«Γέφυρα» προστασίας
για δανειολήπτες

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δανειολήπτες για να
σώσουν τα σπίτια τους, αναλύθηκαν σε εκδήλωση Επιμελητηρίου
Αχαΐας και Δικηγορικού.
Σελ. 3

Τρένο: Προχωράει
η υπογειοποίηση

Συνάντηση Δημάρχου Πατρέων
με τον υπ. Μεταφορών σε θετικό
κλίμα και συμφωνία για υπόγεια
διέλευση μήκους 5,16 χλμ. Νέο
ραντεβού την προσεχή Τρίτη.
Σελ. 5, «Απόψεις» σελ. 8

Με πολλά μέτωπα
το άνοιγμα
των σχολείων
11 Σεπτεμβρίου 2020

Αφιέρωμα σελ. 12-14

Η Εβδομαδιαία
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Πανεπιστήμιο
«Αγκάθι τα κενά
μελών ΔΕΠ

Συνεδρίασε χθες η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Πατρών με κύριο
θέμα τα κενά στα μέλη ΔΕΠ που
υπονομεύουν το μέλλον του και
αποφάσισε ριζικές παρεμβάσεις.
Στο μεταξύ ο νέος πρύτανης Χ.
Μπούρας ξεκίνησε σειρά επαφών
με φορείς της περιοχής αναδεικνύοντας την προτεραιότητα τής από
κοινού αντιμετώπισης των οξυμένων προβλημάτων του Ιδρύματος.
Ολόκληρη η απόφαση σελ. 3
Ρεπορτάζ σελ. 15

Προσλήψεις
μέσω ΕΣΠΑ

3000 ψυχολόγοι-κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία της χώρας.
Σελ. 19

> Αναγκαία τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για ενίσχυση της ρευστότητας

για το 80% των επιχειρήσεων της χώρας
Από την έρευνα προκύπτει κατακρήμνιση
του δείκτη οικονομικού
κλίματος των μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ραγδαία
αύξηση αδυναμίας
καταβολής υποχρεώσεων και δυσοίωνες
προσδοκίες για το
μέλλον. Η αποψίλωση
των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων
ισοδυναμεί με εξαφάνιση της εναπομείνασας από την δεκαετή
οικονομική κρίση
μεσαίας τάξης.

Αδυναμία καταβολής των υποχρεώσεων και
ένα ασφυκτικό οικονομικό κλίμα για τις μικρές επιχειρήσεις αποκαλύπτει η έκθεση του
Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.
Όλοι οι δείκτες οικονομικού κλίματος καταγράφουν σοβαρή μείωση δείχνοντας πως
μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η κατάσταση των μικρών και πολύ επιχειρήσεων
έχει επιδεινωθεί δραματικά, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους.
• 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως η οικονομική κατάστασή τους επιδεινώθηκε κατά
το προηγούμενο εξάμηνο
• 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως μειώθηκε η ρευστότητα τους
Σελ. 7
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ολοΓραφία
Ελληνική καινοτομία
για covid-19
Όταν ο SARS-CoV-2 πέρασε τα γεωγραφικά όρια της
Κίνας στις αρχές του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφάσισε να ζητήσει καινοτόμες προτάσεις για την
αντιμετώπιση της κατάστασης, έτσι ώστε τα συστήματα υγείας να είναι έτοιμα και να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη
& ενημέρωση!
Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα η ανταπόκριση υπήρξε μεγάλη, 450 προτάσεις υποβληθήκαν και
από αυτές οι 23, στα μέσα Αυγούστου επιλέχθηκαν
να χρηματοδοτηθούν.
Μια από αυτές ήταν η πρόταση IRIS-COV που κατατέθηκε από το Εργαστήριο Βιο-αισθητήρων του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
(ΙΜΒΒ) του ΓΓΕ της Κρήτης. Η χρηματοδότηση ύψους
2,4 εκατομ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου
να βγει στην αγορά μια φορητή συσκευή για την επιτόπια διάγνωση της COVID-19.
Η ερευνήτρια του ΙΤΕ Ηλέκτρα Γκιζέλη (Καθηγήτρια
στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης)
και επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοαισθητήρων
μιλώντας στο «Βήμα» της Κυριακής 6/9 ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Η συσκευή και η αντίστοιχη μέθοδος ταυτοποίησης γενετικού υλικού ήταν ήδη
έτοιμα, απλώς προσαρμόστηκαν για την COVID-19,
τίποτε δεν γίνεται εν μια νυκτί. Εδώ και χρόνια το
Εργαστήριο μας αναπτύσσει μοριακές μεθόδους σε
συνδυασμό με καινοτόμες μικρο/νανο τεχνολογίες
οι οποίες αξιοποιούνται σε ολοκληρωμένα διαγνωστικά συστήματα…»
Όπως σημειώνει η Ηλέκτρα Γκιζέλη «Η ιδέα ήταν
να δημιουργηθεί μια μέθοδος που θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί εκτός εργαστηρίου από ανθρώπους χωρίς ειδική
εκπαίδευση και να
δίνει άμεσα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως τόσο η ίδια η
συσκευή όσο και οι
διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιούνταν με αυτή
θα έπρεπε να είναι
χαμηλού
κόστους
για να είναι προσιτές
σε όλους.
Η συσκευή λειτουργεί ως εργαστήριο για εξπρές διάγνωση του κορωνοϊού και όχι μόνο. Στη φωτογραφία απεικονίζεται το μικρό μέγεθος και η φορητότητα
της συσκευής.

Χρηματοδότηση από το ΕΠΠ

Όταν οι Έλληνες ερευνητές ανέπτυσσαν την παραπάνω μεθοδολογία, δεν ήταν γνωστός ακόμα ο ιός
SARS-CoV-2 στην ανθρωπότητα. Οι προδιαγραφές
που είχαν θέσει τότε οι ερευνητές αφορούσαν την ταχεία διάγνωση μολυσματικών νόσων σε απομακρυσμένες περιοχές (όπου δεν υπήρχε πρόσβαση άμεση
και σύντομη σε διαγνωστικά εργαστήρια) αλλά και σε
αναπτυσσόμενες χώρες με ελλιπείς υποδομές Υγείας.
Η ομάδα των Ελλήνων ερευνητών είχε λάβει χρηματοδότηση πέρυσι από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και το πρόγραμμα «Proof of Concept”, προκειμένου η μέθοδος να χρησιμοποιηθεί στους αγρούς
για τη διάγνωση ασθενειών των καλλιεργούμενων
φυτών.

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Επικίνδυνες αντιφάσεις

Γ

ράφαμε πρόσφατα εδώ στο άρθρο μας «Περί μάσκας
και μασκοφόρων», που προκάλεσε και αρκετό λόγο
και αντίλογο: Στο χώρο των ειδικών επιστημόνων είναι οι αλλοπρόσαλλες θέσεις πολλών εξ αυτών που
έδωσαν αυτούς τους μήνες αφορμή για την ενδυνάμωση των
αμφιβολιών στην κοινωνία, τόσο για τη χρήση της μάσκας
όσο και για αυτή καθ’ αυτή την παρουσία του κορωνοϊού,
μια αμφιβολία που οδηγεί και στην αποδοχή εγκληματικών
θεωριών συνομωσίας.

«Σας έχουμε μπερδέψει…»

Μάλιστα ειδικότερα για αυτές τις συνωμοτικές προσεγγίσεις,
που δυστυχώς ακουμπούν μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας –όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα- αλλά και παγκοσμίως, σημειώναμε ότι στηρίζονται σε «πειστικά» επιχειρήματα
που τεχνηέντως συγχέουν την προέλευση του φονικού κορωνοϊού με τις περαιτέρω συνέπειές του.
Έχοντας ξεκαθαρίσει τη θέση μας ότι στεκόμαστε κάθετα ενάντια στις συνομωσιολογικές εξηγήσεις για τη διάδοση της κορωνο-ίωσης, οφείλουμε να αναδείξουμε και τις ευθύνες όσων
δίνουν «πατήματα» σε αυτούς που τις υποστηρίζουν. Έτσι σήμερα θα φιλοξενήσουμε αποσπάσματα από δύο έγκυρα άρθρα, που θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση πολλών από όσα βιώνουμε περί τον κορωνοϊό
• Από δημοσιογραφικής πλευράς αρχικά: Σε πρόσφατο άρθρο
γνώμης στη «Ναυτεμπορική» η γνωστή
δημοσιογράφος Κατερίνα Τζωρτζινάκη
γράφει:
«Σας έχουμε μπερδέψει, παραδέχτηκε
την Τρίτη ο καθηγητής λοιμωξιολογίας,
o οποίος από τότε
που μας συστήθηκε
στο ανοιξιάτικο ραντεβού των 6 μ.μ.
προσπάθησε να ενσωματώσει στον λόγο του την αβεβαιότητα. Προσπάθησε να
μας μιλήσει για τα όρια της επιστήμης και τη σχετικότητα των
γνώσεων.
Δεν ξέρω ποιος μας έχει μπερδέψει. Οι επιστήμονες, οι πολιτικοί ή οι ειδικοί, που δέχονται να γίνουν μέρος της πολιτικής.
Ακόμη και εμείς οι αδαείς γνωρίζουμε ότι η διαφωνία είναι
στην επιστήμη -και στη δημοκρατία- ευλογία. Κάτι έχουμε καταλάβει για την αβεβαιότητα στον πυρήνα της επιστήμης, και
τα ρίσκα που παίρνει.
Κάτι έχουμε καταλάβει, ενώ η βύθιση στο ανορθολογικό είναι
ισχυρή και οι καιροί πονηροί.
Δεν ζυγίζουμε επιστημονικές επάρκειες -δεν θα μπορούσαμε,
άλλωστε- μα γίνεται πάρτι με τις αντιφάσεις.
Για παράδειγμα, στον ΠΟΥ, την ηγετική αρχή στον τομέα της
υγείας παγκοσμίως στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ορίστηκε αντιπρόεδρος στο STAG-IH (Strategic and Technical Advisory Group
for Infectious Hazards) ο Γιόχαν Γκίσεκε. Το τμήμα, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ασχολείται -μεταξύ άλλων- και με τη
διαχείριση του Covid-19.
Τον Σουηδό Γκίσεκε τον μάθαμε το 2009 με τον ιό Η1Ν1.
Ήταν ο αναπληρωτής διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, που καθησύχαζε ότι ο ιός
δεν είναι πιο επικίνδυνος από την κοινή εποχική γρίπη και
γι’ αυτό «δεν θα πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί και να πανικοβάλλεται, ωστόσο θα πρέπει όλοι να είναι προετοιμασμένοι».
Τι λέει τώρα για την πανδημία; «Πέρα από το πλύσιμο των
χεριών, όλα τα άλλα μέτρα -όπως το κλείσιμο των συνόρων,
των σχολείων κ.λπ.- δεν υποστηρίζονται σχεδόν καθόλου

από επιστημονικά στοιχεία».
Άλλα δεν μας λέει ο ΠΟΥ; Δεν προειδοποιεί ότι όσοι νομίζουν
πως η ανοσία θα έρθει με τρόπο μαγικό κάνουν λάθος τραγικό;
Τότε τι είναι του Γκίσεκε ο διορισμός; Μήπως να βγάλουμε τη
μάσκα και να φορέσουμε κράνος; Άκρη δεν βγάζουμε με τους
αποπάνω».
• Από επιστημονικής τώρα πλευράς διαβάζουμε μεταξύ άλλων
σε μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση στο fb του Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλου, Καθηγητή Παθολογιας-Ανοσολογιας Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ: «Ανεστάλη η μελέτη της Astra-Zeneca για την
παρασκευή εμβολίου για την νόσο COVID-19 (εμβόλιο της
Οξφόρδης). Ένας εθελοντής νόσησε βαριά. Η εταιρία δεν μας
ανέφερε τι έπαθε ο ασθενής. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό ηθικό
(αλλά ας πούμε ότι οι γιατροί δεν έχουν καταλήξει ακόμα).
Επίσης δεν ξέρουμε αν το συμβάν παρουσιάστηκε σε αυτούς
που έπαιρναν το εμβόλιο ή σε αυτούς που έπαιρναν το εικονικό φάρμακο (placebo). Ας ελπίσουμε ότι μετά τον έλεγχο των
ρυθμιστικών αρχών η μελέτη θα συνεχιστεί. Δεν πέσαμε και
από τα σύννεφα! Αυτά συμβαίνουν στις κλινικές δοκιμές και
προφανώς καθυστερούν το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης.
Τα όργανα άρχισαν να χτυπάνε από νωρίς, αλλά ο κόσμος
αγρόν ηγόραζε, προφανώς καθοδηγούμενος από «επαΐοντες»
λοιμωξιολόγους και πολιτικούς.(…)
Έχω όμως ένα πρόβλημα: Τι έλεγαν οι λοιμωξιολόγοι μέχρι
τώρα; «Το εμβόλιο θα το έχουμε τον Αύγουστο», ή «το εμβόλιο
της Οξφόρδης θα το έχουμε τον Νοέμβριο» κλπ. Πού το ξέρατε ρε καλόπαιδα; Λάβατε ποτέ υπ’ όψη σας μια
τέτοια εξέλιξη; Μια που
είσαστε όλοι κατά των
θεωριών συνωμοσίας
πείτε μου σας παρακαλώ
πότε διογκώνονται και
ενισχύονται οι θεωρίες
συνωμοσίας; Όταν ενημερώνετε τον κόσμο για
πιθανά εμπόδια στην
ανάπτυξη του εμβολίου,
ή όταν θρέφετε φρούδες
ελπίδες που διαλύονται από μια αποτυχία που δεν θέλατε να
βρίσκεται καν στην σκέψη σας; Και κάτι ακόμα: Το εμβόλιο
της Οξφόρδης όπως και το Κινεζικό ήταν σε φάση 1 προς 2
μέχρι πρόσφατα (δημοσιεύθηκαν οι αντίστοιχες μελέτες τον
Αύγουστο 2020 στο περιοδικό Lancet). Στη φάση 3 εκτιμάται
η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε χιλιάδες
εθελοντές (πχ 30.000) που θα παίρνουν το εμβόλιο και σε
άλλους τόσους που θα παίρνουν εικονικό εμβόλιο. Διαβάσατε
το σχεδιασμό των μελετών στο Clinical Trials.gov; Ξέρετε ότι
οι εθελοντές δεν θα εκτεθούν με το έτσι θέλω στον ιό επειδή
κάτι τέτοιο θα ήταν ανήθικο και παράνομο. Ενώ λοιπόν θα
παίρνουν όλα τα μέτρα προστασίας κάποια στιγμή στις φορτωμένες επιδημιολογικά χώρες θα εκτεθούν και στον ιό, αλλά
πάρα πολύ αργά. Πόσο λοιπόν πρέπει να περιμένουμε για να
βγάλουμε συμπεράσματα; Νομίζω πάνω από ένα χρόνο. Τι
λέτε λοιπόν στον κόσμο ότι θα έχουμε εμβόλιο τον Νοέμβριο
και το Δεκέμβριο, ή στις αρχές του 2021; (το μακραίνατε σιγά-σιγά). Πολύ φοβάμαι ότι συμμετείχατε στο ιλαρό αφήγημα
ότι όλα έχουν καλώς. Αυτό να το κάνετε εκεί που μπορείτε να
ελέγξετε τα πράγματα, όχι εκεί που δεν μπορείτε να τα ελέγξετε…»
Αξίζει το παραπάνω κείμενο να διαβαστεί ολόκληρο στη σελίδα του καθηγητή. Εμείς αναπαραγουμε αυτές τις ενδιαφέρουσες θέσεις έχοντας πειστεί από μια ρήση που διαβάσαμε
κάποτε: Εξισορροπήστε κάθε σκέψη με την αντίθετή της. Με
την ένωσή τους θα διαλυθούν οι ψευδαισθήσεις.
Η βραβευμένη φωτογραφία με ελληνικό τίτλο «Αντιφάσεις» είναι από το
«Ιστολόγιο Ημέρας» https://grahamhainsphotography.wordpress.com

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> 65.000 αιτήσεις δανειοληπτών έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα

«ΓΕΦΥΡΑ» σωτηρίας χρεών

Πάνω από 65.000 αιτήσεις,
εκ των οποίων οι 50.000 μόλις μόνο μέσα στον Αύγουστο,
έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που αφορά επιδότηση
δανείου για την προστασία της
πρώτης κατοικίας.
Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο
από δανειολήπτες από όλη τη
χώρα, οι οποίοι έχουν πληγεί
από τον κορωνοϊό και καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για
επιδότηση του δανείου τους
για το προσεχές εννέαμηνο μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα παραπάνω ανέφερε ο Φώτης Κουρμούσης, ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής ενημερωτικής
εκδήλωσης που διοργάνωσε το
Επιμελητήριο Αχαΐας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών
και πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης, με στόχο να
υπάρξει πλήρη ενημέρωση για
το πρόγραμμα.
Ο κ. Κουρμούσης έδωσε χρήσιμες πληροφορίες λέγοντας
μεταξύ άλλων, πως στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» είναι επιλέξιμα όλα τα είδη δανείου, είτε
είναι στεγαστικά, καταναλωτικά ή επιχειρηματικά.
Ιδίως, για τα επιχειρηματικά,
τόνισε πως «είναι πολύ σημαντικό ότι εντάσσονται οι επιχειρηματίες, οι οποίοι για να
λάβουν ένα δάνειο κινήσεως

τελειώνει η αίτηση».

Πλ. Μαρλαφέκας:
«Να αξιοποιηθεί σωστά»

η τράπεζα έβαζε εξασφάλιση
το σπίτι του. Αυτά τα δάνεια,
που απειλούν την πρώτη κατοικία εντάσσονται στην ευνοϊκή μέριμνα και στήριξη του
κράτους».
Υπογράμμισε ότι «απαραίτητη
προϋπόθεση του προγράμματος είναι ο οφειλέτης να έχει
πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό. Αυτό αποδεικνύεται
με πολλούς τρόπους, είτε εάν
έχει πάρει ένα επίδομα ή ευεργέτημα τους μήνες της πανδημίας, π.χ. επιστρεπτέα προκαταβολή, βοήθημα από τον
ΟΑΕΔ αν πρόκειται για άνεργο, ειδικό επίδομα αν πρόκειται για επιστήμονες. Εντάσσονται ακόμα και ιδιοκτήτες
ακινήτων που τους επεβλήθη μείωση των μισθωμάτων,
επιχειρήσεις που μειώθηκε ο
τζίρος τους, μισθωτοί που να
δούλευαν σε εταιρεία και τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής,
κ.λπ. Αν κάποιος αποδείξει ότι
μειώθηκε το εισόδημά του και
έχει πληγεί από τον κορωνο-

ϊό αυτομάτως είναι επιλέξιμος
να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Ασφαλώς, τηρούνται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όμως αυτά είναι αρκετά
διευρυμένα ώστε να καλύψουν
μεγάλο ποσοστό των οφειλετών που αντιμετωπίζουν δυσκολία λόγω του κορωνοϊού».
Συμπλήρωσε ότι εφόσον είναι
κάποιος επιλέξιμος θα λάβει
επιδότηση για εννέα μήνες ως
εξής: «Η επιδότηση για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια ξεκινάει από το 80% της μηνιαίας
δόσης και μετά από τρεις μήνες μειώνεται στο 70% και μετά από άλλους τρεις μήνες στο
60%. Αν το δάνειο, πριν τον
κορωνοϊό, ήταν εξυπηρετούμενο τότε παρέχεται μια επιβράβευση συνέπειας και η επιδότηση ξεκινά από το 90% της
μηνιαίας δόσης για το πρώτο
τρίμηνο και στη συνέχεια μειώνεται σε 80% και 70% αντίστοιχα. Η διαδικασία είναι
απλή, μέσα σε δύο λεπτά και
σε τρια κλικ σε μια πλατφόρμα,

O πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας στην εισαγωγική του
τοποθέτηση ανέφερε πως «δυστυχώς πέραν από μια πρωτοφανή κρίση υγείας εξελίσσεται
σε μια σοβαρή οικονομική και
κοινωνική κρίση για την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Είναι πολλοί αυτοί που σήμερα
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις κινδυνεύοντας να
χάσουν ακόμα και τα ίδια τους
τα σπίτια» και εστίασε στο γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα
για πρώτη φορά δεν καλύπτει
μόνο τα μη εξυπηρετούμενα
αλλά και τα εξυπηρετούμενα
δάνεια.
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Αθανάσιος Ζούπας αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο που
ίσχυσε τα τελευταία χρόνια
και στις δυσκολίες που υπήρχαν για να προσθέσει πως «ο
Νόμος 4174/2020 έρχεται
πράγματι να δώσει ανακούφιση σε όλους τους δανειολήπτες». Τόνισε πως το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» δεν θα λύσει το
πρόβλημα αλλά θα δώσει μια
βαθιά ανακούφιση για τους εννέα μήνες, ενώ «για πρώτη φορά επιβραβεύονται και οι συνεπείς δανειολήπτες».

> Πρωτοβουλία που απαντά στις ανάγκες της Δυτικής Ελλάδας

Σχέδιο γαστρονομικού τουρισμού

«Στη δική μου αντίληψη, η Δυτική Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα, παρέχοντας «πακέτα» και υπηρεσίες
12μηνης διάρκειας, με έμφαση στον οικογενειακό και γενικότερα, τον ποιοτικό
τουρισμό. Σε αυτή την προσπάθεια, που
η δική μας περιφερειακή αρχή έχει ήδη
ξεκινήσει, ο γαστρονομικός τουρισμός
αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κομμάτι, αλλά
και πλεονέκτημα της περιοχής, η οποία
έχει και μπορεί να αναδείξει κορυφαία
αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Γιατί, νομίζω πως όλοι οφείλουμε να αναδείξουμε
την περιοχή μας ως ένα σύνολο εμπειριών που «αγγίζει» όλες τις αισθήσεις. Την

όραση, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση…» Αυτό τόνισε στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ανοίγοντας τις εργασίες
της ημερίδας για τον Γαστρονομικό Τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που απαντά στις ανάγκες των κλάδων του τουρισμού, της εστίασης και της αγροδιατροφής. «Μας τέθηκε από την πρώτη στιγμή
που αναλάβαμε. Υποσχεθήκαμε ότι θα εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής. Έπειτα, προέκυψε επιτακτικά
η ανάγκη, λόγω των συνθηκών που βιώ-

νουμε και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να
παρουσιάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις,
πολιτικές και πρακτικές που θα αναδείξουν
τη γαστρονομική ταυτότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
και Τουρισμού Νικόλαος Κοροβέσης.
Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Δυτικής
Ελλάδας αναφέρθηκε εκτενώς ο Δρ Σωτήρης Βαρελάς Λέκτορας Στρατηγικού Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικής
Έρευνας του ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στη διαμόρφωση πολιτικής
και εργαλείων τουριστικής προβολής τουριστικής γαστρονομίας.
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Η απόφαση της Συγκλήτου
για τις κενές θέσεις ΔΕΠ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στη χθεσινή της συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη:
• την πρόσφατη απόφαση (3.9.2020) της Υπουργού Παιδείας
κας Νίκης Κεραμέως, βάσει της οποίας από τις 205 θέσεις μόνιμων μελών Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
που κατανέμονται στα Πανεπιστήμια, την (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και τις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, στο Πανεπιστήμιο Πατρών δίνονται μόνο 12 θέσεις
• ότι οι 12 θέσεις δεν αντιστοιχούν καν στο 50% των 28 θέσεων
μελών ΔΕΠ που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης το 2019
• την ανορθολογική και πρόχειρη μεγέθυνση του Πανεπιστημίου Πατρών (35 Τμήματα), με τη δημιουργία νέων τμημάτων και
τη συγχώνευση με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, χωρίς σχέδιο και
στήριξη σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους ως απόρροια του
νόμου Γαβρόγλου,
• το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις αρχές Σεπτεμβρίου και ακόμη
δεν γνωρίζουμε ούτε πόσες πιστώσεις συμβασιούχων διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407/80 θα έχουμε διαθέσιμες ούτε πότε αυτές θα είναι εφικτό να πληρωθούν (το 2019 κατ’ εξαίρεση είχαν
διατεθεί 33 θέσεις στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και
μάλιστα πολύ έγκαιρα-εντός του Ιουλίου, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια οι θέσεις κυμαίνονταν από 7-9) ώστε στην καλύτερη
περίπτωση να μπορούν να αξιοποιηθούν τον τελευταίο μήνα του
χειμερινού εξαμήνου
Διαπιστώνει ότι:
• Το Πανεπιστήμιο Πατρών σύντομα θα έχει μεγάλη δυσκολία ή
θα οδηγηθεί σε αδυναμία ποιοτικής εκτέλεσης της εκπαιδευτικής
και ερευνητικής του λειτουργίας με τα παλιά Τμήματα να μην
μπορούν να ανανεώσουν τα γνωστικά τους αντικείμενα και τα νέα
τμήματα να μην μπορούν να λειτουργήσουν
• Το Ιατρικό Τμήμα και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα αντιμετωπίσουν προβλήματα που οξύνθηκαν και
έγιναν περισσότερο φανερά στις ιδιαίτερες COVID συνθήκες που
βιώνουμε, όντας και νοσοκομείο αναφοράς για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού
• Τα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν χωρίς κανένα σχεδιασμό
με τον νόμο Γαβρόγλου θα έχουν σοβαρά προβλήματα να υπηρετήσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο
Αποφασίζει:
• τη σύσταση Επιτροπής για το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών,
η οποία άμεσα και σε κάθε περίπτωση ΜΕΧΡΙ 30/11/2020 θα
καταθέσει εισήγηση
• να τοποθετηθεί εμφατικά στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, υπερασπίζοντας το μέλλον του Πανεπιστήμιου Πατρών, ενός Δημόσιου,
Επώνυμου και Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πανεπιστημίου
• την άμεση συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των
Τμημάτων για την διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησης των
όρων της ΚΥΑ για την λειτουργία των ΑΕΙ
• να υιοθετήσει το παρόν ψήφισμα που θα σταλεί στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον περιφερειάρχη, τους βουλευτές, δημάρχους, τους φορείς της περιοχής και τα ΜΜΕ
• να εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη να διεκδικήσει με απαιτητό τρόπο
α) θέσεις που αντιστοιχούν στο 100% των αποχωρήσεων του
προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (28 θέσεις), όπως προβλέπει ο
νόμος Γαβρόγλου, με σαφές χρονοδιάγραμμα και προσαυξημένο
αριθμό νέων θέσεων ΔΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τα 35 τμήματα,
όπως προέκυψαν μετά την συγχώνευση με τα ΤΕΙ και τη δημιουργία νέων Τμημάτων)
β) αυξημένο αριθμό θέσεων συμβασιούχων διδασκόντων ΠΔ
407/80 που θα διατεθούν σύντομα ώστε να είναι χρήσιμες και
να αξιοποιηθούν.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Συνάντηση Πελετίδη – Καραμανλή για την διέλευση του τραίνου στην Πάτρα

Υπογειοποίηση σε 5,16 χλμ.

