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ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ  ÅÊÄÏÓÇ
ÔÏÕ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ

ÍÁÕÔÉÊÙÍ ÐÑÁÊÔÏÑÙÍ
ÁÔÔÉÊÇÓ - ÐÅÉÑÁÉÙÓ

«ÓÙ.Í.Ð.Á.Ð.»
ÁêôÞ Ìéáïýëç 81, 185 38  ÐåéñáéÜò

ÊÙÄÉÊÏÓ: 032535
ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ:

ΦΙΡΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ôçë.: 6977208399

ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συντάκτες
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΝΠΑΠ
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Tá äçìïóéåõìÝíá óôï ðåñéïäéêü 
Üñèñá, êáôá÷ùñÞóåéò Þ áðüøåéò

åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá
êáé ü÷é ôéò áðüøåéò ôïõ ðåñéïäéêïý.

ÓõíÜäåëöïé,

ÌåôÜáðüôéòðáñáéôÞóåéòôïõÐñïÝäñïõôïõÄ.Ó.ê.
ÁðüëëùíáÊáñáêáëÜ,ôïõÁíô/äñïõê.ÓôñáôÞÐáíáãéþ-
ôçêáéôïõìÝëïõòê.Ìé÷áëÜêçÐïëýêáñðïυ Ýãéíåáíáóý-
óôáóçôïõÄ.Ó. ôïõÓùìáôåßïõìáòôïõïðïßïõáíÝëáâá
ôçíÐñïåäñßá.ÔïÓùìáôåßïìáòåõñßóêåôáéóåìéáäýóêï-
ëçêáìðÞôçòéóôïñéêÞòäéáäñïìÞòôïõ.ÇêñßóçÝðëçîåü-
ðùòüëáôáåðáããÝëìáôáêáéôïäéêüìáò,ðïëëÜãñáöåß-
áÝêëåéóáíêáéÜëëáâëÝðïõíôïìÝëëïíäõóïßùíï.

ÇáãÜðçìïõüìùòðñïòôïÓùìáôåßïìáòôïïðïßïõ-
ðçñåôþüëáôá÷ñüíéááðüôçíßäñõóÞôïõêáéáðüäéÜöï-
ñåòèÝóåéòåßôåùòáðëüìÝëïòåßôåùòìÝëïòôïõÄ.Ó.ìïõ
äßíåéôçíäýíáìçíáåñãáóèþêáéíááöéåñþóùüëåòìïõ
ôéòäõíÜìåéòãéáτην áíÜðôõîçôïõêëÜäïõ,ôçíáíýøùóç
ôïõåðáããÝëìáôüòìáòóôçèÝóçðïõôïõáñìüæåé,ôçâåë-
ôßùóçôùíó÷Ýóåþíìáò,ìåüëïõòôïõòöïñåßòôïõëéìá-
íéïýêáéêõñßùòôçòóõíå÷ïýòðñïóðÜèåéáòãéáôçíåðßëõ-
óçôùíðñïâëçìÜôùíêáéôçíêáëõôÝñåõóçôùíóõíèçêþí
åñãáóßáòìáò.

ÏéìåãÜëåòáëëáãÝòðïõÞëèáíìåôçíéäéùôéêïðïßç-
óçôïõëéìáíéïý,ìåôçíåîáöÜíéóçó÷åäüíôçòÍáõðçãï-
åðéóêåõÞò,ôçíìåßùóçôùíöïñôßùíåéóáãùãþí-åîáãù-
ãþíêáéãåíéêüôåñáìåôçíìåßùóçôçòäéÝëåõóçòðëïßùí
ãéááíåöïäéáóìüáðüôïëéìÜíéôïõÐåéñáéÜÝ÷ïõíöÝñåé
áíáôáñá÷ÝòóôïíêëÜäïìáòêáéãé'áõôüðñÝðåéüëïéìá-
æß åíùìÝíïé íá óôáèïýìå äßðëá óôï Óùìáôåßï êáé óôï
Äéïéê.Óõìâïýëéï.

Óáò êáëþ üëïõò óå óõóôñÜôåõóç êáé áðü ôç èÝóç
ôïõïêáèÝíáòíáóõìâÜëëåéóôçìåãÜëçáõôÞðñïóðÜèåéá
ãéáôçíåðéôõ÷ßáôùíóêïðþíôïõÓùìáôåßïõìáò.

Ìßááðü ôéò ðñþôåòáðïöÜóåéò ðïõ ðÞñáìåùò íÝï
Ä.Ó. åßíáé ç åðáíáêõêëïöïñßá ôùí "ÍÅÙÍ ÔÏÕ ÓÙÍ-
ÐÁÐ".ÇäéìçíéáßááõôÞåöçìåñßäá,åßíáéçöùíÞìáò,åß-
íáéôïüðëïìáòåíáíôßïíêÜèååíüò,ïïðïßïòåðéâïõëåý-
åôáéêáéáíôéóôñáôåýåôáéôáóõìöÝñïíôÜìáòÞäåíåêôå-
ëåßôáêáèÞêïíôÜôïõóýìöùíáìåôïõòíüìïõòêáéôïõò
êáíïíéóìïýò.ÏêÜèåÝíáòáðüóáòåßíáé"åíäõíÜìåé"óõ-
íôÜêôçòôùí"ÍÅÙÍÔÏÕÓÙÍÐÁÐ",áñêåßíáìáòåíç-
ìåñþíåéãéáüôé"óôñáâüêéáíÜðïäï"Þêáëüêáéáíáðôõ-
îéáêüóõìâáßíåéóôïëéìÜíé.

Åý÷ïìáéóåüëïõòôïõòóõíáäÝëöïõò
êáëÞáñ÷ÞêáéêáëÞäýíáìç.
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Μια ιστορία ξεκινά πάλι από τα παλιά φορτωμένη 
με την υποχρέωση της ενημέρωσης.

ΗΗ
επανέκδοση των Νέων του ΣΩΝΠΑΠ που εκδίδοντο με την
ευθύνη του ΣΩΝΠΑΠ και με την επιμέλεια του πρώην Προέδρ-
ου του, αξιότιμου κ. Κώστα Αδαμόπουλου που η επαγγελματική

του εμπειρία εγγυάται για την σωστή ενημέρωση των συναδέλφων Ναυ-
τικών Πρακτόρων για τα τεκταινόμενα στον επαγγελματικό μας χώρο
που τόσο ανάγκη το είχαμε, είναι γεγονός.

Αξίζει της βοήθειας το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΝΠΑΠ για την
επανάκαμψη αυτής της προσπάθειας.

Ως Πρόεδρος της ΟΝΠΕ αναφέρω, ότι έχουμε τόσα θέματα να ανα-
φέρουμε για την ενημέρωση των συναδέλφων, για τις ενέργειες της
Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος, που μέσω αυτής της

έκδοσης θα ενημερώνονται τα μέλη της (Σύλλογοι) και τα μέλη αυτών (Ναυτικοί Πράκτορες).
Ως πρώτο μέλημά μας, όλων των συναδέλφων, θα πρέπει να είναι η σύμπνοια και η καλή

προσπάθεια για την ισχυροποίηση των Συλλόγων μας αφήνοντας στην άκρη τις όποιες προσωπι-
κές αντιπαραθέσεις οι οποίες και δεν ωφελούν, είναι τροχοπέδη και προκαλούν ζημιά και στο
τέλος τις επωμιζόμεθα όλοι μας.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσα θέματα για τα οποία με προτεραιότητα ενδιαφέροντος θα
αναφερθούμε και θα αναπτύξουμε στις μελλοντικές εκδόσεις.

Μερικά από τα θέματα μας είναι:
- Το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ναυτικούς Πράκτορες
- Η ευθύνη των Ναυτικών Πρακτόρων 
- Η ενημέρωση των Αρχών - Υπουργείων για το ρόλο της Ομοσπονδίας και των μελών της σε

σχέση με προτεραιότητα με όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία που δεν είναι μέλη της.
- Η σωστή αντιμετώπιση θεμάτων με τα Υπουργεία Ναυτιλίας, Οικονομικών, Εργασίας.
- Η είσοδος της Ομοσπονδίας σε ακόμη περισσότερους θεσμούς πέραν αυτών που ήδη έχει

εισέλθει επίσημα και με αναγραφή στο ΦΕΚ και θα αναφερθούμε σε επόμενη έκδοση.
- Η σχέση της Ομοσπονδίας και των μελών της με τις Διοικήσεις των λιμένων και τα Διοικητικά

Συμβούλια αυτών εφόσον πρόκειται για Α.Ε.

Εύχομαι ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας καλή συνέχεια στο έργο αυτής της έκδοσης και
στους στόχους που έχει θέσει.

* Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΚΑΜΠΑΚΗΣ είναι Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας 
και Πρόεδρος του Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΚΑΜΠΑΚΗΣ*





To νέο Δ.Σ. του ΣΩΝΠΑΠ

ÍÉÊÏËÁÏÓÖÉÑÉÐÐÇÓÐñüåäñïò

agency@aegeanoil.gr

Τηλ.2104586094-6977208399

ÔÓÅËÉÊÁÓÊÙÍ/ÍÏÓÁíôéðñüåäñïò

tselikas@elefshipagent.com

Τηλ.6977500901

ÂËÁÓÓÇÓÃÅÙÑÃÉÏÓÃåí.ÃñáììáôÝáò

gkvlassis@gmail.com

Τηλ.2104281701-6977557068

ÁÍÄÑÇÅËÅÍÇ,Ôáìßáò

agency@bakirtzisagency.com

Τηλ.6937299259

ÊÁÑÁÊÁËÁÓÁÐÏËËÙÍ,ÌÝëïò

agency@alert.gr

Tηλ.2104286400-6944348030
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Νέος Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υ.Ε.Ν.
ορίστηκεοκ.ΓιώργοςΚασσάρας.Όπωςανακοινώθηκεαπό
τοναναπληρωτήΥπουργόΝαυτιλίαςκ.ΝεκτάριοΣαντορινιό
ο Γιώργος Κασσάρας είναι οικονομολόγος και πρώην Βου-
λευτήςΔωδεκανήσου.
Ο κ. Κασσάρας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τον

ΑναπληρωτήΥπουργό,για τηνεμπιστοσύνηπουτου έδει-
ξανκαιδήλωσε,πωςμειδιαίτερηχαράκαιευθύνηαναλαμ-
βάνει το νέο αυτό ρόλο, που του ανατίθεται. Όλη μου η
ζωή, συμπλήρωσε, είναι συνυφασμένη με τα νησιά και
ελπίζωνασυμβάλωστηνπροσπάθειαπουέχειξεκινήσειγια
τηναναβάθμισητηςποιότηταςτηςζωήςτωννησιωτώνκαιτην
ενίσχυσητηςαναπτυξιακήςτουςδύναμης.
Οαναπληρωτήςυπουργόςκ.ΝεκτάριοςΣαντορινιόςτόνισετονκρίσιμορόλοπουεπιτελείηΓ.Γ.ΑιγαίουκαιΝησιω-

τικήςπολιτικήςστηνυλοποίησηκομβικώνπολιτικώνγιατηνησιωτικότητα.Όπωςτομεταφορικόισοδύναμο,ηυδρ-
οδότησητωνάνυδρωννησιών,αλλάκαιηστήριξητουεγγενούςνησιωτικούπολιτισμού,πουστόχοέχουντηδημιο-
υργίασυνθηκώνανάπτυξηςκαιευημερίαςγιατανησιάμας.
ΕπίσηςαναφέρθηκειδιαίτεραστιςνέεςθετικέςπροκλήσειςπουαντιμετωπίζειηΓενικήΓραμματείαμετάτηνεπέκ-

τασητωναρμοδιοτήτωντηςσεόλητηνησιωτικήεπικράτεια,γεγονόςπουαπαιτείμεγαλύτερηπροσπάθειακαιπρο-
σήλωση.ΤέλοςοΑναπληρωτήςΥπουργόςευχήθηκεστονέοΓ.Γ.δύναμηκαικάθεεπιτυχίαστανέατουκαθήκοντα,
ελπίζονταςόπωςείπεσεμιαγόνιμησυνεργασία,αφούείμαστεκαιοιδύονησιώτες,μοιραζόμαστετοίδιοόραμακαι
τιςίδιεςαγωνίεςγιατανησιάμαςκαιτουςκατοίκουςτους.
ΕυχόμαστεκιεμείςστονέοΓ.Γ.καλορίζικος,καλήδύναμηκαιεπιτυχίαστοέργοτου.

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ÓÕÍÁÄÅËÖÏÉ

Ï ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÓ 

ΤΟΥ ΣΩΝΠΑΠ ÅÉÍÁÉ: 

ALPHA BANK

132002101171744

IBAN

GR0601401320132002101171744

O αν. Υ.Ε.Ν. κ. Νεκτάριος Σαντορινιός με το νέο 
Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιώργο Κασσάρα.







ÌåãÜëçåðéôõ÷ßáóçìåß-

ùóå ç åêäÞëùóç ôçò êï-

ðÞò ôçò ðßôáò ôïõ Óùìá-

ôåßïõìáòóôïíÍáõôéêü¼-

ìéëïΕλλάδας.ÇêïðÞôçò

ðßôáò ôïõ Óùìáôåßïõìáò,

áðïôåëïýóå ãéá ðïëëÜ

÷ñüíéá êáé óõíå÷ßæåé íá

èåùñåßôáé ôï ìåãÜëï êï-

óìïðïëßôéêïãåãïíüòóôïí

ÐåéñáéÜ. Ç áëëáãÞ öÝôïò

του χώρου ôçò åêäÞëù-

óçò-áðüðëïßïðïõãéíü-

ôáíôáôåëåõôáßá÷ñüíéá-

óôçíüìïñöçáßèïõóáôïõ

Í.Ï.Ε. Ýäùóå íÝï áÝñá. Η πáñïõóßá

ðïëëþí óõíáäÝëöùí, ößëùí ôïõ

ÓÙÍÐÁÐêáéåðéóÞìùíðñïóêåêëçìÝ-

íùíôçòðåéñáúêÞòêïéíùíßáòêáéóõí-

äéêáëéóôéêþí öïñÝùí ήταν εντυ-

πωσιακή.ÌåôáîýôùíðñïóêåêëçìÝ-

íùíðáñÝóôçóáíáðüôïÕÅÍêáéÍç-

óéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò, ï Ãåíéêüò Ãñáì-

ìáôÝáòÕÅÍκ.ÔåìðïíÝñáòÄéïíýóéïò,

ïÃåí.ÃñáììáôÝáòËéìÝíùíËéìåíéêÞò

ÐïëéôéêÞòêáéÍáõôéëéáêþíÅðåíäýóå-

ùí,κ.Ëáìðρßäçò×ñÞóôïò,ïÄÞìáñ-

÷ïòÐåéñáéÜκ.Γιάννης Ìþñáëçò,ïÂ´

Õðáñ÷çãüò Áíôéíáýáñ÷ïò Ë.Ó. κ.

Íôïýíçò ÁèáíÜóéïò, ï Ä/íùí Óýì-

âïõëïòÏ.Ë.Å.κ.ÃáñãáñÝôáò×áñÜëá-

ìðïò,ïÄéïéêçôÞòÄçìüóéáòÁñ÷ÞòËé-

ìÝíáκ.Μπακόπουλος Δημοσθένης,

ο Ä/íôÞò Ä´ Ôåëùíåßïõ ÐåéñáéÜ κ.

Ανεζάκης Παναγιώτης, ï Ä/íôÞò

ÅÅÍÌÁκ.ÂïæßêçòÃéþñãïò,ïåêðñü-

óùðïòÁí.ÕðïõñãïýÍáõôéëßáò,Áñ÷é-

ðëïßáñ÷ïòË.Ó.κ.ÌÜììçòÂáóßëåéïò,

ο Πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Βακωνάκης

Κων/νος Τμηματάρχης Ναυτολογίας

ΚΛΠ êáéðïëëïßÜëëïé.

¼ðùòêÜèå÷ñüíï,ÝôóéêáéåöÝôïò

ôï Óùìáôåßï ìáò âñÜâåõóå áíèñþ-

ðïõòðïõáðüôçèÝóçðïõêáôåß÷áí

óôéòõðçñåóßåòôïõò,ôßìçóáíü÷éìü-

íïíôéòèÝóåéòôïõò,áëëÜóõíÝâáëáí

êáéóôçâåëôßùóçôùíóõíèçêþíêáé

ôùíó÷ÝóåùíóõíåñãáóßáòìåôáìÝ-

ëçìáò.

¸ôóé ëïéðüí áðåíåìÞèç ôéìçôéêÞ

ðëáêÝôáóôïõòáðïóôñáôåõèÝíôåòá-

îéùìáôéêïýòôïõË.Ó.-ÅËÁÊÔ.

1. Óôïí Áíôéíáýáñ÷ï å.á. ÐÁÑÁ-

ÓÊÅÕÁÐÁÍÁÃÉÙÔÇô.Á´Õðáñ÷çãüË.Ó.

-ÅËÁÊÔ

2. Óôïí Õðïíáýáñ÷ï ËÅÙÍÔÁÑÁ

ÊÙÍ/ÍÏ ô. Êåíôñéêü ËéìåíÜñ÷ç Ðåé-

ñáéÜ

3. Στον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Σκευο-

φύλακα Νικόλαο τ. Περιφερειάρχη

Κυκλάδων

4. Σôïí ÕðïóôñÜôçãï ÅËÁÓ å.á.

