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«εδώ και τώρα» ζητούν κάτοικοι και Δήμος
Τα σχέδιά του για την 
συγκεκριμένη έκταση 

παρουσιάζει στον 
«Σ.Ε.» ο Δήμαρχος 

Πατρέων Κώστας 
Πελετίδης, επισημαί-
νοντας ότι είχε εξαγ-
γελθεί προεκλογικά 

από την προηγούμενη 
κυβέρνηση η παρα-
χώρηση του χώρου 
χωρίς όμως να γίνει 

πράξη. Ο εκπρόσωπος 
των κατοίκων Δημή-

τρης Δημητρόπουλος 
από την πλευρά του 
ξεκαθαρίζει ότι «δεν 

πάει άλλο».

Συνεχίζει να διχάζει ο χώρος του Ρηγανόκα-
μπου, εκεί όπου εδώ και χρόνια έχουν στήσει 
τα παραπήγματα τους σκηνίτες. 
Σύμφωνα με τις αναφορές κατοίκων, οι παρά-
γκες πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται, 
δημιουργώντας υποψίες για αύξηση όσων 
διαμένουν στο σημείο. Ο Δήμος εδώ και χρό-
νια έχει λάβει την απόφαση να δημιουργήσει 
στον συγκεκριμένο χώρο το λεγόμενο Ανατο-
λικό Πάρκο, μια σύγχρονη έκταση αναψυχής 
και άθλησης, που θα αλλάξει σημαντικά τα 
δεδομένα της περιοχής. 
Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει παραχώρηση, 
διότι ο χώρος ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων 
του Δημοσίου. Παρά τις εξαγγελίες περί διάθε-
σής του στη δημοτική αρχή, ο χρόνος περνάει 
και η περιοχή παραμένει υποβαθμισμένη.

Aχαΐα: Self test από 
τα σούπερ-μάρκετ 
Τη διάθεση, αν χρειαστεί, self-test 
μέσω σούπερ μάρκετ στην Αχα-
ΐα, ανακοίνωσε ο αν. υπουργός 
Υγείας, Β. Κοντοζαμάνης. Όλα 
τα νέα μέτρα.

Αποχή δικηγόρων 
από πλειστηριασμούς 
Σε αποχή από διαδικασίες πλει-
στηριασμών ευάλωτων δανει-
οληπτών προχωρούν μέχρι τις 
31 Ιουλίου οι δικηγόροι της Πά-
τρας.

Νοήματα 
στα μηνύματα...

Σελ. 3 Σελ. 3 «Ολογραφία» σελ. 2 

> Ρηγανόκαμπος: Παραμένει υποβαθμισμένη περιοχή, παρά τις υποσχέσεις

Σελ. 12-13

Μαζικές 
αντιδράσεις 

Με δύο συγκεντρώσεις και πο-
ρείες στους δρόμους της Πάτρας 
εργαζόμενοι και φορείς τάχθηκαν 
κατά της ψήφισης του εργασιακού 
νομοσχεδίου, καθώς με τις νέες δι-
ατάξεις χειροτερεύουν οι συνθήκες 
στο εργασιακό τοπίο. Αντίστοιχες 
αντιδράσεις καταγράφηκαν και σε 
άλλες πόλεις, ωστόσο το νομοσχέ-
διο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία 
με 158 «ναι» και 142 «όχι».

Σελ. 5

Το τρένο
επιστρέφει 
Ξεκινά η σιδηροδρομική σύν-
δεση το Αιγίου με Πειραιά και 
αεροδρόμιο.

Σελ. 10

Εργασιακό
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

> Μια διαφορετική μεταναστευτι-
κή πορεία επέλεξε να μας μεταφέρει 
ο φίλος Θανάσης Πετρόπουλος: Μια 
μοναδική μεταναστευτική πορεία 
15 μεγαλόσωμων ελεφάντων και 
τριών μικρών βρίσκεται σε εξέλιξη 
στην Κίνα.
Ίσως η ανάγκη για περισσότερη και 
καλύτερη τροφή, ίσως η κλιματική 
αλλαγή, ίσως το ένστικτο για επιβί-
ωση, γιατί όχι και η περιέργεια για 
εξερεύνηση, οδήγησε αυτή τη μικρή 
αγέλη στην απόφαση να εγκαταλεί-
ψουν τον φυσικό τους βιότοπο.
Εδώ και 15 μήνες έχουν διανύσει πε-
ρίπου 500 χιλιόμετρα σε αυτοκινητό-

δρομους, μέσα από καλλιεργήσιμους αγρούς και κατοικημένες περιοχές. Στο διάστημα 
αυτό γεννήθηκε ένα μικρό ελεφαντάκι και δυο ελέφαντες εγκατέλειψαν την αγέλη. Στις 
2 Ιουνίου, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, εντοπίστηκαν σε απόσταση λίγων 
χιλιομέτρων από το Κουνμίνγκ μια πόλη με πληθυσμό περίπου 8 εκατομμύριων κατοίκων.
Εάν και δεν είναι σαφές γιατί οι ελέφαντες κινούνται προς τα βόρεια, η έκθεση Xinhua 
ανέφερε ότι η μείωση των βρώσιμων φυτών σε δασικούς βιότοπους άσκησε πίεση στα 
ζώα, των οποίων ο αριθμός αυξήθηκε στο Yunnan τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο πληθυσμός των άγριων ελεφάντων στο Γιουνάν είναι περίπου 300 παρουσιάζο-
ντας σταθερή αύξηση τα τελευταία 40 χρόνια. Από τα μέσα Απριλίου, οι ελέφαντες 
έχουν καταστρέψει περίπου 56 εκτάρια καλλιεργειών, προκαλώντας απώλειες πε-
ρίπου 6,8 εκατομμυρίων γιουάν (1,07 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), δήλωσε η CCTV. 
Μια τεράστια επιχείρηση παρακολούθησης της πορείας τους και προστασίας του πληθυ-
σμού, έχει στηθεί από την κινέζική κυβέρνηση με τη χρήση drones, 400 εργαζομένων και 
ηλεκτρονικών μέσων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, με τους ντόπιους να προ-
σπαθούν να καθοδηγήσουν τα ζώα με φαγητό και να μπλοκάρουν δρόμους με φορτηγά. 
(Τις πληροφορίες τις άντλησα από Reuters, CNN, CCTV)

> Μια δική μας παρέμβαση στην Ομάδα των Φίλων που χαιρόμαστε που βρήκε 
πολλούς σύμφωνους: Ίσως η συγκλονιστικότερη στιγμή του φετινού EURO. Ο συμπαίκτης 
τους στην Εθνική Δανίας Κρίστιαν Έρικσεν έχει χάσει τις αισθήσεις του στο γήπεδο και οι 
συνάδελφοί του δημιουργούν τείχος προστασίας. Με τα σώματά τους κρατούν μακριά 
όσους δήθεν αγωνιούν αλλά στην ουσία επιζητούν εικόνες που «πουλάνε» στην κοινωνία 

του θεάματος. Το ποδόσφαιρο 
είναι θέαμα, αλλά οι πρωταγω-
νιστές του είναι άνθρωποι και 
ευτυχώς με κάτι τέτοιες στιγμές 
μας το θυμίζουν. Ας το σκεφτούν 
αυτό και όσοι στο βωμό των κερ-
δών από το θέαμα θεωρούν ότι 
οι ποδοσφαιριστές είναι μηχανές 
και μπορούν να είναι διαρκώς 
σε αγώνες, σε εθνικά πρωταθλή-
ματα και διεθνείς θεσμούς.

> Συγκλονιστικά όσα καταγράφονται 
στο κείμενο του Κωνσταντίνου Πίττα που 
επέλεξε να μας γνωστοποιήσει η φίλη Όλγα 
Ματσάγγα:
«Τα τατουάζ της γιαγιάς» λένε πάντα την 
αλήθεια.
Γυναίκες που δεν ήθελαν να ακουμπούν 
κανέναν ούτε και να τις ακουμπάει κανείς- 
ακόμα και αν επρόκειτο για τα ίδια τους τα 
παιδιά ή τα εγγόνια. Όλες τους αρμενικής 
καταγωγής είχαν την ίδια τραυματική μοί-
ρα κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των 
Αρμενίων το 1915, καθότι ως κορίτσια 
εξαναγκάστηκαν με τους πιο κτηνώδεις 
τρόπους να γίνουν «νύφες» Τούρκων και 
Κούρδων και να γεννήσουν τα παιδιά τους. 
Είναι οι γυναίκες που τις σημάδευαν με τα-
τουάζ στα χέρια, το πρόσωπο και το σώμα 
τους ως ένδειξη υποταγής και σκλαβιάς. 
Αντικρίζοντας τα φωτογραφικά πορτραίτα 
Αρμενίων γυναικών με τα τατουάζ, το πρώ-
το που διαπιστώνει κανείς είναι τα σφιγμέ-
να τυραννισμένα χείλη και το «άδειο» παγω-

μένο βλέμμα. Μοιάζουν με τσακισμένες μαντόνες που τις βεβήλωσαν με τον πλέον 
βάναυσο τρόπο αλλά ποτέ δεν έλαβαν δικαίωση ούτε και άφεση.
Έτσι μόνες και αβοήθητες όπως ξεκίνησαν για την προσωπική τους κόλαση, έτσι πα-
ρέμειναν σε όλη τους τη ζωή, φαντάσματα των πικρών αναμνήσεών τους, αιχμάλω-
τες της οδύνης και της αδυσώπητης οργής που τους έτρωγε τα σωθικά.
Αυτά ήταν τα εκατοντάδες κορίτσια αρμενικής καταγωγής που κατά τη γενοκτονία 
του 1915 υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και δια της βίας έγιναν οι παλλακίδες 
των Τούρκων και Κούρδων απαγωγέων τους. Εκείνων που τις σημάδευαν με τατουάζ 
στα χέρια, το πρόσωπο και το σώμα ως ένδειξη κτήσης, υποδούλωσης αλλά και για να 
ξεχωρίζουν από τις άλλες «τίμιες» οθωμανές γυναίκες.
Μετά από κάποια χρόνια χρήσης τους ως «αντικείμενα» ευτελούς αξίας και σημασίας 
και αφού γέννησαν παιδιά ως αποτέλεσμα των κατά εξακολούθηση βιασμών τους, 
κάποιες επιστράφηκαν ή απελευθερώθηκαν με τη συμβολή αρμενικών και διεθνών 
ανθρωπιστικών οργανώσεων.
Μόνο που αποτελούσαν ταμπού για τον αρμενικό λαό και αντί να βρουν συμπαρά-
σταση και παρηγοριά, περιφρονήθηκαν. Γεγονός που προκάλεσε ένα βραδυφλεγές 
ντόμινο από αλυσιδωτές αντιδράσεις.
Μιαρές και ανεπιθύμητες
Οι γυναίκες με τα τατουάζ δεν είχαν θέση πουθενά -ούτε στους βασανιστές τους ούτε 
στους ομοεθνείς τους- και ας ήταν από τα πλέον μαρτυρικά θύματα ενός επιμελώς 
προμελετημένου σχεδίου εθνοκάθαρσης. Επειδή το αρμενικό περιβάλλον τις απέρ-
ριπτε ως ντροπιασμένες, μιαρές και ακάθαρτες, μην έχοντας άλλη επιλογή κάποιες 
επιχείρησαν να γυρίσουν και πάλι στους Τούρκους. 
Άλλες προωθήθηκαν σε διάφορους προορισμούς, όπως στη Βηρυτό, στο Λίβανο, στη 
Μασσαλία και στις ΗΠΑ. Είναι δε ενδεικτικό ότι κατά το 1924 σχεδόν μαζικά οι πε-
ρισσότερες έκαναν στη Βηρυτό επανόρθωση του παρθενικού τους υμένα. ΄Όμως το 
παρελθόν τους φαινόταν από τα τατουάζ.
Ήταν καταδικασμένες κάθε μέρα της ζωής τους να βλέπουν αυτά τα σημάδια πάνω 
τους, ως διαρκή υπενθύμιση της φρίκης που βίωσαν. Μερικές έριξαν οξύ για να τα 
εξαφανίσουν, παραμορφώνοντας το πρόσωπο και το σώμα τους. Μια πράξη απελπι-
σίας χωρίς έλεος.
Γιατί γιαγιά φοράς άσπρα γάντια;
Αυτό το ερώτημα θα μπορούσε να παραπέμπει στο παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας 
με τον κακό λύκο που έχει μεταμφιεστεί σε γιαγιά της για να την καταβροχθίσει. Όμως 
είναι κάτι πολύ περισσότερο σε μια ιστορία απόλυτα αληθινή.

Σ
υνεχίζουμε σήμερα, όπως έχουμε υποσχεθεί, τη φιλοξενία κάποιων από τα 
πολλά εξαιρετικά σχόλια, στην διαρκώς διευρυνόμενη διαδικτυακή Ομάδα των 
Φίλων του «Σύμβουλου Επιχειρήσεων». Το διαδίκτυο και στη συγκριμένη περί-
πτωση το fb, είναι για όσους το επιθυμούν ένα «εργαλείο» γόνιμου προβληματι-

σμού (χωρίς να αγνοούμε βέβαια και την άλλη, τη σκοτεινή διάστασή του). Αναρτώνται 
πραγματικά «διαμάντια» που αξίζουν την ενεργή διάδοσή τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση 
θέλουμε να συμβάλλει αυτή η νέα ομάδα, που έχουμε εντάξει στην οικογένεια των social 
media του «Σύμβουλου» και η οποία είναι ανοικτή σε όλους τους ενεργούς πολίτες. 

Νοήματα στα μηνύματα...
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> Σε Αχαΐα και Αττική εάν δεν επέλθει συμφωνία με του Φαρμακευτικούς Συλλόγους

> Σχετική απόφαση έλαβε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών

Στο ζήτημα των self test αναφέρθηκε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κο-
ντοζαμάνης κατά τις χθεσινές ανακοινώ-
σεις, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της 
κυβέρνησης: «Σήμερα, 2 φαρμακευτικοί 
σύλλογοι έχουν αποφασίσει να μη συνε-
χίσουν τη διάθεση των self test. Ανακοι-
νώνουμε λοιπόν ότι, για την περιοχή της 
Αχαϊας όπου ο τοπικός φαρμακευτικός 
σύλλογος έχει αποφασίσει την αναστολή 
διάθεσης self test η Κυβέρνηση θα χρησι-
μοποιήσει ως εναλλακτικό κανάλι, τα σού-
περ μάρκετ της περιοχής. Υπάρχει ήδη συμ-
φωνία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ
Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των self 

test μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνε-
χίσει τον εφοδιασμό των όσων φαρμακεί-
ων στην Αχαϊα επιθυμούν να τα διαθέτουν. 
Προετοιμαζόμαστε δε να υλοποιήσουμε το 
σχέδιο αυτό και στην Αττική εφόσον ο 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής επιμεί-
νει στην άρνησή του να συνεχίσει τη διά-
θεση των self test στους πολίτες».

Οι ανακοινώσεις Χαρδαλιά
Από την πλευρά του ο Νίκος Χαρδαλιάς 
που ανακοίνωσε νέους κανόνες για την εί-
σοδο των τουριστών στη χώρα μας (συ-
γκεκριμένα μίλησε για είσοδο και με rapid 
test, κάνοντας λόγο για διαβάθμιση των 

χωρών ανά επιδημιολογική εικόνα).
Επιπλέον ανακοίνωσε πως:
• Για το λιανεμπόριο, αποφασίστηκε μείω-
ση της αναλογίας των πελατών από 1 άτο-
μο σε 25 τ.μ. σε 1 άτομο ανά 16 τ.μ.
• Επιστρέφουν οι εμποροπανηγύρεις.
• Ανοίγουν οι παιδότοποι σε ανοιχτούς 
χώρους με υποχρεωτική μάσκα.
• Ανοίγουν τα λούνα παρκ.
• Ανοίγουν τα spa από 19 Ιουνίου .
• Ανοίγουν τα κλειστά σινεμά από 1η Ιου-
λίου με 50% πληρότητα και πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή self test και μάσκα.
• Χωρίς μάσκα οι εμβολιασμένοι στα γυ-
μναστήρια.

Σε αποχή μέχρι τις 31 Ιουλίου 
προχωρούν οι δικηγόροι από 
διαδικασίες πλειστηριασμών 
ευάλωτων δανειοληπτών. Την 
απόφαση αυτή υλοποιεί και ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, 
ακολουθώντας σχετική απόφα-
ση της Ολομέλειας των Προέ-
δρων των Δικηγορικών Συλλό-
γων Ελλάδος. Στην ανακοίνωση 
της Ολομέλειας αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: 
1. ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ-
ΕΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑ-
ΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
[...] Υπό τις συνθήκες αυτές, και 
λαμβάνοντας υπόψη τους κιν-
δύνους που δημιουργούνται, η 
Ολομέλεια καλεί τα Διοικητικά 
Συμβούλια των Δικηγορικών 
Συλλόγων της Χώρας να απο-
φασίσουν την αποχή των δικη-
γόρων-μελών τους από διαδικα-
σίες αναγκαστικής εκτέλεσης για 
επίσπευση πλειστηριασμών, με 
εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες δι-
αχείρισης απαιτήσεων κατά της 
πρώτης κατοικίας των ευάλω-
των νοικοκυριών, όπως ορίζο-
νται με το ν. 4738/2021, σύμ-
φωνα με το ειδικότερο πλαίσιο 
που θα καθορίσει η Συντονιστι-
κή Επιτροπή.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η Ολομέλεια θεωρεί επιβεβλη-
μένη την άμεση επαναλειτουρ-
γία των ποινικών δικαστηρίων 
με την εκδίκαση όλων των υπο-
θέσεων, αδιακρίτως χρόνου πα-
ραγραφής των πράξεων, με υπο-
χρεωτικό χρονικό επιμερισμό 

των υποθέσεων από την Εισαγ-
γελία της έδρας και δυνατότητα 
του Προέδρου του Δικαστηρίου 
να εκδικάζει ή διακόπτει τη συζή-
τηση της υπόθεσης, συνεκτιμη-
μένων των επικρατουσών υγειο-
νομικών συνθηκών. [...].
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Η Ολομέλεια εκφράζει την έντο-
νη διαφωνία της σχετικά με την 
κατεύθυνση των κεντρικών δια-
τάξεων του σχεδίου νόμου για 
τα εργασιακά, ιδίως όσον αφο-
ρά στις απολύσεις, στην ενίσχυ-
ση της ατομικής διαπραγμάτευ-
σης για την ελαστικοποίηση της 
εργασίας, στην κατάργηση του 
σταθερού 8ώρου και στην επέ-
κταση σε σειρά κλάδων της επι-
τρεπόμενης κυριακάτικης ερ-
γασίας, στη συρρίκνωση και 
υπονόμευση των συλλογικών 
εργασιακών δικαιωμάτων (συλ-
λογικής διαπραγμάτευσης και 
δικαιώματος απεργίας) και της 
προστασίας της συνδικαλιστι-
κής δράσης, στη μείωση του κό-
στους της πρόσθετης εργασίας 
και στη διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας με ατομική συμφωνία 

εργοδότη – εργαζομένου.
Στη σωστή κατεύθυνση κινού-
νται διατάξεις, όπως η κατάργη-
ση της διάκρισης εργάτη – υπαλ-
λήλου, η οιονεί αντιστροφή του 
βάρους απόδειξης λόγου ακυ-
ρότητας της απόλυσης σε ορι-
σμένες περιοριστικά αναφερό-
μενες περιπτώσεις, ο έλεγχος 
της υπερωριακής απασχόλη-
σης, το «δικαίωμα αποσύνδε-
σης» στην τηλεργασία, η πρό-
νοια για τα ζητήματα βίας και 
παρενόχλησης στην εργασία και 
η συμφιλίωση οικογενειακής 
ζωής και εργασίας (άδεια πατρό-
τητας, άδεια φροντιστών, επέ-
κταση της άδειας μητρότητας, 
ψηφιακή κάρτα κλπ).
Οι άνω ρυθμίσεις όμως, δεν 
αναιρούν τον ετεροβαρή εις βά-
ρος του εργαζομένου χαρακτήρα 
του σχεδίου νόμου[...]. Μεταξύ 
άλλων:
• Καταργείται το ισχύον καθε-
στώς προστασίας έναντι της άκυ-
ρης απόλυσης και δημιουργείται 
το πλαίσιο για την ενθάρρυνση 
των απολύσεων με ταυτόχρο-
νη άμβλυνση των συνεπειών 

της υπερημερίας του εργοδότη 
αφού το θεμελιώδες δικαίωμα 
της επαναπασχόλησης του εργα-
ζομένου λόγω της υπερημερίας 
του εργοδότη από άκυρη απόλυ-
ση απομειώνεται και αντικαθί-
σταται από το δικαίωμα του σε 
πρόσθετη δικαστικώς επιδιώ-
ξιμη αποζημίωση χωρίς καμία 
αποδεικτική διευκόλυνση και 
χωρίς δικαίωμα σώρευσης στο 
αγωγικό δικόγραφο
• Ενθαρρύνεται ο εργοδότης να 
μην καταβάλει το σύνολο της 
αποζημίωσης απόλυσης και 
μειώνεται αυτή. Δύναται ο ερ-
γοδότης να ισχυροποιήσει την 
απόλυση εντός 4 μηνών σε πε-
ρίπτωση βασικών ελλείψεων 
(έγγραφο – αποζημίωση).
• Ελαστικοποιείται ο χρόνος ερ-
γασίας μέσω της διευθέτησης 
του ωραρίου την οποία νομι-
μοποιεί με τη σύμφωνη γνώμη 
του ο αδύναμος διαπραγματευτι-
κά εργαζόμενος. Υπονομεύεται η 
συλλογική διαπραγμάτευση.
Δυσχεραίνεται η ενάσκηση του 
δικαιώματος απεργίας και μει-
ώνεται η προστασία των προ-
στατευόμενων συνδικαλιστικών 
στελεχών.
• Οι διατάξεις του σχεδίου νό-
μου ενισχύουν αντί να αμβλύ-
νουν την διαπραγματευτική ανι-
σότητα των μερών εις βάρος του 
εργαζομένου και αναγορεύουν 
σε κανόνα την ατομική διαπραγ-
μάτευση, [..]
Υπό το πρίσμα αυτό, καλεί την 
κυβέρνηση να αποσύρει το νο-
μοσχέδιο.

Self tests από τα σούπερ μάρκετ

Αποχή από πλειστηριασμούς
Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας 

Αρχίζει ο διαγωνισμός για τα πρώτα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς 

Επιχειρηματικότητας (elevategreece.gov.gr) και χθες ο Χρήστος 

Δήμας, υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, με τον Υπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργάδη και τον Γενικό Γραμ-

ματέα Έρευνας & Καινοτομίας Αθανάσιο Κυριαζή παρουσίασαν 

την έναρξη του διαγωνισμού για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Τα βρα-

βεία θα απονεμηθούν στην 85η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. 

Το «ElevateGreece» συμπληρώνει 8 μήνες λειτουργίας και σε αυτό 

το σύντομο χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό 

εργαλείο της Πολιτείας για την ανάδειξη και υποστήριξη των 

Ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και για την διασύνδεση 

του ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας. Μέχρι 

σήμερα, σχεδόν 400 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν ήδη ολοκλη-

ρώσει την εγγραφή τους στο Μητρώο. Για το 2021, οι κατηγορίες 

των βραβείων του «ElevateGreece» είναι οι εξής:

Νεοφυής επιχείρηση της χρονιάς, Ταχύτερα ανερχόμενη νεοφυ-

ής επιχείρηση, Τεχνοβλαστός (spin off) της χρονιάς, Βραβείο 

Κοινωνικής συνεισφοράς, Βραβείο Περιβαλλοντικού αντίκτυπου, 

Βραβείο Γυναικείας επιχειρηματικότητας, Βραβείο επιχειρημα-

τικής ανάπτυξης & εξωστρέφειας, Βραβείο αξιοποίησης τεχνο-

λογιών 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, Startup hero: επίλυση 

προκλήσεων από την υγειονομική κρίση, Κορυφαία νεοφυής 

επιχείρηση από το οικοσύστημα \ Best ecosystem choice, όπου 

ψηφίζει αποκλειστικά το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων 

στην αξιολόγηση.

Ο Γιάννης Σπυρόπουλος, 
νέος Πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ 

Ο Γιάννης Σπυρόπουλος θα είναι ο νέος Πρόεδρος του Συλλόγους 

Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας. Όπως ανα-

φέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή: «Μετά την αναβολή των 

εκλογών του ΣΚΕΑΝΑ, βάσει του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α’ 96/11-

06-2021) και μετά την αποχώρηση του προέδρου, κ. Στεργίου 

Σπυρίδωνος, ορίζεται ως νέος πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, ο κ. Σπυ-

ρόπουλος Ιωάννης, ως αντιπρόεδρος ο κ. Παπαγιαννόπουλος 

Αλέξιος και ως αναπληρωτής γεν. γραμ. ο κ. Καμβύσης Αθανάσι-

ος κατά τα λοιπά οι θέσεις του Δ.Σ. παραμένουν ως έχουν. Επί-

σης ορίζεται ως εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Σακκής Κωνσταντίνος»

Ένα διαφορετικό Υβριδικό 
Καλοκαιρινό Σχολείο 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Achaia Clauss το 2ο 

Summer School σε «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστη-

μάτων» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών (www.ece.uop.gr) του Πανε-

πιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα. Στα πλαίσια του summer 

school οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν και δοκιμάστηκαν πρακτικά σε 

9 ενότητες με θέματα: Διαδίκτυο των Πραγμάτων - Ψηφιακές Υπο-

δομές για Ευφυείς Πόλεις • Δίκτυα Επόμενης Γενιάς • Προηγμένα 

Συστήματα Ασφάλειας Ανίχνευση Ιόμορφου Υλισμικού • Εφαρ-

μοσμένη Μηχανική Μάθηση Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους 

για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης •Σχεδίαση 

Διεπαφών Χρήστη για Hand-Held Συσκευές - Σχεδιάζοντας για 

μια συσκευή που χωράει στο χέρι μας •Τεχνολογίες Υπολογιστι-

κού Νέφους • Απαιτούμενες υποδομές και υπηρεσίες για τη μετά-

βαση από το διαδίκτυο-των-πραγμάτων στα ευφυή κυβερνοφυσικά 

συστήματα • Ψηφιακές Δεξιότητες και τεχνολογίες STEM • Τα 

δεδομένα ευρείας κλίμακας και η επεξεργασία τους.
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«Το Σχέδιο Νόμου για την προστασία της 
εργασία του Υπ. Εργασίας Κοιν. Υποθέσε-
ων» χαρακτηρίζεται από ασάφειες, έχει νο-
μικά και ερμηνευτικά προβλήματα και προ-
καλεί πρόσθετο διοικητικό κόστος σε βάρος 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε μια 
χρονική περίοδο κατά την οποία προέχει η 
επιβίωση των επιχειρήσεων, στο νομοσχέ-
διο παρατηρούνται στρεβλώσεις οι οποί-
ες ενέχουν κινδύνους για τη βιωσιμότητα 
τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΕ-
ΒΕΣΝΑ παρουσιάζοντας τις θέσεις της για 
το νομοσχέδιο.
«Η εργασιακή μεταρρύθμιση οφείλει να 
συμβάλλει στη βελτίωση του εργασιακού 
και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 
εργαζομένους και εργοδότες», υπογραμμίζει 
και εστιάζει στα έξι σημεία - αιχμής.
Ενδεικτικά επί των άρθρων του νομοσχεδί-
ου, επισημαίνει τα εξής:
1. Κατάργηση διάκρισης αποζημίωσης από-
λυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών 
(Άρθρο 64 ): Προτείνεται είτε να ισχύσει μό-
νο για τους νέους εργαζόμενους, είτε να ισχύ-
σει από την έναρξη εφαρμογής του νόμου και 

μετά, δηλαδή χωρίς αναδρομική ισχύ.
2. Υπερωρίες, Ατομική διευθέτηση του χρό-
νου εργασίας, Κυριακές (Άρθρα 58-63): 
Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για τη διά-
ταξη που διευρύνει τα υφιστάμενα όρια των 
υπερωριών (άρθρο 57) αλλά και για τη δι-
άταξη που διευρύνει τις εξαιρέσεις από την 
υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή 
και τις ημέρες αργίας (άρθρο 62).
3.Τηλεργασία (Άρθρο 67): θα πρέπει να εί-
ναι αποτέλεσμα αποκλειστικά κοινής συμ-
φωνίας εργοδότη-εργαζόμενου, χωρίς να 
συνοδεύεται με επιπρόσθετα κόστη και δι-
οικητικά βάρη γιατί καθίσταται εκ των πραγ-
μάτων απαγορευτικό και ανεφάρμοστο για 
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
4. Ψηφιακή κάρτα εργασίας (άρθρο 74): με 
την εφαρμογή αυτού του μέτρου θα απαιτη-
θούν πόροι για την δημιουργία των ψηφια-
κών αυτών υποδομών, και ακολούθως πό-
ροι για την συντήρηση και λειτουργία των 
υποστηρικτικών συστημάτων. 
5. Ικανότητα σύναψης συλλογικών συμβά-
σεων εργασίας-Νομιμοποίηση εκπροσώ-
πων-Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 

1876/1990 (Άρθρο 96): Ουσιαστικά καταρ-
γείται η δυνατότητα σύναψης συλλογικών συμ-
βάσεων και θεσμοθετούνται ατομικές συμβά-
σεις που είναι εις βάρος του εργαζομένου. 
Σε ότι αφορά τις αλλαγές στον συνδικαλι-
σμό μπαίνουν περιορισμοί στις αντιδράσεις 
των φορέων και αποδυναμώνεται με αρ-
νητικές συνέπειες. Εκφράζουμε τις επιφυ-
λάξεις μας σχετικά με την διαδικασία που 
εισάγεται ως προς την ταχύτητα διεκπεραί-
ωσης των σχετικών υποθέσεων. Οι οργα-
νώσεις εργοδοτών θα πρέπει να εξαιρεθούν 
από την υποχρέωση ανάρτησης στο Γενι-
κό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.
ΜΗ.Ο.Ε.) του αριθμού των εργαζομένων 
που απασχολούν τα μέλη τους.
6. ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρα 102 
– 125): απαιτείται τροποποίηση της διαδι-
κασία άμεσης επιβολής προστίμων από τον 
ΣΕΠΕ, που προβλέπεται με το άρθρο 123 
χωρίς δικαίωμα ακρόασης από τη μεριά του 
εργοδότη, αφού ελέγχεται για τη συνταγμα-
τικότητα της (άρθρο 20 παρ. 2 του συντάγ-
ματος).

ΟΕΒΕΣΝΑ: Τα έξι σημεία αιχμής 

Ψηφίστηκε προχθές το βράδυ 
από την Βουλή κατά πλειοψη-
φία το Εργασιακό νομοσχέδιο 
με 158 «ναι» και 142 «όχι», 
παρά τις μαζικές πορείες που 
έλαβαν χώρα. Προχθές στην 
Πάτρα πραγματοποιήθηκαν 
δύο μαζικές συγκεντρώσεις και 
πορείες, πρωί και απόγευμα, 
με τη συμμετοχή εργαζομένων, 
συνδικάτων και φορέων, οι 
οποίοι τάχθηκαν ενάντια στο 
νέο εργασιακό νομοσχέδιο. 
Στις μεγάλες απεργιακές συ-
γκεντρώσεις και πορείες που 
διοργανώθηκαν από το Εργα-
τικό Κέντρο της Πάτρας συμ-
μετείχαν ο Δήμαρχος Πα-
τρέων, Κώστας Πελετίδης, 
Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Ορ-
γανισμών του Δήμου, δη-
μοτικοί και διαμερισματικοί 
σύμβουλοι, απαιτώντας να 
μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο 
έκτρωμα για τα εργασιακά που 
βάζει ταφόπλακα σε δικαιώμα-

τα και κατακτήσεις ενός αιώνα, 
που νομιμοποιεί την απλήρω-
τη δουλειά, καταργεί το 8ωρο 
και την Κυριακή ως αργία.
Ο Δήμαρχος, στο πλαίσιο της 
κινητοποίησης, δήλωσε: «Εί-
μαστε παρόντες μαζί με την ερ-
γατική τάξη, που αγωνίζεται για 
να μην καταργηθεί το 8ωρο 
που κατακτήθηκε με αγώνες 
και αίμα, να μην καταργηθεί 
η σταθερή δουλειά με δικαι-

ώματα. Οι εργαζόμενοι με την 
δουλειά τους, χτίζουν τη χώρα 
μας, παράγουν όλο τον πλού-
το και είναι αυτοί που πρέπει 
να τον απολαμβάνουν. Το σύ-
στημα που κάθε μέρα συγκε-
ντρώνει τον πλούτο και όλο 
και λιγότερα χέρια, με αποτέ-
λεσμα οι εκατομμυριούχοι να 
γίνονται δισεκατομμυριούχοι, 
χρειάζεται ανατροπή. Και αυτό 
μπορούν να το πετύχουν, μό-

νο οι εργαζόμενοι, ενωμένοι, 
με τους αγώνες τους. Και σ’ αυ-
τούς τους αγώνες είμαστε πάντα 
δίπλα τους. Το αντεργατικό νο-
μοσχέδιο, πρέπει να πάει εκεί 
που του αξίζει: στα σκουπίδια».

Η ψηφοφορία
Επί της αρχής καταψήφισε το 
νομοσχέδιο σύσσωμη η αντι-
πολίτευση. Τη διεξαγωγή ονο-
μαστικής ψηφοφορίας επί της 
αρχής, όλων των άρθρων και 
στο συνόλου του νομοσχεδί-
ου ζήτησε η κοινοβουλευτι-
κή ομάδα της ΝΔ όπως είχε 
προαναγγείλει νωρίτερα και ο 
πρωθυπουργός. Αίτημα ονο-
μαστικής ψηφοφορίας επί της 
αρχής, ορισμένων άρθρων 
που αφορούν -όπως θεωρούν- 
τον πυρήνα του σχεδίου νόμου 
και επί του συνόλου κατέθεσαν 
και οι κοινοβουλευτικές ομά-
δες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ 
και του ΚΚΕ.

