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IT’S WHAT 
UNITES US
We share your drive to leave the maritime world in a 
better place than we found it.

It’s what unites us; our passion for the oceans and 
our desire to not just protect our seas, but to shape a 
better maritime world for future generations.

Learn more at marine-offshore.bureauveritas.com

Shaping a better maritime world.
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We are a leading maritime finished vehicle logistics provider, 

optimizing supply chains by offering innovative and tailored 
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ENΨίθυροι και απόηχοι 
στις ναυτιλιακές πρωτεύουσες

ΠΛΩ
ΝΑΥΛΑΓΟΡΕΣ: Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Σε ιδιαίτερα ανοδικά επίπεδα κινήθηκαν 
οι ναυλαγορές το α΄ εξάμηνο του 2022, 
όπως προκύπτει από πρόσφατο report της 
Clarksons.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σχετικός δεί-
κτης ClarkSea, ο οποίος λαμβάνει υπόψη 
τους ημερήσιους ναύλους των bulkers, των 
tankers, των containerships και των gas 
carriers, κατά μέσο όρο ήταν στα $38.844/
ημέρα, αυξημένος κατά 7% σε σχέση με 
το β΄ εξάμηνο του 2021 και κατά 157% 
συγκριτικά με τον μέσο όρο δεκαετίας.
Αναφορικά με τα containerships, οι ναύλοι 
κινήθηκαν σε παρεμφερή επίπεδα συγκρι-
τικά με το β΄ εξάμηνο του 2021 και τα 
charter earnings διαμορφώθηκαν κατά 
μέσο όρο στα $85.731/ημέρα, σύμφωνα 
με τα δεδομένα της Clarksons. Οι βρα-
χυπρόθεσμες εκτιμήσεις περιλαμβάνουν 
αύξηση του στόλου κατά 8%, επιβράδυνση 
της παγκόσμιας οικονομίας και χαλάρωση 
της συμφόρησης.
Στα bulkers, τα earnings μειώθηκαν το α΄ 
εξάμηνο στα $24.440/ημέρα συγκριτικά 
με τα $32.519/ημέρα το β΄ εξάμηνο του 
2021. Ωστόσο, παρά την πτώση, ήταν τα 
δεύτερα υψηλότερα σε επίπεδο εξαμήνου 
από το 2008.
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ναυλαγορά των 
product tankers το εν λόγω χρονικό διά-
στημα, ωστόσο στα μεγαλύτερα μεγέθη 
(VLCC) η εικόνα ήταν διαφορετική και 
συνεχίστηκε η καθοδική πορεία του 2021. 
Η αύξηση της προσφοράς πετρελαίου 
και οι μεταβολές στα trade patterns 
θα δώσουν ώθηση στη ναυλαγορά των 
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, εκτιμά 
η Clarksons.

Στα LNG carriers κατεγράφησαν διαφο-
ρετικά πρόσημα ανάμεσα στους ναύλους 
μικρής και μεγάλης διάρκειας. Οι short-
term ναύλοι για ένα LNGC μεταφορι-
κής ικανότητας 160.000 κ.μ. ήταν στα 
$48.885/ημέρα, σημειώνοντας πτώση 
29% συγκριτικά με τον μέσο όρο δεκαε-
τίας. Δεδομένης της σημαντικότητας του 
LNG στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα τα 
επόμενα έτη, οι προοπτικές είναι θετικές 
για τον κλάδο.

Η ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ  
ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Στη ναυπηγική κορυφή αναρριχήθηκαν το 
α΄ εξάμηνο του 2022 τα νοτιοκορεατικά 
ναυπηγεία, εξασφαλίζοντας περισσότερες 
παραγγελίες, σε όρους χωρητικότητας, σε 
σύγκριση με τα κινεζικά. 
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του νοτιοκο-
ρεατικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap, 
τα εγχώρια ναυπηγεία εξασφάλισαν 
παραγγελίες για πλοία συνολικής χωρη-
τικότητας 9,79 εκατ. CGTs (compensated 
gross tons) το α΄ εξάμηνο του 2022, οι 
οποίες αντιστοιχούν στο 45,5% των συνο-
λικών.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα κινεζικά 
ναυπηγεία, τα οποία εξασφάλισαν παραγ-
γελίες για πλοία συνολικής χωρητικότητας 
9,35 εκατ. CGTs (43% των συνολικών). 
Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που τα 
κινεζικά ναυπηγεία απώλεσαν τον θρόνο 
των νέων παραγγελιών α΄ εξαμήνου ήταν 
το 2018, οπότε και είχαν επικρατήσει τα 
νοτιοκορεατικά. Τις αντίστοιχες περιόδους 
τα έτη 2019, 2020 και 2021, η Κίνα βρέ-
θηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
Το αρμόδιο υπουργείο της Νότιας Κορέας 
ανακοίνωσε ότι σημαντικό ρόλο στην επι-

κράτηση των νοτιοκορεατικών ναυπηγείων 
το α΄ εξάμηνο διαδραμάτισε ο μεγάλος 
όγκος παραγγελιών πλοίων υψηλής αξίας, 
όπως LNG carriers και containerships.
Τέλος, το υπουργείο πρόσθεσε ότι η επί-
δοση των ναυπηγείων της χώρας εκτιμά-
ται ότι θα παραμείνει ισχυρή και στο β΄ 
εξάμηνο, λόγω της ολοένα αυξανόμενης 
ζήτησης για φιλικά στο περιβάλλον πλοία 
και λόγω της προγραμματισμένης παραγ-
γελίας του Κατάρ για LNG carriers.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ Η ΑΞΙΑ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Στα επίπεδα ρεκόρ των $7,7 τρισ. 
ανήλθε το α΄ τρίμηνο του 2022 η αξία 
του παγκόσμιου εμπορίου, σύμφωνα με 
έκθεση της UNCTAD.
Η αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων 
κατά κύριο λόγο είχε ως αποτέλεσμα η 
αξία του εμπορίου το α΄ τρίμηνο φέτος 
να είναι αυξημένη κατά $1 τρισ. συγκρι-
τικά με το α΄ τρίμηνο του 2021 και κατά 
$250 εκατ. σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 
του 2021.
Για το β΄ τρίμηνο του 2022, η UNCTAD 
αναμένει η αξία του εμπορίου να έχει 
ακολουθήσει την ανοδική της τάση, αλλά 
με μικρότερο ρυθμό. «Ο πόλεμος στην 
Ουκρανία θα αρχίσει να επηρεάζει το 

εμπόριο, κυρίως μέσω των αυξήσεων 
στις τιμές», σημειώνεται στην έκθεση.
Στα επιμέρους στοιχεία, τα επίπεδα 
αύξησης του εμπορίου ήταν ισχυρά σε 
όλες τις γεωγραφικές περιοχές, ωστόσο 
στην Ανατολική Ασία και στον Ειρηνικό 
οι αυξήσεις ήταν μικρότερες.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΛΟΙ  
ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Οριακή είναι η βελτίωση που καταγράφε-
ται στη ναυτική κίνηση, όπως προκύπτει 
από τον δείκτη Neptune Declaration 
Crew Change Indicator Ιουλίου. Ο εν 
λόγω δείκτης βασίζεται σε δεδομένα που 
παρέχουν δέκα διαχειρίστριες εταιρείες 
για 100.000 και πλέον ναυτικούς. Συγκε-
κριμένα, τα δεδομένα για τον Ιούνιο δεί-
χνουν ότι το ποσοστό των ναυτικών που 
παρέμειναν στα πλοία, έχοντας ωστόσο 
ολοκληρώσει τις συμβάσεις τους, υπο-
χώρησε στο 4,2% από το 4,3%. Την ίδια 
ώρα, το ποσοστό των ναυτικών που 
παραμένουν στα πλοία πάνω από έντεκα 
μήνες είναι σταθερό στο 0,3%.
Στο μέτωπο των εμβολιασμών, ο πρόσφα-
τος δείκτης καταδεικνύει ότι αθροιστικά 
το ποσοστό των ναυτικών που συμμετέ-
χουν στο δείγμα και έχουν εμβολιαστεί 
ανήλθε στο 89,3% έναντι 86,2%.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στο report συμμετέχουν 
εκπρόσωποι δέκα διαχειριστριών εταιρειών, οι 
οποίοι σημειώνουν μια σταθεροποίηση της κατά-
στασης, με χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. 
Ακόμη, η Κίνα έχει άρει τους περιορισμούς για 
τους Κινέζους ναυτικούς, ωστόσο προκλήσεις για 
τη ναυτική κίνηση αναδύονται από άλλες ασιατι-
κές χώρες. Τέλος, υπογραμμίζουν ένα αυξανόμενο 
έλλειμμα Ρώσων και Ουκρανών ναυτικών, λόγω 
του πολέμου στην Ουκρανία.

LINER ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ
Την απόφαση να μειώσει τους ναύλους στα πλοία 
του έλαβε ο ευρωπαϊκός κολοσσός των τακτικών 
γραμμών CMA CGM, κίνηση που στοχεύει στην 
αναχαίτιση του πληθωρισμού και στην ανακούφιση 
του καταναλωτικού κοινού. Όπως αναφέρει δημοσί-
ευμα του Reuters, έπειτα από έκκληση της γαλλικής 
κυβέρνησης, η CMA CGM αποφάσισε να μειώσει 
τους ναύλους της κατά 10% για containers τα οποία 
κατευθύνονται προς μεγάλες εταιρείες λιανικής στη 
Γαλλία.
Η μείωση €500/FEU για containers που μεταφέ-
ρουν εμπορεύματα με προορισμό μεγάλες εταιρείες 
λιανικής στην ηπειρωτική Γαλλία ισχύει από την 1η 
Αυγούστου. Το εν λόγω μέτρο θα έχει διάρκεια ένα 
έτος και συνιστά μείωση των ναύλων κατά περίπου 
10%. Επιπλέον, η εταιρεία θα προβεί σε αντίστοιχη 
μείωση των ναύλων για εισαγωγές σε υπερπόντια 
εδάφη της Γαλλίας.
Αντίστοιχο κάλεσμα από τη γαλλική κυβέρνηση 
έλαβε και ο ενεργειακός κολοσσός TotalEnergies, 
ο οποίος προέβη σε αύξηση της καλοκαιρινής 
έκπτωσης στα γαλλικά καύσιμα κατά επιπλέον 
€0,02. Συνεπώς, η συνολική έκπτωση θα ανέρ-
χεται σε €0,12/λίτρο καυσίμου για την περίοδο  
1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου.

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ ΣΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, 
ΓΡΙΦΟΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ 
Οι τιμές πετρελαίου σε τριψήφια επίπεδα αποτε-
λούν μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν φαίνεται 
ότι θα αλλάξει σύντομα, εν μέσω μιας παγκόσμιας 
προσπάθειας να αντικατασταθούν οι ρωσικές ροές.
Στην πρόσφατη έκθεση της Gibson σημειώνεται 
ότι οι παρούσες τιμές πετρελαίου θα επιφέρουν 
σημαντικές επιδράσεις. Ήδη στις οδικές μεταφορές 
η ζήτηση καταγράφει πτώση – ενδεικτικά, η ζήτηση 
για βενζίνη και diesel στις ΗΠΑ τον περασμένο 
Μάιο μειώθηκε κατά 2,7% και 4,7% αντίστοιχα σε 
σχέση με έναν χρόνο πριν. Παρόμοια τάση επικρατεί 
και στην Ευρώπη.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, ο καλπάζων πληθω-
ρισμός και οι αυξήσεις στα επιτόκια θα μειώσουν 
το διαθέσιμο εισόδημα, δυσχεραίνοντας τις παγκό-
σμιες οικονομικές προοπτικές. Παρά τις σημαντι-

κές αυτές προκλήσεις, ο ΙΕΑ εκτιμά ότι η ζήτηση 
πετρελαίου φέτος και το 2023 θα αυξηθεί αντί-
στοιχα κατά 1,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα και 2,2 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα, με κινητήριο μοχλό να αποτελεί η 
Κίνα. Ωστόσο, η εκτιμώμενη κινεζική αύξηση της 
ζήτησης εγείρει ερωτηματικά, καθώς δεν είναι 
δεδομένο ότι ο ασιατικός γίγαντας θα προβεί 
σε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μηδενικής 
ανοχής σε ό,τι αφορά την πανδημία.
Οι υψηλές τιμές πετρελαίου, όπως είναι λογικό, 
επηρεάζουν και την προσφορά. Η Gibson ανα-
φέρει ότι η επιπρόσθετη παραγωγή θα προέλθει 
κυρίως από τις χώρες που δεν ανήκουν στον 
OPEC+. Συγκεκριμένα, η παραγωγή αυτών των 
χωρών αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα και κατά 1,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα. 
Στο περιβάλλον αυτό, οι ΗΠΑ θα επωφεληθούν 
λόγω της υψηλής παραγωγής σχιστολιθικού 
πετρελαίου και αργού πετρελαίου στον Κόλπο του 
Μεξικού. Οφέλη από την αύξηση της παραγωγής 
θα αποκομίσουν Νορβηγία, Βραζιλία, Γουιάνα και 
Καναδάς. Το θαλάσσιο εμπόριο μέσω Aframaxes 
και Suezmaxes στην Ευρώπη εκτιμάται ότι θα 
καταγράψει άνοδο, απόρροια της αύξησης της 
παραγωγής σε ΗΠΑ και Λατινική Αμερική. Στον 
Καναδά, η αύξηση της παραγωγής θα δώσει 
φτερά στα Aframaxes προς την Ασία και ενώ ο 
αγωγός TransMountain από την Αλμπέρτα στη 
Δυτική Ακτή της Βρετανικής Κολομβίας αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί το β΄ εξάμηνο του 2023.
Πάντως, ενώ οι αυξήσεις στην παραγωγή θα 
παράσχουν στήριξη στο θαλάσσιο εμπόριο, οι 
σημαντικοί σκόπελοι στη ζήτηση θα έχουν αντί-
θετα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού εμπάργκο στο ρωσικό 
πετρέλαιο το επόμενο έτος θα αυξήσει τις απο-
στάσεις που θα πρέπει να καλύψουν τα δεξαμε-
νόπλοια, δίνοντας ώθηση στους ναύλους από την 
πλευρά της ζήτησης, καταλήγει η Gibson.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ETS ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Tην Τετάρτη 22 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την ανα-
θεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμά-
των εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) με 439 ψήφους 
υπέρ, 157 κατά και 32 αποχές. Η σχετική συζή-
τηση στην Ολομέλεια πραγματοποιήθηκε στις  
7 Ιουνίου.
Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι το ΣΕΔΕ βρί-
σκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για το κλίμα και έχει προκαλέσει σημαντικές μει-
ώσεις των εκπομπών, καθώς η τιμή των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί κίνητρο για 
τους οικονομικούς παράγοντες να μειώσουν τις 
εκπομπές τους και να επενδύσουν σε τεχνολογίες 
εκπομπών με χαμηλό άνθρακα.
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Γρηγορότερα η απεξάρτηση των βιομηχανιών 
από τα ορυκτά καύσιμα μέσω του ΣΕΔΕ
Το Κοινοβούλιο θέλει να αυξηθεί ο στόχος για 
μείωση των εκπομπών στους τομείς του ΣΕΔΕ 
από 61% που προτείνει η Επιτροπή σε 63% έως 
το 2030, σε σύγκριση με το 2005. Αυτό πρέπει 
να επιτευχθεί με περαιτέρω εφάπαξ περικοπές 
της ενωσιακής ποσότητας δικαιωμάτων που δια-
τίθενται, σε συνδυασμό με αύξηση της ετήσιας 
μείωσης των δικαιωμάτων σε 4,4% έως το τέλος 
του 2025, σε 4,5% από το 2026 και σε 4,6% από 
το 2029.
Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να θεσπιστεί ένα 
σύστημα «bonus-malus» προκειμένου να δοθούν 
κίνητρα στους φορείς με τις καλύτερες επιδόσεις 
και στην καινοτομία, καθώς και να ανταμείβονται 
οι πλέον αποδοτικές εγκαταστάσεις σε έναν τομέα 
με πρόσθετα δωρεάν δικαιώματα. Όσοι δεν εφαρ-
μόζουν τις συστάσεις των ενεργειακών ελέγχων ή 
των πιστοποιημένων ενεργειακών συστημάτων ή 
δεν καταρτίζουν σχέδιο απαλλαγής των εγκατα-
στάσεών τους από εκπομπές άνθρακα θα χάνουν 
μέρος ή ακόμα και το σύνολο των δωρεάν δικαι-
ωμάτων τους.
Όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο, 
το ΣΕΔΕ θα επεκταθεί πλέον και στις θαλάσσιες 
μεταφορές. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να 
καλύψουν το 100% των εκπομπών των δρομολο-
γίων εντός ΕΕ από το 2024 και το 50% των εκπο-
μπών των δρομολογίων από και προς την ΕΕ από 
το 2024 έως το τέλος του 2026. Από το 2027, 
οι εκπομπές από όλα τα ταξίδια θα πρέπει να 

καλύπτονται κατά 100% με πιθανές παρεκκλίσεις 
για τρίτες χώρες, όπου η κάλυψη θα μπορούσε να 
μειωθεί στο 50% υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να συμπε-
ριληφθούν και άλλες εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου εκτός του CO₂, όπως το μεθάνιο και 
τα οξείδια του αζώτου. Το 75% των εσόδων που 
προέρχονται από τον πλειστηριασμό ναυτιλιακών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να διατίθεται σε ταμείο 
για τους ωκεανούς για τη στήριξη της μετάβασης 
σε έναν ενεργειακά αποδοτικό και ανθεκτικό στην 
κλιματική αλλαγή ναυτιλιακό τομέα της ΕΕ. Το 
Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να συμπεριληφθεί η 
αποτέφρωση αστικών αποβλήτων στο ΣΕΔΕ από 
το 2026.

Στοχευμένη αλληλεγγύη και στήριξη νέων 
τεχνολογιών
Το ΣΕΔΕ θα αποφέρει έσοδα που θα χρησιμοποι-
ηθούν για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης 
μέσω της στήριξης τεχνολογιών που συμβάλλουν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και στη 
μείωση της ρύπανσης. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί 
ένα σαφώς καθορισμένο μερίδιο των εσόδων από 
πλειστηριασμούς του ΣΕΔΕ να χρησιμοποιείται ως 
ίδιος πόρος για τη χρηματοδότηση του γενικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Τόσο η ΕΕ όσο και τα 
κράτη-μέλη πρέπει να δαπανήσουν όλα τα έσοδά 
τους από το ΣΕΔΕ (I + II) για τη δράση για το 
κλίμα ή για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
την επανειδίκευση των εργαζομένων που ενδέχε-
ται να επηρεαστούν από την πράσινη μετάβαση.

EN ΠΛΩ

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση της Επι-
τροπής σχετικά με το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον εκσυγ-
χρονισμό των ενεργειακών συστημάτων σε λιγότερο 
εύπορα κράτη-μέλη. Το Ταμείο θα μπορούσε επίσης 
να χρηματοδοτήσει διασυνοριακά έργα σε παρα-
μεθόριες περιοχές χαμηλής ανάπτυξης, οι οποίες 
διαφορετικά δεν θα ήταν επιλέξιμες για χρηματο-
δότηση. Το Κοινοβούλιο επιμένει ότι μόνο τα κρά-
τη-μέλη που έχουν εγκρίνει νομικά δεσμευτικούς 
στόχους για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050 και μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση 
όλων των ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να είναι επι-
λέξιμα. Επιπλέον, η πρόσβαση στο Ταμείο θα πρέπει 
να εξαρτάται από τον σεβασμό του κράτους δικαίου.
Το Κοινοβούλιο αύξησε σημαντικά το μέγεθος του 
Ταμείου Καινοτομίας (που θα μετονομαστεί σε 
Ταμείο Επενδύσεων για το Κλίμα), το οποίο στηρί-
ζει την καινοτομία σε τεχνολογίες που συμβάλλουν 
σημαντικά στην απαλλαγή των τομέων του ΣΕΔΕ 
από τις εκπομπές άνθρακα.

Η τοποθέτηση της ναυτιλιακής κοινότητας
Mε ανακοίνωσή της η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών 
(ΕΕΕ) χαιρέτισε τις βελτιώσεις που εισήχθησαν στο 
κείμενο της πρότασης αναθεώρησης της Οδηγίας 
EU ETS για τον ναυτιλιακό τομέα, οι οποίες υπο-
στηρίζονται από τη συντριπτική πλειοψηφία, κατα-
γράφοντας διακομματική πολιτική συναίνεση στις 
ψηφοφορίες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου.
Κατόπιν του αποτελέσματος των ψηφοφοριών στην 

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρό-
εδρος της ΕΕΕ, κ. Μελίνα Τραυλού, δήλωσε: «Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του στέλνει 
ένα ηχηρό μήνυμα. Καταγράφει τη θέλησή του να 
προωθήσει λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις προ-
τάσεις του ναυτιλιακού κλάδου ως στρατηγικού 
εταίρου της ΕΕ».
Η ναυτιλιακή κοινότητα καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ 
να υποστηρίξει την ορθή εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και την πρόταση δημι-
ουργίας ενός ειδικού για τη ναυτιλία Ταμείου.
Η ΕΕΕ τονίζει, επίσης, ότι οι περιβαλλοντικές 
αρχές που έχουν θεσπιστεί βάσει του άρθρου 191 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζονται δεόντως στον Κανονισμό FuelEU 
Maritime. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο οι προμηθευ-
τές καυσίμων («επιμερισμός της ευθύνης») αλλά και 
οι commercial operators των πλοίων θα πρέπει να 
έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον 
Κανονισμό FuelEU Maritime.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι πλήρως προσηλω-
μένοι στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και θα 
συνεχίσουν να παρέχουν ουσιαστική συμβολή στους 
υπευθύνους διαμόρφωσης της ναυτιλιακής πολιτι-
κής στην ΕΕ για την επίτευξη αυτού του σκοπού, 
καταλήγει η ανακοίνωση.
Την ίδια ώρα, η ECSA εξέφρασε την ικανοποίησή 
της για την υποστήριξη του Συμβουλίου για την 
υποχρεωτική μετακύλιση του κόστους του ETS 
στον εμπορικό διαχειριστή του πλοίου (ναυλωτής), 
η οποία υποστηρίζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώ-
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νει». Παρ’ όλα αυτά, η ECSA κρούει τον κώδωνα 
προκειμένου τα όποια έσοδα από το σχήμα να χρη-
σιμοποιηθούν για την υποστήριξη της καινοτομίας 
και τη μείωση της διαφοράς τιμής μεταξύ συμβα-
τικών και καθαρότερων καυσίμων.

ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 
Οι απολαβές των ναυτικών αναμένεται να αυξηθούν, με 
δεδομένη την ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης αξιω-
ματικών στα πλοία του παγκόσμιου στόλου, εκτιμά με 
νέο report η Drewry. Η σταθερή αύξηση του στόλου 
θα οδηγήσει σε έλλειμμα αξιωματικών που θα στελε-
χώσουν τα πλοία έως το 2027, σημειώνει η Drewry.
Επί του παρόντος, το έλλειμμα αξιωματικών εκτιμάται 
στο 5%, αριθμός ο οποίος είναι διαχειρίσιμος, ωστόσο 
ο κίνδυνος να διογκωθεί το πρόβλημα παραμένει μεγά-
λος, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Με ορίζοντα 
το 2027, η Drewry αναφέρει ότι το χάσμα προσφο-
ράς και ζήτησης αξιωματικών θα ανέλθει στο 8% επί 
του παγκόσμιου pool αξιωματικών. Tην ίδια ώρα, και 
ο ρυθμός προσφοράς κατώτερων πληρωμάτων επι-
βραδύνεται, ωστόσο δεν φαίνεται να αποτελεί καίριο 
πλήγμα για τις ναυτιλιακές εταιρείες.
«Η εκπαίδευση και η διατήρηση ποιοτικών αξιωματι-
κών με εμπειρία σε σύγχρονα πλοία πιθανώς να είναι 
το πρώτο σημείο πίεσης στην περιορισμένη προ-
σφορά», τονίζει ο Rhett Harris, Head of Manning 
Research της Drewry, και συνεχίζει: «Οι εργοδότες 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι μια καριέρα στη θάλασσα 
αποτελεί ελκυστική επιλογή για φιλόδοξους και καλά 
εκπαιδευμένους ανθρώπους».
Οι παγκόσμιες τιμές καταναλωτή αναμένεται να αυξη-
θούν άνω του 7% φέτος, πριν υποχωρήσουν στο 3% 
για την υπό εξέταση περίοδο προς το 2027. Υπό αυτό 
το πρίσμα, οι απολαβές των ναυτικών εκτιμάται ότι θα 
αυξηθούν κατά 2,5% κάθε έτος κατά μέσο όρο από 
το 1,5% φέτος. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Drewry, 
θα καταγραφεί μεγάλη μεταβλητότητα αναλόγως του 
βαθμού, της εθνικότητας και του τύπου πλοίου.
«Η αύξηση των manning costs οδηγείται από τις 
μακροοικονομικές πληθωριστικές πιέσεις και την 

αυξημένη έλλειψη ναυτικών», σχολιάζει ο Rhett 
Harris. «Σε συνδυασμό με τα αυξημένα κόστη ασφά-
λισης και αυτά των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι πιέσεις 
αυτές θα αυξήσουν περαιτέρω τα λειτουργικά κόστη 
των πλοίων μεσοπρόθεσμα», καταλήγει.

Ο EMANUELE GRIMALDI ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ICS
Το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτικού 
Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping 
– ICS) διόρισε την Τετάρτη 22 Ιουνίου τον Emanuele 
Grimaldi ως πρόεδρό του.
Ο κ. Grimaldi στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος 
τόσο της Confitarma (Ένωση Ιταλών Εφοπλιστών) 
όσο και της ECSA (European Community Shipowners’ 
Associations). Στις προτεραιότητές του θα συμπερι-
λαμβάνεται η εύρεση λύσεων για πληθώρα προκλή-
σεων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ναυτιλία, 
όπως η απανθρακοποίηση, η ψηφιοποίηση, η διαφο-
ρετικότητα και οι αλλαγές πληρωμάτων.
Ο κ. Grimaldi δήλωσε τα εξής: «Με τιμά να εκπρο-
σωπώ τη ναυτιλιακή βιομηχανία σε αυτή την κρίσιμη 
χρονική στιγμή της ιστορίας. Εύχομαι να συνεχίσω την 
κληρονομιά του προκατόχου μου, Esben Poulsson, να 
φέρω ουσιαστικές αλλαγές εντός του κλάδου και να 
συνεργαστώ με τους φορείς και τους οργανισμούς 
των Ηνωμένων Εθνών.
»Ο κόσμος αλλάζει και η ναυτιλία πρέπει να αλλάξει 
μαζί του. Δομικές αλλαγές στην παροχή καυσίμων, 
στην τεχνολογία και στις δεξιότητες του εργατικού 
δυναμικού θα καθορίσουν την κατεύθυνση της ναυτι-
λίας αυτή τη δεκαετία. Με ενθουσιασμό δηλώνω πως 
αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις κατάματα».
Ο γενικός γραμματέας του ICS, Guy Platten, δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Με χαρά καλωσορίζω τον κ. 
Emanuele Grimaldi, επί σειρά ετών μέλος του διοικη-
τικού συμβουλίου, στη θέση του προέδρου. Τον εμπι-
στεύομαι πλήρως και ανυπομονώ να συνεργαστούμε 
για την πρόοδο του κλάδου της ναυτιλίας και για να 
υποστηρίξουμε τους ναυτικούς μας».

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σύμφωνα με έκθεση του Xinhua και του Baltic 
Exchange για το 2021, η Σιγκαπούρη κατέχει την 
πρωτιά στη λίστα των σημαντικότερων ναυτιλιακών 
κέντρων του κόσμου. Και αυτό γιατί η Σιγκαπούρη 
αναπτύσσει συνεχώς τη ναυτιλιακή βιομηχανία της, 
δίνοντας βάση στην τεχνολογική πρόοδο, στα βιώ-
σιμα καύσιμα των πλοίων, στην καινοτομία και στην 
εκπαίδευση της νέας γενιάς που επιθυμεί να σταδι-
οδρομήσει στον κλάδο. Ταυτόχρονα, η πολιτεία συμ-
βάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης 
πόλης-κράτους ως του σημαντικότερου ναυτιλιακού 
κέντρου, μέσω της ενίσχυσης της θαλάσσιας εφο-
διαστικής αλυσίδας, της λιμενικής βιομηχανίας και 
των έξυπνων και πράσινων τεχνολογιών στα λιμάνια.

EN ΠΛΩ

Ο κ. Emanuele Grimaldi  
και ο κ. Esben Poulsson.
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Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Λονδίνο, το οποίο 
ακολουθείται από τη Σαγκάη. Το Λονδίνο μπορεί να 
βρίσκεται στις θέσεις 2 και 3 τα τελευταία πέντε 
χρόνια, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ποτέ να βρεθεί 
στην πρώτη θέση. Η βρετανική πρωτεύουσα δεν 
διαθέτει τη δυναμική της Σιγκαπούρης στην προ-
σέλκυση φορτίων, αλλά ούτε και έντονη παρουσία 
πλοιοκτητών σε σχέση με τα λοιπά κέντρα που 
βρίσκονται στη δεκάδα.
Την τέταρτη θέση κατέλαβε το Χονγκ Κονγκ, 
στην πέμπτη βρέθηκε το Ντουμπάι, στην έκτη το 
Ρότερνταμ και στην έβδομη το Αμβούργο. Στην 
όγδοη θέση βρέθηκε η Αθήνα/Πειραιάς, γεγονός 
το οποίο αναμφισβήτητα είναι εξαιρετικής σημα-
σίας, λόγω της ιστορικής παρουσίας της Ελλάδας 
στη ναυτιλία, καθώς κατέχει το 20% του παγκό-
σμιου τονάζ. Παράλληλα, η ισχυρή δυναμική της 
Ελλάδας στη διαχείριση πλοίων υποστηρίζεται 
από νέες επενδύσεις και ευκαιρίες εργασίας στη 
χώρα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο report. 
Το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα ραγδαία αναπτυσ-
σόμενο λιμάνι της Ευρώπης και το τέταρτο μεγα-
λύτερο στην ευρύτερη περιοχή όσον αφορά τη 
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων το 2019 και το 
2020.

ΟΙ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΠΤΩΣΗ
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα 
της VesselsValue όσον αφορά τις διαλύσεις 
πλοίων για το α΄ εξάμηνο του 2022.
Ειδικότερα, οι διαλύσεις bulkers ήταν δεκαεπτά 
και σημείωσαν σημαντική κάθοδο σε σύγκριση με 
τα πρώτα εξάμηνα των δύο προηγούμενων ετών. 
Συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο του 2021, η πτώση 
στις διαλύσεις bulkers ανήλθε σε ποσοστό 65,3%. 
Οι διαλύσεις δεξαμενόπλοιων κινήθηκαν στις 104, 
σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προη-
γούμενο έτος. Ωστόσο, ήταν σημαντικά αυξημένες 
σε σχέση με αυτές του α΄ εξαμήνου του 2020 
(32). Η αύξηση αυτή άγγιξε το 225%. Μεγάλο 
ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι, 
ενώ υπήρξε μείωση των διαλύσεων δεξαμενό-
πλοιων, οι αξίες τους αυξήθηκαν από $484 εκατ. 
το 2021 σε $652 εκατ. φέτος. Επιπλέον, τα πλοία 
Ro-Ro και τα gas carriers δεν σημείωσαν μεγάλες 
αλλαγές όσον αφορά τις διαλύσεις τους.
Το πιο ενδιαφέρον, ίσως, στοιχείο αυτής της ανά-
λυσης είναι ότι οι διαλύσεις πλοίων μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων και πλοίων μεταφοράς 
αυτοκινήτων το α΄ εξάμηνο αυτού του έτους ήταν 
μηδενικές. Οι μηδενικές διαλύσεις containerships 
ερμηνεύονται από την καλή ναυλαγορά γύρω από 
τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων.
Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της 
Clarksons, παρατηρείται ότι κατά το α΄ εξάμηνο 
του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα 

του 2021, σημειώθηκε μείωση των διαλύσεων bulk 
carriers σε όρους dwt κατά 57% (1,8 εκατ. dwt), 
στα LPG carriers σημειώθηκε αύξηση 122%, ενώ 
στα πλοία γενικού φορτίου σημειώθηκε μείωση 
91%. Σημαντική επίσης είναι και η αύξηση διαλύ-
σεων κρουαζιερόπλοιων κατά 194%.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Στις σημαντικές επιδράσεις που έχει επιφέρει η 
πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία στις θαλάσσιες 
μεταφορές και στην παγκόσμια οικονομία ανα-
φέρθηκε πρόσφατα, στο πλαίσιο συνεδρίου του 
Economist, η κ. Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και 
CEO της Navios Maritime Partners.
H κ. Φράγκου τόνισε αρχικά ότι το ένα τρίτο των 
παγκόσμιων προμηθειών σιτηρών προέρχεται 
από την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασ-
σας και ως εκ τούτου η συνέχιση του πολέμου 
εγείρει ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια, 
η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τις 
κυβερνήσεις, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά. 
Η νέα αυτή συνθήκη, κατά την κ. Φράγκου, θα 
έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω ροές σιτηρών να 
προέρχονται από άλλες, πιο μακρινές περιοχές και 
ως εκ τούτου το κόστος μεταφοράς θα αυξηθεί. 
«Είχαμε παρόμοια κατάσταση, αλλά σε μικρότερο 
βαθμό, με την Αραβική Άνοιξη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας κατεγράφη μόνο αύξηση των τιμών. 
Τώρα αντιμετωπίζουμε ένα disruption στο σύνολό 
του», πρόσθεσε.
Στο μέτωπο των υγρών φορτίων, η επικεφαλής 
της Navios Maritime Partners επισήμανε ότι η 
Ευρώπη λαμβάνει το 40% του αερίου και το 30% 
του πετρελαίου από τη Ρωσία, καθιστώντας την την 
κορυφαία και πιο αποτελεσματική πηγή τροφοδο-
σίας ενέργειας όλα αυτά τα χρόνια. Και στην περί-
πτωση αυτή καταγράφεται αλλαγή σκηνικού στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, κατέληξε η κ. Φράγκου.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΤΟ ΝΕΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στις 30 Ιουνίου 2022, κατά την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μελών, έλαβαν χώρα οι αρχαιρε-
σίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ναυτιλια-
κής Λέσχης Πειραιώς.
Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε Σώμα και με μυστική 
ψηφοφορία επέλεξε το προεδρείο της Λέσχης. Η 
σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Γεώργιος Σπ. Αλεξανδράτος
Αντιπρόεδρος: Πάρις Κ. Ξανάλατος
Γεν. Γραμματέας: Βασίλης Κ. Σπηλιόπουλος
Ταμίας: Μαρία Σ. Πρεβεζάνου
Μέλη: Ευάγγελος Σ. Μαρινάκης, Γεώργιος K. 
Ξηραδάκης, Ιωάννης Α. Ξυλάς, Ηλίας Π. Τσακίρης, 
Ιωάννης Α. Φλουτάκος

EN ΠΛΩ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες, τόσο σε επίπεδο ΙΜΟ όσο και σε επίπεδο ΕΕ, που διέπουν 
τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα τα τελευταία έτη, πυροδοτούν συζητήσεις και διφορούμε-
νες απόψεις στα διεθνή fora. Ο κ. Δημήτρης Φαφαλιός, συμμετέχοντας ενεργά σε πολλά θε-
σμικά όργανα εκπροσώπησης της πλοιοκτησίας και γνωρίζοντας όσο λίγοι τα φλέγοντα ζητή-
ματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία και το περιβάλλον, μιλά ανοικτά στα Ναυτικά Χρονικά 
για την αναθεώρηση του ETS αλλά και τις διαθέσιμες τεχνολογίες για την απανθρακοποίηση 
του κλάδου. Δεν παραλείπει να αναφερθεί, επίσης, στη σημαντική πρόκληση της ναυτικής 
εκπαίδευσης.

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την 
αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ. Είστε 
αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητα 
του σχήματος σε ό,τι αφορά την απαν-
θρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου; 
Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι το ETS 
δεν αποτελεί έναν ακόμα φόρο που θα 
πλήξει τις ΜμΕ και τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές; 

Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το 
Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησαν πρόσφατα τις θέσεις 
τους σχετικά με την αναθεώρηση του Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), 
στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου «Fit for 55». Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε ένα σημα-
ντικό βήμα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της 
ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Πρόκειται για τον συννομοθέτη 
ο οποίος ανέδειξε τον δομικό ρόλο των commercial 
operators για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», και 
ακολούθησε και το Συμβούλιο της ΕΕ. Στο κείμενο 
του Συμβουλίου εισήχθη άρθρο το οποίο δίνει το 
δικαίωμα (αξίωση) στη ναυτιλιακή εταιρεία να ζητή-
σει αποζημίωση από τον commercial operator για 
το κόστος που προκύπτει από το EU ETS. Τα κρά-
τη-μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν στις διατάξεις 
που θα ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο ότι 
η ναυτιλιακή εταιρεία θα έχει όλα τα έννομα μέσα 
να προβεί στην εν λόγω αξίωση. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης αναγνώρισε την 
ανάγκη ίδρυσης ενός ειδικού Ταμείου για τη ναυτιλία, 
του Ocean Fund, όπου τουλάχιστον το 75% των εσό-

δων από τα δικαιώματα της ναυτιλίας στο EU ETS θα 
επενδύεται στην απανθρακοποίησή της. 
Παρόλο που τα προαναφερθέντα αποτελούν σημα-
ντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, η ναυτιλία 
συνιστά έναν τομέα παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος 
χρειάζεται λύσεις σε διεθνές επίπεδο. Επομένως, όταν 
υιοθετηθεί ένας διεθνής κανονισμός σε επίπεδο ΙΜΟ, 
η εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμ-
μιστεί ανάλογα. Η ανάγκη για διεθνείς λύσεις είναι 
ακόμα πιο εμφανής όταν στην εξίσωση μπαίνει και ο 
ευρωπαϊκός κανονισμός FuelEU Maritime, ο οποίος 
εμφανίζει αρκετά και σημαντικά προβληματικά σημεία. 
Και στην περίπτωση αυτή, η εναρμόνιση του ευρωπα-
ϊκού νομοθετικού πλαισίου με το διεθνές, όταν αυτό 
θα έχει ολοκληρωθεί, είναι απαραίτητη.
Στη ναυτιλία, η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», που προτείνουν οι συννομοθέτες 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) και αφορά 
στη σχέση μεταξύ πλοιοκτητών και commercial 
operators των πλοίων τους, διασφαλίζει μια δίκαιη 
μεταχείριση για τις μικρομεσαίες ιδιωτικές ναυτιλι-
ακές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και ταυτόχρονα παρέχει 
ίσους όρους ανταγωνισμού.
Η ευρωπαϊκή ναυτιλία προσδοκά ότι οι επικείμενες 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ (τρίλογος) θα καταλήξουν σε ρεαλιστικές και 
εφαρμόσιμες προτάσεις σχετικά με την ένταξη της 
ναυτιλίας στο EU ETS, οι οποίες θα διαφυλάξουν 
την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του κλά-
δου. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα βοηθήσει σε μεγάλο 
βαθμό στο να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες σχετικές 
αρνητικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία 
εν γένει και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

Συνέντευξη του  
κ. Δημήτρη Φαφαλιού,  
Προέδρου της 
INTERCARGO και 
Director της  
Fafalios Shipping

Από τον  
Γιάννη Θεοδωρόπουλο
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Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή κοινότητα 
χαιρέτισε την εισαγωγή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» στο αναθεωρη-
μένο κείμενο για το ETS. Θεωρείτε ότι 
ενισχύεται η φωνή της ναυτιλιακής 
κοινότητας έναντι ναυλωτών, κατα-
σκευαστών μηχανών κ.ά. σε θέματα 
που αφορούν τον κλάδο; 

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί η ορθή και 
αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω αρχής, 
ο commercial operator θα πρέπει διά νόμου να 
καθίσταται υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Οδηγία 
EU ETS, αναλαμβάνοντας τα σχετικά κόστη. Η 
ορθή εφαρμογή αυτής της αρχής δεν δύναται να 
αποτελεί αντικείμενο εμπορικής διαπραγμάτευσης 
στις συμβάσεις. Πρόκειται για μια αδιαμφισβήτητη 
περιβαλλοντική υποχρέωση και θα πρέπει να είναι 
δεσμευτική για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
ώστε να διασφαλιστεί η απανθρακοποίηση της 
ναυτιλίας. Αυτός οφείλει να είναι ο κοινός στόχος 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αλυσίδα της 
ναυτιλιακής δραστηριότητας. 
Υπό αυτό το πρίσμα, σύσσωμος ο ευρωπαϊκός 
εφοπλισμός χαιρέτισε με ικανοποίηση τη θέση 
που υιοθέτησε τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

όσο και το Συμβούλιο, καθώς και τα δύο νομο-
θετικά όργανα υποστηρίζουν, όπως ήδη αναφέρ-
θηκε, την εν λόγω αρχή και την εφαρμογή της 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής 
δραστηριότητας. Αναγνωρίζουν από κοινού για 
πρώτη φορά τον καταλυτικό ρόλο του commercial 
operator, καθιστώντας τον υπόλογο για τις απο-
φάσεις που παίρνουν και αφορούν το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα του πλοίου, για παράδειγμα η 
επιλογή και η αγορά του καυσίμου. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου 
συνδέεται με επιχειρησιακές επιλογές, όπως το 
είδος και η ποσότητα του μεταφερόμενου φορ-
τίου, η διαδρομή και η ταχύτητα, παράμετροι που 
έχουν άμεσες συνέπειες στο περιβαλλοντικό προ-
φίλ του κάθε πλοίου. 
Αυτή βεβαίως ήταν εξαρχής η θέση της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), την οποία εξηγήσαμε 
και στηρίξαμε σθεναρά και προς κάθε κατεύ-
θυνση. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να συνδράμουμε 
με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία 
των μελών μας, που είναι hands-on operators, για 
μια θετική και βιώσιμη τελική έκβαση της νομο-
θετικής διαδικασίας επί του θέματος.
Σαφώς, όμως, για την πλήρη απανθρακοποίηση 
του κλάδου είναι αναγκαία και απαραίτητη η κατα-
λυτική συνδρομή άλλων εμπλεκόμενων φορέων, 
όπως παραγωγών και προμηθευτών ναυτιλια-
κών καυσίμων, κατασκευαστών μηχανών πρόω-
σης πλοίων, ναυπηγείων και άλλων. Προς τούτο 
είμαστε πάντα διαθέσιμοι να συνεργαστούμε με 
αυτούς τους φορείς, προκειμένου να βρεθούν οι 
πιο κατάλληλες για τη ναυτιλία λύσεις, οι οποίες 
όμως, δυστυχώς, δεν είναι στον έλεγχό μας. 

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα 
πλέον ενδεδειγμένα καύσιμα και οι 
πλέον ενδεδειγμένες τεχνολογίες για 
την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας; 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περι-
βάλλοντος, οι θαλάσσιες μεταφορές ευθύνο-
νται για το 3% περίπου των συνολικών εκπο-
μπών άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 
κατανοητό επομένως ότι, λαμβάνοντας υπόψη 
και το τεράστιο μεταφορικό έργο που επιτελεί, 
η ναυτιλία είναι ο πιο φιλικός προς το περιβάλ-
λον τομέας μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στηρίζεται στη ναυτιλία για το 72% του διε-
θνούς εμπορίου της, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Eurostat. Παρ’ όλα αυτά, η ευρωπαϊκή ναυ-
τιλιακή κοινότητα είναι έτοιμη να αναλάβει το 
μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί στο πλαίσιο 
της πράσινης μετάβασης.  
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ανά τον κόσμο 
οφείλουν να συνεργαστούν για την αναζήτηση 
φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών 
λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η εστίαση στρέφεται 
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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.

όλο και περισσότερο στην αξιο-
λόγηση των υποψήφιων εναλλα-
κτικών καύσιμων, όπως τα βιο-
καύσιμα, η «πράσινη» μεθανόλη, 
η «πράσινη» αμμωνία, το «πρά-
σινo» υδρογόνο κ.ά. Η ναυτιλία 
επιθυμεί να υιοθετηθούν λύσεις 
ρεαλιστικές και βιώσιμες. 
Οι εμπλεκόμενοι φορείς καλού-
νται να λύσουν ένα περίπλοκο 
πρόβλημα, που αφορά τη διαθε-
σιμότητα και την επάρκεια των 
νέων εναλλακτικών καυσίμων σε 
παγκόσμιο επίπεδο, την ασφά-
λεια αυτών και τη βιωσιμότητά 
τους για ναυτιλιακή χρήση. Εξί-
σου σημαντικό είναι να μειωθεί 
και η διαφορά κόστους μεταξύ 

των συμβατικών και των εναλ-
λακτικών καυσίμων, ώστε αυτά 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. 
Πρακτικά, δεν είμαστε σε θέση 
να προβλέψουμε ποιο καύσιμο 
ή τεχνολογία πρόωσης θα είναι 
η επικρατέστερη λύση του «γρί-
φου» για την απανθρακοποίηση 
της ναυτιλίας. Είναι πιθανό να 
οδηγούμαστε σε ένα μέλλον 
πολλαπλών λύσεων που, ανά-
λογα με τις λειτουργικές ανά-
γκες του πλοίου, θα επιλέγεται 
η καταλληλότερη. Η απάντηση, 
λοιπόν, δεν είναι εύκολη και 
σίγουρα δεν είναι μονοδιάστατη. 
Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, 
που αφορούν τεχνικά ζητήματα, 

υλικοτεχνική υποστήριξη, καθώς 
και το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Παραδείγματος χάριν, το υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο (LNG) 
θεωρείται καύσιμο μετάβασης, 
καθώς δεν αποτελεί καύσιμο 
μηδενικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Η αμμωνία, 
επί του παρόντος, δεν είναι 
απόλυτα ασφαλής και μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο το πλήρωμα. 
Παραμένει, λοιπόν, άγνωστο 
ποιο εναλλακτικό καύσιμο θα 
κυριαρχήσει στο απώτερο μέλ-
λον και αν θα είναι ένα ή περισ-
σότερα.
Το γεγονός αυτό αποτελεί τη 
σημαντικότερη ίσως πρόκληση 
την οποία αντιμετωπίζει ο 
τομέας μας σήμερα. Πρόκειται 
για βασικό παράγοντα που ανα-
στέλλει τις επενδύσεις στη ναυ-
τιλία. Η πρόταση της ΕΕΕ και 
της ECSA στους Ευρωπαίους 
συννομοθέτες να δημιουργηθεί 
ένα ειδικό Ταμείο για τη ναυτι-
λία από τα έσοδα του EU ETS, 
το Ocean Fund, για την Έρευνα 
και Ανάπτυξη των νέων εναλ-
λακτικών καυσίμων, εξυπηρετεί 
κυρίως αυτόν τον σκοπό. 
Τέλος, όσον αφορά τον βασικό 
ρόλο που έχουν οι προμηθευτές 
καυσίμων και οι κατασκευαστές 
μηχανών για την απανθρακο-
ποίηση του τομέα, είναι προφα-
νές ότι θα πρέπει σύντομα να 
υπάρχουν απτά αποτελέσματα 
από μέρους τους. Στο πλαίσιο 
αυτό και σχετικά με την πρό-
ταση του ευρωπαϊκού κανονι-
σμού FuelEU Maritime, η ΕΕΕ 
και η ECSA επικοινωνούν στους 
Ευρωπαίους συννομοθέτες πως 
είναι υψίστης σημασίας να δια-
σφαλιστεί ότι θα υιοθετηθεί μια 
προσέγγιση επιμερισμού της 
ευθύνης (shared responsibility) 
μεταξύ προμηθευτών ναυτιλια-
κών καυσίμων και ναυτιλιακών 
εταιρειών. Οι προμηθευτές καυ-
σίμων θα πρέπει διά νόμου να 
εξασφαλίσουν ότι τα συμμορ-
φούμενα με τον εν λόγω κανο-
νισμό ναυτιλιακά καύσιμα θα 
είναι διαθέσιμα, σε επάρκεια και 
ασφαλή στους λιμένες της ΕΕ. 

H ναυτιλία 
συνιστά 

έναν τομέα 
παγκόσμιας 
εμβέλειας, 
ο οποίος 
χρειάζεται 
λύσεις σε 
διεθνές
επίπεδο.
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SETTING THE COURSE TO LOW CARBON SHIPPING
ZERO CARBON OUTLOOK

www.eagle.org/outlook2022

Download your copy today

Από τις ετήσιες έρευνες 
των Ναυτικών Χρονικών 
για το προφίλ των νέων 
σπουδαστών ΑΕΝ διαφαί-
νεται η τάση να μην επι-
λέγουν ιδιαίτερα τα bulk 
carriers για ναυτολόγηση. 
Θεωρείτε ότι τα επόμενα 
έτη οι μικρότερες και 
μεσαίες επιχειρήσεις 
διαχείρισης bulkers θα 
αντιμετωπίσουν ζήτημα 
εύρεσης ικανών Ελλήνων 
ναυτικών;

Η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να 
έχει την ικανότητα να απασχολεί 
μεγάλο αριθμό των εισακτέων στις 
Ναυτικές Ακαδημίες ετησίως. Οι 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 
με δυναμικότητα τουλάχιστον 1.600 
φοιτητών, την περασμένη χρονιά 
δέχτηκαν 1.290 πρωτοετείς αξιω-
ματικούς (861 πλοιάρχους και 429 
μηχανικούς).
Η έλλειψη άρτια εκπαιδευμένου 
διδακτικού προσωπικού συνεχί-
ζει να είναι ένα βασικό πρόβλημα, 
μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την 
ειδική αναφορά ναυτικής εκπαί-
δευσης του Ιδρύματος Ευγενίδου 
το 2021.
Έχοντας έναν ελληνικό στόλο που 
υπερβαίνει τα 5.000 πλοία, μικροί 
και μεσαίοι πλοιοκτήτες πλοίων 
χύδην ξηρού φορτίου αντιμετω-
πίζουν σοβαρή έλλειψη Ελλήνων 
αξιωματικών. Οι νέοι ναυτικοί προ-
τιμούν να ναυτολογούνται σε πλοία 
LNG, δεξαμενόπλοια, κοντέινερ και 
επιβατηγά.
Οι διαφορετικές δεξιότητες, τις 
οποίες θα μπορούσε να αποκομί-
σει ένας νέος αξιωματικός όντας 
ναυτολογημένος σε ένα φορτηγό 
πλοίο ξηρού φορτίου, τείνουν να 
εξαφανιστούν. 
Τέτοιες δεξιότητες είναι: 
• Ο υπολογισμός σωστής φορτο-

εκφόρτωσης πλοίου για ξηρό 
φορτίο.

• Ο υπολογισμός σωστής στοι-
βασίας, π.χ. steel coils – 
unitised cargoes.

• Ο ασφαλής χειρισμός και η 
σωστή συντήρηση των γερα-
νών (γκρένια).

•  O τρόπος διαχείρισης των 

λιμανιών και των τερματικών 
σταθμών ξηρού φορτίου.

• Περισσότερος χρόνος παρα-
μονής σε λιμάνια, το οποίο 
μπορεί να θεωρηθεί και σαν 
επιπλέον πλεονέκτημα για 
τους ναυτικούς, αφού μένουν 
περισσότερο χρόνο κοντά στη 
στεριά.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ναυτικής 
σύμβασης, άρα και περισσό-
τερος χρόνος παραμονής του 
ναυτικού επί του πλοίου, που 
επιτρέπει την καλύτερη διαχεί-
ριση και οργάνωση εργασιών 
και επίλυσης διαφόρων υπο-
θέσεων υπό την επίβλεψη του 
ίδιου ατόμου.