Σε υπόγεια διέλευση του σύγχρονου
τραίνου από τον κεντρικό αστικό ιστό σε
απόσταση 5,16χλμ. προχωρά το Υπουργείο Υποδομών, ενώ θα εξετάσει εάν είναι εφικτή η επέκτασή του μέχρι και την
Κανελλοπούλου.
Αυτό προέκυψε από την προχθεσινή
συνάντηση του Δημάρχου Πατρέων,
Κώστα Πελετίδη, με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, παρουσία του αντιδημάρχου
Αρχιτεκτονικού Έργου, H/M & Έργων
Υποδομής, Χρήστου Κορδά, του Γενικού
Γραμματέα Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη, του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Νίκου Σταθόπουλου και του προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστου Βίνη στο
Υπουργείο.
Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων
ανέφερε τα εξής: «Όσον αφορά στο μεγάλο ζήτημα της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα, ο Δήμαρχος και ο
Υπουργός συμφώνησαν επί της αρχής
ότι η υφιστάμενη πρόταση για υπόγεια
διέλευση του τρένου, μήκους 5,16 χλμ
(οδός Κανελλοπούλου - Αγ. Ανδρέας),
είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα
προχωρήσει.
Όπως είπε ο Υπουργός αυτό είναι το
ελάχιστο για την πόλη της Πάτρας, αλλά και το μέγιστο, που έχει καταφέρει το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
μέχρι σήμερα, το οποίο εκτιμήθηκε θετικά από το Δήμαρχο Πατρέων.
Σχετικά με το αίτημα του Δήμου Πατρέων για υπογειοποίηση και του τμήματος
από το Ρίο μέχρι την οδό Κανελλοπούλου, ο κ. Καραμανλής είπε ότι το Υπουργείο Υποδομών θα εξετάσει κατά πόσο
αυτό είναι οικονομικά εφικτό, συμπληρώνοντας ότι τη παρούσα στιγμή δεν
μπορεί να δεσμευθεί, προτού διαπιστωθεί εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένα
τέτοιο έργο. Αντιμετωπίζει όμως θετικά το αίτημα του Δήμου και θα εξετάσει
όλες τις δυνατότητες.
Τα κονδύλια για την υπόγεια διέλευση
μήκους 5,16 χλμ (οδός Κανελλοπούλου
- Αγ. Ανδρέας) όπως είπε ο κ. Καραμανλής έχουν διασφαλιστεί και το έργο θα
προχωρήσει άμεσα. Συμφωνήθηκε να
ανοίξει δίαυλος μεταξύ Δήμου Πατρέων και ΕΡΓΟΣΕ και στο πλαίσιο αυτό
ξεκινά η διαδικασία συζήτησης επί τε-

χνικών και χρηματοδοτικών θεμάτων.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκε κοινή βούληση για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πατραϊκού
λαού, και σε αυτή τη βάση τόσο από τη
μεριά του Δημάρχου όσο και από τη μεριά του κ. Υπουργού εκφράστηκε η βούληση για συνεργασία».
Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και τα έργα στο τμήμα από Ψαθόπυργο μέχρι το Ρίο, τα
οποία είχαν διακοπεί. Από την πλευρά
του Υπουργείου Υποδομών έγινε ενημέρωση ότι τα έργα ξεκινούν πάλι και τα
όποια προβλήματα έχουν προκύψει θα
επιλυθούν. Θα προχωρήσουν επίσης οι
αναπλάσεις που έχει ζητήσει ο Δήμος
Πατρέων στο Ρίο.
Όσον αφορά στην προέκταση του προαστιακού έως την Κάτω Αχαΐα, το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και το Δήμο προσπαθεί να διευθετήσει
κάποια ζητήματα που προκάλεσαν βραδυπορία και που σήμερα καθιστούν τη
λειτουργία στο τμήμα αυτό ασύμφορη.

Δημοτικό Συμβούλιο
ζητά ο Γ. Ρώρος
Την αντίδρασή του για το αποτέλεσμα
της προχθεσινής συνάντησης του Δημάρχου Πατρέων με τον Υπουργό Υποδομών εξέφασε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ώρα Πατρών» Γιώργος
Ρώρος, ζητώντας την άμεση σύγκληση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
«Αρκούσε μια υπόκλιση κ. Πελετίδη»,
ανέφερε χαρακτηριστικα, προσθέτοντας
ότι «η Δημοτική Αρχή έβαλε, δυστυχώς,
τέλος στους αγώνες χιλιάδων κατοίκων
των βόρειων περιοχών της Πάτρας που

διεκδικούσαν υπογειοποίηση του τρένου.
Όχι, κύριοι της δημοτικής αρχής! Τα 5
χιλιόμετρα υπογειοποιημένης γραμμής
δεν είναι «το μέγιστο που έχει καταφέρει
το Υπουργείο έως σήμερα». Η κατατεθειμένη πρόταση και οι ενέργειες της προηγούμενης διοίκησης του Υπουργείου
προέβλεπαν 8 χιλιόμετρα καλύπτοντας
περιοχές όπως ο Καστελλόκαμπος και
το Ρίο που εσείς παραγκωνίζετε. Αποδεχθήκατε τους ισχυρισμούς του κ. Καραμανλή για την έλλειψη χρηματοδότησης
και βάλατε στο κρεβάτι του Προκρούστη
ένα έργο που θα σημαδέψει την Πάτρα
για τα επόμενα εκατό χρόνια. Πού είναι
η πρόβλεψη για επέκταση της υπογειοποίησης και στις Νότιες συνοικίες;
Πού είναι η δέσμευση για ανάπτυξη γραμμών τραμ στις παραγλαύκειες
οδούς προς το πρώην ΤΕΙ; Πού είναι η
διασφάλιση της ακεραιότητας του Νότιου Πάρκου;».

Δήμος: «Υπόλογη
η Ώρα Πατρών»
Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ «ΩΡΑ Πατρών»
σε ένα ακόμη μεγάλο θέμα που απασχολεί τον πατραϊκό λαό, την υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής
μέχρι το νέο λιμάνι, βρίσκεται απέναντι.
Κατηγορεί την Δημοτική Αρχή γιατί με
συνέπεια και πολύχρονους αγώνες μαζί
με τον λαό διεκδικεί ένα δίκαιο αίτημα.
Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε αποφασίσει να περάσει επιφανειακά το τρένο στην πόλη μας με τις
ευλογίες της δημοτικής παράταξής του η
οποία έκανε καταγγελίες κατά της Δημοτικής Αρχής ότι «δεν θέλει να έρθει το
τρένο στην Πάτρα».
Κατηγόρησε τους κατοίκους και τις κινητοποιήσεις χαρακτηρίζοντάς τους «Οι
βιλάδες που εμποδίζουν το έργο».
Στο προεκλογικό φυλλάδιο της δημοτικής παράταξης της «ΩΡΑ Πατρών» όπου
παρουσιάζονταν οι βασικές της θέσεις,
προτείνονταν η υπογειοποίηση του τρένου μόνο στο τμήμα του εμπορικού κέντρου της Πάτρας!
Μετά την αλλαγή της κυβέρνησης εμφανίζονται ξεδιάντροπα ως τιμητές των
αγώνων και των διεκδικήσεων.
Η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι
υπόλογη για την στάση της και όχι τιμητής.
Ο μόνος της καημός είναι να επανέλθουν στην κυβέρνηση για να συνεχίσουν την αντιλαϊκή πολιτική τους.

Νέο ραντεβού την Τρίτη για την Πατρών - Πύργου
Συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή
έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 15
Σεπτεμβρίου, στο υπουργείο, με την
παρουσία βουλευτών από την Ηλεία,
την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Πρώτο στην ατζέντα θα είναι η
κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, με τον κ. Καραμανλή
να ενημερώνει τα μέλη του Ελληνικού
κοινοβουλίου για όλες τις τελευταίες

εξελίξεις και ιδίως για το αποτέλεσμα
των επαφών που είχε με τα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πιέσεις που ασκούνται προς τον κ.
Καραμανλή και την κυβέρνηση για την
έναρξη του έργου είναι έντονες καθώς
η Ηλεία και γενικά η Δυτική Ελλάδα
θρηνεί σχεδόν καθημερινά θύματα σε
αυτόν τον δρόμο «καρμανιόλα» και δεν
υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις.
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Η ώρα του ΕΝΦΙΑ
Μέσα στα επόμενα 24ωρα, το αργότερο την Δευτέρα το πρωί η
ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2020 θα είναι στο
Τaxis. Οι 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν
σε έξι μηνιαίες δόσεις συνολικό φόρο της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ.
Τα νέα εκκαθαριστικά ενσωματώνουν τις μειώσεις του φόρου 10%
– 30%, ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας, οι οποίες
ίσχυσαν και το 2019, εκπτώσεις 50% ή ακόμη και 100% για ειδικές
κατηγορίες φορολογούμενων αλλά και «κρυφές» επιβαρύνσεις για
όσους έχουν τακτοποιήσει αυθαίρετες επιφάνειες κτισμάτων.
Όσοι δεν είχαν καμία αλλαγή στην περιουσιακή τους κατάσταση θα
διαπιστώσουν ότι θα πληρώσουν ακριβώς τον ίδιο ΕΝΦΙΑ με αυτό
που πλήρωσαν το 2019. Αντίθετα για εκείνους που απέκτησαν ή
πούλησαν ακίνητο εντός του 2019 θα δουν το νέο ποσό του φόρου
που θα κληθούν να πληρώσουν ενώ για πάνω από 1 εκατομμύριο
φορολογούμενους η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα δείξει και φέτος
μισό φόρο ή πλήρη απαλλαγή.
Στους κερδισμένους περιλαμβάνονται περισσότεροι από 260.000
ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν εισοδήματα από ενοίκια λόγω της
υποχρεωτικής κατά 40% ή της προαιρετικής τουλάχιστον 30% μείωσής τους καθώς το 30% έως 40% των απωλειών θα συμψηφισθεί
με το φόρο ακινήτων.
Μικρότερος ΕΝΦΙΑ θα προκύψει και για όσους δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος καθώς αυτή θα συμψηφιστεί με το
φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν για την ακίνητη περιουσία
τους.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν στο φετινό εκκαθαριστικό τις ίδιες
μειώσεις του φόρου που ίσχυαν το 2019 και οι οποίες ανάλογα με
την αξία της ακίνητης περιουσίας είναι:
• 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,
• 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ,
• 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ,
• 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ και
• 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα έχει μισό φόρο ή και πλήρη απαλλαγή.
Έκπτωση 50% θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει
τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν υπερβαίνει τις
85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με
ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο
εξαρτώμενα τέκνα.
Πλήρη απαλλαγή από το φόρο θα έχουν οι οικογένειες που είναι
τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη
σύζυγο και κ εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Ενιαία ειδοποιητήρια
από τον e- ΕΦΚΑ
Για πρώτη φορά και από εδώ και εις το εξής, ο e- ΕΦΚΑ θα εκδίδει
ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών κύριας, επικουρικής
ασφάλισης και εφάπαξ παροχής σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους.
Ήδη, αναρτήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ)
μηνός Ιουλίου του 2020 των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την
15η Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα απλούστευσης
και εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος που πραγματοποιείται στον e-ΕΦΚΑ ως αποτέλεσμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020 που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Η
νέα απλουστευμένη και εκσυγχρονισμένη διαδικασία ειδοποίησης
των ασφαλισμένων θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα βελτιώνει
αισθητά την αποτελεσματικότητα του φορέα, θα μειώνει την γραφειοκρατία και θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη»,
σημειώνει ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης.
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Κωνσταντάτος: «ΒΙΟΠΑ
της εγκατάλειψης!»
Την εγκατάλειψη του Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας αναδεικνύει το μέλος του Συντονιστικού της «Ώρας Πατρών»,
Ηλίας Κωνσταντάτος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως
«υποτίθεται ότι ένα βιοτεχνικό πάρκο σε μία πόλη, είναι κινητήρια δύναμη στην προσπάθεια οικονομική ανάπτυξης,
αφού δεκάδες επιχειρήσεις προσπαθούν εν μέσω δύσκολων οικονομικών καταστάσεων και πανδημίας, να επιβιώσουν τόσο οικονομικά όσο και φυσικά...και τυγχάνει της
στήριξης των κατά τόπο Δήμων. Δυστυχώς, από ότι φαίνεται η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων δεν συγκινεί τον
Δήμο της Πάτρας, όπου κυριολεκτικά έχει αφήσει στο έλεος του Θεού τις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζόμενους
εκεί. Δεν εξηγείται πάντως με κάποιο λογικό τρόπο η εγκατάλειψη και η εκτεταμένη ρύπανση που παραμένει εκεί,
με κάθε λογής σκουπίδια, αντικείμενα που αποτελούν κίνδυνο τόσο για πυρκαγιές, όσο και νοσογόνων μικροβίων,
αφού οι συνθήκες που επικρατούν παραπέμπουν σε προηγούμενους αιώνες που αντιμετώπιζαν άλλες επιδημίες…
Λίγο επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται τη μειωμένη βραδινή κίνηση, λίγο η παρουσία των γνωστών επισκεπτών της
πόλης που είτε κατασκηνώνουν εκεί, είτε φροντίζουν να
ξεφορτωθούν ότι δεν τους είναι πλέον χρήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι μία και μόνο επίσκεψη στην περιοχή είναι
αποκαρδιωτική».

Προτιμούν τις
on line αγορές
Παγιώνονται οι online αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών καθώς σημειώνεται σταθεροποίηση της πελατειακής
βάσης των διαδικτυακών αγοραστών στο 50% των χρηστών διαδικτύου (σε σχέση με 20% το 2019) αλλά και ενίσχυση της χρήσης πλατφορμών πολλαπλών καταστημάτων
ενώ το 83% των καταναλωτών πλέον προτιμά την παράδοση κατ’ οίκον για τα προϊόντα που αγοράζει διαδικτυακά.
Αυτό προκύπτει από μελέτη που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ
(Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών)
και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του
Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών στα τέλη Αυγούστου
2020 με θέμα τις online αγοραστικές-καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών λόγω της εμφάνισης του
ιού CODID-19 στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι
η σημαντική αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου καταναλωτών λόγω κορωνοιού κατά την περίοδο του
lockdown παγιώνεται πλέον και αποτελεί τη νέα πραγματικότητα στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων.
Όσον αφορά συγκεκριμένα την αγορά τροφίμων, προέκυψε
ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία παράδοσης έτοιμου φαγητού
παρουσιάζει νέα αύξηση φτάνοντας στο 38%, με σημαντική
αύξηση να καταγράφεται την περίοδο μετά την παύση του
Lockdown και την χαλάρωση των μέτρων. Σε σχέση με τις
παραγγελίες τροφίμων από ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ και
άλλα μέσα καταγράφεται επίσης μία παγίωση.
Όσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις της παραλαβής από το
κατάστημα και της παράδοσης κατ’ οίκον, με μεγάλη διαφορά οι καταναλωτές προτιμούν την δεύτερη με ποσοστό 57%
έναντι 17% της πρώτης, ενώ το 26% προτιμάει και τα δύο.
Η παράδοση κατ’ οίκον θεωρείται πιο εύκολη από 62%,
πιο εξυπηρετική από το 53%, πιο ασφαλής για την υγεία
από 49% και συνολικά καλύτερη από το 46%. Αντίθετα η
υπηρεσία παραλαβής από το κατάστημα θεωρείται πιο γρήγορη από το 45% και πιο οικονομική από το 38%.
Αν και μόνο μία μειοψηφία προτιμά την παραλαβή από το
κατάστημα, το ποσοστό του 17% μαζί με το 26% που προτιμάει και τις δύο – σύνολο 43% – είναι επαρκές για να προβληματίσει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Να σημειωθεί ότι την επιστημονική επιμέλεια της μελέτης
έχουν οι Δρ. Λευτέρης Κιοσές (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) και ο Καθ. Γεώργιος
Δουκίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο
Ηλεκτρονικού Εμπορίου – ELTRUN)

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> ΣΚΕΑΝΑ: Δεν κλείνει η εστίαση στην Πάτρα από 16-22/9

Εν αναμονή των εξαγγελιών...

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει
η Κυβέρνηση στην ΔΕΘ αναμένει ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Ν.
Αχαΐας και μετά θα προχωρήσει στην λήψη αποφάσεων για
αντιδράσεις ή κινητοποιήσεις.
Αυτό αποσαφηνίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΚΕΑΝΑ με αφορμή το γεγονός ότι προγραμματίζεται πανελλαδικό κλείσιμο στα
μαγαζιά της εστίασης, από τις
16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου ως
ένδειξη διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης προς την
κυβέρνηση, την οποία ο κλάδος
κατηγορεί για αδιαφορία εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού
Μεταξύ άλλων ζητούν απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη,
ελευθερία για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων στους εξωτερικούς χώρους, μείωση ενοικίων, μείωση του ΦΠΑ, κατάργηση της προκαταβολής φόρου
στο 100%, ενίσχυση για να μην
προχωρήσουν σε απολύσεις
και πολλά άλλα.
O ΣΚΕΑΝΑ σε ανακοίνωσή
του ανέφερε τα εξής: «H επί-

σημη θέση και απόφαση της
ΠΟΕΣΕ (δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο) είναι πως
δεν συμμετέχει στην κίνηση
που έχει ακουστεί για εβδομαδιαίο κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής,
στις 16 έως 22 Σεπτεμβρίου.
Η θέση της ΠΟΕΣΕ, σαν επίσημος και μοναδικός φορέας
εκπροσώπησης του κλάδου
πανελληνίως, είναι πως περιμένουμε τα μέτρα που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση στην
ΔΕΘ και μετά θα ληφθούν οι
όποιες αποφάσεις για αντιδράσεις ή κινητοποιήσεις».
Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της περιοχής μας
αναμένουν να ακούσουν το πακέτο των φορολογικών μέτρων

για να πάρουν μια «ανάσα» αυτήν την δύσκολη συγκυρία
οι επιχειρήσεις. Πληροφορίες ανέφεραν ως η κυβέρνηση
σχεδιάζει «ψαλίδι» 50% στην
ειδική εισφορά αλληλεγγύης με
στόχο να στηρίξει τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την
πανδημία και να δώσει φορολογικές ανάσες στη μεσαία τάξη, η οποία τα προηγούμενα
χρόνια σήκωσε το βάρος της
οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το
μέτρο αναμένεται να περιληφθεί στο πακέτο των φορο-ελαφρύνσεων που θα εξαγγείλει ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ το Σάββατο,
καθώς υπάρχει συμφωνία με
τους θεσμούς.

Ήδη έχουν υπάρξει συνεννοήσεις με τους Θεσμούς -άλλωστε
πλησιάζει η ώρα για το Προσχέδιο του Προϋπολογισμούκαι παρά τις επιφυλάξεις τους
για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2022 και μετά, οπότε αναμένεται να επανέλθουν
σε πλήρη ισχύ οι κανόνες του
Συμφώνου Σταθερότητας, όλα
δείχνουν ότι η Αθήνα θα προχωρήσει σε μια τονωτική «ένεση» στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, μετά το σοκ
του κορωνοϊού.
Ειλημμένη φέρεται να είναι και
η απόφαση για «γενναία» μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το
Ταμείο Ανάκαμψης εφόσον συνοδευθεί από ευρείες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις για τις λεπτομέρειες
των ελαφρύνσεων θα «κλειδώσουν» κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup της
Παρασκευής, στο οποίο αναμένεται να συμφωνηθεί το «πάγωμα» των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και το 2021.

> Θα κλείσει το τμήμα από το Κολυμβητήριο μέχρι την Πλαζ

Εργασίες ανάπλασης στο Έλος

Αρχίζουν στα μέσα Σεπτεμβρίου οι εργασίες ανάπλασης στο έλος της Αγυιάς. Με το
ξεκίνημα των εργασιών η περιοχή εκτός
και πάνω από τον παραλιακό δρόμο, από
το Κολυμβητήριο της Αγυιάς μέχρι και την
πλαζ, θα είναι κλειστή για τους επισκέπτες.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο περίπου και θα κατασκευαστούν περίπατος οικολογικής ευαισθητοποίησης, περίπατος αναψυχής, ποδηλατοδιαδρομή
μήκους δύο χιλιομέτρων, αθλητικές διαδρομές, χώροι αναψυχής, φωτισμός, τραπεζοπάγκοι, παγκάκια, βρύσες, φύτευση
κατάλληλων θάμνων και δένδρων, ξύλινος
διάδρομος εντός του έλους, παρατηρητήρια
της πανίδας, κιόσκια πληροφόρησης, ξύλινες κατασκευές διαφόρων τύπων κλπ.

ΟΙΚΙΠΑ: «Να μην
βαλτώσει η αξιοποίηση»
Σε ανακοίνωσή της η ΟΙΚΙΠΑ εκφράζει τις
ενστάσεις της για το έργο αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Πλησιάζει ο χρόνος
για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπλαση
– αξιοποίηση περιοχής Έλους Αγυιάς» για
το οποίο η ΟΙΚΙΠΑ έχει από ετών τοποθετηθεί κριτικά μεν, αλλά σαφώς θετικά,
υπέρ της υλοποίησης της Μελέτης Καραθανάση (στην οποία στηρίζεται το έργο),
ώστε να παύσουν επιτέλους οι αυθαίρετες
επεμβάσεις, τα μπαζώματα και να βελτιωθεί η αξία αναψυχής του χώρου, όσο και
τα οικολογικά του χαρακτηριστικά. Από το

2019 έχουμε απευθύνει σειρά εγγράφων,
τόσο στο Δήμο όσο και στην Περιφέρεια
και την Διαχειριστική τον Ιούνιο Αρχή με
συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, αλλά και μία ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ που αφορά στον τρόπο κατασκευής
ξύλινου διαδρόμου εντός του καλαμιώνα.
Θέσαμε το θέμα της μη χρήσης επιχωμάτωσης για τη θεμελίωση του διαδρόμου, ή
την αφαίρεση αυτής αν απαιτηθεί σημειακά, χωρίς ωστόσο να έχουμε λάβει μέχρι
σήμερα οποιαδήποτε απάντηση απ’ το Δήμο. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας θεωρεί
το έργο θετικό, ώστε και να αναβαθμιστεί
το τμήμα εκείνο που θα διατίθεται για την
αναψυχή των πολιτών και να τεθεί οριστικό τέρμα σε πρακτικές αυθαίρετων και
χωρίς μελέτη επεμβάσεων που υποβάθμισαν το χώρο στο παρελθόν. Επιβάλλεται
όμως να γίνει έτσι, ώστε να μην προκύψουν βλάβες στα αξιοσημείωτα οικολογικά χαρακτηριστικά του όλου χώρου, ιδιαίτερα στην πανίδα προστατευόμενων
αμφιβίων και ερπετών που υπάρχει εκεί.
Στην κατεύθυνση αυτή η Οικολογική Κίνηση Πάτρας έχει ήδη από τον Ιούνιο του
2019, αλλά και πρόσφατα, απευθύνει σειρά εγγράφων, τόσο στο Δήμο όσο και στην
Περιφέρεια και την Διαχειριστική Αρχή
με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, ώστε το έργο να υλοποιηθεί
αλλά με προσοχή σε οικολογικά ευαίσθητα στοιχεία του Έλους και αποφυγή πληγ-

μάτων στην προστατευόμενη πανίδα του».
Ζητούν από τα αρμόδια στελέχη του Δήμου, την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου
και τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο κ. Κορδά,
να δοθεί βάρος στα ευαίσθητα σημεία της
εκτέλεσης του έργου, άστοχοι χειρισμοί επί
των οποίων θα προκαλούσαν σοβαρή βλάβη στην πανίδα του Έλους, ως εξής:
(α) του κατάλληλου φωτισμού ώστε να μην
επηρεάζει αρνητικά την πανίδα
(β) της κατάλληλης μετακίνησης της προβλεπόμενης χωμάτινης διαδρομής στο μέσο του τομέα ΦΑ5, περιοχής σημαντικής
για την αναπαραγωγή των αμφιβίων
(γ) της αφαίρεσης ευκαλύπτων στο χώρο
κατασκευής του προβλεπόμενου παρκινγκ
(δ) του τρόπου κατασκευής ξύλινου διαδρόμου εντός του καλαμιώνα.
Σημειώνουν ότι για τα τρία πρώτα έχει
υπάρξει σημαντική αποδοχή των προτάσεών τους από την πλευρά του Δήμου. Σε
ότι αφορά το θέμα του τρόπου κατασκευής
του ξύλινου διαδρόμου εντός του καλαμιώνα τονίζουν και δημόσια την ανάγκη να
γίνει σε σαφή συμφωνία με τις προδιαγραφές της μελέτης δηλαδή χωρίς επιχώσεις ή
αν γίνουν για κατασκευαστικούς λόγους να
αφαιρεθούν μετά. Η ΟΙΚΙΠΑ θεωρεί ότι οι
προτάσεις της, ως προς την αποφυγή μονίμων επιχώσεων, είναι καίριας περιβαλλοντικής σημασίας και επιφυλάσσεται να
αντιδράσει με κάθε νόμιμο τρόπο σε περίπτωση μη αποδοχής τους», καταλήγει.

Θέματα
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> «Βουτιά» στους δείκτες οικονομικού κλίματος του πρώτου 6μηνου του 2020 σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Δραματική επιδείνωση για 8 στις 10 ΜμΕ

Κατακρήμνιση του δείκτη οικονομικού κλίματος των μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων και όλων των βασικών οικονομικών δεικτών, ραγδαία
αύξηση αδυναμίας καταβολής
υποχρεώσεων και δυσοίωνες
οι προσδοκίες για το μέλλον είναι τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος
2020).
Πρόκειται για την εξαμηνιαία
έρευνα οικονομικού κλίματος
στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η 24η κατά σειρά, η οποία
αποτυπώνει τις επιπτώσεις της
υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και περιγράφει ένα γκρίζο
τοπίο στην οικονομία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας, μετά από την σταθερή
σε γενικές γραμμές βελτίωση
που είχε καταγραφεί στις προηγούμενες έξι εξαμηνιαίες έρευνες οικονομικού κλίματος του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οικονομική κατάσταση των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά
της οικονομίας, αντιστράφηκε
απότομα και σε βάθος.
Όλοι οι δείκτες οικονομικού
κλίματος καταγράφουν σοβαρή μείωση δείχνοντας πως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η κατάσταση των μικρών και
πολύ επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί δραματικά, θέτοντας σε
κίνδυνο την βιωσιμότητα τους.
Η ραγδαία μείωση της οικονομικής δραστηριότητας αρχίζει
εκ νέου να αποτυπώνεται και
στην αδυναμία καταβολής των
υποχρεώσεων τόσο προς τον
δημόσιο όσο και προς τους ιδιώτες.
Ο φαύλος κύκλος ύφεσης –
υπερχρέωσης φαίνεται πως
αναβιώνει. Μέσα σε ένα τόσο
τοξικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον, όπου δημιουργούνται συνθήκες για εκτεταμένο
και μαζικό κλείσιμο μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που αποτελούν τον βασικό πυλώνα απασχόλησης στην Ελλάδα, είναι μάλλον αμφίβολο πως

η ύφεση στην οποία ήδη έχει
εισέλθει η ελληνική οικονομία
θα είναι βραχύβια, ανεξάρτητα
από τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους επιστήμονες της υγείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
COVID-19.
Η αποψίλωση των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων
ισοδυναμεί με αποψίλωση της
εναπομείνασας από την δεκαετή οικονομική κρίση μεσαίας
τάξης θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Με βάση αυτά είναι αναγκαίο
τα μέχρι τώρα μέτρα στήριξης
της κυβέρνησης, τόσο για την
ενίσχυση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων, όσο και για την
κάλυψη απώλειας των εισοδημάτων να διευρυνθούν και να
συμπληρωθούν από ένα ρεαλιστικό πλαίσιο διευθέτησης και
διαχείρισης των υποχρεώσεων
τους.
Τα κυριότερα ευρήματα της
έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπου αποτυπώνεται η
εξαιρετικά δυσμενής κατάσταση
που βρίσκονται οι μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι
τα εξής:

Πτώση 46 μονάδων
το 6μηνο
Αναφορικά με την αποτίμηση του πρώτου εξαμήνου του
έτους, το πώς διαμορφώθηκαν
οι βασικοί οικονομικοί δείκτες
και οι υποχρεώσεις/οφειλές
των ΜμΕ, προκύπτει αβίαστα
ότι η η υγειονομική κρίση έχει
συντελέσει στην αλλαγή επί τα
χείρω, τόσο στο γενικό οικονομικό κλίμα όσο και σε όλους
τους επιμέρους δείκτες. Η επιδείνωση μάλιστα όλων των
βασικών δεικτών είναι τέτοια
που παραπέμπει στην περίοδο
2012-2013, δηλαδή σε εκείνη
την περίοδο που η ελληνική οικονομία κατέγραψε την πιο βαθιά ύφεση κατά την διάρκεια
υλοποίησης των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής.
Πιο συγκεκριμένα, προκύπτουν

τα εξής συμπεράσματα από την
έρευνα:
• 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης τους επιδεινώθηκε κατά το προηγούμενο
εξάμηνο έναντι μόλις 4,9% που
δήλωσε ότι βελτιώθηκε και
15,1% που δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητη
• Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώνεται στις 20,1
μονάδες καταγράφοντας πτώση 46 μονάδων μόλις μέσα σε
ένα εξάμηνο γεγονός που αποτυπώνει το βάθος της οικονομικής κρίσης
• 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως ο τζίρος τους μειώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 5,6% που
δήλωσε ότι αυξήθηκε. Μέσος
όρος μείωσης του κύκλου εργασιών 46,4%
• 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως μειώθηκε η ρευστότητα τους, έναντι μόλις του 5,4%
δήλωσε ότι αυξήθηκε
1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε
πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία (ΦΠΑ,
ΦΜΥ κλπ)
• 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε
πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ
• 1 στις 6 επιχειρήσεις δήλωσε
πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ
• 1 στις 3 επιχειρήσεις που έχει
ενοίκιο δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές
• 1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε
πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες
• 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε
πως έχει καθυστερημένες οφειλές προς προμηθευτές
• 1 στις 4 επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο), ενώ 1 στις 5 έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση).

