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90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ 
ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
του Ναυάρχου Ευθύμιου Μητρόπουλου
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Χορηγός Tεύχους
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Building on Tradition

 Investing on Expertise

Thriving for Excellence

 

Tsakos Group of Companies

'Megaron Makedonia' | 367, Syngrou Avenue |  P.O. Box 79141 (Amfithea) | Athens 17564

Telephone: +30 210 9480700-9 | Email: shipmgrs@tsakoshellas.gr | www.tsakoshellas.gr

Tsakos Group of Companies

Join our Team!

Email: management@tcsm.gr | Website: www.tcsm.gr
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Διά χειρός της οικογένειας των Ναυτικών Χρονικών

90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση 
του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς απευθύ-
νει σύντομο χαιρετισμό.

Το πάνελ των ομιλητών της εκδήλωσης (Α-Δ):

Ο Δρ. Γεώργιος Πατέρας, ο Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου, 
η κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα, ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευ-
γενίδης, η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη και ο κ. Χαράλαμπος 
Φαφαλιός.

Στιγμιότυπο από  
την εκδήλωση.  
Διακρίνονται  
ο αντιπρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την 
Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου Ζωής 
κ. Μαργαρίτης Σχοινάς,  
ο υπουργός Ναυτιλίας  
και Νησιωτικής Πολιτικής  
κ. Γιάννης Πλακιωτάκης,  
ο επίτιμος γενικός γραμμα-
τέας του IMO ναύαρχος  
Ευθύμιος Μητρόπουλος,  
η Α.Ε. η πρέσβειρα του 
Παναμά στην Ελλάδα  
Julie Lymberopulos, 
o καθ. Ιωάννης Γκόλιας,  
οι τ. γ.γ. ΥΝΑΝΠ 
καθ. Ιωάννης Θεοτοκάς  
και καθ. Αθανάσιος Πάλλης.
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Παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυ-
βέρνησης, του ελληνικού κοινοβουλίου, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διπλωματικών 
Αρχών, θεσμικών φορέων εκπροσώπησης 
της ελληνικής ναυτιλίας, αναγνωστών, 
αρθρογράφων και συνεργατών, εορτάστη-
καν τα 90 χρόνια εκδοτικής πορείας  
των Ναυτικών Χρονικών.

ΧΡ
Ο

Ν
ΙK

Α
Ν

ΑΥ
ΤΙ

ΚΑ

Οι εορτασμοί για τα 90 χρόνια εκδοτικής πορείας
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90             ΧΡΟΝΙΑ
Η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη και o πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation Committee κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός.
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90             ΧΡΟΝΙΑ

Στην ανοικτή συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαί-
σιο εορταστικών εκδηλώσεων στο Ίδρυμα Ευγενί-
δου, την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022, συμμετείχαν ως 
ομιλητές μέλη των συλλογικών φορέων εκπροσώπη-
σης του ελληνικού εφοπλισμού και σημαντικότατων 
ναυτιλιακών ιδρυμάτων της χώρας.
Παράλληλα, τα Ναυτικά Χρονικά πραγματοποίησαν 
τα εγκαίνια της επετειακής παρουσίασης «Ερχόμεθα 
προς την Θάλασσαν…», ολοκληρώνοντας με κάθε 
επισημότητα τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 
90 χρόνων από την πρώτη κυκλοφορία τους και 
την 25η επέτειο από την επανέκδοση του ιστορικού 
εντύπου.
Στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Ιδρύματος, ο 
πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και ναυτιλια-
κός πρεσβευτής του ΙΜΟ στην Ελλάδα, κ. Λεωνίδας 
Δημητριάδης-Ευγενίδης, καλωσόρισε τους παρευρι-
σκομένους. Ο κ. Ευγενίδης τόνισε τη μακροχρόνια 

σχέση φιλίας και συνεργασίας των εκδοτών των 
Ναυτικών Χρονικών με το Ίδρυμα Ευγενίδου και 
αναφέρθηκε στο σημαντικότατο έργο ψηφιοποίησης 
του αρχείου τευχών των Ναυτικών Χρονικών, στο 
οποίο το Ίδρυμα υπήρξε αποκλειστικός αρωγός. Ο 
πρόεδρος του Ιδρύματος έκανε επίσης ιδιαίτερη 
αναφορά στη στενή σχέση συνεργασίας του ιδρυτή 
των Ναυτικών Χρονικών, Δημήτρη Κωττάκη, με τη 
Μαριάνθη Σίμου, αδελφή του αείμνηστου εθνικού 
ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδου. Παράλληλα, επικρό-
τησε τις διαρκείς προσπάθειες των Ναυτικών Χρο-
νικών μέχρι και σήμερα για την προσέλκυση νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα και τις κοινές δράσεις που 
διοργανώνονται με τη σημερινή διοίκηση του Ιδρύ-
ματος για την υποστήριξη της δημόσιας ναυτικής 
εκπαίδευσης, αλλά και των νέων που επιλέγουν ναυ-
τικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν με ολιγόλεπτες αλλά ενδι-

O πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και ναυτιλιακός πρεσβευτής  
του ΙΜΟ στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης.

O Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.
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αφέρουσες ομιλίες θεσμικοί εκπρόσωποι και προ-
σωπικότητες του πολιτικού κόσμου και της ελλη-
νικής ναυτιλιακής οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, 
χαιρετισμό απηύθυναν: ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, 
ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Μαργαρίτης Σχοινάς, ο πρόεδρος του Ναυτικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος Δρ. Γεώργιος Πατέρας, ο 
γραμματέας ΔΣ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλι-
στών κ. Δημήτριος Φαφαλιός και ο ιδρυτής του 
Ομίλου Τσάκου και συνεχής αρθρογράφος των 
Ναυτικών Χρονικών από το 1978, καπτ. Παναγιώ-
της Ν. Τσάκος.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ως εκπρόσωπος της 
κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, έδωσε τον 
πρώτο χαιρετισμό, τονίζοντας ότι: «Τα Ναυτικά 
Χρονικά υπήρξαν πάντα στο πλευρό της ναυτιλίας 
των Ελλήνων και πάλευαν από το δικό τους μετε-
ρίζι για τη γιγάντωσή της. Προσαρμόστηκαν από 
νωρίς στις νέες τεχνολογίες, ήταν από τα πρώτα 
Μέσα του ναυτιλιακού Τύπου που εντάχθηκαν στον 
κυβερνοχώρο και τώρα προσαρμόζονται στις νέες 
τεχνολογίες. Έχουν ενεργή και σημαντική παρου-
σία στα λεγόμενα νέα μέσα ενημέρωσης και απο-
τελούν έναν σταθερό πυλώνα στήριξης, άποψης 
αλλά και κριτικής, πάντα με γνώμονα το καλό και 
την ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου».
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε στη νέα τάξη 
πραγμάτων στην Ευρώπη, τονίζοντας όχι μόνο 
τις γεωπολιτικές προκλήσεις, αλλά και την ανάγκη 
υποστήριξης πράσινων πολιτικών για τη βιομηχα-
νία και τις μεταφορές. Στην ολιγόλεπτη ομιλία του 
αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή των Ναυτικών 
Χρονικών στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για 
θέματα Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Πολιτικής. Σε 
μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά εστιάστηκε, 
μάλιστα, στη σχέση του με τους εκδότες του περι-
οδικού, όταν κατείχε τη θέση του αναπληρωτή 
διευθυντή στο γραφείο της Επιτρόπου Μεταφο-
ρών Λογιόλα ντε Παλάθιο. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε, τα Ναυτικά Χρονικά, αφιερώνοντας ένα 
τεύχος στην Ευρωπαία Επίτροπο εκείνη την περί-
οδο, απέδειξαν ότι είναι: «Μια συνεπή, νηφάλια 
φωνή που εξηγεί την Ευρώπη. Που αποφεύγει τον 
εύκολο πειρασμό της επιμόλυνσης του δημόσιου 
διαλόγου με τις εύκολες κρίσεις». Παράλληλα 
έθεσε το ερώτημα: Πόσο πολλά λέει για το ήθος 
και την ακεραιότητα μιας έκδοσης, εξειδικευμένης 
σε έναν τομέα ο οποίος στέκεται απέναντι στη 
νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ, όταν κάνει μια 
τέτοια κίνηση;
Ο κ. Δημήτριος Φαφαλιός, εκπροσωπώντας το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ελλήνων 
Εφοπλιστών, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, έκανε 
ειδική αναφορά στη συνεχή προσπάθεια των Ναυ-N
AY

TI
KA

Στιγμιότυπο από  
την εκδήλωση. 
Διακρίνονται οι:  
καθ. Ιωάννης Γκόλιας, 
κ. Δημήτριος Φαφαλιός,  
κ. Πάνος Λασκαρίδης, 
κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος,  
καπτ. Παναγιώτης Τσάκος  
και κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης.

Ο καπτ. Παναγιώτης Τσάκος  
και η κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.
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Α
Στιγμιότυπο από  
την εκδήλωση. 
Διακρίνονται οι κ.:  
τ. γ.γ. ΥΝΑΝΠ  
καθ. Ιωάννης Θεοτοκάς,  
καθ. Αθανάσιος Πάλλης,  
Στέφανος Αγγελάκος,  
καπτ. Κώστας Κανελλόπουλος,   
Σπύρος Γκούμας,  
Ιωάννα Μαρτίνου,  
Πέτρος Μπίσιας,  
Δημήτρης Πατρίκιος,  
Βασίλης Μπακολίτσας,  
Μεταξία Ψάλτη,  
Μιχάλης Λάμπρος,  
Βενετία Καλλιπολίτου  
και Κατερίνα Σκουρτανιώτη.
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τικών Χρονικών σχετικά με τη ναυτική εκπαίδευση: 
«Θέλω να συγχαρώ τα Ναυτικά Χρονικά και την 
πλατφόρμα της Isalos.net για τη διαχρονική τους 
αφοσίωση και υποστήριξη στην προώθηση των 
θεμάτων της ναυτικής εκπαίδευσης. Η ναυτοσύνη 
των Ελλήνων είναι ο θησαυρός μας και όραμά μας 
είναι να την αναβιώσουμε». 
Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος Δρ. Γεώργιος Πατέρας, κατά την ομιλία του, 
ανέφερε: «Έχω τη χαρά να έχω στο πατρογονικό 
μου σπίτι στη Χίο την πλήρη σειρά των τευχών των 
Ναυτικών Χρονικών, από το νούμερο 1 του 1931. 
Εύχομαι αυτή η συνήθεια, που ξεκίνησε από τον 
παππού μου τον Γιώργη, να συνεχιστεί και από τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου. Τα Ναυτικά 
Χρονικά είναι η επιτομή της ελληνικής ναυτιλιακής 
δημοσιογραφίας».
Ο καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος, με τη σειρά του, 
θυμήθηκε την εποχή που ήταν δόκιμος, αναφε-
ρόμενος στο «τελετουργικό» του ανοίγματος του 
τεύχους των Ναυτικών Χρονικών εν πλω: «Από 
δόκιμος θυμάμαι ότι, όταν ερχόταν η αλληλογρα-
φία, οι καπετάνιοι άνοιγαν πρώτα τα γράμματα του 
γραφείου, που περιλάμβαναν και το περιοδικό, και 
μετά άνοιγαν τα γράμματα των οικογενειών τους». 
Ανέφερε μάλιστα ότι τα Ναυτικά Χρονικά περνού-
σαν σε όλο το πλήρωμα από χέρι σε χέρι, με τον 
ίδιο να ακούει τις συζητήσεις των συναδέλφων 

Α-Δ:O αντιπρόεδρος της INTERCARGO κ. Σπύρος Ταράσης  
και ο πρόεδρος κ. Δημήτριος Φαφαλιός

Ο αντιπρόεδρος του ΝΕΕ κ. Βασίλης Λογοθέτης 
με την κ. Ελένη Τασσιούλα.
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Α-Δ: Η κ. Ειρήνη Φαφαλιού, η κ. Έλλη Μόσχου, ο κ. Στάμος Φαφαλιός  
και η κ. Άρτεμη Φαφαλιού.

Α-Δ:Ο κ. Ηλίας Μπίσιας και  
ο κ. Ηρακλής Προκοπάκης.
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του προκειμένου να πληροφορηθεί «πώς πάνε τα πράγματα 
και ποιες οι προοπτικές της ναυτιλίας».
Μετά τους χαιρετισμούς, η εκδήλωση συνεχίστηκε με την 
έναρξη της ανοικτής συζήτησης με θέμα «Το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας». Στη συζήτηση 
συμμετείχαν: ο Δρ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, πρό-
εδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, 
γενική γραμματέας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, o 
Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, 
ο Δρ. Γεώργιος Πατέρας, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος, και ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, πρόεδρος της 
Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.
Η συζήτηση κράτησε ζωηρό το ενδιαφέρον των παρευρι-
σκομένων, με τις απαντήσεις των ομιλητών να σχετίζονται 

Ο πρόεδρος του ΝΕΕ  
Δρ. Γεώργιος Πατέρας  
με τον αντιπρόεδρο  
κ. Γεώργιο Αλεξανδράτο.

Α-Δ: Ο αντιπλοίαρχος ΛΣ Γεώργιος Μανδαλάκης  
με τον γ.γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  
κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη και τον κ. Χρήστο Βαγιωνάκη.

Α-Δ: Ο κ. Πάνος Κουρκουντής με τον κ. Ιωάννη Πλατσιδάκη.Α-Δ: Οι A.E. ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην 
Ελλάδα Mathew Lodge και ο πρέσβης της Νορβηγίας σε 
Ελλάδα και Κύπρο Frode Overland Andersen.
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–μεταξύ άλλων– με την προσέλκυση των 
νέων στα ναυτικά επαγγέλματα, τη γαλά-
ζια οικονομία, την ανανέωση της ακτο-
πλοΐας αλλά και τα μαθήματα που έχει 
να δώσει η πρωτοκαθεδρία των Ελλήνων 
στον παγκόσμιο ναυτιλιακό στίβο. 
Ο Δρ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγε-
νίδης, κατά τη διάρκεια της ανοικτής 
συζήτησης, υπογράμμισε ότι: «Το άλφα 
και το ωμέγα της προσέλκυσης των νέων 
στα ναυτικά επαγγέλματα είναι το “word 
of mouth”. Είμαστε σε επικοινωνία και 
πολύ καλή συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και με τα θεσμικά μας 
όργανα. Όλα τα ιδρύματα και οι φορείς 
πρέπει να πάμε και να περάσουμε το 
μήνυμα της ναυτιλίας στα νέα παιδιά. 
[…] Το μόνο κομμάτι που επισημαίνω και 
παρακαλώ την οικογένεια της ναυτιλίας 
των Ελλήνων να δείξει πολλή ευαισθη-
σία είναι όταν καλωσορίζουμε τα παιδιά 
στη θάλασσα. Από το πρώτο μπάρκο ας 
μην τα ταλαιπωρούμε: η ναυτιλία πρέ-
πει να σταθεί στο ύψος της και όλες οι 
εταιρείες πρέπει να σταθούν σε αυτό το 
σημαντικό ζήτημα».
Σχετικά με τη γαλάζια οικονομία, η κ. 
Σουζάνα Λασκαρίδη ανέφερε: «Ξέρουμε 
ότι η γαλάζια οικονομία είναι μία από 
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονο-
μίες πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως και 
εξαρτάται απόλυτα από τη βιωσιμότητα. 
Η αειφορία του περιβάλλοντος αλλά 
και της οικονομίας λόγω της κλιματι-
κής αλλαγής έχει πάρει μια πάρα πολύ 
κεντρική θέση σε συζητήσεις κοινωνι-
κές, πολιτικές και οικονομικές. Αν δεν 
αντιληφθούμε σύντομα τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στη θάλασσα 
αλλά και στο περιβάλλον, τότε οι συνέ-
πειες στην παγκόσμια οικονομία θα είναι 
τεράστιες και, φυσικά, θα υπάρχουν 
πολλές επιπτώσεις και στη ναυτιλία».
Απαντώντας στο αν η ναυτιλία είναι ελκυ-
στική στη νέα γενιά, ο Δρ. Αντώνης Παπα-
δημητρίου ανέφερε: «Υπάρχει ακόμη ένας 
ρομαντισμός στη θάλασσα, είναι κάτι το 
ωραίο να βγεις, να ταξιδέψεις. Είναι κάτι 
που τους αρέσει, το θέλουν. Και βλέπω 
και πάρα πολλές γυναίκες. Θέλουμε αυτή 
τη συμπερίληψη». 
Ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, σε ερώ-
τηση που είχε να κάνει με την εμπιστο-
σύνη και τον «λόγο τιμής» στη σύγχρονη 
ναυτιλία, τόνισε τα εξής: «Έχοντας 
υπάρξει μέλος του Baltic Exchange για 
περίπου τριάντα επτά χρόνια και όντας 

Α-Δ:  
Ο βουλευτής της 
ΝΔ κ. Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, 
η εντεταλμένη 
δημοτική σύμβουλος 
Πολιτισμού  
κ. Ειρήνη Νταϊφά 
και ο κ. Νίκος  
Τριανταφυλλάκης.

Α-Δ:  
Ο κ. Θεόδωρος Βώκος  
και ο κ. Πέτρος 
Μπίσιας.

Α-Δ:  
Ο κ. Αναστάσιος Μάλλιος,  
η κ. Σοφία Mάλλιου,  
η κ. Αδαμαντία Μάλλιου,  
η κ. Δήμητρα Τσάκου  
και ο κ. Ηλίας Μάλλιος.
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Στιγμιότυπο από 
την εκδήλωση.  
Διακρίνονται  
ο γ.γ. Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολι-
τικής κ. Εμμανουήλ  
Κουτουλάκης,  
ο πρόεδρος της 
ΕΕΝΜΑ κ. Χαράλαμπος 
Σημαντώνης,  
ο καπτ. Παναγιώτης 
Τσάκος, ο δήμαρχος 
Οινουσσών κ. Γεώρ-
γιος Δανιήλ και  
ο κ. Δημήτρης 
Ντζόιδος.

A-Δ:  
Η κ. Μαρία Ράπτη, 
η κ. Άννα Κάτσικα,  
ο καπτ. Μιχαήλ 
Μαλλιαρός  
και ο  
κ. Σταμάτης  
Μπουρμπούλης.

A-Δ:  
Ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας,  
η κ. Έλπη Πετράκη  
και η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου.
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ένας άνθρωπος που εργάζεται καθημε-
ρινά ως ναυλομεσίτης, ο λόγος μου είναι 
συμβόλαιο, και πιστεύω ότι αυτό είναι 
από τα καλύτερα μαθήματα που έχουμε 
λάβει τα τελευταία εκατό χρόνια, σχε-
τικά με το πώς η ελληνική ναυτιλία έγινε 
τόσο επιτυχημένη. Εδραιωθήκαμε και 
ξεπεράσαμε πολλά παραδοσιακά ναυ-
τιλιακά κράτη, για να γίνουμε το πρώτο 
ναυτιλιακό έθνος στον κόσμο». 
Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογρά-
φος κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.
Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, 
εγκαινιάστηκε επισήμως η Επετειακή 
Περιοδεύουσα Παρουσίαση «Ερχό-
μεθα προς την Θάλασσαν...», η οποία 
για πρώτη φορά φέρνει κοντά στο ευρύ 
κοινό μέρος του αρχειακού υλικού των 
Ναυτικών Χρονικών.
Κλείνοντας, ο διευθυντής σύνταξης των 
Ναυτικών Χρονικών κ. Ηλίας Μπίσιας 
αναφέρθηκε στη συλλογική προσπά-
θεια αναβίωσης και ανανέωσης του 
ιστορικού τίτλου των Ναυτικών Χρονι-
κών, τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά και 
στο όραμα της σημερινής εκδοτικής 
οικογένειας για την ίδρυση Μη Κερδο-
σκοπικής Εταιρείας-θεσμοφύλακα του 
ιστορικού αρχείου των Ναυτικών Χρονι-
κών. Παράλληλα προσέφερε συμβολικά 
έναν υάκινθο, σύμβολο της αναγέννησης 
και της υπέρβασης, στον επίτιμο γενικό 
γραμματέα του IMO Ναύαρχο Ευθύμιο 
Μητρόπουλο, για την αρθρογραφία του 
στο περιοδικό από το 1969.

Η κ. Ναταλί Δημητριάδου και ο κ. Τάσος Σαπουντζής  
εκ μέρους της Qatar Airways, χορηγού της εκδήλωσης  
και της επετειακής παρουσίασης.

Ο κ. Γεώργιος Γράτσος.

H κ. Ναταλία Παλιμετάκη και ο κ. Άρης Ανδριώτης.

Ο κ. Άγγελος Τυρογαλάς,  
COO της Contships 
Management Inc.,  
χορηγού της εκδήλωσης  
και της επετειακής πα-
ρουσίασης.

Α-Δ:  
Ο καθ. Ιωάννης Θεοτοκάς  
και ο καθ. Θεόδωρος Συρι-
όπουλος.
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Στιγμιότυπο από 
την εκδήλωση.  
Διακρίνονται  
οι κ. Στάμος Ι. 
Φαφαλιός,  
Βασίλης Τερζής, 
Στράτος  
Τσαλαμανιός,  
Ηλίας Μάλλιος,  
Χρήστος Παπάκης.

Α-Δ: Η κ. Νίκη Καλογηράτου,  
ο κ. Σταύρος Μεϊντάνης  
και ο καπτ. Παναγιώτης Δρόσος.

Α-Δ:  
Ο κ. Γεώργιος Σαχάτ  
και ο κ. Πασχάλης 
Διαμαντίδης.

Α-Δ:  
Ο καπτ.  
Γεώργιος Βλάχος  
και ο κ. Σπύρος 
Βουγιούς.

A-Δ:  
O καπτ. Μιχαήλ 
Φωτεινός και ο  
καπτ. Θεόδωρος 
Λάλας.

Ο κ. Δημήτρης  
Πατρίκιος και  
η κ. Αλίκη  
Γουρδομιχάλη.
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ΕΡΧΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ...
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ΠΡΏΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

17.03 - 29.05
Ίδρυμα Ευγένιου Ευγενίδου

Λεωφόρος Συγγρού 387, 175 64 Παλαιό Φάληρο
ΜΕΓΑΣ ΧΌΡΗΓΌΣ
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ΥΠΌ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Και μ’ αυτά και μ’ εκείνα φτάσαμε, αγαπητοί αναγνώστες, στο 
τέλος μιας αρχής.
Στο τέλος μιας κυριαρχίας 90 ετών στον ναυτιλιακό δημοσιο-
γραφικό χώρο –κυριαρχίας την οποία παγίωσαν, με ζήλο, ενθου-
σιασμό, έρωτα, μεράκι αλλά και πολύ κόπο, ιδρώτα, θυσίες και 
αυταπάρνηση, τα Ναυτικά Χρονικά, υπηρετώντας πιστά, από τη 
δική τους σκοπιά, τη Ναυτιλία και τους ανθρώπους της– και στην 
αρχή ενός νέου κεφαλαίου, στην υπηρεσία των ίδιων ιδεωδών, 
αρχών και αξιών που εγαλούχησαν, έθρεψαν και ανέβασαν στο 
σημερινό τους βάθρο τα Ναυτικά Χρονικά. Την αδιάκοπη προς τα 
άνω μελλοντική πορεία του περιοδικού ευαγγελίζονται η ευπρέ-
πεια, το ήθος, ο δυναμισμός, η ανήσυχη ιδιοσυγκρασία, εφευ-
ρετικότητα και διορατικότητα, το βάθος του συναισθηματισμού, 
η αγάπη για τη βιομηχανία της θάλασσας, που οι συναγμένοι  
σ’ ετούτη την αίθουσα σήμερα με υπερηφάνεια υπηρετούμε, και 
η υψηλών προδιαγραφών κατάρτιση και επαγγελματισμός του 
νυν διευθυντή των Ναυτικών Χρονικών και των άξιων, δικής του 
επιλογής, συνεργατών του – μια συνέχεια του ιστορικού περιοδι-
κού, η οποία προοιωνίζεται να είναι, αν μη τι άλλο, αντάξια της 
μέχρι τώρα λαμπράς ιστορίας του. Τους το εύχομαι!
Προσωπικά, η σχέση μου με τα Ναυτικά Χρονικά πηγαίνει πίσω 
σχεδόν εξήντα χρόνια –μη σπεύσετε να βγάλετε τους υπο-

λογιστές σας να βρείτε πόσων χρόνων είμαι!–, στα μέσα της 
δεκαετίας του ’60, στις μέρες του πατριάρχη της ελληνικής 
ναυτιλιακής δημοσιογραφίας, του αείμνηστου Δημήτρη Κωττάκη, 
όταν, νεαρός ανθυποπλοίαρχος του ΛΣ, τόλμησα να του δώσω να 
δημοσιεύσει ένα κείμενό μου πάνω –σε ποιο άλλο θέμα;– στην 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Προς μεγάλη μου χαρά, το δέχτηκε 
και αυτό ήταν η αρχή μιας σχέσης και συνεργασίας που κράτησε 
αρκετά χρόνια.
Η τίμηση της πρόσφατης τελετής από εξέχουσες προσωπι-
κότητες της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, ναυτιλιακής, 
δημοσιογραφικής και κοινωνικής σκηνής επιβεβαιώνει τον υψηλό 
βαθμό εκτίμησης και αναγνώρισης των οποίων χαίρουν τα Ναυ-
τικά Χρονικά στον χώρο, στον οποίο δραστηριοποιούνται και 
πολύ πέραν αυτού. 
Η συνοδεύουσα την τελετή έκθεση τεκμηρίων και φωτογραφιών, 
συμβολικών σταθμών εξέλιξης της Ελληνικής Ναυτιλίας, από 
το Αρχείο των Ναυτικών Χρονικών έρχεται να επιβεβαιώσει του 
λόγου το αληθές: ότι δηλαδή τα Ναυτικά Χρονικά συμπορεύτη-
καν («συνέπλευσαν» θα ήταν ευστοχότερη λέξη) με την Ελλη-
νική Ναυτιλία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των 90 χρόνων· 
ότι, στοχεύοντας στο να είναι φάρος και εγγύηση εγκυρότητας, 
αξιοπιστίας και αντικειμενικής ενημέρωσης, της συμπαραστά-

ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τσάκου, επίτιμος γενικός γραμματέας του ΙΜΟ και παλαιότερος εν ζωή αρθρογράφος των Ναυτικών Χρονικών 
ναύαρχος Ευθύμιος Μητρόπουλος παραλαμβάνει τον πρώτο υάκινθο από τον διευθυντή σύνταξης των Ναυτικών Χρονικών Ηλία Mπίσια κατά  
τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΗΚΑΝ             ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

θηκαν ανελλιπώς, σε καλές και κακές ημέρες, συνευτυχούντα 
στις επιτυχίες της, συμβουλεύοντας όποτε χρειαζόταν, ασκούντα 
καλοπροαίρετη κριτική, όταν οι περιστάσεις το επέβαλλαν. 
Κάτω από ένα τέτοιο πρίσμα, θα πρέπει να αναζητήσει, και να 
εξηγήσει, κανείς την απόφασή τους να επιλέξουν σαν θέμα της 
ανοικτής συζήτησης διακεκριμένων ομιλητών που μόλις ακούσαμε 
«Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής Ναυτιλίας» 
– μιας Ναυτιλίας οι 5.000-plus πλώρες και προπέλες της οποίας 
συνεχίζουν αδιάκοπα να αυλακώνουν θάλασσες και ωκεανούς 
στην υπηρεσία του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας οικο-
νομίας: είναι στη μοίρα και στο πεπρωμένο τους έτσι να κάνουν 
αιώνες τώρα. Και θα συνεχίζουν να πλέουν και, πλέοντας, να κατα-
κτούν νέους ορίζοντες, όσο υπάρχει Ελληνικό Έθνος –ένα Έθνος, 
οι ασυναγώνιστοι, ατρόμητοι, αδάμαστοι, ριψοκίνδυνοι, διορατικοί, 
θαλασσοδιψείς, ναυσίβιοι, αειναύτες πολίτες του οποίου έχουν 
χαράξει την πορεία της μοίρας και των πεπρωμένων του στη 
θάλασσα–, που ποτέ δεν τους εγκατέλειψε, ποτέ δεν τους πρό-
δωσε και ποτέ δεν τους στέρησε τα άπειρα αγαθά της, αλλά που 
πάντα τους αντάμειβε και τους ανταμείβει απλόχερα για την αγάπη, 
την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που της δείχνουν. 
Και όσο τη Ναυτιλία του Έθνους αυτού διακονούν υπηρέτες, 
όπως κάνουν στον χώρο τους τα Ναυτικά Χρονικά στα χέρια 
άξιων ηγετών, όπως ο Ηλίας Μπίσιας, ο οποίος είχε την τόλμη 
και το σθένος να αναλάβει ένα έγκριτο αλλά φθίνον περιοδικό, 
να το αναστήσει και τελικά να το ανεβάσει στο αξιοζήλευτο 
βάθρο στο οποίο στέκεται σήμερα. Στον Ηλία και στους συνερ-
γάτες του εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Όλοι 
τους προσφέρουν πολύτιμη υπηρεσία στην –δεν θα κουρασθώ 
να επαναλαμβάνω– μοναδική παγκόσμια πρωτιά διαρκείας που 
έχει κατακτήσει η πατρίδα μας και, με ανοδική τάση, διατηρεί τα 
τελευταία τριάντα χρόνια, μια πρωτιά που διεθνώς αναγνωρίζεται 
σαν ένα σύγχρονο Ελληνικό Ναυτιλιακό Θαύμα! Ας ευχηθούμε 
το θαύμα αυτό να κρατήσει, η ελληνικότητα της Ναυτιλίας μας 
να διατηρηθεί, οι τάξεις των πλοιοκτητών, των εφοπλιστών, των 
πλοιάρχων και των μηχανικών να πυκνώσουν και η πολιτεία να 
συνεχίσει να αγκαλιάζει, να προστατεύει και να ενθαρρύνει, με 
θέρμη και στοργή, τους ανθρώπους της θάλασσας και τις ανά 
την υφήλιο δραστηριότητές τους. Μακάρι!
Θα κλείσω με μία παράκληση: όταν με το καλό γιορτάσετε, Ηλία 
και συνεργάτες, τα επόμενα 90 χρόνια σας, μην ξεχάσετε, παρα-
καλώ, να με προσκαλέσετε! Σας ευχαριστώ!

ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΗΚΑΝ             ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Το πρώτο άρθρο του ναυάρχου Ευθύμιου Μητρόπουλου 
στα Ναυτικά Χρονικά, το οποίο δημοσιεύτηκε στις  
15 Οκτωβρίου 1969.

Του Ναυάρχου Ευθύμιου Μητρόπουλου, 
Προέδρου του Ιδρύματος Τσάκου  
και Επίτιμου Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ
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Επιστολή του

Μιχάλη Λάμπρου 

στα Ναυτικά Χρονικά

Κατ’ αρχάς, θέλω να συγχαρώ θερμά 
εσάς και τους συνεργάτες των Ναυτι-
κών Χρονικών για την καθ’ όλα άψογη 
διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης 
για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την 
ίδρυση του περιοδικού.

Επειδή ξεκίνησα την καριέρα μου το 
1960, ως νεαρός υπάλληλος της εται-
ρείας ΧΑΝΔΡΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, είχα την 
ευκαιρία και την τιμή να γνωρίσω από 
κοντά τον αείμνηστο ιδρυτή των Ναυ-
τικών Χρονικών, Δημήτρη Κωττάκη, ο 
οποίος είχε στενή σχέση και φιλία με τον 
τότε διευθυντή της εταιρείας Χανδρή, τον 
αείμνηστο Γεώργιο Χανδρή.

Θυμάμαι ότι ο Γεώργιος Χανδρής με 
σύστησε στον Δημήτρη Κωττάκη, και 
έτσι είχα την ευκαιρία να παρακολουθώ 
από κοντά τις προσπάθειές του για τη 
στήριξη της Ελληνικής και της Ελληνό-
κτητης Ναυτιλίας. Διατηρώ μέχρι σήμερα 
ορισμένες αξιόλογες προσπάθειες του 
Δημήτρη Κωττάκη, τις οποίες θέλω να 
σας παραθέσω, ζητώντας την υπομονή 
σας για την κατάχρηση του χρόνου σας.

Παρά το γεγονός ότι η επιθυμία μου ήταν 
να σπουδάσω γιατρός, εντούτοις δέχτηκα 
πρόταση να προσληφθώ, τον Μάρτιο 
του έτους 1960, στην εταιρεία Χανδρή 
ως εκπαιδευόμενος. Η σκέψη μου ήταν 
να εξοικονομήσω λίγα χρήματα και τον 
Οκτώβριο του 1960 να δώσω εξετάσεις 
για την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  

Όταν εκμυστηρεύτηκα αυτές τις σκέψεις 
μου στον Δημήτρη Κωττάκη, μου έκαμε 
ολόκληρη κατήχηση για ποιον λόγο να 
διαλέξω την καριέρα στη Ναυτιλία και 
να σπουδάσω κάποια άλλη επιστήμη. Τα 
λόγια του άρχισαν να με πείθουν και όσο 
περνούσε ο χρόνος τα σκεπτόμουν πιο 
έντονα. 

Τον Οκτώβριο μήνα του 1960 έγιναν στον 
Πειραιά εντυπωσιακές τελετές για την 
εγγραφή στο ελληνικό νηολόγιο του χιλι-
οστού πλοίου. Πρωτεργάτης σε όλες τις 
εκδηλώσεις ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης 
Κωττάκης επί υπουργίας στο Ναυτιλίας 
του Γιώργου Ανδριανόπουλου. Αυτό το 
γεγονός μαζί με τις συμβουλές του Δημή-
τρη Κωττάκη με έκαναν να ερωτευθώ τη 
Ναυτιλία, να ξεχάσω την Ιατρική και να 
σπουδάσω στην Πάντειο Σχολή και στη 
Νομική Θεσσαλονίκης.

Μετά από εξήντα δύο χρόνια, πιστεύω 
ότι αυτή η απόφασή μου ήταν επιτυχη-
μένη και ευγνωμονώ τον Δημήτρη Κωτ-
τάκη γι’ αυτή την προσφορά του.

Ένα άλλο γεγονός που με εντυπωσίασε 
ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Δημή-
τρης Κωττάκης και ο Γεώργιος Χανδρής 
συνέβαλαν στην οργάνωση των πρώ-
των «Ποσειδωνίων». Θυμάμαι έντονα 
ότι μερίδα της ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας ήταν αντίθετη σε μια τέτοια 
διοργάνωση, με τον φόβο ότι θα είχε 
αποτυχία και θα εξέθετε σε διεθνές επί-
πεδο την Ελληνική Ναυτιλία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από την ίδρυση των Ναυτικών Χρονικών αλλά και την 
επετειακή εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 17 Μαρτίου 2022 για τον εορτασμό των γενεθλίων 
του περιοδικού, ο γενικός διευθυντής της Majestic Cruises, κ. Μιχάλης Λάμπρος, 
απέστειλε στο περιοδικό την κάτωθι επιστολή: 

90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
    ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
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Ο Δημήτρης Κωττάκης μαζί με τον Γεώργιο Χανδρή αγωνί-
στηκαν να πείσουν τους διαφόρους φορείς, μαζί με τον κύριο 
Θέμη Βώκο, ιδρυτή των «Ποσειδωνίων», ότι πράγματι μια 
τέτοια εκδήλωση στην κοιτίδα της Ναυτιλίας θα είχε επιτυχία. 
Αυτό τελικά κατόρθωσε ο Δημήτρης Κωττάκης και με αυτόν 
τον τρόπο ξεκίνησε η λαμπρή και άκρως επιτυχημένη για τη 
Ναυτιλία μας παράδοση των «Ποσειδωνίων».

Επίσης, θέλω να τονίσω ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός για 
τη σύγχρονη ελληνική ναυτιλία, για την πραγματοποίηση του 
οποίου βοήθησαν θετικά οι παρεμβάσεις του Δημήτρη Κωττάκη 
μέσω των Ναυτικών Χρονικών: την αγορά των εκατό Liberties 

από τις ΗΠΑ, τα οποία, όπως γνωρίζομε, αποτέλεσαν την 
αναγέννηση της Ναυτιλίας μας μετά τον καταστρεπτικό Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, με εκατόμβες απωλειών ελληνικών πλοίων. 

Ζητώ συγγνώμη που σας κούρασα, αλλά αυτά τα γεγονότα τα έζησα 
έντονα και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που είχα την ευκαιρία να 
γνωρίσω από κοντά τον ιδρυτή των Ναυτικών Χρονικών. Για τη συνέ-
χιση της επιτυχημένης εκδόσεως των Ναυτικών Χρονικών από εσάς 
και τους συνεργάτες σας, αξίζουν θαυμασμός και συγχαρητήρια.

Εύχομαι να αξιωθείτε να διοργανώσετε και άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις για πολλά, πολλά χρόνια.

ΙΔΡΥΤΗ ΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ

Επιστολή του κ. Μιχάλη Λάμπρου, δημοσιευ-
μένη στο τεύχος της 1ης Ιουλίου 1970 των 
Ναυτικών Χρονικών, την περίοδο που αυτός 
εργαζόταν στο υπερωκεάνιο «Αμερικανίς» 
του Οίκου Χανδρή.
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Ο ιδρυτής των 

Ναυτικών Χρονικών,

Δημήτριος Κωττάκης.
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Η κρίση στην Ανατολική Ευρώπη και ο 
αντίκτυπος στην οικονομία
Αναφερόμενος στο ζήτημα που απα-
σχολεί την παγκόσμια κοινότητα, ο κ. 
Στουρνάρας ανέφερε ότι πρόκειται για 
«την τρίτη μη προβλεπτή κρίση, όπως μη 
προβλεπτή ήταν και η πανδημία. Για την 
οικονομία (ο πόλεμος) είναι ένα σοκ από 
την πλευρά της προσφοράς». Ο διοικη-
τής της Τράπεζας της Ελλάδος πρόσθεσε 
ότι επί του παρόντος οι οικονομικές συν-
θήκες που έχουν διαμορφωθεί από την 
πλευρά της προσφοράς οδηγούνται από 
τους περιορισμούς στην Ασία λόγω της 
πανδημίας και «από την ενσυνείδητη επι-
λογή της Δύσης να μην αφήσει μια χώρα 
να καταλάβει μια άλλη καταπατώντας τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα». Ακόμη, 
τόνισε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του 
πολέμου εξαρτάται από το πόσο αυτός 
θα διαρκέσει και υπογράμμισε χαρακτη-
ριστικά ότι «θα είμαστε σε επιφυλακή για 
όσο διαρκέσει αυτή η κρίση». Επί του 
παρόντος, τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και η Τράπεζα της 
Ελλάδος έχουν αναπτύξει τρία σενάρια 
για τον αντίκτυπο της κρίσης στην Ανα-
τολική Ρωσία, εκ των οποίων κανένα δεν 
περιλαμβάνει ύφεση. «Εάν σταματήσουν 
τώρα οι εχθροπραξίες, η επίπτωση στο 
ΑΕΠ θα είναι μείωση της τάξης του 1% 
και αύξηση του πληθωρισμού κατά 1% 
σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον 
πόλεμο», σχολίασε ο κ. Στουρνάρας.
Αναφερόμενος στις ανατιμήσεις προϊ-
όντων, απόρροια αρχικά της πανδημίας 
και πλέον της ρωσικής επίθεσης, ο κ. 
Στουρνάρας εξέφρασε την άποψη ότι 

«φυσάει άνεμος στασιμοπληθω-
ρισμού». Το σοκ αυτό, από την 
πλευρά της προσφοράς, λόγω 
της κρίσης στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, οδηγεί σε αύξηση 
των τιμών, μείωση της παρα-
γωγής και τελικά μείωση της 
απασχόλησης. Ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος θέλησε 
να διευκρινίσει ότι διαφαίνονται 
στασιμοπληθωριστικές τάσεις, 
αλλά δεν καταγράφεται, προς 
το παρόν τουλάχιστον, στασιμο-
πληθωρισμός που να οδηγεί σε 
ύφεση. Παρά το γεγονός ότι οι 
αγορές διαβλέπουν ύφεση στις 
ΗΠΑ λόγω της αναστροφής των 
αποδόσεων των δεκαετών ομο-
λόγων, ο κ. Στουρνάρας φάνηκε 
καθησυχαστικός, θεωρώντας 
αυτή την εξέλιξη αποτέλεσμα 
των παρεμβάσεων των κεντρικών τρα-
πεζών. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι 
η αύξηση των επιτοκίων δεν συνιστά μια 
συνετή επιλογή για την αντιμετώπιση του 
πληθωρισμού, καθώς αποτελεί ένα «βαρύ 
όπλο», που ενδέχεται να έχει αντίθετες 
συνέπειες σε άλλα βασικά δημοσιονο-
μικά μεγέθη. Δεν απέκλεισε ωστόσο 
το ενδεχόμενο να υπάρξει αύξηση του 
βασικού επιτοκίου από την ΕΚΤ προς το 
τέλος του έτους. 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε επίσης για 
τις επιπτώσεις στο μέτωπο των κόκκινων 
δανείων, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξησή 

τους. Ανέφερε δε ότι με τα μέχρι στιγ-
μής δεδομένα δεν φαίνεται να τίθεται 
εν αμφιβόλω ο στόχος που είχαν θέσει 
οι τράπεζες για μείωση του ποσοστού 
των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο 
αριθμό έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, 
έσπευσε να διευκρινίσει ότι η εικόνα 
προς το παρόν δεν μπορεί να είναι αντι-
προσωπευτική της πραγματικής κατά-
στασης και πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής 
σημασίας για τις τράπεζες να αυξήσουν 
τον δανεισμό τους. Σε σχετική ερώτηση 
τόνισε ότι, από το σύνολο των 800.000 
ελληνικών επιχειρήσεων, οι 200.000 
μπορούν σήμερα να δανειστούν από το 
τραπεζικό σύστημα, καθώς οι υπόλοιπες 
είναι μικρές σε μέγεθος.

ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας 
ανέλυσε σε συνέντευξή του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στο 
περιθώριο της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου «Ο Κόσμος που Αλλάζει», το οποίο διοργάνωσε 
πρόσφατα ο Οικονομικός Ταχυδρόμος.

του Γιάννη Θεοδωρόπουλου
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Τα αντανακλαστικά της ΕΕ
«Κάποια στιγμή, και η τωρινή κρίση θα τελειώσει. Σημασία έχει τι έγινε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Είδαμε ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκε 
συλλογικά και υπήρξε στενή συνεργασία στον επιστημονικό τομέα, στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική», ήταν χαρακτηριστικά 
τα λόγια του κ. Στουρνάρα, εκφράζοντας έτσι την ικανοποίησή του για τα γρήγορα 
ευρωπαϊκά αντανακλαστικά μπροστά στην πανδημική κρίση. Προέβλεψε επίσης ότι, 
όταν ο πόλεμος τελειώσει, η Ευρώπη θα έχει συνειδητοποιήσει ότι, εφόσον επι-
θυμεί κοινές πολιτικές, θα πρέπει να τις υλοποιεί. «Βλέπω μια κάποια συνεργασία 
στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας, εξέλιξη η οποία θα ωφελήσει πολύ την 
Ελλάδα», επισήμανε.

Η Ελλάδα ως κόμβος ενέργειας
Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες απεξάρτησης της ΕΕ από το 
φυσικό αέριο της Ρωσίας θα επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και η Ελλάδα στο 
περιβάλλον αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος μεταφοράς πράσινης ενέργειας 
από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, με τις απαραίτητες βέβαια επενδύσεις.

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
Ερωτηθείς για το εάν η ελληνική οικονομία μπορεί να έρθει εκ νέου αντιμέτωπη με 
μια κρίση χρέους, υποστήριξε ότι η χώρα δεν κινδυνεύει, δεδομένου ότι το μέσο 
επιτόκιο αναχρηματοδότησης σήμερα είναι μόλις 1,4%, που είναι χαμηλότερο από 
αυτό της Ιταλίας και της Πορτογαλίας. Υπογράμμισε ωστόσο την ανάγκη η χώρα να 
αποκτήσει το ταχύτερο δυνατό τη λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα, χαρακτηρίζοντας 
μάλιστα το εγχείρημα αυτό ως «εθνικό στόχο». «Έχουμε μάθει το μάθημά μας», 
τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να έχουμε ανεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές». Την ίδια ώρα ανέφερε ως κυριότερες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση 
των οικονομικών συνθηκών στη χώρα την αναχρηματοδότηση του χρέους, την ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη μείωση των δίδυμων ελλειμμάτων και, τέλος, «την 
ικανότητα της κυβέρνησης να μαζεύει φόρους». Απευθυνόμενος στις ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας για αύξηση των μισθών προς αντιμετώπιση της υφιστάμενης 
κρίσης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «παν 
μέτρον άριστον», καθώς, όπως είπε, οι μισθοί καθορίζουν το επίπεδο ανταγωνιστι-
κότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και μια απότομη αύξηση ίσως οδηγήσει σε 
μείωση της ανταγωνιστικότητας και σε αύξηση της ανεργίας.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΕΣ

Στην αποκλειστική της συνέντευξη στα Ναυτικά Χρονικά, η κ. Μαρίλυ Φραγκίστα συζητά
για τις συνθήκες που θα διαμορφώσουν τη ναυλαγορά των bulk carriers, τη στρατηγική
της Franco Compania Naviera έναντι της ακραίας μεταβλητότητας που συχνά χαρακτηρίζει 
την αγορά και για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του ελληνικού εφοπλισμού. 
Aκόμη, αναφέρεται στην κοινωνική προσφορά της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας αλλά
και στις διαφορές μεταξύ παραδοσιακού και σύγχρονου μοντέλου ναυτιλιακής διοίκησης. 