• Η εκμάθηση των σωστών υπο-
λογισμών για τη σωστή δια-
γωγή και ευστάθεια του πλοίου.

• Η κατασκευαστική επιθεώρηση 
και η συντήρηση φορτηγων 
πλοίων. 

Ως ναυτιλιακή βιομηχανία θα μπο-
ρούσαμε να συνεργαστούμε στενά 
με την ελληνική κυβέρνηση, ώστε 
να δημιουργήσουμε μια καλύτερη 
και πιο ποιοτική οργάνωση υποδο-
μών και εκπαιδευτικού προσωπικού 
για την προσέλκυση τουλάχιστον 
διπλάσιου αριθμού νέων φοιτητών 
κάθε χρόνο, με σωστή ενημέρωση 
και προώθηση των μαθητών στα 
λύκεια για το επάγγελμα του ναυ-
τικού.  
Επίσης, μέσα από αυτή τη συνερ-
γασία, να συζητήσουμε ευνοϊκούς 
όρους, ώστε από τη δική μας 
πλευρά να μπορούμε να παρέ-
χουμε περισσότερες θέσεις εκπαί-
δευσης για τους πρωτοετείς και 
δευτεροετείς δοκίμους σε όλους 
τους τύπους πλοίων, αλλά και στην 
πορεία να διατηρηθεί η στελέχωση 
των πλοίων μας από τους νεαρούς 
Έλληνες και Ελληνίδες ναυτικούς. 
Ο κλάδος μας χρειάζεται περισσό-
τερο εκπαιδευμένους και καταρ-
τισμένους ναυτικούς και προσω-
πικό ξηράς, το οποίο πιστεύω ότι 
μπορούμε να πετύχουμε μέσα από 
την καλή συνεργασία πλοιοκτη-
τών-κράτους-διαφόρων ενώσεων 
και οργανισμών, ΜΜΕ και, φυσικά, 
με βασικό πρωταγωνιστή τις Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο 
της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ.
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ΟΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΟ MARKET SENTIMENT

Συνέντευξη του  
κ. Νικόλα Κοσμάτου,  
Προέδρου της Sealink 
Navigation Ltd.,  
στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο

Η Sealink Navigation διαχειρίζεται 
χωρητικότητες 34.700-63.500 dwt. 
Ποιοι είναι οι λόγοι και τα πλεονεκτή-
ματα πίσω από αυτή τη στρατηγική; 
Για ποιους λόγους έχετε επιλέξει τα 
ιαπωνικά ναυπηγεία για τις ναυπηγή-
σεις των πλοίων σας;

Η Sealink Navigation διαχειρίζεται δύο Namura 
34.700 (νεότευκτα), ένα Imabari 61.500 και έξι 
Imabari 64.000 (νεότευκτα). Εξαρχής ήταν 
η στρατηγική μας για έναν αμιγώς νεότευκτο 
στόλο και, βεβαίως, έναν αμιγώς «Japanese 
Built» στόλο. Οι λόγοι είναι απλοί. Επενδύσαμε 
συνειδητά στην ποιότητα του στόλου μας και 
πιστεύαμε ότι εκείνη την εποχή οι τιμές των 
νεότευκτων ήταν κατά κάποιον τρόπο ευκαιρία, 
καθώς κυμαίνονταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 
Έχοντας και άριστες σχέσεις με τα ανάλογα 
ιαπωνικά ναυπηγεία, καταφέραμε να χτίσουμε τα 
εν λόγω πλοία σε συμφωνία με τις προδιαγραφές 
μας και εντός των χρόνων παράδοσης που 
θέλαμε. Η απόφαση να επενδύσουμε σε αυτές 
τις «πορτάδες» ελήφθη επειδή θέλαμε εκείνη 
την εποχή της πολύ κακής αγοράς να έχουμε 
flexibility με geared πλοία.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις αλλά και ευκαιρίες που ανα-
κύπτουν από τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία για τα bulk carriers;

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θεωρητικά άλλαξε 
τη σχέση τονομιλίων-αγοράς με μια μεγάλη 
αύξηση των τονομιλίων υπέρ των πλοιοκτητών. 
Οι άλλες προκλήσεις που σημειώθηκαν από τον 
πόλεμο όμως –ύφεση, πληθωρισμός, ανεπάρκεια 
ενέργειας– την ίδια στιγμή πάνε να ακυρώσουν 
τα όποια οφέλη. Οπότε ο κάθε σώφρων πλοιο-

κτήτης περιμένει να δει προς τα πού θα κατα-
σταλάξει αυτή η, δυστυχώς, αρνητική εξέλιξη 
για την παγκόσμια οικονομία. Νομίζω ότι μιλάω 
για αρκετούς, αν όχι όλους, οι οποίοι πιστεύουν 
ότι ο πόλεμος δεν χρειαζόταν αυτή τη δεδομένη 
στιγμή τόσο σύντομα, μετά την ανάκαμψη των 
αγορών από την πανδημία.  

Αναλυτές σημειώνουν ότι, εν μέσω 
ακραίας μεταβλητότητας και έντονων 
γεωπολιτικών προκλήσεων, το κλα-
σικό μοντέλο προσφοράς και ζήτησης 
δεν ερμηνεύει πλήρως τη ναυλαγορά 
των bulk carriers. Πόσο σύμφωνο σας 
βρίσκει ένα τέτοιο επιχείρημα; Πώς 
μπορεί μια εταιρεία με μεσαίο αριθμό 
πλοίων να χαράξει σαφή στρατηγική 
ανάπτυξης και ενώ συντελούνται 
δομικές αλλαγές στα fundamentals 
της αγοράς;

Στο πανεπιστήμιο μας έμαθαν για το κλασικό 
μοντέλο προσφοράς/ζήτησης. Δυστυχώς (ή 
ευτυχώς), αυτό δεν είναι σχεδόν ποτέ ο μόνος 
λόγος για να εξηγήσει τη μεταβλητότητα των 
αγορών. Οι έντονες γεωπολιτικές προκλήσεις 
και γενικότερα το μακροοικονομικό σενάριο 
είναι αυτά που αλλάζουν και την αγορά σε 
οικονομικούς όρους, και πολύ περισσότερο 
επηρεάζουν το market sentiment. Το mar-
ket sentiment είναι εξίσου σημαντικό ως 
παράγοντας της μεταβλητότητας των αγορών, 
καθώς υπάρχουν τεράστια ποσά επενδεδυμένα 
σε FFAs, τα οποία είναι πολύ «ευαίσθητα» 
σε όποιες αλλαγές (γεωπολιτικές και μη) και 
μπορούν να αλλάξουν την αγορά πολύ εύκολα 
από μόνα τους.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Ο κ. Νικόλας Κοσμάτος συζητά για τα επενδυτικά σχέδια της Sealink Navigation και 
τη νέα τάξη πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί στην αγορά ξηρού φορτίου λόγω της κρίσης 
στην Ουκρανία. Τέλος αναφέρεται στη μεταβλητότητα των ναυλαγορών και στις συνθήκες που 
τη διαμορφώνουν.

Ο κ. Νικόλας Κοσμάτος 
με τις κόρες του Μαίρη 
και Λάουρα στην παραλαβή 
του Ultramax Imabari 
«Evgenia K», χωρητικό- 
τητας 63.000 dwt. 
Όπως ο ίδιος αναφέρει, 
«η συνέχεια/μέλλον είναι
γένους θηλυκού».
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      VANOS S.A. Headquarters: 96 Dim. Moutsopoulou & Serifou str., 18541 Piraeus

Branch 1: VANOS Protect & Defend, 53-55 Akti Miaouli, 18536 Piraeus 

Branch 2: VANOS Protect & Defend, 89A Dim. Moutsopoulou str., 18541 Piraeus

                          VANOS Marine Solutions, 223 Dimokratias Av., 18863 Perama
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Your trusted partner.

www.vanos-protection.gr

New Branch!

Hearing protection

has never sounded

better!

No matter what challenges you have

with occupational noise, 3M has a full range

of hearing protection to help you improve

your hearing conservation program

There are many different sounds we love to hear,

but all of us have just one sense of hearing.

Repeated exposure to loud sounds can cause

permanent hearing loss and tinnitus. 

 

That's why VANOS S.A. is helping you to protect it!



BULK           CARRIERSΑλλαγή του status quo και η επόμενη μέρα

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήρθε να 
αλλάξει άρδην τον χάρτη του θαλάσσιου 
εμπορίου ξηρών φορτίων, δεδομένου ότι 
η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί «αιμοδότη» 
για τις παγκόσμιες προμήθειες σιτηρών. Την 
ίδια ώρα, οι κυρώσεις δυτικών χωρών στα 
ενεργειακά αγαθά της Ρωσίας έφεραν ξανά 
στο προσκήνιο τον άνθρακα, προκειμένου να 
καλυφθούν οι μεγάλες ενεργειακές ανάγκες 
ενόψει και του χειμώνα. 

Στο παρόν αφιέρωμα, έμπειρα στελέχη 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας συζητούν 
για τον αντίκτυπο της κρίσης στα φορτία 
και στις γραμμές των πλοίων μεταφοράς 
ξηρού φορτίου, ενώ σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών 
κανονισμών. 

Επιπλέον, στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται 
έρευνα που εκπόνησαν τα Ναυτικά 
Χρονικά, η οποία επικεντρώνεται στο 
προφίλ διαχείρισης των εταιρειών που 
διαχειρίζονται bulk carriers και είναι 
εγκατεστημένες στην Αθήνα/Πειραιά. Το 
βασικό κριτήριο διαχώρισης των εταιρειών 
είναι κατά πόσο διαχειρίζονται αμιγώς bulk 
carriers ή διαφοροποιημένους στόλους 
στους οποίους περιέχονται bulk carri-
ers, ενώ ένα επιμέρους κριτήριο είναι το 
μέγεθός τους.

Τέλος, ακολουθεί και μια ανάλυση για 
τις αγοραπωλησίες bulk carriers που 
έχουν λάβει χώρα εντός του έτους, 
βάσει δεδομένων που παραχώρησε η  
VesselsValue στα Ναυτικά Χρονικά.
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗ

του 
Μάριου Π. Καρνέση, 
Managing Director  
της MPK Shipping Inc.

Με δεδομένο ότι ο άνθρακας, επί του παρόντος, αποτελεί την κυρίαρχη μορφή 
ενέργειας, πόσο γρήγορα θεωρείτε ότι μια εναλλακτική πηγή ενέργειας η οποία να 
είναι σε αφθονία, ανταγωνιστική οικονομικά και γεωπολιτικά ασφαλής θα εισέλθει 
δυναμικά στην παγκόσμια ενεργειακή εξίσωση;

Όπως επισημάνθηκε πρόσφατα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η κλιματική 
ουδετερότητα συνεπάγεται τη μετατροπή της παγκόσμιας οικονομίας, που κυριαρ-
χείται επί του παρόντος από τα ορυκτά καύσιμα, σε ένα μοντέλο που θα τροφοδο-
τείται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, 
Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (windows.NET) 
(Μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050 – Χάρτης πορείας για τον παγκόσμιο 
ενεργειακό τομέα), σ. 3].
Προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, πρέπει να 
επιτευχθεί έως το 2045 η απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρα-
κούχες εκπομπές, ενώ από το 2030 έως το 2045 θα πρέπει να έχουμε απαλλαγεί 
από τις ανθρακούχες εκπομπές. Με μεγάλο ρεαλισμό απαιτείται εν μέσω κλιματικής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
καθώς και η ισοστάθμιση μεταξύ δυνατοτήτων και χρονικού ορίζοντα: π.χ. είναι 
απαραίτητο να δοθεί έμφαση στη χρήση δοκιμασμένων και δημοφιλών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά πάνελ. 
Για τον τομέα των μεταφορών, πρέπει να αναφερθεί η μεγαλύτερη ευελιξία και η 
ευρύτερη επιλογή αποδεκτών πρώτων υλών όσον αφορά τα βιοκαύσιμα. Πράγματι, 
μόνο μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται με 
βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των οδηγιών και των ρυθμίσεων θα μπορούν να 
αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν πλήρως τη δυναμική τους (ανανεώσιμο υδρογόνο, 
υπεράκτιες ανεμογεννήτριες, κ.λπ.) και να συμβάλουν στην απαλλαγή της οικονομίας 
από τις ανθρακούχες εκπομπές χάρη στον εξηλεκτρισμό. Η στρατηγική όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων θα πρέπει να υπερβαίνει κατά πολύ την απλή οδηγία για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προωθεί μια ολιστική προσέγγιση που θα 
αξιοποιεί τις συνέργειες.
Απαιτείται να ληφθούν υπόψη οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και της αλυσιδωτής 
χρήσης της βιομάζας: π.χ. να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση των υπολειμμάτων 
υλοτομίας, όπως τα μικρά κλαδιά, οι κορμοί δέντρων και άλλα υποπροϊόντα, καθώς 
και τα προϊόντα από ανακυκλωμένο ξύλο για τη βιοενέργεια, να επαναξιολογηθεί 
η στήριξη των μονάδων βιοενέργειας στον εν λόγω τομέα, με δεδομένο ότι τα 
κατάλοιπα πριονιστηρίων και η βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού αποτελούν 
πηγές ενέργειας, ενώ είναι εύλογη η ανακατεύθυνση των βιοκαυσίμων στους τομείς 
των μεταφορών που είναι δύσκολο να εξηλεκτριστούν, όπως η ναυτιλία, οι μετα-
κινήσεις μεγάλων αποστάσεων ή ακόμα και οι αερομεταφορές. Ως εκ τούτου, 
δίνεται προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και στα 
βιοκαύσιμα που βασίζονται σε κατάλοιπα του τομέα των μεταφορών. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω του άμεσου εξηλεκτρισμού.
Μόνο όταν εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των πηγών 
ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
ελεύθερα την αγορά.

Τα μεγάλα ερωτήματα που ανακύπτουν από τους εκπροσώ-
πους των ναυτιλιακών φορέων και εταιρειών σχετίζονται 
με την καταλληλότητα των νέων καυσίμων (π.χ. αμμωνία, 
μεθανόλη, βιοκαύσιμα, υδρογόνο), αλλά και την επάρκειά 
τους, εάν δηλαδή επαρκούν σήμερα για να καλύψουν τις 
ανάγκες της παγκόσμιας ναυτιλίας, και αυτό φαίνεται το 
μεγαλύτερο στοίχημα, διότι για παράδειγμα η αντικατάσταση 
των καυσίμων εντάσεως άνθρακα που χρησιμοποιούνται από 
τα πλοία σήμερα με πράσινη μεθανόλη ή πράσινη αμμωνία 
θα απαιτούσε περισσότερες από 5.500 τεραβατώρες ενέρ-
γειας, που αντιστοιχούν περίπου στο 20% της τρέχουσας 
παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας. Σημαντική είναι και η 
ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών εφοδιασμού με νέα 
καύσιμα κυρίως για την tramp ναυτιλία, όπως η ελληνική, 
και όχι για τους liner (containerships) που πραγματοποιούν 
συγκεκριμένα δρομολόγια και εξυπηρετούνται μόνιμα από 
συγκεκριμένα λιμάνια. Παρ’ όλα αυτά, η ναυτιλία σήμερα 
γίνεται πιο πράσινη και οι ναυτιλιακές εταιρείες με υψηλές 
ταχύτητες υιοθετούν τις αρχές ESG (Environmental – Social 
– Governance), με κύριο άξονα αυτόν του περιβάλλοντος. 
Η επιτυχία του εγχειρήματος, κατά την άποψή μου, εξαρτάται 
από πολλές παραμέτρους, όπως την τεχνολογική ετοιμό-
τητα του πλοίου, τις απαιτήσεις αποθήκευσης ενέργειας, τα 
OPEX & CAPEX του προτεινόμενου καυσίμου, καθώς και του 
χώρου που απαιτείται στο πλοίο, την υποδομή ανεφοδιασμού 
και σαφώς την παγκόσμια διαθεσιμότητα, ενώ σημαντικό-
τατη είναι και η ικανότητα του πληρώματος, του ανθρώπινου 
παράγοντα. Προκειμένου να επιτευχθεί μια ομαλή μετάβαση 
με ρεαλισμό και επιτυχία, προτεραιότητα που πιστεύω ότι 
διακρίνει όλη τη ναυτιλιακή μας κοινότητα, κρίνεται υψίστης 
σημασίας να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις και να 
διαδραματίσει η κάθε πλευρά τον σωστό ρόλο, από τους 
πλοιοκτήτες μέχρι τους ναυλωτές, οperators, προμηθευτές 
καυσίμων, λιμάνια, φορτωτές και παραλήπτες φορτίου. 
Με αυτόν τον τρόπο, η επικείμενη στροφή προς τη βιωσι-
μότητα που επιδιώκουμε όλοι σε διεθνές επίπεδο δεν θα 
πολώσει τη ναυτιλιακή κοινότητα. Άλλωστε, παρά την ύπαρξη 
κανονιστικού πλαισίου, ακόμη μέχρι και σήμερα έχω την 

άποψη ότι δεν είναι σαφής ο τρόπος επίτευξης των σημαντι-
κών στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
ούτε καν στα διεθνή fora. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται λίγο 
παραπάνω συντονισμός και προσπάθεια όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων.

Τι αλλαγές θα επιφέρει στα ξηρά φορτία και στις γραμμές 
η κλιματική αλλαγή (π.χ. ξηρασία και μείωση του draft σε 
Αμαζόνιο, Διώρυγα Παναμά κ.α.) αλλά και το arbitrage που 
καταγράφεται; 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί το φλέγον ζήτημα που απασχο-
λεί περιβαλλοντολόγους, ακτιβιστές, ακόμα και κυβερνήσεις 
και επιχειρήσεις, που συνδράμουν ώστε να μειώσουν το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Από την άλλη μεριά, η 
κλιματική αλλαγή επηρεάζει άλλοτε αρνητικά και άλλοτε 
θετικά τη ναυτιλία. Οι νέες θαλάσσιες οδοί, η αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας, η αύξηση της θερμοκρασίας, η 
ένταση των ανέμων, η ξηρασία, η μείωση του draft σε περι-
οχές υψίστης σημασίας πλήττουν ως σφοδρή καταιγίδα τον 
τομέα της παραγωγής και της μεταφοράς ξηρών φορτίων, 
ενώ σε αυτό προστίθεται και η αβεβαιότητα στην επάρκεια 
κυρίως των απαραίτητων πρώτων υλών.
Όλα τα παραπάνω είναι μερικές από τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής που έχουν αντίκτυπο στη ναυτιλία. Βλέ-
πουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση της ναυτιλίας 
και της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες 
όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και κανείς δεν μπορεί να 
εξαγάγει συμπεράσματα με βεβαιότητα. Οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στη ναυτιλία περιλαμβάνουν μια πλη-
θώρα ζητημάτων, η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα των 
οποίων εισάγουν νέα δεδομένα και νέες μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, τόσο στο πρακτικό σκέλος όσο και σε ζητήματα 
ουσίας. 
Πιο συγκεκριμένα, ενώ είναι απίθανο οι παλίρροιες να αυξή-
σουν τη στάθμη των ωκεανών σε βαθμό τέτοιο που να βυθι-
στούν έργα υποδομών τις επόμενες δεκαετίες, οι ερευνητές 
προειδοποιούν ότι οι έντονες πλημμύρες, οι καταστροφές 
που μπορεί να προκαλέσουν οι καταιγίδες, η διάβρωση του 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS / ΑΠΟΨΕΙΣ

42 43



εδάφους καθώς και οι περιορισμένες υποδομές υδροδότη-
σης απειλούν να υπονομεύσουν την οικονομική ανάπτυξη 
και ακολούθως να επηρεάσουν την παραγωγή και τις τιμές 
πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας –και μη– και συνακόλουθα 
ξηρών φορτίων. 
Ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να προκύπτει είναι για παρά-
δειγμα η σώρευση φορτίων στα λιμάνια και η διάβρωση 
ή η καταστροφή ολικώς ή μερικώς των ευπαθών φορτίων 
(σιτηρά, σόγια, κ.λπ.), με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη 
αύξηση τιμών και τη διαμόρφωση των ναύλων αντίστοιχα. 
Ακόμη, και από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άφιξη πλοίων σε λιμάνια 
που τώρα δεν επιτρέπεται να αφιχθούν. Επομένως, σε αντί-
θετη περίπτωση παρατηρούμε αποκλεισμό συγκεκριμένου 
tonnage πλοίων που δεν έχουν την ικανότητα λόγω draft 
να εισέλθουν για φόρτωση και την υποκατάστασή τους από 
Handysize βαπόρια που, λόγω των χαρακτηριστικών, προ-
κρίνονται για την ευελιξία τους. 
Και σε αυτό η εταιρεία μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία και δια-
πιστώσαμε πολλάκις στο παρελθόν ότι, ενώ οι δυσκολίες 
αυτές για κάποιον άλλο τύπο πλοίου οδηγούσαν στον απο-
κλεισμό του από την ανάληψη ενός φορτίου σε λιμένα, για 
εμάς αναδεικνυόταν τελικώς μεγάλη ευκαιρία. Οι σύγχρονες 
οικονομίες με μεγάλες αλυσίδες αξίας δεν μπορούν να λει-
τουργήσουν μακροπρόθεσμα χωρίς ασφαλή, ανταγωνιστικό 
και φιλικό προς το περιβάλλον εφοδιασμό με πρώτες ύλες, 
οπότε θεωρείται απολύτως οικονομικά υγιές και φυσιολογικό 
οι arbitrageurs να επιδιώκουν να κερδίσουν από τις διαφο-
ρές στις τιμές οι οποίες έχουν τεθεί για το ίδιο αγαθό σε 
διαφορετικές αγορές. 
Για εμάς στη ναυτιλία, αυτό είναι κάτι σύνηθες και υγιές, 
διότι πιστεύω ότι οι διαφορές των τιμών στην τρέχουσα 
αγορά και στην προθεσμιακή αγορά πρέπει να βρίσκονται 
μεταξύ συγκεκριμένων ορίων, δηλαδή σε γενικές γραμμές 
πρέπει να εξομοιώνονται από αγορά σε αγορά, ώστε, όταν 
αποκλίνουν, με γρήγορες κινήσεις αμιγώς pure arbitrage να 
γίνεται η διόρθωση που απαιτείται ώστε να επέλθει ισορ-

ροπία και να αυξάνεται η αγοραστική αποτελεσματικότητα. 
Σε μια εξελικτική διαδικασία με πολλαπλές συνισταμένες 
που συνθέτουν ένα δύσκολο μωσαϊκό αποφάσεων για τον 
πλοιοκτήτη, μέσα στον αβέβαιο και ασταθή χαρακτήρα των 
αγορών που δημιουργεί την ανάγκη αντιστάθμισης του κιν-
δύνου και ελιγμού στη δύσκολη συγκυρία, νομίζω trading 
the odds with arbitrage is the safe way!

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί spillover φαινόμενα 
στην αγορά των bulkers από τη σημαντική άνοδο των ναύλων 
στα containerships. Ποια θα είναι η κατανομή φορτίων μεταξύ 
μεγάλων και μικρών μεγεθών bulkers από την τυχόν διόρθωση/
σταθεροποίηση της ναυλαγοράς των containerships;

Οι άνευ προηγουμένου συνθήκες που έχει επιφέρει στο 
διεθνές εμπόριο η τεράστια ζήτηση στον κλάδο μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων οδήγησαν σε τεράστια έλλειψη 
containers. Το γεγονός αυτό ώθησε εισαγωγικές/εξαγω-
γικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάστηκε να μεταφέρουν 
containers, να στραφούν σε ναυτιλιακές μεταφοράς χύδην 
ξηρού φορτίου για την ολοκλήρωση των παραγγελιών τους.
Είδαμε τον τελευταίο καιρό, επίσης, ορισμένα μικρότερα 
bulk carriers, τύπου Handysize, χωρητικότητας περίπου από 
33.000-37.000 dwt, να είναι «open hatch box shaped», 
να διαθέτουν δηλαδή ειδικά διαμορφωμένους χώρους για 
την τοποθέτηση containers προκειμένου να εξυπηρετηθεί 
η τεράστια ανάγκη μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Και 
αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο τα 
ναύλα σε αυτά τα πλοία ανέρχονται σε τόσο υψηλά επίπεδα, 
όπως διαπιστώσαμε από τις αναφορές σε μεγάλους ναυλο-
μεσιτικούς οίκους. Εξάλλου, αναφέρεται και το ενδεχόμενο 
μεταφοράς containers από πλοιοκτήτες με άλλα μεγέθη 
πλοίων, όπως τα Supramaxes (χωρητικότητας από 52.000 
έως και 62.000 dwt), αναζητώντας τρόπους να τοποθετη-
θούν τα containers πάνω στα αμπάρια, τα οποία πλοία όμως 
δεν είναι σχεδιασμένα, όπως τα Handysizes. 
Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί spillover φαινό-
μενα στην αγορά των bulkers από τη σημαντική άνοδο των 
ναύλων στα containerships. Αύξηση δηλαδή των ναύλων 
σε μια αγορά που προκαλεί αύξηση του τονάζ μέσω ναυ-
πήγησης νέων πλοίων ή μετακίνησης πλοίων τύπου combo 
στη συγκεκριμένη αγορά ή μέσω διάλυσης πλοίων στην 
άλλη αγορά, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα ναύλα στην 
πρώτη αγορά λόγω υπερπροσφοράς, γεγονός που οδηγεί 
τους ναύλους ξανά σε ισορροπία.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στη μέθοδο εναλ-
λαγής μεταξύ της αγοράς χύδην ξηρού φορτίου και της αγο-
ράς χύδην υγρού φορτίου για μια ειδική κατηγορία πλοίων, 
τα «combination carrier» (ή combo), που έχει ήδη συζητηθεί 
στο παρελθόν αρκετά (Sødal, Koekebakker και Aadland το 
2008). Πιο συγκεκριμένα, η βέλτιστη εναλλαγή μεταξύ των 
δύο αγορών θα εξαρτάται από το ανωτέρω κόστος εναλλα-
γής και από την “ψαλίδα” μεταξύ των ναύλων στις δύο αγο-
ρές, οπότε οι ναύλοι και στις δύο αγορές ξηρών και υγρών 
χύδην φορτίων δεν είναι δυνατόν να διαφέρουν κατά πολύ 
μεταξύ τους. Η δυνατότητα λοιπόν που έχει ο πλοιοκτήτης 
combo πλοίων αφενός είναι να εναλλάσσεται μεταξύ των 
δύο αγορών και αφετέρου να μπορεί να μειώνει τα άφορτα 

44



σκέλη των ταξιδιών του (π.χ. παραδίδο-
ντας υγρό φορτίο στον προορισμό του 
και κατόπιν επιστρέφοντας γεμάτος με 
ξηρό φορτίο, εκεί που τα άλλα δεξαμε-
νόπλοια επιστρέφουν άφορτα, με αποτέ-
λεσμα να έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι των ανταγωνιστών του). Μέσα από 
αυτά τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν 
τους τελευταίους μήνες, η αξιολόγηση 
διαφόρων αριθμητικών σεναρίων έδειξε 
ότι η χρήση των πλοίων τύπου combo 
ενδέχεται να ξαναγίνει επικερδής τα επό-
μενα χρόνια. Όσον αφορά το παγκόσμιο 
θαλάσσιο εμπόριο σε εμπορευματοκιβώ-
τια βραχυπρόθεσμα, οι εκτιμήσεις κάνουν 
λόγο για άνοδο 3,9% το 2022 και 2,9% 
το 2023.
Εν κατακλείδι, οι βραχυπρόθεσμες προο-
πτικές της αγοράς containerships παρα-
μένουν ιδιαίτερα θετικές και για το τρέχον 
έτος, ενώ οι προοπτικές αυτές διαμορφώ-
νουν και την κατανομή των φορτίων υπέρ 
των μικρών μεγεθών bulkers, προσφέρο-
ντας στήριξη στην αγορά, ενώ οι τάσεις 
στο μέτωπο της ζήτησης σε συνάρτηση 
με τον περιορισμένο εκτιμώμενο ρυθμό 
αύξησης του στόλου θα συνδράμουν στη 
διατήρηση της ισχυρής ναυλαγοράς. 

Χαρτογραφώντας τις παγκόσμιες ανάγκες 
για ξηρά φορτία, ποιο μέγεθος bulker θεω-
ρείτε ότι θα μπορέσει να μεγιστοποιήσει τα 
οφέλη του τα επόμενα δύο με τρία χρόνια; 

Σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης των 
παγκόσμιων αναγκών για ξηρά φορτία, 
θα λέγαμε ότι η μειωμένη ζήτηση, ο επα-
νασχεδιασμός των παραδοσιακών δια-
δρομών εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής 
αστάθειας και η συμφόρηση των λιμανιών 
συνιστούν έναν ιδιόμορφο συνδυασμό 
συνισταμένων που διαμορφώνουν τα 
σημερινά κέρδη των πλοίων μεταφοράς 
ξηρού φορτίου. Αντιμέτωποι με την αβε-
βαιότητα σχετικά με τα πιο οικονομικά 
αποδοτικά εναλλακτικά καύσιμα και τη 
μελλοντική κυρίαρχη μέθοδο μείωσης 
των εκπομπών του θερμοκηπίου, πολλοί 
ιδιοκτήτες απέχουν από τη σφαίρα των 
νεότευκτων, ειδικά στον υγρό και ξηρό 
τομέα, ενώ επιμένουν στους γηρασμέ-
νους στόλους.
Το 2022, όπως βλέπουμε, συνεχίζει να 
αποτελεί μια πολύ καλή περίοδο για τους 
πλοιοκτήτες στην αγορά του ξηρού φορ-
τίου, καθώς, παρά την αστάθεια και την 
παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση που 
ο Covid-19 αλλά και η πρόσφατη σύρ-

ραξη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δημι-
ουργούν, τόσο ο επανασχεδιασμός των 
παραδοσιακών εμπορικών διαδρομών, 
ο οποίος έχει οδηγήσει σε αύξηση των 
τονομιλίων και κατά συνέπεια στη μείωση 
του διαθέσιμου στόλου, όσο και η παρα-
τεταμένη συμφόρηση σε λιμάνια της Ανα-
τολής συνεχίζουν να ενισχύουν σημαντικά 
τα κέρδη. Σύμφωνα με αυτά, διαπιστώ-
σαμε ότι στο α΄ εξάμηνο του 2022, τα 
μικρότερα σε χωρητικότητα πλοία τύπου 
Handysize έχουν επιδείξει την καλύτερη 
απόδοση, με τα μέσα συνολικά έσοδα να 
ανέρχονται σε $26.210 ανά ημέρα (πηγές 
από ναυλομεσιτικούς οίκους).
Η προσπάθεια της Ευρώπης να απεξαρ-
τηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, αναζη-
τώντας να καλυφθούν τα κενά από άλλες 
εναλλακτικές, προκαλεί συμφόρηση στα 
λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης και ειδικό-
τερα του Ρότερνταμ.
Οι εισαγωγές άνθρακα της Ευρώπης 
έχουν αυξηθεί στο πλαίσιο της ενεργεια-
κής απεξάρτησης από τη Ρωσία κατά 8% 
για το 2022. Οι εισαγωγές άνθρακα από 
άλλες χώρες, αντικαθιστώντας τις ποσό-
τητες από τη Ρωσία, έχουν αυξήσει με 
τη σειρά τους τα τονομίλια μεταφερόμε-
νου φορτίου, καθώς πιο μακρινοί εταίροι 
έχουν κληθεί να καλύψουν το ενεργειακό 
κενό από τη Ρωσία, με φορτία άνθρακα 
από την Αυστραλία, την Κολομβία και τη 
Νότια Αμερική να καταφθάνουν στην 
Ευρώπη. Αυτές οι εξελίξεις φαίνεται ότι 
επηρεάζουν θετικά τη ναυλαγορά χύδην 
ξηρού φορτίου, καθώς διατηρούν τα 
ναύλα σε υγιή επίπεδα, ενώ η ανησυχία 
που πηγάζει από την οικονομική αβεβαι-
ότητα που κλονίζει τον πλανήτη οδηγεί 
σε μειωμένη ζήτηση πρώτων υλών, με το 
παράδειγμα της Κίνας να βαραίνει περισ-
σότερο το ισοζύγιο της προσφοράς και 
της ζήτησης.
Συνολικά, πάντως, η εικόνα της ναυτιλίας 
όσον αφορά το χύδην ξηρό φορτίο παρα-
μένει σταθερά θετική, παρά την ανησυχία 
που διαμορφώνεται για το ενδεχόμενο 
παγκόσμιας ύφεσης σε συνδυασμό με τον 
κίνδυνο μείωσης της παγκόσμιας ζήτησης.
Πάντως, εν κατακλείδι, από τις 85 παραγ-
γελίες που έχουν δοθεί σε bulkers κατά 
το α΄ εξάμηνο του 2022 ιχνηλατείται μια 
εξαιρετική περίοδος για το έτος 2022 για 
τους πλοιοκτήτες στην αγορά του ξηρού 
φορτίου Handysize, που εύλογα μπορεί, 
κατά την άποψή μου, να υποστηριχτεί η 
κερδοφορία τους για την επόμενη διετία.

H ναυτιλία σήμερα 
γίνεται πιο πράσινη 
και οι ναυτιλιακές 
εταιρείες με υψηλές 
ταχύτητες υιοθετούν 

τις αρχές ESG.
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Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ  
ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ  
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ 
ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ, 
ΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΚΑΙ  
ΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

του

Νίκου Τριανταφυλλάκη,

Διευθυντή της W MARINE INC

Με δεδομένο ότι ο άνθρακας, επί του παρόντος, αποτελεί την κυρίαρχη μορφή 
ενέργειας, πόσο γρήγορα θεωρείτε ότι μια εναλλακτική πηγή ενέργειας, η οποία να 
είναι σε αφθονία, ανταγωνιστική οικονομικά και γεωπολιτικά ασφαλής, θα εισέλθει 
δυναμικά στην παγκόσμια ενεργειακή εξίσωση;

Φοβάμαι ότι η εξάρτηση από τον άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας 
θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα, γιατί ακριβώς είναι δύσκολη η εύρεση 
εναλλακτικής μορφής ενέργειας (ανανεώσιμης ή μη) που να πληροί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρετε.
Η προσφορότερη και πλέον άμεσα υλοποιήσιμη πηγή είναι η πυρηνική 
ενέργεια, αλλά προσκρούει σε ποικίλες αντιδράσεις, λόγω των τρομακτικών 
δυνητικών επιπτώσεων από ένα ατύχημα.
Το φυσικό αέριο παραμένει μια καλή λύση, εφόσον εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη και ομαλή ροή αυτού, κάτι που, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, 
φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί.
Γεγονός πάντως είναι ότι μεσοπρόθεσμα θα ενταθεί η ζήτηση για άνθρακα, 
με σημαντική επιβάρυνση στο περιβάλλον, όχι μόνο στις περιοχές όπου 
αυτός καταναλώνεται, αλλά και σε αυτές που τον παράγουν.

Τι αλλαγές θα επιφέρει στα ξηρά φορτία και στις γραμμές η κλιματική αλλαγή 
(π.χ. ξηρασία και μείωση του draft σε Αμαζόνιο, Διώρυγα Παναμά κ.α.), αλλά και 
το arbitrage που καταγράφεται;

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την αγροτική παραγωγή, μειώνοντας αισθητά 
τη στρεμματική απόδοση, λόγω παρατεταμένης ξηρασίας. Η συνεχώς 
αυξανόμενη ζήτηση για σιτηρά, λόγω βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου 
παγκοσμίως, προκαλεί αναταράξεις στις αγορές, μιας και η παγκόσμια 
παραγωγή καλύπτει οριακά τις ανάγκες για τροφοδοσία.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η προσπάθεια εξασφάλισης ποσοτήτων σιτηρών 
πέραν των εποχικών αναγκών, οδηγώντας σε υψηλή μεταφορική ζήτηση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που λειτουργεί ευεργετικά στους 
ναύλους ξηρού φορτίου.
Μια άλλη διάσταση της κλιματικής αλλαγής είναι η μείωση των υδάτων μέσα 
σε ποτάμια, στις εκβολές αυτών και εν γένει σε κλειστές περιοχές, όπως 
είναι τα κανάλια. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι ο περιορισμός 
του όγκου των φορτίων και η διάσπαση της φόρτωσης σε περισσότερα 
λιμάνια, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις.
Φαινόμενα arbitrage θα παρατηρούνται πάντα όταν οι τιμές των πρώτων 
υλών μεταβάλλονται απότομα και με μεγάλες διακυμάνσεις, χωρίς να είναι 
κατ’ ανάγκη συνδεδεμένα με την κλιματική αλλαγή.

Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται σήμερα σε διάφορες 
πρώτες ύλες, με πρωτεύοντα τον άνθρακα και τα σιτηρά.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί spillover φαινόμενα 
στην αγορά των bulkers από τη σημαντική άνοδο των ναύλων 
στα containerships. Ποια θα είναι η κατανομή φορτίων 
μεταξύ μεγάλων και μικρών μεγεθών bulkers από την τυχόν 
διόρθωση/σταθεροποίηση της ναυλαγοράς των container-
ships;

Η μετατροπή φορτίων σε μορφή breakbulk, για την 
αποσυμφόρηση των πλοίων μεταφοράς containers, 
λειτούργησε πολύ θετικά σε πλοία μεγέθους Handy-
size/Supramax, όπως και η μεταφορά σε αυτά άδειων 
containers (ιδίως σε όσα έχουν αμπάρια box type).
Τα ναύλα των πλοίων Handysize εκτινάχθηκαν σε 
πολύ υψηλά επίπεδα και επισκίασαν αυτά πολύ 
μεγαλύτερων πλοίων, με αποκορύφωμα τις γραμμές 
backhaul, όπου καταγράφουν συστηματικά πολύ 
υψηλά επίπεδα.
Η καθυστέρηση στην εξομάλυνση των ροών των 
πλοίων μεταφοράς containers διατηρεί αυτό το 
spillover και εκτιμάται ότι θα κρατήσει για αρκετούς 
μήνες ακόμα, εκτός εάν η παγκόσμια οικονομία 
εισέλθει σε έντονη και απότομη ύφεση, με αρνητικές 
επιπτώσεις στη ζήτηση καταναλωτικών αγαθών.
Την εποχή της πτωτικής διόρθωσης των ναύλων 
των πλοίων containers, τα φορτηγά πλοία θα 
στερηθούν αυτή την ευεργεσία και τα ναύλα τους 
θα υπαναχωρήσουν σε φυσιολογικά επίπεδα.
Γεγονός είναι ότι από τα φορτηγά πλοία, τα Handies 
καρπώθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτή την 
κατάσταση.

Χαρτογραφώντας τις παγκόσμιες ανάγκες για ξηρά 
φορτία, ποιο μέγεθος bulker θεωρείτε ότι θα μπορέσει να 
μεγιστοποιήσει τα οφέλη του τα επόμενα δύο με τρία χρόνια;

Πιστεύω ότι, πέραν γεωπολιτικών γεγονότων και 
άλλων διαταραχών (όπως είναι η κλιματική αλλαγή), 

η μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτηση για μεταφορές 
ξηρών φορτίων τα επόμενα χρόνια θα προέλθει από 
τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου, όπως και από 
αυτές που περικλείονται στον Ινδικό Ωκεανό και στη 
Νοτιοανατολική Ασία. 
Οι χώρες αυτές κατοικούνται από το ένα τρίτο 
του πληθυσμού της γης, βρίσκονται σε φάση 
εκβιομηχάνισης, έχουν υψηλά αποθέματα πρώτων 
υλών και την οικονομική δυνατότητα και διάθεση για 
αύξηση του εμπορίου. Υπάρχουν χώρες που έχουν 
περιθωριοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. 
Ιράν) και οι οποίες θα απαιτήσουν πολύ μεγάλες 
ποσότητες πρώτων υλών για τον εκσυγχρονισμό 
τους, και άλλες οι οποίες έχουν επενδύσει σε νέα 
τεχνολογία και υποδομές, ανοίγοντας τον δρόμο για 
περαιτέρω αύξηση του εμπορίου. 
Ένα χαρακτηριστικό στις περισσότερες από αυτές 
τις χώρες είναι η σχετικά χαμηλή στάθμη των 
νερών στα λιμάνια τους, με αποτέλεσμα να μην 
εξυπηρετούνται πλοία με μεγάλα βυθίσματα. Αυτό 
ευνοεί πλοία με σχετικά μικρό draft και είναι ένα από 
τα χαρακτηριστικά που αξίζουν προσοχής, διότι τα 
βυθίσματα είναι πολύ δύσκολο να τροποποιηθούν.
Με γνώμονα τα ανωτέρω, πιστεύω ότι γερανοφόρα 
πλοία τύπου Handymax (36.000-40.000 dwt) 
αποτελούν μια καλή πρόταση, μιας και έχουν τη 
δυνατότητα μεταφοράς μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, 
φορτοεκφόρτωσης με ίδια μέσα, ενώ εμπεριέχουν 
και ένα επιπλέον αμυντικό/συγκριτικό πλεονέκτημα 
με μεγαλύτερα πλοία, στην περίπτωση βαθιάς 
ύφεσης, όπου θα κόβονται παρτίδες φορτίων λόγω 
αδυναμίας χρηματοδότησής τους.
Στα μεγαλύτερα μεγέθη, πιστεύω ότι τα shallow 
draft/wide beam post-panamaxes των 85.000 dwt 
αποτελούν μια πολύ καλή πρόταση, τόσο για την 
ευελιξία τους σε περιοχές με ρηχά νερά όσο και 
για την ευρεία γκάμα προϊόντων που μπορούν να 
μεταφέρουν.
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

του  
Μενέλαου Πάγκαλου, 
Managing Director  
της Chios Navigation  
(Hellas) Ltd.

Με δεδομένο ότι ο άνθρακας, επί του παρόντος, αποτελεί την κυρίαρχη 
μορφή ενέργειας, πόσο γρήγορα θεωρείτε ότι μια εναλλακτική πηγή 
ενέργειας, η οποία να είναι σε αφθονία, ανταγωνιστική οικονομικά και 
γεωπολιτικά ασφαλής, θα εισέλθει δυναμικά στην παγκόσμια ενεργειακή 
εξίσωση;

Πράγματι, τα ορυκτά καύσιμα συνεχίζουν να απαρτίζουν το 85% των 
κύριων ενεργειακών απαιτήσεων παγκοσμίως. Καθώς η οικονομική 
ανάπτυξη πολλών χωρών συνεχίζεται, η κατανάλωση ενέργειας 
αυξάνεται, και δεν είναι παράλογη η εκτίμηση πως μέχρι το 2100 
η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας μπορεί να τριπλασιαστεί συγκριτικά 
με τα σημερινά επίπεδα. Την ίδια ώρα, είναι επείγουσα ανάγκη να 
υπάρξει σημαντική μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, σε μια 
προσπάθεια να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
να περιοριστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Παρά το γεγονός ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως 
η ηλιακή και η αιολική, αυξάνεται, οι εν λόγω μορφές ενέργειας 
παρουσιάζουν πολλά μειονεκτήματα, όπως η μη σταθερή παροχή 
ενέργειας, ο απαιτούμενος φυσικός χώρος, η αποθήκευση 
μπαταριών, κ.λπ.
Από την άλλη, υπάρχουν ποικίλες καινοτόμες τεχνολογίες οι 
οποίες εξελίσσονται και μπορούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
που αναφέρθηκαν στην ερώτηση. Το θόριο αποτελεί ένα πολλά 
υποσχόμενο, άφθονο, non-weaponizable πυρηνικό καύσιμο και 
τον Σεπτέμβριο του 2021 ξεκίνησαν δοκιμές σε έναν πειραματικό 
αντιδραστήρα τηγμένου άλατος στην Wuwei της Κίνας. Εάν οι 
δοκιμές κριθούν επιτυχείς, υπάρχει σημαντική δυναμική για 
εμπορευματοποίησή του. Επιπλέον, υπήρξε σημαντική πρόοδος 
στους αντιδραστήρες σύντηξης στις ΗΠΑ στο MIT/SPARC και 
στο ITER στη Γαλλία. Η σύντηξη βλημάτων (projectile fusion) είναι 
μια νέα τεχνική που εξελίχθηκε από τη First Light Fusion στην 
Οξφόρδη και σχεδιάστηκε ακριβώς για να είναι όσο το δυνατόν πιο 
απλή, με χαμηλό κόστος και με διαθέσιμες πρώτες ύλες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η ενεργειακή μετάβαση συνιστά μια 
αργή διαδικασία και είναι δελεαστική η σκέψη πως θα υπερισχύσει 
το «Business as Usual» στο άμεσο μέλλον. Επιπρόσθετα, ένα από 

τα κύρια ζητήματα που υπερτονίστηκαν μετά τη 
ρωσική εισβολή είναι πως η ενεργειακή ασφάλεια 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στην ατζέντα 
των κυβερνήσεων και ως εκ τούτου, παρά τους 
περιβαλλοντικούς ενδοιασμούς, η χρήση άνθρακα 
για παραγωγή ενέργειας υποστηρίζεται ξανά.
Στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος χρειάζεται και 
επιθυμεί την επίτευξη της απανθρακοποίησης, και 
θεωρώ πως μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες η 
κατάσταση μπορεί να είναι πολύ πιο διαφορετική 
από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Στο μεταξύ, 
στον κόσμο της ναυτιλίας, ποικίλες εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας, όπως το υδρογόνο, η μεθανόλη 
και η αμμωνία, θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και 
να αξιοποιούνται με το πέρασμα του χρόνου.

Τι αλλαγές θα επιφέρει στα ξηρά φορτία και στις γραμμές 
η κλιματική αλλαγή (π.χ. ξηρασία και μείωση του draft 
σε Αμαζόνιο, Διώρυγα Παναμά κ.α.) αλλά και το arbitrage 
που καταγράφεται;

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής είναι 
ευρέως γνωστές και περιλαμβάνουν υψηλότερες 
θερμοκρασίες, ισχυρότερες καταιγίδες, 
περισσότερες ξηρασίες και έναν θερμαινόμενο 
(και πιο όξινο) ωκεανό με αυξημένη στάθμη. Οι 
πραγματικές επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια θα 
πρέπει να παρατηρηθούν και θα είναι ποικίλες 
και πολύ απρόβλεπτες, εξαρτώμενες από τη 
γεωγραφική τοποθεσία, την εποχικότητα και 
άλλους παράγοντες, όπως είναι ο ρυθμός 
απανθρακοποίησης.
Θα υπάρξουν πιθανές μειώσεις στο draft, όπως 
αναφέρατε, σε κάποιες περιοχές, αλλά συγχρόνως 
αναμένεται να αυξηθεί και η στάθμη της θάλασσας, 
οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί. 
Υπάρχουν, ωστόσο, άμεσες επιδράσεις της 
κλιματικής αλλαγής, οι οποίες πιστεύω πως θα 

είναι σημαντικές. Πρώτον, οι πιο ισχυρές καταιγίδες, 
η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι αλλαγές 
στα ρεύματα στους ωκεανούς θα έχουν αντίκτυπο 
στις λιμενικές υποδομές, στην ασφάλεια των 
πλοίων και των φορτίων (για παράδειγμα, απώλεια 
των εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα) αλλά και 
στην αναγκαία βελτιστοποίηση των διαδρομών για 
κάθε ταξίδι. Οι μέσες αποστάσεις ταξιδιών και η 
κατανάλωση καυσίμων αναμένεται να αυξηθούν, 
καθώς τα πλοία θα πρέπει όλο και συχνότερα να 
επαναπροσδιορίζουν τη διαδρομή τους για να 
αποφύγουν έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως τυφώνες 
και καταιγίδες. Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει, 
επιπλέον, άμεσα την παραγωγή σιτηρών και συνάμα 
τους όγκους φορτίων και τις διαδρομές στο θαλάσσιο 
εμπόριο. Οι επιπτώσεις θα είναι ποικίλες και θα 
ενισχύσουν τη μεταβλητότητα που ήδη βιώνουμε.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί spillover 
φαινόμενα στην αγορά των bulkers από τη σημαντική 
άνοδο των ναύλων στα containerships. Ποια θα είναι η 
κατανομή φορτίων μεταξύ μεγάλων και μικρών μεγεθών 
bulkers από την τυχόν διόρθωση/σταθεροποίηση της 
ναυλαγοράς των containerships;

Τα φαινόμενα spillover επηρέαζαν κυρίως τα 
μικρότερα segments της dry bulk αγοράς. Αυτό 
ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι συγκεκριμένα 
φορτία σε εμπορευματοκιβώτια άρχισαν πλέον 
να μεταφέρονται με Handysize bulkers και ο 
αντίκτυπος ήταν θετικός για την ήδη ισχυρή 
αγορά αυτών των πλοίων. Κατά τη διάρκεια της 
πολύ ισχυρής ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων έλαβαν χώρα τεχνικές έρευνες 
σχετικά με την προσαρμογή/μετατροπή bulk carri-
ers προκειμένου να μεταφέρουν έναν συγκεκριμένο 
αριθμό εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο, πρακτικά 
μιλώντας, πιστεύω το τελικό αποτέλεσμα ήταν 
αρκετά περιορισμένο. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS / ΑΠΟΨΕΙΣ
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Μία από τις κύριες επιπτώσεις της πολύ ισχυρής 
αγοράς των containerships, η οποία πρέπει 
να αναφερθεί, είναι ότι ο πολύ αυξημένος 
αριθμός νέων παραγγελιών για πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων στα ναυπηγεία του κόσμου 
έχει περιορίσει τα διαθέσιμα slots για παραγγελίες 
πλοίων χύδην ξηρών φορτίων. Η εξέλιξη αυτή 
συμβάλλει στον περιορισμό της προσφοράς για 
όλα τα μεγέθη και αυτό μόνο ωφέλιμο είναι για τη 
διατήρηση μιας ισορροπημένης αγοράς στα dry.

