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Mπορεί τα χρέη της Ελ-
λάδας να την έχουν 
την υποχρεώσει να 

εξαρτάται από την ευρωπαϊ-
κή και κυρίως από τη γερµα-
νική βοήθεια, τα πράγµατα 
όµως είναι εντελώς διαφο-
ρετικά στον τοµέα της ναυτι-
λίας, µε τους Ελληνες εφο-
πλιστές να δίνουν σωσίβιο 
στους Γερµανούς. 

Όπως αναφέρουν δηµο-
σιογραφικές πληροφορίες 
οι Έλληνες εφοπλιστές δα-
πάνησαν πάνω από 2 δισε-
κατοµµύρια δολάρια για την 
απόκτηση µεταχειρισµένων 
πλοίων κατά τη διάρκεια 
των πρώτων επτά µηνών 
του 2012, αγοράζοντας από 
τη δευτερογενή αγορά 111 
ποντοπόρα πλοία, σηµειώ-
νοντας έτσι παγκόσµιο ρεκόρ 
στην αγορά αυτού του είδους.
Την ίδια ώρα, µαύρα είναι 
τα µαντάτα για την Γερµανία, 
αφού περισσότερα από 100 
γερµανικά funds που επεν-
δύουν στην ποντοπόρο ναυ-
τιλία έχουν πτωχεύσει, ενώ 
άλλα 800 γερµανικά αντί-
στοιχα funds απειλούνται 
µε λουκέτο λόγω της βαθιάς 
κρίσης που πλήττει ειδικά 

την κατηγορία των πλοίων 
κοντέινερ. Υπενθυµίζεται 
πως οι Γερµανοί εφοπλιστές 
που µέχρι τώρα κατέχουν 
την πρώτη θέση της παγκο-
σµίως αγοράς. ελέγχοντας 
το 40% στην ποντοπόρο 
ναυτιλία έχουν πτωχεύσει, 
επειδή µπήκε τέλος στη χρη-
µατοδότηση, κινδυνεύουν να 
χάσουν την πρωτιά από τους 
Έλληνες, οι οποίοι όχι µόνο 
διαθέτουν επαρκή ρευστότη-
τα αλλά και άριστη πιστολη-
πτική ικανότητα σε σηµείο 
που να µπορούν να παίρ-
νουν δάνεια από τράπεζες 
µέχρι και το 100% της αξίας 
του πλοίου. Μέχρι στιγµής 
έχουν γίνει αρκετές ελληνο-
γερµανικές συµφωνία, ενώ 
πολλά παζάρια είναι ακόµα 

σε εξέλιξη. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του ναυλοµεσιτικού 
οίκου Allied Shipbroking 
Inc, οι Έλληνες εφοπλιστές 
προηγούνται µακράν των 
υπολοίπων τόσο σε ποσά 
που κατέβαλαν, όσο και σε 
αριθµό πλοίων. 

∆εύτεροι στη λίστα είναι οι 
Κινέζοι µε 565 εκατοµµύρια 
δολάρια και 62 πλοία, ενώ 
ακολουθούν οι Νορβηγοί 
και πολύ πίσω βρίσκονται 
οι Γερµανοί. Υπογραµµίζεται 
ότι στα µεγέθη αυτά δεν πε-
ριλαµβάνονται τα ποσά που 
θα δοθούν µέχρι το τέλος 
του 2012 σε παραγγελίες νε-
ότευκτων πλοίων, η συνολι-
κή αξία των οποίων για τους 
Ελληνες υπερβαίνει τα 6 δισ. 
δολάρια.

Oµάδες περιφρούρησης «Ελλήνων 
στην καταγωγή» κατά της εγκληµατι-
κότητας του «λαθραίου αλλοδαπού 

