 του 
παραπάνω νόμου, για θαλάσσια αιολικά πάρκα ισχύος πάνω 
από 250 MW, προβλέφθηκε η δυνατότητα εξαίρεσής τους από 
τις ανταγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα με την Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό ΕΕC 200/01.
Ακόμη, σχετικά πρόσφατα, το 2018, ψηφίστηκε ο ν. 4546/2018 
με τίτλο «Θέσπιση πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχε-
διασμό σε εφαρμογή της οδηγίας 2014/89/ΕΕ», σύμφωνα με 

τον οποίο τα θαλάσσια αιολικά πάρκα αποτελούν εφαρμογή 
του ενεργειακού τομέα που περιλαμβάνεται στους στόχους 
του εθνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος 
θέτει «στρατηγικές κατευθύνσεις» και υποδεικνύει τις προτε-
ραιότητες για την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων. 
Μάλιστα, ο χωροταξικός αυτός σχεδιασμός έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.03.2021. Προφανώς έχει 
ληφθεί παράταση της προθεσμίας.
Ως προς τη διεθνή εμπειρία για την ανάπτυξη των θαλασσίων 
αιολικών πάρκων, θα επισημάνουμε τις συντονισμένες ενέρ-
γειες του Εθνικού Ιδρύματος Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοι-
κονόμησης Ενέργειας στην Ελλάδα (ΚΑΠΕ) και της Ελληνικής 
Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
Σκοπός του έργου τους ήταν να συγκεντρώσουν και να ανα-
λύσουν επιλεκτικά τις πρακτικές των χωρών όπου έχουν ήδη 
αναπτυχθεί και λειτουργούν θαλάσσια αιολικά πάρκα. Για τον 
σκοπό αυτόν επιλέχθηκαν κυρίως οι χώρες: 
α) Του Βελγίου, κατ’ αρχάς, το οποίο έχει υιοθετήσει το αποκα-
λούμενο «συγκεντρωτικό» μοντέλο της ανάπτυξης των θαλάσ-
σιων αιολικών πάρκων μέσα στα χωρικά του ύδατα, τα οποία 
στη συνέχεια παραχωρούνται με διαγωνιστικές διαδικασίες 
στους ιδιώτες-επενδυτές. 
β) Του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο χρησιμοποιεί το λεγόμενο 
«αποκεντρωμένο» μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο το κράτος 
έχει τον ρυθμιστικό ρόλο, οριοθετεί τα χωροταξικά σχέδια 
και στη συνέχεια επιλέγει τους επενδυτές με διαγωνιστικές 
διαδικασίες με κριτήρια την οικονομική και τεχνική ικανότητά 
τους να τα υλοποιήσουν. 
γ) Της Δανίας και της Ολλανδίας, που ακολουθούν το αποκα-
λούμενο «ενδιάμεσο» μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η δημό-
σια αρχή αναλαμβάνει τα πάντα, από την επιλογή της θέσης 
εγκατάστασης μέχρι την πλήρη αδειοδότηση των θαλάσσιων 
πάρκων, τα οποία στη συνέχεια παραχωρούνται στους ιδιώ-
τες-επενδυτές με μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, το γενικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των 
θαλάσσιων αιολικών πάρκων στη χώρα μας θα πρέ-
πει να λαμβάνει υπόψη του τα παρακάτω στοιχεία:

α) Τον χωροταξικό σχεδιασμό, που να διασφαλίζει τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, λαμβάνοντας 
υπόψη και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως είναι η 
ναυσιπλοΐα (εσωτερική και διεθνής), η αλιεία, ο τουρισμός και 
η θαλάσσια περιήγηση.
β) Την αναγκαία αδειοδότηση και τις εν γένει διαδικασίες για 
την ολοκλήρωσή της.
γ) Τον τεχνικό σχεδιασμό για τη μελέτη εγκατάστασης και ανά-
πτυξης των θαλάσσιων αιολικών πάρκων.
δ) Την τελική διασύνδεση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων 
με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ).
ε) Τον αναγκαίο οικονομικό ανταγωνισμό, που προβλέπει τη 
βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων.
Το πεδίο δόξης είναι λαμπρό για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα 
στη χώρα μας. Απομένουν μόνο η γρήγορη υιοθέτηση και 
θεσμοθέτηση του νέου νομοθετικού πλαισίου από το αρμόδιο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος για την προσέλκυση ημεδαπών και 
αλλοδαπών επενδυτών.
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Το εργοστάσιο αυτό βρίσκεται στην Ισλανδία. Υπάρ-
χουν δεκαεννέα τέτοια μικρότερα εργοστάσια στον 
κόσμο, που απορροφούν το CO₂ από την ατμόσφαιρα 
και το αποθηκεύουν ή το διοχετεύουν στη βιομη-
χανία. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Μεγάλοι 
ανεμιστήρες ρουφούν τον αέρα και τον περνούν από 
ένα φίλτρο εμποτισμένο με υδροξείδιο του καλίου 
(ποτάσα). Η υγρή ποτάσα αντιδρά με το CO₂ και 
παράγει νιφάδες ασβέστου που εμπεριέχουν το CO₂. 
Οι νιφάδες θερμαίνονται και το CO₂ διαφεύγει και 
διοχετεύεται με νερό προς αποθήκευση. Το Direct 
Air Capture (DAC), όπως αναφέρεται, είναι η νέα  
–πολλά υποσχόμενη– μέθοδος διάσωσης της 
ανθρωπότητας.

Το μεγάλο αυτό εργοστάσιο στην Ισλανδία θα μπο-
ρεί να αφαιρεί από την ατμόσφαιρα 4.000 τόνους 
CO₂ τον χρόνο! Όταν το διάβασα, θεώρησα ότι ήταν 
τυπογραφικό λάθος. Δυστυχώς δεν ήταν. Τέσσερις 

χιλιάδες τόνοι είναι όσο εκπέμπει ένα φορτηγό 
πλοίο supramax σε περίπου έναν μήνα. Οι μελέτες 
λένε ότι, με τα πιο αισιόδοξα σενάρια μείωσης των 
σημερινών εκπομπών CO₂, πάλι θα χρειαστεί να 
αφαιρέσουμε από την ατμόσφαιρα 10 δισ. τόνους 
CO₂ τον χρόνο έως το 2050 και 20 δισ. τόνους τον 
χρόνο έως το 2100, για να παραμείνει η άνοδος της 
θερμοκρασίας στους 1,5 έως 2 βαθμούς Κελσίου. 
Συνολικά 800 δισ. τόνοι CO₂ πρέπει να αφαιρεθούν 
(εκτός αν, από αύριο, ο πλανήτης σταματήσει να 
εκπέμπει, δηλαδή σταματήσουν όλες οι μεταφορές, 
η ηλεκτρική ενέργεια, κ.λπ.).

Τα δεκαεννέα εργοστάσια που υπάρχουν τώρα 
απορροφούν 10.000 τόνους CO₂ τον χρόνο, με ένα 
νέο μεγάλο στα σκαριά για το 2024 άλλων 10.000 
τόνων τον χρόνο. Η βιομηχανία αυτή ελπίζει να φτά-
σει τους 85.000 τόνους τον χρόνο έως το 2030 
και το ένα δισεκατομμύριο έως το 2050. Για να 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Tου

Πάνου Ζαχαριάδη, 

Τεχνικού  
Διευθυντή 
της Atlantic 
Bulk Carriers 
Management Ltd.

Πρόσφατα διάβασα, σε πολλές ανακοινώσεις στον Τύπο, την έναρξη 
λειτουργίας του μεγαλύτερου, έως σήμερα, εργοστασίου απορρόφησης CO2 
από την ατμόσφαιρα. 
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γίνει αυτό, όμως, θα χρειαστούν χιλιάδες τέτοια εργοστά-
σια. Αλλά, ακόμα και αν πιάσουν το ένα δισεκατομμύριο 
τον χρόνο, η ανάγκη αφαίρεσης CO₂ από την ατμόσφαιρα 
είναι για 20 δισ. τον χρόνο, με ιδανικό φυσικά τα 36 δισ., 
όσες δηλαδή και οι τωρινές εκπομπές μας. Αν υποθέσουμε 
ότι στο μέλλον τα εργοστάσια αυτά θα έχουν ικανότητα 
απορρόφησης το καθένα ενός εκατομμυρίου τόνων CO₂ 
τον χρόνο, θα χρειαστούν 20.000 τέτοια εργοστάσια για 
να απορροφούν τα αναγκαία 20 δισ. τόνων CO₂ τον χρόνο. 
Για σύγκριση αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν στον 
πλανήτη περίπου 10.000 εργοστάσια κάρβουνου ή λιγνίτη.

Για να λειτουργήσουν αυτά τα εργοστάσια, θα χρειαστούν 
3 εκατ. τόνους ποτάσα, όσο όλη η παγκόσμια παραγωγή. 
Τέλος, για τις τεράστιες τουρμπίνες τους και τη θέρμανση 
για την εξαγωγή του CO₂ θα χρειάζονται σχεδόν τη μισή 

ενέργεια που καταναλώνει όλος ο πλανήτης τώρα.  Σύμφωνα 
με τους αναλυτές, το κάθε εργοστάσιο θα κοστίζει μισό 
δισεκατομμύριο δολάρια, ήτοι συνολικά 10 τρισεκατομμύ-
ρια. Και, βέβαια, τίθεται το ερώτημα ποιος θα επωμισθεί 
αυτό το κόστος. 

Φυσικά, τα εργοστάσια θα μπορούν να πωλούν carbon 
credits, αλλά το έσοδο αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό. 
Πάντως, τα τωρινά μικρά εργοστάσια ήδη πωλούν carbon 
credits. Οι μεγάλοι πελάτες τους είναι η Microsoft και ορι-
σμένες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίοι αγοράζουν σε 
αντιστάθμιση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, πωλούν 
το CO₂ το οποίο αποθήκευσαν. Παραδόξως, οι μεγαλύτε-
ροι πελάτες τους εδώ δεν είναι η Coca-Cola και τα ανα-
ψυκτικά, αλλά οι εταιρείες εξόρυξης πετρελαίων, όπως η 
ExxonMobil, οι οποίες στέλνουν το CO₂ υπό πίεση στα 
κοιτάσματα πετρελαίου, ώστε να μπορούν ευκολότερα να 
αντλήσουν και την τελευταία σταγόνα!  
Συμπερασματικά, δεν νομίζω ότι το DAC θα μπορέσει να 
συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη. Τα νούμερα δεν βγαίνουν και τα οικονομικά δεν 
βγαίνουν. Και αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες μείωσης 
των εκπομπών πρέπει να συνεχιστούν, χωρίς τον εφησυχα-
σμό ότι στο μέλλον θα μπορούμε να απορροφούμε το CO₂ 
από την ατμόσφαιρα.

Η εγκατάσταση 
άμεσης σύλληψης 
και αποθήκευσης 
αέρα «Orca», που 
λειτουργεί από  
την Climeworks AG, 
στο Hellisheidi 
της Ισλανδίας.
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Οι πρόσφατες τάσεις στη ναυπηγική τεχνολογία και καινοτομία

ΤΆ ΒΙΟΚΆΥΣΙΜΆ ΣΤΗ ΦΆΡΕΤΡΆ ΤΗΣ HMM
Η ναυτιλιακή εταιρεία HMM ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 
του πρώτου δοκιμαστικού ταξιδιού με τη χρήση βιοκαυσίμων. 
Είναι η πρώτη φορά που νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία 
χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα για την πρόωση των πλοίων 
της. Το δοκιμαστικό ταξίδι διήρκεσε δέκα ημέρες, από το λιμάνι 
Μπουσάν της Νότιας Κορέας προς το κανάλι του Παναμά. Το 
13.100 TEUs πλοίο της εταιρείας με την ονομασία «Dream» 
εφοδιάστηκε και χρησιμοποίησε επιτυχώς μια γεννήτρια ντίζελ 
με βιοκαύσιμα για το συγκεκριμένο ταξίδι.
Στελέχη της εταιρείας δήλωσαν πως τα επιτυχή αυτά αποτελέ-
σματα θα επιταχύνουν την υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων 
από τη ναυτιλία της χώρας στο σύνολό της. Τα βιοκαύσιμα 
αποτελούν φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα, ζωικής ή 
φυτικής προέλευσης, είτε υπολείμματα άλλων καυσίμων. Στο 
συγκεκριμένο δοκιμαστικό ταξίδι συμμετείχαν διάφοροι φορείς 
και εταιρείες. H Κορεατική Ένωση Βιοενέργειας παρείχε τα 
βιοκαύσιμα, ο νοτιοκορεατικός ναυπηγικός όμιλος Hyundai 
ήταν υπεύθυνος για τη δοκιμαστική μηχανή καύσης, ενώ ο 
κορεατικός νηογνώμονας (KR) αξιολόγησε τα δεδομένα και 
τα αποτελέσματα της δοκιμής. 
Το συγκεκριμένο εγχείρημα ήταν αποτέλεσμα των κατευθυντή-
ριων γραμμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) 
για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Οι απαιτήσεις του 
IMO ωθούν τη νοτιοκορεατική τεχνογνωσία να αναπτύξει νέες 
τεχνολογίες για πιο οικολογικά πλοία.

Επιμέλεια:

Νίκος Βεργούνης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ         & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ         & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
H KONGSBERG ΛΆΝΣΆΡΕΙ ΕΝΆ 
ΟΛΟΚΛΗΡΏΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΆ ΠΡΟΏΣΗΣ 
ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗΣ ΚΆΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
Ο όμιλος Kongsberg ανακοίνωσε την ανάπτυξη 
ενός πλήρους κλίμακας συστήματος παραγω-
γής και μετάδοσης ισχύος μηδενικών εκπομπών, 
το οποίο τροφοδοτείται από κυψέλες καυσίμου 
υδρογόνου και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε 
πλοία και πορθμεία.
Η ανάπτυξη του συστήματος έγινε στο πλαίσιο 
της υλοποίησης της τρίτης φάσης του προγράμ-
ματος «HySeas», που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο συμμετέχουν 
εταίροι από τη Σκωτία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, τη Σουηδία και την Αγγλία, με την 
Kongsberg να αποτελεί τον επικεφαλής της 
τεχνικής υλοποίησης του έργου. Το πρόγραμμα 
έχει ως στόχο να αποδείξει πως οι διαθέσιμες 
τεχνολογίες είναι αρκετά ώριμες ώστε να μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν το υδρογόνο ως φορέα 
ενέργειας.
Στην τελευταία αυτή φάση του προγράμματος, η 
Kongsberg κατασκεύασε ένα ηλεκτρικό σύστημα 
πρόωσης που βασίζεται σε κυψέλες καυσίμου 
υδρογόνου, το οποίο στη συνέχεια θα δοκιμάσει 
για μια περίοδο τεσσάρων μηνών, προκειμένου 
να καταλήξει μαζί με τους εταίρους της στον 
οριστικό σχεδιασμό ενός Ro-Pax πλοίου που θα 
τροφοδοτείται από καύσιμο υδρογόνο. Οι δοκι-
μές θα προσομοιώνουν τα επιχειρησιακά φορτία 
ενός πλοίου που εκτελεί το δρομολόγιο μεταξύ 
Kirkwall και Shapinsay, κοντά στις βόρειες ακτές 
της Σκωτίας, προκειμένου να επιβεβαιώσουν 
την ασφαλή λειτουργία του συστήματος και την 
επαρκή του αυτονομία, καθώς και να συλλέξουν 
και άλλα χρήσιμα στοιχεία που θα χρησιμοποιη-
θούν για τον σχεδιασμό του καινοτόμου Ro-Pax 
πλοίου. Η εταιρεία Caledonian Maritime Assets 
Ltd. (CMAL) έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του 
πλοίου, τον οποίο σκοπεύει να ολοκληρώσει τον 
Μάρτιο του 2022.
Το καύσιμο υδρογόνο που θα καταναλώνει το 
πλοίο θα παράγεται αξιοποιώντας αιολική ενέρ-
γεια, σε εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται στο 
λιμάνι όπου θα επιχειρεί, δίνοντάς του τη δυνα-
τότητα να λειτουργεί παράγοντας μηδενικές 
εκπομπές.

Η ΆΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΘΆΛΆΣΣΙΆ ΜΕΤΆΦΟΡΆ 
ΤΟΥ CO2 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΝΕΆΣ 
ΣΥΜΠΡΆΞΗΣ
Οι εταιρείες Equinor, Shell, TotalEnergies, 
Gassco και ο νηογνώμονας DNV ανακοίνωσαν την 
έναρξη υλοποίησης ενός κοινού προγράμματος 
(JIP), το οποίο αφορά την ανάπτυξη τεχνολογι-
κών λύσεων για τη μεταφορά του CO2 σε χαμηλή 
πίεση με ειδικά πλοία.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα CETO (CO2 Efficient 
Transport via Ocean) θα εστιαστεί στην αξιολό-
γηση του σχεδιασμού ενός πλοίου μεταφοράς 
CO2 σε χαμηλή πίεση, καθώς και στην εύρεση 
λύσεων για την αύξηση του όγκου του μεταφερό-
μενου CO2, περιορίζοντας παράλληλα τους σχε-
τικούς κινδύνους και υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τις αναδυόμενες ευκαιρίες στον τομέα 
των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα (CCS).
Οι τεχνολογίες CCS αναμένεται να διαδραματί-
σουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες επίτευξης 
των στόχων των συμφωνιών του Παρισιού και της 
Γλασκώβης για το κλίμα. Παρόλο όμως που οι εν 
λόγω τεχνολογίες αναπτύσσονται συνεχώς, μια 
πιθανή πρόκληση είναι η διασύνδεση των σημείων 
δέσμευσης του άνθρακα με τους σταθμούς απο-
θήκευσης αυτού, ιδίως στην περίπτωση που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίκτυα αγωγών. 
Τότε απαιτείται η θαλάσσια μεταφορά του CO2 
με πλοία, σε μεγάλες ποσότητες και με εμπορικά 
βιώσιμα κόστη μεταφοράς.
Μέχρι σήμερα, η θαλάσσια μεταφορά του CO2 
γίνεται με μικρού μεγέθους πλοία και σε μεσαία 
πίεση (15 bar στους -28°C), περιορίζοντας την 
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των τεχνολογιών 
CCS. Μια πιθανή λύση θα αποτελούσε η ανά-
πτυξη πλοίων μεγάλου μεγέθους, εξοπλισμένων 
με συστήματα για την αποθήκευση του μεταφε-
ρόμενου CO2 σε χαμηλή πίεση (περίπου 7 bar 
στους -49°C) για τη μείωση του μεταφορικού 
κόστους, όμως η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει έως 
τώρα μικρή πρακτική εμπειρία στο κομμάτι της 
μεταφοράς του CO2 υπό τέτοιες συνθήκες.
Η νέα κοινοπραξία έχει ως στόχο την απόκτηση 
εμπειρίας στον τομέα αυτόν, εξετάζοντας τα 
βασικά στοιχεία μιας αλυσίδας μεταφοράς CO2 
σε χαμηλή πίεση, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων τον σχεδιασμό του LCO2 πλοίου και του 
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σχετικού συστήματος διαχείρισης φορτίου, την επιλογή και τη 
δοκιμή των κατάλληλων υλικών και την πραγματοποίηση προ-
σομοιώσεων και δοκιμών που θα αφορούν τη διαχείριση του 
φορτίου, την υγροποίησή του και τη μελέτη της συμπεριφοράς 
του LCO2 σε χαμηλές πιέσεις.
Εκτός από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο CETO, το έργο 
χρηματοδοτεί και η νορβηγική κρατική εταιρεία GASSNOVA 
μέσω του προγράμματος CLIMIT, ενώ η ολοκλήρωση αυτού 
είναι προγραμματισμένη για το 2023.

Ο ΚΆΝΆΔΆΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΆΙ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
FERRY ΜΗΔΕΝΙΚΏΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ
Ένα πρόσφατα μετασκευασμένο ηλεκτρικό ferry αποτελεί το 
πρώτο πλοίο της κατηγορίας του που θα επιχειρεί στον Καναδά 
παράγοντας μηδενικές εκπομπές, καθώς διαθέτει ένα καινο-
τόμο σύστημα πρόωσης με μπαταρίες ιόντων λιθίου.
Το «Marilyn Bell I», όπως ονομάζεται το πλοίο, επιχειρεί στο 
Τορόντο από το 2010, μεταφέροντας επιβάτες, οχήματα και 
προμήθειες από και προς το αεροδρόμιο Billy Bishop στο 
Toronto Island.
Κατασκευασμένο από την Hike Metal Products στο Οντάριο 
του Καναδά, το «Marilyn Bell I» αναβαθμίστηκε το 2018, ώστε 
να μπορεί να καταναλώνει καύσιμο βιοντίζελ, ενώ το 2021 οι 
κινητήρες και οι ηλεκτρογεννήτριες του πλοίου αφαιρέθηκαν, 
προκειμένου να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης 
και ισχύος, το οποίο τροφοδοτείται από μια συστοιχία μπατα-
ριών ιόντων λιθίου. Πλέον, το πλοίο καταναλώνει ενέργεια από 
100% ανανεώσιμες πηγές, την οποία θα προμηθεύεται από την 
Bullfrog Power, παράγοντας μηδενικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου (GHG) και μειώνοντας έτσι τα επίπεδα εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου του αεροδρομίου κατά 530 τόνους 
ετησίως.
Το πλοίο διαθέτει το ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης και ισχύος 
ZEROe της εταιρείας CANAL, το οποίο περιλαμβάνει και το 
CANAL Automatic Shore Charging System (ASCS), την πρώτη 
λύση αυτόματης φόρτισης ηλεκτρικού πλοίου στη Βόρεια Αμε-
ρική, επιτρέποντας στο πλοίο να φορτίζει τις μπαταρίες του 
μόλις προσδέσει στην προβλήτα, σε διάστημα μόλις πέντε 
λεπτών.
Η μετασκευή του πλοίου κόστισε συνολικά περίπου $3,8 
εκατ., ποσό που πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από τη Λιμενική 
Αρχή του Τορόντο (PortsToronto) και συγκεντρώθηκε από  
τα τέλη του αεροδρομίου της πόλης.

Η ΜΕΘΆΝΟΛΗ «ΚΕΝΤΡΙΖΕΙ» ΤΟ ΕΝΔΙΆΦΕΡΟΝ  
ΤΗΣ ROLLS-ROYCE
Η Rolls-Royce στρέφει την προσοχή της στη μεθανόλη ως καύ-
σιμο πλοίων, με την επιχειρηματική μονάδα Power Systems της 
εταιρείας να εργάζεται αυτή την περίοδο πάνω στην ανάπτυξη 
κινητήρων MTU, οι οποίοι θα καταναλώνουν το εν λόγω εναλ-
λακτικό καύσιμο. Οι υψηλών στροφών τετράχρονοι κινητήρες 
που αναπτύσσει η εταιρεία βασίζονται στην αποδεδειγμένη 
τεχνολογία των κινητήρων MTU και προορίζονται για χρήση 
τόσο σε εμπορικά πλοία όσο και σε γιοτ, με τη Rolls-Royce 
να σχεδιάζει το λανσάρισμά τους το συντομότερο δυνατόν.
Η μεθανόλη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες 
της Rolls-Royce για τη διαμόρφωση ενός κλιματικά ουδέτερου 
ναυτιλιακού κλάδου λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που 
προσφέρει. Η παραγωγή καυσίμου μεθανόλης μπορεί να γίνει 
με ανθρακικά ουδέτερο τρόπο, χάρη στη λεγόμενη power-
to-X διαδικασία, ενώ η ενεργειακή της πυκνότητα είναι υψηλή 
σε σχέση με άλλα βιώσιμα καύσιμα. Η καύση της σε ειδικά 
διαμορφωμένο κινητήρα κατανάλωσης μεθανόλης μπορεί να 
έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα με εξαιρετικά χαμηλές 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου, εξαλείφοντας έτσι την ανά-
γκη εγκατάστασης συστημάτων SCR για την επεξεργασία των 
καυσαερίων. Επιπλέον, η χρήση καυσίμου μεθανόλης απαι-
τεί σημαντικά λιγότερα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με άλλα 
εναλλακτικά καύσιμα, όπως για παράδειγμα η αμμωνία, ενώ 
ένα ακόμα πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι, εκτός από 
καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσης, η μεθανόλη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο σε κυψέλες καυσίμου.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, μαζί με άλλες ερευνητικές δρα-
στηριότητες της Rolls-Royce Power Systems, που αφορούν την 
ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τον ναυτιλιακό κλάδο, αποτελεί 
μέρος του προγράμματος «Net Zero at Power Systems» που 
υλοποιεί η Rolls-Royce, μέσω του οποίου δοκιμάζει διαφορετι-
κές τεχνολογικές προσεγγίσεις για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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ALPHA BULKERS 
SHIPMANAGEMENT INC.:
«ALPHA TROPHY»

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ
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Δυναμική είσοδος στο 2022 για την 
Alpha Bulkers

«Ποδαρικό» με την παραλαβή νεότευκτου 
πλοίου έκανε στο 2022 η Alpha Bulkers. Συγκε-
κριμένα, η εταιρεία παρέλαβε την πρώτη ημέρα 
του νέου έτους το «Alpha Trophy», πλοίο τύπου 
Newcastlemax, χωρητικότητας 210.000 dwt.
Το «Alpha Trophy» συνιστά το πρώτο από τα 
δύο πλοία που αναμένεται να παραλάβει η Alpha 
Bulkers, τα οποία ναυπηγούνται από το κινεζικό 
ναυπηγείο Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. 
Το πλοίο κατασκευάστηκε υπό προηγμένες προ-
διαγραφές και διαθέτει τεχνολογίες ενεργειακής 
αποδοτικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα ευθυγραμμί-
ζεται με τους νεότερους περιβαλλοντικούς κανο-
νισμούς.

Όνομα

«Alpha Trophy»

Τύπος

Newcastlemax  
Bulk Carrier

IMO No. 

9919204

Έτος ναυπήγησης

2022

Ναυπηγείο

Shanghai Waigaoqiao 
Shipbuilding

Μήκος 

299 μ.

DWT

210.000 ΜΤ

Σημαία 

Marshall Islands

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΟΙΟΥ
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NEDA MARITIME 
AGENCY CO. LTD:
«Μ/Τ STRESA»

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ
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Η Neda Maritime Agency ενισχύει τον στόλο της 
με την παραλαβή νεότευκτου δεξαμενόπλοιου
H Neda Maritime Agency Co. Ltd ανακοίνωσε την 
παραλαβή του νεότευκτου δεξαμενόπλοιου «Μ/Τ 
Stresa», το οποίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία 
της Daehan Shipbuilding Co. Ltd. και παραδόθηκε 
στην εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Λυκι-
αρδόπουλου τον Ιανουάριο του 2022. Σημειώνεται 
πως η Neda Maritime Agency Co. Ltd διαχειρίζεται 
στόλο 14 φορτηγών πλοίων και 9 δεξαμενόπλοιων.

Όνομα

«Μ/Τ Stresa» 

Τύπος

Aframax Tanker

IΜΟ Νο. 

9912866

Ημερομηνία παραλαβής

5 Ιανουαρίου 2022

Ναυπηγείο

Daehan Shipbuilding Co. Ltd.

Σημαία

Μάλτα

Νηογνώμονας

ABS

DWT

109.950 ΜΤ

Μήκος 

249,97 μ.

Πλάτος

44 μ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΟΙΟΥ
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
         ΦΥΣΙΚΟΙ         ΠΟΡΟΙΕπιμέλεια:

Γιάννης

Θεοδωρόπουλος

ΣΤΆ ΠΡΟΘΥΡΆ ΜΙΆΣ ΝΕΆΣ ΕΝΕΡΓΕΙΆΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ: Η ΣΆΟΥΔΙΚΗ ΆΡΆΒΙΆ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
Ομιχλώδης, αν όχι αβέβαιη, διαφαίνεται η αγορά του 
μαύρου χρυσού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διεθνών 
πρωταγωνιστών. Μάλιστα, κυβερνητικός αξιωματού-
χος της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η παγκό-
σμια παραγωγή πετρελαίου θα μπορούσε να μειω-
θεί κατά 30% μέχρι το τέλος της δεκαετίας, λόγω 
της πτώσης των επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα. 
«Οδεύουμε προς μια φάση που θα μπορούσε να 
είναι έως επικίνδυνη», δήλωσε εμφατικά ο υπουργός 
Πετρελαίου Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν στο Ριάντ, 
ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και σε μια ενδεχόμενη 
«ενεργειακή κρίση» το προσεχές διάστημα.
Ο Σαουδάραβας υπουργός προεξόφλησε ότι η ημε-
ρήσια παραγωγή πετρελαίου ενδέχεται να μειωθεί 
κατά πολύ έως το 2030, ενώ προέτρεψε τις ενερ-
γειακές εταιρείες και τους επενδυτές να αγνοήσουν 
τα «τρομακτικά μηνύματα» από τις «σειρήνες» για 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Ωστόσο, οι απόψεις του υπουργού έρχονται σε αντί-
θεση με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς: ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας ζήτησε να σταματήσουν οι 
νέες επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, για να «αφα-
νιστούν» οι εκπομπές άνθρακα έως το 2050, ενώ 
διάφορες ΜΚΟ ανά τον πλανήτη πιέζουν τους πολι-
τικούς για την εφαρμογή άμεσων και πιο πράσινων 
λύσεων για τη «σωτηρία του πλανήτη». Ως γνωστόν, 
οι παγκόσμιες δαπάνες για έργα εξόρυξης και παρα-
γωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώθηκαν 
κατά 30% το 2020, ενώ ανέκαμψαν ελαφρά το 2021, 
σύμφωνα με το Διεθνές Φόρουμ Ενέργειας.
Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 
πετρελαίου στον κόσμο, είναι από τις λίγες χώρες 
που εξακολουθούν να ξοδεύουν δισεκατομμύρια 
δολάρια για να αυξήσουν την παραγωγή, ενώ προ-
σπαθεί να αυξήσει την εξαγωγή και την απρόσκοπτη 
διεθνή εμπορία του μαύρου χρυσού.

«ΕΣΕΙΣ ΦΤΆΙΤΕ!»: ΚΡΕΜΛΙΝΟ ΕΝΆΝΤΙΟΝ 
ΕΕ ΓΙΆ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΆΕΡΙΟ
Η κρίση στην αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη 
μπορεί να τερματιστεί μόνο με την αυξανόμενη 
προσφορά για την άμεση κάλυψη της αυξανόμενης 
ζήτησης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, σε συνέντευξή του 
στο ρωσικό κανάλι RBC. Ο κ. Νόβακ τόνισε επίσης 
ότι «είναι δύσκολο να δηλώσουμε πότε θα τελειώσει 
η περίοδος των υψηλών τιμών», συμπληρώνοντας 
ότι, εάν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης 
στην Ευρώπη υποστηριχτεί με μακροπρόθεσμες 
παραδόσεις από τη Ρωσία, την Αλγερία και τη Νορ-
βηγία, τότε η κατάσταση όσον αφορά τις τιμές θα 
είναι πιο σταθερή, αν και οποιαδήποτε πρόβλεψη για 
τον χρονικό ορίζοντα της βελτίωσης είναι αδύνατη 
σήμερα.
Ο υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε 
επίσης ότι «ένας από τους λόγους για την ενεργει-
ακή κρίση στην Ευρώπη είναι η έλλειψη σχεδια-
σμού», δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι «φυσικά 
έτοιμη να αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές 
φυσικού αερίου», αφού οι ρωσικοί πόροι είναι δια-
θέσιμοι για την κάλυψη των απαιτήσεων των Ευρω-
παίων καταναλωτών σε οποιονδήποτε όγκο. Ωστόσο, 
ο Ρώσος πολιτικός τόνισε ότι η Gazprom χρειάζεται 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια και στρατηγικές συμφω-
νίες που θα αντανακλούν τις τεράστιες επενδύσεις 
που απαιτούνται για την κλιμάκωση της παραγωγής, 
με σκοπό τη μακροπρόθεσμη απόσβεση.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
         ΦΥΣΙΚΟΙ         ΠΟΡΟΙ

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΆ ΦΕΡΝΕΙ
ΤΡΙΓΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Τριγμούς στους κόλπους της ΕΕ έφερε το σχέδιο οδηγίας 
της Κομισιόν που προβλέπει να χαρακτηριστούν φιλικές προς 
το περιβάλλον κάποιες επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγικούς 
σταθμούς που βασίζονται στην καύση φυσικού αερίου και στην 
πυρηνική ενέργεια. Οι αντιδράσεις είναι πολλές και κράτη-μέλη 
όπως η Γερμανία και η Αυστρία τάσσονται ανοικτά κατά της 
πρότασης. «Εάν αυτό το σχέδιο υποβληθεί ως έχει, θα προ-
σφύγουμε στη δικαιοσύνη», διεμήνυσε η Αυστριακή υπουργός 
Δράσης για το Κλίμα, Λεονόρε Γκεβέσλερ, μέσω Twitter.
Η πρόταση είναι αμφιλεγόμενη· διατυπώθηκε εν μέσω διενέ-
ξεων στην Ευρώπη για την έννοια της φράσης «καθαρή ενέρ-
γεια». Οι υποστηρικτές της πρότασης της Κομισιόν επιχειρημα-
τολογούν πως εργοστάσια που βασίζονται στην καύση φυσικού 
αερίου, καθώς εξ ορισμού είναι καθαρότερα από αυτά που 
καίνε λιγνίτη ή άλλα είδη άνθρακα, θα βοηθούσαν τις ευρω-
παϊκές οικονομίες να μπουν στον δρόμο προς ένα πιο βιώσιμο 
μέλλον. Η πυρηνική ενέργεια, κατ’ αυτούς, πρέπει επίσης να 
χαρακτηριστεί φιλική προς το περιβάλλον («πράσινη»), αφού 
τα εργοστάσια που την αξιοποιούν δεν εκπέμπουν αέρια που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη. Όμως, πολέμιοι της πρότασης αντιτείνουν 
ότι το αέριο δεν είναι αρκετά καθαρό και υπογραμμίζουν τους 
μακροπρόθεσμους κινδύνους των ραδιενεργών αποβλήτων.
Η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει όρους για να χαρα-
κτηρίζονται οι επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Για 
παράδειγμα, οι επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια 
που αξιοποιούν πυρηνικούς αντιδραστήρες θα χαρακτηρίζονται 
«πράσινες» εάν αξιοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα και 
συμπεριλαμβάνουν πλήρη σχέδια για τα απόβλητα, καθώς και 
εάν τίθενται σε λειτουργία έως το 2050 το αργότερο.
«Η Γερμανία πρέπει να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να 
αποτρέψει την προώθηση αυτής της τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο», τόνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο Ματίας Μίερς, 
αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των 
Σοσιαλδημοκρατών. «Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι βιώσιμη 
και σε καμία περίπτωση δεν έχει νόημα από οικονομική σκο-
πιά», επέμεινε.

«Το μέλλον πρέπει να ανήκει μόνο στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ειδικά σε επίπεδο ΕΕ», υπογράμμισε ο κ. Μίερς, το 
κόμμα του οποίου ηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού με 
τους Πράσινους και τους Ελεύθερους Δημοκράτες.
Η οικολογική οργάνωση WWF επίσης επέκρινε την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Το απόφθεγμα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο 
μοιάζει να είναι “κλείσε τα μάτια και έλπιζε ότι όλα θα πάνε 
καλά”», ανέφερε ο Ματίας Κοπ, αρμόδιος για τις επενδύσεις 
σε βιώσιμα έργα στο γερμανικό παράρτημα της WWF.
Το σχέδιο οδηγίας προκαλεί αντεγκλήσεις και στην Ιταλία, όπου 
ο Ματέο Σαλβίνι, ο ηγέτης της Λέγκας, έριξε ξανά στο τραπέζι 
την πιθανότητα να ανεγερθούν πυρηνικά ηλεκτροπαραγωγικά 
εργοστάσια στο ιταλικό έδαφος. Η Ρώμη έπαψε να αξιοποιεί 
την πυρηνική ενέργεια μετά το δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ, στα 
τέλη της δεκαετίας του 1980.
Το 2011, οι Ιταλοί είχαν απορρίψει την επιστροφή της πυρηνικής 
ενέργειας. Άλλες παρατάξεις που συμμετέχουν στον πολυκομ-
ματικό κυβερνητικό συνασπισμό στη χώρα, όπως το Κίνημα 
Πέντε Αστέρων, απορρίπτουν ρητώς την πυρηνική ενέργεια. 
Ωστόσο, η δραστική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και του φυσικού αερίου έχει φέρει το ζήτημα στο επίκε-
ντρο του πολιτικού διαλόγου.
Τέλος, υπενθυμίζεται πως, εντός της Ευρώπης, η πυρηνική 
ενέργεια λαμβάνει την υποστήριξη και της Γαλλίας, της οποίας 
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε σημαντικό 
βαθμό σε αυτήν. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΆΚΗ ΜΕΤΆΒΆΣΗ ΔΙΆΦΟΡΕΤΙΚΏΝ 
ΤΆΧΥΤΗΤΏΝ;
Ισχυρό φαίνεται να παραμένει το επενδυτικό ενδιαφέρον στην 
αγορά πετρελαίου, παρά τις αυξανόμενες φωνές για επιτά-
χυνση της ενεργειακής μετάβασης της παγκόσμιας οικονομίας. 
Συγκεκριμένα, διεθνή μέσα αναφέρουν πως η κρατική εταιρεία 
πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ADNOC, επέν-
δυσε $946 εκατ. για τη μακροχρόνια ανάπτυξη του παράκτιου 
πετρελαϊκού πεδίου Umm Shaif.
Σημειώνεται πως οι επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα βαίνουν 
αυξανόμενες, παρά την έκκληση του Διεθνούς Οργανισμού 
Ενέργειας (IEA) μέσα στο 2021. Σε έκθεσή του, ο IEA είχε 
υπογραμμίσει πως απαιτείται οριστική διακοπή των επενδύσεων 
σε νέα projects ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να επιτευ-
χθούν οι στόχοι ανθρακικής ουδετερότητας της παγκόσμιας 
οικονομίας έως το 2050.
Ωστόσο, η έκκληση αυτή δύσκολα θα γίνει πραγματικότητα, 
καθώς πληθώρα αναπτυσσόμενων οικονομιών εξαρτώνται 
σημαντικά από τα ορυκτά καύσιμα. Σε αυτές συμπεριλαμβά-
νονται πολλές αφρικανικές οικονομίες, αλλά και η Ινδία, η οποία 
προσβλέπει στη μακροχρόνια αξιοποίηση ορυκτών καυσίμων, 
και δη άνθρακα.
Επιπλέον, υπάρχουν και ανεπτυγμένες χώρες των οποίων η 
οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ορυκτά καύσιμα, 
όπως η Αυστραλία. Μάλιστα, εντός του 2021, η Καμπέρα κατέ-
στησε γνωστό πως δεν σκοπεύει να διακόψει την αξιοποίηση 
άνθρακα για την ηλεκτροπαραγωγή της, σε αντίθεση με άλλες 
χώρες, όπως ο Καναδάς, η Νότια Κορέα και η Ινδονησία.

Η ΣΙΓΚΆΠΟΥΡΗ «ΆΓΚΆΛΙΆΖΕΙ» ΤΗΝ ΆΜΜΏΝΙΆ
Η εταιρεία Keppel FELS, θυγατρική της Keppel Offshore and 
Marine (Keppel O&M), υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) 
με τη Sumitomo Corporation, προκειμένου να διερευνήσουν 
από κοινού τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που 
αφορούν τη χρήση καυσίμου αμμωνίας στη Σιγκαπούρη.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι δύο εταίροι θα ασχολη-
θούν κυρίως με την ανάπτυξη υποδομών για τον ανεφοδιασμό 
πλοίων στη Σιγκαπούρη με το εν λόγω εναλλακτικό καύσιμο. 
Συγκεκριμένα, θα εστιάσουν στην ανάπτυξη και στην κατασκευή 
ενός πλοίου ανεφοδιασμού καυσίμου αμμωνίας, το οποίο θα 
επιχειρεί στην περιοχή.
Το νέο πλοίο αναμένεται να είναι έτοιμο περίπου στα μέσα της 
τρέχουσας δεκαετίας, οπότε και θα ξεκινήσει τις εμπορικές του 
δραστηριότητες, ενώ για την ολοκλήρωση του έργου οι εταίροι 
πρόκειται να συνεργαστούν και με άλλους σχετικούς φορείς 
της Σιγκαπούρης, στο πλαίσιο υποστήριξης των προσπαθειών 
απανθρακοποίησης του ναυτιλιακού κλάδου.
Παράλληλα, Keppel FELS και Sumitomo Corporation θα εργα-
στούν για την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας της αμμωνίας στη 
Σιγκαπούρη, ενώ θα διερευνήσουν επίσης τις δυνατότητες 
αξιοποίησης βιώσιμων ενεργειακών λύσεων, συμπεριλαμβανο-
μένης της αμμωνίας, για την υπεράκτια παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Σιγκαπούρη. 