Χαρτογραφώντας τις παγκόσμιες ανάγκες για ξηρά 
φορτία, ποιο μέγεθος bulker θεωρείτε ότι θα μπορέσει 
να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του τα επόμενα δύο με τρία 
χρόνια;

Οι προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης γενικά 
αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, καθώς αναδύθηκαν 
υφεσιακές πιέσεις από τον πληθωρισμό και τα 
αυξημένα επιτόκια.
Παρ’ όλα αυτά, το ιστορικά χαμηλό orderbook στη 
ναυτιλία χύδην ξηρών φορτίων, σε συνδυασμό 
με τις συνεχείς ανεπάρκειες από την πλευρά της 
προσφοράς σχετικά με τη λιμενική συμφόρηση, τις 
μεγαλύτερες αποστάσεις εξαιτίας των κυρώσεων, 
τις ανισορροπίες από την ουκρανική κρίση και τις 
επιπτώσεις από τους προσεχείς κανονισμούς EEXI/
CII που θα επηρεάσουν τις ταχύτητες των πλοίων, 
δημιουργούν αισιοδοξία για διατήρηση των ναύλων 
σε κερδοφόρα επίπεδα.
Σε ό,τι αφορά τα ξηρά φορτία, το εμπόριο 

σιδηρομεταλλεύματος, που επηρεάζει κυρίως τον 
τομέα των Capesizes, εξαρτάται σε σημαντικό 
βαθμό από τον κατασκευαστικό κλάδο και τα 
τελευταία χρόνια κινητήριο μοχλό αποτελεί η 
Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές αποφάσεις 
στην Κίνα συνεχίζουν να παίζουν πρωταρχικό 
ρόλο, αλλά συνολικά δεν περιμένω κάποια 
σημαντική αύξηση στη ζήτηση τονομιλίων για 
τα Capesizes.
Παράλληλα, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός 
συνεχίζει να αυξάνεται, η ζήτηση για γεωργικά 
προϊόντα θα διατηρηθεί. Όπως προαναφέρθηκε, 
η ζήτηση θερμικού άνθρακα αυξάνεται καθώς 
οι κυβερνήσεις επιδιώκουν την ενεργειακή 
ασφάλειά τους εν μέσω αύξησης των τιμών 
φυσικού αερίου. Αυτά τα φορτία μεταφέρονται 
κυρίως με Panamax/Kamsarmax πλοία.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι υποδομές 
αποθήκευσης ενέργειας απαιτούν υψηλές 
ποσότητες μετάλλου και συνεπώς αναμένω 
ισχυρή ζήτηση για τη μεταφορά αλουμίνας, 
βωξίτη, μεταλλευμάτων, χαλκού, κ.λπ. Επίσης, 
η ζήτηση για τσιμέντα και προϊόντα χάλυβα 
δυνητικά αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Αυτό 
θα ευνοήσει τα πλοία μικρότερου μεγέθους.
Με βάση τα παραπάνω, η προτιμητέα επιλογή 
μου θα ήταν τα Ultramax Vessels (64-66.000 
dwt), τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν την 
ευελιξία για φόρτωση των μέγιστων ποσοτήτων 
των παραπάνω φορτίων.
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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

του  
Νίκου Πατεράκη,  
COO της Νeptune Dry

Με δεδομένο ότι ο άνθρακας, επί του παρόντος, αποτελεί την κυρίαρχη μορφή 
ενέργειας, πόσο γρήγορα θεωρείτε ότι μια εναλλακτική πηγή ενέργειας η οποία 
να είναι σε αφθονία, ανταγωνιστική οικονομικά και γεωπολιτικά ασφαλής θα 
εισέλθει δυναμικά στην παγκόσμια ενεργειακή εξίσωση; 

Δυστυχώς, εναλλακτική πηγή ενέργειας με τα χαρακτηριστικά που αναφέ-
ρετε –αφθονία, ανταγωνιστική οικονομικά και γεωπολιτικά ασφαλής– δεν 
φαίνεται στο άμεσα ορατό μέλλον, παρά την πληθώρα επιλογών, που όμως 
καμία δεν λύνει ολικά και άμεσα το πρόβλημα. Εκτός βέβαια από την αιρε-
τική, για πολλούς λόγους, λύση της μικρής κλίμακας πυρηνικής ενέργειας 
στη μορφή των molten salt reactors. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας για να 
καλύψουν ένα μέρος του στόλου των πλοίων και ειδικές κατηγορίες ίσως 
παρουσιαστούν μετά το 2030. Ο χρόνος όσο και το ύψος της χρηματοδό-
τησης είναι ουσιαστικές συνθήκες για να καρποφορήσουν οι προσπάθειες 
που γίνονται από τα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών 
εκτός του ναυτιλιακού cluster για να αναπτυχθούν ιδέες εναλλακτικών 
καυσίμων.

Τι αλλαγές θα επιφέρει στα ξηρά φορτία και στις γραμμές η κλιματική αλλαγή 
(π.χ. ξηρασία και μείωση του draft σε Αμαζόνιο, Διώρυγα Παναμά κ.α.) αλλά και 
το arbitrage που καταγράφεται; 

Πολύ μεγάλο κεφάλαιο, που δυστυχώς η συζήτησή του παραμένει κάτω 
από το ραντάρ. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί, χωρίς καμία αμφισβήτηση, 
ένα ευρύ φάσμα ακραίων και απρόβλεπτων μετεωρολογικών φαινομένων. 
Όλο και συχνότερα, ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των 
καλλιεργητικών μηνών έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην παραγωγή, με 
αποτέλεσμα να μεγεθύνονται οι διακυμάνσεις της διαθεσιμότητας τροφί-
μων από έτος σε έτος. Ως εκ τούτου, παρατηρείται μεγάλη αστάθεια στις 
τιμές των φορτίων, με φυσικό επακόλουθο την αύξηση των ευκαιριών για 
χρήση του arbitrage σε φυσική (αποθηκευτική) ή χρηματιστηριακή μορφή.
Από τη ναυτιλιακή σκοπιά, δεν μπορούμε να δούμε καθαρά και άμεσα 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά παραδοσιακοί ναυτιλιακοί 
διάδρομοι και συνδυασμοί λιμανιών φόρτωσης/εκφόρτωσης θα επανα-
προσδιορίζονται διαρκώς, κάτι που απαιτεί από όλους μέγιστη ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί spillover φαινόμενα στην αγορά των 
bulkers από τη σημαντική άνοδο των ναύλων στα containerships. Ποια θα 
είναι η κατανομή φορτίων μεταξύ μεγάλων και μικρών μεγεθών bulkers από 

την τυχόν διόρθωση/σταθεροποίηση της ναυλαγοράς των 
containerships;

Το φαινόμενο μεταφοράς φορτίων από έναν τύπο 
πλοίου στον άλλο παρατηρείται συχνά. Είχαμε δει 
το αντίστροφο στις αρχές του 2000, με σιτηρά να 
μεταφέρονται με containers λόγω των υψηλών ναύ-
λων των πλοίων ξηρού φορτίου. Οι φορτωτές παρα-
κολουθούν τις συνθήκες της αγοράς και μπορούν να 
μεταφέρουν οικονομικότερα μέρος των φορτίων με 
άλλο τύπο πλοίου. Αυτό ωφέλησε τους τελευταίους 
μήνες περισσότερο τα Handysizes/Handymaxes, 
τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν και 
να φορτοεκφορτώσουν με ίδια μέσα φορτία όπως 
bagged και break bulk, που πριν μεταφέρονταν και 
μέσω εμπορευματοκιβωτίων. Για τους shippers, το 
όφελος, εκτός από ποσοτικό, είναι και ποιοτικό. Μην 
ξεχνάμε ότι τα fronthaul ταξίδια των containerships 
είναι τυπικά backhaul (συνήθως κενά φορτίου) για 
τα bulkers. Άρα, πολλά από τα φορτία που μετακυλί-
σθηκαν από τον έναν κλάδο στον άλλον πρόσφεραν 
μεγάλα περιθώρια κέρδους, καθώς το οριακό κόστος 
μεταφοράς τους ήταν εξαιρετικά μικρό.
Παρά τους φόβους ότι μια ενδεχόμενη διόρθωση 
στη ναυλαγορά των containerships θα επηρεάσει 
τη ναυλαγορά εκείνη των μικρότερου τύπου πλοίων, 
θεωρούμε ότι η όποια επίπτωση θα είναι πρόσκαιρη 
και όχι σε βαθμό που θα αλλάξει καθολικά τις ισορ-
ροπίες.

Χαρτογραφώντας τις παγκόσμιες ανάγκες για ξηρά φορτία, 
ποιο μέγεθος bulker θεωρείτε ότι θα μπορέσει να μεγιστο-
ποιήσει τα οφέλη του τα επόμενα δύο με τρία χρόνια;  

Δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς συναντούμε συνεχώς 
πρωτόγνωρα γεωπολιτικά δεδομένα, που ενισχύουν 
την αβεβαιότητα. Παράγοντες όπως ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, η «μπόρα» της πανδημίας που δεν λέει 
να κοπάσει διαταράσσοντας την αλυσίδα εφοδια-
σμού, οι ανησυχητικές πληθωριστικές πιέσεις και τα 

πρώιμα σημάδια για μια νέα οικονομική ύφεση μετα-
βάλλουν συνεχώς τους στόχους. Παρατηρούμε, για 
παράδειγμα, η έγκαιρη παράδοση φορτίων να κρί-
νεται ως σημαντικότερη από το κόστος μεταφοράς.
Η άποψή μας παραμένει ότι τα μικρότερα και πιο 
ευέλικτα μεγέθη πλοίων ξηρού φορτίου, δηλαδή τα 
Handies/Handymaxes, παρά τις δυσκολίες στη δια-
χείρισή τους, είναι αποτελεσματικότερα στη δύσκολη 
περίοδο που διανύουμε.
Αν βέβαια παραταθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διά-
στημα η γεωπολιτική αναταραχή, άρα και η παγκό-
σμια ενεργειακή κρίση, αυτό θα σημάνει μια αναγκα-
στική και παρατεταμένη στροφή προς τον άνθρακα 
για να καλυφθεί το ενεργειακό έλλειμμα, το οποίο με 
τη σειρά του σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα πλοία τύπου 
Panamax και Capesize θα επωφεληθούν σημαντικά.
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Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ

του

Συμεών Παριάρου,

CAO των Euroseas LTD/EuroDry LTD

Με δεδομένο ότι ο άνθρακας, επί του παρόντος, αποτελεί την κυρίαρχη μορφή 
ενέργειας, πόσο γρήγορα θεωρείτε ότι μια εναλλακτική πηγή ενέργειας, η οποία να 
είναι σε αφθονία, ανταγωνιστική οικονομικά και γεωπολιτικά ασφαλής, θα εισέλθει 
δυναμικά στην παγκόσμια ενεργειακή εξίσωση;

Με τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, πιστεύω ότι άμεση προτεραιότητα 
είναι η εξασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας στον πλανήτη, κάτι 
απαραίτητο για τις προσπάθειες απανθρακοποίησης. Οποιαδήποτε προσπάθεια 
απανθρακοποίησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική σταθερότητα και 
συνοχή. Πώς μπορούμε, άλλωστε, να πείσουμε έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται 
να εκπληρώσει τις βασικές ανάγκες επιβίωσής του σήμερα ότι πρέπει και αυτός 
να αναλάβει το κόστος της απανθρακοποίησης;  
Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι το φυσικό αέριο, όντας ένα καύσιμο σε αφθονία, 
θα ήταν αυτό που θα έδινε τη λύση για φθηνή και άφθονη ενέργεια έως ότου η 
ανθρωπότητα κατάφερνε την πλήρη μετάβαση σε πράσινη ενέργεια ή κατάφερνε 
να παραγάγει ένα ανταγωνιστικό καύσιμο όπως το υδρογόνο με τρόπους που 
δεν θα επιβάρυναν το περιβάλλον. Δυστυχώς, η εξάρτηση από το φυσικό αέριο 
μιας χώρας (Ρωσία) μας έδειξε ότι είναι αδύνατον να βασιστούμε σε έναν 
προμηθευτή ο οποίος κατά βούληση θα χρησιμοποιεί το καύσιμο για να πέτυχει 
τους πολιτικούς του στόχους.
Η πυρηνική ενέργεια είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι η λύση, αλλά για την ώρα 
το βρίσκω αδύνατον να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις πολλών οργανώσεων. Είναι 
άλλωστε τέτοιο ταμπού η χρήση της, που πολύ δύσκολα θα πειστούν οι πολίτες. 
Γενικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ στο οποίο θα μπορούσαμε 
να βασιστούμε ολοκληρωτικά με τα σημερινά δεδομένα. Χρειάζονται συνεχείς 
επενδύσεις και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, προκειμένου το κόστος 
τους να μειώνεται συνεχώς και η χρήση τους να αυξηθεί. Επίσης, χρειάζονται 
μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής καυσίμων όπως το υδρογόνο, 
που είναι σε αφθονία, με τρόπους όμως που δεν θα μολύνουν επιπλέον το 
περιβάλλον για να το παραγάγουμε. (Θυμίζω ότι το υδρογόνο χρειάζεται τεράστιες 
ποσότητες ενέργειας για να απομονωθεί από το νερό ή τους υδρογονάνθρακες, 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ως καύσιμο.) 
Τα επόμενα χρόνια πρέπει πραγματικά η ανθρωπότητα να επενδύσει πολλά αν 
θέλουμε να είμαστε κοντά στους στόχους που έχουν τεθεί για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου. Το πόσο καιρό θα πάρει για να βρεθεί η πηγή ενέργειας 
που αναζητούμε είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων. Πάντως, η σημερινή 
κατάσταση με το εξωπραγματικό ενεργειακό κόστος επιταχύνει τις όποιες 
διαδικασίες και σίγουρα αυξάνει τις επενδύσεις σε εναλλακτικές, καθαρές 
μορφές ενέργειας, φέρνοντας πιο κοντά την όποια μετάβαση.

Τι αλλαγές θα επιφέρει στα ξηρά φορτία και στις γραμμές 
η κλιματική αλλαγή (π.χ. ξηρασία και μείωση του draft σε 
Αμαζόνιο, Διώρυγα Παναμά κ.α.) αλλά και το arbitrage που 
καταγράφεται;

Νομίζω πως είναι απαραίτητο, για να μην 
τρομάζουμε τον κόσμο, να πούμε ότι αυτά που 
αναφέρετε στην ερώτησή σας είναι σε θεωρητικό 
επίπεδο ακόμη και ας ευχηθούμε να παραμείνουν. 
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες μιας 
βίαιης κλιματικής αλλαγής. Η ναυτιλία είναι μια 
τόσο δυναμική βιομηχανία, που είναι συνηθισμένη 
να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εποχής, και το 
ίδιο θα γίνει και τώρα. Αλλαγές σαν και αυτές που 
περιγράφετε στο ερώτημα, αν πραγματοποιηθούν, 
δεν θα συμβούν εν μια νυκτί, αλλά θα περάσουν 
αρκετά χρόνια. Επίσης, μια πιθανή αύξηση της 
στάθμης των υδάτων λόγω της αύξησης της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας, με συνέπεια το 
λιώσιμο των πάγων, πιθανότατα θα έχει τα ακριβώς 
αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιγράφει 
το ερώτημά σας. 
Όσον αφορά το arbitrage που αναφέρετε, θα 
ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. 
Ίσως η σημερινή παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση 
να εντείνει τις δυνατότητες των traders να 
μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, αλλά έτσι λειτουργεί 
το παγκόσμιο εμπόριο, του οποίου η ναυτιλία είναι 
σημαντικό κομμάτι.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί spillover φαινόμενα 
στην αγορά των bulkers από τη σημαντική άνοδο των ναύλων 
στα containerships. Ποια θα είναι η κατανομή φορτίων 
μεταξύ μεγάλων και μικρών μεγεθών bulkers από την τυχόν 
διόρθωση/σταθεροποίηση της ναυλαγοράς των container-
ships;

Αυτό που περιγράφετε πάντα συνέβαινε όταν η 
διαφορά του ναύλου μεταξύ bulker-containership 
είναι τέτοια που επιβάλλει τη χρήση άλλου τρόπου 

μεταφοράς από το «σύνηθες». Το ίδιο συνέβη 
και στη σημερινή αγορά κάποια στιγμή. Παρ’ όλα 
αυτά, το φαινόμενο αυτό δεν έχει κάποιο ουσιώδες 
αποτέλεσμα στην όλη απόδοση της αγοράς, καθώς 
μιλάμε για ποσότητες που δύσκολα μπορούν να 
αλλάξουν την τάση μιας αγοράς για καιρό. Το 
spillover είναι παροδικό φαινόμενο με προσωρινά 
αποτελέσματα, τα οποία εξομαλύνονται σε βάθος 
χρόνου.

Χαρτογραφώντας τις παγκόσμιες ανάγκες για ξηρά 
φορτία, ποιο μέγεθος bulker θεωρείτε ότι θα μπορέσει 
να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του τα επόμενα δύο με τρία 
χρόνια;

Γενικά δεν πιστεύω ότι θα έχουμε και πολύ μεγάλες 
διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις των διαφόρων 
μεγεθών των πλοίων ξηρού φορτιού. Τις τάσεις της 
αγοράς τις ορίζουν τα μεγαλύτερα πλοία σε γενικές 
γραμμές και ακολουθούν τα μικρότερα μεγέθη. 
Είναι πολύ σπάνιο, αν όχι αδύνατο, να έχουμε 
διαφοροποιήσεις στα σχετικά έσοδα στα διάφορα 
μεγέθη πλοίων για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πάντως, 
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της παγκόσμιας 
οικονομίας και κυρίως της Κίνας, η οποία είναι ο 
«οδηγός» της dry bulk αγοράς, θα προτιμούσα τα 
σχετικά μικρότερα μεγέθη πλοίων, τα οποία είναι 
λιγότερο εκτεθειμένα στην οικονομία της Κίνας. 
Είδαμε πέρυσι, με την κατάρρευση της Evergrande, 
του μεγαλύτερου κινεζικού Developer, πόσο 
εύθραυστη είναι η αγορά ακινήτων στην Κίνα. Αυτό 
και μόνο το γεγονός αυξάνει πολύ το ρίσκο που 
έχουν τα μεγαλύτερα πλοία. 
Γενικά, πάντως, τα θεμελιώδη μεγέθη της Dry-
bulk αγοράς παραμένουν ευνοϊκά για το επόμενο 
διάστημα, με το βιβλίο παραγγελιών να βρίσκεται 
στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
δεκαετιών. 
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Η δυναμική του Πειραιά/Αθήνας ως κέντρου διαχείρισης πλοίων είναι εμφανής, τόσο λόγω  
του μεγέθους του στόλου, του οποίου η διαχείριση πραγματοποιείται από εταιρείες που εί-
ναι εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή, όσο και από τον αριθμό των εν λόγω εταιρειών. 
Στον Πειραιά/Αθήνα καταγράφονται να δραστηριοποιούνται 577 εταιρείες διαχείρισης πο-
ντοπόρων πλοίων. Από αυτές, το 50% (289 εταιρείες) διαχειρίζονται αποκλειστικά bulk 
carriers. Τα bulk carriers τα οποία διαχειρίζονται είναι 1.929, ενώ συνολικά καταγράφο-
νται 2.573 bulk carriers που διαχειρίζονται εταιρείες που λειτουργούν στον Πειραιά/Αθή-
να. Συνεπώς, υπάρχουν 644 bulk carriers, τη διαχείριση των οποίων έχουν αναλάβει εται-
ρείες με διαφοροποιημένους στόλους (75 εταιρείες).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BULK CARRIERS 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ  
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ BULK CARRIERS
Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας 
εστιάζεται στις εταιρείες που διαχειρίζονται αποκλει-
στικά bulk carriers, ως «στόλος» θα αναφέρονται τα 
1.929 bulk carriers των οποίων η διαχείριση πραγμα-
τοποιείται από τις 289 εταιρείες. 
Οι 24 από αυτές (8%) είναι μεγάλου μεγέθους (16+) και 
διαχειρίζονται συνολικά 709 πλοία (37% του στόλου).
Οι 109 από αυτές (38%) είναι μεσαίου μεγέθους (5-15 
πλοία) και διαχειρίζονται συνολικά 857 πλοία (44% 
του στόλου).
Οι 156 από αυτές (54%) είναι μικρού μεγέθους (1-4 
πλοία) και διαχειρίζονται συνολικά 363 πλοία (19% 
του στόλου).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ανάλυση για την 
κατανομή των εταιρειών αναλόγως του μεγέθους bulk 
carriers που διαχειρίζονται. Αποκλειστικά Handysizes 

διαχειρίζονται 50 εταιρείες εκ του συνόλου των 289, 
ενώ άλλες 50 διαχειρίζονται Handymax πλοία. Ως εκ 
τούτου, καταγράφεται ένα 35% (100/289) των εται-
ρειών που εστιάζονται στην αποκλειστική διαχείριση 
bulk carriers μικρότερης χωρητικότητας. Σαράντα 
τρεις εταιρείες διαχειρίζονται αποκλειστικά Panamax 
πλοία, ενώ μόλις έξι επιλέγουν να διαχειρίζονται 
Capesizes. H συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών, 
και συγκεκριμένα οι 140 από τις 289 (48%), διαχει-
ρίζονται περισσότερα από ένα μεγέθη bulk carriers, 
δείγμα ότι οι περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να 
δραστηριοποιούνται εντός του ίδιου segment σε δια-
φορετικά trade routes και με διαφορετικά φορτία, 
προκειμένου να περιορίζουν τις απώλειες σε περιό-
δους μεγάλης μεταβλητότητας ή να μεγιστοποιούν τα 
οφέλη σε περιόδους καλής ναυλαγοράς.

Με δεδομένα από  
το Greek Shipping Publications

Τύπος DWT

Handysize 10.000-39.999

Handymax 40.000-64.999  

Panamax 65.000-99.999 

Capesize 100.000 και άνω

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, διαχωρίζουμε τα bulk carriers σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη, όπως προτείνει η UNCTAD 
στην ετήσια έκθεση Review of Maritime Transport:
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Δεδομένα για το σύνολο του στόλου
Από τα πλοία του στόλου, ένα σημαντικό ποσοστό 
(52%) αφορά πλοία μεγαλύτερου μεγέθους (Panamax 
και Capesize). Πιο συγκεκριμένα, το 36% του στόλου 
είναι πλοία τύπου Panamax (703 πλοία), ενώ το 16% 
είναι τύπου Capesize (313 πλοία).
Στα bulk carriers μικρότερου μεγέθους υπάρχει 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των επιμέρους κατη-
γοριών: 414 bulk carriers είναι τύπου Handysize 
(22% του στόλου) και 499 bulk carriers είναι τύπου 
Handymax (26%). 
Από τον στόλο των εταιρειών που διαχειρίζονται απο-
κλειστικά bulk carriers, η πλειονότητα των πλοίων 
έχουν ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία και στην Κίνα (79%). 
Συνεπώς, διαφαίνεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος των 
δύο ασιατικών χωρών στη ναυπήγηση bulk carriers, 
αλλά και o μεταξύ τους ανταγωνισμός: στην Ιαπω-
νία έχουν ναυπηγηθεί 777 από τα bulk carriers του 
στόλου (40%) και στην Κίνα έχουν ναυπηγηθεί 758 
από τα bulk carriers του στόλου (39%).
Στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία έχουν κατασκευα-
στεί 316 από τα bulk carriers του στόλου (17%), ενώ  
78 bulk carriers έχουν κατασκευαστεί σε ναυπηγεία 
που δεν βρίσκονται σε κάποια εκ των τριών προα-
ναφερθεισών χωρών (4%). 
Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των bulk carriers 
των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται από εται-
ρείες του Πειραιά/Αθήνας που διαχειρίζονται αμι-
γώς bulk carriers, δύο είναι οι ηλικιακές ομάδες που 
ξεχωρίζουν: ένα στα τρία πλοία είναι μεταξύ 6 έως 
10 ετών (33% – 634 πλοία), ενώ σχεδόν τέσσερα στα 
δέκα είναι μεταξύ 11 και 15 ετών (38% – 729 πλοία).
Σχεδόν ένα στα δέκα bulk carriers του στόλου (9% – 
184 πλοία) είναι έως 5 ετών, ενώ μόλις ένα στα είκοσι 
έχει ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών (5% – 93 πλοία). 
Όσον αφορά τις ηλικίες των τύπων bulk carriers, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των πλοίων 
ηλικίας έως πέντε ετών. Στη συγκεκριμένη ηλικι-
ακή ομάδα, το 53% (98) των πλοίων είναι τύπου 
Panamax, ενώ ο εν λόγω τύπος bulk carrier κατα-
λαμβάνει ποσοστό 36% επί του συνόλου του στόλου. 
Συνεπώς, το επενδυτικό ενδιαφέρον από το 2015 
και έπειτα φαίνεται να έχει εστιαστεί σε σημαντικό 
βαθμό στα bulk carriers τύπου Panamax. 
Από τα 93 bulk carriers που έχουν ηλικία μεγαλύ-
τερη των 20 ετών, μόλις το 6% είναι τύπου Capesize. 
Οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε στα προ-παν-
δημικά έτη η ναυλαγορά των bulk carriers, και δη 
των μεγαλύτερων μεγεθών, συνιστά παράγοντα, όχι 
τον μοναδικό, που περιορίζει την ωφέλιμη ζωή τους. 
Στα Capesizes συναντώνται τεχνικοί περιορισμοί, 
αλλά και εμπορικοί, όπως ο ηλικιακός περιορισμός 
στις ναυλώσεις.  
Αντιθέτως, το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να ισχύει 
για τα υπόλοιπα μεγέθη: το 41% και το 30% των 
πλοίων ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών είναι 
Panamaxes και Handysizes αντίστοιχα. 

Γράφημα 3: Κατανομή του στόλου των bulk carriers ανά μέγεθος πλοίου

Γράφημα 4: Κατανομή του στόλου των bulk carriers ανά χώρα ναυπήγησης

Γράφημα 5: Κατανομή του στόλου των bulk carriers ανά ηλικιακή ομάδα

Capesizes 313 (16%)

Ηλικία 0-5  184 (9%)

Handysizes 414 (22%)

Ηλικία 21-25  80 (4%)

Ηλικία 26+  13 (1%)

Handymaxes 499 (26%)

Ηλικία 11-15  729 (38%)

Ηλικία 6-10  634 (33%)

Panamaxes 703 (36%)

Ηλικία 16-20  289 (15%)

Άλλη/Άγνωστη 78 (4%)

Νότια Κορέα 316 (17%)

Ιαπωνία 777 (40%)

Κίνα 758 (39%)
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Γράφημα 1: Κατανομή των εταιρειών βάσει του μεγέθους τους και κατανομή του στόλου στις εταιρείες αυτές

Γράφημα 2: Κατανομή των εταιρειών που διαχειρίζονται αμιγώς bulk carriers, βάσει των τύπων bulk carriers που διαχειρίζονται
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Γράφημα 6: Κατανομή του στόλου εταιρειών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά τύπο bulk carrier

Τύπος πλοίου
Το προφίλ διαχείρισης των εταιρειών 
που διαχειρίζονται αμιγώς bulk carriers 
μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με το 
μέγεθος της εταιρείας. Όπως διαφαί-
νεται και στο γράφημα 6, όσο μεγαλύ-
τερη είναι η εταιρεία σε όρους αριθμού 
πλοίων, τόσο πιο πρωταγωνιστικός καθί-
σταται ο ρόλος των πλοίων μεγαλύτερου 
μεγέθους στον στόλο της.

Μικρές εταιρείες
Οι στόλοι των μικρών εταιρειών αποτε-
λούνται κυρίως από Handysizes (31%), 
Handymaxes (35%) και Panamaxes 
(32%). Από τα 359 πλοία τα οποία δια-
χειρίζονται εταιρείες μικρού μεγέθους, 
μόλις τα επτά είναι τύπου Capesize. Το 
προφίλ διαχείρισης μικρών εταιρειών 
δείχνει και την κατεύθυνση/τάση ανα-
φορικά με το προφίλ ρίσκου τους. Όσο 
μικρότερο είναι ένα πλοίο, τόσο μικρό-
τερη η επίδραση που δέχεται από την 
κυκλικότητα της αγοράς. 
Αξίζει να αναφερθεί η αντιστρόφως 
ανάλογη σχέση μεγέθους πλοίου και 
ευελιξίας εμπορικής εκμετάλλευσης: τα 
μικρότερα πλοία διαθέτουν μεγαλύτερη 
ευελιξία σε φορτία και γραμμές εκμε-
τάλλευσης, η οποία είναι ευεργετική 
σε περιόδους χαμηλών ναύλων, καθώς 
περιορίζει την έκθεση των εταιρειών 
που τα διαχειρίζονται στην κυκλικότητα 
της αγοράς.
Παρότι τα Handysizes και τα Handymaxes 
καταλαμβάνουν ποσοστό 21% και 26% 
επί του συνόλου του στόλου των bulk  

 
carriers, τα ποσοστά τους είναι πολύ 
υψηλότερα όσον αφορά τον στόλο των 
μικρών εταιρειών.

Μεσαίες εταιρείες
Ο στόλος που διαχειρίζονται οι εταιρείες 
μεσαίου μεγέθους παρουσιάζει μεγάλες 
ομοιότητες σε σύγκριση με τον συνολικό 
στόλο που διαχειρίζονται εταιρείες ανε-
ξαρτήτως του μεγέθους τους. Παρότι 
υπάρχουν κάποιες διαφορές, δεν είναι 
εξίσου σημαντικές σε σχέση με τους 
στόλους των οποίων η διαχείριση πραγ-
ματοποιείται από εταιρείες μικρού ή 
μεγάλου μεγέθους.  
Ένα στα τέσσερα πλοία τα οποία δια-
χειρίζονται εταιρείες μεσαίου μεγέθους 
είναι Handysize, ενώ ο κύριος όγκος του 
στόλου που διαχειρίζονται οι μεσαίες 
εταιρείες αποτελείται από Handymax και 
Panamax πλοία (32% και 36% αντίστοιχα). 
Ακόμη, παρότι οι εταιρείες μεσαίου 
μεγέθους διαχειρίζονται περισσότερα 
Capesize πλοία έναντι των μικρότερων 
εταιρειών (62 έναντι 7), το ποσοστό που 
καταλαμβάνουν τα Capesize πλοία στο 
σύνολο του στόλου των μεσαίων εται-
ρειών παραμένει μικρό και ίσο με 7%. Το 
αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου των 
εταιρειών είναι ίσο με 16%. 

Μεγάλες εταιρείες
Ο ρόλος των Capesize bulk carriers στον  
στόλο των μεγάλων εταιρειών είναι  
πρωταγωνιστικός. Πιο συγκεκριμένα, το 
34% των πλοίων (δηλαδή περισσότερα 

από ένα στα τρία πλοία) που διαχειρί-
ζονται μεγάλες εταιρείες είναι τύπου 
Capesize. Όπως αναφέρθηκε και νωρί-
τερα, το αντίστοιχο ποσοστό επί του 
συνόλου των εταιρειών είναι 16%, με τη 
διαφορά να είναι υψηλή. 
Πρωτεύων είναι και ο ρόλος των 
Panamaxes στους στόλους των μεγά-
λων εταιρειών: τέσσερα στα δέκα πλοία 
(40%) του στόλου των μεγάλων εταιρειών 
είναι Panamax. Όμως, το συγκεκριμένο 
ποσοστό δεν διαφοροποιείται σημαντικά 
με το αντίστοιχο επί του συνόλου του 
στόλου των εταιρειών. 
Ο ρόλος των πλοίων μικρότερου μεγέ-
θους στον στόλο των μεγάλων εταιρειών 
είναι περιορισμένος. Πιο συγκεκριμένα, 
το 26% των πλοίων που διαχειρίζονται 
μεγάλες εταιρείες είναι Handysize ή 
Handymax. 
Όπως και στην περίπτωση των μικρών 
εταιρειών, ο στόλος που διαχειρίζονται 
οι μεγάλες εταιρείες αντανακλά δυνη-
τικά και το προφίλ ρίσκου που επιθυμούν 
να ακολουθήσουν. Τα μεγαλύτερα bulk 
carriers, και ιδιαίτερα τα Capesizes, επη-
ρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την 
κυκλικότητα της αγοράς και από λοιπούς 
επιχειρησιακούς περιορισμούς (π.χ. πρό-
σβαση σε λιμάνια λόγω βάθους). Συνε-
πώς, η διαχείρισή τους από εταιρείες με 
μεγαλύτερη ευελιξία και συγκεκριμένες 
δομές και διαδικασίες συνιστά ένα πιο 
εφικτό εγχείρημα.
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32%
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16%
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Στόλος μικρών εταιρειών

Στόλος μεσαίων εταιρειών 

Στόλος μεγάλων εταιρειών

Σύνολο

PanamaxHandymaxHandysize CapesizeΔεν αναγράφονται ποσοστά μικρότερα του 5%
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Ηλικιακή ομάδα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 9% των 
πλοίων έχουν ηλικία έως πέντε ετών, 
γεγονός που καταδεικνύει την εστίαση 
του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη 
second-hand αγορά τα τελευταία έτη. 
Παράλληλα, καθώς το 95% του στόλου 
έχει ηλικία έως 20 ετών, διαφαίνεται η 
έντονη ανάγκη συνεχούς ανανέωσης του 
στόλου, εν μέσω του ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος της διεθνούς ναυτιλίας. 

Μικρές εταιρείες
Η ηλικιακή κατανομή των πλοίων που 
διαχειρίζονται μικρές εταιρείες επι-
βεβαιώνει την υπόθεση ότι οι μικρές 
εταιρείες εστιάζονται στη second-hand 
αγορά, τουλάχιστον τα τελευταία έτη, 
έναντι εκείνης των παραγγελιών. Πιο 
συγκεκριμένα, μόλις το 3% των bulk 
carriers που διαχειρίζονται μικρές εται-
ρείες έχουν ηλικία έως πέντε έτη, έναντι 
9% επί του συνόλου του στόλου. 
Επιπλέον, οι μικρές εταιρείες έχουν την  

 
τάση να εκμεταλλεύονται εμπορικά τα  
πλοία τους για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα: το 12% των πλοίων που διαχει-
ρίζονται μικρές εταιρείες έχουν ηλικία 
μεταξύ 21 έως 25 ετών, ενώ επί του 
συνόλου των εταιρειών το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι ίσο με 4%.  

Μεσαίες εταιρείες
Η ηλικιακή κατανομή του στόλου που 
διαχειρίζονται εταιρείες μεσαίου μεγέ-
θους δεν παρουσιάζει καμία σημαντική 
διαφορά σε σύγκριση με την ηλικιακή 
κατανομή του στόλου των bulk carriers 
ανεξαρτήτως του μεγέθους της εται-
ρείας που τα διαχειρίζονται. 

Μεγάλες εταιρείες
Τα πλοία που διαχειρίζονται μεγάλες 
εταιρείες είναι νεότερα σε σύγκριση 
με το σύνολο του στόλου: το 86% 
των πλοίων που διαχειρίζονται εται-
ρείες μεγάλου μεγέθους έχουν ηλικία  

 
μικρότερη ή ίση των 15 ετών, ένα-
ντι 80% επί του συνόλου του στόλου.  
Ακόμη, το 13% των bulk carriers που 
διαχειρίζονται μεγάλες εταιρείες είναι 
έως πέντε ετών, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό επί του συνόλου των εταιρειών 
είναι 9%. 
Οι μεγάλες εταιρείες επικεντρώνονται 
περισσότερο στην ανανέωση των στό-
λων τους με σύγχρονα πλοία, γεγονός 
που συνάδει με το προφίλ των πλοίων 
που επιλέγουν να διαχειρίζονται, τα 
οποία είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και 
των οποίων η ανταγωνιστικότητα επηρε-
άζεται σημαντικά από τις προδιαγραφές 
τους. 
Ο έντονος ρυθμός ανανέωσης του στό-
λου αντανακλάται και στο γεγονός ότι 
μόλις πέντε bulk carriers από τα 709 
που διαχειρίζονται οι μεγάλες εταιρείες 
έχουν ηλικία μεταξύ 21 έως 25 ετών, 
ενώ κανένα δεν έχει ηλικία μεγαλύτερη 
των 25 ετών.

Χώρα ναυπήγησης
Όσον αφορά τις χώρες ναυπήγησης και 
την αγορά των bulk carriers, ο ρόλος της 
Ιαπωνίας και της Κίνας είναι καθοριστικός, 
με το 79% των bulk carriers που διαχειρί-
ζονται εταιρείες των οποίων το διαχειρι-
στικό προφίλ επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στα bulk carriers να έχουν ναυπηγηθεί σε 
μία εκ των δύο ασιατικών χωρών. 

Μικρές εταιρείες
Οκτώ στα δέκα πλοία τα οποία διαχειρί-
ζονται οι μικρές εταιρείες έχουν ναυπη-
γηθεί είτε στην Ιαπωνία (43%) είτε στην 
Κίνα (37%). Τα εν λόγω ποσοστά δεν 
διαφέρουν σημαντικά με εκείνα επί του 
συνόλου του στόλου. 
Παρότι τα κινεζικά ναυπηγεία προσφέ-
ρουν ανταγωνιστικότερες τιμές ναυπή-
γησης έναντι των ιαπωνικών ναυπηγείων, 
η Ιαπωνία ως ναυπηγική δύναμη κατα-
λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό έναντι της 
Κίνας στους στόλους των μικρών εται-
ρειών. Το γεγονός αυτό φαίνεται να αντα-
νακλά το επενδυτικό προφίλ των μικρών 
εταιρειών, οι οποίες διαφαίνεται να δρα-
στηριοποιούνται σε σημαντικό βαθμό στη 
second-hand αγορά τα τελευταία έτη. 
Καθώς η Ιαπωνία διατηρούσε τα ηνία του 
ναυπηγικού στίβου των bulk carriers επί 

 
πληθώρα ετών, οι μικρές εταιρείες απο-
κτούν πλοία στη second-hand αγορά 
τα οποία σε σημαντικό ποσοστό έχουν 
ναυπηγηθεί στη χώρα του Ανατέλλοντος 
Ηλίου ή διατηρούν στους στόλους τους 
πλοία που είχαν ναυπηγηθεί για λογαρια-
σμό τους πριν από αρκετά έτη. Ενδει-
κτικά, από τα 246 πλοία ηλικίας 10 έως 
25 ετών τα οποία διαχειρίζονται μικρές 
εταιρείες, το 54% (133) έχει ναυπηγηθεί 
στην Ιαπωνία.
Οι εταιρείες μικρότερου μεγέθους προ-
τιμούν πλοία τα οποία έχουν ναυπηγηθεί 
στην Ιαπωνία και η εξέλιξη αυτή πηγάζει 
από την αξιοπιστία των ιαπωνικών ναυπη-
γείων. Άλλωστε, οι εταιρείες μικρού μεγέ-
θους εστιάζουν σε bulk carriers μικρότε-
ρου μεγέθους, των οποίων ο εξοπλισμός 
και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις είναι 
μεγαλύτερης πολυπλοκότητας.

Μεσαίες εταιρείες
Το 83% των πλοίων του στόλου των 
μεσαίων εταιρειών έχουν ναυπηγηθεί 
στην Ιαπωνία (47%) και στην Κίνα (36%). 
Οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις για 
το επενδυτικό προφίλ των μικρών εται-
ρειών φαίνεται να ισχύουν και για τις 
μεσαίες εταιρείες. 

 
Το γεγονός ότι η Ιαπωνία αποτελούσε  
την κυρίαρχη ναυπηγική δύναμη για τα 
bulk carriers στο παρελθόν καθιστά την 
παρουσία της εντονότερη στους στό-
λους των μεσαίων εταιρειών, τόσο λόγω 
πρότερων παραγγελιών των μεσαίων 
εταιρειών όσο και λόγω πιο πρόσφατων 
αγορών τους στη second-hand αγορά. 

Μεγάλες εταιρείες
Οι μεγάλες εταιρείες παρουσιάζουν τις 
σημαντικότερες διαφορές όσον αφορά 
τις χώρες στις οποίες έχει ναυπηγηθεί ο 
στόλος που διαχειρίζονται, σε σύγκριση 
με το σύνολο του στόλου ανεξαρτήτως 
του μεγέθους της εταιρείας. Παρότι 
η Ιαπωνία συνεχίζει να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο, το ποσοστό της είναι 
ίσο με 31% έναντι 40% επί του συνό-
λου του στόλου. Αντιθέτως, το 45% 
των πλοίων που διαχειρίζονται μεγάλες 
εταιρείες έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα, 
έναντι 39% επί του συνόλου του στόλου. 
Το προαναφερθέν συνιστά απότοκο του 
συνδυασμού δύο παραγόντων: η άνοδος 
των κινεζικών ναυπηγείων στη ναυπή-
γηση bulk carriers σε συνάρτηση με 
την ενίσχυση της θέσης των μεγάλων 
εταιρειών στην αγορά παραγγελιών.

Γράφημα 8: Κατανομή του στόλου των εταιρειών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά ηλικιακή ομάδαΓράφημα 7: Κατανομή του στόλου εταιρειών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά χώρα ναυπήγησης
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Γράφημα 10: Κατανομή των εταιρειών βάσει του μεγέθους τους και κατανομή του στό-
λου των bulk carriers στις εταιρείες αυτές

Handysizes

Το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας αφορά τις εταιρείες που διαχειρίζονται διαφοροποιημέ-
νους στόλους στους οποίους περιέχονται bulk carriers. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναφερόμαστε 
στον στόλο ως «στόλος bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών».

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ
Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας/Πειραιά κατα-
γράφονται 84 εταιρείες που διαχειρίζονται δια-
φοροποιημένους στόλους. Συνολικά αυτές οι 84 
εταιρείες διαχειρίζονται 1.603 πλοία. Από αυτά, 
τα 644 είναι bulk carriers και η διαχείρισή τους 
πραγματοποιείται από 75 εταιρείες. Συνεπώς, η 
συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών (90% – 75 
από τις 84) που διαχειρίζονται διαφοροποιημένους 
στόλους δραστηριοποιούνται και στην αγορά των 
bulk carriers.  
Από τις 75 εταιρείες, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 37 
διαχειρίζονται μόνο έναν τύπο bulk carrier, ενώ οι 
38 πολλαπλούς τύπους.
Τα bulk carriers μικρότερου μεγέθους φαίνεται 
να συνιστούν πιο δημοφιλή επιλογή έναντι των 
μεγαλύτερων για τις εταιρείες που διαχειρίζονται 
διαφοροποιημένους στόλους και μόνο έναν τύπο 
bulk carrier. Οι 20 εταιρείες από τις 75 (27%) 
διαχειρίζονται Handymaxes. 
Από τις 75 εταιρείες, το 24% (18) είναι μικρού μεγέ-
θους και διαχειρίζονται το 5% των bulk carriers 
(31 από τα 644). 
Είκοσι εννέα εταιρείες είναι μεσαίου μεγέθους 
(39% επί των συνολικών) και διαχειρίζονται 146 
bulk carriers (23% του στόλου bulk carriers δια-
φοροποιημένων εταιρειών). 
Ακόμη, οι 28 εταιρείες είναι μεγάλου μεγέθους 
(37%) και διαχειρίζονται 467 bulk carriers (72%). 
Συνεπώς, ο μεγαλύτερος όγκος του εν λόγω μέρους 
του στόλου βρίσκεται υπό τη διαχείριση μεγάλων 
εταιρειών. 
Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να διευκρι-
νιστεί ότι ο χαρακτηρισμός των εταιρειών ως 
μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους δεν καθο-
ρίζεται μόνο από τον αριθμό bulk carriers που 
διαχειρίζονται, αλλά από το σύνολο των πλοίων 
που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους. Συνεπώς, 
υπάρχει το ενδεχόμενο μια διαφοροποιημένη εται-
ρεία μεγάλου μεγέθους να διαχειρίζεται λιγότερα 
bulk carriers από ό,τι μια διαφοροποιημένη εται-
ρεία μικρού μεγέθους.

Γράφημα 9: Κατανομή των εταιρειών που διαχειρίζονται διαφοροποιημένους στόλους 
στους οποίους εμπεριέχονται bulk carriers, βάσει των τύπων bulk carriers που 
διαχειρίζονται

38

20

8
5

4

CapesizesΠολλαπλούς 
τύπους

Handymaxes Panamaxes

18

31

Μικρού μεγέθους 
(1-4 πλοία)

Αριθμός εταιρειών Αριθμός πλοίων

Μεσαίου μεγέθους 
(5-15 πλοία)

Μεγάλου μεγέθους 
(16+ πλοία)

29

146

28

467

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS / ΕΡΕΥΝΑ

66



Tradition  
of Excellence

Akti Miaouli 35- 39, Piraeus 185 35, Greece
T: +30 210 4292268
F: +30 210 4292271
E: info@fafalios.gr

www.fafalios.com

Δεδομένα για τον στόλο bulk carriers 
των διαφοροποιημένων εταιρειών
Η κατανομή των bulk carriers που 
διαχειρίζονται οι διαφοροποιημένες 
εταιρείες ανά τύπο πλοίου παρουσιά-
ζει κάποιες διαφορές σε σύγκριση με 
εκείνη των bulk carriers των οποίων η 
διαχείριση πραγματοποιείται από εται-
ρείες που ο στόλος τους αποτελείται 
αποκλειστικά από bulk carriers. 
Από τα bulk carriers των διαφοροποιημέ-
νων εταιρειών, το 35% (223 από τα 644) 
είναι τύπου Handymax, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τις εταιρείες που διαχειρί-
ζονται αμιγώς bulk carriers είναι 26%.
Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, τα 
πλοία τύπου Panamax καταλαμβάνουν 
παρεμφερή ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, 
το 33% (214) των bulk carriers που δια-
χειρίζονται οι διαφοροποιημένες εται-
ρείες είναι τύπου Panamax. Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τις εταιρείες που διαχειρί-
ζονται αμιγώς bulk carriers είναι 36%. 
Όσον αφορά τη χώρα ναυπήγησης, 
δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά 
μεταξύ του στόλου του οποίου η δια-
χείριση πραγματοποιείται από εταιρείες 
που διαχειρίζονται αμιγώς bulk carriers 
σε σχέση με εκείνον του οποίου η δια-
χείριση πραγματοποιείται από διαφορο-
ποιημένες εταιρείες.
Η Ιαπωνία και η Κίνα αποτέλεσαν το επί-
κεντρο ναυπηγήσεων και για τον στόλο 
των διαφοροποιημένων εταιρειών: το 41% 
του στόλου bulk carriers κατασκευάστηκε 
στην Ιαπωνία και το 38% στην Κίνα. 
Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των 
bulk carriers, ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 
του στόλου (42%) έχει ηλικία μεταξύ των 
11 και των 15 ετών. Το αντίστοιχο ποσοστό 
για τον στόλο bulk carriers των εταιρειών 
που διαχειρίζονται αποκλειστικά bulk 
carriers είναι 38%. 
Ένα στα τρία πλοία έχει ηλικία 6 έως 
10 ετών, ενώ μάλιστα στη συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα το 40% των πλοίων είναι 
τύπου Handymax. Η παρουσία των 
Handymaxes γίνεται ακόμα εντονότερη 
στα πλοία ηλικίας έως πέντε ετών (47% 
αυτών είναι τέτοιου τύπου).
Στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 20 ετών 
ανήκει το 12% του στόλου bulk carriers 
των διαφοροποιημένων εταιρειών (76 
πλοία). Στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα, 
τα Panamaxes διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο, καταλαμβάνοντας ποσοστό 51% 
επί των πλοίων.

Γράφημα 11: Κατανομή του στόλου των bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
ανά μέγεθος πλοίου

Γράφημα 12: Κατανομή του στόλου των bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
ανά χώρα ναυπήγησης

Γράφημα 13: Κατανομή του στόλου των bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
ανά ηλικιακή ομάδα
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Ιαπωνία 265 (41%)

Κίνα 244 (38%)
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Τύπος πλοίου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσον αφορά 
τους τύπους πλοίων, Handymaxes και 
Panamaxes διαδραματίζουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο, τόσο για τις διαφοροποιη-
μένες εταιρείες όσο και για τις εταιρείες 
που διαχειρίζονται αμιγώς bulk carriers. 

Μικρές εταιρείες
Η πλειονότητα των bulk carriers που 
διαχειρίζονται οι διαφοροποιημέ-
νες εταιρείες μικρού μεγέθους είναι 
Handysizes. Συγκεκριμένα, το 58% (18 
από τα 31) των bulk carriers είναι αυτού 
του τύπου. 
Σε κάθε περίπτωση, ο στόλος bulk 
carriers των διαφοροποιημένων εται-
ρειών μικρού μεγέθους αποτελείται 
μόνο από 31 πλοία, συνεπώς η εξαγωγή 
συμπερασμάτων και η σύγκριση των 
στατιστικών στοιχείων με γενικότερα 
ευρήματα είναι επισφαλής. 

Μεσαίες εταιρείες
Ο στόλος bulk carriers των μεσαίων 
εταιρειών αποτελείται από 146 πλοία. 
Με εξαίρεση τα Capesizes, που κατα-
λαμβάνουν ποσοστό μόλις 6% (9 πλοία), 
οι υπόλοιποι τύποι πλοίων είναι σχετικά 
ομαλά κατανεμημένοι. Το 32% είναι 
τύπου Handysize (έναντι 17% επί του 
συνόλου των πλοίων ανεξαρτήτως μεγέ-
θους της εταιρείας), το 35% είναι τύπου 
Handymax (ίσο με το ποσοστό επί του 
συνόλου του στόλου) και το 27% είναι 
τύπου Panamax (έναντι 33% επί του 
συνόλου του στόλου bulk carriers των 
διαφοροποιημένων εταιρειών). 

Μεγάλες εταιρείες
Οι διαφοροποιημένες εταιρείες μεγάλου 
μεγέθους διαχειρίζονται στόλο 467 bulk 
carriers. Κεντρικός διαφαίνεται ο ρόλος 
των Handymaxes και των Panamaxes 
(35% και 37%) αντίστοιχα, ενώ σχεδόν 
ένα στα πέντε bulk carriers είναι τύπου 
Capesize. 
Υπάρχουν αρκετές διαφορές με τον 
στόλο που διαχειρίζονται μεγάλες εται-
ρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στα bulk carriers. Υπενθυ-
μίζεται ότι το 34% των πλοίων που δια-
χειρίζονται εταιρείες μεγάλου μεγέθους 
που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 
στα bulk carriers είναι Capesizes, ενώ 
μόλις το 13% είναι τύπου Handymax.

Χώρα ναυπήγησης
Σε ό,τι αφορά τις ναυπηγικές χώρες προέλευ-
σης των bulk carriers των διαφοροποιημένων 
εταιρειών, Ιαπωνία και Κίνα φαίνεται να κρα-
τούν τα σκήπτρα. Συγκεκριμένα, 265 και 244 
πλοία έχουν κατασκευαστεί σε ναυπηγεία 
της Ιαπωνίας και της Κίνας αντίστοιχα, με 
τα ποσοστά συμμετοχής των δύο ασιατικών 
χωρών να διαμορφώνονται σε 41% και 38%.

Μικρές εταιρείες
Το 65% των bulk carriers διαφοροποιη-
μένων εταιρειών έχουν ναυπηγηθεί στην 
Ιαπωνία, το 19% στην Κίνα, το 6% στη 
Νότια Κορέα και το 10% σε λοιπές ναυ-
πηγικές χώρες. Παρότι διαφαίνεται ότι ο 
ρόλος των ιαπωνικών ναυπηγείων είναι πιο 
σημαντικός σε σύγκριση με το σύνολο του 
στόλου, ο αριθμός πλοίων είναι μικρός και 
δεν ενδείκνυται για συγκρίσεις. 

Μεσαίες εταιρείες
Το 48% του στόλου των μεσαίων εταιρειών 
έχει ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία και το 22% 
στην Κίνα. Συνεπώς, παρότι ο ρόλος των 
ιαπωνικών ναυπηγείων παραμένει πρωτα-
γωνιστικός, εκείνος των κινεζικών δεν είναι 
εξίσου έντονος με εκείνον που διαδραματί-
ζει επί του συνόλου των bulk carriers που 
διαχειρίζονται οι διαφοροποιημένες εται-
ρείες (38%). Πάντως, στον στόλο των εται-
ρειών μεσαίου μεγέθους που διαχειρίζονται 
αποκλειστικά bulk carriers, τα ναυπηγεία 
της Κίνας καταλαμβάνουν ποσοστό 36%. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγο-
νός ότι το ποσοστό των νοτιοκορεατικών 
ναυπηγείων είναι ίσο με αυτό των κινεζικών 
(22%). Επί του συνόλου των bulk carriers 
διαφοροποιημένων εταιρειών, το ποσοστό 
είναι σχετικά μικρότερο (16%). Ως εκ τού-
του, διαφαίνεται μια τάση τα νοτιοκορεα-
τικά ναυπηγεία, τα οποία ως επί το πλείστον 
ειδικεύονται στις ναυπηγήσεις δεξαμενό-
πλοιων και gas carriers, να κερδίζουν την 
εμπιστοσύνη των μεσαίων εταιρειών, όχι 
βέβαια στον βαθμό που εμπιστεύονται 
πλοία ναυπηγημένα στην Ιαπωνία.

