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Στο πρόσωπο και στα ποιήματα 
του Νίκου Καββαδία η θάλασσα, 
τα λιμάνια, τα εμπορικά πλοία συ-
ναντούν την ελληνική γλώσσα και 
το πνεύμα της ποίησης με απαρά-

μιλλο τρόπο. Ο ποιητής της θάλασσας και της 
διαρκούς φυγής αγαπούσε τη Θεσσαλονίκη, 
έγραψε μάλιστα δύο ποιήματα με τίτλο το 
όνομα της, «Θεσσαλονίκη» και «Θεσσαλονίκη 
II», ενώ είχε πολλούς φίλους και ερχόταν συ-
χνά. «Της Σαλονίκης μοναχά / της πρέπει το 
καράβι / να μην τολμήσεις να τη δεις / ποτέ 
απ’ τη στεριά» λέει ο διασημότερος στίχος 
του για την πόλη. Γι’ αυτό ο Οργανισμός Λι-
μένος Θεσσαλονίκης θα τον τιμήσει δίνοντας 
το όνομα του στην Αποθήκη Γ΄, στην πρώτη 
προβλήτα, που θα μετονομαστεί σε «Αποθή-
κη Γ΄ - Αίθουσα Νίκος Καββαδίας».  

Η αλήθεια είναι ότι στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης η εμπορική και οικονομική δραστη-
ριότητα και ο πολιτισμός συνυπάρχουν και 

εμπλέκονται δημιουργικά. Το γεγονός ότι 
το λιμάνι είναι οργανικά συνδεδεμένο με το 
ιστορικό κέντρο της πόλης –στην ουσία είναι 
προέκταση της παραλίας και κομμάτι του 
κέντρου-, ενώ με το πέρασμα των χρόνων 
έχει επεκταθεί μεταφέροντας τις λιμενικές 
λειτουργίες στα δυτικά ορίζει εκ του ασφα-
λούς αυτή τη συνύπαρξη. Μουσική, κινημα-
τογράφος, περίπατος, χαλάρωση, κοινωνικό-
τητα στην Α΄ και Β΄ προβλήτα, διαμετακόμιση 
κοντέινερς και χύδην φορτίων στις άλλες 
τέσσερις. Πολιτισμός και ανάπτυξη χωρίς 
προσχήματα. Δύο λειτουργίες τόσο φυσικές 
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όσο η ανα-
πνοή μας και το νερό που πίνουμε. 

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπλαση 
της Α΄ προβλήτας, η επισκεψιμότητα στο 
λιμάνι έχει αυξηθεί θεματικά. Οι άνθρωποι 
πλησιάζουν με άνεση και ευκολία τη θά-
λασσα και μπορούν να κοιτάξουν την πόλη 
«σαν από καράβι». Με αυτό το δεδομένο η 

υποχρέωσή του Οργανισμού Λιμένος για 
συνεχή αναβάθμιση είναι διαρκής. Η μόνι-
μη φωτογραφική έκθεση, με θέμα τη ζωή 
στο λιμάνι, που λειτουργεί στο χώρο του 
παλιού κλιμακοστασίου, μπαίνοντας στην 
Α΄ προβλήτα αριστερά, συνιστά την τελευ-
ταία πρωτοβουλία της ΟΛΘ σε αυτή την 
κατεύθυνση. Μπαούλα άνοιξαν, συρτάρια 
ξεσκονίστηκαν, αρχεία ξεκλειδώθηκαν για 
να βρεθούν αυτές οι εκατοντάδες φωτογρα-
φίες, πραγματικός θησαυρός για τη ζωή του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ήδη ο κόσμος 
που έρχεται στο λιμάνι σπεύδει μαζικά να 
την επισκεφθεί και να… ταξιδέψει. Όπως και 
οι τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων, που 
περνούν από μπροστά καθ’ οδόν προς το κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο παραπέρα, στα 
ενεργά κρηπιδώματα της ΟΛΘ ΑΕ, η κίνηση 
βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. Το δείχνουν τα 
νούμερα. Οι αριθμοί, που στα οικονομικά 
λένε πάντα την αλήθεια…      

Ανάπτυξη και πολιτισμός

Του Στέλιου Αγγελούδη 
Προέδρου της ΟΛΘ ΑΕ 
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Εντυπωσιακή βελτίωση μεγεθών 
της ΟΛΘ ΑΕ στο α’ τρίμηνο

Εντυπωσιακή είναι η βελτίωση των οικονο-
μικών μεγεθών της ΟΛΘ  ΑΕ για το πρώτο 
τρίμηνο του 2014, καθώς αυξήθηκαν ο τζί-
ρος, τα λειτουργικά κέρδη και η διακίνηση 
των κοντέινερ.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της 
εταιρίας την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρ-
τίου 2014 διαμορφώθηκε σε 12.840.429 
ευρώ, αυξημένος κατά 4,34% έναντι των 
12.306.284 ευρώ του αντίστοιχου τριμή-

νου του 2013.  Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε η αύξηση 
κατά 16,41% στη διακίνηση των κοντέινερ, κάτι που 
είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των πωλήσεων του 
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων κατά 12,68%. Επίσης 
αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε στον Επιβατικό Σταθ-
μό και στον τομέα Εκμετάλλευσης χώρων, ενώ μείωση 
7% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Συμβατικού λιμένα. 

Το γενικό φορτίο αυξήθηκε κατά 2,93%, ενώ το ξηρό 
χύμα φορτίο κατέγραψε μείωση 9,34%.

