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ένα στέρεο αύριο με σύγχρονα υλικά
Το πολυσυνέδριο θα 
διεξαχθεί με υβριδι-
κές εκδηλώσεις στο 

ξενοδοχείο «Αστήρ», 
από σήμερα το πρωί 
μέχρι και την Κυρι-
ακή το βράδυ. Θα 
ακολουθήσουν και 

διαδικτυακές συνεδρί-
ες στο διάστημα από 

1 έως 18 Δεκεμβρίου. 
Για μια ακόμη χρονιά 

θα αποτελέσει ένα 
γόνιμο βήμα διαλόγου, 
που είναι απαραίτητος 

για να υπάρξει ένας 
σαφής προσανατολι-

σμός, που είναι και το 
ζητούμενο.

Με ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στο οποίο αρ-
θρογραφούν εκπρόσωποι από όλο το πολι-
τικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και πανε-
πιστημιακό φάσμα (μεταξύ αυτών ο πρώην 
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Γ.Γ. 
της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας), ο 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων» δημιουργεί σο-
βαρά ερεθίσματα για ένα δημιουργικό προ-
βληματισμό στο 24ο Forum Ανάπτυξης. 
Κοινή συνισταμένη, μέσα από διαφορετικές 
προσεγγίσεις, ότι μπορούμε να κάνουμε το 
μεγάλο άλμα, παρά τις υγειονομικές συνθήκες 
που επικρατούν. 
Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις μπορούν να 
υπάρξουν, αρκεί να ακολουθηθούν συγκεκρι-
μένα βήματα που θα μας οδηγήσουν στο να 
διαμορφώσουμε ένα στέρεο αύριο.

Σήμερα 
η Black Friday 
Στον αστερισμό της Black Friday 
κινείται από σήμερα η αγορά. 
Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
είναι προσεκτικοί στις επιλογές 
τους, σύμφωνα με τον ΕΕΣΠ.

Υπογειοποίηση 
για 5 χιλιόμετρα
Οριστική η απόφαση της ΕΡΓΟ-
ΣΕ για το τρένο, με προϋπολο-
γισμό 500 εκ. ευρώ, που προ-
βλέπει υπογειοποίηση πέντε 
χιλιομέτρων.

Τελική πρόταση 
για το νέο ΕΣΠΑ

Σελ. 3 Σελ. 29 Σελ. 29

> Ξεκινάει το 24ο Forum Ανάπτυξης με δια-ζώσης και διαδικτυακές εκδηλώσεις

Όλο το πρόγραμμα σελ. 26-27 
Αφιέρωμα σελ. 5-28

Δυναμικές 
κινητοποιήσεις 

Να ενισχυθεί η Αυτοδιοίκηση ζη-
τούν οι Δήμαρχοι των 19 Δήμων 
της Δυτικής Ελλάδας, ενώ προαναγ-
γέλλουν δυναμικές κινητοποιήσεις. 
Ειδικότερα όπως αναφέρει η ΠΕ-
ΔΔΕ, οι κεντρικοί πόροι προς τους 
Δήμους είναι μειωμένοι κατά 60% 
μέχρι και 90% σε σχέση με τα προ 
κρίσης επίπεδα.

Σελ. 3

Με μέτρα 
οι εορτασμοί
Οι εκδηλώσεις στους εορτασμούς 
του Αγ. Ανδρέα θα γίνουν με την 
τήρηση όλων των μέτρων που 
προβλέπονται, όπως αποφασί-
στηκε σε σύσκεψη φορέων.

Σελ. 3

ΠΕΔΔΕ 
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Καθυστερήσεις 
στο «Εξοικονομώ» 
Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνο Σκρέκα αναφορικά 

με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», επισημαίνοντας 

την μεγάλη καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί όσον αφορά 

των πληρωμή των επαγγελματιών από το ταμείο του προγράμ-

ματος. 

«Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλεί σοβαρά προβλήμα-

τα ρευστότητας σε αυτή την κατηγορία των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων, που ειδικά σήμερα, λόγω των συνθηκών που έχει 

προκαλέσει η πανδημία, είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότη-

τα, άμεσης καταβολής αυτών των υποχρεώσεων, ώστε αντίστοι-

χα οι επιχειρήσεις να επιλύσουν τα προβλήματα ρευστότητας 

που έχουν», αναφέρει ο κ. Μαρλαφέκας. 

Ανάπτυξη 
Επιχειρηματικών Πάρκων 
Στην παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την 

ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Δυτική Ελλάδα για 

την περίοδο 2020-2040, προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, διοργανώνοντας τρεις ημερίδες, μία σε κάθε Περι-

φερειακή Ενότητα. Στην Πάτρα, έγινε προχθες στις 5 μ.μ. στο 

ξενοδοχείο «My Way», ενώ είχε προηγηθεί στις 11 π.μ. στον 

Πύργο και ακολουθεί την προσεχή Δευτέρα (10 π.μ.) στο Επι-

μελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Στο επίκεντρο τέθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις, οι προϋπο-

θέσεις, αλλά και οι ευκαιρίες για την άμεση παραγωγική και 

οικονομική ανάταξη της Δυτικής Ελλάδας, με σημεία αιχμής 

τον μεταποιητικό τομέα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον πρω-

τογενή τομέα, τη βιομηχανία και τα logistics, καθώς επίσης οι 

εναλλακτικές περιοχές που ενδείκνυνται για την ανάπτυξη Επι-

χειρηματικών Πάρκων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της 

Δυτικής Ελλάδας.

Για την προετοιμασία του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, 

προηγήθηκε έρευνα και μελέτη για όλα τα χωροταξικά και περι-

βαλλοντικά δεδομένα που συνθέτουν το πλαίσιο εγκατάστασης 

των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι στις ημερίδες πα-

ρουσιάστηκε ένα υλοποιήσιμο πρόγραμμα χωρικού εξορθολο-

γισμού για την υποδοχή επενδύσεων καθιστώντας εφικτή την 

ισχυρή δέσμευση της Περιφέρειας να καταστεί η δυτική πύλη 

της Ελλάδας, πύλη ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Το σχέδιο εστιάζει στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες ανάπτυξης 

της επιχειρηματικότητας, με σύγχρονη, οργανωμένη και φιλική 

προς το περιβάλλον διαχείριση των χώρων υποδοχής βιομη-

χανιών.

Τα οφέλη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
Στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα, Ισπα-

νία και Φινλανδία επικεντρώθηκαν οι εργασίες κατά τη δεύτερη 

ανοιχτή διαδικτυακή συνάντηση (Web Café) στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη δημιουργία 

μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινω-

νικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής» με 

ακρωνύμιο AGRO SE VI στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελ-

λάδας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δει από την πρώτη στιγμή 

το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνική οικονομία 

και για αυτό άνοιξε προκήρυξη υποβολής σχετικών προτάσεων 

για τη στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινω-

νικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελ-

λάδα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική 

Ελλάδα 2014-2020, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει βγει 

ποτέ σε περιφερειακό επίπεδο» ανέφερε στην τοποθέτησή του 

ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινο-

τομίας Φωκίων Ζαΐμης.

Η αγορά πλέον ανοίγει στις 10 π.μ. 
Μια ώρα αργότερα ανοίγουν 
τα εμπορικά καταστήματα της 
Πάτρας από την περασμένη 
Δευτέρα, οπότε και τέθηκε σε 
εφαρμογή η νέα ΚΥΑ για τα μέ-
τρα που θα ισχύσουν έως και 
την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου και 
αφορούν περιορισμούς κυρίως 
στους ανεμβολίαστους.
Το νέο ωράριο επιβάλλει έναρξη 
λειτουργίας στις 10.00 (μια ώρα 
μετά από το καθιερωμένο άνοιγ-
μα των 9 π.μ.) και λήξη στις 
21.00 και αφορά και τον Δήμο 
Πατρέων. Τα κυριότερα μέτρα 
που θεσπίζονται με την Υπουρ-
γική Απόφαση είναι τα εξής:
1. τήρηση αποστάσεων στα κα-
ταστήματα παραμένει στο 1,5 
μέτρο μεταξύ των ατόμων και 1 
άτομο ανά 2 τ.μ. Στα καταστή-
ματα τροφίμων και στα σούπερ 
μάρκετ η αναλογία αυτή είναι 1 
άτομο ανά 9 τ.μ.
2. Υποχρέωση ανάρτησης με 
έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο 
στην βιτρίνα των κανόνων λει-
τουργίας και του μέγιστου αριθ-
μού ατόμων, που επιτρέπεται 
να βρίσκονται εντός του χώρου.
3. Οι πελάτες εισέρχονται κα-
τόπιν υποχρεωτικής επίδειξης 
κατά την είσοδο στο κατάστη-
μα [α] πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού, [β] πιστοποιητικού 
νόσησης ή [γ] βεβαίωσης αρ-
νητικού διαγνωστικού ελέγχου 
(PCR ή rapidtest). Οι ανήλικοι 
από 4 έως και 17 ετών μπο-

ρούν εναλλακτικά να προσκο-
μίζουν αρνητικό self-test. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, οι επιχει-
ρηματίες πρέπει να προχωρούν 
σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του 
πελάτη.
4. Εξακολουθεί να ισχύει η 
υποχρέωση όσων εργαζομένων 
δεν έχουν εμβολιασθεί ή νοσή-
σει, να προσκομίσουν υποχρε-
ωτικά PCR ή rapid τεστ 2 φορές 
την εβδομάδα, με χρονική από-
σταση μεταξύ των δύο ελέγχων 
τις δύο ημέρες, δηλαδή πρέπει 
να μεσολαβούν μεταξύ τους 48 
ώρες. 
Τα ως άνω τεστ γίνονται με έξο-
δα των εργαζομένων και είναι 
αυτοτελή, χωρίς να συνυπο-
λογίζονται σε αυτά οι διαγνω-
στικοί έλεγχοι που διενεργού-
νται και πληρώνονται από τον 
εργοδότη. Συστήνουμε και πά-
λι τα ίδια τεστ να πραγματοποι-
ούν και οι αυτοαπασχολούμε-

νοι επιχειρηματίες καθώς και 
οι εργοδότες που δεν έχουν εμ-
βολιασθεί ή νοσήσει κατά το τε-
λευταίο εξάμηνο.
5. Αλλάζει η προηγούμενη από-
φαση για πλήρη περιορισμό 
της πώλησης καλλυντικών προ-
ϊόντων επαγγελματικής χρήσης 
μόνο από κομμωτήρια και κου-
ρεία, λόγω της πανδημίας. Σύμ-
φωνα με την νέα διάταξη, επι-
τρέπεται πλέον η πώληση και 
από τα καταστήματα λιανικής, 
εφόσον αφορά σε ένα ή δύο τε-

μάχια προϊόντων ανά κωδικό 
είδους και ανά πελάτη.

«Μέτρα – προχειρότητας»
Η διοίκηση του ΕΕΣΠ επιση-
μαίνει «την προχειρότητα των 
μέτρων» καθώς δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για καταστήματα 
υδραυλικών, εργαλείων, χρω-
ματοπωλείων, ανταλλακτικών, 
φωτοτυπικών κ.λ.π . όπου είναι 
αναγκαίο το πρωϊνό τους άνοιγ-
μα τουλάχιστον στις 8:00. (Τα 
πολυκαταστήματα με αντίστοι-
χα είδη θα είναι ανοικτά από 
τις 8:00). Επίσης, επισημαίνε-
ται ότι «το μέτρο ελήφθη υποτί-
θεται για την αποφυγή του συ-
νωστισμού στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς) κάτι που για την 
πόλη μας δεν ισχύει (εκτός από 
την γραμμή του Πανεπιστημίου 
που είναι άσχετη με τη λειτουρ-
γία της αγοράς). Μέτρα αναπο-
τελεσματικά για την αντιμετώ-
πιση της Πανδημίας αλλά που 
προκαλούν αναστάτωση στις 
τοπικές αγορές».

Να εξαλειφθεί η βία στις γυναίκες

Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως 
Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στη βία κα-
τά των Γυναικών με σκοπό να αναδείξει 
την παγκόσμια διάσταση της έμφυλης βί-
ας. Με αφορμή την ημέρα αυτή ο Αντιπε-
ριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας και υπεύθυνος 
για θέματα δημόσιας υγείας Χαράλαμπος 
Μπονάνος δηλώνει: «Ο εγκλεισμός λό-
γω πανδημίας έφερε την έμφυλη βία στο 
προσκήνιο της επικαιρότητας με θλιβερά 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε 
όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι πο-
λύ-παραγοντικό, συνδέεται με τις παι-
δαγωγικές αξίες της κοινωνίας και της 

οικογένειας, αλλά και με το οικονομικό-
επαγγελματικό περιβάλλον, και πυροδο-
τεί φαινόμενα βίας σε όλο το κοινωνικό 
σύνολο. Επιθυμητή είναι η αναζήτηση εν-
δοοικογενειακής ειρήνης και αγάπης. Εί-
ναι χρέος μας να ενημερώνουμε συνεχώς 
και να ευαισθητοποιούμε την κοινωνία 
για τα θέματα της ισότητας των φύλων, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την προστα-
σία της ζωής και της αξιοπρέπειας».
Με παρέμβασή του ο βουλευτής Αχαΐας 
της ΝΔ Ιάσονας Φωτήλας έκανε την ακό-
λουθη παρέμβαση:
«Δυστυχώς η βία κατά των γυναικών έχει 

αποκτήσει στις μέρες μας διαστάσεις παν-
δημίας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνι-
κό επίπεδο. Μέχρι σήμερα, το 2021 δε-
κατρείς γυναίκες έχουν δολοφονηθεί και 
χιλιάδες έχουν κακοποιηθεί. Στην πραγμα-
τικότητα η βία κατά των γυναικών είναι η 
εκδήλωση της έλλειψης σεβασμού προς το 
γυναικείο φύλο και συνάμα της αδυναμίας 
των ανδρών να αναγνωρίσουν και να απο-
δεχθούν την εγγενή ισότητα των γυναικών. 
Η έμφυλη βία μπορεί να λάβει πολλές μορ-
φές ενώ δεν βλάπτει μόνο το ίδιο το άτομο 
αλλά και την κοινωνία εν γένει. Είναι ένα 
πλήγμα στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Η ευαισθητοποίηση και η δράση 
για την εξάλειψη των φαινομένων παρε-
νόχλησης και βίας κατά των γυναικών μας 
αφορά όλους. Η αξιοπρέπεια και η ισότη-
τα των γυναικών πρέπει επίσης να εδραιω-
θεί στη συνείδηση όλων για να μπορούμε 
να λέμε ότι ζούμε σε έναν δίκαιο και ισό-
τιμο κόσμο. Στην προσπάθεια εξάλειψης 
της έμφυλης βίας πρέπει όλοι να διαδρα-
ματίσουμε κάποιο ρόλο. Πρόκειται για ένα 
κοινωνικό, πολιτικό αλλά κυρίως ανθρω-
πιστικής φύσεως πρόβλημα. Στόχος μας η 
προστασία των γυναικών και των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων στο σύνολο τους».

> Παρεμβάσεις Χαρ. Μπονάνου και Ι. Φωτήλα

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών πρότεινε στα 
μέλη του το παρακάτω ωράριο λειτουργίας: 

Το προτεινόμενο ωράριο

Δευτέρα 10:00 - 15:00
Τρίτη 10:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00
Τετάρτη 10:00 - 15:00
Πέμπτη 10:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00
Παρασκευή 10:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00
Σάββατο 10:00 - 16:00

> Νέο ωράριο επέφεραν τα νέα μέτρα στα εμπορικά της Πάτρας
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> Σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και αδυναμίες στην έναρξη του ΕΣΠΑ

Την ανάγκη άρσης του αποκλει-
σμού των Δήμων από τη συμ-
μετοχή στα αναπτυξιακά προ-
γράμματα και τη μεγάλη ανάγκη 
ενίσχυσης της Αυτοδιοίκησης 
σημειώνουν ως προαπαιτούμε-
να οι Δήμαρχοι των 19 Δήμων 
της Δυτικής Ελλάδας ενώ προ-
αναγγέλλουν δυναμικές κινητο-
ποιήσεις
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Δυτικής Ελλάδας: «Στο πλαίσιο 
συναντήσεων διαβούλευσης 
για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 
που διεξήχθησαν στις 19-20 
Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυ-
μπία οι Δήμαρχοι της Δυτικής 
Ελλάδας, διαπίστωσαν τις πο-
λύ μειωμένες δημόσιες επεν-
δύσεις σε υποδομές κατά την 
προσεχή περίοδο σε έργα και 
δράσεις για τους Δήμους στη 
Δυτική Ελλάδα από το ΕΣΠΑ. 
Τα Τομεακά Προγράμματα και 
το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκινούν 
την επόμενη χρονιά αλλά με 
ελάχιστα εξασφαλισμένα έργα. 
Η τραγική κατάσταση που πα-
ρατηρείται στους νομούς Ηλεί-
ας- Αιτωλοακαρνανίας- Αχαΐας 
όσον αφορά όλους τους κοινω-

νικοοικονομικούς δείκτες (χα-
μηλό εισόδημα, ανεργία, ελλι-
πής πρόσβαση σε υπηρεσίες) 
δεν ελήφθησαν υπόψη στο σχε-
διασμό έγκαιρων, στοχευμένων 
και εντοπισμένων αναπτυξια-
κών παρεμβάσεων. Παραμέ-
νουμε για μια ακόμα φορά με 
την έναρξη της περιόδου σε επί-
πεδο «καλών προθέσεων», τίτ-
λων και διακηρύξεων από την 
κεντρική εξουσία χωρίς κοστο-
λόγηση και χωρίς τις αναγκαίες 
χρηματοδοτικές δεσμεύσεις.
Η αυτοδιοίκηση: 
Έχει υποστεί εμπαιγμό από 
την «εικονική διαβούλευση» με 
προτάσεις κεντρικά προαποφα-
σισμένες χωρίς εδαφική εφαρ-

μογή και γεωγραφική εστίαση.
Υποφέρει από την τρομακτική 
υποχρηματοδότηση με τους κε-
ντρικούς πόρους (ΚΑΠ και ΣΑ-
ΤΑ) μειωμένους κατά 60 και 90 
τοις εκατό σε σχέση με τα προ 
κρίσης επίπεδα, χωρίς διόρ-
θωση, παρά την ανάκαμψη της 
οικονομίας.
Δε διαθέτει τεχνικά στελέχη και 
χρηματοδοτική στήριξη για την 
ωρίμανση έργων και μελετών 
από τους ίδιους τους ΟΤΑ, γε-
γονός που αποκλείει πλήρως 
τους λιγότερο ευνοημένους 
Δήμους από τη συμμετοχή στα 
Προγράμματα.
Είναι δεδομένο ότι με τη σημε-
ρινή κατάσταση οι Δήμοι είναι 

αδύνατο να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των συγχρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων. Κανέ-
να από τα συνεχώς εξαγγελλό-
μενα προγράμματα ενίσχυσης 
της τεχνικής και διαχειριστικής 
επάρκειας της αυτοδιοίκησης 
δεν έχει λειτουργήσει, ενώ κρί-
σιμα μέτρα και πόροι που προ-
έβλεπαν ο “Καποδίστριας” και 
ο “Καλλικράτης” έμειναν στα 
χαρτιά. Κατά συνέπεια μόνον 
οι μεγάλοι και ήδη ευνοημένοι 
Δήμοι μπορούν να προσβλέ-
πουν σε αποτελέσματα από το 
ΕΣΠΑ και τα επενδυτικά ταμεία.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
• Κοινή διεκδίκηση μαζί με 
όλους τους Δήμους, τις υπόλοι-
πες ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ για το 
σεβασμό της αυτοδιοίκησης και 
την αναβάθμιση της θέσης των 
Δήμων και των πολιτών.
• Σύγκληση έκτακτου Συνεδρί-
ου της ΚΕΔΕ για τη χρηματοδό-
τηση και τις επενδύσεις στους 
ΟΤΑ α΄ βαθμου.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ:
Ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα 
δίκαια αιτήματά μας θα προ-
βούμε σε κλείσιμο όλων των 
υπηρεσιών μας».

Aντιδράσεις από τους
Δημάρχους της Δυτικής Ελλάδας

Αγ. Ανδρέας: Λιτανεία... 
αλλά με αποστάσεις 

Τα μέτρα που θα ισχύσουν για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγί-

ου Ανδρέα την προσεχή Τρίτη, συζητήθηκαν στην έκτακτη σύ-

σκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη ώστε να μην υπάρξει 

διασπορά του κορωνοϊού στην Πάτρα 

Στη συνάντηση του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου με εκ-

προσώπους υγειονομικών φορέων και της Αστυνομίας, αποφασί-

στηκε να γίνουν κανονικά η Θεία Λειτουργία και η λιτανεία με την 

τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονται για την προστασία 

της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, η είσοδος στην εκκλησία του 

Αγίου Ανδρέα θα γίνεται από ένα σημείο, όπου θα ελέγχονται οι 

πιστοί εάν έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν μαζί τους αρνητικό ράπιντ 

τέστ. Επίσης η λιτάνευση της εικόνας θα γίνει χωρίς διακοπή για 

να αποφευχθεί ο συνωστισμός και με τη συμμετοχή ελάχιστων 

σχολείων. Στη συνάντηση μετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαιας 

Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέ-

λης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας Ιωάννης Κυριακόπουλος 

κ.α. «Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς θα πάμε σε οποιαδήποτε 

εκδήλωση χωρίς να έχουν ληφθεί τα πιο αυστηρά μέτρα, ώστε να 

προστατευτεί η δημόσια υγεία», δήλωσε ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ 

Γιάννης Καρβέλης και πρόσθεσε πως για τον έλεγχο πιστοποιητι-

κών νόσησης και εμβολιασμού εντός του Ιερού Ναού θα πρέπει 

να υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Από την πλευρά του ο Αντι-

περιφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος επεσήμανε ότι «η 

γιορτή πρέπει να γιορταστεί με λαμπρότητα, αλλά χρειάζεται να 

εφαρμοστεί το υγειονομικό πρωτόκολλο, ώστε να μην έχουμε πα-

ρατράγουδα τα οποία θα τα πληρώσουμε μετά».

Έκτακτο Δελτίο 
Επιδείνωσης Καιρού 

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών που εκδό-

θηκε χθες διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη 

χώρα μας από σήμερα από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά 

τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους 

νοτιοδυτικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σή-

μερα Παρασκευή από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, βαθμι-

αία στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και 

σταδιακά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο 

Αιγαίο. Τα φαινόμενα που δεν αποκλείεται στη δυτική Ελλάδα 

να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, σταδιακά από 

το απόγευμα στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Το Σάββατο νέο κύμα 

κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει από 

το απόγευμα το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το βράδυ το βό-

ρειο και ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Σήμερα θα πνέουν θυ-

ελλώδεις νότιοι άνεμοι που θα φτάνουν στα πελάγη τα 8 μποφόρ, 

βαθμιαία όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιο-

δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία στη 

Δυτική Ελλάδα οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά 

διαστήματα την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Προσφορές λόγω Black Friday 

Τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη η ση-
μερινή και η αγορά κινείται στον… αστε-
ρισμό της Black Friday, η οποία, ξεκίνησε 
μεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά κα-
τά τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί δι-
εθνώς ως παγκόσμια εμπορική «γιορτή».
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας επισημαί-
νει πως πριν από πέντε χρόνια δοκιμά-
στηκε για πρώτη φορά η –προερχόμενη 
από το εξωτερικό- καταναλωτική προωθη-
τική ενέργεια, η επονομαζόμενη ως «Black 
Friday» με εκτεταμένες προσφορές προϊ-
όντων. Στην χώρα μας ξεκίνησε κυρίως 

σε κλάδους όπως τα ηλεκτρικά είδη και 
τα προϊόντα τεχνολογίας, αλλά επεκτάθη-
κε στο σύνολο σχεδόν του εμπορίου και 
των υπηρεσιών. 
«Δεδομένου ότι αυτή η προωθητική ενέρ-
γεια συνήθως πραγματοποιείται κατά κύ-
ριο λόγο από πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε 
αυτό το πεδίο ελεύθερο μόνο για τους με-
γάλους, αλλά να επωφεληθούν και οι τοπι-
κοί μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες και 
κατ’ επέκταση οι καταναλωτές. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλ-
λογος Πατρών προτρέπει τα μέλη του να 
επωφεληθούν της ημέρας αυτής προσφέ-
ροντας πραγματικές εκπτώσεις και χαμη-
λές τιμές στους καταναλωτές».
Ωστόσο, επισημαίνεται στην ανακοίνωση 
ότι «για όσους συμμετάσχουν στην προ-
ωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι 

και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 
56885/19-11-2014 για τις προσφορές 
και προωθητικές ενέργειες. Συγκεκριμέ-
να, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των 
προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό 
της μείωσης σε εμφανή σημεία του κατα-
στήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που 
πωλούνται τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτω-
ση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών 
των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πε-
νήντα (50%) του συνόλου των κωδικών 
που διαθέτει το κατάστημα και αυτό ισχύει 
και για την Black Friday».
Παράλληλα, καλούν τους καταναλωτές, να 
προτιμήσουν τα τοπικά καταστήματα που 
έχουν όλα αυτά τα χρόνια κερδίσει την 
εμπιστοσύνη τους με την ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών τους και που 
επαναεπενδύουν τα χρήματά τους στην 
πόλη. 

> ΕΕΣΠ: Προτροπή στους καταναλωτές να στηρίξουν τις τοπικές ΜμΕ
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Ενημερώσου τι νερό πίνεις!
«Το νερό της πόλης μας είναι ασφαλές, καθα-
ρό και πόσιμο» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η 
ΔΕΑΥΠ, γνωστοποιώντας ότι διενεργεί συνεχείς 
ελέγχους. Ειδικότερα, πραγματοποιεί σε μόνιμη 
βάση ελέγχους, σε όλες τις ζώνες του Δήμου, στο 
πλαίσιο παρακολούθησης των επιπέδων ραδιε-
νέργειας στο νερό, ενώ το Τμήμα Ελέγχου Ραδι-
ενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ εξέδωσε πι-
στοποιητικά καταλληλότητας πόσιμου νερού για 
όλον το Δήμο. Το πρόγραμμα δειγματοληψιών 
και αναλύσεων του εργαστηρίου της ΔΕΥΑΠ πε-
ριλαμβάνει σημεία αντιπροσωπευτικά όλων των 
δικτύων ύδρευσης του διευρυμένου Καλλικρατι-
κού Δήμου, με γνώμονα τη συστηματική παρα-
κολούθηση της μικροβιολογικής και φυσικοχη-
μικής ποιότητας του νερού. Πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ: www.deyap.gr, στην 
οποία λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού.

Μοίρασαν ρούχα στην Κιβωτό 
Με αφορμή την ημέρα 
του Παιδιού (20/11) η 
βουλευτής Αχαΐας Χρι-
στίνα Αλεξοπούλου και 
η ΑΜΚΕ Όραμα επι-
σκέφθηκαν την Κιβωτό 
της Αγάπης, παραδίδο-
ντας ρουχισμό για τον 
χειμώνα. Στη δράση 
«Γίνε και εσύ ένας ήρω-

ας του αύριο, άλλαξε τον κόσμο» συμμετείχαν εκτός από τους 
εθελοντές, η ΑΜΚΕ IASIS και το πρόγραμμα Fabric Republic 
και συγκριμένα η Κάκια Κοροβέση και ο Τάκης Γεωργής, οι 
οποίοι συνέλαβαν στην υλοποίηση αυτού του project. Η πρω-
τοβουλία αυτή έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά τόσο από τα παι-
διά όσο και από τους υπεύθυνους του Ιδρύματος.
Τους υποδέχθηκε η πρόεδρος του Δ.Σ. Κατερίνα Νικολάου, η 
οποία τους ευχαρίστησε για την ευαισθησία τους και παράλ-
ληλα τους ενημέρωσε για τις αυξημένες ανάγκες που έχει το 
Ίδρυμα για τρόφιμα, απευθύνοντας κάλεσμα προς όλους ενόψει 
των εορτών των Χριστουγέννων. 