ΝΕΕΣ ΆΝΆΚΆΛΥΨΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΆΙΟΥ ΣΕ ΒΟΡΕΙΆ 
ΘΆΛΆΣΣΆ ΚΆΙ ΓΟΥΙΆΝΆ
Νέες ανακαλύψεις πετρελαίου σε περιοχές κοιτασμάτων ανα-
κοίνωσαν δύο κορυφαίες εταιρείες της αγοράς, οι ExxonMobil 
και Equinor. Συγκεκριμένα, οι ανακαλύψεις της ExxonMobil 
αφορούν περιοχή θαλάσσιων κοιτασμάτων στα ανοιχτά της 
Γουιάνας στη Νότια Αμερική, ενώ της Equinor κοντά στο πετρε-
λαϊκό πεδίο Fram της Βόρειας Θάλασσας.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της, η ExxonMobil υπογραμμίζει 
ότι οι νέες ανακαλύψεις προσθέτουν επιπλέον 10 εκατ. βαρέλια 
ισοδύναμου πετρελαίου στην εκτιμώμενη ανακτήσιμη ποσότητα 
πετρελαίου. Την ίδια ώρα, τα projects που πραγματοποιούνται 
στην ευρύτερη περιοχή δίνουν ορμή στην οικονομία της Γου-
ιάνας, η οποία αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου τα 
τελευταία έτη χάρη στις ανακαλύψεις που έγιναν.
Παράλληλα, βάσει ανακοίνωσης της Equinor, οι πρόσφατες 
ανακαλύψεις της ανέρχονται σε περίπου 21-33 εκατ. βαρέλια 
ισοδύναμου ανακτήσιμου πετρελαίου. Όπως υπογραμμίζει η 
Equinor, οι ανακαλύψεις της στην περιοχή κοιτασμάτων τα 
τελευταία έτη καταδεικνύουν ότι ακόμα και «ώριμα» πετρελαϊκά 
πεδία καθίστανται άξια περαιτέρω εξερεύνησης, λόγω νέων 
πληροφοριών και της προόδου της τεχνολογίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Με το βλέμμα του ναυτικού

ΝΕΕΣ ΚΆΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΓΙΆ  
ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΆΣΤΙΚΗ ΆΛΥΣΙΔΆ ΤΟ 2022;
Ξεκινώντας από τους ναυτικούς που αρνούνται να 
ναυτολογηθούν στα πλοία λόγω των άγνωστων επι-
πτώσεων της μετάλλαξης Όμικρον και καταλήγοντας 
στους οδηγούς φορτηγών των οποίων η ανησυχία 
για το κλείσιμο των συνόρων που σχετίζεται με την 
πανδημία Covid υπερισχύει του κινήτρου των αμοι-
βών-ρεκόρ, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν μεγάλες 
καθυστερήσεις για άλλη μία χρονιά στην εφοδια-
στική αλυσίδα.
Καθώς τα κρούσματα από τη μετάλλαξη Όμικρον 
αυξάνονται με αρμονική πρόοδο και οι κυβερνή-
σεις αυστηροποιούν τους περιορισμούς, για τις εται-
ρείες logistics σε όλο τον κόσμο, από παγκόσμιους 
κολοσσούς έως τις μικρές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει 
προσφορά εργατικού δυναμικού, παρά τη γενναία 
αύξηση των αμοιβών. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση 
Οδικών Μεταφορών, περίπου το ένα πέμπτο όλων 
των επαγγελματικών θέσεων οδηγών φορτηγών είναι 
κενές, μολονότι πολλοί εργοδότες προσφέρουν πολύ 
αυξημένους μισθούς. 
Όπως φαίνεται, το 2022 θα είναι μία ακόμα χρονιά 
μεγάλης αβεβαιότητας, μειωμένης προσφοράς και 
υψηλού κόστους για τους ιδιοκτήτες φορτίου, ενώ 
ο ιός δείχνει ότι δεν μπορεί να είναι προβλέψιμος, 
δημιουργώντας άλλους δώδεκα μήνες γραφειοκρα-
τίας που σχετίζεται με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Καθώς η μεταλλαγμένη παραλλαγή Όμικρον κυρι-
αρχεί, οι ναυτικοί και οι οδηγοί των φορτηγών που 
συμμετέχουν ως βασικοί εργαζόμενοι (key workers) 
στην εφοδιαστική αλυσίδα έρχονται αντιμέτωποι με 
πολλές εβδομάδες καραντίνας, ενώ, σε συνδυασμό 
με την αβεβαιότητα της διέλευσης των συνόρων και 
τον φόβο ότι θα αρρωστήσουν, ορισμένοι άνθρωποι 
αρνούνται να συνάψουν συμβόλαια, ενώ άλλοι ανα-
ζητούν εργασία αλλού. Πολλοί οδηγοί φορτηγών δεν 
θέλουν να δεχτούν θέσεις εργασίας μεγάλων απο-
στάσεων στην Ευρώπη, λόγω του μποτιλιαρίσματος 

των 30 μιλίων (48 χλμ.) του περασμένου έτους και 
της αναμονής έως και 18 ωρών στα σύνορα της ΕΕ.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τάξεις των οδηγών 
βαρέων φορτηγών οχημάτων μειώθηκαν κατά 23%, 
ή περίπου 72.000 άτομα, το δεύτερο τρίμηνο σε 
σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της 
Logistics UK. Στην Κίνα, ο φόβος της δρακόντειας 
καραντίνας, λόγω της κυβερνητικής στρατηγικής 
Covid-zero, κρατά μακριά τους οδηγούς. Μόλις την 
περασμένη εβδομάδα, ολόκληρη η δυτική πόλη Xian, 
με πληθυσμό 13 εκατομμυρίων, μπήκε σε προσωρινό 
lockdown μετά από 127 κρούσματα. 
Η έλλειψη οδηγών και συνεπώς το έμφραγμα στις 
χερσαίες μεταφορές είχε ευεργετική επίδραση στη 
ναυτιλία, που όμως αντιμετωπίζει επίσης προβλή-
ματα στη στελέχωση των πλοίων, όπως στην περί-
πτωση της απαίτησης των ναυλωτών στα πλοία να 
υπηρετούν πλήρως εμβολιασμένοι ναυτικοί όταν ο 
εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Με την έλευση 
της πανδημίας και τα προβλήματα του εγκλωβισμού 
των ναυτικών στα πλοία, δύο μεγάλα εμπόδια ήρθαν 
να περιορίσουν τις δυνατότητες εμπλουτισμού του 
εργατικού δυναμικού στη θάλασσα με ικανά στελέχη 
τα επόμενα χρόνια.
Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο είναι το επικοινωνιακό 
(σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα), 
με τους νέους να είναι πλέον ιδιαίτερα διστακτικοί 
στο να ακολουθήσουν καριέρα στη θάλασσα, αφού 
πλέον στους ναυτικούς κίνδυνους που ήδη γνώριζαν 
(πειρατεία, καιρικές συνθήκες, ζωή στη θάλασσα) 
ήρθε να προστεθεί και η αβεβαιότητα της έγκαιρης 
αντικατάστασης μετά την ολοκλήρωση της υπηρε-
σίας στο πλοίο.
Το δεύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η παν-
δημία, σε πολύ πιο άμεσο χρονικό ορίζοντα, είναι 
οι καθυστερήσεις στις προαγωγές των ναυτικών 
που, ενώ θα έπρεπε να παρακολουθούν τα ειδικά 
σχολεία για να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα για 
τον επόμενο βαθμό, αυτοί παραμένουν στα πλοία 

     

Του καπτ. Γ. Γεωργούλη
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εγκλωβισμένοι, με αποτέλεσμα το κενό στη στελέ-
χωση των πλοίων να μεγαλώνει περισσότερο. 
Τα παραπάνω εμπόδια έχουν ενταθεί με την έλευση 
της Όμικρον και πλέον αναμένεται περαιτέρω μεί-
ωση του θαλάσσιου εργατικού δυναμικού, ενώ η 
ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, ειδικά στον τομέα 
του γενικού και μοναδοποιημένου φορτίου, αναμέ-
νεται να αυξηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η λύση θα ανα-
ζητηθεί στη μείωση του χρόνου εκπαίδευσης των 
νεαρότερων αξιωματικών, με αποτέλεσμα το μέρος 
της εκπαίδευσης που υπολείπεται να ολοκληρώνεται 
πάνω στο πλοίο, με ευθύνη πλέον των ανώτερων 
αξιωματικών και του πλοιάρχου.

ΧΡΗΣΗ ΆΛΚΟΟΛ ΚΆΙ ΝΆΡΚΏΤΙΚΏΝ
ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ανησυχητική 
αύξηση του αριθμού των ναυτικών ατυχημάτων 
στα οποία η χρήση των ναρκωτικών ουσιών ήταν 
παράγοντας που συνετέλεσε στην έκβαση του ατυ-
χήματος. Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και σε 
ορισμένους τύπους πλοίων, η χρήση ναρκωτικών 
συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, ο OCIMF (Oil Companies International 
Marine Forum) έχει εκδώσει από το 1995 σχετι-
κές οδηγίες για τη χρήση των ναρκωτικών και του 
αλκοόλ στα πλοία, οι οποίες πρόκειται να αντικα-
τασταθούν στις αρχές του 2022, ενσωματώνοντας 
νέες τεχνολογίες στον έλεγχο της χρήσης ουσιών 
στα πλοία.
Η ζωή στη θάλασσα για τους ναυτικούς σήμερα, με 
την παραμονή στο λιμάνι για λίγες ώρες και τους 
περιορισμούς που προέρχονται από την πανδημία, 
περιλαμβάνει μεγάλες περιόδους απομόνωσης, 
χωρίς επικοινωνία με την ξηρά, και γενικότερα πολύ 
περιορισμένες επιλογές ψυχαγωγίας σε σχέση με 
τους εργαζομένους στην ξηρά. Πριν από τους περι-
ορισμούς της πανδημίας και τη μεγαλύτερη χρονική 
παραμονή του πλοίου στο λιμάνι, που περιόρισαν 

τους ναυτικούς στο πλοίο, υπήρχε η επιλογή της 
ψυχαγωγίας στην ξηρά με τη μορφή της διασκέδα-
σης σε κέντρα (clubs), οπότε συνήθως μια ομάδα 
από το πλοίο που δεν είχε καθήκοντα μπορούσε 
να βγει στο λιμάνι και να περάσει κάποιες ώρες 
έξω από την καθημερινότητα του πλοίου. Φυσικά, οι 
ανάλογες επιχειρήσεις της ξηράς είχαν οργανωθεί 
κατάλληλα για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες 
στους ναυτικούς, δημιουργώντας μια σημαντική επι-
χειρηματική δραστηριότητα με βάση τους ναυτικούς. 
Σήμερα, αυτή η δραστηριότητα δεν έχει πεδίο 
εφαρμογής, έχει δώσει όμως την ευκαιρία στους 
εμπόρους ναρκωτικών να εκμεταλλευτούν αυτή τη 
δυσκολία πρόσβασης στην ψυχαγωγία των ναυτικών 
στην ξηρά. Ακόμα περισσότερο δε κατά την άδεια 
του ναυτικού έξω από το πλοίο (ξέμπαρκο), που 
ο ναυτικός έχει αρκετά χρήματα και δεν υπάρχει 
έλεγχος από το πλοίο όσον αφορά τη χρήση ουσιών. 
Σήμερα, το επιχείρημα ότι η χρήση ουσιών κατά 
την περίοδο της άδειας δεν αφορά τη διαχειρίστρια 
εταιρεία που προσλαμβάνει τον ναυτικό δεν ευστα-
θεί, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση ουσιών 
έχει μακροχρόνιες επιδράσεις στον οργανισμό των 
ανθρώπων, οι οποίες συνεχίζονται για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα μετά τη χρήση. Είναι επίσης θέμα 
χρόνου ο εθισμός των ναυτικών στις ουσίες, ώστε 
να τις παίρνουν μαζί τους και στο πλοίο.
Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ο νόμος 
επιβάλλει στον διαχειριστή του πλοίου να παρέχει 
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ναυτι-
κούς. Αυτό περιλαμβάνει τη στελέχωση του πλοίου 
με κατάλληλα και ικανά μέλη πληρώματος, που 
πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ασφά-
λεια. Οι ναυτικοί που βρίσκονται υπό την επήρεια 
ναρκωτικών παρουσιάζουν σαφώς κίνδυνο για την 
ασφάλεια, ενώ ο διαχειριστής του πλοίου μπορεί 
να έχει αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση 
δυσάρεστου περιστατικού. 
Τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις του αλκοόλ είναι 
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ευρέως γνωστά σε όλη τη ναυτιλιακή βιομηχανία («Exxon 
Valdez», «Wakashio»). Τα σημάδια της χρήσης ναρκωτικών 
δεν είναι τόσο γνωστά, ούτε υπάρχει ευρέως διαδεδομένη 
εκτίμηση των επιδράσεων των διαφόρων ναρκωτικών στην 
εργασιακή απόδοση, στη στάση και στη συμπεριφορά.
Η έρευνα έχει δείξει ότι ένα σωστά σχεδιασμένο τυχαίο τεστ 
ναρκωτικών και αλκοόλ στον χώρο εργασίας μπορεί να μετρι-
άσει τον κίνδυνο ακατάλληλης χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ 
και να μειώσει τα συμβάντα και τα ατυχήματα. Ο γενικός στό-
χος των νέων οδηγιών είναι ο έλεγχος χρήσης ναρκωτικών και 
αλκοόλ στον χώρο εργασίας και ο εντοπισμός των ναυτικών 
στους οποίους συνταγογραφούν φάρμακα που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την εργασία τους (κρίση, από-
φαση και αντίδραση). Αυτές οι οδηγίες αφορούν όχι μόνο τους 
ναυτικούς, αλλά και τους εργαζομένους στα λιμάνια και στους 
τερματικούς σταθμούς.

Η ΆΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΏΡΥΓΆΣ ΤΟΥ ΠΆΝΆΜΆ ΘΆ 
ΤΆΞΙΝΟΜΕΙ ΤΆ ΠΛΟΙΆ ΆΝΆΛΟΓΆ ΜΕ ΤΟ EEDI  
ΚΆΙ ΘΆ ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ ΤΕΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΆΕΡΙΏΝ  
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (Panama Canal Authority – 
ACP) ανακοίνωσε την ανάπτυξη του συστήματος ταξινόμησης 
πράσινων πλοίων για τη διώρυγα του Παναμά, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί να περιλαμβάνει τέλος εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου (GHG), για την υποστήριξη επενδύσεων και μελετών με 
στόχο την περιβαλλοντική απόδοση και τις μηδενικές εκπομπές 
στους χειρισμούς της διώρυγας. 
Σύμφωνα με αυτό το σύστημα ταξινόμησης, τα πλοία θα ταξινο-
μούνται σε επίπεδα ανάλογα με την ενεργειακή τους απόδοση. 
Η ταξινόμηση και η επακόλουθη χρέωση θα ισχύουν για όλα τα 
πλοία συνολικού μήκους άνω των 125 ποδιών (38,1 μ.) (LOA). 
Προκειμένου να αξιολογηθεί η ενεργειακή απόδοση των 
πλοίων, η Αρχή της Διώρυγας προτείνει το σύστημα ταξινό-
μησης να λάβει υπόψη τους ακόλουθους τρεις παράγοντες:

•  Δείκτης Σχεδιασμού Ενεργειακής Απόδοσης 
(EEDI).

•  Αποτελεσματικά λειτουργικά μέτρα, όπως η 
χρήση των bow thrusters (προπελάκια).

•  Χρήση βιοκαυσίμων μηδενικού άνθρακα ή 
καυσίμων ουδέτερου άνθρακα. 

Το ICS (International Chamber of Shipping) ζήτησε διευκρινί-
σεις σχετικά με τη μέθοδο που προτείνεται για τον υπολογισμό 
του τέλους αερίων του θερμοκηπίου και εξέφρασε την ανησυ-
χία ότι μια εθνική πρωτοβουλία με αυτή τη μορφή θα μπορούσε 
να υπονομεύσει οποιοδήποτε παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο 
έχει θεσπίσει ο ΙΜΟ. Το ICS ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης αυτού του συστή-
ματος και με τη χρήση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν 
από το σύστημα.
Η Αρχή της Διώρυγας απάντησε ότι το προτεινόμενο σύστημα 
ταξινόμησης έχει σχεδιαστεί για να δώσει κίνητρα για την πρά-
σινη ναυτιλία μέσω της διώρυγας, καθιστώντας ανταγωνιστι-
κότερα τα ενεργειακά αποδοτικά πλοία, και ότι τα έσοδα από 
το τέλος αερίων του θερμοκηπίου θα χρησιμοποιηθούν για την 
αύξηση της βιώσιμης λειτουργίας του καναλιού, συμπεριλαμ-
βανομένων των επενδύσεων σε υβριδικά ρυμουλκά, σε βιώσιμη 
τεχνολογία και λειτουργικά συστήματα. Ενώ ήταν ακόμη στα 
αρχικά στάδια ανάπτυξης και η Αρχή της Διώρυγας περίμενε 
ότι το σύστημα ταξινόμησης και το τέλος αερίων του θερμοκη-
πίου θα ετίθεντο σε ισχύ έως την 1η Οκτωβρίου 2025, τελικά 
ανακοινώθηκε ότι η ανάπτυξη του προτεινόμενου συστήματος 
θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τη βιομηχανία.
Η Αρχή της Διώρυγας, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης, 
υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγι-
κής τιμολόγησης θα διεξαχθεί σε διαβούλευση με τη βιομη-
χανία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 
Αυτή η στρατηγική τιμολόγησης θα περιλαμβάνει τρία στοι-
χεία, από τα οποία θα υπολογιστούν τα τέλη διέλευσης στα 
κανάλια:

•  Θα ισχύει μια ελάχιστη σταθερή χρέωση ανά-
λογα με το σύστημα των δεξαμενών (locks) που 
χρησιμοποιείται (Panamax ή Neopanamax).

•  Θα ισχύει ένα σταθερό τέλος, που καθορίζε-
ται ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου (κατά 
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προτίμηση, υπολογίζεται με χρήση του καθο-
λικού συστήματος μέτρησης της διώρυγας του 
Παναμά – PCUMS).

•  Θα ισχύει μια μεταβλητή χρέωση, η οποία θα 
υπολογίζεται ανάλογα με τις συνθήκες προσφο-
ράς και ζήτησης του καναλιού. Η δυναμική αυτή 
χρέωση θα χρησιμοποιεί μια διαφανή πλατφόρμα 
πληροφόρησης στο σύστημα κρατήσεων, που θα 
περιγράφει το επίπεδο ζήτησης για διελεύσεις 
ανά πάσα στιγμή.

Ο συνδυασμός των παραπάνω τριών στοιχείων χρέωσης θα 
επιτρέψει τον υπολογισμό των τελών διέλευσης έως το 2028 
και θα εξασφαλίσει ότι αυτό το σύστημα θα αποτελέσει μέρος 
της αυξημένης επένδυσης που απαιτεί η διώρυγα για την αντι-
μετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης λειτουργίας. 
Οι επενδύσεις κεφαλαίου που απαιτούνται τα επόμενα οκτώ 
χρόνια για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης λειτουργίας της 
διώρυγας εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 7 δισ. δολάρια, 
τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν εν μέρει μέσω της 
ροής εσόδων από τα τέλη. Αυτό το πρόγραμμα θα ευθυγραμ-
μιστεί με τους κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα-
νισμού, που στοχεύουν στις μηδενικές εκπομπές καυσαερίων 
άνθρακα από τα πλοία.