Στο ίδιο διάστημα του πρώτου τριμήνου της τρέ-
χουσας χρήσης το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 
5.894.480 ευρώ, αυξημένο κατά 14,11% έναντι των 
5.165.523 ευρώ του 2013. Τα αποτελέσματα προ φό-
ρων διαμορφώθηκαν στα 6.258.499 ευρώ, αυξημένα 
κατά 3,91% έναντι των 6.022.890 ευρώ  του 2013 , ενώ 
μετά από φόρους τα αποτελέσματα είναι μειωμένα 
κατά 4,84% σε σχέση με πέρσι, αφού διαμορφώθηκαν 
στα 4.635.964 ευρώ έναντι των 4.871.513 ευρώ του 
2013. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το πρώτο 
τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν σε σχέση με πέρσι κατά 
20,47% κι έφτασαν στα 6.379.963 ευρώ. 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ σχολίασε: 
«Ο προγραμματισμός της διοίκησης και οι προσπά-
θειες των εργαζομένων της εταιρίας αποδίδουν. Το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης βαδίζει, πλέον, πάνω σε 
σταθερές βάσεις και οι προοπτικές του γίνονται μέρα 
με τη μέρα καλύτερες. Η βελτίωση του κλίματος 
στην οικονομία σε συνδυασμό με την ενίσχυση των 
υποδομών και των συνεργασιών της ΟΛΘ ΑΕ –για 
παράδειγμα η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένος 
με τις βαλκανικές πρωτεύουσες- προοιωνίζουν μια 
καλή συνέχεια. Το διαμετακομιστικό εμπόριο και οι 
μεταφορές είναι για την ευρύτερη Κεντρική Μακεδο-
νία τομείς που μπορούν να στηρίξουν μια σταθερή 
ανάπτυξη και σε αυτή την προσπάθεια το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης συνιστά το βασικό συγκριτικό πλεο-
νέκτημα.  Αρκεί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και 
ομαλή λειτουργία του, κάτι που στην ΟΛΘ ΑΕ έχουμε 
συνειδητοποιήσει απόλυτα και αγωνιζόμαστε καθημε-
ρινά να εφαρμόσουμε». 

Ξεκινούν τα τακτικά δρομολόγια της εμπο-
ρικής αμαξοστοιχίας μεταφοράς κοντέινερ 
από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς 
τα Σκόπια, ενώ τις επόμενες εβδομάδες 
θα μπει και δεύτερο τακτικό δρομολόγιο 
(κάθε Πέμπτη), αλλά και τακτικό εβδομαδι-
αίο προς το Βελιγράδι. Από το Σεπτέμβριο 
θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια προς Σόφια 
και πιθανόν προς Κωνσταντινούπολη, ώστε 
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να συνδεθεί σι-
δηροδρομικά στην ουσία με όλες τις βαλ-
κανικές χώρες κι έτσι να αναβαθμιστεί  η 
θέση του στις συνδυασμένες μεταφορές 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Σε δηλώσεις που έκαναν από κοινού οι πρόεδροι 
της ΟΛΘ ΑΕ Στέλιος Αγγελούδης και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Θανάσης Ζηλιασκόπουλος αναφέρθηκαν στη σημασία 
της καθιέρωσης τακτικών δρομολογίων εμπορικών 
τρένων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς Βορράν. 
Όπως είπε ο επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η εταιρία βάζει 
τα τρένα προς τα Βαλκάνια σταδιακά, αφενός για να 
προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις και αφετέρου για να 
περιορίσει το ρίσκο. Το στοίχημα, πάντως, για τους ελ-
ληνικούς σιδηροδρόμους είναι διπλό: Η αξιοπιστία και 
το οικονομικότερο κόστος μεταφοράς, που υπολογίζε-
ται ότι μπορεί να είναι χαμηλότερο έως και 40% έναντι 
των οδικών μεταφορών.  «Η σιδηροδρομική σύνδεση 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τις Βαλκανικές 

πρωτεύουσες ήταν αίτημα της αγοράς και της ΟΛΘ ΑΕ 
εδώ και χρόνια» σημείωσε από την πλευρά του ο Στ. 
Αγγελούδης, ο οποίος διευκρίνισε ακόμη ότι η συγκε-
κριμένη εξέλιξη αναβαθμίζει το λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. 

Στο λιμάνι τα τελωνεία 
Τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώθηκε η παρα-

χώρηση χώρου από την ΟΛΘ ΑΕ στο υπουργείο 
Οικονομικών, ώστε να στεγαστούν στο λιμάνι και 
τα δύο τελωνεία της Θεσσαλονίκης –ενόψει και της 
λειτουργικής τους συγχώνευσης-, κάτι που αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Η ΟΛΘ 
ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα διότι με αυτό τον 
τρόπο δημιουργούνται «καλύτερες συνθήκες για τους 
συναλλασσόμενους με τις τελωνιακές υπηρεσίες, αλλά 
και για τους χρήστες του λιμανιού, οι οποίοι θα γλιτώ-
σουν την ταλαιπωρία των μετακινήσεων από υπηρεσία 
σε υπηρεσία». 

«Σφυρίζουν» και πάλι τα τρένα από
τη Θεσσαλονίκη προς τα Βαλκάνια 

Tζίρος +4,34%, 
EBITDA +20,47%, 

διακίνηση κοντέινερ 
+16,41%
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Του Γιώργου Βαγγέλα 

Σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών στο 
λιμενικό περιβάλλον και υπό το πρίσμα της 
πρότασης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών 
υπηρεσιών ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Λιμένων (ESPO) πραγματοποίησε το ετήσιο 
συνέδριό του στο Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 
στις 15-16 Μαΐου 2014. Το συνέδριο εστία-
σε στη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου 
λειτουργίας της λιμενικής βιομηχανίας και 
εκπρόσωποι λιμένων, ναυτιλιακών εταιρει-
ών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους 
και να συμβάλουν στην ανάπτυξη διαλόγου 
για κρίσιμα και σύγχρονα ζητήματα της 
λιμενικής βιομηχανίας.

Βασικά ζητήματα που απασχόλησαν το συνέ-
δριο ήταν η πρόταση οδηγίας της Ε.Ε. για την 
πρόσβαση στην λιμενική αγορά, περιβαλλο-
ντικές πολιτικές τόσο για την ναυτιλία, όσο 
και για τα λιμάνια, η δημιουργία ενός ενιαίου 

πλαισίου λειτουργίας των λιμένων, η χρήση υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου σε εμπο-
ρικά πλοία και η περαιτέρω ενσωμάτωση των λιμένων 
στις αλυσίδες μεταφορών. Στο συνέδριο παρέστη και 
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου και Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Μεταφορών της Ε.Ε. κ. Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόσφατη 
«Διακήρυξη των Αθηνών» καθώς και στην σημασία των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών για τους λιμένες.

