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«χτυπάει» νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Χθες το πρωί η Δη-

μοτική Αρχή της 
Πάτρας, έχοντας στο 

πλευρό της και άλλους 
κοινωνικούς φορείς, 
και συλλόγους όπως 
ο Εμπορικός και Ει-
σαγωγικός Σύλλογος 

Πατρών, πραγματοποί-
ησε συγκέντρωση έξω 

από τα γραφεία της 
ΔΕΗ για να δώσει το 
μήνυμα ότι δεν είναι 

δυνατόν να γίνουν και 
άλλες αυξήσεις.

Ενώ η κυβέρνηση εξήγγειλε δια του Πρω-
θυπουργού στη ΔΕΘ και εξειδικεύει με τον 
αρμόδιο υπουργό μέτρα συγκράτησης των 
τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, όλα δεί-
χνουν ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα 
υποστούν πραγματική ηλεκτροπληξία λαμ-
βάνοντας τους επόμενους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ και των λοιπών παρόχων ενέργειας. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ξεκαθάρισε ότι παρεμβατική πολιτική 
μπορεί να γίνει μόνο προς την ΔΕΗ και θα 
αφορά επιχορήγηση έως 9 ευρώ μηνιαίως 
για μια μεγάλη κατηγορία καταναλωτών. 
Στους λοιπούς παρόχους δεν υπάρχει τρό-
πος εξαναγκασμού πέραν των ρυθμίσεων 
που επιβάλλει η αγορά. 
Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις φορέων για 
την επερχόμενη ακρίβεια. 

Εξαιρετική χρονιά 
στην οινοπαραγωγή 
Παραγωγική η φετινή χρονιά 
για τους οινοπαραγωγούς της 
Αιγιάλειας, παρά τις ακραίες 
καιρικές συνθήκες που επικρά-
τησαν.

ΟΕΕΣΠ: «Όχι τρίτο 
χειμώνα κλειστοί» 
Κραυγή αγωνίας από τους επι-
χειρηματίες της ορεινής Αχαΐας, 
που δήλωσαν στη συνεδρίαση 
του ΟΕΕΣΠ ότι δεν θα αντέξουν 
τρίτο χειμώνα κλειστοί.

Μηνύματα 
με νοήματα...

Σελ. 18 Σελ. 7 «Ολογραφία», σελ. 2

> Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Δημοτικής Αρχής Πάτρας και φορέων

Σελ. 3, «Απόψεις» σελ. 8

Περιορίζονται 
οι πελάτες

Σημαντικά μειωμένος ο αριθμός 
των πελατών στην εστίαση λόγω 
των νέων μέτρων που θεσπίστηκαν 
από Δευτέρα για τους ανεμβολιά-
στους. Στους κλειστούς χώρους θα 
εισέρχονται πελάτες μόνο με πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού. Επιπρόσθε-
τα η θέσπιση υποχρεωτικών rapid-
test σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
δημιούργησε ουρές στα ιδιωτικά 
διαγνωστικά κέντρα.

Σελ. 12-13

Καταγραφή 
λατομείων 
Ολοκληρώθηκε η ψηφιακή κα-
ταγραφή των λατομικών περιο-
χών της Δυτικής Ελλάδας.

Σελ. 5

Νέα μέτρα
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

> Χαρακτηριστική η ανάρτηση 
του φίλου Δημήτρη Ζωιτσούδη για 
έκθεση μαθητή Δημοτικού..
Ανεξάρτητα αν η έκθεση είναι αληθι-
νή η φτιαχτή, ανταποκρίνεται σε μια 
πραγματικότητα πολύ επικίνδυνη για 
το μέλλον.

«Έκθεση 
Πως πέρασα το καλοκαίρι μου!!! 
Κυρία ας είχατε facebook να τα βλέ-
πατε αν τα είχατε δει όταν τα ανεβά-
ζαμε δεν θα τα γράφαμε τώρα.»

> Εκτός από εικαστική φα-
ντασία, που αποτυπώνεται στους 
ζωγραφικούς του πίνακες ο φίλος 
Βαγγέλης Παπαδόπουλος «ζωντα-
νεύει» τακτικά με το φωτογραφικό 
του φακό και «στιγμές», κυρίως της 
πόλης του της Αθήνας, που μεταφέ-
ρουν μηνύματα και δίνουν «τροφή» 
για προβληματισμό.

«Πάντα φανταζόμουν ότι ο Παράδει-
σος θα είναι ένα είδος βιβλιοθήκης» 
Χόρχε Λουίς Μπόρχες

> Κρουστορυθμοβιταμίνες 
DRUM... Δεν θέλουν ιατρική συνταγή 
και είναι κατάλληλες για δασκάλους 
νηπιαγωγούς χορευτές, νοσηλευτές, 
ψυχολόγους, μαθητές, φοιτητές, 
αναζητητές, περίεργους, ΑΜΕΑ, 
και γιά όλους όσους ψάχνουν 
να δώσουν νοστιμιά, άρωμα και 
διέξοδο στην καθημερινότητα της 
ζωής... Για προμήθεια καλέστε στο 
6977341689 ή στείλτε μήνυμα στο 
μέσεντζερ και μιλήστε σε ένα παλιό 
και έμπειρο ξεναγό του μαγικού 
κόσμου των κρουστών....

> Συγχαρητήρια για τον πα-
τρινό γιατρό που από τα φοιτητι-
κά του χρόνια αγωνίστηκε στον 
Προμηθέα Πατρών, μια ομάδα 
που ανέλαβε στη συνέχεια από 
τον ιδρυτή της, τον μηχανικό 
φίλο Νίκο Μπακρώζη, και την 
έκανε ομάδα πρότυπο σε εθνι-
κό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με 
εγκαταστάσεις ζηλευτές , με ορ-
γάνωση πρότυπο και με φυτώριο 
αθλητών που πλέον κατακτούν 
πρωταθλήματα στις νεανικές 
κατηγορίες, όπως συνέβη πρό-
σφατα με την ομάδα Παίδων, 

αποτελεί εγγύηση για μια διαφορετική πορεία για ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ, 
αφού μετά από σκληρή αλλά νικηφόρα μάχη, πλέον βρίσκεται στα ηνία της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και σε αυτήν την πολύ 
σημαντική θέση για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

> Σφύριγμα τέλους για τον 
εμβληματικό «Εθνικάρα» Γιάννη 
Ματζουράνη σε ηλικία 87 ετών. 
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ σε αυτόν τον μονα-
δικό φίλαθλο που είχε το σεβα-
σμό όλων παντού στα γήπεδα 
που πήγαινε στηρίζοντας την 
αγαπημένη του ομάδα.

> Γράφει ο πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπόυ-
ρας: «Το Πανεπιστήμιο Πατρών 
προκήρυξε διαγωνισμό για τη πα-
ραχώρηση των σημάτων του για τη 
δημιουργία Boutique με είδη με τα 
σήματα του Πανεπιστημίου μας!!!» 

Mια ενδιαφέρουσα είδηση που κι-
νείται στην κατεύθυνση της εξω-
στρέφειας του Ιδρύματος. Όπως 
και ο ίδιος ζητά, αξίζει όλοι να συμ-
βάλλουν στο να πετύχει η πρωτο-
βουλία αυτή.

Σ
υνεχίζουμε σήμερα τη δημοσίευση ορισμένων αναρτήσεών μας στην Ομάδα Φί-
λων του «Σύμβουλου Επιχειρήσεων», που έχουμε δημιουργήσει στο Facebook. 
Μια ομάδα που ανοίγεται σε νέους φίλους (σιγά και επιλεγμένα) και που στό-
χος της δεν είναι η ποσότητα των φίλων αλλά η ποιότητα και ο πλουραλισμός 

των απόψεων, των προτάσεων και των θέσεων. Η παράθεση όμορφων και διδακτικών 
ιστοριών. Η ανάρτηση χρήσιμων πληροφοριών και ο φωτισμός νέων και καινοτόμων 
δημιουργιών. Οι «βουτιές» στο όμορφο χθες με την ανάδειξη της παράδοσης και της δι-
αφορετικότητας του τόπου μας και των ανθρώπων του. Και πολλά άλλα που η φαντασία 
όλων μας, που δεν πρέπει να έχει ταβάνι, μπορεί να δημιουργήσει. Βασικό εργαλείο για 
όλα αυτά; Οι δικές σας αναρτήσεις στις διαδικτυακές σελίδες σας, τις οποίες η ομάδα 
θέλει, φιλοξενώντας τες, να τις ενισχύει, διαδίδοντας το περιεχόμενό τους.

Νοήματα στα μηνύματα...
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> Υπογράφεται η σύμβαση για τα δίκτυα αποχέτευσης στην Αιγιάλεια

> Προβληματισμός για τις αυξήσεις, τα μέτρα της κυβέρνησης

Ένα έργο πνοής και διαχρονικό πάγιο αί-
τημα των κατοίκων της Αιγιάλειας ξεκινά 
την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 με 
την υπογραφή της σύμβασης και την έναρ-
ξη του έργου «Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέ-
τευσης Παραλιακών Οικισμών-Βιολογι-
κός Καθαρισμός». Πρόκειται για ένα έργο 
ύψους 33.740.000,00 ευρώ που δημο-
πρατήθηκε από τον Δήμο Αιγιαλείας το 
2020 και το οποίο αποτελούσε επί δεκα-
ετίες ζητούμενο της περιοχής, καθώς ανα-
μένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής 
κατοίκων και επισκεπτών, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην περιβαλλοντική αναβάθ-
μιση μίας περιοχής υψηλού τουριστικού 
ενδιαφέροντος.
Το έργο βάζει τέλος στη μόλυνση του πε-

ριβάλλοντος στους οικισμούς Λαμπιρίου, 
Πεύκας, Μπούκας, Καμαρών, Λόγγου, Σε-
λιανιτίκων, Νέου Ερινεού, Άκολης, Αβύ-
θου, Ροδοδάφνης, Διακοπτού, Παραλίας 
Συλιβαινιωτίκων, Κραθίου, Αιγείρας, Πα-
νοράματος, αλλά και της πόλης του Αιγίου, 
δημιουργώντας σύγχρονο δίκτυο αποχέ-
τευσης ακαθάρτων και παράλληλα υλοποι-
ώντας την υπηρεσία λειτουργίας του, επί 48 
μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για 4 πλέον 
έτη. Με την ολοκλήρωση του έργου γίνεται 
λειτουργικό το δίκτυο αποχέτευσης στο σύ-
νολό του από την Αιγείρα έως το Λαμπί-
ρι, ενώ η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται 
στον βιολογικό καθαρισμό Αιγίου. 
Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την κα-
τασκευή α) αποχετευτικού δικτύου (συνολι-

κού μήκους 99.330 m), β) καταθλιπτικών 
αγωγών (μήκους 2.690 m), γ) επτά αντλι-
οστασίων, καθώς και δ) τη σύνδεση των 
αντλιοστασίων με το προϋφιστάμενο σύ-
στημα ρύθμισης της λειτουργίας τους και 
το σύστημα τηλεπαρακολούθησης. Τέλος 
περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρη-
ση του δικτύου του ήδη κατασκευασμένου 
αγωγού μεταφοράς και των αντλιοστασίων 
(7 νέων και 13 υφισταμένων κεντρικών 
αντλιοστασίων). 
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 20 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης. Η υπογραφή της σύμβασης και η 
έναρξη του έργου θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα και ώρα 13:00 στον Βιολογικό Καθα-
ρισμό Αιγίου.

Προβληματίζουν οι επιπτώ-
σεις από την αύξηση του ρεύ-
ματος καθώς έχει ήδη διπλα-
σιαστεί η τιμή πώλησης από 
την περασμένη Άνοιξη. Ένα 
φαινόμενο που αποδίδεται 
στις διεθνείς τιμής πώλησης 
της ενέργειας και που η χώ-
ρα μας καλείται να το αντιμε-
τωπίσει. Οι επιπτώσεις στην 
κοινωνία και την οικονομία 
πολλαπλές και αυτός ήταν και 
ο λόγος που ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης από το 
βήμα της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, ανήγγειλε ένα 
ειδικό ταμείο για την αντιμε-
τώπιση της ακρίβειας.
Από την άλλη η ανησυχία εί-
ναι έντονη σε κοινωνικό επί-
πεδο, διότι τα νοικοκυριά κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν 
δυσβάσταχτες αυξήσεις που 
δεν θα μπορέσουν να τις 
απορροφήσουν, μεσούσης της 
πανδημίας. Οι διαμαρτυρί-
ες πολλές και στο πλαίσιο αυ-
τό χθες το πρωί, η Δημοτική 
Αρχή της Πάτρας έχοντας στο 
πλευρό της και άλλους κοινω-
νικούς φορείς, όπως ο Εμπο-
ρικός και Εισαγωγικός Σύλλο-
γος Πατρών, πραγματοποίησε 
συγκέντρωση έξω από τα γρα-
φεία της ΔΕΗ στην Ακτή Δυ-
μαίων, για να δώσει το μήνυ-
μα ότι δεν είναι δυνατόν να 
γίνουν και άλλες αυξήσεις.
Στην κινητοποίηση παραβρέ-
θηκαν εκπρόσωποι δεκάδων 

φορέων και συλλόγων, καθώς 
και εκατοντάδες δημότες. 
Στη συγκέντρωση απηύθυναν 
χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού και Εισαγωγικού 
Συλλόγου Πάτρας, Κώστας Ζα-
φειρόπουλος και το μέλος της 
Διοίκησης του Εργατικού Κέ-
ντρου Πάτρας, Άννα Πελεκού-
δα.
Στη συνέχεια, μίλησε ο Δή-
μαρχος Πατρέων, Κώστας 
Πελετίδης, αναφέροντας: «Η 
πάλη ενάντια στις ανατιμή-
σεις, στις διακοπές του ρεύ-
ματος και στους γενικότε-
ρους σχεδιασμούς είναι η 
αρχή. Ξεκινάμε νέους αγώνες 
και νέες διεκδικήσεις. Είμα-
στε συμβολικά μπροστά στη 
ΔΕΗ, για να εκφράσουμε την 
αντίθεσή μας για το πανάκρι-
βο ρεύμα και το σκοτάδι στο 
οποίο οδηγούν το λαό.
Για χρόνια προετοιμάζουν το 
έδαφος με όρους όπως «απε-
λευθέρωση της αγοράς ενέρ-

γειας», «πράσινη μετάβαση», 
«πράσινη ανάπτυξη», «εξορ-
θολογισμός» κ.ά.
Πλήθος είναι οι νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, τόσο από τη 
σημερινή όσο και από τις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις, που 
είχαν σαν αποτέλεσμα «πράσι-
να» χαράτσια για το λαό, «πρά-
σινα» κέρδη για το κεφάλαιο. 
Οι σημερινές αυξήσεις έρχο-
νται να προστεθούν σε ένα ήδη 
λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα». 
Ήταν η πρώτη οργανωμένη 
αντίδραση πανελλαδικά ενά-
ντια στην αύξηση του ρεύμα-
τος και αναμένεται να ακολου-
θήσουν και άλλες.

Τα μέτρα της κυβέρνησης
Από την πλευρά της η κυβέρ-
νηση σκοπεύει να επιδοτήσει 
την πληρωμή του ρεύματος 
καθώς θα εφαρμοστεί η επι-
δότηση ύψους 30 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα. Ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-

στας Σκρέκας σημείωσε ακόμη 
ότι η κρατική στήριξη αφορά 
όλους τους καταναλωτές χα-
μηλής τάσης, νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του 
παρόχου από τον οποίο προ-
μηθεύονται ενέργεια.
Η επιδότηση των 30 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα εφαρμόζε-
ται για την κατανάλωση μέχρι 
300 κιλοβατώρες το μήνα (δη-
λαδή η επιδότηση είναι 9 ευ-
ρώ το μήνα), μέγεθος που κα-
λύπτει πάνω από το 70% των 
καταναλωτών. Για μηνιαία κα-
τανάλωση 400 κιλοβατώρων 
ο υπουργός παρουσίασε πα-
ραδείγματα τιμολόγησης από 
τη ΔΕΗ με επιπλέον έκπτωση 
ύψους 3 ευρώ, για κατανάλω-
ση 500 κιλοβατώρων η επι-
πλέον έκπτωση ανεβαίνει στα 
6 ευρώ και στις 600 κιλοβα-
τώρες στα 9 ευρώ. Πρακτικά η 
επιβάρυνση των πελατών της 
ΔΕΗ περιορίζεται στα 1 - 2 ευ-
ρώ το μήνα, ενώ χωρίς τα μέ-
τρα που ελήφθησαν (κρατική 
επιδότηση και εκπτώσεις από 
τη ΔΕΗ) θα ξεπερνούσε τα 40 
ευρώ. Η επιδότηση των 9 ευ-
ρώ θα εμφανίζεται σε διακρι-
τό σημείο του λογαριασμού. 
Σε ερώτηση για τους λοιπούς 
προμηθευτές, ο κ. Σκρέκας 
τόνισε πως δεν υπάρχει ερ-
γαλείο εξαναγκασμού που θα 
υποχρέωνε οποιονδήποτε να 
πουλήσει σε τιμή που δεν τον 
συμφέρει.

Τέλος στη μόλυνση των ακτών

Το ρεύμα «χτυπάει» τα νοικοκυριά
Κορωνοϊός: 
2322 μολύνσεις, 42 θάνατοι

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που 

καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.322, εκ των οποίων 

11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 42, ενώ από την 

έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.354 θάνα-

τοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 

είναι 359. Στην Αχαΐα καταγράφηκαν 51 νέες μολύνσεις, Ηλεία 

23 και Αιτωλοακαρνανία 28. 

Oι εκπαιδευτικοί για την υπο-
χρεωτικότητα εμβολιασμών 

Το Δ.Σ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας μετά τη μαζική συμμετοχή των συ-

ναδέλφων σε Γενική Συνέλευση και τη συζήτηση που έγινε για το 

συγκεκριμένο θέμα:

• Τάσσεται κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών.

• Απαιτεί κατηγορηματικά να σταματήσει κάθε σκέψη και κου-

βέντα περί αναστολής εργασίας σε συναδέλφους που δεν έχουν 

εμβολιαστεί. Δηλώνει τη συμπαράστασή του στους υγειονομικούς 

που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

• Ζητάει δωρεάν διαγνωστικά τεστ για όλους..

Διπλή διάκριση για τη Λουξ 
Δυο βραβεία απέσπασε η Λουξ, ένα χρυσό και ένα χάλκινο, στην 

πρώτη συμμετοχή της στον θεσμό των Super Market Awards, 

που συνοδεύτηκε από μια ξεχωριστή εκδήλωση στις 14 Σεπτεμ-

βρίου, κατά την οποία οι νικητές παρέλαβαν τα βραβεία τους.

Ειδικότερα, η εταιρεία βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατηγορί-

ας «Παραδοσιακή Ελληνική Επιχείρηση» κατακτώντας το Gold 

βραβείο ως επιστέγασμα της ιστορικής διαδρομής της, που πλέον 

μέτρα πάνω από 70 χρόνια στην ελληνική και διεθνή αγορά. 

Ταυτόχρονα, η επετειακή καμπάνια της Λουξ για τη συμπλήρωση 

70 χρόνων παράδοσης και ιστορίας το 2020 ξεχώρισε με Bronze 

βραβείο στην κατηγορία “Marketing & Επικοινωνία (Food)” ως 

μια καμπάνια με ανατρεπτικό story telling που ενέχει το στοιχείο 

της καινοτομίας σε επίπεδο διαφήμισης. 

Τα δυο βραβεία παρέλαβαν ο Δημήτρης Σιανδρής, Chief 

Operating Officer της Λουξ και η Άννη Καραγκιουλέ Υπεύθυνη 

Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας. 

Για μια ακόμα φορά, στο πλαίσιο της έγκυρης διοργάνωσης των 

Super Market Awards 2021, η Λουξ ξεχώρισε ανάμεσα σε άλλες 

σημαντικές εταιρίες του κλάδου και της αγοράς αναδεικνύοντας 

τα στοιχεία της παράδοσης και της καινοτομίας που τη χαρα-

κτηρίζουν.
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Επίσκεψη στις περιοχές Βασιλικό, Ίσωμα 
και Φαρραί πραγματοποίησαν χθες ο αντι-
περιφερειάρχης Υποδομών και Έργων Θα-
νάσης Μαυρομμάτης, και ο διευθυντής του 
Γραφείου Περιφερειάρχη Γιάννης Μάκκας, 
οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Προϊστά-
μενο Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Αχαΐ-
ας Π. Φλωράτο για την εξέλιξη των εργα-
σιών στο πλαίσιο του έργου «Συντηρήσεις 
Επαρχιακών Οδών Δήμων Πατρέων, Ερυ-

μάνθου και Δυτικής Αχαΐας, 2020-2022».
Η Περιφέρεια, εκτός από τις συντηρήσεις 
που γίνονται στους επαρχιακούς δρόμους 
των Δήμων στην ΠΕ Αχαΐας, γνωστοποί-
ησε ότι έχει εργολαβία σε εξέλιξη στο σύ-
νολο του επαρχιακού οδικού δικτύου των 
όμορων Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και 
Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου ο ανάδοχος 
να επεμβαίνει σε στοχευμένα σημεία με πα-
ρεμβάσεις και βελτιώσεις.

Μεταξύ άλλων, εκτελούνται εκτεταμένες ερ-
γασίες για την άρση επικινδυνότητας σε ση-
μεία που έχουν εκδηλωθεί καθιζήσεις, κα-
τολισθήσεις, διαβρώσεις. Θα γίνουν επίσης 
παρεμβάσεις αποκατάστασης της βατότητας 
και της σήμανσης, θα αντικατασταθούν κα-
τεστραμμένα στηθαία και θα τοποθετηθούν 
νέα όπου απαιτείται, ενώ δρομολογούνται 
και εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρω-
σης τεχνικών έργων.

Συντηρήσεις σε επαρχιακές οδούς

Ολοκληρώθηκε μια σημαντική 
πρωτοβουλία της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας που αφο-
ρά στην ψηφιακή καταγραφή 
και απεικόνιση όλων των λα-
τομικών περιοχών και των λα-
τομείων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας.
Προηγήθηκε εντατική εργα-
σία υπηρεσιακών στελεχών 
της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Φυσικών Πό-
ρων, με την καθοριστική υπο-
στήριξη του Αντιπεριφερειάρ-
χη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, 
Φυσικών Πόρων και Χωροτα-
ξίας Λάμπρου Δημητρογιάννη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
της αποτύπωσης δημιουργού-
νται πλέον σημαντικά οφέλη, 
καθώς η Περιφέρεια έχει ανα-
λυτικά όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις λατομικές περι-
οχές, και επιπλέον διευκο-
λύνονται στο μέγιστο οι δρα-
στηριότητες του τεχνικού και 
κατασκευαστικού κλάδου, κα-
θώς κάθε ενδιαφερόμενος θα 
έχει την απαραίτητη γνώση για 
τον εφοδιασμό των απαραίτη-
των πρώτων υλών για κατα-
σκευαστικές και άλλες δραστη-
ριότητες.
Η Ψηφιακή καταγραφή και 
απεικόνιση περιλαμβάνει:
1. Συγκέντρωση όλων των απα-
ραίτητων δεδομένων σε Πίνα-
κες excel όπου καταγράφονται:
Α. Οι υφιστάμενες λατομικές 
περιοχές αδρανών υλικών 
ενεργοποιημένες ή μη ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, η το-
ποθεσία, το εμβαδόν, το ΦΕΚ 
καθορισμού, οι ψηφιακές συ-

ντεταγμένες και οι λόγοι μη 
ενεργοποίησης των μη ενερ-
γοποιημένων λατομικών πε-
ριοχών.
Β. Τα υφιστάμενα λατομεία 
αδρανών υλικών ανά Περιφε-
ρειακή Ενότητα εντός και
εκτός λατομικών περιοχών, η 
τοποθεσία, το εμβαδόν και οι 
ψηφιακές συντεταγμένες καθο-
ρισμού αυτών.
Γ. Οι εξετασθείσες περιοχές 
από τις αντίστοιχες Επιτροπές 
Καθορισμού Λατομικών Πε-
ριοχών για τα προηγούμενα 
έτη, οι ψηφιακές συντεταγμέ-
νες εντοπισμού των και οι λό-
γοι απόρριψης όσων εξ αυτών 
δεν κρίθηκαν κατάλληλες για 
λατομικές περιοχές.
Δ. Τα υφιστάμενα πλην αδρα-
νών λατομεία, όπως λατομεία 
μαρμάρου, σχιστολιθικών πλα-
κών, αργίλου, γύψου κ.ά., ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, η το-
ποθεσία και το εμβαδόν αυτών.
2. Ψηφιακούς χάρτες στο 
Google Earth, όπου:
Α. Απεικονίζονται ψηφιακά 
όλα τα στοιχεία που παρατίθε-
νται στους παραπάνω πίνακες 
excel που αφορούν λατομι-

κές περιοχές ενεργοποιημένες 
η μη, λατομεία αδρανών υλι-
κών, εξετασθείσες περιοχές 
και «λοιπά» λατομεία, σε ένα 
σύστημα ψηφιακών χαρτών 
Google Earth σε αρχεία ΚΜL
Β. Το σύστημα παρέχει την 
δυνατότητα αυτόματης εύρε-
σης και απεικόνισης της το-
ποθεσίας και της έκτασης που 
καταλαμβάνει κάθε λατομι-
κή περιοχή ή λατομείο σε κά-
θε Περιφερειακή Ενότητα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, με την αναγκαία προϋ-
πόθεση της ύπαρξης εγκατά-
στασης του Google Earth στον 
υπολογιστή. Με την κατάλ-
ληλη επιλογή στα αντίστοιχα 
προτεινόμενα, μπορεί ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να δει στον 
ψηφιακό χάρτη την αντίστοιχη 
χαρακτηρισμένη περιοχή.
3. Ψηφιακούς χάρτες σε pdf 
των τριών Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Π.Δ.Ε., όπου 
έχει σημειωθεί η θέση όλων 
των λατομικών περιοχών 
ενεργοποιημένων ή μη και 
των λατομείων, όπως αναφέ-
ρονται στους προαναφερόμε-
νους πίνακες excel.

Όλα τα παραπάνω πρόκειται 
να αναρτηθούν και στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας. Η 
εκτεθείσα ψηφιακή καταγραφή 
και απεικόνιση των λατομικών 
περιοχών, ενεργοποιημένων 
ή μη και των λατομείων της 
Π.Δ.Ε., αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο αφενός για την απο-
τελεσματική λειτουργία των 
Επιτροπών Καθορισμού Λα-
τομικών Περιοχών των Περι-
φερειακών Ενοτήτων της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και αφετέρου για τις Υπηρε-
σίες της Περιφέρειας, ιδιαίτε-
ρα των Δ/νσεων Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος σε ότι σχε-
τικό με τα παραπάνω τις αφο-
ρά, καθώς και σε όποιον φο-
ρέα, επιχείρηση ή ιδιώτη που 
τυχόν ενδιαφέρεται για τις λα-
τομικές δραστηριότητες στην 
περιοχή. Παράλληλα αποτελεί 
σημαντική συμβολή στην ψη-
φιοποίηση των επιμέρους το-
μέων ευθύνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.
Παράλληλα, εντός των ημερών 
ξεκινάει και η διαδικασία κα-
θορισμού λατομικών ζωνών 
στη Δυτική Ελλάδα, που ήταν 
από τα βασικά αιτήματα της 
Περιφερειακής Αρχής προς 
το Υπουργείο Ενέργειας/Περι-
βάλλοντος. Ο καθορισμός των 
λατομικών ζωνών θα διευκρι-
νίσει ποιες περιοχές είναι κα-
τάλληλες για εξόρυξη αδρανών 
υλικών, και παράλληλα θα δι-
ασφαλίσει περιοχές με αρχαι-
ολογικό και περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον, καθιερώνοντας 
αυστηρά πλαίσια για την τοπι-
κή ανθρωπογεωγραφία.

Καταγραφή λατομικών ζωνών
> Ξεκινάει η διαδικασία ψηφιακού καθορισμού στη Δυτ. Ελλάδα

> Σε Πάτρα, Ερύμανθο και Δυτ. Αχαΐα

Περιφερειακό 
ιατρείο στη ΒΙΠΕ 

Την έγκριση σκοπιμότητας της ίδρυσης και λειτουργίας Περι-

φερειακού Ιατρείου με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή Πατρών 

(ΒΙΠΕ), ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Κάτω 

Αχαΐας, κατοπιν υποβληθέντος αιτήματος της 6ης ΥΠΕ, αποφά-

σισε το Υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων που λειτουρ-

γούν στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, στο οποίο άμεσα 

ανταποκρίθηκε θετικά ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέ-

λης. Εκτιμάται ότι το νέο Περιφερειακό Ιατρείο, θα είναι έτοιμο 

να λειτουργήσει αρχές του νέου χρόνου, καλύπτοντας τις μεγάλες 

ανάγκες της ΒΙΠΕ, στις επιχειρήσεις της οποίας απασχολούνται 

περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι.

«Η ίδρυση και λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου, θα είναι 

ενταγμένη στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, για την άμεση αντι-

μετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού, για τους εργαζό-

μενους, αλλά και εν δυνάμει για τους κατοίκους της περιοχής», 

τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Καρβέλης. «Πρόκειται για ένα ακόμη 

δίχτυ προστασίας που παρέχουμε προς τους εργαζόμενους και 

παράλληλα για τη δημιουργία συνθηκών αμεσότητας σε ότι χρει-

αστεί», συμπληρώνει ο Διοικητής της 6ηςΥΠΕ.

