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Ενημερωτικό Δελτίο 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ* 
στην οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ της 26/03/2009  
Ποια είναι κατά την  εκτίμησή 
σας η σημερινή εικόνα στον 
κλάδο των κατασκευών στη 
χώρα μας τόσο στην ιδιωτική 
κατο ικ ία  όσο  κα ι  στα 
βιομηχανικά έργα αλλά και τα 
μεγάλα έργα υποδομής; 
Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι η 
πτώση στην αγορά της κατοικίας 
είναι πολύ σημαντική και είναι 
αποτέλεσμα, όχι μόνο της 
διεθνούς κρίσης αλλά και δύο 
άλλων παραγόντων. Αφενός της 
πληθώρας των αδειών οι οποίες 
εκδόθηκαν πριν την επιβολή του 
ΦΠΑ αλλά και αφετέρου της 
υπερβολ ι κής  π ισ τωτ ι κή ς 
επέκτασης στον τομέα της 
στεγαστικής πίστης. 
Στα βιομηχανικά έργα η 
επιβράδυνση είναι πραγματική, 
αλλά όχι τόσο δραματική όσο 
στην κατοικία. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στο χαμηλό επίπεδο 
βιομηχανικής ανάπτυξης, στο 
οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. 
Υπάρχει βέβαια και η κατηγορία 
των έργων που σχετίζονται με το 
εμπόριο και κυρίως με το 
λιανεμπόριο. Στον τομέα αυτό η 
πτώση των λιανικών πωλήσεων 
επιφέρει μοιραία αναστολή στην 
καλύτερη  περ ίπ τωση  ή 
ματαίωση  επιχειρηματικών 
σχεδίων επέκτασης. 
Στον τομέα των έργων υποδομής 
νομίζω ότι όσον αφορά τα 
μεγάλα έργα δεν υφίσταται 
κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα 
υφίσταται στη μη δημοπράτηση 
μεσαίων δημοσίων έργων, 
κλάδος στον οποίο απασ-
χολούνται όχι μόνο πολλοί 
εργολήπτες, αλλά πολλά άλλα 
επαγγέλματα. 
 
Ποιοι παράγοντες επηρέασαν 
και θα επηρεάσουν στο άμεσο 
μέλλον την πορεία αυτών των 
τριών υποκλάδων; 
Στο πρώτο ερώτημα νομίζω έχω 
απαντήσει ήδη. Για το δεύτερο, 
θεωρώ ότι η χρονική διάρκεια 
της  κρίσης θα είναι ο 
βασικότερος  παράγοντας 
συνδυασμένος με τα κυβερ-
νητικά μέτρα τα οποία θα 

τονώσουν την πραγματική 
οικονομία. Η έκρηξη των 
ακάλυπτων  επιταγών  του 
Φεβρουαρίου απέδειξε ότι η 
διοχέτευση ρευστότητας στην 
αγορά δεν έχει αποδώσει έως 
σήμερα  τα  αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Μόνο με μέτρα, 
όπως είναι η πληρωμή οφειλών 
του δημοσίου προς τους 
κατασκευαστ έ ς ,  αύξηση 
δ η μ ο σ ί ω ν  ε π ε ν δ ύ σ εω ν , 
επιδότηση επιτοκίου στεγασ-
τικών δανείων, απόσυρση 
αυτοκ ι νή των ,  απόσυρση 
ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ. θα 
τονωθεί η κατασκευαστική 
δραστηριότητα σε όλους τους 
υποκλάδους. 
 
