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Φυσικο αεριο

Η εταιρική ευθύνη και η κοινωνική 
ηθική έχουν ενταχθεί επισήμως στα 
προγράμματα των μεγάλων επιχειρήσεων 
ως απάντηση του καθολικού αιτήματος 
για επιστροφή πόρων στο περιβάλλον και 
την κοινωνία. Πολλές είναι οι εταιρείες που 
διακηρύσσουν την υιοθέτηση δράσεων 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενώ η τοπική 
κοινωνία εισπράττει τον παλμό της κάθε 
πρωτοβουλίας ως ουσιαστική συμβολή 
στην ευημερία ή ως μια απλή τυπική αρχή, 
η οποία υλοποιείται αποσπασματικά και 
πολλές φορές καθόλου στοχευμένα. 

Μία προσπάθεια η οποία χαρακτηρίζεται 
από συνέπεια και συνέχεια σε δράσεις 
που αφορούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, 
είναι και αυτή της ΔΕΠΑ, η οποία ενέταξε 
τις υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές  στη 
συνολική του στρατηγική της από την 

αρχή της λειτουργίας της. Η εθελοντική 
ενσωμάτωση αυτών των αξιών συνεχίζει 
σήμερα να αποτελεί ακλόνητη ηθική 
δέσμευση της εταιρείας για έναν κώδικα 
ορθής συμπεριφοράς που, παράλληλα με 
την οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλει ώστε 
η επίδραση της ΔΕΠΑ στον άνθρωπο και 
στο περιβάλλον να έχει, σταθερά, θετικό 
πρόσημο. 
Η έννοια της κοινωνικής ευθύνης δεν 
αφορά μόνο σε αρωγή συγκεκριμένων 
τμημάτων του πληθυσμού αλλά πολλές 
φορές στηρίζεται σε μια προσπάθεια 
διεύρυνσης των στηριζόμενων ομάδων. 
Μία σημαντική εξέλιξη προς αυτή την 
κατεύθυνση αποτέλεσε τους τελευταίους 
μήνες η παροχή εκπτώσεων και 
επιδοτήσεων για την χρήση φυσικού αερίου 
από τα νοικοκυριά (επιδότηση μετατροπής 
καυστήρα πετρελαίου σε φυσικού αερίου), 
οι εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης με φυσικό 

αέριο αλλά και η εφαρμογή κοινωνικού 
τιμολογίου, η οποία συζητείται αυτές τις 
ημέρες  στο υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.  

Έμπρακτες πρωτοβουλίες για την 
προστασία του περιβάλλοντος
Η φιλοπεριβαλλοντική φιλοσοφία της 
ΔΕΠΑ δεν περιορίζεται μόνο στον 
τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και σε 
έργα υποδομών τα οποία προωθούν την 
χρήση του «πράσινου καυσίμου» αλλά 
επεκτείνεται σε δράσεις που συνδέονται 
με την καθημερινότητα της τοπικής 
κοινωνίας. 
Μια τέτοια ενέργεια αποτελεί και η 
πρωτοβουλία «LET’S DO IT», η οποία 
διοργανώθηκε από εθελοντές του δήμου 
με τη συμμετοχή σχολείων (μαθητές, 
δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς),αθλητικών 

Έμπρακτες 
πρωτοβουλίες 

για την κοινωνία 
και το περιβάλλον 

με συνέπεια 
και συνέχεια 

από την ΔΕΠΑ
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συλλόγων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
κλπ. Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν ο  
καθαρισμός της πόλης του Ηρακλείου 
και η ΔΕΠΑ συμμετείχε  στη δράση 
ενισχύοντας την επιτυχημένη υλοποίηση 
του έργου. 

Κοντά στις πρωταρχικές ανάγκες 
των παιδιών
Η ΔΕΠΑ στηρίζει το πρόγραμμα 
«ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ενισχύοντας από τον 
Ιανουάριο του 2015 ένα σύνολο 406  
σχολείων με 61.870 μαθητές σε όλη 
την Ελλάδα . Πιο συγκεκριμένα, το 
πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση 
της ανεπαρκούς σίτισης των παιδιών  
και στην πρόληψη προβλημάτων 
υγείας, τα οποία συνδέονται με κακές 
διατροφικές συνήθειες. Το  πρόγραμμα 
υλοποιείται για 4η συνεχή σχολική 
χρονιά από το Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής 
Prolepsis υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και με κύρια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος.
Απευθύνεται σε μαθητές δημοσιών 
σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών 
περιοχών όλης της χώρας κι εκπληρώνει 
διττό στόχο: προσφέρει σε όλους τους 
μαθητές ένα δωρεάν υγιεινό γεύμα και 
παράλληλα προάγει την υγεία, μέσω της 

προώθησης της υγιεινής διατροφής, τόσο 
των μαθητών, όσο και των οικογενειών 
τους.
Οι δράσεις ΕΚΕ της ΔΕΠΑ 
χαρακτηρίζονται από συνέπεια και 
συνέχεια και δεν αποτελούν ένα τυπικό 
«αποσπασματικό» μέρος που εντάσσεται 
και υλοποιείται «υποχρεωτικά».

Αξίζει να αναφερθεί ότι στόχος του κέντρου 
είναι  η ομαλή ένταξη και η αποδοχή των 
ενηλίκων ΑμεΑ στην τοπική αλλά και 
την ευρύτερη κοινωνία, η ψυχαγωγία, η 
αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτησή τους, 
η συντροφικότητα, η αυτοεκτίμηση, η 
ισοτιμία. Η συμμετοχή των εργαζομένων 
της εταιρείας στην συλλογή ειδών πρώτης 
ανάγκης για οικογένειες που υποστηρίζει 
το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης 
του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), η 
στήριξη του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων 
του Πανευρωπαϊκού Σωματείου 
«Συνεργασία-Δημιουργία», η ενίσχυση 
του προγράμματος ΣΤΕΓΗ PLUS 
(+) της PRAKSIS, η συμμετοχή στην 
πρωτοβουλία «12 HoursforGreece» με 
σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για 
οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα, η 
συμβολή στην υλοποίηση επισιτιστικού 
προγράμματος σε συνεργασία με το 
Πηνελόπειο Ίδρυμα κ.α αποτελούν ένα 
μικρό μόνο μέρος από τις ενέργειες 

Φυσικο αεριο

κοινωνικής υπευθυνότητας στις οποίες 
προβαίνει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια.
Οι πρωτοβουλίες της επιβραβεύονται από 
αναγνωρισμένους φορείς της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. Πρόσφατα η ΔΕΠΑ 
τιμήθηκε από το Πειραϊκό Κέντρο Ατόμων 
με Αναπηρία, ΠΕΚ/ΑμεΑ ως χορηγός 
του κέντρου για τα προστατευόμενα 
εργαστήρια. 
Βραβεία έχει απονείμει στην εταιρεία και 
το Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (διπλή διάκριση στο CR Index 
2013, SilverAward) ενώ με σειρά δράσεων 
στηρίζει τις κοινωνικά αδύναμες ομάδες. 

Η συμβολή στην ανάπτυξη αποτελεί 
δράση κοινωνικής ευθύνης…
Καθιστώντας την Ελλάδα κομβικό 
για την Ευρώπη ενεργειακό δίαυλο, η 
ΔΕΠΑ αναβαθμίζει τη διεθνή θέση της 
χώρας, προσελκύει νέες επενδυτικές 
και επιχειρηματικές δραστηριότητες 
και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την 
απασχόληση.  Το φυσικό αέριο συνδέεται 
άρρηκτα με την τόνωση της αγοράς και 
την αναθέρμανση όλων των άμεσα και  
έμμεσα εμπλεκόμενων κλάδων (πρατήρια, 
αυτοκινητοβιομηχανίες κλπ). 
Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ δεν περιορίζεται 
μόνο στην εξασφάλιση του οικονομικού 
«πράσινου καυσίμου» αλλά προκαλεί 
αλυσιδωτές θετικές επιπτώσεις στην 
κοινωνία στηρίζοντας με εκπτώσεις 
και χορηγίες τις πιο αδύναμες ομάδες. 
Στόχος της ΔΕΠΑ είναι να συμβάλλει 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και στην καλύτερη ποιότητα ζωής για 
αδύνατες κοινωνικά ομάδες, είτε με δικές 
της πρωτοβουλίες είτε με συνέργειες. 

Προς αυτή την κατεύθυνση δίνει έμφαση 
και στις νέες τεχνολογίες ,την έρευνα και 
την παιδεία αναλαμβάνοντας δράσεις για 
την επαγγελματική απασχόληση φοιτητών 
και νέων επιστημόνων, την αξιοποίηση 
και προώθηση της βιομηχανικής και 
πειραματικής έρευνας σε επιστημονικά 
πεδία ειδικού ενδιαφέροντος.

Ο όμιλος στηρίζει ην εκπαίδευση, την αυτονομία και την εξέλιξη των ατόμων  με 
αναπηρία με σειρά δράσεων επιμόρφωσης αλλά και οικονομικής ενίσχυσης του 
έργου των αρμόδιων φορέων. Μία τέτοια ενέργεια αποτελεί και η διοργάνωση 
ανοιξιάτικου Bazaar στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑ σε συνεργασία με το 
ΠΕΚ/ΑμεΑ (Πειραϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία). Στο 
bazaar υπήρχαν είδη χειροτεχνίας όπως κεριά, σαπούνια και διακοσμητικά 
που κατασκευάζουν οι εξυπηρετούμενοι του κέντρου στα εκπαιδευτικά τους 
εργαστήρια. Τα έσοδα διατέθηκαν για τους σκοπούς του κέντρου, όπου 
περιθάλπονται νέοι και νέες ηλικίας 15 ετών και άνω με νοητική υστέρηση. 

Στήριξη στις κοινωνικά ευαίσθητες 
ομάδες
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Η macron αναλαμβάνει:
Κατασκευή νέων κατοικιών: Μελέτη, οργάνωση και 
επίβλεψη των κατασκευών σας.
Κατασκευές και Ανακαινίσεις διαμερισμάτων 
και Επαγγελματικών Χώρων:  Εξ’ ολοκλήρου 
κατασκευές και ανακαινίσεις δωματίων (κουζίνα, 
μπάνιο, βάψιμο εσωτερικό και εξωτερικό, 
πατώματα) αλλά και Μελέτες-Ανακαινίσεις 
Επαγγελματικών χώρων
Διακοσμητικές λύσεις: Μεμονωμένες μελέτες 
και σχεδιαστικές λύσεις για την κατασκευή ή 
την ανακαίνιση του χώρου σας.  Υλοποιούμε με 
φαντασία και δημιουργικότητα κάθε ιδέα σας.
Παρουσίαση των σχεδίων σας σε 3D βίντεο: 
Δείτε τρισδιάστατα τις ιδέες σας σε βίντεο πριν 
τις υλοποιήσουμε για να είστε σίγουροι για το 
αποτέλεσμα που έχετε σκεφτεί (χρώματα, διαστάσεις, 
διακόσμηση). 

1. Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή καταστήματος 
    COOK SHOP στο METRO MALL ATHENS
2. Μελέτη και 3d σχεδίαση κατοικίας στον Άλιμο
3. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή εξωτερικού χώρου 
    στην Ανάβυσσο

|1. |2. |3.
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Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες

Η αναμενόμενη σύμφωνα με οικονομι-
κούς αναλυτές και τον Διεθνή Οργανισμό 
Ενέργειας αύξηση της ζήτησης κατά 1% 
μέσα στο 2015 που αποτελεί συνέχεια του 
«oil boom» το 2014 αλλά και η αύξηση, 
η οποία όμως δεν θα αγγίξει αυτό το πο-
σοστό, κάνει τους Έλληνες πλοιοκτήτες να 
ενισχύουν την κινητικότητά τους και να 
συνεχίζουν τόσο τις υπογραφές συμβολαί-
ων για τη ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων όσο 
και τις αγορές τέτοιου αυτής της κατηγο-
ρίας  πλοίων.

Από την άλλη μεριά η Κίνα εκπλήσσει για μια 
ακόμη φορά αρνητικά μετά από τα τελευταία 
στατιστικά στοιχεία για την κινητικότητα των 
εισαγωγών-εξαγωγών. 

Η σημαντική πτώση των εξαγωγών της Κίνας 

κατά τη διάρκεια του Απριλίου, αποτελεί την 
τελευταία ένδειξη για την υποχώρηση της Κι-
νεζικής οικονομίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι εξαγωγές 
υποχώρησαν κατά 6.2% από τον Απρίλιου του 
2014, μετά από 14.6% ετήσια πτώση που είχε 
σημειωθεί το Μάρτιο.

Εν μέσω του αρνητικού αυτού κλίματος η 
Goldman Sachs σε μία πρόσφατη «σημείω-
σή» της σχετικά με την αγορά των πλοίων με-
ταφοράς ξηρού φορτίου αναφέρει – προβλέπει 
ότι η αγορά, δηλαδή τα ημερήσια έσοδα των 
πλοίων θα κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα μέχρι 
και το 2020 λόγω της υπέρ- προσφοράς τονάζ , 
αλλά και των χαμηλών τιμών του πετρελαίου 
που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των λει-
τουργικών εξόδων (OPEX). 

Όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, η Πα-
γκόσμια οικονομία, η οποία καθορίζει και την 
πορεία της ναυτιλίας , βρίσκεται σε ένα μετα-
βατικό στάδιο χαρακτηριζόμενο από έντονη 
μεταβλητότητα εν μέσω νομισματικών χει-

ραγωγήσεων, αυτό που κατά καιρούς έχουμε 
χαρακτηρίσει σαν άτυπο νομισματικό πόλε-
μο, προστατευτισμό και φυσικά γεωπολιτικές 
εντάσεις. Η σωστή πληροφόρηση και η δημι-
ουργία μιας σωστής βάσης επεξεργασμένων 
στοιχείων είναι απαραίτητα σε μια Ναυτιλιακή 
αγορά με τόσες ασύμμετρες μεταβλητές.

Το περιοδικό μας επιχειρεί να συντονίσει τη 
συνείδηση των Decision makers προς την κα-
τεύθυνση της εξακριβωνόμενης πληροφόρη-
σης.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι που το εκδοτικό 
μας εγχείρημα τυγχαάνει του σεβασμού και 
καθολικής αποδοχής.
Ετοιμαζόμαστε για σημαντικές καινοτομίες 
και βελτιώσεις που σύντομα θα φιλοξενή-
σουμε στο περιοδικό μας.

Το γραμμα του εκδοτη

THEODORE CHOULIARAS • Εκδότης  & Πρόεδρος του Institute of Maritime  & Economic Studies  

Ατενίζοντας με ελπίδα το 2020



S������� ����       Piraeus Maritime Training  Centre 
                    S.RANIS 
 

 
 
Accredited By: 
 Republic of Cook Islands  
 Republic of Malta  
 Republic of Marshal Islands  
 Saint Vincent & Grenadines 
 Honduras 
 Republic of Liberia 
 International Merchant Marine Registry of Belize IMMARBE 

 
For 
Onboard Officers  & Crew 
 Ship Security Officer & Security Personnel 
 Safety Officer 
Company Personnel 
 Company Security Officers 
 ISM Internal Auditors 
 ISPS Internal Auditors 

Port Facility Security Officers& Security Personnel 
 
  BRM – BTM Course 
 
 POLARIS – NORCONTROL FULL MISSION BRIDGE MANOEUVRING        

SIMULATOR A TOTAL CONCEPT FOR TRAINING AND EVALUATION 
 

  CAPABLE OF SIMULATING A TOTAL SHIPBOARD 
          BRIDGE OPERATION INCLUDING THE CAPABILITY  
          FOR ADVANCED MANOEUVRING 
 5 DAYS BRM-BTM COURSES BRIDGE TEAM MANAGEMENT  

          INCLUDING 3 DAYS SIMULATION 
 
ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΔΑΣΕ ΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΟΤ Ε.Ν: 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΜΑΛΣΑ (BASIC TRAINING FOR OIL & 
CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS) 
School  Premises: 40 Leosthenous Str. – 185 35 Piraeus                       
Phones: 210 4525301 –210  4524304 – Fax: 210 4181704                   
E-mail: pmtcrani@otenet.gr web : www.sranis.gr                             

COURSES: 
1. GMDSS 
2. ARPA 
3. BASIC SAFETY TRAINING 
4. TANKER SAFETY (OIL, CHEMICAL,LNG,LPG) – COW 
5. ADVANCE FIRE FIGHTING 
6. PASSENGER SHIP (STCW 2010) 
7. PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND FAST RESCUE 

BOATS 
8. PROFICIENCY IN MEDICAL FIRST AID & MEDICAL CARE 
9. CROWD MANAGEMENT 
10. BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT – SHIP HANDLING 
11. ENGINE ROOM MANAGEMENT 
12. ECDIS (USE OF  KONGSBERG & TRANSAS NT PRO 5000 

ECDIS SIMULATORS) 
13. COOK TRAINING 
14. SHIP SECURITY OFFICER 
15. SECURITY AWARENESS FOR ALL PERSONNEL & 

PERSONNEL WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES 
 
A l s o: 
 Risk Assessment – Risk Management 
 Accident, Incident Investigation and Analysis 
 Refreshing Training for Retired Deck/Engine Greek 

Officers.(CoC for Belize,Cook Islands, Honduras and CW of 
Dominica) 

 ISO 9001:2000 Implementation and internal auditing 
 Hazardous area 
 Hazardous material 
 Liquid Cargo Handling (OIL, LNG, LPG) 
 Designated Person Ashore 
 Vetting inspection  
 MLC 2006 Implementation 
 Antipiracy 
 STCW 2010 (Manilla Convention)  
 Oil Record PART 1 & PART II 

 
 

11.indd   9 10/12/2014   5:29:54 μμ
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Νέα έθνη έχουν ξεπηδήσει και ξεπηδούν 
στην οικουμένη με καταιγιστική συχνότητα, 
καθώς ούτε οι πόλεμοι λείπουν ούτε και τα 
εθνικοαπελευθερωτικά αισθήματα. 

Κι έτσι εκεί που στις αρχές του 20ού αιώνα 
υπήρχαν μερικές ντουζίνες αυτοκέφαλα κράτη 
και αυτοκρατορίες, πλέον μετρούμε αισίως 
περισσότερες από 200 ανεξάρτητες χώρες!
Και βέβαια μόλις εγκαθιδρυθεί ένα νέο έθνος 
τείνει να παραμένει στην επικράτεια για λίγο, 
οπότε κρατικές οντότητες που εξαφανίζονται 
ολωσδιόλου από προσώπου γης δεν είναι και 
πολύ συνηθισμένο. 

Στην πραγματικότητα, αυτό συνέβη λίγες μόνο 
φορές κατά τον περασμένο αιώνα, όταν όμως 
συμβαίνει ακούγεται με πάταγο στις τέσσερις 
γωνιές της υφηλίου, καθώς εξαφανίζονται 
κυβερνήσεις, νομίσματα, ακόμα και σημαίες.
 
Ας δούμε μια σειρά λοιπόν από γνωστές και 
πολύπαθες χώρες που είχαν κάποτε το μερίδιό 
τους κάτω από τον ήλιο, αν και πλέον όχι …

ΑνΑτΟλιΚΗ ΓΕρμΑνιΑ (1949-1990)
Στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
η σοβιετική ζώνη ελέγχου της Γερμανίας 
εξελίχθηκε τον Οκτώβριο του 1949 σε ανε-
ξάρτητη (αν και σκιώδη) κρατική οντότητα. 
Ένα θεόρατο τείχος σηκώθηκε για να χωρίσει 
τους δύο πλέον πόλους του κόσμου και 
σφαίρες γάζωναν όποιον προσπαθούσε να το 
διαβεί χωρίς άδεια. Μόλις λίγο περισσότερο 
από σοβιετικός «δορυφόρος», η Λαοκρατική 
Δημοκρατία της Γερμανίας παρασύρθηκε 
στη δίνη της κατάρρευσης του υπαρκτού 
σοσιαλισμού και η πτώση του Τείχους του 
Βερολίνου σήμανε την κατακρήμνιση της 
κρατικής της οντότητας, καθώς προσδέθηκε 
και πάλι στο άρμα της ομόσπονδης Γερμανίας 
τον Οκτώβριο του 1990. 
Όχι βέβαια χωρίς περιπλοκές και αντιδράσεις, 
καθώς το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των Ανα-
τολικογερμανών λίγο έλειψε να χρεοκοπήσει 
την ενωμένη πια Γερμανία, αν και στο τέλος η 
επανένταξη στέφθηκε από επιτυχία…

Διεθνη

τσΕχΟσλΟβΑΚιΑ (1919-1992)
Ιδρυμένη πάνω στα παλιά ερείπια της 
Αυστρο-Ουγγαρίας, η Τσεχοσλοβακία ήταν 
κατά τη σύντομη ύπαρξή της μια από τις 
λειτουργικότερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες. 
Μέχρι πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
τουλάχιστον. Την πρόδωσαν βέβαια Άγγλοι 
και Γάλλοι το 1938 στο Μόναχο και μέχρι τον 
Μάρτιο του 1939 ήταν πια πλήρως ναζιστική 
κτήση, όταν και εξαφανίστηκε με τη μορφή 
που την ξέραμε από τον χάρτη, καθώς οι 

χιτλερικοί είχαν τα δικά τους σχέδια για τη 
χώρα. Αργότερα τα εδάφη της καταλήφθηκαν 
από τους Σοβιετικούς, με το Σιδηρούν Παρα-
πέτασμα να τη μετατρέπει σε άλλον έναν 
τροχό του «κόκκινου» άρματος. Κι όταν το 
πείραμα του υπαρκτού σοσιαλισμού απέτυχε 
και το Ανατολικό Μπλοκ καταβαραθρώθηκε, 
η Τσεχοσλοβακία ξεπήδησε και πάλι ως 
οντότητα, αναβιώνοντας την άλλοτε ζωντανή 
δημοκρατία της. Αυτό θα ήταν πράγματι 
το τέλος των περιπετειών της αν δεν 

Κράτη που εξαφανίστηκαν στον 20ο αιώνα
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ζητούσε ο σλαβικός πληθυσμός την πλήρη 
ανεξαρτησία του το 1992, κάτι που οδήγησε 
στην ειρηνικότατη διάσπαση της χώρας στα 
δύο. Τσεχία και Σλοβακία συνεχίζουν να 
υπάρχουν φυσικά, όχι όμως και η «μαμά» 
Τσεχοσλοβακία… 

ΓιΟυΓΚΟσλΑβιΑ (1918-1992)
Όπως ακριβώς και η Τσεχοσλοβακία, η 
Γιουγκοσλαβία ήταν ένα ακόμα υποπροϊόν 
του διαμελισμού της Αυστρο-Ουγγαρίας 
στον απόηχο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Το αποκαλούμενο Βασίλειο των Σέρβων, 
Κροατών και Σλοβένων ιδρύθηκε επισήμως 
το 1918, μετονομάστηκε σε Βασίλειο της 
Γιουγκοσλαβίας το 1929 και πορεύτηκε όπως 
πορεύτηκε μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο, όταν 
έπεσε στα χέρια του γερμανού κατακτητή το 
1941. 
Μετά το τέλος του πολέμου, η σοσιαλιστική 
δικτατορία του Τίτο απέφυγε μεν τη σο-
βιετική κατοχή, τη μετέτρεψε ωστόσο σε 
κομμουνιστικό καθεστώς, παίζοντας συχνά 
με τους όρους «σοσιαλισμός», «δημο-
κρατία», «ομοσπονδία» και «λαϊκός» 
(από Λαοκρατική Ομοσπονδία της Γιου-
γκοσλαβίας αρχικά σε Ομοσπονδιακή Λαϊκή 
Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας το 1946 
και τελικά Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας το 1963). 
Η Γιουγκοσλαβία παρέμεινε μια σχετικά 
αδέσμευτη σοσιαλιστική δημοκρατία μέχρι 
το 1992, όταν ο αυξανόμενος εθνικισμός 
και οι εσωτερικές πληθυσμιακές εντάσεις 
οδήγησαν στον αιματηρό εμφύλιο. Κατόπιν 

ακολούθησε η διάσπασή 
της σε τέσσερα ανεξάρτητα 
κράτη (Σλοβενία, Κροατία, 
Σκόπια και Βοσνία-
Ερζεγοβίνη), με τη Σερ-
βία, το Κοσσυφοπέδιο και 
το Μαυροβούνιο να δια-
τηρούν τη χαλαρή ένωση 
μετονομάζοντάς τη πια σε 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γιουγκοσλαβίας. 
Παρά το γεγονός ότι οι τίτλοι τέλους είχαν 
πέσει για τη Γιουγκοσλαβία, επισήμως 
το όνομα εγκαταλείφθηκε το 2003, όταν 
το μόρφωμα μετεξελίχθηκε σε Σερβία-
Μαυροβούνιο, πριν εγκαταλείψει τελικά το 
Μαυροβούνιο την ένωση το 2006, κάνοντας 
το αποτυχημένο ομόσπονδο πείραμα το 
τρανότερο ίσως ιστορικό παράδειγμα του 
τι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν οι 
ενώσεις διαφορετικών εθνικών, πολιτισμικών 
και θρησκευτικών παραδόσεων…

ΑυστρΟ-ΟυΓΓριΚΗ 
ΑυτΟΚρΑτΟριΑ
(1867-1918)
Την ώρα που όλες οι χώρες που βρέθηκαν 
στην πλευρά των ηττημένων μετά τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχασαν πολλά σε 
οικονομικούς και εδαφικούς όρους, καμιά 
δεν απώλεσε τόσα όσα η άλλοτε κραταιά 
αυτοκρατορία της Κεντρικής Ευρώπης. 
Ο διαμελισμός της Αυστρο-Ουγγαρίας γέν-
νησε τα σύγχρονα κράτη της Αυστρίας, της 
Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας και της 

Γιουγκοσλαβίας, την ίδια ώρα που εδάφη της 
προσαρτήθηκαν στην Ιταλία, την Πολωνία και 
τη Ρουμανία. Ως κληρονόμος της πολυεθνικής 
ένωσης που έμεινε γνωστή ως Αυστριακή 
Αυτοκρατορία, η Αυστρο-Ουγγαρία μπλέ-
χτηκε στη δίνη της εθνικιστικής έξαρσης που 
χαρακτήρισε τον αιώνα, με τους έντεκα λαούς 
που κατοικούσαν στα εδάφη της να μην έχουν 
πολλά πολιτισμικά και θρησκευτικά κοινά. Κι 
έτσι ο εθνικιστικός πυρετός έκανε κομμάτια 
την τεράστια χώρα, συντελώντας φυσικά και 
οι νικητές του Μεγάλου Πολέμου σε αυτό…

ΘιβΕτ (1913-1951)
Την ώρα που η περιοχή που απαρτίζει τη 
«Στέγη του Κόσμου» κατοικείται από τους 
αυτόχθονες Θιβετιανούς εδώ και χιλιάδες 
χρόνια, το κρατίδιο απέκτησε ανεξάρτητη 
κρατική υπόσταση το 1913, έστω κι αν 
κανείς δεν αναγνώρισε ποτέ την de facto 
ανεξαρτησία του. 
Κάτω από την ειρηνική διακυβέρνηση μιας 
σειράς από Δαλάι Λάμα, το Θιβέτ κατάφερε 
να επιβιώσει ως αυτοκέφαλο κράτος αρκετές 
δεκαετίες, καθώς ο μεγάλος κηδεμόνας της 
ασιατικής γειτονιάς, η Κίνα, παραδερνόταν 
από εσωτερικές ταραχές και εμφύλιες 
συγκρούσεις. 
Το 1951 ωστόσο το κομμουνιστικό καθεστώς 
του Μάο εισέβαλε και κατέλαβε το Θιβέτ, 
δίνοντας έτσι τέλος στον ακηδεμόνευτο 
χαρακτήρα του κρατιδίου. Όχι βέβαια χωρίς 
ταραχές, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1950 η χώρα μαστιζόταν από 
αναταραχές και συγκρούσεις, κάτι που θα 
κλιμακωνόταν το 1959 στην αποχώρηση 
του θρησκευτικού ηγέτη από τη χώρα και 
την προσάρτηση του Θιβέτ στην Κίνα, 
σηματοδοτώντας το τέλος της θιβετιανής 
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Το Marini Luxury apartments & Suites είναι ένα νεόκτιστο 
συγκρότημα φιλοξενίας, που βρίσκεται μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από 
το κέντρο της Αίγινας, μέσα σε ένα κτήμα δεκατεσσάρων στρεμμάτων, 
το οποίο διαθέτει υπέροχη πανοραμική θέα στο λιμάνι και τα γύρω 
νησιά. 
Ευρύχωρα, κομψά και πολυτελή διαμερίσματα και σουίτες με μοντέρνο 
σχεδιασμό, εκλεπτυσμένη αισθητική και διακριτική πολυτέλεια, 
αποτελούν το ιδανικό σκηνικό των διακοπών που πλαισιώνεται ιδανικά 
από μια ευγενική και διακριτική εξυπηρέτηση.
Η οικογένεια Μαρίνη δημιούργησε με μεράκι ένα μοντέρνο κατάλυμα 

διακοπών με τη φιλοσοφία να αποτελέσει ένα ζεστό και φιλόξενο 
«καταφύγιο» αυθεντικής φιλοξενίας που θα σας κάνει να νοιώσετε 
σαν στο σπίτι σας. Χαλαρώστε σε ένα κομψό περιβάλλον με boutique 
ατμόσφαιρα και υπηρεσίες,που εξασφαλίζει την πολύτιμη ιδιωτικότητα 
των διακοπών και απολαύστε τη φυσική ομορφιά του τοπίου. 