Να υπενθυμίσουμε ότι αρχές Απριλίου του 2021, υπεγράφη η 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΕΤΒΑ, της 6ης ΥΠΕ και του 

ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Βάσει της προγραμ-

ματικής σύμβασης, το οικόπεδο στο οποίο θα εγκατασταθεί το 

Περιφερειακό Ιατρείο, παραχωρείται από την ΕΤΒΑ, το κόστος 

της προκατασκευασμένης αίθουσας θα καλύψει ο ΣΕΒΠΕΔΕ και 

η στελέχωση προσωπικού θα γίνει από την 6η ΥΠΕ.

Στο επίκεντρο
η αγροδιατροφή

Επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποίησε πρόσφατα ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος με την 

ιδιότητά του προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέ-

ρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης  Σταύρο Αρνα-

ουτάκη  με τον οποίο συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

διαπεριφερειακού επιπέδου, ενώ μετέφερε και πρόσκληση του 

Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη να επισκεφτεί στην Δυτική 

Ελλάδα.

Τη συνάντηση απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν τον πρωτο-

γενή τομέα, τα προβλήματα που επιφέρει στις καλλιέργειες η κλι-

ματική αλλαγή, την αναδιοργάνωση των ΤΟΕΒ αλλά και την υιο-

θέτηση καλών πρακτικών, στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, 

της τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων, της ιχνηλασιμότητας 

του branding και της προβολής των προϊόντων της περιοχής.

Στη συνάντηση εργασίας που είχε με τον ομόλογο του πρόεδρο 

της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης Στ. Τζεδάκη ανταλλά-

χθηκαν απόψεις γύρω από βέλτιστες πρακτικές και δράσεις των 

φορέων που εκπροσωπούν.

Η επίσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης ολοκληρώθηκε με ξενάγηση 

στην Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου και 

με επισκέψεις σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού χώρου στην 

Μεσσαρά (Ν. Ηρακλείου), στο Καστέλι Κισσάμου (Ν. Χανίων) 

και σε εκδήλωση για τη Μελισσοκομία στη πόλη του Ρεθύμνου.

Τον Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν οι συνεργάτες του γραφείου 

του Μάριος Πραπόπουλος και Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλους.
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Αναγκαία η παράταση 
για την ανακύκλωση 

Διακοπή ύδρευσης
στον Ψαθόπυργο 

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι σήμερα από 9:00 έως 
17:00 στην περιοχή Ψαθόπυργου της Δημοτικής Ενότητας Ρί-
ου, θα γίνουν εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού στο δίκτυο 
ύδρευσης στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 
έργου «Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκηση Α & 
Γ Τομέων». Εξαιτίας αυτού θα υπάρξει πλημμελής έως και πλή-
ρης διακοπή υδροδότησης. Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί 
προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. 
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την κατανόηση των συμπολιτών.

Ερώτηση για 
τις ελλείψεις 

Ερώτηση για τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Δι-
εύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρο-
φών Δυτικής Ελλάδας, κυρίως της έλλειψης προσωπικού 
υπέβαλλαν οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας 
Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου, μαζί με 13 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προς το αρμόδιο Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών.
«Η Δυτική Ελλάδα, όπως επισημαίνουν, είναι μια περιοχή με 
έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως ανεμοστρόβιλους, πλημμύ-
ρες, πυρκαγιές αλλά και με πολύ έντονη σεισμική δραστηρι-
ότητα και θα πρέπει να στελεχωθεί άμεσα η Διεύθυνση Απο-
κατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής 
Ελλάδος», αναφέρουν πιέζοντας για την ενίσχυσή της σε στε-
λεχειακό δυναμικό.

Σεμινάριο ελιάς 
Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η κατάλληλη εποχή συγκο-
μιδής της ελιάς και οι επιπτώσεις στην ποσότητα και την ποι-
ότητα του ελαιολάδου» διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Ελαίας Νήσος Λέσβος» την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, 
ώρα 7.00 μ.μ. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις 
εξειδικευμένων ελλήνων επιστημόνων και θα πραγματοποιη-
θεί με τη συνδιοργάνωση της εταιρείας «Agrology» και τη συ-
νεργασία των OliveOilSeminars..

Συλλαλητήριο από ΕΛΜΕ 
Η Α ΕΛΜΕ Αχαΐας διοργάνωσε χθες το απόγευμα στην Πλα-
τεία Γεωργίου, σε Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, σε συνερ-
γασία με την Β ΕΛΜΕ Αχαΐας και τον Σύλλογο Δασκάλων 
και Νηπιαγωγών Πάτρας. Απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής 
στους συλλόγους γονέων, τα υπόλοιπα σωματεία και φορείς 
αναδεικνύοντας τα προβλήματα της εκπαίδευσης. 

2ο Διεθνές Τουρνουά 
ποδοσφαίρου άμμου 

Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Νάπολη Πατρών σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώ-
νει το 2ο Διεθνές Τουρνουά ποδοσφαίρου άμμου ( 2 nd 
international beach soccer cup Spyros Avramis) που θα 
πραγματοποιηθεί στις 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021, στην 
Πάτρα.
Πρόκειται για διοργάνωση με υψηλές απαιτήσεις που έχει ως 
απώτερο σκοπό να συμβάλει στην αθλητική ανάπτυξη της πε-
ριοχής, την ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και ιδεώδους 
μέσα από το ευ αγωνίζεσθε, καθώς και μία πολύ καλή ευ-
καιρία να γνωρίσουν την πόλη της Πάτρας νέοι επισκέπτες, 
αφού σε αυτό θα λάβουν μέρος σπουδαίες ομάδες από όλη 
την Ευρώπη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυ-
μπισμού Δημήτρης Νικολακόπουλος δήλωσε ότι με τη συμ-
μετοχή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει την ευκαιρία 
να γνωρίσουν όλοι το άθλημα του ποδοσφαίρου σε άμμο, αλ-
λά και σε σπουδαίους αθλητές απ’ όλη την Ευρώπη να γνω-
ρίσουν την πόλη της Πάτρας».

Θέματα

> Τι ζητά σε νέα του επιστολή στην ΕΕΑΑ ΑΕ ο Δήμαρχος 

> Επίσκεψη Πελετίδη στο Σταθακοπούλειο 

Νέα επιστολή προς την Ελληνι-
κή Εταιρεία Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης, με την οποία ζητά 
παράταση της σύμβασης, αλ-
λά με τις αναγκαίες τροποποιή-
σεις, απέστειλε ο δήμαρχος Πα-
τρέων, Κώστας Πελετίδης. Στην 
επιστολή, που κοινοποιείται 
στον Γ.Γ. Συντονισμού Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων κ. Γραφάκο, 
τον Ελληνικό Οργανισμό Ανα-
κύκλωσης, στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ 
και στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής
Ελλάδας, ο κ. Πελετίδης ανα-
φέρει πως από τις αρχές Φε-
βρουαρίου 2021, είχε ζητήσει 
παράταση της σύμβασης, με 
αναγκαίες τροποποιήσεις για τη 
βελτίωση του συστήματος ανα-
κύκλωσης συσκευασιών και 
την αύξηση των ποσοστών. 
«Παρά τις επανειλημμένες προ-
σπάθειες επικοινωνίας εκ μέ-
ρους μας, δεν υπήρξε ουσιαστι-
κή ανταπόκριση, αλλά μόνο μια 
ενημερωτική συνάντηση με τον 
κ. Παπασωτηρίου στην Πάτρα. 
Στις 12/5/21 σας αποστείλα-
με νέα επιστολή, για τη σύνα-
ψη σύμβασης 2 ή 3 ετών. Μετά 
από σχεδόν δύο μήνες, λάβα-
με επιστολή σας, με την οποία 
μας ενημερώνετε ότι αδυνατείτε 
να ανανεώσετε την σύμβαση με 
το Δήμο μας, παρά τη θεσμική 
υποχρέωση που έχετε ως Συλ-
λογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ανακύ-
κλωσης συσκευασιών. Οι λόγοι 
που επικαλείσθε είναι η μεγά-
λη εισφοροδιαφυγή εκ μέρους 
των υπόχρεων παραγωγών 
και η ελλιπέστατη ανταπόκρι-
ση των κυβερνήσεων στην επί-
λυση του προβλήματος αυτού», 
αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι 

ο Δήμαρχος Πατρέων έχει κά-
νει ενέργειες για την ενημέρω-
ση των αρμόδιων αρχών για τα 
θέματα της ανακύκλωσης όπως 
επίσης την αδυναμία της ΕΕΑΑ 
να ανταποκριθεί, διατηρώντας 
σοβαρές και τεκμηριωμένες 

επιφυλάξεις για την ορθότητα 
των στοιχείων, σχετικά με τις 
επιδόσεις του συστήματος».
Ο Δήμαρχος ζητά να ενημε-
ρωθεί για το εγκεκριμένο επι-
χειρησιακό σχέδιο του συστή-
ματος και να ορίσετε άμεσα 

συνάντηση της διοίκησης της 
ΕΕΑΑ με το Δήμαρχο και υπευ-
θύνους διαχείρισης αποβλή-
των του Δήμου μας. 
Στη συνάντηση, όπως αναφέρει 
θα συζητηθούν οι διαδικασί-
ες, το περιεχόμενο και το χρο-
νοδιάγραμμα της ανανεωμένης 
σύμβασης, μέχρι να δοθεί μια 
λειτουργική επιτέλους λύση, 
στην ορθολογική ανακύκλωση 
των προδιαχωρισμένων με Δι-
αλογή στην Πηγή αποβλήτων, 
που εντάσσονται στο σύστημα 
αποκομιδής των δημοτικών 
Υπηρεσιών, με σεβασμό στην 
ποιότητα ζωής των λαϊκών νοι-
κοκυριών και στο καθημαγμένο 
εισόδημά τους.

«Καλό ξεκίνημα στους Μαχητές» 

Στην τελετή του αγιασμού για την έναρξη 
λειτουργίας του κτιρίου των «Μαχητών» 
στην περιοχή της Δροσιάς παραβρέθηκε 
ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης. 
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας των «Μα-
χητών» κατασκευάστηκε με φορέα υλοποίη-
σης το Δήμο, σε χώρο του Σταθακοπούλει-

ου, για την εκπαίδευση, την επαγγελματική 
κατάρτιση και αποκατάσταση ατόμων με νο-
ητική υστέρηση, δυναμικότητας 50 ατόμων, 
ενώ λειτουργεί εκεί και Στέγη Υποστηριζόμε-
νης Διαβίωσης, δυναμικότητας 13 ατόμων.
Ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στα παιδιά 
στους φροντιστές και στους γονείς τους 
είπε: ««Ευχόμαστε καλό ξεκίνημα στους 
«Μαχητές». Πριν λίγους μήνες παραδόθη-
κε όλο το κτιριακό συγκρότημα που τους 
στεγάζει και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ 
αυτό. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα η λειτουρ-
γία του και ευχόμαστε αυτή να είναι ανε-
μπόδιστη, να υπηρετήσει το σκοπό για τον 
οποίο δημιουργήθηκε το κτίριο. Τα παιδιά 
μας να έχουν όλη τη βοήθεια που πρέπει. 
Ο Δήμος και το Κληροδότημα Σταθακό-

πουλου θα στηρίζουμε όλη αυτή τη προ-
σπάθεια. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούμε 
το κύριο ζήτημα που έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε και που είναι η λειτουργία του κτι-
ρίου, την οποία δυστυχώς η συγκροτημένη 
πολιτεία, οι κυβερνήσεις μας, την άφησαν 
πάνω στους εθελοντές, στους γονείς των 
παιδιών. Να λειτουργήσουν δηλαδή αυτοί 
ένα χώρο ο οποίος χρειάζεται υψηλό επαγ-
γελματισμό, χρόνους και χρηματοδότηση. 
Άρα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας 
τις δυνάμεις ώστε η υγεία και η πρόνοια να 
υπάρχει σε όλο το χώρο αυτό, να χρημα-
τοδοτούνται και να υπάρχουν όλοι οι ερ-
γαζόμενοι που απαιτούνται και να λειτουρ-
γήσει το κτίριο και τις υπηρεσίες το ίδιο το 
Υπουργείο». 

Η ΟΙΚΙΠΑ με αφορμή τα προβλήματα, ση-
μειώνει πως «ως οργάνωση πολιτών που 
από την ίδρυσή μας θέσαμε σε προτεραιό-
τητα την ανακύκλωση ως τρόπο ζωής και ως 
πολιτική υπογραμμίζουμε τα παρακάτω:
• Η περίπτωση να οδηγούνται επεξεργασμέ-
να στο Κέντρο Διαλογής (ΚΔΑΥ) του Δήμου 
μας υλικά σε θάψιμο πρέπει να θεωρηθεί 
σοβαρή οπισθοδρόμηση, κυρίως γιατί θα 
απαξιώσει την ανακύκλωση στην συνείδηση 
των δημοτών και, αν συμβεί, σοβαρό μέρος 
της ευθύνης, αν όχι το κυριότερο, θα ανήκει 
στο Δήμο μας.
• Αν η εταιρία μας αδικεί σε παροχές υλικών 
που προβλέπονται ή τα «στυλώνει», ο Δήμος 
Πατρέων, τρίτος Δήμος της χώρας και από 
τους 5 πρώτους που εφάρμοσαν σύστημα 
ανακύκλωσης, δεν μπορεί να μην έχει εγκαί-
ρως προβλέψει εναλλακτικές λύσεις.
• Η διαπραγμάτευση οφείλει να είναι αποτε-
λεσματική αλλά και ευέλικτη. Ένα διαπραγ-
ματευτικό αδιέξοδο θα αποτελέσει ήττα για 
όλους, την εταιρεία, το Δήμο, τους δημότες 
γιατί θα γυρίσει την υπόθεση χρόνια πίσω. 
Αν πράγματι υπάρχουν παράλογες απαιτή-

σεις της άλλης πλευράς πρέπει να γίνουν δη-
μόσια γνωστές για να κρίνουν (και να στηρί-
ξουν αν χρειαστεί) οι πολίτες.
• Θα πρέπει να αποφεύγονται δηλώσεις 
όπως αυτή του Δημάρχου ότι αυτή τη στιγ-
μή δεν υπάρχει μηχανισμός συλλογής και 
διαλογής με αποτέλεσμα τα ανακυκλώσι-
μα υλικά να πηγαίνουν στη Ξερόλακκα, για-
τί καταρχάς δεν ισχύουν για τους επόμενους 
μήνες, και από την άλλη δίνουν λάθος μήνυ-
μα στους πολίτες που στηρίζουν καθημερινά 
το θεσμό, με κίνδυνο να καταρρεύσει άμεσα 
το όλο εγχείρημα.
«Είναι απολύτως απαράδεκτο αντί να πάμε 
σε πιο προχωρημένη μορφή, με πολλαπλούς 
κάδους και προδιαλογή οργανικών, να αφή-
σουμε τα πράγματα να κυλήσουν ως το θάψι-
μο ανακτηθέντων υλικών, έστω και φταίνε κι 
άλλοι, έστω και αν η κατάσταση στην αγορά 
ανακτηθέντων υλικών είναι πολύ κακή. Μια 
τέτοια οπισθοδρόμηση είναι αδιανόητη και 
δεν επιτρέπεται να υπάρχει ούτε καν ως εν-
δεχόμενο. Ο Δήμος Πατρέων πρέπει να κά-
νει ‘ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ’ για να μην συμβεί», κα-
ταλήγει η ΟΙΚΙΠΑ.

ΟΙΚΙΠΑ: Αδιανόητη η οπισθοδρόμηση
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ΕΕΣΠ: Προτιμήστε 
την τοπική αγορά

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πα-
τρών, εύχεται καλή και δημιουργική σχολική 
χρονιά με υγεία σε όλη την εκπαιδευτική κοι-
νότητα (εκπαιδευτικούς, προσωπικό καθαρι-
ότητας, γονείς, μαθητές) της πόλης μας. Μιας 
ακόμη δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς με 
ανάγκη τήρησης αυστηρών υγειονομικών κα-
νόνων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
«Καλούμε και προτρέπουμε τους καταναλωτές 
να προτιμήσουν και να στηρίξουν τα τοπικά 
βιβλιοπωλεία, που έχουν δεχθεί βαρύτατο 
πλήγμα λόγω της υγειονομικής και οικονομι-
κής κρίσης, για την προμήθεια των σχολικών 
ειδών. Αντίστοιχα πρέπει να ενεργούν και 
οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ευελπιστούμε ότι 
καλλιεργούν κλίμα υποστήριξης των τοπικών 
επιχειρήσεων προτρέποντας τους γονείς και 
τους μαθητές να προτιμούν την τοπική αγο-
ρά. Εξάλλου, η άριστη ποιότητα, οι προσιτές 
τιμές, η ποικιλία σχολικών ειδών, η άψογη 
εξυπηρέτηση που παρέχεται αλλά και το γεγο-
νός ότι στηρίζεται η τοπική οικονομία, είναι 
βασικοί παράγοντες για τους οποίους αξίζει 
να προτιμούνται τα τοπικά καταστήματα. Υπο-
στήριξε την πόλη σου, το παρόν σου και το 
μέλλον των παιδιών σου», αναφέρει ο πρόε-
δρος του ΕΕΣΠ Κ. Ζαφειρόπουλος.

ΓΣΕΕ: Αναμέναμε πιο 
τολμηρές τις εξαγγελίες

«Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας ανέμενε 
πιο τολμηρές  τις  εξαγγελίες της κυβέρνησης 
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» αναφέρει 
η  ΓΣΕΕ  σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι, 
μετά από 11 χρόνια σκληρών δημοσιονομι-
κών πολιτικών, με επίκεντρο τα εργασιακά 
δικαιώματα - ατομικά και συλλογικά - και τα 
εισοδήματα των πιο ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, «αναμέναμε, αν μη τι άλλο, λιγότερη 
ατολμία στη σχεδίαση ανταποδοτικών πολιτι-
κών σε όλους όσοι επλήγησαν από τα μνημό-
νια και την πανδημία».
Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, «οι εργα-
ζόμενοι χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση 
των εισοδημάτων και της προστασίας τους, 
απαιτούν καταπολέμηση της παραβατικότη-
τας σε βάρος τους, θεσμική κατοχύρωση και 
ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων και των συμβάσεων εργασίας. Δεν λέμε 
όχι σε οποιαδήποτε παροχή κατατείνει σε 
προσωρινή ανακούφιση των συνεπειών της 
πανδημικής κρίσης και της εκτίναξης των τι-
μών σε υπηρεσίες και προϊόντα. Λέμε όμως 
φτάνει έως εδώ! Να τελειώνουμε επιτέλους 
με πολιτικές που μόνο φτώχεια και δυστυχία 
παράγουν. Απαιτούνται ρηξικέλευθες παρεμ-
βάσεις, ώστε να βελτιωθούν πραγματικά οι 
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες» σημειώνει 
η ΓΣΕΕ.
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότ, το 8ωρο πρέ-
πει να προστατευθεί και ο χρόνος εργασίας 
να μειωθεί σταδιακά, ώστε να ανταποκρίνε-
ται στις σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες, 
ενώ και οι απολαβές να αυξηθούν, ώστε να 
υπερκεράσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής, 
ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες και πραγ-
ματικές ανάγκες των εργαζομένων.
«Δυστυχώς, αντί αυτών, οι μισθοί συνεχίζουν 
να μειώνονται και οι εργασιακές σχέσεις να 
απορρυθμίζονται, κάτι που επισφραγίστηκε 
και από το πρόσφατο εργασιακό νομοσχέδιο, 
το οποίο στην ουσία προωθεί την ακόμη υψη-
λότερη ευελιξία/απορρύθμιση των εργασια-
κών σχέσεων» επισημαίνει η ΓΣΕΕ.

«Δεν θα αντέξουμε τρίτο χειμώνα…»

Θέματα

> Κραυγή αγωνίας για τα μέτρα στη συνεδρίαση της ΟΕΕΣΠ στα Καλάβρυτα

Η Ομοσπονδία απαριθμώντας ως 
μέλη της 46 εμπορικούς και κλαδι-
κούς Συλλόγους σε 10 νομούς στις 
Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, 
προτείνει 20 στόχους-προτάσεις 
με δεδομένο ότι η δεκαετής οικο-
νομική κρίση καθώς και η κρίση 
της πανδημίας του κορωνοϊού, η 
οποία την διαδέχτηκε, έχουν δη-
μιουργήσει ένα καθεστώς ασφυ-
κτικής επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας. 
«Η παρατεταμένη οικονομική ύφε-
ση και οι λιγοστές ενισχύσεις των 
κλειστών και πληττόμενων επιχει-
ρήσεων, οδήγησαν αρκετές από 
αυτές στα λουκέτα και κάποιες άλ-
λες να βλέπουν να σφίγγει αρκετά 
η μέγγενη της επιβίωσής τους. Ο 
κλάδος του εμπορίου που αποτελεί 
δομικό και ιστορικό στοιχείο της 
ελληνικής οικονομίας είναι εξα-
σθενημένος και χρειάζεται επει-
γόντως ενίσχυση, θεσμοθετώντας 
μέτρα που θα τον επαναφέρουν 
σε τροχιά ανάπτυξης», αναφέρουν 
προτείνοντας τα παρακάτω:
1. Κατάργηση της προκαταβολής 
φόρου και του τέλους επιτηδεύ-
ματος. 
2. Άμεση θεσμοθέτηση ειδικού 

ακατάσχετου επαγγελματικού λογα-
ριασμού.
3. Άμεση θεσμοθέτηση αφορολό-
γητου ορίου για όλους τους επιχει-
ρηματίες, όπως ισχύει και στους 
υπόλοιπους Έλληνες πολίτες.
4. Θεσμοθέτηση της Κυριακάτικης 
αργίας, αυστηρά τα καταστήματα 
ανοιχτά τρείς Κυριακές τον χρόνο.
5. Μετατροπή του μέτρου της επι-
στρεπτέας προκαταβολής σε μη 
επιστρεπτέα.
6. Επαναφορά του μέτρου της υπο-
χρεωτικής απαλλαγής των ενοικί-
ων για τους επόμενους 4 μήνες.
7. Επέκταση της αναστολής πλη-
ρωμής των επιταγών - συναλ-
λαγματικών άλλες 120 μέρες και 
έπειτα να δοθεί άτοκο κεφάλαιο 
κίνησης στους εκδότες διάρκειας 
έξι μηνών προκειμένου να πληρω-
θούν άμεσα οι κομιστές.
8. Το μέτρο της κάλυψης των παγί-
ων δαπανών να συμπεριλάβει και 
επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
προσωπικό καθώς και επιχειρή-
σεις που απασχολούν εργαζόμε-
νους μόνο με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης. Να διορθωθεί δη-
λαδή το κριτήριο υπαγωγής στο 
μέτρο, που αναφέρει ότι οι επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να απασχολούν 

τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης.
9. Χορήγηση επιδόματος ανεργί-
ας για 12 μήνες, χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις, για όσους συναδέλ-
φους δεν τα κατάφεραν και έκλει-
σαν τις επιχειρήσεις τους κατά την 
διάρκεια της πανδημίας.
10. Επιδότηση της εργασίας ισοτί-
μως με την επιδότηση ανεργίας με 
συμπληρωματικά προγράμματα.
11. Χορήγηση ευνοϊκών δανείων 
από τις τράπεζες με χαμηλό επιτό-
κιο και χωρίς αυστηρά κριτήρια.
12. Μείωση των προμηθειών των 
Τραπεζών.
13. Σχεδιασμό νέας ρύθμισης των 
120-240 δόσεωνγια όλα τα χρέη 
των επιχειρήσεων με αφαίρεση 
των προσαυξήσεων και των πανω-
τοκίων.
14. Διαγραφή όλων των ασφαλι-
στικών εισφορών που δημιουρ-
γήθηκαν κατά το διάστημα που οι 
επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές 
με κρατική εντολή.
15. Στήριξη των επιχειρήσεων 
με νέα στοχευμένα προγράμματα 
ρευστότητας προκειμένου να εντα-
χθούν περισσότερες επιχειρήσεις 
καθώς μέχρι σήμερα μόνο το 10% 

πληρούσε τα κριτήρια ένταξης σε 
αυτά.
16. Υλοποίηση δεύτερης φάσης 
των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, 
με δράσεις που στόχο θα έχουν 
την αναζωογόνηση των κέντρων 
των πόλεων.
17. Προστασία επιχειρήσεων από 
το κύμα ανατιμήσεων.
18. Άμεση μείωση των τιμολογίων 
των εταιρειών παροχής ενέργει-
ας καθώς και γενναίες ρυθμίσεις 
αφού ήδη το κόστος θεωρείται δυ-
σβάσταχτο.
19. Διακοπή των μέτρων απαγο-
ρεύσεων στους χώρους εστίασης 
και ελεύθερη λειτουργία τους με 
αυστηρή τήρηση των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων.
20. Κανένα νέο μέτρο και απρό-
σκοπτη πλέον λειτουργία του λι-
ανεμπορίου χωρίς διαχωρισμό 
πελατών και «αστυνομικά» μέτρα 
επιτήρησης. 
«Η κυβέρνηση θα πρέπει να ασκή-
σει αποτελεσματικά μια οικονομική 
πολιτική με μέτρα που θα επιταχύ-
νουν την ανάπτυξη και θα δώσουν 
περισσότερες ευκαιρίες και προο-
πτικές για όλους τους συναδέλφους 
μας μικρούς και μικρομεσαίους επι-
χειρηματίες» καταλήγει η ΟΕΕΣΠ.

Οι 20 προτάσεις – στόχοι
> Για την επιχειρηματική επιβίωση και ανάπτυξη

«Δεν θα αντέξουμε τρίτο χειμώ-
να με κλειστές επιχειρήσεις» ήταν 
η κραυγή αγωνίας των επιχειρη-
ματιών της ορεινής Αχαΐας, κατά 
τη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότη-
τας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής 
Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας 
& Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) στα Καλά-
βρυτα Αχαΐας το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο.
Οι επιχειρηματίες ανέφεραν ότι 
δεν θα γίνουν δεσμοφύλακες εμ-
βολιασμένων και μη πολιτών και 
πως δεν συμφωνούν με τα μέτρα 
για τους κλειστούς χώρους και 
τους περιορισμούς στους ανεμβο-
λίαστους, γι’ αυτό και ζητούν να 
μην εφαρμοστεί αυτή η διάκρι-
ση σε ένα μέρος που κατεξοχήν 
είναι χειμερινός προορισμός και 
οι περισσότεροι πελάτες κάθο-
νται εντός των καταστημάτων λό-
γω ψύχους.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι πα-
ρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στα 
προβλήματα που ταλανίζουν την 
ορεινή Αχαΐα, τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί από την κρίση της 
πανδημίας και εξαιτίας των μέ-
τρων που έχουν επιβληθεί για τη 
μη εξάπλωση του κορωνοϊού.
Ένα από τα προβλήματα που εί-
χε προκύψει αλλά λύθηκε ύστε-

ρα από την παρέμβαση της Ομο-
σπονδίας μας, ήταν η μη εφικτή 
διενέργεια rapid test στον Δήμο 
Καλαβρύτων καθώς στην περιο-
χή δεν υπάρχει κάποια ιδιωτική 
δομή. 
Επίσης, ανάμεσα στα θέματα που 
συζητήθηκαν, ήταν και η αξιο-
λόγηση των μέχρι τώρα μέτρων 
που έχει λάβει η Κυβέρνηση για 
τη στήριξη του εμπορίου και της 
εστίασης και επικαιροποιήθηκαν 
τα αιτήματα της Ο.Ε.ΕΣ.Π. που 
πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθούν 
προκειμένου να υπάρξει οικονο-
μική ανάκαμψη στον επιχειρη-
ματικό κόσμο. Επίσης, κατέθεσαν 

προτάσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική του νομού Αχαΐας. 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.ΕΣ.Π. Γεώρ-
γιος Βαγενάς επεσήμανε ότι «όλοι 
μαζί θα συνεχίσουμε να αγωνι-
ζόμαστε και να προσπαθούμε να 
επιλύουμε προβλήματα και να ξε-
μπλέκουμε δύσκολα «κουβάρια», 
πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτή-
των της Ο.Ε.ΕΣ.Π., στοχεύοντας 
στην ανάπτυξη και στην επιβίωση 
των μικρομεσαίων συναδέλφων 
μελών μας».

Παρουσίες
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν 
τοπικοί και παραγωγικοί φορείς, 

μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος 
Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπα-
δόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και 
Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης, ο 
Δημοτικός Σύμβουλος και υπεύ-
θυνος τουρισμού Λεωνίδας Βασι-
λόπουλος, οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι Κώστας Παπασπυρόπουλος, 
Σταμάτης Ανδριόπουλος, Ζήσιμος 
Ζησιμόπουλος και ο Λεωνίδας 
Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος των 
Ξενοδόχων και Τουριστικών Κα-
ταλυμάτων επαρχίας Καλαβρύτων 
Κώστας Δαφαλιάς, ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Εμπορικής και Του-
ριστικής Ανάπτυξης Αν. Αιγιά-
λειας Γεώργιος Σακελλαρόπουλος 
καθώς και οι αντιπρόσωποι του 
συλλόγου στην Ο.Ε.ΕΣ.Π. Οδυσ-
σέας Καλύβας και Κωνσταντίνος 
Νικολάου.
Τέλος, ο Πρόεδρος και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο του 
Εμπορικού και Επιχειρηματικού 
Δικτύου Καλαβρύτων Ηλία Ερ-
μείδη καθώς και όλο το Δ.Σ. του 
για την φιλοξενία και την αγαστή 
συνεργασία τους για την πραγμα-
τοποίηση των εργασιών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και δήλωσαν 
αρωγοί και συμπαραστάτες στις 
προσπάθειές τους.
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Καλά νέα για Πατρών-Πύργου (;)
Τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα έχουμε καλά 
νέα για τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου 
έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, στην καθιερωμένη συνέντευξη στη Δ.Ε.Θ. 
Οι Ήλειοι και οι Αχαΐοί περιμένουν με αγωνία 
να δουν τον χειρότερο δρόμο της Ευρώπης να 
μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης. 
Ο Πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση από την εφημερίδα «Πατρίς» είπε: «έχουμε 
κάνει προσπάθειες να ξεμπλοκάρουμε το έργο 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι 
πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά νέα. Γνωρίζετε 
όλη την ιστορία με τις κατατμήσεις για να επω-
φεληθεί ο εθνικός εργολάβος της προηγούμενης 
κυβέρνησης. Ασχολούμαι προσωπικά με το θέμα 
και σύντομα, πιστεύω, θα έχουμε ευχάριστα νέα, 
ώστε να δρομολογηθεί η κατασκευή του».
Το ζητούμενο είναι οι δηλώσεις να μην μείνουν 
στα λόγια αλλά να γίνουν πράξεις.

