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Δ Ι Α ΓΩΝ Ι ΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΥ  Ο Ι ΚΟΝΟΜ Ι Α Σ  &  Ο Ι ΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ  
ΚΑ Ι  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝ Ι Α Σ  −  ΘΡΑΚΗΣ  

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1Γ/2008) 
ΚΕΝΤΡ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ  Δ ΙΑΓΩΝ Ι ΣΜΟΥ  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης 

  
Απογευματινή εξέταση στο μάθημα: 

2.1. «Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου» 
Σάββατο 4-4-2009  

 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αποτελείται από τριάντα έξι (36) ερωτήσεις, οι οποίες 
είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύναμες. Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100) 
και, επομένως, καθεμία από τις 36 ερωτήσεις συμμετέχει με 2 7/9 μονάδες (100/36 ) στη 
διαμόρφωση της βαθμολογίας του μαθήματος αυτού. Αναφορικά με τη διαμόρφωση του τελικού 
βαθμού της γραπτής εξέτασης υπενθυμίζεται ότι οι «Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση 
Κειμένου» έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.  

Να απαντήσετε και στις τριάντα έξι (36) ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των 
πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΟ.  

Ε ΡΩ Τ ΗΜΑ ΤΟ ΛΟ Γ Ι Ο  

Στο τέλος του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ θα βρείτε δύο κείμενα (ΚΕΙΜΕΝΑ 1 και 2), σε καθένα από τα 
οποία αντιστοιχεί και μια ομάδα ερωτήσεων. Για καθεμία από τις ερωτήσεις να επιλέξετε την ορθή 
απάντηση με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το αντίστοιχο κείμενο και τα λογικά 
συμπεράσματα που προκύπτουν από όσα αναφέρει, χωρίς να λάβετε υπόψη σας 
προσωπικές γνώμες ή απόψεις τρίτων που δεν εκφράζονται σε αυτό. Μπορείτε, για την 
ευχερέστερη αναφορά σας στα κείμενα, να αποκόψετε από το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ τις σχετικές 
σελίδες, τις οποίες όμως θα πρέπει κατά την παράδοση του Απαντητικού σας Φύλλου να τις 
επιστρέψετε στους επιτηρητές, προκειμένου να καταστραφούν μαζί με το υπόλοιπο έντυπο υλικό 
που σας έχει διανεμηθεί.  
Στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα βρείτε επίσης τρεις (3) ερωτήσεις με ανακατεμένες προτάσεις, τις 
οποίες θα πρέπει να βάλετε στη σωστή τους σειρά, και δεκαπέντε (15) ερωτήσεις συμπλήρωσης 
κενού, στις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε τη λέξη/φράση που συμπληρώνει κατάλληλα το 
κενό της πρότασης που σας δίνεται. 

 
Οι επόμενες οκτώ ερωτήσεις (1 έως 8) αναφέρονται στο ΚΕΙΜΕΝΟ  1,  

το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 8 του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 

1. «… έμοιαζε για τους περιβαλλοντολόγους όνειρο θερινής νυκτός». Αυτό σημαίνει ότι οι
περιβαλλοντολόγοι: 

 α) θεωρούσαν πως η πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνδιάσκεψης δε θα ήταν καλή ιδέα. 
 β) θεωρούσαν μάλλον αβέβαιη την προοπτική πραγματοποίησης μιας τέτοιας συνδιάσκεψης. 
 γ) θεωρούσαν μάλλον άσκοπη την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνδιάσκεψης. 
 δ) θεωρούσαν πως μια τέτοια συνδιάσκεψη θα ήταν αμφίβολης αποτελεσματικότητας. 
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2. Αξιολογήστε το περιεχόμενο των προτάσεων (Α-Β) σε σχέση με όσα αναφέρει το κείμενο: 
Α. Βάσει του Κιότο οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν ήταν υποχρεωμένες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων. 
Β.  Οι ΗΠΑ δεν επικύρωσαν το Πρωτόκολλο του Κιότο γιατί η υιοθέτησή του θα έπληττε την οικονομία τους.

