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Αθήνα 22/3/22

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων με βαθιά οδύνη
αποχαιρετά τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο
Με βαθιά οδύνη ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αποχαιρετά τον Οδυσσέα
Κυριακόπουλο, έναν από τους στυλοβάτες της εξορυκτικής βιομηχανίας της χώρας μας αλλά και
πρωτοπόρο στη διεθνή ανάπτυξή της.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου από το 1983 μέχρι το 2000,
Αντιπρόεδρος στην περίοδο 1995-2000 και υπήρξε μία πολύπλευρη προσωπικότητα που
εργάστηκε με ζήλο για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας με καινοτόμες ιδέες και
εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αναλαμβάνοντας, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, τη σκυτάλη στις δύο μεγάλες οικογενειακές
εταιρίες του κλάδου, την Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης και την Α.Ε.Μ. Βωξίται
Παρνασσού, έθεσε σε εφαρμογή την υλοποίηση του οράματος του για ένα πελατοκεντρικό Όμιλο
με διεθνή εξάπλωση και αυξημένη προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετόχους (stakeholders)
και την Εθνική Οικονομία. Έτσι σταδιακά και με σύγχρονες τεχνικές και αντιλήψεις για τη διοίκηση
επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε ο παγκόσμιος Όμιλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, ο οποίος από
το 2014 αποτελεί μέρος της Imerys, του παγκόσμιου ηγέτη σε λύσεις βασισμένες στα βιομηχανικά
ορυκτά.
Υπέρμαχος της υπεύθυνης εξορυκτικής βιομηχανίας στήριξε σημαντικά την ενσωμάτωση των
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρησιακή στρατηγική του Ομίλου του, ενέπνευσε
πρωτοποριακές δράσεις κοινωνικής ευθύνης στις περιοχές δραστηριοποίησής του και συνετέλεσε
στη δημιουργία προτύπων αρμονικής συνύπαρξης εξόρυξης και άλλων οικονομικών
δραστηριοτήτων, όπως ο τουρισμός.
Πίστευε βαθιά στο συμμετοχικό μάνατζμεντ και κεντρικό του μέλημα ήταν η ανάπτυξη της
επόμενης γενιάς ηγετών, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των επιχειρήσεων, με τη στήριξη στη
δημιουργία εκπαιδευτικών θεσμών, όπως το ALBA Business School και του Σωματείου
Επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement), έναν θεσμό για την ενίσχυση της νεανικής
επιχειρηματικότητας.

Με υψηλή αίσθηση του χρέους και της προσφοράς στην επιχειρηματικότητα και στα κοινά,
υποστηρικτής του κοινωνικού διαλόγου και της συναίνεσης για την επίλυση των κοινωνικών
προβλημάτων, εργάστηκε από πολλές θέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την ενίσχυση
της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Κεφάλας, επισημαίνει:
«Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος ήταν άνθρωπος σεμνός, με πολλή ενέργεια και πάθος για τα
θέματα της ανάπτυξης του κλάδου και της χώρας. Πρωτοπόρος και καινοτόμος επιχειρηματίας
εργάστηκε με πάθος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας. Αποτελεί πρότυπο για όλους μας και
η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή στα επόμενα χρόνια.
Προσωπικά, είχα την τιμή να συμπορευθώ μαζί του σε όλο το ταξίδι του στον εξορυκτικό κλάδο
από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτη και θα αποτελεί φωτεινό
παράδειγμα για εμάς που είχαμε το προνόμιο να δουλέψουμε μαζί του.»
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκφράζει τα ειλικρινή
συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του και σε όλους τους αγαπημένους
του.