Η εορτή της Αγίας Σοφίας 
Την μνήμη της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της, Πίστη, 
Ελπίς και Αγάπη που έζησαν επί Αυτοκράτορος Αδριανού, τιμά 
η εκκλησία μας σήμερα 17 Σεπτεμβρίου. 
Στην Πάτρα πανηγυρίζει η ενορία της Αγίας Σοφίας με επίκε-
ντρο τον ομώνυμο ιερό ναό. Ήδη από χθες το βράδυ εκατο-
ντάδες πιστοί προσήλθαν στην εκκλησία για να τιμήσουν τη 
γιορτή. Η προσέλευση ήταν μεγάλη, καθώς η εκκλησία έχει 
ταυτιστεί με την συγκεκριμένη συνοικία εδώ και χρόνια.
Το πρωί σήμερα στην Θεία λειτουργία θα χοροστατήσει ο 
Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και στις 6.30 το από-
γευμα στον μεθεόρτιο εσπερινό θα προεξάρχει ο αρχιμανδρί-
της και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ομπλού, π. Νεκτάριος 
Κωτσάκης.
Χθες το απόγευμα τελέστηκε αρχιερατικός, πανηγυρικός εσπε-
ρινός μετ’ αρτοκλασίας χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου 
Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος κήρυξε το 
Θείο λόγο ενώ μετά τις 9.30 το βράδυ τελέστηε ιερά αγρυπνία, 
ιερουργούντος του πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Πα-
τρών, αρχιμανδρίτη Αρτέμιου Αργυρόπουλου.
Στην εκκλησία τηρούνταν όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν 
θεσπιστεί για τον κορωνοϊό. 

Συμβουλευτικά

Η Δυτική Ελλάδα στην ΔΕΘ
Το «παρών» στην 85η ΔΕΘ έδω-
σε η Δυτική Ελλάδα με περίπτε-
ρο προβάλλοντας τις ομορφιές 
και τις γεύσεις της περιφέρειάς 
μας. Το περίπτερο της Περιφέρει-
ας επισκέφθηκαν πολλοί υπουρ-
γοί και κυβερνητικά στελέχη, 
εκφράζοντας στον Περιφερειάρχη 
Νεκτάριο Φαρμάκη τη βούλησή 
τους να στηρίξουν περαιτέρω 

την Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα, ο 
υπουργός Τουρισμού, Βασίλης 
Κικιλιας προανήγγειλε τη δημι-
ουργία σχεδίου τουριστικής ανά-
πτυξης προσανατολισμενο στις 
ιδιαίτερες δυνατότητες της περιο-
χής. Εξάλλου, ο τουρισμός είναι 
ένα από τα ισχυρά μας «όπλα» 
που θα αποφέρει σημαντικά οφέ-
λη στο μέλλον...

Με μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση με όλα τα υγειονομικά μέτρα και με μεγάλη συγκίνηση τιμήθηκε η εκατονταετηρίδα 
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, το βράδυ του περασμένο Σαββάτου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Από την 
εκδήλωση «παρήλασαν» μέσα από την ιστορική αναδρομή και τις ομιλίες όλοι όσοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για την 
ουσιαστική λειτουργία με καίριες παρεμβάσεις και με προσφορά στην κοινωνία, σε δύσκολες εποχές, όπως ανέφερε στην 
ομιλία της η πρόεδρος του Συλλόγου Άννα Μαστοράκου. Οι πάντες αναγνώρισαν τους αγώνες της Ιατρικής κοινότητας της 
Πάτρας και τις προσπάθειες που καταβάλλει για να αναβαθμιστεί το ιατρικό λειτούργημα, να επιλυθούν προβλήματα 
στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο της υγείας, ενώ πάντα βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνίας, με γνώμονα την προσφορά 
στον πολίτη. Το «ευχαριστώ» και η ευγνωμοσύνη των πολιτών στην ιατρική κοινότητα της Πάτρας ήταν το επιστέγασμα των 
αγώνων ενός αιώνα!. Η εκδήλωση έκλεισε με τους ήχους της ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων.

Η ακρίβεια ήρθε 
για να μείνει 
H αύξηση των τιμών στο ρεύμα αλλά και σε άλλα αγαθά πρώ-
της ανάγκης είναι το φαινόμενο που απασχολεί πλέον τη μέση 
ελληνική οικογένεια. Δεν είναι μόνο η πανδημία που έχει κα-
λύψει όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας, έρχεται τώ-
ρα να προστεθεί και ένα ακόμη πρόβλημα, αυτό της ακρίβειας. 
Είναι η χειρότερη στιγμή το να μιλάμε για τέτοιες αυξήσεις, 
αφού οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το επαγ-
γελματικό τους μέλλον. Θα οδηγηθούμε και πάλι σε lockdown, 
κάτι που σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί το καθεστώς των αναστο-
λών; Θα υπάρξουν τοπικοί περιορισμοί που θα έχουν αντί-
κτυπο και στην οικονομία αλλά και την κατανάλωση; Όλα αυτά 
θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες εβδομάδες. 
Η κυβέρνηση από την πλευρά της λαμβάνει μέτρα για να αντι-
μετωπίσει το κύμα ακρίβειας. Δεν κρίνονται όμως ιδιαίτερα 
επαρκή, καθώς ειδικά για το ρεύμα επιδοτεί με 30 ευρώ τη 
μεγαβατώρα. Είναι μια οικονομική βοήθεια που εφαρμόζεται 
για την κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβατώρες το μήνα (δηλα-
δή η επιδότηση είναι 9 ευρώ το μήνα), μέγεθος που καλύπτει 
το 70% των καταναλωτών. Ωστόσο θα μπορέσει με 9 ευρώ το 
μήνα ένα νοικοκυριό να αντιμετωπίσει την έκρηξη της τιμής 
ενέργειας; Όταν έχει διπλασιαστεί το τελικό κόστος κατανά-
λωσης, καθώς διπλασιάστηκαν οι τιμές από την περασμένη 
Άνοιξη, δεν είναι δυνατό με... τρεις καφέδες, διότι περί αυτού 
πρόκειται, να πληρώσει τον λογαριασμό του ρεύματος.
Η κοινωνία ήδη βρίσκεται σε μια βαθιά εσωστρέφεια και τα 
μηνύματα που λαμβάνει την οδηγούν στο να περιορίσει δρα-
στικά την κατανάλωση. Το διαπιστώνουμε σε όλους τους το-
μείς και το εισπράττει πλέον και η εστίαση. Μπορεί τα τραπέζια 
να είναι γεμάτα, όμως ο παραγγελίες είναι εξαιρετικά περιο-
ρισμένες. Οι εποχές της κατανάλωσης χωρίς κανένα δισταγ-
μό έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Επιπρόσθετα και το εμπόριο 
καταγράφει σημαντική πτώση στην ζήτηση σε σχέση με πέρυ-
σι. Έτσι, η φράση «δουλεύουμε μόνο για λογαριασμούς και 
σούπερ-μάρκετ» βρίσκει πρακτική εφαρμογή στις ημέρες μας. 
Η έκρηξη ακρίβειας θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα σε βάρος της 
κοινωνίας και απαιτεί ουσιαστικά μέτρα και η κυβέρνηση δεν 
έχει αντιληφθεί το μέγεθος του. 
Και όλα αυτά, ενώ ο χειμώνας πλησιάζει που σημαίνει αύ-
ξηση στην ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση. Διότι 
μην ξεχνάμε ότι σε μεγάλο βαθμό η θέρμανση στηρίζεται στην 
ηλεκτρική ενέργεια, μιας και η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη 
δυνατότητα λειτουργίας συσκευών με σχετικά χαμηλή κατανά-
λωση. Όλα αυτά καταρρίπτονται από την έκρηξη των τιμών 
ρεύματος, επιβεβαιώνοντας ότι τελικά η ακρίβεια ήρθε για να 
μείνει. Και να στερήσει βασικές ανάσες από την Οικονομία...
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Χαμηλές προσδοκίες 
Στοιχεία σε σχέση με την κίνηση 
των 14 αεροδρομίων της Fraport 
έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην 
αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος 
Καρπέτας. Όπως όλα δείχνουν το 
φετινό καλοκαίρι δεν ήταν ικανο-
ποιητικό. Και αυτό γιατί σύμφωνα 
με τα στοιχεία, μείωση 
51,8% σημείωσε η κί-
νηση των 14 αεροδρο-
μίων της Fraport στο 
φετινό 8μηνο, έναντι 
του αντιστοίχου χρο-
νικού διαστήματος του 
2019. Για την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλά-
δας το ίδιο χρονικό 
διάστημα το Ακτιο εί-
χε μείωση 50.4% ο δε 
Αραξος μείωση 73%. 
Είναι πασιφανές από 
τα παραπάνω ότι ο Τουρισμός δεν 
θα μπορέσει να αντισταθμίσει τις 
απώλειες. Ήταν ένας τομέας που συ-
νεισέφερε σημαντικά στο ΑΕΠ της 
χώρας και πλέον υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα λόγω της ελλιπούς κίνη-
σης. Πάντως και η Αχαΐα δεν φαίνε-
ται να κέρδισε πολλά από τη φετινή 
τουριστική περίοδο, αν και ανέκα-
θεν δεν συμπεριλαμβανόταν στους 
δημοφιλείς τουριστικούς προορι-
σμούς. Πάντως, είναι η δεύτερη χρο-
νιά που μετριούνται απώλειες λόγω 
Covid με σοβαρές επιπτώσεις και σε 
άλλους τομείς της Οικονομίας.

Γ.Η.

Το εμβολιαστικό κέντρο 
και τα μέτρα 
Σύμφωνα με πληρο-
φορίες παρατείνεται 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2021 η λειτουργία 
του Μega εμβολιαστι-
κού κέντρου στην λι-
μενική ζώνη.
Υπενθυμίζεται ότι είχε 
ληφθεί αρχικά από-
φαση για κλείσιμό του 
στα τέλη Σεπτεμβρίου. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αχαΐας, Χαράλαμπος 
Μπονάνος, επαληθεύ-
τηκε όσον αφορά στα λεγόμενα του, 
αφού θεωρούσε ότι τελικά η κυβέρ-
νηση δεν θα προχωρούσε στο κλεί-
σιμο. Σε σχέση με την Αχαΐα και 
την επιστροφή της στην πορτοκαλί 
ζώνη από κόκκινη, ο κ. Μπονάνος 
προχώρησε στην ακόλουθη τοπο-
θέτηση: «Πληροφορήθηκα από τον 

καθηγητή κ. Χατζηχριστοδούλου 
ότι κατά πάσα πιθανοτητα βγαίνου-
με από τα μέτρα που μας είχε επι-
βάλει η επιτροπή του επιδημιολο-
γικου χάρτη. Άλλωστε δημοσίευσα 
την βελτιωμένη εικόνα από ενεργά 
κρούσματα. Μακάρι να επαληθευ-
τούμε. Τουλάχιστον θα ακούσουμε 

μουσική στα αυτιά μας 
πάλι! Όμως ο χειμώ-
νας θα είναι δύσκολος 
γιατί είμαστε εμβολια-
στικά σε χαμηλά επί-
πεδα. Είναι απαραί-
τητο να πείσουμε και 
τους τελευταίους. Πε-
ριμένουμε επίσης κα-
λά νέα και για το Εμ-
βολιαστικο κέντρο, η 
πίεση μάλλον αποδί-
δει».

Κανονικά η λειτουργία 
των δικαστηρίων 
Κανονικά λειτουργούν από χθες 
όλες οι διαδικασίες της Διοικητι-
κής, Πολιτικής και Ποινικής Δι-
καιοσύνης, καθώς και όλες οι δια-
δικασίες στα Ανώτατα Δικαστήρια 
της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του υπουργείου Δικαιοσύνης.   
Κατά την ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, «για την ασφαλή 
πρόσβαση στο χώρο της Δικαιοσύ-
νης και για την απρόσκοπτη είσο-
δο στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, 
τα στρατιωτικά δικαστήρια, τα έμμι-
σθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία, 
καθώς και στα κτηματολογικά γρα-
φεία και υποκαταστήματα του φορέα 
”Ελληνικό Κτηματολόγιο” και στην 

Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών, 
δικαστικοί λειτουργοί, 
δικαστικοί υπάλληλοι, 
δικηγόροι, εργαζόμε-
νοι, πολίτες, υποχρε-
ούνται να επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού ή πιστοποιητικό 
νόσησης ή βεβαίωση 
αρνητικού εργαστηρι-
ακού ελέγχου για κο-
ρωνοϊό COVID-19». 
 Οι υποχρεώσεις αυ-

τές, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του υπουργείου Δικαιοσύνης, «κατα-
λαμβάνουν και ανηλίκους άνω των 
12 ετών, ενώ οι ανήλικοι από 4 έως 
11 ετών, δύνανται να προσκομίζουν, 
εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου (self-test) τελευταίου 
24ωρου, στην οποία προβαίνει εί-

τε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη 
έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. 
Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του 
γονέα ή κηδεμόνα».

Έξι δισ. στην πληροφορική 
Ως το «πρώτο σχέδιο Μάρσαλ» για 
τον τομέα της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών στην Ελλά-
δα, χαρακτήρισε ο υπουργός Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πι-
ερρακάκης, τους πόρους συνολικού 
ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, που θα 
εισρεύσουν στον κλάδο τα επόμενα 
χρόνια, αθροιστικά, από διάφορες 
πηγές, επισημαίνοντας ότι το πακέ-
το αυτό θα επιτρέψει να χρηματοδο-
τηθούν έργα, που όχι μόνο θα κλεί-
σουν πληγές του παρελθόντος, αλλά 
και θα ανοίξουν πόρτες προς το μέλ-
λον. Ο υπουργός επισήμανε ακόμα 
ότι για να αξιοποιηθεί η τεράστια ευ-
καιρία που δημιουργείται, οι σχετι-
κές διαγωνιστικές διαδικασίες για τα 
έργα πρέπει να προχωρήσουν πάρα 
πολύ γρήγορα, ώστε αυτά να υλοποι-
ηθούν σε εξαιρετικά σφιχτά χρονο-
διαγράμματα, αλλά ταυτόχρονα εξέ-
φρασε την αισιοδοξία ότι όλα θα 
γίνουν «στην ώρα τους».
«Ειδικά σε ό,τι αφορά το Ταμείο 
Ανάκαμψης, η Κομισιόν είχε ορι-
οθετήσει ότι περίπου το 20% (των 
πόρων) σε κάθε χώρα θα πρέπει 
να διοχετευτεί σε έργα πληροφορι-
κής και τηλεπικοινωνιών. Στην Ελ-
λάδα το ποσοστό αυτό είναι περίπου 
25% και από κοινού με τις υπόλοι-
πες χρηματοδοτικές δυνατότητες 
(ΕΣΠΑ, νέο ΕΣΠΑ, εθνικά κονδύλια 
και προσεγγίσεις έργων ΣΔΙΤ) δημι-
ουργούν αθροιστικά μια πολύ μεγά-
λη χρηματοδοτική πηγή.

Το ρυθμιστικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προβλέπει μείωση των εκπο-
μπών ρύπων των επιβατικών αυτοκινήτων 
και των φορτηγών κατά 65% μέχρι το 
2030 και μηδενισμό των εκπομπών μετά 
το 2035. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτω-
ση που παρθεί η τελική απόφαση, οι 
κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν ζωή 
ακόμη 14 χρόνια, ανοίγοντας ουσιαστικά 
τον δρόμο σε οχήματα που θα έχουν ως 
κύρια πηγή ενέργειας τον ηλεκτρισμό και 
το υδρογόνο. 

!
Μετά την ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) των οριστικών απο-
τελεσμάτων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, και την ολοκλήρωση 
των εγγραφών των παιδιών σε κοινωνικές δομές, όπως βρε-
φονηπιακοί σταθμοί, Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 
(ΚΔΑΠ) και Κέντρα δημιουργική απασχόλησης ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ), διαπιστώνουμε ότι, χιλιά-
δες παιδιά μένουν και φέτος εκτός αυτών των δομών.
Όπως προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα πανελλα-
δικά, το ένα τρίτο των παιδιών (περισσότερα από 85.000 
παιδιά) για τα οποία έγιναν αιτήσεις, δεν κατάφεραν να εξα-
σφαλίσουν μια από τις περιορισμένες θέσεις. 
Εδικά για τα ΚΔΑΠ, πάνω από 50.000 παιδιά, παρόλο που 
πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος, έμειναν εκτός 
δομών, γιατί δεν έλαβαν το κουπόνι εγγραφής - «voucher», 
λόγω των περιορισμένων κονδυλίων.
Στην Πάτρα συγκεκριμένα, από 10132 αιτήσεις με τα προ-
γράμματα ΕΣΠΑ, έγιναν δεκτές μόνο 6374, δηλαδή περίπου 
το 37% των παιδιών έμειναν εκτός. Οι αριθμοί αυτοί μά-
λιστα, υποεκτιμούν τις ανάγκες των παιδιών, γιατί αρκετές 
κατηγορίες οικογενειών δεν μπορούν να ενταχθούν και να 
υποβάλουν αιτήσεις στα συγκεκριμένα προγράμματα.
Πέρα του προβλήματος του αποκλεισμού των παιδιών, που 
συνεχίζεται όσα χρόνια υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα ΕΣΠΑ, σοβαρότατο ζήτημα αποτελεί για πολλούς γονείς, 
που τα παιδιά τους δεν παίρνουν το «voucher», να αναγκάζο-
νται να πληρώνουν από την τσέπι τους κάθε χρόνο όλο και 
περισσότερα λεφτά.
Ακόμη και γονείς όμως, που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα, 
υποχρεώνονται τελικά να πληρώνουν σε ιδιωτικές δομές, 
επιπλέον ποσά από την τσέπι τους, για τις «λεγόμενες» επι-
πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες.
 Επιπλέον πολλά παιδιά, ενώ έχουν λάβει το «voucher», θα 
μείνουν εκτός δομών, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες θέ-
σεις, ούτε στις δημόσιες, ούτε στις ιδιωτικές δομές, αφορά 
ιδιαίτερα στις θέσεις των βρεφών. Πράγμα που το γνωρί-
ζουν οι αρμόδιοι του προγράμματος, δηλαδή το αντίστοιχο 
υπουργείο, η ΕΕΤΑΑ και η αντίστοιχη ευρωπαΙκή επιτροπή 
και παρόλα αυτά χορηγούν τα «voucher», γνωρίζοντας κυρι-
ολεκτικά ότι θα τους μείνουν στο χέρι, επειδή αυτό απαιτεί η 
«ανταγωνιστικότητα».
Αυτά τα προβλήματα διαιωνίζονται γιατί η προσχολική αγωγή 
και η εκπαίδευση λειτουργούν με κίνητρο και οδηγό το κέρ-
δος των ιδιωτών και όχι τις ανάγκες των παιδιών και των οι-
κογενειών τους. Γι αυτό η λειτουργία αυτών των κοινωνικών 
δομών στηρίζεται στα προγράμματα ΕΣΠΑ και όχι στην άμεση 
χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ εντείνεται ο ανταγωνισμός 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών δομών, από τον οποίο συ-
νεχώς ενισχύονται και πριμοδοτούνται οι ιδιωτικές σε βάρος 
των δημόσιων, που συρρικνώνονται. Κάθε χρόνο όλο και 
περισσότερα κονδύλια μέσω των προγραμμάτων κατευθύνο-

Και φέτος χιλιάδες 
παιδιά εκτός δομών 

Eπωνύμως

O κ. Χαράλαμπος 
Μπονάνος

Νέος πρόεδρος ΕΒΕΑ ο Γ. Μπρατάκος 
Νέος πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
εξελέγη ο Γιάννης Μπρατάκος, ύστερα από την εκλογική διαδικασία, που 
ολοκληρώθηκε προχθές.
Ο κ. Μπρατάκος αποτελεί μέλος του Δ.Σ. από το 2006, ενώ από τον 
Δεκέμβριο του 2017 διατελεί αντιπροέδρος, αναλαμβάνοντας τα θέματα 
νεοφυών επιχειρήσεων, επενδύσεων, νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στο έργο του εκλιπόντος Κωνσταντί-
νου Μίχαλου, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η βάση και η έμπνευση, για να 
συνεχίσουμε να υπηρετούμε την επιχειρηματικότητα. Με την αφοσίωση, 
το δυναμισμό και το πάθος που χαρακτήριζαν πάντα τον Κωνσταντίνο».

Έληξε τα μεσάνυχτα 
της Τετάρτης η προθε-
σμία για την υποβολή 
των φορολογικών δηλώ-
σεων. Είχαν υποβληθεί 
περίπου 82.000 λιγότερες 
δηλώσεις σε σχέση με 
πέρυσι. Από τα στοιχεία 
προκύπτει ότι επτά στους 
δέκα δεν πληρώνουν 
επιπλέον φόρο.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Για να έχουν όλα τα παιδιά σε αυτή 

την τρυφερή ηλικία δωρεάν σύγχρο-

νη προσχολική αγωγή και δημιουρ-

γική απασχόληση, είναι απαραίτητο 

να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτι-

κή, με σκοπό να καλυφθούν οι ανά-

γκες των παιδιών και όχι το κέρδος των επιχειρηματιών.

του Θόδωρου Τουλγαρίδη 

O κ. Κωνσταντίνος 
Καρπέτας

Συνέχεια στη σελ. 20
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Επίσκεψη στους 
Αρχαίους Λουσούς 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Και-
νοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, επισκέφθηκε το Σιγούνι Καλαβρύτων 
στο πλαίσιο της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στην 
οποία παρευρέθηκαν ακόμη ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας, κ. Ιερώνυμος, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος 
Παπαδόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας. Στη συνέχεια, επι-
σκέφθηκε το ναό της θεάς Αρτέμιδος στους Αρχαίους Λουσούς. 
Ο κ. Ζαΐμης τόνισε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τις δυνα-
τότητες έργων αναστήλωσης ή και ανάδειξής του με την επίβλεψη 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμό-
τητας στον αρχαιολογικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή.

Ημέρα μνήμης 
«Η στρατιωτική ήττα και συντριβή που οδήγησε στο ξεριζω-
μό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από τη Μικρασιατική γη 
αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία του σύγχρονου ελληνισμού» 
ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος 
Μυλωνάς με αφορμή την «ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονί-
ας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας».

Rapid tests στο Αίγιο 
Στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς 
του κορωνοϊού και λόγω της έξαρσης της πανδημίας, με πρω-
τοβουλία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας 
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.) και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, θα πραγματο-
ποιηθούν δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid 
tests), στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», το 
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 09:00 με 14:30, για το 
ευρύ κοινό. Οι ανεμβολίαστοι πολίτες μπορούν να κάνουν δω-
ρεάν rapid test στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου, για προσωπική 
τους όμως μόνο χρήση, καθώς δεν εκδίδεται βεβαίωση για το 
αποτέλεσμα μέσω του gov.gr.

Ερώτηση για 
ανεμογεννήτριες 
Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας για τις ανεμογεννήτριες εντός των Προστατευόμενων Πε-
ριοχών σε Παναχαϊκό Όρος και Αιγιαλεία κατέθεσε ο ερωτών 
Βουλευτής Κρίτων Αρσένης.
Στην ερώτηση του θέτει τα παρακάτω ερωτήματα: 
 1. Αναφορικά με την επικείμενη καταγγελία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για απουσία ουσιαστικής Δέουσας Εκτίμησης κατά την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση αιολικών σε Natura: Έγινε Δέουσα 
Εκτίμηση σε όσες έλαβαν περιβαλλοντική αδειοδότηση και 
ποιες είναι οι πλήρεις, ακριβείς και οριστικές διαπιστώσεις και 
συμπεράσματα ικανά να διασκεδάσουν οποιαδήποτε εύλογη 
επιστημονική αμφιβολία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχε-
διαζόμενων έργων’ στις συγκεκριμένες περιοχές Natura 2000; 
2. Πώς συνεχίζει η κυβέρνηση να αδειοδοτεί αιολικά σε Natura 
μετά την καταδικαστική απόφαση τους Ευρωπαϊκού δικαστηρί-
ου τον Δεκέμβριο του 2020 για χωροθετήσεις δραστηριοτήτων 
σε Natura χωρίς Σχέδια Διαχείρισης;

Συλλογή σχολικών 
στην Αιγιάλεια 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Φωτεινό 
Αστέρι χθες προχώρησε στη συλλογή σχολικών ειδών για τις 
άπορες οικογένειες της περιοχής (α) στην πλατεία Αγίας Λαύ-
ρας και β) στην Μητροπόλεως στο ύψος του Ιερού Ναού της 
Φανερωμένης) προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες οικο-
γένειες που δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ακόμα και τα 
απαραίτητα (μια γόμα, ένα μολύβι, μια κασετίνα, που είναι 
ικανό να δώσει το χαμόγελο σε ένα μικρό παιδί!), ως μια πράξη 
αγάπης, πράξη αλληλεγγύης στους συμπολίτες μας».

Θέματα

Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή
Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο 
«Προσαρμογή της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας στην Κλιματι-
κή Αλλαγή» θα πραγματοποιη-
θεί την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρί-
ου και αποτελεί την πρώτη από 
μια σειρά εκδηλώσεων του έρ-
γου LIFE-IP Adapt In GR για 
την ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση των πολιτών στις 13 
Περιφέρειες της χώρας για θέ-
ματα προσαρμογής στην κλιμα-
τική αλλαγή.
Το Έργο LIFE-IP Adapt In GR 
«Ενισχύοντας την εφαρμο-
γή πολιτικής για την προσαρ-
μογή στην κλιματική αλλα-
γή στην Ελλάδα», συντονίζεται 
από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και αποτε-
λεί το σημαντικότερο έργο για 
την προσαρμογή της Ελλάδας 
στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, καθώς, φιλοδοξεί να 
ενισχύσει την εφαρμογή της 
Εθνικής Στρατηγικής και των 
13 Περιφερειακών Σχεδίων 
για την Προσαρμογή στη Κλι-
ματική Αλλαγή.
Η ημερίδα θα είναι ανοιχτή στο 

ευρύ κοινό και θα πραγματο-
ποιηθεί διαδικτυακά (στο πλαί-
σιο των μέτρων αντιμετώπισης 
της πανδημίας COVID-19), 
κατά τις ώρες 09:30-13:00 
(1η Ενότητα) 18:00-20:30 (2η 
Ενότητα). 
Στην πρώτη ενότητα θα πραγ-
ματοποιηθούν εισηγήσεις από 
διακεκριμένους επιστήμονες 
και εμπλεκομένους εμπειρο-
γνώμονες στο Περιφερεια-
κό Σχέδιο Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας, ώστε να ενημερωθούν 
οι πολίτες για τις αναμενόμε-

νες περιβαλλοντικές, οικονομι-
κές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στη Δυ-
τική Ελλάδα, τα μέτρα που θα 
μπορούσαν να λάβουν για την 
προσαρμογή και αυτοπροστα-
σία τους, καθώς και για τους 
τρόπους που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην προσαρμογή 
της Περιφέρειας τους στην κλι-
ματική αλλαγή. Συγκεκριμένα, 
θα καλυφθούν οι παρακάτω 
επιμέρους θεματικές ενότητες:
• Οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας.
• Το Σχέδιο για την προσαρμο-

γή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλά-
δας στην κλιματική αλλαγή.
• Ακραία καιρικά φαινόμενα 
και κλιματική αλλαγή: μέτρα 
προσαρμογής και αυτοπροστα-
σίας. 
• Οι προκλήσεις της κλιματικής 
αλλαγής για τη δημόσια υγεία: 
μέτρα προσαρμογής και αυτο-
προστασίας
• Προσαρμογή των κατοικιών 
στις νέες κλιματικές συνθήκες. 
• Η συμβολή των πολιτών 
στην προσαρμογή της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 
κλιματική αλλαγή.
Στη δεύτερη ενότητα θα πραγ-
ματοποιηθεί προβολή βραβευ-
μένων ενημερωτικών και εκ-
παιδευτικών ταινιών για την 
κλιματική αλλαγή.
Για τη διοργάνωση της ημερί-
δας υπεύθυνοι φορείς είναι η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
(Π.Δ.Ε.), η Ένωση Περιφερει-
ών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),η Κε-
ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Ελληνική Εται-
ρεία Περιβάλλοντος και Πολιτι-
σμού (ΕΛΛΕΤ).

> Διαδικτυακά από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στις 23/9

2η Ψηφιακή Μετάβαση 

Με «άρωμα» ιστορίας...