Θαυμάστε τη μαγευτική θέα. Αφεθείτε στη μαγεία του πανέμορφου 
δειλινού και ταξιδέψτε νοερά στον ανοιχτό ορίζοντα, έως εκεί που το 
ατέλειωτο γαλάζιο του Σαρωνικού συναντά το ανέγγιχτο μπλε του 
ουρανού.

Marini Luxury apartments & Suites

Βουνό δένδρου, Αίγινα  • T: +30 22970 29136  • M: 6934600472 • F: +30 22970 29037 • E: info@mariniluxurysuites.com
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κυβέρνησης. Πλέον είναι ένα από τα 56 
αναγνωρισμένα έθνη του πολυεθνικού 
κινεζικού αμαλγάματος, αν και οι Θιβετιανοί 
ποτέ δεν σταμάτησαν να ζητούν την 
ανεξαρτησία τους… 

νΟτιΟ βιΕτνΑμ
(1955-1975)
Όταν οι αντάρτες του Χο Τσι Μινχ διακήρυξαν 
την ανεξαρτησία της Ινδοκίνας το 1945, 
ήταν σίγουρο ότι περίμεναν τη μανιασμένη 
αντίδραση των Γάλλων. Παρά την υπεροχή 
τους, οι Φράγκοι έχασαν και εξωθήθηκαν 
βίαια από τα εδάφη της Ινδοκίνας το 1954, αν 
και η Συνθήκη της Γενεύης θα χώριζε τη χώρα 
στα δυο, κατά μήκος του 17ου Παραλλήλου, 
δίνοντας έτσι υπόσταση στο κομμουνιστικό 
Βόρειο Βιετνάμ και το αμερικανοτραφές 
ψευδοδημοκρατικό (αυτοκρατορικό) Νότιο. 
Όπως και στην Κορέα, η διχοτόμηση του 
Βιετνάμ δεν δούλεψε καθόλου και ο εμφύλιος 
δεν θα αργούσε να ξεσπάσει, με τις ΗΠΑ 
να αναγορεύονται προστάτης του Νοτίου 
Βιετνάμ και να στέλνουν πρωτοφανείς 
δυνάμεις για την υπεράσπισή του από τους 
κομμουνιστές αντάρτες. 
Ο πιο κοστοβόρος πόλεμος της Αμερικής 
στη στρατιωτική της ιστορία την ανάγκασε 
να αποσυρθεί το 1973, όταν οι «κόκκινοι» 
αντάρτες έκαμψαν την αντίσταση των Νοτίων 

και επικράτησαν στην εμφύλια σύρραξη: η 
πρωτεύουσα Σαϊγκόν μετονομάστηκε σε 
Πόλη Χο Τσι Μινχ και άρχισε επισήμως η 
περίοδος του υπαρκτού σοσιαλισμού στο 
κρατίδιο… 

ΗνωμΕνΗ ΑρΑβιΚΗ ΔΗμΟΚρΑτιΑ
(1958-1971)
Άλλη μια κακότυχη απόπειρα για ενότητα 
του αραβικού κόσμου έλαβε χώρα όταν η 
Αίγυπτος του Νάσερ ενώθηκε με τη Συρία 
για να δημιουργήσουν μια τοπική δύναμη που 
κανείς δεν θα μπορούσε να αψηφήσει. 
Το πείραμα της Ηνωμένης Αραβικής 
Δημοκρατίας έμελλε όμως να αποτύχει, 
καθώς η απόσταση δεν επέτρεπε τη 
δημιουργία μιας αποτελεσματικής κεντρικής 
διοίκησης, την ίδια ώρα που οι δυο χώρες δεν 
μπορούσαν να συμφωνήσουν στις εθνικές 
προτεραιότητες του νέου μορφώματος. Με 
τον θάνατο ωστόσο του Νάσερ το 1970 και 
έχοντας προηγηθεί η αποτυχημένη απόπειρα 
για ένωση των συνόρων το 1967 (μέσω του 
Πολέμου των Έξι Ημερών με το Ισραήλ), η 
εύθραυστη παναραβική συμμαχία κατέρρευσε 
και Αίγυπτος και Συρία ακολούθησαν η 
καθεμιά τον δρόμο της…

ΟΘωμΑνιΚΗ ΑυτΟΚρΑτΟριΑ 
(1299-1922)
Μια από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες των 
νεότερων χρόνων, που μετρούσε στην ακμή 
της εδάφη από το Μαρόκο μέχρι τον Περσικό 
Κόλπο και από το Σουδάν μέχρι και την 
Ουγγαρία, άρχισε να διαβρώνεται σταδιακά 
στους 6 αιώνες της ιστορίας της, με τον 20ό 
αιώνα να λειτουργεί εδώ ως καταλύτης. 
Σκιά του άλλοτε κραταιού εαυτού της, 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρέμενε ο 
μεγάλος παίκτης σε Μέση Ανατολή και 
Βόρεια Αφρική και η τύχη της θα ήταν 
σαφώς διαφορετική αν δεν έπαιρνε την 
απόφαση να συνταχθεί με την ηττημένη 
πλευρά του Α’ Παγκοσμίου. Στον απόηχο του 
Μεγάλου Πολέμου, η πρώην αυτοκρατορία 
διαμελίστηκε, με το μεγαλύτερο τμήμα της 
(Αίγυπτος, Σουδάν και Παλαιστίνη) να 
περιέρχεται πια σε βρετανικά χέρια. Μέχρι το 
1922 οι ένδοξες μέρες της είχαν περάσει πλέον 
ανεπιστρεπτί και η αυτοκρατορία κειτόταν 

στο νεκροκρέβατο όταν ξέσπασε το κίνημα 
των Νεότουρκων, που θα έβαζε τα τελευταία 
καρφιά στο φέρετρό της. 
Η Συνθήκη των Σεβρών επιβεβαίωσε τυπικά 
την παταγώδη κατάρρευση και η σύγχρονη 
Τουρκία είχε μόλις γεννηθεί… 

σΟβιΕτιΚΗ ΕνωσΗ 
(1922-1991)
Η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών δημιούργησε τον δεύτερο πόλο 
του σύγχρονου κόσμου, ξαναμοιράζοντας την 
πλανητική τράπουλα στον 20ό αιώνα. 
Το προπύργιο του σταλινισμού για 7 δεκαετίες 
ξεπήδησε από τις στάχτες της Αυτοκρατορικής 
Ρωσίας μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
έγραψε μια σειρά από μεγάλα κεφάλαια στα 
νεότερα χρόνια, όπως η κάμψη της χιτλερικής 
Γερμανίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο. 
Οι αντιπαλότητες με την άλλη υπερδύναμη 
της υφηλίου, την Αμερική, γέννησαν τον 
Ψυχρό Πόλεμο και χώρισαν έτσι την οικουμένη 
σε δυο κόσμους, με τρανά -αν και ζοφερά- 
περιστατικά της μάχης του περιθωρίου να 
στέκουν ο Πόλεμος της Κορέας το 1950 αλλά 
και η κουβανική πυραυλική κρίση του 1962, 
που λίγο έλειψε να φέρει τον πυρηνικό όλεθρο 
στην οικουμένη. 

Μια ομοσπονδία που αναμφίβολα επηρέασε 
τη σύγχρονη ιστορία όσο λίγες, η κατάρρευση 
του Παραπετάσματος στην Ανατολική 
Ευρώπη γέννησε πλήθος ανεξάρτητων 
πια χωρών στη Γηραιά Ήπειρο, δεκαπέντε 
κράτη ακριβώς(!), ως η μαζικότερη μάλιστα 
δημιουργία αυτοκέφαλων εθνών μετά τον 
διαμελισμό της Αυστρο-Ουγγαρίας το 
1918…



Το ξενοδοχείο “ΠΗΓΗ ΣΑΡΙΖΑ” βρίσκεται στο κέντρο 
του πιο πράσινου χωριού των Κυκλάδων, τ’ Αποίκια της 

Άνδρου, δίπλα στην Πηγή Σάριζα

Τ’ Αποίκια είναι ένα ξεχωριστό χωριό, καθώς εδώ βρίσκεται η μοναδική πηγή 
Σάριζααλλά και άλλες λιγότερες γνωστές πηγές όπως η Λεζίνα κ.α. Μέσα στο 
Κυκλαδίτικο τοπίο το χωριό της Σάριζας εκπλήσσει ευχάριστα τους επισκέπτες με 
τα πλατάνια, τη δροσιά του, τα μονοπάτια του και τα όμορφα αρχοντικά του σπίτια. 
Κι όλα αυτά σε απόσταση μόλις 5 χλμ. από τη Χώρα Ανδρου και 2 χλμ. από την 
ξεχωριστή παραλία Γυάλια.
Μέσα σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον συναντάτε το φιλόξενο ξενοδοχείο «Πηγή 
Σάριζα», όπου μπορείτε να βρείτε τις ανέσεις ενός σύγχρονου μεγάλου ξενοδοχείου, 
συνδυασμένες με την αναζωογονιτική θεραπεία του νερού Σάριζα. Το ξενοδοχείο 
είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, έτοιμο να σας φιλοξενήσει τόσο για ένα αξέχαστο 
Σαββατοκύριακο όσο και για πολυήμερες ζωογόνες διακοπές.
Στα άνετα καλόγουστα σαλόνια του ξενοδοχείου μας θα χαλαρώσετε και θα 
ξεκουραστείτε απολαμβάνοντας τη θέα στην κοιλάδα των Στενιών και στο Αιγαίο, 

Πηγή Σάριζα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ***

ΑΠΟιΚιΑ - ΑνΔρΟσ 84500 τηλ:22820 23799, 23899, 23999 fax:22820 22476
e-mail: pighi@otenet.gr, info@pighisarizahotel.gr

μαζί με τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας.
Στα μοντέρνα, ανακαινισμένα και εξοπλισμένα με όλες τις ανέσεις (τηλεόραση, 
ψυγειάκι, aircondition, τηλέφωνο, ραδιόφωνο κ.α) δωμάτια μας θα απολαύσετε την 
άνεση, την ησυχία, την ηρεμία, τον καθαρό αέρα και την υπέροχη θέα.
Στο ξενοδοχείο μας θα βρείτε:
Εστιατόριο, μπαρ, σάουνα, αίθουσα παιχνιδιών, αυλή με πλατάνια, τζάκι, χώρο 
στάθμευσης, δυνατότητα σύνδεσης με το internet, χρηματοκιβώτιο, συνεδριακούς 
χώρους και παροχές και πολλά ακόμη.

Τα δωμάτια μας είναι όλα εξοπλισμένα με:
• Λουτρό
• Εγχρωμη Δορυφορική Τηλεόραση
• Ραδιόφωνο
• Ψυγειάκι
• Air condition
• Θέρμανση
• Τηλέφωνο
• Μπαλκόνι
Το ξενοδοχείο μας διαθέτει επίσης:
• Πολυτελείς χώρους υποδοχής, αναψυχής και ξεκούρασης, 
χώροι για επιτραπέζια παιχνίδια, μπριτζ κ.α.
• Εστιατόριο με καταπληκτική κουζίνα, δημιούργημα 
οικογενειακής παράδοσης
• Μπαρ με μεγάλο μπαλκόνι γιά τις όμορφες καλοκαιρινές 
και όχι μόνο βραδιές
•  Αίθουσα παιχνιδιών
• Καφετέρια
• Σάουνα
• Φιλοξενία ζώων
• Σεσουάρ μαλλιών
• Σίδερο σιδερώματος
• Internet
• Αίθουσα συνεδρίων
• Αίθουσα εκδηλώσεων 250 ατόμων
• Καθιστικό με τζάκι
• Χώρους καπνιστών και μη



16

MARITIME
INTELLIGENCE
F o r •D e c i s i o n •M a k e r s •O n l y

Παρουσιαση

Διανύοντας ήδη 16 χρόνια από την ίδρυση 
της, η Euroline Shipping and Cargo, ιδρύθη-
κε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της αγο-
ράς στον τομέα του Brokerage and Shipping 
Agent στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Με προ-
γενέστερη εμπειρία στην Ventouris Ferries 
και Minoan Lines, από το 1986, η Euroline 
ξεκίνησε αρχικά παρέχοντας υπηρεσίες 
Broker Agent για να αναλάβει την κεντρική 
πρακτόρευση της ANEK LINES στην Ηγου-
μενίτσα το 2006 και στην Πάτρα το 2013.

Η εταιρεία
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες 
ticketing, cargo, port & shipping handling, 
shipping agent και cruise agent.
Με τέσσερις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
σε Ηγουμενίτσα και Πάτρα και 50 άτομα 
προσωπικό, η Euroline είναι έτοιμη να εξυπη-
ρετήσει μεγάλο αριθμό επιβατών και φορτί-
ων. Το 2014 διαχειρίστηκε περισσότερα από 
10.000 φορτηγά στις γραμμές Ελλάδα - Ιτα-
λία και Ιταλία - Ελλάδα.
Το διευρυμένο πελατολόγιο καλύπτει γεω-
γραφικά όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Έχοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο ελ-
ληνικό πελατολόγιο στον κλάδο των μετα-
φορών -και παρά τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία που διανύει η χώρα- η Euroline πα-
ραμένει σε αυτόν τον τομέα στηρίζοντας τις 
ελληνικές μεταφορές με όλη τη δυναμική της. 
Δίνοντας πρωτεύουσα σημασία στα logistic 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη του κλάδου μετα-
φορών μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών με 
συνέπεια και υπευθυνότητα.
Όραμα μας να κρατήσουμε τον πελατοκε-
ντρικό χαρακτήρα της εταιρείας, σε μια εποχή 
που ο τεχνοκρατισμός έχει επικρατήσει. Στη 
Euroline γνωρίζουμε τις ανάγκες του επιβα-
τικού κοινού και των μεταφορικών εταιρειών 
και δίνουμε ύψιστη σημασία στις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες.

Η ομάδα της euroline
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί από την 
ίδρυση της Euroline βασικό συστατικό επιτυ-
χίας. Η προσέλκυση και απασχόληση καταρ-

τισμένου προσωπικού, η συνεχής επιμόρφω-
ση και εξειδίκευση αποτελεί προτεραιότητα 
και αναγκαιότητα για την εταιρεία. Ως αμι-
γώς ελληνική επιχείρηση, απαρτίζεται μόνο 
από Έλληνες στο προσωπικό, προσφέροντας 
με αυτό τον τρόπο στις τοπικές κοινωνίες και 
οικονομίες.

Κοινωνική δράση
Έχοντας πλούσια κοινωνική δράση, στηρίζει 
έμπρακτα τον παιδικό αθλητισμό, τις πολι-
τιστικές εκδηλώσεις και τα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα. Με αυξημένη την κοινωνική ευαι-
σθησία και έχοντας σαν γνώμονα την προ-
σφορά στηρίζουμε τα παραπάνω με όλες μας 
τις δυνάμεις.

Διακρίσεις
Πρόσφατα η επιχείρηση Euroline Shipping 
and Cargo προτάθηκε από το Global Trade 
Leaders Club  για το International Award 
Transport  για τις υπηρεσίες της στον κλάδο 

των μεταφορών.

στόχοι για το μέλλον - εξέλιξη
Η συνεχής επιμόρφωση, η βελτίωση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών και η καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πελατών, είναι οι βασικοί στόχοι 
για το μέλλον. Μέσα από τη διαδικασία πι-
στοποίησης (ISO) που είναι σε εξέλιξη, τις 
υπηρεσίες e-ticket και e-booking πηγαίνουμε 
μπροστά τα προϊόντα μας και διευκολύνουμε 
τους πελάτες μας. Ελπίζουμε στη βελτίωση 
των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα 
στηρίζοντας την οικονομία και την τοπική 
κοινωνία.

Ο Σταύρος Μπακολιάς, ιδρυτής της euroline, 
είναι στο χώρο της ακτοπλοΐας εξωτερικού 
τα τελευταία 30 χρόνια. Σπούδασε ναυτιλι-
ακά στο BCA και εργάστηκε στην Ventouris 
Ferries και Minoan Lines από το 1986 έως 
το 1999 που ίδρυσε τη euroline Shipping 
and Cargo.

Ατενίζοντας το μέλλον με πελατοκεντρική προσέγγιση
Euroline, ένα σύγχρονο ναυτιλιακό πρακτορείο με παραδοσιακές αξίες
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Οικονομια

Η αρχιτεκτονική της παγκόσμιας κρίσης 
φαίνεται πια καθαρά πως έχει και όνομα και 
έδρα: το Διεθνές νομισματικό ταμείο που 
εδρεύει στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. 

Η ιστορία μας αρχίζει λοιπόν τον Ιούλιο του 
1944, μέσα στα αποκαΐδια του παγκόσμιου 
πολέμου που οδεύει σιγά-σιγά προς το τέλος 
του, όταν οι αντιπρόσωποι 45 χωρών, μεταξύ 
των οποίων οι ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία και 
Σοβιετική Ένωση, συναντήθηκαν στο θέρε-
τρο Bretton Woods του New Hampshire, 
εκεί στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, για να 
σφυρηλατήσουν τη μεταπολεμική οικονομική 
τάξη. 

Τα θεμέλια του νέου και παγκόσμιου πια οι-
κονομικού καθεστώτος θα απέτρεπαν ενδε-

χόμενες οικονομικές κρίσεις, όπως η Μεγάλη 
Ύφεση της δεκαετίας του 1930 που αποστα-
θεροποίησε Αμερική και Ευρώπη και συνέβα-
λε τα μέγιστα στην άνοδο των φασιστικών 
καθεστώτων οδηγώντας τελικά σε παγκόσμια 
σύρραξη. Ή έτσι τουλάχιστον εύχονταν οι εκ-
πρόσωποι των εθνών. 

Από τις διεργασίες του μυθικού σήμερα σε δι-
αστάσεις συνεδρίου γεννήθηκαν δύο οικονο-
μικοί θεσμοί, οι οποίοι εδρεύουν τώρα αμφό-
τεροι στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των 
ΗΠΑ: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 
η Παγκόσμια Τράπεζα. Με στόχο την προώ-
θηση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας 
και την παροχή στις χώρες-μέλη βραχυχρό-
νιων δανείων, οι δύο οικονομικοί θεσμοί ανέ-
λαβαν το ακανθώδες έργο να ξαναχτίσουν τις 

οικονομίες που τόσο μαστίστηκαν από την 
πολεμική προσπάθεια. 

Κι αυτή ήταν ακριβώς η διεθνής στρατηγική 
που ξεπήδησε από το Breton Woods για να 
μην ξαναζήσει η οικουμένη ούτε παγκόσμια 
κρίση ούτε όμως και πόλεμο: το ΔΝΤ θα στα-
θεροποιούσε τόσο τη διεθνή αγορά όσο και 
τα εθνικά νομίσματα παρέχοντας τεχνογνω-
σία αλλά και πόρους ώστε να εγκαθιδρυθούν 
ασφαλείς νομισματικές πολιτικές και συναλ-
λαγματικά καθεστώτα, την ίδια ώρα που η 
Παγκόσμια Τράπεζα θα αναλάμβανε το έργο 
να ξαναχτίσει τη χαροκαμένη Ευρώπη διευ-
κολύνοντας τις επενδύσεις στην ανοικοδόμη-
ση και την ανάπτυξη. 

Μέσα στη διάχυτη μάλιστα αισιοδοξία των 

Διεθνές νομισματικό ταμείο
Πότε ιδρύθηκε, πού δίνει λόγο και οι πρακτικές κοινωνικής διάλυσης 

του Νομισματικού Ταμείου
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6th MARITIME CONFERENCE 
“Shipping & Energy: a Valuable Chain 
for EU’s Economic Power” 
Geo-economical Implications and Impact of Energy Alternatives 
in Shipping and Trans-European Energy Networks

I.M.E.S.
Institute of Maritime 
&Economics Studies

1ST SESSION 
The affecT of The GeopoliTics in The new european enerGy secTor    
co-ordinaTor:  Theodore chouliaras , presidenT iMes 

Harris ikonomopoulos, president of the Hellenic British Chamber  
konst. Yannidis, president of the Hellenic Chinese Chamber 
JoHn GauCi-maistre , C.e.o. Gm international services ltd, malta 
CHristos dimas , president of the Hellinic russian Chamber

2Nd SESSION 
shippinG TransporTaTion of enerGy and The role of 
europe  
co-ordinaTor:  GeorGe Xiradakis, presidenT XrTc 

GeorGe Xiradakis, president, XrtC and propeller club of 
piraeus 
apostolos poulovassilis, COO Designate at Eletson Cor-
poration 
tHeod. stamatelos, Area Manager for Greece, of the Lloyd’s 
Register  
 Harris kosmatos, Corporate development of the tsakos 
Energy 
 maria Bertzeletou, Chief Analyst  of the Golden Destiny 
andreas papalimneos, Deputy Manager , rina 

3rd SESSION 
BunkerinG and alTernaTives sources of enerGy  for 
vessels
co-ordinaTor:  dr nikos venTikos , assisTanT professor 
in nTua

tHanasis tHeoHaris pHoeniX olieHandel s.a. 
dimitris spYropoulos, Managing Director of the Bunkering at Sea ( 
Bas) ltd. 
apostolos siGouras, Managing Director of the NAFS OLP  
Helena atHoussaki, Chief Strategist and CEO IMAREM
dr. nikolaos liapis, supply & operation Director in ELIN Lubricants

Υπό την αιγιδα

Ένωση Πλοιοκτητών 
Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού

xoρηγόι

media sponsors

Auditorium EVGENIDES Foundation 
26/5/15 
09.30 - 16.00

golden
sponsor

ΒronZe
sponsor
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Οικονομια

45 συνέδρων του Νομισματικού και Οικονο-
μικού Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών, του 
πλέον τρανού ιστορικού επεισοδίου προς την 
κατεύθυνση της οικοδόμησης πολυεθνούς συ-
νεργασίας, οι αντιπρόσωποι της ολομέλειας 
με τις μαύρες γραβάτες αποθέωσαν καταχει-
ροκροτώντας όρθιοι τον σπουδαίο βρετανό 
οικονομολόγο Τζον Κέινς, η σκέψη του οποί-
ου είχε εμποτίσει τις εργασίες της συνάντη-
σης κατά τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες. 
Δεν ήταν απλός οικονομολόγος, αλλά σωστός 
προφήτης του νέου κόσμου που ερχόταν ολο-
ταχώς!

Κι αυτό ήταν πράγματι το αρχιμήδειο ση-
μείο της γέννησης των διεθνών οικονομικών 
θεσμών που τόσο θα επηρέαζαν τις εξελίξεις 
στην παγκόσμια σκηνή κατά τις επόμενες 
δεκαετίες. Το ΔΝΤ ιδρύθηκε επισήμως τον 
Δεκέμβριο του 1945, όταν τα 29 αρχικά μέλη 
του υπέγραψαν την καταστατική του διακή-
ρυξη, και ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του την 1η 
Μαρτίου 1947. Αργότερα την ίδια χρονιά, 
η Γαλλία θα γινόταν η πρώτη χώρα που θα 
έκανε χρήση του θεσμού δανειζόμενη από το 
ΔΝΤ. Η κάρτα μέλους στο Ταμείο επεκτάθη-
κε από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και 
καθ’ όλη την επόμενη δεκαετία, καθώς πολλά 
αφρικανικά έθνη κέρδισαν την ανεξαρτησία 
τους και στράφηκαν στον διεθνή οργανισμό 
για οικονομική συνδρομή. Αν και ταυτοχρό-
νως ήταν και τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, 
με τις περισσότερες χώρες του πρώην Ανατο-
λικού Μπλοκ να μη συμμετέχουν. 

