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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΟ …. ΚΟΚΚΙΝΟ 
Συνέντευξη του κ. Ευστράτιου Σιμόπουλου* στην 
εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, της 05-04-2009 

Η εταιρία σας 
δραστηριοποιείται και στο χώρο 
των βιομηχανικών κατασκευών. 
Ποια είναι -μεσούσης της 
κρίσης- η σημερινή εικόνα που 
αποκομίζετε; Τι επενδύσεις 
γίνονται από τον επιχειρηματικό 
κόσμο και σε τι κυρίως 
αφορούν; (νέες μονάδες, 
εκσυγχρονισμό παλαιών 
εγκαταστάσεων). 
Πρέπει να γίνει σαφές ότι 
ακόμη και μεσούσης της κρίσης 
επενδύσεις γίνονται σε όλους 
τους τομείς και βέβαια και στη 
βιομηχανία, από υγιείς 
μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
έχουν αναστείλει τα επενδυτικά 
τους προγράμματα. Τα 
αντιμετωπίζουν όμως με 
μεγαλύτερη σύνεση, γνωρίζουν 
τα προβλήματα ρευστότητας τα 
οποία πιθανώς θα 
αντιμετωπίσουν και γενικά 
παίρνουν λιγότερο ρίσκο. 
Προσωπικά περιμένω βέβαια 
ότι μία τέτοια θεώρηση μπορεί 
να αποβεί και εξυγιαντική. 
Στην προαναφερόμενη 
κατηγορία μπορεί να 
συναντήσει κανείς μεγάλες 
επιχειρήσεις του κλάδου των 
τροφίμων και των ποτών, 
αρκετές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με ικανοποιητική 
κεφαλαιακή επάρκεια, 
πετρελαϊκές εταιρίες και άλλες. 
Αντίθετα, δεν γίνονται 
βιομηχανικές επενδύσεις στον 
τομέα που υποστηρίζει τις 
κατασκευές, ενώ αρκετές από 
τις υφιστάμενες βιομηχανίες-
βιοτεχνίες αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα. 
 
Κονδύλια ΣΔΙΤ –ΕΣΠΑ. Είναι οι 
λύσεις που αναζητά σήμερα ο 
χώρος των κατασκευαστικών 
και με ποιες προϋποθέσεις;  
Τμήμα της λύσης μπορεί να 
είναι το ΕΣΠΑ διότι μέσω αυτού 
θα δημοπρατηθούν δεκάδες 
έργα, τα οποία έχει ανάγκη η 
μεγάλη πλειοψηφία των 
εργοληπτικών εταιριών και 

μέσω αυτής ένα μεγάλο τμήμα 
των συνδεδεμένων μαζί της 
επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε, ότι 
οι δημόσιες επενδύσεις τα 
τελευταία χρόνια, στην 
κατηγορία θα έλεγα των 
μικρομεσαίων δημοσίων έργων 
έχουν συρρικνωθεί με άσχημα 
αποτελέσματα για τον κλάδο. 
Τα ΣΔΙΤ οπωσδήποτε βοηθούν, 
διότι κινείται μέσω αυτών η 
συνδεδεμένη με την κατασκευή 
αγορά, αφορά όμως λίγες 
μεγάλες τεχνικές εταιρίες και 
όχι την πλειοψηφία των 
εργοληπτών. 
 
Κατά την άποψή σας ποιες 
κατασκευαστικές εταιρίες 
βρίσκονται στο «κόκκινο» όσον 
αφορά τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων τους και τι 
φταίει για αυτό; 
Στο κόκκινο βρίσκονται οι 
εταιρίες εκείνες, οι οποίες δεν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
τους (δάνεια, προμηθευτές, 
υπεργολάβοι κ.λπ.). Στην 
κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται ορισμένες 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
πιστοποιημένες απαιτήσεις από 
το δημόσιο που δεν 
εισπράττονται, αλλά και 
κάποιες άλλες οι οποίες 
προχώρησαν τα τελευταία 
χρόνια σε αλόγιστη επέκταση 
δραστηριοτήτων, χωρίς 
αντίστοιχα ίδια κεφάλαια και 
επαρκή οργανωτική υποδομή. 
Διότι όπως γνωρίζετε επέκταση 
δραστηριοτήτων χωρίς ίδια 
κεφάλαια σημαίνει δανεισμό για 
αγορά παγίου εξοπλισμού και 
ακινήτων, αλλά και για 
χρηματοδότηση επέκτασης σε 
νέες αγορές. Με την έλευση της 
κρίσης και τη συνεπαγόμενη 
πτώση των πωλήσεων, η 
εξυπηρέτηση αυτών των 
δανείων, δεν μπορεί να 
προέλθει ούτε από κέρδη ούτε 
βέβαια, όπως προανέφερα, από 
ίδια κεφάλαια. Μοιραία λοιπόν 
οι εταιρίες αυτές μπαίνουν στο 

κόκκινο. 
Υπάρχει φυσικά και μια ακόμη 
κατηγορία η οποία πληρώνει το 
πρόβλημα της γενικής έλλειψης 
ρευστότητας. Συγκεκριμένα 
είναι οι εταιρίες εκείνες, οι 
οποίες βρέθηκαν να έχουν 
απαιτήσεις από πελάτες οι 
οποίοι δεν αντέχουν στην κρίση. 
Έγιναν δηλαδή, με απλά λόγια, 
προβληματικές διότι οι πελάτες 
τους μετέφεραν σ’ αυτούς το 
δικό τους πρόβλημα. Βέβαια 
και στον τομέα αυτό θα 
μπορούσε να υπάρξει κριτική 
για τον τρόπο με τον οποίο 
επιλέγονται οι πελάτες από 
άποψη φερεγγυότητος. 
 
