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Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες

Όταν ξεκίναγε το 2015 όλοι είχαμε μια 
επιφύλαξη για το πώς θα κινηθεί η διεθνής 
ναυλαγορά. Οι εφιάλτες του overcapacity 
σε συνδυασμό με την μειωμένη εμπορική 
διεθνή δραστηριότητα και το κερασάκι του 
απότομου Slow Down της Κινέζικης οικο-
νομίας, δεν μπορούσαν να μας οδηγήσουν 
ποτέ στο συμπέρασμα ότι στο τέλος αυτής 
της χρονιάς θα βιώναμε τα ιστορικά χαμη-
λά των τελευταίων 30 χρόνων.

Με τον δείκτη BDI οριστικά κάτω από τις 
500 μονάδες και με τις Ασιατικές Αργίες 
της πρωτοχρονιάς να παρατείνουν την έλ-
λειψη ναυλοσυμφώνων τουλάχιστον μέχρι 
τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, αντι-
λαμβανόμαστε πια όλοι πως το2016 θα εί-
ναι μια δύσκολη χρονιά.
Ουσιαστικά η πτώση στα Capes οφείλεται 
στην σωρευτική αύξηση του στόλου προ 
του 2015 τη στιγμή που η ζήτηση σε Iron 
Ore για το 2015, κυρίως από την Κίνα, 
έμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2014, ενώ 
μέχρι πρότινος είχαμε συνηθίσει να πα-
ρουσιάζει αύξηση κάθε χρόνο. Να σημει-
ώσουμε ότι στα τέλη Οκτωβρίου του 2014 
οι εισαγωγές Iron Ore από την Κίνα ήταν 

αυξημένες κατά 110 εκ. τόνους σε ετήσια 
βάση, αύξηση 16,4%, ενώ την αντίστοιχη 
περίοδο φέτος οι εισαγωγές είναι οριακά 
μειωμένες κατά 4 εκ. τόνους δηλαδή κατά 
-0,5%.
Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του 
κ. Φώτη Γιαννακούλη της Morgan Stanley, 
ο οποίος επεσήμανε ότι η φετινή χρονιά εί-
ναι η χειρότερη για τα bulk carriers, λόγω 
αύξησης της χωρητικότητας, αλλά και της 
στασιμότητας στην αγορά χάλυβα της Κί-
νας, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί στα 
ίδια επίπεδα μέχρι το 2017.
Την ίδια στιγμή  ο ναυτιλιακός οίκος 
Moore Stephens στην ετήσια έρευνα του 
για τα λειτουργικά έξοδα της ναυτιλίας, 
διαχειριστές και πλοιοκτήτες θα πρέπει να 
αναμένουν αυξήσεις στο κόστος των πλοί-
ων τους εν μέσω της παγκόσμιας ύφεσης. 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 
2015 αλλά και του 2016 οι πλοιοκτήτες 
θα έρθουν αντιμέτωποι με μια αύξηση λει-
τουργικών εξόδων της τάξεως του 2,8 και 
3,1%, αντίστοιχα, ενώ οι κατηγορίες στις 
οποίες αναμένεται να σημειωθούν οι μεγα-
λύτερες αυξήσεις είναι αυτές των εξόδων 
των πληρωμάτων, της συντήρησης καθώς 
και του δεξαμενισμού. 
Να σημειωθεί ότι το 2014 είχε παρατηρη-

θεί μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 
0,8%.
Δεν είναι λίγες οι φορές στις οποίες έχουμε 
εκτενώς αναφερθεί στην σημασία της γε-
ωπολιτικής τόσο στην παγκόσμια οικονο-
μία όσο και στην παγκόσμια ναυτιλία. Σε 
έναν κόσμο που αλλάζει τα γεγονότα της 
13/11/15 στο Παρίσι θα μπορούσαν να εί-
ναι η αρχή του τέλους για την αδιαφορία 
προς τα γεωπολιτικά ζητήματα.
Η σωστή πληροφόρηση και η δημιουργία 
μιας σωστής βάσης επεξεργασμένων στοι-
χείων είναι απαραίτητα σε μια Ναυτιλιακή 
αγορά με τόσες ασύμμετρες μεταβλητές.
Το περιοδικό μας επιχειρεί σταδιακά να 
συντονίσει την συνείδηση των Decision 
makers προς την κατεύθυνση της εξακρι-
βωνόμενης πληροφόρησης.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι που το εκδοτικό 
μας εγχείρημα τυγχάνει του σεβασμού και 
της καθολικής αποδοχής.
Νέες σημαντικές καινοτομίες και βελτιώ-
σεις, σύντομα θα φιλοξενήσουμε στο περι-
οδικό μας.

Το γραμμα του εκδοτη

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

Αποχαιρετώντας το 2015 
Ελπίζουμεμαζί με όλα τα αρνητικά του ρεκόρ
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Η Celestyal Cruises στο πλαίσιο της 
συνεχούς αναβάθμισης που πραγματοποιεί 
στα κρουαζιερόπλοια της, στήριξε και το 
2015 τις ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές 
μονάδες με συνολικά 20 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, πρόσφατα ανακοίνωσε 
την ολοκλήρωση του έργου προσθήκης 
43 νέων μπαλκονιών στο Celestyal Crys-
tal: Στο κατάστρωμα 6 προστέθηκαν 
26 νέα μπαλκόνια σε καμπίνες και 17 
αντίστοιχα στο κατάστρωμα 7. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση και επέκταση 

σε οκτώ από τα ήδη υπάρχοντα μπαλκόνια 
του κρουαζιερόπλοιου.

Η κατασκευή και εγκατάσταση των 
μπαλκονιών πραγματοποιήθηκε στον 
Πειραιά. Το έργο της προσθήκης των 
μπαλκονιών πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 
20 ημερών, σε συνδυασμό με την ανακαίνιση 
εσωτερικών χώρων του κρουαζιερόπλοιου 
και την τεχνική συντήρηση του. Σε συνέχεια 
της ανακαίνισης αυτής, το Celestyal Crystal 
διαθέτει αυτή τη στιγμή 43 μπαλκόνια στις 
junior σουίτες, 8 μπαλκόνια σε σουίτες και 

δύο μπαλκόνια στις μεγάλες σουίτες του. 
Κάθε μπαλκόνι εκτείνεται κατά 1,4 μέτρα 
από το διάτοιχο του κρουαζιερόπλοιου, ενώ 
το μήκος κάθε μπαλκονιού είναι μεταξύ των 
2,8 και 5,8 μέτρων. 

Σε εξέλιξη είναι και η ανακαίνιση των 
υπόλοιπων κρουαζιερόπλοιων της Celestyal 
Cruises. 
Στο Celestyal Olympia η ανακαίνιση 
περιλαμβάνει 21 junior σουίτες, εννέα 
σουίτες, τις υπόλοιπες 227 εξωτερικές 
καμπίνες καθώς και βελτιώσεις στους 
δημόσιους, κοινόχρηστους χώρους. Επιπλέον, 
θα ανακαινιστούν όλες οι καμπίνες και οι 
δημόσιοι, κοινόχρηστοι χώροι του Celestyal 
Nefeli.

«Η προσθήκη των μπαλκονιών αποτελεί 
μέρος του εκτεταμένου προγράμματος 
ανακαίνισης με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση 
της ποιότητας των κρουαζιεροπλοίων μας 
έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη θετική 
εμπειρία στον επιβάτη,» είπε ο κος Κυριάκος 
Αναστασιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Celestyal Cruises. «Αναθέσαμε το έργο 
ανακαίνισης και προσθήκης μπαλκονιών στο 
Celestyal Crystal σε εξειδικευμένους  Έλληνες 
τεχνίτες από ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες 
του Πειραιά τους οποίους στηρίζουμε και 
εμπιστευόμαστε για  το  υψηλό επίπεδο της 
τεχνογνωσίας τους. Είμαστε εξαιρετικά 
ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα.»

«Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο 
πραγματοποιείται στον Πειραιά, ορίζει την 
έναρξη της δεύτερης φάσης του επενδυτικού 
μας προγράμματος,» είπε ο κος Πυθαγόρας 
Νάγος, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων της Ce-
lestyal Cruises. «Δεσμευόμαστε για τη 
συνεχή βελτίωση του στόλου της Celesty-
al και είμαστε σίγουροι ότι η ανανεωμένη 
διακόσμηση και άνεση που θα παρέχουμε στις 
επόμενες κρουαζιέρες μας αντικατοπτρίζει 
απόλυτα την ελληνική φιλοξενία και θα 
ικανοποιήσει απόλυτα τους επιβάτες μας».

H Celestyal Cruises προσθέτει 43 νέα μπαλκόνια 
στο Celestyal Crystal

Σταθερή στήριξη των ελληνικών ναυπηγείων 

Δελτιο Τυπου
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Αρθρο

Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες κλείνει το 
επενδυτικό έτος του 2015 και όλες πλέον οι 
προβλέψεις στοχεύουν στην πορεία των αγορών 
για το 2016. 
Κατά την εκτίμησή μας τα Ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια ενδεχομένως να υπεραποδώσουν 
των υπολοίπων τον επόμενο χρόνο για μία 
σειρά από λόγους εκ των οποίων μερικοί είναι 
η διατήρηση του προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης (QE) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
τράπεζα, η διαφαινόμενη αύξηση των επιτοκίων 
από την FED-πιθανότατα και μέσα στον επόμενο 
μήνα- αλλά και η εκτιμώμενη επιβράδυνση της 
ανάπτυξης στην Κίνα, που μετά την τελευταία 
υποχώρηση των χρηματιστηριακών της δεικτών 
έως και 27% από τον Μάιο 2015 μετρίασε την 
διάθεση για ανάληψη υψηλότερου ρίσκου.  

Φυσικά, δεν πρέπει να αγνοούμε το 
συναλλαγματικό ρίσκο που προκύπτει από 
την έκθεση σε διαφορετικά νομίσματα διεθνών 
χαρτοφυλακίων. 
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πιο 
συντηρητικοί επενδυτές θα μπορούσαν να 
αντισταθμίσουν τον κίνδυνο ενός μετοχικού 
χαρτοφυλακίου σε ευρώ σορτάροντας την 
ισοτιμία EUR/USD με διάφορους τρόπους 
στους οποίους δεν μπορούμε να αναφερθούμε 
εκτενώς  στο παρόν κείμενο λόγω εξοικονόμησης 
χώρου.  
Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να χαρτογραφήσουμε 
τους βασικούς Ευρωπαϊκούς μετοχικούς δείκτες, 
κατά προτίμηση μεγάλης κεφαλαιοποίησης,  
συμπεριλαμβανομένου και του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών σαν την αρχή μιας top-down 
προσέγγισης επεξεργασίας στοιχείων με απώτερο 
στόχο την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
μετοχικού χαρτοφυλακίου και τη βαρύτητα του 
Γενικού Δείκτη σε αυτό. 
Η επιλογή των χωρών συμπεριλαμβάνει 
καταρχήν τις 3 από τις 4 μεγαλύτερες οικονομίες 
Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, ενώ προσθέσαμε την 
Πορτογαλία λόγω βαθμού συγκρισιμότητας με 
το Χρηματιστήριο Αθηνών, και την Αυστρία 
ως μία μικρότερη αλλά δυναμική οικονομία. 
Στους πίνακες παραθέτουμε χρήσιμα στατιστικά 
στοιχεία των βασικών δεικτών μεγάλης 
κεφαλαιοποίησης της κάθε χώρας, όπως 
μέσους όρους και διάμεσους για τους βασικούς 
αριθμοδείκτες και την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 
κάθε δείκτη μιας και θεωρητικά ένα σταθμισμένο 
με την κεφαλαιοποίηση μετοχικό χαρτοφυλάκιο 
πρέπει να περιέχει ανά χώρα τίτλους αξίας ίσης 

με  τη συνεισφορά του δείκτη στο άθροισμα των 
κεφαλαιοποιήσεων όλων των δεικτών DAX, 
CAC, IBEX, PSI, API, ASE.  Με ένα τέτοιο 
χαρτοφυλάκιο σαν σημείο αναφοράς δεν μπορεί 
η έκθεση στην Πορτογαλία να είναι διπλάσια 
από εκείνη στη Γερμανία, αφού παρατηρούμε 
την διαφορά σε όρους κεφαλαιοποίησης από τα 
1,3 τρις ευρώ του Γαλλικού CAC και το 1,15 τρις 
ευρώ του DAX στα μόλις 35 δις ευρώ του ΧΑ και 
τα 51,92δις ευρώ του PSI. Ωστόσο, το να υπέρ 
επενδύει κάποιος στη χώρα διαμονής του είναι 
συχνό φαινόμενο (country bias).
Ως δείκτες χρησιμοποιούμε τους 
πολλαπλασιαστές κερδών (P/E) και ιδίων 
κεφαλαίων (P/Bk), καθώς είναι ευρέως γνωστοί 
και κατανοητοί αλλά ταυτόχρονα είναι και οι 
βασικοί χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που 
χρησιμοποιούνται περισσότερο από αναλυτές και 
επαγγελματίες του χώρου. 
Υπενθυμίζουμε ότι η τιμή προς ίδια κεφάλαια 
(P/B) δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται 
στο ταμπλό η καθαρή θέση (Ίδια Κεφάλαια) 
της εταιρίας, ενώ η τιμή προς τα καθαρά κέρδη 
δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται τα καθαρά 
κέρδη (όπως αυτά ορίζονται, π.χ.  εκτιμώμενα 
για το 2016, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο για 
μεγάλης έκτασης στοιχεία,  ή της προηγούμενης 
χρήσης ή ακόμα και των κυλιόμενων τελευταίων 
12 μηνών).
Στο δια ταύτα, παρατηρούμε ότι το μέσο Ρ/Ε των 
εισηγμένων στο Γενικό Δείκτη του ΧΑ (ΓΔΧΑ)
διαμορφώνεται στο 15,30, ενώ στη Γαλλία ο 
CAC  εμφανίζεται στο 26,10, ήτοι στη Γαλλία με 
βάση την κερδοφορία του 2014, οι επενδυτές θα 
περιμένουν κατά μέσο όρο πάντα 26,1 χρόνια για 
να διπλασιάσουν τα κεφάλαιά τους (δεδομένου 
ότι η κερδοφορία θα παραμείνει η ίδια με εκείνη 
του 2014 για όλα τα έτη) . 
Φυσικά, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι είμαστε ένα φθηνότερο 
χρηματιστήριο, καθώς οι σταθερά χαμηλοί 
πολλαπλασιαστές κερδών υποδηλώνουν υψηλό 
ρίσκο, όπως άλλωστε και στη δική μας περίπτωση, 

ενώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό που πάντα 
ελέγχουμε σε οποιασδήποτε επένδυση είναι το 
προφίλ ρίσκου / απόδοσης αυτής. Επιπλέον, 
όπως απεικονίζεται,  είμαστε η μόνη χώρα στην 
οποία οι μετοχές των εταιριών αποτιμούνται στο 
ταμπλό κατά μέσο όρο κάτω από τα ίδια κεφάλαια 
εφόσον το Ρ/Β διαμορφώνεται στο 0,95  για 
τον ΓΔΧΑ, ενώ στην Ισπανία ο αντίστοιχος 
αριθμοδείκτης βρίσκεται στο 2,97, γεγονός 
που προφανώς υποδηλώνει το τεράστιο χάσμα 
προσδοκιών για τις οικονομίες των δύο χωρών, 
αλλά και το περιθώριο ανόδου (επί τρία) των 
μετοχών στο ΧΑ σε περίπτωση που ομαλοποιηθεί 
η κατάσταση εσωτερικά.  
Ένας συνδυαστικός τρόπος για την εξαγωγή 
ορισμένων συμπερασμάτων είναι και το γινόμενο 
των δύο αριθμοδεικτών, το οποίο υπολογίσαμε.  
Ο αριθμός / σκορ που καταγράφεται για 
κάθε χώρα αναδεικνύει μια κατάταξη, όπου 
φαίνονται οι αποστάσεις μεταξύ απαιτητικών 
και ελκυστικών αποτιμήσεων ανάμεσα στους 
διάφορους μετοχικούς δείκτες και ενδεχομένως 
τα περιθώρια κέρδους ή ζημίας που θα μπορούσαν 
να προκύψουν. 
Παρόμοιοι υπολογισμοί θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν για τη σύγκριση κλάδων 
μεταξύ διαφορετικών χωρών ακόμη και με 
την προσθήκη επιπλέον αριθμοδεικτών.  Σε 
αυτή την περίπτωση, αντί για το γινόμενο 
χρησιμοποιούμε ένα σταθμισμένο μέσο όρο όλων 
των αριθμοδεικτών με συντελεστές βαρύτητας 
που προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες. 
Για παράδειγμα, αυξάνουμε τον συντελεστή 
βαρύτητας για το Ρ/Ε όταν οι συνθήκες 
στην οικονομία δυσκολεύουν την πρόβλεψη 
κερδών και άρα καθιστούν τους αριθμοδείκτες 
κερδοφορίας λιγότερο αξιόπιστους.
Η ψαλίδα μεταξύ Ελλάδας και των συγκεκριμένων 
χωρών είναι αρκετά μεγάλη σε σύγκριση με το 
παρελθόν, αν και αυτό μερικώς οφείλεται και 
στην εξαΰλωση των τραπεζικών μετοχών μετά 
την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. 

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι αν δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις η σύγκλιση με 
τους υπόλοιπους μετοχικούς δείκτες θα επιφέρει 
παραπάνω από ικανοποιητικά κέρδη. Στο παρόν 
υπάρχουν μόνο μερικές σκέψεις, ιδέες και 
αριθμητικά στοιχεία για το ξεκίνημα δημιουργίας 
ενός Ευρωπαϊκού μετοχικού χαρτοφυλακίου, το 
οποίο ενδεχομένως να έχει αυξημένη βαρύτητα 
στον Γενικό Δείκτη Αθηνών με βάση πάντα το 
θεωρητικό χαρτοφυλάκιο που προαναφέραμε.

Νίκος Καυκάς, Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, ΜΒΑ Τμήμα Ανάλυσης ΜΕRΙΤ ΑΧΕΠΕΥ Γ. Σουρή 3, Αθήνα, τ.κ. 105 57 +30 210 3671823-827 cel. 6974026452 › nkafkas@merit.gr
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«Η ληστεία των τραπεζών θα αναγκάσει το 
δημόσιο να πουλήσει όλες τις επιχειρήσεις 
που έχει στην ιδιοκτησία του γρήγορα και 
σε εξευτελιστικές τιμές. Στο παράδειγμα της 
ΔΕΗ, το οποίο ισχύει για τις περισσότερες 
άλλες κρατικές εταιρίες, αρχικά δεν θα μπορεί 
να χρηματοδοτεί τα χρέη της από τις ξένες πια 
τράπεζες της χώρας. 
Επομένως, θα αναγκαστεί το κράτος να την 
πουλήσει, σε όποια τιμή του προσφερθεί από τους 
διεκδικητές της – είτε διαμελίζοντάς την, είτε με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το ίδιο θα συμβεί 
με τις άλλες επιχειρήσεις, καθώς επίσης με την 
υπόλοιπη περιουσία του δημοσίου.   
Από την άλλη πλευρά η ίδια ληστεία, με την 
οποία εξαγοράστηκε περιουσία 400 δις € έναντι 
μόλις 770 εκ. €, επιβαρύνοντας επί πλέον το 
δημόσιο χρέος με πάνω από 40 δις €, θα οδηγήσει 
σε κατασχέσεις ακινήτων, σε πλειστηριασμούς 
σπιτιών και στο ξεπούλημα των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που χρωστούν στις τράπεζες. 
Με λίγα λόγια, σε μερικά χρόνια η Ελλάδα θα είναι 
αγνώριστη – ενώ δεν θα ανήκει στους Έλληνες 
που θα δουλεύουν σαν τα άθλια υποζύγια, με 
μισθούς πείνας και χωρίς καμία προοπτική 
μίας αξιοπρεπούς σύνταξης. Θα ανήκει στους 

κερδοσκόπους του πλανήτη, οι οποίοι ήδη 
κάνουν πάρτι μετά την εξαγορά ολόκληρης της 
χώρας, κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί».

Κατ’ αρχήν δεν θέλουμε να συνεχίσουμε τις 
αναφορές στη μεγάλη ληστεία των τραπεζών, 
αφού αποτελεί πλέον τετελεσμένο γεγονός. Πόσο 
μάλλον όταν αποσιωπάται με έναν απίστευτο 
τρόπο από τα περισσότερα ΜΜΕ της χώρας, για 
λόγους που οφείλουν να σκεφθούν μόνοι τους 
οι Έλληνες.Επιθυμούμε όμως να υπενθυμίσουμε 
πως, όταν μία μικρή χώρα βρεθεί σε δύσκολη 
οικονομική θέση, αδυνατώντας να εξοφλήσει 
τις οφειλές της, έχει δύο μόνο δυνατότητες 
στη διάθεση της: (α)  να ζητήσει τη βοήθεια 
του ΔΝΤ, της Τρόικας στην περίπτωση της 
Ευρωζώνης ή (β) να χρεοκοπήσει επίσημα, 
διαπραγματευόμενη αμέσως μετά με τους 
οφειλέτες της.
Στην περίπτωση που επιλέγει την πρώτη λύση, 
η οποία είναι μάλλον μονόδρομος όταν έχει 
υπερχρεωθεί ο ιδιωτικός της τομέας, όπως 
συνέβη με την Ιρλανδία, τότε δεν πρέπει μόνο 
να εφαρμόσει απαρέγκλιτα τα μνημόνια που 
υπογράφει, αλλά να κάνει πολύ περισσότερα 
από αυτά που της ζητούνται – όπως ακριβώς 

η Πορτογαλία, από την οποία απαιτήθηκαν 
αποκρατικοποιήσεις 5,5 δις € και τις αύξησε στα 
9 δις €.
Κάτι ανάλογο έκανε και η Ιρλανδία, οι Πολίτες 
της οποίας ανέλαβαν, εκβιαζόμενοι βέβαια, τα 
χρέη των ιδιωτικών τραπεζών τους – σε πλήρη 
αντίθεση με την Ισλανδία, η οποία προτίμησε να 
τις αφήσει να χρεοκοπήσουν, αναλαμβάνοντας 
το ρίσκο.Η Ελλάδα, με πρόβλημα μόνο δημοσίου 
χρέους, είχε στη διάθεσή της και τη δεύτερη 
δυνατότητα – την οποία όμως δεν εκμεταλλεύθηκε 
η τότε κυβέρνηση της (2010), επιλέγοντας να 
υπογράψει το μνημόνιο που συνοδεύει πάντοτε 
τις δανειακές συμβάσεις με το ΔΝΤ.
Εν τούτοις, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκανε 
περισσότερα από αυτά που της ζητήθηκαν, αλλά 
δεν εφάρμοσε σχεδόν τίποτα από όσα υπέγραψε 
– με αποτέλεσμα να καταλήξει στην πύρρειο 
χρεοκοπία του 2011, στο PSI δηλαδή, με το 
οποίο παραδόθηκε ολοκληρωτικά η εθνική της 
κυριαρχία. Το αργότερο λοιπόν από τα τέλη 
του 2011, η Ελλάδα είναι υπό την κατοχή της 
Τρόικας – της ευρωπαϊκής εκδοχής του ΔΝΤ, 
στην οποία συμμετέχει ουσιαστικά μαζί του μόνο 
η Γερμανία.
Η Τρόικα ανέλαβε έκτοτε τη διακυβέρνηση 

Αρθρο

Το τέλος των 
ψευδαισθήσεων

Βρέθηκα 
αντιμέτωπος με ένα 
ιστορικό δίλημμα: 

ή να αφήσω να 
συνεχιστεί ο αγώνας 

και να καταλήξει 
σε ολοκαύτωμα ή 
να αναλάβω της 

πρωτοβουλία της 
συνθηκολόγησης. 

Τόλμησα το δεύτερο 
και αισθάνομαι 

υπερήφανος
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της χώρας, επιβάλλοντας αυταρχικά μία σειρά 
οικονομικών μέτρων, τα οποία είχαν δήθεν 
στόχο την εξυγίανση της Οικονομίας – με το 
«αζημίωτο» φυσικά, αφού τα «λάφυρα» ήταν 
δεδομένα: η εξαγορά σε εξευτελιστικές τιμές 
των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας, 
καθώς επίσης η μετατροπή της σε αποικία των 
δανειστών της.
Περαιτέρω, σε μία «υπό κατοχή» χώρα, η 
κυβέρνηση έχει μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα. 
Για παράδειγμα, όταν οι Γερμανοί εισέβαλλαν 
στην Ελλάδα το 1940, επέβαλλαν μία κυβέρνηση, 
η οποία δεν μπορούσε να κάνει απολύτως 
τίποτα. Στα πλαίσια αυτά, εάν υποθέσουμε πως 
οι Έλληνες τότε εξεγείρονταν εναντίον της 
κυβέρνησης, ανατρέποντάς την, οι Γερμανοί είτε 
θα τοποθετούσαν μία άλλη, είτε θα επέτρεπαν στο 
λαό να ψηφίσει δημοκρατικά – αδιαφορώντας 
εντελώς για τα αποτελέσματα, αφού αυτοί θα 
συνέχιζαν να διοικούν.
Φυσικά οι Έλληνες γνώριζαν ποιός είναι 
ο πραγματικός τους εχθρός. Παρά το ότι 
λοιπόν απεχθάνονταν την «κυβέρνηση των 
δωσίλογων», όπως την αποκαλούσαν, ο 
πρωθυπουργός της οποίας είχε πει:

«Βρέθηκα αντιμέτωπος με ένα ιστορικό 
δίλημμα: ή να αφήσω να συνεχιστεί ο αγώνας και 
να καταλήξει σε ολοκαύτωμα ή να υπακούσω στις 
παρακλήσεις και να αναλάβω της πρωτοβουλία 
της συνθηκολόγησης. Τόλμησα το δεύτερο και 
δεν υπολόγισα ευθύνες, ενώ μέχρι σήμερα δεν 
μετάνιωσα για το τόλμημα μου, αλλά αισθάνομαι 
υπερήφανος» (Τσολάκογλου), συνέχισαν να 
πολεμούν εναντίον των γερμανικών κατοχικών 
δυνάμεων, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με την 
υποδούλωσή τους. 
Η κοινή λογική τους έλεγε άλλωστε πολύ 
σωστά ότι, εάν ανέτρεπαν την τότε κυβέρνηση, 
οι Γερμανοί θα επέλεγαν την επόμενη, όσο 
συνέχιζε να είναι υπό την κατοχή τους η Ελλάδα 
– οπότε θα ήταν δώρο άδωρο.Ουσιαστικά κάτι 
ανάλογο συμβαίνει και σήμερα, με την Ελλάδα 
να βρίσκεται υπό κατοχή, μέσω της χρήσης 
οικονομικών μεθόδων – του χρέους της δηλαδή, 
το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται. Την ίδια στιγμή 
συνεχίζει να είναι υποψήφια χρεοκοπίας, στην 
τέταρτη θέση παγκοσμίως, όπως διαπιστώνεται 
από το γράφημα ενώ δεν το αμφισβητεί κανένας 
ευρωπαϊκός Θεσμός.
Περαιτέρω, με δεδομένη την αποτυχία των 
μέτρων της Τρόικας να εξυγιάνουν τη χώρα, 
μία αποτυχία που το ΔΝΤ αποδέχθηκε μόνο 

του πολλές φορές μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα 
να καταστραφεί εντελώς η ελληνική οικονομία, 
η ευθύνη έχει πάψει πλέον να ανήκει στους 
Έλληνες.Πόσο μάλλον όταν πάνω από πέντε 
ολόκληρα χρόνια υπέφεραν τα πάνδεινα, χωρίς 
μεγάλες αντιρρήσεις, για να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους δανειστές 
τους – γνωρίζοντας τα λάθη τους, τα οποία τους 
έφεραν στη συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική 
θέση.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη ανήκει πλέον 
στην κυβέρνηση, στην Τρόικα δηλαδή, η οποία 
πρέπει να την αναλάβει – ενώ οι Έλληνες έχουν 
πια το ηθικό έρεισμα να αντισταθούν, παύοντας 
να επιτρέπουν την περαιτέρω απομύζηση της 
πατρίδας τους.
Συνεχίζοντας, ο εχθρός σήμερα δεν είναι η 
διακοσμητική ελληνική κυβέρνηση, αφού ακόμη 
και αν ανατραπεί, η Ελλάδα θα παραμείνει υπό 
κατοχή – με μία επόμενη να αναλαμβάνει το 
ρόλο της, όσο και αν αντιδράσει στην αρχή 
(όπως συνέβη και με το σημερινό πρωθυπουργό, 
ο οποίος δεν κατάφερε να εφαρμόσει ούτε μία 
γραμμή του προγράμματός του).
Εάν δεν κατανοήσουμε λοιπόν το συγκεκριμένο 
γεγονός, θα αναλωνόμαστε σε εμφυλίους 
πολέμους, οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα 
αποτέλεσμα – αντίθετα, μάλλον εξυπηρετούν 
τις δυνάμεις κατοχής οι οποίες, όπως έχουν ήδη 
αποδείξει, αδιαφορούν για το ποιό κόμμα θα 
εκλεγεί, αφού αυτές διοικούν την Ελλάδα.
Η λύση λοιπόν δεν φαίνεται να είναι άλλη, 
από την ανάληψη της εξουσίας εκ μέρους των 

μεγαλυτέρων κομμάτων, με την ταυτόχρονη 
κήρυξη της χώρας σε χρεοκοπία, καθώς επίσης 
την εκδίωξη του ΔΝΤ – αφού μόνο τότε θα 
ανακτούσε η Ελλάδα την ανεξαρτησία της, 
πληρώνοντας βέβαια ένα πάρα πολύ βαρύ 
τίμημα.Εναλλακτικά, η υποταγή της χώρας στις 
εντολές της Τρόικας και η εφαρμογή των διπλών 
μέτρων από αυτά που απαιτεί, όπως έκανε η 
Πορτογαλία – όσον αφορά τους μισθούς, τις 
συντάξεις, τις αποκρατικοποιήσεις κοκ. Όλα τα 
υπόλοιπα, όπως η αλλαγή και η απελευθέρωση 
μέσω εκλογών, είναι απλά ουτοπικά – ανήκουν 
στον κόσμο της φαντασίας.
Φυσικά μπορεί να κάνουμε λάθος και να 
υπάρχουν άλλοι τρόποι. Έχουμε όμως την άποψη 
ότι, εάν δεν επιλέξουμε μία από τις παραπάνω 
δύο εναλλακτικές δυνατότητες, αφού η χώρα 
λεηλατηθεί, τόσο όσον αφορά τη δημόσια, όσο 
και την ιδιωτική περιουσία της, θα οδηγηθεί 
ξανά στη χρεοκοπία – απογυμνωμένη όμως από 
τα περιουσιακά της στοιχεία, εξευτελισμένη, 
αναξιοπρεπής και εξαθλιωμένη, όπως η 
Αργεντινή στο παρελθόν.
Ολοκληρώνοντας, έχουμε την εντύπωση πως 
όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουν, το νοιώθουν και 
το διαισθάνονται – δικαιολογημένα όμως δεν 
θέλουν να το παραδεχθούν, αφού είτε η υποταγή 
τους, είτε η αντίδραση και η χρεοκοπία, θα 
απαιτούσαν πάρα πολλές θυσίες. Ελπίζουν δε 
πως κάτι θα συμβεί που θα τους σώσει, έστω και 
την τελευταία στιγμή – ένα ενδεχόμενο που δεν 
μπορεί κανείς να αποκλείσει, ακόμη και αν δεν 
φαίνεται καθόλου ρεαλιστικό.