Θεωρείτε ότι σήμερα πολλές 
κατασκευαστικές  εταιρίες 
βρίσκονται στο «κόκκινο» όσον 
αφορά τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων τους; 
Βεβαίως υπάρχουν τεχνικές 
εταιρίες, οι οποίες βρίσκονται 
στο κόκκινο. Πιστεύω όμως ότι 
αρκετές από αυτές θα ήταν 
ούτως ή άλλως στο κόκκινο σε 
λίγους ίσως μήνες. Απλά η κρίση 
επιτάχυνε τη  διαδικασία. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται κυρίως 
για εκείνες τις εταιρίες οι οποίες 
στα χρόνια της μεγάλης 
ανάπτυξης, προχώρησαν σε 
ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς  ο ι  ο π ο ί ε ς 
βασίσθηκαν εξ ολοκλήρου σε 
τ ραπ ε ζ ι κ ό  δα ν ε ι σ μ ό  ή 
προχώρησαν  σε αλόγιστη 
επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους χωρίς να προηγηθεί 
ανάλογη οργανωτική υποδομή. 
Βέβαια, υπάρχει ευθύνη και 
στην πολιτεία, η οποία στον 
τομέα των δημοσίων έργων δεν 
προχωρε ί  σε  ε ξόφληση 
πιστοποιημένων απαιτήσεων και 
η οποία μέσω των ΣΔΙΤ έχει 
μειώσει δραματικά και χωρίς 
προειδοποίηση τη δημοπράτηση 
μικρομεσαίων έργων τα οποία 
έδιναν  ζωή  σε  δεκάδες 
επαγγέλματα. 
 
Ποιες κινήσεις έπρεπε να κάνει 
σήμερα μια κατασκευαστική 

εταιρία προκειμένου να βγει 
αλώβητη από την κρίση; 
Η απάντηση στο ερώτημά σας 
είναι πολύ σύνθετη, διότι 
εξαρτάται από το πεδίο 
δραστηριότητας της κάθε 
εταιρίας και από τα οικονομικά 
της στοιχεία. Πάντως επιτακτική 
ανάγκη  είναι  η  ύπαρξη 
ρευστότητας και κατ’ επέκταση 
μέσω αυτής η βιωσιμότητα της 
εταιρίας και όχι η κερδοφορία. 
Με απλά λόγια θα πρέπει να 
υπάρχει πλάνο επιβίωσης. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει από 
πώληση παγίων έως συνενώσεις 
δυνάμεων όσον αφορά τους 
εργολήπτες δημοσίων έργων. 
Σίγουρα όμως δεν μπορεί να 
περιλαμβάνει αύξηση πωλήσεων 
χωρίς εγγυημένο και σίγουρο 
τρόπο είσπραξης των οφειλών. 
Αυτό μπορεί να γίνει σε 
συνεργασία με καλούς και 
φερέγγυους πελάτες και αν είναι 
δυνατόν με πελάτες οι οποίοι 
είναι αναγκασμένοι να επεν-
δύουν συνεχώς. 
Θεωρώ βέβαια ότι το κύριο 
στοιχείο σήμερα είναι το πώς 
βρήκε η οικονομική κρίση μία 
τεχνική εταιρία. Αν είναι πολύ 
ευάλωτη, πολύ δύσκολα θα 
ανταπεξέλθει. Ήδη οι διοικήσεις 
των τραπεζών γνωρίζοντας τα 
προβλήματα  του  κατασ-
κευαστικού τομέα δίνουν 
εντολές για μείωση της έκθεσής 
τους σε χορηγήσεις προς 
τεχνικές εταιρίες. Δυστυχώς οι 
τράπεζες δανείζουν εύκολα σε 
επιχειρήσεις που δεν έχουν 
ανάγκη και πολύ δύσκολα σ’ 
αυτές που πραγματικά  
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χρειάζονται δάνεια. Το ανέκδοτο 
με την ομπρέλα στο σημείο αυτό 
είναι πολύ περιγραφικό. Σου 
δίνουν την ομπρέλα όταν έχει 
ήλιο και την παίρνουν πίσω στη 
βροχή.  
 