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕΤΆΦΟΡΆΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΆΡΘΕΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙ
Το πρώτο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου υδρογόνου στον 
κόσμο αναχώρησε από την Ιαπωνία για να παραλάβει το πρώτο 
του φορτίο υγροποιημένου υδρογόνου από την Αυστραλία, 
με την επιστροφή στην Ιαπωνία να αναμένεται περί τα τέλη 
Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δήλωση της Kawasaki Heavy 
Industries Ltd. Το πιλοτικό πρόγραμμα 500 εκατ. δολαρίων 
Αυστραλίας ($362 εκατ.), υπό την ηγεσία της ιαπωνικής 
Kawasaki και με την υποστήριξη της ιαπωνικής και της αυστρα-
λιανής κυβέρνησης, ξεκίνησε ενώ το πλοίο μεταφοράς υγρο-
ποιημένου υδρογόνου «Suiso Frontier» έφτασε στην Αυστραλία 
στα μέσα Ιανουαρίου.  
Στόχος της Kawasaki είναι να συνεχίσει την επιτυχία της 
ως σημαντικού παραγωγού δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) και στο υδρογόνο, στον δρόμο για την 
απανθρακοποίηση στην ενέργεια, ισχυροποιώντας τη θέση της 
Ιαπωνίας στη χρήση πράσινης ενέργειας. 
Η εταιρεία προσπαθεί να καταστήσει το υδρογόνο βασικό 
μοχλό ανάπτυξης, κατασκευάζοντας πλοία μεταφοράς υγροποι-
ημένου υδρογόνου, σταθμούς παραγωγής ενέργειας υδρογόνου 

και άλλες εγκαταστάσεις για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας 
αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμου που μπορεί να βοηθήσει στην 
απαλλαγή από τον άνθρακα και στην παγκόσμια ενεργειακή 
μετάβαση. Η Kawasaki στοχεύει να μεταφέρει 225.000 τόνους 
υγροποιημένου υδρογόνου από το εξωτερικό στην Ιαπωνία έως 
το 2030 και να χρησιμοποιήσει 45.000 τόνους στον προγραμ-
ματισμένο νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με υδρογόνο για την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις εγχώριες εγκαταστάσεις 
της. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας 
και διαχωρισμού και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, η 
εταιρεία στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές στις εγχώριες 
εγκαταστάσεις της από 300.000 τόνους το 2021 σε καθαρό 
μηδέν το 2030.
Τον Μάρτιο του 2021, η ιαπωνο-αυστραλιανή επιχείρηση άρχισε 
να παράγει υδρογόνο από καφέ άνθρακα στο δοκιμαστικό έργο 
που στοχεύει να δείξει ότι το υγροποιημένο υδρογόνο μπορεί 
να παραχθεί και να εξαχθεί με ασφάλεια στην Ιαπωνία.
Οι εταίροι στην αυστραλιανή πλευρά του έργου περιλαμβάνουν 
την ιαπωνική Electric Power Development Co. (J-Power), την 
Iwatani Corp., τη Marubeni Corp., τη Sumitomo Corp. και την 
αυστραλιανή AGL Energy Ltd., της οποίας το ορυχείο προμη-
θεύει τον καφέ άνθρακα. 
Ο όγκος των παγκόσμιων αποθεμάτων άνθρακα μπορεί να απο-
τελέσει ιδανική κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή υδρογόνου, 
το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει σε χώρες όπως η Κίνα ή η 
Ινδία να στραφούν προς τη χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου. 
Η αεριοποίηση του άνθρακα είναι μια διεργασία που μετατρέ-
πει τον στερεό άνθρακα σε ένα αέριο μείγμα που αποτελείται 
κυρίως από Η₂, CO, CO₂ και CH₄. Μια χαρακτηριστική αντί-
δραση που περιγράφει την παραπάνω διεργασία παρουσιάζεται 
παρακάτω, στην οποία ο άνθρακας μετατρέπεται σε αέριο 
σύνθεσης:

C(s) + H₂O + θερμότητα = CO + H₂ 
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα κύριο παραπροϊόν σε όλες 
τις τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου που βασίζονται στα 
ορυκτά καύσιμα. Η ποσότητα του CO₂ ποικίλλει ανάλογα με 
την αναλογία υδρογόνου/άνθρακα στο χρησιμοποιούμενο καύ-
σιμο. Συνεπώς, για να αναπτυχθεί μια βιώσιμη (με μηδενικές 
εκπομπές) τεχνολογία για την παραγωγή του υδρογόνου, το CO₂ 
πρέπει να συλλέγεται και να αποθηκεύεται.
Η ολοκλήρωση του πιλοτικού ταξιδιού του πλοίου ίσως απο-
δειχθεί σημείο αναφοράς στην εξέλιξη των εναλλακτικών 
καυσίμων και στη δημιουργία υποδομών για την εξέλιξη της 
εφοδιαστικής αλυσίδας του υγρού υδρογόνου στον δρόμο για 
την απανθρακοποίηση και τις μηδενικές εκπομπές αερίων που 
προέρχονται από ορυκτά καύσιμα. 
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COMMODITIES

ΞΗΡΑ 
ΦΟΡΤΙΑ

ΆΝΘΡΆΚΆΣ

H αμερικανική πραγματικότητα σε αριθμούς
Την τριμηνιαία της έκθεση εστιασμένη στην αγορά του άνθρακα στις ΗΠΑ δημο-
σιοποίησε πρόσφατα η US Energy Information Administration. Πιο συγκεκριμένα, 
στην εν λόγω έκθεση τονίζεται ότι οι ΗΠΑ παρήγαγαν το τρίτο τρίμηνο του 2021 
148,3 εκατ. short tons, αριθμός 3,9% υψηλότερος από το δεύτερο τρίμηνο και 9,1% 
υψηλότερος από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
Από την άλλη, οι αμερικανικές εξαγωγές άνθρακα κατέγραψαν πτώση 6,4% συγκριτικά 
με το δεύτερο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στους 20,7 εκατ. short tons. H μέση τιμή 
των αμερικανικών εξαγωγών άνθρακα κινήθηκε στα $113,95/short ton.
Κολομβία (50,6%), Καναδάς (25,3%) και Ινδονησία (10,3%) αποτέλεσαν τους κύριους 
προμηθευτές άνθρακα για τις ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ την ίδια περίοδο 
δεν καταγράφηκαν εισαγωγές από την Αυστραλία. Η αμερικανική κατανάλωση άγγιξε 
τους 167,9 εκατ. short tons, αυξημένη κατά 34,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 
και 13,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020.
Τέλος, 23,3% πτώση σημειώθηκε στα αποθέματα αμερικανικού άνθρακα. Συγκε-
κριμένα, από τους 141,6 εκατ. short tons στα τέλη του δεύτερου τριμήνου, το τρίτο 
τρίμηνο διαμορφώθηκαν στους 108,6 εκατ. short tons. 

Μεγάλες οι καταναλωτικές ανάγκες της Γαλλίας
Η Γαλλία θα επιτρέψει στα εργοστάσια καύσης άνθρακα να καταναλώνουν μεγα-
λύτερες ποσότητες του συγκεκριμένου καυσίμου για τους επόμενους δύο μήνες, 
προκειμένου να μετριαστεί η αναμενόμενη ενεργειακή κρίση.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, η απόφαση αυτή, που έχει θορυβήσει 
πολλές ΜΚΟ στο Παρίσι αλλά και διεθνώς, είναι αποτέλεσμα της έκρυθμης κατά-
στασης στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης αλλά και της πολιτικής δέσμευσης της 
γαλλικής κυβέρνησης να τερματίσει την παραγωγή λόγω διαδικασιών συντήρησης 
σε έναν σημαντικό αριθμό πυρηνικών εργοστασίων της χώρας.
Καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι δυσοίωνες και οι μετεωρολόγοι προ-
βλέπουν απότομη πτώση των θερμοκρασιών προσεχώς, τα γαλλικά εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας, αλλά και κατασκευής υλικών και προϊόντων, φαίνεται ότι θα 
αλλάξουν τις ρότες της ναυλαγοράς στην ευρύτερη περιοχή.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: 
Από την παραγωγή στη διακίνηση και στην κατανάλωση

Επιμέλεια:

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Μάνος Χαρίτος
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ΖΆΧΆΡΗ

Ινδία: Ανοδική πορεία για την παραγωγή
Αυξημένη παρουσιάστηκε η παραγωγή ζάχαρης της Ινδίας το 
πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021/2022 (Οκτώβρι-
ος-Δεκέμβριος).
Ειδικότερα η Ινδία, η οποία θεωρείται ο μεγαλύτερος παραγω-
γός ζάχαρης του κόσμου, παρήγαγε 11,56 εκατ. τόνους, κατα-
γράφοντας αύξηση 4,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του έτους 2020/2021.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, οι εγχώριες μονάδες παραγωγής 
έχουν έλθει σε συμφωνία για την αποστολή 4 εκατ. τόνων 
ζάχαρης στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με στοιχεία της Indian 
Sugar Mills Association (ISMA).

ΚΆΦΕΣ

Πώς διαμορφώνονται προσφορά και ζήτηση
Μειωμένη αναμένεται η παγκόσμια παραγωγή καφέ το 
2021/2022, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αμερικανικού 
Υπουργείου Γεωργίας. Πιο συγκεκριμένα και βάσει του αμερι-
κανικού υπουργείου, η παραγωγή καφέ θα διαμορφωθεί στους 
167,5 εκατ. σάκους, παρουσιάζοντας μείωση 8,5 εκατ. σάκων 
σε σχέση με το 2020/2021.
Οι εκτιμήσεις για πτώση της παγκόσμιας παραγωγής είναι 
άμεσα συνδεδεμένες με τις εκτιμήσεις για πτώση της παρα-
γωγής καφέ στη Βραζιλία, η οποία θα φτάσει στους 56,3 εκατ. 
σάκους (-13,6 εκατ. σάκοι).
Ως απόρροια της μειωμένης παραγωγής, τα τελικά αποθέματα 
θα μειωθούν κατά 6,3 εκατ. σάκους, στους 30 εκατ. σάκους.  
Οι εξαγωγές εκτιμώνται στους 117,2 εκατ. σάκους, με την πτώση 
από πλευράς Βραζιλίας να αντισταθμίζεται από την άνοδο των 
εξαγωγών του Βιετνάμ.
Τέλος, αναθεωρημένη κατά 1,5 εκατ. σάκους είναι η εκτίμηση 
για την παγκόσμια κατανάλωση καφέ, η οποία, σύμφωνα με το 
αμερικανικό υπουργείο, θα φτάσει στους 164,9 εκατ. σάκους. 
ΕΕ, ΗΠΑ και Βραζιλία θα αποτελέσουν τους μεγαλύτερους 
καταναλωτές. 

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΆΛΛΕΥΜΆ - ΧΆΛΥΒΆΣ

Τι να αναμένουμε για το σιδηρομετάλλευμα το 2022
Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι μεταβολές στην τιμή του σιδηρομεταλ-
λεύματος πέρυσι. Χαρακτηριστικά, από τα $237/τόνο τον Μάιο, η 
τιμή υποχώρησε στα $85/τόνο τον Νοέμβριο, με την Κίνα να επα-
ναλαμβάνει τη δέσμευσή της για πτώση της παραγωγής χάλυβα. 
Σύμφωνα με αναλυτές, η μεταβλητότητα των τιμών θα επικρατήσει 
και το 2022. Με δεδομένη την πρόθεση του Πεκίνου να μειώσει 
τις εκπομπές άνθρακα ενόψει και των Χειμερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων, η παραγωγή εκτιμάται για δεύτερο διαδοχικό έτος μει-
ωμένη. Την ίδια ώρα, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
ο εγχώριος κλάδος του real estate ερμηνεύονται από κύκλους 
της αγοράς ως πτώση της κατανάλωσης χάλυβα και άρα της 
ζήτησης για iron ore.
Στο μέτωπο των τιμών, η UBS αναμένει ότι φέτος θα κινηθούν 
στα $85/τόνο, ενώ η Citigroup στα $96/τόνο. Τα $70/τόνο θα 
αγγίξει το σιδηρομετάλλευμα έως τα τέλη του έτους, σύμφωνα με 
την Capital Economics. Ηπιότερη πτώση για το 2022 σε σχέση 
με το 2021 αναμένει η Fitch, η οποία εκτιμά ότι η τιμή του iron 
ore θα κυμανθεί στα $90/τόνο.

Ο παγκόσμιος χάρτης της παραγωγής χάλυβα
H εταιρεία ανάλυσης στην αγορά χάλυβα MEPS εκτιμά ότι, τα 
επόμενα πέντε έτη, η κινεζική παραγωγή χάλυβα θα αυξηθεί μεν 
αλλά με βραδύτερο ρυθμό απ’ ό,τι τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις, η ΕΕ θα παραγάγει φέτος 153 εκατ. τόνους 
– αύξηση 15% σε ετήσια βάση. Η παραγωγή της αναμένεται να 
αυξηθεί τα επόμενα έτη αλλά όχι στα επίπεδα του 2017, ενώ 
Γερμανία και Ιταλία θα ενισχύσουν, βάσει της MEPS, τη θέση 
τους ως κορυφαίοι παραγωγοί χάλυβα στην ΕΕ. Στην Ασία, η 
ινδική παραγωγή θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα πέντε 
έτη κυρίως λόγω των σημαντικών επενδύσεων στην εγχώρια 
παραγωγή. Τέλος, σε ποσοστιαίους όρους, η μεγαλύτερη αύξηση 
της παραγωγής θα λάβει χώρα στη Μέση Ανατολή, κατά τις 
εκτιμήσεις της MEPS. Έως το 2026, επιπλέον 14 εκατ. τόνοι 
χάλυβα θα προστίθενται στην παραγωγή ετησίως συγκριτικά με 
τα επίπεδα του 2020. Το Ιράν θα αποτελέσει τον απόλυτο οδηγό 
της αύξησης της παραγωγής λόγω αυξημένων επενδύσεων.
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ΣΙΤΗΡΆ

Αργεντινή: Νέες ποσοστώσεις στις εξαγωγές
H κυβέρνηση της Αργεντινής αποφάσισε νέα όρια στις εξαγω-
γές καλαμποκιού και σιταριού. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη 
διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων των δύο αγαθών για εσωτε-
ρική κατανάλωση και στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, 
σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας.
Οι ποσοστώσεις αυτές θα είναι ευέλικτες και σε πρώτη φάση 
θα συμβαδίζουν με την προσφορά. Για το σιτάρι οι ποσοστώ-
σεις στις εξαγωγές θα αγγίζουν τους 12,5 εκατ. τόνους για 
την εμπορική περίοδο 2021/2022, ενώ οι αντίστοιχες για το 
καλαμπόκι ορίζονται στους 41,6 εκατ. τόνους.

Ουκρανία: Αυξημένες οι εξαγωγές 
Αύξηση καταγράφουν οι ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών την 
εμπορική περίοδο 2021/2022 (Ιούλιος-Ιούνιος), σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών έχουν διαμορ-
φωθεί στους 33,5 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 23,5% 
συγκριτικά με έναν χρόνο πριν. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται 
16,1 εκατ. τόνοι σιταριού, 5,3 εκατ. τόνοι κριθαριού και 11,8 εκατ. 
τόνοι καλαμποκιού.
Ο Ουκρανός υπουργός Γεωργίας, Roman Leshchenko, δήλωσε 
πρόσφατα ότι η χώρα του καλλιέργησε 84 εκατ. τόνους σιτη-
ρών, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Το ουκρανικό υπουργείο 
εκτιμά ότι οι εξαγωγές σιταριού θα αγγίξουν τους 24,5 εκατ. 
τόνους, ενώ εκείνες καλαμποκιού τους 30,9 εκατ. τόνους.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Ρεκόρ για τις εισαγωγές του Καναδά
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκαν οι εισαγωγές καλαμπο-
κιού του Καναδά τον Νοέμβριο του 2021. Ο Καναδάς εισή-
γαγε 575.295 τόνους καλαμποκιού, ποσότητα αρκετά αυξημένη 
συγκριτικά με τους 258.140 τόνους τον περασμένο Οκτώβριο 
και τους 101.015 τόνους τον Νοέμβριο του 2020.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ εισαγω-
γών καλαμποκιού για τον Καναδά ήταν τον Απρίλιο του 2019, με 
τις τότε εισαγωγές να διαμορφώνονται στους 266.427 τόνους.
Σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών προήλθε, όπως είναι λογικό, 
από τις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν παραδοσιακά τον μεγαλύ-
τερο προμηθευτή καλαμποκιού του Καναδά. Μάλιστα οι ΗΠΑ 
απέστειλαν 2,22 εκατ. τόνους καλαμποκιού στον Καναδά την 
εμπορική περίοδο 2020/2021, αντιπροσωπεύοντας το 99,8% 
των συνολικών εισαγωγών. Ο Καναδάς αποτελεί τον πέμπτο 
μεγαλύτερο εισαγωγέα καλαμποκιού των ΗΠΑ μετά το Μεξικό, 
την Ιαπωνία την Κίνα και την Κολομβία.
Οι εισαγωγές καλαμποκιού του Καναδά κορυφώθηκαν μετά 
τον Σεπτέμβριο, ως απόρροια των καιρικών συνθηκών και της 
χαμηλής εγχώριας συγκομιδής.

ΣΙΤΑΡΙ

Εκτιμήσεις για την παγκόσμια παραγωγή
Το report Δεκεμβρίου του 2021 για την παγκόσμια παραγωγή 
σιτηρών εξέδωσε πρόσφατα το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας.
Ειδικότερα, στην εν λόγω έκθεση, το υπουργείο εκτιμά ότι η 
παγκόσμια παραγωγή σιταριού το 2021/2022 θα αγγίξει τους 
777,9 εκατ. τόνους, ενώ στην αμέσως προηγούμενη έκθεση 
του Νοεμβρίου οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για παραγωγή 775,3 
εκατ. τόνων. 
Στην ΕΕ, η παραγωγή σιταριού αναμένεται να αγγίξει τους 
138,7 εκατ. τόνους, ενώ η παραγωγή της Κίνας εκτιμάται στους 
136,95 εκατ. τόνους. Ινδία και Ρωσία θα παραγάγουν αντί-
στοιχα 109,52 εκατ. τόνους και 75,5 εκατ. τόνους σιταριού, 
σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας. Η παραγωγή 
της Βραζιλίας αναμένεται στους 34 εκατ. τόνους, ενώ αυτή 
της Ουκρανίας στους 33 εκατ. τόνους.
Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις σιτα-
ριού παγκοσμίως θα ανέλθουν σε 223,36 εκατ. εκτάρια και η 
συγκομιδή στους 3,48 τόνους ανά εκτάριο.

ΣΟΓΙΑ

Οι συνιστώσες της (εκτιμώμενης) μειωμένης προσφοράς 
της Βραζιλίας
Mία εκ των χωρών που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην 
προσφορά σόγιας, η Βραζιλία, δύσκολα θα καταφέρει να επι-
τύχει τις υψηλές της βλέψεις σε ό,τι αφορά την παραγωγή.
Ειδικότερα, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία που έπληξε 
τα νότια της χώρας ώθησαν αναλυτές να αναθεωρήσουν προς 
τα κάτω τις εκτιμήσεις για την παραγωγή, και μάλιστα σε χαμη-
λότερα επίπεδα από αυτά του περασμένου έτους (137,3 εκατ. 
τόνους). Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για παραγωγή 
σόγιας της τάξης των 145 εκατ. τόνων.
Οι ανησυχίες για την παραγωγή σόγιας της Βραζιλίας έχουν 
πυροδοτήσει αύξηση των τιμών των παραγώγων στο χρηματι-
στήριο του Σικάγο από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. 
Την ίδια ώρα, εάν οι εκτιμήσεις για πτώση της παραγωγής επι-
βεβαιωθούν, αυτομάτως η εξέλιξη αυτή θα σημάνει και πτώση 
των εξαγωγών της Βραζιλίας, καθιστώντας πιο ανταγωνιστικές 
τις αμερικανικές εξαγωγές. 