Σύμφωνα με τον «οδικό χάρτη» της Πο-
λιτείας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 
18/2020, ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020) και 
του κοινού χρονοδιαγράμματος της ΕΡΤ 
και της DIGEA, σήμερα θα πραγματοποιη-
θεί η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Κορινθί-
ας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και σε τμήμα της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της 

Βόρειας Εύβοιας. Τα Κέντρα Εκπομπής 
που θα επηρεαστούν στις 17 Σεπτεμβρί-
ου 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Κο-
ρινθίας, τμήμα της Αχαΐας & της Φωκίδας 
είναι: ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΛΙΔΩΡΙΚΙ, ΞΥΛΟΚΑ-
ΣΤΡΟ, ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ.
Οι τηλεθεατές των περιοχών που καλύ-
πτονται από τα συγκεκριμένα κέντρα εκ-
πομπής θα πρέπει να προβούν σε επα-

νασυντονισμό των δεκτών τους στις νέες 
συχνότητες και δεν χρειάζεται να προβούν 
σε οποιαδήποτε αγορά νέου εξοπλισμού, 
ενώ όσοι τηλεθεατές διαθέτουν δέκτη συμ-
βατό με την τεχνολογία HD (τηλεόραση ή 
αποκωδικοποιητή) θα μπορούν να παρα-
κολουθούν τους τηλεοπτικούς σταθμούς 
Εθνικής Εμβέλειας και σε υψηλή ευκρί-
νεια. 

Στα «Οινοξένεια 2021» και στην 
εκδήλωση που ήταν αφιερωμέ-
νη στην επέτειο των 200 ετών 
από την Ελληνική Επανάσταση 
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, 
Τάκης Παπαδόπουλος. 
Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. 
Παπαδόπουλος σημείωσε τη 
σημασία που αποδίδει η Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας στην 
ανάδειξη των τοπικών προϊ-
όντων, καθώς και στην μεγά-
λη προσπάθεια που έχει ξεκι-
νήσει για την προώθηση των 
οίνων της περιοχής σε νέες 
αγορές. Τέλος, υπογράμμισε 
την βαρύτητα της αγροτοδια-
τροφής και της γαστρονομίας 
στην ανάπτυξη του τουριστι-
κού προϊόντος.

Και στην 
Ι.Μ. Μακελλαριάς
Το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρί-
ου, ο κ. Παπαδόπουλος επι-
σκέφθηκε την ιστορική Ιερή 
Μονή Μακελλαριάς Καλα-
βρύτων και εκπροσώπησε την 
Περιφέρεια στην εκδήλωση 

που διοργάνωσε το σωματείο 
«Ενωμένη Ρωμηοσύνη Πα-
τρών» σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας, τον Δήμο Καλαβρύτων, 
τον Σύλλογο «ΜΟΙΡΑ» και άλ-
λους συλλόγους, στο πλαίσιο 
της Επετείου των 200 χρόνων 

από την επανάσταση. 
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη 
στον Εθνεγέρτη, Παλαιών Πα-
τρών Γερμανό και στην ανάδει-
ξη του ιστορικού πεζοπορικού 
μονοπατιού Παλαιών Πατρών 
Γερμανού.
Στον αύλειο χώρο της Μονής 
τελέσθηκε τρισάγιο στην μνήμη 
του Εθνεγέρτη και ακολούθη-
σε παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών από το χορευτικό τμήμα 
του Συλλόγου Σουλίου Πάτρας 
και απονομές τιμητικών διακρί-
σεων σε όλους όσους συνέβα-
λαν στην δράση. 
Η εκδήλωση έκλεισε με την 
παρουσίαση ταινίας μικρού 
μήκους που δημιούργησε ο 
Πολιτιστικός σύλλογος Μοίρα 
“Η ΘΑΝΑ”.

> Σήμερα ολοκληρώνεται και σε τμήμα της Αχαΐας 

> Ολοκληρώθηκαν τα «Οινοξένεια 2021» και στην Ι. Μ. Μακελλαριάς
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8ο Run Greece Πάτρας
Επανέρχεται το 8ο Run Greece 
Πάτρας, μετά από διακοπή 
ενός έτους, λόγω της πανδημί-
ας covid, την Κυριακή 26 Σε-
πτεμβρίου με δύο διαδρομές, 
μία των 5 χλμ. και μια των 10 
χλμ., με εκκίνηση από την πλα-
τεία Γεωργίου. 
Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώ-
στας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας και Αθλητισμού, 
Τάκης Πετρόπουλος, ο Αντι-
περιφερειάρχης Αχαΐας, Χα-
ράλαμπος Μπονάνος, ο Γ’ 
Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και 
οργανωτικός υπεύθυνος του 
Run Greece Παναγιώτης Μελα-
χρινός, ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Αθλητικών Υποδομών και 
Εξοπλισμού του ΣΕΓΑΣ, Πέτρος 
Μαντάς, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ, Νίκος Μπαλάσης, το 
μέλος του ΔΣ και πρώην Πρό-
εδρος Βαγγέλης Τζελάτης και ο 
Γ’ Βαλκανιονίκης Παίδων της 
Ολυμπιάδας στα 1.500, Αλέ-
ξανδρος Σκούρτης κατά τη δι-
άρκεια συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησαν προχθές έκαναν 
παρουσίαση του δρομικού αυ-
τού γεγονότος αναδεικνύοντας 
την αξία του.

Κ. Πελετίδης: «Η άθληση 
να γίνει συνήθεια»
Ο δήμαρχος Πατρέων στην το-
ποθέτησή του αναφέρθηκε στα 
οκτώ χρόνια του κορυφαίου 
δρομικού γεγονότος της χώρας. 
«Η πόλη μας συμμετέχει από την 
αρχή σε αυτή την εκδήλωση μα-

ζικού αθλητισμού, που προτρέ-
πει τους νέους και όλους μας να 
συμμετέχουμε στους αγώνες και 
να μας γίνει συνήθεια η άθλη-
ση. Εμείς ως Δήμος το θέλουμε 
γι’ αυτό και φτιάχνουμε πάρκα, 
γι’ αυτό και κάνουμε ό,τι περ-
νά από το χέρι μας για να λει-
τουργούν τα δημοτικά μας γήπε-
δα και το Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο. Είναι υγεία όλο αυτό και 
χαιρόμαστε για τη συνεργασία 
που έχουμε με τον ΣΕΓΑΣ και 
την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ. Για όλα όσα 
γίνονται συνεργάζονται πολλά 
φυσικά πρόσωπα για να τα υλο-
ποιήσουν και είναι τιμή μας που 
η πόλη μας έχει πολλούς που 
ασχολούνται και δίνουν τον κα-
λύτερό τους εαυτό για να έχου-
με αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι 
και οι φετινοί αγώνες θα έχουν 
επιτυχία μέσα σε δύσκολες συν-
θήκες. Έχουμε την πανδημία 
λόγω της οποίας οι αγώνες θα 
γίνουν με ιδιαίτερο τρόπο, αλλά 
και πάλι μπορούμε να πετύχου-
με. Η τήρηση του υγειονομικού 

πρωτοκόλλ ου θα λειτουργήσει 
ως μήνυμα ότι και με αυτές τις 
συνθήκες μπορούμε να βγού-
με έξω από τα σπίτια μας, να κι-
νηθούμε, να περπατήσουμε, να 
τρέξουμε, χωρίς να έχουμε κα-
νένα πρόβλημα».

Τ. Πετρόπουλος: «Υποδο-
μές για μαζική άθληση»
Ο αντιδήμαρχος, Τάκης Πετρό-
πουλος προσέθεσε: «Η Δημο-
τική Αρχή στο πλαίσιο των έρ-
γων υποδομής που έχει ανάγκη 
η πόλη και υλοποιεί σταδιακά, 
έχει εντάξει από την πρώτη θη-
τεία της τις αναγκαίες αθλητικές 
υποδομές για την ανάπτυξη του 
δρομικού κινήματος στην πό-
λη μας. Η κατασκευή του νότιου 
πάρκου, η ανάπλαση του έλους 
της Αγυιάς, που είναι σε εξέλιξη 
και περιλαμβάνει την περίφημη 
διαδρομή Τσιμιγκάτου, η οποία 
κατασκευάζεται με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που υπέδειξε ο 
ΣΕΓΑΣ, είναι δύο ασφαλείς χώ-
ροι για μαζική άθληση των δη-

μοτών στη φύση. Με την κα-
τασκευή ανάλογων ευρύτερης 
κλίμακας αθλητικών υποδομών 
στο, υπό διεκδίκηση, ανατολι-
κό πάρκο (Ριγανόκαμπος) θα 
ολοκληρωθεί το μεσοπρόθεσμο 
σχέδιο της Δημοτικής Αρχής 
και όλοι οι δημότες θα έχουν 
εύκολη και ταχεία πρόσβαση 
σε ασφαλείς χώρους αθλητι-
κής αναψυχής στη φύση. Όσον 
αφορά στην ανακατασκευή και 
τον εκσυγχρονισμό του Αθλητι-
κού Κέντρου Λαδόπουλου, που 
είναι εξίσου σημαντική υποδο-
μή με το Παμπελοποννησιακό 
για το στίβο, ολοκληρώθηκε η 
τεχνική μελέτη που είναι δω-
ρεά του Σταυροπουλείου Ιδρύ-
ματος (Μποζαΐτικα) και την Πα-
ρασκευή θα έχουμε τον τελικό 
έλεγχο με τη συμμετοχή των φο-
ρέων και βρισκόμαστε σε ανα-
ζήτηση του χρηματοδοτικού ερ-
γαλείου».
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΓΑΣ, με-
ταξύ άλλων, απένειμαν εύσημα 
στο Δήμο για τη διατήρηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων σε 
πολύ υψηλό επίπεδο διεθνών 
προδιαγραφών.
Να σημειωθεί ότι σε όλη τη δι-
άρκεια του αγώνα θα ακούγο-
νται μουσική και τραγούδια του 
Μίκη Θεοδωράκη για να τιμη-
θεί η μνήμη του μεγάλου Έλλη-
να μουσικοσυνθέτη που έφυγε 
πρόσφατα από τη ζωή, όπως 
τονίστηκε προχθές κατά τη δι-
άρκεια συνέντευξης Τύπου στο 
Δημαρχείο.

> Την άλλη Κυριακή το ραντεβού με τους δρομείς

Έτοιμο να πατήσει γκάζι το PICK

Το Σαββατοκύριακο η Πάτρα θα φιλοξενή-
σει το 13ο Διεθνές Σιρκουί Πάτρας (PICK), 
έναν θεσμό που φέτος κλείνει 13 χρόνια 
συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας ως 
ένα από τα κορυφαία γεγονότα στο είδος 
του στη Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το 13ο PICK ΛΟΥΞ COLA Plus & Light με-
τρά πλέον αντίστροφα καθώς οι αγώνες θα 
διεξαχθούν στο ιστορικό κέντρο ης Πάτρας 
όπου και φέτος θα μετατραπεί σε πίστα φι-
λοξενίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Και αυτή την σεζόν το ενδιαφέρον για συμ-
μετοχή είναι αυξημένο από τους οδηγούς 

αποδεικνύοντας πως το επίπεδο των αγώ-
νων παραμένει σε υψηλό επίπεδο.
Να σημειωθεί πως το 13ο PICK ΛΟΥΞ 
COLA Plus & Light είναι υπό την αιγίδα 
της ΓΓΑ και του ΕΟΤ. 
Μεγάλος χορηγός του αγώνα είναι η ΛΟΥΞ 
COLA Plus & Light Xορηγός εκκίνησης τα 
S/M ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ και χορηγός πί-
στας η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ.
Το 13ο PICK ΛΟΥΞ COLA Plus & Light, 
θα διεξαχθεί με βάση τις τρέχουσες οδη-
γίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
για τη διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριο-

τήτων, καθώς και με βάση το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας Μηχανο-
κίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), 
όπως προβλέπεται από τις οδηγίες της Γενι-
κής Γραμματείας Αθλητισμού που ισχύουν 
αυτή τη στιγμή.
Διοργανωτές είναι ο Αυτοκινητιστικός Όμι-
λος Πατρών (Α.Ο.Π.) και η Λέσχη Μηχα-
νοκίνητου Αθλητισμού Νέων (ΛΕ.Μ.Α.Ν.) 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, ενώ έχει τεθεί υπό την αιγίδα της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Το φετινό PICK PATRAS θα αναμεταδοθεί 
τηλεοπτικά και μέσω live streaming.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθε-
λοντισμού και Ολυμπισμού Δημήτρης Νι-
κολακόπουλος δήλωσε σχετικά: «Είναι 
ευτυχής συγκυρία που το 13 ο Διεθνές Σιρ-
κουί Πάτρας (Patras International Circuit 
for Kart – P.I.C.K.), έχει φτάσει σε υψηλά 
επίπεδα και βρίσκεται στην ατζέντα των κο-
ρυφαίων διοργανώσεων του μηχανοκίνη-
του αθλητισμού.  Η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδα συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια 
που αναδεικνύει την περιοχή και δημιουρ-
γεί προοπτικές για τη φιλοξενία μεγάλων 
αθλητικών διοργανώσεων».

> Το Σαββατοκύριακο το 13ο Διεθνές Σιρκουί Πάτρας

ΕΟΚ: Νέος 
πρόεδρος ο Β. Λιόλιος

Η Ελληνική Ομοσπον-
δία Καλαθοσφαίρισης 
έχει νέο πρόεδρο τον 
Βαγγέλη Λιόλιο και ένα 
συντριπτικά ανανεωμένο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
έπειτα από την ηλε-
κτρονική ψηφοφορία 
της Κυριακής (12/9) 
στην οποία συμμε-

τείχε το 97% των σωματείων που είχαν δικαίωμα ψή-
φου για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην ΕΟΚ. 
Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος αποχωρεί και επισήμως από 
τη θέση στην οποία βρισκόταν για δεκαετίες αφού βάσει 
του νέου αθλητικού νόμου δεν είχε τη δυνατότητα να θέσει 
υποψηφιότητα λόγω ηλικίας, δίνοντας τη θέση του στον δι-
οικητικό ηγέτη του Προμηθέα Πατρών και επικεφαλής της 
παράταξης «Δώσε Πάσα» που αναλαμβάνει πλέον το δύ-
σκολο έργο να κουμαντάρει την Ελληνική Ομοσπονδία Κα-
λαθοσφαίρισης, συγκεντρώνοντας ποσοστό πλειοψηφίας! 
Η παράταξη του Βαγγέλη Λιόλιου εξέλεξε 12 συμβούλους 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ κατακτώντας αυτο-
δυναμία με 335 ψήφους, ήτοι το 54.8%. Όσον αφορά την 
παράταξη του Παναγιώτη Φασούλα «Πρώτα το μπάσκετ», 
συγκέντρωσε 185 ψήφους (30.2%) ενώ η παράταξη του 
Άγγελου Παπανικολάου μάζεψε 90 ψήφους και μένει εκτός 
Δ.Σ. με 14.7%.
Βροχή συγχαρητηρίων δέχθηκε ο Β. Λιόλιος για την εκλο-
γή του από εκπροσώπους αρχών και φορέων της πατραϊ-
κής κοινωνίας.
Ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Ιάσονας Φωτήλας σε ανα-
κοίνωσή του ανέφερε: «Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον 
Βαγγέλη Λιόλιο, στον διοικητικό ηγέτη του Προμηθέα Πα-
τρών και επικεφαλής της παράταξης «Δώσε Πάσα» για την 
εκλογή του. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
αποκτά έναν μάχιμο και δραστήριο πρόεδρο που έχει 
αποδείξει την αγάπη του για το μπάσκετ. Καλή δύναμη 
στο νέο ΔΣ για το δύσκολο έργο που αναλαμβάνει με στό-
χο το καλύτερο δυνατό για την καλαθοσφαίριση».
Επίσης, η μεγάλη αθλητική «οικογένεια» του «Three 
Action», του Αίολου Αγυιάς και της ΑΕ Αγυιάς σε ανακοί-
νωσή της εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Βαγ-
γέλη Λιόλιο για την πανάξια εκλογή του στην προεδρεία 
της ΕΟΚ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.
Επίσης, αναφέρει «συγχαίρουμε και τους πατρινούς Κώστα 
Μαρλαφέκα και Νίκο Νικολόπουλο για την εκλογή τους στη 
διοίκηση της Ομοσπονδίας, γεγονός που είναι πολύ σημα-
ντικό για την περιοχή μας, ενώ συγχαρητήρια αξίζουν και 
σε όλους τους εκλεγέντες. Μια νέα σελίδα ήδη γύρισε για 
το ελληνικό μπάσκετ και εμείς θα είμαστε παρόντες στην 
πρώτη γραμμή για να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
το ανανεωτικό έργο της καινούργιας διοίκησης. Καλή αρχή!»

Αυτοκινητοδρόμιο:
Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη

To Δ.Σ της «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ» όρισε την 
ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
της εταιρείας, για την οικονομική χρήση 01-01- 31-12-
2020 την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
19.30. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει με τηλεδι-
άσκεψη. Η πρόσκληση και τα οικονομικά στοιχεία, κα-
τετέθησαν εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ. Επίσης, στο site της 
εταιρείας: http://www.autodromiopatras-sa.eu εκτός των 
παραπάνω, αναρτήθηκαν:
• το link της τηλεδιάσκεψης,
• υπόδειγμα επιστολικής ψήφου,
• οδηγίες συμμετοχής, καθώς και
• έντυπο διορισμού εκπροσώπου,
ώστε οι κ.κ. μέτοχοι να έχουν δυνατότητα επιλογής για τη 
συμμετοχή τους.
Οι μετοχές του κάθε μετόχου της Α.Ε. είναι καταχωρη-
μένες στο ηλεκτρονικό σύστημα της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ-
ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.».
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Μια οδυνηρή πραγματικότη-
τα είχαν να αντιμετωπίσουν 
οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι 
από τη Δευτέρα. Και αυτό γι-
ατί ουρές σχηματίστηκαν έξω 
από τα διαγνωστικά κέντρα για 
τη διενέργεια rapid test, προ-
κειμένου να μπορέσουν να 
σπεύσουν στην εργασία τους. 
Δεν είχαν άλλη επιλογή διότι 
τα πρόστιμα σε αυτή την περί-
πτωση είναι υψηλότατα για την 
επιχείρηση. O χρόνος αναμο-
νής για το πρώτο επί πληρωμή 
τεστ ξεπερνούσε, σε ορισμένες 
περιπτώσεις και τις δύο ώρες, 
αφού δεν δίνεται η δυνατότητα 
διενέργειας του τεστ σε δημό-
σιες δομές. 
Το κόστος του κάθε τεστ ανέρ-
χεται στα 10 ευρώ και βαρύνει 
αποκλειστικά τον εργαζόμενο, 
ενώ γίνονται δεκτά μόνο όσα 
από τα τεστ πραγματοποιού-

νται σε ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα.
Μια βόλτα στο κέντρο της Πά-
τρας αρκούσε για να αντιλη-
φθεί κανείς, σε ποια σημεία 
της λειτουργούν ιδιωτικά δια-
γνωστικά κέντρα. Δεν χρειαζό-
ταν να κοιτάξει την ταμπέλα, το 
αντιλαμβανόταν από την ουρά 

που είχε σχηματιστεί. Αποτέλε-
σμα ήταν να επικρατεί εκνευρι-
σμός, αφού η πίεση του χρό-
νου ήταν μεγάλη για όσους 
εργαζόμενους έπρεπε να εμφα-
νιστούν στην εργασία τους με 
τα αποτελέσματα των εξετάσε-
ων. Αντίθετα, στο Επιμελητή-
ριο Αχαΐας, όπου και λειτουρ-

γεί μόνιμα μονάδα του ΕΟΔΥ 
για τη διενέργεια rapid test η 
κίνηση ήταν ιδιαίτερα υποτο-
νική. Δύο διαφορετικές εικό-
νες που προκαλούσαν εύλογα 
απορίες σε όσους δεν γνώρι-
ζαν τα νέα δεδομένα που είχαν 
θεσπιστεί.
Όπως αναφέρει στον «Σ.Ε.» η 
Άννα Μαστοράκου, Πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Πατρών: «Πράγματι δημιουρ-
γήθηκαν σημαντικές ουρές. Οι 
εργαζόμενοι εξυπηρετήθηκαν 
το Σαββατοκύριακο από διά-

φορα ιδιωτικά κέντρα. Υπάρ-
χει μια αυξημένη κίνηση στα 
διαγνωστικά εργαστήρια λόγω 
της υποχρέωσης του νόμου να 
υποβληθούν σε rapid test οι 
εργαζόμενοι. Τα στοιχεία του 
τεστ θα πρέπει να τα υποβάλ-
λουν στην πλατφόρμα. Η δια-
διακασία έχει ως εξής: ο κάθε 
εργαζόμενος που κάνει rapid 
test μέσα από το διαγνωστικό 
εργαστήριο ανεβαίνει αυτόμα-
τα στην πλατφόρμα το αποτέ-
λεσμα. Στη συνέχεια κατεβαί-
νει από το gov.gr η απάντηση 
που έχει το QR Code του κρά-
τους. Αυτό είναι το έγκυρο QR 
Code, διότι ακούγεται ότι κά-
ποια εργαστήρια διαθέτουν 
δικό τους QR Code, κάτι που 
είναι λάθος. Μόνο το κρατι-
κό QR Code αναγνωρίζεται. 
Άρα εάν ο εργαζόμενος θέλει 
να έχει μια απάντηση στο χέ-

Ουρές έξω από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 
> Θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, εκτιμά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου

 Όλοι όσοι επιθυμούν να ει-
σέλθουν σε εσωτερικούς χώ-
ρους καταστημάτων θα πρέπει 
να είναι εμβολιασμένοι. Και 
μπορεί μέχρι σήμερα οι καιρι-
κές συνθήκες να μην επηρεά-
ζουν τις επιλογές των πελατών, 
όσο όμως περνούν οι ημέρες 
τόσο οι συγκεκριμένοι χώροι 
θα είναι περιζήτητοι. Ουσια-
στικά οι ανεμβολίαστοι πελά-
τες εξοβελίζονται από τα κατα-
στήματα και ο προβληματισμός 
που επικρατεί είναι έντονος.

Γ. Σπυρόπουλος: 
«Λιγότεροι πελάτες»
Επί της ουσίας οι πελάτες της 
εστίασης περιορίζονται πολύ, 
καθώς στις μικρότερες ηλικί-
ες, που είναι η κύρια δεξαμενή 
θαμώνων, το ποσοστό εμβολι-
ασμού είναι πολυ χαμηλό. Και 
εγείρονται σημαντικά ζητήματα 
για τη βιωσιμότητά των ξατα-
στημάτων το επόμενο διάστημα.
«Ακόμη οι εσωτερικοί χώροι 
δεν χρησιμοποιούνται λόγω 
των καιρικών συνθηκών. Το 
επόμενο διάστημα σαφώς και 
θα υπάρξει ενδιαφέρον. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για 
τον κλάδο της εστίασης είναι 
η ποσόστωση μεταξύ εμβολια-
σμένων και μη εμβολιασμένων. 
Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυ-
σκολία που θα αντιμετωπίσου-
με. Οι ηλικιακές ομάδες που 
απευθύνονται τα περισσότερα 
καταστήματα εστίασης είναι σε 
χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. 
Κυρίως απευθυνόμαστε στη νε-
ολαία και τους φοιτητές. Τα με-
γαλύτερα ποσοστά εμβολια-
σμένων αφορούν μεγαλύτερες 
ηλικίες» τονίζει από την πλευ-
ρά του ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Καταστημάτων Εστίασης 
και Αναψυχής Αχαΐας Γιάννης 
Σπυρόπουλος.
Και συνεχίζει τονίζοντας ότι 

όσο πλησιάζουμε προς τον χει-
μώνα είναι πιθανό και να αυ-
ξηθούν τα ποσοστά εμβολια-
σμών, κάτι που θα βοηθήσει 
την κίνηση στα καταστήματα.
«Δεν παραβλέπουμε ότι όσα 
καταστήματα έχουν αμιγώς 
εσωτερικούς χώρους π.χ. τα 
κλαμπ, είναι αμιγώς 17 μήνες 
κλειστά. Τώρα που κάποια κα-
ταστήματα θα κάνουν το βήμα 

να ανοίξουν, θα τους είναι πο-
λύ δύσκολο να το κάνουν. Ο 
λόγος είναι ότι απευθύνονται 
σε πολύ λίγο κόσμο. Και μόνο 
σε εμβολιασμένους» εξηγεί ο κ. 
Σπυρόπουλος.
Αυτό που ζητάει ο κλάδος της 
εστίασης και με δεδομένο ότι 
οι τζίροι δεν είναι ικανοποιη-
τικοί, εκτός από την λήψη μέ-
τρων να δίνεται η δυνατότητα 
παροχής κάποιων αντίμετρων. 
Η Πάτρα έχει ήδη βρεθεί στο 
«κόκκινο» και απαγορεύεται η 
εκτέλεση μουσικής και η κυ-
κλοφορία μετά τη 1. 
«Τα καταστήματα με τις υπάρ-
χουσες συνθήκες δεν μπορούν 
να δουλέψουν και να κάνουν 
τζίρους. Με κάποιο τρόπο πρέ-

πει να υπάρξει στήριξη για το 
κράτος και στους επιχειρημα-
τίες και στους υπαλλήλους. Σε 
κανέναν δεν περισσεύει να πη-
γαίνει μια ημέρα χαμένη» εξη-
γεί ο κ. Σπυρόπουλος.
Σε σχέση συνολικά με την κί-
νηση στα καταστήματα και κατά 
πόσο η κατάσταση έχει επηρεά-
σει τις διαθέσεις των πελατών, 
ο κ. Σπυρόπουλος αναφέρει 
ότι: « Η κίνηση δεν είναι ικα-
νοποιητική, διότι όταν φθάνει 
12:15 και αρχίζουν οι προει-
δοποιήσεις προς τους πελάτες 
ότι πρέπει να αποχωρήσουν, 
ουσιαστικά οι επιχειρηματί-
ες καλούνται να αντιμετωπί-
σουν την κατάσταση με ένα…
γέμισμα στα τραπέζια τους και 
μόνο. Ευελπιστούμε να βγούμε 
από το καθεστώς των τοπικών 
περιορισμών που μας έχει επι-
βληθεί για να μπορέσει η τοπι-
κή οικονομία να ανασάνει».

Σπ. Ματθαιόπουλος: «Δεν 
υπάρχει καμία στήριξη»
O Σπύρος Ματθαιόπουλος, 
επιχειρηματίας και μέλος του 
Συλλόγου Eστίαση Greece: «Τα 
νέα μέτρα περιορίζουν το κοι-
νό μας στο 60%. Συν το γεγο-
νός ότι έχεις έναν περιορισμό 
στην ανάπτυξη των τραπεζιών, 
δημιουργούνται σοβαρές δυ-
σκολίες. Ήμασταν πέντε μήνες 
κλειστοί, δουλέψαμε με περιο-
ρισμούς στη συνέχεια, συν το 
ότι έχει σταματήσει η κρατική 

Ανεμβολίαστοι: Τα μέτρα
Νέα δεδομένα τα οποία δυσκολεύουν σημα-

ντικά την καθημερινότητα των ανεμβολίαστων 
πελατών αλλά και των επιχειρηματιών που 

δραστηριοποιούνται στην εστίαση και διαθέτουν 
κλειστούς χώρους, δημιουργούν τα μέτρα που 

θεσπίστηκαν από την περασμένη Δευτέρα.



17 Σεπτεμβρίου 2021 13ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      Το θέμα

ρι μπορεί να την έχει, αλλά η 
διαδικασία η επίσημη είναι ότι 
η απάντηση πρώτα ανεβαίνει 
στο σύστημα και μετά κατεβαί-
νει από αυτό η επίσημη βεβαί-
ωση από το κράτος».
Σε σχέση με τις ουρές που 
έχουν δημιουργηθεί και την 
κατάσταση που επικρατεί στα 
περισσότερα διαγνωστικά ερ-

γαστήρια, η κ. Μαστοράκου 
τονίζει ότι: «Η κατάσταση θα 
εξομαλυνθεί. Βρήκαν όλοι οι 
εργαζόμενοι σημεία εξυπηρέ-
τησης. Επομένως νομίζω ότι 
πλέον τις επόμενες ημέρες η 
κατάσταση θα σταθεροποιη-
θεί. Ο αριθμός των εργαστη-
ρίων επαρκεί για τα δεδομένα 
της Πάτρας».

Tα νέα δεδομένα είχαν ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή και 
των τιμών, καθώς υπήρχαν 
διαγνωστικά κέντρα που προ-
έβαιναν σε εξετάσεις-πακέτο. 
Ειδικότερα, τα δύο rapid test 
την εβδομάδα τα χρεώνουν 15 
ευρώ, αντί για 20. Ενώ υπάρ-
χει και η λύση του μηνιαίου 
πακέτου στην περίπτωση που 
κάποιος εργαζόμενος επιθυ-
μεί να αποκτήσει σταθερή σχέ-
ση με ένα εργαστήριο. Πληρο-
φορίες επίσης αναφέρουν ότι 
και ορισμένα φαρμακεία έχουν 
μπει στη διαδικασία διενέργει-
ας rapid test προκειμένου να 
ικανοποιήσουν την αυξημένη 
ζήτηση. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα, φαρμακείο στην οδό 
Ανθείας το οποίο εξυπηρετού-
σε ανεμβολίαστους εργαζόμε-
νους, προκειμένου να καλύψει 
τη ζήτηση στην συγκεκριμέ-

νη περιοχή. Μάλιστα, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση και για 
να μην διαταραχθεί η σχέση 
με τους παλαιότερους πελάτες, 
ορισμένα εργαστήρια έχουν 
ορίσει συγκεκριμένες ώρες 
προσέλευσης για rapid test 
προκειμένου να μπορέσουν να 
ικανοποιήσουν αυτή την έκρη-
ξη ζήτησης, που από την άλλη 
αποφέρει σημαντικά οικονομι-
κά οφέλη αυτή την περίοδο.
Σε δύο υποχρεωτικά rapid test 
αντιγόνου την εβδομάδα υπο-
χρεούνται να υποβάλλονται ερ-
γαζόμενοι στους εξής τομείς: 
· εκπαιδευτικοί
· ακαδημαϊκοί,
· εργαζόμενοι σε τουρισμό,
· εργαζόμενοι σε εστίαση,
· εργαζόμενοι σε τηλεοπτικές, 
κινηματογραφικές, θεατρικές, 
μουσικές και χορευτικές παρα-
γωγές.