Ο Dr Theo Notteboom, Πρόεδρος της Διεθνούς 
Ενώσεως Ναυτιλιακών Οικονομολόγων και ιδρυτικό 
μέλος της πρωτοβουλίας για την λιμενική οικονομική 
και πολιτική www.PortEconomics.eu, στην ομιλία του 
ανέλυσε τις εξελίξεις στην λιμενική αγορά. Όπως είπε 
τα Ευρωπαϊκά λιμάνια αρχίζουν να δείχνουν σημάδια 
ανάκαμψης αν και η διακίνηση φορτίων είναι μικρό-
τερη από τα επίπεδα του 2008. Το 2013 η λιμενική 
βιομηχανία της Ευρώπης παρουσίασε μία σταθερότητα 
καθώς η αύξηση στην διακίνηση εμπορευμάτων ήταν 
μηδενική, όμως από το 2014 θα αρχίσει να αυξάνεται 
η διακίνηση στις περισσότερες κατηγορίες φορτίων η 
οποία θα κυμανθεί μεταξύ 1,8-20%. Ο ίδιος εκτιμά ότι 
το 2014 θα κινηθούν ανοδικά τα φορτία χάλυβα (2%), 
τα εμπορευματοκιβώτια (3%) και τα άλλα φορτία με την 
εξαίρεση των χύδην υγρών φορτίων.

Πιέσεις στους λιμένες  
Οι πιέσεις που ασκούνται στους λιμένες από την δια-

μόρφωση μεγάλων παικτών στην αγορά της θαλάσσιας 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς για αρκετούς ομιλητές. Χαρακτηριστικότερο 
όλων είναι το παράδειγμα της συμμαχίας Ρ3 η οποία 
δημιουργήθηκε πριν από λίγους μήνες και έχει δημι-
ουργήσει έντομο προβληματισμό στην λιμενική και όχι 
μόνο βιομηχανία. Προς το παρόν η επίπτωση της Ρ3 σε 
ότι αφορά την βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για 
τους φορτωτές, δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί επαρκώς 
και συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε αν έχει ωφελήσει 
ή όχι. Ορισμένοι ομιλητές παρότρυναν μάλιστα την 
Ε.Ε. να διερευνήσει περαιτέρω την συμμόρφωση της 
Ρ3 με τις κατευθυντήριες γραμμές περί ανταγωνισμού 
της Ε.Ε. Δεν έλειψαν βεβαίως και οι απόψεις εκείνες οι 
οποίες παροτρύνουν τους λιμένες να προχωρήσουν σε 
λιμενικές συμμαχίες στα πρότυπα των συμμαχιών των 
ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων.

Η περαιτέρω ενσωμάτωση των λιμένων στις αλυ-
σίδες μεταφοράς απασχόλησε αρκετές φορές τους 
συμμετέχοντες στο συνέδριο. Όπως ειπώθηκε χαρα-
κτηριστικά, δεν πρέπει οι εμπλεκόμενοι στην λιμενική 
βιομηχανία να επικεντρώνονται στο πόσο μεγάλο ή 
μικρό είναι ένα λιμάνι, αλλά στην αλυσίδα μεταφορών 
στην οποία είναι ενταγμένο. Το κόστος, η αξιοπιστία 
και η ευελιξία είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από 
την απόφαση ενσωμάτωσης των λιμένων σε αλυσίδες 
μεταφορών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στις εξελίξεις στην ναυτι-
λιακή βιομηχανία σε ότι αφορά την διαμόρφωση των 
θαλασσίων διαδρόμων. Το άνοιγμα του περάσματος 
από την Αρκτική και το γιγαντιαίο έργο της επέκτασης 
της Διώρυγας του Παναμά ήταν τα βασικά σημεία που 
απασχόλησαν τις εργασίες του συνεδρίου. Οι δύο αυτές 
εξελίξεις αναμένεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά τις 
θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές και αρκετά λιμάνια θα 

επηρεαστούν, άλλα θετικά και άλλα αρνητικά, από τις 
νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν.

Στο πεδίο της πρότασης οδηγίας για την πρόσβαση 
στην λιμενική αγορά, σχεδόν όλοι οι ομιλητές έκαναν 
αναφορά στο ζήτημα. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σημείωσε ότι η προτεινόμενη οδηγία παρέ-
χει μία βελτιωμένη αιτιολόγηση και λογική σε σχέση 
με τις προηγούμενες απόπειρες που είχαν γίνει στο 
παρελθόν. Αρκετοί από τους ομιλητές συμφώνησαν ότι 
η νέα προσπάθεια, προσφέρει μία πιο καθαρή και εύ-
κολη πρόσβαση στην λιμενική αγορά ενώ παράλληλα 
προωθεί την διαφάνεια στην χρηματοδότηση και την 
αυτονομία στα λιμάνια. 

Σε ότι αφορά το βασικό ερώτημα του συνεδρίου, 
αν μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας, 
δεν υπήρξε μία ξεκάθαρη απάντηση καθώς οι απόψεις 
ήταν μοιρασμένες. Βασικό σημείο είναι ότι θα πρέπει να 
υπάρξει μία αποτίμηση του ανταγωνισμού σε Ευρωπα-
ϊκό επίπεδο και κυρίως να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι 
ανταγωνιστές των Ευρωπαϊκών λιμένων.

Έξι αρχές
Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου η κα Isabelle 

Ryckbost, Γενική Γραμματέας του ESPO παρουσίασε το 
υπόμνημα του οργανισμού το οποίο περιέχει έξι αρχές:
•  Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές 

και τα λιμάνια προς την κατεύθυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης.

•  Τη σημασία της ύπαρξης λιμένων για την ύπαρξη της 
βιομηχανίας.

•  Τα λιμάνια και η πολιτική των Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών.

•  Η εσωτερική αγορά των ναυτιλιακών μεταφορών. 
•  Η λειτουργία των ευρωπαϊκών λιμένων σε ένα οικονο-

μικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
•  Μία λιμενική πολιτική η οποία θα ενδυναμώσει τα 

ευρωπαϊκά λιμάνια έναντι των μελλοντικών προκλή-
σεων.

