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«Τι δίνει ώθηση στη ναυτιλία; Η 
κατανάλωση στην ∆ύση και ιδι-
αίτερα στις ΗΠΑ», απαντά ο νέος 
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, 
βαθύς γνώστης της ναυτιλιακής 
βιοµηχανίας.
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∆ρ. ∆. Γιαννουλόπουλος 
Πανεπιστήµιο Μπρουνέλ 

«Η κυβέρνηση της Theresa May 
στο πλαίσιο του Brexit, δεν µπορεί 
παρά να αναγνωρίσει τα δικαιώµατα 
των ευρωπαίων που διαµένουν στο 
Ηνωµένο Βασίλειο. Ας µην λησµο-
νούµε και το πόσοι Βρετανοί ζουν 
στην  Ευρώπη».                               ΣΕΛ. 4

ΟΛΠ Α.Ε.
Η νέα συµφωνία – ορόσηµο που 
αναµένεται να επιτευχθεί µετα-
ξύ ΟΛΠ και κοινοπραξίας «The 
Alliance», φέρνουν ένα βήµα πιο 
κοντά τον στόχο των 4 εκατ. TEU’s 
της COSCO, για το πρώτο λιµάνι 
της χώρας.

ΣΕΛ. 20-21

«Μάλτα γιοκ»

Χαϊρεντίν μπαρμπαρόσα, 1475–1546, 
Τούρκος πειρατής & ναύαρχος

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ

Η ανατομία του στόλου
των Ελλήνων

∆ΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ

Ο ελληνόκτητος στόλος αυξάνει 
το µερίδιό του στο παγκόσµιο 
θαλάσσιο µεταφορικό έργο
και παραµένει πρώτος  ΣΕΛ. 5
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 
...Κι όμως κινείται

Περιεχόμενα

[ Τεύχος 17 ]

Συντακτική ομάδα της «Α.Μ»

Ο Γαλλιλαίος το παρατήρησε. Τώρα τελευταία και η 
ναυλαγορά δείχνει ότι κάτι αναδεύεται στο ξηρό. 
Ουδείς γνωρίζει πόσο θα κρατήσει, εάν η ταλάντωση 
θα είναι απότοµη, αλλά έστω και οι αµυδρές ενδείξεις 
τονώνουν την κατάσταση. Με βάση και τον συνδυασµό 

της σταθεροποίησης της τιµής του πετρελαίου, µε την παράλληλη 
µερική αύξηση του σκραπ, τα µηνύµατα στη αγορά από δεύτερο 
χέρι είναι ενθαρρυντικά, παρά το γεγονός ότι πωλητές-αγοραστές 
για πλοία δεκαετίας-δεκαπενταετίας  δεν συµφωνούν εύκολα σε 
πράξεις. Επίσης η σταθεροποιηµένη εικόνα στην ναυλαγορά των 
δεξαµενόπλοιων, µετά από την καθοδική της τάση ενισχύουν την 
αισιοδοξία. 
Την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται η αύξηση της µεταφορικής ικανότητας 
των Ελληνόκτητων πλοίων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Committee 
ο ελληνόκτητος στόλος είναι το 16,2% του παγκόσµιου σε dwt, 
αυξηµένος σε σύγκριση µε το 15,8% το 2016. Τα αναλυτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι οι Έλληνες ελέγχουν το 24,7% των τάνκερς, το 13% 
των πλοίων που µεταφέρουν χηµικά και παράγωγα πετρελαίου, 
το 10,5% των ''αεράδικων'', το 18,3% των bulkers, το 3,4% των 
επιβατηγών. Η ίδια πηγή µας λέει ότι τα πλοία µεταφοράς χύδην 
ξηρού και τα κοντέϊνερς αύξησαν το µερίδιο τους. Στα γενικά φορτία 
ωστόσο υπήρξε µικρή µείωση. Στα υπό ναυπήγηση οι Έλληνες 
έχουν να παραλάβουν 75 δεξαµενόπλοια για αργό, 19 για µεταφορά 
χηµικών και προϊόντων αργού, 34 υγροποιηµένου φυσικού αερίου, 
14 κοντέϊνερς και 5 γενικού φορτίου. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 
ότι κάτι κινείται τελικά, παρά το γεγονός της γενικότερης αστάθειας 
το παγκόσµιου εµπορίου. Ως θετικό αξιολογούν πάντως Έλληνες 
εφοπλιστές και την ανάληψη του υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ 
από τον Γουίλµπουρ Ρός, ενός δισεκατοµµυριούχου που ''έβγαλε 
λεφτά'' και από τη θάλασσα, δεδοµένου ότι έχει υπό τα συµφέροντα 
του και ναυτιλιακή εταιρεία, ως επίσης έχει επενδύσει και σε 
εισηγµένα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια. Ναυτιλιακοί παρατηρητές λένε 
ότι εάν τελικά Ουάσιγκτον και Πεκίνο βρούν κοινό τόπο στον τοµέα 
του εµπορίου τότε η ναυτιλία µόνον να κερδίσει έχει. Τα πρώτα 
µηνύµατα περί συµφωνίας συνεννόησης ήλθαν µετά την επίσκεψη 
του Αµερικανού υπουργού Εξωτερικών Ρέξ Τίλλερσον στην Κινεζική 
πρωτεύουσα. Αν µη τι άλλο για τη ναυτιλία, το 2017 εξελίσσεται ως 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδος.
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Brexit: το κουτί της Πανδώρας 
ανοίγει η Theresa May

Μ ετά την ψήφιση του νομοσχε-
δίου για το Brexit που δεν δί-
νει καμιά εγγύηση στα τρία 
εκατομμύρια διακόσιες χι-
λιάδες πολίτες από τις άλλες 

27 χώρες της Ε.Ε. ότι θα μπορούν να πα-
ραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ευ-
ρωπαίοι αυτοί πολίτες και μεταξύ αυτών 
και μερικές χιλιάδες Έλληνες, βρίσκονται 
σε κατάσταση αβεβαιότητας την οποία συ-
ντηρεί η κυβέρνηση με το να αποφεύγει 
να δείχνει τις προθέσεις της.

ο Εργατικό Κόμμα έχει πάρει ξεκάθα-
ρη θέση στο θέμα αυτό και πιέζει την κυ-
βέρνηση να προχωρήσει μονομερώς στο 
να εγγυηθεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες που 
ήδη διαμένουν στην Βρετανία, θα συνεχί-
σουν στο ίδιο καθεστώς και μετά το Brexit.

Οι Έλληνες που ζουν μόνιμα στην Αγ-
γλία μαζί με τους φοιτητές ανέρχονται πε-
ρίπου στις 150.000. ύμφωνα με τα επίση-
μα στατιστικά στοιχεία από το 2008 μέχρι 
το 2016 εγκαταστάθηκαν στην Βρετανία 
και έλαβαν αριθμό μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης 66.000 Έλληνες.

Ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής 
Νομικής του Πανεπιστημίου Μπρουνέλ 
του Λονδίνου, Δημήτρης Γιαννουλόπου-
λος, πιστεύει πως οι Έλληνες που είναι 
ήδη κάτοικοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
θα έχουν πρόβλημα αλλά, για όσους θα 
θελήσουν να έλθουν μελλοντικά στην Αγ-
γλία, θα υπάρξει κάποια διαδικασία.

ίγουρα, εκτιμά, θα κληθούν να συμπλη-
ρώσουν μια αίτηση 80 σελίδων για να 
εξασφαλίσουν μια άδεια παραμονής, κά-
τι που θα σημαίνει πρακτικά πως πρίν έρ-
θουν θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ερ-
γασία, μισθό μιας και η οικονομική τους 
κατάσταση θα είναι αυτή που θα κρίνει αν 
θα μείνουν μόνιμα στην Αγγλία ή όχι.

Ο καθηγητής Γιαννουλόπουλος, έχει δη-
μιουργήσει με άλλους ακαδημαϊκούς το 
Thing Tank «Η Βρετανία στην Ευρώπη», 
το οποίο πρωταγωνιστεί στην καμπάνια 
κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ευ-
ρωπαίων πολιτών που ήδη διαμένουν μό-
νιμα στην Βρετανία.

Η άρνηση της βρετανικής κυβέρνησης 
να πάρει θέση για τα τρία εκατομμύρια 
των ευρωπαίων πολιτών που ζουν στην 
Βρετανία ερμηνεύεται ως τακτική της να 
χρησιμοποιήσει τους ευρωπαίους αυτούς 
πολίτες ως διαπραγματευτικό της χαρ-
τί για να εξασφάλιση ανάλογα δικαιώμα-
τα και για τους 1.200.000 Βρετανούς που 
ζουν στην ηπειρωτική Ευρώπη. 

Ο καθηγητής Δημήτρης Γιαννουλόπου-
λος τονίζει: «Η κυβέρνηση της Theresa 
May γνωρίζει ότι τόσο από άποψη πρα-
κτική όσο και με γνώμονα το δίκαιο της 
Ε ΔΑ δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει τα 
δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαικής 
Ένωσης  που διαμένουν αυτή την στιγμή 
στην Βρετανία.

Εξακολουθεί ωστόσο να παίζει ένα άσχη-
μο και ανήθικο επικοινωνιακό παιχνίδι 
στην πλάτη των ευρωπαίων πολιτών, υι-
οθετώντας μάλιστα στάση τόσο αδιαπραγ-
μάτευτη ώστε ακόμη και οι πλέον φιλε-
λεύθερες και φιλοευρωπαικές φωνές μέσα 
στο Κοινοβούλιο να αναγκάζονται να σι-
ωπήσουν.

Η πολιτική της κυβέρνησης της May στο 
πεδίο αυτό ισοδυναμεί στην ουσία με επι-
βολή καθεστώτος  απέλασης με αναβλητι-
κή αίρεση σε τρία εκατομμύρια διακόσιες 
χιλιάδες ανθρώπους γεγονός πρωτοφανές 
για μια πολιτισμένη χώρα.

Πρόκειται για θέατρο του παραλόγου. Η 
Βρετανική κυβέρνηση γνωρίζει πολύ κα-
λά πως πρακτικά είναι αδύνατο να προ-
χωρήσει στην απέλαση έστω και μικρού 
αριθμού από τα 3,200,000 των ευρωπαί-
ων πολιτών που ζουν αυτή τη στιγμή στην 
Μ. Βρετανία. Ακόμη και το 1% απ αυτούς 
τους πολίτες να κινούσαν νομικές διαδι-
κασίες το νομικό σύστημα πιθανώς θα 
κατέρρεε όπως έχει αποδεχθεί η κοινο-
βουλευτική επιτροπή για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η ίδια επιτροπή σε έκθεσή 
της αναγνωρίζει ότι η προσπάθεια απέλα-
σης των ευρωπαίων πολιτών  θα οδηγού-
σε σε παραβίαση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή όπως 
αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της 
Ευρωπαικής ύμβασης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου(Ε ΔΑ)

Ο Εργατικός βουλευτής και σκιώδης 
υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Μπάρυ 
Γκάρντενερ δήλωσε: «Είναι επικίνδυνο να 
πηγαίνεις με εχθρική προσέγγιση στις δι-
απραγματεύσεις, όπως είναι αυτή τη στιγ-
μή η τακτική της βρετανικής κυβέρνησης 
απέναντι στις Βρυξέλλες και τις άλλες 27 
χώρες της ευρωπαικής ένωσης. Εμείς, το 
Εργατικό κόμμα, λέμε στην κυβέρνηση να 
κατοχυρώσει μονομερώς το δικαίωμα της 
παραμονής στους ευρωπαίους πολίτες 
που ζουν ήδη στην Βρετανία και να πάει 
με ανοιχτά χέρια στις Βρυξέλλες. Θα κερ-
δίσει έτσι πολλά πράγματα στις διαπραγ-
ματεύσεις».
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●  ΜΑΡ ΙΟ  2017\  ΠΟΛΙ ΙΚΗ  [ Επί του Πιεστηρίου ]

Γράφει  
από το Λονδίνο  
ο Λάµπης
Τσιριγωτάκης

▼ Υπέρ του προστατευτισµού οι ΗΠΑ του Τράµπ, υπέρ της 
παγκοσµιοποίησης και της ελεύθερης αγοράς η Κίνα. Είναι 
αυτό που λέµε ''τα πάνω κάτω''. Το χρήµα δεν έχει ιδεολογίες 
και,ιδεολογήµατα. Πάντως οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκουν 
''τα µίλια τους'' µετά την επίσκεψη Τίλλερσον στο Πεκίνο.

▼ Φαίνεται ότι το brexit προχωράει καλά. Μάλλον υποτιµήσαµε 
αρχικά την Τερέσα Μέι. ∆εν δίστασε να ''φάει'' έναν λόρδο που 
κάποτε συµµετείχε ενεργά στην αποκαθηλωση της Θάτσερ απο 
την ηγεσια των Τόρυς. Πρόκειται για τον Μάικλ Χέζελτάιν. άλλοτε 
κραταιό υπουργό Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Τζών 
Μέιτζορ, πριν την ανατολή του άστρου του Τόνυ Μπλέρ.

▼ Πήγε η Μέρκελ στο Λευκό Οίκο και διαπίστωσε τι εστί Τράµπ. 
Είναι σαφείς οι διαφορές των δύο αναφορικά µε το παγκόσµιο 
εµπόριο. Πάντως ο Ντόναλντ της πίστωσε το γεγονός ότι ηπήρξε 
θύµα παρακολούθησης την εποχή του Μπαράκ, κάτι που 
διατείνεται ότι συνέβη και στον ίδιο. Κρατάµε µια γελοιογραφία 
από τη συνάντηση, που της λέει οTράµπ: «Εµαθα ότι κάτι τύποι 
είχαν φτιάξει ένα εξαιρετικό τείχος στο Βερολίνο». Χιούµορ.

▼ Πότε θα κλείσει η αξιολόγηση. Ποιοί εισηγούνται στον Τσίπρα 
εκλογές και αυτός τις απορρίπτει. Τι εννοεί ο Τσακαλώτος 
λέγοντας ότι δεν κλείνει τίποτε εάν δεν κλείσουν όλα. Τι θα 
ισχύσει µε τα µέτρα και τα αντίµετρα. Τι σηµαίνει τελικά πολιτική 
διαπραγµάτευση. Πραγµατικά ερωτήµατα για την Ελλάδα του 
2017 και πάει λέγοντας. Από την άλλη η Ισλανδία ανακοίνωσε 
την άρση των capital controls µετά απο οχτώ χρόνια. ''Πάλι µε 
χρόνους µε καιρούς πάλι δικά µας θα'ναι''.

▼ Στην Κύπρο ο Νίκος Αναστασιάδης κατάλαβε τελικά ότι 
δουλειά δεν γίνεται ούτε µε τον Ακκιντζί, όπως παλιότερα δεν 
έγινε επί Κληρίδη µε τον Ντενκτάς. Το Κυπριακό όσο η Αγκυρα 
δεν θέλει δεν λύνεται. Στις µυλόπετρες του ''blame game'' 
δυστυχώς εξαντλούνται όλα. Έτσι η Λευκωσία ξαναµπαίνει στην 
ίδια εσωστρέφεια, στον ίδιο φαύλο κύκλο.

▼ Να δούµε και λίγο τα ναυτιλιακά µας. Θα ανακάµψει η αγορά 
στο ξηρό είναι και φέτος το βασανιστικό ερώτηµα. Εξαιρετικά 
επιφυλακτικές είναι οι απαντήσεις των Ελλήνων εφοπλιστών. 
Ορισµένοι ε΄χουν κάποιες προσδοκίες για το τέλος του χρόνου, 
διαβάζοντας και κάποιες αναλύσεις που δίνουν βάση στις 
''καµπύλες''. Κάποιοι όµως που τα έχουν ξαναζήσει πιστεύουν 
ότι οι ''ταλαντώσεις'' δεν θα είναι µεγάλες όπως και οι τεθλα-
σµένες. Στη θάλασσα τα οικονοµικά µοντέλα είναι έρµαια των 
κυµάτων. Νόµος.

▼ Ο Χρήστος Μεγάλου ανέλαβε CEO της Πειραιώς. ∆ύσκολο 
πόστο σε µιά δύσκολη περίοδο. Τα κόκκινα και τα πράσινα 
δάνεια είναι µεγάλες προκλήσεις. Επίσης οι συµµετοχές της 
τράπεζας σε εταιρείες, µεταξύ τους και στην ακτοπλοία, καθιστά 
τη νέα περίοδο εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο νέος CEO έχει την 
προηγούµενη εµπειρία της EUROBANK, της οποίας ηγείτο στα 
δύσκολα stress tests. Οψόµεθα.

▼ Ο Ερντογάν για µιά ακόµη φορά έπαιξε το παιγνίδι του 
πολιτικού βερµπαλισµού και κέρδισε. Μπήκε στην πολιτική 
ατζέντα όλων των Ευρωπαικών κρατών που είναι στη «δίνη» 
των εκλογικών αναµετρήσεων και δεν κάνει πίσω από ότι 
βλέπουµε. Βεβαίως έχει στα χέρια του ένα ισχυρότατο χαρτί. Το 
µεταναστευτικό, που στο διπλωµατικό πόκερ είναι σηµαντικό. 

▼ Το πρωτάθληµα στο νησί µάλλον το πήρε η Τσέλσι. Ο Αντόνιο 
Κόντε είναι Ευρωπαίος µετανάστης εργαζόµενος. Με το brexit 
µένει ή φεύγει, ή πρέπει να µπεί σε ειδικό καθεστώς εργασίας. 
Σύγχρονα ερωτήµατα που συνήθως τα λύνει η ίδια η ζωή.

Ωστόσο την ίδια περίοδο ο υπό ελληνική σημαία στόλος 
υποχωρεί καθώς το ελληνικό νηολόγιο δέχεται μία με-
γάλη πίεση από τα υπόλοιπα «ανοικτά» νηολόγια που 
προσφέρουν πλέον υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην 
πλοιοκτησία και έχουν αποκτήσει παράλληλα, τουλάχι-

στον ορισμένα από αυτά την έξωθεν καλή μαρτυρία μεταξύ των 
διαφόρων ports state controls και κυρίως της αμερικανικής ακτο-
φυλακής. 

Επίσης αρνητικά επιδρά στην εικόνα της ελληνικής σημαίας και 
η αβεβαιότητα που επικρατεί στα χρόνια της κρίσης στη χώρα 
μας και ειδικότερα μετά την επιβολή των capital controls.  

ο  2008 ήταν  ένα έτος σταθμό για τη ναυτιλία αφού σημα-
δεύτηκε από το ιστορικό υψηλό ρεκόρ των 11.793 μονάδων του 
Baltic Dry Index (BDI) του Μαΐου και την κατάρρευση τον επό-
μενο επτέμβριο της Lehman Brothers που «έστειλε» τον BDI στα 
τάρταρα των 663 μονάδων τον Δεκέμβριο .Από τότε η κρίση εγκα-
ταστάθηκε στη ναυτιλία με τον BDI μέσα από αυξομειώσεις να 

γράφει το νέο ιστορικό χαμηλό των 290 μονάδων τον εβρουάριο 
του 2016 ενώ τώρα έχει και πάλι ανέβει πάνω από τις 1.200 μο-
νάδες (Μάρτιος του 2017). ε όλη αυτή την περίοδο ο υπό ελλη-
νική πλοιοκτησία στόλος διατήρησε  αλώβητες θα έλεγε κανείς τις 
δυνάμεις του. ον εβρουάριο του 2008 σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής υνεργασίας του Λον-
δίνου (Committee) o ελληνόκτητος στόλος πλοίων 1.000 gt και 
άνω, αποτελούνταν από 4.173 πλοία διαφόρων κατηγοριών μετα-
φορικής ικανότητας 260.929.221  DWT και 154.599.274, συμπε-
ριλαμβανομένων  1.054 πλοίων υπό ναυπήγηση 49.907.812 GT. 

ο 2008 ο ελληνόκτητος στόλος αποτελούσε το 8,7% του παγκο-
σμίου με βάση τον αριθμό των πλοίων και το 16,4% του παγκο-
σμίου με όρους dwt. 

Μετά από εννιά χρόνια η εικόνα δεν έχει μεταβληθεί σημαντι-
κά σε ότι αφορά τα βασικά μεγέθη του ελληνόκτητου στόλου. Περ-
νώντας μέσα από μεγάλες κρίσεις και δυσκολίες ο ελληνικός εφο-
πλισμός διατήρησε την πρωτοκαθεδρία και συνεχίζει ακάθεκτος 

Case study για τα πανεπιστήμια αποτελεί η πορεία του ελληνόκτητου στόλου και του ελληνικού 
εφοπλισμού, ο οποίος επιδεικνύει μία αξιοσημείωτη σταθερότητα ως τμήμα της παγκόσμιας 

ναυτιλίας, στο διάστημα 2009-2017 με βάση τα δεδομένα που δημοσιοποιεί η Ελληνική Επιτροπή 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee). Εννέα χρόνια συντηρείται ο κύκλος της 

ύφεσης στην παγκόσμια ναυτιλία και ο ελληνόκτητος στόλος όχι μόνο παραμένει στην παγκόσμια 
πρωτοκαθεδρία αλλά ταυτόχρονα όλη αυτή την περίοδο που η κρίση χτύπησε πολύ σκληρά  

τη βιομηχανία, διατηρεί σχεδόν αλώβητο το μερίδιο του στον παγκόσμιο στόλο.

Περνώντας 
µέσα από 

µεγάλες κρίσεις 
και δυσκολίες 

ο ελληνικός 
εφοπλισµός 

διατήρησε την 
πρωτοκαθεδρία 

και συνεχίζει 
ακάθεκτος
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Κραταιός ο Ελληνόκτητος στόλος

Ο διακεκριµένος 
Έλληνας καθηγητής 
Νοµικής του 
Πανεπιστηµίου 
Μπρουνέλ του 
Λονδίνου, ∆ηµήτρης 
Γιαννουλόπουλος

Ειδικού Συνεργάτη

 πελαγοδρομίες



λογημένος σε 48 σημαίες συνολικά. Με-
τά την ελληνική σημαία ακολουθούσε η 
σημαία της Λιβερίας με μόλις 472 πλοία 
(30.897.835 DW) και του Παναμά με 575 
αλλά μικρότερη συνολική χωρητικότη-
τα (29.525.466 DW ) με την Μάλτα να 
ακολουθείς την τέταρτη θέση (505 πλοία, 
27.558.555 DW ) και τα Marshall Islands 
να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα 
(388 πλοία, 22.695.503 DW ).

τη συνέχεια και όλα τα επόμενα χρόνια 
και όσο βαθαίνει η κρίση στη ναυτιλία, το 
ελληνικό νηολόγιο ακολουθεί σε γενικές 
γραμμές μία πτωτική τάση.

To 2009 στο ελληνικό νηολόγιο είναι εγ-
γεγραμμένα 1.121 πλοία ενώ το 2010 ο 
αριθμός τους μειώνεται στα 969 πλοία. .

α επόμενα χρόνια συνεχίζει η πτωτική 
πορεία καθώς το 2011 τα πλοία στα ση-
μαία ανέρχονται σε 917 και το 2012 μειώ-
νονται στα 862 πλοία. ο 2013 ο αριθμός 
των πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο μει-
ώθηκε περαιτέρω στα 829 πλοία ενώ το 
2014 η σημαία έχασε δέκα ακόμη πλοία, 
με τον στόλο να μειώνεται στα 819 πλοία 
αλλά να είναι λίγο πιο αυξημένος σε σχέση 
με το 2013 σε dwt. 

ο 2015 ο αριθμός των πλοίων στη ση-
μαία αυξήθηκε στα 839  καθώς την ίδια 
χρονιά σημειώθηκε μεγάλη αύξηση και 
του αριθμού των ελληνόκτητων πλοί-
ων (στα 4.075 πλοία από 3.901 ποία την 
προηγούμενη χρονιά). ο 2016 ο αριθμός 
όμως των υπό ελληνική σημαία πλοίων 
μειώθηκε περαιτέρω στα 809 πλοία. 

έτος τον εβρουάριο του 2017 στην 
ελληνική σημαία είναι μόλις 747 πλοία, 
43.710.877 GT και 75.209.907 DWT. ο 
2017 ο ελληνόκτητος στόλος είναι νηολο-
γημένος σε 41 διαφορετικά νηολόγια (ση-
μαίες). α δεδομένα δείχνουν ότι η ση-
μαία των Marshall Islands είναι η μεγάλη 
κερδισμένη των εννέα χρόνων καθώς από 
τα  388 πλοία, 22,695,503 DWT του 2008 
και την πέμπτη θέση στη σχετική κα-
τάταξη βρέθηκαν τώρα στην πρώτη θέ-
ση έχοντας στη σημαία τους 791 ελληνό-
κτητα πλοία 62.190.301 DWT ή ποσοστό 
18.9% του συνόλου του ελληνόκτητου στό-
λου. Ακολουθεί η σημαία της Λιβερίας με 
775 πλοία, 60.362.365 DWT, και στην ρί-
τη θέση με 747 πλοία, 75.209.907 DWT, 
ή λίγο πάνω από το 22,8%  του συνόλου 
του ελληνόκτητου στόλου. την τέταρ-
τη θέση βρίσκεται η Mάλτα με 671 πλοία 
(59.112.733 DWT) και στην πέμπτη θέ-
ση βρέθηκε η σημαία του Παναμά με 377 
πλοία, 24.825.256 DWT.

Η πτώση του αριθμού των πλοίων που 
υψώνουν την ελληνική σημαία εκτιμάται 
ότι οφείλεται κυρίως στην κρίση που πλήτ-
τει τη ναυτιλία και καθιστά ακόμη λιγότε-
ρο ανταγωνιστική την «ακριβή» ελληνική 
σημαία. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι και τα ξένα «ανοικτά» νηολόγια εντεί-
νουν την προσπάθεια τους να προσελκύ-
σουν πλοία στις σημαίες τους προσφέ-
ροντας ελάχιστη γραφειοκρατία, μεγάλη 
ευελιξία και πολύ βελτιωμένες υπηρεσίες 
και επιδόσεις στους ελέγχους των λιμενι-
κών αρχών ανά τον κόσμο. 
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όπως τόνισε μιλώντας στην τελευταία γε-
νική συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ο πρόεδρος της Θεό-
δωρος Βενιάμης. 

ην 1η Μαρτίου 2017 ο ελληνόκτητος 
στόλος πλοίων 1.000 gt και άνω αποτε-
λείται από 4.085, μεταφορικής ικανότητας 
328.763.767  DWT και 192.430.519  GT. 
Είναι δηλαδή μικρότερος κατά 88 πλοία 
όμως με πολύ μεγαλύτερη μεταφορική δυ-
νατότητα (+67.834.546, η +25,99% ) 

υγκρίνοντας με το 2016 τα μεγέθη 
αντιπροσωπεύουν μία μείωση κατά επτά 
πλοία, αλλά αντιθέτως μία αύξηση κατά 
8.166.193 σε dwt και 3.526.325 σε gt. 

ημειώνεται ότι στον αριθμό των 4.085 
πλοίων περιλαμβάνονται και 196 πλοία 
υπό ναυπήγηση, αριθμός που αποτυπώ-
νει και την τάση αποχής από τις νέες ναυ-
πηγήσεις που επιδεικνύουν και οι έλληνες 
εφοπλιστές με προφανή στόχο την μείωση 
της προσφοράς χωρητικότητας προκειμέ-
νου να ισορροπήσει η αγορά.

Αύτη την περίοδο υπό παραγγελία οι 
έλληνες εφοπλιστές έχουν 75 δεξαμενό-
πλοια, 19 πλοία χημικών και προϊόντων,, 
34 LNG Carriers, 49 ore & bulk carriers, 
14 containerships, και πέντε γενικού φορ-
τίου.

υνολικά ο ελληνόκτητος στόλος αποτε-
λεί το 7,6% του παγκοσμίου στόλου με βά-
ση υπολογισμού τον αριθμό των πλοίων, 
και το 16,2% με βάση υπολογισμού τους 
DWT. Να σημειωθεί ότι τα δεξαμενόπλοια 
αποτελούν το 25,2% του παγκοσμίου στό-
λου και τα bulk carriers, το  16,2% του πα-
γκοσμίου στόλου.

Επίσης οι έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν 
το 13% του παγκόσμιου στόλου Chemical 
& Products Tankers, το 10,49% του στό-
λου των πλοίων μεταφοράς αερίου, το 
3,4% του παγκόσμιου στόλου επιβατηγών 
πλοίων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο ελληνό-
κτητος στόλος είναι από τους πλέον σύγ-
χρονους στον κόσμο. Η μέση ηλικία του 
υπό ελληνική πλοιοκτησία στόλου αυξή-
θηκε ελαφρώς, ωστόσο παραμένει 2,9 χρό-
νια χαμηλότερα από τη μέση ηλικία του 
παγκόσμιου στόλου. Ο μέσος όρος ηλικίας 
του ελληνόκτητου στόλου ανέρχεται με βά-
ση τον αριθμό των πλοίων στα 10,3 χρό-
νια έναντι 13,2 χρόνων που είναι η μέ-
ση ηλικία του παγκόσμιου στόλου. Επίσης 
με όρους gt και dwt είναι αντιστοίχως 8,7 
χρόνια και 8,6 χρόνια.

