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Ποιοι τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια της µεγαλύτερης 
παραγωγικής ελληνικής δύναµης στο παπούτσι 
-ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ markopoulo@gmail.com 

κρατική όµως εγγύηση, ενώ πληροφο-

ρίες αναφέρονται σε συναίνεση των ερ-

γαζοµένων έως ότου λυθούν τα προβλή-

µατα. Παράλληλα, η διοίκηση δεσµεύ-

τηκε να καταβάλει το δώρο των εορτών. 

 Και όµως, πέρυσι 
βραβεύτηκε και είχε κέρδη! 
 ΜΟΤΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ υπήρξε το περίφηµο 

«η άνεση επί ποδός». Μια άνεση που 

οι τράπεζες δεν του την επιφύλαξαν, αν 

και η   «Elite  » πάντοτε υπήρξε υπόδειγ-

µα επιχειρηµατικής συνέπειας, µέχρι 

τουλάχιστον να ξεσπάσει η κρίση.  

 Ο πρόεδρος της γνωστής βιοµηχα-

νίας κ. ∆ηµήτρης Χριστοδουλάτος αυ-

τή την περίοδο δίνει τη µεγάλη του µά-

χη, πάντοτε µε γνώµονα τον άνθρωπο. 

Ακόµα κι όταν η   «Elite»   διείδε τις δυ-

σκολίες κατά το δύσκολο ούτως ή άλ-

λως 2008, ο ίδιος δεν θέλησε να προχω-

ρήσει σε άµεση συρρίκνωση προσωπι-

κού, όπως του προτεινόταν. Πίστευε 

ακράδαντα στη δυναµική των προϊό-

ντων του, ενώ δεν ήθελε να στερηθεί 

συνεργάτες ετών που ζούσαν από τη 

δουλειά του. Για τον λόγο αυτό, µάλι-

στα, µόλις τον Νοέµβριο αναγκάστηκε 

να διακόψει τις πληρωµές, αφού µέχρι 

τότε η πρώτη του επιδίωξη ήταν η ικα-

νοποίηση των αναγκών των 350 οικογε-

νειών που απασχολούσε στο εργοστά-

σιο της Λένορµαν και στα καταστήµατά 

του.    Είναι πάντως αλήθεια ότι ο ίδιος εί-

χε κάθε λόγο να είναι αισιόδοξος. Μό-

λις πέρυσι τον Νοέµβριο ο ίδιος και η 

βιοµηχανία του βραβεύτηκαν για τη µα-

κρόχρονη συνεισφορά τους στον κλά-

δο της υπόδησης. Επρόκειτο για µια βρά-

βευση όχι από τις εύκολες που συµβαί-

νουν κάθε λίγο στην Ελλάδα, αλλά σε δι-

εθνές επίπεδο και ειδικότερα από την 

Παπική Εκκλησία του Βιτζεβάνο, στο Μι-

λάνο της Ιταλίας. Τότε η παγκόσµια ελίτ 

του παπουτσιού αναγνώρισε την ελλη-

νική   «Elite»   και ο κ. Χριστοδουλάτος 

εξέφραζε την αισιοδοξία του για την πο-

ρεία της βιοµηχανίας του: «Η κρίση για 

εµάς κρύβει ευκαιρίες, παρά τις δυσκολί-

ες. Κι αυτό διότι διαθέτουµε παπούτσι για 

τη µέση ελληνική οικογένεια και όχι ακρι-

βά για τις τσέπες των καταναλωτών προ-

ϊόντα», µας είχε πει. Φαίνεται όµως πως 

υπολόγιζε χωρίς τις τράπεζες και το ελ-

ληνικό -ανύπαρκτο- κράτος, το οποίο 

ειδικά στα χρόνια της Ν.∆. άφησε ανε-

ξέλεγκτες τις εισαγωγές προϊόντων από 

τις εσχατιές του πλανήτη εις βάρος των 

ελληνικών προϊόντων.  

 Ο καλύτερος παντοφλοποιός 

της Αθήνας, ο λογιστής που 

έπαιζε τις εισφορές στον 

Ιππόδροµο και οι επενδύσεις 

στο Ντουµπάι

Η ιστορία της   «Elite»   ουσιαστικά 

ξεκινά λίγο µετά τον Πόλεµο, όταν 

έγινε η πρώτη οικογενειακή 

επαφή µε τον χώρο της 

υπόδησης. Ηταν τη δεκαετία του 

’50 όταν ο πατέρας του κ. 

