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Ενημερωτικό Δελτίο 

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ* 
του κ. Στράτου Γ. Σιμόπουλου** (stratos_simopoulos@hotmail.com)   
Αν και δεν εμφανίζεται στις 
πρώτες γραμμές της επικαιρό-
τητας, το θέμα της τεράστιας 
αύξησης του όγκου των 
ακάλυπτων επιταγών παραμέ-
νει πάντα πολύ σημαντικό. 

Για το θέμα αυτό, θα καταθέ-
σω σήμερα μια άποψη 
διαφορετική από τις συνηθισμέ-
νες, γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων, ότι τμήμα της θα 
προκαλέσει αντιδράσεις σε 
ορισμένους επισκέπτες του 
site. 

Θεωρώ, ωστόσο, ότι στις μέρες 
μας, με την οικονομική κρίση 
να απαιτεί από όλους να 
βλέπουμε κατάματα την 
αλήθεια, οφείλουμε άπαντες να 
βάλουμε τον δάκτυλον επί τον 
τύπον των ήλων, να εντοπίσου-
με τα κακώς κείμενα και να 
προσπαθήσουμε να τα 
διορθώσουμε. 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, 
πιστεύω ότι οι επαγγελματίες 
ή οι επιχειρηματίες, οι οποίοι 
εκδίδουν ακάλυπτες επιταγές 
δεν είναι άμοιροι ευθυνών για 
το πρόβλημα ρευστότητας που 
αντιμετωπίζουν. 

Δεν αναφέρομαι βέβαια στις 
περιπτώσεις όπου επαγγελματί-
ες και επιχειρηματίες -κυρίως 
μικρομεσαίοι- αδυνατούν να 
καλύψουν τις επιταγές τους, 
λόγω αδυναμίας των πελατών 
τους να ανταποκριθούν στις 
δικές τους υποχρεώσεις ή 
εξαιτίας μιας ξαφνικής κάμψης 
των πωλήσεων (αν και έχουν κι 
αυτοί ευθύνες όσον αφορά τον 
μη έλεγχο της φερεγγυότητας 
των πελατών ή την απότομη και 
όχι προσεκτική ανάπτυξη της 
επιχείρησής τους). 

Αρκετές, όμως, φορές, πίσω 

από τις ακάλυπτες επιταγές, 
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι 
είτε δεν διαθέτουν στοιχειώδη 
γνώση μιας αγοράς, είτε δεν 
έχουν καμία σχέση με κάθε 
έννοια επιχειρηματικότητας, 
είτε διάγουν ένα επίπεδο 
προσωπικής ζωής πέρα από τις 
δυνάμεις τους. Υπάρχουν 
επιπρόσθετα και εκδότες 
ακάλυπτων επιταγών οι οποίοι 
γνωρίζουν πολύ καλά, όταν τις 
εκδίδουν, ότι δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση να τις 
πληρώσουν. 

Τα φαινόμενα αυτά, όπως 
έχω ήδη διευκρινίσει, παρατη-
ρούνται κυρίως σε μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις και στους 
μικροεπαγγελματίες, χώρους 
στους οποίους, παρ’ όλο που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας μας, γεννιούνται 
φαινόμενα παραοικονομίας, 
φοροδιαφυγής και χαμηλής 
ανταγωνιστικότητας. 

Ευθύνη φυσικά για όλα αυτά 
έχουν και οι τράπεζες, οι 
οποίες, στη φάση της μεγάλης 
πιστωτικής επέκτασης, 
μοίραζαν αφειδώς φύλλα 
επιταγών, αρκετές φορές χωρίς 
σοβαρά κριτήρια. 

Οι ίδιες αυτές τράπεζες 
δημιούργησαν κατόπιν το 
σύστημα «Τειρεσίας», το 
οποίο ήρθε να λειτουργήσει ως 
δαμόκλειος σπάθη για τους 
επιχειρηματίες. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα, 
δηλαδή, έδωσαν στον επιχειρη-
ματία το σχοινί να κρεμαστεί 
και ταυτόχρονα δημιούργησαν 
την υποδομή να τον διαπομπεύ-
σουν και να μην του επιτρέ-
ψουν για πολλά χρόνια να 
ξαναεπιχειρήσει. 

Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνει; 

Μόνη λύση, κατά τη γνώ-
μη μου, είναι η με διακομματι-
κή συναίνεση, κυρίως από Ν.Δ. 
και ΠΑΣΟΚ, κατάργηση του 
θεσμού των μεταχρονολογημέ-
νων επιταγών, σε τακτό βέβαια 
διάστημα, που θα επιτρέψει 
την αγορά να προσαρμοστεί. 
Άλλωστε ο «θεσμός» αυτός είναι 
ελληνική «εφεύρεση». 

Πρέπει, επίσης, να τροποποιη-
θεί ο «Τειρεσίας» και να 
συνεχίσει να υπάρχει για 
μεγαλύτερες υποθέσεις και 
ποσά, ενώ ο χρόνος παραμο-
νής στις λίστες του χρειάζεται 
να μειωθεί αισθητά. 

Απαιτείται, τέλος, να εκσυγχρο-
νισθεί η μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα, μέσω προγραμμά-
των στήριξης, αλλά και 
εκπαίδευσης. Ο στόχος αυτός, 
βέβαια, δεν είναι εύκολος και 
εξαρτάται πάντα από την 
γενικότερη πορεία της οικονο-
μίας. 
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* Αναδημοσίευση άρθρου από το euro2day.gr της 14/12/2009 (πρωτοδημοσιεύτηκε στους "Financial Times" στις 7 Οκτω-

βρίου 2009).  

Μαθήματα τραπεζικής ηθικής από τον S. Green* 
Απολογίες, αξίες, ηθική, 
ακεραιότητα - δεν είναι το 
λεξιλόγιο που περιμένουν οι 
παρατηρητές του χρηματοπι-
στωτικού κλάδου να ακούσουν 
συνήθως από τους κορυφαίους 
τραπεζίτες ενός έθνους.  
 
Ωστόσο, τους τελευταίους 
μήνες, πολλοί κορυφαίοι 
παράγοντες του δεύτερου 
ισχυρότερου χρηματοοικονομι-
κού κέντρου του πλανήτη, του 
βρετανικού City, προβάλλονται 
ως υποστηρικτές της ηθικής 
ακεραιότητας, θεωρώντας ότι 
οι συνάδελφοί τους τραπεζίτες 
έχουν χάσει τον δρόμο τους και 
ότι η κρίση πυροδοτήθηκε ως 
επί το πλείστον από την 
απουσία "ηθικής πυξίδας".  
 
Ο κ. Stephen Green, πρόεδρος 
της HSBC και της British 
Bankers Association (Ένωση 
Βρετανών Τραπεζιτών), είναι ο 
εκπρόσωπος αυτής της 
κίνησης. Ο χειροτονημένος 
ιερέας της Αγγλικανικής 
Εκκλησίας εξέδωσε φέτος το 
"Good Value", ένα βιβλίο με τις 
σκέψεις του για "το χρήμα, την 
ηθική και έναν αβέβαιο κόσμο". 
Πρόσφατα, προχώρησε ακόμη 
περισσότερο στην προσπάθεια 
επιβολής 
της "ταπεινοφροσύνης" στον 
τραπεζικό κλάδο.  
 

"Όλος ο κλάδος χρωστά στον 
πραγματικό κόσμο μια απολογί-
α και επίσης χρωστά στον 
κόσμο τη δέσμευση ότι έμαθε 
το μάθημά του", δήλωσε στο 
BBC. "Το θέμα δεν είναι μόνο οι 
κανόνες και οι ρυθμίσεις. Οι 
ηγέτες του κλάδου θα πρέπει 
να καλλιεργούν μια πραγματική 
κουλτούρα ηθικής και αξιοπρέ-
πειας και αυτή είναι η πρώτη 
προτεραιότητα όλων των 
διοικητικών συμβουλίων των 
τραπεζών".  

