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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Editorial

T
o ανασκοπικό τεύχος του 1973, στο οποίο ο Δημή-
τρης Κωττάκης και οι συνεργάτες του σκιαγραφούν
την καθημερινότητα της ελληνικής ναυτιλίας εντός
και εκτός συνόρων, αποτελεί το έναυσμα για την

πανηγυρική έκδοση των «Ναυτικών Χρονικών».
Σημείο αναφοράς του τεύχους του 1973 αποτελεί η φιλοξενία
και παράθεση των σκέψεων και προτάσεων των συνεχιστών
της ελληνικής ναυτιλιακής παράδοσης της συγκεκριμένης
εποχής. 
Οι συνεχιστές παραδοσιακών και μη εφοπλιστικών οίκων ορα-
ματίζονταν το 1973 μια νέα πορεία για την ελληνική ναυτιλία,
η οποία θα στηριζόταν όχι μόνο στη θαλασσινή εμπειρία των
καπεταναίων συγγενών τους, αλλά και στην επιστημονική κα-
τάρτιση και την καινοτόμο τεχνογνωσία που θα εισήγαν οι ίδιοι.

Το 1973, επιπλέον, βρίσκει τον ελληνικό εφοπλισμό μοιρα-
σμένο στις μεγάλες ναυτιλιακές μητρο-
πόλεις, κυρίως στο Λονδίνο, πολύ
λιγότερους στη Νέα Υόρκη και μερικούς
στον Πειραιά. Είναι ένα έτος που η ναυ-
λαγορά αρχίζει να καταγράφει ελαφρώς
ανοδική πορεία, προκαλώντας αισιοδο-
ξία στη ναυτιλιακή κοινότητα. Εντούτοις,
το υψηλό ποσοστό υπερήλικου στόλου,
με τα τραγικά ναυάγια που θα συνέχιζαν
να ταλαιπωρούν για όλη τη δεκαετία τη
ναυτική οικογένεια, οι επιθέσεις της ΔΟΜ
στα λιμάνια της Ευρώπης και της Αυστραλίας, η σταδιακή μεί-
ωση του ενδιαφέροντος των νέων Ελλήνων για το ναυτικό
επάγγελμα, η εχθρική -αν όχι ζηλόφθονη, σύμφωνα με τον
τότε πρόεδρο της ΕΕΕ, καθηγητή Στρατή Ανδρεάδη- στάση αρ-
κετών παραδοσιακών ναυτικών κρατών, καθώς και η ένταξη
νέων χωρών από την Ασία στον ποντοπόρο στίβο, προκαλού-
σαν αγωνία για την επαύριον της ναυτιλίας μας.
Σε όλο αυτό το σκηνικό οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως η
νομοθεσία που εισήγαγε η δικτατορική κυβέρνηση του Γεωρ-
γίου Παπαδόπουλου ίσως να υπήρξε αφετηρία για τη γιγάν-
τωση και ενδυνάμωση του Πειραιά ως ναυτιλιακού κέντρου,
μια και πολλές διαχειρίστριες εταιρείες μετοίκησαν στη γενέ-
θλια γη των προγόνων τους. Επέφερε όμως τα επόμενα χρό-
νια, κυρίως της μεταπολίτευσης, μια ατυχή και σύνθετη
προκατάληψη στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, που αγνο-
ούσαν τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας και την ανάγκη της για
ένα ασφαλές και σταθερό φορολογικό καταφύγιο. Η προκα-
τάληψη αυτή αποτυπωνόταν στα ΜΜΕ της εποχής, παρά τις
μετέπειτα επίπονες και ευρηματικές προσπάθειες του Αντώνη
Χανδρή, του Αριστομένη Καραγιώργη και των λοιπών θρυλι-
κών πλοιοκτητών της εποχής. Δυστυχώς, η κοινωνική άγνοια,

αν όχι αποστροφή, απέναντι στη ναυτιλία συνεχίζεται ακόμη
και σήμερα. Και φοβούμαστε πως τίποτα δεν μπορεί να την
αλλάξει...

Μαζί με την ανατύπωση συγκεκριμένων σελίδων της εποχής,
όπου διακεκριμένοι συνεχιστές εφοπλιστικών οικογενειών
απαντούν σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, τα «Ναυτικά Χρο-
νικά» -ύστερα από 41 χρόνια- θέτουν παρεμφερείς ερωτήσεις
σε σημερινούς συνεχιστές εφοπλιστικών οίκων, παραδοσια-
κών και μη. Ο αναγνώστης σήμερα θα εντοπίσει ότι πολλοί
από τους πλοιοκτήτες εκείνης της εποχής αποχώρησαν από
τη ναυτιλία, εκουσίως ή ακουσίως, επαληθεύοντας τα προφη-
τικά λόγια του Μανώλη Κουλουκουντή πως ο ελληνικός εφο-
πλισμός στηρίζεται μεν στην οικογενειακή παράδοση, αλλά το
μέλλον της ναυτιλίας απαιτεί καινοτόμο προσωπική δράση και
όχι απαραιτήτως εμμονή με το παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι

οι πλοιοκτήτες τότε έζησαν μεν τη «χρυσή» περίοδο έως τις
αρχές του ’80, αλλά πολλοί κατανικήθηκαν από την τεράστια
κρίση της δεκαετίας εκείνης. Από αυτήν, όμως, βγήκαν, όσοι
παρέμειναν, νικητές: με νέους στόλους, νέο δυναμικό, νέα τε-
χνογνωσία, νέες αγορές.  

Ο
ι σημερινοί συνεχιστές της ναυτιλίας μας, σπουδα-
σμένοι πλέον (εκτός Ελλάδος οι περισσότεροι, προ-
καλώντας ερωτήματα και σκέψεις για την ανώτατη
ναυτιλιακή και ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα)

μιλούν για το δικό τους όραμα.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται; Ο ιστορικός του μέλλοντος θα
απαντήσει και σε αυτή την ερώτηση. Και αν «η ιστορία γρά-
φεται από τους νικητές», η ελληνική ναυτιλία εδώ και 40 χρό-
νια παρέμεινε ο αειθαλής και αναμφισβήτητος παγκόσμιος
νικητής. Ευελπιστούμε ότι για τα επόμενα 40 χρόνια, όχι μόνο
θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία, αλλά και να την υπα-
γορεύουμε όπως και οι πρόγονοί μας...

* Έντμουντ Μπερκ
Η.Γ.Μ.

Αν «η ιστορία γράφεται 
από τους νικητές», η ελληνική ναυτιλία
εδώ και 40 χρόνια παρέμεινε 
ο αειθαλής και αναμφισβήτητος 
παγκόσμιος νικητής.

““

Αυτοί που δεν ξέρουν ιστορία 
είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν*
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Η
διαχρονική αυτή παρουσία
των Ελλήνων στις θάλασσες
της υδρογείου δεν μπορεί να
ερμηνευτεί ως προϊόν ατομι-

κής δράσης και ως αποτέλεσμα της προ-
σπάθειας ενός ατόμου αποκομμένου
από το παρελθόν και το περιβάλλον στο
οποίο μεγάλωσε. Μέχρι και τα τέλη του
20ού αιώνα, η οικογένεια, ο τόπος κατα-
γωγής και το περιβάλλον μέσα στο
οποίο ανατράφηκε και τις αρχές του
οποίου έφερε μαζί του ο καθένας καρα-
βοκύρης και πλοιοκτήτης, καθόριζαν σε
μεγάλο βαθμό τόσο την επιλογή του να
στραφεί στη θάλασσα όσο και τη λίγο
έως πολύ επιτυχημένη πορεία του. 
Η προέλευση από νησιωτικές ή παραθα-
λάσσιες κοινότητες, τα ακούσματα μέσα
στο οικογενειακό πλαίσιο, η διαρκής
ενασχόληση των ανθρώπων του περι-
βάλλοντος με τη θάλασσα επιδρούσαν
καθοριστικά στις επιλογές των ατόμων.
Ιδιαίτερα σε εποχές που η έννοια της
επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά
και η ενημέρωση για τις επαγγελματικές

προοπτικές του νεαρού ατόμου, ήταν
άγνωστες ή ελάχιστες. 
Οπότε οι επόμενες γενιές βάδιζαν στα
χνάρια των προηγουμένων. Και είναι εύ-
κολα κατανοητό, το έργο μιας ζωής οι
δημιουργοί του να θέλουν να το δουν να
συνεχίζεται από τους επιγόνους τους.
Επομένως και οι γονείς επέβαλλαν,
άμεσα ή έμμεσα, υποδεικνύοντας ή εκ-
παιδεύοντας τις επερχόμενες γενιές, να
μαθαίνουν να αγαπούν τη θάλασσα, τη
ναυτική εργασία και ό,τι σχετίζεται με
αυτή. Η ίδια η μεταβίβαση της γνώσης
και της εμπειρίας αποτελούσε ουσια-
στικό εφόδιο που καμία σχολή ή εκπαί-
δευση άλλου τύπου μπορούσε να
προσφέρει. 
Και για το λόγο αυτόν οι διάδοχοι των
οικογενειών αυτών, που ξεκινούσαν με
εξαιρετικά εφόδια τη διαδρομή τους
στον επαγγελματικό στίβο, είχαν προ-
οπτικές επιτυχίας πολύ μεγαλύτερες σε
σχέση με άλλους επίδοξους επιχειρημα-
τίες της θάλασσας. 
Οι ίδιοι οι εφοπλιστές της δεκαετίας του

1970 όσο και οι σημερινοί μέσα από τις
μαρτυρίες τους επιβεβαιώνουν ότι η οι-
κογένεια και ο τόπος καταγωγής διαδρα-
μάτισαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή
τους να στραφούν στη θάλασσα και, ου-
σιαστικά, να συνεχίσουν το έργο των
προηγούμενων γενεών. Επισημαίνουν,
ωστόσο, ότι η απομάκρυνση από τον γε-
νέθλιο τόπο των προγόνων, η διαβίωση
σε μεγάλα αστικά κέντρα, μειώνει την
πρόσδεση σε έναν συγκεκριμένο χώρο,
εξασθενεί τη σύνδεση με το ειδικότερο
πολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο και το
ίδιο έχει μεταβληθεί, και δεν προσφέρει
τη γνώση που προσέφερε παλιά. 
Η εφοπλιστική δραστηριότητα εδώ και
δεκαετίες έχει αποδεσμευτεί από τον
μικρό τόπο, το νησί ή το χώρο από τον
οποίο εφόρμησε ο πρώτος ιδρυτής της
ναυτιλιακής οικογένειας, είναι δραστη-
ριότητα ευρύτερου βεληνεκούς.
Ωστόσο, η συνέχιση της παράδοσης στο
πλαίσιο της οικογένειας δίνει προβάδι-
σμα στους απογόνους της. Ο χώρος ερ-
γασίας προσφέρει τη γνώση και

Η  ε ξ ά ρ τ η σ η
από το παρελθόν
και η οικογενειακή 
π α ρ ά δ ο σ η
σ τ η  ν α υ τ ι λ ί α

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Η ελληνική παρουσία στη σύγχρονη
παγκόσμια ναυτιλία μετράει διακόσια
χρόνια, ξεκινώντας ήδη πριν από την
Επανάσταση, από τις αρχές του 18ου
αιώνα, να κατακτά τα διεθνή ύδατα.

Tης Δρ. Κατερίνας Παπακωνσταντίνου
Ιστορικού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
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εξασφαλίζει τη συνέχισή της στις επερ-
χόμενες γενιές ατόμων που θα ειδικευ-
τούν στη ναυτιλία. Καθώς οι κοινωνίες
αλλάζουν,  η μεταβίβαση της γνώσης γί-
νεται μέσα από άλλους διαύλους, και
ενώ ο πολιτισμός και η τοπική κουλ-
τούρα ήταν καθοριστικά για την ανά-
δειξη ενός τόπου σε ναυτότοπο, σήμερα
άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη
στροφή των κατοίκων μιας περιοχής
προς τη θάλασσα. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να
μαθαίνουμε πώς έφτασε μια επιχείρηση
να μετράει πέντε ή έξι γενιές πλοιοκτη-
τών. Τι είναι αυτό που της επέτρεψε να
επιβιώσει στο πέρασμα των χρόνων και
ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία του χαρα-

κτήρα του επιχειρηματία, ποιες ήταν οι
στρατηγικές επιλογές του και με ποια
κριτήρια λάμβανε αποφάσεις που απο-
δείχθηκαν επιτυχημένες.
Ακόμα και οι λάθος επιλογές έχουν τη
σημασία τους, γιατί διδάσκουν, αναδει-
κνύουν με μεγαλύτερη ενάργεια το ρόλο
του πολιτικού και οικονομικού περιβάλ-
λοντος στο οποίο μια επιχείρηση δρα-
στηριοποιείται και προσπαθεί να
επιβιώσει. Η οικονομική και πολιτική
συγκυρία φωτίζει με διαφορετικό τρόπο
τις επιχειρηματικές επιλογές και στρατη-
γικές: υπογραμμίζει τους περιορισμούς
που το περιβάλλον επιβάλλει στον επι-
χειρηματία και τις επιλογές που έχει στη
διάθεσή του, καθώς αυτές θα πρέπει να

τροποποιούνται και να αναθεωρούνται
διαρκώς.  
Η γνώση των προηγουμένων γενεών
είναι πολύτιμη όχι μόνο στους απογό-
νους τους, αλλά και στο ευρύτερο κοινό,
σε όποιον θα ήθελε να μάθει τι συνιστά
κάποιον επιτυχημένο επιχειρηματία της
θάλασσας. Αποτελεί γνώση που διδά-
σκεται στα πανεπιστήμια, αλλά που αντ-
λείται ουσιαστικά από τον ίδιο τον
επιχειρηματικό στίβο. Για το λόγο αυτόν,
οι μαρτυρίες των πρωταγωνιστών είναι
ιδιαίτερα σημαντικές. Προσφέρουν ύλη
για μελέτη και συστηματική έρευνα,
τροφή για σκέψη και παράδειγμα για μί-
μηση ή και αποφυγή. 
Με άλλα λόγια, μπορούν να διδάξουν.

Η γνώση των προηγουμένων γενεών είναι πολύτιμη όχι μόνο 
στους απογόνους τους αλλά και στο ευρύτερο κοινό, σε όποιον θα ήθελε να μάθει 
τι συνιστά κάποιον επιτυχημένο επιχειρηματία της θάλασσας.‘‘ ‘‘ 

‘‘ ‘‘ 
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Η
ενασχόλησή μου με τη
ναυτιλία δεν ενσάρκωνε
τις πρώτες μου επαγγελ-
ματικές φιλοδοξίες, οι
οποίες κινούνταν εκτός

του συγκεκριμένου χώρου. Στο τέλος,
όμως, αφοσιώθηκα πλήρως στη ναυ-
τιλία και μπορώ να πω ότι απολαμ-

βάνω κάθε ημέρα που περνάει ασχο-
λούμενος με τα ζητήματά της, καθώς
κάθε ημέρα είναι διαφορετική, με και-
νούργιες προκλήσεις και ζητήματα
που απαιτούν νέες λύσεις. Η ναυτιλία
πλέον για μένα δεν είναι μόνο δου-
λειά, αλλά και χόμπι.
Το περιβάλλον λειτουργίας της σύγχρο-

νης ναυτιλίας είναι ιδιαίτερο. 
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και
να αγνοήσει τη συμβολή των νέων τε-
χνολογιών στη λειτουργία των ναυτι-
λιακών επιχειρήσεων, αν και από μόνη
της δεν μπορεί να επιλύσει τα ζητήματα
που καθημερινά αναφύονται και μας
προκαλούν. 
Το ένστικτο, η αντίληψη, η γνώση και οι
διαπροσωπικές επαφές είναι στοιχεία
που χρειάζεται κανείς για να διευθύνει
μια ναυτιλιακή επιχείρηση, ενώ η έλ-
λειψη της θαλάσσιας εμπειρίας ως ναυ-
τικός δεν επιτρέπει σε κάποιον να
κατανοήσει πλήρως το εύρος και την πε-
ριπλοκότητα αυτής της βιομηχανίας.
Επιπροσθέτως, το πνεύμα συνεργασίας
και η συνεισφορά διαφόρων εργαζομέ-
νων είναι ουσιαστικά χαρακτηριστικά για
ένα ομαλό και επαγγελματικό μοντέλο
διοίκησης. 
Προσωπικά, το μεγαλείο μιας ναυτιλια-
κής εταιρείας μετριέται από την ικανό-
τητα όλου του εργατικού δυναμικού να
δουλεύει καλά μαζί, σαν μία ομάδα. 
Η αυταρχική ηγεσία δεν είναι απαραί-
τητα ο σωστός δρόμος για να διευθύνεις
έναν καλό οργανισμό, χωρίς όμως αυτό

Tου Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού Προέδρου Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου
(Greek Shipping Cooperation Committee)

Το μεγαλείο της ελληνικής ναυτιλίας 
δεν θα είχε επιτευχθεί αν δεν υπήρχαν 
οι άνθρωποι που την απαρτίζουν

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

D e P r o f u n d i s
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να σημαίνει ότι δεν απαιτείται από την
πλευρά του εφοπλιστή προσωπική ανά-
μειξη, παρακολούθηση και 
ενασχόληση στις εργασίες μιας ναυτιλιακής
εταιρείας.
Το μεγαλείο της ελληνικής ναυτιλίας δεν
θα είχε επιτευχθεί αν δεν υπήρχαν οι άν-
θρωποι που την απαρτίζουν, ιδιαίτερα σε
επίπεδο ναυτιλιακής εταιρείας, από τους
απλούς ναύτες στα πλοία μέχρι τους αρ-
χικαπετάνιους και τους αρχιμηχανικούς

Η μετάβαση του εφοπλισμού από γενιά σε γενιά 
δημιουργεί καινούργιες προκλήσεις και προοπτικές. 
Κάθε γενιά που περνάει έχει το πλεονέκτημα 
της μεγαλύτερης εμπειρίας, ενώ παράλληλα αποκτά 
σύγχρονα εργαλεία, με τα οποία καλείται 
να αντιμετωπίσει τα καθημερινά ζητήματα μιας 
ναυτιλιακής εταιρείας.

Ακολουθώντας την παραδοσιακή τακτική ως προς τη φιλοξενία και καταχώριση των απόψεων
της ελληνικής πλοιοκτησίας, οι συνεχιστές των ναυτιλιακών οίκων που απαντούν στις ερωτήσεις δη-
μοσιεύονται κατά αλφαβητική σειρά των ναυτιλιακών εταιρειών που εκπροσωπούν.