Συμβουλευτικά

Συνάντηση Κουτσούμπα-Πελετίδη
Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, 
Δημήτρης Κουτσούμπας, συ-
ναντήθηκε την Τετάρτη στο 
Δημαρχείο με τον δήμαρχο 
Πατρέων, Κώστα Πελετίδη. 
Στη συνάντηση ο κ. Πελετίδης, 
ενημέρωσε τον κ. Κουτσού-
μπα για τα σοβαρά ζητήματα 
που αντιμετωπίζει η πόλη μας, 
όπως η ανάγκη για προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού, προκει-
μένου να καλυφθούν οι ανά-
γκες του Πατραϊκού λαού και 
όχι με εργαζόμενους δίμηνων, 
τρίμηνων ή οκτάμηνων συμβά-
σεων. Πλήρη χρηματοδότηση 
από το κράτος, για την κάλυ-
ψη των αναγκών του Δήμου και 
την ικανοποίηση των οξυμένων 
λαϊκών αναγκών.

Τριάντα πέντε Ρομά από όλες τις ηλικιακές ομάδες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των αρχών και στις αρχές της εβδομάδας 
εμβολιάστηκαν κατά του κορωνοϊού. Ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδος, το Κέ-
ντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού Πατρών και την ΤΟΜΥ Εγλυκάδας, προχώρησαν σε εμβολιασμό κατά του covid-19 των Ρομά που 
είχαν ΑΜΚΑ και αστυνομική ταυτότητα και διαμένουν στον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου, μέσω της Κινητής Μονάδας του 
ΕΟΔΥ, στηρίζοντας εμπράκτως τις ομάδες πολιτών που είναι πιο ευάλωτοι στην εξάπλωση της πανδημίας. 
Ο εμβολιασμός των Ρομά κρίθηκε απαραίτητος, δεδομένου ότι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο μετάδοσης της νόσου και ελάχιστες πιθανότητες σωστής φροντίδας, κατά τη διάρκεια νόσησης. Στον καταυλισμό 
βρέθηκαν ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, ο πρόεδρος του ΚΟ-
ΔΗΠ, Θόδωρος Τουλγαρίδης, ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Πελεκούδας και η υπεύθυνη της ΤΟΜΥ Εγλυκάδας, Μαρία 
Ταρκαζίκη, οι οποίοι ενημέρωσαν τους Ρομά για τη σπουδαιότητα του εμβολιασμού απέναντι στον εχθρό της πανδημίας. 

Η Οικονομία και 
η επόμενη ημέρα
Ένα καθοριστικό έτος για την εξέλιξη της Οικονομίας αποτελεί 
το 2021. Είναι η δεύτερη χρονιά που βρισκόμαστε αντιμέτω-
ποι με την πανδημία, έχουν υπάρξει οι παρεμβάσεις εκείνες 
σε κυβερνητικό επίπεδο για την εξέλιξή της και το κυριότερο 
η κοινωνία έχει μάθει να ζει με αυτό το νέο δεδομένο που έχει 
ανατρέψει τις ζωές μας, τον κορωνοϊό. 
Σε οικονομικό επίπεδο εκείνο που παραμένει ζητούμενο είναι 
η ανάπτυξη και με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να βρούμε το 
βηματισμό μας σε όλα τα επίπεδα. Όλα αυτά τα αναφέρουμε 
καθώς από σήμερα ανοίγει τις πύλες του το 24ο Forum Ανά-
πτυξης όπου όποιος το παρακολουθήσει σε όλη του την έκτα-
ση θα μπορέσει να βρει κανείς μια σειρά από απαντήσεις σε 
καίρια ζητήματα. 
Στο οικονομικό κομμάτι υπάρχουν οι δείκτες εκείνοι που δι-
αβεβαιώνουν ότι υπάρχουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας. Αυτό τουλάχιστον προβλέπουν δι-
εθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγηση και στις διαπιστώσεις 
αυτές βασίστηκαν σε σημαντικό βαθμό οι αναβαθμίσεις του 
ελληνικού αξιόχρεου την τελευταία διετία. 
Οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης -S&P, Fitch και Moody’s- 
σημειώνουν ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και οι πό-
ροι ύψους 31 δισ. ευρώ (από επιχορηγήσεις και δάνεια) του 
Ταμείου Ανάκαμψης, η εκταμίευση των οποίων αναμένεται να 
αυξηθεί από το 2022 και να παραμείνει υψηλή έως το 2026, 
θα δώσουν μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις και συνεπώς και 
στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος, αυτή της κα-
θημερινότητας που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες. Η ακρίβεια εί-
ναι μια παράμετρος σημαντική που αλλάζει το επίπεδο διαβί-
ωσης εν ριπή οφθαλμού. Επίσης οι αυξήσεις του ηλεκτρικού 
ρεύματος κυριολεκτικά «τινάζουν» τις οικονομίες των νοικοκυ-
ριών και φέρνουν σε απόγνωση εκατομμύρια καταναλωτές. 
Όλα αυτά τα αναφέρουμε διότι η επιχειρηματικότητα έχει άμε-
ση σχέση με την κατανάλωση και το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν 
έχει καμία προοπτική ένας κλάδος να πετύχει εάν δεν υπάρχει 
αντίστοιχα διαθέσιμος αριθμός υποψηφίων πελατών που θα 
καταναλώσουν. Aπό την άλλη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα έχει διαπιστώσει ότι ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων (ΜΕΔ) αυξάνεται για τα δάνεια εκείνα που τελειώνει 
η περίοδος χάριτος (μορατόρια) ή για τις κατηγορίες των δα-
νείων που ολοκληρώνεται η περίοδος της κρατικής εγγύησης. 
Συνεπώς χρειάζονται γρήγορες παρεμβάσεις για να μπορέσει 
να υπάρξει αποσυμπίεση στην Οικονομία. 
Διότι καλές οι προβλέψεις περί ανάπτυξης όμως μέχρι τότε 
υπάρχει μια κοινωνία που θα πρέπει να σταθεί όρθια και πά-
νω απ’ όλα να αντέξει.

Aπόψεις

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
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Ένα ακόμη Forum Ανάπτυξης αρχίζει σήμερα για 24η συνεχή χρονιά με την οργανωτική φρο-
ντίδα του «Σύμβουλου Επιχειρήσεων». Σχεδόν συμπληρώνουμε μια γενιά πλέον, με διαρκείς 
αναπτυξιακές δράσεις. Προσπαθώντας πάντα να συμβαδίζουμε με τις ανάγκες της κάθε εποχής 
και να αναζητούμε απαντήσεις σε δύσκολα προβλήματα του τόπου μας. Δεν σταματήσαμε να δη-
μιουργούμε προϋποθέσεις ανοικτού και γόνιμου δημόσιου διάλογου ούτε την δύσκολη εποχή 
της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, ούτε αυτά τα τελευταία χρόνια της 
πανδημίας και της υγειονομικής κρίσης. Θεωρώντας ότι στις κρίσεις πρέπει να βγαίνουμε μπρο-
στά και να ανοίγουμε δρόμους. Μια αναδρομή στα θέματα που συζητήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια 
το δείχνουν. 

Έχουμε τονίσει και άλλες φορές ότι αν θελήσει κάποιος να αποκτήσει μια όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων της περιφέ-
ρειάς μας τις τελευταίες δεκαετίες, ένα από τα πιο χρήσιμα αρχεία μελετών, θέσεων, απόψεων και 
προτάσεων που θα του την προσφέρουν είναι αυτό του Forum Ανάπτυξης και των άλλων δρά-
σεων, που ήλθαν να το συμπληρώσουν αυτά τα χρόνια και βρίσκονται κάτω από την οργανωτική 
ομπρέλα του Δικτύου Forum Ανάπτυξης. Και αναφέρονται στην Ενέργεια, στην Υγεία, στην Και-
νοτομία, στον Πρωτογενή Τομέα και στον Πολιτισμό. 

Ανατρέχοντας με διάφορες αφορμές σε αυτό το αρχείο, διαμορφώνουμε και μια άλλη εικόνα για 
την περιοχή μας. Μια ιδιότυπη ανθρωπογεωγραφία όλων όσων μέσα από διάφορους θεσμικούς 
και συλλογικούς χώρους συμβάλλουν στην εξέλιξή της. Και αυτό γιατί ένα από τα ισχυρά στοιχεία 
των δράσεων μας, συνολικότερα στο πλαίσιο του Δικτύου Forum Ανάπτυξης, είναι ότι αγκαλιάζο-
νται από όλους. Γιατί οι δράσεις μας έχουν συλλογικά χαρακτηριστικά και στηρίζονται στους κοινω-
νικούς θεσμούς. Αντλούν από τους αρμούς της κοινωνίας και στοχεύουν στο να τους δυναμώνουν.

Βγαίνουν πολλά συμπεράσματα από την μελέτη αυτής της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής. 
Αξίζει κάποια στιγμή να τα αναλύσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν θετικές αλλά και αρνητικές 
διαπιστώσεις. Οι τελευταίες θεωρούμε ότι κυρίως θα έχουν αναφορά σε ζητήματα ανανέωσης και 
εμπλουτισμού της. Κάτι που οφείλει να μας προβληματίσει.

Σε αυτήν την αφετηρία ενός ακόμη Forum Ανάπτυξης θέλουμε να τονίσουμε και μια έννοια 
που χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια τις δράσεις μας και πιστεύουμε ότι έχει έλθει ο καιρός να 
γίνει «κτήμα» ευρύτερα της κοινωνίας. Πρόκειται για τη συνεργασία παντού.

Αυτήν την έννοια καλλιεργούμε μέσα από τις πρωτοβουλίες μας. Αναδεικνύοντας κάθε φορά 
τόσο τη δυναμική που κρύβει μέσα της όταν αξιοποιείται σωστά όσο όμως και τα όρια, που υπάρ-
χουν σε όσους την επιδιώκουν. Που δεν είναι άλλα από αυτά που δημιουργούν ο σεβασμός στη 
διαφορετικότητα των αντιλήψεων αλλά και η κατανόηση ότι συνεργασία δεν σημαίνει επικυριαρ-
χία του ενός στον άλλο (θεσμό ή πρόσωπο) ούτε παραβίαση του χώρου ελευθερίας του. 

Ειδικότερα κάποιες σκέψεις για το φετινό Forum Ανάπτυξης που έχει στο κέντρο του ενδιαφέ-
ροντός του το «Χτίσιμο» ενός στέρεου «Αύριο»: 

Η όλη προσπάθεια που καταβάλλουμε σε αυτόν το δρόμο της προετοιμασίας της φετινής δι-
οργάνωσης, είναι να αναδειχθούν τις ημέρες των εργασιών του πολυσυνεδρίου αυτές οι προτε-
ραιότητες που μπορούν να φωτίσουν τις χρήσιμες για την κοινωνία δομές αυτού του «Αύριο». 
Αφορούν τις νέες τεχνολογίες, με σημαντικότερο το επόμενο διάστημα το 5G, την ισορροπία που 
πρέπει να βρεθεί μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου, τον τρόπο που θα πρέπει να 
βρει η κοινωνία για να θωρακιστεί από την υπάρχουσα και τις επερχόμενες υγειονομικές κρίσεις, 
το ρόλο που θα πρέπει να έχει η Παιδεία, η έρευνα, η καινοτομία στις εξελίξεις, το ρόλο της Αυ-
τοδιοίκησης και φυσικά τον Πολιτισμό.

Τα νέα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης δημιούργησαν και διαφορετικά δεδομένα σε ένα 
από τα βασικότερα «όπλα» της κοινωνικής εξέλιξης: Αυτό των συλλογικών διεκδικήσεων. Και 
όσοι νομίζουν ότι όλα όσα βιώνουμε σε αυτό το πεδίο είναι μια παρένθεση, ίσως διαψευστούν. 
Πόσο μάλλον που αυτά τα νέα δεδομένα συμπληρώνονται από τις ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνο-
λογίες επικοινωνίας, που περισσότερο απομακρύνουν παρά φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, με 
τον τρόπο που αξιοποιούνται. 

Μάλιστα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και της καλύτερης προετοιμασίας αυτού του δημόσι-
ου διαλόγου εντάξαμε στο πλαίσιο του φετινού Forum Ανάπτυξης το αφιέρωμα που ακολουθεί, 
με κείμενα σημαντικών εκπροσώπων της πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου 
μας. Μεταξύ αυτών μας τιμούν με χαιρετισμό και ουσιαστική παρέμβαση, ο Αρχηγός της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσί-
πρας και ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. 

(Απευθυνθήκαμε ως οφείλαμε στον Πρωθυπουργό και σε όλες τους επικεφαλής των κοινο-
βουλευτικών κομμάτων). 

Θέλουμε και με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμβάλλουν στην επιτυ-
χία αυτής της καθιερωμένης ετήσιας δημιουργικής συνάντησης της περιοχής μας, που αποτελεί 
πλέον θεσμό με πανελλαδική απήχηση:

Τους φορείς από όλο το φάσμα εκπροσώπησης της κοινωνίας μας που άμεσα ή έμμεσα στηρί-
ζουν ενεργά την πρωτοβουλία μας. Τους Χορηγούς μας, που όλα αυτά τα χρόνια οι περισσότεροι 
με σταθερότητα εντυπωσιακή είναι δίπλα μας και στις πιο δύσκολες οικονομικά περιόδους της 
χώρας μας. Τα ΜΜΕ της περιοχής που προβάλλουν τις δράσεις μας. Τους εξωτερικούς συνεργά-
τες μας και φυσικά την ομάδα μας στον «Σύμβουλο», που δίνουν πνοή και ποιότητα στις δράσεις 
μας. Τέλος την τοπική μας κοινωνία που μας στηρίζει αδιαλείπτως.

Για να χτίσουμε ένα στέρεο 
αύριο, με σύγχρονα υλικά

Παναγιώτης
Γιαλένιος
Εκδότης του
«Σύμβουλου 
Επιχειρήσεων»,
Διοργανωτής 
Forum Ανάπτυξης
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Σε λίγους μήνες ο κόσμος μας εισέρχεται στον τρίτο χρόνο μιας πρωτοφανούς για τις δικές 
μας γενιές πανδημίας, η αβεβαιότητα παραμένει ενώ η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις 
στους θλιβερούς καταλόγους διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. 

Πώς χτίζουμε το αύριο, λοιπόν, σε μια τέτοια εποχή; Μας επιτρέπεται ο εφησυχασμός που 
πηγάζει από «σίγουρες» λύσεις του παρελθόντος; Μήπως πρέπει να επαγρυπνούμε σε πείσμα 
ξεπερασμένων νεοφιλελεύθερων θεωριών; 

Οι αριθμοί της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν σε πολλούς ένα κύμα ευ-
φορίας που όμως παραβλέπει δεδομένα, αβεβαιότητες και κινδύνους που είναι υπαρκτοί και 
σοβαροί. Ευφορία που ως τώρα δε φαίνεται να έχουν κλονίσει ούτε η πρόσφατη επί τα χείρω 
αναθεώρηση του ΑΕΠ του 2020 (ύφεση 9% αντί για 8,2%) ούτε οι αρνητικές δυναμικές που 
αναπτύσσονται διεθνώς (πληθωριστικές πιέσεις, αναταραχή στην αγορά ενέργειας, διαταραχές 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί κ.ά.). Από την άλλη μεριά την ταχύτερη 
του αναμενόμενου οικονομική ανάκαμψη του 2ου τριμήνου τροφοδότησαν έκτακτοι παράγο-
ντες όπως η υλοποίηση αναβεβλημένων -λόγω lockdown και περιορισμών στη φυσική μετακί-
νηση δαπανών. Αυτοί οι παράγοντες δύσκολα θα μπορέσουν να διατηρηθούν τους επόμενους 

μήνες. Αξίζει, μάλιστα να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2021, η κατανάλω-
ση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,4% το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αν συνυπολο-
γίσουμε την ακρίβεια και το γεγονός ότι όπως εκτιμούν διεθνείς οργανισμοί οι πληθωριστικές 
πιέσεις θα διατηρηθούν αλλά και την κάκιστη πορεία της πανδημίας στη χώρα μας τότε κατα-
λαβαίνουμε ότι η υπεραισιοδοξία όχι μόνο δεν δικαιολογείται αλλά είναι άκρως επικίνδυνη. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας ανησυχίας είναι ότι η αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική 
της κυβέρνησης, που επαναλαμβάνει αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος (σαν να μην 
έχουμε διδαχτεί τίποτα από τη χρεωκοπία της χώρας) διευρύνουν τις ανισότητες αφήνοντας 
πίσω την πλειοψηφία της κοινωνίας. Η μη σύνδεση των μισθών με την εξέλιξη του πληθω-
ρισμού (και την κερδοφορία συνολικότερα) αναμένεται να πλήξει πρωτίστως τα χαμηλότερα 
εισοδηματικά στρώματα, εξανεμίζοντας την πολύ μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού που 
αποφασίστηκε για το 2022. Τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις και την οικονομία φαίνεται να επι-
βεβαιώνουν έναν αυξανόμενο δυισμό της εγχώριας επιχειρηματικής βάσης και τις εντεινόμε-
νες αντιθέσεις, λόγω πανδημίας, μεταξύ: α) μεγάλων και μικρών/ατομικών επιχειρήσεων, β) 
μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων που ανήκουν σε αναπτυσσόμενους κλάδους (ενέργεια, ψηφια-
κή οικονομία, υποδομές, υγεία) και σε πιο παραδοσιακούς κλάδους (εμπόριο, εστίαση, τουρι-
σμός, πολιτισμός). Η κυβέρνηση στρέφει τους αναπτυξιακού πόρους και τις ελαφρύνσεις κυ-
ρίως σε λίγους και μεγάλους οικονομικούς παίκτες, θεωρώντας ιδεοληπτικά την πλειοψηφία 
των ΜμΕ βαρίδι για την οικονομία.

Τελικά μπορούμε να πετύχουμε σταθερή ανάκαμψη για το αύριο ποντάροντας μόνο σε πρό-
σκαιρες λύσεις και κατευθυνόμενες πολιτικές που αφορούν στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις;

Η απάντηση είναι όχι. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έπρεπε ήδη να είχαμε καταλάβει πως 
ούτε η πανδημία θα τελειώσει από μόνη της, ούτε ο πληθωρισμός και η ακρίβεια θα σταματή-
σουν να υπάρχουν επειδή απλά αυτό ευχόμαστε. Η διεύρυνση των ανισοτήτων εκτός από δι-
αβρωτικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής δεν έχει οικονομική λογική δεν φέρνει βιώσιμη 
και διατηρίσιμη ανάπτυξη. 

Το στοίχημά μας είναι να μη χτίσουμε το αύριο επάνω σε ερείπια. Να μην δούμε ξανά ερει-
πωμένες βιομηχανικές μονάδες, σωρό ενοικιαστηρίων σε εμπορικούς δρόμους και άνεργους 
νέους που αναζητούν τρόπους να φύγουν από την πατρίδα τους. Για αυτό θα έπρεπε ήδη να 
επιδιώκουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης με την παράλληλη επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε ότι αφορά το εθνικό επίπεδο, 
η στήριξη όσων πλήττονται από την πανδημία θα πρέπει να γίνει αυτονόητα κανόνας και η αλ-
λαγή οικονομικού και παραγωγικού παραδείγματος είναι επιτακτική ανάγκη. Να μην επαναλά-
βουμε τις πολιτικές του παρελθόντος που μας έφεραν σε αλλεπάλληλες κρίσεις. 

Επαγρυπνώντας 
χτίζουμε το αύριο

Αλέξης
Τσίπρας
Πρόεδρος
ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική
Συμμαχία
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Τα σύγχρονα υλικά με τα οποία μπορεί να οικοδομηθεί το μέλλον είναι πραγματικά αξιοθαύ-
μαστα. Η τεχνική και επιστημονική γνώση, σε τελευταία ανάλυση η συσσωρευμένη πείρα της 
ανθρώπινης κοινωνίας, της ανθρώπινης εργασίας, έχει δημιουργήσει σχεδόν ανεξάντλητες 
δυνατότητες για ένα πολύ πιο όμορφο για τους εργαζόμενους και το λαό μέλλον. Τα επιτεύγ-
ματα της εποχής δείχνουν πως μια σειρά από προβλήματα που ταλάνιζαν τους ανθρώπους για 
αιώνες μπορούν, δυνητικά, να ξεπεραστούν. 

Όμως, τα σύγχρονα υλικά γίνονται ακόμα και επικίνδυνα για τους λαούς, όταν χρησιμοποι-
ούνται οι συνταγές του παρελθόντος, όταν βρίσκονται μάλιστα και σε λάθος χέρια.

Σήμερα, η αξιοποίηση και η ανάπτυξη όλων αυτών των κοινωνικών επιτευγμάτων γίνεται 
με κριτήριο και γνώμονα το μέγιστο καπιταλιστικό κέρδος.

Οι νέες εξελίξεις, τα νέα εργαλεία επικοινωνίας, οι νέοι τρόποι μετακίνησης, οι νέες μορφές 
ενέργειας, ο νέος τρόπος οργάνωσης των πόλεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται με κριτήριο 
κυρίως και αποκλειστικά την κερδοφορία των επενδυτών. Αυτός είναι και ο πραγματικός, βα-
θύτερος λόγος, για τον οποίο τα νέα αυτά θαυμαστά επιτεύγματα αντί να απογειώνουν το βιοτικό 
επίπεδο των εργαζόμενων, του λαού, συνδέονται με αύξηση της εκμετάλλευσης, με κοινωνικούς 
αποκλεισμούς, με αύξηση του χρόνου εργασίας και επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Το 
παράδειγμα της υγείας και του εργάσιμου χρόνου είναι ίσως τα χαρακτηριστικότερα. 

Σε μια εποχή που τα κοινωνικά επιτεύγματα στην υγεία μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση 

του προσδόκιμου ζωής και σε μεγάλη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του λαού μέχρι τα 
βαθιά γεράματα, ο καπιταλιστικός κόσμος κυριολεκτικά γονάτισε από την πανδημία του covid. 
Σε μια εποχή που η παραγωγικότητα της εργασίας κυριολεκτικά εκτινάσσεται, οι εργαζόμενοι 
αντί να δουλεύουν λιγότερο απ’ το παρελθόν, βλέπουν τις εργατικές κατακτήσεις δεκαετιών να 
ξηλώνονται η μία μετά την άλλη. 

Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν πως η καπιταλιστική κερδοφορία, απαιτεί θυσίες μόνο 
από τους εργαζόμενους: περισσότερες ώρες δουλειά και ολοένα μικρότερο μερίδιο απ’ τη συ-
νολική παραγόμενη “πίτα” της οικονομίας. Όσο όμορφο, τεχνολογικό, πράσινο και αν βάφεται 
το μέλλον, η ουσία του είναι ο γκρίζος και μαύρος, για τους λαούς, χαρακτήρας των μονοπωλί-
ων, των αντιφάσεων και των κρίσεων της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Δυστυχώς, αυτός είναι και ο χαρακτήρας της πολιτικής της ΕΕ για την πράσινη ψηφιακή με-
τάβαση, την οποία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ διαγκωνίζονται για το ποιος θα υλοποιήσει. Η πολιτική αυ-
τή μόνο προσχηματικά αφορά στο περιβάλλον και την προστασία του. Στο όνομά της άλλωστε 
καταστρέφονται βουνά, δάση, νησιά και νησίδες, ολόκληρες τοπικές οικονομίες για να γίνουν 
τα περιβόητα έργα “ΑΠΕ”. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η διασφαλισμένη κερδοφορία με-
γάλων ομίλων, που επενδύουν στην ενέργεια και στη διαχείρισή της, μέσα στην Ελλάδα ή στην 
παραγωγή μηχανημάτων ΑΠΕ στην Βόρεια Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία. Γενικότερα, στόχος 
της πράσινης ψηφιακής μετάβασης είναι η ελεγχόμενη απαξίωση του επενδυμένου κεφαλαί-
ου για να τροφοδοτηθεί ο νέος γύρος της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτό που μας κρύβουν 
συστηματικά είναι “το μάρμαρο” που θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Την πανάκριβη ενέργεια, 
την ακρίβεια και τον πληθωρισμό της επεκτατικής διαχείρισης που τη στηρίζει, την αποδόμη-
ση των εργασιακών σχέσεων για να είναι οι επενδύσεις κερδοφόρες, τα πανάκριβα πράσινα 
εμπορεύματα που οδηγούν σε νέους κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

Αποδεικνύεται περίτρανα πως η καπιταλιστική ανάπτυξη, όσο τεχνολογική και αν εμφανί-
ζεται, είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους, γιατί απαιτεί το δικό τους “αίμα” για να λει-
τουργήσει. 

Το πραγματικά νέο για τους λαούς βρίσκεται στον αντίποδα. Ο ριζικά διαφορετικός δρόμος 
ανάπτυξης της εργατικής-λαϊκής εξουσίας, του σοσιαλισμού, που προτείνει το ΚΚΕ είναι μο-
νόδρομος για ένα φιλολαϊκό μέλλον. Οι νέες, ριζικά διαφορετικές σχέσεις παραγωγής, η κοι-
νωνική ιδιοκτησία των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, ο επιστημονικός κεντρικός σχε-
διασμός με τον εργατικό έλεγχο είναι το πραγματικά νέο, αυτό που έχουν σήμερα ανάγκη οι 
εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, ο τόπος. Μόνο με αυτές τις συνθήκες μπορούν να αναπτυ-
χθούν και να αξιοποιηθούν τα θαυμαστά νέα μέσα παραγωγής και να ικανοποιηθούν οι συν-
δυασμένες ανάγκες του λαού. Αυτόν τον δρόμο προτείνει το ΚΚΕ.

Σ’ αυτήν τη μεγάλη πρωτοβουλία, για να ανοίξει ο δρόμος για την ελπιδοφόρα διέξοδο του 
σοσιαλισμού, το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη και άλλες λαϊκές δυνάμεις να συμπορευτούν αγω-
νιστικά μαζί του. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά και διαθέτει όλες του τις δυνάμεις, για να οργανώσει 
ο λαός την αντεπίθεσή του, να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις, για 
να οργανώσουμε την πάλη μας για τα προβλήματά μας, να φέρουμε τις ανάγκες στο προσκήνιο, 
να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την 
εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Να βάλουν οι εργαζόμενοι
τη δικη τους σφραγίδα

Δημήτρης 
Κουτσούμπας
Γενικός
Γραμματέας
Κεντρικής
Επιτροπής
ΚΚΕ
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Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς ἐπληροφορήθημεν ὃτι καί ἐφέτος, παρά τίς δυσκολί-

ες πού ἀντιμετωπίζομε, θά πραγματοποιηθῇ σέ ὑβριδική, ὃπως ἀναφέρεται, μορφή 

τό Forum Ἀνάπτυξης, τό 24ο κατά σειρά, κατά τό χρονικό διάστημα 26.11-18.12.2021.

Χαιρετίζομε τήν ἒναρξη τοῦ Πολυσυνεδρίου καί πιστεύομε ὃτι θά διεξαχθῇ σέ κλῖμα ἀγαστῆς 

συνεργασίας, ὃλων τῶν ἐμπλεκομένων καί θά στεφθῇ ἀπό ἐπιτυχία, ὃπως κατ’ ἒτος συμβαίνει.

Ἰδιαιτέρως χαιρόμεθα διότι τό Forum Ἀνάπτυξης τοῦ 2021, ἒχει ὡς στόχο νά ἀναδειχθοῦν οἱ 

τρόποι καί τά «μέσα», ὣστε νά προχωρήσωμε στό μέλλον, στό χτίσιμο δηλ. τοῦ αὒριο γιά τόν 

τόπο μας, γιά τήν πόλη μας, γιά τήν Δυτική Ἑλλάδα, θά ἒλεγα γιά τήν Ἑλλάδα ὁλόκληρη, ἀφοῦ 

ἡ πρόοδος δέν ἀφορᾶ σέ μιά μόνο περιοχή, ἀλλά ἒχει γενικώτερον ἀντίκτυπο.

Βλέποντας τίς θεματικές ἑνότητες πού προτείνονται γιά τό πολυσυνέδριο καί οἱ ὁποῖες θά 

τεθοῦν σέ δημόσια συζήτηση, διαπιστώνομε ὃτι ἡ θεματολογία, εἶναι οὐσιαστική καί ἐξόχως 

ἐνδιαφέρουσα. Καλύπτει εὐρύτατο φάσμα καί λαμβάνει ὑπ’ ὃψιν τήν τρέχουσα δύσκολη συ-

γκυρία τήν ὁποία ἀντιμετωπίζομε, ἓνεκα τῆς σοβούσης ὑγιειονομικῆς κρίσεως καί ἡ ὁποία 

ἐπηρεάζει τήν ὃλη μας πορεία, πνευματική, οἰκονομική, πολιτιστική, κ.λ.π.

