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Η Διεύθυνση και το προσωπικό
του «Σύμβουλου Επιχειρήσεων»
σας εύχονται Χρόνια Πολλά και
Καλή Ανάσταση, με ουσιαστική
επανεκκίνηση της ζωής όλων.

Ανοίγει επιτέλους
η εστίαση

Πυρετώδεις οι ετοιμασίες των
επαγγελματιών της εστίασης που
ανοίγουν τη Δευτέρα του Πάσχα
τα καταστήματά τους, μετά
από πολλούς μήνες λουκέτου.
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Αγροτική Ανάπτυξη

Το μέλλον
στην ειδίκευση

> Μικρή η κίνηση φέτος στα καταστήματα εξαιτίας της έλλειψης χρημάτων

για το μέλλον, συρρίκνωση στην αγορά
Στον απόηχο του e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης που ολοκλήρωσε
με επιτυχία τις πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του φιλοξενούμε σήμερα τις παρουσιάσεις που
έγιναν στη συνεδρία για τις Καλές
Πρακτικές στον πρωτογενή τομέα.
Επίσης όλα όσα συζητήθηκαν
στην εκδήλωση του Τμήματος
Γεωπονίας του Πανεπιστημίου
Πατρών για την «Καινοτομία και
τις νέες τάσεις στην Αγροδιατροφή». Ολα τα video από τις συνεδρίες βρίσκονται στο www.
forumanaptixis.gr.
Σελ. 12-15

Σημαντικά αυξημένη
είναι η τιμή του αρνιού τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σύμφωνα με τα
στελέχη της αγοράς
ένας συνδυασμός
παραγόντων αύξησε τις
τιμές. Το γεγονός ότι
διατέθηκαν λιγότερες
ποσότητες κρέατος από
το Ηνωμένο Βασίλειο
λόγω Brexit, οδήγησε σε απορρόφηση
προϊόντων από την
ελληνική αγορά προς
το εξωτερικό και έτσι
παρουσιάστηκε έλλειψη, ειδικά σε αμνοερίφια 10-13 κιλών.

«Κουμπωμένοι» οι καταναλωτές όλη τη
Μεγάλη Εβδομάδα, όπως διαφάνηκε από
την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα.
Παρά τις προσδοκίες ότι οι τζίροι τις τελευταίες ημέρες θα ανέβαιναν, δυστυχώς
τελικά παρέμειναν χαμηλοί προβληματίζοντας τους επιχειρηματίες.
Ο λόγος είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον
που διαμορφώνεται από εδώ και στο εξής,
με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να περιορίζονται στις αγορές των απαραίτητων και
μόνο για την περίοδο του Πάσχα. Από την
άλλη και η έλλειψη χρημάτων λόγω των
αναστολών εργασίας έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στον περιορισμό της κατανάλωσης.
Μιλούν σήμερα στον «Σ.Ε.» εκπρόσωποι
του επιχειρηματικού κόσμου.
Σελ. 3, 10-11
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ολοΓραφία

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Για το νόημα της Ανάστασης...

Μ

εγάλη Παρασκευή σήμερα, μια μέρα που στους
περισσότερους μας φέρνει μνήμες κυρίως από
τα παιδικά μας χρόνια, τότε που στην οικογένεια
και στην ενορία μας, οι στιγμές ακολουθούσαν τις
παραδόσεις, της νηστείας, του Επιτάφιου, του λυπητερού ήχου
της καμπάνας, του θρήνου και των όμορφων ύμνων της εκκλησίας. Μαζί με το κυνήγι της μητέρας για να μην υποκύψουμε
στον πειρασμό των πασχαλινών κουλουριών, που ήδη μοσχομύριζαν στο σπίτι. Αλλά και με τη συμμετοχή, συνωμοτικά, στις
παρέες που ετοίμαζαν τα βαρελότα της περιφοράς του Επιτάφιου και τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς που θα φώτιζαν τη
νύχτα και θα θύμιζαν σε όλους την ιδιαιτερότητα των στιγμών.
Μαζί με το κάψιμο του Ιούδα, ως μια στιγμή αποδοκιμασίας
κάθε είδους προδοσίας.

«Η Ανάσταση είναι μόνο επανάσταση»

Ταυτόχρονα η ημέρα κρύβει και την προσδοκία της Ανάστασης,
την επόμενη βραδιά. Λέξη που ενσωματώνει μέσα της τεράστιο
φορτίο, διαφορετικό κάθε φορά, ανάλογα με τα προστάγματα
της εποχής. Που πάντα βέβαια και άσχετα από την κατάσταση
που επικρατεί στο κοινωνικό πεδίο είναι εποχή Άνοιξης. Γιατί
η έννοια της επιστροφής στη ζωή σε όλες τις περιόδους που
η ανθρώπινη παρουσία συνοδεύεται και με παραδόσεις, είχε
άμεση σχέση με την εποχή που συμβολίζει την αναγέννηση της
Φύσης. Γιατί πάντα ο άνθρωπος είχε την έγνοια του θανάτου
και σε όλες τις εποχές συναντάμε συμβολισμούς και παραδόσεις που υμνούν τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Και όλες
κορυφώνουν αυτήν τη νίκη κυρίως την Άνοιξη, εποχή πέραν
των άλλων και της γονιμότητας.
Στην πίστη μας την Χριστιανική, αυτή η νίκη της ζωής επί του
θανάτου έχει και ένα βαθύτερο νόημα, αυτό της Αγάπης προς
τον πλησίον, προς αλλήλους ακόμη και προς εχθρούς.
Η Ανάσταση συνδυάζεται για τον καθένα προσωπικά ως κάτι
που έχει να κάνει με την έξοδο από το σημαντικότερο κάθε
φορά βάσανό του. Αρρώστιες, οικογενειακά και οικονομικά
προβλήματα κυριαρχούν σε αυτόν τον τομέα.
Σε συλλογικό επίπεδο η Ανάσταση σηματοδοτείται ως έξοδος
από κοινά πάθη, που άλλοτε είναι το αίτημα της ελευθερίας, άλλοτε είναι οικονομικά δεσμά. Στο φετινό αλλά και στο περσινό
Πάσχα είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους και ανεξαρτήτως
θρησκειών το αίτημα για λύτρωση από τον ύπουλο εχθρό, τον
κορωνοϊό.
Σε αυτό το συλλογικό αίτημα επιχειρούν κάθε φορά να ευθυγραμμιστούν και οι ηγέτες μας σε κάθε επίπεδο, που τηρώντας
και αυτοί την παράδοση δίνουν το δικό τους μήνυμα (πρωτότυπο ή εξ αντιγραφής) για την πορεία των Παθών και την
Ανάσταση.
Βαθύτερα ίσως είναι τα μηνύματα που έχουν εκπέμψει άμεσα
ή έμμεσα για την Μ. Παρασκευή και την Ανάσταση οι ποιητές
μας. Το νόημα πολλών στίχων τους ξεπερνά το εφήμερο αίτημα
της κάθε περιόδου, γίνεται διαχρονικό και πανανθρώπινο.
Μια μικρή ενδεικτική ανθολόγησή τους ίσως βοηθήσει στην
ενίσχυση του προβληματισμού που οι ημέρες αυτές απαιτούν:
O νομπελίστας μας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης αναφερόμενος
σε μια δική του Κυριακή του Πάσχα στη συλλογή του «Ημερολόγιου ενός αθέατου Απριλίου» μας προτρέπει:
“Καθαρή διάφανη μέρα. Φαίνεται ο άνεμος που ακινητεί
με τη μορφή βουνού κει κατά τα δυτικά.
Κι η θάλασσα με τα φτερά διπλωμένα, πολύ χαμηλά,
κάτω από το παράθυρο.
Σου ’ρχεται να πετάξεις ψηλά κι από κει να μοιράσεις δωρεάν
την ψυχή σου. Ύστερα να κατεβείς και, θαρραλέα, να καταλάβεις
τη θέση στον τάφο που σου ανήκει.”
O μεγάλος μας Γιάννης Ρίτσος περιγράφει στην «Εαρινή
Συμφωνία» του, το διαχρονικό μήνυμα των ημερών:
«Άκου τα σήμαντρα

Τοιχογραφία στο Μουσείο του Βατικανού με βάση έναν πίνακα του Ραφαήλ για την Ανάσταση του Ιησού

των εξοχικών εκκλησιών.
Φτάνουν από πολύ μακριά
από πολύ βαθιά.
Απ’ τα χείλη των παιδιών
απ’ την άγνοια των χελιδονιών
απ’ τις άσπρες αυλές της Κυριακής
απ’ τ’ αγιοκλήματα και τους περιστεριώνες
των ταπεινών σπιτιών.
Άκου τα σήμαντρα
των εαρινών εκκλησιών.
Είναι οι εκκλησίες
που δε γνώρισαν τη σταύρωση
και την ανάσταση.
Γνώρισαν μόνο τις εικόνες
του Δωδεκαετούς
που ‘χε μια μάνα τρυφερή
που τον περίμενε τα βράδια στο κατώφλι
έναν πατέρα ειρηνικό που ευώδιαζε χωράφι
που ‘χε στα μάτια του το μήνυμα
της επερχόμενης Μαγδαληνής.
Χριστέ μου
τι θα ‘τανε η πορεία σου
δίχως τη σμύρνα και το νάρδο
στα σκονισμένα πόδια σου;».
Σε μια άλλη κατεύθυνση η υπέροχη Κική Δημουλά αναφέρεται στους «Γραμματείς και πρεσβύτεροι αιώνες» στη συλλογή της «Ενός λεπτού μαζί», δίνοντας μηνύματα πολύ δυνατά
και επίκαιρα
«Ιδού η μικροτάτη Παρασκευή πάλι
σε βαφή Μεγάλης βουτηγμένη.
Μέτωπο αιμάτινο σου πλέκουν τ’ ακανθώδη έθιμα
και επί τον ιματισμόν σου έβαλαν κλήρο
η νηστεία ο Μπαχ τα βαρελότα και η μέθοδος
να φτάνει με καρφιά στα άκρα του ο πόνος.
Τι κι αν εσχίσθη το καταπέτασμα των χαμομηλιών
τι κι αν χρωμάτων στρατιαί εξεπλήττοντο
σταύρωσον σταύρωσον αλαλάζουν
τα κρεοπωλεία οι ψησταριές κι οι φούρνοι.
Δε μ’ άκουσες.
Άφησες ανύμφευτη την κόμη της Μαγδαληνής
και σπατάλησες το σπάνιο Νυμφίο άρωμά σου
για να κάνεις τεστ αληθείας στην αγάπη, στον πλησίον.
Σου φώναζα να τους αφήσεις όπως είναι
όπως τους παραλάβαμε από την υπαρξιακή παράδοση
όπως περιγράφτηκαν από στόμα σε στόμα
από πικρό ποτήριον σε πικρότερο. Δε γλίτωσε

σταυρώθηκε όποιος διανοήθηκε να τους επαληθεύσει.
Προσκυνώ το οικείον προσφιλές μου σφάλμα σου.
Εν συντριβή περιστρέφω τη σούβλα
αδημονώντας σε αμνέ μας».
Αναφερόμενος γενικότερα στο φώς, κάτι που ταιριάζει με το μήνυμα της Ανάστασης, ένας ακόμη σημαντικός (και αγαπημένος
μου) ποιητής μας ο Διονύσης Καρατζάς, δίνει με τους στίχους
του (στο ποίημα του «Κριός καιρός») ενδιαφέροντα διαχρονικά μηνύματα, που θέλουμε να τα συνταιριάξουμε με το δικό μας
σημερινό μήνυμα:
Έλα να σου πω, του λέει.
Εμένα που με βλέπεις, έρχομαι από τη λήθη.
Άπ’ τον καιρό του πλήθους κρατάω.
Μάθαμε να περνάμε στα σκοτάδια εμείς και να μπαίνουμε στη φωτιά.
Αλλά, να, του λέει, εμείς πιστεύαμε στο φως κι όπου μας έβγαζε.
Σε περηφάνια και σε όνειρα, είτε στις νίκες είτε στις ήττες.
Τώρα, εμένα που με βλέπεις, με βάλανε στην άκρη.
Ήρθαν οι σωτήρες!
Εισήλθαμε, λένε, στην εποχή του Κριού.
Εγώ τον κριό τον έλεγα κριάρι, που ανοίγει δρόμο.
Τον άκουσα και στους πολέμους,
που τον έλεγαν πολιορκητικό κριό
και γκρέμιζε εύκολα τις πόλεις.
Κάτι τέτοιους μας φέρανε τώρα, ασημένιους, που μας στριμώχνουνε
σε τούνελ,
να φοβόμαστε, λέει, για να ελπίζουμε.
Αυτοί οι κριοί κλείνουν τη μνήμη.
Μηδενίζουν το μέλλον.
Έλα να σου πω, του λέει.
Εμένα που με βλέπεις, έζησα με τους μύθους μου.
Τώρα πεθαίνω με τα παραμύθια τους.
Εσύ κοίτα να προσέχεις.
Θέλουμε το σημερινό μας σημείωμα να το κλείσουμε με ένα
Ανάστασιμο μήνυμα που λίγα χρόνια πριν είχε δώσει μέσα από
μια συνέντευξή του ένας φωτισμένος μας Ιεράρχης, ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος:
«Η Ανάσταση είναι μόνο επανάσταση. Δεν είναι επανάσταση το
να νικηθεί ο θάνατος; Είναι ανατροπή των πάντων, της λογικής,
της φύσεως, του κόσμου όλου.
Εάν ο θάνατος πριν από την Ανάσταση ήταν ένας αδιαπέραστος
αδιαφανής τοίχος, με την Ανάσταση έχει αποκτήσει διαφάνεια
και διαπερατότητα.
Είναι καταξίωση της ύπαρξης. Γι’ αυτό και με την Ανάσταση
γιορτάζουμε «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν». Δεν υπάρχει
μεγαλύτερη επανάσταση από την Ανάσταση».
Χρόνια πολλά σε όλους.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Χαμηλή η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη

Κουμπωμένοι οι καταναλωτές
λόγω της ανασφάλειας

Ανασφάλεια και προβληματισμός είναι τα δύο χαρακτηριστικά για φέτος το Πάσχα στην
τοπική αγορά, όπως διαφάνηκε από την κίνηση στα καταστήματα. Χθες Μεγάλη Πέμπτη
και οι καταναλωτές περιορίστηκαν μόνο στα άκρως απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι, αφού η αβεβαιότητα που
έχει δημιουργηθεί δεν αφήνει
και πολλά περιθώρια αγορών.
«Η κίνηση ήταν υποτονική, αν
εξαιρέσουμε τα παιδικά είδη,
που ήταν καλύτερη. Ο κόσμος
ήταν πολύ συγκρατημένος και
φοβισμένος. Αυτό οφείλεται
στο ότι αφενός υπάρχει έλλειψη χρημάτων αφετέρου υπάρχει η φοβία για το αύριο και
το επαγγελματικό του μέλλον.
Δεν υπήρξε μια εκτίναξη της
οικονομίας που να αλλάξει το
τοπίο που έχει διαμορφωθεί
μέχρι και σήμερα. Δεν έγινε
κάποια σημαντική αλλαγή που
να διασφαλίζει την κατάσταση
που θα ακολουθήσει. Όλοι είναι μέχρι σήμερα με αναστο-

λές, κάτι που έχει αντανάκλαση στην τοπική οικονομία»
αναφέρει στον «Σ.Ε» ο Κώστας
Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος
του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών.
Το γεγονός ότι οι περισσότεροι
λαμβάνουν μειωμένα χρήματα
δεν έχουν και τη δυνατότητα
να ξοδέψουν, όπως σημειώνει
ο ίδιος. Επιπρόσθετα το άνοιγμα των καταστημάτων αρχές
Απριλίου δεν έδωσε τη δυνατότητα στους περισσότερους να
προσαρμοστούν στους νέους
ρυθμούς, δεδομένου ότι όλο

το προηγούμενο διάστημα εξυπηρετούνταν μέσω e-shop.
Εκείνο που επίσης δεν βοηθάει την αγορά είναι οι μέθοδοι του click in shop και του
click away αφού οι περισσότεροι αποφεύγουν να μπουν από
περιέργεια σε ένα μαγαζί παρά μόνο εφόσον έχουν ανάγκη
συγκεκριμένα είδη.
«Δεν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του τι επικρατεί στην αγορά. Το κλίμα που διαμορφώθηκε είναι ότι ναι μεν υπήρξε
μια κίνηση όμως δεν υπάρχει
ξεκάθαρη εικόνα για το πού κι-

νήθηκε. Θεωρώ ότι συγκρατημένα κάποιοι έκαναν τις αγορές τους και έτσι υπήρξε μια
κινητικότητα. Εκ των πραγμάτων το γεγονός ότι η αγορά
ήταν κλειστή είχε ως αποτέλεσμα να προμηθευτούν το κάτι παραπάνω» σημειώνει από
την πλευρά του ο Πλάτωνας
Μαρλαφέκας, Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Πάντως ο ίδιος αναγνωρίζει
ότι και το κλίμα αβεβαιότητας
που επικρατεί δεν βοηθάει στο
να γίνουν και τα επόμενα σημαντικά βήματα και να ανακτήσει ο καταναλωτής την εμπιστοσύνη του. Ο λόγος είναι ότι
θα υπάρξει μια αυτορύθμιση
και κανείς δεν γνωρίζει ποιο
το περιβάλλον σε οικονομικό
επίπεδο, όταν ανοίξουν πλήρως οι δραστηριότητες.
«Όλοι κρατάνε χρήματα για το
μέλλον λόγω της αβεβαιότητας
που υπάρχει. Είναι συγκρατημένοι γιατί κανείς δεν ξέρει
που θα οδηγηθούμε» σημειώνει ο κ. Μαρλαφέκας.

> Αποδυναμώνονται οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες σε μια κρίσιμη περίοδο

Αντιδράσεις για μετακινήσεις γιατρών

Την αντίδραση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας προκάλεσε η απόφαση
της 6ης ΥΠΕ μετά τις εντολές μετακίνησης
παθολόγων από ΠΓΝΠ και ΓΝ Αγ Ανδρέα
προς το ΓΝ Πύργου.
Όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την Τετάρτη, μετά τα φύλλα πορείας που δόθηκαν
στους γιατρούς για την Παθολογική Κλινική του Πύργου «θα δημιουργηθούν τεράστια κενά στα δύο Νοσοκομεία της Πάτρας
ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες, αποστερώντας γιατρούς πρώτης γραμμής που
καλούνται να καλύψουν πολλαπλά πόστα.
Χαρακτηριστική είναι η οριακή κατάσταση
στο ΓΝ Αγ. Ανδρέα όπου οι λιγοστοί παθολόγοι καλούνται να καλύψουν τις παθολογικές κλινικές, τις κλινικές covid, το τμήμα
ΤΕΠ, το εμβολιαστικό κέντρο και τα εξωτερικά ιατρεία, χωρίς να περισσεύει ούτε ένας
για να καλύψει τυχόν ασθένεια των συναδέλφων».
Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν να ανακληθούν τα «εντέλλεσθαι». Ωστόσο, ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γ. Καρβέλης επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσω το

Νοσοκομείο του Πύργου και την κοινωνία
της Ηλείας χωρίς ασφαλής εφημερία».

Η ΟΕΝΓΕ
Aπό την πλευρά της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
(OENΓΕ) με ανακοίνωσή της τονίζει ότι:
«Η ΟΕΝΓΕ για άλλη μια φορά κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για την δραματική
κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο
Πύργου το οποίο οδηγείται προς πλήρη
διάλυση. Εκτός από τις σοβαρές ελλείψεις
προσωπικού, που άλλωστε αφορούν όλα
τα νοσοκομεία της χώρας, η απαράδεκτη
αυταρχική συμπεριφορά του διοικητή του
νοσοκομείου έχει εξαναγκάσει σε φυγή
πολλούς γιατρούς του νοσοκομείου.
Έχει απομείνει μόλις ένας (1) Παθολόγος
μετά την εξώθηση σε παραίτηση των τριών
(3) άλλων Παθολόγων, για ένα νοσοκομείο
που νοσηλεύει σε καθημερινή βάση πολλές
δεκάδες ασθενών της επιδημίας (100 την
προηγούμενη εβδομάδα), που εφημερεύει
καθημερινά για επείγοντα περιστατικά και
που διαθέτει και εμβολιαστικό κέντρο για
τον γενικό πληθυσμό.

Η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντί όλο αυτό το
διάστημα να φροντίσουν για τη στελέχωση
με μόνιμο προσωπικό και αντί να παρέμβουν έγκαιρα και να σταματήσουν τις αυθαιρεσίες του διοικητή που έχει δώσει τη χαριστική βολή στο νοσοκομείο, δίνουν εντολές
αναγκαστικής μετακίνησης Παθολόγων από
τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας (Π.Γ.Ν.Π και
Γ.Ν.Π. «Άγιος Ανδρέας») οξύνοντας έτσι τις
ελλείψεις στα δύο αυτά νοσοκομεία και ιδιαίτερα στο Γ.Ν.Π. «Άγιος Ανδρέας».
Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Πύργου είχε έγκαιρα και επανειλημμένα προειδοποιήσει, αλλά αυτές οι
προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν από τους αρμόδιους.
Απαιτούμε:
• Ενίσχυση του Γ.Ν Πύργου με μόνιμο
προσωπικό, κατά προτεραιότητα μόνιμους
Επιμελητές Παθολόγους.
• Να λυθεί επιτέλους το θέμα της κακοδιοίκησης του νοσοκομείου Πύργου.
• Να ακυρωθούν τα απαράδεκτα εντέλλεσθε προς τους γιατρούς των νοσοκομείων
Π.Γ.Ν. Πατρών και Γ.Ν.Π. «Άγ. Ανδρέας»».
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«Το μυαλό μας
σε όσους χάθηκαν άδικα»
Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και
το Πάσχα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, αναφέρει τα εξής:
«Γιορτάζουμε το Πάσχα της ζωής και
της Ανάστασης. Την ίδια ώρα όμως,
πολλοί συμπολίτες μας δίνουν μάχη για
την υγεία τους με τον κορωνοϊό. Και σε
πολλά σπίτια κάποιοι θα λείπουν από
το φετινό πασχαλινό τραπέζι επειδή νικήθηκαν από τον κορωνοϊό.
Το μυαλό και η καρδιά μας βρίσκεται κοντά τους. Οι προσευχές
μας είναι γι’ αυτούς.
Και η ευχή μας είναι μία: Το Αναστάσιμο Φως να μας οδηγήσει
όλους στην οριστική απελευθέρωση από τα «δεσμά» της πανδημίας.
Η τελική νίκη είναι κοντά. Ας έχουμε όλοι δύναμη και ελπίδα.
Και του χρόνου να τσουγκρίσουμε τα αυγά και τα ποτήρια μας
όλοι μαζί.
Χρόνια πολλά με Υγεία!».

343,4 εκατ. ευρώ
σε δικαιούχους
Πιστώθηκε χθες το ποσό ύψους 343,4 εκατ ευρώ σε 71.319 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7, σε 188 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και σε 5.238 ιδιοκτήτες
ακινήτων όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Αναλυτικά πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς:
• 71.319 δικαιούχων του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 331,4 εκατ. ευρώ.
Προηγήθηκε προχθές η καταβολή 395 εκατ. ευρώ σε 190.624,
πρώτους, δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7. Έτσι,
μέσα σε μόλις δύο ημέρες, έλαβε τη χρηματοδότηση η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων που έχουν υποβάλει, μέχρι στιγμής, αίτηση χορήγησης.
• 188 δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για τους οποίους εκκρεμούσε η ολοκλήρωση των σχετικών
ελέγχων, ποσό συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν στηριχθεί από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 ανέρχεται σε 360.575, στους οποίους
έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1,27 δισ. ευρώ.
• 5.238 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 10,2 εκατ.
ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης
του μισθώματος για το Α΄ τρίμηνο του 2021. Έτσι, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 - Μαρτίου 2021
έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές
χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 395 εκατ. ευρώ.

Πάσχα με ζέστη και ηλιοφάνεια
Γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας, θα επικρατήσουν στη χώρα έως
την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά
στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 4 έως 5 μποφόρ, ενώ οι
συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.
H θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα λόγω
των θερμών αερίων μαζών που καλύπτουν την Ανατολική Μεσόγειο. H θερμοκρασία των αερίων μαζών πάνω από τη χώρα μας
την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται να είναι έως και 16 βαθμούς
Κελσίου υψηλότερη από τη μέση τιμή της γι’ αυτή την εποχή.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Ανοίγουν την Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα εστίασης και καφέ

Μετρούν αντίστροφα…
Οι επαγγελματίες του κλάδου
της εστίασης μετρούν αντίστροφα και βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να επαναλειτουργήσουν την Δευτέρα του
Πάσχα στις 3 Μαΐου, έχοντας
παράλληλα λάβει τη δέσμευση ότι έως στις 10 Μαΐου θα
ανοίξει η πλατφόρμα για την
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ των
330 εκατ. ευρώ και πως οι
εκταμιεύσεις θα γίνουν έως το
τέλος του ίδιου μήνα.
Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις εδώ και μια εβδομάδα,
με τους ιδιοκτήτες να τρέχουν
για να προλάβουν να ανακαινίσουν και να ανανεώσουν τα
καταστήματά τους ώστε μετά
από αρκετούς μήνες να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά
τους και να υποδεχθούν και
πάλι τους πελάτες τους.
Από την ερχόμενη Δευτέρα
θα επιτρέπεται για όλα τα καταστήματα εστίασης και καφέ η
χρήση υπαίθριων χωρών, υπό
τους όρους που έχουν τεθεί και
μόνο για καθήμενους, ενώ δεν
επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας τους, η μουσική.

Sms με κωδικό 6
Για τη μετακίνηση σε κατάστημα εστίασης και καφέ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός 6, καθώς απόφαση της κυβέρνησης

Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς.
Aπό τις 3 Μαΐου και για μία
εβδομάδα, το πέρας κυκλοφορίας καθορίζεται στις 11 το

Αύριο Μ. Σάββατο το πρωί, το
Επιμελητήριο Αχαΐας και η 6η
ΥΠΕ στο πλαίσιο της «Συμμαχίας για την Υγεία» που υλοποιείται μαζί με τον ΕΟΔΥ και
στο πλαίσιο του ανοίγματος
της εστίασης θα κάνουν τεστ
σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σπ. Στεργίου: «Αγώνας δρόμου για να προλάβουμε»
Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Σπύρος Στεργίου
ενόψει της επικείμενης
έναρξης της εστίασης
σε δηλώσεις του ανέφερε πως «οι συνάδελφοι κάνουν αγώνα δρόμου για να ανοίξουν και
περιμένουν να πάρουν
την 7η επιστρεπτέα για να πάρουν ανάσα,
να κάνουν τις παραγγελίες τους και να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους». Για τα εστιατόρια κυρίως ανέφερε πως «έχουμε πρόβλημα
τροφοδοσίας καθώς η αγορά είναι δύο μέρες
κλειστή λόγω του Πάσχα και δεν μπορούμε
να έχουμε φρέσκα ψάρια, κρέατα, λαχανικά

για να μπορέσουμε να κάνουμε τις προμήθειες. Πάμε να ανοίξουμε μετά από 7μήνες μέσα
σε 3,5 μέρες αργίας. Αυτό καθιστά δύσκολο
το άνοιγμα της Δευτέρας και όσα καταφέρουν
να ανοίξουν δεν θα έχουν πλήρες το μενού
τους. Είχαμε επισημάνει τα προβλήματα αλλά θα πρέπει να ανοίξουμε καθώς το 40%
των συναδέλφων δεν εντάχθηκε σε κανένα
μέτρο στήριξης και δεν αντέχουν να μείνουν
άλλο κλειστά».
Τέλος, ο κ. Στεργίου επισήμανε πως «το Α και
το Ω είναι να τηρήσουμε πιστά τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, έχουμε και ένα επιπλέον εργαλείο τα self test, τα οποία μπορεί για κάποιους να είναι αμφιλεγόμενα, αλλά πρέπει να
κάνουμε τα πάντα για να μην κλείσουμε ξανά».