ε ό,τι αφορά τον υπό ελληνική σημαία 
στόλο, η μέση ηλικία του είναι στα 11,7 
χρόνια με βάση τον αριθμό των πλοίων 
και στα 8,8 χρόνια και 8,7 χρόνια με όρους 
gt και dwt, έναντι 11,5 χρόνια, 6,4 χρόνια 
και 8,3 χρόνια αντίστοιχα το 2016.

Επίσης να σημειωθεί ότι έξι μεγάλοι δι-
εθνείς νηογνώμονες έχουν στην κλάση 
τους τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνι-
κού εμπορικού στόλου. ην πρώτη θέση 
με 834 ελληνόκτητα πλοία (856 το 2016) 
ταξινομημένα στην κλάση του έχει ο 
Lloyd’s Register και ακολουθούν ο αμερι-
κανικός νηογνώμονας ABS με 768 πλοία 
(779 πλοία το 2016), ο ιαπωνικός ClassNK 

με 744 πλοία (732 πλοία το 2016), ο γαλ-
λικός BV με 688 πλοία (681 το 2016), ο 
νορβηγογερμανικός DNV GL με 668 πλοία 
(702 πλοία το 2016) και ο ιταλικός νηο-
γνώμονας RINA με 191 πλοία (165 πλοία 
το 2016).

Τι συµβαίνει µε το νηολόγιο
Όλα αυτά τα χρόνια η πορεία του αριθ-

μού των πλοίων με ελληνική σημαία ακο-
λουθεί φθίνουσα πορεία. ον εβρουάριο 

του 2008 την ελληνική σημαία είχαν υψω-
μένη 1.197 πλοία (93.870.095 DW) συ-
μπεριλαμβανομένων 422 υπό ναυπήγηση. 
Ήταν δυο χρόνια μετά την λήψη των μέ-
τρων που είχε λάβει η τότε κυβέρνηση για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής σημαίας μέτρα που είχαν μειώ-
σει την οργανική σύνθεση των πλοίων σε 
ότι αφορά τον αριθμό των ελλήνων ναυτι-
κών. Μάλιστα να σημειωθεί ότι σε σχέση 
με το 2007 είχε σημειωθεί μία αύξηση κα-

τά 228 πλοία ή 23,5% σε σύγκριση με τον 
αριθμό των πλοίων που ήταν στη σημαία 
το 2007.Αυτή η αύξηση είναι αποτέλεσμα 
των μέτρων για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας του ελληνικού νηολογί-
ου σημείωνε το Committee και πρόσθετε 
ότι στο πλαίσιο αυτό από τα 1.054 πλοία 
που είναι υπό ναυπήγηση τα 422 ή περί-
που το 40% είχαν ήδη ενταχθεί στο ελλη-
νικό νηολόγιο.

Ο ελληνόκτητος στόλος ήταν τότε νηο-

SHIP TYPE & AGE ANALYSIS - GREEK FLEET AS A PERCENTAGE OF WORLD FLEET 
(SHIPS GREATER THAN 1,000 GT. IN SERVICE AND CURRENTLY ON ORDER, ANALYSIS ON 01/03/17)

SHIP TYPE & AGE ANALYSIS - GREEK PARENT COMPANIES 
(SHIPS GREATER THAN 1,000 GT. IN SERVICE AND CURRENTLY ON ORDER, ANALYSIS ON 01/03/17)

SHIP TYPE & AGE ANALYSIS OF THE WORLD FLEET 
(SHIPS GREATER THAN 1,000 GT. IN SERVICE AND CURRENTLY ON ORDER, ANALYSIS 01/03/17)

Συνέχεια από την προηγούμενη



Ο δυσεπίλυτος ρόλος του ΔΝΤΤο Ταμείο ορίζει την ατζέντα

Τ ο ελληνικό χρέος παραμένει μη 
βιώσιμο και το ΔΝ  τονίζει σε 
όλους τους τόνους ότι χωρίς πε-
ραιτέρω αναδιάρθρωση και χω-
ρίς μεταρρυθμίσεις μαζί ως λύση 

πακέτο δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο.
Με την παραδοχή αυτή λοιπόν το α-

μείο ορίζει την ατζέντα των πολιτικών 
που υιοθετούν οι δανειστές στην Ελλάδα. 
Και κατά πως φαίνεται οι ευρωπαίοι (ειδι-
κότερα το Βερολίνο) διευκολύνονται "κρυ-
βόμενοι" πίσω από το ΔΝ  που σε αυτή 
την "πονηρή" (για τους Ευρωπαίους) συ-
γκυρία εμφανίζεται ως ο σκληρός που κά-
νει όλη την... βρώμικη δουλειά. 

Από την πλευρά της βέβαια η Γερμανία 
επιχειρεί να θέσει την δική της ατζέντα 
έχοντας ως κύρια επιδίωξη την άμβλυνση 
του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
που υλοποιεί η ΕΚ  και ο Μάριο Ντράγκι 
και απώτερη επιδίωξη τον δραστικό περι-
ορισμό του QE. ο γεγονός, πως μέχρι τώ-
ρα οι συσχετισμοί δυνάμεων στο εσωτερι-
κό της ΕΚ  είναι σε βάρος του Βερολίνου 
και της πλευράς όιμπλε έχει ως αποτέλε-
σμα την συντήρηση της πολιτικής Ντρά-
γκι με χαμηλά- μηδενικά επιτόκια, αγο-
ρές ομολόγων (όχι μόνο κρατικών) ύψους 
έως 60 δις ευρώ το μήνα από τον Απρίλιο. 

υσχετισμοί, που επέτρεψαν στην πλευρά 
Ντράγκι και στον ίδιο τον Ιταλό τραπεζί-
τη στην πρόσφατη συνεδρίαση (της 9ης 
Μαρτίου) να αφήσει ανοιχτό το ενδεχό-
μενο περαιτέρω μείωσης των ήδη μηδε-
νικών επιτοκίων αλλά και παράτασης το 
QE πέραν του τέλους του 2017 εάν κρι-
θεί αναγκαίο. 

Η διοίκηση της ΕΚ  πιέζεται από το γερ-
μανικό μπλοκ να αυξήσει σταδιακά τα 

επιτόκια αρχής γενόμενης από αυτά που 
αφορούν στην αποδοχή καταθέσεων (που 
είναι αρνητικά 0,40%) ενώ το βασικό πα-
ρεμβατικό είναι στο 0%-μηδέν-. 

Διατηρώντας το πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης και αυξάνοντας τα επιτόκια 
η ΕΚ  ουσιαστικά αποδυναμώνει τη επί-
δραση του QE στις αγορές ομολόγων. 

ε ένα τέτοιο σενάριο ποσοτική χαλάρω-
ση με αύξηση επιτοκίων οι αποδόσεις των 
ομολόγων θα αυξηθούν (επιβαρυνθούν) 
περισσότερο. Ήδη έχει σημειωθεί αύξη-
ση έως 100% στις αποδόσεις με βάση τα 
στρεβλωμένα και ακραία ιστορικά χαμηλά. 

Π.χ η ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμ-
φανίζει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χα-
μηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 

επτεμβρίου του 2016. ο 10ετές πορτο-
γαλικό 3,99% ενισχύθηκε από το 2,85% 
στα τέλη Αυγούστου του 2016. την Ισπα-
νία το 10ετές έχει απόδοση 1,78% με το 
ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημει-
ώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016. την 
Ιταλία το αντίστοιχο έχει απόδοση 2,25% 
από 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2006. 

ι θα κάνει το ΔΝ  στις 21-23 Απριλίου; 
Εάν μέχρι τότε δεν ανατραπούν θεαμα-

τικά οι μέχρι πρόσφατα εξελίξεις και συ-
σχετισμοί η διοίκηση του αμείου (με τον 
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Το ΔΝΤ και η Γερμανία ορίζουν τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού και των οικονομικών ισορροπιών στην 
Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα που παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος. Από τη μία πλευρά το Ταμείο με ρεαλιστικούς 
όρους έχει καθορίσει- σχεδόν καθολικά- την ατζέντα στην ελληνική διαπραγμάτευση της δεύτερης αξιολόγησης. 
Και στην Εαρινή Σύνοδο της 21-23 Απριλίου - οπότε και θα διορισθεί ο νέος εκπρόσωπος της κυβέρνησης Trump - 
πιθανότατα να έχουμε αποσαφήνιση των προθέσεων του για την συμμετοχή (και με ποιους όρους)  
στο ελληνικό πρόγραμμα.

και βάσει αυτού θα πρέπει έως τις 7 Απριλί-
ου να έχει κλείσει η ελληνική αξιολόγηση (σε 
επίπεδο SLA) και στο Eurogroup εκείνης της 
ημέρας να δεσμευθούν οι Ευρωπαίοι πως θα 
εξετάσει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέ-
ος. Αλλά για να συμβούν όλα αυτά θα πρέπει 
ο ESM να έχει αποτιμήσει το πακέτο των με-
σοπρόθεσμων. Αυτό είναι το ultra θετικό σε-
νάριο, που δύσκολα θα επιβεβαιωθεί έως τις 
7 Απριλίου, οπότε εξετάζεται το αμέσως επό-
μενο που εκτείνεται προς το Eurogroup της 
22 ας Μαίου. 

ε αυτό το βασικό- μέχρι τώρα- σενάριο για 
να μπορέσει το ΔΝ  να φέρει στο δ.σ. πρότα-
ση για συμμετοχή (με έως 6 δις) θα πρέπει να 
έχει αποτιμηθεί πλήρως από ΕΕ και ESM το 
πακέτο των μεσοπρόθεσμων. 

ε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εάν με τα μεσο-
πρόθεσμα μέτρα το χρέος καταστεί βιώσιμο 
τότε δεν θα χρειαστούν τα μάκρο πρόθεσμα, 
που θα πάνε στις... καλένδες. 

Ο ρόλος του ESM, η δουλειά του 
Ο∆∆ΗΧ και οι τράπεζες

Ο ΟΔΔΗ  εργάζεται ήδη (από τις αρχές ε-
βρουαρίου) πάνω στο πακέτο των βραχυ-
πρόθεσμων μέτρων με ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα που αποτυπώνονται στις εκδόσεις 
(κοντινές) που βγάζει το ελληνικό Δημόσιο 
πετυχαίνοντας χαμηλά επιτόκια, μετακυλίο-
ντας έτσι λήξεις 3 και 6μηνών χωρίς ιδιαίτερο 
χρηματοδοτικό βάρος. 

Όπως μας εξηγούν από τον ΟΔΔΗ  η Ελ-
λάδα έχει ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο (μέ-
χρι το 2025) για να επιτυγχάνει την προϋπό-
θεση του 15%(οι πληρωμές χρεολυσίων κ.λ.π 
να μην ξεπερνούν το 15% του ΑΕΠ) με το πο-
σοστό για το 2017 να διαμορφώνεται μάλιστα 
χαμηλότερα του 10%. 

Η παράταση που δίνεται στις λήξεις εξοικο-
νομεί για την ελληνική πλευρά όφελος σχεδόν 
1 δις ευρώ για κάθε έναν χρόνο μετάθεσης 
για τον επόμενο, που πρακτικά σημαίνει ότι 
για τα επόμενα 8 χρόνια είναι βιώσιμο (εξυ-
πηρετίσιμο). Όσο και αν ακούγεται παράδοξο 
το ελληνικό χρέος είναι πιο ελκυστικό (για να 
το διαχειριστούν τα funds) από λ.χ. το πορτο-
γαλικό ή άλλης χώρας του Νότου. Αυτό για-
τί για τον Νότο η σχέση χρέους / ΑΕΠ είναι 
στο 120% με βάθος ωρίμανσης 6-6,5ετίας ενώ 
για την Ελλάδα είναι στο 180% αλλά σε ορίζο-
ντα 18ετίας. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως για την Πορ-
τογαλία, τις χώρες του Νότου το μέσο ετήσιο 
κόστος εξυπηρέτησης του χρέους διαμορφώ-
νεται σταθμικά στο 4,6% ενώ για την Ελλάδα 
στο 3,2% ακριβώς επειδή έχει μεγαλύτερη δι-
άρκεια/ωρίμανση. 

" ο πρόβλημα της χώρας σας δεν είναι τό-
σο αυτό του χρέους όσο το ότι δεν λειτουργεί 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το ότι οι τρά-
πεζες είναι... κούφιες και η χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων, της πραγματικής οικονομί-
ας αδύνατη" μας έλεγε παράγοντας της ΕΚ  
που φαίνεται πως έχουν κατανοήσει σε βάθος 
την ουσία και την σοβαρότητα του προβλήμα-
τος. ο χρέος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα 
γίνει διαχειρίσιμο (τουλάχιστον για τα επόμε-
να 15 - 17 έτη) το πρόβλημα έγκειται στο πως 
και από ποιους θα χρηματοδοτηθεί η χώρα, 
το επιχειρείν έτσι ώστε να παραχθεί χρήμα, 
θέσεις εργασίας, ζήτηση, παραγωγή και ανά-
πτυξη.  

εκπρόσωπο της διοίκησης Trump) θα εξε-
τάσει μία φόρμουλα ώστε να συμμετάσχει 
στο ελληνικό πρόγραμμα με ποσό που θα 
κυμαίνεται με αυτά που έχουν... προεξο-
φλήσει η Handelsblatt και το Bloomberg 
δηλαδή έ ω ς  6 εκατ. ευρώ. 

Καλά ενημερωμένες πηγές σημειώ-
νουν πως το ΔΝ  μπορεί ακόμη να μην 
έχει λάβει απόφαση συμμετοχής, το δ.σ. 
να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά του ωστό-
σο έχει καθορίσει την συνολική ατζέντα. 
Και σε αυτήν περιλαμβάνεται η προοπτική 
συμμετοχής με ένα...συμβολικό ποσό στο 
ελληνικό πρόγραμμα. 

Τι ζητάει το ∆ΝΤ; 
ο αμείο ζητάει από την Ελλάδα να 

υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και από 
την ΕΕ να δώσει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα 
για το χρέος. ο ζήτημα είναι ότι το α-
μείο παρά τις αναφορές ότι υιοθετώντας 
ένα κ α ν ο ν ι κ ό  και όχι ένα έ κ τ α κ τ 
ο θα μπορούσε να παρακάμψει την αρνη-
τική έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού 
χρέους που αναδεικνύεται από την πραγ-
ματικότητα επί της ουσίας η DSA πρέπει 
να τροποποιηθεί.  

Πως μπορεί να γίνει αυτό; ο οδικός άξο-
νας έχει χαραχθεί, σημειώνουν οι πηγές, 
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Του 
Μιχαήλ  
Γελαντάλι

O Ντράγκι, 
στην πρόσφατη 
συνεδρίαση της 
9ης Μαρτίου, 
άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόµενο 
περαιτέρω µείωσης 
των ήδη µηδενικών 
επιτοκίων αλλά και 
παράτασης το QE 
πέραν του τέλους 
του 2017 εάν κριθεί 
αναγκαίο

Σ ε εσφαλμένες εκτιμήσεις φαίνεται, πως παρασύρθηκε 
και η ελληνική πλευρά- ενδεχομένως ίσως πλην του 
υπ. Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, ο οποίος μέχρι τώρα 
είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους αμερικανούς 

αξιωματούχους και πιθανότατα να αποκτήσει εκ του σύνεγ-
γυς αίσθηση του τι παίζει. 

ο Βερολίνο, που έχει εδώ και καιρό ανοιχτό μέτωπο με την 
ρανκφούρτη, και η πλευρά όιμπλε με την πλευρά Ντράγκι 

επουδενί θα ήθελε να αναζωπυρωθεί το "ελληνικό πρόβλημα" 
ή να υπάρξει η οποιαδήποτε εμπλοκή με το ΔΝ  στο επόμε-
νο διάστημα, μέχρι τα τέλη επτεμβρίου, οπότε διεξάγονται οι 
ομοσπονδιακές εκλογές στην Γερμανία. 

Προς ώρας η κυβέρνηση ραμπ κρατά...μισόκλειστα τα χαρ-
τιά της για τον ευρύτερο ρόλο του ΔΝ  στις αγορές και προ-
φανώς ειδικότερα όσον αφορά στην Ελλάδα, κατ΄επέκταση 
στην Ευρώπη. 

Μέχρι τώρα το Βερολίνο έχει ως δείγματα γραφής απο-
σπασματικές δηλώσεις ή και εκτιμήσεις αξιωματούχων της 
Ουάσιγκτων αλλά όχι του πλανητάρχη ούτε όμως του νέου 
υπουργού Οικονομικών. Επιχειρεί να ανιχνεύσει τις προθέ-
σεις των ΗΠΑ είτε μέσω δηλώσεων αξιωματούχων της κυ-
βέρνησης είτε μέσω παλαιότερων δηλώσεων, θέσεων ανθρώ-
πων του περιβάλλοντος ραμπ. 

Ενδεικτικό το ότι στο Βερολίνο στάθηκαν ιδιαίτερα στα όσα 
υποστήριζε κατά το παρελθόν ο Ανταμ Λέρικ, ο οποίος όμως 
δεν είναι κάτι παραπάνω από υπεύθυνος του υπουργείου Οι-
κονομικών των ΗΠΑ. Ενας σκληρός μεν με θρησκευτική αντί-
θεση σε προγράμματα/δάνεια διάσωσης πλην όμως μεσαίου 
βεληνεκούς αξιωματούχος του οικονομικού επιτελείου. Εάν 
το Βερολίνο στέκεται τόσο πολύ στις κατά καιρούς θέσεις του 
Ανταμ Λέρικ για το "ελληνικό πρόγραμμα" τότε επιβεβαιώνε-
ται ο αφορισμός του γκουρού της διπλωματικής πολιτικής 

ένρι Κίσινγκερ πως " η Γερμανία είναι πολύ μεγάλη για την 
Ευρώπη αλλά μικρή για τον κόσμο". 

Ούτως ή άλλως οι συσχετισμοί στο ΔΝ  δεν είναι υπέρ της 
Γερμανίας, απεναντίας η συμμετοχή της ευρωπαικής υπερ-
δύναμης είναι κατά 3 φορές μικρότερη των ΗΠΑ, με τις Ιαπω-
νία, Κίνα και μία σειρά ευρωπαικών χωρών (ως ενιαίο μπλοκ) 
να έχουν μεγαλύτερα μερίδια. υνάμα το Βερολίνο δεν μπορεί 
να προσβλέπει σε μία on block υποστήριξη των ευρωπαικών 
κρατών- μελών (διαμορφώνεται συνολικά στο 16%) καθώς η 
αντίθεση της ισχυρής Ιταλίας είναι δεδομένη, η θέση της Γαλ-
λίας υπό αίρεση, πόσο δε μάλλον η στάση χωρών αδύναμων 
ή προσκείμενων στο στρατόπεδο των ΗΠΑ (λ.χ Πολωνία). 

το Βερολίνο θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί, πως στην Εα-
ρινή ύνοδο δεν θα βρουν τον Sunil Subharwal- δύο φορές 
διορισμένο από την κυβέρνηση Ομπαμα - ούτε μία Λαγκάρ-
ντ ισχυρή και άτρωτη (υπόδικη στην γαλλική δικαιοσύνη) αλ-
λά ένα μπλοκ κοντά στο 45% που θα έβλεπε με καλό μάτι από 
την προώθηση ενός μη ευρωπαίου στην θέση του επιεφαλής 
(από τον Μάιο του 1946 μέχρι σήμερα έχουν οριστεί 11 ευ-
ρωπαίοι και μάλιστα 5 φορές από την Γαλλία, με τελευταίους 
τους τρος Καν και την Κριστίν Λαγκάρντ) και ενός ακόμη με-
γαλύτερου μετώπου (πάνω από το 50%) που θα ψήφιζε υπέρ 
της εξόδου του αμείου από το "ελληνικό πρόγραμμα".       

Πάγια θέση των λατινοαμερικάνων και τελευταία των κινέ-
ζων, ινδών κ.α. πως το ΔΝ  πρέπει- εκ του καταστατικού του- 

να επιχειρεί σε χώρες του...τρίτου κόσμου, σε υπερχρεωμένες 
και με ασθενείς οικονομίες (με όρους ΑΕΠ) και όχι σε χώρες 
όπως η Ελλάδα που παρά την δυσχερέστατη θέση της είναι 
πολύ πιο μπροστά (με όρους ΑΕΠ) από πάρα πολλές άλλες. 

υνεπώς το πιθανότερο σενάριο είναι πως το ΔΝ  και δη 
η νέα διοίκηση ραμπ δύσκολα θα ξεκαθαρίσει την θέση της 
πριν τις 21-23 Απριλίου και ότι η όποια (κατ΄ αρχήν) απόφα-
ση ληφθεί σχετικά με το "ελληνικό πρόγραμμα" θα αποτελεί 
βάση συνδιαλλαγής στην αντιπαράθεση Ουάσιγκτων- Βερο-
λίνου και μάλιστα στην τελική ευθεία προς τις εκλογές στην 
Γερμανία στις 24 επτεμβρίου.

 Αμερικανοί αναλυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιο, πως η συμ-
μετοχή (ή όχι ) και με ποιους όρους του αμείου στο "ελληνι-
κό πρόγραμμα" θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου πεδίου 
ανταγωνισμού των δύο δυνάμεων με τα συμφέροντα της νέ-
ας πολιτικής ραμπ σαφώς πιο προστατευτικά από του προ-
κατόχου Ομπάμα και σε ευθεία διάσταση με τα εξωστρεφή 
της πολιτικής Μέρκελ- όιμπλε. 

Για αυτό στην Αθήνα οφείλουν να συνειδητοποιήσουν- 
έστω και στο και ένα- την αλλαγή των συσχετισμών που επέρ-
χεται στους διεθνείς οργανισμούς, στην Παγκόσμια ράπεζα 
(την οποία εν τη...αγνοία της επικαλέσθηκε η ελληνική πλευ-
ρά), στο ΔΝ  και αλλού. 

          
Σ.Σ. 1.- για να έχουμε μία σαφέστερη εικόνα των συσχε-

τισμών στα εσωτερικά του ΔΝ  παρατίθενται οι πρώτες 10 
συμμετοχές (σε ποσοστά) στα όργανα του αμείου: ΗΠΑ 
με 17,68%, Ιαπωνία με 6,56%, Κίνα με 6,49%, Γερμανία με 
5,67%, Ηνωμένο Βασίλειο με 4,29% όσο και η Γαλλία, ενώ 
ακολουθούν Ιταλία με 3,21%, Ινδία με 2,79%, Ρωσία με 
2,75% και με 2,35% η Βραζιλία.  

Σ.Σ. 2 - To ΔΝ  ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1945 στο 
Μπρέτον Γουντς (απότοκο της περίφημης διάσκεψης στο 
Νιου αμσάιρ το 1-22 Ιουλίου του 1944) περιλαμβάνει 189 
κράτη- μέλη και η πρώτη χώρα που δανείσθηκε από τα τα-
μεία του ΔΝ  ήταν στις 8 Μαίου του 1947 η Γαλλία.

Χωρίς τον...ξενοδόχο φαίνεται πως λογάριαζαν τόσο καιρό στο Βερολίνο, όσον αφορά στο 
"ελληνικό πρόγραμμα", καθώς οι όποιες συμφωνίες είχε κάνει η Αγκελα Μέρκελ τις είχε με 
την Κριστίν Λαγκάρντ και τους όποιους υπολογισμούς ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ερήμην του 
μεγαλύτερου χρηματοδότη του Ταμείου δηλαδή τις ΗΠΑ.  Και μάλιστα με την νέα κυβέρνηση 
Τραμπ και δη τη νέα σύνθεση του οικονομικού επιτελείου του αμερικανού προέδρου που έχει 
προτεραιότητες διαμετρικά αντίθετες από αυτές της προηγούμενης διοίκησης Ομπάμα. 
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Η μετάβαση της Ινδίας στο ψηφιακό χρήμα είναι ένα επίτευγμα που οι ίδιοι οι Ινδοί το θεωρούν παρόμοιο με το Σινικό 
Τείχος και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο των ΗΠΑ. Είναι ένα επίτευγμα που οι Ινδοί θεωρούν πως είναι περισσότερο 
κοινωνικό παρά οικονομικό, παρ’ όλο που όλοι οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι πιστεύουμε πως οι αναγκαστική χρήση 
του ψηφιακού χρήματος αποτελεί ένα καίριο κτύπημα στις αρχές της ελευθερίας και της ελεύθερης οικονομίας. 

Μ έχρι πριν από δέκα χρόνια, η 
Ινδία είχε να αντιμετωπίσει 
ένα βασικό πρόβλημα που 
λόγω του υψηλού πληθυσμού 
είχε λάβει τρομακτικές δια-

στάσεις. Οι μισοί κάτοικοι της χώρας δεν 
είχαν στην κατοχή τους κάποιο έγγραφο 
ταυτοποίησης και δεν ήταν καταγεγραμ-
μένοι σε κάποιο κατάλογο ή ληξιαρχείο. 
Αν γεννιόντουσαν σε κάποιο χωριό στην 
ευρύτερη περιοχή του οποίου δεν υπήρχε 
νοσοκομείο, δεν ήταν δυνατόν να εκδοθεί 
πιστοποιητικό γεννήσεως. ωρίς πιστο-
ποιητικό γεννήσεως δεν υπήρχε η δυνα-
τότητα έκδοσης ταυτότητας και οι πολίτες 
δεν είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν τρα-
πεζικό λογαριασμό, να πάρουν δάνειο,  να 
ασφαλιστούν, να εργασθούν επίσημα, με 
αποτέλεσμα να κινούνται στις παρυφές 
της σκιώδους οικονομίας .

Το 2009 η Ινδική κυβέρνηση αποφάσισε 
να εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό και φιλό-
δοξο project με σκοπό να επουλώσει αυ-
τήν την μεγάλη πληγή της κοινωνίας και 
της οικονομίας της χώρας. ο σύστημα 
“Aadhar”, παρείχε μια ψηφιακή ταυτότη-
τα αναγνώρισης βασισμένη στα δακτυλι-
κά αποτυπώματα καθώς και στη σάρωση 
της ίριδας των ματιών. Έτσι το 2016 το 
πρόγραμμα είχε εκδώσει δωδεκαψήφι-
ους αριθμούς ταυτοποίησης σε 1,1 δισ 
πολίτες. Αυτό ήταν το ευρύτερο και πλέ-
ον επιτυχημένο Information Technology 
Project που έχει γίνει στον κόσμο και απο-
τέλεσε την αρχή για τη μετάβαση στην ψη-
φιακή οικονομία στην Ινδία.

Η επόμενη πρόκληση για την κυβέρνη-
ση ήταν το άνοιγμα τραπεζικού λογαρια-
σμού και κάθε έναν ψηφιακά ταυτοποιη-
μένο πολίτη. Καθιέρωσε λοιπόν ένα νέο 
είδος τραπεζικού ιδρύματος που δεχό-
ταν καταθέσεις χωρίς να έχει τη δυνατό-
τητα της δανειοδότησης. Οι 11 λεγόμενες 
“Payment Banks”, προσέφεραν σαν κίνη-
τρο για το άνοιγμα καταθετικού λογαρια-
σμού, μια δωρεάν ασφάλεια ζωής και μια 
διασύνδεση με τις παροχές του ασφαλιστι-
κού και νοσοκομειακού συστήματος της 
Ινδίας. Μέχρι στιγμής έχουν ανοίξει 270 
εκατ τραπεζικοί λογαριασμοί με συνολικές 
καταθέσεις που ανέρχονται στα 10 δις $. 

Το επόµενο βήµα ήταν η υιοθέτηση του 
“Unified Payment Interface” (UPI). ο 
UPI είναι το εργαλείο μέσω του οποίου 
γίνονται μεταφορές κεφαλαίων ανάμεσα 
σε πολίτες με βάση τον ψηφιακό αριθμό 
“Aadhar”. ο UPI υιοθετήθηκε στην προ-

σπάθεια να γίνει ένα “by pass” των συμ-
βατικών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι 
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και για 
να ξεπεραστείς το κόστος που χρεώνουν 
για τις υπηρεσίες της εκκαθάρισης και της 
θεματοφυλακής. Ένα κόστος που καλύπτει 
ο χρήστης.

Έτσι, με τη χρήση του UPI, οι μηχανι-
σμοί επεξεργασίες μειώνονται αισθητά 
και τα κόστη των συναλλαγών γίνονται 
σχεδόν μηδενικά. Ένα κινητό τηλέφω-
νο μαζί με τον ψηφιακό αριθμό “Aadhar”, 
παίρνουν τη θέση της πιστωτικής ή χρεω-
στικής κάρτας. Με τη χρήση ενός απλού 
και ελεύθερου “application”, του “Aadhar” 
και ενός τραπεζικού PIN, εκτελείται αυ-
τόματα και άμεσα η μεταφορά χρημάτων 
σε οποιονδήποτε, χωρίς να παίζει ρόλο η 
τράπεζα στην οποία διατηρείται ο λογα-
ριασμός του. Μάλιστα οι Ινδικές αρχές 
διαφημίζουν πως η μεταφορά χρημάτων 
μέσω του UPI είναι ταχύτερη από τις κινή-
σεις που εκτελούνται με το bitcoin.