Η κατακλυσμιαία ωστόσο αλλαγή του ρόλου 
του ΔΝΤ ήταν προ των πυλών: η χρηματο-
πιστωτική κρίση της δεκαετίας του 1980 θα 
βρει το Ταμείο σε νέες και αυξημένες αρμο-
διότητες. Πλέον η δράση του αφορούσε στη 
διάσωση των χωρών που είχαν πληγεί από τη 
νέα κρίση, μια οικονομική ύφεση που οφειλό-
ταν εν πολλοίς στη νομισματική κερδοσκοπία 
αλλά και τις λαθεμένες προβλέψεις των μεγά-
λων κεφαλιών του. Το ΔΝΤ ήταν όμως εδώ 
να προσφέρει απλόχερα πακέτα επείγουσας 
βοήθειας, δάνεια δηλαδή που ενείχαν συγκε-
κριμένους όρους και προϋποθέσεις και έμελ-
λε να ονομαστούν Πολιτικές Διαρθρωτικής 
Προσαρμογής. 

Αυτή ήταν η πρώτη πράξη για τη μετατροπή 
του ΔΝΤ από αρωγό των λαών σε διεθνή με-

γαλοκαρχαρία και τοκογλύφο, ασκώντας πια 
πρωτοφανώς κολοσσιαία επιρροή στις οικο-
νομίες περισσότερων από 60 κρατών. 
Τα έθνη που λάμβαναν τώρα τη διασωστική 
χείρα του Ταμείου κρέμονταν από τα αμφι-
βόλου ηθικής χείλη του, καθώς για να εξα-
σφαλίσουν τις δανειακές συμβάσεις και την 
οικονομική βοήθεια ήταν αναγκασμένα να 
ασκούν την εσωτερική πολιτική τους με βάση 
τα κελεύσματα του διεθνούς οργανισμού: το 
ΔΝΤ είχε πια το πληρεξούσιο να αποφασίζει 
πόσα θα δαπανούν οι χώρες-οφειλέτες του σε 
όρους υγείας, παιδείας, προνοιακών επιδομά-
των αλλά και οικονομικών παροχών! 
Μετατράπηκε δηλαδή σε έναν από τους πλέον 
πανίσχυρους θεσμούς της υφηλίου και παρό-
λα αυτά πολύ λίγα ξέρουμε για το πώς δου-
λεύει. 

Κι έτσι, παρά το γεγονός ότι ιδρύθηκε για να 
ευεργετήσει την παγκόσμια οικονομία και να 
προωθήσει την πλανητική ειρήνη, το ΔΝΤ 
έχει μετατραπεί σε φόβο και τρόμο των εθνών, 
με τους σφοδρούς επικριτές του να ισχυρίζο-
νται ότι στόχος του είναι πια να φορέσει τον 
δυτικότροπο καπιταλισμό στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες (και προσφάτως στις δοκιμαζόμενες 
από τη νέα παγκόσμια κρίση) αδιαφορώντας 
για τις κατακλυσμιαίες κοινωνικές συνέπειες 
των πολιτικών του. 

Σήμερα το ΔΝΤ έχει 188 χώρες-μέλη και πα-
ραμένει ανεξάρτητος οργανισμός, με δικό του 
καταστατικό, οργανωτική δομή και πόρους 
φυσικά. Αν και δεν είναι λίγοι αυτοί που το 
κατηγορούν ότι έχει μετατραπεί σε έκτρωμα 
πια, και να γιατί…

το Δντ έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο 
αποικιοκρατικό σύστημα που απομυζεί τους 
φτωχούς του πλανήτη
Παρά τις αρχικές του διακηρύξεις, το ΔΝΤ 
έχει βάλει την παγκόσμια οικονομία σε ένα 
ζοφερό μονοπάτι μεγαλύτερης ανισότητας. 
Και είναι ακριβώς οι Πολιτικές Διαρθρωτικής 
Προσαρμογής που επιβάλλει στις δανειζόμε-
νες χώρες που το πετυχαίνουν αυτό: για να 
διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ροή της απο-
πληρωμής τού χρέους, εγκαθιδρύουν πολιτι-
κές λιτότητας και σφιχτής δημοσιονομικής 
προσαρμογής (προσαρμογής σε τι άραγε;), 
απαιτώντας από τους πελάτες να περιορίσουν 
την κρατική δαπάνη, όπου κι αν στρέφεται 
αυτή.
Επιπλέον, μια σειρά ακόμα από επείγοντα 
μέτρα σκιαγραφούν την πλήρη εικόνα της 
κοινωνικής φρίκης: υποτίμηση εθνικού νομί-
σματος για να γίνουν φτηνότερες οι εξαγω-
γές, γενικευμένη ιδιωτικοποίηση κρατικών 
πηγών, πάγωμα μισθών και δημόσιων επιδο-
τήσεων και όλα τα άλλα μέτρα που ξέρουμε 
πια καλά και στη χώρα μας. Τέτοιες σφιχτο-
δεμένες θηλειές περιορισμού των κρατικών 
δαπανών αυξάνουν τη φτώχεια στο εσωτερικό 
και μειώνουν την ικανότητα των χωρών να 
αναπτύσσουν στιβαρές εθνικές οικονομίες, 
επιτρέποντας στους πολυεθνικούς κολοσσούς 
να εκμεταλλεύονται ασύστολα το εργατικό 
δυναμικό.
Οι πολιτικές λιτότητας που εγκαθιδρύει είναι 
μάλιστα πανομοιότυπες, είτε μιλάμε για τις 
αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης είτε για τα 
δοκιμαζόμενα λατινοαμερικανικά έθνη είτε 
για τα αναπτυσσόμενα αφρικανικά κράτη, 
παρά τις τρομακτικά διαφορετικές συνθή-
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κες που επικρατούν στις οικονομίες τους! Η 
δράση του Ταμείου δημιουργεί ελίτ παντού, 
ελίτ που είναι ωστόσο υπόλογοι απέναντι στο 
ΔΝΤ και όχι στους λαούς τους, υπονομεύο-
ντας άρδην τη δημοκρατική διαδικασία αλλά 
και την ίδια την εθνική κυριαρχία τελικά…

το Δντ υπηρετεί τους ισχυρούς της Δύσης 
και τη Γουόλ στριτ
Είναι γεγονός ότι η εκλογική δύναμη στο 
εσωτερικό του ΔΝΤ καθορίζεται από τη 
ρώμη της χώρας στο διεθνές στερέωμα. Αυτό 
μόνο μυστικό δεν είναι, καθώς φιγουράρει 
στην ίδια την ιδρυτική πράξη του Ταμείου. 
Αντίθετα λοιπόν με το δημοκρατικό σύστη-
μα που ευαγγελίζεται ότι λειτουργεί το ΔΝΤ, 
στο όποιο κάθε χώρα-μέλος θα είχε ισόποση 
ψήφο, οι πλούσιες χώρες κυριαρχούν στις 
αποφάσεις του θεσμού καθώς η ψήφος καθο-
ρίζεται από το ποσό των χρημάτων που συ-
νεισφέρει κάθε κράτος στο κοινό ταμείο. Οι 
ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος μέτοχος του Ταμείου, 
διαθέτουν ποσόστωση ψήφου στο 18%. Γερ-
μανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιαπωνία και Αμερική 
κατέχουν δύναμη της τάξης του 38%!

Η δυσανάλογη αυτή κατανομή δύναμης των 
ισχυρών δυτικών κρατών σημαίνει πρακτικά 
ότι τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των επεν-
δυτικών κεφαλαίων και της εταιρικής πρα-
κτικής των βιομηχανικών κοινωνιών τίθενται 
πάνω από τις ανάγκες της φτωχής πλειοψηφί-
ας του πλανήτη, εκεί δηλαδή που υποτίθεται 
ότι παρεμβαίνει το ΔΝΤ για να εξισορροπή-
σει την κατάσταση. Εξισορρόπηση υπέρ ποί-
ου δηλαδή; 

το αναπτυξιακό μοντέλο που προωθεί το 
Δντ είναι εντελώς διαβλητό
Εντελώς αντίθετα με το ιστορικό μονοπάτι 
που ακολούθησαν οι βιομηχανικές χώρες της 
Δύσης και αναπτύχθηκαν με πρωτόγνωρους 
ρυθμούς, το ΔΝΤ αναγκάζει σήμερα τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες του λεγόμενου Παγκό-
σμιου Νότου να ακολουθούν ένα μοντέλο 
ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στην 
εξαγωγική παραγωγή παρά στη δημιουργία 
διαφοροποιημένων τοπικών οικονομιών.

Ας δούμε όμως τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Το 
80% σχεδόν όλων των υποσιτισμένων παιδιών 
του αναπτυσσόμενου κόσμου ζουν σε χώρες 
που το ΔΝΤ έχει επιβάλει η αγροτική παρα-

γωγή να μετακινηθεί από την παραγωγή τρο-
φίμων για εσωτερική κατανάλωση σε καλλιέρ-
γειες αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή 
στις πλούσιες δυτικές χώρες. Ταυτοχρόνως, 
οι διαβόητες Πολιτικές Διαρθρωτικής Προ-
σαρμογής απαγορεύουν στις τριτοκοσμικές 
χώρες να συνδράμουν οικονομικά την τοπική 
βιομηχανία, παρέχοντας προνόμια σε πολυε-
θνικούς οργανισμούς, όπως η εξαναγκασμένη 
μείωση των εργατικών μεροκάματων. Κι έτσι 
μικρές επιχειρήσεις και αγροτικός κόσμος 
δεν μπορούν να επιβιώσουν από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό που επιβάλει το Ταμείο.

Τα σκλαβοπάζαρα των εργατών στις ζώνες 
ελεύθερου εμπορίου που έχουν ευλογηθεί 
τόσο από το ΔΝΤ όσο και την Παγκόσμια 
Τράπεζα προσφέρουν αποδοχές πείνας στο 
εργατικό δυναμικό, επιφυλάσσοντας ταυτο-
χρόνως συνθήκες διαβίωσης που δεν προσι-
διάζουν σε ανθρώπινα όντα. Κι έτσι ο κύκλος 
της ανέχειας και της εξαθλίωσης διαιωνίζεται 
αντί να εξαλείφεται, την ώρα που οι κυβερνή-
σεις των αναπτυσσόμενων χωρών βλέπουν το 
χρέος τους στο ΔΝΤ να γιγαντώνεται…

το Δντ είναι ένας μυστικοπαθής θεσμός 
χωρίς λογοδοσία 
Παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Ταμείο χρη-
ματοδοτείται από τους φόρους των πολιτών 
των κρατών-μελών του, συνεχίζει να λειτουρ-
γεί με ένα σκοτεινό πέπλο μυστικότητας να 
καλύπτει τα πεπραγμένα του. Οι δοκιμαζόμε-
νες εξάλλου κοινωνίες που δέχονται τη βοή-
θειά του δεν συμμετέχουν ολωσδιόλου στον 
σχεδιασμό των πακέτων διάσωσης.

Κι έτσι το ΔΝΤ λειτουργεί με μια προσεκτικά 
επιλεγμένη ομάδα κεντρικών τραπεζιτών και 
υπουργών Οικονομικών, οι οποίοι αποφασί-
ζουν τις τύχες των λαών αλλά και την εκά-

στοτε πολιτική σε επιμέρους τομείς (Υγεία, 
Παιδεία, Περιβάλλον κ.λπ.) χωρίς την κυ-
βερνητική συνδρομή των αντίστοιχων επικε-
φαλής. Και κάτι ακόμα, που έχει τη δική του 
σημασία: το ΔΝΤ έχει αρνηθεί σθεναρά και 
επανειλημμένως τόσο κλήσεις για δημόσιο 
έλεγχο όσο και αξιολόγηση των πεπραγμέ-
νων του από ανεξάρτητους φορείς, μη δίνο-
ντας κοινώς λογαριασμό σε κανέναν.

Οι πολιτικές του Δντ προωθούν τον εται-
ρικό πόλεμο 
Στην προσπάθειά του να αυξήσει τις εξαγω-
γικές δραστηριότητες των χωρών που ζητούν 
την οικονομική συνδρομή του, το ΔΝΤ επι-
βάλλει στις κυβερνήσεις να παρέχουν διευκο-
λύνσεις στον εξαγωγικό κλάδο, από επιδοτή-
σεις μέχρι και φοροελαφρύνσεις.

Το μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί, και το 
ξέρουμε πια καλά οι Έλληνες, είναι η ιδιωτι-
κοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως οι 
δασικές εκτάσεις (βλέπε Αφρική) και οι υπη-
ρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρισμός 
και τηλεπικοινωνίες), σε τιμές ξεπουλήματος. 
Στη Γουιάνα, για παράδειγμα, ο ασιατικός 
κολοσσός ξυλείας Barama έλαβε άδεια υλοτό-
μησης που είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη από τη 
συνολική έκταση γης που μπορούν να εκμε-
ταλλεύονται οι τοπικές κοινότητες! Και σαν 
να μην έφτανε αυτό, στα πέντε πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της δεν την απασχολούσαν καθό-
λου οι φόροι, καθώς δεν πλήρωνε μία.

Τα παραδείγματα δεν έχουν τέλος: στην Αϊτή, 
το ΔΝΤ ανάγκασε την κυβέρνηση να ανοίξει 
την αγορά της για το εισαγόμενο και υψηλά 
επιδοτούμενο αμερικανικό ρύζι, την ίδια ώρα 
που απαγόρευσε στη χώρα να επιδοτήσει 
τους δικούς της παραγωγούς. Αποτέλεσμα; 
Η αμερικανική εταιρία ρυζιού Early Rice 
κατέχει πλέον μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 
50% σχεδόν της κατανάλωσης ρυζιού στην 
Αϊτή…

το Δντ βλάπτει σοβαρά το εργατικό δυνα-
μικό
Το ξέρουμε πια καλά, το ΔΝΤ προωθεί ένα 
τριτοκοσμικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο 
αιχμή του δόρατος είναι οι ξένες επενδύσεις. 
Επενδύσεις που για να γίνουν βέβαια οφείλει 
η κυβέρνηση να πάρει δραστικά μέτρα για 
τη διευκόλυνση των ξένων κεφαλαιούχων: 

Οικονομια
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κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων ερ-
γασίας, κουτσούρεμα του βασικού μισθού, 
απελευθέρωση των απολύσεων και κατάργη-
ση τελικά όλων των εργασιακών κεκτημένων. 
Σας ακούγεται οικείο;

Το ΔΝΤ το λέει γλαφυρά «εργασιακή ευελι-
ξία» και πρόκειται για το φιρμάνι που επιτρέ-
πει στις επιχειρήσεις να χτυπούν στο ψαχνό 
τον εργαζέμενο και να μετακινούνται κατά 
βούληση εκεί που τα μεροκάματα παραμένουν 
φτηνά. 
Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ ήδη από το 
1995 (εδώ και 20 χρόνια δηλαδή!), οι εργο-
δότες εκμεταλλεύονται τη νέα αυτή «ευελι-
ξία» στο εργασιακό Δίκαιο που προωθεί το 
ΔΝΤ για να απομυζούν τους υπαλλήλους 
αντί να φτιάχνουν νέες θέσεις εργασίας.

Θα πάρουμε και πάλι το παράδειγμα της Αϊ-
τής που είναι δηλωτικό: η κυβέρνηση εξανα-
γκάστηκε από το Ταμείο να καταστείλει τη 

νομική ρύθμιση στο εργασιακό της Δίκαιο 
που όριζε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό 
όταν ο πληθωρισμός υπερέβαινε το 10%. Μέ-
χρι το τέλος του 1997, το βασικό μεροκάματο 
της Αϊτής είχε καταβαραθρωθεί στα τάρταρα. 
Οι ευέλικτες εργασιακές πρακτικές του ΔΝΤ 
επηρεάζουν ωστόσο τα μεροκάματα και στις 
πλούσιες χώρες, καθώς οι εργάτες πρέπει να 
αντισταθμίζουν και να απορροφούν τελικά 
τους κραδασμούς από τις διαφοροποιήσεις 
των μεροκάματων πείνας του εργατικού δυ-
ναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η κακοδιαχείριση(;) του ΔΝΤ στην ασιατι-
κή οικονομική κρίση μάστισε την Ταϊλάνδη, 
την Ινδονησία ακόμα και τη Νότια Κορέα τε-
λικά, βυθίζοντάς τες σε πρωτόγνωρη ύφεση 
που παρήγαγε 200 εκατομμύρια νεόφτωχους. 
Το Ταμείο συμβουλεύει τις χώρες να βγουν 
από την ύφεση μέσα από τις εξαγωγές. 
Ως αποτέλεσμα της τριτοκοσμικής εξαγωγι-
κής δράσης της Ασίας σε χάλυβα, περισσότε-

ροι από 12.000 αμερικανοί εργάτες στη χα-
λυβουργία έχουν χάσει τη δουλειά τους…

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δντ πλήτ-
τει κυρίως τις γυναίκες
Για τις Πολιτικές Διαρθρωτικής Προσαρ-
μογής και πάλι ο σκοτεινός λόγος, καθώς 
κάνουν ακόμα δυσκολότερο το πράγμα στις 
γυναίκες να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες 
των οικογενειών τους. 
Τα κόστη που επιβάλλει το ΔΝΤ τόσο στην 
εκπαίδευση όσο και τις μεταφορές αφήνουν 
το στίγμα τους κυρίως στον γυναικείο πληθυ-
σμό, αφού από αντίστοιχες εκθέσεις του ΟΗΕ 
μαθαίνουμε ότι τα κορίτσια είναι τα πρώτα 
που εγκαταλείπουν το σχολείο όταν εφαρμο-
στεί το στρατηγικό όραμα του Ταμείου. 
Και βέβαια την ίδια ώρα τα λεγόμενα «τέλη 
χρήσης» που επιβάλει το ΔΝΤ στις δομές 
της δημόσιας υγείας (κλινικές και νοσοκο-
μεία) πλήττουν κυρίως τους ανθρώπους που 
τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

Οικονομια
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Και βέβαια η στροφή της παραγωγικής δια-
δικασίας από την αγροτική αυτάρκεια στην 
εξαγωγική δραστηριότητα αφήνει τεράστι-
ους πληθυσμούς χωρίς τρόπο να θρέψουν 
την οικογένειά τους. Οι πάντα πιο ευάλω-
τες γυναίκες πλήττονται τα μέγιστα από τις 
πολιτικές του ΔΝΤ στις δοκιμαζόμενες και 
αναπτυσσόμενες χώρες, παραμένοντας τα 
μεγάλα θύματα των επιβαλλόμενων κυβερνη-
τικών μέτρων αλλά και των σκλαβοπάζαρων 
που λειτουργούν κάτω από τις ευλογίες των 
διεθνών οικονομικών θεσμών…

το Δντ μαστίζει το περιβάλλον
Είναι αλήθεια ότι οι δανειακοί όροι και τα 
διασωστικά πακέτα οδηγούν με μαθηματική 
ακρίβεια στην εκμετάλλευση των φυσικών 
πηγών σε αστρονομικές κλίμακες. Αυτό συμ-
βαίνει τόσο γιατί δεν νοιάζονται και πολύ για 
την οικολογία οι τραπεζίτες και τα επενδυ-
τικά κεφάλαια, όσο και εξαιτίας του γεγονό-
τος ότι στις πολιτικές που χαράσσει το ΔΝΤ 
δεν λαμβάνουν όπως είπαμε μέρος υπουργοί 
Περιβάλλοντος ή άλλοι «πράσινοι» θεσμοί, 
παρά μόνο οικονομολόγοι.

Είναι όμως και η δυσανάλογη έμφαση στις 
εξαγωγές που δίνει το ΔΝΤ, εξαγωγές χωρίς 
όρους και με κάθε κόστος δηλαδή, που οδη-
γούν στην πρωτοφανή και μη βιώσιμη πια 
εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη, 
καθώς το μόνο που φαίνεται να το ενδιαφέ-
ρει είναι να μπορούν οι πελάτες του να απο-
πληρώνουν τις δόσεις τους. Αντίστοιχο εξα-
γωγικό φιρμάνι στην Ακτή Ελεφαντοστού, 
για παράδειγμα, εκεί που το ΔΝΤ έστρεψε 
σύσσωμη την παραγωγική οικονομία στην 
εξαγωγή κακάο, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής 
στην εξαφάνιση των 2/3 των δασικών εκτά-
σεων της χώρας…

το Δντ διασώζει τους τραπεζίτες και επι-
φέρει ραγδαίες αποσταθεροποιήσεις στην 
παγκόσμια οικονομία
Την ώρα που οραματιζόταν το 1944 παγκό-
σμια οικονομική σταθερότητα και νομισματι-
κή ασφάλεια, σήμερα το ΔΝΤ πιέζει σταθερά 
τις χώρες να απορρυθμίσουν τα χρηματοπι-
στωτικά τους συστήματα. Αιχμή του δόρατος 
είναι εδώ η κατάργηση των εθνικών ελεγκτι-
κών μηχανισμών που μπορεί να απειλήσουν 
την κερδοσκοπία των ισχυρών, κάτι που έχει 
οδηγήσει σε τρομακτική αύξηση των βραχυ-

πρόθεσμων επενδύσεων στις τριτοκοσμικές 
αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών.

Κι έτσι περισσότερα από 1,5 τρισ. δολάρια 
περνούν σύνορα κάθε μέρα, σύμφωνα πάντα 
με τον ΟΗΕ! Τα επενδυτικά αυτά κεφάλαια 
είναι βέβαια βραχυπρόθεσμα, καθώς οι σκο-
ποί τους είναι κερδοσκοπικοί και όχι αναπτυ-
ξιακοί, αφήνοντας έτσι τις οικονομίες έκθετες 
στις αδηφάγες βουλές των κερδοσκόπων. 
Τρανταχτό παράδειγμα είναι εδώ η νομισμα-
τική κρίση του Μεξικού το 1995, με τις περι-
πέτειες του πέσο να έχουν πολλά να κάνουν 
με την ασκούμενη πολιτική του Ταμείου.

Όταν έσκασε η φούσκα, το μόνο που έκανε το 
ΔΝΤ ήταν να ορθώσει το ανάστημά του για 
να στηρίξει τα επιτόκια και τις συναλλαγμα-
τικές ισοτιμίες, χρησιμοποιώντας τα χρήματα 
των μεξικανών φορολογουμένων για να σώ-
σει τους τραπεζίτες της Γουόλ Στριτ. Αυτές οι 
διασωστικές ενέργειες του ΔΝΤ, πάντα προς 
όφελος του δυτικού χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος, ενθαρρύνουν τους αετονύχηδες 
επενδυτές να συνεχίζουν τα ριψοκίνδυνα 
κερδοσκοπικά στοιχήματά τους, επιφέροντας 
ανισορροπίες και αποσταθεροποιώντας έτσι 
τις εθνικές οικονομίες που υποτίθεται ότι 
προστατεύουν οι μηχανισμοί του ΔΝΤ.

Στην ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση, το 
ΔΝΤ απαίτησε από τις κυβερνήσεις να αφο-
μοιώσουν τις επισφάλειες των ιδιωτικών τρα-
πεζών, εξαναγκάζοντας έτσι τους πολίτες να 

πληρώσουν τα σπασμένα του χρηματοπιστω-
τικού συστήματος, την ίδια ώρα που απομυ-
ζήθηκαν τα δημόσια ταμεία και καταρρακώ-
θηκαν τα κοινωνικά προγράμματα…

τα διασωστικά πακέτα του Δντ οξύνουν, 
αντί να απαλείφουν, την οικονομική κρίση
Κατά τη διάρκεια γενικευμένων οικονομικών 
υφέσεων, όπως στο Μεξικό, τη Νότια Κορέα, 
την Ινδονησία, τη Βραζιλία κ.λπ., για να ανα-
φέρουμε μερικές μόνο, το ΔΝΤ παρεμβαίνει 
ως ο τελευταίος από μηχανής θεός. Παρά τις 
εμφατικές διακηρύξεις του όμως και με βάση 
τα τόσα χρόνια της δράσης του, τα πακέτα και 
τα αντίμετρα του ΔΝΤ όχι μόνο δεν ανακό-
πτουν την κατιούσα της κρίσης αλλά εντεί-
νουν τον πανικό, βαθαίνουν την κρίση και τη 
γενικεύουν και στις γειτονικές χώρες.
Η ασιατική κρίση και η θεσμική διαχείρι-
σή της στέκει εδώ σταθμός: απολύσεις στον 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ολοκληρωτική 
υπονόμευση της αναπτυξιακής πορείας των 
χωρών μακροπρόθεσμα. Όσο για τη Νότια 
Κορέα, το ΔΝΤ πυροδότησε μια νέα κρίση 
αυξάνοντας τα επιτόκια, κάτι που οδήγησε σε 
κύμα χρεοκοπιών και πρωτόγνωρα επίπεδα 
ανεργίας.