Σύσκεψη με Χ. Μπονάνο για
το άνοιγμα της εστίασης
κε χθες Μ. Πέμπτη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας, Χαράλαμπου Μπονάνου, συνάντηση των εκπροσώπων
όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών εν όψει της λειτουργίας της εστίασης. Σκοπός ήταν ο συντονισμός των δράσεων αλλά και η αλληλοενημέρωση των αρχών, για τη λειτουργία
των καταστημάτων εστίασης σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.
«Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων
του κλάδου για τα δεδομένα που υπάρχουν σε σχέση με τα
πρώτα βήματα που γίνονται για την επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης, καθώς και ο συντονισμός της δράσης μας,
ώστε να συμβάλλουμε από κοινού στην επαναλειτουργία με
παράλληλη προφύλαξη της δημόσιας υγείας. Τόνισα σε όλους
ότι επιβάλλεται να βοηθήσουμε την λειτουργία των επαγγελματιών, λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι έχουν δοκιμαστεί σκληρά
από τον εφιάλτη της πανδημίας. Αυτό σημαίνει ότι τις πρώτες
ημέρες, θα πρέπει να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά και καθοδηγητικά ώστε να υλοποιούνται τα προβλεπόμενα από το
υγειονομικό πρωτόκολλο, με σεβασμό στο νόμο και στον πολίτη. Όλοι ξέρουμε καλά ότι προέχει η υγεία των πολιτών και
όλοι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο, βοηθώντας επί της ουσίας
και όχι μένοντας σε απλές τυπολατρίες. Η εστίαση ανοίγει και
δεν πρέπει να ξανακλείσει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα
όλων και κυρίως των επαγγελματιών, στο πλευρό των οποίων
βρισκόμαστε», δήλωσε ο κ. Μπονάνος.

Στο Περιφερειακό το
Τομεακό Πρόγραμμα
Συνεδρίασε τη Μ. Τετάρτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου με πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Επιτροπής Λάμπρου Δημητρογιάννη αποφασίστηκε ομόφωνα να συγκληθεί
ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Στρατη-

> Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μείωση κατά 50% στα τέλη
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

Νέα μείωση της τάξης του 50% στα τέλη
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το
2021 εγκρίθηκε ομόφωνα προχθές από
το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, δίνοντας την ευκαιρία στους καταστηματάρχες
της εστίασης να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά τους και να μπορέσουν να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο.
Το θέμα εισηγήθηκε στο Σώμα, ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Διονύσης Πλέσσας, ο οποίος ανέφερε μεταξύ
άλλων τα εξής: «Η Δημοτική Αρχή από την
αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας δεν
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Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής πραγματοποιήθηβράδυ. Τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ θα κλείνουν το
αργότερο στις 10.45 μμ. «Σε κάθε περίπτωση, όλοι θα πρέπει
να βρισκόμαστε στα σπίτια μας
στις 11», τόνισε ο κ. Χαρδαλιά.

Τεστ αύριο
στο Επιμελητήριο

είναι να μην καταργηθούν τα
μηνύματα μέχρι το άνοιγμα
των διαπεριφερειακών μετακινήσεων στις 15 Μαΐου, όπως
ανέφερε προχθές ο αρμόδιος
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έχει σταματήσει να διεκδικεί και να παίρνει
μέτρα τόσο στο θέμα της δημόσιας υγείας,
όσο και μέτρα οικονομικής στήριξης των
συνδημοτών μας που έχουν χτυπηθεί οικονομικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας».
Για το λόγο αυτόν ο Δήμαρχος απέστειλε
επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Πέτσα ζητώντας νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου το δημοτικό τέλος για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έτους 2021
να ισχύσει από την ημερομηνία ανοίγματος της εστίασης και όχι από την αρχή του

έτους όπως ο νόμος ορίζει».
Ο κ. Πλέσσας σημείωσε πως επειδή δεν
έχει υπάρξει θετική εξέλιξη επί του αιτήματος και προκειμένου να στηριχθούν οι
επαγγελματίες της εστίασης στο ξεκίνημά
τους αποφάσισαν να προτείνουν μείωση
για το 2021 το αντίστοιχο τέλος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους
χώρους των καταστημάτων εστίασης, κατά
50% ούτως ώστε να αντιστοιχηθεί το τέλος
με τους μήνες που θα λειτουργήσουν. Η εισήγηση έτυχε θετικής ανταπόκρισης όλων
των παρατάξεων.

γική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και
επενδύσεων 2021- 2025. Επιπλέον, αποφασίστηκε ομόφωνα
να διενεργηθεί διαβούλευση ώστε να αναλυθούν όλες οι παράμετροι και να διαμορφωθούν οι βέλτιστες προτάσεις, που θα
αφορούν και την Περιφέρεια. Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά σχετικά με τα πρόσθετα υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα και τις απαραίτητες παρεμβάσεις επί της Ιόνιας Οδού
και ειδικότερα στα τμήματα της παράκαμψης Αγρινίου. Τέλος,
ενέκρινε θετικά τους περιβαλλοντικούς όρους για επενδυτικές
δραστηριότητες στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα.
«Συνεχίζουμε μέσω δημιουργικού και γόνιμου διαλόγου να
προωθούμε γρήγορα και συγκροτημένα, δράσεις που επιφέρουν μέγιστα αποτελέσματα για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μας. Ιδιαίτερα όταν αυτά αναμένεται να επηρεάσουν
καθοριστικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μας,
όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ιδίως στην παρούσα
χρονική περίοδο», δήλωσε ο κ. Δημητρογιάννης..
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Δήμος: «Μην παρκάρετε
στον μόλο»
Ο Δήμος προέβη πρόσφατα στη σήμανση για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στην περιοχή του μόλου και
είχε έγκαιρα ενημερώσει τους δημότες γι’ αυτό. «Η αναμενόμενη αύξηση της κίνησης, λόγω των αλλαγών στα υγειονομικά πρωτόκολλα και ενόψει του Πάσχα, και οι ανάγκες για θέσεις στάθμευσης μπορούν να εξυπηρετηθούν επαρκώς από τα
δύο δημοτικά πάρκιν στην Ακτή Δυμαίων (Τέρμα Παπαφλέσσα και Νότιο Πάρκο) καθώς και το πάρκιν που διαμόρφωσε ο
Δήμος στον χώρο του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Παρακαλούνται οι οδηγοί να κάνουν χρήση των ανωτέρω χώρων αφήνοντας ελεύθερο το χώρο του μόλου» αναφέρει ο Δήμος.

ΟΛΠΑ: «Όχι»
στην τροποποίηση
Ο ΟΛΠΑ ΑΕ σε ανακοίνωσή του απάντησε στην «Ώρα Πατρών», η οποία ανέφερε πως ο ΟΛΠΑ ΑΕ διεκδικεί τμήμα της λιμενικής ζώνης στο Βόρειο Λιμάνι που έχει παραχωρηθεί στην πόλη. «Η έκπληξή μας οφείλεται στο γεγονός
ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΛΠΑ ΑΕ την 21η
Απριλίου 2021 αναγράφεται με σαφήνεια ότι «ο Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσώνης έκρινε σκόπιμο να μην
προχωρήσει η τροποποίηση-διόρθωση» στη γραμμή της λιμενικής ζώνης πλάτους 3 μέτρων, καθώς διαπιστώθηκε ότι
ο Δήμος Πατρέων έχει άλλα σχέδια, καίτοι ο υπό κατασκευή
ποδηλατόδρομος θα περάσει εκτός του φράκτη του Λιμένα.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα πίσω
από την ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Ώρα Πατρών,
καθώς η Διοίκηση του ΟΛΠΑ ΑΕ ενημέρωσε δια ζώσης τον
επικεφαλής της και τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων
για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις-διορθώσεις».

Αναβαθμίστηκαν
ενεργειακά έξι σχολεία
Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας συνεχίζει να σχεδιάζει και να
υλοποιεί, παρεμβάσεις, στα σχολεία του Δήμου με στόχο την
ασφάλεια, την καλύτερη ποιότητα ζωής, μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη έργα
ενεργειακής αναβάθμισης σε άλλα έξι σχολικά συγκροτήματα, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΣΠΑ: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση», από την Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Τα σχολεία είναι τα εξής: 6ο Γενικό Λύκειο (642.500 ευρώ), 5ο Δημοτικό Σχολείο (298.000 ευρώ), 7ο Γυμνάσιο
(610.500 ευρώ), 8ο Δημοτικό Σχολείο και 10 ο Νηπιαγωγείο (589.000 ευρώ), 9ο Δημοτικό Σχολείο και 12ο Νηπιαγωγείο (566.000 ευρώ) και 15ο Δημοτικό Σχολείο και 37ο
Νηπιαγωγείο (296.000 ευρώ).

Αλυσίδα αλληλεγγύης
από την Κοινο_Τοπία
Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr θέλοντας να συμβάλει στο μέτρο των
δυνατοτήτων της στην προσπάθεια στήριξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ξεκινά μια νέα προσπάθεια συλλογής βοήθειας για να καλύψει κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες 10 νοικοκυριών που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.
Εκτός από χρήματα για τους λογαριασμούς συγκεντρώνουν
τρόφιμα και βασικά είδη ατομικής υγιεινής. Πληροφορίες
στο 2610.277171, στο email info@koinotopia.gr, και στη
γραμματεία Καραϊσκάκη 153, η οποία λειτουργεί και για τις
προσφορές (Δευτέρα, Τετάρτη 11-2μμ και Παρασκευή 6.308.30μμ) 2610.622250. Το 2020 προσέφεραν βοήθεια αξίας
700 ευρώ σε νοικοκυριά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
1.250 ευρώ στους πληγέντες από τον Ιανό (Καρδίτσα, Κεφαλονιά) και 1.800 ευρώ στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας μέσω της Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Καταγγελία της ΟΙΚΙΠΑ κατά του Δήμου για την καταστροφή στο Έλος της Αγυιάς

Καταστρέφεται ένας βιότοπος...

Για «εκτεταμένη οικολογική καταστροφή στον υγροτοπικό χώρο απέναντι από την είσοδο του
κάμπινγκ της Αγυιάς» κάνει λόγο η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, επιρρίπτοντας ευθύνες
στον Δήμο Πατρέων, ο οποίος την Τρίτη 20/4 επενέβη με
αποτέλεσμα «να αλλοιώσει τελείως μέρος του σημαντικού
αυτού τομέα».
Όπως αναφέρει η ΟΙΚΙΠΑ, «η
ακατανόητη επέμβαση του Δήμου είχε καταστροφικό αποτέλεσμα στα είδη της πανίδας
που υπήρχαν εκεί, κυρίως νεροχελώνες και τα οποία κρίνονται ως τα πλέον ευαίσθητα (ποταμοχελώνα, Mauremys
rivulata, και βαλτοχελώνα,
Emys orbicularis) και αυστηρά
προστατευόμενα, καθώς και άλλα ερπετά και αμφίβια.
Είναι γνωστό ότι η Οικολογική
Κίνηση Πάτρας έχει συναινέσει στην αναγκαιότητα της εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση –
αξιοποίηση περιοχής Έλους
Αγυιάς», με υλοποίηση της από
ετών μελέτης της Ομάδας Καραθανάση, ώστε να παύσουν

επιτέλους οι αυθαίρετες επεμβάσεις, τα μπαζώματα, να βελτιωθεί η αξία αναψυχής του
χώρου και να κατοχυρωθεί ο
χαρακτήρας του χώρου ως χώρου ήπιας δημόσιας αναψυχής.
Απαραίτητη όμως περιβαλλοντικά αλλά και νομικά προϋπόθεση είναι να γίνουν σεβαστά
τα ιδιαιτέρως σημαντικά οικολογικά του χαρακτηριστικά ιδιαιτέρως το καθαρά υγροτοπικό
τμήμα του Έλους. Αυτό φιλοξενεί ευαίσθητα είδη, όπως νεροχελώνες και τρίτωνες. Όλα όσα
βρίσκονταν εκεί βρήκαν πιθανότατα βίαιο θάνατο καταπλακωμένα κάτω από χωματουργι-

κές εργασίες. Όλα αυτά μάλιστα
στον κυριότερο χώρο και στην
εποχή της αναπαραγωγής τους
με ανυπολόγιστες συνέπειες
και για τα δύο είδη».
Όπως αναφέρουν ο πληθυσμός
νεροχελωνών του Έλους είναι
ίσως ο τελευταίος που απομένει
στη Βόρεια Πελοπόννησο.
Η ΟΙΚΙΠΑ κατήγγειλε τις αυθαίρετες ενέργειες στη Δ/νση
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ζητώντας την παρέμβασή
της, ενώ με επιστολή της στο
Δήμο Πατρέων ζητεί:
(α) να σταματήσει άμεσα κάθε
χωματουργική εργασία στον εν
λόγω χώρο για να αποτραπούν

περισσότερες απώλειες ζώων.
(β) να αποκατασταθεί η περιοχή όσο γίνεται πλησίον της
προηγούμενης μορφής της
(επαναφορά βλάστησης), όχι
μόνο διότι είναι καταστροφικές οι επεμβάσεις αλλά και διότι δεν προβλέπονται στην
εγκεκριμένη μελέτη βάσει της
οποίας εκτελείται το έργο. Έμμεση δημιουργία χώρου πάρκιγκ εκεί είναι μη νόμιμη ως μη
προβλεπόμενη από τη μελέτη.
(γ) να μην επιχωματωθεί κανένα αυλάκι που φέρει νερό
στην εν λόγω περιοχή. Το σημειώνουμε διότι παρατηρήσαμε
ύπαρξη μπάζων πλησίον. Επιχωματώσεις σε όχθες ενεργών
αυλακιών που έγιναν πρέπει να
αφαιρεθούν ως βλαβερές για
την άγρια ζωή.
«Η αναβάθμιση του όλου χώρου του έλους της Αγυιάς,
πολύτιμου αποκτήματος της
πόλης μας, θα αποτελέσει επιτυχία μόνο αν δεν υπάρξει άλλο πλήγμα σε προστατευόμενα
είδη του. Διότι είναι και χώρος
αναψυχής και βιότοπος» καταλήγει η ΟΙΚΙΠΑ.

> Στην ψηφιακή διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο

Προτάσεις από 50 φορείς

Περισσότεροι από πενήντα εκπρόσωποι
φορέων από το σύνολο της Αυτοδιοίκησης,
των επιστημονικών φορέων, των ινστιτούτων έρευνας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας αλλά
και πολίτες συμμετείχαν στην ψηφιακή διαβούλευση που οργάνωσαν, η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Δυτικής Ελλάδας για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Οι συμμετέχοντες κατέδειξαν ότι έχουν γίνει
κοινωνοί των πέντε νέων στρατηγικών που
τίθενται ως βασικές κατευθύνσεις στη νέα
προγραμματική περίοδο κι έδειξαν πρόθυ-

μοι ο καθένας με τον τρόπο του να συμβάλει
στη βέλτιστη αξιοποίηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε με τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη και στη συνέχεια
η Προϊσταμένη ΕΥΔ Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου παρουσίασε τις
προτεραιότητες για την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027.
Για το «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
2021-2027- Προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης», μίλησε ο ανώτερος εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής

Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και
Αστικής Ανάπτυξης Χρίστος Γκόγκος, ενώ
η Programme Assistant, EU policies / ESF
and FEAD in Greece and Cyprus Ευαγγελία
Γερολυμάτου αναφέρθηκε στο θέμα: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Νέα
Προγραμματική Περίοδος 2021-2027».
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των τοπικών πολιτικών, αυτοδιοικητικών, παραγωγικών και άλλων κοινωνικών φορέων.
Ο ανοικτός διάλογος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται με την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στην πλατφόρμα
της διαβούλευσης: pde.espa2127.gr, έως
τις 15 Μαΐου 2021.

> Αυτοψία σε έργα του δήμου που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Ώρα Πατρών: Κολλημένα έργα...
Μέλη της Ώρας Πατρών προχώρησαν σε επιτόπια αυτοψία
σε έργα του δήμου που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και
η εξέλιξή τους δείχνει να δημιουργεί προβλήματα παρά να
λύνει. Ο Δημοτικός σύμβουλος
Γιάννης Τσιμπούκης και τα μέλη του συντονιστικού της παράταξης Γρηγόρης Μαρκέτος,
Ηλίας Κωνσταντάτος και Δημήτρης Παπαδόπουλος επισκέφτηκαν το έλος της Αγυιάς και
τον υπό δημιουργία ποδηλατό-

δρομο στην Ηρ. Πολυτεχνείου.
«Για τα δύο έργα έχουν αναλάβει εργολάβοι, κάποιες εργασίες είναι φανερό ότι έχουν
«παγώσει». Πιο συγκεκριμένα
για τις παρεμβάσεις στο έλος
της Αγυιάς έχουν διατυπωθεί
ήδη ενστάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων της πόλης.
Παράλληλα οι εργασίες για τον
ποδηλατόδρομο υποχρεωτικά λοξοδρομούν, διότι μεγάλο
τμήμα του εδάφους που προορίζεται για ποδηλατόδρομο

έχει διαβρωθεί», αναφέρουν σε
ανακοίνωσή τους.
Καταθέτουν τον προβληματισμό
τους, λέγοντας «η δημοτική αρχή κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου δεν έλαβε υπόψη
της τη διάβρωση που παρατηρείται για χρόνια κατά μήκος
της ακτογραμμής; Στο πάρκο
της Τερψιθέας έχουν προκληθεί ζημιές στην εγκαταλελειμμένη τεχνητή λίμνη, αφού έχουν
αφαιρεθεί ή έχουν καταστραφεί,
τα προστατευτικά κιγκλιδώματα

και οι βάσεις στήριξης. Αντί να
τοποθετηθούν νέες προστατευτικές κατασκευές θεωρήθηκε
σκόπιμο να καλυφθούν με λευκό μπετόν με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος ατυχημάτων
ιδιαίτερα παιδιών που επισκέπτονται το σημείο!! Είναι φανερό, ότι έργα πνοής της πόλης
αντιμετωπίζονται επιδερμικά.
Ως «Ώρα Πατρών» θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες για
όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της πόλης».

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

30 Απριλίου 2021

> Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου στον απόηχο της συνάντησης Πελετίδη-Καραμανλή

Άμεση απαίτηση η υπογειοποίηση

Την άμεση απαίτηση για να φθάσει το σύγχρονο τρένο στην αχαϊκή πρωτεύουσα και να υλοποιηθεί
το αίτημα της υπογειοποίησης στον
αστικό ιστό προβάλλει επιτακτικά ο
Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος της Πάτρας, στον απόηχο της συνάντησης του δημάρχου Κώστα Πελετίδη με τον Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια
προηγούμενης, μετά από αίτημα του
Δήμου Πατρέων, για την εξέταση
της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από το Ρίο
μέχρι την οδό Κανελλοπούλου.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν,
εκτός από τον Κ. Πελετίδη ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Χρήστος Κορδάς, ο Γενικός
Γραμματέας Υποδομών κ. Καραγιάννης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΡΓΟΣΕ κ. Βίνης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν διαφορετικές θέσεις και
προσεγγίσεις από τον Δήμο και την
ΕΡΓΟΣΕ, σε θέματα τεχνικά και οικονομικά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Δήμου «Ο Υπουργός εξέφρασε την
επιθυμία του να γίνει η υπογειοποίηση από το Ρίο, πλην όμως μέχρι
σήμερα υπάρχουν, όπως είπε, μεγάλες δυσκολίες στην ανεύρεση της
χρηματοδότησης του έργου. Ο Δήμαρχος μετέφερε ως μοναδική αποδεκτή λύση από την πόλη την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής
γραμμής και στο τμήμα από το Ρίο
έως την Κανελλοπούλου, και πρότεινε να αναλάβει ο Δήμος μέρος παράπλευρων έργων, όπως την ανάπλαση και κατασκευή του γραμμικού
πάρκου, προκειμένου να μειωθεί το
κόστος χρηματοδότησης. Προγραμματίστηκε εκ νέου συνάντηση με την

ΕΡΓΟΣΕ».
Στον απόηχο αυτής της συνάντησης, ο Ε&ΕΣΠ παρενέβη τονίζοντας
πως «φαίνεται να μπαίνουν εμπόδια
με φτηνές δικαιολογίες κόστους στο
ομόφωνο αίτημα Δήμου και Πατραϊκής κοινωνίας για πλήρη υπογειοποίηση της διέλευσης του τρένου
στον αστικό ιστό της πόλης.Η πό-

λη εμπαίζεται και κινδυνεύει να χάσει την ευκαιρία να πάψει να είναι
διχοτομημένη. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα δεν είναι δυνατόν να είναι κοντόφθαλμα και μυωπικά. Δεν
γίνονται με σημερινά «μπαλώματα» που θα αποτελέσουν τα αυριανά
προβλήματα. Το έργο είναι ζωτικής
σημασίας από οικονομική και κοι-

νωνική άποψη για την πόλη και την
περιοχή. Σύσσωμη η πόλη απαιτεί
την άμεση σιδηροδρομική σύνδεση με υπογειοποίηση της διέλευσης
από τον αστικό ιστό. Αντιτασσόμαστε στις πολιτικές υποβάθμισης και
υπονόμευσης των αναπτυξιακών έργων και προοπτικών για την πόλη
μας και την περιοχή μας».
Υπενθυμίζει μάλιστα πως πριν από
ενάμιση αιώνα στην Πελοπόννησο η εμφάνιση του πρώτου τρένου
ήταν «επανάσταση» καθώς σήκωσε
το βάρος της διακίνησης της αγροτικής παραγωγής, αλλά και των ανθρώπων που ήρθαν πιο κοντά από
ποτέ.... Το τρένο συνέδεσε την Αχαϊκή πρωτεύουσα με την Αθήνα το
1887. Το σιδηροδρομικό δίκτυο
της Πελοποννήσου το 1905, μετέφερε 1.740.000 επιβάτες ετησίως
και 251.000 τόνους εμπορευμάτων,
κάλυπτε 750 χλμ. και διέθετε 159
σταθμούς.

Σχέδια για προαστιακό και με γραμμικό πάρκο
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ενημέρωσε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο για την συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, στις 22 Απριλίου, παρουσία του Γ.Γ.
Υποδομών κ. Καραγιάννη και του Διευθύνοντα
Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ κ. Βίνη και θέμα την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, από το
Ρίο μέχρι την οδό Κανελλοπούλου. Ο Δήμαρχος
επανέλαβε ότι «Ολόκληρη η Πάτρα, Δήμος, φορείς και κάτοικοι θέλουν το τρένο υπογειοποιημένο, προαστιακό και γραμμικό πάρκο, για ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της ζωής τους. Αυτά
προβλέπονται από τον Γενικό Πολεοδομικό Κανονισμό του 2011, σ’ αυτό θα καταλήξει κα το Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και μας αφορά
όλους». Επεσήμανε, ότι ενώ υιοθετείται αυτό από
την κυβέρνηση, ο Υπουργός συνεχίζει να επικαλείται τις δυσκολίες σχετικά με την ανεύρεση της χρηματοδότησης του έργου.

Ο Δήμαρχος μετέφερε στην συνάντηση την θέση,
ότι μοναδική αποδεκτή λύση από την πόλη μας, είναι η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής
και στο τμήμα από το Ρίο έως την Κανελλοπούλου.
Ωστόσο, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η κυβέρνηση
προτείνει την ένταξη του έργου της υπογειοποίησης
από Ρίο μέχρι Κανελλοπούλου, σε μια νέα διαγωνιστική διαδικασία, που ονομάζεται «Ανταγωνιστικός
διάλογος». Αυτό όμως δεν διασφαλίζει ότι η υπογειοποίηση από το Ρίο έως την οδό Κανελλοπούλου θα γίνει.
«Εμείς επιμένουμε –κατέληξε ο Δήμαρχος- ότι κανένα έργο δεν μπορεί να γίνει χωρίς κοινωνική συναίνεση. Το μέλλον της πόλης ολόκληρης και όχι
μόνο των κατοίκων του Ρίου, που ζουν κοντά στην
σιδηροδρομική γραμμή, θέλουν, απαιτούν ένα τρένο υπογειοποιημένο, με προαστιακό και με γραμμικό πάρκο. Ο αγώνας είναι δύσκολος, η συμμετοχή
του καθενός μας κρίνεται».

> Η Περιφέρεια αναλαμβάνει την αποπεράτωση του νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων

Εκκρεμότητα… 15 ετών

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
για την ολοκλήρωση του νέου Δημαρχείου
Καλαβρύτων προχώρησαν ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος στις
22 Απριλίου 2021. Με την συγκεκριμένη
πράξη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει και να υλοποι-

ήσει ένα έργο που εκκρεμεί εδώ και μια δεκαπενταετία.
Με την Προγραμματική Σύμβαση θα εκτελεστούν
οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Δημαρχείου Καλαβρύτων». Πρόκειται για το πρώην Διοικητήριο Καλαβρύτων που βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι ένα μεγάλο
διώροφο κτίριο το οποίο έχει ανακαινιστεί από
πλευράς οικοδομικών εργασιών και έχει στατικά
ενισχυθεί με σκοπό να μεταστεγαστεί σε αυτό το
Δημαρχείο Καλαβρύτων. Υπολείπονται ωστόσο
σημαντικές εργασίες ώστε να καταστεί λειτουργικό, τις οποίες θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας με το ποσό των 611.678 ευρώ
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη
για την συνεργασία και την τάχιστη δρομολόγη-

ση των διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι από το
2006 εκκρεμεί η ολοκλήρωση του κτιρίου.
«Κλείνουμε τις εκκρεμότητες του χθες, βοηθάμε τους Δήμους μας να ολοκληρώσουν σημαντικές υποδομές και παράλληλα, σχεδιάζουμε και
δρομολογούμε την επόμενη εποχή που πρέπει
να μας βρει όλους απαλλαγμένους από τις παλιές ελλείψεις. Τα Καλάβρυτα, σύντομα θα μπορούν να αποκτήσουν μία σύγχρονη αυτοδιοικητική έδρα, αντάξια της περιοχής. Στεκόμαστε
στο πλευρό όλων των Δήμων και αυτοί στο δικό μας πλευρό. Αυτή είναι η πεμπτουσία της αυτοδιοίκησης και της συνεργασίας προς όφελος
των πολιτών» δήλωσε ο κ. Φαρμάκης.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πέτυχε
να ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη και μετά την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ολοκλήρωσε και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
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Ολοκληρωμένο σχέδιο
μέσω CREADIS3
Η σημασία της ικανότητας προσαρμογής των
πολιτικών και αναγνώρισης των αναγκών της
κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
αλλά και μακρό-περιφερειακό επίπεδο, για τη
συνεργασία αλλά και την ανάπτυξη του Κλάδου Πολιτισμού και Δημιουργικότητας, ήταν
το βασικό συμπέρασμα στο τελικό Συνέδριο
του έργου CREADIS3 (Smart Specialisation
Creative Districts - Δημιουργικές Περιοχές
έξυπνης εξειδίκευσης) του προγράμματος
Interreg Europe, που πραγματοποιήθηκε με
την Πέμπτη 22/4, με τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που είναι εταίρος.
Το Σχέδιο Δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει εκτός των άλλων τη σύνδεση του Creadis3 με το έργο
CREATIVE@HUBS Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, για τη δημιουργία 4 δημιουργικών κόμβων στη Δυτική Ελλάδα, την
ανάπτυξη εργαλείου για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των Έργων - Δράσεων
της ΠΔΕ και την ίδρυση της Κοινοπραξίας
“Αναζήτηση Καινοτομίας της Πολιτιστικής
& Δημιουργικής Βιομηχανίας στην περιοχή
Αδριατικής - Ιονίου.