Ένα µεγάλο project που τρέχει παράλλη-
λα στην Ινδία είναι μια ψηφιακή καινοτο-
μία που λέγεται “India Stack”. Είναι μια 
σειρά πληροφοριακών συστημάτων, συν-
δεδεμένων με πρωτόκολλα υψηλότατης 
ασφαλείας που επιτρέπουν στους πολίτες 
να αποθηκεύουν και να μοιράζονται προ-
σωπικά δεδομένα, όπως προσωπικά στοι-
χεία, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, 
βιογραφικών επαγγελματικών στοιχείων, 
ιατρικών και φορολογικών δεδομένων τα 
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οποία με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογρα-
φής και κάποιας βιομετρικής πιστοποίη-
σης.  Έτσι ο χρήστης αποφασίζει πότε και 
σε ποιον, θα στείλει κάποιο προσωπικό του 
δεδομένο για να διεκπεραιώσει μια συ-
ναλλαγή του. Με τις δεσμεύσεις όλων των 
εταιρών στην Ινδία για την τήρηση των 
οδηγιών για το “know your customer”, αρ-
κεί το ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα ή η 
σάρωση της ίριδας του ματιού για να εκτε-
λεστεί οποιαδήποτε συναλλαγή του πολί-
τη. Με την ίδια λογική μέσω του “cloud” 
ο Ινδός πολίτης κουβαλάει μαζί του όλα 
τα ιατρικά του αρχεία όπου και να βρεθεί 
στην Ινδία και χρειαστεί να κάνει χρήση 
του συστήματος υγείας.

ο ίδιο ισχύει για τις τραπεζικές συναλ-
λαγές, καθώς μικρά προσωπικά η επαγγελ-
ματικά δάνεια, μπορούν να εγκριθούν τα-
χύτατα μόλις ο υποψήφιος δανειολήπτης 
επιτρέψει στην τράπεζα να έχει πρόσβαση 
στα στοιχεία που χρειάζεται, διαμορφώνο-
ντας έτσι ένα “credit scoring service”.

Βέβαια η Ινδική Οικονομία και Κοινω-
νία βιώνει ακόμα τα απόνερα από την 
απόφαση του Πρωθυπουργού Modi, να 
αποσύρει σειρές χαρτονομισμάτων που 
αντιστοιχούσαν στο 86% το συνολικού 
κυκλοφορούντος  χρήματος. Παρ’ όλο το 
σοκ στην επιχειρηματικότητα, το πρόβλη-
μα στις καθημερινές συναλλαγές και στην 
πλήρη ανατροπή της καθημερινής ζωής 
των Ινδών, η κυβέρνηση επιμένει πως η 
απόφαση αυτή θα επιταχύνει τη μετάβα-
ση στο ψηφιακό χρήμα και στον εκμοντερ-
νισμό της Ινδικής Οικονομίας.  

υζητώντας ακριβώς αυτό, με φίλο Ιν-
δό που εργάζεται στο Λονδίνο, δηλαδή 
για τον κίνδυνο της ελευθερίας που ανα-
δύεται από την υιοθέτηση της ψηφια-
κής οικονομίας  και την ανελευθερία στις 
επιλογές των πολιτών, μου απάντησε, θυ-
μίζοντας  μου τι μας είχε πει ένας αφρι-
κανός πελάτης πριν από πολλά χρόνια σε 
μια συζήτηση για τη διατροφή που βασι-
ζόταν στα μεταλλαγμένα τρόφιμα. «Εσείς 
έχετε την πολυτέλεια να συζητάτε για το 
δικαίωμα στην επιλογή της διατροφής, 
της ποιότητας των τροφίμων, τους ενδεχό-
μενους κινδύνους κλπ. Εγώ πρέπει αύριο 
να πάρω απόφαση για να παράσχω τροφή 
στους πολίτες της χώρας μου που λιμοκτο-
νούν». ρησιμοποίησε ο φίλος μου αυτό 
το ακραίο παράδειγμα, για να μου δείξει 
τον ύψιστο βαθμό της αναγκαιότητας του 
εκσυγχρονισμού της  δεύτερης σε πληθυ-
σμό χώρας του πλανήτη.

Στην Ινδία αρκεί το 
ψηφιακό δακτυλικό 
αποτύπωµα ή 
η σάρωση της 
ίριδας του µατιού 
για να εκτελεστεί 
οποιαδήποτε 
συναλλαγή  
του πολίτη

Πήρε πάνω της η αγορά στο ξηρό

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων 
των Ολλανδικών εκλογών, με-
τά από την αναμενόμενη αύξηση 
των επιτοκίων από την Fed κατά 
25 ποσοστιαίες μονάδες, οι αγο-

ρές, της Ασίας και της Ευρώπης παρουσί-
ασαν κέρδη και θετικές αντιδράσεις, όπως 
αποτυπώνονται στα  κύρια χρηματιστή-
ρια της άπω ανατολής και της Ευρώπης. 
Έντονες ανησυχίες παραμένουν στην πε-
ριοχή του euro για τις επικείμενες εκλο-
γές στη Γαλλία, για το ζήτημα της Ελλη-
νικής αξιολόγησης αλλά και γενικότερα 
για όλες τις υπαρκτές και διαφαινόμενες 
διασπαστικές τάσεις που με συνέπεια εμ-
φανίζονται στο προσκήνιο. Η κρίση χρέ-
ους, τα συνεχόμενα κρούσματα τρομοκρα-
τικών επιθέσεων, η πολιτική ανασφάλεια 
και το προσφυγικό, παραμένουν τα σοβα-
ρότερα ζητήματα που συνθέτουν ασταθείς 
ισορροπίες στην γηραιά ήπειρο.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα θε-
τικά μηνύματα έρχονται μόνο από τα τε-
λευταία στατιστικά στοιχεία όπως οι εκ-
θέσεις που υποδεικνύουν, πτώση της 
ανεργίας, σταθερή αυξητική τάση των 
προσλήψεων, και θετική τάση κερδών επι-
χειρήσεων. Επιπροσθέτως οι κατασκευές 
νέων κατοικιών παρουσίασαν αύξηση πε-
ρίπου 3% μέσα στο  εβρουάριο, ξεπερνώ-
ντας τις εκτιμήσεις. τοιχείο που αποτελεί 
μία ένδειξη σταθεροποίησης της οικονο-
μίας και  εμπιστοσύνης στο οικονομικό 
περιβάλλον. ο δολάριο το οποίο είναι ιδι-
αίτερα ενισχυμένο τη φετινή χρονιά, πα-
ρουσίασε σχετικά σταθερές τάσεις το μήνα 
που μας πέρασε και πτώση σήμερα έναντι 
του euro στα επίπεδα του 1,073. ο ελβε-
τικό  φράγκο κέρδισε περίπου 0,5% έναντι 
στο euro, ενώ το JPY καταγράφει σταθε-
ρά κέρδη την τελευταία εβδομάδα.  Η τι-
μή του πετρελαίου κυμαίνεται σε ιδιαίτε-
ρα χαμηλά επίπεδα με πτώση της τάσης 
του 7% περίπου την τελευταία εβδομάδα 
με την τιμή του αργού να διαπραγματεύε-
ται σε  επίπεδα κάτω των 49 usd

την ναυτιλιακή αγορά τις τελευταίες 2 
εβδομάδες επικρατεί μια φρενίτιδα στην 
αγορά ξηρού φορτίου με το δείκτη να σπά-
ει το ψυχολογικό φράγμα των 1000 μονά-
δων και να δημιουργεί ένα θετικό συναί-
σθημα για την πορεία της ναυλαγοράς στο 
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επόμενο διάστημα. α επίπεδα των ναύ-
λων έχουν δώσει σημαντική ώθηση στις 
αξίες των second hand πλοίων με αποτέ-
λεσμα να έχουμε αύξηση των τιμών με-
γαλύτερη του 20% σε διάστημα μερικών 
εβδομάδων. Ο συνδυασμός των προανα-
φερθέντων ώθησε αρκετούς Έλληνες πλοι-
οκτήτες στην ενεργοποίηση τους στην 
second hand αγορά με αποτέλεσμα να πα-
ρατηρείται μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμε-
νων σε σχέση με τη προσφορά των πλοίων 
που είναι προς πώληση. 

την αγορά των δεξαμενόπλοιων έχου-
με μια σταθεροποίηση των τιμών της ναυ-
λαγοράς μετά από μια μακρά περίοδο κα-
θοδικής τάσης. την second hand αγορά 
παρατηρείται μια ανομοιογένεια στις τι-
μές μεταξύ των πλοίων 10ετιας και 15ετι-
ας με τις τιμές των πωλητών να είναι αρ-
κετά υψηλότερες με αυτές των αγοραστών 
δείγμα ότι η αγορά δεν έχει ακουμπήσει 
τα χαμηλότερα επίπεδα της. 

Η εταιρία AIMS  αγόρασε το panamax 
“Red Gardenia” (Tsuneishi, Japan) του 
2005 προς 7,5 εκ δολάρια,  η εταιρεία 
Ocean Freighters αγόρασε το Kmax 
“Billion Trader” (Tsuneishi, Japan) του 
2007 προς 12,2 εκ δολαρια.  Η εταιρεία 
Pavimar όπου το τελευταίο διάστημα εμ-
φανίζεται αρκετά δραστήρια με την αγορά 
ενός supramax “Stella Maris” (Tsuneishi, 
Japan) του 2007 προς 9,3 εκ δολαρια. 

Μετα την επιτυχημένη άντληση ση-
μαντικού κεφαλαίου από την εταιρεία 
Kalani η εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
της Νέας όρκης Dryships προχώρησε 
στην αγορά τεσσάρων δεξαμενόπλοιων 
τύπου suezmax «Ratna Shradha, Ratna 
Shalini, Ratna Namrata, Ratna Shruti” 
(HHI, Korea) του 2008 προς 91 εκ δολα-
ρια καθώς και το δεξαμενοπλοιο τύπου 
aframax  (Samsung, Korea) του 2012 προς 
29,1 εκ δολάρια από την ελληνική εταιρεία 
Kyklades Maritime.  

τον τομέα του  ξηρού φορτίου η 
Dryships  προχώρησε σε επιθετική  αγορά 
τεσσάρων εξειδικευμένων πλοίων τύπου 
VLOC “ Valley Star, Moritz Oldendorff, 
Super Star, Wish Star” (Qingdao, China) 
του 2013 και 2014 αντίστοιχα προς 110 
εκ δολαρια.

Συνεχίζοντας άλλη μια εισηγμένη στο 
χρηματιστηριο της Νέας όρκης η εται-
ρεία Star Bulk  αγόρασε μαζικά πλοία τύ-
που Kmax επωφελούμενη των χαμηλών 
αξιών στην second hand αγορά. Η εισηγ-
μένη προχώρησε στην αγορά τεσσάρων 
πλοίων τύπου kmax “Canon Trader II” 
(Jiangsu, China) του 2013 προς 15 εκ δο-
λαρια και τα kmax επίσης “Kapetan Trader 
I, II, III” (Jiangsu, China) του 2013 προς 
14,8 εκ δολαρια το κάθε πλοίο.  Η εταιρεία 
Alassia αγόρασε το μοντέρνο πλοίο kmax 
“United Prestige” (Tsuneishi, Japan) του 
2014 προς 22,5 εκ δολαρια. ελος, η εται-
ρεία Golden Union αγόρασε ένα πλοίο τύ-
που cape «Shin-Zui” (Koyo, Japan) του 
2007 προς 15,7 εκ δολαρια. 

Στην αγορά του scrap οι τιμές πρόσφατα 
δείχνουν μια ανοδική τάση παρόλο την μη 
απόσυρση μεγάλων πλοίων τύπου capes η 
VLCC.  την αγορά του Μπαγκλαντές οι τι-
μές κυμαίνονται από $350-360 για πλοία 
ξηρού φορτίου με την αγορά του Πακιστάν 
να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. την αγο-
ρά των δεξαμενόπλοιων οι τιμές κυμαίνο-
νται στα επίπεδα των $370 και η ζήτηση 
έρχεται κυρίως από τους cash buyers στην 
περιοχή του Μπαγκλαντές. ην τελευταία 
εβδομάδα η αγορά της Ινδίας προσφέρει 
χαμηλότερες τιμές στα δεξαμενόπλοια και 
στα πλοία ξηρού φορτίου με την προσο-
χή των cash buyers της να επικεντρωνε-
ται στην αγορά τον Containers.

Άνοδο σε αεροπορικές µεταφορές κατά 4,3%, logistics κατά 8% και πτώση στις χερσαίες 
(-1,9%) και πλωτές (-4,6%) παρουσίασαν οι δείκτες κύκλου εργασιών το 2016, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της ΕΛΣTAT. Συγκεκριµένα, η εικόνα που παρουσιάζουν οι δείκτες κύκλου ερ-
γασιών στο τοµέα των µεταφορών, για το δ' τρίµηνο του 2016 είναι µικτή µε τις αεροπορικές 
µεταφορές και τα logistics να έχουν θετικό πρόσηµο και τις χερσαίες και πλωτές αρνητικό.
Ειδικότερα ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω 
αγωγών του δ' τριµήνου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριµήνου 2015, 
παρουσίασε µείωση 1,9%, έναντι µείωσης 5,9% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της 
αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015 προς το 2014, ενώ στις πλωτές µεταφορές  παρουσία-
σε µείωση 11,5%, έναντι µείωσης 10,9%.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές µεταφορές του δ' τριµήνου 2016, σε σύγκριση 
µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριµήνου 2015, παρουσίασε αύξηση 7,5%, έναντι αύξησης 
8,6% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015 προς το 
2014, ενώ στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες 
παρουσίασε αύξηση 1,6%, έναντι αύξησης 1%.
Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, 
γραφείων οργανωµένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
του δ' τριµήνου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριµήνου 2015, παρουσί-
ασε µείωση 6,3%, έναντι µείωσης 17,6% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης 
περιόδου του έτους 2015 προς το 2014.

ΕΛ TAT: Μεικτή εικόνα στο δείκτη κύκλου εργασιών στις μεταφορές
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Ν. Τσάκος: Αισιόδοξος αν µείνουν 
«χαµηλά» οι νέες παραγγελίες

Ο επικεφαλής της Tsakos Energy Navigation και πρόεδρος της 
Intertanko, Νίκος Τσάκος, δήλωσε αισιόδοξος για την αγορά των 
tankers αν οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν προχωρήσουν σε νέες πα-
ραγγελίες.

Μιλώντας στο forum του International Maritime Industries, ο κ. 
Τσάκος υπογράµµισε ότι «αυτή τη στιγµή η αγορά δείχνει κερδοφό-
ρα, αφού από τη µια έχουµε τις θετικές προβλέψεις για τις εισαγωγές 
που θα κάνουν Κίνα και Ινδία, ενώ παράλληλα το βιβλίο παραγγελι-
ών στα δεξαµενόπλοια είναι το χαµηλότερο των τελευταίων ετών».

«Η αγορά αναπτύσσεται διαρκώς, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο 
παλαιότερα» υπογράµµισε, ενώ εξήγησε ότι ο κλάδος χρειάζεται να 
κρατήσει σε χαµηλά επίπεδα τις προσδοκίες για ανάπτυξη.

Η Diana Containerships, συµφερόντων Συµεών Παληού, συµ-
φώνησε µέσω θυγατρικής της την ναύλωση του containership 
τύπου panamax «Pucon» (6.541-teu / 2006), στην Orient Overseas 
Container Line Ltd. (OOCL) για περίοδο 13 µηνών.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η συµφωνία 
προβλέπει ηµερήσιους ναύλους που θα κυµαίνονται στο ποσό 
των 10.750 δολαρίων, µείον προµήθεια προς τρίτους της τάξεως 
του 3,75%. Τα ακαθάριστα έσοδα που αναµένονται από τη συµφω-
νία υπολογίζονται στο ποσό των 3,87 εκατ. δολαρίων.

Ζηµιές κατέγραψε στα τριµηνιαία και ετήσια οικονοµικά αποτελέ-
σµατα της η Pyxis Tankers.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 30,71 εκ. δολάρια για 
το σύνολο του 2016, µειωµένος κατά 8% περίπου σε σχέση µε το 2015.

Το τέταρτο τρίµηνο τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 7,17 εκ. δο-
λάρια (έναντι 8,37 εκατ. δολ. το 4ο τρίµηνο του 2015).

Η εταιρεία εµφάνισε ζηµίες στο σύνολο του έτους που ανήλθαν σε 
5,81 εκατ. δολάρια  έναντι κερδών 3,5 εκατ. δολ. για το 2015. Αντίστοι-
χα, οι ζηµίες για το 4ο τρίµηνο έφτασαν τα 5,83 εκατ. δολάρια έναντι 
κερδών 0,63 εκατ. δολ. το 4ο τρίµηνο του 2015.

To Time Charter Equivalent (TCE) για το 2016 διαµορφώθηκε στα 
12.134 δολ./ηµέρα µειωµένο σε σχέση µε το 2015 κατά 11% περίπου 
µε το ποσοστό χρήσης του στόλου της εταιρείας για το έτος στο 91,3%.

Η Gener8 Maritime, συµφερόντων Πήτερ Γεωργιόπουλου, κατέ-
γραψε µειωµένα καθαρά κέρδη κατά το 4ο τρίµηνο του 2016 στα 5,8 
εκατ. δολάρια, έναντι κερδών ύψους 45,5 εκατ. δολαρίων το αντίστοι-
χο τρίµηνο του 2015.

Αντίστοιχη µείωση παρουσίασαν τα κέρδη και για το σύνολο του 
έτους και διαµορφώθηκαν στα 67,3 εκατ. δολ. (0,81 δολ./µετοχή), ένα-
ντι κερδών ύψους 129,6 εκατ. δολ. (2,06 δολ./µετοχή) το 2015.

Τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας αυξήθηκαν το 4ο τρίµηνο του 
2016 και διαµορφώθηκαν στα 76,3 εκατ. δολάρια, έναντι 50,2 εκατ. 
δολαρίων το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015. Για το σύνολο του έτους, 
τα λειτουργικά κόστη αυξήθηκαν και διαµορφώθηκαν στα 275,9 εκατ. 
δολ., έναντι 182,7 εκατ. δολ. το 2015.

Στην άντληση 250 εκατ. δολ. από την έκδοση οµολόγων υψηλής 
εξασφάλισης µε λήξη το 2024 προχωρά η GasLog - συµφερόντων 
Πήτερ Λιβανού - µε στόχο να χρηµατοδοτήσει την αναδιάρθρωση 
του χρέους της, την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, κα-
θώς και για κεφάλαιο κίνησης.

To φορτηγό πλοίο Venetiko (5.928 teu / 2003) της Costamare ναυ-
λώθηκε από τη γερµανική Hapag-Lloyd έναντι 6.600 δολαρίων ηµε-
ρησίως, για περίοδο από 4 έως 14 µήνες. Το πλοίο θα πραγµατοποιεί 
δροµολόγια από τη βόρεια Κίνα προς την Ινδία.

αποκτά η Star Bulk
Η Star Bulk Carriers – συµφερόντων Πέτρου Παππά - ανακοίνωσε 

την απόκτηση δύο σύγχρονων πλοίων τύπου kamsarmax, χωρη-
τικότητας 81.713 dwt και κατασκευής 2013 (στα ναυπηγεία Jiangsu 
New Yangzijang) από άγνωστη εταιρεία, έναντι 30,3 εκατοµµυρίων 
δολαρίων.

Τα δύο πλοία θα παραδοθούν στην Star Bulk το αργότερο µέχρι τον 
ερχόµενο Μάιο, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητή-
σεις µε τράπεζα για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης έως και του 
50% του κόστους εξαγοράς των δύο πλοίων.

η γερµανική 

Το τελικό συµφωνητικό για την εξαγορά της 
Hamburg Süd από την Maersk υπεγράφη 
και πλέον µένει η έγκριση των antitrust 
οργάνων της ΕΕ για να οριστικοποιηθεί η 
συµφωνία.
Τα πλοία, εµπορευµατοκιβώτια και οι λοιπές 
επενδύσεις της Hamburg Süd περνούν 
πλέον στην Maersk. Η συµφωνία αναµένεται 
να επιτρέψει στην 2Μ να ανταγωνιστεί τις 
Ocean Alliance και THE Alliance.

Αυξηµένη κερδοφορία κατέγραψε στο 
τέταρτο τρίµηνο του 2016 η Aegean Marine 
Petroleum Network, συµφερόντων Πήτερ 
Γεωργιόπουλου. Τα συνολικά έσοδα της 
εταιρείας κατά το δ’ τρίµηνο του 2016 
ανήλθαν στα 1,2 δις δολάρια, αυξηµένα 29% 
σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2015. Τα 
έσοδα από τα δροµολόγια πλοίων και τα 
λοιπά έσοδα ανήλθαν στα 20,6 εκατοµµύρια 
δολάρια, περισσότερα κατά περίπου 4,4 εκα-
τοµµύρια δολάρια σε σχέση µε το δ΄τρίµηνο 
του 2015.Τα καθαρά κέρδη την ίδια περίοδο 
ανήλθαν στα 16 εκατ. δολάρια, αυξηµένα 
κατά 6,3 εκατ. δολάρια ή 64,9% σε σχέση µε 
το δ’ τρίµηνο 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη για 
το σύνολο του 2016 ανήλθαν στα 51,9 εκατ. 
δολάρια ή 1,14 δολάρια ανά µετοχή. 
Τα προσαρµοσµένα καθαρά κέρδη διαµορ-
φώθηκαν στα 61,4 εκατ. δολάρια για το σύ-
νολο του 2016, ή 1,35 δολάρια ανά µετοχή. 
Το προσαρµοσµένο EBITDA ανά µετρικό 
τόνο πωληθέντος ναυτιλιακού πετρελαίου 
διαµορφώθηκε στο δ’ τρίµηνο 2016 στα 8,21 
δολάρια, αυξηµένο ελαφρώς από τα 8,14 
που ήταν κατά τη διάρκεια του υπολοίπου 
του 2016. Το προσαρµοσµένο EBITDA για το 
σύνολο του 2016 διαµορφώθηκε στα 135,2 
εκατ. δολ.

To παλαιότερο VLCC tanker που είχε στο 
στόλο της πούλησε η DHT Holdings.
Συγκεκριµένα, το DHT Phoenix (307.100 dwt 
/ 1999) πωλήθηκε στην τιµή των 19,1 εκατ. 
δολαρίων στην ελβετικών συµφερόντων 
ναυτιλιακή Mercuria, η οποία και πρόκειται 
να το χρησιµοποιήσει ως πλωτή δεξαµενή.
 

 

ενός δεξαµενόπλοιου 
στο Βιετνάµ
Η ναυτιλιακή εταιρεία Top Ships – συµ-
φερόντων Ευ. Πιστιόλη - ανακόινωσε 
την παραγγελία ενός δεξαµενόπλοιου στα 
ναυπηγεία Hyundai-Vinashin.
Το συνολικό κόστος της παραγγελίας θα 
φτάσει τα 65 εκατ. δολάρια. Η παράδοση του 
πλοίου έχει προγραµµατιστεί για το 2018.
Ο στόλος της Top Ships θα αποτελείται 
πλέον από τρία δεξαµενόπλοια τύπου MR.

ο ελληνόκτητος στόλος
Σύµφωνα µε τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της IHS Markit για 

τα ελληνόκτητα πλοία χωρητικότητας άνω των 1.000 GT που 
παρουσίασε το Greek Shipping Co-operation Committee, ο ελ-
ληνόκτητος στόλος αυξήθηκε σε όρους DWT και GT.

Συγκεκριµένα την 1η Μαρτίου του 2017 ο στόλος αποτε-
λούνταν από 4.085 πλοία διαφόρων κατηγοριών, συνολικής 
χωρητικότητας 192.430.519 GT και µεταφορικής ικανότητας 
328.763.767 DWT.

Συγκριτικά µε πέρσι, υπήρξε οριακή µείωση 7 πλοίων στον 
ελληνόκτητο στόλο, ωστόσο η χωρητικότητα και η µεταφορική 
ικανότητα των πλοίων αυξήθηκαν σηµαντικά, κατά 3.526.325 GT 
και 8.166.193 DWT, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τη νηολόγηση, τα ελληνόκτητα πλοία φέρουν 41 
διαφορετικές σηµαίες.

Συγκεκριµένα, το 19% των ελληνόκτητων πλοίων (791 πλοία) 
φέρουν σηµαία των Marshall Islands, ακολουθεί η σηµαία της 
Λιβερίας µε 775 ελληνικά πλοία, η ελληνική σηµαία µε 747 
πλοία, της Μάλτας µε 671 πλοία, του Παναµά, της Κύπρου και οι 
Μπαχάµες µε 377, 271 και 248 πλοία, αντίστοιχα.
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Στην πώληση µετοχών αξίας 100 εκατοµµυρίων δολαρίων προ-
χωρά η Navios Maritime Partners – συµφερόντων Α. Φράγκου – µε 
στόχο να χρηµατοδοτήσει µεταξύ άλλων και εξαγορές πλοίων.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία έχει συµφωνήσει 
µε επενδυτές για την πώληση περίπου 47,6 εκατοµµυρίων κοινών 
µετοχών έναντι 2,10 δολαρίων την καθεµιά, µε τη συνολική αξία των 
µετοχών να ανέρχεται στα 100 εκατοµµύρια δολάρια, εκ των οποίων 
τα καθαρά έσοδα για την εταιρεία θα ανέλθουν στα 95 εκατοµµύρια 
δολάρια.

Η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι τα χρήµατα από την 
πώληση των µετοχών θα αξιοποιηθούν για γενικούς επιχειρησια-
κούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων αποκτήσεων πλοίων. 

 

Ζηµιές ύψους 219,2 εκ. δολ. κατέγραψε το 2016 ο Όµιλος Orient 
Overseas International Ltd (OOIL), µητρική της Orient Overseas 
Container Line (OOCL).

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της OOIL, οι ζηµιές που κατέγραψε η 
εταιρεία το 2016 είναι οι µεγαλύτερες των τελευταίων ετών καθώς οι 
τιµές των ναύλων τον περασµένο έτος υποχώρησαν σε επίπεδα χα-
µηλότερα ακόµα και απ’ αυτά του 2009. Πιο αναλυτικά, ο τοµέας µε-
ταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων του οµίλου OOIL, κατέγραψε ζηµιές 
$184,6 εκατ. προ φόρων. Τα έσοδα της OOCL µειώθηκαν κατά 11% σε 
σχέση µε το 2015 και διαµορφώθηκαν στα $4,70 δις, τα χαµηλότερα 
έσοδα που έχει καταγράψει ο τοµέας της µεταφοράς εµπορευµατοκι-
βωτίων του οµίλου τα τελευταία χρόνια.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, ο Γιώργος Οικονόµου φέ-
ρεται να συµφώνησε µε τα ναυπηγεία Hanjin Heavy Industries & 
Construction (HHIC) για µία παραγγελία τεσσάρων νεότευκτων VLCC 
για λογαριασµό της DryShips µε παράδοση εντός του 2019.

Η τελική τιµή εκτιµάται πάνω από τα 75 εκατοµµύρια δολάρια.

Η Quinatana Shipping ανακοίνωσε πως δεν θα προχωρήσει σε 
δηµόσια εγγραφή στη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία απέσυρε την έγγραφη 
δήλωσή της από τον Απρίλιο του 2014 καθώς η διοίκησή της δεν εν-
διαφέρεται πλέον να εισάγει τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο.

Συµφωνία ναύλωσης  

Την ναύλωση του χωρητικότητας 300.000 dwt VLCC Hercules I, 
συµφώνησε η Tsakos Energy Navigation. Το πλοίο ναυλώθηκε από 
µεγάλη αµερικανική πετρελαϊκή εταιρεία για έως και 18 µήνες.

"Και τα 15 νέα πλοία στο πρόγραµµα ανάπτυξης της TEN, συµπερι-
λαµβανοµένων των πέντε για το υπόλοιπο αυτής της χρονιάς, έχουν 
πλήρη, µακροπρόθεσµη ναύλωση", δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύµβουλος της εταιρείας, Νίκος Τσάκος.

Η Golden Ocean του John Fredriksen απέκτησε τον στόλο τής ναυ-
τιλιακής εταιρείας Quintana Shipping, αναλαµβάνοντας παράλληλα 
το χρέος της.

Η εξαγορά των 14 πλοίων µεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου της 
Quintana έγινε µε τη διάθεση µετοχών και όχι ρευστού. Οι µέτοχοι της 
Quintana, ο Corbin J. Robertson και το fund Riverstone, απέκτησαν 
14,5 εκατ. µετοχές τις οποίες εξέδωσε στο πλαίσιο της συµφωνίας η 
Golden Ocean. 

Συµφωνία ναύλωσης 

Η Anangel Maritime - συµφερόντων Γιάν-
νη Αγγελικούση - προχώρησε σε συµφωνία 
ναύλωσης µε τη Hyundai Glovis, η οποία και 
θα χρονοναυλώσει bulker τύπου capesize 
Anangel Sailor (171.680 dwt / 2006) για 70 
ως 115 µέρες.

Οι ναύλοι ανέρχονται στο ποσό των 15.750 
δολαρίων την ηµέρα, σύµφωνα µε το Baltic 
Exchange.

 

 
Ρότα κερδοφορίας  

Κερδοφορία µε ορίζοντα το 2019 «βλέπει» 
η BIMCO για τον τοµέα των bulk carriers, αν 
δεν θα προστεθούν νέες µονάδες το 2017.

Σύµφωνα µε τους αναλυτές της BIMCO, τα 
handymax θα καταγράψουν κερδοφορία το 
2018 υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση θα 
κυµανθεί πάνω από το 2% το τρέχον έτος και 
επιστρέψει στο ποσοστό αυτό το 2018.