∆ηµήτρη Χριστοδουλάτου, 

ωθούµενος από την εσωτερική 

µετανάστευση, έφυγε από την 

πατρίδα του, την Κεφαλλονιά, µε 

προορισµό την Αθήνα. Εκεί, 

χωρίς κανένα εφόδιο, έµαθε 

την τέχνη του παπουτσή 

ξεκινώντας από την 

περιοχή του Ψυρρή. Σύντοµα, 

χάρη στο µεράκι του, θα γίνει ο 

καλύτερος παντοφλοποιός της 

Αθήνας. Ο κ. Χριστοδουλάτος 

έµαθε εκεί τη δουλειά και πάντοτε 

µε τους χαµηλούς τόνους που τον 

διακρίνουν ξεκίνησε το δικό του 

επιχειρηµατικό ταξίδι. Σύντοµα η 

βιοτεχνική δουλειά του πατέρα 

του οδηγεί σε κέρδη, όµως ένας 

απρόβλεπτος παράγοντας 

παραλίγο να προκαλέσει σοβαρά 

προβλήµατα.  

 Παρά τη µεγάλη του εµπειρία ως 

τεχνίτη, ο πατέρας του είχε 

εµπιστευτεί όλα τα οικονοµικά της 

εταιρείας σε έναν λογιστή. «Σε 

κάποια στιγµή, λοιπόν, καλούν 

τον πατέρα µου για χρέη προς το 

∆ηµόσιο. Αιτία ήταν ότι ο 

λογιστής, αντί να πληρώνει ως 

ώφειλε τις εισφορές, έπαιρνε τα 

χρήµατα και τα έπαιζε στον… 

Ιππόδροµο», µας είχε πει ο κ. 

Χριστοδουλάτος. Οµως αυτή η 

δυσκολία χαλίβδωσε την 

οικογένεια, η οποία ξαναρίχτηκε 

στη δουλειά. Ο,τι δηλαδή ελπίζει 

ολόκληρη η αγορά πως θα γίνει 

και τώρα.  

 Στη συνέχεια, το 1975,   ο 

επιχειρηµατίας   τελειώνοντας τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις 

µπαίνει αµέσως στη δουλειά και 

αποφασίζει την ανάδειξη της 

«Elite» σε brand. Η διετία 1978-

1980 είναι η πιο δυναµική για τον 

νεαρό τότε επιχειρηµατία, ο 

οποίος όµως πέραν της 

καριέρας αρχίζει να σκέφτεται και 

τη δηµιουργία οικογένειας. Πώς 

θα τα κατάφερνε όµως χωρίς να 

διαθέτει το πολυτιµότερο αγαθό, 

τον χρόνο; «Τότε λοιπόν 

αποφάσισα να συνεταιριστώ µε 

τον µέχρι και σήµερα φίλο και 

συνεργάτη µου κ. Ζαχαρά». Ο 

τελευταίος ήταν έµπορος 

παπουτσιών, ο οποίος όµως µε τη 

σειρά του περνούσε δυσκολίες. Η 

δυναµική που έχει το νέο σχήµα 

οδηγεί τους δύο επιχειρηµατίες 

στη µετακόµιση από τις 

εγκαταστάσεις του Ψυρρή σε 

κτίριο 2.500 τ.µ.   στο Μοσχάτο,   

κίνηση που επιτρέπει τη 

βιοµηχανική παραγωγή και νέων 

ειδών, όπως τα γυναικεία πέδιλα. 

Τα µέσα της δεκαετίας του ’80 η 

«Elite» επένδυσε στη διαφήµιση.  

 Η εταιρεία στρατηγικά επέλεξε να 

απευθύνεται στο ευρύ κοινό που 

ζητά ποιότητα σε λογικές τιµές. 

Κάπως έτσι, ξεκίνησε ένα 

απίστευτο ράλι ανόδου µε 

επενδύσεις στον χώρο της 

λιανικής, µε δικά της σηµεία 

πώλησης, αξιοποιώντας τη 

µέθοδο του franchising. Επίσης, η 

«Elite» προχώρησε σε επενδύσεις 

και προς την Ανατολική Ευρώπη 

(Λιθουανία) αλλά και τη Μέση 

Ανατολή (Ντουµπάι). Παράλληλα, 

έφερε στην Ελλάδα τη φίρµα 

Bata, που αποτελεί έναν 

παγκόσµιο ηγέτη στον χώρο της 

υπόδησης, διαθέτοντας 9.000 

καταστήµατα. Εως και σήµερα η 

«Elite» είναι η µεγαλύτερη 

ελληνική παραγωγική εταιρεία 

υπόδησης, κρατώντας αυτό το 

ρεκόρ επί 15 χρόνια, ενώ σε αυτή 

πλέον δουλεύουν τα δύο από τα 

τρία παιδιά του κ. Χριστο-

δουλάτου.  