στα κεντρικά γραφεία. 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους Έλληνες
ναυτικούς, η συμβολή τους στην ελλη-
νική ναυτιλία είναι αδιαμφισβήτητη και
για το λόγο αυτό, αν δεν συνεχίσουμε να
δημιουργούμε νέες γενιές Ελλήνων
ναυτικών, πολύ φοβάμαι πως η ελλη-
νική ναυτιλία θα οδηγηθεί σε μαρασμό.
Η δημιουργία ναυτικών συνεπάγεται τη
διατήρηση ενός υψηλής ποιότητας εκ-
παιδευτικού συστήματος, το οποίο να
ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθή-
σουν καριέρα στη θάλασσα.
Η μετάβαση του εφοπλισμού από γενιά
σε γενιά δημιουργεί καινούργιες προ-
κλήσεις και προοπτικές. Κάθε γενιά που
περνάει έχει το πλεονέκτημα της μεγα-
λύτερης εμπειρίας, ενώ παράλληλα
αποκτά σύγχρονα εργαλεία, με τα οποία
καλείται να αντιμετωπίσει τα καθημερινά

ζητήματα μιας ναυτιλιακής εταιρείας. 
Ως εκπρόσωπος της έκτης γενιάς μιας
ναυτιλιακής οικογένειας, αντιλαμβάνο-
μαι ότι ο ρόλος μου διαφέρει αρκετά
από τους καραβοκύρηδες που ήταν οι
πρόγονοί μου. 
Όμως, η τήρηση των αρχών του πατέρα
μου, των παππούδων μου, των προπαπ-
πούδων μου, των θείων και των εξαδέλ-
φων μου ήταν αναπόσπαστο κομμάτι
στη διαμόρφωση των στρατηγικών αν-

τιλήψεων για το πώς να διευθύνω μια
επιχείρηση.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ και
στη συλλογικότητα της ελληνικής ναυ-
τιλίας. 
Είμαι σταθερός οπαδός της άποψης
«United we stand, divided we fall» (η
ισχύς εν τη ενώσει), γι’ αυτό πιστεύω ότι
η ελληνική ναυτιλία θα πρέπει να εκ-
φράζεται συλλογικά σε εθνικά και διε-
θνή ζητήματα. 
Καθώς αποτελούμε το μεγαλύτερο ναυ-
τιλιακό έθνος παγκοσμίως, νομίζω ότι η
συμβολή μας είναι πολύ σημαντική σε
όλα τα ναυτιλιακά ζητήματα και πρέπει
να εκφράζεται σε όλα τα διεθνή ναυτι-
λιακά fora. 
Η ελληνική ναυτιλία δεν είναι πλέον ο
φτωχός συγγενής μεγάλων ναυτιλιακών
δυνάμεων της Ευρώπης, της Βόρειας

Αμερικής ή της Άπω Ανατολής. 
Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στις πρώ-
τες θέσεις σε παγκόσμια κλίμακα, με τον
μεγαλύτερο και πλέον διαφοροποιημένο
στόλο, δίνοντας τη δυνατότητα εισόδου
σε οποιαδήποτε ναυτιλιακή αγορά. 
Είναι επίσης ο στόλος που λειτουργεί με
τα υψηλότερα στάνταρ επαγγελματι-
σμού και με σημαντικό ποσοστό πλοίων
υπό ελληνική σημαία/με ελληνικά πλη-
ρώματα/υπό ελληνική διαχείριση. 
Αυτός ο συνδυασμός είναι αξεπέραστος
και πολλά αναδυόμενα ναυτιλιακά έθνη
και επιχειρηματίες πάντοτε προσπαθούν
να μιμηθούν το ελληνικό ναυτιλιακό
μοντέλο, με την ελπίδα ότι θα καταφέ-
ρουν να αποκτήσουν λίγο από αυτό το
DNA της επιτυχίας.

‘‘ ‘‘
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Tου Φραγκίσκου Χρ. Κανελλάκη Προέδρου Alpha Tankers & Freighters International Ltd 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Ναι, υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον και από
τη νέα γενιά των εφοπλιστών για συμ-
μετοχή τους στα συλλογικά όργανα του
εφοπλισμού. Θεωρώ, δε, ότι η συμμε-
τοχή αυτή, ιδιαίτερα όσον αφορά την
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, είναι
απαραίτητη για τη δημιουργία ενός σω-
στού πλαισίου λειτουργίας της ναυτι-
λίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και
διεθνώς, καθώς και για την προώθηση
των θέσεων της ελληνικής ναυτιλίας
στους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανι-
σμούς -IMO, ICS, IACS- και στην Ε.Ε.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός;
Θεωρώ ότι ο δεσμός των νέων εφοπλι-
στών με τον τόπο καταγωγής τους, π.χ.
τα Καρδάμυλα της Χίου που είναι ένας
παραδοσιακός τόπος καταγωγής πολ-
λών εφοπλιστών και ναυτικών, δεν είναι
πλέον τόσο ισχυρός όσο παλαιότερα.
Υπάρχει κάποια εξασθένηση και προσω-
πικά θα ήθελα να δω αυτόν το δεσμό να
ενδυναμώνεται στο μέλλον.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του.
Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και της
τεχνολογίας γενικότερα έχει συμβάλει
στο να μην επιτελεί τόσο σημαντικό
ρόλο ο τόπος εγκαταστάσεως μιας ναυ-
τιλιακής επιχείρησης. Η ναυτιλία λει-
τουργεί σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο
περιβάλλον, γι’ αυτό και δεν υπάρχει κά-

ποιο συγκεκριμένο ναυτιλιακό κέντρο
που θα προτιμούσαμε. Η σύγχρονη ναυ-
τιλιακή επιχείρηση συνήθως δραστηριο-
ποιείται σε περισσότερα ναυτιλιακά
κέντρα.  
Ο Πειραιάς ήταν και θα είναι ένα πολύ
σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο, κυρίως
λόγω του ανθρώπινου δυναμικού που
διαθέτει στη διαχείριση των πλοίων και
των Ελλήνων ναυτικών.  
Το Λονδίνο είναι πολύ σημαντικό ναυτι-
λιακό κέντρο όσον αφορά κυρίως τις εμ-
πορικές και οικονομικές δραστηριότητες

του κλάδου.  
Η Νέα Υόρκη, όμως, πιστεύω ότι έχει
χάσει την πρωτοκαθεδρία στις ΗΠΑ σε
αυτόν τον τομέα από ένα άλλο συνεχώς
εξελισσόμενο ναυτιλιακό κέντρο, εδώ
και πολλά χρόνια, που είναι το Χιούστον. 
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω πως η
ναυτιλιακή βιομηχανία μεταφέρεται όλο
και περισσότερο προς την Ασία, π.χ. τη
Σιγκαπούρη, στην οποία διατηρούμε
γραφείο από το 2011.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Επιτυχία είναι κατ' αρχάς η διατήρηση
του καλού ονόματος που έχουν δημι-
ουργήσει οι προηγούμενες γενιές, που

θεωρώ ότι είναι και το πιο δύσκολο εγ-
χείρημα.  
Δεύτερον, είναι η διορατικότητα που
πρέπει να επιδείξει ο νέος εφοπλιστής
ώστε να «προβλέψει» σε ποιους τομείς
θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλ-
λον, προκειμένου να δημιουργήσει έγ-
καιρα την κατάλληλη υποδομή.  
Τρίτον, και σε συνδυασμό με τα προ-
ηγούμενα, είναι ο εκσυγχρονισμός και η
ανανέωση του στόλου που κατέχει κάθε
νέος εφοπλιστής. Τέταρτον, πολύ ση-
μαντικό ρόλο διαδραματίζει το σωστό

αισθητήριο του timing. 
Τέλος, η δημιουργία μακροχρόνιων στε-
νών σχέσεων με αξιόπιστους εμπορι-
κούς εταίρους, όπως ναυλωτές, παίζει
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία
της ναυτιλιακής επιχείρησης.  
Επιτυχία , λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός
όλων των παραπάνω.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους;
Δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες ναυ-
τιλιακές εταιρείες. Μπορώ όμως να πω

Επιτυχία είναι η διατήρηση του καλού ονόματος,
η διορατικότητα και ο εκσυγχρονισμός
του στόλου με το σωστό timing

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας
γενικότερα έχει συμβάλει στο να μην επιτελεί τόσο σημαντικό
ρόλο ο τόπος εγκαταστάσεως μιας ναυτιλιακής επιχείρησης.
Η ναυτιλία λειτουργεί σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο
περιβάλλον, γι’ αυτό και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο
ναυτιλιακό κέντρο που θα προτιμούσαμε.

‘‘ ‘‘
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ότι εμείς είμαστε επικεντρωμένοι απο-
κλειστικά στον τομέα της ναυτιλίας.  

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μία ναυτιλιακή εταιρεία;
Εξαρτάται από το τμήμα της ναυτιλιακής
επιχείρησης στο οποίο αναφερόμαστε ή
τον τομέα. Γενικά, πάντως, η εμπειρία
είναι ένα πολύτιμο κομμάτι που δεν μπο-
ρεί να υποκατασταθεί εύκολα σε κάποι-
ους τομείς όπως το operations, ενώ σε
άλλους ο συνδυασμός εμπειρίας και θε-
ωρητικής κατάρτισης μπορεί να φέρει
καλύτερο αποτέλεσμα.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-

διοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία απο-
τελεί προαπαιτούμενο για τα υψηλά
κλιμάκια της ιεραρχίας;
Η θαλάσσια υπηρεσία δεν αποτελεί σί-
γουρα προαπαιτούμενο για την ανά-
ληψη μιας θέσης υψηλά στην ιεραρχία
ή για την αναρρίχηση σε αυτήν.  
Αποτελεί όμως ένα συγκριτικό πλεονέ-
κτημα, διότι προσφέρει πολύτιμο γνω-

στικό υλικό, εφόσον βεβαίως μπορέσει
κάποιος να το χρησιμοποιήσει στην
πράξη στο περιβάλλον ενός ναυτιλιακού
γραφείου.

Σπουδές:  
Είναι κάτοχος MSC in Finance from
the Imperial College of London και
BSC in Economics and Finance from
the University of York, U.K.

Η θαλάσσια υπηρεσία δεν αποτελεί σίγουρα
προαπαιτούμενο για την ανάληψη μιας θέσης υψηλά στην
ιεραρχία ή για την αναρρίχηση σε αυτήν.  
Αποτελεί όμως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι προσφέρει
πολύτιμο γνωστικό υλικό.
‘‘ ‘‘
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Tου Στέφανου Διαμαντή Πατέρα Γενικού διευθυντή Diamantis Pateras Maritime Ltd

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Οι απόγονοι
των παραδοσιακών εφοπλιστικών οικο-
γενειών ενδιαφέρονται και συμμετέχουν
στα συλλογικά όργανα του εφοπλισμού.
Εκτιμώ πως υπό προϋποθέσεις και, κυ-
ρίως, με την ενθάρρυνση και τη στήριξη
από τους παλαιότερους, το ενδιαφέρον
τους θα μπορούσε να γίνει εντονότερο.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός;
Θεωρώ ότι ο δεσμός με τη γενέθλια γη,
που δημιούργησε και διατήρησε η πα-
λαιά γενιά εφοπλιστών, εξακολουθεί και
υπάρχει. Βεβαίως, με την πάροδο του
χρόνου, οι νέες αντιλήψεις και πρακτικές
περί κοινωφελούς δράσεως, σε συνδυα-
σμό με το γενικότερο οικονομικό περι-
βάλλον, διαφοροποίησαν κάπως τις
πρακτικές εκδήλωσης του ενδιαφέρον-
τος των νέων εφοπλιστών για τη γενέ-
θλια γη των προγόνων τους.
Εκείνο το οποίο παραμένει και μεταδίδε-
ται από γενιά σε γενιά είναι η προσπά-
θεια των νέων να διατηρήσουν
ενεργούς και αποτελεσματικούς όλους
τους φορείς (σωματεία, ιδρύματα, συλ-
λόγους κτλ.) που ίδρυσαν οι παλαιότε-
ροι εφοπλιστές για το καλό του τόπου
τους και των κατοίκων του.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής

να έχει έδρα η επιχείρησή του.
Ανεπιφύλακτα απαντώ στον Πειραιά.
Ο Πειραιάς εξακολουθεί να είναι το με-
γάλο ναυτιλιακό κέντρο με παράδοση
και προοπτική. Επίσης, και λόγοι οικονο-
μικοί συντελούν στην προτίμηση αυτή
σε σχέση με άλλα ναυτιλιακά κέντρα.
Ωστόσο, η πολιτεία θα πρέπει να μερι-
μνά διαρκώς ώστε να διαφυλάσσει την
ανταγωνιστικότητά του, η οποία συνεπά-
γεται και μακροοικονομικά οφέλη για
την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Επιτυχία για τον νέο εφοπλιστή είναι η
συνεχής προσαρμογή και διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας σε ένα διαρκώς με-
ταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό διεθνές
στερέωμα. Συνεπώς, θα πρέπει να δια-
τηρήσει αυτά τα οποία κληρονόμησε
από τους παλαιότερους, αλλά και στη
συνέχεια να προσπαθήσει για την επέ-
κταση και επαύξηση αυτών. Φυσικά,
πέραν της οικονομικής διάστασης, η διά-
σωση και η ενίσχυση των παραδόσεων
περιλαμβάνονται μεταξύ των στοιχείων
της επιτυχίας των νέων εφοπλιστών.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους;
Η διάρθρωση της παγκόσμιας οικονο-
μίας σήμερα επιτρέπει στους νέους να

Η διάσωση και η ενίσχυση 
των παραδόσεων αποτελούν στοιχεία
της επιτυχίας των νέων εφοπλιστών

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Εκείνο το οποίο 
παραμένει και μεταδίδεται 
από γενιά σε γενιά 
είναι η προσπάθεια 
των νέων να 
διατηρήσουν 
ενεργούς και 
αποτελεσματικούς 
όλους τους φορείς 
(σωματεία, ιδρύματα, 
συλλόγους κτλ.) που 
ίδρυσαν οι παλαιότεροι
εφοπλιστές για το καλό
του τόπου τους και των
κατοίκων του.

‘‘‘‘

‘‘‘‘
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επιχειρούν παράλληλα και σε τομείς
πέραν των καθαρά ναυτιλιακών δραστη-
ριοτήτων με ικανοποιητική επιτυχία.

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μία ναυτιλιακή εταιρεία;
Εμπιστεύομαι ανεπιφύλακτα τους νέους,
οι οποίοι συνδυάζουν τη θεωρητική
γνώση με τη διάθεση για καταβολή προ-
σπάθειας προς επίτευξη του σκοπού τους.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-

λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Θε-
ωρείτε ότι είναι αρκετό για να
σταδιοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή
επιχείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Πιστεύω ότι οι σπουδές σε συνδυασμό
με τη θαλάσσια υπηρεσία είναι το καλύ-
τερο για την επιτυχία ενός ναυτιλιακού
στελέχους. Ωστόσο, δεν αποτελεί αναγ-
καστική προϋπόθεση, ανάλογα βέβαια
και με τις επιδιωκόμενες αρμοδιότητες
του κάθε στελέχους.

Σπουδές:  
Ο Στέφανος Διαμαντή Πατέρας είναι
απόγονος της γνωστής εφοπλιστικής
οικογένειας των Διαμαντή και Καλλιό-
πης Πατέρα. Με ναυτιλιακές σπουδές
στο Λονδίνο, δραστηριοποιείται στον
τομέα της ναυτιλίας ενώ, παράλληλα,
συνεχίζει επάξια το φιλανθρωπικό
έργο της οικογένειας ως πρόεδρος
των κοινωφελών ιδρυμάτων του εθνι-
κού ευεργέτη Ιωάννου Διαμαντή Πα-
τέρα, τα οποία λειτουργούν ανελλιπώς
από τη δεκαετία του ’70 και αποσκο-
πούν στην οικονομική υποστήριξη των
νέων της χώρας μας.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Tου Σταύρου Δ. Τσολάκη Vice President, DST Shipping Group

Ναυτικός δεν είναι κάτι που επαγγέλλεσαι,
είναι κάτι που είσαι 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Νομίζω ότι σε οποιοδήποτε επάγγελμα,
συμπεριλαμβανομένου και του εφοπλι-
στή, πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν
άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να ασχο-
ληθούν με τα συλλογικά όργανα και τα
κοινά. 
Τέτοιες θέσεις προϋποθέτουν εμπειρία,
γνώσεις, την εμπιστοσύνη των συναδέλ-
φων, που αποκτάται με το πέρασμα του
χρόνου, πολύ προσωπικό χρόνο και
σκληρή, ανιδιοτελή εργασία. 
Γι' αυτό και είναι λογικό η συμβολή
των εφοπλιστών σε τέτοια όργανα να
γίνεται εμφανής μετά την πάροδο αρ-
κετών χρόνων από την έναρξη της ενα-
σχόλησής τους με αυτά και σε σχετικά
μεγάλη ηλικία. Ενώ λοιπόν πάντα υπάρ-
χει και θα υπάρχει από τους νέους ενδια-
φέρον για τα συλλογικά όργανα, είναι
λογικό και πολιτικώς ορθό να φαίνονται
μπροστά οι συνάδελφοι μεγαλύτερης
ηλικίας, οι οποίοι φυσικά έχουν περάσει
ως νέοι από όλη τη διαδικασία γαλούχη-
σης που περιέγραψα προηγουμένως.
Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-

ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε κοινω-
φελείς δράσεις. Στο πέρασμα των
γενεών, θεωρείτε ότι πλέον υπάρχει
αυτός ο ισχυρός δεσμός;
Πιστεύω ότι λόγω της φύσεως του
επαγγέλματος και της αντιμετώπισης
από το ελληνικό κράτος, οι εφοπλιστές
πάντα εφαρμόζουν τη ρήση του Κένεντι, 
«μην κοιτάς τι μπορεί να κάνει η πατρίδα
σου για εσένα, αλλά εσύ για την πατρίδα
σου». 
Το γεγονός ότι λείπεις πολύ χρόνο μα-
κριά από τον τόπο σου και τους αγαπη-
μένους σου ανθρώπους, δίχως τη
δυνατότητα να τον αναπληρώσεις, προ-
καλεί ένα ιδιαίτερο δέσιμο που πηγάζει
από τη νοσταλγία της επιστροφής, της
«αγκύρωσης», δημιουργώντας την
ανάγκη να προσφέρεις στον τόπο κατα-
γωγής σου όπως μπορείς.
Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτός ο δεσμός των
εφοπλιστών με τη γενέθλια γη παραμένει
και θα διατηρηθεί ισχυρός στο μέλλον. 

