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Τ
ο να πουλάς στα πέρατα του κόσµου 18 εκατοµµύρια 
πίτες -από τις κλασικές για σουβλάκια µέχρι τις πίτες 
ολικής άλεσης και τα κάθε µορφής πιτάκια- είναι µια 
επίδοση που δύσκολα µπορείς να παραβλέψεις. 

Ακόµη περισσότερο, δε, αν αυτή η επίδοση προέρχεται από 
µια ελληνική παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση τρίτης 
γενιάς που το όνοµά της είναι Ελληνική Βιοµηχανία Αρτοσκευ-
ασµάτων Καλοϊδάς ΑΒΕΕ.

Αλλά η επίδοση αυτή -οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 
12% του ετήσιου τζίρου, κάπου 1,5 εκατ. ευρώ στα 12,6 εκατ. 
ευρώ που ήταν ο µέσος 
όρος του τζίρου την περί-
οδο από το 2009 έως και 
το 2012- δεν είναι η µόνη 
που καταγράφεται στο 
δυναµικό της επιχείρησης. 
Για παράδειγµα, διαθέτει 
µηδενικό εξωτερικό δα-
νεισµό και έχει συνεχείς 
κερδοφόρες χρήσεις από 
την ίδρυσή της. Η Ελληνι-
κή Βιοµηχανία Αρτοσκευ-
ασµάτων Καλοϊδάς ΑΒΕΕ 
(µε διακριτικό τίτλο 
ELVIART) ιδρύθηκε ως Α.Ε. 
µόλις το 2000. 

Σήµερα, επικεφαλής 
της επιχείρησης και βασι-
κός µέτοχος -µαζί µε τον 
γιο του Γιώργο- είναι ο κ. 
Μάριος Καλοϊδάς. Πατέ-
ρας και γιος είναι µετά την 
εξαγορά των ποσοστών 
των κυρίων Βασίλειου 
Καλοϊδά και Ευαγγέλου 
Κολιού οι µοναδικοί µέ-
τοχοι της επιχείρησης. Η 
εξαγορά των πακέτων 
ολοκληρώθηκε στα τέλη 
του περασµένου µήνα. Ο 
56χρονος κ. Μάριος Κα-
λοϊδάς -πρόεδρος της 
ELVIART- είναι εκπρόσω-
πος της δεύτερης γενιάς 
και βρίσκεται στην επι-
χείρηση από το 1972, 20 
χρόνια µετά τη συγκρό-
τηση της βιοτεχνικής 
µονάδας στον λόφο Σικε-
λίας, στην Καλλιθέα, από 
τον πατέρα του. 

Αλλά ας πάρουµε τα 
πράγµατα από την αρχή 
της οικογενειακής δρα-
στηριότητας. Αφηγητής 
ο ίδιος ο κ. Καλοϊδάς: «Το διάστηµα του Μεσοπολέµου η γιαγιά 
µου Μαρία και ο παππούς µου Βασίλης διατηρούσαν δύο φούρ-
νους, έναν στην Πλάκα και έναν στην Καλλιθέα. Η γιαγιά πέθανε 
νέα, µε αποτέλεσµα ο παππούς µου να επιλέξει να κρατήσει τον
φούρνο της Καλλιθέας». Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο
πατέρας του σηµερινού προέδρου: «Ο πατέρας µου έπαιζε
µπάλα και ήταν καλός. Χρησιµοποίησε τα χρήµατα της µεταγρα-
φής του στον Πανιώνιο για να αναβαθµίσει τον φούρνο της Καλ-
λιθέας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 αποφάσισε να επικεντρω-
θεί σε ένα και µόνο προϊόν, καθώς είδε ότι τα σουβλάκια γίνονταν 

όλο και πιο δηµοφιλή και παράλληλα υπήρχε κενό στην αγορά 
της πίτας. Στον λόφο Σικελίας, δίπλα στο δηµοτικό στάδιο της 
πόλης, ονόµασε την οδό Ψηλορείτη προς τιµήν της κρητικής του 
καταγωγής. Στον αριθµό 5 στεγάζονται σήµερα τα γραφεία της 
εταιρείας, εκεί όπου κάποτε στεγαζόταν το πρώτο εργαστήριο 

παραγωγής πίτας για σουβλάκι στην Ελλάδα». Είκοσι χρόνια 
αργότερα η σκυτάλη αλλάζει και πάλι χέρια. «Μόλις απολύθη-
κα από το Ναυτικό, ασχολήθηκα full time µε τη βιοτεχνία, πλέον, 
που είχε στήσει ο πατέρας µου. Ηταν η πρώτη µετάβαση από την 
πρώτη στη δεύτερη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης. ∆εν 
ήταν εύκολη και δεν έγινε γρήγορα. Χρειάστηκαν περίπου 8 
χρόνια για να αποδείξω την αξία µου και να κάνω τον πατέρα µου 
να µε εµπιστευτεί πλήρως. Από την εµπειρία µου έχω δει ότι είναι 
σύνηθες αυτό στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η σκυτάλη αργεί 
να περάσει στον επόµενο».

Οι σταθµοί µιας επιτυχηµένης διαδροµής
Ο κ. Καλοϊδάς επιλέγει να κάνει έναν σύντοµο σχολιασµό για 
την πολύχρονη διαδροµή της οικογενειακής επιχείρησης. Ας 
τον ακολουθήσουµε: «Το 1983 φέραµε µια µικρή επανάσταση 
στην παραγωγή, όταν εγκαταστήσαµε µια ελληνική πατέντα που 
αυτοµατοποιούσε µερικώς τη διαδικασία. Με τη µερική αυτοµα-
τοποίηση ξεφύγαµε από τον εγχώριο ανταγωνισµό που είχε αρχί-
σει να εµφανίζεται. Λίγο αργότερα ήρθαν και οι συµµετοχές στις 
πρώτες διεθνείς εκθέσεις τροφίµων στη Γερµανία και τη Γαλλία. 