>
Κυβερνητικός αγώνας 
δρόµου προκειµένου 
να βρεθεί λύση 
για την εταιρεία 
που βρέθηκε από 
την περυσινή διεθνή 
βράβευση στην Ιταλία 
στα προβλήµατα 
µε τις τράπεζες και 
τον αγώνα επιβίωσης 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΤΟΣ»
Ευτυχώς, τα Elite 
δεν γλιστράνε…
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ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

 Ω
ς ένας ακόµα «µάρτυ-

ρας» του πολέµου δι-

αρκείας µεταξύ επιχει-

ρήσεων και τραπεζι-

κού συστήµατος θα 

πρέπει να θεωρηθεί η 

γνωστή βιοµηχανία παραγωγής υποδη-

µάτων   «Elite»  . Η εταιρεία, που τις τε-

λευταίες ηµέρες δίνει τη δική της µάχη 

για να επιβιώσει, υπό το βάρος του κλει-

σίµατος της στρόφιγγας δανεισµού, πέ-

ταξε λευκή πετσέτα ζητώντας τη συν-

δροµή του κράτους. Κι αυτό επειδή δεν 

έχει κατορθώσει να εξασφαλίσει τόσο 

τις πληρωµές των εργαζοµένων της επί 

ένα δίµηνο όσο και τα αναγκαία κεφά-

λαια κίνησης ώστε να παραγγείλει πρώ-

τες ύλες.   Σαν να µην έφταναν όµως αυ-

τά τα προβλήµατα, η ενδεχόµενη πτώ-

ση της   «Elite»   θα παρασύρει και δεκά-

δες άλλες ελληνικές οικογενειακές επι-

χειρήσεις, οι οποίες στηρίζονταν στο εύ-

ρος δραστηριοτήτων της και εργάζονταν 

αποκλειστικά για τη µεγάλη αυτή βιο-

µηχανία. Πρόκειται για ένα κύκλωµα πε-

ρίπου 2.500 άµεσα εµπλεκόµενων αν-

θρώπων.  

 Σύµφωνα µε πληροφορίες του 

«  b  usiness storie  s  », η οικογενειακή ελ-

ληνική εταιρεία πληρώνει το τίµηµα της 

ανάπτυξής της, ιδιαίτερα µε τη στρατη-

γική επιλογή επένδυσης σε σηµεία πώ-

λησης από το 2006 και µετά. Ας µην ξε-

χνάµε πως η   «Elite»   αυτή τη στιγµή δι-

ατηρεί ένα δίκτυο περίπου 65 καταστη-

µάτων, καθώς και αποκλειστική συνερ-

γασία µε τη διεθνή εταιρεία υπόδησης 

  «Bata  ». Κι όµως, τα πράγµατα θα µπο-

ρούσαν να είναι καλύτερα. ∆ιότι τα προ-

ϊόντα της   «Elite»   απευθύνονται σε «κου-

ρασµένους» από την οικονοµική κρίση 

καταναλωτές, λόγω της ευνοϊκής τιµο-

λογιακής τους πολιτικής. Οµως η εται-

ρεία φαίνεται πως έχει πέσει θύµα ενός 

σοβαρού προβλήµατος, που δεν είναι 

άλλο από τις αθρόες εισαγωγές φθηνών 

υποδηµάτων από χώρες κυρίως της Ασί-

ας. Ενα πρόβληµα το οποίο δεν αντιµε-

τωπίστηκε από τις κυβερνήσεις και σε 

συνδυασµό µε τη σκλήρυνση της πολι-

τικής των τραπεζών οδήγησε σε αδιέ-

ξοδο την   «Elite»  .  

 Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της 

εταιρείας φαίνεται να βλέπει αχτίδες φω-

τός µετά και τις επαφές µε τα υπουργεία 

Οικονοµικών, Οικονοµίας και Εργασίας 

και την πρόθεση της Τράπεζας Αττικής 

να δώσει δάνειο ύψους 2 εκατ. ευρώ, µε 