Προκλήσεις για τα λιμάνια
Οι εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία στο ετήσιο συνέδριο του ESPO
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Μόνιμη έκθεση φωτογραφίας με τίτλο 
«Portrait, το πορτραίτο του λιμανιού» 
λειτουργεί στο κτίριο του παλαιού 
αντλιοστασίου, στην Α΄ προβλήτα του 

λιμανιού η ΟΛΘ ΑΕ. Μέσα από εκατοντάδες φωτογρα-
φίες, οι οποίες είτε εκτίθενται, είτε προβάλλονται σε 
οθόνες ανασυντίθενται οι πολλαπλές και διαφορετι-
κές όψεις ενός ζωντανού οργανισμού όπως είναι το 

λιμάνι, που στη μακραίωνη ιστορία της Θεσσαλονίκης 
μετασχηματίζεται και εξελίσσεται διαρκώς σε συνάρ-
τηση με το εμπόριο και τις λειτουργίες της πόλης. Το 
υλικό προέρχεται από το αρχείο του Ο.Λ.Θ και του 
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το οποίο 
συνεργάστηκε για το «στήσιμο» της έκθεσης, ενώ στο 
project συνεργάζεται και το Ολυμπιακό Μουσείο για 
την μουσειοπαιδαγωγική υποστήριξη. 

Έξι θεματικές ενότητες 
Το κύριο μέρος της έκθεσης είναι διαρθρωμένο 

σε έξι θεματικές ενότητες, οι οποίες θα αναφέρονται 
σε όλες έννοιες/δράσεις του λιμανιού. Ο αριθμός έξι 
έχει επιλεγεί για να λειτουργεί συμβολικά στο θεατή, 
σχηματοποιώντας στο χώρο τις έξι προβλήτες της 
ΟΛΘ. 

«Ζωντανό» λιμάνι 

συνέχεια στη σελίδα 12 [

Έλληνες στρατιώτες αποβιβάζονται 
για να ενισχύσουν τις συμμαχικές 
δυνάμεις, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Συλλογή Γιάννη Μέγα

Εκατοντάδες φωτογραφίες στη μόνιμη έκθεση «Portrait, το πορτραίτο του 
λιμανιού», στο Παλαιό Αντλιοστάσιο στην Α΄ προβλήτα του ΟΛΘ



ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 20146

Λήψη μέσα από ένα σωλήνα, 2006
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Μεταφορές

Χύδην φορτίο, 2006
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Μεταφορά εμπορεύματος, 2006
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

ΣΕΜΠΟ, 2006
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Φορτοεκφόρτωση λεωφορείου με το γερανό Θερμαϊκό, 1970-72
Αρχείο Ο.Λ.Θ.
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Εμπόριο

Αποθήκευση ξυλείας
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Εκφόρτωση εμπορεύματος, 2006
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Εμπόρευμα 2013 
©Jean-Christophe Ballot. Συλλογή ΜΦΘ

Στάβλοι Ε.Ζ.Θ. 1930-1
Αρχείο Ο.Λ.Θ.
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Ταξίδι

Επιβίβαση Βρετανών στρατιωτών, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Συλλογή Γιάννη Μέγα

Αποβίβαση από κρουαζιερόπλοιο, 2012
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Αποβίβαση
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Αναμονή για αποβίβαση επιβατών
Αρχείο Ο.Λ.Θ.
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Τοπίο

Πανοραμική άποψη του 
λιμένος, 2004
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Πανοραμική άποψη του 
λιμένος, 1970
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Ο Λευκός Πύργος πριν το 1900
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Άποψη Α’ και Β’ Προβλήτα, 
2006
Αρχείο Ο.Λ.Θ.
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Εργασία

Δουλεύοντας στο λιμάνι
Αρχείο Σωκράτη Ιορδανίδη – ΜΦΘ

Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου, 2006
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Αποθήκη 9 και ΠΑΕΓΑ, 1930
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Aχθοφόροι των αποβαθρών μεταφέρουν καπνά, 1940
Αρχείο Ο.Λ.Θ.
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Πολιτισμός

Εορτασμός για την ανάπλαση της Α’ Προβλήτας, 2011
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Συνεδρίαση συμβουλίου
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

Εορτασμός για την ανάπλαση της Α’ Προβλήτας, 2011
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

40ή Επέτειος Ελευθέρας 
Ζώνης, 1966
Αρχείο Ο.Λ.Θ.

42ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου, 2001
Αρχείο Ο.Λ.Θ.



ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 201412

Τα εγκαίνια της έκθεσης 
«Portrait, το πορτραίτο ενός 
λιμανιού» πραγματοποίησε ο 
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης 
Θόδωρος Καράογλου, το από-
γευμα της Δευτέρας 12 Μαΐου. 

Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν εκπρόσωποι των 
παραγωγικών φορέων και 
των αρχών της Θεσσαλονί-
κης, χρήστες του λιμανιού, 

καθώς και πλήθος κόσμου, που θέλησε 
να δει από την πρώτη στιγμή τις συγκι-

νητικές εικόνες ενός «ζωντανού» οργα-
νισμού, που τροφοδοτεί αιώνες τώρα τη 
Θεσσαλονίκη με ενέργεια και παλμό. 

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ 
Στέλιος Αγγελούδης επικρότησε τη 
συμβολή των εργαζομένων στη διαμόρ-
φωση της φυσιογνωμίας του λιμένος και 
εξήγησε ότι η έκθεση ενδυναμώνει τις 
πολιτιστικές υποδομές στην Α΄ Προβλή-
τα και εντάσσεται στις συνεχείς προσπά-
θειες που καταβάλει η διοίκηση της ΟΛΘ 
για την ενίσχυση των δημοσίων χώρων 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 

«Το λιμάνι εκτός από την τεράστια 
οικονομική του συμβολή στην ανάπτυ-
ξη της ευρύτερης περιοχής είναι λόγω 
χωροταξίας απόλυτα συνδεδεμένο με 
τον αστικό ιστό, κάτι που σημαίνει ότι 
οι κάτοικοι και οι επισκέπτες όχι μόνο 
έχουν πρόσβαση στους χώρους του, 
αλλά πρέπει να ενημερώνονται για τις 

δραστηριότητές του» επισήμανε ο κ. Αγ-
γελούδης, ο οποίος παράλληλα εξήγησε: 
«Με την έκθεση «Portrait» προσδίδουμε 
πρόσθετο ενδιαφέρον στους επισκέπτες 
της Α΄ Προβλήτας, οι οποίοι μαθαίνουν 
την ιστορία του λιμανιού, ενώ προσφέ-
ρουμε μία ακόμη επιλογή για τους επι-
σκέπτες της κρουαζιέρας, οι οποίοι για 
να βγουν στο κέντρο της πόλης περνούν 
μπροστά από την έκθεση».      