ËÏÕÆÉÙÔÇÊÙÍ/ÍÏ

5. Óôïí ÌÐÁÎÅÂÁÍÇ ÊÙÍ/ÍÏ ô.

ÃåíéêüÄ/íôÞÔåëùíåßùí,êáé

6. Σôïí óõíÜäåëöï óõíôáîéïý÷ï

Íáõôéêü ÐñÜêôïñá ÐÉÔÓÉÍÁÊÁ ÌÉ×Á-

ËÇ.

ÏÐñüåäñüòìáòê.ÍßêïòÖéñéððÞò

÷áéñåôßæïíôáò ôçí åêäÞëùóç, áöïý

åõ÷áñßóôçóåôïõòðáñáâñåèÝíôåòãéá

ôçí ðáñïõóßá ôïõò, ôïõò åõ÷Þèçêå

êáëÞ ÷ñïíéÜ ìå õãåßá êáé åõôõ÷ßá.

Κατάτηνομιλίατουôüíéóå:

ÔïÄ.Ó.του ΣΩΝΠΑΠ ìåôçííÝáôïõ
óýíèåóç,Ý÷åéèÝóåéóôü÷ïõòãéáôçí

áíáâÜèìéóç ôçò ëåéôïõñ-
ãßáò ôïõ, ôçí óýíäåóÞ
ôïõ ìå ôá ìÝëç, ðñïêåé-
ìÝíïõíááíáäåé÷èïýíôá
ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïêý-
ðôïõíσôçíêáèçìåñéíÞå-
ðáããåëìáôéêÞäñáóôçñéü-
ôçôÜìáò,ðïõóõíäÝïíôáé
ìå ôçí σωστή ëåéôïõñãßá
ôùí ëéìáíéþí ðïõ äñá-
óôçñéïðïéïýìåθα όπως το
ΚåíôñéêüËéìåíáñ÷åßïÐåé-
ñáéÜ, το Êåíôñéêü Ëéìå-
íáñ÷åßïÅëåõóßíáò,τα Ëé-
ìÜíéáÑáöÞíáòêáéËáõñß-
ïõ êáèþò êáé ôá κατά

τόπους ëéìåíéêÜ ôìÞìáôá. Ðñïóðá-
èïýìåνα ξεπεράσουμε τα προβλή-
ματα, þóôåçíÝá÷ñïíéÜíáåßíáéá-
ðïäïôéêÞ ãéá üëïõò ôïõò óõíáäÝë-
öïõòêáéôïóùìáôåßïìáòíááíáðôý-
îåé ôéò äñÜóåéò ðïõ èá óõìâÜëëïõí
óôçíáíôáãùíéóôéêüôçôáêáéðáñáãù-
ãéêüôçôáôïõëéìÝíáÐåéñáéÜ,þóôåíá
αποôñαðåί çêáèïäéêÞðïñåßáôùíá-
ößîåùí êáé äéåëåýóåùíðëïßùí, ðïõ
ðáñáôçñåßôáéôáôåëåõôáßá÷ñüíéá.
Óáò åõ÷áñéóôþ üëïõò ãéá ôçí ðá-

ñïõóßáóáòêáéåý÷ïìáéêáëÞ÷ñïíéÜ,
υγεία, ðñïóùðéêÞêáéåðáããåëìáôéêÞ
åõçìåñßá.

É äéáß ôå ñá åõ ÷á ñß óôç óå 
ôïõò ÷ï ñç ãïýò ôçò åê äÞ ëù óÞò ìáò. 

-Ôïíê.ÓÔÁÌÁÔÏÃÉÁÍÍÇÐÁÍÁÃÉÙÔÇ
åêðñüóùðïôçòHEC
-Ôïíê.ÆÏÕÑÏÍÉÊÏËÁÏ
åêðñüóùðïôçòPRO-TUGS
-Ôïõòê.ÊÁÑÁÐÏÕÑÍÁËÉÄÇËÁÆÁÑÏ
êáé
-κ.ÐÉÅÑÏÕÔÓÁÊÏ×ÑÇÓÔÏ
åêðñoóώðïυς ôçòMED-TUGS
-Ôïíê.ÄÉÐËÁÑΑ ÍÉÊÏ
åêðñüóùðïËÅÌÂÏÕ×ÙÍÐÁ×ÇÓκαι
- Ôïí ê. ÑÏÕÓÇΜΑΝΩΛΗ ËÅÌÂÏÕ×Ï
ÐÅÉÑÁÉÁ
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Η  Κοπή της  πίτας  του ΣΩΝΠΑΠ

Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Φιριππής
κόβει την πίτα μας.



Κοπή πίτας  του ΣΩΝΠΑΠ

Ο Πρόεδρος κ. Φιριππής υποδέχεται 
το Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη.

Ο Πρόεδρος κ. Ν. Φιριππής, ο Γ.Γραμματέας κ. Γ. Βλάσσης,
ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Τσελίκας και η Ταμίας κ. Ανδρή Ελένη.

Ο επίτιμος Πρόεδρος κ. Κώστας Αδαμόπουλος με τη σύζυγό του
κατά την άφιξη τους στην εκδήλωση.

Το Δ.Σ. με το Γενικό Γραμματέα του ΥΕΝ
κ. Χρήστο Λαμπρίδη.

Ο τ. Πρόεδρος και μέλος Δ.Σ. κ. Απόλλων Καρακαλάς
με τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ε.α. κ. Νίκο Σκευοφύλακα.

Μέλη του Δ.Σ. με τον Πλωτάρχη Λ.Σ. κ. Βακωνάκη Κώστα
Τμηματάρχη Ναυτολογίας ΚΛΠ.



Κοπή πίτας  του ΣΩΝΠΑΠ

Ο Β΄Υπαρχηγός Αντιναύαρχος Λ.Σ.  κ. Αθ. Ντούνης, οι Γ.Γ. ΥΕΝ 
κ. Δ. Τεμπονέρας και κ. Χ. Λαμπρίδης

Ο πρόεδρος κ. Ν. Φιριππής απονέμει
την πλακέτα στον κ. Π. Παρασκευά 

Αντιναύαρχο ε.α.

Ο Πρόεδρος της ΟΝΠΕ κ. Β. Καμπάκης
απονέμει την πλακέτα

στον κ. Μιχάλη Πιτσίνακα. Γενική άποψη από τον πλούσιο μπουφέ της εκδήλωσης.

Ο Γ.Γ. κ. Γ. Βλάσσης απονέμει 
την πλακέτα  στον κ. Κων. Λεοντάρα  

Υποναύαρχο ε.α.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Τσελίκας απονέ-
μει την πλακέτα στον κ. Ν. Σκευοφύλα-

κα Αρχιπλοίαρχο ε.α.

Η Ταμίας κ. Ελένη Ανδρή απονέμει
την πλακέτα στον κ. Κων. Μπαξε-

βάνη Διευθυντή Τελωνείου.

O Γ.Γ. ΥΕΝ κ. Δ. Τεμπονέρας απευθύνει χαιρετισμό.
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Ç ÐÁ ÑÁ ×Ù ÑÇ ÓÇ ÔÙÍ 10 ÐÅ ÑÉ ÖÅ ÑÅÉÁ ÊÙÍ ËÉ ÌÅ ÍÙÍ      
ÏÕðïõñãüòÍáõôéëßáòêáéÍçóéùôéêÞòÐïëéôéêÞòó÷åôéêÜìåôçíðáñá÷þñç-

óçôùí10ðåñéöåñåéáêþíëéìÝíùíÅèíéêÞòóçìáóßáò,1.ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇÓ,
2.ÊÁÂÁËÁÓ,3.ÊÅÑÊÕÑÁÓ,4.ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ,5.ÐÁÔÑÁÓ,6.ÂÏËÏÕ,7.ÅËÅÕÓÉ-
ÍÁÓ,8.ËÁÕÑÉÏÕ,9.ÑÁÖÇÍÁÓêáé10.ÇÑÁÊËÅÉÏÕôüíéóåüôéäåíèáéäéùôéêï-
ðïéçèïýí,áëëÜèáðáñáìåßíïõíõðüÄçìüóéïÝëåã÷ï,ìåõðïðáñá÷ùñÞóåéò
(ôïìÝùíëéìÝíïò).
ÓýìöùíáìåäéáôÜîåéòôïõíüìïõ,äéáôçñïýíôáéóåéó÷ý,êáéìåôÜôçóýíá-

øçôùíÓõìâÜóåùíÕðï-ðáñá÷þñçóçòïéÊáíïíéóìïßÐñïóùðéêïýêáéïéÊá-
íïíéóìïßÅóùôåñéêÞòÏñãÜíùóçòêáéËåéôïõñãßáòôùíÏñãáíéóìþíËéìÝíùí.
ÌåôÜôçóýíáøçôùíóõìâÜóåùíõðïðáñá÷þñçóçò,ïéåñãáóéáêÝòó÷Ýóåéò
ôùí áðáó÷ïëïõìÝíùí óôïõò Ïñãáíéóìïýò ËéìÝíùí ÁÅ, åîáêïëïõèïýí íá
äéÝðïíôáéáðüôéòäéáôÜîåéòôïõíüìïõðåñßÅëåýèåñùíÓõëëïãéêþíÄéáðñáã-
ìáôåýóåùí.
Óåü,ôéáöïñÜóôçíåîáóöÜëéóçôçòâéùóéìüôçôáòôùíÏñãáíéóìþíËéìÝíïò,