Αρθρο
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Μελετη ιοβε

Αμετάβλητος παρέμεινε το Νοέμβριο ο δείκτης 
οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ). Συγκεκριμένα ο δείκτης παρέμεινε το 
Νοέμβριο στο ίδιο ακριβώς επίπεδο µε εκείνo 
του Οκτωβρίου, στις 86,5 µονάδες, ενδεικτικό 
της στάσης αναµονής που χαρακτηρίζει την 
οικονοµική δραστηριότητα σε αυτό το στάδιο.
Επισηµαίνεται ότι η επίδοση του δείκτη είναι 
πολύ χαµηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή 
(102,8 µονάδες), αλλά και από τα επίπεδα του 
πρώτου εξαµήνου του έτους, πριν δηλαδή την 
επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.
Σε τοµεακό επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα, 
καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στη 
βιοµηχανία και το λιανικό εµπόριο, ενώ το 
κλίµα στις υπηρεσίες, τις κατασκευές, αλλά και 
την καταναλωτική εµπιστοσύνη επιδεινώνεται. 
Το νέο πρόγραµµα και η συµφωνία µε τους 
εταίρους βρίσκεται σε εξέλιξη, όµως οι 
αβεβαιότητες παραµένουν ακόµη ισχυρές. 
Άλλωστε, οι αυξηµένες φορολογικές 
υποχρεώσεις της περιόδου συντείνουν ώστε να 
διατηρούνται σε χαµηλό επίπεδο οι προσδοκίες 
των καταναλωτών. Αναλυτικότερα:
- Στη βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την 
παραγωγή τους προσεχείς µήνες παραµένουν 

στα ίδια επίπεδα, ενώ το ισοζύγιο µε τις 
εκτιµήσεις για τα αποθέµατα κλιµακώνεται 
ελαφρώς και οι έντονα αρνητικές εκτιµήσεις για 
τις παραγγελίες και τη ζήτηση αµβλύνονται.
- Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για 
την τρέχουσα ζήτηση δεν µεταβάλλονται, αλλά 
για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων 
βαίνουν δυσµενέστερες, όταν οι προβλέψεις 
για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης 
βελτιώνονται ελαφρά.
- Στο λιανικό εµπόριο, οι αρνητικές εκτιµήσεις 
για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και οι 
προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους 
αµβλύνονται, ενώ καταγράφεται µικρή άνοδος 
στα αποθέµατα, αν και ακόµα είναι σε χαµηλό 
για την εποχή επίπεδο.
- Στις κατασκευές, η επιδείνωση των προσδοκιών 
εκπορεύεται από την έντονη επιδείνωση των 
προβλέψεων για την απασχόληση στα ∆ηµόσια 
Έργα, αφού τόσο οι εκτιµήσεις για το τρέχον 
επίπεδο εργασιών, όσο και οι προβλέψεις για 
τις προγραµµατισµένες εργασίες βελτιώνονται 
ελαφρώς σε αµφότερους τους επιµέρους 
κλάδους.
- Στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, οι δείκτες 
των προβλέψεων για την οικονοµική κατάσταση 
του νοικοκυριού, των προβλέψεων για την 
οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 

12µηνο, για την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά και 
την πρόθεση για αποταµίευση, καταγράφουν 
όλοι αρνητική µεταβολή.
Στα ίδια επίπεδα το οικονοµικό κλίµα σε 
ΕΕ και Ευρωζώνη. Το οικονοµικό κλίµα 
παραµένει αµετάβλητο και τον Νοέµβριο σε 
σχέση µε τον Οκτώβριο, τόσο στην ΕΕ όσο 
και στην Ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη 
να διαµορφώνεται στις 107,6 και τις 106,1 
µονάδες αντίστοιχα, πάνω από τα επίπεδα του 
µακροχρόνιου µέσου όρου του.
Αναλυτικότερα στην Ευρωζώνη, η 
σταθεροποίηση του δείκτη σε αυτά τα επίπεδα 
είναι αποτέλεσµα των αντισταθµιστικών 
τάσεων µεταξύ της θετικής µεταβολής στην 
καταναλωτική εµπιστοσύνη (+1,6) και τις 
επιχειρηµατικές προσδοκίες των κατασκευών 
(+2,9) και υπηρεσιών (+0,5)) και της αρνητικής 
µεταβολής τους στη βιοµηχανία (-1,2) και, 
λιγότερο, στο λιανικό εµπόριο (-0,6).
Σε επίπεδο χωρών, το κλίµα βελτιώνεται 
στην Ολλανδία (+3,1), αλλά επιδεινώνεται 
ελαφρά σε Ιταλία (-0,7) και Γαλλία (-0,6), ενώ 
παραµένει αµετάβλητο στην Ισπανία (+0,2) και 
την Γερµανία (-0,1).

Στην ΕΕ, το οικονοµικό κλίµα δεν µεταβάλλεται 
επίσης, µε τις προσδοκίες στο Ην. Βασίλειο 
(-1,1) να εξασθενούν και στην Πολωνία 
να βελτιώνονται ελαφρά (+1). Σε επίπεδο 
τοµέων, το κλίµα ακολουθεί την τάση της 
Ευρωζώνης, µε την πτώση των προσδοκιών στο 
λιανικό εµπόριο να είναι εντονότερη και στις 
Κατασκευές ηπιότερη, ενώ στις Υπηρεσίες, η 
άνοδος είναι επίσης ελαφρώς υψηλότερη της 
αντίστοιχης στο σύνολο της Ευρωζώνης.

Αμετάβλητος 
ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος το Νοέμβριο

Στα ίδια επίπεδα το 
οικονοµικό κλίµα σε Ε.Ε. 

και Ευρωζώνη
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Βραβευσεισ

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Ο Λογοθέτης, ο Αλαφούζος και ο Τσάκος 
κέρδισαν μεγάλα βραβεία καθώς περισσότεροι 
από 1.100 προσκεκλημένοι παρευρέθησαν στο 
Δείπνο Γκαλά των ναυτιλιακών βραβείων  
- Ο Όμιλος Ωνάση, η Neptune Lines, η 
Eurobank και η Ελληνική Ακτοφυλακή είναι 
μεταξύ αυτών που βραβεύτηκαν-

Το ρεκόρ συμμετοχής και η φιλοξενία πολλών 
διασημοτήτων συνέβαλαν στην επιτυχία των 
Ελληνικών Ναυτιλιακών Βραβείων της Lloyd’s 
List 2015, τα οποία παρουσιάστηκαν σε μία 
κατάμεστη αίθουσα στην εκδήλωση δείπνο 
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στις 
4 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum 
InterContinental.

Περισσότερες από 1.100 σημαντικές 
προσωπικότητες της Ελληνικής ναυτιλίας, 
διευθυντικά στελέχη και οι καλεσμένοι 
τους έδωσαν το παρόν στο Δείπνο Γκαλά 
και παρακολούθησαν κάποιες από τις πλέον 
γνωστές προσωπικότητες της ναυτιλίας και 
τις εταιρίες που ξεχώρισαν.

Η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η 
Lloyd’s List, η διεθνής ναυτιλιακή εφημερίδα 

που ιδρύθηκε το 1734, συμπεριέλαβε ομιλίες 
καλωσορίσματος του Έλληνα υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Θοδωρή Δρίτσα, και του Noboru Ueda, 
προέδρου του ClassNK, γενικού χορηγού της 
εκδήλωσης.

Το American Bureau of Shipping παρέθεσε 
δεξίωση κοκτέηλ πριν το Δείπνο και επίσης η 
εκδήλωση υποστηρίχτηκε από πολλές Ελληνικές 
και διεθνείς εταιρίες οι οποίες χορήγησαν τα 
βραβεία ξεχωριστά. 

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής και χρυσός 
Ολυμπιονίκης της ιστιοσανίδας Νίκος 
Κακλαμανάκης παρουσίασε την δωρεά στο 
‘Αργώ’ εκ μέρους των διοργανωτών της 
εκδήλωσης, για την υποστήριξη του Σωματείου 
Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.

Τα βραβεία απονέμονται ετησίως σε αναγνώριση 
και επιβράβευση επιτευγμάτων και αξιέπαινης 
δραστηριότητας στην Ελληνική ναυτιλιακή 
βιομηχανία καθώς επίσης και για να προωθήσουν 
την θέση της Ελλάδας ως ναυτιλιακού κέντρου. 

Οι νικητές επιλέγονται από μία ανεξάρτητη 
επιτροπή κριτών που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ 
φάσμα των τομέων της Ελληνικής ναυτιλίας.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
Ο Γιώργος Μ. Λογοθέτης ονομάστηκε 
Ελληνική Ναυτιλιακή Προσωπικότητα της 
Χρονιάς 2015, καθώς οι κριτές χαιρέτισαν την  
υποστήριξή του στις επενδύσεις στην Ελλάδα 
και πολλές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες 
που συνδέονται με την Ελλάδα και έχει 
αναλάβει ο Όμιλος Libra του οποίου ηγείται. 
Η ναυτιλιακή εταιρία του Ομίλου η Lomar 
Shipping, η οποία ελέγχει περισσότερα 
από 70 πλοία, σημειώθηκε  επίσης για την 
επέκτασή της φέτος, ειδικά στον τομέα των 
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Το Βραβείο της Lloyd’s List Ναυτιλιακός 
Newsmaker της Χρονιάς πήγε στον Νικόλα 
Π. Τσάκο, καθρεφτίζοντας την δυναμική 
προεδρία του στο Intertanko καθώς επίσης 
και την πειθαρχημένη διεύρυνση της εταιρίας 
δεξαμενόπλοιων Tsakos Energy Navigation. 
Το Βραβείο αποφασίζεται από τους συντάκτες 
της Lloyd’s List.

ΟΑριστείδης Αλαφούζος πήρε το Lloyd’s 
List / Propeller Club Βραβείο Επιτεύγματος 
Ζωής ( Lloyd’s List / Propeller Club Lifetime 
Achievement Award) για μία εξαιρετική 
σταδιοδρομία μισού αιώνα που έχει δει τις 
εταιρίες του Glafki (Hellas) και Kyklades 
Maritime να παραγγέλνουν περισσότερα από 
100 νεότευκτα πλοία. 
Ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος πρόσφατα 
έχει τιμηθεί από τον Αυτοκράτορα της 
Ιαπωνίας και τον ηγέτη της Κίνας, είναι 
επίσης ιδιοκτήτης της έγκριτης Ελληνικής 
εφημερίδας ‘Καθημερινή’.

Η Μαρία Αγγελικούση πήρε το 
πρωτοεμφανιζόμενο Βραβείο Νέας Γενιάς 
(New Generation Shipping Award). Γιατρός 
στο επάγγελμα, η κυρία Αγγελικούση 
εγκατέλειψε την άσκηση της ιατρική το 2009 
για να απασχοληθεί στον Ναυτιλιακό Όμιλο 
Αγγελικούση του οποίου ηγείτο ο πατέρας 
της Γιάννης Αγγελικούσης και σήμερα είναι 
υπεύθυνη και για τις τρείς εταιρίες διαχείρισης 
του ομίλου – την Anangel Maritime, την 
Maran Tankers και την Maran Gas.
Ο Ανδρέας Χρυσοστόμου εξελέγη Διεθνής 
Προσωπικότητα της Χρονιάς(International 
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Personality of the Year), το μόνο βραβείο που 
απευθύνεται αποκλειστικά σε μη Έλληνες. Ο 
κύριος Χρυσοστόμου υπηρέτησε ως πρόεδρος 
της σημαντικής Επιτροπής Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος του IMO (Marine 
Environment Protection Committee) 
για την δεκαετία από το 2003 ως το 2013. 
Φέτος ήταν μία ισχυρή υποψηφιότητα για 
την θέση του Γενικού Γραμματέα του IMO 
και αργότερα επιβεβαιώθηκε ως Διευθυντής 
του Κυπριακού Τμήματος της Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

Ο αποδέκτης του Βραβείου Εταιρία Ξηρού 
Φορτίου της Χρονιάς (Dry Cargo Company 
of the Year) για το 2015 ήταν η Neptune 
Lines, η οποία έχει επεκτείνει τον στόλο της 
εντυπωσιακά με νεότευκτα και σύγχρονα 
μεταχειρισμένα φορτηγά για να καλύψει τις 
αυξανόμενες ανάγκες μεταφοράς οχημάτων 
του δικτύου της το οποίο εκτείνεται σε 30 
λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης 
Θάλασσας. Φέτος ο στόλος της Neptune, 
ένας εκ των 10 μεγαλύτερων στην παγκόσμια 
αγορά μεταφοράς αυτοκινήτων, μετέφερε για 
πρώτη φορά περισσότερα από 1 εκατομμύριο 
οχήματα.

Ως Εταιρία Δεξαμενόπλοιων της Χρονιάς 
(Tanker Company of the Year) η επιτροπή 
επέλεξε ένα από τα πιο ένδοξα ονόματα της 
ναυτιλίας – την Olympic Shipping and 
Management, μέρος του Ομίλου Ωνάση. 
Η εταιρία έχει διανύσει φέτος την πλέον 
δραστήρια χρονιά της από τότε που ‘έφυγε’ 
ο ιδρυτής της Αριστοτέλης Ωνάσης, με ένα 
έξυπνο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου 
στο οποίο περιελήφθησαν επενδύσεις στην 
αγορά μεγάλων φορτηγών συνδυασμένου 
φορτίου για  μετασκευή σε VLCC.

Επιβατηγός Εταιρία της Χρονιάς(Passenger 
Line of the Year) ήταν η Dodekanisos 
Seaways, η οποία τιμήθηκε στην 15η επέτειό 
της. 
Η εταιρία παρέχει ζωτικής σημασίας 
υπηρεσίες σύνδεσης των Δωδεκανήσων που 
υποστηρίζουν την οικονομία και την ανάπτυξη 
των τοπικών κοινωνιών του νοτιοανατολικού 
Αιγαίου που σε διαφορετική περίπτωση θα 
ήταν μάλλον απομονωμένα.
Η Cass Technava Maritime κέρδισε το 
Βραβείο Ναυτιλιακός Μεσίτης της Χρονιάς 

(Shipbroker of the Year) η δεύτερη νίκη της 
σε αυτή την κατηγορία, για μία χρονιά που 
έδειξε το αποκορύφωμα των γνώσεών της. 
Πάντα δυνατή στα νεότευκτα, η μεσιτική 
εντυπωσίασε τους κριτές επίσης για τα 
συμβόλαιά της σε μεταχειρισμένα το 2015 
καθώς και για μία σημαντική δραστηριότητα 
προς τους πελάτες της σε οικονομικές 
πωλήσεις και ενέργειες επαναναύλωσης.

Το Βραβείο Χρηματοδότης της Χρονιάς 
(Shipping Financier of the Year)
πήγε στην Eurobank. Παρά τους 
δύσκολους καιρούς, η Ελληνική τράπεζα 
έχει συντηρήσει τα παραδοσιακά κριτήρια 
δανεισμού για πλοία, περιλαμβανομένης 
της υποστήριξης για εταιρίες μεσαίου 
μεγέθους και διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 
άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
το οποίο περιλαμβάνει 65 πελάτες. Φέτος 
η Eurobank έχει συνάψει συμβόλαια νέων 
δανειοδοτήσεων πάνω από 200 εκατομμύρια 
δολάρια.

Η Prisma Electronics, που έχει την έδρα της 
στην Αλεξανδρούπολη, κέρδισε το Βραβείο 
Τεχνολογικού Επιτεύγματος (Technical 
Achievement) για το πατενταρισμένο 
σύστημα παρακολούθησης εξ αποστάσεως 
πραγματικών συνθηκών LAROS, ένα 
δυναμικό εργαλείο που βελτιώνει την απόδοση 
του πλοίου και μειώνει τα λειτουργικά κόστη. 
Βασισμένο στην ασύρματη τεχνολογία, 
το LAROS τοποθετείται εύκολα και είναι 
οικονομικότερο από ενσύρματες λύσεις.

Η Bureau Veritas Hellas έγινε ο πρώτος 
νηογνώμονας που κερδίζει το υψηλού 
κύρους Βραβείο Πειραιάς Διεθνές Κέντρο 
(Piraeus International Centre Award). 
Πολλοί εφοπλιστές έχουν επιβεβαιώσει 
την αναβαθμισμένη παρουσία της BV 
στην Ελλάδα, η οποία εκπροσωπεί το 28% 
του πιστοποιημένου από την BV στόλου 
παγκοσμίως. Η Ελλάδα ήταν σημαντικός 
συμμέτοχος στο φτάσιμο του νηογνώμονα 
στο ορόσημο των 100 εκατομμυρίων τόννων 
μικτού φορτίου.

Η Ελληνική Ακτοφυλακή και η εταιρία 
Frontex της Ευρωπαϊκής Ένωσης κέρδισαν 
από κοινού το Βραβείο για την Ασφάλεια ή 
την Περιβαλλοντική Προστασία (Award for 
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Safety or Environmental Protection) για 
τις προσπάθειές τους να διασώσουν ζωές στο 
ανατολικό Αιγαίο καθώς χιλιάδες προσφύγων 
επιχειρούν το επικίνδυνο πέρασμα από την 
Τουρκία στην Ελλάδα.

Το Βραβείο Ναυτικός της Χρονιάς (Seafarer 
of the Year) κέρδισε ο Κάπταιν Δημήτρης 
Τσιτσιμελής. Τον Ιανουάριο του 2015, 
ο κυβερνήτης οδήγησε το ‘Pansolar’της 
Magna Marine στην διάσωση δύο Μεξικανών 
ψαράδων που είχαν μείνει ακυβέρνητοι για 
τρείς εβδομάδες χωρίς νερό και προμήθειες. 
Παρά τις δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες, 
επιβίβασαν τους διασωθέντες στο πλοίο και 
τους μετέφεραν στο κοντινότερο λιμάνι, το 
Ακαπούλκο, όπου ανάρρωσαν πλήρως στο 
νοσοκομείο.

Το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου ήταν ο 
νικητής του Βραβείου στην Εκπαίδευση ή 
την Επιμόρφωση (Education or Training 
Award) για το 2015. Καθώς πολλά 
δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των 
πολιτικών λιτότητας αλλά έχει διακριθεί 
για την συνεχιζόμενη έμπνευση που παρέχει 
στους σπουδαστές να σταδιοδρομήσουν στα 
ναυτιλιακά.

Παρόλο που το Βραβείο Πλοίο της Χρονιάς 
συνήθως πηγαίνει σε καινούργιο πλοίο, 
η επιτροπή άσκησε το δικαίωμά της να 
αναγνωρίσει ένα πλοίο που ναυπηγήθηκε το 
1943. 
Αρχικά ονομαζόμενο ‘Arthur M. Huddell’ 
ρυμουλκήθηκε στην Ελλάδα το 2008 και 
μετά από ένα μεγάλο έργο αποκατάστασης 
το ‘Hellas Liberty’ βρίσκεται τώρα 
αγκυροβολημένο στον Πειραιά σαν πλωτό 
μουσείο.

Το νέο Βραβείο Lloyd’s List Intelligence 
Big Data Award παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά το 2015 και πήγε στην Danaos 
Management Consultants and Danaos 
Shipping Co. για το πρόγραμμα πλεύσης 
‘Waves’ένα προηγμένο σύστημα το οποίο 
συνδυάζει πολλαπλές βάσεις δεδομένων για 
να βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητα των 
πλοίων. 
Το βραβείο αποφασίστηκε από την Lloyd’s 
List Intelligence και οι κριτές επαίνεσαν 

την ποικιλία των εφαρμογών που διαθέτει 
στους χρήστες και την μεγάλη εικόνα 
προσέγγισης.
Τα Βραβεία υποστηρίζονται επισήμως από 
εξέχοντες φορείς της Ελληνικής ναυτιλίας, 
περιλαμβανομένης της Ένωσης των Ελλήνων 
Εφοπλιστών, του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
και της Επιτροπής Συνεργασίας της 
Ελληνικής Ναυτιλίας. 
Επίσης άλλοι οργανισμοί που υποστηρίζουν 
τα βραβεία είναι η Ένωση Εφοπλιστών 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, η Ένωση 
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος - 
Helmepa, η Ένωση Μεσιτών Ναυτιλιακών 
Συμβάσεων η Ένωση Εφοπλιστών 
Επιβατηγού Ναυτιλίας, το Propeller 
Club, Διεθνής Λιμένας Πειραιώς, η 
WISTA Hellas, η Ένωση Τραπεζιτικών 
και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της 
Ελληνικής ναυτιλίας, και η Ένωση για την 
Ναυτική Διαιτησία

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Dry Cargo Company of the Year
Neptune Lines

Tanker Company of the Year
Olympic Shipping and Management

Passenger Line of the Year
Dodekanisos Seaways

Shipbroker of the Year
Cass Technava Maritime

Shipping Financier of the Year
Eurobank

Technical Achievement Award
Prisma Electronics

Achievement in Safety or Environmental 
Protection
Hellenic Coast Guard and Frontex

Piraeus International Centre Award
Bureau Veritas (Hellas)

International Personality of the Year
Andreas Chrysostomou

Seafarer of the Year
Capt. Dimitrios Tsitsimelis

Achievement in Education or Training
University of the Aegean

Ship of the Year
 “Hellas Liberty»

Lloyd’s List/Propeller Club Lifetime 
Achievement Award
Aristidis Alafouzos
Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Danaos Management Consultants
 & Danaos Shipping Co.

Next Generation Shipping Award
Maria Angelicoussis

Greek Shipping Newsmaker of the Year
Nikolas P. Tsakos

Greek Shipping Personality of the Year
George M. Logothetis

Βραβευσεισ

  Ναυτιλιακά Βραβεία της Lloyd’s List  για το 2015
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Ισλάμ, τροκοκρατία και Ελλάδα

Λόγω γεωγραφίας, η Ελλάς δεν έχει το προσόν 
των κοινών συνόρων με τον ευρωπαϊκό 
πυρήνα. Ως εκ τούτου, είναι εκτεθειμένη 
σε σοβαρότατες απειλές διότι οι «φίλοι» 
μας στην ΕΕ πιστεύουν, όχι χωρίς λόγο, ότι 
οποιαδήποτε δυσάρεστη εξέλιξη εξ αιτίας 
της εισβολής των παρανόμων μεταναστών 
μπορεί να συγκρατηθεί εντός των ελληνικών 
συνόρων αφού οι βόρειοι γείτονες έχουν ήδη 
λάβει τα μέτρα τους (και στην χειρότερη 
περίπτωση μπορούν να ενισχυθούν υλικά από 
τους «εταίρους» στην συνοριακή γραμμή ).

Για να υπάρξουν προϋποθέσεις ουσιαστικής 
άμυνας κατά της διείσδυσης της ισλαμικής 
τρομοκρατίας -- ή, όπως επιμένουν οι 
«πολιτικά ορθοί», κατά της απειλής που 
συνδέεται με την «ριζοσπαστικοποίηση» των 
ισλαμικών θυλάκων στην Ευρώπη -- πρέπει 
πρώτα να ληφθούν οι εξής αποφάσεις:

ΠΡΩΤΟΝ: 
Φύλαξη συνόρων με γενική κινητοποίηση 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Μαζική ανάπτυξη 
μονάδων Στρατού Ξηράς στα χερσαία σύνορα 

με την «φίλη» νεό-Οθωμανική Τουρκία, 
χώρα με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ισλαμική 
τρομοκρατία, και κατάσταση συναγερμού στο 
Πολεμικό Ναυτικό. Θαλάσσιες περιπολίες 
που θα αποβλέπουν κατά προτεραιότητα 
στην αποτροπή και όχι σε «ανθρωπιστικές 
επιχειρήσεις».

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: 
Αλλαγή των μεθόδων «φιλοξενίας» κατά 
τρόπο που θα μειώνει την ανεξέλεγκτη 
εξαπόλυση των παρανόμων στις ελληνικές 

Η ατυχής γεωγραφία της Ελλάδος , η οικονομική 
και κοινωνική της κατάρρευση, η αποικιακή 

κηδεμονία που της έχει επιβληθεί από τους δανειστές 
και η ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης να 

προστατεύσει τα σύνορα της χώρας συνθέτουν μια 
ζοφερή εικόνα που δεν πρόκειται να αλλάξει χωρίς 

ριζοσπαστικές κινήσεις.

Τάσσος Συμεωνίδης (RIEAS Ακαδημαικός Σύμβουλος) Copyright: Research Institute for European and American Studies (www.rieas.gr) – Publication date: 13 December 2015
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πόλεις (δηλαδή, κυρίως, στην Αθήνα). 
Επειδή η ανικανότητα των ελληνικών αρχών 
να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά τα τεχνικά 
μέσα καταγραφής που τους παρέχονται (λόγω 
ανάγκης και όχι «αδελφικής αλληλεγγύης» 
από την ευρωπαϊκή «ένωση») ο περιορισμός 
των παρανόμων αποτελεί κρίσιμη 
προτεραιότητα ώστε να αποφεύγεται η 
επικίνδυνη διασπορά τους στον ελληνικό 
χώρο αφού πλέον η απορρόφηση τους 
από την «ανεπτυγμένη» Ευρώπη γίνεται 
προβληματική.

ΤΡΙΤΟΝ: 
Απόρριψη αυτού που αποκαλείται «μοντέλο 
σκέψης» το οποίο δίνει απόλυτο έμφαση 
στην «εφαρμογή των συνθηκών» και στην 
ένοχη σιωπή στις συνεχείς και απεριόριστες 
κατηγορίες που εκτοξεύονται από επίσημα 
χείλη κατά της Ελλάδος σε σχέση με την 
«διαχείριση» των παρανόμων. Με τις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ να απορρίπτουν 
πλέον αδίστακτα το «ξέφραγο αμπέλι» που 
μέχρι χθες αποτελούσε την επίσημη θέση των 
Βρυξελλών και της Γερμανίας, δεν υπάρχει 
κανείς ουσιαστικό λόγος για την Ελλάδα 
να εξακολουθεί τον παπαγαλισμό των 
«συνθηκών» και όλων των άλλων ανοησιών 
της πολιτικής ορθότητας.
Η ισλαμική «ριζοσπαστικοποίηση» έχει 
πλέον αναγνωρισθεί ως η de facto στρατηγική 
απειλή κατά της ευρωπαϊκής ισορροπίας. 
Δυστυχώς, η παρούσα πολιτική κατάσταση 
της Ελλάδος δεν επιτρέπει την αποδοχή 
της απειλής ως κατευθυντήριο κριτήριο 
της εθνικής ασφάλειας και αμύνης. Οι 
ελαφρόνοιες που εκτοξεύονται καθημερινώς 
από τους υποτίθεται υπευθύνους για την 
ασφάλεια και την προστασία του ελληνικού 
λαού δημιουργούν δικαιολογημένο φόβο για 
έκρηξη απρόβλεπτων διαστάσεων. Όπως η 
σελίδα αυτή δεν έχει πάψει να προειδοποιεί 
εδώ και πολλά χρόνια (και να επαληθεύεται 
από τα γεγονότα) η διείσδυση της ισλαμικής 
τρομοκρατίας δεν αντιμετωπίζεται με 
διαλέξεις, «στρογγυλά τραπέζια», 
και συσκέψεις της «ομάδας πολιτικού 
σχεδιασμού», αλλά με σκληρές αποφάσεις 
και την αποφασιστική εφαρμογή τους.
Είναι επίσης αναγκαίο να εγκαταλείψουμε 
τις διάφορες μυθολογίες που αναπτύχθηκαν 
ήδη από την δεκαετία του ‘70 με τον 
αδικαιολόγητο, πολιτικά και στρατηγικά, 

εναγκαλισμό των Παλαιστινίων και της 
συνεχούς επίκλησης μιας «ελληνοαραβικής 
φιλίας» που είχε και έχει ελάχιστα ερείσματα 
στην πραγματικότητα.
Οι μυθολογίες αυτές περιλαμβάνουν και την 
υποτιθέμενη καλή θέληση των μουσουλμάνων 
που έχει κερδίσει η Ελλάδα συμμετέχοντας στις 
ονομαζόμενες «ειρηνευτικές» επιχειρήσεις 
(δηλαδή στις δυτικές στρατιωτικές 
επεμβάσεις σε χώρες όπως το Αφγανιστάν) εξ 
αιτίας των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων 
των ελληνικών τμημάτων που ποτέ δεν 
έλαβαν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Οι 
ανθρωπιστικές δραστηριότητες είναι γεγονός 
πλην όμως ο παράγων καλής πίστεως, 
οπωσδήποτε παρών μεταξύ των επί τόπου 
ευεργετημένων, δεν παρέχει καμιά απολύτως 
εγγύηση κατά της τακτικής των «μοναχικών 
λύκων» του παγκοσμίου ιερού πολέμου που ο 
Ισλαμισμός έχει κηρύξει κατά της Δύσεως.
Κρίνοντας από την στάση των ελληνικών 
κυβερνήσεων ανεξαρτήτως «δεξιάς» 
και «αριστεράς» οι προβλέψεις για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του τεράστιου 
κινδύνου που αντιπροσωπεύει η έκρηξη της 
ισλαμικής τρομοκρατίας -- που ορισμένοι ήδη 
αποκαλούν «ισλαμοσυμμοριτισμό» -- είναι 
όλως απαισιόδοξες.
Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και 
πληροφοριών έχουν τα γνωστά προβλήματα 
και επιχειρησιακές αγκυλώσεις που 
περιορίζουν την αποτελεσματικότητα τους. Η 
δραστική δικαστική αντιμετώπιση ενόχων για 
τρομοκρατικές πράξεις έχει επίσης σημαντικά 
κενά που έχουν από πολλού καλυφθεί σε 
άλλες χώρες του «δημοκρατικού τόξου». Η 
καθημερινή προσπάθεια κατά των απειλών, 

παρ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες ατόμων, 
παραμένει ατελής, χωρίς συγκεκριμένους 
τακτικούς σκοπούς και ενέργειες αποτροπής.
Αλλά η εκ γενετής αδυναμία ουσιαστικής 
άμυνας της ελληνικής κοινωνίας σε 
παρόμοιες απειλές εδράζεται κυρίως στον 
αιώνιο διχασμό απόψεων που δεν έχει κανένα 
λογικό περιεχόμενο, αλλά εκπηγάζει από την 
αδήριτη ανάγκη των Ελλήνων πολιτικών 
να παπαγαλίζουν και να εναγκαλίζονται 
«ρεύματα» από την Εσπερία και τους 
«ανεπτυγμένους» που ήδη έχουν προκαλέσει 
τεράστιες ζημιές σε Δυτικές χώρες.
Το πλέον εξόφθαλμο πρόσφατο παράδειγμα 
είναι τα περί του ισλαμικού τεμένους στην 
Αθήνα, θέμα που έχει αναχθεί στο ύψιστο 
επίπεδο προτεραιότητος όταν η συντριπτική 
τάση της ελληνικής κοινωνίας εξακολουθεί 
να το απορρίπτει. 
Η σημαντική αλλαγή που ήδη αναπτύσσει 
ρίζες στις Δυτικές χώρες, αφού επιτέλους 
αναγνωρίζεται ο ρόλος του τεμένους ως 
ενεργητικού πυρήνα του ιερού ισλαμικού 
πολέμου, εξακολουθεί να αγνοείται παρ ημών, 
αφού η Ελλάδα παραμένει «ταγμένη στα 
ανθρώπινα δικαιώματα».
Οι αυτοκτονικές τάσεις του ελληνικού 
πολιτικού όλου δεν είναι τίποτε καινούργιο. 
Μάλιστα, η έκρηξη της ισλαμικής 
τρομοκρατίας, και οι ελληνικές αντιδράσεις 
στο γεγονός, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία 
ότι οι τάσεις αυτές, αντί να ελαττώνονται, 
αποκτούν νέες πλέον επικίνδυνες εκφάνσεις. 
Το μόνο τελικά που μένει, ως σανίδα 
σωτηρίας, είναι ο λεγόμενος «Θεός της 
Ελλάδος» που κι αυτός θα έχει πια τους 
δικούς του ενδοιασμούς.
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Integrated Management of Piraeus 

Written by: Avgousti Charalampos & Tsoukala 
Ioanna

Integrated Coastal Zone’s Management (CZM)

The integrated management of a coastal 
zone allows the systematic and organized 
implementation of an action plan which 
will lead to a profitable exploitation, 
constructive development and efficient 
protection of a specific coastal area.
This plan aims at managing all available and 
exploitable resources by local and foreign 
entrepreneurs, investors and stakeholders 
of public and private sectors including 
local community groups and organizations, 
peripheral communities, governmental 
and local authorities, financial operators, 
entrepreneurs, commercial and productive 
initiatives, etc. 

