ΕΠΙ Χ ΕΙΡΕΙΝ

Στέλιος Κοσκινίδης:
Ο Άνθρωπος. Η Πορεία. Η Παρακαταθήκη.
«Η ΚΟΡΥΦΗ ΘΕΛΕΙ ΜΕΤΡΟ. ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».
ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Η ΣΥ ΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ Δ Α ΤΟΥ PL ANT

Ο

ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΚΟΣΚΙΝΊΔΗΣ γεν-

νήθηκε στην Αθήνα το 1945.
Έχασε τον πατέρα του σε
πολύ μικρή ηλικία και έτσι
πήρε το όνομά του. Η οικογενειακή
βιοτεχνία που είχε ξεκινήσει το 1922
ο πατέρας του έγινε γρήγορα γνωστή
σε όλη την ελληνική επικράτεια με
την επιμονή και τη σκληρή δουλειά
της μητέρας του Στέλιου, Μάρθας,
λόγω των πρωτοποριακών και καινοτόμων χειροποίητων κουτιών φαρμάκων και υφασμάτινων πασχαλινών
αυγών που παρήγαγε.
Ο Στέλιος μετά το σχολείο πήγαινε
στην οικογενειακή βιοτεχνία. Με
εμφανή την έφεση στο εμπόριο και
ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα
δεν άργησε να ανελιχθεί και ως έφηβος εργαζόταν με πείσμα και κέφι για
δουλειά. Κατάφερε πριν ενηλικιωθεί
ακόμα να τον υπολογίζουν. Σε ηλικία
23 ετών ξεκίνησε μέσα στην οικογενειακή βιοτεχνία να ασκεί πλέον την
δική του επαγγελματική δραστηριότητα. Με ατελείωτες ώρες δουλειάς
και την υποστήριξη της αργότερα
γυναίκας του Πηνελόπης, η μικρή
επιχείρηση του Στέλιου Κοσκινίδη
σύντομα γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη. Το 1971, ο Στέλιος παντρεύτηκε την Πηνελόπη και έναν χρόνο
αργότερα απέκτησαν την πρώτη
τους κόρη, τη Μάρθα. Το 1976, γεννήθηκε η δεύτερη κόρη τους, η Τάνια. Η επιτυχία του στον τομέα της
συσκευασίας ήταν φυσική εξέλιξη
μιας πορείας πολλών δεκαετιών. Με ισχυρές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, ο Στέλιος Κοσκινίδης έκανε
συνεχείς επενδύσεις σε αναβαθμίσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό και επεκτάσεις στο εργοστάσιο, ώστε να
ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες παραγγελίες.
Μετά από στρατηγικές αγορές τη δεκαετία του ‘80 και
του ‘90, η εταιρεία του Στέλιου Κοσκινίδη σήμερα αριθμεί
τρεις μονάδες συνολικού εμβαδού πλέον των 20.000 τε-

τραγωνικών μέτρων. Οι δραστηριότητες της εταιρείας στεγάζονται στις
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο νεοανακαινισμένο κεντρικό εργοστάσιο
στον Ταύρο, και σε δύο ακόμα εργοστάσια στο Μοσχάτο και το Κορωπί.
Με 130 άτομα προσωπικό και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
που αναβαθμίζεται συνεχώς, η εταιρεία στοχεύει στο να διευρύνει ακόμα περισσότερο το φάσμα των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών της. Από
το 1922 μέχρι σήμερα, η εταιρεία του
Στέλιου Κοσκινίδη, η Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ ή Koskinidis Packaging,
έχει αναγεννηθεί και συνεχώς αναπτύσσεται. ώστε να συγκαταλέγεται
σήμερα στις πιο αναγνωρίσιμες και
εύρωστες του κλάδου, με ισχυρό πελατολόγιό που αποτελείται από μεγάλες ελληνικές εταιρείες και πολυεθνικές. Τα προϊόντα της Koskinidis
Packaging σήμερα περιλαμβάνουν
πρωτότυπες, καινοτόμες και πολυβραβευμένες συσκευασίες.
Ο Στυλιανός Κοσκινίδης απεβίωσε
στις 27 Ιανουαρίου 2019, σε ηλικία
74 ετών. Ήταν ένας δυναμικός επιχειρηματίας, που σεβόταν τους συνεργάτες και τον κλάδο του. Ήταν,
επίσης, ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης που, παρά τις ατελείωτες
ώρες δουλειάς στάθηκε δίπλα στην
οικογένειά του. Ήταν κυρίως ένας
άνθρωπος με αξίες και ιδανικά που
αφήνει ένα σπουδαίο έργο και μία
βαριά παρακαταθήκη. Οι κόρες του
Στέλιου, Μάρθα και Τάνια, θα συνεχίσουν να κυνηγούν
με δίψα την κορυφή και η εταιρεία θα παραμείνει ένα
βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, ώστε να διαμορφώνει τάσεις για την αγορά και να καλύπτεται πλήρως
ο καταναλωτής. Έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές, να έχουν πρόσβαση σε
λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, όπως θα το ήθελε ο Στέλιος
Κοσκινίδης. •
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