Ποιες, κατά τη γνώμη σας, συνιστώσες θα δια-
μορφώσουν τη ναυλαγορά των bulk carriers τα 
επόμενα έτη;

Κατ’ αρχάς να αναφέρω το θέμα του Covid-19, το πώς θα 
εξελιχθεί η ενδημία και μέχρι πότε θα συνεχίσει να επηρεάζει 
και να μας θέτει περιορισμούς. 
Ύστερα, πιστεύω πως σημαντική συνιστώσα θα αποτελέσει, 
μετά τις αρχές του 2023, η θέσπιση του EEXI και αργότερα 
του CII. Ουσιαστικά, οι οδηγίες και οι επιβληθέντες κανονισμοί 
για την απανθρακοποίηση αποτελούν με βεβαιότητα βασικές 
συνιστώσες της διαμόρφωσης της ναυλαγοράς. Στην κατηγο-
ρία αυτή των μέτρων ανήκει και η περίπτωση της μειωμένης 
ταχύτητας πλεύσης «slow steaming» –ως αποτέλεσμα των 
πρόσφατων μέτρων εκ μέρους του ΙΜΟ, που θα ισχύσουν για 
μεγάλο αριθμό πλοίων του υπάρχοντος στόλου ξηρού φορτίου–, 
που θα έχει επίπτωση μετά το 2023.
Στη συνέχεια, η τιμή του πετρελαίου, η μειωμένη ταχύτητα 
πλεύσης και η ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς για την 
απανθρακοποίηση μπορεί να οδηγήσουν την αγορά σε δύο 
τρία επίπεδα ναύλων, με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.
Επιπλέον, μία άγνωστη ακόμη συνιστώσα είναι το πότε η 
τεχνολογία θα προχωρήσει σε μια εφικτή πρόταση/λύση για 
τη μελλοντική μηχανή που θα μπορούν να έχουν τα πλοία και 
η οποία θα συνάδει με τις απαιτήσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και του πλανήτη συνολικότερα· καθώς επίσης 
και για ένα καύσιμο με «πράσινες» διαδικασίες παραγωγής, που 
αντίστοιχα θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Εν κατακλείδι, η τεχνολογία θα είναι ο κύριος παράγων από τον 
οποίο θα εξαρτηθούν οι παραγγελίες νεότευκτων φορτηγών 
πλοίων και, επιπλέον, θα αποβεί τελικά παράγων εξισορρόπη-
σης αγοράς στις παραμέτρους προσφοράς και ζήτησης.
Τέλος, ας μην παραβλέπουμε το ότι οι κυρώσεις που σχετίζονται 
με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα επηρεάσουν 
σημαντικά τη ναυλαγορά, αλλάζοντας τις κλασικές διαδρομές 
μεταφορών, αυξάνοντας τα τονομίλια και, κατ’ επέκταση, το 
ποσοστό αξιοποίησης μεταφορικής ικανότητας των πλοίων.

Οι διεθνείς διασυνδέσεις των ελληνικών εφοπλι-
στικών οίκων αλλά και το ένστικτο των επικεφαλής 
τους οδηγούσαν σε εξαιρετικά επιτυχείς αποφά-
σεις. Ο οίκος Φραγκίστα υπήρξε ιδιαίτερα δρα-
στήριος σε διεθνές επίπεδο, αφουγκραζόμενος τις 
ευκαιρίες που αναδύονταν σε κάθε νέα συνθήκη. Σε 
ποιες αγορές και γεωγραφικές περιοχές ο ελληνι-
κός εφοπλισμός θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή 
του τα επόμενα έτη;

Όπως ακριβώς σημειώσατε, ο ελληνικός εφοπλισμός διακρί-
νεται, μεταξύ άλλων, για την παγκόσμια δραστηριοποίησή του 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και για την ευελιξία του να 
προσαρμόζεται άμεσα σε νέες συνθήκες, δεδομένα και ροές 
εμπορίου. Σίγουρα τόσο το παρόν αλλά και το μέλλον βρί-
θουν προκλήσεων για τη διεθνή ναυτιλία, ορισμένες εκ των 
οποίων, με τον κατάλληλο χειρισμό, μπορούν να αναδειχθούν 
σε ευκαιρίες. Αντιπροσωπεύοντας τον μεγαλύτερο στόλο 
cross-trading στον κόσμο και κατέχοντας την πρώτη θέση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά και διεθνώς, ο ελληνόκτη-
τος στόλος προσφέρει μια απαραίτητη και αναντικατάστατη 
υπηρεσία σε όλες τις ηπείρους και τις χώρες. Για παράδειγμα, 
έχει στρατηγικό και σημαντικό οικονομικό ρόλο στην εξυ-
πηρέτηση του εξαγωγικού-εισαγωγικού εμπορίου των ΗΠΑ, 
της ΕΕ αλλά και της Ασίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων, 
αποτελεσματικών, πράσινων και ασφαλών θαλάσσιων μετα-
φορών προς όφελος των πολιτών όλου του κόσμου. 
Σαφώς η ανάπτυξη της διεθνούς ναυτιλίας είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας 
και του παγκόσμιου εμπορίου και επηρεάζεται θετικά ή αρνη-
τικά από γεωπολιτικές, οικονομικές ή άλλες εξελίξεις, όπως 
η πανδημία του Covid-19 τα τελευταία δύο χρόνια. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα είναι 
πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί με συνέπεια στις μεταβαλλό-
μενες οικονομικές και εμπορικές απαιτήσεις και να υλοποιεί 
το κρίσιμο έργο της για ασφαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή 
του διεθνούς εμπορίου. 

Ö á

Συνέντευξη της κ. Μαρίλυς Φραγκίστα, Διευθύνουσας Συμβούλου της Franco Compania Naviera S.A., 
στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο
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Η Franco Compania Naviera S.A. διαχειρίζεται 
έναν στόλο μεσαίου μεγέθους πλοίων μεταφοράς 
ξηρού φορτίου. Θεωρείτε ότι τα συγκεκριμένα 
πλοία είναι λιγότερο ευάλωτα στις ακραίες διακυ-
μάνσεις της ναυλαγοράς, εξασφαλίζοντας σταθερό 
ισοζύγιο ναύλων;

Τα τελευταία 10+ χρόνια, η εταιρεία μας διαχειρίζεται φορτηγά 
Handysize, Supra-ultramax και Panamax. Στοχεύουμε στο να 
συνεχίσουμε με πλοία των τριών αυτών κατηγοριών, παρέχο-
ντας στους ναυλωτές/πελάτες μας τις υπηρεσίες μας.
Το επίπεδο και ο βαθμός μεταβλητότητας της ναυλαγοράς σχε-
τίζονται, μεταξύ άλλων, με τις εμπορικές δυνατότητες και την 
ευελιξία του κάθε πλοίου, που οδηγούν σε ευκαιρίες αντίστοιχα. 
Παραδείγματος χάριν, μεσαίου μεγέθους φορτηγά με δικούς 
τους γερανούς και πολλές εμπορικές δυνατότητες μπορεί να 
αποδειχθούν λιγότερο ευάλωτα σε συνθήκες χαμηλών ναύλων, 
ενώ η δυναμική που παρουσιάζουν σε ανοδική αγορά είναι 
αρκετά ικανοποιητική/ανταγωνιστική και ενίοτε εξασφαλίζουν 
υψηλότερα ναύλα συγκριτικά με πλοία πολύ μεγαλύτερου μεγέ-
θους (Capes), όπου υπάρχει πολλή αστάθεια.
Επίσης, θεωρούμε ότι τα μεγαλύτερα Panamax/Kamsarmax 
έχουν αρκετά κοινά σημεία αναφοράς στη ναυλαγορά με την 
προαναφερθείσα κατηγορία και θέλουμε να διατηρούμε το 
ενδιαφέρον και την παρουσία μας και στον τομέα αυτόν.
Έχοντας λοιπόν και τα τρία αυτά μεγέθη πλοίων, κατά κάποιον 
τρόπο μοιράζουμε τον κίνδυνο των διακυμάνσεων της αγοράς, 
και έχουμε δει ότι πράγματι, σε πολύ δύσκολες περιόδους 
κακής ναυλαγοράς, οι πολύ δραστικές διακυμάνσεις στα μεγέθη 
αυτά ορισμένες φορές απορροφώνται ομαλότερα. 

Εν μέσω πανδημίας, η αρωγή της ελληνικής ναυ-
τιλιακής κοινότητας και μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 
στις ανάγκες της δημόσιας υγείας ήταν διαρκής. 
Παρά τη σημαντική αυτή συμβολή, θεωρείτε ότι η 
κοινή γνώμη αναγνωρίζει τις πράξεις ευποιίας της 
ελληνικής ναυτιλίας; Σε ποιες ενέργειες πρέπει 
να προβεί η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα για να 
βελτιώσει την εικόνα της;

Ότι η ΕΕΕ «εποίησε ευποιία» είναι πέραν του βεβαίου. Η 
ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει σταθεί στην πατρίδα μας 
αρωγός σε κάθε σημαντική περίοδο της Ελλάδας, με ανα-
ρίθμητες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποβλέπουν στην ουσια-
στική στήριξη και ενίσχυση αδύνατων κοινωνικών ομάδων και 
φορέων σε όλη τη χώρα. Επιστέγασμα της συλλογικής της 
δράσης αποτελεί η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, στην οποία πολύ σωστά 
αναφερθήκατε και της οποίας το έργο, από την ίδρυσή της 
τον Απρίλιο του 2016 έως σήμερα, είναι πραγματικά σημαντι-
κότατο. Εκτός από τον τομέα της δημόσιας υγείας, εκτείνεται 
σε πάρα πολλούς τομείς, όπως η επισιτιστική βοήθεια, η κοι-
νωνική πρόνοια, έργα δημοσίου συμφέροντος, η προστασία 
των θαλάσσιων συνόρων μας, η παιδεία και η αντιμετώπιση 
κρίσεων (λ.χ. πυρκαγιές). Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η 
πανδημία Covid, όπου σε τρομερά σύντομο χρονικό διάστημα 
συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για την ενί-
σχυση του εθνικού συστήματος υγείας, μέσω προμήθειας 
αναγκαίου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων 
προϊόντων.

ã
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Αν και η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ξεκίνησε το έργο της αθόρυβα, 
πιστεύω ακράδαντα ότι το μήνυμα της προσφοράς της έχει 
φτάσει στην κοινωνία, καθώς, ιδιαίτερα μέσω του επισιτι-
στικού προγράμματός της, το οποίο είναι συνεχές, έρχεται 
καθημερινά σε επαφή με τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινω-
νίας. Η μεγάλη προσφορά της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αγγίζει βαθιά 
τους συνανθρώπους μας, και αυτό μας προκαλεί συγκίνηση 
και μας παροτρύνει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για 
να συνεχίσουμε το ουσιαστικό/αξιοσημείωτο αυτό έργο. 
Η ναυτιλιακή οικογένεια αγκαλιάζει την ελληνική κοινω-
νία, αλλά και η ελληνική κοινωνία αγκαλιάζει το έργο της 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, καταδεικνύοντας διαρκώς πως η ναυτιλία 
και η κοινωνία είναι ενωμένες.
Είναι γεγονός ότι η ναυτιλία γενικά έχει ένα πρόβλημα εικό-
νας, με αποτέλεσμα πολλές φορές η συνολική της προ-
σφορά, κοινωνική και οικονομική, αλλά και εθνική-στρατη-
γική, να μη γίνεται άμεσα αντιληπτή από την κοινωνία. Αυτό 
δεν είναι εθνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, και εστιάζεται 
στο γεγονός ότι οι αναντικατάστατες υπηρεσίες της ναυτι-
λίας δεν είναι εύκολα ορατές από τον ευρύ πληθυσμό, λόγω 
της φύσης της επιχειρηματικής της δράσης. Ως εκ τούτου, 
η ναυτιλία δεν έχει την αναμενόμενη πολιτική και νομική 
υποστήριξη, όπως θα της άρμοζε. 
Συνεπώς, είναι σημαντικό να υπογραμμίζεται σε κάθε ευκαι-
ρία η σύνδεση, άμεση ή έμμεση, που υφίσταται μεταξύ 
του οικονομικού τομέα και της οικονομικής ανάπτυξης της 
εθνικής οικονομίας, αλλά και του παγκόσμιου εμπορίου 
με τη ναυτιλία και τη θάλασσα. Αυτή η σύνδεση, με όρους 
απλούς και κατανοητούς, πρέπει να τονιστεί περισσότερο. 
Για παράδειγμα, οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών υπη-
ρεσιών από τις θαλάσσιες μεταφορές ανήλθαν σε περίπου 
13 δισ. ευρώ για το έτος 2020, που αντιστοιχούν σε πάνω 
από 6,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 
Επιπροσθέτως, η συνολική συνεισφορά της ναυτιλίας σε 

θέσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης 
και της επαγωγικής απασχόλησης, υπερβαίνει το 3% της 
συνολικής απασχόλησης στη χώρα.
Επίσης, πολύ σημαντική είναι η αναγνώριση στην Ελλάδα 
ότι η ναυτιλία μας αποτελεί εθνικό και υπερκομματικό κεφά-
λαιο για τη χώρα και πραγματικά αντιμετωπίζεται ως τέτοιο 
σε όλα τα επίπεδα κοινωνίας και πολιτείας. Αυτό επειδή, 
μεταξύ άλλων, η ελληνική ναυτιλία έχει ιδιαίτερα στρατηγική 
σημασία, όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά και για την ΕΕ, 
αφού συνδράμει τα μέγιστα στην κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών της, με την εισαγωγή προϊόντων ενέργειας από 
διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.

Είναι αισιόδοξο για πολλούς παρατηρητές το ότι 
οι ευρωβουλευτές του Βορρά φαίνεται να αντιλαμ-
βάνονται τον πιο ισχυρό ρόλο που διαδραματίζουν 
οι ναυλωτές στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευ-
μάτων. Οι μέχρι πρόσφατα διαφορετικές προσεγ-
γίσεις ευρωπαϊκών κρατών Βορρά και Νότου σε 
θέματα ναυτιλιακής πολιτικής σταδιακά αρχίζουν 
να συγκλίνουν, οδηγώντας σε θετικά αποτελέσματα 
για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή οικογένεια;

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής βιομηχανίας και 
του τρόπου λειτουργίας της αποτελούν ένα πεδίο άγνωστο ή 
αρκετά πολύπλοκο για τους περισσότερους ανθρώπους εκτός 
του χώρου, που δυσχεραίνει την πλήρη κατανόηση των αναγκών 
του κλάδου. Αυτό γίνεται ακόμα πιο αισθητό στην περίπτωση 
της bulk/tramp ναυτιλίας, η οποία δεν έχει τακτικά, προκαθο-
ρισμένα δρομολόγια να τη συνδέουν με συγκεκριμένα λιμάνια 
και διαδρομές και ως εκ τούτου η σημασία και ο τρόπος λει-
τουργίας της είναι λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, στους 
πολιτικούς, ακόμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε άλλους 
ναυτιλιακούς φορείς, που δεν εμπλέκονται άμεσα στον τομέα. 
Αυτή η έλλειψη γνώσης και κατανόησης εξηγεί σε, μεγάλο 
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βαθμό, και τη διάσταση θέσεων που συχνά αποτυ-
πώνεται μεταξύ ευρωβουλευτών ή άλλων φορέων 
που προέρχονται από βόρειες χώρες – είτε από 
χώρες χωρίς σημαντικά ναυτιλιακά συμφέροντα 
είτε από χώρες με ναυτιλία που δραστηριοποιείται 
σε κλάδους πολύ διαφορετικούς από την bulk/
tramp ναυτιλία στην οποία δραστηριοποιείται 
κατά κύριο λόγο ο ελληνικός εφοπλισμός αλλά 
και γενικότερα οι χώρες στον Νότο της Ευρώπης. 
Από εκεί και πέρα υπάρχουν, βέβαια, και τα αντί-
στοιχα συμφέροντα που πρέπει να προασπιστούν 
από την εκάστοτε μεριά.
Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η ελληνική ναυτιλι-
ακή οικογένεια, μέσω των ναυτιλιακών συλλογικών 
οργάνων, δουλεύει συστηματικά για την προώ-
θηση και την υπεράσπιση των θεμιτών στόχων 
της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
και ιδιαίτερα κατά τις εν εξελίξει συζητήσεις στα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα για το θέμα της μεί-
ωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, 
έχει αναδείξει την καθοριστική σημασία του 
ρόλου του ναυλωτή τόσο για τη λειτουργία της 
ναυτιλίας εν γένει, ιδίως της bulk/tramp, όσο και 
για το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της, το οποίο 
είναι μια πραγματικότητα. Είναι απόλυτη ανάγκη, 
επομένως, να αναγνωριστεί ο καίριος ρόλος του 
commercial operator και να καταστεί υπόλογος 
για το κόστος συμμόρφωσης με τους ευρωπα-
ϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους, άποψη που 
πραγματικά υιοθετείται ήδη τουλάχιστον από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, πρέπει να αναδειχθεί 
η ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία και ανάληψη 
του εκάστοτε μεριδίου ευθύνης που έχουν όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη, όχι μόνο οι ναυλωτές, αλλά 
για παράδειγμα και οι παραγωγοί και οι προμη-
θευτές ναυτιλιακών καυσίμων, τα ναυπηγεία και 
οι παραγωγοί μηχανών πρόωσης πλοίων κ.λπ., για 
μια απρόσκοπτη και περιβαλλοντικά φιλικότερη 
μεταφορά αγαθών μέσω θαλάσσης και για αδιά-
λειπτο και αποδοτικό διεθνές εμπόριο.

Η οικογένεια Φραγκίστα δραστηριο-
ποιείται στη ναυτιλία εδώ και αρκετές 
δεκαετίες και συγκεκριμένα από τα 
τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με 
βάση την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι 
το παραδοσιακό μοντέλο ναυτιλιακής 
διοίκησης επαναπροσδιορίζεται με την 
πάροδο των ετών; Πώς κρίνετε ναυ-
τιλιακές επενδυτικές οι οποίες είναι 
αποκλειστικά εστιασμένες στο asset 
playing;

Οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν και παραμένουν 
κατεξοχήν hands-on operators, με μεγάλη εμπει-
ρία και βαθιά γνώση της ναυτιλιακής διαχείρισης 
σε όλους τους ναυτιλιακούς τομείς, αλλά ιδιαί-

τερα στην bulk/tramp ναυτιλία, η οποία αποτελεί 
παγκοσμίως το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς 
ναυτιλίας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 85% 
της μεταφοράς αγαθών σε τονομίλια. Αυτή η 
εξειδικευμένη γνώση μεταλαμπαδεύεται στις 
νεότερες γενιές, οι οποίες, χρησιμοποιώντας και 
τις νεότερες προσεγγίσεις στη διοίκηση ναυτι-
λιακών επιχειρήσεων, καταφέρνουν όχι μόνο να 
διατηρούν την ποσοτική και ποιοτική υπεροχή 
του ελληνόκτητου στόλου, αλλά και να την ενι-
σχύουν. Υπάρχει σίγουρα σεβασμός και εκτίμηση 
για το παραδοσιακό μοντέλο ναυτιλιακής διοίκη-
σης, που έφερε το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα και 
που θεωρώ πως είναι πάντα επίκαιρο. Από εκεί 
και πέρα, οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και 
επιλογές κρίνονται εκ των αποτελεσμάτων που 
φέρνουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες και φιλο-
σοφία διοίκησης. 
Παρατηρείται, επιπλέον, αυξανόμενη είσοδος 
γυναικών στον κλάδο. Και, βεβαίως, βλέπουμε 
ότι η ναυτιλία οδεύει σταθερά προς ένα πράσινο 
μέλλον, γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά τον 
τρόπο διαχείρισης και τις εμπορικές αποφάσεις 
του μέλλοντος.
Αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση των κύριων 
χαρακτηριστικών μεταξύ του παραδοσιακού και 
του σύγχρονου ναυτιλιακού μοντέλου θα επισή-
μαινα τα κάτωθι: 
Στο παραδοσιακό μοντέλο δραστηριοποιούνται 
πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες με οικο-
γενειακό και/ή περιορισμένο ιδιοκτησιακό καθε-
στώς, που ακολουθούν κατά κανόνα παραδοσιακή 
χρηματοδότηση από τραπεζικούς οργανισμούς 
και στελεχώνονται με μικρό αριθμό υπαλλήλων 
με εξαιρετικά προσόντα και γενικές ναυτιλιακές 
γνώσεις. Πρόκειται για μια ευέλικτη διαχείριση 
σε εγρήγορση, προκειμένου να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει κρίσεις και προκλήσεις.
Στο σύγχρονο μοντέλο, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
είναι συχνά πολυμετοχικό, με μεγάλο αριθμό εται-
ρειών στο χρηματιστήριο και, ως εκ τούτου, ιδιαί-
τερα μεγάλο αριθμό πλοίων υπό διαχείριση από 
κάθε ναυτιλιακή δημόσιας εγγραφής εταιρεία, με 
σημαντική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού 
και τάση ενσωμάτωσης μικρών διαχειριστριών 
εταιρειών σε μεγαλύτερα σύνολα. Πρόκειται για 
μια εταιρική κουλτούρα ιδιαίτερα εξωστρεφή, που 
βασίζεται στη συνεχή αναβάθμιση της ψηφιακής 
στρατηγικής, τόσο στα γραφεία των εταιρειών 
όσο και στα πλοία, και με χρηματοδότηση που ακο-
λουθεί πιο σύγχρονα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. 
Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός παραμέτρων 
παραδοσιακού και σύγχρονου μοντέλου ναυτιλια-
κής διοίκησης αποφέρει τα μέγιστα θετικά αποτε-
λέσματα για μια ναυτιλιακή εταιρεία, επιλογή που 
έχουν υιοθετήσει με επιτυχία πολλοί συνάδελφοι 
από την ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια.
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Ο καθ. Ιωάννης Γκόλιας συζητά για το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας, για τη 
γενιά Ζ και πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες της ναυτιλιακής  
αγοράς, καθώς και για τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ευγενίδου στο προσεχές μέλλον.

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ
Συνέντευξη του Ιωάννη Γκόλια, Καθηγητή ΕΜΠ και Προέδρου της Επιτροπής Εκδόσεων, Ίδρυμα Ευγενίδου, στον Ηλία Μπίσια

Προερχόμενος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, ένα ίδρυμα με σημαντική εκπαιδευτική ιστο-
ρία και διεθνείς διακρίσεις αριστείας, πώς βλέπετε 
το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας αλλά 
και τη λειτουργία των δημόσιων σχολών της;

Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση θεσμοθετείται το 1951, χρονιά 
κατά την οποία ξεκινά η μετάβαση από τον εμπειρισμό στην 
οργανωμένη εκπαίδευση. Έτσι, δημιουργείται σταδιακά ένα εκτε-
ταμένο δίκτυο ναυτικών σχολών για όλες τις ειδικότητες και τους 
βαθμούς των αξιωματικών ΕΝ. 
Σε αυτή την πορεία των εβδομήντα ετών έχει γίνει αξιόλογη 
πρόοδος στο επίπεδο της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης 
στις δημόσιες σχολές. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 
γίνει σημαντικά βήματα σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, 
το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εργαστηριακό εξοπλισμό και 
τη γενικότερη υλικοτεχνική υποδομή. Χρειάζονται όμως πολλές 
ακόμα βελτιωτικές επεμβάσεις σε όλους τους τομείς της ναυ-
τικής εκπαίδευσης.
Για να εξασφαλίσει η πολιτεία το απαιτούμενο επίπεδο ναυτικής 
εκπαίδευσης, επιβάλλεται να προχωρήσει άμεσα σε σειρά συντο-
νισμένων δράσεων. Κάποιες από αυτές έχουν καθαρά θεσμικό 
χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάγκη εκλογίκευσης και 
απλοποίησης του πολύπλοκου συστήματος εναλλακτικών τρόπων 
(σχολών, ειδικών τμημάτων, μεγέθους ναυτικής εμπειρίας, κ.λπ.) 
απόκτησης των προσόντων για τις διάφορες τάξεις ΑΕΝ, που 
έχει προκύψει από ιστορικούς λόγους, αλλά οφείλεται και στις 
ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος. Στην κατεύθυνση 
αυτή αξίζει να διερευνηθεί η δυνατότητα το πτυχίο Γ΄ πλοιάρχων 
και μηχανικών να δίνεται μόνο από τις ΑΕΝ, ανεξαρτήτως του τρό-
που εισόδου στο ναυτικό επάγγελμα (πανελλήνιες, ΕΠΑΛ, κ.λπ.). 
Απαιτείται όμως, επίσης, σειρά δράσεων σχετικά με την αξιο-
λόγηση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, με 
θέματα προσέλκυσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού προσω-
πικού, με την εξασφάλιση επαρκούς διοικητικού προσωπικού, με 
την απόκτηση του απαιτούμενου εργαστηριακού και τεχνολογι-
κού εξοπλισμού και, βέβαια, με την εξασφάλιση ικανοποιητικής 
κτιριακής υποδομής τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα.
Προκειμένου βέβαια να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι απαραί-

τητο να εξασφαλιστούν πρόσθετοι δημόσιοι οικονομικοί πόροι, 
που θα άρουν την επί δεκαετίες αδικία η ναυτική εκπαίδευση 
να υποχρηματοδοτείται αναλογικά σε σύγκριση με τους άλλους 
τομείς εκπαίδευσης.

Η βελτίωση των υποδομών αλλά και του γενικό-
τερου συστήματος της δημόσιας ναυτικής εκπαί-
δευσης της χώρας αποτελεί βασικό παρονομαστή 
για τη διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης. 
Θεωρείτε ότι θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι για 
τη μεγαλύτερη αυτονομία των ΑΕΝ και τον εκσυγ-
χρονισμό του προγράμματος σπουδών, όπως έχει 
εφαρμοστεί σε όλα τα σύγχρονα συστήματα ναυ-
τικής εκπαίδευσης;

Στα σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτείται πλέον σήμερα 
η λήψη καθοριστικών αποφάσεων από στελέχη με εξειδίκευση 
και μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα τους αλλά και ευρύτερα 
στην εκπαίδευση. Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμο, 
περίπου είκοσι πέντε χρόνια μετά την ίδρυση των ΑΕΝ ως 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, να επα-
νεξεταστεί η δομή λειτουργίας τους.
Σε ό,τι αφορά τη διοικητική διασύνδεση, είναι απαραίτητη η 
παροχή αυτοτέλειας διεκπεραίωσης σε ικανό αριθμό διοικητι-
κών δραστηριοτήτων στις σχολές. Έτσι, θα αρθούν γραφειοκρα-
τικές καθυστερήσεις από την κατακόρυφη οργάνωση τελικής 
διεκπεραίωσης μεγάλου αριθμού θεμάτων των Ακαδημιών στις 
Διευθύνσεις του ΥΝΑΝΠ. Προτείνεται, επίσης, η διερεύνηση 
της δυνατότητας αναβάθμισης της ΔΕΚΝ σε ανώτερη ή σε 
ιδιαίτερη διοικητική μονάδα, με αυξημένες διοικητικές αρμο-
διότητες. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η ενίσχυσή της με 
προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα που έχουν σχέση με τις 
διοικητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες των σχολών ΕΝ και 
με αυξημένη διάρκεια παραμονής στις συγκεκριμένες θέσεις. 
Σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, παρατηρείται αντί-
δραση στις αναγκαίες από τις εξελίξεις αλλαγές προγραμμάτων, 
λόγω των μεταβολών που αυτές φέρνουν σε φόρτο εργασίας 
και σε αρμοδιότητες των διδασκόντων. Τα προγράμματα σπου-
δών είναι απαραίτητο να αξιολογούνται σε επίπεδο μαθημάτων 
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ετησίως από επιτροπή υπό το ΥΝΑΝΠ, 
που θα αποτελείται από διευθυντές ΑΕΝ, 
καθηγητές ΑΕΙ και εμπειρογνώμονες 
ιδρυμάτων και οργανισμών της ναυτι-
λίας. Η κατάσταση των προγραμμάτων 
σπουδών στις ΑΕΝ Μηχανικών τα τελευ-
ταία χρόνια και η αδυναμία βελτίωσής 
της επιβεβαιώνουν την ανάγκη αυτής της 
επιτροπής.

Η γενιά Ζ αποδεικνύεται από 
μελέτες ψυχολόγων ότι, εκτός 
από την προσήλωση –ίσως και 
εξάρτηση– από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, εμφανί-
ζει τάσεις μειωμένης εστίασης 
και μαθησιακής συγκέντρω-
σης. Ποιες πιστεύετε ότι θα 
πρέπει να είναι οι σύγχρονες 
μορφές εκπαίδευσης που θα 
αντανακλούν τις πραγματικές 
ανάγκες της αγοράς αλλά και 
τις μαθησιακές ικανότητες και 
δυνατότητες της νέας γενιάς;

Η γενιά Ζ είναι η πρώτη που δεν γνώ-
ρισε την εποχή χωρίς διαδίκτυο. Από την 
αρχή της ζωής της χρησιμοποιεί έξυπνες 
συσκευές και προσαρμόζεται με χαρακτη-
ριστική ευκολία στις τεχνολογικές εξελί-
ξεις. Τα άτομα αυτής της γενιάς θεωρούν 
αυτονόητη την εργασία σε ψηφιακό περι-
βάλλον, μετασχηματίζοντας καθοριστικά 
την έννοια του «χώρου» δραστηριο-
ποίησης. Είναι προσανατολισμένα στην 
απόκτηση εμπειρίας στην πράξη παρά σε 
μεγάλες περιόδους εκπαίδευσης.
Είναι φανερό ότι ο εναγκαλισμός αυτής 
της γενιάς από το εκπαιδευτικό σύστημα 
απαιτεί ένα περιβάλλον στο οποίο θα 
λαμβάνονται υπόψη οι μαθησιακές ιδι-
αιτερότητές της. Ένα μαθησιακό περι-
βάλλον όπου δεν θα είναι παθητικοί 
ακροατές, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα 
να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία 
μάθησης, ένα περιβάλλον που θα ικανο-
ποιεί την ανάγκη της συνεχούς διάδρα-
σης, που έχει άδικα χαρακτηριστεί ως 
αδυναμία συγκέντρωσης. 
Τα παραπάνω είναι δυνατόν να εξασφαλι-
στούν με προηγμένα ψηφιακά εκπαιδευ-
τικά εργαλεία και τεχνολογικές διαδικα-
σίες, τις οποίες η γενιά Ζ έχει εντάξει, ως 
αυτονόητα, στην καθημερινότητά της. Τα 
εργαλεία αυτά θα πρέπει επίσης να φέρ-
νουν αρμονικά σε αλληλοσυμπλήρωση τις 
θεωρητικές γνώσεις με τις απαιτούμενες 
πρακτικές δεξιότητες και τις προσωπι-

κές εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο η προετοιμασία 
των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων 
να γίνει σε συνεργασία με την ελληνική 
ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε να αντικατο-
πτρίζονται ικανοποιητικά οι ανάγκες της 
αγοράς.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, ιστο-
ρικά, προασπίζεται και υπο-
στηρίζει τον εκσυγχρονισμό 
της ναυτικής και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης της χώρας. Πώς 
αντιλαμβάνεστε εσείς τον όρο 
«εκσυγχρονισμός» στη σύγ-
χρονη ναυτιλιακή και ναυτική 
εκπαίδευση;

Ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαί-
δευσης εξαρτάται αρχικά από την ύπαρξη 
ενημερωμένων προγραμμάτων σπουδών. 
Αναφέρθηκε ήδη η ανάγκη σύστασης υπό 
το ΥΝΑΝΠ επιτροπής αξιολόγησης και 
εκσυγχρονισμού αυτών των προγραμμά-
των. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η αξιο-
λόγηση των προγραμμάτων θα πρέπει να 
γίνεται τόσο σε δομικό επίπεδο συνόλου 
μαθημάτων –με τη συμπλήρωση νέων και 
την κατάργηση ή τη συνένωση υφιστάμε-
νων μαθημάτων– όσο και σε επίπεδο επι-
μέρους μαθημάτων. Η δομική αξιολόγηση 
είναι προφανές ότι απαιτείται να γίνεται 
σε αραιότερα διαστήματα, π.χ. κάθε τριε-
τία. Η ατομική όμως αξιολόγηση της ύλης 
του κάθε μαθήματος είναι απαραίτητο να 
γίνεται σε ετήσια βάση, με ιδιαίτερη επι-
κέντρωση στα μαθήματα με ύλη χωρίς 
αλλαγές επί μία τριετία. 
Καθοριστικός βέβαια παράγοντας για τον 
εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης 
είναι το διδακτικό προσωπικό. Ο επαρκής 
αριθμός τακτικών και έκτακτων εκπαιδευ-
τών είναι μεν αναγκαία προϋπόθεση, αλλά 
δεν φτάνει για τον εκσυγχρονισμό των 
σπουδών. Αναφέρθηκε ήδη παραπάνω ότι 
η γενιά Ζ και αυτές που έπονται απαιτούν 
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με διαφο-
ρετικές μαθησιακές διαδικασίες, ψηφιακά 
προσανατολισμένες. Ο εκσυγχρονισμός, 
επομένως, της ναυτικής εκπαίδευσης 
περνά μέσα από τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της. 
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η μετάβαση 
σε επικαιροποιημένο ως προς τις εξε-
λίξεις ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, που, 
εκτός από το διαδραστικό ψηφιακό 
«βιβλίο», περιλαμβάνει και πρόσθετα 
ψηφιακά εργαλεία, όπως εφαρμογές εικο-

Η συνεχής ενεργός 
συνεισφορά του Ιδρύματος 
Ευγενίδου σε όλα σχεδόν 
τα θέματα που αφορούν 

την ελληνική ναυτιλία το 
έχει καταστήσει σοβαρό 
θεσμικό συνομιλητή της 
πολιτείας στον τομέα 

αυτόν.
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νικής πραγματικότητας και προσομοίωσης, εφαρμογές προ-
σέγγισης της μάθησης υπό μορφή παιχνιδιού, κ.λπ. Απαιτείται, 
επίσης, το εκπαιδευτικό προσωπικό να μπορεί να χρησιμοποιεί 
τις παραπάνω ψηφιακές δυνατότητες και να συνθέτει σε ένα 
εκπαιδευτικό αφήγημα μια αλληλουχία ψηφιακών μαθησιακών 
δραστηριοτήτων ως ψηφιακό «μάθημα» για κάθε προγραμματι-
σμένη περίοδο διδασκαλίας.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη μιας θεσμικής παρέμβασης, 
που θεωρώ ότι θα συντελέσει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό 
της ναυτικής εκπαίδευσης. Η απόκτηση του διπλώματος πλοιάρ-
χου ή μηχανικού οποιασδήποτε τάξης δεν θα γίνεται αυτόματα 
μετά την απόκτηση οποιουδήποτε πτυχίου από σχολή ναυτικής 
εκπαίδευσης, αλλά μετά από πιστοποίηση από ανεξάρτητο όργανο 
του ΥΝΑΝΠ. Στο όργανο αυτό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της 
ΔΕΚΝ, των καθηγητών των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ και της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας. Η πιστοποίηση θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα (π.χ. κάθε δύο μήνες), μετά από επιτυχή εξέταση σε θέματα 
επιλεγμένα με αδιάβλητο τρόπο από μια μεγάλη τράπεζα θεμάτων. 

Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα επαγγελματικά 
θέματα των πλοιάρχων και των μηχανικών πώς 
αντικατοπτρίζονται στις εκδόσεις και στο εκπαι-
δευτικό υλικό που παρέχει το Ίδρυμα Ευγενίδου;

Ήδη από το 1958 δημιουργείται στο Ίδρυμα η Επιτροπή Εκδό-
σεων για τη Ναυτική Εκπαίδευση, που λειτουργεί μέχρι σήμερα 
με τη συμμετοχή και μελών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σκοπός 
της Επιτροπής είναι η συγγραφή βιβλίων τεχνικής εκπαίδευσης 
Εμπορικού Ναυτικού, που θα αποτελούν εκπαιδευτικά κείμενα 
για τις σχολές ΕΝ αλλά και εκπαιδευτικά βοηθήματα για τα 
στελέχη της ναυτιλίας γενικότερα. 
Η Επιτροπή Εκδόσεων αξιολογεί κάθε χρόνο τους περίπου 
65 τίτλους εκπαιδευτικών βοηθημάτων για πλοιάρχους και 
μηχανικούς και κρίνει αν το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει 
ενημερωμένο ως προς τις τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις. 
Αξιολογεί, επίσης, αν ο τρόπος γραφής παραμένει ελκυστικός 
στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή 
οδηγεί ετησίως σε επικαιροποιήσεις κάποιων εκπαιδευτικών 
βοηθημάτων στα τμήματά τους όπου απαιτούνται αλλαγές ή 
σε προκήρυξη νέου βιβλίου.
Σημειώνεται, πάντως, και εδώ ότι είναι απαραίτητη η άμεση 
θέσπιση μιας ενεργότερης διαδικασίας αξιολόγησης των προ-
γραμμάτων σπουδών, δεδομένου ότι η ταχύτητα των εξελίξεων 
οδηγεί μερικές φορές στην ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικών 
βοηθημάτων με θέματα πρόσθετα της εγκεκριμένης ύλης, ώστε 
να μην είναι παρωχημένα. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτικής εκπαίδευσης, τον 
οποίο ανακοίνωσε το ΥΝΑΝΠ, είναι μια πραγματική τομή στην 
κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της ύλης και της ενσωμάτω-
σης όλων των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Το Ίδρυμα έχει 
ήδη σχεδιάσει και ξεκινήσει, από τις αρχές του 2021, δράσεις 
που θα του επιτρέψουν να πρωταγωνιστήσει στην παραγωγή 
του απαιτούμενου νέου διαδραστικού εκπαιδευτικού ψηφιακού 
υλικού. 
Παράλληλα, το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναλάβει την προεδρία 
δύο σημαντικών ομάδων εργασίας που συστάθηκαν από το 
Υπουργείο Ναυτιλίας. Η μία εξ αυτών θα προετοιμάσει τις 
προδιαγραφές για τα διάφορα είδη ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού και θα προχωρήσει στην παραγωγή αυτού του υλικού 
σε περιορισμένο αριθμό αντιπροσωπευτικών μαθημάτων, για 
επίδειξη. Η άλλη θα προσδιορίσει τον τρόπο επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτών και το απαραίτητο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 
για την επιμόρφωση αυτή. 

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζετε να 
αναλάβετε το επόμενο διάστημα στο Ίδρυμα Ευγέ-
νιου Ευγενίδου;

Ξεκινώ με μια σύντομη αναδρομή, που καταδεικνύει ότι το 
Ίδρυμα Ευγενίδου αποτελεί σταθερό στυλοβάτη της ναυτικής 
εκπαίδευσης της Ελλάδας τα τελευταία εβδομήντα χρόνια. Στις 
αρχές της δεκαετίας του ’50, ο Ευγένιος Ευγενίδης, προβλέ-
ποντας την επιτακτική ανάγκη της ελληνικής οικονομίας για 
πολλούς επαρκώς καταρτισμένους τεχνίτες, αποφασίζει τη 
δημιουργία ενός ιδρύματος που θα συμβάλει στην εκπαίδευση 
των νέων στο τεχνικό και επιστημονικό πεδίο. Από τους πρώ-
τους τομείς στους οποίους επικεντρώθηκε το Ίδρυμα Ευγενί-
δου ήταν η ναυτική εκπαίδευση. Η προσφορά του στη ναυτική 
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εκπαίδευση δεν περιορίζεται στις εκδόσεις του. 
Περιλαμβάνει επίσης υποτροφίες σε αποφοίτους 
του Λιμενικού Σώματος, δωρεές στις ΑΕΝ, υπο-
στήριξη της τηλεκπαίδευσης, μελέτες και συνέδρια 
για τη ναυτική εκπαίδευση, επικαιροποιήσεις των 
προγραμμάτων των ΑΕΝ, παροχή πρόσβασης σε 
ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων και συμμετοχή σε 
σημαντικά ναυτιλιακά ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η συνεχής ενεργός συνεισφορά του Ιδρύματος 
Ευγενίδου σε όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν 
την ελληνική ναυτιλία το έχει καταστήσει σοβαρό 
θεσμικό συνομιλητή της πολιτείας στον τομέα αυτόν. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΝΑΝΠ ανέθεσε στο Ίδρυμα 
τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τη 
ναυτική εκπαίδευση, που υποβλήθηκε στο υπουργείο 
τον Νοέμβριο του 2020. Το Ίδρυμα θα συνεχίσει 
με την ίδια υπευθυνότητα τη συνομιλία του με το 
ΥΝΑΝΠ στην κατεύθυνση μετασχηματισμού των 

αξόνων στρατηγικής σε άξονες εφαρμοσμένων δρά-
σεων, σε συνεργασία πάντοτε και με τους εκπρο-
σώπους της ελληνικής ναυτιλίας. 
Αν όμως κάποιος αξιολογήσει τη γενικότερη εικόνα 
του συνόλου των δραστηριοτήτων, θα διαπιστώσει 
αναμφισβήτητα ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου, από την 
ίδρυσή του το 1956, αποδείχθηκε ένας ευρύτερος 
ισχυρός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός πόλος, που 
προώθησε την επαφή και τη διάδραση με τους 
επιστημονικούς τομείς για την επαγγελματική και 
τεχνική εκπαίδευση και την ψηφιακή τεχνολογία. 
Η συνεχής λειτουργία ενός ολιστικού συστήματος 
δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει την έκδοση 
βιβλίων τεχνικής εκπαίδευσης, με έμφαση στη 
ναυτική εκπαίδευση, τα επιστημονικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τη διάχυση της γνώσης και τη δημι-
ουργία πόλων ανταλλαγής απόψεων, τις εκπαιδευ-
τικές υποτροφίες και, τέλος, τις δωρεές κοινωφε-
λούς χαρακτήρα, αποτελεί μια τεράστια διαχρονική 

προσφορά του Ιδρύματος στο κοινωνικό σύνολο. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ραγδαίες εξελίξεις της 
τεχνολογίας φέρνουν αλλαγές σε όλους τους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το Ίδρυμα βρι-
σκόταν πάντοτε σε παράλληλη πορεία με την προ-
σπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να προσαρμοστεί 
στις καταλυτικές αυτές αλλαγές, σε μια παράλληλη 
πορεία με την εξέλιξη της επιστήμης και τις επι-
πτώσεις της στην τεχνική και επαγγελματική εκπαί-
δευση.
Η πορεία του Ιδρύματος προς τη νέα ψηφιακή εποχή 
έχει ήδη αρχίσει. Διαμορφώνονται νέες διαδικασίες 
διά ζώσης και εξ αποστάσεως στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας και των άλλων Εργαστηρίων του Ιδρύματος 
για την προσέλκυση των νέων μας σε νέα πεδία 
έρευνας, με επικέντρωση στην καινοτομία και στη 
δημιουργικότητα. Οι εκπαιδευτικές προβολές στο 

πλανητάριο προσαρμόζονται στις εντυπωσιακές εξε-
λίξεις στον οπτικοακουστικό τεχνολογικό τομέα. Τα 
εκπαιδευτικά βιβλία μετασχηματίζονται σε πολλαπλό 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με διαδραστική δυνατό-
τητα, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας. Η διά-
χυση της γνώσης επιταχύνεται και ενδυναμώνεται με 
τη χρήση νέων ψηφιακών μέσων, που εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση στο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 
μέσω της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος αλλά και τη 
συμμετοχή σε διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις. 
Στη νέα εποχή που ανατέλλει, το Ίδρυμα διασυν-
δέει το όραμα του ιδρυτή του, Ευγένιου Ευγενίδη, 
στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες για την ανάπτυξη 
της χώρας και προχωρά με συνολικό σχέδιο τον 
μετασχηματισμό, που θα ενδυναμώσει στις επό-
μενες δεκαετίες την παγιωμένη πλέον θεσμική του 
παρουσία και κοινωνική προσφορά στα θέματα της 
επιστήμης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Ιδιαίτερα της ναυτικής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καθοριστικός παράγοντας για τον εκσυγχρονισμό  
της ναυτικής εκπαίδευσης είναι το διδακτικό προσωπικό. 
Ο επαρκής αριθμός τακτικών και έκτακτων εκπαιδευτών  

είναι μεν αναγκαία προϋπόθεση, αλλά δεν φτάνει  
για τον εκσυγχρονισμό των σπουδών.
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Ψίθυροι και απόηχοι 
στις ναυτιλιακές πρωτεύουσες

ΠΛΩ

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Νέο ρεκόρ κατέγραψε ο ελληνόκτητος στόλος, του 
οποίου η χωρητικότητα έσπασε το φράγμα των 335 
εκατ. dwt για πρώτη φορά στην ιστορία. Σύμφωνα με 
στοιχεία της IHS Markit, για λογαριασμό του Greek 
Shipping Co-operation Committee, την 1η Μαρτίου 
2022, ο ελληνόκτητος στόλος αποτελούνταν από 
4.140 πλοία (άνω των 1.000 gt), μεταφορικής ικα-
νότητας 355.342.694 dwt.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Μάρτιο του 2021, ο 
ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 4.038 πλοία συνο-
λικής μεταφορικής ικανότητας ίσης με 350.465.999 
dwt. Συνεπώς, σε σύγκριση με πέρυσι, ο ελληνόκτη-
τος στόλος αυξήθηκε κατά 102 πλοία, χωρητικότη-
τας 4,9 εκατ. dwt. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν και 
167 υπό παραγγελία πλοία, συνολικής μεταφορικής 
ικανότητας 16,3 εκατ. dwt.
Ωστόσο, ο υπό ελληνική σημαία στόλος μειώθηκε 
κατά 14 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 2,7 εκατ. 
dwt, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021. Σήμερα, 
570 πλοία χωρητικότητας 59,6 εκατ. dwt φέρουν 
την ελληνική σημαία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
ελληνικό νηολόγιο συνιστά το τέταρτο κορυφαίο 
νηολόγιο παγκοσμίως σε όρους dwt.
Τέλος, η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου είναι 
ίση με 12,3 έτη (έναντι 14,7 που είναι η μέση ηλικία 
του παγκόσμιου στόλου). Ακόμη, ο υπό ελληνική 

σημαία στόλος έχει μέση ηλικία ίση με 14,2 έτη, 
παραμένοντας κι εκείνος κάτω από τη μέση ηλικία 
του παγκόσμιου στόλου.