Τα Βαλκάνια ήταν τα 
προηγούμενα χρόνια μία 
διέξοδος για τις ελληνικές 
κατασκευαστικές. Πώς 
διαμορφώνεται σήμερα το 
τοπίο; Υπάρχουν προοπτικές 
και πού συγκεκριμένα; 
Ελληνικές κατασκευαστικές 
εταιρίες δραστηριοποιούνται 
σήμερα κυρίως στη Ρουμανία 
και τη Βουλγαρία, 
δευτερευόντως στην Αλβανία 
και πολύ λίγο στις υπόλοιπες 
χώρες των Δ. Βαλκανίων. Το 
πρόβλημα λοιπόν συνίσταται 
στις πρώτες και ιδιαίτερα σ’ 
αυτές οι οποίες έχουν μεγάλες 
απαιτήσεις από δημόσιους 
τοπικούς φορείς και από 
εκείνες οι οποίες βρέθηκαν 
μέσα στην κρίση με πολλά 
αδιάθετα διαμερίσματα ή 
γραφειακούς χώρους. Όσες από 
αυτές βασίσθηκαν 
αποκλειστικά στον τραπεζικό 
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δανεισμό έχουν πλέον 
σημαντικά προβλήματα. 
Παράλληλα όμως δεν πρέπει να 
μας διαφεύγει, ότι σήμερα 
παρεμβαίνει στις οικονομίες 
αυτές το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο παρέχοντας σημαντική 
στήριξη, ενώ πρόκειται επίσης 
για κοινωνίες οι οποίες έχουν 
αντοχές σε κρίσεις. 
Προοπτικές λοιπόν υπάρχουν 
για το χώρο των κατασκευών, 
αλλά θα αφορούν «νέους 
παίκτες» και εκείνους από τους 
παλαιούς που θα αντέξουν στην 
κρίση. 
Προσωπικά βλέπω ότι ο χώρος 
των ευκαιριών κυρίως για τις 
κατασκευές θα συνεχίσει να 
περιλαμβάνει την κτηματαγορά, 
τα δημόσια έργα, τον τουρισμό 
και το λιανεμπόριο. 
 
Το ελληνικό επιχειρείν ασφυκτιά 
σήμερα λόγω έλλειψης 
ρευστότητας. Ποια είναι η δική 
σας αίσθηση και εκτίμηση για 

την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας; 
Η έλλειψη ρευστότητας 
πράγματι είναι σήμερα το 
κυρίαρχο πρόβλημα για το 
επιχειρείν. Ταυτόχρονα όμως 
αποτελεί και ένα κίνητρο ώστε 
η επιχειρηματικότητα να 
αποκτήσει πιο γερά θεμέλια. 
Εννοώ δηλαδή, ότι εκτός από 
την τραπεζική χρηματοδότηση, 
η οποία είναι σημαντικότατος 
παράγων για την υλοποίηση 
μίας επένδυσης, στις σχετικές 
αποφάσεις πρέπει να παίζουν 
εξίσου σημαντικό ρόλο και 
ζητήματα όπως είναι η 
επάρκεια σε οργάνωση και 
στελέχη, η αναζήτηση 
καινοτόμων προϊόντων και 
ιδεών, η υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών κ.λπ. 
 
Με ποιες κινήσεις η εταιρία σας 
καταφέρνει να παρουσιάζει μία 
διαρκή ανάπτυξη; Τι σχεδιάζει 
στο άμεσο μέλλον; 

Η εταιρία μας διαθέτει μία, θα 
έλεγα, συντηρητική 
επιχειρηματική κουλτούρα, με 
βάση την οποία δεν προχωρεί 
σε απόκτηση πάγιου 
εξοπλισμού, αλλά χρησιμοποιεί 
πάντα μισθωμένο, ενώ δεν 
προχωρεί σε αναπτύξεις 
ακινήτων χωρίς προηγουμένως 
να έχει εξασφαλίσει την 
παραχώρηση (πώληση ή 
ενοικίαση) μεγάλου τμήματος 
αυτών και γενικά προσπαθεί να 
μην χρησιμοποιεί αλόγιστα την 
τραπεζική χρηματοδότηση, 
αλλά να προχωρεί με 
μετρημένα βήματα. 
Επίσης, στον τομέα των 
πελατών διαθέτουμε μεγάλους 
και φερέγγυους πελάτες, οι 
οποίοι ακόμη και σε συνθήκες 
κρίσης είναι αναγκασμένοι να 
επενδύουν, επιλέγοντας τεχνική 
εταιρία όχι μόνο με βάση μόνο 
την τιμή, αλλά και με βάση την 
ποιότητα και τον χρόνο 
παράδοσης. 