ðñïâëÝðåôáéçäõíáôüôçôáóýíáøçòóõìâÜóåùíÝñãïõìåôáîýôùíÏñãáíé-
óìþíêáéôùíåðåíäõôþí,óôïõòïðïßïõòðáñÝ÷åôáéçäõíáôüôçôááíôßôùíõ-
ðåñãïëÜâùí, íá åðéëÝîïõí ôïí ïéêåßï Ïñãáíéóìü ËéìÝíïò, ãéá ôçí ðáñï÷Þ
ôùíëéìåíéêþíõðçñåóéþíôéòïðïßåòÝ÷ïõíáíáëÜâåé.
ÓôçíðåñßðôùóçôçòóýíáøçòáõôþíôùíóõìâÜóåùí,åîáóöáëßæåôáé:
á)ãéáôïðñïóùðéêüôùíÏñãáíéóìþíËéìÝíïòåñãáóéáêüáíôéêåßìåíï
â)ãéáôïõòÏñãáíéóìïýòËéìÝíïòÁ.Å.åðéðëÝïíÝóïäáãéáôçíêÜëõøçôùí

ëåéôïõñãéêþí ôïõò åîüäùí êáé ôçóõíôÞñçóç ôùíõðïäïìþí ôïõëéìáíéïý
ðïõäåíÝ÷ïõíõðï-ðáñá÷ùñçèåß,ìåóêïðüôçíåîáóöÜëéóçôçòâéùóéìüôç-
ôáòôùíÏñãáíéóìþíðñïòüöåëïòôïõÄçìïóßïõ.
ÃéáôçíåîáóöÜëéóçåðßóçòôçòâéùóéìüôçôáòôùíÏñãáíéóìþíðñïâëÝðåôáé

ñçôÜçåðéâïëÞóôïíåðåíäõôÞåôÞóéïõáíôéóôáèìéóôéêïýôÝëïõòõðÝñôïõ
ïéêåßïõÏñãáíéóìïýËéìÝíïò.ÔïôÝëïòåêöñÜæåôáéùòðïóïóôüåðßôùíåôÞ-
óéùíáêáèÜñéóôùíåóüäùíôïõåðåíäõôÞ,ìåìÝãéóôïýøïòðÝíôåôïéòåêáôü
(5%)êáéäõíáôüôçôáõðÝñâáóçòôïõ,áíìåáíôéêåéìåíéêüôñüðïôåêìçñéþíå-
ôáéüôé,óåáíôßèåôçðåñßðôùóç,äéáêõâåýåôáéçâéùóéìüôçôáôïõïéêåßïõÏñ-
ãáíéóìïýËéìÝíïò".

Á ÃÏ ÑÁ ÐÙ ËÇ ÓÉÅÓ
ÐËÏÉÙÍ

ÄõíáìéêÜìðÞêáíóôçíáãïñÜôùí
ðëïßùíïé¸ëëçíåòÅöïðëéóôÝò
Áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ 2019 Ýùò êáé

ôçí15çÖåâñïõáñßïõ,óýìöùíáìå
ôá óôïé÷åßá ôçò Allied Shipping
Research έχουν ðùëçèåß óõíïëéêÜ
131ðëïßáóõíïëéêÞòáîßáò2,4äéóå-
êáôïììõñßùíäïëáñßùí.
Áðü áõôÜ 51 åßíáé öïñôçãÜ, 56

äåîáìåíüðëïéá, 18 containers êáé
16õãñáåñéïöüñá.
ÏéÊéíÝæïéåäáðÜíçóáíáðüôáôá-

ìåßáôïõò297åêáôïììýñéáäïëÜñéá
ãéáôçíáðüêôçóç25ðëïßùí.
Ïé¸ëëçíåòÝ÷ïõíäþóåé290åêá-

ôïììýñéáãéá24ðëïßáåêôùíïðïß-
ùí ôá 13 åßíáé öïñôçãÜ áîßáò 198
åê. äïë., Ýîé äåîáìåíüðëïéá áîßáò
53,3 åêáôïììõñßùí äïëáñßùí êáé
ðÝíôååßíáéðëïßáìåôáöïñÜòåìðï-
ñåõìáôïêéâùôßùíêüóôïõò38,8åê.
Áðüôá25ðëïßáðïõáãüñáóáíïé

åôáéñåßåò êéíåæéêþí óõìöåñüíôùí
ôá17åßíáéöïñôçãÜ, åðôÜäåîáìå-
íüðëïéáêáéðÝíôåcontainerships.
Óôçí ôñßôç èÝóç åßíáé åôáéñåßåò

ôùí ÇíùìÝíùí Áñáâéêþí ÅìéñÜôùí
ìå23ðëïßá.

ÏðýñãïòôïõÐåéñáéÜìåý-
øïòðÜíùáðü80ì.êáé22ï-
ñüöïõò το äåýôåñï øçëüôå-
ñï êôßñéï óôçí ÁôôéêÞ ìåôÜ
ôïí ðýñãï ôùí Áèçíþí, ðïõ
ðáñáìÝíåéãéáó÷åäüí45÷ñü-
íéá êôßñéï öÜíôáóìá, ðñüêåé-
ôáéíááîéïðïéçèåß.
ÔçíðåñáóìÝíçåâäïìÜäáç

ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ ÐåéñáéÜ áðï-
öÜóéóå ïìüöùíá ôçí ðáñá-
÷þñçóç êáé áîéïðïßçóÞ ôïõ
ãéá 99 ÷ñüíéá ìå ïéêïíïìéêü
áíôÜëëáãìá900.000åõñþå-
ôçóßùò.
¼ðùò ôüíéóå ï ÄÞìáñ÷ïò

ÐåéñáéÜê.ÃéÜííçòÌþñáëçòôïêôßñéï
áõôü,ôïïðïßïáðïôåëåßôïìåãáëý-
ôåñï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ãéá ôïí

ÄÞìïìÝ÷ñéôþñáóçìáôïäïôïýóåôçí
óôáóéìüôçôáôïõÐåéñáéÜ.
Çðáñá÷þñçóçðñïâëÝðåéôïíáíá-

ó÷åäéáóìü,ôçíðëÞñçáðïðåñÜôùóç

ôïõ êôéñßïõ êáé ôïõ ðåñé-
âÜëëïíôïò ÷þñïõ êáèþò
êáé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç, ôç
äéá÷åßñéóç êáé ôçí åêìå-
ôÜëëåõóç ôçò ëåéôïõñãßáò
ôïõ, åêôüò üìùò ôçò ëåé-
ôïõñãßáòùòïñãáíùìÝíïõ
Åìðïñéêïý  ÊÝíôñïõ Mall,
Ýíáíôé ïéêïíïìéêïý ïöÝ-
ëïõò ãéá ôïí ÄÞìï ìå
9000.000åõñþôïí÷ñüíï.

ÏÐåéñáéÜò,ìåìéáôÝôïéá
åðÝíäõóç óõíÝ÷éóå ï ÄÞ-
ìáñ÷ïò,áëëÜæåéüøçðñïò
ôïêáëýôåñï,èáðÜñåéæùÞ

ôïêôßñéï,èááíáâáèìéóôåßçðåñéï÷Þ
êáéèáäçìéïõñãçèïýíèÝóåéòåñãáóß-
áò.