ΓΙΑΤΙ Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΘΑ 
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑ COVID 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
Επιπλέον αυξημένα κόστη μεταφοράς βλέπει η 
UNCTAD, ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρα-
νία, σε πρόσφατη αξιολόγηση του αντικτύπου του 
στο εμπόριο.
Με το εν λόγω report, που δημοσιεύτηκε στις 16 
Μαρτίου, η UNCTAD εκτιμά ότι θα επιδεινωθούν 
οι συνθήκες που διαμορφώνουν την παγκόσμια 
οικονομία, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών 
προϊόντων διατροφής, καυσίμων και λιπασμάτων. Η 
γενική γραμματέας της UNCTAD, Rebeca Grynspan, 
σημειώνει την ίδια ώρα ότι η όποια οικονομική ανά-
καμψη έχει καταγραφεί μετά την Covid-19 κινδυνεύει 
να εκτροχιαστεί λόγω του πολέμου.
Ρωσία και Ουκρανία, άλλωστε, αντιπροσωπεύουν 
ένα μεγάλο ποσοστό του εμπορίου σιτηρών και η 
έκρυθμη κατάσταση, που δυστυχώς συνεχίζει να 
εντείνεται, θα αποτελέσει εμπόδιο για την ανάπτυξη 
των αναπτυσσόμενων οικονομιών, τονίζει η έκθεση. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι 25 αφρικανικές χώρες 
εισάγουν το ένα τρίτο των αναγκών τους σε σιτάρι 
από τις δύο χώρες, ενώ για 15 αφρικανικές χώρες 
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το ποσοστό ανεβαίνει πάνω 
από 50%.
Δεδομένου ότι και το εμπό-
ριο επηρεάζεται σημα-
ντικά από τις αναταραχές 
στην Ανατολική Ευρώπη, η 
UNCTAD σημειώνει ότι τα 
κόστη μεταφοράς θα αυξη-
θούν περαιτέρω. Το 2021,  
1,5 εκατ. εμπορευματοκιβώ-
τια με φορτία μεταφέρθηκαν 
μέσω σιδηροδρόμου από τα 
δυτικά της Κίνας προς την 
Ευρώπη. Εάν ο όγκος αυτός 
μεταφερθεί μέσω θαλάσσης 
μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, 
η συμφόρηση στα εν λόγω 
routes, που ήδη είναι μεγάλη, 
θα αυξηθεί κατά 5-8%, σύμ-
φωνα με τους σχετικούς 
υπολογισμούς. Καθώς οι 
θαλάσσιες μεταφορές δεν 
θα αντεπεξέλθουν στις νέες 
εμπορευματικές ροές, το 
κόστος μεταφοράς θα αυξη-
θεί, υπογραμμίζει η UNCTAD. 
O αντίκτυπος θα είναι υψη-
λός για τις οικονομίες και τα 
νοικοκυριά, καθώς, όπως και 

στην περίπτωση της πανδημίας, οι παγκόσμιες τιμές 
καταναλωτών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1,5%.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ Η ΡΟΤΑ  
ΤΩΝ BULK CARRIERS
H Κίνα διαφαίνεται ότι αυξάνει τις αγορές αμερι-
κανικού καλαμποκιού μετά τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κίνα, την εβδομάδα έως 
τις 11 Μαρτίου, αγόρασε 200.000 τόνους καλαμπο-
κιού για εισαγωγή μετά την 1η Σεπτεμβρίου, όταν και 
εκκινεί η εμπορική περίοδος γεωργικών προϊόντων 
των ΗΠΑ. Παρά τον υψηλό αυτό αριθμό, η Κίνα δεν 
βρέθηκε στην κορυφή των εβδομαδιαίων αγορών 
αμερικανικού καλαμποκιού αλλά στην τέταρτη θέση.
Οι συνολικές πωλήσεις αμερικανικού καλαμποκιού 
ξεπέρασαν τους 2 εκατ. τόνους, παρά το γεγονός 
ότι οι τιμές βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από 
το 2012. Οι εισαγωγές της Κίνας αυξάνονται επίσης, 
καθώς απέτυχε στις δεσμεύσεις της έναντι των ΗΠΑ 
υπό τη φάση 1 της εμπορικής συμφωνίας.
Οι ΗΠΑ φαίνεται πως αποτελούν την κύρια εναλ-
λακτική για την Κίνα όσον αφορά τις εισαγωγές 
καλαμποκιού, καθώς η Βραζιλία, ο δεύτερος 
μεγαλύτερος εξαγωγέας του κόσμου, δεν διαθέ-
τει επί του παρόντος την ικανότητα να αυξήσει 
τις πωλήσεις της.

Συνολικά πάντως η ζήτηση για καλαμπόκι από τις 
ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την Αργεντινή έχει αυξηθεί 
τις τελευταίες εβδομάδες, με τις πολεμικές συρρά-
ξεις στην Ουκρανία να κλιμακώνονται. Ενδεικτικά, η 
Βραζιλία θα εξαγάγει 2 εκατ. τόνους καλαμποκιού 
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Από την άλλη, τουλάχιστον πέντε πλοία που μετα-
φέρουν σχεδόν 200.000 τόνους ζάχαρη της Βρα-
ζιλίας κατευθύνθηκαν προς τη Ρωσία, σύμφωνα 
με δεδομένα του Reuters. H ζήτηση της Ρωσίας 
για ζάχαρη και άλλα βασικά είδη διατροφής είναι 
μεγάλη, καθώς οι κυρώσεις στη χώρα έχουν οδηγή-
σει σε άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Ο αριθμός 
των 200.000 τόνων ζάχαρης είναι ιδιαίτερα υψηλός, 
αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ρωσία ετησίως εισά-
γει 100.000 τόνους. Παράλληλα, άλλα τρία πλοία 
έμφορτα με 100.000 τόνους ζάχαρης κατευθύν-
θηκαν προς τη γειτονική Γεωργία, φορτία τα οποία 
εικάζεται από traders πως επίσης θα κατευθυνθούν 
προς τη Ρωσία.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως, όσο ο πόλεμος στην 
Ουκρανία διαρκεί, το θαλάσσιο εμπόριο ξηρών 
φορτίων και άρα η ρότα των bulk carriers θα δια-
φοροποιηθούν άρδην, με τους ναύλους να προσαρ-
μόζονται ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν τα 
τονομίλια.

Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΚΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενδέχεται να επη-
ρεάσει τη διαθεσιμότητα των ναυτικών, ιδιαίτερα 
αξιωματικών, για τα πλοία του παγκόσμιου στόλου, 
με αποτέλεσμα να αυξηθούν τόσο τα μισθολόγιά 
τους όσο και τα λειτουργικά κόστη των πλοίων, 
σημειώνει η Drewry σε νέα ανάλυσή της.
Άλλωστε, Ρώσοι και Ουκρανοί ναυτικοί αντιπρο-
σωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου 
εργατικού δυναμικού και, σύμφωνα με την Drewry, 
οι Ρώσοι αξιωματικοί ανέρχονται σε 46.500, ενώ οι 
Ουκρανοί σε 41.000. Oι αντίστοιχοι αριθμοί για τα 
κατώτερα πληρώματα είναι 41.200 και 32.400 αντί-
στοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια προ-
σφορά αξιωματικών στα πλοία είναι της τάξης των 
650.000 και των κατώτερων πληρωμάτων 920.000, 
συνδυαστικά Ρώσοι και Ουκρανοί αντιπροσωπεύουν 
το 13% της παγκόσμιας προσφοράς αξιωματικών 
και το 8% της παγκόσμιας προσφοράς κατώτερων 
πληρωμάτων.
Προφανώς, από την όλη κατάσταση δεν θα επηρε-
αστεί το σύνολο των 161.400 Ρώσων και Ουκρανών 
ναυτικών, αλλά όσο η έκρυθμη κατάσταση παραμέ-
νει, ένα σημαντικό μέρος των αξιωματικών θα επη-
ρεαστεί. Τα δε κατώτερα πληρώματα είναι οριακά 
περισσότερο ευέλικτα, καθώς η εκπαίδευσή τους 
απαιτεί λιγότερο χρόνο, τονίζει η Drewry.
Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματικοί απασχολούνται 
σε μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων, στα οποία οι 
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ελλείψεις έμπειρων και καλά εκπαιδευμένων αξιωματικών 
είναι μεγαλύτερες. Συνεπώς, ο αντίκτυπος θα είναι περισσό-
τερο εμφανής στο θαλάσσιο εμπόριο υγρών φορτίων, εκτιμά 
η Drewry.
Ο επαναπατρισμός Ουκρανών ναυτικών καθίσταται πλέον 
δύσκολος, ενώ όσοι θέλουν να μπαρκάρουν επίσης δεν θα 
μπορούν να μετακινηθούν. Το γεγονός ότι πολλές χώρες απα-
γορεύουν στους εναέριους χώρους τους ρωσικά αεροπλάνα 
αλλά και οι περιορισμοί της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά 
τις βίζες θα πλήξουν και τους Ρώσους ναυτικούς. Οι κυρώσεις 
με στόχο το τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας θα καταστήσουν 
δύσκολες τις πληρωμές τους και ως εκ τούτου πολλές εταιρείες 
ενδέχεται να στραφούν σε ναυτικούς άλλων εθνικοτήτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι Ινδοί ναυτικοί αποτελούν μια εναλλακτική, 
καθώς οι απολαβές τους είναι παρόμοιες με αυτές των Ρώσων 
και των Ουκρανών και η προσφορά τους υψηλότερη.
H Drewry αναμένει ότι η κρίση στην Ουκρανία θα οδηγήσει 
προς τα πάνω τις απολαβές των αξιωματικών, καθώς ήδη 
καταγράφονται ελλείψεις αναλογικά με τον παγκόσμιο στόλο.  
Η άνοδος των μισθολογίων και τα αυξανόμενα premiums ναυ-
τασφαλίσεων θα αυξήσουν τα λειτουργικά κόστη των πλοίων, 
καταλήγει ο οίκος αναλύσεων.

ΚΕΡΔΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINERSHIPS
Οι εταιρείες με εξειδίκευση στη διαχείριση containerships 
εικάζεται ότι κατέγραψαν το 2021 καθαρά λειτουργικά κέρδη 
που ξεπερνούν τα 110 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με πρό-
σφατη ανάλυση της Sea Intelligence.
Η συγκεκριμένη εκτίμηση μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνει 
επιπλέον 10-15 δισ. δολάρια ΗΠΑ που προκύπτουν από τα 
έσοδα των εταιρειών HMM και OOCL, οι οποίες δεν έχουν 
ανακοινώσει τα επίσημα αποτελέσματά τους. Το συνολικό 

καθαρό λειτουργικό κέρδος των εταιρειών, από το 2010 έως 
το 2020, ήταν 37,54 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σωρευτικά για όλα τα 
χρόνια, ενώ τα κέρδη του κλάδου τριπλασιάστηκαν το 2021 
όπως δήλωσε ο Alan Murphy, διευθύνων σύμβουλος της Sea 
Intelligence.

ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ: 
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η απανθρακοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο θα επέλθει 
βρίσκονται σταθερά στην ατζέντα της παγκόσμιας ναυτιλια-
κής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα, εκπρόσωποι της 
παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, με την υποστήριξη των 
κυβερνήσεων, υπέβαλαν προτάσεις για το πώς ένα ταμείο Έρευ-
νας και Ανάπτυξης θα μπορούσε να προσαρμοστεί προκειμένου 
να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Οι επικαιροποιημένες προτάσεις που κατατέθηκαν στον ΙΜΟ 
σκιαγραφούν πώς το IMO Maritime Research Fund (IMRF), 
ύψους $5 δισ., το οποίο θα επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολο-
γιών και καυσίμων μηδενικών εκπομπών, θα μπορούσε επίσης 
να υποστηρίξει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών 
για απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών.
Με επικεφαλής το International Chamber of Shipping και οκτώ 

ακόμα οργανισμούς της διεθνούς ναυτιλίας, οι τροποποιημένες 
προτάσεις προβλέπουν τη διάθεση περίπου του 10% του fund 
σε projects μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
νησιωτικών κρατών, που είναι ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή.
Στην ανακοίνωση του ICS τονίζεται ότι οι προτάσεις αυτές 
έρχονται ως απάντηση στα αιτήματα αναπτυσσόμενων χωρών 
για πρόσβαση στο Ταμείο Έρευνας και Ανάπτυξης. «Οι ανα-
πτυσσόμενες χώρες βιώνουν τα χειρότερα από την κλιματική 
κρίση. Η [ναυτιλιακή] βιομηχανία επιθυμεί να διαθέσει περίπου 
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$50 εκατ. ετησίως, για να υποστηρίξει έργα μείω-
σης των αερίων του θερμοκηπίου σε αναπτυσσό-
μενες και ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των Μικρών Νησιωτικών 
Αναπτυσσόμενων Κρατών. Αυτή θα ήταν μια σημα-
ντική επένδυση και ώθηση στα υπάρχοντα προγράμ-
ματα του ΙΜΟ, για να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση 
προς μηδενικές εκπομπές είναι δίκαιη και ισόνομη», 
υπογράμμισε ο Simon Bennett, Deputy Secretary 
General του International Chamber of Shipping.

ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ΕΙΝΑΙ  
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ;
Οι πρωτοβουλίες της ναυτιλιακής βιομηχανίας με 
επίκεντρο τη μείωση του περιβαλλοντικού της απο-
τυπώματος συνεχίζουν να εντείνονται με την πάροδο 
των ετών. Σε πρόσφατη έκθεσή του, ο ναυλομεσι-
τικός οίκος Clarksons υπογραμμίζει ότι το 4,4% 
του στόλου, σε όρους χωρητικότητας, που πλέει 
στα παγκόσμια ύδατα είναι ικανό να καταναλώνει 
εναλλακτικά καύσιμα. Το ίδιο ποσοστό το 2021 ήταν 
ίσο με 3,5%, ενώ το 2017 ίσο με 2,1%. Την ίδια ώρα, 
έως τις αρχές του 2023, η Clarksons εκτιμά ότι 
το 5% του παγκόσμιου στόλου θα είναι ικανό να 
καταναλώνει εναλλακτικά καύσιμα.
Παράλληλα, από τα υπό ναυπήγηση πλοία, το 37,8% 
σε όρους τονάζ θα είναι ικανό να αξιοποιεί εναλλα-
κτικά καύσιμα. Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2021 και 

το 2017 ήταν ίσα με 28,9% και 10,5% αντίστοιχα. 
Επιπλέον, από τα υπό ναυπήγηση πλοία, το 33,6% 
σε όρους χωρητικότητας θα είναι ικανό να κατα-
ναλώνει ως καύσιμο LNG (639 πλοία), το 2,3% 
θα είναι ικανό να καταναλώνει LPG (89 πλοία) και 
3,2% θα είναι ικανό να καταναλώνει άλλα εναλλα-
κτικά καύσιμα (200 πλοία): μεθανόλη (24 πλοία), 
αιθάνιο (11 πλοία), βιοκαύσιμα (επτά πλοία), υδρο-
γόνο (έξι πλοία), υβριδική πρόωση/μπαταρίες (150).

15 ΔΙΣ. ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
LNG ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν στα τέλη Μαρτίου 
να κάνουν συγκεκριμένα βήματα από κοινού για 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
τη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του προ-
έδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της προέδρου 
της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ 
ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινής ομάδας δρά-
σης (Task Force) για την αντιμετώπιση των αναγκών 
της ΕΕ σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια και 
την επίσπευση της πράσινης μετάβασης. Η Task 
Force θα προεδρεύεται από έναν εκπρόσωπο από 
τον Λευκό Οίκο και έναν εκπρόσωπο του προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να εξα-
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σφαλίσουν, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
με διεθνείς εταίρους, πρόσθετους όγκους υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG) για την αγορά της 
ΕΕ τουλάχιστον 15 bcm το 2022, με αναμενόμενες 
αυξήσεις στο μέλλον. H μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης από τη Ρωσία μπορεί να επιτευχθεί, 
μεταξύ άλλων, και μέσω επιπλέον προμηθειών παρα-
δόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, ανέφερε η 
πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών στις Βρυξέλλες.
«Η δέσμευση των ΗΠΑ να παράσχουν στην ΕΕ επι-
πλέον 15 δισ. κ.μ. LNG φέτος είναι ένα μεγάλο βήμα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα αντικαταστή-
σει την προμήθεια LNG που λαμβάνουμε επί του 
παρόντος από τη Ρωσία», σημείωσε η πρόεδρος της 
Κομισιόν και προσέθεσε ότι «η Ευρώπη θα εργαστεί 
για να εξασφαλίσει σταθερή ζήτηση για επιπλέον 
LNG των ΗΠΑ τουλάχιστον έως το 2030. Στοχεύ-
ουμε σε περίπου 50 δισ. κ.μ. ετησίως».
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με 
δήλωση του αρμόδιου υπουργού για θέματα Ενέργειας 
του Κατάρ, Σάαντ Σερίντα αλ Κάαμπι, το Κατάρ θα 
συνεχίσει να προμηθεύει την Ευρώπη με φυσικό αέριο.
Τέλος, οι τελευταίες εξελίξεις αναμένεται να επη-
ρεάσουν τα LNGCs, καθώς τόσο το αμερικανικό 
φυσικό αέριο όσο και εκείνο του Κατάρ μεταφέ-
ρονται διά θαλάσσης, σε αντίθεση με το ρωσικό 

φυσικό αέριο, για τη μεταφορά του οποίου αξιο-
ποιούνται αγωγοί.

ΝORTH P&Ι CLUB ΚΑΙ STANDARD CLUB  
ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Νorth P&Ι Club και Standard Club βρίσκονται 
σε συζητήσεις για πιθανή συγχώνευσή τους, προ-
κειμένου να δημιουργήσουν έναν νέο παγκόσμιο 
αλληλασφαλιστικό οργανισμό και έναν από τους 
κορυφαίους παρόχους αμοιβαίων ασφαλιστικών 
καλύψεων για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι η συγχώ-
νευση θα δώσει τη δυνατότητα στο νέο club να 
αντιμετωπίσει τις διαρκείς αλλαγές που επηρε-
άζουν τον ναυτιλιακό κλάδο. Υποστηριζόμενη 
από ένα ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα έναντι των 
κανονιστικών απαιτήσεων, η κεφαλαιακή ισχύς του 
συνδυασμένου club θα επιτρέψει σημαντικές επα-
νεπενδύσεις για τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στα μέλη.
Ήδη ένα κοινό working group των Νorth P&Ι Club 
και Standard Club έχει προσληφθεί για να αξιο-
λογήσει πώς το ενοποιημένο σχήμα θα μεγιστο-
ποιήσει την αξία για τα μέλη του. Η προτεινόμενη 
συγχώνευση αναμένει την έγκριση των μελών των 
δύο clubs και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. 
Εάν εγκριθεί, η συγχώνευση αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023.

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ
Τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλιακή βιομηχανία 
έρχεται διαρκώς αντιμέτωπη με την απειλή των 
κυβερνοεπιθέσεων. Νέα έρευνα των CyberOwl 
και HFW εξετάζει τον οικονομικό αντίκτυπο των 
κυβερνοεπιθέσεων αυτών για τους πλοιοκτήτες.
Η έκθεση καταδεικνύει ότι, όταν μια τέτοια επί-
θεση οδηγεί σε πληρωμές λύτρων, οι πλοιοκτήτες 
καλούνται να καταβάλουν πάνω από $3 εκατ. κατά 
μέσο όρο στους δράστες. 
Από την έρευνα, επίσης, προκύπτει ότι υπάρχει 
σημαντικό χάσμα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του 
cyber risk από τους ναυτιλιακούς οργανισμούς 
σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη που απαρτίζουν 
την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά την πρόοδο που 
καταγράφει ο ΙΜΟ.
Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν 
ότι ένα σημαντικό ποσοστό πλοιοκτητών δεν 
επενδύουν όσο θα έπρεπε στη διαχείριση του 
ψηφιακού κινδύνου και συγκεκριμένα πάνω από 
το 50% δαπανούν λιγότερα από $100.000 κάθε 
χρόνο στον τομέα αυτόν. Ακόμη, μόλις από το 55% 
των προμηθευτών ζητείται να αποδείξουν ότι ακο-
λουθούν διαδικασίες για τη διαχείριση του cyber 
risk, ενώ περισσότερο από το 25% των ναυτικών 
δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση 
κυβερνοεπίθεσης.
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Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 200 επαγγελμα-
τίες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων managers, ναυτικών, 
προμηθευτών κ.ά.

ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ
O κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης επανεξελέγη πρόεδρος της Ένω-
σης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) για 
την επόμενη τριετία κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκροτήθηκε σε σώμα την 
Τετάρτη 23 Μαρτίου, με την επανεκλογή των περισσότερων 
μελών, αλλά και την είσοδο ενός νέου μέλους, του κ. Σήφη 
Βαρδινογιάννη.
Τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ είναι:
Πρόεδρος: κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης
Α΄ Αντιπρόεδρος: κ. Βασίλειος Τερζής
Β΄ Αντιπρόεδρος: κ. Έλπη Πετράκη
Γεν. Γραμματέας: κ. Γεώργιος Αλεξανδράτος
Ταμίας: κ. Ευστράτιος Τσαλαμανιός
Μέλη οι κ. Αλεξάνδρα Γκανά, Νικόλαος Λιάπης, Δημήτρης Σπυ-
ριδάκης και Σήφης Βαρδινογιάννης.
Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Εφο-
πλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων η προγραμματισμένη 

ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της, όπου ο πρόεδρος 
κ. Σημαντώνης προέβη σε απολογισμό των πεπραγμένων για 
το 2021 καθώς και της τριετίας που ολοκληρώθηκε, κάνοντας 
εκτενή αναφορά στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες της Ένω-
σης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην 
επίτευξη στόχων και στη διεκδίκηση επίλυσης διαχρονικών 
θεμάτων.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:
- Στην ανάδειξη βασικών περιβαλλοντικών θεμάτων στον ΙΜΟ 
και στην ΕΕ.
- Στην πλοήγηση με την έκδοση του Κανονισμού για το «Pilot 
Exemption Certificate».
- Στην προώθηση των διαδικασιών του «the Same Risk 

Area» και στην απαλλαγή του WBMT για ορισμένη κατηγορία 
«Shortsea» πλοίων.
- Στη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών 
του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών στα εφοδια-
στικά πλοία.
- Στο όριο ηλικίας των πλοίων που διακινούν ναυτιλιακά καύσιμα.
- Στη μείωση κατά 50% του συναφούς τέλους προσόρμισης των 
πλοίων στη θαλάσσια ζώνη λιμένα Ελευσίνας-Ασπροπύργου.
- Στην υιοθέτηση και στη διαχείριση της εθνικής ενιαίας πλατ-
φόρμας λιμενικής υπηρεσίας.
Ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα τρέχοντα 
θέματα, ιδιαίτερα στη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης που 
προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιταχύνοντας την ενεργειακή 
μετάβαση του κλάδου σε καθαρότερα καύσιμα, με σκοπό τη 
μείωση του κλιματικού της αποτυπώματος. 
Επισήμανε, όμως, πως οι τεχνολογίες που οδηγούν τη ναυτι-
λία στην απανθρακοποίηση δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, τα νέα 
εναλλακτικά καύσιμα δεν υπάρχουν σε επάρκεια και τα περισ-
σότερα λιμάνια δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές, έτσι ώστε 
η πράσινη μετάβαση να επιτευχθεί στους χρόνους που ορίζει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τόνισε ιδιαίτερα ότι η Ελληνική Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων 
αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και, παρότι το «Shortsea» 

ευνοεί την εφαρμογή νέων, φιλικότερων προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών, λειτουργεί σε ένα αναχρονιστικό εθνικό κανονι-
στικό πλαίσιο, το οποίο όχι μόνο δεν υποστηρίζει την ενεργειακή 
μετάβαση του κλάδου, αλλά συστηματικά την αποτρέπει.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ σημείωσε 
ότι βασικός στόχος της Ένωσης για την επόμενη τριετία είναι η 
καθοριστική συμβολή στην αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος 
στο οποίο λειτουργεί η ναυτιλία και η εξάλειψη παθογενειών που 
το διέπουν, με τη διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου κανονι-
στικού πλαισίου και την παροχή κινήτρων από την πολιτεία, έτσι 
ώστε να υποστηριχθεί η πράσινη μετάβαση του κλάδου και η 
συμβολή του στην κλιματική ουδετερότητα.
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Ο ΝΕΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Γερουσίας ο διορισμός 
του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη.  
Ο κ. Τσούνης είναι Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με εκτε-
ταμένη εμπειρία στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, 
καθώς είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του ξενο-
δοχειακού ομίλου Chartwell Hotels. Η συγκεκριμένη εταιρεία 
έχει ισχυρή παρουσία σε όλες τις βορειοανατολικές πολιτείες 
και συνεργάζεται με σημαντικά ονόματα του χώρου, όπως η 
«Hilton», «Marriott» και «Intercontinental».
Το 2013, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, είχε εξεταστεί η 
πιθανότητα της τοποθέτησής του στη θέση του πρέσβη των 
ΗΠΑ στη Νορβηγία, μιας προσπάθειας όμως που τελικά δεν 
ευδοκίμησε. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο κ. Τσούνης είχε 
την ευκαιρία να αναλάβει μια σειρά ρόλων στον ιδιωτικό και 
στον δημόσιο τομέα, αποκομίζοντας νέες εμπειρίες, που εκτι-
μάται ότι θα ισχυροποιήσουν τη νέα του υποψηφιότητα.
Εξίσου, όμως, σημαντικές θεωρούνται και οι πολιτικές διασυν-
δέσεις που διατηρεί ο 53χρονος ομογενής στην αμερικανική 
πρωτεύουσα. Πρόκειται άλλωστε για έναν πολιτικό διορισμό, 
με δεδομένο ότι ο Τζορτζ Τσούνης δεν είναι διπλωμάτης καριέ-
ρας. Υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να επισημανθεί η μακροχρόνια 
σχέση που διατηρεί με τον πρόεδρο Μπάιντεν, καθώς στην 
προεκλογική μάχη του 2012 είχε διατελέσει πρόεδρος των 
«Ελληνοαμερικανών για τον Ομπάμα-Μπάιντεν». Επιπλέον, γνω-
ρίζεται καλά με τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, και 
απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του γερουσιαστή Ρόμπερτ 
Μενέντεζ, με τον οποίο έχει αναπτύξει στενή φιλία. 
Μετανάστης δεύτερης γενιάς, με γονείς από την ορεινή 
Ναυπακτία, ο Τζορτζ Τσούνης μεγάλωσε μέσα στην ελληνική 
κοινότητα της Νέας Υόρκης. Παρακολουθούσε το ελληνικό 
σχολείο, συμμετείχε στην ελληνική παρέλαση που γίνεται κάθε 
χρόνο για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν 
και ήταν ενεργό μέλος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής. 

Αυτή τη στενή σχέση με την εκκλησία και την ελληνοαμε-
ρικανική κοινότητα τη διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας του, καθώς είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού 

Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, 
του Faith and Leadership 100, του Συμβουλίου Ελληνοαμε-
ρικανικής Ηγεσίας (HALC) και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας 
(THI). Μάλιστα, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος είχε παραση-
μοφορήσει τον κ. Τσούνη με το Μετάλλιο του Αγίου Παύλου, την 
υψηλότερη αναγνώριση που απονέμει η Ελληνορθόδοξη Εκκλη-
σία της Αμερικής. Επιπλέον, ο κ. Τσούνης έχει λάβει το Βραβείο 
«Justice for Cyprus» της Ομοσπονδίας Κυπριακών Αμερικανικών 
Οργανισμών, που του απονεμήθηκε από τον πρώην Κύπριο πρό-
εδρο Δημήτρη Χριστόφια, και το βραβείο Athens-Wishner, που 
απονέμουν από κοινού η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και 
το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

ΤΟΝ ΜΑΪΟ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Την ελπίδα του πως την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου θα 
ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένα Αλε-
ξανδρούπολης (ΟΛΑ) εξέφρασε στο περιθώριο του Prodexpo 
North ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννης Ζαμπούκης.
«Στόχος μας», τόνισε ο κ. Ζαμπούκης, «είναι να μη χάσει 
τη γραφικότητά του το λιμάνι και τα έργα που θα γίνουν να 
συνδυαστούν με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του 
επιβατικού σταθμού, στον οποίο προσέρχονται τουρίστες για 
να μεταβούν στη Σαμοθράκη», τόνισε.
Μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης αναφέρθηκε 
στο έργο της σύνδεσης με τον ανατολικό περιφερειακό, μήκους 
3,6 χλμ. και κόστους 36 εκατ. ευρώ, αλλά και στην αναβάθμιση 
της σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του λιμένα με 
τον βορρά, τα Βαλκάνια και τα λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, 
συνολικού προϋπολογισμού 1,08 δισ. ευρώ. 

WISTA HELLAS: Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2024

Η WISTA Hellas ανακοίνωσε ότι, 
κατόπιν της 27ης Τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης των μελών της 
Πέμπτης 31ης Μαρτίου 2022 και 
των αρχαιρεσιών της ίδιας ημέρας 
για την εκλογή Διοικητικού Συμβου-
λίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
για τη διετία 2022-2024, καθώς 
και της Συνεδρίασης της Παρα-
σκευής 1ης Απριλίου 2022 των 
εκλεγέντων τακτικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της WISTA 
Hellas για τη συγκρότηση σε σώμα 
και την κατάρτιση του Προεδρείου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καταστατικού, η σύνθεση του νέου 
ΔΣ για τη διετία 2022-2024 δια-
μορφώνεται ως εξής:
Πρόεδρος: κ. Έλπη Πετράκη, έλαβε 
145 ψήφους. Αντιπρόεδρος: κ. 

Ελίνα Κασσωτάκη, έλαβε 108 ψήφους. Γεν. Γραμματέας: κ. 
Ελίνα Σουλή, έλαβε 98 ψήφους. Ταμίας: κ. Ακριβή Μπρίκου, 
έλαβε 98 ψήφους.  Μέλος: κ. Άννα Γιατρά, έλαβε 57 ψήφους.
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Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι κ. Κατερίνα Κώνστα, 
Δέσποινα Κάλφα και Κριστιάνα Πρεκεζέ, ενώ την Εξελεγκτική 
Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν οι κ. Ιωάννα Τοπάλογλου, Βιβή 
Κολλιοπούλου και Ελισάβετ Ιωαννίδη.
Το ΔΣ της WISTA Hellas εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη 
του στα απερχόμενα μέλη του ΔΣ, κ. Κριστιάνα Πρεκεζέ 
και Δέσποινα Κάλφα, για την αμέριστη συνεισφορά και τα 
επιτεύγματά τους κατά τη θητεία τους.
Οι προτάσεις του ΔΣ της WISTA Hellas για την τροποποίηση 
του καταστατικού για την αναθεώρησή του προς εκσυγχρο-
νισμό και επικαιροποίηση επικυρώθηκαν κατά ενισχυμένη 
πλειοψηφία από τα μέλη της ΓΣ και συγκεκριμένα 163 μέλη 
ενέκριναν την τροποποίησή του, ενώ απέρριψαν 11 μέλη.
Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η προσέλευση των μελών κατά την 
Τακτική Γενική συνέλευση υπήρξε εντυπωσιακή. Παρέστησαν 
123 μέλη αυτοπροσώπως και 52 διά αντιπροσώπου. 

«ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»:
Η ΑΡΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ανακοινώθηκαν οι φορείς παροχής δημόσιας υγείας και 
οι μονάδες/τμήματα που έχουν προεπιλεγεί προς υποστή-
ριξη στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου του προγράμματος 
«Συμπράττουμε για την Υγεία» για το έτος 2022, μιας κοινής 

πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση 
και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς 
Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2018 σε ετήσια βάση και 
αφορά τη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμα-
κας, που έχουν σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την 
κάλυψη επιτακτικών αναγκών των φορέων παροχής δημόσιας 
υγείας μέσω της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
και της αναβάθμισης των υποδομών τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες των 
φορέων παροχής υγειονομικής φροντίδας σε παιδιά και νεο-
γνά, το πρόγραμμα στοχεύει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην 
αναβάθμιση των παιδιατρικών κλινικών και ιατρείων, καθώς 
και των νεογνολογικών τμημάτων δημόσιων νοσοκομείων και 
κέντρων υγείας ανά τη χώρα.
Ακολουθούν οι δωρεοδόχοι φορείς για το έτος 2022:
• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» – Ανακαί-

νιση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την ανα-
βάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Προμή-
θεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την ανα-
βάθμιση της Νεογνολογικής Κλινικής.

• Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας – Προμήθεια ιατροτεχνολο-
γικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της Μονά-

δας Πρόωρων Νεογνών της Παιδιατρι-
κής Κλινικής.
• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης – Ανακαίνιση 
χώρων και προμήθεια εξοπλισμού με 
σκοπό την αναβάθμιση της Παιδοχει-
ρουργικής Πτέρυγας.
• Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο-Πα-
νάνειο» Ηρακλείου Κρήτης – Προμή-
θεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με 
σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
• Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 
– Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της 
Παιδιατρικής Κλινικής.
• Κέντρο Υγείας Μαντουδίου 
Ευβοίας – Ανακαίνιση χώρων και προ-
μήθεια εξοπλισμού με σκοπό την ανα-
βάθμιση του Τμήματος Παιδικών Επει-
γόντων Περιστατικών.
Το Ίδρυμα Λάτση και η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 
χρηματοδοτούν και υλοποιούν πρωτο-
βουλίες που στοχεύουν στην αποτε-
λεσματικότερη ανταπόκριση στις σύγ-
χρονες κοινωνικές ανάγκες. Μια τέτοια 
πρωτοβουλία αποτελεί και η συνέργεια 
των δύο φορέων στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Συμπράττουμε για την 
Υγεία», η οποία επικεντρώνεται στον 
νευραλγικό τομέα της δημόσιας υγείας 
και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους για 
κοινωνική προσφορά.
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Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Επιμέλεια: Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Μάνος Χαρίτος

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜEGA ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
Τη συγχώνευσή της με την Euronav NV ανακοίνωσε την Πέμπτη 7 Απριλίου η Frontline 
Ltd. Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν term sheet, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 
ΔΣ για την ενοποίησή τους μέσω ανταλλαγής μετοχών. Με βάση τη συμφωνία, κάθε 
μέτοχος της Euronav θα λάβει 1,45 μετοχές της Frontline. Στην ενοποιημένη εταιρεία, 
οι μέτοχοι της Euronav θα κατέχουν μερίδιο 59%, ενώ αυτοί της Frontline μερίδιο 
41%. Παράλληλα, η Euronav θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους της πριν από τη 
συγχώνευση.
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η νέα εταιρεία θα συνεχίσει τις δραστηριότητές 
της σε Βέλγιο, Νορβηγία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ με την 
ονομασία Frontline. Επικεφαλής της ενοποιημένης εταιρείας θα είναι ο κ. Hugo De 
Stoop, αναλαμβάνοντας CEO, και το ΔΣ θα απαρτίζεται από επτά μέλη.
Στη σχετική ανακοίνωση της Frontline σημειώνεται ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει 
μια ηγέτιδα εταιρεία διαχείρισης δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, με κεφαλαιοποίηση 
που ξεπερνά τα $4,2 δισ. Την ίδια ώρα, θα διαχειρίζεται 69 VLCCs, 57 Suezmaxes και 
20 LR2/Aframaxes. «H συγχώνευση της Frontline με την Euronav θα δημιουργήσει 
έναν ηγέτη στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Η νέα Frontline θα είναι σε θέση να 
προσφέρει ενισχυμένες υπηρεσίες αξίας για τους πελάτες μας και θα αυξήσει τη 
χρήση του στόλου και τα έσοδα που θα ωφελήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», 
ήταν οι δηλώσεις του John Fredriksen.
Υπενθυμίζεται ότι, έναν χρόνο πριν, δύο άλλες μεγάλες εταιρείες διαχείρισης δεξαμε-
νόπλοιων, οι International Seaways και η Diamond S Shipping Inc., είχαν ανακοινώσει 
τη συγχώνευσή τους, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία δεξαμενόπλοιων 
σε αριθμό πλοίων και την τρίτη μεγαλύτερη σε dwt εισηγμένη στις αμερικανικές 
κεφαλαιαγορές.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ LINER ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Οι εταιρείες της ναυτιλίας γραμμών δεν είναι ποτέ στατικές στην προσπάθειά τους 
να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις μεταφοράς στους πελάτες τους. Ιδιαίτερα 
τον τελευταίο χρόνο, οι στρατηγικές συμφωνίες ανάπτυξης των σημαντικότερων 
εταιρειών του κλάδου καταδεικνύουν τη νέα αυτή τάση που αναδύεται στις μεταφορές.
Στο πλαίσιο αυτό, μόνο εντύπωση δεν προκαλεί η ανακοίνωση της Hapag-Lloyd, 
στην οποία σημειώνεται ότι υπέγραψε ένα πλαίσιο συμφωνίας με την επίσης γερ-
μανική Deutsche Afrika-Linien (DAL) για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της 
στη ναυτιλία τακτικών γραμμών.
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«Η Αφρική παραμένει σημαντική αγορά για τη στρατηγική 
ανάπτυξης της Hapag-Lloyd. Ιδιαίτερα για την προσφορά 
υπηρεσιών μας από και προς τη Νότια Αφρική, η DAL αποτελεί 
μια πολύτιμη προσθήκη, που μας επιτρέπει να προσφέρουμε 
στους πελάτες μας καλύτερο δίκτυο και πρόσθετη κάλυψη 
λιμένων σε αυτή την περιοχή», τόνισε ο Ρολφ Χάμπεν Γιάνσεν, 
CEO της εταιρείας. Η DAL δραστηριοποιείται σε τέσσερις 
τακτικές γραμμές σε Ευρώπη, Νότια Αφρική και Ινδικό Ωκεανό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Hapag-Lloyd, στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής consolidation, σχεδόν έναν χρόνο πριν εξαγόρασε την 
ολλανδική ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων NileDutch Investments B.V.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
Οι πρωτοβουλίες άντλησης κεφαλαίων με επίκεντρο τη βιω-
σιμότητα συνεχίζουν να εντείνονται στην ευρύτερη ναυτιλιακή 
βιομηχανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του νοτιοκορεατικού πρα-
κτορείου ειδήσεων Yonhap, η Hyundai Heavy Industries (ΗΗΙ) 
εξέδωσε πράσινα ομόλογα αξίας $300 εκατ., για τα οποία έδει-
ξαν μεγάλο ενδιαφέρον διεθνείς επενδυτές.
Το εν λόγω άνοιγμα της ΗΗΙ στην αγορά ομολόγων κατέστη ιδιαί-
τερα επιτυχές εγχείρημα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το ναυπηγείο, 
η ζήτηση υπερκαλύφθηκε κατά δύο φορές, με το ενδιαφέρον 
ξένων επενδυτών να είναι έντονο.
Παράλληλα, τα πράσινα ομόλογα έχουν ως στόχο την άντληση 
κεφαλαίων με επίκεντρο περιβαλλοντικά projects. Η ΗΗΙ τόνισε 
ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολό-
γων θα αξιοποιηθούν για τη ναυπήγηση φιλικών προς το περι-
βάλλον πλοίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΗΗΙ έχει κάνει και στο παρελθόν 
βήματα με επίκεντρο την πράσινη χρηματοδότηση. Ενδεικτικά, 
το 2020 υπέγραψε πράσινο δάνειο ύψους $393 εκατ. Συνεπώς, 
διαφαίνεται πως προσβλέπει σε αναπτυξιακές κινήσεις οι οποίες 
θα βασίζονται σε κριτήρια ESG.
Τέλος, αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ευρύτερης ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας έχουν ενταθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Την περίοδο 

2015-2021, τα κεφάλαια που επενδύθηκαν σε πράσινα ομόλογα 
επταπλασιάστηκαν, σύμφωνα με έκθεση της Deloitte Ελλάδος 
στα τέλη του προηγούμενου έτους.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ MOL ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Με το βλέμμα στραμμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, όπως αντανακλάται από τη 
νέα επένδυση της Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
O ιαπωνικός κολοσσός, σε συνεργασία με τις Toho Gas Co. 
Ltd. και Hokuriku Electric Power Company, θα αποκτήσουν το 
25% της Formosa I International Investment Co. Ltd. (Target 
Company) από το Macquarie’s Green Investment Group, προ-
κειμένου να συμμετάσχουν στον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας της Ταϊβάν. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη επένδυση 
στον εν λόγω κλάδο εκτός Ιαπωνίας για τις τρεις εταιρείες, όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
H Target Company διαχειρίζεται ένα υπεράκτιο πάρκο αιολικής 
ενέργειας, παραγωγικής δυναμικότητας 128 MW, στα ανοικτά 
του Miaoli County στην Ταϊβάν. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί 
μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία οι MOL, Toho και 
Hokuriku θα συμμετάσχουν με ποσοστά 37,5%, 37,5% και 25% 
αντίστοιχα. 

ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ MAERSK ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Η Maersk σχεδιάζει τη σταδιακή απόσυρσή της από τη Ρωσία, 
μετά τον πόλεμο που κήρυξε ο πρόεδρος Πούτιν στην Ουκρα-
νία. Πιο συγκεκριμένα, η APM Terminals, η οποία αποτελεί 
θυγατρική του δανέζικου κολοσσού, σχεδιάζει να πουλήσει 
το 30,75% που κατέχει στην Global Ports Group. 
H τελευταία είναι εισηγμένη στο Λονδίνο και διαχειρίζεται 
λιμενικούς τερματικούς σε Ρωσία και Φινλανδία, ενώ μεγάλοι 
μέτοχοί της θεωρούνται η ρωσική κρατική Rosatom και ο 
Ρώσος επιχειρηματίας Sergey Shishkarev.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Maersk, νωρίτερα μέσα 
στον Μάρτιο, είχε ανακοινώσει ότι θα αναστείλει προσωρινά 
τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τη Ρωσία.
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΟΔΗΓΟΙ ΣΤΟΝ 
ΑΓΩΝΑ ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τη συμμετοχή της στο Global Centre for Maritime 
Decarbonization (GCMD) ανακοίνωσε η Hapag-Lloyd, ενι-
σχύοντας την ήδη έντονη παρουσία των εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στις τακτικές γραμμές σε πρωτοβουλίες με 
επίκεντρο την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Το GCMD απο-
τελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που στοχεύει τουλάχιστον 
στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης που έχει θέσει 
ο IMO για το 2030 και το 2050.
Ωστόσο, το GCMD συνιστά μόνο μία από τις πρωτοβουλίες 
τέτοιου τύπου. Άλλωστε, υπάρχει το Maersk Mc-Kinney Moller 
Center for Zero Carbon Shipping στο οποίο, όπως είναι επό-
μενο, συμμετέχει η Maersk, δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία 
παγκοσμίως σε όρους μεταφορικής ικανότητας. Επιπλέον, 
η Maersk συμμετέχει και στην πρωτοβουλία First Movers 
Coalition, η οποία συνεργάζεται με ήδη υπάρχουσες πρω-
τοβουλίες με στόχο την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης.
Παράλληλα, ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία των liner εται-
ρειών στην πρωτοβουλία Getting to Zero Coalition, στην οποία 
μετέχουν πάνω από 150 εταιρείες, εντός και εκτός της ναυτι-
λίας. Ενδεικτικά, Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, Ocean Network 
Express, Hyundai Merchant Marine και ZIM, οι οποίες ανήκουν 
στην κορυφαία δεκάδα των liner εταιρειών σε όρους μεταφο-
ρικής ικανότητας, συμμετέχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία. Οι 
προαναφερθείσες εταιρείες αντιστοιχούν σε άνω του 50% της 
παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας του liner στόλου.
Τέλος, στο Getting to Zero Coalition συμμετέχουν και πλη-
θώρα liner εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ή με έντονη 
παρουσία στην Ελλάδα για τη διαχείριση των πλοίων τους, 
όπως η Danaos, η Costamare, η Diana Shipping, η Dorian 
LPG, η Dynacom Tankers, η Euronav, η Gaslog, η TEN και η 
Sea Traders.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ… ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;
Η αγορά πετρελαίου διανύει περίοδο υψηλής μεταβλητότη-
τας, απόρροια της αβεβαιότητας που επικρατεί αναφορικά 
με την προσφορά μαύρου χρυσού εν μέσω της ουκρανικής 
κρίσης και της πληθώρας κυρώσεων που έχουν επιβληθεί 
στη Ρωσία λόγω αυτής.
Ειδικότερα, οι υπουργοί των G7 χωρών ενθαρρύνουν επα-
νειλημμένα τον OPEC να προβεί σε αύξηση της παραγω-
γής πετρελαίου, με τον Οργανισμό ωστόσο να παραμένει 
πιστός στο πλάνο προσφοράς που ακολουθεί τους τελευ-
ταίους μήνες. Να κατευνάσει τις ανησυχίες αποπειράθηκε 
πρόσφατα και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, όταν και 
αποδέσμευσε περίπου 60 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από 
Στρατηγικά Πετρελαϊκά Αποθέματα χωρών.
Στον απόηχο των παραπάνω και καθώς οι ΗΠΑ ήδη έχουν 
προβεί σε απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, 
το πετρέλαιο του Ιράν και της Βενεζουέλας αρχίζει να 
φαντάζει ολοένα και θελκτικότερη επιλογή. Η επιστροφή 
του Ιράν στην αγορά ενέργειας απασχολεί τον διεθνή Τύπο 

εδώ και πολλές εβδομάδες, καθώς υπάρχει πρόοδος στις 
συζητήσεις μεταξύ διεθνών δυνάμεων. Ωστόσο, ακόμα και 
αν το Ιράν επιστρέψει στην αγορά με παραγωγική ικανό-
τητα 1 εκατ. βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, η Βενεζουέλα 
δύσκολα θα μπορέσει να ακολουθήσει, καθώς επί πληθώρα 
ετών δεν έχουν διατεθεί τα απαραίτητα επενδυτικά κεφά-
λαια προκειμένου να υποστηριχθεί η αγορά της.
Πάντως, οι ΗΠΑ διαψεύδουν τα σενάρια περί αγοράς 
πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Η εκπρόσωπος του Λευ-
κού Οίκου, Τζεν Ψάκι, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 
ότι δεν διεξάγονται «ενεργές συζητήσεις αυτή τη στιγμή» 
για την αγορά από τις ΗΠΑ ποσοτήτων πετρελαίου από τη 
Βενεζουέλα.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΙΡΑΝ ΚΑΡΑΔΟΚΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, επιβεβαίωσε τη 
δέσμευση της κυβέρνησής του για την ακύρωση των κυρώ-
σεων και την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης εξωτερικής πολι-
τικής με όλες τις γειτονικές χώρες της περιοχής, τονίζοντας 
ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να αναπτύσσει διπλωματικές και 
εμπορικές σχέσεις με όλα τα κράτη στην κεντρική Ασία και 
στον Καύκασο. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι «δεν αναμένει κανένα 
θαύμα» στις συνομιλίες της Βιέννης για την επαναδιαπραγμά-
τευση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.
Μετά από επίσκεψη στη βόρεια επαρχία Golestan πριν από 

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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λίγες ημέρες, ο πρόεδρος Ραϊσί τόνισε, μιλώντας σε δημοσι-
ογράφους, ότι καμία χώρα της Δύσης δεν είναι δυνατόν να 
περιορίσει τις σχέσεις του Ιράν με κράτη της Ασίας.
Αποδοκιμάζοντας την εξωτερική πολιτική του τέως προέδρου 
των ΗΠΑ, ο Εμπραχίμ Ραϊσί δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να 
προχωρήσει σε εμπορικές συμφωνίες με όμορα κράτη, χωρίς 
να εξαρτάται από τις δυτικές κυβερνήσεις.
Όσον αφορά μάλιστα τις συνομιλίες της Βιέννης, ο πρόεδρος 
δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το Ιράν έχει εναποθέσει τις ελπί-
δες του πρώτα στον Θεό και μετά στους ανθρώπους».
Ως γνωστόν, οι συζητήσεις της Βιέννης μεταξύ του Ιράν και 
των άλλων μερών ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2020, μετά την 
αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στον Λευκό Οίκο. Διεθνείς ανα-
λυτές παρατηρούν ότι η έκρυθμη κατάσταση στη Ρωσία και στη 
Μαύρη Θάλασσα θα οδηγήσει χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία 
να απαιτήσουν το άνοιγμα των αγορών του Ιράν και την άρση 
των κυρώσεων. Το Ιράν έχει ήδη ανακοινώσει την ετοιμότητά 
του να συνεργαστεί με την Αρμενία για την κατασκευή μιας νέας 
οδικής αλλά και σιδηροδρομικής αρτηρίας, μήκους 64 χλμ., 
που η Τεχεράνη ονομάζει «Διεθνή Μεταφορικό Διάδρομο Βορ-
ρά-Νότου», ενώνοντας το Ιράν με την Αρμενία και τη Γεωργία.
Ο Διεθνής Διάδρομος Μεταφορών Βορρά-Νότου είναι ένα 
δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών συνολικού μήκους 7.200 
χλμ., συμπεριλαμβανομένων οδικών, σιδηροδρομικών και 
θαλάσσιων μεταφορών κυρίως εμπορευμάτων μεταξύ Ιράν, 
Ινδίας, Αφγανιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Ρωσίας, Αρμενίας, Κεντρικής 

Ασίας και Ευρώπης. Η νέα αρτηρία θα αλλάξει τον χάρτη των 
μεταφορών, αφού ουσιαστικά τα εμπορεύματα θα διακινούνται 
με ταχύτητα όχι μόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές της Κεντρικής 
Ασίας, αλλά και μεταξύ όλων των χωρών από την Ινδική χερ-
σόνησο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, αποφεύγοντας το Σουέζ 
και τα Στενά των Δαρδανελίων.

ΣΠΑΝΙΑ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΙΓΥΠΤΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ-ΗΑΕ
O Αιγύπτιος πρόεδρος υποδέχτηκε πρόσφατα τους ηγέτες του 
Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για μια σπάνια 
τριμερή σύνοδο κορυφής, σε μια στιγμή που ο πόλεμος στην 
Ουκρανία συγκλονίζει τις αγορές της ενέργειας και των τροφίμων, 
ενώ οι μεγάλες δυνάμεις πλησιάζουν σε νέα συμφωνία για το 
ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Στη συνάντηση αυτή στο Σαρμ ελ-Σέιχ, παραθαλάσσιο θέρετρο 
στην Ερυθρά Θάλασσα, μετείχαν ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ 
αλ-Σίσι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ και ο ντε 
φάκτο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ 
μπιν Ζαγιέντ.
Οι πετρελαϊκές χώρες του Κόλπου, ανάμεσά τους τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, αντιστέκονται στις δυτικές πιέσεις για αύξηση 
της παραγωγής και περιορισμό της αύξησης των τιμών του αργού 
πετρελαίου που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Η Αίγυπτος, που εισάγει το 85% του σιταριού και το 73% του 
ηλιέλαιου από την Ουκρανία και τη Ρωσία, υφίσταται το κύριο 
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βάρος της πρωτοφανούς αύξησης των τιμών στα δημητριακά 
και στο πετρέλαιο που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στη 
γειτονική της χώρα.
Η Αίγυπτος, το Ισραήλ και τα Εμιράτα είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, 
αλλά διατηρούν επίσης σχέσεις με τη Ρωσία και η θέση τους 
παραμένει προσεκτική απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η τριμερής συνάντηση του Σαρμ ελ-Σέιχ είναι η πρώτη του είδους 
στην οποία μετέχουν οι τρεις ηγέτες. Η Αίγυπτος είναι η πρώτη 
αραβική χώρα που υπέγραψε το 1979 ειρηνευτική συνθήκη με 
το Ισραήλ, θέτοντας τέλος στην κατάσταση πολέμου μεταξύ των 
δύο γειτονικών χωρών. Ωστόσο, έκτοτε δεν είχε εξομαλύνει τις 
σχέσεις της με το Ισραήλ, διατηρώντας μάλλον μια ψυχρή ειρήνη 
με τη γείτονά της, λόγω της ισχυρής υποστήριξης του πληθυσμού 
της στο παλαιστινιακό ζήτημα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης εν μέσω των συνομιλιών 
μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων για το ιρανικό 

πυρηνικό πρόγραμμα και ο αντίκτυπος μιας ενδεχομένης συμ-
φωνίας υπολογίζεται από αρκετές αραβικές χώρες, όπως η 
Αίγυπτος και τα Εμιράτα.
Το Ισραήλ βλέπει με κακό μάτι μια πιθανή διεθνή συμφωνία για 
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, του υπ’ αριθμόν ένα εχθρού 
του, με τον Μπένετ να καταγγέλλει τη βούληση να υπογραφεί 
μια συμφωνία «σχεδόν με κάθε τίμημα».
Το Ιράν και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται εδώ και έντεκα μήνες 
στη Βιέννη για την αναβίωση της συμφωνίας που υπογράφηκε 
το 2015 μεταξύ της Τεχεράνης και των μεγάλων δυνάμεων, για 
να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ιρανική ατομική βόμβα.
Ο Μπένετ επανέλαβε σε δηλώσεις που δημοσιεύει στην ισραη-
λινή εφημερίδα Γεντιότ Αχρονότ ότι το Ισραήλ «όπως ήδη έχει 
πει δημόσια, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία» 
του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. «Για εμάς η συμφωνία 
δεν είναι δεσμευτική. Οι Αμερικανοί το καταλαβαίνουν και το 
έχουν αφομοιώσει».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΠΕΚΙΝΟΥ ΓΙΑ  
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ SWIFT
Η Ρωσία και η Κίνα εργάζονται από κοινού για να δημιουργή-
σουν ένα σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων που θα συνδέει 
τα δικά τους ξεχωριστά χρηματοπιστωτικά συστήματα μηνυ-
μάτων, δήλωσε Ρώσος βουλευτής, καθώς η Μόσχα απαντά 
στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στο δικό της χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα.
Αρκετές ρωσικές τράπεζες έχουν αποκλειστεί από το διεθνές 
διατραπεζικό σύστημα πληρωμών SWIFT, σε σχέση με τα γεγο-
νότα στην Ουκρανία, γεγονός που τους εμποδίζει να μεταφέ-
ρουν χρήματα εκτός Ρωσίας.
Το σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων το οποίο ανέπτυξε η 
κεντρική τράπεζα της Ρωσίας –System for Transfer of Financial 
Messages (SPFS)– μπορεί να διασφαλίζει τη ροή των εγχώ-
ριων διατραπεζικών συναλλαγών, αλλά είναι περιορισμένο ως 
προς τον συγχρονισμό, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
συναλλαγών που μπορεί να πραγματοποιήσει.
Η σύνδεσή τους με την κινεζική πλατφόρμα πληρωμών CIPS είναι 
μια άλλη πιθανή εκδοχή. Ωστόσο, η κινεζική πλατφόρμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποστολή πληρωμών σε γιουάν.
«Για να αποφύγουμε τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
εμπορικές συναλλαγές, χρειάζεται να καθιερώσουμε τη συνερ-
γασία μεταξύ των συστημάτων ανταλλαγής χρηματοοικονομι-
κών μηνυμάτων της Ρωσίας και της Κίνας», δήλωσε ο Ανατόλι 
Ακσάκοφ, επικεφαλής της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων 
της Κρατικής Δούμας (κάτω βουλή).
«Γνωρίζω ότι μια τέτοια συνεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη», 
δήλωσε. «Η κεντρική μας τράπεζα συνεργάζεται με τη Λαϊκή 
Τράπεζα Κίνας και πιστεύω ότι η τρέχουσα κατάσταση θα δώσει 
ώθηση στις σχετικές διαδικασίες».
Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα 
κάνει χρήση των συναλλαγματικών της αποθεμάτων σε γιουάν, 
καθώς τα συναλλαγματικά της αποθέματα σε δολάρια και ευρώ 
έχουν δεσμευτεί.
Εν τω μεταξύ, ορισμένες ρωσικές τράπεζες χρησιμοποιούν 
κάρτες του κινεζικού συστήματος πληρωμών UnionPay, καθώς, 
μετά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν στο εξωτερικό οι κάρτες Visa and Mastercard.
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ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η γερμανική εταιρεία ενέργειας RWE AG πρόσφατα αποκάλυψε τα 
σχέδιά της για την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού πράσινης 
αμμωνίας, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πράσινης 
ενέργειας στο Brunsbüttel, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ο 
μελλοντικός ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας.
Η RWE βασίζεται στην πράσινη αμμωνία ως εναλλακτικό καύσιμο, 
καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί το πλέον ανταγωνιστικό 
καύσιμο που παράγεται από υδρογόνο, με το υψηλότερο επίπεδο 
τεχνολογικής ωριμότητας.
Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μόλις λίγες ημέρες αφότου η ολλαν-
δική εταιρεία υποδομών φυσικού αερίου Gasunie και η γερμανική 
κρατική τράπεζα KfW υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την 
κατασκευή του πρώτου τερματικού σταθμού LNG της Γερμανίας 
στο Brunsbüttel. Σύμφωνα με την RWE, η οποία θα αποτελεί και 
μέτοχο του νέου τερματικού σταθμού LNG, η κατασκευή των νέων 
τερματικών σταθμών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή 
μετάβαση της χώρας, αναδεικνύοντας το Brunsbüttel σε πόλη-πρό-
τυπο για την απανθρακοποίηση του βιομηχανικού κλάδου.
Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς 
ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα κατασκευάσει δύο τερματικούς 
σταθμούς LNG στο άμεσο μέλλον, στο πλαίσιο των προσπαθειών 
απεξάρτησης της χώρας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Μετά το 
Brunsbüttel, ο δεύτερος τερματικός σταθμός LNG πρόκειται 
να κατασκευαστεί στο Wilhelmshaven.

ΟΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΤΗ «ΜΑΧΗ»  
ΤΗΣ ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ισπανική λιμενική αρχή του Μπιλμπάο πήρε την απόφαση να 
παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε πλοία τα οποία είναι ελλιμενι-
σμένα στο λιμάνι της πόλης καθώς και να εγκαταστήσει σταθ-
μούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
δηλώνοντας έτσι τη δέσμευσή της για την απανθρακοποίηση 
των λιμενικών δραστηριοτήτων.
Το πρόγραμμα με την ονομασία 
BilbOPS θα χρησιμοποιεί ένα 
σύστημα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας το οποίο θα τροφο-
δοτεί τα ελλιμενισμένα πλοία 
από το ηλεκτρικό δίκτυο του 
λιμένα, δίνοντάς τους τη δυνα-
τότητα να μη χρησιμοποιούν 
τις ηλεκτρογεννήτριές τους 
κατά την παραμονή τους στο 
λιμάνι. Με αυτόν τον τρόπο 
αναμένεται να επιτευχθεί μεί-
ωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου των πλοίων, 
καθώς και του παραγόμενου 
θορύβου και των δονήσεων, 
περιορίζοντας έτσι το περι-
βαλλοντικό τους αποτύπωμα. 
Παράλληλα, το BilbOPS θα 

επιτρέψει στο λιμάνι του Μπιλμπάο να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη του στόχου «Fit for 55» της ΕΕ, που αφορά τη μείωση 
των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχι-
στον 55% έως το 2030.
Κατά την υλοποίηση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει αρκετά 
στάδια που αφορούν την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου 
του λιμανιού, η λιμενική αρχή του Μπιλμπάο θα εξοπλίσει με 
συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας επτά αποβάθρες, στις 
οποίες ελλιμενίζονται containerships, πλοία Ro-Ro και Ro-Pax, 
αλλά και κρουαζιερόπλοια. Τέλος, το BilbOPS περιλαμβάνει και 
τη μετατροπή του Μπιλμπάο σε κόμβο πράσινης ενέργειας, μέσω 
της υλοποίησης έργων αξιοποίησης της ενέργειας των κυμάτων, 
της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

DRONES ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τη χρήση αυτόνομου drone μελετά ο Οργανισμός Λιμένος 
Ελευσίνας (ΟΛΕ ΑΕ), με στόχο την πρόληψη και την ταχύτερη 
αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς η ιδι-
αιτερότητα του κόλπου της Ελευσίνας, ως κλειστής θάλασσας 
με ιδιαίτερα αυξημένη διέλευση φορτηγών πλοίων και δεξα-
μενόπλοιων, επιβάλλει αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας για τη 
διαφύλαξη της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας της Διοίκησης 
του ΟΛΕ ΑΕ, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική πτήση επίδει-
ξης με αυτόνομο πτητικό μέσο τελευταίας γενιάς (drone) στον 
κεντρικό εμπορικό λιμένα Ελευσίνας, προκειμένου να εξεταστεί 
η δυνατότητα ένταξης του εν λόγω εξοπλισμού στις διαδικα-
σίες αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης, ώστε να 
ενεργοποιούνται τάχιστα τα πλωτά αντιρρυπαντικά μέσα που 
χρησιμοποιεί ο Οργανισμός.
Κατά την πτήση επίδειξης, πραγματοποιήθηκε τεχνητή ρύπανση 
με ενδεδειγμένο υλικό προσομοίωσης και εντοπίστηκαν άμεσα 
τα σημεία της. Η εικόνα μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο και 
διαμοιράστηκε ασύρματα, προσφέροντας live ενημέρωση για τις 
συνθήκες του περιστατικού. Το αυτόνομο drone έχει τη δυνα-
τότητα καταγραφής εικόνων ακόμα και σε συνθήκες ελλιπούς 

φωτισμού, παρέχοντας τη 
δυνατότητα να εντοπίζεται ο 
υπαίτιος της ρύπανσης.
Η χρήση του αυτόνομου πτη-
τικού μέσου θα ενισχύσει τα 
εργαλεία του ΟΛΕ ΑΕ για την 
προστασία του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος, δεδομένου ότι τα 
σημεία αρμοδιότητας του Οργα-
νισμού καλύπτουν περισσότερα 
από 65 χλμ. ακτογραμμής και 
σχεδόν ολόκληρο τον θαλάσσιο 
χώρο του κόλπου της Ελευσίνας.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο του ΟΛΕ ΑΕ, κ. Από-
στολο Καμαρινάκη, η χρήση 
νέων τεχνολογιών θα διαδρα-
ματίσει ολοένα και σημαντικό-
τερο ρόλο στα έξυπνα λιμάνια 
του μέλλοντος.
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ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Η επανεκκίνηση της χειμερινής κρουαζιέρας στην Ελλάδα 
βρέθηκε στο επίκεντρο πρόσφατης συνάντησης του υπουργού 
Τουρισμού Βασίλη Κικίλια με ανώτατα στελέχη της εταιρείας 
Royal Caribbean Group.
Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 
του 2023 δρομολόγιο κρουαζιέρας χωρητικότητας 2.200 επι-
βατών, με home port τον Πειραιά και σταθμούς την Κύπρο, το 
Ισραήλ και την Αίγυπτο, ένα δρομολόγιο με έντονο πολιτιστικό 
πρόσημο. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας καλωσόρισαν το γεγο-
νός των πολλών καθημερινών απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ.
προς την Αθήνα, καθώς, όπως τόνισαν, το 60% των επιβατών 
του δρομολογίου θα είναι Αμερικανοί πολίτες.
Επισήμαναν μάλιστα ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις 
τους, τουλάχιστον το 43% των επιβατών θα διανυκτερεύουν 
πάνω από ένα βράδυ στην Αθήνα, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για 
τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις της πόλης, ενώ 

ένα μεγάλο μέρος αυτών θα πραγματοποιήσουν ταξίδια και σε 
άλλους χειμερινούς προορισμούς.
Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Κικίλιας, «ο στόχος της 
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου γίνεται με συγκεκρι-
μένα στρατηγικά βήματα. Η σημερινή ανακοίνωση του Royal 
Caribbean Group σηματοδοτεί την ουσιαστική επανέναρξη 
της χειμερινής κρουαζιέρας στη χώρα μας μετά από δεκαετίες 
και είμαι βέβαιος πως θα αυξήσει το μέρισμα ανάπτυξης που 
επιστρέφει ο τουρισμός στη μέση ελληνική οικογένεια».
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ. Alessandro Carollo (Director, 
Government Relations), Adam Sharp (Director, International 
Destination Development) και Μανώλης Αλευρόπουλος (Vice 
President, Marine Operations at Celebrity Cruises).

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ  
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε την άρση της απαγό-
ρευσης εισόδου σε κρουαζιερόπλοια ξένης σημαίας από τη 17η 
Απριλίου, τερματίζοντας ουσιαστικά μια περίοδο δύο ετών κατά 
την οποία ξένα κρουαζιερόπλοια δεν έδεναν στα λιμάνια της.
Η Αυστραλία είχε θέσει τους εν λόγω περιορισμούς τον Μάρτιο 
του 2020, όταν υπολογίστηκε ότι η κρουαζιέρα ήταν υπεύθυνη 
για το 20% των κρουσμάτων στη χώρα. Η απόφαση της κυβέρ-
νησης ακολουθεί εκείνη του πλήρους ανοίγματος των αερομε-
ταφορών για εμβολιασμένους επιβάτες, ενώ και οι εμβολιασμοί 
κινούνται με ταχείς ρυθμούς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2019, 350 κρουαζιερόπλοια προ-
σέγγισαν τα λιμάνια της Αυστραλίας, με τους επιβάτες που 
κατέφθασαν στη χώρα να αγγίζουν τους 600.000. «Ανυπομονώ 
να δω τους τερματικούς μας κρουαζιέρας γεμάτους ξανά με 
αφιχθέντες επιβάτες», σχολίασε η υπουργός Εσωτερικών της 
Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους.

ΕΚΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΗΣ LEVANTE FERRIES
Η Levante Ferries, πιστή στην αναπτυξιακή της στρατηγική, 
ανακοίνωσε και καλωσόρισε πρόσφατα το νέο της απόκτημα 
και έκτο πλοίο του στόλου της.
Πρόκειται για το «Queen Coral 8», πλοίο υψηλών προδιαγρα-
φών, το οποίο είχε ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία τον Σεπτέμβριο 
του 1999. Έχει μήκος 140 μ. και πλάτος 20,5 μ., ενώ δύναται 
να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 24 κόμβων και υπηρεσιακή 
ταχύτητα 22 κόμβων.
Μετά τη μετασκευή του, η χωρητικότητά του θα επιτρέπει τη 
μεταφορά πάνω από 430 ΙΧ (ή 60 φορτηγών των 16,5 μ. ή 80 
φορτηγών των 12 μ.) και 1.300 επιβατών.
Το «Contessa di Levante» θα αναβαθμιστεί, προκειμένου να 
αποτελεί ένα ασφαλές και πολυτελές πλοίο, προσαρμοσμένο 
στα πρότυπα της Levante Ferries. Ακόμη, η αξιοποίησή του 
προσβλέπει σε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 
της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, με φόντο την περαιτέρω 
ανάπτυξη και ευημερία τους.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Οι Μινωικές Γραμμές ανακοίνωσαν πρόσφατα την απόφαση 
του κ. Αντώνη Μανιαδάκη να τερματίσει τη θητεία του ως 
διευθύνοντος συμβούλου της κρητικής εταιρείας, μέλους του 
ομίλου Grimaldi.  Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των 
Μινωικών Γραμμών, κ. Εμανουέλε Γκριμάλντι, και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησαν τον κ. Μανιαδάκη 
για τη δέσμευση και την αφοσίωσή του όλα αυτά τα χρόνια 
στο τιμόνι της εταιρείας.  Σε πνεύμα συνέχισης του έργου, ο 
κ. Μανιαδάκης θα αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή διευ-
θύνοντα σύμβουλο, κ. Λουκά Σιγάλα. Ο κ. Σιγάλας θα αναλάβει 
υπηρεσία με την ολοκλήρωση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης 
των μετόχων των Μινωικών Γραμμών, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 31 Μαΐου 2022 στο Ηράκλειο. Ο κ. Μανιαδάκης θα συνε-
χίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την ημερομηνία αυτή.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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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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YOUR DEDICATED PARTNER FOR

STANDARD REPAIRS
BWTS INSTALLATIONS

GREEN TECHNOLOGIES

www.remontowa.com.pl



Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ESG 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι πρόσφατες τάσεις βιωσιμότητας 
καθώς και η προσπάθεια μέτρησης των 
επιδόσεων με περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και διοικητικά κριτήρια (Environmental, 
Social and Governance – ESG) επη-
ρεάζουν τις αποφάσεις των επενδυτών 
στην κεφαλαιαγορά και κατ’ επέκταση 
την ικανότητα των ναυτιλιακών εταιρειών 
να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της 
χρηματοοικονομικής και υγειονομικής 
κρίσης, η βιωσιμότητα και το ESG έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης επενδυ-
τών και τραπεζών, οι οποίοι εστιάζουν 
στην κατανόηση και στην αξιολόγηση 
της σύνδεσης του ESG με τη διαμόρ-
φωση της στρατηγικής, των λειτουργιών 
και των μακροπρόθεσμων προοπτικών 
της εκάστοτε εταιρείας.

Αν θέλαμε να διακρίνουμε  
τις τάσεις που επιβάλλουν  
τον εναρμονισμό με 
τις πρακτικές ESG, θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε 
στις παρακάτω:
Οι πολύπλοκοι και συνεχώς μεταβαλ-
λόμενοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί
Οι ναυτιλιακές εταιρείες υποχρεούνται 
να συμμορφώνονται με πολλαπλούς και 
συνεχώς μεταβαλλόμενους περιβαλλο-
ντικούς κανονισμούς, οι οποίοι επηρεά-
ζουν σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότη-
τές τους. Ο IMO 2020, η επεξεργασία 
έρματος, η απογραφή επικίνδυνων υλι-
κών, το IMO DCS και το EU MRV είναι 
μόνο μερικά παραδείγματα πρόσφατων 
ή επερχόμενων ειδικών περιβαλλοντικών 

κανονισμών. Προκειμένου να είναι σε 
θέση να συμμορφωθούν, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες καλούνται να αναπτύξουν δια-
δικασίες που θα τις βοηθήσουν να παρα-
κολουθούν τις περιβαλλοντικές τους 
επιδόσεις και να σχηματίζουν σχέδια 
δράσης ώστε να μετριάσουν τις αρνητι-
κές επιδράσεις τους. Η χρηματοοικονο-
μική σημασία όλων των παραπάνω εντο-
πίζεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι 
από αυτούς τους κανονισμούς απαιτούν 
σημαντικές επενδύσεις και κεφαλαιακές 
δαπάνες, ώστε να επιτραπεί στη ναυτι-

Οι αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις και οι τάσεις της αγοράς γύρω από τη βιωσιμότητα 
και το περιβάλλον επηρεάζουν τις ναυτιλιακές εταιρείες εδώ και πολλά χρόνια, ενώ 
παράλληλα εξακολουθούν να εισάγονται νέες απαιτήσεις, όπως ο στόχος του IMO για το 
2050, αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 2008.

Tων

καθ. Θεόδωρου Συριόπουλου, 
Εθνικό και Καποδιστριακό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών

δρος Σταύρου Καραμπερίδη, 
University of Plymouth

δρος Μιχάλη Τσατσαρώνη,  
Εθνικό και Καποδιστριακό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών

LLM Γεωργίας Μπούρα,

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΒΙΩΣΙΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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λιακή βιομηχανία να συμμορφωθεί είτε 
βραχυπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα είτε 
μακροπρόθεσμα με τους κανονισμούς 
αυτούς. 
Επιπλέον, το κανονιστικό περιβάλ-
λον καθίσταται ακόμα πιο σύνθετο και 
πολύπλοκο με την ανακοίνωση της στρα-
τηγικής του IMO 2050 για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 50% σε σχέση με τα επίπεδα του 
2008. Πρόκειται για μια στρατηγική 
που δεν μπορεί να υποστηριχθεί από 
την τρέχουσα τεχνολογία, αναφορικά 
με τις εκπομπές αεριών από τα πλοία. 
Η κοστολόγηση του παραπάνω εγχει-
ρήματος έχει αποτελέσει αντικείμενο 
μελέτης στο World Economic Forum 
καθώς και στο Global Maritime Forum, 
καταλήγοντας ότι εκτιμάται να χρειαστεί 
μια επένδυση περίπου 1 τρισ. δολαρίων 
για τη χρηματοδότηση της απαιτούμε-
νης μετάβασης στο νέο θεσμικό πλαίσιο, 
το οποίο θα μειώσει τις εκπομπές κατά 
50%. Για να επιτευχθεί αυτή η μείωση, 
θα πρέπει να αναπτυχθεί έρευνα και 
καινοτομία (Research and Innovation – 
R&I), να δοκιμαστούν νέες τεχνολογίες, 
να τροποποιηθούν υφιστάμενα πλοία, 
να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν 
νέες εγκαταστάσεις και να αναπτυχθούν 
χερσαίες υποδομές που θα υποστηρί-
ξουν τον ανεφοδιασμό με τα καύσιμα 

νέου τύπου. Αναμφισβήτητα, το γεγονός 
αυτό δημιουργεί ζητήματα αναδιάρθρω-
σης της στρατηγικής των ναυτιλιακών 
εταιρειών, δηλαδή έναν σημαντικό κίν-
δυνο για τον κλάδο, που αυξάνει την 
αβεβαιότητα των επενδυτών. 

ESG και διαχείριση κινδύνων
Διάφορες ακαδημαϊκές έρευνες έχουν 
διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ βιωσι-
μότητας μέσω CSR (Corporate Social 
Responsibility) ή ESG και χρηματοοικο-
νομικής απόδοσης (Eccles et al., 2014· 
Ioannou & Serafeim, 2012· Syriopoulos 
et al., 2020). Επιπλέον, οι επενδυτές 
θεωρούν ότι οι επιδόσεις στο ESG 
συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με 
τον πιστωτικό κίνδυνο. Ζητήματα όπως 
η προστασία του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος, οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, η ευημερία του πληρώματος, 
η βελτίωση της θαλάσσιας εμπειρίας 
και ζωής στο πλοίο, η εφαρμογή υψη-
λών προτύπων υγείας και ασφάλειας, η 
επιχειρηματική ηθική και η διαφάνεια 
όσον αφορά την εταιρική δομή και οι 
πρακτικές καταπολέμησης της διαφθο-
ράς μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο 
βαθμό τη λειτουργία και τη μακροπρόθε-
σμη βιώσιμη ανάπτυξη μιας ναυτιλιακής 
εταιρείας.
Οι επιδόσεις στο ESG είναι στενά 

συσχετισμένες και με τους παραδοσι-
ακούς κινδύνους της ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 
τα ατυχήματα, οι κρατήσεις πλοίων, τα 
περιστατικά ρύπανσης και οικονομικής 
ζημίας λόγω προστίμων ή ζημιών στη 
φήμη. Η εφαρμογή πρακτικών ESG συν-
δέεται επίσης με νέους, αναδυόμενους 
κινδύνους, συσχετισμένους με την εται-
ρική διακυβέρνηση, αλλά και κοινωνι-
κούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν 
πόσο βιώσιμη είναι η επιχείρηση και τη 
δυνητική ικανότητα των εταιρειών να 
έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 
Για τους παραπάνω λόγους, οι επενδυτές 
προσπαθούν να ενσωματώσουν παρά-
γοντες κινδύνου που σχετίζονται με το 
ESG στις επενδυτικές τους διαδικασίες. 
Η τάση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη 
αξιολογήσεων ESG, οι οποίες διενερ-
γούνται κυρίως από ιδιωτικούς οργανι-
σμούς, που κατατάσσουν τις εταιρείες 
βάσει των επιδόσεών τους στο ESG, 
στηριζόμενες κυρίως στις διαθέσιμες 
στο κοινό πληροφορίες. Πολλοί τύποι 
επενδυτών (χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα, ασφαλιστικές εταιρείες, διαχειρι-
στές περιουσιακών στοιχείων, αμοιβαία 
κεφάλαια, ιδιωτικές μετοχές) έχουν 
πλέον πρόσβαση και εξετάζουν αυτές τις 
αξιολογήσεις κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.
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ESG και συμπεριφορά των εταιρειών σε περι-
όδους κρίσης
Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές ότι οι διοική-
σεις των εταιρειών επιλέγουν μια νέα και διαφο-
ρετική μορφή στόχων, που επικεντρώνονται στις 
επιδόσεις του ESG και συνδέουν άμεσα το ESG 
με τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη εξέλιξη και 
ανάπτυξή τους. Οι αντιλήψεις και οι τάσεις αυτές 
ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
υγειονομικής κρίσης Covid-19. Μια πρόσφατη 
ανάλυση της HSBC έδειξε ότι οι εταιρείες με 
υψηλή εναρμόνιση σε πρακτικές ESG αποδεί-
χθηκαν πιο ανθεκτικές στο οικονομικό σοκ που 
προκλήθηκε από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας 
(lockdowns) εξαιτίας του Covid-19. Αν και τα 
παγκόσμια χρηματιστήρια σημείωσαν σημαντική 
κάμψη, οι μετοχές εταιρειών με ισχυρές επιδό-
σεις ESG δεν ακολούθησαν τη ραγδαία πτωτική 
τάση της αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του Απρι-
λίου του 2020. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε 
στις περισσότερες παγκόσμιες αγορές και ήταν 
ιδιαίτερα ισχυρό στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, 
όπου οι εταιρείες με υψηλές επιδόσεις στον 
τομέα του ESG συμπεριφέρθηκαν καλύτερα από 
την αγορά κατά περίπου 15%. Στην Ευρώπη, το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 7%.

Σύνδεση της απόδοσης ESG με τη χρηματο-
δότηση της ναυτιλίας: Αλλαγή του status quo
Μέχρι σήμερα, η γνωστοποίηση των επιδόσεων 
του ESG πραγματοποιείται από τις ναυτιλια-
κές εταιρείες σε προαιρετική βάση. Ωστόσο, οι 
πρόσφατες πρωτοβουλίες και κανονισμοί ανα-
μένεται να δημιουργήσουν άμεση σύνδεση των 
χρηματοδοτικών όρων με τις επιδόσεις του ESG 
στον ναυτιλιακό κλάδο και οι ακόλουθοι βασικοί 
παράγοντες αναμένεται να επιταχύνουν αυτή την 
αλλαγή στη ναυτιλιακή βιομηχανία:

The Poseidon Principles (Οι Αρχές του Ποσει-
δώνα)
Οι «Αρχές του Ποσειδώνα» είναι μια πρωτοβου-
λία που υπογράφεται από κορυφαίες τράπεζες 
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ναυτιλιακής 
χρηματοδότησης, η οποία εισάγει ένα πλαίσιο 
αξιολόγησης της κλιματικής ευθυγράμμισης 
των χαρτοφυλακίων χρηματοδότησης πλοίων.  
Ο κύριος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η 
παροχή κινήτρων για την απανθρακοποίηση του 
κλάδου, απαιτώντας από τις ναυτιλιακές εται-
ρείες να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις 
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Σε πρόσφατη 
έρευνα των συγγραφέων του παρόντος άρθρου 
διαπιστώθηκε ότι η υιοθέτηση των «Αρχών του 
Ποσειδώνα» από τις ναυτιλιακές εταιρείες, εκτός 
από τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα της εύρεσης 
«πράσινων» χρηματοδοτήσεων, αξιολογήθηκε 

από τις χρηματιστηριακές αγορές ως πολύ θετική 
είδηση, που αποτυπώθηκε στη χρηματιστηριακή 
αξία των μετοχών τους (Syriopoulos et al., 2021).
 
Οι κανονισμοί της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματο-
δότηση
Η βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του 
EU green deal, το οποίο αποσκοπεί στην επί-
τευξη κλιματικής ισορροπίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έως το 2050. Οι κανονισμοί σχετικά με 
τη βιώσιμη χρηματοδότηση απαιτούν από τις 
εταιρείες να παρακολουθούν και να δημοσιεύ-
ουν εκθέσεις αναφορικά με τις επιδόσεις τους 
στο ESG. Επιπλέον, η ετήσια πιστοληπτική δια-
βάθμιση των εταιρειών από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και, ως εκ τούτου, η ικανότητα των εται-
ρειών να αντλούν χρηματοδότηση από αυτά θα 
συνδέονται με τον βαθμό εναρμόνισής τους με 
τις πρακτικές ESG. 

Βιώσιμα προϊόντα χρηματοδότησης της ναυτιλίας 
και όροι δανεισμού
Τα προϊόντα βιώσιμης χρηματοδότησης αφορούν 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα που ενσωματώνουν 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια 
διακυβέρνησης (ESG) στις διοικητικές ή επεν-
δυτικές αποφάσεις. Παραδείγματα πρόσφατων 
σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων περι-
λαμβάνουν πιστωτικές διευκολύνσεις πράσινης 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση πλοίων 
που τροφοδοτούνται με LNG, πράσινα προγράμ-
ματα μετασκευής πλοίων ώστε να εναρμονιστούν 
με τους κανονισμούς του ΙΜΟ και πράσινα ομό-
λογα που εκδίδονται από ναυτιλιακές εταιρείες 
για να χρηματοδοτήσουν ανάλογα επενδυτικά 
προγράμματα.

Η ανάγκη για καθορισμό ενός μεθοδολογικού 
πλαισίου στις αναφορές του ESG
Καθίσταται σαφές ότι η δημοσιοποίηση των επι-
δόσεων του ESG θα είναι σύντομα κυρίαρχη και 
επιτακτική στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η ιδιαι-
τερότητα της ναυτιλιακής αγοράς υπαγορεύει 
εξειδικευμένες εκθέσεις ESG για τις ναυτιλια-
κές εταιρείες. Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει 
να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες, ώστε να 
συλλέγουν και να αναφέρουν εγκαίρως τα απα-
ραίτητα δεδομένα. Ως τάση, διαπιστώνουμε ότι 
οι ναυτιλιακές εταιρείες απομακρύνονται από 
τη συλλογή και την υποβολή εκθέσεων μεγάλων 
ποσοτήτων μεικτών δεδομένων –όπως συνέ-
βαινε παλιότερα, όταν η έκθεση βιωσιμότητας 
αποτελούσε μέρος της ετήσιας έκθεσης (annual 
report)– και οδεύουν σε μια νοοτροπία πιο εστι-
ασμένης αντιμετώπισης των δεδομένων ESG. 
Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των επιδόσεων στο 
ESG αντιμετωπίζεται από τις εταιρείες ως σημα-
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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.



Αναφορές:

Eccles, R.G., Ioannou, I., Serafeim, 
G. (2014), “The Impact of Corporate 
Sustainability on Organizational 
Processes and Performance”, Management 
Science, 60(11):2835-2857.

Ioannou, I., Serafeim, G. (2012), “What 
drives corporate social performance? 
The role of nation-level institutions”, 
Journal of International Business 
Studies, 43(9):834-864.

Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., 
Gavalas, D., Gkorila, M. (2020), 
The Impact of Corporate Social 
Responsibility on Corporate Financial 
Performance: An Empirical Study on 
Shipping, 28th Conference of the 
International Association of Maritime 
Economists (IAME). 10-13 June 2020. 
Hong Kong.

Syriopoulos, T., Tsatsaronis, 
M., Boura, G. (2021). “Poseidon 
Principles”: The Impact On Shipping 
Finance, 29th Conference of the 
International Association of Maritime 
Economists (IAME), 25-27 November 2021, 
Rotterdam.

ντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση στρατηγικής και στη συνέ-
χεια για την παροχή στοχευμένων πληροφοριών σε βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς.
Οι συγγραφείς στην έρευνά τους καταλήγουν σε ορισμένους 
βασικούς λόγους που ενισχύουν την ανάγκη για διαμόρφωση 
ενός μεθοδολογικού πλαισίου αναφορικά με την ανάπτυξη 
αναφορών ESG με αντίκτυπο στη ναυτιλιακή βιομηχανία: 

Αναφορές προσαρμοσμένες στη ναυτιλιακή βιομηχανία
Η αναφορά ESG μιας ναυτιλιακής εταιρείας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ειδικά θέματα για τη θάλασσα. Τα ισχύοντα πρό-
τυπα βιωσιμότητας (GRI, SASB, κ.λπ.) αποτελούν συνήθως 
τη βάση για την παρουσίαση σχετικών πληροφοριών, ωστόσο 
το περιεχόμενο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου. 
Για να γίνει αυτό, μια βασική παράμετρος είναι η κατανόηση 
των διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders) της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας και των προσδοκιών τους. Επιπλέον, 
οι αναφορές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα στρατηγικά 
σχέδια δράσης του ESG που αντιμετωπίζουν βασικές προ-
κλήσεις του κλάδου, όπως η στρατηγική μετάβασης του IMO 
(IMO transition strategy).

Εκτός από το Περιβάλλον «E», πρέπει να εξετάζουμε  
τα «S» και «G»
Αν και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στη συνολική αξιολόγηση ESG και μονοπωλούν το 
ενδιαφέρον των ερευνητών, οι άλλοι δύο πυλώνες, κοινωνικός 
«S» και διακυβέρνησης «G», είναι εξίσου σημαντικοί. Οι ναυ-
τιλιακές εταιρείες μπορούν συνήθως να επιδείξουν στοιχεία 
υψηλών επιδόσεων όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές και τις 
πτυχές διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων τους, εφόσον 
εντοπίζουν τις σωστές μετρήσεις και δεδομένα που σχετίζο-
νται με αυτούς τους πυλώνες. Από τα πρώτα ευρήματα της 
έρευνας των συγγραφέων διαπιστώνεται ότι οι υψηλές επι-
δόσεις «S» και «G» μπορούν να αντισταθμίσουν τις πιθανές 
κακές περιβαλλοντικές επιδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.
 
Ψηφιοποίηση παρακολούθησης επιδόσεων ESG
Η τεχνολογία αναμφισβήτητα θα παίξει καταλυτικό ρόλο.  
Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης των 
πλοίων, με τη χρήση αισθητήρων επί των πλοίων και εργαλείων 
BI (Business Intelligence tools) στο γραφείο, προκειμένου να 
συλλέγονται και να παρακολουθούνται τα σχετικά δεδομένα, 
δεν είναι κάτι νέο για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η σύνδεση των 
αντίστοιχων δεδομένων με τους συγκεκριμένους δείκτες ESG 
επιτρέπει στις εταιρείες να έχουν άμεσες πληροφορίες σχετικά 
με τις επιδόσεις τους ακόμα και ανά πλοίο. Οι εταιρείες που 
εφαρμόζουν τέτοιες λύσεις μπορούν να βελτιώσουν την από-
δοση των πλοίων τους, των πληρωμάτων τους και ταυτόχρονα 
να βελτιώσουν την απόδοσή τους στο ESG. Επιπλέον, η εφαρ-
μογή τέτοιων συστημάτων θα αυτοματοποιήσει τη διαδικασία 
αναφοράς τους, δημιουργώντας σύγχρονες ψηφιοποιημένες 
και φιλικές προς τον χρήστη αναφορές, ιδιαίτερα διαφορο-
ποιημένες από την παραδοσιακή αναφορά βιωσιμότητας και 
συγκρίσιμες με άλλες εταιρείες του κλάδου.
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Από την παραπάνω διατύπωση, εύλογα 
γεννάται το ερώτημα: «Γιατί να ενδιαφερ-
θεί η ΕΕ για πειρατικές επιθέσεις τόσο 
μακριά από αυτήν;». H απάντηση δίνεται 
έχοντας υπόψη δύο προσανατολισμούς.  
Ο ένας προσανατολισμός είναι προφα-
νής και συμπεριλαμβάνει την πρόκληση 
οικονομικής ζημίας στους Ευρωπαίους 
εφοπλιστές και στα ευρωπαϊκά κρατη, τη 
σημαία των οποίων φέρουν τα πλοία-θύ-
ματα πειρατικής επίθεσης. Η άλλη κατεύ-
θυνση αφορά τον στόχο της ΕΕ να φανεί 
το θεσμικό αποτύπωμά της και η θεσμική 
ορατότητα και ισχύς της στο διεθνές 
περιβάλλον της διακυβερνητικής πολυ-
μέρειας και της διεθνούς συνεργασίας.  
Η υποχρέωση για διεθνή συνεργασία 
απορρέει, άλλωστε, από τη σύμβαση 
UNCLOS (άρθρο 100), στην οποία είναι 

συμβαλλόμενο μέρος η ΕΕ. Επιπρόσθετα, 
η διεθνής διάσταση τόσο της θαλάσσιας 
πειρατείας, ως διεθνούς εγκλήματος, όσο 
και της ίδιας της έννοιας της ναυτικής 
ασφάλειας (υπό το πρίσμα της «maritime 
safety», καθώς και υπό το πρίσμα της 
«maritime security») παρακίνησε την ΕΕ 
να λάβει ενεργό δράση επί του ζητήματος 
και να συμβάλει στην καλλιέργεια της διε-
θνούς ναυτικής ασφάλειας εν γένει. 