Κατσιφάρας σε Φαρμάκη:
Καθυστερήσατε 2 χρόνια»
Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρώην Περιφερειάρχης και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Απόστολος Κατσιφάρας με αφορμή την
ανακοίνωση της Περιφερειακής Αρχής για το
έργο του φράγματος Πείρου – Παραπείρου.
«Ο Περιφερειάρχης για άλλη μια φορά, καθοδηγούμενος από το άγχος του να παρουσιάσει έργο, καταφεύγει στη διαστρέβλωση
της πραγματικότητας, χαρακτηρίζοντας τον
διαγωνισμό που κάναμε εμείς το 2018 ως έκθεση ιδεών» αναφέρει, καταλογίζοντας στον
κ. Φαρμάκη καθυστέρηση δύο ετών. «Κύριοι,
δουλέψτε. Αυτό είναι το χρέος σας. Αρκετά με
τα λόγια και την αυτοπροβολή που έχετε αναγάγει σε αυτοσκοπό», καταλήγει.

Περιοδεία στο Αγρίνιο
Συναντήσεις με φορείς του Αγρινίου είχε ο
επικεφαλής της Παράταξης Απόστολος Κατσιφάρας. Συναντήθηκε με μέλη της διοίκησης
του Πανεπιστημίου Πατρών των τμημάτων
του Αγρινίου, φοιτητικούς συλλόγους, μέλη
του εμπορικού συλλόγου και παράλληλα συνομίλησαν με απλούς πολίτες και καταστηματάρχες της πόλης.
Ο κ. Κατσιφάρας εξέφρασε την αντίθεση της
Παράταξής του, στην πρόταση της συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και την
θέση του για την ίδρυση μίας ισχυρής Πανεπιστημιακής Σχολής με επαγγελματικά δικαιώματα και δομή διοίκησης σε επίπεδο κοσμητείας με επαρκή στελέχωση σε μέλη ΔΕΠ
καθώς και την διατήρηση των τμημάτων.
Συναντήθηκαν επίσης με τον Φοιτητικό Σύλλογο του τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων άκουσαν
τις προτάσεις τους και την αγωνία τους κυρίως
για το αντίκρισμα των πτυχίων στην εργασία.
Τέλος, είχαν συνάντηση με το προεδρείο
του εμπορικού συλλόγου Αγρινίου, κατά την
οποία τέθηκαν όλα τα κρίσιμα και πιεστικά
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, το λιανεμπόριο και οι καταστηματάρχες της αγοράς μέσα στην κρίση
από τις συνέπειες της πανδημίας.
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Aπόψεις

Απαιτείται άμεσος
οικονομικός χάρτης
Ένα ιδιαίτερο Πάσχα το φετινό, με περιορισμούς αλλά και την
ελπίδα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει το πολυπόθητο
άνοιγμα των δραστηριοτήτων.
Ήδη τη Δευτέρα του Πάσχα η εστίαση θα επιστρέψει υποτυπωδώς σε μια φάση προσαρμογής στα νέα δεδομένα (έστω
και χωρίς μουσική). Το σίγουρο είναι ότι πολλοί επιχειρηματίες έχουν βγει λαβωμένοι από όλη αυτή τη δοκιμασία, διότι
το να μένει μια επιχείρησή για πέντε και πλέον μήνες κλειστή,
οδηγεί στη συρρίκνωση και όχι στην οικονομική της άνθιση.
Εκεί όπου πλέον εναποτίθενται οι ελπίδες των περισσότερων
το διάστημα που ακολουθεί, είναι ο Τουρισμός.
Ωστόσο οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι ο Τουρισμός για
την περιοχή της Αχαΐας, σε αντίθεση με την Ηλεία, δεν αποτελούσε ποτέ ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας.
Ακόμα και στη Δυτική Αχαΐα, όπου το τελευταίο διάστημα κατασκευάστηκαν αρκετές νέες ξενοδοχειακές μονάδες, το στοίχημα του Τουρισμού δεν ήταν εκείνο το οποίο κέρδιζε κάθε
χρονιά η περιοχή. Υπήρχαν προσδοκίες που όμως δεν επιβεβαιώνονταν στην πράξη, αφού οι περισσότερες τουριστικές μονάδες προτιμούσαν άλλες αγορές για τις προμήθειες
τους. Από την άλλη δεν δόθηκε και η ανάλογη βαρύτητα ή δεν
υπήρχε ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης για τις προτεραιότητες της Αχαΐας και πού θα ρίξει το βάρος για να προχωρήσει
στην ανάκαμψη.
Δεν είναι ότι δεν διαθέτουμε παραλίες για να διεκδικήσουμε τουριστική προσέλευση, όσο ότι η περιοχή έχει στρέψει το
βλέμμα της στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και των μεταφορών (π.χ. Λιμάνι), οπότε το τουριστικό προϊόν έβρισκε
το δικό του δρόμο αποκλειστικά μέσα από τους επαγγελματίες του κλάδου και όχι μέσω κεντρικών πολιτικών επιλογών.
Από την άλλη η πανδημία κατέδειξε ότι και ο Τουρισμός είναι
ένας ιδιαίτερα ευάλωτος τομέας και τα τελευταία δύο χρόνια οι
απώλειες ήταν ιδιαίτερα υψηλές για το ΑΕΠ της χώρας.
Πάντως για να καταφέρουμε να ανακτήσουμε και πάλι το έδαφος απαιτείται η χώρα μας να δώσει το μήνυμα ότι αποτελεί
έναν ασφαλή υγειονομικά προορισμό. Τη φιέστα πέρυσι στη
Σαντορίνη και στη συνέχεια το άνοιγμα των συνόρων το πληρώσαμε πολύ ακριβά με το δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Και σήμερα με τις 800 και πλέον διασωληνώσεις δεν φαίνεται να μπορεί να πείσει η χώρα μας τον οιονδήποτε έρθει, ότι
εφόσον νοσήσει θα μπορέσει να έχει την απαραίτητη ιατρική
φροντίδα. Και εδώ είναι που χρειάζεται ο μαζικός εμβολιασμός, ώστε να μπορέσουμε με το τείχος ανοσίας που θα κτίσουμε να έχουμε τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης. Διαφορετικά, μια ακόμη χρονιά θα πάει χαμένη, κάτι που θα έχει
επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα.

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Aρ. Φύλλου 1202 | M. Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

IΔIOKTHΣIA: ΣYMBOYΛOΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Mαιζώνος 94 | 262 21 ΠATPA | 2610 620574
Fax : 2610 240724 | e-mail:symboulo@otenet.gr
Eκδότης - Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαλένιος
Φιλμογράφηση: Unitype
B & M. Σουβαλιώτης O.E., Tηλ. 2610 341770
Eκτύπωση:
Λιθογραφικό Eργαστήρι | Παναγιωτόπουλος
Tηλ. 2610 643492
ΣYNΔPOMEΣ: Eτήσια (50 τεύχη) 40,00 €
Oργανισμοί - Tράπεζες - Δήμοι - Aν. Eταιρείες 50,00 €
Hλεκτρονική έκδοση: www.symboulos.gr

Δύο εντυπωσιακές κατασκευές με ισχυρούς συμβολισμούς δεσπόζουν σε δύο κεντρικές πλατείες της Πάτρας. Το σύμβολο
της ειρήνης κοσμεί στην πλατεία Τριών Συμμάχων ενώ στην πλατεία Γεωργίου έχουν τοποθετηθεί όμορφες πεταλούδες και
άνθη. Το περιστέρι στην Τριών Συμμάχων συμβολίζει την ειρήνη, τη συναδέλφωση και τη συνεργασία των λαών, ενώ οι πεταλούδες και τα λουλούδια είναι σύμβολα της Άνοιξης και της φύσης.
Πρόκειται για δημιουργίες εργαζομένων του Δήμο που κατασκευάστηκαν ενόψει του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, που φέτος έχει μετατεθεί για τις 4 Μαΐου. Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης χθες το μεσημέρι επισκέφθηκε τις δύο πλατείες, ευχαρίστησε δημόσια τους εργαζόμενους για τις δημιουργίες τους και ευχήθηκε σε όλους σύντομα να έχουμε και πάλι
την Ελευθερία μας αλλά και να γιορτάσουμε την αναγέννηση της φύσης και τον μήνα των λουλουδιών…

Συμβουλευτικά

Tα παιδιά σε ρόλο διασώστη

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποίει ένα
Διαδικτυακό Βιωματικό πρόγραμμα για παιδιά
που αφορά την Εκμάθηση Βασικών Πρώτων
Βοηθειών με τίτλο: «Τα παιδιά σε ρόλο Διασώστη», σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Reinvent Education. Τα παιδιά, μέσα
από το ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
εκμάθησης των Πρώτων Βοηθειών, θα μάθουν
να διαχειρίζονται καταστάσεις που είναι πιθανό
να αντιμετωπίσουν μέσα στο σπίτι, στο σχολικό
περιβάλλον, στις εκδρομές, στη θάλασσα, στην
κατασκήνωση κ.ά. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και
προσφέρεται με δωρεάν συμμετοχή σε παιδιά
ηλικίας 10-14 ετών που διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας. Η έναρξη θα γίνει το Σάββατο 8 Μαΐου
και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 16 Μαΐου,
ενώ η προθεσμία συμμετοχής είναι η 5η Μαΐου.

Στο επίκεντρο
ο εναλλακτικός τουρισμός
O βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Ιάσων Φωτήλας με αφορμή και το
επικείμενο άνοιγμα του τουρισμού πραγματοποίησε επίσκεψη
στην Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη με την οποία
συνομίλησαν για τα θέματα που αφορούν τον τουρισμό και
ειδικότερα θέματα του εναλλακτικού τουρισμού όπως πεζοπορικός μέσω του οποίου αποκτούν ξανά ζωή τα ξεχασμένα μονοπάτια αναπτύσσοντας θεματικό τουρισμό σε περιόδους πέραν
της υψηλής σεζόν. Ο κ. Φωτήλας ενημερώθηκε σχετικά με την
επιμόρφωση και την αντίστοιχη κατάρτιση 20.000 εποχικών
και μη εποχικών εργαζομένων σε τέσσερις κύκλους για εφτά
ενότητες που αφορούν τον τουρισμό με την χρηματοδότηση
του Ταμείου Ανάκαμψης, μία σημαντική πρωτοβουλία της Υφυπουργού για τη «βαριά» βιομηχανία της Ελλάδος.
Ο βουλευτής δεν παρέλειψε να συγχαρεί την κ. Ζαχαράκη για
την ενεργειακή αναβάθμιση των ξενοδοχείων, διαβιβάζοντας
και την ικανοποίηση των Αχαιών ξενοδόχων αλλά και να αναδείξει τα προβλήματα της περιοχής. Οι δυο τους συμφώνησαν
να βρίσκονται σε διαρκή στενή επαφή και κυρίως σε συνεργασία για θέματα που άπτονται του Υπουργείου Τουρισμού με
απώτερο σκοπό την ανάδειξη του τουρισμού της Αχαΐας.

Υπεγράφη το όνειρο…
Έπεσαν οι υπογραφές μετά από
χρόνιους αγώνες για την αξιοποίηση του Σταθακοπουλείου,
στο οποίο θα στεγάζεται Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας για την
εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση
ατόμων με νοητική υστέρηση. Ο
δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παρέδωσε προχθές στο

Δημαρχείο στο Σύλλογο «Μαχητές», το νέο κτίριο, που ανεγέρθηκε στην περιοχή Δροσιά
προχθές στο Δημαρχείο. Όπως
είπε ιδιαίτερα συγκινημένη η
πρόεδρος του Συλλόγου των
«Μαχητών» Μάρθα Χριστοπούλου. πρόκειται για ένα πρότυπο
Κέντρο για την Ελλάδα για τα
παιδιά με νοητική υστέρηση.
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Μείωση κινδύνου με μια δόση εμβολίου

ΕΣΠΑ.
Το νέο ΕΣΠΑ θα έχει αρκετές καινοτομίες
όπως για παράδειγμα ξε«Το ζήτημα έχει να κάνει με το
χωριστό
επιχειρησιακό πρόγραμπώς θα χειριστούμε το άνοιγμα
μα
τεχνικής
βοήθειας και πλήρη
του Τουρισμού, διότι εάν δει καεμπλοκή
των
διεθνών χρηματονείς τη καμπύλη το δεύτερο κύμα
δοτικών
οργανισμών
τόσο για τις
ξεκίνησε από τις 10 Αυγούστου.
συγχρηματοδοτήσεις
όσο
και για
Ήταν εξαιρετικά χαμηλά τα επίτην
μεταφορά
τεχνοπεδα διασποράς τον
γνωσίας
και
την
ωρίΙούνιο και τον Ιούλιο
μανση
έργων.
Συνετου 2020 και στη συπώς οι τρεις μήνες
νέχεια ξεφύγαμε. Τώπου απομένουν είρα που τα επίπεδα
ναι ένα εξαιρετικά μιδιασποράς είναι ακόκρό διάστημα για να
μα υψηλά, δεν θέσυζητηθεί ένα τόσο
λει και πολύ η κατάσοβαρό ζήτημα, ειδισταση να βρεθεί και
κά μάλιστα υπό συνπάλι εκτός ελέγχου.
θήκες
πανδημίας.
Έχουμε όμως τα μέO κ. Δημοσθένης
Και
με
δεδομένο
ότι
σα, όπως τον εμβοΣαρηγιάννης
η
Δυτ.
Ελλάδα
είναι
λιασμό, τα self test
από τις πιο φτωχές
και τα rapid test για
περιοχές, το να χανα καταγράφουμε τα κρούσματα».
θεί
ένα
τόσο
σημαντικό εργαλείο
Αυτό τόνισε σε δηλώσεις του ο
χρηματοδοτήσεων
θα αποτελέσει
καθηγηγής Δημοσθένης Σαρηγιτο
οριστικό
πλήγμα
για την τοπιάννης, αναφορικά με το άνοιγμα
κή
ανάπτυξη.
του Τουρισμού και το ενδεχόμενο
Γ.Η.
τέταρτου κύματος. Για την Αχαια

Αναβάθμιση τεσσάρων
συστημικών τραπεζών

Την αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των τεσσάρων
συστημικών ελληνικών τραπεζών
κατά μία βαθμίδα ανακοίνωσε ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, μετά την
αναβάθμιση του αξιόχρεου της
Ελλάδας την περασμένη Παρασκευή.
Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθΔεν φτάνουν
μισε την πιστολητρεις μήνες
πτική ικανότητα της
Bιάζεται η κυβέρνηΕθνικής
Τράπεζας,
ση για το νέο ΕΣΠΑ.
της Eurobank και της
Στόχος της είναι η
Alpha Bank στη βαθΕλλάδα να υπογράμίδα ‘B+’ από ‘B’ και
ψει πρώτη από όλες
της Τράπεζας Πειραιτις χώρες της ΕΕ το
ώς στη βαθμίδα ‘B+’
«εταιρικό
σύμφωαπό ‘B’. Οι προοπτινο» για το νέο ΕΣΠΑ
κές είναι σταθερές
τις πρώτες μέρες του
και για τις τέσσερις
O κ. Γιάννης
Ιουλίου. Αυτό ξεκατράπεζες.
Τσακίρης
θαρίστηκε μετά τη
Ο οίκος σημειώνει
συνάντηση που είότι η αναβάθμιση
χε στις Βρυξέλλες ο υφυπουργός του μακροπρόθεσμου αξιόχρεΑνάπτυξης και Επενδύσεων Γιάν- ου της Ελλάδας στη βαθμίδα to
νης Τσακίρης με τον Μαρκ Λεμέ- ‘BB’ from ‘BB-’ βασίστηκε στην
τρ γενικό διευθυντή της Γενικής προσδοκία του ότι η κυβέρνηΔιεύθυνσης Περιφερειακής Πο- ση θα προχωρήσει σε διαρθρωλιτικής (DG Regio) και με στελέ- τικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες,
χη της διεύθυνσης που επιβλέ- σε συνδυασμό με την αναμενόπει την Ελλάδα και Κύπρο για το μενη χρήση των πόρων από την

Το αναστάσιμο και
ανέσπερο φώς...
του σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

‘‘

Μέσα σ’ αὐτό τό κλῖμα τῆς
Ἀναστάσιμης χαρᾶς ζοῦμε ὃλοι
μας σήμερα, ἀλλά καί πάντοτε.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι
ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα, περί
τῆς ἀξίας καί τοῦ προορισμοῦ
τοῦ ἀνθρώπου...

ΕΕ θα οδηγήσουν σε βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων
τους. Αυτό, προσθέτει, αναμένεται να ενισχύσει τις επιχειρηματικές προοπτικές, την προσφορά
και ζήτηση πιστώσεων και τη μεγαλύτερη διάθεση των επενδυτών να αγοράσουν «κόκκινα» δάνεια, βοηθώντας τις τράπεζες να
τα ξεφορτωθούν από τους ισολογισμούς τους.

Ενδιαφέρον για
αποθήκευση ενέργειας

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον
για κατασκευή μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες και
αντλησιοταμίευση) καταγράφεται
ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη
το θεσμικό πλαίσιο, για τη συμμετοχή τους στην αγορά ενέργειας.
Όπως ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, καθηγητής Αθ. Δαγούμας σε πρόσφατη εκδήλωση
του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην Αρχή
έχουν κατατεθεί 98 αιτήσεις για
μονάδες ισχύος σχεδόν 9 γιγαβάτ
και ήδη έχουν εγκριθεί 65 άδειες
ισχύος 4374 μεγαβάτ (61 μπαταρίες και υβριδικά και 4 αντλησιοταμίευσης)
Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της επιτροπής που έχει
συστήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την αποθήκευση
ενέργειας. Το σχετικό πόρισμα
αναμένεται ως τον Ιούνιο.

‘‘

Ολική επαναφορά για την αμερικανική
Delta Air Lines η οποία επιστρέφει στην
Αθήνα και μάλιστα με τρεις απευθείας
πτήσεις σε καθημερινή βάση, δύο από
το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy
της Νέας Υόρκης (JFK) και μία από το
Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson
(ATL) της Ατλάντα. Με τον τρόπο αυτό,
μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες επιλέγει την Αθήνα,
ως τον πρώτο ευρωπαϊκό προορισμό με
τον οποίο ξεκινά και πάλι την δραστηριοποίησή της, στην μετά-covid εποχή.

‘‘

Πάμε για 4ο κύμα
πανδημίας;

τόνισε ότι η κατάσταση εμφανίζεται σταθεροποιημένη, θα απαιτηθούν ωστόσο και άλλες εβδομάδες για να ξεκαθαρίσει το τοπίο
το επόμενο διάστημα. Σε κάθε
περίπτωση πάντως το άνοιγμα
του Τουρισμού αποτελεί σε τοπικό επίπεδη μια σημαντική αλλαγή, κυρίως για την Δυτική Αχαΐα
που διατηρεί πολλές τουριστικές
μονάδες.
Γ.Η.

Eπωνύμως

Μία δόση εμβολίου κατά της Covid-19 μπορεί να μειώσει περίπου στο
μισό τον κίνδυνο να μεταδώσει κάποιος εμβολιασμένος τον κορονοϊό στα
άλλα μη εμβολιασμένα μέλη του ίδιου νοικοκυριού, σύμφωνα με μια νέα
βρετανική έρευνα, την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα σχετικά με το πώς
η εμβολιαστική ανοσία επηρεάζει την μεταδοτικότητα του ιού.
Η ανακάλυψη ότι οι άνθρωποι που εμφανίζουν τη λοίμωξη Covid-19
μετά τον εμβολιασμό τους έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα να μολύνουν
άλλους, ενισχύει τις ελπίδες ότι η εξάπλωση της νόσου μπορεί να επιβραδυνθεί σημαντικά, ακόμη και μεταξύ των νέων που δεν έχουν κάνει
ακόμη το εμβόλιο.

‘‘

«Φωτια» πήραν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με
αφορμή την απόφαση να
ανοίξει η εστίαση χωρίς
μουσική τη Δευτέρα του
Πάσχα. «Καρέκλες και
τραπέζια θα έχει ή να
φέρουμε από το σπίτι
μας;», μια από τις αντιδράσεις που αλιεύσαμε
στο twitter.
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«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια…».
Μέσα σέ κλῖμα οὐράνιας εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως, ἡ
σύμπασα κτίσις, ἑορτάζει τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τί κι’ ἂν οἱ ἐχθροί τῆς ἀληθείας πανηγύρισαν, θεωρήσαντες
ὃτι πρός στιγμήν ἐνίκησαν τόν Δυνατό καί κραταιό Κύριο˙
τί κι’ ἂν τόν Tάφο μέ λίθον ἐκάλυψαν, τί καί ἂν κουστωδίαν
ἐτοποθέτησαν γιά τήν φύλαξή Του!
Ἡ Ζωή ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλε. Ἡ ἀναστάσιμη χαρά πλημμύρισε τόν οὐρανό καί τή γῆ. Τό ἀναστάσιμο καί ἀνέσπερο
φῶς διέλυσε τά σκοτάδια τοῦ θανάτου. Ὁ ἅδης καταργήθηκε, οἱ νεκροί ἐλευθερώθηκαν, ἡ κτίσις ὃλη φωτίστηκε καί
ἀνακαινίστηκε. «Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει,
ὃτι Χριστός ἀνέστη καί ἅδης ἐσκυλεύθη».
Τό ἀναστάσιμο πανηγύρι ἂρχισε καί συνεχίζεται λαμπρό,
διαλύοντας τήν ἀπιστία καί διαψεύδοντας τούς υἱούς τῆς
ἀπωλείας, οἱ ὁποῖοι ἠθέλησαν καί θέλουν νά ἀμφισβητήσουν
τήν ἀλήθεια, ὃτι «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας». Αὐτό τό πανηγύρι
τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, θά κρατήσῃ μέχρι τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος καί εἰς αἰῶνας αἰώνων.
Τόν ἀναστάσιμον Ὓμνο σαλπίζει ὁ οὐράνιος Ἀρχιστράτηγος,
ὁ Μέγας Γαβριήλ, πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τίς Μυροφόρες , τόν ψάλλουν οἱ ἃγιοι Ἀπόστολοι καί τόν παραλαμβάνουν οἱ Πατέρες, οἱ Ὃσιοι, οἱ Μάρτυρες καί Νεομάρτυρες,
ἃπαντες οἱ τῆς Ἀναστάσεως υἱοί, οἱ θεούμενοι.
Μέσα σ’ αὐτό τό κλῖμα τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς ζοῦμε ὃλοι
μας σήμερα, ἀλλά καί πάντοτε. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι
ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα, περί τῆς ἀξίας καί τοῦ προορισμοῦ
τοῦ ἀνθρώπου· περί τῆς αἰωνίου ζωῆς καί Βασιλείας· περί τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἂνθρωπο καί τῆς διαρκῶς προσφερομένης ἀναιμάκτου θυσίας Του, ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς
καί σωτηρίας.
Ἂς πανηγυρίσωμε ὃσοι σηκώσαμε καί σηκώνομε στόν ὧμο
τόν σταυρό τῆς μοναξιᾶς, τοῦ πόνου, τῆς ἀσθένειας, τῆς ὃποιας
ἂλλης δοκιμασίας. Ὃσοι ἐβιώσαμε καί βιώνομε τούς πικρούς
καρπούς τῆς ἁμαρτίας καί γεύση τοῦ θανάτου ἐλάβαμε, ἓνεκα
τῆς ὀλιγοπιστίας μας ἢ τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τόν Θεό.
Τά παλαιά πέρασαν, «ἰδού γέγονε τά πάντα καινά», καινούργια δηλαδή.
Ὃλοι οἱ τῆς Ἀναστάσεως πανηγυρισταί τήν οὐράνιον μέθην,
μετά πάντων τῶν Ἁγίων, πάσχοντες, προσκαλοῦμε πάντας
πρός εὐφροσύνην, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, ὃλους τούς
ἀδελφούς ἐν Κυρίῳ καί πάντα ἄνθρωπον στά μήκη καί πλάτη
τῆς γῆς, ἀφοῦ κατά τόν οὐρανοβάμονα Ἀπόστολον Παῦλον,
«Αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου δηλαδή, οἱ πάντες, γένος ἐσμέν». Τούς
ἐναγκαλιζόμεθα καί τούς κατασπαζόμεθα ἀναστάσιμα, ζώντας
τήν κοινωνία τῆς ἀγάπης, πού μᾶς χάρισε ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου μας.
Ἀναστάσιμον χαιρετισμόν καί ἀσπασμόν ἀποστέλλομεν πρός
Συνέχεια στη σελ. 20
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30 Απριλίου 2021

Άνοιξαν οι διαδημοτικές
μετακινήσεις
Eπιτρέπονται από χθες οι διαδημοτικές μετακινήσεις, εντός της
περιφερειακής ενότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας,
ενώ παραμένει -έως την άρση των υπερτοπικών μετακινήσεων,
δηλαδή των μετακινήσεων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων- η υποχρέωση αποστολής ειδικού μηνύματος για οποιαδήποτε μετακίνηση., ο λόγος που τελικά επετράπη η απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων είναι προκειμένου
να διευκολυνθεί η μετακίνηση των ανθρώπων που μένουν στα
διάφορα προάστια, ή θα φιλοξενηθούν εκεί.
Από την κυβέρνηση θέλουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο να
παρατηρηθεί έντονος συνωστισμός το Μεγάλο Σάββατο, οπότε
και θα επιτρέπονταν οι διαδημοτικές μετακινήσεις με τα μέτρα
που ίσχυαν μέχρι πρότινος.
Επίσης τα SMS για τις μετακινήσεις στο 13033 θα παραμείνουν
έως και τις 15 Μαΐου, όταν θα ανοίξει ο τουρισμός και θα
απελευθερωθούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις.
Ο λόγος που συνέβη αυτό, σύμφωνα πάντα με το MEGA, το
SMS διατηρήθηκε γιατί από τη στιγμή που οι επιδημιολόγοι
επιμένουν ότι πρέπει να διατηρήσουμε για δύο περίπου εβδομάδες ακόμα το click inside στο λιανεμπόριο αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να διατηρηθεί και αυτό το μέτρο γιατί θα ήταν πολύ
διαφορετικό και δεν θα λειτουργούσε το να πηγαίνει στα μαγαζιά με το click inside και στην εστίαση χωρίς κανένα μέτρο.
Όσον αφορά την Κυριακή του Πάσχα, υπάρχει η δυνατότητα
συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο,
και έως 12 άτομα αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο. Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS με τον
κωδικό 6. Ενώ συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού
αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Τι θα ισχύει για
τη Μ. Παρασκευή
Η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο
των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών.
Το προσκύνημα του Επιταφίου θα γίνει εκτός του ναού, πάντα
με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων (όπως τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας κ.λπ.).