Ï  Ð Õ Ñ  Ã Ï Ó  Ô Ï Õ  Ð Å É  Ñ Á É Á
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ΜΟΝΙΜΗ Å ÈÅ ËÏ ÍÔÉ ÊÇ 
ÅÉ ÓÖÏ ÑÁ ÔÙÍ Å ÖÏ ÐËÉ ÓÔÙÍ 

ÍÝá óõìöùíßá õðåãñÜöç ìåôáîý ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé
ôïõÐñïåäñåßïõôçò¸íùóçòÅëëÞíùíÅöïðëéóôþíãéáìü-
íéìçåéóöïñÜôïõ10%óôáåéóáãüìåíáìåñßóìáôáôùíå-
öïðëéóôþí ðïõ áíôéóôïé÷åß ôïõëÜ÷éóôïí óôï ðïóü ôùí
75.000.000åõñþêÜèå÷ñüíï.
Óôçóýóêåøçóôçíïðïßáìåôåß÷áíìåôáîýÜëëùí,ïðñù-

èõðïõñãüòê.ÁëÝîçòÔóßðñáò,ïõðïõñãüòïéêïíïìéêþíê.
ÅõêëåßäçòÔóáêáëþôïòêáéïõðïõñãüòÍáõôéëßáòêáéÍç-
óéùôéêÞòÐïëéôéêÞòê.ÖþôçòÊïõâÝëçò.ÏÐñùèõðïõñãüò
áöïýåõ÷áñßóôçóåôïõòåöïðëéóôÝòãéáôçíáíôáðüêñéóÞ
ôïõò óôï êÜëåóìá ôçò ÊõâÝñíçóçò íá "èåóðßóïõìå" ìéá
ìüíéìçóõìöùíßáåèåëïíôéêïý÷áñáêôÞñá"ôïõòêÜëåóåíá
ðñïâïýíóååðåíäýóåéòãéáôçíåíßó÷õóçôçòïéêïíïìßáò
ôçò÷þñáòêáéôüíéóåüôéìåôÜáðü÷ñüíéáâñßóêåôáéóåöÜ-
óçäõíáìéêÞòáíÜðôõîçò.
ÏÐñüåäñïòôçò¸íùóçòÅëëÞíùíÅöïðëéóôþíêïòÈåü-

äùñïòÂåíéÜìçò,áíáöåñüìåíïòóôçííÝáóõìöùíßáôüíé-
óåüôéïéäýïðñïçãïýìåíåòóõìöùíßåòðïõåß÷áìåõðï-
ãñÜøåéìåôçíÊõâÝñíçóçÝëçîáíêáéçíÝáðïõõðïãñÜ-
øáìååßíáéáïñßóôïõäéáñêåßáòìåêáèïëéêÞó÷åäüíóõììå-
ôï÷Þôùíìåëþíôïõò.Ôïóôïé÷åßïáõôüäåß÷íåéüôéïåöï-
ðëéóìüòåßíáé95%ðáñþíôçíðñïóðÜèåéáôçòÊõâÝñíçóçò
ãéáÝíáêáëýôåñïìÝëëïíôçòÅëëÜäïò.

ÔÏ ÍÁÕ ÔÉ ËÉÁ ÊÏ 
ÓÕ ÍÁË ËÁÃ ÌÁ 

ÁýîçóçóçìåßùóåôïÍáõôéëéáêüóõíÜëëáãìá
ôç÷ñïíéÜðïõìáòðÝñáóå.ÓõãêåêñéìÝíá,óýì-
öùíáìåôáóôïé÷åßáôçòÔñÜðåæáòÅëëÜäáòôï
íáõôéëéáêü óõíÜëëáãìá áíÞëèå óôï ðïóü ôùí
16.629,9 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 14.473,8 åêáô. ôç
÷ñïíéÜðïõìáòðÝñáóå,óçìåéþíïíôáòáýîçóç
14,9%.ÔïñåêüñüìùòãéáôçíåéóñïÞôïõíáõôé-
ëéáêïýóõíáëëÜãìáôïòóôç÷þñáðñáãìáôïðïé-
ÞèçêåôïÝôïò2008ìåôïáðëçóßáóôïðïóüáðü
ôüôåôùí19.188,3åêáô.åõñþ.

ÁýîçóçðáñáôçñÞèçêåüìùòêáéóôïôïõñéóôé-
êüóõíÜëëáãìáôïïðïßïáíÞëèåóôïðïóüôùí
16.112,6åêáô.åõñþÝíáíôé14.630,1åêáô.åõñþ
ôï2017óçìåéþíïíôáòáýîçóçêáôÜ10,33%.

ÇÜíïäïòôïõôïõñéóôéêïýóõíáëëÜãìáôïòï-
öåßëåôáéóôçíáëìáôþäçáýîçóçôùíôïõñéóôé-
êþíáößîåùíïéïðïßåòîåðÝñáóáíôá30åêáô.Å-
ðéóêåðôþíóçìåéþíïíôáòáýîçóç10,8%êáéíÝï
ñåêüñ.
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Δώδεκα χρόνια (Απρίλιος 2007 - Μάρτιος 2019) πέρασαν από τότε που το κρουαζιερόπλοιο "Sea Diamond"

βούλιαξε στην Καλντέρα της Σαντορίνης. Ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Γιδαράκος σε

ομιλία του το χαρακτήρισε ως το «σοβαρότερο θαλάσσιο περιβαντολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει

αυτή τη στιγμή η χώρα. "Âñá äõ öëå ãÞò ôï îé êÞ âüì âá" που μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική

καταστροφή τόνισε ότι αποτελεί το κουφάρι του πλοίου που βυθίστηκε στη Σαντορίνη, το Sea Diamond, τον

Απρίλιο του 2007.

Η συντονιστική επιτροπή αγώνα, για την ανέλκυση του ναυαγίου, που έχουν συστήσει οι κάτοικοι της Σαν-

τορίνης, ζητά για πολλοστή φορά από την πολιτεία να εφαρμόσει τις αποφάσεις και την νομοθεσία για την

ανέλκυσή του. Η νέα τουριστική περίοδος είναι "προ των πυλών"  στο νησί με την μεγαλύτερη τουριστική

επισκεψιμότητα, συνεχίζει σε καθημερινή βάση να ρυπαίνεται χωρίς κανένας να ενδιαφέρεται. Τα ερωτήμα-

τα που γεννούνται καθημερινά πολλά.

Ç Åë ëç íé êÞ äé êáéï óý íç, óôïí á íþ ôá ôï âáè ìü ôçò, ìå ôçí ôå ëå óß äé êç á ðü öá óç 515/2016 ôïõ Á ñåß ïõ ÐÜ -

ãïõ, á íá ãíþ ñé óå ôçí ý ðáñ îç óï âá ñÞò êáé å îá êï ëïõ èç ôé êÞò èá ëÜó óéáò ñý ðáí óçò ðïõ óõ íÝ âç êáé óõ íå ÷ß æå -

ôáé ìÝ ÷ñé êáé óÞ ìå ñá óôç èá ëÜó óéá ðå ñéï ÷Þ ôçò Óá íôï ñß íçò êáé êáô' å ðÝ êôá óç ôçí á íÜ ãêç á íÝë êõ óçò ôïõ

íáõá ãß ïõ. Ôáõ ôü ÷ñï íá á ðï öÜ óé óå ôå ëå óß äé êá ãéá ôçí å íï ÷Þ ôïõ ÐëïéÜñ ÷ïõ ôïõ ìïé ñáß ïõ êñïõá æéå ñü ðëïéïõ

áë ëÜ êáé ôïõ Äéåõ èõ íôÞ Å ðé ÷åé ñÞ óå ùí ôçò óõí äéá ÷åé ñß óôñéáò å ôáé ñåß áò Core Marine LTD.

Οι κάτοικοι επιμένουν στην άμεση ανέλκυση του Ναυαγίου ανεξαρτήτως του οικονομικού κόστους που

θα επιφέρει αυτό στην πλοιοκτήτρια και τον ασφαλιστικό οργανισμό, όπως γίνεται σε όλα τα ευνοούμενα

και πολιτισμένα κράτη του κόσμου, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο εμπαιγμό και κοροϊ-

δία. Δώδεκα χρόνια είναι πολλά. Φτάνει πιά

Το ÍáõÜ ãéï του Sea Diamond 



ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÓ-ÇÐÁÔÏËÏÃÏÓ

ÐñáîéôÝëïõò139,ÐåéñáéÜòÔ.Ê.18535

Ôçë.: 2104123953
Êéí.: 6973022607
Å-mail: c_vlamis@yahoo.gr

×ÑÇÓÔÏÓÌ.ÂËÁÌÇÓ
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ÈÁ ÍÁ ÔÏÓ ÍÁÕ ÔÉ ÊÏÕ 
ÌÅ ÓÁ ÓÅ ÄÅ ÎÁ ÌÅ ÍÏ ÐËÏÉÏ

Åíçìåñþèçêå ç ËéìåíéêÞ Áñ÷Þ Êáñýóôïõ,
ìåóçìâñéíÝòþñåòôçòÐáñáóêåõÞò,ãéáðåñé-
óôáôéêü ôñáõìáôéóìïý 50÷ñïíïõ áëëïäáðïý
ìÝëïõòðëçñþìáôïòôïõÄ/Î"CLIPPERVENUS"
óçìáßáòÍïñâçãßáò,ôïïðïßïðñáãìáôïðïéïý-
óåäéÝëåõóçáðüôïÓôåíüÊáöçñÝá.
ÏáíùôÝñù50÷ñïíïò,áöïýôïðëïßïáãêõ-

ñïâüëçóå óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ 02í.ì. áðü
ôïëéìÝíáÊáñýóôïõ,ìåôáöÝñèçêåìåôïÅ/Ã-
Ô/Ñ "ÁÃÉÏÓÍÉÊÏËÁÏÓ"Í.Êáñýóôïõ110óôïí
ïéêåßïëéìÝíá,êáéóôçóõíÝ÷åéáäéåêïìßóèçìå
áóèåíïöüñïü÷çìáôïõÅÊÁÂóôï "ÄÉÏÊËÅÉÏ"
ÃåíéêüÍïóïêïìåßïÊáñýóôïõ,üðïõäéáðéóôþ-
èçêåïèÜíáôüòôïõ.
ÓýìöùíáìåäÞëùóçôïõÐëïéÜñ÷ïõïáíù-

ôÝñù íáõôéêüò âñÝèçêå ÷ùñßò ôéò áéóèÞóåéò
ôïõóôï÷þñïôïõìç÷áíïóôáóßïõêáéóõãêå-
êñéìÝíáóôçíðëáôöüñìáäßðëáóôïìðüéëåñ.
ÐñïáíÜêñéóç äéåíåñãåßôáé áðü ôï Ëéìåíáñ-

÷åßïÊáñýóôïõ,åíþçóïñüòðñüêåéôáéíáìå-
ôáöåñèåßóôçí ÉáôñïäéêáóôéêÞÕðçñåóßáÁèç-
íþí ãéá ôç äéåíÝñãåéá íåêñïøßáò - íåêñïôï-
ìÞò.