Βέβαια, τα προβλήματα είναι 
για όλους και όσο αισιόδοξος κι 
αν είναι ένας επιχειρηματίας 
πρέπει πάντα να θυμάται ότι 
«σε κάθε στροφή του δρόμου 
κρύβεται ένα πρόβλημα που 
απαιτεί λύση». 
Παίρνοντας τα παραπάνω 
υπόψη, για το άμεσο μέλλον 
στόχος μας παραμένει πάντα η 
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 
που θα δημιουργήσει επιπλέον 
ρευστότητα αλλά και η 
επέκτασή μας στη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία με πολύ 
προσεκτικά βήματα. 
Τέλος, με την άμεση λήψη 
εργοληπτικού πτυχίου Δ΄ τάξης 
θα επεκταθούμε και στον τομέα 
των δημοσίων έργων, εκείνων 
όμως που έχουν εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση και απαιτούν 
μια ιδιαίτερη εξειδίκευση σε 
τομείς, στους οποίους δεν 
δραστηριοποιείται η μεγάλη 
πλειοψηφία των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. 

Και Μάνατζερ και Ηγέτης, μέσα από μείγμα 6+6 συστατικών (I)* 
Του Γιώργου Ι. Κωστούλα** 
Εξίσου μακριά από τα δύο 
άκρα: τους απρόβλεπτους 
οραματιστές της στιγμής, που 
τσαλαπατούν την 
καθημερινότητα, και τους 
τυπολάτρες διαχειριστές-
τηρητές των διαδικασιών, 
αναζητείται το σπάνιο: ο 
προσγειωμένος Ηγέτης και 
εμπνευσμένος Μάνατζερ. Δύο 
σε ένα. Ένας αναλυτικός, 
πρακτικός δωδεκάλογος-οδηγός 
για αποτελεσματική, 
εμπνευσμένη διοίκηση. Το 
ζητούμενο; Ο αποτελεσματικός 
μάνατζερ.  
Ένα πορτρέτο του, μέσα από 
ένα μείγμα 6+6 συστατικών (έξι 
σήμερα και έξι στο επόμενο 
κείμενο): 
 
1. Ένα ασυμβίβαστο: 
Μάνατζμεντ και Δημοκρατία  
Το μόνο που δε χαρακτηρίζει 
τον κόσμο των επιχειρήσεων 
είναι η δημοκρατία. Αυτός είναι 
ο μέγιστος συμβιβασμός, το 
πρώτο μάθημα που παίρνουν 
όσοι προσέρχονται για καριέρα 
στο Μάνατζμεντ. 
Υπάρχει η ιεραρχία, 
ενδεχομένως ορισμένες 
συνθήκες ενθάρρυνσης, ίσως 
κάποιες συμμετοχικές 

διαδικασίες, αλλά από εκεί και 
πέρα οτιδήποτε συμβαίνει στην 
εταιρική ζωή είναι αποτέλεσμα 
ικανοτήτων, επιλογών, 
ευκαιριών, τύχης, ίσως 
αμέλειας ή αδιαφορίας, ακόμη 
και ανεπάρκειας ή 
ανικανότητας, σίγουρα όμως 
όχι αποτέλεσμα ψηφοφορίας. 
Η υπεύθυνη, αποτελεσματική 
ενάσκηση διοίκησης δεν απαιτεί 
την αποδοχή, την κατανόηση, 
ούτε τη συναίνεση όλων. Κάθε 
προσπάθεια για την 
ικανοποίηση των πολλών είναι 
αποθέωση της μετριοπάθειας, 
της μετριότητας και της 
αναποτελεσματικότητας. 
 
2. Ανοικτοί ανοδικοί δρόμοι 
επικοινωνίας 
Ελέγχετε πάντα το βαθμό της 
διαθεσιμότητάς σας και της 
προσβασιμότητας των 
υφισταμένων σας προς το 
πρόσωπό σας. Βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχουν εμπόδια για την 
εσωτερική ανοδική επικοινωνία 
μαζί σας. Ενθαρρύνετε τη 
δημιουργία εταιρικού 
περιβάλλοντος, όπου η 
καταφυγή για βοήθεια δεν 
πρόκειται να χρεωθεί ως 
ανεπάρκεια των 

προσφυγόντων-κατωτέρων. Η 
στιγμή που οι υφιστάμενοί σας 
θα πάψουν να σας φέρνουν 
προβλήματα για λύση είναι 
ακριβώς η στιγμή που θα έχετε 
πάψει να διοικείτε. Είναι η 
στιγμή που είτε θα έχει χαθεί η 
εμπιστοσύνη των υφισταμένων 
σας προς το πρόσωπό σας, είτε, 
απλούστατα, αυτοί θα έχουν 
πεισθεί ότι τα προβλήματα (και 
η διοίκηση) δεν σας 
ενδιαφέρουν πια.  
 
