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Διανέμεται Δωρεάν
R  Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση χωρίς την άδεια της 
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί μια από τις δυναμικότερες εταιρίες εμπο-
ρίας καυσίμων στην Ελλάδα με πανελλαδικό δίκτυο 580 πρατηρίων. Η μακροβι-
ότερη ελληνική εταιρία καυσίμων δραστηριοποιείται στον χώρο των πρατηρίων 
καυσίμων, στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, βιομηχανικών μονάδων και της 
ποντοπόρου ναυτιλίας με υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα και λιπαντικά, καθώς και 

στις υπηρεσίες θέρμανσης οικιών και κτιρίων.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

Το 2015 ήταν για την ΕΛΙΝΟΙΛ απολύ-
τως πετυχημένο ενώ και το 2016 ξεκί-
νησε με καλές προοπτικές αφού ήδη 
έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία μια 
σειρά από κινήσεις που θα επηρεά-
σουν θετικά και την τρέχουσα χρονιά. 
Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που 

είχε το Diesel Crystal, ξεκινήσαμε τη διάθεση και της βενζίνης Unleaded 
Crystal η οποία διαθέτει συνδυασμό χαρακτηριστικών που καλύπτουν πλή-
ρως τις ανάγκες και τις επιθυμίες του σύγχρονου οδηγού. Ήδη, το νέο αυτό 
προϊόν παρουσιάστηκε σε συνέδρια σε όλη την Ελλάδα όπου είχαμε την ευ-
καιρία να επεξηγήσουμε στους συνεργάτες μας τα μοναδικά χαρακτηριστι-
κά που καθιστούν την Unleaded Crystal την καλύτερη βενζίνη στην αγορά. 
Η Unleaded Crystal εξαπλώνεται ταχύτατα στο δίκτυο ελίν και σύντομα θα 
είναι διαθέσιμη σε πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, 
ενισχύουμε το δίκτυο ελίν με νέα, πολύ καλά σημεία πώλησης ενώ συνεχί-
ζουμε την επέκταση μας και στο Διεθνές Εμπόριο όπου ήδη έχουμε φθάσει 
να πουλάμε καύσιμα σε πάνω από 40 χώρες και σταδιακά να εδραιώνουμε 
την παρουσία μας ως ένας σημαντικός «παίκτης». 

Η ανοδική πορεία μας και το 2016 βασίζεται σε προσεκτικά σχεδιασμένες 
κινήσεις και όχι σε συγκυρίες, συνεπώς μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. 
Δυστυχώς όμως, το οικονομικό περιβάλλον και η κατάσταση της εθνικής 
οικονομίας επιβάλλουν να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Η νέα αύξηση της 
φορολογίας των καυσίμων σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους αυξημέ-
νους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές είναι επόμενο 
να επηρεάσουν αρνητικά την αγορά. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι κατα-
γράφεται σημαντική πτώση καταναλώσεων στο πεντάμηνο του 2016 ενώ 
σοβαρός προβληματισμός για περαιτέρω μείωση δημιουργείται από την 
απόφαση του κράτους για αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα από 1 Ιανουαρίου 
του 2017. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ήδη έτοιμο το στρατηγικό της πλάνο ώστε να αντιμετωπί-
σει τις δυσμενείς συνθήκες ενώ διαθέτει την ομάδα ανθρώπων εκείνη που 
έχει τη θέληση και τις ικανότητες να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες έρθουν, 
όπως το έκανε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Νιώθω την υποχρέωση 
να απευθύνω μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στους εργαζόμενους της εταιρίας 
μας αλλά και στην ευρύτερη οικογένεια της ΕΛΙΝΟΙΛ, στους πιστούς συνερ-
γάτες μας, στους ακούραστους οδηγούς μας, στους εξαιρετικούς προμηθευ-
τές μας και φυσικά σε όλους τους πελάτες που πιστεύουν στις αρχές που 
πρεσβεύει το σήμα ελίν και μας τιμάνε με την προτίμηση τους. Είμαι βέβαιος 
ότι το 2016, χάρη σε αυτή την ομάδα, θα είναι ακόμη καλύτερο και η ΕΛΙΝΟΙΛ 
θα συνεχίσει στην επιτυχημένη πορεία της. 

Φιλικά 

Γιάννης Αληγιζάκης 

     Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε χαρτί που προέρχεται από καλλιέργεια ελεγχόμενης κοπής.
      The paper used to print this magazine is FSC certified.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Πορεία Αγοράς 2015 
Η πορεία της αγοράς το 2015 έκλεισε με θετικό πρόσημο το οποίο όμως οφείλεται κατά κύριο λόγο στο Πετρέλαιο θέρ-

μανσης που παρουσιάζει μεγάλη αύξηση, αποτέλεσμα των πολύ χαμηλών τιμών. Οι βενζίνες αντίθετα συνέχισαν πτωτικά 
και το 2015 παρά τις χαμηλές τιμές που επικράτησαν ειδικά το β’ εξάμηνο ενώ το πετρέλαιο κίνησης έκλεισε θετικά αλλά 
έχοντας χάσει το μεγαλύτερο μέρος από τη θετική δυναμική που είχε το 2014.

(ποσότητες σε τόνους)

ΝΤΗΖΕΛ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΤΗΖΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΕΝΖΙΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΓΟΡΑΣ

2014

2.474.683

2.542.054

5.988.192

971.454

2015 15/14

2.512.491 2%

2.457.534 -3%

6.358.689 6%

1.388.664 43%

Η εταιρία μας είχε την τιμή για μια ακόμη φορά να έχει ως 
ομιλητή στην ετήσια συνάντηση της τον Dr. Λεωνίδα Δρόλλα, 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο Dr.  
Δρόλλας, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους 
αναλυτές σε θέματα πετρελαίου, είναι Chief Economist και 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Centre for Global 
Energy Studies (CGES). Από την παρουσίαση κρατήσαμε 3 
στοιχεία τα οποία έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. 