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του.
Η πρόσβαση σε νέες μεθόδους χρημα-

τοδότησης, που προσφέρει πρωτίστως
η Νέα Υόρκη και κατά δεύτερο λόγο το
Λονδίνο, χάρη στην εξέλιξη των τηλεπι-
κοινωνιών και των αεροπορικών συνδέ-
σεων, δεν νομίζω ότι μπορεί να
αποτελέσει σοβαρό κίνητρο για κάποιον
να μεταφέρει την έδρα του από την πα-
τρίδα του, την Ελλάδα, σε κάποια από
αυτές τις δύο πόλεις. Γι' αυτό και σχεδόν
όλες οι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστή-
ρια ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες δια-
τηρούν την έδρα τους στη χώρα. Αυτό
βέβαια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η
Ελλάδα διατηρεί την απαραίτητη πολι-
τική σταθερότητα και προστατεύει τα
συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώ-
ματα των πολιτών και των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
Αυτό όμως που πρέπει να έχει στο
μυαλό του ένας εφοπλιστής για το μέλ-
λον είναι ότι η ναυτιλία μεταφέρεται με
ταχύτατους ρυθμούς ανατολικά: Στην
Άπω Ανατολή χτίζονται τα πλοία, από
Απωανατολίτες επανδρώνονται, στην
Άπω Ανατολή μεταφέρονται τα περισσό-
τερα φορτία και βρίσκονται οι περισσό-
τεροι ναυλωτές, στην Άπω Ανατολή
εδρεύει η πλειονότητα των μεγαλύτε-
ρων ναυτιλιακών εταιρειών και ship-
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managers, ενώ η Άπω Ανατολή προ-
σφέρει πλέον χρηματοδοτήσεις για
αγορά πλοίων και πολύ σύντομα και
ασφαλίσεις.
Νομίζω, λοιπόν, ότι το δίλημμα δεν είναι
πλέον Νέα Υόρκη, Λονδίνο ή Πειραιάς
αλλά Αθήνα, Σιγκαπούρη ή Σαγκάη.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Τη ναυτιλία τη χαρακτηρίζουν η εκά-
στοτε κρίση της ναυλαγοράς, με τις έν-
τονες διακυμάνσεις που προκαλεί, και οι
κροίσοι που δημιουργούνται επενδύον-
τας σωστά στη διάρκεια αυτών των δια-
κυμάνσεων, αποκομίζοντας τεράστια
κέρδη. Συχνά μάλιστα αυτοί παίρνουν τη
θέση από άλλους κροίσους, που είτε δεν
διάβασαν σωστά την αγορά είτε δεν εξε-
λίχθηκαν και σιγά-σιγά ξεπεράστηκαν. 
Ως παράδειγμα μπορεί κάποιος να δει τη
λίστα με τους πενήντα μεγαλύτερους
Έλληνες εφοπλιστές όταν εκδόθηκε το
πρώτο ερωτηματολόγιο των «Ναυτικών
Χρονικών», πριν από 40 χρόνια, και
πόσοι από αυτούς βρίσκονται στη λίστα
σήμερα ή συνεχίζουν να υπάρχουν. 
Γι' αυτό λοιπόν στη ναυτιλία ταιριάζει
απόλυτα η ρήση του Σόλωνα προς τον
βασιλιά Κροίσο, όταν ο τελευταίος τού
έδειχνε με περηφάνια τα πλούτη του:
Μηδένα προ του τέλους μακάριζε!  Επι-
τυχία λοιπόν για έναν νέο εφοπλιστή
είναι να ολοκληρώσει μετά από χρόνια
την επαγγελματική του σταδιοδρομία
πιο σοφός και πιο δυνατός, έχοντας κερ-
δίσει το σεβασμό και την αναγνώριση
από τους συναδέλφους του. Έτσι,
ύστερα από σαράντα χρόνια, όταν κάποιοι
άλλοι νέοι θα απαντούν σε τέτοιου τύπου
ερωτηματολόγιο, η μεγάλη επιτυχία του
σημερινού νέου εφοπλιστή θα είναι το
όνομά του να βρίσκεται ακόμη στο προ-
σκήνιο για όλους τους σωστούς λόγους.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-

στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους;
Πιστεύω πως η νέα γενιά έχει την τάση
να διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο
διοίκησης της ναυτιλιακής εταιρείας
λόγω των συνθηκών της αγοράς (άντ-
ληση κεφαλαίων από ομολογίες, χρημα-
τιστήρια ή από funds), που απαιτούν την
ύπαρξη μιας ξεκάθαρης εταιρικής δομής
που απέχει πολύ από την τάση που επι-
κρατούσε παλαιότερα να καλύπτονται οι
εφοπλιστές πίσω από την ανωνυμία των
offshore μονοβάπορων εταιρειών. Δεν
συμφωνώ, όμως, ότι οι νέοι τείνουν να
διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους
περισσότερο από ό,τι οι προηγούμενες
γενιές. Λόγω της υψηλής μεταβλητότη-
τας της αγοράς, υπήρχε ανέκαθεν η τάση
οι εφοπλιστές να «σιγουρεύουν» μέρος
από τα κέρδη από τη ναυτιλία επενδύον-
τας στη στεριά. Γι' αυτό και σήμερα πολ-
λοί εφοπλιστές είναι είτε μεγαλομέτοχοι
τραπεζικών ιδρυμάτων είτε διαθέτουν
αξιοζήλευτη ακίνητη περιουσία σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό. Το ίδιο ακριβώς
πράττουν και οι νέοι εφοπλιστές σήμερα.
Παρ' όλα αυτά, θεωρώ πως νέοι και πα-
λιοί εφοπλιστές πιστεύουν ακράδαντα
αυτό που ο μύθος λέει ότι ο Ωνάσης είχε
πει στον γιο του: «Ένα πράγμα να ξέρεις,
παιδί μου. Όποια άλλη δουλειά και να κά-
νεις, τα λεφτά θα είναι πάντα στα βαπόρια».  

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Νομίζω ότι ένας συνδυασμός των δύο
είναι μονόδρομος. Από τη μία πρέπει να
έχεις την εμπειρία και το παγκόσμιο δί-
κτυο γνωριμιών των μεγαλύτερων σε
ηλικία, που εγγυάται τη σταθερότητα και
θέτει τις σωστές βάσεις για την επιχεί-
ρηση να ανθήσει. Από την άλλη, όμως,
δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη δίχως το
νέο αίμα, με τις ακαδημαϊκές γνώσεις, τις
καινοτόμους ιδέες και τον φρέσκο τρόπο
σκέψης που έχει αποκτήσει στο πανεπι-
στήμιο, την όρεξη για δημιουργία, τη
δίψα και την αποφασιστικότητα να πα-
λέψει για κάτι καλύτερο. 

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-
διοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα 
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Άσχετα από το αν είναι άντρας ή γυ-
ναίκα, τραπεζίτης, καθηγητής πανεπιστη-
μίου με περγαμηνές, πλοίαρχος ή
μηχανικός με θαλάσσια υπηρεσία ετών,
για να σταδιοδρομήσει κάποιος και να
επιτύχει στη ναυτιλία πρέπει να έχει απα-
ραίτητα την «κατά Καββαδία» ναυτο-
σύνη!
Ο Καββαδίας παρουσιάζει τη ναυτοσύνη
ως φυσική κατάσταση, ως είδος σωμα-
τικής και ψυχικής ιδιοσυστασίας. 
Ναυτικός δεν είναι κάτι που επαγγέλλε-
σαι, είναι κάτι που είσαι.

Σπουδές: PhD Economics (Applied

Econometrics), Rotterdam School of

Economics, Erasmus University Rot-

terdam, The Netherlands MSc Finan-

cial Economics, Rotterdam School of

Management, Erasmus University

Rotterdam, The Netherlands MSc
Economics, Rotterdam School of Eco-

nomics, Erasmus University Rotter-

dam, The Netherlands

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 7 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Τη ναυτιλία 
τη χαρακτηρίζουν 
η εκάστοτε κρίση 
της ναυλαγοράς 
και οι κροίσοι που 
δημιουργούνται 
επενδύοντας σωστά στη
διάρκεια αυτών 
των διακυμάνσεων. 

‘‘‘‘

‘‘‘‘
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Tης Λασκαρίνας Ι. Καρασταμάτη President Eletson Holdings Inc.

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κτλ.);
Το ενδιαφέρον είναι έντονο, αν και δεν
εκδηλώνεται πάντα, επειδή στις μέρες
που διανύουμε η καθημερινότητά μας
είναι τόσο επιβαρυμένη και ο χρόνος
ανύπαρκτος, για να μπορεί κάποιος να
ασχοληθεί με τη συνέπεια  που απαιτεί-
ται και να αφιερώσει το χρόνο που
πραγματικά χρειάζεται στα συλλογικά
όργανα του κλάδου μας.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός;
Θα σας απαντήσω με βάση τις προσω-
πικές μου εμπειρίες και τα βιώματά μου.
Η καταγωγή μου είναι από την Άνδρο,
ένα ναυτικό νησί. Πιστεύω ότι στο πα-
ρελθόν έγιναν σημαντικές κοινωφελείς
δράσεις. 
Με με το πέρασμα των χρόνων, με την
αλλαγή της νοοτροπίας, οι δεσμοί ίσως
γίνονται πιο χαλαροί. 
Παλαιότερα ο εφοπλιστής ήθελε να κερ-
δίσει την καταξίωση από τον τόπο του,
να του αναγνωρίσουν ότι ξεκίνησε από
το τίποτα και έγινε κάτι. 
Και αυτό ήθελε να το δείξει έμπρακτα,
και το αποδείκνυε με έργα που έκανε
στον τόπο καταγωγής του.
Η αίσθησή μου είναι ότι οι νεότερες γε-
νεές κουβαλάμε έναν διαφορετικό αέρα,
πιο υπεροπτικό ή, αν θέλετε, επανα-
παυόμαστε περισσότερο πάνω στα έργα
των παλαιότερων γενιών. 

Γενικά, όμως, θεωρώ ότι πρέπει να δια-
τηρούμε τους δεσμούς με τον τόπο κα-
ταγωγής, καθώς και τη συνέχιση των
κοινωφελών δράσεων.  
Άλλωστε, αν δεν βοηθήσει η ναυτιλία,
ποιος άλλος θα το κάνει;

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Η Eletson ανέκαθεν είχε και συνεχίζει να
έχει στα πλοία της ελληνική σημαία. Και
η βάση της εταιρείας δεν θα μπορούσε

να είναι άλλη εκτός από τον Πειραιά.
Επίσης, έχουμε γραφεία στο Λονδίνο,
καθώς και στις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι στον
Πειραιά του σήμερα υπάρχει η τεχνο-
γνωσία που καλύπτει πλήρως. 
Ας πούμε ότι μας διέπει κάποιος ρομαν-
τισμός.
Θυμάμαι όταν πρωτοήρθα στην εται-
ρεία, για να συναντήσουμε τους τραπε-
ζίτες έπρεπε να ταξιδέψουμε στο
εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, αυτό
δεν χρειάζεται. Βρίσκονται όλοι εδώ, και
μάλιστα και υψηλόβαθμα στελέχη. 
Νομίζω πως η Ελλάδα, και ειδικότερα ο
Πειραιάς, καλύπτει όπως έχουν οι συν-
θήκες σήμερα, τις ανάγκες που έχει μια
ναυτιλιακή εταιρεία. 
Δυστυχώς όμως η εικόνα του Πειραιά
σαν πόλη είναι και υποβαθμισμένη. 

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Η επιτυχία για τον νέο εφοπλιστή είναι
να διατηρήσει κατ’ αρχήν αυτά που πα-
ρέλαβε. Κάτι που καμιά φορά είναι δύ-
σκολο. Διότι, όταν ξεκινάς χωρίς βάσεις
και λες τη γνωστή ρήση «και τι έχω να
χάσω», είναι αλλιώς από το να ξεκινάς
και να διακυβεύονται πολλά. Σήμερα οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότε-
ρες γενιές είναι πολλές. 
Το ίδιο δύσκολο είναι να μπορέσεις να
συγκεράσεις την παράδοση, που πρέπει
να τη διατηρήσεις, την ελληνικότητα, τη
ναυτοσύνη και όλα αυτά θα πρέπει να τα
παντρέψεις με τα σύγχρονα στοιχεία και
τους τρόπους σκέψεις.  
Βέβαια, εκτός από το να διατηρήσεις
αυτά που παραλαμβάνεις, πρέπει και να

Πιστεύουμε στον άνθρωπο, στη δύναμη
που έχει μέσα του και επενδύουμε σε αυτόν

Θεωρώ ότι στον Πειραιά
του σήμερα υπάρχει 
η τεχνογνωσία που 
σε καλύπτει πλήρως. 
Εμείς, επειδή έχουμε και 
ελληνική σημαία στα
πλοία μας, είμαστε εδώ ρι-
ζωμένοι.
Ας πούμε ότι μας διέπει 
κάποιος ρομαντισμός.

‘‘‘‘

‘‘‘‘
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επεκταθείς και να αναπτυχθείς, κάτι αρ-
κετά δύσκολο στην εποχή μας.
Δεδομένου ότι οι χρηματοδοτήσεις
έχουν δυσκολέψει, ο σημερινός εφοπλι-
στής πρέπει να επενδύσει στο όνομά
του, στην εμπειρία του και την τεχνογνω-
σία του. Αυτά εμείς ως εταιρεία θεω-
ρούμε ότι τα διαθέτουμε. 

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους;

Νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό ο νε-
ότερος να σκεφτεί: «Και τώρα πού θα

επενδύσω τα χρήματα;». Εγώ πιστεύω
ότι πρέπει να κάνουμε κυρίως τη δου-
λειά που ξέρουμε να κάνουμε καλά. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει
να δοκιμαστεί κάποιος και σε καινούρ-
γιες ενασχολήσεις, να μπει νέο αίμα, νέα
νοοτροπία και σε άλλους τομείς. 
Όμως, φοβάμαι πως τα τελευταία χρόνια
αποδείχτηκε ότι οι περισσότερες επεν-
δύσεις σε άλλους τομείς ήταν επιζήμιες.
Από την άλλη, βέβαια, επικρατεί και το
ότι δεν μπορείς να έχεις «όλα σου τα
αυγά στο ίδιο καλάθι». 
Εν κατακλείδι, εκτιμώ ότι ένα νέο άτομο
πρέπει να δραστηριοποιείται και κάπου
αλλού, αλλά με πολύ προσεκτικά βή-
ματα και σε αντικείμενο παρεμφερές με
την πρωταρχική του ασχολία.     
Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα

άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία

είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μία ναυτιλιακή εταιρεία;
Βεβαίως και πιστεύουμε στους νέους
ανθρώπους και τους προωθούμε. 
Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει ως εται-
ρεία. Μάλιστα έρχονται για εξάσκηση
φοιτητές από τα Πανεπιστήμια Πειραιά
και Αιγαίου και ορισμένοι αρχίζουν την
επαγγελματική τους καριέρα σε εμάς. 
Όσον αφορά την εμπειρία, πιστεύω ότι
είναι θέμα σωστής σύνθεσης μεταξύ πα-
λαιάς και νέας γενιάς.
Σε κάποιες θέσεις, όπου απαιτείται η
ναυτιλιακή εμπειρία, εννοείται ότι θα
έχουμε τον έμπειρο καπετάνιο, τον
οποίον, όμως, θα πλαισιώσουμε με νέα
παιδιά, προκειμένου να αντλήσουν γνώ-
σεις από την εμπειρία του. 
Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή συνταγή.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-
διοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Εξαρτάται πάλι από τη θέση που κατέχει
στην εταιρεία. Σε πόστα όπου απαιτείται
η ναυτική εμπειρία επιλέγουμε άτομα
που τη διαθέτουν. Θα επωφεληθούμε
από τα θαλάσσια βιώματά τους. Όμως
έχουμε και εργαζομένους, υψηλά ιστά-
μενους, οι οποίοι δεν διέθεταν τη συγκε-
κριμένη εμπειρία αλλά αποδίδουν
θαυμάσια. Σε αυτές τις περιπτώσεις επι-
διώκουμε, όταν έρχονται τα πλοία μας
για επισκευές εδώ, να τους στέλνουμε
να τα επισκέπτονται προκειμένου να
αποκτήσουν μια εικόνα και να ζήσουν
λίγο το πλοίο. 
Γενικά πιστεύουμε στον άνθρωπο και
στη δύναμη που έχει μέσα του. Και επεν-
δύουμε σε αυτόν, γιατί αυτός θα βοηθή-
σει, θα συμπαρασταθεί και θα συντρέξει
στη δύσκολη στιγμή. 

Σπουδές: Απόφοιτος Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών,

University College of London (Faculty

of Laws)

Πιστεύουμε στους νέους ανθρώπους και τους
προωθούμε.  Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει ως εταιρεία. 
Μάλιστα έρχονται για εξάσκηση φοιτητές από τα Πανεπιστήμια
Πειραιά και Αιγαίου και ορισμένοι αρχίζουν την επαγγελ-
ματική τους καριέρα σε εμάς. 

‘‘ ‘‘

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Tου Θέμη Α. Πετράκη Vice President Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.); 
Ο αριθμός των νέων σε ηλικία συμμετε-
χόντων στα συλλογικά όργανα της ναυ-
τιλίας είναι αυταπόδεικτο της επιθυμίας
της νέας γενιάς για δραστηριοποίηση σε
αυτά. Άλλωστε, η ενασχόληση με τα
κοινά ήταν πάντα στο DNA των Ελλή-
νων, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. 
Στο πέρασμα των γενεών, θεωρείτε ότι
πλέον υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός; 
Καλώς ή κακώς, οι επόμενες γενιές εφο-
πλιστών έχουν -κατά πλειοψηφία- γεννη-
θεί και/ή μεγαλώσει στην πρωτεύουσα και
άρα είναι απολύτως λογικό και ανθρώπινο
να μην είναι τόσο ισχυρό το συναισθηματικό
δέσιμο με την ιδιαίτερη πατρίδα των γο-
νέων τους. Άσχετα με το εάν υπάρχει ή
όχι η θέληση να γνωρίσουν τη γη της κα-
ταγωγής τους, άσχετα με το εάν την επι-
σκέπτονται ή όχι σε (κάποιες από τις)

διακοπές τους, δεν
υπάρχει η νοσταλγία.

Πειραιάς, Λονδίνο ή
Νέα Υόρκη; Πού θα
προτιμούσε ένας

νέος εφοπλιστής να
έχει έδρα η επιχεί-
ρησή του;

Κατ’ αρχάς, προ-
φανώς όταν
λέμε «Πει-
ραιάς» αναφε-
ρ ό μ α σ τ ε

πλέον στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών
και Πειραιώς, καθώς στις μέρες μας οι
ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν
εκτός Πειραιώς συνεχώς αυξάνονται. Η
επιλογή της έδρας έχει να κάνει καθαρά
και μόνο με τις προσωπικές προτιμήσεις
του επιχειρηματία, αφού η διαχείριση
των πλοίων δεν έχει γεωγραφικούς πε-
ριορισμούς. Πιστεύω πως η πρώτη επι-
λογή της πλειονότητας των εφοπλιστών
(νέων ή παλαιών) θα είναι πάντα η Ελ-
λάδα, με δεύτερο το Λονδίνο (λόγω μι-
κρότερης απόστασης από τη μητέρα
πατρίδα).

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Ό,τι ακριβώς ήταν και για τους παλαιότε-
ρους. Η έννοια της επιτυχίας στους φι-
λόδοξους ανθρώπους είναι διαχρονική. 

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους; 
Υπάρχει επιθυμία για (μερική, έστω) δια-
φοροποίηση, κάτι που το έχουμε δει
πολλάκις, ανάλογα πάντα με τα ενδιαφέ-
ροντα του κάθε ατόμου. Πλην όμως, η
εμπειρία έχει δείξει ότι η Ελλάδα είναι -
δυστυχώς- μια από τις πλέον αφιλόξε-
νες χώρες για επενδύσεις. Οι δε
επενδύσεις στο εξωτερικό είναι αρκετά
περιορισμένες, καθώς η συντριπτική
πλειονότητα των επενδύσεων απαιτεί τη
φυσική παρουσία και την προσωπική

ενασχόληση του επιχειρηματία.

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Η εμπειρία είναι πολύτιμη και κάτι που
δεν υποκαθίσταται, ενώ οι νέοι είναι το
μέλλον, καθώς είναι εκείνοι που θα λά-
βουν τη σκυτάλη στις θέσεις στις οποίες
ευρίσκονται. Προσωπικά, εμπιστεύομαι
τους νέους ανθρώπους και επιθυμώ να
παίρνουν πρωτοβουλίες, πάντα όμως
υπό τη διακριτική επίβλεψη και καθοδή-
γηση των πιο παλιών.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-
διοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Κατ’ αρχήν, λέγοντας «θαλάσσια υπηρε-
σία», δεν θεωρώ ότι αυτή περιορίζεται
μόνο σε κατ’ επάγγελμα ναυτικούς, αλλά
μπορεί να επεκταθεί και σε άτομα που,
χωρίς να έχουν επιλέξει το ναυτικό επάγ-
γελμα, έχουν ταξιδέψει κάποιες φορές
(ως μέρος της εκπαιδεύσεώς τους) με
εμπορικά πλοία. Εάν αυτός είναι ο ορι-
σμός της θαλάσσιας υπηρεσίας, τότε η
απάντησή μου είναι, μονολεκτικά, ναι!

Σπουδές: Bachelor of Science in Man-

agement (the London School of Eco-

nomics and Political Science, 2000).

Master of Science in Shipping, Trade

and Finance (City University, 2002).

