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Ο κ. ΚαροτσιÝρηò Ýχει
σημαντικιß εμπειρßα στον αερο-

πορικü χþρο. Εχονταò ξεκινßσει
üλλεò δýο αεροπορτκÝò εταιρεßεò
σιην ΕλλÜδα, την Hellenic Star
το l99q κα] την Hellas Jet ιο
200Ι, συμφερüντων τρßτων, η
Κ2 Smart ]ets αποτελεß το νÝο
του project, Δημιουργιßθηκε αρ-

χικÜ γτα να εξυπηρετüσει τlò

ανÜl.κεò του ομßλου των ναυττ-

λιακþν εταιρετþν του, αλλÜ γρü-

γορα ο σκοπüò τηò διευρýνθηκε

με στüχο την προσÝλκυση εται-

ρικþν πελατþν. Τα αποτελÝ-
σματα ßταν εξαιρετικÜ και, παρÜ

το γεγονüò üτι για Ýνα μεγüλο μÝ-

ροò του 2008 επιχειροýσαν μüνο
με Ýνα αεροπλüνο, κατüφεραν να
προσελκýσουν πολλοýò πελÜτεò
αποσπþνταò την πρþτη θÝση με-
ταξý των αεροηορικþν εται-

ρειþν που λειτουργοýν στο χþρο
των ετο ιρι κþν οεροσκοφþν. τον

αποκαλοýμενο corporate and
business jet.

¸ εßνατ η αγορÜ των τδτωττ-

κþν iet kar πþò αποφασßσατε
να δραστηρτοποιηθεßτε σε
αυτÞ;

Στιò δεκαετßεò του 'Β0 και
'90 kÜnoιoι ιδιαßτερα πλοýσιοι
üνθρωποι χρησιμοποιοýσαν
ιδιωτικü αεροπλÜνα για ττò με-
τακινüσειò τουò. Απü τα μÝσα
τηò δεκαειßαò του '90 Þταν πια
ορατß η αυξανüμενη ανÜγκη και
των επlχειρηματτþν να κτνοýν-

ται με ιδτωτικü αεροπλÜνα. Ετσι
δημιουργßθηκε μια καινοýργτα
αγορÜ, η οποßα πßρε το ιδτωτικü
jet απü τουò ιδιþτεò και το Ýκανε
επαγγελματικü εργαλεßο. Αυτß
την ανÜγκη üρθε να καλýψει η
Κ2 Smart Jets, πρÜlματο οποßο
πÝτυχε σε πολý σýιτομο χρονικü
διÜστημα,

Με εκατοντÜδεò αεροπορτκÝò
επτχετρτßσετò να λεττουργοýν
σε üλο τον κüσμο, η μετακß-
νηση με τδτωττκü iet δεν απο-
τελεß, ετδτκü τþρα σε περßοδο
κρßσηò, πολυτÝλετα;
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ΚοιτÜξτε, αν κüποια επιχεß-
;ηση θÝλει να οργανþσει την
επÝκτασÞ τηò, για παρÜδειγμα
στο Παρlσι, τüτε θα συμφωνüσω
.ιοζß σοò üτι η μετακßνηση με jet
εßναι πολυτÝλεια. Αν üμωò μια
,ρüπεζα fr μια πολυεθνικß πρÝ
,ιει να επεκταθεß στην ευρýτερη
τεριοχü των χωρþν τηò πρþην
ΕΣΣΔ και Ýνα επιτελεßο στελε-
τþν πρÝπει να ταξιδÝψουν στη
\Ιüοχο κοι μετcß οιο Α(ερμηαΤ-
.(αν Þ στο Κßεβο και στη συνÝ-
]ßεια να γυρßσουν πßσω, τüτε η
τρþση ενüò ιδιωτικοý jet μüνο
τολυτÝλεια δεν εßναι. Μßα με-
,üλη εταιρεßα δεν θÝλει να τα-
,αιπωρßσει τα στελÝχη τηò, τα
ΙÝλει να εßναι στην καλýτερη κα-
.Üσταση την þρα ιων διαπραγ-
*ατεýσεων και, το κυρτüτερο,
:εν θÝλει να σπαταλü τον πολý
ιμο χρüνο τουò σε αναμονÝò και

:.αθυστερßσειò απü αεροδρüμι ο
ιε αεροδρüμιο ιß ακολουθþνταò
.ο πρüγραμμα των τακττκþν
,-τÞσεων που τα συνδÝουν.