A different approach for a better Coastal 
Zone Integrated Management

In order to attain an optimal integrated 

management of a coastal area, a differentiated 
approach is required which will unlock 
the sustainable growth and development 
potential. These are:
a.Accurate coastline mapping and 
identification of coastal zone areas optimal 
for land and sea use
b.Establish and adequately fund a single 
coordinating entity which will overlook all 
operations and activities
c.Transparent government interference and 
corresponding legislation regarding the 
zone management
d.Strict anti-pollution restrictions, with 
accurate monitoring 
e.Brownfield sites utilization and 
development 
f.Infrastructure and equipment restructuring 
and upgrading 
g.Sustainable use of transport means
h.Work conditions and social safety 
protection

Methodology 
This research examines the coastal area 

between Piraeus and Perama which has 
undergone an intense integrated exploitation 
during the last 40 years. We have applied a 
PESTEL analysis method to analyze the 
context and a SWOT analysis to determine 
the area’s main strengths, weaknesses, 
disclosing emerging opportunities and 
threats.

The Current Status of Integrated 
Management of Piraeus-Perama Industrial 
Zone 

The current status of the integrated 
management of Piraeus-Perama coastal 
zone has the following characteristics:
1.Absence of a single coordinating entity 
for the entire stakeholders’ operations and 
activities 
2.Political instability and extensive 
bureaucracy
3.Residential and industrial development 
contradictions
4.Strong economic and business activities 
applied by national and international 

Perama Coastal Zone

Αρθρο
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players, (such as organizations, firms, 
multinational companies, individuals etc), 
in various business sectors such as:
a.Shipping
b.Transportation
c.Warehousing
d.Commercial 
5.Increased exploitation from public 
organizations & services such as:
a.Water & waste management company
b.Fish market 
c.Electric power
d.Port and shipyard facilities
6.Local immigration due to the increased 
unemployment especially in the 
shipbuilding industry
7.Increased technology development & 
modernization
8.Increased demand for skilled and 
experience workforce

Results from the Research
The positive effects of the integrated 
management of the Piraeus-Perama coastal 
zone are:
a.a strong economic and business presence 
in the national and international market
b.noticeable contribution in public 
revenue’s development 
c.increase employment of skilled and 
experienced workforce 
d.coastal zone’s area commercial value 
augmentation
e.local small and medium business’ 
technological development
f.globalized profile development & 
endorsement 

The negative effects are:
a.overexploitation of assets
b.pathogenesis and complications from the 
extensive economic exploitation
c.spatial changes in urban development and 
surroundings
d.degradation of the quality of life
e.increase in work risk 
f.extensive industrialization and 
commercialization
g.region’s commercial and business profile 
legal deregulation and consolidation 

The emerged opportunities are:
a.Better qualified and more skilled 

employees resulting from continuous  
training and increased expertise 
b.investment attraction and project 
development 
c.port market expansion to dominate in 
South Eastern Europe and  Mediterranean 
region
d.area’s restoration and rehabilitation 
through corporate social responsibility 
programs
e.technological research and pooling of 
expertise
f.ecological identity and green foot print 
creation
g.public growth and upgrading projects in 
the region for balanced urban and economic 
development.

The submerged threats are:
a.risk of zone over- industrialization 
b.the proliferative charge of the area
c.under-utilization of area’s 
competitiveness 
d.commercial goodwill threat 
e.absence of a central regulatory control 
entity 
f.frequent legislative reformations
g.increasing risk of major industrial 
accidents 
h.alteration of geographical features of the 
area and the microclimate changes 

Proposals

For the Piraeus-Perama coastal zone three 
projects have been proposed:
a)The repairs on the treated water reuse 
pipeline for irrigation water supply from 
Psytalia Island to Salamis. The construction 
of a similar pipeline has been proposed from 
Psytalia Island to Piraeus which is difficult 
to accomplish at the given time due to the 
large amount of capital required and the 
extensive inland infrastructure.
b)Piraeus municipality in collaboration 
with the Piraeus Port Authority has planned 
to implement the Piraeus Cultural Coast, an 
area of 180.000 sq.m. that will include:
• Conversion of Silo into a museum of 
Underwater Antiquities
• Construction of a Migration Museum
• Construction of Piraeus Archaeological 
Museum
• Rehabilitation of the entire region and 
development of an aquarium and open 
Museum of Historic Vessels.

c)Finally, for the development of the 
fertilizers brownfield area at Drapetsona, 
has been proposed:
• Development of sports facilities and 
cultural centres
• Development of an International Maritime 
Centre
• Development of the International Trade 
Centre
• Regeneration of the area 

Αρθρο
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Νηολόγιο Λιβερίας

Eυχαριστούμε τους Έλληνες εφοπλιστές για 
την προτίμηση στη σημαία της Λιβερίας 
που αποδεικνύει ότι το Νηολόγιο που 
δημιουργήθηκε και υιοθετήθηκε από τους 
Έλληνες εφοπλιστές το 1948 εξακολουθεί 
τους ισχυρούς δεσμούς του και την προσφορά 
των υπηρεσιών του στην Ελληνική ναυτιλία.  

Η συνταγή της προσφοράς μας στην Ελληνική 
ναυτιλία είναι απλή και χαρακτηριστικά της είναι 
η συνέπεια, υπευθυνότητα, άμεση ανταπόκριση 
και ταχεία εξυπηρέτηση, οποιαδήποτε ημέρα 
και ώρα μιάς και η ναυτιλία δεν έχει ωράριο και 
εργάζεται σε εικοσιτετράωρη βάση.  Δουλειά 
μας είναι να βρίσκουμε λύσεις, να στηρίζουμε 
το πλοίο και τον εφοπλιστή.   Η πίστη μας στις 
δυνατότητες των Ελλήνων εφοπλιστών που 
ανεξαρτήτως συνθηκών ναυλαγοράς, όπως 
στη παρούσα δύσκολη φάση για πλοία ξηρού 
φορτίου και  εμπορευματοκιβωτίων, συνεχίζουν 
να επενδύουν και να συμβάλλουν στην 
Ελληνική οικονομία μας δημιουργεί πρόσθετη 
υποχρέωση στήριξης και αλληλεγγύης στους 
Έλληνες εφοπλιστές. 

Σήμερα το Νηολόγιο της Λιβερίας, με 3,980 
πλοία, ολικής χωρητικότητας 136 εκατ. 

GTONS, και μέσης ηλικίας 12 έτη, αποτελεί 
την πλέον ποιοτική και συμφέρουσα επιλογή 
του Ελληνικού εφοπλισμού.   Οι Έλληνες 
εφοπλιστές μας έχουν τιμήσει με 910 από 
τα πλοία τους καθιστώντας μας το νηολόγιο 
πρώτης επιλογής στην Ελλάδα.  Τα γραφεία 
μας στον Πειραιά, στο κέντρο του λιμανιού, 
Ευπλοίας 2, παρέχουν όλες τις υπηρεσίες 
που απαιτούνται στην σημερινή απαιτητική 
ναυτιλιακή αγορά υπηρετώντας με αφοσίωση, 
υπευθυνότητα, συνέπεια, και επαγγελματισμό 
την Ελληνική ναυτιλία και τις ανάγκες της 
όπως η εγγραφή πλοίου και υποθήκης, τεχνική 
υποστήριξη, επιθεωρήσεις, εγκρίσεις ναυτικών 
εγχειριδίων, έκδοση διπλωμάτων και ναυτικών 
φυλλαδίων κ.τ.λ.  

 Το Νηολόγιο της Λιβερίας εδρεύει στη πόλη 
Βιέννα, της πολιτείας Βιρτζίνια των ΗΠΑ 
(κοντά στην Ουάσιγκτον). Έχει περισσότερα 
από 220 άτομα προσωπικό διεθνώς και 
διατηρεί γραφεία στη Νέα Υόρκη, τον Πειραιά, 
το Αμβούργο, το Λονδίνο, τη Ζυρίχη, την 
Κωνσταντινούπολη, το Χονγκ Κονγκ, τη 
Σιγκαπούρη, το Τόκιο, τη Σεούλ, την Σαγκάη, 
το Ντουμπάι, το Ρίο ντε Τζανέιρο και στη 
Μονρόβια.  Το Νηολόγιο υποστηρίζεται επίσης 

από ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερους 
από 300 επιθεωρητές, 150 ειδικούς ελεγκτές 
στην προστασία και την ασφάλεια (ISM/ISPS) 
και 150 επιθεωρητές ειδικούς στην MLC 2006, 
οι οποίοι εκπαιδεύονται αποκλειστικά από τη 
Σημαία της Λιβερίας, και είναι υπεύθυνοι για 
παροχή υποστήριξης και βοήθειας στα πλοία 
του Νηολογίου.

Αφήνοντας πίσω μας το δύσκολο 2015, και 
προσμένοντας το 2016, να αναφέρουμε ότι οι 
παρούσες ενδείξεις είναι ότι τόσο η ναυτιλία όσο 
και η παγκόσμια οικονομία θα αρχίσουν σιγά-
σιγά να ανακάμπτουν μετά από μια παρατεταμένη 
κρίση.  Υπάρχουν ελπίδες για συγκρατημένη 
ανάκαμψη των ναύλων, και  πλοία «νέας 
τεχνολογίας» παραδίδονται και μπαίνουν 
στην αγορά. Υπολογίζεται ότι οι εμπορικές 
θαλάσσιες συναλλαγές θα υπερδιπλασιαστούν 
τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια.   Ευχόμενοι 
Καλές Γιορτές με υγεία να διαβεβαιώσουμε 
τους Έλληνες εφοπλιστές ότι η Σημαία της 
Λιβερίας  υπερήφανα στέκεται στο πλευρό τους 
με τις ποιοτικές και άμεσες υπηρεσίες της να 
την  καθιστούν τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη 
τους στο απαιτητικό περιβάλλον της σύγχρονης 
παγκόσμιας ναυτιλίας.

Υπηρετώντας την Ελληνική Ναυτιλία με Συνέπεια και Υπευθυνότητα

Μιχάλης Πανταζόπουλος, 
Αντιπρόεδρος του Liberian International Ship & Corporate 
Registry (Νηολόγιο Λιβερίας) και Γενικός Διευθυντής του 
ελληνικού γραφείου του Νηολογίου.
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The importance of rapidly updating and modernising 
a warship’s capability as new threats emerge

In the age of high cost and shrinking budgets, 
sometimes the best choice is to modernise, not 
replace,” says the U.S. Navy’s Captain James Dick, 
who is a Program Manager at International Fleet 
Support and Ship Transfer.
Captain Dick was speaking to Defence IQ ahead 
of the Surface Warships conference in London 
next January to offer his insight into the future role 
of warships, with a particular focus on the benefits 
of modernising platforms over the coming years. 
“When you consider the significant investment 
any navy makes in building, equipping and 
manning a particular platform, it makes sense 
that modernising it throughout its service life – 
rather than replacing it – can provide significant 
benefits,” continued the Captain.

“Careful management of obsolescence issues and 
regular maintenance to maintain the life of the 
hull and the mechanical equipment can provide 
a stable platform for a navy to evolve to counter 
changing threats and missions.
“Reusing the investments in training, logistics, and 
maintenance – augmented by the introduction of 
new, more modern combat systems elements – 
can provide many navies with an opportunity to 
get the best possible return on their investment.”

Challenges
What about challenges over the next five years? 
The Captain set out three of the key challenges in 
the acquisition and operation of surface warships 
during this period and offered insight into how 

these might they be tackled. “I think the first 
thing - which isn’t new - is keeping up with the 
threat. Innovation makes that a challenge, and it 
is always a struggle to keep a warship relevant in a 
new threat environment,” he said.
“That’s why implementation of an open 
architecture approach to combat systems is 
so critical -- it reduces the time and the cost to 
update and upgrade a ship’s capabilities.
“The second challenge is operational tempo. The 
demand for naval forces at sea isn’t going down, 
it is going up. Having enough ships and enough 
steaming hours to keep those ships on station is 
a big challenge. 
That drives much of the maintenance that we have 
to do to keep the hull and mechanical systems in 
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peak condition.
“It’s very easy to defer maintenance for operational 
necessity, but eventually we pay the price -- and it’s 
usually much cheaper if we pay it up front rather 
than wait until we have a catastrophic failure. 
We all need to have long-term maintenance and 
modernisation plans that optimise the service life 
of the platform and allow for budgeting for future 
maintenance needs.
“I think the third challenge is interoperability. We 
operate today in a very collaborative environment 
around the world. 
As more and more countries develop capable 
warfare systems, it is even more important that we 
stay aligned when it comes to interoperability.
That doesn’t mean everyone has to buy from the 
same manufacturer - but it’s imperative that we 
continue the work to define common standards 
and protocols - whether for communication or 
networks - and that we use those to allow us to 
continue to work together.

Future platforms and requirements
In the mid-20th century aircraft carriers, which 
could transport fighters and bombers to any 
theatre in the world supplying more firepower, 
range and flexibility than any battleship ever 
could, the demand for large battleships began to 
wane. In recent years the use of this long-replaced 
warship platform has been debated more and 
more as the nature of warfare continues to 
evolve and requirements inevitably change. Big 
battleships have not regained the prominence 
they once had, but it is not out of the question 
that they will in the future.Captain Dick doesn’t 
believe it’s time to bring back the battleship just 
yet, but he does see opportunities to integrate 
some of their capabilities into modern platforms.
“Distributed lethality and capability is a key 
enabler – we need more capability on more 
platforms in more places,” he said. “Reverting 
back to the days of large (and relatively few) 
platforms doesn’t appear to be the answer.

“Smaller, highly capable platforms with the 
offensive fire power, defensive capabilities and 
survivability seem to be the way ahead.
Should we perhaps change our perspective on 
what we think a ‘battleship’ or a ‘frigate’ is? Are the 
platforms evolving to an extent that our definition 
of what they are should begin to change to?
“Maybe we’re at a point where we should be 
thinking of our frigates as «pocket» battleships 
– with a full range of warfare capabilities in a 
small package.” The role of warships and the 
nature of warfare are both amenable to and 
influenced by requirements. So what are the key 
emerging requirements likely to be prioritised 
by acquisition officials over the next ten years? 
The rapid response to changing threats is 
certainly one of them, according to Captain 
Dick.“The threat is constantly evolving, so our 
requirements will always change. One of the keys 
would appear to be the ability to rapidly update 
a warship’s capability as new threats and new 
countermeasures are developed.”Discussing gaps 
in current technology and where improvements 
need to be made, the Captain believes the use of 
open architecture systems is a key consideration 
for the future.
“The technology «gap» that I would be 
concerned about is how difficult (or easy) it is to 
update or replace a weapon system component 
on a platform. If the insertion of new capability 
can keep pace with the development of the threat, 
then the gap is minimised.
“That’s why the move to open architecture 
systems, modular weapons payloads, and pre-
planned infrastructure so important to getting 
the full return on  the investments every navy 
makes in its platforms.”
Finally, we wanted to know what the key lessons 
learned have been in this field over the last 
decade and how these can be taken forward in 
the future. Captain Dick said there had been the 
clear emergence of  net-centric combat system 
development, together with the implementation 
of the open architecture model, which he said 
would be “critical to addressing the capability and 
modernisation challenges in the future”.
“The lessons we’ve identified about the need for 
rapid upgrade with minimal cost/ship impact are 
the ones that we have to carry forward. 

They will be the keys to keeping our naval 
platforms relevant throughout the 21st century.”
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Μίνα Θεοδώρου, Marketing Director του Ομίλου 
Θεοδώρου

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η εφοδιαστική 
αλυσίδα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που 
«αγγίζει» πολλούς «εμπλεκόμενους»: εταιρίες 
που ασχολούνται με τη διαχείριση Α’ υλών, την 
παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία προϊόντων, 
την αποθήκευση και διανομή, τις μεταφορές, τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης και φυσικά τους 
τελικούς καταναλωτές. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να λειτουργεί σωστά σε όλα 
τα στάδιά της, δηλαδή με τη μέγιστη ταχύτητα, 
μηδενικά έως ελάχιστα λάθη, ευελιξία, με τον 
απαραίτητο συγχρονισμό, το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος, άπλετη πληροφόρηση και διαφάνεια.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα για τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής 
αλυσίδας με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του 
κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Προβλέπεται ότι αυτές οι τάσεις εκσυγχρονισμού 
θα εντατικοποιηθούν την επόμενη πενταετία και ότι 
η εφοδιαστική αλυσίδα θα εξελιχθεί σε σημαντική 
πηγή προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. Η 
εξέλιξη αυτή συντελείται ήδη σε πιο προηγμένες 
αγορές αλλά θα αγγίξει σύντομα και την ελληνική 
πραγματικότητα.
Καταλύτης είναι το γεγονός ότι πλέον έχουμε στη 
διάθεσή μας τεχνολογίες, προσιτές και αποσβέσιμες, 
που μπορούν να προσαρμοστούν σε όλα τα μεγέθη 
των επιχειρήσεων του χώρου. Αυτές οι τεχνολογίες 
μπορούν να βάλουν τάξη στο σύνθετο περιβάλλον 
της εφοδιαστικής αλυσίδας προσφέροντας λύσεις 

για τον έλεγχο και διαχείρισή της.

Οι νέες τεχνολογίες
Μια τεχνολογία που θα είναι στην πρώτη γραμμή 
των εξελίξεων στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι 
το cloud, μια πλέον αποδεκτή τεχνολογία που 
επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση μεγάλων όγκων 
δεδομένων.
Παράλληλα, το internet of things (IoT) μπαίνει 
στη ζωή μας με ασύλληπτους ρυθμούς. Το IoT 
προσφέρει σε μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων 
πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών και 
αναμένεται να φέρει την επανάσταση όχι μόνο στη 
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και 
στον τρόπο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων 
και στην καταναλωτική συμπεριφορά.
Επιπλέον, η ρομποτική είναι μια ώριμη και 
προσβάσιμη τεχνολογία και προσφέρει μια 
πληθώρα από εφαρμογές για την παραγωγή αλλά 
και την αποθήκευση και αποστολή προϊόντων. 
Παράλληλα, η τεχνολογία της κίνησης και του 
αυτοματισμού μας προσφέρει έξυπνα συστήματα 
διακίνησης και ταξινόμησης που αυξάνουν 
δραματικά την παραγωγικότητα στις διαδικασίες 
της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Καταλυτικό ρόλο στις νέες τάσεις θα παίξουν και οι 
τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, 
όπως φορητά τερματικά και tablets και αναγνώστες 
κωδικών barcode, τα ασύρματα δίκτυα καθώς και 
η τεχνολογία RFID. Τα συστήματα αυτά πλέον 
προσφέρουν μεγαλύτερες ταχύτητες, ευκολία 
στη χρήση, ασφάλεια και άριστη συνδεσιμότητα. 
Τα παραπάνω προσφέρουν μεγάλη βελτίωση 

στην παραγωγικότητα και στη μείωση λαθών. Τα 
ασύρματα δίκτυα διαχειρίζονται μεγαλύτερο όγκο 
δεδομένων με μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερες 
ταχύτητες και χαμηλότερο κόστος.
Η τεχνολογία κωδικοποίησης και εκτύπωσης 
ετικετών, που εξασφαλίζει την απαραίτητη 
πληροφόρηση στην εφοδιαστική αλυσίδα, είναι 
ώριμη και μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τα 
παραπάνω. Τέλος, η ανάπτυξη εξειδικευμένων 
λύσεων πληροφορικής για τη διαχείριση της 
παραγωγής και της αποθήκευσης προσφέρουν 
σημαντική μείωση κόστους και βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών.
Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τάσεις που θα 
μεταμορφώσουν την εφοδιαστική αλυσίδα στο 
άμεσο μέλλον. 
Παρακάτω συνοψίζουμε τις κυριότερες τάσεις.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Μείωση των κρίκων
Οι κλασικοί κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας 
είναι η παραλαβή και διαχείριση Α΄ υλών, η 
παραγωγή και μεταποίηση των προϊόντων, η 
αποθήκευση, η διανομή, η μεταφορά και το 
σημείο πώλησης. Η τρέχουσα τάση είναι η μείωση 
αυτών των κρίκων για προφανείς λόγους μείωσης 
πόρων και αύξηση ταχύτητας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ότι στη βιομηχανική παραγωγή, 
όλο περισσότερες εταιρίες υιοθετούν την πρακτική 
του direct shipping, δηλαδή της αποστολής των 
προϊόντων προς μεγάλους πελάτες κατευθείαν 
μετά το τέλος της γραμμής παραγωγής χωρίς την 
μεσολάβηση της αποθήκης. Παράλληλα, πρακτικές 
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Οι νέες τάσεις
 και τεχνολογίες 

που αλλάζουν 
το πρόσωπο 

της εφοδιαστικής 
αλυσίδας
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όπως το cross docking μειώνουν δραστικά το 
χρόνο παραμονής των προϊόντων στην αποθήκη 
επιταχύνοντας σημαντικά τις αποστολές. Τέλος, 
το e-commerce που αναλύεται παρακάτω είναι 
ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 
τάσης.

Διαφάνεια
Μια πολύ σημαντική τάση που επηρεάζει την 
εφοδιαστική αλυσίδα είναι η αυξανόμενη ανάγκη 
για διαφάνεια- από τις Α’ ύλες μέχρι και το ράφι. 
Η νομοθεσία απαιτεί καλύτερη και ακριβέστερη 
ανίχνευση των προϊόντων σε όλα τα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά στον τομέα των 
τροφίμων και των φαρμάκων (serialization). 
Πέρα όμως από τις επιταγές της νομοθεσίας, οι 
επιχειρήσεις του χώρου θέλουν να ικανοποιήσουν 
τις εσωτερικές τους ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις 
των πελατών τους για διασφάλιση της ποιότητας 
και ασφάλειας των προϊόντων. Για αυτό το λόγο, 
υιοθετούν αξιόπιστες λύσεις και συστήματα 
ιχνηλασιμότητας που προσφέρουν ορατότητα 
και βελτιστοποίηση των διαδικασιών καθώς και 
διαχείριση κρίσεων.

E-commerce
Η άνθηση του e-commerce είναι μια ακόμη 
σημαντική   τάση που   αλλάζει δραστικά τις 
διαδικασίες στην αποθήκευση και διανομή 
προϊόντων. Η ανάπτυξη αυτή είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη δραματική αλλαγή στις 
προτιμήσεις και απαιτήσεις των τελικών 
καταναλωτών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 
Οι καταναλωτές είναι εξαιρετικά ενημερωμένοι 
και προτιμούν εναλλακτικές μεθόδους αγορών, 
κυρίως μέσω του internet. Η άμεση συνέπεια 
είναι ότι ο όγκος των προϊόντων που παραδίδεται 
κατευθείαν στους τελικούς καταναλωτές αυξάνεται 
δραστικά. Παράλληλα, η απαίτηση για παράδοση 
προϊόντων την ίδια ή την επόμενη ημέρα έχει 
αυξηθεί τόσο σε τελικούς καταναλωτές αλλά και 
στις ενδοεπιχειρησιακές εμπορικές συναλλαγές. 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το e-commerce 
αναμένεται να εκτοξευτεί στο άμεσο μέλλον και 
θα αναδείξει την αποθήκη και τα κέντρα διανομής, 
ως κρίσιμους κόμβους για το e-commerce, σε 
νευραλγικά κέντρα προστιθέμενης αξίας και 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Αυτοματοποίηση και ευελιξία
Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα έχουν τη διαχρονική ανάγκη να 
είναι πιο   ανταγωνιστικές και να μειώνουν συνεχώς 

τα κόστη τους βελτιώνοντας τις διαδικασίες τους. 
Παράλληλα, καθώς η λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας είναι ιδιαίτερα σύνθετη και οι απαιτήσεις 
των πελατών πολλές και εξειδικευμένες, η ανάγκη 
για ευελιξία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. 
Τα τελευταία χρόνια, τεχνολογίες όπως η ρομποτική, 
η κωδικοποίηση, η πληροφορική και το mobility, 
έχουν γίνει προσιτές και προσαρμοζόμενες στα 
δεδομένα της κάθε επιχείρησης και ικανοποιούν τις 
παραπάνω ανάγκες μέσα από την αυτοματοποίηση 
των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Οι διαδικασίες που αυτοματοποιούνται 
καλύπτουν την παραγωγή και συσκευασία των 
προϊόντων, την αποθήκευση και την εκτέλεση και 
αποστολή των παραγγελιών, τον έλεγχο ποιότητας 
και την παρακολούθηση της παραγωγικής 
διαδικασίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η υιοθέτηση συστημάτων αυτόματης εκτέλεσης 
παραγγελιών σε εφαρμογές όπως η αποστολή 
και διανομή φαρμάκων. Οι φαρμακαποθήκες 
καλούνται να εξυπηρετούν χιλιάδες πελάτες 
καθημερινά εκτελώντας δεκάδες παραγγελίες που 
αποτελούνται από δεκάδες ανομοιογενείς κωδικούς 
προϊόντων. Μέσα από την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών πετυχαίνουν εντυπωσιακή αύξηση της 
παραγωγικότητας και της ευελιξίας τους.

Mobile Worker
Μια τελευταία τάση που κυριαρχεί στην 
εφοδιαστική αλυσίδα είναι ότι οι συσκευές είναι 
πλέον συνδεδεμένες και ο όγκος της πληροφόρησης 
που υπάρχει για τα προϊόντα αυξάνεται εκθετικά. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
παγκοσμίως δημιουργήθηκαν την τελευταία διετία. 
Υπάρχει η ανάγκη διάχυσης, αξιοποίησης και 
διαχείρισης αυτής της πληροφορίας. Και βέβαια, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα ενδοεπιχειρησιακά 
συστήματα να είναι απολύτως συγχρονισμένα και 
μάλιστα σε πραγματικό χρόνο. Το ζητούμενο είναι 
μια επιχείρηση να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη 
πληροφορία την κατάλληλη στιγμή, να την αναλύει, 
να λαμβάνει την κατάλληλη επιχειρηματική 
απόφαση, να μπορεί να την εκτελεί με ορατά 
και μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι παραπάνω 
ανάγκες, με καταλύτη τις τεχνολογίες cloud, IoΤ 
και mobility, έχουν δημιουργήσει την τάση για 
“mobile” εργαζόμενους δηλαδή εργαζόμενους που 
έχουν πρόσβαση στη πληροφορία από οποιαδήποτε 
τοποθεσία, που είναι «κοντά» στην πληροφορία 
τη στιγμή που γεννιέται.

Τα παραπάνω καθιστούν την εφοδιαστική αλυσίδα 

ένα πολύ σύνθετο και εξελισσόμενο περιβάλλον, στο 
οποίο καλούνται να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις 
που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. 
Οι εταιρίες που θα κατανοήσουν τις ισχύουσες 
τάσεις και θα προσαρμοστούν πιο γρήγορα, θα 
είναι εκείνες που θα μπορέσουν να αποκτήσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επιβιώσουν πιο 
εύκολα.
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Του Απόστολου Σκουμπούρη

H εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς 
στις 4/12/2015, σε μια ημέρα χωρίς τράπεζες, 
απλώς μαρτυρά την κατάντια ενός θεσμού, η 
ανάπτυξη του οποίου κανονικά θα έπρεπε να 
βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων κάθε 
κυβέρνησης και κάθε υπουργείου οικονομικών! Μια 
εικόνα απαξίωσης, εγκατάλειψης και κατήφειας, μια 
αγορά απολύτως μονοφασική και μονοδιάστατη.
Μόλις στα 24,49 εκατ. ευρώ ο συνολικός τζίρος 
χθες, μόλις στα 6,43 εκατ. τεμάχια ο όγκος! 
Παρ’ ότι στο Χρηματιστήριο Αθηνών φιλοξενούνται 
περί τις 195 εταιρείες – μετοχές (από 350 που ήταν 
κάποτε), εντούτοις πράξη έκαναν μόλις οι 107, 
που σημαίνει ότι 88 μετοχές δεν άνοιξαν καν στο 
ταμπλό!
Παράλληλα, από αυτές που άνοιξαν, ελάχιστες 
έκαναν όγκους άξιους λόγου, με την απαξίωση να 
καθρεφτίζεται ανάγλυφα στα στατιστικά ημέρας! 