Ηχηρές αντιδράσεις για το υπό 
ψήφιση εργασιακό νομοσχέδιο

> Μαζικές πορείες και συγκεντρώσεις προχθές στην Πάτρα

> Οι θέσεις για το Σχέδιο Νόμου για την προστασία της εργασίας

Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: 
«Ξεχείλωμα ωραρίου» 

Την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που εν μέσω 

πανδημίας ψήφισε η κυβέρνηση εξέφρασε ο Εμπορικός & Εισα-

γωγικός Σύλλογος Πατρών συμμετέχοντας στην προχθεσινή κινη-

τοποίηση – διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης. 

«Το ξεχείλωμα ωραρίων και η ελαστικοποίηση των εργασιακών 

σχέσεων στρέφεται κατά της κοινωνίας αλλά και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων προς όφελος των μεγάλων εγχώριων και πολυεθνικών 

συμφερόντων. Η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργα-

ζομένων που έχουν μείνει χωρίς ουσιαστική στήριξη είναι τραγική και 

προδιαγράφεται ιδιαίτερα ζοφερή με νέο κύμα λουκέτων και έξαρσης 

της ανεργίας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, ενώ βροντοφώναξαν 

«να μπει τέλος στον εμπαιγμό και την καταστροφή των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και στην δημιουργία εργασιακού μεσαίωνα».

Ψηφιακή κάρτα και Κυριακές
Αναφορά στα καταστήματα στην Ελλάδα, τα οποία -όπως είπε- θα 

είναι ανοικτά τις Κυριακές όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, 

έκανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης. «Θα λειτουργούν Κυριακή στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις 

που λειτουργούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη» σημείωσε ο Πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για το εργασιακό 

νομοσχέδιο. Και ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως οι εργαζό-

μενοι δεν θα αμείβονται τον επιπλέον χρόνο που εργάζονται με όλες 

τι προσαυξήσεις που προβλέπει η νομοθεσία. «Όμως τα δικαιώματα 

των εργαζομένων είναι σταθερά. Θα αμείβονται με προσαύξηση 

75%» τόνισε, διευκρινίζοντας ότι όσοι εργάζονται Κυριακές  θα 

παίρνουν ρεπό. «Είναι μία ρύθμιση από τις πιο φιλεργατικές σε 

όλη την Ευρώπη» σημείωσε επίσης από το βήμα της Βουλής.

«Στον κόσμο της εργασίας, πλέον, ο υπάλληλος δεν θα χάνει τον 

μισό μισθό τον μήνα από υπερωρίες, η εργαζόμενη που σπουδάζει 

δεν θα χάνει την Παρασκευή της και θα καταγγέλλει όποιον την 

παρενοχλεί στο γραφείο, ο τεχνίτης θα παίρνει πλήρη αποζημίω-

ση όταν φύγει από τη δουλειά, τα ζευγάρια θα έχουν μεγαλύτερη 

γονεϊκή άδεια και όλοι αυτοί θα καλύπτονται από μία ανεξάρτητη 

αρχή που θα ελέγχει ηλεκτρονικά τη νομιμότητα στον χώρο όπου 

δουλεύουν και οι συνδικαλιστές θα είναι δίπλα τους, όχι μπροστά 

από τα πλοία» ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζή-

τηση για το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή.

Αντιδρούν οι εμποροϋπάλληλοι 
Έντονη είναι η αντίδραση του επικεφαλής της παράταξης «Ελεύθε-

ροι Εμποροϋπάλληλοι Πάτρας» του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων 

Πάτρας) Σάββα Τζάκη για το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις 

Κυριακές. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε τα εξής: «Με έκπληξη ακού-

σαμε τον πρωθυπουργό από το βήμα της βουλής να προαναγγέλλει 

το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές αμέσως δεχτήκαμε 

δεκάδες τηλεφωνήματα από συναδέλφους που αγανακτισμένοι και 

εκνευρισμένοι μας δήλωναν την οργή τους για αυτήν την ανακοί-

νωση, μια ανακοίνωση που εμφανέστατα θέλει να εξυπηρετήσει τα 

μεγάλα πολυκαταστήματα και να εξοντώσει τις μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις και τους εργαζόμενους, μια ανακοίνωση που μας βρίσκει 

άκρως αντίθετους και εξοργισμένους Δηλώνουμε λοιπόν στην κυ-

βέρνηση ότι αυτήν την προοπτική θα την παλέψουμε με νύχια και 

δόντια και αν συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι θα δει τα αποτελέσμα-

τα στις κάλπες στις επόμενες εκλογές» και καλεί έστω και την ύστατη 

στιγμή την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτήν την ανακοίνωση.
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Προστασία της παράκτιας 
ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου

54 εκατ. ευρώ για
 ληξιπρόθεσμες οφειλές 

Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερι-
κών, Στέλιο Πέτσα, η επιχορήγηση συνολικού ποσού 
54.005.992,10 ευρώ σε δήμους της χώρας, αποκλειστικά 
και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεών τους προς τρίτους. 
Από την Αχαΐα στην «λίστα» του Υπουργείου Εσωτερικών 
είναι μόνο η Αιγιάλεια με 1.608.499,03 ευρώ, τα Καλά-
βρυτα με 110.302,44 ευρώ και η Πάτρα με 201.744,71 
ευρώ. 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, 
δήλωσε: «Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, 
βρίσκουμε πόρους, ώστε οι δήμοι να αποπληρώνουν τις 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους και έτσι να ενισχύεται η 
ρευστότητα στην πραγματική οικονομία».

Σκίαστρο από τους 
εργαζόμενους του Δήμου

Εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων κατασκεύασαν εξ αρχής 
και τοποθέτησαν χθες στην περιοχή του Δασυλλίου, πάγκο 
με σκίαστρο, για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που 
περιπολούν στην περιοχή, στο πλαίσιο της πυροπροστασί-
ας. Πρόκειται για αίτημα της Πυροσβεστικής προς τον Δή-
μο, που ικανοποιήθηκε άμεσα, ενώ σύντομα, θα τοποθετη-
θεί και δεύτερος πάγκος, που υπήρχε στο Δασύλλιο, αλλά 
άγνωστοι δράστες, κατέστρεψαν και έκλεψαν.

Μεθαύριο 
η 5η πεζοπορία 

Μεθαύριο θα πραγματοποιηθεί η 5η πεζοπορία από το Ρί-
ον στο Αντίρριο και επιστροφή. Το ραντεβού εκκίνησης θα 
δοθεί κατά τη συνάντηση στο πάρκιν της δυτικής προβλή-
τας (κάτω από τη γέφυρα) στις 08:30 πμ. Θα περπατήσουν 
όλη τη γέφυρα, θα ακολουθήσει καφές στο Αντίρριο και επι-
στροφή. Με οδηγό τον Λάμπη. Η απόσταση είναι 8 km σχε-
δόν επίπεδη διαδρομή κατάλληλη για όλους.

Διακοπή κυκλοφορίας 
στο Θεόκτιστο («111») 

Κλειστή για δύο ώρες (από τις 10 το πρωί έως τις 12 το με-
σημέρι) έμεινε χθες η Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τρι-
πόλεως (111), στη θέση Θεόκτιστο στα όρια της Π.Ε Αχαΐ-
ας. Η διακοπή κυκλοφορίας ήταν επιβεβλημένη για λόγους 
ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων, καθώς έπρεπε να γί-
νουν εργασίες καθαίρεσης βράχου με τη χρήση εκρηκτικών, 
στο πλαίσιο του έργου, που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Δι-
εύθυνση Τεχνικών Έργων, και αφορά την αντιμετώπιση κα-
τολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών – Τριπόλεως, στη θέση Θεό-
κτιστο. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία όλων 
των οχημάτων διεξάγετο από τις επαρχιακές οδούς Κλειτο-
ρίας – Κοντοβάζαινας και Λαγκαδιάς – Θεόκτιστου.

Συντήρηση 
στις σήραγγες 

Ολιγόωρες νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ίσχυσαν 
την Τρίτη 15/6 από τις 18:00 το απόγευμα έως τις 08:00 
το πρωί της Τετάρτης, στις σήραγγες της Παναγοπούλας 
στην περιοχή του Αιγίου (μεταξύ των Χ.Θ. 184,600 και 
194,000), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρη-
σης του εξοπλισμού των σηράγγων.
Η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εξυπηρετή-
θηκε από την παράπλευρη βοηθητική οδό εκτός των ση-
ράγγων.

Θέματα

> Σύμπραξη Δήμου και Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου 

> Έντονη η αντίδραση Γρ. Αλεξόπουλου για τις μηχανές του ΟΣΕ 

> Επίσκεψη του «σπιράλ» σε αξιοθέατα και επαφές με πολίτες 

Το μείζον πρόβλημα προστα-
σίας της παράκτιας ζώνης Ρί-
ου – Αγίου Βασιλείου, μετά 
και τις καταστροφές που προ-
κλήθηκαν από τις κακοκαιρίες 
της χειμερινής περιόδου και οι 
οποίες έθεσαν την περιοχή σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
ήταν το αντικείμενο σύσκεψης 
εργασίας που πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-
δας, Νεκτάριου Φαρμάκη.
Στη σύσκεψη, εκτός του Περιφε-
ρειάρχη, παραβρέθηκαν επίσης, 
ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας 
Πελετίδης, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Π.Ε. Αχαΐας Χαράλαμπος 
Μπονάνος, ο Αντιδήμαρχος 
Αρχιτεκτονικού Έργου Χρήστος 
Κορδάς, καθώς επίσης στελέχη 
των τεχνικών υπηρεσιών της 

Περιφέρειας και του Δήμου. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης 
εξετάστηκε συγκεκριμένη μελέ-
τη, η οποία βρίσκεται στο τε-
λικό στάδιο διαμόρφωσης και 
αποβλέπει στην αποκατάσταση 
και ανάπλαση της περιοχής. Η 
πρωτοβουλία ανήκει από κοι-
νού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και στον Δήμο Πατρέ-

ων και για τον λόγο αυτό συμ-
φωνήθηκε να υπάρχει διαρκής 
επαφή για την ολοκλήρωση της 
μελέτης, καθώς και την εύρεση 
της πηγής χρηματοδότησης της 
συγκεκριμένης δράσης.
«Η προστασία του φυσικού σε 
συνδυασμό με το οικιστικό πε-
ριβάλλον αποτελεί τεράστια 
προτεραιότητα, αλλά και μια 

δύσκολη εξίσωση την οποία εί-
μαστε υποχρεωμένοι να λύσου-
με, διασφαλίζοντας τις θάλασ-
σες και τις ακτές μας, αλλά και 
τις παράκτιες περιοχές όπου 
αναπτύσσεται ανθρωπογενής 
δραστηριότητα. Σε κάθε περί-
πτωση είμαστε βέβαιοι ότι μέ-
σα από την συνεργασία με τον 
Δήμο Πατρέων και την κοινή 
αντίληψη για μια πόλη που σέ-
βεται το φυσικό της πλούτο θα 
καταφέρουμε να δώσουμε μα-
κροπρόθεσμη λύση σε ένα με-
γάλο και σύνθετο πρόβλημα 
που έχει θέσει σε κατάσταση 
συναγερμού μία σημαντική πα-
ράκτια περιοχή της Πάτρας και 
ταλανίζει χιλιάδες πολίτες» ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ο Περιφε-
ρειάρχης, μετά το τέλος της σύ-
σκεψης.

«Στο Μουσείο Αθηνών η ιστορία μας»

Έργα αποστράγγισης στην Πιτίτσα

Την αντίδραση του επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης Γρηγόρη Αλεξόπουλου 
προκάλεσε το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν 
στο Μουσείο Σιδηροδρόμων Αθηνών δύο 
κομμάτια της ιστορίας της πόλης που βρί-
σκονταν στο μηχανοστάσιο του Αγίου Δι-
ονυσίου. Ο λόγος για την θρυλική ατμήλα-
το των ΣΠΑΠ, την Linke- Hoffmann του 
1925 και την αυτοκινητάμαξα Uerdingen 
κατασκευής του 1937, τα οποία θα συντη-
ρηθούν, θα αναπαλαιωθούν και θα βρουν 
τη θέση τους στο Μουσείο των Αθηνών.
Σε ανακοίνωσή του ο Γρ. Αλεξόπουλος 

αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η νέα 
και σίγουρα απογοητευτική εξέλιξη σε σχέ-
ση με τα τρένα, έρχεται να φωτίσει για άλλη 
μια φορά την αδυναμία της πόλης να ασχο-
ληθεί, να διασώσει και να προβάλει την 
ιστορία της κατά τρόπο που θα ενισχύσει το 
σύγχρονο προφίλ της».
Τονίζει πως στον αντίποδα αυτής της μετα-
κόμισης των αμαξοστοιχιών του σιδηρο-
δρόμου της Πελοποννήσου, συναντάμε πό-
λεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Καλαμάτα, 
παρουσιάζοντας πως αξιοποίησαν τον ιστο-
ρικό τους πλούτο, με διεκδικήσεις και ανα-
ζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων.
Στην μεν πρώτη, όπως αναφέρει, «συναντά-
με το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονί-
κης, το οποίο ιδρύθηκε το 2001 και διατη-
ρήθηκε χάρη στην εθελοντική προσπάθεια 
του Συλλόγου «Φίλοι του Σιδηροδρόμου 
Θεσσαλονίκης», την υλική, οικονομική και 
ηθική στήριξη του ΟΣΕ, του Δήμου Κορ-
δελιού- Ευόσμου, του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, των Διοικητικών Αρχών της Θεσσα-
λονίκης και ιδιωτών. 

Στην δεύτερη περίπτωση, συναντάμε το Δη-
μοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, 
το μοναδικό στο είδος του υπαίθριο μου-
σείο στην Ελλάδα, γνωστό σε όλους τους 
φίλους των Σιδηροδρόμων ανά τον κόσμο. 
Από τη μια έχουμε δύο παραδείγματα αξι-
οποίησης του ιστορικού πλούτου των πό-
λεων κατόπιν κινητοποίησης των Φορέων 
των περιοχών και βεβαίως των Δήμων, με 
διεκδικήσεις και αναζήτηση χρηματοδοτι-
κών εργαλείων και από την άλλη έχουμε 
ένα παράδειγμα μεταφοράς του σε άλλες 
πόλεις. Αυτό είναι πέρα για πέρα λυπηρό 
και σίγουρα δεν ταιριάζει στην ιστορία της 
τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. 
Και καταλήγει, επισημαίνοντας τα εξής: «Εί-
ναι τώρα η ώρα να αλλάξουμε τρόπο σκέ-
ψης, να αλλάξουμε τρόπο αντιμετώπισης 
της κληρονομιάς μας, να κινηθούμε άμε-
σα στην κατεύθυνση του διαλόγου και των 
συντονισμένων δράσεων των Φορέων στη 
βάση ενός σχεδίου ανάπτυξης, να αφήσου-
με στην άκρη ιδεοληψίες και παλιές λογι-
κές. Η Πάτρα δεν αντέχει άλλες απώλειες». 

Σ’ έναν από του πλέον γραφι-
κούς οικισμούς του Δήμου Πα-
τρέων, στην Πιτίτσα, βρέθηκε 
την περασμένη Κυριακή αντι-
προσωπεία του σπιράλ όπου 
και συναντήθηκε με τον πρό-
εδρο της Τοπικής Κοινότητας, 
Ιωάννη Αλεξόπουλο, και ενη-
μερώθηκε για τα κύρια ζητήμα-
τα που απασχολούν την περιο-
χή. Ακολούθησε ξενάγηση στα 

αξιοθέατα του τόπου, συνάντη-
ση με τους λιγοστούς κατοί-
κους και εκτενείς συζητήσεις.
Για τον πρόεδρο της Τοπικής 
Κοινότητας αποτελεί «στοίχη-
μα» η υλοποίηση των απαραί-
τητων έργων αποστράγγισης 
στην περιοχή, προκειμένου να 
μπορέσει να αναπτυχθεί ο οικι-
σμός. Κατά την ενημέρωση δεν 
έκρυψε και την δυσαρέσκειά 

του για την μη απόδοση των 
ανταποδοτικών τελών, από τα 
αιολικά πάρκα που έχουν ανα-
πτυχθεί στο Παναχαϊκό στα δι-
οικητικά όρια του οικισμού, 
χρήματα που -όπως τόνισε- θα 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για την 
υλοποίηση περιβαλλοντικών 
έργων που θα δώσουν άλλη 
ώθηση στον τόπο.
Τον επικεφαλής της παράταξης 

Πέτρο Ψωμά συνόδευσαν ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Θάνος 
Δούρος, το μέλος της Πολιτι-
κής Γραμματείας Μαίρη Κάρ-
γα και τα μέλη της παράταξης 
Μαρία Μπέλμπα, Μαριάνα 
Μπόμπα, Κατερίνα Παρασκευ-
οπούλου, Άκια Σταμάτη, Στέ-
φανος Δημητρόπουλος, Γιάν-
νης Καραγκιαούρης και Νίκος 
Κοτσώνης.
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Κλειστά τη Δευτέρα 
τα εμπορικά

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πα-
τρών ενημερώνει ότι τα εμπορικά καταστή-
ματα τη Δευτέρα 21 Iουνίου 2021, εορτή του 
Αγίου Πνεύματος θα είναι κλειστά. «Επειδή 
η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται κατά πα-
ράδοση κάθε χρόνο, παρακαλούμε να γίνει 
σεβαστή από το σύνολο της τοπικής αγοράς», 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος.

ΓΣΕΒΕΕ: Παράταση 
της προθεσμίας 

Την ανάγκη παραίτησης της καταληκτικής 
προθεσμίας δηλώσεων, έως τις 30 Ιουλίου 
2021, για την επέκταση των Επαγγελματικών 
Μισθώσεων του Άρθρου 111 Ν.4790/2021, 
ώστε να μπορέσουν οι επιχειρηματίες που 
είχαν κλειστές τις επιχειρήσεις τους να τις 
υποβάλλουν εμπρόθεσμα επισημαίνει με επι-
στολή της, προς τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, η Γενική Συ-
νομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και 
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
Όπως υπογραμμίζει στην επιστολή της η 
ΓΣΕΒΕΕ «Μια εκ των προϋποθέσεων προ-
κειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυ-
νατότητα χρήσης του θετικού αυτού μέτρου 
ήταν η δήλωση να γίνει εντός ενός μηνός 
από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 
τις 30/4/2021. Δεδομένου, όμως, ότι εξα-
κολουθούν να υπάρχουν κλειστές επιχειρή-
σεις και τον Μάιο και τον Ιούνιο, οι οποίες 
δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν δήλωση έως 
30/04/2021, παρακαλούμε να εξετάσετε τη 
δυνατότητα επέκτασης της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής των δηλώσεων προς 
τους εκμισθωτές έως τις 30/7/2021».

Αποκεντρωμένη: Λήγει 
στις 22/6 η κινητικότητα 

Εγκρίθηκε το αίτημα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη 
και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ 
Κύκλου 2021 του ΕΣΚ. Συνεπώς, κάθε ενδια-
φερόμενος υπάλληλος Δημοσίου και Ο.Τ.Α., 
που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να 
υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανι-
κή θέση ή/και την απόσπαση του για προσω-
ρινή κάλυψη αναγκών έως και τις 22 Ιουνίου. 

Αρχαιρεσίες 
στη Χαλανδρίτσα 

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλ-
λοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρί-
τσας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 20 Ιουνίου 
2021, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το κατα-
στατικό του Συλλόγου, θα διεξαχθούν οι αρ-
χαιρεσίες του Συλλόγου για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων 
για την περίοδο 2021-2023, μέσα στα πλαίσια 
της ετήσιας Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συ-
νέλευσης, η οποία θα γίνει στις 11 πμ. ακρι-
βώς στα Γραφεία του Συλλόγου στο Κ.Υ.Χ. Σε 
περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική 
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Κυ-
ριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 11 πμ. ακρι-
βώς στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ερυμάνθου. Θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 1) Διοικητικός & Οικονομικός Απο-
λογισμός και 2) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 
3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Σύσκεψη για την κορινθιακή σταφίδα 

Θέματα

> Ζητά από τον Υπουργό Σπ. Λιβανό το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο

Αίτημα προς τον ΥΠΟΙΚ Χρ. Σταϊκούρα ώστε να 
επαναλειτουργήσει το δικαστικό τμήμα ΔΟΥ Αιγί-
ου, που έχει συγχωνευθεί με της Α’ ΔΟΥ Πάτρας, 
απέστειλε ο πρόεδρος της Παναιγιάλειας Ανεξάρ-
τητης Επιμελητηριακής Κίνησης Άρης Τηλιγάδης.
Τα καθημερινά παράπονα από πολίτες και επαγ-
γελματίες που ταλαιπωρούνται αφάνταστα για να 
διεκπεραιώσουν διάφορες συναλλαγές τους, καθι-
στούν επιτακτική ανάγκη την επαναφορά του συ-

γκεκριμένου τμήματος στη ΔΟΥ Αιγίου, μιας και 
εξυπηρετεί μεγάλο όγκο αιτημάτων που αφορούν 
σε φορολογικές ενημερότητες, άρσεις κατασχέσε-
ων, ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο κλπ.
Σήμερα, το μοναδικό δικαστικό τμήμα για όλη την 
Αχαΐα εξυπηρετεί αποκλειστικά στην Α’ ΔΟΥ Πα-
τρών και για να μεταβεί ένας πολίτης από Αιγιά-
λεια ή Καλάβρυτα θα πρέπει στην κυριολεξία να 
χάσει τουλάχιστον μία ημέρα από την εργασία του, 

μιας και υπάρχουν συναλλαγές που δεν γίνονται 
αυτόματα μέσω TAXISNET, ενώ με την πανδημία 
και την νέα κατάσταση που επικρατεί στις δημό-
σιες υπηρεσίες, το πρόβλημα έχει διογκωθεί. Γι’ 
αυτό και η ΠΑΕΚ ζητά από τον Υπουργό να μερι-
μνήσει ώστε να γίνει επαναφορά του Δικαστικού 
Τμήματος στη ΔΟΥ Αιγίου αλλά και να αναβαθμι-
στούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέ-
τηση του κοινού.

Την περαιτέρω παράταση των συμ-
βάσεων εργασίας των συμβασιού-
χων του προγράμματος Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα, ζητάει με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κ. 
Χατζηδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, Ανδρέας Φίλιας.
Στην επιστολή, η οποία κοινοποι-
είται και στον Διοικητή του ΟΑΕΔ, 
Σπ. Πρωτοψάλτη, ο κ. Φίλιας, ση-

μειώνει ότι αυτή την περίοδο, στις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας απασχολούνται 248 ωφε-
λούμενοι που προσφέρουν σημα-
ντικές υπηρεσίες και καλύπτουν σε 
σημαντικό βαθμό τις ανάγκες που 
υπάρχουν, δεδομένης της πολυε-
τούς έλλειψης προσωπικού, συμ-
βάλλοντας στην εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία των τμημάτων στα οποία 
απασχολούνται.

«Παρακαλούμε μέχρι την προκή-
ρυξη νέου προγράμματος και μέχρι 
αυτό να προσφέρει νέους ωφελού-
μενους να προβείτε στις απαραίτη-
τες ενέργειες έτσι ώστε να παρα-
ταθεί περαιτέρω η παραμονή των 
ωφελουμένων που ήδη υπηρετούν 
στη συγκεκριμένη δράση για το μέ-
γιστο δυνατό διάστημα» καταλήγει 
στην επιστολή του ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης.

Επίσκεψη στην περιοχή του πρώην 
εργοστασίου Λαδόπουλου πραγμα-
τοποίησαν, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπο-
νάνος και ο Αντιδήμαρχος Πατρέ-
ων, Χρήστος Κορδάς, μαζί με την 
Επιτροπή Κρίσεως του Αρχιτεκτο-
νικού Διαγωνισμού για την αξιο-
ποίηση του παλαιού βιομηχανικού 
συγκροτήματος. Στην επίσκεψη 
συμμετείχαν, οι καθηγητές του Πα-

νεπιστημίου, Γιάννης Αίσωπος και 
Δήμητρα Κατσώτα, καθώς και οι 
αρχιτέκτονες, Μαρία Τζώρα, Γε-
ωργία Καλαβρυτινού και Βασίλης 
Ντόβρας. 
«Αποδεικνύουμε ότι αντιμετωπίζου-
με το θέμα με την σοβαρότητα που 
ταιριάζει σε ένα έργο που μπορεί να 
αλλάξει την εικόνα της πόλης μας. 
Μαζί με την επιτροπή είδαμε εικό-
νες μιας άλλης εποχής, όταν το ερ-

γοστάσιο αποτελούσε την δύναμη 
της βιομηχανικής παραγωγής. Οι 
χρήσεις, η ανακατασκευή, το πλαί-
σιο λειτουργίας μιας μικρής πολιτεί-
ας είναι αντικείμενα του αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού και περιμένουμε 
και εμείς να δούμε τις ιδέες που θα 
οδηγήσουν αυτή τη σημαντική περι-
οχή απέναντι από το νέο λιμάνι της 
Πάτρας σε μια νέα εποχή», δήλωσε 
ο κ. Μπονάνος. 

Και πρόσθεσε με έμφαση, «αυτός ο 
εμβληματικός χώρος που συνδυάζε-
ται με την ανάγκη αναμόρφωσης μιας 
μεγάλης και πολύ σημαντικής περιο-
χής της αχαϊκής πρωτεύουσας, απαι-
τεί σταθερά και σίγουρα βήματα με 
έναν σχεδιασμό που θα είναι εμπνευ-
σμένος από την ιστορικότητα της πε-
ριοχής και τις αναφορές μιας Πάτρας 
που μεγαλούργησε στην περιοχή της 
βιομηχανικής επανάστασης».

Eπαναφορά δικαστικού τμήματος

Νέα παράταση για τα Προγράμματα 

Αυτοψία στο εργοστάσιο «Λαδόπουλου»

> Ζητά ο Αρ. Τηλιγάδης από τον Υπ. Οικονομικών

> Επιστολή Α. Φίλια στον Υπουργό Εργασίας 

> Από Μπονάνο, Κορδά και μέλη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Tο Περιφερειακό Επιμελητηριακό 
Συμβούλιο απέστειλε αίτημα προς 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και τροφίμων Σπήλιο Λιβανό. 
Στην επιστολή του αναφέρονται τα 
εξής: «κ. Υπουργέ, Με την παρού-
σα επανερχόμαστε σχετικά με τα θέ-
ματα των αδιάθετων αποθεμάτων, 
όσον αφορά την Κορινθιακή Στα-
φίδα, εσοδείας 2020. Προτείνου-
με πως θα πρέπει να ορίσετε άμεσα 
μία σύσκεψη είτε δια ζώσης είτε με 
τηλεδιάσκεψη, για την παρουσίαση 
του θέματος και την κατάθεση των 
σχετικών απόψεων. Στην σύσκεψη 
προτείνουμε να συμμετάσχουν:
• Εκπρόσωποι της Παναιγιαλείου 
Ένωσης Συνεταιρισμών Αγροτική 
Εταιρική Σύμπραξη και 
• Εκπρόσωποι των Μεταποιητών –
Εξαγωγέων από διάφορες σταφιδι-
κές περιοχές, που σας έχουν στεί-
λει τις σχετικές επιστολές, όπως της 
11/5/2021».
Την επιστολή συνυπογράφουν οι: 

Πλάτων Μαρλαφέκας Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Αχαΐας, Παναγιώ-
της Τσιχριτζής Πρόεδρος Επιμε-
λητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Κων-
σταντίνος Νικολούτσος Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Ηλείας, Παναγιώ-
της Πιτσάκης Πρόεδρος Επιμελη-
τηρίου Κορινθίας, Ευάγγελος Ξυ-
γκώρος Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Μεσσηνίας και Φώτιος Κόττη Πρό-
εδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου. 

Συνάντηση 
Ι. Φωτήλα με Υπουργό
O Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής 
Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας συ-
ναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό. Στη 
συνάντηση παρευρέθη και ο εκπρό-
σωπος φορέων κορινθιακής σταφί-
δας κ. Νίκος Μιχαλόπουλος.
Σε ό,τι αφορά στην Κορινθιακή 
σταφίδα επ’ αφορμή των προβλη-

μάτων που αντιμετώπισε το εν λό-
γω προϊόν εξαιτίας της πανδημίας 
του κορωνοϊού και τονίστηκε η ανά-
γκη να στηριχθεί ο παραγωγός και 
το προϊόν.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός άκουσε το αίτημα 
στήριξης της Κορινθιακής σταφί-
δας και διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. βρίσκεται πάντα κο-
ντά στον αγρότη και τον παραγωγό 
καθώς αντιλαμβάνεται τα προβλή-
ματά τους. Επιπλέον επισήμανε ότι 
μελετούνται ήδη τρόποι ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συν-
θήκες στήριξης της σταφίδας και 
των παραγωγών.
Επίσης, στη συζήτηση τέθηκε επί 
τάπητος το θέμα της αποζημίωσης 
της επίσπορης πατάτας πρόβλημα 
για το οποίο ο Υπουργός ήταν πλή-
ρως ενημερωμένος και σημείωσε 
ότι το υπουργείο επεξεργάζεται ήδη 
λύσεις για την αντιμετώπιση του εν 
λόγω προβλήματος.
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Ξεκινά η 10ωρη εκπτωτική
κάρτα της Γέφυρας
Οι καλοκαιρινές εκπτωτικές διελεύσεις από τη 
Γέφυρα κάνουν πρεμιέρα το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος (19-21 Ιουνίου). Έτσι η 10ωρη μετ’ 
επιστροφής κάρτα Σαββατοκύριακου «ΜΑΖΙ» (με 
τιμή 13,60€) θα είναι ενεργή και τις τρεις ημέρες 
(Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα).
Η ενεργοποίηση του εκπτωτικού προϊόντος για 
μία επιπλέον ημέρα, αποτελεί καρπό της συνερ-
γασίας της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. με την τοπική αυτοδιοί-
κηση και επαγγελματικές ενώσεις της περιοχής, 
στο πλαίσιο της τουριστικής επανεκκίνησης, 
μετά και την άρση των περιορισμών της κυκλο-
φορίας στο οδικό δίκτυο.
Από πέρυσι, τόσο το 10ωρης διάρκειας εκπτω-
τικό προϊόν της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. όσο και το 3ωρης 
διάρκειας «Aller-Retour», είναι διαθέσιμα -και 
μέσω ειδικού πομποδέκτη- στην ίδια τιμή.

Έργα μπροστά στην Περιφέρεια 
Σε εξέλιξη είναι το τε-
λευταίο διάστημα έργα 
μπροστά στο κτίριο της 
Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος. Ο δρόμος έχει 
σκαφτεί και παράλληλα 
γίνονται εργασίες σε 
ακίνητο που βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα. Πληρο-
φορούμαστε ότι οι ερ-

γασίες στο δρόμο αφορούν τη δημιουργία στο σημείο δικτύου 
οπτικών ινών. Όσο για το ακίνητο, που είναι ντυμένο με λαμαρί-
νες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται να δημιουργηθεί 
πλυντήριο αυτοκινήτων με χρονοχρέωση του χρήστη που θα το 
πλένει μόνος του. Βέβαια ένα ερώτημα που εγείρεται είναι τι θα 
γίνει με την τοιχογραφία που απεικονίζει τη «Γνώση κόντρα στη 
Βία» και διακοσμεί το κτίριο της Περιφέρειας. Αυτές οι λεπτομέ-
ρειες προφανώς θα τακτοποιηθούν το επόμενο διάστημα. 
Εκείνο πάντως που παρατηρούμε είναι το επιχειρηματικό ενδι-
αφέρον για την έξοδο της πόλης, που έχει ομορφύνει αρκετά 
μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις..

Συμβουλευτικά

Έβαψαν με μπογιές την πινακίδα
Είχε και παρατράγουδα η προχθεσι-
νή πορεία ενάντια στο ασφαλιστικό. 
Άγνωστοι περνώντας από το γραφείο 
του βουλευτή της ΝΔ Άγγελου Τσι-
γκρή, στην οδό Μαιζώνος, έριξαν 
κόκκινες μπογιές στην πινακίδα. Λίγη 
ώρα μετά εντοπίσαμε στο σημείο τον 
Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου 
Πατρών Κωνσταντίνο Ζαφειρόπου-
λο, να προσπαθεί να απομακρύνει 

τις μπογιές πριν αυτές ξεραθούν και 
παραμείνουν στο πεζοδρόμιο. Το 
κατάστημά του κ. Ζαφειρόπουλου 
βρίσκεται κάτω από το γραφείο του 
βουλευτή και είχε κάθε λόγο το ση-
μείο να παραμείνει καθαρό από τις 
μπογιές. Πάντως σε σχέση με το πε-
ριστατικό, είναι το τέταρτο που κατα-
γράφεται στην περιοχή με βουλευτή 
του κυβερνώντος κόμματος.

Στην «Κοιλάδα των Θεών», την Αρχαία Ολυμπία, εκεί που αναπτύχθηκε ο πιο δοξασμένος ιερός χώρος της Αρχαίας Ελλάδας, 
συναντήθηκαν 52 Έλληνες και ξένοι κεραμίστες, παρουσιάζοντας έργα, εμπνευσμένα από την ιστορία και τους μύθους της. 
Σε μια ξεχωριστή βραδιά, το περασμένο Σάββατο άνοιξε τις πύλες της η 6η Έκθεση Κεραμικής στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ολυμπίας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 
26 Σεπτεμβρίου 2021. Τα έργα φιλοξενούνται στο Περιστύλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου, που θεωρείται ένα από τα ση-
μαντικότερα της Ελλάδας και συγκεντρώνει εκθέματα ανεκτίμητης αξίας μεταξύ των οποίων η μεγάλη έκθεση γλυπτών και 
η σημαντικότερη συλλογή χάλκινων αντικειμένων παγκοσμίως. Η υψηλή αισθητική των εκθεμάτων συνυπήρξε δημιουργικά 
και αρμονικά με την μουσική που απέδωσαν εξαιρετικά οι καλλιτέχνες της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων “Θανάσης Τσιπι-
νάκης” του Δήμου Πατρέων, την καλλιτεχνική διεύθυνση της οποίας έχει η Βάγια Ζεππάτου και την μουσική Διεύθυνση ο 
καταξιωμένος μαέστρος Αναστάσιος Συμεωνίδης.