Όσο για το Μεξικό, εξαιτίας των παρεμβατι-
κών πολιτικών του ΔΝΤ, ο αριθμός των πο-
λιτών που ζούσαν πια κάτω από τα όρια της 
φτώχειας εκτοξεύτηκε πάνω από το 50% του 
πληθυσμού, την ίδια ώρα που ο κατώτατος 
μισθός κατακρημνίστηκε στο 80%. Αν όλα 

αυτά σας μοιά-
ζουν οικεία, εί-
ναι γιατί όπως 
είπαμε το ΔΝΤ 
ακολουθεί την 
ίδια αμφιβόλου 
ηθικής παρεμ-
βατική πολιτική 
παντού, ισχυρι-
ζόμενο ότι κα-
τέχει τη μαγική 
συνταγή για την 
παγκόσμια οικο-
νομική σκηνή.
Παρά το γεγο-
νός ότι αυτή 
δεν φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται 
ιστορικά…

Οικονομια
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το μεγαλύτερο πλοίο (347 μ.) που 
έδεσε ποτέ στο λιμάνι του Πειραιά 
το κρουαζιερόπλοιο “Quantum of 
the Seas”, υποδέχθηκε η διοίκηση 
του ΟλΠ Α.Ε., παρουσία του Αν. 
υπουργού κ. Θ. Δρίτσα, της Αν. 
υπουργού τουρισμού κας Έλενας 
Κουντουρά, του Πρέσβη των ΗΠΑ 
κ. David Pearce του Γ. Γραμματέα 
του ΕΟτ κ. Π. λειβαδά, του 
Δημάρχου Πειραιά κ. ι. μώραλη, 
του εκπρόσωπου της εταιρίας RCI 
κ. Ανδρέα στυλιανόπουλου και 
παραγόντων της ναυτιλίας. 

Υποδεχόμενος τον πλοίαρχο κύριο  
Srecko “Felix” Ban  και παρα-
δίδοντας του τα εμβλήματα του ΟΛΠ 
Α.Ε. και βιβλία, ο Πρόεδρος και Δ/
νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. 
Γιώργος Ανωμερίτης τόνισε ότι: “σας 
υποδεχόμαστε σε ένα λιμάνι 2.500 

ετών ιστορίας, σε έναν καινούργιο 
Προβλήτα που φέρει το όνομα του 
Αθηναίου Ηγέτη Θεμιστοκλή, 
νικητή της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας 
κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, 
αλλάζοντας έτσι τον ρου της ιστορίας 
για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. 
Σας υποδεχόμαστε όμως και σε 
ένα ασφαλές και σύγχρονο λι-
μάνι, το λιμάνι του Πειραιά, το 
μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της 
Ανατολικής Μεσογείου, στο οποίο τα 
κρουαζιερόπλοια της Royal Caribbean 
International φιλοξενούνται με άριστη 
συνεργασία και παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών”.

στην ανταπάντηση του ο Πλοί-
αρχος κ. Srecko ευχαρίστησε τον 
ΟλΠ Α.Ε. για την υποδοχή και 
την άψογη εξυπηρέτηση που έτυχε 
το πλοίο και οι επιβάτες του.

Δελτίο Τυπου

Ο Πρόεδρος και Δ/νων  Σύμβουλος της NAVIGATOR και εκπρόσωπος της εταιρίας 
RCI κ. Ανδρέας Στυλιανόπουλος, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ι. Μώραλης, ο Γ. Γραμματέας 
του ΕΟΤ κ. Π. Λειβαδάς, η Αν. Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, ο Πρέσβης 
των ΗΠΑ κ. David Pearce και ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. 
Γιώργος Ανωμερίτης.
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THE HOLONIC THEORY 
The Holonic Theory was developed by the 
philosopher Arthur Koestler. In his book «The Ghost 
in the Machine», holon  is described as a structural 
unit of a larger system with very specific properties 
and functions. Although this structural unit is 
characterized by autonomy and self-organization, it 
has also capabilities of collab-oration, flexibility and 
resistance to environmental changes. Structurally 
a set of holons form a more complicated system 
the holarchy, designed to perform specific more 
complicate goals and extensive functions. 
Imagine a ship’s diesel propulsion system (fig.1). It 
can be considered as a holarchy responsible for vessel’s thrust. In this case holons are all the additional components of the propulsion 
plant, such as the engine, the propeller shaft, the gearbox, the coupling gear and the shaft generator. These are assembled in a system under 
specific naval mechanical engineering principals, to ensure full functionality.

THE HOLISTIC THEORY
Holism was developed by Jan Smuts. In his book «Holism and Evolution» holism is referred as «the tendency in nature to form wholes 
that are greater than the sum of the parts through creative evolution» . Holism explains that all properties of a given system (i.e. biological, 
chemical, social, economic, mental, linguistic) are not determined or can be explained by its components separately, although the system 
can, as a whole, determine how the parts independently behave.

DIFFERENCES BETWEEN HOLONIC AND HOLISTIC 
THEORY 
«Holonic» and «Holistic», although seem similar, they are 
different and often are used incorrectly. Holistic refers to the whole, 
a whole item or the whole body of a person or a thing. The word 
defines the approach of the entire structure or makeup, which, in 
the case of ship’s engines, includes its propulsion system, its ballast 
system, the bridge, the bow thrust, etc. Nevertheless, holistic does 
not examine the relationships and the properties between the parts 
of a whole and their reactions. As a result, the structural units of the 
whole cannot be understood outside the whole, so any part of ship’s 
machinery is mean less alone, outside of it.
Holonic gives the opportunity to understand the behavior of the 
whole, examining the relationships and the roles that particles or 
parts play. The implementation of the holonic approach provides 
the building blocks, which in combination with other elements 
create subsystems to support a primitive function and sequentially 
form a whole system. In ship’s main engine systems, the various 
subsystems are combined together in a manner, following specific 
rules, to provide the final result which is ship’s propulsion.

THE HOLONIC THEORY IN THE VESSEL ASSEMBLY
An application of the Holonic theory could be implemented in the 
construction of ship vessels. Starting from the need specification 
and functional requirements (i.e. the type of the ship, its size, the 

trading and sailing areas, the displacement, etc.) we proceed to the 
primitive functions identification, such as details on movement 
requirements, sailing behavior, crew facilities, cargo storage needs, 
etc. which are carried out by the subsystems. 
After the analysis of primitive functions, an explanation of the 
Module library is needed to understand the assembly. This library 
is a database consisting of all recently known, successful structural 
components needed to construct a ship’s vessel. This database is 
created in accordance with the requested functional components. A 
functional requirement is satisfied when all primitive functions are 
carried out efficiently and effectively. A primitive function requires 
the existence of separate building blocks with their combinations. 
Properties, restrictions and relationships between different building 
blocks can be described into this library. Fig. 2 outlines the process 
of creating a ship’s vessel’s design plan with the help of a Module 
Library.
Considering that the main function of a ship is to float and move, 
the construction of its body should be completely tight and 
hydrodynamic. Consequently, propulsion mechanical equipment 
must be placed in the ship. This is the subsystem: machinery 
room. According to the Holonic theory, we could assemble a ship 
by building blocks, the subsystems, gaining a lot of benefits and 
advantages such as:
• Reduction of time and cost of construction
• Fault tolerant assembling process

Shipβuilding

A Revolutionary Approach in Shipbuilding

Written by: Papadimitropoulos Georgios – Marios

Figure 1: A vessel’s typical diesel proelsion system
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Shipβuilding

• Imediate repair capabilities
• Retrofitting and continuous improvement prospects
• Increased flexibility against regulation changes (i.e. environmental 
protection)
• Variety of choices using an advanced Module Library
The relationship between the Module library and the design process 
can be depicted in fig. 3.
 
CONCLUSION
The Holonic theory is a revolutionary approach to the naval 
industry’s modern techniques, since it provides an analysis and an 

understanding of high complex systems in a beneficiary way.

ABOUT THE AUTHOR: 
Georgios – Marios Athanasiou Papadimitropoulos lives in Athens. He graduated 
the Industrial Management and Technology Department of University of 
Piraeus. He speaks English, French and Spanish and he is managing IT & New 
Technologies department of the Hellenic Union of Educational and Business 
Development. More info at: morfotiko.club@gmail.com

1This word comes from the Greek word «όλος» and the suffix «on» which means particle or compo-
nent.
2This citation has influences from the ancient philosopher Aristoteles in the Metaphysics, who described 
concisely for the first time the meaning of holism such as «The whole is more than the sum of its parts».

Figure 2: Creation process of a vessel’s design plan. Figure 3: The Module library and its relationship with the design process
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In recent years there is an increasing 
concern for the impact of Diesel engine 
exhaust emissions on the environment. 
Various authorities have created regu-
latory frameworks for the control of these 
emissions (ex. IMO see fig. 1). 
Much tougher rules on emissions are set by 
some regional authorities (ex. California, 
Sweden). Usually ships that violate these 
rules pay higher fees than eco-friendly 
ships.

In general, shipping is the least 
environmental damaging way of transport, 
and especially Diesel engines have very low 
emissions due to the high thermal efficiency 
that they can achieve. 
Nevertheless  (non-ideal) combustion 
produces components that are harmful 
for the environment and the humans such 
as carbon monoxide (CO), unburned 
hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NO, 
NO2, NOx), particulates, etc. Some of these 
emissions are highly carcinogenic and can 
travel hundreds of miles thus deposited in 
lakes and streams resulting in the corrosion 
of drinking water and soil (especially CO2 
contributes to the green-house effect). 
Various diseases have been connected 
with these pollutants such as phosphorous 
deficiency, asthma and allergies.
The act of reducing and controlling 
pollutants in exhaust gases gave rise to a 
lot of research projects between engine 
manufacturers, applied research and 
academic institutions (ex. HERCULES 
project). 
Exhaust emissions are a function of large 
number of parameters to name a few: 
fuel quality, combustion process, design 
of combustion chamber, air/fuel ratio, 
injection timing, SFOC, etc. Various 
technologies have been adopted to reduce 
the production of pollutants (electronically 
controlled engine tuning, exhaust gas 
recirculation, optimization of fuel injection 
and slide fuel valves, EGR, WIT, high 
efficient turbochargers, etc.). 
For newly manufactured ships exhaust 

emissions are kept to minimum due the 
adoption and utilization of technological 
key components that makes the Diesel 
engine even more optimized. 
(A question may arise here on the cost 
effectiveness of these solutions especially 
when taking into account the high price 
of buying new ships and at the same time 
the net income from them at the time we 
speak.) On the other hand the story is quite 
different for old ships. 
The efficiency of Diesel engines (in old 
neglected ships) has decreased over time 
thus more fuel has to be burned to reach 
the desired operating point and hence 
exhaust gas temperatures and emissions are 
increased.  

Moreover, the efficiency of the turbocharger 
has also decreased forcing the engine to have 
poor performance with elevated emissions. 
Generalizing but without losing accuracy, 
it can be stated that in many circumstances 
one of the most viable and cost effective 
solutions for reducing emissions and 
increasing performance in old ships is 
the regular overhauling or even better the 
replacement of the old T/C with a modern 
one. 

Correctly matched turbocharging in slow 
and high steaming alters by a big amount 
some key parameters (air/fuel ratio, exhaust 
temperatures, scavenge air flow, etc.) in the 
direction of reducing exhaust gas emissions. 

Μελετη

Diesel Engine Exhaust Emissions and the role of the Turbocharger

Christos Dimitropoulos Simulation Engineer, TUM Works at TURBOMED S.A.

Figure 2. Example of exhaust emissions from Diesel engine. Around 0.35% of exhaust 
gases consists of pollutants. The chart illustrates the contribution of each pollutant 
out of this percentage. (Source: MAN)

Figure 1.   Nox emissions limits.  (Source: IMO)
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Marine Law

Συνεντευξη

Γιώργος τσούκαλης 
«Η επιτυχία & το ήθος στην ιδιωτική έρευνα… 

O «κυνηγός» των αρχαιοκαπήλων»
Συνέντευξη στην Βίκυ Μπαφατάκη, Επικοινωνιολόγο – Δημοσιογράφο 

Μια ευγένεια και μια καλλιέπεια 
άλλων καιρών αποτυπώνονται σε 
όποιον συναντά πρώτη φορά τον 

Γιώργο Τσούκαλη. 
Ιδιωτικός ερευνητής με αξιομνη-

μόνευτες επιτυχίες στην επαγγελ-
ματική του πορεία, δημοφιλής στα 

Μ.Μ.Ε., παρόλα αυτά ο Γιώργος 
κρατά φυλαχτά στη ζωή του την 
αγνότητα, την καλοσύνη και τη 

λεβεντιά. Κοσμοπολίτης , αγαπά τα 
ταξίδια και τις παρέες. 

Η απλότητα, το κέφι και οι πλάκες 
τον κάνουν ξεχωριστό. 

Η φιλία μου με τον Γιώργο μετρά 
πολλά χρόνια και εκείνο που θαυμά-
ζω πιότερο πάνω του, είναι η επιμο-

νή του να πατάξει κάθε αδικία. 
Βραβευμένος διεθνώς, ως πολιτι-
στικός εθελοντής για την πάταξη 

της αρχαιοκαπηλίας , διαφυλάσσει 
ποικιλοτρόπως την πολιτιστική μας 

κληρονομιά και την ιστορία μιας 
πατρίδας που αναβλύζει μεγαλο-
πρέπεια. Ένας αξιωματούχος στο 

εξωτερικό τον αποκάλεσε «μεγάλο 
Έλληνα» κι εγώ συμπληρώνω και 

«σπουδαίος άνθρωπος». 
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τι σας χαρακτήριζε ως παιδί; 
Γεννήθηκα στα Γιάννενα κι από μικρός ήμουν 
ανεξάρτητος, περήφανος και διεκδικητικός. 
Ιδιαίτερα ατίθασος, αλλά οξύμωρα σεβόμουν 
πάντα τους μεγαλύτερους, τους δασκάλους 
μου. 
Δεν δεχόμουν, όμως, εύκολα την υποταγή. 

Ποια ήταν η σχέση σας με τους γονείς σας; 
Με τους γονείς μου πάντα είχα καλές σχέσεις, 
βέβαια είχα τις εκρήξεις των νεανικών χρό-
νων, ιδιαίτερα με την μητέρα μου που ήταν 
πολύ αυστηρή. 
Ο πατέρας μου δεν με μάλωσε ποτέ!!! 
Θυμάμαι τσακωνόμουν με τη μητέρα μου για 
το ποδόσφαιρο που η ίδια απεχθανόταν, ίσως 
γιατί ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιρόφιλος 
και παράγοντας στο τοπικό ποδόσφαιρο των 
Ιωαννίνων. 

μεγαλώσατε σε μια μικροαστική οικογέ-
νεια και εργαστήκατε από τα εφηβικά σας 
χρόνια. Ποιες ήταν οι δουλειές που κάνατε; 
Ήμουν άριστος μαθητής, γεγονός που εκμε-
ταλλευόμουν για να κάνω τις  παιδικές τρέλες 
μου. 
Ήμουν αγαπητός στους γείτονες και φίλους 
του πατέρα μου, λόγω φιλοτιμίας και προθυ-
μίας να τους εξυπηρετήσω σε ό,τι μου ζητού-
σαν. 
Μεγαλώνοντας σε μια μητριαρχική μικροα-
στική οικογένεια που με δυσκολία τα έφερνε 
βόλτα, έβαλα στόχους. 
Έτσι δούλευα στις διακοπές των Χριστουγέν-
νων, του Πάσχα και το καλοκαίρι, ώστε να 
συμβάλλω κι εγώ. 
Αρχικά δούλεψα ως βοηθός υδραυλικού με 
τον επ’ αδελφή γαμπρό μου, αργότερα νυχτε-
ρινός σε εργοστάσιο μαρμάρων-κεραμοποιείο, 
στο υδραγωγείο του χωριού της μητέρας μου 
και στην λαχαναγορά Ιωαννίνων.
Ήθελα να είμαι ανεξάρτητος στο χαρτζιλίκι. 
Δεκατεσσάρων ετών εργάστηκα ολόκληρο 
καλοκαίρι χωρίς διακοπές σε εργοστάσιο μαρ-
μάρων. 
Οι δικοί μου φώναζαν να πάω για λίγες μέρες 
στο χωριό της μητέρας μου. 
Εγώ, όμως, υπολογίζοντας τα μεροκάματα 
μιας εβδομάδας, παρέμεινα στη δουλειά. 

τα φοιτητικά χρόνια και οι πρώτες δουλειές 
μακριά από τα Γιάννενα 
Οι γονείς μου ήθελαν να γίνω δάσκαλος κι 

ο γαμπρός μου επέμενε να γίνω αρχιτέκτο-
νας. Εγώ είχα αποφασίσει να γίνω ηθοποιός 
ή ερευνητής. 
Έδωσα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και πέ-
ρασα στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πει-
ραιά για το χατίρι της μάνας μου, όχι γιατί 
αγαπούσα τη συγκεκριμένη επιστήμη... 
Φτάνοντας στην Αθήνα για σπουδές, αρ-
χικά έψαξα δουλειά και εργάστηκα αμέσως 
σε  οικοτροφείο επιτηρώντας το βράδυ τους 
σπουδαστές ναυτικών σχολείων και συγχρό-
νως υπάλληλος στον Οργανισμό Διεξαγωγής 
Ιπποδρομιών Ελλάδας, αλλά δεν έπαιξα ποτέ 
ούτε μια δραχμή.

Με τον Αρχιμανδρίτη Απόστολο Καβαλιώτη, τη Μαργαρίτα Θεολόγου και τις Καρυάτιδες 

Με το πάνελ των ομιλητών στην Ξάνθη . Μίμης Πλέσσας, Κική Χατζηπροκοπίου - Αρχαιολόγος, Γιάννης Σμαραγδής, Αθηνά 
Κωνσταντινίδου - Εισαγγελέας, Θανάσης Μουσόπουλος - φιλόλογος, συγγραφέας & Γιώργος Τσούκαλης

Συνεντευξη

Ποια ήταν η αφορμή, ώστε να πάρετε την 
απόφαση για να γίνετε   ιδιωτικός ερευνη-
τής;
Σε ηλικία 11-12 χρονών, ένας υπάλληλος που 
τοποθετούσε με συνεργείο κολώνες στην γει-
τονιά μου έκλεψε καλώδια από την ντάνα και 
τα μετέφερε στο αυτοκίνητό του. Όταν τον 
παρατήρησε ο προϊστάμενός του, υπέδειξε 
και ενοχοποίησε ένα γειτονόπουλο φίλο μου, 
άκακο παιδί. 
Εφόσον γινόταν φασαρία στη γειτονιά, εγώ 
πήρα τον προϊστάμενο με τρόπο και τον πήγα 
στο αυτοκίνητο του υπάλληλου υποδεικνύ-
οντάς του τα καλώδια και εξηγώντας του, τι 
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είχε συμβεί. Όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ο 
πατέρας του φίλου μου επιτέθηκε στον υπάλ-
ληλο - κλέφτη… 
Ήταν η πρώτη φορά που ανακάλυψα την 
τάση μου για έρευνα και δικαιοσύνη. Βέβαια, 
σκεφτόμουν και το επάγγελμα του ηθοποιού, 
αλλά ήμουν ατάλαντος δυστυχώς.

ως ιδιωτικός ερευνητής, ποιες είναι οι περι-
πτώσεις που σας συγκλόνισαν και γιατί;
Η υπόθεση της μουσικού που ο σύζυγος της 
την σκότωσε, την έθαψε στη Φιλοθέη και με 
κάλεσε να ερευνήσω την εξαφάνισή της. Ήθε-
λε ένα ισχυρό άλλοθι και η ψυχραιμία του 
ήταν ανεκδιήγητη. 
Επίσης η υπόθεση εμποροβιομηχανικής υφής 
στην Κύπρο που κινδύνευσε η ζωή μου. 2-3 
λεπτά αν αργούσε η αστυνομία, σήμερα δεν 
θα μιλούσαμε. 
Η υπόθεση Ριζάι, όταν η κοπέλα στο ψυχια-
τρείο μας περιέγραφε τα περιστατικά και εκεί-
νη του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα, 
όταν μιλούσα με τους σπουδαστές μάρτυρες 
και κατόπιν όταν βρέθηκε το πτώμα του!!!

Από ποια υπόθεση πήρατε μαθήματα ζωής 
και πότε;
Μάθημα ζωής... μα η κάθε υπόθεση είναι μά-
θημα ζωής σ’ αυτό το επάγγελμα. Ξεχωρίζω 
τον τσιγγάνο πατέρα που συνέλαβα για κλο-
πές και ο γιος του πήγε και ζήτησε συγνώμη 
από τον πελάτη μου. 
Μάλιστα προσέλαβε το παλικάρι για υπάλλη-
λό του. Άλλη υπόθεση που μου έδωσε ‘μάθημα’ 

είναι η οικογένεια Γιακουμάκη που δεν ήθελε 
να στοχοποιηθεί η σχολή και οι συμφοιτητές 
του Βαγγέλη άδικα. Μέσα στο Γολγοθά τους 
σκεπτόταν τα παιδιά της σχολής.

σε  τι συνίσταται η επιτυχημένη επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία;
Υπομονή, επιμονή, στρατηγική, καλή διαχεί-
ριση του χρόνου και εντιμότητα.

Πως αντιμετωπίζετε τη δημοφιλία σας; τι 
σας λέει ο απλός κόσμος όταν σας συναντά-
νε; 
Αισθάνομαι, ότι η αγάπη του κόσμου είναι 
ασπίδα για το μίσος των κακών που βρέθηκαν 
απέναντί μου και σίγουρα με χαροποιεί. 
Τι λένε; ειδικά για την αρχαιοκαπηλία; 
«Γιώργο μην σταματάς είμαστε δίπλα σου, Γι-
ώργο κάνεις το σωστό ως Έλληνας». 
Απλά λόγια που με κάνουν να ψηλώνω τον 
πήχη των στόχων μου.

τι θα έπρεπε να αλλάξει στο status των ιδι-
ωτικών ερευνητών;
Νομίζω ότι προσπαθώντας εμείς οι ερευνητές 
να γίνουμε πιο επαγγελματίες, θα εισπράξου-
με την αποδοχή της πολιτείας και των πολι-
τών. 

Ποια τα πλεονεκτήματα ενός πολίτη που 
απευθύνεται σε έναν ιδιωτικό ερευνητή;
Τα τελευταία χρόνια η εγκληματικότητα 
στην Ελλάδα έχει αυξηθεί και για δραστικά 
αποτελέσματα ο κόσμος απευθύνεται σε ερευ-

νητές. Άλλωστε η αστυνομία πολλές φορές 
δεν ασχολείται για επαγγελματικά θέματα και 
ιδιωτικές έρευνες 

σε σχέση με άλλα κράτη ποιά η θέση του 
επαγγέλματος στην Ελλάδα;
Θεωρώ ότι το επίπεδο στην Ελλάδα είναι 
υψηλό και θα έλεγα απερίφραστα ότι βρισκό-
μαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης.

Ποια είναι η κορυφαία στιγμή και ποιος ο 
μεγαλύτερος κίνδυνος που έχετε αντιμετω-
πίσει;
Κορυφαία στιγμή ήταν, όταν βρέθηκαν τα 
αρχαία της Κορίνθου στο Μαϊάμι και μάλιστα 
ήταν το προσωπικό μου στοίχημα. 
Ένα ολόκληρο μουσείο που είχε φύγει από 
την πατρίδα μας. 
Κίνδυνο αντιμετώπισα στην Κύπρο, όταν οι 
κακοποιοί που είχαμε κυκλώσει, αντελήφθη-
σαν την παρουσία μας και μας εγκλώβισαν. 
Για λίγα λεπτά κρινόταν η ζωή μας. 

Πως «τρύπωσε» η πάταξη της αρχαιοκαπη-
λίας στη ζωή σας; 
Τυχαία! Όταν ένα βράδυ στο Ντίσελντορφ 
της Γερμανίας άκουσα κάποιους οδηγούς 
φορτηγών να συνομιλούν για αρχαία. Όταν 
επέστρεψα στην Ελλάδα συνομίλησα με τον 
φίλο δημοσιογράφο Γ. Μπέρτζο, Διευθυντή 
τότε στη Μεσημβρινή. 
Εκείνος με ώθησε. Εγώ, απλώς, ήθελα να ενη-
μερώσω την αστυνομία. «Θα ασχοληθείς κι 
εσύ μου είπε. Θα τρέξεις, θα ξοδέψεις είναι 
κάτι ιερό». Έκτοτε ζω μ’ αυτή την αδρεναλί-
νη» 

Αν μπορούσατε να περιγράψετε τη χαρά σας 
με την εύρεση αρχαίων ή βυζαντινών κλεμ-
μένων αντικειμένων... Ποιες θα ήταν οι λέ-
ξεις;
Αδρεναλίνη, ανείπωτη χαρά, σεβασμός και 
μια περίεργη γοητεία για τη γονιδιακή μας 
ρίζα.

Ποια υπόθεση σας συγκλόνισε περισσότερο 
στο κυνήγι των αρχαιοκαπήλων;
Η υπόθεση των αρχαίων της Κορίνθου. 
Είκοσι τρείς μήνες έντασης και κινδύνων μέχρι 
που να επαναπατριστούν τα κλοπιμαία. 
Συγκλονίστηκα για τον τρόπο που έδρασαν οι 
αρχαιοκάπηλοι και οι εμπλεκόμενοι και δεχό-
μουν απειλές ενάντια στη ζωή μου για 3-4 χρό-

Οι Καρυάτιδες στην Παλιά πόλη της Ξάνθης 

Συνεντευξη
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νια που διήρκεσαν οι δίκες. 

Είστε πολιτιστικός εθελοντής. τι σημαίνει 
αυτό;
Τεράστια ηθική ικανοποίηση. Η «προσφορά» 
είναι ψυχική ανάταση για μένα.

Ποια είναι η έννοια της προσφοράς που πρέπει 
να επαναπροσδιορίσουμε;
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ανιδιοτελής προ-
σφορά είναι ζωή, δίνει ζωή, μας κάνει καλύτερους 
ανθρώπους. Το χρήμα είναι δανεικό, δεν μας ανή-
κει είναι μόνο για να το χρησιμοποιούμαι!!!

Η βράβευσή σας στο βατικανό με το Δίπλωμα 
Αξίας, από μια παγκόσμια κοινότητα, τι αντα-
νακλάσεις είχε μέσα σας;
Ανέβασε τον πήχη στον εθελοντισμό, βάρυνε 
τις πλάτες μου για περισσότερη προσφορά στον 
τόπο μου. Ήταν κορυφαία στιγμή και τεράστια 
ικανοποίηση. 