Η επÝκταση των ελληντκþν
επτχετρßσεων στη ΝΑ Ευ-
ρþπη σÜò Üνοτξε το δρüμο;

Σßγουρα, η διεθνοποßηση
=ολλþν ελληνικþν επιχετριß-
τεων τα ιελευταßα χρüνια απο-
ελεß μια ιδιαßτερα σημαντικß

.ßÝλιξη. Ωστüσο, η ετατρεßα μαò
: εν περιορßζετατ στην Ευρþπη.
Ξτουμε πετüξει και σε ΑραβικÝò
, þρεò, στο Ισραfiλ, στο Λßβανο,
.,þ Ýχουμε πραγματοποιιßσει
1.f, ι υπερπüνºια ταòßδια στην Αρ-
ιι,,τινÞ, ιη ΒραQλßα και αλλοý.

Η κρßση, ωστüσο, αλλÜζει ρι-
(ικÜ τα δεδομÝνα. Πüσο σαò
επηρεÜζει Kor πþò την αντι-
.l ετωπßζετε;

Με μεγüλη μαò -ευχÜριστη-
.,ιπληξη διαπιστþσαμε üτι μÝ-,:ι τþρα Ýχουμε μια πτþση σε
:ιÝση με πÝρυσι τηò τÜξηò του
6%, κÜτι που, με δεδομÝνη τη

:.εθνß οικονομικü κρßση, μετα-
, ιüζεται σε κερδοφορßα. Αυτü
=ιυ προσπαθοýμε να κüνουμε

αντιδρþνταò στην παροýσα οι-
κονομικý κατÜσταση, εßναι να
δημιουργιßσουμε üσο περισσü-
ιερο μποροýμε βεβαιωμενεò ου-
νεργασßεò. ΠαρÜλληλα, βρισκü-
μαστε σε επαφß με διεθνεßò
οργανισμοýò και εξετÜζουμε το
ενδεχüμενο συνεργαστþν σε
αυτü το επßπεδο, Δεν πιστεýω
üτι η κρßση Ýχει αποκαλυφθεß σε
üλο τηò το μÝγεθοò, αντßθετα, εß
ναι πιθανü να δοýμε περαιτÝρω
επιδεlνωση. Η εκτßμησß μου εß-
ναι üτι και μετÜ την ανÜκαμψη
τηò οικονομßαò, üταν αυτß συμ-
βεß, μετü απü 3 - 5 χρüνια, δεν θα
επανÝλθουμε οιο εηßπεδο που
βρισκüμασταν πριν απü την
κρßση. Το νÝο επßπεδο ισορρο-
πßαò τηò παγκüσμταò οικονομßαò
θα εßναι σημαντικÜ χαμηλüτερο
απü εκεßνο τηò προηγοýμενηò,
πλασματικü υπερτιμημÝνηò, κα-
τüσιασηò. Στο περιβüλλον αυτü
βασικüò στüχοò μαò εßναι να δια-
τηρüσουμε τιò δυνÜμειò μυò.

Η επτκρατοýσα α.ι,τßληψη εßνατ
üττ στην ΕλλÜδα το Ýδαφοò δεν
εßνατ γüιτμο yra το εητχετρεßν.
Πora η εμπετρßα σαò;

Εμεßò οι Ελληνεò επιχετρη-
ματßεò Ýχουμε μÜθει σε αυτü το,
εντüò fi εκτüò ετσαγωγικþν, επτ-
χειρεßν, Αν ζητfiσετε απü Ýναν
αλλοδαπü, Ευρωπαßο ü Αμερι-
κανü, να κÜνει επιχεßρηση στην
Ελλüδα χρηστμοποιþνιαò τη
δικÞ του αντßληψη, θα σαò πω
üτι καλýτερα εßνατ να του προ-
τεßνετε κüτι Üλλο. Υπüρχει μια
μεγÜλη διαφορÜ αντßληψηò.
Αυτü ιο βλÝπουμε και σε πολλd
δικÜ μαò, νÝα, παιδιÜ που επι-
στρÝφουν απü πανεπιστüμια του
εξωτερικοý. Εχουν πολý μεγÜλτι
δυσκολΙα προσαρμογßò. Γιατß
κÜποια στιγμü πρÝπει να ανττ-

μετωπßσουν το ελληνικü Δημü-
σιο κα1, üταν χτυπÞσει κανεßò
την πüρτα του Δημοσßου, θα δια-
πßστþσει üτι εßναι αδýνατο νο
συνεννοηθεß με βÜση αυτü που
Ýμαθε στα πανεπιστßμια του
εξωτερικοý.

«ΠαρÜτην οικονο-
μικÞσ¼γκ¼ρßα,
μεχριτωρα εΧο¼με
πτþσημüf,ιò ] 6%
σε σχÝσημεπÝρυσι,
Αυτü, με δεδομενη
τη διεθνÞκρßση,
μεταφρÜζεται σε
κερδοφορßα.»