Συνεχίζονται οι έλεγχοι
από την ΕΛ.ΑΣ

Οι έλεγχοι στα διόδια των εθνικών οδών και τους παραδρόμους
τους, σε ΚΤΕΛ και λιμάνια είναι πολύ αυστηροί και όσοι δεν
διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν σε άλλη περιφέρεια.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το
τελευταίο 24ωρο (από τις 6:00 το πρωί της Μεγάλης Τρίτης
27 Απριλίου έως την ίδια ώρα της Μεγάλης Τετάρτης 28 Απριλίου), από τα διόδια της Αθηνών - Κορίνθου, στην Ελευσίνα,
εξήλθαν 13.633 οχήματα, ενώ εισήλθαν 12.423. Παράλληλα,
βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις, ενώ οι οδηγοί 170 οχημάτων έκαναν αναστροφή και γύρισαν πίσω.
Σε ό,τι αφορά την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας και ειδικότερα
από τα διόδια Αφιδνών, το τελευταίο 24ωρο εξήλθαν 17.567
οχήματα, ενώ εισήλθαν 16.651 οχήματα. Βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις, ενώ έκαναν αναστροφή 47 οχήματα.
Για ακόμη μια φορά, υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση για λόγους
υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία
θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφο της ίδιας της δομής.
Επίσης, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση
στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία, διαζευγμένων γονέων ή
γονέων που τελούν σε διάσταση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις,
φυσικά, πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρινίστηκε, ακόμη, ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και
Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.

Πασχαλινή αγορά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Στα απολύτως απαραίτητα περιορίστηκαν φέτος οι καταναλωτές το Πάσχα

Μουδιασμένη η αγορά,
περιορισμένοι οι πελάτες

Μουδιασμένη παραμένει η αγορά εν όψει της Πασχαλινής περιόδου και παρά τις προσπάθειες να βρει το βηματισμό της,
μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει.
Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο εμπορικός κόσμος για
φέτος το Πάσχα, που για δεύτερη χρονιά λειτουργεί με περιορισμούς. Φαίνεται ότι η καθυστέρηση στο άνοιγμα της
αγοράς αλλά και η έλλειψη ρευστότητας των καταναλωτών- με
δεδομένο ότι οι πληρωμές των
Δώρων έγιναν Μεγάλη Τρίτη
και Μεγάλη Τετάρτη- ήταν οι
καθοριστικοί παράγοντες στο
να μειωθούν και φέτος οι τζίροι
των καταστημάτων. Η πλειονότητα των καταναλωτών επέλεξε
τα απολύτως απαραίτητα, αφού
το κλίμα που έχει διαμορφωθεί
δεν ευνοεί τις λεγόμενες «αυθόρμητες αγορές», αυτές δηλαδή που γίνονται μόλις ο πελάτης
μπει στο κατάστημα και επιλέξει
επιτόπου το προϊόν εκείνο που
θα του κινήσει το ενδιαφέρον.
Σε αυτού του είδους τις αγορές
βασίζονταν το προηγούμενο διάστημα οι περισσότερες επιχειρήσεις, όμως σήμερα η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει μιας και
το click in shop έχει κάνει τους
περισσότερους
καταναλωτές
επιφυλακτικούς.
«Τα ραντεβού είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για να κάνει
κάποιος τις αγορές του. Εκείνο που έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι ότι ο κόσμος κατεβαίνει για να κάνει ουσιαστικά
μια διεκπεραίωση. Περιορίζεται
στα απαραίτητα, όπως για παράδειγμα ένα δώρο στο βαφτιστήρι και μένει σε αυτά. Η κίνηση ελπίζουμε να ανέβει μέχρι
και το Μεγάλο Σάββατο, ωστόσο τις διαθέσεις της η αγορά μας
τις έχει δείξει. Αν η αγορά δούλευε διαφορετικά, δηλαδή χωρίς το click away ή το click in

θα υπήρχε μια ανάσα στον κόσμο να κάνει και τη βόλτα του
στα μαγαζιά. Μην ξεχνάμε ότι
τα μικρά καταστήματα τηρούν τα
υγειονομικά μέτρα. Δεν χρειάζεται συνεπώς να υπάρχει και άλλη δικλείδα ασφαλείας που είναι το ραντεβού. Από την άλλη
και για λόγους ασφάλειας διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος δεν
μπαίνει στα μεγάλα πολυκαταστήματα και επιλέγει τη μικρά»
τονίζει στον «Σ.Ε.» ο Τάσος Νικολακόπουλος, ειδικός γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.
Mάλιστα οι έμποροι εύχονται
η τάση αυτή που επικρατεί, δηλαδή να επιλέγονται τα τοπικά
καταστήματα για τις αγορές σε
περιόδους με υψηλό καταναλωτικό ενδιαφέρον, να εμπεδωθεί
και το επόμενο διάστημα και να
μην είναι κάτι το παροδικό.
«Εκείνο που έχει για εμάς σημασία είναι η λεγόμενη αυθόρμητη αγορά. Είναι ουσιαστικά το
μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου
που γίνεται τα μικρά καταστήματα. Μιλάμε για τον καταναλωτή εκείνο που θα κάνει τη βόλτα
του, θα πιει τον καφέ του και θα
μπει στο κατάστημα για να διαλέξει. Βέβαια από την άλλη πρέπει
να σημειώσουμε ότι καθοριστικός παράγοντας είναι και η έλλειψη ρευστότητας. Στα μικρά και
μεσαία εισοδήματα είναι αυτή
που παίζει τον πιο καθοριστικό
ρόλο στις διαθέσεις του κατανα-

λωτή. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή
έχει μια τάση να μην ανοίγεται
οικονομικά. Νοιώθει την αβεβαιότητα του επόμενου διαστήματος και αυτή η τάση στην αγορά είναι ένας βρόγχος. Δεν την
αφήνει να απελευθερωθεί και να
κινηθεί με άνεση. Το νοικοκυριό
θα κοιτάξει πρώτα να καλύψει
τις απαραίτητες ανάγκες, να εξασφαλίσει την ασφάλεια των επόμενων μηνών και στη συνέχεια
θα διαθέσει για αγορές οτιδήποτε του περισσέψει» εξηγεί ο κ. Νικολακόπουλος.
H αγορά εκτιμάται ότι θα μπορέσει να βρει και πάλι το βηματισμό της από το Μαϊό, μετά την
πλήρη άρση των μέτρων, όπως
αφήνει να εννοηθεί η κυβέρνηση. Επιπρόσθετα έπαιξε σημαντικό ρόλο η καθυστέρηση στο
άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων, που έγινε τελικά στις
12 Απριλίου.
«Η Πάτρα άνοιξε υπό πίεση
συγκριτικά με άλλες περιοχές
όπου ήδη λειτουργούσαν. Αν
δεν επιμέναμε θα ανοίγαμε με
μεγάλη καθυστέρηση. Η Θεσσαλονίκη άνοιξε τελικά με click
away, ενώ η Πάτρα μια εβδομάδα νωρίτερα και με τη μέθοδο του click in shop. Όλα αυτά
έχουν αποριθμήσει την αγορά.
Το καλοκαίρι θα κάνουμε τα ουσιαστικά βήματα. Έχουμε δει
δυστυχώς ότι μεταβάλλονται οι
αποφάσεις πολύ γρήγορα από
την κυβέρνηση. Αυτό έχει αντα-

νάκλαση στην αγορά που για να
λειτουργήσει χρειάζεται ηρεμία,
σταθερότητα και πάνω από όλα
ελευθερία» αναφέρει ο κ. Νικολακόπουλος.
Όπως σημειώνει η κ. Θεοδώρα Ντόκου, ιδιοκτήτρια καταστήματος: «Υπήρχε ένα μούδιασμα στην αγορά. Μέχρι και τη
Μεγάλη Τρίτη δεν υπήρχε μεγάλη κίνηση. Το γεγονός ότι έγιναν πληρωμές Δώρων και μπήκαν οι συντάξεις οδήγησε στο να
αναθερμανθεί και πάλι η αγορά.
Έτσι ο κόσμος είχε την άνεση να
πραγματοποιήσει τις αγορές του
και να πάρει αυτό που πραγματικά θέλει. Οι νονοί κατέβηκαν στο κέντρο και ζητάνε λαμπάδες. Δεν ξεχνάνε επίσης να
αγοράσουν και ένα δεύτερο δωράκι για κάποιο αδελφάκι του
βαφτιστηριού. Η διαδικασία με
τα ραντεβού δυσκολεύει την κατάσταση».
Από την άλλη η κ. Ιφιγένεια
Μπαρζούκα εξηγεί ότι «ο κόσμος στην αρχή ήταν παγωμένος, στη συνέχεια όμως πήρε
τις λαμπάδες για τα βαφτιστήρια, καθώς φέτος θα γίνει Ανάσταση στις εκκλησίες και όχι
στα μπαλκόνια. Ελπίζουμε να
επιστρέψουμε και πάλι στην κανονικότητα μας. Ο κόσμος είναι
πειθαρχημένος, στέκεται έξω.
Η κίνηση όμως δεν είναι αυτή
που περιμέναμε. Δηλαδή ότι με
το που θα ανοίγαμε θα υπήρχε
αυτή η έκρηξη. Υπάρχει κίνηση
όχι όμως και κάτι το φοβερό».
Στις λαμπάδες εκείνο που διαπιστώνει κανείς είναι ότι υπάρχουν οικονομικές λύσεις και ότι
ένα πακέτο με λαμπάδα και πασχαλινό αυγό καλύπτεται και με
λιγότερα από 10 ευρώ. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι
επιλογές ανεβαίνουν και φθάνουμε ακόμα και τα 20 ή 30
ευρώ, ανάλογα με το είδος της
λαμπάδας και του αυγού που
επιλέγεται.

> Μέχρι και τις 31 Μαΐου για την προστασία της δημόσιας Υγείας

Παράταση της τηλεργασίας

Την παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών
μέτρων ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας σε όλη την
Επικράτεια προβλέπει Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.
Συγκεκριμένα, για επιτακτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι
του κορονοϊού COVID-19, παρατείνονται

έως και την 31η Μαΐου 2021 οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου
και του χρόνου εργασίας:
1.α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/05/2021, να
εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους
τους - σε όποιες περιπτώσεις η εργασία
τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύ-

στημα - σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.
β) Για την ορθή τήρηση των προαναφερομένων, οφείλουν να προαναγγείλουν, πριν
από την έναρξη της εργασίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 50%
των εργαζομένων τους, για τους οποίους
μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1.

Πασχαλινή αγορά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ενόψει του Πάσχα

Συστηματικοί έλεγχοι
στην εφοδιαστική αλυσίδα

Εκτεταμένοι είναι οι έλεγχοι
στην αγορά από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ενόψει της κορύφωσης της
κίνησης ενόψει του Πάσχα με
σκοπό να προστατέψουν την
Δημόσια υγεία και τον καταναλωτή από πρακτικές παραπλάνησης.
Οι έλεγχοι εκτείνονται σε όλη
την εφοδιαστική αλυσίδα και
πιο συγκεκριμένα στην εισαγωγή ζώντων ζώων, στους εμπόρους ζώντων ζώων και κρέατος
και στην λιανική πώληση.
Υπήρχε από την περασμένη
εβδομάδα καθημερινή παρουσία της Δ/ντριας Κτηνιατρικής της ΠΔΕ, Χαρίκλειας Οικονόμου, του προϊσταμένου
του τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Κωνσταντίνου
Μήλιου και κτηνιάτρων σε όλα
τα σφαγεία της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας προκειμένου
να διασφαλιστεί η ποιότητα του
κρέατος που θα καταναλωθεί.
Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν έως
και την παραμονή του Πάσχα.
Θ. Βασιλόποτλος: «Το βάρος σε

σφαγεία και κρεοπωλεία»
Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, με αφορμή τους
ελέγχους επεσήμανε τα εξής:
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά σε διάφορα σημεία και πραγματοποιούν ελέγχους σε σφαγεία και
σε επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων ζωικής προέλευσης, γιατί η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή και της
δημόσιας υγείας αποτελεί όχι
μόνο καθήκον αλλά και υποχρέωση».
Μπονάνος: «Ζητούμενο η διασφάλιση της δημόσιας υγείας»

Εντατικοί είναι και οι έλεγχοι
της Διεύθυνσης Υγείας και κλιμακίων της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας και των Αστυνομικών κατά την εορταστική περιόδου του Πάσχα, με σκοπό
την προστασία της υγείας του
καταναλωτή αλλά και την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας.
Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε
Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος είχε ζητήσει εγκαίρως να
πραγματοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς έλεγχοι κυρίως
σε καταστήματα ειδών διατροφής, σούπερ μάρκετ, καταστήματα κατεψυγμένων τροφίμων,

κρεοπωλεία, λαϊκές αγορές και
καταστήματα
τυροκομικών.
Στόχος είναι αφενός η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αφετέρου η εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς, εμπεδώνοντας παράλληλα πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες.
«Βασική μέριμνά μας είναι η
προστασία του καταναλωτή και
η διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Τα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά της Αχαΐας είναι σε γενικές
γραμμές ασφαλή και ποιοτικά.
Σκοπός μας είναι να περιστείλουμε μεμονωμένα φαινόμενα διοχέτευσης αλλοιωμένων
προϊόντων και αισχροκέρδειας και για αυτό έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους και
για τα μέτρα τήρησης αποφυγής διάδοσης της πανδημίας.
Έχουμε εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ελέγχου αλλά και
στους επαγγελματίες ότι θα λειτουργήσουν υπεύθυνα σε μία
δύσκολη υγειονομικά εποχή»,
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μπονάνος.

> Τι έδειξε η έρευνα του ΙΕΛΚΑ για το κόστος του γιορτινού τραπεζιού

Στα 41,70 ευρώ το
μέσο πασχαλινό καλάθι

Έρευνα τιμών πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σχετικά με το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού το 2021
και σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η τιμή του τυπικού πασχαλινού καλαθιού δεν
θα εμφανίσει ουσιαστική μεταβολή.
Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα που συνέλεξαν ερευνητές του ΙΕΛΚΑ από τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και αφορούν τις τιμές της Μεγάλης
Εβδομάδας καθώς και από στοιχεία από
την εφαρμογή e-katanalotis. Τα προϊόντα
που αναλύθηκαν αποτελούν αντιπροσωπευτικά προϊόντα του πασχαλινού τραπεζιού για τους Έλληνες καταναλωτές και η
επιλογή τους έγινε από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς με πολυετή εμπειρία στον
χώρο. Τα προϊόντα που εξετάστηκαν είναι: αυγά εξάδα, τσουρέκι, ξύδι, αλεύρι
για όλες τις χρήσεις, μουστάρδα, φέτα, γιαούρτι, κρασί μοσχοφίλερο, μπύρες, πατάτες, ντομάτες, βούτυρο, μαρούλι, φύλλο
κρούστας, αναψυκτικό τύπου Cola
Συνολικά το μέσο τυπικό καλάθι του 2021
στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ
μη συμπεριλαμβανομένων αμνοεριφίων
υπολογίζεται στα 41,70 ευρώ και δεν παρουσιάζει ουσιαστική μεταβολή με αύξηση της τάξης του +0,7% σε σχέση με το

2020 όταν ήταν 41,40 ευρώ. Παράλληλα
το μέσο εύρος τιμών (διαφορά μικρότερης
με μέγιστης τιμής τυπικού καλαθιού) εντός
των εξεταζόμενων κατηγοριών παραμένει
υψηλό με 36%, καταδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές για άλλη μία χρονιά έχουν πρόσβαση σε μεγάλο εύρος εναλλακτικών επιλογών (διαφορετικές ποικιλίες, ποιότητες,
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αξιοποίηση
προσφορών και εκπτώσεων. Σημαντικό ρόλο για άλλη μια χρονιά αναμένεται
να παίξει και η παρατηρούμενη το τελευταίο διάστημα ένταση των προσφορών και
προωθητικών ενεργειών από τις αλυσίδες
σούπερ μάρκετ και τις προμηθευτικές εταιρείες με τη μορφή παροχής επιπλέον εκπτώσεων, επιπλέον ποσοτήτων, δωροεπιταγών, εκπτωτικών κουπονιών κλπ, η
οποία αφορά σχεδόν το σύνολο των εποχιακών προϊόντων και εκτιμάται ότι παρέχει επιπλέον όφελος περίπου 13% από τις
προσφορές κατά μέσο όρο στους καταναλωτές που θα τις επιλέξουν.
Αν και οι περισσότερες εξεταζόμενες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μείωση, σημαντικά αυξημένη είναι η τιμή του
αρνιού τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σύμφωνα
με τα στελέχη της αγοράς ένας συνδυασμός παραγόντων πιέζει τις τιμές αυξητικά. Η μειωμένη διάθεση προϊόντων από

το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω Brexit προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησε σε απορρόφηση προϊόντων από την ελληνική αγορά προς το εξωτερικό για το καθολικό Πάσχα (ειδικά Ιταλία και Ισπανία), λόγω και
του ότι το καθολικό Πάσχα φέτος «έπεσε»
αρκετά νωρίτερα από το ορθόδοξο. Το ότι
το ορθόδοξο Πάσχα φέτος «πέφτει» τόσο
αργά σημαίνει ότι τα αμνοερίφια βάρους
10-13 κιλών τα οποία ζητούνται κυρίως
από τους καταναλωτές είναι λιγότερα (γιατί τέτοια εποχή τα ζώα έχουν μεγαλώσει)
και η μειωμένη προσφερόμενη ποσότητα
σε αυτό το βάρος πιέζει την τιμή αυξητικά.
Το συνολικά χαμηλό συγκριτικά με την
προηγούμενη δεκαετία επίπεδο τιμών του
τυπικού Πασχαλινού καλαθιού είναι αποτέλεσμα της έντασης του ανταγωνισμού
που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, τόσο στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, όσο
και με τα ανταγωνιστικά κανάλια (π.χ. κρεοπωλείο, λαϊκή αγορά κλπ). Η διαφορά
τιμών των καταστημάτων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ από την υπόλοιπη
αγορά (είναι αποτέλεσμα των οικονομιών
κλίμακας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των οργανωμένων τμημάτων προμηθειών των σούπερ μάρκετ και της μακροχρόνιας συνεργασίας με οργανωμένους
μεγάλους προμηθευτές.

30 Απριλίου 2021

Ν. Παπαθανάσης: Ελάχιστα
πιο ακριβό από πέρυσι
Στις αυξημένες τιμές του πασχαλινού τραπεζιού αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης
σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως για αυτήν την κατάσταση
ευθύνεται το ότι «προηγήθηκε το Καθολικό Πάσχα» και προσέθεσε: «Έχουμε εντάξει την καταγραφή σε ένα γενικό σύστημα
έτσι ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Θα είναι ελάχιστα
πιο ακριβό, αλλά καθώς προχωράμε προς το Πάσχα θεωρώ ότι
θα έχουμε μείωση τιμών και θα έρθουμε σε μια φυσιολογική
κατάσταση. Λίγη υπομονή. Τις επόμενες μέρες θα δούμε ίσως
μια διόρθωση τιμής». Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων μίλησε ακόμα για την κίνηση στην αγορά,
αναφέροντας πως ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο άνοιγμα των
εμπορικών καταστημάτων, και πως οι επαγγελματίες είναι ικανοποιημένοι.

Οι εξαγωγές ανέβασαν
το κόστος
Αν και οι περισσότερες εξεταζόμενες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μείωση, σημαντικά αυξημένη αναμένεται ότι θα είναι η τιμή του αρνιού τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κύρια αιτία είναι
οι πολλές εξαγωγές αμνοεριφίων που πραγματοποιήθηκαν φέτος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το Πάσχα των
Καθολικών. Ως εκ τούτου παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά
σε αρνιά και κατσίκια, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Συνεπώς, έμποροι του κλάδου εκτιμούν ότι η τιμή στα αμνοερίφια θα φτάσει τα 11,50 ευρώ όταν πέρυσι κυμάνθηκε από
8,50 έως 9,50 ευρώ το κιλό. Ενώ, στα συνοικιακά κρεοπωλεία
η τιμή αναμένεται να φτάσει έως και 14 ευρώ το κιλό.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας
επηρεάζουν και τις αγοραστικές αλλά και τις διατροφικές συνήθειες του κοινού. Συγκεκριμένα:
• Τα οικογενειακά τραπέζια αυτών των ημερών θα είναι μικρότερα. Το 2019, το 67% ή 2 στους 3 καταναλωτές συμμετείχαν σε μεγάλα οικογενειακά τραπέζια άνω των 10 ατόμων. Το
ποσοστό αυτό ήταν το 2020 μόλις 3%, ενδεχομένως φέτος να
έχουμε ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά σίγουρα μακριά
από το 2019.
• Επίσης το 31% το οποίο επέλεγε να κάνει το πασχαλινό
του τραπέζι στον κλάδο της εστίασης ως το 2019, για δεύτερη
χρονιά πρακτικά μηδενίζεται λόγω των μέτρων περιορισμού
κυκλοφορίας.
• Τέλος παραμένει αυξημένη η τάση Do-It-Yourself
(DIY) όσον αφορά τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Δηλαδή οι καταναλωτές επιλέγουν να φτιάξουν μόνοι τους γλυκά
και άλλα πασχαλινά είδη σε μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση
με το παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ποσοστό που θα
φτιάχνει γλυκά στο σπίτι ανεβαίνει από το 51% στο 62%.

Το ωράριο λειτουργίας
εμπορικών και S/M
Σε ισχύ βρίσκεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα που έχει προτείνει ο
Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα ανοίξουν στη 1 το μεσημέρι
και θα μείνουν ανοικτά έως τις 19.00, ενώ αύριο Μ. Σάββατο
1 Μαΐου θα λειτουργήσουν από 09.00-15.00. Τα καταστήματα
θα μείνουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα, την Δευτέρα του
Πάσχα και την Τρίτη (2-4 Μαΐου).
Υπενθυμίζουμε ότι, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου
2021 μετατέθηκε για την Τρίτη 4 Μαΐου 2021.
Μάλιστα, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών καλεί τους καταναλωτές με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης να
κάνουν τις αγορές τους στο ασφαλές περιβάλλον των τοπικών
καταστημάτων.
Οσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, σήμερα θα ανοίξουν στις 9
το μεσημέρι και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ αύριο
θα είναι ανοικτά για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές μέχρι
τις 7το βράδυ, ενώ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα μείνουν
κλειστά.

11

12
12

30 Απριλίου 2021

e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αγροδιατροφή: Στροφή σε
Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στο χώρο της γεωργίας καθώς σύγχρονες τεχνολογίες με
καινοτόμες εφαρμογές έχουν διεισδύσει στην αγροτική πράξη με στόχο την βελτίωση της
ποιότητας των καλλιεργειών και της διατροφικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων.
Η τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση ρομποτικών συστημάτων, drones, αισθητήρων, εικονικών μετεωρολογικών σταθμών στα αγροκτήματα και άλλων ψηφιακών εργαλείων στη διαχείριση της παραγωγής σε όλα τα στάδια, στην συντήρηση και στη μεταποίηση των προϊόντων, αποτελούν τις νέες τάσεις στην αγροδιατροφή για την επόμενη μέρα.
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Καινοτομία και νέες τάσεις στην Αγροδιατροφή» που διοργάνωσε το Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και
Βελτίωσης Φυτών με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών την Παρασκευή
23/4, κλείνοντας τις εργασίες του e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2021, που διοργάνωσε
ο «Σ.Ε.». Ενα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και τα συμπεράσματά του θα
αποτελέσουν οδηγό για την σωστή αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα και την αγροτική
ανάπτυξη που αποτελεί την μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος.

> Βασίλης Παπασωτηρόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Ανάγκη για μακροχρόνιο σχεδιασμό»

«Ελπίζουμε ότι οι νέες εξελίξεις θα
επηρεάσουν θετικά στην χώρα μας

και διεθνώς και θα διαμορφώσουν
τον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Η γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζει και έχει να αντιμετωπίσει
σημαντικές προκλήσεις. Ιδιαίτερα για
την χώρα μας, η οποία χαρακτηρίστηκε από δομικές αδυναμίες και ελλείψεις και η ανταπόκριση σε αυτές τις
προκλήσεις είναι επιτακτική» ανέφερε
εισαγωγικά ο Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών δίνοντας το
στίγμα της εκδήλωσης.

Παρατήρησε πως «η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, η
αποτελεσματικότητα και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, η αειφορία της παραγωγής, η
διαμόρφωση νέων τάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να είναι πιο
αποτελεσματική και να εγγυάται την
διατροφική ασφάλεια, η οικονομική
βιωσιμότητα των αγροτών και η δίκαιη ανάπτυξη, η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων συνθέτουν ένα
δύσκολο τοπίο, στο οποίο πρέπει να

ανταποκριθούμε. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν δομικά εργαλεία
αυτών των προκλήσεων, η κυκλική
οικονομία, η διαχείριση του ενεργειακού και υδατικού αποτυπώματος, η
ψηφιακή γεωργία, η γενετική και βιοτεχνολογία είναι προτεραιότητες και
θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση
του Πρωτογενούς Τομέα στα επόμενα χρόνια.
Ο κ. Παπασωτηρόπουλος έκλεισε τις
εργασίες της εκδήλωσης με εμπεριστατωμένη εισήγηση με θέμα: «Γενετι-

κός και μορφολογικός χαρακτηρισμός
με στόχο την ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού στα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και τις παραδοσιακές
ποικιλίες». Τόνισε πως η έλλειψη που
παρουσιάζει η χώρα μας σε πολλαπλασιαστικό υλικό σε συγκεκριμένες κατηγορίες φυτών αγγίζει το 75%. Επεσήμανε την ανάγκη για μακροχρόνιο
σχεδιασμό, για ανάπτυξη εγχώριου
πολλαπλασιαστικού υλικού, ιδιαίτερα
στις κηπευτικές καλλιέργειες και στα
αρωματικά φυτά.

> Γεώργιος Σαλάχας Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Το μέλλον απαιτεί αναδιάρθρωση καλλιεργειών»

Αισιόδοξος για το μέλλον της γεωργίας του μέλλοντος εμφανίστηκε ο
Γεώργιος Σαλάχας, Καθηγητής, Κοσμήτορας, Σχολή Γεωπονικών Επι-

στημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, χαιρετίζοντας την διαδικτυακή ημερίδα
και συγχαίροντας τον «Σ.Ε.» για την
πρωτοποριακή διοργάνωση αναπτυξιακών φόρουμ.
Όπως επεσήμανε «στην νέα ΚΑΠ και
στις κατευθύνσεις της ΕΕ η τάση είναι η μείωση των αποστάσεων από
το αγρόκτημα στο πιάτο, η βιοποικιλότητα και η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση κατά 50% των λιπασμάτων και ο στόχος της αύξησης
πάνω από 25% των βιοκαλλιεργειών
καθώς επίσης τα περιβαλλοντικά σενάρια με την προσαρμογή της γεωρ-

γίας στην κλιματική αλλαγή».
Σε ό,τι αφορά στην στρατηγική για τα
επόμενα χρόνια, ανέφερε πως «λόγω του ξηροθερμικού περιβάλλοντος
και του ηλίου παράγουμε προϊόντα
υψηλής διατροφικής αξίας και γι’ αυτό πρέπει να εστιαστούμε στα προϊόντα ποιότητας, τα οποία θα πρέπει να
απολαμβάνουν ιδιαίτερες τιμές στην
παγκόσμια αγορά μιας και οι εκτάσεις είναι περιορισμένες. Το μέλλον
απαιτεί αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η ένταση της παραγωγής,
οι πράσινες πρακτικές προσαρμοσμένες στην αειφορία και στην κυ-

κλική οικονομία. Χρειάζεται να ενισχυθούν οι ομάδες παραγωγών με
εξωστρέφεια ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις διεθνείς αγορές.
Η έρευνα και η καινοτομία μπορεί
να συνδεθεί με την παραγωγικότητα. Πάσχουμε, όμως, παρότι έχουμε αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό
με ερευνητικά προϊόντα, στην τελική
μεταφορά τους στην παραγωγή και
στο οικοσύστημα της αγροδιατροφής. Ενώ έχουμε ερευνητικά κέντρα
στα Πανεπιστήμια η δυσκολία έγκειται στις πιλοτικές εφαρμογές για να
μπουν στην διαδικασία. Θα πρέπει

να ενισχυθούν τα τεχνολογικά πάρκα και η πολιτεία να χρηματοδοτήσει
τις πιλοτικές εφαρμογές ώστε να περάσουμε στην εφαρμογή, ενώ τόνισε πως θα πρέπει να ζωντανέψουν
τα πρώην Ινστιτούτα όπως το ΕΘΥΑΓΕ, κ.ά.
«Ο αγρότης του μέλλοντος πρέπει να
είναι απόλυτα καταρτισμένος. Άρα
πρέπει να είναι στην ουσία επιστήμονας. Αυτό που λείπει στην χώρα
μας είναι η διετής εκπαίδευση μέσα
από Ινστιτούτα και Γεωργικές Σχολές
ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος», κατέληξε.

