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Σάρα Οικονόμου:
“Από την Τέχνη στη Ναυτιλία”

της Θεανώς Καλαποθαράκου

Έχει χαράξει τουλάχιστον μια 18ετη, “ευθυγραμμισμένη” και πολύ επιτυχημένη πορεία στην αρχιτεκτονική των yachts 
και megayatchs στην Ευρώπη και την Ελλάδα.  Διακριτική, αθόρυβη, ρεαλίστρια με πρακτική ματιά αλλά και ευαίσθητες 
χορδές στον ψυχισμό της είναι ο απόλυτο συνδυασμός  του μεσογειακού ταπεραμέντου: γυναίκα επικοινωνιακή, 
πολύγλωσση, κοσμοπολίτισσα, όμορφη- μια par excellence Ελληνίδα, με χιούμορ, διαίσθηση και θηλυκότητα.

-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;
- Από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου όπου σπούδαζα αρχιτεκτονι-
κή, με συνεπήρε η ειδικότητα που υπήρχε στη συγκεκριμένη σχολή 
του “yacht design” και ήταν αυτό που λένε «έρωτας με την πρώτη 
μάτια». 
Μέχρι τότε, παρόλο που ήμουνα στο χώρο της ναυτιλίας, λόγω του 
πατέρα μου, δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με αυτόν επαγγελματικά.
Βέβαια το σχέδιο και η δημιουργία ήταν συνοδοιπόροι μου από όσο 
θυμάμαι τον εαυτό μου!
 

- Ποιες είναι οι αξίες και αρχές της ελληνικής ναυτιλίας;
- Θεωρώ πως οι αξίες που χαρακτηρίζουν όσους θέλουν να αναγνω-
ριστούν είναι εργατικότητα, εντιμότητα, οργάνωση, δράση και δημι-
ουργικότητα. Έτσι και η ελληνική ναυτιλία προφανέστατα ακολουθεί 
αυτές τις αρχές, αφού είναι μια παγκόσμια αναγνωρισμένη  δύναμη.
 
- Οι βασικότεροι σταθμοί στη ζωή σου;
- Φυσικά η μέρα που επιτυγχάνει κανείς να ολοκληρώσει τις σπουδές 
του είναι ένας σταθμός, αλλά με τα χρόνια ξεχνιέται και ξεπερνιέται 
από τον φόρτο εργασίας και την καθημερινότητα.
Θα έλεγα ότι βασικός σταθμός και μεγάλο σχολείο για την επαγγελ-
ματική μου δραστηριότητα ήταν το πρώτο newbuilding στην Ολλανδία. 
Ένα σκάφος 47 μέτρα για έλληνα εφοπλιστή που είχα την τύχη και 
ευθύνη να παρακολουθώ και να επιβλέπω από την γέννηση του μέχρι 
την καθέλκυση και συνεχίζω να το θαυμάζω. Οι προκλήσεις και οι 
δυσκολίες για την κατασκευή πολλές αλλά οι ικανοποιήσεις ακόμα 
περισσότερες. 
Από εκεί και πέρα φυσικά βασικός, αν όχι ο βασικότερος, σταθμός 
στη ζωή μιας γυναίκας είναι η μητρότητα. Το απόλυτο θαύμα, με την 
μεγαλύτερη κόπωση που μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει αλλά και 
την μεγαλύτερη χαρά, ευτυχία και αγάπη!
 
- Μίλησε μου για την σημασία της δουλειάς σου όσον αφορά την 
ναυτιλιακή αλυσίδα των υπηρεσιών;
- Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, φαινομενικά η δουλειά μου είναι 
αρκετά μάταιη. Τα πάντα γίνονται αρκεί να έχει κανείς χρόνο και 
χρήμα. Βέβαια μια πολύ μεγάλη επισήμανση είναι ότι για να φτάσεις 
να αποδώσεις ένα καλό αποτέλεσμα χρειάζεται γνώση, εμπειρία και 
τίμιους συνεργάτες.
Γνώση σε πολλά επίπεδα όπως ναυπηγικό, κατασκευαστικό, σχεδια-
στικό, λειτουργικό, διακοσμητικό επίπεδο.
Εμπειρία ως προς τα απρόοπτα που συμβαίνουν, ώστε να λυθούν και 
να ξεπεραστούν.
Τίμιους συνεργάτες γιατί η ομαδική εργασία, με υπευθυνότητα, είναι 
που κερδίζει.
 
- Είδαμε ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε την πανδημία με υποδειγματικό 
τρόπο. Ποιο ήταν αλήθεια το όπλο σου ενάντια σ’ αυτή την κρίση;
- Καλώς ή κακώς συνέπεσε με την γέννηση του γιου μου κι έτσι από 
την μια ψυχολογικά με βάρυνε πολύ, όλη η ανησυχία προς το άγνω-
στο, τι θα ακολουθήσει, η αποξένωση και ο φόβος, αλλά από την άλλη 
έζησα το κάθε λεπτό δίπλα του, που ίσως υπό άλλες συνθήκες να μην 
είχε γίνει. Το όπλο μου λοιπόν είναι αφενός η προστασία και αφετέ-
ρου η ισορροπία στα πράγματα. Η υγεία που κάποτε ήταν δεδομένη 
κλονίστηκε για όλο τον κόσμο και ήρθε η στιγμή να δώσουμε σημασία 
στα σημαντικά! 
 