για διενέργεια rapid test 

βοήθεια, αντιλαμβάνεστε ποια 
είναι η κατάσταση που διαμορ-
φώνεται. Δεν υπάρχει καμία 
στήριξη οικονομική. Αυτό που 
ζητάμε είναι να υπάρχει και η 
ανάλογη στήριξη».
Σε σχέση με την συμπεριφο-
ρά των πελατών, ο κ. Ματθαι-
όπουλος υποστηρίζει ότι «ορι-
σμένοι πελάτες βγάζουν την 
γκρίνια τους προς τον καταστη-
ματάρχη που είμαστε ο τελευ-
ταίος τροχός της αμάξης. Είναι 
πολύ άχαρο να ζητάς πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού και ταυτό-
τητα. Μας βάζει σε πολύ άχαρη 
θέση. Σε σχέση με τα ράπιντ 
τέστ είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο 
για το προσωπικό να πληρώ-
νει όλα αυτά, όμως είναι από-
φαση του καθενός να μην εμ-
βολιαστεί». 
Ως προς την κίνηση στα κα-
ταστήματα, εκείνο που διαπι-
στώνεται είναι ότι ήδη από 
την ημέρα που η Αχαΐα μπή-

κε σε lockdown υπήρξε πτώση 
και θα συνεχιστεί και με τους 
νέους περιορισμούς που θε-
σπίστηκαν από την κυβέρνη-
ση. Επιπρόσθετα, ο κ. Ματ-
θαιόπουλος αναφέρει ότι «στα 
καλοκαιρινά ήταν αισθητή η 
πτώση και θα συνεχιστεί και 
στα χειμερινά. Το ότι δεν παί-
ζεται μουσική στα μαγαζιά παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην ψυχο-
λογία του πελάτη». 
Ο κ. Ματθαιόπουλος επιση-
μαίνει ότι η απόφαση της κυ-
βέρνησης να απαγορεύσει τη 
μουσική στην εστίαση είχε ως 
στόχο συγκεκριμένα καταστή-
ματα, τα οποία λειτουργούσαν 
με πολύ κόσμο και όρθιους. 
Όμως μαζί με εκείνα συμπα-
ρασύρει η απόφαση και μι-
κρά εστιατόρια με χαμηλή 
μουσική.
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα εί-
ναι η ψυχολογία του κόσμου. 
Υπάρχει ωστόσο και ο φόβος 

για την εξέλιξη της πανδημίας» 
αναφέρει ο κ. Ματθαιόπουλος.
Για τους κλειστούς χώρους, 
οι οποίοι απευθύνονται πλέ-
ον μόνο σε εμβολιασμένους, ο 
κ. Ματθαιόπουλος τονίζει ότι 
«δημιουργείται σημαντικό ζήτη-
μα και το επόμενο διάστημα θα 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ήδη 
δημιουργεί προβλήματα στην 
παρούσα φάση η επιβεβαίω-
ση των πιστοποιητικών, φα-
νταστείτε να αυξηθεί η κίνηση».

Τα νέα μέτρα 
Διαγνωστικό έλεγχο μία φορά 
την εβδομάδα, με τη μέθοδο 
μοριακού ελέγχου (PCR) ή με 
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού (rapid 
test), θα πρέπει να πραγματο-
ποιούν οι ανεμβολίαστοι εργα-
ζόμενοι σε ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα.
Αυτά τα τεστ θα πραγματοποι-
ούνται αποκλειστικά σε ιδιωτι-
κά διαγνωστικά κέντρα με δα-
πάνη του εργαζόμενου.
Το τεστ αποδεικνύεται με ψη-
φιακή βεβαίωση αρνητικού 
τεστ από το gov.gr που επικαι-

ροποιείται κάθε εβδομάδα και 
ελέγχεται υποχρεωτικά με την 
εφαρμογή covid free app από 
τον εργοδότη.
Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι 
σε τουρισμό, εστίαση, τηλεο-
πτικές, κινηματογραφικές, θε-
ατρικές, μουσικές και χορευ-
τικές παραγωγές θα πρέπει να 
κάνουν δύο εργαστηριακά test 
PCR ή rapid κάθε εβδομάδα. 
Αυτά θα πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά σε ιδιωτικά δι-
αγνωστικά κέντρα με δαπάνη 
του εργαζόμενου. Αποδεικνύε-
ται με ψηφιακή βεβαίωση αρ-
νητικού τεστ από το gov.gr και 
ελέγχεται υποχρεωτικά με την 
εφαρμογή covid free app από 
τον εργοδότη. 
Το κόστος των 10 ευρώ για 
τη διενέργεια του τεστ βαραί-
νει τον πολίτη, καθώς στις δη-
μόσιες δομές θα μπορούν να 
πραγματοποιούν δωρεάν τεστ 
μόνο οι εμβολιασμένοι κατά 
της covid-19 και οι συμπτωμα-
τικοί πολίτες, ενώ θα πραγμα-
τοποιείται έλεγχος ταυτοπρο-
σωπίας.
Επίσης στα εμπορικά καταστή-
ματα καθώς και στα καταστή-
ματα τροφίμων από σήμερα 
επιτρέπεται η παρουσία: 
Ενός ατόμου ανά 9 τ.μ. (από 
16 τ.μ. που ίσχυε) εντός του 
καταστήματος, ενώ στους κοι-
νόχρηστους χώρους η ανα-
λογία ορίζεται σε έναν πελάτη 
ανά 5 τ.μ.

προκαλούν ασφυξία
Α. Ζέρβας: «Στόχος η 
δια ζώσης διδασκαλία» 

Με self test θα μπορούν να 

παρακολουθούν τα μαθήμα-

τα και οι μαθητές όλων των 

βαθμίδων .

Μιλώντας στον «Σ.Ε.» ο Αν-

δρέας Ζέρβας, διευθυντής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Αχαΐας τόνισε ότι: «Στό-

χος μας είναι να συνεχιστεί 

η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και να μπορέσουμε να 

υλοποιήσουμε το έργο μας. Υπάρχουν ορισμένα κρούσμα-

τα και σύμφωνα με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στη 

χώρα. Είναι κάποιοι μαθητές και ελάχιστοι εκπαιδευτικοί. 

Σε καθημερινή βάση μας αναφέρονται και πιστεύω ότι θα 

αντιμετωπιστούν. Με δεδομένη τη γνωστοποίηση αυτή, ενη-

μερώνονται και οι νοσούντες οπότε διαφυλάσσεται η υγεία 

τους αλλά ταυτόχρονα και η δημόσια υγεία».

Σε σχέση με τον προβληματισμό για το κατά πόσο θα συ-

νεχιστεί η χρονιά με τα δια ζώσης μαθήματα, ο κ. Ζέρβας 

αναφέρει ότι: «Οι προοπτικές που υπάρχουν θα μας βοηθή-

σουν να συνεχίσουμε τη δια ζώσης εκπαίδευση και είναι κά-

τι που θέλουμε και επιδιώκουμε να κάνουμε. Αν δεν πάμε 

σε ακραίες καταστάσεις από αριθμό κρουσμάτων, σίγουρα 

θα την συνεχίσουμε».

Σε σχέση με τη διαδικασία των self test και κατά πόσο αυ-

τή έχει μπει στην καθημερινότητα των μαθητών, ο κ. Ζέρ-

βας αναφέρει ότι: «Τα παιδιά είναι δεκτικά και έχοντας συ-

ναίσθηση, πραγματοποιούν τα self test. Το ζήτημα είναι οι 

ηλικίες που πρέπει να εμβολιαστούν να το κάνουν, για να 

υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας. Και έτσι 

με μεγαλύτερη άνεση να συμπεριφερόμαστε και εντός σχο-

λείων από όλες τις απόψεις».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους μαθητές, υποχρεωτικά είναι τα 

δύο self test την εβδομάδα, τα οποία διατίθενται δωρεάν 

από το κράτος και δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρ-

μα selftesting.gov.gr.

Για τους φοιτητές είναι υποχρεωτικά δύο εργαστηριακά 

rapid test αντιγόνου την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη 

του φοιτητή 10 ευρώ ανά τεστ. Αποδεικνύεται με ψηφιακή 

βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται με την 

εφαρμογή covid free app από τις αρχές των πανεπιστημίων.

Ωστόσο με το άνοιγμα των σχολείων εμφανίστηκαν και τα 

πρώτα κρούσματα. 

Στην Αχαϊα συνολικά εντοπίστηκαν 28 κρούσματα σε Δημο-

τικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

εντοπίστηκαν 6 κρούσματα σε μαθητές και 4 σε εκπαιδευτι-

κούς ενώ στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντοπίστηκαν 14 

κρούσματα σε μαθητές και 4 σε εκπαιδευτικούς.

Με απόφαση του Υπουργείου αν υπάρξει κρούσμα σε μία τά-

ξη, τα παιδιά που κάθονται γύρω από αυτό θα κάνουν επτά 

τεστ την εβδομάδα, ενώ τόνισε ότι ένα τμήμα θα κλείνει εφό-

σον εντοπιστούν κρούσματα σε παραπάνω από τους μισούς 

μαθητές.

Από τα στατιστικά του Υπουργείου φαίνεται ότι πανελλαδικά 

οι εκπαιδευτικοί έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό πάνω από 

80%. Σε σχέση με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα Πανε-

πιστήμια ανοίγουν κανονικά, όμως για να παρακολουθήσει 

κάποιος μαθήματα στο αμφιθέατρο, θα πρέπει είτε να είναι 

πλήρως εμβολιασμένος, είτε να έχει πιστοποιητικό νόσησης 

των τελευταίων έξι μηνών είτε να κάνει δύο rapid tests την 

εβδομάδα με δικό του κόστος.
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Το πρώτο κουδούνι στα σχο-
λεία και της Αχαΐας χτύπησε 
στις αρχές της εβδομάδας με 
φόντο τις μάσκες, τα αντισηπτι-
κά, τις αποστάσεις, τα τεστ κο-
ρωνοϊού και τις ευχές για καλή 
σχολική χρονιά. 
Το πρωί της Δευτέρας τελέστη-
κε ο καθιερωμένος αγιασμός 
και τα προαύλια των σχολείων 
«ζωντάνεψαν» από τις χαρού-
μενες φωνές των παιδιών, τα 
οποία έστω και με αποστάσεις 
έπαιξαν με τους συμμαθητές 
τους και απόλαυσαν τη δια ζώ-
σης εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην Πάτρα, στα περισσότερα 
σχολεία ο αγιασμός τελέστηκε 
παρουσία αντιπροσωπείας εκ-
παιδευτικών, μαθητών και γο-
νέων, ενώ στις περιπτώσεις 
συστέγασης σχολικών μονά-
δων, είχε καθοριστεί διαφορε-
τική ώρα προσέλευσης για να 
αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. 
Στις σχολικές μονάδες της 
Αχαΐας η έναρξη των σχολεί-
ων κύλησε ομαλά. Όλοι οι 
καθηγητές και δάσκαλοι ήταν 
στις θέσεις τους, ενώ τις επό-
μενες ημέρες, σύμφωνα με 
τους Διευθυντές Εκπαίδευσης 
θα καλυφθούν τα όποια κε-
νά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εβδομάδας σε ορισμένα τμή-
ματα καταγράφηκαν κρούσμα-
τα και τηρήθηκε το υγειονομι-
κό πρωτόκολλο.
Στο πλευρό των μαθητών στο 
ξεκίνημα της νέας χρονιάς βρέ-
θηκαν εκπρόσωποι φορέων 
και αρχών. Ο αντιπεριφερει-
άρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος 
Μπονάνος παρέστη στον αγι-
ασμό στο 12ο Δημοτικό Σχο-

λείο, στα Ζαρουχλέικα. «Αρ-
χίζει μια νέα σχολική χρονιά, 
με ιδιαίτερες δυσκολίες και με 
μεγάλο στοίχημα την εφαρμο-
γή του υγειονομικού πρωτοκόλ-
λου. Πρέπει όλοι να συνεργα-
στούμε, να διαφυλάξουμε την 
ασφάλεια των μαθητών μας και 
του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού, ώστε απρόσκοπτα χωρίς 
εκπλήξεις να συνεχιστεί δά ζώ-
σης η εκπαιδευτική διαδικασία 
και όχι μέσω της οθόνης. Τα 
παιδιά ξεκινάνε ένα νέο ταξίδι 
στον κόσμο της γνώσης, κυρί-
ως όμως ξεκινάει η δοκιμασία 

της κοινωνικότητας και το χτίσι-
μο των αναμνήσεων» δήλωσε 
Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας 
Πελετίδης και ο αντιδήμαρ-
χος Παιδείας και Αθλητισμού, 
Τάκης Πετρόπουλος, παρα-
βρέθηκαν στην τελετή έναρξης 
της σχολικής χρονιάς στο 2ο 
ΕΠΑΛ Πάτρας (Αγίας Σοφίας). 
Ο κ. Πελετίδης δεν έκρυψε την 
αγωνία που υπάρχει σε όλους 
για την προστασία της υγείας σε 
συνθήκες πανδημίας. «Υπάρχει 
αγωνία για το πώς θα αντεπε-
ξέλθει η κάθε οικογένεια στις 
καθημερινές αυξήσεις όλων 

των βασικών αγαθών, του ρεύ-
ματος και των σχολικών ει-
δών, που φέρνει το νέο μεγάλο 
κύμα ακρίβειας. Η Κυβέρνη-
ση, για μια ακόμη χρονιά, με-
ταφέρει τις δικές της ευθύνες 
για την ασφαλή λειτουργία των 
σχολείων στους Δήμους, στους 
γονείς, στους εκπαιδευτικούς 
και στους ίδιους τους μαθητές» 
ανέφερε και σημείωσε πως «η 
δημοτική αρχή θα αγωνιστεί 
για να μην υπάρχουν ταξικοί 
φραγμοί στη μόρφωση».
Στο μήνυμα του Περιφερεια-
κού Διευθυντή Κωνσταντίνου 
Γιαννόπουλου προς τους γο-
νείς και μαθητές για την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς κυριάρ-
χησαν ευχές για υγεία, δύνα-
μη και πρόοδο, ενώ κάλεσε τα 
παιδιά να συνεχίσουν να ανε-
βαίνουν κοιτάζοντας κατάματα 
το στόχο σας παρά τις όποιες 
αντιξοότητες. Σε σχολεία της 
Πάτρας βρέθηκαν αντιδήμαρ-
χοι, Πρόεδροι Δημοτικών Ορ-
γανισμών και Σχολικών Επι-
τροπών εκπροσωπώντας τη 
δημοτική αρχή.

Στον αγιασμό που τελέστηκε στο Νηπιαγω-
γείο και στο Δημοτικό Σχολείο Φαρρών, 
καθώς και στα Γυμνάσια- Λυκειακές Τάξεις 
Φαρρών και Χαλανδρίτσας παρέστη ο Δή-
μαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής, 
ο οποίος ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά 
σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς 
και γονείς. 
Στο σύντομο χαιρετισμό του προς τους 

μαθητές, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, τόνισε 
πως η δημοτική Αρχή βρίσκεται στο πλευ-
ρό τους, ιδιαίτερα κι αυτή τη δύσκολη σχο-
λική χρονιά, την οποία επισκιάζει η παν-
δημία του κορωνοϊού, καλώντας όλα τα 
μέλη της σχολικής κοινότητας να τηρούν 
τα υγειονομικά μέτρα για να παραμείνουν 
όλοι ασφαλείς και τα σχολεία ανοικτά. 
Εξάλλου, ο κ. Μπαρής αναφέρθηκε και 
στα έργα που έχει δρομολογήσει η δημο-
τική Αρχή για την αναβάθμιση της εκπαι-
δευτικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, τόνι-
σε πως εντός του φθινοπώρου αναμένεται 
η αξιολόγηση της πρότασης που έχει κα-
τατεθεί για την κατασκευή νέου σύγχρο-
νου διδακτηρίου για το Δημοτικό Σχολείο 
Φαρρών, αλλά και επέκτασης του κτιρίου 
στο Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Βασιλικού, 

ενώ όπως είπε, έχουν εγκριθεί και σύ-
ντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών 
συγκροτημάτων των Γυμνασίων- Λυκει-
ακές Τάξεις Φαρρών και Χαλανδρίτσας, 
καθώς και του Δημοτικού- Γυμνασίου 
Σταυροδρομίου. «Επιδίωξή μας είναι να 
εκσυγχρονίσουμε τα σχολικά συγκροτή-
ματα του Δήμου μας, ώστε τα παιδιά μας 
να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς και 
σύγχρονες εγκαταστάσεις, που δεν θα 
υπολείπονται σε τίποτε απ’ αυτές των με-
γάλων αστικών κέντρων. Το χρωστάμε 
στη νέα γενιά», κατέληξε ο κ. Μπαρής. Να 
σημειωθεί πως στην τελετή του αγιασμού 
στα σχολεία Φαρρών παρευρέθηκε και ο 
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δι-
αμαντής Κανελλόπουλος.

Πρώτο κουδούνι 
με μάσκες και τεστ

> Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη σκιά της πανδημίας

Ευχές και προαναγγελία έργων
> Στον αγιασμό στον Δήμο Ερυμάνθου από τον Θ. Μπαρή

Θέματα

Με χαρούμενες παιδικές φωνές πλημμύρισαν 
τα προαύλια των Αρσακείων Σχολείων Πα-
τρών κατά την τέλεση του καθιερωμένου αγια-

σμού από τον π. Δημήτριο εφημέριο Δ.Δ Πλα-
τανίου Πατρών, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη 
Πατρών κ. Χρυσοστόμου, παρουσία του Επό-
πτη των Αρσακείων Σχολείων Πατρών Ιωάν-
νη Αθανασόπουλου, των μαθητών, των εκπαι-
δευτικών και αρκετών αποφοίτων τηρώντας τα 
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στους χαιρε-
τισμούς που ακολούθησαν οι ομιλητές καλω-
σόρισαν τους μαθητές στις πρώτες τάξεις όλων 
των βαθμίδων, τόνισαν τα μέτρα προστασίας 
που πρέπει όλοι να τηρήσουν και ευχήθηκαν 
μια ασφαλή, γόνιμη και δημιουργική χρονιά. 

Στο Αρσάκειο ο Π. Σακελλαρόπουλος 

Μήνυμα Μυλωνά για
 τη νέα σχολική χρονιά 

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχα-
ΐας Σπύρος Μυλωνάς σε 
μήνυμά του για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς 
απηύθυνε έκκληση προς 
όλη την εκπαιδευτική κοι-
νότητα για σχολαστική τή-
ρηση των μέτρων κατά της 
πανδημίας ώστε να απο-
φύγουμε κλεισίματα σχολι-

κών τάξεων και σχολείων ολόκληρων. 
«Είναι μια υποχρέωση που την έχουμε όλοι απέναντι στα παι-
διά μας. Όπως είναι γνωστό η τοπική αυτοδιοίκηση διατηρεί 
αρμοδιότητες σε ότι αφορά τη σχολική στέγη, τη συντήρηση 
και τη λειτουργία των σχολείων. Έχουμε εξαντλήσει όλες μας 
τις δυνατότητες προκειμένου τα σχολεία μας να είναι σε θέ-
ση να υποδεχθούν τους μαθητές τους κάτω από τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί σε όλη 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με πνεύμα συνεργασίας με 
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς προκειμένου να έχουμε 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εύχομαι σε όλους, μαθη-
τές, εκπαιδευτικούς και γονείς, μια καλή, γόνιμη και αδιατά-
ρακτη σχολική χρονιά», ανέφερε.

Θωράκιση στα σχολεία 
Στο πλαίσιο του κοινοβου-
λευτικού ελέγχου, ο βου-
λευτής Αχαΐας της Νέας 
Δημοκρατίας Άγγελος Τσι-
γκρής κατέθεσε Ερώτη-
ση προς τους Υπουργούς 
Εσωτερικών και Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, με 
την οποία ζητάει τη διε-
νέργεια ελέγχων καταλλη-

λότητας και αντισεισμικής προστασίας των σχολικών κτιρί-
ων της Αχαΐας. Ειδικότερα αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«Η Αχαΐα περιλαμβάνεται στους νομούς με τη μεγαλύτερη 
σεισμική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη 
ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτι-
κών, αλλά και των λοιπών εργαζομένων στο χώρο της εκπαί-
δευσης. Συνεπώς, είναι απαραίτητος ο άμεσος αντισεισμικός 
έλεγχος όλων των σχολικών κτηρίων του νομού -από εξει-
δικευμένα κλιμάκια, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσί-
ες των τοπικών δήμων- και η πραγματοποίηση όλων των 
απαραίτητων παρεμβάσεων διασφάλισης της καταλληλότητας 
των κτιριακών υποδομών του νομού. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο τελευταίος αντισεισμικός έλεγχος στις δημόσιες υποδομές 
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2003 - 2004, με πρωτοβου-
λία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Τέλος, ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η καθιέρωση έκδοσης ετήσιου πιστοποιητι-
κού καταλληλόλητας των σχολικών κτιρίων, με παράλληλη 
θέσπιση εθνικού μητρώου ελέγχων και συντήρησης των κτι-
ριακών υποδομών του εκπαιδευτικού συστήματος». 

 «Ένας άθλος ακόμα 
για την Παιδεία» 

Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ 
έκανε γνωστό ότι «επενδύει στη νέα γενιά και φροντίζει ώστε 
κάθε παιδί να σταθεί ισότιμα στη σχολική αίθουσα και να 
απολαύσει το ταξίδι της εκπαίδευσης, από την πρώτη κιόλας 
ημέρα του Δημοτικού. Στηρίζει αυτό το νέο ξεκίνημα και προ-
σφέρει σε κάθε μαθητή της Α’ Δημοτικού των Εκπαιδευτικών 
Δομών Ειδικής Αγωγής στις περιοχές όπου δραστηριοποι-
είται – Εύβοια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηγουμενίτσα, 
Δραπετσώνα, Πάτρα, Ρίο και Ηράκλειο - από μία πολύχρωμη 
σχολική τσάντα γεμάτη από σχολικά είδη και γραφική ύλη». 
Με αυτό τον τρόπο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να δώ-
σουν οι μικροί καθημερινοί ήρωες τον δικό τους «αγώνα», 
κατακτώντας τη γνώση.
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Ολοκληρώθηκε στην Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, η απο-
νομή των Βραβείων στον 1ο δι-
αγωνισμό νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας, όπου συμμετείχαν 
οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επι-
χειρήσεις του Elevate Greece.
Παρουσία του Πρωθυπουρ-
γού κ. Κυριάκου Μητσοτά-
κη, ο οποίος απένειμε και το 
πρώτο βραβείο στην «Νεο-
φυή Επιχείρηση της Χρονι-
άς», του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη, του Αναπληρω-
τή Υπουργού, κ. Νίκου Παπα-
θανάση και του Υφυπουργού, 
κ. Γιάννη Τσακίρη, ο αρμό-
διος Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Βουλευ-
τής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δή-
μας, παρουσίασε και ανέλυσε 
τα πρώτα στατιστικά δεδομένα 
και αναλυτικά στοιχεία που εί-
ναι πλέον καταγεγραμμένα για 
το οικοσύστημα των νεοφυών 
επιχειρήσεων, 11 μήνες μετά 
την δημιουργία και λειτουργία 
του Εθνικού Μητρώου Νεο-
φυών Επιχειρήσεων Elevate 
Greece.
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκλη-
ρώσει την εγγραφή τους στο 
Μητρώο 451 νεοφυείς επιχει-
ρήσεις, οι οποίες απασχολούν 
περισσότερους από 4.380 ερ-
γαζομένους.
Ο Πρωθυπουργός, τόνισε 
πως η «στήριξη της καινοτο-
μίας και του οικοσυστήματος 
των νεοφυών επιχειρήσεων 

του Elevate Greece αποτελούν 
στρατηγική επιλογή της Κυβέρ-
νησης. Συνεχίζοντας ανέφερε 
ότι «στόχος είναι η μεταφορά 
της γνώσης από τα ερευνητι-
κά κέντρα, τα πανεπιστήμια και 
τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην 
πραγματική οικονομία. Το 
Elevate Greece αποτελεί πλέ-
ον το σημείο αναφοράς για την 
υποστήριξη της καινοτομίας και 
της νεοφυούς επιχειρηματικό-
τητας στην Ελλάδα.» 
Το Elevate Greece αποτελεί 
πλέον ένα ουσιαστικό εργα-
λείο μέσα από το οποίο η πο-
λιτεία παρέχει εξειδικευμένα 
κίνητρα στις νεοφυείς επιχει-
ρήσεις όπως φορολογικές εκ-
πτώσεις για επενδυτικούς αγ-
γέλους (angel investors), 
σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο 
για μετοχές προαίρεσης (stock 
options), ακόμα και την πρώτη 
δράση ΕΣΠΑ για την ενίσχυση 
της ρευστότητας τους απέναντι 
στην κρίση του Covid-19.
Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων πλαισιώνεται 
από ένα σημαντικό δίκτυο Επί-

σημων Υποστηρικτών που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της 
καινοτομίας, των επενδύσεων 
και της επιχειρηματικότητας, 
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 
τράπεζες, πολυεθνικές εταιρεί-
ες, Ελληνικές επιχειρήσεις αλ-
λά και θεσμικοί υποστηρικτές.
Στον 1ο Διαγωνισμό Νεο-
φυούς Επιχειρηματικότητας 
υπέβαλλαν αίτηση συμμετο-
χής 250 επιχειρήσεις που εί-
ναι εγγεγραμμένες στο Elevate 
Greece. Οι 10 νικήτριες επιχει-
ρήσεις βραβεύτηκαν με χρημα-
τικά έπαθλα συνολικής αξίας 
252.000 € καθώς και υπηρε-
σίες από το σύνολο των Επίση-
μων Υποστηρικτών του Elevate 
Greece που υπερβαίνουν τις 
200.000 €.
Οι 10 νεοφυείς επιχειρήσεις 
που κέρδισαν τα πρώτα Εθνι-
κά Βραβεία Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων “Elevate Greece” είναι 
οι εξής:
1. «Νεοφυής επιχείρηση της 
χρονιάς» (2021) | “Hexacorp 
Greece / Orfium” (Πλατφόρμα 
διαχείρισης μουσικής)

 2. «Ταχύτερα ανερχόμενη επι-
χείρηση» | “Hack the Box” 
(Cyber Security Training)
3. «Τεχνοβλαστός (Spin-off) 
της χρονιάς» | “Gnosis Data 
Analysis PC” (Βιοεπιστήμες)
4. «Κοινωνικής Συνεισφοράς» 
| “ORama VR” (Εφαρμογές Ια-
τρικών Εκπαιδευτικών Προσο-
μοιώσεων Εικονικής Πραγμα-
τικότητας)
5. «Περιβαλλοντικού Αντικτύ-
που» | “Augmenta Agriculture 
Technologies” (Αγροτεχνολο-
γία/ Αγροδιατροφή)
6. «Γυναικεία Επιχειρηματικό-
τητα» | “Nannuka” (Αξιολόγη-
ση φροντιστών για οικογένειες)
7. «Επιχειρηματική Ανάπτυ-
ξη & Εξωστρέφεια | “Metis 
Cyberspace Technology” (Πα-
ρακολούθηση & Διαχείριση 
Ναυτιλιακού Στόλου με ευφυή 
ηλεκτρονικά συστήματα)
8. «Αξιοποίηση Τεχνολογι-
ών 4ης Βιομηχανικής Επανά-
στασης» | “Quanta & Qualia / 
Magos” (Τεχνολογίες Επαυξη-
μένης Πραγματικότητας (XR) 
με εφαρμογές σε υγεία, τηλερο-
μποτική, εκπαίδευση κ.α )
9. «Startup Hero Επίλυση Προ-
κλήσεων από την υγειονομι-
κή κρίση Covid19» | “Gizelis 
Robotics ΑΒΕΕ” (Εφαρμογές 
Ρομποτικής στη Μεταποίηση)
10. «Κορυφαία Νεοφυής Επι-
χείρηση από το Οικοσύστη-
μα» | “OWIWI” (Αξιολόγηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω 
Gamification)

Το Χρυσό Μετάλλιο Αριστείας του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα απο-
νείμει το Ίδρυμα στην κυρία Γιάννα Αγ-
γελοπούλου – Δασκαλάκη και στον Δρα 
Άλμπερτ Μπουρλά, σε μεγάλη τελετή που 
διοργανώνεται παρουσία της πολιτικής και 
πνευματικής ηγεσίας της χώρας, τις πρώ-
τες ημέρες του Οκτωβρίου στην Αθήνα.
Την σχετική απόφαση πήρε η Διοικούσα 
Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πα-

νεπιστημίου, η οποία και αποφάσισε να 
προχωρήσει στην απονομή του Χρυσού 
Μεταλλίου στην κα Γιάννα Αγγελοπού-
λου – Δασκαλάκη, ως αναγνώριση για τη 
συνεχή και έμπρακτη προσφορά της στη 
Χώρα και την παραδειγματική συμβο-
λή της στην προβολή της σε όλο τον κό-
σμο μέσω διάφορων δράσεων συμπερι-
λαμβανομένου της υλοποίησης διεθνών 
προγραμμάτων σπουδών που αποσκο-

πούν στην παραγωγική διασύνδεση επι-
στήμης και επιχειρηματικότητας και στον 
Δρα Άλμπερτ Μπουρλά, ως αναγνώριση 
για τη συμβολή του στην προαγωγή και τη 
μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και 
για την για πολλά χρόνια άξια εκπροσώ-
πηση της Χώρας μας στο εξωτερικό υπό 
τις πολλαπλές ιδιότητές του αλλά και στην 
συμβολή του, από τη θέση ευθύνης στην 
οποία βρίσκεται, στην αντιμετώπιση των 
δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας.
Το Χρυσό μετάλλιο αριστείας του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελεί 
την ύψιστη τιμητική διάκριση και απονέ-
μεται, σε προσωπικότητες εγνωσμένου κύ-
ρους, οι οποίοι έχουν έντονο κοινωνικό, 
επιστημονικό και ακαδημαϊκό έργο.
Η τιμητική τελετή απονομής των Χρυσών 
Μεταλλίων αριστείας του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021.