ÄÉÁ ÓÙ ÓÇ ÅË ËÇ ÍÁ 
ÐËÏÉÁÑ ×ÏÕ 

Ç ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá ôçò Ðïñôïãáëßáò äéÝóùóå
ôïí¸ëëçíáÐëïßáñ÷ïôïõÄ/ÎMINERVAGLORIAõðü
åëëçíéêÞóçìáßá.
ÓõãêåêñéìÝíáïéÜíäñåòôçòΠολεμικής Αεροπορίας

åíçìåñþèçêáíôïìåóçìÝñéôïõÓáââÜôïõãéáôçíá-
íÜãêçÜìåóçòìåôáöïñÜòóåíïóïêïìåßïôïõêáðåôÜ-
íéïõôïõôÜíêåñMINERVAGLORIA.ÔïôÜíêåñ,åëëçíé-
êÞòóçìáßáò,îåêßíçóåáðüôïëéìÜíéôçòÁëôáãêñÜôéá
óôçíÂåíåæïõÝëáóôéò12Öåâñïõáñßïõ,ìåðñïïñéóìü
ôïÁíüâåñïôçòÃåñìáíßáò.

ÇèÝóçôïõåíôïðßæïíôáíóôçèÜëáóóáôùíÁæïñþí,
420 ÷éëéüìåôñá íïôéïäõôéêÜ ôïõ íçóéïý Terceira. Ç
äéÜóùóçêáéáåñïäéáêïìéäÞÝãéíåêÜôùáðüéäéáßôåñá
áíôßîïåòóõíèÞêåòêáèþòóôçíðåñéï÷ÞïéÜíåìïéÝ-
öôáíáíôá74÷éëéüìåôñáôçíþñáêáéôáêýìáôáôá12
ìÝôñáóåýøïò.
Ôáäýïåëéêüðôåñáðïõóõììåôåß÷áíóôçíáðïóôï-

ëÞìåôÝöåñáíôïí¸ëëçíáÐëïßáñ÷ïóôïíïóïêïìåßï
ôïõPontaDelgadaôïMinervaGloriaóõíÝ÷éóåôçíðï-
ñåßáôïõðñïòÁíüâåñï.

ÐÇ ÍÅ ËÏ ÐÇ Á´ 
Ê É Í  Ä Õ  Í Ï Ó

ÃÉÁ ÔÏ ËÉ ÌÁ ÍÉ ÔÇÓ Å ËÅÕ ÓÉ ÍÏÓ 

ÅãêáôáëåëåéììÝíïóôïëéìÜíéôçòÅëåõóßíáò

ãéááñêåôÜ÷ñüíéáôïÅ/Ã-Ï/ÃÐÇÍÅËÏÐÇÁ´,á-

öçìÝíïóôçíìïßñáôïõðñï÷èÝòðÞñåêëßóçìå

êßíäõíï íá âõèéóèåß ìÝóá óôï ëéìÜíé êáé íá

ðñïîåíÞóåéáíõðïëüãéóôåòæçìéÝòêáéñýðáíóç

óôçíðåñéï÷Þêáéü÷éìüíïí.

Åõôõ÷þòìåôÜáðüάμεση åðέìâαóη êáéáðά-

íôëηóη ôùíõäÜôùíÜñ÷éóåóéãÜ-óéãÜíáåðá-

íÝñ÷åôáé óôçíπρότερη èÝóç ôïõ êáé íááðï-

öýãïõìåôá÷åéñüôåñá.

Áíôßïéáñ÷ÝòíáëÜâïõíìÝôñáêáéíáôïáðï-

ìáêñýíïõíáðüôçíðåñéï÷Þ,áëëçëïóõã÷áßñï-

íôáéìåôáîýôïõòãéáôçíäéÜóùóçêáéôçìçâý-

èéóÞôïõ.ÌÝãáèáýìá!!!ÊÜðïôåÝíáòÐñùèõ-

ðïõñãüòìáòåß÷åðåé,ôéíáêÜíïõìå…áõôÞåß-

íáéçÅëëÜäá.

Φωτογραφία από το ελικόπτερο την ώρα της διάσωσης.



ÁðüôïðåñéïäéêüÃÍÙÓÇÊÁÉÔÅ×ÍÇ
ôçòËÝó÷çòÁñ÷éìç÷áíéêþíáíáäçìï-
óßåïõìåüôéôïðñþôïêáéìïíáäéêüÝ-
ùò óÞìåñá, ðáãêïóìßùò, öïñôçãü
ðëïßï ôï ïðïßï ôáîéäåýåé ÷ñçóéìï-
ðïéþíôáò óýóôçìá ðñüùóçò ìå ôç
÷ñÞóç ôçò áéïëéêÞò åíÝñãåéáò, åßíáé
åëëçíüêôçôï. ¢ëëç ìßá ðñùôïðïñßá
ôùíÅëëÞíùíóôçÍáõôéëßáêáéóôçí
êáéíïôïìßá.
Ðñüêåéôáé ãéá ôï öïñôçãü M/V

Afros, óõíïëéêÞò ÷ùñçôéêüôçôáò
64.000ôüíùíDW.Ôïäéá÷åéñßæåôáéç
åëëçíéêÞäéá÷åéñßóôñéáíáõôéëéáêÞå-
ôáéñåßáBluePlanetShipping,ìåÝäñá
ôïíÐåéñáéÜ.ÓåáõôüÝ÷åéåãêáôáóôá-
èåßôïóýóôçìáðñüùóçòìåóôñïöåß-
á Flettner Rotor technology ôçò
"AnemoiMarineTechnologiesLtd"ìå
ÝäñáôïËïíäßíïçïðïßáâñáâåýôçêå
ðñéíáðüëßãåòçìÝñåòùòçðéïïéêï-
ëïãéêÞ åôáéñåßá ðáñï÷Þò õðçñåóéþí
óôçÍáõôéëßáãéáôï2018-Thegreen-
est marine service provider of the
year óôï ðëáßóéï ôùí Global Green

shippingAwards2018.
To óýóôçìá áîéïðïéåß ôçí áéïëéêÞ

åíÝñãåéá ãéá ôçí õðïâïÞèçóç ôçò
ðñüùóçò ôùí ðëïßùí âåëôéþíïíôáò
ôçíáðïäïôéêüôçôáôïõò,ìåéþíïíôáò
ôçí êáôáíÜëùóç ôùí êáõóßìùí êáé
ôáõôü÷ñïíá ìåéþíïíôáò ôá êüóôç
ëåéôïõñãßáò. ÐáñÜëëçëá ìåéþíïíôáé
êáéïéåêðåìðüìåíïéñýðïéôùíðëïß-

ùí,ëüãùôçòìéêñüôåñçòêáôáíÜëù-
óçòêáõóßìùí.
ÔáóôñïöåßáêáôÜôçöüñôùóçôïõ

öïñôçãïý ðëïßïõ, ìåôáêéíïýíôáé,
áõôüìáôá áðü ôç èÝóç ôïõò ðÜíù
óôïêáôÜóôñùìáêáéáöÞíïõíåëåý-
èåñï ÷þñï ãéá ôïõò ãåñáíïýò íá
öïñôþíïõí êáé íá îåöïñôþíïõí ôá
áìðÜñéá.
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Επισκεφθείτε
τçν éóôïóåëßäá ìáò:

www.sonpap.gr

Åë ëç íü êôç ôï ôï ðñþ ôï öïñ ôç ãü ðëïß ï 
óôïí êü óìï ðïõ êé íåß ôáé ìå áéï ëé êÞ å íÝñ ãåéá
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ΚΛΑΔΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝΠΛΟΙΩΝ

Ï ÊëÜäïò ÅðéèåùñÞóåùí Ðëïßùí
êëåßíåéïñéóôéêÜ.¸íáòêëÜäïòôïõÕðïõñãåßïõ
ÍáõôéëßáòïïðïßïòãéáðÜñáðïëëÜ÷ñüíéáðé-
óôïðïéïýóåêáéåîáóöÜëéζåôçíáîéïðëïÀáôùí
Åëëçíéêþí åðéâáôçãþí ðëïßùí óå õøçëü åðß-
ðåäï,ôùíìéêñþíöïñôçãþíðëïßùí,ðëÞèïõò
ôïõñéóôéêþí - åðáããåëìáôéêþí êáé óêáöþí á-
íáøõ÷ÞòêáèþòêáéôùíðïëõÜñéèìùíáëéåõôé-
êþíôçò÷þñáò.
Áðüêáéñüôïóõæçôïýσαν óôçí"ÁÊÔÇÌÉÁÏÕ-

ËÇ" áëëÜ ðåñßìåíáí öáßíåôáé ôçí êáôÜëëçëç
óôéãìÞêáéù!ôïõèáýìáôïòäåíÜñãçóåíáÝë-
èåé. Μéá ùñáßá ðñùßá "âïýëéáîå" ôï Ä/Î "ÁÃÉÁ
ÆÙÍÇ", Ýìöïñôï ìå êáýóéìá áãêõñïâïëçìÝíï
ÝîùáðüôïëéìÜíéôïõÐÅÉÑÁÉÁôïõìåãáëýôå-
ñïõ êáé áóöáëÝóôåñïõ ôçò ÷þñáò, (åííïåßôáé
üôéäéáèÝôåéüëáôáìÝóáðñüëçøçòêáéäéÜóù-
óçò)...êáéðñïêÜëåóåñýðáíóçóåüëïó÷åäüí
ôïìÞêïòôçòΑôôéêÞòáêôÞòôïõÓáñùíéêïýáë-
ëού ðåñéóóüôåñïêáéáëëïýëéãüôåñï.×ùñßòíá
ðåñéìÝíïõí íá âñïõí ôçí áéôßá âýèéóçò ôïõ
ðëïßïõ, ÷ùñßò íá äéáðéóôþóïõí ôçí áîéïðëïÀá
ôïõïéαρμόδιες áñ÷ÝòôïõÕðïõñãåßïõÍáõôéëß-
áò,ïÕðïõñãüòùòÜëëïò...ÄåñâÝíáãáòäéáôÜ-
æåéíáêëåßóåéïÊÅÐõðïíïþíôáòüôéõðåýèõíïò
ãéáôçâýèéóçôïõðëïßïõÞôáíïêëÜäïòåðéèå-
þñçóçòðëïßùí,"áõôÞçäéåöèáñìÝíçõðçñåóß-
á"και να μεταφερθούν όλα τα πλοίαπουήταν
υπό την δικαιοδοσία της στους ελληνικούς ή
ξένους νηογνώμονες ãéá íá Ýëèåé όμως ç
áðïóôïìùôéêÞ áðÜíôçóç ôùí åìðåéñïãíùìü-
íùíêáéôçòåéäéêÞòåðéôñïðÞòðïõóõóôÞèçêå
ãé'áõôü,üôéóôïðëïßïÝãéíåäïëéïöèïñÜêáéç
âýèéóÞôïõïöåßëåôáéáðïêëåéóôéêÜ óåáõôÞí
καιόχιστοΚΕΠ.
ÔïêáêüüìùòÝãéíå.ΌôáíáíôåëÞöèçóáíüôé

ôáðñïâëÞìáôáðïõáõôüìáôáäçìéïõñãÞèçêáí
ÞτáíðïëëÜκαι δυσεπίλυτα êáéïéõðÜñ÷ïíôåò
Íçïãíþìïíåòανεπαρκείς και áíßêáíïéíáôáá-

íôéìåôùðßóïõí, Ýäùóáí ìéá ìéêñÞ ðáñÜôáóç
ìÝ÷ñé 31/01/2019 ãéá íá ðáñáôáèåß όμως ãéá
äåýôåñç öïñÜ ìÝ÷ñé ôçí 30/06/2019 áöÞíï-
íôáòêåíüÝíáìÞíáó÷åäüí÷ùñßòíáîÝñåéêá-
íÝíáòôéíáêÜíåé.ÁíôßíáêïéôÜîïõííáåíéó÷ý-
óïõí ôïí êëÜäï êáé íá õðïóôçñßîïõí ôïí
ìïíáäéêü êñáôéêü öïñÝá ðïõ åîáóöáëßæåé êáé
ðéóôïðïéåß ôçí ðïéüôçôá êáé áóöÜëåéá ôçò
åðéâáôçãïý íáõôéëßáò ìáò êáé ôùí Üëëùí
ìéêñþíðëïßùíêáéðëïéáñßùí,ôçíêëåßíïõíå-
öáñìüæïíôáòôçííïïôñïðßáôïõ×üíôæá"ðïíÜ-
åéêåöÜëéêüøåéêåöÜëé".

ÁÑ ×ÁÉÏ ËÏ ÃÉ ÊÏÓ ×Ù ÑÏÓ Ï ÐÅÉ ÑÁÉÁÓ 

Åõôõ÷þòôçíôåëåõôáßáóôéãìÞáðåóýñ-
èçáðü ôçíçìåñÞóéáäéÜôáîç ôïõêå-
íôñéêïý Áñ÷áéïëïãéêïý Óõìâïõëßïõ

(ÊÁÓ)ôïèÝìáðïõðñïÝâëåðåüôéïëüêëçñïòï
ÐåéñáéÜòêáéôïëéìÜíéíáãßíïõí"Áñ÷áéïëïãéêüò
÷þñïò".ÌåäõíáìéêÝòðáñåìâÜóåéòôïõÄçìÜñ-
÷ïõÐåéñáéÜê.Ìþñáëç,ôïõáíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç
ê.ÃÁÂÑÉËÇêáéó÷åäüíüëùíôùíöïñÝùíôïõ
ÐåéñáéÜôïÊÁÓôïáðÝóõñå.Öáíôáóôåßôåôéèá
åðáêïëïõèïýóåãéáôçíðüëçôïõÐåéñáéÜ,ãéá
ôá Ýñãá ðïõ ãßíïíôáé áëëÜ êáé ãé' áõôÜ ðïõ
ðñüêåéôáéíáãßíïõí,σίγουρα üðùòðÜíåóåëß-
ãï èá âÜëïõí åéóéôÞñéï  êáé óôïõò êáôïßêïõò
áöïý èá èåùñïýíôáé üôé åéóÝñ÷ïíôáé óå…
áñ÷áéïëïãéêü÷þñï!!!

?

?

Ó ô ñ á â Ü Ανάποδα&
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Ï ðñïúóôÜìåíïò öèÜíåé

ôïðñùßóôïãñáöåßïôïõìå

ôïöåñìïõÜñôïõðáíôåëï-

íéïý ôïõ áíïé÷ôü. Ç ãñáì-

ìáôÝáò ôïõ, äåí îÝñåé ðþò

íá ôïõ ôï ðåé, ôåëéêÜ áðï-

öáóßæåéíáôïõôïðåéðëáãß-

ùò.

ÊýñéåðñïúóôÜìåíå,óÞìå-

ñáôïðñùßüôáíöýãáôåá-

ðü ôï óðßôé êëåßóáìå ôçí

ðüñôá ôïõãêáñÜæ;Ïðñïú-

óôÜìåíïò, äåí êáôÜëáâå ôé

Þèåëåíáôïõðåéêáéìðáß-

íåé óôï ãñáöåßï ôïõ ëßãï

ìðåñäåìÝíïò.

ÊÜèåôáéóôïãñáöåßï,áñ-

÷ßæåé íá äïõëåýåé êáé êÜ-

ðïéáóôéãìÞäéáðéóôþíåéüôé

ôï öåñìïõÜñ ôïõ åßíáé á-

íïé÷ôü. ×áìïãåëÜåé üôáí

èõìÜôáéôéôïõåßðåçãñáì-

ìáôÝáò ôïõ êáé áðïöáóßæåé

íá ôçí ðåéñÜîåé ëßãï. Ôçí

êáëåß óôï ãñáöåßï ôïõ ãéá

íáôïõöÝñåéÝíáêáöÝêáé

ôçí ñùôÜåé ðïíçñÜ: ¼ôáí

åßäåòôçíðüñôáôïõãêáñÜæ

ìïõ áíïé÷ôÞ, åßäåò êáé ôçí

jaguar ìïõ; Ç ãñáììáôÝáò

÷áìïãåëþíôáò ôï ßäéï ðï-

íçñÜôïõáðáíôÜåéáìÝóùò.

¼÷é êýñéå ðñïúóôÜìåíå ôï

ìüíï ðïõ åßäá Þôáí Ýíá

minicooperìåäýïξεφου-

σκωμέναλάστιχα.

