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* Ανοίγουν τισ πφλεσ τουσ αφριο, 5 Ιουνίου και αναμζνεται να ςυμμετάςχουν 
εκθζτεσ από 70 χώρεσ  

H ζκκεςθ Ποςειδϊνια 2006, που ανοίγει τισ πφλεσ τθσ ςτισ 5 Ιουνίου και κα 
διαρκζςει ωσ τισ 9 Ιουνίου - εικοςτι κατά ςειρά από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
πριν από ςαράντα χρόνια -, είναι πλζον ο κεςμόσ που αντικατοπτρίηει με ενάργεια 
το παγκόςμιο βελθνεκζσ τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ και το διεκνζσ κφροσ των 
ανκρϊπων που τθν κινοφν και τθ διαχειρίηονται.  

Τα παραπάνω διλωςε ο πρόεδροσ τθσ Ενωςθσ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (EEE) κ. N. 
Ευκυμίου, ο οποίοσ τόνιςε ότι θ ποντοπόροσ ναυτιλία των Ελλινων, που ιδθ εγγίηει 
χωρθτικότθτα ςχεδόν διακοςίων εκατομμυρίων τόνων, επίτευγμα χωρίσ ιςτορικό 
προθγοφμενο, κινείται και δραςτθριοποιείται μακριά από τθν Ελλάδα και ωσ εκ 
τοφτου δεν είναι εφκολα μετριςιμθ θ ςθμαςία και το ζργο τθσ από τθν ευρφτερθ 
κοινι γνϊμθ τθσ πατρίδασ μασ. 

Εκ των πραγμάτων επομζνωσ, υπάρχει κενό και αυτό ακριβϊσ ζρχεται να καλφψει θ 
ζκκεςθ των Ποςειδωνίων κάκε δφο χρόνια, μεταφζροντασ ςτον εκνικό μασ χϊρο 
τθν ζμπρακτθ αναγνϊριςθ και το αντίςτοιχο ενδιαφζρον τθσ παγκόςμιασ 
ναυτιλιακισ βιομθχανίασ και όλων των παρεπόμενων κλάδων που τθν υπθρετοφν, 
όπωσ ναυπθγεία, τράπεηεσ, αςφάλειεσ κτλ.  

Εντυπωςιακό δθλαδι πανόραμα τεχνολογικϊν εξελίξεων και παραγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων που διεκδικεί τθν προςοχι και τθν προτίμθςθ μιασ ογκϊδουσ και 
ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενθσ πλοιοκτθςίασ.  

Με τθν ζννοια αυτι, καταλιγει ο πρόεδροσ τθσ EEE, χαιρετίηουμε τθν εφετινι 
ζκκεςθ των Ποςειδωνίων που κα δϊςει τθ δυνατότθτα και πάλι ςτθν πατρίδα μασ 
να βρεκεί ςτο επίκεντρο τθσ ναυτιλιακισ ηωισ όλου του κόςμου, αλλά και ςε όλουσ 
τουσ Ελλθνεσ να υπερθφανευκοφν για τα όςα επιτελοφν οι ςυμπατριϊτεσ τουσ ςτισ 
κάλαςςεσ και ςτουσ ωκεανοφσ του πλανιτθ.  

Κάκετθ μείωςθ ορίων θλικίασ παρουςιάηει θ ελλθνικι ναυτιλία ωσ απόρροια των 
ςθμαντικϊν νζων παραγγελιϊν πλοίων που ζχουν δοκεί εκ μζρουσ του ελλθνικοφ 
εφοπλιςμοφ ςτθ διάρκεια των τελευταίων τεςςάρων ετϊν.  

Το ςυμπζραςμα αυτό προκφπτει από ζρευνα τθσ εταιρείασ αναλφςεων και ερευνϊν 
Petrofin Research, από τθν οποία επίςθσ διαφαίνεται ότι θ ελλθνόκτθτθ ναυτιλία 



ςυνεχίηει τα τελευταία χρόνια να ενιςχφει το ρεφμα ςυγκζντρωςθσ μζςω τθσ οποίασ 
παραμζνει ςτακερά θ μεγαλφτερθ ναυτιλιακι δφναμθ του πλανιτθ ςτθ διάρκεια 
των τελευταίων είκοςι ετϊν.  

* H παρουςία τησ Κίνασ  

H Κίνα αναμζνεται να είναι ζνασ από τουσ πρωταγωνιςτζσ ςτθν εφετινι ζκκεςθ 
Ποςειδϊνια. Με αντιπροςωπεία εταιρειϊν πολφ μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ 
του 2004 και με μεγάλο εκνικό περίπτερο, θ Κίνα φιλοδοξεί να κάνει αιςκθτι τθν 
παρουςία τθσ ςτθν πιο ςθμαντικι ναυτιλιακι ζκκεςθ του κόςμου, τθν οποία εφζτοσ 
αναμζνεται να επιςκεφκοφν πάνω από 3.000 ναυτιλιακοί παράγοντεσ και 
κυβερνθτικοί αξιωματοφχοι από 75 χϊρεσ.  

Το ζντονο ενδιαφζρον τθσ Κίνασ οφείλεται κυρίωσ ςτισ άνω των 100 παραγγελιϊν 
ελλινων πλοιοκτθτϊν ςτα ναυπθγεία τθσ μεγάλθσ αςιατικισ χϊρασ, κακϊσ και ςτο 
αναμενόμενο άνοιγμα τθσ κινεηικισ ναυτιλίασ προσ ξζνουσ επενδυτζσ και ςτθν 
προςπάκεια τθσ χϊρασ να αναδειχκεί κφριοσ τερματικόσ και διαμετακομιςτικόσ 
ςτακμόσ εμπορευμάτων.  