 α) Α: σωστό & Β: δεν προκύπτει από το κείμενο 
 β) Α: λάθος & Β: δεν προκύπτει από το κείμενο 
 γ) Α: σωστό & Β: σωστό 
 δ) Α: λάθος & Β: λάθος  
   
3. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, η συμβολή του Πρωτοκόλλου του Κιότο στην αντιμετώπιση της

κλιματικής αλλαγής; 
 α) Μάλλον επέδρασε ανασταλτικά, γιατί άφησε ανεξέλεγκτες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. 
 β) Μηδενική, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να υπογραφεί μια νέα συνθήκη. 
 γ) Παρά τις αδυναμίες του, αποτελεί τη βάση διαπραγμάτευσης μιας νέας συνθήκης για το περιβάλλον.
 δ) Δεν προκύπτει από το κείμενο. 
   
4. Η φράση «αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στην παγκόσμια σκακιέρα» αναφέρεται: 
 α) στις προσδοκίες που διαψεύστηκαν λόγω της αδυναμίας των περισσότερων κρατών να

εκπληρώσουν τους στόχους του Κιότο. 
 β) στη μεταστροφή των ΗΠΑ ως προς τη στάση τους απέναντι σε μια διεθνή συμφωνία για το

περιβάλλον. 
 γ) στις ελπίδες που δημιουργεί για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας η δέσμευση των ΗΠΑ να

υπογράψουν τη νέα συνθήκη για το περιβάλλον. 
 δ) στην εγκατάλειψη των στόχων του Κιότο υπέρ μιας νέας συμφωνίας για το περιβάλλον. 
   
5. Σε τι θα διαφέρει η νέα συνθήκη ως προς το Πρωτόκολλο του Κιότο; 
 α) Θα προβλέπει στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
 β) Θα επιτύχει περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω της συμμετοχής των

ΗΠΑ, που ευθύνονται για το 35% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. 
 γ) Θα κάνει πράξη παλαιότερες δεσμεύσεις για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες

προκειμένου να αναλάβουν δράση ενάντια στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 δ) Η υπό διαπραγμάτευση συνθήκη δε θα παρουσιάζει καμία διαφορά σε σχέση με το Πρωτόκολλο του

Κιότο.    
6. Ποια από τις λογικές συνεπαγωγές (Α-Β) υποδηλώνεται στο κείμενο; 

Α. διεθνής ύφεση ⇒ οικονομική δυσπραγία ⇒ δυσχέρεια εφαρμογής μεθόδων παραγωγής φιλικών προς 
το περιβάλλον 

Β. οικονομική κρίση ⇒ εκδήλωση διεθνούς αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της ύφεσης ⇒ σχηματισμός 
κοινού μετώπου ενάντια στην κλιματική αλλαγή 

 α) Μόνο η Α. 
 β) Μόνο η Β. 
 γ) Και η Α και η Β. 
 δ) Ούτε η Α ούτε η Β.    
7. Από το κείμενο συνάγεται ότι: 
 α) η υπό διαπραγμάτευση συνθήκη είναι καταδικασμένη σε αποτυχία λόγω της οικονομικής κρίσης. 
 β) οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δεν έχουν επηρεάσει ακόμα τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
 γ) οι αναπτυσσόμενες χώρες δε φέρουν ευθύνη για την υπερθέρμανση του πλανήτη. 
 δ) η υπερθέρμανση του πλανήτη συνδέεται με τα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
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8. Ποια από τις παρακάτω απόψεις (Α-Β) εντάσσεται στο πνεύμα του κειμένου και θα μπορούσε να
χρησιμεύσει ως κατακλείδα; 
Α. Αν ο μισός πλανήτης κάνει προσπάθειες και ο άλλος μισός όχι, δε θα έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα

απέναντι στην κλιματική αλλαγή. 
Β. Οι συζητήσεις γύρω από τη νέα συνθήκη προσφέρουν μια ευκαιρία να καλυφθούν τα κενά που άφησε

το Κιότο και να υλοποιηθούν αυτή τη φορά οι προσδοκίες. 
 α) Μόνο η Α. 
 β) Μόνο η Β. 
 γ) Και η Α και η Β. 
 δ) Ούτε η Α ούτε η Β.    