Η συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση της 
θαλάσσιας πειρατείας αρχικά εντοπίζεται 
μέσα από το θεσμικό και κανονιστικό πλαί-
σιο της ΕΕ αναφορικά με τη ρύθμιση του 
φαινομένου της πειρατείας και την ανά-
ληψη δράσεων μέσα από τις αποφάσεις 
των διακυβερνητικών οργάνων της, όπως 
το Συμβούλιο των Υπουργών και το ανώ-
τατο πολιτικό όργανο της ΕΕ, το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο, αλλά και μέσα από τις 
αποφάσεις των υπερεθνικών οργάνων 
της, όπως τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, τις Ανακοινώσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κ.ά. Επι-
πρόσθετα, ιδιαίτερης μνείας χρήζουν οι 
ενωσιακές Οδηγίες και οι Κανονισμοί (εκ 
των οποίων οι πιο σημαντικοί είναι ο Κανο-
νισμός 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Συμβουλίου για τη βελτίωση 
της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις και ο Κανονισμός 356/2010 
του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010 
για την επιβολή ορισμένων συγκεκριμένων 
περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων 
φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτή-
των ή φορέων λόγω της κατάστασης στη 

της 

Δέσποινας Κιλτίδου,

Δικηγόρου, Διδάκτορος Νομικής,  
Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), παρόλο που απέχει χιλιομετρικά από τις εστίες των πειρατικών 
επιθέσεων, επιχειρεί να τις καταστείλει μέσα από τη θεσμική, νομική και διακυβερνητική 
δράση της.
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Σομαλία). Συμπληρωματικά κείμενα αποτελούν η Πράσινη Βίβλος 
για την Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική και η Γαλάζια Βίβλος για 
μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ.

Ωστόσο, η δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση του ζητήματος έχει 
καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής κυρίως εξαιτίας των επιχειρησια-
κών δράσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής για την 
Ασφάλεια και την Άμυνα (ΚΠΑΑ). Τέτοια δράση αποτελεί η αυτό-
νομη στρατιωτική επιχείρηση EUNAVFOR Somalia – Operation 
ATALANTA, η οποία βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση κατά της 
πειρατείας τα τελευταία δεκατέσσερα έτη, με τη συμμετοχή σε 
αυτή δεκαέξι κρατών-μελών της ΕΕ, της Κολομβίας, του Μαυ-
ροβουνίου και της Δημοκρατίας της Σερβίας. Aνάμεσα στα επι-
τεύγματα της επιχειρησιακής αυτής δράσης συγκαταλέγεται η 
κατακόρυφη μείωση των πειρατικών περιστατικών στη Σομαλία¹, η 
διανομή εκατομμυρίων τόνων επισιτιστικής βοήθειας στην περιοχή 
και η ποινική δίωξη υπόπτων για πειρατεία στις τοπικές αρχές². 

Μετά τη μείωση των πειρατικών περιστατικών στη Σομαλία, η ΕΕ 
στρέφει το βλέμμα της στον Κόλπο της Γουινέας, εφαρμόζοντας, 
πιλοτικά, Συντονισμένες Παρουσίες στη Θάλασσα (Coordinated 
Maritime Presences – CMP). Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφα-
λιστεί μόνιμη παρουσία και κάλυψη σε θαλάσσιες περιοχές 
ενδιαφέροντος (Maritime Area of Interest – ΜΑΙ), όπως έχουν 
καθοριστεί από το Συμβούλιο, προωθώντας τη διεθνή συνεργα-
σία και σύμπραξη στη θάλασσα. Σκοπός είναι η ενίσχυση της 
συνεργασίας στη θάλασσα, η ανταλλαγή πληροφοριών και οι 
συντονισμένες παρουσίες, ως ρεαλιστικό εργαλείο³. Σε συνέ-
χεια του παραπάνω πιλοτικού προγράμματος, το Συμβούλιο 
αποφάσισε, τον Φεβρουάριο του 2022, να δρομολογήσει την 
εφαρμογή της έννοιας CMP στον Βορειοδυτικό Ινδικό Ωκε-
ανό, με τον καθορισμό θαλάσσιας περιοχής ενδιαφέροντος 
που καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από τα στενά του Ορμούζ 
έως τον Νότιο Τροπικό και από το βόρειο τμήμα της Ερυθράς 
Θάλασσας έως το κέντρο του Ινδικού Ωκεανού⁴.

Ωστόσο, η ΕΕ δεν αποβλέπει μόνο σε στρατιωτικού χαρακτήρα 
δράσεις, αλλά και σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, μέσα 
από την προσπάθεια οικοδόμησης ικανοτήτων στην παράκτια 
αστυνομία και στη δικαστική εξουσία. Ο ανωτέρω στόχος 
επιτυγχάνεται με το πρόγραμμα δράσης EUCAP NESTOR, 
το οποίο παρέχει στρατηγικές και επιχειρησιακές συμβουλές. 
Το παραπάνω πρόγραμμα δράσης αποτελεί πολιτική για την 

επιβολή του δικαίου, κυρίως των κανόνων του διεθνούς δικαίου, 
και την επιβολή κυρώσεων, καθώς εκπαιδεύει και τους δικαστές. 
Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της ΕΕ με την Εκπαιδευτική 
Αποστολή στη Σομαλία (European Training Mission in Somalia – 
EUTM), που αποσκοπεί στην ασφάλεια και στην πολιτική σταθερό-
τητα της Μεταβατικής Κυβέρνησης της Σομαλίας, εκπαιδεύοντας 
το προσωπικό των δυνάμεων ασφαλείας, σε συνεργασία με τη 
στρατιωτική αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία 
(ΑΜISOM). 

Συμπερασματικά, οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της 
θαλάσσιας πειρατείας μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 
Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων και των δυνατοτήτων της, έχει διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο στη μείωση των πειρατικών περιστατικών. Αυτό ωστόσο δεν 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πιο δυνα-
μικής παρουσίας, όπως για παράδειγμα μέσα από την ανάπτυξη 
Συντονισμένης Παρουσίας σε συγκεκριμένες Θαλάσσιες Περιοχές 
Ενδιαφέροντος, με σύσταση Μονάδων Συντονισμού των Θαλάσ-
σιων Περιοχών Ενδιαφέροντος (MAIC) και σε άλλες περιοχές, 
όπως ο Κόλπος του Μαν, τα στενά της Σιγκαπούρης και το Περού. 
Περαιτέρω, η ΕΕ έχει από νωρίς αντιληφθεί και ορθώς επικεντρώ-
νεται στη σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
στη γενικότερη κοινωνικο-οικονομική στήριξη των «πειρατικών» 
κρατών. Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ είναι ένας ζωντανός περιφε-
ρειακός οργανισμός, που δεν μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των κρατών-μελών της.

on board Balancing
24/7 Worldwide technical support
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¹ Βλ. τις αντίστοιχες αναφορές https://www.icc-ccs.org/index.php/1314-caution-

urged-despite-lowest-reported-maritime-piracy-incidents-since-1994 (τελευταία 

πρόσβαση 22/3/2022).

² Βλ. σχετικά: https://eunavfor.eu/news/eu-navfor-atalanta-statement-unsc-

resolution-fightingpiracy-coast-somalia-non-extension-announcement (τελευταία 

πρόσβαση 22/3/2022).

³ Βλ. σχετικά: https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/01/25/

gulf-of-guinea-council-conclusions-launching-the-pilot-case-for-the-coordinated-

maritime-presences-concept/ και το εκεί δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου 43/21 

στις 25/1/2021 (τελευταία πρόσβαση 22/3/2022).

 

⁴ Βλ. σχετικά: https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/02/21/

coordinated-maritime-presences-council-extends-implementation-in-the-gulf-of-guinea-for-

2-years-and-establishes-a-new-concept-in-the-north-west-indian-ocean/ και το εκεί δημοσι-

ευμένο Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου 116/22 στις 21/2/2022 (τελευταία πρόσβαση 22/3/2022).



Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη μετατόπιση του ενδιαφέροντος του θαλάσσιου 
εμπορίου σε γεωγραφικές περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανεξερεύνητες, αλλάζοντας 
τα δεδομένα για την εμπορική ναυτιλία. Το παράδειγμα της Κένυας οφείλει να απασχολήσει 
τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αφρική μαγνητίζει τα βλέμματα, με 
τους αναξιοποίητους φυσικούς της πόρους να προσελκύουν 
αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ πρόσφατα μεγάλες 
εταιρείες διαχείρισης λιμενικών τερματικών πόνταραν στις 
αναπτυξιακές προοπτικές της ηπείρου.
Η Κένυα, μια χώρα 53,8 εκατ. κατοίκων, είναι άξια αναφοράς, 
καθώς τα τελευταία χρόνια η οικονομική της ανάπτυξη 
είναι σταθερή. Μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως η χώρα με τη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ανατολική Αφρική και από το 1992 
κατέγραφε οικονομική ανάπτυξη έως ότου έκανε την εμφάνισή 
της η πανδημία και το 2020 η ύφεση άγγιξε το 0,3%. To AEΠ 
της το 2020 διαμορφώθηκε στα $98,8 δισ., όταν το 2014 
ήταν στα $61,5 δισ. Μεταξύ 2010 και 2019, η κατά μέσο όρο 
οικονομική ανάπτυξη της αφρικανικής χώρας ήταν στο 5%, 
ενώ εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη άνω του 6% το 
2021, με βασικά μακροοικονομικά στοιχεία να παραμένουν 
σταθερά. 
Σύμφωνα με την 24η έκδοση του Kenya Economic Update, 
η εν λόγω ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από την ανάκαμψη της 
βιομηχανίας, και δη του κλάδου των υπηρεσιών. «Η οικονομία 
της Κένυας επέδειξε ιδιαίτερη αντοχή απέναντι στο τεράστιο 
σοκ της πανδημίας και φέτος [2021] κατόρθωσε να καταγράψει 
την ισχυρότερη οικονομική ανάκαμψη στην ευρύτερη περιοχή 
χάρη στις διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και τις καλές 
οικονομικές πηγές και διαχείριση», σημείωνε στα τέλη του 
περασμένου έτους ο Keith Hansen, World Bank Country 
Director για την Κένυα. Παράλληλα, εκτιμάται ανάπτυξη 
4,9% για το οικονομικό έτος 2022-2023, ενώ την ίδια ώρα 
μεσοπρόθεσμα οι ενδείξεις είναι θετικές για ανάπτυξη 
επιμέρους κλάδων, όπως είναι ο τουρισμός, οι μεταφορές 
και το εμπόριο. 
Ο γεωργικός κλάδος όμως αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας, καθώς αντιπροσωπεύει το 33% του εθνικού 
ΑΕΠ, ενώ απασχολεί το 40% του πληθυσμού της. Βέβαια, 
τα τελευταία χρόνια, η γεωργική παραγωγή ακολουθεί 
πτωτική πορεία, με τους μικρότερους γεωργούς να μην έχουν 
πρόσβαση σε ανταγωνιστικές αγορές, χρηματοδότηση και 
νέες τεχνολογίες. Υπό αυτό το πρίσμα, η γεωργική παραγωγή 

υποχώρησε κατά 0,5% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ η συμβολή της στην 
οικονομία της Κένυας το 2020 υποχώρησε στο 20,4%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φαινόμενα διαφθοράς στη χώρα 
είναι συχνά και, παρά τις όποιες βελτιώσεις καταγράφονται 
τα τελευταία χρόνια, είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι 
η διαφθορά επικρατεί σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής 
της Κένυας, αποτελώντας έτσι κατασταλτικό παράγοντα για 
περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον δείκτη 
Corruption Perception της πρωτοβουλίας Transparency 
International και άλλους δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
οι επιδόσεις της Κένυας για την πάταξη της διαφθοράς 
κρίνονται «φτωχές». Μάλιστα, η χώρα βρέθηκε στην 128η 
θέση σε μια κατάταξη 180 χωρών για θέματα πάταξης της 
διαφθοράς, σύμφωνα με τον δείκτη Corruption Perception 
της Transparency International. Παρ’ όλα αυτά, μια κάποια 
βελτίωση παρατηρείται στην κυβερνητική αποδοτικότητα.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΑΦΡΙΚΗτου

Γιάννη Θεοδωρόπουλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΚΕΝΥΑ ΘΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤA
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ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΚΕΝΥΑ ΘΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤA

OΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ
To μεγαλύτερο έργο υποδομής στη σύγχρονη ιστορία της 
ανεξάρτητης Κένυας φέρει την υπογραφή της Κίνας. Το 2014 
ξεκίνησε η κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής της 
Standard Gauge Railway (SGR), η οποία θα συνέδεε το λιμάνι 
της Μομπάσα με τις περίκλειστες Ουγκάντα και Ρουάντα. Η 
κατασκευή της γραμμής που εξυπηρετεί τη μεταφορά τόσο 
επιβατών όσο και εμπορευμάτων κόστισε $3,8 δισ., εκ των 
οποίων το 90% προήλθε από δάνειο της κινεζικής τράπεζας 
Exim Bank προς την κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας. Το 
σημαντικό project αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής 
ανάπτυξης της Κένυας με την ονομασία «Vision 2030». 
Προφανώς, η κινεζική επένδυση εντάσσεται στο Belt and Road 
Initiative του Πεκίνου. Και στην περίπτωση του SGR υπάρχουν 
απόψεις ότι τελικά το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Κίνας, που θα 
έφερνε οικονομική ανάπτυξη στη χώρα, ουσιαστικά ευνόησε 
συγκεκριμένες ομάδες και αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες. 
Πάντως, η Κένυα επιζητά την αύξηση των κινεζικών επενδύσεων 
στη χώρα, προκειμένου να «αναζωογονήσει» κλάδους όπως 
οι τηλεπικοινωνίες, τα χρηματοοικονομικά και οι κατασκευές. 
Σύμφωνα με πρόσφατη τοποθέτηση της Olivia Rachier, Acting 
Managing Director of Kenya Investment Authority, κινεζικές 
επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στα σχέδια της 
χώρας για ανάπτυξη και μετάβαση σε μια νέα εποχή.

ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΛΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ
Ήταν το 2020 όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
ανοικτά εξέφρασε την επιθυμία της κρατικής διοίκησης να 
συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την Κένυα. Οι εμπορικές 
συνομιλίες ΗΠΑ-Κένυας ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της 
επίσκεψης του Κενυάτη προέδρου Uhuru Kenyatta στον 
Λευκό Οίκο στις αρχές Φεβρουαρίου του 2020. Ουσιαστικά 
θα επρόκειτο για την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου των 
ΗΠΑ με υποσαχάρια αφρικανική χώρα και για τη δεύτερη με 
χώρα της ηπείρου μετά τη συμφωνία με το Μαρόκο το 2006. 

Η κίνηση αυτή της αμερικανικής κυβέρνησης εκλήφθηκε από 
πολλούς ως μια επιθετική κίνηση, προκειμένου να ανακοπεί 
η ραγδαία εξάπλωση της Κίνας γενικότερα στην αφρικανική 
ήπειρο. Η Κένυα ήδη έχει πρόσβαση στις αμερικανικές αγορές 
μέσω του προγράμματος African Growth and Opportunity Act 
(AGOA), το οποίο περιορίζει τους δασμούς εισαγωγών των ΗΠΑ 
από περίπου δώδεκα χώρες της Αφρικής. Η Κένυα αποτελεί 
τον πέμπτο κορυφαίο εξαγωγέα από την ομάδα των χωρών που 
συμμετέχουν στο AGOA, μετά τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική, την 
Ανγκόλα και το Τσαντ.
Λίγους μήνες αργότερα, η προεκλογική καμπάνια του Τζο 
Μπάιντεν έκανε λόγο για μια «τολμηρή στρατηγική» για την 
Αφρική, η οποία θα βασιζόταν σε μια «δέσμευση αμοιβαίου 
σεβασμού». Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών 
τον Νοέμβριο του 2021 σε Κένυα, Νιγηρία και Σενεγάλη 
επιφύλασσε σημαντικές δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική 
των ΗΠΑ στην Αφρική, με προτεραιότητα να δίνεται στην 
οικονομική ανάκαμψη από τον Covid-19, στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και στις μεγαλύτερες επενδύσεις στο 
εμπόριο και στις μεταφορές.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ: 
ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ
Αναφορικά με το εμπόριο, η αξία των εξαγωγών ήταν $6 δισ. 
και των εισαγωγών $15,4 δισ. το 2020, σύμφωνα με στοιχεία 
της UNCTAD. H κορυφαία πεντάδα των εμπορικών εταίρων 
απαρτίζεται από την Ουγκάντα, τις ΗΠΑ, το Πακιστάν, την 
Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στο μέτωπο της πλοιοκτησίας και της διαχείρισης πλοίων, η 
δραστηριότητα της Κένυας είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με 
στοιχεία της UNCTAD για το 2020, ο κρατικός της στόλος 
αποτελείτο από 25 πλοία, μεταφορικής ικανότητας 32.000 
dwt, ενώ τη σημαία της Κένυας φέρουν πλοία μεταφορικής 
ικανότητας 12.000 dwt. Στα δεκαπέντε λιμάνια της χώρας, οι 
προσεγγίσεις πλοίων άγγιξαν τις 1.849: 539 ήταν οι αφίξεις 
bulkers, 470 containerships, 220 tankers, 181 Ro-Ro και 28 
gas carriers. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια 
διαμορφώθηκε στα 1.311.000 TEUs. 
Μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι αυτό της Μομπάσα, το οποίο 
παράλληλα αποτελεί το μεγαλύτερο και πλέον πολυσύχναστο 
στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής. Αποτελεί σημαντικό κόμβο 
για την ευρύτερη περιοχή, συνδέοντας Ουγκάντα, Μπουρουντί, 
Αιθιοπία, Σομαλία και άλλες χώρες. Περιλαμβάνει δεκαεννέα 
θέσεις ελλιμενισμού, δύο oil terminals και έξι container berths. 
Ακόμη, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η φάση 2 της κατασκευής 
του λιμένα Λάμου. Το νέο λιμάνι, το οποίο αναπτύσσει η China 
Communication Construction Company, υπολογίζεται ότι θα 
διαθέτει 32 θέσεις ελλιμενισμού πλοίων και θα προσφέρει μια 
εναλλακτική για πρόσβαση στην Αιθιοπία και στο Νότιο Σουδάν, 
τα οποία δεν βρέχονται από θάλασσα.
H οικονομική ανάπτυξη της Κένυας, σε συνδυασμό με τις 
προσπάθειες για σύναψη εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων 
με σημαντικούς εταίρους παγκοσμίως, ενδέχεται να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον της διεθνούς ναυτιλίας και του κλάδου μεταφορών 
γενικότερα τα προσεχή χρόνια, με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
θα εξαλειφθούν ορισμένες αγκυλώσεις του παρελθόντος που 
την κρατάνε πίσω.
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Με το βλέμμα του ναυτικού

Του καπτ. Γ. Γεωργούλη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΗΝ ΑΖΟΦΙΚΗ ΚΑΙ  
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ;
Με περισσότερους από 1.000 ναυτικούς εγκλωβι-
σμένους σε εμπορικά πλοία σε λιμάνια της Ουκρα-
νίας και τα αποθέματα τροφίμων να εξαντλούνται, τα 
Ηνωμένα Έθνη πιέζουν για την ασφαλή αναχώρηση 
των πλοίων από τα λιμάνια, αλλά οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και οι διαφωνίες εμποδίζουν αυτές τις 
προσπάθειες.
Ο ρωσικός στρατός ανέλαβε τον έλεγχο των θαλάσ-
σιων διαδρόμων όταν εισέβαλε στην Ουκρανία στις 
24 Φεβρουαρίου, σε αυτό που η Μόσχα αποκαλεί 
«ειδική επιχείρηση».
Έκτοτε, τουλάχιστον 100 πλοία με ξένη σημαία, με 
περισσότερους από 1.000 ναυτικούς, έχουν κολ-
λήσει σε λιμάνια της Ουκρανίας, με τα αποθέματα 
τροφίμων να εξαντλούνται, σύμφωνα με αναφορές 
των πλοιάρχων.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), ως ο 
επίσημος φορέας της διεθνούς ναυτιλίας για λογα-
ριασμό των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε τον περα-
σμένο Μάρτιο ότι θα επιδιώξει να δημιουργήσει 
έναν ασφαλή θαλάσσιο δίαυλο, που θα επιτρέπει στα 
εμπορικά πλοία και στα πληρώματά τους να απο-
πλεύσουν από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα 
του Αζόφ χωρίς τον κίνδυνο να χτυπηθούν.
Η Γραμματεία του ΙΜΟ συνεργάζεται τόσο με την 
Ουκρανία όσο και με τη Ρωσική Ομοσπονδία, για να 
προσπαθήσει να βοηθήσει την ασφαλή αναχώρηση 
των πλοίων και του πληρώματός τους, σύμφωνα με 
δήλωση εκπροσώπου του ΟΗΕ, πλην όμως επί του 
παρόντος οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι αποκλείουν την 
ασφαλή αναχώρηση των πλοίων από λιμάνια της 
Ουκρανίας.
Πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου και του κιν-
δύνου ναρκών, οι οποίες εντοπίστηκαν μέχρι και τα 
τουρκικά νερά πλησίον του Βοσπόρου, περιπλέκουν 

περισσότερο τις προσπάθειες και ενώ εξουδετερώ-
θηκαν από τις τουρκικές και ρουμανικές αρχές, δεν 
υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα βρεθούν κι άλλες.
Στην προσπάθεια για τη δημιουργία αυτών των 
ασφαλών διαδρόμων έχει εμπλακεί και το Διεθνές 
Επιμελητήριο Ναυτιλίας (ICS). Εκπρόσωπος του 
ICS ανέφερε ότι προσπαθούσε να παραδώσει προ-
μήθειες στα πληγέντα πλοία, τα οποία κινδυνεύουν 
να ξεμείνουν από τρόφιμα, καθώς και να διασφα-
λίσει ότι δεν στοχοποιούνται για χτυπήματα από 
κανένα μέρος. Πέντε εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν 
από βλήματα, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να 
βυθιστεί, στα ανοιχτά των ακτών της Ουκρανίας, ενώ 
δύο ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους. 
Η θαλάσσια ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου (Hull 
and Machinery) έχει διευρύνει τη θαλάσσια περιοχή 
που θεωρεί υψηλού κινδύνου στην περιοχή.
Σε εγκύκλιο που εξέδωσε στον ΙΜΟ, η Ρωσία ανέ-
φερε ότι δημιούργησε έναν ανθρωπιστικό θαλάσ-
σιο διάδρομο, που ξεκινά από τις 27 Μαρτίου, «με 
στόχο να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση», από 
τα ουκρανικά λιμάνια Τσερνομόρσκ, Χερσώνα, Μικο-
λάιβ, Οτσάκοφ, Οδησσό και Γιούζνε, των εγκλωβι-
σμένων πλοίων.
Η Ρωσία αναφέρει ότι ο διάδρομος θα λειτουρ-
γεί καθημερινά και αφορά σε μια λωρίδα θαλάσ-
σιας κυκλοφορίας μήκους 80 μιλίων και πλάτους 3 
μιλίων από την περιοχή συγκέντρωσης των πλοίων. 
Η ρωσική πλευρά καλεί τις αρμόδιες αρχές της 
Ουκρανίας να φροντίσουν για την ασφάλεια των 
εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους κατά 
τη μετάβαση στην περιοχή συγκέντρωσης.
Η Ναυτιλιακή Διοίκηση της Ουκρανίας, παρά το ότι 
γνωρίζει την ανακοίνωση της Ρωσίας, υποστηρίζει 
ότι οποιαδήποτε όρια για τον διάδρομο που ανα-
κοίνωσε η Ρωσία δεν έχουν συμφωνηθεί από την 
Ουκρανία, θεωρώντας την εγκύκλιο ρωσική προ-
παγάνδα. Θεωρεί επίσης ότι, με τη ναρκοθέτηση 
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της θάλασσας από τη ρωσική πλευρά, κανένας δεν 
μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πλοίων σε 
αυτή την περιοχή. Τέλος, η ουκρανική πλευρά ανα-
φέρει ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει πλήρως τις 
εχθροπραξίες, να αποσύρει τα στρατεύματά της και 
να διασφαλίσει την ελευθερία και την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας στη Μαύρη και στην Αζοφική Θάλασσα.
Μετά τις παραπάνω τοποθετήσεις, μένει ανοιχτό το 
ζήτημα της αναχώρησης των πλοίων από τα λιμάνια 
της Αζοφικής της Ουκρανίας και φαίνεται ότι μπορεί 
να υπάρξει λύση, μόνο με την ελπίδα της λήξης των 
εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών. Στο μεταξύ, 
οι ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι αποτελούν 
μέρος της διαπραγμάτευσης και εργαλειοποιού-
νται εκατέρωθεν, χωρίς να φαίνεται ελπίδα για την 
αναχώρησή τους από τα λιμάνια των εχθροπραξιών, 
ενώ είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με 
τον επερχόμενο λιμό και τις αντίξοες συνθήκες του 
πολέμου.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
Η ζημιά στην κύρια μηχανή είναι, από άποψη 
κόστους, από τις πιο μεγάλες ζημιές που μπορεί να 
συμβεί στο πλοίο, ενώ η πιθανότητα να συμβεί δεν 
είναι μικρή. Στατιστικά, σε ένα πλοίο στη διάρκεια 
της ζωής του θα συμβούν ένα με δύο περιστατικά 
βλάβης της κύριας μηχανής, με συνέπεια την απώ-
λεια πρόωσής του. Λαμβάνοντας υπόψη τις δαπανη-
ρές συνέπειες για τους πλοιοκτήτες, είναι σημαντικό 
να εντοπιστούν οι κύριες αιτίες αυτής της ζημιάς και 
να εξεταστεί πώς μπορούν να προληφθούν.
Οι απαιτήσεις για τη βλάβη της κύριας μηχανής, 
σύμφωνα με αναφορά του Swedish P&I club, αντι-
προσωπεύουν το 28% όλων των απαιτήσεων που 
αφορούν τα μηχανικά μέρη (machinery parts), 
το 34% του κόστους, με μέσο κόστος κοντά στα 
650.000 δολάρια ΗΠΑ.

Η συχνότητα αυτών των βλαβών και κατά συνέπεια 
των απαιτήσεων τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν 
σταθερή μεταξύ 0,020 και 0,025 απαιτήσεων ανά 
πλοίο και έτος. 
Τα επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία έχουν την υψη-
λότερη συχνότητα, με 0,066 των απαιτήσεων ανά 
πλοίο και έτος.
Τα πλοία που κινούνται με κινητήρες μέσης/υψηλής 
ταχύτητας έχουν συχνότητα απαιτήσεων 2,5 φορές 
υψηλότερη σε σύγκριση με κινητήρες χαμηλής ταχύ-
τητας.
Η αστοχία που σχετίζεται με το λάδι λίπανσης είναι 
η πιο κοινή αιτία βλάβης.
Ο πιο ακριβός τύπος ζημιάς είναι στον άξονα του 
στρόφαλου και στα ρουλεμάν, με μέσο κόστος 1,2 
εκατ. δολάρια ΗΠΑ ανά απαίτηση.
Οι κυριότερες αιτίες βλάβης της κύριας μηχανής είναι:
•  Απώλεια ενέργειας (blackout) στο πλοίο.
•  Καύσιμο κακής ποιότητας ή ανάμειξης (π.χ. 

νερό ή βακτήρια μέσα στη δεξαμενή).
•  Αμέλεια και πλημμελής διαδικασία αλλαγής καυ-

σίμου κατά την είσοδο ή την έξοδο από τις ECA.
•  Αποτυχία εκκίνησης με αέρα (ανεπαρκής πίεση 

στη φιάλη πεπιεσμένου αέρα).
•  Υψηλός ή υπερβολικός αριθμός εκκινήσεων 

(από πρόσω ανάποδα για έλικες σταθερού 
βήματος) κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης 
θα μειώσει την πίεση στις φιάλες εκκίνησης 
της κύριας μηχανής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 
στην αποτυχία εκκίνησής της, με επακόλουθη 
απώλεια του ελέγχου της κίνησης του πλοίου. 
Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η πίεση 
αέρα εκκίνησης.

Πώς μπορεί να αποφευχθεί η βλάβη στην κύρια μηχανή:
•  Εφαρμογή ισχυρών συστημάτων διαχείρισης 

καυσίμων και λιπαντικών επί του πλοίου.
•  Δειγματοληψία κατά τον ανεφοδιασμό. Αποφύ-

γετε την κατανάλωση του καυσίμου με το οποίο 
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ανεφοδιάστηκε το πλοίο μέχρι να υπάρξουν αποτελέσματα 
της ανάλυσης.

•  Εκτός από τον έλεγχο καταλληλότητας του λαδιού λίπαν-
σης που γίνεται στο πλοίο, πρέπει να αποσταλούν δείγματα 
για εργαστηριακή ανάλυση σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

•  Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να πραγματοποιού-
νται έλεγχοι των συστημάτων καθαρισμού (purifiers) και 
των φίλτρων τόσο για τα συστήματα καυσίμου όσο και για 
τα συστήματα λαδιού λίπανσης.

•  Η συντήρηση του κινητήρα να πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το σύστημα PMS (Προγραμματισμένης Συντήρησης), 
που βασίζεται σε λογισμικό το οποίο συνδέεται με τη δια-
χείριση του πλοίου στην ξηρά.

Κατά τη διάρκεια των μεγάλων επισκευών, συνιστάται η παρου-
σία ειδικού από τον κατασκευαστή.
Να λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη οι συναγερμοί της 
κύριας μηχανής (main engine alarms), για παράδειγμα η ανί-
χνευση ομίχλης λαδιού. Ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα 
συναγερμού είναι απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία της 
κύριας μηχανής.

Ο ΠΑΓΟΣ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Ο πάγος αποτελεί εμπόδιο σε οποιοδήποτε πλοίο, ακόμα και 
σε παγοθραυστικό, και οι αξιωματικοί γέφυρας πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να αναπτύξουν εκείνες τις δεξι-
ότητες που θα τους επιτρέψουν να υπολογίσουν τη δύναμη του 
πάγου σε όλους τους σχηματισμούς και τις μορφές του. Στα χέρια 
των ικανών αξιωματικών έχει αποδειχτεί ότι τα πλοία μπορούν 
να ναυσιπλοούν με ασφάλεια και απόλυτη επιτυχία σε νερά που 
καλύπτονται από πάγο. 

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοινώσεις αλληλασφαλιστικών 
οργανισμών (P&I clubs), παρατηρείται αύξηση των περιστα-
τικών –για πλοία που ταξιδεύουν σε βόρεια πλάτη κοντά στην 
Αρκτική– ζημιάς στην προπέλα του πλοίου λόγω πρόσκρουσης 
σε κομμάτια πάγου. 
Ο φετινός βαρύς χειμώνας οδήγησε σε αύξηση της ζημιάς στις 
προπέλες των πλοίων και κυρίως στο διάστημα μεταξύ Δεκεμ-
βρίου και Μαρτίου. Τα πιο κοινά μέρη είναι η Ναχόντκα (κοντά 
στη χερσόνησο της Καμτσάκα), η Αγία Πετρούπολη (στη Βαλτική) 
στη Ρωσία και το Ντατόνγκ (Κίτρινη Θάλασσα) και το Bayuquan 
(Στενό Μποχάι) στην Κίνα.
Η πρόσκρουση του πλοίου ακόμα και σε λεπτό στρώμα πάγου 
μπορεί να βλάψει το εξωτερικό κέλυφος του πλοίου (hull), το 
πηδάλιο, την προπέλα ή όποια άλλα μέρη του πλοίου είναι εκτε-
θειμένα. Η ναυσιπλοΐα του πλοίου σε ύδατα με πάγο πρέπει να 
ακολουθεί τις οδηγίες του ΙΜΟ (Navigation on ice), ειδικά για 
τα πλοία που βρίσκονται σε νερά όπου δεν είναι αναμενόμενο 
το φαινόμενο του πάγου με πάχος ικανό να δημιουργήσει προ-
βλήματα στα εκτεθειμένα μέρη του πλοίου (εξωτερικό κέλυφος, 
πηδάλιο, προπέλα). Με δεδομένο, επίσης, ότι πολλά από τα πλοία 
που μπορεί να βρεθούν σε τέτοιες καταστάσεις δεν είναι της 
ανάλογης διαβάθμισης της κατηγορίας (ice class) και βασίζονται 
σε παγοθραυστικά πλοία και στην πρόγνωση του καιρού όταν 
καταπλέουν σε τέτοιες περιοχές.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα μη ενισχυμένα για ναυσιπλοΐα σε 
πάγο πλοία με ταχύτητα ανοιχτής θαλάσσης περίπου 12 κόμβων 
είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα σε σχετικά 
ελαφρές συγκεντρώσεις συνθηκών πάγου. 
Οι ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τη ναυσιπλοΐα των πλοίων 
στον πάγο πρέπει να ακολουθούνται: 
•  Δεν υπάρχει λόγος το πλοίο να ταξιδέψει ακόμα και σε 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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λεπτό στρώμα πάγου εάν υπάρχει εναλλακτική, έστω και 
μεγαλύτερη, ανοιχτή διαδρομή στο νερό.

•  Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να υποτιμάται η σκληρότητα 
του πάγου.

•  Είσοδος στον πάγο με χαμηλή ταχύτητα, για να διαπιστω-
θεί η επίδραση του πλοίου στον πάγο (άνοιγμα διαύλου). 
Μόλις το πλοίο εισέλθει στον πάγο, αύξηση της ταχύτητας 
σταδιακά, για να διατηρηθεί ο έλεγχος του πλοίου, αλλά 
όχι πάνω από το όριο στο οποίο το πλοίο μπορεί να υπο-
στεί ζημιά από τον πάγο.

•  Ετοιμότητα του πλοίου για εκτέλεση «Full Astern» ανά 
πάσα στιγμή.

•  Η πλοήγηση σε πάγο κατά τη νύχτα δεν πρέπει να επι-
χειρείται χωρίς προβολείς υψηλής ισχύος (search lights), 
που ελέγχονται από τη γέφυρα. 

•  Εάν η κακή ορατότητα δεν επιτρέπει τον έλεγχο της δια-
δρομής στον πάγο, πρέπει η προπέλα να κρατηθεί σε 
κίνηση έστω και με αργές στροφές, καθώς υπάρχει μικρό-
τερος κίνδυνος ζημιάς από τον πάγο απ’ ό,τι αν σταματήσει 
τελείως, ενώ παράλληλα θα αποτραπεί το μπλοκάρισμα 
κομματιών πάγου μεταξύ των λεπίδων της προπέλας.

•  Οι έλικες και τα πηδάλια είναι τα πιο ευάλωτα μέρη του 
πλοίου. Όταν το πλοίο αναποδίζει στον πάγο, πάντα το πηδά-
λιο τοποθετείται στο μέσον του πλοίου (rudder midship).

Τέλος, ο πλοίαρχος πρέπει να εκπονεί σχέδιο ανάληψης κιν-
δύνου για τον εντοπισμό όλων των κινδύνων που ενδέχεται 
να απειλήσουν το πλοίο, αλλά και την εφαρμογή μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν ώστε οι όποιοι κίνδυνοι να περιοριστούν σε 
αποδεκτά επίπεδα, και να έχει σχεδιάσει το ταξίδι του πλοίου 
εκμεταλλευόμενος όλες τις πληροφορίες που μπορεί να αντλή-
σει, εκπαιδεύοντας παράλληλα το πλήρωμα για τις συνθήκες 
στις οποίες μπορεί να βρεθεί το πλοίο.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ IMO
Η απαίτηση του παραρτήματος VI της MARPOL για την υπο-
χρεωτική τοποθέτηση ή τον καθορισμό σημείων δειγματολη-
ψίας για τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των ναυτι-
λιακών καυσίμων τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2022.
Η 75η σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περι-
βάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 75) ενέκρινε τροποποιήσεις στο 
παράρτημα VI της MARPOL σχετικά με τις διαδικασίες δειγμα-
τοληψίας και επιβεβαίωσης της περιεκτικότητας του ναυτιλια-
κού καυσίμου (fuel oil) σε θείο. Στις παραπάνω τροποποιήσεις 
συμπεριλαμβάνονται:
•  Καθορισμός τριών τύπων δειγμάτων καυσίμου: 

Το δείγμα καυσίμου είναι σε χρήση. 
Το δείγμα καυσίμου επί του πλοίου (στις δεξαμενές απο-
θήκευσης). 
Το δείγμα που παραδίδεται σύμφωνα με τη MARPOL. 

•  Οδηγίες για την ασφαλή λήψη τους.
•  Υποχρεωτικές διατάξεις για τα πλοία να έχουν εγκατεστη-

μένα στο δίκτυο καυσίμου σημεία δειγματοληψίας για τη 
λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων του χρησιμοποιού-
μενου καυσίμου και διαδικασίες για την επιβεβαίωση και 
την ανάλυση δειγμάτων του εν χρήσει και επί του πλοίου 
καυσίμου που διαφέρουν από εκείνα που ισχύουν για το 
δείγμα «παραδιδόμενου συμφώνως MARPOL».

Οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το ψήφισμα 
MEPC.324(75), τέθηκαν σε ισχύ την 1η Απριλίου 2022 και 
ορίζουν τρεις τύπους δειγμάτων μαζούτ, καθένας από τους 
οποίους συνοδεύεται από οδηγίες του ΙΜΟ, καθιερώνοντας μια 
κοινά αποδεκτή μέθοδο δειγματοληψίας και διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ασφάλεια του πληρώματος και του πλοίου.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής λήψη των δειγμάτων εν 
χρήσει, οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικές διατάξεις 
για τον καθορισμό και την εγκατάσταση σημείων δειγματοληψίας 
για πλοία 400 GT και άνω. Η προθεσμία για τη συμμόρφωση 
των πλοίων εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων 
κάθε πλοίου για την ανανέωση του πιστοποιητικού Διεθνούς 
Πιστοποιητικού Πρόληψης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Air 
Pollution Prevention – IAPPC) και ορίζεται ως κάτωθι:
• Τα υπάρχοντα πλοία, η καρίνα των οποίων τοποθετήθηκε 

πριν από την 1η Απριλίου 2022, πρέπει να ορίσουν σημεία 
δειγματοληψίας το αργότερο μέχρι την πρώτη ανανέωση 
του IAPPC ή μετά την 1η Απριλίου 2023.

• Τα νέα πλοία, η καρίνα των οποίων τοποθετήθηκε κατά 
την 1η Απριλίου 2022 ή αργότερα, πρέπει να διαθέτουν 
σημεία δειγματοληψίας και να έχουν καθοριστεί κατά την 
παράδοση του πλοίου.

Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για όλα τα καύσιμα που προορί-
ζονται για όλους τους σκοπούς καύσης, συμπεριλαμβανομένου 
αυτού που χρησιμοποιείται για τις κύριες μηχανές, βοηθητικά 
μηχανήματα, αποτεφρωτήρες, γεννήτριες αδρανούς αερίου, 
λέβητες, εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, κ.λπ. Οι παραπάνω 
διατάξεις δεν εφαρμόζονται για καύσιμα που έχουν σημείο 
ανάφλεξης χαμηλότερο από 60 βαθμούς Κελσίου.
Η θέση και η διάταξη των εν χρήσει σημείων δειγματολη-
ψίας ναυτιλιακού καυσίμου πρέπει να είναι σύμφωνη με την 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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Δείγματα συμφώνως MARPOL Οδηγίες  
του ΙΜΟ

Σε χρήση Αντιπροσωπεύει το καύσιμο 
που χρησιμοποιείται εκείνη 
τη στιγμή και για το οποίο 
πρέπει να τοποθετηθούν 
ή να οριστούν σημεία 
δειγματοληψίας σύμφωνα με 
τους Καν. 14.10 έως 14.13.

MEPC.1/
Circ.864/Rev.1

Δείγμα επί 
του πλοίου

Αντιπροσωπεύει το καύσιμο 
που βρίσκεται αποθηκευμένο 
στις δεξαμενές καυσίμων, 
δηλαδή αυτό που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί ή να 
μεταφερθεί για χρήση. Η 
τοποθέτηση ή ο καθορισμός 
σημείων δειγματοληψίας για 
τη λήψη αυτών των δειγμάτων 
δεν είναι υποχρεωτικά.

MEPC.1/
Circ.889

Τα δείγμα-
τα που πα-
ραδίδονται 
συμφώνως 
MARPOL

Αντιπροσωπεύει το δείγμα 
καυσίμου που παραδίδεται 
στο πλοίο (bunkering). 
Αυτό είναι το δείγμα 
που λαμβάνεται κατά τη 
διάρκεια του ανεφοδιασμού 
και συνοδεύει το Δελτίο 
Παράδοσης Καυσίμου (Bun-
ker Delivery Notice – BDN) 
σύμφωνα με τον Καν. 18.8.1.

MEPC.182(59)

παράγραφο 2 του MEPC.1/Circ.864/Rev.1 και πιο συγκεκριμένα 
πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Η πρόσβαση στα σημεία δειγματοληψίας να είναι ασφαλής 

και εύκολη.
• Να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ποιότητες καυ-

σίμου που χρησιμοποιούνται για τα διάφορα μηχανήματα.
• Να βρίσκεται σε σημείο που να ακολουθεί τη ροή του 

καυσίμου στη δεξαμενή χρήσης (service tank). 
• Να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηχάνημα που θα 

χρησιμοποιήσει το καύσιμο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
τον τύπο του καυσίμου, την παροχή, τη θερμοκρασία και 
την πίεση πίσω από το επιλεγμένο σημείο δειγματοληψίας.

• Να βρίσκεται σε προστατευμένη περιοχή, μακριά από 
οποιαδήποτε θερμαινόμενη επιφάνεια ή ηλεκτρικό εξο-
πλισμό. Η κατασκευή προστασίας πρέπει να είναι ανθεκτική 
σε διαρροές, πιτσιλιές και ψεκασμούς από την πίεση της 
γραμμής, ώστε να αποκλείεται η επαφή του καυσίμου με 
τέτοια επιφάνεια ή ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

• Να παρέχεται κατάλληλη εγκατάσταση αποστράγγισης 
στην ομώνυμη δεξαμενή.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των συστημάτων και των δικτύων 
καυσίμου και η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με το παράρ-
τημα VI της MARPOL πρέπει να πιστοποιείται από τον νηογνώ-
μονα του πλοίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι 
απαιτήσεις έγκρισης σχεδίου και εγκατάστασης είναι πιθανό 
να διαφέρουν από τον ένα νηογνώμονα στον άλλο.

Πίνακας 1: Οι 3 τύποι δειγμάτων & οι αντίστοιχες διατάξεις του IMO 
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός  των επιχειρήσεων, οι εξελί-
ξεις στον τρόπο εργασίας και διοίκησης διεθνώς, οι αλλα-
γές στον κλάδο της ναυτιλίας και τα δύο τελευταία χρόνια 
της πανδημίας τι τοπίο διαμορφώνουν στον χώρο εργασίας 
μιας ναυτιλιακής επιχείρησης για έναν υποψήφιο ή νεο-
εισερχόμενο; 

Η έλευση της πανδημίας του κορονοϊού πράγ-
ματι ενέτεινε αυτές τις εξελίξεις και προκάλεσε 
ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Από την άλλη, 
όμως, δημιούργησε και νέες ευκαιρίες στο ήδη 
μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον εργασίας ενός 
ναυτιλιακού γραφείου. Για παράδειγμα, δεξιότη-
τες οι οποίες θεωρούνταν ικανοποιητικές για να 
σταδιοδρομήσει κανείς στον κλάδο της ναυτι-
λίας, όπως η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης 
(κυρίως τεχνικής) αλλά και η πολύ καλή γνώση 
αγγλικών, δεν είναι πλέον επαρκείς και στο μέλλον 
θα είναι ακόμα λιγότερο. Οι νέοι απόφοιτοι μετα-
πτυχιακών ναυτιλιακών προγραμμάτων θα πρέ-
πει, παράλληλα με τα προαναφερθέντα προσόντα, 
να αποκτήσουν και τις νέες εκείνες δεξιότητες που 
επιτάσσει η εποχή και, κυρίως, τη δεξιότητα να 
μαθαίνουν συνεχώς και να ανανεώνουν διαρκώς 
τις γνώσεις τους.  

