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ΑΝΔΡΈΑΣ  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

O Κύπριος επιχειρηματίας που έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες αεροπορικές  
εταιρείες του κόσμου μάς συστήνει τη Zela Jet: την «έξυπνη», γρήγορη και, κυρίως, 

COVID free αερομεταφορά με αεροπλάνα και ελικόπτερα.
ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΊΑ ΛΕΜ ΟΝΊΑ

 LOW COST ΤΑΞΊΔΊΑ 
ΜΕ AEΡΟΤΑΞΊ
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H «Κάποτε ήταν 
οι μαζικές low cost 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
εταιρείες οι οποίες 
έγιναν κυρίαρχη 

ΤΑΣΗ. Πλέον 
προτεραιότητα 
έχει Η ΥΓΕΙΑ»

Η πανδημία, όσο κι αν έχει δυσκολέψει τη 
ζωή μας, ωθεί κάποια δυνατά επιχειρηματικά 
μυαλά να βρουν διεξόδους για μια καλύτερη 
ζωή. Οπως έκανε ο Κύπριος Ανδρέας Χρι-
στοδουλίδης, που εδώ και χρόνια ζει και 
δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Είχε την 
ευρηματικότητα, λοιπόν, να δημιουργήσει την 
πρώτη εταιρεία αεροταξί με ιδιωτικά αεροσκά-
φη και ελικόπτερα. 

H Zela Jet είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που 
επικεντρώνεται στη διαχείριση ιδιωτικών 
αεροσκαφών και ελικοπτέρων και δημιουρ-
γήθηκε για να δώσει μια νέα διάσταση στην 
εμπειρία των ιδιωτικών ταξιδιών, εστιάζοντας 
κυρίως στον χώρο της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, με επίκεντρο την Ελλάδα και την Κύπρο. 
«Κάποτε ήταν οι μαζικές low cost αεροπορικές 
εταιρείες οι οποίες όχι μόνο είχαν μεγάλη 
επιτυχία στην εποχή τους, αλλά έγιναν και 
κυρίαρχη τάση. ➸

Ενας στόλος από ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα θα είναι στη διάθεση των ταξιδιωτών που επιθυμούν 
γρήγορες, COVID free μεταφορές. Για κοντινούς στην Αθήνα προορισμούς όπως οι Σπέτσες και η Μύκονος, 

η όλη διαδικασία δεν θα διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά 
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Κάποιος μπορούσε να ταξιδέψει στο Λονδίνο με 
ασφάλεια, αλλά χωρίς παροχές υπηρεσιών μέσα 
στο αεροπλάνο (κάποιο γεύμα ή έστω έναν καφέ) 
με 60 ή 100 ευρώ. Την εποχή της πανδημίας τα 
ταξίδια μειώθηκαν αισθητά και όσοι έπρεπε να 
ταξιδέψουν έγιναν περισσότερο επιφυλακτικοί. 
Πλέον τους ενδιαφέρει πρωτίστως η υγεία τους 
και επιθυμούν να μεταφέρονται σε άλλες χώρες, 
πόλεις ή νησιά χωρίς άλλον κόσμο μέσα στο 
αεροσκάφος απλώς με την παρέα τους», εξηγεί 
ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης.

Η εταιρεία που μόλις δημιούργησε ο πανέξυπνος 
επιχειρηματίας καλύπτει ακριβώς αυτή την ανά-
γκη του σύγχρονου ταξιδιώτη, αφού αξιοποιώντας 
της υπηρεσίες της Zela Jet οποιοσδήποτε μπορεί 
μόνος του ή με παρέα μέχρι τεσσάρων ατόμων 
να φτάσει στον προορισμό του γρήγορα, με 
ασφάλεια και με κόστος που για έναν κοντινό 
προορισμό κυμαίνεται στα 6.000 ευρώ. Κάποιος 
μπορεί να κάνει λόγο ακόμα και για τη γέννηση 
των «αεροταξί». 