3. Φειδωλή χρησιμοποίηση 
συμβούλων και ειδικών  
Μην μπλοκάρεστε από ειδικούς 
συμβούλους, φανταχτερούς 
τιτλούχους και βαρύγδουπες 
αυθεντίες. Όλοι αυτοί σπάνια 
έχουν σπουδαία κρίση. Μπορεί 
να εντυπωσιάζουν στις 
αίθουσες συσκέψεων, σε 
συνθήκες θερμοκηπίου ή 
αμμοδόχου, αλλά καταρρέουν 
όταν βρεθούν αντιμέτωποι με 
τον πραγματικό κόσμο. 
Χρησιμοποιήστε τις αυθεντίες 
επ’ ωφελεία σας. Μην αφήνεστε 
σ’ αυτούς. Μάθετε απ’ αυτούς, 
συμβουλευθείτε τους, 
αναζητήστε τους ως μέντορες, 
αλλά μη φοβάστε να 
αντιπαρατεθείτε μαζί τους. Να 

θυμάστε ότι ακόμα και μια 
αυθεντία έχει τα όρια της, που 
μπορεί να τα έχει καλύψει. Και 
να έχει απλώς μετατραπεί σε 
χειροκροτητή. Η πραγματική 
ηγεσία δεν ενεργοποιείται και 
δεν ωφελείται ποτέ από την 
τυφλή υπακοή των 
παρατρεχάμενων. Γενικώς, αν 
έχετε έναν γιέσμαν να δουλεύει 
για σας, ο ένας από τους δύο 
σας περισσεύει. 
Πολιτικές, στρατηγικές και 
αποφάσεις που εκπορεύονται 
από γυάλινους πύργους, παρέες 
και απρόσιτους “αλάνθαστους” 
αστεράτους αποθαρρύνουν τη 
συμμετοχή. Προκαλούν 
δυσπιστία και 
αποπροσανατολίζουν τους 
μαχητές της πρώτης γραμμής, 
που μάχονται τους 
ανταγωνιστές και εξασφαλίζουν 
την παραγωγή και τις πωλήσεις 
της εταιρείας. 
 
4. Τακτική αμφισβήτηση 
διαδικασιών και λεπτομερειών 
Μην υποτιμάτε τις 
λεπτομέρειες. Επιτρέψτε στους 
συνεργάτες σας να το κάνουν 
αυτό. Εσείς κρατηθείτε 
καχύποπτα άγρυπνοι. Πολλοί 
μάνατζερ, 



συμπεριλαμβανομένων των 
μοδάτων προοδευτικών, 
οραματιστών κ.λπ., νομίζουν ότι 
πρέπει να είναι υπεράνω των 
λειτουργικών λεπτομερειών. Οι 
καλοί μάνατζερ κατανοούν ότι 
η τήρηση των λεπτομερειών 
μπορεί να παράγει 
συμμόρφωση και διαδικαστική 
ασφάλεια, όμως, η 
συνακόλουθη επανάπαυση 
αμβλύνει τη σκέψη, την 
εγρήγορση και τη συνεχή 
αναζήτηση του καλύτερου. 
Αυτός είναι ο λόγος που οι 
έμπειροι μάνατζερ, ενώ 
θεσμοθετούν την αυστηρή 
τήρηση των διαδικασιών, 
συγχρόνως ενθαρρύνουν την 
αμφισβήτησή τους. Επ’ αυτού, 
μην παραλείπετε να 
λειτουργείτε, συχνά πυκνά, όχι 
ως οργανωτές, αλλά ως 
αποδιοργανωτές. 
 
5. Ενθάρρυνση ανοδικής 

πρωτοβουλίας 
Είναι, πάντοτε σχεδόν, 
ευκολότερο να αποσπάσετε 
από κάποιον –και κυρίως από 
τον προϊστάμενό σας– τη 
συγγνώμη του παρά την 
έγκρισή του. Οι μέτριοι 
μάνατζερ δεν κάνουν κάτι, εάν 
προηγουμένως δεν έχουν τη 
ρητή διαβεβαίωση ότι αυτό 
επιτρέπεται. Αντίθετα, οι 
αποτελεσματικοί μάνατζερ 
κάνουν αυτό που νομίζουν ότι 
πρέπει να κάνουν, εκτός και αν 
ρητά τους έχει απαγορευτεί. 
Παρακάμψτε την ιεραρχία, αν 
κρίνετε ότι αυτό βοηθάει την 
αποτελεσματικότητά σας. Η 
δουλειά του μάνατζερ δεν είναι 
να παίρνει επιχειρηματικούς 
κινδύνους, που συνδέονται 
μόνο με το εξωτερικό 
περιβάλλον της εταιρείας, αλλά 
και με το εσωτερικό - κυρίως μ’ 
αυτό. Οι προϊστάμενοί σας 
μάνατζερ δεν πρόκειται ποτέ να 

ενθαρρύνουν κάτι τέτοιο 
φανερά. Σίγουρα, όμως, θα 
τους αρέσει πολύ στα κρυφά. 
 