Μόλις μία μετοχή ξεπέρασε τον όγκο του ενός εκατ. 
τεμαχίων (Τράπεζα Κύπρου), μόλις πέντε μετοχές 
ξεπέρασαν τα 500 χιλ. τεμάχια, ενώ μόλις εννέα 
τίτλοι είχαν όγκο πλέον των 100 χιλ. τεμαχίων! 
Μπορεί τα νούμερα να... κουράζουν, όμως στην 
προκειμένη περίπτωση δείχνουν ξεκάθαρα την 
εικόνα, που έγινε πιο εμφανής το 3ήμερο αποχής 
των τραπεζών!
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εδώ και 
χρόνια «βλέπει» την ανάποδη όψη της… 
οργιώδους, άναρχης και ακραία στρεβλής άνθισης 
της επενδυτικής κουλτούρας της φούσκας του ’99!
Από την ασύδοτη υπερβολή και τους 1,15 εκατ. 
κωδικούς του ’99, έχουμε φτάσει πλέον στην 
απαξίωση μιας αγοράς που έχει γίνει ένα (σκληρό) 
«γκέτο» μιας ελίτ εγχώριων και μερικών ξένων 
επενδυτών. Οι ενεργοί κωδικοί έχουν περιοριστεί 
τα τελευταία χρόνια στους… 30.000 – 40.000 
(τους καλούς μήνες), ενώ τους τελευταίους τρεις 
μήνες έχουν κάνει αρνητικό ρεκόρ τουλάχιστον 

17 ετών! Πιο αναλυτικά, οι ενεργοί κωδικοί τον 
Αύγουστο κατήλθαν στους 21.016, το Σεπτέμβριο 
μειώθηκαν στους 17.074, ενώ τον Οκτώβριο 
έπεσαν στους 16.715 (τα στοιχεία του Νοεμβρίου 
δεν έχουν βγει ακόμη).Το 90% με 95% της 
διαθέσιμης ρευστότητας αλλά και το ενδιαφέρον 
έχει «κλειδωθεί» και ανακυκλώνεται στις μετοχές 
της υψηλής κεφαλαιοποίησης, στις 25 του FTSE 
και τις 4-5 τράπεζες και ελάχιστα χαρτιά του Mid 
Cap.Από εκεί και πέρα κυριολεκτικά το… χάος, 
καθώς υπάρχουν περίπου 60 με 70 μετοχές που 
(σχεδόν) μόνιμα δεν ανοίγουν καν στο ταμπλό, 
ενώ γενικότερα τα 2/3 των μετοχών του Χ.Α. 
είναι ωσεί παρόν, με ελάχιστη έως ανύπαρκτη 
εμπορευσιμότητα καθημερινά!
Παράλληλα, τα περισσότερα χαρτοφυλάκια των 
επενδυτών είναι απαξιωμένα, καθώς αποτελούνται 
από μετοχές μικρής αποτίμησης που έχουν εδώ και 
χρόνια κάκιστη πορεία στο ταμπλό, ασχέτως με την 
πορεία της εταιρείας σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Χρηματιστηριο αθηνων

ΧρηματιστηριΟ
Η... κατάρα της «σχολής» του ’99 και οι τωρινές ευθύνες
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Χρηματιστηριο αθηνων

Οι σύνθετοι λόγοι της... αυτοτροφοδοτούμενης 
απαξίωσης Οι λόγοι αυτής της απαξίωσης για 
σχεδόν όλη τη γκάμα των μετοχών μικρομεσαίας 
αποτίμησης (ασχέτως ποιότητας) είναι πολλοί και 
σύνθετοι. Ξεκινά από το γεγονός ότι κάηκε μια 
ολόκληρη επενδυτική γενιά με τα τριτοκοσμικά 
φαινόμενα του ‘99, κληροδοτώντας όλα τα 
«αμαρτήματα» εκείνης της εποχής σ’ όλα τα 
επόμενα χρόνια! «Ποινικοποιήθηκε» η άνοδος των 
μικρότερης αποτίμησης μετοχών, στηλιτεύτηκαν 
τα λόμπι, γενικώς εκδιώχτηκε ο μικρός ιδιώτης 
επενδυτής που όμως αποτελεί τη «μαγιά» 
για κάθε χρηματιστηριακή αγορά. Οι καιροί 
αλλάζουν βεβαίως, οι επενδύσεις εξελίσσονται και 
αναπροσαρμόζονται, οι πράξεις πλέον περνούν στα 
χέρια επαγγελματιών και σε διεθνές επίπεδο.
Υπερύθμιση και διαρκείς θεσμικές παρεμβάσεις 
«σκότωσαν» το ενδιαφέρον
Ασφαλώς οι ευθύνες είναι πολλές και αφορούν 
τις διοικήσεις του Χ.Α. και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, που με τις αλλεπάλληλες αλλαγές 
κανονισμών, όρων διαπραγμάτευσης, ωραρίων κ.λπ. 
οδήγησαν στο περιθώριο ολόκληρη τη μικρομεσαία 
κεφαλαιοποίηση.
Στην προσπάθεια να αποκλειστεί οποιαδήποτε 
περίπτωση να επαναληφθούν φαινόμενα του ’99, 
οι διοικήσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου και 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προχώρησαν σε 
πολλαπλές θεσμικές παρεμβάσεις (κυρίως) από το 
2003 και εντεύθεν.
Πληθώρα αλλαγών στον κανονισμό και στο 
θεσμικό πλαίσιο, συνεχείς παρεμβάσεις στους 
όρους διαπραγμάτευσης. Φτιάχτηκαν πολλαπλές 
κατηγορίες διαπραγμάτευσης, πολλαπλές «ομάδες» 
μετοχών, ειδικοί κανονισμοί εμπορευσιμότητας, 
πολλές ασφαλιστικές δικλίδες. Ασχέτως με τη 
στόχευση, οι πολλές αλλαγές μάλλον μπέρδεψαν 
και θάμπωσαν την ορατότητα των επενδυτών, 
ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπήρξε υπερύθμιση 
της αγοράς, κάτι που «αποστείρωσε» όλο το 
ενδιαφέρον και τη γοητεία της…
Η πρώτη φορά αριστερά έκλεισε για πέντε 
εβδομάδες το Χ.Α. και κληροδότησε capital 
controls
Θα ήταν απολύτως άδικο να «φορτωθούν» λάθη, 
κακές πολιτικές, αμαρτίες και στρεβλώσεις μιας 
15ετίας στο 10μηνο διακυβέρνησης από ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝΕΛ. Τα δομικά προβλήματα της αγοράς, η 
ανυποληψία και όλη η αρρωστημένη εικόνα των 
τελευταίων ετών δεν οφείλεται στη διακυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Όμως, τα λάθη του τελευταίου 10μήνου, οι κάκιστες 
επιλογές στη διαπραγμάτευση, οι αστείες τακτικές 

και οι σχεδόν φαιδρές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα 
«σκότωσαν» περαιτέρω την αγορά, την οικονομία 
και τις τράπεζες. Απόδειξη αυτού, είναι η μέση 
ημερήσια αξία συναλλαγών να κατέλθει στα 25 
έως 30 εκατ. ευρώ, επίπεδα που η αγορά είχε και το 
πρώτο μισό του 2012, όταν η χώρα ήταν με το ένα 
πόδι εκτός ευρώ, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις και 
με τα spreads στις 3.200 μονάδες!
Οι πολιτικές του τελευταίου 10μήνου, ανάμεσα σε 
δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ένα δημοψήφισμα, 
κλείσιμο τραπεζών για τρεις εβδομάδες και του 
χρηματιστηρίου για πέντε σε συνδυασμό με την 
«κληρονομιά» των capital controls (και στο Χ.Α.) 
ασφαλώς και διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο. Αν 
δεν υπήρχαν αυτές οι πολιτικές άλλωστε, οι τράπεζες 
δεν θα έχαναν περίπου 50 δισ. ευρώ καταθέσεις αυτό 
το 10μηνο, ούτε θα ήταν απαραίτητη η τρέχουσα 
ανακεφαλαιοποίηση!
Το Χ.Α. δεν κάνει τίποτα άλλο από το να καθρεφτίζει 
την κατάσταση που καταγράφεται γενικότερα στο 
οικονομικό και επενδυτικό προφίλ της χώρας.
Βεβαίως, αυτό δεν είναι κάτι πάγιο ή ισόβιο, 
καθώς και το 2012, στο δεύτερο μισό, ξεκίνησε 
σημαντική ανάκαμψη στο Χ.Α. με αύξηση όγκων 
και τζίρων, κινητικότητα και ενδιαφέρον. Τα πάντα 
εξαρτώνται από το ρίσκο χώρας, το οποίο βεβαίως 
είναι αποτέλεσμα της πολιτικής κατάστασης, που 
επηρεάζει τα πάντα.

Η ευθύνη της (εκάστοτε) κυβέρνησης
Μπορεί λοιπόν κάποτε το (αριστερό)… δόγμα να 
θεωρούσε το χρηματιστήριο ως το… πορνείο του 
καπιταλισμού, όμως, όποιος θέλει να συμμετέχει 
στα πεπραγμένα του… κόσμου, όποιος κυβερνά 
μια (δυτική) χώρα, θα πρέπει να λάβει υπόψη του 
και την κεφαλαιαγορά. Και μάλιστα θα πρέπει 
να κάνει το παν να ισχυροποιεί τον κορυφαίο 
κρατικό θεσμικό επενδυτικό φορέα! Το ελληνικό 
χρηματιστήριο έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη της 
οικονομίας της χώρας, βοήθησε στην ανάπτυξη, 
στη γιγάντωση, στη διεθνοποίηση και στην 
εξωστρέφεια εκατοντάδων ελληνικών επιχειρήσεων 
στα 139 χρόνια της λειτουργίας του. Το Χ..Α. 
εξακολουθεί να έχει «διαμάντια», επιχειρήσεις με 
συνεπές management, άριστη έξωθεν μαρτυρία, 
και διεθνοποιημένο προφίλ. Η κυβέρνηση θα 
πρέπει να ενσκήψει και στις ανάγκες της αγοράς, 
ασχέτως αν – για κάποιους – δεν αποτελεί πρώτιστη 
προτεραιότητα. Οικονομία χωρίς χρηματιστήριο 
δεν νοείται.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα πρέπει να στηριχτεί 
και να ενισχυθεί ως θεσμός, ώστε να παίξει ξανά το 
ρόλο που έχει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 

της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό, πέρα από το 
«γκέτο» των τραπεζών που απομυζούν (ακόμη και 
τώρα) όλη τη ρευστότητα.
Το Χ.Α. είναι μια αναδυόμενη αγορά, όμως είναι 
η μόνη αγορά σ’ αυτήν την κατηγορία με ισχυρό 
νόμισμα, το ευρώ.Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε 
όλα τα… προνόμια που η σχέση με την Ευρώπη 
περιλαμβάνει, όλες τις δυνατότητες που δίνει 
η γεωστρατηγική θέση της χώρας, όλες τις 
δυνατότητες ανάπτυξης και έλκυσης κεφαλαίων. 
Η Ελλάδα, αν «λύσει» τις αγκυλώσεις, αν ανοίξει 
τις αγορές, τα κλειστά επαγγέλματα και κάνει τις 
άλλες - απαραίτητες - μεταρρυθμίσεις, μπορεί να 
γίνει ένα… Ελντοράντο επενδύσεων τα προσεχή 
χρόνια. Η κυβέρνηση, τόσο η τωρινή όσο και η 
όποια άλλη, θα πρέπει μέσα στις προτεραιότητές της 
να έχει και την ανάπτυξη του χρηματιστηρίου.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗ 10ΕΤΙΑ
(Μήνας και έτος - αριθμός ενεργών κωδικών)
Ιαν -2006 125.293
Φεβ-2006 130.892
Μαϊ-2006 116.277
Ιουν -2006 - 133.237
Ιαν -2007  - 129.809
Ιουλ-2007 144.391

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ’98 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ(Έτος-άνοιγμα νέων κωδικών)
1998 389.910
1999 1.114.367
2000 650.471
2001 42.780
2002 22.132
2003 101.083
2004 42.868
2005 30.812
2006 56.667
2007 41.218
2008 35.493
2009 39.605
2010 38.711
2011 28.401
2012 21.184
2013 25.367
2014 15.234
2015 (10μηνο) 11.872
Υ.Γ.: Από το 2002 έχουν απενεργοποιηθεί 923.011 
κωδικοί! Αριθμός ασφαλώς μεγάλος. Πρόκειται για κωδικούς που ανήκουν 
είτε σε επενδυτές που εγκατέλειψαν τη χρηματιστηριακή ενασχόληση, είτε 
κωδικούς που ανήκαν σε χρεοκοπημένες ΑΧΕ και διαγράφηκαν (αρκετοί εξ 
αυτών άνοιξαν αλλού).
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Αρθρο

Πώς θα φτάνετε σε επιτυχίες και στην 
υλοποίηση των στόχων σας
Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι δύσκολος, 
χρειάζεται πειθαρχία, συγκέντρωση 
και ξεκάθαρες ιδέες για το τι θέλετε να 
πετύχετε.
Στη ζωή όλοι αναζητούμε και επιδιώκουμε 
την επιτυχία σε αυτά που θέλουμε. 
Για να το καταφέρουμε όμως είναι πρώτα 
απ’ όλα απαραίτητο να διευκρινίσουμε 
το τι θέλουμε και να καθορίσουμε τους 
στόχους μας. Με διάφορες ευκαιρίες, πολλοί 
σκέφτονται για το τι έχουν κάνει στο χρόνο 
που πέρασε και το τι θέλουν από το νέο 
χρόνο που βρίσκεται μπροστά τους. 
Εκείνοι που πετυχαίνουν περισσότερο, 
είναι αυτοί που ξοδεύουν λίγο χρόνο για να 
σκεφτούν προσεκτικά το τι αναζητούν και 
στη συνέχεια καταγράφουν τους στόχους 
τους. Αυτό τους επιτρέπει συνεχώς να 
μπορούν να ανατρέχουν στο σχέδιο τους και 
να έχουν πάντοτε κατά νου, τους στόχους 
και τις προτεραιότητες που έχουν θέσει.
Το αποτέλεσμα είναι να επικεντρώνονται 
στην επίτευξη των στόχων τους. Δεν 
σπαταλούν άδικα την ενέργειά τους σε 
άλλες καταστάσεις που δεν τους επιτρέπουν 
να υλοποιήσουν τους στόχους τους.
Ο καθορισμός των στόχων και των 
προτεραιοτήτων είναι λοιπόν μια πολύ 
σημαντική διεργασία που πρέπει να γίνεται 
στην αρχή του χρόνου. Θα χρησιμεύει ως 
ένας οδικός χάρτης που θα σας επιτρέπει 
να μην χάνεστε μέσα στις δαιδαλώδεις 
καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά 
στη ζωή. Πώς λοιπόν εσείς θα καθορίσετε 
τους δικούς σας στόχους, πώς θα τους 
καταγράψετε και να φτιάξετε το δικό σας 
οδικό χάρτη και να φτάσετε στις επιτυχίες 
που επιδιώκετε;
Ποιές τεχνικές θα χρησιμοποιήσετε για 
να μην αποπροσανατολίζεστε και για να 
αντιμετωπίζετε τα κάθε λογής εμπόδια που 
θα βρίσκετε μπροστά σας;
Ας δούμε μαζί μερικές εισηγήσεις που 
μπορούν να σας βοηθήσουν και να 
συμβάλουν στην επίτευξη αυτών που 
θέλετε:

1. Σιγουρευτείτε ότι αυτό που επιδιώκετε 
είναι κάτι το οποίο πραγματικά το θέλετε 
και ότι δεν είναι απλά κάτι που ακούγεται 
ή φαίνεται ωραίο εάν το επιτύχετε.
Όταν οι στόχοι σας είναι κάτι που θέλετε 
έντονα, τότε το υποσυνείδητο σας θα 
βοηθήσει οδηγώντας σας σε ανθρώπους, 
καταστάσεις και τόπους που είναι 
απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων 
σας.

Τοποθετείστε στόχους για τους καίριους 
τομείς της ζωής σας: Για την οικογένεια 
και το σπίτι σας, για την επαγγελματική 
σας σταδιοδρομία και την οικονομική σας 
κατάσταση, για τη σωματική και ψυχική 
σας υγεία και για άλλους τομείς στους 
οποίους για σας υπάρχουν προτεραιότητες 
όπως η πνευματική, η θρησκευτική ζωή, ο 
πολιτισμός ή η εκπαίδευση.
2. Είναι απαραίτητο να καταγράψετε τους 

Ποια είναι τα βήματα για να φτάσετε 
στην υλοποίηση των στόχων σας….
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στόχους σας και να τους διαβάζετε συχνά 
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Δημιουργείστε το δικό σας οδικό χάρτη, 
σύμφωνα με αυτά που θέλετε.
Με το να γράψετε κάτω τους στόχους σας, 
καταφέρνετε να ξεκαθαρίσετε καλύτερα τις 
σκέψεις και να σχηματίσετε σαφή εικόνα 
στο μυαλό σας. Παράλληλα θα μπορείτε 
πολύ συχνά, εάν είναι δυνατόν κάθε μέρα, να 
βλέπετε τους στόχους σας και να θυμάστε το 
τι θέλετε να πετύχετε στο νέο έτος.
3. Καταγράψετε τα θετικά που θα 
προκύψουν για σας από την επίτευξη του 
κάθε στόχου σας.  
Αυτό θα ενδυναμώνει το ηθικό σας στις 
δύσκολες στιγμές που αναπόφευκτα θα 
συναντάτε. Σκεφτείτε και γράψετε όσο το 
δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ωφελημάτων που 
θα έχετε από την επίτευξη του κάθε στόχου 
σας.
Αργότερα όταν διαβάζετε το σχέδιο σας, το 
δικό σας οδικό χάρτη, θα νιώθετε πιο έντονα 
τα κίνητρα που θα σας σπρώχνουν προς την 
επίτευξη των στόχων σας.
4. Εφαρμόζετε την τεχνική της νοερής 
απεικόνισης.
Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθείτε να 
βλέπετε με το μυαλό σας ότι έχετε πετύχει 
το στόχο σας. Για παράδειγμα εάν θέσατε ως 
στόχο να αποκτήσετε ένα σπίτι, ν κλείνετε 
τα μάτια και να βλέπετε νοερά ότι είστε στο 
σπίτι σας. Σχηματίστε μια νοητική εικόνα 
την οποία να φέρνετε τακτικά στο μυαλό 
σας.
Η τεχνική αυτή βοηθά διότι επενεργεί στο 
υποσυνείδητό σας και κατά συνέπεια θα σας 
βοηθά στις καθημερινές ενέργειες που θα 
κάνετε για να πετύχετε τους στόχους σας.
5. Πρέπει να στοχεύετε ψηλά.
Όσο πιο ψηλά θέσετε τον πήχη τόσο 
περισσότερα θα πετύχετε. Και ακόμη εάν δεν 
πετύχετε τους στόχους στην ολότητά τους, 
επειδή θέσατε ψηλούς στόχους θα φτάσετε 
αναπόφευκτα, ψηλά.
Είναι όμως απαραίτητο οι στόχοι σας 
μεταξύ τους να μην αντικρούονται ή να 
είναι εξωπραγματικοί. Για παράδειγμα δεν 
μπορείτε να βάλετε στόχο να αγοράσετε 
ένα σπίτι που είναι 15 ή 20 φορές το ετήσιο 
εισόδημά σας.
6. Περάστε στη δράση, μην αναβάλλετε.
Όταν τοποθετήσετε τους στόχους σας και 
διευκρινίσετε το πλάνο δράσης σας, μην 

καθυστερείτε αλλά προχωρείτε. Ο χρόνος 
είναι πολύτιμος και οι καλά μελετημένες 
και σχεδιασμένες κινήσεις σας δεν πρέπει να 
αναβάλλονται αλλά να πραγματοποιούνται 
για να σας φέρνουν πιο κοντά στους στόχους 
σας.
7. Να προβλέπετε τις δυσκολίες που θα 
συναντάτε.
Δεν γίνεται να μη βρείτε στο δρόμο 
σας πολλές δυσκολίες, προκλήσεις και 
αντιξοότητες. Επειδή είναι σίγουρο ότι 
θα συναντήσετε δυσκολίες, προσπαθείτε 
εκ των προτέρων να αντιληφθείτε ποιες 
δυσκολίες θα βρείτε και σκεφτείτε τρόπους 
αντιμετώπισής τους.
Αυτή η τακτική θα σας προετοιμάσει για να 
χειριστείτε αποτελεσματικά τα εμπόδια, με 
λιγότερο στρες και κίνδυνους για λάθη.
Παράλληλα φαίνεται ότι η ανάλυση των 
προβλεπομένων δυσκολιών και η μελέτη 
τρόπων αντιμετώπισής τους, επιτρέπει την 
αποφυγή πολλών από αυτών.
8. Περιτριγυριστείτε από επιτυχημένους 
ανθρώπους που έχουν κίνητρα.
Δημιουργείτε φίλους και συμμάχους και 
βελτιώνετε συνεχώς τις σχέσεις σας με τους 
ανθρώπους του περιβάλλοντός σας.
Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι από τα 
πολυτιμότερα αγαθά που μπορείτε να έχετε.
9. Προσέξτε με ποιον μιλάτε για τους 
στόχους σας.
Μην κοινοποιείτε και μη συζητάτε τους 
στόχους σας με οποιονδήποτε. Άτομα από την 
οικογένειά σας ή φίλοι ή άλλοι γνωστοί σας 
πιθανόν να έχουν μια αρνητική προσέγγιση 
και είναι δυνατόν να σας απογοητεύσουν.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέτουν στόχους 
για να φτάσουν ψηλότερα και που δεν θα 
μπορέσουν να σας κατανοήσουν ή να σας 
δώσουν ιδέες που θα σας βοηθήσουν.
Συζητείστε τους στόχους σας με άτομα που 
θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη 
των επιδιώξεων σας.
10. Κάθε φορά που παίρνετε μια απόφαση 
να ερωτάτε τον εαυτό σας εάν η απόφαση 
αυτή σας παίρνει πιο κοντά ή πιο μακριά 
από τους στόχους σας.
Για να μπορείτε να παίρνετε τις σωστές 
αποφάσεις που θα σας οδηγήσουν σωστά 
στο δικό σας οδικό χάρτη προς την επίτευξη 
των στόχων πρέπει όπως έχουμε αναφέρει 
πιο πάνω, να διαβάζετε συχνά τους στόχους 
σας και να χρησιμοποιείτε την τεχνική της 
νοερής απεικόνισης.
Έτσι θα είναι πιο εύκολο για σας όταν θα 
πάρετε μια απόφαση να απαντήσετε στο 
δικό σας εσωτερικό ερώτημα κατά πόσο η 
συγκεκριμένη απόφαση θα σας πάρει πιο 
κοντά ή πιο μακριά από τους στόχους σας.
11. Η τροποποίηση των στόχων δεν είναι 
αναγκαστικά κάτι κακό.

Κατά τη διάρκεια του έτους είναι δυνατόν 
να αντιληφθείτε ότι οι καταστάσεις 
που προέκυψαν, σας επιβάλλουν την 
τροποποίηση ή διαφοροποίηση κάποιου από 
τους στόχους σας.
Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό. Αντίθετα 
μπορείτε να το θεωρήσετε ως επιτυχία διότι 
έχετε καταλάβει έγκαιρα ότι είναι προς 
το συμφέρον σας να αλλάξετε κάτι στη 
στρατηγική σας.

Αρθρο
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Candyce Kelshall and Victoria Dittmar 

In the aftermath of the November 13 at-
tacks in Paris, one is left to wonder if these 
incidents, happening as they did in the 
midst of the worst humanitarian crisis of 
the century, were by accident or design. 
Millions of refugees have been fleeing the 
Middle East and North Africa heading 
towards Europe. They were fleeing what 
Paris experienced last night. Most of the 
refugees are camped in the border towns of 
Europe precisely because they are escaping 
the civil conflict in Syria, Iraq and Libya - 
and the threat of the Islamic State.
The West has been actively engaged in the 
three countries. France started to carry out 
airstrikes in Syria last September and has 
just deployed its biggest aircraft carrier 
to join the conflict. Around 1,400 French 
citizens have also joined the fight, but as 
Jihadis. The Western countries find them-
selves locked in debate of whether to ac-
cept refugees into their borders and if so 
how many and for how long. Some of them 
have already taken large numbers of people, 
but thousands remain stateless. France has 
accepted 24,000 refugees. Real concerns 
should be focused on the civil tensions an 
event such as the November 13 attack can 
elicit. The potential is great for the tinder-
box of uneasy relations between refugee 
and citizen, to spontaneously combust.
Sentiments of hate and racism by far right 
wing groups in Europe have character-
ised this crisis as the refugees are seen as 
an ‘other’ who threatens their ethnicity 
and values. For instance, there have been 
several violent clashes in the past weeks 
between refugees and anti-immigration 
groups in the Calais camp. Some of them 
initiated by the burning of Qurans. After 
the attacks in Paris, a fire erupted in the 
same camp, although authorities say it 
was an independent issue that had noth-
ing to do with the incidents in the capital. 
Protests by far right groups and so called 

Neo-Nazis with an anti-immigration and 
anti-Islam agenda have also gained popu-
larity in Europe. It is expected that in the 
coming months relations between the two 
ethnicities – French civil society and “the 
others” will begin to deteriorate. Perhaps 
this is the intention of deliberately carry-
ing passports denoting refugee status be-
fore suicide bombers blew themselves up. 
It is inconceivable that genuine refugees 
will flee war torn countries seeking sanc-
tuary and then deliberately and suddenly 
create the same discord they escaped from. 
The greater likelihood is that this is yet 
another factor in an asymmetric warfare 
scenario where psychological operations 
are another layer – and a new, unconsid-
ered dimension to the attack on the West 
by ISIS-influenced jihads. By racking up 
the tensions between refugees and civil 
French society, perhaps these attackers 
have laid their most lethal charge and left 
the timer ticking. The aim of terrorist ac-
tion is to create fear but also to create de-
stabilisation within the state and force a 
change in norms and political behaviour. 
Given this consideration it is imperative 
that French society and indeed European 

society do not go down the path of “us and 
them.” Already the signs are there that Eu-
rope is heading in this direction in a knee 
jerk attempt at self-preservation.
The attacks in Paris are the fuse for ethnic 
preservation, radical, and right wing groups 
to give themselves legitimacy. Western na-
tionalist and conservative leaders have al-
ready begun to link refugees with terrorists 
and to actively urge the closing of borders. 
Poland’s designated European minister 
has said that his country will not accept 
any refugees. Right wing Dutch politician 
Geert Wilders urged to stop the intake 
of Syrians in order to ‘protect the Dutch 
people’ and avoid an ‘Islamic invasion’. 
Bavarian Prime Minister said that ‘border 
controls are more necessary than ever’. 
Other conservative German leaders are 
also lobbying for a change in Merkel’s wel-
coming approach towards Syrians. In Italy, 
nationalist Northern League leader Matteo 
Salvini said that Islam is not compatible 
and cannot be integrated with democracy. 
Moreover he said that all Islamic com-
munities in Italy should be placed under 
close surveillance. Republican candidates 
in the United States have expressed their 

Closing the border to refugees
does not guarantee security in Europe
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Does the hybrid terrorism seen in Paris herald 
the dawn of a new phase of warfare?

deep concerns about opening the borders 
to Syrian refugees and have urged Obama 
to change his policy. Slovakia’s Prime Min-
ister said that ‘there are enormous security 
risks linked to migration’ and that hope-
fully European leaders will ‘open their eyes 
now’. And in France, National Front Party 
leader Marine Le Pen said on her Twitter 
account that: “The enemies of France are 
those places that maintain links with Isla-
mism,” and asked for the closure of borders 
as “the French are no longer safe”.
Among the European civil society, dis-
approval towards refugees has also been 
growing. The view that refugees can be-
come potential terrorists or that terrorists 
are camouflaging among the fleeing popu-

lation so that they can enter Europe have 
caused immense fear. Many see the refugees 
as carriers of anything that is considered a 
threat to Western values, especially to free-
dom and in the case of France, secularism. 
A threat to ‘Europeannness’. Intolerance 
and racism are likely to increase after the 
attacks along with Islamophobia. The day 
after the attacks, far right groups held a 
demonstration in the French city of Lille 
shouting ‘Expel Islamists’ while unveiling 
an Islamophobic banner. Germany has al-
ready experienced attacks by ‘neo-Nazis’ 
on refugee camps this past week, and these 
are now likely to happen again.
But closing the border to refugees might 
not guarantee security in Europe. Actually 

it is likely to have the very opposite effect. 
If thousands of people can’t stay in their 
own country and cannot enter any other, 
where do they stay? What will happen to 
them when they end up being trapped in 
the middle of nothing? 

A huge civil conflict is to be expected. 
Perhaps this is the unseen master plan in 
the terrorist tactics playbook. Sewing the 
seeds of discord and disharmony in order 
to create internal social and political strife. 
Divide and rule is not an alien concept to 
Europe but it is the first step in securing a 
foothold in a country under siege. In this 
case it is not just a country under siege, but 
a civilization – ours.

Contributor:  Candyce Kelshall 

The existing structure of law enforcement 
and prevailing views of terrorism are officially 
antiquated. Decentralisation, destabilisation 
and insurgent methodology using mixed tech-
niques in multiple sites, simultaneously are the 
hallmarks of the new wave of terrorism Europe 
is grappling with. It is neither ISIL nor AQ but 
a combination of both – employed by invisible 
citizen soldiers who have been trained by sea-
soned fighters. As dawn broke in Paris after the 
November 13 attacks, the era of violent transna-
tional social movements was cemented into his-
tory.Hybrid terrorism struck Paris as the effects 
of Snowden’s security leaks were finally revealed 
to the world. A pseudo-military terrorist node 
was able to elude the combined efforts of multi-
national, joint agency surveillance and moni-
toring. Europe has been on a heightened state 
of alert and still a cloak of secrecy surrounds the 
planning and execution of the 11/13/15 attacks 
in Paris. This is the stuff intelligence nightmares 
are made of. The attackers were able to mount 
this sophisticated attack without coming to the 
attention of law enforcement. It is not that the 
French were incompetent – in fact, French in-
telligence is highly regarded. The issue is that 

Snowden has effectively plunged agencies in 
the dark, as if flicking a switch off. The terror-
ist node was able to operate below the radar, 
demonstrating ease and familiarity with insur-
gent techniques. They moved convincingly, un-
observed and invisible amongst the crowds of 
French citizens, hiding in plain sight, not raising 
alarm until they commenced their attacks. The 
ability to blend in ensures lethality, in this and 
future attacks, in other cities around the world. 
We should be under no illusion about the fact 
that this is the new blueprint for future terrorist 
attacks.

Techniques
The November attacks denote hybrid tech-
niques which illustrate a levelling up in the na-
ture of the terrorist threat which states face. The 
actions of the attackers cannot be easily placed 
into a framework for analysis, using existing 
tactical identifiers. The seven simultaneous and 
co-ordinated attacks were well planned and 
had significant infrastructure behind it, fund-
ing it and supporting it. Suicide bombs and ac-
tive shooters combined in different locations is 
not a new terrorist approach. We have seen this 
before in Mumbai. But six different simultane-
ous attack sites adds new depth and complexity 

rendering effective domination of the scene be-
yond the resources and capability of most state 
law enforcement apparatus. Added to this con-
sideration is the fact that long range strategic 
planning is hindered by a lack of chatter and the 
complete darkness which terrorists now know 
how to ensure. Surveillance of email, phone 
communications and messaging is practically 
rendered useless and irrelevant. The public-
ity around their monitoring ensures that those 
who seek to do harm no longer use them.

Tactical terrorist hybridity and decentralisa-
tion of command
The November 13 attacks  suggest a large net-
work with the ability to manage complex co-
ordination for obtaining weapons, explosive 
devices, transport and logistics required for up 
to six shootings in separate areas and several re-
ported suicide detonations. This is an illusion. 
Given the nature of ISIL and the way it operates 
in international space this does not have to be 
the case. ISIL is a self-sufficient organisation. It 
needs only local knowledge (logistics, supply 
and response) and the ability to leverage this 
knowledge through training, belief and identity. 
The hostage-taking which occurred inside the 
Bataclan concert hall is not a technique associ-
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ated with ISIL outside of its areas of operation 
but it is a technique which we associate with 
Al Qaeda. In particular, this clash of knowledge 
and technique occurs in Syria in the shape of 
the al Nusra front and early ISIL incarnations. 
The Paris attacks were not conducted by a ter-
rorist group in the conventional sense. In much 
the same way, we can suggest that this attack 
did not employ ‘conventional’ terrorist tactics, 
in terms of depth, complexity and intention. 
While its key objective was to induce fear, its 
purpose was to attack places where Westerners 
relax and engage in the liberal lifestyle. It falls 
into the domain of fourth generation warfare 
and is a good example of compound warfare 
but even then the nature of the attacks mark 
this departure in motive and intention. It is not 
about highlighting a political issue 
or a religion. ISIL does not have a 
political axe to grind. It does not 
seek to make governments change 
their mind on policy or practice. In 
fact its business does not lie with 
governments, but with popula-
tions. ISIL arguably intends to 
change the very nature of the state 
system and to accomplish this it 
layers its attacks with psychologi-
cal warfare tactics designed to en-
sure that communities become 
polarised by identity and borders 
become irrelevant. This is fifth 
generation warfare and we have 
not seen it before. Compound 
asymmetric tactics, psychological 
warfare and a cause above politics: Civilization. 
It is western civilization that ISIL is attacking. 
This includes the very structure and make-up 
of the Westphalia state.
The venues were civilian but the attacks were 
military in nature and precision. The hostage-
takers were all described as young. The shoot-
ers were calm and focused and did not speak 
except at one location. This suggests that they 
have been trained and are familiar with weap-
onry, as well as able to deal with adrenalin, 
noise and confusion. It suggests familiarity 
with active, hostile, conflict environments or 
war zones. The nature of the events suggest 
that this is the work of well trained, sophisticat-
ed operational planners with a military back-
ground or trained by military professionals. 
They may be a military unit of suicide bombers 

who are members of a secondary, informal and 
decentralised group who have received train-
ing by either ISIL or an AQ affiliate and may 
not be formally part of one of those groups. 
While the ability to blend terrorist and main-
stream military activity does bear the hallmark 
of ISIL, other elements, such as the simultane-
ous co-ordinated nature of the attack suggests 
AQ. The hybridity of techniques used, in par-
ticular, suggests an element of “mix and match”. 
This type of hybrid attack, which combines the 
lethality of a suicide attack with active shoot-
ers and hostage-taking, is complex to plan and 
even harder to deploy, train and prepare a tacti-
cal response to. When the issue of identity is 
deliberately stage-managed via the survival of 
passports after suicide detonations is taken into 

account, a clear psychological warfare layer has 
been added. It is unusual and unprecedented.