Η διαχείριση των πλοίων 
δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς
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Η δουλειά στη ναυτιλία μπορεί να 
εκτελεστεί από οποιοδήποτε ναυτιλιακό
κέντρο

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι που εκλέ-
γονται για να υπηρετήσουν στα συλλο-
γικά όργανα του εφοπλισμού, εθελοντικά,
προέρχονται από παραδοσιακές οικογέ-
νειες εφοπλιστών. Υπάρχει ένας χρήσιμος
συνδυασμός της νέας γενιάς με την πα-
λαιότερη, επιτρέποντας την ανταλλαγή
εμπειριών και καινοτομιών. 
Εφόσον τα όργανα αυτά έχουν κάποιο
σκοπό, πάντα θα υπάρχουν υποψήφιοι
προς εκλογή που να υπηρετούν τον
κλάδο και θα προσπαθούν να εξασφαλί-
ζουν την προστασία και την προαγωγή
των συμφερόντων της ελληνικής ναυτι-
λίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός; 
Αυτό είναι ένα πολύ υποκειμενικό ζή-
τημα. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός

Ελλήνων της διασποράς, που έχουν γεν-
νηθεί, μεγαλώσει και εργάζονται εκτός
Ελλάδος, οι οποίοι είναι εξίσου και μερι-
κές φορές περισσότερο πατριώτες από
ό,τι κάποιοι που ζουν σε αυτήν. Πολλοί
διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τις
ρίζες τους και συχνά βοηθούν ώστε να
βελτιωθούν τα πράγματα στην Ελλάδα
με όποιον τρόπο μπορούν, συνήθως δια-
κριτικά και χωρίς δημοσιότητα. 
Για παράδειγμα, στο Λονδίνο έχουμε το
Ταμείο Ευπραγίας Οινουσσών, το οποίο
ιδρύθηκε το 1942 για να βοηθήσει τις οι-
κογένειες Οινουσσιωτών ναυτικών 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Το Ταμείο είναι ενεργό ακόμη και
σήμερα, συγκεντρώνοντας εισφορές από
οινουσσιώτικες ναυτιλιακές εταιρείες, που
λειτουργούν ως οικονομική αρωγή στους

συμπατριώτες τους με λιγότερα μέσα.
Τρεις γενιές Οινουσσιωτών που ζουν στο
Λονδίνο έχουν υπηρετήσει οικειοθελώς
στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου. 

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;

Πολλοί από τους παράγοντες που λει-
τούργησαν για να πείσουν τους προγό-
νους μας να ιδρύσουν την επιχείρησή
τους εκτός Ελλάδος ισχύουν ακόμη και
σήμερα, ώς έναν ορισμένο βαθμό.
Ωστόσο, παράλληλα, υπάρχουν και πολ-
λοί άλλοι παράγοντες που δεν είναι πια
σχετικοί, λόγω της τεχνολογικής προ-
όδου και της μεταμόρφωσης του κλά-
δου μας. 
Ενώ το πρώτο μισό του 20ού αιώνα η
Μεγάλη Βρετανία υπήρξε διεθνές ναυτι-
λιακό κέντρο με μερικά δευτερεύοντα 
ανά τον κόσμο, αυτό πλέον δεν ισχύει.
Μερικά από τα κέντρα που τότε αποτε-
λούσαν μειονότητα, σήμερα έχουν
εξελιχθεί σε μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα.
Έχει σχεδόν εξαλειφθεί η ναυπηγική βιο-
μηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου, που
κάποτε κυριαρχούσε διεθνώς, ενώ πάνω
απο 50 χρόνια πριν, το επίκεντρο μετα-
φέρθηκε στην Ιαπωνία, την Κορέα και
πρόσφατα την Κίνα. 
Το Lloyd’s Register δεν είναι πλέον ο μο-
ναδικός νηογνώμονας, αλλά μοιράζεται
την κατάταξη του παγκόσμιου στόλου με
άλλους. 
Το Λονδίνο, όμως, διατηρεί ακόμη τα αρ-
χηγεία των IMO, Baltic Exchange και
Lloyd’s Insurance. 
Ως αποτέλεσμα, σφύζει η αγορά των
ναυλώσεων καθώς και της αγοραπωλη-
σίας, ενώ σχεδόν όλα τα μεσιτικά γρα-
φεία έχουν ανοίξει παραρτήματα στα
κύρια ναυτιλιακά κέντρα. 
Η δουλειά στη ναυτιλία μπορεί να εκτε-
λεστεί αποτελεσματικά από οποιοδή-
ποτε από τα βασικά ναυτιλιακά κέντρα.
Ουσιαστικά, είναι ατομική απόφαση η
επιλογή έδρας, εκτός και εάν υπάρχουν
βασικοί εμπορικοί λόγοι για κάποιον να
είναι εγκατεστημένος σε συγκεκριμένη
περιοχή ή ζώνη.   

Tου Ιωάννη Μ. Χατζηπατέρα John C. Hadjipateras & Sons Ltd

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός 
Ελλήνων της διασποράς, που έχουν 
γεννηθεί, μεγαλώσει και εργάζονται 
εκτός Ελλάδος, οι οποίοι είναι εξίσου 
και μερικές φορές περισσότερο 
πατριώτες από ό,τι κάποιοι που ζουν 
σε αυτήν. Πολλοί διατηρούν ισχυρούς 
δεσμούς με τις ρίζες τους και συχνά 
βοηθούν ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα στην Ελλάδα
με όποιον τρόπο μπορούν, συνήθως διακριτικά και χωρίς
δημοσιότητα.  

‘‘‘‘

‘‘‘‘

EFOPLISTES FINAL 12:Layout 1  12/2/2014  11:50 μμ  Page 24



ADV FBRUARY 2014:Layout 1  14/2/2014  3:11 μμ  Page 106



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Η έννοια του όρου «επιτυχία» είναι πολύ
υποκειμενική και υπερβολικά περίπλοκη
σε φιλοσοφικό επίπεδο για να μπορέσει
να συζητηθεί εδώ. 

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους; 
Πολλά ναυτιλιακά στελέχη της σημερι-
νής γενιάς έχουν ολοκληρωμένη ακαδη-
μαϊκή εκπαίδευση στην ειδικότητά τους,
συνήθως στα ναυτιλιακά, στα οικονο-
μικά, στην ενέργεια, τη νομική ή τη μη-
χανολογία.
Η αστάθεια των ναυτιλιακών αγορών
μάς έχει διδάξει ότι είναι φρόνιμη η δι-
εύρυνση σε άλλους τομείς και να μη
βάζει κανείς «όλα τα αυγά του σε ένα κα-
λάθι», όπως λένε οι Άγγλοι. 
Για τις περισσότερες παραδοσιακές ναυ-
τιλιακές οικογένειες, συνήθως υπάρχει
μείξη της παλαιότερης γενιάς, συχνά με
θαλάσσια πείρα, με τη νεότερη, συχνά με
ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Αυτός ο συν-
δυασμός φαίνεται να ενθαρρύνει μια δι-
ευρυμένη επένδυση, με τη ναυτιλία να

παραμένει πάντως στον πυρήνα των
δραστηριοτήτων.   
Ομοίως, οι πηγές χρηματοδότησης
πλοίων σήμερα διαφέρουν κατά πολύ
απ’ ό,τι ήταν για τις προηγούμενες γε-
νιές. Η νέα γενιά κατανοεί καλύτερα και
έχει περισσότερες γνώσεις όσον αφορά
στις διαθέσιμες εναλλακτικές. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό στο κλίμα που επι-
κρατεί, από τότε που ξεκίνησε η κρίση
των τραπεζών, πέντε χρόνια πριν.   

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, η πείρα
είναι πάρα πολύ σημαντική. Λόγω της
φύσης του διεθνούς εμπορίου, ο ναυ-
τιλιακός κλάδος διαρκώς αλλάζει. Ανα-
καλύπτουμε κάθε μέρα ότι έχουμε να
αντιμετωπίσουμε διαφορετικές κατα-
στάσεις, επηρεασμένες από πλήθος
παραγόντων. Όμως, ενώ η πείρα είναι
χρήσιμη, δεν υπάρχει εγγύηση ότι μια
κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί
με τον ίδιο τρόπο δύο φορές. Είναι,
λοιπόν, σημαντικό να μπορεί κάποιος
να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει
καταστάσεις σύμφωνα με τις τρέχου-
σες συνθήκες. Οι νεότεροι συνήθως
μπορούν να το κάνουν αυτό καλύτερα,
καθώς έχουν λάβει διαφορετική εκπαί-
δευση απ’ ό,τι η παλαιότερη γενιά. 
Ένας συνδυασμός εμπειρίας και καινο-

τομίας φαίνεται να αποτελεί καλή συν-
ταγή για μια επιτυχημένη ναυτιλιακή
εταιρεία. Μάλιστα, στο πέρασμα του
χρόνου, αυτή θα μπορούσε να θεωρη-
θεί η συνταγή επιτυχίας της παραδο-
σιακής, οικογενειακής ναυτιλιακής
επιχείρησης. 

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-
διοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει εξε-
λιχθεί ο κλάδος μας, η θαλάσσια πείρα
δεν είναι προαπαιτούμενο για την πρό-
οδο, όμως θεωρείται πολύ χρήσιμη. Η
δική μου προσωπική εμπειρία στη θά-
λασσα σίγουρα ενίσχυσε την ακαδη-
μαϊκή μου εκπαίδευση στη ναυπηγική
και τη ναυτιλία, στο διεθνές εμπόριο και
στην οικονομία. Όπως σε κάθε κλάδο,
είναι σημαντικό για τη διοίκηση να κατα-
νοεί ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν τα πλοία και τα «εργαλεία
επένδυσης» της εταιρείας. 
Προς μεγάλη μου έκπληξη, έχω ακούσει
για πάρα πολλούς ναυλομεσίτες και με-
σίτες αγοραπωλησίας οι οποίοι δεν
έχουν καν δει πλοίο στη ζωή τους. Είναι
πολύ παράξενο, κάποιος που διαπραγ-
ματεύεται μια συμφωνία εκατοντάδων
εκατομμυρίων δολαρίων να μην έχει δει
το πλοίο για το οποίο κάνει τη διαπραγ-
μάτευση. 
Βέβαια, η χρησιμότητα της θαλάσσιας
υπηρεσίας εξαρτάται και από το αντικεί-
μενο του καθενός. Για άτομα που αναζη-
τούν καριέρα στο operations ή στο
τεχνικό τμήμα, η θαλάσσια υπηρεσία θε-
ωρείται άκρως χρήσιμη, ενώ για παρά-
δειγμα δεν ισχύει το ίδιο για λογιστές. 

Σπουδές: BEng in Naval Architecture

and Ocean Engineering from UCL,

London.

MSc in Shipping, Trade and Finance

from City University Business School,

London.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)
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Η νέα γενιά επενδύει σε δραστηριότητες
χαμηλού ρίσκου
Tου Μιχάλη Ι. Γωγή Vessel Manager HELLENIC SEA LINES S.C. 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κτλ.);
Βεβαίως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα
του εφοπλισμού. 

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-

θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείται ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός;
Ο δεσμός σίγουρα δεν είναι τόσο ισχυ-
ρός όσο στις πρώτες γενιές εφοπλιστών,
αλλά σίγουρα ακόμη και σήμερα υπάρ-
χουν εφοπλιστές, οι οποίοι προχωρούν
σε κοινωφελείς δράσεις.  

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του.
Ο Πειραιάς σίγουρα αποτελεί ελκυστική
έδρα για μια ναυτιλιακή εταιρεία.

Φυσικά, θα ευνοούσε την κατάσταση η
ολοκλήρωση του διεθνούς ναυτιλιακού
κέντρου στη Δραπετσώνα, έργο που έχει
βαλτώσει τα τελευταία έξι χρόνια. 
Ένα άλλο θέμα που έχει προβληματίσει
τη ναυτιλιακή κοινότητα είναι η φορολό-
γηση, αφού η πιθανότητα περαιτέρω αύ-
ξησής της μπορεί να οδηγήσει πολλές
ναυτιλιακές σε αλλαγή έδρας.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Η ενίσχυση του στόλου με νέα πλοία.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς την ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους;
Οι περισσότεροι νέοι εφοπλιστές έχουν

αρχίσει να επενδύουν και σε άλλες δρα-
στηριότητες, χαμηλότερου ρίσκου, για
τη μείωση της διασποράς κινδύνου της
ναυλαγοράς.
Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μία ναυτιλιακή εταιρεία;
Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων τόσο
από πλευράς τεχνολογίας όσο και κα-
νονισμών, είναι αναγκαία η στελέχωση
των ναυτιλιακών εταιρειών με νέους
ανθρώπους. 
Παρά ταύτα, οι νέοι αυτοί πρέπει να
συνεργάζονται με έμπειρους στο χώρο,
δεδομένου του ότι η εμπειρία είναι κάτι
αναντικατάστατο στη θάλασσα.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-
διοδρομήσουν σε μια ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Θεωρώ πως η τριβή με το πλοίο, τουλά-
χιστον για μια χρονική περίοδο, είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης κάθε
στελέχους σε ναυτιλιακή εταιρεία, έτσι
ώστε να κατανοήσει τη φύση της εργα-
σίας και να αποκτήσει τη σφαιρική
άποψη που απαιτείται για να αντεπεξέλ-
θει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του
ναυτιλιακού κόσμου.

BEng & MSc Marine Engineering
Newcastle University
MSc International Transport Cardiff
University

Θεωρώ πως η τριβή με το πλοίο, 
τουλάχιστον για μια χρονική περίοδο, 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της εξέλιξης κάθε στελέχους 
σε ναυτιλιακή εταιρεία, 
έτσι ώστε να κατανοήσει τη φύση 
της εργασίας και να αποκτήσει 
τη σφαιρική άποψη που απαιτείται 
για να αντεπεξέλθει στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον του ναυτιλιακού κόσμου.
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Απαιτείται συλλογική δράση  
για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας
Tης Βίκυς Ιακ. Ρούσου CFO J.G.Roussos Shipping S.A.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτής της
συνέντευξης, να συγχαρώ το περιο-
δικό σας για την πολυετή προσφορά
στο χώρο της ναυτιλίας  και την πρω-
τοβουλία σας αυτή να αναβιώσετε το
αφιέρωμα του 1973.

• Η απόφασή μου να ακολουθήσω  το
εφοπλιστικό επάγγελμα σχετίζεται με
την επί πολλά έτη ενασχόληση της οι-
κογένειας με τη ναυτιλία. Αν αναλογι-
στούμε και την καταγωγή μας από το
νησί της Κιμώλου, μπορεί κανείς να
καταλάβει τη μεγάλη αγάπη για τη θά-
λασσα και τη ναυτική παράδοση. Έχον-
τας λοιπόν μεγαλώσει σε ένα
περιβάλλον με ακούσματα σχετικά με
το ναυτικό επάγγελμα, τα πλοία και
διάφορα ναυτιλιακά ζητήματα, αποφά-
σισα να ακολουθήσω οικονομικές και
ναυτιλιακές σπουδές με σκοπό να
ασχοληθώ ενεργά με την οικογενειακή
επιχείρηση. Γνωρίζοντας στην πορεία
τη δυναμική του επαγγέλματος και τις
εμπειρίες και γνώσεις που μπορεί κά-
ποιος να αποκτήσει με την ενασχόλησή
του με αυτό, μπορώ να πω με βεβαι-
ότητα ότι δεν θα το άλλαζα με τίποτα.

• Παρότι οι αρχές και η πείρα που μας
έχουν μεταδώσει παππούς και πατέρας
μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο, όπως
και η νοικοκυροσύνη και η τάξη του
παραδοσιακού καραβοκύρη, που εκ
των πραγμάτων είναι στο αίμα μας,
οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις
προκλήσεις της εποχής. 
Προκειμένου να είναι ανταγωνιστική, η
εταιρεία πρέπει να δώσει μεγάλο
βάρος στην οργάνωση του γραφείου,
ώστε να υπάρχει διαρκής ενημέρωση

για τις τεχνολογικές, οικονομικές, αλλά
και στον τομέα διαχείρισης, εξελίξεις
και συμμόρφωση με τους εκάστοτε κα-
νονισμούς για την ασφαλή διαχείριση
των πλοίων. 
Το προσωπικό πλέον πρέπει να έχει
εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα
του, να εκπαιδεύεται και να προσαρμό-
ζεται στα νέα δεδομένα ανάλογα με τις
ανάγκες και τις επικείμενες αλλαγές
που επιβάλλονται από τη διεθνή ναυ-
τιλιακή κοινότητα. 

• Ο νέος εφοπλιστής θα πρέπει να ανα-
πτύσσει την επιχειρηματική του δραστη-
ριότητα και να παίρνει πρωτοβουλίες
μέσα σε ένα περιβάλλον άκρως αντα-
γωνιστικό και σε οικονομικές συνθήκες
που επιβάλλουν αποφάσεις με ιδιαί-

τερο ρίσκο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει
να υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογική
υποδομή στο γραφείο, αλλά κατ’ επέ-
κταση και στο πλοίο, καθώς και επέν-
δυση σε ανθρώπινο προσωπικό που
να έχει άριστη γνώση του αντικειμένου.
Τα αποτελέσματα σωστής διαχείρισης
γραφείου και πλοίου δημιουργούν το
πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί
ο πλοιοκτήτης για να λάβει τις αποφά-
σεις του και να αναπτύξει πρωτοβου-
λίες για την περαιτέρω εξέλιξη της
επιχείρησης.

• Άποψή μου είναι ότι απαιτείται η συλ-
λογική δράση των Ελλήνων εφοπλι-
στών προκειμένου να υπερασπιστούν
τα συμφέροντα της ελληνόκτητου ναυ-
τιλίας. Σε έναν τόσο απαιτητικό και αν-
ταγωνιστικό χώρο πρέπει να υπάρχει
μία κοινή γραμμή και να είναι ενωμένη
η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. 
Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
πέρα από θέματα συλλογικού ενδιαφέ-
ροντος η δραστηριότητα των Ελλήνων
εφοπλιστών δεν θα πρέπει  να έγκειται
σε κανόνες και περιορισμούς που μπορεί
να επηρεάσουν την ατομική επιτυχία.

• Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει επι-
χείρηση που να έχει επιτυχή πορεία εάν
δεν υπάρχει προσωπική εργασία και
εποπτεία από τον ίδιο τον επιχειρημα-
τία. Η παρουσία του είναι απαραίτητη
για την επιβολή κανόνων λειτουργίας
της εταιρείας, για την  καθοδήγηση,
αλλά και τον έλεγχο απόδοσης του
προσωπικού. Σε ένα τόσο δυναμικό και
πολύπλευρο περιβάλλον όπως η ναυ-
τιλία, επιβάλλεται η ανάθεση καθηκόν-
των, ευθυνών και πρωτοβουλίας σε

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Τα αποτελέσματα 
σωστής διαχείρισης γρα-
φείου και πλοίου δημι-
ουργούν το πλαίσιο πάνω
στο οποίο θα στηριχθεί ο
πλοιοκτήτης για να λάβει
τις αποφάσεις του και να
αναπτύξει πρωτοβουλίες
για την περαιτέρω εξέλιξη
της επιχείρησης.
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στελέχη της εταιρείας ανάλογα με τις
γνώσεις, την εμπειρία και την εμπιστο-
σύνη που υπάρχει, ώστε το κάθε τμήμα
να λειτουργεί πιο αποδοτικά. 
Ο μάνατζερ-εφοπλιστής με τον τρόπο
αυτό επικεντρώνεται στον έλεγχο και
στη μελέτη των στοιχείων που συλλέ-
γει από τα διάφορα τμήματα και έχει το
χρόνο και την ηρεμία, που χρειάζεται,
για να βοηθήσει στην επίλυση προβλη-
μάτων που προκύπτουν, καθώς και να
ασχοληθεί δημιουργικά με το σχεδια-
σμό της μελλοντικής πορείας της
εταιρείας. 