Σε συµφωνία µε τις τέσσερις κύριες 
τράπεζές της, για προληπτική αναβολή 
και άρση της εφαρµογής των κυριότερων 
χρηµατοοικονοµικών της ρητρών, ήρθε η 
Seanergy Maritime Holdings Corp.
Η εισηγµένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εται-
ρεία ανακοίνωσε ότι βάσει των συµφωνιών 
που υπογράφηκαν θα είναι ενήµερη µε 
όλους τους όρους και τις υποχρεώσεις 
κάτω από τις δανειακές της συµβάσεις 
µέχρι και το δεύτερο τρίµηνο του 2018. Ση-
µειώνεται ότι η Seanergy είναι απολύτως 
ενήµερη προς τις υποχρεώσεις της και δεν 
έχει παραβιάσει καµία χρηµατοοικονοµική 
ρήτρα των δανείων της.

Diana Shipping: 
Επέκταση ναύλωσης 
ενός bulker
Η Diana Shipping – συµφερόντων Σ. 
Παληού - προχώρησε µέσω θυγατρικής της 
σε επέκταση της υφιστάµενης συµφωνίας 
ναύλωσης µε την Nidera S.P.A. στην οποία 
και θα χρονοναυλώσει εκ νέου το φορτηγό 
πλοίο µεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου 
panamax Melia (76.225 dwt / 2005).
Η περίοδος ναύλωσης είναι για 11 ως 13 
µήνες, στα 9.500 δολ. την ηµέρα – µείον 
προµήθεια προς τρίτους της τάξεως του 
5%. Τα ακαθάριστα έσοδα που αναµένει η 
ναυτιλιακή από το ναυλοσύµφωνο ανέρχο-
νται στα 2,99 εκ. δολάρια, για την ελάχιστη 
διάρκειά του.

Νέα 
 

της ΕΕΕ
Με οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου νέα ∆ιευθύντρια της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών αναλαµβάνει από την 
1η Απριλίου 2017 η κα Αικατερίνη Πέππα, 
µέχρι τώρα Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια στη 
θέση του επί τριαντακονταετία διευθυντού 
της κ. Ευστράτιου Ξυνού.
Η κα Πέππα γεννήθηκε στον Πειραιά, 
είναι πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
µε µεταπτυχιακές σπουδές στο ναυτικό 
και ευρωπαϊκό δίκαιο και έχει πολυετή 
θητεία ως στέλεχος της Ενώσεως Ελλήνων 
Εφοπλιστών.

∆ιευρύνεται η συνεργασία της  

Mε την εφαρµογή της νέας ναυτιλιακής πλατφόρµας Maritime Web 
Suite (MWS) για την αποτελεσµατική διαχείριση των παραγγελιών και 
την αρτιότερη επικοινωνία µε τον πελάτη διευρύνεται η συνεργασία 
της OnLine Data µε την εταιρεία Golden Cargo, η οποία κατέχει ηγετι-
κή θέση στη θαλάσσια Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η πλατφόρµα Maritime Web Suite (MWS) διαθέτει διευρυµένες 
λειτουργίες, όπως η ηλεκτρονική φορτωτική, γεγονός που συµβάλ-
λει στον περαιτέρω εκσυγχρονισµό των µεταφορών που παρέχει η 
Golden Cargo στους πελάτες της. Το ΜWS εξυπηρετεί πλήθος αντα-
ποκριτών σε παγκόσµιο επίπεδο και σε πλήθος consolidation centers 
ανά την υφήλιο.

Σε συνεργασία µε την πρωτοποριακή πλατφόρµα εξαγωγών Export 
Web Suite εκµηδενίζει το κόστος και τις διαδικασίες των εξαγωγών 
µέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης µε το ICIS και αναλυτική κατάθεση και 
παρακολούθηση της ηλεκτρονικής διασάφησης.

Οπως σηµείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της OnLine 
Data Νικόλαος Ροδόπουλος «Οι νέες τεχνολογίες και εν γένει οι και-
νοτοµίες που αναπτύσσουµε ως OnLine Data έχουν ως στόχο την 
παροχή εξελιγµένων υπηρεσιών προς τους πελάτες µας, ώστε να 
προχωρήσουν ένα βήµα παραπέρα προσφέροντας προηγµένο επι-
χειρηµατικό έργο».

Προστασία από τους πιστωτές της στις ΗΠΑ µέσω υπαγωγής στο 
Άρθρο 11 ζήτησε η Ezra Holdings, µε έδρα τη Σιγκαπούρη, προκειµέ-
νου “να διευκολύνει την οικονοµική αναδιάρθρωση” του οµίλου.

Τα χρέη της Ezra εκτιµώνται περίπου στα 1,2 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια, εκ των οποίων περίπου τα δύο τρίτα είναι εξασφαλισµένα. Η DBS 
Bank έχει µη εξασφαλισµένες απαιτήσεις ύψους 272 εκατοµµυρίων 
δολαρίων, ενώ η OCBC 184,5 εκατ. δολαρίων. Άλλα 108 εκατ. δολάρια 
οφείλονται σε θυγατρική της HSBC στη Σιγκαπούρη.

 

 

Η Minerva Marine - συµφερόντων Α. Μαρτίνου - παρέλαβε δύο 
νεότευκτα δεξαµενόπλοια.
Πρόκειται για το MINERVA KALYPSO, δεξαµενόπλοιο µεταφοράς 
αργού πετρελαίου τύπου suezmax που ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία 
Hyundai Heavy Industries και το MINERVA CORALIA, δεξαµενόπλοιο 
µεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου aframax το οποίο ναυπηγήθηκε 
στα ναυπηγία Daewoo Mangalia Heavy industries στη Ρουµανία.

Ο κύκλος εργασιών της ΤΕΝ µειώθηκε στο 4Q και διαµορφώθηκε 
στα 130,6 εκατ. δολάρια, έναντι 143 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρί-
µηνο του 2015. Για το σύνολο του έτους, ο κύκλος εργασιών διαµορ-
φώθηκε στα 481,8 εκατ. δολ., έναντι 587,7 εκατ. δολ. το 2015.

Τα καθαρά κέρδη της ναυτιλιακής για το 4ο τρίµηνο του 2016 δι-
αµορφώθηκαν στο ποσό των 12,5 εκατ. δολαρίων, έναντι κερδών 
ύψους 39,7 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015. Για το σύ-
νολο του έτους, τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 56,5 εκατ. δολ., 
έναντι κερδών ύψους 158,4 εκατ. δολ. το 2015.

Τα προσαρµοσµένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(EBITDA) το 4ο τρίµηνο του 2016 ανήλθαν στα 53,7 εκατ. δολάρια, ένα-
ντι EBITDA ύψους 74,7 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015. 
Για το σύνολο του έτους τα EBITDA ανήλθαν στα 205,07 εκατ. δολ., 
έναντι EBITDA ύψους 292,08 εκατ. δολ. το 2015.



ΓΟυΙλμΠΟρ ρΟΣ
Ενας γνώστης της ναυτιλίας
υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ!

Ένας από τους βασικότερους συνεργάτες και πιο σηµαντικούς 
Υπουργούς στην κυβέρνηση του νέου Αµερικανού Προέδρου, 
Ντόναλντ Τράµπ είναι ο δισεκατοµµυριούχος, Γουίλµπορ Ρός. 

Ο Πρόεδρος Τράµπ, εµπιστεύτηκε στον κ. Ρός το κρίσιµο χαρτοφυλά-
κιο του Υπουργείου Εµπορίου. Η ειδικότητα του 79χρονου Ρός είναι 
στις επενδύσεις επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Ήταν από τους 
πρώτους υποστηρικτές και  ανάµεσα  στους βασικούς οικονοµικούς 
συµβούλους του Τράµπ από την πρώτη στιγµή που ο σηµερινός Πρό-
εδρος των Ηνωµένων Πολιτειών αποφάσισε να διεκδικήσει την Προ-
εδρία. 

∆ιατηρεί στενότατη φιλία, εδώ και δεκαετίες, µε τον Αµερικανό 
Πρόεδρο, και το είχε βοηθήσει να 
αποφύγει την χρεοκοπία στη δεκαετία 
του 1980. Αποτελεί ένθερµο υποστηρι-
κτή της εχθρικής στάσης του Αµερικα-
νού Προέδρου έναντι των συµφωνιών 
ελεύθερου εµπορίου όπως η NAFTA,  
και είναι υπέρ της µείωσης της δρα-
στικής µείωσης της φορολογίας των 
επιχειρήσεων.

Γνωστός και ως «Βασιλιάς της Χρε-
οκοπίας», είναι πολύ σκληρός υπο-
στηρικτής της άρσης των περιοριστι-
κών κανόνων που έχει τοποθετήσει τα 
τελευταία οκτώ χρόνια η κυβέρνηση 
Οµπάµα, διότι πιστεύει ότι αποτελούν 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη του 
εµπορίου και της οικονοµίας.

Ο Ρός είναι πολύ γνωστός στο χώρο 
της ναυτιλίας γιαυτό και η ναυτιλιακή 
κοινότητα και οι Έλληνες Εφοπλι-
στές, είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι για 
την επιρροή που θα έχει η Προεδρία 
Τράµπ στον τοµέα της ναυτιλίας. 

Ο θρυλικός επενδυτής σε υποθέσεις 
αναστροφής αρνητικών εξελίξεων σε 

επιχειρήσεις, ανάµεσα τους ναυτιλιακές τάνκερ µεγάλου βάθους, πι-
στεύει ότι η Προεδρία Τράµπ θα αποφέρει µια ισχυρή οικονοµία για  
τις ΗΠΑ, η οποία θα αποτελέσει την παγκόσµια µηχανή, και για το 
εµπόριο, κάτι που θα είναι πολύ θετικό για τη ναυτιλία. 

Για τον Ρός η Προεδρία Τράµπ σηµαίνει µεγαλύτερη παραγωγή στο 
χώρο της ενέργειας, χαµηλότερες τιµές στην ενέργεια και λιγότερους 
περιοριστικούς κανόνες. Ταυτόχρονα, πιστεύει πολύ στον εκσυγχρο-
νισµό των υποδοµών στο εσωτερικό των ΗΠΑ,  µέσω φορολογικών 
µπόνους. Όπως δηλώνει ο ίδιος, «οι υποδοµές θα αποτελέσουν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Προεδρίας Τράµπ. Και αυτό θα δηµιουργήσει 
ζήτηση για πολλά προϊόντα. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι πολύ ενδυ-
ναµωτικό για την οικονοµία». Και συµπληρώνει, «Τι δίνει ώθηση στη 
Ναυτιλία; Κατανάλωση στη ∆ύση, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.»

Η παγκόσµια ναυτιλιακή κοινότητα έχει πλέον έναν άνθρωπο µε 
µεγάλη επιρροή στο Υπουργικό Συµβούλιο του Τράµπ, ο οποίος όπως 
συνηθίζουν να λένε στην Αµερική, «έχει το αυτί του Προέδρου», και 
γνωρίζει πολύ καλά τη διαφορά µεταξύ suezmax και ultramax, το 
σκάφος επιλογής για τις ναυλώσεις ξηρού φορτίου. 

Η περιουσία του Γουίλµπορ Ρός, κοστολογείται στα 2,9 δις δολάρια 
και βρίσκεται στη θέση 232 της λίστας των 400 του Forbes. Ξεκίνησε 
την καριέρα του στην Rothschild, όπου ασχολήθηκε 25 χρόνια µε θέ-
µατα χρεωκοπίας και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, πριν δηµιουρ-
γήσει την WL Ross & Co., το 2000. Έχει πτυχίο από το Πανεπιστήµιο 
Yale και µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard. 

∆.Γ.Α.
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Η 
γλώσσα του σώματος των δυο 
ηγετών και η άρνηση του Προ-
έδρου ράμπ, να προχωρήσει 
στην καθιερωμένη χειραψία 
κατά τη διάρκεια του παραδο-

σιακού photo op, ενώπιον των δημοσιο-
γράφων στο Οβάλ Γραφείο, παρά το γεγο-
νός ότι του το ζήτησε η κ. Μέρκελ, έδωσε 
καθαρά το στίγμα τόσο της χημείας, όσο 
και της δύσκολης περιόδου που εισέρχο-
νται οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Βερολίνου. 

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης τύπου, δεν έκανε 
ούτε βήμα πίσω στις μέχρι σήμερα δια-
κηρυγμένες θέσεις του, ρίχνοντας ευγενι-
κά μεν, αλλά με απόλυτη σαφήνεια τα βέ-
λη του στη Γερμανίδα Καγκελάριο. Για το 
ΝΑ Ο είπε, το υποστηρίζουμε αλλά πλη-
ρώστε. Για την μετανάστευση το σχόλιο 
του ήταν είναι προνόμιο και όχι δικαί-
ωμα ήταν το καυστικό σχόλιό του. Ακό-
μη πιο εύστοχη και ταυτόχρονα αιχμηρή 
ήταν η σημείωση ότι τουλάχιστον έχει και 
ένα κοινό με την κ. Μέρκελ, το γεγονός ότι 
τους παρακολουθούσαν και τους δυο οι 
μυστικές υπηρεσίες του Μπαράκ Ομπάμα.

Εκείνο όμως που έδειξε την ουσία του 
χάσματος και πιθανόν της επερχόμενης 
σύγκρουσης είναι το θέμα του ελεύθερου 
εμπορίου. Ο Πρόεδρος ράμπ ήταν από-
λυτα σαφής, ξεκαθαρίζοντας ότι σε κα-
μία περίπτωση δεν είναι απομονωτιστής. 
Αλλά όπως τόνισε είναι υπέρ ενός δίκαι-
ου ελεύθερου εμπορίου και όχι υπέρ του 
ελεύθερου εμπορίου της παγκοσμιοποίη-
σης με συμφωνίες τύπου NAFTA.

Αυτό ήταν το κύριο θέμα της συνάντη-
σης και των συζητήσεων στο Λευκό Οί-
κο. Και αυτό είναι το θέμα που καίει την 
Καγκελάριο Μέρκελ, το διεθνές εμπόριο 
και η στάση των ΗΠΑ υπό την Προεδρία 
ράμπ, απέναντι στο μέχρι σήμερα πλαί-

σιο του διεθνούς εμπορίου.
Ντόναλντ ράμπ και Άγκελα Μέρκελ, εί-

ναι χωρίς αμφιβολία οι ηγέτες των δυο 
πυλώνων αυτού που έχουμε συνηθίσει να 
αποκαλούμε Δύση, των ΗΠΑ και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Η σχέση μεταξύ των 
δυο, θα διαμορφώσει την πορεία του δι-
εθνούς οικονομικού συστήματος για τις 
επόμενες δεκαετίες. Ότι και να ειπωθεί 
δημόσια τα σημάδια και τα δεδομένα δεν 
είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. 

Νέο εµπορικό πλαίσιο
Λίγο πριν την έλευση της Μέρκελ στην 

αμερικανική πρωτεύουσα, η κυβέρνηση 
ράμπ έδωσε στη δημοσιότητα οδηγίες 

για ένα νέο εμπορικό πλαίσιο το οποίο εν 
ολίγοις καλεί για ένα ουσιαστικό ξήλωμα 
του παγκόσμιου εμπορικού πλαισίου που 
ισχύει μέχρι σήμερα.

Βασικός θεσμός αυτού του συστήματος 
είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορί-
ου (WTO), ένας θεσμός που στην ουσία 
δημιουργήθηκε από την Ουάσιγκτον για 
να διαχειρίζεται το παγκόσμιο εμπόριο, 
μέσω μεσολάβησης και επίλυσης εμπορι-
κών διαφορών. Ο WTO δεν είναι απλός 
ένας θεσμός συνάντησης ηγετών όπως για 
παράδειγμα το G20. Πρόκειται για έναν 
οργανισμό που έχει προκύψει από συμ-

ταδείξει ότι αυτό έγινε με πόλεμο και κα-
τοχή. 

Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την κατα-
στροφική εξέλιξη για την Ευρώπη, τον κό-
σμο και τη Γερμανία, είναι η εποχή που 
η Ουάσιγκτον έχει τον έλεγχο. ο σύ-
στημα ελεύθερου εμπορίου του Breton 
Woods δημιουργήθηκε με μοναδικό σκο-
πό να ενώσει τον κόσμο σε ένα σύστημα 
αποτροπής, ανάσχεσης, και τελικά κατα-
στροφής της οβιετικής Ένωσης. Μέσα σε 
αυτό το σύστημα η Γερμανία δεν αποτε-
λούσε στόχο, αλλά μέλος του συστήματος. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Γερμα-
νία, μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούσε 
να εξαπλωθεί οικονομικά, χωρίς να απει-
λείται από εισβολή. Η περίοδος από την 
δημιουργία του Breton Woods δεν απο-
τελεί μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας 
μόνο για το παγκόσμιο σύστημα, αλλά για 
πρώτη φορά στην ιστορία της και για την 
Γερμανία.

Η ψυχρή αλήθεια είναι ότι χωρίς την 
Ουάσιγκτον να στηρίζει το σύστημα του 
Breton Woods, δεν υφίσταται ελεύθερο 
εμπόριο. Μπορεί λοιπόν χωρίς ελεύθερο 
εμπόριο, να υπάρξει ΕΕ και ΝΑ Ο; Και 
χωρίς ελεύθερο εμπόριο η Γερμανία είναι  
ανοικτή στον ανταγωνισμό που ακούει 
στο όνομα Ευρώπη, όπου είναι με διαφο-
ρά ο πιο ισχυρός παίκτης. Αλλά, όπως έχει 
αποδειχθεί ιστορικά, ένας παίκτης που 
στο τέλος δεν μπορεί να κερδίσει. 

Ο παρακάτω χάρτης και τα στοιχεία που 
περιλαμβάνει για τις εξαγωγές της Γερμα-
νίας σε παγκόσμια κλίμακα, είναι τρανή 
απόδειξη της ανησυχίας της Μέρκελ με 
αφορμή την πολιτική του Ντόναλντ ράμπ 
και της ομάδας του στον τομέα του διε-
θνούς εμπορίου. 

Χωρίς αποτέλεσµα
Η Γερμανίδα Καγκελάριος, αντιμετώ-

πισε στο Λευκό Οίκο μια σχεδόν αδύνα-
τη αποστολή. Έπρεπε να πείσει τον Πρό-
εδρο ράμπ, ότι όλα αυτά που πιστεύει 
και γνωρίζει, αποτελούν καταστροφή, για 
τη Γερμανία, την Ευρώπη, και το παγκό-
σμιο σύστημα. Και πάνω από όλα ότι απο-
τελούν και κάτι αρνητικό για τους απλούς 

Αμερικανούς πολίτες και την καθημερινό-
τητά τους. Κάτι αρνητικό για τις στρατη-
γικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον, αλλά και 
για τον ίδιο τον κ. ράμπ και την προεδρία 
του. Οι μετά τις συνάντηση ενδείξεις εί-
ναι, ότι μάλλον δεν κατάφερε κάτι τέτοιο. 
Ο Ντόναλντ ράμπ έκανε σαφές ότι εμμέ-
νει πιστός στις θέσεις του.

Η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να 
είναι χειρότερη για την κ. Μέρκελ. Η ΕΕ 
τρίζει επικίνδυνα και οι τριγμοί δεν πρό-
κειται να σταματήσουν, άσχετα από το τι 
θα πράξουν οι ΗΠΑ. Brexit, προσφυγική 
και οικονομική κρίση, Πολωνία, άνοδος 
των ακραίων κομμάτων, σχέσεις με Ρω-
σία, Ουκρανία, και το ξεσάλωμα της ουρ-
κίας του Ερντογάν, συνθέτουν μια πολύ 
δύσκολη συγκυρία για την ίδια και το Βε-
ρολίνο, με δεδομένο ότι είναι, λόγω της 
πολιτικής που προωθεί τα τελευταία χρό-
νια η Γερμανία, κύριοι υπεύθυνοι για αυ-
τή την αναταραχή.

Αυτό που μας δείχνει η συνάντηση των 
δυο ηγετών στην Ουάσιγκτον είναι ότι τα 
πράγματα για την Μέρκελ και το Βερολί-
νο όλο και θα δυσκολεύουν, λόγω της νέ-
ας πολιτικής των ΗΠΑ, υπό τον Πρόεδρο 
ράμπ.

Αναζητεί συµµάχους
ο παιχνίδι θα είναι σκληρό και δεν εί-

ναι καθόλου τυχαίο ότι η Μέρκελ πριν την 
αναχώρησή της για την Ουάσιγκτον, είχε 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο 
της Κίνας, όπου δεσμεύτηκαν και οι δυο 
υπέρ ενός ελεύθερου εμπορίου. Όπως επί-
σης δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι η Κα-
γκελάριος θα επισκεφτεί τη Μόσχα και τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές Μαΐου. Ανα-
ζητεί συμμάχους σε Πεκίνο και Μόσχα 
για να αντιμετωπίσει τον τυφώνα ράμπ. 
Άραγε θα τους βρει; Είναι εξαιρετικά απί-
θανο Κίνα και Ρωσία, στο τέλος, να συ-
γκρουστούν με  τον ράμπ και την Ουά-
σιγκτον για τα μάτια της Μέρκελ και του 
Βερολίνου. Είναι πολύ πιο εύκολο για τον 
ράμπ και τις ΗΠΑ να κάνουν deal με Κί-

να και Ρωσία, και πολύ πιο συμφέρον για 
τη Μόσχα και το Πεκίνο να προτιμήσουν 
τον ράμπ από την Μέρκελ. 

Δελτίο Θυέλλης  
για την μέρκελ  
στην Ουάσιγκτον!

Επαληθεύθηκαν πλήρως εκείνοι που πριν από 
την επίσκεψη της Καγκελαρίου της Γερμανίας 
στην Ουάσιγκτον, και τη συνάντησή της με τον 
Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τράμπ, έλεγαν  
ότι η Άγκελα Μέρκελ θα περνούσε δύσκολα.

φωνία η οποία έχει επικυρωθεί από την 
Αμερικανική Γερουσία και βρίσκεται στο 
κέντρο του νομικού πλαισίου της οικονο-
μίας των ΗΠΑ. 

Οι νέες οδηγίες της κυβέρνησης ράμπ) 
είναι ίσως το πιο λεπτομερές κείμενο πολι-
τικής που έχει παράγει μέχρι αυτή τη στιγ-
μή ο Λευκός Οίκος. ε αυτό το πολυσέλιδο 
κείμενο ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθα-
ρίζει ότι οι Αμερικανοί Πολίτες είναι υπό-
λογοι έναντι του νόμου των ΗΠΑ και όχι 
των αποφάσεων του WTO. Και στην περί-
πτωση που υπάρχει σύγκρουση, ο νόμος 
των ΗΠΑ, υπερισχύει.  Αυτό το πλαίσιο 
και η εφαρμογή του είναι που θα κρίνουν 
το πως θα εξελιχθεί ο κόσμος τις επόμενες 
δεκαετίες. Ο WTO και το διεθνές εμπορικό 
σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χω-
ρίς η αγορά της μεγαλύτερης οικονομίας 
του κόσμου να είναι ανοικτή.

Αυτό που δεν έχουν κατανοήσει πολ-
λοί, και κυρίως οι ηγεσίες του μέχρι σήμε-
ρα συστήματος διεθνώς είναι ότι δεν είναι 
σημαντικό για τις ΗΠΑ το πως θα εξελι-
χθούν τα πράγματα. Αλλά για τον υπόλοι-
πο κόσμο είναι κρίσιμο το πόσο χρόνο θα 
πάρει για τις ΗΠΑ η μετάβαση από το σύ-
στημα του Breton Woods. Δηλαδή το εάν 
θα γίνει σταδιακά μέσα σε μια δεκαετία ή 
ξαφνικά όταν η Ουάσιγκτον αποφασίσει 
ότι θέλει να το κάνει. Η εκλογή και η Προ-
εδρία ράμπ φέρνει αυτό το ενδεχόμενο 
πολύ πιο κοντά. 

Η Γερμανία έχει να χάσει πολλά από μια 
τέτοια εξέλιξη, και η κ. Μέρκελ πήγε στην 
Ουάσιγκτον, έχοντας αυτό το ενδεχόμενο 
στο μυαλό της.

Η Γερμανία είναι μια πολύπλοκη χώρα. 
α κρατίδια που την αποτελούν έχουν πο-

λύ πιο ισχυρές τοπικές από ότι εθνικές 
ταυτότητες και συμφέροντα. Όταν όμως 
αποφασίζουν να δρουν με μια ατζέντα 
προκαλούν φόβο σε όλους τους άλλους, 
και αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει να 
γίνεται πλέον ξεκάθαρα ορατό στην υπό-
λοιπη Ευρώπη και στο εσωτερικό της ΕΕ. 
Μια πολυδιασπασμένη Γερμανία είναι δι-
αχειρίσιμη. Μια ενωμένη Γερμανία δημι-
ουργεί το αίσθημα ότι πρέπει να διαλυθεί. 
Ιστορικά Παγκόσμιοι Πόλεμοι,  έχουν κα-

Ο Αµερικανός 
Πρόεδρος, κατά 
τη διάρκεια της 
συνέντευξης 
τύπου, δεν έκανε 
ούτε βήµα πίσω 
στις µέχρι σήµερα 
διακηρυγµένες 
θέσεις του, 
ρίχνοντας ευγενικά 
µεν, αλλά µε 
απόλυτη σαφήνεια 
τα βέλη του 
στη Γερµανίδα 
Καγκελάριο
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Η παγκόσµια 
ναυτιλιακή κοινότητα 
έχει πλέον έναν 
άνθρωπο µε 
µεγάλη επιρροή 
στο Υπουργικό 
Συµβούλιο  
του Τράµπ

Ο Ρός,  
θρυλικός 
επενδυτής 
σε υποθέσεις 
αναστροφής 
αρνητικών 
εξελίξεων σε 
επιχειρήσεις, 
ανάµεσα τους 
ναυτιλιακές 
τάνκερ µεγάλου 
βάθους, 
πιστεύει ότι η 
Προεδρία Τράµπ 
θα αποφέρει 
µια ισχυρή 
οικονοµία για  
τις ΗΠΑ



Η Κίνα, η Ελλάδα  
και η γεωπολιτική  
αξία του λιμανιού  
του Πειραιά!

Ο στόχος του Πεκίνου είναι μια με-
γαλύτερη συνοχή της Ασίας, της 
Ευρώπης, και της Αφρικής. Αν 
και η OBOR, έχει να κάνει με μια 
τεράστια έκταση, κάποιες περιο-

χές τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής, από 
την Κίνα, σε σχέση με άλλες. Όσο αφορά 
την Ευρώπη και την γειτονιά της, το Πε-
κίνο ενδιαφέρεται έντονα για την Ελλάδα 
και τις γειτονικές σε αυτή χώρες. 

ο Λιμάνι του Πειραιά, βρίσκεται στο κέ-
ντρο της στρατηγικής εμπλοκής της Κίνας 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την πε-
ριοχή της ουρκίας. Ο Πειραιάς αποτελεί 
βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ του Ναυτι-
λιακού Δρόμου του Μεταξιού και της Ευ-
ρώπης. ο Πεκίνο προωθεί στα Βαλκάνια 
το πλαίσιο, «Διάδρομος τεριά, Θάλασσα», 
ένα μεταφορικό διάδρομο βορρά- νότου 
που ενώνει τον Πειραιά με την Κεντρική 
Ευρώπη και τη Γερμανία. Η ουρκία και 
η Κύπρος, κατ’ επέκταση, αποτελούν μέ-
ρος της χερσαίας και ναυτιλιακής προσέγ-
γισης του «Δρόμου του Μεταξιού» προς 
την Ελλάδα. 

Η μακροχρόνια παραμονή της COSCO 
στον Πειραιά, παρέχει στην κυβέρνηση 
της Κίνας μια σταθερή βάση στις σχέσεις 
με την Ελλάδα και δημιουργεί περαιτέρω 
δράσεις του OBOR, στην ευρύτερη περι-
οχή. 

Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις
Μεσοπρόθεσμα, οι γεωπολιτικές επιπτώ-

σεις της επέκτασης των κινεζικών  συμ-
φερόντων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
βασικό εργαλείο των οποίων αποτελεί η 
OBOR, είναι απίθανο να δώσουν τη δυ-
νατότητα στις χώρες της περιοχής να μει-
ώσουν την εξάρτησή τους από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
και τη Ρωσία. το απώτερο μέλλον όμως, 
η Κίνα μπορεί να εξελιχθεί σε πιο δυνα-
μικό γεωπολιτικό παίκτη στην ευρύτερη 

περιοχή. Καθώς διαμορφώνεται ο «Νέος 
Δρόμος του Μεταξιού», οι χώρες της περι-
οχής θα γίνουν πιο εξαρτημένες στην Κίνα  
για τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις 
τους. αυτόχρονα θα αυξηθεί και η στρα-
τηγική σημασία των χωρών αυτών για το 
Πεκίνο. Βέβαια πολλά θα εξαρτηθούν όσο 
αφορά τη γεωπολιτική σημασία των δρα-
στηριοτήτων της Κίνας στην περιοχή, από 
τις σχέσεις της με τις άλλες μεγάλες δυνά-
μεις στο περιφερειακό και παγκόσμιο επί-
πεδο. Εάν για παράδειγμα οι σχέσεις του 
Πεκίνου στο χώρος της ασφάλειας, με την 
Ουάσιγκτον, τη Ρωσία, και την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, γίνουν πιο ανταγωνιστικές στα 
επόμενα χρόνια, μπορεί να υπάρξουν αρ-
νητικές συνέπειες στη σταθερότητα της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

ις τελευταίες δεκαετίες η Μεσόγειος, 
έχει μετατραπεί από Θάλασσα ηρεμίας, 
σε μεγάλη ανησυχία στο χώρο της ασφά-
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μης της μοντέρνας Ασίας, στη Μεσόγειο. 
αν αποτέλεσμα της επένδυσης της Κί-

νας ο Πειραιάς, έχει γίνει ένας σημαντι-
κός κόμβος για τη μεταφόρτωση κοντέινερ 
στη Μεσόγειο και την περιοχή της Μαύ-
ρης Θάλασσας. Αποτελεί επίσης την κύ-
ρια είσοδο στην ΕΕ, για κινεζικά προϊόντα 
που κατευθύνονται στην Κεντρική Ευρώ-
πη, και την Γερμανία. 