Μεγάλες εταιρείες
Το σκηνικό διαφοροποιείται για τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες, καθώς τα ναυπηγεία της Κίνας 
(44%) προπορεύονται έναντι των ιαπωνικών 
(38%) και των νοτιοκορεατικών (15%). Βέβαια, 
συγκριτικά με τα γενικά στοιχεία, οι διαφορές 
των κινεζικών και των ιαπωνικών ναυπηγείων 
είναι μικρές (38% και 41% αντίστοιχα).

Γράφημα 14: Η κατανομή του στόλου bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά τύπο πλοίου

Γράφημα 15: Η κατανομή του στόλου bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά χώρα ναυπήγησης
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Ηλικιακή ομάδα
Όπως και για τις μη διαφοροποιημένες εταιρείες, η συντριπτική πλειονότητα του 
στόλου των bulk carriers διαφοροποιημένων εταιρειών έχει ηλικία μικρότερη των 
15 ετών, γεγονός που αντανακλά την πρόθεση διαρκούς ανανέωσης του στόλου. 
Πιο συγκεκριμένα, το 82% των πλοίων έχει ηλικία μικρότερη των 15 ετών και το 
αντίστοιχο ποσοστό για τις μη διαφοροποιημένες είναι 80%.  

Μικρές εταιρείες
Σχεδόν ένα στα πέντε bulk carriers (19%) των διαφοροποιημένων εταιρειών μικρού 
μεγέθους έχει ηλικία έως δέκα έτη. Το 61% των πλοίων που διαχειρίζονται οι μικρό-
τερες διαφοροποιημένες εταιρείες είναι μεταξύ 11 και 20 ετών. 

Μεσαίες και μεγάλες εταιρείες
Το ηλικιακό προφίλ των πλοίων που διαχειρίζονται οι μεσαίες και οι μεγάλες εται-
ρείες δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες αλλαγές τόσο μεταξύ τους όσο και συγκριτικά 
με τα γενικά στοιχεία.
Το 74% των bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών μεσαίου μεγέθους 
είναι μεταξύ 6 και 15 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεγάλες εταιρείες 
είναι 78% και για το σύνολο του στόλου bulk carriers των διαφοροποιημένων 
εταιρειών 75%. 
Υπενθυμίζεται ότι για τα bulk carriers των μη διαφοροποιημένων εταιρειών μεσαίου 
μεγέθους, στην ηλικιακή ομάδα 6 έως 15 ετών ανήκει το 71% των πλοίων. Το αντί-
στοιχο ποσοστό για τις εταιρείες μεγάλου μεγέθους είναι 73%, ενώ για το σύνολο 
του στόλου των μη διαφοροποιημένων εταιρειών 71%.

Γράφημα 16: Η κατανομή του στόλου bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά ηλικιακή ομάδα
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ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ BULK 
CARRIERS: Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, 425 bulkers άλλαξαν χέρια, με τα συνολικά δαπανηθέντα κεφάλαια να 
ανέρχονται σε $8,7 δισ., σύμφωνα με δεδομένα της VesselsValue αποκλειστικά για τα Ναυτικά Χρονικά. 
Το αντίστοιχο διάστημα το 2021 οι αγοραπωλησίες πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου ήταν στις 581, με 
τις συναλλαγές αυτές να ανέρχονται σε αξία στα $9,3 δισ. Συνεπώς, παρότι οι αγοραπωλησίες σε ετήσια 
βάση κατέγραψαν πτώση 27%, τα συνολικά δαπανηθέντα κεφάλαια παρουσιάζουν πτώση μόλις 6,5%, 
δείγμα ότι φέτος η αξία των συγκεκριμένων πλοίων έχει πάρει την ανιούσα.

Γράφημα 1: Η κατανομή των αγοραπωλησιών και των διατεθέντων κεφαλαίων ανά τύπο bulk carrier

Γράφημα 2: Η ποσοστιαία κατανομή των αγοραπωλησιών bulk carriers ανά τύπο πλοίου

Στα επιμέρους στοιχεία της VesselsValue, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
ότι τη μερίδα του λέοντος στις αγοραπωλησίες bulkers καταλαμβάνουν τα Handy 
Bulkers, με ποσοστό 30% (126/425). Οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο 
θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία διαφαίνεται 
ότι δίνουν ώθηση στα μικρότερα πλοία, τα οποία παραδοσιακά είναι λιγότερο 
ευάλωτα στην ακραία μεταβλητότητα της αγοράς, ενώ την ίδια ώρα διαθέτουν 
μεγαλύτερη λειτουργική και επιχειρησιακή ευελιξία. Σε ποσοστό 26% (112/425) 
ακολουθούν οι αγοραπωλησίες Supramaxes, ενώ αυτές των Panamaxes βρί-
σκονται στην τρίτη θέση με ποσοστό 22%. Οριακές είναι οι διαφορές μεταξύ 
αγοραπωλησιών Capesizes, Ultramaxes και Post Panamaxes, ενώ μόλις πέντε 
Handymaxes (1%) άλλαξαν ιδιοκτήτες το α΄ εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα 
δεδομένα της VesselsValue.

Η ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου κινείται σε καλά επίπεδα και το 2022, 
όχι όμως στα εκρηκτικά επίπεδα που διαμορφώθηκε την περασμένη χρονιά. Αυτός είναι ίσως 
και ο λόγος που ερμηνεύει την πτώση στη δραστηριότητα αγοραπωλησιών φέτος σε σχέση με 
πέρυσι.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση απονομής υποτροφιών της Eνώσεως Ελλή-
νων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, καθώς 
και των βραβεύσεων ναυτικών με τη μεγαλύτερη 
θαλάσσια υπηρεσία, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, 
στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.
Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών διοργάνωσε την 
ετήσια εκδήλωση επιβράβευσης της αριστείας 
νέων σπουδαστών, καθώς και τιμητικής αναγνώ-
ρισης συνταξιούχων ναυτικών με τη μεγαλύτερη 
θαλάσσια υπηρεσία.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν 
οι καθιερωμένες υποτροφίες της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών, τιμώντας τη μνήμη των 
Αντωνίου Χανδρή, Ιωάννη Αγγελικούση, Νικο-
λάου Τραυλού, Σταύρου Νταϊφά, καθώς και η 
υποτροφία που χορηγεί η εταιρεία «Εκθέσεις 
Ποσειδώνια Α.Ε.». Επίσης, απονεμήθηκαν οι  
15 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδι-
δακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς φοίτη-
σης, ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές σε 
πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με έναρξη 
φοίτησης το φθινόπωρο του 2022, από τη Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς 
Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 

υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνος 
Κατσαφάδος, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος 
αντιναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο πρόε-
δρος του ΝΑΤ κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, 
εκπρόσωπος της ναυτεργασίας, καθώς και μέλη 
της ναυτιλιακής κοινότητας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η πρόεδρος της Ενώ-
σεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 
δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου για τη σημε-
ρινή εκδήλωσή μας, όπου τιμούμε ανθρώπους για 
τους οποίους είμαστε υπερήφανοι.
»Κατ’ αρχάς, τιμούμε τους δικούς μας ανθρώπους. 
Τους ναυτικούς μας με τη μεγαλύτερη θαλάσσια 
υπηρεσία. Ανθρώπους που προσέφεραν ολόκληρη 
τη ζωή τους στη θάλασσα. Που έχουν στερηθεί 
τις οικογένειές τους και οι οικογένειές τους τους 
έχουν στερηθεί. Στο πρόσωπό τους καταξιώνε-
ται το ναυτικό επάγγελμα. Αποτελούν το φωτεινό 
παράδειγμα που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε 
τον κοινό στόχο που έχουμε με την πολιτεία, την 
αναβίωση της ναυτοσύνης των Ελλήνων. Τους 
ευχαριστούμε από καρδιάς για την αφοσίωση 
τους στη ναυτοσύνη».
Αναφορικά με τις υποτροφίες που απονεμήθηκαν 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η κ. Τραυλού 
δήλωσε τα εξής: «Στο πρόσωπο των νέων αυτών 
ανθρώπων αναγνωρίζουμε τους εμπνευστές της 

Οι δράσεις της ναυτιλιακής οικογένειας προς όφελος 
της ελληνικής κοινωνίας

Ανέκαθεν η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα υπήρξε αρωγός στις ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας, αναλαμβάνοντας –είτε συλλογικά είτε ατομικά– σημα-
ντικό αριθμό δράσεων για την κοινωνική προσφορά κάθε είδους. Σε μια προ-
σπάθεια ανάδειξης αλλά και καταγραφής αυτών των πρωτοβουλιών, τα Ναυτικά 
Χρονικά προχωρούν σε μια παρουσίαση των πρόσφατων δράσεων εκπροσώπων της 
ελληνικής ναυτιλίας υπέρ του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

γενιάς τους, αναγνωρίζουμε τα θετικά μας πρό-
τυπα. Είναι οι οδηγοί μας σε ένα μέλλον ελπιδο-
φόρο ως κοινωνία, ως χώρα».

TΟ ΑΛΣΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΣ 
ΑΠΟΚΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΖΩΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
Σε μια πόλη που εξελίσσεται διαρκώς και ανα-
νεώνεται, το Ίδρυμα Ωνάση ανακατασκευάζει 
γήπεδα και παιδικές χαρές και εμπλουτίζει τον 
αστικό χαρακτήρα των πιο ιστορικών γειτονιών 
της Αθήνας με έργα τέχνης, στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας OnAthens, αναγνωρίζοντας τη σημα-
σία του παιχνιδιού αλλά και του πολιτισμού στην 
καθημερινότητά μας.
Επόμενη στάση, η γειτονιά του Μετς. Σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Αθηναίων, ένα πάρκο, μια παι-
δική χαρά και ένα γήπεδο μπάσκετ έρχονται να 
αναβαθμίσουν το αστικό τοπίο της Αθήνας. Το 
Ίδρυμα Ωνάση δίνει νέα πνοή σε ένα ξεχασμένο 
πάρκο στο κέντρο της Αθήνας, υποστηρίζοντας 
συγχρόνως τους νέους καλλιτέχνες. Έναν χρόνο 
μετά τη δημιουργική επέμβαση στη γειτονιά 
του Νέου Κόσμου, αλλά και την ανακαίνιση του 
γηπέδου στο Λύκειο Μοσχάτου, το Ίδρυμα Ωνάση 
ανακαινίζει την παιδική χαρά και «ζωντανεύει» το 
Άλσος Λογγίνου.
Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πάρκα στην 
καρδιά της Αθήνας, το Άλσος Λογγίνου γεννιέται 
ξανά, με περισσότερες από 2.500 νέες φυτεύσεις 

σε μια έκταση 750 τ.μ. Στο πλαίσιο της οικολο-
γικής ταυτότητας του Ιδρύματος Ωνάση και της 
ανάγκης των κατοίκων της γειτονιάς για ολοένα 
και περισσότερο πράσινο, οι νέες φυτεύσεις 
ήρθαν να συμβάλουν σημαντικά στην τόνωση της 
βιοποικιλότητας του άλσους και να ενισχύσουν την 
ισορροπία του οικοσυστήματός του. 
Διασταύρωση διαδρομών έκτασης 2.200 τ.μ. 
με φυσικό, χωμάτινο, σταθεροποιημένο δάπεδο, 
υδρευτικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν μια 
φιλική προς το περιβάλλον συντήρηση του 
χώρου, περίφραξη και παγκάκια προσκαλούν 
τους κατοίκους αλλά και τους περαστικούς του 
Μετς να σταθούν και να απολαύσουν αυτό το 
ξεχασμένο πάρκο της πόλης.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΛΑΤΣΗ 
Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 
τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου κτιρίου διδα-
σκαλίας των σπουδαστών της Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, κατόπιν αποκλειστικής 
δωρεάς της κ. Μαριάννας Λάτση.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο υπουρ-
γός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντίνος 
Σκρέκας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης ως εκπρό-
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σωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας και η δωρήτρια κ. Μαριάννα Λάτση. 
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο αντιπεριφε-
ρειάρχης ΠΕ Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης ως 
εκπρόσωπος του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο 
δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, 
ο μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερ-
σάλων Τιμόθεος, o Γενικός Επιθεωρητής Στρα-
τού-Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης Αντι-
στράτηγος Νικόλαος Φλάρης, ο διοικητής της 1ης 
ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-ΟHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» αντιστράτηγος 
Άγγελος Χουδελούδης και ο πρώην υφυπουργός 
Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ στρα-
τηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ-ΠΝΟΗ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, ομάδα του Ιδρύματος Αικα-
τερίνης Λασκαρίδη επισκέφθηκε για μία ακόμα 
φορά την πυρόπληκτη Αρχαία Ολυμπία, συνεχίζο-
ντας τις δράσεις του προγράμματος ΑΝΑ-ΠΝΟΗ.
Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των κατοίκων, 
πρόσφερε στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας δώδεκα 
τόνους τροφίμων (τρόφιμα μακράς διαρκείας και 
είδη πρώτης ανάγκης) για την ενίσχυση των οικο-
γενειών που επλήγησαν σοβαρά από τις μεγάλες 
πυρκαγιές του 2021.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία 
του Παλαιού Δημαρχείου μεγάλη γιορτή για τα 
παιδιά όλων των σχολείων της περιοχής. Τα παι-
διά διασκέδασαν, έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια και 
ζωγράφισαν με τους Imaginary Room και το Ονει-
ροδρόμιο, ενώ η γιορτή έκλεισε με μουσική και 
τραγούδια από τους Burger Project. 

Η συγκεκριμένη γιορτή ήταν το επιστέγασμα της 
πολύ μεγάλης δωρεάς υλικοτεχνικού εξοπλισμού, 
τον οποίο πρόσφερε η ΑΝΑ-ΠΝΟΗ στα σχολεία 
της Αρχαίας Ολυμπίας.
Η ΑΝΑ-ΠΝΟΗ δημιουργήθηκε το 2021, αμέσως 
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, 
με πρωτοβουλία του προέδρου του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη, κ. Πάνου Λασκαρίδη, και 
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος. Δωρεά 
ύψους 1.100.000 ευρώ διατέθηκε στο πρόγραμμα 
ΑΝΑ-ΠΝΟΗ, με μοναδικό στόχο τη στήριξη των 
προσπαθειών ανασυγκρότησης, αναδημιουργίας 
και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών Αρχαίας 
Ολυμπίας και Βόρειας Εύβοιας. 

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ» 
Την Τρίτη 14 Ιουνίου εγκαινιάστηκε η Ψυχιατρική 
Κλινική Εφήβων «Ιωάννης Αγγελικούσης» του 
Νοσοκομείου Νίκαιας – Δυτικής Αττικής «Αγία 
Βαρβάρα», στο πλήρως ανακαινισμένο και σύγ-
χρονο κτίριο «Κοπανάρη». Η ανακαίνιση του 
κτιρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη δωρεά ύψους 
580.000 ευρώ του Ιδρύματος «Αντώνιος και 
Ιωάννης Αγγελικούσης».
Το νέο κτίριο αποτελεί έναν χώρο κατάλληλο για 
την ψυχιατρική φροντίδα των νεαρών ασθενών, 
παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτερο-
βάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης. Θα στε-
γάσει την ψυχιατρική κλινική εφήβων 14-18 ετών, 
δυναμικότητας 15 κλινών, έχοντας εξασφαλίσει 
τη στελέχωση από διεπιστημονική ομάδα παιδο-
ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, 
λογοθεραπευτών και εργοθεραπευτών. Ακόμη, θα 
λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
Στην ομιλία της κατά τα εγκαίνια η υφυπουργός 
Υγείας Ζωή Ράπτη ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο 
Ιωάννης Αγγελικούσης τίμησε τη θαλασσινή παρά-
δοση και την πατρίδα μας με κάθε τρόπο. Μετέ-
φερε στην Ελλάδα την έδρα των δραστηριοτήτων 
του και, όταν χρειάστηκε, όπως στη διάρκεια της 
πρόσφατης πανδημίας, βοήθησε στη μάχη για την 
υγεία με αθόρυβες δωρεές. Μετά την ανακαίνιση 
της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκο-
μείου της Νίκαιας το 2018, σήμερα, χάρη στο 
Ίδρυμα Αγγελικούση, ανακαινίστηκε ένα ακόμα 
κτίριο και το ΕΣΥ απέκτησε μια νέα παιδοψυχι-
ατρική κλινική. Η Δυτική Αττική στερείτο ικανού 
αριθμού κλινών, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά 
να οδηγούνται στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο ασφα-
λώς δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εφήβων. 
Με τη λειτουργία της νέας κλινικής, οι έφηβοί μας 
θα μπορούν πλέον να νοσηλεύονται και στην Αγία 
Βαρβάρα, συμβάλλοντας παράλληλα σε μεγάλο 
βαθμό στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων 
της Αττικής».
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Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία σημαντικών 
προσωπικοτήτων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
14 Ιουλίου, στο Μουσείο της Ακρόπολης, η εκδή-
λωση «Members’ Day Meeting» του International 
Propeller Club of the United States, Port of 
Piraeus. Κεντρικό και αναμφισβήτητα μεγάλο γεγο-
νός της βραδιάς ήταν η βράβευση του κ. Γιάννη 
Μυτιληναίου, ιδρυτή της M/Maritime και συνιδρυτή 
της Mytilineos Holdings, με το Members’ Award 
of Excellence για το μεγάλο επιχειρηματικό του 
έργο, τόσο στη βιομηχανία όσο και στη ναυτιλία. 
Όπως πολύ χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος του 
Propeller Club Πειραιά, κ. Κωστής Φραγκούλης, 
«το προφίλ του κ. Γιάννη Μυτιληναίου ξεχωρίζει.  
Η δράση και το στίγμα του χαρακτηρίζονται από 
αξίες που πηγαίνουν το ανθρώπινο γένος πιο μπρο-
στά. Η αποψινή βράβευση είναι μια ένδειξη ανα-
γνώρισης και είναι μια βράβευση που επιθυμούμε 
να λειτουργήσει ως έμπνευση και παραδειγματι-
σμός για όλους».

Εξέχων ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Η 
ενδιαφέρουσα ομιλία του με τίτλο «Πορεία και 
Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και η 
Ναυτιλία ως πυλώνας Ισχυρής, Βιώσιμης Ανά-

ΤΟ PROPELLER 
CLUB ΤΙΜΑ ΤΟΝ  
ΓΙΑΝΝΗ  
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ

EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα  
κ. George Tsunis και ο κ. Κωστής Φραγκούλης  
παραδίδουν το Members’ Award of Excellence 
στον κ. Γιάννη Μυτιληναίο.

πτυξης» έδωσε έναυσμα για περαιτέρω 
συζητήσεις γύρω από την ελληνική 
οικονομία και τις προοπτικές της ελλη-
νικής ναυτιλίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκλε-
κτά μέλη του Propeller Club Πειραιά 
και σημαίνουσες προσωπικότητες από 
διαφορετικούς τομείς της εγχώριας και 
παγκόσμιας οικονομίας, κυρίως από τον 
κλάδο της ναυτιλίας, κυβερνητικοί και 
διπλωματικοί εκπρόσωποι.
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η 
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, ο 
βουλευτής ΝΔ Βόρειου Τομέα Αθηνών 
και μέλος του Propeller Club Πειραιά 
κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ο πρέσβης 
των ΗΠΑ και επίτιμος πρόεδρος του 
Propeller Club Πειραιά κ. George 
Tsunis, o πρέσβης της Ιαπωνίας κ. 
Yasunori Nakayama, η πρέσβης της Ιτα-
λίας κ. Patrizia Falcinelli, ο πρόεδρος 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας και ο πρόε-
δρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμε-
λητηρίου κ. Νικόλας Μπακατσέλος.
Ο κ. Φραγκούλης αναφέρθηκε συνο-
πτικά στη δράση αλλά και στα μελλο-
ντικά σχέδια του Club. «Έχουμε και θα 
έχουμε να επιδεικνύουμε ένα ισχυρό 
και πολύπλευρο έργο ως Club, και αυτό 
οφείλεται κατ’ αρχάς στην εξαιρετική 
μας ομάδα. Σε ένα δυναμικό και ιδιαί-
τερα δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο, 
που πάντα ευχαριστώ για τη μεγάλη του 
προσφορά», δήλωσε ο κ. Φραγκούλης 
και πρόσθεσε: «Τώρα, το Propeller Πει-
ραιά ετοιμάζεται να διοργανώσει το 96o 
Παγκόσμιο Συνέδριο των Propeller τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Η 
σπουδαιότητα αυτού του συνεδρίου είναι 
αναμφισβήτητη για τη χώρα, για τη ναυ-
τιλία, για τον θεσμό του Propeller Club».
Στην ομιλία του κ. Σταïκούρα που ακο-
λούθησε, ο υπουργός Οικονομικών ανέ-
λυσε την κατάσταση και τις προοπτι-
κές της ελληνικής οικονομίας και της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας ως πυλώνα 
ισχυρής, βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως 
είπε ο κ. Σταϊκούρας, «η ναυτιλία είναι 
ένας εξωστρεφής κλάδος, που αποτελεί 
κυρίαρχη δύναμη στην ελληνική οικονο-
μία, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά 
τις προκλήσεις τόσο σε διεθνές όσο και 
σε εθνικό επίπεδο».
Προλογίζοντας τον κ. Μυτιληναίο και τη 
βράβευσή του, ο κ. Φραγκούλης ανέ-

φερε πως «στις μέρες μας η αριστεία, 
σε συνδυασμό με το ήθος, σπανίζουν. 
Ο Γιάννης Μυτιληναίος είναι ένας σπά-
νιος άνθρωπος και επιχειρηματίας. Οι 
αξίες του είναι αξίες που πρεσβεύουμε, 
τιμούμε και υπηρετούμε στο Propeller 
Club Πειραιά, είναι αξίες που επιθυ-
μούμε να επιβραβεύουμε».
Την απονομή της τιμητικής πλακέτας 
στον κ. Μυτιληναίο έκανε ο πρέσβης 
των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα 
κ. George Tsunis, με την ιδιότητα του 
επίτιμου προέδρου του Propeller Club 
Πειραιά. Στη συνέχεια, ο κ. Μυτιληναίος 
χρίστηκε επίτιμο μέλος του Club. 
Στην ιδιαίτερα ανθρώπινη και συναι-
σθηματική ομιλία του, μετά τη βρά-
βευσή του, ο κ. Γιάννης Μυτιληναίος 
είπε χαρακτηριστικά πως είναι ένας 
μετριόφρων άνθρωπος που δεν συνη-
θίζει ούτε τις βραβεύσεις ούτε και τις 
μαζικές εκδηλώσεις. Ο ίδιος ανέφερε 
ότι δεν περίμενε ποτέ ότι θα βραβευτεί 
για τη δουλειά του. «Γιατί εγώ πάντα 
θεωρούσα ότι κάθε πρωί έκανα μια 
δουλειά, σκληρή δουλειά», είπε χαρα-
κτηριστικά. «Όμως δεν μπορώ να μην 
πω ότι είμαι πράγματι υπερήφανος για 
την επαγγελματική και επιχειρηματική 
μου πορεία τα τελευταία σαράντα χρό-
νια, μια πορεία βασισμένη στις αξίες 
και στα πιστεύω μου», σημείωσε ο κ. 
Μυτιληναίος.
Ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ακόμη 
πως «δεν αρκεί η σκληρή δουλειά 
για να πετύχει κάποιος, είναι όμως 
προϋπόθεση. Όλα αυτά γίνονται όταν 
υπάρχει όραμα. Όραμα επιχειρημα-
τικό, το οποίο είχα σε περιορισμένο 
βαθμό, γιατί ήμουν πάντα προσγειωμέ-
νος και προσηλωμένος σε μια σκληρή 
πραγματικότητα». Στο σημείο αυτό ο 
κ. Μυτιληναίος έκανε ιδιαίτερη μνεία 
στον αδελφό του Ευάγγελο Μυτιλη-
ναίο, καθώς χάρη σε εκείνον και στο 
πολύ μεγάλο όραμά του οι δυο τους 
κατάφεραν να πραγματοποιήσουν όλα 
τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Ο κ. 
Μυτιληναίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα 
την οικογένειά του για τη στήριξη που 
του παρείχε όλα αυτά τα χρόνια και 
κυρίως τις δύο κόρες του. Τέλος, απηύ-
θυνε ευχαριστήρια στο Propeller Club 
Πειραιά και στον φίλο του, όπως τον 
αποκάλεσε, Κωστή Φραγκούλη, καθώς 
και σε όλο το κοινό που τον παρακολου-
θούσε με αφοσίωση.
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ΔΙΕΘΝΗ
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Επιμέλεια: Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Μάνος Χαρίτος

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ  
Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ  
FRONTLINE-EURONAV
Oι Frontline Ltd. και Euronav ΝV ανακοί-
νωσαν τη Δευτέρα 11 Ιουλίου ότι εισήλθαν 
σε οριστική συμφωνία ενοποίησης μέσω 
ανταλλαγής μετοχών, βάσει μιας αναλο-
γίας 1,45 μετοχών της Frontline για κάθε 
μετοχή της Euronav.
Η συμφωνία εγκρίθηκε ομόφωνα από 
όλα τα μέλη του ΔΣ της Frontline και από 
όλα τα μέλη του Supervisory Board της 
Euronav. Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Απρι-
λίου 2022 οι δύο εταιρείες υπέγραψαν ένα 
term sheet για τη συγχώνευσή τους και 
η εν λόγω συμφωνία ουσιαστικά κεφαλο-
ποιεί τις βασικές αρχές του term sheet.
Η νέα εταιρεία θα φέρει την επωνυμία 
Frontline και θα έχει τα κεντρικά της 
γραφεία στην Κύπρο. Παράλληλα θα 
δραστηριοποιείται σε Ευρώπη και Ασία, 
με γραφεία μεταξύ άλλων σε Βέλγιο, Νορ-
βηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγκαπούρη και 
Ελλάδα.
Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο κ. John 
Fredriksen ανέφερε: «Η συναλλαγή δημι-
ουργεί έναν ηγέτη στην αγορά των δεξα-
μενόπλοιων και θα εδραιώσει τη θέση του 
ενοποιημένου ομίλου για συνεχή, βιώσιμη 
δημιουργία αξίας για τους μετόχους».
Από την πλευρά του, ο Hugo de Stoop, 

CEO της Euronav, τόνισε: «Η προτεινό-
μενη ενοποίηση αποτελεί μια τεράστια 
ευκαιρία για να ηγηθούμε στην αγορά των 
δεξαμενόπλοιων όσον αφορά την παροχή 
καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες 
μας, καθώς επιδιώκουμε να επιτύχουμε 
τη μετάβαση σε έναν κόσμο καθαρής, 
ασφαλούς και βιώσιμης ναυτιλίας».

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΡΕΣΕΝΤΟ ΤΗΣ 
MSC ΚΛΕΒΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Εν μέσω των υψηλών επιπέδων στα οποία 
κυμάνθηκαν για το μεγαλύτερο μέρος 
του α΄ εξαμήνου του 2022 οι ναύλοι 
των containerships, η μεταφορική ικανό-
τητα του παγκόσμιου στόλου κατέγραψε 
μικρή άνοδο. Σύμφωνα με δεδομένα της 
Alphaliner, κάποιες από τις κορυφαίες 
liner εταιρείες αύξησαν σε αρκετά μεγα-
λύτερο βαθμό τη μεταφορική ικανότητα 
των στόλων τους.
Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
αύξηση της μεταφορικής ικανότητάς της 
πέτυχε η ZIM. Η ισραηλινή εταιρεία, ναυ-
λώνοντας πληθώρα containerships για 
πολλά έτη, κατάφερε να αυξήσει τη μετα-
φορική της ικανότητα κατά 16,8%. Ισχυρή 
ήταν και η ανάπτυξη της Evergreen, η 
οποία αύξησε τη μεταφορική της ικανό-
τητα κατά 5,2%.
Ωστόσο, τις εντυπώσεις κέρδισε η MSC. 
Η κορυφαία liner εταιρεία σε όρους μετα-
φορικής ικανότητας αύξησε τη μεταφο-
ρική ικανότητα του στόλου της κατά 4,2%, 
προβαίνοντας σε σημαντικές επενδύσεις 
στη second-hand αγορά. Την ίδια ώρα, το 
orderbook της MSC είναι εκτενές, γεγο-
νός που καταδεικνύει ότι η μεταφορική της 

ικανότητα θα αυξηθεί σημαντικά εντός των 
επόμενων ετών.
Σύμφωνα με δεδομένα της Alphaliner, 
η μεταφορική ικανότητα της MSC είναι 
ίση με περίπου 4,46 εκατ. TEUs, ενώ το 
orderbook της ανέρχεται σε 108 πλοία, 
αθροιστικής μεταφορικής ικανότητας 1,43 
εκατ. TEUs.
Τέλος, δεν κατέγραψαν όλοι οι liner κολοσ-
σοί αύξηση στη μεταφορική ικανότητα των 
στόλων τους: ONE, Cosco και Maersk 
κατέγραψαν πτώση 1,2%, 1% και 0,6% 
αντίστοιχα.

SHIPERGY: ΤΟ ΝΕΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ  
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SIGNAL
Ο όμιλος Signal εγκαινίασε τη Shipergy, 
μια νέα εταιρεία προμήθειας ναυτιλιακών 
καυσίμων. Επικεφαλής της νέας εταιρείας, 
η οποία θα δραστηριοποιείται από γρα-
φεία στην Αθήνα και στο Λονδίνο, θα είναι 
ο κ. Daniel Rose, πρώην CEO της LQM.
Η Shipergy θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
προμήθειας καυσίμων για τα πλοία των 
pools της Signal Maritime, ενώ, αξιο-
ποιώντας τις οικονομίες κλίμακας και τη 
λειτουργική αποδοτικότητα, θα διευρύνει 
τις υπηρεσίες της και σε third-parties. Την 
ίδια ώρα, κεφαλαιοποιώντας τη μεγάλη 
εμπειρία και τεχνογνωσία του ομίλου στην 
τεχνολογία, όραμα της Shipergy είναι να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετά-
βαση της ναυτιλίας προς την απανθρακο-
ποίηση και την αποδοτικότητα.
«Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό ορό-
σημο στην ανάπτυξή μας, που θα προ-
σθέσει σημαντική αξία στις υπηρεσίες 

που παρέχουμε στα μέλη των pool μας. 
Μια εξαιρετικά αποδοτική, διαφανής και 
ποιοτικά ελεγχόμενη λειτουργία προμή-
θειας καυσίμων είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιχείρησή μας», ανέφερε ο κ. 
Πάνος Δημητρακόπουλος, CEO της Signal 
Maritime.

ΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΜΕ  
ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΑ BULKERS
Τους τελευταίους μήνες, η ζήτηση για 
υπηρεσίες μεταφοράς ξηρών φορτίων 
είναι αυξημένη. Η εξέλιξη αυτή, σε συν-
δυασμό με την αυξανόμενη ανάγκη σύν-
δεσης των λιμένων των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων με τον υπόλοιπο κόσμο, 
ώθησε τη SAFEEN Feeders, θυγατρική 
της AD Ports Group, στην απόκτηση δύο 
Supramax πλοίων μέσα σε έναν μήνα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του 
διευθύνοντος συμβούλου της AD Ports 
Group, Captain Mohamed Juma Al 
Shamisi, η προσθήκη των δύο πλοίων στον 
στόλο δημιουργεί προϋποθέσεις περαι-
τέρω αξιοποίησης της υψηλής ζήτησης 
που παρουσιάζεται για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες μεταφοράς του group. 
Παράλληλα, υποστηρίζει τον εταιρικό 
στόχο για την αναγνώριση του Άμπου 
Ντάμπι ως κέντρου ζωτικής σημασίας 
για το παγκόσμιο εμπόριο και κυρίαρχου 
παράγοντα οικονομικής και εμπορικής 
ανάπτυξης. 
Επιπρόσθετα, ο CEO του AD Ports Group 
υποστηρίζει πως η απόκτηση των δύο 
πλοίων θα ενισχύσει περαιτέρω την αξιο-
πιστία και την ταχύτητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του group.

INTRAKAT: Η ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της 
Intracom Holdings με την Winex 
Investments Limited, εταιρεία συμφε-
ρόντων των κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και 
Εξάρχου, για την πώληση του 31,7% της 
Intrakat, έναντι τιμής πώλησης 2,95 
ευρώ ανά μετοχή και συνολικού τιμήμα-
τος 70.195.565,65 ευρώ. Οι κ. Μπάκος 
και Καϋμενάκης δραστηριοποιούνται 
στον χώρο της ναυτιλίας και πρόσφατα 
προχώρησαν σε αποεπένδυση μετοχών 
της Ελλάκτωρ Α.Ε.
Η Intracom Holdings, μέτοχος της 
Intrakat κατά ποσοστό 23,54% και ελέγ-
χουσα συνολικά, μέσω της θυγατρικής 
της εταιρείας Intracom Technologies 
S.a.r.l., ποσοστό 36,79% του συνόλου 
των μετοχών Intrakat, γνωστοποίησε 
πρόσφατα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
την επιτυχή ολοκλήρωση των συζητή-
σεών της με επενδυτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συμφω-
νήθηκε όπως η Intracom Holdings, 
διατηρούσα στην Intrakat ποσο-
στό συμμετοχής 5,09%, προβεί στις  
5 Ιουλίου 2022, μαζί με την Intracom 
Technologies S.a.r.l., στην πώληση του 
συνόλου των υπόλοιπων μετοχών τους 
(23.795.107 μετοχές, ποσοστό 31,70%), 
έναντι τιμής πώλησης 2,95 ευρώ 
ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος 
70.195.565,65 ευρώ, στην αγοράστρια 
Winex Investments Limited, εταιρεία 
συμφερόντων των κ. Μπάκου, Καϋμε-
νάκη και Εξάρχου.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Η Swire Shipping Pte. Ltd., η οποία δραστηριοποι-
είται στις τακτικές γραμμές Ασίας-Ειρηνικού, ανα-
κοίνωσε ότι η συνδεδεμένη εταιρεία SSPL US Inc. 
ολοκλήρωσε την απόκτηση της Westwood Shipping 
Lines, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών 
ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Τον Απρίλιο του 2022, η SSPL US Inc. υπέγραψε 
συμφωνία για την απόκτηση της Westwood 
Shipping Lines Inc. από την J-WeSco Ltd., θυγα-
τρική της The Sumitomo Warehouse Co. Ltd. Στη 
σχετική ανακοίνωση της Swire Shipping σημειώ-
νεται ότι η εν λόγω επενδυτική κίνηση εντάσσεται 
στην αναπτυξιακή της στρατηγική για τη διεύρυνση 
του liner δικτύου αλλά και την καθετοποίηση πολλών 
ναυτιλιακών υπηρεσιών.
H Westwood ιδρύθηκε το 1980 και εξυπηρετεί το 
δια-ειρηνικό εμπόριο, με εστίαση στις αγορές της 
Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Κίνας.

Η ΡΩΣΙΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ BRICS  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ
Σε διαδικασία αναδιάταξης των εμπορικών της ροών 
βρίσκεται η Ρωσία με επίκεντρο τα μέλη του γκρουπ 
των BRICS. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του γερμα-
νικού μέσου DW, σε πρόσφατη διαδικτυακή τοπο-
θέτησή του ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε για σύσφιξη 
των εμπορικών σχέσεων των χωρών του γκρουπ.
Στο γκρουπ των BRICS ανήκουν η Βραζιλία, η 
Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική. Οι εν 
λόγω οικονομίες αντιστοιχούν περίπου στο 25% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ και σε περισσότερο από το 40% 
του παγκόσμιου πληθυσμού.
Ο Ρώσος πρόεδρος επέκρινε τη στάση της Δύσης, 
η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έρχεται σε αντίθεση 
με την κοινή οικονομική λογική. Η κριτική του προέ-
δρου Πούτιν αφορά το μπαράζ κυρώσεων που έχουν 
επιβληθεί από διεθνείς δυνάμεις ενάντια στη Ρωσία, 
με επίκεντρο τις δυτικές χώρες.
Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές της 
προς την Κίνα και την Ινδία, ειδικά στον τομέα της 
ενέργειας. Την ίδια ώρα ενισχύεται η συνεργασία 
στον τομέα της γεωργίας, καθώς οι ρωσικές εξα-
γωγές λιπασμάτων προς τις χώρες του γκρουπ των 
BRICS παρουσιάζουν ανοδική τάση.
Όσον αφορά αποκλειστικά την Κίνα, η δεύτερη 
ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη καταδεικνύεται 
μέρα με τη μέρα ολοένα κρισιμότερος σύμμαχος της 
Μόσχας. Άλλωστε, η Κίνα έχει αρνηθεί να καταδι-
κάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία 
αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ενώ έχει 
ασκήσει κριτική στις δυτικές χώρες για τις βλέψεις 

επέκτασης των αμυντικών τους συμμαχιών, οι οποίες 
επηρεάζουν και το Πεκίνο.
Παράλληλα, ένας άλλος εμπορικός εταίρος της 
Ρωσίας κατέθεσε αίτηση ένταξης στους BRICS. Πιο 
συγκεκριμένα, βάσει δημοσιεύματος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
επικαλούμενου δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου, το 
Ιράν κατέθεσε αίτηση ένταξης.
Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις τόσο της εκπροσώ-
που του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών όσο και 
του προέδρου της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντες, 
η Αργεντινή επιθυμεί την ένταξή της στους BRICS.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ:  
Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ-ΠΕΚΙΝΟΥ
Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι κάλεσε 
πρόσφατα σε ομιλία του από την πρωτεύουσα της 
Ινδονησίας τις χώρες της περιοχής να αποφύγουν 
να τις χρησιμοποιούν «σαν πιόνια του σκακιού» οι 
μεγάλες δυνάμεις.
Μιλώντας από την έδρα της Ένωσης Κρατών Νοτι-
οανατολικής Ασίας (ASEAN), ο Ουάνγκ δήλωσε ότι 
πολλές χώρες στην περιοχή δέχονται πιέσεις να 
επιλέξουν πλευρά.
Η Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί, εδώ και καιρό, μια 
περιοχή γεωπολιτικής έντασης μεταξύ των μεγάλων 
δυνάμεων λόγω της στρατηγικής της σημασίας, με 
κάποιες χώρες στην περιοχή να διστάζουν να επιλέ-
ξουν πλευρά στην αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας.
Αυτή η ομιλία του Ουάνγκ έγινε μερικές ημέρες 
αφότου συμμετείχε στη σύνοδο των υπουργών 
Εξωτερικών της G20 στο Μπαλί.
Στο περιθώριο της G20, ο Ουάνγκ συναντήθηκε επί 
πέντε ώρες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 
Άντονι Μπλίνκεν, με τους δύο άνδρες να χαρακτηρί-
ζουν την πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνά-
ντηση από τον Οκτώβριο «ειλικρινή».
Ο Κινέζος υπουργός σχολίασε στον Μπλίνκεν πως 
οι δύο χώρες θα πρέπει να συζητήσουν τη θέσπιση 
κανόνων για θετικές συναλλαγές και να στηρίξουν 
από κοινού το σύστημα περιφερειακής συνεργασίας 
στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.
«Σκοπός είναι να στηριχθεί ο κεντρικός ρόλος της 
ASEAN, να διατηρηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο περι-
φερειακής συνεργασίας, να σεβόμαστε τα νόμιμα 
δικαιώματα και συμφέροντα ο ένας του άλλου στην 
περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, αντί να προσπαθούμε 
να ανταγωνιστούμε ή να περιορίσουμε την άλλη 
πλευρά», υπογράμμισε ο Ουάνγκ.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Ταϊβάν, ο 
Κινέζος υπουργός δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «αλλοι-
ώνοντας και υπονομεύοντας την πολιτική της Μίας 
Κίνας, προσπαθεί να παίξει το χαρτί της Ταϊβάν για 
να επιχειρήσει να διαταράξει και να περιορίσει την 
ανάπτυξη της Κίνας».
Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος και δεν 
έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει 
βία για να τη φέρει ξανά στη σφαίρα επιρροής της.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι παραμένει δεσμευ-
μένη στην πολιτική της Μίας Κίνας και δεν ενθαρ-
ρύνει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, αλλά προσφέ-
ρει στην Ταϊπέι μέσα για να υπερασπιστεί τον 
εαυτό της.
«Οι δύο πλευρές στα στενά της Ταϊβάν θα χαί-
ρουν ειρηνικής ανάπτυξης. Αλλά, όταν η αρχή της 
Μίας Κίνας αμφισβητείται αυθαιρέτως ή ακόμη αν 
σαμποτάρεται, θα υπάρχουν σκοτεινά σύννεφα ή και 
ισχυρές καταιγίδες στα στενά», δήλωσε ο Ουάνγκ.

ΨΙΘΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΕΝΟΣ ΑΡΑΒΙΚΟΥ «ΝΑΤΟ»
Η δημιουργία συμμαχίας μεταξύ χωρών στη Μέση 
Ανατολή ενδέχεται να φέρει νέα πνοή στη γεωπολι-
τική σκακιέρα. Την ίδια ώρα, πρόσφατες δηλώσεις 
διεθνών ηγετών καταδεικνύουν πως μια τέτοια εξέ-
λιξη δεν αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός για τις 
ενδιαφερόμενες δυνάμεις.
Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο βασιλιάς της Ιορδα-
νίας, Abdullah II, δήλωσε ότι θα υποστήριζε τη 
δημιουργία ενός αντίστοιχου ΝΑΤΟ στη Μέση Ανα-
τολή. Μάλιστα, τόνισε ότι θεωρεί θετική εξέλιξη 
το γεγονός ότι οι χώρες της ευρύτερης περιοχής 
διερευνούν τρόπους να βοηθήσουν η μία την άλλη, 
γεγονός σχετικά σπάνιο.
Επιπλέον, στα τέλη Ιουνίου, ο υπουργός Άμυνας 
του Ισραήλ, Benny Gantz, δήλωσε ότι το Ισραήλ 

συμμετείχε σε ένα νέο δίκτυο, υπό την ηγεσία των 
ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται να φέρει το όνομα Middle 
East Air Defense Alliance (MEAD). Ακόμη, δημοσι-
εύματα την ίδια περίοδο έκαναν λόγο για μυστικές 
συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων του Ισραήλ, της 
Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Ιορδανίας, των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και 
της Αιγύπτου, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Αίγυπτο 
και αφορούσαν την αμυντική συνεργασία των συμ-
μετεχουσών χωρών.
Η συνεργασία των προαναφερθεισών χωρών ίσως 
αποτελέσει καταλύτη για την εδραίωση της ειρή-
νης στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι ΗΠΑ μειώνουν 
ολοένα και περισσότερο την παρουσία τους στην 
ευρύτερη περιοχή, οι δυνάμεις της Μέσης Ανατο-
λής διερευνούν τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή 
τους για την επίτευξη ασφάλειας, σταθερότητας και 
οικονομικής ευημερίας.
Η συμμετοχή του Ισραήλ σε ένα τέτοιο εγχείρημα 
δύναται να είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επίτευξή του. Το Ισραήλ διαθέτει προηγμένα συστή-
ματα αεράμυνας, τα οποία μπορούν να καταστούν 
κρίσιμα για την αναχαίτιση εναέριων βομβιστικών 
επιθέσεων του Ιράν ή και των συμμάχων του ενά-
ντια σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο έτος οι αντάρτες 
Χούθι, τους οποίους το Ιράν υποστηρίζει, είχαν επι-
τεθεί σε διυλιστήριο στον λιμένα Τζέντα της Σαου-
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δικής Αραβίας, καταδεικνύοντας ότι η αεράμυνα της 
Σαουδικής Αραβίας χρήζει βελτίωσης.
Οι σχέσεις του Ισραήλ με τα αραβικά κράτη εξομα-
λύνθηκαν έως έναν βαθμό το 2020, οπότε τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν υπέγραψαν 
τη συμφωνία Abraham Accords, βάσει της οποίας 
αναγνώρισαν το Ισραήλ ως ανεξάρτητο κράτος.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ  
ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Η Διώρυγα της Κορίνθου άνοιξε ξανά τη Δευτέρα 
4 Ιουλίου για τρεις μήνες, προκειμένου να εξυπη-
ρετηθεί η καλοκαιρινή κίνηση, μετά από ενάμιση 
χρόνο που διήρκεσαν οι εργασίες αποκατάστασης. 
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέ-
φθηκε τη διώρυγα την Παρασκευή 1η Ιουλίου και 
τη διέσχισε με πλωτό μέσο ώστε να ενημερωθεί 
για τα έργα, καθώς ολοκληρώνεται η πρώτη φάση 
των παρεμβάσεων μετά τις μεγάλες καταπτώσεις 
χωμάτινων όγκων που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο 
του 2020, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 
2021.

ΜEGA-ΛΙΜΑΝΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
ΕΝ ΜΕΣΩ ΧΑΟΥΣ ΣΤΑ LOGISTICS
Καθώς η παγκόσμια οικονομία επιχειρεί να υπερ-
κεράσει τις άνευ προηγουμένου προκλήσεις σε 
ό,τι αφορά τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ένα από 
τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου προχωρά με 
ένα φιλόδοξο σχέδιο εκσυγχρονισμού του για τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η Σιγκαπούρη έχει στα σκαριά ένα project $14 δισ. 
για να αναπτύξει το μεγαλύτερο αυτοματοποιημένο 
λιμάνι του κόσμου έως το 2040, το οποίο μεταξύ 
άλλων θα χρησιμοποιεί drones και αυτο-οδηγού-
μενα οχήματα. Η Σιγκαπούρη εκκίνησε δραστηρι-
ότητες πέρυσι σε δύο νέες θέσεις ελλιμενισμού 
και οι εργασίες κατασκευών συνεχίζονται για την 
επόμενη φάση.
Καθώς η πανδημία έχει αλλάξει άρδην τη φύση των 
παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, τα λιμάνια 
προετοιμάζουν τη μετάβασή τους στην επόμενη 
φάση, επιχειρώντας να αυξήσουν το capacity τους.

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ  
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ 
Η εταιρεία κατασκευής υπεράκτιων έργων Subsea 
7 υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας (MoU) με την 
ολλανδική εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογιών παρα-
γωγής υδρογόνου OneSea Energy, προκειμένου 
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να συνεργαστούν στον τομέα της υπεράκτιας 
παραγωγής πράσινου υδρογόνου.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο εταιρείες 
θα συμμετάσχουν από κοινού σε αναπτυξιακές 
μελέτες και θα συνεχίσουν να αναζητούν και να 
αξιολογούν κατάλληλες ιδέες και τεχνολογίες, με 
στόχο να καταστεί δυνατή και να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη έργων μεγάλης κλίμακας για την υπε-
ράκτια παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
Η OneSea έχει ήδη αναπτύξει τρία αρχικά 
σχέδια για την υπεράκτια παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου σε πλωτές δομές, με τις ονομασίες 
OSE50, OSE400 και OSE1000. Το OSE50 δια-
θέτει χωρητικότητα ηλεκτρολύτη 50 MW και 
είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε ρηχά νερά, 
κοντά σε τερματικούς σταθμούς LNG και βιο-
μηχανικά συγκροτήματα, έχοντας πρόσβαση σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η παλιρρο-
ϊκή, η ηλιακή και η αιολική. Με χωρητικότητα 
ηλεκτρολύτη 400 MW, το OSE400 θεωρείται 
καταλληλότερο για βαθιά νερά και σκληρά περι-
βάλλοντα, παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευ-
σης και εκφόρτωσης του υδρογόνου σε αέρια 
και υγρή μορφή. Τέλος, η μονάδα OSE1000, 
με χωρητικότητα ηλεκτρολύτη 1.000 MW, είναι 
σχεδιασμένη για απομακρυσμένη λειτουργία και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπεράκτια αιολικά 
πάρκα μεγάλης κλίμακας, τα οποία θα λειτουρ-
γούν αποκλειστικά για την παραγωγή και την 
εξαγωγή πράσινου υδρογόνου.
Σύμφωνα με την OneSea, χάρη στον ειδικό σχε-
διασμό των νέων μονάδων, η εγκατάστασή τους 
θα γίνεται γρήγορα, με ελάχιστο αντίκτυπο στις 
υπάρχουσες μονάδες υπεράκτιας παραγωγής 
ενέργειας.

ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 
Το πολυαναμενόμενο τούνελ που θα συνδέει 
την Ισπανία με το Μαρόκο και την Ευρώπη με 
την Αφρική σχεδιάζεται να ξεκινήσει το 2030, 
σύμφωνα με ενημέρωση της ισπανικής κρατι-
κής εταιρείας σχεδιασμού και μελέτης του έργου 
SECEGSA.
Τα δύο μέρη εξετάζουν το εν λόγω project από 
το 1979. Πρόκειται για μια σήραγγα 42 χλμ. –εκ 
των οποίων τα 27,8 χλμ. θα βρίσκονται κάτω από 
το νερό–, η οποία θα συνδέει τις ακτές των δύο 
κρατών μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ.
Η SECEGSA επιβεβαίωσε ότι το προσεχές διά-
στημα θα λάβουν χώρα συζητήσεις ανάμεσα 
στα δύο κράτη, σε συνέχεια των συνομιλιών των 
Υπουργείων Μεταφορών τον Απρίλιο του 2022. 
Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε στην ισπανική κυβέρ-
νηση όλες τις μελέτες που έχει πραγματοποιήσει 
για το project.
Το Στενό του Γιβραλτάρ ενδέχεται να αποτελέσει 

μια ασφαλή δίοδο για τη μεταφορά ενεργειακών 
αγαθών από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή 
προς την Ευρώπη.

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τα απομεινάρια ενός αντιτορπιλικού πλοίου του 
Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που βυθίστηκε 
σε μάχη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον 
της Ιαπωνίας, ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και 
εικάζεται ότι πρόκειται για το βαθύτερο ναυάγιο.
Το ναυάγιο του «USS Samuel B. Roberts», 
γνωστού και ως «Sammy B», βρέθηκε σε δύο 
κομμάτια στα ανοιχτά των Φιλιππίνων, στα τέλη 
Ιουνίου, σε βάθος άνω των 22.600 ποδιών (άνω 
των τεσσάρων μιλίων), σύμφωνα με δήλωση του 
Αμερικανού εξερευνητή Victor Vescovo και της 
βρετανικής εταιρείας EYOS Expeditions.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Vescovo, το αμέ-
σως προηγούμενο βαθύτερο ναυάγιο ήταν αυτό 
του «USS Johnston» στην ίδια περιοχή. Το βάθος 
του ήταν στα 21.200 πόδια. Τα δύο πλοία συνέ-
βαλαν τα μέγιστα προκειμένου οι αμερικανικές 
ναυτικές δυνάμεις να επικρατήσουν τον Οκτώ-
βριο του 1944 στη Ναυμαχία του Σαμάρ, η οποία 
αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης Ναυμαχίας του 
Κόλπου Λέιτε, που θεωρείται η μεγαλύτερη ναυ-
μαχία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Σε αισιόδοξες εκτιμήσεις προέβη ο αμερικανι-
κός κολοσσός της αγοράς κρουαζιέρας Carnival 
Corp., παρά τον εξαιρετικά υψηλό πληθωρισμό και 
τις καλπάζουσες τιμές των καυσίμων.
Ειδικότερα, η Carnival εκτιμά ότι τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα διαμορφω-
θούν σε επίπεδα άνω του μηδενός το γ΄ τρίμηνο 
του 2022. Την ίδια ώρα, η εταιρεία εκτιμά ότι οι 
κρατήσεις για το 2023 θα ανέλθουν σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα, γεγονός που θα ευνοήσει την κερ-
δοφορία της λόγω των αυξημένων τιμών.
Παράλληλα, η αμερικανική αγορά κρουαζιέρας 
ευνοείται και από την άρση της προειδοποίησης 
των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 
(CDC) αναφορικά με τον Covid τον περασμένο 
Μάρτιο.
Σε κάθε περίπτωση, η Carnival εκτιμά ότι θα κατα-
γράψει ζημία για το σύνολο του 2022, με επίκε-
ντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  
RO-PAX FERRY ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
H Saronic Ferries ανακοίνωσε τη συνεργασία της 
με την C-Job Naval Architects για την ανάπτυξη 
του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού επιβατηγού/οχη-
ματαγωγού πλοίου στην Ελλάδα.
Το ηλεκτροκίνητο ferry θα συνδέει τον Πειραιά με 
την Αίγινα και το Αγκίστρι και αναμένεται να εντα-
χθεί στον στόλο της εταιρείας το 2026.
Αυτή είναι η πρώτη κίνηση προς τον στόχο της 
Saronic Ferries να λειτουργεί αποκλειστικά έναν 
στόλο πλοίων μηδενικών εκπομπών έως το 2040 
σε όλους τους προορισμούς της.