εισβολέα» φέρεται να έχει συγκροτήσει 
η Χρυσή Αυγή στη Μεσσηνία, προκα-
λώντας την αντίδραση του αστυνοµικού 
διευθυντή του Νοµού, ο οποίος δηλώνει 
ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υπο-
καταστήσει την Αστυνοµία.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερί-
δας «Ελευθερία» η τοπική οργάνωση της 
Χρυσής Αυγής έχει συγκροτήσει «συντο-
νιστική Επιτροπή Αλληλεγγύης των Ελ-
λήνων την καταγωγή» στην περιφέρεια 
του ∆ήµου Οιχαλίας Μεσσηνίας στην 
οποία πρωτοστατεί πρώην αστυνοµικός 
και υποψήφιος της Χρυσής Αυγής στο 
νοµό. Μάλιστα, αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 
υποψήφιος βουλευτής του κόµµατος του 
κ. Μιχαλολιάκου έστειλε ανακοίνωση 
στον τοπικό Τύπο µε την οποία καλεί τους  
νέους «από 15 έως… 70 ετών σε αφύπνι-
ση και επιστράτευση»!

Η ανακοίνωση της οργάνωσης, µάλι-

στα, ξεκαθαρίζει ότι τα σύγχρονα «Τάγ-
µατα Ασφαλείας» της Χρυσής Αυγής θα 
ασχοληθούν µε τους «αλλοδαπούς εισβο-
λείς εγκληµατίες» που θεωρεί ότι ευθύνο-
νται για την εγκληµατικότητα της περιο-
χής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η 
εγκληµατικότητα στη Μεσσηνία «προέρ-
χεται κυρίως από την εγκληµατική δράση 
των αλλοδαπών εισβολέων εγκληµατιών, 
κατοχής της χώρας µας, από τους θρασείς 
και υπότροπους εγκληµατίες, γύφτους-
τσιγγάνους, µάστιγα εγκληµατικότητος 
κατά των Ελλήνων».

Η Χρυσή Αυγή καταφέρεται και εναντί-
ον των αστυνοµικών του Τµήµατος Μελι-
γαλά για τους οποίους ζητά να µετατεθούν 
και τους χαρακτηρίζει «φοβισµένα αν-
θρωπάκια». «Να µετατεθούν από το ανε-
παρκές υπάρχον στα χαρτιά Αστυνοµικό 
Τµήµα Μελιγαλά, όσοι αστυνοµικοί είναι 
ανεπαρκείς, φοβισµένα ανθρωπάκια και 
λειτουργούν ως να ευρίσκονται στο αµπέ-
λι τους, χωρίς υπηρεσιακή γνώση και συ-
νείδηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

H Ελλάδα µπορεί να καλύψει «θεωρη-
τικά» το χρηµατοδοτικό κενό µέχρι 
την εκταµίευση της επόµενης δόσης 

τον Οκτώβριο, αλλά χωρίς αυτήν η χώρα 
θα χρεοκοπήσει, παραδέχεται ο Αντώνης 
Σαµαράς σε συνέντευξή του στη γερµανική 
εφηµερίδα Sueddeutsche Zeitung που κυ-
κλοφόρησε χθες Πέµπτη.

«Θεωρητικά µπορούµε να γεφυρώσουµε 
το χρόνο. Αλλά εάν δεν πάρουµε καθόλου 
τη δόση, η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει» δηλώ-
νει ο κ. Σαµαράς στην εφηµερίδα, σύµφωνα 
µε το Reuters. O πρωθυπουργός εκφράζει 
επίσης τη δέσµευσή του ότι η Γερµανία και 
οι άλλοι δανειστές θα λάβουν στο σύνολο 
τους όλα τα κεφάλαια που έχουν δανείσει 
υπό µορφής οικονοµικής βοήθειας στην 
Ελλάδα. «Οι Γερµανοί θα πάρουν πίσω τα 
λεφτά τους. Το εγγυώµαι αυτό προσωπικά. 
Και όλοι οι άλλοι [δανειστές] θα πάρουν 
επίσης τα λεφτά τους πίσω. Θα εκπληρώ-
σουµε τις υποχρεώσεις µας στο ακέραιο» 
πρόσθεσε ο κ. Σαµαράς.