> Δημήτριος Μπιλάλης Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στη Δυτ. Ελλάδα
Για τις καινοτομίες στις βιολογικές καλλιέργειες μίλησε ο Δημήτριος Μπιλάλης,
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τονίζοντας πως η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε αλλαγή του
τρόπου προσέγγισης της συμβατής καλλιέργειας. Σημείωσε πως «το τρίγωνο
εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία θα
ωθήσουν την αγροτική ανάπτυξη με
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ανατροφή του αρνητικού

οικονομικού κλίματος». Πρόσθεσε πως
την τελευταία 5ετία η Ε.Ε. έχει επενδύσει περίπου 4,5 δις ευρώ στην έρευνα. «Πρέπει να σχεδιάζουμε καινοτόμες
καλλιέργειες που αναπτύσσουν δυναμική. Θα πρέπει να μελετήσουμε τις απαιτήσεις σε νερό, πόσο μπορούν να
αξιοποιήσουν τυχόν λίπανση, να εξετάσουμε τα κριτήρια της θερμοκρασίας, τα
μηχανήματα, την ένταση εργασίας ώστε
να επέλθει ένα θετικό αποτέλεσμα», τό-

νισε. Αναφερόμενος στις αρωματικά –
φαρμακευτικά φυτά που αποτελούσαν
διαχρονικά εναλλακτικές καλλιέργειες
υπογράμμισε πως και στην Δυτική Ελλάδα υπάρχουν ευκαιρίες για να παραχθούν προϊόντα - superfoods όπως
κινόα, chira, καμελίνα, μαύρο σινάπι,
φαρμακευτική κάνναβη κ.ά.
Ο κ. Μπιλάλης ανέφερε πως τις επόμενες εβδομάδες στην Δυτική Ελλάδα
θα δοθεί η πρώτη άδεια λειτουργίας μι-

ας μονάδας που ασχολείται με την θερμοκηπιακή καλλιέργεια φαρμακευτικής
κάνναβης (ήδη υπάρχουν τέσσερις χώροι παραγωγής με βάση την πράσινη
ανάπτυξη).
«Η βιολογική γεωργία έχει την τόλμη
να εισάγει καινοτόμα συστήματα διατροφής και νέες καλλιέργειες» κατέληξε δίνοντας στοιχεία για τις καλλιέργειες που έχουν δρομολογηθεί και για
προβλήματα που χρήζουν επίλυσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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έρευνα και καινοτομία
> Αθανάσιος Μολασιώτης Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας ΑΠΘ

«Παγκόσμιος πρωταθλητής τα βιομηχανικά ροδάκινα»

Τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο συνεργατικός σχηματισμός
καινοτομίας «Πυρηνοκαρπίων» ως

εργαλείο για τον μετασχηματισμό της
ελληνικής δενδροκομικής παραγωγής, ανέδειξε ο Αθανάσιος Μολασιώτης, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής
Εργαστηρίου Δενδροκομίας ΑΠΘ,
παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για την δυναμική του κλάδου του
βιομηχανικού φρούτου.
Εστίασε στην δυναμική της δενδροκομίας στην χώρα μας που είναι στην
5η ή 6η στην Ε.Ε. στην παραγωγή
φρούτων τονίζοντας πως αποτελεί ένα
σημαντικό επίτευγμα.
«Παγκόσμιος πρωταθλητής στην χώ-

ρα μας είναι τα βιομηχανικά ροδάκινα, τα οποία εξάγονται σε όλο τον
κόσμο. Σημαντικό είναι επίσης ότι
η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες παραγωγής ροδάκινων και παράγει πολλά βιομηχανικά ροδάκινα.
Είναι η πρώτη χώρα στην παραγωγή βιομηχανοποιημένων ροδάκινων
και πρώτη στις αντίστοιχες εξαγωγές,
ενώ κατέχει το 50% των παγκόσμιων
εξαγωγών κομπόστας», ανέφερε ο κ.
Μολασιώτης, υπογραμμίζοντας πως
το βιομηχανικό φρούτο αποτελεί έναν
εμβληματικό κλάδο για την Κεντρική

Μακεδονία (πρωτίστως στους νομούς
Πέλλας και Ημαθίας).
Σημείωσε ότι σήμερα λειτουργούν 15
βιομηχανίες -μεταποίησης στην περιοχή, απασχολούνται 12.000 αγροτικές οικογένειες, ενώ στην μεταποίηση απασχολούνται πάνω από 10.000
εργαζόμενοι. Το 98% των παραγόμενων προϊόντων εξάγονται και η εισροή εσόδων ανέρχονται σε 200-400
εκατ. ευρώ για την χώρα (κυρίως για
την Κεντρική Μακεδονία).
Υπογράμμισε πως ο αριθμός των νέων φυτεύσεων αυξάνεται συνεχώς,

αν και τόνισε πως υπάρχουν αρκετά
δομικά προβλήματα με κυρίαρχο την
δυσκολία της ενσωμάτωσης της καινοτομίας σε όλο το εύρος της καλλιέργειας και αυτό οφείλεται αφενός στην
οικονομική κρίση, αφετέρου στο Ρωσικό εμπάργκο. Εκρουσε τον κώδωνα λέγοντας πως η μέση στρεμματική
απόδοση στην Ελλάδα έχει μειωθεί
και είναι σημαντικά χαμηλότερη από
τον ανταγωνισμό και αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της ποσότητας παραγωγής και την υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων.

> Φίλιππος Βερβερίδης Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ, κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή παρθένου ελαιόλαδου

Ο Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ, κοσμή-

τορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών παρουσίασε το Cluster ΑΡΩΓΟΣ
A.I.M.-H.Q. OIL, το οποίο αποτελεί
μια καινοτόμο ολιστική προσέγγιση
στη διαμόρφωση σταθερής και ύψιστης ποιότητας του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, ελεγχόμενη σε όλα τα στάδια αλυσίδας
παραγωγής μέσω τεχνητής νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας.
Όπως ανέφερε, οι ελαιοπαραγωγοί στην χώρα μας προτιμούν να δίνουν χύμα και όχι τυποποιημένο το

ελαιόλαδο, τονίζοντας πως την διετία
2017-2019 το 75% των εξαγωγών
ήταν χύμα.
Ωστόσο, επισήμανε πως «έχει μεγάλο
πλεονέκτημα το τυποποιημένο ελαιόλαδο, το οποίο έχει υγειοπροστατευτικές ιδιότητες λόγω των βιοφαινόλων
εξαιτίας της ισχυρής αντιοξειδωτικής
του δράσης. Έτσι, θεωρήσαμε αναγκαίο να προσφέρουμε μια ολιστική
προσέγγιση από το χωράφι μέχρι κι
την κατάληξη του τελικού προϊόντος
στον καταναλωτή. Στόχος μας είναι η

ανάδειξη των δεικτών ποιότητας ανά
ποικιλία σε όλα τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος ώστε να μπορεί
να είναι επιλέξιμο και να σταθεί στις
διεθνείς αγορές». Ανακοίνωσε, μάλιστα, πως θα λειτουργήσει πιλοτικά
ένα πρότυπο πειραματικό ελαιουργείο το οποίο θα εφαρμόζει τους κανόνες της κυκλικής οικονομίας. Στην
προσπάθεια αυτή, όπως είπαν, πως
συνολικά, συμμετέχουν 25 εταιρείες
οι οποίες θα προσφέρουν τον ελαιόκαρπο. Παράλληλα, υπάρχει Μονάδα

Εργαστηριακών Αναλύσεων και μια
ψηφιακή πλατφόρμα μηχανικής μάθησης, η οποία θα ενημερώνεται για
τους δείκτες ποιότητας σε όλα τα στάδια ξεκινώντας από την εφοδιαστική
αλυσίδα και θα αναπροσαρμόζεται.
Τέλος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες
που έχουν αναληφθεί όπως συμμετοχή στη δράση «Οι δρόμοι της ελιάς»
και σε άλλα φιλόδοξα προγράμματα,
όπως τη δημιουργία ενός βοτανικού
πάρκου ως πόλος έλξης για τους επισκέπτες.

> Αγγελική Καυγά Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ρομποτικό σύστημα διαχείρισης θερμοκηπίων
Η Ελλάδα είναι η 7η χώρα στην μεσογειακή λεκάνη και θα μπορούσε να
είναι σε πολύ καλύτερη θέση μετά την
Ισπανία και την Ιταλία, αλλά το 50%
των θερμοκηπίων βρίσκεται στην
Κρήτη και το 35% στην Πελοπόννησο και κυρίως στην Δυτική Ελλάδα.
Η μεγάλη πρόκληση είναι η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ρομποτικού Συστήματος Διαχείρισης Θερμοκηπιακών Μονάδων Βασισμένο σε ΙοΤ

Τεχνολογίες, όπως ανέφερε η Αγγελική Καυγά, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
«Η Έξυπνη Γεωργία έχει πραγματική
δυνατότητα να δώσει πιο παραγωγική
και βιώσιμη γεωργική παραγωγή, η
οποία θα βασίζεται σε μια προσέγγιση
πιο ακριβούς και αποδοτικής χρήσης
των πόρων» ανέφερε μεταξύ άλλων.
Παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τα πλεονεκτήματα από την αρχή του ευφυούς

θερμοκηπίου, τα οφέλη από τα εναέρια εποπτικά μέσα (drones) που χρησιμοποιούνται κυρίως σε υπαίθριες
καλλιέργειες, όπου με πτήση μικρής
διάρκειας συλλέγονται πολλά δεδομένα, για τα οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το ενδιαφέρον ερευνητών, εταιριών και παραγωγών αλλά
και για το PlatEye F500 που είναι
κατασκευασμένο για επίγεια χρήση
εντός θερμοκηπίων και σύντομα η τε-

χνολογία του θα είναι διαθέσιμη και
για υπερπτήσεις.
Μίλησε ακόμα για τις κινούμενες πλατφόρμες, είτε πρόκειται για
εναέρια συστήματα επισκόπησης
(cablebots) είτε για AGV (Automated
Guided Vehicles) εδάφους, οι οποίες
συλλέγουν δεδομένα όπως ένα drone
σε μια ανοικτή καλλιέργεια, μικροκλίματος και πληροφορίες για την καλλιέργεια, το έδαφος και την άρδευση.

> Νίκος Μαλάμος Επικ. Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Αισθητήρες μέτρησης της υγρασίας
Ο Νίκος Μαλάμος, επικ. Καθηγητής
στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασε τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση άρδευσης που εφαρμόζεται
στην Άρτα με την ευχή να προχωρήσει
σύντομα και στην Δυτική Ελλάδα, τονίζοντας πως «είναι μια εφαρμογή που
χτίζει συνείδηση και ξεπερνά την άρδευση ακριβείας».
Σημείωσε πως «όταν θέλουμε να έχου-

με καινοτόμες λύσεις πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που να λαμβάνει
υπόψη ότι μπορούμε να έχουμε πληροφορία για το νερό που παρέχεται
στις καλλιέργειες, έχοντας δεδομένα
για την πραγματική αποτύπωση της
άρδευσης. Οι σύγχρονες μεθοδολογίες όπως η χρήση αισθητήρων (για
να μετράμε την υγρασία και το υδατικό
δυναμικό) και της τηλεπισκόπησης (η
οποία συμβάλλει στην αξιολόγηση της

υδατικής κατάστασης μιας καλλιέργειας) οδηγούν σε εξοικονόμηση νερού
και ενέργειας για να διαφυλάξουμε τον
πολύτιμο υδάτινο πόρο».
Ανέπτυξε λεπτομερώς την εφαρμογή
που λειτουργεί από το 2015 στην πεδιάδα της Άρτας και από φέτος στα Ιωάννινα, πρόκειται για ένα σύστημα με
ομάδα ανάπτυξης και κεντρικής διαχείρισης με την υποστήριξη των χρηστών.
«Βασιζόμαστε σε δεδομένα από μετεω-

ρολογικούς σταθμούς και με μαθηματικά μοντέλα έχουμε έναν εικονικό μετεωρολογικό σταθμό σε κάθε χωράφι.
Οι γεωπόνοι -σύμβουλοι μεσολαβούν
ανάμεσα στην ομάδα διαχείρισης και
στους παραγωγούς. Παίρνουμε πληροφορίες ανά χωράφι, καταχωρούμε τις
αρδρεύσεις μέσω τηλεμετρικών υδρομέτρων και έχουμε εικόνα για την εκτίμηση της καλλιεργητικής περιόδου για
τις αρδεύσεις και τη βροχόπτωση».
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Καλές πρακτικές στον
Οι καλές πρακτικές στον πρωτογενή τομέα ήταν ένα ζήτημα που ανέδειξε από
την πλευρά του το e Forum-Αγροτικής Ανάπτυξης που ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα τις εργασίες του. Σε ειδική συνεδρία, που παρουσίασε ο δημοσιογράφος του «Σ.Ε.» Γιώργος Ηλιόπουλος, αναλύθηκαν δράσεις από ένα
ευρύ φάσμα επιστημονικών δραστηριοτήτων που έχουν αλλάξει σημαντικά
την πορεία της Γεωργίας . Eκείνο που διαφάνηκε στη συγκεκριμένη συνεδρία
είναι ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες εφόσον εφαρμοστούν
μπορούν να αλλάξουν σημαντικά το κόστος και την ποιότητα των προϊόντων.
Απουσιάζει δυστυχώς η έλλειψη ενδιαφέροντος από την Πολιτεία να τις υιοθετήσει αλλά και να φροντίσει για την χρηματοδότησή τους. Έτσι σήμερα η ελληνική γεωργία δαπανά εκατομμύρια ευρώ και υποβαθμίζει το περιβάλλον, ενώ
θα μπορούσε να έχει κάνει σημαντικά βήματα υιοθετώντας ορισμένες από τις
μεθόδους που παρουσιάστηκαν.

> Δημήτρης Κουρέτας ιδρυτής spin-off FoodOxys

Η εταιρεία που προσθέτει αξία στα προϊόντα διατροφής

Η FoodOxys είναι μία spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η
οποία δραστηριοποιείται:
• Στην εξατομίκευση και εξασφάλιση
της μεταβολικής υγείας
• Του ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων.
«Δημιουργήθηκε πριν από τρία χρόνια και ήταν ένας μονόδρομος. Ένα
μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στη
χώρα μας είναι ότι όταν κάποιος εκπαιδεύει κάποια νέα παιδιά για το
μεταπτυχιακό τους και το διδακτορικό τους και τελειώσουν, τότε εάν δεν
βρουν δουλειά -και είναι πάρα πολλοί– ή αλλάζουν επάγγελμα ή φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή όλη αυτή η επένδυση που έχει γίνει χάνεται.
Είναι λες και κάποιος έχει δημιουρ-

γήσει μια ακαδημία με ταλέντα ποδοσφαίρου και μόλις βγάλει ένα ταλέντο
να το δίνει τσάμπα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα με απασχολούσε για
χρόνια και αποφάσια να δημιουργήσω την εταιρεία ώστε τους ανθρώπους που εκπαιδεύω και είναι καλοί
να μπορέσω να τους κρατήσω» τόνισε
στην παρουσιασή του ο κ. Δημήτρης
Κουρέτας Καθηγητής Φυσιολογίας
Zωικών Oργανισμών και Τοξικολογίας, διευθυντής του ομώνυμου Εργαστηρίου στο τμήμα Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
Παίρνοντας αίμα από τον ενδιαφερόμενο, οι υπεύθυνοι της εταιρείας μπορούν να σχεδιάσουν τη διατροφή του
που να είναι αντίστοιχη του DNA του.
«Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με
μεγάλη πιστότητα και είμαστε συνεργάτες της μεγαλύτερης κλινικής στον
κόσμο της Μπούχιγκερ, έξω από την
Κωνστάντζα, στη Γερμανία. Ταυτχρόνα όμως θέλουμε να αποδείξουμε ότι
τα τρόφιμα που υπάρχουν είναι σε
θέση να τροφοδοτήσουν τους ανθρώπους που υφίστανται τις εξετάσεις και
αυτό με κάποια πιστότητα, δηλαδή να
πάμε σε αυτή την προσωπική διατρο-

φή» εξήγησε ο κ. Κουρέτας.
Εξήγησε επίσης ότι υπάρχει μια συζήτηση στην Ευρώπη για τα σήματα ποιότητας τα οποία ειναι μεν πολλά και
ήδη έχει ξεκινήσει και θα τελειώσει
του 2022 η σχετική συζήτηση.
Εκείνο που διαπιστώθηκε επίσης
ήταν η αδυναμία της μέχρι σήμερα
επιστημονικής κοινότητας για την
ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας
προϊόντων καθώς και για την συσχέτιση της επίδρασης αυτών στην βελτίωση δεικτών του ανθρώπου που αποτελούν σημεία κλειδιά για ασθένειες
όπως το Alzheimer
Το σήμα ποιότητας της εταιρείας είναι
Σήμα Ποιότητας AFQ Καταχωριμένο
στο Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας
της ΕΕ και είναι το πρώτο που έχει καταθέσει η χώρα.
«Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι
ελέγχει τα τρόφιμα με πάρα πολλές
μεθοδολογίες σε ότι αφορά τα αντιοξειδωτικά τους αλλά λειτουργικά. Μετράει με πολλές μεθόδους την ικανότητα του τροφίμου να αναστέλλει τις
ελεύθερες ρίζες. Κοιτάζουμε πολλές
παραμέτρους για να το κάνουμε αυτό»
σημείωσε ο κ. Κουρέτας.
Έτσι το τρόφιμο λαμβάνει με βάση

το ποιστοποιητικό της εταιρείας ένα
σκορ: το άριστα είναι το 20 και η βάση είναι το 8.
Τα πλεονεκτήματα ενός παραγωγού
για να διαλέξουν το συγκεκριμένο σύστημα είναι πολλά:
• Αποκτάει μεγαλύτερη αξιοπιστία
και εμπιστοσύνη ο παραγωγός και το
προϊόν
• Οδηγεί σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας ένα προϊόν
• Οδηγεί σε αύξηση εσόδων τον παραγωγό
• Είναι ένα σήμα διεθνώς κατοχυρωμένο και αναγνωρισμένο
• Βοηθάει και κάνει ευκολότερες τις
εξαγωγές
«Ξεκινήσαμε με την πιστοποίηση
σκόρδου. Πήραμε σκόρδα από όλο
τον κόσμο τα οποία σύμφωνα με τον
κώδικα τροφίμων είναι ίδια. Έχουν
ίδια χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει κανείς. Πήραμε από την Κίνα, τη Ρουμανία, την
Ισπανία και από την Ελλάδα. Εκείνο
που καταλήξαμε είναι ότι σκόρδο του
Πλατυκάμπου από την Ελλάδα πήρε την ανώτατη βαθμολογία, δηλαδή
20. Υπήρχαν και σκόρδα με 5… Τα
στείλαμε στην Ιαπωνία, τη μεγαλύτε-

ρη εταιρεία συμπληρωμάτων σκόρδου και εκείνοι ήρθαν στην Ελλάδα.
Πήραν δείγματα και τα ανέλυσαν με
τον δικό μας τρόπο. Τώρα εισάγουν
σκόρδο από τον Πλατύκαμπο.
Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά νοοτροπίας. Εμείς το λέμε σε μια ημέρα και
το κάνουμε σε δέκα χρόνια. Οι Ιάπωνες το σκέφτονται δέκα χρόνια και το
κάνουν σε μια ημέρα. Είναι ακριβώς
το αντίθετο από εμάς» ανέφερε ο κ.
Κουρέτας.
Σε σχέση με την διαδτροφή, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι η εταιρεία έχει έναν
αλγόριθμο με βάση τον οποίο καθορίζει την διατροφή του ενδιαφερόμενου
πελάτη, αφού λάβει δείγματα αίματος.
«Ερευνούμε διάφορους βιοχημικούς
δείκτες και έχουμε φτιάξει. Και αυτό
γιατί οι μέχρι σήμερα δίαιτες δεν ανταποκρίνονται στον τύπο του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Είναι σαν να βρίσκεται
κάποιος σε ένα κτήριο να προσπαθεί
να μαντέψει τα έπιπλα στον 7ο όροφο χωρίς να έχει μπει μέσα. Μέχρι και
σήμερα οι δίαιτες που ακολουθούνται
μετράνε το λίπος, το βάρος, το βασικό
μεταβολισμό και ξεκινάνε μια δίαιτα.
Από τη στατιστική είναι ξεκάθαρο ότι
το 50% είναι λάθος» τόνισε.

> Σπυρίδων Μαντζούκας Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας Τμ. Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Οι μύκητες που σώζουν τα φυτά από ασθένειες

Από το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας Τμήματος
Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πα-

τρών, ο Δρ Σπυρίδων Μαντζούκας,
Γεωπόνος-Εντομολόγος, περιέγραψε
τον τρόπο που οι εντομοπαθογόνοι
μύκητες αποτελούν αποτελεσματικό μέσο βιολογικής καταπολέμησης
εντόμων.
«Υπάρχουν πάνω από 750 παθογόνων μυκήτων που έχουν απομονωθεί
από έντομα. Το εργαστήριο μας έχει
απομονώσει πάνω από 600 παθογόνα μυκήτων που προέρχονται μόνο
από την Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Ματζούκας.
Περιέγραψε μάλιστα τους εχθρούς

των φυτών όπου θα μπορούσε να
βρει εφαρμογή η συγκεκριμένη μέθοδος όπως ο μύκητας από το Γένος
Beauveria, που είναι ο πρώτος ταξινομικός χαρακτηρισμός του μύκητα που προκαλούσε την ασθένεια –
white muscardina.
Στη συνέχεια περιέγραψε την τεχνική που ακολουθεί το Εργαστήριο για
να απομονώσει τους συγκεκριμένους
μύκητες με μια ειδική μέθοδο. Μάλιστα συγκεντρώνουν μύκητες και από
άλλα μέρη της χώρας όπου η πανίδα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Η

εξέταση γίνεται σε διάφορα στάδια:
αρχικά με την επιβεβαίωση σπορίων του μύκητα και ακολούθως με τη
,μοριακή ταυτοποίηση (PCR), με την
ενίσχυση των ITS rDNA περιοχών
σε δεύτερο στάδιο (in house τεχνική)
(Τεχνικές Omics) .
«Χρησιμοποιούμε να δουμε εάν τα
έντομα που έχουμε ως εκτροφές είναι
ευαίσθητα στους μύκητες που βγάζουμε από το έδαφος. Δεν χρησιμοποιούνται οι μύκητες απευθείας στα
έντομα. Αλλά βάζουμε το μύκητα μέσα στο φυτό με αποτέλεσμα να μει-

ώνουμε τα ψεκάσματα και τη χρήση
χημικών» ξεκθάρισε ο κ. Ματζούκας.
Εκείνο που διαπιστώθηκε είναι ότι
ο εντομοαποθητικός μύκητας που
εισέρχεται στον οργανισμό ενός φυτού όχι μόνο καταπολεμά τα έντομα
που προσπαθούν να τον προσβάλλουν, αλλά να αυξήσουν το ύψος
του φυτού.
Ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη μέθοδος, ο
κ. Ματζούκας τα εντόπισε στις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον το τελευταίο διάστημα.
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πρωτογενή τομέα
> Παναγιώτης Κάτσαρης Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ

Το υποπροϊόν που γλυτώνει 100 εκ. ευρώ την Οικονομία

Μια συνεργασία που έχει
οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα αποτελεί αυτή του
Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του
Τμήματος
Φαρμακευτικής
Πανεπιστημίου Πατρών με
τον ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα». Και
αυτό διαφάνηκε κατά την κοινή παρουσίαση του Παναγιώτη Κάτσαρη, Γεωπόνου Βιοτεχνολόγου ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα»
με τον Ιωάννη Ε. Λαγωγιάννη, Γεωπόνου, MSc, cPhD
Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα
Φαρμακευτικής, Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ).
Ο φυσικός χυμός της ελιάς, το γνωστό λιόζουμο, αποτελεί ένα άριστο
υλικό για λίπανση, που όμως δεν
έχει γίνει ευρύτερα γνωστό. Αυτό
επεσήμανε κατά την παρουσίασή
του ο Παναγιώτης Κάτσαρης, Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».
«Η ελιά είναι ένα φυτό που βρίσκεται στη μεσογειακή λεκάνη εδώ και
χιλιετίες. Αυτή και το ελαιόλαδο χαρακτηρίζουν τη χώρα μας. Στη σύγχρονη Ελλάδα καλλιεργούμε 140
εκατομμύρια δέντρα ελιάς. Υπάρ-

χουν συνεχείς φυτεύσεις σε όλη
τη χώρα και σε περιοχές που δεν
υπήρχε ελαιοκαλλιέργεια. Επίσης
παράγουμε από 250 εώς 300.000
τόνους ελαιολάδου ετησίως. Από
αυτόυς τους τόνους παράγονται κάποια υπαλλείματα και κάποια παραπροιόντα. Ένα μεγάλο φορτίο από
την επεξεργασία της ελιάς έρχεται
πίσω στη φύση. Η διαχείρισή του
και η ανεξέλεγκτη διάθεσή του αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα», τόνισε ο κ.
Κάτσαρης.
Εξήγησε ότι η σωστή διαχείρισή του
μπορεί να φανεί ωφέλιμη και να
αντικαταστήσει πλήρως τα χημικά
λιπάσματα. Με σειρά ερευνητικών
προγραμμάτων έχουν αποδείξει τα
ωφέλη του λιόζουμου στη φύση.
« Η σωστή διάθεση όπως διαφαίνεται και από πειράμτα μπορεί να
αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε
σημείο που να αντικαταστήσει πλήρως τα χημικά λιπάσματα» εξήγησε
ο κ. Κάτσαρης.
Αρχικά το λιόζουμο συλλέγεται σε
μεγάλες λεκάνες και στη συνέχεια

μεταφέρεται σε αγρούς για να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό. Πρόκειται για ένα φυσικό υλικό, που δυστυχώς μέχρι πρότινος στη χώρα
μας το αντιμετωπίζαμε ως βιομηχανικό απόβλητο.
Οι μηχανισμοί αποδόμησης και η
ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους
μπορούν να χρησιμεύσουν σαν ένα
φυσικό σύστημα επεξεργασίας των
Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργίας.
Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά:
• Χαμηλό κόστος εφαρμογής, διότι το μόνο που απαιτείται είναι η
απόρριψη
• Επιστροφή των ανόργανων στοιχείων στο έδαφος
• Αποδόμηση του οργανικού μέρους των υγρών αποβλήτων ελαιουργείας χωρίς ρύπανση των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων
Οι επιδράσεις από την εφαρμογή
των αποβλήτων στο έδαφος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις
χρησιμοποιούμενες δόσεις
Αρνητικές Επιδράσεις:
• Έχουν παρατηρηθεί μόνο σε ετήσιες καλλιέργειες και μόνο αν αυτές

φυτευτούν πριν ή λίγο μετά από την
εφαρμογή των υγρών αποβλήτων.
• Οι αρνητικές επιδράσεις δεν παρατηρούνται αν η σπορά γίνει 2-3
μήνες μετά την εφαρμογή
Θετικές επιδράσεις:
• Έχει παρατηρηθεί αύξηση παραγωγής σε καλλιέργειες όπως κηπευτικά, καλαμπόκι, αμπέλι κ.α.
Από σειρά δειγματοληψιών σε ελαιοτριβεία του Νομού Μεσσηνίας και
σειρά αναλύσεων στα δείγματα που
παραλήφθηκαν σε τρεις δειγματοληψίες ανά ελαιοκομική περίοδο
διαπιστώθηκε πόσο θρεπτικά στοιχεία είχαν τα φυτά, αλλά και πόσο
σημαντική ήταν η περιεκτικότητα σε
οργανική ουσία.
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον
κ. Κάτσαρη, τα αποτελέσματα των
αναλύσεων των ΥΑΕ καθώς και της
εφαρμογής τους σε καλλιέργειες συνηγορούν προς την κατεύθυνση
της ανακύκλωσης τους σε γεωργικά
εδάφη ‘φερτάρδευση’, με την προϋπόθεση της συναξιολόγησης του
τύπου του εδάφους και της φύσης
της καλλιέργειας, τα ΥΑΕ περιέχουν

ικανοποιητικές ποσότητες αζώτου
(0.5-1.0 g/l), όπως και σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις καλίου (περί τα 1.2 g/l), φωσφορικών (περί
τα 0.4 g/l) ιχνοστοιχείων αλλά και
οργανικής ουσίας. Με τη συστηματική εφαρμογή ΥΑΕ θα μπορούσαν
να αντικατασταθούν πλήρως οι συνθετικές λιπαντικές εισροές που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ελαιώνες
και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες.
Εκείνο που επίσης ξεκαθάρισε είναι ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν
έχει αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο προϊόν με τον τρόπο που θα
έπρεπε. Η εφαρμογή του θα είχε
τεράστιες θετικές επιδράσεις στην
Οικονομία, αφού με τους πρώτους
προϋπολογισμούς θα κερδίζαμε ένα
ποσό της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από εισαγωγές χημικών λιπασμάτων.
«Αυτός είναι και ο λόγος που φθάσαμε να κάνουμε δεκαετίες να βγει
η ΚΥΑ που να επιτρέπει το συγκεκριμένο υλικό να το χρησιμοποιούμε στα χωράφια» κατέληξε ο κ. Κάτσαρης.

