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 TOTOTHEO MARITIME

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, 
Co-CEO της Tototheo Maritime έχει 
συμπεριληφθεί για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά στη ναυτιλιακή ειδική έκδοση της 
Lloyd’s List με τα κορυφαία 100 ονόματα 
της ναυτιλίας κατατάσσοντάς την στην 
96η θέση της λίστας, με τη μεγαλύτερη 
επίδραση 

H ετήσια κατάταξη αυτή, 
δημοσιεύεται από την Lloyd’s 

List και καθορίζεται μετά από 
εξέταση σημαντικών κριτήριων, 
συμπεριλαμβανομένων τη συμβολή 
των ατόμων αυτών στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, καθώς και ανάλυση των 
επιχειρηματικών αποφάσεών τους όπως 
και την προώθηση καινοτόμων ιδεών 
στον απαιτητικό τομέα της ναυτιλίας
Η κ. Θεοδοσίου, εκτός από τα καθήκοντα 

της ως Co-CEO της Tototheo Maritime, 
είναι επίσης και πρόεδρος της WISTA 
International, που είναι η μεγαλύτερη 
γυναικεία οργάνωση επαγγελματικής 
δικτύωσης στη ναυτιλία. Επίσης 
κατέχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο 
του Κυπριακού Ναυτιλιακού 
Επιμελητηρίου.
Σύμφωνα με τους Lloyd’s List, η κ. 
Θεοδοσίου αναγνωρίζεται, ανάμεσα 
σε άλλα, για τις προσπάθειες 
προώθησης της ποικιλομορφίας, της 
διαφορετικότητας αλλά προπάντων της 
ισότητας των φύλων στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία. Κατά την προεδρία της κ. 
Θεοδοσίου επί της WISTA International 
ο Οργανισμός έχει καταφέρει με 
επιτυχία να λάβει συμβουλευτικό 
χαρακτήρα από τον IMO (Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός), αλλά και 

Η Co-CEO της Tototheo Maritime  στη λίστα Lloyd’s List Top 100 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

παράλληλα να διευρύνει συνεργασίες  
στρατηγικής σημασίας  με άλλους 
διεθνείς Οργανισμούς και να αυξήσει τα 
μέλη της σημαντικά. Η δημοσίευση του 
ονόματος της κ. Θεοδοσίου στην ειδική 
έκδοση της Lloyd’s List,  κατοχυρώνει 
τη συνεχή  προσπάθειά  της στον τομέα 
της ναυτιλίας, για αναγνώριση της 
ισότητας των φύλων στη βιομηχανία  
αφού αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση 
και, πλέον, από τις  σημαντικότερες 
προτεραιότητες του τομέα.
Η κ. Θεοδοσίου προβάλλει τη συμβολή 
της γυναίκας στην ναυτιλία και όχι 
μόνο, αλλά και τη διαφορετικότητα, 
την ισότητα φύλων, την ενδυνάμωση 
και την βελτίωση  ικανοτήτων 
και την τεχνολογία στη ναυτιλία  
συμμετέχοντας σε συνέδρια και πάνελ 
διεθνώς.



2nd
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, 
η αναπαραγωγή ολική ή μερική, η 
διασκευή απόδοσης του περιεχομένου 
του περιοδικού με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο 
χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση 
του εκδότη.  Η άποψη των συντακτών 
δεν είναι απαραίτητα και άποψη της 
Διεύθυνσης του περιοδικού.

Περιεχόμενα
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ

Διεθνολόγος-
Γεωστρατηγικός 
Αναλυτης-Ειδικός σε 
θέματα παγκόσμιας 
ασφάλειας

1. Το τελευταίο διάστημα από τη 
δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα 
και μετά, η Αλβανική πλευρά ανεβάζει 
τους τόνους σε όλα τα διμερή επίπεδα, με 
ενέργειες που στρέφονται κυρίως κατά 
της ελληνικής μειονότητας. Η θρασύτητα 
της ρητορικής που εκφράζεται μέσα 
από εθνοτικές και αλυτρωτικές τάσεις, 
με ανυπόστατες τοποθετήσεις που 
μόνο γέλωτα προκαλούν, βρίσκει 
συναίνεση στην πλήρη αδράνεια και 
έλλειψη τεκμηριωμένου αντίλογου από 
ελληνικής πλευράς.

2. Η κατά γενική ομολογία ασθενής 
έως υποτονική ελληνική αντίδραση, 
σε καμία των περιπτώσεων δεν 
προκαλεί ανησυχία στην Αλβανική 
πλευρά. Αντιθέτως θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι η μηδενική διπλωματική 
αντίδραση, ωθεί την Αλβανική πλευρά 
να συνεχίσει με αυξανόμενη ένταση 
αλλά και συχνότητα τις προκλήσεις 

μέσα σε ήπια πλαίσια, τα οποία 
όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα 
υπευθυνότητα.

3. Δυστυχώς ως χώρα με διεθνή 
υπόσταση και με συμμετοχή σε όλους 
τους διεθνείς οργανισμούς θα έπρεπε 
να είχαμε αντιδράσει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, ίσως και κινούμενοι και στα όρια 
των έμπρακτων απειλών σε πολλαπλά 
επίπεδα, με σειρά αντιμέτρων όπως:

α. Εμπορικός αποκλεισμός (εμπάργκο), 
μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών 
και εμβασμάτων Αλβανών υπηκόων 
που διαβιούν στη χώρα μας προς την 
Αλβανία, αύξηση της φορολογίας 
καταθέσεων Αλβανών υπηκόων, ειδικοί 
(αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές 
και διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ επί 
των αγορασθέντων ακινήτων και 
φορολόγηση των καταθέσεων.

Πριν η «νέα χαίμαιρα» του Εντι Ράμα γίνει πραγματικότητα
Ποιές πρέπει να είναι οι ελληνικές αντιδράσεις

β. Μαζικές συλλήψεις και απελάσεις 
σεσημασμένων κακοποιών, διακινητών 
και εμπόρων ναρκωτικών, εμπόρων 
λευκής σαρκός, λαθρομεταναστών, 
μελών της Αλβανικής μαφίας κλπ, 
με ταυτόχρονη απαγόρευση εκ νέου 
εισόδου στη χώρα.

γ. Παραστάσεις διαμαρτυρίας σε ΟΗΕ, 
ΝΑΤΟ, ΕΕ, FUEN για την απαράδεκτη 
συμπεριφορά των Αλβανικών αρχών 
προς την Ελληνική μειονότητα της 
Β. Ηπείρου και κατάθεση πρότασης 
ψηφίσματος για την καταδίκη της 
Αλβανίας. 
Επίκληση του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
περί εκπλήρωσης των όρων και 
προϋποθέσεων καλής γειτονίας 
και προστασίας των μειονοτήτων. 
Ταυτόχρονα διακηρύσσουμε τη χρήση 
ΒΕΤΟ για την ένταξη της Αλβανίας 
στην ΕΕ, όσο αυτή θα συνεχίζει την 
προκλητική της συμπεριφορά.
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

δ. Επιβολή κυρώσεων σε επιφανείς 
Αλβανούς υπηκόους (πολιτικοί και 
μεγαλοεπιχειρηματίες), με μπλοκάρισμα 
των καταθέσεών τους σε Ελληνικές 
τράπεζες.

ε. Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όλα 
τα εισερχόμενα από Αλβανία και 
εξερχόμενα από Αλβανία φορτηγά 
οχήματα και πολύωρες καθυστερήσεις. 
Επιβολή μεγάλων προστίμων στους 
οδηγούς νταλικών αλλά και ΙΧΕ 
οχημάτων με Αλβανικές πινακίδες 
για παραβάσεις του ΚΟΚ συνήθους 
μορφής. Επιβολή τέλους χρήσης δρόμων 
(βινιέτα) στα εισερχόμενα οχήματα 
που οι άδειες ή οι οδηγοί τους είναι 
Αλβανικής καταγωγής.

στ. Πάγωμα των εργασιών κατασκευής 
του αγωγού ΤΑΡ, ώστε να ασκηθούν 
πιέσεις προς την Αλβανική πλευρά. 
Παράλληλα να υποβληθεί εναλλακτική 
διαδρομή του ΤΑΡ, με απόληξη στην 
περιοχή Φιλιατών ή Ηγουμενίτσας.

ζ. Αύξηση των ναυτικών περιπολιών 
του ΛΣ και του ΠΝ στην περιοχή των 
Διαπόντιων νήσων και ιδιαίτερα στην 
αμφισβητούμενη από τους Αλβανούς 
θαλάσσια περιοχή της Ελληνικής 
ΑΟΖ. Επάνδρωση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των παραπάνω νησιών με 
τμήματα Ειδικών Δυνάμεων.

η. Ενίσχυση των στρατιωτικών και 
αστυνομικών περιπόλων στην Ελληνο-
Αλβανική μεθόριο, με το πρόσχημα 
της πάταξης του λαθρεμπορίου και 
των ναρκωτικών. Αύξηση του αριθμού 
των ασκήσεων συνεργασίας Ειδικών 
Δυνάμεων των Ε.Δ. και της ΕΛ. ΑΣ. στην 
περιοχή και ιδιαίτερα σε οικισμούς 
πλησίον της μεθορίου. Έντονη και 
εμφανής παρουσία μεικτών περιπόλων 
σε περιοχές όπως στο Καλπάκι-Κόνιτσα-
Κ λαδορά χ η-Πε ν τά λοφος-Επ τα χώρι , 
Ιεροπηγή κα.

θ. Ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων 
των Βορειοηπειρωτικών σωματείων και 
οργανώσεων ανά τον κόσμο, με έμφαση 
στις καταπατήσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων της μειονότητας την 
πολιτική κατπάτησης σε Δρυμάδες /
γύρω περιοχές της λεγόμενης Αλβανικής 
“Ριβιέρα’, ενώ η κορύφωση θα πρέπει να 
είναι η δολοφονία του Κ. Κατσίφα.

4. Εν κατακλείδι, η αποκατάσταση 
της ομαλότητας και η υπαναχώρηση 
των Τιράνων από τις θέσεις που έχει 
υιοθετήσει, τα τελευταία χρόνια, 
περνά μέσα από δραστικές πρακτικές 
και με κατάλληλη προπαγανδιστική 
προβολή (επίρριψη των ευθυνών στην 
Αλβανική πλευρά), εκτιμάται ότι θα 
προκαλέσει την οργή των πολιτών κατά 
της Αλβανικής κυβέρνησης, η οποία 
μπροστά στην πολύπλευρη πίεση θα 

εξαναγκαστεί σε υπαναχώρηση και 
γιατί όχι και σε επαναδιαπραγμάτευση 
των διμερών σχέσεων με ευνοϊκούς για 
χώρα μας όρους και πάντα λαμβάνοντας 
υπόψη το πρωτόκολλο της Κέρκυρας 
του 1913, το οποίο θα αποτελεί και τη 
βάσης της επαναδιαπραγμάτευσης των 
ελληνοαλβανικών σχέσεων.
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LNG

Ανάλυση της Deutsche Welle γιά την άγορά 
του υγροποιημένου φυσικου άέριου που 
μέγάλώνέι ράγδάιά
 

Σύμφωνα με τη Welt, η αγορά 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 

μεγαλώνει ραγδαία, με τους Έλληνες 
εφοπλιστές να καταλαμβάνουν μεγάλο 
μερίδιο στη μεταφορά του. Αντίθετα η 
Γερμανία έχει μείνει πίσω και εξαρτάται 
από την Ελλάδα.
Τελευταία ο αμερικανός πρόεδρος 
εκθειάζει μεταξύ άλλων και τις 
ενεργειακές πηγές της χώρας του. 
Για παράδειγμα, συνέστησε το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο Liquiefied 
Natural Gas LNG από τις ΗΠΑ ως την 
καλύτερη λύση. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η Κίνα αυξάνει σταδιακά την 
κατανάλωση υγροποιημένου αερίου 
μέσω ενός γιγαντιαίου κυβερνητικού 
προγράμματος, με στόχο τη μεταπήδηση 
σε ένα πιο «πράσινο» καύσιμο ανάμεσα 
στα συμβατικά ορυκτά καύσιμα.

Κάθε δεύτερη παραγγελία πλοίου 
LNG είναι από έλληνα εφοπλιστή
Η ίδια τάση παρατηρείται και σε άλλες 
χώρες. Η χρήση LNG εισέρχεται όλο 
και πιο δυναμικά στον ενεργειακό 
χάρτη και η διάθεσή του έχει ξεπεράσει 

παγκοσμίως τις πωλήσεις άνθρακα 
και αργού πετρελαίου.  Η μεταφορά 
υγροποιημένου φυσικού αερίου γίνεται 
αποκλειστικά δια της θαλασσίας οδού 
με δεξαμενόπλοια. Το ενδιαφέρον είναι 
ότι σε αυτές τις θαλάσσιες μεταφορές 
κυριαρχεί μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η 
Ελλάδα. Κάθε δεύτερο δεξαμενόπλοιο 
που παραγγέλλεται σε ναυπηγεία της 
Ασίας ανήκει σε έλληνες πλοιοκτήτες. 
Από τις 66 παραγγελίες οι 33 γίνονται 
από Έλληνες αγοραστές.
Οι Έλληνες εφοπλιστές δεξαμενο-
πλοίων LNG φαίνεται λοιπόν ότι έχουν 
αντιληφθεί τις μεγάλες ευκαιρίες που 
ξανοίγονται σε αυτόν τον τομέα, πολύ 
πιο πριν από ότι ο ανταγωνισμός τους 
στη Γερμανία. 
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας 
αποτιμήσεων πλοίων Vessels Value, 
καμιά γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία 
δεν έχει παραγγείλει φέτος κατάλληλα 
πλοία για να μεταφέρουν LNG. Κι αυτό 
παρά το ότι η χώρα επί χρόνια διέθετε 
το μεγαλύτερο στόλο εμπορικών 
πλοίων.

Εξαρτώμενη από την Ελλάδα η 
Γερμανία
Έτσι με τα χρόνια η Γερμανία χάνει 
τη φήμη ως ναυτιλιακή χώρα. Ο 

Ελληνική υπόθεση η μεταφορά LNG στον κόσμο
ανταγωνισμός είναι σκληρός. Το 2018 
οι Έλληνες εφοπλιστές υπέγραψαν 
παραγγελίες ύψους 9 δις δολαρίων 
για τάνκερ LNG. Πόσο μεγάλη είναι η 
ζήτηση μπορεί κανείς να διαπιστώσει 
διαβάζοντας στοιχεία που δίνει η 
Vessels Value για τα ύψος μίσθωσης 
αυτών των πλοίων: σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια τα ποσοστά έχουν 
πενταπλασιαστεί. Για παράδειγμα, για 
μεταφορά υγροποιημένου φυσικού 
αερίου μέσω του Ειρηνικού στην 
Ασία μια πλοιοκτήτρια εταιρεία ζητά 
ημερησίως 190.000 δολάρια. 
Εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι 
δεν αναμένεται αλλαγή. 
«Οι τιμές έχουν φτάσει σε ανώτατο 
επίπεδο, και θα περιμένουν για 
πολλούς ακόμη μήνες σε αυτό το υψηλό 
επίπεδο» υποστηρίζει ο Κορτ Σμιθ, 
αναλυτής της εταιρείας Vessels Value. 
Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο, όπως 
επισημαίνουν οι γνώστες του κλάδου, 
τα επόμενα χρόνια οι υπάρχουσες 
δυνατότητες μεταφοράς LNG να μην 
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. 
Που σημαίνει ότι η Γερμανία ως χώρα 
εισαγωγής LNG θα εξαρτάται από τις 
δυνατότητες και την επιχειρηματική 
στρατηγική κυρίως των ελλήνων 
εφοπλιστών.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ο κ. Κωστής Φραγκούλης, ιδρυτής και CEO της εταιρείας Franman, μας μιλάει για 
τα πρώτα βήματα της εταιρείας, τις αρχικές συνεργασίες με καταξιωμένες εταιρείες 
στο χώρο της ναυτιλίας, τη γιγάντωσή της, έχοντας σαν πρότυπο τη φιλοσοφία των 

μεγαλύτερων Ιαπωνικών  trading houses.»

συνέντευξη στον Ιωάννη Μεγαριώτη

Κωστής Φραγκούλης
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Κύριε Φραγκούλη, η εταιρεία 
σας Franman από πότε άρχισε να 
δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ναυτιλίας και γιατί αποφασίσατε 
να επικεντρωθείτε στις αγορές της 
Άπω Ανατολής;
 
Ξεκίνησα την εταιρεία το Μάιο  του  
1991 με την αντιπροσώπευση της 
Αμερικανικής Metritape. Έναν πολύ 
καλό κατασκευαστή συστημάτων 
tank level gauging. Mεσαίου μεγέθους 
εργοστάσιο, αλλά εξαιρετική εταιρεία 
και με πολύ καλό μερίδιο στην ελληνική 
αγορά. Ήταν πολύ καλό σχολείο για 
εμένα και οι καλές της πωλήσεις έφεραν 
τα απαραίτητα έσοδα που χρειαζόμουν 
για την ανάπτυξη της εταιρείας.
 Την επόμενη χρονιά ξεκίνησε η 
πρώτη μας συνεργασία με Ιάπωνα 
κατασκευαστή, την εταιρεία Naniwa 
Pump και μέσα από αυτήν  τη σχέση 
ήρθαν και άλλες συνεργασίες στην 
Ιαπωνία. Τα καλά αποτελέσματα από 

τις πρώτες συνεργασίες δημιούργησαν 
καλή φήμη γύρω από το όνομά μας και 
κάναμε πολλές και καλές συνεργασίες 
στην Ιαπωνία, εκτός της Naniwa, όπως 
με Tanabe, Yanmar, Sunflame, Tsuji, 
Taiyo, Kobe Steel κ.ά.
Το 2000 υπογράψαμε τις πρώτες μας 
συνεργασίες σε Νότιο Κορέα και Κίνα. 
Το 2002 ανοίξαμε την Franman Japan, 
που ουσιαστικά έπαιξε τον ρόλο του 
liaison office με σκοπό να μας κάνει 
introduce σε εταιρείες σε Ιαπωνία, 
Κορέα και Κίνα. 
Θα έλεγα πως κάποια πράγματα στη 
ζωή μας γίνονται και λίγο από τύχη 
και λίγο από ικανότητα. Το ένα έφερε 
το άλλο και χτίσαμε σημαντικές 
συνεργασίες κυρίως σε Ιαπωνία και 
Κορέα και έτσι όταν ξεκίνησαν τα 
μαζικά newbuildings των Ελλήνων 
πλοιοκτητών σε αυτές τις χώρες 
ήμασταν well positioned και τα πήγαμε 
πολύ καλά, τόσο στα newbuildings όσο 
και στο trading. Το 2003 κάναμε και το 

πρώτο μας σημαντικό άνοιγμα στην 
Κίνα με το joint venture με τη Sinostar 
στο κομμάτι του shiprepairing.
 
H Franman είναι το 1ο Ελληνικό 
trading house, στα πρότυπα των 
Ιαπωνικών. Μιλήστε μας λίγο 
για αυτή την καινοτομία που 
αναπτύξατε και την εμπορική σας 
φιλοσοφία.
 
Όταν ξεκίνησε η Franman, πριν από 
28 χρόνια, οι περισσότερες εταιρείες 
του χώρου μας ήταν ατομικές  
επιχειρήσεις ή μικρές οικογενειακές 
2-3 ατόμων, με ένα αντικείμενο. 
Συνήθως αντιπροσώπευαν μερικούς 
κατασκευαστές. Μέσα από τα ταξίδια 
μου στην Ιαπωνία, ήρθα σε επαφή 
με trading houses και μου άρεσε η 
πολύπλευρη δραστηριότητα και το 
concept του “One Stop Shop Philosophy” 
όπου ουσιαστικά χρησιμοποιείς το 
brand σου που έχει γίνει γνωστό και το 
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πελατολόγιο σου, προσφέροντας πιο 
πολλές υπηρεσίες και προϊόντα.
Πάνω σε αυτά τα Ιαπωνικά πρότυπα 
αναπτύχθηκε η Franman και αυτό 
το μοντέλο που ακολουθήσαμε είχε 
αποδοχή και μας έφερε ανάπτυξη και 
επιτυχία. Τώρα είναι κάτι πολύ πιο 
διαδεδομένο, αλλά πιστέψτε με, 20 
χρόνια πριν ήταν κάτι άγνωστο. Μπορώ 
λοιπόν να πω πως αυτή η εμπορική 
φιλοσοφία μας ανέδειξε και μας έφερε 
την ανάπτυξη και την αναγνώριση και 
έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό 
trading house.
 
Έχω ακούσει στην αγορά πως πολλά 
στελέχη σας είναι κοντά σας από τα 
πρώτα χρόνια της εταιρείας, ενώ 
επίσης διατηρείτε μακροχρόνιες 
συνεργασίες με εταιρείες που 
αντιπροσωπεύετε. Φαντάζομαι πως 
δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό.
 
Ναι, είναι αλήθεια όσον αφορά 
τα βασικά στελέχη. Ίσως έχουμε 
επηρεαστεί λίγο και από τους φίλους 
μας τους Ιάπωνες που διατηρούν 
μακροχρόνιες συνεργασίες. Το ίδιο 
ισχύει και με τους συνεργάτες μας, οι 
περισσότερες μας συνεργασίες είναι 
άνω των 20 χρόνων. Φαντάζομαι πως 
αυτή η σταθερότητα είναι θετική και 
δείγμα του ότι υπάρχει μια αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και επιτυχημένη 
συνεργασία.
Οι επιχειρήσεις απαιτούν γερό στομάχι 
και μεγάλη επιμονή και υπομονή. 
Όμως ταυτόχρονα, πρέπει να πω πως 
όταν βλέπω πως μια συνεργασία δεν 
περπατάει ή δεν υπάρχει η ανάλογη 
χημεία, την σταματώ αμέσως. Είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή 
χημεία σε μια συνεργασία.  Είναι το 
Α και το Ω. Στην Franman, είμαστε 
μια μεγάλη οικογένεια και όταν 
επιλέγω ένα συνεργάτη, το στοιχείο 
του χαρακτήρα είναι ίσως πιο βασικό 
και από τα qualifications ή και τα 
επαγγελματικά προσόντα.
Είναι σημαντικό για εμένα να 
συνεργάζομαι με ανθρώπους που μου 
ταιριάζουν. Όσες φορές δεν υπήρχε 
αυτό το στοιχείο οι συνεργασίες δεν 

ευδοκίμησαν και δεν είχαν διάρκεια. 
Βέβαια, από όλες τις εταιρείες περνάνε 
άτομα που κάθονται μερικά χρόνια και 
μετά αλλάζουν. Στα πιο νέα άτομα αυτό 
είναι συνηθισμένο. Το σίγουρο πάντως 
είναι, πως όσοι πέρασαν από την 
Franman πήγαν καλά στη συνέχεια και 
έχει αποδειχθεί πως η προϋπηρεσία 
κοντά μας είναι excellent reference 
στην αγορά μας.
 