ATTICA GROUP: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ CATAMARAN
Η Attica Group, μέλος του Ομίλου Marfin 
Investment Group, ανακοίνωσε την παραλαβή 
του νεότευκτου catamaran Aero 3 Highspeed 
στις 13 Ιουλίου, που ναυπηγήθηκε στα ναυπη-
γεία Brødrene Aa της Νορβηγίας. Το εν λόγω 
catamaran ολοκληρώνει την παραγγελία τριών 
υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, 
τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του 
Αργοσαρωνικού στις αρχές Αυγούστου.
Οι συνδέσεις που θα καλύψουν είναι εκείνες του 
Πειραιά με την Αίγινα, το Αγκίστρι, τον Πόρο, την 
Ύδρα, τις Σπέτσες, την Ερμιόνη και το Πόρτο 
Χέλι, με έως 17 καθημερινά δρομολόγια, αντικα-

θιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του 
ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς. Το 
συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε  
21 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε με ίδια κεφάλαια 
και τραπεζικό δανεισμό.
Τα νέα, τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονης 
αισθητικής πλοία έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμα 
χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν τις προσφερό-
μενες υπηρεσίες που παρέχουν στους πάνω από  
3 εκατ. επιβάτες που διακινούνται ετησίως στις 
γραμμές του Αργοσαρωνικού. Με τη δρομολόγησή 
τους θα αυξηθεί η μεταφορική ικανότητα για τους 
προορισμούς του Αργοσαρωνικού.
Το πλοίο αυτό, όπως και τα αδελφά του, έχει 
μέγιστη ταχύτητα 32,2 κόμβων με πλήρες φορ-
τίο, ολικό μήκος 36 μ., πλάτος 9,7 μ. και μετα-
φορική ικανότητα 150 επιβατών. Νωρίτερα μέσα 
στον Ιούνιο η Attica Group είχε ανακοινώσει  
την παραλαβή του Aero 2 Highspeed.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΥΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ MSC
Την Τετάρτη 6 Ιουλίου, η Explora Journeys, 
θυγατρική της MSC, ανακοίνωσε πως ανέθεσε 
παραγγελία για δύο πολυτελή κρουαζιερόπλοια 
κατανάλωσης υδρογόνου, που θα ναυπηγηθούν 
από τη Fincantieri S.p.A. Με τη συγκεκριμένη 
παραγγελία, ο στόλος της Explora Journeys θα 
αριθμεί έξι κρουαζιερόπλοια.
Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Cruise Division της 
MSC, Pierfrancesco Vago, τόνισε ότι η εταιρεία 
διαμορφώνει τον στόλο για το μέλλον, αξιοποιώ-
ντας τις σημερινές τεχνολογίες και παρακολουθώ-
ντας τις μελλοντικές. Επιπλέον, πρόσθεσε πως, για 
να επιτευχθεί η πράσινη μετάβαση της ναυτιλια-
κής βιομηχανίας, πρέπει να υπάρξει συμβολή από 
κάθε εμπλεκόμενο μέρος μέσω της επένδυσης 
στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα 
δύο νεότευκτα θα παραδοθούν το 2027 και το 
2028 αντίστοιχα.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ECO RO-RO ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΟ 
ΤΗΣ GRIMALDI
Την παραλαβή ενός ακόμα πλοίου Ro-Ro από το 
κινεζικό ναυπηγείο Jinling ανακοίνωσε πρόσφατα 
η Grimaldi. O λόγος για το «Eco Mediterranea», 
το δέκατο από τα δώδεκα πλοία που παρήγγειλε 
η Grimaldi και ανήκουν στη σειρά GG5G. Το 
πλοίο φέρει την ιταλική σημαία, έχει μήκος 238 
μ., πλάτος 34 μ., ενώ η επιχειρησιακή του ταχύ-
τητα ανέρχεται σε 20,8 κόμβους.
Χάρη στις προηγμένες τεχνολογικές λύσεις 
που διαθέτει, το «Eco Mediterranea» έχει τη 
δυνατότητα, με την ίδια κατανάλωση καυσίμων 
–συγκριτικά με τα προηγούμενης γενιάς Ro-Ro 
πλοία–, να πετύχει μείωση κατά 50% των εκπο-
μπών CO₂.
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ΓΙΑΤΙ Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟΣΟ 
ΠΟΛΛΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
Οι μέρες που ορδές κρουαζιερόπλοιων βρίσκο-
νταν στο λιμάνι της Βαρκελώνης ίσως αποτελέσουν 
παρελθόν, μετά και τις κινήσεις της τοπικής κυβέρ-
νησης της Καταλονίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, τον Ιούνιο, η τοπική κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό των 
αφίξεων κρουαζιερόπλοιων σε έναν από τους πλέον 
πολυσύχναστους τερματικούς της Ευρώπης. Η ανα-
κοίνωση έρχεται σε μια περίοδο όπου καταγράφεται 
σημαντική αλλά όχι και επιθυμητή αύξηση τουριστών 
στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με το Bloomberg. Mόνο τον 
Μάιο στη Βαρκελώνη έδεσαν 125 κρουαζιερόπλοια.
Η δήμαρχος Ada Colau σημειώνει ότι η αύξηση δεν 
αποτελεί θετική εξέλιξη. Το 2019, η Βαρκελώνη κατέ-
γραψε τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης από κρουαζι-
ερόπλοια από οποιοδήποτε άλλο λιμάνι της Ευρώπης. 
Την ίδια ώρα, οι ταξιδιώτες των κρουαζιερόπλοιων 
αυτών δεν συμβάλλουν οικονομικά, δεδομένου ότι 
δεν πληρώνουν για διαμονή και οι επισκέψεις τους 
είναι σύντομες. «Χιλιάδες άνθρωποι καταφθάνουν 
με ένα κρουαζιερόπλοιο και οι περισσότεροι από 
αυτούς επισκέπτονται κεντρικά σημεία της πόλης για 
λίγες μόνο ώρες», τόνισε η Ada Colau στην El Pais.
Ακόμη, παραμένει άγνωστο το είδος των μέτρων που 
θα εισαχθούν και υπάρχει ένα έντονο debate για τον 
τρόπο που θα λειτουργήσουν. Οι ανακοινώσεις της 
τοπικής κυβέρνησης κάνουν λόγο για έναν νέο φόρο 
που θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα, με την Colau να 
τάσσεται υπέρ ενός συγκεκριμένου πλαφόν κρου-
αζιερόπλοιων που προσεγγίζουν τη Βαρκελώνη σε 
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Η Βαρκελώνη αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερπλη-
θυσμού και ήδη έχει απαγορεύσει την ανάπτυξη 
νέων ξενοδοχείων στο κέντρο, ενώ στόχος είναι να 
μειωθούν οι αδειοδοτήσεις για Airbnb.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΐΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ETS 
ΕΩΣ ΤΟ 2030
Στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Ιουνίου στο 
Λουξεμβούργο, επετεύχθη, μετά από ολονύχτιες 
διαπραγματεύσεις, συμφωνία επί πέντε νομοθετι-
κών προτάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής, σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας που 
επετεύχθη στο Ευρωκοινοβούλιο στις 21 Ιουνίου.
Την Ελλάδα και τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα εκπροσώπησε ο γενι-
κός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδά-
των κ. Πέτρος Βαρελίδης.
Βασικό θέμα του Συμβουλίου αποτέλεσε η ανα-
θεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών (ΣΕΔΕ – ETS) με τη σταδιακή ένταξη 
της ναυτιλίας από το 2024 και τη δημιουργία του 
αυτόνομου ΣΕΔΕ για τις οδικές μεταφορές και τα 
κτίρια το 2027. Αποφασίστηκε, επίσης, η σύσταση 
του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου (Social Climate 
Fund), στο οποίο θα διοχετευτεί μέρος των εσό-
δων από το αυτόνομο ΣΕΔΕ για την αντιστάθμιση 
των πιθανών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων 
και τη στήριξη των πολιτών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, υιοθετήθηκε η πρόταση Κανονισμού 
για τα πρότυπα επιδόσεων των εκπομπών CO₂ από 
τα καινούργια επιβατικά και ελαφρά επαγγελμα-
τικά οχήματα. Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται 
η επιτάχυνση της μετάβασης στην κινητικότητα 
μηδενικών εκπομπών, με την απαίτηση μείωσης 
των μέσων εκπομπών νέων αυτοκινήτων κατά 55% 
από το 2030 και 100% από το 2035 σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 2021 και κατά 50% και 100% 
για τα νέα ημιφορτηγά αντίστοιχα. 
Ο κ. Βαρελίδης, στις παρεμβάσεις του, ζήτησε 
την παροχή πρόσθετων πόρων στη χώρα ως αντι-
στάθμισμα για την ένταξη της ναυτιλίας στο ΣΕΔΕ, 
πρόσθετα μέτρα για τις αεροπορικές και ακτοπλοϊ-
κές μεταφορές στα νησιά καθώς και ενίσχυση των 
μέτρων για τη στήριξη των εξαγωγών των βιομηχα-
νικών κλάδων (όπως η τσιμεντοβιομηχανία, η παρα-
γωγή αλουμινίου, κ.λπ.) που επηρεάζονται αρνητικά 
από την υιοθέτηση του μηχανισμού συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα (CBAM) και την κατάργηση 
των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών που λαμβά-
νουν σήμερα.
Η δέσμη νομοθετικών προτάσεων που υιοθετήθηκε 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξαίρεση από την 
ένταξη στο ΣΕΔΕ έως το 2030 της ακτοπλοΐας και 
ορισμένων εμπορικών πλοίων για τους πλόες προς 
ή από νησιά έως 200.000 κατοίκων.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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του Μάνου Χαρίτου

Θα θέλαμε να  
ευχαριστήσουμε 
θερμά τον καθ. 
Αθανάσιο Πλατιά 
του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς για τη 
συμβολή του στην 
επιστημονική επιμέ-
λεια του άρθρου.

Η ουκρανική κρίση μονοπωλεί δικαίως το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου, όντας η μεγαλύτε-
ρη κρίση με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη η Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, 
υπάρχουν αρκετά ακόμα «ανοικτά» γεωπολιτικά μέτωπα στον πλανήτη και ίσως ένα από τα  
πιο ενδιαφέροντα είναι εκείνο μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν.

Η Ταϊβάν διατηρεί φιλοδοξίες να παραμείνει ανε-
ξάρτητη από την Κίνα και να αναγνωριστεί επισή-
μως από τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη. Επί 
του παρόντος, οι χώρες που διατηρούν διπλω-
ματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, δηλαδή οι χώρες 
που την αναγνωρίζουν ως ανεξάρτητη, είναι μόλις 
δεκατέσσερις. Από την άλλη, η Κίνα θεωρεί την 
Ταϊβάν μέρος της, κάτι που συνιστά το «μήλον της 
έριδος» για τις σχέσεις τους.
Οι ΗΠΑ έχουν αποπειραθεί να λειτουργήσουν 
ως «αποτρεπτικός» παράγοντας αναφορικά με 
μια «βίαιη» αλλαγή του status quo μεταξύ Κίνας 
και Ταϊβάν, όμως αναλυτές εκτιμούν ότι τα περι-
θώρια στενεύουν και ότι η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία συνιστά εφαλτήριο για τις κινεζικές 
επιδιώξεις.

Μια σύντομη αναδρομή στη σύγχρονη ιστορία 
Κίνας και Ταϊβάν
Η σύγχρονη ιστορία της Κίνας και της Ταϊβάν 
ξεκινά το 1945, οπότε και, μετά την ήττα της 
Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο έλεγχος 
της Ταϊβάν επιστρέφει στην Κίνα και συγκεκριμένα 
στη Δημοκρατία της Κίνας (ROC), στο τιμόνι της 
οποίας βρισκόταν το Κινεζικό Εθνικιστικό Κόμμα 
(KMT – Kuomintang), χωρίς όμως η εδαφική κυρι-
αρχία της Ταϊβάν να μεταφέρεται στην Κίνα. 
Τα επόμενα έτη, οι εσωτερικές διαμάχες στην Κίνα 
οξύνθηκαν σημαντικά, με το Κινεζικό Εθνικιστικό 
Κόμμα να έρχεται αντιμέτωπο με το Κομμουνι-
στικό Κόμμα Κίνας (CCP). Ο εμφύλιος πόλεμος 
οδήγησε την τότε κυβέρνηση της Κίνας (ROC) 
να καταφύγει στην Ταϊβάν το 1949, μαζί με περί-
που δύο εκατομμύρια στρατιώτες και υποστηρι-
κτές. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας 
ανακοίνωσε την ίδρυση της νέας κυβέρνησης –
People’s Republic of China (PRC)– στο Πεκίνο. 
Παρά τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Κίνας 
και της Ταϊβάν τα επόμενα έτη, η υποστήριξη των 
ΗΠΑ προς την Ταϊβάν απέτρεψε οποιαδήποτε 
εκτεταμένη σύγκρουση. Ωστόσο, το 1971, η PRC 
συγκέντρωσε αρκετές ψήφους προκειμένου να 
αντικαταστήσει την ROC ως επίσημο εκπρόσωπο 
της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη. 

Κρεσέντο συμφωνιών με επίκεντρο την 
ασφάλεια
Η επιθυμία πληθώρας χωρών να θέσουν φρένο 
στην επεκτατική πολιτική της Κίνας έδωσε ορμή σε 
ένα κύμα στρατιωτικών συμφωνιών με επίκεντρο 
την ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού. 
Οι συμφωνίες αυτές δεν είναι περιορισμένες 
μεταξύ χωρών που βρίσκονται στην ευρύτερη 
περιοχή, αλλά αντιθέτως έχουν έντονο το αμερι-
κανικό αποτύπωμα. Δεν είναι μυστικό ότι οι ΗΠΑ 
επιθυμούν διακαώς να περιορίσουν την Κίνα, 
τη σημαντικότερη απειλή γι’ αυτές στον αγώνα 

παγκόσμιας οικονομικής (και μελλοντικά στρατι-
ωτικής) υπεροχής. 
H AUKUS, αμυντική «συμμαχία» των ΗΠΑ, Ηνω-
μένου Βασιλείου και Αυστραλίας, αποτέλεσε  το 
εναρκτήριο λάκτισμα για μια σειρά αμυντικών 
συμφωνιών. Στο γεωπολιτικό φλερτ των ΗΠΑ, 
Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας εισήλθε 
και η Ιαπωνία, τρίτη ισχυρότερη οικονομία στον 
κόσμο μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα. 
Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2022, Αυστραλία 
και Ιαπωνία υπέγραψαν τη Reciprocal Access 
Agreement (RAA) για σύσφιξη των διμερών σχέ-
σεών τους. Μεταξύ άλλων, η RAA προσβλέπει στη 
σταθερότητα και στην ασφάλεια στον Ειρηνικό 
Ωκεανό και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ασίας, 
ενισχύοντας τις πρότερες βλέψεις της AUKUS.
Η ανάμειξη της Ιαπωνίας με την AUKUS δεν στα-
μάτησε εκεί, αντιθέτως καρποφόρησε περαιτέρω 
τους ερχόμενους μήνες. Τον περασμένο Μάιο, 
η Ιαπωνία υπέγραψε επίσης συμφωνία RAA με 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη, Ιαπωνία και Κίνα 
συμφώνησαν να ευθυγραμμίσουν τις αμυντικές 
στρατηγικές των δύο χωρών, ενισχύοντας τη 
συνεργασία τους με επίκεντρο την αποτροπή 
οποιασδήποτε προσπάθειας «διά ροπάλου» αλλα-
γής του status quo στον Ινδο-Ειρηνικό Ωκεανό.

Η κινεζική αντίδραση
Η Κίνα δεν αρκέστηκε στην ηχηρή αποδοκιμα-
σία των ανακοινωθεισών αμυντικών συμφωνιών, 
τουναντίον συνέχισε στη ρότα εμπορικών, και μη, 
συμφωνιών της με τρίτες χώρες, ακολουθώντας 
τη στρατηγική της επέκταση. 
Τον περασμένο Απρίλιο, Κίνα και Νησιά Σολο-
μώντα ανακοίνωσαν συμφωνία με επίκεντρο την 
ασφάλεια, προκαλώντας την ανησυχία χωρών 
της Δύσης αλλά και της Ανατολής, αναφορικά με 
τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Βάσει 
αυτής, η Κίνα θα μπορεί να συνδράμει αμυντικά 
τα Νησιά του Σολομώντα. Όπως υπογράμμισε 
αξιωματούχος του Πεκίνου, η εν λόγω συμφωνία 
δεν επηρεάζει τρίτα μέρη, όμως η δήλωση αυτή 
δεν καθησυχάζει τις διεθνείς δυνάμεις. Συνεπώς, 
οι ανησυχίες για τη δημιουργία κινεζικής στρα-
τιωτικής βάσης στα Νησιά του Σολομώντα δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν αβάσιμες. Οι εν λόγω 
φόβοι εντείνονται περαιτέρω λόγω των τεταμένων 
πολιτικών σχέσεων Καμπέρας και Πεκίνου, ο αντί-
κτυπος των οποίων είναι εμφανής στις εμπορικές 
τους σχέσεις. Ωστόσο, τα Νησιά του Σολομώντα 
αρνούνται πως η συμφωνία «ανοίγει την πόρτα» 
για τη δημιουργία μιας τέτοιας βάσης.
Παράλληλα, σε μια κίνηση ευρύτερου πλαισίου, 
η Κίνα προωθεί μια οικονομική συμφωνία με 
λοιπά κράτη του Ειρηνικού Ωκεανού, προκαλώ-
ντας τη δυσαρέσκεια ισχυρών οικονομιών αλλά 
και την ανησυχία κάποιων κρατών του Ειρηνικού. 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
«ΠΥΡΕΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ: 
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ
ΤΑΪΒΑΝ
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Οι χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο των εν λόγω 
κινήσεων είναι τα Νησιά Σολομώντα, το Κιριμπάτι, το 
Ανεξάρτητο Κράτος των Σαμόα, η Δημοκρατία των 
Φίτζι, το Βασίλειο των Τόγκα, το Βανουάτου και η 
Παπούα Νέα Γουινέα.  

Κίνα – Ταϊβάν – ΗΠΑ 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Κίνα στοχεύει στην 
επανένωσή της με την Ταϊβάν, την οποία και θεωρεί 
μέρος της, επαναλαμβάνοντας την εν λόγω αξίωση 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε σχετική δήλωση 
του Πεκίνου, είχε τονιστεί ότι κανείς δεν μπορεί 
να εμποδίσει αυτή την επανένωση, μια δήλωση η 
οποία σαφώς απευθυνόταν στις δυτικές δυνάμεις, 
και δη τις ΗΠΑ. Η Κίνα έχει προβεί και άλλες φορές 
σε σκληρές δηλώσεις αναφορικά με την Ταϊβάν, με 
αφορμή κινήσεις διεθνών δυνάμεων. Παρότι οι 
ΗΠΑ διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας, αποτελούν τον πιο ένθερμο 
υποστηρικτή της Ταϊβάν. Υπό την προεδρία του Τζο 
Μπάιντεν, έχουν εγκριθεί συνολικά τρεις πωλήσεις 
όπλων στη νήσο. Επιπλέον, ο πρόεδρος Μπάιντεν 
δήλωσε, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, πως 
οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν σε περίπτωση που η Κίνα 
«επιτεθεί» στην Ταϊβάν. Ακόμη, η Ουάσιγκτον δια-
βεβαίωσε την Ταϊβάν πως η στάση της προς εκείνη 
παραμένει απαράλλακτη και πως θα φροντίσει για 
τη διασφάλιση της άμυνάς της. 

Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ταϊβάν
Τον Ιούνιο του 2022, οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν δια-
πραγματεύτηκαν τη σύναψη μιας νέας εμπορικής 
συμφωνίας. Η εν λόγω εξέλιξη αποτέλεσε απότοκο 
του αποκλεισμού της Ταϊβάν από την εμπορική πρω-
τοβουλία Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) 
–στο τιμόνι της οποίας βρίσκονται οι ΗΠΑ–, στην 
οποία και συμμετέχουν δώδεκα κράτη της ευρύτε-
ρης περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού. 
Αναλυτές έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι ΗΠΑ 
προσπαθούν να συμπεριλάβουν την Ταϊβάν σε πλη-
θώρα εμπορικών πλαισίων, προκειμένου να μειώ-
σουν την οικονομική της εξάρτηση από την Κίνα. 
Τον Δεκέμβριο του 2021, το Υπουργείο Εμπορίου 
των ΗΠΑ ανακοίνωσε την εκκίνηση του πλαισίου 
Technology Trade and Investment Collaboration 
με την Ταϊβάν, στόχος του οποίου είναι η αντιμε-
τώπιση των προκλήσεων που ταλανίζουν τις εφο-
διαστικές αλυσίδες. 

Η γεωπολιτική αξία της Ταϊβάν
Εφόσον η Κίνα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της 
Ταϊβάν, θα επεκτείνει τις στρατιωτικές της δυνάμεις 
στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, οι ΗΠΑ θα 
έχουν απολέσει έναν σύμμαχό τους στην ευρύτερη 
περιοχή, ένα «παρατηρητήριο» των κινεζικών κινή-
σεων. 
Όπως αναφέρει ανάλυση του The Diplomat, η 

επανένωση με την Ταϊβάν σημαίνει για την Κίνα 
επέκταση του επιχειρησιακού εύρους των στρα-
τιωτικών της δυνάμεων κατά περίπου 150 ναυτικά 
μίλια προς την ανατολή. Το γεγονός αυτό θα προ-
καλούσε αύξηση της δυνατότητας στρατιωτικών 
επιθέσεων της Κίνας ενάντια στην Ιαπωνία και το 
Γκουάμ, το οποίο αποτελεί μη ενσωματωμένη περι-
οχή των ΗΠΑ. Συνεπώς, οι ΗΠΑ και οι συμμαχικές 
τους δυνάμεις θα βρίσκονταν σε ακόμα μεγαλύτερο 
κίνδυνο. 
Την ίδια ώρα, μια επανένωση της Ταϊβάν με την ηπει-
ρωτική Κίνα θα αυξήσει περαιτέρω την επιρροή του 
Πεκίνου σε πληθώρα σημαντικών θαλάσσιων και 
εναέριων routes.

ΗΠΑ-Κίνα: Η παγίδα του Θουκυδίδη
Καθώς η Κίνα ισχυροποιεί τη θέση της ως παγκό-
σμια υπερδύναμη, αναλυτές υποστηρίζουν ότι μια 
πολεμική σύγκρουση μεταξύ της ισχυρότερης δύνα-
μης του πλανήτη, δηλαδή των ΗΠΑ, και της ανα-
δυόμενης δύναμης που απειλεί την πρωτοκαθεδρία 
της πρώτης, δηλαδή της Κίνας, είναι αναπόφευκτη. 
Το εν λόγω συμπέρασμα βασίζεται στη θεωρία 
«Thucydides Trap», η οποία έχει διαδοθεί από 
τον Graham T. Allison, Αμερικανό πολιτικό επι-
στήμονα. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που μια 
αναδυόμενη δύναμη απειλεί την υπάρχουσα μεγάλη 
δύναμη, δημιουργώντας μια τάση για πόλεμο.
Ως εκ τούτου, μια πολεμική σύγκρουση μεταξύ της 
Κίνας και των ΗΠΑ φαντάζει σχεδόν βέβαιη, όμως 
η εν λόγω άποψη δεν βρίσκει σύμφωνους αρκε-
τούς γεωστρατηγικούς αναλυτές. Οι ακαδημαϊκοί 
ερευνητές Αθανάσιος Πλατιάς του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς και Βασίλης Τρίγκας του Tsinghua 
University είναι υπέρμαχοι της άποψης ότι οι επι-
λογές της Κίνας όσον αφορά την αναπτυξιακή της 
πολιτική διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
αντίδραση των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση διαφωνούν 
με την ερμηνεία των κειμένων του Θουκυδίδη από 
τον Graham T. Allison.  
Όπως αναφέρουν σε πρόσφατο άρθρο τους στο The 
Chinese Journal of International Politics, η κοινή 
στρατηγική που ακολούθησε το Πεκίνο, ανεξαρτή-
τως του επικεφαλής του PRC, τα έτη από τη δεκα-
ετία του ’80 έως τα πρώτα έτη της νέας χιλιετίας, 
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχέσεις 
Πεκίνου-Ουάσιγκτον. Βάσει αυτής, η Κίνα διατή-
ρησε «χαμηλό» προφίλ, οδηγώντας στην αποφυγή 
κλιμάκωσης εντάσεων μεταξύ των δύο δυνάμεων. 
Ωστόσο, η πολιτική στρατηγική του Πεκίνου τα 
τελευταία έτη έχει γίνει πιο δυναμική και οι λόγοι 
που μια εκτεταμένη πολεμική σύρραξη μεταξύ Κίνας 
και ΗΠΑ πιθανώς θα αποφευχθεί έχουν μεταβληθεί. 
Πιο συγκεκριμένα, τα τεχνολογικά επιτεύγματα των 
τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει στην αύξηση 
τόσο των στρατιωτικών ικανοτήτων των διεθνών δυνά-
μεων όσο και στην επικινδυνότητά τους. Τόσο οι ΗΠΑ 
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όσο και η Κίνα αποτελούν πυρηνικά οπλοστάσια και 
ένας ολοκληρωτικός μεταξύ τους πόλεμος θα είχε 
καταστροφικές συνέπειες και για τις δύο χώρες. 
Το προαναφερθέν αποδίδεται μέσω της ορολογίας 
Αμοιβαία Εξασφαλισμένη Καταστροφή (Mutually 
Assured Destruction – MAD). 
Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμα και αν υπάρξει πολεμική 
σύρραξη μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, δεν θα 
είναι στη μορφή μιας ολοκληρωτικής κλιμάκωσης. 
Πάντως, το εν λόγω επιχείρημα ίσως καταρριφθεί 
σε περίπτωση που κάποια μελλοντική τεχνολογική 
πρόοδος από μία εκ των δύο πλευρών τής προσ-
δώσει την ικανότητα ενός άμεσου και καθοριστι-
κού «πρώτου χτυπήματος». 
Ακριβώς η κρισιμότητα της τεχνολογικής προόδου 
σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης κοινωνίας είναι 
που καταδεικνύει την τεχνολογική βιομηχανία ως 
το κύριο πεδίο αντιπαλότητας μεταξύ των ΗΠΑ 
και της Κίνας για το προσεχές μέλλον. 
Συνεπώς, η μάχη με επίκεντρο την τεχνολογική 
επικράτηση αναδύεται ως ένας εκ των λόγων 
που η Ταϊβάν αποτελεί σημείο πολιτικής διένεξης 
μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον. Η Ταϊβάν 
διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην παγκόσμια 
αγορά τσιπ, τα οποία πρωταγωνιστούν σχεδόν σε 
κάθε βιομηχανία της σύγχρονης κοινωνίας. Μάλι-
στα, τα τσιπ είναι κρίσιμα και στην κατασκευή 
σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Βάσει αυτού, 
η υπερδύναμη που θα διατηρήσει την Ταϊβάν 
στη σφαίρα επιρροής της δύναται να αποκομίσει 
σημαντικά πλεονεκτήματα.

Island Chain Strategy
H Island Chain Strategy αποτελεί στρατηγική 
που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ στα μέσα του 20ού 
αιώνα και είχε ως πρωταρχικό σκοπό τον ναυτικό 
αποκλεισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Ακολουθώ-
ντας την κατάλυσή της, το επίκεντρο της εν λόγω 
αμερικανικής στρατηγικής στράφηκε στην Κίνα, 
στο Βιετνάμ και στη Βόρεια Κορέα. Πιο πρό-
σφατα, η εκρηκτική ανάπτυξη της Κίνας και η 
ανάδειξή της ως σημαντικότερου κινδύνου για 
τις ΗΠΑ οδήγησε στο να καταστεί ο περιορισμός 
του Πεκίνου κύριο μέλημα της στρατηγικής.
Η Πρώτη Αλυσίδα Νησιών οριοθετείται από τις 
Κουρίλες Νήσους και ολοκληρώνεται στη νήσο 
Βόρνεο, ενώ περιλαμβάνει το Αρχιπέλαγος της 
Ιαπωνίας, τα νησιά Ryukyu, την Ταϊβάν αλλά και 
το βορειοδυτικό μέρος των Φιλιππίνων. 
Όπως καθίσταται εμφανές, η Πρώτη Αλυσίδα 
Νησιών αποτελείται από εδάφη που ανήκουν σε 
σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ. Συνεπώς, η 
πρόσβαση της Κίνας στα ύδατα της ευρύτερης 
περιοχής είναι περιορισμένη, ενώ, σε περίπτωση 
πολεμικής σύρραξης μεταξύ των δύο δυνάμεων, 
οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν 
πλήρως τη θαλάσσια πρόσβαση στην Κίνα. 

Παρότι η Κίνα αναπτύσσει τις επιχειρησιακές 
ικανότητες του Ναυτικού της, η ισορροπία 
δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή παραμένει 
υπέρ των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η εστίαση της 
Κίνας στις χερσαίες εφοδιαστικές αλυσίδες, 
μέσω πρωτοβουλιών όπως το φιλόδοξο Belt 
and Road Initiative, αποπειράται να προσθέσει 
άλλες χώρες στη σφαίρα επιρροής της και να 
προσφέρει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας για 
το Πεκίνο. 
Το σημαντικότερο μέρος της Πρώτης Αλυσίδας 
Νησιών είναι η Ταϊβάν. Εφόσον η Ταϊβάν περάσει 
στον έλεγχο του Πεκίνου, ένας ναυτικός απο-
κλεισμός της Κίνας φαντάζει οριακά αδύνατος. 
Επιπλέον, τα πολεμικά πλοία και υποβρύχια της 
Κίνας θα έχουν αποκτήσει εύκολη και χωρίς 
«τυμπανοκρουσίες» πρόσβαση στα ύδατα του 
Ειρηνικού Ωκεανού.

Δύο βράχοι-κλειδιά στη Θάλασσα των 
Φιλιππίνων
Στη Θάλασσα των Φιλιππίνων και περίπου 
1.000 μίλια νότια του Τόκιο βρίσκονται τα 
«νησιά» Okinotori, δύο βράχοι που απο-
τελούν μέρος κοραλλιογενούς υφάλου και 
τους οποίους η Ιαπωνία επιθυμεί διακαώς 
να αναγνωρίσει και ο υπόλοιπος πλανήτης 
ως νησιά. 
Η εν λόγω επιθυμία της Ιαπωνίας είναι τόσο 
έντονη, που έχει δαπανήσει περίπου $600 
εκατ. για να προφυλάξει τα νησιά-βράχους 
από τη διάβρωση. Εφόσον τα Ηνωμένα Έθνη 
αναγνωρίσουν τους βράχους ως νησιά, η 
Ιαπωνία θα διευρύνει την Αποκλειστική Οικο-
νομική της Ζώνη (ΑΟΖ) κατά μια ακτίνα 200 
ναυτικών μιλίων. Το γεγονός αυτό θα της επι-
τρέψει, μεταξύ άλλων, να εκμεταλλευτεί τους 

φυσικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής.
Ωστόσο, ο μεγαλύτερος «πλούτος» που 
διαθέτουν οι βράχοι-νησιά Okinotori είναι 
η ίδια τους η θέση. Πιο συγκεκριμένα, απέ-
χουν περίπου 1.200 χλμ. από το Γκουάμ και 
περίπου 1.600 χλμ. από την Ταϊβάν. 
Συνεπώς, σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμά-
κωσης της γεωπολιτικής κόντρας Κίνας-Τα-
ϊβάν, η πιθανότητα οι ΗΠΑ να αποστείλουν 
στρατιωτικές δυνάμεις από το Γκουάμ είναι 
σχετικά υψηλή. Εφόσον αυτό συμβεί, η Κίνα 
πιθανώς θα ήθελε να έχει δικές τις δυνά-
μεις κοντά στην ευρύτερη περιοχή (όπως στα 
νησιά-βράχους Okinotori), προκειμένου να 
είναι σε θέση να παρατηρεί τις αμερικανικές 
κινήσεις. 
Όμως, εφόσον οι βράχοι-νησιά Okinotori 
αναγνωριστούν ως νησιά, η εν λόγω δυνητική 
επιθυμία της Κίνας περιπλέκεται. Πιο συγκε-
κριμένα, δυσχεραίνεται κάποιο υδρογραφικό 
εγχείρημα της περιοχής από πλευράς Κίνας 
αλλά και η ίδια η παρουσία του στόλου της.

Η επόμενη μέρα
Οι πρόσφατες σελίδες της ιστορίας έχουν 
αποδείξει ότι οι στρατιωτικές συγκρούσεις 
δεν συνιστούν κειμήλιο του παρελθόντος. Οι 
βλέψεις της Κίνας όσον αφορά την Ταϊβάν 
έχουν τις ρίζες τους στην ιστορική σύνδεσή 
τους και η διακαής επιθυμία επανένωσης από 
πλευράς Πεκίνου δεν αποπειράται να ικανο-
ποιήσει μονάχα οικονομικές και γεωπολιτικές 
φιλοδοξίες. 
Παράλληλα, όπως έχει αδιαμφισβήτητα 
αποδειχθεί, οι στρατιωτικές συγκρούσεις 
μεταξύ χωρών επηρεάζουν σημαντικά τις 
διεθνείς αγορές. Με φόντο την παγκοσμι-
οποίηση, οι οικονομικές εξαρτήσεις χωρών 
έχουν καταστεί πιο σύνθετες και το παρά-
δειγμα της Ουκρανίας καταδεικνύει το πώς 
επιδράσεις-ντόμινο μιας πολεμικής σύρρα-
ξης επηρεάζουν τον χάρτη του παγκόσμιου 
εμπορίου. 
Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύματα του διεθνούς 
Τύπου, επικαλούμενα εμπορικούς κύκλους της 
Ταϊβάν, αναφέρουν ότι μια κινεζική εισβολή 
στην Ταϊβάν θα διαταράξει τα νερά του παγκό-
σμιου εμπορίου σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι 
εκείνη της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο εν λόγω 
ισχυρισμός στηρίζεται στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της Ταϊβάν στην αγορά τεχνολογίας, και 
δη στην παραγωγή τσιπ. 
Στο επόμενο κεφάλαιο της σύγχρονης ιστο-
ρίας, η υποψηφιότητα της Ταϊβάν ως επίκε-
ντρου μιας νέας γεωπολιτικής κρίσης είναι 
«εκκωφαντική» και οι βλέψεις του Πεκίνου 
δεν αφήνουν περιθώρια για παρανοήσεις. 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
        
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 
Η απώλεια ενέργειας (black out) στο πλοίο και 
κατά συνέπεια η απώλεια πρόωσης είναι από 
τους σημαντικότερους κινδύνους στην ασφαλή 
λειτουργία του πλοίου και από τις κυριότερες 
αιτίες πρόκλησης ατυχήματος, ειδικότερα στην 
επιβατηγό ναυτιλία. Η απώλεια της πρόωσης 
μπορεί, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες 
(καιρός, περιοχή), να αποτελέσει άμεση απειλή 
για το πλοίο, τους επιβάτες και το πλήρωμά του.
Αρκετοί πλοίαρχοι επιβατηγών πλοίων έχουν βιώ-
σει περιστατικά απώλειας της ενέργειας με επα-
κόλουθη προσωρινή απώλεια πρόωσης. Ευτυχώς, 
τα περισσότερα συμβάντα δεν έχουν σημαντικές 
συνέπειες, καθώς λαμβάνουν χώρα συνήθως 
κατά τη διέλευση σε ανοιχτή θάλασσα. Έρευνα 
από τον νηογνώμονα DNV έδειξε ότι το 2019 
αναφέρθηκαν δώδεκα περιστατικά απώλειας 
ενέργειας σε κρουαζιερόπλοια, που οδήγησαν 
σε πλήρη ή μερική διακοπή ενέργειας κατά τη 
ναυσιπλοΐα του πλοίου ή κατά τους ελιγμούς. Η 
παραπάνω έρευνα έδειξε σημαντική αύξηση σε 
σχέση με το 2018, οπότε είχαν αναφερθεί μόνο 
τέσσερα περιστατικά. Αυτά τα περιστατικά προ-
βλημάτισαν τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, ώστε 
να ληφθούν άμεσα μέτρα με στόχο τον περιορισμό 
των περιστατικών αυτών στο ελάχιστο.
Σε πλοία με συστήματα πρόωσης με γεννήτριες 
ντίζελ ή φυσικού αερίου με την πρόωση να 
μεταδίδεται από ηλεκτροκινητήρες, η απώλεια 
ενέργειας θα προκαλέσει άμεση απώλεια της 
πρόωσης και του συστήματος διεύθυνσης (πηδα-
λίου). Στη συνέχεια, το πλοίο μένει ακυβέρνητο 
έως ότου εκκινήσουν οι γεννήτριες σε αναμονή 
(stand by), τροφοδοτηθεί το σύστημα διανομής 
ισχύος (distribution plan) και επανασυνδεθούν 
οι ηλεκτροκινητήρες.
Το εάν η απώλεια της πρόωσης αποτελεί άμεση 
απειλή για το πλοίο και τους επιβάτες και το πλή-
ρωμά του εξαρτάται από την επιχειρησιακή κατά-
σταση και τις καιρικές συνθήκες. Περιστατικά 
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων 

σε περιορισμένα νερά (διαύλους, στενά) ή στη 
διάρκεια ελιγμών σε λιμάνι ή κατά τη διέλευση 
κοντά στην ακτή, σε συνδυασμό με αντίξοες και-
ρικές συνθήκες, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
πιθανότητα σοβαρών ατυχημάτων σε σχέση με 
τα περιστατικά που συμβαίνουν ενώ το πλοίο βρί-
σκεται σε ανοιχτή θάλασσα και οι καιρικές συν-
θήκες είναι σε ανεκτά επίπεδα (άνεμοι εντάσεως 
έως οκτώ μποφόρ). Ο χρόνος που χρειάζεται 
για να αποκατασταθεί η απώλεια ενέργειας είναι 
πολύ κρίσιμος σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί 
μπορεί για λίγα λεπτά το πλοίο να μην αποφύγει 
ένα πολύ σοβαρό ατύχημα ή και το αντίστροφο.
Ανάλογα με την αιτία που προκαλεί την απώλεια 
ενέργειας, τον σχεδιασμό του συστήματος και 
τη λειτουργική διαμόρφωση, η διαδικασία απο-
κατάστασης της απώλειας ενέργειας μπορεί να 

διαρκέσει από ένα λεπτό στην καλύτερη περί-
πτωση, ενώ στη χειρότερη περίπτωση να διαρ-
κέσει τόσο ώστε να μην αποτραπεί ένα μεγάλο 
ατύχημα με πολύ δυσάρεστες συνέπειες για το 
πλοίο. Τέτοια περιστατικά απώλειας ενέργειας με 
δυσάρεστη κατάληξη ενδέχεται, επίσης, να επη-
ρεάσουν αρνητικά τη φήμη της εταιρείας μετά 
από σχετικές ενημερώσεις από τα παγκόσμια 
μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο όχι μόνο 
για το πλοίο όπου συνέβη το περιστατικό, αλλά 
σε όλο τον στόλο της διαχειρίστριας εταιρείας.
Οι αιτίες της απώλειας ενέργειας αφορούν σε 
ξαφνική ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας στο 
κύριο σύστημα διανομής ισχύος του πλοίου. Η 
απώλεια μπορεί να προκληθεί από μηχανικές 
(ποιότητα καυσίμου, βλάβη στα μηχανικά μέρη 

των γεννητριών) ή ηλεκτρικές βλάβες στα συστή-
ματα παραγωγής ενέργειας και διανομής και 
τέλος στα συστήματα πρόωσης, ενώ σημαντικό 
ρόλο στην έκβαση του περιστατικού παίζει η 
διαχείριση της βλάβης από το προσωπικό του 
πλοίου. Επίσης, οι αιτίες της απώλειας ενέργειας 
συχνά αφορούν τη λειτουργία πολύπλοκων ολο-
κληρωμένων συστημάτων.
Τέλος, η ναυτιλιακή βιομηχανία σήμερα, πιεζό-
μενη από το θεσμικό πλαίσιο, καλείται να σχε-
διάσει και να εφαρμόσει τεχνικές λύσεις και 
λειτουργίες που μειώνουν το κόστος και είναι 
ενεργειακά αποδοτικότερες. Η πολυπλοκότητα 
της ενοποίησης (integration) των συστημάτων 
αυξάνει την ανάγκη για κατάλληλα εκπαιδευ-
μένο προσωπικό στη γνώση του σχεδιασμού και 
της λειτουργίας των συστημάτων αυτών, ώστε 
με ευκολία να εντοπίζουν τις όποιες αδυναμίες 
τους και να επεμβαίνουν αποτελεσματικά στην 
αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ INTERCARGO 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2021
Η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορ-
τίου (INTERCARGO) υπέβαλε πρόσφατα την 
έκθεσή της για ατυχήματα πλοίων μεταφοράς 
χύδην ξηρού φορτίου (bulk carriers), για τα έτη 
2012-2021, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 
(IMO) προς εξέταση από τα κράτη-μέλη, τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους ενδιαφερό-
μενους. Αυτή η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς 
τις αναφορές έρευνας ατυχημάτων, καθώς και 
την ανάλυση των συνολικών απωλειών ανά αιτία, 
μέγεθος φορτηγού χύδην, ηλικία και χωρητικότητα 
νεκρού βάρους (dead weight – DWT). Στην ανα-
φορά σημειώνονται τα ακόλουθα:
Ως συνολικές απώλειες δηλώθηκαν 27 πλοία 
μεταφοράς χύδην άνω των 10.000 dwt για τα έτη 
2012-2021.
• 10.000-34.999 dwt: Χάθηκαν έξι πλοία μετα-

φοράς χύδην φορτίου, που αντιπροσωπεύουν 
το 22,2% του συνόλου.

• 35.000-49.000 dwt: Χάθηκαν πέντε πλοία 
μεταφοράς χύδην φορτίου, που αντιπροσω-

του καπτ. Γ. Γεωργούλη
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πεύουν το 16,3% του συνόλου, με μία από 
τις απώλειες να σχετίζεται με υγροποίηση 
φορτίου.

• 50.000-59.000 dwt: Επτά πλοία χάθηκαν, 
που αντιπροσωπεύουν το 25,9% του συνό-
λου, με τις απώλειες 55 ζωών να αντιστοι-
χούν στο 59,8%. Τέσσερις από τις απώλειες 
σχετίζονταν με υγροποίηση φορτίου.

• Ο μικρότερος αριθμός απωλειών ήταν στην 
περιοχή 60.000-79.000 dwt, που αντιπρο-
σωπεύει το 7,4% του συνόλου.

• 80.000+ dwt: Οι απώλειες ενός 
Newcastlemax και ενός VLOC επέστρεψαν 
την προσοχή στην ασφάλεια των μεγαλύτε-
ρων φορτηγών χύδην. Οι επτά απώλειες ή το 
25,9% των συνολικών 27 απωλειών πλοίων 
που αναφέρθηκαν κόστισαν 22 ζωές ή το 
23,9% των συνολικών 90 ζωών που χάθηκαν 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η προσάραξη ήταν η πιο κοινή αιτία απωλειών 
φορτηγών χύδην από το 2012 έως το 2021, με  
13 απώλειες, που αντιπροσωπεύουν το 48,1% των 
συνολικών απωλειών. Οι διαθέσιμες αναφορές 
έρευνας υπογραμμίζουν ότι το ανθρώπινο λάθος 
τόσο επιχειρησιακά όσο και στη ναυσιπλοΐα 
συνέβαλε στην πλειονότητα των 13 απωλειών.
Η απώλεια του πολύ μεγάλου πλοίου μεταφοράς 
σιδηρομεταλλεύματος (VLOC) «Stellar Banner», 
που κατασκευάστηκε το 2016, ενώ μετέφερε 
σιδηρομετάλλευμα τον Φεβρουάριο του 2020 
στα ανοικτά των ακτών της Βραζιλίας, υποδηλώ-
νει ότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα που σχετίζο-
νται με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ναυσιπλοΐας και τήρησης φυλακών της εταιρείας 
(SMS), μεταξύ άλλων παραγόντων. 
Η προσάραξη και η επακόλουθη απώλεια του 
πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου Newcastlemax 
«Wakashio», κατασκευής 2007, φέρεται να ήταν 
πιθανότατα αποτέλεσμα «ανθρώπινου παράγο-
ντα». Η επικρατέστερη αιτία είναι ότι, καθώς το 
πλοίο περνούσε πέντε μίλια νότια του Μαυρικίου, 
το πλήρωμα αποσπάστηκε από την αναζήτησή 
του για τηλεφωνικό σήμα και την επικοινωνία 
με τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα την ανε-
παρκή παρακολούθηση του ECDIS. Αυτό το περι-
στατικό υποδηλώνει ανεπαρκείς διαδικασίες ISM 
και ανεπαρκείς οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση 
της ναυσιπλοΐας.
Από τα πέντε ατυχήματα μεταφοράς χύδην φορ-
τίου που συνέβησαν ως συνέπεια της υγροποί-
ησης του φορτίου, τέσσερα πλοία μετέφεραν 
μετάλλευμα νικελίου και ένα μετέφερε βωξίτη. 
Αντιπροσώπευαν το 18,5% των συνολικών απω-
λειών τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτές οι απώ-
λειες οδήγησαν στην απώλεια 70 ζωών ναυτικών 
(76,1% της συνολικής απώλειας ζωής).
Τα μαθήματα που πήραμε από τις παραπάνω 

απώλειες και τα θύματα είναι η άμεση λήψη 
μέτρων προς αποφυγήν ατυχών επαναλήψεων. 
Είναι ζωτικής σημασίας να εμβαθύνουμε στην 
κατανόηση των υφιστάμενων κανόνων, κανονι-
σμών και δεξιοτήτων. Ωστόσο, φαίνεται ότι επί 
του παρόντος υπάρχει σημαντική καθυστέρηση 
μεταξύ του χρόνου κατά τον οποίο μια αναφορά 
ή μια αρχική αναφορά υποβάλλεται από έναν 
οργανισμό διερεύνησης ατυχημάτων μέχρι τη 
στιγμή που οι πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες 
στο κοινό.
Η βιομηχανία μεταφοράς χύδην φορτίου θα πρέ-
πει να είναι έτοιμη να κάνει τολμηρές αλλαγές 
στον σχεδιασμό των πλοίων προκειμένου να 
βελτιώσει περαιτέρω την ασφάλεια και τη δυνα-
τότητα περαιτέρω επιβίωσης των πλοίων χύδην 
ξηρού φορτίου. Οι αναφορές για τον απαράδεκτα 
υψηλό αριθμό απώλειας ζωής των ναυτικών πρέ-
πει να θέσουν υπό αμφισβήτηση τους υπάρχο-
ντες κώδικες και συμβάσεις SOLAS, LOADLINE, 
IMDG, IMSBC, προκειμένου με τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις να σωθούν οι ζωές των πληρω-
μάτων των πλοίων.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
RIGHTSHIP ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  
ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Η κατάταξη των πλοίων για τις εκπομπές GHG 
από τη RightShip σχεδιάστηκε ως απάντηση 
στην αυξανόμενη τάση των παγκόσμιων μειώ-
σεων των εκπομπών CO₂ και στη ζήτηση των 
διαχειριστών πλοίων για πρακτικές λύσεις. Έχει 
σχεδιαστεί για να αναδεικνύει και να επιβρα-
βεύει όσους δίνουν προτεραιότητα στην αποτε-
λεσματικότητα του σχεδιασμού του πλοίου τους. 
Η κατάταξη GHG είναι ένα δυναμικό μοντέλο, 
που σημαίνει ότι η βαθμολογία GHG ενός πλοίου 
κινείται σε σχέση με τη μεταβαλλόμενη αγορά.
Η κατάταξη GHG συγκρίνει τις θεωρητικές εκπο-
μπές CO₂ ενός πλοίου με πλοία παρόμοιου μεγέ-
θους και τύπου, χρησιμοποιώντας μια εύκολη 
κλίμακα από το A μέχρι το G. Ένα ενεργειακά 
αποδοτικό πλοίο έχει χαμηλότερο κόστος καυ-
σίμων και καλύτερες δυνατότητες ναύλωσης, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη 
αρχική αξία και μεγαλύτερη περίοδο οικονομικής 
απόσβεσης. Όσοι κάνουν το σωστό ανταμείβο-
νται, με τα αποτελέσματά τους να εμφανίζονται 
ξεκάθαρα στα δεδομένα της πλατφόρμας της 
RightShip, αυξάνοντας την πιθανότητα το πλοίο 
τους να είναι μια ελκυστική επιλογή ναύλωσης.
Όταν η κατάταξη GHG της RightShip καθιερώ-
θηκε, το 2012, ως εργαλείο σύγκρισης των εκπο-
μπών CO₂ των πλοίων σε παγκόσμια βάση, το 
θέμα της απανθρακοποίησης και των μηδενικών 
εκπομπών CO₂ φαινόταν να είναι πολύ μακριά 
από τον ορίζοντα. Ωστόσο, την τελευταία δεκα-

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

104



ετία, έχει γίνει κορυφαία προτεραιότητα για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία, με τον ΙΜΟ να υιοθετεί 
νέα υποχρεωτικά μέτρα για τη μείωση των εκπο-
μπών του άνθρακα.
Πολλοί πλοιοκτήτες, διαχειριστές και ναυλωτές 
είναι ήδη εξοικειωμένοι με το RightShip και τον 
έλεγχο γενικά. Πράγματι, δεν είναι ασυνήθιστο να 
βρεθεί μια ρήτρα σε ένα ναυλοσύμφωνο που να 
προβλέπει ότι ο πλοιοκτήτης εγγυάται μια ελά-
χιστη βαθμολογία GHG RightShip για το πλοίο. 
Ωστόσο, καθώς η αξιολόγηση της περιβαλλοντι-
κής απόδοσης ενός πλοίου είναι πιθανό να μπει 
στη λειτουργική του καθημερινότητα, καλό είναι 
να αναφερθεί πώς λειτουργεί η κατάταξη GHG.
Η κατάταξη GHG συγκρίνει τις θεωρητικές εκπο-
μπές CO₂ ενός πλοίου σε σχέση με πλοία παρό-
μοιου μεγέθους και τύπου. Χρησιμοποιούμε μια 
εύκολη στην ερμηνεία κλίμακα «Α έως G», με 
το «Α» να είναι το πιο ελκυστικό για τους ναυ-
λωτές. Αυτή η κλίμακα δεν πρέπει να συγχέεται 

με την αξιολόγηση CII, που αποτελεί μέτρο της 
λειτουργικής απόδοσης.
Η εγκατάσταση συσκευών ή εξοπλισμού εξοικο-
νόμησης ενέργειας θα βελτιώσει την αξιολόγησή 
τους και συνεπώς την απήχησή τους στους ναυ-
λωτές. Η κατάταξη είναι δυναμική. Παρόμοιοι 
τύποι και πλοία νεκρού βάρους σχηματίζουν ομά-
δες πλοίων ομοειδών και, εάν ένα πλοίο με καλύ-
τερη βαθμολογία GHG, όπως το «A», αποδοθεί 
στην ομάδα, θα επηρεάσει τον μέσο όρο. Ως εκ 
τούτου, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να βελτιώνουν 
συνεχώς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα για 
να επιτύχουν το σημείο αναφοράς που ορίστηκε 
στην ομάδα ομοειδών και να αποφύγουν μια κακή 
βαθμολογία.
Οι ιδιοκτήτες που επιτυγχάνουν βελτίωση της 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας ανταμείβονται 
με καλύτερη βαθμολογία και θα προσελκύσουν 
περισσότερους ναυλωτές. Υπάρχουν ομοιότητες 
στον τρόπο υπολογισμού της κατάταξης GHG 
Rating της RightShip και του EEXI (Energy 
Efficiency Existing Ship Index). Ωστόσο, τα 
δεδομένα EEXI δεν χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση GHG. Πολλοί πλοιοκτήτες μπορεί να 
επιλέξουν τον περιορισμό ισχύος κινητήρα (EPL) 
ή τον περιορισμό ισχύος άξονα (SHaPoli) για το 
EEXI, αλλά αυτά δεν θα εμφανίσουν τις ίδιες 
βελτιώσεις στη βαθμολογία τους σε σύγκριση με 
άλλες βελτιώσεις πρόωσης, όπως ένα σύστημα 
υποβοήθησης πρόωσης Becker Mewis.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ IACS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Η Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων (International 
Association of Classification Societies – IACS) 
δημοσίευσε πρόσφατα νέες Ενοποιημένες Απαι-
τήσεις (Unified Requirements – UR) για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (E26 και E27), οι 
οποίες θα είναι υποχρεωτικές για τα ταξινομη-
μένα πλοία και τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις που 
θα παραδοθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2024.
Η εγκατάσταση και η σύνδεση συστημάτων ηλε-
κτρονικών υπολογιστών στα πλοία είναι πλέον 
ευάλωτες στις κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν τα προσωπικά δεδο-
μένα των πληρωμάτων, την ανθρώπινη ασφάλεια, 
την ασφάλεια του πλοίου και να απειλήσουν το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Οι επιτιθέμενοι μπορούν 
να στοχεύσουν οποιονδήποτε συνδυασμό ανθρώ-
που και τεχνολογίας για να επιτύχουν τον στόχο 
τους, οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση δικτύου ή 
οποιαδήποτε άλλη επαφή μεταξύ των συστημά-
των επί του πλοίου και του έξω κόσμου. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο ένα πλοίο που πρόκειται 
να παραδοθεί, για να θεωρείται ανθεκτικό απέ-
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ναντι στις απειλές στον κυβερνοχώρο, να καλύ-
πτει τα ελάχιστα κριτήρια, είτε λειτουργικά είτε 
απόδοσης.
Η ανθεκτικότητα αυτή μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης 
κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Προκειμένου να 
θεωρείται η ασφάλεια της ναυτιλίας ανθεκτική 
στον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο, οι στόχοι για τη 
διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο ορί-
ζονται στα πέντε ακόλουθα λειτουργικά στοιχεία:
1. Προσδιορισμός (Identify): Οι απαιτήσεις για 

το λειτουργικό στοιχείο «Identify» αποσκο-
πούν στον εντοπισμό, από τη μία πλευρά, 
των ενσωματωμένων συστημάτων υπολο-
γιστών (Computer Based Systems – CBS), 
των αλληλεξαρτήσεών τους και των σχετι-
κών ροών πληροφοριών, ενώ, από την άλλη 
πλευρά, των βασικών πόρων που εμπλέκο-
νται στη διαχείριση, στη λειτουργία, στους 
ρόλους και στις ευθύνες τους.