> Ιωάννης Ε. Λαγωγιάννης Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας Τμ. Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

«Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της υπαίθρου»

Ο Ιωάννης Ε. Λαγωγιάννης, Γεωπόνος, MSc, cPhD Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φαρμακευτικής, από το

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και
Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ), του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει
στην εποχή μας το συγκεκριμένο εργαστήριο.
«Οι καλές πρακτικές στον πρωτογενή
τομέα βοηθούν την αειφόρο παραγωγή στα μεσογειακά οικοσυστήματα και
μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις
σε υπερβατικούς πομποδείκτες όπως
είναι οι αλλαγές στη βιοποικιλότητα
και βοηθώντας στην καλή λειτουργία
τους. Μια τέτοια καλή πρακτική εί-

ναι η αξιοποίηση των προϊόντων και
απορριμάτων της ελαιουργίας», τόνισε χαρακτηριστικά.
Και συμπλήρωσε σημειώνοντας ότι:
«Ετησίως παράγονται τρία εκατομμύρια τόνοι ελαιολάδου εκ των οποίων το 66% στην Ισπανία, το 15%
στην Ιταλία και ακολουθεί η Ελλάδα
με 13% και η Πορτογαλία με 5%. Ο
μεγαλύτερος καταναλωτής είναι η Ευρωπαική Ένωση με 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως και την Ελλάδα
να έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 12 κιλά

ανά άτομο. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως υπάρχουν 25.000 ελαιουργεία και
πυρηνελαιουργεία, από τα οποία τα
2.200 βρίσκονται στη χώρα μας. Τα
απόβλητά τους είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Μεσογείου
λόγω της διάθεσής τους».
Ακολούθως ανέφερε ότι «αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που έχουν προκύψει, το Εργαστήριό μας έχει συνάψει
συνεργασία με μεγάλο ελαιουργείον της περιοχής. Με στόχο την απομόνωση και αξιοποίηση χρήσιμων
χημικών ενώσεων, όπως οι πολυ-

φαινόλες. Επίσης δημιουργεί συνεργασίες που αφορούν την αξιοποίηση
μικροοργανισμών που περιέχονται
στα υπολείμματα ελαιοκομικής δράσης. Υπάρχουν επίσης και άλλες δράσεις που δραστηριοποιούμαστε, όπως
για παράδειγμα η βιολογική καταπολέμηση μικροοργανισμών, η αξιοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης και
άλλες κατηγορίες. Μέσω του Εργαστηρίου γίνεται προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τις πρακτικές στον πρωτογενή τομέα. Και αυτό το κάνουμε προς
όφελος όλων».
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> ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: Τη σύμβαση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω
Χώρας», προϋπολογισμού 967.741,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),
υπέγραψαν την Μ. Δευτέρα ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης
Γκίζας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Αθανάσιος Κούκουνας και ο
εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ο Δήμος Ναυπακτίας ως
φορέας του έργου και η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ως κύριος περνούν τη διαδικασία στην επόμενη και πιο σημαντική της φάση που είναι
η έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, περιλαμβάνει
τα εξής έργα: μονάδα προεπεξεργασίας με compact, δεξαμενή
εξισορρόπησης-αντλιοστάσιο ανύψωσης, μονάδα βιολογικής
επεξεργασίας, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, φρεάτιο
εξόδου-αγωγό διάθεσης, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, οικίσκο
εξοπλισμού και εξυπηρέτησης εγκατάστασης, περίφραξη, καθώς
και άλλα έργα εξυπηρέτησης. Επίσης, στο πλαίσιο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και κάθε
εργασία ή προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι
απαραίτητη για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του
έργου. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Γκίζας, δήλωσε: «Ένα έργο
που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση το 2011 και δυστυχώς καθυστέρησε για πολλά χρόνια, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε ότι ξεκινά».

> ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Σε εργασίες ασφαλτόστρωσης σε
όλη την πόλη προχωρά ο Δήμος Αγρινίου, μετά την υπογραφή σύμβασης από τον Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου για την
εκτέλεση έργων συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.
Το έργο προβλέπει παρεμβάσεις σε δρόμους, όπου παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας, με συντήρηση και
ανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης του οδοστρώματος. Με
τις συγκεκριμένες εργασίες θα αποκατασταθούν τα σημεία που
έχουν καταστεί μη λειτουργικά για τη διέλευση των πεζών και
των οχημάτων. «Ξεκινάμε εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων για να βελτιώσουμε το προβληματικό οδικό δίκτυο της
πόλης. Είναι ζήτημα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής των
συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε εντατικά το πρόγραμμα αναβάθμισης του οδικού δικτύου του Δήμου με παρεμβάσεις μας τόσο στο
κέντρο όσο και στις δημοτικές ενότητες όπου υλοποιούμε ένα
επίσης σημαντικό έργο αποκατάστασης των δρόμων», ανέφερε
ο κ. Παπαναστασίου.

> ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ: Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο «Ανάπλαση-ανάδειξη του Κοινόχρηστου Χώρου Κεφαλοβρύσου στο Ανατολικό Τμήμα της
Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 198.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Πρόκειται για μία από τις παρεμβάσεις που εντάσσονται στο
πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης της ανατολικής πλευράς της
Ναυπάκτου και έχουν δρομολογηθεί από τη δημοτική αρχή με
στόχο την ανάδειξη, αλλά και τη βελτίωση της λειτουργικότητας
της περιοχής. Η μελέτη του έργου βασίστηκε στην καταγραφή
των ιστορικών, φυσικών, χωρικών, αρχιτεκτονικών και ανθρώπινων στοιχείων του τόπου, ενώ στόχος της είναι η αισθητική
και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής.
Το σύνολο του έργου προβλέπει διαμορφώσεις και επιστρώσεις
του κοινόχρηστου χώρου, συντήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης φύτευσης και κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση του
απαραίτητου αστικού εξοπλισμού.

> ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Συνεχίζονται και φέτος ο καθαρισμός και η κοπή δέντρων στο Κάστρο Ναυπάκτου, μετά από
σχετικό αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας
και Λευκάδος στον Δήμο Ναυπακτίας. Οι εργασίες που ξεκίνησαν την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, με την άδεια του Δασαρχείου Ναυπάκτου και παρουσία προσωπικού της Εφορείας,
αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου για την
προστασία και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου. Στο σχεδιασμό
αυτό εντάσσονται η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
που έχει ως αποτέλεσμα τη φωταγώγηση του Κάστρου καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας κατά
τους θερινούς μήνες, αλλά και πρωτοβουλίες όπως οι συνεργασίες με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σημειώνεται ότι, η ξυλεία από τις
κοπές των δέντρων θα μεταφερθεί στην «Ανακύκλωση για όλους
ΑΕΚΚ ΙΚΚΕ», στη θέση Μπούκα, για να διατεθεί στη συνέχεια σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δημοτών.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Ενημέρωση στη Βουλή για τους μεγάλους οδικούς άξονες της Αιτωλ/νίας

Πράξη η διασύνδεση της
Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο

Πλήρης ενημέρωση για το
εθνικής σημασίας έργο «Κατασκευή του Οδικού Άξονα
«Πλατυγιάλι - Ιόνια Οδός –
Αγρίνιο - Καρπενήσι-ΛαμίαΕ65» που εκκρεμεί έγινε στη
Βουλή με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος προς
τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, Κωνσταντίνο Αχ.
Καραμανλή.
Ανέφερε ότι για τη σύνδεση
του Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό, υπάρχει έτοιμη εγκεκριμένη μελέτη από το 2010,
με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Μέχρι σήμερα
ωστόσο, όπως σημείωσε, έχει
δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μόνο ένα
κομμάτι 6,5 χλμ. και αυτό ακόμα όμως, είχε σοβαρές κατασκευαστικές ατέλειες και ουδέποτε δόθηκε στην κυκλοφορία.
Περαιτέρω, συμπλήρωσε, η
κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια οδό αποτελεί
πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης και
των τοπικών φορέων της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς οι κάτοικοι αναγκάζονται να μετακινούνται σε αποστάσεις 25 χλμ.
(δυτικά ή ανατολικά του Αγρινίου) στην παλιά εθνική, για
την είσοδο στην Ιόνια Οδό.
Σημείωσε δε πως είναι απορί-

ας άξιον γιατί το Αγρίνιο, ένα
από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας, με
πληθυσμό άνω των 100.000
κατοίκων αφέθηκε εκτός του
σχεδιασμού της Ιόνιας οδού.
Κάλεσε τον Υπουργό να απαντήσει εάν υπάρχει άμεσος
σχεδιασμός του Υπουργείου
για την κατασκευή ενός σύγχρονου οδικού δικτύου «Πλατυγιάλι-Ιόνια Οδός-ΑγρίνιοΚαρπενήσι-Λαμία-Ε65», ενώ
ζήτησε χρονοδιάγραμμα, ποια
είναι η πηγή της χρηματοδότησής του και εάν πρόκειται να
ενταχθεί στον κεντρικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης.
Ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών
Κωνσταντίνος
Καραμανλής απαντώντας σχετικά αρχικά ανέφερε ότι το πιο
δύσκολο κομμάτι στην όποια
σύνδεση από το Πλατυγιάλι
μέχρι τη Λαμία και τον «Ε65»
είναι η διασύνδεση της «Ιονίας
Οδού» με το Αγρίνιο, σημειώ-

νοντας ότι το συνολικό κόστος
εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια
ευρώ. Για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του
– σημείωσε- χαρακτηρίστηκε
ως έργο ειδικού και σημαντικού εθνικού επιπέδου περνώντας από την Περιφέρεια στο
Υπουργείο. Έτσι, το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα
προγραμματίζεται η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών, καθώς δεν υπήρχε έως
τώρα η μελετητική ωριμότητα,
στις οποίες περιλαμβάνονται η
μελέτη κόστους - οφέλους, η
κυκλοφοριακή έρευνα, καθώς
και η έρευνα προέλευσης και
προορισμού.
Η σύνδεση, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός Υποδομών, «Ιονίας Οδού» με το Αγρίνιο αποτελεί ένα έργο το οποίο
αρχίζει να υλοποιείται και να
γίνεται πράξη. Συμπλήρωσε,
δε, ότι είναι ένα έργο 20,5 χιλιομέτρων, εκ των οποίων το

μήκος του αυτοκινητόδρομου
είναι 13,5 χιλιόμετρα και της
Περιφέρειας Αγρινίου 7 χιλιόμετρα και προβλέπονται απαλλοτριώσεις 1.400 στρεμμάτων.
Επίσης, ανέφερε ότι όσον
αφορά στη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύμβαση και
την εκπόνηση της μελέτης του
Οδικού Άξονα «Λαμία-Καρπενήσι» στο Τμήμα Νεοχωράκι
και Ανατολικό Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού -προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ- η
αξιολόγηση των τελικών προσφορών έχει γίνει και απομένει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για να
ξεκινήσει η διαδικασία. Όσον
αφορά στο τμήμα Λαμία-Καρπενήσι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη μελέτη βελτίωσης εδώ της εθνικού οδού.
Ο Υπουργός στην δευτερολογία του τόνισε ότι η μελέτη
για τον Οδικό Άξονα «Πλατυγιαλίου-Αγρινίου- Καρπενησίου-Λαμίας» ωριμάζει με στόχο
να καταφέρει να λάβει χρηματοδότηση από την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Συμπλήρωσε, τέλος, ότι χρηματοδοτούνται οι μελέτες του
«Λαμία- Καρπενήσι-ΑγρίνιοΑστακός» με προϋπολογισμό
20 εκατ. ευρώ προκειμένου
όταν ολοκληρωθούν να γίνει
το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση,
ώστε να δημοπρατηθεί το έργο.

> Ζητά η Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Πανεπιστημιακών

Επανίδρυση της Διεθνούς
Ακαδημίας Ελευθερίας

Την επανίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας με έδρα το Μεσολόγγι που
καταργήθηκε συνεπεία των μνημονιακών
νόμων ζητά από την πολιτεία η Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Πανεπιστημιακών.
Στην ανακοίνωσή τους ο πρόεδρος Δημοσθένης Μπούρος (Ομότιμος Καθηγητής
Ιατρικής -ΕΚΠΑ) και ο Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης (γραμματέας, καθηγητής Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας-ΕΑΠ) αναφέρουν τα εξής: «Όπως έχει
εύστοχα γραφεί «Το Μεσολόγγι, είναι το
άωτον άκρο και το ακραίο λέπας της Επανάστασης. Το δεύτερο Μεσολόγγι της Εξόδου είναι η κορόνα του ‘21. Όπως ο Παρθενώνας είναι η κορόνα της Ακρόπολης.
Και όπως ο Βόρειος Στέφανος των αστερισμών είναι η κορόνα του ουρανού». Με
αίσθημα απολύτου σεβασμού στην μνήμη
και την ανδρεία των Ελεύθερων Πολιορ-

κημένων του Μεσολογγίου, 195 χρόνια
από την άνοιξη του 1826 που σημάδεψε
την ιστορία μας και χάραξε τη χρυσή επιγραφή στην αιωνιότητα ‘ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΖΕΙ’ όλοι εμείς έχουμε καθήκον και υποχρέωση με εθνική ομόνοια και ομοψυχία
να απαιτήσουμε από την Πολιτεία την επανίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας που καταργήθηκε συνεπεία των μνημονιακών νόμων.
Ως γνωστόν η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας ιδρύθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν. 3113/2003 (Α 42) αποτέλεσε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα
το Μεσολόγγι, την Ιερή Πόλη της Ελευθερίας, και τελούσε υπό την εποπτεία του
Υπουργού Πολιτισμού (άρθρο 1 παρ. 2
του ν. 3113/2003).
Αποτελεί χρέος μας απέναντι στις ηρωίδες και τους ήρωες του Μεσολογγίου που

με την αυτοθυσία τους κατέστησαν σαφές
στην Ευρώπη πως το σύνθημα «ελευθερία
ή θάνατος» δεν ήταν ένα απλό σχήμα λόγου, αλλά ένας όρκος απόλυτα δεσμευτικός για τους ίδιους, και πως ο τόπος αυτός
δεν βολεύεται με λιγότερη ελευθερία από
αυτήν που του αρμόζει».
Χρέος μας είναι η επιδίωξη να υπάρξει
πρόταση της Κυβέρνησης και να ψηφιστεί
από το σύνολο των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων (όπως ακριβώς και στο
παρελθόν 280 βουλευτές είχαν τότε ψηφίσει) η επανίδρυσή της.
Το οφείλουμε στους ήρωες και τις ηρωίδες
του Μεσολογγιού που με την θυσία τους
σε ‘τούτο τ’ αλωνάκι’ δίδαξαν στην ανθρωπότητα το τι σημαίνει Ελευθερία, Ανδρεία,
έντιμος αγώνας, πατριωτικό φιλότιμο. «Το
“Μισολόγγι” είναι ο τόπος που κατάργησε την εκλογή και θέσπισε την απόφαση».

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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> Πάνω από 30 εκ. ευρώ σε 28 έργα ενέκρινε η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Τριπλάσιοι πόροι για την
ενεργειακή αναβάθμιση

Το «πράσινο φως» για σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
δημόσιες υποδομές άναψε την
Μ. Τρίτη ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος
Φαρμάκης υπογράφοντας την
απόφαση ένταξης για την ενεργειακή αναβάθμιση 28 δημόσιων υποδομών στο σύνολο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
με συνολικό προϋπολογισμό
άνω των 30 εκατ. €.
Ο αρχικός προϋπολογισμός
ήταν ύψους 10 εκατ. €, όμως
όπως ανέφερε σε δήλωσή του
ο Περιφερειάρχης «η απόφασή μας να υπερβούμε κατά πολύ τους αρχικά προϋπολογισμένους πόρους και τελικά,
να φτάσουμε σε τριπλασιασμό
των κονδυλίων ενεργειακής
αναβάθμισης των κτιριακών
μας υποδομών αντανακλά την
στρατηγική μας, αφενός για μία
πράσινη Περιφέρεια χαμηλών
ρύπων και αναβάθμισης του
οικιστικού περιβάλλοντος και
αφετέρου για σύγχρονες δημόσιες υποδομές που θα παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες».
Σημείωσε ότι ο εκσυγχρονισμός των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και
γενικότερα των κτιρίων δημοσίου συμφέροντος στη Δυτική
Ελλάδα είναι μία από τις μεγάλες και πρωταρχικές προτεραιότητες της περιφερειακής μας
Αρχής. «Η μείωση του ενεργειακού κόστους δεν αποτελεί μό-

νο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα
εξοικονόμησης πόρων για τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά
και μία ουσιαστική επένδυση
στην ποιότητα ζωής του συνόλου των πολιτών», υπογράμμισε. Το σύνολο των έργων,
που εντάσσεται και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε
μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον») αφορούν ενεργειακή
αναβάθμιση των:
1. 14ου Γυμνασίου Πατρών
(401.000,00 €)
2. Κλειστού Γυμναστηρίου
του Πανεπιστημίου Πατρών
(843.650,99 €)
3. 2ου Γενικού - 2ου Εσπερινού
Λυκείου Πατρών (590.000 €)
4. Κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου
(2.380.800 €)
5. Πειραματικού Γυμνασίου - Λυκείου Πατρών (733.000,00 €)
6. 7ου Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών (845.000,00 €)
7. 5ου Γενικού Λυκείου 4ου/5ου Γυμνασίου Πατρών

(1.868.000,00 €)
8. 11ου Γενικού Λυκείου Πατρών (409.000,00 €)
9. τριώροφου κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας (988.000,00 €)
10. 47ου Δημοτικού Σχολείου
- 14ου Νηπιαγωγείου Πατρών
(596.000,00 €)
11. Αύξηση της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας για το Σχολικό Συγκρότημα Γυμνάσιο – Λυκειακές τάξεις Φαρρών Δήμου
Ερυμάνθου (861.000,00 €)
12. Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών (2.014.800,00 €)
13. 24ου Δημοτικού Σχολείου
Πατρών (452.000,00 €)
14. 1ου-9ου Επαγγελματικού
Λυκείου Πατρών (1.907.000 €)
15. Πολυωρόφου Κτιρίου Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών &
Κτιρίου Βαρέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν/μίου Πατρών
(2.722.660,60 €)
16. Αύξηση της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας για το Δημοτικό Κατάστημα και το Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις Χαλαν-

δρίτσας Δήμου Ερυμάνθου
(954.000,00 €)
17. 13ου Γενικού Λυκείου - 9ου
Γυμνασίου - 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών (1.563.000 €)
18. Κλειστού Κολυμβητηρίου
«Αντ. Πεπανός» (2.213.594 €)
19. Αύξηση της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας για το Σχολικό
Συγκρότημα Σταυροδρομίου Δήμου Ερυμάνθου (833.000 €).
20. Ενεργειακή & Λειτουργική Αναβάθμιση του κτιριακού
συγκροτήματος του ΟΑΕΔ της
ΕΠΑΣ Πύργου 1.795.000 €)
21. Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του
Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας (1.205.924,85 €)
22. Παρεμβάσεις Ενεργειακής
Αναβάθμισης του Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο» (565.832,00 €)
23. Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο του
Δημοτικού Σχολείου Αστακού
και στο κτίριο του Γυμνασίου
Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου (566.680,00 €)
24. Δημοτικών Κτιρίων Δ. Ακτίου Βόνιτσας (968.000,00 €)
25. 1ου Γυμνασίου – Λυκείου
Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας
(478.503,00 €)
26. Δημαρχείου Αγρινίου
(980.000,00 €)
27. 11ου & 17ου Δημοτικού Σχολείου και 11ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγρινίου
(1.095.000,00 €)
28. Κτιρίου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (638.480,00 €).

> Στις εθνικές οδούς Πατρών – Πύργου και Πατρών - Τριπόλεως

Συντήρηση και βελτίωση
της οδικής ασφάλειας

Σημαντικές παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας θα γίνουν
στους εθνικούς οδικούς άξονες
Πατρών – Πύργου (παλαιά και
νέα εθνική οδός) και Πατρών –
Τριπόλεως (πρώην 111), καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης,
υπέγραψε την Παρασκευή 23
Απριλίου τη σχετική σύμβαση
με τον ανάδοχο του έργου.
Ειδικότερα, το έργο συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ.
ευρώ χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και προβλέπει συντη-

ρήσεις και αποκαταστάσεις: α)
της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου
σε μήκος περίπου 32 χλμ (από
ΧΘ 8+700 έως ΧΘ 40+700),
β) της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου σε μήκος περίπου 30 χλμ
(από οδό Παπαφλέσσα έως Κ.
Αχαΐα και τμήμα Λάππα) και
γ) της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως σε μήκος περίπου 70
χλμ (από πλατεία Μαρούδα
έως ΧΘ 120+000).
Μεταξύ άλλων θα εκτελεστούν
εργασίες καθαρισμών και επισκευών τάφρων, αγωγών και
οχετών, όπως και των εξωτερικών ορίων του οδοστρώ-

ματος, συντηρήσεις και αντικαταστάσεις φθαρμένων και
ολισθηρών ασφαλτοταπήτων,
αποκαταστάσεις πινακίδων, διαγραμμίσεις, συντηρήσεις ηλεκτροφωτισμού καθώς και εργασίες πρασίνου.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια
της εργολαβίας και προκειμένου να υπάρχει η βέλτιστη
δυνατή οδική ορατότητα και
ασφάλεια, προβλέπεται ο πλήρης καθαρισμός του ερείσματος των οδών από φερτά υλικά σε πλάτος έως και 3 μέτρα
ενώ επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο οι αντικαταστάσεις
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> ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Απονομή επαίνου ως ηθική αμοιβή στο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πύργου Γεώργιο Ράλλη αποφάσισε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Νικόλαος
Παπαθεοδώρου για την ολοκλήρωση του έργου σύνταξης
υδραυλικών μελετών (εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και δικτύων πυρόσβεσης), οι οποίες αξιοποιήθηκαν – εφαρμόστηκαν στην κατασκευή δημοσίων έργων και
δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο του «Εφαρμογές στη Μηχανική
των Ρευστών», εμπλουτισμένες με θεωρητικό υπόβαθρο και
ανεπτυγμένες με αναλυτικό τρόπο. Το βιβλίο του αξιολογήθηκε θετικά από δύο καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
τον Δρ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο και Δρ. Μιχάλη Καράγιωργα και εν συνεχεία πήρε θετική εισήγηση για βράβευση από
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηλείας.
Η παρουσίαση μέρους του έργου του κ. Γεωργίου Ράλλη σε
βιβλίο αποδεικνύει πως έχει χαρακτήρα ενός εργατικού στελέχους, που παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα του
αναδεικνύεται σε έναν αξιόλογο επιστήμονα μηχανικό, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου, εξαίροντας την
εξωστρέφεια και το θάρρος του συγκεκριμένου Υπαλλήλου.
Ο τιμώμενος δήλωσε ικανοποιημένος από την απονομή του
επαίνου από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Νικόλαο Παπαθεοδώρου, επειδή με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύονται οι
κόποι του και ο χρόνος που αφιέρωσε στην υπαλληλική του
καριέρα. Ο Γεώργιος Ράλλης υπηρετεί στο Δήμο Πύργου ως
αναπληρωτής προϊστάμενος σε τμήμα της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου από τον Οκτώβριο του
έτους 2020 ύστερα από τη μετακίνησή του από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου, όπου υπηρετούσε από το διορισμό του, το έτος 1999. Αξιοποιώντας τις
γνώσεις του, την εμπειρία του και ακολουθώντας το ανήσυχο πνεύμα του, δηλώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει το επόμενο
επιστημονικό του project. Στην παρούσα φάση δε επιθυμεί
να αποκαλύψει οτιδήποτε σχετικό γι’ αυτό, παρά μόνο ότι
αφορά τις νέες του αρμοδιότητες και θα αποτυπωθεί σε γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS).
> ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: Μέσα στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η εσωτερική επέκταση του αγωγού ύδρευσης από τον
Πύργο προς τον Άγιο Ιωάννη, με αφορμή και την ανάπλαση
του δρόμου που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η ΔΕΥΑ Πύργου έχει ήδη προχωρήσει στην αντικατάσταση των χαλασμένων ή προβληματικών υδρομετρητών
στις κοινότητες Αλποχώρι, Χανάκια, Κατσαρού, Πράσινο και
Βροχίτσα. Στις προαναφερόμενες περιοχές έχει ήδη υλοποιηθεί το έργο του καθαρισμού των υδατοδεξαμενών τους. Παράλληλα στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της συντήρησης
του δικτύου ύδρευσης προς τις τοπικές κοινότητες ανακαλύφτηκαν και παράνομες παροχές ιδιωτών οι οποίοι θεώρησαν σκόπιμο να αντλούν νερό από το δίκτυο για πότισμα των
χωραφιών τους με αποτέλεσμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ολόκληρες κοινότητες να μένουν χωρίς νερό.
> Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Ο Δήμος Αν-

στηθαίων αναμένεται να φτάσουν σε συνολικό μήκος 8 χλμ.
«Το δικαίωμα στην μετακίνηση
συνεπάγεται το δικαίωμα στην
ασφάλεια. Και αυτά τα δύο δικαιώματα αποτελούν προϋποθέσεις βιώσιμης κινητικότητας
και ανάπτυξης. Πάνω απ’ όλα
όμως αποτελούν προϋποθέσεις… ζωής. Με αυτό το γνώμονα συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας στο σύνολο των
οδικών αξόνων ευθύνης της
Περιφέρειας στη Δυτική Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Φαρμάκης
με την ευκαιρία υπογραφής της
σύμβασης.

