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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με τη συμμετοχή σημαντικών παραγόντων της Ελληνικής 
Ναυτιλιακής κοινότητας, η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοικονομικών Στελεχών της 
Ελληνικής Ναυτιλίας διοργάνωσε την κεντρική ετήσια εκδήλωσή της για την Ημέρα 
Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης 2016. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να βραβευθεί η 
προσωπικότητα της Χρονιάς για τον κλάδο της Ναυτιλιακής χρηματοδότησης που 
συνέβαλε στη στήριξη και ανάπτυξη της Ελληνικής ναυτιλίας κατά τη σταδιοδρομία του.  
Το ειδικό βραβείο της Ένωσης απονεμήθηκε στον κ. Νικόλαο Καρέλλη, ο οποίος πρόσφατα 
ολοκλήρωσε τη μακρόχρονη παρουσία του στην τράπεζα HSBC της οποίας ήταν 
επικεφαλής των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων.  
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O Γενικός Γραμματέας κ. Γ.Ξηραδάκης ο οποίος συντόνισε την εκδήλωση καλωσορίζοντας 
τους προσκεκλημένους τόνισε τη σπουδαιότητα της Ημέρας Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης 
η οποία γιορτάζεται εδώ και 10 χρόνια. Αναφερόμενος στην υποστήριξη των τραπεζών 
στην Ελληνική ναυτιλιακή αγορά δήλωσε την πεποίθησή του ότι οι τράπεζες αναγνωρίζουν 
τη σπουδαιότητα του κλάδου για την Ελληνική οικονομία και θα συνεχίσουν την αναγκαία 
και σημαντική στήριξή τους. Αναφερόμενος στο τιμώμενο πρόσωπο κ. Καρέλλη εξέφρασε 
τη μεγάλη του χαρά τόσο για το γεγονός ότι ο κ. Καρέλλης παραβρέθηκε στην βράβευσή 
του αφού ο σεμνός του χαρακτήρας και οι χαμηλοί τόνοι που έχει επιλέξει ως στάση ζωής 
δεν του επιτρέπουν τέτοιου είδους αναγνωρίσεις. Επιπλέον το γεγονός της παρουσίας 
τόσο εκλεκτών καλεσμένων στο ακροατήριο που αποτελείται από πελάτες, φίλους του και 
συνεργάτες τόσο από το παρελθόν όσο και από το πρόσφατο παρόν υποδηλώνει και 
αποδεικνύει τους λόγους της σημερινής του βράβευσης. 
 
Τη πανηγυρική ομιλία εκ μέρους της Ένωσης εκφώνησε ο Πρόεδρος κ. Ν.Βουγιούκας ο 
οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της Ένωσης η οποία αποτελείται 
από 210 μέλη, όλα στελέχη τόσο από τη ναυτιλιακή τραπεζική αγορά όσο και από 
ναυτιλιακές εταιρίες. Τόνισε τη διαχρονικά αγαστή σχέση της Ελληνικής ναυτιλίας με τις 
τράπεζες παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των capital controls και την 
δυσκολία χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Δυσκολία η οποία προέρχεται τόσο από τη 
βαθιά κρίση της αγοράς του ξηρού φορτίου που πατροπαράδοτα αποτελεί το μεγαλύτερο 
όγκο της Ελληνικής ναυτιλίας όσο και από τις θεμελιώδεις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή 
τραπεζική αγορά. Ο κ. Βουγιούκας κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στο σκεπτικό 
της βράβευσης του κ. Καρέλλη ο οποίος με την πολύχρονη ενασχόλησή του στην τραπεζική 
χρηματοδότηση της Ελληνικής Ναυτιλίας συνέβαλε τα μέγιστα στην υγιή γιγάντωση του 
κλάδου. 
 