«Η λογική θυμίζει την εφαρμογή των ταξί Uber. 
Ε, λοιπόν, αυτά θα είναι τα “uberάκια του αέρα”, 
με ό,τι καλό συνεπάγεται αυτό. Θα υπάρχουν 
γρήγορες αερομεταφορές, χωρίς κεράσματα και 
παροχή ιδιαίτερων υπηρεσιών. Κάποια αεροσκά-
φη θα εξοικονομούν απλώς χώρο για άλλα τρία 
άτομα και δεν θα διαθέτουν WC, για παράδειγμα. 
Ολα θα γίνονται γρήγορα, με ασφάλεια και την 
αίσθηση low cost πολυτέλειας. Για εκείνους που 
επιθυμούν κάτι ακόμη πιο γρήγορο, υπάρχουν 
και τα ελικόπτερα. Μια σειρά από εναέριες “κού-
κλες” θα μεταφέρουν επιβάτες πολύ γρήγορα στα 
νησιά. Μέσα σε 30 λεπτά (μαζί με τη διαδικασία 
της επιβίβασης και αποβίβασης) θα έχουν τη 
δυνατότητα από την Αθήνα να βρεθούν στο 

Πόρτο Χέλι, στις Σπέτσες, στη Μύκονο ή όπου 
αλλού επιθυμούν», περιγράφει ενθουσιασμένος.
 

ΑΠΟ ΤΑ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΑ  
ΣΤΊΣ ΠΤΗΣΕΊΣ

Για τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη η ζωή ήταν 
πάντοτε μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια. Γεννημέ-
νος στην Κύπρο, αγαπά τα αεροπλάνα από μικρός, 
παρότι ο πατέρας του ασχολούνταν με το εμπό-
ριο φαρμάκων. «Από 6 ετών είχα ένα πάθος, έναν 
έρωτα, μια λατρεία: τα αεροπλάνα. Είχα ολόκλη-
ρη συλλογή από αυτά. Ηθελα ακόμα και να 
κοιμάμαι αγκαλιά με τα αεροπλανάκια μου αν 
μπορούσα», αναφέρει αστειευόμενος. Μεγαλώ-
νοντας καταφέρνει να κάνει το χόμπι του επάγ-
γελμα. Στις 12 Ιουλίου του 1975 κάνει το πρώτο 
του αεροπορικό ταξίδι και αντιλαμβάνεται ότι 
αυτό είναι που του αρέσει να ασχοληθεί στη ζωή 
του. Οι γονείς του, όμως, προβάλλουν ενστάσεις, 
γι’ αυτό και σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων 
στο Λονδίνο. Εκεί γνωρίζεται με τη σύζυγό του 
Ζέλα Μούσκα, γόνο επιτυχημένης εφοπλιστικής 
οικογένειας που ζει στο Λονδίνο, όπου εγκαθί-
σταται μόνιμα κι εκείνος. Την εποχή εκείνη ο 
Ανδρέας Χριστοδουλίδης εργάζεται στο Γραφείο 
Τουρισμού της πρεσβείας της Κύπρου στο 
Λονδίνο, όπου αποκτά τις πρώτες διασυνδέσεις 
με αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και μεγά-
λες ξενοδοχειακές μονάδες. 

Το 1995 έχει την έμπνευση να δημιουργήσει 
την πρώτη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία για 
αερομεταφορές με βάση την Ελλάδα. Συναντά 
όμως τη σθεναρή αντίσταση της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας που διαθέτει και το μονοπώλιο και 
έτσι τα σχέδια αναβάλλονται. Σε αντίθεση με την 
Ελλάδα, η Κύπρος δίνει το πράσινο φως για το 
φιλόδοξο εγχείρημα. Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης 
και ο αδελφός του θέλουν να βαφτίσουν τον 
νεοσύστατο αερομεταφορέα τους Αφροδίτη. 
Τελικά ονομάζουν την αεροπορική τους εταιρεία 
Helios. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ηλιος 
ήταν από τη Ρόδο και ταυτιζόταν με το φως, τη 
χαρά και την εξέλιξη του ανθρώπου. Τον Αύγου-
στο του 2005, ένα αεροσκάφος της Ηelios, που 
έχει ήδη πουληθεί, συντρίβεται στην περιοχή του 
Γραμματικού. Εκείνο το καλοκαίρι ο ίδιος απο-
λαμβάνει διακοπές μαζί με την οικογένειά του 

