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Το ραντεβού της παγκόσμιας ναυτιλίας

H Αθήνα ετοιµάζεται να φιλοξενήσει, 
από 4 έως 8 Ιουνίου, στον εκθεσι-
ακό χώρο Metropolitan Expo, στο 

διεθνή αερολιµένα της Αθήνας, τη µεγα-
λύτερη επιχειρηµατική και οικονοµική 
συνάντηση του 2012. Πρόκειται για την 
23η διοργάνωση των «Ποσειδωνίων». 

∆ιεθνείς εταιρείες και οργανισµοί θα 
προωθήσουν τα προϊόντα τους και χιλιά-
δες εκθέτες θα µπορούν να παρακολου-
θήσουν για πρώτη φορά µια σειρά συνε-
δρίων και σεµιναρίων υψηλού επιπέδου. 
Μια καλή ευκαιρία για να τονωθεί η δι-
εθνής εικόνα της Ελλάδος και η προβο-
λή της ως χώρα, µε επιχειρηµατικές και 
αναπτυξιακές δυνατότητες στην παγκό-
σµια ναυτιλία.  Τα «Ποσειδώνια» αντικα-
τοπτρίζουν και αναδεικνύουν τη συµβολή 
αυτή εδώ και περίπου 30 χρόνια από την 
ίδρυσή τους, ενώ µεγεθύνονται χρόνο µε 
το χρόνο, έχοντας καταστεί το πλέον ανα-
γνωρίσιµο ναυτιλιακό φόρουµ, το ποίο 
προσδοκά µε ανυποµονησία κάθε δύο 
χρόνια η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα. 

Τα φετινά «Ποσειδώνια» θα φιλοξε-
νήσουν περισσότερους από 17.000 αν-
θρώπους, από περίπου 90 χώρες από 
κάθε γωνιά του κόσµου, δηµιουργώ-ντας 
ένα παγκόσµιο φόρουµ επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, που περιλαµβάνουν, 
µεταξύ άλλων, σύναψη συµφωνιών, πα-
ρουσίαση προϊόντων, ευκαιρίες δικτύω-
σης και συνέδρια. Εκτός του προφανούς 
οφέλους για την ελληνική ναυτιλία, τα 
«Ποσειδώνια» αποκαθιστούν την εικόνα 
και τη φήµη της Ελλάδος, αναδεικνύο-
ντάς την σε προορισµό σηµαντικών διε-
θνών εµπορικών εκδηλώσεων. 

Ως αποτέλεσµα της φετινή έκθεσης, 
αναµένεται να εισρεύσουν στην τοπική 
οικονοµία της Αθήνας περίπου 50 εκα-
τοµµύρια ευρώ την εβδοµάδα των «Πο-
σειδωνίων», ποσό το οποίο αναµένεται 
να δαπανήσουν οι εκθέτες σε κατασκευές 
περιπτέρων, µεταφορά εξοπλισµού, ξενο-
δοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις φιλοξενί-
ας και µετακινήσεις.

Σε µια χρονική στιγµή όπου η Ελλάδα 
αντιµετωπίζει τη σοβαρή πρόκληση της 
εφαρµογής των διαρθρωτικών µεταρρυθ-
µίσεων που απαιτούνται για την επανεκ-
κίνηση της οικονοµίας της, τα «Ποσει-
δώνια» αναδεικνύουν τη συµβολή της 
ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική οικονο-
µία και υπογραµµίζουν τη µελλοντική της 
αναπτυξιακή προοπτική. 

Πρόσφατες µελέτες αναδεικνύουν ότι 
ο ελληνικός στόλος µεταφέρει ένα µε-
γάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού και του 
παγκόσµιου εµπορίου, καθώς και ότι οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν την πρώ-
τη θέση στον κόσµο στις παραγγελίες 
ναυπήγησης πλοίων, σηµειώνοντας επι-
τυχίες, οι οποίες θα προβληθούν κατά 
τη διάρκεια των «Ποσειδωνίων», σε µια 
χρονική στιγµή που είναι επιτακτική ανά-
γκη να αναδειχθούν τα θετικά νέα από τα 
διεθνή επιτεύγµατα των Ελλήνων. 

Η συλλογική δύναµη των Ελλήνων 
εφοπλιστών, οι οποίοι, µόνο πέρυσι, 
επένδυσαν συνολικά 8,5 δις δολάρια σε 
ναυπηγήσεις νέων πλοίων, θα είναι ένας 
από τους κύριους λόγους, για τον οποίο 
θα επισκεφθούν εφέτος την Αθήνα χι-
λιάδες επαγγελµατίες από τους τοµείς της 
ναυτιλίας, της οικονοµίας και του εµπορί-
ου, απ’ όλο τον κόσµο. 