Αντιπροσωπεύετε τον Ιαπωνικό 
όμιλο Yanmar στην Ελληνική 
αγορά. Θα ήθελα να μας μιλήσετε 
για αυτήν τη συνεργασία και πόσο 
σημαντική ήταν στην επιτυχημένη 
πορεία σας.
 
Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε το 
1996 και βέβαια ήταν στρατηγικής 
σημασίας για την εταιρεία μας. 
Η Yanmar είναι ένας από τους 
σημαντικότερους Ιαπωνικούς Ομίλους 
και όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία 
ήταν Νο. 2, ακολουθώντας τον άλλο 
γνωστό Ιάπωνα κατασκευαστή 
ηλεκτρομηχανών, που είχε τότε 
σαφώς το μεγαλύτερο μερίδιο στην 
ελληνική αγορά. Με πολλή δουλειά και 
εξαιρετική συνεργασία με τον Minoru 

Shiraishi  που ήταν τότε επικεφαλής 
στο new large engines division του 
εργοστασίου Amagasaki, καταφέραμε 
μέσα σε 3 χρόνια να την ανεβάσουμε 
στη 1η θέση και να διατηρηθούμε σε 
αυτήν  μέχρι σήμερα.
Ο Shiraishi έκανε και εξαιρετική 
δουλειά στα Overseas markets 
πρωτίστως στα ναυπηγεία της Κορέας 
και έπειτα στης Κίνας. Αργότερα, 
όταν αποχώρησε από τη Yanmar 
δούλεψε κοντά μας στο γραφείο μας 
στην Ιαπωνία. Προγενέστερός του και 
για μια δεκαετία μαζί μας, ο Shinichi  
Sato, επίσης πρώην διευθυντικό 
στέλεχος της Yanmar. H Yanmar στην 
Ελλάδα έχει πολλούς αντιπροσώπους 
στο κομμάτι των spares μεταξύ των 
οποίων και εμείς, με το μεγαλύτερο 
ποσοστό, κοντά στο 55% ανάμεσα σε 
15 τουλάχιστον εταιρείες. Αλλά στην 
προώθηση των νέων μεγάλων μηχανών 
του εργοστασίου Amagasaki είμαστε 
οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 23 
χρόνια τώρα.
Όταν λοιπόν αντιπροσωπεύεις ένα 
τόσο σημαντικό brand στην αγορά 
σου, σίγουρα σε ανεβάζει σε άλλο 
επίπεδο και μέσα από τα πολλά 
επιτυχημένα projects δημιουργείς και 
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πολύ ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες. 
Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως είναι 
οι πιο αξιόπιστες ηλεκτρομηχανές στον 
κόσμο.
  
Πρόσφατα, ξεκινήσατε συνεργασία 
και με έναν άλλον Ιαπωνικό 
κολοσσό, την Kobe Steel.
 
Μέσα στο 2017, υπογράψαμε συμβόλαιο 
αποκλειστικής συνεργασίας με τον 
όμιλο Kobe Steel για να προωθήσουμε 
τα Gas Compressors  τους με το brand 
name Kobelco στα LNG’s. Είναι πράγματι 
κολοσσός με κύκλο εργασιών 24 δις  
δολάρια το 2017. Σημαντικό κομμάτι σε 
ένα LNG άξιας περί τα 8 εκατ. δολάρια ανά 
πλοίο. Ήδη μπορώ να πω με ικανοποίηση 
πως σε σύντομο χρονικό διάστημα και με 
μηδέν reference στην ελληνική αγορά, 
έχουμε ήδη καταφέρει να κερδίσουμε 
αρκετά projects και να μας εμπιστευθούν 
πολύ σημαντικές εταιρείες.
 
Αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλη 
ζήτηση για τα SΟx Scrubbers. Ποιες 
κινήσεις έχει κάνει η εταιρεία σας 
στον τομέα αυτό;
 
Όπως ανέφερα και νωρίτερα, το 2000 

ξεκινήσαμε την πρώτη μας συνεργασία 
στη Νότιο Κορέα. Σταθήκαμε και 
εδώ τυχεροί διότι υπογράψαμε με 
το μεγαλύτερο κατασκευαστή στην 
Κορέα, την Kangrim Heavy Industries. 
Μια πραγματικά πολύ επιτυχημένη 
συνεργασία στα Boilers, τα IGG και τα 
IGS.
Η Kangrim το 2010 άρχισε να 
κάνει develop σε συνεργασία με 
την Κορεάτικη κυβέρνηση και τα 
Ναυπηγεία STX, τα πολύ popular 
αυτή την περίοδο scrubbers. Βέβαια, 
την τεχνολογία των scrubbers την 
κατέχουν πολύ καλά, γιατί τα τελευταία 
30 χρόνια κατασκευάζουν IGS που είναι 
ουσιαστικά η ίδια τεχνολογία αλλά 
είναι μικρότερα σε μέγεθος scrubbers.
 Με ένα reference list περί τα 3,500 IGS, 
η Kangrim θεωρείται ένας από τους πιο 
αξιόπιστους σήμερα κατασκευαστές 
SOx Scrubbers. Σε αυτό συντελεί το 
production capacity των 350,000τμ 
παραγωγής όπου έχουν τη δυνατότητα 
να παράγουν 25 scrubbers το μήνα και 
μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα να έχουν 
τη δυνατότητα παραγωγής 50 το μήνα. 
Ήδη λοιπόν έχουμε κλείσει πολλές 
συμφωνίες με ελληνικές εταιρείες 
και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το 

μέλλον. Εδώ να προσθέσω πως σε 
αυτή τη συνεργασία υπάρχει αυτό που 
ανέφερα προηγουμένως, η πολύ καλή 
χημεία που συνετέλεσε στο να έχουμε 
τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης, 
η Kangrim έχει έναν νέο και πολύ 
ικανό Πρόεδρο τον J.M. Si με τον οποίο 
έχουμε πολύ στενές σχέσεις και κοινή 
επιχειρηματική φιλοσοφία.
 
Ένα σημαντικό γεγονός που 
κατά καιρούς έχει απασχολήσει 
την παγκόσμια ναυτιλία είναι η 
πειρατεία.  Ποιες είναι οι υπηρεσίες 
που προσφέρει η εταιρεία σας στους 
πλοιοκτήτες για την αντιμετώπισή 
της;
 
Ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε σαν 
εταιρεία με την αντιμετώπιση της 
πειρατείας το 2010. Ενώ θα μπορούσαμε 
να δημιουργήσουμε μια δική μας 
εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας 
αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να 
ενεργούμε όπως και στις υπόλοιπες 
δραστηριότητές μας, ως brokers και 
να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο δίκτυο 
από εταιρείες φύλαξης και να μπορούμε 
να προσφέρουμε τιμές και λύσεις  που 
δεν θα είχαμε τη δυνατότητα εάν 
ήμασταν εμείς πάροχοι. Κλείνοντας 
πάνω από 100 transits μηνιαίως, 
εάν ήμασταν πάροχοι, θα ήμασταν η 
Νο. 1 ελληνική εταιρεία ναυτιλιακής 
ασφάλειας. Έχουμε λοιπόν σήμερα 
έναν τομέα και μια εξαιρετική ομάδα 
που στήθηκε πάνω σε ένα καινοτόμο 
και βραβευμένο μοντέλο το οποίο 
«αγκάλιασαν» αρκετές αγορές, πέραν 
της ελληνικής.
 
Εξηγείστε μας το motto της Franman 
‘’Your Business our Obsession’’. 
Γνωρίζω πως σαν επιχειρηματίας 
δίνετε μεγάλη έμφαση στο 
marketing και συνεργάζεστε στενά 
με έναν guru του χώρου, τον Peter 
Economides.
 
Ο Peter Economides είναι ένας πολύ 
καλός φίλος και συνεργάτης με τον 
οποίο γνωρίστηκα και ανέπτυξα 
φιλία το 2010 στο ΔΣ του Make a Wish 
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Ελλάδος. Όπως σωστά αναφέρατε, ο 
Peter είναι ένας guru στον χώρο του 
Marketing και της διαφήμισης, ένας εκ 
των σημαντικότερων Brand Strategists 
διεθνώς. Η εταιρεία του, Felix B.N.I., 
έχει αναλάβει το marketing της 
Franman τα τελευταία 3 χρόνια. Μέσα 
από workshops που κράτησαν 4 μήνες 
βγήκε το motto μας: “Your Business, 
Our Obsession”, Προσέξετε όμως, το 
motto αυτό μπορεί να το «έβγαλε» 
ο Peter μέσα από τα workshops που 
έκανε με εμένα και με την ομάδα μας, 
αλλά δεν το επινόησε. Βγήκε από 
όλους μας γιατί είναι αυτό ακριβώς το 
πάθος που έχουμε με τη δουλειά μας 
και τους πελάτες μας. Χαίρομαι, γιατί 
τα τελευταία χρόνια ο Peter, έχει γίνει 
γνωστός και στον χώρο της ναυτιλίας 
και είμαι σίγουρος πως θα βοηθήσει τον 
κλάδο σημαντικά με τις γνώσεις του 
και τις ικανότητες του. Επιτελεί βέβαια 
και ένα σημαντικό έργο στην Ελλάδα 
και τον ελληνισμό με τη δουλειά του. 
Μέσα από τις ομιλίες του, ενέπνευσε, 
έδωσε μια ώθηση σε ένα σημαντικό 

ποσοστό Ελλήνων πως «ΓΙΝΕΤΑΙ» και 
πως μπορούμε να τα καταφέρουμε εάν 
αλλάξουμε κάποια πράγματα στην 
φιλοσοφία και την κουλτούρα μας.
 
Κύριε Φραγκούλη, γνωρίζω πως για 
μια δεκαετία και παράλληλα με την 
Franman, είχατε και τη δική σας 
ναυτιλιακή. 
 
Ναι, ξεκίνησα την Imperium το 
1997 και είμασταν ιδιοκτήτες και 
διαχειριστές 5 πλοίων Dry cargo -  
Handyκαι Handymax sizes. Ήταν ενα 
επιτυχημένο επιχειρηματικό σχήμα, 
accident free, που δημιούργησε πολύ 
καλό όνομα και άφησε εξαιρετικά 
κέρδη. Ίσως ήταν λάθος η απόφαση να 
πουλήσουμε όλα τα πλοία προκειμένου 
να εκμεταλλευτούμε τις υπεραξίες που 
είχαν δημιουργήσει οι εκπληκτικές 
ναυλαγορές της εποχής. Διότι αμα βγεις 
εξ ολοκλήρου από μια αγορά και ειδικά 
όταν δεν είναι η κύρια δραστηριότητά 
σου, δύσκολα ξαναχτίζεις το operation 
και ξεκινάς από την αρχή.

 Ήταν πάντως μια υπέροχη εμπειρία 
που με δίδαξε πολλά και με έκανε πιο 
αποτελεσματικό CEO τ ης Franman, 
γιατί αντιλήφθηκα διευθύνοντας ο 
ίδιος μία ναυτιλιακή, πως λειτουργούν 
τα πράγματα και απο την άλλη πλευρά 
και έτσι πλέον μπορώ να διαχειριστώ 
καλύτερα τις ανάγκες των πελατών 
μας. 
 
Ποιο θα λέγατε πως είναι το μεγάλο 
πλεονέκτημα της Franman στην 
αγορά; Αυτό που σας δίνει “Added 
Value”.
 
Εκτιμώ πως η αγορά μας αναγνωρίζει 
πως έχουμε εξαιρετική γνώση των 
αγορών Ιαπωνίας, Κορέας και Κίνας. 
Είναι γεγονός πως έχουμε χτίσει ένα 
πολύ ισχυρό δίκτυο συνεργασιών και 
επαφών και στους τομείς μας και έτσι 
είμαστε σε θέση να δίνουμε λύσεις και 
να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας 
όταν άλλες εταιρείες αδυνατούν. Αυτό 
βέβαια είναι το μεγάλο μας κεφάλαιο 
και χτίστηκε με μεγάλο κόστος όλα 
αυτά τα χρόνια που επιχειρούμε. Όμως 
μας γνωρίζουν καλά σε αυτές τις 3 
αγορές και μας εκτιμούν γιατί ποτέ δεν 
κοροϊδέψαμε κανέναν και τιμήσαμε 
πάντα όλες μας τις συνεργασίες. Επίσης 
η αγορά γνωρίζει πως στην Franman 
βρίσκει αποτελεσματικότητα, relia-
bility, εμπειρία και διαφάνεια.
 
Είναι γνωστή η σχέση της 
οικογένειάς σας με την οικογένεια 
Νιάρχου. Ο πατέρας σας και ο θείος 
σας ήταν στενοί συνεργάτες του. 
Εσείς ακολουθήσατε άλλο δρόμο. Αν 
γύριζε ο χρόνος θα διαλέγατε την 
ίδια πορεία;
 
Πράγματι ο πατέρας μου και ο θείος 
μου υπήρξαν στενοί συνεργάτες του  
Σταύρου Νιάρχου πάνω από μισό 
αιώνα και οι δυο τους. Ο πατέρας 
μου επικεφαλής του ναυτιλιακού 
ομίλου για 20 χρόνια. Ταυτίστηκαν 
οι ζωές των δύο αδελφών με τον πολύ 
μεγάλο αυτόν Έλληνα επιχειρηματία 
και εθνικό ευεργέτη. Βέβαια, πολλοί 
συμπατριώτες μας, και ειδικά οι 
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νεότερες γενιές τα τελευταία χρόνια 
«έμαθαν» το Νιάρχο μέσα από τις 
μεγάλες δωρεές του Ιδρύματος 
και βέβαια το εκπληκτικό κέντρο 
πολιτισμού. Κατά κάποιον τρόπο οι 
Έλληνες πάντα είχαν μια ιδιαίτερη 
αγάπη και θαυμασμό για τον μεγάλο 
ανταγωνιστή του Νιάρχου. Εμείς που 
ήμασταν όμως κοντά στο Νιάρχο, 
γνωρίζαμε τα μεγέθη και δε μας 
κάνουν εντύπωση όλα αυτά, τα οποία 
δικαιολογημένα, εντυπωσιάζουν τον 
πολύ κόσμο. Μην ξεχνάμε πως υπήρξε 
ο μεγαλύτερος ιδιώτης εφοπλιστής 
στον κόσμο για πολλά χρόνια, πως 
στα «Ελληνικά Ναυπηγεία» έχτιζαν 
εξαιρετικά πλοία τις δεκαετίες 60, 70 
και 80 ενώ στην ιδιοκτησία του είχε και 
άλλες πολύ σημαντικές επιχειρήσεις σε 
άλλους κλάδους. Ένιωθα την ανάγκη 
να πω αυτά  τα πράγματα γιατί εν 
ζωή ο Σταύρος Νιάρχος ήταν κάπως 
παρεξηγημένος και αδικημένος. Δεν 
είχε την αναγνώριση που του άξιζε 
από τους συμπατριώτες μας και ας είχε 
προσφέρει πολλά στην Ελλάδα.
 Για να επιστρέψω στην ερώτησή σας, 
όταν τελείωσα τις σπουδές μου και την 
θητεία μου στο Πολεμικό Ναυτικό, είχα 
έτοιμη θέση στα γραφεία του Νιάρχου 
στο Λονδίνο. Όμως, προς προσωρινή 
απογοήτευση του πατέρα μου, επέλεξα 
να ξεκινήσω τις δικές μου επιχειρήσεις, 
οπότε και να ακολουθήσω άλλη πορεία. 
Χωρίς δεύτερη σκέψη, εάν γύριζε 
ο χρόνος πίσω, την ίδια πορεία θα 
διάλεγα.
 
Σχεδόν τρείς δεκαετίες μετά την 
ίδρυσή της, η Franman κατέχει 
σήμερα ηγετική θέση στην 
Ελληνική  αγορά, εκπροσωπώντας 
132 κορυφαίες εταιρείες από τη 
διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία ενώ 
το 2017 εξυπηρέτησε πάνω από 600 
ναυτιλιακές εταιρείες σε 12 χώρες. 
Πως βλέπετε το μέλλον της Franman 
και τι διατηρεί μια εταιρεία τόσα 
χρόνια σε ηγετική θέση στην αγορά;
 
Η Franman έχει γερές βάσεις και έχει 
δημιουργήσει ένα ισχυρό brand name 
στη ναυτιλία σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Είμαι σίγουρα ικανοποιημένος με οσα 
εχουμε πετύχει και αισιόδοξος για το 
μέλλον της. Παράλληλα όμως είμαι 
προσγειωμένος και πάντα alert όπως 
πρέπει να είναι ένας επιχειρηματίας και 
καθημερινά προσπαθώ να υπενθυμίζω 
πρωτίστως σε εμένα και στη συνέχεια 
και στους συνεργάτες μου πως πρέπει 
συνεχώς να εξελισσόμαστε και να μην 
επαναπαυόμαστε. Πρέπει να είμαστε 
συνέχεια μπροστά, να δημιουργούμε 
νέες υπηρεσίες και να προσφέρουμε 
καινούρια πράγματα στους πελάτες 
μας. Δεν μπορεί το 2020 να είμαστε 
επιτυχημένοι με τον ίδιο τρόπο που 
είμασταν το 2010 ή το 2000. Εαν 
ξεχάσουμε αυτό θα το βρούμε μπροστά 
μας και θα το πληρώσουμε. 
Αυτές τις 3 δεκαετίες το καταφέραμε 
και δουλειά μου είναι να συνεχίσουμε 
με την ίδια φιλοσοφία και φρεσκάδα 
και τις επόμενες δεκαετίες. 
Νιώθω πως έχουμε πολλά ακόμα να 
δώσουμε και έχω μεγάλη διάθεση 
να δημιουργήσω και να επιχειρώ 
καινοτόμα σε αυτή την αγορά που 

αγαπώ πολύ.    
Είστε Κυβερνήτης του Propeller 
Club. Μιλήστε μας για το Club.
 
Είμαι ισόβιο μέλος του Propeller 20 
χρόνια και Κυβερνήτης από το Μάιο 
του 2017. Σίγουρα, το κίνητρο μου 
για να κατέβω στις εκλογές και να 
ασχοληθώ ήταν ο Γιώργος Ξηραδάκης 
και η δουλειά που είχαν κάνει στο Club, 
τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ικανότατοι 
Κυβερνήτες. 
Τι να πρωτοπεί κανείς για το Γιώργο, 
είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρω-
πος με πολλές ικανότητες. 
Ηγετική φυσιογνωμία. Είναι αυτό 
που λένε οι Αμερικάνοι: “Bigger than 
Life”. Μπαίνει μέσα σε μια αίθουσα 
και γεμίζει τον χώρο. Ουσιαστικά 
πήραν ένα Club με χαμηλή δυναμική 
και μεγάλη εσωστρέφεια και το 
απογείωσαν σε αυτό που είναι σήμερα. 
Στο σημερινό ΔΣ είμαστε μια εξαιρετική 
ομάδα και πάνω από όλα παρέα καλών 
φίλων και ικανών και επιτυχημένων 
επαγγελματιών από διάφορους τομείς 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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της ναυτιλίας.
Θεωρώ πως το Propeller έχει πετύχει 
πολλά, αλλά είμαι σίγουρος πως 
έχουμε πολλά ακόμα να πετύχουμε 
και προσωπικά νιώθω πολύ μεγάλη 
διάθεση να προσφέρω έργο και να 
κάνω πράξη τις δικές μου ιδέες. 
Πιστεύω πως σαν επικεφαλής της 
επιτροπής άντλησης πόρων με την 
εμπειρία και τις επαφές μου στην 
ελληνική και διεθνή αγορά, κατάφερα 
να βοηθήσω σημαντικά στον δύσκολο 
αυτόν τομέα.Τέλος, νιώθω μεγάλη 
ικανοποίηση και για την πρόσφατη 
βράβευσή μας από τα Lloyd’s List, που 
αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση 
όσων έχει πετύχει η Προεδρία 
Ξηραδάκη τα τελευταία 5 χρόνια.
 
Κλείνοντας τη συνέντευξη, θα 
ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει 
για εσάς η Franman και πως νιώθετε 
σαν Ιδρυτής και Πρόεδρός της.
 