9. Το παρόν ακίνητο ..................... σε προσιτή τιμή. 
 α) διατίθεται 
 β) προστίθεται 
 γ) ανατίθεται 
 δ) εκτίθεται 
   
10. Οικονομικοί κύκλοι ..................... ότι επίκειται ανάκαμψη. 
 α) διατείνονται 
 β) αποτείνονται 
 γ) ανατείνονται 
 δ) κατατείνονται 
   
11. Η γνώμη μου ..................... το κείμενο είναι θετική. 
 α) ως αναφορά 
 β) αναφορικά 
 γ) αναφορικώς 
 δ) όσον αφορά    
12. ..................... το κατάλληλο έντυπο και γίνε συνδρομητής. 
 α) Επέλεξε 
 β) Επιλέξτε 
 γ) Επίλεξε 
 δ) Επελέξτε    
13. Δεν είναι ..................... να κάνει υποχωρήσεις. 
 α) διαθετειμένη 
 β) διαθετημένη 
 γ) διατεθειμένη 
 δ) διατεθημένη  
   
14. Η λίστα επαφών είναι ..................... . 
 α) πλήρες 
 β) πλήρη 
 γ) πλήρους 
 δ) πλήρης 
   
15. Προβλέπονται δώδεκα άτοκες δόσεις ..................... ποσού.  
 α) ανεξαρτήτου 
 β) ανεξάρτητου 
 γ) ανεξαρτήτως 
 δ) ανεξάρτητα 
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16. Ποιος έχει αναλάβει τη διεύθυνση της ..................... ; 
 α) επιχείρησης 
 β) επιχήρεισης 
 γ) επιχείρισης 
 δ) επιχήρησης 
   
17. Τα κοινοτικά κονδύλια ..................... το ελληνικό κράτος. 
 α) διαχειρίστηκαν από 
 β) διαχειρίστηκε 
 γ) διαχειρίστηκαν με 
 δ) διαχειρίστηκαν υπό 
   
18. Κατηγορούνται ότι ..................... εγκληματίες. 
 α) υποθάλπτουν 
 β) περιθάλπτουν 
 γ) περιθάλπουν 
 δ) υποθάλπουν 
   
19. Παρακαλώ, ..................... τον προσωπικό σας κωδικό. 
 α) εισάγετε 
 β) εισαγάγετε 
 γ) εισάγεται 
 δ) εισαγάγεται 
   
20. Διαψεύστηκαν οι φήμες περί ..................... ανασχηματισμού. 
 α) ευρέως 
 β) ευρύ 
 γ) ευρέων 
 δ) ευρέος 
   
21. Σε συμβουλεύω να διατυπώνεις τις σκέψεις σου ....................., με σαφήνεια. 
 α) απλώς 
 β) απλοϊκά 
 γ) απλουστευμένα 
 δ) απλά 
   
22. Σας θεωρώ ..................... για την αποτυχία της προσπάθειας. 
 α) ως υπόλογο 
 β) σαν υπόλογο 
 γ) υπεύθυνο 
 δ) σαν υπεύθυνο 
   
23. ..................... εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση διατριβής. 
 α) Δικαιούται 
 β) Δικαιείται 
 γ) Δικαιώνεται 
 δ) Δικαιώνετε    
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24. Βάλτε τις προτάσεις που ακολουθούν στη σωστή σειρά, ώστε να έχουν λογική αλληλουχία: 
Α. Αποστολή του οργανισμού είναι να λειτουργεί ως εθνική μονάδα συντονισμού για το Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Διά βίου Μάθησης 2007-2013. 
Β. Ο οργανισμός αυτός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την

εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Γ. Ιδρύεται Οργανισμός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την επωνυμία «Σόλων» και διεθνή

διακριτική ονομασία «Solon». 
Δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ε. Επίσης μπορεί να αναπτύσσει συναφείς δραστηριότητες που του αναθέτει ο Υπουργός Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
ΣΤ. Όργανα διοίκησης του οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. 

