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Βάντα Κωστοπούλου:
“Η ναυτιλία τρέχει στο DNA μου”
Της Θεανώ Καλαποθαράκου
Αυτή η συνέντευξη θα ήταν σίγουρα η καλύτερη αν αντί να την διαβάσει κανείς μπορούσε να την ακούσει ή να την δει σε ζωντανή
μετάδοση. Τότε θα καταλάβαινε ότι η Wanda Κωστοπούλου, Assistant Managing Director της Arkas Hellas SA, έχει το χάρισμα
της επικοινωνίας και όταν αρχίζει να μιλά ο ενθουσιασμός της είναι μεγάλος.
Μιλήσαμε για την ναυτιλία, για τα ταξίδια, για την καθημερινότητα, αλλά και για την ζωή της ως καινούρια μαμά. Παραστατική και
αυθόρμητη, αεικίνητη και διαρκώς φουριόζα, κινείται με ταχύτητα ανεμοστρόβιλου, γελάει, συζητάει.
Χρωματίζει τη φωνή της και πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και επιστρέφει απ’ όπου ξεκίνησε ως δια μαγείας, ξετυλίγοντας
το νήμα του κουβαριού.
Ίσως είναι η καλή διαχείριση του χρόνου της που την κρατάει γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια μετά από υποχρεώσεις και ευθύνες
στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας. Ίσως είναι η αισιοδοξία της, η γλυκύτητα της, η επιμονή της, η καλή της καρδιά που δεν την
αφήνουν να συνοφρυωθεί, το πρόσωπό της να σκοτεινιάσει και το βλέμμα της να θαμπώσει. Ίσως γεννήθηκε λαμπερή, καταδικασμένη να γοητεύει.
-Υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία αποφασίζει
κανείς με τι θα ασχοληθεί στη ζωή του; Συνέβη κάτι σε εσένα που
σε έστρεψε στη ναυτιλία;
- Ξεκίνησα τις σπουδές μου στον Αρχιτεκτονικό φωτισμό στην Νέα
Υόρκη, όπου εργάστηκα αρκετά χρονιά στο αντικείμενο αυτό και ήταν
κάτι που επιθυμούσα πάρα πολύ να ακολουθήσω.
Η απόφαση μου να ανεξαρτητοποιηθώ επαγγελματικά από την
οικογενειακή επιχείρηση δεν ήταν εύκολη απόφαση αλλά ήταν
σημαντική για την περαιτέρω επαγγελματική μου εξέλιξη, το
οικογενειακό περιβάλλον ωστόσο πάντα παίζει σημαντικό ρόλο και
επηρεάζει με τι θα ασχοληθεί κανείς στη ζωή του,
Έτσι, παρόλο που είχα ξεκινήσει τις σπουδές μου και την καριέρα μου
σε ένα εντελώς διαφορετικό κλάδο, με κέρδισε η ναυτιλία και λογικό
ήταν αφού η σύνδεση μου με τη ναυτιλία, δεν ήταν τυχαία, η σχέση
μου με τις θαλάσσιες μεταφορές ήταν μια οικογενειακή παράδοση.
-Μπορείς να φανταστείς πως θα ήταν η ζωή σου σήμερα αν δεν
είχες κάνει την συγκεκριμένη επιλογή;
- Δεν μπορώ να φανταστώ την ζωή μου διαφορετικά: ήταν μια ώριμη
και συνειδητή απόφαση αφού είχα την ανάγκη να ασχοληθώ και με
άλλα πράγματα που με ενδιέφεραν.
Άλλωστε η συγκεκριμένη επιλογή μου έδωσε την ευκαιρία να
αναπτύξω και άλλες δεξιότητες και πτυχές της προσωπικότητας μου.
-Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος για να ασχοληθεί με τα
ναυτιλιακά δρώμενα;
- Να αγαπάει τη θάλασσα!
Η αγάπη για αυτό που κάνεις είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό
για να μπορείς να αντέξεις κάθε πρόκληση.
-Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ελληνικής ναυτιλίας;
- Η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια δύναμη στο κλάδο της ναυτιλίας
και το λιμάνι του Πειραιά θεωρείται από τα σημαντικότερα λιμάνια
παγκοσμίως. Αυτό σε σχέση με τον χαρακτήρα της ναυτιλίας
που είναι πολυδιάστατος και έχει χώρο για όλους οδηγεί στο να
πρωταγωνιστεί στην ελληνική οικονομία και να μπορεί να καταφέρει
να επηρεάζει την Διεθνή Ναυτιλιακή Αγορά.
- Οι βασικότεροι σταθμοί στη ζωή σου;
- Ο πρώτος βασικός σταθμός στη ζωή μου ήταν η Νέα Υόρκη, οπού
μετακόμισα για να σπουδάσω Αρχιτεκτονικό Φωτισμό στο Parsons
School of Design, οπού και μετέπειτα εργάστηκα στο αντικείμενο
αυτό χρόνια.
Η εμπειρία ήταν μοναδική αφού έκανα φίλους από όλο τον κόσμο και
ανέπτυξα γνώσεις που δεν είχα φανταστεί.
Ο δεύτερος σταθμός ήταν η Κωνσταντινούπολη, όπου μετακόμισα
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των αντρών μέσα στο ναυτιλιακό γραφείο;