Ξεκινήσατε καμπάνια με τα Διεθνή βραβεία G. 
Sciacca  ενάντια στην αρχαιοκαπηλία από την 
Ξάνθη με μεγάλη επιτυχία. 
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα;
Ενημέρωση του κόσμου, ιδιαίτερα των νέων. 
Πρέπει να αποκτήσουν γνώση για τον σπουδαίο 
ελληνικό πολιτισμό και ότι οφείλουμε να τον 
προστατεύσουμε. Ο κόσμος θα ενημερωθεί και 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Δυο λόγια για τα βραβεία Sciacca και τι σας χά-
ρισαν μέχρι σήμερα;
Τα βραβεία είναι ένας τίτλος τιμής. Ευχαριστώ 
τον Θεό που με αξίωσε να βρεθώ στο Βατικανό. 
Μου χάρισαν μοναδικές στιγμές, γνωριμίες όπως 
τον  17χρονο Jacob Barnett με αυτισμό, παγκό-
σμια ιδιοφυία στα μαθηματικά, αλλά και μια υπέ-
ροχη παρέα που μάχεται για το «καλό». 

τι σας έχει πει ο ποιο σκληρός αρχαιοκάπηλος;
Θα σου έριχνα μια σφαίρα, αν ήξερα ποιος είσαι...

υπάρχουν Έλληνες που συστρατεύονται υπέρ 
της πάταξης της αρχαιοκαπηλίας;
Ναι! Σιγά σιγά ο κόσμος μας ακολουθεί και δεί-
χνει ενδιαφέρον. 
Ένας φίλος εφοπλιστής ζήτησε να παρακολου-
θούμε τις δημοπρασίες στο εξωτερικό και να τον 
ενημερώνουμε για σημαντικά αρχαία αντικείμε-
να, με σκοπό να τα αγοράσει και να τα επαναπα-
τρίσει. Εύγε του πραγματικά!

Πού οφείλεται ο μαρασμός της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς; Πού η αμάθεια και πως θα 
επέλθει η παλλινόρθωσή τους;
Δυστυχώς, ο πολύς κόσμος έχασε την πολιτιστι-
κή και γνωστική πυξίδα και αδιαφορεί για ζητή-
ματα που στηρίζουν το έθνος, όπως η παγκόσμια 
πολιτιστική μας κληρονομιά, η παράδοσή μας. 
Οφείλει να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του απέ-
ναντι στην Ελλάδα. 

Αγαπάτε τη θάλασσα. Ποια η αίσθησή της και 
ποιες οι συνήθειές σας; 
Θάλασσα, παρότι βουνίσιος. 
Λατρεύω το νερό, με γαληνεύει η θάλασσα...
Ψαρεύω όταν έχω συντροφιά και νιώθω υπέροχα, 
γιατί ηρεμώ σε μέγιστο βαθμό. Αγαπώ επίσης το 
τάβλι και την καλή παρέα σε ταβερνάκι.

μνημονεύστε δυο ανθρώπους που το δέσιμο 
μαζί τους, σας άλλαξε την πορεία ζωής. 
Ο Δημήτρης, ο γιος μου, μου άλλαξε την πορεία 
ζωής. Έγινα λιγότερο ριψοκίνδυνος. 
Η γυναίκα μου Μαργαρίτα που συμπληρώνει τα 
κενά που αφήνω πίσω μου εγώ. 

Έρωτας, φιλία, αγάπη. 
Ο έρωτας είναι πηγή ζωής, έμπνευση. 
Η φιλία είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. 
Η αγάπη; Κληρονόμησα δεξαμενές αγάπης από 
τους γονείς μου, γι’ αυτό είμαι ευγνώμων.

Είστε γαλαντόμος και δοτικός. τι δώρο σας 
χάρισε η ζωή για αυτές τις αρετές σας;
Την οικογένειά μου, ένα λιμάνι ηρεμίας, αγάπης, 

χαράς, ξεκούρασης! Εκεί νιώθω καλύτερος άν-
θρωπος, ευλογημένος, πιο κοντά στο θεό. 

τι αξίζει στη ζωή; Ποιο είναι το επιμύθιο της;
Η ίδια η ζωή.

Από τη βράβευσή του στο Βατικανό. Τον βραβεύει ο στρατηγός Gerardo Restaino 

Γιώργος Τσούκαλης με τη Γ.Γ. των Διεθνών Βραβείων 
G. Sciacca Βίκυ Μπαφατάκη 

Συνεντευξη
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LNG: Προκλήσεις και προοπτικές
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Πέρα από όσα έχουμε στο 
παρελθόν αναφέρει για το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και 
για τα πλοία LNG,αποφασίσαμε 
να θέσουμε και κάποιες ερωτήσεις 
όσον αφορά στην  ασφάλεια, στις 
ιδιαιτερότητες χειρισμού και στην 
τεχνολογία αυτών των πλοίων 
στους ειδικούς. Ο νορβηγικός 
νηογνώμονας ( DNV-GL) με 40 
περίπου χρόνια πείρα μάς αντά.

Πόσο διαρκεί η ναυπήγηση ενός πλοίου 
LNG;
«Η χρονική διάρκεια της κατασκευής ενός 
πλοίου LNG εξαρτάται από το ναυπηγείο 
και το μέγεθος του πλοίου. Συνήθως διαρκεί 
γύρω στους 20 μήνες».

τι πρέπει να προσέχει κανείς στα πλοία LNG 
ως προς την ασφάλεια; υπάρχει κίνδυνος 
να εκραγεί μια δεξαμενή σε περίπτωση 
φωτιάς;
«Η έκρηξη του φορτίου δεν είναι ο υπ’αριθμόν 
ένας παράγων ανησυχίας. Το φυσικό αέριο 
στην υγρή του μορφή δεν εκρήγνυται. Για 

να αναφλεγεί πρέπει να αναμειχθεί με τον 
ατμοσφαιρικό αέρα σε αναλογία περίπου 
5-15%.Πρακτικά αυτό είναι δυνατό, όταν 
το υγροποιημένο φυσικό αέριο ατμοποιείται 
και είναι σε αέρια φάση. Ένα πιθανό σενάριο 
πυρκαγιάς είναι η πρόκλησή της από διαρροή 
ποσότητας φυσικού αερίου στην αέρια μορφή 
του. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας 
ανησυχίας είναι η διαρροή υγροποιημένου 
αερίου στη μεταλλική κατασκευή της 
εξωτερικής γάστρας του πλοίου. Η 
μεταλλική κατασκευή θα σπάσει σαν γυαλί 
(ψαθυρά θραύση), λόγω των υπερβολικά 
χαμηλών θερμοκρασιών (-160 C) που θα 

ΠΛΟΙΑ LNG: ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

george maniatakis • Σύμβουλος Ανάπτυξης Στελεχών και Επιχειρήσεων  PRINCIPALSBE,NAVAL ARCHITECT, MBA, QM SYSTEM AUDITOR (SAQ-EOQ) EFOM MANAGER
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αναπτυχθούν. Η μετακίνηση φορτίου λόγω 
διατοιχισμού μέσα στις δεξαμενές φορτίου 
μπορεί να προκαλέσει ζημιές με ενδεχόμενες 
σοβαρές συνέπειες στις δεξαμενές μεμβράνης. 
Τελικά διαρροές από τις μεμβράνες μπορεί να 
προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα».

Ποιές είναι οι κύριες διαφορές πρισματικών  
δεξαμενών μεμβράνης και σφαιρικών δεξα-
μενών;
«Οι δεξαμενές μεμβράνης χρησιμοποιούν 
τον όγκο του πλοίου καλύτερα απ’ ότι οι 
σφαιρικές δεξαμενές. Ως προς την ασφάλεια, 
πιθανές διαρροές από μεμβράνες έχουν πολύ 
σοβαρές συνέπειες και συνήθως απαιτούν 
εκτεταμένες και ακριβές επισκευές. Επίσης 
η καλή σχεδίαση της κατασκευής, ώστε να 
αποφεύγονται ρήγματα λόγω κόπωσης, 
και κατά συνέπεια να αποφεύγεται εισροή 
νερού στην περιοχή του φορτίου, είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας για τις δεξαμενές 
μεμβράνης».

τι περιορισμοί υπάρχουν εν πλω σε ένα 
τέτοιο πλοίo σύμφωνα με τους κανονισμούς 
ασφαλείας;
«Δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν διαφορετικοί 
περιορισμοί απ’ότι στους άλλους τύπους 
πλοίων.
Τοπικοί κανονισμοί πιθανά να υπάρχουν».

τι ιδιαιτερότητες στον χειρισμό έχουν τα 
πλοία LNG;
Η ορατότητα από τη γέφυρα είναι σχετικά 
μειωμένη σε πλοία με σφαιρικές δεξαμενές 
και η εκτεθειμένη επιφάνεια στον άνεμο 
μεγαλύτερη».

τι ιδιαίτερη εκπαίδευση περνάει το πλήρωμα 
σε σχέση με τυπικά φορτηγά πλοία; 
υπάρχουν διαφορετικές ειδικότητες και 
κριτήρια επιλογής πληρώματος σε σχέση με 
άλλα πλοία;
«Οι κώδικες ασφαλούς διαχείρισης  ISM  και  
STCW  εφαρμόζονται. Οι κώδικες αυτοί είναι 
γενικοί και δεν απευθύνονται μόνο στα πλοία 
LNG.Υπάρχει ανάγκη για πιο εξειδικευμένη 
εκπαίδευση των πληρωμάτων LNG και η 
επάνδρωση με εκπαιδευμένα πληρώματα 
είναι βασική προϋπόθεση για την συνεχή 
βελτίωση των καλών safety records των LNG 
πλοίων».

Η πλειοψηφία των LNG πλοίων χρησιμοποιεί 
ατμοστρόβιλους. Αυτό έχει περισσότερα 
πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα, σύμφωνα 
με την εμπειρία σας;
«Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ατμο-
στρόβιλων για την πρόωση των πλοίων LNG 
είναι η εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία τους, 
ενώ το βασικό μειονέκτημα είναι η χαμηλή 
θερμική απόδοση με συνέπεια αυξημένο 
λειτουργικό κόστος. Ένα άλλο πρόβλημα είναι 
η δυσκολία εύρεσης πληρωμάτων με πείρα 
στη λειτουργία ατμοστροβίλων. Πάντως τα 
περισσότερα πλοία υπό παραγγελία, σήμερα 
δεν έχουν ατμοστροβίλους».

Πόσες μέρες θέλει τυπικά ένα ταξίδι πήγαινε-
έλα από την μονάδα παραγωγής μέχρι τον 
τερματικό σταθμό; Πόσο χρόνο διαρκεί η 
φορτοεκφόρτωση;
«Από Αλγερία για Αγγλία και επιστροφή το 
ταξίδι διαρκεί περίπου 15-17 μέρες. 
Η φορτοεκφόρτωση τυπικά διαρκεί 14 ώρες».

Ποιά είναι η ταχύτητά τους;
«Συνήθως τα LNG πλοία αναπτύσσουν 
ταχύτητα 19,5 κόμβων».

Πόσο καιρό (μίλια- μέρες) ταξιδεύει ένα LNG 
πλοίο πριν χρειαστεί συντήρηση που το βγάζει 
εκτός λειτουργίας; τι απαιτείται κατά τη 
συντήρηση ενός τέτοιου πλοίου;
«Ο δεξαμενισμός γίνεται συνήθως κάθε 2.5 
χρόνια. Στη διάρκεια του δεξαμενισμού συνήθως 
γίνονται όλες οι προγραμματισμένες εργασίες 
συντήρησης. Οι επιθεωρήσεις των πλοίων LNG 
έχουν την ίδια συχνότητα με όλους τους τύπους 
πλοίων, δηλαδή η Ειδική Επιθεώρηση γίνεται 
κάθε 5 χρόνια, η ενδιάμεση κάθε 2,5 χρόνια και 
κάθε χρόνο η ετήσια επιθεώρηση. 
Οι ημερήσιοι έλεγχοι στο πλοίο από το πλήρωμα 
είναι συνήθως εκτεταμένοι».

Πόσα χρόνια «αντέχει»ένα πλοίο LNG ανά 
μέσο όρο πριν πάει για διάλυση;
«Συνήθως τα πλοία LNG οδηγούνται στα 
διαλυτήρια αργότερα σε σχέση με πλοία άλλων 
τύπων. Δηλαδή γύρω στα 40 χρόνια σε σχέση με 
τα 25-30 άλλων τύπων πλοία».

υπάρχουν περιορισμοί στα δρομολόγια που 
μπορεί να ταξιδέψει ένα τέτοιο πλοία από 
πλευράς ασφάλειας; 

Π.χ. λόγω της εξωτερικής θερμοκρασίας;
«Όχι».

το μέγεθος και η μεταφορική ικανότητα των 
Containerships μεγαλώνει συνεχώς. το ίδιο 
μπορεί να συμβεί και με τα πλοία LNG;Θα 
δούμε πλοία πολύ μεγαλύτερα από 200.000 
κ.μ.;
«Τα μεγαλύτερα πλοία υπό παραγγελία σήμερα 
είναι 265.000 κ.μ.».

Προβλέπετε να υπάρξουν κοινοί κατα-
σκευαστικοί κανόνες (common structural 
rules) και για τα πλοία LNG όπως τώρα για τα 
Tankers και όπως φαίνεται στο εγγύς μέλλον 
και για τα Containerships;
«Όχι».

C N G 
Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο είναι φυσικό 
αέριο που έχει συμπιεστεί σε φιάλες υψηλής 
πίεσης μέχρι 3.600psig. Συνήθως είναι το ίδιο 
με το φυσικό αέριο που έρχεται από αγωγό, με 
αφαίρεση της υγρασίας. 
Τόσο το CNG όσο και το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο (LNG) μπορούν να τροφοδοτήσουν έναν 
κινητήρα εσωτερικής καύσης σαν αέριο χαμηλής 
πίεσης. Το LNG μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
παραγωγή CΝG με αρκετά χαμηλό κόστος.

 L P G 
Το προπάνιο δεν είναι το ίδιο με το φυσικό 
αέριο. Αποτελείται από προπάνιο (μέχρι 95%)
και ποσότητες βουτανίου, ενώ μπορεί να 
υγροποιηθεί μόνο με την εφαρμογή πίεσης (είναι 
το γνωστό μας γκαζάκι που ψήνουμε τον καφέ) 
και έχει χρησιμοποιηθεί σε ελαφριά σχήματα 
εδώ και χρόνια (όπως και σε μερικά ταξί). Στην 
Ευρώπη υπάρχουν αρκετά πρατήρια βενζίνης 
που διαθέτουν και προπάνιο.

τΟ  L N G   στΗν  ΕλλΑΔΑ
Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 1999, ύστερα από 
πολύχρονες καθυστερήσεις (που ξεπέρασαν την 
δεκαετία!) εγκαινιάστηκε ο τερματικός σταθμός 
στην βραχονησίδα  Ρεβυθούσα στον Κόλπο των 
Μεγάρων. 
Η ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.) με 
αυτήν την εγκατάσταση έχει πλέον στη διάθεσή 
της 84 εκατομ.  κ. μ. φυσικού αερίου   (130.000κ.μ. 
σε υγρή μορφή)μέσα σε δύο δεξαμενές ενώ το 
δεξαμενόπλοιο CEΝTURY που τροφοδοτεί 
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τις εγκαταστάσεις και προέρχεται από την 
Sonatrach Αλγερίας είναι μεγέθους 29.500 
κ.μ. Το συμβόλαιο έχει ισχύ μέχρι το 2021. Η 
προβλήτα έχει δυνατότητα υποδοχής πλοίων 
μεγέθους μέχρι 133.000κ.μ.μήκους 290 μέτρων 
και βυθίσματος 11.5 μέτρων, ενώ οι δεξαμενές 
αποθήκευσης στηρίζονται σε 212 αποσβεστήρες 
κραδασμών για αντισεισμική προστασία. Με 
διάμετρο 69 μέτρων και ύψος 32 αποτελούν τις 
μεγαλύτερες και βαρύτερες δεξαμενές στον κόσμο 
που χρησιμοποιούν αντισεισμική προστασία 
τέτοιου τύπου (απόσβεση μετατοπίσεων μέχρι 
30 εκατοστά σε κάθε διεύθυνση, με οριζόντια 
επιτάχυνση 0,5g) και οι προδιαγραφές τους 
θεωρούνται από τις αυστηρότερες. Ενδεικτικά το 
εξωτερικό περίβλημα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα 
και υπολογισμένο να κρατήσει μέσα το LNG σε 
περίπτωση διαρροής και η πραγματική δεξαμενή 
είναι φτιαγμένη από κράμα ατσαλιού με 9% 
περιεκτικότητα σε νικέλιο. 
Η διασύνδεση με το σύστημα φυσικού αερίου της 
ΔΕΠΑ γίνεται με δυο υποθαλάσσιους αγωγούς 
μήκους 600 μέτρων και διαμέτρου 61 εκατοστών   
(24΄΄) .
Η εμπορική λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε 
τον Μάιο του 2000.
Το σύστημα αποτελεί στρατηγική εφεδρεία 
διάρκειας 15 ημερών για την περίπτωση που 
διακοπεί η παροχή από τον αγωγό φυσικού 
αερίου από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2005 υπογράφηκε η έγκριση 
επέκτασης του συστήματος αεριοποίησης, που 
θα επιτρέπει τον τριπλασιασμό της δυνατότητας 
παροχής φυσικού αερίου, συνολικά 6 δις. κ.μ. τον 
χρόνο (1000 αντί για 270 κ.μ./ώρα). 
Σε συνδυασμό με τρίτη κρυογενική δεξαμενή, 
επιπλέον βραχίονες μεταφόρτωσης και πιθανή 
εγκατάσταση θερμοηλεκτρικού σταθμού  400  
MWatts ,η Ρεβυθούσα μπορεί να μειώσει την 
εξάρτηση της Ελλάδας από υγρά καύσιμα. Προς 
το παρόν, ο θερμοηλεκτρικός σταθμός έχει 
καθυστερήσει να υλοποιηθεί, και φήμες δείχνουν 
αβέβαιη την υλοποίησή του.

τΑ  LNG CARRIERS των ΕλλΗνων
Η   Ιστορία
Πρώτος από τους Έλληνες εφοπλιστές που 
πήρε την μεγάλη απόφαση να επενδύσει σε 
πλοία μεταφοράς LNG ήταν ο κ. Γιάννης 
Αγγελικούσης, ο οποίος παρήγγειλε το 2003 
σε ναυπηγείο της Ν. Κορέας το πρώτο LNG 
carrier για τον στόλο τής Maran Gas Maritime, 

της νέας εταιρείας μεταφοράς ενέργειας του 
Ομίλου. Μια παραγγελία που γρήγορα έφτασε 
στα 4 συνολικά πλοία 145.800 κ.μ. με δεξαμενές 
μεμβράνης τύπου GTT Νο  96. Η εταιρεία του κ. 
Γιάννη Αγγελικούση έχει ήδη παραλάβει και τα 4 
αδελφά  LNG carriers μήκους 285,4 μέτρων και 
πλάτους 43,4 μέτρων. Το πρώτο, το MARAN 
GAS ASCLEPIOUS,το οποίο έχει υψώσει 
ελληνική σημαία, όπως και όλα τα πλοία της 
εταιρείας, ναυλώθηκε το 2005 από τη γαλλική 
εταιρεία ενέργειας Gaz de France για δυόμιση 
χρόνια. 
Με την λήξη του ναυλοσυμφώνου αυτού το 
Maran Gas Asclepious  μεταφέρει αέριο μαζί 
με τα άλλα τρία νεότευκτα LNG carriers της 
Maran Gas,το UMM BAΒ (παραδόθηκε 
τον Νοέμβριο του 2005) ,το SIMAISMA 
(παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2006) και το AL 
JASSASLYA (παραδόθηκε τον Απρίλιο του 
2007) για λογαριασμό της RAS GAS II η οποία 
τα έχει ναυλώσει για 20 χρόνια, με την επιλογή 
επέκτασης της περιόδου ναύλωσης για άλλα 5 
χρόνια. Τον κ. Γιάννη Αγγελικούση ακολούθησαν 
στις παραγγελίες για LNG carriers έναν χρόνο 
αργότερα οι εφοπλιστές κ. Γιώργος Προκοπίου 
και κ. Νίκος Τσάκος .Η  ΤΕΝ του κ. Νίκου 
Τσάκου έχει το μοναδικό της μέχρι στιγμής 
LNG carrier,150.000 κ.μ.(73.800dwt).
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι τρεις εταιρείες που 
διάλεξαν να επενδύσουν σε πλοία μεταφοράς 
LNG είναι και οι τρεις οι μεγαλύτερες ελληνικές 
εταιρείες μεταφοράς ενέργειας, με στόλους 
συνολικής χωρητικότητας άνω των 6 εκατ.dwt.
Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Τσάκο σε δηλώσεις 
του στο περιοδικό LNG Shipping, η μεταφορά 
LNG είναι ένας από τους πιο γρήγορα 
αναπτυσσόμενους ναυτιλιακούς τομείς στην 
αγορά ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
2003 το παγκόσμιο εμπόριο του LNG σημείωσε 
αύξηση 13%, ποσοστό που διπλασιάστηκε έως 
το 2010.

Μια  ημέρα  στη  ζωή  ενός  καπετάνιου  πλοίου  
LNG
Αν ρωτήσετε έναν καπετάνιο ενός πλοίου 
LNG με τι περνάει το χρόνο του, θα σας 
απαντήσει πιθανότατα ότι τις περισσότερες 
ώρες συμπληρώνει χαρτιά και αναφορές. Ένα 
πλοίο όπως το ναυπηγηθέν το 2005  MARAN 
GAS ASCLEPIUS  απαίτησε 3 χρόνια 
μετεκπαίδευσης του καπετάνιου Κ. Κρόκου, 
ο οποίος έχει συνολική πείρα 30 χρόνια στη 

θάλασσα. Οι μεγάλες ελλείψεις σε ειδικευμένο 
προσωπικό σημαίνουν ότι το πλοίο, το οποίο 
κανονικά λειτουργεί με 21 άτομα προσωπικό, 
έχει επιπλέον 17 εκπαιδευόμενους, οι οποίοι 
με τη σειρά τους θα επανδρώσουν άλλα πλοία. 
Ο χειρισμός σε σύγκριση με τα πετρελαιοφόρα 
είναι απλούστερος, αλλά οι διαδικασίες πρέπει να 
τηρηθούν ευλαβικά και το πλήρωμα να είναι σε 
εγρήγορση για το καθετί.
Η μέρα του καπετάνιου ξεκινάει στις 6 το πρωί, 
με καφέ και ενημέρωση από τον αρχιμηχανικό, 
καθώς και επικοινωνία με τη γέφυρα, μετά 
αλληλογραφία και emails. Στις 9 το πρωί θα γίνει, 
εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, 
επιθεώρηση καταστρώματος, μετά τις 10 το πρωί 
θα οριστεί το πλάνο εκπαίδευσης και συντήρησης 
για τη μέρα σε συνεργασία με τον αρχιμηχανικό. 
Ένας δεύτερος γύρος για γραφειοκρατικές 
διαδικασίες στις 12 με 12:15 ακολουθείται από 
γεύμα με τους άλλους αξιωματικούς, και στις 
13:00 ο πλοίαρχος αποφασίζει ποιο μέρος του 
πλοίου πρέπει να ελέγξει. Στις 15:00 αρχίζουν 
οι προετοιμασίες για ασκήσεις πληρώματος 
(περίπου τέσσερις ημέρες την εβδομάδα). 
Θέματα όπως << εγκατάλειψη πλοίου>>, 
<<επιβίωση στη θάλασσα>>, <<φωτιά>> (δέκα 
διαφορετικές περιπτώσεις), <<υποθερμία>> 
είναι ανάμεσα σε αυτά που καλύπτονται. Όλοι τα 
παρακολουθούν υποχρεωτικά (μαζί με σχετικά 
βίντεο) και εκτελούνται ασκήσεις εκτός από το 
κρίσιμο πλήρωμα βάρδιας. Μετά την ενημέρωση, 
στις 17:00 ο καπετάνιος είναι πίσω στο γραφείο 
του για άλλον ένα γύρο αλληλογραφίας και 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, με διάλειμμα 
για δείπνο στις 18:00 με 18:45. Αν δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη πίεση, στις 21:00 ο καπετάνιος μας 
ετοιμάζεται να κοιμηθεί, εκτός αν διασχίζει μέρη 
όπως το στενό του Γιβραλτάρ ή το Βόσπορο που 
απαιτούν την παρουσία του στη γέφυρα. Τυπικά, 
ο καπετάνιος βρίσκεται τέσσερις μήνες το χρόνο 
εναλλάξ στη στεριά και στο πλοίο.  