 α) Γ – Α – Ε – Δ – ΣΤ – Β 
 β) Γ – ΣΤ – Δ – Ε – Α – Β 
 γ) Γ – Β – Α – Ε – ΣΤ – Δ 
 δ) Γ – Β – Α – Ε – Δ – ΣΤ 
   
25. Βάλτε τις προτάσεις που ακολουθούν στη σωστή σειρά, ώστε να έχουν λογική αλληλουχία: 

Α. Πρόκειται για ένα χώρο που δεν υπάρχει σε άλλο σημείο της Ελλάδας και αποτελεί χαρακτηριστικό της
περιοχής. 

Β. Συναυλίες αλλά και πληθώρα παράλληλων πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων φιλοδοξούν
να αναδείξουν και φέτος το θεσμό σε ένα από τα πιο επιτυχημένα φεστιβάλ της περιφέρειας. 

Γ. Είναι βέβαια και η μοναδικότητα του χώρου που συμβάλλει στο να πετύχει αυτή η προσπάθεια, καθώς 
το Οικοτουριστικό Κέντρο της λίμνης προσφέρει τη δυνατότητα για πολλές δραστηριότητες. 

Δ. Μυστικό της επιτυχίας του φεστιβάλ είναι η δίψα των νέων της περιοχής να δώσουν ζωή στον τόπο τους.
Ε. Αυτό που κυρίως όμως κάνει το φεστιβάλ μοναδικό είναι το ότι στήνεται εξολοκλήρου χάρη στην 

εθελοντική προσφορά των νέων, που εργάζονται συστηματικά τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την
υλοποίησή του. 

ΣΤ. Μοναδικές στιγμές υπόσχεται να προσφέρει στους επισκέπτες του το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας. 
 α) ΣΤ – Α – Γ – Δ – Ε – Β 
 β) ΣΤ – Ε – Γ – Β – Α – Δ  
 γ) Β – Δ – Γ – Α – Ε – ΣΤ 
 δ) ΣΤ – Β – Δ – Γ – Α – Ε 
   
26. Βάλτε τις προτάσεις που ακολουθούν στη σωστή σειρά, ώστε να έχουν χρονική και λογική 

αλληλουχία:  
Α. Πληκτρολογήστε 1, περιμένετε να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης και κατεβάστε το ακουστικό. 
Β. Μπορείτε να το κάνετε ενεργοποιώντας τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» (DND) ως εξής: 
Γ. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία πληκτρολογώντας όμως αυτή τη

φορά 0 στη θέση του 1. 
Δ. Το τηλέφωνό σας θα δίνει τώρα στους καλούντες σήμα κατειλημμένου. 
Ε. Έχετε κάποια συνάντηση ή είστε απασχολημένοι και θέλετε να αρνηθείτε τις εισερχόμενες τηλεφωνικές

κλήσεις; 
ΣΤ. Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο DND. 

 α) Ε – Β – ΣΤ – Α – Δ – Γ 
 β) Ε – Β – Α – Δ – Γ – ΣΤ 
 γ) ΣΤ – Α – Γ – Β – Ε – Δ 
 δ) Ε – ΣΤ – Β – Α – Γ – Δ 
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Οι επόμενες δέκα ερωτήσεις (27 έως 36) αναφέρονται στο ΚΕΙΜΕΝΟ  2,  
το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 9 του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 

27. Οι επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες για τοποθέτηση κεφαλαίων στον κλάδο της ποντοπόρου
ναυτιλίας: 

 α) δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση πλοίων μεταφοράς υγρού φορτίου. 
 β) δεν προβαίνουν στη σύσταση επενδυτικών κεφαλαίων (funds) προτού εξασφαλίσουν τη συμμετοχή 

τραπεζών. 
 γ) στρέφονται στον κλάδο αυτό γιατί αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή εν μέσω κρίσης. 
 δ) αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. 
   
28. Τι υποδηλώνει η λέξη «εσχάτως» για το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από το ναυτιλιακό κλάδο; 
 α) Ότι η τοποθέτηση κεφαλαίων στον κλάδο αυτό αποτελεί την τελευταία επιλογή για όσους αναζητούν 

επενδυτικές ευκαιρίες. 
 β) Ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων αποτελεί την έσχατη λύση για έξοδο του κλάδου από την κρίση.
 γ) Ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε πολύ αργά για να σώσει τον κλάδο από την κρίση. 
 δ) Ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. 
   