ΥΠΟΤρΟφΙΕΣ «ΑΝΔρΕΑΣ ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» 
2021-22: Συνεχίζεται για 12η συνεχή χρονιά ο θεσμός 

των υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών και κατά την ακαδημαϊκή περί-

οδο 2021-2022. 

Οι υποτροφίες για τους προπτυχιακούς και τους υποψή-

φιους για Master αφορούν μόνο σε οικονομικά ασθενείς 

φοιτητές (πρώτος τίτλος σπουδών στις αντίστοιχες κατηγο-

ρίες). Η υποτροφία που θα δοθεί θα συνεχίζεται σε όλα τα 

έτη σπουδών υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος έχει 

καλή επίδοση στις σπουδές του. Αναλυτικά οι προσφερό-

μενες υποτροφίες έχουν ως εξής:

1. Για Προπτυχιακές Σπουδές: Έως Τριάντα (30) υποτρο-

φίες των 5.000 €/έτος στους πρωτοετείς φοιτητές (νέο-

εισαχθέντες το 2021).

2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (master-αποκλειστικά για 

αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες θα 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Πα-

τρών): Έως Δύο (2) υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για 

δύο το πολύ έτη.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να 

έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη κατά την διάρ-

κεια των σπουδών τους.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για όλες τις 

κατηγορίες των υποτροφιών λήγει τη Δευτέρα 4η Οκτω-

βρίου 2021. Οι αιτήσεις καθώς και οι προϋποθέσεις υπο-

βολής για κάθε ένα είδος από τις ανωτέρω υποτροφίες 

δίνονται στο ιστότοπο των υποτροφιών: https://www.

upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-

scholarships/

Οι υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές θα ανακοινω-

θούν τις επόμενες μέρες. 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποτροφιών, Καθηγητής Βασίλει-

ος Αναστασόπουλος.

ΕΑΠ: Στο διεθνές έγκυρο σύστημα αξιολόγησης των 

Times Higher Education (THE) και την παγκόσμια λίστα 

κατάταξης World University Rankings περιλαμβάνεται φέ-

τος για πρώτη φορά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Μονάδα Εσωτερικής 

Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.) του Ιδρύμα-

τος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ΕΑΠ κατατάσσε-

ται στα Times Higher University (THE) World University 

Rankings 2022. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη συνεχή 

βελτίωση της διεθνούς ακαδημαϊκής αναγνώρισης και κα-

ταξίωσης του, κάτι που άλλωστε αποτελεί κεντρικό στρα-

τηγικό στόχο του Ιδρύματος. H παγκοσμίου κύρους αυτή 

κατάταξη Πανεπιστημίων για το 2022 δημοσιεύτηκε στις 

2 Σεπτεμβρίου 2021. Σ αυτήν, το ΕΑΠ βρίσκεται στην 

1201+ θέση, ενώ περιλαμβάνονται 1.662 Πανεπιστήμια 

από 99 χώρες του κόσμου. 

Η επιτυχία του ΕΑΠ να ενταχθεί για πρώτη φορά στα ΤΗΕ 

World University Rankings γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, 

αν ληφθεί υπόψη ότι στην κατάταξη του 2022 υπάρχουν 

συνολικά 13 ελληνικά Πανεπιστήμια (Πίνακας 1), αλλά 

και μόνο τέσσερα ιδρύματα μεταξύ όλων των Ανοικτών 

Πανεπιστημίων του κόσμου: το Open University UK, το 

Universidad Oberta de Catalunya, το Anadolu Universitesi 

της Τουρκίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο !(Πί-

νακας 2)

Τα ΤΗΕ World University Rankings αξιολογούν τα Πανε-

πιστήμια με βάση 13 δείκτες επιτευγμάτων που ομαδοποι-

ούνται σε πέντε περιοχές: διδασκαλία (με βαρύτητα 30% 

στη συνολική κατάταξη), έρευνα (30%), παραπομπές – επί-

δραση της έρευνας (30%), εξωστρέφεια (7,5%), μεταφορά 

τεχνογνωσίας (2,5%). 

Αξιοπρόσεκτη είναι η επίδοση του ΕΑΠ στον τομέα της δι-

δασκαλίας, όπου βρέθηκε στην 3η θέση μεταξύ όλων των 

ελληνικών Πανεπιστημίων.

Οι δέκα νικήτριες 
νεοφυείς επιχειρήσεις

Χρυσό Μετάλλιο Αριστείας

> 1ος διαγωνισμός νεοφυούς επιχειρηματικότητας του Elevate Greece

> Σε Γιάννα Αγγελοπούλου και Άλμπερτ Μπουρλά από το ΕΑΠ
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Με την έγκριση και της Οικο-
νομικής Επιτροπής του Δήμου 
της Ιεράς Πόλης Μεσολογγί-
ου, εντός των επομένων ημε-
ρών αναμένεται να ξεκινήσουν 
οι διαδικασίες δημοπράτησης 
των έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας, συνολικού προϋ-
πολογισμού 2.500.000 ευρώ.
Όπως γνωστοποίησε η Δημο-
τική Αρχή, οι πόροι για την 
χρηματοδότηση των έργων 
θωράκισης από φυσικές κα-
ταστροφές λόγω πλημμυρών, 
προέρχονται από το πρόγραμ-
μα «Αντώνης Τρίτσης» και 

αφορούν την κατασκευή απο-
χετευτικών αγωγών ομβρίων 
υδάτων στην περιοχή Αγίου 
Δημητρίου Μεσολογγίου. 

Μετά την έγκριση της πρότα-
σης που υπέβαλλε ο Δήμος 
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», ο Δήμαρχος Κώστας 

Λύρος σε δήλωσή του αναφέ-
ρει: «Προχωράμε σε μια με-
γάλη παρέμβαση στην περι-
οχή του Αγίου Δημητρίου, με 
στόχο την θωράκισή της από 
καταστροφικά πλημμυρικά 
φαινόμενα, τα οποία ήταν συ-
χνά κατά το παρελθόν και δεν 
υπήρξε καμία μέριμνα. Επί-
σης προχωρούν με ταχύτατους 
ρυθμούς όσα έργα σχετίζονται 
με την αντιπλημμυρική προ-
στασία του Μεσολογγίου και 
των δημοτικών διαμερισμά-
των καθώς είναι προτεραιότη-
τά μας».

> ΛΙΜΝΗ ΤρΙΧΩΝΙΔΑ: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός 
με τίτλο «Μελέτη Στρατηγικής Χωροταξικής Ανάπτυξης πε-
ριοχής της λίμνης Τριχωνίδας» που είχε προκηρυχθεί από 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και είχε ως βασικό προσανατολισμό τις ήπιες μορ-
φές τουρισμού, με ποικιλία δράσεων και δραστηριοτήτων 
πάνω και γύρω από τη λίμνη.
Οι βραβευθείσες προτάσεις είχαν προγραμματιστεί να παρου-
σιαστούν χθες στις 6 μ.μ, σε εκδήλωση από το Περιφερει-
ακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ, στο Κτήμα Πιθάρι (Δογρή 
Παραβόλας, Λίμνη Τριχωνίδας).Στόχος των μελετών είναι η 
ανάδειξη του φυσικού της τοπίου της Περιοχής της Λίμνης 
Τριχωνίδας,  η οποία μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη 
της ευρύτερης ενδοχώρας των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, 
ώστε να δημιουργήσει προοπτικές για την τόνωση της τοπι-
κής οικονομίας.

> ΔΗΜΟΣ ΘΕρΜΟΥ: Toν πρόεδρο της Εταιρείας Ακι-
νήτων του Δημοσίου ΑΕ, πρώην υπουργό, Αντώνη Μπέζα, 
συνάντησε ο δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Στα 
πλαίσια της συνάντησης ο δήμαρχος ζήτησε να επισπευστούν 
οι διαδικασίες παραχώρησης του κτηρίου του τέως Ειρηνοδι-
κείου Θέρμου στο δήμο Θέρμου προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθεί για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

> ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Σε ανακοίνωσή του 
ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου προς τους πολίτες που επλή-
γησαν από την πλημμύρα της 28ης Σεπτεμβρίου 2020 για 
την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) γνωστοποιεί 
τα εξής: «εκδόθηκε η  υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./9925/
Α325, ΑΔΑ: Ψ9ΘΧ465ΧΘΞ-ΕΑΤ, Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (ΦΕΚ 2789/Β/30-6-2021)  των Υπουργείων Οικονομι-
κών – Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Εσωτερικών – Υποδομών 
και Μεταφορών, που αναφέρεται στην οριοθέτηση περιοχών 
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και στην χορήγηση Στεγαστι-
κής Συνδρομής, για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, 
από την πλημμύρα της 28ης Σεπτεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κτι-
ρίων που έχουν πληγεί από τις προαναφερόμενες πλημμύρες 
και προκειμένου να τους χορηγηθεί  Στεγαστική Συνδρομή 
(Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση στην :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ. Α. Ε.Φ.Κ. – ΔΕ 
(Δ27) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Καλαβρύ-
των 52 – 56 και Φλέμινγκ Πάτρα, ΤΚ 26226 Email: daefkde@
ggde.gr, τηλέφωνο: 2610 589226.

> ΔΗΜΟΣ ΑΓρΙΝΙΟΥ: Ο Δήμος Αγρινίου τιμώντας τον 
αγωνιστή της αγροτιάς Μήτσο Βλάχο τελεί επίσημο μνημόσυ-
νο την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στις 11.00 π.μ. στην Πλατεία 
Κυψέλης. Διοργάνωση: Κοινότητα Λεπενούς Κοινότητα Κυ-
ψέλης Αγροτικός Συνεταιρισμός Λεπενούς «Ένωση», Αγροτι-
κός Συνεταιρισμός Λεπενούς «Ελπίδα», Αγροτικός Σύλλογος 
Λεπενούς, Οικογένεια Βλάχου. Τιμές θα αποδώσει η Φιλαρ-
μονική του Δήμου. 

> ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και το 
Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ναυπακτί-
ας, ενημερώνουν ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή σχολικών 
ειδών σε ρομά μαθητές και μαθήτριες του Δήμου Ναυπακτίας 
για το σχολικό έτος 2021-2022. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Κέντρο 
Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, από την Τρίτη 14.9.2021 
έως και την Τετάρτη 15.9.2021, από τις 8:30 π.μ., στη διεύ-
θυνση Θ. Νόβα 16, 2ος όροφος. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
Eκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 έτους 2020, Πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, Σχολική λίστα

> ΠΑρΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: παρουσίαση του βιβλίου “Η 
μέρα που άρχισε έχει ήδη τελειώσει” του Βασίλειου Χουλιά-
ρα, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Σεπτέμβρη, στις 8.30 
μ.μ., στο Al Vento, στο Λιμάνι Μεσολογγίου.Για το βιβλίο θα 
συζητήσει η Ελένη Καρβέλη με τον συγγραφέα. Αποσπάσματα 
από το βιβλίο θα αναγνώσει ο Κώστας Κοτσίρης. Θα συντονί-
σει ο Κωνσταντίνος Καραδήμας.

Στην ένταξη 
του έργου: 
«Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
Δημοτικού 
φωτισμού 
και εγκατά-
σταση συ-
στήματος κε-

ντρικής διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού» 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020 προχώρησε ο Δήμος 
Αγρινίου.

Το έργο προϋπολογισμού  1.999.900,00 
ευρώ  προβλέπει αντικατάσταση των πα-
λαιών φωτιστικών σωμάτων (Βραχίονα 
& Κορυφής) με νέα φωτιστικά τύπου LED 
υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης και 
φωτεινότητας εντός της περιοχής παρέμ-
βασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του Δήμου Αγρινίου.
 Επιπλέον στην κατασκευή του νέου δικτύ-
ου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατά-
σταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την 
λειτουργία Συστήματος Κεντρικής Διαχεί-
ρισης του φωτισμού.

Στη σημασία του έργου αναφέρθηκε ο δή-
μαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου: 
«Βήμα βήμα, όλοι μαζί, προσπαθούμε να 
κάνουμε τον Δήμο Αγρινίου πιο σύγχρο-
νο και πιο αποτελεσματικό. Με την αλλαγή 
του συστήματος ηλεκτροφωτισμού μέσω 
του συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνουμε 
εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Συ-
νεχίζουμε την μεγάλη μας προσπάθεια για 
την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού σε 
όλο τον Δήμο. Επενδύουμε στην επόμε-
νη μέρα με έργα με έντονο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα».

Συνάντηση με τον αν. Υπουρ-
γό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα 
πραγματοποίησαν ο Βουλευ-
τής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, 
Κωνσταντίνος Καραγκούνης 
και ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνι-
τσας, κ. Γεώργιος Αποστολάκης 
σχετικά με θέματα του Δήμου.
Αρχικό θέμα συζήτησης ήταν η 
αποκατάσταση ζημιών του πα-
ραλιακού μετώπου Παλαίρου 
καθώς και τα συμπληρωματικά 

έργα οδοποιίας λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων. 
Στην συνέχεια συζητήθηκε η 
πρόταση του Δήμου στο Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης και Αλλη-
λεγγύης για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 
με κύριο αίτημα τη χρηματο-
δότηση της αγροτικής οδοποιί-
ας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. 
Τόσο ο κ. Καραγκούνης όσο και 
ο Δήμαρχος ανέλυσαν στον κ. 

Πέτσα ότι οι αγροτικοί δρόμοι 
της ευρύτερης περιοχής όσο και 
αν συντηρούνται από τα κονδύ-
λια του δήμου, οι έντονες καιρι-
κές συνθήκες αλλά και τα βαρέα 
οχήματα που διασχίζουν τους 
δρόμους δημιουργούν έντονες 
φθορές και τους καθιστούν επι-
κίνδυνους για χρήση.  Οπότε 
μέσω του χρηματοδοτούμενου 
προγράμματος προϋπολογι-
σμού 4.443.555€, θα λυθεί ένα 

χρόνιο πρόβλημα σε ένα μεγά-
λο τμήμα της αγροτικής οδοποι-
ίας του Δήμου.
Τέλος συζητήθηκε ένα άλλο με-
γάλο έργο για την περιοχή, το 
έργο συλλογής, μεταφοράς και 
επεξεργασίας λυμάτων οικι-
σμού Μοναστηρακίου & επέ-
κταση εγκατάστασης και επε-
ξεργασίας λυμάτων Βόνιτσας, 
ένα έργο προϋπολογισμού 
7.840.239 €.

Το Βυζαντινό και Χριστιανι-
κό Μουσείο και το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
τιμούν τη Ναύπακτο και τη ση-
μαντική ιστορία της εγκαινιά-
ζοντας σήμερα τη θεματική Έκ-
θεση «Ναύπακτος 1571 - 450 
Χρόνια από τη Μεγαλωτάτη 
Βιτωρία των Χριστιανών». 

Η έκθεση τελεί υπό την αιγί-
δα της Α.Ε. Πρόεδρο της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και θα 
διαρκέσει έως και τις 31 Ια-
νουαρίου 2022 (ώρες λει-
τουργίας: Τετάρτη έως Δευ-
τέρα 8:00’-20:00 και Τρίτη 
13:00’-20:00’).
Το κατά κύριο λόγο ιστορικό 
περιεχόμενο της Εκθέσεως 
βασίζεται σε ευρωπαϊκό ιστο-
ριογραφικό αρχειακό υλικό 
και πλαισιώνεται από σπου-
δαία αρχαιολογικά τεκμήρια 
και έργα τέχνης προερχόμε-
να από συλλογές από όλη την 
Ελλάδα. Εποπτικό υλικό προ-

έρχεται επίσης από τα Αρχεία 
Σιμάνκας της Ισπανίας, το 
Ναυτικό Μουσείο Βαρεκλώ-
νης, το Εσκοριάλ, τη Βασιλική 
Βιβλιοθήκη της Ισπανίας.
Με δήλωσή του ο Δήμαρ-
χος Ναυπακτίας Βασίλης Γκί-
ζας σημειώνει, μεταξύ άλλων: 
«Φέτος συμπληρώνονται 450 
χρόνια από το κορυφαίο ιστο-
ρικό γεγονός που σημάδεψε 
καθοριστικά την Ευρώπη και 
ολόκληρο τον κόσμο και απε-
τέλεσε ταυτόχρονα σταθμό για 
τη ναυτική τακτική, τη ναυπη-
γική, τις τέχνες και τα γράμμα-
τα. Ως Δήμαρχος Ναυπακτίας 

ευχαριστώ από καρδιάς την 
Α.Ε. την Πρόεδρο της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας κ. Κατερί-
να Σακελλαροπούλου, που θέ-
τει την Έκθεση υπό την αιγίδα 
της. Ευχαριστώ το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και προσωπικά την Υπουργό 
κ. Λίνα Μενδώνη  για τη συ-
νεργασία που έχουμε συνο-
λικά, τη Διεύθυνση του Βυ-
ζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου για τη διοργάνω-
ση και επιμέλεια της Έκθεσης, 
αλλά και όλους όσοι συνέβα-
λαν στην πραγματοποίησή 
της».

Διαπεριφερειακά

Αντιπλημμυρική θωράκιση
> Έργα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Ενεργειακή αναβάθμιση

Τα αναγκαία έργα σε Ακτίο-Βόνιτσα 

Κορυφαίο ιστορικό γεγονός 

> Στον Δημοτικό Φωτισμό Αγρινίου 

> Συνάντηση Πέτσα με Καραγκούνη και Αποστολάκη

> Το Υπ. Πο. και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο τιμούν τη Ναύπακτο
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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται από την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι καθαρι-
σμοί ποταμών και ρεμάτων σε περιοχές 
που επλήγησαν από τις πρόσφατες περι-
οχές, με έμφαση στα σημεία υψηλότερης 
επικινδυνότητας και βάσει του σχεδιασμού 
που έχει εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας. Αναλυτικότερα, 
και ενώ συνεχίζονται επίσης οι εργασίες 
σε ποτάμια και ρέματα που είχαν ανακοι-
νωθεί τις προηγούμενες μέρες, σε εξέλιξη 
βρίσκονται επιπλέον εργασίες:
• Στον Ποταμό Κλαδέο της Αρχ. Ολυμπίας
• Στον ποταμό Κυθιραίας Πελόπιου
• Στα υδατορέματα Χτίρι Αρχαίας Πίσσας 

και Λιναριάς
«Η Περιφέρεια αγωνίζεται καθημερινά με 
όλες τις δυνάμεις της για την καλύτερη δυ-
νατή θωράκιση του τόπου μας και ιδιαίτε-
ρα των περιοχών που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές, ενόψει της χειμερινής περιό-
δου. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας που έχουμε 
μπροστά μας είναι δύσκολος. Όμως, με τον 
ίδιο τρόπο που από την πρώτη στιγμή βρε-
θήκαμε δίπλα στους συμπολίτες, έτσι ακρι-
βώς και θα συνεχίσουμε…» δήλωσε ο Πε-
ριφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.
3 εκατ. ευρώ για έργα
Εν των μεταξύ δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια 
η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων που ενέκρινε το κονδύλι για 
την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών και 
αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες 
περιοχές της Ηλείας. Το ποσό που έχει 
εξασφαλιστεί είναι προϋπολογισμού τρι-
ών εκατομμυρίων ευρώ και αφορά τις πε-
ριοχές των δήμων Πύργου και Αρχ. Ολυ-
μπίας.
Όπως ανέφερε και ο δασάρχης Πύργου 
Δρ. Παναγιώτης Λάττας η μελέτη για τα έρ-
γα αυτά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα 
τέλη Σεπτέμβρη με στόχο να ξεκινήσουν 
άμεσα τα έργα για να προλάβουν όσο μπο-
ρούν τις συνέπειες των πυρκαγιών μέσα 
στο χειμώνα.

Κινητοποίηση που πραγματο-
ποίησαν οι εκπρόσωποι των 
πυρόπληκτων περιοχών, από 
τους νομούς Αχαΐας και Ηλεί-
ας, στις αρχές της εβδομάδας 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση και την Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι 
της Ομοσπονδίας Αγροτι-
κών Συλλόγων Ηλείας και 
των Αγροτικών Συλλόγων, 
Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου 
και Αιγιαλείας, απαίτησαν να 
παρθούν από την Κυβέρνη-
ση και την Περιφερειακή Αρ-
χή, άμεσα μέτρα στήριξης, να 
αποζημιωθούν στο 100% για 
τις ζημιές που υπέστησαν από 

τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού και μια σειρά 
από ενέργειες που απαιτού-
νται για να παραμείνουν στα 

χωριά και τα χωράφια τους.
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώ-
στας Πελετίδης εξέφρασε την 
στήριξη της Δημοτικής Αρχής 

στους πυρόπληκτους αγρότες 
τονίζοντας: «Η πολιτική όλων 
διαχρονικά των κυβερνήσε-
ων, αντιμετωπίζει την προστα-
σία της ζωής και της περιουσί-
ας του λαού, των δασών και 
του περιβάλλοντος ως κόστος. 
Οι αγρότες που βρίσκονται 
στα πρόθυρα ξεκληρίσματος, 
με τις πυρκαγιές δέχτηκαν το 
τελειωτικό χτύπημα. Τώρα, 
χωρίς καθυστέρηση, με τους 
αγώνες μας να υποχρεώσουμε 
την κυβέρνηση να κάνει απο-
δεκτά τα αιτήματά σας. Είμα-
στε δίπλα σας, στηρίζουμε τον 
αγώνα σας και τα δίκαια αιτή-
ματά σας».

Είδη πρώτης ανάγκης συγκε-
ντρώθηκαν από τους εργαζό-
μενους και τους συνεργάτες του 
εργοστασίου της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕ-
ΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» στο Δρέπανο 
ώστε να παρασχεθεί βοήθεια 
στους πυρόπληκτους της Περι-
φερειακής Ενότητας Ηλείας. 
Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρί-
ου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχα-
ΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος 
και η Γενική Διευθύντρια Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδος, Γεωργία Πλώτα, 
βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις 
του εργοστασίου προκειμένου 
να παραλάβουν τα αγαθά.
Εκεί τους υποδέχθηκαν, ο Δι-
ευθυντής της μονάδας, Δη-
μήτρης Περικλόπουλος και ο 
Προϊστάμενος Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Νί-
κος Παπαγεωργίου. Τα είδη 
μεταφέρθηκαν την ίδια ημέ-
ρα στο κτίριο του Διοικητηρί-
ου Πύργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας. Στην συνά-

ντηση παραβρέθηκαν εκπρό-
σωποι της Επιτροπής Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία 
(ΕΥΑΕ) καθώς και η Κοινωνική 
Λειτουργός του εργοστασίου. 
Ο κ. Μπονάνος δήλωσε τα 
εξής: «Η συγκεκριμένη παρα-
γωγική μονάδα για μια ακόμα 
φορά δείχνει την ευαισθησία 
του για τις μεγάλες κοινωνικές 
ανάγκες της περιφέρειάς μας. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
διευθυντή κ. Περικλόπουλο και 
το σύνολο των εργαζομένων 
που δείχνουν στην πράξη την 

κοινωνική τους αλληλεγγύη».

Συνάντηση με την 
ομάδα Expertise France
Συνάντηση της δεκαμελούς 
ομάδας των εμπειρογνωμό-
νων της Τεχνικής Βοήθειας της 
Γαλλίας (Expertise France), με 
υπηρεσιακά στελέχη της Γενι-
κής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της 
ΠΔΕ, πραγματοποιήθηκε στο 
γραφείο του Αντιπεριφερειάρ-
χη Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπου 
Μπονάνου. 

Η συνάντηση, σε άριστο κλίμα 
συνεργασίας, έγινε στο πλαί-
σιο επισκέψεων-συναντήσεων 
που πραγματοποιεί η ομάδα 
των εμπειρογνωμόνων, για την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης 
στην υλοποίηση του προγράμ-
ματος «Σπύρος Δοξιάδης», με 
φορείς που εμπλέκονται στην 
εφαρμογή της πολιτικής της 
Δημόσιας Υγείας. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν 
λειτουργικά θέματα που αφο-
ρούν τη δημόσια υγεία σε το-
πικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα 
παρουσιάστηκαν συνοπτικά, 
οι αρμοδιότητες, το έργο και 
οι δραστηριότητες της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Επίσης, με γνώμονα την υπη-
ρεσιακή εμπειρία των στελε-
χών της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας, ανταλλάχτηκαν απόψεις 
και διατυπώθηκαν προτάσεις 
που αφορούσαν την βελτίωση 
της αποδοτικότητας των υπηρε-
σιών δημόσιας υγείας. 

> ΔΗΜΟΣ ΑρΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: Ο Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας, ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βε-
βαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 
και οφειλές που κατέστησαν  ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμ-
βανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 
11.6.2021. Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση 
είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν 
υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κο-
ρωνοϊού COVID-19. Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αι-
τήσεις  υποβάλλονται  από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 
31.10.2021. Συγκεκριμένα:
Α.  Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφει-
λές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που 
έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέ-
χρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, 
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων,  από 
15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021).
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνι-
αίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να εί-
ναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό 
από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης 
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη 
καταβολής τέλους.
Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση 
της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταρ-
γείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και 
των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τμήμα εσόδων 
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. 
Αλεξανδρόπουλος Γ., τηλ. 2624022549).

> ΔΗΜΟΣ ΠΥρΓΟΥ: Με βασικό αντικείμενο αστικές υπο-
δομές μέσω συγκεκριμένων έργων, πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη (14/9) στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου συνά-
ντηση του Δημάρχου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου με τους 
προέδρους των Τ.Κ. Λανθίου και Ελαιώνα, Ν. Μπαντού και 
Κ. Μπαμπίλη αντίστοιχα, με παρόντες τη βουλευτή Ηλείας 
Διονυσία Αυγερινοπούλου, του αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Γιάννη Αργυρόπουλου και του αντιδημάρχου Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και Παιδείας Γιάννη Παπαδημητρίου. Όπως 
επεσήμανε ο κ. Αντωνακόπουλος συζητήθηκαν θέματα σχετι-
κά με τις αστικές υποδομές των περιοχών, έργα που είναι σε 
εξέλιξη καθώς και άλλα που θα προγραμματιστούν σύντομα. 
«Η κα. Αυγερινοπούλου είναι αρωγός στις προσπάθειες του 
Δήμου Πύργου και την ευχαριστούμε γι’ αυτό. Όπως ευχα-
ριστούμε και κάθε πολιτικό παράγοντα που βοηθάει τις διεκ-
δικήσεις του Δήμου, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα 
από δημοκρατικές διαδικασίες και συλλογικές λειτουργίες του 
Δήμου» ανέφερε ο δήμαρχος σε ανακοίνωσή του.

> ΔΗΜΟΣ ΑρΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: Ο Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, ενημερώνει τους 
πολίτες ότι με βάση την υπ’ αριθμόν 62415/26-8-2021 Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται για δύο (2) μήνες η 
ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και του Επιδόματος Στέγασης για τις αιτήσεις 
εκείνες που έληγαν και θα έπρεπε να επανυποβληθούν τον 
Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021. Όπως επισημαίνει 
η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Ρόη Αντωνοπούλου: «Η παρά-
ταση αφορά αποκλειστικά στις αιτήσεις των δικαιούχων που 
διαμένουν στους Δήμους, οι οποίοι επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 27 
Ιουλίου 2021 έως και τις 19 Αυγούστου 2021 και έχουν κη-
ρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στους οποίους συμπε-
ριλαμβάνεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Επισημαίνεται ότι 
η παράταση θα δοθεί εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση από 
το νοικοκυριό, ενώ δεν θα παραταθούν αιτήσεις στις οποίες 
έστω κι ένα μέλος του νοικοκυριού έχει υποβάλει ή συμμετά-
σχει σε νέα εγκεκριμένη αίτηση».