«Είναι χαρακτθριςτικό ότι μόνο από το λιμάνι τθσ Σανγκάθσ κα περάςουν εφζτοσ 
400 εκατομμφρια τόνοι εμπορευμάτων, κάτι που δεν ζγινε ςε κανζνα λιμάνι ςτον 
κόςμο πζρυςι, ενϊ και ςτθν παραγωγι πλοίων τα ναυπθγεία τθσ Κίνασ προβλζπεται 
να ζχουν ωσ το 2015 ςυνολικι χωρθτικότθτα 40 εκατομμυρίων dwt» είπε θ κυρία 
Νανά Μιχαιλ, διευκφνουςα ςφμβουλοσ τθσ διοργανϊτριασ εταιρείασ.  

Σφμφωνα μάλιςτα με τον κ. Jin Caikuan, αντιπρόεδρο τθσ Chinese Society of Naval 
Architecture and Marine Engineering (CSNAME), θ κινεηικι παραγωγι νεότευκτων 
πλοίων το 2006 κα ανζλκει ςτα 10 εκατομμφρια dwt, δίνοντασ ςτθ χϊρα μερίδιο 
18% τθσ παγκόςμιασ αγοράσ και τθ δεφτερθ κζςθ ςτον τομζα καταςκευισ container 
ships και bulk carriers.  

Εντεκα επιπλζον κινεηικζσ εταιρείεσ, εκτόσ του μεγάλου κινεηικοφ εκνικοφ 
περιπτζρου που παραδοςιακά υπάρχει ςτα Ποςειδϊνια, κα εκκζςουν τα προϊόντα 
και τισ υπθρεςίεσ τουσ για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα ςτα Ποςειδϊνια 2006, γεγονόσ 
που υποδθλϊνει τθ ςθμαςία που δίνει ςτθν ζκκεςθ θ εν δυνάμει μεγαλφτερθ 
οικονομία του κόςμου.  

H κινεηικι ςυμμετοχι κα είναι εφζτοσ μεγαλφτερθ κατά 50% ςε ςχζςθ με τα 
Ποςειδϊνια 2004. Σθμαντικι κεωρείται επίςθσ θ πρϊτθ εμφάνιςθ ςτθν ζκκεςθ τθσ 
ιαπωνικισ ζνωςθσ καταςκευαςτϊν και προμθκευτϊν ναυτιλιακοφ εξοπλιςμοφ 
(JSMEA) κακϊσ και θ επιςτροφι - φςτερα από δφο απουςίεσ - του εκνικοφ 
περιπτζρου του Παναμά, ενϊ για πρϊτθ φορά κα ςυμμετάςχουν και οι οργανιςμοί 
Dubai Maritime City, Irish Maritime Development Office και Flanders Investment and 
Trade από το Βζλγιο.  



* Οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ 

Εκκζτεσ από 70 και πλζον χϊρεσ ζχουν ιδθ δθλϊςει ςυμμετοχι για τα Ποςειδϊνια 
2006, ενϊ τα εκνικά περίπτερα υπερβαίνουν τα 20. «Το ζντονο ενδιαφζρον τθσ 
παγκόςμιασ ναυτιλιακισ κοινότθτασ για τα εφετινά Ποςειδϊνια ςυνδζεται και με το 
πρόγραμμα ανανζωςθσ του ελλθνικοφ εμπορικοφ ςτόλου, ο μζςοσ όροσ θλικίασ του 
οποίου μειϊνεται ςταδιακά και ςτακεροποιείται εφζτοσ ςτα 15,3 ζτθ. H ελλθνικι 
εφοπλιςτικι κοινότθτα ζχει υπό παραγγελία 364 πλοία» είπε θ κυρία Μιχαιλ. Τα 
Ποςειδϊνια 2006 κα διεξαχκοφν ςτο Εκκεςιακό Κζντρο του Ελλθνικοφ (πρϊθν 
Ανατολικόσ Αερολιμζνασ Ακθνϊν) - για πρϊτθ φορά από το 1976 - υποχρεωτικά 
λόγω αναγκαίων εργαςιϊν που πραγματοποιικθκαν ςτο Εκκεςιακό Κζντρο του 
ΟΛΠ.  

«Παρ' όλο που θ μεταφορά ςτο Εκκεςιακό Κζντρο του Ελλθνικοφ ζγινε δεκτι με 
ευνοϊκά ςχόλια από όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ ζκκεςθσ, πρόκεςι μασ είναι να 
επιςτρζψουμε το 2008 ςτον Πειραιά, που είναι ο φυςικόσ χϊροσ των Ποςειδωνίων. 
Ευελπιςτοφμε ότι το νζο Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Παλατάκι, που ζχει εξαγγείλει ο 
ΟΛΠ, κα ζχει ολοκλθρωκεί ςφντομα» διλωςε θ κυρία Μιχαιλ.  

Τα Ποςειδϊνια 2006 τελοφν υπό τθν αιγίδα του υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ, 
του υπουργείου Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, του Διμου Πειραιϊσ, του 
Ναυτικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδοσ, τθσ Ενϊςεωσ Ελλινων Εφοπλιςτϊν, τθσ 
Ελλθνικισ Επιτροπισ Ναυτιλιακισ Συνεργαςίασ του Λονδίνου, τθσ Ενϊςεωσ 
Εφοπλιςτϊν Μεςογειακϊν Φορτθγϊν Πλοίων, τθσ Ενϊςεωσ Εφοπλιςτϊν 
Ακτοπλοΐασ και του Συνδζςμου Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ.  
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