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Το ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα: Οι συνεχιστές

Στα δέκα χρόνια που ασχολούμαι με την 
οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση έχω βρε-
θεί αντιμέτωπη με την επιθυμία πολλών νέων 
αποφοίτων πανεπιστημίων να σταδιοδρομή-
σουν σε μια ναυτιλιακή επιχείρηση, αλλά έβρι-
σκαν τις πόρτες κλειστές. Είναι γεγονός ότι 
ακόμα και σήμερα πολλοί απόφοιτοι ισχυ-
ρίζονται ότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο ή δεν 
έχουν τις κατάλληλες γνωριμίες για να δοκι-
μάσουν τον εαυτό τους στη συγκεκριμένη και 
άκρως απαιτητική αγορά εργασίας. 
Αν και ο χρόνος οποιουδήποτε ασχολείται 
με τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα είναι 
εξαιρετικά περιορισμένος, έλαβα την απόφα-
ση, πριν από σχεδόν τρία χρόνια, να ξεκινήσω 
μια παράλληλη με την εργασία μου μη κερδο-
σκοπική πρωτοβουλία και να προσπαθήσω 
να φέρω πιο κοντά τους νέους επιστήμονες 
με τη ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας. 
Αυτή την πρωτοβουλία την ονομάσαμε Real 
Time Graduates. Σήμερα, δύο χρόνια μετά 
την πρώτη μου σκέψη, διαμορφώθηκε θα 
έλεγα ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν 
εταιρείες από τον ευρύτερο χώρο της ναυ-
τιλιακής επιχειρηματικότητας. Μέσα από 
αυτό το δίκτυο δίνεται η ευκαιρία σε νέους 
αποφοίτους πανεπιστημίων αφενός να ανα-
καλύψουν, μέσω μιας ολιγόμηνης πρακτικής 
άσκησης, τη ναυτιλιακή βιομηχανία «εντός 
των τειχών», αλλά και να εξερευνήσουν κατά 
πόσο αυτός ο κλάδος πραγματικά τους ται-
ριάζει. Επιπροσθέτως διοργανώνουμε με τις 

συνεργάτιδές μου επισκέψεις σε εταιρείες, 
όπου οι απόφοιτοι ενημερώνονται αλλά και 
συνομιλούν με στελέχη όχι μόνο ναυτιλιακών 
εταιρειών αλλά και του ευρύτερου ναυτιλι-
ακού cluster. Και είναι σαφές ότι υπάρχουν 
πιθανές ευκαιρίες για εργασία όχι μόνο σε 
διαχειρίστριες εταιρείες της ποντοπόρου 
ναυτιλίας, αλλά και σε πολλές άλλες εταιρείες 
στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλιακής επιχει-
ρηματικότητας, που αναζητούν νέα στελέχη.
Εκτός όμως από την ευκαιρία που πλέον 
δίνεται σε νέους να συμμετέχουν σε μια 
πρακτική άσκηση σε ναυτιλιακές επιχειρή-
σεις, το Real Time Graduates δημιούργησε 
μια νέα δωρεάν και προσβάσιμη προς όλους 
βάση δεδομένων. Η βάση αυτή φιλοξενεί βιο-
γραφικά νέων έως 32 ετών, οι οποίοι επιθυ-
μούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας της 
ναυτιλίας. Το πιο σημαντικό ίσως επίτευγμα 
αυτής της προσπάθειας είναι ότι σήμερα μας 
προσεγγίζουν εταιρείες που επιθυμούν να 
προσλάβουν νέους αποφοίτους –με μικρή ή 
και καθόλου εμπειρία και προϋπηρεσία– και 
χρησιμοποιούν τη δωρεάν αυτή βάση δεδο-
μένων που διαθέτουμε για να επιλέξουν τους 
πιο κατάλληλους, σύμφωνα με τα κριτήριά 
τους, για τις θέσεις αυτές. 
Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον των νέων 
για τη ναυτιλία είναι μεγάλο αυτή την εποχή. 
Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι ότι πλέον 
οι εταιρείες αντιλαμβάνονται πως πρέπει να 
ανοίξουν τις πόρτες τους, ειδικά στη νέα γενιά, 

αλλά και ότι οι ενδιαφερόμενοι νέοι πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν εγκαίρως κατά πόσο 
ο κλάδος τούς ταιριάζει. Μακάρι να υπήρχαν 
θέσεις εργασίας για όλους τους νέους που 
επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία 
και μακάρι να μπορούσε η αγορά να στηρίξει 
υψηλούς μισθούς για όλους, αλλά ο διεθνής 
ανταγωνισμός και η απρόβλεπτη και ανατρε-
πτική φύση του συγκεκριμένου κλάδου δεν 
αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού ή ονειρο-
πόλησης. Όσο πιο νωρίς ένας νέος αντιληφθεί 
τις ακριβείς ικανότητες αλλά και τις θυσίες που 
απαιτεί ο συγκεκριμένος χώρος, μόνο τότε θα 
μπορεί να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζο-
νται για τη μετέπειτα σταδιοδρομία του, εντός 
ή εκτός της ναυτιλίας. 
Στα δύο χρόνια της ενασχόλησής μου σε 
αυτή τη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία έχω 
πολλές φορές εντυπωσιαστεί από την όρεξη 
και το πάθος πολλών νέων αποφοίτων. Υπάρ-
χουν σαφώς και οι αδιάφοροι, οι περαστικοί, 
ορισμένοι που γοητεύονται από τη διεθνή 
αίγλη του κλάδου αλλά αγνοούν την ουσία της 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, οι 
συνεργάτες μου και εγώ είμαστε πεπεισμένοι 
ότι υπάρχουν πλάι μας νέοι που αξίζουν την 
προσοχή της ναυτιλιακής κοινότητας. Αυτή 
η προσοχή όμως κερδίζεται συνήθως από 
την προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος και 
τη διάθεση να αποδείξει ότι όχι μόνο αξίζει, 
αλλά και ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις 
προκλήσεις της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
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Της

Υπάρχουν πλάι μας νέοι που αξίζουν την προσοχή  
της ναυτιλιακής κοινότητας