Μείωση θέσεων
απασχόλησης
Αναφορικά με το θέμα των θέσεων εργασίας – απασχόλησης

προσωπικού τα στοιχεία επίσης δείχνουν μείωση. Ειδικότερα,
• 1 στις 6 των επιχειρήσεων
που απασχολούν προσωπικό
προχώρησαν σε μείωση των
θέσεων απασχόλησης κατά το
προηγούμενο εξάμηνο. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι το προηγούμενο εξάμηνο χάθηκαν 117.000 θέσεις
απασχόλησης.
• 1 στις 7 των επιχειρήσεων
που απασχολούν προσωπικό
θα προχωρήσει σε μείωση των
θέσεων απασχόλησης το επόμενο διάστημα, έναντι 6,7%
που θα κάνει προσλήψεις. Από
την επεξεργασία των επιμέρους
στοιχείων εκτιμάται ότι το επόμενο εξάμηνο κινδυνεύουν να
χαθούν 105.000 θέσεις απασχόλησης.

«Καμπανάκι»
βιωσιμότητας
Αναφορικά με τις προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο, τη
βιωσιμότητα επιχειρήσεων και
τις υποχρεώσεις/οφειλές προέκυψαν τα εξής:
• 1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν
τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους
κατά το επόμενο διάστημα.
• 1 στις 2 επιχειρήσεις αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της
κατάστασης το επόμενο εξάμηνο έναντι μόλις του 10,7%
που αναμένει βελτίωση και του
26,9% που δεν περιμένει καμία μεταβολή
• 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε
ότι το επόμενο διάστημα δεν θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στις
δανειακές της υποχρεώσεις
προς τις τράπεζες
• 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε
ότι το επόμενο διάστημα δεν θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις ενοικίου
• 1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε
πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί:
- στις φορολογικές της υποχρε-

ώσεις
- στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (πρώην ΟΑΕΕ και ΙΚΑ)
- στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές
- στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας και λοιπούς
λογαριασμούς

Αξιολόγηση των στήριξης
των επιχειρήσεων
6 στις 10 επιχειρήσεις (62,9%)
δήλωσαν πως είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι με τα
μέχρι τώρα μέτρα της κυβέρνησης, έναντι του 35,3% που δήλωσε πως είναι πολύ ή αρκετά
ικανοποιημένο.
Η έρευνα που παρουσιάζεται είναι η δεύτερη για το 2020 που
διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
σε συνεργασία με την εταιρία
MARC AE σε εξαμηνιαία βάση
από τον Μάιο του 2009.
Έγινε σε πανελλαδικό δείγμα 803 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), στο διάστημα
13-14 & 21-29 Ιουλίου 2020
και έχει ως βασικό στόχο την
αποτύπωση του οικονομικού
κλίματος στις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις, στους
κλάδους της μεταποίησης, του
εμπορίου και των υπηρεσιών,
που αποτελούν το 99,6% των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Τα ευρήματα αυτής της έρευνας
μπορούν να συγκριθούν με τα
αντίστοιχα των προηγούμενων
ερευνών (Μάιος 2009 – Φεβρουάριος 2020).
Οι έρευνες αυτές αποτελούν το
μοναδικό εργαλείο, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την καταγραφή της κατάστασης και της
πορείας του μεγαλύτερου τμήματος της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα.
Τα πρωτογενή δεδομένα οικονομικών και επιχειρηματικών
προσδοκιών χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (SMEUnited)

για την κατασκευή των δεικτών
ευρωπαϊκού οικονομικού κλίματος και είναι συγκρίσιμα με
τα στοιχεία άλλων χωρών της
ΕΕ.
Όπως και στις προηγούμενες
έρευνες, έτσι και τώρα, υπάρχει
μια σαφής καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος
καθώς και η παρακολούθηση
των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων
κατά το 1ο εξάμηνο του 2020,
ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το 2ο
εξάμηνο του 2020.

Το μεγαλύτερο πλήγμα
στις υπηρεσίες
Τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις τις έχει υποστεί ο τομέας των υπηρεσιών (82,5%),
έναντι του εμπορίου (78,3%)
και της μεταποίησης (75,8%).
Σχετικά καλύτερα είναι τα ευρήματα για τις μεγαλύτερες με βάση τον κύκλο εργασιών και τον
αριθμό εργαζομένων επιχειρήσεις έναντι των υπόλοιπων,
καθώς τα ποσοστά των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δήλωσαν πως επιδεινώθηκε η οικονομική τους κατάσταση είναι
χαμηλότερα κατά 7-10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των πιο
μικρών επιχειρήσεων και των
αυτοαπασχολούμενων.
Την καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι νέες επιχειρήσεις
(έως 5 χρόνια λειτουργίας) καθώς το 66,1% δήλωσε πως
επιδεινώθηκε η κατάσταση
του. Η σημαντική αυτή απόσταση σε σχέση με τις μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις
πιθανότατα οφείλεται στην
υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις
αυτές γεννήθηκαν σε μια περίοδο σχετικής σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας
(εξωτερικό περιβάλλον) χωρίς
προϋπάρχουσες υποχρεώσεις
(εσωτερικό περιβάλλον) και
με μεγαλύτερες δυνατότητες
ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην δραστηριότητα τους.
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Aπόψεις

Τρένο
και συγκλίσεις
Το σημερινό ρεπορτάζ για την υπογειοποίηση του τρένου στην
Πάτρα (σελ. 5) καταγράφει τις απόψεις της δημοτικής αρχής
μετά την συνάντηση με τον υπουργό υποδομών, όπου διαπιστώνουμε θετικές συγκλίσεις των δύο μερών για την πραγματοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες
από το Υπουργείο.
Στο ίδιο ρεπορτάζ δίνονται στοιχεία και για άλλα συναφή προβλήματα που συζητήθηκαν και μεταξύ αυτών και το θέμα της
υπογειοποίησης του τρένου μεταξύ Ρίου και Καστελόκαμπου,
που απουσιάζει από τις εξαγγελίες, ως κάτι μη εφικτό στην παρούσα συγκυρία.
Μαθαίνουμε όμως ότι εξετάζεται σε επόμενη φάση από το
Υπουργείο.
Με αφορμή τη συνάντηση καταγράφουμε και τις αντιδράσεις
της αντιπολίτευσης στο θέμα και ιδιαίτερα την ανακοίνωση της
«Ωρας Πατρών» και την επί αυτής απάντηση του Δήμου.
Ορμώμενοι από την άποψη ότι για κορυφαία θέματα υποδομών της πόλης, οι αξιοπρεπείς συγκλίσεις θέσεων όλων των
ενδιαφερόμενων πλευρών είναι μονόδρομος, θεωρούμε ότι
η στάση του Δήμου Πατρέων στο θέμα του τρένου είναι υπεύθυνη.
Έχουμε μάλιστα υποστηρίξει ότι αυτό που έχει εξαγγείλει το
υπουργείο -και ελπίζουμε να δούμε να υλοποιείται σύντομαπροκύπτει από σημαντική αλλαγή της δικής του αρχικής θέσης και είναι αποδοχή εξ ολοκλήρου της θέσης του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος.
Όταν όλοι δέχονται ότι είναι άμεσης προτεραιότητας το έργο
να ξεκινήσει έστω και αν δεν γίνονται σε αυτή τη φάση δεκτά
στο 100% τα αιτήματα της πόλης και όταν αυτός που έδειχνε
στην προηγούμενη φάση του έργου ότι αποτελεί εμπόδιό του
λόγω υπερβολικών απαιτήσεων ήταν η νυν δημοτική αρχή,
δεν μπορεί τώρα που βρέθηκε -μέσω και ΤΕΕ/ΤΔΕ- δρόμος
σύγκλισης, να επιλέγεται αυτό το έργο ως βασικό πεδίο αντιπαράθεσης.
Υπάρχουν δεκάδες σημαντικά ζητήματα που η τεκμηριωμένη
αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή μπορεί να τα ξεμπλοκάρει,
στηρίζοντας έτσι την ενίσχυση της γραμμής συγκλίσεων -που
είδαμε στην πράξη στην υπογειοποίηση του τρένου- και όχι
υπονομεύοντας την, με παλιές λογικές περί «αριστερόμετρου».
Ως τέτοια έργα, πολύ άμεσα για παράδειγμα, είναι η έλευση του
Φυσικού Αερίου και ο Φορέας Διαχείρισης του Φράγματος.
Σε αυτά τι καλούμε να κάνει η Δημοτική Αρχή; Να ακολουθήσει το δρόμο των αποδεκτών συγκλίσεων προς όφελος της
πόλης ή της ιδεολογικής καθαρότητας (κάτι πολύ σύνθετο τη
σημερινή εποχή);
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Μια πρωτότυπη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων
στην πλατεία Γεωργίου, η οποία μετατράπηκε σε εικονική τάξη με θρανία. Με τον τρόπο αυτό οι γονείς κατέθεσαν την αγωνία τους για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Οι σύλλογοι γονέων ζητούν δεκαπέντε παιδιά ανά τμήμα, τονίζοντας ότι οι
καθημερινές συμβουλές των επιστημόνων (μάσκα, αποστάσεις, καθαριότητα, απολύμανση, αντισηπτικά) ισχύουν παντού,
εκτός από τις σχολικές τάξεις, ενώ καυτηριάζουν τις πραγματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα στα σχολεία, ως προς την τήρηση των αποστάσεων.
Το «παρών» έδωσε ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο οποίος ανέφερε ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σοβαρά προβλήματα, με υπεράριθμους μαθητές ανά τμήμα, με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και με λιγότερους εργαζόμενους στην
καθαριότητα των σχολείων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και κάλεσε το λαό της πόλης σε μαζικό αγώνα. Παρόντες
ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Μελάς, Αντιδήμαρχοι, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
«Ανυπότακτη Πολιτεία», Χρήστος Πατούχας, και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών.

Συμβουλευτικά

Εξηγήσεις από Πηλαδάκη

Εξηγήσεις για το θέμα της διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του δανείου που έλαβε για τα καζίνο
Θράκης, Ρίου και Κέρκυρας, δίνει ο ιδιοκτήτης
τους Κώστας Πηλαδάκης. Στην ανακοίνωση που
έστειλε αναφέρονται τα εξής: «Με την επικείμενη
αναδιάρθρωση επιδιώκεται η διάσωση των τριών
δραστηριοτήτων, η διατήρηση των περίπου 450
θέσεων εργασίας, η διασφάλιση των δημόσιων
εσόδων από τη συμμετοχή του Κράτους στα μεικτά έσοδα των τυχερών παιχνιδιών και βεβαίως
η αποπληρωμή μεγάλου τμήματος των υποχρεώσεων, που σε περίπτωση πτώχευσης θα χάνονταν
σε ποσοστό άνω του 90%. Ταυτόχρονα εισρέουν
νέα κεφάλαια με περιορισμό του σημερινού μετόχου σε ποσοστό 25% του νέου σχήματος». Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τρία καζίνο θα τα
αναλάβει ξένη εταιρεία δίνοντας ως πρώτο κεφάλαιο κίνησης τα 5 εκ. Ευρώ.
Γ.Η.

Παπαστράτος:
«Συνεχίζουμε Μαζί»
Η Παπαστράτος, ανακοίνωσε την έναρξη του «Συνεχίζουμε
Μαζί», ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης των επιχειρήσεων του ιστορικού κλάδου, στον πυρήνα του οποίου
βρίσκεται η άμεση παροχή ρευστότητας, ύψους έως 10 εκατ.
ευρώ, μέσω άτοκων πιστώσεων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο, παρουσία του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, ανακοινώθηκαν
οι άξονες του προγράμματος που λειτουργεί συμπληρωματικά
στα μέτρα της.
Η Μικρή Λιανική, αριθμεί περισσότερες από 21.000 επιχειρήσεις και περί τους 43.000 εργαζόμενους
Στον πυρήνα του πακέτου στήριξης της Παπαστράτος βρίσκεται
η χορήγηση άτοκων πιστώσεων, ύψους 10 εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις του κλάδου για την άμεση ενίσχυση της ρευστότητάς
τους. Οι πιστώσεις θα χορηγούνται με εγγυήσεις της Παπαστράτος από τους αποκλειστικούς διανομείς – συνεργάτες της,
ενώ ο μηχανισμός κατανομής και διάθεσής τους έχει σχεδιαστεί προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες
επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ρευστότητα.

Μπανιο χωρίς καφέ και ούζο
Πεσμένη η κίνηση στα παραλιακά καταστήματα τον Αύγουστο
εν συγκρίσει με πέρυσι, παρότι
η πλειονότητα των Πατρινών δεν
πήγε διακοπές. Υπολογίζονται
απώλειες της τάξεως του 20%,
σύμφωνα με το γραμματέα του
ΣΚΕΑΝΑ Παναγιώτη Ματθαιόπουλο σε σχέση με πέρυσι.
Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πε-

ριοριζόταν στο μπάνιο του χωρίς
να επιλέγει τα καταστήματα ούτε
για έναν καφέ, τον οποίο προφανώς έφερνε από το σπίτι του.
Με αυτά τα δεδομένα, φανταζόμαστε ποιο θα είναι το ύψος της
ύφεσης για το τρίτο τρίμηνο του
έτους, όταν το προηγούμενο είχε
πλησιάσει το 15%.
Γ.Η.

!
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τσιγκρής για χαμηλές τιμές στα σταφύλια

επαγγελματισμό που όλα αυτά τα
χρόνια έχουν δείξει αμφότεροι.
Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Οι διαχειριστές του Ομίλου Plus
Πάτρας από την είδηση του θα- Media, Γιώργος Καραγεωργόπουνάτου αργά το βράδυ της Πέ- λος και Τάσος Παπαγιαννόπουλος,
μπτης 3/9 του αγαπητού Γρηγό- ευχαριστούν τον Κωνσταντίνο Φλαρη Μπαράκου, που νοσηλευόταν μή για την πολύχρονη προσφορά
διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του του στον Όμιλο.
Ο Κωνσταντίνος ΦλαΠανεπιστημιακού
μής, επίσης ευχαριΝοσοκομείου
της
στεί τον Όμιλο Plus
Πάτρας.
ΤαυτισμέMedia για την πολυενος κυριολεκτικά με
τή συνεργασία και την
το ΕΚΑΒ της Πάτρας
άψογη
συμπεριφο-από την εποχή των
ρά
από
το
1996 μέχρι
μεγάλων
αλλαγών
σήμερα.
στην Υγεία με τη δηΗ μακροχρόνια φιλία
μιουργία του ΕΣΥμε την οποία συνδέστο οποίο υπηρέτηονται θα παραμείνει,
σε επί σειρά ετών
O Γρηγόρης
κάτι το οποίο διεφάνη
ως διευθυντής, συμΜπαράκος
και από τις δύο πλευβάλλοντας ουσιαστιρές»
κά στην αναβάθμισή
Όπως έγινε επίσημα
του. Ήταν ταυτόχρονα και ενεργνωστό
ο
Κ.
Φλαμής
εντάχθηκε στο
γός πολίτης αφού είχε διατελέσει
δυναμικό
του
tempo24.news
που
επί σειρά ετών νομαρχιακός σύμαναπτύσσει
και
την
έντυπη
ενημέβουλος και αντινομάρχης Υγείας
και Πρόνοιας Αχαΐας, ενώ είχε ρωση και αυτήν αποκλειστικά αφοενεργο ρόλο στη δημιουργία του ρά η νέα συνεργασία.

Το skatepark
που έμεινε σε λόγια

Σημειώνει σχετικά με το skatepark
και τις κατά καιρούς υποσχέσεις
της δημοτικής αρχής ο Δημήτρης
Παπαδόπουλος, μέλος της δημοτικής παράταξης Ώρα Πατρών: Καθημερινά μπροστά από το ναό της
Παντάνασσας, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων και στο Θεατράκι στη
μαρίνα, παιδιά ασχολούνται με το
skateboard.
Σε δημοσιεύματα από
το 2016 αναφέρεται,
ότι η δημοτική αρχή
Πελετίδη θα προχωρήσει στην υλοποίηση
χώρου για skating στο
Νότιο Πάρκο, στον
Κόκκινο Μύλο ή στο
Δασύλλιο.
Αλήθεια 6 χρόνια δεν
Ο Κ. Φλαμής στο O κ. Κωνσταντίνος
είναι αρκετά για να
tempo24.news
υλοποιηθεί μια τέτοια
Φλαμής
Μετά από 24 χρόνια
αθλητική δομή στην
συνεργασίας χώρισαν
πόλη; Είναι κάτι που
οι επαγγελματικοί δρόμοι του δη- πολλοί νέοι της πόλης το θέλουν,
μοσιογράφου Κωνσταντίνου Φλα- έχουν διακριθεί σε πρωταθλήματα
μή με τον Ομιλο Plus Media (ΚΟ- και η πόλη τους γυρνά την πλάτη
ΣΜΟΣ, Max Fm, Dete.gr). Όπως μη βρίσκοντας λύση.
ανακοινώθηκε από τον όμιλο «η Αναμφισβήτητα τα «θέλω» των πολύση της συνεργασίας έγινε με- λιτών πρέπει να τα αφουγκραστεί η
τά από συζητήσεις και από τις δύο Δημοτική Αρχή και να τα εφαρμόπλευρές, σε κλίμα που αρμόζει στον σει στο μέτρο του δυνατού.

Βοσκήσιμες
γαίες…
του Δημήτρη Μιχαηλίδη, «Αγρονέα»

‘‘

«Ενώ δεν υπάρχουν βοσκοτόπια
και κόβονται επιδοτήσεις από τον
κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας και
οι υπεύθυνοι (ανεύθυνοι! …) εξακολουθούν να δίνουν ανεξέλεγκτα
κοινόχρηστες εκτάσεις, βοσκότοπους, για καλλιεργήσιμες γαίες»

Οι επιλογές σε δημόσιες αθλητικές υποδομές στην Πάτρα είναι λιγοστές αφού πολλές από αυτές βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Σε
συνοικιακά γήπεδα έχουν χρόνια
να γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης.
Ας τεθεί από την δημοτική αρχή
ένα σχέδιο υλοποίησης αθλητικών
δομών στην πόλη, με πρώτο εκείνο για τα skates, αφού η δημιουργία ενός τέτοιου αθλητικού χώρου
θα φέρει ακόμα περισσότερους νέους και νέες κοντά σε αυτό το άθλημα και είναι κάτι που το ζητούν.

Facebook και ψευδείς
ειδήσεις για covid-19

Το Facebook παρουσιάζει μια νέα
εκπαιδευτική ενότητα στο Κέντρο
Πληροφοριών COVID, που καταρρίπτει συνηθισμένους μύθους
και παρέχει ακριβείς και έγκυρες
πληροφορίες από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας. Συγκεκριμένα, επεκτείνει την προώθηση χρήσης μάσκας σε περισσότερες χώρες
σε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα
και εγκαινιάζει μια ειδική ενότητα για τα δεδομένα σχετικά με την
νόσο Covid-19 στο Κέντρο Πληροφοριών COVID για να επισημάνει ψευδείς αντιλήψεις, οι οποίες βρίσκονται στους Σελιδοδείκτες
(Bookmarks). Αυτή η νέα εκπαιδευτική μονάδα, διαθέσιμη και στα
ελληνικά, έρχεται να ενισχύει μια
σειρά από άλλες προσπάθειες που
βοηθούν στην αποκαθήλωση κοινών μύθων σχετικά με τον ιό και τη
σύνδεση των χρηστών με έγκυρες
πληροφορίες.

‘‘

Αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί
σε πιλοτική λειτουργία η νέα ψηφιακή
πλατφόρμα για την αναθεώρηση των
αδειών οδήγησης, η οποία θα γίνεται,
τόσο για ιατρικούς λόγους, όσο και για
λόγους απώλειας, φθοράς ή κλοπής. Ο
πολίτης θα μπορεί από τον υπολογιστή
του να υποβάλει και να ολοκληρώσει την
όλη διαδικασία αναθεώρησης της άδειας
οδήγησης εντελώς ψηφιακά, χωρίς την
παρουσία του στις Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας.

‘‘

«Έφυγε» ο
Γρηγόρης Μπαράκος

Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών
«Η Ελπίδα». Πολιτικά τα χρόνια
της κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ στην
Αχαΐα το υπηρέτησε από υψηλές
κομματικές θέσεις και ίσως για
πολλούς που τον γνώριζαν είναι
σημαδιακή η ημέρα της αποδημίας του (3/9)
Εκπρόσωποι φορέων και γνωστές προσωπικότητες της πατραϊκής κοινωνίας αναφέρθηκαν σε
μηνύματά τους στη σημαντική
απώλεια ενώ ήταν συγκινητική
η παρουσία στην κηδεία του το περασμένο Σάββατο πολλών
συναδέλφων του από
το ΕΚΑΒ και τιμητικής πομπής ασθενοφόρων από έναν οργανισμό «συνώνυμο»
του εκλιπόντα.

Eπωνύμως

Με αφορμή τις χαμηλές τιμές στο σταφύλι, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας
Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής επισκέφτηκε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Πάτρας και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Δημήτρη Παρασκευόπουλο και τα μέλη της διοίκησης. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάτρας αριθμεί 102 χρόνια λειτουργίας, έχει 150 ενεργά μέλη και
εκπροσωπεί περίπου 8.000 αγρότες. Ο Άγγελος Τσιγκρής ενημέρωσε τον
πρόεδρο της Ένωσης ότι ήδη έχει επικοινωνήσει με το θέμα με τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο
Στρατάκο, ενώ έχει ζητήσει ραντεβού από τον αρμόδιο Υπουργό Μάκη
Βορίδη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

‘‘

Πολλοί οι μνηστήρες για την θέση του
Διοικητή στο ΠΓΝΠ. Το
Υπουργείο τηρεί σιγή
ιχθύος για την επιλογεί, καθώς απαιτείται
πρόσωπο με ουσιαστικές
γνώσεις. Ειδικά αυτή την
περίοδο, δεν είναι και
εύκολη η διαχείριση ενός
νοσοκομείου αναφοράς.
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Τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την συντεχνιακή, μεταξύ άλλων, θέση κάποιων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι υπεξαιρώντας την θέση τους, φρόντισαν σταδιακά να οχυρωθούν πίσω από μια περίεργη
τοποθέτηση. Κατάφεραν να νομοθετήσουν, με την συνδρομή των εκλεγμένων εκπροσώπων των πολιτών, ότι
το δάσος είναι μόνο για την χλωρίδα του ή κυρίως για
την χλωρίδα του.
Έτσι κατάφεραν να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για να περιβληθούν με εξουσίες της μορφής αξιοποίησης τμημάτων του δάσους μόνο με γνωμάτευσή
τους (!...), που βέβαια είναι εκτεθειμένη σε χρηματοδοτικό επηρεασμό ….
Αλλά τα δάση είναι οικοσύστημα, όπου η χλωρίδα είναι
συμβιωτική με την πανίδα. Τα φυτά ζουν και απαιτούν
την ύπαρξη ζώων για να επιβιώσουν μέσα στο οικοσύστημα. Πάντα βέβαια με κανόνες.
Αλλά με κανόνες και συγκεκριμένες καλλιεργητικές
πρακτικές, γίνεται και η καλλιέργεια των εδαφών του
πλανήτη μας. Θα έπρεπε να μπορούν συγκεκριμένα
είδη του ζωικού βασιλείου να μπορούν να βοσκήσουν
μέσα στο δάσος, με κανόνες, που θα προβλέπουν την
πυκνότητα βόσκησης, την βοσκοϊκανότητα και τις τεχνικές βόσκησης. Ακόμα και τα δάση μπορούν να είναι
βοσκήσιμες γαίες, χωρίς να αλλάξουν ονομασία.
Για τις ανάγκες του νόμου 4351/4.12.2015, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες
αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και
σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα,
όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. Ο χαρακτήρας και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν μεταβάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροφή των
αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση και η προστασία τους
διέπεται από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης
διατάξεις της αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
Οι βοσκήσιμες γαίες «πονοκέφαλος» για τους κτηνοτρόφους «Ενώ δεν υπάρχουν βοσκοτόπια και κόβονται
επιδοτήσεις από τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας
και οι υπεύθυνοι (ανεύθυνοι! …) εξακολουθούν να
δίνουν ανεξέλεγκτα κοινόχρηστες εκτάσεις, βοσκότοπους, για καλλιεργήσιμες γαίες» Π. Λειβαδίτης, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, ert.gr,
3/3/2020.
Η Ελλάδα απέκτησε Εθνική Στρατηγική για τα δάση
με την υπ’ αρ. 170195/758/28.11.2018 Υπουργική
Απόφαση με τίτλο «Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της
Δασοπονίας 2018-2038, αλλά ακόμα και σήμερα ΔΕΝ
Συνέχεια στη σελ. 20
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ΙΑΣΩΝ: Με επιτυχία
ο αγώνας αετοσανίδας
«Ο αθλητισμός είναι υγεία, και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας
που είναι συνυφασμένη με το θαλάσσιο στοιχείο τα αθλήματα που σχετίζονται με τη θάλασσα πρέπει να είναι αποκτήματα όλης της κοινωνίας» Αυτό ήταν το μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπου Μπονάνου στον αγώνα
αετοσανίδας που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο 5 - 6 Σεπτεμβρίου 2020 στην πλαζ της Πάτρας.
Τον αγώνα συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
με τον αθλητικό ιστιοπλοϊκό σύλλογο ΙΑΣΩΝ, στο πλαίσιο
των πρωτοβουλιών της για την ενδυνάμωση του αθλητισμού
και του πολιτισμού, με απώτερο στόχο να φέρει σε επαφή
τους πολίτες με τον αθλητισμό και τη δημιουργία κινήτρων
ενασχόλησης με υγιείς δράσεις.
«Η Περιφέρεια μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας,
στηρίζει τέτοιες αθλητικές δραστηριότητες που δίνουν θέαμα
και ζωή στην κοινωνία μας, κυρίως όμως δείχνουν τον δρόμο
της ελπίδας, της χαράς, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής»
πρόσθεσε ο κ. Μπονάνος.
Ο αγώνας, που σχεδιάστηκε μέσω διαδικτύου, διεξήχθη με
την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊου COVID- 19, ενώ δόθηκε η
δυνατότητα για ευρύτερη ενημέρωση του κοινού σε θέματα ατομικής προστασίας. Υπήρχαν διαθέσιμα ενημερωτικά
έντυπα και τοποθετήθηκαν ενημερωτικά μπάνερ, σε σημεία
προσβάσιμα από τους αθλητές, χωρίς να διανέμονται.

«Το ελληνικό
μέλι είναι ασφαλές»
Απάντηση σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για την ύπαρξη φυτοφαρμάκων στο μέλι, δίνει η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, επισημαίνοντας πως «το ελληνικό
μέλι παράγεται κατά 95% σε φυσικά άγρια οικοσυστήματα και όχι σε καλλιέργειες. Μόνο το 28% της έκτασης της
Ελλάδας καλλιεργείται και πολλά στρέμματα αφιερώνονται
στην ελιά, το αμπέλι και τα σιτηρά που δεν τα επισκέπτονται
μέλισσες, καθώς δεν τα χρειάζονται για να γονιμοποιηθούν.
Ένα 80-85% του μελιού μας, ανάλογα τη χρονιά, προέρχεται από τις μελιτοεκκρίσεις του πεύκου, του ελάτου και
της βελανιδιάς και το υπόλοιπο προέρχεται από τα άνθη
της καστανιάς, του θυμαριού, της ερείκης, της κουμαριάς,
του πολύκομπου, του παλιουριού, της ακακίας και άλλων μη
καλλιεργούμενων φυτών. Στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό το
ποσοστό του μελιού που παράγεται από βαμβάκι, ηλίανθο
και ελαιοκράμβη το οποίο, ούτως ή άλλως, δεν μπορεί πλέον
να περιέχει νεονικοτινοειδή. Το ελληνικό μέλι είναι όχι μόνο
ασφαλές αλλά και πλούσιο σε βιοδραστικά συτατικά, όπως
αντιοξειδωτικά, πρεβιοτικά και φυσικές αντιμικροβιακές ουσίες».