Destabilisation
These considerations give rise to the possibility 
that the Paris attackers were made up of indi-
viduals with different degrees of exposure and 
influence to both methods of terrorist tactics. 
This is an alarming development which dem-
onstrates the morphing of the threat we are 
facing in the West. Terrorism may no longer 
be the domain of the “terrorist group”.  Terror-
ism may be evolving to become the domain of 
anyone who reads and can get training from a 
seasoned fighter. There are thousands of ‘sea-
soned fighters’ who have been to Syria, Iraq 
and Libya. These individuals are returning 
under the radar and blending into their parent 

communities around the world. These citizens 
of our countries might be viewed as a decen-
tralised wave of insurgents whose role is desta-
bilisation of our cities. Paris is only the first of 
these destabilisation missions.
The decentralised nature of a cell under its own 
impetus and using its own resources demon-
strates further evidence that the nature of this 
conflict is shifting and twisting away from ac-
cepted definitions and more importantly from 
accepted ways of fighting terrorism. The old 
methods will no longer work if the ‘enemy’ 
is in the population. Targeting a population 
means targeting civilians. Turning civilians and 
citizens into the ‘enemy’ will have long-term 
effects which have not yet been considered. 
There was apparently no consideration of sur-

vivability on the part of the hostage-
takers and shooters, implying that 
this is not a political act concerned 
with domestic matters within the 
borders of France and for which 
negotiation might bring resolution. 
Rather this appears to be an act 
which is focused on issues external 
to the borders of France and for 
which no negotiation is required or 
desired.
The implications for policing and 
counter terrorism are immense.

Focused attacks on the hallmarks 
of civilisation
The intention and motivation of 
any terrorist action is to ensure 

panic and psychological trauma. These attacks 
have accomplished this. The attacks occurred 
at a football game, a restaurant, a bar, a night 
club – in the very streets where freedom and 
liberty were fought for. They represent an at-
tack on liberal western civilization. The choice 
of targets should not go unnoticed. They were 
selected because they are the places that young 
westerners go to relax. The target choices de-
liver a message to populations in all cities that 
security services cannot protect them and liv-
ing a social western lifestyle is dangerous. The 
implication is that westerners should change 
social  behaviour to be safe. Our thoughts re-
main with Paris and its law enforcement com-
munity – and to the officers who fell in the line 
of duty, protecting the people, the way of life 
and the state they love.

Νews
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Is This How the Next Global Financial Meltdown 
Will Unfold? 

By Charles Hugh Smith, 
www.charleshughsmith.blogspot.com

In effect, a currency crisis is simply 
the abrupt revaluation of the curren-
cy to reflect new realities.
I have long maintained that the struc-
tural imbalances of debt and risk that 
triggered the Global Financial Melt-
down of 2008-2009 have effectively 
been transferred to the foreign ex-
change (FX) markets.
This creates a problem for the cen-
tral banks that have orchestrated the 
“recovery” by goosing asset bubbles 
in stocks, real estate and bonds: un-
like these markets, the currency-FX 
market is too big for even the Federal 
Reserve to manipulate for long.
The FX market trades roughly the en-
tire Fed balance sheet of $4.5 trillion 
every day or two.
Currencies are in the midst of multi-
year revaluations that will destabilize 
the tottering towers of debt, leverage 
and risk that have propped up global 
growth since 2009.

Though the relative value of curren-
cies is discovered in the global FX 
market, there are four fundamental 
factors that influence the value of any 
currency:
1. Capital flows into and out of the cur-
rency (and the nation that issues the cur-
rency).
2. Perceived risk, specifically, will this 
currency preserve my global purchasing 
power (i.e. capital) or erode it?
3. The yield or interest rate paid on bonds 
denominated in this currency.
4. The scarcity or over-abundance of the 
currency.
If we dig even deeper, we find that curren-
cies reflect the income streams and assets 
of the issuing nation. Consider the curren-
cy of an oil exporting nation that has seen 

both its income from selling oil and the un-
derlying value of its oil in the ground fall by 
more than 50%.
Why shouldn’t that nation’s currency de-
cline in parallel with the erosion of income 
and asset valuation? As a nation’s income 
and asset base decline, there is less national 
income to pay interest on sovereign bonds, 
less private income to tax, and a reduced as-
set base for additional borrowing.
This is especially true if the nation issued 
debt and/or currency profligately in good 
times. Recall that debt and currency are 
one in the same: if someone trades euros 
for a U.S. Treasury bond, they don’t just 
own a bit of sovereign debt–they own the 

currency of the nation that issued the 
bond (in this case, the U.S. dollar).
This is equally true of corporate 
bonds–all the debt is denominated 
in a specific currency, and owners 
of the bonds are not just betting 
that the interest will be paid and the 
bond redeemed at maturity, but that 
the underlying currency will not lose 
much of its global purchasing power.
One proxy for the absolute destruc-
tion of commodity-based income 
streams and assets is the CRB Index. 
No wonder emerging economies 
that depend heavily on the export 
of commodities are cratering, along 
with the currencies they issue.
 
Once participants become aware of 
the rising risk of holding a depreciat-
ing currency, the trickle out of a cur-
rency quickly becomes a torrent of 
fleeing capital.
Once the perceived risk switches 
from risk-on to risk-off, the only way 
to prop up the currency is to raise the 
interest rates that bonds denominat-
ed in that currency yield.
But raising interest rates has a bru-
tally negative effect on the domestic 
economy, as higher rates choke off 
domestic lending, which then pushes 

the economy into recession.
It’s a no-win double bind, though, for doing 
nothing and letting one’s currency implode 
drains the nation of capital and makes im-
ports unaffordable. That matters when the 
imports are energy and/or food.
When those become scarce and unafford-
able, social disorder soon follows.
The currency that has benefited from this 
reversal of capital flows is the U.S. dollar 
(USD):
 
Debt/currency crises tend to trigger de-
faults and weakness in other currencies. We 
have a recent example of such a crisis: the 
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Asian Contagion of 1997-98:
Though that crisis was linked to 
Thailand’s failed bid to support its 
currency’s peg to the U.S. dollar, the 
current situation is actually far more 
fragile as the destruction of commod-
ity income and valuation raises the 
risk of sovereign defaults, corporate 
bond defaults, and capital flight that 
deepens already severe emerging-
market recessions.
The bone-dry half-dead forest await-
ing an igniting lightning strike is the 
global mountain of debt–debt which 
is no longer supported by current val-
uations of commodities and risk.
In effect, a currency crisis is simply the 

abrupt revaluation of the currency to re-
flect new realities. That revaluation then 

raises the risk premium on debt de-
nominated in that currency or owed 
in other currencies.
As emerging market currencies de-
cline, the income streams needed to 
service all the debt denominated in 
U.S. dollars declines, a self-reinforc-
ing dynamic: as income and valua-
tions fall, capital flees, pushing the 
relative value of the currency down 
even more, which further raises the 
risk premium that then triggers even 
more capital flight.
The sums in play are so staggering 
(an estimated $11 trillion in emerg-
ing market debts denominated in 

other currencies) that even the Fed won’t 

A hundred years ago, Amadeo Modigliani 
painted a portrait of his wild British mis-
tress splayed across a red velvet throw, 
nude, her hips arched, her kohl-rimmed 
eyes shut. The artist was hardly trying to 
play it safe – Paris officials promptly shut 
down the show where the work was first 
exhibited.
By contrast, the purchase of the painting 
last week by Chinese collector Liu Yiqian 
for $170 million was a staid investment 
and – unlike his bold foray back into Chi-
nese stocks at the nadir of this summer’s 
crash – much more in line with those of 
other Chinese billionaires.
If 2008 was the year that the global fi-
nancial crisis set Chinese wealth flowing 
across the globe, often in pursuit of dirt-
cheap real estate in the United States and 
Europe, 2015 will be remembered as a year 
in which private money has been driven 
out of China and then stranded there 
while the economy back home adjusted 
jerkily towards a new normal. And where 
low interest rates have nudged funds out 
of banks, continued currency devaluation 
loomed and a crackdown on corruption 
has driven wealthy individuals out.
“Over the last four months wealthy Chi-
nese have been shifting wealth offshore 

because of concerns that the renminbi 
is going to depreciate,” said Shaun Rein, 
market director at China Market Research 
Group. “Coupled with that, the corruption 
campaign [is] very real and [people are] 
very scared.”
Much of that money has been shifted to 
property in the U.S., London, Australia, 
Singapore and Canada. This year Chinese 
investors surpassed Canadians to become 
the biggest foreign investor in U.S. resi-
dential real estate, spending $28.6 billion 
in a single year, according to the National 
Association of Real Estate Agents.
There are also signs that the merely wealthy 
have joined the ranks of billionaires who 
bought properties in earlier years.
“The truth is it’s becoming more of a mass 
market now,” said Maureen Yeo, a General 
Manager with Fanssmore, a Taiwanese 
firm that helps connect western develop-
ers with Chinese clients. “It’s more about 
volume.”
While, in the past, Yeo brought clients to 
432 Park Avenue in New York, where in-
dividual Chinese buyers have scooped up 
two or three floors worth of apartments for 
$16 million a piece, and to London’s One 
Tower Bridge and Royal Wharf, a newer 
wave of clients is looking for houses at a 

fraction of that price, leading to more work 
and less profit for the likes of Yeo.
At the same time those who invested in 
overseas real estate in the wake of the fi-
nancial crisis are not selling as prices of 
their assets rise but are instead broadening 
their portfolios – moving into different re-
gions, buying different types of property 
and even investing in the kinds of small 
and medium-sized enterprises that would 
be considered high risk back home. For ex-
ample, Yeo’s earlier clients are investigat-
ing investments in vineyards and brewer-
ies in Europe. 
One client just bought a villa on a Greek 
island. For some, it is the beginning of a 
plan to bring their money home again, 
though it’s uncertain when.
“This year is going to be tough and next 
year is going to be tougher,” Yeo said. “It’s 
a very cloudy time for us and we just need 
to wait and see what happens.”
When the global financial crisis hit in 
2008, the way Yeo remembers it, elite Chi-
nese investors witnessed markets crashing 
in Europe and the U.S. and, after years of 
playing catch-up and being talked down to, 
had an epiphany.
“The attitude changed and they saw that 
Westerners were broke but the Chinese 

Why rich Chinese are buying vineyards, islands in cash 
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had a lot of money,” said Yeo. “So they 
went offshore to do acquisitions.”
The world’s financial turmoil was barely 
felt by China. Only a tiny percentage of the 
population had invested in public markets 
and the few high net worth individuals who 
did regarded it as a high risk, short-term 
investment, balancing their exposure and 
exiting nimbly at the first sign of trouble. 
To make up for lost exports the govern-
ment shored the economy up with stimulus 
targeting big infrastructure and real estate 
projects. Private money followed suit, tar-
geting property and branching out to other 
types tangible assets, including art.
The share of sales going to Chinese buyers 
at Sotheby’s Asia swelled from five to 40 
percent between 2005 and 2012, according 
to Artnews. Over the same period Chinese 
collectors established themselves as force 
in the global art market, bolstering it at a 
time when it was sagging.
There was so much Chinese money float-
ing around, Yeo’s best year was 2013, well 

after property prices in New York and Lon-
don had recovered.
“I had a lot of customers and they were 
paying in cash,” she said.
At realestatehudsonvalley.com, which 
serves the wealthy town of Edgemont, 
home to the top ranked school district in 
the United States and the nesting place 
of Wall Street’s family-men and women, 
Hong Kong-born Kathy Ng, who speaks 
Mandarin in addition to Cantonese and 
English, is the first port of call for many 
wealthy Chinese buyers.
Thirty years ago, wealthy Japanese emigres 
settled here to open the outposts of their 
newly booming economy. A small wave of 
Koreans soon followed in their wake.
In New York’s suburbs, most Chinese house 
hunters flock to the nation’s second-best 
school district, in Jericho, Long Island, 
where a well-established Chinese commu-
nity has transformed neighborhoods, sus-
taining a network of Chinese agents.
But those who make their way to 

Westchester are relieved to discover Ng, 
who produces content for the agency’s 
website.
“They are happy to see me and of course 
they rely on me,” she said.
Such clients, said Ng, have a taste for large 
homes with swimming pools and, as with 
Yeo’s clients, they pay in cash. Sometimes 
Ng wonders what would happen if she and 
her husband wanted to buy in the area in 
a more conventional manner – with a de-
posit and borrowings.
“If we wanted to spend just $800,000 and 
put 20 percent down, I wonder if they 
would just say, jeesh, nevermind, and turn 
us away,” she said.
And they probably can. With China’s en-
vironment looking inhospitable to the 
wealthy for some time to come, these sell-
ers are likely to find big-spending Chinese 
buyers aren’t going away anytime soon.

Source: CNBC - Why rich Chinese are buy-
ing vineyards, islands in cash

Νews
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Digital Ship returned to Athens for the 13th 
year in a row and took place at Metropolitan 
Hotel. The event was a huge success, with 
a wide number of visitors mainly IT Direc-
tors from prominent companies as well as 
exceptional speakers.
The event addressed strategic and practical 
challenges that the shipping companies are 
facing and also covered topics like innova-
tion in maritime communication, technical 
developments and of course safety, training 
and navigation.
This year the agenda was even fuller, look-
ing at strategic drivers in the maritime busi-
ness, such as:
• Innovation and technology in maritime 
communications
• The Digital Age - maximizing efficiencies 
with next generation solutions for the mari-
time market
• The evolution of maritime data, Big data 
and analytics to drive innovation, competi-
tiveness and growth
• Cyber security in Shipping industry
This year’s Digital Ship Athens provided 
the opportunity for some of the industry’s 
leading technology experts and business 
heads to discuss and debate the on-going 
role of IT and communications in shipping 
and help to solve the technology, leadership 
and business challenges ahead.

As always, AMMITEC had a strong pres-

ence at the event, with a big number of IT 
Managers attending part or all the confer-
ence and also with presentations and par-
ticipations at panel discussions.
In particular, the AMMITEC Treasurer, 
Tasos Makris, made a presentation on how 
to enhance Crew efficiency and usability 
of onboard software and on how to design 
software to best fit human needs.
Furthermore, the panel discussion on Cy-
ber Security was comprised by AMMITEC 
members along with distinguished execu-
tives from ENISA and ISACA. The panel-
lists were engaged in a lively discussion on 
the Cyber threats, on ways to implement se-
curity onboard the vessels to ensure integ-
rity of the systems and debated on possible 
ways to convince ship owners to implement 
relative measures.
At the end of the 1st day, the AMMITEC 
General Assembly took place, with the par-
ticipation of more than 40 Full or Associate 
ICT members.

The topics discussed were mainly the fol-
lowing:
• Review of AMMITEC activity in the past 
year and, in particular, the financial state-
ment of our Association.
• AMMITEC working groups: There was a 
detailed discussion on the context and fu-
ture activity of the working groups that had 
been created in 2015:

1. Maritime and Crew Satellite Communi-
cations 
2. Maritime Big Data 
3. Maritime Software Quality
4. Maritime Cyber Security and Risks
The purpose of these working groups will 
be to discuss on new methods & trends 
and elaborate best practices on the above 
hot matters and also to agree on a common 
framework for action, wherever required.

• The AMMITEC initiative in collaboration 
with the NTUA in the area of «Maritime 
Software Quality» was also discussed and 
evaluated and the members were informed 
on the details of this common act.
• Furthermore, the BoD announced the fu-
ture AMMITEC plans to engage in a com-
mon act with International prominent bod-
ies like BIMCO, ENISA & ISACA in the 
context of the «Maritime Cyber Security 
and Risks». In this regard, the ISACA pro-
posal for AMMITEC to be a SUPPORTIVE 
ORGANIZATION in the 5th ISACA ATH-
ENS FORUM was also announced to the 
members.
• A honorary guest, Michalis Moraitis, CIO 
at Nic. J. Theocarakis SA & Member of the 
Board of Directors at European CIO Asso-
ciation, was invited to present ways for AM-
MITEC’s participation in the HELLENIC 
CIO FORUM.
• There was also a discussion and evalua-

Digital Ship Athens, December 11-12



47

Δελτιο Τυπου

tion of the seminars which were organized 
by AMMITEC in cooperation with “PRI-
ORITY” and, in particular, “Cyber Security 
for IT Administrators” and “Business Con-
tinuity Management”. The seminars were 
attended by 66 Ammitec members and were 
considered to be of a great value. Participa-
tion was free of charge for the participants.
• Another topic in the General Assembly 
was the evaluation of the 1st SHIPIT con-
ference which took place in September 2015 
and was co-organized by Boussias Commu-
nications and AMMITEC. The conference 
was very successful and the participation 
of the Association to any future such event 
was confirmed. 
• The below conferences were also carried 
out under the auspices of AMMITEC in 
2015:
- IT Directors Forum 2015
- Cloud Computing Conference 2015

- 2nd Business Continuity Management Fo-
rum
-1st ShipIT Conference 2015
- Safety 4 Sea 2015
- Digital Ship 2015
- 5th ISACA Athens Chapter Conference

In the above conferences, AMMITEC was 
a supporting organization and its mem-
bers had the privilege to participate free of 
charge.
• Special reference was also made to the 
AMMITEC charities in the past year.
There were two donations to non-profit 
organizations (STEGI THILEON at Paleo 
Faliro and also SOS CHILDREN’s VIL-
LAGES), in order to somehow support 
children or people that have fewer opportu-
nities to joy and affection.
• Obviously, there was also a particular 
reference to the major yearly networking 

event, the famous AMMITEC PITA CUT-
TING, which was also a great success!

The Assembly was followed by the Elections 
for the new B.o.D. with the participation of 
all the FULL members that were present. 
The following members were elected:
- Dimitris Makris
- Katerina Raptaki
- Achilleas Choursoglou
- Tasos Makris
- Theofano Somaripa
- John Korbos
- Stelios Sabanis and 
- George Bonikos (1st deputy member).

The B.o.D was constituted into a body on 
Thursday, Nov. 19 and elected 
DIMITRIS MAKRIS as PRESIDENT
KATERINA RAPTAKI as VICE PRESIDENT 
and TASOS MAKRIS as TREASURER
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Ενώ το κοίτασμα Αφροδίτη είναι εμπορεύσιμο, όλοι είχαμε την εντύπωση ότι οι εξελίξεις ήταν 
αργές και ειδικά από το μέρος της Noble Energy. Στην πραγματικότητα, λόγω μεγέθους, 
αυτή η εταιρεία έπρεπε να δημιουργήσει ένα συμμαχικό πλαίσιο για την εκμετάλλευση του 
κοιτάσματος, γιατί ήταν ανίκανη να το κάνει από μόνη της. Η άλλη σημαντική καθυστέρηση 
αφορά στον τερματικό της Κύπρου. Αυτό σημαίνει για τη Noble μια αλλαγή φάσης λόγω της 
απόστασης του κοιτάσματος από τους σταθμούς της Αιγύπτου. Η ανακάλυψη του κοιτάσματος 
Ζορ ενίσχυσε αυτήν την αλλαγή. Τώρα η εταιρεία BG που παίζει ήδη στην Αίγυπτο, βρήκε την 
κατάλληλη στιγμή για να εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε 
πια καθυστερήσεις ούτε λόγω τεχνικών υποδομών, ούτε οικονομικών πόρων. Για την Κύπρο, 
είναι μία τεράστια ανάσα την ώρα που πολλοί Κύπριοι ακόμα δεν ήξεραν πια τι και ποιον να 
πιστέψουν. Όλοι έλεγαν για έλλειψη ενδιαφέροντος λόγω μιζέριας, αλλά τώρα τα πράγματα 
έχουν αλλάξει όχι ριζικά αφού συνεχίζουμε την ίδια υψηλή στρατηγική αλλά με καινοτόμο 
τρόπο. Έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα προηγούμενα εμπόδια και να σκεφτούμε και 
τις προοπτικές, διότι η συμφωνία δεν αφορά μόνο και μόνο το κοίτασμα Αφροδίτη, αλλά το 
θαλάσσιο οικόπεδο 12 και ξέρουμε, διότι έχουμε ήδη παρουσιάσει και συγκεκριμένους χάρτες, 
ότι υπάρχουν κι άλλα κοιτάσματα σε αυτήν την περιοχή. Έτσι με την ενίσχυση της BG αυτές οι 
προοπτικές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και μάλιστα πολύ πιο σύντομα από τις πρώτες 
εκτιμήσεις, διότι εδώ η δυναμική που αποκτά η όλη υπόθεση λειτουργεί όντως καταλυτικά για 
όλη την Κύπρο.

Γεωπολιτικη

 Δρ.  νικοσ λυγεροσ  • Στρατηγικός Σύμβουλος

μια καταλυτική συμφωνία 
για το μέλλον της Κύπρου

απαράδεκτη κατάρριψη 
του Su-24

Η. Κονοφάγος , Ν. Λυγερός ,  Ν. Λυγερός

Για να ξεκαθαρίσουμε το όλο πλαίσιο και 
να μην κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες 
αρκεί να αναρωτηθούμε το εξής. Αν την 
πορεία του Su-24 την είχε ακολουθήσει 
όχι ένα ρωσικό αεροσκάφος, αλλά ένα 
αμερικάνικο F16 ή ένα γαλλικό Rafale, 
θα είχε γίνει η κατάρριψη; Η επίσημη 
εκδοχή του τουρκικού καθεστώτος θα 
ήταν βέβαια ότι θα είχε γίνει ακριβώς το 
ίδιο πράγμα λόγω των κανόνων εμπλοκής 
για την παραβίαση του εναέριου χώρου. 
Όμως η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική. 
Ακόμα κι αν αποδειχθεί ότι έγινε 
παραβίαση, πράγμα το οποίο πρέπει 
να γίνει τουλάχιστον τυπικά, ξέρουμε 
ότι αυτή η κατάρριψη του Su-24 είναι 
απαράδεκτη, διότι επίσημα και στο 
υψηλότερο επίπεδο υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ της Διεθνούς Συμμαχίας που 
ηγείται η Αμερική και της Ρωσίας για 
την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών 
επιθέσεων και ειδικά της τρομοκρατικής 
οργάνωσης Daesh. Επίσης γνωρίζουμε 
όλοι ότι το ρώσικο αεροσκάφος δεν είχε 
κανένα τουρκικό στόχο πράγμα που 
σημαίνει ότι δεν κινδύνευε η τουρκική 
κυριαρχία. Κατά συνέπεια αυτή η πράξη 
εκ μέρους των τουρκικών αεροσκαφών 
που ακολουθεί ανάλογες που έγιναν στο 
παρελθόν, είναι απλώς η εκδήλωση των 
προτιμήσεων της τουρκικής ηγεσίας που 
παίζει επίσημα ένα ρόλο, ο οποίος στην 
πράξη είναι αντίθετος. 
Διότι επί της ουσίας οι τουρκικές 
δυνάμεις εκνευρίζονται με την παρουσία 
της Ρωσίας στην περιοχή, αφού δεν 
μπορούν να υλοποιήσουν το όραμα μιας 
περιφερειακής δύναμης στην περιοχή, 
πράγμα που ενοχλεί το γόητρό της. 
Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε πόσο τυφλοί 
είναι αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να 
παίξει τον ρόλο του σταθεροποιητή. Διότι 
το νέο οθωμανικό δόγμα δυσκολεύεται να 
κρύψει την ιδεολογία του. 
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Χάρη στη νέα συμφωνία της Noble με την BG Group, η Κύπρος 
πετυχαίνει ένα αποτέλεσμα καθοριστικό ακόμα κι αν παρουσιάζεται 
ως έμμεσο αρχικά. 
Διότι η συμφωνία, ενώ παίζει μεταξύ αμερικανικών και βρετανικών 
συμφερόντων, έχει θετικές εξελίξεις και για τη διαπραγμάτευση 
μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για το κοίτασμα Αφροδίτη. 
Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε πλέον ξεκάθαρα τον καταλυτικό ρόλο 
που παίζει η κυπριακή ΑΟΖ, αφού δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλους 
ενεργειακούς παίκτες να έρθουν να ενισχύσουν τις θέσεις μας. 
Η Noble έπαιξε καλά, αφού βρήκε κοίτασμα που είναι αποδεδειγμένα 
πια εμπορεύσιμο και πουλά το μερίδιό της τμηματικά έτσι φέρνει ένα 
σύμμαχο με ισοτιμία, αφού θα έχουν και οι δύο 35% του όλου, με 
την Delek που θα έχει το 30%, αλλά αυτός ο σύμμαχος μεγάλου 
βεληνεκούς παίζει τώρα με σιγουριά, διότι το κοίτασμα είναι 
αξιόλογο.
 Και ποια θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη αξιολόγηση της υψηλής 

στρατηγικής της Κύπρου που θεμελιώθηκε πάνω στην έννοια της 
ΑΟΖ. 
Με άλλα λόγια όσοι την αμφισβητούσαν πρέπει τώρα να 
παραδεχτούν την αποτελεσματικότητα της Κύπρου, αφού 
κατάφερε να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον, αλλά και την παρουσία 
μεγάλων παικτών μέσα στην ΑΟΖ. Έτσι πρακτικά, η όλη υπόθεση 
υποστηρίζεται πια και από ένα σημαντικό παίκτη που παίζει ήδη 
και στη διαχείριση τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στην 
Αίγυπτο, πράγμα που δυναμώνει και τη σχέση μας με την Αίγυπτο. 
Ταυτόχρονα αυτή η ενεργειακή σταθεροποίηση, όπου συμμετέχει 
άλλος ένας Ευρωπαίος παίκτης, βοηθά πρακτικά και στη δυναμική 
που υπάρχει μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το νέο βήμα στον ενεργειακό τομέα, η 
Κύπρος παίζει έμμεσα ένα ρόλο πιο σημαντικό και σε γεωπολιτικό 
επίπεδο κι από μία συμφωνία που φαίνεται ως καθαρά εμπορική, 
έχουμε στρατηγικές επεκτάσεις για το μέλλον της Κύπρου. 

απαράδεκτη κατάρριψη 
του Su-24 σημαντικότατη εξέλιξη στον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου

Ν. Λυγερός

Γεωπολιτικη

 Δρ.  νικοσ λυγεροσ  • Στρατηγικός Σύμβουλος
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Στην Ιταλία, αντίθετα με την Ελλάδα, όλα 
τα πολιτικά κόμματα κάθονται μαζί σε ένα 
τραπέζι – επειδή τα ενώνει ο κοινός στόχος 
ενός αποτελεσματικού σχεδίου, μίας όσο το 
δυνατόν γρηγορότερης εξόδου της χώρας τους 
από την Ευρωζώνη
“Η κατάσταση είναι σοβαρή. Ο χρόνος του 
παιχνιδιού έχει λήξει. Το βιοτικό μας επίπεδο 
θα μειωθεί πάρα πολύ, αλλά τα παιδιά μας 
θα ζήσουν καλύτερες ημέρες. Πρέπει να 
πολεμήσουμε. Όλοι μαζί, χωρίς καμία εξαίρεση. 
Θα υπάρξουν θύματα. Θα κάνουμε λάθη. Είναι 
όμως απαραίτητο” (W. Churchill).

Βιώνουμε χωρίς καμία αμφιβολία μία κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης – οπότε δεν πρέπει να 
εθελοτυφλούμε. Η Ελλάδα είναι αθεράπευτα 
χρεοκοπημένη, ενώ τα δύο γιγαντιαία της 
προβλήματα, ο «δίδυμος εφιάλτης», είναι 
αφενός μεν το δημόσιο, αφετέρου το ιδιωτικό 
χρέος. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες 
είναι εκτός ελέγχου, οπότε μόνο η ονομαστική 
διαγραφή ενός μεγάλου μέρους τους, άνω του 
50%, θα μπορούσε ακόμη να βοηθήσει τη χώρα 
σε κάποιο βαθμό – αρκεί φυσικά να μην υπάρξει 

καθυστέρηση.
Κάτω από το βάρος των δύο αυτών δεικτών 
είναι αδύνατον να διενεργηθούν επενδύσεις 
– επομένως, δεν πρόκειται να ακολουθήσει 
ποτέ μία βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της οποίας 
θα μπορούσε να καταπολεμηθεί η ανεργία, να 
αυξηθούν ορθολογικά τα έσοδα του δημοσίου, 
να δοθεί τέλος στην πορεία εξαθλίωσης των 
Ελλήνων κοκ.
Τα προβλήματα όμως της Ελλάδας δεν 
περιορίζονται μόνο εδώ, αφού εφαρμόζεται 
μία δολοφονική φορολογική πολιτική, η οποία 
επιδεινώνει συνεχώς την οικονομική της 
κατάσταση – όπως η επιβολή υψηλότερων 
συντελεστών φόρων μόνο στα ελληνικά προϊόντα 
(κρασί) ή/και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ζυθοποιίες), η οποία θα ολοκληρώσει την 
καταστροφή του εναπομείναντος παραγωγικού 
της ιστού.
Αντί λοιπόν να προστατεύονται οι εγχώριες 
βιομηχανίες και τα ελάχιστα προϊόντα που ακόμη 
παράγουμε, ενδεχομένως με την επιβολή δασμών 
στα εισαγόμενα, γίνεται ακριβώς το αντίθετο 
– γεγονός που σημαίνει ότι, σχεδιάζεται η 
μετατροπή της χώρας σε ένα απόλυτα εξαρτημένο 

προτεκτοράτο, χωρίς καμία προοπτική για το 
μέλλον.
Με δεδομένο δε το ότι, η Ελλάδα διοικείται 
απολυταρχικά από τους δανειστές της, δεν 
φαίνεται να αποτελεί λύση η αλλαγή της 
κυβέρνησής της – πόσο μάλλον όταν τα στελέχη 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιδιώκουν 
την αρχηγία, ανταγωνίζονται μεταξύ τους ως 
προς το ποιός θα είναι ο καλύτερος υπάλληλος 
της Τρόικας.
Επί  πλέον στα παραπάνω τρομακτικά προβλήματα 
της χώρας μας έχει προστεθεί το μεταναστευτικό, 
στην τρομοκρατική του διάσταση και όχι μόνο – 
το οποίο αποτελεί μία πραγματική βόμβα στα 
θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, εάν κλείσουν 
τα σύνορα όλων των άλλων κρατών.
Το αργότερο δε όταν αρχίσουν οι κατασχέσεις 
και οι πλειστηριασμοί, κάτι που φαίνεται 
αδύνατον να εμποδιστεί, αφού ο τραπεζικός μας 
τομέας είναι επίσης αθεράπευτα χρεοκοπημένος, 
θα συμπληρωθεί ο εφιάλτης από βίαιες 
κοινωνικές εξεγέρσεις, οι οποίες θα παραλύσουν 
την Οικονομία – οπότε, ως αποτέλεσμα του 
συνδυασμού όλων αυτών των παραγόντων, η 
Ελλάδα θα κινδυνεύσει να μετατραπεί σε ένα 

Ο δίδυμος εφιάλτης
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αποτυχημένο κράτος.
Πόσο μάλλον όταν η Ευρώπη δέχεται μια 
σφοδρή επίθεση τρομοκρατών , ενώ η παγκόσμια 
οικονομία βιώνει μία μεγάλη ύφεση – κρίνοντας 
από την εξέλιξη του δείκτη (γράφημα1) και όχι 
από τα χρηματιστήρια, τα οποία ενισχύονται 
κυρίως από την αύξηση των τιμών των μετοχών 
πολεμικού εξοπλισμού και ασφάλειας.

