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Ο Χ. Στράτος είναι σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα 

χρηµατοπιστωτικής και αναπτυξιακής στρατηγικής και µέλος του 

Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, είχε περάσει πάνω από 20 χρόνια της 

καριέρας του ως ανώτερο στέλεχος σε επενδυτικές τράπεζες  στο 

Λονδίνο, Παρίσι και Μαδρίτη. Κατέχει Bachelor of Science ως 

Μηχανικός Παραγωγής από το Πανεπιστήµιο Lehigh των ΗΠΑ και 

Master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD της Γαλλίας. 

 

 Ο Χ. Στράτος είναι µέλος του ΝΟΕ από το 2006, και προγενέστερα του 

ΝΟΑ. Μέλος του ∆Σ του ΝΟΕ από το 2012, έχει αναλάβει, µεταξύ 

άλλων, και την έκδοση του ΑΕΛΛΩ, του  περιοδικού των µελών. Έχει 

µεγάλη αγάπη γιά την θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ,  και ιδίως την 

ιστιοπλοϊα, καθως άρχισε να ταξιδεύει στις Ελληνικές θάλασσες από 

µικρή ηλικία. Συµµετέχει ενεργά σε αγώνες ανοικτής θάλασσας στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό ανελλιπώς από το 1987, έχοντας κερδίσει 

πολυάριθµες νίκες και διακρίσεις, συµπεριλαµβανοµένου του διάπλου 

του Ατλαντικού (ARC 2011 και RORC Transatlantic Race 2014). Εχει 

επ;iσης αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εµπειρία στην 

αποκατάσταση και σε αγώνες παραδοσιακών και κλασικών σκαφών.  

 

Christoforos STRATOS  

 
C. Stratos is a financial and strategy consultant, and a member of the 

General Council of the Hellenic Financial Stability Fund. Before moving 

to Greece he spent more than 20 years of his career as a leading 

investment banker in London, Paris and Madrid. He studied Industrial 

Engineering at Lehigh University of the USA and has a Master of 

Business Administration from INSEAD in France.  

 

C. Stratos is a member of YCG since 2006, and before that of YRCA. He 

is a flag officer of YCG since 2012, and among his various 

responsibilities, he is in charge of editing AELLO, the YCG members; 

magazine. He has a deep attachment to the sea and water sports, and in 

particular to sailing, as he started sailing and cruising in the Aegean and 

Ionian Seas from a tender age. He has been a keen offshore sailboat racer 

since 1987, in Greece and internationally, with numerous regatta wins 

and podium positions, including 2 transatlantic races (ARC 2011 and 

RORC Transatlantic Race 2014). He has developed a particular interest 

on classic and traditional boat restorations and racing. 