Καθαρισμός ακτών
και ναυαγοσώστες
Τα στοιχεία δίνονται στη δημοσιότητα και τα συμπεράσματα
προκύπτουν αβίαστα.
Στη Δημοτική Ενότητα Δύμης για μία θέση ναυαγοσώστη
με το εξοπλισμό του δαπανήθηκαν φέτος 35.960 ευρώ. Για
την ίδια ακριβώς θέση δαπανήθηκαν πέρυσι 44.826 ευρώ.
Στη Δημοτική Ενότητα Λαρίσου πέρυσι για δύο θέσεις ναυαγοσώστη με τον εξοπλισμό τους δαπανήθηκαν 54.438 ευρώ,
δηλαδή 27.438 ευρώ ανά θέση. Φέτος ο Δήμος δαπανά για
τρεις θέσεις 73.904 ευρώ, δηλαδή 24.634 ευρώ ανά θέση.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο Δήμος φέτος καλύπτει τις εκ του
νόμου αυξημένες υποχρεώσεις του με μικρότερες δαπάνες και
το γεγονός αυτό δεν θα έπρεπε να προκαλεί απορίες ή κακόβουλα σχόλια.
Τέλος και σ’ ότι αφορά τον καθαρισμό των ακτών η περσινή
δαπάνη ανήλθε στις 19.604 ευρώ και η φετινή στις 19.864
ευρώ.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Γ. Ρώρος: Στα συρτάρια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Φράγμα

Επί τάπητος η σύσταση
διαδημοτικού φορέα

λαγεί η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά κα οι επόμενες από την ευθύνη της χρηματοδότησης
της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Πείρου – Παραπείρου. Για τους «αριστερούς» πρόθυμους υπηρέτες του συστήματος δεν φταίει ο καπιταλιστικός δρόμος
ανάπτυξης, που εμπορευματοποιεί το νερό
και τα άλλα δημόσια κοινωνικά αγαθά αλλά όσοι αγωνίζονται για να ικανοποιηθούν
όλες οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και της
νεολαίας, όσοι αγωνίζονται για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του».

«Σεβαστείτε την Δημοκρατία»
Τη σύσταση διαδημοτικού φορέα διαχείρισης του Φράγματος Πείρου- Παράπειρου
που είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία το
Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, επανέφερε στο προσκήνιο η παράταξη του Γιώργου Ρώρου «Ώρα Πατρών» προκειμένου να
ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη λειτουργία
του έργου που θα καλύψει τις μεγάλες ανάγκες υδροδότησης της αχαϊκής πρωτεύουσας.
Σε ανακοίνωσή του ο κ. Ρώρος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ακούγεται αντιφατικό
να συζητά η ΔΕΥΑΠ τα φαινόμενα λειψυδρίας στην πόλη και να τα αντιμετωπίζει ευκαιριακά με νέες γεωτρήσεις, ενώ υπάρχει
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη
σύσταση διαδημοτικού φορέα με πλειοψηφία των τριών δήμων Πατρέων, Δυτικής
Αχαΐας και Ερυμάνθου. Το φράγμα Πείρου-Παραπείρου αποταμιεύει νερό και σε
μικρό διάστημα θα έχει πληρότητα. Ο κατασκευαστής θα έχει την επίβλεψη για τα επόμενα τρία χρόνια. Η ποσότητα που δίδεται
αυτή τη χρονική στιγμή στην πόλη δωρεάν 800Κυβ/ώρα, αποτελεί μικρό μέρος
των 60.000 έως 70.000 χιλιάδων κυβ/
μέρα που χρειάζεται η πόλη και ανά πάσα στιγμή μπορεί να σταματήσει. Παράλληλα ο κίνδυνος να προχωρήσει η κυβέρνηση σε συμφωνία της διαχείρισης με ιδιώτη
είναι ορατός, με πληροφορίες των μέσων

ενημέρωσης. Ωστόσο η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη σύσταση διαδημοτικού φορέα με πλειοψηφία των τριών
δήμων έχει μείνει στα συρτάρια του δημάρχου, χωρίς να έχει προχωρήσει τη διαδικασία. Ίσως, είναι ένα καλό βολικό σενάριο,
που θα βόλευε και τους δύο, αφενός την
κυβέρνηση να παραχωρήσει τη διαχείριση
σε ιδιώτη φωτογραφικά και τον κ. Πελετίδη
να βγάζει ανέξοδες καταγγελίες, κορώνες,
για το ακροατήριο των Πατρινών. Καλούμε
τον κ. Πελετίδη να υλοποιήσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ως οφείλει,
γιατί το νερό εκτός του ότι είναι δημόσιο
αγαθό είναι αναγκαίο από όλους τους πολίτες σε 24ωρη βάση. Η σύσταση διαδημοτικού φορέα και η διαχείριση χρειάζονται
προγραμματισμό και στρατηγική που δεν
μπορούν να γίνουν ευκαιριακά, την τελευταία στιγμή».

Επανήλθε με νέα ανακοίνωσή του ο Γ. Ρώρος, ο οποίος καλεί τη Δημοτική Αρχή να
πάψει να αρνείται κάθε ανάληψη αρμοδιότητας από την τοπική αυτοδιοίκηση. «Όλα
στο κράτος για τη δημοτική αρχή παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι, σήμερα βρίσκεται μια κυβέρνηση, που προκρίνει τις
ιδιωτικοποιήσεις ακόμα και των δημόσιων
αγαθών», αναφέρει και την καλεί «να αφήσει στην άκρη λοιπόν τα ιδεολογήματα, τα
ψέματα και τις διαστρεβλώσεις και ας εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που μιλούν για ίδρυση διαδημοτικού φορέα και όχι Α.Ε.. Είναι, ευτυχώς ή
δυστυχώς, ο μοναδικός τρόπος να μειωθεί
το κόστος του νερού για τους δημότες και
τον Δήμο αλλά και, κάτι που αποσιωπάται
συστηματικά, να αποκτήσει η τοπική κοινωνία έλεγχο στις πηγές του πλούτου της
καθορίζοντας τις δικές της προτεραιότητες».

Κ. Πελετίδης:
«Το νερό δεν είναι εμπόρευμα»

Αντικατάσταση δικτύου

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας έσπευσε να
απαντήσει λέγοντας πως η θέση της είναι
πάγια. η οποία εγκρίθηκε από τον λαό.
«Δεν θα αποδεχτούμε την ίδρυση και λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας, που διακαώς
επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και οι
λοιποί εταίροι τους στο «Μαύρο μέτωπο»,
γιατί θα χαρατσωθεί ο λαός και θα απαλ-

Χωρίς νερό έμειναν χθες από 9:00 έως
14:00 οι δημότες στην περιοχή Εργατικών κατοικιών Ζαρουχλεΐκων λόγω
εργασιών αντικατάστασης δικτύου θα
υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ απηύθυνε
κάλεσμα στους δημότες να περιορίζεται
η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν
χαμηλότερα επίπεδα.

> Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του νερού στη Δυτ. Αχαΐα

Εκτεταμένη χρήση χλωριωτών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η
προσπάθεια για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Αιχμή αυτών των προσπαθειών είναι η εκτεταμένη χρήση
χλωριωτών και η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας
του νερού ώστε να αποκατασταθούν σταδιακά όλοι οι κρίσιμοι
δείκτες που θα κάνουν το νερό
άριστο σε ποιότητα.
Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί πάνω από είκοσι χλωριωτές σε αντλιοστάσια στην Κάτω
Αχαΐα, στα Σαγέικα, στο Λιμνοχώρι, στα Καρέικα, στο Πε-

τροχώρι, στη Λακκόπετρα, στα
Λουσικά, στο Μύρτο, στη Χαραυγή, στις Βελιτσές, στον Άγιο
Νικόλαο Κράλη, στα Σουδενέικα, στου Φράγκα, στον Κρίνο,
στο Καγκάδι και στον Ριόλο.
Η προσπάθεια της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου δεν εξαντλείται στην προμήθεια και
εγκατάσταση των χλωριωτών.
Η λειτουργία τους παρακολουθείται συνεχώς με μετρήσεις
για τον εντοπισμό υπολειμματικού χλωρίου στο νερό αλλά και
με μετρήσεις, εκ μέρους πιστοποιημένων εργαστηρίων, για

τη συνολική ποιότητα του νερού με βάση όλους τους σχετικούς δείκτες όπως ορίζονται
από τη νομοθεσία. Ταυτόχρονα
συστηματικές μετρήσεις πραγματοποιούνται στο σύνολο των
αντλιοστασίων και δεξαμενών
του Δήμου με ετοιμότητα τοποθέτησης χλωριωτών όπου καταγράφεται η σχετική ανάγκη.
Σε σχετική του δήλωση ο δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς επεσήμανε, μεταξύ άλλων: «Είναι
η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η προσπάθεια με συστηματικό τρόπο και σε βάθος χρόνου.
Η προσπάθεια για την ποιότη-

τα του νερού δεν γίνεται άπαξ
αλλά απαιτεί συνεχή αγώνα
και αδιάκοπη παρακολούθηση
όλων των κρίσιμων δεικτών
για την ποιότητα του νερού».
Και ο δήμαρχος κατέληξε: «Μέσα σε ένα εξαιρετικά αντίξοο
περιβάλλον, εργαζόμαστε για
την υλοποίηση του στόχου μας
που είναι να έχουν όλοι οι συνδημότες νερό άφθονο σε ποσότητα και άριστο σε ποιότητα. Οι
χλωριωτές είναι ένα βήμα που
μας οδηγεί πιο κοντά στο στόχο, που είναι ο κοινός στόχος
όλων, δημοτικής αρχής και
συνδημοτών».

Θέματα
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> Συνάντηση εργασίας Περιφερειάρχη στον Δήμο Αιγιάλειας

Ανάπλαση εμπορικού
κέντρου και αποχέτευση

Τα έργα και οι δράσεις που αφορούν την Αιγιάλεια, με βάση τις
εξειδικευμένες ανάγκες της περιοχής, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί μέσα από τη συνεργασία των δύο πλευρών τέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης
εργασίας που είχε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με
τον Δήμαρχο, Δημήτρη Καλογερόπουλο και στελέχη της δημοτικής Αρχής.
Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση τέθηκαν δύο σημαντικά έργα που βρίσκονται σε στάδιο
μεγάλης ωριμότητας και για τα
οποία η Περιφέρεια αναμένει
τις προτάσεις του Δήμου Αιγιάλειας, προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας και να ενταχθούν στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου – Ενότητα 1 Οδός Μητροπόλεως» με προϋπολογισμό
2,38 εκ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπλαση της

οδού Μητροπόλεως, αλλά και
την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης, το έργο «Αποχέτευση Οδού Κορίνθου», προϋπολογισμού 1,5 εκ.
ευρώ, το οποίο αφορά την κατασκευή του νέου συλλεκτήριου
αγωγού αποχέτευσης κατά μήκος των οδών Κορίνθου - Ζωοδόχου πηγής και αναμένεται να
εξυπηρετήσει τις ανάντι και κατάντι του αγωγού περιοχές παραλαμβάνοντας αστικά λύματα
από αυτές.
Επίσης, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, σε διαδικασία
αξιολόγησης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή είναι η

πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου,
ενώ αναμένονται προς υποβολή και αξιολόγηση, προτάσεις για τον τηλεχειρισμό και
την ανίχνευση των διαρροών,
των δικτύων ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου
Αιγιάλειας, καθώς και η αντικατάσταση του εξωτερικού καταθλιπτικού αγωγού Αιγείρας.
Ακόμα, ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη έγκριση δημοπράτησης του δρόμου
Κουνινά – Ρακίτα – Λεόντιο με
προϋπολογισμό 3,6 εκ. ευρώ,
στο αρδευτικό έργο Μαρμά-

ρων Δ.Ε. Αιγείρας με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ, στην
ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Παπανικολού αλλά και στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και του ΧΥΤΑ Αιγείρας.
Όπως τόνισε, σε ό,τι αφορά
την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ
έχει υποβληθεί Περιβαλλοντικκή Μελέτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ ως προς τον
ΧΥΤΑ αναμένονται οι μελέτες
από τον ΣΥΔΙΣΑ προκειμένου
να προχωρήσει το έργο.
Τέλος, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στον δρόμο σύνδεσης της Ολυμπίας Οδού με
το νέο λιμάνι Αιγίου, σημειώνοντας πως οι διαδικασίες
απαλλοτριώσεων προχωρούν
κανονικά και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
«Θέλουμε, ο τόπος μας να δει
έργα. Οι πολίτες να καταλάβουν ότι δεν είμαστε εδώ για
να υποσχόμαστε. Για εμάς, η
λέξη εντάσσουμε δεν σημαίνει
τάζουμε, σημαίνει υλοποιούμε!» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

> Απολογιστική συνέντευξη από τον Δημ. Καλογερόπουλο

Το βάρος στην καθημερινότητα

Τα έργα που είναι σε εξέλιξη, αλλά και τις
δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της
καθημερινότητας των δημοτών της Αιγιάλειας, παρουσίασε ο δήμαρχος Αιγιαλείας
Δημήτρης Καλογερόπουλος στην συνέντευξη που παραχώρησε κάνοντας απολογισμό
του ενός έτους θητείας του.
Εστίασε στην ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Αιγίου, με έργα σε πλατεία Αγίας
Λαύρας, Πλατεία Βάλφουρ (Τρίγωνη) και
περιμετρικές οδούς. Έπεται η ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Μητροπόλεως.
Αναφέρθηκε στη σύσταση της Δημοτικής
Αστυνομίας με στόχο τον έλεγχο και την
σωστή τήρηση των κανόνων καθώς και τον
σεβασμό στην δημόσια περιουσία και την
ποιότητα ζωής των πολιτών του δήμου.

Ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για
την κατασκευή 13 παιδικών χαρών σε όλες
τις δημοτικές ενότητες, ενώ δρομολογούνται διαδικασίες για δημιουργία 4 ακόμα.
Προανήγγειλε τη δημιουργία νέου μεγάλου
πάρκινγκ στο κέντρο του Αιγίου (Παναγιωτοπούλων-Ανδρονοπούλου), τη βελτίωση
βατότητας οδού Αλυκόβρυσης στην παραλία Αλυκής, μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα σε φάση δημοπράτησης και υλοποίησης
(αγροτική οδοποιία), αλλά και προσπάθειες για σημαντικές οδικές συνδέσεις (ασφαλής πρόσβαση στον νέο σιδηροδρομικό
σταθμό Αιγίου, σύνδεση νέου λιμένα Αιγίου με Ολυμπία Οδό).
Εμφαση έδωσε στην ολοκλήρωση της
ανάπλασης της οδού Μητροπόλεως, στην

ένταξη παράπλευρων και αντιπλημμυρικών έργων Ολυμπίας Οδού και ΕΡΓΟΣΕ
και χρηματοδότησής τους από το πρόγραμμα συνοδών έργων των εθνικών αξόνων,
στην κυκλοφοριακή σύνδεση-πρόσβαση
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αιγίου.
Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια και ανέλυσε το έργο των νομικών
προσώπων του Δήμου (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΝΠΔΔ), καθώς
και στις δράσεις της Δημοτικής Επιτροπής
Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων.
«Ζητάμε τη συνεργασία των δημοτών για
όσα θα κάνουμε μαζί στο μέλλον και θα
βελτιώσουν τη ζωή όλων μας. Γιατί ο δήμος είναι ακριβώς αυτό, οι δημότες και η
συνεργατικότητά τους» κατέληξε.

> Συνάντηση Ζαϊμη με Καλαβρουζιώτη

Σχέδιο δράσης με 4 πυλώνες

To Σχέδιο Δράσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας
και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας κατά την τελευταία συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2020.
Το Σχέδιο Δράσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας
και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) για

την περίοδο 2020-2021 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Κατά την εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης
ανέφερε μεταξύ άλλων πως
«το όραμα για τη σύσταση ενός
Ερευνητικού Κέντρου στην Δυτική Ελλάδα επιτέλους γίνεται πραγματικότητα» και στην
κατεύθυνση αυτή πρόσθεσε:

«Προχωράμε δυναμικά προκειμένου να υλοποιήσουμε τη
δέσμευση μας για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στην Δυτική Ελλάδα και την
αξιοποίηση του επιστημονικού
της δυναμικού. Ο ρόλος του
ΠΣΕΚ έχει αποδειχθεί μέχρι
τώρα ιδιαίτερα πολύτιμος και
γι’ αυτό το λόγο είμαστε αρωγοί και στηρίζουμε την λειτουργία του».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ καθ. Ιωάννης
Καλαβρουζιώτης ανέλυσε τους
τέσσερις βασικούς πυλώνες του
σχεδίου δράσης και τη γενικότερη φιλοσοφία του προϋπολογισμού. Τόνισε ότι η έγκριση
του σχεδίου δίνει τη δυνατότητα στο ΠΣΕΚ για την υλοποίηση
κάποιων αρχικών δράσεων,
αναδεικνύει το ρόλο του και τέλος ενισχύει τη προβολή του».
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Στο επίκεντρο η
κυκλική οικονομία
Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας,
Λάμπρου Δημητρογιάννη και της Προέδρου της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτή Ηλείας, Διονυσίας
Αυγερινοπούλου, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε εκτενής και διαλογική συζήτηση για ζητήματα περιβάλλοντος της Περιφέρειας,
για την κυκλική οικονομία, την πράσινη επιχειρηματικότητα
και την βιώσιμη ανάπτυξη.
Μεγάλο μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα προσφέρουν ώθηση σε δράσεις
και έργα των συγκεκριμένων τομέων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση
πρέπει να δοθεί και στη σχέση περιβάλλοντος και δημόσιας
υγείας.
Ο κ. Δημητρογιάννης ευχαρίστησε την κ. Αυγερινοπούλου
για την επίσκεψη, η οποία με την σειρά της, τον προσκάλεσε
στο νέο κύκλο συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Βουλής, προκειμένου να υπάρχει πιο στενή και ουσιαστική συνεργασία των δύο πλευρών.

Νεό μηχάνημα στον
Δήμο Ερυμάνθειας
Νέο χωματουργικό μηχάνημα απέκτησε ο Δήμος Ερυμάνθου,
το οποίο είναι έτοιμο να μπει στην μάχη της καθημερινότητας. Πρόκειται για έναν ελαστιχοφόρο φορτωτή με οπίσθιο
εκσκαφέα JCB κόστους 92.500 ευρώ, το οποίο αποκτήθηκε
μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
Η απόκτηση του συγκεκριμένου μηχανήματος ενισχύει σημαντικά τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Ερυμάνθου, ο
οποίος παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, καθώς η πλειονότητα των μηχανημάτων είναι παλαιά και τίθενται συχνά εκτός
λειτουργίας λόγω βλαβών. Το μηχάνημα είναι νέας τεχνολογίας και θα υποστηρίξει εργασίες εκσκαφών, διανοίξεων, φόρτωσης υλικών, κ.α.
Να σημειωθεί, ότι η προμήθεια αυτή εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ερυμάνθου για την αναβάθμιση
των τεχνικών του υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκρίνεται
άμεσα και με αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των δημοτών.

Δυτ. Αχαΐα: Συνεργασία
Δήμου και ΕΛ.ΑΣ.
Ποσότητες αντισηπτικών, μασκών και υλικών υγειονομικής
προστασίας παρέδωσε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Σπύρος
Μυλωνάς, στον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής
Αχαΐας Χρήστο Λαμπρόπουλο για τις ανάγκες του Τμήματος.
Με την κίνησή της αυτή η δημοτική αρχή συνεχίζει τη στενή
της συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα σε ζητήματα ελέγχου και πρόληψης στη διάδοση του κορωνοϊού στα όρια του
Δήμου.
Με την ευκαιρία αυτή ο δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς απηύθυνε για άλλη μια φορά έκκληση προς τους δημότες για συστηματική τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων (ατομική υγιεινή,
μάσκες, πλύσιμο χεριών, κοινωνικές αποστάσεις) έτσι ώστε το
επιδημιολογικό φορτίο στα όρια του Δήμου να παραμείνει σε
χαμηλά επίπεδα προκειμένου να διασφαλιστεί με τον ασφαλέστερο τρόπο η υγεία όλων των συνδημοτών.

Οδικό «λίφτινγκ»
Η Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλι Δυτικής Αχαΐας
ενημερώνει πως ο δρόμος από Μπουντουρέικα προς Μαζαράκι θα παραμείνει κλειστός για τουλάχιστον δέκα ημέρες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης
του οδοστρώματος. Η Τοπική Κοινότητα ευχαριστεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη
και τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Χ. Μπονάνο για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος της περιοχής που αφορούσε
στην αποκατάσταση του συγκεκριμένου δρόμου, ο οποίος
εξυπηρετεί καθημερινά τους κατοίκους.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανοίγουν τα σχολεία,
Το κτύπημα του κουδουνιού τη Δευτέρα θα
σημάνει την επιστροφή χιλιάδων μαθητών όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης στις θέσεις τους.
Ταυτόχρονα όμως θα σημάνει και υγειονομικό
συναγερμό, καθώς οι συνθήκες που δημιουργούνται στα σχολεία της Πάτρας , εξαιτίας του
συγχρωτισμού ευνοούν την εξάπλωση του ιού.

Φέτος οι μαθητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα με
έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς
θα πρέπει να φορούν μάσκα
μέσα στην τάξη. Το κατά πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη είναι ζητούμενο, αφού τόσο η ηλικία όσο
και ο μιμητισμός, εάν δηλαδή
ένα παιδί βγάλει τη μάσκα και
το ακολουθήσουν τα υπόλοιπα, είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα καθορίσουν την
εξέλιξη του φαινομένου. Επιπρόσθετα, φέτος οι μαθητές
έχει ζητηθεί να μοιραστούν σε
17 άτομα ανά τάξη, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση των κρουσμάτων και να είναι σαφώς πιο ελεγχόμενη η
κατάσταση.

Τι κατάσταση
επικρατεί στα σχολεία
Ένα καθοριστικός παράγοντας
της υγιεινής στα σχολεία παραμένει και ο αριθμός των

καθαριστριών που θα κληθούν να καθαρίσουν τις σχολικές μονάδες σε περίοδο
πανδημίας. Ο Δήμος Πατρέων είχε ζητήσει την πρόσληψη 190 καθαριστριών και τελικά εγκρίθηκε η πρόσληψη
177, εκ των οποίων οι 53 είναι τρίωρης απασχόλησης.
Με τα δεδομένα αυτά η φετινή σχολική χρονιά αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη στην διαχείρισή της, λόγω
των ασφυκτικών συνθηκών
που έχουν δημιουργηθεί.
Αυτός ήταν και ο λόγος που
ο Δήμος Πατρέων μαζί με
ενώσεις γονέων την περασμένη Δευτέρα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Γεωργίου,

ζητώντας ουσιαστικά την λήψη μέτρων για τα σχολεία της
Πάτρας, διαπιστώνοντας τις
ελλείψεις που αναμένεται να
αντιμετωπίσουν
δάσκαλοι,
καθηγητές και γονείς στην
πράξη.
Οπως σημειώνει ο δήμαρχος
Πατρέων Κώστας Πελετίδης
στον «Σ.Ε»:
«Εν ονόματι
του κόστους
έχουμε
τα
ίδια ζητήματα που είχαμε και στο
παρελθόν. Δεν λαμβάνονται
υπόψη οι αυξημένες ανάγκες
που έχουμε αυτή την περίοδο. Αντί να τηρηθούν αυτά τα
πρωτόκολλα που πρέπει να

υπάρχουν για την προστασία
των παιδιών μας, γίνεται το
αντίθετο. Αυτή τη στιγμή δεν
έχουμε τον αριθμό των παιδιών που πρέπει ανά αίθουσα.
Δεν έχουμε επίσης τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα
έπρεπε και αντί να παρθούν
μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση και να προσληφθούν καθηγητές στα σχολεία, δυστυχώς η απάντηση που
μας δίνεται είναι ότι έχουμε υπερβολικό κόστος. Παράλληλα υπάρχει το ζήτημα
με τις καθαρίστριες, που αντί
να λαμβάνονται μέτρα και να
υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό που απαιτείται, φθάσαμε στο σημείο να μην έχουμε
τον αριθμό που είχαμε πέρυ-

σι. Μας απαντούν μάλιστα ότι
αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα
αναλάβουν οι Δήμοι και ότι
δήθεν μας έχουν ενισχύσει
απλόχερα. Στο χέρι μας είναι
όλα αυτά και θα πρέπει όλοι
να είμαστε σε εγρήγορση. Η
εκπαιδευτική κοινότητα και
εμείς ως Δήμος εργαστήκαμε
όλο το καλοκαίρι για να είναι
όπως πρέπει τα σχολεία μας.
Σε πάνω από δέκα σχολικές
μονάδες κάναμε ανάπλαση
και συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε το περιβάλλον που θα πάνε τα
παιδιά μας να είναι το καλύτερο δυνατό» και εκφράζει τον
προβληματισμό του για τον
τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων στην πόλη.

«Διαμορφώνονται
δύσκολες συνθήκες»
«Δυστυχώς έχουμε τάξεις με
27 παιδιά, δεν υπάρχει καμία
μέριμνα να βρεθούν αίθουσες, να αραιώσουν τα σχολεία
αλλά και ούτε ένα δεύτερο πλάνο,
σε περίπτωση που δεν
πάνε καλά
τα πράγματα, τι θα γίνει. Δηλαδή
εάν θα υπάρξουν επιπλέον αναπληρωτές να σπάσουν
αυτά τα τμήματα και αυτό μας

> Λιγότερες από πέρυσι οι καθαρίστριες στα σχολεία της Πάτρας, παρά τις εκκλήσεις ενίσχυσης

Πώς να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα με

αφιέρωμα
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Η Φωτεινής Συριώτη, Προέδρος Σχολικής Επιτροπής Β/
θμιας Εκπαίδευσης, με μακρά
θητεία στο κίνημα των γονέων
και κηδεμόνων, τονίζει ότι:
«Στα σχολεία
ακόμη καθαρίστριες δεν
έχουν τοποθετηθεί. Άρα
αυτό που μένει να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε προσλήψεις. Δεν
είναι δυνατόν να τηρηθούν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα».
Και με παρέμβασή της αναφέρει ότι «ο Δήμος μας έχει 264
σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις
αυξημένες ανάγκες καθαριότητας που θα έχουμε την ερχόμενη σχολική χρονιά, λόγω

της πανδημίας, ζητήσαμε 190
σχολικές καθαρίστριες πλήρους ωραρίου. Αντί αυτού το
υπουργείο ενέκρινε 177 καθαρίστριες μειώνοντας τον
αριθμό κατά 5 από την περσινή χρονιά. Και με τις 59
από αυτές να είναι μειωμένου
ωραρίου, δηλαδή 3ωρες.

Αγνόησε το υπουργείο την
ανάγκη της παρουσίας καθαρίστριας σε όλη τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου που
επιβάλλουν τα αναγκαία αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, οι αυξημένες ανάγκες από
τα ολοήμερα, για τα οποία
υπερθεμάτισε η Υπουργός

παιδείας και οι ανάγκες του
λαϊκού φροντιστηρίου».
Και συνεχίζοντας εξηγεί ότι
« η κυβέρνηση παίζει με την
ασφάλεια της σχολικής κοινότητας προσπαθώντας να
εξωραΐσει την κατάσταση εμφανίζοντας αυτή τη μεσοβέζικη λύση ως ιδανική και πρωτοποριακή, δυστυχώς και με
τις ευλογίες και τη συγκάλυψη κάποιων συνδικαλιστικών παραγόντων και την
αβάντα δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ισχυριζόμενη ότι είναι έτοιμη να
ανοίξει ανά πάσα στιγμή τα
σχολεία. Έξι μήνες προετοιμασίας τους πήρε για να ανακοινώσουν τελικά επικοινωνιακά και όχι ουσιαστικά
μέτρα, απλά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Απέχουν

όμως πολύ από την πραγματικότητα των σχολείων τα
όσα ανακοινώθηκαν».
Η ένσταση επίσης της δημοτικής αρχής είναι ότι ο διαγωνισμός για την πρόσληψη
σχολικών καθαριστριών ξεκίνησε από το υπουργείο στις
21 Αυγούστου, εν μέσω καλοκαιρινών αδειών και ελλείψεων σε προσωπικό στους
Δήμους. Με αποτέλεσμα να
δοθεί αγώνας δρόμου για να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
των 700 και πλέον αιτήσεων
που έχουν γίνει. Επίσης γίνεται προσπάθεια να φθάσουν
έγκαιρα οι μάσκες στα παιδιά
και εκπαιδευτικούς μέσω της
ΚΕΔΕ, ενώ υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε υλικά καθαρισμού και αντισηπτικά στις
σχολικές μονάδες.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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αμφίβολα τα πρωτόκολλα
Η ΚΥΑ για την λειτουργία
των σχολείων

προβληματίζει»
σημειώνει
στον «Σ.Ε.» η πρώην αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και
βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου, ενώ ο βουλευτής Κώστας Μάρκου συμπληρώνει ότι «θα πρέπει να
υπάρχει μια στρατηγική που
δεν τη βλέπουμε, το πρόβλημα είναι υπαρκτό».