δραβίδας-Κυλλήνης υπέβαλε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», αίτηση για χρηματοδότηση με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» με
συνολικό ποσό αιτούμενης χρηματοδότησης 463.720 ευρώ.
Η πρόταση περιλαμβάνει:
1) Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Ένα έργο που αφορά την επέκταση του
δικτύου υδρευσης από την Ανδραβιδα, στο Στρουσι, στο Νεοχωρι, στην Κ. Παναγία, στην Κυλληνη, και στο Καστρο.
2) Αναβάθμιση, επέκταση και κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
στην Κοινότητα Μανολάδας της Δ.Ε. Βουπρασίας.
3) Αστική αναζωογόνηση Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.
Το έργο αυτό στοχεύει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των εισόδων των πόλεων (Λεχαινων, Βαρδας,
Ανδραβιδας, Νεοχωρίου) από τη Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πυργου.
«Με τις μελέτες αυτές, και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν, δημιουργούμε ισχυρές παρακαταθήκες, για βελτίωση
των υφιστάμενων υποδομών, δημιουργώντας ένα Δήμο με
ανθρωποκεντρικό πρόσωπο», αναφέρει ο δήμαρχος κ. Λέντζας.
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> Διαμαρτυρία των παραγωγών της Δυτικής Αχαΐας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ο πάγος και οι χαμηλές τιμές
«έκαψαν» το αγροτικό εισόδημα

αφιέρωμα

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση πραγματοποίησαν τα μέλη
των αγροτικών συλλόγων της περιοχής,
ζητώντας την αποζημίωσή τους για τις πληγές
που άφησε πίσω της η πανδημία.

Είχαν προηγηθεί εκτεταμένες
καταστροφές στη Δυτική Αχαΐα, το διήμερο 9 και 10 Απριλίου σε πολλά σημεία του κάμπου με αποτέλεσμα να «καούν»
αμπέλια, κηπευτικά, ελιές αλλά
και δενδρώδεις καλλιέργειες.
Αυτός ήταν και ο λόγος που τα
μέλη αγροτικών συλλόγων συναντήθηκαν την Μ. Τρίτη και
επέδωσαν ψήφισμα στο Νικόλαο Παπαθεοδώρου, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
«Βασικό μας αίτημα άμεσα για
τους αμπελουργούς της Αχαΐας να αποζημιωθούν εξαιτίας
των χαμηλών τιμών πώλησης
των προϊόντων τους. Οι τιμές
το 2020 κατακρημνίστηκαν σε
σχέση με το 2019 και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχει
καθυστερήσει η ενίσχυση σημαντικά. Μας έχουν πει ότι τα
αιτήματά μας είναι δίκαια αλλά δυστυχώς δεν έχουν λάβει
καμία ενίσχυση. Απαιτούμε να
μας δοθεί ενίσχυση 300 ευρώ ανά στρέμμα, που μπορεί
να μας καλύψει μόνο τα έξοδα,
όχι για κέρδος. Εκτός όμως από
την πτώση των τιμών λόγω κορωνοϊού, είχαμε και καταστροφή από χαλαζόπτωση, οπότε το
πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας διογκώθηκε. Ο ΕΛΓΑ από
την πλευρά του έχει κάνει κινήσεις καταγραφής των ζημιών.
Πέρασε η αρμόδια επόπτρια για
μια πρώτη καταγραφή και αναμένουμε τους γεωπόνους. Μέχρι τέλος Ιουνίου ευελπιστούμε
να έχει υπάρξει ανταπόκριση»
αναφέρει στο «Σ.Ε.» ο Γιώργος
Βεσκούκης,
Πρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής
Αχαΐας.
Εκείνο πάντως που «καίει» τους αμπελουργούς αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλο από το να μπορέσουν

να ενισχυθούν για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και τη
νέα χρονιά. Μάλιστα το 2020
ήταν από άποψη ποιότητας μια
πολύ καλή χρονιά, αλλά δυστυχώς οι τιμές πώλησης των προϊόντων ήταν χαμηλές σε σχέση με την υψηλή ποιότητα που
αγόρασαν τα οινοποιεία.
Το 2019 ο Ροδίτης επωλείτο
προς 25 λεπτά το κιλό και το
2020 στα 13, δηλαδή 12 λεπτά
κάτω από την περσινή χρονιά.

Τα αιτήματα
Το πλαίσιο των αιτημάτων των
αγροτών τα οποία αποτυπώνονται στο υπόμνημα που παρέδωσαν στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση διαμορφώνεται ως
εξής: «Έχουμε συνολικά να αντιμετωπίσουμε:
• Το αίσχος των «ανοιχτών» και
απαράδεκτα χαμηλών τιμών
παραγωγού για την πλειοψηφία
των αγροτικών μας προϊόντων.
Για ορισμένα από αυτά, όπως το
σταφύλι στην Αχαΐα, η τιμή πέρυσι ήταν πολύ χαμηλότερη και
από πρόπερσι. Κάτι ανάλογο
αναμένεται να συμβεί με την κορινθιακή σταφίδα, καθώς έχουμε μειωμένες εξαγωγές στο προϊόν. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα
μας φτάνουν στη λαϊκή κατανάλωση πανάκριβα, με αποτέλεσμα να κερδίζουν μια χούφτα
μεγαλέμποροι, μεταποιητές, βιομήχανοι και αλυσίδες.
• Παραμένει δυσβάσταχτο και
συνεχώς αυξάνει το κόστος παραγωγής. Το πετρέλαιο συνεχίζουμε να το πληρώνουμε 2,5
φορές ακριβότερο σε σχέση με
τους αγρότες των χωρών της

ΕΕ, ενώ για μας συνεχίζουν οι
αστείες δικαιολογίες ότι δεν το
επιτρέπουν οι δημοσιονομικές
συνθήκες.
• Η κατάσταση με τον ΕΛΓΑ
που χρηματοδοτείται μόνο από
τις εισφορές των παραγωγών,
ενώ η πολιτεία δεν έχει δώσει
ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που οφείλει τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν αναγνωρίζει και
δεν αποζημιώνει το σύνολο των
καταστροφών, την στιγμή που
πολλές περιοχές του Νομού,
έχουν πληγεί με τους παραγωγούς να είναι σε απόγνωση.
• Η κατάσταση που συνεχίζεται με την πανδημία του κορονοϊου που σε αυτή τη φάση της,
μας προσθέτει προβλήματα,
ενώ παραμένουμε υγειονομικά
απροστάτευτοι όπως και η πλειοψηφία του λαού.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Κατώτερες εγγυημένες τιμές
που να εξασφαλίζουν ένα εισόδημα για την παραμονή μας
στα χωράφια και την εργασία
μας και ταυτόχρονα τα προϊόντα
μας να μπορούν να καταναλωθούν από τα λαϊκά στρώματα.
Κάλυψη του χαμένου εισοδήματος σε όλους όσοι τα προϊόντα τους έχουν πληγεί από τον
κορονοϊό (σταφύλια, κηπευτικά, λάδι, σταφίδα, κ.ά.) και τις
αθρόες εισαγωγές από τρίτες
χώρες(λεμόνια κ.α.). Εντατικοί
έλεγχοι για παράνομες ελληνοποιήσεις.
• Άμεση ενίσχυση στους παραγωγούς οινοποιήσιμων σταφυλιών, που είδαν 30% πτώση
στην παραγωγή τους και 40%
μείωση στην τιμή των προϊό-

ντων τους, στο Νομό Αχαΐας. Τα
μέτρα που πήρε το υπουργείο
για “πράσινο τρύγο” και κυρίως
η “απόσταξη κρίσης”, εξυπηρέτησαν μόνο τις οινοποιητικές
επιχειρήσεις.
• Στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό των δημόσιων
κτηνιατρείων. Να καλύπτονται
οι ανάγκες των κτηνοτρόφων
για τους εμβολιασμούς και τις
ασθένειες των ζώων.
• Να παρθούν μέτρα ώστε να
μην έχουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας από εμπόρους και μεγαλοεπιχειρήσεις – βιομηχανίες. Να ανασταλούν προς το
Δημόσιο, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ, όλοι οι πλειστηριασμοί και
οι κατασχέσεις, κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής είσπραξης.
• Αφορολόγητο πετρέλαιο τώρα. Άμεση μείωση της τιμής
του αγροτικού ρεύματος, καμιά
διακοπή αγροτικού ή οικιακού
ρεύματος. Κατάργηση των χαρατσιών (ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις
ΟΣΔΕ, κτηματολόγιο, ηλεκτρονική σήμανση των ζώων κ.α.)
Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος. Να μειωθούν οι
ασφαλιστικές εισφορές στον
ΕΦΚΑ.
• Να δοθεί άμεσα η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους αγρότες, αγρότισσες στην ύπαιθρο.
• ΕΛΓΑ κρατικός φορέας με αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού και λόγω της κλιματικής
αλλαγής, που να αποζημιώνει
άμεσα και δίκαια για κάθε αγροτικό προϊόν, σε ποσοστό 100%
τους πληγέντες αγρότες- παραγωγούς για τις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο και τους κτηνο-

τρόφους για το ζωικό κεφάλαιο
και τις σταβλικές εγκαταστάσεις.
Άμεση καταβολή στο 100% των
αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ
και των αποζημιώσεων μέσω
ΠΣΕΑ. Έχουμε ήδη προπληρώσει αυτά τα χρήματα στον ΕΛΓΑ,
καμιά κυβέρνηση εδώ και 10
χρόνια δεν έχει δώσει ούτε ένα
ευρώ στον ΕΛΓΑ, είναι δικά μας
χρήματα και τα δικαιούμαστε.
• Έργα υποδομής και αξιοποίηση όλων των υδάτινων πόρων με διαχείριση του νερού,
ως κοινωνικού αγαθού προς
όφελος του λαού, χωρίς καμία σκέψη για ιδιωτικοποίηση.
Κρατική χρηματοδότηση για το
έργο στον ποταμό Σελινούντα.
Να δοθεί από το φράγμα Πύρρου-Παραπύρρου νερό για την
άδρευση των αγροκτημάτων
της περιοχής. Εκτροπή του ποταμού Πηνειού για την κάλυψη
των αναγκών στην Δυτική Αχαΐα. Άμεσα έργα βελτίωσης για
την αγροτική οδοποιία.
• Σύνδεση των ενισχύσεων με
την παραγωγή για τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αλλαγή του τρόπου χαρακτηρισμού των ορεινών και
ημιορεινών περιοχών, για να
αποφευχθεί η απώλεια εισοδήματος στην εξισωτική αποζημίωση, στα σχέδια βελτίωσης και
σε κάθε έμμεση ενίσχυση.
• Να καταβληθούν άμεσα οι
ενισχύσεις που οφείλονται
στους παραγωγούς από το
2015, λόγω λάθους του υπουργείου (ΟΠΕΚΕΠΕ) με τη “Γαία
Επιχειρείν”.
• Οικονομική ενίσχυση των
σταφιδοκαλλιεργητών,
ώστε
να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
τους, όπως ισχύει στα υπόλοιπα αμπελοείδη με χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού
υλικού με ευθύνη του κράτους.
• Να επιταχυνθεί η διαδικασία
εμβολιασμού του πληθυσμού
με όλα τα διαθέσιμα και ασφαλή εμβόλια. Άμεσα, να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό τα νοσοκομεία του Νομού
και τα Κέντρα Υγείας της υπαίθρου με τις απαραίτητες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού. Δωρεάν δημόσια υγεία
και πρόνοια».
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> 30 εκ. ευρώ για μικροκινητικότητα και βιώσιμη μετακίνηση των πολιτών - Κοινόχρηστες υποδομές σε πόλεις

Έρχεται νέο ΕΣΠΑ σε Δήμους
για «πράσινες» μετακινήσεις
Του Θοδωρή Καραουλάνη
Δημοσιογράφου

Η πρωτοβουλία αφορά στην
επιχορήγηση δήμων (εκτός
των μητροπολιτικών) για την
ανάπτυξη κοινόχρηστων και
δημόσια προσβάσιμων υποδομών για την προώθηση μετακινήσεων με φιλικά προς το
περιβάλλον μέσα μεταφοράς.
Τέτοια μέσα θεωρούνται τα
ηλεκτρικά και απλά ποδήλατα, με σκοπό να περιοριστεί η
χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Παράλληλα αυτή δράση του
ΕΣΠΑ, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με
30 εκ. ευρώ, θα περιλαμβάνει
και τη δημιουργία δημόσιων /
κοινόχρηστων υποδομών ηλεκτροφόρτισης. Μένει να δούμε στην τελική διατύπωση του
προγράμματος αν θα εντάσσονται και άλλα πράσινα μέσα
(πχ ηλεκτρικά scooters και τι
κατηγορίας κλπ).
Η δράση, που είχε προταθεί
εδώ και καιρό και εξετάζονταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
από το ΥΠΕΝ, γίνεται πλέον
εφικτή μετά τις τελευταίες θεσμικές εξελίξεις, όπως ο νέος νόμος για την μικροκινητικότητα του υπ. Υποδομών και
Μεταφορών, οι τελευταίες αλλαγές στο ΕΣΠΑ από το υπ.
Ανάπτυξης, η χρηματοδότηση
των Δήμων από το Πράσινο
Ταμείο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι
υπουργικές αποφάσεις για τις
προδιαγραφές της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης από το
ΥΠΕΝ κλπ.
Σύμφωνα με πληροφορίες
της ελληνικής EURACTIV, η
σχετική πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΡΑ), μέσω
πόρων της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ και του ΕΣΠΑ 20142020, αναμένεται το αμέσως
προσεχές διάστημα, μόλις τελειώσουν οι διαδικασίες και
υπογραφεί από τον αρμόδιο
Γραμματέα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, καθώς τα αρμόδια
Υπουργικά γραφεία έχον δώσει ήδη το πράσινο φως.

Τί θα περιλαμβάνει το
νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Όπως αποκαλύπτει σήμερα η
euractiv.gr, η νέα αυτή δρά-

ση-πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από κοινοτικούς
πόρους, προβλέπει, μεταξύ
άλλων:
• τη δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων ποδηλάτων (ηλεκτρικών και συμβατικών)
• την ανάπτυξη δικτύου κοινόχρηστων φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Σύμφωνα με όσα μαθαίνει η
ελληνική EURACTIV, για τις
προβλέψεις της δράσης, οι
φορτιστές θα εγκατασταθούν
κοντά στους σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων και θα επιτρέπουν στους οδηγούς να
σταθμεύουν και να φορτίσουν
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά τους,
προκειμένου να συνεχίσουν
τις μετακινήσεις τους εντός
της πόλης με κοινόχρηστα
ποδήλατα.
Ακόμη, ίσως, πιο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
παράλληλες ενέργειες που
αναμένεται να εντάσσονται
στη δράση. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και
τα εξής:
• Ανάπτυξη πλατφόρμας απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών για τη φόρτιση ηλεκτρικών ΙΧ και τη μίσθωση
ποδηλάτων
• Εφαρμογές (web & mobile)
για την πληροφόρηση των
πολιτών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες
• Σύνδεση της πλατφόρμας διαχείρισης συσκευών
με άλλες υπηρεσίες (έξυπνη
στάθμευση με ασύρματους
αισθητήρες,
πληροφοριακά συστήματα ΚΤΕΛ, ΟΑΣΑ,
ΟΑΣΘ κτλ)

Σημαντικά οφέλη
Αρμόδιες πηγές που μίλησαν
στην ιστοσελίδα μας αναφέρουν ότι η εφαρμογή της δράσης θα έχει σημαντικά οφέλη
για τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον.
Ανάμεσα στα οφέλη που επιδιώκονται είναι:
• Μείωση της χρήσης ΙΧ
• Μείωση αριθμού ατυχημάτων
• Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης
κινητικότητας με ενοποιημένη και αποτελεσματική πληροφόρηση πολιτών
• Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω χρήσης πράσινων λύσεων
• Διευκόλυνση της αστικής
μετακίνησης με μείωση του
κυκλοφοριακού φόρτου
• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με βελτίωση ποιότητας αέρα και προστασία της δημόσιας υγείας

Πως ωφελούνται
οι πολίτες
Όσοι δήμοι καταφέρουν να
ενταχθούν στο νέο αυτό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (που αναμένουμε ακόμη να μάθουμε
την ονομασία που θα του δοθεί), το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Πολιτικής
Συνοχής της ΕΕ, θα έχουν
την ευκαιρία να προσφέρουν
στους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών τους
καινοτόμα εργαλεία που μέχρι
χθες ακούγονταν ως φαντασία
για τη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν κοινόχρηστα δίκτυα
ποδηλάτων. Με αυτά θα μπορείς από ένα σημείο να νοικιάζεις ποδήλατο, αντί να πά-

ρεις ταξί ή συγκοινωνία και
να πηγαίνεις σε ένα άλλο.
Τα σημεία που θα υπάρχουν
τα κοινόχρηστα ποδήλατα
θα έχουν και υποδομές φόρτισης. Θα φορτίζουν τα ποδήλατα, αν είναι ηλεκτρικά,
αλλά θα μπορούν να φορτίζονται, σε ειδικά καθορισμένες θέσεις και άλλα ηλεκτρικά οχήματα, όπως scooter ή
αυτοκίνητα.
Ο συνδυασμός με την ηλεκτροφόρτιση
αυτοκινήτου
προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα: για παράδειγμα, θα
μπορεί κάποιος να πάει με
το ηλεκτρικό αυτοκίνητό του
μέχρι ένα σημείο και μετά να
συνεχίσει με ηλεκτρικό ποδήλατο που θα πάρει από το
κοινόχρηστο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα θα αφήσει το αυτοκίνητο του να φορτίζει.
Το ίδιο πλεονέκτημα θα έχει
και ο χρήστης που δεν έχει
ηλεκτρικό όχημα: θα μπορεί
να αφήσει σε κοντινή θέση
στάθμευσης τα αυτοκίνητό του
και να πάρει ποδήλατο πχ για
το κέντρο της πόλης, αν έχει
κίνηση ή πρόβλημα parking
ή για να αθληθεί στη μέση της
ημέρας…
Ακόμη πιο σημαντικό όμως
είναι ότι όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά με αναλυτικές πληροφορίες, διαθεσιμότητα, κόστος κλπ μέσω
διαδικτύου σε υπολογιστές
και κινητές συσκευές, ώστε
να βλέπουν όλοι τι ακριβώς
μπορούν να κάνουν ή να χρησιμοποιήσουν κάθε στιγμή.
Ακόμη, πολύτιμος βοηθός για
τις μετακινήσεις θα είναι η διασύνδεση των ηλεκτρονικών

συστημάτων που θα αναπτυχθούν με τα συστήματα των
αστικών (και υπεραστικών)
συγκοινωνιών, όπως του ΟΑΣΑ, του ΟΑΣΘ και των ΚΤΕΛ,
οπότε οι πολίτες θα μπορούν
πιο εύκολα να συνδυάσουν
τις μετακινήσεις τους ακόμη
και χωρίς να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό μέσο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός στόχος της δράσης θα
αποτελέσει, κατά πάσα πιθανότητα, και η διασύνδεση των
συστημάτων που θα αναπτυχθούν και με τα συστήματα
ελεγχόμενης στάθμευσης των
δήμων, προκειμένου αφενός
να υπάρξει πλήρης πληροφόρηση και ένα ενιαίο σύστημα
ενημέρωσης του χρήστη για
τις διαθέσιμες μετακινήσεις
αλλά και να μειωθεί εν τέλει η
χρήση του αυτοκινήτου.

Προκλήσεις
και στοιχήματα
Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξοικειωθούν πιο εύκολα οι πολίτες με εφαρμογές
έξυπνων δικτύων για τις αστικές μεταφορές και τον εξοπλισμό της πόλης – ή όπως
έχουν γίνει γνωστός ο τομέας:
έξυπνες πόλεις».
Μένει να δούμε αν το πρόγραμμα θα συνδυαστεί και
με κοινόχρηστο δίκτυο ηλεκτρικών αυτοκινήτων (κάποιες εταιρείες το εξετάζουν ή το
έχουν ανακοινώσει ήδη, αλλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα χώρων). Αλλά η κυριότερη
πρόκληση αφορά τη συνέργεια με εταιρείες ενέργειας ή
υποδομών που επενδύουν
στην ηλεκτροκίνηση ή στην
ηλεκτροφόρτιση. Θα μπορούσαν μεγάλοι παίκτες (ΔΕΗ,
ΔΕΔΔΗΕ, ιδιώτες πάροχοι
ενέργειας, εταιρείες ηλεκτροφορτιστών, εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες
κινητικότητας όπως η beat, ή
άλλοι παίκτες της αγοράς που
θα ενδιαφερθούν) με καινοτόμα σχήματα να συμβάλλουν
στην πιο οικονομική υλοποίηση του προγράμματος για
τους δήμους ή και στην επέκτασή του πέρα από ένα βασικό δίκτυο που θα επιχορηγήσει το ΕΣΠΑ.
Σημειώνεται ότι σε πολλές πόλεις του εξωτερικού τέτοια συστήματα λειτουργούν ήδη με
επιτυχία, είτε ως δημοτικά

σχήματα είτε ως εταιρικά, είτε
με υβριδικό σχήμα συνεργασίας. Αλλά και στη χώρα μας
έχουν επιδοτηθεί ή έχουν αναπτυχθεί, με ειδικά καινοτόμα
προγράμματα είτε μέσω ΕΣΠΑ
είτε με ερευνητικά κονδύλια,
τέτοιες δράσεις, πάνω στην
εμπειρία των οποίων «πατάνε»
οι δημόσιες αρχές που σχεδιάζουν τη νέα πρόσκληση.
Σε κάθε περίπτωση το νέο
πρόγραμμα θα βοηθήσει στην
δημιουργία, εγκατάσταση και
επέκταση τέτοιων συστημάτων δίνοντας το παράδειγμα.
Σημειώνεται ωστόσο ότι οι
τελικοί όροι, που αναμένεται
να δούμε σύντομα, θα επιτρέπουν ή θα αποκλείουν ιδιωτική συμμετοχή αναλόγως των
τεχνικών και οικονομικών
προϋποθέσεων που τώρα
οριστικοποιούνται. Πάντως,
στο πλαίσιο της πολιτικής της
κυβέρνησης για κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων παράλληλα με τις δημόσιες επενδύσεις, θα ήταν μια πολύ καλή
«μαγιά» για αντίστοιχες πρωτοβουλίες που εξετάζονται και
σίγουρα θα προωθηθούν τα
επόμενα χρόνια.
Σημειώνουμε ότι σημείο κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος στην πράξη, όταν υλοποιηθεί, (όπως έχει δείξει
ήδη η εμπειρία από άλλες
πόλεις ή τα ιδιωτικά σχήματα που λειτούργησαν με ενοικίαση ηλεκτρικών scooter και
στην Ελλάδα), θα είναι οι δυνατότητες συντήρησης και
ασφάλειας του εξοπλισμού
(σταθμών και οχημάτων), καθώς θα βρίσκονται μόνιμα σε
κοινόχρηστο χώρο και θα είναι διαθέσιμα σε όλους.
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

20

30 Απριλίου 2021

Φ. Ζαΐμης: Δημιουργία
Καταδυτικού πάρκου
Στην 1η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Τουρισμού που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού και τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, με θέμα «Θαλάσσιος τουρισμός:
Κρουαζιέρα - Γιώτινγκ - Κατάδυση» συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
Φωκίων Ζαΐμης εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος.
Aναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, τονίζοντας: «Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να χωροθετήσουμε ένα καταδυτικό πάρκο στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος. Ο καταδυτικός τουρισμός είναι μια ιδιαίτερη και
ποιοτική μορφή με μέλλον. Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρουν ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική άσκηση και
ψυχική ηρεμία, ενώ στην περιοχή μας διαθέτουμε πολλά
σύγχρονα ναυάγια που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης δυτών - επισκεπτών. Αναφορικά με την περιοχή που θα
επιλεγεί θα εξεταστούν και οι τρεις Περιφερειακές Ενότητες. Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και συνεργασίες με άλλες
Περιφέρειες. Θα θέλαμε παράλληλα στην προσπάθεια που
ξεκινάμε τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού».
Συνέχεια από τη σελ. 9

Το αναστάσιμο και
ανέσπερο φώς...
τούς ἀδελφούς μας πού ἀσθενοῦν καί νοσηλεύονται στά Νοσηλευτικά Ἱδρύματα τῆς πόλεως μας καί τῆς πατρίδος μας,
εὐχόμενοι ταχείαν τήν ἀνάρρωσιν καί τήν ἐπιστροφήν, ἐν
ὑγιείᾳ, στά σπίτια τους καί στούς οἰκείους τους.
Ἐπίσης, ἐν εὐχαριστίαις, ἀναστασίμως ἀσπαζόμεθα τό
Ἰατρικό καί Νοσηλευτικό προσωπικό τῶν Νοσοκομείων, πού
ἐπί ἕνα ἔτος καί πλέον βαστάζουν τόν σταυρό τῆς ἀγάπης καί
τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς ὑπέρ τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν
μας, εὐχόμενοι πρός αὐτούς πᾶσαν εὐλογίαν παρά τοῦ ἐκ Τάφου ἀνατείλαντος Κυρίου ἡμῶν.
Αὐτό τό Πάσχα, ἀδελφοί μου, συμπληρώνονται 200 χρόνια, ἀπό τότε πού οἱ ἥρωες καί μάρτυρες πατέρες μας, Κληρικοί καί Λαϊκοί, κρατώντας τόν πυρσό μέ τό ἅγιο Φῶς τῆς
Ἀναστάσεως ἀγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν, προκειμένου
νά ἀποτινάξουν τόν βαρύ τουρκικό ζυγό καί νά ἀναστήσουν
τήν Πατρίδα μας, χαρίζοντας σέ μᾶς τήν ἐλευθερία καί τῆς
Ὀρθοδοξίας τό ἀνέσπερο καί ἄκτιστο Φῶς.
Τούς μακαρίζομε, τούς εὐγνωμονοῦμε, ἄνθη ἀπό τήν ποτισμένη μέ τό αἶμα τους Ἑλληνική γῆ τούς προσφέρομε καί τό
καντήλι στούς τάφους καί στά μνήματά τους ἀνάβομε, μέ τό
φῶς τῆς ἀναστάσιμης λαμπάδας πού ἐκεῖνοι μᾶς παρέδωσαν,
ὑποσχόμενοι, ὅτι δέν θά ἀφήσωμε αὐτή τήν λαμπάδα ποτέ νά
σβήσῃ.
Παιδιά μου εὐλογημένα,
Τούτη τήν ὣρα τῆς χαρᾶς, πού ἀφήνει πίσω της νικημένο καί
καταργημένο τόν θάνατο, τό σκιάχτρο αὐτό τοῦ νοῦ καί τῆς
καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου, ἒχοντες τήν βεβαιότητα ὃτι εἲμαστε
ἑνωμένοι μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο, μέ τούς Ἁγίους μας καί
μέ τούς δικούς μας ἀνθρώπους πού πέρασαν ἀπό τοῦτο τόν
κόσμο στήν αἰωνιότητα, μέ πλημμυρισμένες τίς καρδιές μας
ἀπό τήν ἀναστάσιμη χαρά, ὃσοι πιστοί, τά τῆς Ἀναστάσεως
ἀναγεννημένα τέκνα, ἂς ἐπαναλάβομε καί μιά καί δυό καί
ἀναρίθμητες φορές.
Αὓτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα,
ἡ μία τῶν Σαββάτων ἡ βασιλίς
καί κυρία. Ἑορτῶν ἑορτή
καί πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων,
ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.
Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι καί εὔχομαι τά ἔτη σας
νά εἶναι εὐλογημένα, ἀναστάσιμα καί πολλά.
Το παραπάνω κείμενο είναι το μήνυμα του σεβ. Μητροπολίτη
Πατρών Χρυσοστόμου για την εορτή του Πάσχα.