Θά ἀναδειχθοῦν πολλές πτυχές καί θά φωτισθοῦν πολλές πλευρές τῆς σύγχρονης κοινωνικῆς 

καταστάσεως καί θά κατατεθοῦν πολλές σκέψεις καί ἀπόψεις στό κανίσκιο τῆς κοινῆς προσπα-

θείας γιά τήν πρόοδο καί τήν περαιτέρω πορεία γιά τό μέλλον τοῦ τόπου μας.

Ἐκεῖνο, τό ὁποῖο θά ἐπιθυμούσαμε νά ἐπισημάνωμε εἶναι τό ὃτι χρειάζεται ἑνότητα, σύ-

μπνοια καί συνεργασία, ὣστε ὁ καθ’ ἓνας νά συμβάλῃ μέ τό δικό του τάλαντο καί τίς ὃποιες 

δυνατότητες γιά τήν πρόοδο τοῦ τόπου μας. Ἐπειδή οἱ δυσκολίες εἶναι πολλές, πρωτόγνωρες, 

ἀλλά καί μεγάλες, ἀπαιτεῖται ἡ ἐπαγρύπνηση, ἡ συστηματική ἐργασία, ἡ ἀξιοποίηση τῶν νέων 

δεδομένων καί ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων καί κατανόηση ὃτι μέσα ἀπό κάθε προσπάθειά 

μας πρέπει νά ὑπηρετῆται, ὁ ὃλος ἂνθρωπος, ὡς ψυχοσωματική ὀντότης, γιατί ἒτσι δημιουρ-

γήθηκε ἀπό τόν Θεό.

Τό Forum Ἀνάπτυξης ἀποτελεῖ πλέον θεσμό γιά τήν Πάτρα καί ἒχει ἀπό ὃλους ἀγαπηθῆ, γι’ 

αὐτό καί κάθε χρόνο ἀναμένεται μετά χαρᾶς ἡ διοργάνωση καί ἡ πραγματοποίησή του.

Κατά τά προηγούμενα ἒτη ὃλες οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἐστέφθησαν ἀπό ἐπιτυχία, ἡ δέ 

συμμετοχή σ’ αὐτό ἦτο καταπληκτική. Τά ἀποτελέσματα ἐπίσης, ἐξόχως ὠφέλιμα γιά τόν τόπο 

μας, ἀλλά καί γενικώτερα.

Συγχαίρομε καί ἐπαινοῦμε τούς διοργανωτάς τοῦ πολυσυνεδρίου, τούς συμμετέχοντας καί 

ὃλους ὃσοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ἐμπλέκονται εἰς αὐτό. Τούς εὐχαριστοῦμε γιά τήν προ-

σφορά τους στήν πόλη μας καί στήν Πατρίδα μας καί εὐχόμεθα λαμπράν ἐπιτυχία καί στό 

ἐφετινό Forum Ἀνάπτυξης.

Ενότητα, σύμπνοια και 
συνεργασία για την πρόοδο

κ.κ. Χρυσόστομος
Mητροπολίτης 
Πατρών 

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι.

Για πρώτη φορά βρίσκεται - επί της ουσίας και όχι στα λόγια - σε θέση να ξεφύγει από 

τον κλοιό της πολύχρονης υπανάπτυξης, εσωστρέφειας και απομόνωσης, διεκδικώντας 

τον ρόλο που της αξίζει, βάσει των πλουτοπαραγωγικών της δυνάμεων αλλά και της γε-

ωγραφικής της θέσης.

Τα προηγούμενα δύο χρόνια, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργαστήκαμε πολύ 

σκληρά και μεθοδικά, αφενός για να επιταχύνουμε και να ολοκληρώσουμε με τις εκκρε-

μότητες του παρελθόντος και αφετέρου για να σχεδιάσουμε έναν καθαρό οδικό χάρτη 

προς τη Δυτική Ελλάδα του 2030, μία σύγχρονη και ανεπτυγμένη Περιφέρεια που θα 

έχει θέσει στέρεες βάσεις πρωταγωνίστριας στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Οι καρποί αυτής της προσπάθειας, που έγινε πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους 

Δήμους και τους άλλους φορείς, έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται. Η αποδοτικότητα και 

απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων εξορθολογίστηκε και προχωράει με ώριμα και απολύτως υλοποιήσιμα έργα 

ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε την επόμενη γενιά έργων. Επίσης, ο τόπος μας και τα προ-

ϊόντα του αποκτούν έντονη εξωστρέφεια, τα πρώτα έργα για τα δίκτυα φυσικού αερίου εί-

ναι έτοιμα να ξεκινήσουν ενώ η Δυτική Ελλάδα εντάσσεται πλέον στις περιοχές όπου θα 

φτάσει ο αγωγός υψηλής πίεσης από την Κορινθία, θέσαμε σε εκκίνηση το μεγάλο έρ-

γο των ενεργειακών κοινοτήτων για την αποδέσμευση των αγροτών και των δήμων από 

το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος και ολοκληρώσαμε πολύ σημαντικούς στρατηγικούς 

σχεδιασμούς για το επενδυτικό προφίλ της Δυτικής Ελλάδας και για τους χώρους που 

μπορούν να υποδεχτούν Επιχειρηματικά Πάρκα. Ακόμα, η Δυτική Ελλάδα είναι η πρώ-

τη που έχει έτοιμο σχέδιο ηλεκτροκίνησης και ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής και μάλιστα, ανά Δήμο, ενώ έχουμε ήδη ενισχύσει σημαντικά τις το-

πικές δομές υγείας, έχουμε δομήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσε-

ων και ανάδειξης του τοπικού καλλιτεχνικού και πνευματικού δυναμικού και συνεχίζουμε 

να εργαζόμαστε για τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με την περιβαλλοντική αειφο-

ρία και την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Αν ληφθεί υπόψη ότι όλα αυτά έγιναν μέσα σε δύο μόλις χρόνια και μάλιστα, υπό τις 

έκτακτες συνθήκες που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας, τότε γίνεται αντιληπτό ότι πλέον 

έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε και να πιστεύουμε ότι για τη Δυτική Ελλάδα ξημερώ-

νει μία νέα εποχή, με νέες μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες, αλλά και με τους νέους και 

παραγωγικούς ανθρώπους στην πρώτη γραμμή.

Γνωρίζουμε, ασφαλώς, ότι δεν επιλύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ένα τοπίο μακροχρό-

νιας υστέρησης δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη και επίσης, είμαστε ακόμα αντιμέ-

τωποι με νοοτροπίες του χθες. Όμως, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό μας για το νέο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας 

τις προτάσεις και παρατηρήσεις των τοπικών φορέων, αλλά και αξιοποιώντας κάθε άλλο 

διαθέσιμο πόρο, είμαστε πλέον έτοιμοι να υλοποιούμε έργα που θα προσδίδουν ολοένα 

και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, καθιστώντας τον, πιο ανθεκτικό, πιο 

σύγχρονο και πιο ελκυστικό.

Το αύριο της Δυτικής Ελλάδας διαμορφώνεται σήμερα!

Σχεδιάσαμε τον καθαρό οδικό 
χάρτη προς την ανάπτυξη

Nεκτάριος 
Φαρμάκης
Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας
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Το 24ο Forum Ανάπτυξης διεξάγεται σε μία κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας, την 
Ευρώπη και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο covid 19 άλλαξε και θα συνεχίζει να αλλάζει 
τα παγκόσμια δεδομένα και δημιουργεί προοπτικά νέα δεδομένα για το αύριο. Μία παν-
δημία η οποία ενέσκηψε στον 21ο αιώνα έδειξε και απέδειξε την παγκοσμιοποίηση σε 
άλλη κλίμακα από την οικονομική. Έδειξε, δηλαδή, πως και πόσο μπορούν να επηρεα-
στούν όλες οι χώρες από ένα παγκόσμιο φαινόμενο αλλά και απέδειξε πως μπορούν να 
συνεργαστούν οι χώρες για την καταπολέμησή του και την παραγωγή αποτελεσμάτων.

Το Αύριο εξαρτάται πλέον όχι μόνο από μας ως κοινωνία και χώρα αλλά και από την 
συνεργασία μας με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα είτε σε θέματα κοινωνικά, εί-
τε οικονομικά, είτε εξωτερικά είτε αμιγώς πολιτικά.

Η Ελλάδα μπήκε στο «ροντέο» της πανδημίας έχοντας ευτυχώς ανακτήσει εν πολλοίς τις 
οικονομικές της δυνάμεις, μετά από τα δεκαετή μνημόνια, αλλά και έχοντας μία κυβέρνη-
ση που από το ξεκίνημά της έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται 
η χώρα. Έτσι μπόρεσε να φέρει αποτελέσματα και στη διαχείριση του covid 19 και σε ια-
τρικό αλλά και σε τεχνολογικό και κυρίως οικονομικό επίπεδο. 

Είναι πλέον δεδομένο ότι σήμερα η Ελλάδα θα είχε κάνει άλματα και στον οικονομι-
κό τομέα αλλά και στον τομέα των επενδύσεων εάν δεν είχε να παλέψει ταυτόχρονα και 
την πανδημία. Ωστόσο και καθώς τα επιτεύγματα της επιστήμης προχωρούν (εμβόλιο-
φάρμακα) διανύουμε τα τελευταία χιλιόμετρα του «μαραθωνίου»του covid 19 και κοιτάμε 
πλέον με το βλέμμα στο αύριο. Το αύριο, ωστόσο, είναι συνυφασμένο με το χθες καθώς η 
δεκαετής οικονομική ταλαιπωρία της Ελλάδας οδήγησε πολλά από τα σύγχρονα ελληνικά 
μυαλά να αναζητήσουν τόπο διαμονής και εργασίας σε άλλες χώρες κυρίως της Ευρώπης.

Συνεπώς, το πρώτο μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης το οποίο υλοποιήθηκε ευθύς 
μόλις ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ήταν να μπορέσει η γενιά του brain-drain να 
μπορεί να ψηφίζει από όπου και αν βρίσκεται. Να συμμετέχει, δηλαδή, στην διαμόρφω-
ση του αύριο της χώρας. 

Δεύτερο μέλημα της σημερινής κυβέρνησης είναι η δημιουργία επενδύσεων, συνεπώς 
θέσεων εργασίας, που θα επιτρέψουν στη γενιά που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό την 
τελευταία δεκαετία να σκεφθεί πολύ σοβαρά να γυρίσει στη χώρα βρίσκοντας εργασιακές 
ευκαιρίες και προοπτικές.

Σήμερα, η Ελλάδα στο κατώφλι του 2022 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα της προ-
ηγούμενης δεκαετίας και η σημερινή κυβέρνηση δίνει έμφαση πρώτα και πάνω από όλα 
σε εκείνες τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε να γίνει η χώρα ανταγωνιστική, να δημι-
ουργηθούν θέσεις εργασίας, να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να οδηγηθούμε 
γρήγορα και αποτελεσματικά στην μετάβαση τόσο της ψηφιακής οικονομίας όσο και της 
πράσινης πραγματικότητας. 

Στους παραπάνω στόχους προστίθεται και ένας ακόμη. Όχι μόνο να επιστρέψουν και 
να μεγαλουργήσουν στην πατρίδα τους οι άνθρωποι που έφυγαν από εργασιακή ανάγκη 
την τελευταία δεκαετία αλλά και να έλθουν στη χώρα άνθρωποι ακόμη και δεύτερης γενι-
άς που γεννήθηκαν από Έλληνες γονείς στο εξωτερικό οι οποίοι μέσω της ανάπτυξης θα 
βρουν εργασιακές ευκαιρίες στον τόπο καταγωγής τους και θα μεταφέρουν την εργασιακή 
τους εμπειρία και τα ταλέντα τους. 

Οι Έλληνες από καταβολής τους μεγαλούργησαν και μεγαλουργούν σε όλα τα σημεία 
του πλανήτη. 

Κοντοζυγώνει πλέον η ώρα που η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
κράτος που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στον τομέα της 
τεχνολογίας και της ανάπτυξης και θα μπορέσει να γίνει πόλος έλξης των Ελλήνων τεχνο-
κρατών και όχι μόνο απανταχού της γης. 

Για του παραπάνω λόγους και με το βλέμμα στραμμένο στο Αύριο θεωρώ μεγάλη τιμή 
να εκπροσωπώ την Ελλάδα στους απανταχού Έλληνες του Εξωτερικού από τη θέση του 
υφυπουργού Εξωτερικών και δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ προσωπικά ώστε να βρεθώ 
στην ευχάριστη θέση να δω να επιστρέφουν και να μεγαλουργήσουν στην πατρίδα οι Έλ-
ληνες που ζουν, εργάζονται και παράγουν, σε άλλες χώρες. 

Το Αύριο της χώρας είναι συνυφασμένο με τους ανθρώπους της και χαράζεται με αυ-
τούς γι αυτούς. 

Αλλαγές ώστε να 
γίνει η χώρα ανταγωνιστική

Ανδρέας 
Κατσανιώτης
Υφυπουργός 
Εξωτερικών 
αρμόδιος 
για θέματα 
Απόδημου 
Ελληνισμού

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο πλανήτης αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη πραγματι-
κότητα, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Ωστόσο, η υγειονομική κρίση, είναι ίσως 
ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύγχρονα παραδείγματα εφαρμογής και επιτάχυνσης της 
καινοτομίας και της έρευνας. Η συνεργασία της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοι-
νότητας και των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ανα-
κάλυψη πολλών, ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων είναι καθοριστική για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι η συνε-
χής στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας και η σύνδεσή τους με την επιχειρηματικό-
τητα. Έμφαση δίνεται στην ανάδειξη και ενίσχυση της καινοτόμου νεοφυούς επιχειρημα-
τικότητας, η οποία συμβάλλει στην αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Η Ελλάδα πέτυχε την μεγαλύτερη αύξηση (+17,2%) της τελευταίας δεκαετίαςστον δεί-
κτη έντασης Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Πιο συγκεκριμένα, και παρά τις επιπτώσεις 
της πανδημίας, οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν το 
2020 σε 1.50%, έναντι του 1.28% το 2019 σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το νέο βελτιωμένο φορολογικό πλαίσιο με τις υπερεκπτώ-
σεις δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης από το 130% στο 200% δίνει σημαντική ώθηση 
και κίνητρα για επιπλέον επενδύσεις σε Ε&Α, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα καθίσταται πό-
λος έλξης για τους επενδυτές του εξωτερικού.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”, παρέχει την δυνατό-
τητα στην Ελληνική Πολιτεία να γνωρίζει πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν στην 
Ελλάδα, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζομένους απασχολούν και τι 
κύκλο εργασιών έχουν. Το “Elevate Greece” ξεκίνησε την λειτουργία του τον Οκτώβριο 
του 2020, ήδη ξεπέρασε το φράγμα των 500 νεοφυών επιχειρήσεων και αναμένεται να 
ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην χαρτογράφηση και 
ανάδειξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας.

Με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της δημιουργίας της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας 
στην Αττική και το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης (ThessINTEC), 
η Ελλάδα αποκτά φυσικές έδρες καινοτομίας όπου θα συνυπάρχουν νεοφυείς επιχειρή-
σεις, ερευνητές, θερμοκοιτίδες, τμήματα Ε&Α μεγάλων επιχειρήσεων κ.α. Συνεπώς, τα 
επόμενα χρόνια αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στους τομείς της έρευνας και της καινο-
τομίας στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από τους Έλληνες ερευνητές αναπτύσσονται συνεχώς σημαντικές εφευρέσεις και παρά-
γεται διεθνώς πρωτοπόρα επιστημονική γνώση με σημαντική δυναμική εμπορικής αξι-
οποίησης στη διεθνή αγορά. Χρειάζεται ωστόσο, ώθηση και υποστήριξη ώστε οι εφευ-
ρέσεις, η έρευνα και η επιστημονική γνώση αυτή να εξελίσσεται σε νέα προϊόντα, νέες 
υπηρεσίες και νέα οφέλη για την κοινωνία.Για τον λόγο αυτό, προωθούνται διατάξεις 
για την συγκρότηση και κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου των Εταιρειών-Τεχνο-
βλαστών (Spin-Off), για όσες εταιρείες προέρχονται από ερευνητές σε Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Κέντρα, έχοντας αναπτύξει καινοτομίες από τα ερευνητικά τους αποτελέσματα.

Επίσης, έχουν ψηφισθεί σημαντικές διατάξεις για την έρευνα που στοχεύουν στην επί-
τευξη μεγαλύτερης ευελιξίας για τους Έλληνες ερευνητές και τα Ερευνητικά Κέντρα της 
χώρας. 

Ενδεικτικά, πλέον παρέχεται η δυνατότητα της εξαίρεσης από το ενιαίο μισθολόγιο 
των ερευνητών που συμμετέχουν σε προγράμματα μη χρηματοδοτούμενα από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό, αλλά αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς/διεθνείς ή ιδιωτικούς πό-
ρους. Την ίδια στιγμή, προωθούνται δράσεις για την στήριξη και ωρίμανση των Γραφεί-
ων Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTOs), για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας 
(Innovation Clusters) και για τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centres).

Η επένδυση στην καινοτομία και την έρευνα είναι μονόδρομος. Αποτελεί αναμφισβή-
τητα τον οδηγό που όχι μόνο θα συμβάλλει στο να ανταπεξέλθει η χώρα στις σύγχρονες 
προκλήσεις της εποχής όπως είναι η ιατρική ακριβείας, η ευφυής γεωργία, η κλιματική 
αλλαγή, ο ψηφιακός της μετασχηματισμός, κ.α., αλλά θα δώσει την ευκαιρία να «χτίσει 
το αύριο» μέσα από τις καινοτόμες ιδέες και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυνα-
μικού της.

Χτίζοντας το αύριο μέσα από 
την Καινοτομία και την Έρευνα

Χρίστος Δήμας
Υφυπουργός 
Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων
αρμόδιος 
για θέματα 
Έρευνας και 
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Η Αχαΐα είναι ο τόπος μας. Είναι όμως και ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας 
και για αυτό μπορεί και αξίζει να αναπτυχθεί. Η τοπική ανάπτυξη της Αχαΐας μπορεί να 
γίνει με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η τουριστική της ανάπτυξη. 

Η αύξηση του τουρισμού και κυρίως η καθιέρωση ενός τόπου ως τουριστικού θέρε-
τρου δεν εξαρτάται μόνο από τις φυσικές του ομορφιές. Είναι σημαντικό να υπάρχουν. 
Όμως δεν αρκούν. Η Αχαΐα έχει, όμως, πολλά περισσότερα. 

Η Αχαΐα διαθέτει πλούσιο πολιτισμό και πλήθος χώρων πολιτισμού πο οι επισκέπτες 
της μπορούν να επισκεφθούν. Οι σημαντικότεροι είναι: 

1. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου. Τα ευρήματά το προέρχονται κυρίως από την πό-
λη του Αιγίου και τις άλλες αρχαίες πόλεις της Αιγιάλειας (Αίγειρα, Κερύνεια, Ρύπες κ.ά), 
αλλά και από μικρότερους αταύτιστους αρχαίους οικισμούς της περιοχής. 

2. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. 
3. Το Μουσείο Θυσίας Καλαβρυτινών. Το Μουσείο άρχισε να λειτουργεί μέσα στο 

1993, έτος στο οποίο συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το Ολοκαύτωμα. Το Μουσείο στε-
γάζεται στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, το οποίο συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα της κα-
ταστροφής των Καλαβρύτων. Στόχος του Μουσείου είναι να αποτελέσει κέντρο διαπαιδα-
γώγησης για την επικράτηση ειρήνης στον κόσμο και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. 

4. Το Δημοτικό Θέατρο Πατρών. Το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» ανηγέρ-
θη το 1872 βάσει σχεδίων του Γερμανού Αρχιτέκτονα Ernst Ziller. Είναι κτίριο με χαρα-
κτηριστικά δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Κατασκευάσθηκε ως 
θέατρο και ευρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλεως των Πατρών. 

5. Το Κάστρο της Πάτρας. Το κάστρο χτίστηκε κατά το β΄ μισό του 6ου μ.Χ. αιώνα, στα 
ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης. Στα 805 μ.Χ. οι κάτοικοι της πόλης πολιορκήθηκαν 
από Σλάβους και Σαρακηνούς και η νίκη τους, που αποδόθηκε σε θαύμα του πολιούχου 
Αγίου Ανδρέα, ήταν σημαντική για την αναχαίτιση των επιδρομών στην Πελοπόννησο. 

6. Η Μονή της Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Το πρωτομοναστήρι σώζεται δίκλιτος σταυ-
ρεπίστεγος ναός (βυζαντινός). Το 1689 η μονή μεταφέρεται χαμηλότερα: καθολικό αγιο-
ρείτικου τύπου, όπου υψώθηκε το λάβαρο της Επαναστάσεως το 1821. Ο Ιμπραήμ κατέ-
στρεψε τη Μονή που ανοικοδομήθηκε στο ίδιο σημείο. Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται 
το λάβαρο, εικόνες, έγγραφα, ιερά σκεύη, κλπ. 

7. Το Κάστρο του Ρίου. 
8. Το Σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων. Το σπήλαιο των Καστριών είναι 

το μεγαλύτερο γνωστό σπήλαιο στην περιοχή των Καλαβρύτων και της Κλειτορίας, με εί-
σοδο εντυπωσιακή, που πάντοτε θα φαινόταν και θα προξενούσε το ενδιαφέρον. Βρίσκε-
ται σε απόσταση 2 χλμ. βόρεια του χωριού Καστριά και 17 χλμ. νότια των Καλαβρύτων 
σε υψόμετρο 800 μέτρων. 

9. Ο Ιερός ναός Αγίου Ανδρέα. Ο ναός του πολιούχου της Πάτρας κτίστηκε το 1836 
-1843 στην ίδια περίπου θέση που βρισκόταν ο αρχικός ναός.

10. Το Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας. Οικοδομήθηκε λίγο νωρίτερα από το Ωδείο του 
Ηρώδου του Αττικού (Ηρώδειο) και είναι μικρότερο σε διαστάσεις από εκείνο. Το κοίλο 
έχει τέσσερις κερκίδες εδωλίων κάτω του διαζώματος και επτά άνω. Ο έξω ψηλός τοίχος 
της σκηνής έχει πέντε εισόδους προς την σκηνή και τα παρασκήνια. 

11. Ο Αρχαϊκός ναός Τραπεζάς - Κούμαρι Αιγίου. Ο ναός αποτελεί τον πυρήνα μιας 
οχυρωμένης ακροπόλεως, η οποία πιθανόν να ταυτίζεται με την πόλη των Ρυπών, που 
άκμασε κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, και μητρόπολης του Κρότωνα στην Κ. 
Ιταλία. Ο ναός είναι δωρικός, περίπτερος εκατόμπεδος, ένας από τους πληρέστερα σω-
ζόμενους στην Αχαΐα. 

12. Το Ηρώο της Μαμουσιάς Διακοπτού. Το ταφικό μνημείο στον Άγιο Κων/νο κο-
ντά στο χωριό Μαμουσιά Αιγιαλείας αποκαλύφθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών.

13. Η Ρωμαϊκή Γέφυρα της Πάτρας. Πρόκειται για την καλύτερα σωζόμενη δίτοξη γέ-
φυρα στην Ελλάδα. 

14. Η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Η Μονή είναι κτισμένη στο άνοιγ-
μα μεγάλου σπηλαίου στο κατακόρυφο σχεδόν μέτωπο βράχου ύψους 120 μέτρων. 

Η Αχαΐα διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Χρειάζεται -όμως- σχέδιο, στρατη-
γική και πολύ δουλεία σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Η Αχαΐα δεν έχει προβάλλει 
τον πλούσιο πολιτισμό της

Άγγελος Τσιγκρής
Βουλευτής Αχαΐας 
ΝΔ,
Πρώην γενικός 
γραμματέας
Υπουργείου 
Δικαιοσύνης

Ένα μεγάλο στοίχημα για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί η επιλογή 
της κατεύθυνσης που εθνικά πρέπει να ακολουθήσουμε για να παράξουμε προστιθέμενη 
αξία για το αύριο και των πυλώνων στους οποίους θα πρέπει να στηριχτούμε με στόχο 
τη σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 
χρόνια το μοντέλο αυτό είχε επικεντρωθεί σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, 
όπως η εστίαση και το λιανεμπόριο και σε μικρές ή/και ατομικές επιχειρήσεις. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα την απαξία της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυνα-
μικού. Η μετάβαση σε μία επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης, με άξονα την καινοτομία 
σε προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
της Ελλάδας, τόσο στον τομέα της έρευνας όσο και της παραγωγής είναι μία αποτελεσμα-
τική οδός για το αύριο. 

Μέσα από το braindrain, σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες, οι περισσότεροι υψηλής 
εξειδίκευσης εγκατέλειψαν την Ελλάδα τη δεκαετία 2008-2017 και αυτό σίγουρα αποτε-
λεί μία από τις παραμέτρους που δυσκολεύουν την μετάβαση αυτή. Ωστόσο υπάρχουν 
και άλλες εξίσου ανασταλτικές. Δεν μπορούμε για παράδειγμα, να αγνοήσουμε το γεγονός 
ότι αν και το 2019 το 42,5% των Ελλήνων ηλικίας 25-34 ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, η εκπαίδευσή τους αφορούσε τομείς ήσσονος ενδιαφέροντος για την αγο-
ρά εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων που εργάζο-
νται σε θέσεις εργασίας που δεν χρειάζονται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε. 
Από την άλλη έρευνες δείχνουν ότι πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων δυσκολεύο-
νται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας, ενώ οι μισές δηλώνουν ότι το προσωπικό τους 
δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη θέση εργασίας τους, χωρίς ωστόσο 
οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επενδύουν στην κατάρτιση των εργαζομένων τους. 

Αντίστοιχα στον τομέα της παραγωγής έρευνας, συναντάμε μία ανάλογη εσωστρέφεια. 
Ενώ βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη δεκάδα της Ε.Ε στα μεγάλα ερευνητικά προγράμ-
ματα, που αφορούν πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς και 7 Ελληνικοί φορείς 
βρίσκονται ανάμεσα στους πρώτους 100 πιο δραστήριους και δικτυωμένους, ελάχιστοι 
ξένοι ερευνητές έρχονται να εργαστούν στην Ελλάδα, ενώ το αντίστροφο ρεύμα είναι ση-
μαντικά μεγαλύτερο. Η σύνδεση των επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς φορείς αλλά 
και η ανάπτυξη της έρευνας μέσα στην ίδια την επιχείρηση παρεμποδίζεται από το χαρα-
κτήρα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και από το μέγεθος αυτό καθ’ αυτό της 
επιχείρησης.

Η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας είναι χαρακτηριστική. Η περιοχή συγκεντρώνει ένα 
σημαντικό αριθμό ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, με αποτέλεσμα την πα-
ραγωγή αξιόλογης ερευνητικής δραστηριότητας. Παράλληλα διαθέτει ένα μικρό οικοσύ-
στημα καινοτομίας, από νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, που με την ανάπτυξή του 
μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην οικο-
νομία με παραγωγή νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. 

Για παράδειγμα, η εταιρεία Think Silicon από το επιστημονικό πάρκο των Πατρών, η 
οποία σχεδιάζει επεξεργαστές γραφικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για φορη-
τές συσκευές, πουλήθηκε το 2020 στον αμερικανικό κολοσσό Applied Materials. Ενώ το 
Πανεπιστήμιο Πατρών εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών μέσα 
από το UPatras IQ υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά βιομηχανικού προσανατολισμού, 
τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το πανεπιστήμιο και μια συνεργαζόμενη επιχείρηση. 
Η επιχείρηση θα είναι και ο τελικός αποδέκτης της εφαρμοσμένης επιστημονικής λύσης 
που θα είναι το αντικείμενο του συγκεκριμένου διδακτορικού, ενώ τα πνευματικά δικαι-
ώματα θα παραμένουν στον υποψήφιο διδάκτορα, συνδέοντας ουσιαστικά την έρευνα με 
την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας.

Μέχρι στιγμής τα μεμονωμένα, αλλά χαρακτηριστικά πετυχημένα παραδείγματα, μας 
δείχνουν το δρόμο και η επένδυση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση είναι το κλειδί για 
την παραγωγή προστιθέμενης αξίας για το αύριο. Η πρώτη ύλη υπάρχει και με βάση αυ-
τήν έχουμε σχεδιάσει και προχωράμε στην εφαρμογή πολιτικών που θα συντονίσουν 
όλες τις δυνάμεις του τόπου, τωρινούς και μελλοντικούς εργαζομένους και επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, φορείς κατάρτισης και το Ελληνικό δημόσιο 
στην κατεύθυνση της καινοτομίας, με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό. 