- Οι τιμές του πετρελαίου το 1980, αναπροσαρμοσμένες 
λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και τη σταθμισμένη 
συναλλαγματική ισοτιμία, ήταν 6 φορές πάνω από τις τιμές 
του 2015. Έτσι, η τιμή των $40/βαρέλι το 1980 θα ήταν ανα-
προσαρμοσμένη σε τιμές 2015, $250/βαρέλι!

- Η ζήτηση σε πετρέλαιο από το 2006 στο 2014 παρουσι-
άζει στη χώρα μας μείωση 43% έναντι 19% το αντίστοιχο 
διάστημα στην Ε.Ε. αντανακλώντας την πορεία της εθνικής 
οικονομίας! 

- Οι χαμηλές τιμές πετρελαίου έχουν προκαλέσει δημοσι-
ονομικό εκτροχιασμό στη Σ. Αραβία αφού το 2015 και το 
2016 (με βάση εκτιμήσεις), το δημοσιονομικό έλλειμμα ξε-
περνά το 1 τρις! 

Ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα φιλοξενήσουμε τον 
Dr. Δρόλλα για μια αναλυτική συνέντευξη στις σελίδες των 
ελίν-ικών νέων.

Μια ματιά στην παγκόσμια αγορά από τον Dr. Λ. Δρόλλα
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΙΝΟΙΛ

ΜΗΤΡΙΚΗ

2014 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

965.300.000

8.400.000

8.000.000

1.029.100.000

12.300.000

11.000.000

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

EBITDA 
(κέρδη προ φόρων, 

χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων)

EBITDA 
(κέρδη προ φόρων, 

χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων)

ΕΑΤΑΜ 
(κέρδη μετά από φόρους 

& δικαιώματα μειοψηφίας)

ΕΑΤΑΜ 
(κέρδη μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας)

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

EBT 
(κέρδη προ φόρων)

EBT 
(κέρδη προ φόρων)

6,6%

46,4%

37,5%

37.200.000

1.800.000

1.400.000

41.900.000

5.600.000

4.200.000

12,6%

211,1%

200,0%

1.200.000

950.000

3.700.000

2.700.000

208,3%

184,2%

Αποτελέσματα ΕΛΙΝΟΙΛ 
Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2015 είναι το αποτέλεσμα 

του επιχειρηματικού πλάνου της ΕΛΙΝΟΙΛ για μείωση λειτουρ-
γικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, 
επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά και επέκταση 
δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση του πλάνου 
αυτού είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση πωλήσεων, τη 
σημαντική ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερ-
δοφορία. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2015 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν φθάνοντας τα 
582 πρατήρια, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει 
στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ 
καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο 
νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορ-
φωμένη οργάνωση της. Παράλληλα, με τη νέα γενιά καυσίμων 
Crystal προσέλκυσε νέους πελάτες και ενίσχυσε σημαντικά το 
προφίλ της αφού, εκτός από την ποιότητα των καυσίμων, κά-
λυψε και άλλες προϊοντικές απαιτήσεις.  

Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ
Σε επίπεδο Ομίλου, η ελίν Ναυτική διατήρησε και το 2015 

εξαιρετική πορεία χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση των 3 πλοί-
ων της, η ελίν Τεχνική πέτυχε να αυξήσει τη ροή νέων έργων 
και να βελτιώσει το ήδη θετικό οικονομικό αποτελέσματα της, 
κόντρα στο υφεσιακό κλίμα της κατασκευαστικής αγοράς και 
η ελίν Σταθμοί σταθεροποίησε τα θετικά αποτελέσματα της. 
Τέλος, η συνδεδεμένη ελίν Βιοκαύσιμα είχε θετική συνεισφο-
ρά στο αποτέλεσμα του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ.  

Σχεδιασμός 2016 
Για το 2016, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το 

οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την αγορά καυ-
σίμων, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία 
στηριζόμενη στην ισχυρή μετοχική της σύνθεση, στη ρευστό-
τητα που διαθέτει, στα διαφοροποιημένα καύσιμα αλλά και 
την υψηλή ποιότητα που προσφέρει. Η εταιρία θα συνεχίσει 
τη στοχευμένη ανάπτυξη και θα διεκδικήσει μερίδια αγοράς 
μέσω νέων υγιών συνεργασιών χωρίς πιστωτικούς κινδύνους, 
διατηρώντας την κερδοφόρα πορεία της. 

ΑΥΞΗΣΗ
ΚYΚΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ
EBITDA 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 
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Social Media
Τον Ιούνιο 2016 συμπληρώνουμε 9 μήνες παρουσίας στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στο FACEBOOK, 
στο LINKEDIN και στο YOUTUBE. Η ΕΛΙΝΟΙΛ με την παρουσία 
της σε αυτό το ταχύτατα αναπτυσσόμενο κομμάτι επικοινωνί-
ας, έχει προσεγγίσει τα πλέον δυναμικά κοινά ενώ έχει εμπλου-
τίσει τον τρόπο επικοινωνίας της με τους καταναλωτές. Ήδη 
στη σελίδα μας στο YouTube οι φίλοι της ΕΛΙΝΟΙΛ μπορούν 
να βρουν τα εταιρικά βίντεο, τα βίντεο με τα διαφημιστικά 
σποτ που τρέχουν το 2016 καθώς και δύο πολύ ενδιαφέρο-
ντα animated videos όπου επεξηγούνται τα πλεονεκτήματα 
των δύο πρωτοποριακών μας καυσίμων, diesel crystal και 
unleaded crystal.