«Ζωντανό» λιμάνι 
Τόπος (Τοπίο). Το λιμάνι μέσα 
από την ανάδειξη των τόπων – 
χώρων 

Ταξίδι. Το λιμάνι ως αφετηρία και ως 
προορισμός ταξιδιωτών και επιβατών 
/ επισκεπτών στο χθες και στο σήμερα 
(αφίξεις και αναχωρήσεις τουριστικών 
πλοίων, αφίξεις σημαινόντων πολιτικών 
προσώπων, αποβάσεις συμμαχικών 
στρατευμάτων κλπ). Η ένταξη του λιμα-
νιού στον «χάρτη της κρουαζιέρας» με 
οφέλη για τον τουρισμό και την οικονο-
μία της πόλης.  

Εμπόριο. Η διακίνηση των εμπορευ-
μάτων (εμπορευματοκιβώτια, φορτία 
γενικών εμπορευμάτων, στερεά και υγρά 
χύδην φορτία), τόσο από το συμβατικό 
λιμάνι, όσο και από το Σταθμό Εμπορευ-
ματοκιβωτίων.  

Μεταφορές. Το λιμάνι στο σταυρο-
δρόμι των οδικών μεταφορών Ανατολής 

– Δύσης και Νότου – Βορρά και κόμβος 
των σιδηροδρομικών δικτύων μεταφο-
ράς 

Ζωή / Πολιτισμός. Το παλιό λιμάνι (η 
σημερινή προκυμαία μέχρι τον Λευκό 
Πύργο) διαχρονικό σύμβολο της πόλης 
και η σύνδεση με το νέο λιμάνι μέσω της 
Α΄ Προβλήτας. 

Εργασία / Διαπολιτισμικότητα. Το 
λιμάνι τόπος εργασίας και συνδιαλλαγής 
ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων 
και νοοτροπιών, μια μικρογραφία της 
πολυπολιτισμικής πόλης που υπήρξε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα η Θεσσαλονί-
κη. Τα τελευταία χρόνια  η Α’ προβλήτα, 
μετά την ανάπλαση της, και τη διάθεση 
της στο κοινό της πόλης έχει εξελιχθεί 
σε χώρο πολιτισμού όπου οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται 
στους πολιτιστικούς φορείς που στεγάζο-
νται στις αποθήκες. 

[συνέχεια από τη σελίδα 5 

Εγκαίνια συγκίνησης 
Από τις 12 Μαΐου 2014 προσβάσιμη στο κοινό η έκθεση  

«Portrait, το πορτραίτο ενός λιμανιού»
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Παγκόσμιο γεγονός 
Τι συμβαίνει στα φετινά Ποσειδώνια 

Μερικά από τα πιο σημαντικά 
και ενδιαφέροντα θέματα  που 
αφορούν την παγκόσμια ναυ-
τιλιακή βιομηχανία θα συζητη-
θούν σε μια σειρά συνεδρίων, 
διασκέψεων και σεμιναρίων 
στην φετινή Έκθεση των Πο-
σειδωνίων, το πιο σημαντικό 
ναυτιλιακό γεγονός στον κό-
σμο, που πραγματοποιούνται 
στο εκθεσιακό κέντρο «Athens 
Metropolitan Expo», δίπλα στο 
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος», από τις 2 μέχρι τις 6 
Ιουνίου 2014

Εκπρόσωποι κυβερνήσεων, 
αναλυτές του κλάδου, χρηματο-
δότες, πλοιοκτήτες  και εκθέτες 
από 93 χώρες θα συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα Συνεδρίων και Σεμι-
ναρίων των Ποσειδωνίων, αναλύοντας 
μελλοντικές τάσεις και τις προβλε-
πόμενες εξελίξεις στους  διάφορους 
ναυτιλιακούς τομείς καθώς  εκθέτες 
και επισκέπτες  θα  συναντώνται στα 
50.000 τμ εκθεσιακού χώρου του Athens 
Metropolitan Expo προς αναζήτηση 
νέων επενδυτικών ευκαιριών. 
«Ενώ οι ευκαιρίες δικτύωσης και το κλεί-
σιμο συμφωνιών είναι το κύριο χαρακτη-
ριστικό  των Ποσειδωνίων, η ανταλλαγή 
απόψεων και ιδεών για το μέλλον της 
βιομηχανίας μας είναι ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό της εκδήλωσής μας , 
παρέχοντας  μια σημαντική προστιθέμε-
νη αξία σε περίπου  1.850 εκθέτες και σε 
18.000 επισκέπτες.», είπε ο Θεόδωρος 
Βώκος, Εκτελεστικός Διευθυντής, Εκθέ-
σεις Ποσειδώνια Α.Ε. 

Συνέδρια 
Το πρόγραμμα των συνεδρίων  θα 

ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου, μια μέρα μετά 
τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης , με 
“Business Briefing” του TradeWinds 
Shipowners Forum.