29. Σύμφωνα με το κείμενο, ποια από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες πλοίων αποτελεί την πλέον

συμφέρουσα επένδυση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τρεις; 
 α) Τα ποντοπόρα εμπορικά πλοία. 
 β) Τα μεγαλύτερης ηλικίας επιβατηγά πλοία. 
 γ) Τα νεότευκτα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. 
 δ) Τα μεγαλύτερης ηλικίας φορτηγά πλοία. 
   
30. Η πτωτική πορεία που ακολούθησαν οι ναύλοι των πλοίων ξηρού φορτίου από τις αρχές

Σεπτεμβρίου: 
 α) είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τα δεξαμενόπλοια τη μισή τουλάχιστον αξία τους. 
 β) βύθισε μέσα σε λίγους μήνες τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου στα χαμηλά επίπεδα του Δεκεμβρίου. 
 γ) δεν άργησε να συμπαρασύρει και τις τιμές των επιβατηγών πλοίων. 
 δ) ανάγκασε τους πλοιοκτήτες να πουλήσουν τα πλοία τους σε τραπεζικούς ομίλους. 
   
31. Ποια από τις λογικές συνεπαγωγές (Α-Β) υποδηλώνεται στο κείμενο; 

Α. περίοδος κρίσης ⇒ αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων ⇒ κίνδυνος κατάσχεσης 
Β. περίοδος κρίσης ⇒ ακύρωση παραγγελιών ⇒ μείωση της τιμής αγοράς των πλοίων υπό ναυπήγηση 

 α) Μόνο η Α. 
 β) Μόνο η Β. 
 γ) Και η Α και η Β. 
 δ) Ούτε η Α ούτε η Β.    
32. Ποιος έχει τον έλεγχο και τη διαχείριση των πλοίων που αναφέρονται στην υπογραμμισμένη

φράση του κειμένου; 
 α) Οι παλιοί ιδιοκτήτες. 
 β) Οι νέοι ιδιοκτήτες. 
 γ) Το επενδυτικό κεφάλαιο (fund). 
 δ) Οι τράπεζες που έχουν χορηγήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
   
33. Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ΔΕΝ αποτελεί δυνητικό στόχο για ένα επενδυτικό κεφάλαιο

(fund) που φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες κόντρα στην κρίση; 
 α) Πλοίο νεαρής ηλικίας του οποίου ο πλοιοκτήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο κατάσχεσης. 
 β) Μέρος του στόλου ναυτιλιακής εταιρείας η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. 
 γ) Πλοίο του οποίου η παραγγελία ακυρώθηκε προτού δρομολογηθεί η κατασκευή του. 
 δ) Υπερήλικο φορτηγό ξηρού φορτίου. 
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34. Ο γερμανικός όμιλος της προτελευταίας παραγράφου του κειμένου αποτελεί: 
 α) επιχειρηματικό όμιλο που δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό κλάδο. 
 β) επιχειρηματικό όμιλο που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών. 
 γ) τραπεζικό όμιλο του οποίου η χρηματοδοτική δραστηριότητα επικεντρώνεται στο ναυτιλιακό κλάδο. 
 δ) τραπεζικό όμιλο του οποίου η χρηματοδοτική δραστηριότητα επικεντρώνεται στον κλάδο των 

μεταφορών. 
   