Βραβεία
Το 2015 ήταν μια εξαιρετική χρονιά και αυτό δεν φαίνεται μόνο από τα αποτελέσματα μας αφού η ΕΛΙΝΟΙΛ έλαβε σημαντικά 

βραβεία και διακρίσεις που πιστοποιούν ότι η πορεία δεν είναι τυχαία.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ TRUE LEADER ΤΗΣ ICAP
Η ΕΛΙΝΟΙΛ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έλαβε την πολύ 

τιμητική διάκριση True Leader στα βραβεία θεσμός της ICAP 
με τίτλο «True Leaders» που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 27 
Οκτωβρίου 2015. Οι επιδόσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ την κατατάσσουν 
σε μια ολιγομελή ομάδα εταιριών που κάλυπταν πολλαπλά 
και δύσκολα κριτήρια, κόντρα στην αβεβαιότητα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ 
συμπεριλαμβάνονταν στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες, πα-
ρουσίασε αύξηση προσωπικού, ήταν στις κορυφαίες θέσεις 
του Κλάδου της βάσει τζίρου και είχε υψηλό ICAP Credit Score 
(αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας). Η συγκεκριμένη δι-
άκριση έχει ιδιαίτερη σημασία αφού δίδεται κατόπιν αξιολό-
γησης αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.  

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΑ BUSINESS IT EXCELLENCE (ΒΙΤΕ) 
AWARDS 2015 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ έλαβε από κοινού με την Business Exchanges ΑΕ 
τη σημαντική διάκριση SILVER AWARD στο πλαίσιο του δια-
γωνισμού Business IT Excellence Awards 2015 που διοργανώ-
νουν το περιοδικό Netweek και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Η διάκριση αφορά την επέκταση του συστήματος προμηθειών της ΕΛΙΝΟΙΛ μέσω πρωτοποριακής online εφαρμογής 
της Business Exchanges, η οποία δίνει τη δυνατότητα για υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για προμήθειες υλικών και υπη-
ρεσιών. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 
Και άλλη μια διάκριση για την ΕΛΙΝΟΙΛ. Η εταιρία μας είχε την τιμή να λάβει τη διάκριση DIAMONDS  OF  THE  GREEK ECONOMY  

2015, στο πλαίσιο των ομώνυμης εκδήλωσης η οποία διοργανώθηκε για μια ακόμη χρονιά από την ACTIVE BUSINESS PUBLISHING, 
με την τεχνική στήριξη της STATBANK.  Και αυτή η διάκριση, που ήρθε σε μια κρίσιμη και δύσκολη στιγμή για τη χώρα αλλά και 
την αγορά καυσίμων, επιβεβαιώνει την σταθερά ανοδική πορεία που διατηρεί η ΕΛΙΝΟΙΛ και η οποία την ξεχωρίζει ανάμεσα στις 
εταιρίες του κλάδου. 

 Συνεπώς, καλούμε όσους δεν το έχουν ήδη κάνει, να γίνουν φίλοι με την ελίν σε Facebook, LinkedIn και YouTube έτσι ώστε να 
κρατούνται ενήμεροι για εξελίξεις που αφορούν την εταιρία μας, να λαμβάνουν μικρές συμβουλές που αφορούν τα καύσιμα και 
λιπαντικά και μελλοντικά να παίρνουν μέρος σε κληρώσεις. 
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ε-τιμολόγηση 
Στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών τιμολόγησης και της προσπάθειας για 

πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη, η ΕΛΙΝΟΙΛ ξεκίνησε συνεργασία με 
την Paperless Connect της Information Systems Impact A.E. με σκοπό να αποστέλλει 
τα τιμολόγια των πελατών της άυλα και ηλεκτρονικά. H υπηρεσία paperless Connect 
παρέχει τη δυνατότητα εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς εισόδου σε φιλικό προς 
το χρήστη web portal για την παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων, τα οποία 
εκδόθηκαν από την ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 
αφορούν την:

• Εγγυημένη και ασφαλή αποστολή/παραλαβή του τιμολογίου. Απλοποίηση, αυτοματο-
ποίηση & βελτιστοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης.

• Εξοικονόμηση διαχειριστικού χρόνου (μείωση χρόνου διαχείρισης τιμολογίων από 
την στιγμή που αποστέλλεται, μέχρι τη στιγμή που εξοφλείται και ευκολία τήρησης 
αρχείου).

• Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και την συνεπαγόμενης περιβαλλοντικής επιβάρυν-
σης που προκαλείται.

• Μείωση λειτουργικών εξόδων στη συνολική διαδικασία διαχείρισης της τιμολόγησης.

ελίν2win
Τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις των λιπαντικών ελίν 

lubricants παρουσιάζουν ανοδική πορεία, σε αντίθεση με 
την αγορά η οποία κινείται καθοδικά. Αναγνωρίζοντας ότι η 
επιτυχία αυτή οφείλεται, σε ένα μεγάλο βαθμό στους πρατη-
ριούχους μας, αποφασίσαμε να ανταμείψουμε την προσπά-
θειά να προωθήσουν τα προϊόντα αυτά στους πελάτες τους. 

Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε το νέο πρόγραμμα επιβρά-
βευσης των ελίν lubricants, ελίν2win.

Άλλη μια ΣΟΒΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από την ΕΛΙΝΟΙΛ.

Ετήσια εκδήλωση ΕΛΙΝΟΙΛ
Για μια ακόμη χρονιά διοργανώθηκε μια 
άψογη εκδήλωση στο Μουσείο Φυσικής 
ιστορίας ΓΑΙΑ όπου παρουσιάστηκαν από 
τις επιμέρους Διευθύνσεις οι απολογισμοί 
του 2015 και τα πλάνα για το 2016. Την ξε-
χωριστή νότα στη φετινή εκδήλωση όμως 
έδωσε ένας θρύλος, ένας σπουδαίος αθλη-
τής και προπονητής, αλλά και πολύ γλυκός 
και προσιτός άνθρωπος. Ο Παναγιώτης 
Γιαννάκης. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής που 
έχει συνδέσει απόλυτα το όνομα του με τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες του Ελληνικού Μπά-
σκετ, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονη-
τής της Εθνικής Ομάδας, μας μίλησε για το 
πόσο σημαντική είναι η έννοια της ομαδικό-
τητας για να έρθουν επιτυχίες στο Μπάσκετ αλλά όπως εύκολα γινόταν κατανοητό, 
και στις επιχειρήσεις. Τον ευχαριστούμε θερμότατα γιατί με την ομιλία του μας πα-
ρακίνησε, μας ενέπνευσε και μας έδωσε εφόδια για το πώς θα γίνουμε αποτελεσμα-
τικότεροι, ομαδικότεροι και καλύτεροι. 