Η αβεβαιότητα 
για το μέλλον
Και να που έφθασε η ώρα για τις πρώτες ουσιαστικές ανάσες 
ελευθερίας. Αναφερόμαστε στο πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο 
που θα μπορέσουμε όλοι να απολαύσουμε μακριά από το άγ-
χος των περιορισμών και των προστίμων. Μιλάμε για το τριή-
μερο του Αγίου Πνεύματος, όπου θα νοιώσουμε μετά από και-
ρό και πάλι το τι σημαίνει επιστροφή στην προ covid ζωή. 
Τα πρώτα μπάνια, οι πρώτες επισκέψεις σε κοντινές ταβέρνες, 
οι επαφές με φίλους, μας υπενθυμίζουν πώς ήταν η ζωή μας 
πριν από την πανδημία. Οι ενδείξεις από τα τουριστικά κατα-
λύματα της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας είναι εν-
θαρρυντικές και δείχνουν τη διάθεση του κόσμου να ξεχάσει 
τον δύσκολο χειμώνα που πέρασε λόγω καραντίνας. 
Και ήταν όντως από τις δυσκολότερες χρονιές, δεδομένου ότι 
κάποιοι θεώρησαν πέρυσι τον Ιούνιο ότι είχαμε ξεμπερδέψει 
από τον κορωνοϊό. Δυστυχώς διαψεύστηκαν μερικούς μήνες 
μετά όταν και πάλι κληθήκαμε τον περασμένο Νοέμβριο να 
βρεθούμε σε αυστηρό επίπεδο απαγορεύσεων που κορυφώ-
θηκε την περίοδο μετά τα Χριστούγεννα. 
Άραγε ξεμπερδέψαμε με τη νόσο που μαστίζει όλο τον πλανή-
τη και έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες οικονομίες σε κραδασμούς; 
Και φυσικά όχι, αφού ακόμα και τα εμβόλια που έχουν ανακα-
λυφθεί δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, που σημαίνει ότι και πάλι ο 
πληθυσμός σε μερικούς μήνες θα πρέπει να επισκεφθεί τα εμ-
βολιαστικά κέντρα για να επεκτείνει την ανοσία. 
Εκείνο που όλοι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής είναι 
να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, διότι ο κίνδυνος μόλυνσης πα-
ραμονεύει. Και βέβαια μεγάλο ζητούμενο είναι τι πρόκειται να 
γίνει με το κομμάτι των μεταλλάξεων.
Επιστρέφοντας ωστόσο στα της Οικονομίας, οφείλουμε να επι-
σημάνουμε ότι τα μηνύματα για το καλοκαίρι δεν είναι αισιό-
δοξα. Ο κλάδος του Τουρισμού αναμένεται να πληγεί φέτος, 
παρότι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως π.χ. τα 
self test, μας δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού της νοσηρότη-
τας και θα επέτρεπε μεγαλύτερη κίνηση τουριστών. 
Πέρα από τη λαχτάρα του κόσμου να ξεδώσει, διακρίνει κανείς 
και μια επιφυλακτικότητα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. 
Όλοι λίγο πολύ θα καταφέρουν να κάνουν μερικές ημέρες δια-
κοπές, το πολύ μέχρι μια εβδομάδα. Από εκεί και πέρα η μέση 
οικογένεια προσπαθεί να περιορίσει όσο γίνεται τα έξοδά της 
λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί. Διότι το τέταρτο κύμα 
πανδημίας που ακούγεται ότι θα ακολουθήσει θα μας επιστρέ-
ψει πολλές δεκαετίες πίσω. Όσες οικονομικές βοήθειες και εάν 
δοθούν, η καταστροφή θα έχει συντελεστεί. 
Και όλοι το γνωρίζουν ότι η Οικονομία βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην ψυχολογία αγοράς και κοινωνίας. Αν η ψυχολογία 
φθάσει στο ναδίρ, τα ίδια βήματα κάνει η Οικονομία.

Aπόψεις

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
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Πατρινός 
πρωταθλητής ξιφασκίας 
Στις 11-13 Ιουνίου, στο ΟΑΚΑ 
διεξήχθη το Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα ξιφασκίας στην κατηγορία 
των παίδων, στο ξίφος ασκήσεως 
(fleuret). O Μαξιμιλιανός Χατζη-
γιάννης, αθλητής του Α.Ο.Ξ Αιγά-
λεω, ανακηρύχθηκε 
πρωταθλητής Ελλά-
δος για την τρέχουσα 
αθλητική περίοδο. 
O Μαξιμιλιανός Χα-
τζηγιάννης, μαθητής 
της Α τάξης του 18 
Γυμνασίου Πατρών, 
μέχρι την προηγού-
μενη αθλητική περίο-
δο αγωνιζόταν με τον 
Αχαϊκό Σύλλογο Ξι-
φασκίας. Εκεί έμαθε 
ξιφασκία και κατέκτη-
σε νίκες στις μικρότερες κατηγορί-
ες αλλά και αυτή των παμπαίδων. 
Oι προπονητές του, Αλέξαν-
δρος και Χάρης Λεβαντίδης (στις 
εγκαταστάσεις του «Δ. Τόφαλος») 
ακούραστα μέχρι και σήμερα, μα-
θαίνουν στα παιδιά την χαρά, αυ-
τού του υπέροχου αλλά απαιτητι-
κού αθλήματος. 
Ενός αθλήματος που λειτουργεί 
πολυεπίπεδα στην ψυχοσύνθεση 
και τον χαρακτήρα των παιδιών. 
Διότι οι απαιτήσεις είναι υψηλές 
και απαιτούν εγρήγορση σε όλα. 
Από την επόμενη χρονιά ο Μα-
ξιμιλιανός Χατζηγιάννης (ο οποί-
ος υπήρξε μέλος των προεθνικών 
ομάδων ανάπτυξης) θα αγωνίζε-
ται στην κατηγορία των εφήβων 
με στόχο την συμμε-
τοχή του στην εθνική 
ομάδα. Και μακάρι το 
Πατρινόπουλο να ξε-
χωρίσει και πάλι.

Χιούμορ
για τα εμβόλια
Mε μια χιουμοριστι-
κή ανάρτηση, ο Ηλίας 
Μόσιαλος στέλνει… 
μήνυμα εμβολιασμού 
κατά του κορωνοϊού 
σε όλους όσοι δεν το 
έχουν πάρει ακόμη απόφαση.
Χωρίς… πολλά λόγια, ο καθηγη-
τής Πολιτικής της Υγείας, της Σχο-
λής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Λονδίνου (LSE), 
«περνά» το μήνυμα, επιστρατεύο-
ντας μια από τις πιο επιτυχημένες 

σειρές της αμερικανικής τηλεόρα-
σης, το Sex and the City.
Πιο συγκεκριμένα, στην φωτο-
γραφία απεικονίζονται οι τέσ-
σερις πρωταγωνίστριες της σει-
ράς να κοιτούν με μεγάλη απορία 
προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ 
στο μήνυμά του αναφέρει: «Όταν 

κάποιος λέει ότι δεν 
έχει εμβολιαστεί». 
Πάντως οι παλινω-
δίες της κυβέρνησης 
με την απαγόρευ-
ση του AstraZeneca 
έχουν εντείνει το σκε-
πτικισμό που υπάρ-
χει γύρω από το συ-
γκεκριμένο εμβόλιο. 
Πληροφορούμα-
στε ότι οι ακυρώσεις 
στα δύο εμβολιαστι-
κά κέντρα που χο-
ρηγούν το συγκεκρι-

μένο εμβόλιο, στην Άνω Πόλη 
(τέρμα Γερμανού) και τη Χαλαν-
δρίτσα, φθάνουν το 100%. Ενώ 
όσοι έχουν ήδη κάνει την πρώτη 
δόση δεν ξέρουν πώς να αντιμε-
τωπίσουν την όλη κατάσταση. Δεν 
γνωρίζουν πότε και με ποιο εμβό-
λιο πρέπει να ολοκληρώσουν τον 
εμβολιασμό τους.

Γ.Η.
Νέο ξενοδοχείο 
στην Πάτρα 
Eνα ακόμη ξενοδοχείο υψηλών 
προδιαγραφών αναμένεται να 
λειτουργήσει το επόμενο διάστη-
μα στην Πάτρα. Έτοιμο πλέον να 
ξεκινήσει την λειτουργία του εί-
ναι και το μεγάλο ξενοδοχείο της 

Πάτρας, το πρώην 
Patras Palace, που 
αγόρασε το περασμέ-
νο καλοκαίρι ο ομο-
γενής επιχειρηματί-
ας από την Αμερική 
Ηλίας Στεφανόπου-
λος.
Οι εργασίες ανακαίνι-
σης του κτιρίου ολο-
κληρώθηκαν, το ξε-
νοδοχείo ξεκινά την 
λειτουργία του με 
νέα ονομασία καθώς 

λέγεται «Μy Way», ενώ σύμφω-
να με πληροφορίες προχώρησαν 
και οι προσλήψεις νέου προσω-
πικού. Έτσι έχει ήδη ξεκινήσει τη 
λειτουργία του. Βέβαια το ξεκίνη-
μά του συμπίπτει σε μια δύσκολη 
περίοδο για τον τουρισμό, εξαι-
τίας του κλίματος αβεβαιότητας 

που έχει διαμορφωθεί. Μια με-
γάλη πηγή εσόδων για την περιο-
χή ήταν ο συνεδριακός τουρισμός 
που όμως έχει απαγορευτεί λόγω 
πανδημίας. Ίσως τους επόμενους 
μήνες, εφόσον τα μέτρα χαλα-
ρώσουν περισσότερο, να υπάρ-
ξει ένα μεγάλο κύμα επισκεπτών 
προς την Πάτρα.

 Απίστευτος ο όγκος 
εργασίας των λογιστών 
Διάχυτος είναι ο προβληματισμός 
των λογιστών και των φοροτεχνι-
κών για τον απίστευτο όγκο εργα-
σιών που πρέπει να εκτελέσουν το 
επόμενο διάστημα, αλλά για την 
έλλειψη συντονισμού των απαι-
τούμενων εργασιών εκ μέρους της 
Πολιτείας.
Η πλατφόρμα για την υποβο-
λή φορολογικών δηλώσεων άνοι-
ξε με πολλά προβλήματα, καθώς 
υπάρχουν εκκρεμότητες από την 
πλευρά του κρατικού μηχανι-
σμού στις αναρτήσεις  βεβαιώσε-
ων  (αποδοχών, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, 
κτλ.) καθώς και σε πολλά ακόμα 
προσυμπληρωμένα πεδία.
Υπό το πρίσμα αυτό, οι λογιστές 
ζητούν η  καταληκτική ημερομη-
νία των φετινών δηλώσεων να με-
ταφερθεί τουλάχιστον  έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2021.
Κάτι το οποίο ζητούν και οι φορο-
λογούμενοι δεδομένου ότι τα νέα 
βάρη θα είναι πολλά. Σημειωτέον 
ότι το 2020 ήταν μια εξαιρετικά 
δύσκολη χρονιά που έχει επηρεά-
σει σημαντικά τα διαθέσιμα εισο-
δήματα των πολιτών.

Απογοητευτική εικόνα εμφανίζει η 
Ζάκυνθος ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η του-
ριστική περίοδος. Βραδινές ώρες και η 
περιοχή του Λαγανά, που άλλες χρονιές 
έσφιζε από ζωή, έχει ελάχιστο κόσμο

Και αυτό εξαιτίας της στάσης της κυ-
βέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να 
δώσει το πράσινο φως για την έλευση 
τουριστών στην Ελλάδα. Πάντως η συ-
γκεκριμένη περιοχή αποτελεί βαρόμετρο 
και είναι ενδεικτική του τι θα πρέπει να 
περιμένουμε από εδώ και στο εξής σε 
επίπεδο αφίξεων.

!
Από την αρχή του τρέχοντος έτους ζούμε στον αστερισμό των 
εμβολίων. Περιέργως το ενδιαφέρον μας για την πανδημία, τα 
κρούσματα και τις συνέπειες του ιού στις ζωές μας (κοινωνικές , 
οικονομικές κλπ) έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο. Οι κεντρικές 
και εθνικές ρυθμιστικές αρχές από τον περασμένο Δεκέμβριο 
ενέκριναν υπό όρους συγκεκριμένα προϊόντα. Τα ερευνητικά 
κέντρα και οι εταιρείες δημοσίευσαν σε υψηλού κύρους επιστη-
μονικά περιοδικά άρθρα με αμφιλεγόμενα δεδομένα. Σε αρκετές 
περιπτώσεις οι αποφάσεις των αρχών ελήφθησαν υπό την πίε-
ση επιστημόνων σχετικών ή και άσχετων με το θέμα.
Στη χώρα μας η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΕΕΕ) με μια 
σειρά από αντιφατικές αποφάσεις κατάφερε να οδηγήσει σε σύγ-
χυση τον πληθυσμό και να υπονομεύσει βαθιά και ουσιαστικά την 
εθνική εμβολιαστική προσπάθεια (δηλαδή τον εμβολιασμό του 
πληθυσμού για τόσα άλλα νοσήματα - οι γονείς ήδη αρχίζουν να 
αποφεύγουν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, γεγονός ιδιαίτερα 
ανησυχητικό). Τρεις αποφάσεις της ΕΕΕ είναι αξιοσημείωτες:
1. Στις αρχές Απριλίου, όταν σειρά από χώρες ανέστειλαν προ-
σωρινά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της ASTRA ZENECA, για 
να διαβουλευτούν με τις Επιτροπές Φαρμακοεπαγρύπνησης, η 
Ελλάδα συνέχισε τον εμβολιασμό χωρίς διακοπή και χωρίς δι-
αβούλευση με την αντίστοιχη Επιτροπή. Σε εκείνο το χρονικό 
προέκυψε και η παραίτηση μέλους της Επιτροπής Φαρμακοε-
παγρύπνησης.
2. Όταν εκλήθη η ΕΕΕ να προτεραιοποιήσει τις ομάδες του πλη-
θυσμού που θα λάβουν τα εμβόλια που βασίζονται σε ιικό φορέα 
(ASTRA ZENECA και J&J), αποφάσισε να τα εντάξει στις ηλικια-
κές ομάδες 30-49 και μάλιστα ως μοναδικής επιλογής εμβόλιο.
3. Τις προηγούμενες ημέρες, αιφνιδιαστικά αποφάσισε να μη 
συστήνει το εμβόλιο στις ηλικίες κάτω των 60 ετών, αφήνοντας 
μετέωρους όσους έχουν λάβει μία δόση από αυτό το εμβόλιο και 
εκκρεμεί η δεύτερη αλλά ταυτόχρονα περιφρονώντας και τους 
συμπολίτες μας ηλικίας άνω των 60.
Οι αρχικές εκτιμήσεις των μελών της ΕΕΕ έκαναν λόγο για σπά-
νια περιστατικά, με συχνότητα μία στα ένα ή δύο εκατομμύρια. 
Με αυτό το πρόσχημα καλούσαν τον πληθυσμό να εμβολιαστεί 
χωρίς ανησυχία. Δυστυχώς η βιβλιογραφία έδειξε ότι αυτές οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ συχνότερες (μία ανά 20-
25.000 δόσεις), ενώ αβεβαιότητα επικρατεί στην διεθνή κοινό-
τητα για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτών των εμβολίων.
Η ΕΕΕ έχει αποτύχει παταγωδώς στις αποφάσεις της και ίσως θα 
έπρεπε, έστω και τώρα, τα μέλη της να αντιληφθούν ότι η ανάλη-
ψη της ευθύνης είναι απαραίτητη και να βοηθήσουν τους παγι-
δευμένους συμπολίτες μας με σαφείς οδηγίες. Μερικές φορές η 
ανάληψη της ευθύνης και η παραίτηση είναι μονόδρομος.
Ίσως είναι η στιγμή η Παγκόσμια Ερευνητική Κοινότητα να 
αναπροσαρμόσει τα σχέδια αντιμετώπισης του ιού, στρεφόμε-
νη περισσότερο σε φαρμακευτικές παρεμβάσεις και λιγότερο σε 
εμβόλια που περιέχουν μια αμφιλεγόμενη πρωτεϊνη, την πασί-
γνωστη SPIKE.

Εμβόλια: Έχει 
ευθύνες η Επιτροπή

Eπωνύμως

O κ. Ηλίας 
Μόσιαλος

Πρόβλεψη για ανάπτυξη έως και 4,8% 
Θετικότερες προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομί-
ας κάνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Σύμφωνα 
με την έκθεση οι οικονομικές εξελίξεις το πρώτο τρίμηνο του 2021 είναι 
ενθαρρυντικές και εφόσον τα επόμενα τρίμηνα εξελιχθούν σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, η ετήσια μεγέθυνση αναμένεται να υπερβεί το βασικό σενάριο 
του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (2,7%), και να 
κινηθεί κοντύτερα στο θετικό του σενάριο μεταξύ 3,6% και 4,8%. Πάντως 
το Γραφείο επισημαίνει ότι η καλύτερη του αναμενόμενου πορεία της οι-
κονομικής δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο δεν πρέπει να υπερτιμηθεί 
καθώς οι αβεβαιότητες θα διατηρηθούν και μετά το τέλος της πανδημίας.

Με;ίωση κατά 8,1% 
σημείωσε η κατανάλωση 
πετρελαιοειδών στη χώρα.
Οι περιφέρειες που πα-
ρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
κατανάλωση είναι η Αττική 
και η Κεντρική Μακεδονία 
και ακολουθούν οι περι-
φέρειες της Στ. Ελλάδας, 
Θεσσαλίας, Δυτ.Ελλάδας, 
Πελοποννήσου.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Στη χώρα μας η Εθνική Επιτροπή 

Εμβολιασμών (ΕΕΕ) με μια σειρά 

από αντιφατικές αποφάσεις κατά-

φερε να οδηγήσει σε σύγχυση τον 

πληθυσμό και να υπονομεύσει βα-

θιά και ουσιαστικά την εθνική εμ-

βολιαστική προσπάθεια...

του Κωνσταντίνου Πουλά

O κ. Μαξιμιλιανός 
Χατζηγιάννης

Ο κ. Πουλάς είναι αν. καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος 
Φαρμακευτικής του Παν. Πατρών 
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Πεζόδρομος μόνο το 
πρωί η Μητροπόλεως 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιάλειας αποφάσισε 
προχθές το μεσημέρι αναφορικά με την πεζοδρόμηση του τμή-
ματος της Μητροπόλεως από την Μελετοπούλων έως τη Ρωμα-
νιώλη, ότι από αρχές Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου, το επίμαχο 
τμήμα θα παραμένει κλειστό για οχήματα από τις 9 το πρωί έως 
τις 2 το μεσημέρι και μετά θα ανοίγει για κανονική κυκλοφορία.
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς τα μέλη της αντι-
πολίτευσης πρότειναν να ανοίξει τελείως η οδός για οχήματα 
κατά τη θερινή περίοδο, υιοθετώντας την απόφαση του Συμ-
βουλίου Κοινότητας Αιγίου, που γνωμοδότησε για καθολική 
άρση της πεζοδρόμησης. Όπως σημειώθηκε κατά τη συζήτηση, 
η πεζοδρόμηση θα ισχύει πλέον μόνο πρωινές ώρες στο συ-
γκεκριμένο κομμάτι της Μητροπόλεως, μιας και το καλοκαίρι 
ο κόσμος, λόγω της έντονης ζέστης από το μεσημέρι και μετά, 
κατευθύνεται στις παραλίες και τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος δεν ανοίγουν απόγευμα και βράδυ.
Υπενθυμίζεται πως καταστηματάρχες και κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής έχουν προσφύγει κατά των εν λόγω αποφάσεων για 
σειρά νομικών λόγων αλλά και γιατί ο τζίρος τους εμφανίστη-
κε κατά 70% μειωμένος, όπως καταστηματάρχες, λόγω της μη 
εύκολης πρόσβασης οχημάτων έξω από τα καταστήματά τους.

Δεν θα γιορτάσει 
φέτος ο Σύλλογος 
Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός και Εισαγωγικός-Επιχειρημα-
τικός Σύλλογος Αιγιαλείας πως την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 
ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος, λόγω της πανδημίας και 
των μέτρων που πρέπει να τηρηθούν δεν θα γίνει η ετήσια εορτή 
του Συλλόγου. Θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία και Αρτο-
κλασία στον Ι. Ν Αγίας Τριάδας Αιγίου και βεβαίως όσοι Έμπο-
ροι θέλουν μπορούν να παραστούν. Εννοείται πως τα εμπορικά 
καταστήματα της πόλης του Αιγίου τη Δευτέρα 21 Ιουνίου θα 
παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ανακοίνωση από 
την ΔΕΥΑ Δυμαίων
Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δυμαίων 
εκδόθηκε ανακοίνωση με αφορμή το πρόβλημα ύδρευσης που 
προκλήθηκε τελευταία στην Κάτω Αχαΐα.
«Αντιδράσαμε συνδέοντας το δίκτυο με τρεις γεωτρήσεις της 
Κάτω Αχαΐας συν μία μισθωμένη συν 50 κυβικά μέτρα νερού 
ωριαίως από το Φράγμα Πείρου. Ο υδατόπυργος είχε νερό και η 
πόλη δεν είχε. Το πρόβλημα παρέμενε άλυτο. Το πρωί της Δευ-
τέρας παρατηρήθηκε άνοδος της στάθμης στη δεξαμενή εισόδου 
στο Βιολογικό καθαρισμό. 
Συμπεράναμε ότι σημαντικές ποσότητες νερού που προορίζονται 
για ύδρευση καταλήγει απ’ ευθείας στο Βιολογικό αντί να πηγαί-
νει στα σπίτια. Συνεπώς υπήρχε υπόγεια και μεγάλη διαρροή. Η 
διαρροή έπρεπε να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί. 
Κι εδώ αρχίζει ένα άλλο δράμα. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα 
τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού. Στην Κ. Αχαΐα και σ’ 
όλο το Δήμο. Αρχίσαμε να ψάχνουμε στα τυφλά, φρεάτιο-φρεά-
τιο σε μια πολύωρη και αγωνιώδη προσπάθεια. Καταλαβαίνουμε 
πλήρως τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των δημοτών και τους 
ζητάμε συγνώμη για την ταλαιπωρία που υφίστανται». Η ΔΕΥΑ 
Δυμαίων επιρρίπτει ευθύνες για το «μαύρο χάλι της ΔΕΥΑΔ» 
στην προηγούμενη δημοτική αρχή, λέγοντας «επιχειρούν να κά-
νουν αντιπολίτευση πάνω σε προβλήματα που αυτοί δημιούρ-
γησαν και που εμείς προσπαθούμε να λύσουμε. Βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με παθογένειες χρόνων. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για 
την επίλυσή τους. Δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση, αλλά θα 
επιμείνουμε μέχρι την πλήρη ανάταξη της ΔΕΥΑΔ. 
Μας ασκείται κριτική ότι δεν ενημερώσαμε εγκαίρως για το πρό-
βλημα. Αν όμως δεν ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζεις, πως και πότε θα λυθεί, τι είδους ενημέρωση να προ-
σφέρεις; Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εντοπίστηκε στον κεντρικό 
αγωγό που διέρχεται από την οδό Πατρών-Πύργου. Συνεργεία 
πραγματοποιούν δοκιμαστικές τομές ώστε να εντοπιστεί το ακρι-
βές σημείο της διαρροής και να αποκατασταθεί το πρόβλημα.»

Θέματα

«Σφυρίζει» ξανά στο Αίγιο 
Πρεμιέρα σήμερα για την σι-
δηροδρομική σύνδεση Κιάτο 
– Αίγιο καθώς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
επαναφέρει από το δρομολόγιο 
με τις μηχανοκίνητες αυτοκινη-
τάμαξες που μπήκαν για πρώτη 
φορά στο νέο δίκτυο στην Πε-
λοπόννησο, πέρυσι αλλά στα-
μάτησαν λόγω της πανδημίας. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππος Τσαλί-
δης ικανοποίησε σχετικά αιτή-
ματα του Δημάρχου Αιγιαλείας 
Δημήτρη Καλογερόπουλου και 
της Δημοτικής αρχής των Κα-
λαβρύτων αλλά και του Συλ-
λόγου Φίλων του Οδοντωτού. 
Τρία από τα έξι καθημερινά 
δρομολόγια του τραίνου Αίγιο 
– Κιάτο, κατά την μετεπιβίβαση 
προς τον ηλεκτροκίνητο προ-
αστιακό της Αττικής, θα οδη-

γούν απευθείας σε Πειραιά – 
Λιμάνι και το «Ελ. Βενιζέλος». 

Ικανοποίηση 
Δ. Καλογερόπουλου
Την ικανοποίησή του για την 
άμεση ανταπόκριση της διοίκη-
σης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ στο αίτημα του Δήμου Αιγι-
αλείας για επαναλειτουργία της 
σιδηροδρομικής γραμμής Κιά-

το-Αίγιο που είχε διακοπεί λό-
γω της πανδημίας αλλά και για 
την χρονικά ακριβή ανταπόκρι-
ση των δρομολογίων τόσο με 
αυτά της γραμμής Πειραιάς-Κιά-
το (και με αυτά του Οδοντωτού 
Διακοπτό-Καλάβρυτα) εξέφρα-
σε ο δήμαρχος Αιγιαλείας Δη-
μήτρης Καλογερόπουλος. 
«Με τη θετική αυτή εξέλιξη, γί-
νεται ακόμα πιο εύκολη η πρό-

σβαση επισκεπτών και τουρι-
στών στην περιοχή, ιδιαίτερα 
κατά τη θερινή περίοδο, κά-
τι που αναμένεται να τονώσει 
την τοπική οικονομία, δεδο-
μένης και της μικρής απόστα-
σης από τα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα που καθιστά την Αιγιάλεια 
έναν υπέροχο και πολύ προσι-
τό προορισμό για κοντινές και 
ενδιαφέρουσες αποδράσεις» 
δήλωσε ο κ. Καλογερόπουλος, 
ο οποίος από τις αρχές Ιουνί-
ου είχε στείλει επιστολές στους 
διευθύνοντες συμβούλους του 
ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το 
συγκεκριμένο ζήτημα.
Να σημειωθεί τέλος, πως η ΕΡ-
ΓΟΣΕ προχωρά και στην βελτί-
ωση της οδικής σύνδεσης στο 
τμήμα Σιδηροδρομικός Σταθ-
μός - Κέντρο Αιγίου.

> Σύνδεση με Πειραιά και «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στις ράγες της ανάπτυξης

Τη σημασία του σιδηρόδρομου στην ανα-
πτυξιακή προσπάθεια της χώρας και ιδιαί-
τερα της Δυτικής Ελλάδας, συζητήθηκε με 
τη συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και άλ-
λων σημαντικών ομιλητών στις 26/5 στο 
webinar που διοργάνωσε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας & 
Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης.
«Έχουμε ήδη καθυστερήσει την ανάπτυξη 
ενός σύγχρονου σιδηροδρόμου. Δεν θέλω 
να στέκομαι, όμως, στο χθες αλλά στο τώ-
ρα και στα έργα που προσπαθούμε να υλο-
ποιήσουμε όπως είναι η σύνδεση του σιδη-
ροδρόμου με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια 
της περιοχής αλλά και η επέκταση της σιδη-
ροδρομικής γραμμή μέχρι τον Πύργο», δή-
λωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυ-
τικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης.
«Στο σχέδιό μας, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, η 
Δυτική Ελλάδα και το μεγάλο λιμάνι της 
Πάτρας καταλαμβάνουν εξέχουσα θέση», 
τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός 
Υποδομών Κώστας Καραμανλής.
«Απαιτείται μια νέα στρατηγική για τον κλά-
δο των σιδηροδρομικών μεταφορών. Χρει-
αζόμαστε μια καθολική επανάσταση στις 
τρέχουσες οργανωτικές δομές για τη δημι-
ουργία ενός νέου είδους σιδηροδρόμου ο 
οποίος θα αποτελεί προπαντός και κυρίως 
μια επιχείρηση προσανατολισμένη στην 
κάλυψη των αναγκών των πολιτών και των 
επιχειρήσεων», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης.

Χρονιά σταθμός το 2021
Το 2021 είναι μια χρονιά σταθμός για την 
ανάπτυξη των Σιδηροδρομικών Δικτύ-
ων όπως εξήγησε στην εκδήλωση ο Διευ-
θύνοντας Σύμβουλος του ΟΣΕ, Θανάσης 
Κοταράς, υπογραμμίζοντας: «Η χώρα μας 
μπορεί να καταστεί ένα Διεθνές εμπορικό 
κέντρο και να αποτελέσει ο σιδηρόδρομος 
μοχλό ανάπτυξης. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχω-
ρά από την πλευρά της όλες τις εν εξελί-
ξει διαδικασίες όπως είναι η επέκταση των 
γραμμών προς Πύργο και η σύνδεση με 
βιομηχανικές περιοχές. Θεωρώ, ωστόσο, 
εξαιρετικά σημαντική τη σύνδεση του τρέ-
νου με το νέο λιμάνι της Πάτρας, τα αερο-
δρόμια και τους αρχαιολογικούς χώρους 
καθώς έτσι θα αναβαθμιστεί το τουριστικό 
προϊόν της Δυτικής Ελλάδος».
O δήμαρχος Καλαβρύτων, Αθανάσιος Πα-
παδόπουλος, τόνισε ότι «μεγάλος στόχος 
μας είναι η επέκταση του οδοντωτού προς 
την ιερά και ιστορική Μονή της Αγίας Λαύ-
ρας και προς το Χιονοδρομικό κέντρο».
Ο πρ. πρόεδρος του ΟΣΕ και περιφερεια-
κός σύμβουλος, Κώστας Σπηλιόπουλος, μί-
λησε για τη σημασία να γίνει η Δυτική Ελ-
λάδα κόμβος σιδηροδρομικών μεταφορών 
τονίζοντας πως «θα συμβάλλουμε όσο μπο-
ρούμε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, όπου 
χρειαστεί θα βάλουμε πλάτη για την ολο-
κλήρωση των», επισημαίνοντας πως πρέ-
πει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις κυρίως 
με την επέκταση του τραίνου στην Ηλεία.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕ-
ΒΠΔΕ), Κλεομένης Μπάρλος, τόνισε: «θα 
πρέπει να ενταχθεί και ο σιδηρόδρομος 
στα άμεσα σχέδια για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, η βιομηχανική παραγωγή να 
ξεπεράσει το 20% του ΑΕΠ όλων των χω-
ρών της Ε.Ε.».
Ο Δρ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, Πέτρος Αρβανίτης 
ανακοίνωσε πως τρένα υψηλής ταχύτητας 
θα αφορούν και τον άξονα Αθήνα – Πάτρα».
Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Συλ-
λόγου Φίλων Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ), Σπύ-

ρος Φασούλας, εστίασε στο γεγονός ότι η 
Πάτρα έχει ανάγκη από Αστική εξυπηρέ-
τηση μ’ ένα μέσο σταθερής τροχιάς κι αυ-
τό δε μπορεί να γίνει με υπόγειο διάδρο-
μο καθώς απαιτούνται συχνές στάσεις. Ο 
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρό-
μου (ΣΦΣ), Πέτρος Ράλλης ανέλυσε πως ο 
σιδηρόδρομος συνδέεται με την ανάπτυξη 
παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ 
ο Alberto Mazzola, Εκτελεστικός Διευθυ-
ντής Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρό-
μων και Υποδομών (CER), εστίασε στην 
ανάγκη για μια κοινή και βιώσιμη ανάπτυ-
ξη δίνοντας έμφαση στα τρένα υψηλής τα-
χύτητας. 
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πτυχιούχων 
εργοληπτών Δημοσίων Έργων και πρόε-
δρος της ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ, Πέτρος Μαντάς 
τόνισε πως «σωστά έχουμε αποφασίσει να 
στραφούμε στην προσέλκυση κεφαλαίων 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
παραγωγικούς τομείς στη βιομηχανία αλλά 
και στην παροχή υπηρεσιών όπως τρένο & 
εμπόριο». 
Το μέλος του Δ.Σ της Ρυθμιστικής Αρχής 
Σιδηροδρόμων, Θεοδώρα Παπαμιχαήλ μί-
λησε για την ανάγκη ύπαρξης ενός στρα-
τηγικού σχεδιασμού για τον τουριστικό σι-
δηρόδρομο και τη χωρική ανάπτυξη της 
Πελοποννήσου.
Ο Κωνσταντίνος A. Πέττας, μέλος του Συλ-
λόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Πάτρας έδω-
σε έμφαση στις ευκαιρίες που υπάρχουν 
στην περιοχή μας για την ανάπτυξη του Σι-
δηροδρόμου.
Για τις εγκαταλελειμμένες γραμμές, την αξιο-
ποίησή τους και τη μετατροπή τους σε «σταθ-
μούς εκπαίδευσης- πολιτισμού & φιλοξενί-
ας νέων» μίλησε ο Τοπογράφος Μηχανικός, 
Λεωνίδας Μαυρουδής αλλά και ο πολιτικός 
μηχανικός, Γιώργος Λ. Μαυρουδής και ει-
δικότερα για την επένδυσή τους στο Αίγιο.
Τέλος στην εκδήλωση συμμετείχε ο Σύμβου-
λος Οργάνωσης & Διαχείρισης Σιδηροδρό-
μων Όμηρος Φαναριώτης αναφερόμενος 
στη νέα εποχή και τους ψηφιακούς οδηγούς.
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Η μετάβαση στην μετά–Covid εποχή
Τα νέα consumer trends, η βιώσιμη μό-
δα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η 
προσαρμογή των επιχειρήσεων στα δε-
δομένα της πανδημίας με τις όποιες δυ-
σκολίες αλλά και η επιτακτική ανάγκη 
στήριξης της επανεκκίνησης του κλά-
δου ένδυσης και υπόδησης κατά τη με-
τάβαση τους προς τη νέα κανονικότητα 
μετά την πανδημία, βρέθηκαν στο επί-
κεντρο του 4ου διαδικτυακού σεμιναρί-
ου που πραγματοποίησε η ΕΣΕΕ.
Η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ο 
κλάδος ένδυσης και υπόδησης με-
τά την πανδημία», που πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«Future of Retail 2040» στις 7/6, έθε-
σε έναν ευρύτερο προβληματισμό για 
το παρόν και το μέλλον του κλάδου, 
αφενός επεξηγώντας τις κατευθύνσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
προστασία του περιβάλλοντος και αφε-
τέρου κάνοντας εκτενή αναφορά στην 
επίδραση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού και των τεχνολογιών της 4ης βι-
ομηχανικής επανάστασης.
Τις βασικές κατευθύνσεις που θα πρέ-
πει να έχει η νέα κλαδική βιομηχα-
νική πολιτική στην ένδυση και υπό-
δηση αλλά και τις άμεσες ανάγκες 
ρευστότητας του κλάδου επισήμανε ο 
πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανί-
κας, κατά την τοποθέτηση του στη σχε-
τική ενότητα, στην οποία συμμετείχαν 
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνης Γεωργιάδης και ο Βασί-
λης Μασσέλος, Πρόεδρος ΣΕΠΕΕ και 
μέλος ΔΣ ΣΚΕΕ, Διευθύνων Σύμβου-
λος NOTA Lingerie.
Ο κ. Καρανίκας τόνισε πως πλέον εκα-
τομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
αγοράζουν ενδύματα και υποδήματα 

με κριτήριο όχι μόνο την τιμή και την 
ποιότητα αλλά και την ηθική της εταιρί-
ας που τα παράγει και τα πουλάει, ως 
προς τις συνθήκες εργασίας στο εσω-
τερικό της, αλλά και αναφορικά με το 
κατά πόσον ενδιαφέρεται η επιχείρηση 
για την βιωσιμότητα και την αειφορία. 
«Είναι στοιχεία που πρέπει οπωσδήπο-
τε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό 
μίας νέας κλαδικής πολιτικής, και νο-
μίζω πως με τις κατάλληλες κινήσεις 
τόσο ο κλάδος της κλωστοϋφαντουρ-
γίας όσο και το εμπόριο μπορούν να 
τα ενσωματώσουν στις πρακτικές τους, 
και σταδιακά να τα αναδείξουμε ως 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ελ-
ληνικού ενδύματος», σημείωσε.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της 
πανδημίας, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ δή-
λωσε: «Η κατηγορία της ένδυσης και 
υπόδησης, αλλά και των εποχικών ει-
δών, σωρεύει, από την αρχή της παν-
δημίας, αποθέματα εμπορευμάτων της 

περασμένης σεζόν, υποχρεώσεις προς 
τους προμηθευτές, τις επιχειρήσεις κοι-
νής ωφέλειας, τα ασφαλιστικά ταμεία, 
το Δημόσιο, και χρέη προς τα πιστωτι-
κά ιδρύματα. Οι μέχρι τώρα ενισχύσεις 
και οι επιστρεπτέες προκαταβολές βο-
ήθησαν σημαντικά ώστε να μείνουν οι 
επιχειρήσεις εν ζωή. Πλην όμως, δεν 
εξασφάλισαν τις απώλειες των τζίρων 
και συνακόλουθα, το βασικό κεφάλαιο 
για την λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα στήριξης 
της επανεκκίνησης, ανάλογο του του-
ρισμού, της εστίασης και των άλλων 
πληττόμενων κλάδων».