35. Βάσει ποιου σκεπτικού ο γερμανικός όμιλος της προτελευταίας παραγράφου του κειμένου

προχώρησε στη σύσταση επενδυτικού κεφαλαίου (fund); 
 α) Αγοράζω φθηνά τώρα που έχουν πέσει οι τιμές και ξαναπουλάω ακριβότερα όταν οι αξίες ανέβουν 

και πάλι. 
 β) Εκμεταλλεύομαι την ευνοϊκή συγκυρία χαμηλών αξιών και υψηλών ναύλων προκειμένου να

εξασφαλίσω τη γρηγορότερη δυνατή απόσβεση της επένδυσής μου. 
 γ) Εκμεταλλεύομαι την κρίση του ναυτιλιακού κλάδου προκειμένου να διεισδύσω στην αγορά. 
 δ) Επενδύω στην ποντοπόρο ναυτιλία σε περίοδο κρίσης προκειμένου να ισχυροποιήσω τη θέση μου

στον κλάδο μόλις η αγορά ανακάμψει.    
36. Σύμφωνα με το κείμενο, το τελευταίο διάστημα: 
 α) η πλειονότητα των αγοραπωλησιών αφορά πλοία ελληνικών συμφερόντων. 
 β) το μεγαλύτερο συνολικό ύψος επένδυσης για την απόκτηση πλοίων έχει πραγματοποιηθεί από

ελληνικά συμφέροντα. 
 γ) οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στις αγορές πλοίων, με τους Κινέζους να

έρχονται δεύτεροι. 
 δ) οι Έλληνες αγοραστές έχουν επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους Κινέζους για την απόκτηση

υπερήλικων φορτηγών πλοίων.     
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 (αφορά τις ερωτήσεις 1 έως 8) 

Μέχρι πρότινος η ιδέα ότι τα ισχυρότερα κράτη του κόσμου θα συνδιασκέπτονταν ενάντια στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη έμοιαζε για τους περιβαλλοντολόγους όνειρο θερινής νυκτός.  

Το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο υπεγράφη το 1997, είχε κατά γενική ομολογία αδυναμίες. Από τις 
χώρες που το υπέγραψαν ούτε οι μισές δεν προβλέπεται να εκπληρώσουν τους στόχους τους, ενώ οι 
ΗΠΑ, που ευθύνονται για το 35% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 
αρνήθηκαν ακόμη και να το επικυρώσουν. Επιπλέον, αναπτυσσόμενες χώρες με τις μεγαλύτερες 
εκπομπές CO2 –όπως η Κίνα και η Ινδία– έμειναν ανεξέλεγκτες, αφού δεσμευτικοί στόχοι μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου προβλέπονταν μόνο για τα αναπτυγμένα κράτη.  

Η πρόσφατη δήλωση της πρόθεσης των ΗΠΑ να εμπλακούν σθεναρά στη διαπραγμάτευση μιας νέας 
συνθήκης, που θα υπογραφεί το Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη, αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στην 
παγκόσμια σκακιέρα, δημιουργώντας ελπίδες για επίτευξη διεθνούς συμφωνίας. Σύμφωνα με 
αξιωματούχους και ειδικούς επιστήμονες που μετέχουν στις διαπραγματεύσεις, η νέα συνθήκη δε θα 
περιορίζεται στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά θα περιλαμβάνει χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και θα υλοποιήσει παλαιότερες υποσχέσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση και την 
τεχνική υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.  

Ωστόσο, σε μια εποχή έντονης οικονομικής κρίσης η διαπραγμάτευση της συμφωνίας για το 
περιβάλλον αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Κάποιοι πολιτικοί διαμαρτύρονται καθώς, λόγω της ύφεσης, 
θα είναι δύσκολο να «καθαρίσουν» τις βιομηχανίες. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι αυτή ακριβώς τη 
στιγμή, που οι εκπομπές αερίων μειώνονται αναγκαστικά και τα κράτη υποχρεώνονται να 
δαπανήσουν δισεκατομμύρια για να τονώσουν τις οικονομίες τους, πρέπει να δρομολογηθεί μια 
παγκόσμια προσπάθεια ενάντια στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 (αφορά τις ερωτήσεις 27 έως 36) 

