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Ε 
να σύγχρονο success story 
ξεκίνησε από τη Θεσσα-
λονίκη. Μια οµάδα νέων 
ανθρώπων δηµιούργησε 
το 2019 µια επιχείρηση µε 
φόντο το µέλλον και ανα-
φορά στο σήµερα. Πρό-

κειται για την Xenios Group, όπου εργά-
ζονται περισσότερα από 30 άτοµα εξειδι-
κευµένα στο blockchain, προσφέροντας 
υπηρεσίες σε υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

«Ηδη όλα όσα ξέρουµε και χρησιµοποι-
ούµε καθηµερινώς στο Ιντερνετ υπάρχουν 
και στο blockchain, ενώ µπορούν να ψηφι-
οποιηθούν πολλά ακόµα τα οποία θα κάνουν 
ευκολότερη την καθηµερινότητα και τον 
τρόπο που λειτουργούν εταιρείες, οργανισµοί 
και κρατικοί µηχανισµοί», λέει στο «business 
stories» ο Managing Director και συνι-
δρυτής της Xenios Group Tάσος Ουρεϊ-
λίδης και προσθέτει: 

«Πολλοί συνδέουν άρρηκτα το blockchain 
µε τα κρυπτονοµίσµατα όπως το Bitcoin, το 
Ethereum κ.ά., κάτι το οποίο είναι λάθος. Το 
blockchain είναι η τεχνολογία στην οποία 
στηρίζονται τα κρυπτονοµίσµατα. Η τεχνο-
λογία αυτή έχει πολύ περισσότερες εφαρ-
µογές και δυνατότητες πέρα από τα κρυπτο-
νοµίσµατα». Μας εξηγεί ότι το blockchain 
είναι ένα νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας, 
µε εξαιρετικά µεγάλη ασφάλεια, ιδανικό 
για ευαίσθητα, διαβαθµισµένα και προ-
σωπικά στοιχεία, ενώ παράλληλα όλες οι 
ενέργειες σε αυτό είναι διαφανείς και 
αδιαµφισβήτητες.

«Με πολύ απλά λόγια είναι ένα νέο 
Ιντερνετ. Ενα νέο Ιντερνετ όµως πολύ πιο 
γρήγορο, ασφαλές, µε χαµηλό κόστος ενέρ-
γειας, φτιαγµένο για τον καθένα ξεχωριστά. 
Ενα νέο Ιντερνετ χωρίς διαµεσολαβητές, που 
ανοίγει νέους δρόµους και δυνατότητες σε 
επιχειρήσεις, οργανισµούς, αλλά και στην 
κοινωνία. Ο,τι χρειάζεται στο Ιντερνετ που 
έχουµε σήµερα ένα λεπτό, στο blockchain 
της Xenios Group χρειάζεται 5 δευτερόλεπτα, 
ενώ παράλληλα το κόστος συντήρησης είναι 
φθηνότερο κατά 80%».

Ο ίδιος µας λέει ακόµα ότι «όπως το όχι 
τόσο µακρινό 1990 ο κόσµος του ∆ιαδικτύου 
που ζούµε σήµερα έµοιαζε αδύνατος, έτσι 
σήµερα το blockchain φαίνεται σαν κάτι 
θολό, έωλο και αχρείαστο. Οσες επιχειρήσεις 
και οργανισµοί µπορέσουν όµως να διακρί-
νουν τα πλεονεκτήµατά του και να επενδύ-
σουν σε αυτό θα είναι οι πρωτοπόροι αυτής 
της γενιάς». 