Για εμένα η Franman είναι το τρίτο 
μου παιδί, είναι η δεύτερη οικογένειά 

μου. Ξεκίνησα την εταιρεία όταν ήμουν 
πολύ νέος. 
Είναι το πάθος μου και αυτό που με 
απασχολεί καθημερινά και όσες ώρες 
είμαι ξύπνιος μέσα στο 24ωρο. 
Δεν μου αρέσει ο τίτλος Πρόεδρος. 
Προτιμώ αυτόν του CEO γιατί με 
αντιπροσωπεύει καλύτερα. 
Θέλω πάντα να ξεχωρίζει και να είναι 
μπροστά. Να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο 

και με διαφορετικότητα στους πελάτες 
μας. 
Νιώθω υπερήφανος, όχι μόνο για όσα 
έχουμε πετύχει, αλλά περισσότερο για 
τον τρόπο με τον οποίο τα πετύχαμε. 
Είμαι υπερήφανος για την ομάδα 
μου και νιώθω τύχη και τιμή που μας 
εμπιστεύονται τόσες μεγάλες και 
σημαντικές επιχειρήσεις για να τις 
εκπροσωπούμε ή να τις εξυπηρετούμε.
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Αθηνά, 13 Δέκέμβριου 2018. 
Το συστημά κάθάρισμου κάυσάέριου 
(Exhaust Gas Cleaning System – EGCS), 
έυρυτέρά γνώστο ώς Scrubber, του Shanghai 
Marine Diesel Research Institute (SMDERI) 
που άντιπροσώπέυέτάι άπο την Glafcos 
Marine ΕΠΕ, προσφέρέι μιά άξιοπιστη 
άπάντηση στην κορυφάιά προκληση 
που άντιμέτώπιζέι σημέρά η πάγκοσμιά 
νάυτιλιά: τη συμμορφώση μέ τον 
κάνονισμο του ΙΜΟ 2020 γιά τις έκπομπές 
θέιου στά κάυσιμά τών πλοιών, ο οποιος 
άνάδιάμορφώνέι το πάγκοσμιο τοπιο της 
νάυτιλιάκης βιομηχάνιάς.

Aυτό ήταν το βασικό μήνυμα της 
εκδήλωσης «Scrubbers 360ο» που 

διοργάνωσε ο κινεζικός κολοσσός CSIC, 
και επιμελήθηκε η Glafcos, στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, με σκοπό να 
παράσχει μια οπτική 360 μοιρών σχετικά 
με το θέμα των Scrubbers ως εργαλείο για 
την επίτευξη των νέων ορίων εκπομπών 
θείου από τα πλοία. 
Η μεγάλη ανταπόκριση της ναυτιλιακής 
κοινότητας και η κατάθεση πολλών 
διαφορετικών οπτικών πάνω στο θέμα 
από ομιλητές που κάλυψαν όλο το φάσμα 
της ναυτιλίας, πιστοποιούν την επιτυχία 
της πρωτοβουλίας της CSIC. 
Όπως είπε o κ. Λεωνίδας Δρίκος, Managing 
Director, Glafcos Marine, «αυτή τη στιγμή 
οι ναυτιλιακές εταιρείες πιέζονται να 
αποφασίσουν εγκαίρως για τη λύση 
που πρέπει να ακολουθήσουν, δηλαδή 
τη χρήση συμμορφούμενων καυσίμων 
ή την εγκατάσταση EGCS, και να 
απαντήσουν κατά πάσα πιθανότητα σε 
μία ακόμα πιο δύσκολη ερώτηση, σχετικά 
με τον κατασκευαστή EGCS που θα 
εμπιστευτούν». 
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το σύστημα 
Scrubber του SMDERI απαντά αξιόπιστα 
σε αυτές τις ανησυχίες, καθώς:
• η εμπειρία του SMDERI και η επένδυση 
στην έρευνα και ανάπτυξη σε ό,τι αφορά 
τις λύσεις καθαρισμού καυσαερίων 
εξασφαλίζουν τόσο τη λειτουργική 
αποτελεσματικότητα όσο και την 
αξιοπιστία των προτεινόμενων λύσεων,
• η αρχή σχεδιασμού έχει πιστοποιηθεί 
από τους κορυφαίους Οργανισμούς 

Πιστοποίησης, μέσω της διαδικασίας 
έγκρισης μηχανικού πρωτότυπου,
• τα υλικά και οι διαδικασίες κατασκευής 
EGCS επιλέγονται για να εξασφαλίζουν 
τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και 
αποτελεσματικότητα του συστήματος,
• τα βασικά και κρίσιμα εξαρτήματα 
παρέχονται από αξιόπιστους κατασ-
κευαστές, βάσει των αναγκών και των 
απαιτήσεων του πελάτη,
• το παγκόσμιο δίκτυο εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση καλύπτει όλες τις 
επιχειρησιακές ανάγκες και
• το ισχυρό και σταθερό οικονομικό 
υπόβαθρο του SMDERI μπορεί να 
εξασφαλίσει την υποστήριξη μετά την 
πώληση στο μέλλον».
Συνεχίζοντας, ο κ. Δρίκος αναφέρθηκε 
στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
πρότασης της CSIC/SMDERI, κάνοντας 

«Scrubbers 360ο»
Αξιόπιστη απάντηση σε μία κορυφαία πρόκληση
Μεγάλο ενδιαφέρον της ναυτιλιακής κοινότητας για την παρουσίαση της CSIC

λόγο για «μία λύση αξιόπιστη, με υψηλή 
παραγωγική δυνατότητα αλλά και με 
εξίσου υψηλή ποιότητα, ευρωπαϊκού 
επιπέδου, που αξιοποιεί με τον καλύτερο 
τρόπο την τεχνογνωσία του Κινέζου 
κατασκευαστή σε τεχνολογικό επίπεδο, 
με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους».
«Παρόλο που φαντάζει απλή, η 
τεχνολογία των scrubbers παρουσιάζει 
σημαντικές επιστημονικές, τεχνικές και 
μηχανολογικές προκλήσεις, αλλά και 
ευκαιρίες», σημείωσε από την πλευρά 
του ο Δρ Γεώργιος Σκεύης, Επικεφαλής 
Ερευνητής του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ). Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η ελληνική 
κοινότητα  Έρευνας & Ανάπτυξης,  σε 
στενή συνεργασία με την ελληνική και 
τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, μπορεί 
να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για 

SCRUBBERS 360Ο
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την προσαρμογή και βελτιστοποίηση 
των συστημάτων scrubbers από άποψη 
αυξημένης αποτελεσματικότητας, μεί-
ωσης των εκπομπών θείου, αλλά και 
μειωμένου κεφαλαιακού και λειτουργικού 
κόστους». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. 
Αντώνης Βουρδαχάς, Principal Vessel 
Performance Analyst, ABS, επισήμανε 
ότι «η επερχόμενη εφαρμογή του νέου 
παγκόσμιου κατώτατου ορίου εκπομπών 
θείου από το 2020 συνοδεύεται από 
μία αβεβαιότητα που δημιουργεί 
αναστάτωση στη ναυτιλιακή κοινότητα, 
η οποία αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές 
προκλήσεις στην παγκόσμια αγορά. 
Ωστόσο, οι εξελίξεις στην τελευταία, 
73η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος MEPC, 
ενδέχεται να βοηθήσουν: υπάρχουν 
πολλές πιθανές λύσεις στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές, αλλά 
τα scrubbers βρίσκονται για πολλούς 
στην κορυφή της λίστας, κυρίως χάρη στα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματά τους».
Ο κ. Λουκάς Κάνιαρος, εκ μέρους της 
ναυτιλιακής εταιρείας CHANDRIS, 
σχολίασε ότι «ο νέος κανονισμός για τις 
εκπομπές θείου από τα πλοία επιτρέπει 
τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων 
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των scrubbers», ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις, 

καθώς όπως εκτίμησε «χρησιμοποιώντας 
τέτοιες μεθόδους δεν θα υπή ρχε ουσιαστικός 
περιορισμός της περιεκτικότητας σε θείο 
του χρησιμοποιημένου καυσίμου». Ενώ 

στάθηκε ιδιαίτερα στα «τεχνικά ζητήματα που 
ανακύπτουν και μερικές σημαντικές ανησυχίες 
που εμπλέκονται κατά την επιλογή ενός 
scrubber».
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Η αποψινή παρουσία μου σε αυτή 
την εκδήλωση αποτελεί ιδιαίτερη 
τιμή για εμένα. Ωστόσο, αισθάνομαι 
κάπως άβολα να παραλάβω αυτό 
το βραβείο, ως επιχειρηματίας της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, 
καθώς ο κλάδος τελεί υπό αφανισμό. 
Ουσιαστικά τα τελευταία δέκα (10) 
χρόνια η Πολιτεία δεν αντιμετώπισε 
τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 
σοβαρά, με στόχο να εντοπίσει τις 
ελλείψεις και τα προβλήματα που 
υπάρχουν, ώστε να παρθούν μέτρα για 
να αναπτυχθεί η Ζώνη με υποδομές, 
και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του κλάδου της ελληνικής ναυτιλίας. 
Τα προβλήματα χρονίζουν, και καμία 
πολιτική μέριμνα εδώ και πολλά 
χρόνια δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις των καιρών, παρ΄όλο 
που όλοι μας γνωρίζουμε πως οι 
γειτνιάζουσες χώρες, με καλπάζων 
ρυθμό, επένδυσαν στο τομέα.

Επιπροσθέτως, το κράτος όχι 
μόνο δεν έδωσε καθόλου προσοχή 
στη Ζώνη, αλλά αμέλησε πλήρως 
τη λειτουργία των υπαρχόντων 
Ναυπηγείων, με αποτέλεσμα εδώ 

και χρόνια τα Ναυπηγεία του 
Σκαραμαγκά (τα μεγαλύτερα στη 
Μεσόγειο) να παραμένουν κλειστά 
και τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας να 
υπο-λειτουργούν.

Ευτυχώς μετά από πολλά χρόνια 
υπο-λειτουργίας, ο κος. Ξενοκώστας 
της εταιρείας ONEX S.A., ανέλαβε 
να επαναφέρει τη λειτουργία 
των Ναυπηγείων της Σύρου με τα 
αποτελέσματα της κίνησης αυτής, να 
είναι ήδη εμφανή. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί πως ο 
κλάδος της ναυπηγοεπισκευής στο 
Πέραμα και στον Πειραιά βρίσκεται 
σε ύφεση, σε μία περίοδο κατά 
την οποία, περίπου επτά χιλιάδες 
(7.000) επαγγελματίες βρίσκονται σε 
καθεστώς ανεργίας.

Ελπίζω τα σημεία αυτά να ληφθούν 
σοβαρά υπ΄όψιν από τα αρμόδια 
όργανα της Πολιτείας, ώστε να δούμε 
τον κλάδο μας να βρίσκεται ξανά σε 
ανάπτυξη.

Σας ευχαριστώ θερμά.»

Bράβευση του 
κ.Θανάση Πυρινή στην 
εκδήλωση της Vaporia 
Marine, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2018.
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What is behavioural competency assessment?
Behavioural competency assessment is the 
assessment of employee behaviours at work. 
These behaviours are assessed against specified 
behavioural standards or criteria.

What are behaviours? 
Behaviours are the ways people interact with 
other people, with the environment, with 
systems etc. OR
‘Behaviours’ is how people act and talk.

Why is behavioural competencies assessment 
important?
Job performance assessment may be important 
for various reasons. Bonuses, promotion, skills 
development or improvement, alignment of 
employee behaviours with company culture 
are a few.  Furthermore, behaviours shape a 
company’s culture and play an important role in 
quality, in the protection of the environment, in 
health and safety issues at work etc.

The 3 levels of assessment
According to international research 
(MICA●McQuaig●Larkin) there are 3 levels of 
job performance assessment:
•Level I (Appears to…): e.g. appearance, ‘gut 
feel’
•Level II (Can do…): e.g. acquired technical 
knowledge and skills, educational qualifications, 
experience, certifications
•Level III (How will do…): Temperament, 
aptitude, character

Aptitude refers to mental agility and to the 
capacity of people to learn and absorb new 
things. It also refers to the speed of thought 

(especially in times of pressure).
A research has shown that the key differences 
between High and Low performers are to be 
found in Level III. Level III refers to behavioural 
competencies. Significance (depending on job 
role requirements):

•Level III: 75% - 80%
•Level II:  10% - 25%
•Level I:    0-10%

It is obvious that technical competencies are 
fundamental, i.e. a job cannot be done without 
them. However, success in a job role is highly 
improbable without the necessary behavioural 
competencies.

What is assessed?
An organization has to determine the so called 
competency domains which are essential for 
success in various job roles.
Such domains are for example:
•Teamworking
•Leadership
•Focus on results
•Influence etc.
Then key elements of the above domains and 
also key behavioural indicators must be defined.
Behavioural indicators are examples of positive 
and negative behaviours in a particular role. 
E.g:
•Competency domain: Leadership
•Element: Setting direction
•Behavioural indicators (positive): 
Communicates clear expectations, translates 
the company vision into clear strategies and 
objectives etc.
•Behavioural indicators (negative): Gets lost in 
detail and does not see the big picture, fails to 

communicate the vision to the team etc.
•Competency domain: Teamworking
•Element: Conflict resolution
•Behavioural indicators (positive): Stays calm 
during conflict, does not take sides, is assertive, 
focuses on a win-win outcome etc.
•Behavioural indicators (negative): Is aggressive, 
is reluctant to see the point of view of others, is 
too authorative etc.

Assessment techniques
Behavioural competency assessment is, 
generally speaking, often more challenging and 
more difficult than the assessment of technical 
competencies. The most common method, 
for assessing behavioural competencies and 
collecting sufficient evidence, is observation. 
However, also other methods and techniques 
can apply, such as:
•Interviews (e.g. behaviour-based, motivation-
based)
•Oral exams
•Written exams
•Psychometric testing
Especially the interpretation of psychometric 
tests requires a high level of competence for the 
assessors involved. 
Behaviour-based and motivation-based 
interviews require also competence in 
formulating relevant questions and in evaluating 
the answers of the persons that are assessed.
At SUCCESSKeys.GR 
(https://www.successkeysgr.com) we have 
the competence to interprete the results of 
specific psychometric assessment tools and to 
conduct behaviour-based and motivation-based 
interviews according to international standards 
and methods.
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NAFTOSOL 

Ο Θανάσης Πυρινής είναι κάτοχος BSc 
και MSc in Naval Architecture & Marine 
Engineering  από το University of Surrey 
και το University College of London (UCL) 
αντίστοιχα.
To 1988 αρχίζει να εργάζεται στη 
NAFTOSOL ως Ναυπηγός, υπεύθυνος για 
τις επισκευές και τους δεξαμενισμούς 
πλοίων. Με από δύο(2) χρόνια γίνεται 
μέτοχος στην εταιρεία και μετά την 
πετυχημένη ολοκλήρωση πολύπλοκων 
επισκευών στο Πέραμα, στα Ναυπηγεία 
Ελευσίνας και στα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, αναλαμβάνει τη θέση 
του Γενικού Διευθυντή και μαζί την 
αποκλειστική διοίκηση και διαχείριση της 
εταιρείας. 
Προβλέποντας την κρίση στον κλάδο και 
την άνοδο των επισκευών στη Μαύρη 
Θάλασσα ιδρύει το 2005 τη NAVALINK 
στη Ρουμανία. Από τότε η εταιρεία έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς πάνω από 100 
δεξαμενισμούς πλοίων για ελληνικές και 
διεθνείς πλοικτήτριες εταιρίες. 
Πλέον έχοντας διανύσει περισσότερα από 
30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον 
χώρο της Ναυπηγοεπισκευής σε Ελλάδα 
και Ρουμανία, συμβάλει ενεργά στην 
επερχόμενη ανάπτυξη του κλάδου μέσω 
της NAFTOSOL και των επισκευών στον 
ελλαδικό χώρο με στόχο να ξαναγίνει η 
Ελλάδα κέντρο Ναυπηγοεπισκευών στην 
Ν.Α. Ευρώπη. 
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What is behavioural competency assessment?
Behavioural competency assessment is the 
assessment of employee behaviours at work. 
These behaviours are assessed against specified 
behavioural standards or criteria.

What are behaviours? 
Behaviours are the ways people interact with 
other people, with the environment, with 
systems etc. OR
‘Behaviours’ is how people act and talk.

Why is behavioural competencies assessment 
important?
Job performance assessment may be important 
for various reasons. Bonuses, promotion, skills 
development or improvement, alignment of 
employee behaviours with company culture 
are a few.  Furthermore, behaviours shape a 
company’s culture and play an important role in 
quality, in the protection of the environment, in 
health and safety issues at work etc.

The 3 levels of assessment
According to international research 
(MICA●McQuaig●Larkin) there are 3 levels of 
job performance assessment:
•Level I (Appears to…): e.g. appearance, ‘gut 
feel’
•Level II (Can do…): e.g. acquired technical 
knowledge and skills, educational qualifications, 
experience, certifications
•Level III (How will do…): Temperament, 
aptitude, character

Aptitude refers to mental agility and to the 
capacity of people to learn and absorb new 
things. It also refers to the speed of thought 

(especially in times of pressure).
A research has shown that the key differences 
between High and Low performers are to be 
found in Level III. Level III refers to behavioural 
competencies. Significance (depending on job 
role requirements):

•Level III: 75% - 80%
•Level II:  10% - 25%
•Level I:    0-10%

It is obvious that technical competencies are 
fundamental, i.e. a job cannot be done without 
them. However, success in a job role is highly 
improbable without the necessary behavioural 
competencies.

What is assessed?
An organization has to determine the so called 
competency domains which are essential for 
success in various job roles.
Such domains are for example:
•Teamworking
•Leadership
•Focus on results
•Influence etc.
Then key elements of the above domains and 
also key behavioural indicators must be defined.
Behavioural indicators are examples of positive 
and negative behaviours in a particular role. 
E.g:
•Competency domain: Leadership
•Element: Setting direction
•Behavioural indicators (positive): 
Communicates clear expectations, translates 
the company vision into clear strategies and 
objectives etc.
•Behavioural indicators (negative): Gets lost in 
detail and does not see the big picture, fails to 

communicate the vision to the team etc.
•Competency domain: Teamworking
•Element: Conflict resolution
•Behavioural indicators (positive): Stays calm 
during conflict, does not take sides, is assertive, 
focuses on a win-win outcome etc.
•Behavioural indicators (negative): Is aggressive, 
is reluctant to see the point of view of others, is 
too authorative etc.

Assessment techniques
Behavioural competency assessment is, 
generally speaking, often more challenging and 
more difficult than the assessment of technical 
competencies. The most common method, 
for assessing behavioural competencies and 
collecting sufficient evidence, is observation. 
However, also other methods and techniques 
can apply, such as:
•Interviews (e.g. behaviour-based, motivation-
based)
•Oral exams
•Written exams
•Psychometric testing
Especially the interpretation of psychometric 
tests requires a high level of competence for the 
assessors involved. 
Behaviour-based and motivation-based 
interviews require also competence in 
formulating relevant questions and in evaluating 
the answers of the persons that are assessed.
At SUCCESSKeys.GR 
(https://www.successkeysgr.com) we have 
the competence to interprete the results of 
specific psychometric assessment tools and to 
conduct behaviour-based and motivation-based 
interviews according to international standards 
and methods.
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Επόμενα στάδια θα είναι η αλλαγή 
ιδιοκτησίας της Ελλάδας, ο διαμελισμός 
της μέσω της Μακεδονίας, η αλλοίωση του 
πληθυσμού, η κατάργηση της θρησκείας και 
η μεταφορά της εκκλησιαστικής περιουσίας 
στο Υπερταμείο, για την πληρωμή των χρεών 
του δημοσίου – με τελικό αποτέλεσμα τον 
αφανισμό του Έθνους.  

«Μας σκοτώνουν με μικρές δόσεις. Πολύ 
ταχτικά, πολύ σιωπηλά, πολύ σοφά» 
(Σεφέρης).  

Για να είμαστε σαφείς, δεν έχουμε 
απολύτως τίποτα εναντίον της 

Γερμανίας – ενώ όταν αναφερόμαστε 
στις απάτες, στο ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος, στη φοροδιαφυγή και στη 
διαφθορά που επικρατεί στη χώρα, 
με κορυφαία τη Deutsche Bank, απλά 
παραθέτουμε τα γεγονότα, χωρίς καμία 
διάθεση να αιτιολογήσουμε αντίστοιχες 
καταστάσεις, πολύ μικρότερου μεγέθους 
βέβαια, στην Ελλάδα. Εκτός αυτού, 
ασφαλώς δεν ενοχοποιούμε τους 
ξένους για το κατάντημά μας, αφού 
μας επέβαλλαν μεν την καταστροφική 

πολιτική των μνημονίων, αλλά οι δικοί 
μας βουλευτές τα υπέγραψαν – χωρίς 
καν να τα διαβάσουν όπως έχουν οι ίδιοι 
παραδεχθεί.
Από την άλλη πλευρά, οι Γερμανοί 
κάνουν απλά τη δουλειά τους, όσο 
καλύτερα μπορούν, με αποτέλεσμα για 
ένα αστείο ποσόν που μας δάνεισαν, να 
έχουν υποθηκεύσει τα πάντα στη χώρα 
μας που είναι σήμερα ξεκάθαρα υπό την 
οικονομική κατοχή τους – με κυβερνήσεις 
που θυμίζουν τις αντίστοιχες του 1940, 
εάν δεν θέλει κανείς να εθελοτυφλεί. 
Ακόμη περισσότερο, εξασφάλισαν την 
εξαγορά των δημοσίων εταιριών μας 
από τις δικές τους επιχειρήσεις, σε 
εξευτελιστικές τιμές και με χρήματα από 
τις τράπεζές μας – όπως στο παράδειγμα 
της FRAPORT, με τη σκανδαλώδη 
σύμβαση. 
Επομένως ενεργούν πολύ ταχτικά, πολύ 
σιωπηλά και πολύ σοφά, με βάση τα 
δικά τους συμφέροντα – ενώ ασφαλώς 
δεν είναι υπεύθυνοι για τους όποιους 
ενδοτικούς πολιτικούς μας, οι οποίοι 
για «τριάντα αργύρια» είναι ικανοί να 
πουλήσουν τα πάντα.