Αδ. Γεωργιάδης: «Θα 
στηρίξουμε το εμπόριο»
Από την πλευρά του, ο κ. Αδ. Γεωργι-
άδης εξέφρασε την αισιοδοξία του για 
το μέλλον του ελληνικού εμπορίου επι-
σημαίνοντας ότι με βάση όλους τους 
οικονομικούς δείκτες «το εμπόριο κρά-
τησε μέσα στην πανδημία παρά το γε-
γονός ότι οι μήνες της καραντίνας δεν 

ήταν λίγοι», ενώ, ταυτόχρονα, «πολλές 
επιχειρήσεις επέκτειναν την λειτουρ-
γία τους στο ψηφιακό περιβάλλον με 
e-shops. Αυτή η νέα, ψηφιακή αγορά 
μπορεί δυνητικά να αποδειχθεί εξαιρε-
τικά κερδοφόρα για τις εμπορικές επι-
χειρήσεις», σημείωσε. Ο κ. Γεωργιά-
δης επαναβεβαίωσε την βούληση της 
Κυβέρνησης να στηρίξει τις επιχειρή-
σεις του λιανικού εμπορίου και κατά 
το πρώτο διάστημα επαναλειτουργίας 
της αγοράς. «Βούληση της Κυβερνήσε-
ως είναι να σταθεί δίπλα στο λιανικό 
εμπόριο και με επιπλέον εργαλεία, εάν 
αυτό καταστεί εφικτό», τόνισε και ανέ-
φερε ότι μελετώνται ήδη σχετικές προ-
τάσεις της ΕΣΕΕ.

Δυναμικοί κλάδοι 
Ο κ. Μασσέλος σημείωσε πως τόσο η 
ένδυση όσο και η υπόδηση είναι δυ-
ναμικοί κλάδοι οι οποίοι αντλούν ση-
μαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
από την ελληνική ιστορία και τον ελλη-
νικό πολιτισμό. Προσέθεσε δε, ότι λό-
γω της ιστορικότητας τριών βασικών 
πρώτων υλών, βαμβάκι – δέρμα και 
μετάξι, υπάρχει το απαραίτητο know-
how για την αναβάθμιση του κλάδου 
μέσω ενός νέου αναπτυξιακού σχεδί-
ου. Ανέφερε ότι η πανδημία επιτάχυ-
νε την μεταστροφή των καταναλωτικών 
προτύπων προς την αειφορία και την 
κλιματική αλλαγή γεγονός που ενδεχο-
μένως να δώσει ώθηση προς τη γεω-
γραφικά εγγύτερη παραγωγή.
Στην ψηφιοποίηση των εταιρειών, την 
έκρηξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων, 
τον ενισχυμένο ρόλο των social media, 
την στοχευμένη και συνειδητή κατα-
νάλωση, το ενδιαφέρον για βιώσιμα 

προϊόντα και τέλος τις νέες στρατηγικές 
των μεγάλων retailers, εστίασε η Ενό-
τητα του Webinar με θέμα «Πανδημία: 
Η Αγορά Ένδυσης στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 2019-2021».
Στην Ενότητα με θέμα:  «Η ψηφιακή 
τεχνολογία στη μόδα»  έγινε αναφορά 
στην άυλη προστιθέμενη αξία της δη-
μιουργικής βιομηχανίας, στη βιωσιμό-
τητα της μόδας, τα εργαλεία τεχνητής 
νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται 
στο design, καθώς και στα τρισδιάστα-
τα εργαλεία σχεδιασμού. 
Η σημασία της βιώσιμης και ηθικής 
μόδας, η έννοια της κυκλικής οικονο-
μίας, η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτή-
των, η υπεύθυνη καταναλωτική αγορά 
και οι πρωτοβουλίες ελληνικών εται-
ρειών που εφαρμόζουν αυτές τις πρα-
κτικές σήμερα στον κλάδο αναδείχθη-
καν στην Ενότητα με θέμα «Κλιματική 
Αλλαγή και Βιώσιμη Μόδα»..
Θέματα όπως η αύξηση των πρώτων 
υλών που επηρεάζει το κόστος παρα-
γωγής, οι προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν οι εταιρίες χονδρικής λόγω 
κυρίως του προβλήματος των μεταχρο-
νολογημένων επιταγών, και οι τρόποι 
προσαρμογής που επέλεξαν οι επιχει-
ρήσεις απέναντι στα lockdowns και στη 
μείωση του τζίρου στα φυσικά καταστή-
ματα, αναδείχθηκαν στην Ενότητα με 
θέμα «Από την παραγωγή στο εμπό-
ριο». 
Στην Keynote παρουσίαση, ο γνωστός 
Retail Reporter  Richard  Collings, της 
πλατφόρμας Adweek, έκανε λόγο για 
τις δομικές αλλαγές που συντελούνται 
στο λιανεμπόριο στις ΗΠΑ, με πολλά 
καταστήματα να κλείνουν και πολλές 
επιχειρήσεις να χρεωκοπούν. 

> Καίριες επισημάνσεις για τους κλάδους ένδυσης και υπόδησης στο διαδικτυακό σεμινάριο της ΕΣΕΕ

Ανακάμπτει η επιβατική 
κίνηση στα αεροδρόμια 

Στο «Visit Greece App» οι 
545 «Γαλάζιες» παραλίες

Σημάδια ανάκαμψης στην επι-
βατική κίνηση των αεροδρο-
μίων της χώρας με αύξηση 
673,4% τον περασμένο Μά-
ιο, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας (ΥΠΑ). Τα συνολικά 
στοιχεία του πρώτου πενταμή-
νου του 2021, από όλα τα αε-
ροδρόμια της χώρας, συνεχί-
ζουν ωστόσο να αποτυπώνουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις που 
έχει επιφέρει η πανδημία της 
νόσου Covid-19, καταγράφο-
ντας πτώση 48% σε σχέση με 
την περσινή αντίστοιχη σεζόν.
Ειδικότερα, από τα στατιστι-
κά στοιχεία της ΥΠΑ για την 
επιβατική κίνηση των αερο-
δρομίων κατά το πεντάμηνο 
Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 προ-
κύπτουν τα ακόλουθα:
• Ο συνολικός αριθμός των 

διακινηθέντων επιβατών 
έφθασε τους 2.913.951, πα-
ρουσιάζοντας πτώση 48% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2020, όπου είχαν 
διακινηθεί 5.606.154 επιβά-
τες. Όσον αφορά τις πτήσεις 
στα αεροδρόμια της χώρας, 
ανήλθαν συνολικά σε 61.172 
από τις οποίες 42.730 ήταν 
εσωτερικού και 18.442 εξωτε-
ρικού, παρουσιάζοντας πτώση 
16% σε σχέση με το 2020.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο 
φετινός Μάιος εμφανίζει ση-
μάδια ανάκαμψης σε σύγκρι-
ση με τον περσυνό αντίστοι-
χο μήνα. Συγκεκριμένα, όσον 
αφορά τις αφίξεις επιβατών 
εξωτερικού φέτος ανήλθαν 
σε 383.107 επιβάτες, ενώ 
το 2020 είχαν αφιχθεί μόλις 
14.273 επιβάτες, ποσοστό αύ-

ξησης 2.584,1%. 
Ο συνολικός αριθμός των 
πτήσεων τον Μάιο (εσωτερι-
κού-εξωτερικού) ανήλθε σε 
19.608 καταγράφοντας επί-
σης άνοδο 194,3% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2020. Ο συνολικός αριθ-
μός διακινηθέντων επιβατών 
(αφίξεις/αναχωρήσεις) έφτα-
σε στους 1.250.187, παρου-
σιάζοντας άνοδο +673,4% σε 
σχέση με το 2020.
Μπορεί σε σχέση με τα περ-
σινά στοιχεία Μαΐου φέτος οι 
επιδόσεις να δείχνουν βελτι-
ωμένες, άλλα σε σχέση με το 
2019 που δεν υπήρχε η νό-
σος Covid-19, οι αφίξεις των 
επιβατών εξωτερικού παρου-
σιάζουν μείωση 99,4% και η 
συνολική επιβατική κίνηση 
πτώση 97,2%.

Σε μια ουσιαστική και χρήσι-
μη αναβάθμιση της επίσημης 
εφαρμογής του ΕΟΤ «Visit 
Greece App» προχώρησε το 
Υπουργείο Τουρισμού, ενσω-
ματώνοντας τον κατάλογο με 
τις 545 παραλίες ανά την Ελ-
λάδα, οι οποίες έχουν βραβευ-
τεί με «Γαλάζια Σημαία».
Δεδομένου ότι η Ελλάδα κατέ-
χει την 2η θέση παγκοσμίως, 
ανάμεσα σε 49 χώρες, με κρι-
τήριο το συνολικό αριθμό των 
παραλιών με «Γαλάζια Σημαία», 
η προσθήκη του σχετικού κα-
ταλόγου στο «Visit Greece App» 
κρίθηκε ως απολύτως απαραί-
τητη. Πλέον, κάθε χρήστης της 
εφαρμογής θα έχει τη δυνατό-
τητα να λαμβάνει όλες τις πλη-
ροφορίες που χρειάζεται ώστε 
να προγραμματίζει εκδρομές 
και διακοπές σε παραθαλάσσι-

ες τοποθεσίες ανά την Ελλάδα, 
επιλέγοντας άμεσα και εύκολα 
προορισμούς από το σχετικό 
κατάλογο.
Υπενθυμίζεται ότι η απονο-
μή της «Γαλάζιας Σημαίας» σε 
οποιαδήποτε παραλία γίνεται 
κατόπιν αυστηρής αξιολόγη-
σης και ισχύει για 12 μήνες. 
«Γαλάζιες Σημαίες» δικαιού-
νται να φέρουν παραλίες οι 
οποίες πληρούν 33 διαφορε-
τικά κριτήρια, τα οποία αφο-
ρούν στην ασφάλεια των λου-
ομένων, στην καθαριότητα, 
στην οργάνωση, στην πληρο-
φόρηση, στην προστασία του 
φυσικού πλούτου της ακτής 
και του παράκτιου χώρου, στις 
ενέργειες περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης κ.ά. Ωστόσο, 
το προεξάρχον κριτήριο για 
τις «Γαλάζιες Σημαίες» είναι η 

καθαρότητα της θαλάσσιας ζώ-
νης: Αποδεκτές γίνονται παρα-
λίες, αποκλειστικά με «Εξαιρε-
τική» ποιότητα υδάτων. 
Καθόσον η «Γαλάζια Σημαία» 
λειτουργεί, εκ των πραγμά-
των, σαν εγγύηση κορυφαίας 
και ολοκληρωμένης ποιότη-
τας, χρησιμοποιείται ευρύτατα 
ως δείκτης επιλογής προορι-
σμού, τόσο από τουριστικούς 
οργανισμούς, «tour operators» 
κ.λπ., όσο και από μεμονωμέ-
νους τουρίστες. Ως εκ τούτου, 
η πρόσβαση στον κατάλογο 
των 545 ελληνικών παραλι-
ών με Γαλάζια Σημαία διευκο-
λύνει ακόμη περισσότερο την 
προώθηση της Ελλάδας ως ελ-
κυστικού και ασφαλούς προο-
ρισμού, ιδιαίτερα για τους ξέ-
νους επισκέπτες οι οποίοι 
προτιμούν τη θάλασσα.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Τα μέλη του Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου Εγλυκάδας «Η Με-
ταμόρφωση» διαπιστώνοντας 
την κατάσταση που πάει να 
διαμορφωθεί στην περιοχή, 
απέστειλαν σχετική επιστολή 
με αποδέκτες τον Δήμο, την 
Περιφέρεια, την Αστυνομική 
Διεύθυνση Αχαΐας και άλλες 
υπηρεσίες.
Ο πως αναφέρεται στην επι-
στολή: «Σε συνέχεια ανάλο-
γης επιστολής μας τον Ιούλιο 
του 2019 με την παρούσα σας 
παρουσιάζουμε τις τελευταίες 
εξελίξεις σχετικά με την οικι-
στική αύξηση του παράνομου 
καταυλισμού του Ριγανόκα-
μπου, γεγονός το οποίο είναι 
άκρως ανησυχητικό. 
Γι αυτό το λόγο σας παρουσι-
άζουμε αεροφωτογραφία του 
μηνός Ιανουαρίου 2021 και 
πρόσφατη η οποία λήφθηκε 
στις 2/6/2021. 
Από τις αεροφωτογραφίες 

φαίνεται καθαρά η κατασκευή 
5 νέων μονίμων οικιστικών 
κατασκευών στη βορειοανα-
τολική πλευρά των υφιστάμε-
νων μέχρι προσφάτως αυθαί-
ρετων κατασκευών, γεγονός 
που αποδεικνύει εκτός των 
άλλων οι οι συγκεκριμένοι οι-
κιστές όχι απλά αυθαιρετούν, 
αλλά στην κυριολεξία κάνουν 
ό,τι θέλουν ανενόχλητοι κα-
ταπατώντας κάθε έννοια νομι-

μότητας. Κατά τα άλλα επιθυ-
μούν διακαώς την εφαρμογή 
του νόμου στην απόδοση των 
κοινωνικών επιδομάτων 
αφού με αυτά καταφέρνουν 
και βιοπορίζονται. Οι νόμοι 
όμως είναι για να εφαρμόζο-
νται όχι κατ επιλογή αλλά χω-
ρίς καμία διάκριση των πολι-
τών. 
 • Γιατί η Αστυνομία διστά-
ζει να επιτηρήσει το χώρο με 

αποτέλεσμα την αύξηση των 
παραπηγμάτων τα τελευταία 
χρόνια; Ποιος την εμπόδισε 
να κάνει κάνει τη δουλειά της;
 • Ενημερώθηκε η Πολεοδο-
μία από την Αστυνομία για τις 
νέες αυθαίρετες κατασκευές, 
ως είχε υποχρέωση;
 • Συνελήφθη έστω και ένας 
παρανομών για τις αυθαίρε-
τες αυτές κατασκευές και κινή-
θηκε η διαδικασία εις βάρος 
του με βάση τα προβλεπόμενα 
από το νόμο;
 • Το Πυροσβεστικό Σώμα 
έχει επέμβει για να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε 
ό,τι είναι επικίνδυνο για να 
προξενήσει πυρκαγιά να απο-
μακρυνθεί από τον καταυλι-
σμό; 
 • Γιατί το Πολεοδομικό γρα-
φείο Πατρών δεν προβαί-
νει αμέσως στην κατεδάφιση 
των αυθαιρέτων κατασκευών, 
αφού αυτές είναι σταθερές;

 • Γιατί το Πανεπιστήμιο δεν 
επιβλέπει το χώρο του και τον 
έχει εγκαταλήψει στην τύχη 
του με αποτέλεσμα από τότε 
που παραχωρήθηκε από το 
Δημόσιο η έκταση και μέχρι 
σήμερα να μην έχει γίνει η 
παραμικρή ενέργεια αξιοποί-
ησής του. Γνωρίζουν ότι οι 
πυρκαγιές ξεκινούν σχεδόν 
πάντα από το χώρο τους; 
 • Γιατί η ΕΤΑΔ κρατάει αυτόν 
τον χώρο με νύχια και με δό-
ντια και δεν προβαίνει στην 
παραχώρηση στην αυτοδιοί-
κηση όπως επί σειρά ετών ζη-
τούν οι κάτοικοι της περιοχής 
και η αυτοδιοίκηση; Γιατί δεν 
εφαρμόζει έστω και κατ ελά-
χιστον μέτρα προστασίας για 
τους γύρω διαμένοντες κατοί-
κους με αποτέλεσμα αυτοί να 
υφίστανται όλες τις συνέπειες 
(κίνδυνοι από τη παραβατικό-
τητα, τις πυρκαγιές, τις απα-
ράδεκτες υγειονομικές συν-

«Δεν πάει άλλο» δηλώνουν οι κάτοικοι της 
> Απέστειλαν επιστολή στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την κατάσταση που επικρατεί

Ο χώρος ανήκει στην Εται-
ρία Ακινήτων του Δημοσίου 
Α.Ε., εταιρεία που στόχο έχει 
την αξιοποίηση της Δημόσιας 
περιουσίας. 
Η εξαγγελία για παραχώρη-
ση του χώρου στο Δήμο εί-
χε γίνει από πρωθυπουργικά 
χείλη, συγκεκριμένα 20ημέ-
ρες πριν τις εθνικές εκλογές 
του 2019, όταν ο Αλέξης Τσί-
πρας εξήγγειλε την παραχώ-
ρηση. Από τότε πέρασαν δύο 
χρόνια και μέχρι σήμερα δεν 
έχει υπάρξει καμία εξέλιξη 
στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
Στο χώρο διαμένουν εκατο-
ντάδες σκηνίτες οι οποίοι μά-
λιστα βρέθηκαν σε αποκλει-
σμό στο δεύτερο κύμα της 
πανδημίας όταν διαπιστώθη-
καν τα υψηλά ποσοστά νοση-
ρότητας στην Covid 19. 
Ο χώρος του Ρηγανόκαμπου 
ξαναβρέθηκε στο επίκεντρο 
προ ημερών όταν οι κάτοι-
κοι διαπίστωσαν ότι ο καταυ-
λισμός επεκτείνεται αντί να 
μειώνεται, με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται αντιδράσεις. 
Και αυτό διότι δεν έχει λη-

φθεί ουσιαστικά καμία πρω-
τοβουλία για να ξεκολλήσει το 
έργο και να μπορέσει η περι-
οχή να αλλάξει όψη. 
Η συνύπαρξη με τους σκηνί-
τες χαρακτηρίζεται ως προ-
βληματική, επειδή κατηγο-
ρούνται από τους κατοίκους 
για περιστατικά παραβατικό-
τητας και μάλιστα φουντώ-
νουν πολλές φορές οι αντε-
γκλήσεις μεταξύ τους. Η 
ουσία είναι πάντως ότι μια 
τεράστια έκταση παραμένει 
αναξιοποίητη με αποτέλεσμα 
οι κάτοικοι να νοιώθουν μει-
ονεκτικά σε σχέση με άλλες 
περιοχές της Πάτρας.
Μιλώντας στο «Σ.Ε.» ο κ. Δη-

μήτρης Δημητρόπουλος, 
Αντιπρόεδρος του Εκπολιτι-
στικού Συλλόγου Μεταμόρ-
φωσης Σωτήρος, της περιο-
χής, τονίζει ότι: 
«Στην περιοχή κατασκεύα-
σαν οι Ρομά οκτώ νέες καλύ-
βες, τη στιγμή που εμείς πε-

ριμένουμε να αρχίσει αυτή 
η περίφημη μεταστέγαση του 
πληθυσμού. Αντι να μειώνο-
νται δυστυχώς αυξάνονται οι 
σκηνίτες στην περιοχή. Είναι 
άγνωστα άτομα που έρχονται 
στο συγκεκριμένο καταυλισμό 
και δεν ξέρουμε ποια θα εί-
ναι η κατάσταση που θα δια-
μορφωθεί. Ο πληθυσμός έχει 
αυξηθεί, αν λάβετε υπόψη ότι 
σε κάθε παράπηγμα διαμέ-
νουν περί τα 10 άτομα».
Το αίτημα των κατοίκων για 
αποφόρτιση της περιοχής 
δεν έχει προχωρήσει, αντίθε-
τα καρκινοβατεί και όλα αυτά 
τα χρόνια οι κάτοικοι ζουν με 
τις υποσχέσεις ότι η περιο-

χή θα αλλάξει όψη. Το πότε 
όμως, είναι άγνωστο.
«Όταν όλες οι ενέργειες αυ-
τή τη στιγμή επικεντρώνονται 
στο να αρχίσει η μεταστέγαση 
κάποιοι πάνε και εγκαθίστα-
νται εκ νέου. Αυτό δημιουρ-
γεί ερωτηματικά σε ότι αφο-
ρά κατά πόσο οι αρμόδιοι 
φορείς είναι αποτελεσματικοί 
στο μέτρο που έπρεπε», ανα-
φέρει ο κ Δημητρόπουλος.
Οι συνθήκες που επικρατούν 
στον καταυλισμό είναι πολύ 
δύσκολες, όπως αναγνωρί-
ζουν οι κάτοικοι της περιοχής 
και η ζωή των σκηνιτών είναι 
ιδιαίτερα υποβαθμισμένη. 
«Σε αυτό τον χώρο δεν ακο-
λουθείται κανένα υγειονο-
μικό πρωτόκολλο. Και όταν 
έχουμε έναν πληθυσμό υπο-
βαθμισμένο και από την άλλη 
την πανδημία, δεν γίνεται να 
μπαίνει νέος πληθυσμός ανε-
ξέλεγκτος στο σημείο» παρα-
τηρεί ο κ. Δημητρόπουλος.
Οι κάτοικοι ζητούν ο χώρος 
να παραχωρηθεί στο Δή-
μο και στη συνέχει να γίνει 
η κατασκευή του Ανατολικού 
Πάρκου. Είναι ένας χώρος 
που το 2006 είχε συνταχθεί 
μελέτη με υψηλότατο κόστος, 
στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ, 
που προέβλεπε ότι επρόκειτο 
να δημιουργηθεί ένα ανοικτό 
θέατρο. 
Κάτι που δεν προχώρησε και 

Ρηγανόκαμπος: Ένα πάρκο 
Ένα σίριαλ δεκαετιών με πολλές συνέχειες 

αποτελεί η τεράστια έκταση του Ρηγανόκαμπου, 
όπου ο Δήμος σχεδιάζει να κατασκευάσει 

ένα πάρκο δεκάδων στρεμμάτων, 
το λεγόμενο Ανατολικό Πάρκο.
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θήκες και άλλα). 
Οι κάτοικοι έχουν εξαντλή-
σει πλέον την υπομονή τους 
σχετικά με την διαιώνιση της 
απαράδεκτης αυτής κατάστα-
σης που λειτουργεί σε βάρος 
τους αλλά και σε βάρος της 
ομάδας των Ρομά που δαβι-
ούν εκεί. Η ανοχή απέναντι 
σε μια κατάσταση που είναι 
παράνομη και αντικοινωνική 
εν έτει 2021 πρέπει επιτέλους 

να σταματήσει.
Ο χώρος, είναι γνωστόν ότι 
έχει συγκεκριμένες χρήσεις 
γης και η τρέχουσα νομοθε-
σία επιβάλλει την μεταστέ-
γαση και αποκατάσταση των 
εκεί διαβιούντων. 
Κύριοι,
Δηλώνουμε ως εκπρόσωποι 
των κατοίκων της Ε γλυκάδος, 
ότι “δεν πάει άλλο”.
Ήρθε η ώρα ο κάθε υπεύθυ-

νος φορέας να αναλάβει τις 
ευθύνες που του ανήκουν, 
αναλαμβάνοντας επιτέλους 
δράση για την εξάλειψη του 
φαινομένου, την κατάργηση 
του παράνομου καταυλισμού 
και την απόδοση του ευρύτε-
ρου χώρου στην πόλη για τη 
δημιουργία του Ανατολικού 
Πάρκου.
Ζητάμε την άμεση κατεδάφι-
ση των προσφάτως ανεγερθέ-
ντων αυθαίρετων κατασκευ-
ών και τη διερεύνηση της 
προέλευσης των εγκαταστα-
θέντων. 
Σας καλούμε και σας παρα-
καλούμε να μας ενημερώσετε 
για τις ενέργειες στις οποίες 
θα προβείτε. 
Καλούμε επίσης την ΕΤΑΔ 
ως διαχειριστή της ιδιοκτη-
σίας του Ελληνικού Δημοσί-
ου να προστατέψει τον χώρο 
με κάθε ν΄μιμη ενέργεια. Να 
προβεί στον καθαρισμό του 

χώρου μειώνοντας τους κιν-
δύνους πυρκαγιάς, διότι σε 
περίπτωση μη έγκαιρου ελέγ-
χου θα θρηνήσουμε θύματα. 
Τέλος να ξεκαθαρίσει τη θέση 
της σε σχέση με τα αιτήματα 
των φορέων της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκη-
σης για την παραχώρηση του 
χώρου και την αξιοποίησή 
του σε θεματικό πάρκο προς 
όφελος της Πόλης και της ευ-
ρύτερης περιοχής. 
Η εμμονή της ΕΤΑΔ στην άρ-
νηση ενός εποικοδημητικού 
διαλόγου για το μέλλον αυ-
τού του χώρου,που ως πρώ-
ην σκουπιδότοπος, ενταγμέ-
νος στους δασικούς χάρτες 
και με εγκαταλειφθείσα κοί-
τη χειμμάρου πολύ μιρκή οι-
κονομική αξία έχει, μας βάζει 
σε σκέψεις που δεν συνάδουν 
στην καλώς εννοούμενη συ-
νεργασία για την πρόοδο και 
την ανάπτυξη της περιοχής». 

περιοχής για μια ακόμη φορά

έμεινε στα χαρτιά. Για το κα-
τά πόσο έχουν γίνει τα βήμα-
τα για να μπει ο χώρος σε μια 
τροχιά ανάπτυξης, ο κ. Δη-
μητρόπουλος παρατηρεί ότι 
«από πλευράς συντονιστικής 
των συλλόγων το έχουμε κά-
νει γνωστό σε κάθε φορέα. 
Και αυτό το θέμα μένει πίσω. 
Τι στιγμή που ο χώρος είναι 
πρώην σκουπιδότοπος ο χα-
ρακτήρας της ανάπτυξης εί-
ναι μόνο για αθλητικές εγκα-
ταστάσεις και αναψυχή. Δεν 
μπορεί να πουληθεί σε ιδι-
ώτη για να αναλάβει εκείνος 
πρωτοβουλίες».
Συνεπώς εκείνο που απομέ-
νει, όπως υποστηρίζουν οι 
κάτοικοι, είναι να παραχωρη-
θεί στη Δημοτική Αρχή για να 
μπορέσει να ξεκινήσει τη δια-
μόρφωση του χώρου.
Τον περασμένο Ιανουάριο 
και όλο το προηγούμενο δι-

άστημα η βουλευτής της ΝΔ 
Χριστίνα Αλεξοπούλου είχε 
σειρά συναντήσεων εργασίας 
με τον Διευθύνοντα Σύμβου-
λο της Εταιρίας Ακινήτων του 
Δημοσίου κ. Στέφανο Βλα-
στό. Συναντήθηκε στη συνέ-
χεια με τον Δήμαρχο Πατρέ-
ων Κώστα Πελετίδη και τον 
ενημέρωσε για την δρομο-
λόγηση λύσης, στο χρόνιο 
ζήτημα  της κατάληψης έκτα-
σης και της δημιουργίας κα-
ταυλισμού Ρομά στη περιοχή 
του Ριγανόκαμπου. Η ΕΤΑΔ 
επρόκειτο να προχωρήσει 
σε καθαρισμό και περίφραξη 
του χώρου, όμως μέχρι σήμε-
ρα δεν έχουν γίνει οι σχετι-
κές ενέργειες. 
Ο Δήμαρχος Πατρέων επα-
νέλαβε ότι περιμένει επίση-
μη απάντηση από το Γραφείο 
του Πρωθυπουργού, ή τον αρ-
μόδιο Υπουργό και την ΕΤΑΔ, 

για την παραχώρηση στον Δή-
μο Πατρέων, με τις διαδικασί-
ες που έχει προτείνει η Δη-
μοτική Αρχή, ολόκληρης της 
έκτασης του παλιού σκουπι-
δότοπου στον Ριγανόκαμπο. 
Μάλιστα μετά τη συνάντηση 
υπήρξαν και «αναφλέξεις» με 
την ανταλλαγή ανακοινώσε-
ων μεταξύ δημοτικής αρχής 
και της βουλευτού. Ωστόσο 
και όλο το προηγούμενο δι-
άστημα η αλληλογραφία με-
ταξύ της Δημοτικής Αρχής 
και της προηγούμενης κυβέρ-
νησης, για παραχώρηση του 
χώρου, δεν είχε σταματήσει. 
Μάλιστα ο κ. Τσίπρας είχε σε 
δημόσιες δηλώσεις του ανα-
φερθεί στην πρόθεση της κυ-
βέρνησής του να παραχωρή-
σει τον χώρο, κάτι όμως που 
δεν ολοκληρώθηκε. 

Το «αγκάθι» 
της παραχώρησης
Εκτός όμως από τη δημι-
ουργία του Ανατολικού Πάρ-
κου, φαίνεται ότι παραμένει 
ανοικτό και το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός ανοικτού 
θεάτρου, δεδομένου ότι οι 
περιορισμοί του κορωνο-
ϊού δημιουργούν την ανά-
γκη προσθήκης καλλιτε-
χνικών σημείων αναφοράς 
στην Πάτρα. Και με δεδομέ-
νο ότι υπάρχει η σχετική με-
λέτη διαθέσιμη, δεν φαίνεται 

να εγκαταλείπεται η ιδέα δη-
μουργίας ενός θεάτρου. Όλα 
αυτά όμως είναι νωρίς να τα 
σχεδιάσει κανείς, διότι ακό-
μα όμως και να παραχωρηθεί 
ο χώρος και ο δήμος να ξε-
κινήσει τις εργασίες διαμόρ-
φωσης του, είναι εξαιρετικά 
αμφίβολο αν θα βρεθούν τα 
χρήματα που απαιτούνται για 
να δημιουργηθεί ένας ανοι-
κτός χώρου θεάτρου που να 
πληρεί και τις προϋποθέσεις 
για την φιλοξενία μεγάλων 
παραγωγών.
Κατά καιρούς είχε πέσει μάλι-
στα και η ιδέα για δημιουργία 
θεάτρου, μικρών όμως δια-
στάσεων, αντίστοιχων εκείνων 
που υπάρχουν στο Θεατράκι, 
στις Ιτιές, στον Φάρο. 
Εάν τελικά ο Δήμος προχω-
ρήσει στην υλοποίηση της 
ιδέας του θεάτρου, αυτό θα 
γίνει μετά από αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό ιδεών για όλο τον 
χώρο του Ριγανόκαμπου. Και 
αυτό διότι για να κατασκευα-
στεί ένα θέατρο, θα πρέπει να 
γίνει ένα άρτιο πολεοδομικό 
σχέδιο, που να λαμβάνει όλα 
τα δεδομένα της περιοχής. Εί-
ναι άλλωστε μια τακτική που 
ακολουθεί η δημοτική αρχή 
σε όλα τα μεγάλα έργα με δε-
δομένο τον αρχιτεκτονικό δι-
αγωνισμό που είχε γίνει για 
το λεγόμενο παραλιακό μέτω-
πο της πόλης.

