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Γεννημένος στις 4 Δεκεμβρίου του 1969, ο 
σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν είναι ένας 
από τους γιους του σεΐχη Ζαγέντ μπιν Σουλτάν 
αλ Ναϊάν. Είναι αδελφός του Μοχάμεντ μπιν 
Ζαγέντ, του πρίγκιπα διαδόχου των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων. Μόλις στα 23 του χρόνια 
ίδρυσε τη First Gulf Bank, που αργότερα συγ-
χωνεύτηκε με την Εθνική Τράπεζα του Αμπου 
Ντάμπι για να σχηματιστεί η First Bank Abu 
Dhabi, στην οποία ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζα-
γέντ αλ Ναϊάν ασκεί μέχρι σήμερα καθήκοντα 
προέδρου. Η τράπεζα είναι πλέον μια από τις 
τρεις μεγαλύτερες της Μέσης Ανατολής. 

Πολυσχιδής διεθνής προσωπικότητα ο ίδιος, 
δεν θα μπορούσε παρά να ηγείται εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο και 
σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας. Εί-
ναι πρόεδρος της ADQ, μιας κρατικής εταιρεί-
ας, η οποία ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια και 
αναδείχθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστη-
μα σε έναν από τους πιο ενεργούς «επενδυ-
τές» των Εμιράτων. Ηγείται επίσης του Royal 

ακίνητο
Ο σεΐχης απέκτησε 
το πενταώροφο 
ακίνητο συνολικής 
επιφάνειας 2.900 
τ.μ. στη Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, 
κάτω από  
τον Ιερό Βράχο 
της Ακρόπολης 

75 δισ.
Ο βαθύπλουτος 
Αραβας, με όχημα 
το Royal Group, 
δημιούργησε έναν 
όμιλο που έχει 
υπό την ομπρέλα 
του περισσότερες 
από 60 εταιρείες 
και πραγματοποιεί 
κύκλο εργασιών 
75 δισ. δολαρίων

σπασμα της πανδημίας, τέθηκε επικεφαλής στη 
διαχείριση όλων των θεμάτων που σχετίζονται 
με τη νόσο COVID-19 στη χώρα του. Διαβλέ-
ποντας την έξαρση της πανδημίας, ενίσχυσε το 
σύστημα υγείας και κατασκεύασε νέα νοσοκο-
μεία. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του σχε-
δίου του αποτυπώνονται και στο γεγονός ότι 
η χώρα του -μολονότι έχει πολλά κρούσματα 
κορωνοϊού- έχει πολύ λίγα θύματα. Η δράση 
του δεν περιορίζεται μόνο στα όρια των ΗΑΕ. 
Η χώρα του έχει στείλει βοήθεια σε περισσό-
τερες από 65 χώρες ανά τον κόσμο. Μάλιστα, 
την περασμένη άνοιξη απέστειλε στην Ελλάδα, 
με αεροσκάφος της Etihad, 14 τόνους υγειονο-
μικού υλικού, στο οποίο περιλαμβάνονταν -με-
ταξύ άλλων- ειδικές φόρμες ιατρικής προστα-
σίας, ιατρικά γάντια, καλύμματα ιατρικών πα-
πουτσιών και απολυμαντικά.

 Ο Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν συνεργά-
στηκε και με την κινεζική εταιρεία BGI με στό-
χο να λειτουργήσει ένα εργαστήριο κορωνο-
ϊού στο Αμπου Ντάμπι, προκειμένου να διε-
ξαχθούν δοκιμές στην κατεύθυνση ανακάλυ-
ψης ενός εμβολίου κατά της νόσου COVID-19.

Από το 1991 και για εννέα χρόνια υπηρέτη-
σε στις Ενοπλες Δυνάμεις. Το 2013 διορίστηκε 
αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας 
και τρία χρόνια αργότερα ανέλαβε καθήκοντα 
συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, καταφέρνοντας 
τα Εμιράτα να είναι το μοναδικό ίσως κράτος 
σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν παρακολου-
θείται από τη CIA. Σήμερα, παράλληλα με την 
επενδυτική δραστηριότητά του, είναι και ο επι-
κεφαλής των μυστικών υπηρεσιών στα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα. Πέρυσι, τοποθετήθηκε επί-
σης στο διοικητικό συμβούλιο του νεοσύστα-
του Ανώτατου Συμβουλίου Χρηματοοικονομι-
κών και Οικονομικών Υποθέσεων. 