Θέματα - Ανακοινώσεις

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Ανάδειξη 2.500 σημείων
της Δυτικής Ελλάδας

Η ανάδειξη της ιστορίας και
του πολιτιστικού αποθέματος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη χρήση ψηφιακών και
διαδραστικών μέσων αποτελεί
το αντικείμενο της σύμβασης
που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης,
χθες Μ. Πέμπτη, με την ανάδοχο του έργου, Space Hellas.
«Το ψηφιακό μουσείο και οι
ψηφιακές υπηρεσίες θα αποτελέσoυν την κορωνίδα των
δράσεων μας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, όχι μόνο για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και σε εθνικό
επίπεδο. Είναι ένα παράδειγμα δημιουργικής αξιοποίησης πόρων του ΕΣΠΑ, γι αυτό
και είναι στραμμένο στη Δυτική Ελλάδα το ενδιαφέρον του
ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Το
αποτέλεσμα θα είναι διαφήμιση για τη χώρα, για το ΕΣΠΑ
και φυσικά για τη Δυτική Ελλάδα. Για όλους αυτούς τους λόγους προσδοκούμε τάχιστη και
υψηλής ποιότητας υλοποίηση
του έργου» δήλωσε ο Περιφερειάρχης κατά την υπογραφή
της σύμβασης.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για
τρεις δράσεις οι οποίες δίνουν
έμφαση σε ιστορικά γεγονότα

και αναφορές που συνδέονται
με την Ελληνική Επανάσταση
του 1821 και χρηματοδοτούνται με 1.967.880 ευρώ από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020»
στο πλαίσιο των έργων «Ανάπτυξη Ψηφιακών Πολιτιστικών Υποδομών». Οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι ένα μόνο
μέρος ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος εκδηλώσεων
που έχει διαμορφώσει η Περιφέρεια, προκειμένου η Δυτική
Ελλάδα, το μέρος που ξεκίνησε
η Ελληνική Ανεξαρτησία, να
αποτελέσει το επίκεντρο των
επετειακών εορτασμών για την
συμπλήρωση 200 ετών από
την Επανάσταση του 1821.
Σύμφωνα με την σύμβαση σε
διάστημα έξι μηνών η ανάδοχος αναλαμβάνει να ολοκληρώσει και να παραδώσει:
• Ψηφιακό κινητό μουσείο για

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαλανδρίτσα, 28/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 3527

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του
ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του
Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή μικρών τεχνικών οδοποιίας και άλλων έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου Ερυμάνθου από φθορές (ΣΑΕ 055)» (Κωδικός έργου: 2003ΣΕ05500005) (CPV:
45233120-6) προϋπολογισμού μελέτης 199.999,03 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων - ΣΑΕ 055 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της Χώρας» με κωδικό 2003ΣΕ05500005.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
• Κατηγορία Οδοποιία, με Π/Υ 158.127,00 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
1) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ερυμάνθου με έδρα στην Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας τκ: 250.08
με τηλ.: 2694360329, 2694360330 φαξ: 2694360331 και e-mail: dimos@erymanthou.gr
Πληροφορίες: : Τσιλίγκας Ευάγγελος, Ζγολόμπης Απόστολος
2) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.
gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07/05/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/05/2021.
3) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
14/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/05/2021,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερυμάνθου.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.
gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
4) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
5) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

τον ιδιαίτερο ρόλο της Δυτικής
Ελλάδας στην Επανάσταση του
1821, το οποίο θα περιοδεύσει σε δέκα πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην
συνέχεια θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Μαρτυρική Πόλη των
Καλαβρύτων και την Ιερή Πόλη
Μεσολογγίου. Το πρωτοποριακό έργο αναδεικνύει την ιστορία
και το πολιτιστικό απόθεμα της
περιοχής μέσω αξιοποίησης
ψηφιακών διαδραστικών τεχνολογιών, όπως εικονικός ξεναγός, διαδραστική ολογραφική
προθήκη, διαδραστικό τραπέζι, σταθμούς πληροφόρησης,
Info Point – Stand, εικονικό βιβλίο, εκθετήριο ολογράμματος,
εικονική ένδυση - Interactive
Fitting Room, portal, εφαρμογές κινητών, internet και κοινωνικά δίκτυα κ.ά.
• Ψηφιακές υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο για σημεία

ειδικού ενδιαφέροντος στην
Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία
και την Ηλεία που θα είναι διαθέσιμα στο κοινό με πολυεπίπεδο τρόπο και συγκεκριμένα: α) μέσω πύλης προβολής
(portal) περιεχομένου και
υπηρεσιών, β) μέσω εφαρμογής έξυπνων συσκευών, χωρίς
απαίτηση σύνδεσης στο διαδίκτυο με χρέωση του ενδιαφερόμενου και χωρίς απαίτηση
εγκατάστασης εφαρμογής, τοπικά, μέσω ασύρματων σταθμών προβολής περιεχομένου,
οι οποίοι θα εγκατασταθούν
σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα πληροφορούν τον επισκέπτη για 2500
σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα όρια
της Περιφέρειας.
• Περιγραφικό ντοκιμαντέρ
για την ιστορία και τον πολιτισμό της Δυτικής Ελλάδας, με
μη εμπορικό σκοπό, το οποίο
θα είναι διαθέσιμο για ανοιχτή
χρήση (open access).
Στην υπογραφή της σύμβασης
παραβρέθηκαν ακόμη ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Τάκης Παπαδόπουλος
και η Προϊσταμένη της Ειδικής
Περιφέρειας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,
Άλκηστις Σταθοπούλου.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]
6) Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και που είναι εγκατεστημένα σε:
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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
7) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
9) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.226,00 ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 14-03-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται
10) Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2021με την ένδειξη Κ.Α.64-7323.174
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 2121/18-03-2021 (ΑΔΑΜ.:
21REQ008302858, AΔΑ: 9ΠΩΝΩΡΕ-Ε42) απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης και
η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με αριθμό καταχώρισης Β/211.
11) Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την
1η 3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 - 374) «Έννομη προστασία κατά
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
12) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος
Ερυμάνθου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

Φέτος το Πάσχα
μεταφέρουμε ευχές για
αγάπη, ελπίδα και υγεία!

Καλή Ανάσταση!

www.medfrigo.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Η Τέχνη
ως πηγή έμπνευσης
O Δήμος Πατρέων και ο Πολιτιστικός Οργανισμός, μέσα από μία εικοσάλεπτης διάρκειας παραγωγή, που είναι
βασισμένη στην εικόνα και τον ήχο, «ξεναγεί» τους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, στα μονοπάτια της τέχνης, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και στα
χρόνια της επανάστασης του ’21.
Πρόκειται για ένα ανεξίτηλο ταξίδι με «ξεναγό» τον
Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων. Γεγονότα
εκείνης της εποχής έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας
σημεία της Πάτρας και της περιοχής, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της επανάστασης του ’21.
Το υλικό είναι προσβάσιμο για όλους τους πολίτες
από την ιστοσελίδα του Οργανισμού patrasculture.gr, την
ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων, την σελίδα του Οργανισμού στο facebook και το κανάλι του στο youtube στη διεύθυνση https://youtu.be/sI-i8i5hzBM καθώς και στο
κανάλι του Δήμου στο youtube στη διεύθυνση https://
www.youtube.com/c/PatrasMunicipality/videos
Περιλαμβάνονται επίσης, η περιήγηση σε πλατείες της
πόλης όπου βρίσκονται τοποθετημένα έργα με αγωνιστές
της επανάστασης, στη μονή του Ομπλού που αποτέλεσε
ένα από τα ορμητήρια και σημεία αναφοράς του αγώνα,
καθώς και αποσπάσματα από την έναρξη των εκδηλώσεων (πλατεία Ομονοίας) που διοργανώνει ο Δήμος για τα
200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.

Έκλεισε 38 χρόνια
η Πολυφωνική Πάτρας
Τα 38 της χρόνια συμπληρώνει φέτος η Πολυφωνική
Πάτρας όπως τονίζει σε σημείωμα του ο Σταύρος Σολωμός Καλλιτεχνικός Διευθυντής:
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Έμπνευση από το δράμα και τη λύτρωση του Θεανθρώπου

Σταύρωση και Ανάσταση
μέσα από την Τέχνη

> Η Σταύρωση και η Ανάσταση

του Χριστού ενέπνευσαν τους καλλιτέχνες ανά τους αιώνες, ξυπνώντας τα πιο έντονα συναισθήματα
και ένστικτα.
Άλλοι προβάλλουν την αγάπη του Εσταυρωμένου, άλλοι στέκονται στον πόνο και
την ωμότητα και άλλοι δίνουν μία εντελώς
ανατρεπτική ερμηνεία

Φ. Κόντογλου: Η Ανάσταση
Στη μέση ζωγραφίζεται ο Χριστός με μια ορμητική κίνηση, πατώντας απάνω στις πύλες
του Άδου, που είναι σπασμένες από τη θεϊκή δύναμή του, και που καταπλακώνουνε τον Άδη, δηλαδή τον θάνατο που κείτεται αλυσοδεμένος μπρούμητος, μπροστά σ’
ένα σκοτεινό σπήλαιο. Ο Κύριος με το δεξί
του χέρι τραβά τον Αδάμ από τον τάφο, και
με το αριστερό την Εύα, κι αυτό συμβολίζει
την νεκρανάσταση όλου του ανθρώπινου
γένους. Δεξιά και αριστερά στέκουνται «οι
απ’ αιώνος νεκροί» σε στάση προσευχής, οι
προφήτες Δαυίδ, Σολομών, Ησαΐας κ.λπ.,
οι δίκαιοι Άβελ, Ενώχ, κ.λπ., καθώς και ο
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που αφού
προφήτεψε τον ερχομό του Χριστού επάνω
στη γη, μετά την αποκεφάλισή του, κατέβηκε στον Άδη και προείπε και στους «απ’ αιώνος εκεί καθεύδοντας» πως θα κατέβη ο
Χριστός, νικητής του θανάτου, για να τους
ελευθερώση από την καταδίκη της φθοράς.

Μ. Άγγελος: Πιετά

«Στις 28 Απριλίου του 1983, γεννήθηκε μία ιδέα και
ένα όραμα. Τα βαφτίσαμε από κοινού, με την κωδική ονομασία ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ’’. Αρχικά με 2 χορωδίες, σήμερα με 11 τμήματα. Μετά από 38 χρόνια συνεχίζουμε συν
Θεώ, με την ίδια δύναμη και αγάπη, το πολυσχιδές έργο
του Οργανισμού μας, με στόχο τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, την Χορωδιακή, Ορχηστρική και Θεατρική πράξη.
Με κάθε ανιδιοτέλεια, σοβαρότητα, συνέπεια, πειθαρχία,
οργάνωση και προγραμματισμό.
Με την ευχή, να γιορτάσουμε και τα 39 και τα 40 χρόνια της καλλιτεχνικής μας διαδρομής, με υγεία και συνεχή
προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, εγχωρίως αλλά και διεθνώς. Χρόνια πολλά σε κάθε μέλος
του Οργανισμού μας, με υγεία και δημιουργική διάθεση
συμμετοχής, για ότι ο καλλιτεχνικός μας χώρος αντιπροσωπεύει.»

Η Παρθένος Μαρία κρατά στην αγκαλιά
της τη σορό του Ιησού, λίγο μετά τη Σταύρωση. Έχει σκυμμένο το κεφάλι, σίγουρα
η έκφρασή της είναι λυπημένη, αλλά δεν
είναι η πενθούσα Παναγία που απεικονίζουν άλλοι καλλιτέχνες. Άλλωστε εκτός από
ήρεμη, είναι νέα, αποπνέει μία φρεσκάδα. Γιατί την αναπαριστά τόσο νέα ο Μιχαήλ Άγγελος; «Δεν ξέρεις ότι οι αγνές γυναίκες μένουν φρέσκες για πολύ περισσότερο
χρόνο από αυτές που δεν είναι αγνές; Πόσο μάλλον στην περίπτωση της Παρθένου,
που ποτέ δεν είχε βιώσει το παραμικρό λάγνο πάθος που μπορεί να άλλαζε το σώμα
της», φέρεται να είχε εξηγήσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης στον βιογράφο του, γλύπτη Ασκάνιο Κοντίβι. Και ο ίδιος ο Μιχαήλ Αγγελος
ήταν πολύ νέος όταν ολοκλήρωσε το «Πιετά», το 1498, μόλις 23 ετών. Ίσως γι’ αυτό
δυσκολεύτηκαν τότε οι επισκέπτες της Σάντα Πετρονίλλα, του ρωμαϊκού μαυσωλείου κοντά στη νότια πτέρυγα του Αγίου Πέτρου, να πιστέψουν ότι ο δημιουργός του
έργου ήταν ο Μιχαήλ Άγγελος. Σύμφωνα
με την εκδοχή του Τζόρτζιο Βαζάρι, ιταλού
ιστορικού του 16ου αιώνα, όταν ο αυθε-

ντικός δημιουργός του έργου αντιλήφθηκε
ότι απέδιδαν το έργο σε άλλον γλύπτη, τον
Κριστόφορο Σολάρι, χάραξε την υπογραφή
του, «MICHAELANGELUS BONAROTUS
FLORENTINUS FACIEBAT», στη λωρίδα
του μανδύα της Παναγίας. Αργότερα μετάνιωσε για την έκρηξη οργής και υπερηφάνειας. Δεν ξαναυπέγραψε ποτέ έργο του. «Πιετά» στα ιταλικά σημαίνει «έλεος», αλλά το
έργο είναι γνωστό και ως «Αποκαθήλωση».

Σ. Νταλί: Η Ανάληψη
Πώς θα έβλεπαν οι μαθητές του Χριστού, οι
Απόστολοι, την ανύψωσή του αν προλάβαιναν να δουν από κοντά τη στιγμή της Ανάστασης; Το πρώτο πράγμα που θα αντίκριζαν θα ήταν τα πέλματα του Δασκάλου τους.
Εκείνος θα είχε τεντωμένα τα άκρα του, με τα
δάχτυλα καμπυλωμένα -θυμίζει στάση σουπερήρωα- και τον θώρακά του εξωθημένο,

με τέτοιο τρόπο ώστε να διαγράφονται τα κόκαλά του. Κι αυτή η μορφή θα λουζόταν από
ένα κίτρινο φως, το ζεστό κίτρινο του λεμονιού, το οποίο θα πήγαζε από τους ουρανούς
και θα έπεφτε σαν προβολή στο εξυψωμένο σώμα. Α, και οι ουρανοί θα ήταν φλογισμένοι. Βαθυκόκκινες εκρήξεις και καπνοί,
θα πλαισίωναν μία αγγελική μορφή. Στο πιγούνι του αγγέλου το Αγιο Πνεύμα και δεσμίδες λευκού φωτός. Αυτή είναι, φυσικά, η
εκδοχή του πιο ευφάνταστου, δημιουργικού
καλλιτέχνη του 20ου αιώνα. Ο ισπανός Σαλβαδόρ Νταλί αντλούσε έμπνευση από φασόλια, ρολόγια, αντικείμενα, ρούχα, ελέφαντες, τα πάντα. Δεν θα μπορούσε να μην έχει
εμπνευστεί από τα πάθη του Χριστού. Αυτή,
λοιπόν, είναι η «Ανάληψη» μέσα από τα μάτια του Νταλί, όπως τη ζωγράφισε το 1958.
Ο πίνακας βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης,
στο Σαν Ντιέγκο.
ΠΗΓΕΣ: Protagon.gr, neotita.gr
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> «Τυπογραφία στα χρόνια της Εθνεγερσίας» από το Μουσείο Τυπογραφίας Γαρεδάκη

Το πρώτο τυπογραφείο
της Πάτρας μέσα από τεκμήρια

Υπήρξαν και κάποιοι καιροσκόποι, που
με το προσωπείο του φιλέλληνα εκμεταλλεύτηκαν καταστάσεις και υπηρέτησαν συμφέροντα, ξεπουλώντας τα μέσα
προπαγάνδας, που έφεραν μαζί τους, τα
οποία χρησιμοποίησαν για να επιβάλουν ξανά συμφέροντα στον τότε δοκιμαζόμενο από εσωτερικές διχόνοιες υπό
σύσταση ελληνικό κράτος».
Αντώνης Κ. Παπαντωνόπουλος
Λιθογράφος – Τυπογράφος

Το Τυπογραφείο της Πάτρας

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκδοση
που αφορά την «Τυπογραφία στα Χρόνια
της Εθνεγερσίας 1821-1828» εκδόθηκε
από το Μουσείο Τυπογραφίας του Γιάννη και της Ελένης Γαρεδάκη, των «Χανιώτικων Νέων».
Την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο πατρινός λιθογράφος-τυπογράφος Αντώνης
Παπαντωνόπουλος.
Όπως σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου εκδότης των «Χανιώτικων Νέων» Γιάννης Γαρεδάκης, «η μετάδοση
της γνώσης, η διεύρυνση της πνευματικής καλλιέργειας, η ανταλλαγή απόψεων,
ιδεών και πληροφοριών ήταν όσα προσέφερε η τυπογραφία στον τότε κόσμο.
Ήταν μια πραγματική επανάσταση που
οδήγησε στην Αναγέννηση, στην ιστορική περίοδο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
(15-16ος αιών), στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε η ανανέωση των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών».
Στην εισαγωγή του βιβλίου, που υπογράφει ο πατρινός λιθογράφος-τυπογράφος
Αντώνης Παπαντωνόπουλος αναφέρει
ότι: «Όταν ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, στον τότε Ελλαδικό χώρο δεν
υπήρχε κανένα τυπογραφείο. Ο δε Άγγλος κυβερνήτης των Ιόνιων νησιών Σερ
Τόμας Μέϊτλαντ (Sir Tomas Maitland)
είχε απαγορεύσει στους επτανήσιους τυπογράφους να παρέχουν οποιαδήποτε
βοήθεια στους εξεγερμένους Έλληνες.
Εκτός από το πρώτο τυπογραφείο, που
έφερε ο Δημήτριος Υψηλάντης στην
επαναστατημένη Ελλάδα, τον Ιούνιο του
1821, ένα δεύτερο, που αγόρασε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ένα τρίτο,
που πληρώθηκε από τον Υδραίο καραβοκύρη Ιάκωβο Τομπάζη, όλα τα υπόλοιπα ήταν προσφορές διαφόρων φιλελλήνων ή φιλελληνικών οργανώσεων της
Ευρώπης, που γνώρισαν πόσο σημαντικός ήταν ο έντυπος λόγος στην πορεία
και την εξέλιξη του Αγώνα.
Μερικά από αυτά τα τυπογραφεία καθώς και γραφική ύλη, που έστελναν οι

προοδευτικοί ευρωπαίοι διανοούμενοι –
πολλές φορές παρακινούμενοι από και
από Έλληνες της διασποράς, όπως ήταν
ο Αδαμάντιος Κοραής– δεν έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα, γιατί κατασχέθηκαν από
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες ήταν
αντίθετες με τις επαναστατικές ενέργειες
των υπόδουλων Ελλήνων.
Εκτός από την αποστολή τυπογραφείων,
οι ευρωπαίοι φιλέλληνες ήταν και συνδρομητές των εφημερίδων που τυπώνονταν στην Ελλάδα.
(Ένα μικρό απόσπασμα από την προκήρυξη της εφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά», που έβγαινε στο μεσολογγίτικο τυπογραφείο του Ελβετού γιατρού
και φιλέλληνα Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ,
φαίνεται στην φωτό).
Εκτός από τα τυπογραφεία, που έστειλαν τότε οι φιλέλληνες από την Ευρώπη,
κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν και
μερικά αυτοσχέδια πιεστήρια, που συναρμολόγησαν με διάφορα εξαρτήματα
ντόπιοι και ξένοι επιτήδειοι τεχνίτες, σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τα
οποία τυπώθηκαν πολλά πρόχειρα αλλά
χρήσιμα έντυπα, για τον ξεσηκωμό των
επαναστατημένων ραγιάδων.

Στις 7 Οκτωβρίου 1828 υπεγράφτηκε η συνθήκη με την οποία η τούρκικη φρουρά της Πάτρας παραδόθηκε στο
Γάλλο στρατηγό Αντώνιο Βιργίλιο Σνάιντερ (Antoine Virgile Schneider), που
είχε φτάσει στην Πελοπόννησο για να
την ελευθερώσει από τα στρατεύματα του
Ιμπραήμ.
Μαζί με τον στρατό, που αποβιβάστηκε
στην Πάτρα, μεταφέρθηκε και ένα τυπογραφείο, που λειτουργούσε με συντάκτη
τον Ιάκωβο Μανζάρ (Jacques Mangeard)
και εκδότη τον υπολοχαγό Μαξίμ Ρεϊμπώ (Maxim Raybaud), που παλαιότερα
είχε υπηρετήσει κάτω από τις διαταγές
του Κάρολου Νικολά Φαβιέρου (Charles
Nicolas Fabvier).
Στις 6 Δεκεμβρίου 1828 από το τυπογραφείο αυτό κυκλοφόρησε η πρώτη εφημερίδα στην Πάτρα με τίτλο «Ταχυδρόμος
της Ανατολής» (Courrier d’ Orient), που
τα δημοσιεύματά της αναφέρονταν κυρίως στις δραστηριότητες των γαλλικών
στρατευμάτων στην Πελοπόννησο.
Στις 4 Νοεμβρίου 1828 ο «Ταχυδρόμος»
δημοσίευσε και μια επιστολή του Κίτσου
Τζαβέλα, για τις νίκες των Ελλήνων στη
Ρούμελη.
Η εφημερίδα τυπωνόταν κάθε εβδομάδα στη γαλλική γλώσσα, είχε εξάμηνη
συνδρομή 20 γαλλικά φράγκα και διέθετε γραφεία στο Παρίσι και στην Τουλόν.
Στις 12 Μαρτίου 1829 το τυπογραφείο
μεταφέρθηκε στην Αίγινα, όπου η εφημερίδα συνέχισε την έκδοσή της μέχρι
τις 21 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, που ο
Ρεϊμπώ πούλησε το τυπογραφείο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
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«Ο Εμ. Ροϊδης και το θέατρο»
της Ευανθίας Στιβανάκη
Κυκλοφόρησε το νέο
βιβλίο της καθηγήτριας
Ευανθίας Στιβανάκη «Ο
Εμμανουήλ Ροϊδης και το
θέατρο» από τις εκδόσεις
Αιγόκερως.
Οι δεσμοί του Ροΐδη με
το θέατρο υπήρξαν βαθείς
και πολύπλευροι. Η θεατρική αίθουσα υπήρξε ένας
από τους προσφιλείς χώρους του κοινωνικού βίου
του. Ο Ροΐδης απόλαυσε το
θέατρο και το εξύμνησε ως
πνευματική και πολιτισμική κατάκτηση. Το αναζήτησε παντού
και με κάθε μορφή. Το μελέτησε ως δράμα και λογοτεχνία.
Το παρατήρησε από την πλατεία, τα θεωρεία, τα παρασκήνια.
Το αποτίμησε άλλοτε με θαυμασμό και άλλοτε με επικριτικά
δήγματα. Το ανέδειξε ποικιλοτρόπως μέσα από την ευρυμάθεια και τη μνήμη του. Το κλασικό και σύγχρονό του δράμα,
το ιστορικό δράμα, η κωμωδία, οι παντός είδους θεατρικές
παραστάσεις, οι καλλιτέχνες της σκηνής αλλά και τα παντός
είδους σκηνικά θεάματα, ακόμα και τα λαϊκότερα: τα cafes
chantants, τα ιπποδρόμια, οι μίμοι, οι σαλτιμπάγκοι, οι θαυματοποιοί, οι ακροβάτες, τον παρηγόρησαν σε κάθε στροφή
ή αντιστροφή της τύχης του, μέχρι τέλους...
Από το 1963 μέχρι σήμερα επιχειρείται στην ελληνική
σκηνή η θεατρική απόδοση του αξεπέραστου μυθιστορήματος, όπως έχει αποτυπωθεί σε ορισμένες χαρακτηριστικές
παραστάσεις. Παρομοίως, πολλά από τα διηγήματά του ερεθίζουν όλο και περισσότερο τη θεατρική έκφραση, ώστε ο
Ροΐδης επανέρχεται από σκηνής ακμαίος και επίκαιρος.

Το Ημερολόγιο ενός χοντρού
Επιλέξαμε να σας μεταφέρουμε το πώς ο συγγραφέας
Ανδρέας Νικολετάτος γνωστοποίησε μέσω facebook
το νέο βιβλίο του:
«Την εβδομάδα των Παθών επιλέξαμε με τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ να κυκλοφορήσουμε το καινούριο
μου βιβλίο ‘’ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ενός χοντρού’’
Η αφεντιά μου βέβαια,
κάθε βδομάδα τα ίδια ζόρια
τραβάει με τις δίαιτες, αλλά
τώρα έρχεται και η νηστεία να ανεβάσει τις δυσκολίες στο κόκκινο. Και ποιος θα με σκεφτεί και θα με συμπονέσει άραγε,
που λειώνω σαν την σκέφτομαι Μεγαλοβδόμαδο ο άπιστος!
Άσε που αυτή η ναζιάρα είναι τόσο νοστιμούλα, ώριμη, καυτή
και τόσο μα τόσο ζουμερή η άτιμη. Έτσι κι εγώ για τιμωρία θα
την ψήσω στα κάρβουνα και θα την κάνω λουκουμάκι ροζέ.
Θεέ μου! Πάλι απατώ τη σύζυγό μου με μια μπριζόλα. Λάγνες
ματιές και υποσχέσεις θωπείας προς όλες τις κατευθύνσεις
του τραπεζιού στοιχειώνουν τη ζωή και το φιδίσιο μου κορμί,
που αρνείται πεισματικά να χωρέσει σε νούμερο medium ή
έστω large, όπως ο περισσότερος κόσμος. Από μικρός φαινόταν ότι ήμουν σίγουρος πως κάποιος υψηλόβαθμος με
έχρισε ταξιδευτή και δοκιμαστή των πάντων, μέχρι να βρω
το τέλειο πιάτο. Άνισος ο αγώνας και ατέρμονος, με νικήτρια
τη ζυγαριά που δεν δείχνει ίχνος κατανόησης και επιμένει σε
νούμερα δυσθεώρητα, για να μου στερεί τις χαρές της ζωής.
Ένοχος λοιπόν ειδεχθούς και νοστιμότατου εγκλήματος
και μάλιστα κατ’ εξακολούθησιν, δηλώνω αμετανόητος εξερευνητής γεύσεων. Παρέα θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και
σε ολόκληρο τον κόσμο με το ημερολόγιο μου, που σε λίγες
μέρες θα γίνει και δικό σας.
Προσδεθείτε λοιπόν· ξεκινάμε.»