στον Πόρο. Αναφέρεται στο δυσάρεστο περιστα-
τικό με εμφανή θλίψη και ομολογεί ότι παρά το 
γεγονός ότι δεν έφερε καμία νομική ευθύνη, όπως 
φάνηκε και από τις δίκες που ακολούθησαν, το 
τραγικό συμβάν τον τσάκισε ψυχολογικά. «Πα-
ρουσίασα εμφανή σημάδια κατάθλιψης και 
αναγκάστηκα να καταφύγω σε ειδικούς ώστε να 
βοηθηθώ. Κάποιοι που δεν γνώριζαν ότι είχα 
πουλήσει την εταιρεία μού έριχναν ευθέως βολές. 
Δεν τους παρεξηγώ. Η Helios ήταν απόλυτα 
ταυτισμένη μαζί μου», αναφέρει. «Στα τέλη του 
2006 γυρίζω κεφάλαιο στη ζωή μου και ιδρύω 
τη Zela Αviation, η οποία πήρε το όνομά της από 
τη σύζυγό μου. Με παραρτήματα σε Λονδίνο, 
Αθήνα και Κύπρο, η εταιρεία μου ναυλώνει και 
αγοράζει περισσότερα από 500 αεροσκάφη 
αναπτύσσοντας συνεργασία με πάμπολλες επι-
τυχημένες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των 
οποίων οι Aegean, Orange2Fly, Olympus, Air 
Mediterranean, Sky Express, Ellinair κ.ά.». Η 
δουλειά πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, 
αεροσκάφη του Ανδρέα Χριστοδουλίδη ταξιδεύ-
ουν σε όλο τον κόσμο, μέχρι που η παγκόσμια 
πανδημία καθηλώνει επιβατικό κοινό και αερο-
πλάνα στη γη. Οι ανάγκες πλέον είναι άλλες. Από 
την υψηλή ζήτηση των οικονομικών ταξιδιών, 
τώρα προτεραιότητα έχουν τα ασφαλή ταξίδια, 
τα λεγόμενα COVID free. Οπως αυτά που προ-
σφέρει η νέα του εταιρεία Zela Jet.

O Aνδρέας Χριστοδουλίδης είναι ένας εξω-
στρεφής άνθρωπος με έντονη κοινωνική και 
φιλανθρωπική δράση στο Λονδίνο, όπου δια-
μένει μέχρι σήμερα. Εχει υπάρξει υποστηρικτής 
όλων των φιλανθρωπικών events που διοργά-
νωνε η Χρυσάνθη Λαιμού αλλά και μέλη της 
κοινωνίας του Λονδίνου. Σε κάποιο από αυτά 
γνώρισε και την Αννα Βίσση, στενή του φίλη 
εδώ και χρόνια. «Η Αννα και η οικογένειά της 
είναι πια οικογένειά μου», ομολογεί. «Τώρα 
που σκέφτομαι να εγκαταλείψω το Λονδίνο και 
να βρίσκομαι πιο συχνά στην Ελλάδα, χαίρομαι 
που θα μοιραζόμαστε όλο και πιο πολλές 
στιγμές μαζί. Οπως αγαπώ και τον Λάκη Γα-
βαλά», συμπληρώνει. Λάκης και Αννα, πάντως, 
χαίρονται συχνά τις ελληνικές θάλασσες ταξι-
δεύοντας με το εντυπωσιακό γιoτ του Aνδρέα 
Χριστοδουλίδη ◆

«Θα είναι τα “UBERΑΚΙΑ του αέρα”, 
με ό,τι καλό συνεπάγεται αυτό. Ολα 

θα γίνονται γρήγορα, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
και την αίσθηση LOW COST πολυτέλειας» 
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Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, 
με δυναμική και μακρόχρονη 

παρουσία στον χώρο των 
αερομεταφορών, εμπνεύστηκε 

έναν νέο τρόπο ταξιδιών, 
κομμένο και ραμμένο στις 

ανάγκες της εποχής του COVID