 

Λίγες ώρες πριν, αντίστοιχες 
δηλώσεις είχε κάνει ο κ. Paul 
Tucker, αναπληρωτής διοικητής 
της Bank of England. Μιλώντας 
στο ακροατήριο που είχε 
συγκεντρωθεί στον Καθεδρικό 
του Αγίου Παύλου, ο κ. Tucker 
δήλωσε: "Εάν είναι ορθό ότι δεν 
έχουμε τους ιδανικούς κανόνες 
-δεν τους είχαμε στο παρελθόν 
και δεν θα τους έχουμε στο 
μέλλον-, τότε θα πρέπει να μπει 
κάποιο άλλο χαλινάρι, κάτι που 
θα οδηγεί στις αξίες με τη 
βασική τους έννοια".  
 
"Δεν μπορούμε να δίνουμε 
νόημα στη ζωή μας και να 
έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και μια οικονομία 
ακεραιότητας με βάση μόνο 
την ατομική μας ικανοποίηση. 

Πρέπει να έχουμε συνείδηση 
πως ό,τι κάνουμε πρέπει να 
είναι κοινωνικά αποδεκτό".  
 
Την ίδια ώρα, καθώς αρχίζει η 
περίοδος της απόδοσης των 
μπόνους, ο κ. Rowan Williams, 
αρχιεπίσκοπος του Καντέρ-
μπουρι και επικεφαλής της 
Αγγλικανικής Εκκλησίας, 
διαμαρτυρήθηκε για την 
έλλειψη μεταμέλειας. "Δεν 
ακούσαμε κανέναν να λέει: 
Στην πραγματικότητα κάναμε 
λάθος και όλες οι θεμελιώδεις 
αρχές πάνω στις οποίες 
δουλέψαμε δεν ήταν πραγματι-
κές, ήταν κενές", δήλωσε ο κ. 
Williams στους τραπεζίτες.  
 
Οι μομφές του απηχούν τις 
δηλώσεις του κ. Lord Turner το 
καλοκαίρι, όταν ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
μίλησε με ηθικό υπόβαθρο για 
την ανάγκη να γίνει η τραπεζική 
βιομηχανία "κοινωνικά χρήσιμη" 
και πάλι.  
 
Ο κ. Hector Sants, διευθύνων 
σύμβουλος της βρετανικής 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
εξήγησε μάλιστα τη μετακίνησή 
του σε ρυθμιστική θέση ως 
"χριστιανική υποχρέωση" ώστε 
να επιστρέψει κάτι στην 
κοινωνία, έπειτα από 30ετή 
καριέρα συγκέντρωσης 
χρημάτων.  

Μέχρι στιγμής, πάντως, είναι 
λίγα τα παραδείγματα από το 
City ανθρώπων που κάνουν 
πλήρη αναδίπλωση και επιζη-
τούν τη σωτηρία. Εκτός από τον 
κ. Lord Myners -fund manager 
που έγινε θεσμικό πρόσωπο του 
City, ο οποίος μίλησε για 
"ανησυχητική απουσία ενός 
ξεκάθαρου ηθικού σκοπού" 
στην οικονομική κοινότητα και 
αποκάλυψε πρόσφατα ότι 
σκοπεύει να σπουδάσει 
συγκριτική θεολογία μόλις 
τερματιστεί η θητεία του στο 
City- υπάρχει μόνο ένα σημαντι-
κό παράδειγμα.  
 
Σε επιστολή του προς τους 
συναδέλφους του έναν χρόνο 
πριν, ο κ. Brian Crowe έγραψε 
ότι παραιτείται από μακρά 
καριέρα στο investment 
banking για λόγους υγείας, 
αποκαλύπτοντας επίσης πως θα 
γίνει πάστορας στην Εκκλησία 
της Αγγλίας ", που θα είναι μια 
ενδιαφέρουσα αντίθεση με το 
investment banking!".  
 
