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Αλαδηαηάζζεηαη ν ράξηεο ηεο Αθηνπινΐαο 

Σην επίθεληξν ζπγρσλεύζεηο, αλαθαηαηάμεηο, εμαγνξέο θαη ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα ν Γθξηκάιληη..... 

 

Άξζξν 

 

Ππθλώλνπλ νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα ζρεηηθά κε ηηο παξαζθεληαθέο δηαβνπιεύζεηο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ αλαδηάηαμε ηνπ ράξηε ηεο Αθηνπινΐαο θαη ησλ Ναπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ.  

Σελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ απηώλ έρνπλ νη ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, κε θπξίαξρε ηελ ηξάπεδα Πεηξαηώο ζηελ 

νπνία νη βαζηθέο λαπηηιηαθέο - αθηνπιντθέο εηαηξείεο θαίλεηαη λα είλαη ππεξδαλεηζκέλεο.  

Η αλακόριεπζε ησλ ζρεηηθώλ δηεξγαζηώλ αθνξά ηελ ΑΝΕΚ.  

ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηξαπεδηθώλ ζηειερώλ, είλαη ζέκα ρξόλνπ ην deal ζηελ αθηνπιντθή αγνξά.  

Οη ζπδεηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη λα είλαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, θάλνπλ ιόγν γηα ζπκθσλία ΑΝΕΚ - Attica 

Group.  

Είλαη ζαθέο όηη ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε ηξάπεδα Πεηξαηώο πνπ θαιύπηεη ηνλ θύξην δαλεηζκό ηεο 

θξεηηθήο εηαηξείαο.  

Πξνεμνθιείηαη όηη ε ΑΝΕΚ ζα πεξάζεη θάησ από ηελ νκπξέια ηεο Attica Group.  

Σαπηόρξνλα αλαδσππξώλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ κεγάινπ εθνπιηζηηθνύ ηηαιηθνύ νκίινπ ηνπ λαπνιηηάλνπ 

Γθξηκάιληη (πινηνθηήηεο Minoan Lines) ν νπνίνο κπαίλεη κε κεγάιεο αμηώζεηο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ 

απόθηεζε ηεο Attica Group. 

Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ, ζε πξόζθαηε δήισζή ηνπ ν Εκκαλνπέι Γθξηκάιληη, ην αθεληηθό 

ηνπ νκίινπ, ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά: "είλαη επξέσο γλσζηό ην γεγνλόο όηη ν όκηιόο καο εμεηάδεη ελνπνίεζε - 

ζπγρώλεπζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ζηηο αγνξέο RO/RO θαη RO/PAX όπσο θαη γηα ηελ Ειιάδα. Ωο εθ 

ηνύηνπ κπνξώ λα πσ όηη πξνθαλώο έρνπκε ελδηαθέξνλ γηα ηελ AtticaGroup".  

Κιείλνληαο ππνγξάκκηζε κε ζεκαζία: "ε αλάιεςε γξακκώλ θαη πινίσλ πνπ ειέγρνληαη από ηελ Attica 

(όπσο ζπλέβε κε ηηο γξακκέο Trasmediterranea κε ηηο Βαιεαξίδεο λήζνπο) κπνξεί λα είλαη ν ζσζηόο 

ηξόπνο γηα λα μεπεξαζηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαθύςνπλ από ηελ επηηξνπή αληαγσληζκνύ"!  

 

Τη ζεκαίλνπλ γηα ηνπο Ναπηεξγάηεο απηέο νη αιιαγέο; 

 

Ο λόκνο 3577/1992 απνηειεί ην αληηδξαζηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ζπλδηακνξθώζεθε ηόηε κε ηελ ΕΟΚ (Ε.Ε) 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην 

εζσηεξηθό ησλ θξαηώλ-κειώλ (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο θακπνηάδ).  

ε όηη αθνξά ηελ θξνπαδηεξόπινην Ναπηηιία, απηό πνπ παξήγαγε ν δηαιπηηθόο απηόο θαλνληζκόο ήηαλ ε 

εμαθάληζε ζε ρξόλν ξεθόξ ηεο ειιεληθήο θξνπαδηεξνπινίνπ Ναπηηιίαο θαη ν καδηθόο εμνζηξαθηζκόο ησλ 

ειιήλσλ Ναπηεξγαηώλ!!!  

ηελ αθηνπινΐα, κε ηνλ ίδην απηό λόκν ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θακπνηάδ, επηηξάπεθε πιένλ ε είζνδνο 

επξσπαίσλ εθνπιηζηώλ ζηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ζηελ θαηεύζπλζε απηή ν όκηινο Γθξηκάιληη πήξε ην 

ζύλνιν ηνπ παθέηνπ ησλ κεηνρώλ ησλ Μηλσηθώλ γξακκώλ. 



Η θαηάξγεζε ηνπ θακπνηάδ κε ηελ είζνδν μέλσλ εθνπιηζηηθώλ νκίισλ ζηελ Αθηνπινΐα, κε ηελ ελίζρπζε θαη 

γηγάλησζε κνλνπσιηαθώλ ζρεκάησλ, όπσο έρνπκε επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη, ζα έρεη πνιιαπιέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

ρώξα, ηνπο Ναπηεξγάηεο θαη ηνπο ιατθνύο ρξήζηεο ησλ Αθηνπιντθώλ γξακκώλ.  