Η Ελληνο – Κινεζική συνεργασία πρέπει 
να αντιμετωπισθεί και μέσα από το ιστο-
ρικό της στενής σχέσης μεταξύ των Ελ-
λήνων εφοπλιστών, και των ναυτιλιακών 
εταιριών, τραπεζών, και ναυπηγείων της 
Κίνας. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη χώρα 
στον κόσμο σε εμπορικό στόλο, και τα τε-
λευταία χρόνια οι Έλληνες εφοπλιστές πα-
ρήγγειλαν μεγάλο αριθμό πλοίων σε κινε-
ζικά ναυπηγεία  με δάνεια από κινεζικές 
τράπεζες. ην ίδια στιγμή κινεζικές ναυ-
τιλιακές εταιρείες είναι μεγάλοι πελάτες 
των Ελλήνων εφοπλιστών, καθώς μεγάλος 
αριθμός των στόλων τους αποτελείται από 
ενοικιαζόμενα πλοία. Οι Έλληνες εφοπλι-
στές έπαιξαν και συνεχίσουν να παίζουν 
σοβαρό μεσολαβητικό ρόλο στην συμφω-
νία με την COSCO και τις σχέσεις μεταξύ 
των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κίνας. 

Ο Πειραιάς αποτελεί µοντέλο
Οι δραστηριότητες της COSCO, στον Πει-

ραιά αποτελούν τη σημαντικότερη υλο-
ποίηση μέχρι σήμερα της κινεζικής πρω-
τοβουλίας, OBOR, στην περιοχή  και στην 
Ευρώπη. Ο ρόλος της COSCO στον Πει-
ραιά αποτελεί καθαρή εφαρμογή του πως 
το Πεκίνο μετατρέπει τις διεθνείς εμπορι-
κές διαδρομές με το να παίρνει τον έλεγ-
χο σε ένα μεγάλο ξένο λιμάνι. Ο Πειραιάς 
αποτελεί μοντέλο για την κινεζική εμπλο-
κή σε άλλα λιμάνια. Οι δραστηριότητες σε 
λιμάνια βρίσκονται στο κέντρο του «Ναυ-
τιλιακού Δρόμου του Μεταξιού», που είναι 
το ναυτιλιακό του OBOR.

Με δεδομένη τις δύσκολες σχέσεις της 
Ελλάδας με την ΕΕ, λόγω της οικονομικής 
κρίσης και των μνημονίων, είναι σημαντι-
κό για τη χώρα να διατηρήσει και να ανα-
πτύξει καλές σχέσεις με μεγάλες δυνάμεις 
εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κί-
να. Οι ΗΠΑ είναι σύμμαχος της Ελλάδας 
που έχει πρόσβαση σε στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις, και υπάρχει εκεί μεγάλη ομογέ-
νεια. Η Ρωσία είναι αντίπαλος των ΗΠΑ, 
και της ΕΕ, αλλά έχει θρησκευτικές σχέ-
σεις με την Ελλάδα. Οι σχέσεις με την Κί-
να, μέσω της στρατηγικής αξίας του Λι-
μανιού του Πειραιά, αποτελούν μια καλή 
εξέλιξη εάν αντιμετωπιστεί σοβαρά και με 
στρατηγική. Η Κίνα είναι μεγάλη οικονο-
μική και διπλωματική δύναμη, και οι σχέ-
σεις με το Πεκίνο μπορούν και πρέπει να 
οικοδομηθούν και να  διευρυνθούν χωρίς 
να υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις με τις 
άλλες τρείς δυνάμεις. 

Ο Πειραιάς έδωσε και θα συνεχίσει, λό-
γω της στρατηγικής – γεωπολιτικής αξίας 
του, να δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα 
να παίξει με αξιώσεις στο νέο γεωστρατη-
γικό παιχνίδι. ο κρίσιμο ερώτημα είναι, 
εάν το πολιτικό σύστημα και η πολιτική 
ηγεσία της χώρας έχουν την ικανότητα να 
παίξουν αυτό το παιχνίδι. 

Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, 
αλλά η Κίνα έχει επενδύσει πάρα πολύ στην 
πρωτοβουλία με το όνομα, “One Belt, One 
Road (OBOR)”, (Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος), 
έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα «Νέο Δρόμο 
του Μεταξιού», ο οποίος αποτελείται από μια 
σειρά εμπορικές διαδρομές και συμφωνίες  
για οικονομική συνεργασίας. 

Η επιστροφή τη ναυτικής παρουσίας 
της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα 
της ασφάλειας για την περιοχή. Η Μό-
σχα αποτελεί ενεργό παίκτη στη Μεσό-
γειο από το 1769, αλλά ήταν απούσα από 
την κατάρρευση της οβιετικής Ένωσης 
μέχρι πρόσφατα. Ο στόχος της είναι να 
ανακτήσει μέρος από την ιστορική επιρ-
ροή της στην περιοχή, χρησιμοποιώντας 
μια πολιτική γεωστρατηγικής και οικονο-
μικής διείσδυσης, για απόκτηση επιρρο-
ής στην Ελλάδα, τα Δυτικά Βαλκάνια, και 
την Κύπρο. Η Μόσχα θεωρεί ότι η Ανατο-
λική Μεσόγειο και η Νότια Ευρώπη, απο-

τελούν το αδύναμο σκέλος – μαλακό υπο-
γάστριο, του ΝΑ Ο και της ΕΕ. 

ον Αύγουστο του 2016 η κινεζική 
COSCO, απέκτησε την πλειοψηφία στο 
Λιμάνι του Πειραιά. ο Λιμάνι του Πει-
ραιά, έγινε το μοναδικό σημαντικό λιμά-
νι της ΕΕ, που ελέγχεται και είναι υπό τη 
διοίκηση κινεζικής εταιρίας. ο λιμάνι 
και οι εγκαταστάσεις του βλέπουν τα νε-
ρά που το 480 π.χ. οι Έλληνες συνέτριψαν 
τον Περσικό τόλο, στη Μάχη της αλα-
μίνας, ένα κομβικό γεγονός στην ιστορία 
των σχέσεων Ευρώπης – Ασίας. 

ήμερα ο Πειραιάς, είναι η βασική ναυ-
τιλιακή βάση της Κίνας, μεγάλης δύνα-

λειας για σχεδόν όλες της μεγάλες δυνά-
μεις. Αυτό έχει ενταθεί ακόμη πιο πολύ 
το τελευταίο διάστημα με την αναστάτω-
ση που προκάλεσε η Αραβική Άνοιξη, η 
άνοδος του Ισλαμικού Κράτους, ο εμφύ-
λιος στη υρία, κ κατάρρευση της Λιβύης, 
και η προσφυγική κρίση. 

Η Ρωσία την ίδια στιγμή εκμεταλλευό-
μενη τον πόλεμο στη υρία ενίσχυσε δρα-
ματικά την στρατιωτική και παρουσία της 
στη Μεσόγειο. ην ίδια στιγμή οι ΗΠΑ, 
έχουν μειώσει δραστικά την στρατιωτική 
παρουσία τους στην περιοχή, και η ΕΕ συ-
νεχίζει να ψάχνεται και να προσπαθεί να 
αποκτήσει οντότητα στο χώρο της ασφά-
λειας. Αυτό έχει όλα τα συστατικά αυτό 
που ο Noah Feldman αποκαλεί “new cool 
war” (νέο ψυχρό πόλεμο) στη Μεσόγειο, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη 
στρατηγικού ανταγωνισμού και οικονομι-
κής συνεργασίας. 
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ΟλΠ: Ένα βήμα πιο κοντά  
        στα 4 εκατ. teu με την Alliance

Γ ια την ακρίβεια, πρόκειται για τη 
συμμαχία των τέσσερων ασιατι-
κών εταιρειών, δηλαδή των ια-
πωνικών Kawasaki Kisen Kaisha 
Ltd, Mitsui OSK Lines Ltd και 

Nippon Yusen KK και της ταϊβανέζικης 
Yang Ming Marine Transport Corp., με τη 
γερμανική Hapag-Lloyd AG. 

Η συμφωνία προβλέπει ότι από τον ερ-
χόμενο Απρίλιο ο Πειραιάς θα γίνει κέ-
ντρο για την Alliance, εξέλιξη που ανα-
μένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο 
τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον 
Πειραιά. Άλλωστε, με τη νέα συμφωνία οι 
εταιρείες που χρησιμοποιούν το ελληνι-
κό λιμάνι ως κέντρο για την περιοχή ελέγ-
χουν το 50% της παγκόσμιας διακίνησης 
containers. Μόνο η Alliance ελέγχει το 
18% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών 
containers με συνδυαστική δυναμικότητα 
3,5 εκατομμύρια Teu. 

Και, βέβαια, η θετική εξέλιξη αυτή φέρει 
πιο κοντά το στοίχημα που έχουν βάλει οι 
Κινέζοι για διακίνηση 4 εκατ. Teu, που θα 
αναδείξει τον Πειραιά σε Νο 1 λιμάνι της 
Μεσογείου.

Στην τελική ευθεία  
η Θεσσαλονίκη

την Θεσσαλονίκη νέα δυναμική απο-
κτά εξάλλου ο διαγωνισμός για την ιδιω-
τικοποίηση του ΟΛΘ καθώς η CMA CGM 
S.A δια της θυγατρική της Terminal Link 
αποφάσισε να συμμετάσχει στον διαγωνι-
σμό για την πώληση του 67% του Οργα-
νισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) του 
σε κοινοπρακτικό σχήμα με την Deutsche 
Invest Equity Partners (DIEP). 

το σχήμα μετέχει και ο όμιλος Ιβάν 
αββίδη. Η κίνηση αλλάζει πολλές πα-

ραμέτρους καθώς η CMA CGM, που έχει 
εξαγοράσει και NOL, συμμετέχει στην 
συμμαχία τακτικών γραμμών μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων Ocean Alliance 
στην οποία συμμετέχει και η China Cosco 
Shipping όπως και οι Orient Overseas 
Container Line και η Evergreen Line. 

Επιπλέον η Terminal Link έχει μέ-
τοχο μειοψηφίας την εδρεύουσα στο 

ονγκ Κονγκ, China Merchants Holdings 
International. ο διαγωνισμό διεκδικούν 
Dubai Ports World (DP World) ,Mitsui & 
Co. Ltd αλλά και η International Container 
Terminal Services. 
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Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι οι τρείς αυ-
τές εταιρείες φέρονται να είναι εκείνες 
που ζητούν τώρα νέα αναβολή για την 
υποβολή δεσμευτικών προσφορών γεγο-
νός που έχει θορυβήσει τις παραγωγικές 
τάξεις της Β. Ελλάδος κύκλοι των οποίων 
θεωρούν ότι ο διαγωνισμός «σέρνεται» 
και απαξιώνει το λιμάνι. 

τον ίδιο διαγωνισμό συμμετέχουν 
ακόμα η APM Terminals, η Duferco 
Participations Holding, οι ρώσικοι σιδη-
ρόδρομοι Russian Railways JSC , η τουρ-
κική Yilport Holding και η ΓΕΚ έρνα.

Όλα δείχνουν πλέον ότι εισήλθαμε στην 
τελική ευθεία η διαδικασία αξιοποίησης 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, μέσω της 
παραχώρησης του 67% των μετοχών του 
ΟΛΘ σε ιδιώτη επενδυτή.

τη νέα σύμβαση παραχώρησης το ελ-
ληνικό δημόσιο θα εισπράττει μεγαλύτε-
ρο ποσό εσόδων, ενώ μέρος από τα ετήσια 
κέρδη θα αποδίδεται στους παραλιμέ-
νιους δήμους. Παράλληλα προβλέπονται 
πρόσθετες επενδύσεις, ύψους 180 εκατ. 
ευρώ, εντός των πρώτων επτά ετών.

ε κάθε περίπτωση πάντως, η Ομοσπον-
δία παλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜ -
ΛΕ) προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει 
όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να υπε-
ρασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα του λι-
μανιού.

Η νέα σύµβαση παραχώρησης
τη νέα σύμβαση παραχώρησης αποτυ-

πώνεται η φύση και η δράση του λιμανιού 
της συμπρωτεύουσας, η έκταση του περι-
ουσιακού δικαιώματος, οι αρμοδιότητες 
και οι υποχρεώσεις του ελληνικού δημο-
σίου έναντι του ΟΛΘ.

Με τη λήξη της σύμβασης παραχώρη-
σης, όλες οι επενδύσεις αλλά και η δια-
χείριση των λιμενικών υποδομών και 
εξοπλισμού, επιστρέφεται στο ελληνικό 
δημόσιο. Η δομή και όλο το διοικητικό 
κομμάτι που αφαιρείται από τον ΟΛΘ θα 
περάσει στον έλεγχο και την ευθύνη της 
Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ) υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.

Η έκδοση κανονισμών για τη λειτουργία 
του λιμένα και ο έλεγχος εφαρμογής τους 
θα είναι αρμοδιότητά της Δημόσιας Αρ-
χής Λιμένος. Από το δικαίωμα παραχώρη-
σης εξαιρείται μια σειρά κτιρίων επί του 

προβλήτα Ι που δεν απαιτούνται για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται ότι θα διατη-
ρηθούν οι σημερινές χρήσεις και λειτουρ-
γίες του προβλήτα Ι η ελεύθερη πρόσβαση 
σε αυτόν και η εξακολούθηση της χρήσης 
του για την υλοποίηση πολιτιστικών και 
δημοσίων δράσεων που θα πραγματοποι-
ούνται, κατόπιν διαβούλευσης με το δήμο 
Θεσσαλονίκης.

ο ελληνικό δημόσιο θα εισπράττει με-
γαλύτερο έσοδο μετά την αξιοποίηση του 
Οργανισμού, από αυτό που αποδίδεται 
σήμερα. ο αντάλλαγμα παραχώρησης θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 3,5% του κύκλου 
εργασιών του ΟΛΘ, από 2% με την υφι-
στάμενη σύμβαση.

Επίσης, το κόστος λειτουργίας της αρ-
χής λιμένος θα καλύπτεται από το ετήσιο 
αντάλλαγμα που θα εισπράττει το ελληνι-
κό δημόσιο και εν συνέχεια το υπόλοιπο 
θα αποδίδεται στους παραλιμένιους δή-
μους με βάση της επιβάρυνσή τους από 
τις λειτουργίες του λιμανιού.

ημειώνεται ότι οι δήμοι έως σήμερα 
δεν λάμβαναν κανένα αντάλλαγμα από τη 
σύμβαση παραχώρησης, ενώ με τη νέα 
σύμβαση θα έχουν ανταποδοτικά οφέλη.

Νέες επενδύσεις
Ο υποψήφιος επενδυτής καλείται να 

πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 180 
εκατ. ευρώ στην πρώτη επταετία με την 
ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι υπο-
χρεωτικές και εξασφαλίζονται μέσω εγγυ-
ητικής επιστολής. 

Εάν στην επταετία ο ΟΛΘ που θα έχει 
παραχωρηθεί στον ιδιώτη επενδυτή δεν 
ολοκληρώσεις τις σχετικές επενδύσεις κα-
τόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητο τεχνι-
κό σύμβουλο, τότε το ΑΙΠΕΔ μπορεί να 
εκπέσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης 
και να επιβάλλει σημαντικές οικονομικές 
ρήτρες και κυρώσεις.

τις υποχρεωτικές επενδύσεις προβλέ-
πεται η επέκταση του ταθμού Εμπορευ-
ματοκιβωτίων (λιμενικές υποδομές και 
εξοπλισμός) τα έργα αποκατάστασης του 
Κτιρίου Παλαιού ελωνειακού ταθμού 
και τα έργα γενικής ανάπτυξης του λιμένα. 

Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει 
προδιαγραφές λειτουργίας και συντήρη-
σης των λιμενικών υποδομών και δεσμεύ-
σεις ελάχιστου όγκου διακίνησης.

Οριστική πρέπει να θεωρείται μια νέα συμφωνία-ορόσημο των Κινέζων της COSCO για τον ΟΛΠ. Συγκεκριμένα,  
οι νέοι μεγαλομέτοχοι του ΟΛΠ διαπραγματεύτηκαν επί μακρόν και φαίνεται ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία  
με την περίφημη The Alliance για την ανάδειξη του Πειραιά σε κέντρο μεταφόρτωσης. 

ΟΛΘ : την τελική ευθεία η ιδιωτικοποίηση 

Όλα δείχνουν 
πλέον ότι 
εισήλθαµε στην 
τελική ευθεία 
η διαδικασία 
αξιοποίησης του 
λιµανιού της 
Θεσσαλονίκης, 
µέσω της 
παραχώρησης 
του 67% των 
µετοχών του 
ΟΛΘ σε ιδιώτη 
επενδυτή

H Alliance  
ελέγχει το 18%  
του παγκόσµιου 
στόλου 
φορτηγών 
containers  
µε συνδυαστική 
δυναµικότητα 
3,5 εκατοµµύρια 
Teu 
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Του 
Γιώργου  
Σκορδίλη
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ΕλΠΕ: Απαραίτητος  
ο Εθνικός Ενεργειακός χάρτης

Ο κ. τεργιούλης δήλωσε ότι η εξέ-
λιξη αυτή, παράλληλα με τις ανα-
καλύψεις σημαντικών κοιτασμά-
των στη Λεκάνη της Λεβαντίνης 
στην Ανατολική Μεσόγειο, θα 

μεταβάλει τις ενεργειακές προοπτικές της 
Ελλάδας και σε συνδυασμό με την κατα-
σκευή αγωγών φυσικού αερίου και τη λει-
τουργία αποθηκευτικών χώρων LNG, θα 
την αναδείξει σε περιφερειακό ενεργειακό 
κόμβο στρατηγικής σημασίας.

Παράλληλα, ο Διευθύνων ύμβουλος της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΛΑΙΑ επεσήμανε ότι 
η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κορυ-
φαία προτεραιότητα και πρέπει να βρίσκε-
ται στον πυρήνα της Ενεργειακής τρατη-
γικής, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την 
εθνική ασφάλεια και την οικονομική ευη-
μερία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον ακρο-
γωνιαίο λίθο για την Ενεργειακή Ένωση 
των κρατών-μελών της Ε.Ε. Όπως ανέφερε, δομικά συστατικά της 

ενεργειακής ασφάλειας αποτελούν, μετα-
ξύ άλλων: 

η διαθεσιμότητα σε ενεργειακά αποθέ-
ματα,

● οι προσιτές τιμές, 
● η αποδοτικότητα και ανάπτυξη,
● η βιωσιμότητα, καθώς και
● οι κοινωνικά αποδεκτές και πολιτικά 

προσβάσιμες ενεργειακές πηγές.
Ο κ. τεργιούλης επεσήμανε ότι τα όρια 

μεταξύ των ενεργειακών προϊόντων είναι 
πλέον δυσδιάκριτα καθώς για την αντιμε-
τώπιση έκτακτων καταστάσεων απαιτεί-
ται η ενοποίηση και ο συντονισμός όλων 
των ενεργειακών πηγών και ανέφερε ως 
παράδειγμα την φετινή ενεργειακή κρίση 
που έπληξε σαν ντόμινο την  Ευρώπη, λό-
γω της προσωρινής απόσυρσης των πυρη-
νικών εργοστασίων της Γαλλίας, αλλά και 
του δριμύτατου ψύχους σε πολλές περιο-
χές και στην Ελλάδα. 

Όπως σημείωσε, «η  εναλλαγή της λει-
τουργίας των μονάδων παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο ή ντί-
ζελ, ήταν ενδεικτική της συνθετότητας 
των επιλογών που υπήρξαν για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος». 

Ο κ. τεργιούλης υπογράμμισε ότι η Ευ-
ρώπη παραμένει ευάλωτη σε πιθανές 
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αποθεμάτων 90 ημερών όσον αφορά στα 
υγρά καύσιμα που καλύπτουν πάνω από 
το 60% των ενεργειακών αναγκών της χώ-
ρας, αλλά και με την οικονομική ευρωστία 
του Ομίλου η οποία διασφαλίζει υψηλά πι-
στωτικά όρια με όλους τους συναλλασσό-
μενους, καθώς και διπλασιασμό των πη-
γών τροφοδοσίας. 

Η εκµετάλλευση 
υδρογονανθράκων

Οι συμφωνίες με Ιράν, Ιράκ, αουδική 
Αραβία, Αίγυπτο, Ρωσία, καθιστούν την 
απρόσκοπτη προμήθεια πρώτων υλών ευ-
χερέστερη από ποτέ. 

Όπως είπε, βάσει αυτής της άποψης η 
έρευνα και η πιθανή εκμετάλλευση υδρο-
γονανθράκων στον ελλαδικό χώρο αποκτά 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική και εθνι-
κή διάσταση. Παράλληλα, η σταθεροποίη-
ση της ελληνικής οικονομίας επιτρέπει το 
δανεισμό με ανταγωνιστικά επιτόκια και 
πρόσβαση σε μέχρι πρόσφατα «απαγορευ-
μένες  αγορές».

αυτόχρονα, ο Διευθύνων ύμβουλος 
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΛΑΙΑ αναφέρθη-
κε στην ενεργειακή μετεξέλιξη του Ομίλου 
με την παροχή νέων προϊόντων και και-
νοτόμων υπηρεσιών, υποστηρίζοντας πως 
οι ενεργειακές εταιρείες υποχρεούνται να 

δραστηριοποιηθούν σε κάθε μορφή ενέρ-
γειας, παρά το γεγονός ότι τα ορυκτά καύ-
σιμα θα συνεχίσουν και τα επόμενα χρό-
νια να αποτελούν διεθνώς τον πυλώνα της 
ενεργειακής ασφάλειας.

έλος, χαρακτήρισε ως «επιτακτική ανά-
γκη, όσο ποτέ άλλοτε», την χάραξη μακρο-
χρόνιου Εθνικού Ενεργειακού άρτη και 
την έναρξη λειτουργίας ενός ρηματιστη-
ρίου Ενέργειας, προκειμένου να διασφα-
λιστούν η ορθολογική κατανομή επενδυ-
τικών πόρων και η βελτιστοποίηση του 
προσφερόμενου ενεργειακού προϊόντος, 
προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

το ετήσιο υνέδριο του Οικονομικού 
όρουμ Δελφών, που πραγματοποιήθηκε 

με την υποστήριξη και του Ομίλου ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΛΑΙΑ, παραβρέθηκαν 250 
και πλέον προσωπικότητες για να συζητή-
σουν 41 θέματα που απασχολούν την πο-
ρεία του κόσμου, της Ευρώπης και της χώ-
ρας μας. 

υμμετείχαν ανώτατα στελέχη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανι-
σμών, σημαντικά think-tank του εξωτε-
ρικού, νυν και πρώην πουργοί, πρώην 
Πρωθυπουργοί και πολύ σημαντικοί εκ-
πρόσωποι της εγχώριας και διεθνούς ακα-
δημαϊκής κοινότητας και της επιχειρημα-
τικής ζωής.

«Ιστορικό καθήκον για την ίδια την Ελλάδα θα πρέπει να αποτελεί η καταγραφή και αξιοποίηση των αποθεμάτων Υδρογονανθράκων 
στον ελλαδικό χώρο. Έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ και οι διαδικασίες θα πρέπει να επιταχυνθούν», υποστήριξε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης από το βήμα του 2ου ετήσιου Συνεδρίου του Οικονομικού Φόρουμ 
Δελφών, προσθέτοντας ότι τα ΕΛΠΕ διαθέτουν τη βούληση, τους πόρους, την τεχνογνωσία και το διεθνές κύρος, προκειμένου να 
προχωρήσουν -αυτόνομα, ή με διεθνείς συνεργασίες- στον εντοπισμό κοιτασμάτων, που θα συμβάλουν στην Ανάπτυξη 
της χώρας και στην ενεργειακή της θωράκιση.

σης κρίσης
● Ενίσχυση των μηχανισμών έκτακτης 

ανάγκης / αλληλεγγύης 
● Διαφοροποίηση των εξωτερικών πη-

γών εφοδιασμού και υποδομών
● Αύξηση της παραγωγής ενέργειας 

στην Ε.Ε 
● Δημιουργία εύρυθμα λειτουργούσας 

και ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς 
● Επίσπευση έργων διασύνδεσης
● Περαιτέρω αύξηση των αποθηκευτι-

κών χώρων
● Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 

μετάβαση σε κοινωνία χαμηλών εκπο-
μπών άνθρακα.

Παράλληλα, ο Διευθύνων ύμβουλος της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΛΑΙΑ τόνισε ότι με 
τη σύνθεση των ενεργειακών προϊόντων 
πρέπει αφ’ ενός να εξασφαλίζεται η ενερ-
γειακή επάρκεια, αφετέρου να επιτυγχά-
νεται το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα, 
αλλά και να  ελαχιστοποιείται η σπατάλη 
πόρων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών κα-
νόνων.

Ο ρόλος των ΕΛΠΕ
Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο κ. τερ-

γιούλης σημείωσε τον καθοριστικό ρό-
λο που διαδραματίζουν τα ΕΛΠΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια, μέσω της τήρησης 

ενεργειακές κρίσεις και υπενθύμισε ότι η 
Ε.Ε:

Εισάγει το 53% της ενέργειας που κατα-
ναλώνει. 

Εξαρτάται ενεργειακά από το αργό πε-
τρέλαιο (σχεδόν 90%), το υσικό αέριο 
(66%), τα στερεά καύσιμα (42%) και τα πυ-
ρηνικά καύσιμα (40%).

Οι εξωτερικές ενεργειακές δαπάνες των 
κρατών-μελών υπερβαίνουν το 1 δις ευρώ 
ημερησίως και τα 400 δις ευρώ ετησίως.

Εισάγει πετρέλαιο και προϊόντα πετρε-
λαίου αξίας άνω των 300 δις κάθε χρόνο.

Η ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξη-
θεί κατά 27% έως το 2030.

ύμφωνα με τον κ. τεργιούλη, το κλει-
δί για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφά-
λειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι η 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγο-
ράς, η ενίσχυση της συνεργασίας σε πε-
ριφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά 
και η υλοποίηση μιας συνεκτικής εξωτε-
ρικής δράσης.

Λήψη άµεσων µέτρων στην Ε.Ε
την κατεύθυνση αυτή, ο Διευθύνων 

ύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ συντάχθηκε υπέρ 
της λήψης άμεσων μέτρων στην Ε.Ε, που 
αφορούν σε:

● Ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπι-

Οι ανακαλύψεις 
σηµαντικών 
κοιτασµάτων 
στη Λεκάνη 
της Λεβαντίνης 
στην Ανατολική 
Μεσόγειο, θα 
µεταβάλει τις 
ενεργειακές 
προοπτικές της 
Ελλάδας και σε 
συνδυασµό µε 
την κατασκευή 
αγωγών 
φυσικού αερίου 
και τη λειτουργία 
αποθηκευτικών 
χώρων LNG, θα 
την αναδείξει σε 
περιφερειακό 
ενεργειακό 
κόµβο 
στρατηγικής 
σηµασίας

Η Ευρώπη 
παραµένει 
ευάλωτη 
σε πιθανές 
ενεργειακές 
κρίσεις  
καθώς εισάγει 
το 53% της 
ενέργειας που 
καταναλώνει

Ο κ. Γρηγόρης 
Στεργιούλης στο 
το βήµα του 2ου 
ετήσιου Συνεδρίου 
του Οικονοµικού 
Φόρουµ ∆ελφών

❝ 
Ιστορικό καθήκον για την ίδια την Ελλάδα  
θα πρέπει να αποτελεί η καταγραφή και αξιοποίηση 

των αποθεμάτων Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο



Η 
συμβολή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-

ΡΕΛΑΙΑ στα εξειδικευμένα 
αυτά μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα συνίσταται στη στήρι-
ξη και απονομή σημαντικού 

αριθμού υποτροφιών (συνολικά 25) και 
αποσκοπεί στη διεύρυνση της επιστημο-
νικής - ερευνητικής συνεργασίας ανάμε-
σα στον Όμιλο και το επιστημονικό δυνα-
μικό των Προγραμμάτων, με συνέργειες 
σε όλους τους τομείς της στρατηγικής, του 
δικαίου και των οικονομικών της ενέργει-
ας, καθώς και στον τομέα του εντοπισμού, 
της παραγωγής και εκμετάλλευσης πετρε-
λαίου.  