WORLD
FUEL OIL SUMMIT IX

Στην Αθήνα 19 - 21 Μαΐου 
2016 διεξήχθη το 9ο συνέδριο 
World Fuel Oil Summit. Στο 
συνέδριο, το οποίο είχε συμμε-
τέχοντες από όλο τον κόσμο, 
συζητήθηκαν οι τάσεις και οι 
ευκαιρίες στην παγκόσμια αγο-
ρά πετρελαίου και καυσίμων. Το 
συνέδριο διοργανώθηκε από 
την Axelrod Energy Projects LLC, 
φιλοξενήθηκε από τη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και η 
ΕΛΙΝΟΙΛ ήταν ο Ασημένιος Χο-
ρηγός.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ξεκίνησε τη συστη-
ματική δραστηριοποίηση της 
στο διεθνές εμπόριο το 2013 και 
μέσα σε μια τριετία κατάφερε 
να γίνει η πρώτη σε εξαγωγές, 
ελληνική εταιρία εμπορίας καυ-
σίμων. Η εταιρία μας εμπορεύ-
εται μια σειρά από προϊόντα 
όπως βενζίνες, ντήζελ, μαζούτ, 
στερεά καύσιμα καθώς και προ-
ϊόντα που απευθύνονται σε πιο 
εξειδικευμένες αγορές όπως 
cutterstocks και feedstocks. Με 
τη στρατηγική της επιλογή να 
αποκτήσει εξαγωγικό προσα-
νατολισμό η ΕΛΙΝΟΙΛ απέκτησε 
πρόσβαση σε νέες αγορές για 
να επεκτείνει τις δραστηριό-
τητες της σε μια εποχή που η 
ελληνική αγορά δεν προσφέρει 
αναπτυξιακές ευκαιρίες. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό ότι η επιτυ-
χημένη πορεία της εταιρίας στο 
εξωτερικό πραγματοποιείται σε 
μια εποχή που το όνομα ΕΛΛΑ-
ΔΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
δυστυχώς αμφισβητείται. Η ΕΛΙ-
ΝΟΙΛ έχει πλέον αποκτήσει την 
αναγνωρισιμότητα και το κρίσι-
μο μέγεθος που της επιτρέπει να 
κάνει ακόμη μεγαλύτερα βήμα-
τα ανάπτυξης και σταδιακά να 
καθιερωθεί στη Διεθνή Αγορά 
ως ένας υπολογίσιμος παίκτης.  
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Από 6 έως 10 Ιουνίου 2016 η καρδιά της παγκόσμιας 
ναυτιλίας χτυπά στο Metropolitan Expo Center και η ελίν 
δηλώνει παρούσα για μια ακόμη φορά στο αναβαθμι-
σμένο περίπτερο 3. 415. Σύμφωνα με τους διοργανωτές 
η έκθεση φέτος έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής 
και φέρνει την Ελλάδα, έστω και γι αυτή την εβδομάδα, 
στο κέντρο του παγκόσμιου ναυτιλιακού χάρτη. 

Η ελίν κατέχει ξεχωριστή θέση στον εξαιρετικά αντα-
γωνιστικό κλάδο των λιπαντικών ναυτιλίας αφού εκτός 
από τα ελληνικά λιμάνια και ειδικά το λιμάνι του Πειραιά, 
εξυπηρετεί τους πελάτες της με λιπαντικά ελίν marine 
lubricants και σε όλη την ακτογραμμή της Κίνας, στη Σι-
γκαπούρη, στον Περσικό Κόλπο, στη Βόρεια Ευρώπη και 
συνολικά σε περισσότερα από 300 λιμάνια σε όλο τον 
κόσμο. Παράλληλα, χάρη στις σπουδαίες συνεργασίες 
που διατηρεί παγκοσμίως, μπορεί να εξυπηρετήσει τους 
πελάτες της πρακτικά σε όλα τα λιμάνια που κινείται η 
ποντοπόρος ναυτιλία, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε 
λιπαντικά, οπουδήποτε κι οποτεδήποτε το ζητήσουν, 
κάνοντας πράξη το σλόγκαν της any time, on time. 

Περισσότερα νέα και φωτογραφίες σχετικά με την έκθεση, στο 
επόμενο τεύχος των ελίν-ικών νέων. 

Αναβάθμιση Προγράμματος ε-card
Το πρόγραμμα ε-card της ελίν αναβαθμίζεται και πλέον 

πέρα από τα προνόμια που ήδη παρέχει όπως η αποτελε-
σματική διαχείριση, η άρτια πληροφόρηση, η ασφάλεια 
συναλλαγών και η άτοκη πίστωση, η νέα ηλεκτρονική 
πλατφόρμα διαχείρισης ε-card παρέχει επιπλέον on line 
πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα στοιχεία των συναλ-
λαγών των οχημάτων  και δυνατότητα εξαγωγής πολλα-
πλών αναφορών και στατιστικών από ένα φιλικό στον χρή-
στη διαδικτυακό τόπο.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.elincard.gr 
όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της ε-card έχουν 
πλέον τη δυνατότητα μέσω κωδικών πρόσβασης οι οποίοι 
είναι μοναδικοί για το καθένα, να παρακολουθούν σε πραγ-
ματικό χρόνο τον εφοδιασμό των οχημάτων τους. Επιπλέον 
έχουν τη ευχέρεια να εξάγουν αναφορές σε οποιαδήποτε 
μορφή, ανά κάρτα, κέντρο κόστους, προϊόν ή με οποιοδή-
ποτε άλλο κριτήριο αναζήτησης αυτοί επιθυμούν. Ταυτό-
χρονα όσοι επιλέγουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της 
ε-card μπορούν πλέον πολύ εύκολα να διαχειριστούν τις 
κάρτες τους (έκδοση, ακύρωση, αντικατάσταση) να έχουν 
πρόσβαση στα μηνιαία εκκαθαριστικά τους ή ακόμα και 
να δούν μέσω χάρτη (google maps) τα πρατήρια που  μπο-
ρούν να τους εξυπηρετήσουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ε-card 
ΠΗΓΩΝ 33, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΚ 14564
Τηλ.: 210 6241618  - email: elincard@elin.gr