για να δουλέψω για τον όμιλο Arkas
Holding, στο τμήμα ΗR όπου έλαβα
επιπρόσθετα πτυχίο στην διαχείριση
Ανθρωπίνου δυναμικού, στο Sabanci
University.
Ο τρίτος σταθμός ήταν όταν άρχισα να
εργάζομαι για τον όμιλο Arkas Holding
ως Manager HR για τα πρακτορεία του
ομίλου στην Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο,
Casablanca και Πορτογαλία.
Ο τέταρτος σταθμός είναι η μητρότητα,
με βοήθησε να αναπτύξω μια βασική
δεξιότητα… την υπομονή
και πέμπτος και τελευταίος σταθμός η
θέση της Managing Director στην Arkas Hellas SA στην οποία είμαι σήμερα
και μπορώ να εφαρμόσω την εμπειρία
τόσων χρόνων.

- Σε ένα παραδοσιακό ανδροκρατούμενο κλάδο,
“Η Arkas Hellas μέλος
όπως είναι η ναυτιλία, θεωρώ ότι υπάρχουν
του Ομίλου Arkas Holding
ακόμα δυσκολίες για μια γυναικά να έχει
συμπληρώνει 20 Χρόνια
ισότιμη θέση με τον άνδρα.
επιτυχημένης παρουσίας στην
Θεωρώ όμως ότι είναι θέμα χρόνου, να
Ελλάδα.
περιοριστεί σημαντικά αυτή η διαφορά
Η οικογενειακή επιχείρηση με όπλο
γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και
την τεχνογνωσία ενός πολυεθνικού
περισσότερες γυναίκες κατακτούν
θέσεις ισχύος.
οργανισμού και το εύρος των
εκπροσωπήσεων συνδυάζει την κάλυψη Αν κάποια θέλει να εξελιχθεί στην
επαγγελματική της πορεία, μπορεί να
των αναγκών διεθνών τακτικών
το πετύχει, αρκεί να προσηλωθεί στο
γραμμών με την προσωποποιημένη
στόχο της με υπομονή και επιμονή.
εξυπηρέτηση των πελατών της. Στην
εταιρία είμαστε περήφανοι που έχουμε Ποιο το προφίλ της γυναίκας στη
συνδυάσει το brand name ARKAS
ναυτιλία;
Hellas με την άριστη εξυπηρέτηση, - Δυναμική, αποφασιστική, δημιουργική,
την υπευθυνότητα και την
ευέλικτη, επικοινωνιακή, αξιόπιστη,
- Μίλησε μου για την σημασία της δουλειάς
ομαδική και τέλος οργανωτική.
αποτελεσματικότητα στη
σου όσον αφορά την ναυτιλιακή αλυσίδα των
ναυτιλία”.
υπηρεσιών;
- Η Arkas Hellas μέλος του Ομίλου Arkas Holding
συμπληρώνει 20 Χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα.
Η οικογενειακή επιχείρηση με όπλο την τεχνογνωσία ενός
πολυεθνικού οργανισμού και το εύρος των εκπροσωπήσεων
συνδυάζει την κάλυψη των αναγκών διεθνών τακτικών γραμμών με
την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Στην εταιρία είμαστε περήφανοι που έχουμε συνδυάσει το brand
name ARKAS Hellas με την άριστη εξυπηρέτηση, την υπευθυνότητα
και την αποτελεσματικότητα στη ναυτιλία.
Η αλήθεια είναι ότι η ναυτιλιακή αλυσίδα υπηρεσιών είναι μεγάλη
και δεν είναι όλοι οι κρίκοι της το ίδιο δημοφιλείς σε όσους
δεν ασχολούνται με το χώρο. Η ναυτιλιακή πρακτόρευση και η
συνδυασμένη μεταφορά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ναυτιλίας.
- Οι απαιτήσεις των γυναικών εργαζόμενων διαφέρουν από αυτές