Στη 1η συνεδρία θα συζητηθεί μια ευ-
ρεία γκάμα θεμάτων όπως ο ρόλος των 

ιδιωτικών επενδυτικών  κεφαλαίων μέχρι 
την ανάκαμψη των δημόσιων αγορών, 
η σημασία εξειδικευμένων δανειστών 
και εναλλακτικών πηγών οικονομικού 
κεφαλαίου, οι τάσεις και προκλήσεις στις 
ναυλώσεις , η εμπορική δραστηριότητα 
στις αγορές νεότευκτων και  μεταχει-
ρισμένων πλοίων, ο ρόλος των Συμβο-
λαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και το 
ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των ναυ-
τιλιακών καυσίμων λόγω του συνεχώς 
αυξανόμενου κόστους τους. 
Οι μελλοντικές τάσεις στον σχεδιασμό 
των πλοίων και των νέων τεχνολογιών 
θα είναι στο επίκεντρο. Ήδη λαμβάνει 
χώρα μια μεγάλη συζήτηση για την αξία 
των λεγόμενων  eco πλοίων. Οι  ομιλητές 
θα αναλύσουν εάν και πότε τα eco πλοία 
- στην πράξη δεν έχουν ακόμα εισέλθει 
στην αγορά -θα ανταπεξέλθουν στις 
προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει , 
καθώς και ποιες θα είναι οι μελλοντικές 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας. 
Καμία συζήτηση πάνω στον σχεδιασμό 
πλοίων δε θα είναι πλήρης χωρίς αναφο-
ρά στα καύσιμα και τις εκπομπές ρύπων 
καθώς και το ερώτημα τι αποτελεί το 
κύριο εμπόδιο στην αξιοποίηση του LNG 
ως καυσίμου για πλοία. 
Ομιλητές στην εναρκτήρια συνεδρία 
είναι οι: Kristin H. Holth, Global Head 
of Shipping, Offshore & Logistics, DNB, 
Richard Fulford-Smith, Διευθύνων Σύμ-
βουλος, RS Platou, Simon Liang, Πρόε-
δρος, Sinopacific Shipbuilding Group, 

Christopher J. Wiernicki, Πρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος, ABS and Jeremy 
Penn, Διευθύνων Σύμβουλος, The Baltic 
Exchange.

Η 2η συνεδρία του Tradewinds 
Shipowners Forum θα ξεκινήσει με 
τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Υπουργό 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ακολούθως θα 
συζητηθεί η σημασία της κινέζικης 
χρηματοδότησης για την ενίσχυση νέων 
Ελληνικών ναυπηγήσεων, το θέμα της 
προστασίας από αναξιόπιστους ναυλω-
τές, επενδυτικά ρίσκα στη χρήση διπλού 
καυσίμου και το μεγάλο ερώτημα  της 
υπερπροσφοράς πλοίων. Στη συζήτη-
ση θα συμμετάσχουν μερικοί από τους 
σημαντικότερους πλοιοκτήτες:  Γιώργος 
Οικονόμου, Πρόεδρος  και Διευθύνων 
σύμβουλος  της Dryships Inc, Αγγελική 
Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα 
Σύμβουλος, Navios Maritime Holding, 
Emanuele A. Lauro, Πρόεδρος και Διευ-
θύνων Σύμβουλος, Scorpio Bulkers, Ευ-
άγγελος  Μ. Μαρινάκης , Πρόεδρος  του 
διοικητικού συμβουλίου, Capital Product 
Partners, Αθανάσιος  Ι. Μαρτίνος, Διευθύ-
νων Σύμβουλος , Eastern Mediterranean 
Maritime Limited, Νικόλαος Τσάκος, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος , 
Tsakos Energy Navigation.

Eco πλοία 
Το πρόγραμμα των  συνεδρίων και 

σεμιναρίων των Ποσειδωνίων θα περι-

λαμβάνει επίσης συνεντεύξεις  τύπου, 
εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης και σεμινάρια πάνω σε θέματα 
που εκτείνονται από την διαχείριση των 
θαλάσσιων κινδύνων μέχρι την ασθένεια 
στην θάλασσα και από την εξοικονόμη-
ση ενέργειας και τεχνολογίες  eco πλοίων 
έως την θαλάσσια επικοινωνία.

Μελλοντικές τάσεις στο σχεδιασμό 
πλοίων, συνθετικές ύλες, εκπομπές καυ-
σίμων και τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι 
στο επίκεντρο μιας πλειάδας συνεδρίων 
που διοργανώνονται από σημαντικούς 
φορείς της διεθνούς ναυτιλίας, και περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

•  «Στρατηγικές για εξοικονόμηση ενέρ-
γειας  σε υπάρχοντα πλοία» Διοργανω-
τής: HELMEPA

•  «Παρουσίαση καινοτόμων Ιαπωνι-
κών σχεδίων Eco-πλοίων και υψηλές 
τεχνολογίες» Διοργανωτής:  Japan Ship 
Exporters Association

•  «GTT : Τεχνολογία και  Καινοτομία»
•  «Ναυπήγηση πλοίων στο Abu Dhabi: 

τρέχουσες και μελλοντικές δυνατότη-
τες»

•  «Futurenautics: Το Ενεργό μέλλον  της 
Ναυτιλιακής Τεχνολογίας»

•  «LNGCOMSHIP ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:  Εφαρμογή 
του LNG καυσίμου στο Σύστημα Πρόω-
σης των πλοίων» Διοργανωτές:  Τμήμα 
Ναυπηγών – ΤΕΙ Αθηνών και Ελληνικός 
Νηογνώμονας

•  «SeaCURE BWMS. Πως οι Evoqua Water 
Technologies απαντούν στην πρόκλη-
ση  της κατεργασίας του  υδάτινου 
έρματος»

•  «Θαλάσσια Επικοινωνία: Τι  πρέπει να 
ξέρετε τώρα» Διοργανωτές: Orange, 
Intelsat, Intellian, Iridium, IDirect, 
ShipZNet and Gottlieb International 
Group, Inc»

•  «Θαλάσσιο Περιβάλλον:  Πληροφόρη-
ση-συμμόρφωση, κόστος και τεχνο-
γνωσία» Διοργανωτής: NAMEPA

Τα Ποσειδώνια 2014 τελούν υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου, του Δήμου Πειραιώς, του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, 
της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας, της Ένωσης Εφοπλιστών 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού 
Ναυτιλίας.
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Στην κορυφή του κόσμου 
οι Έλληνες εφοπλιστές  

Ποια είναι τα δέκα μεγαλύτερα ελληνικά ονόματα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Στην πρώτη θέση στην παγκό-
σμια ναυτιλιακή αγορά καταλαμ-
βάνουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες 
με βάση υπολογισμού τους gross 
tonnage (gt) ή τους dead weight 
tones (dwt). 