Η έρευνα και διδασκαλία στα δύο Μετα-
πτυχιακά Προγράμματα θα γίνεται στην 
Αγγλική, με την εφαρμογή καινοτόμων 
μεθόδων που θα περιλαμβάνουν σεμινα-
ριακές συνεδρίες, εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις, ερευνητικές εργασίες συνδεδεμένες 
με την αγορά της Ενέργειας και τη βιομη-
χανία του πετρελαίου και διδασκαλία στο 
πεδίο και στους χώρους λήψης των απο-
φάσεων, εντός και εκτός Ελλάδος, με έμ-
φαση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων και της ΝΑ Ευρώπης στην οποία 
δραστηριοποιείται ο Όμιλος των Ελληνι-
κών Πετρελαίων. Η επιλογή των φοιτητών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η φοίτη-
ση και η οργάνωση της έρευνας και διδα-
σκαλίας, θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του 
κάθε Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος. 

Κατά τη τελετή υπογραφής της συμφω-
νίας παρέστησαν, από τον Όμιλο ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΛΑΙΑ ο Πρόεδρος του Δ  
κ. Ευστάθιος σοτσορός και ο Διευθύνων 

ύμβουλος κ. Γρηγόρης τεργιούλης, από 
την πλευρά του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
ο Αντιπρύτανης καθηγητής Παντελής Πα-
ντελίδης και ο Διευθυντής του Μεταπτυ-
χιακού στην Ενέργεια καθηγητής Νικόλα-
ος αραντούρης και από το Πολυτεχνείο 
Κρήτης ο Πρύτανης καθηγητής Βασίλει-
ος Διγαλάκης και ο Διευθυντής τού Με-
ταπτυχιακού στη Μηχανική Πετρελαίου 
καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης. Όπως 
επεσήμαναν όλοι, σε κοινή τους δήλω-
ση, «στόχος και κοινό όραμα είναι η συ-
γκεκριμένη συνεργασία να οδηγήσει σε 
ένα forum έρευνας και καινοτομίας, που 
θα αποτελεί δεξαμενή ιδεών και φυτώριο 
στελεχών τα οποία θα κατακτήσουν ηγετι-
κές θέσεις στις επιχειρήσεις και τη δημό-
σια διοίκηση, σε διεθνείς οργανισμούς, σε 

Ανεξάρτητες Αρχές και εν γένει σε κρίσι-
μους τομείς λήψης αποφάσεων στις χώρες 
της ΝΑ Ευρώπης και θα εμπλουτίσουν με 
νέες ιδέες τον ραγδαία εξελισσόμενο το-
μέα της ενέργειας και των υδρογονανθρά-
κων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευ-
ρώπης.» Πιο αναλυτικά:

Με το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
πουδών (ΠΜ ) στην Ενέργεια – τρα-

τηγική, Δίκαιο & Οικονομία του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, υπεγράφη συμφωνη-
τικό συνεργασίας για την οργάνωση και 
λειτουργία του αγγλόφωνου τμήματος 
στην Ενέργεια, με τίτλο “MSc in Energy 
Strategy, Law & Economics”. Η ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΑ ΠΕ ΡΕΛΑΙΑ υποστηρίζει ως υποτρό-
φους του Προγράμματος δεκαπέντε (15) 
φοιτητές, εκ των οποίων έως δέκα (10) θα 
προέρχονται από τις χώρες του εξωτερι-
κού όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και 
πέντε (5) από την ελληνική επικράτεια.

Αντικείµενο του Προγράμματος θα εί-
ναι η εκπαίδευση για την απόκτηση επι-
στημονικού υπόβαθρου σε όλο το φάσμα 
των ενεργειακών υποθέσεων, στον τρό-
πο που ο τομέας της Ενέργειας εντάσσε-
ται στις στρατηγικές εξελίξεις του 21ου 
αιώνα, στις κρατικές πολιτικές ενέργειας 
ενταγμένες σε διμερείς, πολυμερείς και 
ευρωπαϊκές πολιτικές, στα νομικά και θε-
σμικά ζητήματα δικτύων και μεταφορών 
ενεργειακών πόρων και πηγών ενέργει-
ας, υπαρχόντων ή νέων. ο περιεχόμενο 

και η φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού δι-
αμορφώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνε-
ται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημο-
νικές ανάγκες που γεννά η κατανόηση, 
ανάλυση και εμβάθυνση του ενεργειακού 
επιχειρείν, όπου στρατηγική, δίκαιο, οι-
κονομία και περιφερειακά ζητήματα συ-
μπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται. ο 
Πρόγραμμα αποσκοπεί στη κατάρτιση και 
προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών 
επιστημόνων και ερευνητών που θα προ-
ωθήσουν και θα αναλάβουν ενεργό ρόλο 
στη διαμόρφωση του θεσμικού/ ρυθμιστι-
κού πλαισίου και της ελληνικής και ευρω-
παϊκής πολιτικής. 

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών πουδών στοχεύει, μέσω της στενής 
συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας 
με τον Όμιλο ΕΛΠΕ, στην αξιοποίηση και 
διάδοση των πορισμάτων της επιστημονι-
κής έρευνας στα πεδία χάραξης των ενερ-
γειακών πολιτικών, των συναρτημένων με 
αυτά διεθνών υποθέσεων και της στρατη-
γικής και αποφάσεων σε επιχειρηματικό 
επίπεδο.

Η υποστήριξη του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών πουδών Μηχανικής Πετρε-
λαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Master 
of Science in Petroleum Engineering), 
αφορά σε επιχορήγηση του Προγράμ-
ματος, με δυνατότητα παρακολούθησης 
από δέκα (10) φοιτητές σε ετήσια βά-
ση, οι οποίοι θα προέρχονται από τις χώ-
ρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΛΑΙΑ (Ελλάδα, Κύπρος, 
Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, ερβία, ΠΓΔΜ). 

τόχος του Προγράμματος θα είναι η εκ-
παίδευση για την απόκτηση του επιστη-
μονικού υποβάθρου της εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της 
πρακτικής εφαρμογής του στα αντικείμε-
να της Μηχανικής Πετρελαίου. 

Κύριοι άξονες του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος είναι η ανάπτυξη της εξωστρέ-
φειας με προσέλκυση περισσότερων φοι-
τητών από το εξωτερικό, η ενίσχυση της 
διασύνδεσης με τη βιομηχανία πετρελαί-
ου μέσω της προσέλκυσης περισσότερων 
εξειδικευμένων επιστημόνων από εταιρεί-
ες του κλάδου και από ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα, η εκπόνηση εργασιών σε αντικεί-
μενα σχετικά με τη δραστηριότητα των 
ΕΛΠΕ στον τομέα εντοπισμού και πα-
ραγωγής πετρελαίου, καθώς και η αξιο-
ποίηση της υφιστάμενης εργαστηριακής 
υποδομής και τεχνογνωσίας σε θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο μεγαλύτερος ενεργειακός Όμιλος στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, επενδύει με συνέπεια στην 
εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία, μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού. 
Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκαν την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 από τη Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δύο σημαντικές συμφωνίες 
στρατηγικής συνεργασίας και τριετούς διάρκειας, με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς  
και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΣ
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Αντικείµενο του 
Προγράµµατος 
θα είναι η 
εκπαίδευση για 
την απόκτηση 
επιστηµονικού 
υπόβαθρου 
σε όλο το 
φάσµα των 
ενεργειακών 
υποθέσεων, 
στον τρόπο 
που ο τοµέας 
της Ενέργειας 
εντάσσεται στις 
στρατηγικές 
εξελίξεις του 
21ου αιώνα

Όμιλος ΟΤΕ: 1,5 δισ. ευρώ  
για επενδύσεις σε οπτική ίνα  
και δίκτυα νέας γενιάς έως το 2020 

Αξίζει να σημειωθεί πως την 
περασμένη εξαετία ο Ομιλος 
επενδύοντας πάνω από 2 δισ. 
ευρώ, τοποθετείται στο «κάδρο» 
του μεγαλύτερου  επενδυτή σε 

υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. 
Μάλιστα, στα ποσά αυτά δεν περιλαμβά-
νονται οι επιπλέον επενδύσεις του Ομίλου 
για φάσμα και υπηρεσίες τηλεόρασης.

«Δημιουργούμε τα δίκτυα του μέλλο-
ντος, που θα καλύψουν τις ανάγκες νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων στη σύγχρονη 
ψηφιακή εποχή. υμβάλλουμε στην εθνι-
κή προσπάθεια για ανάκαμψη, αναπτύσ-
σοντας υποδομές που θα δώσουν ώθηση 
στην ελληνική οικονομία και θα δημιουρ-
γήσουν προοπτικές ανάπτυξης. 

Είναι στρατηγική μας απόφαση να αυξή-
σουμε τις επενδύσεις μας σε 1,5 δισ. ευ-
ρώ  έως το τέλος του 2020, ώστε να πε-
τύχει η χώρα μας τους στόχους που έχει 
θέσει η Ε.Ε. για την ευρυζωνικότητα. Με 
την τεχνολογία επιδιώκουμε να φτιάξου-
με έναν καλύτερο κόσμο για όλους» δηλώ-
νει ο επικεφαλής του Ομίλου Ο Ε Μιχά-
λης σαμάζ.

Οπως ο ίδιος είπε στους αναλυτές, κατά 
την τηλεδιάσκεψη μετά την δημοσιοποίη-
ση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 
2016, μόνο για το 2017, οι επενδύσεις θα 
αυξηθούν σε 700 εκατ. ευρώ, με το μεγα-
λύτερο μέρος αυτών να  διατίθεται στα δί-
κτυα νέας γενιάς, VDSL και vectoring, κα-
θώς και στην ενίσχυση του περιεχομένου 
της Cosmote TV. 

Πρακτικά  μέσα σε 8 μήνες θα διπλασιά-
σει τις καμπίνες VDSL και περί τα τέλη της 

χρονιάς θα διαθέσει εμπορικά vectoring 
για ταχύτητες 100 Μbps και άνω.  

Ήδη, στη σταθερή τηλεφωνία  παρέχει 
πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως και 50 
Mbps στο 46% του πληθυσμού, με την κά-
λυψη του δικτύου VDSL COSMOTE να 
αυξάνεται συνεχώς. ελικός στόχος και 
αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών 
σχεδίων του Ομίλου Ο Ε είναι η οπτι-
κή ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber to the 
Home).

την κινητή τηλεφωνία, η πληθυσμια-
κή κάλυψη του δικτύου 4G ανέρχεται  σε 
93%, παραμένοντας, όπως τονίζουν και τα 
στελέχη του,  νούμερο ένα με μεγάλη δια-
φορά από τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, μέ-
σα στη χρονιά που πέρασε, ο Όμιλος Ο Ε 
αύξησε  και την πληθυσμιακή κάλυψη του 
δικτύου 4G+ σε  82%, προσφέροντας μο-
ναδική εμπειρία mobile internet. Επιπλέ-
ον, αξιοποιώντας την απόκτηση νέου φά-
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Παρά τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, ο Όμιλος ΟΤΕ 
αύξησε κατά 200 εκατ. ευρώ 
το επενδυτικό του πλάνο, 
περνώντας οπτικές ίνες  
και συμβάλλοντας στην 
τεχνολογική ανάπτυξη  
της χώρας. Οι σημαντικές 
επενδύσεις που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, αλλά και ο έντονος 
ανταγωνισμός στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών καθιστούν 
αρκετά ενδιαφέρουσα την 
πορεία του Ομίλου στη νέα 
ψηφιακή εποχή.

σματος, ο Όμιλος έκανε διαθέσιμες στους 
καταναλωτές, πρώτος στην Ελλάδα και 
από τους πρώτους στον κόσμο, ταχύτη-
τες έως και 500 Mbps, σε Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη και άλλες περιοχές, ενώ αναμένο-
νται να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς 
σε όλη τη χώρα.   

το επενδυτικό πρόγραμμά για το 2017 
είναι να ολοκληρωθεί και το έργο Rural 
Broadband για την διάθεση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών σε 2.247 απομακρυσμένες πε-
ριοχές στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα, που 
εξυπηρετούν περισσότερους από 320.000 
κατοίκους.

Tο έργο, που σχεδίασε η Γενική Γραμμα-
τεία ηλεπικοινωνιών και αχυδρομείων 
και υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσι-
ου και ιδιωτικού τομέα ( ΔΙ ) σε συνερ-
γασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε., προχωράει με γοργούς ρυθμούς έχο-
ντας φτάσει ήδη το 90% της κατασκευ-
ής του, ενώ ταχύτητες VDSL έως 50Mbps 
έχουν ήδη διατεθεί εμπορικά σε πάνω από 
250 οικισμούς. τόχος είναι οι νέες ταχύ-
τητες internet να είναι διαθέσιμες στο σύ-
νολο των 2.247 οικισμών το πρώτο εξάμη-
νο του τρέχοντος έτους.  

έλος, εντός του 2017 αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο μετασχημα-
τισμού του δικτύου σταθερής σε All IP σε 
όλο το εύρος των υποδομών και των υπη-
ρεσιών του Ομίλου. τόχος, η καλύτερη 
εμπειρία του πελάτη με την παροχή κο-
ρυφαίας ποιότητας ΙP τηλεφωνίας, high 
definition (HD) voice και υπηρεσιών προ-
στιθέμενης αξίας, αλλά και η λειτουργική 
αποδοτικότητα.

Σε 1,5 δισ. ευρώ 
ανέρχεται το 
επενδυτικό 
πρόγραµµα του 
Οµίλου ΟΤΕ για 
την ανάπτυξη 
δικτύων 
νέας  γενιάς 
σε σταθερή 
και κινητή 
τηλεφωνία  
την τετραετία 
2017-2020 

ΜΙ ΑΛΗ   
ΑΜΑζ:

Πρόεδρος & Διευθύνων  
Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

«Δημιουργούμε 
τα δίκτυα  
του μέλλοντος…  
Συμβάλλουμε 
στην εθνική  
προσπάθεια  
για ανάκαμψη»

Τα ΕλΠΕ επενδύουν στην εκπαίδευση

Το Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στοχεύει, 
µέσω της στενής 
συνεργασίας της 
ακαδηµαϊκής 
κοινότητας µε 
τον Όµιλο ΕΛΠΕ, 
στην αξιοποίηση 
και διάδοση των 
πορισµάτων της 
επιστηµονικής 
έρευνας στα 
πεδία χάραξης 
των ενεργειακών 
πολιτικών



Τι πιστεύουν οι Έλληνες το 2017

Η 
πρώτη έρευνα που δημοσίευ-
σε ποτέ η διαΝΕΟσις ήταν μια 
μεγάλη πανελλαδική δημοσκό-
πηση που σκοπό είχε να ακτι-
νογραφήσει τις απόψεις των 

Ελλήνων για μια σειρά από σημαντικά θέ-
ματα. Πριν ξεκινήσουμε να προτείνουμε 
λύσεις για τα σημαντικότερα οικονομικά 
και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η χώρα, θελήσαμε να διερευνήσουμε 
τι πιστεύουν οι πολίτες, πώς σκέφτονται, 
πώς αντιμετωπίζουν την κρίση και τον 
κόσμο μας γενικότερα. ον Απρίλιο και 
τον Νοέμβριο του 2015 καταγράψαμε τις 
αντιλήψεις τους για την Ευρώπη και τη 
θέση της Ελλάδας σε αυτήν, για τα θέμα-
τα της οικονομίας και της αγοράς, για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τους θεσμούς, 
για τη μετανάστευση, την παιδεία και τον 
τρόπο που ζουν. Και φέτος το ξανακάναμε.

α βασικά συμπεράσματα που προκύ-
πτουν μπορεί κανείς να συνοψίσει στα 
εξής:
■ Ο αντιευρωπαϊσμός βρίσκεται σε άνο-
δο, χωρίς να είναι ακόμα πλειοψηφικός.
■ Οι θεσμοί βρίσκονται σε κρίση, αλλά οι 
Έλληνες δεν αμφισβητούν ακόμα τη δημο-
κρατία ως πολίτευμα. 
■ Οι Έλληνες δηλώνουν σε αναπάντεχα 
μεγάλα ποσοστά οικονομικά φιλελεύθεροι 
και, θα έλεγε κανείς, αντικρατιστές. 
■ Οι Έλληνες είναι συντηρητικοί στα πε-
ρισσότερα κοινωνικά θέματα.

Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν 
από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σε 
73 ερωτήσεις με περισσότερες από 200 
μεταβλητές. Η έρευνα έγινε τηλεφωνικά, 
σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών 
Κοινής Γνώμης ΕΠΙ ΠΑΜΑΚ τον Δεκέμ-
βριο του 2016, και ήταν χωρισμένη σε δύο 
μέρη: ο Μέρος Α σε πανελλαδικό δείγμα 
1.294 ατόμων, και το μέρος Β σε πανελλα-
δικό δείγμα 1.263 ατόμων.

Εδώ θα δούμε συνοπτικά μερικά από τα 
σημαντικότερα αποτελέσματα.  

Ο Αντιευρωπαϊσµός σε άνοδο
ο συμπέρασμα που βγήκε από την πε-

ρυσινή μας έρευνα, ότι δηλαδή υπάρ-
χει μια ήπια επιφυλακτικότητα απέναντι 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πάντως δεν 
έχει πάρει ακόμη το χαρακτήρα της ανοι-
χτής ρήξης, φαίνεται πως ισχύει και φέ-
τος. Μόνο που φέτος η επιφυλακτικότητα 
είναι λιγότερο ήπια, η απογοήτευση λίγο 
πιο έντονη, και οι φωνές απόρριψης της 
Ε.Ε. λίγο πιο ισχυρές. Πράγματι, βλέπο-
ντας τα αποτελέσματα των τριών ερευνών 
της διαΝΕΟσις σχεδόν σε όλα τα “ευρω-
παϊκά” ερωτήματα, η τάση γίνεται προφα-
νής.
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αυτής τον Απρίλιο του 2015 συμφωνού-
σαν ότι η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη από 
τη συμμετοχή της στην Ε.Ε. στα θέματα 
της οικονομικής ανάπτυξης και της ευη-
μερίας. ο ποσοστό αυτό φέτος είναι 55%.

ε ένα γενικότερο πλαίσιο, η συνολική 
εικόνα των Ευρωπαϊκών αντιλήψεων των 
Ελλήνων παραμένει συγκεχυμένη. Οι πο-
λίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η 
χώρα βγήκε ζημιωμένη από της συμμετο-
χή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους 
τους τομείς που τους ρωτήσαμε πλην της 
"διεθνούς της θέσης", του "πολιτισμού" και 
της "προστασίας του περιβάλλοντος". Πε-
ρίπου 6 στους 10 Έλληνες πιστεύουν πως 
από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
περισσότερο ωφελημένη βγήκε η Ε.Ε. Αυ-
τό το πιστεύουν 7 στους 10 αποφοίτους 
Δημοτικού και επίσης 8 στους 10 αγρότες, 
πράγμα πολύ ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί 
κανείς τα ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτή-
σεων που μπήκαν στη χώρα τις τελευταί-
ες δεκαετίες.

Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται λί-
γο-πολύ σε όλες τις "ευρωπαϊκές" ερωτή-
σεις. Οι φτωχοί, λιγότερο μορφωμένοι και 
κυρίως αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς 
τους στα άκρα του πολιτικού συστήματος 
είναι αυτοί που απορρίπτουν περισσότερο 
την Ε.Ε. Αντίθετα, όσο πιο ευκατάστατοι, 
μορφωμένοι και κεντρώοι πολιτικά είναι 
οι ερωτηθέντες, τόσο περισσότερο θέλουν 
τη χώρα στην Ε.Ε.

Κρίσιμη, βεβαίως, είναι η ερώτηση για 
τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώ-
νη. ο ποσοστό που επιθυμεί την παραμο-
νή στο ευρώ έχει πέσει πλέον στο 59,6% 
(από 73,9% τον Απρίλιο του 2015), ενώ το 
ποσοστό αυτών που επιθυμεί να επιστρέ-
ψουμε σε εθνικό νόμισμα έχει ανέλθει στο 
33,1% (από 20,7% τον Απρίλιο του 2015). 
Οι πολίτες που θέλουν να διατηρήσουμε 
το κοινό νόμισμα πλειοψηφούν σε όλες τις 
ηλικιακές, εισοδηματικές και εκπαιδευτι-
κές κατηγορίες που έχουμε μελετήσει, σε 
όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις περι-
φέρειες της Ελλάδας. Πλειοψηφικό ρεύμα 
υπέρ δραχμής προς το παρόν εμφανίζε -

Ποιοι είναι οι Έλληνες σήμερα; Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις αποκαλύπτει αλήθειες που φανταζόμασταν, στοιχεία που μαντεύαμε αλλά 
και κάποια εντυπωσιακά, αναπάντεχα ευρήματα. Γνωρίζατε ότι 4 στους 10 Έλληνες θεωρούν τη φοροδιαφυγή "θεμιτή άμυνα κατά 
της υπερβολικής φορολογίας"; Ότι οι μισοί πιστεύουν πως "Έλληνας γίνεσαι"; Πως 7 στους 10 πιστεύουν ότι τα παιδιά των νόμιμων 
μεταναστών πρέπει να παίρνουν άμεσα την ελληνική υπηκοότητα; Φανταζόσασταν πως 1 στους 4 πιστεύει ότι μας ψεκάζουν;

φτάνουν το 53,5% του γενικού πληθυσμού 
σήμερα, από 59,9% το Νοέμβριο του 2015 
και 69% τον Απρίλιο του 2015. Οι κατηγο-
ρίες του πληθυσμού στις οποίες η "αρνητι-
κή" και "μάλλον αρνητική" αποτίμηση είναι 
πλειοψηφικές είναι οι λιγότερο μορφωμέ-
νοι, αυτοί που έχουν πολύ χαμηλά εισοδή-
ματα, οι αγρότες, οι άνεργοι, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες (τεχνικών επαγγελμάτων), 
αυτοί που αυτοτοποθετούνται στην "κατώ-
τερη τάξη" και αυτοί που αυτοτοποθετού-
νται πολιτικά στην "άκρα αριστερά", στην 
"αριστερά" και στην "άκρα δεξιά".

Είναι ενδιαφέρον πως η απόρριψη της 
Ε.Ε. για μέρος του πληθυσμού δεν φαίνε-
ται να οφείλεται μόνο στην τρέχουσα οικο-
νομική κρίση. 1 στους 4 Έλληνες πιστεύει 
πως η αποτίμηση από τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στην Ε.Ε. είναι “αρνητική” και 
“μάλλον αρνητική”, αλλά ταυτόχρονα πι-
στεύει πως η κρίση οφείλεται “κυρίως σε 
δικές μας αδυναμίες”.

την ανάλυση της περυσινής έρευνας ο 
καθηγητής Γεράσιμος Μοσχονάς είχε ορί-
σει τρεις διακριτές ομάδες ανάλογα με τις 
απαντήσεις ως προς την Ευρώπη, τον "Κε-
ντρικό Ευρωπαϊκό Κορμό", τον " κληρό 
Ευρωπαϊκό Πυρήνα" και τον " κληρό Ευ-
ρωσκεπτικιστικό Πυρήνα", οι οποίες απα-
ντούσαν πολύ διαφορετικά σχεδόν σε όλες 
τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, και 
όριζαν τη στάση απέναντι στην Ευρώπη 
ως τη νέα, μεγάλη διαιρετική τομή στις 
αντιλήψεις των Ελλήνων. έτος η διάκρι-
ση φαίνεται να παραμένει, αλλά αυτό που 
ο Μοσχονάς αποκαλούσε "ρεαλιστικός φι-
λοευρωπαϊσμός" είναι αρκετά πιο "ρεαλι-
στικός". Μελετώντας την ομάδα που χα-
ρακτήρισε "Κεντρικό Ευρωπαϊκό Κορμό", 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει μερικές αλ-
λαγές. Πρώτα απ’ όλα, είναι μια ομάδα σα-
φώς μικρότερη. ον Απρίλιο του 2015, αυ-
τοί που αποτιμούσαν τη συμμετοχή της 
χώρας στην Ε.Ε. ως "Θετική" (αυτοί είναι 
ο "Κεντρικός Ευρωπαϊκός Κορμός") ανέρ-
χονταν στο 40,6% του πληθυσμού. έτος 
είναι το 28,6%. Αφετέρου, οι τοποθετήσεις 
τους στα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι ελα-
φρά λιγότερο ενθουσιώδεις. Για παράδειγ-
μα, το 66% των ερωτηθέντων της ομάδας 

"Με διεθνείς όρους θα λέγαμε πως πα-
ρατηρούμε την ανάδειξη ενός ισχυρού και 
δυνητικά απειλητικού ευρωσκεπτικισμού, 
ο οποίος αμφισβητεί τη θέση της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση" γράφει ο Νίκος 
Μαραντζίδης στην έκθεσή του για τα απο-
τελέσματα

την πρώτη κιόλας ερώτηση του ερω-
τηματολογίου, οι πολίτες που δηλώνουν 
πως θεωρούν τη συμμετοχή της χώρας 
μας στην Ε.Ε. "θετική" και "μάλλον θετική" 

Αντιευρωπαϊσμός σε άνοδο, θεσμοί σε κρίση, κοινωνικός 
συντηρητισμός και οικονομικός φιλελευθερισμός

"Με διεθνείς 
όρους θα λέγαµε 

πως παρατηρούµε 
την ανάδειξη 

ενός ισχυρού 
και δυνητικά 
απειλητικού 

ευρωσκεπτικισµού, 
ο οποίος αµφισβητεί 

τη θέση της 
Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση" 
γράφει ο Νίκος 

Μαραντζίδης στην 
έκθεσή του για τα 

αποτελέσµατα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ται μόνο σε λίγες, συγκεκριμένες πολιτι-
κές και ιδεολογικές κατευθύνσεις. Η τάση, 
όμως, είναι ευδιάκριτη. Όπως γράφει ο Ν. 
Μαραντζίδης "η εικόνα υπέρ του ευρώ και 
της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που έχει διαμορφωθεί στους κόλ-
πους της ελληνικής κοινωνίας δεν πρέπει 
να θεωρείται δεδομένη για πάντα. Μπορεί 
να ανατραπεί στην πορεία εφόσον επιδει-
νωθεί περαιτέρω η οικονομία και οι πο-
λίτες χάσουν τις προσδοκίες τους για το 
μέλλον".

Και, απ’ ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δεν 
έχουν και πολύ ρόδινες προσδοκίες για 
το μέλλον τους και για τη θέση της χώ-
ρας τους στην Ευρώπη. Περισσότεροι θε-
ωρούν ότι η σύγκλιση της Ελλάδας με 
τις άλλες χώρες της Ε.Ε. δεν είναι εφικτή 
(76,6% από 66,1% τον Απρίλιο του ’15), 
ενώ το ποσοστό των Ελλήνων που πι-
στεύουν ότι η Ελλάδα είναι "μια μοντέρ-
να χώρα, που δεν διαφέρει πολύ από τις 

άλλες χώρες της Ευρώπης" έχει μειωθεί 
στο 58,3%, από 71,5% που ήταν τον Απρί-
λιο του 2015. Η απαισιοδοξία εκτείνεται 
σε όλα τα θέματα που αφορούν το μέλ-
λον. Πλέον 6 στους 10 Έλληνες πιστεύουν 
ότι σε 10 χρόνια από σήμερα η χώρα μας 
δεν θα έχει βγει από την οικονομική κρί-
ση. 6 στους 10 πιστεύουν, επίσης, ότι δεν 
θα έχουν αρθεί τα capital controls, ενώ 4 
στους 10 πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα έχει 
βγει από το ευρώ. 4 στους 10 πιστεύουν 
ότι η χώρα θα έχει βγει και από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Οι μισοί Έλληνες, άλλωστε, πιστεύουν 
ότι τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση θα διασπαστεί, με κάποιες χώρες να 
αποχωρούν, ενώ άλλοι 3 στους 10 πιστεύ-
ουν ότι θα διαλυθεί τελείως. Μόνο 1 στους 
10 πιστεύει ότι θα μετατραπεί σε μια πιο 
ισχυρή ομοσπονδία κρατών.

Παρεμπιπτόντως, εδώ αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι ένα 8% των ερωτηθέντων 
πιστεύει ότι στα επόμενα 10 χρόνια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί, αλλά ταυ-
τόχρονα ότι σε 10 χρόνια από σήμερα η 
Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι μέλος της. 
Κάτι που οπωσδήποτε δημιουργεί εύλογες 
απορίες, και συντείνει σε ένα συμπέρασμα 
που θα κουβεντιάσουμε προς το τέλος αυ-
τού του κειμένου.

∆ηµοκρατία και Θεσµοί
Ένα από τα θεαματικά ευρήματα της πε-

ρυσινής έρευνας ήταν η (πολλαπλή) επι-
βεβαίωση της εξαιρετικά υψηλής εικόνας 
που έχουν οι Έλληνες για τον εαυτό τους 
και τη χώρα τους. Η εικόνα αυτή παραμέ-
νει καθαρή. 9 στους 10 Έλληνες δηλώνουν 
"υπερήφανοι που είναι Έλληνες" ενώ εξα-
κολουθούν να πιστεύουν ότι 'οι Έλληνες 
είναι ένας λαός με μεγάλη ιστορία που πα-
ρά τη σημερινή κρίση ξεχωρίζει ακόμα για 
την ευφυία και τον πολιτισμό του" σε πο-
σοστό 62,3% (ένα ποσοστό που, πάντως, 
ήταν 10 μονάδες μεγαλύτερο τον Απρί-
λιο του ’15). Οι μόνες πληθυσμιακές ομά-
δες που διαφωνούν είναι οι πλουσιότεροι 
(48,3%) και οι ακροαριστεροί (28%).