Η παξάδνζε ηεο Αθηνπινΐαο ζε μέλα ζπκθέξνληα ζέηεη επί ηάπεηνο ην γεληθόηεξν πξόβιεκα πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ ακπληηθή ζσξάθηζε ηεο ρώξαο καο, ηνλ ξόιν ηεο Αθηνπινΐαο ζε απηό ην εζληθό ζέκα, ιακβάλνληαο ππόςηλ 

ηελ επηζεηηθόηεηα ηεο Σνπξθίαο όια ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

Παξάιιεια ε επέιαζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ ζηελ Αθηνπινΐα δελ γίλεηαη πξνθαλώο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

λεζησηηθόηεηαο, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ Αθηνπιντθώλ ζπγθνηλσληώλ, αιιά απνζθνπεί (ζηηο επθαηξίεο πνπ 

δηακνξθώλνληαη ζηε θάζε απηή) κέζα από ηελ είζνδν ζηελ ειιεληθή Αθηνπινΐα λα εληζρύζνπλ θαη ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο βάδνληαο πόδη ζηηο ειιεληθέο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο!  

ηελ θαηεύζπλζε απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, επηρεηξεκαηηθνί όκηινη βιέπνπλ ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο γηα ηελ απνθόκηζε ηεξάζηησλ θεξδώλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Αθηνπινΐαο θαη ηδηαίηεξα ησλ 

γξακκώλ θηιέησλ, ώζηε πξννπηηθά λα εληζρύζνπλ ηελ ζέζε θαη ηνλ ξόιν ηνπο ζε μέλεο αγνξέο, όπσο είλαη ε 

ειιεληθή Αθηνπινΐα.  

ρεηηθά κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή (αιιά θαη απηή ηνπ ΤΡΘΖΑ ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν) είλαη απόιπηα 

ηαπηηζκέλε ζηεξίδνληαο κε όια ηα κέζα ηηο ζπγρσλεύζεηο θαη κάιηζηα ηηο εληζρύεη κε ζπγθεθξηκέλα 

θίλεηξα, ζεσξώληαο όηη απηέο απνηεινύλ δείγκα εκπηζηνζύλεο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο! 

Εηδηθόηεξα γηα ην θεκνινγνύκελν deal ζηελ Αθηνπινΐα, δεκνζηεύκαηα ηνπ θηιηθνύ ηεο ηύπνπ θάλνπλ ιόγν όηη 

ελζαξξύλεη απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα εμπγηαλζεί ν ρώξνο ησλ Αθηνπιντθώλ εηαηξηώλ θαη λα 

αλαδεηρζνύλ λέεο θαη πγηείο Αθηνπιντθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο!!   

Αλαθνξηθά κε ηνπο Ναπηεξγάηεο, εάλ πάξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ "εκβιεκαηηθή" πνιπδηαθεκηζκέλε επέλδπζε 

ηεο Cosco ζην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο ρώξαο καο, ην ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη είλαη όηη ζα έρνπκε θιηκάθσζε 

ηεο επίζεζεο ελάληηα ζηα Ναπηεξγαηηθά δηθαηώκαηα, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ελώ νξαηνί είλαη θαη νη θίλδπλνη 

αθόκε θαη γηα ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε ησλ ειιήλσλ Ναπηεξγαηώλ! 
Η δσή θαη ε πείξα δείρλεη θαη δηδάζθεη όηη νη ηζρπξνί επηρεηξεκαηηθνί όκηινη επηβάιινπλ ηνπο θαλόλεο ζηελ 

αγνξά, ζηελ εξγαζία, ζηα εξγαηηθά δηθαηώκαηα, έρνληαο σο κπνύζνπια απνθιεηζηηθά ηελ θεξδνθνξία ηνπο!  

Από ηελ άιιε απμάλνληαη νη θίλδπλνη, ζην όλνκα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο απόδνζεο ησλ επελδύζεώλ 

ηνπο, ε θαηάζηαζε ζηηο Αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο λα επηδεηλσζεί θαη γηα ηνπο λεζηώηεο κε λέν ραξάηζσκα 

θαη επηβάξπλζε ζηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα θαη γεληθόηεξα κε ηελ ππνβάζκηζε ζηελ αζθάιεηα θαη ζηηο 

παξερόκελεο ππεξεζίεο.  
Μπξνζηά ζε απηέο ηηο θξίζηκεο εμειίμεηο θαζίζηαηαη, πεξηζζόηεξν από πνηέ, αλαγθαία ε αλαζπγθξόηεζε ηνπ 

λαπηεξγαηηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, ε ξηδηθή αιιαγή πιεύζεο, ώζηε λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηε 

λέα ρηνλνζηηβάδα πνπ έξρεηαη κπξνζηά καο.  

Η εκκνλή ζηα ίδηα ηεηξηκκέλα, ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή πνπ πξνηάζζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ εθνπιηζηώλ, ζα 

είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ Ναπηεξγαηώλ.  

Σν κέγηζην απηό δήηεκα πξέπεη λα πεξάζεη ζηα ρέξηα θαη λα γίλεη πιένλ ππόζεζε ησλ ίδησλ ησλ Ναπηεξγαηώλ.  

Η ΠΕΝΕΝ δείρλεη ηνλ δξόκν ηνπ αλεηξήλεπηνπ αγώλα!  

 

Αληώλεο Νηαιαθνγεώξγνο 

Πξόεδξνο ΠΕΝΕΝ 

 

 