Ανθρώπινο δυναμικό: 
Μια υψηλή προστιθέμενη αξία

Xριστίνα 
Αλεξοπούλου
Βουλευτής Αχαΐας 
ΝΔ
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Αν κάτι μας κάνει αισιόδοξους στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, αυτό είναι σίγου-

ρα το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό διότι θα τονώσει τον επιχειρηματικό τομέα και θα 

αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία που είχαμε μέχρι σήμερα. Η 

αξιοποίησή του σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ 2021-2027 θα ενισχύσει σημαντικά την οι-

κονομική ρευστότητα, με αποτέλεσμα να διαφαίνεται μια ιστορική ευκαιρία για την στήρι-

ξη της επιχειρηματικότητας συλλήβδην.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να γίνουν η γέφυρα που θα ενώσει το 

σύνολο των δυνάμεων μας στον κοινό αυτό σκοπό της ενίσχυσης του επιχειρηματικού 

πνεύματος. Όλοι μαζί οφείλουμε μέσω της ορθής κατανομής των πόρων να συμβάλουμε 

στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψη του επιχειρείν στον τόπο μας. 

Γιατί ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι το σύνολο των επιχειρήσεων, μικρομεσαί-

ων και μη, επλήγησαν οικονομικά σε μεγάλο βαθμό, «γονάτισαν» εξαιτίας της πανδημίας. 

Για τον λόγο αυτό επικεντρωνόμαστε στην ενίσχυση όλων αυτών των επιχειρήσεων, των 

επιχειρήσεων της Αχαΐας.

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε επίσης το γεγονός ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις εξακολου-

θούν να εκτιμούν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, για να 

βελτιωθεί περαιτέρω και το επενδυτικό κλίμα.

Και ιδίως τώρα που ο αριθμός των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που κατευθύν-

θηκαν στην Ελλάδα το 2020 αυξήθηκε κατά 77%, την ίδια ώρα που οι επενδύσεις στην 

Ευρώπη κατέγραφαν μείωση κατά 13%! Η επίδοση αυτή, κατατάσσει τη χώρα, σύμφωνα 

με έρευνα που είχε ως θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, 

στην 23η θέση για το 2020, έναντι της 29ης το 2019 και της 35ης που κατείχε το 2018!

Το 28% μάλιστα των επενδύσεων κατευθύνθηκαν στον κλάδο των υπηρεσιών προς 

επιχειρήσεις και επαγγελματικών υπηρεσιών, ενώ το 23% στις υπηρεσίες λογισμικού 

και πληροφορικής. Δυο δυναμικοί κλάδοι με τη συμβολή των οποίων είμαστε σε θέση 

να ενισχύσουμε και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Και η ανάδειξη της καινοτομίας 

ενισχύει και αυτή με τη σειρά της την ίδια την επιχειρηματικότητα.

Σε αυτό αν μη τι άλλο συνδράμει αποφασιστικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κρά-

τους και η σοβαρή δουλειά που έγινε όλους αυτούς τους μήνες προκειμένου να χτιστεί η 

«Ψηφιακή Ελλάδα». Η στροφή προς την ψηφιακή οικονομία συνιστά τη νέα πραγματικό-

τητα και ο επιχειρηματικός κλάδος εναρμονίζεται με τα νέα δεδομένα και προσαρμόζεται 

στην νέα ψηφιακή εποχή. 

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προωθεί κοινές στρατηγικές με στόχο τη βελ-

τίωση της επιχειρηματικής και ψηφιακής εκπαίδευσης. Στηρίζουμε την δημιουργική δι-

άσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και την αύξηση της εξωστρεφούς επιχει-

ρηματικής δραστηριότητας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εδραιώσει μια Ελλάδα εξωστρεφή, μία χώρα 

μεταξύ των 10 ελκυστικότερων ευρωπαϊκών χωρών για επενδύσεις. Αυτή είναι η κατάλ-

ληλη στιγμή για την Αχαΐα να προβάλει τις επιχειρήσεις της, τα προϊόντα και τις υπηρε-

σίες τους στις διεθνείς αγορές.

Χρέος μας λοιπόν απέναντι σε όλες τις επιχειρήσεις είναι η στήριξη τους. Η στήριξη 

και ενίσχυση της ΒΙΠΕ, του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών καθώς του Πανεπιστημίου 

Πατρών, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Πατρών που μας κάνουν διαρκώς υπερήφα-

νους, διεκδικώντας τη θέση που τους αξίζει τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον διεθνή 

χάρτη. Η στήριξη και ενίσχυση στην προσπάθεια προσαρμογής στις νέες διεθνείς ανα-

πτυξιακές απαιτήσεις, στην χρήση νέων τεχνολογιών και προσαρμογή των παραδοσια-

κών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.

Ελπίζω και προσδοκώ στην καλλιέργειας μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας, η 

οποία θα επιταχύνει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την προσέλκυση των επεν-

δύσεων στην Αχαΐα. 

Επιχειρηματικότητα 
και Ανάπτυξη στην Αχαΐα

Ιάσονας Φωτήλας
Βουλευτής Αχαΐας
ΝΔ 

Σια
Αναγνωστοπούλου
Βουλευτής Αχαΐας
ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική
Συμμαχία

Ο Πολιτισμός ως αυταξία, ως πεδίο νοημάτων και συμβολικών πόρων, ως αναγκαιότητα 
για την οικοδόμηση κοινών αξιών και ως ισχυρός μοχλός για την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής, ανοίγει το παράθυρο στο μέλλον, αφήνει πάντα μια παρακαταθήκη για το αύριο. 

Το μέλλον όμως δεν είναι καθορισμένο, δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων, ωστόσο 
μπορεί εν μέρει να επινοηθεί, γιατί ακουμπά στις αναπαραστάσεις του παρόντος και του πα-
ρελθόντος. 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση, είναι σημαντικό να δούμε από πού 
και πως παίρνουμε τα νήματα από το παρελθόν και πως αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις 
του μέλλοντος, που είναι ήδη παρούσες.

Ειδικότερα στο πεδίο του Πολιτισμού, αυτό που αποκάλυψε η πανδημία κυρίως, αλλά 
και οι άλλες κρίσεις(κλιματική και οικονομική), ήταν τα διαρθρωτικά εγγενή προβλήματα 
που δεν είχαν γίνει εμφανή με σαφή τρόπο σε όλους. Η ευαλωτότητα τόσο της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, όσο και των εργαζομένων στον σύγχρονο πολιτισμό, αναδείχθηκαν κατά 
την πανδημία. Η άνιση συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά αγαθά, η μεγάλη ανισότη-
τα ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας, αναδείχθηκαν επίσης κατά την πανδημία. Το κυ-
ριότερο όμως είναι ότι η πανδημία αποκάλυψε ότι ο πολιτισμός απεχθάνεται το κενό .Και 
το κενό είναι, τα άδεια θέατρα, οι άδειες σκηνές, το κοινό που απουσιάζει, η απώλεια της 
αναντικατάστατης σχέσης μεταξύ ανθρώπων της τέχνης και θεατών, ακροατών, επισκεπτών 
που μοιράζονται ένα οποιοδήποτε έργο τέχνης, μια εικαστική δημιουργία.

Η πανδημία όμως έδειξε και την ανάγκη στροφής σε δημόσιες πολιτικές και στη διεύ-
ρυνση του δημόσιου χώρου. Σήμερα που οι κεντρικές πολιτιστικές πολιτικές έχουν χάσει 
τη συνοχή τους, ιδίως με την κλιμακούμενη απεμπλοκή του κράτους προς όφελος των ιδι-
ωτικών συμφερόντων, η υπαγωγή του Πολιτισμού στους νόμους της αγοράς και μόνο, αλ-
λοιώνει την φιλοδοξία ενός πολιτιστικού εκδημοκρατισμού, αυτό που αλλιώς θα λέγαμε 
πολιτισμό για όλους τους πολίτες. Ο Πολιτισμός λειτουργεί πρωτίστως αυτόνομα, παράγει 
αφ’ εαυτού προστιθέμενη αξία. Παρ’ όλα αυτά, οι δημόσιες πολιτιστικές παρεμβάσεις και 
σχεδιασμοί είναι βασικοί παράγοντες μιας γενικότερης τροποποίησης του πολιτιστικού το-
πίου. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν σταματά στα μνημεία και τις συλλογές αντικειμένων, 
ή στις τέχνες του θεάματος. Οι τέχνες και ο πολιτισμός είναι αναγκαιότητα για την οικοδό-
μηση πολιτιστικών δεσμών, είναι ισχυρός μοχλός συμπερίληψης και κοινωνικής ένταξης. 

Όμως ο νεοφιλελεύθερος λόγος που αρθρώνει η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και η υποταγή 
της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟ στις επιταγές της αγοράς, φαίνεται να μην το συμμερίζο-
νται αυτό. Ο κατατεμαχισμός ενός μεγάλου αρχαιολογικού τοπίου που διακόπτεται βάναυσα 
στο μετρό Βενιζέλου, η ύβρις που επιχειρείται με τις εκτεταμένες επεμβάσεις με οπλισμένο 
σκυρόδεμα στον βράχο της Ακρόπολης, το αποδεικνύουν.

Για μας, ο πολιτισμός δεν είναι απλό εργαλείο ανάπτυξης, είναι δύναμη ανάπτυξης. Η σχέ-
ση μεταξύ πολιτισμού και οικονομίας είναι εξίσου κεντρική, πρόκειται όμως για συνέργεια 
πάντα υπό το πρίσμα μιας κεντρικής πολιτιστικής πολιτικής, που θα βασίζεται σε ενισχυμένη 
κρατική χρηματοδότηση. Τα τελευταία χρόνια, αντιμέτωποι με την δημοσιονομική πίεση, ο 
πολιτισμός δέχτηκε το πλήρες βάρος της συνολικής μείωσης των κεφαλαίων του Κράτους. 
Από τα πρώτα πράγματα που προσπάθησαν οι πολιτικές ηγεσίες να περιορίσουν, ήταν οι 
δαπάνες για τον πολιτιστικό προϋπολογισμό. Ενδεικτικά, το 2020, μια εξαιρετικά κρίσιμη 
χρονιά, η χρηματοδότηση που δόθηκε στον Πολιτισμό ήταν τόσο πενιχρή, που περνούσε 
πολύ κάτω από τον πήχη των πραγματικών οικονομικών αναγκών, με αποτέλεσμα χιλιάδες 
καλλιτέχνες και εργαζόμενοι του Πολιτισμού να αφεθούν χωρίς καμιά στήριξη. 

Βεβαίως οι κεντρικές πολιτιστικές παρεμβάσεις είναι ένας από τους παράγοντες μιας γε-
νικότερης τροποποίησης του πολιτιστικού τοπίου. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να ενισχυθεί 
η περιφερειακότητα και η αποκέντρωση, έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην εδαφική πραγματικότητα, με στόχο την επίτευξη μιας πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας.

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, ξεγύμνωσαν την ευθραυ-
στότητα των υπαρχόντων οικονομικών συστημάτων, ενώ οι βαθιές ανισότητες μπήκαν στο 
παιχνίδι με νέους σκληρότερους όρους. Το κρίσιμο ερώτημα σήμερα είναι, μετά από αυτή 
την εμπειρία της πολυδιάστατης κρίσης, αν θα εκτρέψουμε την κατάσταση εξαίρεσης προς 
όφελός μας, για να δομήσουμε βιώσιμες εναλλακτικές, αν θα ενισχύσουμε τις δημόσιες πο-
λιτικές, ή αν θα κάνουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, όπως κάνει η κυβέρνηση της Ν.Δ 
και θα ξαναγυρίσουμε σε ‘’αναπτυξιακά’’ μοντέλα που χρεοκόπησαν την χώρα. 

Ο Πολιτισμός πρώτη ύλη 
στην οικοδόμηση του «αύριο»
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Η συζήτηση για την σύνδεση της έρευνας με την ανάπτυξη συνέχεται άρρηκτα με την 
γενικότερη προβληματική περί του τύπου του παραγωγικού μοντέλου μιας χώρας και την 
ένταξή του σε ένα σκληρά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Όταν όμως γίνεται λόγος 
για «ανάπτυξη», στην αριστερά φροντίζουμε να ξεκαθαρίζουμε πάντα ποιες θα είναι οι 
κοινωνικές ομάδες, που ωφελούνται από το εκάστοτε παραγωγικό μοντέλο, για το οποίο 
συζητάμε.

 Κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι και τις μέρες μας επικρατού-
σε το μοντέλο της παραγωγικής συγκεντροποίησης, δηλαδή μεγάλα παραγωγικά σχήματα 
που αφομοιώνουν ή καταστρέφουν τα μικρά. Η υπόθεση ότι τα σχήματα αυτά θα διέχεαν 
σε δεύτερο στάδιο την ωφέλεια που συσσώρευαν με τρόπο ώστε το βιοτικό επίπεδο των 
ανθρώπων να βελτιώνεται έχει κατά την γνώμη μας καταρρεύσει. Οι μεγάλες παραγωγι-
κές μονάδες συγκεντρωμένες σε ισχυρά και απομακρυσμένα από την κοινωνία συμφέ-
ροντα δεν επέστρεψαν την παραγωγική ωφέλεια πίσω στον άνθρωπο. Επομένως, εμείς 
καλούμε τον κόσμο όταν ακούει για «ανάπτυξη» να κρατάει μικρό καλάθι. 

Κάτω από ένα τέτοιο τύπο αντίληψης του αναπτυξιακού μοντέλου, η έρευνα και η και-
νοτομία αποκτούν το ανάλογο περιεχόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται παράμετροι που 
παρακολουθούν την ζήτηση των μεγάλων παραγωγικών ομάδων. Η επιστήμη χάνει την 
αυτονομία της και καθίσταται παρακολούθημα των μεγάλων κυριάρχων του διεθνούς 
ανταγωνισμού, η κυριαρχία των οποίων με αυτόν τον τρόπο εδραιώνεται έτι περαιτέρω 
εις βάρος της κοινωνικής ωφέλειας. 

Η Ελλάδα, ούσα μια μικρή χώρα μπορεί δύσκολα να ακολουθήσει αυτόν τον διαρκή 
αγώνα μεγέθυνσης μεγάλων παραγωγικών μονάδων. Το υψηλό επίπεδο των νέων επι-
στημόνων της και η ποιότητα της δεξιοτεχνίας των εργαζομένων της πρέπει να διατηρη-
θούν και να ενισχυθούν. 

Εμείς οφείλουμε, λειτουργώντας ανάστροφα, να δημιουργήσουμε το μεγάλο από την 
ευφυή σύνθεση του μικρού, ανάγοντας σε υπέρτατη αξία τη μικρή και πολυποίκιλη περι-
φερειακή πραγματικότητα του τόπου μας.

Μια διαφορετική βιομηχανία για μας, σημαίνει μια μηχανή-εργαλείο συγκρότησης 
εναλλακτικών παραγωγικών σχέσεων, στην υπηρεσία της κοινότητας και της περιφέ-
ρειας, με την πλήρη αντιστροφή της κλασικής της σημασίας. Σε έναν τόπο σαν τον δικό 
μας, η τεχνολογική επανάσταση μπορεί να στηρίξει το όραμα μιας εν δυνάμει κοινωνίας 
ελεύθερων παραγωγών, έναν σύγχρονο, υγιή μικροϊδιοκτητικό τρόπο παραγωγής, τρόπο 
ακόμη εμπεδωμένο στη μεγίστη πλειοψηφία της κοινωνίας.

Κάτω από έναν τέτοιο τύπο αναπτυξιακού μοντέλου η έρευνα και η καινοτομία συνδια-
μορφώνουν την παραγωγική διαδικασία, με τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότη-
τες και τα πλεονεκτήματα του τόπου μας, ενώ η διάχυση αυτής της σύνδεσης σε μικρότε-
ρα σχήματα είναι ικανή να διαμορφώσει τον χώρο για καινοτόμες προσπάθειες που δεν 
έχει συλλάβει ο διεθνής παράγοντας. 

Η ενίσχυση της επιστημονικής ερευνητικής κοινότητας με στελεχιακό δυναμικό, επι-
στημονικές δράσεις (ίδρυση Ινστιτούτων και ερευνητικών κέντρων), αλλά και αναπτυ-
ξιακές δράσεις (σύνδεση βιομηχανίας, εμπορίου, ενέργειας και πρωτογενούς τομέα με 
πανεπιστημιακές δράσεις), θα βοηθήσουν ώστε να ανταποκριθεί πληρέστερα και αποτε-
λεσματικότερα στον σύνθετο ρόλο του, όπως επιτάσσει η ακριτική θέση του και οι διε-
θνείς προκλήσεις και συγκυρίες ανάπτυξης

Δυστυχώς, η πρώτη ενέργεια που έκανε η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν 
να διώξει τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας από το υπουργείο Παιδείας, δι-
ασπώντας ουσιαστικά την έρευνα από τον ενιαίο χώρο της εκπαίδευσης και με μία εργα-
λειακή αντίληψη να τη μεταφέρει στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν προβλεφθεί για τη στήριξη της βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας είναι συνολικά, για όλα τα πέντε χρόνια, 140 εκατομμύρια, 
που σημαίνει κάπου 35 εκατομμύρια το χρόνο. Αν αυτό συγκριθεί με τα προηγούμενα 
χρόνια, που μόνο για το Έλληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για τις χρονιές 2017 
έως 2021 είχαν δοθεί 300 εκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύεται η πρόθεση της συγκεκρι-
μένης πολιτικής.

Χτίζοντας το αύριο: 
Ο ρόλος της Έρευνας

Κώστας Μάρκου
Βουλευτής Αχαΐας 
ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική
Συμμαχία

Ίσως να μην υπάρχει πιο πολυσυζητημένο θέμα τα τελευταία χρόνια, σε όλη την Ελλά-

δα, αλλά και στην Πάτρα, από την ανάπτυξη, πώς αυτή θα επιτευχθεί, εάν θα είναι «δί-

καιη», εάν θα είναι «για όλους» κ.ο.κ. Όταν τελικά αποδεικνύεται άδικη, όταν, παρά τους 

εκάστοτε πανηγυρισμούς, η ζωή του λαού δε βελτιώνεται, ξοδεύεται αντίστοιχο μελάνι, 

για να διερευνηθεί τι πήγε στραβά, ποια «παρέκκλιση» από το αρχικό σχέδιο εμπόδισε 

τους εργαζόμενους να γίνουν κοινωνοί των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που η ευθύνη αποδίδεται στους ίδιους τους εργαζό-

μενους, στους άνεργους, στους μικρούς επαγγελματίες και τους αγρότες. Πότε δεν είναι 

όσο καταρτισμένοι θα έπρεπε, πότε αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, πράγμα που δεν 

κάνει την πόλη «ελκυστική» για τους επενδυτές, πότε δεν είναι «ανοιχτοί» στην καινοτομία 

και τη συνεχή αλλαγή αντικειμένου εργασίας και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό.

Σε κάθε περίπτωση, κρύβεται επιμελώς η αλήθεια, το γεγονός πως η καπιταλιστική 

ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους βιομηχάνους, τους 

ξενοδόχους, τους τραπεζίτες, προϋποθέτει τα χαμηλά δικαιώματα της μεγάλης πλειοψη-

φίας, προϋποθέτει την ύπαρξη των ανέργων, τους οποίους η ίδια παράγει και μετά τους 

αξιοποιεί ως μέσο εκβιασμού όσων εργάζονται ακόμα.

Ειδικά στην Πάτρα, με το μεγάλο ποσοστό ανεργίας, η συζήτηση για την ανάπτυξη συν-

δέεται αντικειμενικά, κυρίως με την εύρεση εργασίας και γίνεται συντονισμένη προσπά-

θεια, οι στόχοι του κεφαλαίου να συνδέονται με τις αγωνίες των ανέργων και των εργαζο-

μένων, ώστε να γίνονται ενεργητικοί υποστηρικτές τους, αλλά και να υπομένουν όσα τους 

συμβαίνουν σήμερα, με την ελπίδα πως κάτι θα επωφεληθούν αύριο.

Αν σκεφτούμε όλα τα θέματα, για τα οποία έγινε και γίνεται προσπάθεια να εκβιαστεί 

ο πατραϊκός λαός, θα δούμε ότι η επιχειρηματολογία είναι λίγο – πολύ η ίδια και ακο-

λουθεί τη συλλογιστική πως πρέπει να ανεχτούμε τα πάντα, ώστε να γίνουν πάση θυσία 

τα εκάστοτε «έργα», γιατί αλλιώς θα χαθεί το «τρένο» της ανάπτυξης και θα χειροτερεύσει 

η ζωή των πατρινών.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τη διέλευση του τρένου από την πόλη, τη χωροθέτηση απο-

θηκών φυσικού αερίου στο λιμάνι, τις ανεμογεννήτριες που έχουν γεμίσει όλα τα βουνά, 

την εγκατάσταση πυρηνικών στον Άραξο, τα σούρτα – φέρτα του πρέσβη των ΗΠΑ στην 

Πάτρα, για όλα υπήρξε το επιχείρημα «ας κάτσουμε στ’ αυγά μας, για να έρθουν λεφτά 

στην πόλη».

Η δημοτική αρχή, έχει αποδείξει ότι δεν υποκύπτει σε αυτούς τους εκβιασμούς και έχει 

και αποτελέσματα. Τα μέτρα ανακούφισης που είμαστε σε θέση να παίρνουμε σήμερα, το 

γεγονός πως έχουμε πραγματοποιήσει και είναι σε εξέλιξη μία σειρά έργα πρωτόγνωρα 

για την πόλη μας, προς όφελος των λαϊκών αναγκών, είναι απόρροια της συνολικής μας 

αντίληψης, του γεγονότος πως γνωρίζουμε ότι στο σημερινό σύστημα, η σύγκρουση είναι 

η μόνη λύση για να αποσπαστούν ακόμα και οι ελάχιστες κατακτήσεις.

Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, ο δρόμος ανάπτυξης που ακολουθεί το σύστημα με 

τις κυβερνήσεις που γνωρίσαμε, δε δίνει θετικά αποτελέσματα για το λαό. Ήρθε η ώρα να 

μπει στη ζωή ο άλλος δρόμος, που κουμάντο θα κάνουν οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχο-

λούμενοι, αυτοί που κτίζουν την πόλη μας. Ήρθε η ώρα να οργανωθεί η οικονομική ζωή 

με κεντρικό σχεδιασμό, που θα αξιοποιεί την τεχνική, την επιστήμη, τις ικανότητες του 

λαού, ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες του.

 Ήρθε η ώρα να μπει 
στη ζωή ο άλλος δρόμος

Κώστας Πελετίδης
Δήμαρχος Πατρέων
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Πιστεύω ακράδαντα ότι μετά από τόσα χρόνια κρίσης, μιας κρίσης οικονομικής, κοι-

νωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής με έναν και μόνο τρόπο μπορούμε να χτίσουμε το 

αύριο. Αυτός ο τρόπος έχει τα χαρακτηριστικά της αλλαγής παραδείγματος, του μη υπο-

λογισμού του πολιτικού κόστους και του σεβασμού στους θεσμούς.

Ο στόχος δεν είναι εύκολος-ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες- και η επίτευξή του δεν 

μπορεί να είναι υπόθεση ενός ή έστω μιας ομάδας. Απαιτείται η απροκατάληπτη συμμε-

τοχή όλων στη βάση ενός κοινού οράματος. Προϋπόθεση της συμμετοχής σε ένα κοινό 

όραμα είναι να αφήσουμε πίσω ανταγωνισμούς, ιδεοληψίες, ή ακόμη και πικρίες και ητ-

τοπάθειες και να συσπειρωθούμε γύρω από μια συλλογική προσπάθεια που θα αναδείξει 

την αναμφισβήτητη δυναμική που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο κοινός τόπος 

«ισχύς εν τη ενώσει», διαχρονικά κραταιός, δεν χρειάζεται καμιά επεξήγηση. Όλοι μαζί, 

δουλεύοντας εντατικά, με σχέδιο και προσήλωση μπορούμε να διορθώσουμε λάθη, να 

επουλώσουμε τραύματα και να δημιουργήσουμε προοπτικές μιας νέας πραγματικότητας 

για εμάς, τα παιδιά μας, την κοινωνία.

Σε μια εποχή που η σχέση Πανεπιστημίου και κοινωνίας αλλάζει καταιγιστικά και που 

ο χάρτης της εκπαίδευσης διαρκώς αναδιατάσσεται χρειάζεται μια νέα προσέγγιση της 

έννοιας της εξωστρέφειας και νέες πρακτικές πραγμάτωσής της. Η επικοινωνία του Πα-

νεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία της Περιφέρειας πρέπει να βρει νέους δρόμους, 

συμβατούς με τις νέες ανάγκες, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει τις δομές και τις 

σχέσεις θεσμών και ανθρώπων.

Ένα ισχυρό Πανεπιστήμιο προσφέρει Γνώση και Παιδεία. Ταυτόχρονα είναι ένας ισχυ-

ρός τεχνολογικός και αναπτυξιακός βραχίονας για όλη την περιοχή. Το Πανεπιστήμιο 

Πατρών χτίζει το αύριο επενδύοντας στην Αριστεία της Εκπαίδευσης και της Έρευνας. 

Αυτό προσελκύει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στην Περιφέρεια, που για το 2022 

αναμένεται να υπερβαίνουν τα 60.000.000 ευρώ, προσφέροντας 5.000 θέσεις εργασίας. 

Ταυτόχρονα η σημαντική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου προσελκύει σημαντικές εται-

ρείες δημιουργώντας θέσεις εργασίας που τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν σημαντικά.

Το Πανεπιστήμιο πρέπει να μείνει μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις και απόψεις που 

το θέλουν δέσμιο τοπικών συμφερόντων. Η αξία του είναι ανεκτίμητη για όλη την Περι-

φέρεια και μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα έχει δώσει μέχρι τώρα. Από 

την άλλη μεριά οι τοπικοί φορείς πρέπει και οφείλουν να θέλουν να χτίσουν το αύριο 

μαζί με το Πανεπιστήμιο. 

Μην ξεχνάμε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μέρος του προβλήματος για να χτίσουμε το 

αύριο, αλλά η λύση του. Αρκεί να αντιληφθούμε όλοι μας τι σημαίνει για την Περιφέρεια 

να έχει ένα από τα 1000 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου και το τρίτο μεγαλύτερο της 

χώρας. Έχουμε άραγε σκεφθεί πως θα ήταν η Περιφέρεια χωρίς το Πανεπιστήμιο Πα-

τρών; Μια σύντομη αναδρομή στα προηγούμενα 2 χρόνια της πανδημίας θα ήταν πολύ 

διδακτική για όλους μας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί και αξίζει να διεκδικεί, ακόμη και μέσα στις δύσκο-

λες συνθήκες του δυστοπικού παρόντος, «τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα Εύγε». Με σεβα-

σμό και αλληλεγγύη, με ενσυναίσθηση και καλή προαίρεση απέναντι στις μειοψηφίες και 

την ιδιαιτερότητα του κάθε Τμήματος, του κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας και 

της κοινωνίας. Γιατί μόνο τότε θα είναι ένα σύγχρονο και δημιουργικό Πανεπιστήμιο που 

θα μπορεί να προσφέρει στη κοινωνία και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, το μέλλον της χώρας.

Το Πανεπιστήμιο τεχνολογικός 
και αναπτυξιακός βραχίονας

Χρήστος Μπούρας
Πρύτανης
Πανεπιστημίου 
Πατρών

Η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους άξονες της πο-

λιτείας για δημιουργία «ελεύθερων» πολιτών οι οποίοι συμβάλλουν στην οικονομία και 

την παραγωγή. Σήμερα, περισσότερο από κάθε φορά, η αγορά εργασίας σε συνδυασμό 

με τις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες της πολιτείας επιβάλλουν αυξημένες απαι-

τήσεις εξειδίκευσης τόσο του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού όσο και του εν 

δυνάμει προσωπικού, προάγοντας έτσι την λεγόμενη δια βίου μάθηση. Στο πλαίσιο των 

αυξανόμενων αναγκών εξειδίκευσης αλλά και της γενικότερης απαίτησης για ταυτόχρονη 

αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους τάσσεται και η επιστήμη μέσα από 

τον άξονα της ανάπτυξης της έρευνας και της αποδοτικότητας.