Τα πρατήρια της ελίν 
Το δίκτυο της ελίν πλησιάζει πλέον τα 600 πρατήρια και επεκτείνεται διαρκώς. Η εταιρία μας δικαίως υπερηφανεύεται για 

την ποιότητα των συνεργατών της. Ο φακός των ελίν-ικών εγκαινιάζοντας τη νέα αυτή ενότητα του περιοδικού μας, επισκέ-
φτηκε δύο πολύ ξεχωριστά πρατήρια και θα συνεχίσει της επισκέψεις και σε άλλα σε όλη την Ελλάδα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (Λαγκαδάς) 

Το πρατήριο του Κώστα Μακρή στο Περιβολάκι Λαγκαδά, λίγο έξω από τη 
Θεσσαλονίκη, είναι ένα άρτια εξοπλισμένο πρατήριο με τα περισσότερα προϊ-
όντα στον πυλώνα, σε όλη την Ελλάδα! Ο καλός συνεργάτης μας Κώστας απο-
τελεί διαφήμιση για το σήμα ελίν. Εξαιρετικός επαγγελματίας, οργανωτικός, με 
εμμονή στην ποιότητα και φανατικός οπαδός του Ηρακλή, είναι μια ξεχωριστή 
παρουσία στο δίκτυο μας. 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ (Λεωφ. Βουλιαγμένης 130 - 132)

Το πρατήριο του Κώστα Σταμέλλου στη Λεωφ. Βουλιαγμένης το οποίο είναι μια 
νέα προσθήκη στο δίκτυο ελίν, αποτελεί ένα πραγματικό «διαμάντι». Με πλήρη 
γκάμα καυσίμων, μίνι μάρκετ και προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και καθοδη-
γούμενο με μαεστρία από τον Κώστα αλλά και την υπεύθυνη του καταστήματος, 
Νικολέτα, το πρατήριο είναι σημείο αναφοράς για την εταιρία μας στα νότια προ-
άστια της Αθήνας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα που μας φιλοξένησε και 
για την βιντεοσκόπηση του νέου εταιρικού μας βίντεο. 

Η παρουσία της ελίν
στην έκθεση Ποσειδώνια 2016
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Unleaded crystal
Η βενζίνη που προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις - προστασία του κινητήρα - εξαιρετική οικονομία 
Η ελίν διαθέτει πλέον στην Ελληνική αγορά την πρωτοποριακή unleaded crystal, η οποία προσφέρει:

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

Πρόκειται για τη μοναδική αμόλυβδη βενζίνη στην Ελληνική αγορά η οποία συνδυάζει με τόσο καλό τρόπο και τις τρεις 
παραπάνω ιδιότητες. 

Ένα σημαντικό μέρος του δικτύου μας υποδέχθηκε ήδη τη νέα βενζίνη με ενθουσιασμό! Ταυτόχρονα τα σχόλια των κατα-
ναλωτών είναι εξαιρετικά και μιλούν για άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Διαφημιστική προβολή Crystal   

Αυτή τη μοναδική βενζίνη διαφημίσαμε στην τηλεόραση, κάνοντας ένα εντυπωσιακό λανσάρισμα, που αρμόζει σε ένα 
τόσο εντυπωσιακό προϊόν ενώ για ένα διάστημα 10 ημερών πριν την καμπάνια, προβάλλονταν ένα εξαιρετικά έξυπνο 
διαφημιστικό σποτ που αφορούσε την οικογένεια καυσίμων crystal δηλαδή και το diesel Crystal και την βενζίνη unleaded 
Crystal.  Η καμπάνια βγήκε στον αέρα στα μεγαλύτερα κανάλια της Ελληνικής τηλεόρασης με διάρκεια πολλών εβδομά-
δων. Παράλληλα, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας οι καταναλωτές θα παρατηρήσουν σε Ταξί διαφήμιση της νέας βενζίνης. 
Τέλος, η εταιρίας μας έχοντας μπει δυναμικά και στο χώρο του διαδικτύου έτρεξε καμπάνια τόσο στο YouTube όσο και στο 
Facebook, στοχεύοντας σε πιο νεανικά και «ψαγμένα» κοινά. 

Και τα δύο τηλεοπτικά σποτ μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα της ελίν, www.elin.gr ενώ στην ιστοσελίδα μπορείτε 
εύκολα να βρείτε στο χάρτη και όλα τα πρατήρια  που διαθέτουν τα προϊόντα crystal. 
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ελίν και Θαλάσσιος τουρισμός 
Η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι το σημείο αναφοράς για το θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας. Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου παρά-

κτιων πρατηρίων ελίν, αλλά και των πρωτοποριακών σταθμών εφοδιασμού καυσίμων που διαθέτει στις μαρίνες Φλοί-
σβου, Κέρκυρας (Γουβιά), Sani Resort, Porto Carras, Olympic Marine Λαυρίου, Λευκάδας και Βόλου, προσφέρει πληθώρα σί-
γουρων και ασφαλών επιλογών σε κάθε καπετάνιο που θέλει να προμηθευτεί καύσιμα και λιπαντικά για το ταξίδι του. Είναι 
επόμενο να βρίσκεται κοντά σε κάθε σημαντική εκδήλωση που αφορά το Yachting και με την παρουσία της στις εκθέσεις 
που διοργανώνονται από τους μεγαλύτερους συνδέσμους του κλάδου, επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της σε ένα χώρο με 
μεγάλη δυναμική που κάθε χρόνο έλκει επισκέπτες υψηλού εισοδήματος και διεθνούς αναγνωρισιμότητας. 

ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤA ΓΟΥΒΙA ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Αυτό το καλοκαίρι τα σκάφη αναψυχής που θα επισκε-
φθούν την γραφική Κέρκυρα θα μπορούν να εξυπηρετη-
θούν από τον πρωτοποριακό σταθμό εφοδιασμού σκα-
φών της ελίν στα Γουβιά. Στο επόμενο τεύχος θα έχουμε 
πολλές λεπτομέρειες από τη νέα αυτή συνεργασία. 

MEDITERRANEAN YACHT SHOW
Η εταιρία μας είχε την τιμή να είναι ο Χρυσός Χορηγός στην 

έκθεση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής Mediterranean 
Yacht Show που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, μιας εκ 
των σημαντικότερων εκθέσεων που διοργανώνονται στη 
Μεσόγειο για τον θαλάσσιο τουρισμό. Η έκθεση διήρκη-
σε από 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου και συμμετείχαν 75 σκάφη 
αναψυχής πολλά εκ των οποίων είναι από τα μεγαλύτερα 
και πολυτελέστερα που πλέουν στις ελληνικές θάλασσες. 
Η έκθεση Mediterranean Yacht Show διοργανώθηκε από 
τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού (G.Y.A.) σε 
συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

EAST MED YACHT SHOW 
Η Ένωση Πλοιοκτητών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) και 

ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μεσιτών & Εμπειρογνωμόνων Θα-
λαμηγών (ΕΣΜΕΘ), τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουριστικών 
Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ) δι-
οργάνωσαν το 15ο East Med Yacht Show 2016, μία έκθεση 
επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, που πραγματοποιή-
θηκε για πρώτη φορά στη Μαρίνα Ζέας, από τις 13 Μαΐου 
έως τις 18 Μαΐου. Η εταιρία μας έδωσε το ‘’παρών’’ ως Χορη-
γός στην έκθεση, όπου συμμετείχαν πάνω από 60 σκάφη.
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Χορηγία σε Ναυτικό Μουσείο 
Στην μεγαλύτερη γιορτή της Ναυτιλίας παγκοσμίως, στα Ποσειδώ-

νια, το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος θα έχει παρουσία με την έκθεση 
«Πειραιάς: το λιμάνι των τριήρων» μέσω της οποίας θα προβάλει την 
Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ βρίσκεται «κοντά» στην θάλασσα και στους ανθρώπους 
της και το έχει δείξει επανειλημμένα. Με αφορμή και την παρουσία 
της εταιρίας μας στα Ποσειδώνια, προχωρήσαμε σε μια κίνηση υπο-
στήριξης της ξεχωριστής αυτής προσπάθειας που κάνει το Ναυτικό 
Μουσείο.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος 

έγινε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος το 1867. Για λόγους σχετι-
κούς με τις σοβαρές ιστορικές περιπέτειες της εποχής εκείνης η ιδέα 
δεν έλαβε συνέχεια και τελικά η ιδέα του υλοποιήθηκε ως ιδιωτική 
πρωτοβουλία, 82 χρόνια μετά, την 7η Απριλίου του 1949. Μία ομάδα 
έγκριτων πολιτών του Πειραιά μαζί με αξιωματικούς του Πολεμικού 
και Εμπορικού Ναυτικού, έχοντας ως κοινό δεσμό την αγάπη για τη 
θάλασσα και τα πλοία, συγκεντρώθηκε στο γραφείο του τότε υπουρ-
γού Ναυτικών Γεράσιμου Βασιλειάδη και υπέγραψε την ιδρυτική πρά-
ξη του σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Ναυτικού Μουσείου και 
περισυλλογής κειμηλίων των κατά θάλασσαν αγώνων του Έθνους». 
Ήταν η γέννηση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος. Πρώτος πρόεδρος 
ανέλαβε ο εφοπλιστής Γεώργιος Στρίγκος. 

Το μουσείο βρίσκεται στην ακτή Θεμιστοκλέους, Μαρίνα Ζέας, 185 
37 Πειραιάς, Τηλέφωνα (+30) 210-4516264, 210-4286959. 

Μυτιλήνη
Η ελίν, σε ανταπόκριση του δράματος των προσφύγων, 

κινητοποιήθηκε άμεσα και στήριξε την ελληνική εθελοντι-
κή ομάδα ναυαγοσωστών Lifeguard Hellas safe & rescue 
volunteer team. Για μεγάλο διάστημα, ένα τεράστιο κύμα 
μεταναστών έφθανε καθημερινά στη Λέσβο, με μεγάλες 
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και κυρίως σε μικρά παι-
διά, που στην προσπάθεια τους να περάσουν στην ελλη-
νική επικράτεια, συχνά έχαναν τη μάχη με τη θάλασσα. Η 
Lifeguard Hellas, ομάδα εξειδικευμένων ναυαγοσωστών, 
με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, ανέλαβε εθελοντικά 
την πρωτοβουλία να μεταβεί στην Λέσβο, να οργανώσει 
24ωρη βάση υποδοχής και διάσωσης και να περιπολεί κα-
θημερινά στα βορειοδυτικά παράλια του νησιού με σκοπό 
την διάσωση προσφύγων. Η ΕΛΙΝΟΙΛ σε συνεργασία με το 
πρατήριο ελίν του κ. Κλειδαρά στην Παναγιούδα Μυτιλή-
νης, στήριξε την προσπάθεια αυτή χορηγώντας καύσιμα 
για τα οχήματα και τα πλωτά μέσα, από το Νοέμβριο του 
2015 έως και τον Μάρτιο του 2016. 