Σχετικά µε τα πιο τεχνικά χαρακτηρι-
στικά του blockchain, ο Τάσος Ουρεϊλίδης 
αναφέρει: «Πρόκειται για ένα αποκεντρω-
µένο δίκτυο, όπου ο έλεγχος πραγµατοποι-
είται συλλογικά από τους συµµετέχοντες και 
όχι από ένα “κέντρο ελέγχου” όπως ένας server 
µιας εταιρείας όπου όλη η πληροφορία 
βρίσκεται εκεί συγκεντρωµένη. Στο blockchain 
όλοι οι συµµετέχοντες έχουν την ίδια συµ-
µετοχή και δυνατότητα στη ροή, καθώς και 
πρόσβαση στην πληροφορία. ∆εν παρακά-
µπτεται κανένας, το ιστορικό µένει αµετά-
βλητο και ακέραιο, ενώ εγγυάται την 
ασφάλεια του δικτύου ο κάθε συµµετέχων 
ξεχωριστά, καθώς προσφέρει υπολογιστική 
ισχύ και φυσικά αµείβεται γι’ αυτό». Εξη-
γώντας µε απλό τρόπο τι είναι το blockchain 
αναφέρει: «Το blockchain είναι επί της ου-

σίας µία βάση δεδοµένων, χωρίς κάποια 
κεντρική αρχή να ελέγχει τη ροή της 
πληροφορίας που εισέρχεται/εξέρχεται. 
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα είναι η απο-
κεντρωµένη αρχιτεκτονική αποθήκευσης 
αυτών των δεδοµένων, όπου ο κάθε ένας 
ξεχωριστά ανά τον κόσµο µπορεί να “δα-
νείζει” υπολογιστική ισχύ και να παρέχει 
αποµακρυσµένη και αποκεντρωµένη 
καταγραφή αυτής της βάσης δεδοµένων, 
ώστε να παραµένει ασφαλής και αδιάβλη-
τη η βάση δεδοµένων και οι πληροφορίες 

που εµπεριέχονται σε αυτή. Το δίκτυο 
επιβραβεύει τους συµµετέχοντες που 
επιτυγχάνουν την αποκεντρωµένη στήρι-
ξη της βάσης δεδοµένων σε ψηφιακά νο-
µίσµατα που βασίζονται στις πιο προηγ-
µένες µορφές ασύµµετρης κρυπτογράφη-
σης, εξ ου και ετυµολογικά ο όρος “κρυ-
πτονόµισµα”». 

Για τη χρησιµότητα του blockchain 
στη ναυτιλιακή βιοµηχανία τονίζει: 
«Επέρχεται σηµαντική µείωση χρόνου στις 
διαδικασίες όπου απαιτείται µεγάλος όγκος 

εγγράφων, ελαχιστοποίηση χρόνου απόκρι-
σης µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων µερών, 
αδιάβλητη ροή πληροφορίας καθώς και 
εκµηδενισµός µαγειρέµατος δεδοµένων. 
Επιπρόσθετα, σχεδόν µηδενικές προµήθειες 
στα διεθνή εµβάσµατα, καθώς και δυνατό-
τητα ψηφιοποίησης των φορτίων εν πλω, 
µε παράπλευρο όφελος κυρίως την άντλη-
ση κεφαλαίων από δευτερογενείς αγορές 
(digital asset exchanges). Εν κατακλείδι, το 
να χρησιµοποιηθεί ένα blockchain ως η 
σπονδυλική στήλη σε τεχνολογικό επίπεδο 
οποιασδήποτε ναυτιλιακής εταιρείας φέρνει 
πρακτικά οφέλη ακόµη και στις ESG επιδό-
σεις, από την πρώτη κιόλας µέρα!».

Ο Τάσος Ουρεϊλίδης γεννήθηκε στη 
Γερµανία, ενώ µεγάλωσε και σπούδασε 
Πληροφορική στο Πανεπιστήµιο Μακε-
δονίας στη Θεσσαλονίκη. Επειτα από 5 
χρόνια στο εµπόριο, στον τραπεζικό τοµέα, 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και 
στον επιµελητηριακό θεσµό, το 2016 
άρχισε να ασχολείται µε το blockchain και 
τα κρυπτονοµίσµατα.

«Υπάρχουν πολλοί ρόλοι στο blockchain. 
Ξεκίνησα από πολύ χαµηλά, ως moderator 
σε ένα δίκτυο», αναφέρει ο 28χρονος συ-
νιδρυτής τόσο του Xenios Group όσο και 
του Hellenic Blockchain Association και 
µέλος του ∆.Σ.