Έτσι δημιουργείται το ερώτημα Παιδεία και έρευνα ή εκπαίδευση και έρευνα ή ακόμα 

και Πανεπιστήμια και έρευνα, είναι δύο όψεις ενός κοινού νομίσματος; Δύο έννοιες με 

κοινή αφετηρία, κοινό σημείο εφαρμογής και κοινό στόχο;Η απάντηση είναι θετική. Η 

Παιδεία και η έρευνα είναι δύο συνιστώσες μίας κοινής δύναμης. Της κινητήριας δύνα-

μης για την ανάπτυξη μίας χώρας, της δύναμης που ωθεί και κατευθύνει προς την εξέλι-

ξη, την πρωτοτυπία και την ανάπτυξη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αν-

θρώπου.

Οι έννοιες της παιδείας και της έρευνας συνδέονται με ισχυρούς, άρρηκτους δεσμούς 

καθώς η μία δεν μπορεί να αναπτυχθεί ή ακόμα και να υπάρξει χωρίς την άλλη. Η υγιής 

παιδεία και εκπαίδευση προάγουν την έρευνα και η έρευνα παράγει γνώση και δημιουρ-

γεί εκπαίδευση. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η βασική μορφή της έρευνας συντελείται 

και αναπτύσσεται μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε παράλληλες δομές τους, 

όπως τα ερευνητικά κέντρα. Η βασική έρευνα ή αλλιώς θεμελιώδης έρευνα, τα αποτελέ-

σματα της οποίας θεμελιώνουν και ισχυροποιούν τόσο την εφαρμοσμένη έρευνα όσο και 

την εξέλιξη βασικών επιστημών όπως η ιατρική, απαντάται και προάγεται κυρίως μέσα 

από τον Πανεπιστημιακό χώρο από υψηλά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επιστημο-

νικό προσωπικό που απαρτίζει και στελεχώνει τα σημερινά εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

Χώρας μας.

Παραλληλίζοντας την παιδεία και την έρευνα σαν δύο συνιστώσες μίας δύναμης και 

δανειζόμενος έναν από τους θεμελιώδης νόμους της Φυσικής επιστήμης, γίνεται φανε-

ρό ότι όταν οι συνιστώσες αυτές έχουν κοινό στόχο κοινή διεύθυνση και κατεύθυνση, 

τότε η μία δρα συμπληρωματικά στην άλλη, η μία άγεται μέσω της άλλης και αθροιστικά 

οδεύουν προς την ανάπτυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνιστώσες δρουν ανταγωνιστι-

κά και καταστροφικά αποτελώντας η μία τροχοπέδη ή ακόμα και οπισθέλκουσα δύναμη 

στην ανάπτυξη της άλλης. 

Καταλήγοντας, θεωρώ ότι η παιδεία, μέσα από τον άξονα της εκπαίδευσης, και η έρευ-

να -τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμοσμένη συνιστώσα της- πρέπει και οφείλουν να 

συντάσσονται, να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν, να αλληλοπορεύονται, να αλληλο-

συμπληρώνονται και να άγεται η μία μέσα από τα επιτεύγματα της άλλης. Εμείς από την 

άλλη πλευρά, ως Πανεπιστημιακοί «δάσκαλοι» οφείλουμε να προστατεύουμε τις αρετές 

της παιδείας και της έρευνας, δημιουργώντας ευκαιρίας ανάπτυξης και εξέλιξης τόσο μέ-

σα από συνεργασίες και συνέργιες όσο και μέσω της ανταλλαγής απόψεων, τεχνογνωσίας 

αλλά και της υγειούς ανταγωνιστικότητας. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο από το οποίο θεωρώ ότι θα προκύψουν σημα-

ντικές ανακοινώσεις που αφορούν στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο 

κόσμο. 

Παιδεία και Έρευνα: Δύο 
όψεις ενός ίδιου νομίσματος;

Oδυσσέας Ζώρας
Πρόεδρος 
Διοικούσας 
Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου
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Η εξελισσόμενη πανδημία έχει θέσει σημαντικές προκλήσεις στην κοινωνική και οικο-

νομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περιορισμοί στην καθημερινότητα μας και 

στη λειτουργία των οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών, έχουν προκαλέσει σημαντικές 

αλλαγές σε όλες τις δράσεις μας, όπως στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις μεταφορές, 

στην οικονομία και στην διασκέδαση. Η σημαντική αύξηση της χρήσης των ψηφιακών 

υπηρεσιών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αλλαγών που έχουν επέλθει.

Η αναγκαιότητα της προσαρμογής λειτουργίας ατόμων και οργανισμών στις δυναμικές 

συνθήκες της πανδημίας έχει οδηγήσει σε νέα μοντέλα υπηρεσιών, με σημαντικό χα-

ρακτηριστικό την ψηφιοποίησή τους. Η εισαγωγή και η αύξηση της ψηφιοποίησης των 

υπηρεσιών χαρακτηρίζει σχεδόν όλες τις δράσεις, από την εκπαίδευση και τις τραπεζικές 

συναλλαγές έως την αγροτική ανάπτυξη και την βιομηχανική παραγωγή. Ιδιαίτερα σημα-

ντικό είναι το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις αλλαγές μοντέλων λειτουργίας θα παρα-

μείνουν σε υψηλό βαθμό στην μετα-COVID εποχή, λόγω της αποδοχής τους και της βελ-

τίωσης των υπηρεσιών που έχει επέλθει. Παρά τις δυσκολίες της ταχείας ανάπτυξης και 

υιοθέτησης των νέων μοντέλων λειτουργίας, η αποτελεσματικότητά τους δημιουργεί νέες 

ευκαιρίες ανάπτυξης παγκόσμια.

Η αποτελεσματικότητα των αναπτυσσόμενων ψηφιακών υπηρεσιών βασίζεται στις ρα-

γδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην ανάπτυξη του Διαδικτύ-

ου, του Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), στην μηχανική λογισμικού 

(software engineering), στις τεχνολογίες υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πολυ-

μέσων, στην επιστήμη δεδομένων καθώς και στην κυβερνοασφάλεια. Η ανάπτυξη απο-

τελεσματικών υποδομών για το Διαδίκτυο και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων έχει οδηγή-

σει στην υιοθέτησή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες σε μεγάλο εύρος, από την αγροτική 

ανάπτυξη και την διαχείριση κτιρίων έως την διαχείριση κυκλοφορίας και την υγεία. Η 

μηχανική λογισμικού, οι τεχνολογίες δικτυακών υπηρεσιών και η επιστήμη δεδομένων 

έχουν οδηγήσει στην ταχεία και αξιόπιστη ανάπτυξη αποτελεσματικών ψηφιακών υπη-

ρεσιών -πολλές φορές προσωποποιημένων- σε κατευθύνσεις που καλύπτουν το εύρος 

από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών έως την συν-

δρομητική τηλεόραση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις της κυβερνοασφάλειας έχουν οδηγήσει 

στην αξιόπιστη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών, που αποτελεί απαίτηση στην αποδοχή 

των υπηρεσιών από τους χρήστες τους.

Η Ελλάδα, και η Δυτική Ελλάδα ιδιαίτερα, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για την 

εκμετάλλευση ευκαιριών που παρέχονται από την εξελισσόμενη ψηφιοποίηση και την 

ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών. Η ισχυρή ακαδημαϊκή κοινότητα της Δυτικής Ελλά-

δας, αποτελούμενη από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τα Ινστιτούτα ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 

ΙΝΒΙΣ/ΑΘΗΝΑ και ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ, δραστηριοποιείται με σημαντικές ερευνητικές και ανα-

πτυξιακές δράσεις σε όλες τις παραπάνω τεχνολογικές κατευθύνσεις. Πλέον των δράσε-

ων της ακαδημαϊκής κοινότητας, η αυξανόμενη δραστηριότητα νεοφυών εταιρειών στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με διεθνή χρηματοδότηση, υποδεικνύει την σημαντική 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη στην μετα-COVID εποχή σε παγκόσμιο 

επίπεδο, καθώς αρκετές εταιρείες έχουν ενσωματωθεί σε σημαντικές διεθνείς εταιρείες. 

Είναι απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση της τεχνολογικής κοινότητας στην Περιφέρεια, 

με αύξηση της συνέργειας των οργανισμών -ακαδημαϊκών και ιδιωτικών- και αύξηση 

των επενδύσεων ώστε να αναπτυχθούν πρόσθετα τεχνολογικά αποτελέσματα και να εν-

σωματωθούν στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τεχνολογίες για ανάπτυξη 
στην μετα-COVID εποχή

Δημήτρης 
Σερπάνος
Πρόεδρος 
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ & 
Καθηγητής 
Πανεπιστημίου 
Πατρών

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) εδώ και 30 χρόνια υποστηρίζει την ανάπτυξη 
και διάδοση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελ-
λάδας και όχι μόνο.

Το ΕΠΠ, λειτουργεί στο πρότυπο της θερμοκοιτίδας (incubator) νεοφυών επιχειρήσεων 
που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες στους τομείς των ΤΠΕ, της βιο- και νανο-τεχνολογίας, 
της ενέργειας, της αεροναυπηγικής, της αγροδιατροφής και άλλων βιομηχανικών τεχνολο-
γιών, και προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας μεταξύ ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών – ερευνητικών κέντρων ή άλλων δημοσίων φορέων, με 
τη συνδρομή των οκτώ innovation hubs που έχουν δημιουργηθεί εντός του υπηρετώντας 
αυτό το σκοπό, ενσωματώνει, υπηρετεί και προάγει την ουσία του όρου «ανάπτυξη».

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του φορέα μας, τα παραδείγματα των 40 εταιρει-
ών που φιλοξενούνται στον χώρο του ΕΠΠ και των δεκάδων εταιρειών που εντάσσονται 
στον οικοσύστημά μας, αλλά και τις επιτυχημένες πρακτικές στις οποίες συμμετέχουμε με 
άλλους Ευρωπαίους εταίρους, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SMART4ALL, 
CreaTourES, Blueboost), προσδοκούμε να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο για το «αύ-
ριο» στη Δυτική Ελλάδα σε κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τους ερευνη-
τικούς και αναπτυξιακούς φορείς, τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, τους υπεύθυνους 
χάραξης περιφερειακής και εθνικής πολιτικής, τις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές και 
κάθε ενεργό πολίτη.

Σε κάθε στάδιο της επιδημιολογικής κρίσης, όπως και όλων των κρίσεων που απαι-
τούν προετοιμασία, διαχείριση και αντιμετώπιση, διαφαίνεται ότι οι άξονες στους οποίους 
χρειάζεται να στηριχθούμε κατά την αναζήτηση των υλικών για το χτίσιμο του αύριο του 
τόπου μας είναι κυρίως τρεις: τα δίκτυα, το περιβάλλον και το κοινωνικοπολιτισμικό υπό-
βαθρο του τόπου. 

Τα δίκτυα της τεχνολογίας, όπως το 5G διευκόλυναν τις απομακρυσμένες επικοινωνίες 
και δραστηριότητες που δυσχεραίνει η γεωγραφική απόσταση και η απομάκρυνση από τις 
παραδοσιακές κτιριακές δομές εργασίας, ξεπερνώντας τα εδαφικά όρια, τις όποιες γραφει-
οκρατικές αγκυλώσεις, τους διαχωρισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ευνοώντας 
την εξωστρέφεια και τη μεταφορά γνώσης. Η θωράκιση από υγειονομικές κρίσεις απαιτεί 
προετοιμασία και ευελιξία για την εύρεση νέων μοντέλων εργασίας, όπως άλλωστε παρα-
τηρείται και στις εταιρείες του ΕΠΠ, πολλές από τις οποίες έχουν καθιερώσει με επιτυχία 
και αποδοτικότητα το μοντέλο της τηλεργασίας, με νέα εξελιγμένα εργαλεία. 

Το περιβάλλον αναφέρεται τόσο στο φυσικό περιβάλλον και στην επιτακτική ανάγκη 
που προβάλλει για εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, της αξιοποίησης νέ-
ων μορφών ενέργειας και της τεχνολογίας για τις «έξυπνες» πόλεις, όσο και στις συνθήκες 
που επικρατούν γύρω μας και την ανάγκη εύρεσης νέων μοντέλων εργασίας.

Όσον αφορά στο κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο, ο λόγος γίνεται τόσο για την αξιο-
ποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, όσο και για τη σύνδεσή του με τις προ-
οπτικές τουριστικής προβολής, προκειμένου για ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανά-
πτυξης, που, με τη χρήση της τεχνολογίας, μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της 
βιομηχανίας του τουρισμού και να φανερώσει νέες ευκαιρίες μέσα από εναλλακτικές του-
ριστικές εμπειρίες, όπως αυτές που φιλοδοξεί να αναδείξει το χρηματοδοτούμενο από το 
Interreg ADRION έργο CreaTourES, στο οποίο το ΕΠΠ συμμετέχει ως εταίρος υπεύθυνος 
για την ανάπτυξη εφαρμογών και πολυμεσικών εγκαταστάσεων για βιωματικές και βιώσι-
μες τουριστικές διαδρομές.

Εν κατακλείδι, με την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την και-
νοτομία και η καινοτομία με το ρίσκο και την αλλαγή, ως φορέας που συμβάλλει στην περι-
φερειακή και εθνική οικονομία της γνώσης, είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε σε κοινές 
δράσεις αποδεικνύοντας πως κάθε κρίση αποκαλύπτει μια ευκαιρία και κάθε τριγμός σε 
ένα οικοδόμημα αποτελεί την αφορμή για τη δημιουργία νέων, πιο ανθεκτικών υλικών, 
όπως αυτά που αναζητά το 24ο Forum Ανάπτυξης ως σημείο συνάντησης και γόνιμου δι-
αλόγου. Η στήριξη του ΕΠΠ σε αυτή την προσπάθεια με κάθε δυνατό τρόπο δηλώνεται 
απερίφραστα. Καλή επιτυχία στο σημαντικό αυτό εγχείρημα για τον τόπο.

Η ανάπτυξη άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την καινοτομία 

Βασίλης 
Λουκόπουλος
Πρόεδρος και 
Δ/νων Σύμβουλος 
Επιστημονικού 
Πάρκου Πατρών
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Κάθε κρίση συνιστά και ευκαιρία αναθεώρησης της προηγούμενης πορείας και των 

προτεραιοτήτων. Εν προκειμένω, συνιστά ευκαιρία να διορθώσουμε χρόνιες παθογέ-

νειες της οικονομίας και να κτίσουμε μια οικονομία σε στέρεες βάσεις, μια οικονομία 

εξωστρεφή, παραγωγική, καινοτόμα, εξαγωγική, που δίνει προοπτικές καριέρας για τους 

νέους και διασφαλίζει διατηρήσιμη βιωσιμότητα στα δημόσια έσοδα και ασφαλιστικά τα-

μεία, μια οικονομία λιγότερο ευάλωτη σε επόμενες κρίσεις και που μπορεί να συμμετέχει 

πλήρως και ενεργά στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Έχοντας επίγνωση ότι η οικονομία σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο θα έχει διαφορε-

τικά χαρακτηριστικά στην «μετα-κορωνοϊό» εποχή, η στρατηγική πρέπει επίσης να βασί-

ζεται σε μια ολική θεώρηση του εγχειρήματος της ανασυγκρότησης της οικονομίας και της 

διάστασης της βιομηχανίας σε αυτήν.

Σε αυτήν την κατεύθυνση βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιχειρηματικότητα που 

θα πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με την έρευνα και την καινοτομία που αναπτύσσεται στα 

Πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα της περιοχής μας.

Επίσης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χωρίς 

βασικά έργα υποδομής. Τα μεγάλα έργα που είναι αναγκαία και ουσιώδους σημασίας για 

να ξεπεράσει ο Δυτικός Άξονας την στασιμότητα που βρίσκεται τώρα, έχουν καθυστερή-

σει υπερβολικά ή βρίσκονται σε αδράνεια.

• Οι Οδικοί Άξονες από τα Ιωάννινα μέχρι την Πάτρα και από την Κόρινθο μέχρι την 

Τσακώνα (Ιόνια και Ολυμπία Οδός)

• Η έλευση του Φυσικού Αερίου σε όλη την Δυτική Ελλάδα. Το Φυσικό Αέριο είναι 

μονόδρομος πλέον για την ανάπτυξη των βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηρι-

οτήτων στην περιφέρειά μας.

• Η επαναλειτουργία και ο εκσυγχρονισμός ενός ολοκληρωμένου Σιδηροδρομικού Δι-

κτύου που θα συνδέεται οπωσδήποτε με την βιομηχανική περιοχή των Πατρών (ΒΙΠΕ 

ΠΑΤΡΩΝ) καθώς και με άλλα παραγωγικά σημεία της Περιφέρειάς μας. 

• Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής του Λιμανιών του δυτικού άξονα , ώστε να κα-

ταστούν σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα.

• Η λειτουργία διεθνούς αερολιμένα στην Πελοπόννησο που θα χρησιμοποιείται και 

για τις μεταφορές των παραγόμενων προϊόντων απ’ ευθείας στις ξένες αγορές.

Επιπρόσθετα το εμπορικό λιμάνι της Πάτρας (μετά την οδική και σιδηροδρομική σύν-

δεση, που ήδη έχουν δρομολογηθεί και είναι σε εξέλιξη), είναι ένα έργο που θα αναμορ-

φώσει παραγωγικά και οικονομικά την περιοχή, θα επαναφέρει την Αχαΐα στην παλαιά 

βιομηχανική και εμπορική της ακμή και θα γίνει πόλος έλξης επενδυτικών πρωτοβουλι-

ών στους τομείς της μεταποίησης και των μεταφορών. Το έργο αυτό: 

• θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας μόνο στην ΒΙΠΕ τουλάχιστον κατά 50%.

• θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και θα κάνει ελκυστική την περιοχή 

μας για προσέλκυση νέων επενδύσεων στην μεταποιητική δραστηριότητα.

Το ενεργειακό κόστος είναι ακόμα ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει 

έντονα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και η απραξία λήψης μέτρων για βελτίω-

ση του προβλήματος με τις δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεών μας, 

στο κόστος παραγωγής, αλλά και την μείωση της ανταγωνιστικότητας.

 Ακόμη, το μεταφορικό κόστος αποτελεί σημαντικό στοιχείο και επηρεάζει άμεσα την 

ανταγωνιστικότητα. Είναι δεδομένο ότι το έργο της μεταφοράς θα διπλασιασθεί, από την 

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος.

 Η Πάτρα κατέχει πλεονεκτική θέση στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και θα πρέ-

πει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά όλων, να απο-

τελέσει την αφετηρία για την υλοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων έργου που θα έπρε-

πε να είχαν ολοκληρωθεί πριν από πολλά χρόνια.

Και εκεί που μετά την ισοπεδωτική δεκαετή οικονομική κρίση που μας κόστισε ως χώ-

ρα περισσότερο από 25% στο ΑΕΠ και μας έφερε αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες προ-

κλήσεις δημοσιονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής, είπαμε τον Αύγουστο 

του 2018 -μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου μνημονίου- ότι τελειώσαμε με την κατρα-

κύλα και αναθαρρήσαμε… 

Αλλά, αμ δε… δεν προκάναμε (που έλεγε και κάποιος παλιός)… και με το ξεκίνημα του 

2020 ήρθε η πανδημία….και πάλι τα ίδια… Τί είχες Γιάννη, τί είχα πάντα….

Έτσι, σήμερα, ενώ βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα πανδημίας του κορωνοϊού με εκτετα-

μένη διασπορά, πολλές μεταλλάξεις και λανθασμένους χειρισμούς, έρχονται οι ανακοι-

νώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν την χώρα μας να φιγουράρει για άλλη 

μία φορά στις πρώτες θέσεις με την μεγαλύτερη ύφεση για το 2020.

Όσον αφορά την Δυτική Ελλάδα…εκεί σπάμε τα κοντέρ… Για άλλη μια φορά η περιοχή 

μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης του ΑΕΠ των περιφερειών της Ευρώπης 

με την τηλεόραση ανάποδα! Αν και έχει το 6,5% του συνόλου του Ελληνικού πληθυσμού 

παράγει το 4,5% του Ελληνικού ΑΕΠ και βρίσκεται στο 49% του Ευρωπαϊκού κατά κεφα-

λήν ΑΕΠ στην Ευρώπη των 28 κρατών μελών. 

Όμως μετά από όλα αυτά ακόμη και ο πιο καλόπιστος άνθρωπος θα αναρωτιόταν γι-

ατί συνεχίζει να συμβαίνει αυτό στην περιοχή, αφού τόσες μελέτες, δράσεις, ενέργειες, 

κλπ γίνονται για την ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα, τόσα κοινοτικά πλαίσια πέρασαν, 

τόσες πολλές ευκαιρίες υπήρξαν… Τί δεν πήγε καλά; Ποια ήταν τα εμπόδια; Ποιες ήταν 

οι αστοχίες; Ποια τα προβλήματα; Τί ήταν αυτό που ευθύνεται και η περιοχή διαχρονικά 

δεν αξιοποίησε όσο έπρεπε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα για να δημιουργήσει εκείνη 

την σημαντική αναπτυξιακή δυναμική η οποία θα της επιτρέψει να επιτύχει την σύγκλι-

ση με τις άλλες πιο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης.

Ίσως αυτό είναι και το σημαντικότερο διακύβευμα που θα πρέπει να απαντηθεί στο φε-

τινό Forum Ανάπτυξης. Τώρα, σήμερα, πριν ξεκινήσει η επόμενη προγραμματική περίο-

δος, πριν αρχίζουμε να σχεδιάζουμε αναλυτικά δράσεις που θα εξειδικεύουν τις επόμενες 

αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής.

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν ορισμένα από τα προβλήματα αυτά δίνο-

ντας έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα για την μια τέτοια διεξοδική συζήτηση στο Forum όπως:

• Υπερβολικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναπτυξιακών νόμων.

• Σοβαρή δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης για οποιαδήποτε επένδυση από τα χρη-

ματοπιστωτικά ιδρύματα ειδικότερα τα χρόνια της κρίσης. 

• Έντονη κωλλυσιεργία επενδύσεων λόγω εμπλοκών τους με υπηρεσίες του Υπουργεί-

ου Πολιτισμού, των Δασαρχείων, των Υπηρεσιών Δόμησης κλπ.

• Υπερβολική γραφειοκρατία. 

• Μη σθεναρή στήριξη της περιοχής από την κεντρική εξουσία σε μεγάλα έργα μεταφο-

ρικών υποδομών με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις (Νέα σιδηροδρομική γραμμή, 

Πατρών – Πύργου, κλπ)

• Μη σθεναρή στήριξη της περιοχής από την κεντρική εξουσία για έργα ενεργειακών 

υποδομών (δίκτυα φυσικού αερίου, ηλεκτρικά δίκτυα) 

• Μη επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές και ορεινές περιοχές με 

αποτέλεσμα των αποκλεισμό των περιοχών αυτών από μια σειρά εύκολων ηλεκτρονι-

κών υπηρεσιών. 

• Μη συστηματική στόχευση στην αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας 

• Μη έντονη προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού 

στον πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγικό τομέα. 

Πολλά από τα ανωτέρω θα πρέπει να επιλυθούν πριν την έναρξη της νέας προγραμμα-

τικής περιόδου και πριν την έναρξη υλοποίησης δράσεων του ταμείου ανάκαμψης….για 

να μην έχουμε ακόμη μία φορά…μια από τα ίδια…

Το μέλλον και 
οι προκλήσεις του σήμερα

Γιατί χάθηκε η αναπτυξιακή 
δυναμική της σύγκλισης;

Κλεομένης 
Μπάρλος
Πρόεδρος
Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών 
Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλάδας 

Βασίλης Αϊβαλής
Πρόεδρος ΤΕΕ
Τμήμα
Δυτικής ΕΛάδας
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Οι νέες τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με τις επι-

ταγές της πράσινης ανάπτυξης έχουν ενεργοποιήσει την τελευταία δεκαετία σε παγκόσμιο 

επίπεδο έναν δυναμικό ενεργειακό μετασχηματισμό που καταργεί τα, μέχρι πρότινος, ευ-

διάκριτα όρια παραγωγού – καταναλωτή, μεταβάλλει την ισορροπία των αγορών ενέργει-

ας και αλλάζει τις καθημερινές συνήθειες και πρακτικές πολιτών και επιχειρήσεων.

Πλωτοί φωτοβολταϊκοί και αιολικοί σταθμοί, αντλησιοταμίευση με χρήση πράσινης 

ενέργειας, μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και πράσινο 

υδρογόνο είναι κάποιες από τις τεχνολογίες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που 

εισάγουν νέα μοντέλα αξιοποίησης της ενέργειας. 

Η Αιτωλοακαρνανία, κατέχοντας σημαντική θέση στον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας 

για δεκαετίες και εκμεταλλευόμενη το ανεξάντλητο δυναμικό της σε φυσικούς πόρους και 

το πλούσιο φυσικό της ανάγλυφο, οφείλει να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη ενέργεια 

και να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο στην νέα ενεργειακή εποχή. Έκτος από την πληθώ-

ρα έργων «συμβατικών» ΑΠΕ που αναπτύσσονται στην περιοχή,έργα Πράσινης Ανάπτυ-

ξης βασιζόμενα σε νέες τεχνολογίες έχουν ήδη προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον 

μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων στην Αιτωλοακαρνανία, με κάποια από τα επενδυτικά 

πλάνα να βρίσκονται ήδη στη φάση της υλοποίησης. 

Η υλοποίηση και η διάδοση αυτών των νέων τεχνολογιών πράσινης ενέργειας, όμως, 

θα προκαλέσει και ριζικές μεταβολές σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Οι παραγωγικές 

διαδικασίες των επιχειρήσεων, οι μεταφορές, η αγορά εργασίας, τα δίκτυα υποδομών με-

ταφοράς και ενέργειας είναι μόνο κάποιοι από τους τομείς που θα επηρεαστούν παγκο-

σμίως, άμεσα ή έμμεσα, εντός της επόμενης δεκαετίας, με ταυτόχρονη ανασύνταξη και 

αναδιοργάνωση των διαδικασιών και των προτεραιοτήτων επιχειρήσεων και πολιτών. 

Οι επιχειρήσεις και οι οικιακοί καταναλωτές ενέργειας θα κληθούν σύντομα να επανα-

προσδιορίσουν την πηγή και τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύονται την απαραίτητη σε 

αυτούς ενέργεια, με στόχο την μείωση του ενεργειακού τους κόστους, στρεφόμενοι, μεταξύ 

άλλων, σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στην αυτοπαραγωγή και στην εγκατάσταση κά-

ποιου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Η μαζική διάδοση της ηλεκτροκίνησης,όπως 

και η ένταξη του πράσινου υδρογόνου στο ενεργειακό μίγμα, απαιτούν την ύπαρξη κα-

τάλληλων υποδομών, καθώς και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την εγκατάστα-

ση, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών αυτών, ενώ στο τομέα των μεταφορών η 

επένδυση σε «ακριβότερα» οχήματα θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των μεταφορικών επιχειρήσεων και στην ταυτόχρονη μείωση του κόστους μεταφοράς 

των αγαθών. 

Βασική προϋπόθεση για την ομαλή και αποδοτική μετάβαση στο νέο ενεργειακό καθε-

στώς είναι, σε κάθε περίπτωση, οι έγκαιρεςκαι γενναίες αποφάσεις της πολιτείας, καθώς 

οι τεχνολογικές εξελίξεις και το επενδυτικό ενδιαφέρον αυτήν την στιγμή προπορεύονται 

κατά πολύ της ετοιμότητας του κράτους. Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για πολλές από τις 

νέες τεχνολογίες, η απουσία ειδικού χωροταξικού σχεδίου και τα απαρχαιωμένα δίκτυα 

υποδομών είναι σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας για την υλοποίηση επενδύσεων 

πράσινης ανάπτυξης. 

Είναι δεδομένο ότι η, απαραίτητη για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, μετά-

βαση αυτή καθιστά την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και των ανεξάντλητων φυ-

σικών πόρων αναγκαία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η προσαρμογή στην νέα 

ενεργειακή πραγματικότητα, όμως, μπορεί ταυτοχρόνως να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα 

ανάπτυξης για τις τοπικές οικονομίες, συμβάλλοντας τόσο στην ανταγωνιστικότητα και 

την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και 

στην ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας και στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιμα-

τικής αλλαγής.

Ο ρόλος των 
νέων μορφών Ενέργειας

Παναγιώτης 
Τσιχριτζής, 
Προέδρος 
Επιμελητηρίου 
Αιτωλοακαρνανίας 

Μετά από την δεκαετή οικονομική κρίση που έπληξε σε απόλυτο βαθμό μικρές και με-

σαίες επιχειρήσεις, βρεθήκαμε στην δίνη της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε πρω-

τόγνωρες συνθήκες στην κοινωνία και κυρίως στην οικονομία. 