Αντίθετα, υπεύθυνοι είμαστε όλοι εμείς 
που τους εκλέγουμε, έχοντάς τους 
επιτρέψει να διαμορφώσουν το Σύνταγμά 
μας με τέτοιον τρόπο που να μην 
υπάρχουν πια ειρηνικές επιλογές – οπότε 
να είμαστε εντελώς ανυπεράσπιστοι 
απέναντι στο κομματικό-πελατειακό 
κράτος που έχουν δημιουργήσει και 
που μας απομυζεί ακόμη και σήμερα, 
συνεργαζόμενο με τις δυνάμεις κατοχής.
Ειδικά όσον αφορά τα δανεικά των 
Γερμανών, δεν έχουν καμία σχέση 
με τα ποσά που φανταζόμαστε – 
υπενθυμίζοντας πως το ίδιο το γερμανικό 
περιοδικό Stern το έχει τεκμηριώσει. 
Σύμφωνα με άρθρο του, η ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους δεν έχει κοστίσει 
τίποτα στους Γερμανούς (πηγή) – αφού 
η χώρα δάνεισε την Ελλάδα (α) με 15 
δις € από την τράπεζα της KFW, ενώ τη 
βοήθησε με τα 22 δις € που εγγυήθηκε 
στον ESM, έτσι ώστε ο ESM να δανεισθεί 
από τις αγορές και να δανείσει την 
Ελλάδα.
Έναντι αυτών των δανεικών που η 
Γερμανία και ο ESM θα εισπράξουν πίσω 
με τόκους, η χώρα εκμεταλλεύθηκε στο 

Η ατελείωτη τραγωδία
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έπακρο την ευρωπαϊκή κρίση χρέους 
που προκάλεσε η ίδια μέσω της Ελλάδας, 
κερδίζοντας τεράστια ποσά – μεταξύ 
άλλων 294 δις € από τη μείωση των 
επιτοκίων δανεισμού της μέσω της 
ΕΚΤ, μαζί με άλλες χώρες (γράφημα), 
καθώς επίσης από την εκτόξευση των 
πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών της πάνω από 250 δις € 
ετησίως! Ως εκ τούτου είναι η τελευταία 
που θέλει να τελειώσει η κρίση, 
επιδιώκοντας κάτι ανάλογο με την 
Ιταλία – η οποία θα έχει την ίδια «τύχη» 
με την Ελλάδα, εάν δεν αντιδράσει.
Όσον αφορά δε τη νούμερο ένα 
αποτυχημένη διάσωση όλων των εποχών,  
όπου μόνο η Ελλάδα έχασε το 26% του 
ΑΕΠ της, η ύφεση στην οποία βυθίστηκε 
δεν έχει κανένα ιστορικό προηγούμενο 
– αφού μπορεί μεν η αμερικανική του 
1930 να ήταν βαθύτερη, αλλά ποτέ καμία 
χώρα δεν παρέμεινε σε «κώμα» μετά από 
μία κρίση, με μοναδική εξαίρεση την 
Ελλάδα. 
Το πρόβλημα πάντως δεν ήταν το 
νόμισμα, όπως ίσως ισχυρισθούν 
ορισμένοι, αλλά το εκ προμελέτης 
έγκλημα των μνημονίων – σε συνδυασμό 
με την κακοδιαχείριση εκ μέρους των 
διεφθαρμένων ελληνικών κυβερνήσεων.
Όπως φαίνεται από το γράφημα, η 
ύφεση λειτουργεί ως ένα ελατήριο που 
πιέζεται έντονα προς τα κάτω από μία 
κρίση – έως ότου η χώρα φτάσει στο 
σημείο να τιναχθεί το ελατήριο προς τα 
επάνω, αναπτυσσόμενη με ισχυρούς 
ρυθμούς. Δυστυχώς όμως το ελατήριο 
της Ελλάδας έσπασε, όταν όλων των 
άλλων κρατών λειτούργησε σωστά – ενώ 
η χώρα θα αναπτυχθεί μόνο όταν αλλάξει 
ιδιοκτησία το μεγαλύτερο μέρος των 
περιουσιακών της στοιχείων, όπως είναι 
προσχεδιασμένο.
Επόμενα στάδια θα είναι (α) ο διαμελισμός 
της Ελλάδας μέσω της Μακεδονίας, 
μεταξύ άλλων επειδή οι Γερμανοί 
θέλουν να συνδέσουν το Δούναβη με 
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που έχουν 
ήδη εξαγοράσει, για να έχουν πρόσβαση 
στα ενεργειακά μας αποθέματα και 
στους αγωγούς, (β) η αλλοίωση του 
πληθυσμού, αφενός μεν με το διωγμό 
όσο το δυνατόν περισσότερων Ελλήνων 

στο εξωτερικό, αφετέρου με την εισροή 
ξένων, φθηνών μεταναστών – έτσι ώστε 
να είναι ευκολότερα ελεγχόμενη η χώρα 
μας, καθώς επίσης (γ) η κατάργηση 
της θρησκείας και η υφαρπαγή της 
εκκλησιαστικής περιουσίας για την 
πληρωμή των χρεών μας, όπως ήδη 
έχουν αναφέρει τα γερμανικά ΜΜΕ από 
το 2011.
Το κωμικοτραγικό εν προκειμένω 
είναι το ότι, η κυβέρνηση κατάφερε 
να επιβάλλει τη συμφωνία με τα 
Σκόπια ενάντια στη βούληση του 70% 
τουλάχιστον των Ελλήνων, καθώς 
επίσης το διαχωρισμό εκκλησίας-
κράτους παρά τη μη συμφωνία του 
80% του πληθυσμού, με απώτερο 
στόχο βέβαια την εκκλησιαστική 
περιουσία – η οποία θα μεταφερθεί στο 
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ που επέβαλλε ο κ. Σόιμπλε 
και από εκεί στους δανειστές. Αντί 
δε οι Έλληνες να αντιδράσουν, έχουν 
αφήσει την πρωτοβουλία στα παιδιά 
τους, στους μαθητές – ενώ οι φοιτητές, 
οι οποίοι συνήθως πρωτοστατούσαν σε 
τέτοια γεγονότα, έχουν χαθεί εντελώς, 

αλλοτριωμένοι από τα πολιτικά 
κόμματα.
Όσον αφορά τις εγχώριες ελίτ, 
συμμετέχουν στη λεηλασία του κράτους, 
όπως άλλωστε έκαναν πάντοτε με τις 
υπερτιμολογήσεις των δημοσίων έργων, 
με το λαθρεμπόριο, καθώς επίσης με 
διάφορους άλλους τρόπους που είναι 
σε όλους μας γνωστοί – χρηματίζοντας 
κόμματα, συνδικαλιστές, δημοσίους 
λειτουργούς κοκ. 
Λογικά πάντως ορισμένοι Έλληνες δεν 
βλέπουν σε τι θα διαφέρει η απομύζηση 
της χώρας από τους Γερμανούς, σε 
σχέση με αυτήν από τις εγχώριες ελίτ – 
όπου όμως, αντί να κατηγορούν αυτούς 
ακριβώς (πολιτικές και οικονομικές ελίτ) 
για τη διαφθορά που υπερχρέωσε τη 
χώρα και την οδήγησε στη χρεοκοπία, 
με τελική κατάληξη ενδεχομένως τον 
αφανισμό του Έθνους, κατηγορούν 
συλλήβδην την ελληνική κοινωνία!
Τον περιπτερά δηλαδή ή τον υδραυλικό 
που δεν εκδίδει τιμολόγια και που δεν 
φορολογεί όλα του τα εισοδήματα ή 
τους συνταξιούχους που στηρίζονται 
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από τον προϋπολογισμό – σαν να είναι 
αυτοί που ευθύνονται για τη λεηλασία 

των ταμείων, για τους νόμους που 
υπογράφονται επιτρέποντας την πρόωρη 

συνταξιοδότηση, για το ύψος των 
συντάξεων που όμως δεν θεσμοθετούν οι 
ίδιοι κοκ. 
Την ίδια στιγμή, οι «κατήγοροι» 
αυτοί στηρίζουν εκείνα τα κόμματα 
που χρωστούν πάνω από 500 εκ. € 
στις τράπεζες, που υπερχρέωσαν 
και που χρεοκόπησαν την Ελλάδα – 
καταδικάζοντάς την να βιώσει όλα όσα 
αναλύσαμε παραπάνω.
Εύλογα λοιπόν δεν μπορεί να είναι κανείς 
τεκμηριωμένα αισιόδοξος για την Ελλάδα 
ως Έθνος, αντιλαμβανόμενος πως 
υπάρχουν μεν ακόμη λύσεις (ανάλυση), 
αλλά κανένα κόμμα δεν θέλει να τις 
υιοθετήσει και σχεδόν κανένας Έλληνας 
δεν είναι πρόθυμος να τις στηρίξει – 
ενώ οι πάντες εθελοτυφλούν, παρά το 
ότι είναι ολοφάνερο το πού οδηγείται η 
πατρίδα μας, η οποία μπορεί μεν να έχει 
μία μακραίωνη ιστορία, αλλά τίποτα δεν 
εγγυάται πως θα συνεχίσει να υπάρχει 
ως έχει στο μέλλον.

ANALYST.GR

Γερμανία, η 4η πιο διεφθαρμένη παγκοσμίως!
	

Δεν μπορεί παρά να θαυμάσει κανείς την καγκελάριο, όσον αφορά κυρίως την 
ικανότητα της να παρουσιάζεται ως η πλέον άμεμπτη και ηθική πολιτικός της υφηλίου 
– ενώ έχει ένα επί πλέον μεγάλο πλεονέκτημα: το να παρουσιάζει επίσης τη Γερμανία 
ως ηθική, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της!  
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Ηδη από το 2014 η γερμανική 
εφημερίδα DIE WELT έγραφε 

πως σε θέματα διαφθοράς πιστεύουν 
πολλοί ότι, προηγούνται χώρες 
όπως η Κίνα, η Ελλάδα ή η Ρωσία 
(πηγή) – παραθέτοντας όμως ένα 
γράφημα, από το οποίο διαπιστώνεται 
πως η Γερμανία είναι στην 4η θέση 
παγκοσμίως, μετά την Αίγυπτο, τη 
Νιγηρία και τη Ναμίμπια (όλες οι 
άλλες αφρικανικές!), χωρίς να υπάρχει 
καθόλου η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις.  
Με δεδομένες δε τις συνεχείς απάτες, 
καθώς επίσης τη διαφθορά που έχει 
αποκαλυφθεί όσον αφορά τη Deutsche 
Bank (το πρόσφατο εδώ), ίσως να 
έχει κατακτήσει πια την πρώτη 
θέση – επιμένοντας παρόλα αυτά να 
κατηγορεί την Ελλάδα, προφανώς για 
να διευκολύνει τη ληστεία της.

Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει 
βέβαια να αυξάνει τις εξαγωγές της, 
παραπλανώντας τις άλλες χώρες 
που πιστεύουν πως οφείλεται στις 
ικανότητες των Γερμανών και στα 
προϊόντα τους – κάτι που φυσικά δεν 
ισχύει. Ξεπερνάει πάντως κατά πολύ 
τις Η.Π.Α., τη Ρωσία και την Ιταλία όσον 
αφορά τη διαφθορά – οπότε εύλογα 
συμπεραίνει κανείς πως τα βασικά της 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι 
η διαφθορά, η διαπλοκή, η απάτη, το 
ψέμα, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η 
παράνομη και η νόμιμη φοροδιαφυγή.
Εμείς έχουμε αναφερθεί βέβαια 
αναλυτικά σε πολλά από αυτά, 
χαρακτηρίζοντας τη Γερμανία ως 
πρωταθλήτρια της απάτης – μεταξύ 
άλλων στην τράπεζα των σκανδάλων, 
στην Deutsche Bank που θεωρείται από 

την ίδια την αστυνομία της χώρας ως 
εγκληματική συμμορία. 
Επίσης στην απάτη της Volkswagen, 
στη μεγαλύτερη νόμιμη ληστεία όλων 
των εποχών (άρθρο), στη Διεθνή 
Διαφάνεια που έχει έδρα το Βερολίνο 
και μέλη της όλους τους διαφθορείς 
της χώρας, με πρώτη τη Siemens, στους 
χρηματισμένους δημοσιογράφους της, 
στις φορολογικές οάσεις που συντηρεί 
κοκ.
Εν τούτοις δεν μπορεί παρά να 
θαυμάσει κανείς την καγκελάριο, όσον 
αφορά κυρίως την ικανότητά της να 
παρουσιάζεται ως η πιο άμεμπτη και 
ηθική πολιτικός της υφηλίου, ενώ έχει 
ένα επιπλέον μεγάλο πλεονέκτημα: 
το να παρουσιάζει επίσης τη Γερμανία 
ως ηθική, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων της!
Κλείνοντας, αφού μία εικόνα είναι 
χίλιες λέξεις, όλοι γνωρίζουν πια 
πως η Γερμανία τρέφεται από την 
κρίση υπερχρέωσης της Ευρωζώνης 
– παράγοντας μετά το 2009 τεράστια 
πλεονάσματα στο ισοζύγιο της, με τη 
βοήθεια της ΕΚΤ και του ευρώ. 
Η σύγκρισή της δε με τη Γαλλία, όπου 
οι μπλε στήλες και η αριστερή κάθετος 
στο γράφημα αφορούν τη Γερμανία, 
ενώ η διακεκομμένη καμπύλη (δεξιά 
κάθετος) τη Γαλλία, είναι τρομακτική 
– αρκεί βέβαια να προσέξει κανείς πως 
η δεξιά κάθετος παραμένει αρνητική, 
παρά το ότι ανέκαμψε από το -3% 
το 2012, στο περίπου -1,5% το 2016 
(ενώ η αριστερή, η Γερμανία δηλαδή, 
έφτασε στο τεράστιο +8,5% του ΑΕΠ, 
ήτοι πάνω από 250 δις €).
Δυστυχώς όμως, η Γαλλία κυβερνάται 
από έναν πολιτικό που δεν είναι 
τίποτα άλλο από ένα πιόνι του 
Βερολίνου – αφού έχει εκπαιδευθεί 
εκεί, ενώ η προεκλογική του 
εκστρατεία στηρίχθηκε από τις 
γερμανικές εταιρίες με την προτροπή 
της κυβέρνησής τους. Ως εκ τούτου, 
οι ελπίδες να υπάρξει κάποια αλλαγή 
στην Ευρώπη, με ηγέτη τη Γαλλία, είναι 
μάλλον ουτοπικές – σημειώνοντας 
την απίστευτη στροφή του δικού 
μας πρωθυπουργού, ο οποίος έχει 
μετατραπεί επίσης σε «υποτακτικό» 
της καγκελαρίου.
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108.000 έπιβάτές στην Ελλάδά κάι 663 
προσέγγισέις σέ έλληνικά νησιά κάι μέ 
έπομένο στοχο κρουάζιέρές ολο το χρονο.
H Celestyal Cruises, μέ βάση τών 
δράστηριοτητών της την Ελλάδά κάι μέ 
λιμάνιά έπι/άποβιβάσης κάτά κυριο λογο τά 
έλληνικά νησιά κάι την Ανάτολικη Μέσογέιο, 
πάρουσιάσέ τη θέτικη πορέιά που κάτέγράψέ 
το 2018 κάι άνάκοινώσέ το μέλλοντικο της 
σχέδιάσμο, κάθώς κάι τους νέους προορισμους 
που προστιθέντάι στά δρομολογιά της, 
στο πλάισιο της Συνέντέυξης Τυπου, που 
πράγμάτοποιηθηκέ στις 3 Δέκέμβριου στο 
«48 Urban Garden», πάρουσιά σημάντικών 
στέλέχών της έτάιρέιάς. 

Συνολικά, το 2018 αποτέλεσε μία 
εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για την 

εταιρεία, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει 
τους στόχους της και να σημειώσει 
αύξηση επιβατών 8%, συγκριτικά με 
την προηγούμενη χρονιά, φιλοξενώντας 
108.000 επιβάτες από όλο τον κόσμο, με τη 
λειτουργία δύο πλοίων και επιτυγχάνοντας 
παράλληλα υψηλές πληρότητες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal 
Cruises, κ.  Κρις  Θεοφιλίδης, ο οποίος 

ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο 
Ιούλιο, αναφέρθηκε στα θετικά μηνύματα 
της κρουαζιέρας για την περιοχή, 
παρά τις γεωπολιτικές συγκυρίες του 
προηγούμενου διαστήματος. Επίσης, 
επισήμανε τις σημαντικές προσπάθειες 
της Celestyal Cruises για την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα, 
όπου φέτος, για πρώτη φορά, η περίοδος 
πραγματοποίησης κρουαζιέρων ήταν 
διευρυμένη έως και το Νοέμβριο, ενώ 
σημείωσε πως το 2019 τα δρομολόγια θα 
επιμηκυνθούν κατά 8 εβδομάδες από τις 4 
εβδομάδες που ήταν το 2018, καλύπτοντας 
τη ζήτηση του κοινού για κρουαζιέρες στο 
Αιγαίο και το Φθινόπωρο.
Ο κ. Θεοφιλίδης τόνισε πως σκοπός 
της εταιρείας, κάθε χρόνο, παραμένει η 
συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών αλλά και η λήψη νέων, 
καινοτόμων πρωτοβουλιών. Σημαντικός 
στόχος για το 2019, σημείωσε πως, είναι 
να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές 
της για τη δραστηριοποίηση όλο το χρόνο 
μέσω της προσθήκης νέων δρομολογίων 
κρουαζιέρας, όπως το «Εκλεκτό Αιγαίο» και 
οι «3 Ήπειροι». Εδραιώνοντας τη θέση της 
σε παγκόσμιο επίπεδο, η Celestyal Cruises 

Η Celestyal Cruises «έκλεισε» και επισήμως μια επιτυχημένη χρονιά
τη φετινή χρονιά κατάφερε να ενισχύσει 
ακόμη περισσότερο το ισχυρό εμπορικό της 
δίκτυο σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. 
Ο κ. Leslie Peden, που το 2018 ανέλαβε τη 
θέση του Επικεφαλής Εμπορικού Διευθυντή  
(Chief Commercial Officer), βρέθηκε στην 
εκδήλωση, παρουσιάζοντας την εμπορική 
διάρθρωση της εταιρείας σε 11 χώρες και 
τη στρατηγική ανάπτυξης για το 2019. 
Επίσης, αναφέρθηκε στην παρουσία της 
στο διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα, με 
τα οποία προσεγγίζει ταξιδιώτες από 
περισσότερες από 140 διαφορετικές 
εθνικότητες.
Ως αποτέλεσμα των συντονισμένων 
ενεργειών της εταιρείας, τη φετινή χρονιά, 
καταγράφηκε αύξηση των Αμερικανών 
και Ευρωπαίων τουριστών. Συγκεκριμένα, 
το 52% επιβατών προήλθαν από μακρινές 
αγορές, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, ενώ 
το 29% των επιβατών από κοντινές αγορές 
της Ευρώπης. 
Το λόγο, στη συνέχεια, έλαβε ο καπ. Γιώργος 
Κουμπενάς Διευθυντής Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών (Chief Operations Officer),, 
ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεχή 
συνεισφορά της Celestyal Cruises στην 
Ελλάδα, μέσω της πολυδιάστατης 

CELESTYAL CRUISES 

Celestyal Cruises_Press 
Conference (9): ο κ. Αλέ-
ξης Οικονόμου Διευθυντής 
Ξενοδοχειακού Τμήματος και 
Εξυπηρέτησης Πελατών, ο καπ. 
Γιώργος Κουμπενάς Διευθυντής 
Επιχειρησιακών Λειτουργιών, 
η κα Αγγελική Χονδροματίδου 
Διευθύντρια Γραφείου Υπουρ-
γού Τουρισμού, ο κ. Κωστάκης 
Λοΐζου Εκτελεστικός Πρόεδρος 
του Ομίλου Louis, η κα Φρόσω 
Ζαρουλέα, Διευθύντρια Δημο-
σίων Σχέσεων, ο κ.  Κρις  Θεο-
φιλίδης Διευθύνων Σύμβουλος 
και ο κ. Μάριος Πολυδώρου 
Διευθυντής Πωλήσεων
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συμβολής της στην εθνική οικονομία, δίνοντας έμφαση στην 
ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και προώθηση των 
ελληνικών προορισμών παγκοσμίως. Ειδικότερα, τα άμεσα 
έξοδα λειτουργίας της εταιρείας για το 2018 ανήλθαν στα 28 
εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη προώθησης και διαφήμισης 
της Ελλάδας έφτασε τα 4,1 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στις συνολικά 663 προσεγγίσεις στα 
ελληνικά λιμάνια, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη φετινή 
χρονιά, διαδίδοντας την ελληνική ομορφιά σε 108.000 επιβάτες, 
με τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη των επιβατών να αγγίζει 
τα 39 εκατ. ευρώ, το 2018. Αξίζει, ακόμη, να σημειωθεί πως 
η συνολική εκτιμώμενη συμβολή της εταιρείας στην εθνική 
οικονομία ανήλθε συνολικά στα 102,5 εκατ. ευρώ, για τη φετινή 
χρονιά.
Τέλος, η κα Φρόσω Ζαρουλέα, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, 
παρουσίασε ένα σύντομο απολογισμό του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Celestyal Cruises, το οποίο 
υποστηρίζει εμπράκτως στους τόπους που επισκέπτεται η 
εταιρεία και εστιάζει κυρίως στον άνθρωπο και την κοινωνία, 
με κεντρικό άξονα την υποστήριξη των νέων. Από το 2015, 
περισσότεροι από 2.500 μαθητές στα νησιά της Μήλου, Πάτμου, 
Ίου και Σάμου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα, χάρη στις 
πρωτοβουλίες της εταιρείας. Το 2018, σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Θεοχαράκη, η Celestyal Cruises πραγματοποίησε το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αρχιμήδης», το οποίο υλοποιήθηκε 
σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της Σάμου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 με 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών του νησιού της Σάμου 
και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018, έχοντας «αγγίξει» 
περισσότερους από 1.200 μαθητές και εκπαιδευτικούς στη Σάμο.

CELESTYAL CRUISES 

The Swingin’ Cats

Οκ. Leslie Peden Επικεφαλής Εμπορικός Διευθυντής 

Ο  κ. Κωστάκης Λοΐζου Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Louis

Η κα Φρόσω Ζαρουλέα, Διευθύντρια 
Δημοσίων Σχέσεων

Ο καπ. Γιώργος Κουμπενάς Διευθυντής 
Επιχειρησιακών Λειτουργιών
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Σάνγκάη, 29 Νοέμβριου 2018
Το Pacific Vision, το πρώτο πάγκοσμιώς 
πολυ μέγάλο «έξυπνο» ore carrier 
(φορτηγο πλοιο που μέτάφέρέι άποκλέιστικά 
σιδηρομέτάλλέυμά -iVLOC), το οποιο άνηκέι 
στην κλάση του DNV GL, πάράδοθηκέ άπο το 
Shanghai Waigaoqiao Shipyard στην China 
Merchants Energy Shipping Company.