•Όπως ανέφερα και παραπάνω, η δική
μας γενιά πραγματικά ζει σε ένα περι-
βάλλον τεχνοκρατικό με συνεχείς τε-
χνολογικές εξελίξεις. Κάθε μέρα, νέα
συστήματα αναπτύσσονται για τα
πλοία και νέοι κανονισμοί επιβάλλον-
ται προς συμμόρφωση. Για το λόγο
αυτόν απαιτείται η βελτίωση των ηλε-
κτρονικών συστημάτων γραφείου και
πλοίου καθώς και η άριστη επικοινω-
νία μεταξύ των δύο φορέων, ώστε να
υπάρχει άμεση ανταλλαγή πληροφο-
ριών. Η σωστή οργάνωση και η γρή-
γορη επεξεργασία των δεδομένων
έχουν ως αποτέλεσμα τον προγραμμα-
τισμό και την αποτελεσματικότερη δια-
χείριση, προς αποφυγήν πιθανών
προβλημάτων και διατήρηση των λει-
τουργικών εξόδων σε χαμηλά επίπεδα.

• Γνωρίζουμε όλοι καλά το τεράστιο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια
ναυτιλία με την έλλειψη ποιοτικών πλη-
ρωμάτων. Το ανθρώπινο δυναμικό απο-
τελεί τη βασική προϋπόθεση για την
ασφαλή λειτουργία του πλοίου, για το
λόγο αυτόν είναι αναγκαία η πρόσληψη
αξιωματικών με εμπειρία και ανάλογες
γνώσεις.
Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες ναυτικούς
και κυρίως τους αξιωματικούς, δεν υπάρ-
χει αμφιβολία ότι εξακολουθεί να υφί-
σταται τεράστιο πρόβλημα στον τομέα
της ναυτικής εκπαίδευσης, που δεν βοη-
θάει στην εξέλιξη του επαγγέλματος. 
Είναι λυπηρό, 40 χρόνια μετά την προ-
ηγούμενη έκδοσή σας, όπου αξιόλογοι

γόνοι εφοπλιστικών οικογενειών παρέ-
θεταν τις απόψεις τους για το ίδιο ερώ-
τημα, να διαπιστώνουμε σήμερα, το
2014, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στον
τομέα αυτό και να μιλάμε ακόμη για
τον εκσυγχρονισμό των ναυτικών σχο-
λών και την προσπάθεια που πρέπει να
γίνει από το ελληνικό κράτος για να δο-
θούν κίνητρα στους νέους προκειμέ-
νου να ακολουθήσουν το ναυτικό
επάγγελμα. 
Αν δεν χαραχθεί ένα νέο νομοθετικό
πλαίσιο με προνόμια και υποστήριξη
σε κοινωνικό, οικονομικό και φορολο-
γικό επίπεδο για τον Έλληνα ναυτικό,
δεν θα έχουν κανένα λόγο τα νέα παι-
διά να στραφούν στη θάλασσα και θα
είναι δύσκολο να συνεχιστεί η ναυτική
παράδοση στην Ελλάδα και να διατη-
ρηθεί η ελληνικότητα των πληρωμά-
των, αφού ο αριθμός των ναυτικών
που αποφοιτούν ετησίως από τις ναυ-
τικές σχολές δεν επαρκεί για να καλύ-
ψει τη ζήτηση που υπάρχει.

•Όπως είναι σε όλους γνωστό, η ελλη-
νόκτητος ναυτιλία συγκαταλέγεται ανά-
μεσα στις πιο ισχυρές ναυτιλιακές
δυνάμεις του κόσμου και πιστεύω πως
θα παραμείνει, αφού οι Έλληνες εφο-
πλιστές, παρ’ όλες τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο της
οικονομικής κρίσης, συνεχίζουν τις πα-
ραγγελίες νεότευκτων πλοίων πι-
στεύοντας στην άνοδο της ναυλαγοράς
και της αξίας των πλοίων στα προσεχή
χρόνια. Θα ήταν βέβαια σημαντική προ-
σφορά για την υπεροχή της Ελλάδας
σε διεθνές επίπεδο εάν σε αυτά τα
πλοία θα κυμάτιζε η ελληνική σημαία. 
Προκειμένου να ενισχυθεί το ελληνικό
νηολόγιο, θα πρέπει η κρατική μηχανή
να δημιουργήσει το κατάλληλο περι-
βάλλον, που να προσελκύει τον Έλ-
ληνα και τον ξένο εφοπλιστή. Σε μια
εποχή ισχυρού ανταγωνισμού, όλοι
προσπαθούν να μειώσουν τα λειτουρ-
γικά τους έξοδα και κανείς δεν ενεργεί
με το συναίσθημα. Θα πρέπει η ελλη-
νική σημαία να γίνει ανταγωνιστική σε
πραγματικά οικονομικά δεδομένα, ευέ-
λικτη, και να μην περιορίζει την εθνικό-

τητα των πληρωμάτων που θα ναυτο-
λογηθούν επί του πλοίου.  
Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να βοη-
θήσει τον Έλληνα εφοπλιστή να διατη-
ρήσει τη δραστηριότητά του στην
Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι η ναυτι-
λία αποτελεί ίσως την πιο υγιή επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, την οποία η
Ελλάδα μπορεί να προβάλει και στην
οποία μπορεί να στηριχτεί. Οποιαδή-
ποτε επιβολή φορολογικών και άλλων
απαιτήσεων θα οδηγήσει στην αποδή-
μηση εταιρειών προς το εξωτερικό, με
όλες τις επακόλουθες αρνητικές συνέ-
πειες για την ελληνική οικονομία.   
Η ελληνική ναυτιλία δεν έχει να φοβη-
θεί τίποτα, αφού οι νέοι συνεχιστές της
είναι πλήρως καταρτισμένοι και έχουν
καταφέρει να ελέγχουν σημαντικές θέ-
σεις σε διεθνή κέντρα λήψεως αποφά-
σεων. Οι συνθήκες, βέβαια, έχουν
δυσκολέψει και η ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα θα πρέπει να επαγρυπνεί
στην επιβολή κανόνων που δεν ευνο-
ούν τον Έλληνα εφοπλιστή. 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι,
καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει, ο
πήχης της ποιοτικής ναυτιλίας έχει ανέ-
βει πολύ ψηλά. 
Εύχομαι, λοιπόν, προς όλους τους
νέους «διαδόχους», που μεταφέρουν
μια τόσο σημαντική κληρονομιά όπως
η οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση,
να λειτουργούν με αγάπη για την πα-
τρίδα και τη θάλασσα, με σεβασμό στο
όνομα των προηγούμενων γενιών, οι
οποίοι με σκληρή προσωπική εργασία
και θυσίες ρισκάρισαν και έγιναν επι-
τυχημένοι επιχειρηματίες, και, τέλος, με
σύνεση και διορατικότητα, προκειμέ-
νου να προοδεύσουν και να αναδειχ-
θούν στο παγκόσμιο ναυτιλιακό
γίγνεσθαι.

Σπουδές:Πτυχιούχος της Σχολής Οικονο-

μίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιά.

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο

στο London Guildhall University in

Shipping Operations.

Πτυχιούχος και Μέλος του Institute of

Chartered Shipbroker's Association.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Eίμαστε μια εταιρεία που έχει επενδύσει
ουσιαστικά στην Ελλάδα 
Tου Λούη Κ. Λοΐζου Εκτελεστικού συμβούλoυ Ομίλου Louis 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, γιατί
μέσα από τη συλλογική προσπάθεια
έχουν επιτευχθεί πολλά και μπορούμε
να επιτύχουμε και περισσότερα προς
όφελος της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά
και του ελληνισμού γενικότερα. Στη δική
μας περίπτωση, βέβαια, η κρουαζιέρα
είχε σχεδόν αφανιστεί και γι’ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο πρωτοστατήσαμε και υπήρ-
ξαμε ιδρυτικά μέλη της Ένωσης
Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και
Φορέων Ναυτιλίας. Επιπροσθέτως, η
συμμετοχή της Louis Cruises στην CLIA,
την Παγκόσμια Ένωση Εταιρειών
Κρουαζιέρας, διασφαλίζει ότι η φωνή
της Ελλάδας και της ελληνικής κρουα-
ζιέρας, που εκπροσωπούμε διεθνώς,
ακούγεται δυνατά. Δεν υπάρχουν πιο κα-
τάλληλα και όμορφα αρχιπελάγη από το
Αιγαίο και το Ιόνιο, και αυτό πρέπει να
προβληθεί και να βοηθήσει την Ελλάδα
να ανακτήσει τη θέση που της ανήκει 
στον παγκόσμιο χάρτη κρουαζιέρας. Ας
μην ξεχνάμε ότι ο εφοπλισμός αποτέ-
λεσε και αποτελεί τον καλύτερο πρε-
σβευτή της χώρας μας διεθνώς.  

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός; 
Από το ξεκίνημά της, η Louis Cruises ήταν
επιλογή του ιδρυτή της και πατέρα μου Κω-
στάκη Λοΐζου να επανδρώσει τόσο τα 
γραφεία όσο και στα κρουαζιερόπλοια με
ελληνικό στελεχικό δυναμικό. 
Επομένως, είμαστε μία εταιρεία που έχει
επενδύσει ουσιαστικά στην Ελλάδα, πι-
στεύει στην εξαιρετική θέση, τη φυσική

ομορφιά, τον πολιτισμό, την ιστορία της,
καθώς και τις σημαντικές προοπτικές ανά-
πτυξης, συμβάλλοντας στην αναβίωση και
ανάπτυξη της κρουαζιέρας με επενδύσεις
άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.
Παράλληλα, έχουμε ταυτίσει το προϊόν μας
με την ελληνική αυθεντική εμπειρία, την ελ-
ληνική φιλοξενία και, ουσιαστικά, είμαστε
μοναδικοί «πρεσβευτές» της ελληνικής
κρουαζιέρας.
Έχουμε, επομένως, πολύ ισχυρούς και
αδιαμφισβήτητους δεσμούς με την Ελ-
λάδα, που φυσικά και έχουν περάσει και
στη νέα γενιά, και αυτό μας δίνει τη δυ-

νατότητα να αφουγκραζόμαστε κάθε
φορά τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες
και να ανταποκρινόμαστε άμεσα. Σε αυτό
το πλαίσιο, εκτός από την πάγια και μό-
νιμη συνεργασία με τις HeLmepA &
CymepA, η Louis συνεργάζεται με πολ-
λές φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως
make a Wish Foundation, Κιβωτός του
Κόσμου, Race for Cure. Επιπλέον, μετά
τις καταστροφικές φωτιές στην Ελλάδα,
το 2007, ο όμιλός μας δώρισε 15 πυρο-
σβεστικά οχήματα ταχείας επέμβασης,
σε δήμους της Ελλάδας όπου δραστη-
ριοποιείται. Επίσης προχωρεί σε χορη-
γίες και φιλοξενία πολιτιστικών
εκδηλώσεων στα κρουαζιερόπλοια της
Louis Cruises. Είναι πολύ σημαντικό
καθώς οι επιβάτες μας, άτομα 130 δια-
φορετικών εθνικοτήτων, έχουν τη δυνα-
τότητα να συμμετέχουν σε ετήσια βάση
στην προβολή της ελληνικής ιστορίας,
των γεύσεων και του πολιτισμού. 
Τέλος, επειδή είμαστε πλέον η μοναδική
εταιρεία κρουαζιέρας στην Ελλάδα και
θα θέλαμε αφενός η τεχνογνωσία να
διαδοθεί και στις νέες γενιές, αφετέρου,
νέοι άνθρωποι να απορροφηθούν στον
κλάδο, ετοιμάζουμε ένα ειδικό πρό-
γραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας σε
συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Νομίζω ότι η επιλογή μας να μεταφέ-
ρουμε την έδρα της Louis Cruises από
την Κύπρο στον Πειραιά αποτελεί την
καλύτερη απάντηση στο ερώτημα. 
Μια κίνηση που έγινε συνειδητά και
παρά το σαφέστατα ευνοϊκότερο φορο-
λογικό καθεστώς της Μεγαλονήσου.
Ναι, μπορεί τα πράγματα να είναι πιο πο-
λύπλοκα στην Ελλάδα, ναι, μπορεί τα
προβλήματα να είναι πολλά και να αντι-
μετωπίζουμε ένα δυσκίνητο κράτος,

Επιτυχία για εμάς 
της νέας γενιάς είναι 
να προσπαθήσουμε να 
συμβάλουμε στην ανά-
πτυξη, τόσο σε επίπεδο
εταιρειών όσο και της οι-
κονομίας εν γένει, με νέες
ιδέες, δυναμισμό και δίψα 
για δουλειά, αλλά πάν-
τοτε επιδεικνύοντας το
σεβασμό που αρμόζει στη
μακραίωνη ιστορία του
ελληνικού εφοπλισμού
και των πρωτεργατών της
ναυτιλίας και του τουρισμού. 
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ωστόσο η ελληνική ναυτοσύνη και το
πάθος των Ελλήνων για τη θάλασσα και
τη ναυτιλία δεν συγκρίνονται. 
Σε αυτή τη δύσκολη καμπή της οικονομι-
κής ιστορίας της χώρας και του έθνους
μας, άλλωστε, έχουμε καθήκον να συμβά-
λουμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας. 
Τόσο η ναυτιλία όσο και ο τουρισμός
αποτελούν δύο νευραλγικής σημασίας
πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και
εμείς πιστεύουμε στον Πειραιά, στην Ελ-
λάδα, στην ελληνική ναυτιλία και στον
τουρισμό. Επενδύσαμε πολλά, συνεχί-
ζουμε να επενδύουμε και συνάμα να πιέ-
ζουμε για την επίλυση μακροχρόνιων
προβλημάτων και στρεβλώσεων. Μόνο
έτσι θα πάμε μπροστά. 

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Επιτυχία και βελτίωση αποτελούν, νο-
μίζω, συνυφασμένες έννοιες. Όπως ο
πατέρας μου παρέλαβε τη σκυτάλη από
τον παππού μου και έτρεξε μπροστά,
έτσι οφείλουμε και εμείς, η νέα γενιά, να
στοχεύσουμε μπροστά, με σεβασμό
όμως στην εμπειρία και στις γνώσεις
των μεγαλυτέρων. 
Η πρόκληση είναι εποικοδομητικό κίνη-
τρο, φτάνει να εδράζεται σε υγιείς βά-
σεις και μακριά από ανώριμους
ανταγωνισμούς, που με μαθηματική
ακρίβεια οδηγούν σε αρνητικά και μόνο
αποτελέσματα. Με βάση λοιπόν αυτά τα
δεδομένα, επιτυχία για εμάς της νέας γε-
νιάς είναι να προσπαθήσουμε να συμβά-
λουμε στην ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο
εταιρειών όσο και της οικονομίας εν
γένει, με νέες ιδέες, δυναμισμό και δίψα
για δουλειά, αλλά πάντοτε επιδεικνύον-
τας το σεβασμό που αρμόζει στη μακραί-
ωνη ιστορία του ελληνικού εφοπλισμού
και των πρωτεργατών της ναυτιλίας και
του τουρισμού. 

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου

των δραστηριοτήτων τους; 
Η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός
του χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε συ-
νάρτηση με τη διασπορά του ρίσκου
είναι νομίζω πάγια ζητούμενα, όχι μόνο
για τη δική μας γενιά, αλλά ανέκαθεν. 
Στη δική μας περίπτωση, δε, αυτό ήδη
έχει επιτευχθεί, αφού ο όμιλός μας από
τις μεταφορές πέρασε στον τουρισμό και
στην κρουαζιέρα. 
Σήμερα, και μάλιστα υπό τη δική μου διοί-
κηση, επενδύουμε με επιτυχία στον τομέα
επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, αλλά
και στην τεχνολογία με εξειδικευμένα συ-
στήματα πληροφορικής για εταιρείες
κρουαζιέρων, ενέργειες που διευρύνουν το
εύρος των δραστηριοτήτων μας.
Τούτου λεχθέντος, τα ξενοδοχεία και η
κρουαζιέρα αποτελούν και θα συνεχί-
σουν να αποτελούν τους δύο κύριους
πυλώνες δραστηριοτήτων του ομίλου,
οι οποίοι ευτυχώς χαρακτηρίζονται από
εξαιρετικές προοπτικές. 
Επενδύουμε λοιπόν στην ουσιαστική
αναβάθμιση των ξενοδοχείων μας στα
ελληνικά νησιά και στην Κύπρο, αλλά
και έχουμε διαμορφώσει ένα νέο προϊόν
κρουαζιέρας που εδράζεται στον ελλη-
νικό πολιτισμό, στην κουζίνα, την ιστο-
ρία και την παραδοσιακή φιλοξενία μας,
που έχει ήδη αγκαλιαστεί από το διεθνές
πελατολόγιό μας.

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Ακούστε, ζούμε σε μια εποχή όπου η εξειδί-
κευση, και μάλιστα σε έναν τομέα όπως η
κρουαζιέρα, αλλά βεβαίως και συνολικό-
τερα η ναυτιλία, αποτελεί προϋπόθεση.
Όπως προανέφερα, μπορεί μεν ο δυνα-
μισμός των νέων να είναι καλοδεχούμε-
νος, αλλά για να μπορέσει αυτή η νέα
πνοή να αποδώσει, πρέπει πρώτα να με-
στωθεί με την εμπειρία πεπειραμένων
στελεχών που ξέρουν πολύ καλά και
από πρώτο χέρι τη θάλασσα. 
Άρα ένα ισοζύγιο μεταξύ των δύο επι-
τρέπει την κεφαλαιοποίηση της πείρας
και επενδύει ταυτόχρονα στο μέλλον. 
Εμείς άλλωστε θα πρέπει να επικεντρω-
θούμε στη διοίκηση και σε θέματα στρα-
τηγικής και να εμπιστευθούμε καπετάνιους

με εμπειρίες ή επαγγελματικά στελέχη με
επιτυχή πορεία στην υλοποίηση αυτής της
στρατηγικής.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοίκηση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Θεωρείτε ότι
είναι αρκετό για να σταδιοδρομήσουν σε
μία ναυτιλιακή επιχείρηση ή η θαλάσσια
υπηρεσία αποτελεί προαπαιτούμενο για
τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Κοιτάξτε, τα ακαδημαϊκά προσόντα απο-
τελούν μια καλή βάση και θα πρέπει να
σημειώσουμε με ικανοποίηση το γεγονός
ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τα
εμπρός στον τομέα της εκπαίδευσης ναυ-
τιλιακών στελεχών στην Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν τα εχέγγυα της ακαδημαϊ-
κής κατάρτισης θα πρέπει να αναπτυχ-
θούν και στην πράξη, όπου η πείρα και
η εξειδίκευση της εργασίας οικοδομούν-
ται στα θεμέλια της γνώσης. 
Σε κάποιους τομείς, όμως, η θαλάσσια
υπηρεσία αποτελεί προαπαιτούμενο και
είναι γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους
που, στην πλοιοδιαχείριση, εμείς εμπι-
στευόμαστε πλοιάρχους με σημαντική
εμπειρία όπως ο Γιώργος Κουμπενάς και
ο Βασίλειος Γκάζικας, οι οποίοι ηγούνται
των ναυτιλιακών μας επιχειρησιακών
τμημάτων. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω
και να χαιρετίσω το εξαιρετικά υψηλό
επίπεδο ναυτοσύνης που χαρακτηρίζει
τους Έλληνες αξιωματικούς και ναυτι-
κούς. Δεν είναι, άλλωστε, αυτή η ναυτο-
σύνη και η πανάρχαια σχέση αγάπης του
Έλληνα με τη θάλασσα που οδήγησε τον
εφοπλισμό στην κορυφή; 

Σπουδές: ΒΑ in Tourism and Business
Administration, Oxford Brookes Univer-
sity, UK., MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Middlesex University, UK.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου και
της εκτελεστικής επιτροπής της Ομοσπον-
δίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου
και αντιπρόεδρος του Κύπρο-Ουγγρικού
Συνδέσμου Επιχειρηματιών.
Μέλος διοικητικού συμβουλίου του Συν-
δέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύ-
πρου και του Κύπρο-Ελλαδικού
Επιχειρηματικού Συνδέσμου.
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H προστασία της κληρονομιάς μας 
είναι απαραίτητη για να διατηρήσουμε
την πλούσια ιστορία μας 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Πιστεύω ότι πολλοί πλοιοκτήτες της
νέας γενιάς ενδιαφέρονται, αναμφίβολα,
για τα συλλογικά όργανα και τις επιτρο-
πές του εφοπλισμού. Το πρόβλημα είναι
ότι δεν υπάρχει αρκετή προσπάθεια
ώστε να συμπεριληφθούν οι νεότερες
γενιές σε αυτά τα όργανα. 
Τα υφιστάμενα μέλη έχουν υπηρετήσει
επί πολλά έτη και έχουν προσφέρει πάρα
πολλά στη ναυτιλία, παρ' όλ’ αυτά θα
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι
προς το συμφέρον του καθενός να συμ-
περιλαμβάνονται νεότερα μέλη και να
υπάρχει ένα καλύτερο σχέδιο διαδοχής.
Αν αυτό δεν συμβεί, υπάρχει ο κίνδυνος,
η δύναμη αυτών των οργάνων να μηδε-
νιστεί και να εκλείψουν μαζί με τις προ-
ηγούμενες γενιές. 

