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Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«2016 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD» 

 
Στο 7ο  Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο  

το «2016 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» απονεμήθηκε  
στους κκ. Νίκο Α. Τσαβλίρη, Γιώργο Α. Τσαβλίρη και Ανδρέα Α. Τσαβλίρη  

της Tsavliris Salvage Group 
 

Την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, 2016, κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος του 7ου Ετήσιου Ναυτιλιακού 
Συνεδρίου της Capital Link πραγματοποιήθηκε η απονομή του “2016 Capital Link Greek Shipping Leadership 
Award” στους κκ. Νίκο, Γιώργο & Ανδρέα Τσαβλίρη της Tsavliris Salvage Group, σε αναγνώριση της σημαντικής 
και εκτεταμένης συμβολής τους στην ναυτιλία και στην Ελλάδα καθώς και για το σύνολο των υπηρεσιών που έχουν 

προσφέρει τόσο προσωπικά ως οικογένεια, όσο και με την εταιρεία τους. 
 
Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής 
Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Το 2015 το βραβείο απενεμήθη στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the 

Lloyds Register Foundation, Managing Director και Global Head of Shipping RBS 1998 έως 2014. Το 2014 στον κ. 
Περικλή Παναγόπουλο ενώ το 2013 στον Καπετάν Παναγιώτη Τσάκο. 
 

Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Επίσημου Γεύματος στα πλαίσια του 7ου Ετήσιου 
Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Capital Link’s στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας. Περισσότεροι από 450 
συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου παρακολούθησαν το γεύμα αντιπροσωπεύοντας την ελίτ της  ναυτιλίας, 
της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής  κοινότητας, καθώς και των επιχειρήσεων, τόσο από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και από την Ελλάδα και το Λονδίνο.  
 
Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης, παρουσίασε τον Όμιλο Τσαβλίρη ως μια πολύ επιτυχημένη, 

παραδοσιακή ναυτιλιακή επιχείρηση τρίτης γενιάς. Αναφέρθηκε στον Ιδρυτή και πατέρα των τριών αδερφών, 
Αλέξανδρο Γ. Τσαβλίρη και στα επιτεύγματα του. Συγκεκριμένα ανέφερε: “η κληρονομιά του τιμήθηκε, συνεχίστηκε, 
αναβαθμίστηκε και επεκτάθηκε  από τους τρεις γιους του Νικόλαο, Γιώργο και Ανδρέα τους οποίους και τιμούμε 

σήμερα”. 
 
Την απονομή του βραβείου πραγματοποίησε ο κ. Νίκυ Παππαδάκης, Επίτιμος Πρόεδρος, Intercargo και Πρόεδρος 
της A.G. Pappadakis &Co., ο οποίος αναφέρθηκε στην συμβολή της οικογένειας Τσαβλίρη στη ναυτιλιακή βιομηχανία 
και τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο Όμιλος Τσαβλίρη γιόρτασε πρόσφατα τα 100 έτη από την γέννηση του ιδρυτή  
Αλέξανδρου Γ. Τσαβλίρη,  75 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας  ΤΣΑΒΛΙΡΗ και 50 χρόνια από 
την ίδρυση της TSAVLIRIS SALVAGE. Η οικογένεια Τσαβλίρη δραστηριοποιείται στη ναυτιλία με ήθος, δεοντολογία, 

ηθική, τιμή και εξαιρετικά υψηλό επαγγελματισμό». 
 
Στην ομιλία του, ο κ. Ανδρέας Τσαβλίρης ανέφερε ότι η επιτυχία της επιχείρησης οφείλεται στην υψηλή ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών που εκτιμώνται από τους πελάτες. «Αυτό το βραβείο μας ενθαρρύνει να 
διατηρήσουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε όπου είναι εφικτό». 
 
Ο κ. Γεώργιος Τσαβλίρης συγκινημένος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπογράμμισε τη σημασία της συνέργειας 
μεταξύ των τριών αδερφών για την επαγγελματική τους επιτυχία. Παράλληλα με την εξύμνηση του πατέρα τους 
Αλέξανδρου Γ. Τσαβλίρη, τόνισε με ιδιαίτερη συγκίνηση και την εξαιρετικά σημαντική συμβολή της μητέρας τους 
Κλαίρης στην επιτυχία των οικογενειακών επιχειρήσεων».   
 