 
Το βιογραφικό του κ. Καρέλλη καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να εδραιωθεί 
στον τραπεζικό χώρο ανέπτυξε ο επί πολλά χρόνια συνεργάτης του στην HSBC κ. Α. 
Λαμνίδης. Ο κ. Καρέλλης απόφοιτος του Πολυτεχνείου ως μηχανικός ολοκλήρωσε τις 
σπουδές στο πανεπιστήμιο Warton με MBA. Η 35ετής τραπεζική του καριέρα ξεκίνησε 
στη Bank of America το 1980 και συνεχίστηκε στη Midland το 1985, η οποία εξαγόρασε τη 
Barclays το 1987, ως Διευθυντής Ναυτιλιακού. Το 1992 η Midland εξαγοράστηκε από την 
HSBC στην οποία παρέμεινε ως το τέλος της καριέρας του στην ίδια θέση. Οι αρετές του, 
σεμνότητα, διορατικότητα, σωστή κρίση και διαχείριση, ευκολία στη γρήγορη λήψη 
αποφάσεων χωρίς παλινδρομήσεις βασιζόμενος σε απόλυτα δεδομένα αποδείχτηκαν τα 
απαραίτητα συστατικά για τη δημιουργία ενός από τα αποδοτικότερα χαρτοφυλάκια του 
χώρου, σοφά διασπαρμένο περιλαμβάνοντας τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά ονόματα αλλά 
και ταυτόχρονα υγιείς μικρές εταιρίες με ένα και δυο βαπόρια. Εφάρμοσε  πεισματικά το 
ΖΕRO RISK CREDIT POLICY γνωρίζοντας πόσο οδυνηρό είναι κεφαλαιακά και διαχειριστικά 
για μια τράπεζα ένα non performing loan. Όσον αφορά τη συνεργασία τους τόσο ο κ. 
Λαμνίδης όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας νιώθουν ευγνωμοσύνη για όσα 
αποκόμισαν από εκείνον αφού τους εκπαίδευσε να κρίνουν τα αιτήματα των πελατών 
βάση της ρευστότητες, της ακεραιότητας, του track record, και του χαρακτήρα του 
πλοιοκτήτη με το τελευταίο να αποτελεί απαράβατο όρο πιο σημαντικό και από την αξία 
των ενέχυρων.   
 
Ακολούθησε η βράβευση και η απονομή ειδικής πλακέτας εκ μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου από τον Πρόεδρο κ. Ν. Βουγιούκα, ο οποίος ήταν χαρούμενος καθώς υπήρξε 
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στενός συνεργάτης του κου Καρέλλη. Ο κ. Καρέλλης φανερά συγκινημένος από την 
αναγνώριση των συναδέρφων του αλλά και από την παρουσία πολλών διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων ευχαρίστησε θερμά το Δ.Σ. και τα μέλη της Ένωσης για τη βράβευση 
αυτή. Στην άκρως ενδιαφέρουσα  ομιλία του αναφέρθηκε στην μακρόχρονη πορεία του 
στον τραπεζικό χώρο, στις εμπειρίες που αποκόμισε μέσα από τις δύσκολες κρίσεις των 
αγορών, οι οποίες διαμόρφωσαν την κρίση του για τη μετέπειτα πορεία του. Χωρίς να 
ξεχάσει να αναφερθεί σε ανθρώπους με τους οποίους είχε την τύχη να συνεργαστεί όπως 
τον Jo Fitzgerald, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών 
Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας κ. Αλέκο Τουρκολιά, τον κ. Λευτέρη Χιλιαδάκη εξέφρασε και 
την ικανοποίησή του για το ναυτιλιακό τμήμα της τράπεζας και τα ικανά του στελέχη. Μετά 
την ιστορική αναδρομή στην πορεία της ναυτιλιακής αγοράς τα χρόνια της ενασχόλησής 
του με αυτήν περιέγραψε το σημερινό τοπίο. Η έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης και 
η αδυναμία της αγοράς ξηρού φορτίου να καλύψει τα έξοδά της αποτελεί τροχοπέδη για 
το μέσο Έλληνα πλοιοκτήτη. Οι μεγάλοι πελάτες έχουν πρόσβαση στην τραπεζική αγορά 
με πιο συντηρητικούς όρους και υψηλότερα περιθώρια κέρδους για τις τράπεζες. Τα 
υπάρχοντα funds που έχουν επενδύσει στη αγορά ξηρού φορτίου προσπαθούν να 
αποδεσμευτούν προκειμένου να περιορίσουν τις ζημίες και να υλοποιήσουν τα κέρδη τους 
στα δεξαμενόπλοια. Κλείνοντας την ομιλία του με τις βλέψεις του για το μέλλον 
προέβλεψε την είσοδο νέων funds τα οποία θα εκμεταλλευτούν τα προβλήματα των 
υπαρχόντων αλλά θα έχουν πολύ μειωμένη παρουσία σε νέες αγορές πλοίων. Όσον αφορά 
τις τράπεζες πιστεύει ότι με την ανάκαμψη της αγοράς θα γίνει ευκολότερη η πρόσβαση 
στην παραδοσιακή χρηματοδότηση αφού αποδεδειγμένα οι τράπεζες έχουν «short 
memories». Αυτό που αποτελεί βεβαιότητα για τον κ. Καρέλλη είναι ότι η ναυτιλιακή 
χρηματοδότηση θα είναι πολύ πιο ακριβή από το παρελθόν λόγω των υψηλών 
κεφαλαιακών αναγκών που δημιουργούν τα μακροπρόθεσμα ναυτιλιακά δάνεια στους 
τραπεζικούς ισολογισμούς. 
 