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΣΟ∆ΩΝ»
Σε αποκλειστική του δήλωση προς τον 

«ΚΟΣΜΟ», ο Project Director των Εκθέ-
σεων «Ποσειδώνια», Θεόδωρος Βώκος, 
δήλωσε:

«Τα Ποσειδώνια, η πιο σηµαντική εκ-
δήλωση της ναυτιλιακής βιοµηχανίας 
στον κόσµο, αντιπροσωπεύει ένα σηµα-
ντικό κοµµάτι των εσόδων της βιοµηχα-
νίας διεθνών Συναντήσεων, Κινήτρων, 
Συνεδρίων και Εκθέσεων (MICE) της 
Ελλάδος. Πέραν των προφανών οφελών 
που δηµιουργούν τα Ποσειδώνια για την 
ελληνική ναυτιλία, συµβάλλοντας στη διε-
θνή προβολή της και στη δηµιουργία επι-
χειρηµατικών ευκαιριών, τα Ποσειδώνια 
αποτελούν µια σηµαντική πηγή εσόδων 
για την τουριστική βιοµηχανία και άλλους 
συναφείς κλάδους. Με τέσσερις διανυκτε-
ρεύσεις κατά µέσο όρο ανά επισκέπτη και 
µε δαπάνες της τάξεως των 500 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση, καθένας από τους 10.000 
διεθνείς επιχειρηµατίες και επισκέπτες 
που θα συµµετάσχουν στην Έκθεση, θα 
δαπανήσει περίπου 2.000 ευρώ κατά την 
παραµονή του στην Ελλάδα. Πρόκειται 
συνολικά για 20 εκατοµµύρια ευρώ µόνο 
για διαµονή, χωρίς να συµπεριλάβουµε 
τα έξοδα κατασκευών και συµµετοχής 
στην Έκθεση, τα οποία θα διοχετευθούν 
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ταξί, εµπο-
ρικά καταστήµατα στην Αθήνα και τα πε-
ρίχωρά της, χωρίς να υπολογίζουµε και 
τα επιπλέον έσοδα που παράγονται από 
τους επισκέπτες που θα παρατείνουν την 
παραµονή τους στην Ελλάδα για µερικές 
ηµέρες, ώστε να απολαύσουν σύντοµες 
διακοπές στα νησιά του Αιγαίου».

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 2012
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ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΑΒΛΙΟΥ
Ταβλαδόροι ελάτε στο ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 18:30
Ευχάριστη βραδιά, καλή παρέα,

δεν σας κοστίζει τίποτα.
Στο τέλος του χρόνου κύπελλα και διασκέδαση

Τηλεφωνήστε στον
 Άρη 0403 000 910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζουμε στους Πιστούς της Παροικίας μας ότι την Κυριακή, 3 Ιουνίου 
2012, στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, Paddington και την Δευτέρα, 4 
Ιουνίου 2012 στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, Surry Hills, θα τελεσθούν 
οι θείες Λειτουργίες, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 
Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ. 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Ν.Ο.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ,
Cnr. South Dowling & Napier Sts, Paddington, Τηλ.: 9331 2566
και ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, 626 Bourke & Ridge Streets,
Surry Hills, Τηλ.: 9319 7504
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Σπουδάζοντας και δουλεύοντας 
στην Αυστραλία

Αν εσύ, ένας φίλος σου ή κάποιο οικογενειακό σας μέλος 
επιθυμεί να απολαύσει την ζωή στην Αυστραλία ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ & 
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ (φοιτητική βίζα) μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το κολέγιο Queen Anne English College  
στην Αυστραλία προσφέρει:

1) Aγγλικά για αρχάριους και προχωρημένου επιπέδου.
2) IELTS προετοιμασία για διάρκεια 24 εβδομάδες.

3) Αγγλικά για ακαδημαϊκούς λόγους.

Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  
Μετά την ολοκλήρωση των αγγλικών στο QAEC μπορείτε να 
συνεχίσετε τις σπουδές σας στις εξής ειδικότητες: Λογιστικά, 

Κομμωτική, Μάρκετινγκ, Τουριστικές Επιχειρήσεις κια πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒIΖΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΩ
Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  

ΔΕΝ χρειάζεται να γνώριζετε αγγλικά, βοηθάμε και στη διαμονή σας. 
Δεν υπάρχουν επιπλοκές για έγκριση φοιτητικής βίζας  

σε Έλληνες υπήκοους για Αυστραλία.

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΩΡΑ  
ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ!

Please contact Queen Anne English College on:
Contact Numbers: (02) 9707 4840 

Email: info@qaec.nsw.edu.au 
Address: Level 1, 196 Stacey Street, Bankstown NSW 2199

Queen Anne English CollegeQueen Anne English College
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Του ανταποκριτή µας στην Αθήνα ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η

• Περισσότεροι 
από 17.000 επαγγελματίες 
από τουλάχιστον 90 χώρες 
δηλώνουν το «παρών» 
(4-8/6) στη μεγαλύτερη 
συνάντηση της διεθνούς 
ναυτιλιακής κοινότητας 
• Αποκλειστική δήλωση 
του Project Director 
των «Ποσειδωνίων» 
Θεόδωρου Βώκου 
προς τoν «ΚΟΣΜΟ»

O Θεόδωρος Βώκος