Το   Παρόν
Σήμερα, όπως είναι γνωστό, έχουμε ήδη 
7 Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται έντονα στον κλάδο LNG. Οι 
εταιρείες αυτές αναφέρονται παρακάτω με 
αύξοντα αριθμό το μέγεθος του στόλου τους, 
δηλαδή :       
A) Tην επωνυμία και αριθμό vessels  
Β) Existing LNG carriers  C) Newbuildings  
                  (πηγή  εφημ. TradeWinds, 30 May 2014)
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GREEK  SHIPOWNERS  LNG  FLEETS  DETAILING  NEWBUILDING  

1: MARAN  GAS  MARITIME:  26  VESSELS  Existing  LNG  carriers:11 Newbuildings:15

2: GASLOG:  23  VESSELS Existing  LNG  carriers:16  Newbuildings:7

3: DYNAGAS:  10  VESSELS  Existing  LNG  carriers:8 Newbuildings:2

4: TSAKOS  ENERGY  NAVIGATION  (TEN):  2  VESSELS  Existing  LNG carriers:1 Newbuildings:1

5: TMS  CARDIFF  GAS:  5  VESSELS  Existing  LNG  carriers:5 Newbuildings:0

6: THENAMARIS:  3  VESSELS  Existing  LNG  carriers:3 Newbuildings:0

7: ALPHA GAS: 1 VESSEL  Existing LNG carriers:0 Newbuildings: 1

* The  company  also  lists  four  options  at  SHI

*The  company  also  lists  one  optional  slot  at  HHI  and  has  said  it  is  considering  converting  this  berth  into  two  VLCCs. 
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τΟ  μΕλλΟν  τΗσ  ΕνΕρΓΕιΑσ  στΟν  
ΑρΚτιΚΟ    ωΚΕΑνΟ
Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ανεκ-
μετάλλευτο κοίτασμα φυσικού αερίου στον 
κόσμο είναι το Shtokman της Ρωσίας. 
Βρίσκεται βαθιά στον Αρκτικό Ωκεανό 
(θάλασσα Μπάρεντς), 555 χλμ. από τη στεριά 
σε βάθος 350 μέτρων. Πλωτές πλατφόρμες 
θα αντλούν το αέριο από μια περιοχή 1.400 
τ. χλμ., με την εκμετάλλευση  να μοιράζεται 
ανάμεσα στην κρατική Rosneft και την 
ιδιωτικοποιημένη κατά ένα μέρος Gazprom. 
Τα αποθέματα φυσικού αερίου εκτιμώνται 
στα 3,2 τρισεκατομμύρια κ.μ., σε τέσσερα 
στρώματα και βάθος 1.900 – 2.300 μέτρων. 
Μεγάλες πλωτές πλατφόρμες νεκρού βάρους 
άνω των 184.000 τόνων θα ελέγχουν πάνω 
από 140 πηγάδια, αντλώντας πάνω από 100 
δισ. κ.μ. αερίου το χρόνο σε πλήρη παραγωγή. 
Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται υποθαλάσσια 
με τέσσερις αγωγούς 42 ιντσών (107 πόντοι) 
προς τη Ρωσία, και μετά θα καταλήγουν στο 
λιμάνιVyborg στη Βαλτική Θάλασσα για 
προώθηση προς εξαγωγές στις ΗΠΑ και την 
Ευρώπη. Ο διαγωνισμός για τις εταιρείες που 
ανέλαβαν την εξόρυξη πραγματοποιήθηκε, 
ύστερα από μεγάλες καθυστερήσεις , οι οποίες 
ενδέχεται να οφείλονταν και στο πολιτικό 
κλίμα των ημερών, και η παραγωγή  άρχισε το 

2011. Αλλά  και χωρίς το Shtokman, η Ρωσία 
παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στο LNG 
παγκόσμια (π.χ. με πλοία από τη Σαχαλίνη 
προς την Ιαπωνία), ενώ έχει περίπου το 27% 
των αποθεμάτων παγκοσμίως. 
Το Snohvit, η ΄΄Χιονάτη΄΄ στα νορβηγικά, 
άρχισε το 2007 την παραγωγή φυσικού 
αερίου. Πρόκειται για ένα κοίτασμα που 
αποτελείται από τρεις εκτάσεις με τις 
ονομασίες Snohvit, Albatross και Askeladd. 
Οι περιοχές βρίσκονται περίπου 145 
χιλιόμετρα έξω από τις ακτές του Hammerfest 
στη Β. Νορβηγία, μέσα στη θάλασσα του 
Μπάρεντς. Τα κοιτάσματα ανακαλύφθηκαν 
το 1984, αλλά μόλις το 2001 η νορβηγική 
Statoil παρουσίασε ένα οικονομικά αποδεκτό 
πλάνο εκμετάλλευσης ( η έγκριση δόθηκε το 
Μάρτιο του 2002). Περιέχει πάνω από 193 
δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και πάνω 
από 113 εκατομμύρια βαρέλια μείγμα άλλων 
υδρογονανθράκων, τα οποία θα αντληθούν 
από 21 πηγάδια. Τα δέκα πρώτα είχαν ήδη 
διανοιχθεί από το POLAR PIONEER μέχρι 
τις 7 Φεβρουαρίου 2006. Πρόκειται για το 
πρώτο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου 
στον Αρκτικό Ωκεανό που δεν χρησιμοποιεί 
καμιά σταθερή η πλωτή εγκατάσταση , με τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής στον πυθμένα του 
Αρκτικού Ωκεανού, οι οποίες θα συνδέονται 

με αγωγό διαμέτρου 68 εκατοστών και 
μήκους 160 χιλιομέτρων με το εργοστάσιο 
διαχωρισμού στο Melkoya, το οποίο με 
τη σειρά του θα παράγει LNG, LPG και 
υδρογονάνθρακες. Το LNG θα μεταφέρεται 
σε ΗΠΑ και Ισπανία. Οι ετήσιες εξαγωγές 
προβλέπεται να είναι 5.75 δισ. κ.μ. LNG, 
747.000 τόνοι  υδρογονάνθρακες και 247.000 
τόνοι LPG.

ΑΝΤΙ   ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Η εφημερίδα TradeWinds στις 30 Μαϊου 2014 
είχε ένα εκτεταμένο άρθρο για τους Έλληνες 
που δραστηριοποιούνται  στην  βιομηχανία 
του LNG, σχολιάζοντας με το δικό της τρόπο 
όλα τα δρώμενα των 7 προαναφερόμενων 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα επισήμανε τη μέχρι τώρα 
δραστηριότητά τους επιγραμματικά ως εξής : 
• DOING  LNG  THE  GREEK  WAY΄΄
• PRAGMATIC STYLE MAKES A  
SUCCESSFUL  SPLASH  IN  THE  
SHIPOWNING  AND  CHARTERING  
SPHERE΄΄
• Broker : They (Greeks)  have  done  an  
excellent  job  of  entering  the  market  from  
a  technical  operational  standpoint. Their  
level of  knowledge  and  ability  to  run  
these  ships  has  been  very  good.

Προσθετοι Πινακεσ

LNG
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Ώρα για το Ελληνικό 
ταμείο Ανάπτυξης 

(Greek Growth Fund)

Ήταν Απρίλιος του 2011 όταν έγραψα με 
συνάδελφο -διεθνώς αναγνωρισμένο οικο-
νομολόγο- σε ξένο site, άρθρο σχετικό με 
την διαδικασία τιτλοποίησης της δημόσιας 
περιουσίας- με τις τότε αποτιμήσεις να είναι 
υψηλότερες από τις σημερινές- και με στόχο 
την «σταδιακή ανταλλαγή» (swap) μεταξύ 
χρέους και αναπτυξιακών επενδύσεων μέσω 
αξιοποίησης ακινήτων και επιχειρήσεων του 
δημοσίου(http://greece.greekreporter.
com/…/debt-to-equity-conversio…/) .

Από την αρχή της κρίσης πίστευα ακράδαντα 
ότι δεν θα λειτουργήσει ο αυτοματισμός 
ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης στην αγορά 
εργασίας. 
Και αυτό γιατί δεν θα λειτουργούσε το 
νεοκλασσικό υπόδειγμα ισορροπίας στη 
ζήτηση χρήματος. Κοινώς, δεν πίστευα ότι 
η εσωτερική υποτίμηση και η πτώση των 
μισθών θα γεννούσε επενδύσεις, παραγωγή, 
απασχόληση. Και αυτό γιατί μεταξύ άλλων, 
δυστυχώς το αόρατι χέρι που επικαλούνται 
οι οπαδοί της πλήρους απορρύθμισης των 
αγορών είναι πραγματικά...αόρατο(δεν υπά-
ρχει δηλαδή).
Ο δανεισμός της χώρας από ΕΕ και ΔΝΤ 
δεν μας έδινε το δικαίωμα εδώ και 5 χρόνια 
να δανειστούμε από τους δύο κατ’ εξοχήν 
αναπτυξιακούς πυλώνες της παγκόσμιας 
οικονομίας: την Ευρωπαική Τράπεζα Επ-
ενδύσεων( ΕτΕπ) και την Παγκόσμια 
Τράπεζα.Σήμερα, ενα απο τα βασικά 
διαπραγματευτικά μας ζητούμενα-εκτός της 
αναγκαίας αναδιάρθρωσης του χρέους- κρίνω 
ότι πρέπει να είναι η δυνατότητα πρόσβασης 
μας σε αυτούς 
τους υπερεθνικούς 
ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς 
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς . 
Οφείλουμε όμως να 
προετοιμαστούμε με 
συγκεκριμένο σχέδιο 
που θα είναι ικανό 

να σταθεί ως εναλλακτικό χρηματοδοτικό 
εργαλείο ανάπτυξης.
Το ονομάζω Greek Growth Fund( Ελληνικό 
Αναπτυξιακό Ταμείο ) που θα βασίζεται σε 
καλυμμένα ομόλογα (asset backed bonds)
της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων και 
της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
Τι εννοώ: δεν χρειάζεται να μας δώσουν λεφτά 
αλλά να καταθέσουν ως εγγυήσεις 10ετή πχ. 
ομόλογα τους( πιστοληπτικής αξιολόγησης 
ΑΑΑ) με ενέχυρο τιτλοποιημένες αξίες 
δημόσιας περιουσίας, μετά από αποτιμήσεις 
διεθνών ορκωτών ελεγκτών.Ουσιαστικά 
αναφέρομαι στην δημιουργία ενός, κλειστής 
διάρκειας αμοιβαίου κεφάλαιου (με λήξη 
σχετιζόμενη με τις στρατηγικές εξόδου από τις 
επενδύσεις και ένα μίνιμουμ ποσοστό απόδοσής 
τους) όπου θα περιελάμβανε ένα σύνολο 
έργων (pipeline of projects) με συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα( ΣΔΙΤ) σε 
κλάδους όπως δημόσιες υποδομές, σύγχρονες 
αγροτικές καλλιέργειες, τουρισμός, ενέργεια, 
υψηλή τεχνολογία,κ.ά. Το fund θα μπορούσε 
να δημιουργήσει υπολογαριασμούς( sub-
accounts) κάτι σαν mini funds δηλαδή για 
κάθε κλάδο. 
Η διαχείριση θα μπορούσε να δοθεί με 
διεθνή διαγωνισμό σε ξένους καταξιωμένους 

διαχειριστές( fund managers) και φυσικά με 
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην 
διαχείριση των χρημάτων.
«Ακούω» ήδη τα ερωτήματα πολλών. 
Επενδυτές; Κυρίως ομογενείς, αρκεί να 
γινόταν ένα αποτελεσματικό λανσάρισμα 
(roadshow)του εγχειρήματος.
Κίνητρο; Η μηδενική φορολόγηση των 
μεριδίων συμμετοχής του κάθε επενδυτή 
.Ουσιαστικά το Δημόσιο θα «κερδίσει» 
έμμεσα: από την αύξηση της απασχόλησης, 
της παραγωγής, της ζήτησης.Εγγυήσεις; 
Αναφέρθηκα στα 10ετή ομόλογα της ΕτΕπ 
και της World Bank .Αποτίμηση; Κάλλιστα 
θα μπορούσαν τα μερίδια αυτού του αμοιβαίου 
να εισαχθούν σε διεθνές χρηματιστήριο, 
γιατί όχι και στην Φρανκφούρτη,ώστε η αξία 
διαπραγμάτευσης τους να αντανακλά τους 
διεθνείς όρους αποτιμήσεων με βάση τους 
κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης(corporate 
governance). Σαφέστατα το σχέδιο χρειάζεται 
εξειδίκευση και προσαρμογή σε κάποια 
διεθνή δεδομένα.Σίγουρα όμως αποτρέπει 
το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και 
θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει βασικός 
φορέας αυτού του fund το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ.
Σίγουρα όμως πολλοί Έλληνες θα έβρισκαν 
δουλειά, καθώς χωρίς γραφειοκρατία και 
φορολόγηση, οι επενδύσεις πάντα πιάνουν 
τόπο. Πολλές ιδέες νέων ικανών ανθρώπων 
θα αξιοποιούνταν αφού είναι κοινός τόπος ότι 
αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι η σύμπραξη 
ιδεών με κεφάλαια.Αλλά για να έλθουν 
κεφάλαια, απαιτείται να διώξουμε τον βραχνά 
της γραφειοκρατίας και της φορολογίας.Ενα 
τέτοιο βήμα θα μπορούσε να γίνει με το GGF( 

Greek Growth Fund). 
Ας το προτείνουμε 
τουλάχιστον στον 
κ.Γιούνκερ που και 
αυτός φοβάται να μας 
δώσει έτσι απλοχερα, 
χωρίς εγγυήσεις, λεφτά 
για ανάπτυξη...

Διεθνησ Οικονομια

ηλιασ καραβολιασ • Δ. Αξιολόγησης Επενδύσεων  του Ινστιτούτου Ναυτιλιακών  & Οικονομικών Μελετών (www.Instimarec.org)
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RIAC asked RIEAS (www.rieas.gr) Edi-
torial Team to comment on purposes and 
the results of Tsipras’ visit to Moscow.

International relations, it is often said, 
resemble a game of chess. A good chess 

player should strive to be ahead of his 
opponent by a move or two at all times. By 
visiting Moscow shortly after he decisively 
won a general election on January 25, 2015, 
Greek Prime Minister Alexis Tsipras has 
obviously borrowed a leaf out of a good 
chess player’s book.

Greece and Russia are linked by bonds of 
friendship that date way before the current 
geopolitical schemes which emerged in 
the aftermath of the Second World War. 
Greek governments maintained a temperate 
manner in their relations with the post-
Stalinist USSR, a fact that was not diluted 

Greece-Russia Relations
A New Beginning?

Rieas
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by Greece’s membership in the Western 
alliance, the inevitable ups and downs 
notwithstanding.
This Greek «uniqueness» was often quoted 
as a potential element of «instability» 
in Western circles. Despite all this, life 
progressed with little upheaval, and today 
the same climate of good relations stands 
to experience a resurgence as the defining 
condition linking Athens and Moscow.
Today the climate of good relations stands 
to experience a resurgence as the defining 
condition linking Athens and Moscow.
Overwhelmingly, the Greek people see the 
current beating their country receives from 
the so-called EU-related, lender-controlled 
«institutions,» comprising the spearhead 
of the debt war declared upon Athens, as 
insulting and deeply damaging. 
Mr. Tsipras has made no secret he believes 
the same and that he is determined to do 
something about it.
Indeed, Mr. Tsipras and his administration 
find themselves on the receiving end of 
almost pan-European ridicule and, even, 
thinly veiled attempts to politically des-
tabilize Greece as she struggles with an 
unprecedented humanitarian crisis and 
imminent default. European hawks, in fact, 
in total abandonment of sound politics, 
demand that Greece accepts as a «normal» 
measure her evisceration by debt that 
additionally needs to be suffered with a 
smile plus a timid recognition of her «moral 
duty» toward her lenders.
The fact that such demands are simply 
unacceptable does not seem to bother 
Greece’s European «partners».
In light of all this, the Tsipras’ trip to Moscow 
acquires special significance at a time when 
Mr. Putin also finds himself at odds with the 
Western coalition.
 
On a state-to-state level, the Greek prime 
minister made clear that he seeks to re-
establish smooth cooperation with Russia 
after a period of Greece coming under 
governments disinterested in maintaining 
Greek-Russian relations.
Internationally, Mr. Tsipras stresses that 
dialogue and mutual trust with Russia are 
important elements in the maintenance of 
peace at a time when unprecedented threats 

Rieas

bubble furiously in many parts of the world. 
From a Greek standpoint, this is a prudent 
policy.
Strategically, Greece is in the unfortunate 
position of emerging as the buffer state for 
Europe on the eastern approaches. With 
Turkey gradually sliding toward an overtly 
Islamic regime, Greece is unlucky in having 
to face two geopolitical threats at the same 
time: emerging Islamism across her eastern 
frontier and an unstoppable wave of illegal 
immigrants from the Middle East and Asia 
who add enormously to her current woes.
Russia’s concerns regarding Islamic 
terrorism are well known. Russia, as a 
victim of Muslim extremism herself, is a key 
strategic interlocutor for Greece, who faces 
multiple potential threats from jihadist 
osmosis.
The Tsipras’ trip to Moscow acquires special 
significance at a time when Mr. Putin also 
finds himself at odds with the Western 
coalition.
Such bilateral dialogue acquires added 
importance in light of a rather blatantly 
obvious EU demand that Greece stands as the 
«guardian at the gates» to control jihadist 

penetration into «core» (read, ‘western 
European’) countries – but, without any 
tangible returns outside a strangely defined, 
but often quoted, European «solidarity» 
that appears tailored to serve primarily the 
domestic political interests of these «core» 
countries without much regard for Greece’s 
own.
In economic relations, Russia plays a 
critical role vis-a-vis Greece. EU sanctions 
have crippled Greek-Russian trade at a time 
Greece is literally gasping for breath in the 
choke-hold of the lenders. With no relief 
from Brussels in sight, Mr. Tsipras is all too 
justified in seeking one-on-one deliberations 
with Russia on how to alleviate, in part at 
least, this ongoing disaster. Again, Greece’s 
European «partners» are quick in waving 
the «solidarity» banner in Mr. Tsipras’s face 
without offering even a moment’s pause in 
their open vilification of his government.
The Greek prime minister’s stance was in 
glaring contrast to that of his immediate 
predecessors, a fact that undoubtedly added 
to European discomfort over the possibility 
of a Greek geopolitical shift.
During the joint press conference with Mr. 
Putin, Mr. Tsipras was quick to react to the 
European criticism of his visit to Moscow 
by repeating that Greece, despite what 
many European believe, remains a sovereign 
country with a «multi-dimensional» for-
eign policy. 
The Greek prime minister’s stance was in 
glaring contrast to that of his immediate 
predecessors, a fact that undoubtedly added 
to European discomfort over the possibility 
of a Greek geopolitical shift which is auto-
matically considered inimical to Western 
interests amid the growing climate of a new 
Cold War.

Despite all this, the Tsipras trip to Moscow, 
Greek government officials stress, was 
a significant diplomatic success whose 
obvious potentialities need to further 
develop. In fact, there was no better proof of 
this success than Greece’s main opposition 
parties marching in cadence to condemn 
and discount Mr. Tsipras’s Russian trip 
when their stay in power was marked by the 
precipitous disintegration of Greece’s longer 
term prospects.
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Η στρατηγική σημασία του σταθμού υγροποίησης της Κύπρου δεν 
φαίνεται να είναι κατανοητή σε όλους, παρόλο που όλοι ασχολούνται 
με το θέμα των υδρογονανθράκων του νησιού. 
το να είσαι μόνο ένα πέρασμα για τους αγωγούς δεν επαρκεί για να 
αποκτήσεις σταθερότητα σε εθνικό επίπεδο. το σημαντικό είναι να 
είσαι πηγή και να προσφέρεις προστιθέμενη αξία στο προϊόν που 
παράγεις. 

Αυτό ακριβώς κάνει ένας σταθμός υγροποίησης, διότι αφού κατεβάσει 
το φυσικό αέριο στους -162οC, το μετατρέπει σε υγρό και εξοικονομεί 
600 φορές τη χωρητικότητα. Επίσης, στην περιοχή η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχει σταθμό LNG και η Κύπρος είναι ο ιδανικός παίκτης, 
αφού είναι όσο πιο κοντά γίνεται στα στρατηγικά αποθέματα της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

Οι σχέσεις της Κύπρου με το Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο είναι 
πολύ καλές και αυτό έχει αποδειχθεί και με τις συμφωνίες οριοθέτησης. 
Κατά συνέπεια, ένας σταθμός LNG στην Κύπρο έχει τεράστια αξία, διότι 
την μετατρέπει σε ενεργειακό κόμβο και σε σκακιέρα σταθερότητας. 
Έτσι η μεταφορά του φυσικού αερίου σε ήδη υπάρχον σταθμό LNG δεν 
είναι μια καλή επιλογή. 
Προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος της επένδυσης, αλλά σε 
βάθος χρόνου δημιουργεί μια εξάρτηση που δεν την έχουμε ανάγκη. 
Επίσης δίνει την εντύπωση ότι όλα γίνονται μόνο και μόνο με το 
κοίτασμα Αφροδίτη λες και δεν υπάρχει κανένα άλλο. 
Αυτό κι αν σημαίνει έλλειψη επενδυτικού πνεύματος! Η Κύπρος 
βρίσκεται πλέον σ’ ένα στρατηγικό και ενεργειακό παίγνιο, όπου η 
υψηλή στρατηγική είναι κυρίαρχη και δεν πρέπει να επηρεάζεται από 
τοπικισμό σκέψης.

Επειδή ακούμε πολλές απόψεις και ερμηνείες για τις κινήσεις της ENI 
μετά από τις γεωτρήσεις στο κοίτασμα Ονασαγόρα και στο κοίτασμα 
Αμαθούσα, είναι καλό να έχουμε υπόψη μας και αντικειμενικά δεδομένα 
που οδηγούν σε μια στρατηγική εξήγηση. 

Η ιταλική εταιρεία ENI είναι παρούσα στην Αίγυπτο από το 1954. Σε 
αυτή τη χώρα είναι ο κύριος παραγωγός με 210.000 βαρέλια πετρελαίου 
την ημέρα όσον αφορά κοιτάσματα ξηράς. Εδώ και μερικά χρόνια η ENI 
απέκτησε άδειες και σε θαλάσσια οικόπεδα της Αιγύπτου. Έτσι η ENI 
βρίσκεται ήδη στο Shorouk block και στο Southwest Meleiha block. 
Φέτος με νέες υπογραφές έχει άδειες στο North Leil block που εφάπτεται 
στην κυπριακή ΑΟΖ και αποτελείται από 5,105 km2, όπου λειτουργεί 

μόνη της και στο Karawan block που αποτελείται από 4,565 km2, όπου 
λειτουργεί με την BP με ποσοστά κοινοπραξίας 50%-50% . 
Κατά συνέπεια όταν λέμε ότι η ENI πιέστηκε από την Τουρκία για να 
φύγει, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι γεωτρήσεις στο block 9 της κυπριακής 
ΑΟΖ έγιναν κλασικά και ότι τώρα ετοιμάζονται καινούριες γεωτρήσεις στα 
blocks της αιγυπτιακής ΑΟΖ. Ταυτόχρονα ζήτησαν παράταση της άδειας 
έρευνας στην κυπριακή ΑΟΖ για δύο χρόνια, έτσι ώστε να επεξεργαστούν 
τα γεωλογικά κυπριακά δεδομένα την ώρα που κάνουν γεωτρήσεις στην 
αιγυπτιακή ΑΟΖ. 
Έτσι βλέπουμε ότι τα στρατηγικά δεδομένα της ENI λειτουργούν 
ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που διαδίδονται λόγω πολιτικάντικων και 
δημοσιογραφικών επιλογών στην Κύπρο. 

Γεωπολιτικη

 Δρ.  νικοσ λυγεροσ  • Στρατηγικός Σύμβουλος

Η στρατηγική σημασία
του σταθμού υγροποίησης της Κύπρου

Στρατηγικά δεδομένα της ENI
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Η φιλοσοφία του εστιατορίου βασίζεται στην εξειδικευμένη γνώση 
του κρέατος και των λαχταριστών steaks .
 Rib Eye, Baby Beef, N.Y steak, Pichania, αυθεντικά crab cakes είναι 
κάποιες από τις επιλογές των μόνιμων αλλά και νέων «κατοίκων « στο 
σπίτι του Ταύρου.  
Διακρίνεται για την ποιότητα, το σεβασμό, την χαρακτηριστική  ευγένεια 
και άψογη εξυπηρέτηση του προσωπικού του, αλλά και για τις πολύ 
λογικές του τιμές.
Το Casa del Toro μετά τα  δυόμιση χρόνια βραβευμένης λειτουργίας 
του σας εύχεται ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και σας προσκαλεί στο κήπο να 
απολαύσετε παλιές και  νέες γευστικές  προτάσεις. 
Καθημερινή λειτουργία από 1μ.μ  μέχρι  αργά το βράδυ

Παρουσιαση

CASA DEL TORO
Deliciousness at its best
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 Δρ.  νικοσ λυγεροσ  • Στρατηγικός Σύμβουλος

υπό την απειλή του Grexit και της χρεο-
κοπίας – για πολλοστή φορά στα χρόνια του 
μνημονίου – δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία 
από το μιλήσουμε γι’ αυτό το συχνό και 
κάθε άλλο παρά σύγχρονο φαινόμενο στη 
διεθνή οικονομική πρακτική και χρημα-
τοοικονομική ιστορία. Η χρεοκοπία είναι 
μια παλιά «μόδα» που πολλές φορές πήρε 
τη μορφή πραγματικής απειλής προς γνώσιν 
και, προπαντός, συμμόρφωση.

Η έννοια της χρεοκοπίας μπήκε στη ζωή των 
Ελλήνων αιφνιδιαστικά πριν από λίγα χρόνια 
και φέρνει στο νου καταστροφικές συνέπειες και 
σκηνές χάους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, 
πάντως, βουλευτές και οικονομολόγοι 
θεώρησαν ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος 
για να εξηγήσουν στους πολίτες τον όρο 
από το να περιγράψουν τις ελλείψεις που θα 
παρουσιάζονταν σε πετρέλαιο, γάλα, είδη 
πρώτης ανάγκης αλλά και χαρτί υγείας, ως 
αντικίνητρα στη συγκεκριμένη επιλογή. 

Τι σημαίνει όμως ο όρος χρεοκοπία; Είναι η 
κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει 
μια χώρα η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί 
στις οικονομικές της υποχρεώσεις και 
καθιστά διεθνώς γνωστή την αδυναμία της να 
πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της. 
Στην ιστορία δεν ήταν λίγες οι χώρες, 
ακόμα και υπερδυνάμεις της παγκόσμιας 
οικονομίας, που αναγκάστηκαν ή επέλεξαν 
να στραφούν προς την κατεύθυνσή της. Και 
αν οι συνέπειές της δεν ήταν στον ίδιο βαθμό 
εξοντωτικές, η ιστορία έχει αποδείξει ότι μια 
χρεοκοπία καταστρέφει την εμπιστοσύνη 
σε μια οικονομία, μεταδίδεται και κλονίζει 
το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
και οδηγεί στην απότομη κατάρρευση του 
βιοτικού επιπέδου του λαού.

Αργεντινή
Το 2001, η πολύχρονη βοήθεια που απλόχερα 
παρείχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν 
κατάφερε να σταματήσει τη συνεχόμενη ύφεση 

στη χώρα. Η κυβέρνηση αντιμετώπιζε το 
χαμηλότερο επίπεδο του ΑΕΠ των τελευταίων 
δεκαετιών καθώς και τα πρωτόγνωρα ποσο-
στά της ανεργίας που έφταναν το 25%. Ο 
γολγοθάς του Μπουένος Άιρες ξεκίνησε 
όταν τα Χριστούγεννα του 2001 το ΔΝΤ 
αρνήθηκε να εκταμιεύσει τη δόση τού 1,3 δισ. 
επειδή η Αργεντινή δεν είχε εκπληρώσει όλα 
τα προαπαιτούμενα.
Τις επόμενες μέρες ακολούθησε πανικός και 
μαζικές φυγές κεφαλαίων από τις τράπεζες. 
Αμέσως επιβλήθηκαν περιορισμοί στις 
συναλλαγές που οδήγησαν με τη σειρά τους 
σε σκηνές χάους στους δρόμους της χώρας και 
δεκάδες νεκρούς. Ξεκινώντας από την επαρχία 
ο κόσμος άρχισε να λεηλατεί σούπερ μάρκετ 
και οι εξεγέρσεις γρήγορα επεκτάθηκαν και 
στο Μπουένος Άιρες. 
Το 2005 η κυβέρνηση κατέληξε σε συμ-
φωνία, ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι των 
χρεοκοπημένων της ομολόγων να ανταλλαχθεί 
από άλλα, με χαμηλότερη ονομαστική αξία.