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον κ. Καρέλλη 
μοιράστηκαν προσωπικές τους αναμνήσεις. Ο κ. Χιλιαδάκης πρώην CFO της HSBC ο οποίος 
προσέλαβε τον κ. Καρέλλη στη Midland συγκινημένος μίλησε για τη γνωριμία τους και για 
τη βαθιά εκτίμηση και φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους. 
 
Από την επόμενη γενιά συνεργατών, η κα Βρεττού, Head of Wholesale Banking, έχοντας 
πάρει τη σκυτάλη από τα χέρια του κ. Καρέλλη στην HSBC τον ευχαρίστησε από καρδιάς 
τόσο για την άψογη συνεργασία τους όσο και για το γεγονός ότι άφησε πίσω του μια 
ικανότατη ναυτιλιακή ομάδα που συνεχίζουν να ακολουθούν τα βήματά του. Η πιο 
σημαντική όμως παρακαταθήκη της τράπεζας είναι ένα υγιές ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο, 
το οποίο αποτελείται όχι μόνο από πελάτες αλλά από φίλους της τράπεζας. 
 
Ακολούθως διακεκριμένοι άνθρωποι της Ελληνικής ναυτιλίας όπως ο κ. Ε. Λογοθέτης, ο 
κος Π. Παππάς, , ο κος Κ. Πρίφτης, , ο κος Α.Σάμιος, o κος Ι. Κοιλάκος ,ο κος Α. Μαρτίνος, ο 
κος Ο. Γκιόκας, ο κος Ζ.Ζαχάρης, ο κος Ο.Βαρόνης , ο κος Γ. Φυτούσης,  η κα Ε. Νταιφά, ο 
κος Μ. Λάμπρου, ο κος. Θ. Κόντες,ο κος Ν. Βερναρδάκης, ο κος Ν.Ευθυμίου, ο κος Α. 
Ποταμιάνος, ο κος Β. Χατζηελευθεριάδης μοιράστηκαν και αυτοί με τη σειρά τους τις 
εμπειρίες τους από την συνεργασία τους με τον βραβευθέντα. 
 
Παρόντες όλο το Δ.Σ. της Ένωσης αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ.Ν.Βουγιούκα, Α΄ 
Αντιπρόεδρο κ.Β.Μαντζαβίνο, Γενικό Γραμματέα κ.Γ.Ξηραδάκη, Β’ Αντιπρόεδρο 
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κ.Κ.Οικονόμου, Ταμία κα Κ.Φίτσιου, Αναπλ.Γ.Γ κ.Γ.Λάιο και Μέλος κ.Κ.Ιωάννου παρέθεσαν 
κοκτέιλ όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συγχαρούν τον κ.Καρέλλη.  
 
 

 
 

 
(Α-Δ- Ν. Βουγιούκας- Ν. Καρέλλης-Γ.Ξηραδάκης) 

 
 

 
(Α-Δ- Ε.Νταιφά-Κα & Κος Καρέλλης) 
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(Α-Δ- Π. Παππάς, Μ. Λάμπρου, Θ. Κόντες) 

 

 
Ν. Καρέλλης 
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