Διαπεριφερειακά

Καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων

Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων

Βοήθεια στους πυρόπληκτους 
> Από την «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» με έδρα το Δρέπανο Αχαΐας

> Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενόψει φθινοπώρου 

> Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια
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Βέβαια η φετινή χρονιά δεν εί-
ναι όπως το 2019, που χαρα-
κτηρίζεται ως «η χρονιά της δε-
καετίας» λόγω της εξαιρετικής 
ποιότητας της πρώτης ύλης. 
Ωστόσο, και με βάση τις δυ-
σκολίες που αντιμετώπισαν 
οι αγρότες καθόλη τη διάρκεια 
της φετινής περιόδου, τα απο-
τελέσματα είναι εξόχως ικανο-
ποιητικά.
Μιλώντας στον «Σ.Ε.» ο Αρί-
στος Σπανός, Πρόεδρος της 
Ένωσης Οινοπαραγωγών του 
Αμπελώνα της Πελοποννήσου 
(ΕΝΟΑΠ) και ιδιοκτήτης του 
Οινοποιείου «Τετράμυθος» στα 
Καλάβρυτα αναφέρει ότι: «Φέ-
τος η παραγωγή κρίνεται ικα-

νοποιητική. Είμαστε σε πο-
λύ καλό επίπεδο. Παρόλο τον 
καύσωνα δεν είχαμε καταστρο-
φή στην παραγωγή. Βοήθησε 
το γεγονός ότι είμαστε ορει-
νοί αμπελώνες και μπορώ να 
πω ότι είμαστε ικανοποιημέ-
νοι. Φέτος το καλοκαίρι υπήρ-
χε καύσωνας μην το ξεχνάμε 
αυτό».
Σε σχέση με τις κλιματολογι-
κές συνθήκες που επικρατού-
σαν αλλά και τη γενικότερη κα-
τάσταση των αμπελώνων, στην 
Αιγιάλεια δεν παρουσιάστηκαν 
ασθένειες. Δεν καταγράφηκαν 
κρούσματα βοτρύτη ή άλλων 
ασθενειών. Σε αντίθεση με άλ-
λες περιοχές της χώρας όπου 
δυστυχώς η παραγωγή δεν 
κρίνεται ικανοποιητική.
«Τα φυτά στρεσαρίστηκαν από 
την υψηλή ζέστη. Εκείνα που 
επηρεάστηκαν περισσότερο 

ήταν τα φυτά που είναι μικρό-
τερα σε ηλικία. Δηλαδή μιλάμε 
για αμπέλια 5 με 10 έτη. Τα πα-
λαιότερα αμπέλια, που η περι-
οχή έχει και πάρα πολλά, δεν 
πειράχτηκαν καθόλου» σημει-
ώνει ο κ. Σπανός.
Ως προς τα χαρακτηριστικά της 
φετινής χρονιάς, θα μπορού-
σε κανείς να την κατατάξει ως 
αντίστοιχη του 2020.
«Ως χρονιά είναι πολύ κοντά 
στο 2020. Το 2019 ήταν μεγά-
λη χρονιά για όλους τους πα-
ραγωγούς. Όμως και φέτος εί-
μαστε πολύ ικανοποιημένοι 
από την ποιότητα που προ-
σφέρουμε. Δεν πρέπει να ξε-
χνούμε το κακό που έγινε και 
πόση ήταν η κακοκαιρία που 
καταγράφηκε λόγω των υψη-
λών θερμοκρασιών» τονίζει ο 
κ. Σπανός.
Πάντως σε άλλες περιοχές της 
χώρας οι καιρικές συνθήκες 
δυσκόλεψαν αρκετά την παρα-
γωγή, δεδομένου ότι καταγρά-
φηκαν υψηλές θερμοκρασίες 
το καλοκαίρι, άνω των 42 βαθ-
μών Κελσίου και το χειμώνα 
εξίσου χαμηλές. 
«Η Αιγιάλεια άντεξε και το 
έδειξε αυτό το έδαφος της πε-
ριοχής. Το υψόμετρο, οι πλα-
γιές και επειδή έχουμε βόρειο 
προσανατολισμό με αύρες το 
βράδυ και φεύγει από τα βου-
νά όλη η υγρασία καταφέραμε 
να σταθούμε όρθιοι» αναφέρει 
ο κ. Σπανός.
Σε σχέση με την κατανάλωση 
και το πώς η αγορά του κρα-

σιού αντιδρά στην Covid -19, 
o κ. Σπανός επισημαίνει ότι 
«γενικά το καλοκαίρι πήγε κα-
λά. Όμως δεν μπορεί να σώσει 
την κατάσταση γιατί υπήρχαν 
αρκετές απώλειες το προηγού-
μενο διάστημα και δεν πρέπει 
αυτό να το ξεχνάμε. Όσο καλά 
να πάει ένα καλοκαίρι δεν μπο-
ρεί να αντισταθμίσει τη μείωση 
της προηγούμενης χρονιάς. Ας 
ελπίσουμε ότι δεν θα οδηγη-
θούμε και πάλι σε lockdown. 
Είμαστε μια ομάδα περισσότε-
ρο εξαγωγική και όλο αυτό μας 
επηρεάζει».

Η υπόλοιπη χώρα
H χρονιά ξεκίνησε με ένα χει-
μώνα κανονικά ψυχρό, με χι-
όνια και αρκετές βροχές στις 
περισσότερες περιοχές, κυρί-
ως τον Ιανουάριο, ενώ όσο 
πλησίαζε η άνοιξη οι βροχές 
μειώνονταν. Στην Κεντρική 
και Βόρεια χώρα η έκπτυξη 
καθυστέρησε μία εβδομάδα με 
δέκα μέρες και ήταν ανομοιό-
μορφη, ενώ σε άλλες περιοχές 
συνέβη στις συνήθεις ημερο-
μηνίες. 
Οι όψιμοι παγετοί του Απρι-
λίου δημιούργησαν σοβαρά 
προβλήματα σε κάποιες περι-
οχές όπως ο Τύρναβος, ενώ 
οι απότομες αλλαγές της θερ-
μοκρασίας τους δύο τελευταί-
ους μήνες της άνοιξης, κυρίως 
στη Βόρεια Ελλάδα, συνέβα-
λαν στην ανομοιόμορφη εμ-
φάνιση της άνθησης και της 
καρπόδεσης, φαινόμενο αρκε-

τά συχνό τα τελευταία χρόνια, 
που δυσκολεύει τον τρύγο επι-
βάλλοντας πολλαπλά περάσμα-
τα από το ίδιο αμπελοτόπι. Η 
ανθοφορία και η καρπόδεση 
καθυστέρησαν 7 με 10 μέρες 
στις περισσότερες περιοχές με 
εξαίρεση περιοχές της Κρήτης 
που τα δύο στάδια πρωίμισαν 
λίγες μέρες σε σχέση με πέρσι. 
Χαλάζι έπληξε την Κεφαλονιά 
το Μάιο, ενώ ο Ιούνιος επιφύ-
λαξε δυσάρεστες εκπλήξεις και 
σε αρκετές περιοχές στη Β. Ελ-
λάδα (Κοζάνη, Ημαθία, Καβά-
λα κ.α.).
Το θετικό είναι ότι τα χαμηλά 
επίπεδα βροχόπτωσης Απρι-
λίου και Μαΐου δεν βοήθησαν 
την εμφάνιση του περονοσπό-
ρου, ενώ το ωίδιο (παντός και-
ρού) έχει ήδη αρχίσει να κά-
νει την εμφάνισή του στη νότια 
χώρα και αρχίζει την ανοδι-
κή του πορεία. Οι βροχές του 
Ιουνίου εάν συνεχιστούν εν-
δεχόμενα να δημιουργήσουν 
προβλήματα μικρής έντασης 
με όψιμο περονόσπορο, ενώ 
το ωίδιο έως το γυάλισμα θα 
αποτελεί το σημαντικότερο φυ-
τοπαθολογικό πρόβλημα της 
χρονιάς. 
Η παραγωγή μοιάζει αυξημένη 
στις περισσότερες περιοχές, 
αλλά το ύψος της είναι ακό-
μη νωρίς για να εκτιμηθεί. Η 
οψιμότητα από την άλλη, εάν 
δεν ανατραπεί από αυξημένες 
θερμοκρασίες τους επόμενους 
μήνες θα βοηθήσει την καλή 
ωρίμανση των πρώιμων ποι-

κιλιών και θα δυσκολέψει αυ-
τή των όψιμων.

Το terroir της Σαντορίνης
Η Σαντορίνη είναι από τις βα-
σικές περιοχές της χώρας που 
καθορίζουν και τις εξαγωγές, 
αφού το Ασύρτικο είναι περι-
ζήτο στο εξωτερικό. Ο επικεφα-
λής οινολόγος και Διευθυντής 
παραγωγής της SantoWines, 
Νίκος Βαρβαρήγος, συνοψί-
ζει τα κύρια χαρακτηριστικά 
του και κάνει εκτιμήσεις για τα 
κρασιά της σοδειάς 2021. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
ήταν μια ιδιαίτερα ξηρή χρο-
νιά. Μέχρι το γυάλισμα των 
σταφυλιών οι αρχικές προβλέ-
ψεις μίλαγαν για όγκο παραγω-
γής πάνω από τον μέσο όρο. 
Όμως ο συνδυασμός ανομβρί-
ας και καύσωνα στρεσάρισε τα 
αμπέλια και σε πολλές περι-
πτώσεις στέγνωσε τα σταφύλια, 
ενώ οι υψηλές θερμοκρασί-
ες πρωίμησαν την παραγωγή. 
Κατά συνέπεια τα αμπέλια δεν 
απέδωσαν το 100%. Ένα ακό-
μα πρόβλημα που παρατηρή-
θηκε ήταν η ανισορραγία και 
η ανομοιομορφία στον βαθμό 
ωρίμανσης των σταφυλιών όχι 
μόνο στο ίδιο αμπέλι και στο 
πρέμνο, αλλά ακόμα και στο 
ίδιο το τσαμπί.
Η συνολική παραγωγή φέτος 
δεν ξεπέρασε τους 2.000 τό-
νους σταφυλιών. Καταγρά-
φηκε δηλαδή μια πτώση πε-
ρίπου 30% από μια μέση 
παραγωγή για τον αμπελώνα 
της Σαντορίνης.
Παρ’ όλα τα προβλήματα που 
προαναφέρθηκαν, η φετινή 
χρονιά έχει προϋποθέσεις για 
την παραγωγή κρασιών με 
υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά. Οι μούστοι δείχνουν ότι θα 
έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα.

Παραγωγική χρονιά, παρά 
τις ακραίες καιρικές συνθήκες

> Τα μηνύματα από Αιγιάλεια και την υπόλοιπη χώρα για την οινοπαραγωγή

Mια ιδιαίτερα παραγωγική είναι η φετινή χρονιά 
για τους οινοπαραγωγούς της Αιγιάλειας. Παρά 

τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν 
το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου, το τελικό 

προϊόν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό.
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Ο Ελληνικός Εμφύλιος 1823-
1825 χωρίζεται σε δύο φάσεις, 
η πρώτη (Φθινόπωρο 1823 - 
Καλοκαίρι 1824) διαμάχες με-
ταξύ Φιλικών και Κοτζαμπά-
σηδων και η δεύτερη (Ιούλιος 
1824 - Ιανουάριος 1825), από 
εμφύλιες συρράξεις μεταξύ κυ-
βερνητικών υποστηριζομέ-
νων από την Αγγλία και Πελο-
ποννησίων. Eκφράζει το κλίμα 
απόγνωσης που επικράτησε με 
τους Eμφυλίους.

Ιστορία
Από την αρχή της Επανάστα-
σης του 1821, υπήρξε ένα χά-
σμα μεταξύ των Φιλικών που 
αποτελούσαν την δημοκρατι-
κή πολιτική παράταξη των Κο-
τζαμπάσηδων του Μωριά, που 
αποτελούσαν και την Πελοπον-
νησιακή Γερουσία και εκπρο-
σωπούσαν την ολιγαρχική πα-
ράταξη. 
Η άρνηση των τελευταίων να 
δεχτούν τις προτάσεις του Δη-
μητρίου Υψηλάντη, πληρεξου-
σίου του Μωριά και γενικού 
επιτρόπου της Ανωτάτης αρχής, 
να έχει τον έλεγχο της πολιτικής 
και στρατιωτικής ηγεσίας της 
Επανάστασης δημιούργησε Εμ-
φύλιο πόλεμο που εξελίχθηκε 
σε αλληλοσκοτωμό των Ελλή-
νων. Ακολούθησε η Εθνοσυ-
νέλευση της Επιδαύρου με την 
οποία επισφραγίστηκε η ήττα 
των Φιλικών αφού παραμερί-
στηκαν εντελώς από την πολι-
τική εξουσία.
Καθοριστικής σημασίας για την 
εξέλιξη αποδείχτηκε η Εθνοσυ-
νέλευση του Άστρους Κυνουρί-
ας. Εκεί διαμορφώθηκαν τρεις 
πολιτικές παρατάξεις, αυτή των 
Φιλικών που αποτελείτο από 
δημοκρατικούς με κυρίαρχες 
μορφές τον Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη και τον Δημήτριο Υψη-
λάντη, αυτή των Κοτζαμπάση-
δων του Μωριά και τέλος αυτή 
των Υδραίων καραβοκύρηδων 
που συνεργάζονταν με τους 
Ρουμελιώτες. 
Οι δύο τελευταίοι είχαν την 
απόλυτη πλειοψηφία στην 
Εθνοσυνέλευση και οι αποφά-
σεις της Εθνοσυνέλευσης ήταν 

καταδικαστικές για το κόμμα 
των δημοκρατικών. 
Ο Κολοκοτρώνης έχασε την αρ-
χιστρατηγία ενώ οι περισσότε-
ρες και ουσιαστικότερες πολι-
τικές θέσεις καλύφθηκαν από 
μέλη του κόμματος των Κοτζα-
μπάσηδων και των Υδραίων. 
Ο Εμφύλιος πόλεμος πια ήταν 
προ των πυλών. 

Α’ Ελληνικός εμφύλιος
Το φθινόπωρο του 1823 συ-
γκεντρώθηκαν στη Σιλίμνα της 
Τρίπολης οι Θεόδωρος και Πά-
νος Κολοκοτρώνης, Θεώδο-
ρος Νέγρης, Γεώργιος Σισίνης, 
Ασημάκης Φωτήλας, Οδυσ-
σέας Ανδρούτσος, Δημήτριος 
Υψηλάντης, Δημήτριος Πλα-
πούτας, Νικήτας Νικηταράς κ.ά. 
Εκεί αποφασίστηκε από κοινού 
η αντίσταση κατά του εκτελεστι-
κού (κυρίαρχου οργάνου εξου-
σίας) και όλοι μαζί ορκίστηκαν 
«ενώπιον της εικόνας του Χρι-
στού» ότι θα αγωνιστούν ενω-
μένοι.
Παρόλο που το μέλλον των Κο-
τζαμπάσηδων προδιαγραφόταν 
δυσοίωνο, ο Κολοκοτρώνης 
ξαφνικά προσχωρεί στο κόμμα 
των Κοτζαμπάσηδων με αντάλ-
λαγμα τον διορισμό του γιου 
του Πάνου ως φρουράρχου του 
Ναυπλίου και τον διορισμό του 
ίδιου στη θέση του αντιπροέ-
δρου του εκτελεστικού. Επίσης 
στη συμφωνία αποφασίστηκε 
να αρραβωνιάσει τον γιο του, 
Κολίνο, με την κόρη του Κανέλ-
λου Δεληγιάννη, προκρίτου της 
Γορτυνίας. Η απόφαση αυτή του 
Κολοκοτρώνη εξόργισε τους συ-
ναγωνιστές του και ιδιαίτερα τον 

Δημήτριο Πλαπούτα.
Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τον 
πρόεδρο του βουλευτικού Αλέ-
ξανδρο Μαυροκορδάτο να πα-
ραιτηθεί και να καταφύγει στην 
Ύδρα, όπου μπορούσε ελεύθε-
ρα να σχεδιάσει τις πολιτικές 
του κινήσεις. Η αποχώρηση 
του Μαυροκορδάτου θεωρή-
θηκε επιτυχία του Κολοκοτρώ-
νη. Ενώ ο Μαυροκορδάτος, με 
τις στενές επαφές με την Αγγλι-
κή κυβέρνηση εξασφάλισε την 
υπόσχεση για δάνειο, η δε κα-
ταφυγή του στην Ύδρα φανέρω-
σε τις στενές σχέσεις του με την 
οικογένεια Κουντουριώτη, η 
οποία διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στις εμφύλιες διαμάχες.
Η αντιπαράθεση του εκτελεστι-
κού σώματος (ε.σ.) στο οποίο 
ηγείτο ο Πετρόμπεης Μαυρο-
μιχάλης ως πρόεδρος (έχοντας 
στη θέση του αντιπροέδρου τον 
Κολοκοτρώνη) και του βουλευ-
τικού σώματος (β.σ.) που είχε 
επικεφαλής τον Μαυροκορδά-
το επιδεινώθηκε το φθινόπω-
ρο του 1823.
Και τα δύο σώματα τότε έδρευ-
αν στην Σαλαμίνα και ήταν υπό 
την κυβερνητική εξουσία και η 
πολιτική και η στρατιωτική ηγε-
σία, παρέμενε πιστή η πλειοψη-
φία των επαναστατικών στρα-
τευμάτων των Πελοποννήσιων 
οπλαρχηγών. Προπύργια του 
Κολοκοτρώνη ήταν το φρούριο 
του Ναυπλίου το οποίο ήλεγχε 
ο γιος του Κολοκοτρώνη Πάνος 
(ως φρούραρχος) και η εύπορη 
επαρχία της Ηλείας στην οποία 
κυριαρχούσε ο Σισίνης.
Ο Παπαφλέσσας και ο Ανα-
γνωσταράς είχαν προσχωρήσει 

στην αντίπαλη παράταξη δημι-
ουργώντας τεράστιο πρόβλημα 
στον Κολοκοτρώνη και στους 
Φιλικούς. Με αυτά τα δεδομένα 
η αποτυχία της παράταξής του 
Κολοκοτρώνη ήταν σίγουρη. 
Έτσι στις 7 Ιουνίου 1824 και 
παρά τις αντιρρήσεις των 
Υδραίων, που ήθελαν ολοκλη-
ρωτική καταστροφή του Κολο-
κοτρώνη και των περί αυτών, 
οι Κοτζαμπάσηδες, συγκεκριμέ-
να ο Λόντος και ο Ζαΐμης, έγι-
ναν ύστερα από διαπραγματεύ-
σεις, κύριοι του Ναυπλίου.
Με το τελευταίο αυτό γεγονός, 
κλείνει η πρώτη φάση του Ελ-
ληνικού Εμφυλίου πολέμου της 
περιόδου 1823-1825.

Β Ελληνικός εμφύλιος
Στη δεύτερη φάση του ελληνι-
κού εμφυλίου πολέμου πρωτα-
γωνιστικό ρόλο διαδραματίζει 
η Ύδρα και οι Υδραίοι καρα-
βοκύρηδες και συγκεκριμένα 
η Αγγλόφιλη οικογένεια Κου-
ντουριώτη που είχε καταφέρει 
να συγκεντρώσει το μεγαλύτε-
ρο μέρος της εξουσίας. Από την 
άλλη αντίπαλοι τους ήταν οι Κο-
τζαμπάσηδες του Μωριά και ο 
Θ. Κολοκοτρώνης. 
Με τη συνεργασία του Αλέξαν-
δρου Μαυροκορδάτου, ως εγ-
γυητή του Αγγλικού δανείου και 
τον Ρουμελιωτών, η υπέροχη 
των Υδραίων έναντι των αντι-
πάλων τους ήταν αδιαμφισβή-
τητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
αντίπαλοι των Κουντουριωτών 
χαρακτηρίζονται όλοι σχεδόν 
οι Μωραΐτες και από την άλλη 
αντίπαλοι των Μωραϊτών ήταν 
οι Υδραίοι και οι Ρουμελιώτες. 

Στην προκειμένη περίπτωση 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πο-
ρεία του εμφυλίου πολέμου εί-
χε ο Ιωάννης Κωλέττης, για-
τρός από το Συράκο πρώην του 
Μουχτάρ πασά γιού του Αλή 
Πασά. Αποτέλεσε τον συνδετι-
κό κρίκο μεταξύ Υδραίων και 
Ρουμελιωτών. 
Στις 20 Ιουλίου 1824 έφτα-
σαν και τα χρήματα του δανεί-
ου από την Αγγλική κυβέρνηση 
τα οποία χρησιμοποίησε συμ-
φεροντολογικά μοιράζοντας τα 
επιλεκτικά μόνο σε φίλα προ-
σκείμενους στην κυβέρνηση. Η 
σύγκρουση πια μεταξύ κυβέρ-
νησης Κουντουριώτη και Μω-
ραϊτών είναι γεγονός.
Από αυτή τη στιγμή και μετά 
γράφεται μία από τις πιο μελα-
νές σελίδες της Ελληνικής Επα-
νάστασης.
Θα ολοκληρωθεί το θέμα του 
Ελληνικού Εμφυλίου (1823-
1825) με ιδιαίτερη προς τούτο 
αναφορά.

Ο Ελληνικός εμφύλιος (1823 - 1825)
> 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.

Θ. Κολοκοτρώνης

Π. Μαυρομιχάλης

Αλ. Μαυροκορδάτος

Ι. Κωλέττης



20                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ17 Σεπτεμβρίου 2021

Σήμερα, 200 χρόνια με-
τά την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης για την απε-
λευθέρωση από τον οθωμα-
νικό ζυγό, αντιμετωπίζουμε 
νέες προκλήσεις. Την κλιμα-
τική αλλαγή, τα ακραία φυσι-
κά και κοινωνικά φαινόμενα, 
τον περιορισμό της ελευθε-
ρίας μας λόγω της πανδημί-
ας, την απειλή της ζωής, του 
πολιτισμού μας και του πλα-
νήτη. Τι σημαίνει ελευθερία 

για τον σύγχρονο/η Έλληνα/
νίδα; Αυτό το θέμα διερευνά 
το ετήσιο διεθνές συνέδριο 
COACH NOW που πραγματο-
ποιείται για τρίτη συνεχή χρο-
νιά το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 
2021 5.00 – 10.00 μμ
Κάθε χρόνο το συνέδριο αυ-
τό μέσω της έρευνας, του 
coaching και της φιλοσοφίας, 
δίνει στον άνθρωπο την προο-
πτική και τα εργαλεία μιας πιο 
ευτυχισμένης ζωής σε ατομικό 
και συλλογικό επίπεδο.
‘Όπως δηλώνει η κα Βαρβάρα 
Ασημακοπούλου, η δημιουρ-
γός του COACH NOW, “φέτος 
εμπνευστήκαμε από την εθνι-
κή μας επέτειο και το ελληνικό 
θαύμα του 1821 και αποφασί-
σαμε να διερευνήσουμε τη βα-
ρύνουσα και πολυδιάστατη έν-

νοια της ελευθερίας”. 
Γι’ αυτό το λόγο διενεργείται 
έρευνα για το τι σημαίνει ελευ-
θερία για το σύγχρονο Έλληνα, 
τα αποτελέσματα της οποίας θα 
παρουσιασθούν στο συνέδριο 
αλλά και θα ληφθούν υπόψη 
από τους διακεκριμένους ομι-
λητές. Στο τέλος θα πραγματο-
ποιηθεί η απονομή των διπλω-
μάτων στους αποφοίτους του 
εγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος στο επαγγελ-
ματικό coaching από τον ηγε-
τικό οργανισμό International 
Coaching Federation (ICF) 
“Coaching Δεξιότητες & Εργα-
λεία στην Πράξη» στην ελληνι-
κή γλώσσα δια ζώσης και δια-
δικτυακά. 
Προσκαλούμε όλους τους Έλ-
ληνες και Ελληνίδες από όλο 

τον κόσμο να συμμετέχουν κα-
ταρχάς στην έρευνα και στη συ-
νέχεια να έρθουν στο συνέδριο 
για να διαπιστώσουν τα εμπό-
δια αλλά και τις ευκαιρίες για 
να ζήσουμε τη ζωή που μας 
αξίζει στον ίδιο πλανήτη με 
«ελευθερία».
Το συνέδριο θα πραγματοποι-
ηθεί στο συνεδριακό κέντρο 
του Domotel Καστρί δια ζώσης 
τηρουμένων όλων των πρωτο-
κόλλων, αλλά και διαδικτυακά 
μέσω live streaming. Όποιος 
το επιθυμεί μπορεί να μείνει 
στο ξενοδοχείο με προνομια-
κή τιμή.
Τα κέρδη θα διατεθούν στο 
Εθελοντικό Σώμα Πυροσβε-
στών του Κρυονερίου.
Eπικοινωνία: 210 8160 255, 
6937 444 118 ba@hre.gr

Και φέτος χιλιάδες 
παιδιά εκτός δομών
νται στις ιδιωτικές δομές και όχι στις δημόσιες, δημοτικές.
Εντείνεται επίσης η άναρχη, χωρίς προγραμματισμό και σχε-
διασμό ανάπτυξη των ιδιωτικών κυρίως δομών, με γνώμονα 
το κέρδος και όχι τις ανάγκες των παιδιών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ, 
τα οποία, με αθέμιτους τρόπους και συμφωνίες πολλές φο-
ρές, καρπώνονται τη μερίδα του λέοντος από το πρόγραμμα, 
γιατί τελείως ανορθολογικά έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία 
χρόνια πανελλαδικά κατά 400%. Στην Πάτρα μάλιστα τα τε-
λευταία 6 χρόνια δημιουργήθηκαν 86 ιδιωτικά ΚΔΑΠ, με δι-
αθέσιμες 5500 θέσεις, όταν πριν δεν υπήρχε κανένα! Επίσης 
τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, που πέρσι δεν υπήρχε κανένα 
στην περιοχή μας, φέτος δημιουργήθηκαν περισσότερα από 
δύο. Αντίθετη πορεία ακολουθούν οι αντίστοιχες δημόσιες, 
δημοτικές δομές, που συνεχώς συρρικνώνονται ή κλείνουν. 
Για να έχουν όλα τα παιδιά σε αυτή την τρυφερή ηλικία δω-
ρεάν σύγχρονη προσχολική αγωγή και δημιουργική απασχό-
ληση, είναι απαραίτητο να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική, 
με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των παιδιών και 
όχι το κέρδος των επιχειρηματιών.
• Είναι αναγκαίο η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους Δή-
μους, εκτιμώντας τις ανάγκες, τις ετήσιες γεννήσεις, τις ιδι-
ομορφίες κάθε περιοχής, να σχεδιάσουν και να προγραμμα-
τίσουν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τη δημιουργία 
των απαραίτητων δημόσιων σταθμών, τμημάτων και δομών, 
με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, χωρίς επιχειρηματική 
δράση. Εκεί θα απορροφηθούν ανάλογα, όλες οι υπάρχου-
σες δομές, υποδομές και εργαζόμενοι.
• Το κράτος οφείλει να καλύψει μέσω του κρατικού προϋπο-
λογισμού, τις δαπάνες κατασκευής, συντήρησης και λειτουρ-
γίας, με την παράλληλη κατάργηση των προγραμμάτων.
• Θα πρέπει να εγκρίνει την πρόσληψη μόνιμου προσωπι-
κού, όλων των ειδικοτήτων (παιδαγωγών, βρεφονηπιοκό-
μων και νηπιαγωγών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, 
ψυχολόγων), βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τρα-
πεζοκόμοι), με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, 
ώστε να είναι δυνατός ο προγραμματισμός και η στελέχωση 
όλων των απαραίτητων δομών. 
Μόνο με τα παραπάνω μέτρα είναι δυνατό να εξασφαλιστεί 
από το κράτος για όλα τα παιδιά, θέση σε προσχολική δομή 
δημόσια και δωρεάν. 
•Χωρίς voucher, χωρίς τροφεία, χωρίς χρήματα γονιών για 
να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, εξόδους, πολιτιστικές 
δράσεις. 
• Να δημιουργηθούν Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, 
ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, τόσα όσα θα χρειάζονται για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες όλων των παιδιών.
• Να εφαρμοστεί ενιαίο, καθολικό, επιστημονικό, αναβαθ-
μισμένο σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα, με κατάλληλη 
αγωγή, εκπαίδευση, αλλά και το παιχνίδι, τη σίτιση, την ξε-
κούραση των παιδιών.

Θέματα 

«Τι σημαίνει ελευθερία 
για τους Έλληνες σήμερα;»

> Υβριδικό Διεθνές Συνεδριο Coaching στις 2 ΟκτωβρίουΣυνέχεια από τη σελ. 9

Ο κ. Θόδωρος Τουλγαρίδης είναι Πρόεδρους του Κοινωνικού 
Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
και ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Πάτρα 14-09-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Πατρέων σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Π.Δ.270/1981 και δυνάμει της υπ’ 
αριθμό 637/7-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ1ΔΩΞΙ-4Μ0) 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Πατρέων, θα διενεργήσει επαναληπτική, φα-
νερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασι-
ών, με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυ-
ξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου 
να εκμισθώσει κυλικείο Κ2, εμβαδού 56,23 
τ.μ., εντός του χώρου του Παμπελοποννησια-
κού Σταδίου, επί της οδού Πατρών Κλάους 93 
και Ιωάννου Ρίτσου 13.