Στη  βόρειο  Ελλάδα  (με 
παραδείγματα  τη Θεμελιοδομή 
αλλά  και  πρόσφατα  τη 
Μεσοχωρίτης) πολλοί άλλο 
κατασκευαστές μιλούν για  
καθυστέρηση χρηματοδότησης 
έργων από το κράτος πού οδηγεί 
σε οικονομικό στραγγαλισμό τις 
εταιρίες. Ποια η άποψη σας στο 
θέμα αυτό; 
Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω 
τους ισχυρισμούς αυτούς. Από 
τη στιγμή που υπάρχουν 
πιστοποιημένες απαιτήσεις το 
κράτος οφείλει να πληρώσει 
άμεσα. Άλλωστε η διοχέτευση 
ρευστότητας στην οικονομία 
μπορεί να γίνει και με την άμεση 
πληρωμή των απαιτήσεων των 
εργοληπτικών εταιριών, αλλά και 
την εκταμίευση των επιχο-
ρηγήσεων από επενδυτικούς 
νόμους, τη γρήγορη επιστροφή 
ΦΠΑ ,  τ ο ν  συμψηφ ι σμό 
απαιτήσεων κ.λπ. Βεβαίως, 
χωρίς να καταστρατηγηθούν οι 
νόμοι, αλλά με επιτάχυνση των 

διαδικασιών ίσως θα μπορούσε 
να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο 
δ ιυπουργ ικό  όργανο  με 
αντίστοιχη αρμοδιότητα. 
 
Τα  Βαλκάν ια  ήταν  τα 
προηγούμενα  χρόνια  μία 
διέξοδος για τις ελληνικές 
κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κ έ ς .  Πώ ς 
διαμορφώνεται σήμερα το 
τοπίο. Συμμερίζεστε την άποψη 
ότ ι  «ήταν  άνθρακας  ο 
θησαυρός»;  
Κατ’ αρχήν όταν ομιλούμε για 
Βαλκάνια πρέπει να ξεχωρίζουμε 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
οι οποίες πρόσφατα έγιναν 
πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πράγματι, στις χώρες 
αυτές δραστηριοποιήθηκαν 
αρκετές τεχνικές εταιρίες κάθε 
μεγέθους, οι οποίες μπορεί να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
λόγω της πιθανής καθίζησης της 
κτηματαγοράς, αλλά και της 
αδυναμίας των κρατών να 
εξοφλήσουν απαιτήσεις. 
Εδώ βέβαια ισχύει ό,τι περίπου 
ανέφερα και σε προηγούμενη 
ερώτηση. Δηλαδή δεν θα έχουν 
πρόβλημα όσες εταιρίες είχαν 
πολυετή παρουσία, είχαν κέρδη 
τα προηγούμενα χρόνια, τμήμα 
βέβαια των οποίων έμεινε στο 

ταμείο της εταιρίας και αποτελεί 
σήμερα «μαξιλάρι» ρευστότητας. 
Αντίθετα, όσες εισήλθαν στην 
αγορά τώρα τελευταία και όσοι 
έκαναν επενδύσεις βασιζόμενες 
σε μεγάλο τραπεζικό δανεισμό 
πιθανώς να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα. 
Τέλος, η απάντηση στο ερώτημα 
«αν  ήταν  άνθρακας  ο 
θησαυρός» δεν μπορεί να είναι 
μονοσήμαντη. Εξαρτάται από 
κάθε επιχείρηση και από τον 
τρόπο με τον οποίο κινήθηκε 
έως σήμερα. 
 
Με ποιες κινήσεις η εταιρία σας 
καταφέρνει να παρουσιάζει μία 
διαρκή ανάπτυξη; Τι σχεδιάζει 
στο άμεσο μέλλον; 
Η δική μας ανάπτυξη βασίζεται 
κυρίως στην επιχειρηματική μας 
φιλοσοφία, η οποία στον τομέα 
των πελατών διαθέτει μεγάλους, 
καλούς και φερέγγυους πελάτες, 
που ακόμη και σε συνθήκες 
κρίσης είναι αναγκασμένοι να 
επενδύουν. Οι πελάτες αυτοί δεν 
βασίζουν την επιλογή τους μόνο 
στην τιμή, αλλά και στην 
ποιότητα και στον χρόνο 
παράδοσης των έργων. 
Βασική επίσης παράμετρος 
αυτής της ανάπτυξης αποτελεί η 