 

IN COOPERATION WITH 

 

 

GLOBAL LEAD SPONSOR 

 

 

Capital Link – New York – London – Athens - Oslo 

230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526 

Longcroft House,2/8 Victoria Avenue, London, EC2M 4NS, U.K. • Tel. +44(0) 20 3206 1322 

40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151-24 Athens, Greece • Tel. +30 210 6109 800 • Fax +30 210 6109 801 

Raadhusgaten 25, P.O.Box 1904 Vika  •  N-0116 Oslo, Norway 

www.capitallink.com - www.capitallinkforum.com - www.capitallinkshipping.com 

2

Ο κ. Νίκος Τσαβλίρης ανέφερε: «Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στην αδελφική μας σχέση, στο δεσμό του 

αίματος και στην αγάπη που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και στις οικογένειές μας ». Ευχαρίστησε το προσωπικό του 
Ομίλου Τσαβλίρη για την πιστή τους υποστήριξή, την Capital Link για τη σημαντική αυτή βράβευση και όλους στο 
εκλεκτό ακροατήριο «για τη μεγάλη τιμή που απένειμε στην οικογένεια Τσαβλίρη και στον ιδρυτή και πατέρα τους». 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε: 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
κα. Όλγα Μπορνόζη  /  κα. Ελένη Μπέη  
Τηλ: +1 212 661 75 66 Email : ContactNY@capitallink.com   
ΑΘΗΝΑ 
κα. Μαρία Χερχελετζή  

Τηλ: +30  210 610 9800  -  Email : ContactGR@capitallink.com   
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες και  εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε : 
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com    
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΣΑΒΛΙΡΗ 
Ο Όμιλος ΤΣΑΒΛΙΡΗ  δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον ναυτιλιακό τομέα και ειδικότερα στις  διεθνείς 
ρυμουλκήσεις/ναυαγιαιρεσίες με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία. Οι ρίζες της οικογένειας στο ναυτιλιακό 

γίγνεσθαι ανάγονται  στη Μικρά Ασία τον 19ο αιώνα, όταν ο προπάτορας της σημερινής γενιάς των ιδιοκτητών του 
Ομίλου ξεκίνησε ως ναυτικός.  
 

Στις μέρες μας, ο Όμιλος ΤΣΑΒΛΙΡΗ είναι ευρέως γνωστός και αναγνωρισμένος στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, 
στον τομέα της διάσωσης πλοίων και στην προστασία του  περιβάλλοντος, διαθέτοντας έναν ισχυρό στόλο 
ναυαγοσωστικών και ένα διευρυμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών ανά την υφήλιο. 
 
Η εταιρεία έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις διάσωσης πλοίων εκ των οποίων οι 
περισσότερες   με συμβόλαιο Lloyd’s Open Form - No Cure No Pay. 
 

Το 2014 σηματοδότησε τρεις σημαντικές επετείους για τον Όμιλο: Την εκατονταετία από την γέννηση του ιδρυτή  
Αλέξανδρου Γ. Τσαβλίρη,  75 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας  ΤΣΑΒΛΙΡΗ και 50 χρόνια από 
την ίδρυση της TSAVLIRIS SALVAGE. 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
Με έδρα στη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και το Όσλο η  Capital Link δραστηριοποιείται από το 
1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας. (www.capitallink.com). Παράλληλα διοργανώνει 
ετησίως μία σειρά Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στη Σαγκάη που αφορούν στους κύριους 
τομείς δραστηριότητάς της (www.capitallinkforum.com). 
 
Εις αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, η Capital Link έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις: το 2011 το Greek Shipping 
Lloyds Awards και επί τρία χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 τα βραβεία του Intercontinental Finance 
Magazine του Λονδίνου. 
 

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, έχει βραβευτεί προσωπικά για την αδιάκοπη, αποτελεσματική και πετυχημένη προσπάθειά 
του να προωθήσει την Ελλάδα και την Ελληνική Ναυτιλία στο εξωτερικό και στις διεθνείς επενδυτικές κοινότητες από  

το  International Propeller Club of the United States και το  AHI-American Hellenic Institute. 

 
 