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατηρού-
σαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέθλια γη
και προχωρούσαν σε κοινωφελείς δρά-
σεις. Στο πέρασμα των γενεών, θεωρείτε
ότι πλέον υπάρχει αυτός ο ισχυρός δε-
σμός; 
Υπάρχει ακόμη αυτός ο δεσμός. Ίσως να
μην είναι τόσο ισχυρός όπως οι δεσμοί
των πρώτων γενεών πλοιοκτητών, οι
οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε
έναν τόπο, παρ' όλ’ αυτά ο δεσμός υπάρ-
χει ακόμη. Αυτό αποτελεί μία παρακατα-
θήκη των παλαιότερων γενεών, οι οποίες
δεν ξέχασαν ποτέ την κληρονομιά τους
και μπόλιασαν με αυτό το πάθος και την

αγάπη τα παιδιά τους. Είναι φυσικό για
τις νέες γενιές, που γεννήθηκαν στο Λον-
δίνο, στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, να μην
έχουν την ίδια σύμπνοια σαν μια μικρή
ομάδα πρωτοπόρων, που πρώτοι έφυ-
γαν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους για
να εισέλθουν στον κόσμο των επιχειρή-

σεων. Από την άλλη πλευρά, η αφο-
σίωση σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και
η προστασία της κληρονομιάς μας είναι
απαραίτητες για να διατηρήσουμε την
πλούσια ιστορία μας.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Αν έπρεπε να επιλέξω, θα έλεγα Λονδίνο.
Είναι η πλέον βολική τοποθεσία σε ό,τι
αφορά τις ζώνες ώρας, οι οποίες σε μια
παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, όπως η
ναυτιλία, είναι ιδιαίτερα σημαντικός πα-
ράγοντας. Οι πολιτικές και οικονομικές
δομές είναι από τις πλέον ασφαλείς,
προασπίζοντας περισσότερο τα συμφέ-
ροντα των επιχειρήσεων. Τέλος, οι δια-
θέσιμες υπηρεσίες, είτε αυτές είναι
τραπεζικές, ναυλομεσιτικές ή ταξιδιωτι-
κές, είναι όλες εξαιρετικές. Η πραγματι-
κότητα πάντως είναι ότι σήμερα είναι
σχεδόν απαραίτητο να έχεις περισσότερα
του ενός γραφεία, με στόχο να αυξήσεις
την έκθεσή σου σε διαφορετικές αγορές
και ζώνες ώρας. 
Ανήκουμε σε μια βιομηχανία η οποία
εξαρτάται από Αμερικανούς ναυλωτές,
αγγλικό δίκαιο, νοτιοαμερικανικές πηγές,
κινεζική ζήτηση και νοτιοκορεατικά ναυ-
πηγεία. Η ναυτιλία είναι το ακριβώς
αντίθετο της τοπικής επιχείρησης, οπότε
ένα μόνο γραφείο ίσως είναι ανεπαρκές. 

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;

Tου Μάρκου Iω. Λύρα Managing Director Lyras Maritime Ltd, executive director Apollo Sun Properties Ltd 
και The Laboratory Spa & Health Clubs 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Προσωπικά, πιστεύω
ότι αν μπορείς να πεις 
ότι η κατάσταση που
αφήνεις πίσω σου 
είναι βελτιωμένη 
σε σχέση με αυτήν 
που παρέλαβες, 
τότε  μπορείς να θεωρήσεις
τον εαυτό σου επιτυχημένο.

‘‘‘‘
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Εξαρτάται από το πώς μετράς την επιτυ-
χία. Προσωπικά, πιστεύω πως, αν μπο-
ρείς να πεις ότι η κατάσταση που αφήνεις
πίσω σου είναι βελτιωμένη σε σχέση με
αυτήν που παρέλαβες, τότε μπορείς να
θεωρήσεις τον εαυτό σου επιτυχημένο.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρηματικά
πλάνα της σε σχέση με την προηγού-
μενη. Οι νέοι εφοπλιστές του σήμερα
είναι στραμμένοι αποκλειστικά προς
τη ναυτιλία ή επιδιώκουν διαφοροποί-
ηση του χαρτοφυλακίου των δραστη-
ριοτήτων τους; 
Κάθε πλοιοκτήτης έχει διαφορετική
στρατηγική, οπότε είναι δύσκολες οι γε-
νικεύσεις. Θα έλεγα ότι σήμερα βλέπεις
μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις επεν-

δυτικές στρατηγικές των πλοιοκτητών σε
σύγκριση με προηγούμενες γενιές. Πρέ-
πει να θυμάσαι ότι οι περισσότεροι από
τους πρώτους πλοιοκτήτες ήταν καπετά-
νιοι και ναυτικοί, οπότε η ναυτιλία στις
περισσότερες περιπτώσεις ήταν η μονα-
δική τους εστίαση. Σήμερα οι πλοιοκτή-
τες είναι συχνά επιχειρηματίες, οι οποίοι
εκτίθενται σε τόσο διαφορετικές αγορές
και κουλτούρες, ώστε να έχουν μεγαλύ-
τερη κλίση προς τη διαφοροποίηση των
ενδιαφερόντων τους. Θα πρόσθετα ότι η
ναυτιλία είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική
δραστηριότητα, οπότε είναι σημαντικό να
εξασφαλίσεις ότι τα υπόλοιπα ενδιαφέ-
ροντά σου δεν σε αποσπούν από αυτήν.  

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία

είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Το ιδανικό είναι να υπάρχει ισορροπία
μεταξύ νέου και παλαιού. Η εμπειρία
είναι απαραίτητη σε κάθε επιτυχημένη
εταιρεία. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να
έχουν μια τεράστια συνεισφορά επίσης.
Τους διακρίνει η τάση να ρέπουν προς
την επιτυχία, έχουν καλύτερη επαφή με
τις καινοτομίες και τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις και συνήθως είναι πρόθυμοι να
αναλάβουν περισσότερα ρίσκα. Τα πιο
έμπειρα μέλη μιας ομάδας μπορούν να
φέρουν σταθερότητα, τάση να χρησιμο-
ποιούν διδάγματα του παρελθόντος για
να αποφύγουν λάθη, και έχουν τόσο
πολλά να διδάξουν τα νέα άτομα που ει-
σέρχονται στη δουλειά. Το να βρεις την
κατάλληλη ισορροπία είναι πολύ δύ-
σκολη αποστολή για κάθε πλοιοκτήτη.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-
διοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Καμία εμπειρία δεν είναι κακή εμπειρία.
Φυσικά, έχοντας πρακτική εξάσκηση
πάνω σε πλοίο, μπορεί να αποδειχθεί
πολύ χρήσιμο. Η θέση μέσα στη ναυτι-
λιακή εταιρεία είναι εκείνη που θα καθο-
ρίσει εάν η εμπειρία αυτή είναι χρήσιμη
ή απαραίτητη. Παρομοίως, οι σπουδές
στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
(ή οποιοδήποτε άλλο πεδίο σχετικό με τη
ναυτιλία) μπορούν να δώσουν σε κά-
ποιον μια καλή βάση για να ξεκινήσει τη
δραστηριότητά του στη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σω-
στός ή λάθος δρόμος, παρά μόνο
προσπάθεια να μάθεις όσο περισσότερα
μπορείς, από μια βιομηχανία η οποία
είναι τόσο διαφοροποιημένη και προ-
σφέρει τόσο πολλά.

Σπουδές: Completed B.A. in Political
Science, with a concentration in Inter-
national Affairs and Comparative Poli-
tics, at Northeastern University, Boston,
in 2006.

Οι πρώτοι πλοιοκτήτες ήταν καπετάνιοι και ναυ-
τικοί, οπότε η ναυτιλία στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν
η μοναδική τους εστίαση. 
Σήμερα οι πλοιοκτήτες είναι συχνά επιχειρηματίες, οι οποίοι
εκτίθενται σε τόσο διαφορετικές αγορές και κουλτούρες,
ώστε να έχουν μεγαλύτερη κλίση προς τη διαφοροποίηση
των ενδιαφερόντων τους. 
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Αν δοθούν οι ευκαιρίες στη νέα γενιά 
θα αποδειχτεί η θέληση και η ικανότητα
για προσφορά και ενεργή συμμετοχή
Tων Στράτου Π.E. Τσαλαμανιού & Νικόλα Π.E. Τσαλαμανιού Co-Chief Executive Officer at Mylaki 
Shipping Agency Ltd & Evia Petrol MC.

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Πιστεύουμε πως υπάρχει ενδιαφέρον
για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα
από τη νέα γενιά των εφοπλιστών, που
αναγνωρίζει την προσφορά των εφοπλι-
στικών συλλογικοτήτων για την επαρκή
και συνεπή εκπροσώπηση απέναντι στην
πολιτεία και προς λοιπά θεσμικά όργανα
και φορείς, αλλά και για τις πολύπλευ-
ρες δραστηριότητές τους. 
Αρκετά πρόσφορο είναι το παράδειγμα
της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μι-
κρών Αποστάσεων, με τη συμμετοχή
πλέον της νέας γενιάς, που έχει κατορ-
θώσει να αναβαθμίσει το κύρος και τη
λειτουργία της Ένωσης. 
Θεωρούμε, ως εκ τούτου, πως αν δοθούν
οι ευκαιρίες στη νέα γενιά και σε άλλα
συλλογικά όργανα, θα αποδειχτεί και η
θέληση και η ικανότητα για προσφορά και
πρακτική, ενεργή συμμετοχή.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός;
Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών είχαν σε
μεγάλο βαθμό καταγωγή και σημεία
αναφοράς σε διάφορα μέρη της Ελλά-
δας, και δη της νησιωτικής. 
Η σημερινή αστική συγκέντρωση στην

Αθήνα, αλλά και η μετανάστευση ή ο
αναπόφευκτος προσανατολισμός των
εφοπλιστικών οικογενειών προς εμπο-
ρικά και ναυτιλιακά κέντρα, έχει απομα-
κρύνει τους νεότερους εφοπλιστές από
τους τόπους καταγωγής των προηγού-
μενων γενιών. 
Η καταγωγή πλέον των εφοπλιστών
είναι κυρίως μεγαλοαστική, οπότε δεν
μπορούν να δημιουργηθούν το ίδιο
ισχυροί δεσμοί με τον τόπο ή υπάρχουν
σχέσεις με μεγαλύτερη απόσταση από
τον τόπο καταγωγής της προηγούμενης
γενιάς. Θα ήταν λοιπόν ευχολόγιο το να

πούμε ότι θα μπορούσαν να διατηρη-
θούν το ίδιο ισχυροί αυτοί οι δεσμοί.
Όσον αφορά τις κοινωφελείς δράσεις,
όμως, τα πράγματα είναι εντελώς διαφο-
ρετικά. 
Τα γνωστά σε όλους κοινωφελή ιδρύ-
ματα μεγάλων εφοπλιστικών οικογε-
νειών γίνονται παραδείγματα και στις
νεότερες γενιές, στο βαθμό μάλιστα που,
αν και χωρίς τυμπανοκρουσίες ή ουδε-
μία ανταπόδοση,  λειτουργούν ευεργε-
τικά και ουσιαστικά όσον αφορά και την
εν γένει λειτουργία όλης της ελληνικής
κοινωνίας. 

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του.
Το Λονδίνο είναι προτιμότερο, εκτιμάμε,
από τη Νέα Υόρκη. Είναι σαφέστατα το
ισχυρότερο ναυτιλιακό κέντρο, είναι ση-
μαντικότατο κέντρο εμπορίου και με έν-
τονη την παρουσία της ελληνικής
ναυτιλίας. 
Παρ’ όλα αυτά, εδώ θα επιμείνουμε
στη δική μας επιλογή, μια και ο Πει-
ραιάς συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες στην
εφοπλιστική κοινότητα, με θεσμούς και
φορείς ιδιαίτερα ώριμους και ευμενείς
προς τη ναυτιλιακή επιχειρηματικό-
τητα, αλλά και το μεγάλο κεφάλαιο που
αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό, με
την τόση τεχνογνωσία κι εμπειρία που
κατέχει εδώ και πολλές γενιές, κάτι που
οφείλουμε να διατηρήσουμε στα σημε-
ρινά υψηλά επίπεδα.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Επιτυχία θεωρούμε
να βρίσκεις τη δύναμη
να παλεύεις άοκνα κάθε
μέρα για το καλύτερο.
Δεν υπάρχει πήχης 
(τουλάχιστον όχι 
ορατός) που πρέπει να
ξεπεραστεί.

‘‘‘‘
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Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Επιτυχία θεωρούμε να βρίσκεις τη δύ-
ναμη να παλεύεις άοκνα κάθε μέρα για
το καλύτερο. Δεν υπάρχει πήχης (τουλά-
χιστον όχι ορατός) που πρέπει να ξεπε-
ραστεί. Μια στιγμή εφησυχασμού, μια
στιγμή συμβιβασμού με τη δεύτερη κα-
λύτερη επιλογή είναι μια μικρή αποτυ-
χία, είναι ένα άλμα κάτω από τον πήχη.
Η απάντηση στην πρόκληση των επιτυ-
χιών της προηγούμενης γενιάς μετου-
σιώνεται περισσότερο σε σεβασμό και
ευθύνη για συνέχιση στην ίδια πορεία,
παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τις πε-
ριορισμένες ευκαιρίες του σημερινού
περιβάλλοντος.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους;
Είναι αναπόφευκτη η διαφοροποίηση
της νέας γενιάς. Αυτή μπορεί να σημαίνει
διαφορετικό χαρτοφυλάκιο ή και αλ-
λαγή νοοτροπίας, δομής και προσανατο-
λισμού μιας εφοπλιστικής εταιρείας. 
Μια τέτοια επιλογή έχει σίγουρα να κάνει
με την κουλτούρα, τις ηθικές παρακατα-
θήκες που έχουν αναληφθεί, τις προσ-
λαμβάνουσες, τις αποκτημένες γνώσεις,
αλλά και τα μεγέθη. 
Ακριβώς λόγω του πρόσφορου «εδά-
φους» και των ανθρώπινων πόρων στην 

Ελλάδα, οι περισσότεροι νέοι εφοπλι-
στές δείχνουν είτε να συνεχίζουν να είναι
στραμμένοι στη ναυτιλία ή, έστω, να δια-
τηρούν τις δυνάμεις τους και τις υποδο-
μές τους εκεί, ακόμη και όταν επιλέγουν
να διαφοροποιήσουν μέρος του καθορι-
σμένου χαρτοφυλακίου τους εμπλουτί-
ζοντάς το με νέες δραστηριότητες.

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Η εμπειρία είναι κάτι που μπορεί να υπο-
κατασταθεί με κόπο και χρόνο. Αυτό που
δεν υποκαθίσταται τόσο εύκολα είναι οι
ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη
στην ηθική κουλτούρα και στον, καλώς
εννοούμενο, εταιρικό πατριωτισμό των
ανθρώπων που μεγάλωσαν ή έχτισαν ή
και γαλουχήθηκαν εν μέρει μέσα στην
εταιρεία. 
Εμείς έχουμε την τύχη να συνεργαζόμα-
στε με ανθρώπους που, αν και μικροί
ηλικιακά, έχουν μεγάλη πείρα στη ναυ-
τιλία. 
Φυσικά, εμπιστευόμαστε νέα άτομα που
έχουν αποδείξει την αξία τους, αναθέ-
τοντάς τους ευθύνες και προσφέροντάς
τους ευκαιρία για απόκτηση περισσότε-
ρων εμπειριών, μια και ξέρουμε πως
αυτό θα αποβεί προς όφελος όλων των
ενδιαφερομένων στην εταιρεία μας.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοίκηση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Θεωρείτε ότι
είναι αρκετό για να σταδιοδρομήσουν σε
μία ναυτιλιακή επιχείρηση ή η θαλάσσια
υπηρεσία αποτελεί προαπαιτούμενο για 

τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Όσο για τη σταδιοδρομία των στελεχών
με ναυτιλιακές σπουδές σε σχέση με αυ-
τούς με θαλάσσια υπηρεσία, τα πάντα 
έχουν να κάνουν με τη θέση. 
Αν μιλάμε για θέση που συνδυάζεται με
τις σπουδές που έχει κάνει κάποιος,
τότε δεν είναι απαραίτητη η θαλάσσια
υπηρεσία. 
Επί παραδείγματι, το τμήμα ναυλώσεων
μιας εταιρείας μπορεί να το αναλάβει ως
διευθυντής του ένα στέλεχος με τις σχε-
τικές γνώσεις και πείρα. 
Σε θέσεις που έχουν άμεση σχέση με το
πλοίο και τη διαχείρισή του, όπως αυτή
του τεχνικού διευθυντή και του επιχειρη-
σιακού διευθυντή, είναι καλό να υπάρ-
χουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά και
από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν ένας μηχανικός κι ένας
πλοίαρχος, αντίστοιχα, μέσα στο πλοίο. 
Αυτό βοηθάει και την καλύτερη κατα-
νόηση και επικοινωνία, αλλά και υπάρχει
σε θέσεις ευθύνης κάποιος που είναι
σφυρηλατημένος με το, επί καθημερινής
βάσης, βάρος της.