Οικονομια

 contributor:  Ambassador Curtis A. Ward 

Ποιοί  είπαν το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν»
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Η κορύφωση του δράματος της Αργεντινής 
βρέθηκε το περασμένο καλοκαίρι. 
Μετά την κατάρρευση και της τελευταίας 
προσπάθειας συμβιβασμού με τους 
κερδοσκόπους η Αργεντινή αναγκάστηκε 
για δεύτερη φορά σε μια δεκαετία να κηρύξει 
στάση πληρωμών.

Εκουαδόρ
Η στάση πληρωμών που κήρυξε το 2008 το 
Εκουαδόρ ήταν περισσότερο μια επιλογή να 
μην αποπληρωθεί το χρέος, παρά μια αδυναμία 
της κυβέρνησης να το κάνει. Έτσι, οι υπέρμαχοι 
της πτώχευσης παγκοσμίως χρησιμοποιούν 
το παράδειγμα του Εκουαδόρ ως σύμβολο 
αντίστασης στους κακούς δανειστές!
Χαρακτηρίζοντας το χρέος «ανήθικο και 
παράνομο» ο πρόεδρος της χώρας, Ραφαέλ 
Κορρέα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα 
πλήρωνε τα 31 εκατ. δολάρια που χρωστούσε 
στους πιστωτές του, χαρακτηρίζοντάς τους 
μάλιστα ως «πραγματικά τέρατα». 
Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν κα-
τέληξαν σε μια ριζική μείωση του χρέους και 
τα παλιά ομόλογα αντικαταστάθηκαν με νέα 
σε αναλογία 35 σεντς έναντι 1 δολαρίου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εκουαδόρ έχει 
χρεοκοπήσει ούτε μία ούτε δύο, αλλά 10 
φορές από το 1830… 
Το καλοκαίρι του 2014 το Εκουαδόρ επέ-
στρεψε στις αγορές ομολόγων, καθώς 
τον τελευταίο χρόνο αναζωπυρώθηκε το 
ενδιαφέρον για χρέος από αναδυόμενες 
αγορές, ενώ η κυβέρνηση της χώρας έχει 
επιδοθεί τους τελευταίους μήνες σε μπαράζ 
συναντήσεων με επενδυτές και τραπεζίτες του 
εξωτερικού.

τουρκία
Μέσα σε 10 χρόνια η Τουρκία κατάφερε 
να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο οικονομικό 
κραχ και να προβάλλεται σήμερα ως ένα 
σύγχρονο οικονομικό θαύμα που είναι μέλος 
της G20. Το 2001 η Τουρκία κλονίζονταν 
με την οικονομική κρίση. Τα διατραπεζικά 
επιτόκια είχαν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέχρι 
και 3000%, οι τράπεζες χρεοκοπούσαν, είχαν 
σταματήσει οι κάνουλες χρηματοδότησης προς 
τις επιχειρήσεις, με χιλιάδες εργαζόμενους να 
βρίσκονται σε μία νύχτα στο δρόμο. 

Σήμερα, παρά την ομιχλώδη εικόνα που 
παρουσίαζε το 2012 η ευρωπαϊκή οικονομία, η 
Τουρκία μεσουρανούσε και «κάλπαζε» στον 
τομέα της ανάπτυξης, αποτελούσε ελκυστικό 
προορισμό για τις ξένες επενδύσεις, έβλεπε τις 
εξαγωγές της να αυξάνονται κάθε οικονομικό 
τρίμηνο, ενώ σήμερα η ανάπτυξή της παρότι 
ευάλωτη, παραμένει σταθερή.

Ρωσία
Τον Αύγουστο του 1998 η Ρωσία δηλώνει 
αδυναμία πληρωμής του εξωτερικού χρέους 
της και αρνείται να πληρώσει τα χρεολύσια 
των δανείων της.
Η υπερδύναμη είδε τις εξαγωγές της να 
πλήττονται βάναυσα λόγω της βουτιάς στις 
τιμές του πετρελαίου. Ακολούθησε μεγάλη 
«τρύπα» στα έσοδα, ενώ παράλληλα ο όγκος 
των βραχυπρόθεσμων εντόκων γραμματίων 
αυξανόταν ραγδαία. Έτσι αποφασίζει να άρει 
τους περιορισμούς στη συμμετοχή των ξένων, 
είδε όμως τα επιτόκια στα έντοκα να παίρνουν 
απότομα την ανιούσα και έτσι χτύπησε 
«ταβάνι». Αποτέλεσμα; Το καλοκαίρι του 
1998 λαμβάνει δάνειο έκτακτης ανάγκης από 
το ΔΝΤ.
Μετά τη χρεοκοπία, οι συνεχείς ανα-
διαρθρώσεις του χρέους, την περίοδο 
Αυγούστου 1999 – Φεβρουαρίου 2000, με 
γενναίο «κούρεμα» της τάξης του 75%-80%, 

κάλυψαν το 24% του ΑΕΠ. 

ισλανδία
Μέχρι και ένα χρόνο πριν τη χρεοκοπία τριών 
μεγάλων τραπεζών η Ισλανδία ήταν μια χώρα 
παράδεισος. Το 2007 ψηφίστηκε η καλύτερη 
χώρα για να ζει κανείς, μία από τις τέσσερις 
πιο παραγωγικές χώρες στον κόσμο! Όμως, 
λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2008, έγινε 
η πρώτη χώρα που κατέρρευσε μέσα σε μία 
εβδομάδα, ως το πρώτο θύμα στο όπλο της 
Lehman Brothers. 
Φαίνεται πως κανείς δεν είχε προβλέψει την 
κατάρρευση των τραπεζών. Η χώρα βρέθηκε 
αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία, η κορώνα κατέρ-
ρευσε και το ισλανδικό Δημόσιο επιβαρύνθηκε 
με τεράστια χρέη. 
Ακολούθησε η εθνικοποίηση των τριών 
μεγαλύτερων τραπεζών της Ισλανδίας και 
χιλιάδες κατέβηκαν στους δρόμους για να 
διαδηλώσουν ενάντια του προέδρου της 
κεντρικής τράπεζας της χώρας. 
Και όμως, λίγα χρόνια μετά, η Ισλανδία 
έχει ξεπεράσει τον σκόπελο της χρεοκοπίας 
και ήδη έχει παρουσιάσει μια θριαμβευτική 
επιστροφή στις αγορές ομολόγων.

Γερμανία
Πάντα επίκαιρη είναι για τους Έλληνες η 
εξόφληση του παλιού λογαριασμού με τη 
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Γερμανία. Γεγονός: Το γερμανικό οικονομικό 
θαύμα δεν θα υφίστατο σήμερα, αν το 1953 οι 
ΗΠΑ δεν πίεζαν τους δανειστές του Βερολίνου 
να δεχτούν ένα κούρεμα της τάξης του 50% 
στο χρέος της, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής 
επιμηκύνθηκε κατά 30 χρόνια! 
Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, κατέστρεψαν 
όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά και ολόκληρη 
την Ευρώπη και έκαναν τους Γερμανούς τους 
«χειρότερους κακοπληρωτές στην ιστορία», 
σύμφωνα πάντα με τον γερμανό οικονομολόγο 
και ιστορικό, νυν καθηγητή στο London 
School of Economics, Άλμπρεχτ Ριτσλ.
Η Γερμανία εξάλλου υπήρξε ο πρώτος διδάξας 
της Ευρώπης του όρου «στάση πληρωμών». 
Η πρώτη φορά ήταν το 1931 όταν το Βερολίνο 
κήρυξε στάση πληρωμών στα δάνεια που 
είχε λάβει από αμερικανικές τράπεζες μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Βερολίνο 
διέκοψε την αποπληρωμή των δανειακών του 
υποχρεώσεων, επέβαλε περιορισμούς στην 
κίνηση κεφαλαίων και εθνικοποίησε τις πέντε 
μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Η αθέτηση 
αποπληρωμής του χρέους όμως έγινε με την 
ανοχή των ΗΠΑ για να διασωθεί το τραπεζικό 
σύστημα και στις δυο όχθες του Ατλαντικού.

βενεζουέλα
Η μόνη… κατά λάθος χρεοκοπία της 
ιστορίας! Τον Ιούλιο του 1998, η κυβέρνηση 
της Βενεζουέλας άργησε μία εβδομάδα να 
πληρώσει τους τόκους ομολόγων αξίας 270 
εκατ. δολαρίων. Και αφού στη συμφωνία 
δεν υπήρχε πρόβλεψη για περίοδο χάριτος, 
η καθυστέρηση ισοδυναμούσε με στάση 
πληρωμών. Μετά από αυτό το απερίγραπτο 
περιστατικό το Καράκας εγκατέστησε σύγ-
χρονο εξοπλισμό ώστε να μην απαιτείται 
ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία 
των αποπληρωμών.

Ουκρανία
Η Ουκρανία έχει ακολουθήσει τρεις φορές τον 
δρόμο της επιλεκτικής χρεοκοπίας ιδιωτικών 
ομολόγων. Το 1998 και το 1999 προχώρησε 
στην ανταλλαγή ομολόγων ύψους 3,3 δισ. 
δολαρίων, περίοδο κατά την οποία η χώρα ήταν 
πρακτικά σε πτώχευση. Η αναδιάρθρωση που 
έγινε κάλυψε το 21% του δημοσίου χρέους 
της Ουκρανίας.

ισπανία
Η Ισπανία κατέχει την πρωτιά στις χρεοκοπίες. 
Μία από τις υπερδυνάμεις των παλαιότερων 
εποχών, είχε αθετήσει τις οικονομικές της 
υποχρεώσεις επτά φορές τον 19ο αιώνα, με 
πρώτη φορά το 1557!

Πορτογαλία 
Το 1560, τρία χρόνια μετά την Ισπανία, 
τον δρόμο της πτώχευσης ακολούθησε η 
Πορτογαλία, η ιβηρική χώρα που χρεοκόπησε 
ακόμα πέντε φορές στην ιστορία της. Το 1828, 

το 1837, το 1841, το 1852 και το 1890. 

Το ελληνικό «δυστυχώς επτωχεύσαμεν»
Στις 10 Δεκεμβρίου 1893, ο Χαρίλαος 
Τρικούπης λέει στη Βουλή την ιστορική 
φράση «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν», με την 
οποία διακηρύσσει επίσημα την αδυναμία 
της Ελλάδας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
της προς τους ξένους πιστωτές της. Τη φράση 
χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα στην 
Ελλάδα για να δηλώσουμε μια αποτυχία 
ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα…

Οικονομια
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Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που ο 
Πλοίαρχος και απόφοιτος Σχολής Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων κ. Peter Harren, (δε-
ξιά στη φωτογραφία), αγόρασε το πρώτο 
του πλοίο, το γενικού φορτίου Orion III.  
Έκτοτε η εταιρία Harren & Partner ανα-
πτύχθηκε εντυπωσιακά και τώρα διοικεί 
ένα στόλο που αριθμεί πάνω από πενήντα 
πλοία σαν ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή 
σαν manager.

Ο στόλος αυτός σήμερα αποτελείται από  
δεξαμενόπλοια χημικών και παραγώγων 
πετρελαίου,  πλοία γενικού φορτίου και  
υψηλής ανυψωτικής ικανότητας,  πλοία 
Offshore κατασκευών,  πλωτές Δεξαμενές,  
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
τοπικών γραμμών και  φορτηγά πλοία χύ-
δην φορτίου.

‘Επί του παρόντος δεν έχουμε κανένα 
πλοίο υπό κατασκευή αλλά σχεδιάζου-
με νέες παραγγελίες’, λέει ο Dr.Martin 
Harren, Διευθύνων Σύμβουλος και υιός 
του ιδρυτού (αριστερά στην εικόνα ). ‘Η 
υλοποίησης αυτών των σχεδίων είναι θέμα 
επιλογής του κατάλληλου χρόνου και των 
οικονομικών ευκαιριών’, προσθέτει. 

Η διαφοροποίηση υπήρξε η μέθοδος με 
την οποία η εταιρία Harren & Partner 
αντιμετώπισε τις εκάστοτε δυσκολίες των  
ναυτιλιακών αγορών. Με αυτό τον τρόπο, 
αν για παράδειγμα ένας τομέας, όπως τα 
πλοία υψηλής ανυψωτικής ικανότητας, 
παρουσιάζει πτωτικές τάσεις, ένας άλλος 
όπως τα tankers είναι πιθανόν να πηγαί

“H διαφοροποίηση 
του στόλου, 

βασικό συστατικό 
επιτυχίας της 

Harren &Partner”

Παρουσιαση



Honest: 
Adept: 
Robust: 
Reliable: 
Efficient: 
Network: 

Honesty and integrity: our cornerstone
Flexible, bespoke, catering to your needs
Robust, transparent and seamless processes optimize performance
Trustworthy ship owner-manager with strong track record
Technical efficiency underpins stellar record
Strong shipping networks ensures full suite of service

Petros sachPeroglou
Representative for Greece & Cyprus
e-mail: petersahperoglou@yahoo.com • www.harren-partner.com
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νουν καλά εξισορροπώντας την εν όλο  από-
δοση. Σήμερα τα πλοία υψηλής ανυψωτικής 
ικανότητας υποφέρουν από την υπερπροσφο-
ρά χωρητικότητας’. 

Λέει ο Dr. Harren. ‘
Τα μεγάλα έργα υποδομής και παραγωγής πε-
τρελαίου προχωρούν με ρυθμούς κατώτερους 
του αναμενομένου και ακόμα και τα άκρως 
εξειδικευμένα πλοία έφτασαν να ανταγωνί-
ζονται με τα μη εξειδικευμένα .’ Μας εξηγεί. 
Σαν αποτέλεσμα η επικέντρωση της φίρμας 
Harren σε πλοία υψηλής ανυψωτικής ικανό-
τητας βρίσκεται μάλλον στην σύμπτυξη παρά 
στην επέκταση. Ένα πρώτο βήμα προς αυτή 
την κατεύθυνση ήταν η σύσταση κοινού επεν-
δυτικού προγράμματος της BHS Pool Weser- 
Ems με την Briese Shiffart που επί του πα-
ρόντος αποτελείται από 15 μονάδες υπό τη 
διοίκηση της BBC Chatering and Comb 
Lift. Η διοίκηση πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων 
αποτελεί επίσης έναν διαρκώς αυξανόμενο 
τομέα των δραστηριοτήτων μας. 

Ένας άλλος επιτυχής τομέας δραστηριοτή-
των της εταιρίας μας υπήρξε η προ 15 ετών 
δημιουργία της εταιρίας Caribbean Feeder 
Services της οποίας η επιτυχία βασίζεται στην 
ικανότητά της να διαβλέπει τις νέες ανάγκες 
και δυνατότητες της αγοράς και βάσει αυτών 
να προσφέρει αξιόπιστες και αποδοτικές υπη-
ρεσίες. 
Όσο τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων μεγαλώνουν, πολλά λιμά-
νια της Καραϊβικής και των ομόρων περιοχών 
δυσκολεύονται να τα εξυπηρετούν, πράγμα 
που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για  την CFS.

'Με προγραμματισμένες ανταποκρίσεις μετα-
ξύ επιλεγμένων λιμανιών, η εταιρία CFS πα-
ρέχει την υποστήριξή της που βασίζεται στην 
έντιμη αντιμετώπιση των πελατών της και τη 
γνώση των προβλημάτων της περιοχής', λέει 
ο Dr. Harren δεχόμενος εμμέσως ότι το μο-
ντέλο της CFS θα μπορούσε να αντιγραφεί 
και αλλού. 

'Το μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για κάθε περιοχή που αρχικά παρουσιάζει 
παράλληλα προβλήματα', λέει ο Dr. Harren, 
συμπληρώνοντας, 'η σημερινή εξέλιξη προς 
όλο και μεγαλύτερα πλοία containers είναι 
πιθανόν να επεκτείνει τη ζήτηση για υπηρεσί-
ες συλλογής και διάθεσης (feeder services)'. 
Όμως, προσθέτει ο συνετός Γερμανός ιδιο-
κτήτης, 'η υφιστάμενη πίεση επί των κερδών 
για όλους τους τύπους των containers λόγω 
υπερπροσφοράς δεν προάγει τη δημιουργία 
νέων υπηρεσιών επί του παρόντος'. 

'Τελικά, όλα στη δουλειά μας εναπόκεινται 
στη σωστή κρίση και τους αξιόπιστους υπο-
λογισμούς'. 
Αυτή ακριβώς η ικανότητα της επιλογής 
επενδύσεων από όλες τις αγορές έχει φανεί 
πολύ χρήσιμη στην εταιρία της Βρέμης κατά 
τα πρώτα 25 χρόνια της και θα της είναι χρή-
σιμη στο μέλλον'. 
' Έχομε την ικανότητα να προσαρμοζόμαστε 
τάχιστα σε νέες καταστάσεις και νέα καθήκο-
ντα'. Λέει ο Dr. Harren, καταλήγοντας. 
Χρησιμοποιούμε την ικανότητα ανάπτυξης 
ενός διαφοροποιημένου στόλου και αυτό το 
θεωρούμε το σημαντικότερο προτέρημα μας 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

ραγδαία εξελισσόμενης ναυτιλιακής αγοράς. 
Εν τέλει, πάντα θα υπάρχουν ενδιαφέρουσες 
ευκαιρίες. Όταν συγκλίνουν οι σωστές προϋ-
ποθέσεις, εμείς θα είμαστε πάντα παρόντες' 

Η Harren&Partner δραστηριοποιείται πλέον 
και στην Ελλάδα, στον τομέα διοίκησης και 
διαχείρισης πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων, δια 
αποκλειστικού αντιπροσώπου. 

Στόχος της, η προσφορά αξιόπιστων, υψη-
λής ποιότητας υπηρεσιών, εφικτές από τις 
οικονομίες κλίμακος που δημιουργήθηκαν 
από την διαφοροποιημένη σύσταση του στό-
λου της.

Όταν συγκλίνουν 
οι σωστές προϋποθέσεις, 
εμείς θα είμαστε 
πάντα παρόντες.' 
 ́
΄

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε και δημοσιεύτηκε 
στην αγγλική γλώσσα στο περιοδικό "Μaritime CEO" 
τον Μάρτιο του 2014.

Παρουσιαση
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Inflation

Most people think a market crash is 
the biggest danger to investors ... 

Think again! 
Nowhere on your bank or brokerage 
statement are you likely to get a report 
on what inflation is doing to the real 
value of your savings and investments.  
So if your money is stowed in a “safe” in-
vestment, like a savings or money mar-
ket account, you’ll never see how infla-
tion is gobbling up virtually all of your 
return! 
 
Inflation is the rise in price of goods 
and services. 
We all know that things seem to cost 
more every day, but how many fully re-
alize just how much that thief called in-
flation steals? 
Even with relatively low inflation, you 
steadily lose buying power of any mon-
ey you just hold on to!  To stay even, you 
must invest at rates of return that at least 
match inflation rates. Your real rate of 
return, in terms of buying power of your 
money, is your savings or investments 
rate of return less the inflation rate. If 
inflation is 4 percent per year and your 
return is 5 percent per year after taxes 
you have managed only a 1 percent gain 
in real buying power. If your after-tax 
return is only 3 percent, you lose 1 per-
cent in buying power. 

Inflation occurs when demand in-
creases relative to the supply available. 
During periods of economic growth 
moderate inflation is expected. 
However, hyperinflation which is infla-
tion of 100% a year or more is a major 
concern as people lose confidence in 
the currency. 

Inflation, Savings 
and Investments

During hyperinflation hard assets like 
gold and real estate rise as they usually 
retain their value in inflationary times. 

Cost-Push Inflation: 
Is inflation caused by rising prices of raw 
materials. When demand exceeds the 
supply of raw materials manufacturers 
pay higher prices. The manufacturers 
then charge merchants more for their 
finished products. The merchants then 
raise the prices they charge consumers. 

Demand-Pull Inflation: 
Occurs when supply is not adequate to 
meet demand. This causes higher fin-
ished goods prices that merchants must 
pay leading to higher consumer prices. 

Deflation: 
Is a decline in the prices of goods and 
services. Deflation is the opposite of 

inflation. When prices are falling due 
to deflation, economic activity is nega-
tively effected as the price weakness is 
usually due to very weak demand fac-
tors. Deflation is a significant aspect 
of economic depression as economic 
recession is accompanied by declining 
prices and a shrinking economy. 

Stagflation: 
Is the term used to describe an economy 
that is growing very slowly accompa-
nied by high inflation. Usually when the 
economy is growing slowly the inflation 
level is low. 
 
How The Central Bank controls 
inflation? 
The Central Bank attempts to control 
inflation by adjusting the cost of money 
to member banks by raising or lowering 
interest rates. 

Low Interest Rates
Low interest rates tend to stimulate eco-
nomic growth as the cost of money is 
less and leads to increased borrowing 
which encourages additional economic 
activity. 

High Interest Rates 
High interest rates tend to depress eco-
nomic growth as the high cost of money 
limits economic activity. 
During periods of low inflation the Cen-
tral Bank allows interest rates to remain 
low and monitors economic activity to 
keep growth at a sustainable but non-in-
flationary pace. During periods of rapid 
economic expansion and high inflation 
the Central Bank raises interest rates to 
slow the pace of economic activity and 
limit inflationary pressures.
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Παρουσιαση

Περί τους 650 καλεσμένους γιόρτασαν την 
Ελληνική ναυτιλία στις 5 μαΐου 2015 Οι 
650 καλεσμένοι παρευρέθησαν στην τελετή 
Εισαγωγής και Δείπνου 2015 του Πανθέου 
της Ελληνικής ναυτιλίας. διακεκριμένα 
στελέχη της σημερινής ναυτιλίας. που 
συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο 
τιμής σε κάποιους από τους μεγάλους του 
παρελθόντος της.

Οι κορυφαίες στιγμές του γκαλά δείπνου 
συμπεριέλαβαν τις ανακοινώσεις των 
Εισακτέων για το 2014 – Γιάννη Ν. Γουλανδρή 
και Άλκιμου Γ. Γράτσου – όπως ψηφίστηκαν 
από τα μέλη της Ακαδημίας του Πανθέου 
της Ελληνικής Ναυτιλίας, καθώς επίσης και 
στιγμιότυπα στην εκδήλωση σε ανάμνηση 
των άλλων 20 Εισακτέων, που ψηφίστηκαν 
προηγούμενες χρονιές.
Ο Γρηγόρης Χατζηελευθεριάδης έδωσε την 
ομιλία των ’15 Λεπτών Δημοσιότητας’ που 
πλέον αποτελεί παράδοση των ετήσιων δείπνων 
του Πανθέου. Ο κ. Χατζηελευθεριάδης, πρώην 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eletson Corporation ο οποίος έχει δεχτεί 
πολλά ναυτιλιακά βραβεία και διακρίσεις, στην 
Ελλάδα και διεθνώς, μίλησε για τις θαλάσσιες 
μεταφορές χαρακτηρίζοντάς τες αρχιτέκτονα 
της παγκοσμιοποίησης – και για τον ρόλο των 
ναυτικών που βρίσκονται στο κέντρο τους.
Όλοι εμείς, ως υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου, 
πρέπει να εργαστούμε να εξαλείψουμε 
τα εμπόδια που χωρίζουν. Χρειάζεται 
να υποστηρίξουμε πρακτικές οι οποίες 
επεκτείνουν περαιτέρω την υλοποίηση της 
πραγματικής παγκοσμιοποίησης’ είπε ο κ. 
Χατζηελευθεριάδης. Αυτό έκαναν οι μεγάλοι 
του Πανθέου της Ελληνικής Ναυτιλίας και αυτό 
θα επιθυμούσαν να συνεχίσουμε να κάνουμε”.
Στην εντυπωσιακή υποστήριξη της εκδήλωσης 
από τον ναυτιλιακό χώρο ηγήθηκε το ABS, 
η Clarksons Platou και το Liberian Registry 
ως Lead Χορηγοί της Τελετής Εισαγωγής και 
Δείπνου 2015.
Ο Βασίλειος Κρουστάλλης, Regional Vice 

President του ABS, είπε πως όλοι οι Εισακτέοι 
στο Πάνθεον ξεχώριζαν για τα οράματά τους,  
την αποφασιστικότητα, την οξύνοια και την 
ικανότητα να καθοδηγούν και να εμπνέουν 
άλλους. ‘Οι κατακτήσεις τους και η κληρονομιά 
τους αξίζουν αναγνώριση από τη ναυτιλιακή 
μας κοινότητα εδώ και στο εξωτερικό’, είπε 
στο ακροατήριο. ‘Καλωσορίζουμε την ετήσια 
συνάντησή μας για να τους αποτίσουμε φόρο 
τιμής και να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά τους’. 
Σύμφωνα με τον Andi Case, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Clarksons Platou, η Ελληνική 
ναυτιλία είναι ο πιό δυναμικός παίκτης της 
διεθνούς ναυτιλίας. 
‘Η Ελλάδα είναι νούμερο 1 στην ναυτιλία 
–μεγαλύτερη σε τονάζ, μεγαλύτερη σε αξία – 
αυτή είναι μία πολύ, πολύ σημαντική ιστορία 
για την Ελλάδα στο σημερινό οικονομικό κλίμα’ 
είπε ο κ. Case. ‘Είναι ένα δεδομένο που ελπίζω 
πως αυτοί που κυβερνούν θα πρέπει στην πράξη 
να το εκτιμούν και να προσέχουν τον εθνικό 
θησαυρό που είναι η Ελληνική ναυτιλία’.
Ο Scott Bergeron, Διευθύνων Σύμβουλος 
του Liberian Registry, είπε πως οι Έλληνες 
εφοπλιστές όπως ο Σταύρος Νιάρχος και ο 
Αριστοτέλης Ωνάσης είχαν συμβάλει στην 
καθιέρωση της Λιβεριανής σημαίας και 
ότι παρέμεινε το πλέον δημοφιλές ανοιχτό 
νηολόγιο για τους Έλληνες πλοιοκτήτες. 
‘Η Ελλάδα παραμένει αδιαμφισβήτητα το 

νούμερο1 ναυτικό έθνος στον κόσμο, και είναι 
σημαντικό πως έχει επιδείξει τη συνεχή πίστη 
της στη Λιβερία –το παγκοσμίως ηγετικό 
ανοιχτό νηολόγιο με τέτοιο διαφανή τρόπο’ είπε 
ο κ. Bergeron στο ακροατήριο. 
Ο  Όμιλος TMS, ο οποίος έχει γίνει ένας εκ των 
μεγαλύτερων ναυτιλιακών ομίλων της Ελλάδας 
από την ίδρυσή του το 1986, προσέφερε τη 
δεξίωση κοκτέηλ για το καλωσόρισμα στην 
εκδήλωση. Ο ιδρυτής Γιώργος Οικονόμου είπε 
στους καλεσμένους πως ο όμιλος θέλησε να 
υποστηρίξει το Πάνθεον σαν ‘έναν οργανισμό 
ο οποίος δραστήρια προσπαθεί να προάγει 
την Ελληνική ναυτιλία, η οποία είναι ζωτικό 
κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας’. Πρόσθεσε, 
‘Διανύουμε αβέβαιους καιρούς αλλά ένα πράγμα 
στο οποίο όλοι μπορούμε να αναφερθούμε 
είναι η δημιουργικότητα και ο δυναμισμός της 
Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας’.
Η Aegean Marine Petroleum, The Baltic Ex-
change, η Bureau Veritas, η Moore Stephens, 
η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, τα ναυπηγεία 
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co και η 
Thomas Miller υποστήριξαν την εκδήλωση ως 
Premium Χορηγοί.
Άλλοι Χορηγοί ήταν ο China Classification 
Society, η ClassNK, η Hellaschart, η Hel-
lenic War Risks, η Lloyd’s Register, η Simpson 
Spence Young, το UK Defence Club, το UK 
P&I Club και η Vilmar International.  
Η Qatar Airways υποστήριξε την εκδήλωση 
του Πανθέου για το 2015 στην Αθήνα ως ο 
αποκλειστικός Αερομεταφορέας.
Ο φιλανθρωπικός οργανισμός για την 
εκδήλωση ήταν το Hellenic Hope, το οποίο 
παρέλαβε ένα μέρος των εσόδων ως συνεισφορά 
στην εργασία του υποστήριξης παιδιών στην 
Ελλάδα που πλήττονται εξ αιτίας της κρίσης σε 
θέματα σίτισης, υγείας και εκπαίδευσης.