Κλάδοι ολόκληροι επλήγησαν προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις και σε άλλους 

κλάδους, με αποτέλεσμα η επιχειρηματικότητα να αναζητεί συνεχώς δρόμους προσαρ-

μογής και ευελιξίας.

Η περιοχή μας έδειξε μεγάλες απώλειες στην μεταποιητική δραστηριότητα και λιγότε-

ρες στο εμπόριο, που σημαίνει πως είχαμε σημαντική υστέρηση σε τοπικό και εθνικό ει-

σόδημα και συρρίκνωση συμπληρωματικών κλάδων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, καλούμαστε να διαμορφώσουμε το αύριο, που θα έχει 

ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς αυτές 

θα σηκώσουν – κατά την εκτίμησή μου – το βάρος της προσαρμογής στις νέες συνθήκες. 

Οι προκλήσεις θα είναι πολλές και μεγάλες όπως;

Πρώτον η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας υποχρεώνει τις παραγωγικές επιχειρήσεις 

να εκσυγχρονίζονται συνεχώς, ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές, Το οποίον απαιτεί 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και συνεχή ενημέρωση καθώς η λεγόμενη 

τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με επίκεντρο τους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης, 

της ρομποτικής, του internet των πραγμάτων (internet of things) κ.α., δημιουργεί μεγά-

λες ανάγκες. 

Και στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημάνω πως το ΕΣΠΑ όπως και άλλα χρη-

ματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει συνεχώς να αναπροσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται 

στις νέες σύγχρονες απαιτήσεις. Και η παρέμβαση του κράτους όπως και των λοιπών φο-

ρέων παραγωγής πολιτικής, θα είναι σημαντική, καθώς θα πρέπει να αντιδρούν συνεχώς 

και να σχεδιάζουν.

Και βεβαίως απαιτούνται ισχυρά κίνητρα για νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις, ώστε 

να μείνουν οι νέοι επιστήμονες στην χώρα μας. Θα έλεγα δε πως οι κυβερνήσεις έχουν 

ένα χρήσιμο παρεμβατικό εργαλείο, για αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων, την φο-

ρολογική πολιτική που μπορεί να μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης, όπως γίνεται με τέτοι-

ες επιχειρήσεις σε ανταγωνίστριες χώρες.

Δεύτερον είναι η ενεργειακή κρίση, που κατά την γνώμη μου ήλθε για να μείνει, καθώς 

οι επεμβάσεις στο περιβάλλον από τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας θα εί-

ναι απαγορευτικές. Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις 

απαγορευτικού κόστους, που σημαίνει πως θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν ερευνητικά 

προγράμματα για νέες μορφές κατανάλωσης ενέργειας αλλά και προσαρμογές στην παρα-

γωγική διαδικασία. Το αύριο θα κτισθεί πάνω σε αυτές τις σταθερές και θα αγγίξει ακόμη 

και τις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα οι αυξήσεις στις καταναλώσεις, στις πρώτες και 

βοηθητικές ύλες όπως και στα τελικά προϊόντα θα επιφέρουν αλλαγές σε καταναλωτικές 

συνήθειες, στο εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Τρίτον είναι το μεγάλο θέμα της κλιματικής αλλαγής, που όπως φαίνεται οι επιπτώσεις 

έρχονται πολύ πιο γρήγορα από τους σχεδιασμούς των επιστημόνων. Το περιβάλλον που 

τόσο έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία εκατό χρόνια, θα επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στις 

οικονομίες και την επιχειρηματικότητα. Η ρύπανση του αέρα και των υδάτων και τα από-

βλητα θα κυριαρχούν στις πολιτικές και θα προκαλούν ανακατατάξεις στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον με την έννοια πως νέες επιχειρήσεις θα δημιουργούνται, νέες τεχνολογίες θα 

εφαρμόζονται και άλλες επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται σε αποχώρηση.

Όσα ανέφερα απαιτούν γνώση, συνεχή ενημέρωση, εξειδικευμένα στελέχη, συνενώ-

σεις επιχειρήσεων και βεβαίως κεφάλαια αλλά πάνω από όλα απαιτούν εγρήγορση, σχε-

διασμό και μακροπρόθεσμες στρατηγικές, και θεωρώ πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.

Το αύριο θα έχει ακόμα
μεγαλύτερες προκλήσεις

Πλάτωνας
Μαρλαφέκας
Πρόεδρος
Επιμελητηρίου
Αχαΐας
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Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς ισχυρούς και παρεμβατικούς Δήμους που θ’ απαντούν 
αποτελεσματικά στις ανάγκες και στις προκλήσεις και θα δημιουργούν περιβάλλον ευκαι-
ριών, κοινωνικής ευημερίας και διαρκούς ενίσχυσης του παραγωγικού ιστού, δεν νοείται.

Δυστυχώς στη χώρα μας, οι πολιτικές πραγματικής στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης υπήρξαν, κατά περιόδους, είτε στάσιμες, είτε βραδυκίνητες. Αποτέλεσμα, κάθε χρόνο 
στα Συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας να διαμορφώνονται διεκδικητικά 
πλαίσια για ζητήματα που θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να είχαν λυθεί. 

Ένα παράδειγμα. Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να πορεύονται στη βάση της ατελέ-
σφορης λογικής που ωθεί στη μετακύληση αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς αυτές να 
συνοδεύονται απ’ τους αναγκαίους πόρους. Μ’ επακόλουθο την οικονομική εξασθένηση 
των Δήμων. 

Δεν είναι υπερβολή. Σήμερα, ένας Δήμαρχος, ένα Δημοτικό Συμβούλιο, καταφεύγουν 
-ας μου επιτραπεί ο όρος- σε ακροβασίες ώστε να καταφέρουν να ισορροπήσουν ανάμεσα 
στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και υποχρεώσεις και στο αναιμικό ταμείο των Δήμων. 
Τα δε χρηματοδοτικά προγράμματα, έχει αποδειχθεί στην πράξη, δεν έχουν το οικονομι-
κό εκτόπισμα ώστε να καλύψουν πιεστικές ελλείψεις -κατά μείζονα λόγο- στις δημοτικές 
υποδομές αλλά και σε άλλες δράσεις στις οποίες οφείλει ν’ ανταποκρίνεται ένας Δήμος. 

Ειδικά για τους μικρότερους Δήμους ή τους Δήμους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. 
ορεινούς), η κατάσταση αυτή παροξύνεται. Αν πολλοί εξ αυτών των Δήμων δεν έχουν κα-
ταρρεύσει οικονομικά, αυτό οφείλεται σε δημοτικές αρχές που με βαθιά συναίσθηση των 
συνθηκών δίνουν ένα καθημερινό αγώνα οικονομικής επιβίωσης. 

Επιπλέον, οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι τρομακτικές. Και χωρίς πόρους και προσω-
πικό κάθε μακρόπνοος αναπτυξιακός σχεδιασμός προσκρούει σε αντικειμενικές και αυτο-
νόητες δυσκολίες. Το φιλότιμο και η επινοητικότητα των δημοτικών αρχών, δεν αρκούν. 

Χρειάζεται μια πολιτική μετωπικής στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν θέλουμε να 
μιλάμε, με ρεαλισμό και ειλικρίνεια, για την ανακυττάρωση της ελληνικής περιφέρειας, την 
αναζωογόνηση των παραγωγικών δυνάμεων της, την αξιοποίηση των πολλών πλεονεκτη-
μάτων της που, πέραν όλων των άλλων, θα υπηρετήσουν και το στόχο της ισόρροπης και 
συμμετρικής ανάπτυξης. Δίνοντας ευκαιρίες και διεξόδους στους νέους, υπηρετώντας την 
ουσιαστική αποκέντρωση, αμβλύνοντας το φαινόμενο του υδροκεφαλισμού που κυριάρ-
χησε στη χώρα μας μεταπολεμικά.

Είναι πράγματα γνωστά, έχουν κατά κόρον λεχθεί, έχουν πολιτικά αναγνωρισθεί ως επι-
ταγές αναγκαίες ώστε ν’ αλλάξει και ν’ αναβαθμιστεί το μοντέλο πληθυσμιακής και παραγω-
γικής οργάνωσης της χώρας μας, αλλά όταν οι ηγεσίες φτάνουν στο δια ταύτα της δρομο-
λόγησης πολιτικών, το μισό βήμα μπροστά ακολουθείται, δυστυχώς, από ένα βήμα πίσω. 

Είναι ήδη σ’ εξέλιξη η νέα απογραφή. Το πιθανότερο είναι -και θα το δούμε αυτό και στη 
Δυτική Ελλάδα- ότι οι μικρότεροι Δήμοι θα καταγράψουν υποχώρηση στα πληθυσμιακά 
τους δεδομένα. Η ελληνική περιφέρεια αποδυναμώνεται, η κινητικότητα του πληθυσμού 
υπαγορεύεται από προσωποπαγή κριτήρια, κατευθύνεται σ’ εστίες που εγγυώνται απασχό-
ληση, ευκαιρίες, επαρκείς υποδομές κ.λπ. 

Αυτό πρέπει ν’ αλλάξει. Και για ν’ αλλάξει θα πρέπει, σήμερα, άμεσα, να τεθεί ως εθνι-
κή προτεραιότητα η ενδυνάμωση των λεγόμενων περιφερειακών Δήμων, των Δήμων που 
σηκώνουν δυσανάλογα βαρύ και καθημερινό φορτίο ώστε πέρα απ’ τα στοιχειώδη και τα 
καθημερινά να χαράξουν συνεκτικές και συνδυαστικές πολιτικές που θα δίνουν απάντηση 
στις προοπτικές των δημοτών τους.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας έχει επεξεργαστεί ένα πλήρες 
σχέδιο δράσεων και προτεραιοτήτων το οποίο καταθέσαμε και στο πρόσφατο Συνέδριο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) τον περασμένο μήνα στη Θεσσαλονίκη. 

Είναι ο συγκερασμός και η σύνθεση των προτάσεων που κατατέθηκαν απ’ το σύνολο 
των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας, στον διάλογο που προηγήθηκε. Με ζητήματα θεσμικά, 
ζητήματα οικονομικά, ζητήματα υποδομών και με τεκμηριωμένες και εξειδικευμένες παρα-
τηρήσεις για τη διεκδίκηση τους. 

Κόντρα, λοιπόν, στις βραδυκίνητες πολιτικές, εμείς εξακολουθούμε να μένουμε στη 
γραμμή της σθεναρής και πολυμέτωπης διεκδίκησης. Και εκεί θα είμαστε, έως ότου ο αγώ-
νας μας δικαιωθεί. 

Ουσιαστική στήριξη 
της Αυτοδιοίκησης

Αθανάσιος
Παπαδόπουλος
Πρόεδρος
Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων
Δυτικής Ελλάδας,
Δήμαρχος Καλαβρύτων

«Χτίζοντας το Αύριο», βασικός πυλώνας ανάπτυξης θα πρέπει να θεωρείται ο Πολι-

τισμός και οι σύνθετες δράσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών ευημερί-

ας και επιχειρηματικής έκφρασης των νέων, με δυναμική και όραμα.

Ενισχύοντας τις κατάλληλες δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ενθάρρυνσης 

για το επιχειρηματικό τους σχέδιο, δημιουργούμε ταυτόχρονα προτάσεις, έργα, και-

νοτομίες και προπάντων όνειρα, που λαμβάνουν σάρκα και οστά, ως παρακαταθήκες 

για το μέλλον μιας γενιάς που δέχεται ισχυρούς κλυδωνισμούς, εν μέσω της πρωτο-

φανούς υγειονομικής κρίσης, που άλλαξε συλλήβδην τη ζωή όλων μας.

Η συνεργασία φορέων και θεσμών σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, είναι 

η επένδυση μας σε ανθρώπους με όραμα και ψυχή, αρετές που παραμένουν αναλ-

λοίωτες στο πέρασμα των ετών. Οι καινοτόμες πολιτιστικές και επιχειρηματικές μας 

πρωτοβουλίες είδαμε ότι έφεραν σημαντικά οφέλη στην ενίσχυση νέων επιχειρημα-

τικών σχεδίων που σε συνδυασμό με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη της εποχής 

μας, φέρνουν καρπούς στους συμμετέχοντες προγραμμάτων που άπτονται των τομέων 

του πολιτισμού, της δημιουργικής έκφρασης και της οικονομίας.

Στόχος του Επιμελητηρίου Ηλείας, είναι η περαιτέρω ενίσχυση των πρωτοβουλι-

ών αναφορικά με ζητήματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και δημιουργίας, πάντοτε σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και κάθε παραγωγικό κύτταρο του 

τόπου αλλά και την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επαναφέρου-

με στην επιφάνεια τις δεξιότητες των νέων ανθρώπων, που παρά το όραμα και την 

ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, έμειναν άνεργοι ή έχασαν την επιχειρηματική τους 

στέγη.

Για όλους εμάς ο τομέας του πολιτισμού είναι η ταυτότητας μας, η κληρονομιά που 

παραλάβαμε για να την μετουσιώσουμε σε έργο της καθημερινότητας μας, αφού δια-

θέτουμε το μοναδικό προνόμιο να ζούμε στην γη που γέννησε το Ολυμπιακό ιδεώδες 

και να αντλούμε έμπνευση από τις πανανθρώπινες αξίες που μεταδόθηκαν σε κάθε 

σημείο του σύγχρονου Δυτικού Κόσμου.

Με την ελπίδα να παραμείνουμε ενωμένοι και ενωτικοί ως προς κάθε παραγωγική 

δράση θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του 24ου Forum Aνάπτυξης και 

σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με εντάξετε στις εκδηλώσεις του πολυ-

συνεδρίου - θεσμού, για την Δυτική Ελλάδα.

Ο πολιτισμός ως πρώτη ύλη 
στην οικοδόμηση του «αύριο»

Κωνσταντίνος
Νικολούτσος
Πρόεδρος
Επιμελητηρίου
Ηλείας
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Η διοργάνωση του 24ου Forum Ανάπτυξης είναι μια καλή ευκαιρία να συζη-

τήσουμε όσα έχουμε σχεδιάσει αλλά και όσα ονειρεύονται οι πολίτες της Δυτικής 

Ελλάδας. Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε σε ολοκληρωμένα προγράμματα καινοτο-

μίας και νέες μεθόδους. Να επενδύσουμε στους ανθρώπους του Τόπου μας. Ήρθε 

η ώρα να χτίσουμε το αύριο αλλάζοντας το τώρα. 

Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά - ανταγω-

νιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των το-

πικών κοινωνιών. Στην εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, τόσο στον 

τομέα των υποδομών όσο και στην επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, 

απαραίτητη προϋπόθεση, για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας, είναι 

να υιοθετηθεί ένα οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που θα μειώνει την ανάγκη για 

νέους πόρους που πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντι-

κό κόστος. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι αναβαθμίζουμε το βιοτικό επίπεδο των 

ανθρώπων μέσω ευφυέστερης χρήσης των πόρων και μιας σύγχρονης οικονομί-

ας που συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών. Με σύμμαχο την καινοτομία και 

την ενημέρωση χτίζουμε μαζί τον κόσμο του αύριο. 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορ-

ριμμάτων της ΚΕΔΕ θέλω να τονίσω ότι εστιάζουμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών 

τόσο για την πληροφόρηση των πολιτών όσο και για την βελτίωση της ποιότητας 

της καθημερινότητας. Στον τομέα της ενέργειας για την ανάγκη αξιοποίησης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλες τις μορφές. Στον τομέα της διαχείρισης 

των απορριμμάτων, για τα προγράμματα ανακύκλωσης και των άλλων μορφών 

επεξεργασίας απορριμμάτων. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα 

στοίχημα για τη χώρα μας, για κάθε Περιφέρεια και Δήμο. Η κυκλική οικονομία 

είναι το νέο μοντέλο που σέβεται και αξιοποιεί ορθολογικά τους πόρους του πλα-

νήτη ώστε να μειώσει το περιβαλλοντικό, κλιματικό και ενεργειακό αποτύπωμα 

όλων των δραστηριοτήτων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών σε ευ-

ρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. 

Η απάντηση βρίσκεται στη συνεργασία και την επαγρύπνηση. Οι πολίτες επι-

βάλλεται να έχουν λόγο στις αλλαγές που αφορούν την ζωή τους. Οι πολίτες είναι 

εκείνοι που θα ωθήσουν τις πόλεις μας στο μέλλον. Εργαζόμαστε για το αύριο, 

σήμερα. 

Καλή επιτυχία στο 24ο Forum Ανάπτυξης.

Γιώργος
Παπαναστασίου 
Δήμαρχος Αγρινίου 

Ενώ θα περίμενε κανείς, μετά την ιλιγγιώδη πρόοδο της ιατρικής τεχνολογίας και της 

φαρμακολογίας να μην έχουμε μείζονες υγειονομικές κρίσεις, νέα χαρακτηριστικά, της 

σύγχρονης κατάστασης που επικρατούν στον πλανήτη, δημιουργούν πολύ πιο επικίνδυ-

νες πραγματικότητες όπως αυτή που βιώνουμε τώρα με τον covid 19.

Που οφείλονται οι ραγδαίες υγειονομικές κρίσεις; 

Το πρώτο είναι, ότι ο πληθυσμός του πλανήτη έχει φτάσει τα 7,5 δις. Σ’ αυτό φυσικά 

βοήθησαν τα εμβόλια και η πενικιλίνη. 

Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τρομερές ανισότητες, όχι μόνο κοινωνικές και πολιτι-

σμικές αλλά και στην πρόσβαση των Υπηρεσιών Υγείας. 

Επίσης υπάρχει έντονη και τεράστια κινητικότητα πληθυσμού. 

Επομένως όλες αυτές οι ετερογενείς καταστάσεις σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμι-

κό, υγειονομικό επίπεδο δημιουργούν κινδύνους. 

Μεγάλη πηγή τέτοιων κρίσεων αποτελεί και η διατροφή όπου η ποιότητά της δεν είναι 

εξασφαλισμένη. Ειδικά αν δούμε ότι μεγάλες υγειονομικές κρίσεις προέκυψαν σε χώρες 

που υποτίθεται ότι έχουν υψηλούς μηχανισμούς ελέγχου των τροφών, όπως η νόσος 

των τρελών αγελάδων, το e-coli κ.α. αυτό δηλώνει ότι η μαζική βιομηχανική παραγωγή 

τροφίμων, όταν δεν υπάρχει ειλικρινής τήρηση των διαδικασιών, οδηγεί σε υγειονομι-

κές κρίσεις. 

Άρα λοιπόν ο ΠΟΥ και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να φροντίσουν για τη σωστή άμυ-

να των ανθρώπων απέναντι σε λοιμώδεις παράγοντες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των γε-

νικών εμβολιασμών και βεβαίως της εύκολης πρόσβασης των πολιτών στα αντιβιοτικά. 

Όπως πρέπει να εφαρμοστεί η αύξηση των προϋποθέσεων ασφάλειας και υγείας στα συ-

στήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Αυτοί οι κανόνες όμως έχουν κόστος. Επανερχόμαστε λοιπόν στο μοντέλο παραγω-

γής και διανομής του παραγόμενου πλούτου. Η πρόληψη και διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας πρέπει να μπει στην προτεραιότητα της παγκόσμιας ατζέντας, διότι τα χρήματα που 

σπαταλάμε για την καταστολή μιας υγειονομικής κρίσης είναι απείρως περισσότερα για 

ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης. 

Όσον αφορά στις μεταφορές και μετακινήσεις πληθυσμών, πρέπει να υπάρχει ένα δί-

χτυ ασφαλείας σε σχέση με τον έλεγχο της υγειονομικής κατάστασης των ανθρώπων που 

μετακινούνται καθώς αυτή η μετακίνηση πληθυσμών από τις φτωχές περιοχές στις λεγό-

μενες αναπτυγμένες θα επιταχυνθεί. Όλα αυτά δεν φαίνεται να τα «βλέπει» η παγκόσμια 

ανθρωπότητα, σε μια κουλτούρα εγωισμού και ατομισμού και βεβαίως ενός πολιτικού 

συστήματος στο οποίο ο νεοφιλελευθερισμός επικεντρώνεται μόνο το κέρδος. Αυτό είναι 

η απόλυτη καταστροφή για την υγεία του ανθρώπου και ήδη το ζούμε. 

Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή όπου στη λογική του κέρδους δεν εφαρμόζεται προληπτική 

ιατρική αλλά ιατρική των ακριβών μηχανημάτων, εξετάσεων, φαρμάκων…

Μην ξεχνάμε όμως, ότι μια μεγάλη υγειονομική κρίση είναι και τα ψυχιατρικά νοσή-

ματα, καθώς και τα προβλήματα που συνιστούν μια ποικιλόμορφη υγειονομική κρίση 

στις μέρες μας όπου σύμφωνα και με τη διακήρυξη της Alma-ata (1978) ο περισσότερος 

κόσμος δεν είναι υγιής. Διότι υγεία σημαίνει πλήρης σωματική, ψυχική και πνευματική 

ευεξία.

Κατορθώσαμε μέσα από τις πολιτικές μας επιλογές, να διαμορφωθεί ένα παγκόσμιο 

πολιτικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά έχει οδηγήσει τον κόσμο σε νοσηρή κατάσταση. 

Θωράκιση από μείζονες 
υγειονομικές κρίσεις

Ανάπτυξη με ενίσχυση 
των τοπικών κοινωνιών

Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος
Δήμαρχος Πύργου
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Η ασφαλής νησίδα, το θεμέλιο της ζωής, αλλά και η βάση κάθε προόδου ενός έθνους, 
αλλά και της ίδιας της ανθρωπότητας ήταν πάντα η παιδεία. Το κλειδί για την ψυχή και τη 
μόρφωση του ανθρώπου, του δημιουργού του χθες, του σήμερα και του αύριο. Υπεράνω 
αξιωμάτων, δόξας, χρημάτων, ομορφιάς κι άλλων πρόσκαιρων προτύπων που η κοινω-
νία μας πολλές φορές… προτάσσει!

Σήμερα, δέκα και πλέον χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση, αλλά και εν μέσω των ιδι-
αίτερων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού, η χώρα μας βρίσκε-
ται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με το κρίσιμο ερώτημα τι παιδεία θέλουμε και ποιος 
πρέπει να είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στο νέο αυτό ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον.

Οι προκλήσεις είναι σοβαρές και μεγάλες για την εκπαίδευση, αν θέλουμε να δημιουρ-
γήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία και πολίτες που να αντιλαμβάνονται δυναμικά τον 
ρόλο τους. Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτι-
κού συστήματος. Να δημιουργηθεί ένα νέο είδος σχολείου, με ένα νέο είδος εκπαιδευτι-
κού που καλλιεργεί ένα νέο είδος μαθητή.

Τίποτα όμως δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αν δεν αλλάξουμε τις μεθόδους της διδα-
σκαλίας και της μάθησης με ένα θεμελιώδη τρόπο.

Στα σχολεία έρχονται πια μαθητές που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά είδη ευαισθη-
σίας και ευφυίας από τους μαθητές του πρόσφατου παρελθόντος.

Ο κόσμος έχει σίγουρα αλλάξει και θα συνεχίσει βεβαίως να το κάνει. Αυτή η γενιά 
απογοητεύεται και συνθλίβεται από ένα παλιομοδίτικο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 
αναμένει παθητικούς αποδέκτες της επίσημης γνώσης και του γενικού περιεχομένου ενός 
βιβλίου. Δεν είναι σίγουρα και αυτό που θα θέλαμε και για τον χώρο εργασίας. Οι κα-
λύτεροι εργαζόμενοι στις μέρες μας, αλλά και στο εγγύς μέλλον δεν θα είναι εκείνοι που 
παίρνουν χωρίς να δυσανασχετούν εντολές από το αφεντικό. Θα είναι αυτοί που συμμε-
τέχουν, που λύνουν προβλήματα, που καινοτομούν, που εκτιμούν και αναλαμβάνουν το 
ρίσκο, που είναι βεβαίως δημιουργικοί, εν ολίγοις, εκείνοι, οι οποίοι δίνουν το καλύτερο 
δυνατόν για τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται.

Ένα νέο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σχολικού 
περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχολούνται με ενεργό τρόπο με τη 
μάθησή τους. Κατά αυτόν τον τρόπο ο μαθητής θα γίνει παραγωγός της γνώσης αφού θα 
μπορεί να αντλεί από ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων πόρων γνώσης, αντί καταναλωτής της 
γνώσης που τροφοδοτείται από μία μόνο πηγή, το παλιό βιβλίο. 

Για να συμβούν όλα αυτά είναι απαραίτητο να μετασχηματιστεί το επάγγελμα του εκ-
παιδευτικού. Εκπαιδευτικούς που θα σχεδιάζουν την εμπειρία της μάθησης και θα την 
αξιολογούν συνεχώς για να βελτιώσουν την επίδοση όλων των μαθητών, έχοντας στη 
διάθεσή τους ηλεκτρονικά εργαλεία για τη δημιουργία πιο διαδραστικών μαθησιακών πε-
ριβαλλόντων και θεμάτων, κατάλληλων για τη γενιά στην οποία απευθύνονται.

Για να επιτευχθούν τέτοιες αλλαγές θα πρέπει να υποστηριχθούν από όλους όσοι μετέ-
χουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιληφθούν τις νέες 
εκπαιδευτικές ανάγκες και να αναδυθούν σε ένα νέο είδος επαγγελματία. Οι μαθητές θα 
πρέπει να μάθουν πώς να μαθαίνουν με νέους τρόπους. Οι γονείς θα πρέπει να συμμε-
τάσχουν και να παρέχουν στήριξη για μάθηση με νέους τρόπους και νέα μέσα, όπως το 
διαδίκτυο, κι αυτό είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τη σχολική εκπαίδευση που οι ίδιοι 
θυμούνται από την παιδική τους ηλικία.

Αυτές οι φιλοδοξίες και όλες αυτές οι αλλαγές πιστεύω ότι μπορούν να επιτευχθούν μέ-
σα σε λίγα χρόνια, αρκεί να δούμε την πραγματικότητα, να αισθανθούμε τις ανάγκες των 
μαθητών μας, να αντιμετωπίσουμε τις ιδεοληψίες μας και να αξιοποιήσουμε το αξιόλογο 
εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτουμε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την εκ-
παίδευση για το μέλλον μιας χώρας.

Μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι μια αναγκαιότητα, εάν πράγματι θέ-
λουμε να βελτιώσουμε τα εκπαιδευτικά μας αποτελέσματα και μέσα από αυτά τη συνολική 
μας απόδοση ως οικονομία και κοινωνία.

Ας μην ξεχνάμε λοιπόν πως η τύχη κάθε οργανωμένης κοινωνίας εξαρτάται από την 
παιδεία, γι’ αυτό κι έφθασε η στιγμή να ανοίξουμε σοβαρά τη συζήτηση για τη μορφή του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος, αυτού που αξίζει στα παιδιά μας και στο έθνος μας.

Με την Παιδεία 
χτίζεται το αύριο

Θεόδωρος Μπαρής
Δήμαρχος 
Ερυμάνθου,
Εκπαιδευτικός

Βρισκόμαστε στο τέλος του 2021 και έχουμε ήδη διανύσει κάτι παραπάνω από το ένα 

πέμπτο του 21ου αιώνα. Ωστόσο μια στοιχειώδης παρατήρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης θα μας δείξει ότι εξακολουθούμε να κινούμαστε μάλλον με τους ρυθμούς και τους 

τρόπους του προηγούμενου αιώνα παρά του τρέχοντος. 

Υπήρξε βέβαια μια ισχυρή δικαιολογία για όλες αυτές τις υστερήσεις. Η χώρα ολόκλη-

ρη και μαζί η Τοπική Αυτοδιοίκηση δοκιμάστηκαν σοβαρά στα χρόνια της δημοσιονομι-

κής προσαρμογής και των μνημονίων ενώ αμέσως μετά ακολούθησε το πρόβλημα της 

πανδημίας που εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. 

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που, τα τελευταία χρόνια, δεν απέμεινε χρόνος, ενέρ-

γεια και πόροι για την προώθηση των σοβαρών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η Το-

πική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να συγχρονίσει το βήμα της με τις απαιτήσεις του και-

ρού μας.

Τα σχετικά προβλήματα εμφανίζονται ακόμα πιο έντονα στους λεγόμενους Καποδιστρι-

ακούς πρώτα, και Καλλικρατικούς στη συνέχεια Δήμους. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστη-

μα σχηματίστηκαν Δήμοι που είναι τεράστιοι σε γεωγραφική έκταση, δίχως όμως να εξο-

πλιστούν με τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους. 