Οι εκπαιδευτικοί
Έντονος είναι και ο προβληματισμός για τα βήματα που
μέχρι σήμερα έχουν γίνει και
στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ο Σπύρος Ψαρράς, πρόεδρος της Α
ΕΛΜΕ Αχαΐας επισημαίνει στον
«Σ.Ε.» ότι η
φετινή χρονιά θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. «Έχουν γίνει προσλήψεις
αναπληρωτών και ευτυχώς
είναι λίγα τα κενά στους αναπληρωτές. Τα προβλήματα

εντοπίζονται στην έλλειψη καθαριστριών, στα αντισηπτικά
και τις μάσκες που θα πρέπει να μοιραστούν με ευθύνη των δήμων. Οι μεταφορές
που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι στην φάση της
ολοκλήρωσης και θα πρέπει
να γίνουν ουσιαστικά βήματα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να
υπάρχουν 17 μαθητές ανά τάξη» σημειώνει ο κ. Ψαρράς.
Τις μάσκες θα τις προμηθεύονται στα σχολεία οι μαθητές
μέσω των Δήμων, που έχουν
αναλάβει την αγορά τους μαζί
με απολυμαντικά από τηνΚΕΔΕ. Οι διευθυντές των σχολείων θα κληθούν να παραλάβουν
αντίστοιχο αριθμό μασκών και
αντισηπτικών ανάλογα με τον
αριθμό των μαθητών.
«Τα μηνύματα για το άνοιγμα
των σχολείων είναι τα εξής.
Για πρώτη φορά στην ιστορία
όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος
θα είναι στη θέση του. Από
την πλευρά του Υπουργείου

Παιδείας έχουν γίνει ενέργειες σε αυτό το κομμάτι. Εκείνο
που μας καίει είναι τι θα γίνει
με το μεταφορικό έργο, τις μάσκες και τις καθαρίστριες που
προανέφερα».
Για το κατά πόσο είναι εφικτό
στην πράξη να δούμε τάξεις με
17 μαθητές ο κ Ψαρράς υποστηρίζει ότι μπορεί να γίνει
«επιβάλλεται να είναι και όσο
μικρότερος ο αριθμός τόσο
μικρότερη έκθεση. Υπάρχουν
αίθουσες και όπου δεν υπήρχαν η Πολιτεία θα μπορούσε
να βρει χώρους γιατί είχε το
χρονικό περιθώριο».
Στο κατά πόσο οι μαθητές θα
φοράνε μάσκα, ο κ. Ψαρράς
τονίζει ότι «οι μαθητές έδειξαν ότι τα πήγαν καλά. Κατά
πόσο θα τηρηθούν οι κανόνες
υγιεινής, σε ότι αφορά τη σωστή χρήση της μάσκας, αυτό
είναι κάτι που αφορά όλους.
Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε
τους μαθητές, να το κάνουν.
Είναι δύσκολο και για εμάς να

φοράμε όλη την ώρα μάσκα,
όμως θα το συνηθίσουμε. Διότι ανήκουμε οι περισσότεροι
στις ευπαθείς ομάδες, οπότε είναι ο μοναδικός τρόπος
για να προστατευθούμε σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Είναι
μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας
και είνα μεγάλο και το ρίσκο».
Υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι
υποχρεωτική με μάσκα σε όλο
το φάσμα της εκπαίδευσης,
εκτός των ειδικών σχολείων
όπου κατ’ εξαίρεση ορισμένοι
μαθητές δεν θα υποχρεούνται
να φορούν μάσκα.
Ωστόσο για τους καθηγητές των
ειδικών σχολείων το ρίσκο θα
είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου
ότι είναι δύσκολο να επιβληθεί
η χρήση μάσκας σε μαθητές.
Για τους μαθητές που δε συμμορφωθούν στη χρήση μάσκας, θα υπάρξουν κυρώσεις, σε μια προσπάθεια να
εμπεδωθεί το συναίσθημα της
ασφάλειας.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η νέα ΚΥΑ που
ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το άνοιγμα των σχολείων αλλά και όλων των εκπαιδευτικών δομών.
Σε ό,τι αφορά στη χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για μαθητές, εκπαιδευτικούς σε όλες τις τάξεις, καθώς και το λοιπό προσωπικό.
• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, καθώς και στους
εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά
την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς
και σε περίπτωση συνωστισμού στα κυλικεία εξωτερικού χώρου,
όπως και στα μέσα μεταφοράς μαθητών. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από το
θεράποντα γιατρό για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα.
• Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται
μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς, καθώς και μαθητές με σοβαρό νευρολογικό, μυϊκό νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα.
Για τους μαθητές σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στους μαθητές στα ΚΕΣΥ, συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το
είδος της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.
• Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως
προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον
είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το
δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.
Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.
• Για την προστασία της σχολικής κοινότητας δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια,
σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών
και εκπαιδευτικών.
• Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται
ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Για τα κυλικεία

εργαζόμενους 3ωρης απασχόλησης;

Τέλος η κ. Συριώτη τονίζει οτι
«είμαστε πάντα στην πρώτη
γραμμή σε κάθε πρόκληση που
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των
εκπαιδευτικών, των μαθητών
και των οικογενειών τους».

Οδηγούνται σε λουκέτο
τα κυλικεία
Το άνοιγμα των σχολείων
όμως έχει επιπτώσεις και
στους ιδιοκτήτες των κυλικείων καθώς όπως τονίζει το
μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Κυλικείων

Αχαΐας, Δημήτρης Πάλμος.
«Είμαστε οι πρώτοι που κλείσαμε και οι τελευταίοι που
ανοίγουν. Το εμπόρευμα που
πετάξαμε από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα είναι μεγάλο σε οικονομικό νούμερο.
Το κράτος μας αποζημίωσε
με 1500 ευρώ για τους έξι
μήνες και από αυτά τα 1200
μας τα ζητάει ο ΕΦΚΑ. Δεν
αποδέχεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μείωση ενοικίου κατά 50% για τα επόμενα
δύο χρόνια και μη καταβολή β δόσης. Τι λεφτά να τους
δώσουμε όταν δεν εισπράξαμε όλο αυτό το διάστημα; Η
δημοτική αρχή αποδέχτηκε
τη μείωση όμως δεν είχε το
δικαίωμα να νομοθετήσει».
Σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των κυλικείων,

υποστηρίζει οτι τα κυλικεία
θα πρέπει να πωλούν όλα
τους τα προϊόντα συσκευασμένα, όμως την ίδια ώρα
επιτρέπεται η αγορά προϊόντων μη συσκευασμένων από
εξωτερικά καταστήματα.
«Δημιουργείται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός αφού εμείς
θα πρέπει να πουλάμε μόνο
συσκευασμένα προϊόντα σε
σχέση με άλλους επαγγελματίες που θα πουλάνε ελεύθερα. Οι μαθητές μπορούν να
φέρουν απέξω πράγματα που
δεν είναι συσκευασμένα ή
και από το σπίτι τους. Και με
15% ύφεση το β τρίμηνο, καταλαβαίνετε ότι η αγοραστική
δύναμη μιας οικογένειας δεν
θα είναι ίδια. Οδηγούμαστε
δυστυχώς σε κλείσιμο» αναφέρει ο κ. Πάλμος.

Για τη λειτουργία των κυλικείων μεταξύ άλλων τονίζεται:
α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων
και ατομικής υγιεινής.
β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα
γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού
SARS-CoV-2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19
(π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού
ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς
χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός).
γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία
ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.
δ) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το
κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες.
ε) Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο
(προτείνεται σήμανση στο έδαφος).
στ) Στις περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων σε κυλικεία
εξωτερικών χώρων δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής
μάσκας είναι απαραίτητη. Στα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να γίνεται πάντα χρήση μάσκας.
ζ) Συνιστάται οι μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και
πριν τη λήψη του γεύματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του
κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές.
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Οι «πρώτοι των πρώτων»
στον Περιφερειάρχη
Τους εισακτέους από την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία και
την Ηλεία που αρίστευσαν στις σχολές προτίμησής τους υποδέχτηκε χθες στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος
Φαρμάκης για να τους συγχαρεί για την επιτυχία τους.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Τάκη Παπαδόπουλου,
προσήλθαν ο Νικόλαος Αντ. Ρεζίτης από το ΕΠΑΛ Παραλίας
Πατρών που εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Πατρών με 19445
μόρια, ο Αθανάσιος Στ. Τομαρίδης από το 6ο ΓΕΛ Αγρινίου
που πέρασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με 19275 μόρια
και την Μαρία Θεοδ. Παπαγεωργίου από το 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας που πέρασε στην Ιατρική Σχολή Κρήτης με 19250 μόρια. Στους εισακτέους που πρώτευσαν στις σχολές τους θα διατεθεί από ένα λαπ τοπ ως συμβολική επιβράβευση από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Λαϊκό Φροντιστήριο
με... ψυχή
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση
του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρέων
την περ. Δευτέρα στην Αγορά Αργύρη. Η εκδήλωση άνοιξε
με χαιρετισμό της υπεύθυνης γραμματείας του Φροντιστηρίου
Γωγώς Γαλυφοπούλου παρουσία του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκαν στους γονείς, τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
και Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος. Παρευρέθηκε, επίσης,
ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Νίκος Ασπράγκαθος. Τόσο στις ομιλίες όσο και
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν φανερή η συγκίνηση και η περηφάνια όλων για την προσπάθεια που καταβλήθηκε για ακόμα μία χρονιά. Tο μεγαλύτερο μέρος των
μαθητών της 3ης Λυκείου πέτυχαν την εισαγωγή τους στο
Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κάλεσμα σε
εκπαιδευτικούς, καθηγητές, φοιτητές αντίστοιχων σχολών,
να ενισχύσουν ως εθελοντές το Λαϊκό Φροντιστήριο και το
σχολικό έτος 2020 – 2021. Στο τέλος, ο Δήμαρχος και οι
Αντιδήμαρχοι βράβευσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς, προσφέροντάς τους συμβολικά για δώρο ένα βιβλίο.

Ευχαριστίες στην
εταιρεία Rezos Brands
Τα ιδρύματα της Πάτρας, Άσυλο Ανιάτων και Κιβωτό Αγάπης, όπως επίσης την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Το
Φωτεινό Αστέρι», επισκέφθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος μαζί με τη Γενική Διευθύντρια
Υγείας ΠΔΕ Γεωργία Πλώτα, προκειμένου να παραδώσουν
είδη διατροφής που αποτελούν ευγενική χορηγία του Άγγελου Ρέζου της εταιρείας Rezos Brands. Τους υποδέχθηκαν οι
πρόεδροι των ιδρυμάτων Γωγώ Καραλή, Κατερίνα Νικολάου
και Χρήστος Σπηλιόπουλος, αντίστοιχα, οι οποίοι παρέλαβαν τα προσφερόμενα προϊόντα και ευχαρίστησαν θερμά. Ο
κ. Μπονάνος δήλωσε, σχετικά: “Σε μια εποχή δύσκολη, που
τα ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας δίνουν τη δική τους μάχη για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, η
Περιφέρεια ανταποκρινόμενη στο αγωνιώδες κάλεσμά τους,
αναζητάει συμμάχους στην αγορά για τη στήριξη των δομών
αυτών, σε βασικά είδη διατροφής. Δημόσια θέλω να ευχαριστήσω τον επιχειρηματία Άγγελο Ρέζο που ευαισθητοποιήθηκε στη δράση αυτή της περιφερειακής μας ενότητας».
Εξάλλου, η Περιφέρεια υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και ευεξίας του ατόμου, καθώς επίσης προγράμματα με
στόχο την άρση ανισοτήτων στα παιδιά, έφηβους και νέους
που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Το Φωτεινό Αστέρι» προκειμένου να συγκεντρωθούν
σχολικά είδη για την υποστήριξη άπορων οικογενειών με
παιδιά έως 16 ετών, από τις 10 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020
στο Αίγιο και στην Πάτρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Για σχολική χρονιά... διεκδικήσεων έκανε λόγο ο Κ. Πελετίδης

Πρώτο κουδούνι με ελλείψεις

«Η Δημοτική Αρχή θα είναι
στην πρώτη γραμμή των αγώνων των γονιών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων, θα
συνεχίσει να διεκδικεί να ανοίξουν όλα τα σχολεία με ασφάλεια, θα κάνει ό,τι περνάει από
το χέρι της για να ανοίξουν και
να λειτουργήσουν καθαρά τα
σχολεία». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με
τους συνεργάτες του, ενόψει της
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2020 – 2021.
Στην συνέντευξη παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος και οι Πρόεδροι
των Σχολικών Επιτροπών του
Δήμου, Φωτεινή Κυπραίου Β’
βάθμιας Επαίδευσης και Σοφία
Ασπρούλια Α’βάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο Δήμαρχος αφού ευχήθηκε καλή χρονιά στους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους
και τόνισε πως «αυτή η σχολική
χρονιά θα είναι χρονιά διεκδίκησης για μας, για τους γονείς,
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς».
Εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της σημερινής κυβέρνηση
λέγοντας πως «η ΝΔ, όπως και
οι προηγούμενες κυβερνήσεις,
βλέπει την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών μας ως κόστος και το μεταφέρει το κόστος αυτό στους Δήμους χωρίς
όμως να δίνει και τα αντίστοιχα κονδύλια. Έτσι κινδυνεύουμε να μην γίνουν δρόμοι, πλατείες και ό,τι άλλο έχει ανάγκη
ο λαός για να πληρωθούν αυτά
που το κράτος όφειλε να καλύψει. Τα λεφτά η κυβέρνηση τα
δίνει για τους εξοπλισμούς και
όχι για τα παιδιά και τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας».
Ο αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος, προσέθεσε πως «δυστυχώς η νέα σχολική χρονιά
θα είναι διαφορετική από τις
προηγούμενες γιατί, με ευθύνη
της κυβέρνησης της ΝΔ, ξεκινά με συσσωρευμένα προβλήματα, χωρίς ουσιαστικά μέτρα
υγειονομικής προστασίας για τα
παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς».

30.000 μαθητές
σε 25μελή τμήματα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε,
στην
Πάτρα
υπάρχουν 264 σχολεία και οι
30.000 περίπου μαθητές καλούνται να κάνουν μάθημα
στοιβαγμένοι σε τμήματα των

Επίσης, είναι προγραμματισμένες για το επόμενο χρονικό διάστημα, εργασίες ενεργειακής
αναβάθμισης στα εξής σχολεία:
• Πειραματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λάγγουρα, 2ο Λύκειο, 4ο
– 5ο Γυμνάσιο – 5ο Λύκειο, 7ο
ΕΠΑΛ, 11ο Λύκειο, 13ο ΓΕΛ –
9ο Γυμνάσιο – 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο, 14ο Γυμνάσιο, 14ο Δημοτικό – 4ο Νηπιαγωγείο, 24ο
Δημοτικό, 47ο Δημοτικό – 14ο
Νηπιαγωγείο.

20 και 25 ατόμων.
«Τα σχολεία ανοίγουν σε συνθήκες πανδημίας με κενές θέσεις εκπαιδευτικών που ξεπερνούν τις 150 στην Αχαΐα.
Με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας που φέτος, παρά την πίεση της Δημοτικής Αρχής προς τον αρμόδιο
υπουργό και την κυβέρνηση,
εγκρίθηκαν 13 λιγότερες συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή φέτος θα εργάζονται 177
(εκ των οποίων οι 59 με μειωμένο ωράριο) από 195 που
εργάζονταν τα προηγούμενα
χρόνια. Παρότι υπήρχε χρόνος
από την άνοιξη να προκηρύξει
τον διαγωνισμό για τις προσλήψεις των καθαριστριών, φθάσαμε ως και σήμερα για να
οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, να τοποθετηθούν οι καθαρίστριες
στις θέσεις τους και τρέχουν τελευταία στιγμή να καθαρίσουν
τα σχολεία.
Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση απέρριψε, λόγω «κόστους» και «δημοσιονομικού
βάρους», τα δίκαια αιτήματα της
Δημοτικής Αρχής, των Σωματείων, των Ομοσπονδιών, των
Γονέων για το ασφαλές άνοιγμα
των σχολείων. Οι σύγχρονες
ανάγκες των παιδιών μας αντιμετωπίζονται ως κόστος από τις
κυβερνήσεις, χθεσινές και σημερινές.
Επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται με
αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, προκειμένου αυτή
να αποσείσει τις ευθύνες από
πάνω της, ψήφισε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας,
που κατατέθηκε στις 4 Σεπτέμβρη, άρθρο που προβλέπει «για
τις περιπτώσεις που επιλέγεται
από τους Δήμους η αύξηση των
ωρών μερικής απασχόλησης ή
η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους
πόρους συμπεριλαμβανομένων
εσόδων από ανταποδοτικές
υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευ-

των εσόδων» δηλαδή η κυβέρνηση επειδή γνωρίζει ότι το
προσωπικό δεν φθάνει, υποχρεώνει τις λαϊκές οικογένειες
που στενάζουν από την ανεργία και την φτώχεια, να βάλουν
πάλι βαθειά το χέρι στην τσέπη
και να ξαναπληρώσουν την κατά τα άλλα δημόσια και δωρεάν
παιδεία».

Ψίχουλα για τη
συντήρηση των μονάδων
Χαρακτηριστικά στον Δήμο
μας, όπως είπε, για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό
των σχολικών μονάδων δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό 670 χιλιάδες ευρώ
ετησίως, δηλαδή ψίχουλα.
Σε μια προσπάθεια να καλυφθούν στο μέτρο του δυνατού
τα κενά που προκαλεί η υποχρηματοδότηση, ο Δήμος μας
διαθέτει ετησίως από το ταμείο
του, από χρήματα δηλαδή που
συγκεντρώνονται μέσω της Δημοτικής φορολογίας, ποσό πάνω από 800.000 ευρώ προκειμένου να καλύπτονται οι πιο
καίριες ανάγκες των σχολείων.

Οι εργασίες
ανακαίνισης στα σχολεία
Παρόλα αυτά αναφέρθηκε στην
ακούραστη προσφορά του προσωπικού του Δήμου, το οποίο
έχει προβεί την φετινή χρονιά
σε πλήρη επισκευή και ανακαίνιση σε 150 σχολεία.
Συγκεκριμένα, εργασίες ανακαίνισης αυτή την περίοδο, γίνονται από τους εργαζόμενους της
Αυτεπιστασίας, στα εξής σχολεία:
• 20ο Δημοτικό Αρόης, 18ο
Γυμνάσιο στην Αρόη, Δημοτικό
Σχολείο Βραχνεΐκων, 22ο Δημοτικό Λεύκας, Νηπιαγωγείο
Ακταίου, 49ο Δημοτικό, επί της
οδού Αυστραλίας.
Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή
αναβάθμιση, είναι σε εξέλιξη
εργασίες στα εξής σχολεία:
15ο Δημοτικό και 37ο Νηπιαγωγείο, 8ο Δημοτικό και 10ο
Νηπιαγωγείο, 9ο Δημοτικό και
12ο Νηπιαγωγείου, 5ο Δημοτικό, 7ο Γυμνάσιο, 6ο Λύκειο.

Και το
Λαϊκό Φροντιστήριο
Αναφορά έγινε και στη συνέχιση της λειτουργίας του “Λαϊκού
Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης”
με το οποίο στηρίζουν δωρεάν τα παιδιά που οι οικογένειές
τους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της μόρφωσής τους.
Κλείνοντας, κατέγραψε τις διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής
μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, ως εξής:
• Δεκαπέντε (15) μαθητές ανά
τμήμα.
• Την άμεση κάλυψη όλων των
κενών σε εκπαιδευτικούς, στα
σχολεία όλων των βαθμίδων.
• Να μη χαθεί ούτε μια διδακτική ώρα.
• Μονιμοποίηση όλων των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που εργάζονται τα τελευταία
χρόνια στα σχολεία.
• Άμεση έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
• Κανένα παιδί εκτός ολοήμερου σχολείου.
• Να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα ένταξης για τους μαθητές
που το έχουν ανάγκη.
• Δωρεάν μετακίνηση όλων
των μαθητών.
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους μαθητές, άμεση υποδομή για δωρεάν δελτία υγείας και τεστ για τον
κορωνοϊό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
• Δωρεάν πρόσβαση σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλους.
• Αύξηση 100% της οικονομικής επιχορήγησης στους Δήμους για τη συντήρηση των
σχολικών κτιρίων και για τις
λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
• Σταθερές-μόνιμες θέσεις εργασίας, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα για την κάλυψη των
αναγκών των κατηγοριών στα
σχολεία όπως: των συμβασιούχων καθαριστριών ΙΔΟΧ, φυλάκων, τραπεζοκόμων, επιστατών, σχολικών τροχονόμων».

Παιδεία - Νέες Τεχνολογίες

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Σειρά επαφών του νέου Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών Χ. Μπούρα

«Αγκάθι» τα κενά μελών ΔΕΠ

Σειρά επαφών με εκπροσώπους τοπικών φορέων με προτεραιότητα συζήτησης σε αυτές
και για τις κενές θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας ξεκίνησε ο νέος πρύτανης
Χρήστος Μπούρας, διαπιστώνοντας το μέγεθος του προβλήματος που έχει προκληθεί και
αποτελεί απειλή για το Ίδρυμα.
Κάνοντας κάποιος μια αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου Πατρών,
θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν
τμήματα με ένα ή δύο καθηγητές ή και χωρίς ούτε έναν!
Τέτοιες περιπτώσεις είναι το
Τμήμα Γεωπονίας (Μεσολόγγι) με δύο μέλη ΔΕΠ από μεταγραφή, το Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων (έδρα Αγρίνιο) με
ένα μέλος από μεταγραφή και
το Τμήμα Βιοσυστημάτων (Με-

σολόγγι) που δεν έχει κανένα
μέλος ΔΕΠ. Όπως σημειώνει
ο κ. Μπούρας, μιλώντας στον
«Σ.Ε.» η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε λόγω του νόμου
Γαβρόγλου με τον οποίο ιδρύθηκαν τμήματα χωρίς να εξασφαλιστούν οι ανθρώπινοι πόροι σε καθηγητές, προσωπικό
και υποδομές, εργαστήρια κλπ.
«Ένα τμήμα δημιουργείται με
εμπεριστατωμένη έκθεση και
με εξασφάλιση εξ αρχής κάποιων ελάχιστων θέσεων μελών ΔΕΠ. Αλλιώς είναι κάτι
που δεν μπορεί να γίνει» τονίζει
στον «Σ.Ε.» o κ. Μπούρας.
«Το Πανεπιστήμιο δεν είναι
εκείνο που αποφασίζει να ανοίγει και να κλείνει τμήματα. Άλλοι το αποφασίζουν. Εμείς θα
αναδείξουμε το πρόβλημα και
θα καλέσουμε όλους να πάρουν

θέση, ώστε να μην πει κανείς
ότι δεν γνώριζε» σημειώνει ο κ.
Μπούρας που επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση των
φορέων.

Ανακοίνωση της Συγκλήτου
Χθες συνεδρίασε η Σύγκλητος
του Πανεπιστημίου με αντικείμενο τα κενά στο Ίδρυμα και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
αναφέρονται, μεταξύ αλλων τα
εξής: Στην πρόσφατη απόφαση
της Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Πανεπιστήμιο Πατρών δίνονται μόνο
12 θέσεις. Οι 12 θέσεις δεν
αντιστοιχούν καν στο 50% των
28 θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης το 2019. Το Πανεπιστήμιο
Πατρών σύντομα θα έχει μεγά-

λη δυσκολία ή θα οδηγηθεί σε
αδυναμία ποιοτικής εκτέλεσης
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας με τα παλιά Τμήματα να μην μπορούν να
ανανεώσουν τα γνωστικά τους
αντικείμενα και τα νέα τμήματα να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Το Ιατρικό Τμήμα και
το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα αντιμετωπίσουν προβλήματα που οξύνθηκαν και έγιναν περισσότερο
φανερά στις ιδιαίτερες COVID
συνθήκες που βιώνουμε, όντας
και νοσοκομείο αναφοράς για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Τα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν χωρίς κανένα σχεδιασμό με τον νόμο Γαβρόγλου
θα έχουν σοβαρά προβλήματα
να υπηρετήσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο.

Οι συναντήσεις του Χ. Μπούρα με φορείς της Πάτρας
Με τον Δήμαρχο Πατρέων

επίσης τις προοπτικές των Τμημάτων. Κοινή
πεποίθηση η ανάγκη συνέχισης και συνεργασίας των δύο πλευρών, προς όφελος της
τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση στην ανάδειξη
της Δυτικής Ελλάδας σε ισχυρό πόλο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

μίου για την ανάδειξη και βελτίωση της γεωτεχνικής εκπαίδευσης καθώς και της σύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία
και την αγορά εργασίας.