στρατηγική μας επιλογή να μην 
βασιζόμαστε στην ύπαρξη 
μεγάλων παγίων (αποθήκες, 
μηχανήματα κ.λπ.) τα οποία 
απαιτούν σημαντικό τραπεζικό 
δανεισμό. 
Σαν τρίτο πλεονέκτημα θα 
ανέφερα ότι στον τομέα της 
ανάπτυξης ακινήτων και πιο 
συγκεκριμένα στην κατασκευή 
μικρών εμπορικών κέντρων, δεν 
ξεκινούμε την κατασκευή χωρίς 
προηγουμένως να έχουμε βρει 
τους πελάτες στους οποίους θα 
διαθέσουμε σημαντικό τμήμα 
τους. 
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. 

26/03/2009 Κατασκευή 
Υπεραγοράς Τροφίμων 
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. υπέγραψε 
σύμβαση  έργου για την 
κα τασκ ευή  Υπ εραγοράς 
Τροφίμων με γνωστή αλυσίδα 
σούπερ μάρκετ, στην περιοχή 
του Γαλατά, Δήμου Τροιζηνίας, 
συνολικής επιφανείας 1.200 τ.μ.  
 

24/03/2009 Κατασκευή 
πυράντοχης βαφής 
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε το 
έργο «Κατασκευή πυράντοχης 
βαφής για τα Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
Κέρκυρας, Καρδίτσας και 
Καλαμάτας» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ  Α Ξ Ι ΟΠΟ Ι Η ΣΗ Σ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.  
 

16/02/2009 Νέο κατάστημα 
S P R I D E R S T O R E S  σ τ η ν 
Πτολεμαΐδα. 
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. παρέδωσε το 
έργο «Πλήρης διαμόρφωση του 
νέου  καταστήματος  της 
S P R I D E R S T O R E S  σ τ η ν 
Πτολεμαΐδα» επιφανείας 1.303 
τ.μ. σε 3 επίπεδα.  

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 



Η τεχνική εταιρία ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., 
παρέδωσε για λειτουργία το 
κατάστημα της  SPRIDER 
STORES επί της οδού Ερμού 
στην Αθήνα, το οποίο είχε 
καταστραφεί ολοσχερώς στις 
ταραχές του περασμένου 
Δεκεμβρίου. Πρόκειται για ένα  
νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο το 
οποίο εκτείνεται σε τέσσερα 
επίπεδα με συνολική επιφάνεια 
2.500 τ.μ. 
 
Την εσωτερική αρχιτεκτονική 
διαρρύθμιση επιμελήθηκε το 
Τεχνικό  Γραφείο  Κλαδής 
Κλεάνθης – Γρηγοριάδης 
Βασίλειος ενώ τη μελέτη 
φωτισμού η εταιρία L+DG Light-
ing Architects. 
 
Οι εργασίες, οι οποίες διήρκησαν 
τρεις μήνες περιελάμβαναν: 
 
Οικοδομικές εργασίες 
Αποκομ ιδή  μπαζών  κα ι 
καθαρισμός κτιρίου από μπάζα 
μετά την πυρκαγιά, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού με gunite, 
δαπεδοστρώσεις με μάρμαρο 
Διονύσου, κατασκευή αντιβαν-
δαλ ι σ τ ι κών -αλε ξ ί σφα ι ρων 
πιστοποιημένων υαλοστασίων 
στις βιτρίνες του ισογείου 
(πιστοποίηση Ρ7Β), επένδυση 
των τριών LIFT του κατασ-
τήματος  με  l a m i n a t e d 
κρύσταλλα σημειακής στήριξης, 
μεταλλική κατασκευή φρεατίων 
ανελκυστήρων, ΙΝΟΧ κιγκ-
λ ι δώμα τα  σ ε  κ λ ί μα κα , 
εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων 
ρολλών, κατασκευή ΙΝΟΧ-
κρυστάλλινης πυραμίδας σε 