6. Συνεχής επιδίωξη της 
αλλαγής 
Σε όλες τις επιχειρήσεις και 
τους οργανισμούς υπάρχουν, 
πάντοτε, εγκατεστημένες 
ρουτίνες που προστατεύουν, αν 
δεν υποθάλπουν κιόλας, 
καταστάσεις από τις οποίες 
όλοι επωφελούνται. Η αποφυγή 
ρίσκων γίνεται κουλτούρα. Οι 
αποφάσεις παίρνονται μόνο για 
άμυνα και συντήρηση. Κανένας 
δε δοκιμάζει κάτι καινούργιο. H 
άσκηση της εξουσίας 
εξαντλείται σε ένα παιχνίδι 
συμβιβασμών και ισορροπιών, 
με τη σύμφωνο γνώμη, με την 
αποδοχή όλων. Ο πήχης όλο και 
κατεβαίνει. Όλοι γίνονται ειδικοί 
στην τέχνη του 
“μπουρδουκλώματος”, του 
“κουκουλώματος”. Δάσκαλοι 
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στο πώς θ’ αποφευχθούν οι 
σκοτούρες. “Μη θίγετε τα 
κακώς κείμενα”, “μην πάτε 
γυρεύοντας, αν θέλετε να μην 
έχετε εκπλήξεις”, “αν δε σπάσει 
κάτι δεν το επισκευάζουμε”, 
είναι οι επικρατούντες χρυσοί 
κανόνες, που όλοι τηρούν και 
σέβονται. 
Όλα τα παραπάνω είναι εύκολο 
να σας αποκοιμίσουν. Είναι η 
σημαία των μετρίων, των 
ανεπαρκών, των βολεμένων. 
Αυτών που πιστεύουν ότι το 
μέλλον είναι εξασφαλισμένο, ως 
συνέχεια του παρόντος, χωρίς 
προσπάθεια, προσαρμογή, 
αλλαγή. Ψάξτε κάτω από την 
επιφάνεια των πραγμάτων. Μην 
είστε και τόσο προβλέψιμοι. 
Ταράζετε τα νερά. 
 
Θα συνεχίσουμε όμως στο 
επόμενο, με τα υπόλοιπα έξι 
συστατικά του προτεινόμενου 
δωδεκάλογου. 

Με αφορμή την ανάγκη για 
στοχευμένες, συντονισμένες και 
συνεργατικές δράσεις 
διαχείρισης του Θερμαϊκού 
Κόλπου, οι Δήμοι Αξιού, 
Επανομής, Εχεδώρου, 
Θερμαϊκού, Μηχανιώνας και 
Χαλάστρας, συνδιοργάνωσαν 
Διαδημοτικό Συνέδριο 
προκειμένου να αναδειχθούν 
θέματα για την αειφόρο 
ανάπτυξη των παράκτιων 
περιοχών. Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του πολιτιστικού 
κέντρου «ΚΑΠΠΑ 2000» στην 
παραλία της Περαίας. 
 
Στόχος του συνεδρίου ήταν η 
δημιουργία ενός πλαισίου 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 
και ανταλλαγής καλών 
πρακτικών, για την ανάπτυξη 
μιας σταθερής διαδημοτικής 
συνεργασίας, που θα συμβάλλει 
στη βιώσιμη διαχείριση και στην 
αειφόρο ανάπτυξη των 
παράκτιων περιοχών του 
Θερμαϊκού κόλπου.  
 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. 
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Κυρίες και Κύριοι,  
Αποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά 
να υποστηρίξουμε το συνέδριο 

αυτό αλλά και να 
συμμετάσχουμε με εισήγηση, 
όχι μόνο λόγω του πολύ 
σημαντικού θέματος που 
πραγματεύεται αλλά κυρίως, 
επειδή αποτελεί πρωτοβουλία 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
μάλιστα αποτελεί και 
συνδιοργάνωση έξι (6) δήμων. 
Ανέκαθεν οι λέξεις οι οποίες 
περιείχαν το πρόθεμα συν της 
ελληνικής γλώσσας με γοήτευαν 
ιδιαίτερα. Λέξεις όπως 
συμμετοχή, συνδιοργάνωση, 
συνεργασία, συμπεριλαμβάνω, 
συνειδητοποιώ, και άλλες 
βέβαια που περιλαμβάνονται 
στο τεράστιο γλωσσικό μας 
απόθεμα, είναι μοναδικές στο 
να δίνουν άλλη διάσταση σε 
γεγονότα, πράξεις, 
προσπάθειες. 
Έτσι λοιπόν πιστεύω, ότι ένα 
από τα κύρια συμπεράσματα 
του σημερινού συνεδρίου, πέρα 
από την τεχνοκρατική 
προσέγγιση που και αυτή, 
βέβαια, είναι εξαιρετικά 
σημαντική, πρέπει να είναι η 
ανάγκη συνεργασίας των 
φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης μακριά από 
κομματικά, τοπικά και 
προσωπικά συμφέροντα και 
κυρίως μακριά από τον 
ασφυκτικό εναγκαλισμό της 

κεντρικής εξουσίας. 
Μία συνεργασία η οποία είναι 
ακόμη πιο απαραίτητη όταν 
αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
πρόσταγμα και ταυτόχρονα 
αναφορά κάθε κοινωνίας και 
επιτακτική σημερινή ανάγκη, 
μέσα σε μια βαθιά οικονομική 
κρίση που μας δίνει όμως σε 
κάποιο βαθμό τη δυνατότητα 
να σχεδιάζουμε δειλά-δειλά την 
επόμενη μέρα. 
Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτός 
ειδικά για την ευρύτερη περιοχή 
της Θεσσαλονίκης πρέπει να 
λάβει σημαντικά υπόψη του την 
ανάπτυξη του Θερμαϊκού 
κόλπου και της παράκτιας 
περιοχής. 