Με το ΟΕΕ/10 Περ.Τμήμα

Με τον Περιφερειάρχη

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών,
Χρήστος Μπούρας επισκέφθηκε στο γραφείο του στην Πάτρα.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, με την
ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του
νέου Πρύτανη, έγινε αναφορά σε θέματα
που αφορούν συνολικά το Πανεπιστήμιο,
καθώς επίσης τα τμήματα που λειτουργούν
σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, τα έργα
που έχει χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, αλλά και τις ανάγκες που
ανακύπτουν.
Ο κ. Μπούρας ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας προς το Πανεπιστήμιο και τον ενημέρωσε για τη λειτουργία του Ιδρύματος, καθώς

Ακολούθως ο νέος Πρύτανης συναντήθηκε
στα γραφεία του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Πάτρα. Τον Πρύτανη υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Παραρτήματος κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος και ο
Ταμίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος. Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Πανεπιστήμιο Πατρών, στις προκλήσεις που
αυτό καλείται να ανταποκριθεί ενώ έκανε
ειδική αναφορά στα γεωτεχνικά Τμήματα
του Πανεπιστημίου Πατρών και πώς αυτά θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν και
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Από πλευράς ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επισημάνθηκε η μεγάλη
σημασία τόσο του αγροδιατροφικού τομέα
και της γεωργικής έρευνας για την περιοχή
όσο και της προώθησης και επέκτασης της
μεταλυκειακήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης
στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.
Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο φορέων. Το Παράρτημα Πελοποννήσου του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δήλωσε ότι θα καταθέσει τις
απόψεις του για τη βελτίωση των υφιστάμενων Γεωτεχνικών Τμημάτων και θα είναι
αρωγός στην προσπάθεια του Πανεπιστη-
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Αναστολείς RAS vs κορωνοϊού: Σε μια σημαντική έρευνα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα και Αυστραλία
στη νόσο Covid-19, αναφέρεται σε επιστολή του προς τον Σ.Ε ο
γνωστός καθηγητής Γ. Ματσούκας, η οποία μάλιστα περιγράφεται και σε πρόσφατο άρθρο με τίτλο “Could DIZE be the answer
to Covid 19?”
Όπως γράφει ο κ.Ματσούκας «το άρθρο μας με τους συνεργάτες
ερευνητές Βάσω Αποστολοπούλου, Anthony Zulli και Tawar
Qaradakhi του Πανεπιστημιου Victoria της Αυστραλίας δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου 2020 στο έγκριτο περιοδικό Maturitas
(IF 3.63) της Elsevier και επελέγη λόγω της πρωτοτυπίας των
αποτελεσμάτων να δημοσιευτεί ως Editorial.
Το άρθρο προτείνει καινοτόμο μέθοδο αντιμετώπισης του κορωνοϊού μέσω χημικής τροποποίησης του συστήματος Ρενίνης
- Αγγειοτενσίνης (RAS), το οποίο ρυθμίζει την κυκλοφοριακή
πίεση, και απέσπασε τα εύσημα του Καθηγητή Λοιμωξιολογίας
κ. Σωτήρη Τσιόδρα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν κατοχυρωθεί με αίτηση ευρεσιτεχνίας.
Η ερευνητική μας ομάδα στην Ελλάδα είναι πρωτοπόρος παγκόσμια στο πεδίο σχεδιασμού και σύνθεσης πεπτιδίων και
αναστολέων της Αγγειοτενσίνης(Σαρτάνες) του συστήματος
RAS, μέσω του οποίου εισάγεται ο ιός SARS-Cov-2 στο υγιές
κύτταρο το οποίο μολύνει. Ο ιός εισάγεται μέσω του μετατρεπτικού ενζύμου ACE2 του συστήματος RAS.
Οι αναστολείς του συστήματος RAS, μεταξύ των οποίων και
οι δικές μας πειραματικές συνθέσεις Αγγειοτενσίνης και Σαρτανών δημοσιευμένες σε κορυφαία περιοδικά (όπως φαίνεται
στο Google Scholar Citations), αποδεικνύεται από τις πρόσφατες μελέτες ότι μπορούν να προστατεύουν τα κύτταρα των πνευμόνων και της καρδιάς από τη νόσο Covid 19 σε υπερτασικούς
ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό SARS-Cov-2.
Η δημοσίευση είναι μια εξαιρετική επιτυχία, αποτέλεσμα συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας, και μια σημαντική συμβολή στην έρευνα εναντίον της ασθένειας Covid19. Οι συνθέσεις
Αγγειοτενσίνης και Σαρτανών έγιναν στο Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημιου Πατρών και στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: Από ανάρτηση του καθ. Χη-

Με το ΓΕΩΤΕΕ
Πρώτη συνάντηση την Τρίτη με τον Δήμαρχο Πατρεών Κώστα Πελετίδη, την Τρίτη το
πρωί, στον οποίο θα εξέθετε την κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί ζητώντας να βοηθήσει και αυτός από την πλευρά του. Παρών
στην συνάντηση ήταν ο Αντιδήμαρχος Νίκος Ασπράγκαθος
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Ο κ. Μπούρας συναντήθηκε στα γραφεία
του Οικονομικού Επιμελητηρίου με το
Προεδρείο της Τοπικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Εκ μέρους της
Τοπικής Διοίκησης συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Παππάς, ο Αντιπρόεδρος κ. Τζιβγινίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μοίραλης
και η Οικονομικός Επόπτης κ. Βεργοπούλου. Από το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε ο Πρύτανης κ. Μπούρας.
Συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που
αφορούν στη λειτουργία του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων του, τους φοιτητές και
τους αποφοίτους της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
και τις δυνατότητες συνεργασίας. Ο Πρύτανης ενημέρωσε για τη λειτουργία του Ιδρύματος, τις προοπτικές των Τμημάτων και τη
δυνατότητα συνεργασίας με την από κοινού
διενέργεια σεμιναρίων, ημερών καριέρας,
πρακτικής άσκησης και λοιπών δράσεων.
Το προεδρείο του ΟΕΕ Β/Δ Πελ/σου και
Δυτικής Ελλάδος αναφέρθηκε με τη σειρά του, μεταξύ άλλων, στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των πέντε
τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
ιδρύματος και την ανάγκη καθιέρωσης ενημερωτικών συναντήσεων και ημερίδων με
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

μείας Θ. Χριστόπουλου (υποψήφιου Πρύτανη) στις 2/9/2020
για τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης των πανεπιστημίων από το Times Higher Education World University Rankings
(ΤΗΕ). Σας γνωστοποιώ , γράφει ο καθηγητής τη σειρά κατάταξης των ελληνικών πανεπιστημίων. Σε σχέση με πέρυσι, το
Παν/μιο Πατρών έχει πτώση κατά 100 θέσεις, το ΕΚΠΑ έχει
άνοδο 100 θέσεων ενώ τα άλλα πανεπιστήμια διατήρησαν τις
θέσεις τους.
--Παν/μιο Κρήτης, 351-400
--ΕΚΠΑ, 401-500
--ΑΠΘ, 601-800
--Παν/μιο Ιωαννίνων, 601-800
--ΕΜΠ, 601-800
--Παν/μιο Θεσσαλίας, 601-800
--Παν/μιο Αιγαίου, 801-1000
--Παν/μιο Πατρών, 1001+
--Παν/μιο Θράκης, 1001+

υπουργειο παιδειασ: Τι αναφέρει η ΚΥΑ για τη χρήση
μάσκας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους
φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για
τους επισκέπτες εντός των Α.Ε.Ι. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια και κάθε είδους
κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε είδους εκπαιδευτικό
έργο, β) στα αναγνωστήρια, στις αίθουσες χρήσης πολυμέσων
και στις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι., γ) στους εσωτερικούς κλειστούς
κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι., δ) στους κοινόχρηστους
χώρους των φοιτητικών εστιών, εστιατορίων και κυλικείων των
Α.Ε.Ι., ε) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου
παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων.
Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται
οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή
τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση
πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα
οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι
οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα
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> ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου
που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Εργασία μεταφοράς κατάλληλων κλαδιών για την ορθή διαχείριση των οργανικών
και τελικό αποδέκτη στον ειδικό αδειοδοτημένο χώρο της διαχείρισης. και εργασία διαχείρισης ογκωδών μη επικίνδυνων
αποβλήτων (ξύλα – χόρτα – στρώματα – παλιά έπιπλα – πλαστικά κ.α.), την ανακύκλωση του μεγαλύτερου μέρος αυτών
και την μεταφορά των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου».
Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 19.998,37
ευρώ.
> ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους γονείς ότι εκδόθηκε από την ΕΕΤΑΑ η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το «Πρόγραμμα
Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» 2020-2021, που επεκτείνεται στις οικογένειες
των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου) του Δημοσίου, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και σε
παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, που
δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που θέτει. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από τις
8.9.2020 έως και τις 18.9.2020..

> ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Xωρίς αλλαγές προσώπων στο σχήμα των αντιδημάρχων της μπαίνει στο δεύτερο έτος της θητείας
της η δημοτική αρχή Αγρινίου. Δεν έγινε εξάλλου ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου
Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου οι αντιδημαρχίες παραμένουν εννέα και στη θέση αντιδημάρχου παραμένουν οι Κώστας Καλαντζής, Βασίλης Φωτάκης, Δημήτρης Σκορδόπουλος,
Χρήστος Γκούντας, Μαρία Παπαγεωργίου, Σπύρος Φλώρος,
Χρήστος Ζαρκαβέλης, Σωτήρης Κολοβός και Θύμιος Γρίβας.
Διατηρούν όλοι τους τις ίδιες αρμοδιότητες.

> Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου τονίζει ότι παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Νοσοκομείο
Αγρινίου και τη μετατροπή του σε σημείο αναφοράς για τον
κορωνοϊό. Παράλληλα, ζητά από την πολιτεία άμεσα έγκαιρη στελέχωσή του με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στο
ρόλο του.

> ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου για την περίοδο 2020-2021. Τα μαθήματα, που είναι δωρεάν, ξεκινούν την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου
2020 και μπορούν να εγγραφούν σε αυτά, παιδιά ηλικίας από
9 ετών και άνω, ανεξαρτήτως μουσικών γνώσεων. Υπεύθυνος
εγγραφών είναι ο αρχιμουσικός Δημήτρης Αμπατζής. Για τη
διεξαγωγή των μαθημάτων, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19, όπως
αυτά θα διαμορφωθούν βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα εκδοθούν και θα αφορούν σε όλες τις Σχολικές
Μονάδες και τις Δομές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης της χώρας. Ενδεχομένως, να συμπεριλαμβάνεται η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση (μέσω διαδικτύου), λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός την εξέλιξη της πανδημίας και αφετέρου τις υγειονομικές
και λοιπές διατάξεις, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί έως
την έναρξη των μαθημάτων.

> Κοινωνικό Παντοπωλείο ΔΗΜΟΥ Ναυπάκτου: Tο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δομή Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Ναυπάκτου, εκφράζει ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ για την προσφορά των κάτωθι επιχειρήσεων/οργανισμών
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δομή Παροχής Συσσιτίου του
Δήμου Ναυπακτίας. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που ευχαριστούν είναι και η «Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου – Χαρίλαος Τρικούπης» για την δωρεά της σε μεγάλη ποσότητα τροφίμων με
σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου – συσσιτίου.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Σημαντική χρηματοδότηση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Πράσινο φως για το
παραλιακό μέτωπο

Χρηματοδότηση
ύψους
608.840 ευρώ για το πρώτο
ολοκληρωμένο πακέτο μελετών του παραλιακού μετώπου
του Δήμου Ναυπακτίας εξασφαλίστηκε από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο
Σε συνέντευξη τύπου προχώρησε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας την Τρίτη,
προκειμένου να ενημερώσει
για την ένταξη χρηματοδότησης του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και
τον Άξονα Προτεραιότητας
«Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος»
με τίτλο «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευή,
βελτίωσης και συντήρησης
των λιμενικών υποδομών
των Δημοτικών Λιμενικών
Ταμείων και των Δημοτικών
Λιμενικών Γραφείων», συνολικού
προϋπολογισμού
608.840,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Παρουσία του Προέδρου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπύρου Τσέλιου, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας τόνισε ότι,
πρόκειται για μία σημαντική χρηματοδότηση που αφορά στο πρώτο ολοκληρωμένο
πακέτο μελετών που υποβλήθηκε για το παραλιακό μέτωπο της Ναυπάκτου, του Αντιρρίου και της Χάλκειας. Όπως
είπε: «O Δήμος Ναυπακτίας,
σε αντίθεση με άλλους δήμους, δε διαθέτει καμία ολοκληρωμένη σύγχρονη λιμενική υποδομή, παρά το γεγονός
ότι υπήρξαν προγράμματα

χρηματοδότησης τα τελευταία
40 χρόνια. Αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι δεν υπήρχε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
όσο και στην απουσία μελετών. Με την προετοιμασία
όμως που αυτή τη στιγμή έχει
γίνει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας, η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να βάλει μπροστά μία
νέα διαδικασία για την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων και, να σπάσουμε την παράδοση που λέει ότι τρέχουμε
την τελευταία στιγμή για να μη
χαθούν οι χρηματοδοτήσεις».

Τα σημεία
των παρεμβάσεων
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αναφέρθηκε στα
σημεία και τις μελέτες που
αφορά η χρηματοδότηση.
Αναλυτικότερα:
1. Ιστορικό Λιμάνι Ναυπάκτου, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των σπηλαιώσεων,
καθώς η όποια καθυστέρηση
στην αντιμετώπιση του προ-

βλήματος θέτει σε κίνδυνο το
μνημείο (99.200 ευρώ).
2. Λιμενικές εγκαταστάσεις
Αντιρρίου, με σκοπό την αξιοποίηση του κρηπιδώματος από
πασσαλοσανίδες, που υπάρχει
στην ανατολική πλευρά της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης».
Στο συγκεκριμένο σημείο η ζήτηση για ελλιμενισμό σκαφών
είναι μεγάλη και η ολοκλήρωση του έργου θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για την περιοχή
(106.640 ευρώ).
3. Τάφρος στο Κάστρο Αντιρρίου, με σκοπό την εκσκαφή
και την απομάκρυνση των
μπαζών στα όρια της παλαιάς
τάφρου, ώστε να αποκατασταθεί η «ιστορική» εικόνα του
Κάστρου με την περιμετρική
τάφρο. Το έργο θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα αυξήσει την επισκεψιμότητά της
(65.720 ευρώ).
4. Κάτω Βασιλική, στην οποία
προβλέπεται η κατασκευή λιμενίσκου-καταφυγίου
τουριστικών σκαφών στη θέση
«Καριέρα-εταιρεία», δεδομένης της μεγάλης ζήτησης που

υπάρχει για τον ελλιμενισμό
σκαφών είτε μόνιμων είτε διερχόμενων (168.640 ευρώ).
5. Κρυονέρι, όπου θα απομακρυνθεί η προβλήτα του παλαιού Τελωνείου από σκυρόδεμα και θα προχωρήσει
η επισκευή, συντήρηση και
ανάπλαση του υπάρχοντος
Μώλου, θα κατασκευαστεί
κυματοθραύστης, θα επισκευαστεί η υπάρχουσα ράμπα
ανέλκυσης σκαφών και θα
αναπλαστεί η χερσαία ζώνη
λιμένος (168.640 ευρώ).
Προσέθεσε, επίσης, ότι και
για τις δύο μελέτες που αφορούν στην Ναύπακτο και
έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και
συγκεκριμένα στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το παραλιακό μέτωπο της Ναυπάκτου
Σκα-Βαρειά και στις μελέτες
για τη Λιμενική εγκατάσταση
Βαρειάς. Ο κ.Τσέλιος αφού
ευχαρίστησε για τη σημαντική συμβολή τους τον Δήμαρχο Βασίλη Γκίζα, τον πρώην
Δήμαρχο Γιάννη Μπουλέ και
τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας, σχολίασε ότι «σκοπός μας
είναι να ετοιμάσουμε αυτό το
πακέτο των μελετών, ώστε
με την έναρξη της νέας Προγραμματικής περιόδου 20212027 το Λιμενικό Ταμείο να
είναι έτοιμο να τις υποβάλλει
στα κατάλληλα προγράμματα και να πραγματοποιηθούν
λιμενικά έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα αλλάξουν την ποιότητα και την
όψη του παραλιακού μετώπου
του Δήμου μας».

> Για τη Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου

2ος χρόνος με νέα σύνθεση

Στον 2ο χρόνο της διοίκησης του Δήμου
προχωρά η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου,
η οποία δηλώνει πως «παραμένει αταλάντευτη στις δεσμεύσεις της έναντι των δημοτών, διατηρώντας ως απόλυτη προτεραιότητα και αρχή της την προάσπιση του
δημοσίου συμφέροντος».
Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει τα
εξής: «Κάθε μεταβολή που κρίνεται αναγκαία, γίνεται πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, με κύριο μέλημα την απρόσκοπτη
λειτουργία του Δήμου, την παραγωγή σοβαρού και υπεύθυνου έργου προς όφελος των δημοτών. Κατόπιν αυτών, γίνεται
γνωστή η σύνθεση της Δημοτικής Αρχής
για τον 2ο χρόνο θητείας της.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ:
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρε-

σιών: ο κ. Βασιλείου Σπύρος.
Καθαριότητας Περιβάλλοντος και
Πρασίνου: η κα. Μελαχρή Περσεφόνη.
Πρόνοιας, Τοπικής Ανάπτυξης, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αθλητισμού
και Πολιτισμού: ο κ. Καραπάνος Νίκος .
Χωρική Ευθύνη Δημοτικής Ενότητας
Αιτωλικού: ο κ. Μασαούτης Χρήστος
Χωρική ευθύνη Δημοτικής Ενότητας
Οινιαδών: ο κ. Αλετράς Αντώνης
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Πνευματικό Κοινωνικό και Αθλητικό
Κέντρο: Πρόεδρος ο κ. Γιώργος Σωτηρακόπουλος.
Κοινωφελής Επιχείρηση: Πρόεδρος ο
κ. Δημήτρης Ράπτης.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –

Αποχέτευσης Μεσολογγίου: Πρόεδρος
ο κ. Γιώργος Λαγούδης.
ΧΥΤΑ: Πρόεδρος ο κ. Γιώργος Παλιούρας .
Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών – Μουσείο Βάσως Κατράκη: Πρόεδρος ο κ.
Κώστας Καστανάς.
Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας:
– Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή:
Πρόεδρος ο κ. Γιώργος Σωτηρακόπουλος.
– Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή:
Πρόεδρος η κα. Γερασιμούλα Γούργαρη.
Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
Έργων: Δημήτρης Κονδύλης.
Κοινωνικού Παντοπωλείου: Γερασιμούλα Γούργαρη.
Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Πρόεδρος παραμένει ο Κώστας Λύρος.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Αυτοψία για την χωροθέτηση του υδατοδρομίου Κυλλήνης

Ένα βήμα πριν την αδειοδότηση

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του φακέλου αδειοδότησης του Υδατοδρομίου Κυλλήνης βρίσκονται οι εταιρείες
Hellenic Seaplanes Α.Ε και
Ελληνικά Υδατοδρόμια Ι.Κ.Ε.,
καθώς ολοκλήρωσαν τη διαδικασία χωροθέτησης του υδατοδρομίου και των εγκαταστάσεών του.
Οι δύο εταιρείες, με συντονισμένες κινήσεις και τηρώντας
το χρονοδιάγραμμα ενεργειών
που είχε αποφασιστεί από κοινού με το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Κυλλήνης κατά τον Ιούνιο, ολοκλήρωσαν τις μελέτες
που αφορούσαν τη χωροθέτηση του υδατοδρομίου.
Συγκεκριμένα, ειδικό κλιμάκιο
αποτελούμενο από χειριστή αεροσκάφους και μηχανικό αεροσκαφών
πραγματοποίησε
αυτοψία στα πιθανά σημεία δημιουργίας του υδατοδρομίου,
καταλήγοντας στο ιδανικότερο.
Τον τελευταίο λόγο στην επιλογή του χώρου δημιουργίας του
υδατοδρομίου θα έχει το Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, ενώ ο
τεχνικός φάκελος που αφορά
την άδεια ιδρύσεως του υδατο-

δρομίου θα αξιολογηθεί από το
αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
Ο δήμαρχος του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Είχαμε την χαρά να υποδεχτούμε το επιτελείο των δύο
εταιρειών που έχουν αναλάβει
την αδειοδότηση του υδατοδρόμιου της Κυλλήνης. Δημοτική αρχή και επιθεωρητές συζητήσαμε μαζί διάφορα τεχνικά
θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία του υδατοδρομίου όπως και τα μετέπειτα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε
να έρθει η καινούρια μορφή
συγκοινωνίας, τα υδροπλάνα,

που με τη σειρά τους θα φέρουν
τουριστική και οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει η πρόθεση επιτάχυνσης των διαδικασιών τόσο
από τη Δημοτική Αρχή όσο
και από την ίδια την Κυβέρνηση ώστε να έχουμε εξασφαλίσει
την άδεια του υδατοδρομίου της
Κυλλήνης με τη νέα σεζόν».
Στη θετική έκβαση των διαδικασιών που αφορούν τη χωροθέτηση του υδατοδρομίου της
Κυλλήνης, αναφέρθηκε σχετικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic
Seaplanes, Νικόλας Χαραλάμπους: «Το υδατοδρόμιο της
Κυλλήνης παίρνει σάρκα και

οστά και όλοι μαζί κάνουμε
ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα
ώστε να φέρουμε τα υδροπλάνα
στην Ελλάδα, με στήριγμα ένα
καλά δομημένο δίκτυο υδατοδρομίων. Με την ολοκλήρωση των διεργασιών χωροθέτησης, προχωράμε ολοταχώς για
την αδειοδότηση του υδατοδρομίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επιλογή αναδόχου.
Σκοπός μας είναι η Κυλλήνη
να γίνει σημείο αναφοράς για
τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και η απόκτηση του
υδατοδρομίου να αποτελέσει
πυλώνα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής».
Οι θετικές εξελίξεις για το υδατοδρόμιο της Κυλλήνης έρχονται να προστεθούν στα αισιόδοξα νέα που ανακοινώθηκαν
κατά την περίοδο του Αυγούστου και αφορούσαν τους τεχνικούς φακέλους άδειας ίδρυσης
ή λειτουργίας υδατοδρομίων
της Hellenic Seaplanes σε Κυκλάδες και Εύβοια, αλλά και
την προετοιμασία συμμετοχής
της αεροπορικής εταιρείας σε
νέους διαγωνισμούς.

> Στους εργαζόμενους του Δήμου Πύργου

Προληπτικά τεστ COVID 19

O Δήμος Πύργου και ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας &
Ζαχάρως, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΔΥ,
ξεκινά από την Δευτέρα 14/9/2020, πιλοτικό πρόγραμμα για την κάλυψη των εργαζομένων του Δήμου Πύργου, με προληπτικά τεστ. Έτσι γίνεται ένας από τους πρώτους
Δήμους στην Ελλάδα, που θα εφαρμοστεί η
πρόληψη για τον COVID 19.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Πύργου Τά-

κης Αντωνακόπουλος, «η άμεση κάλυψη αυτής της υγειονομικής ανάγκης θα
δημιουργήσει ασφαλέστερες συνθήκες
στην επιτέλεση του κοινωνικού μας ρόλου απέναντι στους πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα και την δική του υγεία
προασπίζοντας αποτελεσματικότερα και
την δημόσια υγεία. Αυτό απαιτεί η ασφαλή επαναφορά στην εργασιακή κανονικότητα. Ιδιαίτερα στην παρούσα φάση αυτό
προτείνει και η επιστήμη».
Από τη πλευρά του ο Πρόεδρος των Ερ-

γαζομένων Χρήστος Γαρύφαλλος σημείωσε ότι: «Ενώ επικαλούνται την επιστροφή
στην κανονικότητα και αναγγέλλουν μέτρα
για το άνοιγμα των Παιδικών Σταθμών
και των Σχολείων, ενώ υπόσχονται έκτακτες χρηματοδοτήσεις και ενισχύσεις για
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας, ούτε κουβέντα για την προληπτική
κάλυψη των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά την μάχη για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των πολιτών και της ομαλής λειτουργίας των πόλεων.»

> Για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού έπειτα από κρούσματα

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ενημερώνει ότι έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του νοσήματος
του καταρροϊκού πυρετού (ορότυπος 4) των αιγοπροβάτων σε
εκμεταλλεύσεις των ευρύτερων
περιοχής της Βόνιτσας και της
Αμφιλοχίας
Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα που
προβλέπονται από το σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του νοσήματος.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, τις οδηγίες του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και με την εμπειρία
από την εμφάνιση του νοσήματος στην υπόλοιπη Ελλάδα:
1. Προτείνεται ισχυρά οι αιγοπροβατοτρόφοι σε όλη την
έκταση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας να προχωρήσουν άμεσα σε εφαρμογή εντομοαπωθητικών –εντομοκτόνων στα ζώα
τους και στους στάβλους, λασπώδη εδάφη πέριξ των ποτιστρών των ζώων, κ.α.. Επίσης,
προτείνεται ο εμβολιασμός με
αδρανοποιημένο εμβόλιο που
κυκλοφορεί στην αγορά.
2. Προτείνεται ισχυρά και οι
αιγοπροβατοτρόφοι των Π.Ε

Αχαΐας και Ηλείας να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς των
ζώων, καθώς η κίνηση των
ανέμων διευκολύνει την μεταφορά των εντόμων Culicoides
(σκνίπες) και πιθανώς το επόμενο διάστημα να υπάρξει
κρούσμα και σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, προτείνεται και η
εφαρμογή εντομοαπωθητικών
–εντομοκτόνων.
3. Οι κτηνοτρόφοι πριν από
οποιαδήποτε μετακίνηση των
ζώων τους να ενημερώνουν και
να λαμβάνουν σχετική άδεια
από τα κατά τόπους Αγροτικά
Κτηνιατρεία.
Τονίζεται, ότι το νόσημα του

Καταρροϊκού Πυρετού δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για
την Δημόσια Υγεία.
Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνων κτηνιάτρων για τον Καταρροϊκό Πυρετό :
• Π.Ε Αχαΐας: Σπαθή Ασημίνα,
τηλ. 2613613726, Κασπίρης
Ιωάννης, τηλ. 2613613728
• Π.Ε Αιτ/νίας: Στάμος Γεράσιμος, τηλ. 263155182,
Μπαμπούρη Ιωάννα, τηλ.
2631051638
• Π.Ε. Ηλείας: Χατζηπανταζής
Γεώργιος, τηλ. 2623054212,
Γκούβας
Γώργιος,
τηλ.
2621360173
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> ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Στην Αρχαία Ολυμπία θα διεξαχθεί
το Olympia Forum Ι. πρωτοβουλία του Οικονομικού Φόρουμ
των Δελφών και της εφημερίδας «Πατρίς», από την Παρασκευή
έως την Κυριακή, 18 – 20 Σεπτεμβρίου 2020.
Αποτελεί μια πλατφόρμα ανάδειξης αναπτυξιακών πρωτοβουλιώνκαι πρακτικών καλής διακυβέρνησης εντός των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών περιφερειακής
ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μέσω του Olympia Forum, θα είναι
δυνατή η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών
που έχουν θεσπιστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, σε
τομείς όπως η Βιομηχανία, η Τεχνολογική Ανάπτυξη, τα Μεγάλα Έργα Υποδομών, η πράσινη Ενέργεια, ο Οικοτουρισμός,
η Γεωργία και τα Γεωργικά και Διατροφικά Προϊόντα, που σε
συνδυασμό με την απορρόφηση και αξιοποίηση διαθέσιμων
κονδυλίων θα αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας
για όλη τη χώρα.
Συνδιοργανωτές του Olympia Forum είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμος Ολυμπίας, το Επιμελητήριο Ηλείας και
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Στρατηγικός Εταίρος είναι η
Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), ενώ Υποστηρικτές
του Forum είναι οι εταιρίες ΤΕΡΝΑ, ΟΣΕ και Attica Bank.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στο φετινό συνέδριο
είναι η περιφερειακή διακυβέρνηση, το πρόγραμμα «Επόμενης
Γενιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το αναπτυξιακό πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, η κυκλική οικονομία, η ψηφιοποίηση στις περιφέρειες, θέματα πολιτισμού καιτοπικής αυτοδιοίκησης, ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός για τη βιομηχανία, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη,
καθώς θέματα που αφορούν τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας
και την απολιγνιτοποίηση.
> ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ: Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ανακοίνωσε την αναβολή της Ιστορικής Ιππικής Έκθεσης Ανδραβίδας
που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Εορτή της Αγίας Σοφίας από
19 έως 21 Σεπτεμβρίου. «Βάση των τελευταίων οδηγιών για
τα μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του κορωνοϊού, ο
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Υγείας, και τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνει, πως η
Ιστορική Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας δε θα διεξαχθεί. Εάν στο
προσεχές μέλλον η κατάσταση ομαλοποιηθεί και υπάρξει άρση
των προληπτικών μέτρων, τότε θα υπάρξουν ανακοινώσεις
για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της. Τόσο ο Δήμαρχος,
όσο και η Δημοτική Αρχή, λαμβάνουν μια δύσκολη απόφαση,
θέτοντας πάνω από όλα την προστασία και την ασφάλεια των
Συνδημοτών μας», ανέφερε η ανακοίνωση του Δήμου.
> πυργοσ: Με την ολοκλήρωση του ενός έτους από την
ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος σας προσκαλεί την
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7:30 μ.μ στον Πολυχώρο «
Ξυστρή», Ο Δήμαρχος θα προβεί στην ετήσια λογοδοσία της
Διοίκησης του Δήμου και αναφερθεί στον ετήσιο απολογισμό
της δράσης του, των πεπραγμένων, και των πρωτοβουλιών
που πήρε για τα σημαντικά έργα και ζητήματα που απασχολούν
τον Δήμο Πύργου.
> ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: Σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας
με τους δημότες του Δήμου Πηνειού βρίσκεται καθημερινά ο
δήμαρχος Ανδρέας Μαρίνος ο οποίος έχει το γραφείο του στο
κτίριο Σισίνη ανοιχτό. Ο δήμαρχος θα πραγματοποιεί κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους δημότες κάθε Τρίτη και Πέμπτη από
τις 10.00 έως και 13.00 αφού θα έχει προηγηθεί επικοινωνία
των δημοτών στα τηλέφωνα 2623360775 (κ.Αλεξάνδρα Τσαγκανέλια) και 2623360778 (κ. Λούης Αργυρόπουλος).
> ΒΑΡΔΑ: Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γ. Λέντζας
κάθε Τρίτη στο πρώην Δημαρχείο της Βάρδας, θα υποδέχεται
τους συνδημότες του από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:00 το
μεσημέρι. Οι δημότες θα θέτουν στον Δήμαρχο τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, τις ανάγκες τους, καθώς και τις προτάσεις
τους για τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας. Οι
δημότες που το επιθυμούν, μπορούν να συναντήσουν τον Δήμαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης κλείνοντας ραντεβού τηλεφωνικά, στο 2623360627.
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> Μύλοι Κεπενού: Η εταιρεία Μύλοι Κεπενού γνωστοποίησε την υπογραφή (την Παρασκευή 04.09.2020) με
την Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,17% προγράμματος εκδόσεως
κοινού ομολογιακού δανείου 12.500.000 ευρώ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν.
3156/2003, με ιδιωτική τοποθέτηση.
Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η ομολογιούχος δανείστρια
τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.. Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου
τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και την εξυπηρέτηση
των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων της.
> FOLLI FOLLIE: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για το αποκαλούμενο σκάνδαλο της
Folli Follie οι δύο βασικοί μέτοχοι της εταιρείας.
Ανακριτής και εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής στον ιδρυτή της εταιρείας Δημήτρη Κουτσολιούτσο και
στον γιο του, Τζώρτζη.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγος του
Δ. Κουτσολιούτσου, Καίτη, με εγγυοδοσία υψους 100.000
ευρω. Ακόμη της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της
απαγόρευσης εξόδου και της εμφάνισης σε αστυνομικό
τμήμα της περιοχής της δύο φορές τον μήνα. Η ίδια στο
άκουσμα της απόφασης για προφυλάκιση του γιού της
Τζώρτζη και του συζύγου της Δημήτρη, ξέσπασε σε λυγμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις κατηγορούμενοι,
κατά τη διάρκεια των απολογιών τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί ενώ κατέθεσαν και
γραπτά υπομνήματα.
Οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος βαρύνονται με
κατηγορίες που αφορούν απάτη εις βάρος του επενδυτικού
κοινού, νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων, χειραγώγηση αγοράς, πλαστογραφία και εγκληματική οργάνωση.
Η Καίτη Κουτσολιούτσου κατηγορείται για απάτη, νομιμοποίηση παράνομου χρήματος και χειραγώγηση μετοχών.
> CIRCO MEDRANO: Το διάσημο CIRCO MEDRANO το
τσίρκο των πιο όμορφων αναμνήσεών μας συνεχίζει αδιάλειπτα την περιοδεία του στην Ελλάδα με κομβικό σταθμό την παρουσία του στην 84η (Σεπτέμβρης 2019) Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, την Αθήνα κατά το χειμώνα 20192020, και την σταθερή παραμονή του καθ’όλη την διάρκεια
της καραντίνας στην Ελλάδα, επανεκκινεί τις παραστάσεις
του στην Πάτρα από την Παρασκευή 11 μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, επι της Ακτής Δυμαίων, δίπλα στο
κολυμβητήριο του Ν.Ο.Π., με 2 καθημερινές παραστάσεις
στις 18:30 και 20:30 και την Κυριακή με 3 παραστάσεις
11.30 – 18.30 και 20.30 (Τρίτη ρεπό).
Ένα 2ωρο φαντασμαγορικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους, με καταπληκτικούς ακροβάτες σε αέρα και νερό, απίθανους ζογκλέρ, τον θρυλικό γύρο του θανάτου με 3 μηχανές, Magic Show, τον διάσημο κλόουν ΟΤΟ και πολλά
ακόμα νούμερα που θα σας κόψουν την ανάσα και έχουν
κερδίσει 2 χρυσά βραβεία στο φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο.
Καθημερινά 2 παραστάσεις Ωρες : 18.30 και 20.30
Κυριακή 3 παραστάσεις: Ωρες 11.30 – 18.30 – 20.30
Τρίτη Ρεπό
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Κερκίδες: 12 ευρώ & παιδικά 2 έως 10 ετών 10 ευρώ
Πλατεία: 14 ευρώ & παιδικά 2 έως 10 ετών - 12 ευρώ.
Μειωμένα Εισιτήρια (Πολύτεκνοι – Φοιτητές – Ανεργοι): 8
Euro
Ο χώρος των παραστάσεων είναι πλήρως ανοικτός περιμετρικά, τα υγειονομικά πρωτόκολλα δε και οι απολυμάνσεις
θα τηρηθούν ευλαβικά αφήνοντας μάλιστα κενές 2 αντί για
1 θέση μεταξύ των οικογενειών των θεατών.