παραμένει στα αζήτητα 
«Ποτέ δεν σταματήσαμε 
να διεκδικούμε το χώρο»

Από την πλευρά του ο Δή-

μαρχος Πατρέων Κώστας Πε-

λετίδης, μιλώντας στον «Σ.Ε.» 

εξηγεί ότι είναι στις προθέ-

σεις του Δήμου ο συγκεκρι-

μένος χώρος να ανπλαστεί 

και να αλλάξει όψη. 

Ήταν μάλιστα από τις πρώ-

τες διεκδικήσεις της δημοτι-

κής αρχής από την πρώτη της 

θητεία. 

Ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια 

δόθηκαν μόνο υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Οι κοινωνι-

κές εκρήξεις που κατά καιρούς καταγράφονται μεταξύ Ρομά 

και κατοίκων είναι κάτι που προβληματίζει τη δημοτική αρ-

χή. Και ως λύση στο πρόβλημα προκρίνεται η προσπάθεια 

κοινωνικής επανένταξης της συγκεκριμένης ομάδας, μέχρι 

να δοθεί ουσιαστική λύση και ο χώρος να αλλάξει όψη.

«Ο συγκεκριμένος χώρος δεν ανήκει στο Δήμο. Και αναμέ-

νουμε την παραχώρηση για να μπορέσουμε να κάνουμε τις 

ενδεδειγμένες ενέργειες που απαιτούνται. Από εκεί και πέ-

ρα ο πυρήνας του προβλήματος έχει να κάνει με τον τρόπο 

που η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να ενταχθεί στην κοι-

νωνία, μέχρι να γίνουν οι ενέργειες αξιοποίησης. Δουλεύ-

εις, για παράδειγμα, και απαιτείται κοινωνική συγκρότηση. 

Πρέπει συνολικά το κράτος να αποφασίσει τι θα κάνει και 

εάν επιθυμεί να το λύσει το πρόβλημα. Με το συγκεκριμένο 

σύστημα που έχουμε δεν πρόκειται το πρόβλημα να λυθεί», 

σημειώνει ο κ. Πελετίδης.

Σε σχέση με τον τρόπο που η περιοχή θα αξιοποιηθεί, ο δή-

μαρχος αναφέρει ότι «ήδη έχει κατατεθεί ένα σχέδιο για τον 

τρόπο που η ΕΤΑΔ θα μας παραχωρήσει το χώρο. 

Εμείς το διεκδικούμε και τώρα που ωριμάζουν οι συνθή-

κες, γιατί με την πανδημία έμειναν πολλά πράγματα πίσω, 

θα προχωρήσουμε και πάλι στην διεκδίκηση των αιτημά-

των μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ιδιωτική επένδυ-

ση στην περιοχή. 

Ως προς τη χρηματοδότηση του έργου, θα πρέπει να μας 

δώσουν. Διότι ποιος θα τα πάρει τα χρήματα της κρατικής 

χρηματοδότησης. Εάν δεν τα λάβουμε εμείς, ποιος μπορεί 

να τα πάρει; Που στο κάτω-κάτω σκοπός μας είναι να τα 

επιστρέψουμε στην κοινωνία μέσω ενός έργου. Άρα λαμβά-

νοντας τα χρήματα η περιοχή θα πάρει ζωή και θα αλλάξει 

σημαντικά όψη ένας παλιός σκουπιδότοπος. 

Θέλουμε να κάνουμε το Ανατολικό Πάρκο στο σημείο και 

να γίνει ανάπλαση. Παράλληλα όμως πρέπει οι Ρομά που 

διαμένουν, όχι μόνο στο Ρηγανόκαμπο αλλά και αλλού, να 

ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες. Και στόχος να είναι 

η ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο».

Για τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί για τον συγκεκριμένο 

χώρο και την παραχώρησή του, αναφέρει ότι «σημειώστε 

επίσης ότι 20 ημέρες πριν από τις εκλογές ο χώρος είχε πα-

ραχωρηθεί -προφορικά τουλάχιστον- από την προηγούμε-

νη κυβέρνηση, όμως τίποτα δεν έγινε μέχρι σήμερα. Εμείς 

το διεκδικούσαμε από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε το 

Δήμο. Πέρασαν τόσα χρόνια και τίποτα δεν έγινε μέχρι και 

σήμερα. Ουσιαστικά δόθηκε στο Υπερταμείο η περιουσία 

του ελληνικού λαού την οποία εμείς διεκδικούμε και πάλι».

Μάλιστα η αλληλογραφία μεταξύ του Δημάρχου Πατρέων 

και της εκάστοτε ηγεσίας του συναρμόδιου υπουργείου είναι 

πλούσια τόσο επί κυβέρνησης Τσίπρα όσο και με την κυ-

βέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς δυστυχώς να γίνει ένα ουσια-

στικό βήμα για να υπάρξει προοπτική για το μέλλον. 
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Η Περιφερειακή Ομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής 
Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νή-
σων διοργανώνει το 1ο Φεστι-
βάλ Φορέων Κοινωνικής Φρο-
ντίδας, το Σάββατο 26 & την 
Κυριακή 27 Ιουνίου 2021, στο 
Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσε-
ων Πλαζ Αγυιάς Πάτρας.
Το Φεστιβάλ διοργανώνε-
ται σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
το Δήμο Πατρέων, την Περι-
φερειακή Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλά-
δας, υπό την αιγίδα της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), του Ιατρικού 
Συλλόγου Πατρών (Ι.Σ.Π.), τη 
στήριξη του Εμπορικού & Ει-
σαγωγικού Συλλόγου Πάτρας 
(Ε.Ε.Σ.Π.), με τη συμμετοχή 
συλλόγων-μελών της Ομο-
σπονδίας, φορέων της κοινω-
νίας των πολιτών, ΚΔΑΠ-μεΑ 
και δομών ατόμων με αναπη-
ρία.
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα 
υλοποιηθούν:
• Διεξαγωγή εθελοντικών αι-
μοδοσιών από κινητές μονά-
δες (Π.Γ.Ν.Π & Περιφέρειας) 
και ενημέρωση από Συλλό-
γους Εθελοντών Αιμοδοτών 
• Λειτουργία ενημερωτικού 
περίπτερου της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας της Περιφέ-
ρειας σε κεντρικό σημείο (προ-

ώθηση εθελοντικής αιμοδοσί-
ας, προστασία πληθυσμού από 
τα κουνούπια, ανάδειξη σημα-
σίας αναδοχής και υιοθεσίας, 
ερωτηματολόγια για την κατά-
χρηση του αλκοόλ και του κα-
πνίσματος κ.α.)
• Ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών από φο-
ρείς μέσω περιπτέρων
• Διενέργεια προληπτικής ια-
τρικής δράσης για παιδιά, με 
τη συνδρομή του κινητού πο-
λυϊατρείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 
του Οργανισμού «Το χαμόγε-
λο του Παιδιού» και τη χρήση 
των αυτόνομων ιατρείων που 
διαθέτει (παιδιατρικό, ΩΡΛ, 
οδοντιατρικό και οφθαλμιατρι-
κό). Τηλέφωνο για ραντεβού 
2610 332499, Δευτέρα- Πα-
ρασκευή, 09:00- 16:30 (Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
• Πραγματοποίηση δωρεάν 
μαστογραφικών ελέγχων από 
την Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία. Τηλέφωνο για ραντε-
βού 2610 362127, Δευτέρα - 
Παρασκευή, 09:00- 13:00 (θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

• Εφαρμογή διαδραστικού 
προγράμματος του Ινστιτούτου 
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) 
«Πάνος Μυλωνάς» για παιδιά, 
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» 
• Ενημέρωση εκ μέρους του 
ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» για 
τη δωρεά μυελού των οστών 
και εγγραφή εθελοντών
• Μετρήσεις σακχάρου από το 
Σύλλογο Ατόμων με Σακχα-
ρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ 
ΓΛΥΚΙΑ», με τη χορηγία της 
“Menarini Diagnostics” και τη 
στήριξη του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού 
• Παρουσίαση εκθεμάτων και 
bazaar από δομές ατόμων με 
αναπηρία και φορέων της κοι-
νωνίας
• Εργαστήριο από την Κίνη-
ση «Πρόταση» για είκοσι (20) 
παιδιά, ηλικίας 7-12 με θέμα 
«ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ», την 
Κυριακή 27 Ιουνίου, 11 το 
πρωί σε χώρο του πάρκου της 
Πλαζ. Δήλωση συμμετοχής στο 
τηλ. 2610 451790, πρωινές 
ώρες, έως την Τετάρτη 23 Ιου-

νίου (θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας)
Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί τη-
ρώντας αυστηρά τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα (υποχρεωτική 
χρήση μάσκας). Έχει σχεδι-
αστεί η λήψη όλων των ανα-
γκαίων προληπτικών μέτρων 
προστασίας κατά της διασπο-
ράς του ιού. Και τις δύο ημέρες 
θα πραγματοποιούνται rapid 
test από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, 
με τη συνδρομή της 6ης ΥΠΕ. 
Το 1ο Φεστιβάλ Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας πραγμα-
τοποιείται έχοντας η κοινωνία 
μας περάσει μία πολύ δύσκολη 
περίοδο πανδημίας που επη-
ρέασε τους πολίτες και ειδικά 
τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 
σε μεγάλο βαθμό. Η τόσο με-
γάλη συμμετοχή φορέων, απο-
δεικνύει τη σημαντική ανάγκη 
που υπάρχει για ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της κοι-
νωνίας που, εξαιτίας του κο-
ρωνοϊού, τέθηκαν σε δεύτερη 
μοίρα. Όμως, σε δύσκολες πε-
ριόδους η συμμετοχή, η συνερ-
γασία και η ενότητα παραμέ-
νουν έννοιες που διακατέχουν 
τους φορείς που συμμετέχουν 
στο Φεστιβάλ, δίπλα στον πο-
λίτη και τον συνάνθρωπο. 
Χορηγοί Φεστιβάλ: Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», 
Οργανισμός Λιμένος Πατρών, 
Divico Security. Ενέργειες δι-
κτύωσης και διάχυσης της 
πληροφόρησης: «ΚΔΑΠ-μεΑ 
ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ». 

Σε καθεστώς παρακολούθησης τίθενται 
οι μεταλλάξεις του SARS COV-2 στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοα-
καρνανίας και Ηλείας, με σκοπό να εντο-
πιστούν τα ήδη γνωστά, αλλά και τυχόν 
νέα μεταλλαγμένα στελέχη. Αυτό προβλέ-
πεται στην προγραμματική σύμβαση η 
οποία υπεγράφη τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 
το Πανεπιστήμιο Πατρών –Ειδικό Λογα-
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας, προκειμέ-
νου να γίνει γονιδιωματική ανάλυση 100 
δειγμάτων που έχουν βρεθεί θετικά στην 
παρουσία του SARS-CoV-2.
«Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της 
πανδημίας η Περιφέρεια βρέθηκε στην 
πρώτη γραμμή στηρίζοντας κάθε προσπά-
θεια για την αντιμετώπιση της υγειονομι-
κής κρίσης. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα 
επιπλέον. Συνεργαζόμαστε με το Εργα-
στήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
προκειμένου να αποτυπώσουμε με όσο το 

δυνατόν πληρέστερα στοιχεία την κατά-
σταση που επικρατεί στη Δυτική Ελλάδα 
σε ό,τι αφορά την καταγραφή των μεταλ-
λάξεων. Ενισχύουμε το «οπλοστάσιο» μας 
με στόχο να οργανώσουμε καλύτερα την 
άμυνά μας έναντι του επιπολασμού του 
ιού» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτά-
ριος Φαρμάκης κατά την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης με τον Αντιπρύτανη 
Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, Παναγιώτη Δημόπουλο, 
παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 
και αρμόδιου για θέματα υγείας, Χαράλα-
μπου Μπονάνου και του επιστημονικού 
υπευθύνου του Εργαστηρίου Φυσιολογί-
ας, Σταύρου Ταραβήρα.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρημα-
τοδοτεί με 64.900 ευρώ το πρόγραμμα 
επαγρύπνησης, επιτήρησης και διάγνω-
σης των μεταλλαγμένων στελεχών του 
κορωνοϊού SARS-COV 2. Η επιστημονι-
κή έρευνα θα διενεργείται παράλληλα με 

τον έλεγχο που πραγματοποιείται σε ολό-
κληρη τη χώρα στην Αθήνα από το Ίδρυ-
μα Ιατροβιολογικών Ερευνών, ώστε να 
συγκεντρωθούν σωστά επιδημιολογικά 
στοιχεία, σημαντικό εφόδιο για την έκ-
δοση αποτελεσμάτων σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα προσφέροντας δεδομένα 
για έγκαιρη κατάθεση προτάσεων διαχεί-
ρισης της πανδημίας ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς μήνες. 
Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμ-
βασης θα συμβάλλει στην κατά το δυνα-
τόν ασφαλή λειτουργία όλων των δομών 
και δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στη «θωράκι-
ση» της τοπικής κοινωνίας την εποχή της 
πανδημίας. Παράλληλα, συνεισφέρει και 
στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων για 
τη δημιουργία περαιτέρω εξειδικευμένης 
γνώσης, κάτι που αποτελεί υψηλή προ-
στιθέμενη αξία στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

1ο Φεστιβάλ Φορέων
 Κοινωνικής Φροντίδας

> Πλούσιες δράσεις και μηνύματα αλληλεγγύης στις 26- 27/6 στην Πλαζ

Έρευνα για τις μεταλλάξεις 
> Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας και Παν/μίου

Θέματα

Η Λουξ στηρίζει 
τον αθλητισμό 

Η Λουξ αποτελεί Χορηγό Διοργάνωσης του WOMEN’S 
WATER POLO WORLD LEAGUE SUPER FINAL 2021, που 
πραγματοποιείται από τις 14 έως τις 19 Ιουνίου 2021 στο 
Κλειστό Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. 
Ειδικότερα, η Λουξ είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που στη-
ρίζει τους 24 αγώνες υψηλού επιπέδου της διοργάνωσης 
που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον. To WOMEN’S WATER 
POLO WORLD LEAGUE SUPER FINAL είναι η τελική φά-
ση του world league υδατοσφαίρισης των γυναικών, στην 
οποία έχει προκριθεί να αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα μα-
ζί με τις εθνικές ομάδες της Αμερικής, της Ρωσίας, της Ια-
πωνίας, της Ισπανίας, της Ουγγαρίας, του Καναδά και του 
Καζακστάν.

130 χρόνια Παναχαΐκής 
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παραβρέθηκε 
στις υπαίθριες εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια (1891-2021) 
από την ίδρυση της Παναχαϊκής, που έγιναν στην οδό Ρήγα 
Φεραίου με παράλληλη έκθεση φωτογραφίας. Ο Δήμαρχος 
έτυχε θερμής υποδοχής από τους φιλάθλους της ιστορικής 
ομάδας της Πάτρας και στον χαιρετισμό του τόνισε τα εξής: 
«Η πόλη μας τιμά την Παναχαϊκή και τα 130 χρόνια ζωής 
της. Επειδή οι ομάδες αποτελούνται από πρόσωπα, τιμού-
με όλους αυτούς που επί 130 χρόνια κράτησαν ψηλά την 
Παναχαϊκή, αγωνίστηκαν και θα αγωνίζονται γι’ αυτή και 
για την πόλη μας. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε δίπλα σε 
μια ομάδα η οποία μπήκε μπροστά, κρατά τον αθλητισμό 
σε υψηλό επίπεδο και το κυριότερο δίνει διέξοδο στη νεο-
λαία, στα παιδιά μας, να μπορούν να προχωρούν στη ζωή 
τους, να γίνονται συγκροτημένες προσωπικότητες. Γιατί ο 
αθλητισμός διαπλάθει προσωπικότητες, διαπλάθει ανθρώ-
πινο ήθος, δείχνει δρόμους. Αυτό είναι η πόλη μας». Τον 
δικό του χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Τάκης Πετρόπουλος, ενώ στο Δημαρχείο και στο Δημοτι-
κό Θέατρο Απόλλων αναρτήθηκαν τα λάβαρα της Παναχα-
ϊκής, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 130 χρόνια ζωής 
της ομάδας.

Διπλή διάκριση
 για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ 

Διπλή διάκριση έλαβε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στα Bravo 
Sustainability Dialogue & Awards 2021, στην κατηγορία 
Bravo Governance για τους νέους και φιλόδοξους στόχους 
ESG για το 2025 και μετά, καθώς και στην κατηγορία Bravo 
in Action για την ίδρυση του πρώτου Φαινολογικού Κήπου 
της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN 
στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και οι δύο πρωτοβουλίες εντάσ-
σονται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των προσπα-
θειών του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη, ένας στρατηγικός 
στόχος στον οποίο ο ΤΙΤΑΝ διατηρεί αμείωτη την προσή-
λωσή του.
Το 2020, ο ΤΙΤΑΝ αξιολόγησε εκ νέου τα θέματα ESG (πε-
ριβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) που είναι ουσιώδη για 
τους συμμετόχους μας και τις επιχειρηματικές μονάδες του 
Ομίλου και έθεσε νέους στόχους ESG για το 2025 και μετά, 
οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες και διέπονται από 
τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρη-
ματικής ηθικής.
Η θέσπιση νέου στόχου μείωσης των εκπομπών CO 2 κατά 
35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η επα-
λήθευση των στόχων από το SBTi (Science Based Targets 
initiative), η επίτευξη υψηλών επιδόσεων όσον αφορά στις 
αέριες εκπομπές, καθώς και η εκπόνηση-υλοποίηση σχεδί-
ων διαχείρισης βιοποικιλότητας είναι μόνο μέρος των στό-
χων που όμως συνδέονται άμεσα και με την δεύτερη πρω-
τοβουλία που ανέλαβε το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας, σε 
μία δημιουργική συνεργασία με το ΑΠΘ για την ίδρυση του 
πρώτου φαινολογικού κήπου στις εγκαταστάσεις του εργο-
στασίου και διακρίθηκε στην Bravo Sustainability Week.
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Μια πολύ σοβαρή παράμετρος 
της αλματώδους αύξησης του 
ψηφιακού μετασχηματισμού 
των επιχειρήσεων σε παγκό-
σμιο επίπεδο λόγω covid-19 
αφορά την ασφάλεια των δε-
δομένων τους.
Τα 2/3 των εταιρειών λιανε-
μπορίου αντιμετώπισαν πα-
ραβίαση δεδομένων και εφαρ-
μογών στο cloud τον τελευταίο 
χρόνο.
Αυτή η έλλειψη προστασί-
ας φαίνεται να επηρεάζει ορι-
σμένους κλάδους περισσότερο 
από άλλους: κάτι λιγότερο από 
τα δύο τρίτα (61%) των εται-
ρειών του λιανεμπορίου αντι-
μετώπισαν τουλάχιστον μια 
παραβίαση ή αποτυχία ελέγ-
χου δεδομένων και εφαρμο-
γών, που έχουν αποθηκευτεί 
στο cloud, το προηγούμενο 
έτος. Πρόκειται για το μεγαλύ-
τερο ποσοστό από οποιονδή-
ποτε άλλο κλάδο της οικονο-
μίας.
Την ίδια τύχη, αλλά σε μικρό-
τερα ποσοστά, είχαν πάνω από 
τις μισές επιχειρήσεις στους 
τομείς της νομικής (57%), των 
τηλεφωνικών κέντρων (55%), 
των μεταφορών (54%) και 
των τηλεπικοινωνιών (52%). 
Με αυτά τα δεδομένα, κάθε άλ-
λο παρά παράδοξο είναι το γε-
γονός ότι η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων εξακολουθεί να 
έχει ανησυχίες για την ασφά-
λεια στον κυβερνοχώρο ένα 
χρόνο μετά την πανδημία.
Σύμφωνα με μελέτη της 451 
Research, μέρος της S&P 
Global Market Intelligence, 

για λογαριασμό της Thales, 
4 στις 5 (82%) επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να ανησυχούν 
για τους κινδύνους ασφάλει-
ας των υπαλλήλων, που εργά-
ζονται εξ αποστάσεως. Ταυτό-
χρονα, σχεδόν οι μισοί (47%) 
αναφέρουν αύξηση του όγκου, 
της σοβαρότητας ή/ και του εύ-
ρους των επιθέσεων στον κυ-
βερνοχώρο τους τελευταίους 
12 μήνες.
Η σχετική μελέτη (Thales 
Global Data Threat 2021) δεί-
χνει ότι απ’ όσους έχουν βιώ-
σει κάποια στιγμή παραβίαση, 
στο 41% τους συνέβη τον τε-
λευταίο χρόνο, ποσοστό σχε-
δόν διπλάσιο σε σύγκριση με 
το 2019 (21%).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το κα-
κόβουλο λογισμικό (54%) εί-
ναι η κύρια πηγή επιθέσεων 
ασφαλείας, ακολουθούμενη 
από ransomware (48%) και 
ηλεκτρονικό “ψάρεμα” (41%). 
Ωστόσο, όταν πρόκειται για 
τον τρόπο εμφάνισης των επι-
θέσεων, το μήνυμα είναι σα-
φές: οι εσωτερικές απειλές και 

τα ανθρώπινα λάθη εξακολου-
θούν να προκαλούν μεγάλη 
ανησυχία στη βιομηχανία.
Το ένα τρίτο των επιχειρήσε-
ων δήλωσε ότι οι κακόβουλοι 
εσωτερικοί παράγοντες (35%) 
και το ανθρώπινο σφάλμα 
(31%) είναι οι μεγαλύτεροι 
κίνδυνοι για αυτές, ακολου-
θούμενοι από εξωτερικούς ει-
σβολείς (22%).
Παρά τον αυξημένο κίνδυνο, 
που προκαλεί η εξ αποστάσε-
ως εργασία καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της πανδημίας, σχεδόν 
οι μισές (46%) εταιρείες ανα-
φέρουν ότι η υποδομή ασφα-
λείας τους δεν ήταν έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τους κινδύνους, 
που προκάλεσε η Covid-19. 
Στην πραγματικότητα, μόνο 
ένας στους πέντε (20%) οργα-
νισμούς πιστεύει ότι ήταν πο-
λύ προετοιμασμένος.
Όπως διαπιστώνει η έρευνα, 
καθώς συνεχίζεται η αύξηση 
των επιθέσεων, οι επιχειρή-
σεις στρέφονται στο cloud για 
να αποθηκεύουν τα δεδομέ-
να τους σε αυτόν τον ψηφιακό 

κόσμο. Οι μισές (50%) ανα-
φέρουν ότι πάνω από το 40% 
των δεδομένων τους αποθη-
κεύονται σε εξωτερικά περι-
βάλλοντα cloud.
 Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 17% 
έχει κρυπτογραφήσει τουλάχι-
στον τα μισά από τα ευαίσθη-
τα δεδομένα, που είναι αποθη-
κευμένα στο cloud. Επιπλέον, 
η πολυπλοκότητα είναι ένα δι-
αρκώς αυξανόμενο ζήτημα, με 
πολλούς ερωτηθέντες να χρη-
σιμοποιούν τουλάχιστον δύο 
παρόχους PaaS (Platform as 
a Service) (45%) ή/ και δύο 
παρόχους IaaS (Infrastructure 
as a Service). Το ένα τέταρτο 
(27%) των επιχειρήσεων χρη-
σιμοποιεί επί του παρόντος πε-
ρισσότερες από 50 εφαρμογές 
SaaS (Λογισμικό ως υπηρε-
σία).

Μελλοντικές προκλήσεις
Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις 
έρχονται αντιμέτωπες με μια 
σειρά από ανερχόμενες προ-
κλήσεις ασφαλείας, που φαί-
νονται στον ορίζοντα. Σχετικά 
με το μέλλον, το 85% των εται-
ρειών σε παγκόσμια κλίμακα 
ανησυχεί για τις απειλές ασφα-
λείας της κβαντικής υπολογι-
στικής.
Να σημειωθεί ότι η Έκθεση 
Απειλής Παγκόσμιων Δεδο-
μένων Thales 2021 βασίστη-
κε σε μια διεθνή έρευνα σε 
περισσότερα από 2.600 στελέ-
χη με ευθύνη ή επιρροή στην 
πληροφορική και την ασφά-
λεια δεδομένων.

Πηγή: sepe 

Η Ευρωπακή Επιτροπή ενέκρινε το κύριο 
πρόγραμμα εργασίας του «Ορίζων Ευρώ-
πη» για την περίοδο 2021-2022, το οποίο 
περιγράφει τους στόχους και τους ειδι-
κούς θεματικούς τομείς που θα λάβουν 
χρηματοδότηση συνολικού ύψους 14,7 
δισ. ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις θα επι-
ταχύνουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση και θα συμβάλουν στη βιώσιμη 
ανάκαμψη από την πανδημία του κορο-
νοϊού, καθώς και στην ανθεκτικότητα της 
ΕΕ έναντι μελλοντικών κρίσεων. Επίσης, 
θα στηρίξουν τους Ευρωπαίους ερευνητές 
μέσω υποτροφιών, κατάρτισης και ανταλ-
λαγών, θα οικοδομήσουν πιο συνδεδεμέ-
να και αποδοτικά ευρωπαϊκά οικοσυστή-
ματα καινοτομίας και θα δημιουργήσουν 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου κύ-
ρους. 

Επιπλέον, θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
ερευνητών απ’ όλη την Ευρώπη και απ’ 
όλο τον κόσμο, ενισχύοντας παράλληλα 
τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Κλιματική ουδετερότητα 
και ψηφιακή πρωτοπορία
Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα ευρώ - 
περίπου 5,8 δισ. ευρώ συνολικά - θα επεν-
δυθούν στην έρευνα και την καινοτομία με 
σκοπό τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας και της δέσμευσης της 
Ένωσης να καταστήσει την ΕΕ την πρώτη 
ουδέτερη για το κλίμα ήπειρο στον κόσμο 
έως το 2050. Με τα κονδύλια που θα δια-
τεθούν θα στηριχθούν έργα που προάγουν 
την επιστημονική έρευνα σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή και αναπτύσσουν λύσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. 
Το να καταστεί η δεκαετία αυτή η ψηφια-
κή δεκαετία της Ευρώπης και να αναπτυ-
χθούν περαιτέρω οι βάσεις για νέες ψηφι-
ακές επιχειρήσεις στο μέλλον αποτελούν 
επίσης βασικούς στόχους του προγράμμα-
τος, η υλοποίηση των οποίων θα εξασφα-
λίσει σημαντική αύξηση των επενδύσεων 
στον τομέα αυτόν. Η ανάπτυξη των βασι-
κών ψηφιακών τεχνολογιών θα ενισχυθεί 
με περίπου 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 
2021-2022.
Τέλος, το πρόγραμμα εργασίας θα κατευ-
θύνει επενδύσεις συνολικού ύψους περί-
που 1,9 δισ. ευρώ στην αποκατάσταση των 
άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζη-
μιών που προκάλεσε η πανδημία του κο-
ρωνοϊού. 

E-CommErCE • Buy Now PAy LAtEr: Κατά 274% 
θα αυξηθεί μεταξύ 2021-2026 η αγορά των πιστώσεων για το 
e-commerce γνωστή με τον όρο “Buy Now Pay Later”. Πρό-
κειται για μια αγορά η αξία της οποίας αναμένεται να ανέλθει 
φέτος σε $266 δισ. Εντός της πενταετίας εκτιμάται ότι θα διευ-
ρυνθεί με έναν εκρηκτικό ρυθμό της τάξης του 275%, ώστε να 
προσεγγίσει το 2026 το $1 τρισ.
Νέα μελέτη της Juniper Research χαρτογραφεί την τάση του 
“Buy Now Pay Later”, εξηγώντας ότι πρόκειται πρακτικά για 
δαπάνες αγορών που γίνονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, 
για τις οποίες οι καταναλωτές πληρώνουν με πίστωση ή μέσω 
προγραμμάτων σταθερών δόσεων.
Οι συγκεκριμένες μέθοδοι πληρωμών, συνήθως είναι εν-
σωματωμένες στις ηλεκτρονικές αγορές. Παρέχονται δε από 
startups του κλάδου του Fintech, όπως είναι η φιλανδική 
Klarna, αλλά και πολλές ψηφιακές τράπεζες, οι οποίες προ-
σφέρουν σχετικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, την 
πολύ μεγάλη άνοδο της δημοτικότητας αυτών των λύσεων 
τροφοδότησε η πανδημική κρίση και η οικονομική αβεβαιό-
τητα, που προκάλεσε στα νοικοκυριά ανά τον κόσμο. 
 Η μελέτη εκτιμά ότι οι λύσεις “Buy Now Pay Later” θα αντι-
προσωπεύουν σε αξία το 24% των παγκόσμιων συναλλαγών 
e-commerce για φυσικά προϊόντα έως το 2026, από μόλις 9% 
το 2021. Συνολικά, αναμένεται ότι το 2026 1,5 δισ. πολίτες 
θα χρησιμοποιούν λύσεις τύπου “buy now pay later” από 340 
εκατ. το 2021. 
Με βάση τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, μέχρι το 2026, αυτές 
οι πλατφόρμες θα κυριαρχήσουν σταδιακά στις αγορές χαμη-
λότερου κόστους.
 
Ρυθμιστικοί περιορισμοί
Σχεδόν ταυτόχρονα με την άνοδο της δημοτικότητας αυτών 
των μέσω πληρωμών, όπως το “Buy Now Pay Later”, άρχι-
σε και η προσπάθεια των κατά τόπους ρυθμιστικών Αρχών 
να θέσουν κανονιστικούς περιορισμούς στη χρήση τους. 
Όπως εξηγεί η μελέτη της Juniper Research, (Buy Now Pay 
Later: Vendor Strategies, Regulatory Frameworks & Market 
Forecasts 2021-2026), πρόκειται για ρυθμιστικούς κανόνες, 
όπως ο πιστωτικός έλεγχος και ο περιορισμός των χρεώσεων.
Ωστόσο, οι αναλυτές της εταιρείας εκτιμούν ότι αυτές κανονι-
στικές παρεμβάσεις δεν αναμένεται να ανακόψουν τη δυνα-
μική αυτών των εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, απλά θα 
θέσουν τη λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς σε ένα πιο 
σταθερό και ασφαλές πλαίσιο.
Η έρευνα συνιστά στις εταιρείες, που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο του “Buy Now Pay Later”, να επικεντρώσουν την 
προσοχή τους στη βελτίωση της διαφάνειας και στη χρήση της 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να ελαχιστοποι-
ήσουν μελλοντικές αρρυθμίες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡώΝ: Από 19 έως 24 Ιουλίου, 
2021 θα πραγματοποιηθεί το 27ο Θερινό Σχολείο με τίτλο: 
«Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα» και το οποίο είναι 
αφιερωμένο στα 70στά γενέθλια του Καθ. Τ. Μπούντη. 
Σκοπός του Σχολείου είναι να προσφέρει με οργανωμένο και 
συστηματικό τρόπο σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές, 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων: α) Γνώσεις και ειδίκευση στις μεθό-
δους μελέτης δυναμικών και πολύπλοκων συστημάτων και β) 
Εξοικείωση με τις εφαρμογές τους σε μεγάλο εύρος επιστημο-
νικών πεδίων.
Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη 
χρήση κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας που θα υποστη-
ρίξει το τεχνικό τμήμα του συνεδριακού κέντρου του ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης του Σχολείου 
είναι  https://us02web.zoom.us/j/81251979127. Εγγραφές 
γίνονται με τη συμπλήρωση της κατάλληλης αίτησης στην 
ιστοσελίδα του Σχολείου  http://cosa.inn.demokritos.gr/
complexity2021/. 
Η συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο δεν περιλαμβάνει δίδακτρα. 
Στην ιστοσελίδα του δικτύου του COSA (COmplex Systems 
and Applications)  http://cosa.inn.demokritos.gr/  μπορεί-
τε να βρείτε μία λεπτομερέστερη περιγραφή των Σχολείων 
στο βιβλίο του Τ. Μπούντη «The Meaning of Education: A 
Lifetime of Summer Schools». Περισσότερα: https://www.
chem.upatras.gr/el/announces-el/events-el/3992-therino-
sxoleio-dynamika-systimata-kai-polyplokotita.html 

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
και κυβερνοασφάλεια 

14,7 δισ. € στο «Ορίζων Ευρώπη»

> Τα 2/3 των εταιρειών λιανεμπορίου αντιμετώπισαν παραβίαση δεδομένων

> Για μια πιο υγιή, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη
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Ολοκληρώθηκε και έχει τεθεί 
σε δοκιμαστική λειτουργία η 
Μονάδα Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων (Μ.Ε.Α.) ΠΕ Ηλεί-
ας, η οποία αποτελεί ένα από 
τα μεγαλύτερα και πλέον σύγ-
χρονα έργα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων στην Ελλάδα, όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο 
όμιλος Αβαξ. 
Πιο αναλυτικά, η κατασκευή 
της Μ.Ε.Α. συνολικού προϋπο-
λογισμού € 31,2 εκατ. πραγ-
ματοποιήθηκε από τη «Διαχει-
ριστική Απορριμμάτων Ηλείας 
Α.Ε.» με μετόχους τις εταιρεί-
ες ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Α.Ε.
Η Μ.Ε.Α. ΠΕ Ηλείας αποτε-
λεί την πρώτη στην Ελλάδα 
Μ.Ε.Α. με ΣΔΙΤ στην οποία 
εφαρμόζεται η μέθοδος της ξη-
ρής αναερόβιας χώνευσης και 
το πρώτο ολοκληρωμένο σύ-
στημα επεξεργασίας απορριμ-
μάτων στην Περιφέρεια της 
Δυτικής Ελλάδας, το οποίο σε 
ετήσια βάση θα παράγει έως 
και 5.100MWh πράσινης ηλε-
κτρικής ενέργειας, ικανής να 
καλύψει τις ανάγκες 1.300 και 
πλέον νοικοκυριών.
Στην 27ετή διάρκεια της σύμ-
βασης, η Μ.Ε.Α. ΠΕ Ηλείας 
θα υποδέχεται και θα επεξερ-
γάζεται το σύνολο των παρα-

γόμενων σύμμεικτων Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 
του Ν. Ηλείας με δυναμικότητα 
80.000 τόνους ετησίως.
Η επεξεργασία θα είναι τόσο 
μηχανική, για την ανάκτηση 
εμπορεύσιμων ανακυκλώσι-
μων προϊόντων, όσο και βι-
ολογική, για την επεξεργασία 
του βιοαποδομήσιμου κλά-
σματος και την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, με την αξι-
οποίηση του παραγόμενου 
βιοαερίου, καθώς και εδαφι-
κού υλικού κόμποστ τύπου Α 
(Compost Like Output ή CLO).
Η εγκατάσταση αποτελείται κυ-
ρίως από κλειστά βιομηχανικά 
κτίρια και τις μονάδες ζύγισης 
και ελέγχου, υποδοχής και μη-
χανικής επεξεργασίας, βιολογι-
κής επεξεργασίας, ωρίμανσης 
και ραφιναρίας.