2. Προστασία (Protect): Οι απαιτήσεις για το 
λειτουργικό στοιχείο Protect στοχεύουν 
στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή κατάλ-
ληλων συστημάτων που υποστηρίζουν τη 
μείωση της πιθανότητας συμβάντος ή περι-
ορισμού των επιπτώσεων ενός πιθανού συμ-
βάντος.

3. Ανίχνευση (Detect): Οι απαιτήσεις για το 
λειτουργικό στοιχείο Detect στοχεύουν στην 
ανάπτυξη και στην εφαρμογή κατάλληλων 
μέσων που υποστηρίζουν την ικανότητα 
αναγνώρισης ανώμαλης δραστηριότητας 
σε CBS και δίκτυα επί του πλοίου όπως και 
στον εντοπισμό περιστατικών στον κυβερ-
νοχώρο.

4. Αντίδραση (Respond): Οι απαιτήσεις για το 
λειτουργικό στοιχείο Respond στοχεύουν 
στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή κατάλ-
ληλων μέσων που υποστηρίζουν την ικανό-
τητα ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των 
περιστατικών στον κυβερνοχώρο.

5. Ανάκτηση (Recover): Οι απαιτήσεις για το 
λειτουργικό στοιχείο Recover στοχεύουν 
στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή κατάλ-
ληλων μέσων τα οποία υποστηρίζουν την 
ικανότητα αποκατάστασης CBS και δικτύων 
επί του πλοίου που επηρεάζονται από συμ-
βάντα στον κυβερνοχώρο.

Αυτοί οι επιμέρους στόχοι και τα σχετικά λει-
τουργικά στοιχεία θα πρέπει να θεωρούνται 
μέρη ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πλαισίου 
διαχείρισης κινδύνου. Οι απαιτήσεις πρέπει να 
υλοποιούνται υπό την ευθύνη των εμπλεκομένων 
στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη λει-
τουργία του πλοίου. Μεταξύ αυτών, μπορούν να 
εντοπιστούν τα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη:
• Πλοιοκτήτης/Διαχειριστής/Εταιρεία

• Ναυπηγεία
• Εταιρείες ενσωματωμένων συστημάτων
• Προμηθευτές
• Νηογνώμονες
Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι νέες απαιτήσεις, οι 
προμηθευτές προϊόντων, τα ναυπηγεία και οι ιδι-
οκτήτες πλοίων πρέπει να εστιάσουν στην ασφά-
λεια στον κυβερνοχώρο στα συστήματα ελέγχου, 
στον σχεδιασμό πλοίων και στα συστήματα δια-
χείρισης επί του πλοίου. Συνιστάται ιδιαίτερη 
προσοχή στους προμηθευτές των συστημάτων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων 
απαιτήσεων, καθώς αυτά τα συστήματα ενδέ-
χεται να χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη και 
αλλαγές σχεδιασμού για να συμμορφωθούν με 
αυτές.
Τέλος, σύμφωνα με τον IACS, οι νέες απαιτήσεις 
E26 και E27 για την ασφάλεια στον κυβερνο-
χώρο παρέχουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο των νέων 
πλοίων και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
των συστημάτων και του εξοπλισμού επί του 
πλοίου. Σε έναν όλο και πιο ψηφιοποιημένο ναυ-
τιλιακό κόσμο, αυτές οι νέες απαιτήσεις αντι-
προσωπεύουν πιθανά ορόσημα για την παροχή 
ασφαλέστερης ναυτιλίας ενόψει των συνεχώς 
εξελισσόμενων τεχνολογικών εξελίξεων.
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Η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του Μη 
Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΜΕΑ) 
τύπου HERON 1, που διατέθηκε από 
τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριο-
φυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) 
προς το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική 
Ακτοφυλακή πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 8 Ιουλίου στο Τυμπάκι της 
Κρήτης, όπου και θα βρίσκεται πλέον 
η βάση του.
Το εν λόγω ΜΕΑ θα πραγματοποιεί 
πτήσεις στο πλαίσιο της Μικτής Ευρω-
παϊκής Επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», η 
οποία διεξάγεται σε συνεχή βάση από 
τον Μάιο του 2008 υπό τον συντονισμό 
των αρχηγείων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ΕΛΑΣ 
και υπό την εποπτεία του Οργανισμού 
FRONTEX.
Στην πρώτη πτήση παρευρέθησαν ο 
γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλά-
κης, ως εκπρόσωπος του υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Γιάννη Πλακιωτάκη, η εκτελεστική 
διευθύντρια της FRONTEX (ad interim) 
Aija Kalnaja, o αρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
αντιναύαρχος ΛΣ Γεώργιος Αλεξαν-
δράκης, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρη-
σης πλοίαρχος ΛΣ Γεώργιος Χριστια-
νός, ο κεντρικός λιμενάρχης Ηρακλείου 
αντιπλοίαρχος ΛΣ Ευθύμιος Δουβής, ο 
τμηματάρχης Οργάνωσης και Ανάπτυ-
ξης της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Επιτήρησης πλωτάρχης ΛΣ 
Διονύσης Χριστοφίλης, ο διευθυντής 
του Γραφείου Υπουργού αντιναύαρχος 
ΛΣ (ε.α.) Αντώνιος Βιδάλης, καθώς και 
η κ. Ελεάνα Θεωνά, εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Μετανάστευσης.
Στην τοποθέτησή του, ο γ.γ. Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κου-
τουλάκης, αφού καλωσόρισε εκ μέρους 
του κ. Πλακιωτάκη την κ. Kalnaja στην 
Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, υπο-
γράμμισε τα εξής: «Από εδώ, από το 
Τυμπάκι, επιχειρεί πλέον ένα τηλεκατευ-
θυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκά-
φος, το οποίο παραχωρήθηκε από τη 
FRONTEX στην Ελλάδα, προκειμένου 
να συμβάλει και αυτό όχι μόνο στην 
προστασία των θαλάσσιων συνόρων 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ   ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΜΥΝΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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της ΕΕ, αλλά τόσο στην πάταξη εγκληματικών 
ενεργειών στη θάλασσα όσο και στην προστα-
σία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ είναι η μοναδική 
ακτοφυλακή της Μεσογείου η οποία επιχειρεί με 
τέτοια μέσα. 
»Ενισχύουμε το Λιμενικό Σώμα με σύγχρονα 
μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα τη 
σημαντική βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατο-
τήτων του. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την 
τιτάνια προσπάθεια των γυναικών και των ανδρών 
του Λιμενικού, που επιχειρούν με αποφασιστικό-
τητα, σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και απόλυτη 
προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής, οδήγησε σε εντυπωσιακή μείωση των 
μεταναστευτικών ροών κατά τα έτη 2020, 2021 
και 2022 σε σχέση με το 2019».
Από την πλευρά της, η εκτελεστική διευθύντρια 
της FRONTEX (ad interim), Aija Kalnaja, δήλωσε 
τα εξής: «Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για 
τη FRONTEX και την ελληνική πλευρά. Μαζί θα 
χειριστούμε ένα μη επανδρωμένο σκάφος στην 
ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα έχει ως βάση 
την Κρήτη. Το αεροσκάφος είναι ικανό να επιχει-
ρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 
έχει την ικανότητα να μεταδίδει πληροφορίες και 
να δίνει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στα επι-
χειρησιακά κέντρα της FRONTEX και στους εταί-
ρους μας, επιτρέποντας την άμεση αξιολόγηση 
και αντίδραση σε διάφορα περιστατικά-συνθήκες, 
όταν κρίνεται απαραίτητο.
»Η αποστολή του αεροσκάφους για τους επό-

μενους μήνες είναι η υποστήριξη των ελληνικών 
Αρχών μέσω του ελέγχου των συνόρων και του 
εντοπισμού και της αποτροπής του διασυνορια-
κού εγκλήματος. Θα συμβάλει στις προσπάθειες 
διάσωσης ανθρώπων, οι οποίοι συχνά είναι 
θύματα διακινητών. Ένα παρόμοιο αεροσκάφος, 
που επιχειρεί στη Μάλτα, έχει συμβάλει στη διά-
σωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.
»Αυτό το μέσο υπηρετεί την ΕΕ. Οι αποστολές 
της FRONTEX συμβάλλουν στην προστασία και 
στην ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων, βοηθώντας 
τις Αρχές να καταπολεμήσουν το διασυνοριακό 
έγκλημα και να αντιμετωπίσουν τις υβριδικές 
απειλές, οι οποίες προέρχονται από περιοχές 
εκτός ΕΕ».
Τέλος, ο αρχηγός του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αντιναύαρχος 
ΛΣ Γιώργος Αλεξανδράκης ανέφερε τα εξής: 
«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για το Λιμενικό 
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, αλλά και για τη 
χώρα μας γενικότερα, το γεγονός ότι για τους 
επόμενους έξι μήνες θα δραστηριοποιείται ένα 
υπερσύγχρονο εναέριο μη επανδρωμένο μέσο, το 
οποίο θα έχει τη δυνατότητα να δίνει σε πραγμα-
τικό χρόνο την εικόνα του θαλάσσιου πεδίου στα 
επιχειρησιακά μας κέντρα. Θέλω να θυμίσω ότι 
το Λιμενικό Σώμα ήταν η πρώτη Ακτοφυλακή σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο που χρησιμοποίησε εναέριο 
μη επανδρωμένο μέσο το 2018 με εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Το μέσο αυτό θα συμβάλει στην 
επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων μας, στην 
έρευνα και στη διάσωση, αλλά και στην καταπο-
λέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θέλω να 
ευχαριστήσω όλους τους εθνικούς φορείς, και 
ιδιαίτερα την Πολεμική μας Αεροπορία, την Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας και την Υπηρεσία Πολιτι-
κής Αεροπορίας, για την εξαιρετική συνεργασία».
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      VANOS S.A. Headquarters: 96 Dim. Moutsopoulou & Serifou str., 18541 Piraeus

Branch 1: VANOS Protect & Defend, 53-55 Akti Miaouli, 18536 Piraeus 

Branch 2: VANOS Protect & Defend, 89A Dim. Moutsopoulou str., 18541 Piraeus

                          VANOS Marine Solutions, 223 Dimokratias Av., 18863 Perama

      info@vanos.gr

      www.vanos.gr         www.vanos-protection.gr

Your trusted partner.

New Branch!

 Do your best

with the ultimate

welding helmet

With the 3M Speedglas Welding Helmet,

3M has seamlessly integrated five levels 

of welder protection: head, eye, face, respiratory 

and hearing into one extraordinarily comfortable

and easy-to-use system.

www.vanos-protection.gr

The same values that drove VANOS S.A. for almost 

a century, are now incorporated into a brand new 

e-shop designed to serve companies and workers, 

across all spectrum of the industry 



LATSCO MARINE MANAGEMENT INC.
«YIANNIS LATSIS» | «ERIETTA LATSI»

NΕΟΤΕΥΚΤΑ

«YIANNIS LATSIS»,
«ERIETTA LATSI»

H Latsco Marine Management επιστρέφει 
στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, τιμώντας τον 
ιδρυτή της και τη σύζυγό του.

Σε μια συγκινητική τελετή ονοματοδοσίας, 
προς τιμήν του καπετάν Γιάννη Λάτση και της 
συζύγου του, Εριέττας, στις 30 Μαΐου 2022 τα 
πλοία «Γιάννης Λάτσης» και «Εριέττα Λάτση» 
βρέθηκαν δίπλα δίπλα στο ναυπηγείο της Hyun-
dai Heavy Industries Co. Ltd. στη Νότια Κορέα.
Το πρώτο παραδόθηκε την ίδια ημέρα από το 
ναυπηγείο, ενώ το δεύτερο ακολούθησε στις 24 
Ιουνίου 2022, με τα δύο πλοία να αποτελούν τις 
νέες ναυαρχίδες της εταιρείας.
Η Latsco Marine Management Inc. επέστρεψε, 
έτσι, στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια αργού 
πετρελαίου, μετά από απουσία είκοσι πέντε ετών. 
Το συνολικό πρόγραμμα κατασκευής περιλαμβάνει 
τέσσερα αδελφά πλοία και θα ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο του 2022.
Τα πλοία συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς και διαθέτουν 
συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, που 
επιτρέπουν μέγιστη ενεργειακή οικονομία.

Όνομα

«Yiannis Latsis»,

«Erietta Latsi» 

Τύπος

VLCC (OIL TANKER)

IMO No.

9923487, 9923499

DWT

299.999 MT

Ημερομηνία παραλαβής

30/05/2022,24/06/2022

Μεταφορική ικανότητα

341.509 m3

Μήκος

324,03 μ.

Σημαία

Ελληνική

 

Νηογνώμονας

Bureau Veritas
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Οι πρόσφατες τάσεις στη ναυπηγική τεχνολογία και καινοτομία

Η CARGILL «ΨΗΦΙΖΕΙ»  
ΙΣΤΙΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ
Στροφή σε ναυτική τεχνολογία προη-
γούμενων αιώνων αναμένεται να πραγ-
ματοποιήσει ο κολοσσιαίος ναυλωτής 
Cargill. Όπως αναφέρει δημοσίευμα 
του Reuters, ένας από τους μεγαλύ-
τερους ναυλωτές πλοίων πρόκειται να 
προσθέσει ιστία τελευταίας τεχνολογίας 
σε ένα πλοίο στις αρχές του επόμενου 
έτους, ευελπιστώντας η αιολική ενέργεια 
να οδηγήσει σε μείωση του ανθρακικού 
αποτυπώματος των θαλάσσιων δραστη-
ριοτήτων του.
Συγκεκριμένα, η Cargill θα ξεκινήσει 
δοκιμή σε φορτηγό πλοίο το α΄ τρίμηνο 
του 2023, στο οποίο πρόκειται να εγκα-
ταστήσει δύο άκαμπτα ιστία. Η δοκιμή 
θα λάβει χώρα όταν το πλοίο θα είναι 
έμφορτο, που σημαίνει πως δεν πρόκει-

ται για απλή θαλάσσια δοκιμή αλλά για 
πραγματική εμπορική χρήση. Η δοκιμή 
θα διαρκέσει από τρεις έως έξι μήνες, 
επιτρέποντας στην Cargill να διαπιστώ-
σει κατά πόσο τα οφέλη που δύναται να 
αποκομίσει από την εγκατάσταση των 
ιστίων επαρκούν για να αιτιολογήσουν 
την πιο εκτεταμένη χρήση αυτών και σε 
άλλα πλοία. 
Την ανάπτυξη των εν λόγω ιστίων έχει 
αναλάβει η BAR Technologies, η οποία 
σχεδιάζει σκάφη για το ιστιοπλοϊκό ράλι 
America’s Cup, ενώ η νορβηγική Yara 
Marine Technologies θα πραγματοποι-
ήσει την κατασκευή τους.
Η πλήρης αξιοποίηση συστημάτων εκμε-
τάλλευσης της αιολικής ενέργειας θα 
μπορούσε να αποφέρει έως και 30% μεί-
ωση των παραγόμενων εκπομπών ενός 
πλοίου, δήλωσε ο Jan Dieleman, πρόε-

δρος του τμήματος θαλάσσιων μεταφο-
ρών της Cargill. Παράλληλα, η εταιρεία 
εξετάζει τις δυνατότητες συνδυασμού 
άκαμπτων ιστίων με την κατανάλωση 
ανθρακικά ουδέτερων καυσίμων, στο-
χεύοντας στην επίτευξη της απανθρα-
κοποίησης του κλάδου των θαλάσσιων 
μεταφορών.

Η PROMAN STENA BULK 
ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ
Η εταιρεία Proman Stena Bulk, κοινο-
πραξία μεταξύ του κορυφαίου παγκο-
σμίως παραγωγού μεθανόλης Proman 
και της Stena Bulk, μιας από τις μεγαλύ-
τερες στον κόσμο ναυτιλιακές εταιρείες 
διαχείρισης δεξαμενόπλοιων, ανακοίνωσε 
πρόσφατα την παραλαβή του πρώτου της 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ          & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

νεότευκτου δεξαμενόπλοιου κατανάλω-
σης μεθανόλης, το οποίο αναμένεται να 
ξεκινήσει σύντομα τις εμπορικές του 
δραστηριότητες.
Το χωρητικότητας 49.999 dwt πλοίο, με 
την ονομασία «Stena Pro Patria», απο-
τελεί το πρώτο από μια σειρά συνολικά 
έξι καινοτόμων MR δεξαμενόπλοιων 
IMOIIMeMAX, τα οποία διαθέτουν 
κινητήρες διπλού καυσίμου της ΜΑΝ 
και κατασκευάζονται αυτή την περίοδο 
στο ναυπηγείο Guangzhou Shipyard 
International Co. Ltd. (GSI). Δύο ακόμα 
πλοία της εν λόγω σειράς, τα «Stena 
Pro Marine» και «Stena Promise», είναι 
επίσης προγραμματισμένα για παράδοση 
μέσα στο 2022.
Το «Stena Pro Patria» θα αναχωρήσει 
από το ναυπηγείο GSI με προορισμό το 
Ουλσάν της Νότιας Κορέας, όπου και θα 

εφοδιαστεί με καύσιμη μεθανόλη, ενώ 
στη συνέχεια θα αφιχθεί στο Τρινιντάντ 
και Τομπάγκο για την τελετή ονοματοδο-
σίας του. Το πλοίο θα καταναλώνει ως 
καύσιμο μεθανόλη, αντιπροσωπεύοντας 
την προσήλωση της Proman Stena Bulk 
στον ρόλο της μεθανόλης ως βιώσιμου 
εναλλακτικού καυσίμου για τον ναυτιλι-
ακό κλάδο.
Με αναμενόμενη κατανάλωση 12.500 
τόνων καυσίμου μεθανόλης ετησίως, 
το «Stena Pro Patria» θα αποτελεί ένα 
φιλικό προς το περιβάλλον πλοίο, το 
οποίο σχεδόν θα εξαλείφει τις εκπομπές 
οξειδίων του θείου (SOx) και των βλαβε-
ρών σωματιδίων, ενώ θα παράγει 60% 
λιγότερες εκπομπές οξειδίων του αζώ-
του (NOx) και θα περιορίζει τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με 
τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα.

Η παράδοση του «Stena Pro Patria» 
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο 
για την Proman Stena Bulk, καθώς η 
κοινοπραξία συνεχίζει να υποστηρίζει 
την υιοθέτηση της μεθανόλης ως ναυ-
τιλιακού καυσίμου, το οποίο μπορεί να 
διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση ενός βιωσιμότερου μέλλοντος για 
τον ναυτιλιακό κλάδο.

BP ΚΑΙ RIO TINTO ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ο αγγλοαυστραλιανός όμιλος εξορύξεων 
Rio Tinto και ο βρετανικός ενεργειακός 
κολοσσός BP υπέγραψαν συμφωνία 
μονοετούς συνεργασίας με στόχο τη 
μείωση των ανθρακικών εκπομπών του 
στόλου της Rio Tinto μέσω της χρήσης 
βιοκαυσίμων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η BP θα 
προμηθεύει για έναν χρόνο με βιοκαύ-
σιμα το φορτηγό πλοίο «RTM Tasman» 
της Rio Tinto, το οποίο πραγματοποιεί 
ταξίδια στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό 
Ωκεανό. Τα αποτελέσματα της δοκιμής, η 
οποία πρόκειται να αποτελέσει τη μεγα-
λύτερη σε διάρκεια δοκιμή ναυτιλιακών 
βιοκαυσίμων που έχει πραγματοποιη-
θεί έως σήμερα, θα βοηθήσουν τη Rio 
Tinto να μελετήσει τρόπους μείωσης των 
ανθρακικών εκπομπών του στόλου της 
καθώς και να χαράξει μια στρατηγική για 
τη μελλοντική αξιοποίηση βιοκαυσίμων 
στα πλοία της.
Για τους σκοπούς της δοκιμής θα χρησι-
μοποιηθεί ένα μείγμα βιοκαυσίμων B30, 
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το οποίο παράγει η BP και αποτελείται κατά 30% 
από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME), αναμε-
μειγμένων με πετρέλαιο πολύ χαμηλής περιεκτικό-
τητας θείου (VLSFO). Η χρήση του εν λόγω βιοκαυ-
σίμου μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίων 
του άνθρακα έως και κατά 26% σε σύγκριση με τη 
χρήση συμβατικού πετρελαίου.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η BP, σε συνεργα-
σία με την Anglo-Eastern, η οποία διαχειρίζεται 
το πλοίο, θα αναλύσουν μια σειρά παραγόντων 
που σχετίζονται με την απόδοση του κινητήρα και 
του καυσίμου, όπως η κατανάλωση καυσίμου, τα 
επίπεδα διάβρωσης, η μικροβιακή ανάπτυξη και η 
υποβάθμιση του βιοκαυσίμου και οι επιπτώσεις της 
εναλλαγής καυσίμων στα συστήματα του πλοίου.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΜΜΩΝΙΑΣ
Οι ιαπωνικές εταιρείες NYK Line, IHI Power 
Systems και ο νηογνώμονας ClassNK υπέγραψαν 
πρόσφατα μνημόνιο συμφωνίας για την από κοινού 
ανάπτυξη μιας φορτηγίδας κατανάλωσης καυσί-
μου αμμωνίας, η οποία θα επιχειρεί στο λιμάνι της 
Γιοκοχάμα.
Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί μέρος ενός 

προγράμματος που υλοποιεί το Green Innovation 
Fund με τον ιαπωνικό Οργανισμό Ανάπτυξης 
Νέων Ενεργειακών και Βιομηχανικών Τεχνολογιών 
(NEDO) και αφορά την ανάπτυξη πλοίων τα οποία 
θα είναι εξοπλισμένα με κινητήρες κατανάλωσης 
καυσίμου αμμωνίας, οι οποίοι θα σχεδιαστούν και 
θα κατασκευαστούν από ιαπωνικές εταιρείες.
Στο πλαίσιο του μνημονίου, οι εταίροι θα συνεργα-
στούν με την πόλη της Γιοκοχάμα για την ανάπτυξη 
και την επίδειξη του A-Tug, η παράδοση του οποίου 
έχει προγραμματιστεί για το 2024, με απώτερο 
στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη φιλικότερων προς 
το περιβάλλον πλοίων, τα οποία θα συμβάλουν στη 
διαμόρφωση μιας ανθρακικά ουδέτερης κοινωνίας 
στο λιμάνι της πόλης. Εκτός από την εξασφάλιση 
της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας του Α-Tug 
στο λιμάνι της Γιοκοχάμα, οι εταιρείες θα αναλά-
βουν επίσης, μέσω της συνεργασίας τους, και τον 
ανεφοδιασμό της φορτηγίδας με καύσιμη αμμω-
νία, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες, με στόχο την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοι-
νωνίας.

ΝΕΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ  
ΣΤΗ ΦΑΡΕΤΡΑ ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Η φινλανδική εταιρεία ESL Shipping πρόκειται να 
γίνει η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο η 
οποία θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το νέο μείγμα 
βιοκαυσίμων Neste Marine™ 0.1 Co-processed της 
Neste στα πλοία της που επιχειρούν στη Φινλανδία 
και στη Σουηδία.
Το εν λόγω ναυτιλιακό βιοκαύσιμο, το οποίο διαθέ-
τει πιστοποίηση ISCC PLUS, παράγει έως και κατά 
80% λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του σε σύγκριση με τα 
ορυκτά καύσιμα, χωρίς να διακυβεύονται η ποιότητα 
του καυσίμου και η απόδοση.
Το Neste Marine 0.1 Co-processed βρίσκεται αυτή 
την περίοδο σε πιλοτική φάση, ενώ η παραγωγή του 
γίνεται στο διυλιστήριο της Neste στο Porvoo της 
Φινλανδίας, με την εταιρεία να αντικαθιστά μέρος 
των ορυκτών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται 
κατά τη διαδικασία της διύλισης με ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες. Η χρήση του βιοκαυσίμου μπορεί 
να γίνει χωρίς την πραγματοποίηση μετασκευής 
στον κινητήρα του πλοίου, καθώς έχει παρόμοια 
σύνθεση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα, ενώ 
συμμορφώνεται και με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 8217.
Η ESL Shipping, μία από τις κορυφαίες εταιρείες 
διαχείρισης φορτηγών πλοίων στη Σκανδιναβία 
και στη Βαλτική, αναζητά διαρκώς νέες βιώσιμες 
λύσεις, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου της, και η 
χρήση των βιοκαυσίμων της Neste εξυπηρετεί τον 
εν λόγω σκοπό.
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Επιμέλεια:

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Μάνος Χαρίτος

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

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Φορτία «κατακλύζουν» την Ευρώπη
Οι προσπάθειες της Ευρώπης να αντικαταστήσει τις προμή-
θειες άνθρακα από τη Ρωσία αντανακλώνται στην αύξηση των 
εισαγωγικών ροών που καταγράφεται στον κόμβο Αμβέρσα-Ρό-
τερνταμ-Άμστερνταμ.
Συγκεκριμένα, κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, οι εισαγωγές 
άνθρακα στην ARA (Antwerp-Rotterdam-Amsterdam) αυξήθη-
καν κατά 35% σε σχέση με πέρυσι, στους 26,9 εκατ. τόνους, 
σύμφωνα με δεδομένα της Kpler.
Ως εκ τούτου, τα αποθέματα στα εν λόγω λιμάνια σχεδόν έχουν 
διπλασιαστεί, στους 6,6 εκατ. τόνους. Η Ευρώπη, στην προσπά-
θειά της να αμβλύνει την ενεργειακή κρίση που την ταλανίζει, 
στρέφει το βλέμμα της στις εισαγωγές από την Αυστραλία, τις 
ΗΠΑ και την Κολομβία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Πολωνία, 
θέτουν ξανά σε λειτουργία εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής 
άνθρακα.
Οι ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης αποτυπώνονται 

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

στις τιμές και τα συμβόλαια μελλοντι-
κής εκπλήρωσης άνθρακα της Ευρώπης 
έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τον περα-
σμένο Ιούνιο. Ακόμη, οι διαφορές στις 
τιμές Ευρώπης και Αυστραλίας καθι-
στούν οικονομικά βιώσιμη την αποστολή 
φορτίων από την Ασία-Ειρηνικό, ακόμα 
και αν το κόστος είναι αυξημένο λόγω 
των μεγαλύτερων αποστάσεων, αλλάζο-
ντας τον χάρτη του διεθνούς εμπορίου.
Την ίδια ώρα, η αθρόα εισαγωγή άνθρακα 
σε Αμβέρσα-Ρότερνταμ-Άμστερνταμ 
οδηγεί σε συμφόρηση bulkers στην περι-
οχή, με δεδομένα της Braemar να δεί-
χνουν ότι 71 πλοία ανέμεναν να δέσουν 
στα εν λόγω λιμάνια έως τις 29 Ιουνίου, 
όταν ο μέσος όρος πενταετίας ήταν  
24 πλοία.

Κίνα και Βόρεια Κορέα επιδίδονται σε 
λαθρεμπόριο;
H Βόρεια Κορέα φέρεται να έχει στείλει 
άνθρακα απευθείας στην Κίνα, δραστη-
ριότητα η οποία αντίκειται στους κανόνες 
διεθνούς εμπορίου υπό τις κυρώσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Nikkei 
Asia.
Εικόνες που συλλέχθηκαν από δορυφόρο 
δείχνουν ένα πλοίο σημαίας Βόρειας 
Κορέας να μεταφέρει άνθρακα απευ-
θείας σε κινεζικό λιμάνι. Συνεπώς η Κίνα, 
η οποία αποτελεί ένα από τα πέντε μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, φέρεται 

να επιδίδεται σε λαθρεμπόριο άνθρακα, 
ενώ την ίδια ώρα οι κυρώσεις στην Πιον-
γιάνγκ δεν εφαρμόζονται πλήρως.
Σύμφωνα με δεδομένα από το σύστημα 
ΑΙS, στις 8 Αυγούστου 2021 το πλοίο 
φόρτωσε άνθρακα από το λιμάνι Nampo 
στη Βόρεια Κορέα, ενώ στις 9 Αυγού-
στου εντοπίστηκε στην Κίτρινη Θάλασσα, 
με κατεύθυνση δυτικά, προς τις ακτές 
της επαρχίας Shandong στην Κίνα. Τα 
ίδια δεδομένα που αποκαλύπτει το Nikkei 
Asia δείχνουν ότι το πλοίο έφτασε στο 
λιμάνι Longkou στο Yantai και παρέμεινε 
εκεί έως τις 26 Αυγούστου.
Το Πεκίνο, πάντως, σε σχετική ερώτηση 
της αρμόδιας επιτροπής κυρώσεων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών, τόνισε ότι το πλοίο εισήλθε 
στο λιμάνι Yantai τον Μάρτιο και τον 
Αύγουστο του 2021 χωρίς φορτίο και 
απέπλευσε έμφορτο με λιπάσματα και 
αγροτικά προϊόντα.

Ποιες χώρες εξακολουθούν να κλεί-
νουν το μάτι στη Ρωσία
Παρά τη διεθνή κατακραυγή και τις 
αυξανόμενες πιέσεις προς διακοπή των 
εμπορικών συναλλαγών με τη Ρωσία, 
Κίνα και Ινδία προσβλέπουν σε ενίσχυση 
του εμπορίου τους με τη Ρωσία. Όπως 
και στην περίπτωση του πετρελαίου, 
Πεκίνο και Νέο Δελχί εξετάζουν στρα-
τηγικές κινήσεις που θα ευνοήσουν τις 
οικονομίες τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του ρωσικού πρακτορείου TASS, η 
Ρωσία και η Κίνα βρίσκονται σε διαπραγ-
ματεύσεις αναφορικά με την αύξηση 
εισαγωγών ρωσικού άνθρακα από την 
Κίνα. Ο επικεφαλής του αρμόδιου τμή-
ματος του ρωσικού Υπουργείου Ενέρ-
γειας, Petr Bobylev, ανέφερε μεταξύ 
άλλων τα εξής: «Οι εταιρείες διερευ-
νούν κάθε δυνατή επιλογή, όπως είναι 
τα κράτη της Αφρικής. Όσον αφορά 
τα ασιατικά κράτη, διενεργούνται δια-
πραγματεύσεις με την Κίνα, αλλά και 
την Ταϊβάν, που επίσης αποτελεί μεγάλο 
καταναλωτή».
Παράλληλα, ο κ. Petr Bobylev ανέ-
φερε ότι η Ινδία ενδέχεται να αυξήσει 
τις εισαγωγές ρωσικού θερμικού και 
μεταλλουργικού άνθρακα στους 40 
εκατ. τόνους έως το 2035, εφόσον 
επιλυθούν ορισμένες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει από πλευράς logistics η 
ασιατική χώρα. 

Τέλος τα ρωσικά φορτία για τη Γερ-
μανία 
Η Γερμανία θα σταματήσει τελείως να 
αγοράζει από τη Ρωσία άνθρακα την 1η 
Αυγούστου και πετρέλαιο την 31η Δεκεμ-
βρίου, συνεχίζοντας τη μείζονα αλλαγή 
που έχει αρχίσει ως προς τον ενεργειακό 
εφοδιασμό της, τόνισε ο υφυπουργός 
Οικονομικών της χώρας Γεργκ Κούκις 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
στο Σίδνεϊ.
Η Ρωσία προμήθευε έως πρόσφατα 
το 40% του άνθρακα και το 40% του 
πετρελαίου που κατανάλωνε η Γερμανία, 
θύμισε ο κ. Κούκις.
«Για όποιον γνωρίζει την ιστορία του 
αγωγού Ντρούζμπα, που ήταν ήδη εργα-
λείο της σοβιετικής αυτοκρατορίας για 
την κυριαρχία στην ανατολική Ευρώπη» 
κατανοεί πως «το να απαλλαγείς από 
αυτή την εξάρτηση δεν είναι κάτι ασή-
μαντο, αλλά είναι κάτι που θα καταφέ-
ρουμε σε μερικούς μήνες», πρόσθεσε ο 
γερμανός υφυπουργός Εξωτερικών.
Η Γερμανία κατασκευάζει τερματικούς 
σταθμούς για την εισαγωγή υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), ώστε να 
αρχίσει να καλύπτει το τεράστιο κενό 
στην προμήθεια αερίου, ωστόσο ο Γεργκ 
Κούκις υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ και το 
Κατάρ μπορούν να πωλούν μόλις 30 δισ. 
κ.μ. στην Ευρώπη, ποσότητα που δεν 
επαρκεί.

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ – ΧΑΛΥΒΑΣ

Άνοδος της παραγωγής σιδηρομεταλ-
λεύματος μεσοπρόθεσμα
H παγκόσμια παραγωγή σιδηρομεταλλεύ-
ματος θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 
έτη, βάζοντας τέλος σε μια στασιμότητα 
που είχε επέλθει λόγω της πολύ χαμηλής 
τιμής του εμπορεύματος, η οποία μάλι-
στα άγγιξε και χαμηλά δεκαετίας το 2015 
($55/τόνο).
Τα παραπάνω σημειώνει σε νέα της 
έκθεση η Fitch Solutions, η οποία ανα-
φέρει ότι οδηγοί της αύξησης της παρα-
γωγής θα είναι η Αυστραλία, η Βραζιλία 
και η Κίνα. Συγκεκριμένα, στην έκθεση 
υπογραμμίζεται ότι η ετήσια αύξηση της 
παραγωγής της Βραζιλίας θα είναι 2,6% 
μεταξύ 2022 και 2026 και θα διαμορφω-
θεί στους 64 εκατ. τόνους. Αντίστοιχα, η 
παραγωγή της Αυστραλίας θα αυξάνε-
ται κάθε έτος κατά μέσο όρο κατά 0,4% 
για το ίδιο διάστημα (+19,3 εκατ. τόνοι). 
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Συνολικά, η παγκόσμια παραγωγή σιδη-
ρομεταλλεύματος το 2026 θα αυξηθεί 
κατά 361,7 εκατ. τόνους συγκριτικά με τα 
επίπεδα του 2022. Η αύξηση αυτή αντι-
στοιχεί στα εκτιμώμενα επίπεδα παρα-
γωγής των Ρωσίας, Ινδίας και Νότιας 
Αφρικής αθροιστικά φέτος.
Στη Βραζιλία, η Vale έχει φιλόδοξα 
σχέδια ανάπτυξης, ενώ στην Αυστραλία 
BHP, Rio Tinto και Fortescue θα επανε-
πενδύσουν τα κέρδη τους στην αύξηση 
της παραγωγής. Στην ηπειρωτική Κίνα 
αναμένεται επίσης αύξηση της παρα-
γωγής iron ore, προκειμένου να επι-
τευχθεί αυτάρκεια και να μειωθούν οι 
εισαγωγές από την Αυστραλία. Τέλος, η 
Fitch Solutions αναφέρει ότι η Κίνα θα 
ρίξει μεγάλο βάρος και σε επενδύσεις 
σε ορυχεία του εξωτερικού, όπως στο 
Simandou στη Γουινέα.

Πρόσφατα δεδομένα για την παραγωγή 
χάλυβα
Πτώση στην παγκόσμια παραγωγή 
χάλυβα (64 χώρες) κατεγράφη τον περα-
σμένο Μάιο, σύμφωνα με δεδομένα της 
Διεθνούς Ένωσης Χάλυβα. Αναλυτικό-
τερα, η παραγωγή χάλυβα διαμορφώθηκε 

σε 169,5 εκατ. τόνους, καταγράφοντας 
μείωση 3,5%.
Η κινεζική παραγωγή άγγιξε τους 96,6 
εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας μείωση 
3,5% έναντι του Μαΐου του 2021, ενώ 
από την άλλη η παραγωγή της Ινδίας 
κατέγραψε σημαντική άνοδο 17,3%, 
στους 10,6 εκατ. τόνους. Τρίτη στη σχε-
τική κατάταξη ήταν η Ιαπωνία, με την 
παραγωγή της να φτάνει στους 8,1 εκατ. 
τόνους (-4,2% σε ετήσια βάση).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, από 
τους 169,5 εκατ. τόνους, οι 126,8 εκατ. 
τόνοι παρήχθησαν από χώρες της Ασίας 
και της Ωκεανίας, με τη συγκεκριμένη 
περιοχή να αντιπροσωπεύει το 75% της 
παγκόσμιας παραγωγής.

ΣΙΤΗΡA

Οι τελευταίες εκτιμήσεις για προσφορά 
και ζήτηση
Αναθεωρημένη προς τα επάνω κατά 7 εκατ. 
τόνους σε σχέση με την εκτίμηση του Ιου-
νίου είναι η πρόσφατη εκτίμηση του FAO 
για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών.
Συγκεκριμένα, ο FAO των Ηνωμένων 
Εθνών στο report του Ιουλίου σημειώ-

νει ότι η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών 
θα αγγίξει τους 2.792 εκατ. τόνους, 
αριθμός ο οποίος είναι μειωμένος κατά 
μόλις 0,6% σε σχέση με την παραγωγή 
του 2021.
Στα επιμέρους στοιχεία, εκτιμάται ότι η 
παγκόσμια παραγωγή σιταριού θα δια-
μορφωθεί στους 770,3 εκατ. τόνους, 
σηματοδοτώντας πτώση 1% σε ετήσια 
βάση, καθώς η παραγωγή της ΕΕ αναμέ-
νεται μειωμένη λόγω της ξηρασίας που 
έχει πλήξει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
ουσιαστικά αντισταθμίζοντας τις ευνοϊ-
κές συνθήκες παραγωγής σε Καναδά και 
Αυστραλία.
Η παγκόσμια κατανάλωση σιτηρών θα 
φτάσει στους 2.797 εκατ. τόνους, αριθ-
μός μειωμένος κατά 1,7 εκατ. τόνους 
συγκριτικά με τα επίπεδα του 2021/2022, 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
FAO.
Σε 468 εκατ. τόνους θα ανέλθει το 
εμπόριο το 2022/2023, πτώση 11,4 
εκατ. τόνων σε σχέση με τα επίπεδα 
του 2021/2022. Παρά τις εκτιμώμενες 
αυξημένες εξαγωγές καλαμποκιού από 
τη Βραζιλία και τις αυξημένες εισαγωγές 
της ΕΕ, ο FAO εκτιμά ότι το εμπόριο 
καλαμποκιού θα υποχωρήσει κατά 3%, 
κυρίως λόγω της απουσίας της Ουκρα-
νίας, αλλά και των μικρότερων συγκο-
μιδών σε Αργεντινή και ΗΠΑ. Τέλος, το 
παγκόσμιο εμπόριο σιταριού θα κινηθεί 
στους 191 εκατ. τόνους το 2022/2023.

Η Ασία σε αναζήτηση εναλλακτικών 
πηγών τροφοδοσίας
Στην αγορά σιτηρών από τη Γαλλία και 
τη Ρουμανία αναμένεται να στραφούν οι 
Ασιάτες αγοραστές, ελλείψει των ουκρα-
νικών σιτηρών από τις διεθνείς αγορές. 
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, 
οι τιμές των σιτηρών έχουν καταγράψει 
επίπεδα ρεκόρ τους τελευταίους τρεις 
μήνες, ενώ ολοένα και περισσότεροι αγο-
ραστές στρέφονται σε λοιπούς παραγω-
γούς σιτηρών.
Πέραν της Γαλλίας και της Ρουμανίας, 
σημαντικός διαφαίνεται και ο ρόλος 
της Αυστραλίας στην αγορά σιτηρών.  
Η Αυστραλία συνιστά τον δεύτερο μεγα-
λύτερο εξαγωγέα σιτηρών το 2022, 
έπειτα από σοδειά επιπέδων ρεκόρ. Η 
παραγωγή της Αυστραλίας ήταν μεγαλύ-
τερη των 36 εκατ. τόνων το 2021/2022, 
ενώ η σοδειά της για το 2022/2023 
αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη, λόγω των 

COMMODITIES

122



43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr 

www.seaven.gr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

εξαιρετικών καιρικών συνθηκών. Όσον 
αφορά τα ουκρανικά σιτηρά, ο υπουρ-
γός Γεωργίας της Ουκρανίας δήλωσε ότι 
μεγάλο μέρος τους θα παραμείνει εκτός 
των αγορών για τουλάχιστον τρεις σεζόν, 
οδηγώντας σε αύξηση των τιμών και σε 
έλλειψη σιτηρών παγκοσμίως.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Αισιόδοξα μηνύματα για τους παραγω-
γούς της Βραζιλίας
Σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου 
Γεωργίας των ΗΠΑ, οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις καλαμποκιού στη Βραζιλία για 
το εμπορικό έτος 2022/2023 εκτιμάται 
πως θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία 
σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας στα 
22,5 εκατ. εκτάρια.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι, λόγω των 
αυξανόμενων τιμών για το καλαμπόκι 
στις εγχώριες αγορές της Βραζιλίας 
αλλά και στις διεθνείς, η παραγωγή 
καλαμποκιού θα παραμείνει σε υψηλά 
επίπεδα και συγκεκριμένα στους 120 
εκατ. τόνους.
Η Βραζιλία εισάγει το 85% των λιπα-
σμάτων που χρησιμοποιεί κυρίως από τη 
Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Κίνα, τις ΗΠΑ 
και τον Καναδά. Παρά τις ανησυχίες σχε-
τικά με την προμήθεια λιπασμάτων λόγω 
των περσινών κυρώσεων σε βάρος της 
Λευκορωσίας, η Βραζιλία κατέληξε να 
παραλάβει 35% περισσότερο λίπασμα. 
Επιπλέον, τον Μάιο του 2022 παρέλαβε 

63% παραπάνω λίπασμα από τη Ρωσία 
σε σύγκριση με τον Απρίλιο, γεγονός 
το οποίο δύναται να δώσει ώθηση στην 
παραγωγή και στις εξαγωγές καλαμποκιού 
της συγκεκριμένης χώρας, σύμφωνα με 
το report του αμερικανικού υπουργείου.
Τέλος, εφόσον το νόμισμα της Βραζιλίας 
παραμένει αδύναμο, αυτό σημαίνει πως 
το κόστος εισαγωγής λιπασμάτων και 
παραγωγής θα αυξηθεί, ενώ συγχρόνως 
η ίδια τάση ενδέχεται να προσδώσει κέρ-
δος στους Βραζιλιάνους εξαγωγείς, με 
την προϋπόθεση πως οι τιμές θα παρα-
μείνουν υψηλές σε διεθνές επίπεδο.
ΣΙΤΑΡΙ

Αργεντινή: Οι ευσεβείς πόθοι και η 
πραγματικότητα
Και ενώ οι ανησυχίες για επισιτιστική 
κρίση κορυφώνονται λόγω της συνέχισης 
του πολέμου στην Ουκρανία, νέοι αλλά 
και παραδοσιακοί προμηθευτές σιτηρών 
αναδύονται στην προσπάθεια ο κίνδυνος 
αυτός να μετριαστεί. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι ο Αργεντίνος πρόεδρος Alberto 
Fernández διαμήνυσε ότι η χώρα του 
μπορούσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση για σιτάρι 
και ενώ οι τιμές έχουν πάρει την ανι-
ούσα διεθνώς. Βέβαια, οι φιλοδοξίες 
Fernández δύνανται να αντιμετωπίσουν 
σωρεία προκλήσεων.
«Διαφαίνεται ότι η ευκαιρία της Αργεντι-
νής να γεφυρώσει το κενό που αφήνει 

η Ουκρανία απομακρύνεται, καθώς οι 
εξαγωγικές ποσοστώσεις έχουν μειωθεί 
κατά 31% και οι συγκομιδές σιταριού για 
το 2022/2023 αναμένονται στα χαμηλό-
τερα επίπεδα τα τελευταία δώδεκα χρό-
νια», αναφέρει ο επικεφαλής ναυτιλιακός 
αναλυτής της BIMCO Niels Rasmussen.
H Αργεντινή ήταν ο έκτος μεγαλύτερος 
εξαγωγέας σιταριού το 2021, αντιπροσω-
πεύοντας το 7,2% του παγκόσμιου όγκου 
εξαγωγών. Τους τέσσερις πρώτους μήνες 
του 2022, η χώρα της Λατινικής Αμερικής 
εξήγαγε 9,5 εκατ. τόνους σιταριού, όταν 
την περίοδο 2021/2022 κατεγράφη ρεκόρ. 
Τον Μάρτιο του 2022, η κυβέρνηση της 
Αργεντινής έθεσε ποσόστωση εξαγωγών 
στους 10 εκατ. τόνους για την εμπορική 
περίοδο 2022/2023, προκειμένου να στα-
θεροποιηθούν οι εγχώριες τιμές και να 
περιοριστεί ο πληθωρισμός.
Ο κ. Rasmussen αναφέρει επίσης ότι, 
στο καλύτερο σενάριο, οι εξαγωγές σιτα-
ριού της Αργεντινής θα υποχωρήσουν 
στους 6,4 εκατ. τόνους το 2022/2023. 
Παράλληλα, οι πολύ υψηλές τιμές λιπα-
σμάτων σε συνδυασμό με την αδυναμία 
εξαγωγής σε άλλες αγορές λόγω υψη-
λού κόστους μεταφοράς αναγκάζουν 
τους γεωργούς να στραφούν σε άλλες 
καλλιέργειες.
Βραζιλία και Ινδονησία αποτελούν τους 
κορυφαίους εισαγωγείς σιταριού της 
Αργεντινής. Ενδεχόμενη πτώση των εξα-
γωγών από τη χώρα της Νότιας Αμερι-
κής θα προσθέσει μία ακόμα πίεση στην 
παγκόσμια έλλειψη σιταριού η οποία 
καταγράφεται στις αγορές, καταλήγει η 
ανάλυση της BIMCO.

Η Γεωργία απαγορεύει τις εξαγωγές
H Γεωργία αποφάσισε την απαγόρευση 
των εξαγωγών σιταριού και κριθαριού 
έως την 1η Ιουλίου 2023, αρχής γενομέ-
νης από τις 4 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας.
Ο Γεωργιανός υπουργός Γεωργίας, 
Otar Shamugia, υπογράμμισε την ανά-
γκη τα εγχώρια παραγόμενα σιτηρά να 
καταναλωθούν από την εγχώρια αγορά, 
λόγω των προβλημάτων στην προσφορά, 
απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία. 
Μάλιστα, ο υπουργός είχε συζητήσεις 
με τοπικούς παραγωγούς, τονίζοντας ότι 
η εγχώρια αγορά θα πρέπει να απορρο-
φήσει πλήρως την παραγωγή.
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ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Σε θολό τοπίο οι τιμές
Η πορεία των τιμών πετρελαίου το τελευ-
ταίο διάστημα αποτελεί ένα διφορούμενο 
ζήτημα για αναλυτές και κύκλους της αγο-
ράς.
Η Citi Group, αμερικανική πολυεθνική 
τράπεζα επενδύσεων, σε ένα από τα 
σενάρια που εξετάζει υποστηρίζει ότι το 
πετρέλαιο μπορεί να υποχωρήσει στα $65 
ανά βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους. Επι-
πλέον, θεωρεί πως στο τέλος του επόμε-
νου έτους, με την παρουσία μιας ύφεσης 
στη ζήτηση, η τιμή μπορεί να φτάσει τα 
$45 ανά βαρέλι.
Μολαταύτα, αναλυτές της J.P. Morgan, 
επίσης αμερικανικής πολυεθνικής τρά-
πεζας επενδύσεων, εκφράζουν αντίθετες 
απόψεις. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως 
η τιμή του Brent μπορεί να αγγίξει τα 
$380 εάν η Ρωσία μειώσει την παραγωγή 
πετρελαίου της.
Ας μη λησμονηθεί το γεγονός ότι η G7 
εξετάζει την επιβολή ανώτατης τιμής 
στο βαρέλι αργού, σε συνδυασμό με την 
απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού πετρε-
λαίου που πωλήθηκε πάνω από μια συγκε-
κριμένη τιμή. Εντούτοις, αυτή η κίνηση 
εγκυμονεί κινδύνους, καθώς η Ρωσία 
ενδέχεται να αντιδράσει μέσω της μείω-
σης παραγωγής πετρελαίου και να προ-
καλέσει τεράστια ανισορροπία στις τιμές. 
Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις του πρώην 
Ρώσου προέδρου, Dmitry Medvedev, η 
πρόταση της Ιαπωνίας για επιβολή ανώ-

τατης τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο ενέχει 
τον κίνδυνο μείωσης της προσφερόμενης 
ποσότητάς του έως και 50% και συνάμα 
εκτόξευσης των τιμών έως και $400 ανά 
βαρέλι.