Βεβαίως, όπως και πέρυσι οι Έλληνες 
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πιστεύουν πως η κρίση οφείλεται "κυρί-
ως στις δικές μας αδυναμίες" (62,1%). Ένα 
76% πιστεύουν πως φταίμε "όλοι μας που 
συνηθίσαμε να δανειζόμαστε για να κατα-
ναλώνουμε περισσότερα από όσα παρά-
γουμε" και σχεδόν όλοι (93,6%) πως φταίει 
"η ανεπάρκεια και η διαφθορά των ελλη-
νικών κυβερνήσεων". "Θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς πως η ελληνική κοινω-
νία παρουσιάζει σήμερα μετά από αρκετά 
χρόνια κρίσης ένα υψηλό βαθμό συλλογι-
κής αυτογνωσίας", γράφει ο Μαραντζίδης. 
"Έστω κι αν δεν είναι σαφές πως ακριβώς 
κατανέμει τις ευθύνες ανάμεσα στο εγχώ-
ριο πολιτικό προσωπικό, τις ομάδες συμ-
φερόντων και τους Έλληνες πολίτες, εί-
ναι ξεκάθαρο πως εντοπίζει τις αιτίες της 
άσχημης οικονομικής κατάστασης της 
χώρας κυρίως σε ενδογενείς αιτίες και όχι 
σε ξένες δυνάμεις".

"Ρωσόφιλοι"
Ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα και 

πολυσυζητημένα αποτελέσματα της περυ-
σινής έρευνας ήταν το φαινόμενο της "Ρω-
σοφιλίας". την ερώτηση για το αν τα συμ-
φέροντα της Ελλάδας θα διασφαλίζονταν 
καλύτερα με μια συμμαχία με κάποια άλλη 
χώρα, το εντυπωσιακό 30% που εξασφά-
λισε η Ρωσία του Βλ. Πούτιν τον Απρίλιο 
του 2015 προκάλεσε συζητήσεις, ειδικά 
μάλιστα όταν το ίδιο ποσοστό στους νέ-
ους ηλικίας 18-24 ήταν πλειοψηφικό. ότε 
θεωρήθηκε πως το αποτέλεσμα οφειλόταν 
στην επικαιρότητα και την όλη συζήτη-
ση περί ρωσικής παρέμβασης στην περι-
βόητη "διαπραγμάτευση", κάτι που φάνη-
κε να επιβεβαιώνεται όταν το Νοέμβριο 
του 2015 αυτό το ποσοστό υποχώρησε αι-
σθητά. έτος θα περίμενε κανείς περαι-
τέρω μείωση των Ελλήνων που θα επιθυ-
μούσαν μια συμμαχία με τη Ρωσία, αλλά 
τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αντί-
θετα, σήμερα ένας στους τρεις πολίτες θα 
προτιμούσε να συμμαχήσουμε με τη Ρω-
σία παρά να συνεχίσουμε να συμμετέχου-
με στην ευρωζώνη.

ο ίδιο πιστεύουν οι μισοί αγρότες και 
οι μισοί "ακροδεξιοί". Είναι, πάντως, αξι-

οσημείωτο το γεγονός ότι πλέον το ποσο-
στό των νέων ηλικίας 17-24 που συμφω-
νούν είναι περίπου το ίδιο με του γενικού 
πληθυσμού. Εξάλλου, σχεδόν 8 στους 10 
Έλληνες θεωρούν η λέξη "Ρώσοι" είναι κά-
τι καλό (αντίθετα με το " ούρκοι" -28%- το 
"Γερμανοί" -36,4%- και το "Μουσουλμάνοι" 
-36,3%).

Βεβαίως, αυτό που δημιουργεί εύλογες 
απορίες είναι η απάντηση στην ερώτηση 
"ποια χώρα πιστεύετε πως έχει το καλύτε-
ρο μοντέλο διακυβέρνησης". Μόνο 1 στους 
10 πολίτες επιλέγει τη Ρωσία σε αυτό το 
πλαίσιο, την ώρα που, με πάρα πολύ με-
γάλη διαφορά από όλα τα άλλα μοντέλα δι-
ακυβέρνησης, 6 στους 10 Έλληνες δηλώ-
νουν πως προτιμούν το ουηδικό.

Οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να 
έχουν εμπιστοσύνη στο δημοκρατικό πο-
λίτευμα -9 στους 10 απαντούν "συμφωνώ" 
ή "μάλλον συμφωνώ" στην παραδοσιακή 
ερώτηση για το αν η δημοκρατία "παρά 
τα προβλήματά της είναι το καλύτερο σύ-
στημα διακυβέρνησης". πάρχει όμως σα-
φής υποχώρηση στην αντίληψή τους για 
τη λειτουργία των θεσμών της δημοκρατί-
ας στη χώρα μας. Μόνο 55,4% πιστεύουν 
πως "απολαμβάνουν όλων των ελευθεριών 
που χαρακτηρίζουν μια δημοκρατία" (από 
65,1% τον Απρίλιο του ’15), μόνο 35,2% 
πως "ζουν σε ασφαλές περιβάλλον" (από 
44,5%), μόνο 27% πως το δικαστικό σύ-
στημα "αντιμετωπίζει ως ίσους όλους τους 
πολίτες. "Οι πολίτες εκτιμούν πως η δημο-
κρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα", γρά-

φει ο Μαραντζίδης, "αλλά στην Ελλάδα η 
δημοκρατία νοσεί σε σημαντικούς τομείς 
σε τέτοιο βαθμό ώστε να αμφισβητείται 
εάν είναι μια «κανονική δημοκρατία".

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θε-
σμούς παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με 
μόνες εξαιρέσεις τις ένοπλες δυνάμεις 
(81,3%), την αστυνομία (72,2%) και, φυ-
σικά, την πάντα κυρίαρχη οικογένεια 
(97,2%). "

Οι περισσότεροι Έλληνες αυτοτοποθε-

τούνται στο "κέντρο" του πολιτικού φά-
σματος (24,1%), ενώ οι περισσότεροι αυ-
τοχαρακτηρίζονται " οσιαλδημοκράτες" 
(19,7%) ή " ιλελεύθεροι" (17,9%) με τις 
υπόλοιπες ιδεολογικές ταυτίσεις να απέ-
χουν αρκετά. ε αυτήν την ερώτηση έχει 
ενδιαφέρον να αναζητήσει κανείς τον ιδε-
ολογικό χαρακτηρισμό που αποδίδουν 
στον εαυτό τους ψηφοφόροι διαφόρων 
κομμάτων, όπως το 29,1% των ψηφοφό-
ρων του ΡΙζΑ που αυτοαποκαλούνται 

"σοσιαλδημοκράτες" (το μεγαλύτερο πο-
σοστό ανάμεσα στους ψηφοφόρους του 
κυβερνώντος κόμματος), το 14,4% των 
ψηφοφόρων του ΡΙζΑ που αυτοαπο-
καλούνται "φιλελεύθεροι" (το τρίτο μεγα-
λύτερο ποσοστό), το ότι μόνο το 46,5% 
των ψηφοφόρων του ΚΚΕ θεωρούν εαυ-
τόν "Κομμουνιστή" και το 11,1% των ψη-
φοφόρων των ΑΝΕΛ που αυτοαποκαλού-
νται "σοσιαλιστές".

Πάντως, το "αριστερό" λεξιλόγιο παρα-
μένει κυρίαρχο στον πολιτικό διάλογο 
στη χώρα μας. Μόνο ένα 33,3% των πο-
λιτών θεωρούν "καλό" τον "καπιταλισμό" 
(ποσοστό που έχει αυξηθεί κατά περίπου 
10 μονάδες από τον Απρίλιο του ’15, βέ-
βαια), αλλά 62,1% θεωρούν καλό πράγμα 
τον "σοσιαλισμό". Παρ’ όλα αυτά εμφανίζε-
ται μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: τη βασι-
κή ερώτηση που διακρίνει τον σοσιαλισμό 
από τον φιλελευθερισμό, οι Έλληνες έχουν 
ξεκάθαρη άποψη: ο 64,8% πιστεύει ότι η 
"ελευθερία" είναι πιο σημαντική από την 
"ισότητα" -ερώτηση που πρακτικά δίνει 
τον ορισμό του φιλελευθερισμού. Αυτή η 
απάντηση είναι πλειοψηφική σε όλες τις 
πληθυσμιακές ομάδες με μόνο μία εξαί-
ρεση (τους απόφοιτους Δημοτικού). Είναι 
ενδιαφέρον ότι οι ψηφοφόροι του ΡΙζΑ 
προτιμούν την “ελευθερία” από την “ισό-
τητα” σε ποσοστό σχεδόν ίδιο με του γενι-
κού πληθυσμού.

Όλη την ερευνα μπορείτε να τη βρείτε  
στο http://www.dianeosis.org

Συνέχεια από την προηγούμενη
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σύνδεση από το αεροδρόµιο 

Την έναρξη απευθείας πτήσεων   από το αεροδρόµιο City του 
Λονδίνου προς την Σκιάθο για το καλοκαίρι ανακοίνωσε η British 
Airways.

Πρόκειται για την τρίτη γραµµή που ανοίγει από το αεροδρό-
µιο City για απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα, µαζί µε αυτές της 
Μυκόνου και της Σαντορίνης που υπάρχουν ήδη. Η νέα γραµ-
µή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στις 26 Ιουνίου και θα εκτελεί 
δροµολόγια κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και µέχρι το τέλος 
Σεπτεµβρίου. Οι πτήσεις θα πραγµατοποιούνται τρεις φορές την 
εβδοµάδα και είναι ήδη διαθέσιµες προς κράτηση στο  www.
ba.com/londoncity.

Με την προσθήκη της Σκιάθου η λίστα προορισµών της British 
Airways στην Ελλάδα επεκτείνεται σε συνολικά 12 και περιλαµ-
βάνει ακόµη τις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη, Κω, 
Ρόδο, Ηράκλειο, Χανιά, Καλαµάτα, Κέρκυρα και Ζάκυνθο. Τα 
δροµολόγια της British Airways εξυπηρετούν πλέον την πλειο-
ψηφία των πιο δηµοφιλών, καλοκαιρινών και όχι µόνο, τουριστι-
κών προορισµών στην Ελλάδα.

 Η ∆ιευθύντρια της British Airways σε Ελλάδα, Τουρκία και 
Κύπρο κα Φρέντυ Στίερ δήλωσε σχετικά: “Είµαστε ιδιαίτερα χα-
ρούµενοι που εντάσσουµε τη Σκιάθο στο εκτεταµένο δίκτυο µας 
στην Ελλάδα. Η µακρά µας ιστορία στην τοπική αγορά και η στενή 
σχέση που διατηρούµε µε την Ελλάδα συνεχίζεται και πιστεύουµε 
ότι οι νέες αυτές πτήσεις  θα δώσουν την ευκαιρία στους ταξιδιώ-
τες από όλο τον κόσµο να επισκεφτούν ακόµη πιο συναρπαστι-
κούς προορισµούς στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα προσφέρει 
καλύτερες δυνατότητες συνδεσιµότητας στους ταξιδιώτες για τα-
ξίδια σε όλο τον κόσµο, µέσω του Λονδίνου".

Στο δροµολόγιο Αθήνα- Κάιρο από τον Ιούνιο θα δροµολογηθεί το 
δεύτερο αεροσκάφος Β 737-800 Next Generation, το οποίο και παρέ-
λαβε πρόσφατα η Egyptair. H αιγυπτιακή εταιρεία προχώρησε τον Ιού-

λιο του 2016, σε συµφωνία µε την Boeing για 
την αγορά εννέα B 737-800 Next Generation, 
µε αντίτιµο 864 εκατ. δολάρια.

«Με την προσεχή δροµολόγηση  του 
δεύτερου αεροσκάφους  στην γραµµή Αθή-
να-Κάιρο µοιραζόµαστε µε την Ελλάδα, εκτός 
από την κοινή ιστορική διαδροµή και τους 
ισχυρούς δεσµούς φιλίας των δύο χωρών, 

και την µετάβαση της EGYPTAIRσε µία νέα εποχή» ανέφερε ο περι-
φερειακός διευθυντής της εταιρείας  για την Ελλάδα και την Κύπρο 
Salah Tawfik.

 Η EGYPTAIR, πλέον, διαθέτει, µεταξύ άλλων, είκοσι δύο ενεργά 
737-800NG,στα οποία θα προστεθούν επτά νέα αεροσκάφη.

17ο Συνέδριο 

Στην καινοτοµία και στη νεωτερική 
προσέγγιση ήταν αφιερωµένο το φετινό 
17ο Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών 
Εταιρειών που διοργάνωσε ο ∆ιεθνής 
Αερολιµένας Αθηνών, κατά την διάρκεια 
του οποίου βραβεύθηκαν οι αεροπορικές 
εταιρείες µε την πιο επιτυχηµένη 
αναπτυξιακή πορεία το 2016.
Με τίτλο "Making the … novel way", 
οι 200 και πλέον παρευρισκόµενοι 
παρακολούθησαν µια πλούσια θεµατική 
ατζέντα, που αποτέλεσε και φέτος αφορµή 
για την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων 
µεταξύ του αεροδροµίου και των βασικών 
συνεργατών του. Με αφορµή το διήγηµα 
(novel) µε τίτλο "Lost and Found: An 
Aθenian Story" που γράφτηκε ειδικά για το 
αεροδρόµιο στο πλαίσιο της ευρηµατικής 
-και ήδη βραβευµένης- καµπάνιας του 
προς τις αεροπορικές εταιρείες "Aviation 
Marketing delivered in a … novel way", οι 
προσκεκληµένοι οµιλητές και οι εκπρό-
σωποι του ∆ΑΑ συνέθεσαν στο "Φάρο" 
του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος τη φετινή θεµατολογία.
Οι αεροπορικές εταιρείες που κατέγραψαν 
την πιο επιτυχηµένη αναπτυξιακή πορεία 
κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους, 
σηµειώνοντας αυξηµένα ποσοστά επιβατι-
κής κίνησης στα τακτικά δροµολόγιά τους 
από και προς την Αθήνα ήταν η Ryanair, 
η Emirates, η Aegean Airlines, Astra 
Airlines, Blue Air, Ukraine International 
Airlines, η El Al Israel Airlines, η Egypt 
Air, η Israir, η Croatia Airlines, η Ellinair, 
η Sky Express, η Royal Jordanian, η 
British Airways, η Qatar Airways, η Scoot.

Ξεκίνησε η πτήση 

Nέα καθηµερινή πτήση από το Dubai 
προς το Newark Liberty International 
Airport στη Νέα Υόρκη, µέσω της 
Αθήνας, ξεκίνησε  η αεροπορική εταιρεία 
Emirates.
Το νέο δροµολόγιο Dubai-Athens-
Newark της Emirates, παρέχει µία 
καθηµερινή απευθείας πτήση καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου µεταξύ Ηνωµένων 
Πολιτειών και Ελλάδας, δροµολόγιο που 
είχε πάψει να λειτουργεί από το 2012.
«Η Αθήνα αποτελεί µια αγορά που παρου-
σιάζει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, 
ειδικά µέσα στο σηµερινό περιβάλλον 
υψηλού ανταγωνισµού στον αεροπορικό 
κλάδο. Σύµφωνα µε µετρήσεις και έρευ-
νες του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, η 
επιβατική κίνηση µεταξύ Αθήνας και ΗΠΑ 
µε ενδιάµεσο σταθµό, ξεπερνά ετησίως 
τους 570.000 επιβάτες, ενώ µόνο το κα-
λοκαίρι του 2016, η  κίνηση µε απευθείας 
πτήσεις (εποχικές συνδέσεις) προς τη Νέα 
Υόρκη αυξήθηκε κατά 52%, φτάνοντας 
τους 156.000 επιβάτες» τονίζουν στελέχη 
του ∆ΑΑ. 
Η πτήση εκτελείται από αεροσκάφος 
τύπου Boeing 777-300ER προσφέροντας 
8 θέσεις στην πρώτη Θέση, 42 θέσεις στην 
business και 304 θέσεις στην οικονοµική 
θέση, καθώς και 19 τόνους χωρητικότητα 
φορτίου εµπορευµάτων. Η πτήση µε 
κωδικό  EK209  αναχωρεί από το Dubai 
στις 10:50 τοπική ώρα, φτάνει στην Αθήνα 
στις 14:25, αναχωρεί ξανά στις 16:40 για 
να φτάσει στο Newark στις 22:00 την ίδια 
ηµέρα. Η πτήση επιστροφής µε κωδικό 
EK210  αναχωρεί από το Newark στις 
23:45 τοπική ώρα, φθάνοντας στην Αθήνα 
την επόµενη µέρα στις 15:05 και αναχω-
ρεί ξανά στις 17:10, φτάνοντας στο Dubai 
στις 23:50, εξυπηρετώντας µε βολική 
ανταπόκριση πτήσεις προς περισσότερους 
από 50 προορισµούς της Emirates σε 
Ινδία, Μέση Ανατολή και Αυστραλία.

πτήσεις από Ηράκλειο για 

Νέες απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο για 
Πάρο, Ικαρία και Μυτιλήνη θα προσφέρει για το δι-
άστηµα Ιουλίου-Αυγούστου η αεροπορική εταιρεία 
Sky Express.

Συγκεκριµένα, για τους παραπάνω µήνες η Sky 
Express θα πραγµατοποιεί νέες, απευθείας πτήσεις 
από το Ηράκλειο για Πάρο, κάθε Τετάρτη και Κυρια-
κή, για Ικαρία κάθε Τετάρτη και Κυριακή και για Μυ-
τιλήνη κάθε Τρίτη και Σάββατο.

Οι συγκεκριµένες πτήσεις, που είναι ήδη διαθέσι-
µες, ενισχύουν τις υφιστάµενες όλο το χρόνο, συνδέ-
σεις του Ηρακλείου µε Αθήνα και Ρόδο καθηµερινά 
και µε Κω τρεις φορές την εβδοµάδα.

Tην Αθήνα, ως τον πρώτο της ευρωπαϊκό προορισµό επέλεξε η 
Scoot, η low cost αεροπορική εταιρία που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη 
Singapore Airlines, ξεκινώντας από τις 20 Ιουνίου µε  τέσσερις πτή-
σεις σε εβδοµαδιαία βάση.

Η πτήση Αθήνα – Σιγκαπούρη, θα ενώνει την ελληνική πρωτεύου-
σα µε δηµοφιλείς προορισµούς, σε Αυστραλία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, 
Κορέα, Ταιβάν, Ταϊλάνδη και Σαουδική Αραβία.

«Η απόφαση ορόσηµο της Scoot να επιλέξει την Αθήνα ως σηµείο 
εισόδου για την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά συνάδει µε τη 
στρατηγική απόφαση του Οµίλου Singapore Airlines για τόνωση της 
επιβατικής κίνησης µεταξύ Ασίας/Ειρηνικού και Ευρώπης και ενίσχυ-
ση του κοµβικού ρόλου της Σιγκαπούρης στην περιοχή Ασίας/Ειρηνι-
κού» δήλωσε  ο διευθύνων σύµβουλος της Budget Aviation Holdings, 
κ. Lee Lik Hsin, θυγατρική του Οµίλου που έχει τον πλήρη έλεγχο και 
τη διαχείριση των Scoot και Tigerair.

Η Scoot αριθµεί σήµερα 29 προορισµούς, όµως οι δυνατότητες για 
τους επιβάτες από την Αθήνα και την Ευρώπη είναι ακόµη µεγαλύτε-
ρες, καθώς θα µπορούν να συνδέονται µε το δίκτυο της Tigerair, που 
εκτείνεται σε 39 προορισµούς της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Στο πλαίσιο του λανσαρίσµατος, η Scoot εξασφάλισε ιδιαίτερα ελκυ-
στικούς ναύλους απλής µετάβασης από την Αθήνα προς τη Σιγκαπού-
ρη και προς προορισµούς της Αυστραλίας και επιλεγµένων χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ασίας από 180 ευρώ για την οικονοµική θέση και 
590 ευρώ για τη ScootBiz. Οι ειδικές προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει 
και θα είναι σε ισχύ µέχρι και την 31η Μαρτίου 2017 στις 23.59. Για 
κρατήσεις: www.flyscoot.com/en/greece. Για πληροφορίες και αιτή-
µατα:  contact@flyscoot.gr και +30 210 99 42 567.

Τα δροµολόγια θα πραγµατοποιούνται µε δύο καινούρ-
για Boeing 787-8 Dreamliners.

To χειµερινό πρόγραµµα Ελλάδος για το 2017 απελευθέρωσε στο  Ryanair.com δίνοντας 
πλέον την δυνατότητα στους πελάτες να κάνουν κράτηση για πτήσεις χαµηλού κόστους έως 
τον Μάρτιο του 2018. Το χειµερινό πρόγραµµα Ελλάδος της  Ryanair για το 2017 θα προσφέρει:

4 νέα δροµολόγια από Αθήνα προς Φρανκφούρτη (1 καθηµερινό), Κατοβίτσε (2 εβδοµαδιαία) 
και Κρακοβία,(2 εβδοµαδιαία), µε ακόµα ένα δροµολόγιο να είναι σε αναµονή επιβεβαίωσης

4 νέα δροµολόγια από Θεσσαλονίκη προς Αϊντχόφεν(2 εβδοµαδιαία) Μόναχο Μέµινγκεν (2 
εβδοµαδιαία) Μπρατισλάβα (2 εβδοµαδιαία) και Νάπολη (2 εβδοµαδιαία)

4 νέα χειµερινά δροµολόγια από Θεσσαλονίκη προς Αµβούργο  (2 εβδοµαδιαία) Βαρσοβία 
Μόντλιν, (2 εβδοµαδιαία), Μπάντεν-Μπάντεν (2 εβδοµαδιαία), και Ντόρτµουντ (2 εβδοµαδιαία)

40 δροµολόγια σε σύνολο, πάνω από 300 εβδοµαδιαίες πτήσεις
Οι πελάτες της Ryanair µπορούν να κάνουν κράτηση για τις καλοκαιρινές ή χειµερινές διακο-

πές τους για το 2017, µε ακόµα χαµηλότερους ναύλους, λόγω εξοικονόµησης από την τιµή των 
καυσίµων. Παράλληλα, µπορούν να αναµένουν ακόµα περισσότερες αναβαθµίσεις, καθώς το 
πρόγραµµα “Always Getting Better” εξακολουθεί να βελτιώνει την ταξιδιωτική εµπειρία.

Την  "πολύ-αναµενόµενη και επαναστατική" νέα Business Class 
καµπίνα της παρουσίασε η  Qatar Airways,  σε ειδική συνέντευξη 
τύπου στο πλαίσιο της έκθεσης ITB, στο Βερολίνο.

Με πρότυπα τα οποία δεν έχουν εφαρµοστεί ποτέ ξανά στα 
business ταξίδια, οι ιδιωτικές και µε δυνατότητες εξατοµίκευσης 
σουίτες, που έχουν ονοµαστεί Qsuite, φέρνουν µια σειρά από πρω-
τιές στην κατηγορία premium ταξιδιών, αναδιαµορφώνοντας τις 
προσδοκίες των business ταξιδιωτών παγκοσµίως.

Η QSuite περιλαµβάνει το πρώτο διπλό κρεβάτι διαθέσιµο στην 
διακεκριµένη θέση, µε πάνελ που ανοίγουν και κλείνουν ανάλογα 
µε τις προτιµήσεις, επιτρέποντας στους επιβάτες σε διπλανές θέσεις 
να δηµιουργούν το δικό τους ιδιωτικό δωµάτιο. Τα προσαρµοζό-
µενα πάνελ και η δυνατότητα τοποθέτησης των οθονών στο κέντρο 
των 4 θέσεων επιτρέπουν σε συνεργάτες, φίλους και οικογένειες οι 
οποίες ταξιδεύουν µαζί να µεταµορφώνουν τον χώρο τους σε µια 
ιδιωτική σουίτα, επιτρέποντάς τους να εργαστούν, να δειπνήσουν 
και να επικοινωνήσουν.  Η νέα καµπίνα QSuite θα ξεκινήσει να το-
ποθετείται στον υπάρχοντα στόλο της Qatar Airways από τον Ιούνιο 
του 2017 µε ρυθµό ενός αεροσκάφους το µήνα.

Η Qatar Airways παρουσίασε επίσης και ένα εντελώς νέο επό-
µενης γενιάς περιβάλλον για το Oryx One, το βραβευµένο σύστηµα 
ψυχαγωγίας τη ενώ από   αυτό το καλοκαίρι, η Qatar Airways θα 
ξεκινήσει να προσφέρει σύνδεση στο internet  κατά τη διάρκεια 
πτήσης.

 Τα αποκαλυπτήρια της καµπίνας πραγµατοποίησε ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος του Qatar Airways Group, εξοχότατος Akbar Al Baker .

Η Qatar Airways διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο 194 αεροσκαφών 
και πετά σε πάνω από 150 σηµαντικούς προορισµούς σε έξι ηπεί-
ρους.

Mε νέα δροµολόγια προς Ελλάδα, αλλά και µε µια νέα υπηρεσία 
αγοράς εισιτηρίων Flightpass, εµπλουτίζει το θερινό πρόγραµµα 
πτήσεων της η Eurowings, µέλος του Οµίλου Lufthansa.

Ειδικότερα, το φετινό καλοκαιρινό πρόγραµµα πτήσεων από τη 
Βιέννη, που θα ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου, περιλαµβάνει την 
Μυτιλήνη και την Σάµο. Επιπρόσθετα, η Eurowings θα συνδέει τη 
Βιέννη µε την Καβάλα κάθε Τρίτη και Κυριακή.

Επίσης, η εταιρεία εισάγει στο θερινό πρόγραµµα πτήσεων της 
τρεις νέους προορισµούς στη Μεσόγειο, ανάµεσα στους οποίους 
είναι η Κάρπαθος και η Σαντορίνη.

Έτσι, από τις 5 Ιουνίου οι ταξιδιώτες από την Κολωνία/ Βόννη θα 
µπορούν να πετούν προς την Κάρπαθο, κάθε ∆ευτέρα. Οι αναχω-
ρήσεις θα γίνονται στις 4.35 το πρωί και η πτήση επιστροφής θα 
αναχωρεί στις 9.35 το πρωί, ενώ από τις 5 Μαΐου, θα εκτελούνται 
πτήσεις δύο φορές την εβδοµάδα από τη Βιέννη προς τη Σαντορί-
νη. Οι αναχωρήσεις από την αυστριακή πρωτεύουσα θα γίνονται 
κάθε Πέµπτη στις 12.15 το µεσηµέρι και κάθε Κυριακή στις 6.25 το 
πρωί µε Airbus A-320.

Εξάλλου, από το αεροδρόµιο Τέγκελ στο Βερολίνο, από τις 5 Μα-
ΐου η Eurowings θα συνδέει την Πρωτεύουσα της Γερµανίας µε το 
νησί της Μυκόνου.

Τέλος, η Eurowings ανακοίνωσε αρχές του µήνα τη νέα υπηρε-
σία Flightpass, ένα νέο πρόγραµµα αγοράς εισιτηρίων που ανα-
πτύχθηκε σε συνεργασία µε το Κέντρο Καινοτοµίας της Lufthansa. 
Τα πακέτα "Flightpass" περιλαµβάνουν δέκα εισιτήρια καθορισµέ-
νης τιµής, ανάλογα µε τον τύπο, τον προορισµό και τη συχνότητα 
των πτήσεων.Κατά τη δοκιµαστική περίοδο του προγράµµατος, οι 
επιβάτες θα µπορούν να επιλέξουν ανάλογα µε τις ανάγκες τους 
µεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών των πακέτων Flightpass.



Εκκίνηση της νέας τουριστικής 
περιόδου για την Celestyal Cruises

Η 
εταιρεία συνεχίζει να θέτει 
υψηλά τον πήχη στις υπηρε-
σίες της, εισάγοντας φέτος τον 
Celestyal ρόπο Διακοπών σε 
όλα τα δρομολόγιά της, ώστε να 

προσφέρει μοναδικά, προνομιακά πακέτα, 
που περιλαμβάνουν αξέχαστες εκδρομές 
σε όλους τους προορισμούς της, πλούσιο 
πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω, πακέ-
το απεριόριστης κατανάλωσης ποτών και 
την εμπειρία της ελληνικής οινογαστρονο-
μίας σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές.

«Celestyal» κρουαζιέρες
Οι κρουαζιέρες της εταιρείας, φέτος, 

ανανεώνονται με το δρομολόγιο «Πανο-
ραμικό Αιγαίο» (14 Απριλίου – 30 Ιουνίου 
& 08 επτεμβρίου – 27 Οκτωβρίου),  που 
θα επισκέπτεται αρχαίες πόλεις, θρυλικά 
λιμάνια και τοπία αστείρευτης ελληνικής 
ομορφιάς. 

Οι επιβάτες στις νέες 3-ήμερες, 4-ήμερες 
και 7-ήμερες κρουαζιέρες, θα έχουν την 
ευκαιρία να ζήσουν μια συναρπαστική 
εμπειρία διακοπών ανακαλύπτοντας τα 
γραφικά ανιά και τα ιστορικά μέρη της 
Πελοποννήσου, όπως το Ναύπλιο, τις Μυ-
κήνες και την Επίδαυρο, αλλά και τους πιο 
κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ελλά-
δας, όπως τη Μύκονο, τη αντορίνη και 
τη Ρόδο. 