Υπάρχει ένα τρίπτυχο που βαραίνει καταθλιπτικά ολόκληρη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Είναι οι ανεπαρκείς υπηρεσίες και οι σοβαρές ελλείψεις στο μόνιμο προσωπικό. Είναι ο 

ανεπαρκής τεχνικός εξοπλισμός που ξεκινάει από τα απλούστερα χωματουργικά μηχα-

νήματα και φτάνει έως το στόλο αποκομιδής των απορριμμμάτων. Είναι ακόμα οι ισχνές 

χρηματοτοδοτήσεις που εξαρτώνται σε αποκλειστικό βαθμό από το κεντρικό κράτος. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η συζήτηση που σχετίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με εξελί-

ξεις όπως το 5G, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, οι νέες μορφές ενέργειας, η θωρά-

κιση απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις ή η εφαρμοσμένη έρευνα ακούγεται ως, περίπου, 

εκτός θέματος. 

Ωστόσο δεν θα ήταν ακριβής μια εικόνα που θα μηδένιζε κάθε δυνατότητα. Στη διάθε-

ση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχουν μια σειρά απο διαθέσιμα εργαλεία που στηρί-

ζονται προ παντός σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και λιγότερο σε εθνικούς πόρους και 

που μας επιτρέπουν να μετέχουμε σε προσπάθειες που μας φέρνουν πιο κοντά στο σύγ-

χρονο κόσμο. 

Σε αυτό το πεδίο είναι που συγκεντρώνονται οι βασικές μας προσπάθειες και θα πρό-

σθετα, με βάση την εμπειρία μου, με σοβαρά αποτελέσματα. Βεβαίως, ακόμα κι εδώ, 

ιδιαίτερα για τους μικρούς Δήμους, το τοπίο δεν είναι ανέφελο. Η προετοιμασία ενός 

πλήρους φακέλου προκειμένου να υποβληθεί μια πρόταση για ένταξη σε χρηματοδοτι-

κό πρόγραμμα, συχνά ξεπερνάει τις δυνατότητες των Δήμων με αποτέλεσμα να χάνονται 

ευκαιρίες. 

Από κοντά υπάρχει πάντα και το πρόβλημα της “βαριάς” γραφειοκρατίας στα έργα με 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση καθώς και οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής για την έναρξή τους. 

Ακόμα και ώριμες προτάσεις περιμένουν, άλλοτε να ανοίξει το πρόγραμμα και άλλοτε να 

ολοκληρωθούν προθεσμίες, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος. 

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ο Δήμος Δυτικής Αχαϊας κι εγώ προσωπικά δί-

νουμε ένα καθημερινό και μεγάλο αγώνα που κινείται σε δύο επίπεδα. Πρώτον να αντα-

ποκριθούμε στις ανάγκες του Δήμου και των δημοτών και δεύτερον να κατακτήσουμε την 

απαραίτητη διαχειριστική επάρκεια που θα μας επιτρέψει να αντλήσουμε τα μέγιστα δυ-

νατά οφέλη για το Δήμο μας. Ο αγώνας αυτός δεν είναι εύκολος είναι όμως εφικτός και 

έχει αποτελέσματα.

Τέλος, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχές μου ώστε το φετινό 24ο Forum Ανάπτυξης 

να ολοκληρώσει τις εργασίες του με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.

Στη διάθεση της Αυτοδιοίκησης
τα εργαλεία ανάπτυξης

Σπύρος Μυλωνάς
Δήμαρχος
Δυτικής Αχαϊας
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Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και των περιορισμών των lockdown, 
όλος ο πλανήτης βρέθηκε σε απρόσμενα δυσμενή θέση λόγω του ότι η υγειονομική κρί-
ση επέβαλε κυριολεκτικά το «πάγωμα» της οικονομίας. Μετά το αρχικό σοκ, το διαφαινό-
μενο κραχ, τις απώλειες θέσεων εργασίας, τις άτακτες χρεοκοπίες και την εκτόξευση της 
ανεργίας, άρχισαν να διαφαίνονται οι αρχικές σκέψεις μετασχηματισμού της αγοράς εργα-
σίας με την εισαγωγή της τηλεργασίας, της τηλεκπαίδευσης, του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού, της ανάπτυξης ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών εξυπηρέτησης του κοινού. 
Δημιουργήθηκε στη συνέχεια μία καταιγιστική έλευση σημαντικών αλλαγών, ικανών να 
οδηγήσουν σε κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό του κράτους, της αγοράς εργασί-
ας, της παροχής υπηρεσιών, του εμπορίου, της τουριστικής βιομηχανίας, και κατά επέ-
κταση του θεμέλιου λίθου της ίδιας της οικονομίας. Η πανδημία έφερε στο προσκήνιο 
επίσης την επιτακτική ανάγκη της στήριξης της οικονομίας και της σύμπραξης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια των lockdown, η συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσι-
ών υγείας από απόσταση (άϋλη συνταγογράφηση, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράδοση 
απαντήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, βιντεοκλήση, κλπ) αποτέλεσε στρατηγικό στόχο αλλά 
και σημαντικό άλμα προόδου στην εξυπηρέτηση των ασθενών. 

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας εκπαιδεύτηκε και 
προσαρμόστηκε στις υπερταχείες αλλαγές ψηφιακής εναρμόνισης. Παρόλα αυτά οι ανι-
σότητες εντάθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και οι κοινωνικο-οικονομικοί 
αποκλεισμοί εντοπίσθηκαν στα χαμηλά οικονομικά στρώματα κυρίως στην εκπαίδευση, 
στους εργασιακούς χώρους και στην οικογένεια. 

Η κοινωνική απομόνωση και η οικονομική κρίση όμως έφεραν δυσφορία, εντάσεις, 
μείωση της παραγωγικότητας, ψυχική εξουθένωση, ευαλωτότητα στις ψυχοσωματικές 
επιπτώσεις και αύξηση των καταχρήσεων και της ενδοοικογενειακής βίας. Η απώλεια 
κοινωνικής επαφής δημιούργησε στους πολίτες κενό αντίληψης της πραγματικότητας, 
εισβολή της παραπληροφόρησης και ένδεια ορθής κρίσης. Η αναζήτηση της εύκολης 
απλουστευμένης λύσης σε πολυσύνθετα και δυσκατανόητα προβλήματα σε συνδυασμό 
με την τρομακτική κοινωνική κόπωση οδήγησαν σε δημιουργία κοινωνικών αντιθέσεων 
και πολιτικοκοινωνική πόλωση. 

Η πανδημία επίσης έφερε στο προσκήνιο την έντεχνη προσπάθεια πολιτικής εργαλει-
οποίησης του υγειονομικού προβλήματος και μετασχηματισμού του κράτους. Το ερώτημα 
του κατά πόσο μπορεί να επιλυθούν τα υγειονομικά ζητήματα της πανδημίας με δημο-
κρατικούς ή περιοριστικούς όρους, τέθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων 20 μηνών. 

Η επανάσταση “Corona” αποτέλεσε ένα ιδιότυπο crash test όπου τίθεται επιτακτικά η 
ανάγκη ολικής ενδοσκόπησης σε ατομικό, κοινωνικό, εργασιακό, οικονομικό, πολιτικό 
και πολιτιστικό επίπεδο. 

Το «αύριο» προμηνύεται ελπιδοφόρο με πολλές λύσεις που θα διευκολύνουν τις κοι-
νωνικές ανάγκες. Η ψηφιακή επανάσταση ήρθε για να μείνει καθώς η πανδημία ανέδειξε 
τα οφέλη από τη μείωση της κινητικότητας των πολιτών στην κλιματική αλλαγή. Το στοί-
χημα είναι να επιτευχθεί ο ψηφιακός «ανθρωπισμός», διατηρώντας τον κώδικα της βιο-
ηθικής, των προσωπικών δεδομένων, της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων δίνοντας 
συνάμα τη δυνατότητα να «ανασάνει» ο πλανήτης. 

Η νέα εποχή συνοδεύεται από ευκαιρίες, όραμα, άνεμο αλλαγής αλλά και προκλήσεις. 
Όπως κάθε τι καινοτόμο, φέρνει μαζί του ανατροπές, αδυναμίες και κινδύνους, θετικές 
και αρνητικές αλλαγές για τους πολίτες. Με τις νέες τεχνολογίες και εργαλεία μετασχημα-
τίζονται η οικονομία, η αγορά εργασίας, η δομή διακίνησης προϊόντων και προσφοράς 
υπηρεσιών, μεταμορφώνονται οι οργανώσεις, η αντιπροσώπευση, τα κόμματα και η ίδια 
η Δημοκρατία. Η αυριανή ημέρα μας οδηγεί σε μία τεχνολογική και δομική επανάσταση, 
η οποία θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη νέα εποχή. Με το βλέμμα στο αύριο, όλα αυ-
τά τα ζητήματα θα απασχολήσουν το 24ο Forum Ανάπτυξης. Χαιρετίζω ένθερμα και εύ-
χομαι καλή επιτυχία σε αυτό το διαχρονικό θεσμό που αποτελεί μία ενεργητική πλατφόρ-
μα ανταλλαγής απόψεων των φορέων που θα συνεισφέρουν σε αυτό το μετασχηματισμό. 

Νέα εποχή με όραμα, άνεμο 
αλλαγής αλλά και προκλήσεις

Άννα Μαστοράκου
Πρόεδρος Ιατρικού 
Συλλόγου Πατρών

Για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Πελο-

ποννήσου το Forum Ανάπτυξης αποτελεί έναν σταθμό ετήσιας απολογιστικής αναφοράς, 

επίκαιρης ενημέρωσης και φυσικά, μελλοντικού σχεδιασμού.

Μέσα στα πλαίσια της Ανάπτυξης χωρούν ποικίλες παράμετροι και πολύπλευρες τοπο-

θετήσεις συμβάλλοντας θετικά σε μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές επενδύσεις. Γεγονότα 

της καθημερινότητάς μας που αφορούν τα κοινά δρώμενα μπορούν να εκφραστούν και 

να αναλυθούν υπό το πρίσμα της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η ευκαιρία αυτή δίνεται 

στο Forum Ανάπτυξης παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εμπλουτισμού με γνώσεις, 

τεχνογνωσία και απόψεις για να γίνουν βήματα παρακάτω. 

Ένα από αυτά τα γεγονότα που σημάδεψε την καθημερινότητά μας τα τελευταία, περί-

που, δύο χρόνια είναι και η ξαφνική εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορωνοιού προ-

καλώντας σημαντικές ανατροπές. Το λεξιλόγιό μας εμπλουτίστηκε με εκφράσεις όπως 

«κοινωνική αποστασιοποίηση, μέτρα αυτοπροστασίας, καραντίνα, τηλε-εργασία, τηλε-εκ-

παίδευση κτλ», ενώ η καθημερινότητα μας άλλαξε με τον εγκλεισμό και τους περιορι-

σμούς, λόγω των μέτρων προστασίας του κοινωνικού συνόλου. 

Κατά την περίοδο των lockdown οι συνέπειες τόσο για τους ενήλικες όσο και για τους 

ανήλικες ήταν πρωτόγνωρες. Μιλώντας για τους ανήλικες, η κανονικότητάς τους διαφο-

ροποιήθηκε εντελώς. Οι εξωσχολικές τους δραστηριότητες διακόπηκαν, τα μαθήματα του 

σχολείου αντικαταστάθηκαν από την τηλε-εκπαίδευση, η επαφή με τους συνομήλικους δι-

εκόπη, ενώ ο εγκλεισμός στο σπίτι επέφερε και σοβαρές οικογενειακές δυσκολίες όπως 

η απώλεια εργασίας των γονιών ή η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πολλά παιδιά 

έγιναν μάρτυρες δυσάρεστων εξελίξεων στις σχέσεις των γονέων τους που οδηγήθηκαν 

μέχρι το διαζύγιο. Η απώλεια εργασίας επέφερε τη μείωση του οικογενειακού εισοδήμα-

τος και κατά συνέπεια τη στέρηση σημαντικών αγαθών για τα παιδιά. Άλλα, πάλι, βίωσαν 

τον τρόμο και τον πανικό εξαιτίας της υπερπροστασίας των γονέων για την αποφυγή της 

μετάδοσης της νέας ασθένειας. Τα παιδιά με ιδιαίτερες δεξιότητες αναγκάσθηκαν να μεί-

νουν μέσα στα σπίτια τους με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η κοινωνική τους απομόνωση και 

η διατάραξη της κοινωνικής τους ένταξης. Αυτές οι επιπτώσεις προκάλεσαν κοινωνική 

απομόνωση και αύξηση του άγχους και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Με λίγα λό-

για, η ψυχική υγεία σχεδόν όλων των παιδιών διαταράχθηκε, με διαφορετικές αφορμές, 

αλλά από μία, κοινή, αιτία. 

Τέτοιου είδους θέματα, που επέφεραν επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης και εξέ-

λιξης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, θα δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθούν στο φε-

τινό Forum Ανάπτυξης, στη θεματική ενότητα που θα αναπτύξει η 6η ΥΠΕ. Στόχος είναι 

η αναζήτηση προτάσεων και λύσεων βελτίωσης της ψυχικής υγείας των παιδιών για να 

επιστρέψουν στην πρότερη καθημερινότητά τους, μέσα από ομαλές διαδικασίες, απαλεί-

φοντας τα μελανά σημάδια που τους άφησαν ο εγκλεισμός και η κοινωνική απομάκρυν-

ση. Μέλημά μας είναι να πηγαίνουμε παρακάτω τη ζωή μας βήμα-βήμα και μαζί και τη 

ζωή των παιδιών μας. 

Με σταθερά και ουσιαστικά βήματα, λοιπόν, όπως είναι ο εμβολιασμός των παιδι-

ών κατά του νέου κορωνοιού, η ψυχοκοινωνική αποκατάστασή τους, η αποφυγή των 

lockdown, η κοινωνική επανασύνδεση και η επαγγελματική επαναφορά των γονέων 

στην αγορά εργασίας, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε με ασφάλεια μια «νέα καθημερινό-

τητα» για τα παιδιά μας, όμοια της παλαιάς. 

Να πάμε βήμα-βήμα 
παρακάτω τη ζωή μας 

Γιάννης Καρβέλης
Διοικητής 
6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας
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Το «αύριο» δεν χτίζεται με παλιά υλικά και νοοτροπίες του παρελθόντος. Απαιτείται λοι-

πόν να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι, στην περίπτωσή μας το λιμάνι της Πάτρας, εκτός 

από εθνικό είναι και ευρωπαϊκό. 

Το λιμάνι μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία της Ελλάδας και της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί κύρια πύλη εισόδου στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και 

γι’ αυτό είναι αναγκαίο να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του. Επι-

πλέον είναι κρίσιμο για την διατήρηση της ευημερίας και της κοινωνικής ειρήνης στη με-

γάλη ευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκει η Ελλάδα. 

Η Πάτρα και το λιμάνι της λειτουργεί ως κομβικό σημείο για την περιφερειακή και την 

τοπική οικονομία ενώ χρησιμεύει ως πολυτροπικός κόμβος ενός δυναμικού ευρωπαϊκού 

θαλάσσιου διαδρόμου. 

Πιστεύω ότι μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα αρμοδιοτήτων και λειτουργιών απαιτείται συ-

νεργασία με την περιφερειακή και την τοπική αρχή, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν 

με παρεμβάσεις και προτάσεις.

Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος του λιμανιού της Πάτρας μεταβλήθηκε τα τελευταία χρόνια 

για διάφορους λόγους (αύξηση του μεγέθους των εμπορικών και επιβατικών πλοίων, συ-

νεχόμενη αύξηση της χρήσης εμπορευματοκιβωτίων κ.ά.), επιβεβαιώνοντας τα συμπερά-

σματα παλαιότερων μελετών που προέβλεπαν αυτές τις μεταβολές. Ωστόσο, παρατηρείται 

ότι αν και αυξάνονται οι θαλάσσιες μεταφορές συνολικά, καταγράφονται απώλειες σε δι-

άφορους τομείς των οικονομικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών λιμένων. 

Πως πρέπει να απαντήσει το λιμάνι της Πάτρας σε αυτές τις προκλήσεις; Η τρέχουσα 

οικονομική συγκυρία μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι για να χτίσουμε το μέλλον 

του λιμανιού μας απαιτείται να σημειώσουμε πρόοδο στην καινοτομία, την αυτοματοποί-

ηση, την κυκλική οικονομία και άλλους τομείς που έχει καταγραφεί σημαντική υστέρη-

ση. Παράλληλα, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, 

εθνικά και ευρωπαϊκά, για να στηρίξουμε καινοτόμα σχέδια και πρωτοβουλίες που θα 

βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά μας. Ζητούμενο αποτελεί και ένα σταθερό επενδυτικό 

κλίμα, το οποίο έχουμε στερηθεί εξαιτίας της μακροχρόνιας ύφεσης και της πανδημίας. 

Οι προσπάθειες της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα Πατρών κινούνται στη λογική 

της προσέλκυσης νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας, καθώς κρίνουμε ότι θα 

επιφέρουν θετικές συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο. Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι η το-

πική κοινωνία και οι τοπικές αρχές δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν με καχυποψία τις σχε-

τικές πρωτοβουλίες του ΟΛΠΑ, αφού ο κοινός μας στόχος είναι η ευημερία των πολιτών 

της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Ο διάλογος μεταξύ μας είναι αναγκαίος και από 

την πλευρά μου επαναλαμβάνω ότι η διοίκηση του Οργανισμού θα είναι πάντοτε στη διά-

θεση των φορέων για να συζητάμε και να βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα, μακριά από 

διχαστικές πρακτικές και πολιτικές σκοπιμότητες. 

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι οφείλουμε να αποδράσουμε από τη σκέψη ότι η πόλη-

λιμάνι της Πάτρας είναι αποκλειστικά εθνικό και να υπερτονίσουμε τον ευρωπαϊκό χαρα-

κτήρα του, αναλογιζόμενοι πως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού μας είναι 

σημαντικός παράγοντας για να επιλύσουμε τα αναπτυξιακά προβλήματα (οικονομικά, κοι-

νωνικά, εδαφικά) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με μεγάλη μου χαρά, πήρα την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στο 24ο 

Forum Ανάπτυξης, ένα πολυσυνέδριο - θεσμό για τη Δυτική Ελλάδα.

Μεταξύ των σύγχρονων «υλικών» με τα οποία χτίζεται το αύριο του τόπου μας και 

ειδικότερα της Δυτικής Ελλάδας, είναι και το δίκτυο 5ης γενιάς (5G). Το 5G πρόκει-

ται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες πάνω στους οποί-

ους θα οικοδομηθούν οι σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες. 

Η συμβολή του 5G στην ελληνική οικονομία και κοινωνία μπορεί να αποβεί μεί-

ζονος αξίας, φέρνοντας αναπτυξιακές προοπτικές, αύξηση των επενδύσεων και δη-

μιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το φάσμα που ανοίγεται για νέες καινοτόμες εφαρμογές λόγω των δυνατοτήτων 

που παρέχει το 5G είναι τεράστιο. Δύο βασικές κατηγορίες των εφαρμογών αυτών, 

αφορούν: α) στην ψυχαγωγία και β) στην υλοποίηση του Διαδικτύου των Πραγμά-

των (Internet of Things - ΙοΤ) που στοχεύει κυρίως στις επιχειρήσεις και στη βιομη-

χανία, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και στην έναρξη της 

4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Βιομηχανία 4.0). 

Η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα βοηθή-

σει στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξυπηρετώντας τις 

εξειδικευμένες ανάγκες τους.

Το δίκτυο 5G θα έχει κομβική επίδραση επίσης στην εξ αποστάσεως παροχή υπη-

ρεσιών, στην υγεία, στην εκπαίδευση και την έρευνα, στις μεγάλες επιχειρήσεις δι-

αχείρισης βασικών υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια, οδικοί άξονες κ.λπ.) καθώς 

και σε άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας όπως η γεωργία, ο τουρισμός και 

ο πολιτισμός.

Στη Δυτική Ελλάδα, η Πάτρα αποτελεί την πρωτεύουσα του γρήγορου ίντερνετ κα-

θώς εγκαθίσταται ήδη η πιλοτική εφαρμογή του δικτύου 5ης γενιάς. Τα πιλοτικά δί-

κτυα νέας γενιάς δίνουν την ευκαιρία στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και σε καινοτόμες 

επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Τόσο η προσεχής ίδρυση Κέντρου Ικανοτήτων «Teaching Factory» στην Πάτρα, 

όσο και τα υφιστάμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα, δίνουν μια μοναδική δυνατότητα στην 

πόλη μας να λειτουργήσει ως επενδυτικός πόλος έλξης, ενισχύοντας παράλληλα και 

την τοπική αγορά.

Τα οφέλη και τα κέρδη που προμηνύει το δίκτυο νέας γενιάς 5G είναι ξεκάθαρα 

και έχει φθάσει η στιγμή που καλούμαστε όλοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις 

και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας.

Το μέλλον του Λιμανιού 
περνάει από την καινοτομία 

Το 5G από τους βασικούς 
πυλώνες ανάπτυξης

Παναγιώτης 
Τσώνης
Διευθύνων 
Σύμβουλος 
Οργανισμού 
Λιμένος 
Πατρών 

Γιώργος 
Βαγενάς
Πρόεδρος 
Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων 
Πελοποννήσου
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων του 24ου

11:00 Προσέλευση – Εγγραφές

11:30 Έναρξη εκδήλωσης –Χαιρετι-

σμοί για το 24ου Forum Ανάπτυξης 

από εκπροσώπους Φορέων και Συνδι-

οργανωτών

Χαιρετισμός-Παρέμβαση

Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων/Έρευνας και 

Καινοτομίας. (Στη συζήτηση που θα 

ακολουθήσει τον κ. Υφυπουργό θα εκ-

προσωπήσει ο επικεφαλής του Γραφεί-

ου του κ. Μιχάλης Δρίτσας)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

• Τάκης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος 

Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ 

• Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Αχαΐας 

• Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Συν-

δέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας 

• Δημήτρης Μούρτζης, Αντιπρόεδρος 

Επιτροπής Ερευνών Παν. Πατρών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

• Δημήτρης Σερπάνος, Πρόεδρος Ιν-

στιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων

• Βασίλης Λουκόπουλος, Πρόεδρος 

Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

• Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής 

Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων 

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Συντονιστής: Παναγιώτης Γιαλένιος, 

εκδότης «Σύμβουλου Επιχειρήσεων»

17:00-17:15 Προσέλευση – Εγγραφές

17:15 Έναρξη εκδήλωσης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

• Ορέστης Καβαλάκης, Γενικός Γραμ-

ματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συ-

μπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Το-

μέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 

• Χρήστος Σπίρτζης, Βουλευτής Ανα-

τολικής Αττικής, ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτι-

κή Συμμαχία - Toμεάρχης Προστασίας 

του Πολίτη

• Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, 

Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Μι-

κρομεσαίας Επιχειρηματικότητας Κινή-

ματος Αλλαγής

• Νίκος Καραθανασόπουλος, Βου-

λευτής Αχαΐας Μέλος της Κεντρικής 

Επιτροπής Κοινοβουλευτικός εκπρό-

σωπος του ΚΚΕ

Συντονιστής: Γεώργιος Παππάς, Πρόε-

δρος Οικονομικού Επιμελητηρίου 10ου 

Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

10:00-10:15 Προσέλευση – Εγγραφές

10:15-11:15 Α’ Μέρος: Info day 

Ευρωπαϊκού Έργου Intecment

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

• Δανάη Κατσαντά, Υπεύθυνη Επικοι-

νωνίας έργου  INTECMED, Επιμελητή-

ριο Αχαΐας

Θέμα: Eυρωπαϊκό έργο INTECMED: 

«Θερμοκοιτίδες για την μεταφορά καινο-

τομίας και τεχνολογίας στη Μεσόγειο»

• Κώστας Γιωτόπουλος, Τεχνικός 

Υπεύθυνος έργου  INTECMED, Επιμε-

λητήριο Αχαΐας,

Θέμα: Δράσεις ωρίμανσης Επιχειρημα-

τικών Ιδεών και Διαγωνισμός επιχορή-

γησης Καινοτόμων Ιδεών

• Δήμητρα Δημητρακοπούλου,  IT 

Expert, Μέλος της Ομάδας έργου  IN-

TECMED, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέμα: “Εbazaar of innovation”-μια δυνα-

μική πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργασι-

ών καινοτομίας μεταξύ ερευνητικής, επι-

χειρηματικής & επενδυτικής κοινότητας

11:15-12:15 Β’ Μέρος: «Ψηφιακά 

Οικοσυστήματα για την Επιχειρημα-

τικότητα στη Δυτική Ελλάδα»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

• Ανδρέας Φίλιας, Αντιπεριφερειάρ-

χης Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης.

Θέμα: Ψηφιακό Σύστημα Πολυεπίπε-

δης Ανάδειξης της Ιστορίας και του Πο-

λιτιστικού Αποθέματος της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας

• Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός 

Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας

Θέμα: Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρη-

ματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας

• Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Δή-

μου Ερυμάνθου 

Θέμα: Ο Δήμος Ερυμάνθου ως Καλή 

Πρακτική στο Ψηφιακό Οικοσύστημα 

Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρί-

ου Αχαΐας

17:30-18:00 Προσέλευση – Εγγραφές

18:00 Έναρξη εκδήλωσης

Χαιρετισμός: Γιάννης Καρβέλης Δι-

οικητής 6ης Υγειονομικής Περιφέρει-

ας Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων – 

Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

• Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας, 

υπεύθυνη για θέματα Ψυχικής Υγείας

Θέμα: Οι ψυχικές επιπτώσεις της παν-

δημίας σε παιδιά και εφήβους 

• Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, MD, 

MA, MSc, PhD Διευθυντής Δ/νσης Ψυχι-

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 11:00

Εναρκτήρια εκδήλωση οργανωτών 
24ου Forum Ανάπτυξης 

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 12:00

Οργανωτική Επιτροπή 24ου Forum - 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Επιμελητήριο Αχαΐας, Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοπον-

νήσου και Δυτικής Ελλάδος, Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο

«Έρευνα και Καινοτομία και Επιχειρη-
ματικότητα στη Δυτική Ελλάδα: Ανα-
ζητώντας προστιθέμενη αξία από ένα 

δυναμικό «οικοσύστημα»»

Θ
ΕΜ

Α

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 17:00

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – 
10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας 

Η τελική μορφή συνεργασίας 
Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα Θ

ΕΜ
Α

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 10:00

Επιμελητήριο Αχαΐας 

Ευκαιρίες Ενίσχυσης 
Επιχειρηματικών Ιδεών Θ

ΕΜ
Α

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 17:30

6η Υγειονομική Περιφέρεια

Ψυχική Υγεία των Παιδιών 
εν καιρώ COVID 19Θ

ΕΜ
Α
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κής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέ-

ντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της 

Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδι-

ών Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Θέμα: Επιπτώσεις της πανδημικής συν-

θήκης στην ψυχική υγεία και κοινωνική 

ευεξία των παιδιών και η ανάγκη ενίσχυ-

σης του πλαισίου παιδικής προστασίας

• Χαράλαμπος Γούτσος, Εκπαιδευ-

τικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Δ/

ντής 36ου Δημ. Σχολείου Πατρών

Θέμα: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη 

σχολική ζωή

• Κωνσταντίνα Ν. Κοτσή, Ψυχολόγος 

- Σύμβουλος, MSc., Γ.Ν.Παίδων «ΚΑ-

ΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Πατρών 

Θέμα: Περίοδος Covid-19: το αποτύ-

πωμα έως τώρα στις παιδικές ψυχές

• Ροδία Καραμπελιά, Λογοθεραπεύ-

τρια, Ιδιοκτήτρια Κέντρων Ειδικών Θε-

ραπειών, Πρόεδρος Κοινοφελούς Επι-

χείρησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 

Θέμα: Επηρέασε και πώς η πανδημία 

την ανάπτυξη λόγου των παιδιών;

Συντονιστής: Γιώργος Ηλιόπουλος, δη-

μοσιογράφος «Συμβούλου Επιχειρήσε-

ων»

10:00-10:15 Προσέλευση – Εγγραφές

10:15 Έναρξη εκδήλωσης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

• Ευστάθιος Ευσταθόπουλoς, Αντιπρό-

εδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημα-

ϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

• Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρό-

εδρος Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης

• Εμμανουήλ Κουτούζης, Κοσμήτορας 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

• Δημήτριος Στεργίου, Αναπληρωτής 

Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επι-

στημών

• Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Κοσμή-

τορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

και Τεχνολογίας 

Συντονιστής: Γιώργος Ηλιόπουλος, 

Δημοσιογράφος «Συμβούλου Επιχειρή-

σεων»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

• Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής 

ΝΔ Αχαΐας, Υφ. Απόδημου Ελληνισμού

• Αλέξης Χαρίτσης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 

Μεσσηνίας, τ. Υπουργός Εσωτερικών

• Βασίλης Σπανάκης, Βουλευτής ΝΔ 

Β΄ Περιφερείας Αθηνών 

• Γιώργος Χριστόπουλος, Συγγραφέας 

– Φοροτεχνικός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

• Βλάσης Οικονόμου, Διευθυντής 

Ευρ. Ινστιτούτου Ενέργειας και Κλιμα-

τικής Αλλαγής

• Κώστας Χαϊδούτης, Αντιπρ. ΠΟΜΙ-

ΔΑ, Δικηγόρος, Πρόεδρος Εν. Ιδ. Ακιν. 