> Έργο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Στην τελική ευθεία το EGOV_INNO

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης
βρίσκεται το Ευρωπαϊκό έργο
EGOV_INNO του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
που συντονίζει ως επικεφαλής
εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», την Αναπτυξιακή Εταιρία INNOVA PUGLIA
και την Περιφέρεια της Απουλίας (μονάδα ανταγωνιστικότητας και έρευνας παραγωγικών
συστημάτων). Κύριος στόχος
του έργου είναι η ανάπτυξη
υπηρεσιών και εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από
περιφερειακές αρχές και περιφερειακούς αναπτυξιακούς φορείς για την υποστήριξη και το
συντονισμό του περιφερειακού
δυναμικού έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότα;.
Κατά το προηγούμενο έτος
πραγματοποιήθηκαν
ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Πάτρα,
Πύργο, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, στις οποίες παρουσιάστηκαν
σε υφιστάμενες και καινοτόμες
νεοσύστατες επιχειρήσεις και
λοιπούς φορείς επιχειρηματικότητας ψηφιακά εργαλεία που
αποσκοπούν στη διευκόλυνση
και υποστήριξή τους, καθώς
και εργαλεία που αποσκοπούν
στην συλλογή πληροφοριών
για την αποτύπωση της καταστάσεως της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και
στην πρόσβαση των ενδιαφε-

ρομένων σε συναφή στατιστικά.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του
έργου EGOV_INNO αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή πύλη (https://egovinno.rdfrwg.
gr) που φιλοξενεί τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα εργαλεία
του έργου, και που φιλοδοξεί να ενσωματώσει και μελλοντικές G2B εφαρμογές που
προβλέπονται στο πλάνο ανάπτυξης δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, το
οποίο εκπονήθηκε από τους
εταίρους του έργου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα των εργαλείων έχει υλοποιηθεί σε δύο
γλώσσες (Αγγλικά/Ελληνικά),
είναι προσβάσιμη από κάθε
συσκευή και έχει δυνατότητα
για εγγραφή μελών.
Τα ηλεκτρονικά εργαλεία του
έργου EGOVINNO για την Δυτική Ελλάδα αφορούν σε μια
«Εργαλειοθήκη» και σε μια «Βάση Δεδομένων για το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»,
ενώ παραδοτέο του έργου απο-

τελεί και το «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», ένα εργαλείο συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και
την Απουλία.
Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει α) τον Οδηγό Δημιουργίας
Επιχειρηματικού Σχεδίου, το
οποίο ολοκληρώνεται σε 8 καθοδηγούμενα βήματα και παράγεται στο τέλος ένα pdf αρχείο,
και β) Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικό με την επιχειρηματικότητα.
Η κατάστρωση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται από
πληροφορίες που εισάγουν δοκιμαστικά, διορθώνουν ατομικά και λαμβάνουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι επιχειρηματίες,
Η βάση δεδομένων (αναφέρεται ως «Δίκτυο» στην πλατφόρμα) στοχεύει στο να λειτουργήσει ως κατάλογος του
περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας για την Δυτική Ελλάδα αλλά και ως ένα ερ-

γαλείο έξυπνου ταιριάσματος
προσφοράς και ζήτησης. Το
«Δίκτυο» περιλαμβάνει τέσσερις (4) κατηγορίες οντοτήτων:
«Επιχειρήσεις», «Επενδυτές»,
«Κόμβους» και «Ειδικούς». Για
κάθε οντότητα συλλέγεται συγκεκριμένη πληροφορία που
θα επιτρέπει την αναζήτηση
στην πλατφόρμα με βάση λέξεις-κλειδιά ή σύμφωνα με
προκαθορισμένα κριτήρια. Κάθε οντότητα θα εγγράφεται στην
πλατφόρμα και θα δημιουργεί
το δικό της προφίλ. Το «δίκτυο»
είναι σε φάση δοκιμαστικής
λειτουργίας. Η επίσημη έναρξη
λειτουργίας του αναμένεται στις
αρχές Σεπτεμβρίου.
Τέλος, το «Βαρόμετρο» (innobarometer.interregegovinno.
eu) αφορά σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συλλέγει με αυτοματοποιημένο και
ημιαυτοματοποιημένο τρόπο
πληροφορίες σχετικά με την
επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία από διάφορες πηγές δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
και παρουσίαση οικονομετρικών δεικτών σχετικά με την
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας
και της Απουλίας.
Περιλαμβάνει δε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για την
περιοδική συλλογή απόψεων
σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών βάσει
αυτών.
Για την εκπόνηση των ψηφιακών εργαλείων συνεργάστηκε
το Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών.

> Ενθαρρυντικά τα μηνύματα, καθώς συγκεντρώθηκαν 158 μονάδες

Απολογισμός των αιμοδοσιών
της Λουξ με τον ΕΕΣ

Με γνώμονα την ανάδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας της εθελοντικής
προσφοράς σε αίμα, ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία οι προγραμματισμένες εθελοντικές Αιμοδοσίες της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Ειδικότερα, από το πανελλαδικό πρόγραμμα
αιμοδοσιών συγκεντρώθηκαν 158 μονάδες
αίματος χάρη στην πολύτιμη συμβολή του
κοινού, το οποίο χάρισε σε συνανθρώπους
που βρίσκονται σε ανάγκη το πολυτιμότερο

αγαθό της ζωής, το αίμα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι αιμοδοσίες του ΕΕΣ και της Λουξ
πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις
και δήμους ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο δήμο Περιστερίου, όπου συγκεντρώθηκαν 13 μονάδες αίματος, στα Ιωάννινα
όπου συγκεντρώθηκαν 55 μονάδες, στην
Κέρκυρα όπου συγκεντρώθηκαν 25 μονάδες, στην Πάτρα όπου συγκεντρώθηκαν 30
μονάδες αίματος ενώ από τις αιμοδοσίες του
δήμου Αμαρουσίου και Μαραθώνα συγκε-

ντρώθηκαν 15 και 20 μονάδες αντίστοιχα.
Η αγαστή συνεργασία της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πέτυχε αποτελεσματικά το στόχο της, αφενός να συγκεντρωθούν σημαντικές ποσότητες αίματος και
αφετέρου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό ως
προς την προσφορά άνευ ανταλλάγματος.
Τόσο η εταιρία όσο και ο οργανισμός ευελπιστούν σε ανάλογη μελλοντική συνεργασία
προσβλέποντας στην ανιδιοτελή προσφορά
προς το κοινωνικό σύνολο.

Θέματα
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> Με χρήματα από το ΕΚΤ ψυχολόγοι θα υποστηρίξουν μαθητές

3000 ψυχολόγοι-κοινωνικοί λειτουργοί
σε πάνω από 13 χιλ. σχολικές μονάδες

του Θοδωρή Καραουλάνη*

Περίπου 3 χιλιάδες Ψυχολόγοι και
Κοινωνικοί Λειτουργοί θα στελεχώσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος περισσότερες από 13.000 σχολικές μονάδες, μέσω ειδικού προγράμματος
ΕΣΠΑ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ.
Συγκεκριμένα, με το έργο «Υποστήριξη
σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από
Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» προβλέπεται να στελεχωθούν
13.019 σχολικές μονάδες και δομές
κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, το πρόγραμμα θα δώσει περίπου
3.000 θέσεις αναπληρωτών καθηγητών Κοινωνικών Λειτουργούν (ΠΕ30)
και Ψυχολόγων (ΠΕ23), οι οποίες θα
προκηρυχθούν το κατά το δυνατόν συντομότερα.
Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση, η συμβουλευτική και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, δηλαδή των μαθητών - με και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες – των εκπαιδευτικών, των γονέων και άλλων μελών
της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να
αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του κορωνοϊού
- COVID 19.
Σύμφωνα με πηγές του αρμόδιου
Υπουργείου Παιδείας που μίλησαν
στην EURACTIV.gr, τέτοιο πρόγραμμα
σχεδιάζονταν αρχικά για την καταπολέμηση του εκφοβισμού και του bullying
στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου το
πρόβλημα είναι υπαρκτό και διαδεδομένο. Όμως η πανδημία ανέδειξε και
ένα άλλο πεδίο που οι μαθητές κυρίως,
αλλά όχι μόνο, χρειάζονται επιστημονική υποστήριξη: τον φόβο της πανδημίας, τον πιθανό στιγματισμό, την αλλαγή των διαπροσωπικών σχέσεων, των
καθημερινών συνηθειών κλπ. Αυτά θα
αποτελέσουν, μαζί με την υποστήριξη
για περιστατικά εκφοβισμού και άλλες
παθογενείς καταστάσεις, το αντικείμενο που θα παρέχουν οι ψυχολόγοι και
κοινωνικοί λειτουργοί που θα στελεχώσουν τα σχολεία της χώρας.

Οι λεπτομέρειες της
νέας δράσης του ΕΣΠΑ
Η δράση «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς
Λειτουργούς» είναι
μία ακόμη από τις δράσεις του ΕΣΠΑ
που κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση του
COVID-19, όπου η χώρα μας έχει κάνει ανακατανομή κονδυλίων για να

αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, συγκεντρώνοντας πόρους που
λίμναζαν σε διάφορα επιχειρησιακά
προγράμματα για να κάνει ειδικές δράσεις.
Η δράση του Υπουργείου Παιδείας
θα είναι συνολικής αξίας 46.256.000
ευρώ, με την κοινοτική δαπάνη του
ΕΚΤ από την Πολιτική Συνοχής (δηλαδή η επιχορήγηση ΕΣΠΑ) να δίνει σχεδόν 34 εκατομμύρια από αυτά
(33.800.837,00 ευρώ) και τα υπόλοιπα 12.455.163,00 € από άλλους πόρους του Υπουργείου Παιδείας.
Την πρόσκληση προς το Υπουργείο
Παιδείας για τη δράση υπέγραψε πριν
λίγες ημέρες η Ειδική Γραμματέας (Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΚΤ) Νίκη
Δάνδολου και σημειώνουμε ότι πρόκειται περί νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ,
το οποίο δεν έχει σχέση με τα υπάρχοντα Προγράμματα που τρέχει το Υπουργείο Παιδείας και αφορούν απασχόληση εκπαιδευτικών σε σχολεία κλπ. Το
έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας. Παρότι το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την απασχόληση καθηγητών συγκεκριμένων
ειδικοτήτων ως αναπληρωτών, δεν νοείται ως δράση απασχόλησης αλλά ως
εκπαιδευτική δράση και ωφελούμενοι
χαρακτηρίζονται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι σχολικές μονάδες. Κάθε αναπληρωτής θα καλύπτει
4-5 σχολεία τουλάχιστον, με παρουσία προφανώς μία ημέρα ανά εβδομάδα. Οι λεπτομέρειες όμως της δράσης
αναμένονται τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει το Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη
της πράξης, ώστε μετά από την τελική
έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων να βγουν οι σχετικές προκηρύξεις με όλα τα στοιχεία.

Νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή
στήριξη στα κράτη-μέλη
Σχετικά με τη νέα δράση, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ,
δήλωσε στην EURACTIV.gr:

«H δράση υποστήριξης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς, με πόρους
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δίνει ακόμη μια νέα διάσταση στην
ευρωπαϊκή στήριξη στα κράτη - μέλη,
αποδεικνύοντας ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να δρουν ευέλικτα, στοχευμένα και συμπληρωματικά
με άλλες δράσεις, ειδικά σε περιόδους
κρίσης.
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην
ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας
ως προς τη διαχείριση κρίσιμων και
απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως είναι η πανδημία της Covid-19, και με
απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους και
κατ΄ επέκταση της κοινωνίας στο σύνολό της».
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είχε
προαναγγείλει στη Βουλή η Υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, κατά τη συζήτηση εκπαιδευτικού νομοσχεδίου τον
Ιούνιο. Η αρμόδια Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε πρόσφατη
συνέντευξή της στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος τόνισε ότι οι ψυχολόγοι
και οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία θα είναι κρίσιμος κρίκος στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πως θα δουλέψουν ψυχολόγοι
και κοινωνικοί λειτουργοί
Μέσα από τη δράση «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» τα συναρμόδια
Υπουργεία (Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων) στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς
σχολικού περιβάλλοντος για όλους, με
απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και της σχολικής κοινότητας και
κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική
πρόσκληση, οι στόχοι της δράσης είναι
γνωστικοί, κοινωνικο-συναισθηματικοί
και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης/εκτάκτων

αναγκών. Έτσι, στο πλαίσιο της δράσης
θα επιχειρηθεί:
• η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση
Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ύπαρξη ενός
ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος
ανοιχτού στην κοινωνία και φιλικού
προς τη διαφορετικότητα,
• η συνεργασία των εμπλεκόμενων ατόμων και ομάδων της σχολικής κοινότητας, η συνεργασία με την οικογένεια και
όταν αυτό απαιτείται η υποστήριξη, η
διαμεσολάβηση και η διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς,
• η συμπερίληψη των μαθητών, των
εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων
στις προτεινόμενες ενημερωτικές δράσεις και δράσεις προσομοίωσης,
• η απόκτηση πολύτιμης γνώσης και
εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και
υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα
των παρεχόμενων υποστηρικτικών και
διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, και
• η περισυλλογή και ο επαναπροσδιορισμός προσωπικών, οικογενειακών
και προτεραιοτήτων του ατόμου, της
ομάδας και της σχολικής κοινότητας.
Επιπλέον τονίζεται ότι ο ρόλος των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών
που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές καθηγητές στα σχολεία θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός. Ειδικότερα,
για την επίτευξη των στόχων της δράσης προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν
συνεργατικές μέθοδοι εντός των σχολικών μονάδων, με άλλες σχολικές μονάδες, γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια
υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες
υγείας και πρόνοιας, συλλόγων γονέων
και κηδεμόνων, πρόσωπα και ομάδες
που έργο τους είναι η προστασία του
πολίτη, κλπ).
Επίσης, προβλέπεται να σχεδιαστούν
διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα
γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως
εργαστήρια, role play, εξ αποστάσεως
εφαρμογές κλπ.
Σύμφωνα με τα κείμενα σχεδιασμού,
προβλέπεται ότι ο σκοπός, οι στόχοι, η
μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες θα διέπονται από τους βασικούς κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας και θα
είναι εναρμονισμένοι με το θεσμικό και
νομικό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της.

Η Πολιτική Συνοχής στα
Ελληνικά Σχολεία σήμερα
Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ που παρέχει τους πόρους στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που χρηματοδοτεί τη
συγκεκριμένη δράση του ΕΣΠΑ έχει

ως έναν από τους κύριους στόχους της
την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των
περιφερειών της Ευρώπης αλλά και τη
βελτίωση τόσο στην απασχόληση όσο
και στην εκπαίδευση.
Η ενίσχυση των σχολικών μονάδων
με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι μία από τις βασικές δράσεις
που χρηματοδοτεί η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μέσα από τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ για το ελληνικό σχολείο. Το
Υπουργείο Παιδείας έχει δρομολογήσει
και άλλες σχετικές δράσεις υποστήριξης των μαθητών και της σχολικής κοινότητας από επιστήμονες, ψυχολόγους
και κοινωνικούς λειτουργούς. Κάποια
από τα υπάρχοντα προγράμματα της
προηγούμενης περιόδου που τρέχουν
ακόμη είναι τα εξής:
• ”Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών
Εκπαίδευσης”
• “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ /Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”,
• “Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου “,
• “Τάξεις Υποδοχής-ΕΚΟ”,
τα οποία μάλιστα πέραν των άλλων
χρηματοδοτούμενων δράσεων δίνουν
και αυτά προσλήψεις αναπληρωτών
Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και
Ψυχολόγων (ΠΕ23).
Στους κύκλους που ασχολούνται με την
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης στη
χώρα, είναι γνωστό ότι οι κοινοτικοί
πόροι, ιδίως της Συνοχής, έχουν στηρίξει ήδη πολλά έργα και δράσεις – και
αναμένεται επίσης να δώσει πόρους σε
ακόμη περισσότερα τα επόμενα χρόνια – στον τομέα της εκπαίδευσης. Δεκάδες πρότυπες δράσεις στα ελληνικά
σχολεία έχουν χρηματοδοτηθεί από
τους πόρους που αφιερώνει η Πολιτική Συνοχής στη χώρα μας τα τελευταία
30 χρόνια. Για παράδειγμα τέτοιες δράσεις τα προηγούμενα έτη ήταν η εισαγωγή για πρώτη φορά ψυχολόγων και
κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία,
η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, η
ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και τόσα άλλα.
Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με
την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική
Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από
τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Συνέχεια από τη σελ. 9

Βοσκήσιμες γαίες …
ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, και βέβαια ούτε
για την κτηνοτροφία. Στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση
περιλαμβάνεται ότι «το μοντέλο της μεσογειακής δασοπονίας συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και συνεισφέρει στο
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας, όπως η παραγωγή ξυλείας και βιομάζας, η παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων (μανιτάρια, καρποί, ρητίνη, αρωματικά
φυτά κλπ) και οι υπηρεσίες που παρέχουν τα δασικά οικοσυστήματα (αναψυχή, τουρισμός). Με εμφανή έκπληξη
επισημαίνουμε μια περίεργη ιδεολογική διαστροφή, καθ’
όσον ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ότι το δάσος συμβάλλει και πρέπει να
συμβάλλει και στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα
αν σκεφθούμε ότι η πανίδα είναι συμβιωτική με την χλωρίδα του δάσους.
Μέχρι σήμερα, πέντε χρόνια μετά, δεν είχε αποτέλεσμα η
νομοθέτηση του Ν4351/2015 και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση ομηρείας από τους κατά
τόπους δασάρχες, ενώ συνεχίζει ο αποκλεισμός από τις
επιδοτήσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
Οι κτηνοτρόφοι χάνουν συνεχώς, επί χρόνια, από την
αδιανόητη, νομοθετικά κατοχυρωμένη, αδυναμία σύνταξης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, με κανόνες.
Μόνοι κερδισμένοι οι κατά τόπους «διευκολύνοντες» περιστασιακά …
Φέτος δόθηκε μια «πυροσβεστική» περιστασιακή λύση
με τον νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση Οδηγιών 2018/844
& 2019/692 του Ευρ. Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις». Εκεί στις λοιπές διατάξεις δίνεται η δυνατότητα ΜΟΝΟ για την είσπραξη των επιδοτήσεων της
ΚΓΠ-CAP, να γίνεται αποδεκτή η χρήση δασικών εκτάσεων ως βοσκήσιμων γαιών, ακόμα και χωρίς τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.
Και στην πρόταση για Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ελληνικής Γεωργίας του Δρ Φώτη Βακάκη (Ιούνιος 2020),
σε θέματα σχετικά με την χωροταξία της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, στην σελ 39 διαβάζουμε «ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα είναι η οριοθέτηση των εκτάσεων
στις οποίες επιτρέπεται αυτή να ασκείται. Η καταγραφή
και το σύστημα διαχείρισης των βοσκοτόπων, των οποίων η έκταση εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 50 εκατ.
στρεμμάτων, είναι το σημαντικότερο ζητούμενο της όλης
προσπάθειας. … Έχουν εκδοθεί αρκετά νομικά κείμενα
για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τους βοσκοτόπους,
το περιεχόμενο των οποίων, εκτός του ότι είναι σαφές,
εκφράζει και διαφορά αντίληψης μεταξύ Δασικών και Γεωργικών Υπηρεσιών, σε ότι αφορά το εννοιολογικό περιεχόμενο και την σκοπιμότητα των παρεμβάσεων για την
προστασία, προαγωγή και αξιοποίηση της παραγωγικής
ικανότητας των βοσκοτόπων».
Η αποδειχθείσα λανθασμένη προσέγγιση της επιστημονικής απομόνωσης κάθε παράγοντα, έχει καταγραφεί και
ήδη από το 1973, μετά την διάσκεψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον, έχει καταστεί σαφές σε όλους τους νοήμονες,
ότι το σημαντικότερο όλων για την συνέχιση της ζωής,
είναι η ισορροπία, για την βιωσιμότητα (αειφορία) ενός
συστήματος, ή στην προκειμένη περίπτωση ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Αλλά το χωράφι και το λιβάδι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ.
Είναι ολόκληρο οικοσύστημα με την χλωρίδα του και την
πανίδα του, όλα μαζί.
Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12.00, οργανώνεται δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο facebook:
skywalker, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, με
θέμα: Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Βοσκήσιμες γαίες.
Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος προσκάλεσε
όλους στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση την Τετάρτη,
16-9-2020, 12.00 στο facebook: skywalker για τα βοσκοτόπια.

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι δημοσιογράφος.
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> Ανακοίνωση «σπιράλ» για τις αποθήκες του ΑΣΟ

Αποσύρθηκε ο εργολάβος

Για «χαμένα χρήματα, σπατάλη χρόνου,
κρυψίνοια και ούτε μία «συγνώμη», κάνει
λόγο σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «σπίραλ» του Πέτρου Ψωμά, φέρνοντας στο προσκήνιο τις αποθήκες του
ΑΣΟ.
Ειδικότερα, αναφέρει ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Πατρέων τα μέλη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» εξουσιοδότησαν με τις ψήφους τους τον Αντιδήμαρχο Έργων Χρήστο Κορδά να διερευνήσει το ενδιαφέρον
του τρίτου κατά σειρά μειοδότη να αναλάβει το έργο που αφορά τη μετατροπή των
πρώην εγκαταστάσεων του ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο. Προφανώς αποχώρησε από
το έργο και ο δεύτερος εργολάβος που
συμμετείχε στο σχετικό διαγωνισμό, όπως
άλλωστε είχε συμβεί και με τον πρώτο,
όπως γνωστοποιήθηκε την περασμένη
Άνοιξη, παρά την προσπάθεια της δημο-

τικής αρχής να αποκρύψει το «ναυάγιο».
Έναν ολόκληρο χρόνο μετά από τις τυμπανοκρουσίες που ακολούθησαν την ανάθεση του έργου -στα τέλη Αυγούστου 2019στις παλιές αποθήκες δεν έχει γίνει καμιά
απολύτως εργασία. Ακόμα χειρότερα: έγινε μία κίνηση από τον Δήμο, τον περασμένο Μάιο, εν μέσω του πρώτου κύματος της
πανδημίας: η εξόριση των αρμάτων των
καρναβαλικών πληρωμάτων από το χώρο!
Ως λόγο απομάκρυνσης, μάλιστα, η δημοτική αρχή επικαλέστηκε το ότι ο εργολάβος έπρεπε να μπει στο χώρο για να ξεκινήσει εργασίες. Σημαντική λεπτομέρεια: ο
εργολάβος είχε ήδη αποσύρει το ενδιαφέρον του. Τα ερωτήματα που προκύπτουν
είναι πολλά. Η Δημοτική Αρχή τα αφήνει
αναπάντητα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τα
απαξιώνει συστηματικά. Το σπιράλ επιλέγει να τα διατυπώσει δημόσια: «Ποια είναι
η οικονομική απώλεια για τον Δήμο Πα-

τρέων από την επιλογή του τρίτου (αν δεχτεί!) αντί του πρώτου μειοδότη;», «Γιατί ο
πρώτος εργολάβος (τώρα και ο δεύτερος)
εγκατέλειψε το έργο και ποια πρόνοια ελήφθη ώστε αυτό να αποφευχθεί;», «Γιατί εκδιώχθηκαν οι καρναβαλικές ομάδες από
τις αποθήκες (με αποτέλεσμα να παραμένουν ακόμα άστεγες και η αξία των αρμάτων τους να έχει απομειωθεί σημαντικά,
λόγω των κακών συνθηκών προσωρινής
φύλαξης);»,
Υπενθυμίζεται πως σκοπός του έργου ήταν
να μετατρέψει τις αποθήκες του ΑΣΟ, σε
ένα σύγχρονο πολυδύναμο αθλητικό χώρο και ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο, στο
πλαίσιο ενός σχεδίου για την ανάπτυξη
της περιοχής, δημιουργώντας δομές ψυχαγωγίας για τους νέους δεκάδων συνοικιών της Πάτρας, από τα Ζαρουχλέικα, την
Παραλία και τις Ιτιές, έως τη Λεύκα και την
Οβρυά.

> Ο Αχαιός βουλευτής πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας

Εκλογή Ανδρέα Κατσανιώτη

Με 19 ψήφους υπέρ και μόλις
μία άκυρη, ο Βουλευτής Αχαΐας
της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης,
εξελέγη πρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας
και Τεχνολογίας.
Σε δήλωσή του, αμέσως μετά
την εκλογή του, ο κ. Κατσανιώτης αναφέρει:
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά
τους συναδέλφους μου που με
εξέλεξαν ομόφωνα στη θέση

του Προέδρου. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι με υψηλό αίσθημα
ευθύνης θα προσπαθήσω να
ενισχύσω το έργο της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά
σε μεγάλες προκλήσεις. Στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας
υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες και ιδρύματα που μπορούν
να συμβάλουν στην αναπτυξιακή έκρηξη που χρειάζεται η

χώρα. Πρώτο μέλημα της Επιτροπής πρέπει να είναι η δημιουργία κινήτρων για την επιστροφή των χιλιάδων Ελλήνων
επιστημόνων που έφυγαν στα
χρόνια της κρίσης. Ταυτόχρονα,

οφείλουμε όλοι να ενισχύσουμε τα ερευνητικά ιδρύματα και
να αναλάβουμε πρωτοβουλίες
για την ανάδειξη της σπουδαίας
δουλειάς που γίνεται από Έλληνες επιστήμονες».