COMMODITIES
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ΆΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΆΙΟ

Η αισιοδοξία του OPEC για τη ζήτηση
«Ακίνδυνη» για τη ζήτηση του πετρελαίου φαίνεται να θεωρεί την παραλλαγή Όμι-
κρον ο OPEC. Συγκεκριμένα, στην έκθεση Δεκεμβρίου για την αγορά πετρελαίου, ο 
Οργανισμός αναθεώρησε προς τα επάνω την εκτίμηση για την παγκόσμια ζήτηση 
«μαύρου χρυσού» για το πρώτο τρίμηνο του 2022, στα 99,13 εκατ. βαρέλια/ημέρα. 
Η εν λόγω εκτίμηση συνιστά αύξηση κατά 1,11 εκατ. βαρέλια/ημέρα σε σύγκριση με 
την προηγούμενη εκτίμησή του.
Όπως σημειώνεται στη μηνιαία έκθεση, μέρος της ανάκαμψης στη ζήτηση μεταφέ-
ρεται για το πρώτο τρίμηνο του 2022, ενώ η ανάκαμψη αναμένεται να σταθεροποιηθεί 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. Παρότι ο OPEC αναθεώρησε προς τα επάνω τη ζήτηση 
πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο 2022, διατήρησε σταθερή την εκτιμώμενη ζήτηση για 
το τέταρτο τρίμηνο του 2021, στα 99,49 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση πετρελαίου το 2021 αναθεωρήθηκαν προς 
τα επάνω, στα 96,63 εκατ. βαρέλια/ημέρα (αύξηση κατά 0,19 εκατ. βαρέλια/ημέρα). 
Σε σύγκριση με το 2020, η ετήσια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 
5,65 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Όσον αφορά τη ζήτηση για το 2022, ο OPEC εκτιμά πως 
θα διαμορφωθεί στα 100,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα, αυξημένη κατά 0,2 εκατ. βαρέλια/
ημέρα, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Βενεζουέλα: Αβεβαιότητα για την προσφορά
Μετά από μια χρονιά με ιστορικά χαμηλή παραγωγή πετρελαίου, η Βενεζουέλα 
ανέκαμψε το 2021, καθώς η κρατική εταιρεία πετρελαίου Petroleos de Venezuela 
κατάφερε να συνάψει συμφωνίες που της επέτρεψαν να παραγάγει, να διυλίσει και 
να εξαγάγει κατεργασμένο «ελαφρύτερο» πετρέλαιο. Τον Νοέμβριο του 2021, η 
παραγωγή ξεπέρασε τα 824.000 βαρέλια την ημέρα, αύξηση πάνω από 90% σε 
σχέση με έναν χρόνο πριν. Η αύξηση επιτεύχθηκε κυρίως μετά τη συμφωνία με την 
ιρανική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου, που αποδείχθηκε σημαντική για την παραγωγή 
εξαγώγιμης ποιότητας πετρελαίου.
Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, τοπικές πωλήσεις και εξαγωγές αργού πετρελαίου 
στην Ασία τής επέτρεψαν αυξημένες χρηματικές ροές και την κάλυψη μέρους των 
οφειλών της προς εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Σε όλη τη χώρα παρατηρήθηκε στα-
θεροποίηση και εν τέλει αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, η οποία εκτιμάται πως 
έχει διαμορφωθεί στα 640.000 έως 660.000 βαρέλια ανά ημέρα κατά μέσο όρο για 
το 2021, με πολλές πετρελαιοπηγές και εγκαταστάσεις από τα ανατολικά (Petro San 
Felix και Petrodelta) μέχρι τα δυτικά (Tia Juana και Cabimas) να επαναλειτουργούν.
Το ερώτημα όμως είναι αν η θετική πορεία θα συνεχιστεί, αναφέρουν ειδικοί ανα-
λυτές, καθώς η κακή διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας τα προηγούμενα έτη, 

ΥΓΡΑ
ΦΟΡΤΙΑ
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όπως και οι πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις, δυσκόλεψαν 
την πρόσβασή της σε εξειδικευμένα μηχανήματα εξόρυξης, σε 
ξένες επενδύσεις και εξαγωγές σε σημαντικές αγορές. Στελέχη 
του κλάδου σημειώνουν ότι η παραγωγή της εταιρείας, παρότι 
κατάφερε να αγγίξει το ένα εκατομμύριο βαρέλια τον Δεκέμ-
βριο, είναι αρκετά μακριά από την πραγματική δυναμική της.
Για να υπάρξει αύξηση το νέο έτος, ζωτικής σημασίας είναι 
οι επενδύσεις σε νέες πηγές, σε καινοτόμες υποδομές, σε 
μηχανήματα για διύλιση του αργού πετρελαίου και σε δεξαμε-
νές ή πλοία για την αποθήκευση του διυλισμένου πετρελαίου. 
Επίσης, «κλειδί» αποτελεί η κάλυψη των υποχρεώσεων της 
εταιρείας προς τους συνεργάτες της, οι οποίες συνεχίζουν να 
συσσωρεύονται.

Μεξικό: Εκτιμήσεις για αύξηση της παραγωγής
Τα αποθέματα ακατέργαστου πετρελαίου στο Μεξικό αναμέ-
νεται να υποστηριχθούν από την παραγωγή πετρελαίου από 
ιδιωτικές εταιρείες εντός του 2022, παρόλο που τα εμπόδια 
εξαγωγών δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί. Οι ιδιωτικές εταιρείες 
παρήγαγαν τον περασμένο Οκτώβριο περίπου 68.000 βαρέλια 
ανά ημέρα, από τα 1,651 εκατ. βαρέλια συνολικής παραγω-
γής της χώρας. Αυτός ο αριθμός από τις ιδιωτικές εταιρείες 
αναμένεται να αυξηθεί το 2022, στα 172.000 βαρέλια, ενώ 
παράλληλα αναμένεται αύξηση παραγωγής και από τις κρα-
τικές εταιρείες. Η συνολική παραγωγή της χώρας, σύμφωνα 
με αξιωματούχους, μπορεί να αγγίξει τα 1,858 εκατ. βαρέλια 
ανά ημέρα.
Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι, έως το 2028, η παραγωγή 
από τις ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να αγγίξει τα 467.000 
βαρέλια την ημέρα, αντισταθμίζοντας την αναμενόμενη μείωση 
αποθεμάτων των κρατικών οικοπέδων. Η αύξηση της ιδιωτι-
κής παραγωγής σημαίνει και έσοδα για το κράτος, αναφέρουν 
κύκλοι του κλάδου της ενέργειας. Παρόλο που προτεραιότητα 
της κυβέρνησης είναι η υποστήριξη των κρατικών εταιρειών, 
και αυτές με τη σειρά τους θα επωφεληθούν από την ιδιωτική 
αύξηση, καθώς θα διοχετεύσουν επιπλέον πόρους στις δικές 
τους παραγωγικές διαδικασίες.

Σαουδική Αραβία: Σε ρότα αλλαγής οι επίσημες τιμές;
Μείωση των επίσημων τιμών πετρελαίου στις ασιατικές αγορές 
εξετάζει η Σαουδική Αραβία. Το κράτος της Μέσης Ανατολής, 
που αποτελεί την ισχυρότερη χώρα σε εξαγωγές πετρελαίου, 
ίσως προβεί σε σημαντικές μειώσεις στις τιμές αργού στις 
ασιατικές αγορές τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο Reuters. Ειδικότερα, η μείωση θα αφορά κάθε 
τύπο πετρελαίου και θα είναι μεγαλύτερη από $1 σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα, η παραγωγή του OPEC+ αυξήθηκε και θα συνε-
χίσει να αυξάνεται, βάσει του σχεδίου σταδιακής επαναφοράς 
της προσφοράς σε προ-πανδημικά επίπεδα. Την ίδια ώρα, η 
ζήτηση στην Ασία αναμένεται να μειωθεί, καθώς τα διυλιστήρια 
ετοιμάζονται για εποχικές εργασίες συντήρησης το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022.
Σημειώνεται πως οι επίσημες τιμές πετρελαίου (Official Selling 
Prices – OSPs) της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν ορόσημο 
επί του καθορισμού των OSPs του Ιράν, του Κουβέιτ και του 
Ιράκ. Συνεπώς επηρεάζουν περίπου 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου 
ανά ημέρα, το οποίο θα καταλήξει στην Ασία.

Νεφελώδεις εκτιμήσεις για τις τιμές
Πτώση των τιμών πετρελαίου σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα 
του τέταρτου τριμήνου του 2021 εκτιμά η Energy Information 
Administration των ΗΠΑ για το 2022 και το 2023. Ενδεικτικά, 
η τιμή του Brent εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στα $75 ανά 
βαρέλι για το 2022 και στα $68 ανά βαρέλι το 2023.
Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο στη μείωση των τιμών, βάσει της 
EIA, θα διαδραματίσει η αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου, 
απόρροια της αυξημένης παραγωγής και της επιβράδυνσης 
του ρυθμού αύξησης της κατανάλωσης. Η αύξηση της παρα-
γωγής, η οποία εκτιμάται στα 5,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, θα 
οδηγηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις ΗΠΑ, τον OPEC και τη 
Ρωσία. Από την άλλη, η κατανάλωση πετρελαίου εκτιμάται ότι 
θα αυξηθεί κατά 3,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, οδηγούμενη 
από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ωστόσο, πληθώρα αναλυτών δεν 
συμμερίζονται τις εκτιμήσεις της EIA. 

133



ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας το 2022;
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, οι ΗΠΑ 
πρόκειται να γίνουν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο 
το 2022, ξεπερνώντας το Κατάρ και την Αυστραλία, και ενδέχεται 
να κατέχουν αυτόν τον τίτλο για τα επόμενα χρόνια.
Σε μια χρονιά που η Κίνα και άλλες μεγάλες οικονομικές δυνά-
μεις στην Ευρώπη και στην Ασία προσπαθούσαν να καλύψουν 
τις ενεργειακές τους ανάγκες για θέρμανση και παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, οι ΗΠΑ ήταν σε θέση να καλύψουν αυτή τη 
ζήτηση, φαινόμενο που θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια.
Η παγκόσμια ζήτηση για LNG κινείται σε υψηλά επίπεδα κάθε 
χρόνο, από το 2015, κυρίως λόγω της αυξανόμενης ζήτησης 
από την Κίνα και την υπόλοιπη Ασία. Μεγάλο μέρος αυτής της 
παγκόσμιας ζήτησης έχει καλυφθεί από τις σταθερά αυξανόμε-
νες εξαγωγές LNG των ΗΠΑ, οι οποίες σημειώνουν νέα ρεκόρ 
κάθε χρόνο από το 2016 και, όπως φαίνεται, θα συνεχιστούν 
και το 2022.
Η Energy Information Administration (ΗΠΑ) προβλέπει ότι οι 
εξαγωγές LNG της χώρας θα φτάσουν τα 11,5 δισ. κυβικά πόδια 
την ημέρα (bcfd) το 2022. Οι εξαγωγές αυτές θα αντιπροσω-
πεύσουν το 22% της αναμενόμενης παγκόσμιας ζήτησης LNG, 

COMMODITIES

Αναλυτές της J.P. Morgan αναμένουν ότι οι τιμές πετρελαίου 
θα φτάσουν έως και τα $90/βαρέλι μέχρι τα τέλη του 2022. 
Επιπλέον, αναλυτές της Goldman Sachs έκαναν λόγο για τιμές 
πετρελαίου που θα αγγίξουν τα $100 ανά βαρέλι το 2023.
 
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΆΕΡΙΟ (LNG)

Νέες συμφωνίες μεταξύ Κίνας και Ρωσίας
Δύο νέες συμφωνίες με κινεζικές εταιρείες υπέγραψε η ρωσική 
εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Novatek, σύμφωνα με 
δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS. Συγκε-
κριμένα, η πρώτη συμφωνία υπεγράφη με την Zhejiang Energy 
και αφορά την παροχή 1 εκατ. τόνων LNG ετησίως για 15 έτη. 
Ακόμη, η δεύτερη υπεγράφη με την ENN Natural Gas και αφορά 
την παροχή περίπου 0,6 εκατ. τόνων LNG ετησίως για έντεκα έτη.
Αξίζει να σημειωθεί πως το LNG θα παρέχεται από το Arctic 
LNG 2 project της Novatek, στο οποίο μάλιστα κατέχουν 
μετοχικό μερίδιο οι κινεζικές CNPC και CNOOC, η Total 
και η ιαπωνική MOL. Παράλληλα, η Novatek έχει έλθει σε 
συμφωνία με περαιτέρω κινεζικές εταιρείες για την παροχή 
LNG από το Arctic LNG 2 project εντός του 2021, όπως η 
εταιρεία Shenergy.
Επιπλέον, δημοσίευμα του Xinhua στα τέλη Νοεμβρίου αναφέ-
ρει ότι το διμερές εμπόριο ενέργειας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας 
την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2021 διαμορφώθηκε 
στα $34,9 δισ., αντανακλώντας τη στενή συνεργασία των δύο 
χωρών στον τομέα της ενέργειας.
Τέλος, υπενθυμίζεται πως το 2021 η Κίνα εκθρόνισε την Ιαπωνία 
και κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατάταξη των χωρών βάσει 
των εισαγωγών τους LNG. Οι νέες συμφωνίες θα βοηθήσουν 
στην εδραίωση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλα-
νήτη ως οδηγού στην αγορά LNG

ύψους 53,3 bcfd, το 2022, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman 
Sachs. Έτσι, οι αμερικανικές εξαγωγές LNG θα ξεπεράσουν 
τόσο εκείνες της Αυστραλίας όσο και εκείνες του Κατάρ, που 
συνιστούν τους δύο μεγαλύτερους εξαγωγείς επί του παρόντος. 
Εταιρείες όπως η Cheniere Energy, που είναι και ο μεγαλύτε-
ρος εξαγωγέας LNG των ΗΠΑ, έχουν υπογράψει τους τελευ-
ταίους μήνες πολυάριθμες μακροπρόθεσμες συμφωνίες για 
την πώληση LNG. Οι συμφωνίες αυτές θα τους επιτρέψουν να 
εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να προχω-
ρήσουν σε πρόσθετα έργα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Άξιο αναφοράς είναι πως πολλά από αυτά τα μακροπρόθεσμα 
συμβόλαια έχουν προέλθει από την Κίνα.

Στα ύψη οι ευρωπαϊκές εισαγωγές από τις ΗΠΑ
Το 2021 έφερε τα πάνω κάτω στην αγορά ενέργειας, με το LNG 
να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς οι τιμές στην 
Ευρώπη κατέρριψαν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στον απόηχο 
των εξελίξεων του 2021, δημοσίευμα του Oil Price υπογραμμί-
ζει ότι οι ευρωπαϊκές εισαγωγές αμερικανικού LNG βρίσκονται 
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Ειδικότερα, μέσα στον Ιανουάριο του 2022, η Ευρώπη έχει 
εισαγάγει τις πενταπλάσιες ποσότητες αμερικανικού LNG 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προμήθειες φυσικού αερίου 
μέσω αγωγών από τη Ρωσία. Σημάδια για την εξέλιξη αυτή 
είχαν καταστεί εμφανή από τον Δεκέμβριο, οπότε και δεκάδες 
LNGCs έπλευσαν από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, προκειμένου να 
καρπωθούν την «έκρηξη» των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές. 
Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ αποτέλεσαν τον κορυφαίο εξαγωγέα 
LNG τον Δεκέμβριο του 2021.
Παράλληλα, οι εισροές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη 
κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, απόρροια, βάσει κάποιων ανα-
λυτών, της πολιτικής ατζέντας της Μόσχας, την ώρα που το 
γεωπολιτικό θερμόμετρο στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας αγγί-
ζει «πυρετώδη» επίπεδα και ο ρωσικός αγωγός Nord Stream 2 
δεν έχει λάβει έγκριση από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή ενέρ-
γειας. Ακόμη, πρόσφατα, ο Executive Director του Διεθνούς 
Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol, κατηγόρησε τη Ρωσία για 
την ενεργειακή κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη.
Αξίζει να σημειωθεί πως δημοσίευμα του Bloomberg, που 
διερευνά την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, 
υπογραμμίζει πως το ρωσικό φυσικό αέριο είναι ελκυστικό 
λόγω των χαμηλών τιμών και της διαθεσιμότητάς του.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:
ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Ή BUSINESS AS USUAL;

Των

Γιάννη Θεοδωρόπουλου 

και Μάνου Χαρίτου

Στον απόηχο της πανδημίας, οι εφοδιαστικές αλυσίδες ήρθαν αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις 
το περασμένο έτος, με αποτέλεσμα η ναυτιλιακή κίνηση να έχει επηρεαστεί σημαντικά. Καθυστερήσεις 
και συμφόρηση σε πολλά λιμάνια, κυρίως σε αυτά που εξυπηρετούν containerships και δευτερευόντως 
σε εκείνα που εξυπηρετούν bulk carriers, συχνά αποτέλεσαν κύριο θέμα στον ναυτιλιακό Τύπο αλλά 
και σε δημόσιες συζητήσεις μεταξύ κύκλων της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το θαλάσσιο 
εμπόριο επιβεβαίωσε τη σημαντικότητά του για τις διεθνείς μεταφορές, καταφέρνοντας, παρά τους 
όποιους σκοπέλους, να συντελέσει στην ανάκαμψη των οικονομιών.
Με αφορμή την αλλαγή δεδομένων στη ναυτιλιακή κίνηση εν μέσω πανδημίας, τα Ναυτικά Χρονικά 
εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με τη MarineTraffic και παρουσιάζουν στους αναγνώστες τους ορι-
σμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με τις κινήσεις των bulkers, tankers, containerships 
και LNG carriers το 2021.
Στην έρευνα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα λιμάνια με τα περισσότερα arrivals για καθέναν από 
τους προαναφερθέντες τύπους πλοίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξαγωγή των δεδομένων 
ελήφθησαν υπόψη τα πλοία μεταφορικής ικανότητας άνω των 5.000 GRT.

Ο Ειρηνικός και ο Ινδικός Ωκεανός διαδραμάτισαν και το 2021 σημαντικό 
ρόλο για το θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων και τα πλοία που τα μετα-
φέρουν. Σύμφωνα με τα δεδομένα της MarineTraffic, στο κινεζικό λιμάνι 
Caofeidian σημειώθηκαν oι περισσότερες αφίξεις Capesizes και Panamaxes 
στα εν λόγω ύδατα και συγκεκριμένα 1.307. Ακολουθεί το λιμάνι Hedland 
στην Αυστραλία, το οποίο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στο θαλάσσιο 
εμπόριο άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματος. Μάλιστα, διαφαίνεται ότι το 
συγκεκριμένο λιμάνι δεν «κλονίστηκε» από την απαγόρευση εισαγωγών 
αυστραλιανού άνθρακα της Κίνας. Στο Hedland, η μεγαλύτερη κινητικότητα 
κατεγράφη τον Δεκέμβριο του 2021, οπότε και προσεγγίστηκε 147 φορές από 
Capesizes/Panamaxes. Αντιθέτως, η χαμηλότερη κινητικότητα κατεγράφη 
τον Φεβρουάριο του 2021, με τις αφίξεις να ανέρχονται σε ογδόντα δύο. 
Η πεντάδα των κορυφαίων σε όρους arrivals Capesizes και Panamaxes 
λιμανιών αποτελείται επίσης από τα κινεζικά Huanghua, Tianjin, Jingtang, 
με τις αφίξεις το περασμένο έτος να διαμορφώνονται σε 1.274, 1.019 και 
837 αντίστοιχα.

BULK 
CARRIERS

ΕΡΕΥΝΑ

H έρευνα που παρουσιάζεται 

εκπονήθηκε σε συνεργασία 

με τη MarineTraffic.

136



Το γεγονός ότι, από τα πέντε λιμάνια σε Ειρηνικό και Ινδικό Ωκεανό με τα περισσότερα 
arrivals, τα τέσσερα είναι κινεζικά επιβεβαιώνει τη μεγάλη επίδραση της ασιατικής 
χώρας στο θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων, δεδομένων των πολύ υψηλών αναγκών 
της σε πρώτες ύλες. Την ίδια ώρα, παρά τις δεσμεύσεις της για μείωση των εισαγωγών 
άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματος προς περιορισμό του περιβαλλοντικού της απο-
τυπώματος, η κίνηση των μεγαλύτερων bulk carriers προς τους εν λόγω λιμενικούς 
κόμβους παρέμεινε ισχυρή και το 2021. 

ΛΙΜΆΝΙΆ ΣΕ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΆΙ ΙΝΔΙΚΟ ΏΚΕΆΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΆΦΙΞΕΙΣ  
BULK CARRIERS (CAPESIZES, PANAMAXES) ΤΟ 2021

Πηγή: MarineTraffic

CAOFEIDIAN

HEDLAND

HUANGHUA

TIANJIN

JINGTANG

1.307
1.281
1.274

1.019
837

CONTAINER
SHIPS

Τα containerships ήταν αδιαμφισβήτητα οι πρωταγωνιστές των ναυλαγορών το έτος 
που μας πέρασε, σκορπώντας χαμόγελα στις εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Οι πολύ 
υψηλοί ναύλοι ήταν αποτέλεσμα της ανισορροπίας ζήτησης και προσφοράς, καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις η διαθέσιμη χωρητικότητα δεν επαρκούσε να καλύψει τη ζήτηση.
Όπως και στην περίπτωση των bulkers, ασιατικά λιμάνια ήταν αυτά που κυριάρχησαν 
στην κίνηση των containerships. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 
της MarineTraffic, στο λιμάνι της Σαγκάης καταγράφηκαν 14.442 arrivals, ενώ στη 
δεύτερη θέση βρέθηκε η Σιγκαπούρη, με 13.692 arrivals containerships. Τα δύο 
λιμάνια αποτελούν καταλύτες του διεθνούς εμπορίου σε εμπορευματοκιβώτια και 
τα τελευταία χρόνια δεσπόζουν στις δύο πρώτες θέσεις της παγκόσμιας διακίνησης 
containers. To 2021, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Σαγκάης 
εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 47 εκατ. TEUs.

Ningbo, Χονγκ Κονγκ και Kaohsiung κλείνουν την πεντάδα, με τις αφίξεις 
containerships να διαμορφώνονται σε 10.191, 9.623 και 7.315 αντίστοιχα. Σε ευρύ-
τερη βάση, η Ευρώπη εκπροσωπείται στην κορυφαία 20άδα από το Ρότερνταμ (11η 
θέση – 5.472 arrivals) και την Αμβέρσα (19η θέση – 4.085 arrivals). 