Εν τούτοις, δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα 
προβλήματα μέσα στην Ευρωζώνη – αλλά, 
επίσης, οι μεγαλύτερες χώρες, με πρώτη από 
όλες την Ιταλία. Εύλογα λοιπόν οφείλει να μας 
απασχολεί πώς ακριβώς σκέφτεται η Πολιτική 
της συγκεκριμένης χώρας – η οποία γνωρίζει 
πως βρίσκεται σε μία εξτρεμιστικά δύσκολη, 
εάν όχι ανέλπιδα οικονομική θέση, εξαιτίας της 
Γερμανίας, αναζητώντας απελπισμένα λύσεις.

Οι προετοιμασίες της Ιταλίας
Στην Ιταλία (Pescara), σε αντίθεση δυστυχώς 
με την Ελλάδα, όλα τα πολιτικά κόμματα, από 
την αριστερά έως την άκρα δεξιά, κάθονταν μαζί 
το Σαββατοκύριακο σε ένα τραπέζι – επειδή τα 
ενώνει πλέον ο κοινός στόχος να επεξεργασθούν 
ένα αποτελεσματικό σχέδιο, μίας όσο το δυνατόν 
γρηγορότερης εξόδου της χώρας τους από την 
Ευρωζώνη. Ίσως αυτό να ακούγεται βέβαια 
παράδοξο, λόγω της σημερινής συγκυρίας – όπου 
οι μάχες των πόλεων εκ μέρους των φανατικών 
ισλαμιστών κυριαρχούν, με επίκεντρο τη Γαλλία 
και τη Γερμανία. 
Εν τούτοις, τα ιταλικά κόμματα θεωρούν πως 
δεν πρέπει να χαθεί καθόλου χρόνος – ενώ, όπως 
σε εποχές πολεμικών συρράξεων, οφείλουν να 
συνεργασθούν πολύ στενά μεταξύ τους, για 
την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου της 
υιοθέτησης του εθνικού τους νομίσματος.
Αργότερα βέβαια θα ακολουθήσουν το καθένα 
το δικό του δρόμο – όπου όμως η σημερινή 
τους συνεργασία σημαίνει ότι, εντός της χώρας 
επικρατεί ένα αντιευρωπαϊκό μένος, το οποίο έχει 
σε μεγάλο βαθμό υποτιμηθεί από την πρωσική 
ηγεσία της Ευρωζώνης.
Συμπεραίνεται επομένως πως όλα τα ιταλικά 
κόμματα έχουν συνειδητοποιήσει ότι, αφενός μεν 
το ευρώ δεν έχει ωφελήσει σε τίποτα την οικονομία 
της χώρας τους, αφετέρου πως η νομισματική 
ένωση, με τη μερκαντιλιστική Γερμανία εντός 
της, είναι υπεύθυνη για την κρίση – για την 
ανίατη ασθένεια που έχει παραλύσει την Ιταλία.
Παρά το ότι λοιπόν πίστευαν στο παρελθόν 
ότι, η υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων κατά 

το παράδειγμα της Γερμανίας, θα μπορούσε 
να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας 
τους, τα συνεχώς αυξανόμενα πλεονάσματα της 
χώρας, απέναντι στα οποία ευρίσκονται διαρκώς 
μεγαλύτερα ελλείμματα των υπολοίπων εταίρων 
της, τεκμηρίωσαν πως επρόκειτο για μία μεγάλη 
ψευδαίσθηση – για μία επικίνδυνη ουτοπία, η 
οποία έχει οδηγήσει την Ιταλία στην άκρη του 
γκρεμού.
Στο γράφημα 2 που ακολουθεί διαπιστώνεται 
πως, παρά το ότι η Ιταλία (γκρίζα καμπύλη, δεξιά 
στήλη) είχε πλεονάσματα τη δεκαετία του 1990, 
όταν η Γερμανία ήταν ελλειμματική (γαλάζια 
καμπύλη, αριστερή στήλη), η κατάσταση μετά 
την υιοθέτηση του ευρώ αντιστράφηκε εντελώς 
– ενώ η μικρή αναλαμπή μετά το 2010 δεν είναι 
ούτε υγιής, ούτε διατηρήσιμη. 
Η αιτία είναι το ότι, δεν οφείλεται στην αύξηση 
των εξαγωγών αλλά στη μείωση των εισαγωγών, 
λόγω των οικονομικών δυσχερειών και της 
πολιτικής λιτότητας – ακριβώς όπως συνέβαινε 
και συμβαίνει στην Ελλάδα.
Την ίδια ακριβώς άποψη έχουν και οι Γάλλοι, 
γεγονός που τεκμηριώνεται από τη ραγδαία 
άνοδο του κόμματος της κυρίας Le Pen – το οποίο 
πρεσβεύει την άμεση έξοδο από την Ευρωζώνη. 
Η Γαλλία ενοχοποιεί επίσης τη Γερμανία και την 
πολιτική της για την οικονομική της μιζέρια 
– ενώ, όταν περάσει το τρομοκρατικό σοκ, το 
οποίο όμως έδωσε την αφορμή στον πρόεδρο 
της να καταργήσει τη λιτότητα, το πρόβλημα θα 
επανέλθει επαυξημένο.

Οι γερμανικές φωνές
Περαιτέρω, ενοχοποιούν επί πλέον τη Γερμανία, 
ειδικά τα πλεονάσματά της, ακόμη και τα δικά 
της έντυπα – ιδιαίτερα οι οικονομικοί της 
αναλυτές . Θεωρούν δε πως ο κίνδυνος διάλυσης 
της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί κατακόρυφα – 
προτείνοντας όμως δυστυχώς τη διάσπαση της 
σε βόρεια και νότια, η οποία δεν θα ήταν ότι 
καλύτερο.
Φαίνεται πάντως ότι, αυτός που πάτησε τη 
σκανδάλη του πολέμου εναντίον του ευρώ, ήταν 
η βίαιη συμπεριφορά της Τρόικας εναντίον της 
Ελλάδας – η οποία κατέληξε στο χειρότερο 
μνημόνιο όλων των εποχών. Σε έναν εξευτελιστικό 
συμβιβασμό άνευ όρων, ο οποίος οδηγεί τη χώρα 
μας κατ’ ευθείαν στην κόλαση – γεγονός που έχει 
τρομοκρατήσει όλα τα άλλα κράτη.
Εν τούτοις, η Ελλάδα ήταν μόνο η αφορμή, 
αφού αργά ή γρήγορα θα αποκαλυπτόταν πως 
η Γερμανία δεν τηρεί τους βασικούς κανόνες 
της Ευρωζώνης (όπως είναι η ισορροπημένη 
εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
η διευκόλυνση της φοροδιαφυγής, η αποφυγή 
της μισθολογικής πολιτικής dumping κοκ.) – 
απαιτώντας παράλληλα την πιστή τήρησή τους 
από τις άλλες χώρες.
Ακόμη χειρότερα, κάτι που τονίζει η πλειοψηφία 
των Γερμανών οικονομολόγων, η Γερμανία δεν 
σέβεται το βασικότερο κανόνα: τη συμβίωση 
όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό 
σημαίνει πως πρέπει να αφήνει τους εταίρους 
της να αναπνέουν, καθώς επίσης να έχουν την 

γράφημα 1
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ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους 
προβλήματα που προκλήθηκαν από τη βαριά 
κρίση του 2008 – αντί να βυθίζονται στην ύφεση 
και στην ανεργία.
Εύλογα λοιπόν θεωρούν ότι, κάποια στιγμή το 
πιστόλι που έχει η ίδια η Γερμανία απασφαλίσει, 
θα πυροβολήσει προς τα πίσω – όταν οι άλλες 
χώρες αντιδράσουν, ενδεχομένως ανεξέλεγκτα, 
προκαλώντας το χάος στην ήπειρο μας. 
Όπως διαπιστώνεται δε από την Ιταλία, η 
στιγμή της κρίσης δεν θα αργήσει πολύ ακόμη 
– εάν η Γερμανία δεν αλλάξει αμέσως τακτική, 
συνεχίζοντας να εκμεταλλεύεται τους πάντες.
Πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι οι Πολίτες της 
γνωρίζουν το βαθμό εκμετάλλευσης των άλλων 
χωρών – όπως διαπιστώσαμε προσωπικά σε 
κάποιο ταξίδι μας, όπου πολλοί Γερμανοί, 
βλέποντας πως η χώρα τους έχει μετατραπεί 
σε ένα απέραντο εργοτάξιο, όσον αφορά τις 
επισκευές των δρόμων, έλεγαν το εξής: «Πότε 
θα σταματήσουμε να κλέβουμε τους άλλους, 
σπαταλώντας τα χρήματα τους σε δημόσια 
έργα;». 

Επίλογος  
Δυστυχώς πολλοί Έλληνες συνεχίζουν να 
ενοχοποιούν τη χώρα μας και τον εαυτό τους, 
για τα οικονομικά προβλήματα που βιώνουμε 
– ειδικά για τη χρεοκοπία, κατηγορώντας ως 
βασικούς υπεύθυνους τους πολιτικούς.
Χωρίς να θέλουμε να υπερασπίσουμε κανέναν, 
ενώ φυσικά γνωρίζουμε τα μεγάλα λάθη και 
τις ευθύνες μας, η πτώχευση της Ελλάδας 
δεν προκλήθηκε ούτε από μας, ούτε από τους 
πολιτικούς – αλλά από την κακή διαχείριση 
(ενδεχομένως σκόπιμα) της κρίσης του 2009 
από την τότε κυβέρνηση, ενώ στη συνέχεια από 
την πολιτική των μνημονίων που μας επιβλήθηκε 
απολυταρχικά .
Με δεδομένο δε το ότι, δεν είμαστε η μοναδική 
χώρα που βιώνει εφιάλτες, αφού υπάρχουν 
πολλές άλλες εντός της Ευρωζώνης, ο κύριος 
υπεύθυνος των δεινών μας, καθώς επίσης αυτών 
της Ευρωζώνης, είναι αναμφίβολα η Γερμανία 
– σε συνεργασία με την ΕΚΤ, με την οποία 
σκηνοθέτησε ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι .
Η Ελλάδα τώρα της οδυνηρής εποχής των 
μνημονίων, χρησιμοποιήθηκε επαίσχυντα 
ως πειραματόζωο – όπως έχουμε άλλωστε 
τεκμηριώσει , ακόμη και όσον αφορά τη σημερινή 
κυβέρνηση.
Αυτό που οφείλει όμως να μας απασχολεί σήμερα 
δεν είναι το παρελθόν, αλλά το μέλλον – ενώ δεν 

έχουμε καθόλου χρόνο για χάσιμο στη διάθεση 
μας. Στα πλαίσια αυτά, πρώτη προτεραιότητα 
μας οφείλει να είναι η αντιμετώπιση του δίδυμου 
εφιάλτη μας – του δημοσίου και ιδιωτικού 
χρέους, μέσω της διαγραφής τους.
Επειδή όμως ποτέ στην ιστορία δεν έγινε κάτι 
τέτοιο αποδεκτό από τους πιστωτές, εάν δεν 
χρεοκοπούσε προηγουμένως η χώρα, είμαστε 
υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στάση πληρωμών 
– έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να 
διαπραγματευτούμε σωστά με την Τρόικα. 
Άλλωστε αυτή είναι υπεύθυνη για την αύξηση 
των διδύμων χρεών μας μετά το 2010, καθώς 
επίσης για την επαίσχυντη μεταφορά του 
δημοσίου χρέους μας στους Ευρωπαίους Πολίτες 
– οπότε οφείλει να πληρώσει το τίμημα.
Αυτό σημαίνει με τη σειρά του πως, παρά το 
ότι δεν μπορεί να μας υποχρεώσει κανένας 
να εγκαταλείψουμε την Ευρωζώνη, πρέπει 
να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα – 
έχοντας φροντίσει να υπάρχει ένα υποτυπώδες 
τραπεζικό σύστημα, το οποίο να μην μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί εκβιαστικά από την ΕΚΤ 
εναντίον μας.
Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε ήδη μία 
κρατική τράπεζα, εάν δεν θέλουμε βέβαια να 
δημιουργηθούν εκρηκτικές καταστάσεις – 
μία τράπεζα που θα μπορούσε να αναλάβει τα 
κόκκινα δάνεια των εμπορικών τραπεζών, έτσι 
ώστε να αποκλεισθεί η λεηλασία των Ελλήνων 
(ακίνητα, επιχειρήσεις) από τα κερδοσκοπικά 
κεφάλαια, μέσω των κατασχέσεων. 
Λύσεις υπάρχουν – αρκεί να το θέλουμε, 

διαθέτοντας τις απαιτούμενες ικανότητες.
Για να μπορέσουν όμως να συμβούν όλα αυτά 
θα πρέπει, κατά το παράδειγμα της Ιταλίας, να 
συγκεντρωθούν όλα τα πολιτικά κόμματα σε ένα 
τραπέζι – μαζί με όσο το δυνατόν περισσότερους 
ικανούς Έλληνες μπορούν να βοηθήσουν στην 
επεξεργασία, ιδίως όμως στην εφαρμογή ενός 
προγράμματος, το οποίο να οδηγεί τη χώρα 
στην έξοδο από την κρίση.
Απαραίτητο συστατικό του οφείλει δυστυχώς 
να είναι η καταναγκαστική υιοθέτηση ενός 
εθνικού νομίσματος, εάν χρειασθεί, πριν ακόμη 
οδηγηθούμε ανεξέλεγκτα σε κάτι τέτοιο – μέσω 
του παράλληλου νομίσματος που πιθανολογούμε 
πως θα αναγκασθεί να εισάγει σύντομα η 
κυβέρνηση, για να πληρώνει τις υποχρεώσεις 
της (μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, συντάξεις 
κοκ.).
Προφανώς, ότι και αν αποφασιζόταν, θα 
ήταν επώδυνο για ένα περιορισμένο χρονικό 
διάστημα – οπότε θα έπρεπε προηγουμένως να 
εξασφαλισθεί η συνοχή, καθώς επίσης η στήριξη 
όλων των Ελλήνων.

Με δεδομένο όμως το ότι, η χώρα δεν έχει 
καμία άλλη λύση, ενώ δεν πρέπει να περιμένει 
άπρακτη τον αργό θάνατο της, μετά το 3ο, 4ο ή 
5ο μνημόνιο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος – πόσο 
μάλλον όταν βιώνουμε μία κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης, από πολλές διαφορετικές πλευρές, η 
οποία δεν επιδέχεται καμία αντιπαλότητα μεταξύ 
μας ή μεταξύ των κομμάτων, κυρίως όμως καμία 
απολύτως καθυστέρηση.

γράφημα 2
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Δελτιο Τυπου

Piraeus, 30 November 2015 

After being appointed as the new Region-
al Manager for the Maritime Region East 
Mediterranean, Black & Caspian Seas in 
July, Ioannis Chiotopoulos took the op-
portunity today to introduce himself to the 
Greek maritime press in DNV GL’s Piraeus 
office. 
Chiotopoulos and his management team 
presented the new structure of the local of-
fice and the people who hold the key posi-
tions of DNV GL Piraeus. 
In the future, the Piraeus office is becoming 
more important for DNV GL since its geo-
graphical responsibilities are expanding. 
As of 1 January 2016, the Area Middle East, 
formerly part of Region Middle East & In-
dia, will be integrated into the Region East 
Mediterranean, Black & Caspian Seas to 
form the new Region South East Europe 
& Middle East. Ioannis Chiotopoulos’s re-
sponsibilities will then span from Italy to 
the coasts of Oman and Fujairah and from 
Romania and Ukraine to Egypt. 
Another keystone of DNV GL’s strategy 
2016–2020 is to make Greece the compa-
ny’s third home market in addition to Nor-

way and Germany. This means that during 
the next five years DNV GL will develop 
the Piraeus office in order to be able to de-
liver enhanced services to the local shipping 
community, to response faster to customers 
and to strengthen the responsibility and ca-
pability of the Region. 

To achieve this, a series of measures will be 
implemented, including: 
- The hiring of Greek-speaking surveyors 
to key locations around the world (perma-
nently stationed there)
- Strengthening the global responsibility 
for the tanker and bulk carrier segments in 
Piraeus to underline how important Greek 
customers are for DNV GL. 
- DNV GL’s new DATE (Direct Access to 
Technical Experts) service will also be de-
livered from Piraeus.
- The existing research and development 
team will expand and their work will be 
aimed mainly towards the local maritime 
community. Importance will also be given 
to the signing of joint development projects 
with local shipping companies.
- All approval jobs regarding fleet in service 
will be carried out in Piraeus which means 

that communication with customers will be 
quicker and more effective. 

Additional authority for local decision-
making will be given to the Piraeus office 
(e.g. through the allocation of a Chief Sur-
veyor), thus providing quicker response 
times to the DNV GL customers.

In his new role as Regional Manager, Ioan-
nis Chiotopoulos will report to Knut Ør-
beck-Nilssen, CEO of DNV GL – Maritime. 
“Ioannis is very experienced when it comes 
to building and maintaining customer rela-
tions. 
I am sure that he will further establish DNV 
GL within the Region South East Europe & 
Middle East,” said Knut Ørbeck-Nilssen.

“DNV GL’s relationship with the Greek 
shipping industry goes back almost 100 
years and we have always cooperated very 
closely with shipowners in this market. 
Coupled with our new measures and ex-
isting services, we are confident we can 
achieve this goal and become the preferred 
partner for Greek customers,” said Ioannis 
Chiotopoulos.

New Regional Manager 
Ioannis Chiotopoulos 

announces Greece as DNV GL’s third home market
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Ιδού τα Στατιστικά της Κρουαζιέρας
Η βιομηχανία της κρουαζιέρας αποτελούσε 
και αποτελεί πάντοτε σημείο αναφοράς σε όλες 
τις αναλύσεις σχετικά με την εξεύρεση πόρων 
χειμαζόμενη ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της CLIA , που είναι ο 
διεθνής σύνδεσμος εταιρειών κρουαζιέρας :

-42 εταιρείες εδρεύουν  στην Ευρώπη και 
διαχειρίζονται,
-123 κρουαζιερόπλοιοα με χωρητικότητα 
περίπου
-146000 κλίνες , όπως επίσης ,
-60 κρουαζιερόπλοια με χωρητικότητα περίπου
-89000 κλίνες, που έχουν αναπτυχθεί στην 
Ευρώπη από ,
-18 μη ευρωπαϊκές εταιρίες κρουαζιέρας 
-40,2 δις ευρώ είναι η οικονομική συνεισφορά 
του κλάδου στην Ευρώπη,
-16,6   δις ευρώ ανέρχονται οι άμεσες δαπάνες 
από τα        κρουαζιερόπλοια, τους επιβάτες και 
τα πληρώματά τους
-10,75        δις ευρώ δίνονται για αμοιβές 
εργαζομένων 
-348930 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί
-500 εκατ. ευρώ μόλις καταφέρνει να αποσπάσει 
απ’ όλη την πίτα η Ελλάδα  

Η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει 
μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των 40,2 δις 
ευρώ που κάνει τζίρο η κρουαζιέρα στην Ευρώπη. 
Αν και η χώρα μας συνεχίζει να έχει σημαντική 
παρουσία κρουαζιερόπλοιων με τον αριθμό των 
επιβατών – επισκέψεων να αγγίζει συνολικά τα 
5 εκατομμύρια θα ήταν χρήσιμο το Ελληνικό 
Δημόσιο να μην παραμένει στάσιμο.    
Σύμφωνα με τους ειδικούς στη διάρκεια της 
τελευταίας 10ετίας μειώθηκαν κατά 80% οι 
επενδύσεις στις απαιτούμενες λιμενικές υποδομές 
για τον ελλιμενισμό των κρουαζιερόπλοιων 
, με αποτέλεσμα να αποτύχει η Ελλάδα να 
επωφεληθεί από την αλματώδη ανάπτυξη της 
αγοράς κρουαζιέρας στην Ευρώπη. Εξάλλου 
, ελάχιστα από τα 1150 ελληνικά λιμάνια τα 
περισσότερα εκ των οποίων έχουν υποτυπώδεις 
υποδομές διαθέτουν επαρκής εγκαταστάσεις για 
να ελλιμενιστούν κρουαζιερόπλοια. Πολύ λίγα 

δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τα υπερμεγέθη 
πλοία των 4000 επιβατών  γεγονός ιδιαίτερα 
σημαντικό καθώς από το 1996 και μετά οι εταιρίες 
κρουαζιέρας επενδύουν κυρίως σε πλοία αυτής 
της χωρητικότητας. 

Συσκέψεις για έργα
Σε μια προσπάθεια να γίνουν κάποια βήματα προς 
τη σωστή κατεύθυνση η Ένωση Εφοπλιστών 
Κρουαζιερόπλοιων  και Φορέων Ναυτιλίας 
(ΕΕΚΦΝ) , με επικεφαλής τον πρόεδρο της  
Θεόδωρο Κόντε , έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι 
σειρά συσκέψεων με φορείς λιμένων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας προκειμένου 
να ολοκληρωθούν μελέτες για έργα σε διάφορα 
λιμάνια που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε σε 
νησιά είτε σε ηπειρωτική χώρα. Στόχος είναι να 
επισπευστούν οι διαδικασίες έγκρισης κατ’ αρχάς 
και στη συνέχεια υλοποίησης των έργων με την 
αμέριστη συμπαράσταση της κάθε περιφέρειας 
όσον αφορά τις αναγκαίες πιστώσεις από τα 
προγράμματα ΕΣΠΑ . Άλλωστε οι εταιρίες 
κρουαζιέρας στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια να 
προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες και να 
μπορέσουν να πουλήσουν περισσότερα πακέτα 
εν πλω διακοπών αναζητούν εδώ και δύο χρόνια 
εναλλακτικούς προορισμούς,κίνηση από την 
οποία μόνο οφέλη έχει η ελληνική οικονομία. 
Στον χάρτη έχουν μπει από το 2014 νησιά όπως 
η Μήλος η Σάμος η Ίος η Σύρος η Χίος η Σύμη 
και η Κως , τα οποία επισκέφθηκαν χιλιάδες 
τουρίστες. Επίσης επενδύσεις γίνονται σε 
λιμάνια όπως αυτό της Πάτρας , ενισχύοντας τον 
θρησκευτικό τουρισμό της πόλης του Γυθείου και 
του Ναυπλίου , ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για 
την Κόρινθο , ενσωματώνοντας ουσιαστικά όλη 
την ανατολική Πελοπόννησο στον νέο χάρτη της 
κρουαζιέρας . Παράλληλα , είτε γίνονται έργα είτε 
έχουν δρομολογηθεί σε περιοχές όπως η Κέρκυρα 
, το Κατάκολο , η Ηγουμενίτσα  , η Πάτρα , τα 
Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Αύξηση αφίξεων παρά τα capital controls
ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ η Ένωση Εφοπλιστών 
Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας κάνει 
έναν πρώτο απολογισμό για το 2015 αναμένοντας 
τα τελικά στοιχεία στο τέλος του έτους.

Ειδικότερα :
1.Η προβλεπόμενη πτώση για το 2015 της 
τλαξεως του 3% - 5% φαίνεται να μετατρέπεται 
σε αύξηση αφίξεων και αύξηση επιβατών .
2.Η εφαρμογή των capital controls έφερε 
αρκετά σημαντικές ανωμαλίες στη διαχείριση 
της κρουαζιέρας αλλά και στις συναλλαγές των 
επιβατών, πλην όμως δεν είχαμε ακυρώσεις 
αφίξεων και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
3.Tο πρόβλημα με τους μετανάστες ήταν και είναι 
το πιο σοβαρό θέμα για τον τουρισμό στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 
με αποτέλεσμα να υπάρξουν κάποιες αλλαγές 
στα προγράμματα δρομολογίων. Αυτό φαίνεται 
και από τα πρόσφατα αποτελέσματα αφίξεων 
(2015) με σημαντικές απώλειες στη Ρόδο στην 
Κω στη Μυτιλήνη στη Σάμο στη Σύμη κλπ.
4.Η Μύκονος και η Σαντορίνη ως οι πλέον 
ενδιαφέροντες προορισμοί είχαν για ακόμα μια 
φορά αλματώδη αύξηση. 
5.Το Λαύριο είναι το λιμάνι που το 2015 
κερδίζει τις εντυπώσεις λόγο της μεγάλης 
επισκεψιμότητας . Βέβαια αυτό συμβαίνει διότι 
το λιμάνι χρησιμοποιεί η Celestyal Cruises ως 
λιμένα εκκίνησης κρουαζιέρας (homeporting). 
Παρουσιάζει πλεονεκτήματα γιατί βρίσκεται 
πλησιέστερα στο αεροδρόμιο και οι αποστάσεις 
προς τα νησιά του Αιγαίου είναι σημαντικά 
μικρότερες με αποτέλεσμα να δημιουργείτε 
μείωση των εξόδων διαχείρισης.
6.Η Καλαμάτα έδειξε επίσης σημαντική 
αύξηση και ο κύριος λόγος φαίνεται να είναι 
η εναλλακτική λύση για το Γύθειο μια που ο 
προβλήτας εκεί ήταν υπό ανακατασκευή για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
7.Η Μήλος τα Χανιά η Λήμνος και το Ναύπλιο 
έδειξαν ικανοποιητική αύξηση το 2015 
καθώς θεωρούνται νέοι προορισμοί από τους 
tour operators μαζί με άλλους αξιόλογους 
όπως η Ύδρα (14 calls) η Ίος κλπ. , που δεν 
συμπεριλαμβάνονται φέτος στους κύριους 
λιμένες προορισμού.           

Προοπτικές Ανάπτυξης
Τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία προκειμένου 
για την ανάπτυξη του τόσο σημαντικού για την 
Εθνική Οικονομία κλάδου της κρουαζιέρας 

Νέοι προορισμοί στον χάρτη 
της ελληνικής κρουαζιέρας

Αποψεισ

george maniatakis • Σύμβουλος Ανάπτυξης Στελεχών και Επιχειρήσεων  PRINCIPALSBE,NAVAL ARCHITECT, MBA, QM SYSTEM AUDITOR (SAQ-EOQ) EFOM MANAGER
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αφορούν κυρίως :
1.Την επαρκή και κατάλληλη λιμενική πολιτική 
που να εξασφαλίζει όρους ανταγωνισμού μεταξύ 
λιμένων γειτονικών χώρων.
2.Τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις 
απλοποιημένες διαδικασίες στους ελέγχους των 
πλοίων καθώς και των ταξιδιωτικών εγγράφων 
και επιβατών στους λιμένες. 
3.Την αναθεώρηση του καθεστώτος έκδοσης  
visa για τους non Schengen επισκέπτες.
4.Την κατάλληλη διαφήμιση του προϊόντος 
της κρουαζιέρας και την προβολή των 
ενδιαφερόντων τον επισκέπτη προορισμών στην 
ευρύτερη περιοχή των λιμένων προσεγγίσεων.
5.Τη μελέτη και τους σχεδιασμούς από την 
Κεντρική Διοίκηση σχετικά με την ανάπτυξη 
του home porting σε λιμένες της χώρας που 
συμβαίνει να υπάρχουν παράγοντες προς τον 
σκοπό αυτό. Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο 
αυτό ότι η κατηγορία αυτή  του home porting 
είναι εκείνη που προσφέρει πολλαπλάσια έσοδα 
στον τόπο με τα ανάλογα οφέλη  τόσο για την 
τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής των 
λιμένων προσεγγίσεως των κρουαζιερόπλοιων 
όσο και γενικότερα για την Εθνική Οικονομία 
ένεκα του γεγονότος της μεγαλύτερης 
διάρκειας παραμονής του επισκέπτη στον τόπο. 
Έχουμε τονίσει και άλλες φορές και αξίζει να 
επαναλάβουμε ότι ο επισκέπτης τουρίστας που 
καταφτάνει με τα κρουαζιερόπλοια αποτελεί 
τον καλύτερο πρεσβευτή και τη μεγαλύτερη 
διαφήμιση επιστρέφοντας στον τόπο του και 
μεταφέροντας τις εμπειρίες του στο ευρύτερό 
του περιβάλλον.
6.Οι στατιστικές δείχνουν ότι ποσοστό 20 – 
25 % των επιβατών αυτών επαναλαμβάνουν 
τις επισκέψεις στη χώρα μας σε διάφορους 
προορισμούς για τις διακοπές τους και συνήθως 
με περισσότερα άτομα σε resorts. Πάντως 
οι εκτιμήσεις είναι πως εάν δεν επιδεινωθεί η 
κατάσταση την επόμενη θερινή περίοδο θα 
βρισκόμαστε στην αρχή σταθερότητας με 
διατήρηση της κίνησης του 2015 και για το 
2016 και με τάση ανάπτυξης τα αποτελέσματα 
της οποίας θα φανούν καλύτερα στη συνέχεια. 
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω δεν πρέπει να 
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι από το 2014 έχουν 
εμφανιστεί νέοι προορισμοί σε μακρινές ηπείρους 
όπως της Ασίας  και της Αυστραλίας, στις οποίες 
οι διαχειρίστριες εταιρίες έχουν κατευθύνει 
αριθμό κρουαζιερόπλοιων τα οποία παραδοσιακά 
δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο, έτσι ώστε να 
βρίσκονται σήμερα στις μακρινές αυτές περιοχές. 

Ποια έργα προγραμματίζονται 
σε 7 λιμάνια.

Τούς  δυο τελευταίους μήνες τα μέλη της 
Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων είχαν 
αλλεπάλληλες συναντήσεις επισκεπτόμενα 
διάφορες περιοχές όπως η Πάρος, η Ιτέα, η 
Σύρος, η Χίος, η  Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα 
και το Ναύπλιο.

• ΠΑΡΟΣ
Στην Πάρο εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθες ενέργειες η βελτίωση της υποδομής 
του λιμένος κ η αξιολόγηση της προβλήτας μήκους 
80ν μέτρων που υπάρχει στην Παροικία, με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των μικρών κρουαζιερόπλοιων.

•ΝΑΥΠΛΙΟ
Στο Ναύπλιο συζητήθηκε η προώθηση των 
διαδικασιών για τα λιμενικά έργα σε δύο φάσεις
Η πρώτη θα αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών 
εκβάθυνσης  της λιμενολεκάνης και του διαύλου 
σε βάθος 9 μέτρα. Η δεύτερη θα έχει σχέση με την 
κατασκευή σύγχρονης αίθουσας  επιβατών με όλο 
τον αναγκαίο εξοπλισμό για την αναβάθμιση των 
μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τον 
Διεθνή Κώδικα ISPS για τη θαλάσσια Ασφάλεια, 
καθώς και την εκπόνηση μελέτης εκτέλεσης έργου 
επιμήκυνσης των κρηπιδωμάτων με σκοπό την 
παραβολή περισσοτέρων πλοίων 

•ΙΤΕΑ
Στην Ιτέα εξετάστηκαν τα εξής θέματα 
Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης εκατέρωθεν της 
προβλήτας, καθώς και η αποκοπή προβόλου στην 
ανατολική πλευρά αυτής, που δημιουργεί εμπόδιο 
στην παραβολή των πλοίων με αποτέλεσμα να 
περιορίζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης   
της από μεγάλου μήκους κρουαζιερόπλοια. 
Τα παραπάνω μαζί με τις αναγκαίες κτιριακές 
εγκαταστάσεις αίθουσα επιβατών και προέκταση 
της υπάρχουσας προβλήτας προς τον Νότο είναι 
έργα που μπορούν να προγραμματιστούν και 
να εκτελεστούν σε 2 φάσεις. Για τον σκοπό αυτό 
προέχει η κατάρτιση του master plan το οποίο θα 
αποτελέσει τον οδηγό για όλες τις ενέργειες και 
διαδικασίες που πρέπει μα ακολουθούν.