ο Celestyal Olympia θα αντικαταστήσει 
το Celestyal Nefeli στις κρουαζιέρες «Ει-
κονικό Αιγαίο» στις 14 Απριλίου. 

Επιπλέον, εντάσσεται η άμος, για πρώ-
τη φορά φέτος, στους προορισμούς της 
Celestyal Cruises, στις ιδιαίτερα δημοφι-
λείς 3ήμερες και 4ήμερες κρουαζιέρες «Ει-
κόνες Αιγαίου», παρέχοντας όμως στους 
επιβάτες την δυνατότητα να επιλέξουν αν 
θα επισκεφθούν τη άμο ή το Κουσάντα-
σι. 

Με την προσθήκη των νέων προορι-
σμών στα δρομολόγια της, αλλά και τη δι-
ατήρηση της κρουαζιέρας «Εικόνες του 
Αιγαίου» και «Ειδυλλιακό Αιγαίο», η εται-

ρεία  θα προσεγγίζει 15 λιμάνια, μεταφέ-
ροντας τους επιβάτες της σε διάσημους 
ελληνικούς προορισμούς αλλά και σε μερι-
κά από τα, όχι τόσο γνωστά, διαμάντια του 
Αιγαίου. το πλαίσιο αυτό, αναμένονται 
651 προσεγγίσεις από τα πλοία της εται-
ρείας για την τουριστική περίοδο  2017.

Παράλληλα, η Celestyal Cruises επανα-
λαμβάνει τον επιτυχημένο θεσμό της θε-
ματικής ψυχαγωγίας εν πλω, με μια σει-
ρά από μοναδικές θεματικές κρουαζιέρες, 
τις «Celestyal Ιστορίες Ελληνικής ιλο-
ξενίας», δίνοντας για μια ακόμη χρονιά 
μια εμπλουτισμένη εμπειρία κρουαζιέρας 
στους επιβάτες της. Η τουριστική περίο-
δος διαιρείται σε δύο θεματικές ενότητες, 
που αποσκοπούν στην ανάδειξη της αυ-
θεντικής ελληνικής εμπειρίας, μέσα από 
τις 44 ανανεωμένες θεματικές κρουαζιέ-
ρες που θα πραγματοποιηθούν φέτος στα 
πλοία της Celestyal Cruises. 

υγκεκριμένα, στις κρουαζιέρες «Ιστορί-
ες Ελληνικού Πολιτισμού και Οινογαστρο-
νομίας» από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και 
από τον επτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο 
θα παρουσιαστούν μουσικοχορευτικές 
παραστάσεις του Λυκείου των Ελληνίδων 
με αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση, 
ένα ταξίδι στις γεύσεις και τις σπεσιαλιτέ 
των προορισμών των κρουαζιέρων, η αξία 

του ελληνικού ελαιόλαδου, καθώς και η 
ιστορία του ελληνικού κρασιού. 

Θεµατικές κρουαζιέρες
τις θεματικές κρουαζιέρες «Ιστορίες Ελ-

ληνικού Καλοκαιρινού εστιβάλ» από τον 
Ιούνιο ως τον Αύγουστο, οι επιβάτες θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελ-
ληνική μουσική μέσα από αγαπημένους 
Έλληνες καλλιτέχνες και δημοφιλείς ραδι-
οφωνικούς παραγωγούς αλλά και τις μου-
σικές του διεθνούς φήμης Έλληνα μουσι-
κοσυνθέτη και σολίστ του μπουζουκιού 
Θανάση Πολυκανδριώτη, ενώ θα παρακο-
λουθήσουν επιστημονικά φεστιβάλ και θα 
απολαύσουν μοναδικά cocktail party κά-
τω από το φως της καλοκαιρινής πανσε-
λήνου. 

«Καμία άλλη κρουαζιέρα δεν προσφέρει 
τόσες επιλογές προορισμών με τόσο αυ-
θεντικό τρόπο, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 
αλλά και σε τόσο ελκυστική τιμή», ανέφερε 
ο κος Κ. Αναστασιάδης, Διευθύνων ύμ-
βουλος, Celestyal Cruises και προσέθεσε: 
«Η Celestyal Cruises αποτελεί συνώνυμο 
της αξίας και της αστείρευτης προσφοράς 
επιλογών σε νέους προορισμούς για τους 
επιβάτες της. Πριν από 4 χρόνια προσεγ-
γίζαμε 6 λιμάνια… και τώρα, τη νέα περίο-
δο, θα προσεγγίσουμε 15.»
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Η Celestyal Cruises, η 
μόνη εταιρεία κρουαζιέρας 
με βάση την Ελλάδα, που 
δραστηριοποιείται με επιτυχία 
σε ελληνικούς προορισμούς και 
την Κούβα, σηματοδότησε στις 
10 Μαρτίου το ξεκίνημα της 
φετινής τουριστικής περιόδου 
με το κρουαζιερόπλοιο 
Celestyal Nefeli και την 
κρουαζιέρα «Εικόνες Αιγαίου». 
Το ίδιο κρουαζιερόπλοιο, 
στις 14 Απριλίου θα «βάλει 
πλώρη» πρώτη φορά για το 
«Πανοραμικό Αιγαίο», τις 
νέες 3-ήμερες, 4-ήμερες και 
7-ήμερες κρουαζιέρες που 
προσέθεσε η εταιρεία το 2017. 

Η εταιρεία 
παρουσιάζει 
έναν καινούριο 
και µοναδικά 
προνοµιακό 
τρόπο  
διακοπών,  
τον «Celestyal  
Τρόπο 
∆ιακοπών» 

Τ α ετήσια βραβεία Cruisers' Choice 
Awards του Cruise Critic βασί-
ζονται αποκλειστικά στις αξιολο-
γήσεις που προκύπτουν από τις 

κριτικές των επιβατών κρουαζιέρας. α 
βραβεία αυτά αφορούν στην εξαιρετική 
εμπειρία κρουαζιέρας και την αξία που οι 
επιβάτες της Celestyal Cruises βιώνουν 
καθημερινά μέσα από τις αξιολογήσεις 
τους για την εταιρία, οι οποίες στη συνέ-
χεια καθορίζουν και τις βαθμολογίες στα 
βραβεία Cruisers’ Choice. 

«Η Celestyal Cruises εστιάζει στο να προ-
σφέρει μια αυθεντική εμπειρία με επίκε-
ντρο τον κάθε προορισμό που επισκέπτε-
ται, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών 
όσο και «ανεξερεύνητων» τουριστικά προ-
ορισμών στο Αιγαίο και την Κούβα», δή-
λωσε ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, Διευ-
θύνων ύμβουλος της Celestyal Cruises. 
« αιρόμαστε ιδιαίτερα να προσφέρου-
με υψηλής ποιότητας και αξίας εμπειρίες 
στους επιβάτες που επιλέγουν τις κρουα-
ζιέρες μας. Επιπλέον, φέτος, είμαστε χα-
ρούμενοι που επεκτείνουμε τον «Celestyal 
ρόπο Διακοπών», τόσο στην Κούβα όσο 

και το Αιγαίο, παρέχοντας προσφορές που 
καλύπτουν όλα τα έξοδα της κρουαζιέρας: 
την πλήρη διαμονή εν πλω, πακέτα απε-
ριόριστης κατανάλωσης επωνύμων πο-
τών, τις καλύτερες εκδρομές στην ξηρά, 
την βραβευμένη μας διασκέδαση εν πλω 
και τα φιλοδωρήματα. Η κατάκτηση των 
συγκεκριμένων βραβείων από την εταιρία 
μας αποδεικνύει πόσο πολύ αναγνωρίζε-
ται και εκτιμάται από τους επιβάτες των 

κρουαζιέρων μας, η δέσμευσή μας για αρι-
στεία και υπεραξία.»

το Αιγαίο, η Celestyal Cruises το 2017 
εισάγει νέους προορισμούς, όπως το Ναύ-
πλιο στην Πελοπόννησο, και τα ανιά 
στην Κρήτη, στο πλαίσιο μια καινούργιας 
κρουαζιέρας που ονομάζεται «Πανοραμι-
κό Αιγαίο», καθώς και τη δυνατότητα επί-
σκεψης είτε στη άμο είτε στο Κουσάντασι 
με τα δρομολόγια της κρουαζιέρας «Εικό-
νες Αιγαίου», προσφέροντας στους ταξι-
διώτες ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για 
να εξερευνήσουν λιγότερο γνωστούς προ-
ορισμούς – «στολίδια» - της περιοχής.

α βραβεία Cruisers’ Choice του Cruise 
Critic περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια 
που υποβλήθηκαν και αφορούν κρουα-
ζιέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του 2016 και οι οποίες κατανέ-
μονται σε τέσσερις κατηγορίες: Κρουαζι-
ερόπλοια Μεγάλου Μεγέθους (2.000 επι-
βάτες και περισσότεροι), Κρουαζιερόπλοια 
Μεσαίου Μεγέθους (1.200 - 1.999 επιβά-
τες), Κρουαζιερόπλοια Μικρομεσαίου Με-
γέθους (400 - 1.199 επιβάτες) και Κρουα-
ζιερόπλοια Μικρού Μεγέθους (λιγότεροι 
από 400 επιβάτες). 

Η Celestyal Cruises κατέκτησε τέσσε-
ρα βραβεία στις κορυφαίες κατηγορίες για 
κρουαζιερόπλοια μεσαίου μεγέθους, συ-
μπεριλαμβανομένων των: «Αξία», « υχα-
γωγία», «Επιβίβαση» και «Εκδρομές». Η 
εταιρία επιπλέον κέρδισε μια θέση στην 
κορυφαία δεκάδα για τη συνολική κατηγο-
ρία «Καλύτερη Εταιρία Κρουαζιέρας».

5 κορυφαία βραβεία στα Cruise 
Critic Cruisers’ Choice Awards 
2017, για την Celestyal Cruises

Η Celestyal Cruises απέσπασε πέντε κορυφαία βραβεία στα Cruise Critic Cruisers’ 
Choice Awards 2017, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θέσης στις κατηγορίες: 
«Αξία», «Ψυχαγωγία», «Επιβίβαση» και «Εκδρομές»

Του 
Νίκου 
Κεχαγιά 
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Αναπτύσσεται η αγορά 
της ευρωπαϊκής κρουαζιέρας

Η 
αγορά της ευρωπαϊκής κρου-
αζιέρας αναπτύσσετε σταθερά 
τα τελευταία δέκα χρόνια, αγ-
γίζοντας έως και τους 6,7 εκα-
τομμύρια Ευρωπαίους επιβά-

τες, το 2016.
Αυτή η πενταετής τάση είναι ανοδική 

σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως 
στη Γερμανία, που παρατηρείται ιλιγγιώ-
δης ανάπτυξη 11,3% σημειώνοντας ρε-
κόρ με περισσότερους από 2 εκατ. επιβά-
τες. ο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία 
παρουσίασαν άνοδο 5,6% με σχεδόν 1,9 
εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ η Ισπανία 
συνεχίζει την ανάκαμψη, έπειτα από την 
οικονομική ύφεση του 2014, με την αγο-
ρά κρουαζιέρας να αυξάνεται κατά 4,2%.

Αντίστοιχα με τις προηγούμενες χρο-

νιές, 4 στους 5 Ευρωπαίους επιλέγουν τις 
κρουαζιέρες στην Ευρώπη, με τους μισούς 
να επιλέγουν τα νησιά της Μεσογείου και 
του Ατλαντικού, ενώ το 21% προτιμά τη 
Βόρεια Ευρώπη και τη Βαλτική.

Ο κος Κυριάκος Αναστασιάδης δήλωσε: 
«Η πρόβλεψη μας για την ανάπτυξη της 
κρουαζιέρας επιβεβαιώθηκε το 2016, πα-
ρά της κοινωνικό-πολιτικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίσαμε στη Ευρώπη και πα-
ρά την προσωρινά μειωμένη ικανότητα  
για περιφερειακή ανάπτυξη. ο 2017 φαί-
νεται να είναι, επίσης, αισιόδοξο με την 
άφιξη 26 νέων πλοίων και ανυπομονού-
με για αυτή την πολύ θετική προοπτική.»

Η Ελλάδα παρουσίασε μια σημαντική αύ-
ξηση 52%, το 2016, στους επιβάτες κρου-
αζιέρας, σηματοδοτώντας την ανάκαμψη 
της ελληνικής αγοράς με 24.000 επιβά-
τες, οι οποίοι προέρχονται από την πετυ-
χημένη δραστηριοποίηση της Celestyal 
Cruises. 

Βασικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν 
από την CLIA Ευρώπης:
● 6.674.000 Ευρωπαίοι επέλεξαν μια 
κρουαζιέρα το 2016, με μέσο όρο διάρκει-
ας τις 8 βραδιές
● Η Γερμανία επικρατεί ως αγορά προέ-
λευσης επιβατών κρουαζιέρας στην Ευρώ-
πη με 2.018.000 επιβάτες, με εξαιρετική 
αύξηση 11,8% μέσα σε ένα χρόνο 
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 Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας, η ενιαία και ηγετική αρχή εκπροσώπησης της παγκόσμιας κοινότητας για την κρουαζιέρα, επιβεβαιώνει 
μία αύξηση 3,4% των Ευρωπαίων επιβατών συγκριτικά με το 2015, η οποία βασίζεται κυρίως στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που πραγματοποιεί η CLIA, την οποία παρουσίασε ο κος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος της CLIA Ευρώπης και Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal Cruises, στην έκθεση Seatrade Cruise Global 2017.

● ο Ηνωμένο Βασίλειο, με αύξηση επι-
βατών 5,6% σημείωσε ρεκόρ με 1.9 εκα-
τομμύρια επιβάτες περίπου 
● Η αγορά της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 
4,2%, επιβεβαιώνοντας τη διετή ανάκαμ-
ψη της από την οικονομική ύφεση του 
2014.
● Η ελληνική κρουαζιέρα αποτελείται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από δρομολόγια στη 
Μεσόγειο, τα οποία καλύπτουν το 91% 
της αγοράς.  
● 4 στους 5 Ευρωπαίους επιλέγουν την 
κρουαζιέρα στην Ευρώπη. Η Μεσόγειος 
παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός, 
αλλά και η Βόρεια Ευρώπη γίνεται στα-
διακά δημοφιλής, σημειώνοντας το 2016 
ανάπτυξη κατά 2,1%.
● την Μεσόγειο, το 2016, τα κρουαζιε-
ρόπλοια αυξήθηκαν κατά 18,3% και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη κατά 11,1%.
● 39 εταιρείες κρουαζιέρας δραστηριο-
ποιήθηκαν στην Ευρώπη, με 123 πλοία 
συνολικά
● ο 2015, ο Ευρωπαϊκός Απολογισμός 
Οικονομικής υνεισφοράς  αποδεικνύει 
ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας στην Ευρώ-
πη συνέβαλε στη δημιουργία 360.571 θέ-
σεων εργασίας, με συνολική συνεισφορά 
41 δισ. ευρώ και πάνω από 11 δισ. ευρώ 
σε αποζημιώσεις των εργαζομένων.

ΚυρΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:
Πρόεδρος της CLIA Ευρώπης και Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal 
Cruises,

❝ 
Το 2017 φαίνεται να είναι 
αισιόδοξο με την άφιξη 26 

νέων πλοίων και ανυπομονούμε για 
αυτή την πολύ θετική προοπτική

 περισσότεροι 

τα τελευταία τέσσερα χρόνια
στην οικονοµία ετησίως



ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

117 χρόνια ιστορίας στο ΕΒΕΠ

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος 
του Ε Π κ. Ν. Μανεσιώτης, αφού 
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του 
ΕΒΕΠ και της Ε ΕΕ κ. Β. Κορκίδη, 
καθώς και το επιστημονικό επιτε-

λείο του ΙΝΕΜ -Ε Ε για την ουσιαστι-
κή συνεισφορά τους στην καταγραφή της 
ιστορίας του Εμπορικού υλλόγου Πειραι-
ώς, μεταξύ άλλων ανέφερε, μεταξύ άλλων: 
«Αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας, δεν 
μπορούμε να χαράξουμε το μέλλον μας. 
Η σκέψη αυτή υπήρξε το κίνητρο για την 
πρώτη καταγραφή της ιστορίας του υλ-
λόγου μας μέσα από τα αρχεία του. 

Μέσα από την συναρπαστική διαδρο-
μή στις προηγούμενες δεκαετίες από την 
αυγή του 20ου αιώνα και την ίδρυση του 
Ε Π μέχρι και τις μέρες μας, προκύπτει 
αβίαστα το συμπέρασμα ότι το επιχειρείν 
δεν υπήρξε ποτέ εύκολη υπόθεση. Αντίθε-
τα απαιτεί αρετές, διορατικότητα, καινοτο-
μία, επιλογή καλών συνεργατών, και φυσι-
κά επίμονη και έντιμη εργασία, εργασιακό 
ήθος. Αυτά είναι τα θεμέλια και οι προϋ-
ποθέσεις επιτυχίας της εμπορικής δρα-
στηριότητας. Κι εδώ εντοπίζεται η συμβο-
λή αυτής της πρωτοβουλίας. Αποτυπώνει 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το πειραϊ-
κό εμπόριο μέσα στις κρίσιμες καμπές της 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τις μάχες 
που έδωσε, αλλά και τις μικρές και μεγά-
λες νίκες που πέτυχε».

«...κοινωνικό σχολείο»
την ομιλία του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ 

και της Ε ΕΕ κ. Β. Κορκίδης υπογράμμι-
σε ότι: «Ο ύλλογος αποτέλεσε για μένα 
ένα πραγματικό «κοινωνικό σχολείο» στο 
οποίο εκτίμησα τις αξίες της συλλογικότη-
τας και της συνεργασίας, κατανόησα την 
πολυπλοκότητα των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει το εμπόριο και η επιχειρη-
ματικότητα, γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώ-
πους και διαμόρφωσα μία μέθοδο δου-
λειάς και έναν τρόπο σκέψης σχετικά με 
τα κοινά τα οποία εξακολουθώ να εφαρμό-
ζω και σήμερα.

Ο Εμπορικός ύλλογος Πειραιά», συνέ-
χισε, «ευτύχησε να έχει στη διοίκησή του 
άξιους ανθρώπους, με όραμα και με πολυ-
σχιδές έργο. Δεν είναι ένας τυχαίος ύλ-
λογος. α 117 χρόνια ιστορίας υποδεικνύ-
ουν μία τεράστια σωρευμένη πείρα που 
λειτουργεί σαν οδηγός για το παρόν και το 
μέλλον. Η ευρυγώνια οπτική του υλλόγου 
για την επιχειρηματικότητα και το εμπό-
ριο, με τα δέκα τμήματα που καλύπτουν 
όλο το εύρος της εμπορικής δραστηριότη-
τας, του έδιναν πάντοτε τη δυνατότητα να 
έχει έναν πρωτοπόρο ρόλο στη συλλογική 

εκπροσώπηση των εμπόρων και να βλέπει 
μακριά. Άλλωστε η πρωτοβουλία του για 
την ίδρυση του ΕΒΕΠ και η αποφασιστική 
συμβολή στη δημιουργία της Ε ΕΕ απο-
δεικνύουν του λόγου το αληθές.

ε μία εποχή που θέτει σε αμφισβήτηση 
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμα-
σταν τη ζωή μας», κατέληξε ο κ. Κορκίδης, 
«έχουμε ανάγκη τη γνώση και τη πείρα 
του χτες για να καταλάβουμε τι χρειαζό-
μαστε για το αύριο. ο λεύκωμα του ιστο-
ρικού αρχείου του Ε Π είναι παρακαταθή-
κη για το μέλλον. Ας είναι καλοτάξιδο και 
διδακτικό!»

το πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθη-
κε από τον Πρόεδρο του Ε Π κ. Ν. Μα-
νεσιώτη τιμητική διάκριση στον Πρό-
εδρο του  Εμπορικού & Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς και της Ελληνι-
κής υνομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας κ. Βασίλη Κορκίδη, σε 
αναγνώριση της μακροχρόνιας ουσιαστι-
κής και ανιδιοτελούς προσφοράς του στο 
πειραϊκό εμπόριο και στον εμπορικό συν-
δικαλισμό, καθώς και για την πολύτιμη 
συμβολή του στην ανάδειξη του Ιστορικού 
Αρχείου του Εμπορικού υλλόγου Πειραι-
ώς. Επίσης απονεμήθηκαν τιμητικές δια-
κρίσεις σε διακεκριμένες προσωπικότητες 
από το χώρο του πειραϊκού εμπορίου και 
συγκεκριμένα στον Πρόεδρο της Ένωσης 

υνταξιούχων Εμπόρων Διοικητικών Ορί-
ων Νομαρχίας Πειραιά κ. Γ. Νιώτη, στον 
π. αμία του Ε Π κ. Α. Βακαγιαννόπουλο 
και στο μέλος του Εμπορικού υλλόγου κ. 
Γ. Ιωακειμίδη.

ην εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους, ο εβασμιώτατος Μητροπολί-
της Πειραιώς κ.κ. εραφείμ, ο πουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. 
Κουρουμπλής.
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Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, χαράς, αλλά και έμπνευσης για τους νεότερους, πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 13 Μαρτίου 
2017 στο ΕΒΕΠ τα εγκαίνια του ιστορικού αρχείου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς (ΕΣΠ) ,  καθώς και η παρουσίαση 
του Λευκώματος  με τίτλο «Η ιστορία του εμπορικού συλλόγου Πειραιώς: μια πρώτη ανάγνωση».

Η ∆ιευθύντρια του ΙΝΕΜΥ κ. Βάλια Αρανίτου πα-
ρουσίασε το ιστορικό Λεύκωµα του ΕΣΠ που 

επιµελήθηκε η επιστηµονική οµάδα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 
και ακολούθησε η παρουσίαση της εικαστικής έκθε-
σης από την ιστορικό τέχνης κ. Μ. Καρρά και της τε-
χνικής ψηφιοποίησης και αρχειονοµικής καταγραφής 
του αρχείου από την επιστηµονική οµάδα του ΙΝΕΜΥ. 
Η παρουσίαση του αρχείου του ΕΣΠ στο ευρύ κοινό, 
συνίσταται αφενός στη δηµιουργία ενός εµπεριστατω-
µένου και πλούσιου σε φωτογραφικό υλικό και άλλα 
τεκµήρια λευκώµατος και αφετέρου στη σύσταση µίας 
εικαστικής έκθεσης, η οποία περιλαµβάνει πάνω από 
διακόσιες φωτογραφίες που, µεταξύ άλλων, απεικονί-

ζουν την ιστορία της Ελλάδας, από το 1900 έως σήµε-
ρα, µέσα από την ιστορία του ΕΣΠ, καθώς και µεγάλο 
αριθµό αυτούσιων, πρωτότυπων εγγράφων (πρακτικά 
συνεδριάσεων, καταστατικά, επιστολογραφία, διεθνείς 
εµπορικές συναλλαγές κ.ά.).

Η έκθεση συνοδεύεται από φωτογραφίες που κα-
ταγράφουν τον σύγχρονο εµπορικό Πειραιά, οι οποίες 
προέκυψαν µέσα από τον διαγωνισµό που διοργάνω-
σε ο ΕΣΠ  και απηύθυνε σε σπουδαστές Λυκείων και 
ΤΕΙ του Πειραιά, καθώς και σε φοιτητές της ΑΣΚΤ.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Εµπο-
ρικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς έως 
τις 30 Ιουνίου 2017.

μια έκθεση και ένα λεύκωμα...

 Η απονοµή 
από τον Πρόεδρο 

του ΕΣΠ 
κ. Ν. Μανεσιώτη 

τιµητικής 
διάκρισης στον 

Βασίλη Κορκίδη,

Τα 117 χρόνια 
ιστορίας 
υποδεικνύουν 
µία τεράστια 
σωρευµένη 
πείρα που 
λειτουργεί σαν 
οδηγός για 
το παρόν και 
το µέλλον 



ΣυΝ-ΕΝΩΣΙΣ αλληλεγγύης 
και κοινωνικής προσφοράς

Τ ο ευρύ και πολυδιάστατο κοινωνικό έργο 
των Ελλήνων εφοπλιστών μετακινήθηκε το 
2016 από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελ-
ληνικού Εφοπλισμού Ν-ΕΝ Ι  (www.

syn-enosis.gr), η οποία δημιουργήθηκε για να απο-
τελέσει σταθερό σημείο συλλογικής κοινωνικής προ-
σφοράς της ναυτιλίας και να συνδράμει την ελληνική 
κοινωνία μέσω προγραμμάτων αλληλεγγύης, ανθρω-
πιστικών έργων και ενεργειών προσφοράς δημοσίου 
και ευρύτερου ενδιαφέροντος.

τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο κ. Θεόδωρος Βε-
νιάμης, υπό την διπλή ιδιότητα του Προέδρου της 
ΕΕΕ και της Ν-ΕΝ Ι , ανέφερε ότι «μέσω της 

Ν-ΕΝ Ι  θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε τη γενέτειρά μας και τους συμπολίτες μας 

και θα έχουμε, μαζί με την μεγάλη ηθική ικανοποίηση 
της προσφοράς, την τιμή να αποτελούμε για την κοι-
νωνία, αλλά και για τα παιδιά μας, ένα υψηλό πρότυ-
πο υπεύθυνου πολίτη, επιχειρηματία αλλά κυρίως αν-
θρώπου».

Από την πλευρά της η Μελίνα ραυλού, Αν. α-
μία της ΕΕΕ και Γραμματέα της Ν-ΕΝ Ι , κάλε-
σε την ναυτιλιακή κοινότητα να συμμετέχει στο νέο 
προσκλητήριο συλλογικής κοινωνικής δράσης και να 
ενδυναμώσει με την ενεργό συνδρομή της αυτό το 
σπουδαίο έργο για τον τόπο.

Ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση έδωσε η παρουσία 
της ιλαρμονικής χολής Πάλλης Ληξουρίου Κεφα-
λονιάς της οποίας το ιστορικό κτήριο αποκαταστάθη-
κε με δαπάνη της ΕΕΕ μετά τις ζημιές που προκάλεσε 
ο σεισμός του 2014.
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Το έργο κοινωνικής προσφοράς που υλοποιεί η ναυτιλιακή κοινότητα σε συλλογικό επίπεδο, μέσω της εταιρίας 
κοινωνικής προσφοράς του Ελληνικού εφοπλισμού ΣΥN-ΕΝΩΣΙΣ καθώς και η ομώνυμη εταιρία που συνέστησε 
η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών παρουσιάσθηκαν στην διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
στις αρχές Μαρτίου στο Μουσείο Μπενάκη. 

Μ ε την παρουσία δεκάδων φίλων πραγµατοποιήθηκε στον συνε-
δριακό χώρο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Πειραιά η παρουσίαση του βιβλίου του Προέδρου & ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της OnLine Data και Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας 
Logistics, Νικόλαου Ροδόπουλου, «∆ιοικώ ή ∆ιοικούµαι;».

Κεντρικοί οµιλητές της παρουσίασης ήταν οι κκ. ∆ηµήτρης Βέργα-
δος, ∆ιευθυντής Τοµέα Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΣΕΒ, 
Παντελής Κούκος, τ. Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, Μέλος ExCo Feaco –Ευρω-
παϊκή Συνοµοσπονδία Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ, Γιάννης 
Περλεπές, Γενικός ∆ιευθυντής εφηµερίδας «Η Ναυτεµπορική» και 
ο Χρήστος Ζαρίφης, ∆ηµοσιογράφος, Εκδότης των Market Leader/ 
Logistics Leader. Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε η επικοινωνιο-
λόγος Κατερίνα Λαδοπούλου.

Το «∆ιοικώ ή ∆ιοικούµαι;» είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για τη 
διοίκηση και την επιχειρηµατικότητα µε χρήσιµες συµβουλές για τους 
µάνατζερς και τους αυριανούς επικεφαλής επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου: Ο ορθολογικός 
συσχετισµός της δύναµης, της ευφυΐας και της προσαρµοστικότητας 
είναι τρεις βασικοί παράγοντες που κατ’ ελάχιστον δηµιουργούν ένα 
ισχυρό προβάδισµα στην εδραίωση της επιχειρηµατικής βιωσιµότη-

τας και, ταυτόχρονα, εφαλτήριο αναπτυξιακής πορείας. Η Ελλάδα, από 
το 2012 και µετά, βιώνει µια τεράστια οικονοµική κρίση και ύφεση. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής η επιχειρηµατικότητα προσπα-
θεί να δηµιουργήσει ένα µέτωπο αντιµετώπισης και αντίδρασης. Η 
τάξη που πλήττεται κυρίως είναι η µικροµεσαία. Η κρίση τελικά έχει 
στόχο και αναµφισβήτητα είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο της επιβί-
ωσης των στοχευόµενων.

Διοικώ ή Διοικούμαι; Η οικονομική κρίση βασικό στοιχείο ωρίμανσης

Ο κ. Θεόδωρος 
Βενιάµης, µε την 
διπλή ιδιότητα του 
Προέδρου της ΕΕΕ 
και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 
κατά τον εναρκτήριο 
χαιρετισµό 
εκδήλωσης
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