Οι κτιριακές υποδομές του έρ-
γου λειτουργούν σε συνθήκες 
αρνητικής πίεσης για την απο-
τροπή έκλυσης οσμών και σκό-
νης στην ατμόσφαιρα, αλλά και 
διασποράς απορριμμάτων στο 
περιβάλλον.
Χάρη στις τεχνολογικά καινο-
τόμες και βιώσιμες λύσεις που 
έχουν υιοθετηθεί για την αξιο-
ποίηση των αποβλήτων σε όλα 
τα στάδια επεξεργασίας, η εγκα-
τάσταση έχει πολλαπλά οφέλη 
όχι μόνο για το περιβάλλον αλ-
λά και για την τοπική κοινωνία.
Όσον αφορά στο περιβαλλοντι-
κό της αποτύπωμα, μειώνονται 
σε 39% τα υπολείμματα που 
καταλήγουν σε υγειονομική τα-
φή, επιτυγχάνεται η εκτροπή 
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 
από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής σε ποσοστό 73%, ενώ 

ταυτόχρονα παράγονται ανακυ-
κλώσιμα προϊόντα σε ποσοστό 
35% επί της εισερχόμενης πο-
σότητας ανακυκλώσιμων υλι-
κών.
Επιπλέον, χάρη στην φωταγώ-
γηση της εγκατάστασης απο-
κλειστικά με χρήση λαμπτήρων 
led νέας τεχνολογίας, επιτυγ-
χάνεται εξοικονόμηση ηλεκτρι-
κής ενέργειας κατά 200 MWh/
χρόνο, ενώ η παραγωγή ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές 
συμβάλλει στη μείωση του ετή-
σιου ανθρακικού αποτυπώμα-
τος κατά περίπου 2.600 τόνους 
ισοδύναμης ποσότητας διοξει-
δίου του άνθρακα.
Σε επίπεδο συνεισφοράς της 
στην τοπική κοινωνία, σε συν-
δυασμό με τις υφιστάμενες 
υποδομές του παρακείμενου 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), εξα-
σφαλίζεται η οριστική επίλυ-
ση του προβλήματος διαχεί-
ρισης απορριμμάτων, εξέλιξη 
που με τη σειρά της θα δώσει 
πνοή στην ανάπτυξη της τοπι-
κής αγοράς.
Επιπλέον, η κατασκευή και λει-
τουργία της εγκατάστασης δημι-
ούργησε περισσότερες από 50 
μόνιμες θέσεις απασχόλησης 
σε εργατοτεχνικό και επιστημο-
νικό προσωπικό.

> ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: Έργα οδοποιΐας και αναπλάσεων αναμένε-
ται να εκτελεστούν το επόμενο διάστημα στη Δημοτική Ενότητα 
Πυλήνης, καθώς συμβασιοποιήθηκε το έργο «Οδοποιΐα και 
Αναπλάσεις Δ.Ε. Πυλήνης», συνολικού αρχικού προϋπολο-
γισμού 169.000,00 ευρώ. Τα συγκεκριμένα έργα που δρομο-
λογήθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν άμεσα 
αποτελούν δείγμα της αγαστής συνεργασίας της δημοτικής αρ-
χής με τους Προέδρους των Κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, εξυπη-
ρετούν μία από τις βασικότερες στοχεύσεις του Δήμου Ναυπα-
κτίας για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών.

> ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡώΣΗΣ: Νέα ενημερωτική κα-
μπάνια για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την 
πρόληψη των πυρκαγιών έδωσε στη δημοσιότητα η  Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με κεντρικό μήνυμα: «Δεν 
παίζουμε με τη φωτιά, γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας». 
Η νέα καμπάνια της Πολιτικής Προστασίας αναδεικνύει τις συ-
χνότερες αιτίες εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα λάθη που γίνονται 
συνήθως όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων ή κλαδιών ή 
η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Η καμπάνια υπενθυμίζει το αυτο-
νόητο ότι, είναι απολύτως απαραίτητο όλοι να είμαστε προσε-
κτικοί και να αποφεύγουμε τα λάθη.

> ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Στην υποβολή 11 ολοκληρωμένων 
και ώριμων προτάσεων προς ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 23.683.437.37 €, κατέ-
θεσε ο Δήμος Αγρινίου.

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Τον χρυσό Βαλκανιονίκη Νίκο Σταμούλη υποδέ-
χθηκε στο Δημαρχείο Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Ο 
Δήμαρχος Αγρινίου συναντήθηκε με τον Αγρινιώτη πρωταθλη-
τή στον οποίο απένειμε τιμητικό έπαινο για την διπλή επιτυχία 
του στο 51ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 στην Κωνσταντινού-
πολη. Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου κατάφερε να κερδίσει δύο 
μετάλλια. Το Σάββατο, 12 Ιουνίου, στέφθηκε χρυσός Βαλκα-
νιονίκης στον αγώνα των 5.000 μέτρων και την Κυριακή, 13 
Ιουνίου, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000μ. 
Ο 19χρονος Νίκος Σταμούλης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και 
δήλωσε ότι εργάζεται εντατικά για τον επόμενο στόχο που είναι 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 

> ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: Ο Δήμος Ναυπακτίας ανταπο-
κρίθηκε στο αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπα-
κτίας και Δωρίδας για την πραγματοποίηση συνάντησης με 
αφορμή την Έκθεση Επαγγελματικού Κινδύνου που συντάσσε-
ται από τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας. Σε αυτή 
συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Θω-
μάς Κοτρωνιάς, η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Βάσω 
Νταουσάνη, ο Ιατρός Εργασίας Δημήτρης Πολυδωρόπουλος, 
ο Τεχνικός Ασφαλείας Ηλίας Νικόπουλος, οι εργαζόμενοι των 
Τμημάτων Περιβάλλοντος, Ηλεκτρομηχανολογικών, Καθαριό-
τητας, οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ειδική αναφορά υπήρξε στο 
ευρύ πρόγραμμα εμβολιασμών που εφαρμόζεται για την προ-
στασία από τέτανο και ηπατίτιδα, καθώς και στις εξετάσεις των 
εργαζομένων στις οποίες προβαίνει έγκαιρα ο Δήμος Ναυπα-
κτίας. Επιπλέον, αναλύθηκαν θέματα ασφαλείας, εργατικών 
ατυχημάτων, καθώς και θέματα υγείας και υγιεινής.
Από την πλευρά του Συλλόγου Εργαζομένων σημειώθηκε ότι 
θα πρέπει να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στα ζητήματα 
προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού ενώ ταυτόχρονα, 
εκφράστηκε η ικανοποίηση για τη δρομολογούμενη από το 
Δήμο Ναυπακτίας ανανέωση του στόλου των οχημάτων του.

> ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: Η κατασκευή πάρκου παιδικής χα-
ράς, χώρου πολιτιστικών δράσεων, περιπάτου και αναψυχής, 
είναι το επόμενο βήμα του Δημάρχου Πηνειού Ανδρέα Μαρί-
νου μετά την ολοκλήρωση αγοράς οικοπέδου στην Κοινότη-
τα Ρουπακίου. Ο Δήμος Πηνειού εξασφάλισε το ποσόν των 
25.000 ευρώ για την αγορά του συγκεκριμένου οικοπέδου, 
εκτάσεως περίπου 1200 τμ το οποίο εφάπτεται του χώρου 
όπου βρίσκεται το Κοινοτικό Γραφείο και Ιατρείο του Ρουπα-
κίου. Στόχος του Δημοτικής Αρχής καθώς και του δραστήριου 
προέδρου και των μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας, είναι 
αυτή η έκταση με την ανάπλασή της, να αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς για το Ρουπάκι και την ευρύτερη περιοχή. 

Η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού 
Συλλόγου Μεσολογγίου συναντήθηκε με 
τη νέα διοικήτρια του Νοσοκομείου Με-
σολογγίου «Χατζηκώστα», Ελένη Φιλιππο-
πούλου.Τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο 
εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Βασίλης Σπυ-
ρόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντί-
νος Πασιόπουλος και της ευχήθηκαν καλή 
δύναμη στον ρόλο που αναλαμβάνει.
Παράλληλα, ζήτησαν από την νέα διοι-
κήτρια να συνεχίσει τις προσπάθειες των 
προκατόχων της για τη διαρκή αναβάθμι-
ση του Νοσοκομείου του Μεσολογγίου.

Τα μέλη της διοίκησης του Εμποροβιομη-
χανικού Συλλόγου Μεσολογγίου διαβεβαί-
ωσαν την κυρία Φιλιπποπούλου ότι σκο-
πεύουν να σταθούν με έμπρακτο τρόπο στο 
πλευρό της, όπως το έκαναν και με τις προ-
ηγούμενες διοικήσεις του Νοσοκομείου, 
συμβάλλοντας στις προσπάθειες που πρέ-
πει να γίνουν ώστε να ικανοποιηθούν επι-
τέλους πάγια αιτήματα της πόλης, όπως εί-
ναι η λειτουργία του αξονικού τομογράφου 
και η κάλυψη των κενών που υπάρχουν 
στις κλινικές με ιατρικό προσωπικό.
Κλείνοντας, αναφέρθηκε η προσήλωση του 

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου στην ηθι-
κή, αλλά και την υλική στήριξή του προς το 
Νοσοκομείο Μεσολογγίου, με την προσφο-
ρά δωρεών ανάλογα με τις δυνατότητές του, 
όπως έχει πράξει κατά το παρελθόν.
«Στόχος παραμένει πάντοτε η βέλτιστη λει-
τουργία του Νοσοκομείου, με την υγεία τό-
σο των συναδέλφων επαγγελματιών όσο 
και των δημοτών συνολικότερα να μπαί-
νει σε προτεραιότητα, ειδικά στις δύσκο-
λες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με 
την πανδημία του COVID-19», αναφέρει ο 
Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος.

Τα  Τοπικά Σχέδια για την 
Προσαρμογή στην Κλιματι-
κή Αλλαγήπαρουσίασε ο Aντι-
περιφερειάρχης Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος, Φυσικών Πό-
ρων και Χωροταξίας Λάμπρος 
Δημητρογιάννης  στον Δήμαρ-
χο Αγρινίου  Γιώργο Παπανα-
στασίου.
Ο κ. Δημητρογιάννης, αφού πα-
ρέδωσε το Σχέδιο για την Κλι-
ματική Αλλαγή για το Αγρίνιο 
ενημέρωσε τον Δήμαρχο ανα-

λυτικά για τους στόχους και το 
περιεχόμενο του Σχεδίου.
Το συγκεκριμένο Τοπικό Σχέ-
διο προήλθε από μεγάλη και 
πολύμηνη προετοιμασία εξει-
δίκευσης των δεδομένων που 
περιέχονται στο Περιφερειακό 
Σχέδιο για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή της Δυ-
τικής Ελλάδας, επικεφαλής της 
οποίας ήταν ο Αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Δημητρογιάννης.
Ο Λάμπρος Δημητρογιάν-

νης  δήλωσε σχετικά: ‘’Η Κλι-
ματική Αλλαγή ήδη κάνει την 
παρουσία της αισθητή, βιώνο-
ντας τις επιπτώσεις της σχεδόν 
καθημερινά. Αντιλαμβανόμενοι 
τις ανάγκες που προκύπτουν 
υλοποιήσαμε 19 τοπικά σχέδια, 
ένα για κάθε δήμο, παρέχοντας 
με αυτό τον τρόπο πολύτιμα ερ-
γαλεία για τους Δήμους της Πε-
ριφέρειάς μας».
Ο Γιώργος Παπαναστασίου εξή-
ρε την πρωτοβουλία του Λ. Δη-

μητρογιάννη και της ΠΔΕ ανα-
φέροντας σχετικά: «Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση αναμένεται να 
αντιμετωπίσει μεγάλες προκλή-
σεις στο μέλλον από τις συνέ-
πειες της Κλιματικής Αλλαγής. 
Επιβάλλεται η συντονισμένη και 
διαρκής προσπάθεια όλων το 
φορέων για την υλοποίηση έρ-
γων και δράσεων που θα μετρι-
άσουν τις επιπτώσεις και θα μας 
παρέχουν ενημέρωση όλων 
των δεδομένων».

Διαπεριφερειακά

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία 
> Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ηλεία

Συνάντηση με τη νέα διοικήτρια

Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή

> Στόχος η αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου Μεσολογγίου

> Συνάντηση Παπαναστασίου-Δημητρογιάννη
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Την άμεση επαναφορά των δρομολογίων, 
στην σιδηροδρομική γραμμή «Κατάκολο-
Πύργος-Αρχαία Ολυμπία», ζητά ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, Βασίλης Γιαννό-
πουλος, με επιστολή του προς τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καρα-
μανλή, η οποία κοινοποιείται στον αρμό-
διο Υφυπουργό Μεταφορών, στον Γ.Γ του 
Υπουργείου και στις Διοικήσεις του ΟΣΕ, 
της ΓΑΙΑΟΣΕ και τις ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Ο κ.Γιαννόπουλος, στην επιστολή του, με-
ταφέρει τους φόβους και τις ανησυχίες των 
κατοίκων της Ηλείας - οι οποίοι εξυπηρε-
τούνται από την εν λόγω γραμμή για τις με-

τακινήσεις τους (εργασία, δημόσιες υπηρε-
σίες, σχολεία, φροντιστήρια, αγορά κλπ) 
- για τη μη επαναφορά, μέχρι σήμερα, των 
τακτικών δρομολογίων, τα οποία ανεστά-
λησαν στο πλαίσιο των περιοριστικών μέ-
τρων εξαιτίας της πανδημίας. 
Παράλληλα, περιγράφει την αγωνία των 
επαγγελματιών των τριών παραπάνω πε-
ριοχών, αφού κατά την διάρκεια της του-
ριστικής περιόδου, πέραν των τακτικών, 
προγραμματίζονταν και εκτελούνταν επι-
πλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση 
της κρουαζιέρας και των τουριστών. Το-
νίζει μάλιστα πως, η αναμενόμενη επανά-

καμψη του τουριστικού κλάδου το φετινό 
καλοκαίρι, έπειτα από μια μακρά περίοδο 
ύφεσης λόγω της πανδημίας, καθιστά απο-
λύτως αναγκαία την άμεση επαναλειτουρ-
γία της Γραμμής, και ζητά τις ενέργειες του 
κ. Καραμανλή για την ικανοποίηση του εν 
λόγω αιτήματος. 
Αναφερόμενος στον ιστορικό χαρακτήρα 
της Σιδηροδρομικής Γραμμής Κατακόλου- 
Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Γιαννό-
πουλος, σημειώνει τέλος, ότι, η επανα-
λειτουργία αλλά και η αναβάθμισή της, 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστο-
ρίας και της ζωής του τόπου

Την απαγόρευση κυκλοφορίας 
οχημάτων και παραμονής εκ-
δρομέων σε εθνικούς δρυμούς, 
δάση και ευπαθείς περιοχές τις 
νυκτερινές ώρες (από 21.00 
μέχρι 06.00), και μέχρι τη λήξη 
της αντιπυρικής περιόδου έτους 
2021, αποφάσισαν οι Αντιπε-
ριφερειάρχες των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρ-
νανίας, Αχαΐας και Ηλείας, στο 
πλαίσιο των μέτρων πρόληψης 
δασικών πυρκαγιών. Η απαγό-
ρευση τίθεται σε ισχύ όταν οι 
καιρικές συνθήκες ευνοούν εκ-
δήλωση πυρκαγιάς, (επίπεδο 4 
& 5 του χάρτη πρόβλεψης υψη-
λού κινδύνου πυρκαγιάς της Γε-
νικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας). Οι κατά τόπους 
περιορισμοί ισχύουν ως εξής:
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• Πευκοδάσος Αγίου Συμεών 
• Δασύλλιο Οινιάδων 
• Δάσος Φράξου
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
• Δασύλλιο Αγί. Χριστοφόρου 
• Δασύλλιο Παραβόλας 
• Δασύλλιο Θέρμου
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
από την Πλατεία Κάστρου Ναυ-
πάκτου μέχρι τον Περιφερεια-
κό Δρόμο Ναυπάκτου
ΠΕ Αχαΐας 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
• Δάσος Στροφυλιάς, στις θέ-
σεις α) Δένδρο, β) Γεφυράκι, γ) 
Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι
• Δάσος Κομποβουνίου, α) από 
Κώμη και πάνω, β) από Μιτό-
πολη και πάνω
• Φιλοκάλι - Μαρίτσα - Άγ. Νι-
κόλαο Σπάτων (Δάσος Μόβρης)
• Πευκοδάσος Καλλιθέας, στις 
θέσεις α) από το γήπεδο και πά-
νω, β) από τη δεξαμενή και πάνω

• Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου 
Κρήνης (Δασικό οδικό δίκτυο 
και αντιπυρικές ζώνες)
• Από Άγιο Κωνσταντίνο προς 
Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)
• Δασικοί δρόμοι Πευκοδά-
σους πέριξ των οικισμών Κυ-
παρισσίου και Αγ. Δημητρίου, 
αριστερά και δεξιά του δρόμου 
Κριθαράκια - Αλεποχωρίου
• Δάσος Καρκαλός Άνω Κα-
στριτσίου, στις θέσεις Μοχλός - 
Χάραδρος - Πασχαλιάνοι - Αγ. 
Παρασκευή - Γεφύρι Σώφαινας 
- Μοχλός
• Ιππικός Όμιλος Πλατανίου 
έως Άνω Καστρίτσι
• Πόρτες, άνωθεν του χωριού 
από τη διασταύρωση προς Κε-
φαλόβρυσο
• Από τον Οικισμό Σαρκουνά 
Ζήριας μέχρι το Πυροφυλάκιο 
Προφ. Ηλίας, στη θέση Αετολίθι
• Χρούτσα - Μενελού - Πυρο-
φυλάκιο Προφ. Ηλίας (Ζήρια)
• Χρούτσα - Λυκοχωρός - Πυρο-
φυλάκιο Προφ. Ηλίας (Ζήρια)
• Παναγοπούλα (από Ν.Ε.Ο. 
Πατρών-Αθηνών) - Άνω Ζήρια
• Τσαπουρνιά - Λάπατα (Δάσος 
Ελάτης)
• Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - 
Ανεμοδούρι (Καϊμακά)
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
• Σταχτόλακκα - Κάτω Λουσοί
• Στρογγυλή Λάκκα - Εικόνι-
σμα (Αισθητικό Δάσος Καλα-

βρύτων)
• Λαδοπόταμος - Κρύα Βρύση - 
Σούβαρδο - Στόλο
• Αγία Λαύρα - Βερβερίκη Αι-
σθητικό Δάσος Καλαβρύτων)
• Σούβαρδο - Κρύα Βρύση (Δά-
σος Ελάτης)
• Χαλίκι - Νησί Προφτέσι - Κυ-
νηγού Διάσελο (Δάσος Ελάτης)
• Από Άρμπουνα - Έλατος - 
Αράχωβα (Δάσος Ελάτης)
• Βλασία - Γεράκι (Δάσος Ελάτης)
• Προφήτης Ηλίας - Σαϊτά (Λυ-
κούρια - Δάσος Ελάτης)
• Προφήτης Ηλίας - Κιάφα 
(Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)
• Καστανοδάσος Κέρτεζης
• Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Μά-
κωβα (Δάσος Ελάτης)
• Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - 
Κλούκοβα (Δάσος Ελάτης)
• Σφήνες - Κερασοβίκος (Ελα-
τοδάσος Κούτελης-Μανεσίου)
• Νάσια-Σουληνάρι (Δρυόδασος)
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
• Δερβένι - Μαραθιάς - Φαράγ-
γι Βουραϊκού
α) Φαράγγι Βουραϊκού - Κά-
στρο, β) Κάστρο - Τράπεζα, γ) 
Κάστρο - Καθολικό
• Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας - 
Ποροβίτσα
• Λίμνη Τσιβλού - Άνω Ποταμιά 
- Πέντε δένδρα - Ψαμιακό νερό
• Δασικός δρόμος προς δεξα-
μενή Δασαρχείου Αιγίου (από 
Αιγές)

• Χωριό Μοναστήρι - Αγροτο-
δασικός δρόμος Εκκλησία Ανα-
λήψεως
• Άνω Ποταμιά - Κρύα Βρύση 
(Σούβαρδο)
• Ζαρούχλα - Περιθώρι (Δάσος 
Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
• Σόλος (Γκόλφως Βρύση) - Ρι-
ζανά - Κρυονέρι - Ζαρούχλα (Δά-
σος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
• Ζαρούχλα - Άγ. Νικόλαος (Δά-
σος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)
• Καλόγριας Λάκκα - Κούτσου-
ρα (περιοχή Κουνινά)
• Καλόγριας Λάκκα - Βρύση Κε-
ρασούλας (περιοχή Τ.Κ. Παρα-
σκευής)
• Άγιοι Απόστολοι Πτέρης - 
Πέντε Βρύσες Μελισσιών
• Ι.Μ. Ταξιαρχών - Χριστιανική 
Ένωση (Κατασκηνώσεις)
ΠΕ Ηλείας
• στις δασικές περιοχές του 
ορεινού όγκου του όρου Φολό-
ης, Λαμπείας, Μίνθης και Λά-
πιθα, όπως επίσης στα δάση:
• Στροφυλιάς-Κουνουπελίου
• Στροφυλιάς Ζαχάρως 
• Κατάκολου έως Σκαφιδιάς 
• Δρούβα Αρχ. Ολυμπίας 
• Θινών 
• Επιταλίου – Αλφειούσας - 
Φράγμα Αλφειού 
• Ράχες - Ανεμοχώρι - Καλλίκωμο 
• Σμίλα, και Στρέφι (Δρόμος 
ΤΟΕΒ από Καρούτες – Στρέφι) 
• Πλουτοχωρίου.
• Κρεστένων- Δάσος Σεφερλή - 
Κ. Σαμικού -Κρουνοί 
• Καλυβάκια - Μπάμπες – Σκιλ-
λουντία –Γρύλος 
• Νέδα – Φιγαλεία 
• Θολό 
• Μιράκα –Βασιλάκι – Νεμούτα 
– Φολόη – όρια Ν. Ηλείας 
• Τ/Κ Κάστρου - Τ/Κ Κυλλήνης 
και Λουτρών Κυλλήνης (εγκα-
ταστάσεις GRECOTEL) 
• στις δασικές περιοχές των πο-
ταμών Νέδα, Αλφειού, Πηνει-
ού και Ερυμάνθου 

> ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Την έναρξη υποβολής ηλεκτρονικής 
αίτησης για ρύθμιση των οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, 
προς τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, που έχουν βεβαι-
ωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.06.2021, 
όπως και οφειλών προς τον δήμο και τα νομικά του πρό-
σωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανο-
μένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15.2.2020 έως την 
11.06.2021 γνωστοποίησε ο Δήμος Πύργου. 
Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές 
επιπτώσεις από την πανδημία του covid – 19. Με κοινή 
υπουργική απόφαση (Υπουργείων Οικονομικών & Εσωτερι-
κών) καθορίζονται οι ΚΑΔ των δικαιούμενων της ρύθμισης 
νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών 
προσώπων. Θεσπίζεται νέα καινοτόμα διαδικασία υποβο-
λής των αιτήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.
gr – ΕΨΠ, η οποία βέβαια είχε θεσπιστεί και με τον νόμο 
4764/2020 αλλά ουδέποτε τέθηκε σε εφαρμογή. Οι αιτήσεις 
θα υποβάλλονται μέχρι και την 31.10.2021. Κατά το χρονικό 
διάστημα μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται 
απευθείας προς τον Δήμο.

> ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ: Η Δημοτική Αρχή του 
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης υπέβαλε αίτηση για την υλο-
ποίηση της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ», που αποτελείται από τρία 
υποέργα:
1) «Προμήθεια ενοποιημένου συστήματος ομαδικών επι-
κοινωνιών και συντονισμού, των εξωτερικών συνεργείων 
του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης».
2) «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφορια-
κών συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανό-
τητας των Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ανδραβίδας - Κυλλήνης».
3) «Προμήθεια συστήματος προστασίας των πολιτών έναντι 
της πανδημίας COVID -19». Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 1.244.836 ευρώ.
Η πράξη περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφια-
κών εφαρμογών με επίδραση σε πολλούς τομείς της Δημό-
σιας και Κοινωνικής ζωής, αναφέρει η Δημ. Αρχή.

> ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Μετά από αρκετούς μήνες που πα-
ρέμεινε κλειστό λόγω των μέτρων της πανδημίας, το Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Πύργου, η διαχείριση 
του οποίου ανήκει στη ΔΗΚΕΠ, δόθηκε και πάλι στη…χρή-
ση των μικρών μαθητών. Ήδη με την επαναλειτουργία των 
σχολείων, το ενδιαφέρον ήταν έκδηλο και αμέσως κλείστη-
καν τα πρώτα ραντεβού. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, 
το Δημοτικό Σχολείο Πανόπουλου κ.α, είναι μερικά από τα 
σχολεία που επισκέφτηκαν το πάρκο στην επανέναρξη της 
λειτουργίας του. Η διδασκαλία του μαθήματος της κυκλοφο-
ριακής αγωγής στα σχολεία, σε συνδυασμό με την βιωματι-
κή εκπαίδευση στο πάρκο, ευαισθητοποιεί τα παιδιά γύρω 
από μείζον πρόβλημα της κυκλοφοριακής αγωγής, που ει-
δικότερα στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς υπήρξε μεγάλο εν-
διαφέρον από τις σχολικές μονάδες, όχι μόνο του Δήμου 
Πύργου, αλλά και όλου του νομού, για επίσκεψη-βιωματική 
εκπαίδευση, στο Π.Κ.Α. 

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Στην επισκευή και συντήρηση του 
δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Μηλεών προχώρησε ιδι-
ωτικό συνεργείο με τη συνδρομή της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυ-
μπίας, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος “FOLLOE” του κ. 
Πάνου Γερμανού. Οι φθορές και η φυσική παλαίωση τμη-
μάτων του δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους έξι (6) χι-
λιομέτρων, απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση, προκειμένου 
να λυθούν τα προβλήματα στην υδροδότηση της Κοινότη-
τας. «Υποβάλαμε το αίτημα των κατοίκων των Μηλεών στο 
Ίδρυμα “FOLLOE”του συμπολίτη μας επιχειρηματία Πάνου 
Γερμανού, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα και με τη χρημα-
τοδότηση που μας χορήγησε έγιναν οι απαραίτητες επιδι-
ορθώσεις και τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν πλήρως», 
τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας Νίκος Μα-
ρούντας και ευχαρίστησε το Ίδρυμα “FOLLOE” και τον κ. 
Γερμανό για την πολύτιμη αρωγή.

Διαπεριφερειακά

Επαναλειτουργία της γραμμής 
από Κατάκολο - Αρχαία Ολυμπία

Δυτ. Ελλάδα: Οι «κόκκινες ζώνες» 
> Σε ποιες περιοχές θα απαγορεύεται η κυκλοφορία τις ημέρες υψηλού κινδύνου

> Ζητά με επιστολή του στον Υπ. Υποδομών ο Β. Γιαννόπουλος 
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Ένα ακόμη σημαντικό έργο με 
έντονο περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα για την πόλη της Πά-
τρας πρόκειται να ξεκινήσει 
το επόμενο διάστημα.
Το έργο εντάχθηκε στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Δυ-
τική Ελλάδα 2014-2020», με 
απόφαση του Περιφερειάρχη, 
Νεκτάριου Φαρμάκη και αφο-
ρά την την κατασκευή των έρ-
γων συλλογής και μεταφοράς 
στον Βιολογικό Καθαρισμό, 
των λυμάτων στη Βορεινή πα-
ραλιακή περιοχή της Πάτρας, 
μεταξύ της θάλασσας και των 
οδών Αυστραλίας και Νοταρά 
όπου βρίσκεται ο κεντρικός 
αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) 
και μεταξύ της οδού Κανελ-
λοπούλου και του χειμάρρου 
Μειλίχου. 
Ο προϋπολογισμός του έργου 
είναι 6,9 εκατ. Ευρώ και αφο-
ρά δύο υποζώνες. Η πρώτη 
αντιστοιχεί στην περιοχή «Βο-
ρείως έξω Αγυιά», η οποία 
δεν διαθέτει καθόλου δίκτυα 
λυμάτων και οι υπάρχουσες 
κτιριακές εγκαταστάσεις εξυ-
πηρετούνται με βόθρους. Η 
δεύτερη αντιστοιχεί στην πε-
ριοχή «Εξω Αγυιά», διαθέτει 
σε ένα τμήμα της κατάντι της 
οδού Νοταρά παντορροϊκούς 
αγωγούς, ενώ στο παραλια-
κό τμήμα της δεν διαθέτει κα-
θόλου δίκτυα λυμάτων και οι 
υπάρχουσες κτιριακές εγκα-
ταστάσεις εξυπηρετούνται με 
βόθρους. 
Στα πλαίσια του νέου έργου 
κατασκευάζονται νέα δίκτυα 
στις περιοχές που δεν δια-
θέτουν καθόλου αποχέτευ-
ση λυμάτων. Στα νέα αυτά 
δίκτυα λυμάτων συνδέονται 
και εκκρέουν μέσω φρεατίων 
εκτροπής και τα υπάρχοντα 
παντορροϊκά δίκτυα. 
Οι νέοι συλλεκτήριοι αγω-
γοί λυμάτων συγκεντρώνουν 
τα λύματα σε δύο αντλιοστά-
σια, ένα για κάθε υποζώνη 
και από εκεί με καταθλιπτι-
κούς αγωγούς μεταφέρονται 
σε κεντρικούς αποχετευτικούς 
αγωγούς και μέσω αυτών στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασί-

ας Λυμάτων. Η εξυπηρετού-
μενη περιοχή συνολικά των 
υποζωνών αυτών περικλεί-
εται από τους δρόμους: Κα-
νελλοπούλου, Ηρώων Πολυ-
τεχνείου, Μειλίχου, Νοταρά, 
Αυστραλίας, Κανελλοπούλου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της πο-
λιτικής συνοχής. 
Και αυτό γιατί το ΕΤΠΑ επιδι-
ώκει την ενίσχυση της οικο-
νομικής και κοινωνικής συνο-
χής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
διορθώνοντας ανισορροπίες 
μεταξύ περιφερειών.

Μιλώντας στον «Σύμβου-
λο Επιχειρήσεων» ο Χρή-
στος Κόρδας, αντιδήμαρχος 
έργων του Δήμου Πατρεών, 
αναφέρει ότι: 
«Aπό τον ποταμό Μείλιχο και 
μέχρι την οδό Νοταρά εν μέ-

ρει υπάρχει αποχετευτικό δί-
κτυο. Με το συγκεκριμένο έρ-
γο θα γίνει ένα διευρυμένο 
αποχετευτικό δίκτυο που θα 
λύνει το πρόβλημα της απο-
χεύτευσης στην περιοχή. Δυ-
στυχώς τα περισσότερα σπί-
τια είχαν βόθρους και μιλάμε 
για μια περιοχή μέσα στον κυ-
ρίως αστικό ιστό της Πάτρας. 
Όλη η περιοχή θα ανακουφι-
στεί σημαντικά. Αυτά τα έργα 
που είναι σε εξέλιξη έχουν 
ως στόχο να κατασκευαστούν 
αγωγοί που θα λύνουν το 
πρόβλημα. Σημειώστε ότι σε 
συνδυασμό με το Βιολογικό 
Καθαρισμό της Πάτρας για 
τον οποίο βρέθηκε μειοδότης, 
αναμένεται να δώσουν τη λύ-
ση στο πρόβλημα που υπάρ-
χει εδώ και χρόνια».
Ο κ. Κορδάς σημειώνει ότι 
και άλλες περιοχές αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα, παρότι 
έχουν κατασκευαστεί οι αγω-
γοί, όπως για παράδειγμα το 
Ρίο και ο Άγιος Βασίλειος. Εκ-
κρεμεί η διασύνδεση με τον 
Βιολογικό Καθαρισμό ώστε οι 
κάτοικοι να γλιτώσουν από το 
δυσβάστακτο κόστος μεταφο-
ράς των λυμάτων με βυτία, εί-
τε ιδιωτικά είτε δημοτικά.
«Η Πάτρα, όταν κατασκευαστεί 
ο βιολογικός μετά… από 200 
χρόνια θα αποκτήσει σύγχρο-

να αποχετευτικά δίκτυα. Διότι 
περί αυτού πρόκειται. Η πό-
λη μέχρι σήμερα δεν είχε τις 
υποδομές που της άξιζαν» ση-
μειώνει ο κ. Κορδάς.
Για το νέο Βιολογικό Καθα-
ρισμό αναφέρει ότι αναμένε-
ται να επεκταθεί και ήδη έχει 
βρεθεί ο μειοδότης του έργου, 
κάτι που σημαίνει ότι σε δι-
άστημα περίπου δύο ετών 
θα είναι έτοιμος για να λει-
τουργήσει. Ο χώρος θα είναι 
στην περιοχή του «Κόκκινου 
Μύλου» όπου βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις του υπάρχο-
ντος βιολογικού καθαρισμού. 
«Στόχος μας είναι να γίνει η 
επέκταση του Βιολογικού Κα-
θαρισμού για να λυθεί δια 
παντός το πρόβλημα της απο-
χέτευσης στην Πάτρα. Σημει-
ώστε ότι και στις λεγόμενες 
«ακριβές» περιοχές, όπως 
για παράδειγμα η Μαρίνα 
της Πάτρας, η αποκατάστα-
ση του αποχετευτικού δικτύ-
ου έγινε μέχρι και πριν από 
λίγα χρόνια και αποτελούσε 
μεγάλο ζήτημα. Σε ότι αφορά 
το κομμάτι που πρόκειται τώ-
ρα να ενταχθεί, μιλάμε για μια 
περιοχή που βρίσκεται στον 
αστικό ιστό της πόλης και 
πλέον τώρα αποκτάει σύγχρο-
νες αποχετευτικές υποδομές» 
αναφέρει ο κ. Κορδάς.