Σηµειώνεται ότι κατά τη συνάντηση του 
πρωθυπουργού, την Τετάρτη, µε τον Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Eurogrοup 
έκανε λόγο για «τελευταία ευκαιρία» για την 
Ελλάδα. «Σε ό,τι αφορά το µέλλον, η µπά-
λα βρίσκεται στα χέρια της Ελλάδας. Είναι 
η τελευταία ευκαιρία και οι Έλληνες πολί-
τες πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Γνωρίζω 
απόλυτα ότι ο πρωθυπουργός αντιµετωπί-
ζει αυτό το θέµα µε απόλυτη σοβαρότητα» 
είπε ο κ. Γιούνκερ. Στην ίδια συνέντευξη, 
όπως µετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σαµα-
ράς εµφανίζεται αποφασισµένος να υλοποι-
ήσει σε κάθε περίπτωση τις περικοπές που 
ζητήθηκαν για τον προϋπολογισµό, ύψους 
11,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, οι οποίες 
αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή 
της επόµενης δόσης του δανείου.

«Ναι, πολλά πήγαν στραβά. Είναι ακρι-
βές ότι πολλοί Έλληνες δεν πληρώνουν 
φόρους. Πρέπει να διασφαλίσουµε ότι αυτό 

θα σταµατήσει», επισηµαίνει ο κ. Σαµαράς 
και εξηγεί ότι ξεκινάει µια καινούργια περί-
οδος, στην οποία όλη η πολιτική της Ελλά-
δας θα στραφεί στην ανάπτυξη. 

«∆εν µου είναι τόσο σηµαντικό εάν θα 
επανεκλεγώ. Θέλω να αλλάξω τη χώρα», 
διευκρινίζει και αναφέρεται συγκεκριµένα 
στην αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας.

Η Sueddeutsche Zeitung θεωρεί ότι ο κ. 
Σαµαράς δεν ξεκαθαρίζει εάν σκοπεύει να 
ζητήσει επιµήκυνση ήδη κατά την συνάντη-
σή του στο Βερολίνο: «Πρώτα πρέπει να 
δείξουµε σε όλους ότι κάνουµε αυτό που 
πρέπει», απαντά ο πρωθυπουργός σε σχετι-
κή ερώτηση και, σύµφωνα µε την δηµοσιο-
γράφο, αιτιολογεί την επιθυµία για παροχή 
περισσότερου χρόνου επιµήκυνση µε την 
βαθιά ύφεση που πλήττει την Ελλάδα. «Η 
οικονοµία µας συρρικνώθηκε κατά 27%. 
Η Ελλάδα µατώνει. Ματώνει πραγµατικά», 
επισηµαίνει ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνογερµανικές σχέ-
σεις, ο κ Σαµαράς δηλώνει ότι λυπάται που 
η φιλία των δύο λαών έχει επιβαρυνθεί: 
«Ειπώθηκαν πολλά αρνητικά πράγµατα και 
από τις δύο πλευρές. Αυτά όµως θα πρέπει 
τώρα να τα βάλουµε στην άκρη. Οι δύο λαοί 
έχουν µια κοινή ιστορία η οποία τους συν-
δέει», αναφέρει. 

Ασκεί ωστόσο κριτική σε πολιτικούς των 
Φιλελευθέρων (FDP) και των Χριστιανο-
κοινωνιστών (CSU), οι οποίοι επανειληµ-
µένα ζητούν την έξοδο της Ελλάδας από το 
ευρώ και εξηγεί ότι στο άκουσµα τέτοιων 
δηλώσεων κάθε φορά σκέπτεται: «Πώς να 
µπορέσω να ιδιωτικοποιήσω κρατικές επι-
χειρήσεις; Ποιος επιχειρηµατίας επενδύει 
ευρώ σε εµάς, εάν υπάρχει πιθανότητα να 
πάρει πίσω δραχµές;» και προειδοποιεί ότι 
µια έξοδος από το ευρώ θα προκαλούσε αύ-
ξηση της ανεργίας στη χώρα σε πάνω από 
40%, κάτι που θα είχε ως συνέπεια κοινω-
νική αναταραχή, η οποία θα µπορούσε να 
εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες.

Οι Έλληνες εφοπλιστές 
«σώζουν» την γερµανική ναυτιλία

Η Χρυσή Αυγή στήνει «Τάγματα Ασφαλείας» 
κατά «αλλοδαπών εισβολέων»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Χωρίς την επόµενη δόση 
η Ελλάδα χρεοκοπεί, 
παραδέχεται ο Αντώνης Σαµαράς