Πώς ορίζεται όμως ο όρος 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη»; 
Ένας από αυτούς τους 
ορισμούς που κατά τη γνώμη 
μου ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα θέλει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη ως την 
αύξηση της οικονομικής 
δραστηριότητας που σέβεται το 
περιβάλλον και χρησιμοποιεί 
τους φυσικούς πόρους 
αρμονικά, ώστε να μη θίγεται η 
ικανότητα των μελλοντικών 
γενεών να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες τους. 
Οφείλουμε λοιπόν να 
αυξήσουμε την οικονομική 
δραστηριότητα με προσέλκυση 
επενδύσεων δημοσίων αλλά και 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - 22-05-2009 
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ιδιωτικών, κυρίως ιδιωτικών, 
κατανοώντας ότι το μοντέλο 
ανάπτυξης το οποίο βασίζεται 
σε στρατηγικά πλαίσια που 
εκπονούνται από το κέντρο και 
απευθύνονται στην περιφέρεια, 
δεν μπορεί να αποδώσει. 
Οι φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, απλά με μία 
συνεχή προσπάθεια, οφείλουν 
να άρουν όλα τα αντικίνητρα, 
τα οποία θέτουν τόσο η 
κεντρική εξουσία όσο και τα 
κάθε λογής τοπικά 
συμφέροντα. Οφείλουν επίσης 
να λειτουργήσουν με τη λογική, 
στο βαθμό βέβαια που 
επιτρέπεται, του ιδιώτη 
επιχειρηματία, προωθώντας το 
προϊόν τους, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο 
Θερμαϊκός, οι παράκτιες 
περιοχές και το περιβάλλον 
τους. Θεωρώ ότι τα 
αποτελέσματα συγκριτικά με 
την αέναη προσπάθεια 
προσέλκυσης δημοσίων 
επενδύσεων θα είναι 
περισσότερο αποδοτικά. 
Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι η 
προσπάθεια για αύξηση των 
δημοσίων επενδύσεων στην 
περιοχή δεν είναι σημαντική. 
Δεν μπορεί όμως να είναι η 
μόνη προτεραιότητα των 
φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αγνοείται 
το τεράστιο απόθεμα σε 
πόρους, σε ιδέες, σε καινοτόμες 
δράσεις και σε ταχύτητα 
υλοποίησης που έχει ο ιδιωτικός 
τομέας. 

Οι τοπικές από την άλλη 
κοινωνίες, οφείλουν να 
αγκαλιάσουν τέτοιες 
προσπάθειες και να μην 
βλέπουν κάθε φορά πίσω από 
αυτές είτε εστίες διαφθοράς 
είτε στόχους να προωθηθούν 
προς αυτές, ιδιωτικά 
συμφέροντα σε βάρος των 
τοπικών. 
Όπως βέβαια αναφέραμε, η 
βιώσιμη ανάπτυξη σέβεται το 
περιβάλλον και χρησιμοποιεί 
τους φυσικούς πόρους 
αρμονικά. Πώς μπορεί όμως να 
επιτευχθεί αυτό, χωρίς 
μακρόπνοο σχεδιασμό σε 
τοπικό επίπεδο και χωρίς 
συνεργασία με την κεντρική 
εξουσία; Πώς θα διαχειρισθούν 
π.χ. οι παράκτιοι δήμοι στα 
δυτικά μια μελλοντική αύξηση 
της δραστηριότητας του 
Λιμένος Θεσσαλονίκης και την 
παράλληλη αύξηση της 
ανάγκης για χώρους Logistics; 
Πώς θα επηρεάσει το 
περιβάλλον; Ποιες κινήσεις 
πρέπει να γίνουν από σήμερα 
ώστε πραγματικά να 
διασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη; Τι επίδραση θα έχει 
μία τέτοια δραστηριότητα στο 
Δέλτα του Αξιού; Πώς θα 
βρούμε την κατάλληλη σχέση 
ώστε να πετύχουμε αύξηση της 
οικονομικής δραστηριότητας 
και προστασία του 
περιβάλλοντος; 
Το παραπάνω παράδειγμα είναι 
πολύ χαρακτηριστικό και οι 
απαντήσεις στα ερωτήματα που 

