ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μηχανικός Μεταλλειολόγος - Εργολήπτης

Ο Δεκήηξεο Κνύηξαο ηνπ Αζαλαζίνπ γελλήζεθε ζην Πεξηβόιη Δνκνθνύ ην
1944. Απνηειεί ηνλ νξηζκό ηνπ απηνδεκηνύξγεηνπ αλζξώπνπ. Πξνεξρόκελνο από κηα
θησρή αγξνηηθή νηθνγέλεηα θαηόξζσζε λα ζπνπδάζεη εξγαδόκελνο θαη ράξε ζηελ
εξγαηηθόηεηά ηνπ θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ λα θηάζεη πνιύ ςειά.
Σα εγθύθιηα γξάκκαηα έκαζε ζην Δεκνηηθό ρνιείν ηνπ ρσξηνύ ηνπ θνληά ζηε
δαζθάια Χξπζνύια Γθηώθα-Μπνκπνύια, ηελ νπνία εθηηκά θαη αγαπά κέρξη ζήκεξα.
Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ην Δεκνηηθό ρνιείν πήγε ζηελ Αζήλα γηα εξγαζία.
Παξάιιεια θνηηνύζε θαη ζην 2ν Εζπεξηλό Γπκλάζην Αζελώλ. ηε ζπλέρεηα εηζήρζε
ζην ΕΜΠ (Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν), όπνπ ζπνύδαζε κεηαιιεηνιόγνο
κεραληθόο.
Μεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπ μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηηο θαηαζθεπέο, ε
νπνία έκειιε λα είλαη καθξά θαη θαξπνθόξα. Αξρηθά δνύιεςε ζηελ ΕΔΟΚ ΕΣΕΡ ην
1971. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 1978, πξνζιήθηεθε ζηελ ΑΚΣΩΡ σο Δηεπζπληήο
Έξγσλ. Απέθηεζε ηελ εκπηζηνζύλε ηεο νηθνγέλεηαο Μπόκπνια θαη απνηέιεζε ην δεμί
ηνπ ρέξη ράξε ζηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Αξγόηεξα, αλέιαβε θαη ηελ πξνεδξία
ηεο εηαηξίαο. ηελ ΑΚΣΩΡ, κεηέπεηηα ΕΛΛΑΚΣΩΡ, εξγάζηεθε γηα 40 ρξόληα (19782018).
Έρεη ζπλδέζεη ην όλνκά ηνπ κε ηα κεγαιύηεξα έξγα ππνδνκώλ, θαη όρη κόλν,
ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Αηηηθή νδόο, Εγλαηία νδόο, Μεηξό Αζελώλ,
απηνθηλεηόδξνκνο Μνξέαο, ζηδεξόδξνκνο, ΟΑΚΑ είλαη κεξηθά από ηα κεγαιύηεξα
έξγα πνπ θαηαζθεύαζε ε ΕΛΛΑΚΣΩΡ, ηεο νπνίαο ππήξμε πξόεδξνο. ηα πιαίζηα ηεο
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εξγαζίαο ηνπ δηαπξαγκαηεύηεθε κε πιεηάδα ππνπξγώλ, αξκνδηόηεηαο δεκνζίσλ
έξγσλ.
Απνρώξεζε από ηελ ΕΛΛΑΚΣΩΡ ύζηεξα από ηελ ηζηνξηθή γεληθή ζπλέιεπζε
ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο ζηηο 25 Ινπιίνπ 2018, ε νπνία εμέιεμε άιιν δηνηθεηηθό
ζρήκα. Σόηε όινη πίζηεςαλ όηη ήξζε ε ώξα λα απνζπξζεί από ηελ ελεξγό δξάζε.
Όινη, εθηόο ίζσο από απηνύο πνπ ηνλ γλσξίδνπλ πνιύ θαιά. Καη όκσο, κέζα ζε έλα
κήλα πεξίπνπ θαη ζε ειηθία 74 εηώλ, έθιεηζε ζπκθσλία κε ηνλ Όκηιν Κόθθαιε. ηηο
19 Οθησβξίνπ 2018 ε «Intracom θαηαζθεπέο» (δηαθξηηηθόο ηίηινο Intrakat)
αλαθνίλσζε ην λέν Δ κε πξόεδξν ηνλ Δεκήηξε Αζ.Κνύηξα. Απηό απνηέιεζε έλα
θαηλνύξγην εθαιηήξην, έλα λέν μεθίλεκα ζηε δσή ηνπ.
Οη θαηαζθεπέο θαη ηα εξγνηάμηα είλαη ε κεγάιε ηνπ αγάπε θαη απηό πνπ
γλσξίδεη λα θάλεη ηόζν θαιά, όζν ιίγνη. Άιισζηε, ζηα επηρεηξεκαηηθά ζαιόληα ηνλ
απνθαινύλ «ν άλζξσπνο από αηζάιη» ή «ν δηαλννύκελνο ησλ εξγνηαμίσλ».
Σε γελέηεηξά ηνπ δελ ηελ μέραζε. Σελ επηζθέπηεηαη, όηαλ νη επαγγεικαηηθέο ηνπ
ππνρξεώζεηο ηνπ ην επηηξέπνπλ. Εμάιινπ, ε αλακόξθσζε θαη ν θαιισπηζκόο ηνπ
ρώξνπ ζην «θνπινύξη» (πεξίθξαμε, θύηεκα γθαδόλ, κπάξκπεθηνπ) έγηλε κε δηθή ηνπ
δαπάλε.
Είλαη παληξεκέλνο θαη παηέξαο δύν ζπγαηέξσλ. Δηακέλεη κόληκα ζηελ Αζήλα.
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