Tο πλοίο είναι το πρώτο VLOC του κόσμου 
που εφαρμόζει τη SmartShip descriptive 

notation του DNV GL. Προκειμένου να πληροί 
των προϋποθέσεων για το notation, το Pacific 
Vision έχει εξοπλιστεί με μια πλατφόρμα 
ενσωμάτωσης, ένα υποστηρικτικό σύστημα 
καθορισμού «έξυπνης» πλοήγησης, ένα 
σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης 
της ενεργειακής αποτελεσματικότητας του 
πλοίου και ένα ακόμα σύστημα λειτουργίας 
και συντήρησης του έξυπνου βαποριού.
«Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε συνεργαστεί 
με το Shanghai Waigaoqiao Shipyard, την 
China Merchant Energy Shipping Company 
και το SDARI (Shanghai Merchant Ship 
Design & Research Institute), έτσι ώστε 
να κατασκευάσουμε το πρώτο IVLOC του 
κόσμου» δηλώνει ο Norbert Kray, ο Regional 
Manager του DNVGL για την περιοχή 

της Κίνας. «Με το SmartShip notation, 
θελήσαμε να παρέχουμε στους πελάτες μια 
πλατφόρμα, που θα παρουσιάζει ξεκάθαρα 
τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούσαν 
για να βελτιώσουν τις επιδόσεις, να 
ενισχύσουν την ασφάλεια και να μειώσουν 
το δυνατό περισσότερο τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο. Αυτό το notation υποστηρίζει 
τους πελάτες μας, οι οποίοι εξελίσσουν τα 
έξυπνα πλοία και θέτουν τις προδιαγραφές 
για το μέλλον της ναυτιλίας» προσθέτει ο 
Kray.
Σαν κομμάτι του Smart Notation, το 
πλοίο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένων λειτουργική 
ενδυνάμωση (OE-operational enhance-
ment), ενίσχυση των επιδόσεων (PE-
performance enhancement) και βελτίωση 
της καταγραφής της κατάστασης του 
πλοίου (CME-condition monitoring 
enhancement). Από την έναρξη της 
κατασκευής εντός δεξαμενής (keel laying) 
στις 24 Δεκεμβρίου 2015 ως την τελική 
παράδοση, ο DNV GL συνεργάστηκε πολύ 
στενά με το SDARI, το Shanghai Waigaoqiao 
και τους συσχετιζόμενους κατασκευαστές, 
για την πραγματοποίηση του design, την 
επιθεώρηση κατά την κατασκευή και την 

Παραδόθηκε το πρώτο IVLOC του κόσμου υπό την κλάση του DNV GL
πιστοποίηση των μηχανημάτων.
Το πλοίο θα δραστηριοποιείται μεταξύ 
Βραζιλίας και Ασίας (Κίνα, Ιαπωνία, 
Μαλαισία και Ομάν). Επιπλέον, πολύ 
πιθανώς να αξιοποιηθεί και για το εμπόριο 
της Βραζιλίας και της Ευρώπης (Ρότερνταμ 
και Ιταλία).

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 
400K VLOC είναι:
• Συνολικό μήκος: 362m
• Πλάτος: 65m
• Κοίλο: 30.4m
• Βύθισμα: 23m
•Μεταφορική Ικανότητα του Πλοίου: 
399,999 DWT

Το SmartShip descriptive notation μπορεί 
να εφαρμοστεί σε πλοία, στα οποία 
παρέχονται ορισμένα προΪόντα από τον 
νηογνώμονα. Τα προϊόντα αυτά πληρούν 
εκείνα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
που θεωρούνται «έξυπνη» τεχνολογία για 
τον τομέα των ναυτιλιακών εφαρμογών, 
πάντα σε ευθυγράμμιση με τις οδηγίες του 
DNV GL  για τα SmartShips CG-0508.

Επιμέλεια Κειμένου: Ελπίδα Χατζοπούλου

DNV•GL 
Pacific Vision. Images care of Shanghai Waigaoqiao Shipyard.
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Οι προκλησέις, η μέγάλη συνέισφορά κάι 
τά έπομένά βημάτά της πέντάχρονης 
πρώτοβουλιάς της Κινάς «Ο νέος Δρομος 
του Μέτάξιου - Belt and Road Initiative 
(BRI)», άποτέλέσάν τους κέντρικους 
άξονές συζητησης  στην έκδηλώση, 
που συνδιοργάνώσάν το Εμπορικο κάι 
Βιομηχάνικο Επιμέλητηριο Πέιράιώς κάι η 
Κινέζικη Πρέσβέιά στην Ελλάδά, τη Δέυτέρά 
10 Δέκέμβριου 2018, στο Μέγάρο του Ε.Β.Ε.Π., 
πάρουσιά της Α.Ε. Πρέσβη της Κινάς, κάς 
Zhang Qiyue.

Eπισημαίνεται ότι, το BRI, το οποίο 
προτάθηκε από τον Κινέζο Πρόεδρο Xi 

Jinping το 2013, ως μια εξελιγμένη μορφή 
του παλιού «Δρόμου του Μεταξιού», 
έχει λάβει τη θετική ανταπόκριση 
περισσοτέρων από 80 κρατών και διεθνών 
οργανισμών τα τελευταία πέντε χρόνια, 
επηρεάζοντας πάνω από 106 χώρες και 
περίπου τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους. 
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή 
σχέδια, που θα επηρεάσουν το παγκόσμιο 
εμπόριο για αρκετούς από τους επόμενους 
αιώνες. Με την πρωτοβουλία αυτή, 
επιχειρείται η στρατηγική διασύνδεση 
της Κίνας με την ευρύτερη περιοχή της 
Ευρώπης. Περιλαμβάνει, τόσο τη χερσαία 
διασύνδεση (1ος Πυλώνας) της Κίνας με 
την Κεντρική Ευρώπη, όσο και τη διά 
θαλάσσης διασύνδεση (2ος Πυλώνας) 
μέσω της Μεσογείου, καθιστώντας τη χώρα 
μας στρατηγικό σημείο αναφοράς του 
παγκόσμιου διαμετακομιστικού εμπορίου, 
με επίκεντρο φυσικά τον Πειραιά.
Η Πρέσβης, αφού ανέφερε αρχικά πως, όταν, 
επισκέπτεται το Επιμελητήριο αισθάνεται 
κάθε φορά «τον παλλόμενο σφυγμό της 
ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης», 
στη συνέχεια υπογράμμισε την καλή 
συνεργασία, που έχει αναπτυχθεί στις σινο-
ελληνικές σχέσεις, η οποία βασίζεται όχι 
μόνο στη ναυτιλία, αλλά και στον πολιτισμό 
των δυο χωρών. Ακόμη, διαμήνυσε ότι: 
«…Το “Belt and Road Initiative” (BRI), 

μπορεί να αποτελεί πρωτοβουλία του 
κινεζικού κράτους, ωστόσο οι ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται και οι «καρποί» της 
επιτυχίας του, ανήκουν σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 
Η Ελλάδα δε, αποτελεί “φυσικό εταίρο” 
της Κίνας, δεδομένης της γεωγραφικής της 
θέσης, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
που έχει, αλλά και των διαχρονικών 
σχέσεων φιλίας και σεβασμού μεταξύ των 
δύο λαών. Χαίρομαι πολύ, που η χώρα σας 
έχει υπογράψει στο τέλος Αυγούστου 2018, 
Μνημόνιο συνεργασίας με την Κίνα στο 
πλαίσιο του «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος…».
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ρόλο 
του λιμανιού του Πειραιά, χαρακτηρίζοντας 
τον «κομβικό», στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι, λόγω της 
COSCO αναδεικνύεται σε έναν εκ των 
σημαντικότερων λιμένων διεθνώς, με 
εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης διακίνησης 
των κοντέινερ. 
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, 
επισήμανε στον χαιρετισμό του: «… Η 
παρούσα εκδήλωση, αποτελεί μονάχα 
το ξεκίνημα μιας εποικοδομητικής και 
αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας του 
Επιμελητηρίου μας με τη νέα Πρέσβη 
της Κίνας στην Ελλάδα, σε συνέχεια 
και της πρόσφατης επίσκεψής της 
στο Επιμελητήριο, προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη συνέχεια 
των σημαντικών επενδύσεων της COSCO 
στο λιμάνι του Πειραιά, ώστε αυτό να 
μπορέσει να συμβάλει ακόμη περισσότερο 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 
στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ των 
δύο λαών στους τομείς του εμπορίου, του 
τουρισμού, της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
καθώς και στην ενίσχυση της νέας 
πρωτοβουλίας της Κίνας για τη διευκόλυνση 
του παγκόσμιου εμπορίου “One Belt-One 
Road”. Υπό αυτό το πρίσμα, το Επιμελητήριό 
μας, αποδίδει μεγάλη σημασία στην 
ενίσχυση του στρατηγικού χαρακτήρα των 
ελληνοκινεζικών σχέσεων, στους τομείς των 
Μεταφορών, του Εμπορίου, της Ναυτιλίας 

«Κομβική η  θέση του λιμανιού του Πειραιά 
για το θαλάσσιο “Δρόμο του Μεταξιού”»

και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στους 
συναφείς ναυτιλιακούς κλάδους και το 
ναυτιλιακό εξοπλισμό, στον τομέα του 
Τουρισμού και βέβαια στον τομέα των 
Ναυπηγοεπισκευών…».  
Επιπρόσθετα, υπογράμμισε τη διεύρυνση 
της συνεργασίας των ακαδημαϊκών 
κοινοτήτων των δύο χωρών και με τη 
χρηματοδότηση υποτροφίας Ελλήνων 
φοιτητών, που θέλουν να σπουδάσουν στο 
φημισμένο Πανεπιστήμιο του Renmin.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό και 
εισηγήσεις, ο Καθηγητής Dr. Wu Xiaoqiu, 
Αντιπρόεδρος του Κινεζικού Πανεπιστημίου 
Renmin, καθώς επίσης και ο Dr. Wang Wen 
από το Ινστιτούτο Οικονομικών Σπουδών 
Chongyang. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασαν, 
κατά το διάστημα, από την έναρξη της 
κινεζικής πρωτοβουλίας μέχρι σήμερα, ο 
όγκος των  εμπορευματικών ροών, μεταξύ 
της Κίνας και των εμπλεκόμενων χωρών 
έχει ανέλθει σε αξία τα $4 τρις, ενώ η αξία 
των επενδύσεων έχει υπερβεί τα $60 δις. 
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι, στο 
πλαίσιο του ΒRI ο ασιατικός γίγαντας έχει 
εγκαινιάσει  τακτικές απευθείας  πτήσεις 
με 43 χώρες, μεταξύ των οποίων και με την 
Ελλάδα. 
Παράλληλα, έχουν συσταθεί 75 ζώνες 
οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών, 
δημιουργώντας 200.000 νέες θέσεις 
εργασίας για τους κατοίκους των χωρών, 
που συμμετέχουν ενεργά στο “Belt and 
Road Initiative”.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π.,  
εκπρόσωποι της Ο.Λ.Π. Α.Ε., καθώς και 
Κινέζοι φοιτητές, ενώ με την ολοκλήρωσή 
της, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου χάρισε 
στους επίσημους παρευρισκόμενους τον 
«Όρκο των Εμπόρων».
Ακολούθησε η τακτική Συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π. 
στην οποία συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, 
τα θέματα της Προκήρυξης, εντός του 
τρέχοντος μηνός, 3 προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
για Μ.μ.Ε., η χωροθέτηση επιχειρηματικών 
πάρκων και η ανάπτυξη των επενδυτικών 
σχεδίων στη Δυτική Αττική, οι κίνδυνοι 
και οι προοπτικές από την «πολυκρίση» 
στην Ε.Ε., οι επιπτώσεις στην πραγματική 
οικονομία στο πλαίσιο του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2019 κ.ά.  



32

HΠρόεδρος και Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της Navios Maritime 

Containers L.P. (“Navios Containers”) 
(NASDAQ: NMCI), κα Αγγελική Φράγκου, 
μαζί με μέλη της διοίκησης της Navios 
Containers, χτύπησαν το καμπανάκι της 
λήξης της συνεδρίασης του NASDAQ τη 
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, πρώτη 

ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών 
της εταιρείας στο Nasdaq Global Select 
Market.
 
Η κα Φράγκου σχολίασε σχετικά: «Πριν 
από έναν περίπου χρόνο, δεσμευθήκαμε 
προς τους επενδυτές μας ότι θα 
βρίσκαμε στέγη για τη διαπραγμάτευση 

Η Navios Maritime Containers L.P. χτύπησε το καμπανάκι λήξης 
της συνεδρίασης του Nasdaq ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη ημέρα 

διαπραγμάτευσης των μετοχών της
των μετοχών της NMCI στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που 
ο NASDAQ είναι αυτή η στέγη και που 
μας δόθηκε η ευκαιρία να γιορτάσουμε 
το επόμενο κεφάλαιο στην ανάπτυξή 
μας, χτυπώντας το καμπανάκι λήξης 
της συνεδρίασης της πρώτης ημέρας 
διαπραγμάτευσης της Εταιρείας.»

NAVIOS MARITIME CONTAINERS L.P.

Η κα Αγγελική Φράγκου, μαζί με μέλη 
της διοίκησης της Navios Maritime 
Containers L.P. χτύπησαν το καμπανάκι 
της λήξης της συνεδρίασης του NASDAQ 
τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
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A thermal decomposition of the ammonium 
nitrate-based fertilizer cargo (“non-
hazardous”) started and despite arrest 
attempts been made, it continued up to its 
conclusion onboard the supramax bulker 
“Cheshire”.Guidance to the IMO by the fertilizer 
industry bodies emphasizes that ammonium-
based fertilizers can be safely transported, 
provided specific safe guards to be followed:  

Although as these safe guards were carried 
out onboard, finally cargo thermal 

decomposition was still initiated, resulting to 
the cargo significant damage, but also leading 
this bulker to be considered as “constructive 
total loss” (CTL) and finally it was transferred 
for scrapping.

1) Vessel’s name, type, size, cargo 
transported: CHESHIRE (see photo No. 1)
Handy size bulker (built 2012) 

transporting 42,654 mt fertilizer: “nitrate 
ammonium” from Norway to Thailand, 
departed on 06/08/2017, but cargo 
thermal decomposition started from 
12/08/2017.

Dimos Iliopoulos 

BULKER M/V 

“CHESHIRE”: 

Cargo de-composition, 

Self-Sustaining fire 

& lack of effective 

rules - leading to C.T.L.

2) Vessel’s characteristics and particulars: 
(see sketch S-1)
Five (5) holds / hatches, geared, aft 
accommodation, DWT: 57,000 mt, LOA: 213.60 
m, B: 32.26 m, D: 12.80 m.

RESOLVE MARINE GROUP

 Naval Architect & Marine Engineer
Representative of RESOLVE MARINE GROUP for 
Greece, Cyprus and Turkey) 

photo No. 1

sketch S-1
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3) Type of accident and date: (see photo No. 
10)
Cargo de-composition – Unknown source 
of local heating caused the self-sustained 
decomposition event to start in Cargo Hold #4 
while the vessel was 120nm south of the Canary 
Islands. Early signs of the chemical reaction 
were first observed by the ship’s crew on the 9th 
of August. The decomposition moved to Cargo 
Hold #5 and then begin progressing towards the 
forward holds. Cargo reacts once temperature 
reaches 150°C (endothermic becomes exothe-
rmic reaction at that temperature).
Call was received by Resolve on 14/08/2017, 
reporting also that vessel was in the middle of 
self sustained de-composition event.

4) Accident location, country, closest city / 
port and difficulties met:
During transit navigation 120 n. miles south of 
Grand Canary Island: Resolve accepted L.O.F.
The existing large amount of toxic gases and sea 
swell made the vessel’s boarding impossible. 
To overcome these difficulties, a proper long-
range helicopter mobilized to assist the Resolve 
experts boarding, as vessel was drifting at 
a distance of more than 120 n. miles from 
international airport. (see sketch S-4)
Finally, a tug connection was made on 
21/08/2018, i.e. about 1 week after the starting 
of the exothermic cargo de-composition (i.e. as 
it became apparent on the aft / lower side of the 
cargo hold No. 4). (see photo No. 3-page 35)
The salvage crew & Resolve experts were finally 
able to board the vessel with high seas (4 meters 
swell) by using grappling hooks and climbing up 
by hand. (see photo No. 4-page 35)
In the same day the helicopter became ready 
to depart which would eventually provide the 
ability to safely land crew to survey the scene 
and begin support operations. 
During the 3rd day, the rented helicopter 
mobilized to assist support team / additional 
persons for boarding the vessel. As the vessel 
was at a significant distance from land, efforts 
were made by the tug to get closer to shore. The 
Spanish Coast Guard would allow the casualty 
to approach land but at a distance of no less than 
50 n. miles. (see photo No. 9-page 35)
Resolve used flying drones to collect observation 
data from the installed infrared camera (see 
photos) with further objectives to forecast time 
when the cargo exothermic reaction would be 

photo No. 10

sketch S-4

RESOLVE MARINE GROUP
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mitigated. (see photos No. 7 & No. 8)
Same infrared camera was also used to identify 
“hot spots” and to define whether the cargo 
decomposition was progressing. 

The evaluation of the cargo and steel structure 
temperatures was made by using the color scale 
of the infrared photos and video.

5) Accident conditions-description:
Cargo liable to self-sustaining decomposition 
that led to rising temperatures in all cargo holds 
and generation of toxic gases.

When cargo during de-composition reacts 
to about 150°C then exothermic reaction is 
propagated and then the high “temperature 
front” travels through the cargo quantities and 
far away from the initial point of origin. (see 
photos No. 2 & No. 5-page 36)

The emitted gases are very toxic and could 
kill anyone, near such gases without having 
breathing apparatus. When these gases react 
with sea water, then nitric acid is generated.

photo No. 3

photo No.4

photo No.9

photo No7 photo No.8

RESOLVE MARINE GROUP
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6) Crew injuries, cargo and vessel’s damages:
Crew abandoned vessel, considering cargo decomposition in Hold #4 and 
#5. 
Vessel drifted under supervision until being salvaged: due to extensive 
damages vessel declared as CTL. Only when temperatures were lowered 
and the deck structure temperature was cooled the time was then proper 
for embarkation. (see photos No. 15, 16 & No. 17)
Actually the situation was very bad and the whole engine room was 
toasted. The whole cargo was found distressed and after briefing the 
Authorities (i.e. with infrared camera observations), only then the 
Authorities permitted the vessel to approach Puerto Motril .
Then efforts were made to define what the cargo value left, but also to get 
resources to receive the remaining cargo quantities. Cargo discharged by 
using the vessel’s own cranes. 
(see photos No. 11, 12 & No. 13)
 

photo No2

photo No15

photo No5

photo No17photo No16

RESOLVE MARINE GROUP
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7) Oil pollution and/or fire incident: 
No oil pollution, but extensive heat damage onboard, which destroyed all 
cargo area, plus all machinery spaces (see photos).

8) Available video and photos: 
Yes, both. For photos see the published ones in this article, in relation to 
their titles and explanatory comments.

9) Type of Resolve involvement:
LOF accepted and experts embarked vessel to assist cargo cooling. 
Despite cooling efforts the self-sustained decomposition could not be 
stopped. (see photos No. 6 & No. 14)

photo No11

photo No13 photo No6

photo No14

photo No12

RESOLVE MARINE GROUP
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photo No18

sketch S-2

sketch S-5

sketch S-3

sketch S-6

Resolve actions and supplies:
-Salvage site team with support from Canary 
island, from Resolve Singapore office and from 
Resolve Florida Headquarters.
-Availability of 2 fire-fighting tugs, engaged also 
to ensure cooling effects on vessel’s side & deck.

-Salvage team assessing ability to board vessel 
and connect the necessary tow wire.
-Establish actioning priorities: When embarking 
and especially for the experts safety.
Finally, bulker ultimately declared as 
“constructive total loss” and towed to Turkey 

for scrapping. (see photos No. 18)

10) Conclusions as to be made:
- IMO & Intercargo belief: cargo information 
provided by shipper is “cornerstone” for safe 
carriage. 

RESOLVE MARINE GROUP
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- To check whether “IMO testing” is adequate 
for assessment of self sustained decomposition 
properties.
- Provision of specialized equipment onboard 
for monitoring cargo atmosphere (by crew) 
and to develop specific procedures for carriage 
of such cargoes.
- Ammonium nitrate (based fertilizer) should 
not be treated as Group “C” cargo in IMSBC 
code (“non-hazardous”), must be treated 
differently (“Intercargo” says) – IMO Code 
needs amendments.

-Serious concerns arose on the safe carriage of 
ammonium nitrate-based fertilizer, following 
the incident of the high temperatures in the 
cargo holds and the release of gases from 
the cargo on the 57,000 DWT supramax M/V 
Cheshire in August 2017.
 
-Bulk carrier owners are confused with the 
existing individual schedule for AMMONIUM 
NITRATE BASED FERTILIZER (non-hazardous) 
in the IMSBC Code which covers a wide 
range of different fertilizers with the safety 
requirements varying depending on their 
specific properties, types and compositions. 

-The shipping industry welcomed the issuance 
of the IMO circular CCC.1/Circ.4 on “Carriage 
of AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER 
(non-hazardous)” on 22 Sept 2017:
However bulk carrier owners and masters 
are expecting a prompt legislation process 
to develop adequate mandatory safety 
requirements to avoid recurrence of the M/V 
Cheshire and M/V Purple Beach incidents.