Ειδικά βέβαια αφού η τράπεζα 
την οποία εγκαταλείπει είναι, 
για πολλούς, εκείνη που 
αποδείχτηκε πιο "αμαρτωλή" 
στις εποχές της ακμής στην 
Αγγλία: η Royal Bank of 
Scotland.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΤΖΕΝΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010 (15 Ιανουαρίου 2010, Times Food Bar, 
Θεσσαλονίκη) 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Με την ευγενική υποστήριξη 
της εταιρίας ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
παρουσίασης του Πολιτικού 
Ημερολογίου, Ατζέντα Θεσσαλο-
νίκης 2010, την έκδοση του 
οποίου επιμελήθηκε ο δημοσιο-
γράφος Βαγγέλης Πλάκας. 
 
Ομιλία κ. Στράτου Σιμόπουλου 
κατά τη διάρκεια της παρουσία-
σης: 
 
Το πολιτικό ημερολόγιο του 
φίλου δημοσιογράφου Βαγγέλη 
Πλάκα, αποτελεί πλέον έναν 
θεσμό για την πόλη, με ιδιαίτε-

ρη, αν θέλετε, σημασία, διότι 
αναφέρεται στην αναπτυξιακή 
προοπτική της. 
Η Θεσσαλονίκη, βέβαια, τη 
δεκαετία του ’90, έχασε την 
ευκαιρία να γίνει πόλος της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
παρά την ύπαρξη σ’ αυτήν 
ορισμένων σημαντικών φορέων 
διεθνούς κύρους. 
Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες 
που καθόρισαν αυτό το 
αποτέλεσμα; 
Τρεις είναι, κατά τη γνώμη μου, 
οι πιο σημαντικοί. 
Πρώτος, η έλλειψη μακρόχρο-
νου εθνικού σχεδιασμού που θα 

εκμεταλλευόταν τα πλεονεκτή-
ματα ενός διπόλου Αθήνας-
Θεσσαλονίκης. Η πρώτη, 
διαθέτει πόρους και μέσα και η 
δεύτερη γεωγραφικά πλεονε-
κτήματα. 
Δεύτερος παράγων, είναι η 
απουσία ενός τοπικού συντονι-
στικού οργάνου, το οποίο πέρα 
από πολιτικές σκοπιμότητες και 
προσωπικές στρατηγικές θα 
διεκδικούσε πολιτικές και 
πόρους. 
Βέβαια, όλα τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα, θα έπρεπε να θέσουν 
τον εαυτό τους υπό την πόλη, 
κάτι που κατανοώ απολύτως, 

θέλει μεγάλο περίσσευμα 
ψυχής. 
Τελευταίος σημαντικός 
παράγων, είναι ο συντηρητι-
σμός που διακρίνει την επιχει-
ρηματική πρωτοπορία της 
πόλης, συντηρητισμός ο οποίος 
δεν της επέτρεψε να αναπτυ-
χθεί δυναμικά στα Βαλκάνια. 
Τα τελευταία όμως χρόνια, 
παρατηρείται μια κινητικότητα 
στα έργα που αφορούν την 
πόλη. Συγκεκριμένα, η Εγνατία 
οδός είναι ολοκληρωμένη, το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουρ-
γεί, η Ζώνη Καινοτομίας έχει 
αρχίσει να βρίσκει βηματισμό, 
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το Μετρό προχωρεί έστω με 
καθυστερήσεις, οι οποίες 
βέβαια τους τελευταίους τρεις 
μήνες μεγαλώνουν συνεχώς, η 
μετεγκατάσταση της ΔΕΘ είναι 
πλέον προ των πυλών. Αρκεί 
όμως οι σκέψεις κάποιων 
κυβερνητικών στελεχών για 
επανεξέταση της χωροθέτησής 
της να μείνουν απλώς σκέψεις. 
Δεν μπαίνω στην ουσία της 
συζήτησης. Το κράτος πρέπει 
να έχει συνέχεια και συνέπεια.  
Πώς όμως η κινητικότητα αυτή 
θα αποκτήσει ουσία; 

Φυσικά, με ενέργειες αντίστρο-
φες αυτών που δεν επέτρεψαν 
στην πόλη να αναπτυχθεί τη 
δεκαετία του ’90. 
Δηλαδή, με στρατηγικό 
σχεδιασμό, ύπαρξη συντονιστι-
κού οργάνου πέρα από 
κόμματα και προσωπικές 
στρατηγικές, με πολιτικό 
προσωπικό εξοπλισμένο με 
όραμα και τεχνοκρατική 
επάρκεια, αλλά και περίσσευμα 
ψυχής και τέλος, με επιχειρημα-
τική κοινότητα η οποία θα είναι 
έντονα εξωστρεφής. 