έθεσα πρέπει να είναι άμεσες 
και να προέρχονται μέσα από 
μια πραγματική συνεργασία. 
Υπάρχουν βέβαια δράσεις οι 
οποίες προσφέρουν βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς πολλά 
ερωτηματικά, αρκεί να 
τοποθετηθούν σε ένα ευρύτερο 
πεδίο. Τέτοιες είναι δράσεις 
στους τομείς της εκπαίδευσης, 
του τουρισμού και της 
αναψυχής, με κέντρο τις 
προστατευόμενες παράκτιες 
περιοχές γύρω από τις οποίες 
μπορεί να αναπτυχθούν μικρές 
επιχειρήσεις για στέγαση, 
σίτιση, αλιεία και γεωργία. 
Ένας ακόμη τομέας, ο οποίος 
μπορεί να προσφέρει πολλά 
είναι αυτός των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, κυρίως με την 
ίδρυση φωτοβολταϊκών 
πάρκων, αλλά και την 
εκμετάλλευση άλλων ήπιων 
μορφών, όπως είναι η 
γεωθερμία. Ένας άλλος είναι η 
εναλλακτική γεωργία με ήπιες 
μορφές όπως είναι αυτή της 
βιολογικής καλλιέργειας για 
προμήθεια τουριστικών 
επιχειρήσεων, αλλά και 
καταναλωτών. 
Η συνεργασία με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το 
μεγαλύτερο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα των Βαλκανίων, μπορεί 
να προσφέρει επίσης 
προϋποθέσεις πραγματικές για 
βιώσιμη ανάπτυξη της 
περιοχής. Πρέπει όμως η 
συνεργασία αυτή να κτισθεί 
αργά και μεθοδικά και να μην 
αφορά μόνο τις σχολές 
δασολογίας και γεωπονίας, 
αλλά όλες, στην κυριολεξία όλες 
τις σχολές. Συνεργαζόμενη 
στενά με το Πανεπιστήμιο, η 
τοπική αυτοδιοίκηση θα 
διεγείρει τεράστια κινητικότητα 
η οποία θα φέρει επενδύσεις σε 
όλα τα επίπεδα. Μία καλή αρχή 
θα ήταν να 
συγχρηματοδοτήσουν οι δήμοι 
οι οποίοι οργανώνουν σήμερα 
αυτό το συνέδριο, ένα 
διδακτορικό με θέμα Παράκτιες 
Περιοχές – Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Το κόστος θα είναι ασήμαντο, 
τα οφέλη πολλά. 
Ειδικά στον τομέα της έρευνας 
στην οποία η χώρα μας υστερεί 

σε μεγάλο βαθμό, οι φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης θα 
μπορούσαν σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο να 
προσελκύσουν επενδύσεις. Ας 
μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε 
στην 21η θέση σε σύνολο 27 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον σχετικό πίνακα για τις 
δαπάνες για έρευνα. Ας μην 
ξεχνάμε επίσης ότι η Βρετανική 
Κυβέρνηση, ως ένα από τα 
μέτρα για την έξοδο από την 
οικονομική κρίση ανακοίνωσε 
τη χρηματοδότηση 2.000 
διδακτορικών στον τομέα της 
έρευνας για νέες τεχνολογίες 
και πράσινη ενέργεια. 
Στον τομέα αυτό σημαντική 
ώθηση σε θέματα που αφορούν 
την έρευνα και τη σύνδεσή της 
με την παραγωγή μπορεί να 
δώσει η Ζώνη Καινοτομίας. 
(Ακολουθεί η περιγραφή μιας 
ιστορίας «Μάθημα περί 
επιχειρηματικότητας» η οποία 
και αναφέρθηκε εκτενώς στο 
Newsletter No 02). 
Κυρίες και κύριοι, 
Με την ιστορία που ανέφερα 
ήθελα απλά να περιγράψω το 
στόχο που πρέπει να έχουμε 
στο μυαλό διότι πιστεύω 
απόλυτα ότι το μέλλον το δικό 
μας και των παιδιών μας είναι 
στα χέρια μας, αρκεί να 
λειτουργούμε με όραμα, 
σχεδιασμό, πολλή δουλειά και 
να θυμόμαστε πάντα τον 
ποιητή που είπε ότι ρομαντικός 
δεν είναι αυτός που πιστεύει σε 
κάτι που δεν γίνεται, αλλά 
αυτός που πιστεύει σε κάτι που 
δεν έγινε ακόμη. Μόνο με 
τέτοια πίστη θα χρησιμοποιούμε 
αρμονικά τους φυσικούς 
πόρους ώστε να μη θίγεται η 
ικανότητα των μελλοντικών 
γενεών να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες της, όπως άλλωστε 
επιτάσσει και η βιώσιμη 
ανάπτυξη. 
Ευχαριστώ θερμά για την 
πρόσκληση και τους 
διοργανωτές. 