Η εταιρία μας εύχεται στους υπέροχους αυτούς εθελο-
ντές, τη Μάνια Μπικώφ, το Σπύρο Μητριτσάκη και την 
ομάδα τους, κάθε διάσωση να στέφεται πάντα με απόλυτη 
επιτυχία και μακάρι το δράμα των προσφύγων να τελειώσει 
το συντομότερο δυνατό.
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H ελίν υποστηρικτής της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Ολυμπιακή Φλόγα είναι ένα από τα σύμβολα του 
Ολυμπιακού Κινήματος με οικουμενική απήχηση και ση-
μασία. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων καίει 
μέρα και νύκτα σε ειδικό βωμό μέσα στο Ολυμπιακό Στά-
διο της πόλης που τους φιλοξενεί. Συνεπώς η αίγλη για 
όσους συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή του παγκόσμιου 
αθλητισμού, είναι μεγάλη. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ είχε την πολύ μεγάλη τιμή να είναι υποστη-
ρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και να χο-
ρηγήσει τα καύσιμα των οχημάτων της αποστολής της 
λαμπαδηδρομίας της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυ-
μπιακούς του 2016. 

Η λαμπαδηδρομία ξεκίνησε την 21η Απριλίου με την τε-
λετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στο χώρο του ναού 
της Ήρας (Ηραίον) στην Αρχαία Ολυμπία. Από την Αρχαία 
Ολυμπία η Φλόγα πέρασε από πολλά μέρη της Ελλάδας 
όπως Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, μέχρι 
Αλεξανδρούπολη και μετά επιστροφή περνώντας από 
Λάρισα με τελική κατάληξη στις 26 Απριλίου, στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο όπου έγινε η παράδοση της στην απο-
στολή της Βραζιλίας για τους Ολυμπιακούς του 2016. Σε 
όλη τη διαδρομή πρατήρια ελίν εξυπηρέτησαν άψογα 
την αποστολή της φλόγας συμβάλλοντας στο να κυλήσει 
ομαλά όλη η διαδικασία και τους αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια για τα αντανακλαστικά και την άμεση ανταπό-
κριση. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ είχε και δικό της λαμπαδηδρόμο, τον καλό 
συνάδελφο Θοδωρή Φράγκο, ο οποίος επιλέχθηκε μέσω 
κλήρωσης να συμμετέχει σε αυτή την μεγάλη γιορτή που 
γίνεται κάθε 4 χρόνια. 

Η δάδα θα παραμείνει στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΙΝΟΙΛ 
και θα τα κοσμεί θυμίζοντας μας τις πολύ ωραίες στιγμές 
που ζήσαμε. 

Τα πρατήρια που χρησιμοποίησε η αποστολή: 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Αρχαία Ολυμπία 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι.& Α. ΟΕ στο Κορωπί 
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ στην Κατερίνη
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΚΟΤΣΗΣ στην Ηλεία 
ΓΛΗΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στην Αλεξανδρούπολη 
DIESEL E.E. στο Κερατσίνι 
ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ στη Θεσσαλονίκη 
ΚΑΒΒΑΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ στη Λευκάδα 
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ στην Ηλεία 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στο 54ο χλμ Σερρών – Δράμας 
ΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ στην Αμαλιάδα 

ΜΟΣΧΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στο Νέο Ηράκλειο 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ. & ΣΙΑ ΟΕ στην Κατερίνη 
ΣΙΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ στην Αγ. Βαρβάρα Αττικής 
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 
ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΔΗΜ Θ. Α.Ε.Ε & ΣΙΑ στο Μαρούσι 
Χ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στα Ιωάννινα
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Ιστορία 

Η Αλόννησος  θεωρείται από τα πρώτα νησιά του Αιγαί-
ου που κατοικήθηκαν στην αρχαιότητα. Η παράδοση θέλει 
τους Κρήτες να κάνουν αποικίες στην Ίκο, όπως ονομαζόταν 
η Αλόννησος στην Αρχαιότητα, κατά τον 16ο αιώνα π.Χ. ενώ 
αργότερα η Μινωική αποικία παρέδωσε τα σκήπτρα στο Μυ-
κηναϊκό πολιτισμό. Κατά την κλασική περίοδο, η Ίκος φαίνεται 
να έχει ζωή σε δύο πόλεις, μία στη θέση Κοκκινόκαστρο, όπου 
σώζονται μέχρι σήμερα υπολείμματα του τείχους και η άλλη 
στη θέση που είναι χτισμένη η Παλιά Αλόννησος. Την εποχή 
αυτή το νησί γνωρίζει ακμή και η Ίκος γίνεται γνωστή για το 
εκλεκτό κρασί. Παράλληλα το νησί αποκτά γεωστρατηγική 
σημασία και θα συνεχίσει να γοητεύει τους επίδοξους κατα-
κτητές αφού καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους, αργότερα 
κυριαρχούν οι Φράγκοι για να δώσουν τη σκυτάλη σε άλλους 
κατακτητές όπως οι Ενετοί και οι Τούρκοι. Κατά την διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821 και αργότερα κατά τα πρώτα έτη 
της απελευθέρωσης του Ελληνικού Έθνους, η Αλόννησος 
προσελκύει Έλληνες από διάφορα μέρη που μαζί με τον ντό-
πιο πληθυσμό, θα δημιουργήσουν τη νεοσύστατη Ελληνική 
κοινότητα του τόπου.

Φύση και οικολογία 

Η Αλόννησος αποτελεί έναν από τους τελευταίους οικολο-
γικούς παραδείσους της Χώρας μας. Ο τόπος  είναι προικισμέ-
νος με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, προσφέρεται για ποικίλες 
δραστηριότητες και διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ακτές, πολύ 
διαφορετικές μεταξύ τους, κρυμμένες σε κόλπους περιτριγυ-
ρισμένους από πευκοδάση και ελαιώνες ή απομονωμένες από 
κρημνώδεις βράχους και προσβάσιμες μόνο δια θαλάσσης. Η 
Αλόννησος όμως είναι γνωστή και για το Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων όπου συναντάται η 
μεσογειακή φώκια (Monachus monachus). Το πάρκο είναι το 
μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό θαλάσσιο πάρκο και το πρώτο στην 
Ελλάδα. Οι προσπάθειες για την προστασία της περιοχής ξε-
κινούν από τις αρχές του 1970 και η πρώτη απόφαση για την 
προστασία της μεσογειακής φώκιας και των βιότοπών της 
εκδόθηκε το  1986. Τελικά το 1992 η περιοχή ανακηρύχθηκε 
«Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο» και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα 
από τη δράση του Φορέα, που εδρεύει στην Αλόννησο, είναι 
εμφανή. 