Σύμφωνα με στοιχεία του ναυ-
λομεσιτικού οίκου Clarksons 
στα τέλη Απριλίου του τρέ-
χοντος έτους ο ελληνόκτητος 

στόλος αποτελείτο από 4.894 πλοία, 
168.922.455 gt και 291.735.318 dwt. Στη 
δεύτερη θέση η Ιαπωνία με 8.357 πλοί-
α,159.401.728 gt και 242.640.509 dwt και 
τρίτη η Κίνα με 6.427 πλοία, 190.601.765 
dwt και 116.675.336 gt. 
Ανά τύπο πλοίων, η Ελλάδα βρίσκεται 
στην πρώτη θέση στα δεξαμενόπλοια με 
1.217 πλοία, ακολουθεί η Ιαπωνία με 938 
πλοία και η Κίνα με 531 πλοία. 
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες που φιγουρά-
ρουν πρώτοι στον κατάλογο σε αριθμό 
πλοίων, είναι οι Γιάννης Αγγελικούσης 

των εταιρειών Anangel, Maran Tankers, 
Maran Gas με 114 πλοία, 20.581.974 
dwt και 12.088.789, ενώ προχώρησε 
σε παραγγελία 18 πλοίων μεταφοράς 
LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου). 
Ο Γιώργος Οικονόμου των εταιρει-
ών Cardiff και Dryships με 128 πλοία, 
16.433.577 dwt και 9.177.969 gt ο οποίος 
προχώρησε σε παραγγελία 4 πλοίων 
και 2 πλατφορμών εξόρυξης πετρελαί-
ου. Η Αγγελική Φράγκου της εταιρείας 
Navios με 117 πλοία, 11.252528 dwt 
και 6.268.888 gt η οποία προχώρησε σε 
παραγγελία 5 πλοίων. Επίσης η Dynacom 
του Γιώργου Προκοπίου με 95 πλοία, 
12.486.682 dwt και 7.443.560 gt. η οποία 
προχώρησε σε παραγγελία 6 πλοίων.

Οι ελληνικές εταιρείες έχουν προχω-
ρήσει σε μεγάλες αγορές πλοίων, ύψους 
6,8 δισ., το α’ τρίμηνο του 2014 ενώ οι 
παραγγελίες για νέα πλοία αυξήθηκαν 
κατά 126% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο 
του 2013 με επενδύσεις άνω των 3,5 δισ. 
ευρώ. Το επενδεδυμένο κεφάλαιο για 
την κατασκευή νέων πλοίων έχει επίσης 
αυξηθεί, ξεπερνώντας τα 25 δισ. ευρώ 
για 792 νέες παραγγελίες.

Γιάννης Αγγελικούσης των 
εταιρειών Anangel, Maran 
Tankers, Maran Gas με 94 
πλοία χωρητικότητας 18,3 
εκατ. τόνων. Προχώρησε σε 
παραγγελία 18 πλοίων μετα-
φοράς LNG (υγροποιημένου 
φυσικού αερίου)

Γιώργος Οικονόμου των 
εταιρειών Cardiff kai Dryships 
με 104 πλοία χωρητικότητας 

12,6 εκατ. τόνων. Προχώρη-
σε σε παραγγελία 4 πλοίων 
και 2 πλατφορμών εξόρυξης 
πετρελαίου

Γιώργος Προκοπίου των 
εταιρειών Dynacom και 
Dynagas με 91 πλοία χωρη-
τικότητας 12,5 εκατ. τόνων. 
Προχώρησε σε παραγγελία 6 
πλοίων.

Αγγελική Φράγκου της 
εταιρείας Navios με 104 πλοία 
χωρητικότητας 10,4 εκατ. 
τόνων. Προχώρησε σε παραγ-
γελία 5 πλοίων.

Πήτερ Λιβανός των εταιρει-
ών Euronar και Gaslg LNG με 
68 πλοία χωρητικότητας 10,3 
εκατ. τόνων. Προχώρησε σε 
παραγγελία 4 δεξαμενόπλοιων 
και 7 LNG (υγροποιημένου 

φυσικού αερίου)

Νίκος Τσάκος της εταιρείας 
TEN με 67 πλοία χωρητικότη-
τας 6,2 εκατ. τόνων.

Βαγγέλης Μαρινάκης της 
εταιρείας Capital Ship 
Managment με 37 πλοία χωρη-
τικότητας 3,3 εκατ. τόνων.

Θεόδωρος Βενιάμης της 

εταιρείας Golden Union με 27 
πλοία χωρητικότητας 3,2 εκατ. 
τόνων.

Χάρης Βαφειάς της εταιρείας 
Vafias Group με 61 πλοία χω-
ρητικότητας 2,1 εκατ. τόνων.

Πάρης Δράγνης των εταιρειών 
Goldenport και Ocean gold με 
30 πλοία χωρητικότητας 1,5 
εκατ. τόνων.

Οι δέκα μεγαλύτεροι Ελληνες εφοπλιστές:
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Η “Ενδιάμεση Αναθεώρηση της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 
τον Τομέα των Θαλασσίων 
Μεταφορών μέχρι το 2018 

και την Προοπτική της έως το 2020” με 
την υιοθέτηση της «Διακήρυξης των 
Αθηνών», αποτέλεσε το θέμα της Άτυ-
πης Υπουργικής Συνόδου των Κρατών 
Μελών της Ε.Ε. και Κρατών ΕΟΧ, που 
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγα-
ρο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρί-
ας στο Συμβούλιο της Ε.Ε.. 

Στη Σύνοδο, της οποίας προήδρευσε 
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, συμμετείχαν 
ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής και 
Επίτροπος Μεταφορών, κ. Siim Kallas 
και οι αρμόδιοι για θέματα ναυτιλίας 
Υπουργοί και Υψηλοί Αξιωματούχοι των 
Κρατών Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών 
ΕΟΧ. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρου-
σία του και ο Γενικός Γραμματέας του 
ΙΜΟ κ. Koji Sekimizu, ο οποίος παρα-
βρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό, ως 
επίσημος προσκεκλημένος της Προε-
δρίας, σε γεύμα εργασίας που πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου 
με θέμα αυτό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ναυτιλίας του ΙΜΟ για το έτος 2014 “IMO 
Conventions: Effective Implementation”. 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κη-
ρύττοντας την έναρξη των εργασιών της 
Συνόδου με το γεύμα εργασίας, τόνισε το 
ιδιαίτερα σημαντικό έργο του ΙΜΟ και τη 
σημασία της αποτελεσματικής εφαρ-
μογής των διεθνών συμβάσεών του σε 
παγκόσμιο επίπεδο και την αναγκαιότη-
τα συμβατότητας της ενωσιακής νομοθε-
σίας με τους διεθνείς κανόνες του ΙΜΟ.