Σπουδές: 

Στράτος Τσαλαμανιός

BSc in Shipping & Transport 

(London Guildhall University) and 

MSc in Shipping, Trade & Finance

(Cass Business School, London City

University)

Σπουδές: 

Νικόλας Τσαλαμανιός

BSc Business Administration-Major 

in Management with emphasis 

in Shipping (Deree College)

Τα γνωστά σε όλους κοινωφελή ιδρύματα μεγάλων
εφοπλιστικών οικογενειών γίνονται παραδείγματα και στις νεό-
τερες γενιές, στο βαθμό μάλιστα που, αν και χωρίς τυμπανο-
κρουσίες ή ουδεμία ανταπόδοση,  λειτουργούν ευεργετικά και
ουσιαστικά όσον αφορά και την εν γένει λειτουργία όλης
της ελληνικής κοινωνίας. 
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Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Τα συλλογικά όργανα του εφοπλισμού
υπήρξαν πάντα δυναμικά και εξελισσό-
μενα, έχοντας πάντα κατά νου τα συμφέ-
ροντα της βιομηχανίας μας, αλλά και της
πατρίδας μας. 
Δεν είναι τυχαίο πως οι κατά γενική ομο-
λογία συναινετικές διαδικασίες που ακο-
λουθούνται στις εργασίες των οργάνων
μας έχουν ως αποτέλεσμα ένα κοινό μέ-
τωπο, που πάντα προωθεί τα υγιή συμ-
φέροντά μας, και επειδή ζούμε σε μια
συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα,
θεωρώ πως δεν θα ήταν δυνατό να ήμα-
στε επιτυχημένοι εάν η νέα γενιά δεν
ήταν αναπόσπαστο και σημαντικό κομ-
μάτι αυτής της πραγματικότητας.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γε-
νέθλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός; 
Σαφώς η σημασία της γενέθλιας γης έχει
αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. 
Παλαιότερα ήταν, μεταξύ άλλων, ίσως ο
πιο σημαντικός τροφοδότης ανθρώπι-
νου δυναμικού, σήμερα όχι. 
Δεν παύει όμως να αποτελεί μια ξεχωρι-
στή πηγή έμπνευσης, καθώς και ιστο-
ρίας, που συμβάλλει στη διατήρηση του
ήθους μας.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν
στον νέο εφοπλιστή να ασκεί τη δραστη-
ριότητά του από παντού και σίγουρα όχι
μόνο από τις μεγάλες μητροπόλεις του
επιχειρείν. 
Πιστεύω, όμως, ότι άσχετα με το εάν ο
εφοπλιστής ασκεί εμπορική διαχείριση
στο Λονδίνο, διαχείριση πληρωμάτων
στη Μανίλα και διαχείριση χρηματοπι-
στωτικής πολιτικής στη Νέα Υόρκη, ο
Πειραιάς παραμένει ελκυστικός λόγω
της πληθώρας υψηλού επιπέδου προ-
σωπικού, αλλά και της δυνητικής πίστης
στην ποιότητα ζωής στην πατρίδα μας.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Η έννοια της επιτυχίας πρέπει να είναι
διαχρονική. Σαφώς στον επιχειρηματικό
στίβο το οικονομικό αποτέλεσμα είναι
σημαντικό, όμως, αυτό καθαυτό όχι
μόνο δεν είναι αρκετό, αλλά θα έλεγα ότι
χωρίς άλλο είναι «πτωχό». 
Χάριν του ήθους, με το οποίο μάς προ-
ίκισαν οι παλαιότερες γενιές, θα πρέπει
να επιδιώκουμε την επιτυχία που συνο-
δεύεται από κοινωνικό έργο, σεβασμό
προς την κοινωνία και τον συνάνθρωπό
μας και, προπάντων, μια πορεία που να
διοικείται από τις αξίες μας και όχι τον
πλουτισμό.

Tου Γιώργου Δ. Γουρδομιχάλη Managing Director Phoenix Shipping & Trading S.A. 

O Πειραιάς παραμένει ελκυστικός 
λόγω της πληθώρας υψηλού επιπέδου
προσωπικού 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Η έννοια της επιτυχίας 
πρέπει να είναι διαχρονική.
Σαφώς στον επιχειρημα-
τικό στίβο το οικονομικό 
αποτέλεσμα είναι 
σημαντικό, όμως, αυτό 
καθαυτό όχι μόνο δεν είναι
αρκετό, αλλά θα έλεγα ότι
χωρίς άλλο είναι «πτωχό».
Χάριν του ήθους, με το
οποίο μάς προίκισαν οι 
παλαιότερες γενιές, θα
πρέπει να επιδιώκουμε την
επιτυχία που συνοδεύεται
από κοινωνικό έργο, σεβα-
σμό προς την κοινωνία και
τον συνάνθρωπό μας και,
προπάντων, μια πορεία
που να διοικείται από τις
αξίες μας και όχι τον
πλουτισμό.
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Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους; 
Πιστεύω πως όλες οι γενιές εφοπλιστών
έχουν δείξει ότι η οικονομική ευρωστία
που μπορεί να προσφέρει ο ναυτιλιακός
στίβος επιτρέπει διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου τους. 
Έτσι, λοιπόν, δεν είναι λίγα τα παραδείγ-
ματα εφοπλιστών που έχουν διακριθεί
και σε άλλους «στεριανούς» επιχειρημα-
τικούς στίβους.
Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Η βιομηχανία μας έχει πάντα ανοιχτές τις
πόρτες της σε αυτούς που έχουν το σθέ-

νος και την όρεξη να δουλέψουν και να
διαπρέψουν. 
Οι νέοι άνθρωποι ήταν και παραμένουν
πολύ σημαντικό κομμάτι των δραστη-
ριοτήτων μας και δεν είναι τυχαίο πως
στη δική μας επιχείρηση η πλειονότητα
των συνεργατών μας βρίσκεται στην
ηλικία του συγγραφέα ή είναι νεότεροι!

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυ-
τιλιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-
διοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Η εξειδίκευση σε ακαδημαϊκό επίπεδο
από μόνη της ή και η θαλάσσια υπηρε-
σία μόνη της δεν αρκεί. 
Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια
κουλτούρα στην επιχείρηση που να
μπορεί να προωθεί και να γαλουχεί τα

στελέχη άσχετα με την προέλευσή τους
και να παρέχει τη δυνατότητα να εξελίσ-
σονται, είτε αυτά προέρχονται από τη
θάλασσα είτε από τις σπουδές διοίκη-
σης ναυτιλίας.

Σπουδές: 
University of Massachussets, ΒΑ Διε-
θνή Οικονομικά και ΒΑ στις Πολιτι-
κές Επιστήμες
Maritime Academy of the State of
New York MSc Διαχείριση Θαλασσίων
Μεταφορών.

Μέλος Hellenic Committee του RINA,
μέλος του διοικητικού συμβουλίου
του American P & I Club, μέλος του
Industry Advisory Board στη North
American Merchant Ministries Asso-
ciation, πρόεδρος διοικητικού συμ-
βουλίου του Piraeus Marine Club,
μέλος του Ελληνο-Βρετανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου-υπεύθυνος για
τη ναυτιλιακή βιομηχανία και μέλος
του Baltic Exchange

Η βιομηχανία μας έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες
της σε αυτούς που έχουν το σθένος και την όρεξη να δουλέ-
ψουν και να διαπρέψουν. 
Οι νέοι άνθρωποι ήταν και παραμένουν πολύ σημαντικό κομ-
μάτι των δραστηριοτήτων μας και δεν είναι τυχαίο πως στη
δική μας επιχείρηση η πλειονότητα των συνεργατών μας βρί-
σκεται στην ηλικία του συγγραφέα ή είναι νεότεροι!

‘‘ ‘‘

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)
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Θα ήμουν ευτυχής αν έβλεπα 
αλλαγές στη διαφάνεια και στον τρόπο
λειτουργίας  των ναυτιλιακών φορέων 
Tου Βασίλη Α. Μπακολίτσα Director Sea Pioneer Shipping

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Δυστυχώς, δεν φαίνεται να υπάρχει αρ-
κετό ενδιαφέρον από τη σημερινή γενιά
για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα του
εφοπλισμού όπως η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο
Ελλάδος και το Greek Shipping Co-op-
eration Committee (GSCC). 
Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι αυτοί οι
φορείς για πολλά χρόνια θεωρούνταν
«Clubs», όπου συγκεκριμένες παλαιές
οικογένειες θα εκπροσωπούνταν για γε-
νιές ολόκληρες. 
Μία ακόμη εξήγηση αφορά το γεγονός
ότι για πολλές δεκαετίες αυτοί οι φορείς
ήταν εσωστρεφείς και δεν ευθυγραμμί-
ζονταν με αλλαγές στη διακυβέρνηση
παρόμοιων διεθνών φορέων όπως η In-
tertanko και η BIMCO. 
Το γεγονός ότι το  GSCC είναι πιθανώς ο
μόνος ευρωπαϊκός φορέας χωρίς ιστο-
σελίδα εν έτει 2014, μιλάει από μόνο
του. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος να
έβλεπα ένα «άνοιγμα» αυτών των τριών
φορέων, καθώς επίσης και αλλαγές στη
διαφάνεια και στον τρόπο λειτουργίας.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. 
Στο πέρασμα των γενεών, θεωρείτε ότι
πλέον υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός; 
Παρά το γεγονός ότι οι σημερινοί εφο-
πλιστές είναι περισσότερο διεθνείς επι-
χειρηματίες, εξακολουθώ να πιστεύω

πως οι περισσότεροι εξ αυτών αγαπούν
τη χώρα τους και για το λόγο αυτό είναι
δεμένοι με τον τόπο καταγωγής τους και
την ιστορία της οικογένειάς τους. 

Ειδικότερα, στις σημερινές έντονα αρ-
νητικές οικονομικές συνθήκες, η ναυτι-
λιακή κοινότητα -περισσότερο από
ποτέ- βοηθάει όσους έχουν ανάγκη. Οι
πιο πολλές πρωτοβουλίες βοήθειας γί-
νονται ανώνυμα και χωρίς τυμπανο-
κρουσίες.
Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Η πλειονότητα των σημερινών Ελλήνων
εφοπλιστών εξακολουθεί να έχει βάση
στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ορισμένοι
εξ αυτών διατηρούν γραφείο στο Λον-
δίνο, στη Σιγκαπούρη ή τη Νέα Υόρκη. Το
γεγονός του να ταξιδεύεις είναι πλέον
πολύ εύκολο, συμβάλλει στην παγκο-
σμιοποίηση της βιομηχανίας μας και στις
ανάγκες ταξιδιού που αυτή δημιουργεί.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Η νέα γενιά Ελλήνων εφοπλιστών έχει
επιτύχει τον εκσυγχρονισμό του ελληνό-
κτητου στόλου και παράλληλα έχει κα-
ταφέρει να προσελκύσει σημαντική
υποστήριξη από ξένες πηγές, αποδει-
κνύοντας για μία ακόμη φορά ότι οι Έλ-
ληνες εφοπλιστές θα μείνουν για πολύ
καιρό στο χώρο. 
Επιπροσθέτως, έχουν καταφέρει να με-
τατρέψουν τις εταιρείες διαχείρισης
πλοίων σε εταιρείες με άριστη και ορθή
διαχείριση, ικανές να προσελκύσουν
ξένα κεφάλαια. 

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Η νέα γενιά 
Ελλήνων εφοπλιστών 
έχει επιτύχει 
τον εκσυγχρονισμό 
του ελληνόκτητου 
στόλου και παράλληλα
έχει καταφέρει 
να προσελκύσει σημαντική
υποστήριξη από ξένες
πηγές, αποδεικνύοντας
για μία ακόμη φορά ότι
οι Έλληνες εφοπλιστές
θα μείνουν για πολύ
καιρό στο χώρο. 
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ροποιείται εν μέρει στα επιχειρηματικά πλάνα της σε
σχέση με την προηγούμενη. 
Οι νέοι εφοπλιστές του σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων τους; 
Καθώς αυτό αποτελούσε την πεπατημένη για πολλές δεκαε-
τίες, τα ναυτιλιακά κέρδη επενδύονταν σε άλλους τομείς,
όπως real estate, μετοχές, εναλλακτικές επενδύσεις και
άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Πιστεύω ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει και για τους σημερι-
νούς νέους Έλληνες εφοπλιστές.

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα άτομα στα γραφεία
σας ή η εμπειρία είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται καθημερινά και
πιο σημαντικό. 
Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ναυτιλιακό cluster υφίσταται
στην Ελλάδα, αποτελεί προφανώς σημαντικό πλεονέκτημα,
αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. 
Είναι απαραίτητο για την επιτυχία μιας σύγχρονης ναυτιλιακής
επιχείρησης, να μπορεί να συνθέσει την καλύτερη δυνατή
ομάδα για τη λειτουργία ενός στόλου ο οποίος απαιτεί όσο
ποτέ άλλοτε αυξημένα στάνταρ ποιότητας και υπεροχής. 
Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο μέσω του συνδυα-
σμού εμπειρίας και σκληρής εργασίας και μπορεί να απαν-
τηθεί τόσο σε νέους όσο και σε μεγάλης ηλικίας
ανθρώπους. 
Το «κλειδί» είναι να αναγνωρίσεις αυτούς τους ανθρώπους
και να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις την ιδανική ισορ-
ροπία μεταξύ τους, ώστε η ομάδα να επιτυγχάνει τη μέγιστη
αποδοτικότητα. 
Οι ανθρώπινοι πόροι είναι προφανώς σημαντικό κομμάτι μιας επι-
τυχημένης ομάδας.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτιλιακά στελέχη με
σπουδές στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να σταδιοδρομήσουν σε μία
ναυτιλιακή επιχείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία αποτελεί
προαπαιτούμενο για τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Σε συνέχεια των όσων προείπα, πιστεύω ότι οι ακαδημαϊκές
γνώσεις είναι εξίσου σημαντικές με τη θαλάσσια εμπειρία. 
Ο συνδυασμός αυτών των δύο παράγει το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα. 
Πώς μπορεί να είναι επιτυχημένος ένας τεχνικός διευθυντής
χωρίς κάποια θαλάσσια προϋπηρεσία ή ένας διευθυντής ναυ-
λώσεων χωρίς ακαδημαϊκή γνώση στο συγκεκριμένο πεδίο;

Σπουδές: BSc Economics
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Εάν η κυβερνητική πολιτική αλλάξει 
τις συνθήκες, τότε η νέα γενιά 
θα μετακινηθεί σε φιλικότερο περιβάλλον
Tων Λεωνίδα Σπ. Πολέμη Managing Director Remi Maritime Corporation & Άννας Σπ. Πολέμη
Financial Director Remi Maritime Corporation

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ);
Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά εφο-
πλιστών για συμμετοχή τους σε εθνικές
και διεθνείς οργανώσεις/ενώσεις. 
Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατηρού-
σαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέθλια γη
και προχωρούσαν σε κοινωφελείς δρά-
σεις. Στο πέρασμα των γενεών, θεωρείτε
ότι πλέον υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός;
Ο ισχυρός δεσμός με την Ελλάδα συνε-
χίζεται, αλλά αυτό αφορά το πόσο θα
συνεχίσουν να διαμένουν και να εργά-
ζονται σε αυτήν. Εάν η κυβερνητική πο-
λιτική αλλάξει τις συνθήκες, τότε η νέα
γενιά δεν θα έχει άλλη λύση από το να
μετακινηθεί σε ένα πιο φιλικό περιβάλ-
λον. Εάν μείνουν στην Ελλάδα, τότε
αυτή η γενιά θα συνεχίσει την παράδοση
στο να συμβάλλει σε φιλανθρωπικές
οργανώσεις.   

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
πλέον υπάρχει άμεση επικοινωνία, η
προτίμηση θα είναι να λειτουργήσουν
από τον Πειραιά. Η Νέα Υόρκη δεν είναι  

πια κέντρο της ναυτιλίας, εκτός από

το Χρηματιστήριο, όπου τα περισσότερα
νεότερα στελέχη θα αποβλέπουν να
«σηκώσουν» τα χρήματα στο μέλλον. Το
Λονδίνο βεβαίως δεν μπορεί ποτέ να
αποκλειστεί, επειδή συνεχίζει να είναι το
επίκεντρο ασφάλισης, χρηματοδότησης,
μεσιτείας και νομικών υπηρεσιών.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Πιστεύουμε ότι αυτό που θα θεωρού-
σαμε επιτυχία, θα ήταν να συνεχίσουμε
να ενισχύουμε περαιτέρω την ποιότητα
της εταιρείας, καθώς και το όνομά μας,
που είναι και τα δύο πολύ σημαντικά
μέσα σε ένα απολύτως σύγχρονο επιχει-
ρησιακό περιβάλλον, εντός του γρα-
φείου, αλλά και στα πλοία. Επιπλέον, να
συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το στόλο
με περαιτέρω διαφοροποίηση.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την 
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους;
Παρατηρείται βεβαίως μια τάση από τη

νέα γενιά για καινοτομία. 
Να σκεφτεί και να επενδύσει σε διαφο-
ρετικού είδους εταιρείες, διαφορετικού
τύπου πλοία, καθώς και σε άλλους κλά-
δους πλην της καθιερωμένης ναυτιλίας,
αλλά όμως που να συνδέονται σε κά-
ποιο βαθμό με αυτήν. 

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μία ναυτιλιακή εταιρεία;
Η νέα γενιά κατά μέσον όρο είναι πολύ
πιο μορφωμένη και, ως εκ τούτου, είναι
σκόπιμο και επιθυμητό να προσλάβουμε
νεότερα άτομα, αν και παλαιότερα και
πιο έμπειρα στελέχη θα είναι πάντα
πολύ σημαντικά για κάθε εταιρεία.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοίκηση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Θεωρείτε ότι
είναι αρκετό για να σταδιοδρομήσουν σε
μία ναυτιλιακή επιχείρηση ή η θαλάσσια
υπηρεσία αποτελεί προαπαιτούμενο για
τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Είναι ιδιαίτερα σκόπιμο και προτιμότερο
οι νέοι άνθρωποι που αποβλέπουν στο
να γίνουν ναυτιλιακά στελέχη, να έχουν
κάποια εμπειρία επάνω στα πλοία. Δεν
είναι απαραίτητο να γίνουν ναυτικοί,
αλλά θα πρέπει να αποκτήσουν εμπειρία
σε πλοία διαφορετικών τύπων, σε πραγ-
ματικές συνθήκες λειτουργίας.

Σπουδές: Λεωνίδας Πολέμης

Bsc Mechanical Engineering, 

Msc Ocean Engineering, MBA

Σπουδές: Άννα Πολέμη

BA in Education and Foreign 

Languages, Masters in Public Relations

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Είναι ιδιαίτερα 
σκόπιμο και προτιμότερο
οι νέοι άνθρωποι 
που αποβλέπουν 
στο να γίνουν ναυτιλιακά
στελέχη, να έχουν 
κάποια εμπειρία επάνω
στα πλοία. 
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Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Δυστυχώς, πρέπει να πω ότι εκτός από
πολύ λίγες εξαιρέσεις η πλειονότητα
των νέων δεν έχει κανένα ενδιαφέρον
για τα συλλογικά όργανα της ναυτιλίας
και γι’ αυτό, εάν δείτε ποιοι συμμετέχουν
σε αυτά, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι
αρκετά υψηλός.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατηρού-
σαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέθλια γη
και προχωρούσαν σε κοινωφελείς δρά-
σεις. Στο πέρασμα των γενεών, θεωρείτε
ότι πλέον υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός; 
Εκτιμώ ότι ισχύει αυτό ακόμη, αν και οι
περισσότεροι πια δεν είναι τόσο δεμένοι
με τον τόπο καταγωγής τους.
Γίνονται δωρεές και άλλες κοινωφελείς
πράξεις, όχι μόνο στον τόπο καταγωγής
τους, αλλά και σε ιδρύματα στην Αθήνα
ή αλλού. Βεβαίως, η συνεχιζόμενη κρίση
και η κάκιστη πορεία της ναυτιλιακής
αγοράς τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν
βοηθούν την κατάσταση.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Σήμερα ο εφοπλιστής δεν επιλέγει τον τόπο
βάσης του ανάλογα με το τι του αρέσει, αλλά
σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς!
Η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν από τα καλύ-
τερα μέρη για να έχει την έδρα του ο
κάθε εφοπλιστής. Όμως, τα τελευταία
δύο χρόνια έχει αρχίσει να χάνει τη
λάμψη της λόγω των αλλαγών στο φο-
ρολογικό καθεστώς της ναυτιλίας και
έχει δημιουργηθεί γενικότερα ένα κλίμα
ανασφάλειας.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Οποιαδήποτε προσπάθεια όχι μόνο δια-
τήρησης αλλά και ανόδου της ναυτικής
μας κληρονομιάς θεωρείται επιτυχία. 
Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, τα κεφά-
λαια που απαιτούνται επίσης πολύ με-
γάλα, άρα επιτυχημένος θεωρείται
όποιος καταφέρνει να διατηρεί αυτά
που έχει κληρονομήσει.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφοροποι-
είται εν μέρει στα επιχειρηματικά πλάνα της
σε σχέση με την προηγούμενη. Οι νέοι εφο-
πλιστές του σήμερα είναι στραμμένοι απο-
κλειστικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των
δραστηριοτήτων τους; 

Οι περισσότεροι νέοι πλοιοκτήτες προ-
σπαθούν να μην έχουν «όλα τα αυγά στο
ίδιο καλάθι». Και καλά κάνουν. Η ναυτι-
λία ήταν πάντα απρόβλεπτη, με πολλά
σκαμπανεβάσματα, οπότε είναι καλό να
υπάρχουν και μερικές επενδύσεις σε πιο
σταθερούς τομείς, όπως για παράδειγμα
το real estate.