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48-ΠΑΤΡΑ Τ.Κ.26333
ΤΗΛ 2610 366100, FAX 2610 325790
e-mail: info@deyap.gr

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΡΑΣ-ΤΥΦ
Πάτρα: 7/9/2020
Αριθμ. πρωτ.: 14871B1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ A ΤΟΜΕΑ (2020)»
(CPV 45232150-Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού).
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 500.000,00€ ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-092020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-09-2020,
ημέρα Τρτίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται
στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.deyap.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-366345, 2610-366100, FAX επικοινωνίας 2610-325790,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βασίλειος Σαραντόπουλος.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και που είναι
εγκατεστημένα
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
10.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι 23-07-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της ΔΕΥΑΠ με κωδικό ΚΑΕ 62.07.002.850,
προϋπολογισμού 500.000,00€ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 265/2020 απόφαση του
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 12605Α/21-07-2020 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 150 του Ν.4412/16.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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> Κείμενα του Χαρ. Δ. Ασημακόπουλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Το Σούλι, οι Σουλιώτες
και ο Αλή Πασάς (μέρος Α)

αφιέρωμα

Ενόψει των επίσημων εορτασμών
των 200 χρόνων από την έναρξη
της Επανάστασης του 1821, ο «Σ.Ε» δημοσιεύει
περιοδικά «κείμενα συμβολής στην
Εθνική αυτογνωσία» του συγγραφέα
Χαράλαμπου Δ. Ασημακόπουλου.
Στόχος τους η ευρύτερη γνώση
των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων
και προσώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία
του νέου ελεύθερου ελληνικού κράτους.

Οι Σουλιώτες. Κατά τον 17ο
αιώνα μερικοί χριστιανοί βοσκοί στην Ήπειρο για να γλυτώσουν από την τουρκική
σκλαβιά ανέβηκαν στ’ άγρια
και απόκρημνα βουνά νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων κι
έκτισαν τέσσερα χωριά, το
Σούλι, την Κιάφα, το Αβαρίκο και Σαμανίβα. Οι κάτοικοι
και των τεσσάρων χωριών
λέγονταν Σουλιώτες. Είχαν
οχυρώσει τα χωριά τους και
ζούσαν ελεύθεροι. Ήταν χωρισμένοι σε γένη, σε φάρες
και στην κάθε φάρα ήταν αρχηγός ο πιο ανδρείος.
Τη ζωή τους την περνούσαν οι Σουλιώτες όπως και
οι κλέφτες στον πόλεμο. Και
όταν δεν είχαν πόλεμο, γυμνάζονταν γι’ αυτόν. Έριχναν
στο σημάδι, παράβγαιναν στο
τρέξιμο, στο πήδημα κ.α.
Οι Τούρκοι αφού δεν μπορούσαν να τους υποτάξουν,
τους άφηναν ήσυχους. Όταν
όμως έγινε πασάς στα Γιάννενα ο Αλής (1778), άλλαξαν τα πράγματα.
Ο Αλής ήταν γιος ενός Μπέη
από το Τεπελένι. Μικρός
έχασε τον πατέρα του και τα
κτήματά του. Σιγά-σιγά όμως
κατόρθωσε να ξανακάμει περιουσία και με την εξυπνάδα του και την πανουργία
του, απόχτησε τέτοια δύναμη, ώστε πήρε τα Γιάννενα
και αναγνωρίστηκε από τον
Σουλτάνο σαν Πασάς (Διοικητής).
Για να μεγαλώσει τον τόπο
της εξουσίας του, έγινε κύριος της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.
Τότε αποφάσισε να κυριέψει και το Σούλι. Για να κάνει ανεξάρτητο κράτος από το
Σουλτάνο. Η πρώτη εκστρατεία έγινε στα 1791 με τρεις
χιλιάδες Τουρκαλβανούς. Οι

Σουλιώτες όμως αντιστάθηκαν και τους κυνήγησαν μέχρι τα Γιάννενα. Η δεύτερη
εκστρατεία έγινε στα 1792,
όπου με πανουργία έκανε
πως εκστρατεύει να κυριέψει
το Αργυρόκαστρο και ζήτησε
βοήθεια από τους Σουλιώτες
οπλαρχηγούς.
Ο Μπότσαρης υποπτεύθηκε την παγίδα και δεν πήγε.
Μόνο ο Τζαβέλλας γελάστηκε
και πήγε στον Αλή με τον γιο
του Φώτο και εβδομήντα παλικάρια και με μπαμπεσιά τον
φυλάκισε. Τότε άλλαξε δρόμο και τράβηξε προς το Σούλι
και έφαγε τα μούτρα του. Τότε
θυμήθηκε πάλι τον Τζαβέλα,
στον οποίο υποσχέθηκε πολλά να τον βοηθήσει. Και τότε ο Τζαβέλλας προσποιήθηκε να τον αφήσει να πάει στο
Σούλι να συνεννοηθεί με τους
πατριώτες του. Τότε ο Αλής
άφησε αυτόν και κράτησε, το
γιο του Φώτο για όμηρο.
Όταν ο Τζαβέλλας έφτασε το
Σούλι είπε στους πατριώτες του τα καταχθόνια σχέδια
του Αλή και τους προετοίμασε για αντίσταση. Στον Αλή
έστειλε αυτό το γράμμα:
«Αλή Πασά,
Χαίρομαι γιατί γέλασα έναν
δόλιο σαν και σένα. Είμαι
εδώ πρόθυμος και έτοιμος
να υπερασπίσω την πατρίδα
μου. Ο γιος μου θα σκοτωθεί
αλλά εγώ θα εκδικηθώ το θάνατο του πριν πεθάνω… Αν

ο γιος μου δεν μείνει ευχαριστημένος να πεθάνει για την
πατρίδα, τότε δεν είναι άξιος να ζει και να λέγεται γιος
μου. Ως Έλληνας πρέπει να
υποφέρει γενναία το θάνατο.
Είμαι εδώ και σε περιμένω
άπιστε!
Καπετάν Λάμπρος Τζαβέλας»
Αληθινά ο Φώτος δείχτηκε
άξιος γιος του πατέρα του.
Όταν ο Αλής τον φοβέριζε με
βασανιστήρια για την απιστία
του πατέρα του απάντησε:
«Δεν σε φοβάμαι. Ο πατέρας
μου θα εκδικηθεί το θάνατό
μου»
Θαύμασε ο τύραννος για το
θάρρος του Φώτου και δεν
τον θανάτωσε. Θέλοντας
όμως να τιμωρήσει του Σουλιώτες, έκαμε νέα επίθεση να
πάρει το Σούλι. Οι ατρόμητοι
Σουλιώτες με αρχηγούς τον
Μπότσαρη και τον Τζαβέλα,
πολέμησαν με τόση γενναιότητα που τσάκισαν το στρατό
του Αλή. Και οι γυναίκες τους
ακόμα με αρχηγό τη Μόσχω
γυναίκα του Τζαβέλλα μαζί
με άλλες Σουλιώτισσες, κυλούσαν από τις κορυφές των
βράχων, μεγάλες πέτρες και
σκότωσαν πολλούς εχθρούς.
Ντροπιασμένος ο Αλής γύρισε στα Γιάννενα και σε λίγες
μέρες ζήτησε να κάμει ειρήνη. Οι Σουλιώτες δέχτηκαν
με τη συμφωνία να ελευθερώσει τον Φώτο και τα άλλα
παλικάρια.

Αλή Πασάς

Μάρκος Μπότσαρης
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Πρόσκληση από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
Η θεατρική ομάδα Βιομηχανική απευθύνει κάλεσμα
στους πρώην εργαζόμενους της Πειραϊκής-Πατραϊκής
προκειμένου να συλλέξει μαρτυρίες για την παράσταση
Πάτρα, η πόλη των εργοστασίων, του ρεμπέτικου και του
Καραγκιόζη που υλοποιεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στο πλαίσιο του έργου NeTT- «Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την
ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού» του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα
Ιταλία 2014-2020. Μέρος της παράστασης θ’ αποτελέσει
και η εικαστική εγκατάσταση που θα στηθεί σε χώρο του
παλιού εργοστασίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής. Οι εργαζόμενοι που θ’ ανταποκριθούν στο κάλεσμα θα συναντηθούν με τον σκηνοθέτη της παράστασης και εκπροσώπους
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας στα γραφεία του θεάτρου (Όθωνος
Αμαλίας 6, Πάτρα). Eφόσον το επιθυμούν, μπορούν να
συμμετέχουν και στην παράσταση.
Επικοινωνία-πληροφορίες στο τηλέφωνο του θεάτρου
Λιθογραφείον 2610 328394 και στο 697 4418010.

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο
Εικαστικό Εργαστήρι
Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων
γίνεται γνωστό, ότι συνεχίζονται οι προεγγραφές στα τμήματα (παιδικό - ενηλίκων), για όσους ενδιαφέρονται να
κατοχυρώσουν ημέρα και ώρα στη χειμερινή εικαστική
σεζόν, (Νοέμβριος 2020 - Μάιος 2021) για τα εικαστικά
εργαστήρια της Πάτρας.
Παιδικά τμήματα
Τα παιδικά τμήματα προσφέρουν μια πρώτη, μεθοδική
όσο και απολαυστική, εξοικείωση με τις εικαστικές τέχνες,
μέσα από τη δημιουργική ενασχόληση με ένα πλήθος τεχνικών (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική, κατασκευές).
Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε κύκλους ανάλογα
με το ηλικιακό επίπεδο.
Τμήματα ενηλίκων
Τα τμήματα ενηλίκων (ζωγραφικής, κεραμικής, κοσμήματος, βυζαντινής εικονογραφίας και ιστορίας της τέχνης)
προσφέρουν την ευκαιρία μιας εξειδικευμένης και συστηματικής μαθητείας στις περιοχές αυτές Απευθύνονται σε
όσους επιθυμούν να ασχοληθούν σε βάθος με ειδικές περιοχές των εικαστικών τεχνών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά πρωινές
ώρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00 – 13:00 στο
τηλέφωνο 2610-620724 ή επισκεπτόμενοι τα εργαστήρια
τις ίδιες μέρες και ώρες στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο στην Πλατεία Κορύλλων.

»

Στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
2020» που διοργανώνει το
Νομισματικό Μουσείο της
Αθήνας (25-27 Σεπτεμβρίου 2020) προσκλήθηκε και
θα συμμετάσχει με μεγάλη
συναυλία, ο Πατρινός μουσικοσυνθέτης
Αλέξανδρος
Χάχαλης,
παρουσιάζοντας
το μνημειώδες μουσικό του
έργο «Θερμοπύλαι - Σαλαμίς
2.500 Έτη Φωτός» Συγκε-

κριμένα και στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων αυτών, το Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα θα παρουσιάσει δύο περιοδικές εκθέσεις: «Σαλαμίνα
2020: 2500 Χρόνια Πολιτισμού και Δημιουργίας», έναν
εικαστικό διάλογο με αρχαία
έργα και δημιουργίες των εικαστικών Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου και Στέλιου
Γαβαλά (24/9 – 31/12) και
«Θερμοπύλες 2020: Γλυπτές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Θεατρικό Παιχνίδι, Μίμηση, Παντομίμα, Εκπαιδευτικό Δράμα

Θεατρικό Εργαστήρι
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

> Το θεατρικό εργαστήρι για παιδιά, εφήβους και από φέτος και για
ενηλίκους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
λειτουργεί φέτος για ένατο χρόνο.

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τη μίμηση, τη παντομίμα, το εκπαιδευτικό
δράμα, τις ασκήσεις (ρυθμού, εμπιστοσύνης, παρατηρητικότητας, μνήμης, αισθήσεων, φαντασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας), τη σωματική έκφραση, την
εξάσκηση φωνής-λόγου, τις μουσικοκινητικές ασκήσεις, τα παιχνίδια ρόλων,
τους αυτοσχεδιασμούς, και τις δραματοποιήσεις το παιδί έρχεται σε επαφή με
τον εσωτερικό του κόσμο, αλλά και το
περιβάλλον του.
Από Πέμπτη 1η Οκτωβρίου ξεκινούν
οι ομαδικές δράσεις με άξονα το θέατρο, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας
(απολύμανση χώρων και αντικειμένων
πριν και μετά από κάθε ομαδική δράση,
αποστάσεις, αντιστοιχία συμμετεχόντων
και χώρου σε τετραγωνικά, χρήση αντισηπτικού).
Την περίοδο αυτή που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους, να εκφραστούμε, να
ψυχαγωγηθούμε, να καλλιεργήσουμε
την κριτική μας ικανότητα και να αλληλοεπιδράσουμε, το Θεατρικό Εργαστήρι
αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας και πεδίο
έκφρασης για παιδιά, εφήβους και από
φέτος και για ενήλικες.
Με εργαλεία μεθόδους και τεχνικές της
δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, το
παιδί, ο έφηβος και ο ενήλικας έρχεται
σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο,
αλλά και το περιβάλλον του. Εκφράζεται
και διοχετεύει δημιουργικά την ενέργεια
του, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται η
αίσθηση της ομαδικότητας και ενισχύεται η σκέψη του, τα συναισθήματά του
και κυρίως η φαντασία του! Στόχος μας
Δημιουργίες του Αριστομένη Κατσούλα» (24-27/9). Η
δεύτερη έκθεση έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον εορτασμό
των Ευρωπαϊκών Ημερών
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
σε συνεργασία με την Αστική
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
τετARTημόριο. Διαδικτυακά
(στο http://www.nummus.
gr/) θα προβάλει την έκθεση «Θερμοπύλες 2020. Γλυπτές δημιουργίες του Αρι-

να μπορέσουν όλοι οι συμμετέχοντες
ανεξαρτήτου ηλικίας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες να ανακαλύψουν τον
εαυτό τους και να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, αλλά και να εκτονώσουν την ενεργητικότητά τους με έναν δημιουργικό και πολύ
διασκεδαστικό τρόπο.
Τμήματα ανά ηλικίες: 3-4 ετών, 4-5
ετών, 5-6 ετών, 6-8 ετών, 8- 10 ετών,
10- 12 ετών, εφηβάκια Α΄ κ Β΄ Γυμνασίου, Έφηβοι Γ΄ Γυμνασίου- Α΄ και Β΄ Λυκείου, Έφηβοι- Νέοι Β΄ και Γ΄ ΛυκείουΑπόφοιτοι Λυκείου, Τμήμα Γονέων και
Nέο Tμήμα Ενηλίκων.

Τμήμα Ενηλίκων
Οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν αρχικά στο χτίσιμο της ομάδας μέσα από
παιχνίδια και ασκήσεις και στη συνέχεια
θα δοκιμάσουν αυτοσχεδιασμούς και
δραματοποιήσεις καλλιεργώντας τα εκφραστικά τους μέσα.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η προσωπική ανάπτυξη μέσα από καλλιέργεια
των δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης, αλληλεπίδρασης, εμπιστοσύνης, συγκέντρωσης, ομαδικότητας, φαντασίας, επίγνωσης συναισθημάτων,
αυτορρύθμισης, αυτοπεποίθησης ως την

στομένη Κατσούλα» και on
line τη μουσική εκδήλωση/
παράσταση «Θερμοπύλαι Σαλαμίς 2.500 Έτη Φωτός»
με το ορχηστρικό σύνολο
του διεθνούς φήμης συνθέτη
Αλέξανδρου Χάχαλη και την
υψίφωνο Τζένη Δριβάλα (διάρκεια 40’).

»

Ο Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών κάθε
φθινόπωρο είναι η παλαιότε-

πολυπόθητη αυτογνωσία. Η διαδικασία
θα είναι βιωματική με χρήση μεθόδων
και τεχνικών της δραματικής τέχνης.
Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που
επιθυμούν να επικοινωνήσουν μέσα
από τον μαγικό κόσμο του θεάτρου ανεξαρτήτως ηλικίας, να εκφραστούν και να
ψυχαγωγηθούν.
Άξονάς μας η συν- κίνηση της ομάδας
μέσα από το κοινό βίωμα.

Εργαστήρι έκφρασης
και δημιουργίας
Στο εργαστήρι αυτό παιδιά προσχολικής
ηλικίας μαθαίνουν και εκφράζονται, μέσα από χαρούμενες και δημιουργικές βιωματικές δράσεις και παιχνίδια.
Στόχοι της η ανάδειξη του θεάτρου ως
πλαισίου διαπολιτισμικής αγωγής και ευρύτερης παιδείας των μαθητών. Χώρου
συνάντησης προσωπικοτήτων, ετεροτήτων και ουσιαστικής αποδοχής και αλληλεπίδρασης. Η παροχή της συντελείται με
τρόπο συμβατό προς την παιδαγωγική, τη
ψυχολογία και τη θεατρολογία και οδηγεί
στην αλλαγή των επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου
και την ανανέωση της διδακτικής μεθοδολογίας». Γιούλη Δούβου, θεατροπαιδαγωγός, Υπεύθυνη Θεατρικού Εργαστηρίου.

ρη και ευρύτερη προσπάθεια
ευαισθητοποίησης πολιτών
για τα απορρίμματα σε ακτές
και θάλασσα και αποτελεί
πρωτοβουλία του μη-κυβερνητικού οργανισμού Ocean
Conservancy. Η HELMEPA,
που φέτος συμπληρώνει
30 χρόνια συντονισμού της
εθελοντικής αυτής δράσης
στην Ελλάδα, προσκαλεί
μεταξύ 19 Σεπτεμβρίου και
31 Οκτωβρίου 2020 όλους

όσοι αγαπούν τη θάλασσα
να καθαρίσουν συμβολικά
μία ακτή ή τμήμα του βυθού
από τα απορρίμματα, πάντα
με ΠΡΟΣΟΧΗ και τηρώντας
όλα τα μέτρα προστασίας. Για
περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της HELMEPA
ή να επικοινωνήσετε με
την οργάνωση στα: email
environment@helmepa.gr,
τηλ. 210-9343088.
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> Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών

Έκθεση σχεδίων & χαρακτικών
της Ζιζής Μακρή

Η Δημοτική Πινακοθήκη επαναλειτουργεί από την Τρίτη 1η
Σεπτεμβρίου 2020 με την Έκθεση σχεδίων & χαρακτικών
της Ζιζής Μακρή - «Η Ελλάδα
της».
Η έκθεση περιλαμβάνει χαρακτικά έργα, με θεματολογία ελληνικά τοπία, χαρακτικά έργα
με θέμα, «Απόψεις της αυλής
και της θέας από την φυλακή», χαρακτικά έργα που απεικονίζουν κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Αβέρωφ και
Λεύκωμα του Γιάννη Ρίτσου με
χαρακτικά εμπνευσμένο από τη
Ρωμιοσύνη. Την έκθεση πλαισιώνει λεύκωμα με φωτογραφίες των εκθεμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι το κοινό έχει
την δυνατότητα να παρακολουθήσει διαδικτυακά την έκθεση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου
Πατρέων (https://www.pa-

trasculture.gr/) και στην διεύθυνση του youtube https://
www.youtube.com/watch?v=3i_
iHdf8MCE&feature=youtu.be
Η διάρκεια της έκθεσης είναι
έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως
Σάββατο: 10.00 π.μ -3.00 μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή : 6.00 μ.μ
- 9.00 μ.μ
Η επίσκεψη στους χώρους της

έκθεσης γίνεται σύμφωνα με
τις υποδείξεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι επισκέπτες
της Δημοτικής Πινακοθήκης,
για τη προστασία τους από τις
επιπτώσεις της πανδημίας του
COVID-19 πρέπει να τηρούν
τις ακόλουθες οδηγίες:
Κατά την αναμονή στο χώρο
μπροστά από την είσοδο, αλλά
και καθ΄ όλη τη διάρκεια παρα-

μονής στον εκθεσιακό χώρο, οι
επισκέπτες οφείλουν να τηρούν
τις αποστάσεις ασφαλείας, που
ορίζονται στο 1,5μ. για εξωτερικούς χώρους και στα 2μ. για τον
εσωτερικό χώρο του μουσείου.
Οι επισκέπτες και οι ξεναγοί
οφείλουν να συμμορφώνονται
στις συστάσεις του προσωπικού. Η χρήση μάσκας ή προσωπίδας για τους επισκέπτες
και το προσωπικό της Πινακοθήκης είναι υποχρεωτική. Οι
επισκέπτες οφείλουν να προσέρχονται με την προσωπική
τους μάσκα. Η Πινακοθήκη δεν
παρέχει το συγκεκριμένο υλικό.
Κατά την είσοδο και έξοδο των
επισκεπτών έχουν τοποθετηθεί
συσκευές με αντισηπτικό χεριών. Η Δημοτική Πινακοθήκη
εναρμονίζεται πλήρως με τις
υποδείξεις ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού.

> Παρασκευή & Σάββατο στο Ρωμαϊκό Ωδείο στις 21:00

«Το Δάνειο» του Τζόρντι Γκαλθεράν

Ο Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 39ου
Φεστιβάλ Πάτρας 2020 παρουσιάζει το
έργο του Τζόρντι Γκαλθεράν «Το Δάνειο»
με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη τήρηση
όλων των υγειονομικών κανονισμών.
Στους δύο ήρωες του έργου απολαμβάνουμε τον Σωτήρη Χατζάκη και τον Δημήτρη
Μυλωνά που υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Δύο καλλιτέχνες με σημαντική δια-

δρομή οι οποίοι συναντιούνται επί σκηνής
σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας που συναρπάζει.
Ο Αντόνιο επιθυμεί διακαώς να λάβει ένα
τραπεζικό δάνειο όμως ως μοναδική εγγύηση έχει να επιδείξει... το λόγο της τιμής
του. Μπροστά στην επίμονη άρνηση του
διευθυντή της τράπεζας να εγκρίνει το πολυπόθητο δάνειο, ο επίδοξος αιτών απειλεί τον τραπεζίτη ότι θα «αποπλανήσει» τη
γυναίκα του αξιοποιώντας την ακαταμάχητη έλξη που ασκεί στο γυναικείο φύλο!
Ο Αντόνιο, ένας ήρωας της καθημερινότητας, κουβαλάει στην πλάτη του όλη την
απελπισία της οικονομικής κρίσης. Μη διαθέτοντας κανένα άλλο μέσο πειθούς και
αξιοπιστίας αποφασίζει να τα παίξει όλα
για όλα και να μπλοφάρει. Κι ενώ ο τεχνοκράτης και συγκροτημένος τραπεζίτης αρχικά τον υποτιμά, σταδιακά παρασύρεται
σε ένα ξεκαρδιστικό “man to man” παιχνί-

δι δίχως πραγματικό νικητή.
Ξέφρενος ρυθμός, διασκεδαστικές ατάκες,
ανατροπές συνθέτουν μια απολαυστική κι
επίκαιρη όσο ποτέ κωμωδία που εμπνέεται από το υπαρξιακό αδιέξοδο που γεννά
η σύγχρονη χρηματοπιστωτική κρίση ενώ
με τρόπο καυστικό κλείνει το μάτι στην
«ευρηματικότητα» του ανθρώπου απέναντι
στο επείγον της επιβίωσης.
«Το δάνειο» (2013) του σημαντικού σύγχρονου Ισπανού συγγραφέα Τζόρντι Γκαλθεράν, παγκοσμίως γνωστού για το θεατρικό του έργο Η μέθοδος Γκρόνχολμ, κέρδισε
το Νοέμβριο 2011 το πρώτο βραβείο στο
«Τουρνουά Σύγχρονου Καταλανικού Θεάτρου» της Τζιρόνα κι έχει παιχτεί σε πολλές
γλώσσες σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.
Τιμές εισιτηρίων Προπώληση 12€, Γενική είσοδος 15€, Φοιτητικό, ανέργων,
ΑΜΕΑ 12€

> 21-27 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Sparc

«Ντύσου Σκηνοθέτης»

Στο πλαίσιο του «Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού»
που θα υλοποιηθεί από 21
έως 27 Σεπτεμβρίου με αφορμή το πρόγραμμα Sparc και
χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece – Italy
2104 – 2020», πραγματοποιούνται σεμινάρια Κινηματογράφου με σκοπό την εκπαίδευση καρναβαλιστών, κατά

την εβδομάδα του Sparc, για
τη δημιουργία ταινιών με
χρήση κινητού ή dslr με τίτλο
“Το δικό μου Καρναβάλι” στο
Καρναβάλι του 2021.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση
του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας προσκαλεί τους
συμμετέχοντες στα καρναβαλικά πληρώματα (ένας από κάθε
πλήρωμα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι 30
άτομα) να λάβουν μέρος στο

σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αγορά Αργύρη από την Τρίτη 22 έως
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
2020 και ώρες 16:00-19:00
Α’ γκρουπ και 19:00-22:00 Β’
γκρουπ.
Τα μαθήματα του σεμιναρίου είναι Σενάριο-Σκηνοθεσία- Φωτογραφίας- ΜοντάζΠρακτικές Ασκήσεις από
εξειδικευμένους κινηματογραφιστές.

Τα μαθήματα είναι 4 τρίωρα (ένα κάθε ημέρα) για κάθε
γκρουπ και όσοι συμμετέχουν
δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενη εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή
(όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα από
το πλήρωμά σας) μέσω email
με τίτλο “Ντύσου Σκηνοθέτης”
στο info@carnivalpatras.gr
μέχρι τις 15/9/2020.
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Παρουσίαση ποιητικής συλλογής της Κ. Πετροπούλου
Την πρώτη ποιητική συλλογή της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνας Πετροπούλου με τίτλο «Κορώνες» παρουσιάζουν οι
εκδόσεις «Το Δόντι» το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στις
8.00 μ.μ., στον κήπο της εταιρείας RIMA (Καραϊσκάκη 136,
Πάτρα). Με τίτλο που δημιουργεί αναπόφευκτα συνειρμούς,
έστω κι αν το βιβλίο ολοκληρώθηκε πολύ πριν την πανδημία, το βιβλίο θα παρουσιάσει η φιλόλογος Ελένη Γκίκα,
ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο Θοδωρής Μπούμης, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στην εκδήλωση θα τηρηθούν όλοι οι
κανόνες προστασίας, ενώ η προσέλευση, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα γίνει με κάρτες εισόδου και με
σειρά προτεραιότητας.

Άρχισαν οι εγγραφές
στο Λύκειο Ελληνίδων
H γραμματεία του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών (Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος) έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της
από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρα
7.00-9.00μ.μ για εγγραφές και ενημέρωση.
Σχετικά με τα τμήματα που θα λειτουργήσουν τη Λυκειακή
Χρονιά 2020-21 θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
Α. Για τους Ενήλικες
• Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός, τμήματα αρχαρίων και
προχωρημένων τα απογεύματα της Δευτέρας, Τετάρτης και
Σαββάτου.
• Ποντιακός Χορός, τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων το απόγευμα της Τρίτης.
Β. Για τα Παιδιά
• Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός, τμήματα αρχαρίων και
προχωρημένων τα απογεύματα της Πέμπτης, της Παρασκευής και το πρωινό του Σαββάτου.
• Εικαστικές Τέχνες, τα απογεύματα της Πέμπτης και της
Παρασκευής.
Γ. Για τους εφήβους
• Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός, απόγευμα Σαββάτου.
Τα μαθήματα όλων των δράσεων και όλων των μαθητών
του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.

Το ArtWalk ξεκινάει την
5η τοιχογραφία στην Πάτρα!
Η πέμπτη τοιχογραφία στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Street
Art Φεστιβάλ Πάτρας | ArtWalk 5 ξεκινά την Παρασκευή 11
Σεπτεμβρίου, στην οδό Βενιζέλου 208 στην Πάτρα από τον
διάσημο καλλιτέχνη της street art, Leandro Bustamante.
Ο Leandro Bustamante κάνει ολόκληρο ταξίδι από το
Μοντεβίδεο της Ουρουγάης, όπου ζει και εργάζεται, για να
δημιουργήσει, μέσα στις επόμενες ημέρες, μία εντυπωσιακή
τοιχογραφία στον αστικό ιστό της Πάτρας.
Οι ξεχωριστές τοιχογραφίες που δημιουργεί στο δημόσιο
χώρο, με την ιδιαίτερη χρωματική παλέτα, οι περίπλοκες
συνθέσεις του και το ανθρωποκεντρικό στοιχείο, τον κατατάσσουν στους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες στην Λατινική Αμερική, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
Ο Leandro Bustamante, έχοντας ακαδημαϊκή εκπαίδευση
στο βιομηχανικό σχέδιο και τις καλές τέχνες, έχει δημιουργήσει μεγάλου μεγέθους τοιχογραφίες σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως είναι η Αργεντινή, η Χιλή, η Βολιβία,
το Περού, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη, ενώ, παράλληλα,
συνεργάζεται με τοπικούς και περιφερειακούς εκδοτικούς οίκους, συμμετέχοντας στην εικονογράφηση βιβλίων και περιοδικών, καθώς και διερευνά την καλλιτεχνική δημιουργία με
διάφορα μέσα, όπως είναι η ξυλογραφία, η λινογραφία, η
ελαιογραφία και η ζωγραφική με ακρυλικά.