- However, in this case the instructions included 
in the IMSBC schedule and inside the supplied 
“Safety Data Sheets” (SDS), as furnished by the 
cargo manufacturer directly, contradict each 
other, regarding the ventilation needed (or not). 
- This bulker was not required to carry out 
special equipment to deal with the thermal 
decomposition event: However, and practically 
speaking this was absolutely needed (at least 
for the first stages of cargo de-composition). 
(see sketches  S-2 /S-3 / S-5 / S-6 -page 38)

- All attempts to bring the cargo de-composition 
and the onboard fire under control with 
whatever available resources and / or later on 

by cooling the external hull services (by the 
assisting 2 tugs) finally proved ineffective: 
Master instructed the vessel abandoning for 
the crew safety.
- The hull structure damaged beyond any 
economical repair, resulting to the vessel’s CTL 
and to subsequent scrapping.

About RESOLVE and its related 
capabilities, infrastructure and jobs: 

RESOLVE Marine Group, Inc. / RESOLVE Salvage 
& Fire (RESOLVE), headquartered in Fort 
Lauderdale, FL, USA, has been actively offering 
Salvage and Wreck Removal services to the 
maritime community for over 30 years. 

Founded in 1984, RESOLVE Towing and Salvage 
experienced steady growth and progressively 
expanded their operations into various marine 
related businesses while maintaining Marine 
Salvage, Wreck Removal and Emergency 
Response as the core business specialty. RESOLVE 
Marine Group, Inc. was incorporated in 1996 as 
the holding company for the various business 
units.

RESOLVE has grown significantly over the past 
10 years. During this period, the group steadily 
moved from concentrating operations solely 
in North America, Central America, and the 
Caribbean to expanding marine operations 
across the globe. 

To date, RESOLVE has undertaken projects in 
Europe, Africa, South East Asia, Far East, Middle 
East, the Oceania and the Americas. 

These global projects eventually led to ownership 
of full-service facilities in South Africa, London, 
Rotterdam, Gibraltar, Spain, Singapore and 
Mumbai. 

These stocked and manned facilities and the 
facilities in the US, including Mobile, Alabama; 
New Orleans, Louisiana; Fort Lauderdale, Florida; 
and Dutch Harbor, Alaska enable significant 
job support and low project costs. Additionally, 
RESOLVE offers complete OSRO services in China 
with their Shanghai based spill response joint-
venture covering 102 ports.

With its steady and consistent growth, RESOLVE 

continues to add experienced and knowledgeable 
personnel to our in-house workforce. On-staff 
personnel include a complement of Salvage 
Masters, Naval Architects, Salvage Engineers, 
Salvage Divers / Technicians, Fire Fighters, Tanker 
Men, Equipment Operators, and Environmental 
experts. These professionals deal with all aspects 
of project planning, management, and execution 
and RESOLVE takes pride in carrying out such 
professional and efficient operations.

RESOLVE’s operational experience encompasses 
all sizes and types of vessels. The group’s unique 
partnerships with key support sub-contractors 
enables the organization to truly serve their 
clients. RESOLVE is committed to see projects 
through and understands the liabilities that the 
clients face.

RESOLVE is a founding member of the American 
Salvage Association, as well as a member of the 
International Salvage Union, the National Fire 
Protection Association, Association of Average 
Adjusters, Maritime London and the Singapore 
Shipping Association. RESOLVE Marine Group, 
Inc. is an ISO 9001:2015 fully certified company.

SHORT CV OF 
DIMOS ILIOPOULOS

Dimos Iliopoulos is a Naval Architect 
& Marine Engineer (1977, NTUA). 

Being more than 40 years in Shipping 
and Shipbuilding Industries, he 
worked in Greek, other European, 
Far Easter Shipyards and for Greek 
& American Shipping Companies, 
for the design and construction of 
numerous merchant & naval vessels. 

He is Member of: Greek Chamber 
of Engineers, HIMT, MARTECMA, 
HELMEPA, etc., and of the Technical 
Committees of 3 major Classification 
Societies, for the Academies of 
which he has issued-delivered a 
great number of technical seminars. 

RESOLVE MARINE GROUP
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1924, η ΕΨΑ χαράζει πορεία
Η ΕΨΑ, μια οικογενειακή επιχείρηση 
παραγωγής αναψυκτικών και χυμών, 
λειτουργεί στην Αγριά Βόλου, ένα 
παραθαλάσσιο γραφικό χωριό στους 
πρόποδες του Πηλίου. Ιδρύεται το 1924 ως 
μικρή βιοτεχνία και εξελίσσεται σε σημαντική 
επιχείρηση του κλάδου, με πωλήσεις σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Η υπερπαραγωγή λεμονιών, 
ένας χημικός μηχανικός, ένας ευρηματικός 
υπάλληλος τράπεζας, πολυάριθμα διεθνή 
βραβεία – αποτελούν μερικά μόνο κεφάλαια 
της συναρπαστικής ιστορίας της.

Η εξέλιξη δε σταματά
Στα 94 χρόνια που πέρασαν, σημειώνεται 
σημαντική πρόοδος: σύγχρονες 
εγκαταστάσεις με δυνατότητα παραγωγής 
ως και 30.000 φιαλών την ώρα, συστήματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, νέα 
καινοτόμα προϊόντα, βιολογικά και λάϊτ με 
γλυκαντικό από το φυτό στέβια, σειρές τσάι 
και χυμών, που καθιστούν την ΕΨΑ στην 
πρώτη γραμμή της διεθνούς καινοτομίας. 
Σήμερα, η ΕΨΑ εξακολουθεί να είναι μια 100% 
ελληνική οικογενειακή εταιρεία με ετήσιο 
τζίρο 10.000.000 ευρώ περίπου, διατηρώντας 
θετικό πρόσημο σε τζίρο και όγκο πωλήσεων. 
Τα χρόνια της επιτυχημένης πορείας εμπνέουν 
τη 2η γενιά της οικογένειας Τσαούτου, Πένυ 
και Μιχάλη Τσαούτο, να επεκτείνουν την 
ΕΨΑ, δημιουργώντας προϊόντα απαράμιλλης 
ποιότητας και γεύσης. Όσον αφορά τον 
τομέα των επενδύσεων η εταιρεία, το 2018, 
προχώρησε στην τοποθέτηση φουσκωτικής 
μηχανής για το PET, εξοπλίζοντας άρτια τις δύο 
γραμμές παραγωγής και έως την άνοιξη του 

2019, θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 
νέας γενιάς ετικετέζας, που θα αυξήσει 
την παραγωγικότητα και την ποιότητα 
παραγωγής. 

Με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον 
καταναλωτή
Η ΕΨΑ καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες 
με χρήση φυσικού αερίου, με χαμηλές 
εκπομπές ρύπων προς το περιβάλλον, 
προωθεί την ανακύκλωση σε μεγάλο 
ποσοστό, ενώ από το 1981 λειτουργεί και 
σύγχρονη μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 
Η διαδικασία της παραγωγής γίνεται από 
μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας και 
εφαρμόζει αυστηρό έλεγχο ποιότητας για 
την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων, 
ενώ υλοποιεί σε ετήσια βάση επενδυτικά 
προγράμματα εκσυγχρονισμού. Οι πρώτες 
ύλες είναι κυρίως ελληνικές και η επιλογή 
τους πραγματοποιείται με καθορισμένες 
προδιαγραφές και υψηλά στάνταρτ 
ποιότητας. Η ΕΨΑ είναι πιστοποιημένη με 
ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2005 και IFS V6 
(International Food Standard).

Η καινοτομία δε θα μπορούσε να λείπει
Η διαρκής επένδυση στο τμήμα έρευνας και 
ανάπτυξης, συμβάλλει στην εξέλιξη και την 
ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Η τελευταία 
προσθήκη στη λίστα των επιτευγμάτων της 
ήταν η πλαστική συσκευασία PET 330ml, σε 
σχήμα πανομοιότυπο με αυτό της κλασικής 
γυάλινης φιάλης, το σήμα κατατεθέν της 
μάρκας. Θα πρέπει δε να σημειωθεί, ότι 
μερικά από τα σημαντικότερα λανσαρίσματα 
είναι η παραγωγή των πρώτων βιολογικών 

 «ΕΨΑ: Μία σύγχρονη ιστορία Δροσιάς»

αναψυκτικών, το 2011, των light προϊόντων με 
στέβια, όπως επίσης και των προϊόντων υγρής 
στέβιας σε συσκευασίες των 500ml και 30ml, 
το 2012, ενώ το 2019 θα εφοδιάσει την αγορά 
με τα νέα sticks του 1ml. 

…και η συλλογικότητα 
Επιπρόσθετα, η ΕΨΑ είναι ιδρυτικό μέλος 
της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Το 
σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ πιστοποιεί εταιρίες 
με ιδιοκτησία, παραγωγή και έδρα στην 
Ελλάδα που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 
ελληνικής οικονομίας. Το σήμα «ξεκαθαρίζει» 
με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια 
την ελληνικότητα της επιχείρησης και του 
προϊόντος, προσφέροντας την ορθή γνώση 
στον καταναλωτή. Φορέας πιστοποίησης του 
σήματος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η ελληνική 
εταιρεία Eurocert.

Ταξιδεύοντας σε όλον τον κόσμο
Τα αναψυκτικά ΕΨΑ όλοι τα γνωρίζουν. 
Αυτό που ίσως δε γνωρίζουν οι περισσότεροι 
είναι η εξαγωγική της δύναμη. Τα προϊόντα 
εξάγονται σε περισσότερες από 25 χώρες 
παγκοσμίως, μεταφέροντας την Ελληνική 
υπεροχή, την καινοτομία και την παράδοση 
χιλιόμετρα μακριά. Η σταθερή ποιότητα των 
αναψυκτικών, η γευστική τους ανωτερότητα 
αλλά και η πλήρης παλέτα των γεύσεων 
προσφέρουν μία ολοκληρωμένη πρόταση, 
που είναι ξεχωριστή, καθώς η περιεκτικότητά 
τους σε χυμό είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση 
με τα αναψυκτικά της Ευρώπης και της 
Αμερικής!

Θα βρείτε την αγαπημένη σας ΕΨΑ
Με προσεκτικά βήματα, αφουγκραζόμενη 
κάθε φορά τις ανάγκες του καταναλωτικού 
κοινού κάθε χώρας, έχει καταφέρει να 
διεισδύσει σε αρκετές αγορές, ανεβάζοντας 
την εξαγωγική δυναμική περίπου στο 10% του 
συνολικού τζίρου, με προοπτική ανόδου. Οι 
χώρες που δραστηριοποιείτε εξαγωγικά είναι 
η Αμερική, οι χώρες του Περσικού Κόλπου 
(Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ), η Αυστραλία, 
η Κίνα, η Μαλαισία, η Κύπρος, το Ισραήλ, 
και αρκετές ακόμη χώρες εντός και εκτός 
Ευρώπης. 

Η ΕΨΑ καταφέρνει πάντα να συνδυάζει 
την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα  με την 
καινοτομία, κάνοντας την παράδοση να 
μοιάζει μοντέρνα και απολαυστική.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Ονομασία
Η προέλευση του ονόματος Βόλος δεν είναι 
πλήρως τεκμηριωμένη. Κατά ορισμένους, η 
λέξη Βόλος αποδίδεται σε παραφθορά του 
αρχαίου ονόματος Ιωλκός (Ιωλκός > Γιωλκός 
> Γώλος > Βώλος ή Βόλος). Άλλοι πάλι 
υποστηρίζουν ότι η ονομασία Βόλος προήλθε 
από το όνομα Φόλος, που κατά την μυθολογία 
ήταν πλούσιος γαιοκτήμονας της περιοχής. 
Κατά μία τρίτη εκδοχή (βλ. Η επανάσταση 
της Θετταλομαγνησίας, του Γ. Κορδάτου), 
η λέξη Βώλος ή Βόλος προέρχεται από την 
σλαβική θεότητα “Βόλος” ή “Βέλες” και είναι 
αντίστοιχη της ελληνικής αρχαίας θεότητας 
Δήμητρα, όπως και λεγόταν η πόλη παλιότερα 
“Δημητριάδα”
Τέλος, κατά μία τέταρτη εκδοχή, η ονομασία 
Βόλος είναι παραφθορά της ιταλικής λέξης 
golfo, που σημαίνει κόλπος. Γεγονός πάντως 
είναι ότι το τοπωνύμιο Βόλος εμφανίστηκε 
γύρω στον 14ο αι. και χρησιμοποιήθηκε 
πρώτα για το χωριό που είναι χτισμένο 
στους πρόποδες του Πηλίου και που σήμερα 
αποκαλείται Άνω Βόλος.

Σύγχρονη εποχή
Η βιομηχανική ανάπτυξη που γνώρισε ο 
Βόλος έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 
δεν είχε ανάλογη συνέχεια κατά το δεύτερο 
μισό του 20ού αι. Μεγάλα εργοστάσια όπως η 
καπνοβιομηχανία Ματσάγγου, οι σιδηρουργίες 
Γκλαβάνη και Σταματελόπουλου, οι 
κυλινδρόμυλοι Λούλη στα Παλαιά (σημερινός 
πολυχώρος ‘Village’, που άνοιξε την περίοδο 
2004-2005), η υφαντουργία Παπαγεωργίου, το 
εργοστάσιο πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα 
κ.α. έπαψαν να λειτουργούν. Η λειτουργία της 
Βιομηχανικής Ζώνης από το 1969 οδήγησε 
σε μία προσωρινή βιομηχανική άνθιση 
με την εγκατάσταση νέων βιομηχανιών. 
Όμως στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η 
αποβιομηχάνιση του Βόλου άρχισε να γίνεται 
πλέον γεγονός.
Σήμερα, στην περιοχή εξακολουθούν να 
λειτουργούν ορισμένες μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες, όπως το εργοστάσιο «Όλυμπος» της 
ΑΓΕΤ «Ηρακλής», η «Χαλυβουργία Ελλάδος» 
(πρώην Χαλυβουργία Θεσσαλίας), το 
εργοστάσιο ρητίνης PET της VPI, το εργοστάσιο 
χαλυβδόφυλλων της Κόντι, η COCA COLA Τρία 
Έψιλον (3Ε), το εμφιαλωτήριο της ΕΨΑ, η 
ΕΥΡΗΚΑ με τα απορρυπαντικά, το εργοστάσιο 
βαριάς συντήρησης-ανακατασκευής του 

Ο.Σ.Ε., τα μπισκότα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ κ.ά. 
Ωστόσο, η οικονομία του Βόλου στηρίζεται 
πλέον κατά κύριο λόγο στο εμπόριο, τις 
υπηρεσίες και τον τουρισμό, και κατά δεύτερο 
λόγο στην βιοτεχνία και την βιομηχανία.
Το 1984 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
με έδρα τον Βόλο και σχολές ή τμήματα σε 
όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Το Πανεπιστήμιο, 
το οποίο δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές 
το 1989 και φιλοξενεί σήμερα περίπου 
15000 φοιτητές και πάνω από 500 άτομα 
εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό, έδωσε 
μία νέα πνοή στην πνευματική ζωή του Βόλου. 
Εστίες καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων είναι 
το Δημοτικό Θέατρο, το Ωδείο, καθώς και η 
Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης.
Το 2004, ο Βόλος έγινε «ολυμπιακή πόλη», 
αφού φιλοξένησε ορισμένους αγώνες 
ποδοσφαίρου στα πλαίσια των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Οι αγώνες έγιναν στο νέο 
υπερσύγχρονο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το 
οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των 
Ολυμπιακών Αγώνων.
Αξιοποιώντας την παράδοση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004, ο Βόλος διοργάνωσε το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής και 
τμήμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Μπιλιάρδου το 2006.

Πήλιο
Το Πήλιο είναι βουνό στο Νομό Μαγνησίας 
δίπλα στην πόλη του Βόλου, με ύψος 1.624 
μέτρα (κορυφή Πουριανός Σταυρός).Κατά την 
Ελληνική μυθολογία ήταν η θερινή κατοικία 
των θεών και πατρίδα των Κενταύρων.

Γεωγραφικά στοιχεία
Εκτείνεται από τα βορειοδυτικά προς τα 
νοτιοανατολικά με μήκος κατά προσέγγιση 
44 χλμ. και πλάτος που κυμαίνεται από 10 
χλμ. στο νότο μέχρι 25 χλμ. στον βορρά και σε 
συντεταγμένες 39,44N 23,04E. Προσεγγιστικά 
τα όρια του είναι νότια στο Πλατανόρεμα 
κοντά στο Νεοχώρι και βόρεια στο Καπόρεμα 
κοντά στη μονή Φλαμουρίου. Η ψηλότερη 
κορυφή του βρίσκεται προς τη βόρεια πλευρά 
του βουνού και δεν είναι επισκέψιμη λόγω 
ύπαρξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 
Άλλες κορυφές είναι το Κοτρώνι 1550 μέτρα, 
Πλιασίδι 1547 μέτρα, Αηδονάκι 1537 μέτρα, 
Αγριόλευκες 1471 μέτρα, Δραμάλα 1455 
μέτρα, Σχιτζουραύλι 1450 μέτρα, Γολγοθάς 
1415 μέτρα, Λαγωνίκα 1300 μέτρα.

Οικολογία - Γεωλογία
Όλο το βουνό είναι κατάφυτο από δάση 
με πανύψηλες οξιές, βελανιδιές, πλατάνια, 
αγριοκαστανιές, δασική πεύκη, καθώς 
και συστάδες υβριδογενούς ελάτης. Στα 
χαμηλότερα υψόμετρα υπάρχουν καλλιέργειες 
με μηλιές στις ανατολικές πλαγιές, με ελιές 
στα νότια καθώς και πολύ πυκνή μακκία 
βλάστηση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι και 
η υδρολογική του φύση καθώς οι ανατολικές 
πλαγιές δέχονται πολύ μεγάλα ποσά βροχής 
και χιονιού που ξεπερνάνε κατά πολύ τη 
μέση τιμή της πεδινής Θεσσαλίας. Παρά την 
παρουσία σε ποσοστό 70% σχιστολιθικών 
πετρωμάτων που δεν θα επέτρεπαν την 
δημιουργία σημαντικών υπόγειων πηγών, 
η ύπαρξη μεγάλων ρηγμάτων έχει οδηγήσει 
στη δημιουργία αξιόλογων πηγών. Οι 
σημαντικότερες εξ αυτών είναι αυτές της 
Καλιακούδας και της Λαγωνίκας. Συνολικά 
οι γνωστές πηγές στο βουνό φτάνουν τις 70. 
Ποτάμια με σταθερή ροή δεν υπάρχουν στο 
Πήλιο, αλλά μεγάλες ρεματιές, όπως αυτή της 
Λαγωνίκας, του Βρύχωνα, της Καλιακούδας 
και της Φελούκας με αξιόλογη ροή τους 
χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες καθώς 
και δεκάδες μικρά ρέματα.

Τουρισμός
Το γραφικό και άλλοτε πλούσιο χωριό Δράκεια 
του Πηλίου σε καρτ ποστάλ του 1906. Στις 18 
Δεκεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί σκότωσαν 
118 κατοίκους του χωριού. Σήμερα υπάγεται 
στον Δήμο Βόλου.
Το Πήλιο συγκεντρώνει αρκετούς επισκέπτες, 
τόσο τους χειμερινούς όσο και τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Το χειμώνα προτιμάται 
από όσους επιθυμούν να απολαύσουν το 
πανέμορφο βουνό και τον καθαρό αέρα, το 
χιόνι, να κάνουν σκι, να περάσουν χρόνο στη 
φύση, ενώ το καλοκαίρι οι παραθεριστές 
απολαμβάνουν τις πανέμορφες παραλίες 
του Πηλίου για κολύμπι, ρακέτες, θαλάσσια 
σπορ, πεζοπορία, κ.λπ. Το Πήλιο παραμένει 
πανέμορφο όλους τους μήνες και ενδείκνυται 
για κάθε είδους δραστηριότητα, καθώς και 
για εναλλακτικό τουρισμό ή και αγροτουρισμ, 
ενώ παράλληλα διαθέτει τις κατάλληλες 
υποδομές για τη φιλοξενία μεγάλου όγκου 
παραθεριστών.

Γεωργία
Το Πήλιο έχει πλούσια βλάστηση όλο το 

Υπεύθυνος Αφιερώματος Μάρκος Δάρδας
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χρόνο. Κυρίως καλλιεργούνται μήλα, αχλάδια, 
ροδάκινα, λεμόνια, αμύγδαλα, κάστανα, 
καρύδια, λάδι και ελιές, τσάι, θυμάρι, ενώ 
παράγονται από μικρούς παραγωγούς και 
συνεταιρισμούς προϊόντα όπως γλυκά του 
κουταλιού, χυλοπίτες, τραχανάς, τσίπουρο, 
μέλι και βασιλικός πολτό. Η διατήρηση των 
παραδόσεων έχει ιδιαίτερη σημασία για το 
Πήλιο γιατί είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
του τουρισμού και της οικονομικής ευχέρειας.
Όλο το χρόνο, στο Πήλιο λαμβάνουν χώρα 
διάφορα πανηγύρια, όπου και πωλούνται τα 
προϊόντα και υπάρχει ξεχωριστή γιορτή για 
το κάθε προϊόν, όπως για παράδειγμα η γιορτή 
του κάστανου κάθε Οκτώβρη στο Ξουρίχτι.
Στα χωριά του Πηλίου θα βρει κανείς πολλούς 
συνεταιρισμούς, και ιδιαίτερα γυναικείους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, που παράγουν 
παραδοσιακά σπιτικά προϊόντα.