Ο κ. Ευστράτιος Σιμόπουλος με τον κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη, Δήμαρχο Εχεδώρου και τον 
κ. Δημήτρη Γαλαμάτη, πρώην βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης. 
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Οι Θεατρικοί Μαθητικοί αγώνες 
«ακτίς ονείρου» καθιερώθηκαν 
στη συνείδηση της μαθητικής 
κοινότητας, όχι μόνο της 
Θεσσαλονίκης. Για ένατη χρονιά 
κατάφεραν να παρουσιάσουν 
ένα «μελίσσι» πολιτισμού, με 
«μέλισσες» τα παιδιά που 
διδάσκονται, αφομοιώνουν και 
παράγουν πολιτισμό. Από τις 25 
ως τις 31 Μαΐου, τα Πρότυπα 
Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης 
έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν: 
Τη συμμετοχή 300 παιδιών – 

μαθητών από το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. 
Τη δημιουργική συνεργασία 17 
σχολικών θεατρικών σχημάτων 
από την Ελλάδα και την Κύπρο 
Να καλλιεργήσουν την ευγενή 
άμιλλα του συναγωνισμού, αλλά 
ταυτόχρονα να βοηθήσουν στη 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
παιδιών της ίδιας ηλικίας, από 
διαφορετικές περιοχές. 
Στόχος μιας τέτοιας κίνησης 
είναι και η φιλανθρωπική 
ταυτότητα της συνάντησης, 
αφού η συγκέντρωση 
χρηματικού ποσού, που 
προκύπτει από την προαιρετική  
εισφορά  των θεατών  3 €, 
δίδεται κάθε χρόνο σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα που 
μεριμνούν για παιδιά.  
Τα έσοδα της φετινής 
συνάντησης  δόθηκαν στο 
«Σύλλογο Συνδρόμου Down 
Ελλάδος». 
Η θεατρική συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε με την 
άδεια του υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και υπό την 
αιγίδα της αντιδημαρχίας 
Πολιτισμού και Νεολαίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Στην τελετή λήξης 
παραβρέθηκε και απένειμε 
βραβεία ο κ. Ευστράτιος 
Σιμόπουλος, Πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της 
τεχνικής εταιρίας ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Α.Ε., με την ευγενική 
υποστήριξη της οποίας 
πραγματοποιήθηκε το φιλόδοξο 
πρόγραμμα που διοργάνωσαν 
τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ.  
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. 
Σιμόπουλος, τόνισε, ότι «Η 
επιχείρηση είναι παραγωγικό 
κύτταρο κάθε κοινωνίας, από 
αυτήν προέρχεται και σ’ αυτήν 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «Ακτίς ονείρου 2009» 

απευθύνεται. Οφείλει λοιπόν 
εκτός και πέρα από τις 
επιχειρηματικές της δράσεις, 
να στηρίζει κάθε προσπάθεια 
που βελτιώνει το επίπεδο του 
κοινωνικού συνόλου. Μια 
τέτοια προσπάθεια είναι και οι 
«Θεατρικοί Μαθητικοί Αγώνες», 
των ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ, η οποία 
μάλιστα απευθύνεται στα νιάτα 
και προάγει τον πολιτισμό. Γι’ 
αυτό και εμείς τη στηρίζουμε 
ανεπιφύλακτα.» 

Newsletter by gkotr@hotmail.com 

Ιούνιος 2009 – Η εταιρία 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε το έργο: 
«Μετασκευή κτιρίου σε 
υπεραγορά τροφίμων στο Δήμο 
Νίκαιας». Πρόκειται για 
τριώροφο κτίριο συνολικού 
εμβαδού 1.600m2. Το έργο 
περιλαμβάνει: απογύμνωση 
κτιρίου από κάθε υλικό εκτός 
του φέροντος οργανισμού, 

καθαίρεση τμήματος πλακών 
για τη δημιουργία νέων 
κλιμακοστασίων με 
αδιατάρακτη κοπή, ενίσχυση 
του φέροντος οργανισμού με 
έγχυτα σκυροδέματα, μανδύες 
και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
(gunite), διαμόρφωση όλων των 
χώρων ώστε να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες υπεραγοράς. 

Μάιος 2009 - Η εταιρία 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. προχώρησε στην 
ίδρυση θυγατρικής εταιρίας 
στην Αλβανία με την επωνυμία: 
«DIASTASI CONSTRUCTION 
ALBANIA SH.P.K.». 
 
Μάιος 2009 – Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 
ξεκίνησε τις οικοδομικές 
εργασίες εσωτερικών 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 
διαρρυθμίσεων και την 
κατασκευή 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων στο νέο 
κατάστημα της MEDIA MARKT 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
(απέναντι από το CITY GATE). 

Λαγκαδά 353, Τ.Κ. 56430, Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2310-402.033 
Fax: 2310-428.680,  
E-mail: info@diastasicon.gr 

INTERNET SITE: 
www.diastasicon.gr  

ΔIΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.  
Τεχνική Εταιρία  

Η δική μας... ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων 

“Η κατασκευή, δεν είναι μόνο υπόθεση άριστης γνώσης 

και σύγχρονης εφαρμογής. Ούτε φυσικά εξαντλείται 

σε άρτια σχέδια και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. 

 

Η κατασκευή είναι μια δημιουργία που απαιτεί ευαισθησία, 

σεβασμό στο χρήστη και στο περιβάλλον και αίσθηση 

κοινωνικής ευθύνης. 

 

Αυτός είναι ο πυρήνας της δικής μας φιλοσοφίας, 

η δική μας... ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων.” 