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για τους
άλλους, όμως εμείς στην εταιρεία πι-
στεύουμε πολύ στη νέα γενιά. Έτσι, δί-
νουμε πολλές ευκαιρίες στους νέους με
ή χωρίς εμπειρία, να μας δείξουν τις ικα-
νότητές τους και πολλά από αυτά τα παι-
διά ανεβαίνουν στα υψηλά σκαλοπάτια
της ιεραρχίας.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοί-
κηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να στα-
διοδρομήσουν σε μία ναυτιλιακή επι-
χείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία
αποτελεί προαπαιτούμενο για τα
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Προσωπικά είμαι μεγάλος υποστηρικτής
της θαλάσσιας υπηρεσίας και πολλές
φορές προτιμώ να επιλέξω κάποιον ο
οποίος διαθέτει θαλάσσια προϋπηρεσία
από έναν με εντυπωσιακά διπλώματα
πανεπιστημίων. 
Βέβαια, το καλύτερο είναι ο συνδυασμός
και των δύο.

Σπουδές: Bsc City University, London 
Msc in Shipping Trade & Finance Met-
ropolitan University, London 

Tου Χάρη Ν. Βαφειά CEO of Stealthgas Inc. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια 
όχι μόνο διατήρησης, αλλά και ανόδου
της ναυτικής μας κληρονομιάς, 
θεωρείται επιτυχία

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Σήμερα ο εφοπλιστής 
δεν επιλέγει τον τόπο
βάσης του ανάλογα με το
τι του αρέσει, αλλά
σύμφωνα με το 
φορολογικό.
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Επιτυχία για έναν νέο εφοπλιστή 
είναι η ικανότητα προσαρμογής 
στις εκάστοτε συνθήκες
Tης Ελπίδας Ευ. Χατζηιωάννου Chief Operating Officer at Team Fuel Corp.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλι-
στής να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη είναι
σαφώς τα δύο σημαντικότερα οικονο-
μικά κέντρα του κόσμου, εντούτοις ο
Πειραιάς θεωρώ ότι συνεχίζει να απο-
τελεί την καλύτερη επιλογή για την εγ-
κατάσταση της έδρας μιας ναυτιλιακής
εταιρείας. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ακόμα
και ξένες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν
επιλέξει να μετεγκατασταθούν στη
χώρα μας. Δύο είναι οι κυριότεροι
λόγοι που καθιστούν τον Πειραιά τόσο
ελκυστικό. 
Ο πρώτος έγκειται στην πρόσβαση σε
εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, που
στελεχώνει τα γραφεία. 
Η μακρόχρονη παράδοση των Ελλή-
νων στο χώρο της ναυτιλίας καθιστά
την Ελλάδα γενικότερα, και τον Πει-
ραιά ειδικότερα, ένα κέντρο όπου
διατίθενται και δραστηριοποιούνται
επιτυχώς πληθώρα επαγγελματιών
με προηγούμενη θαλάσσια υπηρε-
σία, με πτυχία από ναυτιλιακές, ναυ-
πηγικές και οικονομικές σχολές και
με σταδιοδρομία σε διάφορες ναυτι-
λιακές και παραναυτιλιακές εται-
ρείες.
Η ποιότητα αυτού του εργατικού δυ-
ναμικού είναι, κατά τη γνώμη μου,
απαράμιλλη σε σχέση με άλλες χώρες.  
Ο δεύτερος παράγοντας που καθιστά
τον Πειραιά και ευρύτερα την Ελλάδα
την καλύτερη επιλογή, είναι το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει την εγκατάσταση
και λειτουργία των εταιρειών αυτών,

καθώς επίσης και η σταθερότητα
αυτού του πλαισίου μέσα στα χρόνια. 
Πρόσφατες αλλαγές, οι οποίες έλαβαν
χώρα αιφνιδίως, έχουν κλονίσει δυ-
στυχώς σε κάποιο βαθμό αυτή την πε-
ποίθηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη
μελλοντική σταθερότητα. 
Εντούτοις, οι συνθήκες και το νομο-
θετικό πλαίσιο κάτω από το οποίο
λειτουργούν οι ναυτιλιακές εταιρείες
συνεχίζουν να είναι πολύ ελκυστικά,
και προσωπικά ελπίζω και πιστεύω
πως οι κυβερνώντες τη χώρα μας θα
αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες της
ναυτιλιακής κοινότητας προστα-
τεύοντας το καθεστώς που μας οδή-
γησε στο να αποτελεί ο Πειραιάς ένα
από τα κυριότερα ναυτιλιακά κέντρα
του κόσμου.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για
έναν νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Σε έναν διαρκώς επεκτεινόμενο κόσμο,
με νέες, ισχυρές ανερχόμενες ναυτι-
λιακές δυνάμεις και αυξανόμενο
σκληρό ανταγωνισμό, επιτυχία για
έναν νέο εφοπλιστή θεωρώ ότι είναι η
ικανότητα προσαρμογής στις εκάστοτε
συνθήκες και η έγκαιρη αναγνώριση
των μεταβολών στο επιχειρηματικό
περιβάλλον. 
Η ικανότητα του ελληνικού εφοπλι-
σμού, τα τελευταία χρόνια, στην άντ-
ληση κεφαλαίων με καινοτόμους
τρόπους, σε περίοδο μάλιστα που ο
τραπεζικός δανεισμός κατέστη ανύ-
παρκτος, είναι ένα χαρακτηριστικό πα-

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Η μακρόχρονη 
παράδοση των 
Ελλήνων στο χώρο της 
ναυτιλίας καθιστά την 
Ελλάδα γενικότερα, και τον
Πειραιά ειδικότερα, ένα 
κέντρο όπου διατίθενται 
και δραστηριοποιούνται 
επιτυχώς πληθώρα 
επαγγελματιών με 
προηγούμενη 
θαλάσσια υπηρεσία, 
με πτυχία από ναυτιλιακές,
ναυπηγικές και 
οικονομικές σχολές 
και με σταδιοδρομία 
σε διάφορες ναυτιλιακές 
και παραναυτιλιακές 
εταιρείες.
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ράδειγμα. Η προαναφερθείσα προσαρμοστικότητα θεωρώ ότι
αποτελεί το «κλειδί» της επιτυχίας των ναυτιλιακών εταιρειών,
αφού διασφαλίζει την υγιή διατήρηση και επέκταση των στό-
λων τους μέσα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφοροποιείται εν μέρει
στα επιχειρηματικά πλάνα της σε σχέση με την προηγού-
μενη. Οι νέοι εφοπλιστές του σήμερα είναι στραμμένοι
αποκλειστικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν διαφοροποί-
ηση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων τους; 
Οι νέοι εφοπλιστές, έχοντας περισσότερο εις βάθος μόρφωση
στην οικονομική επιστήμη, έχουν σήμερα καλύτερη αντίληψη
από ποτέ της κυκλικότητας και του ρυθμού μεταβλητότητας
που παρουσιάζει ο κλάδος μας. Αυτή ακριβώς η διαπίστωση
είναι και ο κυριότερος παράγοντας που
σωστά οδηγεί στην επιδίωξη, σε μεγα-
λύτερο ή μικρότερο βαθμό, κάποιας δια-
φοροποίησης του επιχειρηματικού ή/και
επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Με τον
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορι-
σμός του συνολικού επιχειρηματικού
κινδύνου. 
Η ναυτιλία παραμένει φυσικά ο κύριος
άξονας των δραστηριοτήτων των νέων
εφοπλιστών. Ωστόσο, η διαφοροποίηση
του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτή-
των τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συνολική επιχει-
ρηματική επιτυχία.

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα άτομα στα γραφεία
σας ή η εμπειρία είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκαταστα-
θεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Η εμπειρία που αποκτάται μέσα από χρόνια  τριβής, ιδιαίτερα
στον ναυτιλιακό κλάδο, είναι σαφώς ένα πολύτιμο αγαθό,
που αποφέρει γνώσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποκτη-
θούν με άλλο τρόπο. 
Ταυτοχρόνως, η δυναμικότητα, η δυνατότητα εισαγωγής και
αξιοποίησης νέων εφαρμογών και τεχνολογιών και οι φρέ-
σκες ιδέες αποτελούν επίσης ισχυρά εφόδια, που κάθε εται-
ρεία θα πρέπει να επιδιώκει να έχει. 
Μία εταιρεία που απασχολεί εργατικό δυναμικό το οποίο

συνδυάζει αρμονικά την εμπειρία του παρελθόντος με τη δυ-
ναμικότητα και τις ιδέες του μέλλοντος έχει καταφέρει να
επιτύχει τη χρυσή τομή. 

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτιλιακά στελέχη με
σπουδές στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Θεωρεί-
ται ότι είναι αρκετό για να σταδιοδρομήσουν σε μία ναυτι-
λιακή επιχείρηση ή η θαλάσσια υπηρεσία αποτελεί
προαπαιτούμενο για τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Τρέφω τεράστιο θαυμασμό για τους αξιωματικούς της εμπο-
ρικής ναυτιλίας, των οποίων η θαλάσσια υπηρεσία εκτός από
πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τούς προσφέρει την ψυχραι-
μία και την ικανότητα να διαχειρίζονται διάφορες καταστάσεις. 
Υπάρχουν σήμερα ικανά ναυτιλιακά στελέχη με σπουδές και

γνώσεις γύρω από τα θέματα της ναυτιλίας, των οποίων η
μόρφωση τα καθιστά ικανά να καλύπτουν συγκεκριμένες σύγ-
χρονες πτυχές διαχείρισης των ναυτιλιακών εταιρειών. 
Ταυτοχρόνως, όταν αυτά τα στελέχη έχουν και τη δυνατότητα
να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τις ικα-
νότητες των συνεργατών τους με θαλάσσια υπηρεσία, θεωρώ
ότι μπορούν να καλύπτουν υψηλές θέσεις με μεγάλη επιτυχία.

Σπουδές: 

Bsc από το Πανεπιστήμιο Πειραιά - 

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.

Msc with distinction in Shipping, Trade and Finance 

από το Cass Business School of London.
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Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο) 
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα

από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.

Οι νέοι εφοπλιστές, έχοντας περισσότερο εις
βάθος μόρφωση στην οικονομική επιστήμη, έχουν σήμερα
καλύτερη αντίληψη από ποτέ της κυκλικότητας και του
ρυθμού μεταβλητότητας που παρουσιάζει ο κλάδος μας. 
Αυτή ακριβώς η διαπίστωση είναι και ο κυριότερος
παράγοντας που σωστά οδηγεί στην επιδίωξη, σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, κάποιας διαφοροποίησης
του επιχειρηματικού ή/και επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
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Μια επιχείρηση χρειάζεται νέο αίμα, για      
να λαμβάνει πιο τολμηρές  
αποφάσεις 

Tης Κλαίρης Ν. Τσαβλίρη Principal Tsavliris Group

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά
εφοπλιστών για συμμετοχή στα συλ-
λογικά όργανα του εφοπλισμού (π.χ.
ΝΕΕ, ΕΕΕ, Committee κ.λπ.);
Βεβαίως και υπάρχει ενεργή συμμετοχή
νέων σε όλους τους φορείς - έτσι ενημε-
ρώνονται για όλα τα θέματα του κλάδου
και γνωρίζονται τα μέλη μεταξύ τους.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός; 
Όλες οι γενιές της ναυτιλιακής οικογέ-
νειας βοηθούν τη χώρα μας έμπρακτα.
Επίσης, μεμονωμένα και συλλογικά,
συμβάλλουν κοινωνικά, οικονομικά και

πολιτιστικά στην Ελλάδα, ειδικά τώρα
που διανύει μια δύσκολη περίοδο.
Έχουμε πολλά παραδείγματα εφοπλι-
στών που κάνουν δωρεές στην Ελλάδα,
αλλά και στο εξωτερικό.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Η επιλογή της χώρας ως βάσης είναι
κάτι εντελώς υποκειμενικό. Παρατηρεί-
ται το γεγονός πολλοί  Έλληνες του εξω-
τερικού, ιδίως του Λονδίνου, να έχουν
προτιμήσει τον Πειραιά. Η εταιρεία μας,
πάντως, έχει γραφείο στον Πειραιά και
στο Λονδίνο.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο 
βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν 
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Ο καθένας βάζει τους δικούς του στόχους
και η επιτυχία είναι να τους ξεπεράσει.
Εμείς θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη δου-
λειά μας βελτιώνοντας και επεκτείνοντάς
την, καθώς επίσης να αναπτυχθούμε και
σε άλλους τομείς του κλάδου.

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους; 
Ναι, οι νέοι σήμερα έχουν διαφοροποι-
ηθεί. Παρατηρούμε ότι πολλοί επεν-
δύουν σε παρεμφερείς κλάδους και
χρησιμοποιούν άλλους τρόπους χρημα-
τοδότησης, πέραν των τραπεζών, όπως
IPO, Funds, Private Equities…

Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Η εμπειρία σίγουρα δεν διδάσκεται και
δεν την έχει κάποιος νέος, οπότε μια
επιχείρηση χρειάζεται νέο αίμα για να
λαμβάνει πιο τολμηρές αποφάσεις και
να χρησιμοποιεί πιο σύγχρονα συστή-
ματα, αλλά και ανθρώπους με εμπει-
ρία, οι οποίοι με την πάροδο του
χρόνου έχουν αποκτήσει κάποια ευκο-
λία και δεξιότητα στο πώς να αντιμετω-
πίζουν σοβαρές καταστάσεις. Εμείς
προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορρο-
πία στην εταιρεία μας.

Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα ναυτι-
λιακά στελέχη με σπουδές στη διοίκηση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Θεωρείτε ότι
είναι αρκετό για να σταδιοδρομήσουν σε
μία ναυτιλιακή επιχείρηση ή η θαλάσσια
υπηρεσία αποτελεί προαπαιτούμενο για
τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας;
Στον ναυτιλιακό χώρο θα δείτε ανθρώ-
πους που προέρχονται από ποικίλες
σταδιοδρομίες. 
Πολλοί εφοπλιστές και διοικητικά στε-
λέχη ήταν καπετάνιοι και κάποιοι έχουν
σπουδάσει οικονομικά, νομικά, πολιτικοί
μηχανικοί και άλλα. Πιστεύουμε ότι είναι
απαραίτητο να αγαπάει και να ενδιαφέ-
ρεται κάποιος για τη δουλειά του και δεν
πρέπει αναγκαστικά να έχει σπουδάσει
ναυτιλιακά.

Σπουδές: High School, Athens College. 

Bachelor in Liberal Arts major in Psychol-

ogy from Tusts University, USA.

Master of Science in Shipping, Trade & 

Finance from City University, London.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ (1973-2014)

Όλες οι γενιές της
ναυτιλιακής οικογένειας
βοηθούν τη χώρα μας 
έμπρακτα. 
Επίσης, μεμονωμένα και
συλλογικά, συμβάλλουν
κοινωνικά, οικονομικά και
πολιτιστικά στην Ελλάδα,
ειδικά τώρα που διανύει
μια δύσκολη περίοδο. 
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Επαγγελματική επιτυχία 
είναι η διατήρηση των κεκτημένων 
Tου Νικολάου Γ. Καβούκα Γενικού διευθυντή Transmar Shipping Co. S.A.

Οι πρώτες γενιές εφοπλιστών διατη-
ρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη και προχωρούσαν σε
κοινωφελείς δράσεις. Στο πέρασμα
των γενεών, θεωρείτε ότι πλέον
υπάρχει αυτός ο ισχυρός δεσμός; 
Πιστεύω ότι και οι νέες γενιές εφοπλι-
στών διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με
τη γενέθλια γη, ως συνέχεια της οικογε-
νειακής παράδοσης. Ο τόπος τους είναι
σχεδόν πάντα το πρώτο πεδίο κοινωνι-
κής ευαισθησίας. Νομίζω ότι οι συσχετι-
σμοί αυτοί είναι πολύ δυνατοί και θα
συνεχίσουν να υπάρχουν.

Πειραιάς, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη; Πού
θα προτιμούσε ένας νέος εφοπλιστής
να έχει έδρα η επιχείρησή του;
Εκτός από την οικογενειακή παράδοση και
τη γειτνίαση με τον τόπο κατοικίας, ο Πει-
ραιάς αποτελεί την κύρια επιλογή από
πλευράς νομοθεσίας, παρέχοντας ένα πιο
«ομαλό» νομικό πλαίσιο στην επιχειρημα-
τική δράση. Επιπλέον, θεωρώ πως είναι
εξίσου σημαντικό το ότι η ανάπτυξη
επιστρέφει στον τόπο από τον οποίο
ξεκίνησε και πρέπει να συνεχίσει να
επιστρέφει, τώρα που η χώρα μας το
χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.

Καθώς κάθε νέα γενιά προσπαθεί να
«προκαλέσει» την προηγούμενη στο

βαθμό επιτυχίας, τι θεωρείτε για έναν
νέο εφοπλιστή ως «επιτυχία»;
Κατ’ αρχάς, είναι δεδομένο ότι οι συνθή-
κες έχουν αλλάξει, το πεδίο είναι αρκετά
ανταγωνιστικό, με περισσότερες προ-
κλήσεις και διαφορετικό βαθμό διακιν-
δύνευσης. Άρα επαγγελματική επιτυχία
είναι βασικά η διατήρηση των κεκτημέ-
νων και η ματιά σε περαιτέρω ανάπτυξη,
στη διεύρυνση των εγχειρημάτων. 

Υπάρχει η τάση η νέα γενιά να διαφο-
ροποιείται εν μέρει στα επιχειρημα-
τικά πλάνα της σε σχέση με την
προηγούμενη. Οι νέοι εφοπλιστές του
σήμερα είναι στραμμένοι αποκλει-
στικά προς τη ναυτιλία ή επιδιώκουν
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
των δραστηριοτήτων τους; 
Ένα επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο είναι
λογικό να διαφοροποιείται, έτσι ώστε να
υπάρχει διασπορά του κινδύνου, καθώς

και πολλαπλά μελλοντικά οφέλη από
περισσότερες από μία δραστηριότητες.
Ως νέοι άνθρωποι, εμπιστεύεστε νέα
άτομα στα γραφεία σας ή η εμπειρία
είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Στο χώρο μας η εμπειρία είναι αξία ανε-
κτίμητη - για μένα, βασικό προαπαιτού-
μενο για την εύρυθμη λειτουργία μιας
εταιρείας. 
Όταν αυτή συνδυάζεται με τον ενθου-
σιασμό και τη σύγχρονη θέαση των
πραγμάτων, τότε έχουμε να κάνουμε με
μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνταγή. 
Άρα προσωπικά ψηφίζω υπέρ του συν-
δυασμού αυτού. 

Σπουδές: Bachelor of Science in 

Maritime Business with Maritime Law 

at the University of Plymouth.

Master of Science in International Trans-

port at the University of Wales - Cardiff.

Ένα επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο
είναι λογικό να διαφοροποιείται, έτσι
ώστε να υπάρχει διασπορά του
κινδύνου, καθώς και πολλαπλά
μελλοντικά οφέλη από περισσότερες
από μία δραστηριότητες.
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