ΛΙΜΆΝΙΆ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΆΦΙΞΕΙΣ CONTAINERSHIPS ΤΟ 2021 Πηγή: MarineTraffic

SHANGHAI

SINGAPORE

NINGBO

HONG KONG

KAOHSIUNG

14.442
13.692

10.191
9.623

7.315
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LNG 
CARRIERS

ΛΙΜΆΝΙΆ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΆΦΙΞΕΙΣ LNGCs ΤΟ 2021 Πηγή: MarineTraffic

RAS LAFFAN

SABETTA

DAHEJ

BINTULU

INCHEON

1.079
276
264
253

193

TANKERS

ΛΙΜΆΝΙΆ ΣΕ ΆΣΙΆ, ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ ΚΆΙ ΒΟΡΕΙΆ ΆΜΕΡΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΆΦΙΞΕΙΣ TANKERS ΤΟ 2021

Πηγή: MarineTraffic

SINGAPORE

HOUSTON

ULSAN

FUJAIRAH

YEOSU

13.600
4.183

3.041

2.728
2.737

ΕΡΕΥΝΑ

Η ναυλαγορά των tankers κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα εντός του 2021, με την παρα-
τεταμένη νωχελικότητα να αποδίδεται μεταξύ άλλων στη χαμηλή ζήτηση για πετρέλαιο 
που επέφεραν οι περιορισμοί που τέθηκαν προς εξάπλωση της πανδημίας Covid-19. 
Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στις αφίξεις δεξαμενόπλοιων ήταν ο λιμένας της 
Σιγκαπούρης, όπου και έλαβαν χώρα 13.600 αφίξεις tankers εντός του 2021. Η 
παρουσία της Ασίας στην κατάταξη των πλέον πολυσύχναστων λιμένων για tankers 
είναι εμφανής, καθώς τέσσερις εκ των πέντε βρίσκονται σε ασιατικά κράτη. Ειδικό-
τερα, δύο από τους πέντε πρώτους λιμένες σε αφίξεις βρίσκονται στη Νότια Κορέα. 

Στην πεντάδα βρέθηκε και ο λιμένας Fujairah, που συνιστά ένα από τα σημαντικότερα 
λιμάνια ανεφοδιασμού καυσίμων. O λιμένας του Χιούστον βρέθηκε στη δεύτερη θέση, 
καθώς πραγματοποιήθηκαν 4.183 ελλιμενισμοί tankers εντός του προηγούμενου έτους.

To 2021 αποτέλεσε έτος ρεκόρ για τη ναυλαγορά των LNG carriers. Οι ενεργειακές 
ανάγκες των οικονομιών αποτυπώθηκαν στη ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά LNG, 
καθώς το φυσικό αέριο διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα 
σημαντικών οικονομιών όπως η Ιαπωνία, η οποία έχει αποτελέσει επί σειρά ετών 
κορυφαίο προορισμό για τα LNGCs, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η 
απότομα αυξανόμενη ζήτηση οδήγησε σε εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου και 
ταυτόχρονα σε εκτόξευση της ναυλαγοράς των LNGCs, με τους ναύλους για ένα 
DFDE LNGC τον περασμένο Νοέμβριο να ξεπερνούν τα $200.000 ημερησίως. 

Οι ασιατικοί λιμένες συνιστούν κορυφαίους προορισμούς για τα LNGCs. Πρώτος λιμένας σε αφίξεις 
LNGCs για το 2021 ήταν εκείνος του Ras Laffan στο Κατάρ, καθώς διαμορφώθηκαν σε 1.079. Σημειώνεται 
ότι το Κατάρ συνιστά έναν εκ των κορυφαίων εξαγωγέων LNG παγκοσμίως και συναγωνίζεται μεταξύ 
άλλων την Αυστραλία για την πρώτη θέση στην κατάταξη των χωρών βάσει των εξαγωγών τους LNG. 
Την υπόλοιπη «λιμενική» πεντάδα διαμόρφωσαν ο ρωσικός λιμένας Sabetta, ο ινδικός Dahej, ο λιμένας 
Bintulu στη Μαλαισία και ο Incheon στη Νότια Κορέα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι κορυφαίοι δεκαεννέα 
λιμένες παγκοσμίως, βάσει του αριθμού αφίξεων LNGCs, ήταν όλοι ασιατικοί. 
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ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΧΩΡΑ
Caofeidian 1.307 Κίνα

Port Hedland 1.281 Αυστραλία
Huanghua 1.274 Κίνα

Tianjin 1.019 Κίνα
Jingtang 837 Κίνα

ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΧΩΡΑ
Ras Laffan 1.079 Κατάρ
Sabetta 276 Ρωσία
Dahej 264 Ινδία
Bintulu 253 Μαλαισία
Incheon 193 Νότια Κορέα

LNG CARRIERS

ΒULK CARRIERS

ΕΡΕΥΝΑ

Ο χάρτης αναπαριστά ορισμένους εκ των κορυφαίων λιμέ-
νων παγκοσμίως για bulk carriers, tankers, containerships 
και LNG carriers βάσει του αριθμού αφίξεών τους εντός του 
2021. Πρωταγωνιστικός ο ρόλος των ασιατικών λιμανιών σε 
όλες τις κατηγορίες.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΚΟΜΒΟΙ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ 2021
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ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΧΩΡΑ
Singapore 13.600 Σιγκαπούρη
Houston 4.183 ΗΠΑ
Ulsan 3.041 Νότια Κορέα

Fujairah 2.737 ΗΑΕ
Yeosu 2.728 Νότια Κορέα

ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΧΩΡΑ
Shangai 14.442 Κίνα

Singapore 13.692 Σιγκαπούρη
Ningbo 10.191 Κίνα

Hong Kong 9.623 Χονγκ Κονγκ
Kaohsiung 7.315 Ταϊβάν

TANKERS

CONTAINERSHIPS
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  
ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Των

Γιάννη Θεοδωρόπουλου

και Μάνου Χαρίτου

Το αφιέρωμα υλοποιήθηκε 

με στοιχεία προερχόμενα από τη 

βάση δεδομένων της VesselsValue.

Mε την υποστήριξη
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Το 2021 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χρονιά ανισορροπιών και 
ανακατατάξεων για τη διεθνή εμπορική ναυτιλία. Στο ρευστό 
αυτό περιβάλλον υπήρχαν αγορές που ευνοήθηκαν σημαντικά, 
λόγω των γνωστών συνθηκών, και άλλες που αναμένουν να 
ανακάμψουν. Οι τάσεις στις ναυλαγορές αποτυπώθηκαν τους 
προηγούμενους μήνες στις επενδυτικές κινήσεις των επιχει-
ρήσεων. Παρά τις υψηλές τιμές των bulkers, την αβεβαιότητα 
για τα tankers και την ομιχλώδη προοπτική αναφορικά με τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις του μέλλοντος, καταγράφηκαν πολ-
λές παραγγελίες νεότευκτων αλλά και αγορές μεταχειρισμένων 
πλοίων.
Τα Ναυτικά Χρονικά, εμβαθύνοντας τη συνεργασία τους με 
την εταιρεία VesselsValue, εξασφάλισαν για το συγκεκριμένο 
ανασκοπικό τεύχος κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία 
για τις εταιρείες με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε όρους 
αξίας το περασμένο έτος. Τα στοιχεία από τη βάση δεδο-
μένων της VesselsValue είναι κατανεμημένα σε παραγγελίες 
και αγορές second-hand για τους τρεις κυριότερους τύπους 
πλοίων (tankers, bulkers, containerships). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι τα στοιχεία αυτά εξήχθησαν στα μέσα Δεκεμβρίου 2021 
και συνεπώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις έως 
τη στιγμή κυκλοφορίας του τεύχους. Επίσης υπογραμμίζεται 
ότι υπήρχαν εταιρείες των οποίων οι επενδυτικές κινήσεις σε 
όρους αριθμού πλοίων ήταν μεγαλύτερες, ωστόσο η αξία τους 
ήταν χαμηλότερη και συνεπώς δεν εισήλθαν στην κορυφαία 
δεκάδα, δεδομένου ότι το κύριο κριτήριο για την ανάλυση που 
ακολουθεί αποτελεί η αξία των συναλλαγών.

SECOND-HAND ΆΓΟΡΆ: ΕΚΡΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ  
ΣΕ BULKERS, CONTAINERSHIPS – ΠΙΟ ΗΠΙΆ  
Η ΆΥΞΗΣΗ ΣΤΆ ΔΕΞΆΜΕΝΟΠΛΟΙΆ 
Μετά από αρκετά χρόνια σημαντικών πιέσεων στην αγορά των 
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, οι ναύλοι κινήθηκαν σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το 2021, παρά τη διόρθωση που κατα-
γράφηκε στο τέλος του έτους, η οποία ήταν αναμενόμενη και δεν 
ανησύχησε ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Εν μέσω πολύ καλής ναυλαγοράς δεν προκαλεί, συνεπώς, εντύ-
πωση το γεγονός ότι οι αγορές μεταχειρισμένων bulkers διαμορ-
φώθηκαν το 2021 σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στις 
963, με τα δαπανηθέντα ποσά να ξεπερνούν τα $16 δισ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι, το 2020 και το 2019, οι αγορές bulkers, σύμφωνα 
με τη VesselsValue, ήταν 621 και 566 και τα αντίστοιχα ποσά που 
δαπανήθηκαν ήταν $7,7 δισ. και $7 δισ. Συνεπώς, παρατηρείται 
έκρηξη των επενδύσεων σε second-hand bulkers το 2021.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Αναφορικά με τις εταιρείες που πρωταγωνίστησαν στις αγορές 
bulk carriers το περασμένο έτος, αξίζει να σημειωθεί πως 
προέβησαν συνολικά σε 175 αγορές, αντιπροσωπεύοντας ένα 
ποσοστό 18,2% επί των συνολικών αγορών (963). Το περασμένο 
έτος, η στρατηγική απόφαση της Costamare, με επικεφαλής 
τον κ. Κωστή Κωνσταντακόπουλο, να εισέλθει δυναμικά στην 
dry αγορά αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο. Η 
Costamare κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των δέκα εται-
ρειών με τη μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές bulkers σε 
όρους αριθμού πλοίων, καθώς αγόρασε 44 bulkers έναντι της 
δεύτερης China Development Bank με 29, σύμφωνα με τα 
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Seanergy Maritime CorSeanergy Maritime Corpp

Mercantile Shipping LinesMercantile Shipping Lines

TNB Ocean ShippingTNB Ocean Shipping

Castor MaritimCastor Maritimee

EnetEnetii

Taylor MaritimeTaylor Maritime
Investments LimiteInvestments Limitedd

China Development BankChina Development Bank

CostamarCostamaree

Golden Ocean GrouGolden Ocean Groupp

ΟΙ ΔΕΚΆ ΚΟΡΥΦΆΙΕΣ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ SECOND-HAND BULK CARRIERS 
ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ (ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ) ΤΟ 2021

δεδομένα της VesselsValue. Σε αξία, οι αγορές της Costamare ($707 εκατ.) ήταν οι δεύτερες μεγαλύτε-
ρες μετά από αυτές της Golden Ocean Group ($752 εκατ.). Άλλωστε, η τελευταία βρέθηκε στην πέμπτη 
θέση των είκοσι κορυφαίων εταιρειών διαχείρισης bulkers με βάση την αξία του στόλου ($1,86 δισ.) στο 
αντίστοιχο περσινό αφιέρωμα των Ναυτικών Χρονικών.
Σημαντική είναι και η παρουσία των Castor Maritime και Seanergy Maritime, με τις επενδύσεις τους στα 
second-hand bulkers να διαμορφώνονται αντίστοιχα σε $231 εκατ. (13 πλοία) και $193 εκατ. (7 πλοία).

Πηγή: VesselsValue

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η παρουσία επενδυτικών funds/τραπεζών στη συγκεκριμένη 
ανάλυση. Ειδικότερα, αθροιστικά, οι αγορές bulkers των China Development Bank (29) και Taylor Maritime 
Investments Limited (28) άγγιξαν τις 57, ήτοι συμμετοχή 32,6% στις 175 αγορές bulkers των δέκα 
κορυφαίων εταιρειών. Το αντίστοιχο ποσοστό σε όρους αξίας των συναλλαγών ανέρχεται σε 22% ($786 
εκατ./$3,565 δισ.). Σύμφωνα με γνώστες των θεμάτων ναυτιλιακής χρηματοδότησης, η συμμετοχή των 
συγκεκριμένων εταιρειών στον ναυτιλιακό στίβο μεταφράζεται ως εξής: αγοράζουν τα πλοία και εν συνεχεία 
τα εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες έχουν την τεχνογνωσία για τη διαχείριση, τη ναύλωση 
και τη γενικότερη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα ο κ. Χαράλαμπος Μπιρλής, Senior Manager, Shipping 
Finance της Τράπεζας Πειραιώς, σχολιάζει: «Αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης μέσω leasing 
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ΑΝΑΛΥΣΗ

ή με τη βοήθεια funds που εξειδικεύονται στη ναυτιλία έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς 
τα τελευταία χρόνια και κέρδιζαν σημαντικό μερίδιο αγοράς σε σχέση με την παρα-
δοσιακή τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς πολλές τράπεζες (κυρίως ευρωπαϊκές) 
μείωναν την έκθεσή τους στον ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας. Ως εκ τούτου, ναυτι-
λιακές εταιρείες, στην προσπάθειά τους για εξεύρεση κεφαλαίων, στράφηκαν προς 
τα Leasing Ηouses ή Investment Funds. Εν πολλοίς, έτσι εξηγείται η παρουσία 
επενδυτικών funds/leasing houses στην αγοραπωλησία πλοίων».

Mε την υποστήριξη
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ΟΙ ΔΕΚΆ ΚΟΡΥΦΆΙΕΣ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ SECOND-HAND TANKERS  
ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ (ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ) ΤΟ 2021

Στο μέτωπο των δεξαμενόπλοιων, οι ναύλοι το 2021 δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν την αυξητική ρότα των bulk carriers και 
των containerships. Παρά την αποδυναμωμένη ναυλαγορά, η δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά ήταν σημαντική, καθώς 
οι επενδυτές αποφάσισαν να ενισχύσουν τους στόλους τους, ενόψει της επικείμενης ανάκαμψης της ναυλαγοράς. Η second-
hand αγορά συνιστά «ασφαλέστερη» επενδυτική επιλογή έναντι της αγοράς νεοναυπηγήσεων, καθώς επί του παρόντος το τοπίο 
παραμένει θολό σχετικά με μελλοντικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Την ίδια ώρα, συνιστά και μια πιο προσιτή επιλογή, 
καθώς τα διαθέσιμα slots στα ναυπηγεία είναι περιορισμένα λόγω της «έκρηξης» παραγγελιών containerships, αλλά και λόγω 
των αυξημένων τιμών χάλυβα, που επηρέασαν σημαντικά τις τιμές ναυπήγησης. Βάσει της VesselsValue, οι συνολικές αγορα-
πωλησίες δεξαμενόπλοιων το 2021 ήταν ίσες με 560. 
Σύμφωνα με δεδομένα της VesselsValue, οι δέκα εταιρείες παγκοσμίως με τις μεγαλύτερες αγορές δεξαμενόπλοιων, βάσει των 
διατεθέντων κεφαλαίων εντός του 2021, διέθεσαν $3,5 δισ. για 81 πλοία.

Πηγή: VesselsValue
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ελληνική παρουσία στη δεκάδα είναι σημαντική, με την Capital Ship Management να έχει διαθέσει $314 εκατ. για την αγορά 
επτά δεξαμενόπλοιων και την Eastern Mediterranean Maritime να έχει διαθέσει $249 εκατ. για την αγορά επίσης επτά πλοίων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες διαχείρισης δεξαμενόπλοιων βρέθηκαν στην κορυφή 
των αγορών tankers διεθνώς, καθώς επένδυσαν σε 109 μεταχειρισμένα, δαπανώντας $2,8 δισ. Ακολούθησαν οι Κινέζοι με 78 
δεξαμενόπλοια αξίας $1,8 δισ.

Όπως και στην περίπτωση των bulkers, σημαντική είναι η παρουσία εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ειδι-
κότερα, οι επενδύσεις των Bank of Communications FL και China Development Bank σε second-hand tankers αθροίζουν στα 
$612 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 17,2% επί της αξίας των επενδύσεων των κορυφαίων δέκα εταιρειών. Το αντίστοιχο ποσοστό, 
όσον αφορά τον αριθμό πλοίων, είναι ίσο με 18,5% (15/81). 
Αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσία τέτοιων εταιρειών στην αγορά των δεξαμενόπλοιων δεν αποτελεί έκπληξη. Συγκεκριμένα, 
στα τέλη του 2020, η Bank of Communications ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη, σε αξία στόλου, εταιρεία διαχείρισης tankers, 
σύμφωνα με δεδομένα της VesselsValue. Μάλιστα, ο τότε στόλος της είχε αξία $2,59 δισ.

ΧΏΡΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΆΣ ΤΏΝ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΏΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ (ΆΞΙΆ ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ)
ΣΕ SECOND-HAND TANKERS

Σημείωση: Σε παρένθεση παρουσιάζεται ο αριθμός των πλοίων που αγοράστηκαν.

Πηγή: VesselsValue
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Πηγή: VesselsValue
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ΟΙ ΔΕΚΆ ΚΟΡΥΦΆΙΕΣ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ SECOND-HAND CONTAINERSHIPS 
ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ (ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ) ΤΟ 2021

Το 2021 θα μνημονεύεται ως ένα εκ των πιο κερδοφόρων ετών για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στις τακτικές γραμμές. Η αυξημένη ζήτηση, η περιορισμένη 
αύξηση της προσφοράς και η λιμενική συμφόρηση συνιστούν μόνο κάποιους εκ των 
παραγόντων που συνετέλεσαν στην «εκρηκτική» κερδοφορία των liner εταιρειών. 
Η κινητικότητα στη second-hand αγορά των containerships διαμορφώθηκε στα 393 
πλοία πέρυσι, δηλαδή σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα των bulkers (963 
πλοία), βάσει της VesselsValue. Για τα 393 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
που άλλαξαν ιδιοκτήτες, διατέθηκαν συνολικά πάνω από $11 δισ. 
Καθώς οι δέκα κορυφαίες εταιρείες, σε όρους επενδυθέντων κεφαλαίων, επένδυσαν 
σε 175 μεταχειρισμένα containerships (44,5% των συνολικών αγοραπωλησιών), αξίας 
$6,8 δισ., διαφαίνεται έντονα η τάση λίγοι και ισχυροί παίκτες να διαμορφώνουν τις 
εξελίξεις στην αγορά των containerships. Η ευρωπαϊκή παρουσία είναι ιδιαίτερα 
δυναμική εντός της δεκάδας, με MSC και CMA CGM να βρίσκονται στις πρώτες 
δύο θέσεις της κατάταξης. Η Global Ship Lease βρέθηκε στην τέταρτη θέση, με 
αγορές αξίας $498 εκατ. για 23 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η Danaos 
βρέθηκε στην όγδοη θέση, με έξι αγορές containerships, συνολικής αξίας $260 εκατ.

Mε την υποστήριξη
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ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ: ΤΟ «ΜΟΝΟΠΏΛΙΟ» ΤΏΝ CONTAINERSHIPS

Τα containerships αποτελούν τον αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή στις παραγγελίες 
το 2021, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν στις 555, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα έναντι 
των προηγούμενων ετών. 
Διακόσιες τριάντα δύο (232) ήταν οι παραγγελίες για νεότευκτα bulk carriers, ενώ 
οι αντίστοιχες των tankers διαμορφώθηκαν σε 182 το 2021.

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΟΙΏΝ ΤΟ 2021 Πηγή: VesselsValue

Mε την υποστήριξη
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2019 (107)

(114)

(555)

2020

2021

+7%
+387%

Η ΠΟΣΟΣΤΙΆΙΆ ΜΕΤΆΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ CONTAINERSHIPS Σημείωση: Σε παρένθεση παρουσιάζεται ο 
αριθμός των πλοίων που παραγγέλθηκαν.