Το γέλιο μακραίνει τη ζωή

Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από "ΤΑ ΝΕΑ"

Του ΚΩΣΤΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ από "ΤΑ ΝΕΑ"
Ανάποδα



Áñ ÷Þ êáéíïýñãéáãßíåôáéóôïÓÙÍ-

ÐÁÐ ìå íÝï Ä.Ó. êáé åðáíáêõ-

êëïöïñßáôùí "ÍÅÙÍÔÏÕÓÙÍ-

ÐÁÐ".

Âá ñõ óÞ ìá íôï ãåãïíüò ãéá ôïí

êëÜäïìáòáëëÜêáéãåíéêüôåñá

ãéáôïëéìÜíéôïõÐåéñáéÜçåðá-

íÝêäïóç ôùí "ÍÅÙÍ ÔÏÕ ÓÙÍ-

ÐÁÐ".

Ãå íé êÞ åêôßìçóçåßíáéü,ôéüóïéá-

ó÷ïëïýíôáé ìå ôá íáõôéëéáêÜ.

ÔïëéìÜíéêáéôáðáñáíáõôéëéá-

êÜåðáããÝëìáôáôα ðåñéìÝíïõí

ðùòêáéðùò.

Äéá ÷ñï íé êÜ ðÜíôáìåýëçêáõôÞ

êáéåðßêáéñç, ôïíßæïíôáò ôáêá-

ëÜ êáé ÷ñÞóéìá êáé óôçëéôåýï-

íôáò ôá êáêÜ êáé Üó÷çìá óõì-

âÜëëïõí óôçí ïìáëÞ ëåéôïõñ-

ãßáôïõëéìáíéïý.

Åõ ÷Þ üëùíìáòåßíáé íáìåãáëþ-

óïõí,íááðïêôÞóïõíôçíðáëéÜ

ôïõòáßãëçêáéíááãáðçèïýíá-

ðüôïõòðïëëïýòößëïõòêáéá-

íáãíþóôåò.

Æç ôÜ ìå ôçíêáôáíüçóçêáéôçíå-

ðéåßêåéÜóáòãéáêÜôéðïõèáðÜ-

åéóôñáâÜ,åßìáóôååäþüìùòíá

ôáäéïñèþíïõìåêáéíáôááðï-

êáèéóôïýìå.

Ç ðåñßïäïò áíáóôïëÞòÝêäïóçòá-
íÝäåéîåôïìåãÜëïêåíüðïõÜ-

öçóαν êõñßùòóôçíåíçìÝñùóç

ôùíìåëþíìáò,ðïõìáòåíäéá-

öÝñåé Üìåóá καθώς και óôç

ãíù-óôïðïßçóç, ðñïþèçóç êáé

åðßëõóçôùíðñïâëçìÜôùí.

ÈÝ ëïõ ìå íá åíçìåñþíïõìå ôá

ìÝëç ìáò ãéá ôá íÝá ðïõ óõì-

âáßíïõíóôïëéìÜíé,ôéòáëëáãÝò

óôçí íïìïèåóßá êáé êáíïíé-

óìïýòáëëÜêáéôáêáêþòêåßìå-

íáìåôéòõðçñåóßåòðïõóõíáë-

ëáóóüìåèá.

É äéáß ôå ñá èÝëïõìåíáðáñïõóéÜ-
æïõìåôéòèÝóåéòôïõêëÜäïõìáò
êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêü-
íôùíìáòêáéíááíáâáèìßóïõìå
ôéòó÷Ýóåéòìáòìåôéòõðçñåóßåò
ôïõ ëéìáíéïý êñáôéêÝò Þ éäéùôé-
êÝò.

Êáé íïýñ ãéá äåäïìÝíá üìùò Ý-
÷ïõìå íá áíôéìåôùðßóïõìå. Ôï
ëéìÜíé Ý÷åé éäéùôéêïðïéçèåß ó÷å-
äüí êáè' ïëïêëçñßá êáé áíÞêåé
ðëÝïí  óôçí COSCO, êáé äåí
ãíùñßæïõìå  åÜí έχει óõì-
ìïñöùèåß áðüëõôá ìå ôéò
óõìâÜóåéòêáéõðï÷ñåþóåéòôçò.

Ëé ìÜ íéá üìùò ðïõ ìáò åíäéáöÝ-
ñïõí êáé åñãáæüìåèá åßíáé και
ôçòÅëåõóßíáò,ôïõËáõñßïõêáé
ôçò ÑáöÞíáò ãéáôß êáé åêåß
õðÜñ÷ïõíðñïâëÞìáôá.

Ìå ãÜ ëï ëïéðüí ôï åíäéáöÝñïí
ôïõÓÙÍÐÁÐêáé ãé'áõôÜ áëëÜ
êáé και Πανελλαδικά, ãé' áõôü
ðñÝðåéíáåßìáóôåìÜ÷éìïéêáéå-
ôïéìïðüëåìïé.

Íáõ ôé êïß ðñÜêôïñåò, ïé áðïêëåé-
óôéêïßáñìüäéïéãéáôçäéåêðåñáß-
ùóç ôùí åñãáóéþí ôùí ðëïßùí
êáéïéõðåýèõíïéÝíáíôéôùíáñ-
÷þíôïõëéìÝíá.

Îå ÷ù ñé óôÞ áíôéìåôþðéóç êáé óõ-
ìðåñéöïñÜáðáéôïýìåëïéðüíá-
ðü ôéò áñ÷Ýò êáé ç óõíåñãáóßá
ìáòèáðñÝðåéíáåßíáéáñìïíéêÞ
êáéóåõøçëüåðßðåäï.

¼ ëá áõôÜèáðñïóðáèÞóïõìåíá
ôááíáäåéêíýïõìåêáéðáñïõóéÜ-
æïõìåìåôçäéêÞìáò"ÖÙÍÇ"ôá
"ÍÅÁÔÏÕÓÙÍÐÁÐ".

ÐÝ ñáí üìùòáðüáõôÜôáðñïâëÞ-
ìáôáç êñßóçìáòðñüóèåóå êáé
ðïëëÜÜëëá.ÏëáüòìáòëÝåé"å-
íüòêáêïýìýñéáÝðïíôáé".

Ñåõ óôÞ ðáñáìÝíåé ç êáôÜóôáóç
êáéìåôéòóõìðåñéöïñÝòïñéóìÝ-
íùíóõíáäÝëöùí,ðïõìðñïóôÜ
óôçí êñßóç êáé ôç ìåßùóç ôçò
äïõëåéÜò êáôáñãïýí êÜèå Ýí-
íïéáóõíáäåëöïóýíçò.

Óõ íå ÷ß æïõí íá äßíïõí ðñïóöï-
ñÝò ðïëý ÷áìçëÝò, áóýìöïñåò,
õðïâáèìßæïíôáò ôïí êëÜäï êáé
ôçèÝóçìáò.

Ôå ëé êÜ åÜíåöáñìüóïõìåôÝôïéåò
ôáêôéêÝò èá êáôáíôÞóïõìå üëïé
ìáò"ðáñßåòôïõëéìáíéïý".

Õ ðï ìï íÞ êáéåðéìïíÞ,áãþíáòêáé
üëïéìáæßðéóôåýïõìåèááíåâÜ-
óïõìå ðÜëé ôï åðÜããåëìÜ ìáò
óôçèÝóçðïõôïõáñìüæåé.

ÖÝ ôïò êüøáìå ôçí ðñùôï÷ñïíéÜ-
ôéêçðßôáìáòóåíÝááßèïõóá,á-
íáâáèìéóìÝíç ðïõ óçìáßíåé üôé
áñ÷ßóáìåôçíÝá÷ñïíéÜêáëÜ.

×ñü íéá ðïëëÜëïéðüí,êáëÞäýíá-
ìç,íááíôÝîïõìåêáéíáîåðåñÜ-
óïõìå ôçí êñßóçìå ôï íÝïÄ.Ó.
ðÜíôáìðñïóôÜ,áêïëïõèïýìåíï
áðüüëáôáìÝëç.

ØÜ îé ìï ìåãÜëïðÜíôùòãßíåôáéìå
ôéòåðåíäýóåéòóôïëéìÜíé,Üëëåò
åãêñßíïõí êáé Üëëåò áðïññß-
ðôïõí. Ç  COSCO üìùò åðéìÝíåé
íá åãêñéèåß ïëüêëçñï ôï ðñü-
ãñáììá.

¿ ñá ëïéðüííááñ÷ßóïõìåìåüñå-
îçêáéóõíáäåëöéêÞáëëçëåããýç
íáãßíïõìåüëïéóõíôÜêôåò"ÔÙÍ
ÍÅÙÍ ÔÏÕ ÓÙÍÐÁÐ" óôÝëíïíôáò
üôéìáòáðáó÷ïëåßêáéüôéêáëüÞ
áíÜðïäïìáòóõìâáßíåé.
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