Επομένως, ποια είναι η πρόκληση για τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που προσφέρουν ναυτιλιακές σπουδές, ώστε να 
προετοιμάσουν αποτελεσματικά τους αποφοίτους τους γι’ 
αυτή τη νέα συνθήκη;

Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να 
προσφέρει ευέλικτα προγράμματα σπουδών, με 
θεματολογία η οποία διαρκώς θα ανανεώνεται. 
Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι και το ίδιο οργα-
νωσιακά ευέλικτο και εξωστρεφές, και συγκε-
κριμένα, για τα προγράμματα ναυτιλίας, να έχει 
στενούς δεσμούς τόσο με τη ναυτιλιακή επιχει-
ρηματική κοινότητα όσο και με την τοπική και 
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία 

γενικότερα. Ένα τέτοιο καλά οργανωμένο περι-
βάλλον εκπαίδευσης δημιουργεί, μέσα από την 
επιστημονική έρευνα και την αριστεία, τις προϋ-
ποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την 
απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων των φοιτη-
τών, κάνοντας παράλληλα τη συνεχόμενη μάθηση 
τρόπο ζωής. 

Στον απόηχο της πρόσφατης συνεδρίασης της Επιτροπής Ναυτιλιακών Προγραμμάτων του Alba, 
που αποτελείται από σημαντικές προσωπικότητες της ναυτιλίας, συναντήσαμε τον
κ. Σπύρο Βουγιούς, διευθυντή Ναυτιλιακών Προγραμμάτων στο Alba Graduate Business 
School, The American College of Greece, και μιλήσαμε για τις προκλήσεις, τις απαιτήσεις 
και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κλάδου στη μετά Covid εποχή.

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ  
ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ  
ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΣ

Το Alba Graduate Business School ποια αντανακλαστικά 
έχει επιδείξει, ως οργανισμός συνολικά αλλά και όσον αφορά 
τα ναυτιλιακά του προγράμματα, ώστε το προσφερόμενο 
προϊόν του να εκπληρώνει τις ανάγκες της νέας εποχής 
και πλαισίου; 

Αφενός το Alba διαθέτει την κουλτούρα της διαρ-
κούς μάθησης, τη λεγόμενη μαθησιακή ευελιξία 
(agile learning), η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο 
«να μαθαίνεις, να ξεμαθαίνεις και να ξαναμαθαί-
νεις» (learn, unlearn and relearn). Έτσι, δημιουρ-
γεί leaders «παντός καιρού» ή, προσφυέστερα, 
futureproof ηγέτες, έτοιμους για κάθε μέλλον  
– να αντιμετωπίσουν δηλαδή κάθε πρόκληση, μικρή 
ή μεγάλη, υπολογισμένη ή απρόβλεπτη. Αρκεί να 
πούμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας το Σχολείο 
προσαρμόστηκε αστραπιαία, χωρίς να χαθεί ούτε 
μία ημέρα διδασκαλίας, μέσω της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, ενώ άδραξε και τις ευκαιρίες που 
προέκυψαν από αυτήν, όπως η δημιουργία ενός 
νέου, εξ ολοκλήρου διαδικτυακού MBA προγράμ-
ματος. 
Αφετέρου, στον συγκεκριμένο κλάδο της ναυτιλίας, 
το Alba προσφέρει δύο καινοτόμα και εξαιρετικά 
επίκαιρα ακαδημαϊκά προγράμματα: 
• το MBA in Shipping
• το MSc in Shipping Management 
Και τα δύο προγράμματα είναι σχεδιασμένα ώστε 
να εφοδιάσουν τους φοιτητές με τις κατάλληλες 
δεξιότητες της νέας αυτής εποχής. Ο σωστός σχε-
διασμός των προγραμμάτων επιτυγχάνεται μέσα 
από δύο συμβουλευτικές επιτροπές: την «Ακαδη-
μαϊκή Επιτροπή», που αποτελείται από διεθνούς 
φήμης ακαδημαϊκούς, και την «Επιχειρηματική 
Επιτροπή», που απαρτίζεται από 18 σημαντικές 
προσωπικότητες της ναυτιλίας. 
Η θεματολογία, ωστόσο, των προγραμμάτων είναι 
«δυναμική» και μπορεί να μεταβάλλεται κάθε 
χρόνο, έπειτα από συζήτηση με τις δύο αυτές επι-

τροπές και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της 
αγοράς και τους κανονισμούς εκπαίδευσης που 
θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι πιστοποι-
ούν τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba (AMBA, 
NECHE, EPAS/EFMD). Και τα δύο προγράμματα 
ακολουθούν μοντέρνες μεθόδους διδασκαλίας, 
ενώ στελεχώνονται από καταξιωμένους ακαδη-
μαϊκούς και επαγγελματίες της ναυτιλίας τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Επιπλέον, 
στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές απο-
κτούν κριτικό τρόπο σκέψης και συμμετέχουν σε 
ένα εκτενές πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηρι-
οτήτων, που περιλαμβάνει επισκέψεις σε εταιρείες, 
συμμετοχή σε συνέδρια, προγράμματα μαθητείας, 
εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό κ.ά. 

Μιλήσατε για τις συμβουλευτικές επιτροπές ως τρόπους 
για να παραμένουν τα προγράμματα στην επικαιρότητα και 
να ανανεώνονται διαρκώς υπό την καθοδήγηση ανθρώ-
πων της αγοράς. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη 
συνάντηση της Επιτροπής των Ναυτιλιακών Προγραμμάτων 
του Alba (Business Advisory Committee for Alba Shipping 
Programs). Ποιος ο ρόλος της Eπιτροπής, το περιεχόμενο 
αλλά και οι άξονες ενδιαφέροντος;

Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και 
έχει συσταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2014. 
Έκτοτε έχει διευρυνθεί σημαντικά. Σήμερα απο-
τελείται από 18 επίλεκτα στελέχη σημαντικών 
ναυτιλιακών εταιρειών/οργανισμών και έχει ως 
στόχο την ενημέρωση των ακαδημαϊκών υπευ-
θύνων του Alba επί των σύγχρονων απαιτήσεων 
και των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών της 
ναυτιλιακής αγοράς. Οι συζητήσεις επικεντρώ-
νονται στις ανάγκες και στις τάσεις της αγοράς, 
με κύριο στόχο την αξιοποίηση των γνώσεων και 
των εμπειριών της Επιτροπής προς όφελος των 
σπουδαστών του Alba και, κατ’ επέκταση, της 
ναυτιλιακής κοινότητας.
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Πολύ συγκεκριμένα, η πρόσφατη συνάντηση εστιά-
στηκε στη στρατηγική του Σχολείου και στους κύριους 
στόχους, που είναι η σταθερότητα, η καινοτομία, η διε-
θνοποίηση και η ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στον μηχανισμό επίτευξης αυτών των στόχων, μέσω 
της ακαδημαϊκής αριστείας και της συνεχούς έρευνας 
και παραγωγής γνώσης, αλλά και της αξιολόγησης του 
Σχολείου από διεθνείς φορείς πιστοποίησης. 
Να σημειώσουμε ότι τα μέλη της Επιτροπής έδω-
σαν επίσης ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ESG –περι-
βάλλοντος, κοινωνίας, εταιρικής διακυβέρνησης και 
βιωσιμότητας–, υπό την έννοια ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικά στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Τόνισαν, δε, την 
ανάγκη δημιουργίας μιας κουλτούρας και νοοτροπίας 
προς όφελος αυτών των θεμάτων μέσω εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων. 

Ποιος ο ρόλος της Επιτροπής στην επίδοση των ναυτιλιακών 
προγραμμάτων του Αlba;

Αποφασιστική είναι επίσης η συμβολή της Επι-
τροπής στην επιτυχία των ναυτιλιακών προγραμ-
μάτων του Alba. Αξίζει να πούμε ότι ειδικά το 
MSc in Shipping Management έχει αποκτήσει 
διεθνή φήμη και αναγνώριση, με ποσοστά απορ-
ρόφησης των αποφοίτων του στην αγορά εργα-
σίας που ξεπερνούν το 95% εντός και εκτός 
χώρας. Επιπλέον, έχει καταστεί και πρόγραμμα 
αναφοράς σε πανεπιστήμια που προσφέρουν 
ναυτιλιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Αυτή η επιτυχία οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στις εύστοχες παρατηρήσεις και στις 
εποικοδομητικές συμβουλές των μελών κατά 
τις συναντήσεις της Επιτροπής. 

Τι σκέψεις υπάρχουν για συμμετοχή των ναυτιλιακών εται-
ρειών σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη 
στελεχών; 

Στην τελευταία αυτή συνάντηση εκφράστηκε η 
σημασία της διά βίου μάθησης μέσω της συνε-
χούς εκπαίδευσης και της προσωπικής εξέλιξης 
των εργαζομένων στη ναυτιλιακή βιομηχανία. 
Αρκετοί τόνισαν την ανάγκη συμμετοχής των 
ναυτιλιακών εταιρειών σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα ανάπτυξης στελεχών. Το Alba διαθέτει 
τμήμα ανάπτυξης στελεχών του Alba (EXED) 
και σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει προγράμματα 
διά βίου μάθησης. Δυνητικά, η υπηρεσία αυτή 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, βοηθώντας τις εταιρείες να ανα-
γνωρίσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες με 
προσαρμοσμένα προγράμματα σπουδών. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο διευθυντής του Greek Shipping Co-operation Committee Κωνσταντίνος Αμαραντίδης συνομιλεί με φοιτητές του Alba Graduate 
Business School.
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Πιθανώς η τάση αυτή να ερμηνεύεται από το 
γεγονός ότι όλο και περισσότερες τράπεζες 
μειώνουν την έκθεσή τους στον κλάδο και χρη-
ματοδοτούν άλλες επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες. Το κενό χρηματοδότησης που προέκυψε 
από την πανδημία έρχονται να καλύψουν εν 
μέρει τα funds αυτά τα οποία, ακολουθώντας 
μια αντικυκλική στρατηγική, προσβλέπουν στην 
επιστροφή των δραστηριοτήτων στα προ πανδη-
μίας επίπεδα. Την ίδια ώρα, τα μεγάλα πακέτα 
οικονομικής στήριξης από τις εθνικές κυβερ-
νήσεις προς αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλα private 
equity funds να βρεθούν με πολύ αυξημένη ρευ-
στότητα και ως εκ τούτου να αναζητούν επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες για να διοχετεύσουν 
αυτή τη ρευστότητα.
Υπό το πλαίσιο αυτό, μόνο εντύπωση δεν προ-

κάλεσε η είδηση ότι πρόσφατα η BlackRock 
αύξησε το μερίδιό της στην Carnival έναντι $861 
εκατ. και πλέον αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο 
μέτοχο με ποσοστό 5,1%, το οποίο αντιστοιχεί 
σε περίπου 50 εκατ. μετοχές. Κύκλοι της αγοράς 
υποστηρίζουν ότι αυτή η κίνηση έρχεται σε μια 
περίοδο όπου η κρουαζιέρα εισέρχεται σε φάση 
κανονικότητας, μετά από δύο χρόνια ουσιαστικής 
αδράνειας, και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 
σταδιακή ανάκαμψη του πλωτού τουρισμού. H 
BlackRock, τον Φεβρουάριο του 2021, τάραξε 
και τα ελληνικά νερά, καθώς η θυγατρική της 
Global Energy & Power Infrastructure Team 
(GEPIF) ανακοίνωσε τη συγχώνευσή της με την 
GasLog, με επίκεντρο επενδύσεις σε υποδο-
μές στον κλάδο της ενέργειας. Από την εν λόγω 
συναλλαγή, οι υφιστάμενοι μέτοχοι (οικογένεια 
Λιβανού, Blenheim Holdings κ.ά.) διατήρησαν 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ 
(ΚΑΙ ΜΗ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

του

Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών funds στον ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας, και όχι απο-
κλειστικά στην ποντοπόρο, ενισχύεται τα τελευταία χρόνια.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ 
(ΚΑΙ ΜΗ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

το 55% των κοινών μετοχών της εταιρείας, ενώ το 45% κατέληξε στην 
GEPIF. Παρόμοιο μοντέλο σύμπραξης με την εξαγορά της Golar LNP 
partners από τη New Fortress Energy. Στρατηγικός σκοπός αυτών των κινή-
σεων φαίνεται να είναι η καθετοποίηση της αλυσίδας τροφοδοσίας υγραερίου.
Στο 5,08% ανέρχεται πλέον το ποσοστό συμμετοχής της Goldman Sachs 
στην MPC Container Ships, καθώς, με μια σειρά συναλλαγών στα μέσα 
Μαρτίου, η αμερικανική τράπεζα έφτασε να κατέχει 22,4 εκατ. μετοχές. 
Και πώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις τακτικές γραμμές 
να μην προσελκύουν το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί 
κανείς την εκρηκτική άνοδο της ναυλαγοράς το 2021, το οποίο συνεχί-
ζεται και το 2022, αν και με πιο ήπιους τόνους. Σημαντική είναι και η 
συμμετοχή του fund Pilgrim Global στην MPCC.
Τον Μάιο του 2021, με τη δημόσια εγγραφή της στο Λονδίνο, η Taylor 
Maritime Investments Ltd. άντλησε $254 εκατ. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα 
στελέχη της Taylor Maritime Investments, η υψηλή ζήτηση για τη δημό-
σια εγγραφή της αντανακλά τη ζήτηση των επενδυτών για έκθεση στη 
ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Το χαρτοφυλάκιο της Τaylor Maritime επί 
του παρόντος αποτελείται από second-hand Handysizes και Supramaxes. 
Στα τέλη του περασμένου έτους, η Taylor Maritime Investments, μέσω 
θυγατρικής της, εξαγόρασε το 22,6% της Grindrod Shipping Holdings 
έναντι $78 εκατ. Για τη χρηματοδότηση της επένδυσης, η Taylor Maritime 
Investments προέβη στην πώληση δύο Handysizes κινεζικής ναυπήγησης.
Από τις συμπράξεις τέτοιας μορφής δεν θα μπορούσε να λείπει ελληνική 
συμμετοχή, αν αναλογιστεί κανείς την πρωτοκαθεδρία των Ελλήνων 
στην πλοιοκτησία και στη διαχείριση πλοίων. Κάνοντας μια αναδρομή, 
αναφέρουμε επιλεκτικά τη συμφωνία της Euroseas με την Eton Park 
Capital Management εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων funds που δια-
χειρίζονται η Eton Park Capital Management και η Rhône Capital III 
L.P. για τη δημιουργία joint venture με στόχο επενδυτικές ευκαιρίες στη 
ναυτιλία. Τον Οκτώβριο του 2013, η Eletson Holdings Inc. δημιούργησε 
με το fund Blackstone το joint venture Eletson Gas. Ως μέρος της 
συμφωνίας, η Blackstone θα παρείχε κεφάλαια για την ανάπτυξη του 
joint venture μέσω της απόκτησης νεότευκτων αλλά και second-hand 
πλοίων. Επιπλέον, Prime Marine και Castlelake σύστησαν την Tanker 
Solutions, ενώ σε ανάλογες συμφωνίες έχουν προβεί η Costamare, η 
Franco Compania Naviera, η Dalex, η Oceanbulk Maritime, η Technomar 
κ.ά. Το ενδιαφέρον των funds για τη ναυτιλία δεν εστιάζεται μόνο στις 

εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία. O Lloyd’s 
Register προχώρησε, το περασμένο καλο-
καίρι, στην πώληση του 100% του τμήματος 
Business Assurance & Inspection Services 
στην Goldman Sachs Asset Management, 
ενώ το 2018 το βρετανικό επενδυτικό fund 
Chenavari εξέφρασε το ενδιαφέρον για την 
εξαγορά μέρους μετοχών της Aegean Baltic 
Bank, που δραστηριοποιείται στη χρηματο-
δότηση του ναυτιλιακού κλάδου. Η συμφωνία 
τελικά δεν ευοδώθηκε. 
Οι προαναφερθείσες συμφωνίες αποτελούν 
μερικά μόνο παραδείγματα συμμετοχής funds 
σε ναυτιλιακές δραστηριότητες. Καθίσταται 
λοιπόν σαφές ότι, παρά τις σημαντικές προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπί-
σει ο κλάδος τα προσεχή έτη, οι προοπτικές 
του δημιουργούν το πλαίσιο για αντι-κυκλικές 
επενδύσεις.
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Επιμέλεια:

Γιάννης Θεοδωρόπουλος 
Μάνος Χαρίτος

COMMODITIES
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: 
Από την παραγωγή στη διακίνηση και στην κατανάλωση

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Επί ποδός η Ινδονησία για την κάλυψη των παγκόσμιων 
αναγκών
H ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται πως αλλάζει άρδην 
τον χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών, ιδιαίτερα για εμπορεύ-
ματα ενέργειας, των οποίων η Ρωσία είναι μεγάλος παραγωγός 
και εξαγωγέας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα ανθρακωρυχεία της Ινδονησίας βρίσκονται 
επί ποδός για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών χωρών που 
αναζητούν εναλλακτικές έναντι του ρωσικού άνθρακα. Άλλωστε, 
η υψηλή ζήτηση για άνθρακα της Ινδονησίας έχει εκτοξεύσει 
την τιμή του σε επίπεδα ρεκόρ. Παρά το γεγονός ότι πρόκει-
ται για μια «ενδιαφέρουσα ευκαιρία», όπως χαρακτηριστικά 
τονίζουν υψηλόβαθμα στελέχη της Indonesian Coal Miners 
Association, τα εγχώρια ανθρακωρυχεία επί του παρόντος επι-
λέγουν να αυξήσουν την παραγωγή τους και επικεντρώνονται 
στην τήρηση των υπαρχουσών συμφωνιών με πελάτες τους, 
μετά την αιφνίδια απαγόρευση των εξαγωγών τον περασμένο 
Ιανουάριο. Τονίζουν επίσης ότι τα αυξημένα κόστη μεταφοράς 
προς την αγορά του Ατλαντικού και οι απρόβλεπτες καιρικές 

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
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συνθήκες ίσως καταστήσουν την Κολομβία και τη Νότια Αφρική 
καλύτερες εναλλακτικές για την ευρωπαϊκή αγορά.
Σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Ενέργειας, η 
Ινδονησία στοχεύει σε παραγωγή 663 εκατ. τόνων άνθρακα 
και εξαγωγές 497 εκατ. τόνων.

Το μεγάλο στοίχημα της Ινδίας
Η οικονομία της Ινδίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
κατανάλωση άνθρακα και το Νέο Δελχί προσβλέπει σε σημα-
ντική αύξηση της τοπικής παραγωγής τα επόμενη έτη. Ενδει-
κτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Ινδία αναμένει 
τα ιδιωτικά ορυχεία της να διαθέτουν ετήσια παραγωγική ικα-
νότητα περίπου 350-400 εκατ. τόνους άνθρακα έως το 2030.
Σημειώνεται ότι, επί του παρόντος, η Ινδία αποτελεί τον δεύ-
τερο μεγαλύτερο καταναλωτή άνθρακα παγκοσμίως μετά 
την Κίνα. Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής αναμένεται 
να οδηγήσει σε μείωση των εισαγωγών. Η Ινδία προμηθεύ-
εται περίπου το 90% του εισαγόμενου άνθρακά της από την 
Ινδονήσια, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική. Παράλληλα, 
οι αυξημένες τιμές άνθρακα στις διεθνείς αγορές τους τελευ-
ταίους μήνες έχουν οδηγήσει σε πτώση των εισαγωγών της 
Ινδίας. Συνεπώς, αυξήθηκε η εξάρτηση της εγχώριας αγοράς 
από την παραγωγή της κρατικής Coal India. Άλλωστε, η παρα-
γωγή της Coal India αντιπροσωπεύει το 80% της εγχώριας 
κατανάλωσης.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασιατικές χώρες διαδρα-
ματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά άνθρακα. Πέραν 
του ότι αποτελούν κορυφαίους προορισμούς του ορυκτού, 
επενδύουν σημαντικά σε νέα projects παγκοσμίως. Δημοσί-
ευμα του Guardian εντός του 2021 υπογράμμισε πως μόλις 
πέντε ασιατικές χώρες αντιστοιχούν στο 80% περίπου των 
νέων επενδύσεων σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με τη 
χρήση άνθρακα παγκοσμίως.
Τέλος, οι βλέψεις του Νέου Δελχί αναμένεται να επιδράσουν 
στη ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου. Άλλωστε, η σημαντική 

αύξηση της εγχώριας παραγωγής πιθα-
νώς θα διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα 
τις εισαγωγές της Ινδίας ή θα τις μει-
ώσει περαιτέρω, οδηγώντας σε πτώση 
τη ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά 
άνθρακα.

ΖΑΧΑΡΗ

Σε υψηλά τριετίας η παραγωγή  
της Ταϊλάνδης
H παραγωγή ζάχαρης της Ταϊλάνδης 
κινείται σε υψηλά τριετίας μετά από τερ-
ματισμό δύο ετών ξηρασίας, η οποία είχε 
επηρεάσει αρνητικά τις καλλιέργειες.
Σύμφωνα με την Thai Sugar Millers Corp., 
η παραγωγή ζάχαρης της Ταϊλάνδης εκτι-
μάται ότι άγγιξε τους 10 εκατ. τόνους έως 
τις 31 Μαρτίου, οπότε και ολοκληρώνεται 
η καλλιεργητική περίοδος στη χώρα. Τα 
εγχώρια εργοστάσια επεξεργάστηκαν 
περίπου 90 εκατ. τόνους ζαχαροκάλα-

μων από τις 7 Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα, οι εξαγωγές είναι 
πιθανό να αποτελέσουν το 70% της παραγωγής ζάχαρης, με 
το υπόλοιπο 30% να καταναλώνεται εγχώρια, σημειώνει η Thai 
Sugar Millers Corp.
Μπορεί οι εκτιμήσεις για το 2022/2023 να έκαναν λόγο για 
αύξηση της παραγωγής λόγω βροχοπτώσεων, ωστόσο η ρωσική 
επίθεση αλλάζει τα δεδομένα, καθώς τα κόστη μεταφοράς, λιπα-
σμάτων και ενέργειας θα είναι αυξημένα για τα εγχώρια εργο-
στάσια. Η Ταϊλάνδη αποτελεί τον κορυφαίο εξαγωγέα ζάχαρης.

ΚΑΦΕΣ

Οι εκτιμήσεις για την προσφορά της Βραζιλίας
Οι εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας αναμένεται να φτάσουν στους 
39,25 εκατ. σάκους των 60 κιλών το 2022/2023 (Ιούλιος-Ιού-
νιος), σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της συμβουλευτικής εταιρείας Safras & Mercado.
Την εμπορική περίοδο 2021/2022, οι εξαγωγές καφέ της Βρα-
ζιλίας υποχώρησαν κατά 18% συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, 
καθώς οι καλλιέργειες επλήγησαν από τη σφοδρή ξηρασία. Σε 
ό,τι αφορά την παραγωγή, η Safras & Mercado εκτιμά ότι θα 
αγγίξει τους 61,1 εκατ. σάκους των 60 κιλών, καταγράφοντας 
αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Το 2019/2020 αποτέλεσε χρονιά 
ρεκόρ για τη βραζιλιάνικη παραγωγή καφέ.
Η εταιρεία αναμένει περιορισμένη αύξηση της παραγωγής από 
τη Βραζιλία και ως εκ τούτου δεν προμηνύεται μεγάλο πλεό-
νασμα στην παγκόσμια αγορά. Τέλος, στους 2,93 εκατ. σάκους 
εκτιμάται ότι θα κινηθούν τα τελικά αποθέματα την ίδια περίοδο.

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ

Χάλυβας: Συμφωνία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου με φόντο 
την άρση δασμών
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη 22 Μαρτίου ότι 
κατέληξε σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου 
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να αρθούν οι τιμωρητικοί τελωνειακοί δασμοί στον χάλυβα και 
στο αλουμίνιο που είχαν επιβληθεί από τον Αμερικανό πρώην 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2018, καθώς και τα βρετανικά 
αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα.
Ουάσιγκτον και Λονδίνο δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι η 
επίτευξη της συμφωνίας θα επιτρέψει στις δύο χώρες να επι-
κεντρωθούν σε αυτές που αποκαλούν «αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές» της Κίνας. Οι δύο κυβερνήσεις είχαν ανακοινώσει 
τον Ιανουάριο την έναρξη διαπραγματεύσεων για να τερματι-
στεί η πολύ αμφιλεγόμενη κληρονομιά αυτή της εποχής Τραμπ. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ανάμεσα στις χώρες που είδαν να 
τους επιβάλλονται επιπρόσθετοι δασμοί 25% στον χάλυβα 
και 10% στο αλουμίνιο τον Ιούλιο του 2018, εν μέσω του 
εμπορικού πολέμου που είχε εξαπολύσει ο Ρεπουμπλικάνος. 
Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ήδη κατέληξε σε συμφωνίες 
γι’ αυτόν τον σκοπό με την Ευρωπαϊκή Ένωση (τον Οκτώβριο) 
και με την Ιαπωνία (τον Φεβρουάριο).
Πέραν των δασμών στα εξαγόμενα προϊόντα βρετανικών 
μεταλλουργικών βιομηχανιών, θα αρθούν έτσι οι δασμοί σε 
εξαγόμενα αμερικανικά προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ανάμεσά τους μοτοσικλέτες, οινοπνευματώδη ποτά, ενδύ-
ματα, κ.λπ.
Η Βρετανία είναι συγκριτικά μικρός προμηθευτής χάλυβα 
στις ΗΠΑ. Η ποσόστωση 500.000 τόνων επεξεργασμένου 
χάλυβα είναι υψηλότερη από τις παραδόσεις του 2018 και 
του 2019, αλλά πολύ μικρότερη από αυτές της ΕΕ (4 εκατ. 
τόνοι) και της Ιαπωνίας (1,25 εκατ. τόνοι).
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, βρετανική χαλυβουργία που ανή-
κει σε κινεζικό όμιλο (πρόκειται για την British Steel, που 
εξαγοράστηκε από το Jingye Group το 2020) θα υποβληθεί 
σε έλεγχο από ορκωτούς λογιστές για να εκτιμηθεί η «επιρ-
ροή» της Κίνας. Τα αποτελέσματα θα μοιραστούν οι δύο 
κυβερνήσεις. Δεν αποκλείεται η διαδικασία να εφαρμοστεί 
και σε άλλες περιπτώσεις.

ΣΙΤΗΡΑ

Νεφελώδεις εκτιμήσεις για την παγκόσμια προσφορά  
και ζήτηση
Με τη Ρωσία και την Ουκρανία να βρίσκονται μεταξύ των 
κυριότερων εξαγωγέων σιτηρών του κόσμου, η συνεχιζόμενη 
πολεμική σύρραξη και η συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών 
αγροτικών εμπορευμάτων έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για 
τη διατροφική ασφάλεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που εξαρτώ-
νται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, όπως η ανατολική 
Ασία και η Αφρική.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πρόσφατες εκτιμήσεις του International 
Grains Council (IGC) για την προσφορά και τη ζήτηση σιτη-
ρών συνοδεύονται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Άλλωστε, 
οι εξαγωγικές ροές από τη Μαύρη Θάλασσα έχουν «παραλύ-
σει» εν μέσω έντονης στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή 
και κυρώσεων δυτικών χωρών στη Μόσχα.
Το IGC σημειώνει ότι επιπρόσθετος όγκος εξαγωγών σιτηρών 
από την Ινδία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την ΕΕ θα αντισταθ-
μίσει εν μέρει την απουσία των εξαγωγών από τη Μαύρη 
Θάλασσα για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της φετινής 

εμπορικής περιόδου.
Για το 2021/2022, το IGC αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτι-
μήσεις του για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών κατά 3 εκατ. 
τόνους. Πλέον εκτιμάται ότι η παγκόσμια παραγωγή θα κινηθεί 
στους 2,284 δισ. τόνους. Ειδικότερα, η παραγωγή σιταριού θα 
διαμορφωθεί στους 781 εκατ. τόνους, της σόγιας στους 350 
εκατ. τόνους, ενώ η παραγωγή καλαμποκιού θα διαμορφωθεί 
στους 1,207 δισ. τόνους. Την ίδια ώρα, το διεθνές εμπόριο 
σιτηρών εκτιμάται από το IGC ότι θα αγγίξει τους 415 εκατ. 
τόνους (σιτάρι 194 εκατ. τόνοι, καλαμπόκι 173 εκατ. τόνοι, 
σόγια 159 εκατ. τόνοι). Μειωμένη κατά 8 εκατ. τόνους είναι 
η νέα εκτίμηση του IGC για την παγκόσμια κατανάλωση και 
πλέον αυτή διαμορφώνεται στους 2,278 δισ. τόνους.

ΣΙΤΑΡΙ

Αντίθετα πρόσημα για παραγωγή και κατανάλωση
Για άνοδο της παραγωγής και πτώση του εμπορίου και της 
κατανάλωσης σιταριού κάνουν λόγο πρόσφατες εκτιμήσεις 
του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας.
Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο εκτιμά ότι η αύξηση της 
παραγωγής της Αυστραλίας στα επίπεδα ρεκόρ των 36,3 εκατ. 
τόνων φέτος θα δώσει ώθηση στην παγκόσμια παραγωγή. 
Την ίδια ώρα, οι παγκόσμιες εξαγωγές θα κυμανθούν στους 
203,1 εκατ. τόνους (-3,6 εκατ. τόνοι), με τις Ινδία και Αυστρα-
λία να επιχειρούν να καλύψουν το κενό της Ρωσίας και της 
Ουκρανίας. Η αυξημένη παραγωγή και η άνοδος των τιμών 
αναμένεται να δώσουν φτερά στις εξαγωγές της Αυστραλίας, 
εκτιμά το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας.
Αναθεωρημένες προς τα κάτω είναι οι εκτιμήσεις για τις εισα-
γωγές σιταριού χωρών όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η ΕΕ, το 
Αφγανιστάν, η Αλγερία, η Κένυα, το Πακιστάν, η Τανζανία και 
η Υεμένη, λόγω της αύξησης των παγκόσμιων τιμών και της 
μη διαθεσιμότητας των ροών από τη Μαύρη Θάλασσα.
Η παγκόσμια κατανάλωση θα φτάσει στους 787,3 εκατ. τόνους 
(-0,8 εκατ. τόνοι), ενώ τα αποθέματα στους 281,5 εκατ. τόνους 
(+3,3 εκατ. τόνοι). 

ΣΟΓΙΑ

Βραζιλία: Άνοδος για τις εξαγωγές 
Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές σιτηρών της Βρα-
ζιλίας. Οι κινεζικές εισαγωγές σόγιας της Βραζιλίας υπερδι-
πλασιάστηκαν τους πρώτους δύο μήνες του έτους σε σχέση 
με έναν χρόνο πριν.
Σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, οι κινεζικές 
εισαγωγές βραζιλιάνικης σόγιας κατέγραψαν αύξηση 241% 
και κυμάνθηκαν το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στους 
3,51 εκατ. τόνους (από τους 1,3 εκατ. τόνους το αντίστοιχο 
δίμηνο του 2021).
Η Βραζιλία παραμένει εκ των κορυφαίων προμηθευτών σόγιας 
της Κίνας, ωστόσο πέρυσι οι μεγάλης έκτασης βροχοπτώσεις 
καθυστέρησαν τις διαδικασίες καλλιέργειας και τις εξαγωγές. 
Την ίδια ώρα, η ασιατική χώρα αγόρασε 10,04 εκατ. τόνους 
σόγιας από τις ΗΠΑ το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας πτώση 
11,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
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ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Goldman  Sachs: Στα $135/βαρέλι  
ο μαύρος χρυσός το 2022
Οι κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία συνεχί-
ζονται με ακάθεκτους ρυθμούς, καθώς η 
κρίση στην Ανατολική Ευρώπη επιμένει 
και οι διεθνείς δυνάμεις αποπειρώνται 
να πιέσουν περαιτέρω τη Μόσχα. Πρό-
σφατα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο ανα-
κοίνωσαν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέ-
λαιο. Από την άλλη, η ΕΕ και ασιατικές 
χώρες όπως η Ιαπωνία, παρότι έχουν 
επιβάλει πληθώρα κυρώσεων με στόχο 
τη ρωσική οικονομία, διστάζουν επί του 
παρόντος να «κλείσουν» τις πόρτες 
τους στα ρωσικά ενεργειακά αγαθά. Στο 
πλαίσιο αυτό, επικρατεί ανησυχία στην 
αγορά ενέργειας, με τις τιμές πετρελαίου 
να καταγράφουν αλματώδεις μεταβολές 
και τα σενάρια πληθώρας αναλυτών να 
είναι ζοφερά αναφορικά με το βραχυ-
πρόθεσμο μέλλον.
Ειδικότερα, ο τραπεζικός κολοσσός 
Goldman Sachs προέβη σε αναθεώ-
ρηση των εκτιμήσεών του για τον μέσο 
όρο των τιμών πετρελαίου το 2022 και 
το 2023. Πιο συγκεκριμένα, από τα $98/
βαρέλι στα $135/βαρέλι για το τρέχον 
έτος και από τα $105/βαρέλι στα $115/
βαρέλι για το επόμενο. Παράλληλα, η 
βρετανική τράπεζα Barclays και η νορ-
βηγική συμβουλευτική εταιρεία Rystad 
Energy εκτιμούν ότι το πετρέλαιο δύνα-
ται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 
$200/βαρέλι.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός 
Ενέργειας (ΙΕΑ) έχει ανακοινώσει πως 
είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει όση ποσό-
τητα πετρελαίου χρειαστεί προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι καλπάζουσες τιμές, 
σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial 
Times. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο IEA συμ-
φώνησε την αποδέσμευση 60 εκατ. βαρε-
λιών αργού πετρελαίου από τα Στρατηγικά 
Πετρελαϊκά Αποθέματα μελών του.

Σημαντικές οι προκλήσεις για την 
αγορά
Σημαντικές προκλήσεις θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει η αγορά πετρελαίου το 
προσεχές διάστημα, όπως σημειώνει στο 
τελευταίο του report o Διεθνής Οργα-
νισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), απόρροια του 
πολέμου στην Ουκρανία.
Από τη μία, οι κυρώσεις πολλών χωρών 
στη Ρωσία ενδέχεται να περιορίσουν 
αισθητά τις ρωσικές εξαγωγές, φέρ-
νοντας τα πάνω κάτω στην παγκόσμια 
προσφορά. Στην έκθεση σημειώνεται ότι 
η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγω-
γέα πετρελαίου στον κόσμο, αποστέλλο-
ντας ημερησίως 8 εκατ. βαρέλια αργού 
και διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου 
σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Οι άνευ 
προηγουμένου κυρώσεις που έχουν επι-
βληθεί στη Ρωσία έχουν ως αποτέλεσμα 
μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, εμπορικοί 
οίκοι, ναυτιλιακές εταιρείες και τράπεζες 
να έχουν αποσυρθεί από τις συναλλαγές 
με τη χώρα. Από την άλλη, οι ανησυχίες 
για «εκτροχιασμό» της παγκόσμιας οικο-

ΥΓΡΑ
ΦΟΡΤΙΑ
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νομίας είναι πιθανό να συμβάλουν στη 
μείωση της ζήτησης. Με βάση τις νέες 
αυτές συνθήκες που έχουν διαμορφω-
θεί στην αγορά μαύρου χρυσού, η ΙΕΑ 
αναθεώρησε προς τα κάτω κατά 1,3 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα την εκτίμησή της για την 
παγκόσμια ζήτηση για το 2022.
Οι εναλλακτικοί προμηθευτές που μπο-
ρούν να παρέμβουν και να καλύψουν το 
κενό είναι λίγοι και δεν είναι απαραίτητα 
πρόθυμοι να το κάνουν, σημειώνει επίσης 
η έκθεση. Ο OPEC+ εμμένει στην αρχική 
του συμφωνία για σταδιακή αύξηση της 
παραγωγής και η επιστροφή του Ιράν στις 
διεθνείς αγορές πετρελαίου μπορεί να 
διαρκέσει μήνες. Ο ΙΕΑ τονίζει ότι ακόμα 
και μια συμφωνία να επιτευχθεί άμεσα 
θα χρειαστούν έξι μήνες για να αυξήσει 
το Ιράν την παραγωγή του κατά 1 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί 
στο ένα τρίτο των πιθανών απωλειών της 
ρωσικής παραγωγής πετρελαίου.
Πάντως, παρά τις ανησυχίες για την εξέ-
λιξη της αγοράς, ο ΙΕΑ βλέπει ευκαιρίες, 
καθώς η κατάσταση που έχει δημιουργη-
θεί είναι πιθανό να επιταχύνει την ενερ-
γειακή μετάβαση εκτός μαύρου χρυσού, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. 

Συνεχής αλλαγή σκυτάλης στην αγορά
Το προφίλ της Κίνας στην αγορά εισαγω-
γών πετρελαίου μεταβάλλεται συνεχώς 
τους τελευταίους μήνες. Πιο συγκεκρι-
μένα, παρότι η Ρωσία ολοκλήρωσε το 
2021 ως νούμερο ένα πάροχος πετρε-
λαίου της Κίνας, η Σαουδική Αραβία 

την εκθρόνισε για την περίοδο Ιανου-
αρίου-Φεβρουαρίου 2022, οπότε και η 
τελευταία εξήγαγε περίπου 14,61 εκατ. 
βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα.
Ειδικότερα, βάσει δεδομένων του ειδη-
σεογραφικού πρακτορείου Reuters, 12,67 
εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου έφτα-
σαν στην κινεζική αγορά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022. Συνε-
πώς, οι κινεζικές εισαγωγές ρωσικού 
πετρελαίου κατέγραψαν πτώση 9,1% σε 
ετήσια βάση.
Παράλληλα, οι μικρότερες μεταβολές σε 
ετήσια βάση κατεγράφησαν στις κινεζικές 
εισαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική 
Αραβία και το Ιράκ (πτώση 3% και 0,4% 
αντίστοιχα). Αντιθέτως, ιδιαίτερα σημα-
ντικές μεταβολές σημείωσαν το Ομάν 
(αύξηση 50,2% σε ετήσια βάση) και οι 
ΗΠΑ (πτώση 45% σε ετήσια βάση).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μέρος των 
κινεζικών εισαγωγών προήλθε από το 
Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε διαπραγμα-
τεύσεις με διεθνείς δυνάμεις με φόντο 
την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας 
του 2015, την αναίρεση των επιβληθει-
σών κυρώσεων εναντίον του και την επι-
στροφή του στην αγορά ενέργειας.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
(LNG)

Δύο νέοι τερματικοί στη Γερμανία  
στα σκαριά
Η Γερμανία, στην προσπάθειά της να 
ανακόψει την εξάρτησή της από τις προ-

μήθειες φυσικού αερίου της Ρωσίας, ανα-
κοίνωσε τα πλάνα της για την ανάπτυξη 
δύο τερματικών σταθμών LNG στη χώρα.
Συγκεκριμένα, ο Γερμανός καγκελάριος 
Olaf Scholz, κατά τη διάρκεια τοποθέ-
τησής του στο Κοινοβούλιο, τόνισε ότι 
η χώρα του θα αναλάβει περισσότερες 
πρωτοβουλίες για την αύξηση των απο-
θεμάτων φυσικού αερίου κατά 2 δισ. κ.μ. 
στην προσπάθειά της να αυξήσει την 
ενεργειακή ασφάλεια και να διαφορο-
ποιήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου 
που λαμβάνει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, το 2020, η 
ρωσική Gazprom πούλησε 45,8 δισ. 
κ.μ. φυσικού αερίου στη Γερμανία, ενώ 
πέρυσι οι πωλήσεις της άγγιξαν τα 50,6 
δισ. κ.μ. Η Γερμανία αποτελεί μεγάλο 
εισαγωγέα φυσικού αερίου, δεδομένης 
της υψηλής ζήτησης αλλά και της χαμη-
λής παραγωγής της. Οι καθαρές εισα-
γωγές της πέρυσι άγγιξαν τα 80 δισ. κ.μ. 
και συνεπώς η Ρωσία αντιπροσώπευσε το 
60% των γερμανικών εισαγωγών αερίου.
Επί του παρόντος, η Γερμανία δεν δια-
θέτει κανέναν τερματικό LNG, ενώ δύο 
projects –ένα στο Brunsbüttel και ένα 
στο Stade– βρίσκονται σε στάδιο ανά-
πτυξης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
διεθνούς Τύπου, ένα FSRU θα κατασκευ-
αστεί στο Wilhelmshaven.

Άνοιγμα στην αγορά οραματίζεται  
το Ιράν
Την εισχώρησή του στην αγορά LNG 
οραματίζεται το Ιράν εν μέσω των ανα-
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ταραχών στην Ανατολική Ευρώπη, που ωθούν τις χώρες της ΕΕ 
να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όπως αναφέρει 
δημοσίευμα του Bloomberg, η κρατική ή δημοσίου συμφέροντος 
εταιρεία National Iranian Oil Co., που δραστηριοποιείται στην 
αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, προσκάλεσε επενδυτές να 
καταθέσουν προτάσεις για την κατασκευή μικρών μονάδων LNG.
Ωστόσο, επί του παρόντος, δεν έχουν γνωστοποιηθεί λεπτομέ-
ρειες αναφορικά με το μέγεθος, την τοποθεσία ή τον χρονικό 
ορίζοντα πραγμάτωσης των εν λόγω σχεδίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύ-
τερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως, όμως η είσοδός 
του στην παγκόσμια αγορά είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος, 
καθώς απαιτούνται επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων για την 

αεριοποίηση του φυσικού αερίου προκειμένου να μεταφερθεί 
διά θαλάσσης.
Παράλληλα, το Ιράν βρίσκεται με το ένα πόδι εντός της αγοράς 
πετρελαίου, καθώς, εν μέσω των προσπαθειών των ΗΠΑ να 
καταστήσουν τη Ρωσία «παρία» της αγοράς ενέργειας, το ιρανικό 
πετρέλαιο συνιστά θελκτική εναλλακτική.

H Δυτική Αφρική, ο νέος μεγάλος κόμβος τροφοδοσίας;
Στον παγκόσμιο χάρτη της τροφοδοσίας LNG επιχειρεί να 
εισέλθει η Δυτική Αφρική, καθώς πολλά και σημαντικά ενερ-
γειακά projects βρίσκονται στα σκαριά.
Πρόσφατα, ο Timipre Sylva, υπουργός Επικρατείας και Πετρε-
λαϊκών Πόρων της Νιγηρίας, και ο Gabriel Mbaga Obiang 
Lima, υπουργός Υδρογονανθράκων της Ισημερινής Γουινέας, 
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με επίκεντρο το LNG. 
Συγκεκριμένα, με την εν λόγω συμφωνία, η Νιγηρία θα προ-
μηθεύει με LNG, από υπεράκτια πεδία της, την Ισημερινή 
Γουινέα μέσω του τερματικού Punta Europa.
Σύμφωνα με το Αφρικανικό Επιμελητήριο Ενέργειας, η συμ-
φωνία σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα στο «ταξίδι» της Δυτι-
κής Αφρικής προς την ενίσχυση της χρήσης φυσικού αερίου, 

εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα εποχή περιφερειακής 
συνεργασίας.
Η Νιγηρία, τα τελευταία χρόνια, έχει εκκινήσει την πρωτοβουλία 
«Δεκαετία του Αερίου», η οποία έχει ως στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής του φυσικού αερίου μέσω της ανάπτυξης φιλό-
δοξων και μεγαλεπήβολων projects. H νέα συμφωνία των δύο 
αφρικανικών χωρών εντάσσεται στην πρωτοβουλία της Νιγη-
ρίας και ουσιαστικά στοχεύει στο να συνδυάσει τα μεγάλα 
υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου της Νιγηρίας με τις 
υποδομές επεξεργασίας και υγροποίησης φυσικού αερίου της 
Ισημερινής Γουινέας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ιση-
μερινή Γουινέα μεγάλη παρουσία έχουν οι ενεργειακοί κολοσσοί 
Shell και Chevron.