• ΣΥΡΟΣ
Στη Σύρο εξετάστηκαν μεταξύ άλλων 
Η επιμήκυνση της υπάρχοντος  προβλήτας σε 
ικανό μήκος με τη σύγχρονη και πιο οικονομική 
μέθοδο των dolphins  ώστε να  μπορούν να 

εξυπηρετούνται κρουαζιερόπλοια μήκους 260 και 
πλέον μέτρων. Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης 
κατά μήκος της προβλήτας κρουαζιέρας ώστε 
να υπάρχει ασφάλεια στην είσοδο και παραβολή 
των μεγάλων διαστάσεων κρουαζιερόπλοιων 
στις εγκαταστάσεις του λιμένα.Η αξιοποίηση του 
παραδοσιακού πέτρινου κτιρίου που βρίσκεται 
μπροστά στην προβλήτα κρουαζιέρας ώστε να 
γίνει ένας σύγχρονος επιβατηγός σταθμός.
Η εξέταση από τους αρμόδιους, υπό την 
καθοδήγηση του προέδρου του Λιμενικού 
Ταμείου σημείων κατάλληλων για αγκυροβολιά 
των μεγάλων διαστάσεων κρουαζιερόπλοιων που 
δεν θα μπορούν να εισέλθουν στο λιμάνι.

•ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΗΝ Αλεξανδρούπολη το κλιμάκιο της 
ΕΕΚΦΝ ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του 
Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης για την 
πρόοδο των εργασιών και τα μελλοντικά σχέδια 
σύμφωνα με το master plan. Από πλευράς ΕΕΚΦΝ 
παρουσιάστηκε  σχέδιο δράσης και προβολής της 
κρουαζιέρας και ιδιαίτερα πρόταση για 3ημέρες 
και 4ήμερες κρουαζιέρες στο βόρειο Αιγαίο, με 
κύριο στόχο την προσέλκυση τουριστών από τις 
ανατολικές  ευρωπαϊκές  χώρες  και την Τουρκία.

• ΚΑΒΑΛΑ
Επίσης στην καβάλα παρουσιάστηκε στους 
εκπροσώπους της ΕΕΚΦΝ η εξέλιξη των εργασιών 
επέκτασης προβλήτας για τα κρουαζιερόπλοια, 
καθώς και την τακτοποίηση χώρων χρήσης για 
μαρίνα.

• ΧΙΟΣ
Στη Χίο έγινε παρουσίαση από την πλευρά 
της ΕΕΚΦΝ της ανάπτυξης της κρουαζιέρας, 
το ενδιαφέρον για προσεγγίσεις  στο νησί και 
αναφέρθηκαν διάφορα θέματα βελτιώσεων στον 
λιμένα και στην πόλη που θεωρούνται άκρως 
απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των τουριστών. 
Η ένωση ενημερώθηκε από τους φορείς  για τις 
βελτιώσεις που έχουν προγραμματιστεί, καθώς και 
τα μελλοντικά σχεδία. 
Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι το λιμάνι των Μεστών 
είναι καθ΄όλα  έτοιμο να υποδεχθεί επιβατηγά 
πλοία μεταξύ των οπίων και κρουαζιερόπλοια 
μεσαίου μεγέθους.
 Όσον   αφορά τα κρουαζιερόπλοια θα πρέπει 
με Νομοθετική Πράξη να χαρακτηριστεί ο 
λιμένας αυτός πύλη εισόδου για να μπορεί να 
χρησιμοποιείται από τα πλοία που προέρχονται 
κατευθείαν   από τον λιμένα εξωτερικού.  

Αποψεισ
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Καθ ότι η ζωή μας τυλίγεται σε μια 
σελίδα χαρτί: στον ισολογισμό των 
τραπεζών. Εκεί εγγράφεται ο ιδρώτας 
μας και οι μελλοντικές εγγυήσεις 
μας...
Oι 4 ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα 
340 δις αποτίμηση , κεφάλαια 34 δις και 
φυσικά ζημίες. Κρίσιμο μέγεθος είναι 
το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό( 206 
δις). Στο δε χρηματιστήριο οι ελληνικές 
τράπεζες αποτιμώνται περίπου 10 
δις. Το δε book value ( P/BV) είναι 
0,3, δηλαδή το 1 ευρώ αποτιμάται 0,3 
ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω η πραγματική 
αξία των ελληνικών τραπεζών είναι 

ουσιαστικά κάτω των 17 δις - δηλαδή 
+70% υψηλότερα από τις τρέχουσες 
τιμές.
Άρα οι ξένοι που επένδυσαν 5 δις ξανά 
στις ελληνικές τράπεζες βλέπουν χαμηλή 
αποτίμηση και περιθώρια ανόδου που 
θα τους βοηθήσει να ρίξουν το κόστος 
κτήσης στις παλιότερες τοποθετήσεις 
τους.Ο βασικός λόγος όμως για τον οποίο 
επένδυσαν οι ξένοι ξανά στις τράπεζες 
είναι τα NPLs (μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια) και πως αυτά θα μεταφραστούν 
σε κέρδη.Ο νέος νόμος για την σύσταση 
εταιριών διαχείρισης δανείων επιτρέπει 
στον οποιονδήποτε με 100 χιλιάδες ευρώ 
να συστήσει εταιρία και να διαχειρίζεται 
προβληματικά δάνεια στα οποία μπορούν 

να ενταχθούν και υγιή δάνεια.
Τα κέρδη που θα βγουν από την 
διαχείριση των προβληματικών δανείων 
έχει εκτιμηθεί ότι θα μπορούσαν να 
βγουν σε βάθος 3-5 ετών περίπου 10-
14 δις. (www.banking news).Αυτά θα 
μπορούσαν να καλύψουν μεγάλο μέρος 
απο τον αναβαλλόμενο φόρο το DTA που 
φθάνει τα 18 δις. Κανονικά, οι τράπεζες 
μας έπρεπε να έχουν DTA 9 δις. 
Συμπέρασμα: οι ελληνικές τράπεζες 
προσφέρονται για χρηματιστηριακό και 
λειτουργικό κέρδος.Δυστυχώς όμως εμείς 
οι Έλληνες πολίτες, απο 70% μετοχική 
θέση του ελληνικού δημοσίου(ΤΧΣ) 
στο 2013 πέσαμε στο 25% περίπου τώρα, 
χάνοντας σχεδόν 35 δις !

Η αλήθεια για τις τράπεζες

Διεθνησ Οικονομια

ηλιασ καραβολιασ • Δ. Αξιολόγησης Επενδύσεων  του Ινστιτούτου Ναυτιλιακών  & Οικονομικών Μελετών (www.Instimarec.org)
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Ο τραπεζικός ισολογισμός είναι ο τόπος 
εγγραφής των δρώντων υποκειμένων 
στην οικονομία.Η αποταμίευση και 
ο δανεισμός του καθενός φυλάσσεται 
στους λογαριασμούς ενεργητικού-
παθητικού της τράπεζας. Ρυθμιστής 
του οξυγόνου(ρευστό)στο οικονομικό 
κύκλωμα, η τράπεζα διεισδύει στην 
αλυσίδα παραγωγής-κατανάλωσης- 
επένδυσης-αποταμίευσης.Ως υποθήκη 
για τις πιστώσεις εκχωρούμε στην 
τράπεζα τον μελλοντικό ιδρώτα μας, τον 
μελλοντικό μόχθο μας.
Στην χώρα μας το σπίτι του καθενός, 
η κεραμίδα πάνω απο το κεφάλι του 
και η κληρονομιά του στις επόμενες 
γενιές, έγινε συνώνυμο του στεγαστικού 
δανείου. Στην προηγούμενη δεκαετία οι 
τράπεζες έκλειναν το μάτι στους πολίτες 
που αγόραζαν σπίτι των 300,000 ευρώ 
ενώ η αντικειμενική του αξία ήταν 
150,000. Νομιμοποίηση χρήματος 
εκτός φορολογίας. Οι κατασκευαστές 
αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο , το 
ίδιο φυσικά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η οικονομία του χρέους σχετίστηκε 
φανερά με την οικονομία της πίστης. Το 
δανεικό χρήμα έγινε ρευστό διαθέσιμο 
και δαπανήθηκε χωρίς φειδώ.Η Ελλάδα 
δεν είναι η εξαίρεση του κανόνα 
στις ανεπτυγμένες οικονομίες.Αυτή 
είναι η νομοτελειακή κατάληξη μιας 
υπερχρεωμένης κοινωνίας. Είμαστε 
δέσμιοι της υπερτιμημένης εκδοχής 
του μέλλοντος και του εργασιακού μας 
βίου.Δεν θα δανειζόταν φυσικά ουδείς 
αν ήξερε οτι θα μειωθεί το εισόδημα 
του 40-50%. Δεσμώτες των δόσεων, 
του προγραμματισμού σε μια δήθεν 
κανονικότητα την οποία δεν μπορούμε 
παρά να αποδεχθούμε. 
Ο τραπεζικός ισολογισμός κρύβει 
τους σκελετούς στην ντουλάπα . 
Εκεί εγγράφονται οι αποταμιεύσεις 
και τα δανεικά της κοινωνίας. Εκεί 
μπορούμε να διαβάσουμε πώς η τράπεζα 
εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα μας (ζητώντας 
επιτόκιο 15 έως 20% όταν μας προσφέρει 

1-2% για τις αποταμιεύσεις μας) .Αυτή η 
λογιστική είναι που αποτυπώνει καθαρά 
την κατάσταση μιας οικονομίας. Για να 
σώσουμε τις τράπεζες δανειστήκαμε με 
ακριβό τόκο(μνημόνια) πολλά λεφτά 
(σήμερα δεν έχουν σχεδόν καμία αξία) 
ενώ οι ξένοι επενδυτές μας πέταξαν 
ουσιαστικά έξω απο την πλειοψηφία στα 
μετοχικά σχήματα. Αφελληνισμός μέσω 
των χαμηλών αποτιμήσεων.
Η κοινωνία προσπαθεί να καταλάβει 
τί πληρώνει και πού.Εφορία, ταμεία, 
τράπεζες. Θεωρεί ο Έλληνας οτι 
προτεραιότητα έχουν οι οφειλές σε 
εφορία και ταμεία. Ξέρει οτι αυξάνονται 
οι τόκοι στις καθυστερούμενες δόσεις 
στην τράπεζα τραπεζικού αλλά πιστεύει 
ότι θα υπάρξει μερική διαγραφή. Τα 
χρέη όμως στις τράπεζες είναι εκεί.Ο 
εισπράκτορας ποτέ δεν πεθαίνει είτε 
πουληθούν τα κόκκινα δάνεια είτε όχι.
Δεν θα διαγραφούν οι αξιώσεις των 
τραπεζών. Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης 
είναι εκείνος που θα διασφαλίσει στην 
κάθε τράπεζα νέα προβλεπόμενα 
έσοδα μέσω της επέκτασης του παλιού 
δανείου. Μικραίνει η δόση, αυξάνεται 
η λήξη του δανείου και φυσικά οι τόκοι 
του. Στον τραπεζικό ισολογισμό το 
επισφαλές δάνειο μετατρέπεται δια της 
επιμήκυνσης.

Όταν μιλούν οι αριθμοί
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έγινε η 
αφορμή για την μεγαλύτερη εκποίηση 
κρατικής περιουσίας στην οικονομική 
ιστορία της χώρας. Αφού ο ελληνικός 
λαός μάτωσε τρεις φορές για να 
κρατήσει ζωντανές τις τράπεζες, ήλθε- 
με χειρουργική ακρίβεια η συμμετοχή 
σχεδόν σε μηδενικές τιμές(!) των ξένων 
θεσμικών μέσα στον Νοέμβριο την 
ίδια ώρα που οι Έλληνες ιδιώτες δεν 
μπορούσαν να συμμετέχουν λόγω των 
capital controls.
Αλλά ας δούμε με ψυχραιμία την 
πραγματική εικόνα με βάση τα μεγέθη 
των τραπεζών μας. Όπως σωστά αναλύει 

το www.banking.news, oι 4 ελληνικές 
τράπεζες έχουν σήμερα 340 δις 
αποτίμηση,κεφάλαια 34 δις και φυσικά 
...ζημίες.Κρίσιμο μέγεθος επίσης είναι 
το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό( 206 
δις). Στο δε χρηματιστήριο οι ελληνικές 
τράπεζες αποτιμώνται περίπου 10 δις. Το 
δε book value ( P/BV) είναι 0,3 -δηλαδή 
το 1 ευρώ αποτιμάται 0,3 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω η πραγματική 
αξία των ελληνικών τραπεζών είναι 
ουσιαστικά κάτω των 17 δις - δηλαδή 
+70% υψηλότερα από τις τρέχουσες 
τιμές.
Άρα οι ξένοι που επένδυσαν 5 δις ξανά 
στις ελληνικές τράπεζες βλέπουν χαμηλή 
αποτίμηση και περιθώρια ανόδου που 
θα τους βοηθήσει να ρίξουν το κόστος 
κτήσης στις παλιότερες τοποθετήσεις 
τους.
Ο βασικός λόγος όμως για τον οποίο 
επένδυσαν οι ξένοι ξανά στις τράπεζες 
είναι τα NPLs (μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια) και πως αυτά θα μεταφραστούν 
σε κέρδη.Ο νέος νόμος για την σύσταση 
εταιριών διαχείρισης δανείων επιτρέπει 
στον οποιονδήποτε με 100 χιλιάδες ευρώ 
να συστήσει εταιρία και να διαχειρίζεται 
προβληματικά δάνεια στα οποία μπορούν 
να ενταχθούν και υγιή δάνεια.
Τα κέρδη που θα βγουν από την 
διαχείριση των προβληματικών δανείων 
έχει εκτιμηθεί ότι θα μπορούσαν να 
βγουν σε βάθος 3-5 ετών περίπου 10-14 
δις. (www.banking.news
).Αυτά θα μπορούσαν να καλύψουν 
μεγάλο μέρος από τον αναβαλλόμενο 
φόρο το DTA που φθάνει τα 18 δις. 
Κανονικά, οι τράπεζες μας έπρεπε να 
έχουν DTA 9 δις. 

Συμπέρασμα: οι ελληνικές τράπεζες 
προσφέρονται για χρηματιστηριακό και 
λειτουργικό κέρδος.Δυστυχώς όμως οι 
Έλληνες πολίτες είχαν μέσω του ΤΧΣ το 
70% των τραπεζικών μετοχών στο 2013 
και τώρα πέσαμε στο 25% χάνοντας 
σχεδόν 35 δις.

Διεθνησ Οικονομια
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ATHENS, GREECE, November 24, 2015. 
STEALTHGAS INC. (NASDAQ: GASS), 
a ship-owning company primarily serving 
the liquefied petroleum gas (LPG) sector 
of the international shipping industry, 
announced today its unaudited financial 
and operating results for the third quarter 
ended September 30, 2015. 

OPERATIONAL AND FINANCIAL 
HIGHLIGHTS

• Successful delivery of five eco LPG 
carriers (Eco Galaxy, Eco Czar, Eco 
Dream, Eco Nemesis, Eco Green) in Q3 
2015 - capital investment plan according 
to schedule.
• 8 days of technical off-hire in Q3 2015 
excluding the dry-docking of one vessel.
• Operational utilization of 94.4% in Q3 
2015 from 89.2% in Q2 2015.
• Continuous reduction of daily opex costs 
and breakeven – an outcome of successful 
management and operations.
• 77% of vessels on period charters for 
the remaining of 2015, thus securing 
steady cash flows in a very soft market 
environment.
• Revenues in 9M 2015 of $ 103.9 million, 
increased by $6.9 million compared to 9M 
2014.
• Adjusted EBITDA for 9M 2015 at $43.5 
million ($46.3 million in 9M 2014).
• Asset base surpassed $1 billion driven by 
the addition of our new eco modern LPG 
vessels.
• Moderate increase in gearing from 34.5% 
in 6M 2015 to about 39% in 9M 2015 as a 
result of new debt for our new deliveries.
• Stock repurchase of 3.1million shares for 
a total $17.7 million at an average price of 
$5.8, from the beginning of the program 

in December 2014 to date. 

Nine Months 2015 Results: 

- Revenues for the nine months ended 
September 30, 2015, amounted to $103.9 
million, an increase of $6.9 million, or 
7.1%, compared to revenues of $97.0 
million for the nine months ended 
September 30, 2014, primarily due to the 
higher number of vessels in our fleet in the 
2015 period.
- Voyage expenses and vessels’ operating 
expenses for the nine months ended 
September 30, 2015 were $13.4 million 
and $36.5 million, respectively, compared 
to $10.6 million and $33.7 million for the 
nine months ended September 30, 2014. 
The $5.6 million increase in voyage and 
operating expenses was primarily due to 
the higher number of vessels that operated 
in the 2015. 
- Drydocking Costs for the nine months 
ended September 30, 2015 and 2014 were 
$1.0 million and $0.5 million, respectively, 
representing the costs of two vessels 
drydocked in the nine-month period of 
2015 and one vessel drydocked the same 
period of 2014.
- Depreciation for the nine months ended 
September 30, 2015, was $26.2 million, a 
$1.2 million increase from $25.0 million 
for the same period of last year. This 
increase was due to the higher number of 
vessels in our fleet in the 2015 period.

- Included in the first nine months of 
2015 results are net losses from interest 
rate derivative instruments and foreign 
currency forward arrangements of $0.10 
million. Interest paid on interest rate 
swap arrangements amounted to $1.03 
million and gains from change in fair 
value of the same interest rate derivative 
instruments and foreign currency forward 
arrangements amounted to $0.93 million.
- The Company realized a $0.03 million 
gain on sale of vessels in the first nine 
months of 2015. The Company also 
recorded an impairment loss of $3.6 
million in the first nine months of 2015, as 
a result of accounting for the possibility of 
scrapping one of our oldest vessels by the 
end of 2015.
- As a result of the above, the Company 
reported net income for the nine months 
ended September 30, 2015 of $5.6 million, 
compared to net income of $13.9 million 
for the nine months ended September 
30, 2014. The weighted average number 
of shares for the nine months ended 
September 30, 2015 increased to 41.6 
million compared to 38.0 million for the 
same period of last year, mainly due to the 
offering of a total of 11.4 million shares 
in February, May and August of 2014, 
the effect of which was partly offset by 
the repurchase of 2.8 million shares since 
December 2014. Earnings per share for the 
nine months ended September 30, 2015 
amounted to $0.13 compared to $0.37 for 
the same period of last year.
- Adjusted net income was $9.1 million or 
$0.22 per share for the nine months ended 
September 30, 2015 compared to $13.0 
million or $0.34 per share for the same 
period last year.
-EBITDA for the nine months ended 

Δελτιο τυπου

STEALTHGAS INC.
9 months 2015 financial and operating results
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September 30, 2015 amounted to $39.9 
million. Reconciliations of Adjusted Net 
Income and EBITDA to Net Income 
and Adjusted EBITDA to Adjusted Net 
Income are set forth below. An average of 
47.4 vessels were owned by the Company 
during the nine months ended September 
30, 2015, compared to 43.3 vessels for the 
same period of 2014. 
- As of September 30, 2015, cash and cash 
equivalents amounted to $76.8 million 
and total debt amounted to $413.7 million. 
During the nine months ended September 
30, 2015 debt repayments amounted to 
$44.5 million.

Share Repurchase Program 
Since December 1, 2014 to date, the 
Company has repurchased a total of 
3,062,339 shares at an average price of 
$5.8 per share for a total consideration of 
$17.7 million.

Fleet Update since September 1, 2015
On September 4, 2015, the Company 
took delivery of a 5,000 cbm, 2015 built, 
eco LPG carrier - Eco Nemesis, from a 
Japanese shipyard.

On September 25, 2015, the Company 
took delivery of a 5,000 cbm, 2015 built 
eco LPG carrier- Eco Green, from a 
Korean shipyard.
The Company also announced the 
conclusion of the following chartering 
arrangements:  
• A two month time charter for its 3,500 
cbm, 2006 built, LPG carrier, Gas Alice, 
to an international trading house until 
December 2015. 
•   A five month time charter extension 
for its 3,500 cbm, 1991 built, LPG carrier, 
Gas Ice, to an international trading house 
until June 2016.
• An eight month time charter extension 
for its 5,000 cbm, 2015 built, LPG carrier, 
Eco Czar, to an international trading house 
until August 2016.

• A twelve month time charter extension 
for its 5,000 cbm, 1994 built, LPG carrier, 
Gas Emperor to an international trading 
house until August 2016.
• A twelve month time charter for its 
5,000 cbm, 2015 built, LPG carrier, Eco 
Nemesis, to an international trading house 
until December 2016.
• A twelve month time charter for its 
5,000 cbm, 2003 built, LPG carrier, Gas 
Prodigy, to an international trading house 
until November 2016.
•A twenty month time charter for its 3,500 
cbm, 1997 built, LPG carrier, Gas Galaxy 
to an international trading house until 
January 2018.
• A twelve month time charter for its 7,000 
cbm, new building to be delivered in 2016, 
LPG carrier, Eco Nical to an international 
trading house until January 2017.
An amendment to the bareboat charter 
for its product tanker Spike reducing the 
charter duration from five to three years 
and accompanied by an increase in the 
daily rate of 8%.
With these charters the Company has 
increased the contracted revenues to 
approximately $215 million. Total voyage 
days of our fleet are 77% covered for the 
remainder of 2015 and 52% covered for 
2016. 

CEO Harry Vafias commented 
During the third quarter of 2015 our 
market remained weak. Since June 2015 to 
date, the price of oil declined from $60 to 
around $40 dollars per barrel, a fact which 
did not help our segment, particularly the 
spot market activity. 
Nevertheless, StealthGas continued 
to implement and refine its strategy. 
Our performance was strong in terms 
of operations, but did not produce the 
desired results in terms of profitability. 
In more detail, we managed to achieve a 
94.4% operational utilization, increased 
in terms of the previous quarter by 5 
percentage points. 

All vessels in our fleet were utilized to 
the maximum capacity that the market 
permitted, regardless of age. 
We concluded with success our expansion 
plan of 2015 taking on the delivery of 
5 eco modern LPG vessels within the 
third quarter, reaching a total of 10 
new deliveries for the year. In spite of 
weak times, based on our experienced 
chartering policy we managed to fix 90% 
of our new deliveries on period charters. 
We continued the implementation of 
technical and operational management 
policies being for yet one more quarter 
efficient, as we had only 8 days of technical 
off-hire in a fleet of 55 operating vessels 
while our daily operational expenses 
decreased. 
Our asset base surpassed $1 billion and 
we maintained a moderate leverage of 
about 39% in spite of being in a capital 
intensive phase. Although we managed to 
increase our revenues, it is due to the weak 
rates particularly in the spot segment that 
we did not see our potential growth in our 
bottom line. 
Rates have decreased on an annual basis 
by more than 20% narrowing profitability 
margins. We strongly believe that our 
Company is well managed and well 
positioned such that should rates mark 
even the slightest improvement this will be 
automatically reflected in our earnings. In 
terms of our stock performance as we trade 
close to 1/3 of our NAV, we strongly see 
that all energy related stocks are driven by 
oil price fluctuation rather than Company 
fundamentals. In this market environment 
we continue at a dynamic pace our stock 
repurchase program having spent about 
$18million from December 2014 to 
date. Our sentiment for the year to come 
is that as scrapping in our segment has 
increased and as we feel we have reached 
the bottom of the market, we might see 
a slight improvement in rates and we are 
confident and well positioned to grasp this 
opportunity to the fullest.

Δελτιο τυπου
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Ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα μνημεία 
που δίνουν το στίγμα της Ελλάδας και την 
περίοπτη θέση που κατείχε ανέκαθεν η χώρα μας 
στην παγκόσμια ναυτική ιστορία αργοσβήνει, 
παραδομένο στη φθορά του χρόνου και την 
εγκατάλειψη. Το Eλληνικό Φαρικό δίκτυο 
αριθμεί σήμερα 120 παραδοσιακούς φάρους 
μέσης ηλικίας περίπου 2 αιώνων. Μόνον οι 
20 βρίσκονται σε καλή κατάσταση ενώ μέτρια 
χαρακτηρίζεται η κατάσταση άλλων 30. Στους 
υπόλοιπους τα σημάδια φθοράς είναι ορατά και 
δια γυμνού οφθαλμού. Το 1998 η Υπηρεσία 
Φάρων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
(ΓΕΝ) , στην οποία ανήκει η ευθύνη για την 
διαχείριση του δικτύου, εκπόνησε ένα συνολικό 
πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης 
όλων των κτισμάτων και προώθησε το σχέδιο 
αυτό προς ένταξη στο Β΄ Κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και οι Εφορείες 
Νεωτέρων Μνημείων ανέλαβαν να 
αξιολογήσουν έναν προς έναν όλους τους 
φάρους. Στο διάστημα αυτό επισκέφθηκαν 
20, τους οποίους και έκριναν ως νεώτερα 
μνημεία τα οποία πρέπει να διατηρηθούν. 
Ωστόσο το σχέδιο δεν χρηματοδοτήθηκε και η 
αποκατάσταση έμεινε στα χαρτιά. Η Υπηρεσία 
Φάρων με τα κονδύλια που διαθέτει έχει την 
δυνατότητα επισκευής 3-4 πύργων ετησίως. 
Με τον ρυθμό αυτό η αποπεράτωση του έργου 
τοποθετείται σε 40 χρόνια.
Το Γ΄ ΚΠΣ αναπτέρωσε τις ελπίδες των 

ανθρώπων που ασχολούνται με την διατήρηση 
αυτών των μνημείων. Η επιμονή τους απέδωσε 
σε πρώτη φάση την έγκριση κονδυλίων ύψους 
1,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. (περίπου 4,5 
εκατομμύρια ΕΥΡΟ) για την εκπόνηση ενός 
πιλοτικού προγράμματος αναπαλαίωσης και 
αποκατάστασης του δικτύου. Με τα χρήματα 
αυτά οι υπηρεσίες του ΓΕΝ μπορούν να 
επισκευάσουν περίπου 40 φάρους και μάλιστα 
σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα γιατί 
διαθέτουν γνώση, ειδικευμένους μηχανικούς 
και αρχιτέκτονες.

Οι καταστροφές των φάρων
Οι μεγαλύτερες καταστροφές στο Eλληνικό 
Φαρικό δίκτυο προκλήθηκαν κατά την 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 
συγκεκριμένα κατά την αποχώρηση των 
Γερμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα. 
Το 1940 υπήρχαν 206 πέτρινοι φάροι ενώ 
μετά το τέλος του πολέμου απέμειναν σε 
λειτουργία μόνον οι 19. Η πρώτη προσπάθεια 
ανασυγκρότησης του δικτύου άρχισε το 1945 
και συνεχίστηκε έως τα μέσα της δεκαετίας του 
΄50. Περίπου 80 φάροι ανακατασκευάστηκαν. 
Οι υπόλοιποι αφέθηκαν στην τύχη τους.
Οι φωτοσημαντήρες επισκίασαν την 
χρησιμότητα των φάρων. Πολύ φθηνότεροι, 
ευκολότεροι στην τοποθέτηση και την 
συντήρηση αναπτύχθηκαν σε ευρεία κλίμακα, 
σε όλους τους σημαντικούς θαλάσσιους 
διαύλους και σήμερα ανέρχονται σε 1.188 .

Οι εξελίξεις στους φάρους
Οι εξελίξεις των τηλεπικοινωνιών και 
περισσότερο στις δορυφορικές επικοινωνίες 
ήρθαν σαν χαριστική βολή. Έως το 1980 
η Υπηρεσία Φάρων απασχολούσε 320 
φαροφύλακες οι οποίοι συντηρούσαν το δίκτυο 
και προλάμβαναν τις φθορές στα χτίσματα. 
Σταδιακά ο αριθμός των φαροφυλάκων 
τους μειώθηκε και σήμερα δεν ξεπερνούν 
τους 70.Στις αρχές του καλοκαιριού 2001 
η Υπηρεσία Φάρων του ΓΕΝ φιλοξένησε 
στις Σπέτσες τη διάσκεψη του Διεθνούς 
Οργανισμού Φάρων (ΙALΑ) για τις 
εναλλακτικές χρήσεις αυτών των σύγχρονων 
μνημείων της ναυσιπλοίας. Η Ελλάδα είναι 
ιδρυτικό μέλος αυτού του Οργανισμού και 
συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Το πρόβλημα της συντήρησης του φαρικού 
δικτύου απασχολεί όλες τις χώρες και από το 
1996 έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν 3 
ομάδες εργασίας οι οποίες ασχολούνται με 
την καταγραφή των φάρων και την περιγραφή 
της κατάστασή τους, την επεξεργασία κοινών 
πρωτοβουλιών για τη διάσωσή τους και τέλος 
με τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Η ιδέα 
που κατακτά έδαφος στις περισσότερες χώρες 
είναι να μετατραπούν οι φάροι σε μουσεία. 
Ως εναλλακτική λύση εξετάστηκε από 
τη Διεύθυνση Μελετών της Υπηρεσίας 
Φάρων η αυτοχρηματοδότησης των έργων 
συντήρησης και επισκευής από τα φαρικά 
τέλη που προβλέπονται από τον νόμο. Τα 
ετήσια έσοδα από το τέλος αυτό ανέρχονται 
σε 1 δισεκατομμύριο δραχμές (περίπου 3 
εκατομμύρια ΕΥΡΟ) και αποδίδονται στο 

Φαροι

60 φάροι της Ελλάδας
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Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας εξετάζει το ζήτημα 
τόσο της αναπροσαρμογής των τελών όσο 
και της απόδοσής τους στην Υπηρεσία 
Φάρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα τουEλληνικού φαρικού δικτύου.
Παράλληλα με το πιλοτικό πρόγραμμα για 
την ανασυγκρότηση του δικτύου η Υπηρεσία 
Φάρων προχώρησε στην εκπόνηση ενός 
φιλόδοξου σχεδίου με στόχο την προσέγγιση 
του δικτύου από τον κόσμο. Το 2000 για 
πρώτη φορά πέρασαν μέρος των διακοπών 
τους σε φάρους περίπου 50 στελέχη του 
Πολεμικού Ναυτικού. Οι παρατηρήσεις τους 
κατεγράφησαν προκειμένου να προσαρμοστεί 
αυτό το σχέδιο στα μέτρα των πολιτών που 
επιθυμούν να επισκεφθούν και να μείνουν 
για κάποιο χρονικό διάστημα στις οικίες 
των φαροφυλάκων. Επίσης από πέρυσι μέχρι 
σήμερα οργανώθηκαν 3 εκδρομές προσκόπων 
και κρίνοντας τα αποτελέσματα ως ιδιαίτερα 
θετικά του χρόνου αυτή η δραστηριότητα θα 
αποκτήσει συστηματικότερο χαρακτήρα.
Τέλος στο νησί Ίος με πρωτοβουλία των 
Τοπικών Αρχών ο φάρος αναπαλαιώθηκε 
και είναι ανοικτός για το κοινό. Παρόμοια 
πρωτοβουλία εκδηλώθηκε πρόσφατα και από 
τον Δήμο Γυθείου για τον φάρο Κρανέας 
ο οποίος σε συνεργασία με τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού θα επισκευαστεί και θα 
στεγάσει το Ναυτικό Μουσείο της Μάνης.
 