Εκεί συµµετείχαµε µε το λογότυπο ELVIART για πρώτη φορά. 
Είναι ακρωνύµιο για το Ελληνική Βιοµηχανία Αρτοσκευασµάτων 
µε λατινικούς χαρακτήρες, για να µπορεί να διαβάζεται στο εξω-
τερικό. Η πυξίδα µου ήταν πάντα στραµµένη στις αγορές της 
Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής, ειδικά σε αυτές όπου υπήρ-
χε έντονο το ελληνικό στοιχείο, όπως στη Γερµανία. 

Το 1989 η επιχείρηση µπήκε σε νέες βάσεις, ανοίγοντας έναν 
καινούριο κύκλο. Συστάθηκε η Μ. Καλοϊδάς & ΣΙΑ ΕΠΕ µε µερι-
διούχους εµένα, τον µεγαλύτερο αδερφό µου Βασίλη και τον 
Ευάγγελο Κολιό, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους µάστο-

ρες µηχανηµάτων αρτοποί-
ησης της εποχής. Μεταφέ-
ραµε την παραγωγή σε 
νέες εγκαταστάσεις στον 
Ασπρόπυργο. Εκείνη την 
εποχή η ηµερήσια παρα-
γωγή δεν ξεπερνούσε τις 
50.000 πίτες. Τα τελευταία 
χρόνια, στις ίδιες εγκατα-
στάσεις, η ηµερήσια παρα-
γωγή ξεπερνάει τις 550.000 
πίτες.

Το 2000, την εποχή των 
παχέων αγελάδων και της 
φρενίτιδας του Χρηµατι-
στηρίου, η ΕΠΕ µετατρά-
πηκε σε Α.Ε. µε την επω-
νυµία Καλοϊδάς ΑΒΕΕ. 
Παρά τις σειρήνες που 
ηχούσαν στα αφτιά µας, δεν 
µπήκαµε ποτέ στη διαδι-
κασία αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου µέσω δηµόσιας 
εγγραφής, παρότι η εταιρεία 
µας πληρούσε και µε το 
παραπάνω τις προϋποθέσεις. 
Αν για κάτι µπορούµε να 
περηφανευόµαστε, αυτό 
είναι η οικονοµική διαχεί-
ριση που έχουµε κάνει στη 
διάρκεια ζωής της εταιρεί-
ας. Εχουµε µηδενικό δανει-
σµό, ιδιόκτητες εγκαταστά-
σεις, συνεχείς κερδοφόρες 
χρήσεις από ιδρύσεως της 

εταιρείας και -στον βαθµό που µας το επιτρέπει το πολύπλοκο και 
ασταθές φορολογικό σύστηµα της χώρας µας- έχουµε αποφύγει 
τις φορολογικές κακοτοπιές. Κι όλα αυτά τα πετύχαµε έχοντας 
σταθερή ανάπτυξη. Την τελευταία δεκαετία έχουµε διπλασιάσει 
τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. 

Ο κύκλος που άνοιξε το 1989 έµελλε να κλείσει το 2013... Πέραν 
της µετάβασης από τη βιοτεχνική αντίληψη παραγωγής στη βι-
οµηχανική, η εταιρεία αντιµετώπιζε την επιπλέον πρόκληση της 
διαδοχής από τη δεύτερη στην τρίτη γενιά. ∆ύο πολύ σηµαντικές 
διαδικασίες που απαιτούν λεπτούς χειρισµούς και σωστή προε-
τοιµασία όλων των εµπλεκόµενων µερών. Ταυτόχρονα, η αγορά 
τρέχει µε διαφορετικούς ρυθµούς απ’ ό,τι έτρεχε και δεν συγχωρεί 
λάθη και καθυστερήσεις. Οι απαιτήσεις είναι κατά πολύ υψηλό-
τερες σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία. Κατόπιν πολύµη-
νων ζυµώσεων και διαπραγµατεύσεων, ήρθαµε σε συµφωνία µε 
τους άλλους δύο µετόχους και εξαγόρασα το ποσοστό των µετοχών 
που κατείχαν. Το deal ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013. Η 
επιχείρηση έγινε και πάλι πλήρως οικογενειακή. Ενας κύκλος 
έκλεισε και µια νέα σελίδα ανοίγει. Μια σελίδα µε πολλές προ-
κλήσεις, τις οποίες νιώθουµε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε».

/// Μάριος Καλοϊδάς ///BIG STORY /// Μάριος Καλοϊδάς STORY 

ΤΑ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΑ 
ΠΙΤΟΓΥΡΑ! 

Εξαγωγικές επιδόσεις, µηδενικός δανεισµός και συνεχείς κερδοφόρες χρήσεις συνθέτουν το επιτυχηµένο στόρι µιας οικογενειακής 
επιχείρησης που ξεκίνησε σε ένα δροµάκι πίσω από το γήπεδο της Καλλιθέας και βασίστηκε στις πίτες για σουβλάκια

ΤΟΥ 

ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΟΥΣΗ

12% 
του ετήσιου τζίρου 
προέρχεται από εξαγωγές

12,6 
εκατ. ευρώ ήταν ο µέσος 
όρος του τζίρου την 
περίοδο 2009-2012

Η ELVIART ΕΧΕΙ τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του '50 
και το πρώτο εργαστήριο παραγωγής πίτας για σουβλάκι
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