Ρεκόρ εξαγωγών από τις ΗΠΑ το 2021
Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ 
το προηγούμενο έτος, απόρροια της αυξημένης ζήτησης 
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Άπω Ανατολή. Πιο συγκε-
κριμένα, βάσει πρόσφατης έκθεσης της Energy Information 
Administration (EIA) των ΗΠΑ, οι αμερικανικές εξαγωγές 
LNG αυξήθηκαν κατά 50% το 2021 σε σύγκριση με το 2020, 
καθώς διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 9,7 δισ. κυβικά 
πόδια ανά ημέρα.
Όσον αφορά τις ασιατικές αγορές, Νότια Κορέα και Κίνα ήταν 
οι χώρες που οδήγησαν την αύξηση των εξαγωγών υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ ενώ σημαντικό ρόλο δια-
δραμάτισε και η Ινδία. Η συνολική αύξηση των αμερικανικών 
εξαγωγών LNG προς την Ασία ήταν ίση με 51% (1,5 δισ. κυβ. 
πόδια/ημέρα). Στις ευρωπαϊκές αγορές, Ισπανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία και λοιπές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου 
συνέχισαν να πρωταγωνιστούν.
Τέλος, o EIA κάνει λόγο για περαιτέρω αύξηση της αμερι-
κανικής παραγωγής φυσικού αερίου έως και το 2050. Στις 
εκτιμήσεις αυτές, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εκτιμώμενη 
ζήτηση για αμερικανικό LNG.

COMMODITIES
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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



ΕΝΕΡΓΕΙΑ &

Οι τελευταίες εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εξέφρασε 
την Τετάρτη 16 Μαρτίου φόβους για «σοκ» στην 
παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, λόγω των 
κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος της Ρωσίας 
μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, αναθεω-
ρώντας προς τα κάτω τις προβλέψεις του για τη 
ζήτηση το 2022.
«Η προοπτική διατάραξης σε μεγάλη κλίμακα 
της ρωσικής παραγωγής απειλεί να προκαλέσει 
παγκόσμιο σοκ στην προσφορά πετρελαίου», 
ανέφερε στη μηνιαία έκθεσή του ο οργανισμός, 
που συμβουλεύει τις ανεπτυγμένες χώρες σε ό,τι 
αφορά την ενεργειακή τους πολιτική.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε ισχυρή 
μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου, όπου οι 
τιμές πλησίασαν τα επίπεδα ρεκόρ τους.
Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο χώρα 
εξαγωγής πετρελαίου, με 8 εκατ. βαρέλια την 
ημέρα αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων 
να προορίζονται για τον υπόλοιπο κόσμο.
Αν και οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν απο-
φασίσει εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου μετά 
την εισβολή στην Ουκρανία, ο ενεργειακός κλάδος 
εξαιρείται από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Σε κάθε 
περίπτωση, o IEA σημειώνει ότι πολλές επιχειρήσεις 
–πετρελαϊκές εταιρείες, χρηματιστηριακές, τράπε-
ζες– έχουν ήδη γυρίσει την πλάτη τους στη Ρωσία.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι από τον Απρίλιο μπορεί 
να πάψουν να είναι διαθέσιμα 3 εκατ. βαρέλια 
την ημέρα ρωσικού πετρελαίου, ποσότητα που 
μπορεί να αυξηθεί εάν οι κυρώσεις γίνουν πιο 
σοβαρές ή εάν η δημόσια καταδίκη της Ρωσίας 
λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Απέναντι στις απώλειες αυτές, «υπάρχουν λίγες 
ενδείξεις αύξησης της προσφοράς από τη Μέση 
Ανατολή ή μιας σημαντικής ανακατανομής των 
εμπορικών ροών», σημείωσε ο IEA.
Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών 
(ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του, κυρίως η Ρωσία, 
αρνούνται να αυξήσουν την παραγωγή τους για να 
χαλαρώσουν τις πιέσεις στην αγορά, εμμένοντας 
σε μια σταδιακή αύξηση 400.000 βαρελιών την 
ημέρα κάθε μήνα.
Οι χώρες που έχουν επιπλέον παραγωγικές δυνα-
τότητες –η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα– δεν εμφανίζουν καμία προθυμία 
να ανοίξουν τις κάνουλες, ενώ η προοπτική μιας 
επιστροφής του Ιράν, στο πλαίσιο μιας πιθανής 
συμφωνίας για τα πυρηνικά, δεν θα είναι άμεση.
Ο IEA εκτιμά ότι οι ιρανικές εξαγωγές μπορούν να 
αυξηθούν περίπου κατά 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα 
μέσα σε έξι μήνες, ποσότητα που δεν είναι αρκετή 
για να αντισταθμίσει την απώλεια του ρωσικού 
πετρελαίου. Από την πλευρά της ζήτησης, ο IEA 
αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω την πρόβλεψή 
του για την αύξησή της το 2022 κατά περίπου  
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1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, λόγω του αντίκτυπου από την 
αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και από τις κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία.
Η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται πλέον να αυξηθεί κατά 2,1 
εκατ. βαρέλια την ημέρα φέτος, φτάνοντας συνολικά τα 99,7 
εκατ. βαρέλια ανά ημέρα.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ «ΚΑΛΟΒΛΕΠΕΙ» ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ
Η Γερμανία συνιστά μία από τις χώρες που εξαρτώνται σημα-
ντικά από τα ρωσικά ενεργειακά αγαθά, απόρροια του γεγονό-
τος ότι η οικονομία της βασίζεται ιδιαίτερα στο φυσικό αέριο. 
Με φόντο την κρίση στην Ανατολική Ευρώπη και τη διάθεση 
απεξάρτησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη 
Ρωσία στον τομέα της ενέργειας, Γερμανία και Κατάρ βρίσκο-
νται σε συζητήσεις για δυνητική συμφωνία όσον αφορά την 
παροχή LNG.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληθώρα ειδησεογραφικών 
μέσων, ο εμίρης του Κατάρ σείχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θανί 
υποδέχτηκε πρόσφατα τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών 
Ρόμπερτ Χάμπεκ, με φόντο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων 
Κατάρ-Γερμανίας. Η Γερμανία προσβλέπει σε εισαγωγές LNG 
με προέλευση από το Κατάρ.
Ωστόσο, ακόμα και αν οι πρωτοβουλίες της Γερμανίας ευδο-
κιμήσουν, η συμφωνία θα έχει αντίκτυπο στην αγορά μακρο-
πρόθεσμα. Άλλωστε, επί του παρόντος, η Γερμανία δεν έχει τις 
απαραίτητες υποδομές για να υποδεχτεί το LNG του Κατάρ. 
Μακροπρόθεσμα και καθώς το Κατάρ αναμένεται σχεδόν να 
διπλασιάσει την παραγωγή του έως το 2025, λοιπές χώρες 

της ΕΕ μπορούν να συμμετάσχουν στη δυνητική συμφωνία.
Παράλληλα, μια τέτοια δομική αλλαγή θα επηρεάσει και την 
αγορά LNG. Από τη μία, είναι πιθανό να καταγραφεί μείωση 
των τονομιλίων σε κάποια routes, καθώς αυτή τη στιγμή η 
Ευρώπη εισάγει LNG από αγορές όπως οι ΗΠΑ, που βρίσκο-
νται πιο μακριά. Από την άλλη, το τελικό ισοζύγιο αναμένεται 
να ευνοήσει την αγορά, αφού θα αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο 
των LNGCs στις εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ. Για την 
ώρα, φυσικό αέριο ρέει στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω αγωγών, 
αλλά, καθώς οι χώρες της ΕΕ βρίσκονται σε ρότα εξάλειψης 
της Ρωσίας από τις ενεργειακές εξισώσεις τους, τα LNGCs 
θα πρέπει να ζεστάνουν τις μηχανές.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΗΣΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Η ανάγκη ενεργειακής μετάβασης της παγκόσμιας οικονο-
μίας καθίσταται ολοένα και πιο εμφανής, με τις κυβερνήσεις 
παγκοσμίως να κινούνται, με διαφορετικές ταχύτητες, προς την 
πραγμάτωση σχεδίων με φόντο τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματός τους. Σημαντικές είναι και οι πρωτοβουλίες που 
λαμβάνει η Δανία, η οποία προσβλέπει στη δημιουργία ενός 
νησιού καθαρής ενέργειας.
Ειδικότερα, βάσει ανάρτησης του World Economic Forum, το 
εν λόγω νησί θα «χτιστεί» στη Βόρεια Θάλασσα, περίπου 60 
χλμ. βόρεια της δυτικής Δανίας. Το μέγεθος του νησιού θα είναι 
περίπου ίσο με 18 γήπεδα ποδοσφαίρου (120.000 τ.μ.), ενώ 
υπάρχουν βλέψεις για αύξηση του μεγέθους κατά τρεις φορές.
Επιπλέον, το νησί θα παρέχει έως και τη διπλάσια ενέργεια απ’ 
ό,τι οι τωρινές εγκαταστάσεις υπεράκτιας αιολικής ενέργειας 
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της Δανίας, με βλέψεις για τριπλασιασμό της μελ-
λοντικά. Μια τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού σε επί-
πεδα ίσα με μιάμιση φορά εκείνων που απαιτεί η 
Δανία για ένα έτος. Συνεπώς, η ενέργεια, η οποία 
αντιστοιχεί στις ετήσιες ηλεκτρικές ανάγκες 10 
εκατ. ευρωπαϊκών οικιών, θα μπορούσε να αξι-
οποιηθεί και από γειτονικές χώρες. Παράλληλα, 
το νησί θα μπορούσε να είναι εξοπλισμένο και με 
μπαταρίες, με επίκεντρο την αποθήκευση ενέρ-
γειας, και με ένα εργοστάσιο ηλεκτρόλυσης για 
την παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
Εφόσον το project ολοκληρωθεί, θα συνιστά μια 
επιπλέον «απόδειξη» της δυναμικότητας των 
συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς στο έργο εμπλέκονται τόσο δημόσιοι 
φορείς όσο και το ιδιωτικό επιχειρείν. Το κόστος 
του εκτιμάται περίπου στα $34 δισ.

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ 
ΠΛΑΝΟ
Την ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών 
πηγών, στο πλαίσιο μείωσης της εξάρτησής τους 
από τη Ρωσία, συζήτησαν οι G7. Όπως αναφέρει 
δημοσίευμα του Reuters, σε συνάντησή τους 

στις 10 Μαρτίου, οι χώρες των G7 συνομίλησαν 
και για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, 
προκειμένου να περιορίσουν την ενεργειακή τους 
εξάρτηση από τη Ρωσία το συντομότερο δυνατό.
Η Γαλλία σίγουρα θα «χαιρετίσει» μια τέτοια 
εξέλιξη, όντας ένας εκ των μεγαλύτερων υπερ-
μάχων της πυρηνικής ενέργειας εντός της ΕΕ. 
Από την άλλη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση 
της Ιαπωνίας, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουρ-
γίας 48 πυρηνικούς αντιδραστήρες εντός των 
τελευταίων έντεκα ετών και ως εκ τούτου η 
ανάγκη της για εισαγωγή ενεργειακών αγαθών 
είναι μεγάλη.
Παράλληλα, η συζήτηση για την πυρηνική ενέρ-
γεια δεν απασχολεί μόνο τα μέλη των G7. Ο 
πρόσφατα εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας 
Κορέας, Yoon Suk-yeol, έχει δεσμευτεί ότι θα 
μετατρέψει τη χώρα σε ισχυρή δύναμη στην 
ηλεκτροπαραγωγή με την αξιοποίηση πυρηνι-
κής ενέργειας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 
πράσινες θα χαρακτηρίζονται ορισμένες επεν-
δύσεις σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής μέσω 
της αξιοποίησης αερίου και πυρηνικής ενέργειας 
υπό νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

FAST TRACK ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  
ΓΙΑ ΝΕΑ PROJECTS LNG
Με επίκεντρο την αύξηση της παγκόσμιας 
ζήτησης φυσικού αερίου, τα projects LNG στις 
ΗΠΑ προχωρούν με συνοπτικές διαδικασίες. Πιο 
συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του 
Reuters, δύο LNG projects στις ΗΠΑ έκαναν 
βήματα προς την εκκίνησή τους.
Ειδικότερα, οι εταιρείες Sempra Energy και New 
Fortress Energy έχουν στα σκαριά δύο ξεχωρι-
στά projects, το ένα εκ των οποίων δύναται να 
εκκινήσει την παραγωγή LNG εντός των επόμε-
νων δώδεκα μηνών.
Παρότι παραδοσιακά είθισται να υπάρχουν συμ-
φωνίες μεγάλης διάρκειας για περίπου 85% της 
παραγωγικής ικανότητας των LNG projects, με 
φόντο την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση και την 
επιθυμία ανεξαρτητοποίησης των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό 
αέριο, το project της New Fortress Energy 
προχώρησε χωρίς την πρότερη ικανοποίηση των 
παραπάνω συνθηκών. Το εν λόγω project αφορά 
την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής, 
ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 2,8 εκατ. τόνων, 
στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.
Τέλος, η αναβάθμιση του ρόλου του φυσικού 
αερίου στην παγκόσμια ενεργειακή εξίσωση, με 
φόντο την απανθρακοποίηση, αλλά και η επιθυμία 
των χωρών της ΕΕ να ανεξαρτητοποιηθούν από 
το φυσικό αέριο της Ρωσίας συνιστούν εξελίξεις 
που αναμένεται να ευνοήσουν την αγορά των 
LNGCs.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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ATLANTIC BULK CARRIERS 
MANAGEMENT LTD.
«DESERT PIONEER» | «DESERT SEEKER»

NΕΟΤΕΥΚΤΑ

Όνομα

«Desert Pioneer»

Τύπος

Ultramax, Bulk Carrier

IMO No.

9899193

DWT

60.980 MT

MV «DESERT PIONEER»

Μήκος

199,97 μ.

Σημαία

Ελληνική

 

Ναυπηγείο

HVS of Hyundai Mipo 

Dockyard Co. Ltd.

Έτος ναυπηγήσεως

2022

Παραλαβή δύο νεότευκτων Ultramax Bulk Carriers

Με την έναρξη του νέου έτους, στις 7 Ιανουαρίου, η Atlantic Bulk 
Carriers Management Ltd. παρέλαβε το Φ/Γ «Desert Pioneer» 
(SDWT 60.980 MT) στο ναυπηγείο HVS της Hyundai Mipo Dock-
yard Co. Ltd. στο Βιετνάμ.

Επίσης, στις 16 Μαρτίου 2022, από τα ίδια ναυπηγεία, η εταιρεία 
παρέλαβε το αδελφό πλοίο Φ/Γ «Desert Seeker» (SDWT 60.896 
MT). 

Τα πλοία κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
απαιτήσεις, ενσωματώνοντας τις αυξημένες προδιαγραφές της 
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.
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ATLANTIC BULK CARRIERS 
MANAGEMENT LTD.
«DESERT PIONEER» | «DESERT SEEKER»

Όνομα

«Desert Seeker»

Τύπος

Ultramax, Bulk Carrier

IMO No.

9899208

DWT

60.896 MT

MV «DESERT SEEKER»

Μήκος

199,97 μ.

Σημαία

Marshall Islands

 

Ναυπηγείο

HVS of Hyundai Mipo 

Dockyard Co. Ltd.

Έτος ναυπηγήσεως

2022
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DIANA SHIPPING INC.
«M/V FLORIDA»

NΕΟΤΕΥΚΤΑ
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DIANA SHIPPING INC.
«M/V FLORIDA»

Όνομα

«Florida»

Τύπος

Capesize Bulk Carrier

IMO No.

9926520

DWT

182.063 MT 

Μήκος

291,92 μ.

Πλάτος

45,00 μ.

Σημαία

Marshall Islands

Νηογνώμονας

Nippon Kaiji Kyokai (NK)

 

Ναυπηγείο

Namura Shipbuilding Co. Ltd.

Έτος ναυπηγήσεως

2022

Η Diana Shipping Inc. παραλαμβά-
νει ένα νεότευκτο φορτηγό πλοίο, το 
«M/V Florida».
Πρόκειται για ένα πλοίο τύπου 
Capesize, τελευταίας τεχνολογίας, το 
οποίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία 
της Namura Shipbuilding Co. Ltd. 
στην Ιαπωνία.
Να σημειωθεί ότι, κατόπιν της παρά-
δοσης του εν λόγω φορτηγού πλοίου, 
πραγματοποιήθηκαν η πώληση και η 
επαναμίσθωσή του. Συγκεκριμένα, το
«M/V Florida» είναι ναυλωμένο κατά
παραχώρηση με μίσθωμα US$13.500
ημερησίως για δέκα συναπτά έτη ενώ 
η Diana Shipping Inc. μέσω της εται-
ρείας που μίσθωσε το πλοίο προχώ-
ρησε στην πενταετή χρονοναύλωσή 
του με μίσθωμα US$25.900 ημερη-
σίως. Η Diana Shipping Inc. ειδικεύε-
ται στην κατοχή και στη ναύλωση κατά 
παραχώρηση συνολικά 35 φορτηγών 
πλοίων (4 Newcastlemax, 12 Capesize, 
5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax and 8 
Panamax).
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ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ
O ιαπωνικός νηογνώμονας ClassNK ενέκρινε επί της 
αρχής (AiP) το πρώτο στον κόσμο σύστημα καταλυτι-
κής οξείδωσης μεθανίου, το οποίο αναπτύσσουν από 
κοινού οι Hitachi Zosen Corporation, Mitsui O.S.K. 
Lines Ltd. (MOL) και Yanmar Power Technology Co. 
Ltd. (YPT) και προορίζεται για χρήση σε πλοία που 
καταναλώνουν ως καύσιμο LNG.
Το εν λόγω σύστημα σχεδιάστηκε αρχικά από τις 
Hitachi Zosen και YPT στο πλαίσιο ενός έργου που 
υλοποιεί ο ιαπωνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Νέων 
Ενεργειακών και Βιομηχανικών Τεχνολογιών (NEDO) 
με τη στήριξη του Green Innovation Fund, το οποίο 
αφορά την ανάπτυξη μιας λύσης για τη μείωση του 
φαινομένου της ολίσθησης του μεθανίου σε πλοία 
που καταναλώνουν ως καύσιμο LNG, μέσω της βελ-
τίωσης των καταλυτών και των κινητήρων. Παράλ-
ληλα, η MOL, η οποία θα διαχειρίζεται το πλοίο 
στο οποίο θα δοκιμαστεί το εν λόγω σύστημα, και η 
Namura Shipbuilding Co. Ltd., η οποία θα αναλάβει 
τη ναυπήγηση του πλοίου αλλά και την προετοιμα-
σία για την εγκατάσταση του συστήματος, αναπτύσ-
σουν από κοινού τις προδιαγραφές του συστήματος, 
πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων και μια εκτίμηση 
των σχετικών κινδύνων.
Ο ClassNK εξέδωσε τη σχετική έγκριση επί της 
αρχής αφού διεξήγαγε σχετική μελέτη ασφάλειας, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς του που αφορούν 
πλοία κατανάλωσης καυσίμων χαμηλού σημείου 
ανάφλεξης αλλά και τον διεθνή κώδικα IGF. Ο νηο-
γνώμονας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπά-
θειες υιοθέτησης τεχνολογιών απανθρακοποίησης, 
αναπτύσσοντας πρότυπα και παρέχοντας υπηρεσίες 
τεχνικού ελέγχου για καινοτόμες πρωτοβουλίες.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
Η Elogen, εταιρεία του ομίλου GTT, η οποία ειδι-
κεύεται στις τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης τύπου 
PEM για την παραγωγή υδρογόνου, ανακοίνωσε 
πως πρόκειται να κατασκευάσει στη Βαντόμ της 
Γαλλίας μια νέα μονάδα παραγωγής συστημάτων 
ηλεκτρόλυσης νερού (gigafactory).
Η εταιρεία αναπτύσσει το συγκεκριμένο εγχεί-
ρημα εδώ και αρκετούς μήνες, στοχεύοντας στην 
ολοκλήρωσή του και στην έναρξη της παραγωγής 
υψηλής χωρητικότητας συστοιχιών ηλεκτρόλυσης 
το 2025. Παράλληλα, το έργο αποτελεί ένα από 
τα δεκαπέντε υποψήφια προγράμματα που υπέ-
βαλε η γαλλική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ως μέρος των Σημαντικών Έργων Κοινού 
Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) που αφορούν 
την αξιοποίηση του υδρογόνου και, εφόσον εγκρι-
θεί, η συνολική χωρητικότητα των παραγόμενων 
συστημάτων ηλεκτρόλυσης του νέου σταθμού θα 

Επιμέλεια: Νίκος Βεργούνης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ          & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ          & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
μπορούσε να ξεπεράσει το 1 GW έως το 2030. Στο 
πλαίσιο του έργου, η Elogen πρόκειται να επενδύσει 
επίσης περισσότερο στο κομμάτι της έρευνας και 
της ανάπτυξης, προκειμένου να αναπτύξει νέους 
σχεδιασμούς μονάδων ηλεκτρόλυσης μεγαλύτερης 
ισχύος καθώς και νέων τύπων πολυμερικών μεμβρα-
νών, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 
βιομηχανικούς εταίρους.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
CO2 ΜΕ ΠΛΟΙΑ
Οι εταιρείες Dan-Unity CO₂ και Victrol συμφώ-
νησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμέ-
νου να προσφέρουν υπηρεσίες θαλάσσιας αλλά 
και ποτάμιας μεταφοράς CO₂ από την ηπειρωτική 
Βόρεια Ευρώπη σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
και αξιοποίησης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Σύμφωνα με την Dan-Unity, πρόκειται για το πρώτο 
ασφαλές και ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφοράς 
CO₂, το οποίο θα περιλαμβάνει και φορτηγίδες ως 
μια αρκετά ανταγωνιστική λύση στο κομμάτι της 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς αρκετές μεγάλες 
βιομηχανικές μονάδες βρίσκονται δίπλα σε ποτάμια.
Οι νεότευκτες φορτηγίδες της βελγικής Victrol θα 
μεταφέρουν το CO₂ μέσω των ευρωπαϊκών ποτα-
μών σε λιμάνια όπως το Ρότερνταμ και η Αμβέρσα, 
από όπου τα πλοία της Dan-Unity θα το παραλαμ-
βάνουν προκειμένου να το μεταφέρουν σε μεγάλες 
ποσότητες σε ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευ-
σης και αξιοποίησης. Συγκεκριμένα, η Dan-Unity 
συνεργάζεται με την Carbfix, μια ισλανδική εται-
ρεία η οποία, από το 2026, θα αναλαμβάνει την 
ασφαλή αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων CO₂ στο 
ηφαιστειογενές γεωλογικό υπόστρωµα της Ισλαν-
δίας, όπου, μέσω φυσικών διεργασιών, αυτό θα 
μετατρέπεται σε πέτρα.
Τα πλοία που θα κατασκευαστούν για το εν λόγω 
δίκτυο μεταφοράς CO₂ θα έχουν χρόνο παράδο-
σης μόλις 27-28 μήνες, ενώ θα διαθέτουν αρκετές 
καινοτομίες και θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 
μπορούν μελλοντικά να καταναλώνουν ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές για την πρόωσή τους.

Η ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ  
ΝΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΤΗΣ MAERSK
Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας 

παραγωγικής ικανότητας πράσινης μεθανόλης, η A.P. 
Moller-Maersk (Maersk) συνήψε συμφωνίες συνερ-
γασίας με τις εταιρείες CIMC ENRIC, European 
Energy, Green Technology Bank, Orsted, Proman 
και WasteFuel για την προμήθεια τουλάχιστον 
730.000 τόνων πράσινης μεθανόλης ετησίως έως 
τα τέλη του 2025. Με αυτόν τον τρόπο, η Maersk 
θα μπορέσει να εξασφαλίσει και με το παραπάνω 
τις απαιτούμενες ποσότητες πράσινης μεθανόλης 
για τα πρώτα δώδεκα φιλικά προς το περιβάλλον 
containerships κατανάλωσης καυσίμου μεθανόλης 
που έχει παραγγείλει.
Η Henriette Hallberg Thygesen, CEO Fleet & 
Strategic Brands της A.P. Moller-Maersk, ανέ-
φερε σχετικά: «Για τη μετάβαση προς την απαν-
θρακοποίηση, χρειαζόμαστε μια σημαντική και 
έγκαιρη αύξηση της παραγωγής πράσινων καυ-
σίμων. Η πράσινη μεθανόλη αποτελεί τη μοναδική 
κλιμακούμενη λύση η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη 
στον ναυτιλιακό κλάδο. Η παραγωγή της πράσι-
νης μεθανόλης πρέπει να αυξηθεί, και αυτό μπορεί 
να γίνει μέσω συνεργασιών σε όλο το ναυτιλιακό 
οικοσύστημα αλλά και τον κόσμο. Αυτός είναι και ο 
λόγος που τέτοιες συνεργασίες σηματοδοτούν ένα 
σημαντικό ορόσημο για τη μετάβαση στην πράσινη 
ενέργεια».
Οι συνεργασίες και οι επενδύσεις σε καινοτόμα 
προγράμματα αποτελούν για τη Maersk τις σημα-
ντικότερες μεθόδους για τη διαμόρφωση μιας αξι-
ακής αλυσίδας ανθρακικά ουδέτερων καυσίμων 
και η εταιρεία θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με 
κορυφαίες εταιρείες σε διάφορα προγράμματα, 
προκειμένου να επισπεύσει την παγκόσμια ενερ-
γειακή μετάβαση.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΙΣΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ RO-RO ΜΙΚΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Η φινλανδική εταιρεία καθαρών τεχνολογιών 
Norsepower υπέγραψε συμφωνία με τον ναυτιλι-
ακό όμιλο CLdN, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, 
προκειμένου να εγκαταστήσει δύο περιστρεφόμενα 
κυλινδρικά ιστία (rotor sails) στο πλοίο μεταφοράς 
οχημάτων «MV Delfine».
Κατασκευασμένο το 2018 και με χωρητικότητα 
φορτίου σχεδόν 8.000 lane meters, το εν λόγω 
Ro-Ro πλοίο πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ 
Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας και Ευρώπης, ενώ 
μαζί με το αδελφό του πλοίο «MV Celine» θεωρού-
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νται σήμερα τα μεγαλύτερα στον κόσμο 
Ro-Ro πλοία μικρών αποστάσεων.
Με την εγκατάσταση των δύο κεκλιμέ-
νων κυλινδρικών ιστίων, διαστάσεων 35 
x 5 μ. έκαστο, η Norsepower έχει υπο-
λογίσει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί 
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και 
των παραγόμενων εκπομπών από 7 έως 
10% για το συγκεκριμένο πλοίο και ανά-
λογα με το δρομολόγιο που θα εκτελεί.
Ο Tuomas Riski, CEO της Norsepower, 
δήλωσε σχετικά με τη νέα συμφωνία: 
«Βλέποντας το ενδιαφέρον για τα κεκλι-
μένα rotor sails μας να αυξάνεται, απο-
δεικνύεται πως ο ναυτιλιακός κλάδος 
αναζητά αποδεδειγμένες και ευέλικτες 
λύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μεί-
ωση των ανθρακικών εκπομπών και 
του κόστους των καυσίμων σε ένα ευρύ 
φάσμα μεγεθών πλοίων και εφαρμογών».
Η προετοιμασία για την εγκατάσταση 
των rotor sails στο «MV Delfine» έχει 
ήδη ξεκινήσει και το σύστημα αναμέ-
νεται να έχει εγκατασταθεί μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2022.

Η ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Η νορβηγική εταιρεία συστημάτων 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Zinus 
εξασφάλισε μια σύμβαση με το ναυπη-
γείο Penguin Shipyard International, 
προκειμένου να παρέχει μια ολοκληρω-
μένη λύση αυτόματης φόρτισης σε τρία 
ηλεκτρικά καταμαράν τα οποία κατα-
σκευάζονται για λογαριασμό της Shell.
Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Zinus θα 
εγκαταστήσει σε κάθε πλοίο δύο μονά-
δες υποδοχής για τα βύσματα φόρτι-
σης, ενώ θα παρέχει και τρεις σταθμούς 
φόρτισης, οι οποίοι θα εγκατασταθούν 
στη στεριά. Το εν λόγω σύστημα θα 
επιτρέπει στα πλοία να συνδέονται στο 
χερσαίο δίκτυο παροχής ρεύματος σε 
περίπου 20 δευτερόλεπτα, λαμβάνοντας 
ρεύμα έντασης 4.400 αμπέρ.
Η κατασκευή των τριών καταμαράν ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα 
του 2023, ενώ θα χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου να μεταφέρουν προσω-
πικό από και προς τα διυλιστήρια της 
Shell στο νησί Pulau Bukom έξω από 
τη Σιγκαπούρη. Τα νέα πλοία, η ναυπή-
γηση των οποίων γίνεται στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του προγράμματος 
βιωσιμότητας της Shell, αναμένεται να 

εξυπηρετούν την πρώτη γραμμή πλήρως 
ηλεκτρικών επιβατικών μεταφορών της 
Σιγκαπούρης, ενώ θα αποτελούν και τα 
πρώτα πλήρως ηλεκτρικά πορθμεία της 
Shell παγκοσμίως.

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ CONTAINERSHIPS
Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
μηδενικών εκπομπών οραματίζεται το 
Πεκίνο για την εσωτερική ναυσιπλοΐα 
στην Κίνα, και δη στον ποταμό Γιαν-
γκτσέ. Πιο συγκεκριμένα, η Κίνα προ-
σβλέπει στην κατασκευή δύο πλήρως 
ηλεκτρικών feeder containerships, 
μεταφορικής ικανότητας 700 TEUs 
έκαστο.
Tα πλοία θα ναυπηγηθούν από την Cosco 
Shipping Heavy Industry (Yangzhou) 
για λογαριασμό της Shanghai Pan-Asia 
Shipping, έναντι $18,24 εκατ. Σημειώ-
νεται ότι η εν λόγω εταιρεία συνιστά 
θυγατρική της Cosco Shipping Lines.
Μετά την παράδοσή τους, η οποία 
αναμένεται για τα τέλη του 2023, τα 
feeders θα αξιοποιηθούν στη μεταφορά 
containers μεταξύ της Σαγκάης και της 
Γουχάν. Κάθε πλοίο θα έχει μήκος ίσο με 
119,8 μ. και βύθισμα ίσο με 5,5 μ.
Τα εν λόγω feeders αποτελούν κομμάτι 
της στρατηγικής της Κίνας με επίκεντρο 
τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος των μεταφορών της. Υπό την 
παρούσα ατζέντα, η Κίνα προσβλέπει 
σε μέγιστες εκπομπές άνθρακα έως το 
2030 και επίτευξη ανθρακικής ουδετε-
ρότητας έως το 2060.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ VLCCS
Ο νηογνώμονας Lloyd’s Register, σε 
συνεργασία με τη Samsung Heavy 
Industries (SHI) και τη ναυτιλιακή εται-
ρεία ΑΕΤ, θυγατρική του ομίλου MISC 
Berhad, υπέγραψαν μνημόνιο συνερ-
γασίας (MoU) για την ανάπτυξη και την 
κατασκευή δύο VLCC δεξαμενόπλοιων, 
τα οποία θα μπορούν να τροφοδοτούνται 
από καύσιμo μηδενικών εκπομπών.
Οι τρεις εταίροι αναλαμβάνουν την πρω-
τοβουλία να ενθαρρύνουν, μέσω του 
νέου τους έργου, τη χρήση της πράσινης 
αμμωνίας ως καυσίμου πρόωσης πλοίων, 
με το πρώτο από τα δύο νέα VLCCs 
διπλού καυσίμου να είναι προγραμματι-
σμένο για παράδοση στα τέλη του 2025.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΠΛΟΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ     ΠΛΟΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ AΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Εικόνες και αναμνήσεις από το Aρχείο των Ναυτικών Χρονικών

Επιμέλεια:

Παναγιώτης Κόρακας

29 Απριλίου 1961: Στιγμιότυπο από την καθέλκυση του bulk carrier «Peter L.», του Οίκου Ι. Π. Λιβανού, στο Shimizu της 
Ιαπωνίας. Στο κέντρο της φωτογραφίας, ο Ι. Π. Λιβανός και η Μιέκο Τακαχάσι, ανάδοχος του πλοίου και σύζυγος του διευθυντή 
των ναυπηγείων της Nippon Kokan.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ     ΠΛΟΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ AΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης: Ο Βασίλης Γουλανδρής 
γνωρίζει υπότροφους σπουδαστές. Το 1969, ο Οίκος Αδελφών  
Π. Γουλανδρή είχε προχωρήσει στην υποστήριξη των καλύτερων 
μαθητών στις νυκτερινές σχολές μηχανικών του Εμπορικού 
Ναυτικού.

Ο Βασίλης Γουλανδρής εν μέσω των υπότροφων σπουδαστών. 
Στα αριστερά του, ο ιδρυτής των Ναυτικών Χρονικών Δημήτριος 
Κωττάκης, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της 
δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΠΛΟΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ

«Διεισδύομεν και εις τας μεγάλας λίμνας»: Ο Φρίξος 
Παπαχρηστίδης με τον υιό του, Βασίλη, μπροστά από το 
νεότευκτο «Feux-Follets» στα ναυπηγεία Collinwood, στο 
Οντάριο, στις 7 Οκτωβρίου 1967. Ο Οίκος Παπαχρηστίδη είχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο εμπόριο των Μεγάλων Λιμνών του 
Καναδά.

Στιγμιότυπο από την καθέλκυση του «Νικόλαος Πατέρας»,  
στις 16 Σεπτεμβρίου 1972, στα ναυπηγεία της Ριγιέκα. Το 
συγκεκριμένο bulk carrier ναυπηγήθηκε για λογαριασμό του 
Οίκου Λεμού-Πατέρα και έφερε την ελληνική σημαία.
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Τα Ναυπηγεία Αναστασιάδη & Τσορτανίδη, του Περάματος, εν 
δράσει: Το «ατλαντικής αλιείας»  reefer  «Αρίων». Το συγκε-
κριμένο reefer καθελκύστηκε το 1965 και ήταν πλοιοκτησίας 
της εταιρείας Ρουβέλα και Πρωτοψάλτη.
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Η LINER ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
ΣΤΟΥΣ «ΑΙΘΕΡΕΣ»
OΙ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 
ΤΩΝ LOGISTICS

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

του Μάνου Χαρίτου

Όπως είναι επόμενο, η καταγραφείσα κερδοφορία έθεσε σε 
κίνηση τους επενδυτικούς τροχούς, με τα ναυπηγεία να δέχο-
νται σωρεία παραγγελιών για πλοία μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις παραγγελίες διαδραμά-
τισαν οι Seaspan Corporation, Evergreen Marine Corp., CMA 
CGM και Wan Hai Lines, ενώ στο μέτωπο των αγοραπωλησιών 
η MSC εμφανίστηκε κυρίαρχη, καθώς οι αγοραπωλησίες της 
εντός του 2021 αναμένεται να της προσδώσουν μεταφορική 
ικανότητα επιπλέον 1 εκατ. εμπορευματοκιβωτίων. 
Ωστόσο, οι επενδυτικές κινήσεις των liner εταιρειών δεν περι-
ορίστηκαν μόνο στην αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των 
στόλων τους. Πολλές εταιρείες αποφάσισαν να επεκταθούν 
περαιτέρω στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τόσο στις χερσαίες 
μεταφορές όσο και στις αερομεταφορές και στους λιμένες. 
Η «εξάπλωση» των liner εταιρειών κατά μήκος των εφοδια-
στικών αλυσίδων δεν συνιστά καινούργιο εγχείρημα. Άλλωστε, 
υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των μεταφορών, 
και δη των θαλάσσιων και εναέριων. Μία εκ των ευδιάκριτων 
ομοιοτήτων είναι πως πρόκειται για δύο βιομηχανίες που απαι-
τούν υπέρογκες επενδύσεις και συντελούν στην επίτευξη του 
ίδιου στόχου, τη μεταφορά αγαθών ή ανθρώπων. Επιπλέον, 
όπως σημειώνει η VesselsValue σε σχετική έκθεσή της, η 
οικονομική ζωή πλοίων και αεροπλάνων κυμαίνεται κατά μέσο 
όρο στα 25 έτη, ενώ και οι δύο βιομηχανίες χαρακτηρίζονται 
από κυκλικότητα. Συνεπώς, η διείσδυση στις αερομεταφορές 
ίσως αποτελεί το φυσικό βήμα των εταιρειών που δραστηρι-
οποιούνται στις τακτικές γραμμές προκειμένου να αυξήσουν 
το μερίδιο αγοράς τους καθ’ όλο το μήκος των εφοδιαστικών 
αλυσίδων.
Ένας εκ των κολοσσών των τακτικών γραμμών που δραστη-
ριοποιείται και στις αερομεταφορές είναι η Maersk, η οποία 
τον Νοέμβριο του 2021 ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην 
απόκτηση της Senator International, μιας εταιρείας διαμε-

Το προηγούμενο έτος αποτέλεσε σταθμό για την κερδοφορία των ναυτιλιακών εται-
ρειών που δραστηριοποιούνται στις τακτικές γραμμές. Διάφορες συνιστώσες, εκ των 
οποίων πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν η λιμενική συμφόρηση και η αυξημένη 
ζήτηση, συνετέλεσαν σε μια εκρηκτική και επιμένουσα ναυλαγορά, της οποίας τους 
καρπούς απόλαυσαν οι liner εταιρείες. 
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ταφοράς (freight forwarder) διεθνούς 
βεληνεκούς, με ισχυρή παρουσία στις 
αεροπορικές εμπορευματικές μεταφο-
ρές. Την ίδια ώρα, ο δανέζικος κολοσσός 
προσβλέπει στην επέκταση του στόλου 
αερομεταφορών του, μέσω της μίσθω-
σης τριών αεροπλάνων μεταφοράς φορ-
τίων, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία 
από το 2022, αλλά και μέσω της αγο-

ράς δύο νεότευκτων Boeing, τα 
οποία θα εκκινήσουν πτήσεις 
το 2024. Αξίζει να σημειωθεί 
πως η σχέση της Maersk με τις 
αερομεταφορές είχε ξεκινήσει 
από την προηγούμενη χιλιετία. 
Συγκεκριμένα, ο όμιλος διατη-
ρούσε τη Maersk Air έως το 
2005. Πλέον, τις δραστηριό-
τητες της Maersk στους αιθέ-
ρες διαχειρίζεται η Star Air, 
θυγατρική του ομίλου. Ωστόσο, 
στις αρχές Απριλίου 2022, η 
δανέζικη εταιρεία ανακοίνωσε 
τη δημιουργία της Maersk Air 
Cargo ως κύριας εταιρείας 
παροχής υπηρεσιών air freight 
με επίκεντρο την ενοποίηση των 
εφοδιαστικών αλυσίδων της. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Star Air θα 
μεταφέρει τις δραστηριότητές 
της στη Maersk Air Cargo. 
Στο ίδιο μήκος κύματος με τη 
Maersk, ένας άλλος ευρωπα-
ϊκός όμιλος, η γαλλική CMA 
CGM, ανακοίνωσε στα τέλη 
Σεπτεμβρίου του 2021 την επέ-
κταση του στόλου αεροσκαφών, 
μέσω της αγοράς δύο καινούρ-
γιων Boeing 777 Freighters. 
Ακόμη, στα τέλη του περα-
σμένου Νοεμβρίου, η εταιρεία 
προέβη σε παραγγελία τεσσά-
ρων Airbus A350F. Η μονάδα 
αερομεταφορών του ομίλου, η 
CMA CGM Air Cargo, εκκίνησε 
λειτουργίες τον Φεβρουάριο του 
2021 και, μέσω των επενδυτι-
κών κινήσεων του ομίλου, θα 
διαθέτει στόλο έξι εμπορικών 
αεροπλάνων από την άνοιξη του 
2022, πέραν των τεσσάρων υπό 
παραγγελία A350F. 
Πλούσιο «παρελθόν» στις 
αερομεταφορές έχει και ο γερ-
μανικός όμιλος TUI, στον οποίο 
ανήκει η Hapag-Lloyd. Συγκε-
κριμένα, στον όμιλο ανήκε η 

Hapagfly, η οποία συγχωνεύτηκε το 
2007 με την Hapag-Lloyd Express, 
δημιουργώντας την TUI fly Deutschland. 
Η τελευταία συνιστά μία από τις αεροπο-
ρικές εταιρείες του ομίλου TUI, με σημα-
ντική παρουσία στις επιβατικές πτήσεις. 
Maersk, CMA CGM και Hapag-Lloyd 
ανήκουν στις πέντε κορυφαίες εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στις τακτικές 
γραμμές, με μεταφορική ικανότητα που 
ξεπερνά τα 4,2 εκατ. TEUs, τα 3,1 εκατ. 
TEUs και τα 1,7 εκατ. TEUs αντίστοιχα.          
Παράλληλα, από τις δέκα κορυφαίες 
liner εταιρείες σε όρους μεταφορικής 
ικανότητας, οι προαναφερθείσες τρεις 
δεν είναι οι μοναδικές που δραστηρι-
οποιούνται στις αερομεταφορές. Οι 
ασιατικές Cosco και Evergreen έχουν 
πολυετή παρουσία στους αιθέρες, μέσω 
των θυγατρικών τους, Cosco Shipping 
Air και EVA air, οι οποίες έχουν ιδρυθεί 
το 1995 και το 1989 αντίστοιχα. 
Επιπλέον, η Ocean Network Express 
(ONE), έκτη μεγαλύτερη liner εταιρεία 
σε όρους μεταφορικής ικανότητας, 
δεν έχει επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεών της στις αερομεταφορές. 
Ωστόσο, η ONE αποτελεί κοινοπραξία 
των NYK Line, Mitsui O.S.K. και “K” 
Line, οι οποίες έχουν επενδύσει στις 
αερομεταφορές. Συγκεκριμένα, η NYK 
Line διαθέτει θυγατρική με το όνομα 
Nippon Cargo Airlines, η οποία έχει 
στόλο δέκα B747 air freighters και 
δραστηριοποιείται σε γραμμές μεταξύ 
της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. 
O όμιλος στον οποίο ανήκει η “K” Line 
διαθέτει την “K” Line Logistics, η οποία 
δραστηριοποιείται στις εμπορευματικές 
αερομεταφορές, και την “K” Line Travel, 
η οποία δραστηριοποιείται στις επιβα-
τικές αερομεταφορές. Ακόμη, η Mitsui 
O.S.K. Logistics δραστηριοποιείται στο 
air forwarding. 
Συνεπώς, καθίσταται εμφανές πως οι 
εταιρείες των τακτικών γραμμών εξα-
πλώνονται σε όλο το μήκος των εφο-
διαστικών αλυσίδων, προσβλέποντας 
στη διασφάλιση των μεταφορικών τους 
αναγκών και στη βελτιστοποίηση των 
υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι δρα-
στηριότητες των εταιρειών της liner 
ναυτιλίας εκτός των υδάτων πλέον δεν 
προκαλούν έκπληξη, αλλά προσμονή ως 
προς το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα 
των κολοσσών με φόντο την επικράτησή 
τους στα logistics. 
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    ΕΝ                    ΠΤΗΣΕΙ  Επιμέλεια: Mάνος Χαρίτος

Eπικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εντυπωσιακή αύξηση κατέγραψε η επιβατική κίνηση την περί-
οδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 σε όλα τα αεροδρόμια της 
χώρας, με τον συνολικό αριθμό των διακινηθέντων επιβατών να 
φτάνει τα 2,6 εκατ.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, το πρώτο δίμηνο του 2022 κατεγράφη άνοδος 
261,6% στη συνολική επιβατική κίνηση σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2021, οπότε και είχαν διακινηθεί 718.330 επιβάτες.
Επιπλέον, οι πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν σε 
35.095, από τις οποίες 22.063 ήταν εσωτερικού και 13.032 
εξωτερικού, σημειώνοντας άνοδο 75,5% σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021, οπότε και είχαν πραγματοποιηθεί 
19.998 πτήσεις.
Συγκρίνοντας τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία του διμήνου 
2022 με το δίμηνο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου του 2019, όταν δεν 
υπήρχαν περιορισμοί λόγω της πανδημίας Covid-19 στο σύνολο 
της επιβατικής κίνησης (τότε διακινήθηκαν 4.178.269 επιβάτες), 
καταγράφηκε πτώση 37,8%. Πτώση 16,7% σημειώθηκε και στην 
κίνηση των αεροσκαφών σε σύγκριση με το δίμηνο του 2019.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΙΣΩ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Ο αριθμός των αεροπορικών ατυχημάτων μειώθηκε το 2021 σε 
σχέση με το 2020, επιτρέποντας στον κλάδο των αερομεταφορών 
να υποστηρίζει ότι, παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση των 
περισσότερων αερομεταφορέων, επιτεύχθηκε «ισχυρή βελτίωση» 
στα επίπεδα ασφάλειας των εμπορικών πτήσεων. Ωστόσο, παρά 
τη θετική εικόνα που περιγράφει ο διεθνής σύνδεσμος αερομε-
ταφορέων ΙΑΤΑ, ο αριθμός των ατυχημάτων που κατέληξαν σε 
απώλειες ανθρώπινης ζωής αυξήθηκε ελαφρά.
Αν και καταγράφηκαν 25,7 εκατ. πτήσεις με αεροσκάφη το 2021, 
μόνο 26 αεροπορικά ατυχήματα σημειώθηκαν. Ο αριθμός είναι 
αισθητά βελτιωμένος σε σχέση με τα 35 ατυχήματα που καταγρά-
φηκαν το 2020, αν και οι συνολικές εμπορικές πτήσεις λόγω της 
πανδημίας δεν ξεπέρασαν τα 22,2 εκατ. Ο ετήσιος μέσος όρος 
ατυχημάτων την περίοδο 2015-2020 ήταν 44,2 ατυχήματα, αλλά το 
2019, πριν από την πανδημία, είχαν καταγραφεί 46,8 εκατ. πτήσεις.
Από τα συνολικά 26 ατυχήματα το 2021, σε επτά περιπτώσεις 
καταγράφηκαν απώλειες ανθρώπινης ζωής. Ο συνολικός αριθμός 
των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους το 2021 ήταν 121. Το 
2020 είχαν καταγραφεί μόνο πέντε ατυχήματα με απώλειες ζωής.
Τα δυστυχήματα αφορούσαν στη συντριπτική τους πλειονότητα 
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ελικοφόρα αεροσκάφη και μόνο σε μία περίπτωση αεροσκά-
φος τύπου jet. Κανένα μέλος της ΙΑΤΑ δεν κατέγραψε πτήση 
με ανθρώπινες απώλειες, αν και ο διεθνής φορέας επέστησε 
την προσοχή σε διεθνείς αρχές να εξετάσουν τους ακριβείς 
λόγους και αιτίες για τον συγκεκριμένο αριθμό ατυχημάτων 
σε ελικοφόρα αεροσκάφη. Σύμφωνα με ειδικούς, ιδιαίτερη 
εστίαση πρέπει να γίνει στα επίπεδα λειτουργικής ασφάλειας 
και εκπαίδευσης των πιλότων στα αεροσκάφη τύπου Antonov 
An-26 και An-28, ρωσικής τεχνολογίας.