- Ο καλός μαθητής κάνει τον καλό δάσκαλο ή ο καλός δάσκαλος τον 
καλό μαθητή;
- Πιστεύω πως είναι αμφίδρομο, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση και 
ο μαθητής και ο δάσκαλος έχουν κίνητρο και θέλουν να εξελιχθούν 
βάζοντας στο τραπέζι τον καλύτερο τους εαυτό. Πολλές φορές ο συνο-
μιλητής μπορεί να μας επηρεάσει αρνητικά όσο καλοί και αν είμαστε, 
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γιατί πέρα από τη λογική, μας ωθεί και το συναίσθημα. Άρα ο ικανός 
και καλός δάσκαλος θέλει και τον καλό μαθητή για να διαπρέψει 
και ο ικανός και καλός μαθητής θέλει τον παρακινητικό δάσκαλο για 
να επιτύχει. Πρόσφατα διάβασα ένα ωραίο απόσπασμα με το οποίο 
συμφωνώ:
«Αν το παιδί σου φέρει χαμηλό βαθμό στα μαθηματικά και άριστα στη 
ζωγραφική, η λύση δεν είναι να βρεις έναν καθηγητή μαθηματικών. 
Είναι να βρεις τον καλύτερο δάσκαλο ζωγραφικής.»
 
- Τελικά, τι είναι αυτό που βάζει κάτω τον χρόνο, με την πλάτη 
στο έδαφος και τον νικάει; Πως γίνεται, ενώ η μοίρα όλων των 
πραγμάτων είναι κάποια στιγμή να πεθαίνουν, κάποια από αυτά 
νικάνε τον χρόνο και αντέχουν;
- Πιστεύω πως τα αγνά συναισθήματα είναι αυτά που νικάνε «πά-
ντα». Χωρίς να υπολογίζουν χρόνο, αποστάσεις, ράτσες, κοινωνική 
επαγγελματική και οικονομική κατάσταση. Αγαπώ βαθύτατα μια φίλη 
που δυστυχώς βρίσκεται χιλιομετρικά μακριά μου αλλά και μόνο στην 
σκέψη της, χαμογελώ! Οι αναμνήσεις των όσων έχουμε ζήσει, με 
γεμίζουν χαρά και νοσταλγία.
Εκτιμώ βαθύτατα μια πρώην συνάδελφο και παρόλο που δεν μιλάμε 
συχνά και δεν βλεπόμαστε (κυρίως τώρα με την πανδημία) σε κάθε 
τηλεφώνημα της ενθουσιάζομαι στο άκουσμα της φωνής της, αναζητώ 
την συμβουλή της και με χαροποίει τόσο, που μου φτιάχνει την μέρα. 
Η αληθινή αγάπη και ο έρωτας που οδηγεί μια γυναίκα να κάνει 
οικογένεια και παιδιά με έναν άντρα είναι σχεδόν πάντα ισάξια ενός 
σαιξπηρικού έργου, που θα μεταδοθεί από γενιά σε γενιά της οικογέ-
νειας με συγκίνηση και αγνό συναίσθημα.
 
- Σήμερα, σκέφτεσαι κάτι που θα υπάρξει και εσύ δεν θα είσαι εδώ 
για να το ζήσεις;
- Σήμερα περισσότερο από ποτέ νομίζω πως ανησυχούμε για την 
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υγεία μας, τόσο την σωματική όσο και την ψυχολογική. 
Στον εργασιακό τομέα όλα ανατρέπονται και υπάρχει αβεβαιότητα. 
Θα έλεγα πως ο γιος μου και οι απόγονοι του ίσως είναι αυτοί που 
θα είναι εδώ για πολλά χρόνια και ελπίζω να ζήσουν μια καλή και 
ευχάριστη ζωή, σε έναν καλύτερο κόσμο, ανεξάρτητα από το άμα θα 
είμαι κοντά ή όχι. 
Εξάλλου ο στόχος και η επιτυχία ενός γονέα είναι να μεγαλώσει τα 
παιδία του με αρχές, να γίνουν ανεξάρτητα, με αυτοπεποίθηση, με 
σεβασμό προς τους ίδιους και όραμα για το μέλλον!
 
- Αν σε πλησίαζε ένα παιδί και σε ρωτούσε για ποιο λόγο αξίζει και 
ζούμε αυτή την περιπέτεια της ζωής, τι θα του έλεγες;
- Αν ήταν το παιδί μου θα το αγκάλιαζα σφιχτά και θα ξεκινούσα 
λέγοντας απλά «για εσένα», αν ήταν οποιοδήποτε άλλο παιδί θα το 
αγκάλιαζα και θα του έλεγα πως η μαγεία της φύσης είναι ατελείωτη 
και πως είμαστε τυχεροί να έχουμε λίγο χρόνο να αξιοποιήσουμε με 
σεβασμό και ευγνωμοσύνη πάνω στη γη, αφήνοντας ένα απειροελά-
χιστο αποτύπωμα, που για τον καθένα ξεχωριστά είναι το έργο μιας 
ζωής.
 
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της γνώσης και της αναζήτησης;
- Η γνώση κατά την άποψη μου είναι μια μίξη πληροφόρησης και 
εμπειρίας, η αναζήτηση είναι μια εσωτερική ανάγκη των ανθρώπων 
που δεν σταματάει ποτέ. 
Η γνώση ξεκινά από τα παιδικά μας χρόνια, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε, 
μαθαίνουμε… άλλα μας μένουνε, άλλα τα ξεχνάμε, άλλα μας εντυπω-
σιάζουν, για άλλα αδιαφορούμε. 
Μέχρι να φτάσει η στιγμή της αναζήτησης, που ψάχνουμε με 
ενδιαφέρον κάτι, που ψάχνουμε να βρούμε πίσω από την γνώση το 
γιατί, το πως, την ιστορία πίσω από την επιφάνεια και όλο αυτό είναι 
συναρπαστικό!