-Πως συνδέεται η γυναικεία φύση με τη
διαχείριση ναυτιλιακών δρώμενων;
-Η ομαδικότητα, η αποφασιστικότητα και η δημιουργικότητα
χαρακτηρίζουνε περισσότερο τις γυναίκες οπότε φέρνουνε την τέλεια
ισορροπία σε
σε ένα χώρο τόσο ανδροκρατούμενο, όπως η ναυτιλία.
-Αν για κάποιο λόγο πάθαινες αμνησία τι δεν θα ήθελες να
ξεχάσεις από αυτά που ξέρεις;
- Θα ήθελα να θυμάμαι όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής μου
γιατί μέσα από αυτές έμαθα να αξιολογώ τι είναι σημαντικό, να
αυτοβελτιώνομαι, και να βγαίνω πιο δυνατή.
-Ποιο είναι το όπλο του ανθρώπου για να αλλάζει τη μοίρα του;
- Η Σκέψη.. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι ορίζουν την μοίρα τους μέσα
από τις αποφάσεις που λαμβάνουνε.

Η Arkas Hellas γιορτάζει 20 χρόνια στην ναυτιλία
Συνεχίζοντας μια ναυτιλιακή παράδοση 117 ετών η Arkas Hellas γιόρτασε σε κλίμα υπερηφάνειας, χαράς, αλλά και συγκίνησης την 20χρονη
πορεία της στην Ελληνική ναυτιλία.
Η ARKAS Hellas άνοιξε γραφεία στον Πειραιά το 1999 ως το πρώτο
ναυτιλιακό πρακτορείο του ARKAS Group στον κόσμο.
Η εταιρία ως γνωστόν εκπροσωπεί ναυτιλιακές γραμμές και εκτελεί
τακτικά δρομολόγια δια θαλάσσης μέ εμπορευματοκιβώτια και σήμερα
έχει ιδρύσει γραφείο και στην Θεσσαλονίκη.
Χάρις την διαφάνεια, αξιοπιστία, την επιχειρηματική συνέργεια, την
ομαδική δουλειά, την βελτίωση των υπηρεσιών της και την προσαρμοστικότητα η εταιρία βρίσκεται στις 5 μεγαλύτερες στον τομέα της στην
Ελλάδα.

Η κα Βάντα Κωστοπούλου διευθύνουσα σύμβουλος,
εκπρόσωποι των γραμμών Arkas Line, Yang Ming Line,
Tarros Line και Emes Feedering

Η Arkas Hellas προσφέρει τις υπηρεσίες της στις μεγάλες αγορές, όπως της Άπω Ανατολής-Μεσογείου αλλά και στις μικρότερες
αναπτυσσόμενες Ενδο-Ευρωπαικές, Ενδό- Μεσογειακές, Μαύρης
Θάλασσας-Μεσογείου και Αφρικής-Μεσογείου.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυναν στους φίλους, συνεργάτες και
πελάτες της εταιρίας ο ιδρυτής της Arkas Hellas Θεόδωρος Κωστόπουλος, η Aurette Arkas πρόεδρος της Arkas Hellas, ο Φίλιππος
Κωστόπουλος διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΝΕ, η κα Βάντα Κωστοπούλου διευθύνουσα σύμβουλος, εκπρόσωποι των γραμμών Arkas Line, Yang Ming Line, Tarros Line και Emes Feedering.
Παρών επίσης ο πρόεδρος του Group Lucien Arkas ο οποίος μίλησε
σε άπταιστα ελληνικά και ο γιος του αντιπρόεδρος Bernard Arkas.

Ο κ. Φίλιππος Κωστόπουλος διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της
ΔΝΕ

Στελέχη της Arkas Hellas κρατώντας το πρόσφατο
βραβείο Wellbeing strategy