Το πρόβλημα 
της αποχέτευσης 
Η πόλη των Πατρών αντι-
μετώπιζε στο πρόσφατο πα-
ρελθόν (και συνεχίζει σε 
ένα βαθμό να αντιμετωπίζει) 
ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλη-
μα αποχέτευσης που κυρί-
ως εντοπίζεται τόσο στην κα-
κή λειτουργία του δικτύου της 
όσο και στην διάθεση των 
ανεπεξέργαστων λυμάτων 
στον ήδη σοβαρά επιβαρημέ-
νο Πατραϊκό Κόλπο.
Το δίκτυο αποχέτευσης λυ-
μάτων της Πάτρας άρχισε να 
κατασκευάζεται το 1853 και 
αφορούσε ένα μικρό τμήμα 
του κέντρου της πόλης. Μέχρι 
το τέλος της πρώτης δεκαετίας 
του 1900 κατασκευάζονται και 
άλλα τμήματα του αποχετευτι-
κού δικτύου που καλύπτουν 
ένα σημαντικό τμήμα της τό-
τε πόλης καθώς και οι πρώτοι 
αγωγοί ομβρίων. Έκτοτε κατα-
σκευάζονταν, επισκευάζονταν 
και επεκτείνονταν τα δίκτυα 
για την αντιμετώπιση των πα-
ρουσιαζόμενων κάθε φορά 
άμεσων αναγκών, χωρίς συ-
νολικό σχεδιασμό.
Η αποχέτευση της πόλης γι-
νόταν (και σε ένα βαθμό γί-
νεται μέχρι σήμερα) με ένα 
σύνολο αυτοτελών παντορρο-
ϊκών δικτύων που εκβάλλουν 
άμεσα στον Πατραϊκό Κόλ-
πο. Αυτός είναι άλλωστε και 
ο λόγος που ορισμένα σημεία 
της παραλιακής ζώνης υπάρ-
χει έντονο πρόβλημα δυσο-
σμίας. Στα παντορροϊκά δί-
κτυα έχουμε διατομές αγωγών 
σχεδιασμένες για να παρα-
λαμβάνουν τόσο τα ακάθαρ-
τα όσο και τα όμβρια της πε-
ριοχής που εξυπηρετούν. Με 
παντορροϊκά δίκτυα εξυπηρε-
τούνται περιοχές των οποίων 
τα δίκτυα κατασκευάστηκαν 
σε παλαιότερες εποχές τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό. Ειδικά για τον ελληνι-
κό χώρο με παντορροϊκό δί-
κτυο αποχετεύονται σήμερα 
μόνο τα κέντρα των μεγάλων 
πόλεων που κατασκευάστη-
καν πριν από τη δεκαετία του 
197 0. Στην Πάτρα τα λύματα 

στο σύνολο τους μέχρι πρό-
σφατα εξέβαλλαν ανεπεξέρ-
γαστα στον Πατραϊκό Κόλπο 
από τις εκβολές των αυτοτε-
λών παντορροϊκών δικτύων 
που υπάρχουν σε πυκνή δι-
άταξη κατά μήκος της ακτο-
γραμμής.
Γενικά το υφιστάμενο δίκτυο 
δεν ανταποκρινόταν στις ανά-
γκες της πόλης και παρουσία-
ζε σε έντονο βαθμό προβλή-
ματα.
Οι πλέον δε σοβαρές επιπτώ-
σεις αυτής της κατάστασης 
ήταν:
O υψηλός βαθμός ρύπαν-
σης της θαλάσσιας περιοχής 
μπροστά στην πόλη και γενι-
κότερα της ευρύτερης περιο-
χής του Πατραϊκού κόλπου, 
που είναι ο τελικός αποδέ-
κτης.
Σημαντικά γενικά αλλά και το-
πικά προβλήματα πλημμυρών 
σε περιόδους βροχοπτώσεων 
λόγω υπερφόρτωσης των πα-
ντορροϊκών αγωγών.
Με την κατασκευή του μεγαλύ-
τερου τμήματος των βασικών 
έργων αποχέτευσης λυμά-
των και ομβρίων που πραγ-
ματοποιήθηκε στην περίοδο 
1990–2014 τα προβλήματα 
αυτά σε μεγάλο βαθμό έχουν 
αντιμετωπισθεί ή έχει δρομο-
λογηθεί η αντιμετώπιση τους. 
Η ολοκλήρωση των βασικών 
έργων προβλέπεται να βελτι-
ώσει συνολικά την κατάσταση 
στον τομέα αυτό.

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 Συνο-
χής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις 
απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη βορεινή 
παραλιακή περιοχή της Πάτρας

> Έργο 6,9 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής που ακολουθείται στην περιοχή 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε σήμερα θετική αξιολό-
γηση του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας της Ελλά-
δας. Πρόκειται για ένα σημα-
ντικό βήμα προς την εκταμίευ-
ση 17,8 δισ. ευρώ υπο μορφή 
επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. 
ευρώ υπό μορφή δανείων στο 
πλαίσιο του μηχανισμού ανά-
καμψης και ανθεκτικότητας 
(RRF) για την περίοδο 2021-
2026. Η χρηματοδότηση αυ-
τή θα υποστηρίξει την εφαρμο-
γή των κρίσιμων επενδυτικών 
και μεταρρυθμιστικών μέτρων 
που περιγράφονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
της Ελλάδας. Θα διαδραματί-
σει καθοριστικό ρόλο ώστε να 
μπορέσει η Ελλάδα να εξέλθει 
ισχυρότερη από την πανδημία 
COVID-19.
Ο μηχανισμός RRF -που βρί-
σκεται στο επίκεντρο του 
NextGenerationEU- θα δια-
θέσει έως και 672,5 δισ. ευ-
ρώ (σε τρέχουσες τιμές) για 
τη στήριξη επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων σε ολόκλη-
ρη την ΕΕ. Το σχέδιο της Ελ-
λάδας εντάσσεται στον άνευ 
προηγουμένου συντονισμένο 
τρόπο με τον οποίο απαντά η 
ΕΕ στην κρίση της COVID-19, 
με στόχο να αντιμετωπίσει τις 
κοινές ευρωπαϊκές προκλή-
σεις ενστερνιζόμενη την πρά-
σινη και την ψηφιακή μετά-
βαση, καθώς και να ενισχύσει 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα και τη συνοχή 
της ενιαίας αγοράς.
Η Επιτροπή αξιολόγησε το 
σχέδιο της Ελλάδας με βά-
ση τα κριτήρια που καθορίζο-
νται στον κανονισμό RRF. Στην 
ανάλυση της Επιτροπής εξετά-
στηκε κατά πόσο οι επενδύσεις 
και οι μεταρρυθμίσεις του σχε-
δίου της Ελλάδας στηρίζουν 
την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που εντοπί-
ζονται στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Εξαμήνου και ενισχύ-
ουν το αναπτυξιακό δυναμικό 
της, τη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητά της.
Διασφάλιση της πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης της Ελ-
λάδας 
Σύμφωνα με την αξιολόγηση 
του σχεδίου από την Επιτρο-
πή, το 38  % των συνολικών 
κονδυλίων της Ελλάδας δια-

τίθεται για μέτρα που υποστη-
ρίζουν τους κλιματικούς στό-
χους. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται επεν-
δύσεις για την αναβάθμιση του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 
και ενίσχυση του καθεστώτος 
στήριξης για τους παραγωγούς 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Επιπλέον, το σχέδιο υποστη-
ρίζει επενδύσεις σε ενεργει-
ακά αποδοτικές ανακαινίσεις 
και την ανάπτυξη τοπικών 
αστικών σχεδίων με έμφαση 
στην ενίσχυση της ανθεκτικό-
τητας των αστικών περιοχών 
στην κλιματική αλλαγή. Άλλα 
μέτρα περιλαμβάνουν τη στή-
ριξη ενός εθνικού προγράμμα-
τος αναδάσωσης και μιας ολο-
κληρωμένης στρατηγικής για 
την ενίσχυση των συστημάτων 
πολιτικής προστασίας και δι-
αχείρισης καταστροφών, που 
καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις 
επενδύσεις για τον μετριασμό 
των πλημμυρών.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση 
του σχεδίου από την Επιτρο-
πή, το 23  % των συνολικών 
κονδυλίων της Ελλάδας διατί-
θεται στην ψηφιακή μετάβαση. 
Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει 
το ελάχιστο όριο του 20 % που 
απαιτείται από τον κανονισμό 
RRF. Τα μέτρα για τη στήριξη 
της ψηφιακής μετάβασης της 
Ελλάδας περιλαμβάνουν επεν-
δύσεις σε ψηφιακές υποδομές 
όπως δίκτυα 5G και οπτικών 
ινών, μέτρα για τη στήριξη της 
ψηφιακής μετάβασης της δη-
μόσιας διοίκησης, καθώς και 
επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις 
για τη στήριξη της ψηφιοποίη-
σης των επιχειρήσεων, με ιδι-
αίτερη έμφαση στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέ-
διο περιλαμβάνει επίσης μέ-
τρα για τη βελτίωση των ψη-

φιακών δεξιοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα, στο πλαίσιο του εκ-
παιδευτικού συστήματος και 
μέσω ειδικών προγραμμάτων 
κατάρτισης για όλες τις ηλικι-
ακές ομάδες.

Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέ-
διο της Ελλάδας αντιμετωπί-
ζει αποτελεσματικά το σύνολο 
ή ένα σημαντικό υποσύνολο 
των οικονομικών και κοινω-
νικών προκλήσεων που περι-
γράφονται στις ειδικές ανά χώ-
ρα συστάσεις που απηύθυνε το 
Συμβούλιο στην Ελλάδα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξα-
μήνου το 2019 και το 2020. 
Περιλαμβάνει μέτρα που συμ-
βάλλουν στην οικονομική ανά-
πτυξη και αυξάνουν τις ευκαι-
ρίες απασχόλησης μέσω της 
βελτίωσης της παραγωγικότη-
τας. Το σχέδιο προβλέπει την 
υλοποίηση ενός ολοκληρω-
μένου εθνικού προγράμματος 
δημόσιας υγείας που θα στη-
ρίζει την πρωτοβάθμια, δευ-
τεροβάθμια και τριτοβάθμια 
πρόληψη και θα ενισχύει την 
πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ 
παράλληλα επιδιώκει να κατα-
στήσει την οικονομία πιο ανοι-
κτή, να βελτιώσει τη δημόσια 
διοίκηση και να καταστήσει το 
δικαστικό σύστημα πιο αποτε-
λεσματικό. 
Παράλληλα με τη σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επεν-
δύσεων, το σχέδιο αξιοποιεί 
πλήρως τα δάνεια του μηχανι-
σμού ανάκαμψης και ανθεκτι-
κότητας για την παροχή χρη-
ματοδότησης σε εταιρείες και 
για την αύξηση του επιπέδου 
των ιδιωτικών επενδύσεων. 
Το σχέδιο βασίζεται στις κύρι-
ες τρέχουσες διαρθρωτικές με-

ταρρυθμίσεις για τη βελτίωση 
της ευρύτερης λειτουργίας της 
οικονομίας, οι οποίες παρακο-
λουθούνται επί του παρόντος 
στο πλαίσιο ενισχυμένης επο-
πτείας, και συμπληρώνει τις 
μεταρρυθμίσεις αυτές.
Αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
και επαρκώς ισορροπημένη 
απάντηση στην οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση της Ελ-
λάδας, η οποία συμβάλλει κα-
τάλληλα και στους έξι πυλώνες 
του κανονισμού RRF.

Στήριξη 
εμβληματικών έργων
Το ελληνικό σχέδιο προτείνει 
έργα και στους επτά εμβλημα-
τικούς ευρωπαϊκούς τομείς. 
Πρόκειται για ειδικά επενδυτι-
κά έργα τα οποία αφορούν ζη-
τήματα κοινά σε όλα τα κράτη 
μέλη σε τομείς που δημιουρ-
γούν θέσεις εργασίας και ανά-
πτυξη και είναι απαραίτητοι 
για τη διπλή μετάβαση. 
Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει 
προτείνει τη διάθεση 2,3 δισ. 
ευρώ για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης και διά βίου μάθησης, 
σε συνδυασμό με επενδύσεις 
σε προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και επανειδίκευ-
σης που καλύπτουν όλο το ερ-
γατικό δυναμικό. 
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν 
στην απόκτηση δεξιοτήτων 
υψηλής ποιότητας και σχετι-
κών με την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων δεξιο-
τήτων που σχετίζονται με την 
πράσινη και την ψηφιακή με-
τάβαση.
Από την αξιολόγηση διαπι-
στώνεται επίσης ότι κανένα 
από τα μέτρα που περιλαμ-
βάνονται στο σχέδιο δεν βλά-
πτει σημαντικά το περιβάλλον, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στον κανονι-
σμό RRF.
Τα συστήματα ελέγχου που 
εφαρμόζει η Ελλάδα θεωρού-
νται επαρκή για την προστα-
σία των οικονομικών συμφε-
ρόντων της Ένωσης. 
Το σχέδιο παρέχει επαρκείς 
λεπτομέρειες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι εθνι-
κές αρχές θα προλαμβάνουν, 
θα εντοπίζουν και θα διορθώ-
νουν περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων, διαφθοράς και 
απάτης που σχετίζονται με τη 
χρήση των κονδυλίων.
Μέλη της Επιτροπής προέβη-
σαν στις ακόλουθες δηλώσεις: 
Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: 
«Χαίρομαι ιδιαιτέρως που πα-
ρουσιάζω σήμερα τη θετική 
αξιολόγηση του σχεδίου ανά-
καμψης και ανθεκτικότητας της 
Ελλάδας, ύψους 30.5 δισ. ευ-
ρώ, από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Το σχέδιο είναι φιλό-
δοξο και θα συμβάλει στην 
οικοδόμηση ενός καλύτερου 
μέλλοντος για τον ελληνικό 
λαό. Μπορεί να αναδιαμορ-
φώσει την Ελλάδα για τις επό-
μενες δεκαετίες. Πρέπει να το 
αξιοποιήσουμε στο έπακρο, 
για τις επόμενες γενιές. Θα 
σταθούμε δίπλα σας για να σας 
στηρίξουμε σε κάθε βήμα.»
Ο κ.  Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
για μια Οικονομία στην Υπη-
ρεσία των Ανθρώπων, δήλω-
σε τα εξής: «Το σχέδιο ανά-
καμψης της Ελλάδας θα την 
βοηθήσει να βγει ισχυρότερη 
από την πανδημία και θα εξο-
πλίσει την οικονομία της για 
ένα πιο πράσινο και ψηφιακό 
μέλλον. Τα μέτρα περιλαμβά-
νουν στήριξη για ενεργειακά 
αποδοτικές ανακαινίσεις και 
καθαρές αστικές μεταφορές, 
και εστιάζουν στη βελτίωση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων του 
πληθυσμού, τόσο όσον αφο-
ρά την εκπαίδευση όσο και την 
επανειδίκευση και αναβάθμι-
ση των δεξιοτήτων του εργα-
τικού δυναμικού. Επικροτού-
με τη φιλοδοξία της Ελλάδας 
για την τόνωση των ιδιωτικών 
επενδύσεων και τη μεταρρύθ-
μιση της πολιτικής για την αγο-
ρά εργασίας, καθώς και για την 
ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης και των επιχειρήσε-
ων, στοιχεία που θα είναι κα-
θοριστικά για τον εκσυγχρονι-

σμό της ελληνικής οικονομίας. 
Συνολικά, το σχέδιο προσφέ-
ρει μοναδική ευκαιρία στην 
Ελλάδα για να εξοπλίσει την 
οικονομία και τους ανθρώπους 
της για το μέλλον και να θέσει 
τη χώρα σε μια πιο βιώσιμη 
πορεία ανάπτυξης. Είμαστε 
έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελλη-
νικές αρχές ώστε να υλοποιη-
θούν πλήρως αυτές οι μεταρ-
ρυθμίσεις και οι επενδύσεις.»
Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επί-
τροπος Οικονομίας, δήλω-
σε: «Σαράντα χρόνια μετά την 
ένταξη της Ελλάδας στην Κοι-
νότητα ανοίγουμε ένα νέο κε-
φάλαιο στη μακρά ευρωπαϊκή 
ιστορία της χώρας. Η Ελλά-
δα πρόκειται να λάβει στήρι-
ξη πάνω από 30 δισ. ευρώ μέ-
σω του NextGenerationEU, η 
οποία θα υποστηρίξει σημα-
ντικές επενδύσεις και εκτετα-
μένες μεταρρυθμίσεις κατά την 
επόμενη πενταετία. Πρόκειται 
για ένα φιλόδοξο σχέδιο που 
μπορεί να ωφελήσει όλα τα μέ-
ρη της Ελλάδας και κάθε τμή-
μα της ελληνικής κοινωνίας. 
Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγά-
λη απόσταση από την τελευταία 
κρίση, όπως και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση: το NextGenerationEU 
είναι μια εταιρική σχέση που 
θα προωθήσουμε από κοινού».

Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα 
πρόταση εκτελεστικής απόφα-
σης του Συμβουλίου για τη διά-
θεση 17,8 δισ. ευρώ υπό μορ-
φή επιχορηγήσεων και 12,7 
δισ. ευρώ υπό μορφή δανεί-
ων προς την Ελλάδα στο πλαί-
σιο του RRF. Το Συμβούλιο θα 
έχει, κατά κανόνα, προθεσμία 
τεσσάρων εβδομάδων για να 
εγκρίνει την πρόταση της Επι-
τροπής.
Η έγκριση του σχεδίου από το 
Συμβούλιο θα επιτρέψει την 
εκταμίευση προχρηματοδότη-
σης ύψους 4 δισ. ευρώ προς 
την Ελλάδα. Το ποσό αυτό 
αντιπροσωπεύει το 13  % του 
συνολικού ποσού που θα δια-
τεθεί στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή θα εγκρίνει πε-
ραιτέρω εκταμιεύσεις βάσει 
της ικανοποιητικής εκπλήρω-
σης των οροσήμων και των 
στόχων που περιγράφονται 
στην εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου, που θα αντικατο-
πτρίζουν την πρόοδο ως προς 
την υλοποίηση των επενδύσε-
ων και των μεταρρυθμίσεων.

NextGenerationEu: 
Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δράση ύψους 30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας 
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Για τις εργασίες συντήρησης 
που βρίσκονται σε εξέλιξη στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Πα-
τρών – Χαλανδρίτσας – Καλα-
βρύτων, αλλά και στο Δήμο Κα-
λαβρύτων ενημερώθηκε χθες ο 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλά-
δας Νεκτάριος Φαρμάκης, που 
επισκέφθηκε τα έργα συνοδευ-
όμενος από τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Υποδομών και Έργων 
Θανάση Μαυρομμάτη και τους 
Προϊσταμένους των Διευθύν-
σεων Έργων της ΠΔΕ Χρήστο 
Καραγγιάννη και ΠΕ Αχαΐας 
Παναγιώτη Φλωράτο. 
«Με σχεδιασμό και συστηματι-
κή δουλειά αναβαθμίζουμε το 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Πα-
τρών - Χαλανδρίτσας – Κα-

λαβρύτων, όπως άλλωστε πα-
ρεμβαίνουμε με αντίστοιχες 
εργολαβίες στις Π.Ε Αιτωλοα-
καρνανίας και Ηλείας. Βασική 
μας προτεραιότητα στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας εί-
ναι η ασφάλεια των πολιτών. 
Επενδύουμε σε έργα οδικής 

ασφάλειας που βελτιώνουν 
τις μετακινήσεις, όπως τα έρ-
γα συντήρησης που εκτελούμε 
στο Δήμο Καλαβρύτων. Υλο-
ποιούμε έργα ουσίας, που λύ-
νουν καθημερινά μεγάλα και 
μικρότερα προβλήματα, κυρί-
αρχα όμως στη ζωή των αν-

θρώπων. Δεν σταματάμε να 
βρισκόμαστε δίπλα στους συ-
μπολίτες μας και να ακούμε 
τους προβληματισμούς τους» 
δήλωσε κατά την επίσκεψη ο 
Περιφερειάρχης. 
Ο κ. Φαρμάκης ενημερώθη-
κε επίσης για την πρόοδο των 
εργασιών αποκατάστασης επι-
κινδυνότητας σε προστατευτικό 
τοιχίο στην Βλασία, ενώ ζήτη-
σε περισσότερες πληροφορί-
ες για τις δυσκολίες που έχουν 
ανακύψει στο έργο αποκατάστα-
σης της γέφυρας που βρίσκεται 
στην εθνική οδό Πατρών – Κα-
λαβρύτων, στη θέση Σκεπαστό. 
Υπήρξε η διαβεβαίωση ότι το 
αμέσως επόμενο διάστημα δι-
ευθετούνται από τον ΟΤΕ. 

Να υπάρξει η δυνατότητα κάλυ-
ψης της απώλειας παραγωγής 
των ζημιωθέντων καλλιεργειών 
εσπεριδοειδών στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτω-
λοακαρνανίας και Ηλείας από 
πρόγραμμα του ΕΛΓΑ επιση-
μαίνει σε επιστολή που απέστει-
λε την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 
ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βα-
σιλόπουλος στον πρόεδρο του 
ασφαλιστικού οργανισμού Αν-
δρέα Λυκουρέντζο. Όπως το-

νίζεται σε αυτήν, σύμφωνα και 
με τις εκτιμήσεις των γεωπόνων 
των υπηρεσιών αγροτικής ανά-
πτυξης της Περιφέρειας το πρό-
βλημα παρουσιάστηκε φέτος 
στην ανθοφορία και την καρπό-
δεση των καλλιεργειών. Η επι-
στολή αναφέρει, μεταξύ άλλων, 
τα εξής: 
«Σας κάνουμε γνωστό ότι στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
και στις τρεις περιφερειακές 
ενότητες καλλιεργούνται περί-
που 50.000 στρέμματα επιτρα-
πέζιων ποικιλιών πορτοκαλιών 
με κύριες ποικιλίες Navelina, 
Navel New hall, Lane Late κ.α. 
Επίσης, υπάρχουν 5000 στρέμ-
ματα περίπου μανταρινιών, δια-
φόρων ποικιλιών.
Οι καλλιέργειες αυτές έχουν 
σύγχρονη μορφή και είναι φυ-
τείες των τελευταίων χρόνων 
που παράγουν εξαιρετικής ποι-

ότητας προϊόντα, τα οποία εκτός 
από την εγχώρια αγορά, προ-
ορίζονται για διάφορες χώρες 
του εξωτερικού στο μεγαλύτε-
ρο μέρος τους. Με την καλλιέρ-
γεια αυτή ασχολούνται χιλιάδες 
οικογένειες, αλλά και διάφο-
ροι άλλοι κλάδοι όπως εργάτες, 
έμποροι, μεταφορείς, εξασφαλί-
ζοντας ικανοποιητικό εισόδημα.
Θα θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε για ένα πρόβλημα που 
παρουσιάστηκε φέτος στην αν-
θοφορία και καρπόδεση των 
καλλιεργειών αυτών. Λόγω του 
ήπιου χειμώνα και των αυξη-
μένων θερμοκρασιών, τα δέ-
ντρα άνθισαν από Μάρτιο έως 
τις αρχές Απριλίου και αυτό το 
φαινόμενο σε συνδυασμό με 
δύο τρεις όψιμους παγετούς 
που δέχτηκε η περιοχή τέλος 
Μαρτίου και αρχές Απριλίου, 
είχε σαν αποτέλεσμα τη συνολι-

κή καταστροφή της ανθοφορί-
ας, αλλά και γενικότερα της καρ-
πόδεσης. Αυτή την εποχή που 
είναι εύκολο να προσδιοριστεί 
το ποσοστό της καρποφορίας, 
παρατηρείται να υπάρχει μείω-
ση σε ποσοστό ακόμη και 90% 
της αναμενόμενης ή και μηδενι-
κή σε αρκετούς οπωρώνες. Οι 
εκτιμήσεις αυτές δεν είναι μόνο 
από αναφορές που έχουμε από 
παραγωγούς των πληγέντων 
περιοχών, αλλά και από εκτιμή-
σεις των γεωπόνων των υπηρε-
σιών αγροτικής ανάπτυξης της 
Περιφέρειας.
Επειδή το θέμα είναι πολύ σο-
βαρό, ζητάμε τη βοήθειά σας, 
ώστε σε συνεργασία με τις υπη-
ρεσίες σας, να υπάρξει η δυνα-
τότητα κάλυψης της απώλειας 
παραγωγής των ζημιωθέντων 
καλλιεργειών από κάποιο πρό-
γραμμα του οργανισμού». 

Επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσμα-
τα το 2023 προβλέπει το Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής (ΜΠΔΣ) 2022-2025, σύμφωνα με 
το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, 
το οποίο παρουσίασε σήμερα τη γνώμη 
του επί των μακροοικονομικών και δημο-
σιονομικών προβλέψεων του Πλαισίου. 
Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, 
στην έκθεσή του που έδωσε στη δημοσι-

ότητα, παρουσιάζει τις βασικές προβλέψεις 
του Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 και σύμφωνα με 
αυτές προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 
ύψους 2% του ΑΕΠ το 2023. 
Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να 
ανέλθει σε 2,8% του ΑΕΠ το 2024 και σε 
3,7% του ΑΕΠ το 2025. «Βάσει αυτών η 
δημοσιονομική διαχείριση βρίσκεται σε 
συμφωνία με τους κανόνες που είχαν τε-

θεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτεί-
ας για πρωτογενή δημοσιονομικά πλε-
ονάσματα κατά μέσο όρο 2,2% του ΑΕΠ 
από το 2023» αναφέρει στη γνώμη του το 
Συμβούλιο. Επίσης τονίζει, μεταξύ άλλων, 
ότι «η σχετικά περιορισμένη μείωση του 
ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, η 
οποία ανακοινώθηκε αρχές Ιουνίου, βελ-
τιώνει τις προσδοκίες για ανάκαμψη κατά 
το 2021».

Θέματα - Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Ν. Φαρμάκη 
για τα έργα στο επαρχιακό δίκτυο

Παρέμβαση Θ. Βασιλόπουλου 
στον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις

Επιστροφή στα πλεονάσματα

> Στόχος η αναβάθμισή του και η βελτίωση των μετακινήσεων

> Για τις καταστροφές στα εσπεριδοειδή σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία

> Αναμένεται το 2023

Ερώτηση στη Βουλή 
για τα Πανεπιστήμια 
Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα 
Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου και θέμα την κυβερ-
νητική απαξίωση απέναντι στα ελληνικά Πανεπιστήμια, κα-
τέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 36 Βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. 
Oπως τονίζεται στην ερώτηση: «Η κυβέρνηση επιλέγει να 
προκρίνει την αστυνόμευση των Πανεπιστημίων αντί να με-
ριμνήσει για την επίλυση των ουσιαστικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν, τα οποία είναι πολλά και σημαντικά. 
Έτσι αποφάσισε να προκηρύξει την πρόσληψη 400 Ειδικών 
Φρουρών, με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από 
λίστα επιλαχόντων, την ίδια στιγμή που μειώνει τη χρημα-
τοδότηση στα Πανεπιστήμια και δημιουργεί μεγάλα κενά σε 
μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και λοιπό προσωπικό, ενώ στον τομέα της 
έρευνας, πορεύεται με περικοπές στην οικονομική επιχορή-
γηση των ερευνητικών κέντρων και ελλειμματικούς προϋπο-
λογισμούς για λειτουργικές δαπάνες, με μηδενική επιβρά-
βευση για τη προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων και 
με πάγωμα νέων προσλήψεων».

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκα-
ταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών», εκτιμώμενης αξίας 59.945,75 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 
24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ταξινόμηση κατά CPV: 45259000-7. 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οικοδομικών 1ης τάξης και άνω και Η/Μ 1ης τάξης και άνω.
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 (www.
upatras.gr).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιουνίου 
2021 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Ιουλίου 
2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά -μέχρι την κα-
ταληκτική ημερομηνία και ώρα όπως ορίζεται ανωτέρω- μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 της Διακήρυξης διαδικασία.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 
1.198,92 ΕΥΡΩ.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτου-
σα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. H εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (άρθ.97 του 
ν. 4412/2016) για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών 1ης τάξης και άνω και σε έργα κατηγορίας Η/Μ 
1ης τάξης και άνω 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 ανά-
θεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις 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 ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ-
θρου 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, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ή πληρωμή πριμ. Η συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδι-
κασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., αρ. 126/29.11.2017 απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 4535/21-12-2017).
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 
4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαραίνουν τον ανάδοχο.
Η δημοπράτηση του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν στην υπ’ αρ. 
1010/16791/27-5-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίνεται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών..

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Προγραμματισμού
Καθηγητής Δημήτριος Σκούρας

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΩΠΧ469Β7Θ-ΨΩΞ
ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ
2019ΣΕ04600010

ΠΑΤΡΑ 10/6/2021
Α.Π: 1841/3447/18759 
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Ο Παναγιώτης «Νότης» Μπότσα-
ρης Σουλιώτης την καταγωγή (1756-
1841) αγωνιστής της Επανάστασης 
του 1821. Δευτερότοκος γιος του Γι-

ώργη Μπότσαρη, από τη Σουλιώτικη 
οικογένεια (Φάρα) των Μποτσαραί-
ων. Μετά το θάνατο του αδελφού του 
Κίτσου ανέλαβε την αρχηγία της Φά-
ρας των Μποτσαραίων.
Κατά την διάρκεια συμπλοκών με 
Τουρκαλβανούς στα Άγραφα, τραυμα-
τίστηκε και αιχμαλωτίστηκε, αλλά κα-
τάφερε μετά εξαμήνου να αποδράσει 
από το φρούριο της Κλεισούρας όπου 
ήταν φυλακισμένος.
Κατά τη διάρκεια της φυγοδικίας, έμα-
θε ότι τον αναζητούσε ο Αλή Πασάς, 
για να τον στείλει δήθεν με αποστολή 
στη Λάρισα, όπου θα τον σκότωνε σε 
ενέδρα. Τον προειδοποίησε όμως ο 
γιος του Βελής και έτσι ο Μπότσαρης 
κατέφυγε στην Πάργα και εκείθεν στην 
Κέρκυρα. Εκεί συνάθροισε τους ντό-

πιους Σουλιώτες και τους ξεσήκωσε 
να κατευθυνθούν στην Πάργα και από 
εκεί στην Πρέβεζα να πολεμήσουν με 
τα στρατεύματά του Σουλτάνου. Όταν 
μετά την πτώση της Πρέβεζας (1820) 
αποφασίστηκε να πολιορκήσουν τα 
Γιάννενα, ο Μπότσαρης με τους Σου-
λιώτες πήραν κι’ αυτοί μέρος ως εκ-
δίκηση προς τον Αλή Πασά. Ο αρχι-
στράτηγος του σουλτάνου όμως δεν 
τήρησε την υπόσχεσή που είχε δώσει 
στον Μπότσαρη και αντί να δώσει γη 
στους Σουλιώτες, συνθηκολόγησε με 
τον Αλή Πασά και στράφηκε εναντίον 
τους, πορευόμενος για το Σούλι.
Πήρε μέρος σε πολλές συγκρούσεις 
με τους Τούρκους. Ήταν στην πολι-
ορκία της Μονής Σέλτσου των Αγρά-
φων μαζί με τον αδελφό του Κίτσο και 

την κόρη του Λένω, με τη γνωστή τύ-
χη της που αναφέρθηκα σε προηγού-
μενο άρθρο μου. Επίσης σε πολλές 
άλλες μάχες, της Ναυπάκτου και του 
Διστόμου όπου διακρίθηκε και τραυ-
ματίστηκε.
Μετά την παράδοση της Ναυπάκτου το 
1829 η κυβέρνηση Καποδίστρια, πα-
ραχώρησε τα Τούρκικά σπίτια στους 
πολίτες μεταξύ αυτών και σε Σουλι-
ώτες. Ένας από αυτούς που εγκατα-
στάθηκαν στην Ναύπακτο ήταν και ο 
στρατηγός Νότης Μπότσαρης, ο οποί-
ος αγόρασε το αρχοντικό που χρησι-
μοποιούσε για κατοικία ο Τούρκος Πα-
σάς στην Ναύπακτο.
Επί Όθωνος τιμήθηκε με τον βαθμό 
του υποστρατήγου. Πέθανε στην Ναύ-
πακτο το 1841.