Φάροι και Ευρωπαϊκή συνεργασία
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «EC-
PHAROS - An Holistic strategy for the 
Preservation, Restoration and Integration in 
the life of modern societies of Old European 
Masonry Lighthouses» (2004-2007), που 
συντονίζεται από το Εργαστήριο Δομικών 
Υλικών του ΑΠΘ, συγκεντρώθηκε πολύτιμο 
υλικό από την έρευνα σχετικά με τους φάρους, 
το ρόλο που έπαιξαν στη ναυσιπλοΐα, τα 
προβλήματα που παρουσιάζουν τώρα και 
τη δυνατή αξιοποίησή τους ως μνημεία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στο μέλλον.
Το πρόγραμμα υποστηρίζουν η Υπηρεσία 
Φάρων-Πολεμικό Ναυτικό, η Εφορεία 
Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας-

ΥΠΠΟ και ο δήμος Ν. Μηχανιώνας. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν ακόμη τέσσερις 
ευρωπαίοι εταίροι από τη Νορβηγία, τη 
Βρετανία, την Ιταλία και την Κύπρο. Κάθε 
εταίρος ανέλαβε ως case study τη μελέτη 
ανάλυσης, αποκατάστασης και ανάδειξης ενός 
πέτρινου φάρου: Φάρος Utsira (Νορβηγία), 
Happisburg (Βρετανία), Cervia & Rimini 
(Ιταλία), Φάρος Πάφου (Κύπρος) ενώ το 
ΑΠΘ έχει αναλάβει το Φάρο του Μεγάλου 
Εμβόλου στο Αγγελοχώρι.
Καταληκτική δραστηριότητα του 
προγράμματος αποτέλεσε η οργάνωση 
έκθεσης με αντικείμενο τους φάρους του 
ελλαδικού και ευρωπαϊκού χώρου, στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης, τον Οκτώβριο του 2007, 
με στόχο την ανάδειξη του πέτρινου φάρου 
ως ιστορικού, τοπιογραφικού, αρχιτεκτονικού 
και πολιτισμικού χωρόσημου, ως συμβόλου 
ρομαντισμού που εμπνέει το μοναχικό 
επισκέπτη.

Ανακαίνιση & αποκατάσταση 
φάρων της Ελλάδας
Οι πέτρινοι Φάροι και Φανοί αποτελούν 
παραδοσιακά μνημεία με ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική κατασκευή, εξακολουθούν να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας, είναι συνδεδεμένοι με τηναυτική 

παράδοση της Ελλάδας και αποτελούν 
σημείο αναφοράς για τους ναυτιλλόμενους. 
Προστατεύονται από τον Ν.3028/02 «Για 
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», και τον 
Ν. 2039/92 «περί Κύρωσης της Σύμβασης 
για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης». Μέχρι σήμερα 
έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα Ιστορικά 
Μνημεία τριάντα ένας (31) εξ αυτών, με 
αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού, το ένα τέταρτο δηλαδή του 
συνολικού αριθμού τους, ενώ η Υπηρεσία 
Φάρων έχει ζητήσει το χαρακτηρισμό δέκα 
επιπλέον φάρων, ως Ιστορικών Μνημείων. 
Επίσης, πενήντα έξι (56) εξ αυτών είναι 
επανδρωμένοι ή επιτηρούμενοι από 
Φαροφύλακες. Η συντήρηση τους εκτελείται 
από την Υπηρεσία Φάρων ανάλογα με τις 
εκάστοτε διατιθέμενες πιστώσεις. Από τον 
λειτουργικό προϋπολογισμό (Π/Υ) 2010 
του ΓΕΝ κατά την τριετία 2008 - 2010, 
διατέθηκαν για τη συντήρησή τους συνολικά 
80.000 €. Επιπλέον, μέσω ενεργειών της Υ. 
Φάρων αποκαταστάθηκαν την τριετία 2008-
2010 δέκα τρεις Φάροι. Οι οκτώ από αυτούς 
με χρηματοδότηση εξ ιδίων πόρων (Λιμενικά 
Ταμεία της Υ. Φάρων) συνολικού κόστους 
260.000 € περίπου, οι τρεις με δημόσια 
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χρηματοδότηση μέσω τοπικών φορέων 
Δήμων και Νομαρχιών και οι δύο με ιδιωτική 
χρηματοδότηση μέσω του Μη Κερδοσκοπικού 
Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη». Λόγω 
των εγγενών αδυναμιών χρηματοδότησης 
για την αποκατάσταση και συντήρηση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων όλου του 
εκτεταμένου Φαρικού Δικτύου, προτάθηκε 
το 2007 από την Υ. Φάρων, η ένταξη, στο 
ΕΣΠΑ 2007-2013 (μέσω του προγράμματος 
«Ανάδειξη Πολιτισμικής Αξίας Πέτρινων 
Φάρων»), για αποκατάσταση σαράντα έξη 
(46) Φάρων, συνολικού προϋπολογισμού 
6.197.000 €. Εκτιμήθηκε δε ότι για τη σύνταξη 
μελετών και αδειοδοτήσεων ωρίμανσης 
του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται 
2.500.000 € περίπου. Από τους παραπάνω, 
τέθηκαν από το ΓΕΝ σε προτεραιότητα για 
ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 δέκα τρεις 
Φάροι ανά περιφέρεια. Επίσης, προωθήθηκαν 
για χρηματοδότηση αποκατάστασης, μέσω 
ΕΣΠΑ 2007-2013, δύο ώριμα έργα Φάρων 
(Τρίκερι Μαγνησίας και Αγ. Ηλίας Αμοργού), 
ενώ συντάσσονται μελέτες ωρίμανσης για έργα 
δύο επιπλέον Φάρων (Κόγχη Σαλαμίνας και 
Κοκκινόπουλο Ψαρών). H Υπηρεσία. Φάρων, 
στα πλαίσια ενημέρωσης νέων τεχνολογιών 
και εμπλουτισμού της τεχνογνωσίας της στις 
μεθόδους αποκατάστασης Πέτρινων Φάρων, 
συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα 
(ΑΠΘ, ΕΜΠ, Π. Πατρών, Π. Κρήτης και Π. 
Ιονίου), για την σύνταξη μελετών παθογένειας 
και προτάσεων αποκατάστασης.
Ουσιαστικό ρόλο στην αποκατάταση των 
ναυτικών αυτών μνημείων έχει παίξει το 
Ιδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Η αφοσίωση 

του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη 
στον Πολιτισμό και στη Ναυτιλία οδηγεί 
εδώ και χρόνια σε μία αντιμετώπιση 
της πολιτιστικής και ναυτιλιακής μας 
κληρονομιάς ως ζωντανού οργανισμού, 
του  οποίου  η  συντήρηση   συμβάλλει 
στη σύγχρονη εξέλιξή μας και αποτελεί 
σημαντικό σκοπό του Ιδρύματος. Για το λόγο 
αυτό, τον Απρίλιο του 2008, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε την 
πλήρη ανακαίνιση και αποκατάσταση του 
Φάρου του Ακρωτηρίου Ταινάρου. Επρόκειτο 
για το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου 
για την ανάδειξη τωνπέτρινων φάρων της 
Ελλάδας. Η αποκατάσταση και η επαναφορά 
ενός σπουδαίου μνημείου της ευρύτερης 
πολιτισμικής μας παράδοσης είναι έργο που 
αποτελεί σταθμό στη συμβολή του Ιδρύματος 
στον Πολιτισμό και στη Ναυτιλία.
Το 2008 το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 
αποφάσισε τη χρηματοδότηση της νέας 
αποκατάστασης. Μετά από συνεννοήσεις 
με τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και 
Εθνικής Άμυνας, το Πολεμικό Ναυτικό 
και την Υπηρεσία Φάρων, συζητήθηκαν 
οι λεπτομέρειες, ο τρόπος επισκευής και 
χρηματοδότησης, η επιλογή του αρχιτέκτονα 
και των συνεργείων και καθορίστηκε το 
πρόγραμμα των επόμενων ενεργειών. Μετά 
από τη μετάβαση του αρχιτέκτονα Δημήτρη 
Ευταξιόπουλου στο Φάρο του Ταινάρου, 
της πρώτης δηλαδή τοποθεσίας στο σχέδιο 
αποκατάστασης, ακολούθησαν αποτύπωση της 
υπάρχουσας κατάστασης και, σε συνεργασία 
με την Υπηρεσία Φάρων, δημιουργία πλήρους 
σειράς σχεδίων εκτέλεσης. Η τελική μελέτη 

εγκρίθηκε από το Ίδρυμα καθώς και από την 
Υπηρεσία Φάρων, ενώ δόθηκε και έγκριση από 
την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Πάτρας 
με την τεχνική υποστήριξη της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Ο ιστορικός πετρόκτιστος Φάρος του 
Μαλέα δεσπόζει στο νοτιότερο άκρο της 
Πελοποννήσου, στο ομώνυμο ακρωτήριο, 
από το 1883. Το όνομά του είναι στενά 
συνυφασμένο με τον κίνδυνο, καθώς ο 
διάπλους του Μαλέα αποτελούσε ανέκαθεν 
εφιάλτη για τους ναυτικούς. Οι εργασίες στον 
Φάρο του Μαλέα άρχισαν στις 23 Μαΐου 2009, 
ύστερα από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες των 
συνεργείων να προσεγγίσουν τον Φάρο λόγω 
θαλασσοταραχής. 
Στους επόμενους 6 μήνες τα συνεργεία 
εργάσθηκαν υπό τις οδηγίες του αρχιτέκτονα 
και την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια 
της τοπικής κοινωνίας. Οι συνθήκες ιδιαίτερα 
δύσκολες και δυσμενείς, με συνεχείς διακοπές 
των εργασιών λόγω θαλασσοταραχών, 
οι οποίες εμπόδιζαν τον ανεφοδιασμό 
υλικών και τροφίμων. Ιδιαίτερες δυσκολίες 
αντιμετώπισαν τα συνεργεία, καθώς ένα μήνα 
πριν την ολοκλήρωση του έργου και πάλι 
θαλασσοταραχή κατέστρεψε την εξέδρα. Η 
πλήρης αναπαλαίωση του Φάρου Μαλέα 
ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2009 και ο 
Φάρος παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία 
του Πολεμικού Ναυτικού.
Ήδη προγραμματίζονται και άλλες ενέργειες 
για την ανάδειξη των πέτρινων Φάρων της 
Ελλάδας ως αρχείων της μακρόχρονης 
ιστορικής μας παράδοσης:
 

Φαροι
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Δελτιο τυπου

Piraeus, 24 November 2015

The Republic of the Marshall Islands (RMI) 
flag moved into the top position for the 
Greek merchant fleet in terms of number of 
vessels and is now the largest international 
flag overall in Greece in terms of deadweight 
tonnage (DWT). International Registries, 
Inc. and its affiliates (IRI), who provide 
administrative and technical support to the 
RMI Maritime and Corporate Registries, 
have been cultivating deep ties to the Greek 
shipping community since IRI’s formation. 
With the largest IRI office outside of its 
headquarters in Reston, Virginia, the Piraeus 
office employs highly experienced and 
qualified maritime experts, capable of dealing 
with day-to-day maritime operations.

“Greek shipowners have been the largest 
shipowning group in the Registry in terms of 
gross tonnage since the third quarter of 2009,” 
said Theo Xenakoudis, Director, Worldwide 
Business Operations for IRI. “Three years 
later in 2012, the bulk carriers outnumbered 
the tankers in the RMI fleet largely due to 
the growth of the dry cargo vessels coming 
out of Greece and today remain the number 
one vessel type in the RMI Registry with an 
average age of 6.3 years old,” he continued. 

Greek owners and operators are an integral 
force behind the rapid growth the RMI 
Registry has seen in recent years. Greek 
owners account for over 25% of all vessels 
which registered from 01 January – 30 
September in 2015 representing 92 vessels 
and over 4 million gross tons (GT) entering 
the RMI Registry during that time. Overall, 
Greek owners represent 38% of the bulk 
carriers registered in 2015. 

According to the Shipping & Finance 
November 2015 issue, the RMI Registry 
holds the top position among flag States 
with the Greek merchant fleet in terms of 
number, with an almost 14% increase from 
March 2015 to November 2015 of Greek 
owned vessels registered in the RMI. The 
same report shows that the RMI fleet stands 
at 913 vessels in the Greek market and over 
70 million DWT.
Due to the strength of the Greek merchant 
fleet and the substantial number of Greek 
owners who have chosen to register their 
vessels in the RMI, the RMI Registry strives 
to maintain open communication and remain 
apprised of issues and concerns affecting 
the Greek shipping community. Through 
personnel, service expansion and innovative 
platforms like the Marshall Islands Quality 
Council (MIQC), which is an independent, 
consultative body comprised of industry 
stakeholders, the RMI Registry is able to 
connect and discuss topical issues relevant 
to owners and operators. MIQC participants 
are provided with the opportunity to engage 
in and maintain an active voice in the RMI 
Registry’s development and implementation 
of regulations concerning the safety, security 
and environmental performance of their 
vessels flying the RMI flag.

While the MIQC continues to examine 
the challenging issues facing the shipping 
community, it was realized that advisory 
groups geared towards different markets 
be established to more narrowly discuss 
sector specific issues and concerns. During 
the April 2013 meeting of the MIQC, it 
was determined that a group needed to be 
developed to solely concentrate on issues 
related to and affecting blue water vessels 
and thus, the Blue Water Advisory Group 
(BWVAG) was formed. Takis Koutris 
was announced as the Chairperson of the 
BWVAG and has been working diligently to 
ensure issues to be or being discussed at the 
International Maritime Organization will 
have the attention of and comment from this 
group.

“The RMI Registry has proven, through 
its unique efforts like the MIQC and the 
BWVAG, to be responsive to all markets 
and engaged in active dialogue with industry 
stakeholders to ensure the voice of the 
shipping community is heard during the rule 
making process so that regulations are applied 
properly to all vessels,” said Mr. Koutris.

Communication and customer service have 
long been hallmarks of the RMI Registry, 
and are a couple of the many reasons for 
the increase in Greek owners flagging their 
vessels in the RMI. 
The quality of service provided by a flag State 
is a vital component to the success of the 
Greek fleet. “The RMI Registry leads not 
only in numbers, but in the excellence of its 
service to its customers,” said Harry Vafias 
who is now in the process of moving five 
more liquid petroleum gas (LPG) vessels 
into the RMI fleet. 

The Republic of the Marshall Islands 
Ranked Number One Foreign Flag in Greece
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Tokyo, 27 October 2015

International Registries, Inc. and its 
affiliates (IRI), who provide administrative 
and technical support to the Republic of 
the Marshall Islands (RMI) Registry, is 
proud to continue to be entrusted with 
the registration of state of the art eco-
ships by Japanese Shipowners. Following 
the registration of MOL’s vehicle carrier 
EMERALD ACE in 2012, and Sugahara 
Kisen’s bulk carrier DOUBLE DELIGHT in 
July 2015, the RMI Registry just welcomed 
K Line’s vehicle carrier which has a capacity 
of 7,539 cars, the HAWAIIAN HIGHWAY. 
The EMERALD ACE was the first ship of 
its size to employ a hybrid electric plant 
including having a full top deck fitted with 
solar panels. 
The DOUBLE DELIGHT is of the newest 
design developed by Imabari Shipbuilding 
called Aero-Citadel which enhances 
both energy efficiency and anti-piracy 
measures.
“We are delighted by these latest additions 
to the fleet which demonstrate that leading 
Japanese owners have confidence in the RMI 
Registry to provide technical assistance 

for a broad range of vessel types,” said Mr. 
Gallagher, President of IRI. “I would like 
to thank our clients and other industry 
stakeholders in Japan for their continuous 
support and significant contribution to the 
flag’s fleet growth,” he continued.
“I am also very proud that the RMI Registry 
is perceived as the most proactive flag State 
in Japan because we render the most up-to-
date information that will impact our local 
ship operators,” said Masaharu Okamoto, 
IRI Representative in Tokyo.
IRI held two (2) seminars last week in 
Tokyo and Imabari to provide information 
on the 2010 STCW Manila Amendments. 
“Many of our operators employ Philippine 
seafarers so these seminars were well-
received,” continued Masaharu Okamoto. 
The seminars had more than 120 attendees 
in Tokyo and 80 attendees in Imabari 
respectively.“There are now 178 Japanese 
owned vessels in the RMI fleet totaling 
eight (8) million gross tons,” said Masaharu 
Okamoto. As of mid-October 2015, the 
RMI Registry stood at just over 126 million 
gross tons with more than 3,600 vessels. 
IRI opened its 27th worldwide office in 
Manila, the Philippines to support this 

unprecedented growth amongst flag 
States.“The fleet has been growing rapidly 
largely in part to our ability to provide 
timely services through our decentralized 
model,” said Bill Gallagher, President of 
IRI. “Opening an office in Manila is a 
natural fit for the Registry as more than 
35% of seafarers serving on RMI flagged 
vessels hail from the Philippines,” he said. 
“It is our expectation that this office will 
be able to service crew documentation 
needs of our owners and operators in that 
area in coordination with our Hong Kong 
and Mumbai offices thus improving the 
speed with which seafarers’ documents are 
issued,” said Annie Ng, Head of Asia for 
IRI. 
The office is already staffed by four (4) 
personnel and will be headed by Leo 
Bolivar who has a background working for 
companies like Stolt-Nielsen Philippines, 
Inc., Uljanik Shipmanagement, Ulstein 
Marine Services and Navis Maritime 
Services, all with respect to ship and 
crew management,” she continued. With 
the additional personnel in Manila, 
IRI’s worldwide staff is now over 350 
employees.
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Ναυτικη ιστορια

Ο Τυρός  διατηρεί αδιάλειπτα  μια ναυτική 
παράδοση 2500 χρόνων  μέχρι τις ημέρες 
μας από την εποχή του Παυσανία του 
Στράβωνα και του Στέφανου Βυζάντιου 
των αρχαίων αυτών περιηγητών που 
τον αναφέρουν ως κόμη – λιμάνι  ως την 
εποχή του Εβιγλιά Τσελεμπί του Τούρκου 
περιηγητή  που πέρασε τον 17 αιώνα 
ο Τυρός δεν έχασε ποτέ τη ναυτική του 
ταυτότητα.
 
Η αρχαία κόμη του Τυρού με τον 
οχυρωμένο οικισμό στη θέση Κάστρο 
βοηθούσε στην εποπτεία του αρχαίου 
λιμένα που βρισκόταν 500 μ. ενδότερα 
από τη σημερινή, στη θέση Καραβοστάσι 
στο δρόμο που οδηγεί στους Μύλους.
 Mέχρι πριν μερικές δεκαετίες υπήρχαν 
στη θέση τα ίχνη  καβοδεσίας- δέστρες 
για τα πλοία. Η θέση μάς οδηγεί στο 
συμπέρασμα πως η τότε επιφάνεια της 
θάλασσας βρισκόταν 2-3 μ. ψηλότερα 
από τη σημερινή.

Επίσης στην είσοδο της παραλίας της 
Λυγαριάς κάτω από τους τρεις Μύλους 
η καθίζηση του εδάφους  φαίνεται πως 
κατάστρεψε τη νοτιοανατολική περιοχή 
του οχυρωματικού οικισμού-κάστρου και 
οι τεράστιοι λίθοι που βρίσκονται στον 
βυθό σήμερα προς νότια δείχνουν ίσως 
πως και εκεί υπήρχε περιοχή καβοδεσίας 
των πλοίων.
Ο Τυρός μαζί με τα αρχαία Κύφαντα 
– Κυπαρίσσι  Λακωνίας την αρχαία 
κόμη των Πρασιών και τις Βοιές-
Νεάπολη Λακωνίας  ήταν τα επίνοια της 
Σπαρτιατικής ενδοχώρας και η έξοδο 
τους προς το αρχαίο λιμάνι των Αλιέων 
στο σημερινό Πόρτο Χέλι και βέβαια στο 
Αιγαίο και την Αν.Μεσόγειο.
Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την 
ιδιαίτερη σχέση που είχε η αρχαία 
κόμη του Τυρού της Λακωνικής όπως 
αναφέρεται με την πόλη της Τύρου στην 
αρχαία Φοινίκη του σημερινού Λιβάνου.
Οι αρχαίοι Φοίνικες ασχολούνταν με το 
εμπόριο της ξυλείας της βελανιδιάς, αφού 

H Nαυτική Ιστορία του Τυρού.
η περιοχή φημιζόταν για τα δάση της με 
αντάλλαγμα την  πολύτιμη Πορφύρα.  
Η πορφύρα είναι χρωστική ουσία που 
παράγεται με την επεξεργασία του 
οστράκου Haustellum brandaris και 
η οποία δίνει ανεξίτηλο βαθυκόκκινο 
χρώμα.
Ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη λόγω 
της δυσκολίας παρασκευής και της 
σπανιότητας των οστράκων από τα οποία 
παράγεται, οπότε η χρήση ενδυμάτων 
βαμμένων με πορφύρα ήταν από την 
κλασσική αρχαιότητα ένδειξη πλούτου 
και εξουσίας.
Πολλοί αρχαιολόγοι πιστεύουν πως οι 
Φοίνικες που είχαν επεκταθεί σε όλη την 
Μεσόγειο έχτισαν αυτό το αρχαίο λιμάνι 
για την εξυπηρέτηση των εμπορικών 
τους συναλλαγών .

Σε έρευνες  στην αρχαία πόλη  της Τύρου 
στο Λίβανο αναφέρεται πως βρέθηκε 
επιγραφή στα αρχαία Ελληνικά που 
βεβαιώνει την σχέση των δύο πόλεων της 
Τύρου και του Τυρού της Λακωνικής.   
Από τα βυζαντινά χρόνια ως τα χρόνια 
της επανάστασης του γένους οι Τυριώτες 
Τσάκωνες είναι γνωστοί για τη ναυτική 
τους τέχνη αφού υπηρέτησαν με ζήλο σε 
πλοία βυζαντινών Αυτοκρατόρων  αλλά 
και σε πλοία των μεγάλων καπεταναίων  
των  γειτονικών Σπετσών και της Ύδρας.
δυστυχώς δεν υπάρχουν αρχεία πριν το 
1900 που να μας επιτρέπουν να πούμε 
με βεβαιότητα για τα δικά τους πλοία αν 
και σίγουρα υπήρχαν σε πολλά από αυτά 
ήταν χρηματοδότες. 
Ο Μεγάλος Υδραίος ναύαρχος Μιαούλης 
έλεγε πως “τον Τσάκωνα μαθέ μηδέ 
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τρικυμία  τον ορίζει μηδέ Τούρκου το 
σπαθί”. 
 Μετά την επανάσταση  πολλοί Τυριώτες 
ασχολήθηκαν με όλους τους κλάδους 
των ναυτικών επαγγελμάτων, αλλά και 
με το θαλασσινό εμπόριο μεταφέροντας 
τα προϊόντα της Τσακωνιάς και όχι μόνο 
σε όλα τα μεγάλα λιμάνια του Αιγαίου 
αλλά και της Μεσογείου και της Μαύρης 
θάλασσας, το απόγειο της ναυτικής 
δύναμης του Τυρού ήταν από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1920 ως τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 οπότε άνοιξε ο 
δρόμος προς τα μεγάλα αστικά κέντρα  
και η μεταφορά αγαθών και ανθρώπων 
σταμάτησε να γίνεται μέσω θαλάσσης.
Τα περισσότερα  εμπορικά και  αλιευτικά 
καΐκια των Τυριωτών  καπεταναίων  
παραγγέλνονταν στα καρνάγια των 
Σπετσών της Κοιλάδας και της Σύρου.
Πολλοί ήταν και αυτοί που ασχολήθηκαν 
με όλους τους τύπους της αλιείας  και 
τροφοδότησαν την περιοχή με αλιεύματα 
γνωστός ψαρότοπος ο Τυρός έβγαλε 
μεγάλους τεχνίτες στην αλιεία που με 
τα όμορφα σκαριά τους  δεν έμειναν στα 
στενά όρια της περιοχής αλλά γύρισαν 
όλο το Μυρτώο πέλαγος και της ακτές 
της Αν. Πελοποννήσου ως τα Κύθηρα.
Ο Τυρός τροφοδοτεί ανελλιπώς όλα αυτά 
τα χρόνια την εμπορική μας ναυτιλία την 
πρώτη ναυτιλία παγκοσμίως με ικανά 
στελέχη όλων των ειδικοτήτων για την 
λειτουργία ενός πλοίου. Τις δεκαετίες 
του 60΄ - 70’ - 80’ ο Τυρός έφτασε να έχει 
περί τους 400-500 ενεργούς ναυτικούς 
όλων των ειδικοτήτων.
Και στο Πολεμικό μας ναυτικό η παρουσία 
των Τυριωτών είναι μεγάλη. Οι νέοι του 
Τυρού κατά πλειοψηφία υπηρέτησαν  τις 
τάξεις του ΠΝ στα  πλοία του στόλου ως 
έφεδροι αλλά και αρκετοί ήταν αυτοί που 
έκαναν σταδιοδρομία ως υπαξιωματικοί 
και αξιωματικοί του στόλου φτάνοντας  
σε υψηλές θέσεις στην ιεραρχία του Π.Ν 
από τους Βαλκανικούς πολέμους ως και 
σήμερα.
Ο Τυρός με τη Νεάπολη Λακωνίας 

θεωρούνται από τους γνώστες  δύο από 
τις ναυτομάνες της Αν. Πελοποννήσου.
Εδώ σας κάνουμε γνωστό πως ο Δήμος 
Τυρού ο Εμπορικός Σύλλογος Τυρού και 
ο Αλιευτικός Σύλλογος Τυρού πήραν την 
πρωτοβουλία για την κατασκευή ενός 
μνημείου στο χώρο του λιμένα Τυρού 
προς τιμή όλων αυτών των ανθρώπων 

που υπηρέτησαν την Ελληνική ναυτιλία  
σε όλους τους κλάδους  ορμώντας από 
τον τόπο αυτό αλλά και για αυτούς 
που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στις 
θάλασσες του κόσμου.

“ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΉΣ 
ΚΡΑΤΟΣ”
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Ο έχων την 
πληροφορία νικά

Μέχρι και τρεις φορές υψηλότερο φόρο από τους 
ανταγωνιστές του καταβάλλει στη χώρα μας το 
ελληνόκτητο πλοίο, παρά το γεγονός ότι διεθνή 
κέντρα εγκαλούν την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν 
φορολογεί τη ναυτιλία, όταν τα ίδια αυτά κέντρα 
προωθούν νέες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές 
του τόπου τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Lloyd’s 
List και επεξεργάστηκε η Deloitte, o Ελληνας 
πλοιοκτήτης καταβάλλει φόρο 66.770 ευρώ για το 
δεξαμενόπλοιο και 68.328 ευρώ για το bulk carrier, 
ενώ για τα ίδια πλοία ο Γερμανός πλοιοκτήτης 
καταβάλλει φόρο 22.037 ευρώ και 23.850 ευρώ 
αντιστοίχως, ο Βρετανός 13.675 ευρώ και 14.774 
ευρώ, ο Κύπριος 8.890 ευρώ και 9.400 ευρώ 
και ο Ολλανδός 18.135 ευρώ και 19.622 ευρώ 
αντιστοίχως.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με την Boston Consulting 
Group (BCG), η συνολική συνεισφορά του ελληνικού 
ναυτιλιακού κλάδου στην οικονομία παραμένει 
σημαντικότατη διαχρονικά και αντιστοιχεί πλέον 
σε περισσότερο από 7% του συνολικού ΑΕΠ της 
χώρας (Οκτώβριος 2013).  Σύμφωνα με την έκθεση 
του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, το 2014 
οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες θαλασσίων 
μεταφορών ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ, αυξημένες 

κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2013, ενώ το 
συνολικό συνάλλαγμα που εισέρευσε στη χώρα 
ανήλθε σε 13,2 δισ. ευρώ.
Σε ένα τόσο αβέβαιο και εχθρικό ναυτιλιακό 
περιβάλλον, καλούνται οι Έλληνες εφοπλιστές να 
υπερασπίσουν τους στόλους τους, την βιωσιμότητα 
ετών εταιρών τους και φυσικά να προστατέψουν τις 
χιλιάδες οικογένειες που δουλεύουν και εξαρτώνται 
από την Ναυτιλία μας.

Η ναυτιλία είναι μια αγορά που βασίζεται στην 
λογική του Capital intensive. Με λίγα λόγια αν 
έχεις λεφτά έχεις ναυτιλία, αν δεν έχεις λεφτά δεν 
υπάρχει Ναυτιλία. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 
όγκος των ναυτιλιακών δανείων που χορήγησαν τα 
ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποχώρησε 
σε νέο χαμηλό επίπεδο τον Σεπτέμβρη, στα 9,57 δις 
ευρώ (-11% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι και 
σχεδόν 50% από τα 19,34 δις ευρώ τον Ιούνιο του 
2010).
Με τον δείκτη BDI στα ιστορικά του χαμηλά και τα 
έσοδα των πλοίων ίσα ή κάτω από τα λειτουργικά 
τους έξοδα, κανένας επενδυτής ή τράπεζα δεν μπορεί  
να χρηματοδοτήσει με ασφάλεια. Την ίδια στιγμή που 
τα γεγονότα στην Γαλλία προμηνύουν εκτεταμένη 
αναστάτωση και ανασφάλεια σε όλο τον πλανήτη, 
το χρήμα αρχίζει και πάλι να αποσύρετε από την 

πραγματική οικονομία και να αναζητά προσωρινό 
καταφύγιο σε χρυσό ή «ασφαλή νομίσματα.
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…..

Από τα επόμενα τεύχη 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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Registration: 10.00-10.30

•Official Addresses 10.30- 11.00 

A. Haralabos Simantonis, President of Hellenic Shortsea 
Shipowners Association 
B. John Cotzias, President of the Hellenic Shipbroker’s As-
sociation
C. Socratis Lazaridis President, Athens Stock Exchange 
D. Th. CHouliaras, President of the Institute of Maritime & 
Economics  Studies

1ST SESSION  
Shipping &Capital Markets. Does it works? 11.00- 13.00
The key note speakers from the Shipping Industry will share 
their experience and discuss in a debate mode if the choice 
if going Public a Shipping Company, was finally a profitable 
action. 
Coordinator: George Gourdomichalis, Managing Director of 
Phoenix Shipping & Trading SA

A.Harris Vafias, President of STEALTHGAS inc
B.Spyros Capralos, ceo OF OCEANBULK CONTAINERS
C. Harris Kosmatos, Corporate Development Officer, of TSA-
KOS ENERGY 
D.Zolotas Gerasimos, Partner  of EUROFIN GROUP
E.Bertzeletou Maria, Research team leader Ifchor Group
F.Orestis Schinas, Professor of Shipping and Ship Finance, 
Head of the Maritime Business School, Hamburg School of 
Business Administration
G.Katerina Stathopoulou, Executive Director of INVEST-
MENTS & FINANCE Ltd,

COFFEE BREAK- 13.00 – 13.30 

2ND SESSION
Going Public. Where, How, Why ? 13.30 – 15.30
The key note speakers from the Shipping Auditors and 
maritime Law firms will explain the advantages of the 
most active International Stock markets for shipping. 
Coordinator: Coordinator: Emil Yannopoulos, Partner at 
PWC

A.Socratis Lazaridis President, ATHENS STOCK EX-
CHANGE 
B.Dr.Platon Monokroussos, Group Chief Economist at EU-
ROBANK ERGASIAS
C.George Kofinakos, Senior Representative of STORM 
HARBOUR LONDON FINANCE
D.Dimitris Katsibokis, Principal Shipping Group of DELO-
ITTE
E.Alex Argyros, Managing Director of AXIA VENTURES 
GROUP
F.George Panagopoulos, Managing Partner of REEDSMITH 
PIRAEUS
G.Christos Timagenis Partner at TIMAGGENIS LAW FIRM

7th Maritime Conference

Shipping as Private or Listed?  
�e Role of Hedge Funds & Capital Markets in Shipping Finance 

“Shipping Finance & Capital Markets” 

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