11η Πανελλήνια συνάντηση Φουσκωτών Σκαφών 

Φέτος το καλοκαίρι η Αλόννησος από 16 έως 22 Ιουνίου φι-
λοξενεί την 11η Πανελλήνια συνάντηση φουσκωτών σκαφών, 
στην οποία η ελίν είναι χορηγός. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τη σελίδα www.alonissos.gr

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
Η Αλόννησος είναι ο καλύτερος προορισμός για ήρεμες δια-

κοπές. Το πιο απομακρυσμένο νησί του συμπλέγματος των Βο-
ρείων Σποράδων διαθέτει γραφικά χωριά, μοναδικές και ποικι-
λόμορφες παραλίες και πλούσια ιστορία. Το γραφικό Πατητήρι, 
λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού, πήρε το όνομά του από τα 
πατητήρια του κρασιού, όταν η βασική ασχολία των ντόπιων 
ήταν η αμπελουργία και η Χώρα ή αλλιώς η Παλιά Αλόννησος, 
είναι ένα πανέμορφο σημείο σε υψόμετρο, με μικρά καφενεία 
που έχουν θέα τις Σποράδες και πληθώρα από ντόπια καταστή-
ματα τέχνης. 
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Μας ενθουσιάζουν 
- Η ανάδειξη της Νομικής Σχολής Αθηνών ως πρωταθλήτριας κόσμου στο πανεπιστη-μιακό διαγωνισμό Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2015, όπου κατάφερε να ξεπεράσει πανεπιστήμια όπως το το Harvard. - Η κατάταξη του μετρό της Αθήνας ανάμεσα στα δέκα καλύτερα του κόσμου από τον αμερικάνικο ταξιδιωτικό οδηγό Frommer’s. - Η πρωτοποριακή εφαρμογή Join Cargo της Ρωξάνης Κουτσολουκά, η οποία κατα-φέρνει να συνδυάζει μεταφορικές απαιτήσεις εμπορικών εταιριών με το διαθέσιμο χώρο μεταφορικών στόλων, με στόχο ο τελευταίος να αξιοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο. 

- Η κατασκευή εξατομικευμένων αθλητικών παπουτσιών μέσω τρισδιάστατης εκτύ-πωσης (3D printing) που μας δίνει μια εικόνα για το πώς θα κατασκευάζονται τα παπούτσια στο μέλλον.
- Ο 15χρόνος Δημήτρης Χατζής από την Καβάλα στον οποίο ‘υποκλίθηκε’ η ελλη-νική επιχειρηματική κοινότητα με την εισαγωγή του ανάμεσα στους έξι makers ρομποτικού ανθρωποειδούς ανοικτού κώδικα, με ανθρώπινες διαστάσεις, εξ ολο-κλήρου εκτυπωμένο από αυτοσχέδιο τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Μας απογοητεύουν 
- Τα συμπεράσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τον διπλασια-σμό από το 1980 των ποσοστών παχυσαρκίας παγκοσμίως, αποτέλεσμα της υπερβο-λικής κατανάλωσης ζάχαρης, υδατανθράκων και βλαβερών λιπαρών που οδηγούν σε αύξηση καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη και μυοσκελετικών διαταραχών. - Οι πολλαπλές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του κλίματος που καταγράφηκαν στην Αρκτική από διεθνή ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. 

- Οι 74 βαθμοί Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο το περασμένο καλοκαίρι στην πόλη Μπαντάρ Μασάχρ του Ιράν, θερμοκρασία που είναι η δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. 
- Τα ανεξέλεγκτα βήματα που γίνονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ο κίνδυνος που μπορεί αυτά να σημαίνουν για την ανθρωπότητα όπως επα-νειλημμένως έχουν προειδοποιήσει πρωτοπόροι ερευνητές και επιχειρηματίες της τεχνολογίας. 

- Η διατήρηση της τρύπας του όζοντος στην Ανταρκτική, αποτέλεσμα της αλό-γιστης χρήσης χημικών τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου τον Οκτώβριο έφτασε την έκταση-ρεκόρ των 28,2 εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων ίση με 210 φορές την έκταση της Ελλάδας!  
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tweets  στα…

 Το 2016 κυλάει αρνητικά για τις καταναλώσεις 

καυσίμων. Ελπίζουμε να μην συνεχίσει έτσι όλη 

η χρονιά!  

@Υπουργείο Οικονομικών. Η αύξηση των 

φόρων στα καύσιμα δεν μπορεί να φέρει τα 

προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα 

αφού η αγορά καυσίμων καταρρέει.

 Ο θαλάσσιος τουρισμός αναπτύσσεται και η 

ελίν δηλώνει δυναμικά την παρούσια της σε 

όλα τα μεγάλα γεγονότα που σχετίζονται με το 

yatching. 

 Τα elin marine lubricants έχουν ήδη κλείσει 

θέση @PosidoniaEvents, τη μεγαλύτερη 

συνάντηση της παγκόσμιας ναυτιλίας, στο 

περίπτερο του 3.415, από 6 έως 10 Ιουνίου! 

 @ πρατήριο elin_faros. Άψογη εξυπηρέτηση 

στην αποστολή της φλόγας, στις 12.00 το 

βράδυ!!! Συγχαρητήρια στον Χαράλαμπο Ιντζίδη 

και την ομάδα του! 
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