Τη ρήση «κάθε κρίση γεννά ευκαιρίες» φιλοδοξούν να εκμεταλλευτούν όλο και περισσότεροι 
επενδυτές, οι οποίοι στοχεύουν στον κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας και ιδίως σε εκείνον του ξηρού 
φορτίου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επενδυτικού κεφαλαίου (fund) από τις ΗΠΑ, στο οποίο 
συμμετέχουν και αρκετοί Έλληνες επενδυτές, με στόχο την τοποθέτηση έως και 200 εκατ. δολαρίων 
για την απόκτηση πλοίων. Μάλιστα, φορείς του κλάδου της ναυτιλίας αναφέρουν ότι εκπρόσωποι του 
επενδυτικού κεφαλαίου (fund) βρέθηκαν στον Πειραιά πριν από λίγες ημέρες προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν έρευνα αγοράς, με το ενδιαφέρον τους να επικεντρώνεται τόσο σε φορτηγά όσο 
και σε δεξαμενόπλοια, ενώ εκτός από ιδιωτικά κεφάλαια αναμένεται να αναζητηθεί και τραπεζική 
χρηματοδότηση. 

Το παραπάνω παράδειγμα δεν είναι το μοναδικό. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνουν 
εσχάτως ναυτιλιακοί και μη φορείς για το ναυτιλιακό κλάδο μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η 
βίαιη πτώση της ναυλαγοράς του ξηρού φορτίου από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μέχρι τα τέλη του 
έτους είχε άμεσο αντίκτυπο και στις αξίες των πλοίων. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η πτώση 
των αξιών των φορτηγών πλοίων διαμορφώνεται σε πάνω από 50% κατά μέσο όρο, με τα παλιότερα 
πλοία να υποχωρούν έως και κατά 75%. Δεδομένης μάλιστα της πρόσφατης ανάκαμψης των ναύλων 
σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του Δεκεμβρίου, τα παλιότερα πλοία προσφέρουν και πιο άμεση 
απόσβεση, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά και κυρίως τα αναδεικνύει σε επένδυση με 
χαμηλό σχετικά ρίσκο. 

Ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο αρκετά ναυπηγεία ανά τον κόσμο έρχονται αντιμέτωπα με το φάσμα 
της ακύρωσης παραγγελιών, που στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούν πλοία των 
οποίων η ναυπήγηση έχει ήδη ξεκινήσει. Ως εκ τούτου, οι διοικήσεις των ναυπηγείων καλούνται να 
αναζητήσουν νέους ιδιοκτήτες για τα πλοία αυτά, δηλώνοντας ότι προτίθενται να πωλήσουν 
συμβόλαια ναυπήγησης σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Αντίστοιχα, όσοι πλοιοκτήτες αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα ρευστότητας ή κινδυνεύουν να χάσουν κάποια πλοία λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των 
όρων των δανείων που έχουν συνάψει, θα προτιμήσουν να πωλήσουν μέρος του στόλου τους σε 
κάποιο επενδυτικό κεφάλαιο (fund). Άλλωστε, συχνά διατηρούν υπό τον έλεγχό τους τα πλοία, 
λειτουργώντας ως διαχειριστές για λογαριασμό των νέων ιδιοκτητών, σε μία κίνηση που θυμίζει 
πρακτική οικεία στην αγορά ακινήτων. 

Την παρούσα εικόνα της αγοράς επιχειρούν να εκμεταλλευτούν και οι ίδιες οι τράπεζες, κυρίως 
εκείνες που έχουν παρουσία στο χώρο. Για παράδειγμα, γερμανικός όμιλος που ειδικεύεται στη 
χρηματοδότηση των κλάδων των μεταφορών ανακοίνωσε τη σύσταση επενδυτικού κεφαλαίου (fund) 
στόχος του οποίου είναι η εκμετάλλευση των ευκαιριών που απορρέουν από τη μείωση των αξιών 
των πλοίων, γεγονός που γεννά προσδοκίες υψηλών υπεραξιών σε μελλοντικό στάδιο και μόλις η 
αγορά ανακάμψει.  

Ευκαιρίες στη ναυτιλία κόντρα στην κρίση αναζητούν, εκμεταλλευόμενοι τις χαμηλότερες τιμές, και οι 
Έλληνες αγοραστές, οι οποίοι μάλιστα το τελευταίο διάστημα πρωταγωνιστούν στις συναλλαγές για 
την αγορά πλοίων, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Κινέζοι, που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την απόκτηση υπερήλικων φορτηγών πλοίων. 