Οπως λένε άνθρωποι που τον έχουν συνανα-
στραφεί, ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Να-
ϊάν έχει υπό την επίβλεψή του ό,τι άπτεται των 
ενδιαφερόντων του, καταφέρνοντας παράλ-
ληλα να μένει ο ίδιος μακριά από τα βλέμματα 
όσων δεν περιλαμβάνονται στη λίστα με τους 
στενούς του συνεργάτες. Φροντίζει να διατηρεί 
ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από το όνομά του 
και τις δραστηριότητες των μελών της οικογέ-
νειάς του. Θέλει πάντα να έχει τον πλήρη έλεγ-
χο και, παρότι κρατά χαμηλούς τόνους, «είναι 
πάντα παντού. Μπορεί να βρίσκεται στις ΗΠΑ 
και το επόμενο πράγμα που θα μάθετε γι’ αυ-
τόν να είναι ότι βρίσκεται στην Τεχεράνη, χω-
ρίς να έχει διαρρεύσει τίποτα από εκείνον», 
όπως υποστηρίζουν όσοι τον γνωρίζουν κα-
λά. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει φροντίσει να ξεχω-
ρίσει τόσο για τον ρόλο του στην επιχειρημα-
τική σκηνή όσο και για την ικανότητά του να 
παραμείνει κάτω από το «ραντάρ».

Γεωστρατηγική σχέση
Ο ζάπλουτος σεΐχης είναι δεινός παίκτης στο 
σκάκι και του αρέσουν ιδιαίτερα το τζόγκινγκ 
και η ποδηλασία. Εχει έφεση στις πολεμικές τέ-
χνες και αγαπά ιδιαίτερα το ζίου ζίτσου. Το πά-
θος του για την εν λόγω πολεμική τέχνη διατη-
ρείται άσβεστο από τα μέσα της δεκαετίας του 
’90, τότε που, όντας σπουδαστής ακόμη στις 
ΗΠΑ, είδε για πρώτη φορά στη ζωή του αγώ-
νες. Ο νεαρός τότε σεΐχης εντυπωσιάστηκε από 
τον Γκρέισι Μπάρα, τον οποίο παρακολουθού-
σε ανελλιπώς να κερδίζει αντιπάλους πολύ πιο 
δυνατούς σωματικά από εκείνον.

Οπως λένε άνθρωποι που τον γνωρίζουν, οι 
επενδυτικές κινήσεις του στην Ελλάδα δεν εί-
ναι περιστασιακές, αλλά εντάσσονται σε ένα 
ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο, με στόχο τη με-
γάλη και μακροχρόνια παρουσία του στη χώ-
ρα μας. Σταθερή πεποίθησή του είναι ότι η θε-
αματική βελτίωση των διμερών σχέσεων Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων - Ελλάδας εξελίσσε-
ται σε μια γεωστρατηγική σχέση μεγάλης ση-
μασίας και για τη χώρα του και για τη δική μας. 

Group, ενός ομίλου ετερογε-
νών δραστηριοτήτων, ενώ κα-
τέχει τη θέση του προέδρου σε 
έναν ακόμη ισχυρό όμιλο, την 
International Holding Company 
(IHC), οι δραστηριότητες της 
οποίας καλύπτουν ένα ευρύ φά-
σμα τομέων, από την αλιεία μέ-
χρι την υγειονομική περίθαλψη. 
Ενδεικτικό της μαεστρίας με την 
οποία διαχειρίζεται το επενδυτι-
κό χαρτοφυλάκιο των εταιρειών 

των οποίων ηγείται είναι το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία 
της IHC τετραπλασιάστηκαν σε περίπου 4 δισ. δολάρια το 2020, 
όταν και ανέλαβε τα ηνία ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν.

Τον περασμένο Ιανουάριο ανέλαβε τη θέση του προέδρου 
σε μια ακόμη εταιρεία, το Group 42. Η εταιρεία τεχνολογίας με 
έδρα το Αμπου Ντάμπι ιδρύθηκε το 2018 και δραστηριοποιείται 
στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing. 

Αυτό που γνωρίζουν λίγοι για τον ζάπλουτο σεΐχη είναι πως 
ο ίδιος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης της χώρας του 
για την καταστολή της πανδημίας του κορωνοϊού. Από το ξέ-

Το επενδυΤικο 
πλάνο για το «Ermioni 
Club» στο πόρτο 
Χέλι προβλέπει 
τη μετατροπή του 
σε ξενοδοχείο έξι 
αστέρων. παράλληλα, 
θα δημιουργηθούν 
ιδιωτικές βίλες και 
εστιατόρια, που θα 
παρέχουν υψηλές 
υπηρεσίες στους 
πελάτες