Το μίσθιο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλι-
κείο με παράλληλη δυνατότητα περιστασιακής 
χρήσης και εκμετάλλευσης βοηθητικών χώρων 
εντός της όλης εγκατάστασης. Η δημοπρασία 
θα διενεργηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. 
έως 10:30 π.μ., στο επί της οδού Μαιζώνος 
αριθμός 108, Δημοτικό κτήριο, αίθουσα Συ-
νεδριάσεων 1ου ορόφου.
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των πε-
ντακοσίων ευρώ (500€). Τα έξοδα της δημο-
πρασίας θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει επί 
ποινή αποκλεισμού την ίδια ημέρα της δημο-
πρασίας.
Πληροφορίες για την δημοπρασία και αντίγρα-
φο της σχετικής διακήρυξης χορηγείται στους 
ενδιαφερομένους από το Τμήμα Δημοτικής Πε-
ριουσίας του Δήμου Πατρέων, εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες στη διεύθυνση: Παντανάσσης 28 
- 2ος όροφος, τηλέφωνα 2613 610320 και 2613 
610217. Επιπλέον θα είναι διαθέσιμη στην επί-
σημη ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων www.e-
patras.gr / Ηλ. Δημοκρατία / Διακηρύξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
ξαναμπήκε σε τροχιά υλοποί-
ησης από τις αρχές του μήνα 
Σεπτεμβρίου με διανομές βα-
σικών αγαθών. 
Ήδη, στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Ηλείας ολοκληρώθηκε η 
διανομή σχολικών τσαντών 
για τους μαθητές ωφελούμε-
νους του προγράμματος και 
επιπλέον ειδών βασικής υλι-
κής συνδρομής. Παράλληλα, 
η οργάνωση του προγράμμα-
τος εκσυγχρονίζεται σημαντι-
κά με σημεία πρόσβασης και 
άμεσης επαφής μέσω της νέ-
ας ιστοσελίδας ενημέρωσης 
http://pdeteba.gr και της 
γραμμής ενημέρωσης των πο-
λιτών ολόκληρης της περιφέ-

ρειας στον αριθμό: 2611 100 
230. 
Η νέα ιστοσελίδα ενημέρω-
σης της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας αφορά αποκλειστι-
κά στα θέματα του προγράμ-
ματος «Επισιτιστικής & Βασι-
κής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). 
Μέσα από το http://pdeteba.
gr η Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας παρέχει πληροφόρη-
ση στους ωφελούμενους του 
προγράμματος, στους κοινω-
νικούς εταίρους, στις περιφε-
ρειακές και δημοτικές αρχές 
αλλά και στο ευρύ κοινό (επι-
σκέπτες) για θέματα διανομών 
τροφίμων και ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής, για δρά-

σεις συνοδευτικών μέτρων κα-
θώς και γενικές πληροφορίες 
που αφορούν το πρόγραμμα. 
Η ιστοσελίδα θα ανανεώνεται 
καθημερινά παρέχοντας έγκυ-
ρη και ολοκληρωμένη πληρο-
φόρηση τόσο για τις προγραμ-
ματιζόμενες δράσεις όσο και 
για τα αποτελέσματα των δρά-
σεων που έχουν υλοποιηθεί.
Ταυτόχρονα εγκαινιάζεται η 
Γραμμή Ενημέρωσης Πολιτών 
η οποία θα παρέχει ενημέρω-
ση στους ωφελούμενους του 
προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 
για θέματα διανομών τροφί-
μων και ειδών βασικής υλι-
κής συνδρομής, για δράσεις 
συνοδευτικών μέτρων καθώς 
και γενικές πληροφορίες που 
αφορούν το πρόγραμμα. Ο τη-

λεφωνικός αριθμός της Γραμ-
μής Ενημέρωσης Πολιτών της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ είναι: 
2611 100 230 και λειτουργεί 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 
09:00-17:00. 
Για τον προγραμματισμό του 
ΤΕΒΑ ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπος 
Μπονάνος ενημέρωσε τα μέλη 
των εταίρων της Κοινωνικής 
Σύμπραξης σε ειδική συνε-
δρίαση που πραγματοποιήθη-
κε την Δευτέρα, 30 Αυγούστου 
2021 στο περιφερειακό κατά-
στημα της Π.Ε. Αχαΐας. Στο 
πλαίσιο της συνεδρίασης συ-
ζητήθηκαν τα θέματα των δια-
νομών που προγραμματίζονται 
μέχρι το τέλος του έτους. 

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα στο gov.
gr η νέα ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myAADE.
Πρόκειται για το νέο φιλικό ψηφιακό πε-
ριβάλλον, που αντικαθιστά το Taxisnet.
Μέσα από αυτό, οι φορολογούμενοι μπο-
ρούν εύκολα:
• να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφια-
κές εφαρμογές της ΑΑΔΕ (δηλώσεις φό-
ρων, ρυθμίσεις, φορολογία ακινήτων και 
οχημάτων, ηλεκτρονικά βιβλία myDATΑ, 

κλπ), βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία 
που ενδιαφέρει τον καθένα
• να διαχειριστούν τον λογαριασμό και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους, να μεταβάλ-
λουν στοιχεία της επιχείρησής τους
• να δουν τις οφειλές, πληρωμές και τις 
επιστροφές και να πληρώσουν ή να ρυθ-
μίσουν τις οφειλές τους
• να αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο
• να υποβάλλουν αιτήματά προς την ΑΑ-
ΔΕ (πιλοτική λειτουργία)

- να κλείσουν ψηφιακά ραντεβού με υπάλ-
ληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ 
(προσεχώς)
Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος 
Πιτσιλής, «με τη νέα ψηφιακή μας πύλη, 
συνδυάζουμε ψηφιακή ευφυία και συναι-
σθηματική νοημοσύνη, με σκοπό οι ψη-
φιακές μας υπηρεσίες να σχεδιάζονται και 
να προσφέρονται στο κοινωνικό σύνολο, 
μέσα από την οπτική του πολίτη».

Επανήλθε το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για άπορους 

myAADE: Η νέα ψηφιακή πύλη 

> Με διανομές βασικών αγαθών και γραμμή ενημέρωσης για τους πολίτες

> Nέο φιλικό ψηφιακό περιβάλλον, που αντικαθιστά το Taxisnet
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» Η «καρδιά» του Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που 
πραγματοποιείται υπό την αιγί-
δα του Διεθνούς Φεστιβάλ της 
Πάτρας χτυπά πλέον στο θεα-
τράκι των Ιτεών. Η μεταφορά 
της έδρας των παραστάσεων οι 
οποίες συνεχίζονται κανονικά, 
έγινε λόγω της έναρξης των 
εργασιών επισκευής – συντή-
ρησης και ανάπλασης του χώ-
ρου στο θέατρο της Κρήνης. Το 
πρόγραμμα των παραστάσεων 

έχει ως εξής:
• Παρασκευή 17/9- 19ο Γυ-
μνάσιο «Περιμένοντας τον Γκό-
ντο», ώρα 21.30
• Κυριακή 19/9- Εργαζόμενοι 
ΟΤΕ Τραγοούδια από το Ελλη-
νικό Θέατρο, ώρα 21.30 
Η προμήθεια των εισιτη-
ρίων  για την δωρεάν είσο-
δο στην παράσταση γίνεται στο 
Ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου 
καθημερινά από τις 11.00 το 
πρωί έως τις 4.00 το απόγευ-

μα (πλην Κυριακής) και ηλε-
κτρονικά από την πλατφόρμα 
ticketservises.gr στην ιστοσε-
λίδα του Πολιτιστικού Οργανι-
σμού patrasculture.gr.

» Άρχισαν και συνεχίζονται οι 
ακροάσεις για την ΠΑΙΔΙΚΗ 
και την ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩ-
ΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», οι 
οποίες θα πραγματοποιούνται 
στα γραφεία του Οργανισμού, 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 

προηγουμένης τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με την Γραμματεία 
του Οργανισμού. Στην ΠΑΙ-
ΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ εντάσσονται 
παιδιά ηλικίας ΣΤ΄ Δημοτικού 
έως και Γ΄ Λυκείου, ενώ στην 
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ παι-
διά Β΄ έως και Ε΄ Δημοτικού.
Οι ακροάσεις θα πραγματοποι-
ούνται από την Διευθύντρια 
της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ, 
Αρετούσα Νικολοπούλου.
Οι ακροάσεις για την ΝΕΑΝΙ-

ΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ [Διεύθυνση: 
Δήμητρα Πίτσου], θα πραγμα-
τοποιούνται από 27 Σεπτεμβρί-
ου [ηλικίες 18-26 ετών], ενώ 
για το ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙ-
ΚΟ ΣΧΗΜΑ ‘’ΕΜΜΕΛΕΙΑ’’ 
[Διεύθυνση: Αλμπένα Πεν-
κόβα] οι ακροάσεις θα πραγ-
ματοποιούνται κάθε Δευτέρα 
απόγευμα.
Παράλληλα συνεχίζονται και οι 
εγγραφές για τα υπόλοιπα τμή-
ματα του Οργανισμού [Μικτή 

Χορωδία, Διεύθυνση: Σταύρος 
Σολωμός, Βυζαντινός Χορός, 
Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος, 
Φιλαρμονική Ορχήστρα, Διεύ-
θυνση: Γιώργος Μπουρδόπου-
λος, Ορχήστρες ‘’VIBRATO’’, 
Διεύθυνση: Γιώργος Αθανασα-
κόπουλος και «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ» , 
Διεύθυνση: Γιάννης Παναγιω-
τόπουλος, αλλά και για το Θε-
ατρικό Εργαστήρι, Διεύθυνση: 
Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσο-
πούλου].

Η χορωδία «Αντηχώ» είχε προσκαλέσει σε 
συνεργασία τους συνθέτες προκειμένου να 
μοιραστεί με το κοινό καινούριες μουσικές 
εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από μια 
σύγχρονη μουσική γραφή.
Η ιδέα γεννήθηκε κατά την εκτεταμένη πε-
ρίοδο του εγκλεισμού και των περιορι-
σμών της πανδημίας από τις συνθέτριες 
Σοφία Καμαγιάννη και Δώρα Παναγοπού-
λου, τον συνθέτη/video artist Tim Ward 
και τη μουσικό και θεατρολόγο Μαρία Ια-
τρίδου, που ανέλαβε την έρευνα και την 
επιμέλεια των κειμένων. 
Έμπνευση αποτέλεσε ο κόσμος των νο-
σοκομείων, ο οποίος, και την εποχή της 
πανδημίας, τα ανέδειξε σε χώρους συ-
νεχούς αγώνα όπου ξεδιπλώνεται όλη 
η γκάμα των ανθρώπινων συναισθημά-
των. Τα κείμενα που επιλέχθηκαν προ-
σεγγίζουν με διαφορετικούς τρόπους αυ-
τόν τον ευρύ θεματικό άξονα με έμφαση 
στον ανθρώπινο πόνο και την ίαση. Θα 
ακουστούν ποιήματα των Γ.Βιζυηνού, Γ. 
Σουρή, Τ.Λειβαδίτη, Γ. Βαρβέρη, Δ. Κο-
σμόπουλου, Μπ.Μπρεχτ, Γ. Μαρκόπου-
λου, Ζ.Καρέλλη κ. α.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Παλαιό Δη-
μοτικό Νοσοκομείο της Πάτρας και τη θέ-
ση του στην ιστορία της πόλης. 

Το Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών, που 
από το 1873 και μέχρι το 1973 προσέφε-
ρε ιατρική φροντίδα στους κατοίκους της 
πόλης αλλά και περιέθαλψε τους τραυμα-
τίες των πολέμων και τους ασθενείς από 
ποικίλες επιδημίες, αποτέλεσε την αφορ-
μή για να πραγματοποιηθεί έρευνα στα 
αρχεία των Δημοτικών Συμβουλίων, τα 
οποία αναφέρονταν στην ίδρυση και λει-
τουργία του Δημοτικού Νοσοκομείου. 
Πολύτιμοι βοηθοί στη συγκέντρωση ιστο-
ρικών στοιχείων ήταν το βιβλίο Η ιστορία 
ενός μουσείου ιστορίας της ιατρικής Πά-
τρα 2007, σε επιμέλεια του νεφρολόγου-
αρχαιολόγου Θανάση Διαμαντόπουλου 
και οι τόμοι με τα Πρακτικά των Δημοτι-
κών Συμβουλίων της Πατραϊκής Δημαρχί-
ας σε επιμέλεια, εισαγωγή και σημειώσεις 
του ιστορικού Βασίλη Λάζαρη, εκδόσεις 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.
Συνθετική Ομάδα: Σοφία Καμαγιάννη 
(σύνθεση), Δώρα Παναγοπούλου (σύν-
θεση), Tim Ward (σύνθεση/βίντεο). Αφη-
γητής: Τάσος Χρυσόπουλος. Μουσικοί: 
Διονύσης Ανδρουτσάκης (βιολοντσέλο), 
Πάνος Θωΐδης (κλασικά κρουστά), Δημή-

τρης Μακρής (κιθάρες). Έρευνα και επι-
μέλεια κειμένων: Μαρία Ιατρίδου. Διδα-
σκαλία χορωδίας - Διεύθυνση: Μέλπω 
Βικάτου.
Η προμήθεια των εισιτηρίων για την 
συναυλία γίνεται ηλεκτρονικά από την 
πλατφόρμα ticketservises.gr στην ιστο-
σελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού 
patrasculture.gr και το βιβλιοπωλείο «Ρο-
δόπουλος».
Οι τιμές των εισιτηρίων για την συναυλία 
διαμορφώνονται ως εξής: Γενική είσοδος 
7.00 €. Άνεργοι, Φοιτητές, πολύτεκνοι, 
άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, 5.00. Για 
τα άτομα με αναπηρία και τον συνοδό τους 
η είσοδος είναι δωρεάν.
Για την είσοδο του κοινού στις συναυλίες 
και στις Θεατρικές παραστάσεις που πραγ-
ματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους δεν 
απαιτείται rapid test ή self test ούτε πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού. Η είσοδος γίνεται 
με τη χρήση της μάσκας και με την τήρη-
ση των αποστάσεων τόσο κατά την προσέ-
λευση όσο και κατά τη διάρκεια των παρα-
στάσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ.

Εικαστική Έκθεση «Προς 
Επισκευήν Ολομελείας» 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, στο 

πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που διοργανώ-

νει για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική 

Επανάσταση του ’21, συνδιοργανώνει με το Επιμελητή-

ριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος εικαστική έκθεση με τίτ-

λο «Προς Επισκευήν Ολομελείας -μια διαφορετική προ-

σέγγιση της ελληνικής επανάστασης από τους εικαστικούς 

του σήμερα». 

Η έκθεση, στην οποία συμμετέχουν 115 εικαστικοί καλ-

λιτέχνες, με 148 έργα, μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδι-

αφέροντος και επιλογή από την αιρετή Επιτροπή Κρίσε-

ων του ΕΕΤΕ, περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές 

έκφρασης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, video, φω-

τογραφία, εγκαταστάσεις, κ.λπ.), και έχει ως στόχο την 

αποτύπωση την σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με 

άξονα το μείζον αυτό γεγονός του νέου ελληνικού κρά-

τους. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 20 Σε-

πτέμβρη έως 20 Οκτώβρη 2021 στην Πάτρα, σε δύο χώ-

ρους ταυτόχρονα: 

Στην Αγορά Αργύρη (Αγ. Ανδρέου 12, Πάτρα) και στη 

Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών (Μαιζώνος 110, Πάτρα). 

΄Ωρες λειτουργίας : Τρίτη έως Σάββατο: 10.00 - 14.00, 

Τρίτη έως Παρασκευή: 18.00 - 21.00, Κυριακή & Δευτέ-

ρα κλειστή. 

Συναυλία «VIBRATO» 
Στο πλαίσιο του νέου καλλιτεχνικού προγραμματισμού 

του Οργανισμού, το ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «VIBRATO» 

της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, πρόκειται να μεταβεί στον Πύργο 

Ηλείας, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει συ-

ναυλία στο Πάρκο ΣΠΚ, στις 8.30 το βράδυ. 

Τίτλος της συναυλίας: «Τραγούδια που έμαθα, τραγού-

δια που αγάπησα, τραγούδια που έγραψα». 

Πρόκειται για ένα μουσικό οδοιπορικό, γεμάτο γνώση 

και αναμνήσεις. Μια μακρόχρονη πορεία στα μονοπάτια 

της μουσικής, όπως την έχει βιώσει ο Γιώργος Αθανασα-

κόπουλος, συνθέτης, κιθαρίστας και Διευθυντής του Ορ-

χηστρικού Σχήματος «VIBRATO», ο οποίος θα έχει την 

επιμέλεια και την διεύθυνση της συναυλίας, από κοινού 

με τους διδασκάλους του τμήματος, Τέτη Ζέρβα και Σω-

τήρη Γκλαβά. 

Τα τραγούδια της συναυλίας, που περιλαμβάνουν και 

μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο εκλιπόντα μεγάλο μας συν-

θέτη Μίκη Θεοδωράκη, θα ερμηνεύσει η Δέσποινα Κρι-

μπά, ενώ την παρουσίαση του προγράμματος έχει επιμε-

ληθεί η Αθανασία Παπασταύρου. 

«Τρεις συνθέτες 
στο Νοσοκομείο»

Ένα μουσικό αφήγημα από τη Χορωδία «Αντηχώ»

> Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, 

παρουσιάζεται στον χώρο του 

Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου 

στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2021 

και ώρα 20.30 το μουσικό αφήγη-

μα «Τρείς συνθέτες στο Νοσοκο-

μείο», το οποίο περιλαμβάνει έργα 

γραμμένα ειδικά για τη χορωδία 

«Αντηχώ» και πρωτότυπη μουσική, 

σε συνδυασμό με videoart και 

αφήγηση. 
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«Ένα Καρναβάλι αλλιώς» 
με τους X-Saltibagos 

Η ταινία μικρού μήκους «Ένα Καρναβάλι αλλιώς» με τους 

X-Saltibagos, σε σενάριο και σκηνοθεσία Ζέτας Σπυράκη και 

σύλληψη ιδέας και κείμενα Μαρίας Βάρσου, μετά από πρω-

τοβουλία της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας θα προβληθεί ως 

επίσημη επιλογή στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ελλη-

νικού Κινηματογράφου του Τορόντο, που θα πραγματοποι-

ηθεί στο Τορόντο, την «κινηματογραφική» πρωτεύουσα του 

Καναδά από 1 έως 3 Οκτωβρίου. Η ταινία που αποτελεί πα-

ραγωγή της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, είχε παρουσιαστεί 

διαδικτυακά από την πλατφόρμα youtube και την επίσημη 

σελίδα του Πατρινού Καρναβαλιού carnivalpatras.gr με πρε-

μιέρα προβολής το Σάββατο 13 Μαρτίου και είχε αποσπάσει 

θερμά σχόλια.

«Ένας ιδιότροπος άνθρωπος» 
της Ρ. Καραΐσκου 

Το νέο της βιβλίο με τίτλο «Ένας ιδιότροπος άνθρωπος» 

παρουσιάζει η συγγραφέας και ζωγράφος Ράνια Καραΐσκου, 

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Soap. 

Η παρουσίαση θα γίνει στο αίθριο του Παλαιού Νοσοκο-

μείου Πατρών (Πλατεία Κορυλλού 2) την Δευτέρα 20 Σεπτεμ-

βρίου 2021 και ώρα 21:00.

Για το βιβλίο συνομιλεί με την συγγραφέα η δημοσιογρά-

φος Κρίστυ Κουνινιώτη

Μιλούν για το βιβλίο οι:

Γιώργος Αθανασακόπουλος, συνθέτης – κιθαριστής

Παναγιώτης Καρώνης, συγγραφέας - ζωγράφος

Παίζει κιθάρα ο Φώτης Τσιλεμέκης

Το βιβλίο αποτελείται από μικρές αφηγηματικές ιστορίες 

που αποτελούν σε μεγάλο μέρος βιώματα της συγγραφέως και 

εξαίρουν, επαινούν αλλά και στηλιτεύουν και κριτικάρουν κά-

ποιες φορές, γεγονότα, συμπεριφορές, διαδικασίες που όλοι 

μας έχουμε ζήσει ή θα θέλαμε να έχουμε ζήσει ή …να μην 

έχουμε ζήσει.

Στο νέο της αυτό βιβλίο η Ράνια Καραΐσκου είναι ένας 

άνθρωπος, μια γυναίκα εργαζόμενη, νοικοκυρά, μητέρα, 

σύντροφος που θυμάται, περιγράφει, συγκινείται, θυμώνει, 

καυτηριάζει, αυτοσαρκάζεται, γκρινιάζει με τον δικό της… τον 

ίδιο τρόπο, χωρίς στερεότυπα, χωρίς βεβαιότητες, χωρίς κοι-

νωνικούς καταναγκασμούς, θέλοντας να αποδείξει ότι η ζωή 

δεν περιορίζεται στους τοίχους ενός γραφείου μιας Δημόσιας 

Υπηρεσίας ή μιας κουζίνας και ότι δεν σταματά, με τη συνταξι-

οδότηση, αλλά συνεχίζεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στάση στη Λεύκα 
του «Φεστιβάλ στις γειτονιές»

Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων γί-

νεται γνωστό, ότι η συναυλία με το μουσικό σχήμα «Απόλ-

λωνες» που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Λεύκα το 

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, μετατίθεται λόγω τεχνικών προ-

βλημάτων για την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βρά-

δυ στον ίδιο χώρο.

Η συναυλία είναι ενταγμένη στην ενότητα «Το φεστιβάλ 

στις γειτονιές». Η ορχήστρα αποτελείται από μουσικούς και 

τραγουδιστές οι οποίοι ερμηνεύουν έντεχνα τραγούδια γνω-

στών συνθετών και στιχουργών, λαϊκά τραγούδια ακουστικά, 

χορευτικά και ρεμπέτικα τραγούδια.

Σκοπός της ορχήστρας είναι, οι θεατές να απολαμβάνουν 

πολλά είδη μουσικής. Η ορχήστρα αποτελείται από τους μου-

σικούς: Χαράλαμπος Παπασπυρόπουλος – κιθάρα – φωνή, 

Έλβις Ακριβός – πιάνο - ακορντεόν – φωνή, Παντελής Παρί-

σης – μπουζούκι, Βιργινία Παπαποστόλου – φωνή, Νικόλαος 

Πλέγας – πλήκτρα.

Στον 2ο όροφο του ιστορικού νεοκλασι-
κού κτηρίου όπου στέγαζε κάποτε τις περί-
φημες «σταφιδαποθήκες του Βουρλούμη» 
η ηθοποιός Ελένη Καραμούζη δημιουργεί 
μια νέα εστία πολιτισμού πολλαπλών δρά-
σεων, με βάση το θέατρο. Ένας νέος χώ-
ρος στο κέντρο της Πάτρας, με θέα τη θά-
λασσα και άπλετο φως.
Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέ-
σεις, μαθήματα χορού, μουσικής και θεά-
τρου, σεμινάρια, παρουσιάσεις βιβλίων και 

ειδικές προβολές είναι μόνο μερικές από 
τις δράσεις που συνθέτουν το μωσαϊκό εκ-
δηλώσεων του νέου θεάτρου «όροφως». 
Η ενιαία μορφολογία του θεάτρου «όρο-
φως» του επιτρέπει να φιλοξενεί τουλά-
χιστον 200 άτομα σε κάθε εκδήλωση, γε-
γονός που καθιστά τον χώρο ιδιαίτερα 
ευέλικτο. Αξίζει να αναφερθεί ότι καταμε-
σής δεσπόζει σταθερά ένα πιάνο, «σπάζο-
ντας» τη βιομηχανική σύμβαση του τοπίου 
«άμα τη εμφανίσει». 
Πρεμιέρα για το θέατρο «όροφως» στις 24, 
25 και 26 Σεπτεμβρίου με τη με τη «Γυναί-
κα της Ζάκυθος» του Διονύσιου Σολωμού 
σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου. 
Ακολουθούν η παράσταση του Γιώργου 
Κουβαρά «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ | Το Θέατρο ως 
Ηθικός Θεσμός» ένα έργο σκηνικής μου-
σικής ρητορικής - μουσικού θεάτρου στη 
βάση του ομώνυμου ποιήματος του Γιώρ-

γου Σεφέρη και του ομώνυμου θεωρητι-
κού δοκιμίου του Friedrich Schiller, η 
παράσταση «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαί-
νεις» της Ornela Vorpsi με τις Αμαλία Αρ-
σένη, Vefi Redhi και Αθηνά Καραγιώτη σε 
σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι και η έναρξη 
της Παιδικής Σκηνής του θεάτρου με την 
παράσταση της Ελένης Καραμούζη «Ο ιπ-
πότης με τη σκουριασμένη πανοπλία», σε 
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.
Έναρξη και των εκπαιδευτικών σεμιναρί-
ων του θεάτρου με το δημοφιλές σεμινά-
ριο «Κινητικός διαλογισμός για θέατρο με 
την μέθοδο 5Rhythms», το οποίο διδάσκει 
η μοναδική πιστοποιημένη δασκάλα του 
Moving Center New York στην Ελλάδα 
Πάττυ Πετροπούλου, ενώ ακολουθούν σε-
μινάρια θεάτρου από τους Χρήστο Καρα-
σαββίδη, Ένκε Φεζολλάρι, Έφη Κεραμίδα 
και άλλους, τα οποία θα ανακοινωθούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Προστασίας Υγείας 
& Περιβάλλοντος περιοχής Κέ-
ντρου Υγείας Χαλανδρίτσας σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδος, με τον Δήμο 
Πατρέων και τον Δήμο Ερυ-
μάνθου σας προσκαλούν να 
τιμήσετε με την παρουσία σας 
την επετειακή εκδήλωση για 
την τριαντάχρονη δράση του 
Συλλόγου στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Κέντρου Υγείας Χα-
λανδρίτσας, η οποία θα γίνει 
στον αύλειο χώρο του Κ.Υ.Χ. 
την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 
2021 & ώρα 6:30 μμ.
• Η είσοδος για το κοινό (μέ-

λη-φίλοι κλπ.) θα είναι ελεύ-
θερη τηρουμένων απαραιτή-
τως των υγειονομικών μέτρων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Ύμνοι και δημοτικά 
τραγούδια από την Πο-
λυφωνική Χορωδία Πα-
τρών. Μαέστρος: κ. Ι. Κοτ-
τόρος (Πρόεδρος)
2. Χαιρετισμοί: 
• Πρόεδρου Συλλόγου, Δρ. Ιω-
άννη Δετοράκη, Υγιεινολόγου
• Εκπρόσωπων Βουλευτών, 
Περιφέρειας, Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης & Συλλόγων
3. Βιντεοπροβολή: Από την 
δράση του Συλλόγου. Σχολιά-
στρια: κα. Άννα Πράπα, μέλος 

του Δ.Σ. 
4. Κλιματική αλλαγή και ιώ-
σεις. Ομιλήτρια: κα. Πολυξένη 
Νικολοπούλου-Σταμάτη, Καθ. 
Περιβαλλοντικής Παθολογοα-
νατομίας ΕΚΠΑ 
Συντονιστές: Καρολίνα Ακι-
νόσογλου, επ. Καθ. Λοιμωξι-
ολογίας Παν/μίου Πατρών, 
Γρηγόρης Αλόκριος, Γενικός 
Ιατρός & Διευθυντής του Κέ-
ντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
5. Βραβεύσεις τιμώμενων 
προσώπων
6. Βιώσιμη διαχείριση 
φραγμάτων: Η οικολογική 
διατήρηση και η χωροταξι-
κή ανάτπυξη των παραλίμνι-

ων περιοχών φράγματος Πεί-
ρου-Παραπείρου. Ομιλητής: 
Δρ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, 
Βιολόγος, Μεταδιδακτορικός 
Ερευνητής ΕΜΠ
Συντονιστές: Αθανάσιος Καρ-
πής, πρ, Δήμαρχος Ερυμάν-
θου, Παναγιώτης Θεοδωρό-
πουλος, πρ. Διευθυντής του 
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
7. Δημοτικοί χοροί από 
τους Πολιτιστικούς Συλλό-
γους: α) Χαλανδρίτσας, β) 
Μύλων (Μπεγουλακίου) Πα-
τρών. 
Συντονίστρια – Παρουσιά-
στρια: Μαρία Ορφανού, δη-
μοσιογράφος

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του 
Δήμου Πατρέων συναντά τους 
πυρόπληκτους της Βόρειας Εύ-
βοιας και της Ηλείας, εκφράζο-
ντας έμπρακτα την αλληλεγγύη 
του στους εκατοντάδες πολίτες, 
οι οποίοι επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πολιτιστι-
κός Οργανισμός αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο (18 & 19 Σεπτεμ-
βρίου), θα πραγματοποιήσει σε 
πυρόπληκτες περιοχές της Βό-
ρειας Εύβοιας, δωρεάν παρα-
στάσεις Θεάτρου Σκιών. 
Επίσης παραστάσεις Θεάτρου 
Σκιών θα πραγματοποιηθούν 
και το επόμενο σαββατοκύρια-

κο (25 & 26 Σεπτεμβρίου) σε 
πληγείσες περιοχές της Ηλείας. 
Όπως σημειώνεται στην από-
φαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου, «Στις δύσκολες στιγμές, 
με πρόσφατο παράδειγμα την 
πανδημία, αποδείχθηκε πως 

η τέχνη συμβάλλει στο να κρα-
τηθεί ψηλά το ηθικό της κοι-
νωνίας, καταγγέλλοντας την 
πολιτική αναλγησία, και προ-
βάλλοντας την πίστη στο λαό 
που μάχεται να σώσει τη ζωή 
και την περιουσία του. Στον 

αγώνα αυτό που δίνει σήμερα 
ο λαός, διεκδικώντας από το 
κράτος μια σύγχρονη αντιπυ-
ρική προστασία και πρόληψη, 
διεκδικώντας να μπει σε προ-
τεραιότητα η ζωή του κι η πε-
ριουσία του, δεν μπορούμε να 
μείνουμε αμέτοχοι και για αυτό 
με όσες δυνατότητες και δυνά-
μεις έχουμε, θα τον υποστηρί-
ξουμε».
Στις παραστάσεις που θα δο-
θούν στις πληγείσες περιοχές 
συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι 
πατρινοί καλλιτέχνες του Θεά-
τρου Σκιών Κώστας και Μπά-
μπης Μακρής, Χρήστος Πατρι-
νός και Χρήστος Καλπουζάνης.

Παραστάσεις αλληλεγγύης 
στους πυρόπληκτους

Μια νέα εστία πολιτισμού 

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας
Κ.Υ.Χ κλείνει 30 χρόνια

> Δωρεάν εκδηλώσεις Θεάτρου Σκιών

> Το θέατρο «όροφως» ανοίγει τις πύλες του

> Εκδήλωση στην Χαλανδρίτσα




