
 
 

Το Ανθολόγιο της 7η Συνάντησης των Εταιρικών Μελών του Διαζώματος: 

- Η δύναμη της συνεργασίας – στρατηγική στόχευση στην ανάπτυξη του 

τουρισμού (κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού) 

- Πνευματικό ταξίδι - η δύναμη της συναπόφασης – βγαίνει μάθηση από αυτή 

την πνευματική εξέλιξη ( κ. Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας) 

- Ταράξαμε τα νερά (κ. Αλέκος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου,) 

- Ύμνος στις συνέργειες- το μεγάλο κληροδότημα του Διαζώματος είναι η 

κινητοποίηση όλων σε μια ολιστική συνεργασία -  το ΔΙΑΖΩΜΑ βοηθά, 

στηρίζει, καθοδηγεί στο σπουδαίο έργο που γίνεται στην πατρίδα μας. Έπρεπε 

να το είχαμε εφεύρει νωρίτερα (κ. Χρίστος Γκόγκος, ανώτερος 

εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) 

- Εμψυχωτής το ΔΙΑΖΩΜΑ φέρνει τον πολίτη κοντά και κινητοποιεί Υπουργεία 

και Φορείς – Με βρίσκει σύμφωνο η πρόταση 1 Ο.Χ.Ε. ανά Περιφέρεια (κ. 

Παναγιώτης Θάνου, Υπεύθυνος Προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης  

Περιφερειακής Πολιτικής (DG Regiο). 

- Εξαιρετική «κονία» το ΔΙΑΖΩΜΑ, που μετατρέπει τη Στερεά Ελλάδα σε 

στέρεο οικοδόμημα (κ. Φάνης Σπανός Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας) 

- «ΠΟΛΙΣ» – Αποστολή η εξασφάλιση μια δίκαιης και ομαλής μετάβασης για 

την περιοχή της Κοζάνης που θα ανατείλει ένα ελπιδοφόρο τοπίο στην ακριτική 

Περιφέρεια. Χαίρομαι που συμμετέχω ενεργά (κ. Λάζαρος Μαλούτας, 

Δήμαρχος Κοζάνης) 

- Ουσιαστική η συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ – η εταιρική κοινωνική ευθύνη όχι 

σαν προβολή και μάρκετινγκ – η πανδημία ανέδειξε πόσο αλληλένδετες είναι 

οι επιχειρήσεις με την κοινωνία – Ουσιαστική πίστη στην ιδέα της κοινότητας 

– ουσιαστική συνεισφορά του καθενός σε αυτό – Το ΔΙΑΖΩΜΑ δίνει διέξοδο  

να συνεισφέρουμε σε αυτό και το ευχαριστούμε (κ. Βασίλης Φουρλής, 

Πρόεδρος της εταιρείας Fourlis A.E ) 

- Περιφερειακή ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο (κ. Μαρία Κασσωτάκη, 

Προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΥΔ ΕΠ- Περιφέρεια Κρήτης) 

- Φιλοδοξία όλων των δημόσιων θεσμών να μετατρέπουν σε πολιτική και δρώσα 

κοινωνία (κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας) 

- Μια νέα προσέγγιση του τί θα πει συνεργασία έδωσε το ΔΙΑΖΩΜΑ (κ. 

Κωνσταντίνος Λέμας, Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας). 

- Το ΔΙΑΖΩΜΑ κάνει το ανέφικτο εφικτό – «Δώσε μου τόπο να σταθώ και την 

γη θα κινήσω», η φράση που ειπώθηκε από τον Αρχιμήδη ( 287 - 212  π. Χ.) και 

ταιριάζει στο ΔΙΑΖΩΜΑ (κ. Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος) 

- Κοινό αξιακό πλαίσιο - Οικογενειακό συμβούλιο - Αξίες που μας ενώνουν: 

συνέργειες, χώρος στην καινοτομία, και εμπιστοσύνη- Πρότυπο διαφάνειας & 

λογοδοσίας το ΔΙΑΖΩΜΑ - Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια μεταλαμπάδευση της 

αξίας των συνεργειών – 3 στόχοι:  Αξιολόγηση- Στελέχωση – Οικονομική 



 
 

Αυτοτέλεια (κ. Εύα Λιανού, Γενική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Ιωάννη Σ. Λάτση) 

- Ενοσχήστρωση από το ΔΙΑΖΩΜΑ μιας καινοτόμου συνέργειας  - Πιστεύει η 

ΕΤΕ σε αυτό το όραμα που αναπτύσσεται και θα συμμετάσχει ενεργά στις 

επιχειρήσεις των clusters σε όλο το φάσμα (τραπεζικές λύσεις, ψηφιακές 

εφαρμογές και καινοτόμες υπηρεσίες, εκπαίδευση) (κ. Κώστας Καναβός, Head 

of Business Banking Sector Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος) 

- Εμπνέει η στάση του Διαζώματος ως προς τη διάθεση της αριστείας – 

Σχεδιασμός ψηφιακών δράσεων με περιεχόμενο και ουσία – το DHUB μπορεί 

να γίνει η βάση στήριξης των προγραμμάτων  -  Πάνω από όλα ο άνθρωπος- Η 

τοπική κοινωνία είναι το κλειδί (κ. Θάλεια Τσαλκιντζή, Museums, Libraries, 

Archives Solutions Department Manager Enterprise Solutions Business Unit της 

εταιρείας Unisystems S.A.)  

- Το ΔΙΑΖΩΜΑ καταλύτης – New European Bauhaus- το ΔΙΑΖΩΜΑ 

ευρωπαϊκού επιπέδου σωματείο που κινεί διαδικασίες και είναι μπροστά από 

τα πράγματα. Με ένα τρόπο μετάγγισε τις ιδέες – για να εμπλακεί κάποιος στις 

δράσεις του Διαζώματος έχει και τη ρίζα και την αξιακή συγγένεια. Αυτή η 

συμμετοχή φέρνει στο ΔΙΑΖΩΜΑ νέες αξίες και δίνει νέα ερεθίσματα και ιδέες 

σε όλους – Είμαστε στη φάση αλλαγής νοοτροπίας και σε αυτό θα είμαστε 

αρωγοί  (κ. Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη 

και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου) 

- Αρχιυφαντουργός το ΔΙΑΖΩΜΑ (κ. Μιλτιάδης Χέλμης, Πρόεδρος των 

Ξενοδόχων Ευβοίας και Πρόεδρος του Cluster για τη Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας 

«ΟΙΔΙΠΟΥΣ») 

- Όλη η Ελλάδα ένα δίκτυο με το ΔΙΑΖΩΜΑ (ο κ. Βαγγέλης Κατσαράς, 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου, Ξενοδόχος και Πρόεδρος Cluster για την 

Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου) 

 

 