Ο Σουλιώτης Νότης Μπότσαρης

«Ο Χριστόφορος Περραιβός είναι 
ο ζωντανός κρίκος που ενώνει δυο 
περιόδους της νεοελληνικής ιστο-
ρίας: της προδρομικής του Ρήγα 
και της επαναστατικής των χρό-
νων της Φιλικής. Η πρώτη ρίχνει 
το σπόρο, ζυμώνει ιδέες, ανοί-
γει δρόμους, η δεύτερη οργανώ-
νει, συγκροτεί δυνάμεις, καθορί-
ζει πορεία, προβαίνει στην άμεση 
επαναστατική πράξη».
Γιώργης Λαμπρινός, Μορφές 
του Εικοσιένα

Ο Χριστόφορος Περραιβός 
ήταν στενός συνεργάτης του 
Ρήγα Φεραίου, μέλος της Φι-
λικής Εταιρείας από το 1817, 
ως εθναπόστολος διατρέχει 
όλη την Ελλάδα. Άλλοτε τον 
βρίσκουμε στη Μάνη, άλλο-
τε στο Μωριά, αλλά και στο 
Σούλι, στην Πάργα όπου ο 
μητροπολίτης Ιερόθεος τον 
αποκηρύσσει από τον άμβω-
να, αλλά και στην Κέρκυρα το 
1816 που τον συλλαμβάνουν 
οι Άγγλοι και τον εξορίζουν. 
Άνθρωπος της δράσης, τον 
βρίσκουμε δίπλα στον Αλέ-
ξανδρο Μαυροκορδάτο στη 
μάχη του Πέτα. Πήρε μέρος 
στη Β’ Εθνοσυνέλευση του 

Άστρους, το 1823. 
Οι παλιοί αγώνες από τον και-
ρό του Ρήγα, ο ρόλος του στη 
Φιλική Εταιρεία, η δράση του 
στο Μωριά και το Σούλι τον 
έκαμαν γνωστό. Φήμη έξοχη 
σ’ όλη την Ελλάδα. Οι πολέ-
μαρχοι της Ανατολικής Ελλά-
δας τον κάλεσαν μ’ επιμονή ν’ 
αναλάβει το πολεμικό υπουρ-
γείο και να διευθύνει τα πολε-
μικά πράγματα στον τόπο τους. 
Γνωρίστηκε με τον Ρήγα στη 
Βιέννη και έγινε οπαδός του.

Βιογραφικά στοιχεία
Γεννήθηκε το 1773 στους Πα-
λαιούς Πόρους (παλ. Πούρ-
λες) της Πιερίας. Το πραγματι-
κό επίθετο της οικογενείας του 
ήταν Χατζηβασιλείου που το 
έκαμε Περραιβός από την αρ-
χαία ονομασία της πόλης που 
καταγόταν.
Το 1793 σπούδασε στην ακ-
μάζουσα τότε Ελληνική Σχο-

λή του Βουκουρεστίου και το 
1796 στη Βιέννη, προκειμέ-
νου να σπουδάσει ιατρική. 
Στη Βιέννη όπως είπαμε συ-
νάντησε το Ρήγα Βελεστινλή 
και έγινε οπαδός του και έκτο-
τε συνεχής σύντροφός του. 
Όταν από προδοσία οι Αυ-
στριακοί ανακάλυψαν τα επα-
ναστατικά σχέδια του Ρήγα (17 
Δεκ. 1797), συνέλαβαν και 
τον Περραιβό, ο οποίος όμως 
αφέθηκε ελεύθερος, αφού ο 
Ρήγας τον κάλυψε (Δεν δια-
σταυρώνεται από πουθενά. 
Όλοι οι υπόλοιποι βασανίστη-
καν και θανατώθηκαν, πλην 
Περραιβού. Ο μόνος διασω-
θείς, ο οποίος και συνέγραψε 
την εκδοχή!) λέγοντας στις αυ-
στριακές αρχές που τους συ-
νέλαβαν ότι τον γνώρισε καθ’ 
οδόν και ότι έρχονταν στην 
Τεργέστη για να σπουδάσει ια-
τρική.
Οι Γάλλοι εκτιμώντας τα οργα-

νωτικά αλλά και τα συνωμο-
τικά του προσόντα, του εμπι-
στεύτηκαν πολλές δύσκολες 
αποστολές σε διεργασίες. 
Στην Κέρκυρα όπου έμενε αρ-
κετά χρόνια, μέχρι το 1817, 
συνέγραψε την «Ιστορία του 
Σουλίου και της Πάργας», την 
οποία εξέδωσε στο Παρίσι το 
1803 (μόνο τον Α’ τόμο) και 
στη συνέχεια το 1815 εκδίδει 
πλήρως το έργο του στη Βενε-
τία.
Ο Χριστόφορος Περραιβός, 
τόσο στην Επτάνησο όσο και 
στη Βενετία, πολλές φορές 
καταδιώχθηκε ως συνωμό-
της, κατορθώνοντας όμως κά-
θε φορά να μένει εκτός φυλα-
κών. Το 1817 μετά την ήττα 
του Ναπολέοντα όπου η Γαλ-
λική πολιτική ήταν πλέον ανί-
σχυρη στην Ιερά Συμμαχία, 
πήγε στην Αγία Πετρούπολη 
όπου και διερχόμενος από την 
Οδησσό συναντήθηκε με τους 
αρχηγούς της Φιλικής Εταιρεί-
ας Σκουφά, Αναγνωστόπουλο, 
Τσακάλωφ και Αντ. Κομιζό-
πουλο και έγινε μέλος της. 
Από την εποχή αυτή αρχίζει 
και η νέα δράση του Περραι-
βού. Κατ’ εντολή της Φιλικής 
Εταιρείας κατήλθε στη Μάνη 
για να προετοιμάσει τη μεγάλη 
εξέγερση. Επισκέφθηκε πολ-
λές πόλεις της Πελοποννήσου 
και λίγο πριν την Επανάσταση 
μετέβη στην Ήπειρο στην πε-
ριοχή του Σουλίου, μετά στους 
Παξούς και τέλος στο Μεσο-
λόγγι. Κατά την Επανάσταση 
του 1821 έδρασε και ως πο-
λιτικός αλλά και ως στρατιωτι-
κός. Μετά το θάνατο του Καρα-

ϊσκάκη, ο Περραιβός τέθηκε 
υπό τις διαταγές του Δ. Υψηλά-
ντη και τον ακολούθησε στις 
εκστρατείες κατά των Τούρ-
κων. Έλαβε μέρος ως πληρε-
ξούσιος στην Γ’ και Δ’ Εθνο-
συνέλευση του Άργους.
Μετά την ίδρυση του Ελλη-
νικού Βασιλείου διορίστηκε 
συνταγματάρχης στη Βασιλι-
κή φάλαγγα. Στις 18 Μαρτίου 
1824 ο βασιλιάς Όθωνας του 
απένειμε τον βαθμό του υπο-
στρατήγου.
Πέθανε στην Αθήνα σε ηλι-
κία 90 χρόνων, στις 4 Μαΐου 
1863.

Στην υπηρεσία
 της Γαλλίας
Υποστηρικτής του δημοκρατι-
κού πολιτεύματος, ο Περραι-
βός τάχθηκε στην υπηρεσία 
της Γαλλίας, όταν αυτή διοι-
κούσε τα Ιόνια Νησιά. Μάλι-
στα, συνέθεσε μία ωδή προς 
τιμήν του Βοναπάρτη.

Συγγραφικό έργο
Εκτός της παραπάνω αναφε-
ρόμενης δίτομης «Ιστορίας του 
Σουλίου και της Πάργας», ο Χ. 
Περραιβός συνέγραψε επίσης 
τα «Πολεμικά Απομνημονεύ-
ματα» το 1836 σε δύο τόμους 
και τη βιογραφία του Ρήγα Φε-
ραίου του Θεσσαλού το έτος 
1860.
Επίσης το 1836: «Απομνημο-
νεύματα πολεμικά: διαφόρων 
μαχών συγκροτηθεισών μετα-
ξύ Ελλήνων και Οθωμανών 
κατά τε το Σούλιον και Ανατο-
λικήν Ελλάδα από του 1820 
μέχρι του 1829 έτους» κ.α.

o Χριστόφορος Περραιβός (1773-1863)
> Κείμενα του Χαρ. Δ. Ασημακόπουλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
αφ

ιέ
ρω

μα
Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη 

της Επανάστασης του 1821, 
ο «Σ.Ε» δημοσιεύει περιοδικά «κείμενα συμβολής 

στην Εθνική αυτογνωσία» του συγγραφέα 
Χαράλαμπου Δ. Ασημακόπουλου. 

Στόχος τους η ευρύτερη γνώση 
των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων 

και προσώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία του 
νέου ελεύθερου ελληνικού κράτους.
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» Παραπάνω από 180 ποδηλά-
τες συμμετείχαν στην επετειακή 
ποδηλατική βόλτα που διορ-
γανώθηκε από τη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 
και τον Δήμο Αιγιαλείας, κλεί-
νοντας έτσι τις εκδηλώσεις για 
τη συμπλήρωση 125 ετών από 
την έναρξη λειτουργίας του 
οδοντωτού Διακοπτού – Καλα-
βρύτων. Η διαδρομή ξεκίνησε 
το πρωί της Κυριακής 13 Ιου-

νίου από τον παλαιό Σιδηρο-
δρομικό Σταθμό Αιγίου, με τον 
Αιγιώτη πρωταθλητή Χρήστο 
Τσερεντζούλια να οδηγεί τη πο-
δηλατική βόλτα, που ακολού-
θησε παράλληλη πορεία με την 
παλιά σιδηροδρομική γραμμή, 
περνώντας διαδοχικά από τους 
παραθαλάσσιους οικισμούς: 
Διγελιώτικα, Τέμενη, Βαλιμίτι-
κα, Νικολέϊκα, Ριζόμυλο, Ρο-

διά, Τρυπιά και Ζαχλωρίτικα, 
καταλήγοντας στο σταθμό του 
οδοντωτού στο Διακοπτό. 
Με μεγάλο ενθουσιασμό και 
χειροκροτήματα υποδέχτηκαν 
οι επιβάτες του οδοντωτού 
και κάτοικοι του Διακοπτού 
τους δεκάδες ποδηλάτες που 
κατέκλυσαν την περιοχή του 
σιδηροδρομικού σταθμού. Στο 
σημείο μοιράστηκαν σνακ με 

τοπικά προϊόντα και αναψυ-
κτικά καθώς και αναμνηστικά 
διπλώματα συμμετοχής. 
Παράλληλα με την ποδηλατική 
δράση, στο χώρο πλησίον του 
σταθμού του οδοντωτού πραγ-
ματοποιήθηκε εργαστήριο ζω-
γραφικής, για μικρά παιδιά, με 
θέμα τα 125 χρόνια οδοντωτού 
από τον εικαστικό Αλέξη Αση-
μακόπουλο, τόσο το Σάββατο 

12 όσο και την Κυριακή 13 
Ιουνίου.

» Την τελική μελέτη της για το 
κτίριο Κ6, κεντρικό χώρο αφιε-
ρωμένο στο Καρναβάλι του πο-
λυδύναμου πολιτιστικού χώρου 
με κέντρο αναφοράς το Καρνα-
βάλι και τον Καραγκιόζη, πα-
ρουσίασε αναλυτικά την Τρίτη 
15 Ιουνίου το πρωί στα Παλαιά 

Σφαγεία η διεπιστημονική ομά-
δα λειτουργίας των Παλαιών 
Σφαγείων στον Δήμαρχο Πα-
τρέων Κώστα Πελετίδη και σε 
μέλη της Δημοτικής Αρχής. Η 
Δημοτική Αρχή προγραμματίζει 
στο αμέσως επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο να παρουσιαστεί ο 
συνολικός σχεδιασμός και η 
συνολική μελέτη για τον πολυ-
χώρο των Παλαιών Σφαγείων. 

Η παράσταση στηρίζεται στα κείμενα του 
Διονύσιου Σολωμού: «Ελεύθεροι Πο-
λιορκημένοι» και «‘Ύμνος στην Ελευθε-
ρία», καθώς και στα απομνημονεύματα 
του οπλαρχηγού Σπυρομήλιου. Η παρά-
σταση θα ανέβει στις 24 και 25 Ιουνίου. 
Η παράσταση, «Ελευθερία. Ο Ύμνος των 
Ελλήνων», είναι μια παράσταση επικού 
θεάτρου καθώς βασίζεται σε πραγματικά 
γεγονότα. Η δραματική επεξεργασία και 
η σκηνοθεσία του έργου στοχεύουν σε 
μια διαυγή αναπαράσταση των γεγονό-
των, με μια πλήρη ψυχοσωματική συμ-
μετοχή των ηθοποιών. Στο έργο υπάρ-
χουν χαρακτήρες που, όπως και στα 
πραγματικά γεγονότα, ο κάθε άνθρω-
πος, έτσι και ο κάθε χαρακτήρας, δο-
κιμάζεται διαφορετικά από την σκληρή 
πραγματικότητα αλλά όλοι στο τέλος κα-
ταλήγουν στην πιο γενναία πράξη. 
Πέντε ηθοποιοί επί σκηνής ζωντανεύ-
ουν τις μεγάλες στιγμές της δεύτερης 
πολιορκίας του Μεσολογγίου. Βασισμέ-
νοι στην συνταρακτική περιγραφή των 
γεγονότων από τα απομνημονεύματα 
του στρατηγού Σπύρου Μήλιου (Σπυρο-
μήλιου) που έζησε την πολιορκία μέσα 
από τα τείχη, οι ηθοποιοί της παράστα-
σης αφηγούνται και αναπαριστούν όλη 
την ένδοξη και ηρωική αντίσταση των 
πολιορκημένων του Μεσολογγίου μέχρι 
τον αποκλεισμό του από το οθωμανικό 
στόλο. 

Η οπερέτα «Ο Βαφτιστικός»
Στις 5 Ιουλίου η Ορχήστρα Σύγχρονης 
Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζει στο Κά-

στρο του Ρίου την Οπερέτα «Ο Βαφτιστι-
κός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Σε 
μια Αθήνα στον απόηχο των Βαλκανι-
κών Πολέμων και στη δίνη του Α’ Πα-
γκόσμιου Πολέμου, μια σειρά από δια-
σκεδαστικές παρεξηγήσεις προκύπτουν 
όταν ο Πέτρος Χαρμίδης, στρατιώτης 
στο μέτωπο και σύζυγος της Κικής, απο-
φασίζει να υποδυθεί τον βαφτιστικό της 
Βιβίκας, τον οποίο, όμως, εκείνη δεν 
θυμάται οπτικά. Ο Χαρμίδης επισκέπτε-
ται τη Βιβίκα στο σπίτι όπου μένει με 
τον σύζυγό της και στο οποίο φιλοξε-
νεί, συμπτωματικά, τη φίλη της, Κική… 
Ο Γιώργος Αραβίδης διευθύνει την Ορ-
χήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. 
Είσοδος ελεύθερη.

Η Κεντρική Αφίσα
Ο χώρος των εικαστικών αποτέλεσε για 
φέτος την πηγή έμπνευσης για την δη-
μιουργία της κεντρικής αφίσας του Δι-
εθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας. Η επιλο-
γή ενός εικαστικού έργου ως κυρίαρχου 
στοιχείου της αφίσας, σηματοδοτεί πα-
ράλληλα και την ένταξη των εικαστικών 
ως ενότητας στο Διεθνές Φεστιβάλ της 
Πάτρας. Το εικαστικό μέρος της αφίσας, 
είναι δημιουργία της Πατρινής ζωγρά-
φου Γεωργίας Παράσχη, Σκούρα. Το συ-

γκεκριμένο έργο, «Παραλλαγές πάνω σε 
ένα θέμα», μικρή τεχνική, διαστάσεων 
1,10Χ1,10 εκ, αποτελεί μέρος της μόνι-
μης συλλογής της Δημοτικής Πινακοθή-
κης μετά από δωρεά της δημιουργού. Ο 
πίνακας αυτός σύμφωνα με την εικαστι-
κό, είναι μια διαφορετική ματιά επάνω 
στο έργο του Βερμέερ «Κοπέλα καθισμέ-
νη στο βιργινάλι» (1670-75). 
Πιστεύοντας ότι η τέχνη δεν λησμονεί-
ται αλλά ταξιδεύει στο χρόνο μέσα από 
τη συλλογική μνήμη, η Γεωργία Παρά-
σχη εμπνέεται από τα graffiti των σύγ-
χρονων πόλεων και την εξοικειώνει με-
τασχηματίζοντας την. Αξιοποιώντας την 
μόνιμη συλλογή της Δημοτικής Πινακο-
θήκης και Βιβλιοθήκης, ο Πολιτιστικός 
Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, έχει 
ήδη μέσα από την ενότητα «Τέχνη στην 
πόλη - Τέχνη για την πόλη», παρουσι-
άσει έργα της μόνιμης συλλογής μέσω 
των υπαίθριων εκθέσεων, στις ενότη-
τες Χριστούγεννα 2020 και Καρναβάλι 
2021, επιδιώκοντας με αυτό τον τρό-
πο την διάχυση της τέχνης στο δημόσιο 
χώρο και την καθημερινή ζωή. Το Δι-
εθνές Φεστιβάλ της Πάτρας ευχαριστεί 
την κ. Παράσχη για την ευγενή παραχώ-
ρηση της δημιουργίας της ως εικαστικό 
μέρος της κεντρικής αφίσας του θεσμού. 

Αρχίζει το Πολιτιστικό
Πρόγραμμα της Περιφέρειας 

Με την θεατρική παράσταση του Γρηγόρη Βαλτινού, 

«Κωστής Παλαμάς-Οι μούσες που αγάπησα», ανοίγει η 

αυλαία για το Πολιτιστικό Πρόγραμμα που θα υλοποιή-

σει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις Περιφερειακές 

Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, το φε-

τινό καλοκαίρι και φθινόπωρο. 

Ο Γρηγόρης Βαλτινός ενσαρκώνει τον μεγάλο ποιη-

τή στη θεατρική παράσταση, την οποία και σκηνοθετεί. 

Ανεβαίνει στο Μεσολόγγι, την πόλη που μεγάλωσε ο με-

γάλος Έλληνας ποιητής και θα φιλοξενηθεί στον αύλειο 

χώρο του Μουσείου Τρικούπη, την Παρασκευή 18 Ιου-

νίου 2021 και ώρα 9.30 το βράδυ. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ωστόσο λό-

γω της εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων θα 

πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική κράτηση θέσεων 

κατά το διήμερο 15 και 16 Ιουνίου 2021 στο τηλέφωνο 

26310 22081, από τις 10.00 έως τις 12.00 το μεσημέρι. 

«Ο Πολιτισμός αποτελεί για την ΠΔΕ ένα πολύ ση-

μαντικό κεφάλαιο Ανάπτυξης, το οποίο αν αξιοποιηθεί 

με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο μπορεί να αποφέρει 

πολλαπλά οφέλη. Η συνεκτική σχέση ανάμεσα στην έν-

νοια ‘Παιδεία’ και στην έννοια ‘Πολιτισμός’ διαπνέει τις 

πλείστες από τις επιδιώξεις μας και αναπτύσσεται μέσα 

από συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις. 

Η αισθητική καλλιέργεια καθώς οδηγεί τον άνθρωπο 

στην ηθική και πνευματική άνοδο είναι αναγκαίο να δο-

θεί ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη, προβολή και προώ-

θηση της πολιτιστικής παραγωγής, αφού αποτελεί απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του Πολιτισμού 

μας» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Του-

ρισμού Νίκος Κοροβέσης. Το πλήρες πρόγραμμα για το 

«Πολιτιστικό Καλοκαίρι – Φθινόπωρο 2021» θα ανακοι-

νωθεί τις επόμενες ημέρες. 

«Για ένα σχολείο με σχέδιο» 
Με μεγάλη επιτυχία άνοιξε η Έκθεση Έργων Εικαστι-

κών Εκπαιδευτικών «για ένα Σχολείο με Σχέδιο» στην Αί-

θουσα Κ4 του Πολυχώρου των Παλαιών Σφαγείων Πα-

τρών (Ακτή Δυμαίων 84), που θα διαρκέσει μέχρι τις 27 

Ιουνίου. Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημά-

των διοργανώνει ομαδικές εκθέσεις έργων εικαστικών εκ-

παιδευτικών πανελλαδικά με σκοπό την ανάδειξη και με 

αυτόν τον τρόπο, του θέματος της έξωσης της Τέχνης από 

το Λύκειο. Η έκθεση πραγματοποιείται με τη συνεργασία 

της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, η οποία διέθεσε το χώρο 

και της Ένωσης Εικαστικών Πάτρας που έχει αναλάβει τη 

διοργάνωση της έκθεσης. Ώρες λειτουργίας 10.00-13.00 

και 18.00 -21.00. Την Κυριακή 20/06 και την Δευτέρα 

21/06 ο χώρος θα παραμείνει κλειστός. 

Ξεκίνημα 
με «Άρμα Θέσπιδος» 

Πρεμιέρα για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στις 24 Ιουνίου

> Οι φετινές εκδηλώσεις του Διε-

θνούς Φεστιβάλ Πάτρας ξεκινούν 

στις 24 Ιουνίου με το έργο «Ελευ-

θερία, ο ύμνος των Ελλήνων» από 

το «Άρμα Θέσπιδος» του ΔΗ.ΠΕ.

ΘΕ. στο Ρωμαϊκό Ωδείο.
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Γιορτή της Μουσικής 
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πραγματοποίηση των 

εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός 
του Δήμου Πατρέων, οι οποίες θα υλοποιηθούν για την «Γι-
ορτή της Μουσικής». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Μουσική, 
χορό και τραγούδια. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Πα-
ρασκευή 18 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 21 
Ιουνίου, με γενικό τίτλο, «πιο πολύ από τους ανθρώπους, τα 
τραγούδια τους αγάπησα..» ο οποίος είναι «δανεισμένος» από 
τον μεγάλο Τούρκο ποιητή - λογοτέχνη Ναζίμ Χικμέτ.

Το πλήρες πρόγραμμα διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
Παρασκευή 18/6/21: Η Μπάντα του Δήμου θα επισκε-

φθεί τα νοσοκομεία με την εξής σειρά: 10.00 Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο Ρίου, 11.00 Καραμανδάνειο Νοσοκομείο 
Παίδων, 12.00 Νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας».

Κυριακή 20/6/21: Πλατεία Χατζή (21.30) Χορευτικό τμή-
μα πολιτιστικού οργανισμού δήμου Πατρέων - Δημοτικά τρα-
γούδια και χοροί από όλη την Ελλάδα.

 Δευτέρα 21/6/2021:Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου - Πλη-
σίον ιερού ναού Αγ. Ανδρέα (20.00). Συναυλία Ορχήστρας 
Εγχόρδων Δημοτικού Ωδείου Πατρών.

Πλατεία Υψηλών Αλωνίων (20.30) «Της ψυχής τα κελαϊ-
δίσματα» - παραδοσιακά τραγούδια και σκοποί από όλη την 
Ελλάδα. Μικρό Σύνολο Παραδοσιακών Οργάνων Δημοτικού 
Ωδείου. Δεξαμενή - Οδός Παπαδιαμαντοπούλου  (21.30) 
Ορχήστρα και λαϊκές χορογραφίες από το χορευτικό τμήμα 
του Πολιτιστικού Οργανισμού δήμου Πατρέων. 

Εκατό χρόνια από τη γέννηση 
του Μ. Κακογιάννη 

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του 
ελληνικού σινεμά και του θεάτρου και ένας δημιουργός με τη 
μεγαλύτερη αναγνώριση στο εξωτερικό, κάνοντας τεράστιες 
επιτυχίες και φέρνοντας την Ελλάδα τη δεκαετία του ‘50 στο 
διεθνές κινηματογραφικό προσκήνιο. Ο Μιχάλης Κακογιάν-
νης, που ανέδειξε στη μεγάλη οθόνη τη Μελίνα Μερκούρη, 
την Έλλη Λαμπέτη και την Ειρήνη Παπά, συνεργάστηκε με 
ιερά τέρατα της υποκριτικής, όπως Κάθριν Χέπμπορν, Βανέ-
σα Ρεντγκρέιβ και Άλαν Μπέιτς και έδωσε στον Άντονι Κουίν 
τον εμβληματικό ρόλο του Ζορμπά, θεωρείται δικαίως μία 
από τις πολυσήμαντες προσωπικότητες της τέχνης στην Ελ-
λάδα. Γύρισε όλο τον κόσμο, σκηνοθέτησε στα μεγαλύτερα 
θέατρα του κόσμου, και επέστρεψε σε αυτό που ζέστανε την 
καρδιά του, μια ξερολιθιά, τη θάλασσα, το ελληνικό φως.

Έτοιμη η 3η τοιχογραφία 
του ArtWalk 6 

 «Θέλω η τέχνη μου να δημιουργεί θετικά συναισθήματα 
στους ανθρώπους», μας λέει η εικαστικός NeSpoon, η οποία 
ήρθε από την Πολωνία για να δημιουργήσει την τρίτη τοιχο-
γραφία του 6ου Διεθνούς Street Art Festival Πάτρας | ArtWalk. 

Το μοτίβο της δαντέλας, το οποίο αποτελεί το βασικό στοι-
χείο των έργων της, επιλέγεται κάθε φορά από τη NeSpoon 
μέσα από μία κοινωνική και επικοινωνιακή διαδικασία. Λευ-
κή δαντέλα σε μπλε φόντο λοιπόν (γνωστό και ως σεμεδάκι), 
η 43η συνολικά τοιχογραφία του ArtWalk, την οποία μπορεί-
τε να θαυμάσετε από κοντά στην οδό Κιθαιρώνος 65.

Συνεχίζονται οι επισκέψεις σχολείων στο 
Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου 
Πατρέων στην Πλαζ Αγυιάς για την παρα-
κολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περι-
βάλλοντος – «Δες το Σφαιρικά». 
Μεταξύ των υπόλοιπων προγραμμάτων, τη 
δική τους διάσταση δίνουν τα προγράμμα-
τα που παρουσιάζονται από το Χορευτικό 
Τμήμα του Δήμου και το Θεατρικό Εργα-
στήρι για Παιδιά και Εφήβους του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Πάτρας, όπως επίσης και από τον κα-
ραγκιοζοπαίχτη Χρήστο Καλπουζάνη. 
Ο υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος 
Δήμου Πατρέων, Χρήστος Γιαννόπουλος, 
μέσα από το πρόγραμμα «Η φύση της Κί-

νησης και η κίνηση στη Φύση» παρουσι-
άζει το πώς ο λαϊκός πολιτισμός εμπνέε-
ται από τα στοιχεία και τα φαινόμενα της 
φύσης, και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία 
να έλθουν σε επαφή με μύθους, δημοτικά 
τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς που 
σχετίζονται με τον άνθρωπο και τον φυσι-
κό περιβάλλον που ζει, εργάζεται και ονει-
ρεύεται. Μαζί του είναι και η δασκάλα του 
Χορευτικού, Κωνστάτζα Κοσμάτου. 
Μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια και βι-
ωματικές δράσεις με τίτλο «Το όνειρο ενός 
δέντρου», που υλοποιεί η Γιούλη Δούβου, 
Μαρίνα Αγγελάτου και Ιωάννα Τζαμαρία 
από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ, 
οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το σώ-

μα τους, την ομάδα και το περιβάλλον. Με 
βασικό εργαλείο την ενσυναίσθηση, μπαί-
νουν σε ρόλο και αναγνωρίζουν την ανά-
γκη για «αναγέννηση» του φυσικού περι-
βάλλοντος. 
Τέλος, ο καραγκιοζοπαίχτης, Χρήστος Καλ-
πουζάνης, με τη βοήθεια του Μιχάλη Πα-
παγεωργίου, φοιτητή του Τμήματος Θεα-
τρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών, 
υλοποιούν ένα πρωτότυπο πρόγραμμα στο 
οποίο ο Καραγκιόζης παίζει με τα παιδιά 
παντομίμα σε έναν μπερντέ που παίρνει 
φως από τον ήλιο. Ο Καραγκιόζης συμμε-
τέχει μαζί τους και μιλά για το περιβάλλον 
και τη συμπεριφορά του ανθρώπου απένα-
ντι σε αυτό.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Πέτρος 
Βάης εκφράζει τη θλίψη του 
για την απώλεια της συγγρα-

φέως και δημοσιογράφου 
Σοφίας Αδαμίδου που έφυ-
γε τα ξημερώματα του Σαβ-
βάτου.
Με το δημιουργικό της πνεύ-
μα και το συγγραφικό της τα-
λέντο, άφησε το στίγμα της 
στο χώρο της δημοσιογρα-
φίας και του θεάτρου. Η πέ-
να της ήταν αιχμηρή και προ-
σηλωμένη στην υπηρεσία του 
ανθρώπου που παλεύει για τα 
δικαιώματά του.
Η Σοφία Αδαμίδου συνερ-
γάστηκε με το ΔΗΠΕΘΕ Πά-
τρας, πλουτίζοντας με σπου-

δαία έργα το θεατρικό μας 
πρόγραμμα. Είναι έργα που 
προωθούν την ιστορική γνώ-
ση, τον προβληματισμό, έργα 
με κοινωνικά μηνύματα που 
επιβεβαιώνουν τον σκοπό 
του θεάτρου: να μορφώσει, 
να καλλιεργήσει τον άνθρω-
πο, να τον κάνει καλύτερο για 
να διεκδικήσει μια καλύτερη 
κοινωνία. 
Ο Άρης, ένα πολύ επιτυχη-
μένο έργο της, βασισμένο 
στη ζωή και τους αγώνες του 
Άρη Βελουχιώτη, που τιμή-
θηκε με το βραβείο «Αλέκος 

Σακελλάριος» από τα Κορφι-
άτικα βραβεία, όπως και το 
Οδός Αβύσσου, αριθμός 0, 
του Μενέλαου Λουντέμη, κα-
θώς και το έργο Πού είναι η 
μάνα σου μωρή, της Δήμη-
τρας Πέτρουλα, σε δική της 
θεατρική διασκευή,  είναι έρ-
γα που είχαμε παρακολου-
θήσει στη σκηνή του Δημοτι-
κού Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ. Ο 
πρόεδρος και οι εργαζόμενοι 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας απευ-
θύνουν θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένειά της και τους 
οικείους της.

Η ιστορία της Πάτρας και η εξέλιξή της 
αποτυπώνονται στις 390 σελίδες του νέου 
βιβλίου της ιστορικού Γιώτας Καϊκα- Μα-
ντανίκα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
GOTSIS. 
Είναι το πέμπτο βιβλίο της συγγραφέως 
που καταπιάνεται με την τοπική ιστορία, δί-
νοντας μια περιεκτική και ουσιαστική περι-
γραφή των όσων άφησε στο διάβα του ο 

χρόνος, από την Τουρκοκρατία μέχρι τις 
ημέρες μας, ενώ γίνεται μια σαφέστατη δι-
είσδυση στα μνημεία της πόλης, αλλά και 
της καθημερινότητας των κατοίκων της. 
Στον αναγνώστη προσφέρονται ουσιαστι-
κές πληροφορίες για ζητήματα που θα χρει-
αζόταν να ψάξει ενδελεχώς σε ιστορικά αρ-
χεία. Παρακολουθεί την εξέλιξη της πόλης 
των Πατρών, που από μια Τουρκόπολη με 
καλύβες μετατρέπεται σε μια πόλη ευρω-
παϊκού χαρακτήρα, με νεοκλασικά, πλα-
τείες, θέατρο. Θα μπορέσει να δει εικόνες 
μιας άλλης εποχής, να ανακαλύψει τις ξέ-
νες κοινότητες και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτές άλλαξαν στο πέρασμα των χρόνων. 
Εκτενής δε αναφορά γίνεται και σε δύο ση-
μαντικές προσωπικότητες της εποχής: τον 
Θεόδωρο Άμβουργερ (έναν από τους σπου-
δαιότερους ξένους επιχειρηματίες που έζη-
σαν στην Πάτρα) αλλά και τον Γουσταύο 
Κλάους (θεμελιωτή της οινοποιίας στη χώ-
ρα μας). 
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:
α) πριν από την Επανάσταση και την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας 
β) από την Τουρκοκρατούμενη Πάτρα στην 

ελεύθερη (1829-1859)
γ) την περίοδο της Μεγάλης Ακμής (1860-
1900)
δ) την Πάτρα στον 20ου και στις αρχές του 
21ου αιώνα (1901-2020) 
Ο αναγνώστης θα αποκτήσει μια πλή-
ρη και σφαιρική εικόνα για την Πά-
τρα και θα λάβει τις απαντήσεις στα ερω-
τήματα που πάντα τον απασχολούσαν:  
• πώς διασκέδαζαν οι κάτοικοι στα 1829
• πώς διαστρωματώθηκαν οι συνοικίες
• πώς εκπονήθηκε το σχέδιο της Πάτρας
ενώ θα βρει μια πλήρη καταγραφή για κτί-
ρια που σώζονται μέχρι και σήμερα και 
αποτελούν τοπικά σημεία αναφοράς. 
Είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που 
συνθέτουν αυτό το πολυσύνθετο ψηφιδωτό 
της ιστορίας το οποίο η Γιώτα Καϊκα -Μα-
ντανίκα ενώνει μετά από έρευνα ετών και 
από ανακάλυψη σημαντικών πηγών.
Για πολλούς θα αποτελέσει ένα βιβλίο ανα-
φοράς, εφόσον επιθυμούν με απλά βήμα-
τα να ανακαλύψουν την ιστορία της πόλεως 
των Πατρών που «είναι η πόλη της Καρδιάς 
μας» όπως αναφέρεται και στο οπισθόφυλ-
λο του βιβλίου.

Εκδόθηκε το βιβλίο 
«Μνήμες και Εικόνες»

Δράση «Δες το Σφαιρικά»

«Πένα αιχμηρή και προσηλωμένη...»

> Η Ιστορία της Πάτρας σε 390 σελίδες 

> Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβάλλοντος

> Ο Πέτρος Βαής για την Σοφία Αδαμίδου