οροφή υπογείου, μόνωση 
οροφής, κατασκευή εσωτερικής 
στοάς. 
Αυτόματες συρόμενες πόρτες, 
ανελκυστήρες, κατασκευή και 
επέκταση βιτρινών, κατασκευή 
χωρισμάτων, επενδύσεις με 
γυψοσαν ί δ ες ,  με ταφορά 
χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ο υ ,  ν έ α 
ψευδοροφή γυψοσανίδας σε 
όλους τους ορόφους, 2 νέες 
μεταλλικές γέφυρες επικοι-
νωνίας στο πρώτο και δεύτερο 
επίπεδο με κρυστάλλινα δάπεδα, 
κρυστάλλινα κιγκλιδώματα 
σημειακής στήριξης με ΙΝΟΧ 
κουπαστές στη στοά, βαφή 
κ τ ι ρ ί ο υ  ε ξω τ ε ρ ι κά  κα ι 
εσωτερικά. 
 
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
φωτιστικά, νέοι πίνακες, Voice-
Data, νέο σύστημα συναγερμού, 
πυρανίχνευσης και εγκατάσ-
τ α σ η ς  ή χ ο υ - μ ο υ σ ι κ ή ς , 
κλιματισμός ,  διαμόρφωση 
δικτύου sprinklers, ειδικός 
φωτισμός τύπου LED RGB, 
σημειακός και γραμμικός, 
φωτισμός με spot ράγας σε 
ειδικές εσοχές στην οροφή. 
 
Το κτίριο στο οποίο λειτουργεί το 
κατάστημα είχε οικοδομηθεί τα 
πρώτα χρόνια του Όθωνα ως 
οικία Κόνιαρη, στην οποία είχε 
στεγαστεί αργότερα το 1837 η 
Γραμματεία των Εκκλησιασ-
τ ι κών .  Η  ο ικ ία  εκε ί νη 
κατεδαφίστηκε το 1883 και στη 
θέση της ανεγέρθηκε, για 
λογαριασμό του μεγαλέμπορου 
Βασίλειου Μελά, το σημερινό 

τετραώροφο νεοκλασικό μέγαρο 
«μετά της υαλοσκεπούς διόδου», 
η πρώτη δηλαδή στο είδος της 
εμπορική στοά των Αθηνών, στο 
πρότυπο των ευρωπαϊκών 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ SPRIDER STORES ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 
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«galleries» (λίγο αργότερα 
οικοδομήθηκε και η δεύτερη, 
στο αμέσως επόμενο οικόπεδο - 
Ερμού 56).  
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔΟΝ 
 
Η σχέση των νέων με τα κοινά 
καθώς  κα ι  ο  βαθμό ς 
ενημέρωσης και συμμετοχής 
τους στα ζητήματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο 
του διαδραστικού debate 
μεταξύ των ευρωβουλευτών κ. 
Μαργαρίτη Σχοινά και Κώστα 
Μποτόπουλο, που διοργάνωσε η 
ΕΝΔΟΝ στις 20/03/2009, με 
την ευγενική υποστήριξη της 
Τεχνικής Εταιρίας ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Α .Ε . ,  στα  πλα ίσ ια  των 
εκδηλώσεων ανοιχτών διαδρασ-
τικών debate ενόψει των 
επερχόμενων ευρωεκλογών. Η 
αθρόα προσέλευση νέων από 
όλους τους πολιτικούς χώρους 
επιβεβαίωσε για ακόμα μια 
φορά ότι ενεργά, ποιοτικά και 
ποσοτικά η νεολαία της 
Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει τις 
δράσεις της ΕΝ.Δ.Ο.Ν. και 
συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα 
που διοργανώνει. 
 