Παραλίες Πηλίου
Οι παραλίες του Πηλίου τόσο από τη μεριά του 

Αιγαίου Πελάγους όσο και από τη μεριά του 
Παγασητικού, φημίζονται για τα καταγάλανα 
καθαρά νερά τους, και πολλές έχουν βραβευτεί 
με γαλάζια σημαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Υπάρχουν παραλίες για όλα τα γούστα: ήσυχες 
ή κοσμικές, οργανωμένες ή μη, με αμμουδιά ή 
βότσαλο.
Κατά κανόνα, οι παραλίες που βρίσκονται στη 
μεριά του Παγασητικού είναι πιο απάνεμες, πιο 
ζεστές και έχουν λιγότερα κύματα, σε σχέση 
με αυτές που βλέπουν στο Αιγαίο Πέλαγος. 
Ενδεικτικά αναφέρονται:

Στη μεριά του Αιγαίου Πελάγους
• Μυλοπόταμος • Φακίστρα • Παππά Νερό
• Ποτιστικά • Πάλτση • Πανταζή Άμμος
• Μελανή • Κατηγιώργης • Λύρι
• Θεοτόκο • Μουρτιάς • Καστρί
• Βρωμονέρι • Πλατανιά • Μικρό
• Νταμούχαρη • Άγιοι Σαράντα • Αϊ-Γιάννης
• Χορευτό Στη μεριά του Παγασητικού 
Κόλπου • Κάτω Γατζέα • Μηλίνα • Άφησσος

• Καλά Νερά • Πάου • Κάλαμος • Λεφόκαστρο
• Μπούφα
Φυσικά η λίστα είναι ατελείωτη και δεν 
εξαντλείται εδώ. Ο περιηγητής οφείλει να 
ψάξει όχι μόνο σε οδηγούς αλλά και μόνος του 
για να ανακαλύψει τις πανέμορφες παραλίες 
του Πηλίου.

Μονοπάτια Πηλίου
Το Πήλιο διαθέτει μεγάλο αριθμό από 
μονοπάτια που είναι ιδανικά για περιπατητικό, 
ιππικό και ποδηλατικό τουρισμό, ήπιας 
μορφής. Τα μονοπάτια-καλντερίμια, μαζί με το 
σιδηρόδρομο Βόλου - Μηλεών, αποτελούσαν 
μέχρι την δεκαετία του ‘50 το μοναδικό άξονα 
επικοινωνίας των χωριών μεταξύ τους και με 
το Βόλο. Παρά το πέρασμα του χρόνου, πολλά 
από τα παλιά μονοπάτια διατηρούνται σε 
πολύ καλή κατάσταση χάρη στη φροντίδα 
των τοπικών κοινωνιών δίνοντας την ευκαιρία 
στον επισκέπτη να εξερευνήσει το βουνό από 
κοντά και με ασφάλεια.
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Archontika Karamarlis 
Boutique Hotel
Το Archontika Karamarlis Boutique 
Hotel αποτελείται από τέσσερα κτίρια – 
παλιά αρχοντικά, που χρονολογούνται 
περί το 1800, πλήρως ανακαινισμένα 
και εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις 
που κάνουν τη διαμονή μία ξεχωριστή 
εμπειρία. Κάθε δωμάτιο είναι μοναδικό 
και πώς θα μπορούσαν να μην διαφέρουν 
άλλωστε μεταξύ τους, αφού τα 
πατρογονικά αρχοντικά μετατράπηκαν 
σε δωμάτια ξενοδοχείου!
Στο Archontika Karamarlis Boutique 
Hotel θα λατρέψετε την απέραντη θέα 
στον Παγασητικό κόλπο και στην πόλη 
του Βόλου. Η αίσθηση της απόλυτης 
χαλαρότητας και ηρεμίας ενισχύεται με 
τους ήχους του βουνού και της φύσης 
και τις ανάσες καθαρού αέρα!
Το Boutique Hotel έχει ταυτόχρονη 
πρόσβαση στο κεντρικό καλντερίμι 
και στον επαρχιακό δρόμο Βόλου 
– Μακρινίτσας. Στο Boutique Hotel 
βρίσκονται τα δωμάτια έντεκα 
έως είκοσι πέντε, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι σουίτες.

Αρχοντικό Μυτιληναίος
“Το προσωπικό σας καταφύγιο στο 
Πήλιο”. 

Σε υψόμετρο 450 μέτρων στο κεντρικό 
Πήλιο θα βρείτε το Αρχοντικό 
Μυτιληναίου Σκρετάϊον. Αποτελεί 
ιδανική τοποθεσία για τις διακοπές σας 
σε έναν μοναδικό συνδυασμό βουνού 
και θάλασσας. 
Ένα πραγματικό Αρχοντικό όπου 
κυριαρχούν η τοπική πέτρα και 
ξύλο καστανιάς από το Άγιο Όρος, 
με 7 ευρύχωρα δωμάτια και μπάνια, 
μεγάλους κοινόχρηστους χώρους, 
καταπράσινες πετρόχτιστες αυλές, 
βραβευμένη οικολογική πισίνα 
και αξέχαστες εναλλακτικές 
δραστηριότητες με άλογα, μασάζ Lomi 
Lomi, ποδήλατα βουνού και πεζοπορίες. 
Καθημερινά σερβίρεται χειροποίητο 
πρωινό παρασκευασμένο από τοπικές 
πρώτες ύλες. Ένας προορισμός για όλες 
τις εποχές του χρόνου.

Αρχοντικό Κλείτσα
Στην καρδιά της Πορταριάς απέναντι 

Διαμονή  - φαγητό - διασκέδαση
από το μεγάλο πάρκινγκ και την 
κεντρική βρύση του χωριού βρίσκεται 
το << Αρχοντικό Κλείτσα >> που 
διαθέτει νεόχτιστο ξενοδοχείο και  
παραδοσιακό εστιατόριο.
Το εστιατόριο << Αρχοντικό Κλείτσα 
>> στεγάζεται στο παλαιότερο πέτρινο 
αρχοντικό της Πορταριάς. Είναι χτισμένο 
το 1860 από οικογένεια ομογενών της 
Αιγύπτου και τη δεκαετία του 1970 
περιήλθε στα χέρια του Γ. Κλείτσα , ο 
οποίος το διαμόρφωσε σε παραδοσιακό 
ξενώνα . Από το 2018  το << Αρχοντικό 
Κλείτσα  >> λειτουργεί πλέον ως ένα 
σύγχρονο εστιατόριο , διατηρώντας 
όμως την καλαίσθητη πηλιορείτικη 
διακόσμηση στους χώρους του. 
Συνδυάζει την παραδοσιακή κουζίνα με 
νεότερες τάσεις της γαστρονομίας και 
προσφέρει εδέσματα που ικανοποιούν 
κάθε ουρανίσκο . Στην αυλή του 
αρχοντικού βρίσκεται υπαίθριος 
χώρος με τραπεζοκαθίσματα , αλλά 
και στεγασμένη βεράντα με θέα στο 
καταπράσινο βουνό των Κενταύρων.
Παράλληλα , το νεόχτιστο ξενοδοχείο  
<< Αρχοντικό Κλείτσα >>  , με την 



Μηλιές Πηλίου
2423086996 / 6998773757

www.zoumpero.4ty.gr 
Fb Ζουμπερο 

Email vbarouta@hotmail.com
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Δημήτρης Πάρνος
Τηλ:(24280)90159

Διεύθυνση:Μακρυνιτσα 
Instagram:sinaksi_ton_theon
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παραδοσιακή διακόσμηση , διαθέτει 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις και 
προσφέρει πρωινό με παραδοσιακά 
προϊόντα και χειροποίητες πίτες.                                               
Η οικογένεια Ρίζου με μακρά πείρα 
στο χώρο της γαστρονομίας φροντίζει 
για την άνετη και ευχάριστη διαμονή 
σας στους χώρους  σε ένα φιλικό και 
φιλόξενο περιβάλλον…

Domotel Xenia Volos 
Ένας μυθικός προορισμός
Βουνό ή θάλασσα; Πόλη ή φύση; Δεν 
χρειάζεται να επιλέξετε! Τα έχετε όλα, 
σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της 
Ελλάδας. Καλωσήρθατε στα πέντε 
αστέρια του Domotel Xenia Volos.Στην 
καλύτερη θέση, στην παραλία του 
Βόλου, το ξενοδοχείο μας αποτελεί 
ένα από τα καλύτερα δείγματα της 
ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ου 
αιώνα, δηλώνοντας ξεκάθαρα κι εξ 

αρχής την ταυτότητά του: πρόκειται για 
ένα πολυτελές ορμητήριο για περίπατο 
στην πόλη και εκδρομές στο βουνό, τις 
παραλίες και τα νησιά.
H αίσθηση της απλόχερης άνεσης, της 
ευγένειας και της λιτής κομψότητας 
ξεκινάει από την υποδοχή και είναι 
έκδηλη σε όλους τους χώρους του 
Domotel Xenia Volos.  

Σαλκίμι 
Λίγο πριν φτάσετε στην πλατεία του 
χωριού, θα δείτε την ταβέρνα ‘’Σαλκίμι’’ 
να ξεχωρίζει με την ξύλινη περιβολή 
της και τις γαργαλιστικές ευωδιές, 
να ξεχύνονται από την κουζίνα, 
προσκαλώντας σας να δοκιμάσετε τις 
δημιουργίες της κυρά Μυγδαλιώς και 
του Αντώνη, που θα σας καλωσορίσει 
πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο! 
Σαλκίμι είναι η μικρασιάτικη ονομασία 
του φυτού Γλυσίνα, που σημαίνει 

‘’τσαμπί σταφυλιού’’ και θα το δείτε να 
δεσπόζει στο χώρο μέσα και πάνω από 
το μαγαζί, περιτυλίγοντας με ομορφιά 
τη σκεπή της ταβέρνας. Οι γεύσεις είναι 
παραδοσιακές και έχουν το άρωμα της 
μικρασιάτικης κουζίνας.

Ζούμπερο 
Το ‘’Ζούμπερο’’ στις Μηλιές, είναι 
ένα κουκλίστικο μαγαζί, που θα σας 
μαγέψει! Θα το βρείτε μπαίνοντας 
στο χωριό και θα το αναγνωρίσετε 
από τα παιχνιδιάρικα χρώματά του. 
Αυτό άλλωστε σημαίνει και το όνομα 
του στην τοπική διάλεκτο ( κάτι 
όμορφο, παιχνιδιάρικο και ζωηρό 
όπως τα ζουζούνια). Εκεί θα βρείτε 
ζεστά, όμορφα, καλόγουστα ρούχα και 
αξεσουάρ, όπως επίσης και μοναδικές 
χειροποίητες ελληνικές δημιουργίες 
σε κεραμικό, ξύλο, ορείχαλκο, φυσητό 
γυαλί, βότσαλο, δέρμα και ύφασμα.  Θα 



Nεοχώρι Μαγνησίας, 37010  Πήλιο
mobile: +30 6988 254 123
phone: +30 242 305 8022

email: arxontikomytilineou@gmail.com

www.skretaion.gr
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Πορταριά, 37011 Μαγνησία 
www.archontikoklitsas.com

τηλ.: 2428099418 
instagram: @archontikoklitsa

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ

γνωρίσετε παραδοσιακά προϊόντα από 
ντόπιους παραγωγούς και χειροτέχνες, 
φτιαγμένα με μεράκι και γνώσεις 
πολλών γενεών! Ανοιχτά όλο το χρόνο. 
Χειμερινό Ωράριο Καθημερινά 10:00πμ 
- 20:00μμ Σάββατο-Κυριακή Εορτές 
10:00πμ - 23:00μμ Καλοκαιρινό Ωράριο 
Καθημερινά 9:30πμ - 15:30μμ , 19:30μμ 
- 22:30μμ Σάββατο - Κυριακή Εορτές 
9:30πμ - 23:30μμ Υπεύθυνη: Βασιλική 
Μπαρούτα Σταθερό τηλέφωνο: 24230 
86996 Κινητό: 6998 773757

Σύναξη των Θεών
Όποια ώρα της ημέρας και να 
ακολουθήσετε το δρόμο για την πλατεία 
του χωριού μην ξεχάσετε να προσφέρετε 
στον εαυτό σας μια γευστική βόλτα 
στη «Σύναξη των θεών». Ένα μαγαζί 
γνωστό για την θέα που προσφέρει, το 
ευχάριστο περιβάλλον και την φιλική 
εξυπηρέτηση, υπό την καθοδήγηση 

του επαγγελματία μάγειρα Δημήτρη 
Πάρνου, ο οποίος έχει αναλάβει την νέα 
διεύθυνση του καφέ – snack bar. 
Τo μπαλκόνι με θέα στον Παγασητικό 
Κόλπο καλωσορίζει τους πιο τολμηρούς 
επισκέπτες για ζεστό τσάι ή καφέ, 
ενώ το τζάκι δημιουργεί ζεστασιά και 
χαλαρή ατμόσφαιρα. Ξεκινήστε με τον 
πρωινό σας καφέ ή ένα ζεστό  ‘’Θεϊκό 
Ρόφημα’’, όπως το Salted Caramel 
Latte. Μη διστάσετε να ζητήσετε τον 
κατάλογο με την πλούσια ποικιλία 
βοτάνων. Αξίζει να δοκιμάσετε ‘’ Το Τσάι 
των Θεών’’… αποτελεί μυστική συνταγή 
Το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει !!! 
Για να γλυκαθείτε δοκιμάστε 
χειροποίητα γλυκά του ταψιού και 
παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού του 
Πηλίου με φρέσκα υλικά.
Όλα τα πρωτότυπα snacks έχουν την 
γευστική υπογραφή του Δημήτρη. 
Οι συνδυασμοί των γεύσεων θα  σας 

αφήσουν έκπληκτους!!! Δοκιμάστε το 
club αλλιώς…, την alternative pizza 
με πέστο φρέσκου βασιλικού ,το 
ευφάνταστο sandwich με χοιρινό και 
το εντυπωσιακό Burger! Και ας μην 
ξεχνάμε τους vegetarian με την υπέροχη 
σαλάτα σπανάκι.
Το βράδυ που τα φώτα χαμηλώνουν 
και η μουσική δυναμώνει, μπορείτε 
να συνεχίσετε με ζεστές και κρύες 
δημιουργίες αλκοολούχων ποτών, 
cocktails και κρασί συνοδευόμενα 
από πλούσιες ποικιλίες τυριών και 
αλλαντικών.
Η χαρά και το χαμόγελο είναι τα κύρια 
συστατικά των συνταγών μας!!!!.....
Απολαύστε τις!!!!

Απόλαυση
Κάθε δρόμος έχει τα δικά του χρώματα, 
τις δικές του εικόνες και τέλος το δικό 
του μοναδικό προορισμό.  Περπατώντας 



DOMOTEL XENIA VOLOS / VOLOS
1 PLASTIRA STR., 38222, VOLOS. GREECE

TEL: +30 24210 92700
FAX: +30 24210 92800

XENIAVOLOU@DOMOTEL.GR
MHTE:  0726K015A0193500

CATEGORYL:  DE LUXE(*****)

WWW.XENIAVOLOU.GR



50

Απόλαυση ταβέρνα | Μακρινίτσα 370 11 | Τηλέφωνο: 2428 090085

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ

στην όμορφη Μακρυνίτσα, σε ένα 
από τα γραφικά καλντερίμια της, 
θα συναντήσετε την ταβέρνα μας 
η «Απόλαυση».  Εκεί μπορείτε 
να απολαύσετε τις γεύσεις που 
δημιουργήσαμε για εσάς.
Καλωσορίσατε 

Οικογένεια Χατζηγιάννη
Every path has it’s own colours, 
it’s pictures and finally it’s own 
destinations.  Walking in the beautiful 
village of Makrinitsa in one of the 
most picturesque paths you will find 
our restaurant “Apolafsi”.  These you 
will have a unique change to enjoy the 
flavours we have created for you.
Welcome Chatzigiannis family
Μακρινίτσα 370 11
Τηλέφωνο: 2428 090085

Vinsanto 
Το wine bar-restaurant του Βόλου που μαγεύει 

Στο στενό της οδού Αλοννήσου 2, στο 
κέντρο της πόλης. Το Vinsanto με το 
ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του, 
αποτελεί το πλέον μοντέρνο wine bar-
restaurant του Βόλου, με μια μεγάλη 
ποικιλία σε κρασιά.
Στο Vinsanto ο πελάτης έχει την 
δυνατότητα να πιει όλες τις ποικιλίες 
των κρασιών και σε ποτήρι πάντα 
συνοδευόμενο από εξαιρετικά 
ορεκτικά.
Πάνω από 100 ετικέτες είναι στην 
διάθεση σας.

Κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες 
Φέτος διαθέτουμε κρασιά μόνο από 
ελληνικούς αμπελώνες, με ποικιλίες 
που έρχονται από το παρελθόν έχοντας 
πολύ μέλλον και αποτελώντας τους 
καλύτερους πρεσβευτές μας στο 
εξωτερικό. Οι Έλληνες οινοποιοί έχουν 
κάνει εξαιρετική δουλειά την οποία 
αξίζει να αναδείξουμε και να στηρίξουμε.

Γευστικά πιάτα και ορεκτικά 
Παράλληλα μπορεί να επιλέξει 
γευστικότατα πιάτα, που θα τα 
συνοδεύσει με το κρασί της επιθυμίας 
του.  Διαθέτουμε μια εξαιρετική κουζίνα 
με γαστρονομικές δημιουργίες από 
ζυμαρικά κρεατικά αλλά και ψάρια, 
που αφήνουν ευχαριστημένους τους 
πελάτες μας.

Ο πελάτης νιώθει όμορφα
Η φιλοσοφία τη εστίασης είναι να 
φροντίσουμε τον πελάτη και να τον 
κάνουμε να νιώθει όμορφα, να ξεχνιέται 
από την καθημερινότητα. Και αυτό 
τον χαρακτήρα έχουμε περάσει στο 
Vinsanto, όπου κάποιος μπορεί να 
έρθει με την παρέα του, να συζητήσει 
ήρεμα, να ακούσει ωραία μουσική, να 
πιει το κρασί του. Ένα περιβάλλον που 
εμβαθύνει στην έννοια της παρέας 
και προσφέρει ψυχαγωγία με πολλές 
γεύσεις. 



Αλοννήσου 2 Βόλος 
2421310522

email: visanto@outlook.com.gr
Fb: Visanto WINE BAR 

wine bar

Vin
Sa
nto.



52

Συγγρότημα Τσαλαπάτα 
38334, Βόλος • Τηλ.: 24210 300088 
www.facebook.com/ethrionvolos

Το Vinsanto είναι ανοικτό όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας. 
Από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη 
λειτουργεί από τις 6 το απόγευμα μέχρι 
το βράδυ και από Παρασκευή μέχρι και 
Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι 
το βράδυ.
Info Το Vinsanto βρίσκεται στην οδό 
Αλοννήσου 2 ανάμεσα Ιάσωνος με 
Δημητριάδος Βόλος. τηλ. 2421310522.

Αίθριο
Ένα all day bar restaurant στο πρώην 
πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα 
στον Βόλο. 
Με μια μοντέρνα κουζίνα εμπνευσμένη 
από τιε παραδοσιακές συνταγές της 
περιοχής στην καλύτερη εκδοχή 
τους, παντρεμένες με καινούργια 
και δημιουργικά πιάτα, μια πλούσια 
λίστα κρασιών και με έμφαση στην 
ποιότητα. σε έναν πολύ ζεστό και 

καλαίσθητο χώρο

Αλάτι 
Πλάι στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου Βόλου  και μια ανάσα 
από την θάλασσα βρίσκεται το ουζερί 
εστιατόριο Αλάτι.
Σε ένα ονειρικό σημείο της πόλης ο 
Βασίλης Σακελλαρίου, επιτυχημένος  
chef και καταξιωμένος εκπαιδευτικός 
μαγειρικής τέχνης , έκανε το όνειρο του 
πραγματικότητα δημιουργώντας το 
‘ΑΛΑΤΙ’ , ένα βολιώτικο τσιπουράδικο 
διαφορετικό από όσα κοσμούν μέχρι 
τώρα την τοπική  παράδοση στο χώρο 
αυτό. 
Οι πρωτότυποι και καλομαγειρεμένοι 
μεζέδες , παραδοσιακοί αλλά με 
σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές, 
το επιλεγμένο τσίπουρο και οι 
πραγματικά προσιτές τιμές , έκαναν 
γρήγορα την τοπική κοινωνία να 

αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή και 
γρήγορα να παγιωθεί το ‘ΑΛΑΤΙ’ ως μια 
από τις καλύτερες επιλογές για την 
κάθε περίσταση. 
Με προσοχή και μεράκι επιλέγονται οι 
καλύτερες τοπικές πρώτες ύλες, ώστε  
οι γλυκές μυρωδιές και οι πρωτότυπες 
γεύσεις να ταξιδέψουν και τους πιο 
απαιτητικούς ουρανίσκους σε νέες 
γευστικές διαδρομές ενώ  ειδικά 
τιμολογημένα μενού έχουν ετοιμαστεί 
για να καλύπτουν τις απαιτήσεις 
κάθε συνεστίασης και   να γιορτάσετε 
με ξεχωριστό τρόπο τις ιδιαίτερες 
στιγμές σας.
 Το έμπειρο προσωπικό του ΑΛΑΤΙ σας 
περιμένει λοιπόν,  φορώντας το πιο 
ζεστό του χαμόγελο και πάντα με την 
υπόσχεση, ότι η κάθε σας επίσκεψη θα 
είναι καλύτερη από την προηγούμενη!
Έτσι, γιατί η ζωή χωρίς ΑΛΑΤΙ δεν έχει 
νοστιμιά......

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ



Περαιβού 4 με Σαράτση
Τηλέφωνο : 2421402306 , 697 0251656

Ε mail : giorgos.raptopoulos2@gmail.com
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Ο Αγιος Αθανάσιος είναι ορεινό χωριό του 
νομού Πέλλας σε πολύ μικρή απόσταση από 
τα σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ. Είναι χτισμένος 
σε υψόμετρο 1.200 μέτρων στις πλαγιές του 
όρους Καϊμάκτσαλαν. Έχει χαρακτηριστεί 
παραδοσιακός οικισμός το 1992.
Ο Αγιος Αθανάσιος ανήκει στον δήμο 
Έδεσσας και σύμφωνα με την απογραφή του 
2001 έχει 184 κατοίκους. Ο Αγιος Αθανάσιος 
αναπτύσσεται ταχύτατα τουριστικά λόγω 
της γειτνίασης του με το χιονοδρομικό 
κέντρο του Καϊμάκτσαλαν. Διαθέτει πολλές 
μοντέρνες ταβέρνες και καφετέριες καθώς 
και σύγχρονους ξενώνες. Μέχρι το 1928 
ονομαζόταν Τσέγανη ή Τσεγάνη. Απέχει 30 
χλμ. από την Έδεσσα και 120 χλμ. από τη 
Θεσσαλονίκη.