Κατανοώ, βέβαια, ότι το 
οικονομικό κλίμα για τέτοιες 
επιδιώξεις είναι ιδιαίτερα 
δυσμενές. Στον κόσμο όμως 
των επιχειρήσε-
ων γνωρίζουμε, 
ότι με σχεδια-
σμό, υπομονή, 
επιμονή, καλή 
επιλογή 
συνεργατών, και 
οι πιο δύσκολοι 
στόχοι μπορεί 
να κατακτη-
θούν. 

Ας γίνει, λοιπόν, παράδειγμα, η 
επιχειρηματικότητα προς την 
πολιτική. Στο τέλος θα κερδί-
σουν και οι δύο. 

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ  
 

 ολοκλήρωσε τις εργασίες 
ανακατασκευής νέου 
πολυκαταστήματος ΛΗΤΩ στον 
Άλιμο Αττικής. Το νέο 
κατάστημα είναι συνολικής 
επιφανείας 2.450 τ.μ. με 510  
τ.μ. περιβάλλοντα χώρο 

 
 

 ανέλαβε την ανακαίνιση του 
καταστήματος της 
Ηλεκτρονικής ΑΕ στην οδό 
Λαγκαδά 353, στη 
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης 
 
 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 
 

 ανέλαβε το έργο: 
«Κατασκευή πρατηρίου υγρών 
καυσίμων» στη Budva, 
Μαυροβούνιο, της εταιρίας 
JUGOPETROL AD KOTOR 

Newsletter by gkotr@hotmail.com 

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 

ΡΗΤΑ – ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 
1. Οι άνθρωποι στοιβάζουν τα 
λάθη τους και δημιουργούν ένα 
τέρας που ονομάζουν πεπρωμέ-
νο. - J.O. Hobbes 
2. Τι μαθαίνεις στις επιχειρή-
σεις; Ότι αν θέλεις έναν φίλο, 
καλύτερα να πάρεις σκύλο. - 
Carl Icahn – United Sharehold-
ers of America. 
3. Κάθε μέρα τρέχω φοβισμέ-
νος. Αυτός είναι ο μοναδικός 
τρόπος για να παραμένω 

μπροστά. - John H. Johnson 
(1918-2005, Johnson Publish-
ing Company). 
4. Τι το σοφότερο; Ο χρόνος 
γιατί τα βρίσκει όλα. – Θαλής. 
5. Αν ένας άνθρωπος ξεκινήσει 
με σιγουριά θα τελειώσει με 
αμφιβολίες, αλλά αν ξεκινήσει 
με αμφιβολίες θα τελειώσει με 
σιγουριά. – Ρότζερ Μπέικον. 
6. Χωρίς φιλοδοξία δεν ξεκινά 
τίποτα. Χωρίς δουλειά δεν 

τελειώνει τίποτα. – R.W. 
Emerson 
7. Ο απαισιόδοξος βλέπει 
δυσκολίες σε κάθε ευκαιρία και 
ο αισιόδοξος ευκαιρίες σε κάθε 
δυσκολία. – W. Churchill 
8. Ακολουθώ τον νόμο της 
εξέλιξης. Οι ανόητοι μένουν 
πολύ πίσω και οι τρελοί τρέχουν 
πολύ μπροστά. - Α. Φρανς 
9. Ο πιο πετυχημένος επιχειρη-
ματίας είναι εκείνος που 

κρατάει το παλιό για όσο καιρό 
είναι καλό και αρπάζει το 
καινούργιο, μόλις εκείνο γίνει 
καλύτερο. – Lee Lacocca, 
Chrysler 
10. Η δημιουργικότητα έρχεται 
από την αναζήτηση του 
απροσδόκητου και από την 
προσωρινή απάρνηση των 
εμπειριών μας. Masaru Ibuka 
(1908-1997, Sony). 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 