ΑυτÞ η ελληνικÞ διαφορεττ-
κüτητα εßναι βτþσιμη στον ση-
μερτνü κüσμο;

Πισιεýω üτι τα πρüγματα
θα βελτιωθοýνγια τηχþρα. Πα-
λαιüτερο μüνο Ýνα μτκρü ποσο-
στü μιλοýσε Αγγλικü. Στιò ημÝ-
ρεò μαò ολοÝνα καß περισσüτεροι
νÝοι 1.νωρßζουν ξÝνεò γλþσσεò,
σπουδÜζουν στο εξωτερικü και
αποκτοýν μια ευρýτερη πατδεßο.
Παρüλληλα, η κρßση θα οδηγß-
σει τιò δυτικÝò οικονομßεò σε
Ýναν πιο παραδοσιακü, πlο αρ-
χÝγονο τρüπο λειτουργßαò kar
σκÝψηò. Εμεßò οι Ελληνεò εßμα-
στε πιο κοντÜ σ'αυτü και στη ση-

μερινß συγκυρßα ενδεχομÝνωò
Ýχουμε και προβüδισμα. Σκε-
φτεßτε το εξιßò απλü: ιι θα συμβεß
αν Ýναò νÝοò σßμερα στη χþρα
μαò ξαφνικÜ μεßνει χωρßò κανÝ-
ναν οτκονομικü πüρο; Θα ανα-
τρÝξει στην οικογÝνειÜ του. Αυτü
δεν θα το κÜνει εýκολα κüποιοò
üλλοò Ευρωπαßοò, εκτüò ßσωò
απü τουò λαοýò τηò Μεσογεßου.
Ο Αμερικανüò δεν θα το κÜνει
με κανÝναν τρüπο.

Tr Þταν αυτü που σαò οδÞγησε
στον αÝρα; Πþò αποφασßσατε
να γßνετε πτλüτοò;

ΣπουδÜζονταò στο Πολυτε-
χνεßο, ια βρüδια -κρυφÜ απü τον
πατÝραμου δοýλευα σεταξßγια
να εξοικονομιßσω χρßματα και
να πÜρω τα πτυχßα του χειρισιfl.
Πιστεýω üτι υπÜρχουν δýο ετ,
δþν αεροπüροτ: αυτο1 που πε-
τοýν για να φοροýν τα γαλüνια
και αυτοß που φοροýν τα γαλü-
νια γlα να πετοýν. Γιατß, απλþò,
λατρεýουν το μÝσο. Εγþ ανßκω
στουò δεýτερουò. Για να φτüσετò
να γßνειò επαγγελμαιßαò χειρι-
στf,ò αεροσκαφþν, πρÝπετ να
επενδýσειò πüνω απü 60.000 -

70.000 ευρþ, γεγονüò που το
κοθιστü οπαγορευτικü για πüρα
πολý κüσμο. Ξεκßνησα κüνονταò
χßλιεò üßλεò δραστηρτüτητεò kar
Ýχονταò στον νου κατ στην καρ-
διÜ μου αυιü που λdτρευα, το αε-

ροπλÜνο. Eivar μια περßεργη
ερωτικß σχÝση. Ενα εßνατ βÝ-
βαιο: üποιον αεροπüρο τον
«προσγειþσειò» οριστικü, του
Ýχειò πüρει τη μισß ζωß.

Γr' αυτüν το λüγο δτατηρεßτε
Kar το καπÝλο του πτλüτου
στην ετατρεßα εκτüò απü εκεßνο
του επτχετρηματßα;

Εßναι και αυτüò ο λüγοò,
αλλü üχι μüνο. ΘÝλω να εßμαι
παρþν στο περιβüλλον τηò ερ-

γασßοò. Να εßμαι σε επαφü με
τον πελdτη, üνταò ζωντανü κομ-
μüτι τηò διαδικασßαò. Να Ýχω
ιδßα αντßληψη για το πþò ολο-
κληρþνεται στο σýνολü ιηò η
υπηρεσßα που προσφÝρουμε
στον πελüτη, απü την þρα που
θα Ýρθει στο αεροδρüμιο μÝχρι
τον ιελικü προοριομü ι ου,

Η αδρενολßνη εκτοξεýετατ στη
θÝση του πτλüτου ß του επτ-
χετρηματßα;

Αναμφßβολα στη θÝση του
επιχετρηματßα. Αν το ßδιο μου
συνÝβαινε οτη θÝση του πιλüτου,
θα ßταν προτιμüτερο να αλλÜξω
αντικεßμενο.

Μερττοι Ζοο9 GK O2J