Ιστορία
Το χωριό χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα 
μάλλον από κτηνοτρόφους και χτίστες από 
την Ήπειρο και βρισκόταν υπό τον έλεγχο 

του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, ο οποίος 
είχε παραχωρήσει κάποια προνόμια στους 
κατοίκους για την αυτοδιαχείριση των 
κτημάτων. Το 1803, μια επιτροπή μετέβη 
στα Γιάννενα και παρέδωσε επιστολή στα 
ελληνικά, με την οποία ζητούσε την ευνοϊκή 
ρύθμιση μέρους των χρεών τους.
Στην περιοχή, βρέθηκαν ερείπια 
από κατοικίες και οχυρώσεις από τα 
ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια, κάτι που 
δικαιολογείται λόγω της εγγύτητας του 
οικισμού με την Εγνατία Οδό.
Το 1870, στο χωριό λειτούργησε ελληνικό 
σχολείο. Κατά το Μακεδονικό Αγώνα, 
η ευρύτερη περιοχή αποτέλεσε θέατρο 
συγκρούσεων μεταξύ των ελληνικών 
και βουλγαρικών δυνάμεων, ενώ ο Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος βρήκε Σέρβους και 
Βούλγαρους να διεκδικούν την κορυφή του 
Προφήτη Ηλία.
Στην Κατοχή, στο χωριό συγκεντρώνονταν 
ομάδες αντίστασης, ενώ κατά τον Εμφύλιο 

εκκενώθηκε από τον Ελληνικο-Εθνικό 
Στρατό για να αποκοπεί ο Δημοκρατικός 
Στρατός.
Μεταπολεμικά, ο πληθυσμός του χωριού 
μειώθηκε λόγω μετανάστευσης προς χώρες 
του εξωτερικού. Μόλις τη δεκαετία του ‘70 
συνδέθηκε το χωριό με την Έδεσσα μέσω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου.
Κατά τη δεκαετία του ‘80, ιδρύεται 
πεδινότερα και το χωριό Νέος Άγιος 
Αθανάσιος, καθώς το παλιό χωριό κρίθηκε 
ανασφαλές από γεωλογικής άποψης 
μετά από σεισμούς. Ο παλιός οικισμός 
εγκατελείφθηκε πλήρως μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘90, οπότε δημιουργήθηκαν 
ξενώνες και αναπτύχθηκε τουριστική 
δραστηριότητα λόγω του χιονοδρομικού 
κέντρου του Καϊμακτσαλάν.
Η παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτο-
νική, η εκπληκτική θέα στη λίμνη 
Βεγορίτιδα και, βεβαίως, το χιονοδρομικό 
του Καϊμακτσαλάν, έχουν αναδείξει τον 

Υπεύθυνος Αφιερώματος Μάρκος Δάρδας



Παλαιός Άγιος Αθανάσιος | 6932425282 |  www.nemesis.com.gr | Fb: ΝΕΜΕΣΙΣ πολυτελείς κατοικίες 

Πέτρινες πολυτελείς κατοικίες απόλυτα εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και την 
τοπική αρχιτεκτονική παράδοση, δημιουργούν από την πρώτη στιγμή την αίσθηση της 

φιλοξενίας, της άνεσης και της πολυτέλειας, σε απόσταση αναπνοής από το χιονοδρομικό 
κέντρο Καϊμακτσαλάν.
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Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 
2381031989

Fb Ταβέρνα τσεγανη 
www.tavernatsegani.gr
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Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 
2381032060

email info@tarsounas.gr | 
www.tarsounas.gr

Fb Ταβέρνα Καλύβα 
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ  ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
Παλαιό Άγιο Αθανάσιο στον πιο δημοφιλή 
ορεινό προορισμό της Δυτικής Μακεδονίας 
και σε έναν από τους σημαντικότερους 
της Ελλάδας. Στα μέσα της δεκαετίας του 
’80 οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό και 
δημιούργησαν τον Νέο Άγιο Αθανάσιο, μόλις 
λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, στην πεδιάδα, 
αφού το χιόνι απέκλειε το χωριό για 
ολόκληρους μήνες. Όμως στις αρχές του ’90 
η δημιουργία του χιονοδρομικού κέντρου 
έφερε το χωριό στην κορυφή του ορεινού 
τουρισμού. Ο δρόμος άνοιξε, τα πετρόχτιστα 
σπίτια επισκευάστηκαν, δημιουργήθηκαν 
θαυμά-σιοι ξενώνες, πολυτελή ξενοδοχεία, 
ταβέρνες, εστιατόρια και cafe-bars με 
σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική, καθώς 
το χωριό έχει κηρυχθεί παραδοσιακό. Καλή 
τουριστική υποδομή θα βρείτε και στο 
γειτονικό χωριό Παναγίτσα. Η τουριστική 
κίνηση διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο, αφού 
–εκτός από το σκι– προσφέρεται πλήθος 
οργανωμένων δραστηριοτήτων, όπως 
περιηγήσεις στο βουνό, ιππασία, τοξοβολία 
και action sports. Στο χωριό Παναγίτσα 
υπάρχει ανεμοδρόμιο (θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα της Ευρώπης), πίστα αγώνων 
μοτοκρός, τεχνητή πίστα αναρρίχησης 
και πτήσης parapente (από τη θέση 
Κερασιές, στα 1.600 μ.) ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα για τοξοβολία και mountain 
bike.Πότε να πάτεΤο χειμώνα για σκι και τις 

υπόλοιπες εποχές για περιηγήσεις και για 
δραστηριότητες στη φύση.



Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 
Εντός Εμπορικού 
58002 • Εδεσσα
2381039909
Fb Bar.Belair 
Inst. Bar.Belair
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ  ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Διαμονή  
φαγητό  και 
διασκέδαση
ΝΕΜΕΣΙΣ 
Πέτρινες πολυτελείς κατοικίες 
απόλυτα εναρμονισμένες με το 
φυσικό περιβάλλον και την τοπική 
αρχιτεκτονική παράδοση, δημιουργούν 
από την πρώτη στιγμή την αίσθηση 
της φιλοξενίας, της άνεσης και της 
πολυτέλειας, σε απόσταση αναπνοής 
από το χιονοδρομικό κέντρο 
Καϊμακτσαλάν.
Ένας ιδανικός προορισμός όχι μόνο 
για τους λάτρεις του χιονιού αλλά και 
για όσους αποζητούν την ποιότητα 
στη διαμονή τους, την άνεση και την 
απέριττη πολυτέλεια.
Αποτελείται από 4 διώροφα 
παραδοσιακά οικήματα, με 2 αυτόνομα 
διαμερίσματα ανά οίκημα. 

Σουίτες των 65 τμ. 
Είναι ιδανικές για οικογένειες ή 
μεγάλες παρέες αφού διαθέτουν 2 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια με καμπίνα 
και υδρομασάζ (εκ των οποίων το ένα 
βρίσκεται μέσα στο ένα υπνοδωμάτιο), 
μεγάλο καθιστικό με καναπέδες που 
μετατρέπονται σε κρεβάτι, τζάκι και 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη με όλα 
τα απαραίτητα για την παρασκευή 
πρωινού, καθώς και εξοπλισμό από 
κουζινικά σκεύη.   Δυνατότητα 
φιλοξενίας από 4 έως 8 άτομα. 

Σουίτες των 45 τμ.
Προσφέρουν άνετους χώρους και 
ενδείκνυνται για ζευγάρια. 
Διαθέτουν μεγάλο ενιαίο χώρο με 
διπλό κρεβάτι, καθιστικό, καναπέ 
που μετατρέπεται σε κρεβάτι, τζάκι, 
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με όλα 
τα απαραίτητα για την παρασκευή 
πρωινού και μπάνιο με καμπίνα και 
υδρομασάζ. 
Δυνατότητα φιλοξενίας από 2 έως 4 
άτομα. 
Ολες οι σουίτες διαθέτουν 
εξαιρετικής ποιότητας λευκά είδη 

(κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, 
μπουρνούζια, παντόφλες), καθώς και 
είδη μπάνιου. 
Οι τηλεοράσεις είναι 32” LCD με όλα τα 
δορυφορικά κανάλια - NOVA. 
Η κατανάλωση των ξύλων για το τζάκι 
είναι απεριόριστη χωρίς χρέωση, ενώ 
τους χώρους ζεσταίνει και αυτόνομη 
θέρμανση. 
Κατά την άφιξή σας ένα μπουκάλι 
κόκκινο κρασί συνοδευόμενο με 
φρούτα θα αποτελέσει το πιο 
ζεστό καλωσόρισμα και μια πολλά 
υποσχόμενη και μοναδική διαμονή σε 
έναν ξενώνα που θα μείνει ανεξήτηλος 
στη μνήμη σας... στον Ξενώνα Νέμεσις.

LEVENTIS ART SUITES
A world of art and hospitality - a hotel 
and a destination!
Welcome to a world of sensations, 
freedom and art at Voras Mountain 
(Kaimaktsalan Ski Centre).near a 
thermal baths –Pozar-Loytraki Arideas. 
Welcome to an embrace by heaven and 
earth in the surrounding orchards, 
mountains, springs and lakes. 
 
The coexistence of architecture, 
paintings and sculptures in the 
structure of the building, combined 
with the Camera Museum , all make this 
hotel a truly unique property. Taking 
a pioneering approach in hospitality, 
with references to the evolution of art 
built into the foundations and walls 
of the property, thus making itself a 
contemporary proposition in culture. 
We created this hotel to give new 
meaning to the word unique and we 
believe we have succeeded; trying to 
categorize something as unique as this 
hotel proves difficult, since we believe it 
is simply beyond comparison.

We offer 9 luxurious suites with 
panoramic view, 9 different worlds with 
frescoes, painted ceilings, living room 
with fireplace, exterior entrance and 
secluded outdoor areas. 
Our suites are furnished with antiques 
and period lamps, handmade carpets, 
curtains and fabrics from well-known 

design houses. 
Indulge in the comfort of the king size 
bed with its down duvet and pillows, 
exquisite quilts from Guy Laroche and 
finest Egyptian cotton sheets. Treat 
yourself to a rejuvenating Jacuzzi 
with natural beauty products in the 
atmospheric bathroom with its softly 
dimmed faux skylight and wrap yourself 
afterwards in a soft and gently scented 
bathrobe. 

We serve breakfast in an elegant room, 
where wide apertures flood the space 
with ample light. 
Our game room offers TV, board games 
and a library and is only open to hotel 
guests. 
Enjoy a coffee or a drink by candle light 
in the ART CAFÉ bar, a dramatically and 
beautifully decorated space. Here you 
can gaze at the horizon and take in all 
the sounds, colours and fragrances of 
the Vegoritida Lake, the orchards and 
the surrounding mountains and admire 
the deep red sunsets, the starry dome 
of the night sky and the reflection of the 
moon on the surface of the lake
Don’t miss out on a guided tour of the 
conference hall, with its breathtaking 
wall paintings, depicting the trials of 
modern man. Our conference halls 
are the perfect place for conferences, 
meetings,art exhibitions, and other 
kinds of events that can be held in a 
unique and inspiring environment.  
In our wine cellar you can sample 
and discover local wines. The hotel 
is situated in one of the main wine 
producing areas in Greece, and wine 
tasting events are held regularly at the 
wineries in the area where you will be 
introduced to new and exciting labels 
and experience the whole process of 
wine making. 
In our CAMERA MUSEUM you can follow 
the evolution of these magic boxes 
that have documented thousands of 
personalities and historical moments, 
imprinting the steps and course of 
technology and design. 

Many hotels are considered Art Hotels, 



Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 
2381031777 / 6972502031

www.montecristo-chalet.gr
Fb montecristo chalet

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 
Fb Mythos Coffee  Bar

6972502031
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meaning that they are merely decorated 
with objects of art. In this case the hotel 
itself is the work of art, and this is not 
an exaggeration, it is just exaggeratedly 
delightful.

ΤΣΕΓΑΝΗ 
Η πιο διάσημη ταβέρνα Τσέγανη στον 
Παλιό Άγιο Αθανάσιο και μια από τις 
πρώτες του παραδοσιακού οικισμού, 
λειτουργεί από το 1997. Εδώ και  
χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς 
στο φαγητό και η κουζίνα της είναι η 
πλέον φημισμένη τόσο στην ευρύτερη 
περιοχή του Καϊμακτσαλάν όσο και 
πανελληνίως. Η ταβέρνα Τσέγανη είναι 
το στέκι των διάσημων επισκεπτών 
του Παλιού Αγίου Αθανασίου και όλων 
των καλοφαγάδων. Η ταβέρνα Τσέγανη 
βρίσκεται δίπλα στην κεντρική πλατεία 
του χωριού σε μια προνομιακή θέση με 
θέα κυριολεκτικά στο πιάτο σας! 
Η κουζίνα βασίζεται μόνο σε φρέσκα 
υλικά κυρίως ντόπιας παραγωγής.
Οι γεύσεις είναι αυθεντικά 
παραδοσιακές και το μενού ιδιαίτερα 
πλούσιο, περιλαμβάνει σχεδόν τα 
πάντα: ψητά της ώρας, σούβλες, 
μαγειρευτά στη γάστρα, πιάτα από 
κυνήγι, σούπες, μεγάλη ποικιλία 
από ορεκτικά και μεζέδες και μια 
πλούσια κάβα με ετικέτες από όλη την 
Ελλάδα. Το άψογο και φιλικό service 
συμπληρώνει την απόλαυσή σας. Η 
αίθουσα είναι η μεγαλύτερη και πιο 
σύγχρονη που διαθέτει ο Παλιός Άγιος 
Αθανάσιος και είναι χωρητικότητας 
180 ατόμων

ΚΑΛΥΒΑ 
Μέσα στον οικισμό του Παλιού Αγίου 
Αθανασίου - Καϊμακτσαλάν βρίσκεται 
η ταβέρνα “Καλύβα”, που προσφέρει 
την παραδοσιακή της κουζίνα μέσα σε 
ένα όμορφο και καθαρό περιβάλλον, 
με άψογο σέρβις. Οι γεύσεις μας είναι 
μοναδικές για κάθε στιγμή. Μπορείτε 
να διαλέξετε από τους διάφορους 
μεζέδες, τα εκλεκτά πιάτα και την 
πλούσια κάβαμας, με την σιγουριά της 
ποιότητας και της αγνότητας.
Χρησιμοποιούμε μόνο φρέσκα υλικά, 
ντόπιας παραγωγής, μαγειρεύοντάς 

τα με τον καταλληλότερο τρόπο 
ώστε να απολαμβάνετε υγιεινές και 
πεντανόστιμες λιχουδιές.
Είμαστε σίγουροι ότι θα 
ικανοποιήσουμε και τον πιο απαιτητικό 
καλοφαγά και σας περιμένουμε για να 
το διαπιστώσετε μόνοι σας.

BELAIR 
New entry   Στο εμπορικό κέντρο, στο 
κέντρο του παραδοσιακού οικισμού 
του Παλιού Αγίου Αθανασίου στο 
Καϊμάκτσαλαν, ο επισκέπτης θα βρει 
το Bar Belair all day Café Bar.
 Ξεκινήστε την ημέρα σας από νωρίς 
το πρωί με μια μεγάλη ποικιλία από 
ψαγμένα τσάι, ζέστες σοκολάτες και 
Φυσικά καφέ.
Συνεχίστε με ένα καλό κρασί τις 
μεσημεριανές ώρες από τις πολλές 
ετικέτες συνοδεία με ένα από τα κρύα 
πιάτα και για τις πιο κρύες μέρες  ένα 
κονιάκ. 
Το  βραδύ το σκηνικό αλλάζει
Ο DJ ξέρει πολύ καλά τι χρειάζεστε 
για να πάτε αργά το πρωί για ύπνο 
ευτυχισμένοι

ΜΥΘΟΣ
Στο κέντρο του Αγίου Αθανασίου θα 
βρείτε το Μύθος coffee bar.
Ένα υπέροχο περιβάλλον με ευχάριστη 
ατμόσφαιρα, κατάλληλο για να 
ξεκινήσεις με ένα ρόφημα η τον καφέ 
που προτιμάς το πρωινό σου.
Κατά την διάρκεια της μέρας μπορείς 

να απολαύσεις την μπύρα, το κρασί 
σου μέχρι να έρθει το βραδύ που την 
σκυτάλη παίρνει κάποιος από τους 
dj’s με μουσικές που σίγουρα θα σε 
κρατήσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. 

MONTERCRISTO
Στην καρδιά του Παλιού Άγιου 
Αθανασίου βρίσκεται το Chalet 
Montecristo. Ένας χώρος μοναδικός 
που παντρεύει αρμονικά την απλότητα 
της πέτρας και του ξύλου με την 
πολυτέλεια και την άνεση. Με τον 
μοναδικό σχεδιασμό και τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις του προσφέρει στους 
επισκέπτες υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, διατηρόντας παράλληλα την 
εκλεπτυσμένη αίσθηση γαλήνης και 
την παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία.
Είναι κτισμένο στον παραδοσιακό 
οικισμό του Παλιού Άγιου Αθανασίου 
στο Καϊμάκτσαλαν. Προσφέρει 
μοναδική θέα στο βουνό και στην 
λίμνη Βεγορίτιδα. Έχει άμεση 
πρόσβαση σε όλα τα ενδιαφέροντα 
σημεία της περιοχής. Μόλις 17χλμ 
από το χιονοδρομικό κέντρο του 
Καϊμάκτσαλαν και μόλις 80 μέτρα 
από την πλατεία του οικισμού. 
Διατίθεται μεγάλος χώρος στάθμευσης 
αυτοκινήτων στους επισκέπτες μας. 
Το Montecristo Chalet σας υποδέχεται 
στον Παλιό Άγιο Αθανάσιο και σας 
υπόσχεται μια μοναδική και αξέχαστη 
εμπειρία

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ  ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
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TSAVLIRIS ACTIVITIES

GENERAL CARGO VESSEL 
“IBRAHIM KONAN”

On 5 October 2018, the general cargo 
vessel “IBRAHIM KONAN”  (GRT 5,581 
- DWT 8,107), en route from Italy to 
Bulgaria, laden with 2,520 tonnes  of 
RDF (refuse-derived fuel), immobilised 
due to main engine and auxiliaries 
failure, about 45 miles north west of 
Cephalonia island, Greece.
On the same day, Tsavliris’ T/B  
“PROTEAS” (3,200 BHP - 45 TBP) was 
deployed from her station at Patras, 
Greece,  arrived at the casualty’s 
position on 6 October and commenced 
towage.  Tsavliris arranged passage 
through Corinth Canal.
On 7 October, the convoy arrived at 
Patras anchorage. A salvage team 

(salvage master and salvage engineer) 
boarded the vessel. Tsavliris’ T/B 
“HERMES I” (1,320 BHP – 20 TBP) 
arrived on site for reconnection 
assistance of the main and emergency 
tow lines, whereupon towage to Gulluk 
commenced, Turkey commenced 
via Corinth Canal. The “HERMES I” 
connected at the stern of the tow as 
a steering tug and was released on 
8 October. Due to adverse weather 
conditions, the convoy reduced speed 
and sheltered south of Amorgos Island 
for several hours.
On 10 October, the convoy arrived 
safely at destination and the vessel 
anchored at Gulluk inner Port safe 
anchorage. On 11 October, the T/B 
“PROTEAS” safely delivered the 
casualty and demobilised to her 

salvage station at Patras. Due to 
adverse weather conditions (about 
8 BF) in the Aegean Sea, “PROTEAS” 
sheltered for about 2 days in the lee of 
Kalymnos and Naxos Islands.

CONTAINER VESSEL “CSL VIRGINIA” 

On 7 October 2018, the Container Ship 
“CSL VIRGINIA” (GRT 54,592 - DWT 
66,644), whilst anchored north of Cap 
Corse, northern Corsica peninsula, in 
ballast condition, was allided by the 
Tunisian Ferry “ULYSSE” (GRT 17,907) 
which was en route from Genoa, Italy 
to Tunis, Tunisia. The “CSL VIRGINIA” 
suffered several meters hull breach by 
way of her starboard side at hold N.3 
and the ferry’s bow sustained serious 
damages. Oil pollution from bunkers 

 General Cargo Vessel “IBRAHIM KONAN”
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occurred in the area. 
Tsavliris Salvage was engaged to provide salvage and 
antipollution services. A salvage team including divers 
were mobilised from Greece to attend.  
On 11 October, the two vessels separated due to increased 
movement of “ULYSSE”.  Tugs “TOSCANA”, “PACINI” and 
the antipollution oil recovery vessel “AEGIS I”, fully 
equipped with antipollution equipment were mobilised 
from Livorno and Piraeus respectively. Antipollution 
services were provided including pumping of a significant 
quantity of fuel oil (by skimming) into “AEGIS I” tanks.  
Upon completion of services and inspections by the 
French/Italian authorities and vessel’s classification, the 
“CSL VIRGINIA” was permitted to sail by her own means 
escorted by “AEGIS I”. 
On 30 October, the convoy arrived safely at the anchorage 
of Bozcaada island, (Aegean Sea) and services (lasting 
three weeks) were successfully terminated. 

BULK CARRIER “PAOLA  BOTTIGLIERI’’

On 2 November 2018, the Bulk Carrier “PAOLA  
BOTTIGLIERI’’ (GRT 51,250 - DWT  93,260), fully laden 
with grain, immobilized due to loss of starboard anchor at 
San Lorenzo roads (KM 457), Argentina. 
The T/B “COOPOR ESTIBADOR” (5,500 BHP – 60 TBP) 
was deployed by Tsavliris  from San Lorenzo to provide 
standby and escorting services to Recalada, Argentina as 
per the Coastguard regulations.  All necessary services 
were performed and the operation was completed on 6 
November.

Container vessel “CSL VIRGINIA” 

Bulk Carrier “PAOLA  BOTTIGLIERI’’