Πηγή: VesselsValue
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Στο μέτωπο των bulkers, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον συγκαταλέγονται οι τράπεζες Bank of Communications FL και China Development Bank, καθώς και η εταιρεία HuaXia 
Financial Leasing. Επίσης ένας μεγάλος ναυλωτής, η Anglo American, έχει παραγγείλει έξι πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου 
έναντι $360 εκατ., δείγμα ότι οι ναυλωτές εισέρχονται δυναμικά στην εν λόγω αγορά, επιλέγοντας την οδό της καθετοποίησης.
Οι τέσσερις αυτές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η ναυτιλία, αθροιστικά έχουν παραγγείλει 47 πλοία, 
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 45,2% από τα παραγγελθέντα πλοία των δέκα κορυφαίων εταιρειών (104). Σε 38,2% ανέρχεται 
το αντίστοιχο ποσοστό τους σε όρους αξίας των παραγγελιών ($1,664 δισ. / $4,361 δισ.).

HuaXia Financial LeasingHuaXia Financial Leasing

Wisdom Marine LinesWisdom Marine Lines

Anglo AmericaAnglo Americann

BocimaBocimarr

H Line ShippingH Line Shipping

Nisshin ShippingNisshin Shipping

China Development BankChina Development Bank

Bank of Communications FLBank of Communications FL

Himalaya ShippingHimalaya Shipping

ΟΙ ΔΕΚΆ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ
(ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ), ΣΤΙΣ ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ BULKERS ΤΟ 2021

Πηγή: VesselsValue

Οι συνολικές παραγγελίες tankers το 2021 ήταν ίσες με 182. Οι έντεκα κορυφαίες 
εταιρείες, σε αξία παραγγελιών εντός του έτους, πραγματοποίησαν παραγγελίες για 
56 tankers, συνολικής αξίας $3,8 δισ. Σημειώνεται ότι στη δέκατη θέση «ισοβαθ-
μούν» η Tsakos Energy Navigation και η Hengyi Petrochemical, καθώς τα διατεθέντα 
κεφάλαιά τους διαμορφώθηκαν σε $279 εκατ. για την καθεμία. Έτσι, οι επενδύσεις 
των έντεκα αυτών εταιρειών αντιστοιχούν στο 30,8% του συνολικού αριθμού πλοίων 
που παραγγέλθηκαν (56 από τα 182 πλοία) εντός του προηγούμενου έτους. 

ΑΝΑΛΥΣΗ
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Read more about Hull Skating Solutions on jointherevhullution.com

Jotun Hull Skating Solutions
Always clean hull – For the most challenging operations

JOIN THE

REVHULLUTION

The HullSkater is a revolutionary onboard solution specially developed for  
proactive cleaning. Together with the premium antifouling SeaQuantum Skate, Jotun Hull 

Skating Solutions will maintain a clean hull, even in the most challenging operations.

Operational needs arising from a dynamic market in combination with challenging environmental conditions 
increase the risk of fouling. The end-result being increased fuel cost and Green House Gas emissions. To combat 
fouling, Jotun Hull Skating Solutions is engineered to keep the hull fouling-free at all times. This groundbreaking 

approach is now in the final verification stage, in collaboration with leading industry partners.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΙ ENTEKA ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ  
(ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ), ΣΤΙΣ ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ TANKERS ΤΟ 2021

Πηγή: VesselsValue

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν ενεργά και στις 
παραγγελίες δεξαμενόπλοιων. Συγκεκριμένα, η China Development Bank βρέθηκε στην τέταρτη θέση της 
παγκόσμιας κατάταξης, καθώς πραγματοποίησε παραγγελίες για δέκα δεξαμενόπλοια συνολικής αξίας 
$384 εκατ. 
Αίσθηση προκαλεί η απουσία της COSCO Shipping Energy Trans από τις «δεκάδες», τόσο από εκείνη 
των αγοραπωλησιών όσο και από εκείνη των παραγγελιών tankers, εντός του 2021. Υπενθυμίζεται πως η 
εν λόγω εταιρεία βρέθηκε στην κορυφή μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης δεξαμενόπλοιων το 2020, σε 
όρους αξίας στόλου, η οποία είχε διαμορφωθεί σχεδόν στα $4 δισ. 
Η διαχρονικά επιβλητική παρουσία του ελληνικού επιχειρείν στη διαχείριση και στην ιδιοκτησία δεξαμε-
νόπλοιων κατέστη εμφανής και στις παραγγελίες νεότευκτων, καθώς για παράδειγμα η Maran Tankers 
βρέθηκε στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, με παραγγελίες αξίας $417 εκατ. για τέσσερα tankers. Η Central 
Mare επένδυσε σε τέσσερα νεότευκτα αξίας $366 εκατ., σύμφωνα με τα δεδομένα της VesselsValue. Eπί-
σης στην πρώτη θέση των παραγγελιών δεξαμενόπλοιων, βάσει αξίας της επένδυσης, βρέθηκε η Euronav 
με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα ενώ πολλά πλοία του στόλου της φέρουν την ελληνική σημαία. Οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες διέθεσαν $2,8 δισ. για παραγγελίες 49 νεότευκτων δεξαμενόπλοιων. Συνεπώς, η 
συμμετοχή τους στην εν λόγω αγορά το 2021 ήταν της τάξης του 27% (49/182). Οι Κινέζοι ακολούθησαν 
στη δεύτερη θέση, με 32 παραγγελίες, αξίας $991 εκατ.
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ΟΙ ΔΕΚΆ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ  
(ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ), ΣΤΙΣ ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ CONTAINERSHIPS ΤΟ 2021

Πηγή: VesselsValue

Όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον στη liner αγορά, άνω των $42 δισ. διατέθηκαν 
το 2021 για παραγγελίες 555 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το 2021, οι 
δέκα κορυφαίες εταιρείες βάσει της αξίας παραγγελιών προέβησαν σε παραγγελίες 
που αντιπροσωπεύουν το 47,6% των συνολικών (264/555). Μάλιστα, η συνολική αξία 
των συναλλαγών αυτών ανήλθε σε $25,7 δισ.
Άξιο αναφοράς είναι ότι η Maersk, η μέχρι πρότινος κορυφαία liner εταιρεία σε όρους 
μεταφορικής ικανότητας, βρέθηκε στη δεκάδα των παραγγελιών, με την απουσία της 
στα second-hand να είναι εμφανής. Η Maersk παρήγγειλε εννέα πλοία συνολικής 
αξίας $1,4 δισ., δείγμα ότι στρέφεται αποκλειστικά στα νεότευκτα έναντι της δευτερο-
γενούς αγοράς. Στις δύο πρώτες θέσεις των εταιρειών με τις μεγαλύτερες επενδύσεις 
σε νεότευκτα βρέθηκαν δύο ασιατικές και συγκεκριμένα οι Seaspan Corporation (65 
παραγγελίες αξίας $6,4 δισ.) και Evergreen Marine (48 παραγγελίες αξίας $4,2 δισ.). 
Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο γαλλικός κολοσσός CMA CGM, με επενδύσεις $3,7 δισ. 
για τη ναυπήγηση 38 containerships, ενώ τη δεκάδα κλείνει η Costamare, η οποία, 
πέραν της μεγάλης της παρουσίας στα second-hand bulkers, ενίσχυσε περαιτέρω 
τη θέση της στην αγορά όπου δραστηριοποιείται χρόνια, παραγγέλνοντας οκτώ πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής αξίας $1,4 δισ.

Σε αντίθεση με τα όσα αναλύθηκαν για τα bulkers και τα tankers, δεν υπάρχουν 
εταιρείες εκτός ναυτιλίας που να έκαναν επενδυτικό άνοιγμα στην αγορά των νεό-
τευκτων containerships. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται πως δεν έχουν επενδύσει 
στις τακτικές γραμμές. Άλλωστε, η Bank of Communications, η οποία βρέθηκε 
εντός δεκάδας στις αγορές tankers και στις παραγγελίες bulkers, ήταν πέρυσι 
μεταξύ των είκοσι κορυφαίων εταιρειών διαχείρισης containerships, σε όρους 
αξίας στόλου ($3,1 δισ.).

ΑΝΑΛΥΣΗ
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    ΕΝ                    ΠΤΗΣΕΙ  Επιμέλεια:

Mάνος Χαρίτος

Eπικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ  
ΆΕΡΟΔΡΟΜΙΏΝ ΤΟ 2021
Απώλειες της τάξης του 27% κατέγραψαν τα ελληνικά αερο-
δρόμια σε όρους αριθμού πτήσεων το 2021 συγκριτικά με το 
2019, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
της Αεροναυτιλίας Eurocontrol.
Στη συγκεκριμένη έκθεση αναφορικά με την αεροπορική κίνηση 
στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, σημειώνεται ότι οι χώρες της 
νότιας και της ανατολικής Ευρώπης σημείωσαν τις μικρότερες 
απώλειες. Ειδικότερα, η χώρα μας το περασμένο έτος κατέ-
γραψε 125.000 λιγότερες πτήσεις σε σχέση με τα προ-παν-
δημικά επίπεδα του 2019. Ιδιαίτερα τον Αύγουστο, στο peak 
δηλαδή της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα, οι πτήσεις στα 
ελληνικά αεροδρόμια άγγιξαν το 94% των επιπέδων του 2019. 
Συνολικά στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έλαβαν χώρα 6,2 εκατ. 
πτήσεις έναντι 11,1 εκατ. πτήσεων το 2019.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκαμψη του αριθμού των επιβατών 
(-60% σε σχέση με το 2019) υστέρησε σε σχέση με την αντί-
στοιχη των πτήσεων (-44% σε σχέση με το 2019) ως απόρροια 
κυρίως της χρήσης μικρότερων αεροσκαφών. Οι εκτιμήσεις 
του ACI (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων) κάνουν λόγο για 
πλήρη αποκατάσταση της επιβατικής κίνησης στα ευρωπαϊκά 
αεροδρόμια έως το 2025. 
Στα θετικά, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» κατάφερε να εισέλθει στην κορυφαία δεκάδα των ευρω-
παϊκών αεροδρομίων το 2021. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός 
αφίξεων και αναχωρήσεων από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
ήταν 419, μειωμένος κατά 31% συγκριτικά με το 2019.
Σε ό,τι αφορά το 2022, οι προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό κλάδο 
των αερομεταφορών θα εξακολουθήσουν να είναι πολλές και 
σημαντικές. Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα, κυρίως λόγω των 
νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού, το Eurocontrol αναφέρει ότι 
το 2022 θα καταγραφούν υψηλά επίπεδα ανάκαμψης, ιδιαίτερα 
προς τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Σημαντικό ρόλο για την πορεία του κλάδου θα διαδραματίσουν 
η επίσπευση των εμβολιαστικών προγραμμάτων αλλά και η 
συνεχής έρευνα από πλευράς φαρμακευτικών εταιρειών προς 
την αναζήτηση τρόπων αναχαίτισης τυχόν νέων κυμάτων της 
πανδημίας, καταλήγει το Eurocontrol. 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS - KENYA AIRWAYS: 
Η ΣΥΜΦΏΝΙΆ ΠΟΥ ΆΛΛΆΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΏΝ 
ΆΕΡΟΜΕΤΆΦΟΡΏΝ ΣΤΗΝ ΆΦΡΙΚΗ
Νέα δεδομένα δημιουργούνται για τις αεροπορικές μετακι-
νήσεις στην Αφρική, καθώς ο «γάμος» των Kenya Airways 
και South African Airways μοιάζει πιο κοντά παρά ποτέ. Σε 
πρόσφατη εκδήλωση, ο Κενυάτης πρόεδρος Uhuru Kenyatta 
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    ΕΝ                    ΠΤΗΣΕΙ  
ανακοίνωσε ότι οι δύο αερομεταφορείς θα ενοποιήσουν 
τις δραστηριότητές τους, δημιουργώντας την Pan-African 
Airline. Η νέα ενοποιημένη εταιρεία θα ξεκινήσει τη λει-
τουργία της το 2023.
Η συνεργασία των Kenya Airways και South African Airways 
έρχεται σε μια περίοδο όπου και οι δύο εταιρείες αναζητούν 
τρόπους να επεκτείνουν το δίκτυό τους, ενώ οι απώλειές 
τους από τον αντίκτυπο της πανδημίας είναι μεγάλες. Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο Kenyatta, η ενοποίηση «θα ενισχύσει 
τον τουρισμό, το εμπόριο και την κοινωνική επαφή, ενώ θα 
φέρει ένα βήμα πιο κοντά την ηπειρωτική ολοκλήρωση».
Κύκλοι της βιομηχανίας τονίζουν ότι οι δύο αερομεταφορείς 
αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα και πριν από την παν-
δημία, συνεπώς η συγχώνευσή τους αποτελεί μονόδρομο. 
Μεγάλο ωστόσο ερωτηματικό παραμένει το τι θα σημάνει 
αυτή η κίνηση για τα δίκτυα συνεργασίας των δύο εταιρειών 
– η South African Airways είναι μέρος της Star Alliance, ενώ 
η Kenya Airways ανήκει στη SkyTeam. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο Σεπτέμβριο 
ανέφερε ότι «δεν πρόκειται για συγχώνευση αλλά για συνερ-
γασία, που στόχο έχει την αναδιοργάνωση των περιουσιακών 
στοιχείων των δύο εταιρειών σε ένα οικοσύστημα που θα 
καταστήσει τον κλάδο των αερομεταφορών της Νότιας Αφρι-
κής και της Κένυας περισσότερο ανταγωνιστικό».

ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΆ ΤΗΣ UPS ΓΙΆ ΔΕΚΆΕΝΝΕΆ ΦΟΡΤΗΓΆ 
ΆΕΡΟΣΚΆΦΗ BOEING 767
Σε παραγγελία δεκαεννέα αεροσκαφών Boeing 767 προέβη 
στα τέλη του περασμένου έτους η UPS, καθώς η σημαντική 
άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αυξήσει τη ζήτηση 
για μεταφορά εμπορευμάτων διά αέρος.
Η συμφωνία επισφραγίζει τις πωλήσεις-ρεκόρ φορτηγών 
αεροσκαφών της Boeing το 2021. Ο εν λόγω τομέας των 
φορτηγών αεροσκαφών αποτελεί μια καλή ευκαιρία ανάπτυ-
ξης για τους κατασκευαστές αεροσκαφών, μετά τις οδυνηρές 
συνέπειες της πανδημίας σε ό,τι αφορά τις εφοδιαστικές 
αλυσίδες και την επιβατική κίνηση. 
Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της UPS, τα αεροσκάφη 
θα παραδοθούν μεταξύ 2023 και 2025.

«VISION 2030»: ΠΡΟΣ ΙΔΙΏΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
ΟΙ ΆΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΣΆΟΥΔΙΚΗΣ ΆΡΆΒΙΆΣ
Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να επιδιώκει την 
ιδιωτικοποίηση όλων των αερολιμένων της χώρας ως μέρος 
του «Vision 2030», μιας στρατηγικής για την οικονομική 
διαφοροποίηση της χώρας.
Μιλώντας στη σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat, ο 
επικεφαλής της General Authority of Civil Aviation (GACA), 

Abdulaziz Al-Duailej, δήλωσε ότι 22 φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων θα μετατραπούν σε εταιρείες χαρτοφυλακίου, επι-
φορτισμένες με την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση 
των αεροδρομίων της χώρας.
Στις δηλώσεις του, ο Al-Duailej τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση 
προχωρά με «σταθερά βήματα». Δύο από τα προτεινόμενα 
έργα προς ιδιωτικοποίηση, τα αεροδρόμια Taif και Abha, 
προχωρούν προς την ολοκλήρωση των τελικών τεχνικών και 
οικονομικών μελετών.
Στόχος όλων των παραπάνω είναι να αυξηθεί η ικανότητα εξυ-
πηρέτησης επιβατών στα 300 εκατομμύρια μέχρι το τέλος 
αυτής της δεκαετίας. Επιπλέον, η στρατηγική της Σαουδικής 
Αραβίας στον τομέα των αερομεταφορών θα επικεντρωθεί στην 
επέκταση των υφιστάμενων δομών αεροδρομίων στην περιοχή 
και επίσης στη δημιουργία ενός νέου εθνικού αερομεταφορέα.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ     ΠΛΟΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Εικόνες και αναμνήσεις από το αρχείο των Ναυτικών Χρονικών

«Ευτυχισμένο το νέο έτος»: Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, Αντώνης Χανδρής, κόβει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, 
τον Φεβρουάριο του 1981. Δίπλα του, ο Αριστομένης Καραγεώργης, ο Στάθης Γουρδομιχάλης και ο Νικόλαος Νομικός.

Επιμέλεια:

Παναγιώτης Κόρακας
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ     ΠΛΟΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Στιγμιότυπο από την καθέλκυση του δεξαμενόπλοιου «Μαριέττα Νομικού», του Οίκου Μ. Νομικού, στα ναυπηγεία Scotts στο 
Greenock της Σκωτίας, στις 23 Σεπτεμβρίου 1953. Κρατώντας την ανθοδέσμη –ανάμεσα στους εκπροσώπους του ναυπηγείου–, 
η ανάδοχος του πλοίου Μαριέττα Ζόνναρς και αριστερά της ο πατέρας της, Μάρκος Νομικός. Πρώτος από αριστερά εικονίζεται 
ο Δημήτριος Κωττάκης, ιδρυτής των Ναυτικών Χρονικών (φωτ.: J. Weir).

Η Μαριέττα Ζόνναρς λίγο πριν θρυμματίσει τη φιάλη σαμπάνιας, 
«βαφτίζοντας» τελετουργικά το «Μαριέττα Νομικού». Σκωτία, 1953 
(φωτ.: J. Weir).
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«Η ναυαρχίς του στόλου μας»: To δεξαμενόπλοιο «Μιχαήλ Κ. Λεμός», χωρητικότητας 254.000 dwt, κατά την καθέλκυσή του 
στα ναυπηγεία Weser της Βρέμης, στις 30 Οκτωβρίου 1970 (φωτ.: W. Winkler).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα 
για την καθέλκυση του δεξαμενόπλοιου 
«Μαριέττα Νομικού» στο ψηφιοποιημένο 
αρχείο των Ναυτικών Χρονικών, χρησιμο-
ποιώντας το ακόλουθο QR Code:

Ο Κώστας Μ. Λεμός, ανάμεσα στη σύζυγό του Μέλπω, την ανάδοχο του πλοίου 
Norma Hess και προϊσταμένους των ναυπηγείων. Βρέμη, 1970 (φωτ.: W. Winkler).

ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΠΛΟΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για 
την καθέλκυση του «Μιχαήλ Κ. Λεμός» 
στο ψηφιοποιημένο αρχείο των Ναυτικών 
Χρονικών, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο 
QR Code:
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M/T APHRODITE
301000 DW, BUILT 2020, JAPAN MARINE UNITED, ARIAKE SHIPYARD, JAPAN

M/T LITA
301503 DWT, BUILT 2018, JAPAN MARINE UNITED, ARIAKE, JAPAN



ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ’21

Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο  
τίμησαν τον στόλο των Ελλήνων του 1821.