Κατά τις εργασίες της Συνόδου, 
στη συνέχεια, υιοθετήθηκε ομόφωνα 
η «Διακήρυξη των Αθηνών», η οποία 
θέτει τις προτεραιότητες των Κρατών 
Μελών της ΕΕ και της ΕΟΧ με στόχο την 
υποστήριξη, ανάπτυξη και βιωσιμότητα 
της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η εν λόγω Δι-
ακήρυξη θα αποτελέσει τη βάση για την 
υιοθέτηση σχετικών Συμπερασμάτων 
στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της Ε.Ε. 
τον Ιούνιο 2014.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο φαι-
νόμενο της παράνομης μετανάστευσης 
από τη θάλασσα με αφορμή το τραγικό 
περιστατικό με την απώλεια ζωών μετα-
ναστών βόρεια της Σάμου. «Χρειάζεται 
μία κοινή στάση όλων των ευρωπαίων 
εταίρων για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου της παράνομης μετανάστευσης 
από τη θάλασσα, καθώς είναι ένα θέμα 
που απασχολεί το σύνολο της ΕΕ», τόνι-
σε ο κ. Βαρβιτσιώτης, αναφέροντας ότι 
στη διακήρυξη των Αθηνών προβλέπε-
ται η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με-
ταξύ των Εθνικών Αρχών της ΕΕ και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με οργανισμούς, 
όπως ο Frontex, καθώς με τις Ευρωπαϊ-
κές Ακτοφυλακές για την ενίσχυση της 
ασφάλειας των συνόρων και συνολικά 
του θαλάσσιου χώρου.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Προεδρεύ-
ων της Συνόδου υπογράμμισε ως σημα-
ντικότερα σημεία, τα οποία θα αποτελέ-
σουν τις πολιτικές προτεραιότητες της 
ΕΕ για τη ναυτιλία τα επόμενα έτη, όπως 
αναδεικνύονται από τη «Διακήρυξη των 
Αθηνών» τα εξής: 

α)  Ο σημαντικός ρόλος που διαδρα-
ματίζει η ναυτιλία στην ευρωπαϊκή 
οικονομία και ευημερία,

β)  Η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 
ναυτιλιακής βιομηχανίας,

γ)  Η αύξηση της απασχόλησης στο 
ναυτιλιακό τομέα, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά ο κ. Βαρβιτσιώτης «ότι η συνο-
λική απασχόληση στη Θαλάσσια Οικο-
νομία μπορεί να υπερβεί την εκτίμηση 
των 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας 
έως το 2020, εφόσον υποστηριχθεί 
από πολιτικές κατάρτισης που να 
εξασφαλίζουν ένα ευκίνητο εργατικό 
δυναμικό με επαρκή εξειδίκευση και 
εμπειρία, απαντώντας στην πρόκληση 
της ευρωπαϊκής ανεργίας»

δ)  Η ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές,
ε)  Η ενδυνάμωση του ρόλου της ναυ-

τιλίας μικρών αποστάσεων στην ΕΕ. 
Στο σημείο αυτό ο Υπουργός ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη εξεύρεσης 
χρηματοοικονομικής υποστήριξης 
για την αντικατάσταση των γηραιών 
πλοίων του short sea με νέα τα οποία 

θα έχουν περιβαλλοντολογικές προ-
διαγραφές, και 2ον για την μετατροπή 
των ήδη υπαρχόντων σε νέες τεχνο-
λογίες, όπως επιβάλλει η κατανάλωση 
καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε θείο, δηλαδή scrubbers ή LNG, 
ευελπιστώντας ότι όλα αυτά θα 
μπορούσαν να γίνουν σε κοινοτικά 
ναυπηγεία.

στ)  Οι αποτελεσματικές ευρωπαϊκές ψη-
φιακές ναυτιλιακές υπηρεσίες, και 

ζ)  Ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον τομέα 
της ναυτιλιακής τεχνολογίας και και-
νοτομίας.

η)  Ενσωμάτωση της έννοιας της «Νησιω-
τικότητας» στη χάραξη των ευρωπα-
ϊκών πολιτικών. Ο σκοπός της εισα-
γωγής της ιδέας της Νησιωτικότητας 
στις πολιτικές της ΕΕ, όπως ανέφερε 
ο υπουργός είναι «να αποτραπεί ο πε-
ριφερειακός και κοινωνικός αποκλει-
σμός και απομόνωση και να προσφέ-
ρουμε ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης 
στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά 
μας». 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτρο-
πής και Επίτροπος Μεταφορών κ. Siim 
Kallas, λαμβάνοντας το λόγο, ευχα-
ρίστησε τον Υπουργό Ναυτιλίας και 
Αιγαίου για αυτήν την πρωτοβουλία της 
χώρας μας και επεσήμανε ότι οι στόχοι 
της Διακήρυξης, όπως την υιοθέτησαν 
τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και τα Κράτη 
ΕΟΧ, αποτελούν τους στόχους ολόκλη-
ρης της Ε.Ε. και ότι σε αυτήν την προ-
σπάθεια οι Υπηρεσίες της Ευρ. Επιτρο-
πής θα εργαστούν εποικοδομητικά με 
τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 

Το σύνολο των αρμόδιων για θέματα 
ναυτιλίας Υπουργών των Κρατών Μελών 
της Ε.Ε. και των Κρατών ΕΟΧ συνεχάρη 
τον κ. Βαρβιτσιώτη, ως Προεδρεύοντα 
στο Συμβούλιο για την πρωτοβουλία της 
Ελληνικής Προεδρίας, δηλώνοντας την 
καθολική υποστήριξή τους και αναγνω-
ρίζοντας πλήρως την επιτυχία του έργου 
της για την ανάδειξη της ναυτιλίας ως 
βασικό οικονομικό και αναπτυξιακό 
πυλώνα της Ε.Ε.

Πηγή Ναυτικά Χρονικά

Διακήρυξη των Αθηνών 