Σύμφωνα με τον κ. Μαργαρίτη 
Σχοινά «Το βασικό μέλημα όλων, 
είναι η ανάγκη να δούμε την 
Ευρώπη ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητάς 
μας, όχι ως κάτι που αφορά 
λίγους και ειδικούς. Στα πολιτικά 
διακυβεύματα των ευρωεκλογών 
της 7ης Ιουνίου που κυρίως 
αφορούν στη συλλογική άμυνα 
της ΕΕ απέναντι στην κρίση, το 
μέλ λον  των  κο ι νοτ ι κών 
χρηματοδοτήσεων και της 
γεωργίας και της διευθέτησης 
των εκκρεμών εθνικών μας 
θεμάτων (Σκόπια, Κυπριακό, 
ευρωτουρκικές σχέσεις). Σε αυτά 
τα θέματα παίζεται το μέλλον 
της χώρας μας και όλα αυτά θα 

κριθούν στον απαιτητικό στίβο 
της Ευρωβουλής την επόμενη 
πενταετία » όπως και τόνισε. 
 
Από την μεριά του ο κ. Κώστας 
Μποτόπουλος ανέλυσε με χρήση  
χαρακτηριστικών παραδειγ-
μάτων, την ελληνική και την 
ευρωπαϊκή  –πολιτική  και 
α ν θ ρώ π ι ν η -  κ ο υ λ τ ο ύ ρ α 
ευγένειας, την κατάσταση μη 
απήχησης με χρήση τηλεοπτικής 
κάλυψης των ευρωπαϊκών 
θεμάτων και των συνεδριάσεων 
της ευρωβουλής. Επίσης την 
αρνητική του στάση ως προς την 
ένταξη της Τουρκίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλυσε σε 
ερώτηση, καθώς υποστήριξε την 
αναγκαιότητα της ενεργειακής 
α υ τ ο ν ο μ ί α ς  τ ό σ ο  τ η ς 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και 
της  Ελλάδος .  Κλείνοντας 
ανέφερε στο σχολιασμό που του 
ζητήθηκε, «πυκνές ερωτήσεις, 
ζωντανός διάλογος, αντιπα-
ράθεση  ουσίας ,  νεανική 
ατμόσφαιρα. Προσωπικά το 
καταχάρηκα. Και θέλω να 
ελπίζω ότι αφήσαμε και μια 
γεύση  λίγο  διαφορετικής 
πολιτικής προσέγγισης στους 
συνομιλητές μας.» 
  
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών κ. 
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. 
Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, ο 
κ. Ευστράτιος Σιμόπουλος, 
Πρόεδρος  και Διευθύνων 
Σύμβουλος  της  Τεχνικής 
Εταιρίας ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και ο κ. 
Δημήτρης Γιαννακουδάκης, 
Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Ο.Ν. 
 

Στο χαιρετισμό του ο διευθύνων 
σύμβουλος της τεχνικής εταιρίας 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, κ. Ευστράτιος 
Σιμόπουλος αναφέρθηκε στους 
παράγοντες οι οποίοι θα 
καθορίσουν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο οι νέοι θα οραματιστούν 
τ η ν  Ε υ ρώπ η .  « Τ έ τ ο ι ο ι 
παράγοντες είναι η έντονη 
οικονομική ανασφάλεια, η 
πιθανή αμφισβήτηση  της 
ε λ ε ύ θ ε ρ η ς  α γ ο ρ ά ς ,  η 
παγκοσμιοποίηση και τα εθνικά 
χαρακτηριστικά καθώς και οι 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ DEBATE ME ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργή Δημοκρατική Ομάδα Νέων 
ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Οι νέοι οραματίζονται Ευρώπη; 

πολιτικές για την πράσινη 
ανάπτυξη», όπως αναφέρθηκε. 
Τελειώνοντας ανέφερε την 
ανάγκη θέσπισης διαδικασιών 
ενίσχυσης της φωνής των νέων 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 
ανάγκη  η  οπο ία  πολύ 
αναφέρεται, αλλά λιγότερο 
πραγματοποιείται. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 
 