QATAR AIRWAYS: ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΗΣΕΩΝ  
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Η Qatar Airways ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη πτή-
σεων από και προς τη Σαντορίνη από τις 7 Ιουνίου 2022. Η 
Σαντορίνη, μαζί με την Αθήνα και τη Μύκονο, γίνεται ο τρίτος 
προορισμός της Qatar Airways στην Ελλάδα. Η πτήση θα 
εκτελείται με Airbus A320 με 12 θέσεις στη Διακεκριμένη 
και 132 θέσεις στην Οικονομική Θέση.
Με την προσθήκη των τριών εβδομαδιαίων πτήσεων από και 
προς τη Σαντορίνη, οι επιβάτες μπορούν πλέον να επωφελού-
νται με απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σε περισσότερους από 
140 προορισμούς σε όλο τον κόσμο με το εκτεταμένο δίκτυο 
της αεροπορικής εταιρείας μέσω του Καλύτερου Αεροδρο-
μίου στον Κόσμο, του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαμάντ. 
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Qatar Airways, η Αυτού 
Εξοχότης κ. Akbar Al Baker, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχά-
ριστη θέση να προσθέσουμε τη Σαντορίνη στο παγκόσμιο 
δίκτυό μας το 2022, αυτόν τον συναρπαστικό νέο προορισμό, 
ο οποίος, μαζί με την Αθήνα και τη Μύκονο, γίνεται ο τρίτος 
προορισμός μας σε αυτή την όμορφη χώρα. Δεσμευόμαστε 
να προσφέρουμε στους επιβάτες μας όσο το δυνατόν περισ-
σότερες απρόσκοπτες επιλογές σύνδεσης. Αυτή η επέκταση 
θα εδραιώσει περαιτέρω τη σχέση μας με την Ελλάδα».

DHL: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ CARGO 
FREIGHTERS
Οι άνευ προηγουμένου προκλήσεις με τις οποίες ήρθαν 
αντιμέτωπες οι εφοδιαστικές αλυσίδες εντός της πανδημίας 
συντέλεσαν σε αύξηση των επενδύσεων με επίκεντρο τη 
διασφάλιση των μεταφορικών αναγκών. Πληθώρα εταιρειών, 
τόσο εντός όσο και εκτός της ναυτιλίας, έθεσαν σε πλήρη 
κίνηση τους επενδυτικούς τους τροχούς. Στην τάση αυτή 
συμμετέχει και η DHL express, μεταφορική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται σε δεκάδες χώρες, η οποία τοποθέτησε 

νέα παραγγελία στην Boeing για επιπλέον 777 freighters. Ειδικό-
τερα, όπως υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Boeing, 
οι παραγγελίες της DHL για 777 freighters πλέον ανέρχονται σε 
είκοσι οκτώ, εκ των οποίων έχει ήδη παραλάβει τα δεκαπέντε. 
Τα εν λόγω cargo freighters υπόσχονται ενεργειακή αποδοτικό-
τητα και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα σε 
σύγκριση με συμβατικά cargo freighters. Σημειωτέον πως απο-
τελούν το πιο δημοφιλές μοντέλο freighter της Boeing, έχοντας 
εξασφαλίσει άνω των 300 παραγγελιών από την εκκίνηση του 
προγράμματος του 2005.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στις εταιρείες που έχουν επιδείξει 
ενδιαφέρον για τα εν λόγω αεροσκάφη συγκαταλέγεται, μεταξύ 
άλλων, και ο κολοσσός των τακτικών γραμμών CMA CGM, ο 
οποίος προέβη στην αγορά δύο τέτοιων freighters στα τέλη 
Σεπτεμβρίου του 2021.
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Η σημαντικότητα της εν λόγω έρευνας εντοπίζεται στον μεγάλο 
αριθμό συμμετοχής των νέων, που λίγο πριν από το πρώτο τους 
μπάρκο απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον τους 
στο ναυτικό επάγγελμα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την έρευνα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο¹ το οποίο απο-
τελούνταν από 21 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο διαμοιρά-
στηκε στους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες των 
ΑΕΝ ηλεκτρονικά το διάστημα Δεκεμβρίου 2021-Φεβρουα-
ρίου 2022, ενώ οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες βρίσκο-
νταν στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους², και συμπλη-
ρώθηκε ανώνυμα. 
Το ερωτηματολόγιο που διαμοιράστηκε στους πρωτοετείς 
σπουδαστές και σπουδάστριες αποτελούνταν, ως επί το πλεί-
στον, από ερωτήσεις κλειστού τύπου, ώστε να συλλεχθούν οι 
αυθόρμητες απαντήσεις των σπουδαστών στον συντομότερο 
δυνατό χρόνο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησι-
μοποιήθηκαν υβριδικές ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού 
τύπου), ώστε να καταγραφούν απαντήσεις που πιθανώς δεν 
είχαν συμπεριληφθεί στις πιθανές επιλογές κατά τον σχεδι-
ασμό του ερωτηματολογίου. 
Οι παράγοντες που οδήγησαν τους σπουδαστές στην επιλογή 
των ναυτικών σπουδών αλλά και οι επιθυμητοί τύποι πλοίων 
για μετέπειτα εργασία παρουσιάστηκαν με τυχαία σειρά, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί –όσο το δυνατόν περισσότερο– η 
αμεροληψία των σπουδαστών. Στις παραπάνω ερωτήσεις χρη-
σιμοποιήθηκε ως εργαλείο μέτρησης κλίμακα τύπου Likert 
από 1 (μικρότερος βαθμός ενδιαφέροντος) έως 5 (μεγαλύτε-

ΕΡΕΥΝΑ

Η ετήσια έρευνα των Ναυτικών Χρονικών παρουσιάζει το κοινω-
νιολογικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών 
που εισέρχονται στις ναυτικές Ακαδημίες της χώρας.
Πρόκειται για τη γενιά Ζ. 
Για ποιο λόγο οι νέοι επιλέγουν σήμερα το ναυτικό επάγγελμα; Σε 
ποιους τύπους πλοίων επιθυμούν να ναυτολογηθούν; Ποιους παρά-
γοντες θεωρούν σημαντικούς για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας;
Οι παραπάνω ερωτήσεις βοηθούν τον αναγνώστη αλλά και τον 
ερευνητή που εστιάζεται σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης και 
κοινωνιολογίας της ναυτιλίας να σκιαγραφήσουν το προφίλ των 
νέων πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών. Η καταγραφή 
των οραμάτων, των προβληματισμών και των προσδοκιών των 
νέων επιτρέπει όχι μόνο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις 
πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την προσέλκυση 
νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και για την εξασφάλιση της 
παραμονής τους. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων νέων, 
καταρρίπτονται για ακόμα μία φορά παγιωμένες αντιλήψεις και 
μυθοπλασίες σχετικά με τις προσδοκίες αλλά και τις απαιτήσεις 
των φερέλπιδων ναυτικών μας.
Από το 2009, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
και ιδιαίτερα η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, επιτρέπουν με 
την πολύτιμη αρωγή τους στην ερευνητική ομάδα των Ναυτικών 
Χρονικών τη διευκόλυνση και τον συντονισμό της επικοινωνίας 
με τις ΑΕΝ. Στο ίδιο πλαίσιο, οι διοικητές, οι διευθυντές σπου-
δών και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό όλων των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας κατέβαλαν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την ομαλή διεξαγωγή της μελέτης και 
τη συγκέντρωση ενός εξαιρετικά σημαντικού
αριθμού ερωτηματολογίων από τους πρωτοετείς σπουδαστές.
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ρος βαθμός ενδιαφέροντος). Οι δημογραφικές ερωτήσεις που 
σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και το μηνιαίο οικογενειακό 
εισόδημα φιλοξενήθηκαν στο τέλος του ερωτηματολογίου, 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, προκειμένου να συλλεχθούν 
ειλικρινείς απαντήσεις³. 
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρό-
γραμμα STATA v.15.0. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το αρχικό δείγμα αποτελούνταν από 998 απαντήσεις πρω-
τοετών σπουδαστών και σπουδαστριών των έντεκα ΑΕΝ της 
χώρας, καθώς και των σπουδαστών και των σπουδαστριών 
της Ναυτικής Ακαδημίας Warshash που φοιτούν στο Μητρο-
πολιτικό Κολλέγιο στον Πειραιά. Ο αριθμός των συνολικών 
πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών είναι ίσος με 
1.430. Συνεπώς η συνολική συμμετοχή ανήλθε σε 70%. Ο 
αριθμός των πρωτοετών εγγεγραμμένων σπουδαστών και 
σπουδαστριών στις ΑΕΝ της χώρας κατέστη γνωστός έπειτα 
από επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Στις έντεκα ΑΕΝ 
της Ελλάδας φοιτούν συνολικά 1.310 πρωτοετείς σπουδαστές 
και σπουδάστριες και το 73% αυτών συμμετείχαν στην έρευνα 
(960 απαντήσεις).
Μετά από εκκαθάριση των μη συμπληρωμένων ή εκουσίως 
πλημμελώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, το δείγμα 
διαμορφώθηκε στις 873 απαντήσεις, οι οποίες αντιπροσω-
πεύουν το 61% του πληθυσμού, από σύνολο 1.430 πρωτοετών 
σπουδαστών στις ναυτικές ακαδημίες της Ελλάδας. Οι 873 
αυτές απαντήσεις καθορίζουν τα τελικά συμπεράσματα που 
παρουσιάζονται εντός της έρευνας.

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ
Το ποσοστό των ανδρών πρωτοετών σπουδαστών είναι ίσο με 
82%, ενώ των πρωτοετών σπουδαστριών είναι ίσο με 18%. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, τα έτη 2020 και 2021, τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν ίσα με 85% και 15% αντίστοιχα. Συνεπώς, παρατηρείται 
μια οριακή αύξηση 3% του ποσοστού των πρωτοετών σπου-
δαστριών επί του δείγματος των πρωτοετών που συμμετείχαν 
στη φετινή έρευνα.
Ο σταθμισμένος μέσος όρος ηλικίας⁴ των πρωτοετών σπου-
δαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 
ίσος με τα 18,7 έτη. Μόλις το 5% των πρωτοετών σπουδαστών 
έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών.

ΣΧΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από τους συνολικά 873 πρωτοετείς που συμμετείχαν στην 
έρευνα, το 32% φοιτούν σε Σχολές Μηχανικών ενώ το 68% 
σε Σχολές Πλοιάρχων. 
Στη συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνεται η κατανομή των 
πρωτοετών σπουδαστών, που αντικατοπτρίζει και την αριθ-
μητική υπεροχή, λόγω προσφερόμενων θέσεων, στις Σχολές 
Πλοιάρχων ανά τη χώρα. Ωστόσο, το ποσοστό των σπου-
δαστών και των σπουδαστριών σε Σχολές Μηχανικών έχει 
αυξηθεί σε σύγκριση με το 2021. Στην αντίστοιχη έρευνα 
του 2021, το 30% των πρωτοετών σπουδαστών και σπου-
δαστριών που συμμετείχαν φοιτούσαν σε Σχολή Μηχανικών. 
Οι Σχολές Μηχανικών φαίνεται πως κεντρίζουν περισσότερο 
το ενδιαφέρον των πρωτοετών σπουδαστών έναντι εκείνου 
των σπουδαστριών. Ενδεικτικά, από τις 157 πρωτοετείς σπου-
δάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 87% φοιτούν σε 
Σχολές Πλοιάρχων. Αντιθέτως, από τους 716 πρωτοετείς 
σπουδαστές, το 64% φοιτούν σε Σχολές Πλοιάρχων. 
Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες σε 
Σχολές Μηχανικών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 48% 
έχουν αποφοιτήσει από το Γενικό Ενιαίο Λύκειο, το 25% από 
ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, ενώ το υπό-
λοιπο 27% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων εκτός Ναυτικού 
και Ναυτιλιακού Τομέα. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι απόφοιτοι Γενικού 
Λυκείου επιλέγουν πιο συχνά τη Σχολή Πλοιάρχων. Από τους 
πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που αποφοίτησαν 
από τα ΓΕΛ της χώρας και επέλεξαν τις ναυτικές σπουδές, 
το 74% επέλεξαν Σχολές Πλοιάρχων, ενώ το 26% επέλεξαν 
Σχολές Μηχανικών. 
Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που 
φοιτούν σε Σχολές Πλοιάρχων και απάντησαν στο ερωτη-
ματολόγιο, το 64% έχουν αποφοιτήσει από το Γενικό Ενιαίο 
Λύκειο, το 17% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού 
Τομέα, ενώ το υπόλοιπο 19% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων 
εκτός Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα. Από το σύνολο των 
πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν 
στην έρευνα, το 59% έχουν αποφοιτήσει από Γενικό Ενιαίο 
Λύκειο, ενώ το 41% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ.
Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που 
έχουν αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ εκτός Ναυτικού και 
Ναυτιλιακού Τομέα (185 σπουδαστές), υπάρχουν δύο τομείς 
φοίτησης που ξεχωρίζουν. Από τον Τομέα Μηχανολογίας 
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στα ΕΠΑΛ της χώρας έχουν αποφοιτήσει 50 από τους 185 
πρωτοετείς και το 62% αυτών επέλεξαν τη Σχολή Μηχανικών. 
Από τον Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στα δημόσια ΕΠΑΛ 
έχουν αποφοιτήσει 44 από τους 185 πρωτοετείς και το 93% 
αυτών επέλεξαν τη Σχολή Πλοιάρχων. 
Σημαντική πλειοψηφία (ποσοστό 84%) των πρωτοετών σπου-
δαστών και σπουδαστριών στη συγκεκριμένη έρευνα απο-
φοίτησαν με μέσο όρο μεγαλύτερο του 16.  Την ίδια ώρα, για 
το 98% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών, η 
φοίτηση σε ΑΕΝ συνιστά το πρώτο τους πτυχίο. 

ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 94%) των πρωτοετών 
σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα 
σκέφτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις ΑΕΝ και 
μετά το πρώτο έτος. Μόλις έξι σπουδαστές (1%) σκέφτονται 
να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, ενώ 49 (5%) δεν έχουν 
αποφασίσει ακόμη ως προς τη συνέχιση των σπουδών τους. 
Όλοι οι πρωτοετείς που σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις 
σπουδές τους στις ΑΕΝ έχουν αποφοιτήσει από Γενικά Ενιαία 
Λύκεια και είναι άνδρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τους συνολικά 55 πρωτοετείς 
που είτε σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους 
είτε δεν έχουν κατασταλάξει σε τελική απόφαση ως προς 
τη συνέχιση των σπουδών τους, το 42% φοιτούν σε Σχολές 
Μηχανικών, υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με το ποσοστό των 
πρωτοετών που φοιτούν στις εν λόγω σχολές.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΣΕ ΑΕΝ
Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας πριν από την εισαγωγή στις 
ΑΕΝ, σημαντικό ποσοστό των πρωτοετών σπουδαστών και 
σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα κατοικούσαν στην 
Αττική (31%). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα προηγούμενα έτη το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 38% (2020) και 33% (2021). Επιπλέον, 
τα νησιά του Αιγαίου καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό επί 
του συνολικού δείγματος: Νησιά Βορείου Αιγαίου (11%), Νησιά 
Νοτίου Αιγαίου (7%), αθροιστικά (18%). Τα αντίστοιχα αθροι-
στικά ποσοστά τα προηγούμενα έτη ήταν μικρότερα: 13% το 
2020 και 12% το 2021. Συνεπώς, τα νησιά του Αιγαίου διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο ως εκπαιδευτικά φυτώρια της ελλη-
νικής ναυτοσύνης, παρά το γεγονός ότι σε αυτά κατοικεί μόλις 
το 5% του ελληνικού πληθυσμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) για την ανάπτυξη 
του ελληνικού πληθυσμού το 2021.

ΕΡΕΥΝΑ

1  Για τον διαμοιρασμό του ερωτηματολογίου, προηγήθηκε αλληλογραφία με τη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία 
ενέκρινε τη διανομή του ερωτηματολογίου στις σχολές.

2  Η συγκεκριμένη περίοδος θεωρήθηκε ενδεδειγμένη προκειμένου οι πρωτοετείς σπου-
δαστές να έχουν παρακολουθήσει έναν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων και να έχουν 
συνομιλήσει με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, σπουδαστικών φορέων αλλά και 
συναδέλφους τους.
 
3  Γ. Μενεξές, Α. Οικονόμου, Τεχνική Έκθεση, Κανόνες και Οδηγίες για τον Σχεδιασμό 
και τη Σύνταξη Ερωτηματολογίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2016. 

⁴  Ο σταθμισμένος μέσος όρος λαμβάνει υπόψη τη σχετική σημαντικότητα κάθε στοιχεί-
ου. Για τον υπολογισμό του, κάθε στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη πολλαπλασιάζεται με 
έναν αριθμό (συντελεστής στάθμισης-βάρος) που αντικατοπτρίζει τη σχετική σημαντικό-
τητα του στοιχείου, στη συνέχεια τα γινόμενα για όλα τα στοιχεία προστίθενται και, 
τέλος, το αποτέλεσμα της πρόσθεσης διαιρείται με το πλήθος των στοιχείων.
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Γράφημα 2 
Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπου-
δαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους.

Γράφημα 3
Κατανομή του δείγματος της έρευνας βάσει φύλου.

Γράφημα 1 
Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπου-
δαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της 
σχολής φοίτησης.
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Γράφημα 4 
Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών 
που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει του οικογενειακού εισοδήματος.

Γράφημα 5 
Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν 
στην έρευνα βάσει του βαθμού υποστήριξης των γονέων τους ως προς την 
επιλογή τους να φοιτήσουν σε ΑΕΝ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Οικογενειακό εισόδημα
Όσον αφορά το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των πρωτοετών 
σπουδαστών και σπουδαστριών, το 30% διαθέτουν οικογενει-
ακό εισόδημα που μηνιαίως δεν ξεπερνά τα €1.000. Ειδικότερα, 
μεταξύ των δύο φύλων υπάρχουν σημαντικές διαφορές, καθώς 
το 45% των πρωτοετών σπουδαστριών ανήκουν στην προα-
ναφερθείσα κατηγορία έναντι μόλις του 27% των πρωτοετών 
σπουδαστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της αντίστοιχης έρευνας του 2020, το 33% του συνό-
λου των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που είχαν 
συμμετάσχει διέθεταν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κάτω 
των €1.000, ενώ σχεδόν μία στις δύο γυναίκες (48%) και το 
30% των ανδρών ανήκαν στην εν λόγω κατηγορία. Σημειώνεται 
ότι, από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες των 
οποίων ο πατέρας είναι απόφοιτος ΑΕΝ, το 46% απάντησαν 
ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά τους ξεπερνά τα €5.000. 
Ακόμη, από τους 55 σπουδαστές που είτε σκέφτονται να εγκα-
ταλείψουν τις σπουδές τους είτε δεν έχουν αποφασίσει ακόμη, 
το 20% διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 
€1.000 ευρώ τον μήνα. 

Γονεϊκή υποστήριξη ως προς την επιλογή σπουδών 
Η πλειοψηφία των γονέων των πρωτοετών σπουδαστών και 
σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ιδιαίτερα 
υποστηρικτικοί ως προς την επιλογή των παιδιών τους να ακο-
λουθήσουν ναυτικές σπουδές. Μόλις το 5% των γονέων ήταν 
«λίγο» ή «καθόλου» υποστηρικτικοί, ενώ το 83% των γονέων 
ήταν «πολύ» ή «πάρα πολύ» υποστηρικτικοί. Ο σταθμισμένος 
μέσος όρος της υποστήριξης, βάσει των απαντήσεων, είναι 
ίσος με 4,3/5, αντανακλώντας τα προαναφερθέντα. 
Παράλληλα, στις περιπτώσεις που οι γονείς απασχολούνται 
σε επαγγέλματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, είναι ακόμα πιο 
υποστηρικτικοί. Μόλις το 15% των γονέων που απασχολούνται 
στη ναυτιλία ήταν «καθόλου», «λίγο» ή «ούτε λίγο ούτε πολύ» 
υποστηρικτικοί. Στην περίπτωση που οι γονείς δεν απασχο-
λούνται στη ναυτιλία, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 18%. 
Αυτό καταρρίπτει ένα εύρημα προηγούμενων δεκαετιών, που 
έχει πλέον παγιωθεί ως αντίληψη: αποτελεί ευρύτατη εικασία 
ότι οι οικογένειες που απασχολούνται εντός της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας δεν επιθυμούν οι απόγονοί τους να γίνουν ναυ-
τικοί, κάτι που όμως στη συγκεκριμένη έρευνα καταρρίπτεται. 

Παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ναυτικών σπουδών 
Όπως κάθε έτος, εξετάζουμε ποιοι ήταν οι παράγοντες που 
ώθησαν τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες στις 
ναυτικές σπουδές. Από τους 873 πρωτοετείς που συμμετείχαν 
στην έρευνα, το 84% απάντησαν ότι η «προσωπική έρευνα/
ενδιαφέρον» αποτελεί παράγοντα που διαδραμάτισε πρωτεύοντα 
ρόλο στην επιλογή τους να φοιτήσουν σε ΑΕΝ.

Ακόμη, το 43% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών 
που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι ο «κοινωνικός 
περίγυρος/φιλικό περιβάλλον» συνιστά έναν εκ των σημαντικών 
παραγόντωνπου επηρέασαν την απόφασή τους να φοιτήσουν σε 
ΑΕΝ. Επιπλέον, το 17% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδα-
στριών απάντησαν ότι η προφορική διάδοση της πληροφόρησης 
από αποφοίτους ΑΕΝ επηρέασε σημαντικά την απόφασή τους.

Γυναίκες ΆνδρεςΣυνολικά

<€500 €500-1.000 €1.001-2.000 €2.001-3.000 €3.001-5.000 >€5.000  Πάρα πολύ Πολύ Ούτε λίγο
ούτε  πολύ
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C.V. E X P R E S S

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
79μέτρα
11,7μέτρα

Iπποδύναμη:   1.500 ίπποι
Tαχύτητα: 12κόμβοι
• 1.500 Τόνοι

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
157μέτρα
25μέτρα

Iπποδύναμη:   12.000 ίπποι
Tαχύτητα: 18κόμβοι
• 956 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 6 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
304 μέτρα
40μέτρα

Iπποδύναμη:   78.000 ίπποι
Tαχύτητα: 25,6κόμβοι
• 6.420 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 8 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
351μέτρα
43μέτρα

Iπποδύναμη:   102.000 ίπποι
Tαχύτητα: 25,5κόμβοι
• 9.500 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Στο  ξεκίνημα 1975 1985

2000 2006

C.V. S   E  A  L  A  N  D     N  E  W    Y  O  R  K C.V. C O S C O H E L L A S

M.V. K R I T O N

Ξεκίνησε από ναυτικό, την εξέλιξη και την προκοπή της  
την οφείλει στους συνεργάτες της έλληνες ναυτικούς,  

στη θάλασσα και στη στεριά.

Eίναι η εταιρεία που αυτό δεν το ξέχασε ποτέ και  
το αποδεικνύει με τις ενέργειές της.

Πάντα χρειαζόμαστε ικανούς νέους συνεργάτες  
για να συνεχίσουμε

μαζί το έργο των παλαιοτέρων.

Eάν ενδιαφέρεστε να είστε ένας από αυτούς,  
επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 94.90.180 ή  

στείλτε το βιογραφικό σας στο Fax: 210 94.09.051-2,  
στο e-mail: info@costamare.com,

στη διεύθυνση: Zεφύρου 60 &  Λ. Συγγρού, 175 64 Π. Φάληρο, Aθήνα.

2013

C.V. M S C  A J A C CI O

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:
Iπποδύναμη:   64.505 ίπποι
Tαχύτητα: 22,5κόμβοι
• 8.827 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 7 αδελφά πλοία

Μάλτας
300 μέτρα
48μέτρα

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:
Iπποδύναμη:   66.893 ίπποι
Tαχύτητα: 23,0κόμβοι
• 14.524 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Μάλτας
369 μέτρα
51μέτρα

Σήμερα

C.V. V  A   L   O   R C.V. T   I   T   A   N 

COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A.



Πάρα πολύΠολύΛίγο Ούτε λίγο ούτε πολύΚαθόλου

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προτιμήσεις ανά τύπο πλοίου 
Η επιθυμία ναυτολόγησης των σπουδαστών που συμμετείχαν 
στην έρευνα είναι σαφώς εντονότερη όσον αφορά τα δεξα-
μενόπλοια και τα υγραεριοφόρα. Πιο συγκεκριμένα, πάνω από 
τους μισούς πρωτοετείς (51%) επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυ-
τολογηθούν σε υγραεριοφόρα, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (32%) 
επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε δεξαμενόπλοια. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2020 ήταν ίσα με 46% για τα υγραε-
ριοφόρα και με 39% για τα δεξαμενόπλοια. Όσο για το 2021, τα 
ποσοστά αυτά είχαν διαμορφωθεί στο 43% για τα υγραεριοφόρα 
και στο 33% για τα δεξαμενόπλοια. Συνεπώς, με την πάροδο 
των ετών, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες επιδεικνύουν 
αυξανόμενο ενδιαφέρον να ναυτολογηθούν σε υγραεριοφόρα. 
Για τους υπόλοιπους τύπους πλοίων, στη φετινή έρευνα, μόλις το 
13% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών του δείγμα-
τος επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε containerships 

(16% το 2021 και 13% το 2020), 14% σε bulk carriers (20% το 
2021 και 16% το 2020) και 20% σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια 
(25% το 2021 και 25% το 2020). Συνεπώς, η επιθυμία ναυτο-
λόγησης των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών σε 
containerships, bulk carriers και επιβατηγά μειώνεται με την 
πάροδο των ετών. Παρά την οικονομική άνθιση στη ναυλαγορά 
των bulkers και κυρίως στα containerships, οι νέοι σπουδαστές 
δεν φαίνεται να δελεάζονται. Η κρίση στην αγορά κρουαζιέρας, 
λόγω των απαγορεύσεων εξαιτίας της πανδημίας, πιθανώς να 
οδήγησε στη συρρίκνωση του ενδιαφέροντος των νέων.
Η επιθυμία ναυτολόγησης μεταβάλλεται βάσει του φύλου. Σχε-
δόν τρεις στους τέσσερις άνδρες πρωτοετείς (ποσοστό 73%) 
επιθυμούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε υγρα-
εριοφόρα. Την ίδια ώρα, το 66% των ανδρών επιθυμούν «πολύ» 
ή «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε δεξαμενόπλοια. Αντιθέτως, 
πάνω από τους μισούς (54%) που συμμετείχαν στην έρευνα δεν 
επιθυμούν «καθόλου» ή επιθυμούν «λίγο» να ναυτολογηθούν σε 
επιβατηγά πλοία.

Γράφημα 6 
Ο βαθμός προτίμησης ναυτολόγησης των πρωτοετών σπουδαστών
και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα ανά τύπο πλοίου.

Gas carriers

Tankers

Bulkers

Επιβατηγά/
Κρουαζιερόπλοια

Containerships

ΕΡΕΥΝΑ
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Παρότι και οι πρωτοετείς σπουδάστριες εκδηλώνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τα υγραεριοφόρα και τα δεξαμενόπλοια (59% 
και 61% επιθυμούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε 
τέτοια πλοία αντίστοιχα), μία στις δύο (50%) επιθυμεί «πολύ» ή 
«πάρα πολύ» να ναυτολογηθεί σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια. 
Την ίδια ώρα, όμως, το 36% των γυναικών που συμμετείχαν δεν 
επιθυμούν «καθόλου» ή επιθυμούν «λίγο» να ναυτολογηθούν 
σε επιβατηγά πλοία.
Η επιθυμία ναυτολόγησης ανά τύπο πλοίου δύναται να καταστεί 
εμφανέστερη εφόσον υπολογιστεί ο σταθμισμένος μέσος όρος, 
τόσο για το σύνολο του δείγματος όσο και για κάθε φύλο ξεχω-
ριστό. Το εύρος αυτό καθορίζεται από τους τύπους πλοίων που 
είχαν τη μικρότερη επιθυμία ναυτολόγησης (σε όρους σταθμι-
σμένου μέσου) και τη μεγαλύτερη επιθυμία ναυτολόγησης. Είναι 
σαφές ότι οι πρωτοετείς σπουδάστριες είναι πιο διαλλακτικές 
ως προς τον τύπο πλοίου όπου επιθυμούν να ναυτολογηθούν.
Αντιθέτως, οι άνδρες πρωτοετείς εμφανίζουν ξεκάθαρη προ-
τίμηση ως προς τα δεξαμενόπλοια και τα gas carriers, όπως 
και χαμηλή επιθυμία να ναυτολογηθούν σε επιβατηγά/κρουαζι-
ερόπλοια. Το εύρος επιθυμίας ναυτολόγησης των σπουδαστών 
που συμμετείχαν είναι μεταξύ του 2,6 και του 4,1 ενώ των 
σπουδαστριών μεταξύ του 3,1 και του 3,7. 
Οι επιθυμίες ναυτολόγησης μεταβάλλονται και αναλόγως του αν 
οι γονείς των πρωτοετών σπουδαστών ή σπουδαστριών εργάζο-
νται εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ειδικότερα, η επιθυμία 
ναυτολόγησης σε υγραεριοφόρα γίνεται οριακά εντονότερη: 
τρεις στους τέσσερις (75%) επιθυμούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» να 
ναυτολογηθούν σε υγραεριοφόρα. Αυξημένη εμφανίζεται και η 
επιθυμία ναυτολόγησης σε δεξαμενόπλοια: 69% των πρωτοετών 
σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα 

και οι γονείς τους απασχολούνται εντός της ναυτιλίας επιθυμούν 
«πολύ» ή «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε δεξαμενόπλοια. 
Από την άλλη, όταν οι γονείς απασχολούνται στη ναυτιλία, μει-
ώνεται το ενδιαφέρον για ναυτολόγηση σε containerships: το 

Γράφημα 7
Η προτίμηση ναυτολόγησης των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν 
στην έρευνα ανά τύπο πλοίου βάσει του σταθμισμένου μέσου όρου των απαντήσεων.

Γυναίκες ΆνδρεςΣυνολικά

Tankers Bulk carriers ContainershipsGas carriers Επιβατηγά/ 
Κρουαζιερόπλοια

3,8 3,8 3,7

3,0 2,9
3,1

2,9 2,8

3,3

4,0 4,1

3,6

2,8
2,6

3,3
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47% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών των οποίων 
οι γονείς εργάζονται εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας δεν 
επιθυμούν «καθόλου» ή επιθυμούν «λίγο» να ναυτολογηθούν σε 
containerships έναντι 38% στο σύνολο του δείγματος.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 17% των πρωτοετών σπουδαστών 
και σπουδαστριών απάντησαν ότι η προφορική διάδοση της 
πληροφόρησης από αποφοίτους ΑΕΝ επηρέασε σημαντικά την 
απόφασή τους να ακολουθήσουν ναυτικές σπουδές. Ο εν λόγω 
παράγοντας επηρεάζει και την επιθυμία ναυτολόγησης σε συγκε-
κριμένους τύπους πλοίων. Η επιθυμία ναυτολόγησης σε υγραε-
ριοφόρα γίνεται πιο έντονη όταν ο συγκεκριμένος παράγοντας 
θεωρείται σημαντικός: από τους πρωτοετείς σπουδαστές και 
σπουδάστριες που χαρακτήρισαν σημαντική την προφορική διά-
δοση της πληροφόρησης από απόφοιτους ΑΕΝ προς εκείνους, το 
57% επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε gas carriers. 
Ταυτόχρονα, ο παράγοντας «απόφοιτοι ΑΕΝ» καθιστά τους πρω-
τοετείς συμμετέχοντες στην έρευνα πιο δεκτικούς στην ιδέα να 
ναυτολογηθούν σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια. Πιο συγκεκριμένα, 
από τους πρωτοετείς που έκριναν σημαντικό τον εν λόγω παράγο-
ντα, το 24% δεν επιθυμούν «καθόλου» να ναυτολογηθούν σε επι-
βατηγά/κρουαζιερόπλοια. Το αντίστοιχο ποσοστό στις περιπτώσεις 
όπου ο παράγοντας δεν κρίνεται σημαντικός είναι ίσο με 30%. 

Παράγοντες επιλογής για τη μετέπειτα σταδιοδρομία  
στη ναυτιλία
Οι πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν 
στην έρευνα απάντησαν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας στην 
επιλογή τους να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία ήταν η επαγγελ-
ματική αποκατάσταση. Μόλις το 5% αυτών απάντησαν ότι δεν 
τους επηρέασε «καθόλου» ή τους επηρέασε «λίγο», ενώ το 83% 
απάντησαν ότι τους επηρέασε «πολύ» ή «πάρα πολύ». 
Ως επίσης σημαντικούς παράγοντες οι πρωτοετείς ξεχώρισαν 
τους «οικονομικούς λόγους» και την «αγάπη/ενδιαφέρον για τη 
θάλασσα». Το 64% και το 69% των πρωτοετών απάντησαν ότι οι 

δύο αυτοί παράγοντες τους επηρέασαν «πολύ» ή «πάρα πολύ» 
στην επιλογή τους. 
Τη μικρότερη σημασία από οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες 
φαίνεται να είχαν οι παράγοντες «οικογενειακή παράδοση» και 
«δεν είχα άλλη επιλογή». Το 59% και το 73% των πρωτοετών 
σπουδαστών και σπουδαστριών αντίστοιχα απάντησαν ότι οι δύο 
αυτοί παράγοντες δεν τους επηρέασαν «καθόλου». 
Παράλληλα, ο παράγοντας «φήμη της ναυτιλιακής βιομηχανίας» 
φαίνεται να κατανέμεται ισορροπημένα, με την πλειονότητα των 
πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών να μην τον ξεχωρί-
ζουν ούτε ως παράγοντα που δεν διαδραμάτισε καθόλου ουσια-
στικό ρόλο, αλλά ούτε και ως παράγοντα που αποτέλεσε καταλύτη 
στην απόφασή τους να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα. 
Οι οικονομικοί λόγοι φαίνεται να συνιστούν παράγοντα που επη-
ρεάζει λιγότερο τις πρωτοετείς σπουδάστριες που συμμετείχαν 
στην έρευνα έναντι των ανδρών πρωτοετών σπουδαστών. Πιο 
συγκεκριμένα, το 53% των πρωτοετών σπουδαστριών απάντησαν 
ότι ο παράγοντας «οικονομικοί λόγοι» τις επηρέασε «πολύ» ή «πάρα 
πολύ» έναντι του 67% των πρωτοετών σπουδαστών. 
Ωστόσο, η επαγγελματική αποκατάσταση φαίνεται πως απα-
σχολεί εξίσου και τα δύο φύλα. Τόσο το 83% των πρωτοετών 
σπουδαστών όσο και το 84% των πρωτοετών σπουδαστριών 
αποφάνθηκαν ότι ο παράγοντας «επαγγελματική αποκατάσταση» 
τους επηρέασε «πολύ» ή «πάρα πολύ». 
Σημαντικός παράγοντας για τις πρωτοετείς σπουδάστριες φαί-
νεται ότι συνιστά η «αγάπη/ενδιαφέρον για τη θάλασσα». Το 
54% των πρωτοετών σπουδαστριών απάντησαν ότι τις επηρέ-
ασε «πάρα πολύ» στην επιλογή τους να σταδιοδρομήσουν στο 
ναυτικό επάγγελμα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους πρωτοετείς 
σπουδαστές είναι 34%. 
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοετών σπουδαστών και 
σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα, η σταδιοδρομία στη 
ναυτιλία συνιστά επιθυμία και όχι απόφαση που ελήφθη ελλείψει 
εναλλακτικών επιλογών ή λόγω της οικογενειακής παράδοσης.

ΕΡΕΥΝΑ

Πρωτοετείς σπουδαστές στην εκδήλωση «Επιλέγω Ναυτιλία» της Isalos.net στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
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Οικονομικοί λόγοιΑγάπη/ενδιαφέρον 
για τη θάλασσα

Οικογενειακή 
παράδοση

Επαγγελματική 
αποκατάσταση

Φήμη της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας

Δεν είχα  
άλλη επιλογή

2%

5%4%

16%

73%

3%
9%

6%

15%
13%

12%

22%

22%

28%

7%

26%

27%31%

23%

4%

57%

37%38%

18%

4%

Πάρα πολύΠολύΛίγο Ούτε λίγο ούτε πολύΚαθόλου

59%

11%

12%

8%

10%

Γράφημα 8 
Ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένοι παράγοντες επηρέασαν την απόφαση των πρωτοετών σπουδαστών 
και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ναυτιλιακής 
εταιρείας, οι πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμ-
μετείχαν ξεχώρισαν ως εξαιρετικά σημαντικούς την «επαγγελματική 
σταθερότητα» και την «καλή επικοινωνία με το τμήμα πληρωμά-
των». Ενδεικτικά, το 63% και το 50% των πρωτοετών αντίστοιχα 
απάντησαν ότι τους θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικούς παρά-
γοντες. 
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρίνονται εξαι-
ρετικά σημαντικοί, βάσει των απαντήσεων των πρωτοετών που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Το 76% των πρωτοετών σπουδαστών 
και σπουδαστριών απάντησαν ότι η παροχή ίσων ευκαιριών όσον 
αφορά την επαγγελματική ανέλιξη συνιστά είτε «πολύ» είτε «πάρα 
πολύ» σημαντικό παράγοντα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το να δια-

θέτει η εταιρεία σύγχρονο στόλο είναι ίσο με 73%, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό για τον παράγοντα «απολαβές» είναι 76%.
Η ευελιξία στους χρόνους ναυτολόγησης απασχολεί επίσης σε 
σημαντικό βαθμό τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες 
που συμμετείχαν στην έρευνα (63% απάντησαν ότι τον θεωρούν 
«πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό παράγοντα). Επιπλέον σημαντικοί 
παράγοντες είναι οι εξής: το μέγεθος της εταιρείας (51%), η παροχή 
δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο (53%) αλλά και η εθνικότητα 
των πληρωμάτων (48%). 
O παράγοντας «απολαβές» παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με 
το οικογενειακό εισόδημα των πρωτοετών που συμμετείχαν στην 
έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, από εκείνους που διαθέτουν οικογενει-
ακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα  €500, το 83% χαρακτηρίζουν 
ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό τον εν λόγω παράγοντα. 

Γράφημα 9
Ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας των πρωτοετών σπουδαστών  
και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

24%10% 30% 21%

30%6% 34% 29%

37%19% 39%

29%19% 47%

31%16% 50%

8% 27% 63%

24%13%9% 23% 31%

34%25%13% 18% 9%

33%18%10% 24% 14%

23%16%12% 23% 26%

35%22%6% 34%

Πάρα πολύΠολύΛίγο Ούτε λίγο ούτε πολύΚαθόλου

Δωρεάν ίντερνετ

Συστάσεις φίλων

Συστάσεις 
καθηγητών

Σύγχρονος στόλος

Εθνικότητα 
πληρωμάτων

Επικοινωνία με 
τμήμα πληρωμάτων

Ευελιξία χρόνων 
ναυτολόγησης

Ίσες ευκαιρίες 
ανέλιξης

Επαγγελματική 
σταθερότητα

Μέγεθος εταιρείας

Φήμη εταιρείας

34%23% 39%
Απολαβές

ΕΡΕΥΝΑ

Σημείωση: Στο γράφημα 9 δεν παρουσιάζονται ποσοστά μικρότερα του 5%.
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝ ΠΛΩ
Όσον αφορά τις παροχές εν πλω, οι πρωτοετείς σπουδαστές και 
σπουδάστριες καταδεικνύουν, μέσω των απαντήσεών τους, ως 
σημαντικότερες τις εξής: την ποιότητα του φαγητού, την ιδιωτική 
χρήση καμπίνας, τη διάθεση δωρεάν τηλεφώνου και τη δωρεάν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Για τις γυναίκες πρωτοετείς σπουδάστριες που συμμετείχαν στην 
έρευνα, ως πολύ σημαντικές παροχές αξιολογούνται η ποιότητα 
του φαγητού (78% απάντησαν ότι συνιστά «πολύ» ή «πάρα πολύ» 
σημαντική παροχή), η αυτόνομη καμπίνα (81%), η δωρεάν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο (70%) και η δωρεάν πρόσβαση στο τηλέφωνο (69%). 
Όσον αφορά τους άνδρες πρωτοετείς σπουδαστές, οι σημαντικές 
παροχές δεν μεταβάλλονται σημαντικά σε σύγκριση με εκείνες 
των γυναικών. Το 88% και το 86% των ανδρών πρωτοετών σπου-
δαστών που συμμετείχαν στην έρευνα αντίστοιχα απάντησαν ότι 
η αυτόνομη καμπίνα και η ποιότητα φαγητού συνιστούν «πολύ» ή 
«πάρα πολύ» σημαντική παροχή. Υψηλής σημαντικότητας για τους 
πρωτοετείς σπουδαστές είναι επίσης το ίντερνετ (το 77% απάντη-
σαν ότι αποτελεί «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική παροχή), το 
δωρεάν τηλέφωνο (73%) και το γυμναστήριο (70%).

Πάρα πολύΠολύΛίγο Ούτε λίγο ούτε πολύΚαθόλου

Γράφημα 10 
Ο βαθμός σημαντικότητας συγκεκριμένων παροχών εν πλω για τους πρωτοε-
τείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Μουσικά όργανα

Ταινιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Δωρεάν τηλέφωνο

Γυμναστήριο

Ίντερνετ

Ύπαρξη μέντορα

Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση

Ποιότητα φαγητού

Αυτόνομη καμπίνα

ΕΡΕΥΝΑ

Σημείωση: Στο γράφημα 10 δεν παρουσιάζονται ποσοστά μικρότερα του 5%.
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΑ Ζ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1.430
ο αριθμός των εγγεγραμμένων πρωτοε-
τών σπουδαστών και σπουδαστριών στις 
ναυτικές Ακαδημίες της Ελλάδας.

6 στους 10
έχουν αποφοιτήσει από ΓΕΛ.

98%
απάντησαν ότι η φοίτηση σε ΑΕΝ συνι-
στά το πρώτο τους πτυχίο.

498
απάντησαν ότι η επαγγελματική αποκα-
τάσταση αποτέλεσε καθοριστικό παρά-
γοντα στην επιλογή τους να φοιτήσουν 
σε ΑΕΝ.
 

84%
ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση με μέσο όρο μεγαλύτερο του 16.

998
οι συμμετέχοντες στη φετινή έρευνα 
«Επιλέγω Ναυτιλία».

9 στους 10
απάντησαν ότι η επαγγελματική σταθε-
ρότητα αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό 
παράγοντα στην επιλογή ναυτιλιακής 
εταιρείας.

68% 
το ποσοστό που φοιτά σε Σχολές 
Πλοιάρχων.

273
κατοικούσαν στην Αττική πριν από την 
εισαγωγή τους σε ΑΕΝ.
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