Το 2019 αποφασίζει και ιδρύει την 
Xenios Group, εταιρεία που υλοποιεί τε-
λευταίας γενιάς τεχνολογικές λύσεις µέσω 
του πρώτου blockchain που «εκπέµπει» 
παγκοσµίως από τη Θεσσαλονίκη, βασι-
σµένο σε ένα σύγχρονο όραµα και ταυ-
τόχρονα υιοθετώντας µια ξεκάθαρη 
«πράσινη» ESG (Environment, Social & 
Government) κατεύθυνση. 

H Xenios Group πλέον έχει γραφεία 
και στη Θεσσαλονίκη και στο Λονδίνο, 
απαριθµεί δεκάδες έργα µεγάλης κλίµακας 
βασισµένα στο blockchain και προσφέρει 
υπηρεσίες σε κάθε είδους επιχείρηση 
ανεξάρτητα από το µέγεθος και την πο-
λυπλοκότητα των διαδικασιών της. Η 
Xenios Group επίσης διαθέτει και το δικό 
της κρυπτονόµισµα, το οποίο χρησιµο-
ποιούν τόσο εταιρικοί πελάτες όσο και 
χιλιάδες ιδιώτες καθηµερινά. «Από την 
πληρωµή ενός µεγάλου εταιρικού project 
µέχρι για το κούρεµά τους», όπως µας 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ουρεϊλίδης. 

Γιατί Ελλάδα και 
γιατί Θεσσαλονίκη

Σήµερα το Xenios είναι το µοναδικό ελλη-
νικό blockchain: «Η Ελλάδα και ειδικά η 
Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε παγκόσµιο 
τεχνολογικό hub. Στην πόλη υπάρχουν δύο 
εξαιρετικές σχολές Πληροφορικής και το 
ανθρώπινο δυναµικό της πόλης είναι από τα 
καλύτερα της Ευρώπης, οπότε δεν είναι 
τυχαίο που εταιρείες κολοσσοί έρχονται στην 
πατρίδα µας. Επιµένουµε ελληνικά για να 
δώσουµε αισιοδοξία σε όλους όσοι ενδιαφέ-
ρονται να ασχοληθούν µε το αντικείµενο», 
επισηµαίνει ο ίδιος. Ωστόσο, οι δραστη-
ριότητες του Τάσου Ουρεϊλίδη δεν στα-
µατούν εκεί, καθώς πρόσφατα συµµετεί-
χε ως εισηγητής, µεταξύ άλλων, σε εκπαι-
δευτικό σεµινάριο της πολυεθνικής Deloitte, 
µέλος των «Big 4».

Tάσος Ουρεϊλίδης / XENIOS GROUP

Το πράσινο
blockchain
που αλλάζει 
τα τεχνολογικά 
δεδοµένα 
Η εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη υλοποιεί 
τελευταίας γενιάς τεχνολογικές λύσεις και προσφέρει 
υπηρεσίες σε κάθε είδους επιχείρηση ανεξάρτητα 
από το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών της - Η χρησιµότητα για τη ναυτιλία

Τ ο υ
Μ Η Ν Α 
Τ Σ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
mtsamopoulos@gmai l .com

«Το blockchain είναι ένα νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας, µε εξαιρετικά 
µεγάλη ασφάλεια, ιδανικό για ευαίσθητα, διαβαθµισµένα και 
προσωπικά στοιχεία, ενώ παράλληλα όλες οι ενέργειες σε αυτό είναι 
διαφανείς και αδιαµφισβήτητες. Με πολύ απλά λόγια είναι ένα νέο 
Ιντερνετ. Ενα νέο Ιντερνετ όµως πολύ πιο γρήγορο, ασφαλές, µε 
χαµηλό κόστος ενέργειας, φτιαγµένο για τον καθένα ξεχωριστά»