Με κάθε επισημότητα, έτσι όπως 
αρμόζει σε ένα ιστορικό 
σωματείο, και με την υποστήριξη 
της Τεχνικής Εταιρίας ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Α .Ε . ,  παρουσιάστηκε  το 
Λεύκωμα της ιστορίας των 
ο γ δ ό ν τ α  χ ρ ό ν ω ν  τ ο υ 
Μακεδονικού από το κέντρο 
ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ο υ  Δ ή μ ο υ 
Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα 
Αλέξανδρος του Μακεδονίας 
Παλλάς  τη  Δευτέρα  23 
Φεβρουαρίου 2009. Η αίθουσα 
τ ο υ  ξ ε ν ο δο χ ε ί ο υ  ή τ α ν 
ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο 
κάθε ηλικίας, από τα μικρά 
τμήματα του Μακεδονικού μέχρι 
τους παλαίμαχους που τίμησαν 
τα χρώματα του ιστορικού 
σωματείου. Το παρόν στην 
εκδήλωση έδωσαν πολλά μεγάλα 
ονόματα της αθλητικής ιστορίας 
της πόλης αλλά και της 
πολιτικής. 
 
 
 
 
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 

τέως αντιπροέδρου του 
συλλόγου 

και Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Τεχνικής Εταιρίας ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Α.Ε. 
υποστηρικτή της εκδήλωσης 

 
«Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ αποτελεί 
πλέον  ένα  αναπόσπαστο 
κομμάτι της ιστορίας της 
Θεσσαλονίκης, γεγονός που 
αποτελεί αυτό καθ’ αυτό 
σημαντικότερη διάκριση και από 
τις πάμπολλες άλλες τις οποίες 
έχει προσφέρει στους φιλάθλους 
του και στην πόλη. 
Από την Προσφυγική Ένωση της 
δεκαετίας του ΄20, έως τον 
σημερινό Μακεδονικό και από 
τα λασπωμένα γήπεδα έως τις 
σημερινές σύγχρονες εγκατασ-
τάσεις έχουν περάσει ογδόντα 
χρόνια χωρίς να απουσιάζει ποτέ 
από τα αθλητικά γεγονότα της 
πόλης, ούτε ακόμη και κατά τη 
διάρκεια  της  γερμανικής 
κατοχής. Η φωτογραφία μάλιστα 
ενός ποδοσφαιρικού αγώνα του 
Μακεδονικού κάτω από τα 
βλέμματα των στρατιωτών του 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

κατακτητή αποτελεί αδιάψευστο 
μάρτυρα. 
Α ξ ί ζ ο υ ν  λ ο ι π ό ν  θ ε ρ μά 
συγχαρητήρια τόσο στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης όσο και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του 
συλλόγου για την έκδοση αυτού 
του τόσου καλαίσθητου και 
περιεκτικού λευκώματος και 
εύχομαι στο Δήμο να συνεχίσει 
να είναι αρωγός του αθλητισμού 
τ η ς  π ό λ η ς  κ α ι  σ τ ο ν 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ να συνεχίσει να 
μας κάνει περήφανους με νέες 
διακρίσεις, σε όλα τα αθλήματα. 
Βέβαια, οι διακρίσεις αυτές δεν 
μπορεί να έρθουν χωρίς την 
ταυτόχρονη  άνοδο  του 
πολιτικού, οικονομικού και 
κοινωνικού επιπέδου της πόλης 
και ιδιαίτερα των Δυτικών 
συνοικιών αυτής. Μία άνοδος η 
οποία μπορεί να προέλθει μόνο 
από  μ ί α  συ ν τ ο ν ι σμ έ ν η 
προσπάθεια όλων των δυνάμεων 
της πόλης να την καταστήσουν 
οικονομικά και πολιτικά ισχυρή. 
Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους 
τ ο υ ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  τ η ς 
εκδήλωσης.» 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Λαγκαδά 353, Τ.Κ. 56430, Θεσσαλονίκη  

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

INTERNET SITE: 
www.diastasicon.gr  

“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.” 

ΔIΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.  
Τεχνική Εταιρία  

Η δική μας... ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων 
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