Με τη γενναιόδωρη συνεισφορά σας μέχρι 
σήμερα, έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τις 
ζωές 1.460 παιδιών’, είπε η Τίνα Μαυράκη, εκ 
των Θεματοφυλάκων του Hellenic Hope, που 
απευθύνθηκε στο ακροατήριο.

μεγάλη εκδήλωση τιμά την κληρονομιά 
των γιγάντων της Ελληνικής ναυτιλίας

Alkimos G. Gratsos                        John N. Goulandris
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Piracy

The shipping industry cannot rely on 
the navies and traditional law enforce-
ment to protect them from pirate at-
tacks and to hold pirates accountable. 
Patrolling the open waters is different 
from patrolling on land, crime is easi-
er to perpetrate, harder to detect and 
harder to prevent. 
When pirates attack, an armed con-
frontation is likely, and violence oc-
curs rather frequently (almost 37% in 
this study).

The effectiveness of traditional law en-
forcement and prosecution efforts are 
limited in an international context, par-
ticularly when dealing with failed states. 
The limitations of traditional law en-
forcement are reflected in the dramatic 
increases in yearly piracy incidents. 
Even when traditional law enforcement 
operations are successful, the prosecu-
tion is beset by numerous delays and le-
gal obstacles and incarceration is never 
guaranteed, all of which may attenuate 
the deterrent effect of arrest and pros-
ecution.
However, a recent study in Justice Quar-
terly argues that pirate attacks are not 

inevitable. Merchant marines and their 
vessels can protect themselves by tak-
ing measures that alter the transit envi-
ronment. Situational crime prevention 
theory provides the framework for pro-
actively deterring offending, in this case 
maritime piracy.

Situational Analysis 
A Partial Solution?
Situational crime prevention (SCP) is 
a form of “opportunity theory,” It is a 
micro-level theory that accounts for the 
interaction between the victim, the of-
fender and the environment. The basic 
premise is that a strong, visible defense 

What Can Shippers Do Against Pirate Attacks At Sea?
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will deter or delay a crime and does not 
necessarily rely on the criminal justice 
system to detect and prosecute offend-
ers, or control crime.

Situational crime prevention consists 
of three principles: 
1) directing crime control measures at 
highly specific forms of crime; 
2) managing, designing, or manipulat-
ing the immediate environment in as 
systematic and permanent a way as pos-
sible; and 
3) increasing the perceived risk or effort 
to commit a crime, or reducing the re-
wards or removing the excuses for com-
mitting a crime. The theory has been 
empirically validated across a wide va-
riety of crime and disorder conditions 
including gun violence, retail theft, 
shoplifting, suicide, vandalism, car theft 
and wildlife poaching. SCP groups situ-
ational techniques under five conceptu-
al categories that describe the intent and 
approach of the intervention: 
1) increasing the effort to commit the 
crime; 
2) increasing the risk to offenders; 
3) reducing the rewards produced by 
committing the crime; 
4) reducing provocations that instigate 
crime; and 
5) removing the excuses for committing 
the crime.
When pirates decide to attack a vessel, 
they may underestimate various situ-
ational factors that may increase their 
risk of apprehension, increase the effort 
to be successful, or reduce the antici-
pated rewards of an attack. Part of this 
calculation is that pirates’ decisions are 
never perfect, and that they rely on in-
formation that structures their choices 
and constrains their decisions that may 
result in flawed outcomes (i.e., appre-
hension, injury, death, insufficient op-
erational resources). SCP is a crime pre-
vention approach that helps disrupt or 

alter the opportunity structure, which 
results in fewer successful attacks.

Protect your Vessel
Most attacks in the study are unsuccess-
ful (51.2%). Larger ships (e.g., tankers, 
dry bulk cargo and containers) are at 
greater risk of an attack, but they are 
also less likely to suffer a successful at-
tack. The relative risk of an attack was 
higher for a ship that was at anchor or 
berth compared to drifting or steaming. 
This has implications for port security 
as well as shipboard anti-piracy watch 
and may implicate a loss in crew vigi-
lance while in port; however, it may also 
implicate collusion between crew, port 
employees and pirates while in port to 
gain access to the ship.
Access to the ship also presents risk. 
While at anchor, pirates are more likely 
to use the anchor chain, the mooring 
rope, and the hawse pipe as any other 
means (such as ropes, hooks, ladders, 
the gangway, or posing as government 
officials). Again, this implicates ship-
board anti-piracy watch, access control, 
and other security measures. Access to 
the ship via ladders, hooks, ropes, and 
posing as government officials is more 
prevalent while the ship is steaming or 
drifting. Boarding from the bow or fore-
castle is much more likely as for any 
other part of the ship; while steaming or 
drifting pirates are most likely to board 
from the stern.
A multi-layered approach to crime pre-
vention is best, one that simultaneously 
employs various opportunity-blocking 
measures. In this research, binary it was 
found out that 41.5% of the variance in 
unsuccessful attacks was accounted for 
by the model, which included nine mea-
sures of SCP while controlling for sever-
al environmental factors. Substantively, 
as expected, when measures of SCP are 
increased, there is also an increase in un-
successful pirate attacks.

What Next?
The findings suggest that shipping ves-
sels do not necessarily have to rely on 
government to protect them while at 
sea. Seafarers can take proactive self-
protection measures that do not involve 
weapons, like the Best Managment 
Practices against Somali based Piracy, 
which may escalate the risks of injury or 
death associated with the attack. What 
makes the situational crime prevention 
approach so appealing is that merchant 
vessels can become more self-reliant, 
the practice can be taught at merchant 
marine academies worldwide as a stan-
dard preventive measure and the ship-
ping industry can avoid implementation 
issues associated with multiple agencies 
that may have different priorities, lim-
ited budgets and limited resources to 
contribute toward prevention.
However for all its benefits, SCP is not 
flawless as a crime control measure. Al-
though the principles work well when 
applied in a given context, they do have 
a limited shelf life, they do not always 
work as intended and pirates may test 
their limits only to eventually defeat 
them with force and violence.Future 
research should examine the intercon-
nected elements of legitimate and ille-
gitimate commerce that facilitate piracy, 
particularly seaport operations, forged 
and fraudulent documents, the internet 
and concealed ownership structures in 
the shipping industry. Also, an impact 
evaluation of counter-piracy strategies, 
such as the United States Counter-Pi-
racy and Maritime Security Action Plan 
should be undertaken. Several anti-
piracy measures of the plan have been 
implemented, but they have not been 
empirically evaluated for their utility. 

This means it is not clear which layer of 
the plan is working and is not working 
and which measures should be replicated 
or discontinued.
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Δεθνησ Οικονομια

Αυτό που λείπει είναι εκείνη η μικρή 
σπίθα που θα προκαλούσε μία άνευ 
προηγουμένου πυρκαγιά σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, με αφετηρία τις Η.Π.Α. 
- η οποία δεν είναι απίθανο να προέλθει 
από την Ελλάδα, εάν τυχόν αθετήσει 
κάποια πληρωμή.

Μία οικονομική κρίση ξεσπάει συνήθως 
εντελώς απρόοπτα, χωρίς καμία 
προεϊδοποίηση και ακριβώς εκείνη τη 
στιγμή που δεν την περιμένει κανείς - 
παρά το ότι, τις περισσότερες φορές, οι 
ενδείξεις είναι ολοφάνερες. 
Για παράδειγμα, πριν συμβεί το μοιραίο, 
παρατηρείται μεγάλη πτώση στις τιμές 
των εμπορευμάτων - κάτι που ήδη 
διαπιστώνεται σήμερα, όπως φαίνεται από 
το δείκτη που τις καταγράφει. 
Ένα επόμενο στοιχείο είναι η ανοδική 
πορεία του δολαρίου, η οποία 
παρατηρήθηκε σε όλες τις περιόδους πριν 
από κάθε κρίση - οδηγώντας πάντοτε σε 
κραχ (ανάλυση). 
Ένα τρίτο είναι η τιμή του πετρελαίου, όπου 

δύο μόνο φορές στην ιστορία κατέρρευσε 
περισσότερο από 50 $ το βαρέλι, εντός έξι 
μόλις μηνών - την πρώτη φορά πριν από 
το χρηματοπιστωτικό χάος του 2008 και 
τη δεύτερη σήμερα.
Περαιτέρω, η μείωση των τιμών του 
πετρελαίου έχει οδηγήσει στον περιορισμό 
της εξόρυξής του στις Η.Π.Α., με έναν 
καταιγιστικό ρυθμό, αφού οι μισοί 
περίπου «πύργοι γεωτρήσεων» έχουν 
ήδη σταματήσει να λειτουργούν - μόλις 
825 δηλαδή από τους συνολικά 1.609 
«παράγουν», οπότε 48,7% λιγότεροι 
από ότι τον Οκτώβρη του 2014. 
Το κλείσιμο 784 «πύργων» μέσα σε τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα αποτελεί ρεκόρ, 
από τότε που καταγράφονται στατιστικά - 

Ενδείξεις παγκοσμίου κραχ 
Analyst.gr 
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ενώ από το γράφημα που ακολουθεί, διαπιστώνεται η κρίση στον 
κλάδο της εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου. 
Όπως φαίνεται από το γράφημα, υπήρξε μία σημαντική ανοδική 
εξέλιξη στον κλάδο μετά το 2010, η οποία ακολουθήθηκε από 
μία έντονη πτώση - δραματική για εκείνες τις αμερικανικές 
Πολιτείες που εξαρτώνται σημαντικά από την «παραγωγή» 
ενέργειας. Ειδικά η οικονομία του Τέξας αντιμετωπίζει τεράστια 
προβλήματα - με το δείκτη της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, 
τον οποίο εκδίδει η κεντρική τράπεζα της Πολιτείας, να φτάνει 
στο -17,4 από -11,2 το Φεβρουάριο. 
Η κρίση στον κλάδο έχει φυσικά σοβαρές συνέπειες για τις 
τράπεζες της Wall Street, οι οποίες στο παρελθόν κέρδιζαν 
μεγάλα ποσά, χρηματοδοτώντας τις ενεργειακές εταιρίες με 
ομόλογα, καθώς επίσης με άλλου είδους «εργαλεία» - τα οποία 
πουλούσαν στη συνέχεια σε επενδυτές. 
Συνέβαινε δηλαδή κάτι ανάλογο με τα ενυπόθηκα δάνεια χαμηλής 
εξασφάλισης (Sub primes), τα οποία «πακετάριζαν» μαζί με 
διάφορα άλλα προϊόντα (CDO’s), έτσι ώστε να τα πουλήσουν 
στη συνέχεια - προκαλώντας την κρίση του 2008. 
Σήμερα, όλα αυτά τα δάνεια κινδυνεύουν να «εκραγούν» ανά 
πάσα στιγμή, όπως ακριβώς τότε - αφού όλο και περισσότερα 
αποδεικνύονται επισφαλή. 
Το τι θα συμβεί με αυτά τα δάνεια, τα οποία σήμερα χαρα-
κτηρίζονται ως «μοχλευμένα» (leverage loans), έχοντας 
συμβάλλει στην κερδοφορία των τραπεζών με 31 δις $ (πηγή), 
δεν είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς - αφού οι επενδυτές 
που τελικά τα αγόρασαν από τις τράπεζες θα υποστούν τεράστιες 
ζημίες, μέρος των οποίων θα επιβαρύνει τους φορολογουμένους 
Πολίτες των Η.Π.Α., όπως στο παρελθόν.      
Συνεχίζοντας, μία επόμενη ένδειξη του επερχόμενου κραχ είναι 
η υποχώρηση του παγκοσμίου εμπορίου - το οποίο μειώθηκε 
κατά -1,4% τον Ιανουάριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 

αποτελώντας τη μεγαλύτερη πτώση μετά το 2011. 
Ο δείκτης μεταφοράς ξηρού φορτίου, ο οποίος έχει καταρρεύσει 
στις 588 μονάδες (πηγή), αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα 
ανησυχίας - όπως επίσης οι νέες παραγγελίες για καταναλωτικά 
προϊόντα, οι οποίες υποχωρούν με ρυθμό αντίστοιχο της 
προηγούμενης ύφεσης (γράφημα). 
Οι δείκτες βέβαια των χρηματιστηρίων παραμένουν σε υψηλά 
επίπεδα, παρά το ότι τα περισσότερα θεωρούνται εξαιρετικά 
υπερτιμημένα - λόγω των πακέτων ποσοτικής διευκόλυνσης 
των κεντρικών τραπεζών, με τα οποία γίνεται προσπάθεια να 
αναβληθεί το μοιραίο (ανάλυση).   
Εκείνη τη στιγμή όμως που τα κέρδη ανά μετοχή θα πάψουν να 
αυξάνονται ή θα αρχίσουν να μειώνονται, τότε θα χτυπήσουν 
οι σειρήνες του συναγερμού - όπως συνέβη το 2008, ενώ 
αποδεικνύεται από πολλές αναλύσεις.    
Ολοκληρώνοντας, η απόσυρση κεφαλαίων από τα επενδυτικά 
κεφάλαια, 44 δις $ (6,1 δις $ μόνο την προηγούμενη εβδομάδα) 
αυτό το έτος (πηγή), είναι μία ακόμη ένδειξη - αφού, όπως 
λέγεται, το έξυπνο χρήμα είναι το πρώτο που αποχωρεί, επειδή 
βλέπει καθαρά τα σκοτεινά σύννεφα που προμηνύουν την 
καταιγίδα. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λείπει είναι εκείνη η μικρή σπίθα 
που θα προκαλούσε μία άνευ προηγουμένου πυρκαγιά σε 
ολόκληρο τον πλανήτη, με αφετηρία τις Η.Π.Α. - η οποία δεν 
είναι απίθανο να προέλθει από την Ελλάδα, εάν τυχόν αθετήσει 
κάποια πληρωμή της.   

www.analyst.gr
© Copyright 2014 Analyst.gr. 

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση-αναπαραγωγή 
περιεχομένων του παρόντος website 

με οποιοδήποτε τρόπο 
χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

άδεια των εκδοτών.
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Δεθνησ Οικονομια

Η διασφάλιση του απορρήτου των πληρο-
φοριών μέσα σε έναν οργανισμό δεν είναι 
απλή υπόθεση, όπως μπορεί να πιστεύει 
κανείς. 

Ακόμα και αν φροντίζετε για την ασφάλεια 
της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας εί-
ναι πολύ πιθανό να κυκλοφορούν ή να 
υπάρχουν διασκορπισμένα έντυπα με 
σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες εύκολα 
είναι πιθανόν να διαρρεύσουν. 
Η λύση Lexmark Secure Content Moni-
tor (LSCM) μπορεί να βοηθήσει. Ελέγχει 
και παρακολουθεί όλα τα δεδομένα 
που διέρχονται από μια συσκευή Lex-
mark και με τεχνολογία OCR (Οπτική 
Αναγνώριση Χαρακτήρων) εκτελεί 
λειτουργίες αναζήτησης στοιχείων σε 
πλήρες κείμενο, καθώς και στις ιδιότητες 
& τα χαρακτηριστικά του.
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δείτε όχι 
μόνο την ψηφιακή εικόνα κάθε εγγράφου 
που τυπώνεται, αντιγράφεται, σαρώνεται ή 
αποστέλλεται με φαξ, αλλά και να ρυθμίσετε 
τις παραμέτρους του συστήματος για 
την αυτόματη λήψη ειδοποιήσεων όταν 
εντοπίζονται λέξεις ή φράσεις κλειδιά. 
Αναλαμβάνοντας δράση για την απ-
τροπή διαρροής πληροφοριών, μπορείτε 
να κρατήσετε τα ευαίσθητα έγγραφά 
σας ασφαλή και στα σωστά χέρια, προσ-
τατεύοντας έτσι την επιχείρησή σας.
.
ΠλΕονΕΚτΗμΑτΑ τΗΣ λύΣΗΣ 
LExMARK SECURE CONTENT 
MONITOR

Εντοπίστε πιθανές απειλές. 
Αποφύγετε τη διαρροή εγγράφων.
Η λύση Lexmark Secure Content Monitor 
παρέχει δυνατότητες αναζήτησης στοιχείων 
σε πλήρες κείμενο, καθώς και στις ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά του οι οποίες 
υποστηρίζονται σε πολλές γλώσσες. Η λύση 
σάεπιτρέπει να βλέπετε κάθε έγγραφο που 

τυπώνεται, αντιγράφεται, σαρώνεται ή 
αποστέλλεται με φαξ μέσω μιας συσκευής 
εκτύπωσης. Επιπλέον, σας επιτρέπει να 
ρυθμίζετε παραμέτρους για τη λήψη 
ειδοποιήσεων, ώστε να πραγματοποιείται 
συνεχής αναζήτηση όλου του περιεχομένου 
των εγγράφων, καθώς και να ειδοποιούνται 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες όταν εντο-
πίζονται συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις 
κλειδιά.

Αυξήστε το επίπεδο συμμόρφωσης. 
μειώστε τα κόστη.
Με τις εκτενείς δυνατότητες ελέγχου και 
λεπτομερών αναφορών της λύσης μπορείτε 
να εξασφαλίσετε συμμόρφωση με τους πιο 
πρόσφατους κρατικούς, νομικούς ή και 
επιχειρηματικούς κανονισμούς. 
Η λύση Lexmark Secure Content Monitor 
μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης σημαντικών 
πλη-ροφοριών και αυτοματοποιεί τη 
διαδικασία διερεύνησης παραβιάσεων 
ασφαλείας. Έ-τσι, όχι μόνο συμβάλλει 
στην αποτροπή διαρροής εγγράφων, αλλά 
παράλληλα βοηθά στην εξοικονόμηση 
κόστους και χρόνου.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα πως η λύση Lex-
mark Secure Content Monitor μπορεί να 
διαφυλάξει το απόρρητο των πληροφοριών 
της επιχείρησής σας.

Παρακολούθηση Εγγράφων
Ως επικεφαλής ασφάλειας μιας μεγάλης 
επιχείρησης, ο Μιχάλης επιβλέπει εκα-
τοντάδες χιλιάδες έγγραφα σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. Με τη λύση Lexmark 
Secure Content Monitor μπορεί πολύ 
εύκολα να παρακολουθεί τις πιο ευαίσθητες 
πληροφορίες της εταιρείας του.

Αναζήτηση Περιεχομένου
Ο Μιχάλης μπορεί πολύ εύκολα να 
αναζητήσει όλο το περιεχόμενο καθώς 
και μεταδεδομένα στο σύστημα ως εξής: 
το σύστημα ECM (Enterprise Content 
Management) συγκρατεί μία ψηφιακή 
εικόνα του εγγράφου και εκτελεί λειτουργία 
Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων 
(OCR). 
Στη συνέχεια, η λύση Lexmark Secure 
Content Monitor εξάγει αυτόματα το 
περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα του 
εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων της 
ταυτότητας του χρήστη (user ID), της 
ταυτότητας της συσκευής (device ID), 
της ημερομηνίας, της ώρας και άλλων 
στοιχείων της ενέργειας (εκτύπωση, 
σάρωση κλπ.).

Ανακάλυψη Διαρροής Πληροφοριών
Ο Μιχάλης μπορεί να εντοπίσει τη 
διαρροή πληροφοριών μέσα σε λίγα λεπτά 
ή ακόμα και δευτερόλεπτα αντί για μέρες 
ή εβδομάδες ψάχνοντας για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο το οποίο δεν επιτρέπεται να 
κυκλοφορεί ή να διανέμεται χωρίς άδεια. 
Μπορεί να αναζητήσει βάσει κριτηρίων 
όπως η συσκευή, ο χρήστης, το είδος 
της ενέργειας, η τοποθεσία, το πλήρες 
κείμενο ή λέξεις κλειδιά και να εξάγει μία 
πλήρη λίστα με περιεχόμενο που πληροί τα 
κριτήριά του. 

Διασφάλιση Πληροφοριών
Ο Μιχάλης διασφαλίζει την εμπι-
στευτικότητα των πληροφοριών ρυθ-
μίζοντας τις παραμέτρους του συστήματος 
ώστε να λαμβάνει αυτόματα ειδοποιήσεις 
για πιθανές παραβιάσεις ή διαρροές, μόλις 
εντοπιστούν λέξεις ή φράσεις κλειδιά. 
Με ένα απλό κλικ έχει πρόσβαση σε όλες 
τις ψηφιακές εικόνες των εγγράφων και 
σε μεταδεδομένα για αποτελεσματική 
ανάκτησή τους.

Κρατήστε τα ευαίσθητα έγγραφά σας ασφαλή και στα σωστά χέρια 
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Ναπολέων

Ο έχων την 
πληροφορία νικά

σε πρόσφατη ανάλυση που επιμελήθηκε 
ο χρηματοοικονομικός οίκος Petrofin 
Bank Research προέκυψε ότι για 
πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια και πιο 
συγκεκριμένα από το 2009, αυξήθηκε η 
τραπεζική χρηματοδότηση και μάλιστα σε 
ποσοστό 4,1%. το συνολικό ποσό ανήλθε 
για το 2014 στα 64.019 δισεκατομμύρια 
δολάρια έναντι 61,4 το 2013.

Η επιστροφή του χρήματος αν και για 
όσο διαρκέσει δεν θα πρέπει να επηρεάσει 
την αγορά των ναυπηγήσεων, καθώς η 
υπερπροσφορά των πλοίων περισσότερο 
από ποτέ έχει την ανάγκη της μείωσης και 
του εξορθολογισμού.

Με τον εφιάλτη όμως του overcapacity 
να απειλεί την παγκόσμια ναυτιλία, 
θετική μπορεί να χαρακτηριστεί η 
έκθεση της Clarkson σύμφωνα με την 
οποία οι παραγγελίες των πλοίων τους 
τελευταίους τέσσερεις μήνες έχουν μειωθεί 
στο χαμηλότερο σημείο από το 1990 και 
συγκεκριμένα στους 0,4 εκ. τόνους DW T 

ανά μήνα, δηλαδή μείωση κατά 98% από το 
ρεκόρ των παραγγελιών των 23 εκ. τόνους 
DW T τον Δεκέμβριο του 2007. 

Στο Γεωπολιτικό τώρα στρατόπεδο, η 
επιστροφή του ΙΡΑΝ μετά από χρόνια στις 
αγορές, αναμένεται να τόνωσε σημαντικά 
όχι μόνο την αγορά των νtankers, αλλά 
και την αγορά των dry καθώς η τεράστια 
αγορά του ΙΡΑΝ αναμένεται να επιστρέψει 
τόσο στις εισαγωγές πρώτων υλών όσο και 
στις εξαγωγές  δικών της προϊόντων.

Σε μια χώρα που αλλάζει, σε ένα κόσμο που 
η Οικονομική Γεωγραφία δεν σχετίζεται με 
τα σύνορα.

Σε μια Θάλασσα όπου οι Γεωπολιτικοί 
και οικονομικοί νόμοι, τείνουν να 
υπερκεράσουν τους φυσικούς, το μόνο 
σωσίβιο είναι η διαχείριση της σωστής και 
έγκαιρης πληροφορίας…..

Θα επιχειρήσουμε λίγο ποιο τολμηρά 
να επικοινωνήσουμε στα μέλη και τους 

αναγνώστες μας σημαντικές εκθέσεις 
και μελέτες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ, που ως σκοπό θα έχουν 
να αφυπνίσουν και να κάνουν τους 
Decision makers της Ναυτιλίας ποιο 
υποψιασμένους.

Το παρόν περιοδικό διανέμεται μόνο με 
συνδρομή.

Με τη βεβαιότητα ότι η παρούσα έκδοση 
αποτελεί ένα MUST για τον σύγχρονο 
Decision Maker της Διεθνούς Ναυτιλίας , 
παραμένουμε πιστοί στην υψηλή ποιότητα 
της πληροφορίας μας.
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