Του

Παναγιώτη Κόρακα
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Η ιστορική έρευνα έχει διαχρονικά υπογραμμίσει τη σημασία 
του στόλου των επαναστατημένων Ελλήνων για την επιτυχή 
έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η συμβολή του 
εμπορικού ναυτικού των Ελλήνων, το οποίο για τις ανάγκες του 
Αγώνα μετατράπηκε σε πολεμικό ναυτικό, παραμένει ανεξίτηλη 
στην ελληνική συλλογική μνήμη. 
Ο αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία συνοδεύτηκε από μεγά-
λες θυσίες σε όλα τα μέτωπα. Ως σημαντικά σημεία-σταθμοί 
μπορούν να ιδωθούν η Σφαγή της Χίου (Μάρτιος 1822), αλλά 
και η Έξοδος του Μεσολογγίου (Απρίλιος 1826), γεγονότα που 
χαρακτηρίστηκαν από τέτοια βιαιότητα, που άλλαξαν τη γεωπο-
λιτική ρότα των Βαλκανίων. Τα τραγικά αυτά επεισόδια αφύπνι-
σαν ακόμα περισσότερα την εθνική συνείδηση των απανταχού 
Ελλήνων και συγκίνησαν τους φιλέλληνες, που έσπευσαν να 
ενισχύσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τον ελληνικό απελευθε-
ρωτικό αγώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις 
για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
(Μέγαρο Παλαιάς Βουλής) η παρουσίαση του λευκώματος Ο 
ναυτικός αγώνας του 1821. Ο πολυτελής τόμος αποτελεί καρπό 
κοινής προσπάθειας εκ μέρους της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος-Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και του Κοινω-
φελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής 
Έρευνας και Παράδοσης.
Στη λαμπρή εκδήλωση, την οποία τίμησε με την παρουσία 
της η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου, παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο βουλευτής 
κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος, ο αρχηγός στόλου αντιναύαρχος 
ΠΝ Στυλιανός Πετράκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, 
ο κ. Νίκος Π. Τσάκος, ο κ. Σίμος Παληός, οι πρώην υπουργοί κ.  
Λούκα Κατσέλη, κ. Γιώργος Ανωμερίτης και κ. Γιάννης Μανιάτης, 
εξέχοντα μέλη της ελληνικής ναυτιλίας, μέλη της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και πολλοί άλλοι επίσημοι, 
καθώς και εκλεκτοί φίλοι των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος 
«Μαρία Τσάκος», ναύαρχος ΛΣ (ε.α.) Ευθύμιος Η. Μητρόπου-
λος, και ο Γενικός Γραμματέας της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος κ. Θεμιστοκλής Π. Κοντογούρης. Κατά 
τον χαιρετισμό του, ο Επίτιμος Γενικός Γραμματέας του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος «Μαρία Τσάκος» θέλησε, μεταξύ άλλων, να ευχαριστήσει 
το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο για τη μεταξύ τους συνεργασία:
«Την πρόταση συνεργασίας που μας απηύθυνε, πέντε χρό-
νια πριν, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο την αποδεχθήκαμε με 
ενθουσιασμό, εκτιμώντας την διπλά: πρώτα γιατί απέβλεπε 
στην τίμηση του κατά θάλασσα αγώνα όσα χρόνια διαρκούσε 
η Ελληνική Επανάσταση –χώρου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
για το Ίδρυμά μας– και παράλληλα γιατί, από τα πολλά υπάρ-
χοντα και λειτουργούντα στη χώρα αξιολογότατα ιδρύματα, 
το μουσείο επέλεξε το δικό μας για την πραγματοποίηση των 
έξοχων πρωτοβουλιών της παραγωγής του λευκώματος που 
θα σας παρουσιασθεί σε λίγο και της οργάνωσης της πλωτής 
έκθεσης, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Θα μπο-
ρούσαν οι φίλοι μας του μουσείου να διαλέξουν να τιμήσουν 
τον αγώνα στη στεριά και να απευθυνθούν σε ένα, κατά βάση, 
στεριανό ίδρυμα. Προτίμησαν τη θάλασσα κι εμάς και τους 
ευχαριστούμε γι’ αυτό».
Στη συζήτηση που ακολούθησε, παρουσίασαν τις ενδιαφέρου-
σες σκέψεις τους για τη Χίο και την Ελληνική Επανάσταση του 
1821 οι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και ιστορικοί Δρ. 
Θάνος Βερέμης, καθηγητής Ιστορίας, ΕΚΠΑ, Μιχάλης Μόσχος, 
μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», Δρ. Χαρίκλεια Γ. 
Δημακοπούλου, ιστορικός των Θεσμών, και Δήμητρα Κουκίου, 
αναπληρώτρια διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. 
Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος της Καθημερινής 
κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, o καπτ. Παναγιώτης Τσάκος, 
ιδρυτής του Ομίλου Εταιρειών Τσάκος και του Ιδρύματος 
«Μαρία Τσάκος», εκφώνησε μια ιστορική, σε περιεχόμενο και 
τόνο, ομιλία με θέμα: «Χρέος μας να διατηρήσουμε τη ναυ-
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τοσύνη μας». Σε μια κίνηση με πολλαπλούς συμβολισμούς, 
αλλά και με έντονη συγκίνηση, ο καπτ. Παναγιώτης, έχοντας 
στο πλευρό του τον εγγονό του, Παναγιώτη Τσάκο, εξύμνησε 
τον ρόλο του εμπορικού ναυτικού, το οποίο «πρωταγωνίστησε 
στην έκβαση της επανάστασης», των ναυτικών και των καπε-
ταναίων για τη συνεισφορά τους στον απελευθερωτικό αγώνα. 
Ταυτόχρονα θέλησε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και 
να υπογραμμίσει δράσεις που θα εμποδίσουν τον αφελληνισμό 
της ελληνικής ναυτιλίας:
«Απαιτείται μια εθνική, συλλογική εκστρατεία ομόψυχα και 
με όλες μας τις δυνάμεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
αποδοθεί στην παιδεία, δημόσια και ιδιωτική, και στην εκπαί-
δευση των Ελληνοπαίδων, ώστε, γαλουχημένα με αγάπη προς 
τη θάλασσα, πηγή ισχύος και πλούτου της ναυσίβιας φυλής 
μας, να στραφούν στο περήφανο ναυτικό επάγγελμα, στελεχώ-
νοντας πλοία και γραφεία. Είμαι βέβαιος ότι ο παριστάμενος 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, 
και ο υπουργός μας, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, διακατέχονται 
από τα ίδια αισθήματα και θα είναι πρωτεργάτες στις προσπά-
θειες αυτές μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς και άλλους 
φορείς και παράγοντες. Το ελληνικό ναυτιλιακό μεγαλούργημα 
μας κάνεις όλους περήφανους, ενισχύοντας, με την εθνικοπολι-
τική, οικονομική, δημοσιονομική και αμυντική  σημασία του, τη 
θέση της πατρίδας μας στο παγκόσμιο στερέωμα – ιδιαίτερα σε 
μια εποχή, σαν τη δική μας, που χαρακτηρίζεται από έντονες 
γεωπολιτικές εξελίξεις.
»Μέγα το της θαλάσσης κράτος! Ως Έλληνας και ναυτικός, 
αισθάνομαι υπερήφανος για τη ναυτιλία της πατρίδας μας και 
υποκλίνομαι στο μεγαλείο της!»

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΚΏΜΆ Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΓΏΝΑΣ 
ΤΟΥ 1821 
Το πολυσέλιδο λεύκωμα με τίτλο Ο ναυτικός αγώνας του 1821 
εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης, η οποία περι-
λαμβάνει σημαντικά εκθέματα που σχετίζονται με τον απε-
λευθερωτικό αγώνα και φυλάσσονται στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο. Στα σχέδια της πλωτής έκθεσης ήταν  η επίσκεψη 
λιμανιών στη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα, σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» και την Τράπεζα Πειραιώς, τον 
περασμένο Ιούνιο. Ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού στοίχισε 
στην κοινή προσπάθεια Μουσείου και Ιδρύματος την αναβολή 
των ταξιδιών, ενώ με βάση τα νέα δεδομένα αποφασίστηκε τα 
ταξίδια με προορισμό περί τα είκοσι λιμάνια του Αιγαίου και 
της ηπειρωτικής χώρας να διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2022.
Είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός ότι τα ναυτιλιακά αλλά και 
μουσειακά ιδρύματα της χώρας συντελούν με τον καλύτερο 
τρόπο στην καταγραφή και στην παρουσίαση της ναυτιλιακής 
κληρονομιάς της Ελλάδας με αφορμή τόσο σημαντικές επετεί-
ους. Εκδόσεις όπως Ο ναυτικός αγώνας του 1821 συμβάλλουν 
στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης της ναυτιλίας και στην 
ανάδειξη της συμβολής της στη δημιουργία του ελληνικού 
κράτους ως επακόλουθο της Επανάστασης του 1821. 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

168



Together, we can
improve seafarer safety
We have a dedicated, worldwide loss prevention team providing
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ΠΑΝΑΜΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ:
200 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην Ελλάδα, η Α.Ε. κ. Julie Lymberopulos, 
ανέλαβε τη διπλωματική της αποστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2019, με παράλληλη 
διαπίστευση στην Κύπρο και στη Σερβία. Η Α.Ε. κ. Julie Lymberopulos, γεννημένη στην 
Πόλη του Παναμά από Έλληνες γονείς, αποδεικνύει με κάθε δράση της διπλωματικής της 
αποστολής τον ιδιαίτερο δεσμό που τη συνδέει με την Ελλάδα.
Στις 3 Νοεμβρίου, ο Παναμάς γιορτάζει την απελευθέρωσή του από την Κολομβία, που 
πραγματοποιήθηκε το 1903, ενώ στις 28 Νοεμβρίου εορτάζεται η ανεξαρτησία του από 
την Ισπανία, που έλαβε χώρα νωρίτερα, το 1821.
Το επετειακό έτος 2021, τόσο ο Παναμάς όσο και η Ελλάδα γιόρτασαν τα 200 χρόνια 
απελευθέρωσής τους από την Ισπανία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία αντίστοιχα. Πρό-
κειται για μια ευτυχή συγκυρία, που ξεπερνά τα επίπεδα της απλής τύχης και δημιουργεί 
ουσιαστικούς δεσμούς ανάμεσα στα δύο αυτά κράτη.
Η Πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο του Παναμά στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία της Πρέ-
σβεως και Γενικής Προξένου του Παναμά στην Ελλάδα, της Α.Ε. κ. Julie Lymberopulos, 
ανέλαβε να οργανώσει εικαστική έκθεση τον Νοέμβριο του 2021, αφιερωμένη στα 200 
χρόνια ανεξαρτησίας του Παναμά, με έργα της Παναμέζας ζωγράφου Olga Sinclair, καθώς 
και εννέα καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών (με αλφαβητική σειρά): Ηώ Αγγελή, Γιώργος 
Αυγέρος, Apostol, Χρύσα Βέργη, Άννα Γερολυμάτου, Ειρήνη Κανά, Χρήστος Κεχαγιόγλου, 
Βαγγέλης Ρήνας, Μανώλης Χάρος.
Το concept της έκθεσης, δηλαδή τα 200 κοινά χρόνια απελευθέρωσης των δύο κρατών, 
προκύπτει όχι μόνο από την κοινή ομαδική έκθεση έργων τέχνης της Παναμέζας και των 
Ελλήνων καλλιτεχνών προς τιμήν του Παναμά, αλλά και μέσω του ίδιου του τίτλου. Αξιοποι-
ώντας τον τίτλο του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», που 

Α-Δ: Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Ειρήνη Νταϊφά, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, η Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην 

Ελλάδα η Α.Ε. κ. Julie Lymberopulos και ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννης Χρυσουλάκης.
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αποτελεί από το 1823 τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, 
και συνδυάζοντας την ισπανική γλώσσα, που παρα-
πέμπει στον Παναμά, προέκυψε αυτή η συμβολική 
σύνθεση με τίτλο: «Elogiando la libertad» –δηλαδή 
«Υμνώντας την Ελευθερία» – «Παναμάς-Ελλάδα 1821-
2021: 200 χρόνια κοινής ανεξαρτησίας».
Στην ουσία, η εικαστική έκθεση αποτέλεσε επέτειο 
μνήμης και απέτισε φόρο τιμής και υπερηφάνειας 
σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να 

εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία της χώρας τους. Σε 
αυτούς που πρωταγωνίστησαν σε μεγάλες εθνικές 
μάχες για να υπάρχουν σήμερα τα υπέρτατα αγαθά της 
εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της ευημερίας.
Η συνέργεια και η στενή συνεργασία της Πρεσβείας 
και του Γενικού Προξενείου του Παναμά στην Ελλάδα 
με τον Δήμο Πειραιά αποτελούν ένα σημαντικό επι-
σφράγισμα του συμφώνου αδελφοποίησης που 
υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2021 μεταξύ της πόλης 
του Πειραιά και της Πόλης του Παναμά. Η Δημοτική 
Πινακοθήκη του Πειραιά στεγάζει την πολύτιμη αυτή 
προσπάθεια και δίνει βήμα στα έργα των καλλιτεχνών 
για τον ιερό αυτό επετειακό σκοπό. 
Η Πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο του Παναμά στην 
Ελλάδα ανέθεσε στην εταιρεία SQLearn τη δημιουργία 
ψηφιοποιημένης έκδοσης της έκθεσης, που επιτρέ-
πει σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα να ταξιδέψει ανά 
τον κόσμο, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο ή όριο που 
θέτει μια φυσική έκθεση, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
της πανδημίας. Αξίζει να περιηγηθείτε στην ψηφιακή 
εκδοχή της εικαστικής έκθεσης, επισκεπτόμενοι τον 
σύνδεσμο: https://www.elogiandolalibertad.com. 
(Συστήνεται η επίσκεψη της ιστοσελίδας να πραγμα-
τοποιηθεί από σταθερό υπολογιστή.)

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος.
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Ακολουθώντας τα επιτυχημένα εγκαίνια της 
εικαστικής έκθεσης «Elogiando la Libertad» 
–«Υμνώντας την Ελευθερία»– «Παναμάς-Ελλάδα 
1821-2021: 200 χρόνια κοινής ανεξαρτησίας», τα 
οποία έλαβαν χώρα στη Δημοτική Πινακοθήκη του 
Πειραιά, η Πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο του 
Παναμά στην Ελλάδα γιόρτασε τους δύο αιώνες 
ανεξαρτησίας προσφέροντας μια λαμπρή δεξίωση 
στο Grand Ballroom της «Μεγάλης Βρεταννίας» 
την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.
Στη δεξίωση παρευρέθηκαν πρέσβεις, θρησκευ-
τικοί εκπρόσωποι, διακεκριμένοι πολιτικοί και 
ναυτιλιακά στελέχη. Το θέμα της δεξίωσης ήταν 
ο επίσημος εορτασμός της επετείου των 200 χρό-
νων ανεξαρτησίας του Παναμά από την Ισπανία.  
Η Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην 
Ελλάδα, η Α.Ε. κ. Julie Lymberopulos, υποδέχτηκε 
θερμά τους σπουδαίους παρευρισκομένους και 
απηύθυνε έναν εορταστικό χαιρετισμό τιμώντας 
τον Παναμά. 
Στη δεξίωση προβαλλόταν διαδοχικά σε μεγάλες 
γιγαντοοθόνες το βίντεο της εικονικής περιήγησης 
της έκθεσης, και έτσι οι καλεσμένοι είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν τα μοναδικά έργα σε μια 
φαντασμαγορική βραδιά. 
Οι καλλιτέχνες οι οποίοι δέχτηκαν τη δημιουργική 
πρόσκληση της Πρεσβείας του Παναμά τίμησαν 
την εκδήλωση με την παρουσία τους και ήταν 
ενθουσιασμένοι με την ανάδειξη των έργων τους. 
Στη δεξίωση, πέραν ενός ξεχωριστού βίντεο το 
οποίο δημιούργησε το Υπουργείο Πολιτισμού 
του Παναμά για την ειδική αυτή επέτειο, προ-
βλήθηκε επίσης ένα μοναδικό επετειακό βίντεο 
που γυρίστηκε με πρωτοβουλία της Πρεσβείας 
του Παναμά στην Ελλάδα. 
Η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, ανταποκρι-
νόμενη στο κάλεσμα της πρεσβείας, βρέθηκε 
στην Κεντρική Σκηνή του εμβληματικού κτιρίου 
του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά και παιάνισε 
τον Εθνικό Ύμνο του Παναμά. Το δημιουργικό απο-
τέλεσμα του βίντεο που πρωτοπροβλήθηκε στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης ήταν εξαιρετικό. 
Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη 
δεξίωση παρευρέθηκαν δεκαπέντε Παναμέζοι 
φοιτητές, οι οποίοι αυτή την περίοδο φοιτούν στο 
Webster University στην Αθήνα, στο πλαίσιο προ-
γράμματος ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ Παναμά 
και Ελλάδος.

Η Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην Ελλάδα, η Α.Ε. κ. Julie Lymberopulos, και 
ο κ. και η κ. Σίμου Παληού.

Η Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην Ελλάδα, η Α.Ε. κ. Julie Lymberopulos, ανάμεσα 
στους (Α-Δ): κ. Κωνσταντίνο Τερζή, κ. Βασίλειο Τερζή, κ. Angélica Liakópulos και κ. José Racine.
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στη λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων της Lloyd’s List, η 
οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 στο 
ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, έδωσε το «παρών» το 
σύνολο σχεδόν της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, συμπερι-
λαμβανομένων πλοιοκτητών, εκπροσώπων ναυτιλιακών ιδρυμάτων, 
θεσμών και φορέων, καθώς και αξιόλογα στελέχη της ευρύτερης 
ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Το βραβείο απονεμήθηκε από την κριτική επιτροπή των φετι-
νών βραβείων στην Isalos.net για τη συνολική συνεισφορά της 
πρωτοβουλίας στην επιμόρφωση των νέων που επιθυμούν να 
σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα, αλλά και στη διατήρηση ενός 
σταθερού διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στη ναυτιλιακή βιομη-
χανία και στη νέα γενιά. Το βραβείο παρέλαβε ο Ηλίας Μπίσιας, 
διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών και της Ιsalos.net, ο οποίος 
κατά την απονομή τόνισε τη νευραλγική σημασία της διασύνδεσης 
της νέας γενιάς με τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και της εξω-
στρέφειας του κλάδου, που συνιστούν άλλωστε και την κινητήρια 
δύναμη της Isalos.net.
Επιπλέον, ο κ. Μπίσιας ευχαρίστησε όσα καταξιωμένα στελέχη της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας ενέπνευσαν και υποστήριξαν την ομάδα 
της Isalos.net από την πρώτη στιγμή, καθώς και τους συνεργάτες 
του, για όσα συνεισφέρουν καθημερινά για την υλοποίηση αυτού 
του συλλογικού οράματος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. 
Στο τέλος της ομιλίας του, ο διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών 
και της Isalos.net ανέφερε: «Αυτό το βραβείο το αφιερώνω στις 
ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, που επιμένουν να υποστηρίζουν 
τον Έλληνα ναυτικό. Στον Έλληνα ναυτικό, που αυτή την περίοδο 
δείχνει ότι δεν ξεχνά τι σημαίνει ελληνική ναυτοσύνη. Ας μην 
ξεχνάμε πως χωρίς τον Έλληνα ναυτικό δεν έχουμε μέλλον».

Η ΕΠΙΜΟΡΦΏΤΙΚΗ ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΆ ISALOS.NET
H πρωτοβουλία Isalos.net δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 
2015. Σκοπός της ήταν, είναι και παραμένει η επιμόρφωση και 
η κατάρτιση των νέων που έχουν επιλέξει να σταδιοδρομήσουν 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία και όσων αναζητούν τις προοπτικές 
εργασίας στη θάλασσα.
Με την υποστήριξη εβδομήντα πέντε και πλέον ναυτιλια-
κών εταιρειών και επιχειρήσεων της ευρύτερης ναυτιλιακής 
συστάδας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων, η Ιsalos.net 
διοργανώνει πληθώρα επιμορφωτικών συνεδρίων, σεμιναρίων, 
workshops και άλλων δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ημερίδων «Επιλέγω Ναυτιλία».
Οι ημερίδες «Επιλέγω Ναυτιλία» πραγματοποιούνται, με 
την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του 
ΥΝΑΝΠ, ώστε οι πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ να έρθουν 
σε επαφή με εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών, προκει-
μένου να προετοιμαστούν για το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι τους.
Ταυτόχρονα, η Isalos.net διαθέτει δυναμική παρουσία στον 
κυβερνοχώρο, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 
σκοπό να αγαπήσουν οι Έλληνες τη ναυτιλία και τη θάλασσα.

ISALOS.NET

Με το βραβείο «Award for Achievement in Education or Training» τίμησε η κριτική επιτρο-
πή των Lloyd’s List Greek Shipping Awards την επιμορφωτική πρωτοβουλία Isalos.net.

Η ομάδα της Isalos.net παραλαμβάνει το βραβείο «Award for Achievement in Education or Training» των Lloyd's List Greek Shipping Awards.
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

25,6 ΕΚΆΤ. 
DWT
ήταν οι διαλύσεις πλοίων το 2021,
σύμφωνα με την Allied Shipbroking.

22.800.000
CGTs
ήταν οι παραγγελίες πλοίων που  
εξασφάλισαν τα κινεζικά ναυπηγεία  
το 2021.

45%
είναι το μερίδιο της Ινδονησίας στις 
παγκόσμιες διά θαλάσσης εξαγωγές 
άνθρακα.

115
είναι ο αριθμός των ελληνόκτητων 
LNG carriers βάσει της VesselsValue. 

11,5 ΔΙΣ.
κυβικά πόδια/ημέρα εκτιμάται ότι θα 
είναι οι αμερικανικές εξαγωγές LNG 
φέτος.
 

4.705
είναι ο αριθμός των πλοίων του ελλη-
νόκτητου στόλου, σύμφωνα με την 
έκθεση Review of Maritime Transport 
2021.

350%
ήταν η αύξηση του όγκου φορτίων που 
διακινήθηκαν από το Βόρειο Πέρασμα 
το 2021 συγκριτικά με το 2016.

3,8%
θα είναι η αύξηση του στόλου των 
containerships σε όρους TEU το 2022, 
σύμφωνα με την Clarksons. 

77
VLCCs άλλαξαν χέρια το 2021.
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With RINA certification it’s all plain sailing
Biosafe Ship & Biosafety Trust Certification. Innovative 

solutions to prevent and control the spread of infections.

Make it sure, make it simple. rina.org