Ο OPEC+ πιστός στο πλάνο παραγωγής
Την απόφαση να παραμείνει σταθερός στο 
πιο πρόσφατο σχέδιο παραγωγής πετρε-
λαίου έλαβε ο OPEC+ για τον Αύγουστο, 
παρά τις επιμένουσες πιέσεις από διε-
θνείς δυνάμεις για περαιτέρω αύξηση της 
παραγωγής του.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, 
ο OPEC+ στη συνάντηση των μελών του 
την Πέμπτη 30 Ιουνίου αποφάσισε ότι η 
παραγωγή τον Αύγουστο θα αυξηθεί κατά 
648.000 βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα, 
όμως δεν έλαβε κάποια απόφαση για την 
πολιτική παραγωγής του από τον Σεπτέμ-
βριο και έπειτα.
Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί στην 
παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς 
το ενδεχόμενο περαιτέρω ανόδου της 
παραγωγής πετρελαίου άμεσα φαντάζει 
δύσκολο. Η άποψη ότι η παραγωγική ικα-
νότητα των χωρών-μελών του OPEC δεν 
φαίνεται να μπορεί να αυξηθεί άμεσα έχει 
εκφραστεί και από τον Γάλλο πρόεδρο 
Μακρόν. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόε-
δρος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα έχουν ανακοινώσει ότι 
δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν 
περαιτέρω την παραγωγή τους, παρά το 
γεγονός ότι διαθέτουν περίσσια παραγω-
γική ικανότητα.

ΥΓΡΑ
ΦΟΡΤΙΑ

Στα 103 εκατ. βαρέλια/ημέρα η εκτιμώ-
μενη ζήτηση το 2023
Αμετάβλητη διατήρησε την εκτίμησή του 
ο OPEC στην έκθεση Ιουλίου αναφορικά 
με τη ζήτηση πετρελαίου. Πιο συγκε-
κριμένα, ο OPEC εκτιμά ότι το 2022 η 
παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί κατά 3,4 
εκατ. βαρέλια/ημέρα και θα διαμορφωθεί 
στα 100,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Αναλυτικότερα, η ζήτηση στις χώρες του 
ΟΟΣΑ θα αυξηθεί κατά 1,8 εκατ. βαρέ-
λια/ημέρα, στα 46,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα. 
Ειδικότερα, στις χώρες του ΟΟΣΑ στην 
Αμερική αναμένεται να καταγραφεί η 
μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης φέτος, 
κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης 
για βενζίνη και diesel στις ΗΠΑ. Από την 
άλλη, η ζήτηση των χωρών εκτός OOΣΑ 
θα αυξηθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα 
και θα αγγίξει τα 53,7 εκατ. βαρέλια/
ημέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του OPEC. 
Η άνοδος της ζήτησης από τις μεταφορές 
και τη βιομηχανία, σε συνδυασμό με την 
εκτιμώμενη ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας στις εν λόγω χώρες, θα 
δώσει ώθηση στην κατανάλωση πετρε-
λαίου το 2022.
Στα 103 εκατ. βαρέλια/ημέρα εκτιμάται η 
ζήτηση πετρελαίου το 2023, με τις χώρες 
του ΟΟΣΑ σε Ευρώπη και στην Ασία-Ει-
ρηνικό να αυξάνουν τη ζήτησή τους σε 
επίπεδα άνω αυτών του 2019.

Οι ανακτήσιμες ποσότητες σε αριθμούς
Το παγκόσμια ανακτήσιμο πετρέλαιο ανέρ-
χεται σε περίπου 1,5 τρισ. βαρέλια φέτος, 

καταγράφοντας πτώση 9% συγκριτικά με 
πέρυσι, σημειώνει με νέα της ανάλυση η 
Rystad Energy.
Από το 1,5 τρισ. βαρέλια, τα 1,2 τρισ. βαρέ-
λια πιθανόν να είναι οικονομικά βιώσιμα 
πριν από το 2100, σε μια τιμή κοντά στα 
$50/βαρέλι. «Ενώ η πτώση της διαθεσι-
μότητας πετρελαίου είναι θετική εξέλιξη 
για το περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσει 
απειλή για περαιτέρω αποσταθεροποίηση 
ενός ήδη επισφαλούς ενεργειακού τοπίου. 
Οποιαδήποτε ενέργεια για τον περιορισμό 
της προσφοράς θα έχει άμεσο αντίκτυπο 
στις τιμές παγκοσμίως, συμπεριλαμβα-
νομένων μεγάλων παραγωγών όπως οι 
ΗΠΑ», σχολιάζει ο Per Magnus Nysveen, 
επικεφαλής ανάλυσης της Rystad Energy.
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Rystad 
Energy αναθεώρησε τις εκτιμήσεις για 
τις ποσότητες ανεξερεύνητου πετρελαίου 
από το 1 τρισ. το 2018 στα 350 δισ. βαρέ-
λια, εξαιτίας της μείωσης του ενδιαφέρο-
ντος των επενδυτών για νέες εξορύξεις.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ AΕΡΙΟ 
(LNG)

Οι σημαντικότεροι προμηθευτές της 
Ελλάδας
Αυξητική τάση καταγράφηκε στη συνο-
λική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για 
το α΄ εξάμηνο του 2022, με τον Τερ-
ματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας 
(σημείο εισόδου Αγία Τριάδα) να γίνεται 
η κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου της 

χώρας κατά το συγκεκριμένο διάστημα 
και το σημείο διασύνδεσης με τον αγωγό 
ΤΑΡ (σημείο εισόδου Νέα Μεσημβρία) να 
συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στην εισροή 
φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά 
στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το διάστημα 
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, η συνολική 
ζήτηση (εγχώρια κατανάλωση και εξα-
γωγές) φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 
3,84%, φτάνοντας στις 38,91 τεραβα-
τώρες (TWh) έναντι 37,47 TWh κατά την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μείωση 
σε ποσοστό 10,33% σημειώθηκε στην 
εγχώρια κατανάλωση, από 33,80 TWh 
στις 30,31 TWh, ενώ αξιοσημείωτη ήταν 
η αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου 
κατά 134,33%, από 3,67 TWh σε 8,60 
TWh. Το 22,10% της συνολικής ζήτησης 
για το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους 
αφορούσε εξαγωγές φυσικού αερίου, 
κυρίως προς τη Βουλγαρία, από το 
σημείο διασύνδεσης στο Σιδηρόκαστρο, 
ενώ μικρές ποσότητες φυσικού αερίου 
εξήχθησαν και προς την Ιταλία μέσω της 
Νέας Μεσημβρίας και του αγωγού TAP.
Αντίστοιχα, οι εισαγωγές φυσικού αερίου 
ανήλθαν σε 38,92 TWh, καταγράφοντας 
αύξηση 3,65% σε σύγκριση με τις 37,55 
TWh το α΄ εξάμηνο του 2021. Οι μεγαλύ-
τερες ποσότητες εισήλθαν στη χώρα από 
τον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθού-
σας, που κάλυψε ποσοστό 44,50% των 
εισαγωγών, καταγράφοντας σημαντική 
αύξηση σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 
2021. Ειδικότερα, εκφορτώθηκαν περίπου 
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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

16,61 TWh LNG από 39 δεξαμενόπλοια 
από έξι χώρες, έναντι περίπου 10,76 TWh 
από 15 δεξαμενόπλοια από τέσσερις 
χώρες το αντίστοιχο διάστημα του 2021. 
Η αύξηση αφορά κυρίως φορτία LNG από 
τις ΗΠΑ, τα οποία άγγιξαν τις 9,79 TWh, 
έναντι 4,09 TWh την ίδια περίοδο πέρυσι, 
με τις ΗΠΑ να παραμένουν ο μεγαλύ-
τερος εισαγωγέας LNG στη χώρα μας 
με ποσοστό 58,94%. Στη δεύτερη θέση 
βρέθηκαν οι εισαγωγές από την Αλγερία 
(2,47 TWh), ενώ ακολουθούν η Αίγυπτος 
(2 TWh), η Νιγηρία (1,20 TWh) και το Ομάν 
(1,03 TWh), με την Ινδονησία (0,11 TWh) να 
βρίσκεται στην τελευταία θέση.
Ως προς τη συμβολή των υπόλοιπων 
σημείων εισόδου, το σημείο εισόδου 

Σιδηροκάστρου κάλυψε ποσοστό 34,25% 
των εισαγωγών (13,33 TWh), ενώ ακολού-
θησε το σημείο εισόδου στη Νέα Μεσημ-
βρία, το οποίο, μέσω του αγωγού TAP, 
κάλυψε το 19,19% των εισαγωγών (7,47 
TWh). Τέλος, οι Κήποι Έβρου κάλυψαν 
2,03% των εισαγωγών (0,79 TWh).
Όσον αφορά τις κατηγορίες καταναλω-
τών φυσικού αερίου, οι ηλεκτροπαρα-
γωγοί συνεχίζουν να καταγράφουν τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση, καλύπτοντας το 
67,27% της εγχώριας ζήτησης, με 20,39 
TWh σε σύνολο 30,31 TWh που κατανα-
λώθηκαν. Ενισχυμένη κατά 8,42% σε 
σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2021 είναι 
η κατανάλωση που καταγράφηκε από τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω 

των δικτύων διανομής, με 8,24 TWh, 
που αντιστοιχούν σχεδόν στο 27,19% της 
ζήτησης. Η κατανάλωση από εγχώριες 
βιομηχανίες και το CNG στο α΄ εξάμηνο 
του 2022 κινήθηκε στο επίπεδο των 1,67 
ΤWh, καταγράφοντας μείωση της τάξης 
του 71,06% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 
του 2021, ενώ κάλυψε το 5,51% της συνο-
λικής ζήτησης.

Οι ΗΠΑ εκθρονίζουν τη Ρωσία στις εξα-
γωγές προς την Ευρώπη
Οι αλλαγές στον παγκόσμιο χάρτη εμπο-
ρίου συνεχίζουν να είναι καταιγιστικές, με 
το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην 
αγορά ενέργειας, όπου οι προκλήσεις 
είναι επιμένουσες. Η αποστροφή των 

οικονομιών της Ευρώπης για τα ρωσικά 
αγαθά έχει προκαλέσει πληθώρα εξελί-
ξεων. Πιο πρόσφατη, σύμφωνα με τον 
IEA, είναι ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εισήγαγαν περισσότερο αμερικα-
νικό LNG από ό,τι ρωσικό φυσικό αέριο 
για πρώτη φορά στην ιστορία.
Ειδικότερα, ο Executive Director του IEA, 
Fatih Birol, σημείωσε σε σχετική ανάρ-
τηση στο Twitter ότι η πρόσφατη μείωση 
των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία 
προς την ΕΕ ανέδειξε το αμερικανικό 
LNG σε περίοπτη θέση στο ευρωπαϊκό 
χαρτοφυλάκιο ενέργειας.
Ο όγκος ευρωπαϊκών εισαγωγών αμερι-
κανικού LNG διαμορφώθηκε περίπου στα 
5 δισ. κ.μ. τον Ιούνιο, ενώ εκείνος του 

ρωσικού φυσικού αερίου λίγο χαμηλότερα 
από τα εν λόγω επίπεδα.

Η Ασία κεντρίζει το ενδιαφέρον
Σημαντικές παραμένουν οι επενδύσεις 
σε υποδομές επαναεριοποίησης φυσικού 
αερίου στην Ασία, αντιστοιχώντας στο 75% 
περίπου των συνολικών προσθηκών στην 
παγκόσμια δυναμικότητα μεταξύ του 2022 
και του 2026.
Όπως αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της 
η Global Data, στην Ασία αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν έργα που θα προσθέ-
σουν capacity επαναεριοποίησης ύψους 
17,7 τρισ. κυβικών ποδιών.
Αναλυτές της Global Data σχολίασαν τα 
εξής: «Η Κίνα αναμένεται να οδηγήσει τις 

αυξήσεις στο capacity επαναεριοποίησης 
φυσικού αερίου έως το 2026, λόγω της 
ολοένα αυξανόμενης ζήτησης». […]
Παράλληλα, η Global Data καταδεικνύει 
την Ευρώπη ως δεύτερη στη σχετική κατά-
ταξη. Τα έργα υποδομών στην Ευρώπη έως 
το 2026 αντιστοιχούν περίπου στο 16% των 
συνολικών, με τη Γερμανία να βρίσκεται 
στο τιμόνι τέτοιων ενεργειών. Η τελευταία 
αναμένεται να αυξήσει τη δυναμικότητά 
της επαναεριοποίησης κατά 469,5 δισ. 
κυβικά πόδια έως το 2026.
Τρίτη στην κατάταξη αναμένεται να είναι η 
Αφρική, με το Μαρόκο να πρωταγωνιστεί, 
καθώς εκτιμάται πως θα αυξήσει τη δυνα-
μικότητα επαναεριοποίησης φυσικού αερίου 
κατά 247,1 δισ. κυβικά πόδια έως το 2026.
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Όταν το 2019 το Κατάρ αποκάλυπτε τα 
σχέδιά του για την αύξηση της παραγωγής 
LNG, τη στιγμή που ήδη άλλοι σημαντικοί 
προμηθευτές είχαν προβεί σε κάτι αντί-
στοιχο και οι τιμές δέχονταν ασφυκτικές 
πιέσεις, δεν ήταν λίγες οι φωνές που έκα-
ναν λόγο για μια μάλλον μη ορθολογική 
στρατηγική. Τρία χρόνια μετά, και ενώ οι 
τιμές στη spot αγορά ανέρχονται σε πολύ 
υψηλά επίπεδα, η χώρα της Μέσης Ανατο-
λής μπορεί να αισθάνεται δικαίωση. H νέα 
γεωπολιτική πραγματικότητα φέρνει σε 
περίοπτη θέση το Κατάρ για την κάλυψη 
των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. 
Βέβαια, το Κατάρ διαδραμάτιζε σημαντικό 
ρόλο στην ενεργειακή εξίσωση πριν από 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τις 
χώρες της Δύσης να αυξάνουν τη ζήτησή 
τους στον δρόμο της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία. Σίγουρα η νέα τάξη πραγμάτων 
επιταχύνει τα φιλόδοξα καταριανά σχέδια 
για την ενέργεια. 
Η χώρα της Μέσης Ανατολής εξήλθε της 
συμμαχίας του OPEC τον Δεκέμβριο του 
2018, με στόχο να επικεντρωθεί στην ανά-
πτυξη του τομέα του φυσικού αερίου. Το 
North Field αποτελεί τη ναυαρχίδα των 
projects για την επέκταση και την ανά-
πτυξη της παραγωγικής ικανότητας LNG 
του Κατάρ. Αυτός είναι και ο λόγος που, 
σε διάστημα λίγων μόνο ημερών τον Ιού-
νιο και τον Ιούλιο, η QatarEnergy ανα-
κοίνωσε συμφωνίες με τέσσερις πετρε-
λαϊκούς κολοσσούς, με επίκεντρο την 
ανάπτυξη του North Field East project. 

Την Κυριακή 19 Ιουνίου, η κρατική εται-
ρεία ενέργειας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι 
επέλεξε τον ιταλικό ενεργειακό κολοσσό 
Eni ως δεύτερο ξένο εταίρο, μετά τη 
γαλλική TotalEnergies, για την ανάπτυξη 
αυτού που θεωρείται το μεγαλύτερο 
πεδίο φυσικού αερίου στον κόσμο. Σειρά 
πήρε η ConocoPhillips, ενώ μία ημέρα 
μετά παρόμοια συμφωνία υπεγράφη ανά-
μεσα σε QatarEnergy και ExxonMobil. 
ExxonMobil και TotalEnergies θα κατέ-
χουν εκάστη ένα μερίδιο 6,25% στο 
project, ενώ Conoco και Eni θα συμμε-
τάσχουν αντίστοιχα η καθεμία με ποσοστό 
3,12%. Στις αρχές Ιουλίου, η Shell επιση-
μοποίησε και αυτή τη συμμετοχή της στο 
North Field East, με το μερίδιό της να 
ανέρχεται σε 6,25%. Έντονη όμως είναι 
και η κινεζική παρουσία, με τις CNPC και 
Sinopec να αναμένεται να επενδύσουν 
στο project λαμβάνοντας μερίδιο 5%. Η 
επέκταση του North Field περιλαμβάνει 
την κατασκευή έξι μονάδων για την επε-
ξεργασία και τη μετατροπή του φυσικού 
αερίου σε LNG. Στόχος είναι η αύξηση 
της ετήσιας παραγωγικής ικανότητας LNG 
από τους 77 εκατ. τόνους στους 126 εκατ. 
τόνους το 2027, με τη συνολική επένδυση 
να αναμένεται να αγγίξει τα $28-30 δισ.
Το 2021, το Κατάρ αντιπροσώπευσε το 
24% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης. 
Συνεπώς, στα σχέδια της ΕΕ σε ό,τι αφορά 
την ενεργειακή της ασφάλεια και απεξάρ-
τηση από τη Ρωσία, το Κατάρ αναδύεται 
ως σημαντικός πυλώνας. Δεν είναι τυχαίο 

ΚΑΤΑΡ:
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ 
ΤΑ ΝΕΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΣΚΑΚΙΕΡΑ
του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ

άλλωστε ότι, λίγες εβδομάδες μετά τη 
ρωσική επίθεση, Βερολίνο και Ντόχα ξεκί-
νησαν διμερείς συνομιλίες για δυνητική 
συμφωνία όσον αφορά την παροχή LNG. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς 
Τύπου, το Κατάρ αναζητά την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμων συμβολαίων με εισαγω-
γείς της ΕΕ, καθώς νωρίτερα η γερμανική 
EnBW είχε υπογράψει εικοσαετή συμφω-
νία με την αμερικανική Venture Global 
LNG για την παροχή LNG.
Δεδομένου ότι οι ροές LNG του Κατάρ 
κατά κύριο λόγο καταλήγουν στην Ασία, 
μέσω συμβολαίων μακροχρόνιας διάρ-
κειας, εκεί εδράζεται ένα επιπλέον στοί-
χημα για την Ευρώπη. Βραχυπρόθεσμα, 
η ικανότητα της ΕΕ να εισαγάγει περισ-
σότερο LNG από το Κατάρ θα εξαρτηθεί 
από την απόφαση Ασιατών αγοραστών να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές τροφοδοσίας. 
Μεσοπρόθεσμα, η εξίσωση φαντάζει πιο 
εύκολη, δεδομένων των αναπτυξιακών 

σχεδίων για το North Field. Δεν θα πρέ-
πει στο σημείο αυτό να παραλειφθούν 
και οι επενδύσεις της Ντόχα σε ξένα 
LNG projects. Μέσω του Golden Pass 
LNG project στο Τέξας, το Κατάρ επιδι-
ώκει να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση 
του στον παγκόσμιο ενεργειακό στίβο. 
Πρόκειται για ένα project άνω των $10 
δισ. και παραγωγικής ικανότητας 16 εκατ. 
τόνων ετησίως, το οποίο αναπτύσσεται σε 
συνεργασία με την ExxonMobil. Οι εξα-
γωγές θα εκκινήσουν το 2024, ωστόσο 
παραμένει άγνωστο αν και πότε μέρος 
αυτών των εξαγωγών θα κατευθυνθεί στις 
ευρωπαϊκές αγορές. 
Θεωρητικά, τα μεγαλόπνοα αυτά σχέδια 
θα δώσουν φτερά στον ήδη ακμάζοντα 
κλάδο των LNG carriers. Ήδη στα μέσα 
Ιουνίου οι ναύλοι των LNG carriers, τόσο 
στη spot αγορά όσο και σε εκείνη των 
συμβολαίων χρονοναύλωσης, βρέθη-
καν στα υψηλότερα επίπεδα του έτους, 
κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης, 
η οποία οδήγησε στη σύναψη πληθώ-
ρας συμφωνιών χρονοναύλωσης μακράς 
διάρκειας για LNGCs και κατ’ επέκταση 
στη μείωση της προσφοράς στη spot 
αγορά. Το Κατάρ ωστόσο ακολουθεί μια 
στρατηγική καθετοποίησης: από τη μία 
επιδιώκει σημαντική αύξηση της παρα-
γωγής, ενώ στα σκαριά βρίσκεται το 
μεγαλύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα στην 
ιστορία, προκειμένου τα υπό ναυπήγηση 
πλοία να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που 
θα προκύψουν. Το Κατάρ έχει υπογράψει 
συμφωνίες με κινεζικά και νοτιοκορεα-
τικά ναυπηγεία για πάνω από 100 πλοία 
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, με την παράδοσή τους ωστόσο 
να έρχεται αντιμέτωπη με σωρεία προ-
κλήσεων: ελλείψεις εργατικού δυναμικού 
και μειωμένη παραγωγική δυναμικότητα 
στα ναυπηγεία. Παράλληλα, το γεγονός 
ότι η Qatargas υπέγραψε πρόσφατα συμ-
φωνία απόκτησης μεταχειρισμένων LNG 
carriers που διαθέτουν σύστημα πρόωσης 
με ατμοστρόβιλο (steam turbine), μέσης 
ηλικίας 23 ετών, προκάλεσε ερωτημα-
τικά στους κύκλους της αγοράς, καθώς η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εν λόγω 
πλοίων είναι αβέβαιη, λαμβάνοντας υπόψη 
τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των 
EEXI και CII, που θα εφαρμοστούν από το 
2023. Αναμφίβολα, όμως, η κίνηση αυτή 
δείχνει το στίγμα των βλέψεων και των 
επιδιώξεων του Κατάρ αναφορικά με τις 
εξαγωγές LNG.

Στα σχέδια της ΕΕ σε ό,τι
αφορά την ενεργειακή της 

ασφάλεια και
απεξάρτηση από τη Ρωσία, 
το Κατάρ αναδύεται ως 
σημαντικός πυλώνας.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ      &
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ
Στη σκιά της ρωσικής εισβολής, η Ευρω-
παϊκή Ένωση αποφάσισε να μειώσει σε 
σημαντικό βαθμό την εξάρτησή της από τη 
ρωσική ενέργεια, και δη το φυσικό αέριο. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατη έκθεση του 
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) 
υπογραμμίζει ότι οι προμήθειες ρωσικού 
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω 
αγωγών ενδεχομένως να υποχωρήσουν 
στο 45% το 2022 και να διαμορφωθούν 
χαμηλότερα των 80 δισ. κ.μ.
Ειδικότερα, το ρωσικό φυσικό αέριο ανα-
μένεται να διαδραματίσει λιγότερο πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή εξί-

σωση της ΕΕ. Το ποσοστό του ρωσικού 
φυσικού αερίου στη συνολική ζήτηση της 
ΕΕ εκτιμάται πως θα μειωθεί στο 25%, 
στα χαμηλότερα επίπεδά του για πάνω 
από είκοσι έτη.
Ο IEA εκτιμά ότι οι προμήθειες ρωσι-
κού φυσικού αερίου προς την ΕΕ έως 
το 2025 θα έχουν μειωθεί κατά 55% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 2021, οπότε 
και η ΕΕ είχε εισαγάγει από τη Ρωσία 
μέσω αγωγών το 40% της συνολικής 
ζήτησής της φυσικού αερίου. Εφόσον 
η ΕΕ επιταχύνει περαιτέρω τις προσπά-
θειες απεξάρτησής της από το ρωσικό 
φυσικό αέριο, οι ρωσικές εξαγωγές 
φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς 
την ΕΕ δύνανται να μειωθούν πάνω από 

75% έως το 2025, σε σύγκριση με το 
2021. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικού 
LNG εκτιμάται ότι θα καταγράψουν μικρή 
άνοδο σε σύγκριση με το 2021.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ IGB
Τη στρόφιγγα διέλευσης του φυσικού 
αερίου στον αγωγό IGB άνοιξαν από 
κοινού οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, και της Βουλ-
γαρίας, Κιρίλ Πετκόφ, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της τελετής εγκαινίων του 
αγωγού την Παρασκευή 8 Ιουλίου.
Ως καθοριστική ενεργειακή γέφυρα, 

         ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
σημαντική για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, 
τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, χαρακτή-
ρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, τον IGB, κατά την ομιλία του στην 
τελετή εγκαινίων στη βιομηχανική περι-
οχή Κομοτηνής.
«Σήμερα είναι μια στιγμή πολύ σημαντική 
για την Κομοτηνή, για την Ελλάδα, για τη 
Βουλγαρία. Είναι, όμως, μια σημαντική 
στιγμή για ολόκληρα τα Βαλκάνια, για 
ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί εδώ πέρα 
σε λίγο δεν θα εγκαινιάσουμε απλά έναν 
αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά 
μια καθοριστική ενεργειακή γέφυρα που 
ενώνει τον γεωγραφικό νότο με τον 
βορρά, φέρνοντας σε πρώτη φάση πιο 
κοντά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, την 

Αθήνα και τη Σόφια, και αυτή τη σημασία 
του αγωγού γι’ αυτές τις δύο φίλες χώρες 
δηλώνει η παρουσία του πρωθυπουργού 
της Βουλγαρίας, Κιρίλ Πετκόφ, σήμερα 
μαζί μας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο αγωγός φυσικού αερίου IGB, μήκους 
182 χλμ., συνδέει το εθνικό σύστημα 
μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλά-
δας, στην περιοχή της Κομοτηνής, με το 
αντίστοιχο δίκτυο της Βουλγαρίας στην 
περιοχή Stara Zagora.
Σε πρώτη φάση, ο αγωγός έχει τη δυνα-
τότητα να μεταφέρει 3 δισ. κ.μ. αερίου 
ανά έτος, ενώ η δυναμικότητά του μπορεί 
να αυξηθεί σε 5 δισ. κ.μ. ανά έτος.
Ο IGB αποτελεί σημαντικό μέρος των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, καθώς 

βελτιώνει τη σύνδεση των χωρών της νοτι-
οανατολικής Ευρώπης με τον Νότιο Διά-
δρομο εφοδιασμού με φυσικό αέριο.
Η λειτουργία του IGB, η οποία προγραμ-
ματίζεται να αρχίσει σε εμπορικό επίπεδο 
το φθινόπωρο, το αργότερο την 1η Οκτω-
βρίου, πιστοποιεί και αναβαθμίζει τη θέση 
της Ελλάδας ως πύλης για την εισροή 
ενέργειας στην Ευρώπη μέσω εναλλακτι-
κών οδεύσεων, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εργάζεται για την απεξάρτησή της 
από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

ΕΕ: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι ευρωβουλευτές, που συνεδρίασαν στο 
Στρασβούργο στις αρχές Ιουλίου, συμ-
φώνησαν να θεωρούνται φιλικές προς 
το περιβάλλον οι επενδύσεις στο φυσικό 
αέριο και στην πυρηνική ενέργεια, δύο 
πηγές ενέργειας που έχουν αναγνωριστεί 
ως απαραίτητες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.
Το αμφιλεγόμενο κείμενο, το οποίο κατέ-
θεσε τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, χαρακτήριζε «βιώσιμες» κάποιες 
επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια  
–τα οποία δεν εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα– ή εργοστάσια φυσικού αερίου, 
με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις 
πλέον προηγμένες τεχνολογίες.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Shell, μέσω θυγατρικών της, αναμέ-
νεται να κατασκευάσει το μεγαλύτερο 
εργοστάσιο παραγωγής ανανεώσιμου 
υδρογόνου της Ευρώπης. Η νέα μονάδα 
Holland Hydrogen I, που θα κατασκευ-
αστεί στον λιμένα του Ρότερνταμ, θα 
παράγει έως και 60.000 κιλά ανανεώ-
σιμου υδρογόνου ημερησίως.
Το παραγόμενο υδρογόνο θα τροφοδο-
τήσει το Shell Energy and Chemicals 
Park Rotterdam στο Ρότερνταμ, και 

Οι τελευταίες εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωποΕπιμέλεια: Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μερική 
απανθρακοποίηση της παραγωγής καυ-
σίμων. Ακόμη, το παραγόμενο ανανεώ-
σιμο υδρογόνο μπορεί να μεταφερθεί με 
φορτηγά για την απανθρακοποίηση των 
οδικών μεταφορών.
Σύμφωνα με δήλωση της εκτελεστικής 
αντιπροέδρου της Shell, Anna Mascolo, 
τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν το παρά-
δειγμα για την ανάγκη της κοινωνίας για 
καθαρή ενέργεια και αναδεικνύουν τους 
εταιρικούς στόχους της Shell για μηδε-
νικό αποτύπωμα έως το 2050. Παράλ-
ληλα, πρόσθεσε πως το υδρογόνο θα 
έχει καθοριστικό ρόλο στο ενεργειακό 
σύστημα του μέλλοντος και μέσω αυτής 
της κατασκευής θα συμβάλουν στην 
εκπλήρωση της δυναμικής του.

IEA: ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
$4 ΤΡΙΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Οι τιμές των ενεργειακών αγαθών βρί-
σκονται σε επιμένουσα άνοδο, ειδικά 
εντός του 2022, γεγονός που επηρεάζει 
θετικά τους ενεργειακούς κολοσσούς. 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Διε-
θνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), τα 
έσοδα των παγκόσμιων εταιρειών πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου δύνανται να 
διπλασιαστούν στα $4 τρισ. για το 2022.
Σύμφωνα με τον IEA, τα προαναφερθέ-
ντα εκτιμώμενα έσοδα επαρκούν για μία 
δεκαετία επενδύσεων στην ανάπτυξη 
υποδομών παραγωγής καυσίμου χαμη-
λού ανθρακικού αποτυπώματος καθώς 
και τεχνολογιών αποθήκευσης αερίων 
του θερμοκηπίου.

Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις στις βιο-
μηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
άνθρακα αλλά και εκείνες για την παρα-
γωγή καυσίμων χαμηλού ανθρακικού 
αποτυπώματος αναμένεται να ξεπερά-
σουν τα $800 δισ. το 2022, όμως θα 
παραμείνουν κάτω από τα προ-πανδημικά 
επίπεδα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΚΛΥΔΩΝΙΣΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΣΠΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιο-
μάρτ Τοκάγεφ δήλωσε την Πέμπτη 7 Ιου-
λίου ότι η κυβέρνησή του θα διαφορο-
ποιήσει τις οδούς εξαγωγών πετρελαίου. 
Η εν λόγω απόφαση συνιστά απόρροια 
του γεγονότος ότι ρωσικό δικαστήριο 
ζήτησε από την Κοινοπραξία Αγωγού της 
Κασπίας (CPC) να αναστείλει τη δραστη-
ριότητα του αγωγού για τριάντα ημέρες.
Ο Αγωγός της Κασπίας είναι ένας από 
τους μεγαλύτερους αγωγούς παγκοσμίως 
και διοχετεύει πετρέλαιο από το Καζακ-
στάν στη Μαύρη Θάλασσα. Η αναστολή 
των δραστηριοτήτων του θα ασκήσει 
ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στην παγκό-
σμια αγορά πετρελαίου.
Ο Τοκάγεφ, ο οποίος έχει προσπαθήσει 
να διατηρήσει μια ισορροπία στις σχέ-
σεις της χώρας του με τη Ρωσία, τη Δύση 
και την Κίνα, ζήτησε να ξεκινήσει μελέτη 
για την κατασκευή πετρελαϊκού αγωγού 
κατά μήκος της Κασπίας Θάλασσας, ένα 
έργο που έχει προταθεί και στο παρελθόν 
και το οποίο θα μεταφέρει πετρέλαιο από 
το Καζακστάν στην Ευρώπη παρακάμπτο-
ντας τη Ρωσία.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του Καζακστάν 
επισήμανε ότι η βελτίωση των υποδομών 

των λιμανιών στην Κασπία είναι «στρατη-
γικής σημασίας» για τη χώρα.
Το Καζακστάν, που εξαρτάται κατά πολύ 
από τα ορυκτά καύσιμα, βασίζεται στους 
ρωσικούς αγωγούς για τις εξαγωγές του 
προς την Ευρώπη.
Την Τετάρτη 6 Ιουλίου, ρωσικό δικαστή-
ριο της πόλης Νοβοροσίσκ ζήτησε την 
αναστολή των δραστηριοτήτων του αγω-
γού CPC, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 
το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, επικα-
λούμενο προβλήματα που σχετίζονται με 
τη διαχείριση πετρελαιοκηλίδων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ;
Η Γερμανία πρέπει να περιορίσει τη 
χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπα-
ραγωγή και να θέσει ως προτεραιότητα 
την αποθήκευση, προκειμένου να αντα-
ποκριθεί στην πτώση της τροφοδοσίας 
από τη Ρωσία και ενόψει του χειμώνα, 
ανέφερε πρόσφατα με ανακοίνωσή 
του ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας 
Robert Habeck.
Το Deutsche Welle παράλληλα σημει-
ώνει ότι, σε μια κίνηση που αντιτίθεται 
στις αρχές που πρεσβεύει το Κόμμα 
των Πρασίνων, ο Robert Habeck πρό-
τεινε την αύξηση της χρήσης άνθρακα 
στο ενεργειακό μείγμα. Στο μεταξύ, η 
ρωσική Gazprom πρόσφατα ανέστειλε 
τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου 
μέσω του Nord Stream 1 για τεχνικούς 
λόγους.
Ο Robert Habeck πρότεινε επίσης τον 
περιορισμό της εγχώριας χρήσης ηλε-
κτρικής ενέργειας έως ένα συγκεκρι-
μένο όριο, όπως επίσης και τη σύσταση 
ενός διαγωνιστικού μοντέλου, προκειμέ-
νου οι βιομηχανίες να έχουν τα κατάλ-
ληλα κίνητρα το καλοκαίρι να μειώσουν 
τη χρήση αερίου. Η όποια εξοικονόμηση 
αερίου επιτευχθεί θα χρησιμοποιηθεί 
προς αποθήκευση.
H κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερ-
μανία έχει θέσει ως στόχο η χώρα να 
καταστεί ενεργειακά ανεξάρτητη από 
τον άνθρακα έως το 2030, αλλά οι συν-
θήκες που έχουν διαμορφωθεί γεωπο-
λιτικά και ενεργειακά ίσως αλλάξουν τα 
δεδομένα. Το Βερολίνο έχει δεχτεί δρι-
μεία κριτική, κυρίως από τις ΗΠΑ, για το 
γεγονός ότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στη φθηνή ενέργεια της Ρωσίας, με την 
Ουάσιγκτον να κάνει λόγο για κινδύνους 
ασφάλειας στην Ευρώπη.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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ΟΤΑΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΟΤΟΠΟΥ

Στις αρχές Ιουλίου του 2022, η Deo Projects εγκαινίασε μια σειρά καλλιτεχνικών δράσεων 
στη Χίο, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τα τέλη Αυγούστου.

Η Deo Projects, οργανισμός σύγχρονης 
τέχνης με έδρα τη Χίο, ολοκλήρωσε τα 
εγκαίνια του καλλιτεχνικού της προγράμ-
ματος για το 2022 το τριήμερο 8, 9 και 10 
Ιουλίου. Η φετινή πρωτοβουλία της DEO 
Projects είναι αφιερωμένη στις διεθνι-
κές ναυτικές ιστορίες και στο θαλάσσιο 
εμπόριο. Εκκινώντας από την πλούσια 
ναυτική κουλτούρα και κληρονομιά της 
Χίου, η DEO εγκαινίασε ένα σύνολο εκδη-
λώσεων και δράσεων γύρω από τη σχέση 
των ανθρώπων με τη θάλασσα. 
Στο πλαίσιο αυτό, Έλληνες και διεθνείς 
καλλιτέχνες κλήθηκαν να ανακαλύψουν 
ιστορίες ενός νησιού που αποτελεί ιστο-
ρικό ναυτότοπο για την ελληνική ναυτιλία, 
να επικοινωνήσουν τις δικές τους οπτι-
κές και εμπειρίες και να δημιουργήσουν 
νέα έργα, τα οποία παρουσιάστηκαν για 
πρώτη φορά διεθνώς, μέσα από τον 
δεύτερο κύκλο της Σειράς Αναθέσεων 
(Commission Series) και επιπλέον δράσεις 
που τον πλαισίωσαν.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο 
εγκαινιάστηκε στις αρχές Ιουλίου και 
θα διαρκέσει έως τα τέλη Αυγούστου 
2022, αποτελείται από δύο εκθέσεις, μια 
live performance, μια παρέμβαση στον 
δημόσιο χώρο, από την ανάδειξη μιας 
νεοσύστατης τοπικής ναυτικής συλλογής, 
καθώς και από εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες που θα παρουσιαστούν σε διάφορες 
τοποθεσίες σε όλο το νησί. Το δημιουρ-
γικό πρόγραμμα του 2022 επιμελείται ο 
διευθυντής και ιδρυτής της DEO Projects, 
Άκης Κόκκινος.
Σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες που θα 
συμμετάσχουν στην καλλιτεχνική πρωτο-

βουλία, η DEO Projects προσκάλεσε τη 
Βρετανίδα εικαστικό Dominique White 
για να ερευνήσει, να αναπτύξει και να 
εκθέσει έναν νέο κορμό έργων. Η καλλιτέ-
χνιδα έμεινε στη Χίο για μια περίοδο δύο 
μηνών, εξερευνώντας τις ναυτικές ιστο-
ρίες του νησιού και δημιουργώντας ένα 
νέο σώμα δουλειάς για την πρώτη ατομική 
έκθεσή της στην Ελλάδα. Μελέτησε πώς 
το θαλασσινό εμπόριο επηρέασε τα κυρί-
αρχα αφηγήματα του τόπου και εξέτασε 
ισχυρισμούς και εικασίες για την εμπλοκή 
του νησιού στα ταξίδια του Κολόμβου, τα 
οποία οδήγησαν στην εγκαθίδρυση ενός 
αποικιοκρατικού καθεστώτος ανθρώπινης 
εκμετάλλευσης. Κατόπιν αυτών, εκθέτει 
την έρευνά της υπό τον τίτλο (Under) 
studies in Non-Description, με τη μορφή 
μιας ατμοσφαιρικής εικαστικής έκθεσης 
αποτελούμενης από μια σειρά μεταλλικών 
γλυπτών και σχεδίων.
Mε αφετηρία την εικαστική έκθεση της 
Dominique White, η ΔΗΩ διοργανώνει, 
παράλληλα, και ένα εκπαιδευτικό εργα-
στήρι για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα 
παιδιά θα επισκεφθούν την έκθεση στους 
Παλιούς Στάβλους του Χωρέμικου και 
κατόπιν θα παραμείνουν στον προθάλαμο 
του χώρου για να αλληλεπιδράσουν και 
να εκφραστούν γύρω από τους άξονες 
«σχέδιο-ζωγραφική-γλυπτική».
Παράλληλα με τη Σειρά Αναθέσεων 
(Commission Series), ο οργανισμός 
παρουσιάζει την έκθεση Liquid Grounds 
στον Χώρο Μνήμης Λαγκαδούσικης Ναυ-
τοσύνης, σε συνεπιμέλεια Ελένης Μπου-
μπάρη και Άκη Κόκκινου. Η έκθεση φέρνει 
σε επαφή μαρτυρίες, φωτογραφικό υλικό 

και αντικείμενα της ναυτικής 
συλλογής της Λαγκάδας Χίου με 
έργα σύγχρονης τέχνης της καλ-
λιτεχνικής κολεκτίβας Serapis 
Maritime. Η Serapis Maritime, 
έπειτα από επιτόπια έρευνα 
στη Χίο και επικοινωνία με τον 
πολιτιστικό σύλλογο Λαγκάδας 
«Κυδιάντα», δημιούργησε νέα 
έργα, ειδικά γι’ αυτή την έκθεση. 
Με τις υπάρχουσες θεσμικές και 
μουσειακές δομές να αποκλείουν 
την παρουσία της Λαγκάδας από 
το κυρίαρχο ναυτικό αφήγημα της 
Χίου, η έκθεση επιδιώκει να εντά-
ξει μια διευρυμένη, πολυφωνική 
και συμπεριληπτική παρουσίαση 
της λαγκαδούσικης κοινότητας 
στη συλλογική μνήμη. 
Ζωγραφικά έργα σε ξύλο φτιαγ-
μένα με την τεχνική της βυζα-
ντινής αγιογραφίας, που υπο-
γραμμίζουν λεπτομέρειες από 
αρματώματα και σκισίματα 
διχτυών, παρουσιάζονται στους 
τοίχους του μουσείου, ανάμεσα 
στα εκθέματά του, ενώ διαβρω-
μένα, μπερδεμένα δίχτυα, αλι-
ευμένα σε διάφορα μέρη του 
Αιγαίου, συν-πλέκονται, αγκαλιά-
ζοντας το δάπεδο. Τα φθαρμένα, 
άχρηστα δίχτυα των ψαράδων 
αναδεικνύονται ως πνευματική 
ύλη μεγάλης αξίας, που διηγείται 
μια θαλάσσια ιστορία. Η αφήγηση 
της διαδρομής  ενός «ταξιδεμέ-
νου υλικού» που όμως είχε τεθεί 
σε αχρηστία, παραμένοντας 

αθέατο στα βάθη της θάλασσας, 
συνάδει με την αθέατη ναυτική 
ιστορία του χωριού της Λαγκάδας 
και προτείνει μια νέα κατάσταση 
ορατότητας, μια μεταφορά σε 
έναν νέο τόπο και χρόνο, για να 
προσθέσει τη δική του αφήγηση 
στο παλίμψηστο του νησιού και 
να γίνει ξανά αντικείμενο της 
ανθρώπινης εμπειρίας.
Την ίδια στιγμή, η DEO προ-
σκάλεσε την κολεκτίβα Serapis 
Maritime και τον περφόρμερ 
Rowdy SS σε μια συνέργεια που 
εξερευνά την τομή μεταξύ της 
σύγχρονης τέχνης και του design 
και η οποία θα ξεδιπλωθεί μέσω 
μιας ανατεθειμένης περφόρμανς 
και μιας εικαστικής παρέμβασης 
στον δημόσιο χώρο. Οι Rowdy 
SS και οι Serapis Maritime θα 
συνδιαλεχθούν και θα παρου-
σιάσουν στη Χίο νέα, αυτόνομα 
έργα μετά τον μεταξύ τους διά-
λογο. Τα τοπικά αρχεία με την 
αλληλογραφία των ναυτικών και 
τα παράκτια παρατηρητήρια-βί-
γλες της Χίου χρησιμοποιούνται 
ως αναφορές ή μέθοδοι για να 
σχηματιστεί το εννοιολογικό 
πλαίσιο του διαλόγου. Στον επι-
βλητικό αρχαιολογικό χώρο της 
Βίγλας Παχή, στη δυτική Χίο, ο 
Βρετανός περφόρμερ Rowdy SS 
παρουσίασε μια νέα εκτέλεση του 
έργου του Balance: πρόκειται για 
έναν χορευτικό-ηχητικό-οπτικό 
αυτοσχεδιασμό, μια σπουδή στις 

χρήσεις του χώρου. Το ερώτημα 
που μας θέτει είναι πώς χρησι-
μοποιούμε τον χώρο και πώς ο 
χώρος, με τη σειρά του, χρησι-
μοποιεί εμάς.
Άξιο αναφοράς είναι το γεγο-
νός ότι η είσοδος για όλες τις 
δράσεις της DEO Projects είναι 
δωρεάν, ενώ το δημιουργικό της 
πρόγραμμα 2022 τελεί υπό τη 
χρηματοδοτική υποστήριξη του 
κύκλου δωρητών της (Στάμος 
Φαφαλιός, Θεόδωρος Φατσής & 
Μαρία Απόδιακου, Μαρία Καλο-
μενίδου & Γιάννης Σκούφαλος), 
με τη συμπληρωματική υπο-
στήριξη των φιλοξενούμενων 
συλλεκτών για το 2022 (Tonya 
και Ato Wright). Οι δράσεις στη 
Βίγλα Παχή και στο ανοιχτό θέα-
τρο Σιδηρούντας γίνονται με την 
ευγενική παραχώρηση των χώρων 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και 
τον Δήμο Χίου. 
Η πρωτοβουλία της DEO 
projects να προσκαλέσει Έλλη-
νες αλλά και διεθνείς καλλιτέχνες, 
οι οποίοι ανίχνευσαν, κατανόησαν 
και παρουσίασαν με τον δικό τους 
μοναδικό τρόπο τις ναυτικές μνή-
μες της Χίου, αποτελεί ένα σημα-
ντικό βήμα για τη διατήρηση της 
συλλογικής μνήμης του νησιού. 
Ταυτόχρονα δημιουργεί τις συν-
θήκες ώστε τόσο η παλαιότερη 
όσο και η νέα γενιά του νησιού 
να προσλάβουν νέα ερεθίσματα 
και να βιώσουν με διαφορετική 
οπτική τις αναμνήσεις. 

Τα φθαρμένα, 
άχρηστα δίχτυα 
των ψαράδων 

αναδεικνύονται 
ως πνευματική 
ύλη μεγάλης 
αξίας, που 
διηγείται 

μια θαλάσσια 
ιστορία.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά 
με τις δράσεις της 

DEO Projects μπορείτε 
να ανατρέξετε στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 
deoprojects.com

του Παναγιώτη Κόρακα
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΠΛΟΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ     ΠΛΟΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ AYΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Εικόνες και αναμνήσεις από το Aρχείο των Ναυτικών Χρονικών

Επιμέλεια:

Παναγιώτης Κόρακας

Ο καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης σε ομιλία του κατά τη διάρ-
κεια του Α΄ Ναυτιλιακού Συνεδρίου το 1964. Δίπλα του εικο-
νίζονται ο τότε πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation 
Committee Ιωάννης Κ. Καρράς και ο πρόεδρος του ΝΕΕ Άλκι-
μος Γράτσος.

Το δεξαμενόπλοιο «World Liberty» ναυπηγήθηκε το 1949 στις 
ΗΠΑ για λογαριασμό του Σταύρου Νιάρχου, σε μια περίοδο 
που θα έμενε στην ιστορία ως η απαρχή της γιγάντωσης των 
πλοίων μεταφοράς πετρελαίου.

Mε την ευγενική χορηγία

Το φορτηγό πλοίο «Φαίαξ» του Οίκου Φαφαλιού, που ναυπηγήθηκε στο Σάντερλαντ της Αγγλίας το 1970. Είχε χωρητικότητα 16.350 dwt.
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Learn more/ Send your CV to: www.andriaki.gr 

9, Fragoklissias str, 151 25 Maroussi, Greece 
Tel: 2106152300 / 2106152400 

 

“ BE OUR PARTNERS IN SAFETY   
AND IN OUR QUEST FOR EXCELLENCE ” 

 o Long Tradition 
o Modern Fleet of Tankers 
o Strong commitment to our people 
o The right choice for a successful career at sea 

 

Andriaki Shipping Co. Ltd

31 Μαΐου 1961: Καθελκύεται το bulk carrier «Θαλασσοπόρος» για λογαριασμό του 
Οίκου Ν. Ι. Πατέρα του Λονδίνου. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στο Βέλγιο, έφερε την 
ελληνική σημαία και είχε χωρητικότητα 20.000 dwt.

Το «Σταμάτιος Γ. Εμπειρίκος» καθελκύστηκε το 1956 στα ναυπηγεία Doxford της 
Αγγλίας για τον Οίκο Εμπειρίκου. Έφερε την ελληνική σημαία και συμβόλιζε ένα από 
τα ιστορικότερα ονόματα της ανδριώτικης αλλά και της εν γένει ελληνικής ναυτιλίας. 

Ο Ιωάννης Κ. Καρράς στα εγκαίνια της Καρράδειου Σχολής στη Χίο, το 1957. Στα 
δεξιά της φωτογραφίας, εικονίζεται ο Ανδρέας Γ. Λαιμός.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΠΛΟΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ
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    ΕΝ                    ΠΤΗΣΕΙ  Επιμέλεια: Mάνος Χαρίτος

Eπικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
ΣΤΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
κατά τη διάρκεια του Ιουνίου ανήλθε σε 2,43 εκατ., μειωμένη 
κατά 6,8% σε σχέση με την κίνηση του Ιουνίου του 2019. 
Αναλυτικά, η επιβατική κίνηση εσωτερικού πλησιάζει τα επίπεδα 
του 2019, καταγράφοντας ελάχιστη πτώση της τάξεως του 
0,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση εμφάνισε μονοψήφια 
μείωση της τάξεως του 9,6%, σε σύγκριση με το 2019. 
Συνολικά, κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, η επιβα-
τική κίνηση του αεροδρομίου σχεδόν έφτασε τα 9 εκατ. και 
παρέμεινε μειωμένη κατά 20,3% σε σύγκριση με το 2019. Οι 
επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 
2019 κατά 13,2%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 23,5%.

(ΞΑΝΑ)ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ 
ΑΦΡΙΚΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Η Ethiopian Airlines επανεκκίνησε το δρομολόγιο Αντίς Αμπέμπα- 
Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2022, με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις, 
οι οποίες εκτελούνται με αεροσκάφος τύπου B737-800.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1945 και ξεκίνησε τη λειτουργία της 
στις 8 Απριλίου 1946 με πέντε αεροπλάνα DC-3/c-47. Έκανε 
την παρθενική της πτήση στο Κάιρο μέσω Ασμάρα, ανοίγοντας 
ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αεροπορίας της Αφρικής.
Η Ethiopian ξεκίνησε τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της 
προς Αθήνα τον Απρίλιο του 1954, καθιστώντας την πόλη 
μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών προορισμών της.
Σήμερα, η Ethiopian Airlines εξυπηρετεί 128 διεθνείς προο-
ρισμούς για τη μεταφορά επιβατών και φορτίου παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένων 63 στην Αφρική, 12 στη Μέση Ανατολή, 
19 στην Ευρώπη, 22 στην Ασία και 12 στην Αμερική και στον 
Καναδά. 
Από την ίδρυσή της, η Ethiopian Airlines διαδραματίζει καθο-
ριστικό ρόλο στο να φέρει την Αφρική πιο κοντά και με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα παραμένει ο μόνος αερομεταφορέας 
που συνδέει την Ελλάδα με την Υποσαχάρια Αφρική.
Έπειτα από δεκαοκτώ χρόνια απουσίας από την αθηναϊκή 
αγορά, η Ethiopian ξεκίνησε το δρομολόγιο Αντίς Αμπέ-
μπα-Αθήνα στα τέλη του 2019 (προ Covid περίοδος), με τρεις 
εβδομαδιαίες πτήσεις. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών της 
πανδημίας, η Ethiopian συνέχισε τις πτήσεις της σε όλη την 
περίοδο Ιουλίου 2020 - Φεβρουαρίου 2022.

powered by

AEGEAN: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Στον χάρτη των πράσινων αερομεταφορών βάζει την Ελλάδα 
η στρατηγική συμφωνία Aegean-Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) 
για τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων SAF.
Ειδικότερα, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, μέσω της θυγα-
τρικής του ΕΚΟ, ανέλαβε να εξασφαλίσει την προμήθεια SAF 
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», 
με την Aegean να χρησιμοποιεί SAF σε πτήσεις της που 
αναχωρούν από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας 
την πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μία από τις λίγες 
στην Ευρώπη που πραγματοποιεί πτήσεις σε τακτική βάση με 
βιώσιμα καύσιμα.
Με τη συμφωνία αυτή, οι δύο οργανισμοί ανοίγουν τον δρόμο 
για την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας μας στους στόχους 
της επικείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για υποχρεωτική 
χρήση SAF 2% το 2025 σε όλες τις πτήσεις από τα αερο-
δρόμια της ΕΕ και θέτουν τα θεμέλια για να δημιουργηθούν 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα συμπεριλάβουν τη χώρα 
στον χάρτη των βιώσιμων αερομεταφορών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Αegean και ΕΛΠΕ επισή-
μαναν την ανάγκη ένταξης των SAF στον εθνικό ενεργειακό 
και κλιματικό σχεδιασμό και κατέθεσαν συγκεκριμένες προτά-
σεις για τη στήριξη της ανάπτυξης και της χρήσης τους στην 
Ελλάδα, ενόψει και των επικείμενων ευρωπαϊκών δεσμεύσεων 
με αφετηρία το 2025 και εφεξής.
Το κόστος αναλαμβάνουν οι δύο εταιρείες, ενώ στα σχέδια 
είναι να μπορούν να εφοδιάζονται με καύσιμα SAF και οι 
πτήσεις που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας. 

AIRBUS: MEGA-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 292 ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Παραγγελία για την κατασκευή 96 αεροσκαφών τύπου 
Α320neo εξασφάλισε η Airbus από κινεζική αεροπορική εται-
ρεία, την πρώτη παραγγελία τέτοιου μεγέθους από την αρχή 
της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του Reuters, η παραγγελία πραγματοποιήθηκε από την China 
Southern Airlines και έχει συνολικό ύψος $12,25 δισ.
Οι παραδόσεις των αεροσκαφών θα λάβουν χώρα μεταξύ 
του 2024 και του 2027: το 2024 αναμένεται η παράδοση 
30 αεροσκαφών, το 2025 90, το 2026 19 και το 2027 επτά. 
Μέσω της ενίσχυσης του στόλου της, η China Southern 
Airlines θα αυξήσει τη μεταφορική της ικανότητα κατά 13% 

σε όρους ATK (available tonne kilometers).
Παράλληλα, λοιπές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της 
Κίνας, όπως η Air China και η China Eastern Airlines, έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση A320neo αερο-
σκαφών. Ειδικότερα, η Air China ανακοίνωσε την παραγγελία 
96 τέτοιων αεροσκαφών, ενώ η China Eastern Airlines την 
παραγγελία 100 αεροσκαφών. Συνεπώς, και όπως σημειώνει 
σε σχετική ανακοίνωση η Airbus, η εταιρεία εξασφάλισε 
παραγγελίες αθροιστικά για την παράδοση 292 αεροσκα-
φών A320neo.
Τέλος, μέχρι τα τέλη Μαΐου, ο εν ενεργεία στόλος αερο-
σκαφών της Airbus στην Κίνα αριθμούσε πάνω από 2.070 
αεροσκάφη.
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O CLASSNK ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ 
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

MARKET NEWS

Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται ανάμεσα στους κλάδους που βιώνουν ταχεία ψηφιακή και 
τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και την ανάγκη για άμεση απαλλαγή από τις ανθρακικές εκπομπές. 
Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστούν οι νέες και πολύπλοκες προκλήσεις, αναμένεται να 
εφαρμοστούν πιο καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες στον τομέα του σχεδιασμού των πλοίων. 

Οι κανονισμοί των νηογνωμόνων που σχε-
τίζονται με τη δομή του κύτους, οι οποίοι 
παρέχουν τη βάση για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας ενός πλοίου και μέχρι τώρα 
αποτελούνταν από εμπειρικούς τύπους, 
έχουν εξελιχθεί και βασίζονται πλέον στη 
χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων 
στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη 
της ψηφιοποίησης και την ανάγκη χρήσης 
πιο καινοτόμων τεχνολογιών, ο νηογνώμο-
νας ClassNK αποφάσισε να αναθεωρήσει 
τους κανόνες σχεδιασμού που χρησιμο-
ποιεί, προκειμένου να προσφέρει ασφαλέ-
στερες και πιο ορθολογικές εκτιμήσεις του 
δομικού σχεδιασμού και της αντοχής του 
κύτους των υπό ανάπτυξη πλοίων. 
Η διαδικασία αναθεώρησης των κανονι-
σμών περιλάμβανε την πραγματοποίηση 
κοινής έρευνας σε συνεργασία με πανε-
πιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, προ-
κειμένου να ενσωματωθούν οι τελευταίες 

τεχνολογίες και ακαδημαϊκές εξελίξεις 
στον τομέα της μηχανικής των πλοίων, και 
να μελετηθεί το τεχνικό υπόβαθρο τυχόν 
νέων κανονισμών. 
O ClassNK έχει συμβάλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη των IACS CSR (κοινοί κατασκευ-
αστικοί κανόνες), βασιζόμενος σε μεγάλο 
βαθμό στη συμμετοχή των μηχανικών του 
νηογνώμονα σε πρωτοβουλίες της βιομη-
χανίας, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 
από τις οποίες προέκυψαν και σημαντικές 
εμπειρίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και 
στην εν λόγω αναθεώρηση.
Βασικό χαρακτηριστικό της αναθεώρη-
σης αποτελεί η ανάπτυξη κανονισμών οι 
οποίοι βασίζονται στη χρήση των λεγό-
μενων big data. Η ανάλυση, για παρά-
δειγμα, δεδομένων από το AIS ή από τις 
παχυμετρήσεις των ελασμάτων του πλοίου 
αντιπροσωπεύει μια σημαντική επέκταση 
της βάσης γνώσεων που χρησιμοποιεί-
ται για την ανάπτυξη των σχεδιαστικών 
κανονισμών.
Συνδυάζοντας υπολογισμούς ανάλυσης 
της αξιοπλοΐας περίπου 80 πλοίων στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβου-
λίας και περίπου 100 πλοίων που είχαν 
προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη των CSRs, καθώς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ClassNK 
για δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία και 
containerships, προέκυψαν νέοι μαθημα-
τικοί τύποι δομικής ανάλυσης μέσω της 
μεθόδου EDW (Equivalent Design Wave), 
οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν σε 
διάφορους τύπους πλοίων. Παράλληλα, 
τα μέγιστα προβλεπόμενα φορτία κατα-
πόνησης των πλοίων κατά τη διάρκεια 

ζωής τους υπολογίζονται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια χάρη στη στατιστική ανάλυση 
των δεδομένων του AIS, σχετικά με τις 
πραγματικές καιρικές συνθήκες που αντι-
μετωπίζουν περίπου 8.000 πλοία. 
Τέλος, η αναθεώρηση των κανονισμών 
αφορά μεταξύ άλλων τα περιθώρια διά-
βρωσης των ελασμάτων των πλοίων, τα 
κριτήρια αντοχής, τις δομικές αναλύσεις 
των δεξαμενών φορτίου και τα κριτήρια 
κόπωσης.
Οι δομικές αναλύσεις που απαιτούν οι 
αναθεωρημένοι κανονισμοί μπορούν 
να πραγματοποιηθούν με το λογισμικό 
PrimeShip-HULL, το οποίο αποτελεί εξέ-
λιξη του ευρέως αποδεκτού λογισμικού 
δομικής ανάλυσης που έχει αναπτύξει 
ο ClassNK σύμφωνα με τους κοινούς 
κατασκευαστικούς κανόνες (CSR). Το 
PrimeShip-HULL διαθέτει βελτιωμένη 
λειτουργικότητα και συμβατότητα με λογι-
σμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού, επιτρέ-
ποντας αποτελεσματικότερες διαδικασίες 
σχεδιασμού πλοίων.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Η απονομή των Βραβείων Ευκράντη πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο της
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, με την πολύτιμη  
αρωγή του Πολεμικού Ναυτικού, του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και την ευγενική χορηγία 
των ακόλουθων εταιρειών:
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Για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ευκράντη, τα 
οποία διοργανώνονται από τα Ναυτικά 
Χρονικά, με την αρωγή και την υποστήριξη 
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
Η τελετή απονομής έλαβε χώρα σε μια 
ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα στον 
προαύλιο χώρο της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων στον Πειραιά, την Τετάρτη 29 
Ιουνίου 2022. Στην εκδήλωση έδωσαν 
το «παρών» εκλεκτά μέλη της ελληνικής 
ναυτιλιακής οικογένειας. Η τελετή απονο-
μής είχε σκοπό να τιμήσει τους πρωταγω-
νιστές της ναυτιλιακής κοινότητας για τη 
χρονιά που πέρασε.
Τα τιμώμενα πρόσωπα επελέγησαν από 
την κριτική επιτροπή των Βραβείων 
Ευκράντη. Τα μέλη της επιτροπής, έχοντας 

ως αρχή τη ρήση «Τιμούμε όσους τιμούν 
τη ναυτιλία μας», αντιπροσωπεύουν, όπως 
κάθε χρόνο, τα ναυτιλιακά γράμματα, την 
ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη 
ενημέρωση και, φυσικά, το ναυτιλιακό 
επιχειρείν. Η κριτική επιτροπή των Βρα-
βείων Ευκράντη 2021 σχηματίστηκε από 
βραβευθέντες προηγούμενων ετών, από 
εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, επιχειρη-
ματικής και ναυτιλιακής οικογένειας της 
χώρας μας καθώς και από τη διεύθυνση 
και τους τακτικούς αρθρογράφους των 
Ναυτικών Χρονικών.
Στην τελετή απονομής συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κώστας 
Κατσαφάδος, ο διοικητής της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων υποναύαρχος Ιωάν-

ΤΙΜΟΥΜΕ  
ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ

ΤΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ

Ο διοικητής της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων υποναύαρχος Ιωάννης 
Πάττας παραλαμβάνει ενθύμιο από 
τον διευθυντή σύνταξης των Ναυ-
τικών Χρονικών κ. Ηλία Μπίσια.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος  
Αικατερίνης Λασκαρίδη 
κ. Πάνος Λασκαρίδης.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση. 
Διακρίνονται: 
ο Δρ. Γεώργιος Πατέρας, 
η πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα 
Α.Ε. Julie Lymberopulos, 
ο κ. Δημήτρης Φαφαλιός,  
ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός 
και ο κ. Ηλίας Μπίσιας.

νης Πάττας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του 
αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο διοικητής της 
1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενι-
κού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 
υποναύαρχος ΛΣ Νικόλαος Πολέμης, η 
πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα Α.Ε. 
Julie Lymberopulos, ο πρόεδρος του 
ΝΕΕ Δρ. Γεώργιος Πατέρας, ο πρόεδρος 
της INTERCARGO κ. Δημήτρης Φαφα-
λιός και ο επίτιμος πρόεδρος κ. Ιωάννης 
Πλατσιδάκης, ο πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ 
καπτ. Γεώργιος Κουμπενάς, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης Τεχνικών ∆ιευθυ-
ντών Ελληνικών Ναυτιλιακών Εταιρειών 
(MARTECMA) κ. Σταύρος Χατζηγρηγόρης, 
η πρόεδρος της HEMEXPO και αντιπρό-
εδρος της Sea Europe κ. Ελένη Πολυ-
χρονοπούλου, η διευθύντρια της ΕΕΕ κ. 

Κατερίνα Πέππα, ο διευθυντής του Greek 
Shipping Co-operation Committee κ. 
Κωνσταντίνος Αμαραντίδης, ο προϊστά-
μενος Υπηρεσιών του ΝΕΕ υποναύαρχος 
Γεώργιος Μπαρκάτσας και ο διευθυντής 
της ΕΕΝΜΑ κ. Γεώργιος Βοζίκης.
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη εκπρο-
σώπησε ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόε-
δρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη, CEO της Lavinia Corporation/
Laskaridis Shipping Company Ltd. και 
υποναύαρχος ε.τ., και ο κ. Κωνσταντίνος 
Μαζαράκης Αινιάν, αντιναύαρχος (ε.α.) 
ΠΝ, επίτιμος αρχηγός Στόλου, γενικός 
διευθυντής του Ιδρύματος.
Την τελετή απονομής παρουσίασε η δημο-
σιογράφος της Καθημερινής κ. Μαργαρίτα 
Πουρνάρα.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας  
και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Κώστας Κατσαφάδος.

BΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα 
για την απονομή των φετινών Βραβείων 
Ευκράντη, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο 
QR Code:
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Ο Αντώνης Ε. Κομνηνός γεν-
νήθηκε το 1946 και έλκει την 
καταγωγή του από τη Σύρο, 
έναν ιστορικό ελληνικό ναυτό-
τοπο. Ως τέκνο οικογένειας που 
απασχολείται στη ναυτιλία ήδη 
από τον Μεσοπόλεμο, ο Αντώ-
νης Ε. Κομνηνός αποτελεί μια 
προσωπικότητα με τη δική της 
αξιοσημείωτη σταδιοδρομία στο 
ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν.  
Βασικός πυλώνας της επιχει-
ρηματικής του δραστηριότητας 
είναι η διοίκηση του ομίλου της 
Target με έδρα τον Πειραιά. Με 
την ίδρυση της Target Marine, 
στα τέλη της δεκαετίας του 
1980, θα ηγούνταν ενός ομίλου 
που διαχειριζόταν έναν μεικτό 
στόλο από reefers, πλοία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων 
και bulk carriers. Πλέον η Target 
Group έχει επικεντρωθεί στη 
διαχείριση ενός στόλου δώδεκα 
δεξαμενόπλοιων και δέκα bulk 
carriers, με τη λειτουργία του 
ομίλου να χαρακτηρίζεται από 
εμπειρία και επαγγελματισμό. Η 
εταιρεία υπήρξε πάντοτε πρωτο-
πόρος στον σχεδιασμό πλοίων 
με αυξημένη ενεργειακή από-
δοση και στις νέες τεχνολογίες 
μηχανών.  
Τα κεντρικά γραφεία της Target 
Group βρίσκονται στο παλαιό 
Ναυαρχείο του Πειραιά, ένα 
υπέροχο νεοκλασικό, που έχει 
αποκατασταθεί στην αρχική του 
μορφή, ενδεικτικό της αγάπης 
του ιδρυτή της εταιρείας για 

τον Πειραιά και τον ναυτιλιακό 
πολιτισμό.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής 
των Βραβείων Ευκράντη επέλε-
ξαν να βραβεύσουν τον Αντώνη 
Ε. Κομνηνό με το βραβείο της 
«Συνολικής Προσφοράς στη 
Ναυτιλία», αναγνωρίζοντας 
την πολυσχιδή και μακρό-
χρονη πορεία του στον χώρο 
του ελληνικού και διεθνούς 
ναυτιλιακού επιχειρείν. Η κρι-
τική επιτροπή υπογράμμισε τη 
συμβολή του στην εξέλιξη του 
Πειραιά ως σύγχρονου κέντρου 
management και ταυτόχρονα 
ανέδειξε με εμφατικό τρόπο 
τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες 
του που αφορούν την κοινωνική 
ευποιία και τον ναυτιλιακό πολι-
τισμό. 
Ο Αντώνης Κομνηνός αποτε-
λεί όχι μόνο έναν άξιο συνεχι-
στή της ελληνικής ναυτιλιακής 
παράδοσης αλλά και μια προ-
σωπικότητα που δραστηριοποι-
είται ενεργά προς όφελος της 
ευρύτερης κοινωνίας. Μέσω του 
ιδρύματος «Αντώνιος Ε. Κομνη-
νός» στηρίζει εδώ και πολλά 
χρόνια καλλιτεχνικές και πολιτι-
στικές πρωτοβουλίες με έμφαση 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη 
Σύρο. Οι άνθρωποι που τον γνω-
ρίζουν μιλούν για έναν επιχειρη-
ματία διεθνούς βεληνεκούς, που 
δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του 
και διατήρησε τη σεμνότητά του 
και το χαμηλό δημόσιο προφίλ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Ε. ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Χορηγός Βραβείου

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο κ. Μιχάλης Καρράς και ο 
κ. Θεόφιλος Ξενακούδης, Director, 
Worldwide Business Operations του 
Νηολογίου των Marshall Islands, 
χορηγού του βραβείου.

Ο ΔΕΣΜΟΣ αποτελεί συνδε-
τικό κρίκο μεταξύ δωρητών και 
φιλανθρωπικών οργανώσεων. 
Ιδρύθηκε το 2012 ως Μη Κερ-
δοσκοπικό Σωματείο με 21 μέλη, 
πολλά εκ των οποίων είναι μέλη 
της ελληνικής ναυτιλιακής οικο-
γένειας. Για να επιτελέσει το 
έργο του, ο ΔΕΣΜΟΣ συνεργά-
ζεται με πάνω από 800 φορείς 
και κοινωφελείς οργανισμούς σε 
όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας 
ενεργά το έργο τους. 
Βασικό όραμα του ΔΕΣΜΟΥ 
είναι να λειτουργεί με αποτελε-
σματικότητα, διαφάνεια και συμ-
μετοχικότητα, δημιουργώντας 
συνέργειες και προσφέροντας 
με τρόπο ουσιαστικό και αξιό-
πιστο. 
Οι τέσσερις βασικοί άξονες της 
δραστηριότητας του ΔΕΣΜΟΥ 
είναι η κοινωνική πρόνοια, η 
υγεία, η οικοδόμηση ενός καλύ-
τερου μέλλοντος, καθώς και η 
αντιμετώπιση και η αποκατά-
σταση κρίσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΜΟΣ 
στοχεύει στη βελτίωση του βιοτι-
κού επιπέδου των συνανθρώπων 
μας, με πολλά και διαφορετικά 

projects, και επενδύει στο μέλ-
λον, καλλιεργώντας τις αξίες του 
εθελοντισμού, της αλληλεγγύης 
και της προσφοράς προς τη νέα 
γενιά. Ταυτόχρονα, o ΔΕΣΜΟΣ 

στηρίζει τα νοσοκομεία και τις 
δομές υγείας σε όλη τη χώρα, 
ενώ παράλληλα σε στιγμές κρί-
σεων προσεγγίζει άμεσα τους 
πληγέντες και διαχειρίζεται απο-
τελεσματικά το κύμα προσφοράς 
με διαφάνεια και αποτελεσμα-
τικότητα, για παροχή έκτακτης 
βοήθειας αλλά και για μακρο-
πρόθεσμα έργα αποκατάστασης. 
Σύμφωνα με Μελέτη Αντικτύπου 
της Deloitte για το έργο του 
ΔΕΣΜΟΥ από το 2012 έως και 
το 2020:
• Έχει οικονομικό αποτύ-

πωμα που ξεπερνά τα 
13.000.000 ευρώ. 

• Δημιουργεί και επιστρέφει 
στην κοινωνία 9,2 ευρώ για 
κάθε 1 ευρώ που δαπανά 
για τη λειτουργία του. 

• Έχει καλύψει πλήρως 
τις ανάγκες διαβίωσης 
215.752 συνανθρώπων μας. 

• Έχει εξοικονομήσει 
2.200.000 ευρώ σε δημό-
σιους πόρους.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής 
των Βραβείων Ευκράντη αποφά-
σισαν να τιμήσουν τον ΔΕΣΜΟ 
με το Βραβείο για την Κοινωνική 
Προσφορά, καθώς αναγνώρισαν 
την πολύτιμη αρωγή του προς 
τους έχοντες ανάγκη συμπολί-
τες μας. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΔΕΣΜΟΥ αποτελείται, 
μεταξύ άλλων, και από εξέχοντα 
πρόσωπα της ναυτιλιακής κοινό-
τητας, δείγμα της διαχρονικής 
μέριμνας της ελληνικής ναυτι-
λίας για την κοινωνική ευποιία. 
Στην απόφαση της κριτικής επι-
τροπής βάρυνε, επίσης, το ευρύ 
πεδίο δράσης του ΔΕΣΜΟΥ 
αλλά και το ουσιαστικό έργο που 
επιτελεί και το οποίο συνοδεύε-
ται από απτά αποτελέσματα.
Μέσα σε μόλις λίγα χρόνια, 
ο ΔΕΣΜΟΣ έχει εξελιχθεί σε 
έναν οργανισμό-παράδειγμα 
προς μίμηση, ο οποίος διαθέ-
τει ευαίσθητα κοινωνικά αντα-
νακλαστικά και ανταποκρίνεται 
ολιστικά και χωρίς παρωπίδες 
προς όλες τις βαθμίδες της 
ελληνικής κοινωνίας που χρει-
άζονται βοήθεια.  

MKO ΔΕΣΜΟΣ

Χορηγός Βραβείου

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα μέλη του ΔΣ του ΔΕΣΜΟΥ 
Λάρα Σταφυλοπάτη (ταμίας),  
Έφφη Στρατάκη (μέλος), 
Αλέξια Κατσαούνη (πρόεδρος), 
Eλένη Μπαθιανάκη (μέλος) και στη 
μέση ο κ. Ιωάννης Σταματόπουλος, 
αντιπρόεδρος ΔΣ της Onex Shipyards 
& Technologies Group, χορηγού του 
βραβείου.

BΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Ο Αντώνης Ε. Κομνηνός.
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Τη φετινή χρονιά, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιδρύματος Αικα-
τερίνης Λασκαρίδη αποφάσισε 
να τιμήσει την Πλωτάρχη (Μ) 
Αναστασία Ψωμαδέλλη ΠΝ, 
αναδεικνύοντάς την ως μια 
πρωτοπόρο γυναίκα και ως ένα 
παράδειγμα ανιδιοτελούς προ-
σφοράς προς την πατρίδα. 
Η Πλωτάρχης (Μ) Αναστασία 
Ψωμαδέλλη ΠΝ υπήρξε από τις 
πρώτες γυναίκες που εισήλθαν 
σε Στρατιωτικές Σχολές αξιω-
ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων 
το 2002, καθώς αποφοίτησε ως 
Σημαιοφόρος Μηχανικός από 
τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 
2006. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καριέρας της στην υπηρεσία 
του Πολεμικού Ναυτικού της 
χώρας επέδειξε αξιοπρόσεκτο 
ζήλο και υψηλό αίσθημα καθή-
κοντος, επιδεικνύοντας εξαιρε-
τική ικανότητα στην εκτέλεση 
των καθηκόντων της. Με την 
τοποθέτησή της στη φρεγάτα 
«Κανάρης» το 2021 αποτέλεσε 
την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε 
τα υψηλής ευθύνης καθήκοντα 
Α΄ Μηχανικού σε φρεγάτα του 
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.  

Σε αναγνώριση των υπηρε-
σιών που έχει προσφέρει στην 
πατρίδα της, η Πλωτάρχης έχει 
τιμηθεί με το παράσημο Χρυ-
σού Σταυρού του Φοίνικα και 
το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας 
Γ΄ Τάξεως.
Η Πλωτάρχης (Μ) Αναστασία 
Ψωμαδέλλη ΠΝ, σε αναγνώριση 
της προσφοράς της, τέθηκε επί-
σης ανάδοχος του «Αίας», του 
τρίτου Πλοίου Γενικής Υποστή-
ριξης (ΠΓΥ) που δώρισε στο 
Πολεμικό Ναυτικό ο Πρόεδρος 
του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη και Υποναύαρχος 
ε.τ. κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης.
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη, με την απόφασή του να 
τιμήσει την Πλωτάρχη Ψωμα-
δέλλη, αναγνωρίζει την προ-
σφορά μιας γυναίκας, συζύγου 
αλλά και μητέρας τριών παι-
διών, η οποία πρεσβεύει την 
άξια και ισότιμη συμμετοχή 
των γυναικών στις ελληνικές 
ένοπλες δυνάμεις. Θεωρείται 
δικαιολογημένα μια γυναίκα 
μαχήτρια, που έχει προσφέρει 
ψυχή τε και σώματι τις υπηρε-
σίες της σε πλοία της διοίκησης 
φρεγατών.

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Μ)  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΨΩΜΑΔΕΛΛΗ ΠΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ 
«ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»

Η Αντιπλοίαρχος (ΥΝ) Μαρία Λαγουδιανάκη και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης,  
πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της  Πλωτάρχου (Μ) Αναστασίας Ψωμαδέλλη ΠΝ 
η Αντιπλοίαρχος (ΥΝ) Μαρία Λαγουδιανάκη.

Η Πλωτάρχης (Μ) Αναστασία Ψωμαδέλλη ΠΝ.

BΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ
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Το Greek Shipping Co-operation 
Committee ιδρύθηκε το 1935 από 
μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας του Λονδίνου, με 
αρχική στόχευση την ανάπτυξη 
δράσεων για την προστασία 
των πλοίων με ελληνική σημαία 
από τα υψηλά επασφάλιστρα 
που επέβαλλαν οι ασφαλιστές 
του Λονδίνου. Η πρώτη αυτή 
συλλογική εγρήγορση από από-
δημα μέλη της ελληνικής ναυτι-
λιακής κοινότητας θα οδηγούσε 
σε περαιτέρω ενδυνάμωση του 
ελληνικού ναυτιλιακού στοιχείου 
στη βρετανική πρωτεύουσα και 
σύντομα το Committee θα ανα-
λάμβανε ακόμα πιο καίριο ρόλο, 
υποστηρίζοντας τα συμφέροντα 
της ελληνικής ναυτιλίας υπό ιδι-
αίτερα αντίξοες συνθήκες. 
Η ιδιαιτερότητα, αν όχι μοναδικό-
τητα, του Committee έγκειται στο 
γεγονός ότι η συγκεκριμένη Επι-
τροπή, χωρίς αυστηρές τυπολα-
τρικές διαδικασίες ή ακλόνητους 
εσωτερικούς κανονισμούς και 
διατάξεις, κατόρθωσε σε βάθος 
χρόνου να ενώσει την κάποτε 
ισχυρότατη αλλά και σήμερα 
σημαντική ελληνική ναυτιλιακή 
παροικία της Βρετανίας. H στενή 
συνεργασία με την Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών υπήρξε βασικός 
στόχος όλων των προεδρείων 
του GSCC ως δυναμική φωνή 
του ελληνικού εφοπλισμού εκτός 
Ελλάδος.
Κατά την περίοδο του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, η Ελληνική Επι-
τροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας 
αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο 

μεταξύ της εξόριστης ελληνικής 
κυβέρνησης και του Υπουργείου 
Μεταφορών Πολέμου. Πιο συγκε-
κριμένα, το Committee είχε τον 
καίριο ρόλο του σχεδιασμού των 
υπερατλαντικών νηοπομπών ανε-
φοδιασμού που κράτησαν ζωντα-
νές τη Βρετανία και άλλες συμ-
μαχικές χώρες κατά τη διάρκεια 
του πολέμου. 
Σημαντική και ευρέως μελετη-
μένη σελίδα της μεταπολεμικής 
ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας 
υπήρξε, επίσης, η πρωτοβουλία 
ορισμένων επιφανών μελών της 
ναυτιλιακής κοινότητας σε Νέα 
Υόρκη και Λονδίνο για την αγορά 
των «ευλογημένων» Liberties, 
γεγονός που οδήγησε στην ανα-
σύσταση του ελληνόκτητου στό-
λου στα αμέσως μετά τον πόλεμο 
χρόνια. Από το 1950 και έπειτα, 
βασική επιδίωξη υπήρξε και 
συνεχίζει, βέβαια, να αποτελεί η 
στενή συνεργασία των γραφείων 
του Λονδίνου.
Πολύ λιγότερο γνωστές στην 
ευρύτερη κοινωνία είναι η πολύ 
σημαντική κοινωνική προσφορά, 
οι δωρεές, οι αγαθοεργίες και 
οι ευεργεσίες από μέλη του 
Committee όχι μόνο προς τις 
γενέθλιες πατρίδες τους, αλλά 
και προς το σύνολο της ελλη-
νικής κοινωνίας, από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1950 έως 
και τον 21ο αιώνα. Το 1974, σε 
συνεργασία με την ΕΕΕ, μετά τα 
δραματικά γεγονότα στην Κύπρο, 
συγκεντρώθηκαν 60 εκατομμύρια 
δολάρια σε μια πρώτη συλλογική 
δράση ευποιίας.

GREEK SHIPPING
CO-OPERATION
COMMITTEE

Χορηγός Βραβείου

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, πρόεδρος του Greek Shipping 
Co-operation Committee, και ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, 
Business Development Manager (Greece) του νηολογίου Isle  
of Man, χορηγού του βραβείου.

Η Thenamaris ιδρύθηκε το 1972 
στον Πειραιά ως επιχειρηματικό 
όραμα της Αθηνάς Μαρτίνου. Η 
εταιρεία ήταν ανέκαθεν συνώ-
νυμο της ποιοτικής διαχείρι-
σης, με ιδιαίτερη έμφαση στον 
ανθρώπινο παράγοντα. Τη σημε-
ρινή εποχή, ο Νικόλας Μαρτίνος, 
CEO της Thenamaris (Ships 
Management) Inc., συνεχίζοντας 
την παράδοση της οικογένειάς 
του, στηρίζει τη ναυτική εκπαί-
δευση, εκπληρώνοντας το όραμα 
της Αθηνάς Μαρτίνου. 
Εδώ και πέντε δεκαετίες, η 
Thenamaris έχει εξελιχθεί σε ηγέ-
τιδα δύναμη στο παγκόσμιο ναυ-
τιλιακό επιχειρείν. Με έναν μεικτό 
στόλο που αγγίζει σχεδόν τα 100 
πλοία, έχει εξαπλώσει τη δραστη-
ριότητά της σε μεγάλο αριθμό αγο-
ρών: δεξαμενόπλοια, bulk carriers, 
containerships, LNG carriers, LPG 
carriers, προσφέροντας θέσεις 
εργασίας σε 300 Έλληνες ναυτι-
κούς. Μάλιστα, στην εταιρεία ναυ-
τολογούνται περίπου 25 δόκιμοι 
ετησίως. Τα πλοία της Thenamaris 
ταξιδεύουν με ασφάλεια και απο-
τελεσματικότητα χάρη στους ναυτι-
κούς και στα στελέχη της εταιρείας. 
Βασικό κομμάτι της εταιρικής της 
φιλοσοφίας αφορά την πρόσληψη, 
τη συνεχή εκπαίδευση και τη δια-
τήρηση ανθρωπίνου δυναμικού με 
υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων 
και υπευθυνότητα στα καθήκοντά 
του εν πλω. 
Το αρμόδιο τμήμα, στελεχωμένο με 
επιστημονικά καταρτισμένο προ-
σωπικό, τόσο θαλασσινής όσο και 
τεχνοκρατικής προέλευσης, βρίσκε-
ται τα τελευταία περίπου 25 χρόνια 

υπό τη διεύθυνση του καπτ. Νίκου 
Κυρκιλή. Όπως δηλώνει ο ίδιος, η 
εταιρεία δίνει ύψιστη σημασία στην 
επιλογή και στη συνεχή εκπαίδευση 
των νέων ναυτικών με σύγχρονο και 
διαφανή τρόπο: «Δεν στεκόμαστε 
τόσο στο επίπεδο γνώσεων που 
έχουν τα νέα παιδιά στο ξεκίνημά 
τους για να τα προσλάβουμε, κοι-
τάμε τη φιλοδοξία τους, τη θέλησή 
τους για μια επιτυχημένη σταδιο-
δρομία και τη δίψα τους για συνεχή 
εκπαίδευση, που οι ραγδαίες εξε-
λίξεις της ναυτικής βιομηχανίας 
απαιτούν. 
Πέρα από τις σημαντικές δράσεις 
ευποιίας μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 
από το 2016, το προηγούμενο έτος 
η Thenamaris πρόσφερε 1.750 ηλε-
κτρονικά τάμπλετ στο Υπουργείο 
Παιδείας, ενισχύοντας την προσπά-
θεια για πρόσβαση των μαθητών 
της χώρας σε διαδικτυακή μάθηση 
την περίοδο της πανδημίας.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των 
Βραβείων Ευκράντη αποφάσισαν 
να τιμήσουν την Thenamaris με το 
Βραβείο για την Αρωγή στη Ναυ-
τική Εκπαίδευση, καθώς αναγνώ-
ρισαν ότι στη μακρόχρονη πορεία 
της εταιρείας θεμελιώδης στρατη-
γική επιδίωξη ήταν και παραμένει η 
εκπαίδευση των ναυτικών και των 
στελεχών της. 
Η κριτική επιτροπή των Βραβείων 
υπογράμμισε με σαφή τρόπο ότι 
η Thenamaris συνεχίζει με συνέ-
πεια αλλά και όραμα να επικουρεί 
την ελληνική ναυτική εκπαίδευση, 
στηρίζοντας την προσέλκυση 
νέων στο ναυτικό επάγγελμα με 
σεβασμό στην ελληνική θαλασ-
σινή παράδοση.

THENAMARIS

Χορηγός Βραβείου

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΑΡΩΓΗΣ ΣΤΗ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο κ. Βασίλης Λαμπρόπουλος, COO της Thenamaris, με τον  
κ. Κωνσταντίνο Κορωνάκη, CEO της D. KORONAKIS S.A.,  
χορηγού του βραβείου.

BΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ
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Η IONIC αποτελεί μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση η οποία, 
με αφετηρία την εμπειρία των 
στελεχών της αλλά και τις ισχυρές 
αξίες που πρεσβεύουν οι επικεφα-
λής της, γράφει πλέον τη δική της 
πορεία στο ελληνικό και διεθνές 
ναυτιλιακό επιχειρείν. 
Ακολουθώντας το επιτυχημένο 
παράδειγμα πολλών ναυτιλιακών 
πρωταγωνιστών του παρελθό-
ντος, η IONIC προασπίζεται τις 
αξίες και τις αρχές που θέσπισαν 
και υποστήριξαν οι παραδοσιακοί 
ναυτιλιακοί οίκοι του 20ού αιώνα 
και συνεχίζουν σήμερα τα άξια στε-
λέχη της. Η εμπειρία των στελεχών 
της, που προέρχονται από οίκους 
με μεγάλη παράδοση στη θάλασσα, 
αλλά και ο δυναμισμός της νεότε-
ρης γενιάς που ηγείται της εταιρείας 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη και 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
συγκεκριμένης εταιρείας.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 από 
τον Δημήτρη-Φρανκ Σαρακάκη και 
επικεντρώνει τη δραστηριότητά της 
στη διαχείριση ενός διαφοροποι-
ημένου στόλου δεξαμενόπλοιων 
και bulk carriers. Τα 22 σύγχρονα 
πλοία της εταιρείας έχουν μέσο 
όρο ηλικίας τα έξι έτη και διακρί-
νονται χάρη στις διεθνείς πιστο-
ποιήσεις για την ασφάλεια και την 
ποιότητά τους.
Εκτός από τη διαχείριση πλοίων 
υψηλής ποιότητας, η IONIC δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο 
παράγοντα, αναπτύσσοντας προ-
γράμματα για τη μετεξέλιξη αλλά 
και την εξειδίκευση των γνώσεων 
και των εμπειριών των συνεργατών 
της. Επιπρόσθετα, στηρίζεται στη 
σύναψη σταθερών και μακροχρό-
νιων σχέσεων εμπιστοσύνης με 

όλο το ανθρώπινο δυναμικό και 
τους συνεργάτες της. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί στρατηγική επιδί-
ωξη που αποτυπώνεται σε όλα τα 
μέσα εσωτερικής επικοινωνίας που 
σχεδιάζει και υποστηρίζει η IONIC.
Αυτό το σύγχρονο πνεύμα διοίκη-
σης, που βασίζεται στην εξωστρέ-
φεια και στη διαφάνεια, είναι που 
αναγνώρισε η κριτική επιτροπή 
των Βραβείων Ευκράντη. Τα μέλη 
της κριτικής επιτροπής επέλεξαν 
να βραβεύσουν την IONIC, καθώς 
έκριναν ως ιδιαίτερα επιτυχημένη 
την προσπάθεια της εταιρείας να 
προβάλει τη δραστηριότητά της με 
συνεπή αλλά και αποτελεσματικό 
τρόπο.
Σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη 
όχι μόνο για τη διεθνή ναυτιλία 
αλλά και για τη δημόσια εικόνα της, 
η IONIC εξελίσσεται και κάνει την 
υπέρβαση, παρουσιάζοντας ένα 
προφίλ δημιουργικό και δραστήριο, 
ειδικά στον κυβερνοχώρο. Στηρίζει 
τις συνεπείς σχέσεις με τα ΜΜΕ 
και συμμετέχει σε forα και δημό-
σιες συζητήσεις, διατηρώντας μια 
σταθερή και αξιοσέβαστη δημόσια 
φωνή. 
Με τη δυναμική αλλά ταυτόχρονα 
αξιοπρεπή της παρουσία στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 
IONIC έρχεται επίσης σε επαφή 
με τη νέα γενιά που ενδιαφέρεται 
να σταδιοδρομήσει στη ναυτιλία, 
προβάλλοντας το ελληνικό ναυτι-
λιακό επιχειρείν αλλά και την εν 
γένει ναυτιλιακή βιομηχανία με 
τρόπο συστηματικό και καινοτόμο. 
Παράλληλα υποστηρίζει δράσεις 
και πρωτοβουλίες που φέρνουν πιο 
κοντά τη νέα γενιά και τους ναυτι-
κούς με το σύγχρονο περιβάλλον 
της ναυτιλίας.

IONIC

BΡΑΒΕΙΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O κ. Δημήτρης-Φρανκ Σαρακάκης,  
CEO της IONIC, και  
ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου,  
διευθύνων σύμβουλος της  
Marine Tours, χορηγού του βραβείου.

Χορηγός Βραβείου

BΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ
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Ο Σταμάτης Τσαντάνης είναι πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της ναυτιλιακής εταιρείας 
Seanergy Maritime, η οποία έχει 
τη βάση της στη Γλυφάδα και είναι 
εισηγμένη στο αμερικανικό χρημα-
τιστήριο του Nasdaq.
Γεννήθηκε το 1972 στα Χανιά της 
Κρήτης και έχει καταγωγή από την 
Πάρο. Είναι υιός καπετάνιου του 
εμπορικού ναυτικού, γεγονός που 
τον έφερε από πολύ νεαρή ηλικία 
σε επαφή με τη θάλασσα. Ο Στα-
μάτης Τσαντάνης είναι απόφοιτος 
του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
ενώ έχει ολοκληρώσει μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα στο Shipping 
Trade and Finance από το Bayes 
(πρώην Cass) Business School 
στο Λονδίνο.
Έχοντας ήδη διανύσει 24 χρόνια 
επαγγελματικής καριέρας, στα 
πρώτα του επαγγελματικά βήματα 
εργάστηκε στον τραπεζικό κλάδο 
και πιο συγκεκριμένα στον επεν-
δυτικό τομέα της Alpha Finance, 
ερχόμενος σε επαφή για πρώτη 
φορά με ναυτιλιακές χρηματιστη-
ριακές εκδόσεις. 
Τομή στην επαγγελματική του 
διαδρομή θα αποδεικνυόταν η 
απόφασή του το 2004 να μετα-
πηδήσει στον ναυτιλιακό τομέα, 
ως στέλεχος και οικονομικός 
διευθυντής σε εισηγμένη ναυτι-
λιακή εταιρεία στο αμερικανικό 
χρηματιστήριο. Το 2012 έκανε 
το επόμενο μεγάλο βήμα στην 
καριέρα του, που δεν ήταν άλλο 
από την ανάληψη της ηγεσίας της 
Seanergy Maritime. 

Εκείνη την περίοδο, η εταιρεία 
βρισκόταν σε εξαιρετικά αμφίρ-
ροπο σημείο σχετικά με το μέλλον 
της στον διεθνή ναυτιλιακό στίβο. 
Αντίστοιχες ναυτιλιακές εταιρείες 
του ίδιου βεληνεκούς επικαλέ-
στηκαν πτωχευτική προστασία 
ή εν τέλει πτώχευσαν, ωστόσο η 
Seanergy, υπό την ηγεσία του Στα-
μάτη Τσαντάνη, κατόρθωσε εντός 
μόλις δύο ετών να προχωρήσει σε 
αναδιάρθρωση ύψους 350 εκατ. 
δολαρίων. Πλέον η εταιρεία δια-
χειρίζεται 17 πλοία Capesize, η 
χωρητικότητα των οποίων ξεπερνά 
τους 3.000.000 dwt τόνους. Ταυ-
τόχρονα, η Seanergy Maritime 
διατηρεί άριστες σχέσεις με τρα-
πεζικούς οίκους και πιστωτές, ενώ 
έχει δημιουργήσει και διατηρεί 
στενές και μακροχρόνιες συνεργα-
σίες με διεθνούς φήμης ναυλωτές 
στην αγορά των Capesizes.
Σημαντικός παράγοντας στην ανο-
δική πορεία της Seanergy είναι η 
έμφαση που δίνει ο Σταμάτης Τσα-
ντάνης στον ανθρώπινο παράγο-
ντα, έχοντας δημιουργήσει γύρω 
του μια δυναμική ομάδα, στην 
οποία ξεχωρίζουν η επαγγελ-
ματική εμπειρία, το ακαδημαϊκό 
υπόβαθρο αλλά και η μακρόχρονη 
παρουσία στην εταιρεία.  
Ο Σταμάτης Τσαντάνης, διατηρώ-
ντας πάντοτε την αγάπη του για 
τη ναυτιλία και την εξωστρέφεια 
του ναυτιλιακού κλάδου, είναι ιδι-
αίτερα ενεργός σε ναυτιλιακά και 
οικονομικά συνέδρια και fora, δια-
τηρώντας μια δυναμική δημόσια 
φωνή τόσο εντός όσο και εκτός 
Ελλάδος. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ

Χορηγός Βραβείου

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ MANAGER

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, CEO  
της Seanergy Maritime Holdings Corp.,  
και η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου,  
διευθύντρια Επιχειρηματικής  
Ανάπτυξης της Erma First, χορηγού του βραβείου.

Η φετινή χρονιά αποτελεί την 
πρώτη κατά την οποία θεσπίζεται 
βραβείο Ευκράντη για τη «Συνει-
σφορά στην Τεχνολογική Καινοτο-
μία». Ως πρώτος αποδέκτης αυτού 
του βραβείου επιλέχθηκε ο Κων-
σταντίνος (Dean) Τσερετόπουλος, 
ένας άνθρωπος που έχει αφήσει 
ανεξίτηλο το στίγμα του όχι μόνο 
λόγω της συνεισφοράς του στην 
υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολο-
γιών στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά 
και για τη δυναμική παρουσία του 
σε διεθνείς επιτροπές και fora.  
Ο Κωνσταντίνος Τσερετόπουλος 
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 
του Michigan το 1972 ως ναυπη-
γός μηχανικός, ενώ έχει ολοκλη-
ρώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στα Χρηματοοικονομικά και στο 
Επιχειρηματικό Δίκαιο. 
Στα πρώτα του βήματα στη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία εργάστηκε για 
την Goulandris Orion & Global 
Chartering στη Νέα Υόρκη, επι-
θεωρώντας πλοία κατά μήκος της 
ανατολικής ακτής των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, ενώ έχει 
εργαστεί για ενάμιση χρόνο στην 
Ιαπωνία, επιβλέποντας νεοναυπη-
γήσεις της εταιρείας. 
Το 1975 θα αποτελούσε έτος- 
ορόσημο για τον Κωνσταντίνο Τσε-
ρετόπουλο, καθώς θα ξεκινούσε 
να εργάζεται στην Thenamaris, 
ανερχόμενη τότε εταιρεία στον 
εγχώριο και διεθνή ναυτιλιακό 
στίβο. Στα πρώτα του καθήκοντα 
θα ήταν υπεύθυνος για τον στόλο 
δεξαμενόπλοιων καθώς και για το 
γραφείο διαχείρισης της εταιρείας 
στο Τόκιο. Το 1980 θα λάμβανε 

τη θέση του Deputy Technical 
Director, την οποία θα κατείχε 
για δεκαεννέα συναπτά έτη, έως 
το 2009. 
Εκτός από τη σπουδαία επαγ-
γελματική του πορεία, υπήρξε 
πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής 
της συλλογικής εξωστρέφειας του 
κλάδου, συμμετέχοντας ανελλιπώς 
σε Ενώσεις, επιτροπές και fora. 
Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη 
της MARTECMA και πρώτος 
πρόεδρος του Lloyd’s Register 
Hellenic Technical Committee. 
Το 2010 ο Κωνσταντίνος (Dean) 
Τσερετόπουλος, μετά από πρό-
ταση του Lloyd’s Register of 
Shipping, θα αναλάμβανε θέση 
στο διοικητικό συμβούλιο του νεο-
συσταθέντος τότε μη κερδοσκοπι-
κού οργανισμού QACE ο οποίος 
έχει ως σκοπό την προώθηση της 
ασφάλειας στη θάλασσα. Από τη 
θέση αυτή αποσύρθηκε το 2019, 
εξαντλώντας το ανώτατο όριο 
τριών θητειών στον συγκεκριμένο 
οργανισμό.
Χαρακτηριστικό της εκτίμησης 
που χαίρει στην παγκόσμια ναυτι-
λιακή κοινότητα είναι το γεγονός 
ότι έχει ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος 
των Τεχνικών Επιτροπών των 
Lloyd’s Register, ABS, ClassNK 
και DNV.
Η τελική επιλογή προέκυψε έπειτα 
από πρόταση των μελών της 
MARTECMA και είναι ενδεικτική 
των γνώσεων, του ζήλου αλλά και 
των τεχνολογικών καινοτομιών που 
εφάρμοσε σε όλη τη διάρκεια της 
πορείας του στη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χορηγός Βραβείου

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους του κ. Τσερετόπουλου, η κόρη του Σιμόν  
και ο υιός του Νίκολας. Η κ. Σιμόν Τσερετοπούλου, ο κ. Νίκολας Τσερετό-
πουλος και η Εξοχότατη Julie Lymberopulos, πρέσβης και γενική πρόξενος 
του Παναμά στην Ελλάδα, χορηγού του βραβείου.

BΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Ο Κωνσταντίνος Τσερετόπουλος
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Οικογενειακή παράδοση και δυνα-
μισμός, εμπιστοσύνη στον Έλληνα 
ναυτικό και στη χώρα μας, αφοσί-
ωση στους δεσμούς εταιρείας και 
εργαζομένων, προσήλωση στον 
εκσυγχρονισμό και στην επιχειρη-
ματική τόλμη αλλά και προσφορά 
στην κοινωνία χαρακτηρίζουν την 
υπερεικοσιπενταετή πορεία της 
Minerva Marine.
Mε τα 74 πλοία της να ταξιδεύουν 
σε όλους τους ωκεανούς, μεταφέ-
ροντας ως επί το πλείστον ενέρ-
γεια στη μορφή αργού πετρελαίου, 
υγρών και στερεών καυσίμων και 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
τα ιστία και η κουκουβάγια του 
λογοτύπου της επιδεικνύουν τον 
ναυτικό χαρακτήρα της εταιρείας 
και τη σοφία του «επιχειρείν» 
στη θάλασσα, μετατρέποντας τη 
γνώση και την αποφασιστικότητα 
σε εταιρική πράξη και στάση.
H Μinerva Marine ιδρύθηκε το 
1996 από τον Ανδρέα Ι. Μαρ-
τίνο, ως νεόφυτη εταιρεία αλλά 
ταυτόχρονα και ως «βλαστός» 
της παράδοσης και του σθένους 
που χαρακτήριζαν τη ναυτιλιακή 
δραστηριότητα της πρωτοπόρου 
Αθηνάς –Νουνού– Μαρτίνου. Την 
επιχειρηματική σκυτάλη φέρει 
σήμερα ο Ανδρέας Α. Μαρτίνος, 
ο οποίος συνεχίζει και διευρύνει 
συνεχώς την επιτυχημένη πορεία 
της εταιρείας.  
Η προεξέχουσα θέση που κατέχει 
σήμερα η εταιρεία απαιτεί εργα-
τικότητα, οξυδέρκεια και διορατι-
κότητα, σεβασμό στους ναυτικούς, 
κρυστάλλινες σχέσεις με τους 
ναυλωτές, υποστηρίζοντας παράλ-
ληλα την ελληνική παραγωγή που 
υπηρετεί τις ανάγκες των πλοίων 
και του γραφείου. Ανάγκες που 

αφορούν την επισκευή και τη 
συντήρηση των πλοίων σε ελλη-
νικά ναυπηγεία ή από ελληνικά 
συνεργεία, την αγορά ναυτιλιακού 
εξοπλισμού και υλικών που σχεδι-
άζονται και κατασκευάζονται από 
ελληνικές επιχειρήσεις, τις προ-
μήθειες, την παροχή τεχνικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
πολλών άλλων. 
Η προτίμηση ελληνικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών είναι συνει-
δητή επιλογή της εταιρείας, όχι 
μόνο γιατί καλύπτουν τις απαι-
τούμενες προδιαγραφές, έχο-
ντας τις ανάλογες πιστοποιήσεις, 
αλλά και για την ποιότητα και την 
τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί 
διαχρονικά και διασφαλίζει την 
εξέλιξη και τη σταθερή βελτί-
ωσή τους. Για τη Minerva, που 
έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι του 
μετασχηματισμού της, με στόχο 
την απανθρακοποίηση, την ψηφι-
οποίηση, τη σύγχρονη κατάρτιση 
των αξιωματικών της μέσω του 
δικού της Εκπαιδευτικού Κέντρου 
ΑΘΗΝΑ, την περαιτέρω ανύψωση 
του επιπέδου ασφάλειας και απο-
δοτικότητας των πλοίων της και 
την παροχή υψηλής ποιότητας 
μεταφορικών υπηρεσιών, η υπο-
στήριξη της ελληνικής ναυτιλια-
κής επιχειρηματικής κοινότητας 
είναι σύμπραξη και συμπόρευση.
Το φετινό βραβείο για την «Υπο-
στήριξη της Ελληνικής Ναυτιλι-
ακής Επιχειρηματικότητας» απο-
νέμεται έπειτα από τελική επιλογή 
των μελών της HEMEXPO, έχο-
ντας ως γνώμονα την πολυδιά-
στατη και έμπρακτη υποστήριξη 
που δείχνει η εταιρεία προς την 
ελληνική ναυτιλιακή επιχειρημα-
τικότητα. 

MINERVA 
MARINE INC.

Χορηγός Βραβείου

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο κ. Σωκράτης Δημακόπουλος, 
COO της Minerva Marine Inc.,  
και ο κ. Ηλίας Μάλλιος,  
υπεύθυνος Εξαγωγών, Seabright,  
χορηγού του βραβείου.

BΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

2,2 δισ. 
dwt
η αθροιστική χωρητικότητα  
του παγκόσμιου στόλου.

36,4%
το ποσοστό έγκαιρων αφίξεων 
containerships τον Μάιο του 2022.

22.032
ο αριθμός των πλοίων που διέσχισαν 
τη Διώρυγα του Σουέζ την περίοδο 
Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022.

416%
η ετήσια άνοδος των παραγγελιών  
LNG carriers, σε όρους χωρητικότητας, 
το α΄ εξάμηνο του 2022. 

24.004 
TEUs
η μεταφορική ικανότητα του μεγαλύτερου 
στον κόσμο containership, του «Ever Alot».

9.790.000 
CGTs 
οι παραγγελίες πλοίων, σε όρους  
χωρητικότητας, που εξασφάλισαν  
τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία το  
α΄ εξάμηνο του 2022.

2.000.000 
βαρέλια 
ο μέσος όρος των ημερήσιων εισαγωγών 
ρωσικού πετρελαίου, μέσω θαλάσσης και 
αγωγών, από την Κίνα τον Ιούνιο.

$7,7 τρισ.
η αξία του παγκόσμιου εμπορίου  
το α΄ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα  
με την UNCTAD.

104
τα δεξαμενόπλοια που πωλήθηκαν προς 
διάλυση το α΄ εξάμηνο του έτους, 
σύμφωνα με τη VesselsValue.

For already more than 25 years your 
TRUSTED partner for SAFER and more 

SUSTAINABLE shipping
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