Θεσσαλονίκης 

• Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος, 

Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινή-

των Αχαΐας (ΕΙΑΝΑ)

• Νίκος Παπάκος, Δικηγόρος, τ. Πρό-

εδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, 

μέλος Δ.Σ. ΕΙΑΝΑ

• Νίκος Κεχαγιάογλου, Υπεύθυνος 

προγράμματος ασφάλισης κτιρίων με-

λών ΠΟΜΙΔΑ 

Συντονιστής: Στράτος Παραδιάς, Πρό-

εδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και της Διεθνούς 

Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) 

Δικηγόρος Α.Π.

Forum Ανάπτυξης

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 10:00

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

H εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαί-
δευση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο - 

Η περίπτωση του ΕΑΠ.Θ
ΕΜ

Α

Τετάρτη 1/12/2021 18:00-19:30

Κώστας Μάρκου, Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία

Ο ρόλος της παιδείας και της έρευνας στην Ανάπτυξη 

Θ
ΕΜ

Α

Δευτέρα 6/12/2021 18:00-19:30

Άγγελος Τσιγκρής, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ

Χτίζοντας την Ασφάλεια και τη Δικαιοσύνη του αύριο

Θ
ΕΜ

Α

Τρίτη 7/12/2021 12:00-14:00

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Θ
ΕΜ

Α

Τρίτη 7/12/2021 18:00-20:00

Σία Αναγνωστοπούλου Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία 

Ο Πολιτισμός, δύναμη Ανάπτυξης

Θ
ΕΜ

Α

Τετάρτη 8/12/2021 12:00-14:00

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) 

«Σύγχρονες Εξελίξεις και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Θ
ΕΜ

Α

Τετάρτη 8/12/2021 18:00-20:00

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 

«Κλιματική Αλλαγή και Κυκλική Οικονομία» 

Θ
ΕΜ

Α

Πέμπτη 9/12/2021 18:00-20:00

Χριστίνα Αλεξοπούλου Βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας 

Θα ανακοινωθεί σύντομα
Θ

ΕΜ
Α

Παρασκευή 10/12/2021 18:00-20:00

Πανεπιστήμιο Πατρών

Κέντρα Ικανοτήτων για 5G και 
Teaching Factory Πανεπιστημίου ΠατρώνΘ

ΕΜ
Α

Δευτέρα 13/12/2021 12:00-14:00

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) 

«4η Βιομηχανική Επανάσταση και Κυκλική Οικονομία»

Θ
ΕΜ

Α

Τρίτη 14/12/2021 12:00-14:00

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 

«Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων - Εμπειρίες και προοπτικές 
του τοπικού οικοσυστήματος της Πάτρας»Θ

ΕΜ
Α

Τετάρτη 15/12/2021 (η ώρα θα ανακοινωθεί σύντομα)

ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Θ
ΕΜ

Α

Πέμπτη 16/12/2021 18:00-20:00

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

«Επιλέγουμε την ελιά ως προστάτη του πλανήτη, 
της υγείας & της οικονομίας μας»Θ

ΕΜ
Α

Παρασκευή 17/12/2021 12:00-14:00

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς»

Χτίζοντας το αύριο με υγιείς ανθρώπινους δεσμούς 

Θ
ΕΜ

Α

Τρίτη 14/12/2021 (η ώρα θα ανακοινωθεί σύντομα)

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Θ
ΕΜ

Α

Δευτέρα 13/12/2021 18:00-20:00

«Ο πολιτισμός ως βασική πρώτη ύλη στην οικοδόμηση του Αύριο»
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26-28  Νοεµβρίου
Υβριδικές συνεδρίες

στο ξεν. ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα
29/11-18/12 Digital συνεδρίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

5G
5G

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΠΑ
Ι∆

ΕΙ
Α

ΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Υ∆ΡΟΓΟΝΟ

Υ∆ΡΟΓΟΝΟ
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COVID-19
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παναγιώτης Γιαλένιος

Όλες οι εκδηλώσεις του 24ου Forum Ανάπτυξης θα µεταδοθούν LIVE διαδικτυακά µέσω του www.forumanaptixis.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Χτίζοντας το αύριο….

Online
SYMBOULOS.GR
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Θετικές εξελίξεις σηματοδο-
τεί η απόφαση που ελήφθη 
από το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ και 
αφορά σε έξι σιδηροδρομι-
κά έργα ύψους 3,3 δισ. ευρώ. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
πακέτο σιδηροδρομικών έρ-
γων που έχει βγει στη χώρα.
Οι διαγωνισμοί αφορούν έρ-
γα με τα οποία το εθνικό σι-
δηροδρομικό δίκτυο επεκτεί-
νεται σε σημαντικά λιμάνια 
της χώρας, ανάμεσά τους 
και η διπλή σιδηροδρομι-
κή γραμμή από το Ρίο έως το 
νέο λιμάνι της Πάτρας, που 
ολοκληρώνει πλήρως τη σι-
δηροδρομική γραμμή Αθή-
να-Πάτρα.
Ειδικότερα, πρόκειται για νέα 
διπλή σιδηροδρομική γραμ-
μή 11χλμ που ξεκινά από το 

Ρίο και καταλήγει στο Νέο Λι-
μένα Πάτρας.
Ένα τμήμα 5,16 χιλιόμετρα, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρει 
το ypodomes.gr, προβλέπεται 
να είναι υπόγειο και ταυτό-
χρονα να εξυπηρετεί ανάγκες 
του Προαστιακού Σιδηρο-
δρόμου της πόλης. Το κόστος 

του εκτιμάται σε περίπου 500 
εκατ. ευρώ. Με την εργολα-
βία αυτή ολοκληρώνεται πλή-
ρως η σιδηροδρομική γραμ-
μή Αθήνα-Πάτρα.

Η 4η μεγαλύτερη σήραγγα 
Εξάλλου, προχωρούν τα έργα 
στη Σήραγγα Παναγοπούλας, 

που θα συνδέσει σιδηροδρο-
μικά το Αίγιο με την Πάτρα.
Η Σήραγγα Παναγοπούλας 
εντάσσεται στο έργο υποδο-
μής για διπλή σιδηροδρομι-
κή γραμμή στο τμήμα Ροδο-
δάφνη-Ψαθόπυργος.
Αποτελεί την 4η μεγαλύτε-
ρη σιδηροδρομική σήραγ-
γα στην Ελλάδα με μήκος 4,8 
χιλιόμετρα.
Στόχος του έργου είναι η μεί-
ωση του χρόνου διαδρομής 
της γραμμής Αθήνα – Πάτρα 
σε 2 ώρες και η εξασφάλιση 
διαλειτουργικότητας με το Ευ-
ρωπαϊκό σιδηροδρομικό δί-
κτυο.
Η συμβατική δαπάνη του έρ-
γου της ΕΡΓΟΣΕ είναι 293,1 
εκ. ευρώ και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2022.

 «Με το πρόγραμμα μας για την 
Δυτική Ελλάδα 2021-2027 
στοχεύουμε στο να αλλάξει η 
Περιφέρεια προσανατολισμό, 
να εκσυγχρονιστεί και να απο-
τελέσει σημαντική ανταγωνι-
στική συνιστώσα στο πλαίσιο 
της εθνικής στρατηγικής εξω-
στρέφειας». 
Την κατεύθυνση αυτή έδωσε ο 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλά-
δας Νεκτάριος Φαρμάκης κα-
τά την εναρκτήρια ομιλία του 
στην τεχνική σύσκεψη για τη 
νέα Προγραμματική Περίοδο 
2021-2027, που πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη 23/11 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η σύσκεψη έγινε παρουσία 
του Carsten Rasmussen, επικε-
φαλής του τμήματος Ελλάδος 
-Κύπρου της Γενικής Διεύθυν-
σης Περιφερειακής και Αστι-
κής Πολιτικής (DG REGIO) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλων στελεχών της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, καθώς επίσης, 
αναλυτική συζήτηση ανά στό-
χο πολιτικής και τονίστηκαν οι 
ιδιαιτερότητες του νέου προ-
γράμματος.
«Από αυτή την συνεργασία, 
την μεγάλη εμπειρία των στε-
λεχών του ΥΠΑΝ, αλλά και το 
ευρύ πνεύμα και την γνώση 
των στελεχών της επιτροπής, η 

υπηρεσία μας θα είναι σε θέση 
σύντομα να υποβάλει το τελικό 
σχέδιο του προγράμματος μας. 
Με ειλικρίνεια και ρεαλισμό, 
ας υποστηρίξουμε όλοι μαζί το 
έργο των υπηρεσιακών στελε-
χών ώστε το νέο πρόγραμμα 
να μπει σε τροχιά υλοποίησης 
το συντομότερο δυνατό. Όσο 
πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τό-
σο πιο γρήγορα θα φτάσουμε 
εκεί που θέλουμε» πρόσθεσε ο 

Περιφερειάρχης. 
Από την πλευρά του ο κ. 
Rasmussen συνεχάρη την Πε-
ριφέρεια για τη δημόσια δι-
αβούλευση που προηγήθηκε 
στο πλαίσιο της διαμόρφωσης 
της νέας προγραμματικής πε-
ριόδου, σημειώνοντας: «Έχου-
με λάβει ευρεία πληροφόρηση 
από την κοινωνία που είναι βέ-
βαιο πως θα μας δώσει την ευ-
καιρία να πετύχουμε καλύτερα 
τους στόχους μας».
Όπως εξήγησε η Προϊσταμένη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Δυτική Ελλάδα 
2014-2020», Άλκηστις Στα-
θόπουλου, το νέο πρόγραμμα 
2021 -2027 είναι κατά 190 
εκατ. ευρώ υψηλότερο από το 
τρέχον και θα αποτελέσει βασι-
κό εργαλείο για το αναπτυξιακό 
μέλλον της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας. 

Με επιτυχία συνεχίζεται η ανασκαφή στο 
ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνα των Γεω-
μετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων, στα Νι-
κολέικα Αιγιάλειας. Όπως σημείωσε ο 
αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας 
Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, 
κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγ-
ματοποιήθηκε για το έργο, είναι μια σημα-
ντική διεπιστημονική αρχαιολογική έρευ-
να η οποία αναδεικνύει τον πολιτισμό και 
την ιστορία της Ελλάδας, αφετέρου αποτε-
λεί αναπτυξιακό κύτταρο για την περιοχή.
«Η Περιφέρεια από την πρώτη στιγμή 

στήριξε τις ενέργειες, όπως και το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού. Πιστεύω ότι θα πρέπει 
να ενισχύουμε και να αναζητάμε παρό-
μοιες πρωτοβουλίες. Η Δυτική Ελλάδα 
διαθέτει πολλά μέρη με πληθώρα αρ-
χαιολογικών ευρημάτων, που εάν ανα-
δειχθούν θα αποτελέσουν σημείο ανα-
φοράς. Επίσης, μια εργασία ανασκαφής 
απαιτεί ένα σημαντικό αριθμό επιστημό-
νων, τεχνικών και εργατών που συμμετέ-
χουν από διάφορες πόλεις. Συνεπώς και 
οικονομικά όσο διαρκούν οι εργασίες 
μόνο όφελος μπορεί να προσφέρει στην 

εκάστοτε περιοχή» δήλωσε ο κ. Ζαΐμης. 
Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του νέ-
ου πενταετούς ερευνητικού προγράμμα-
τος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων υπό τη διεύθυν-
ση των Δρ Ερωφίλης Κόλια, Προϊσταμέ-
νης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας 
και Δρ Αναστασίας Γκαδόλου, Προϊστα-
μένης του Τμήματος Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων και 
Μνημείων της Διεύθυνσης Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Σύντομα η τελική πρόταση
> Τεχνική σύσκεψη στην Περιφέρεια για το νέα ΕΣΠΑ 2021-2027 

Υπογειοποίηση για 5 χλμ.

Συνεχίζονται οι ανασκαφές 

> Πράσινο φως από ΕΡΓΟΣΕ για εργολαβία 500 εκατ. ευρώ

> Στον Ναό Ελικωνίου Ποσειδώνα στα Νικολέικα Αιγίου

Παραίτηση 
αντιδημάρχου Πατρέων

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ανδρέας 
Αθανασόπουλος, με αφορμή δημοσιεύματα που τον ήθελαν 
(χωρίς να τον κατονομάζουν) να εμπλέκεται σε κακοποιητι-
κή συμπεριφορά σε βάρος γυναίκας. Ο ίδιος δηλώνει πως 
τα όσα αναγράφονται και τον αφορούν είναι αναληθή και 
ανυπόστατα και προσθέτει πως «προτίθεμαι να αξιοποιήσω 
κάθε μέσο, προκειμένου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου»
Να σημειωθεί πως με αφορμή τα δημοσιεύματα είχαν εκ-
δοθεί και ανακοινώσεις δημοτικών παρατάξεων μέσω των 
οποίων καλείτο ο Δήμος Πατρέων να λάβει θέση.
Αναλυτικά η δήλωση: «Με αφορμή την κυκλοφορία δημο-
σιευμάτων, που με φωτογραφίζουν ως εμπλεκόμενο σε κα-
κοποιητική συμπεριφορά σε βάρος γυναίκας, δηλώνω ότι 
κάτι τέτοιο είναι παντελώς αναληθές κι ανυπόστατο και γι’ 
αυτό προτίθεμαι να αξιοποιήσω κάθε μέσο, προκειμένου να 
υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Σε κάθε περίπτωση και προκει-
μένου να μην αξιοποιηθούν κακόβουλα αυτές οι φήμες σε 
βάρος της Δημοτικής Αρχής, δηλώνω ότι παραιτούμαι από 
Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος, δεν παραιτούμαι 
όμως από την προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια». 

Αποπεράτωση του Νέου 
Δημαρχείου Καλαβρύτων 

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο «Αποπεράτωση Νέου 
Δημαρχείου Καλαβρύτων», ένα έργο που εκκρεμούσε εδώ 
και μια δεκαπενταετία, προχώρησε την Δευτέρα 22/11 ο Πε-
ριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με τον 
ανάδοχο του έργου, παρουσία του Δημάρχου Καλαβρύτων 
Θανάση Παπαδόπουλου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο με-
γάλο διώροφο κτίριο το οποίο έχει ανακαινιστεί από πλευ-
ράς οικοδομικών εργασιών και έχει στατικά ενισχυθεί με 
σκοπό να μεταστεγαστεί σε αυτό το Δημαρχείο Καλαβρύτων. 
Υπολείπονται ωστόσο σημαντικές εργασίες ώστε να καταστεί 
λειτουργικό, τις οποίες χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας με το ποσό των 611.678 ευρώ από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. 
Να σημειωθεί πως η ΠΔΕ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα πέτυχε να ολοκληρώσει τη μελέτη και μετά την υπογραφή 
της προγραμματικής σύμβασης τον Απρίλιο ολοκλήρωσε 
και τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ η συμβασιοποίηση 
του έργου σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών.

Οικονομία και κοινωνία 
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπήρξε η εκδήλωση που οργάνω-
σε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με αντικείμενο την οικονομία 
και την κοινωνία στους προεπαναστατικούς χρόνους στην 
περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Η εκδήλωση βασίστηκε σε 
τέσσερις ομιλίες.
Αρχικά η αρχαιολόγος Ελένη Σιμώνη μίλησε για το τοπίο 
στη Δυτική Αχαΐα όπως αυτό καταγράφεται στις σχετικές 
αναφορές των περιηγητών τόσο στα προεπαναστατικά χρό-
νια όσο και στη συνέχεια. Κατόπιν πήρε το λόγο ο Οθωμα-
νολόγος Παναγιώτης Κοντόλαιμος, ο οποίος παρουσίασε το 
ανέκδοτο οθωμανικό κατάστιχο 2Τ607 που αποτελεί φορο-
λογικό αρχείο από την Άνω Αχαΐα και περιλαμβάνει πλή-
θος στοιχείων από τον αριθμό των κατοίκων έως το είδος 
των φόρων που καλούνταν να καταβάλουν.
Ο αρχιτέκτονας-μηχανικός Γρηγόρης Κουτρόπουλος παρου-
σίασε σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Δυτικής Αχα-
ΐας από την περίοδο της τουρκοκρατίας ενώ τον κύκλο των 
ομιλητών έκλεισε ο αρχαιολόγος-εκπαιδευτικός Κώστας 
Παπαγιαννόπουλος που παρουσίασε ευρήματα της περιό-
δου με βάση τις συστηματικές έρευνες που διεξάγει το Αρ-
χείο Τοπικής Ιστορίας.
Την εκδήλωση προλόγισαν και χαιρέτισαν ο Δήμαρχος 
Σπύρος Μυλωνάς και ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Φί-
λιας, ενώ τον συντονισμό είχε ο Δημήτρης Στεμπίλης. Ακο-
λούθησε σύντομο μουσικό πρόγραμμα και στο τέλος ο 
Δήμαρχος εγκαινίασε έκθεση ιστορικού υλικού που φιλοξε-
νείται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».
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» Τον πολυχώρο πολιτισμού 
των Παλαιών Σφαγείων επι-
σκέφτηκε την Τρίτη 23 Νο-
εμβρίου το Γυμνάσιο των εκ-
παιδευτηρίων «Εκπαιδευτική 
Αναγέννηση» και οι μαθητές 
ξεναγήθηκαν στα κτίρια του. 
Περιηγήθηκαν στην έκθε-
ση φωτογραφίας «Έμψυχες 

Εικόνες μιας προσωπικής 
εξιστόρησης» του Θεάτρου 
Τέχνης Καρόλου Κουν που 
φιλοξενείται στην αίθουσα 
Κ4 των Παλαιών Σφαγείων. 
Την ξενάγησή τους ανέλαβε η 
θεατρολόγος κα Κωνσταντίνα 
Βασιλοπούλου. Στη συνέχεια 
οι μαθητές παρακολούθησαν 

στην αίθουσα Κ7 των Πα-
λαιών Σφαγείων (αίθουσα 
Καραγκιόζη) προβολή βίντεο 
με αποσπάσματα των παρα-
στάσεων αρχαίου δράματος 
του θεάτρου Καρόλου Κουν 
«Πέρσες» σε σκηνοθεσία 
Καρόλου Κουν, «Τρωαδίτισ-
σες» σε σκηνοθεσία Γιώργου 

Λαζάνη, «Όρνιθες» σε σκη-
νοθεσία Καρόλου Κουν, που 
ανέβηκαν στο Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου. 

» Ο χώρος των Παλαιών 
Σφαγείων ανακαινίστηκε και 
εξοπλίστηκε στο πλαίσιο του 
έργου SPARC το οποίο χρη-

ματοδοτήθηκε από το επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα «Ευρω-
παϊκή Εδαφική Συνεργασία 
– Interreg Greece – Italy 
2014 – 2020».
Δημόσια έργα του Γιώργου 
Ζογγολόπουλου σε εμβλη-
ματικά σημεία της χώρας 
φωταγωγήθηκαν στην κυα-

νή απόχρωση της UNICEF, 
γιορτάζοντας στις 20 Νοεμ-
βρίου την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδιού.
Η δράση πραγματοποιήθη-
κε ύστερα από αίτημα της 
UNICEF Greece, τo οποίo 
αποδέχθηκε το Ίδρυμα Γεωρ-
γίου Ζογγολόπουλου.

Πρόκειται για ένα μελόδραμα σε τέσσερις 
πράξεις, μέσα από το οποίο εξιστορείται η 
πορεία και η δράση του Μάρκου Μπότσα-
ρη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
Το έργο μετά από πολλές περιπέτειες, ανέ-
βηκε για πρώτη φορά στην Πάτρα το 1861 
στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων». Έκτοτε 
διέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία σε ση-
μαντικά Λυρικά Θέατρα της Ελλάδας και 
του εξωτερικού. Στην πορεία, για αδιευκρί-
νιστους λόγους το έργο χάθηκε και στα τέ-
λη του 1950 διασώζονταν μόνο λίγα μέρη. 
Τη νέα ενορχήστρωση πραγματοποίησε ο 
Βύρων Φιδετζής το 2013 και αυτή βρίσκε-
ται εγγύτερα στο ύφος της γραφής του Καρ-
ρέρ και αναδεικνύει τη συγγένειά του με τις 
ιταλικές όπερες της εποχής.
Ο Παύλος Καρρέρ γεννήθηκε στη Ζάκυν-
θο το 1829 και υπήρξε αναμφίβολα ένας 
από τους σημαντικότερους Έλληνες μου-
σουργούς του 19ου αιώνα, ο οποίος ορα-
ματίστηκε τη δημιουργία μιας εθνικής μου-
σικής. Συνέθεσε μια σειρά από οπερατικά 
έργα με αμιγώς ελληνική θεματολογία. Το 
ύφος του, αν και φανερά επηρεασμένο από 
την ιταλική όπερα και ιδιαίτερα τον Βέρντι, 
διακρίνεται για το ελληνικό του «χρώμα» 
και τη δημιουργική αφομοίωση των σύγ-
χρονων τάσεων της εποχής.
Η όπερα θα παρουσιαστεί σε μορφή 
concertante με τη συμμετοχή κορυφαίων 

μονωδών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 
την 50μελή Συμφωνική Ορχήστρα του Δη-
μοτικού Ωδείου Πατρών με τη σύμπραξη 
επαγγελματιών μουσικών εγνωσμένου κύ-
ρους από την Αθήνα, υπό την διεύθυνση 
του αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή, κα-
θώς και τη συμμετοχή 55μελούς χορωδί-
ας αποτελούμενης από μέλη της χορωδίας 
«Cantelena», μέλη της Χορωδίας του Δημο-
τικού Ωδείου Δήμου Πατρέων και από αν-
δρικό χορωδιακό σύνολο από την Αθήνα, 
υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου και Διευ-
θυντή Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής Αγαθάγγελου Γεωργακάτου για δύο πα-
ραστάσεις στις 13 και 15 Δεκεμβρίου 2021 
στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών.
Τη συναυλία μπορούν να παρακολουθή-
σουν μόνο εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν πι-
στοποιητικό φυσικής ανοσίας. 
Η προμήθεια των εισιτηρίων για την είσο-
δο στην παράσταση γίνεται ηλεκτρονικά 
από την πλατφόρμα ticketservises.gr στην 
ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού 
patrasculture.gr, στο ταμείο του ΔΗΠΕΘΕ 
στην πλατεία Γεωργίου (Τρίτη με Κυριακή 
από τις 10.00 το πρωί έως τη 1.00 μετά 
το μεσημέρι και από τις 6.00 το απόγευμα 
έως τις 9.00 το βράδυ) και στο βιβλιοπω-
λείο «Ροδόπουλος». Για λόγους ασφαλείας 
και για την αποφυγή καθυστερήσεων και 
συνωστισμού, συνιστάται η έγκαιρη προσέ-

λευση, μισή ώρα πριν από την έναρξη της 
εκδήλωσης.
Μετά την έναρξη, η είσοδος δεν θα επιτρέ-
πεται. Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Οι τιμές των εισιτηρίων για την συναυλία 
διαμορφώνονται ως εξής: Γενική είσοδος 
10.00 €. Άνεργοι, Φοιτητές, πολύτεκνοι, 
άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, 7.00€. Για 
συλλόγους - σωματεία και για προμήθεια 
από 10 εισιτήρια και πάνω, ισχύει η ειδι-
κή προσφορά των 5.00€ κατ’ άτομο. Για τα 
άτομα με αναπηρία και τον συνοδό τους η 
είσοδος είναι δωρεάν.
Συντελεστές:
Διεύθυνση ορχήστρας - Ενορχήστρωση: 
Βύρων Φιδετζής. Διεύθυνση χορωδίας: 
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Μουσική 
προετοιμασία – Επιμέλεια κειμένου: Δη-
μήτρης Γιάκας. Σχεδιασμός φωτισμού: 
Κώστας Μπλουγουράς. Μετάφραση - 
Βέτα Πεζοπούλου (νέα επιμέλεια Δημή-
τρης Γιάκας). Καλλιτεχνική Διεύθυνση – 
Σταμάτης Μπερής
Συμμετέχουν οι Λυρικοί: 
Μάρκος Μπότσαρης: Γιάννης Χριστό-
πουλος τενόρος, Σοφία: Βασιλική Κα-
ραγιάννη υψίφωνος, Μουσταφά: Χάρης 
Ανδριανός βαρύτονος, Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός: Πέτρος Μαγουλάς μπά-
σος, Χρυσή: Μίνα Πολυχρόνου μεσό-
φωνος, Αγγελική: Λίνα Γερονίκου μέτζο.

Δεύτερη Ψηφιακή Έκθεση 
Εικονικής Πραγματικότητας 

Μετά την πρώτη Ψηφιακή Έκθεση Εικονικής Πραγμα-
τικότητας (VR) του ΜΕΤ «Από αγάπη για την Ελλάδα» που 
αποτελεί τμήμα της αντίστοιχης Ψηφιακής Έκθεσης του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ψηφιακή Έκθεση Εικονικής Πραγ-
ματικότητας «Από Αγάπη για την Ελλάδα» (upatras.gr), το 
Μουσείο προχώρησε στην υλοποίηση της Δεύτερης Έκ-
θεσης εικονικής Πραγματικότητας. 

Στην Ψηφιακή Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας 
(VR) Έργων Πολιτιστικών Δικτύων με ΜΕΤ μπορείτε να 
περιηγηθείτε στα παραδοτέα έργα των Τοπικών Πολιτι-
στικών Δικτύων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας: «Κατανοώντας τη διαφο-
ρετικότητα μέσα από το βιβλίο-Ζωντανεύοντας το Βιβλίο 
στο Μουσείο» και «Ψηφιακός γραμματισμός: Εμπνέοντας 
και εκπαιδεύοντας τον πολίτη του μέλλοντος μέσα από το 
Μουσείο» που συνδιοργανώθηκαν το ακαδημαϊκό/σχολι-
κό έτος 2020-2021 από το Μουσείο Επιστημών και Τε-
χνολογίας, τα Τμήματα Πολιτιστικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την Ένωση Εικα-
στικών Πάτρας και την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτι-
κών Πληροφορικής-Παράρτημα Πάτρας.

Συμμετέχουν τα σχολεία: Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών, 
7ο Δημοτικό Αιγίου, 6ο Γυμνάσιο Πάτρας, 2ο Γυμνάσιο 
Αιγίου, 18ο Γυμνάσιο Πάτρας με Ειδικά Τμήματα & Λυ-
κειακές τάξεις Κωφών και βαρηκόων, ΓΕΛ Καμαρών και 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών.

Συνδεθείτε στην περιοδική έκθεση στη διεύθυνση: Ψη-
φιακή Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας (VR) Έργων 
Πολιτιστικών Δικτύων με ΜΕΤ (upatras.gr) μέσω του 
προγράμματος περιήγησης Firefox Mozilla ή Google 
Chrome. 

Παρουσίαση του νέου 
βιβλίου του Παν. Κατσούλη 

Η Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελεύθε-
ρων Πολιορκημένων Μεσολογγίου, σας προσκα-
λεί το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 7.00 μ.μ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφεριακής Ενό-
τητας Αιτωλοακαρνανίας, Π.Δ.Ε., στην παρουσί-
αση του νέου βιβλίου του Παναγιώτη Κατσούλη 
«Κρατική Διοίκηση και Μορφές Αυτοδιοίκησης στην 
Τουρκοκρατία σε Δυτική Ρούμελη και Μοριά». Το βιβλίο 
θα παρουσιάσουν οι:

• Γιάννης Δ. Μακρής, Πρόεδρος της Διεθνούς Αδελφό-
τητας Απογόνων.

• Γρηγόρης Θεοδωράκης, π. Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

• και ο συγγραφέας Παναγιώτης Κατσούλης.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κάτια 

Αντωνιάδη.
Λόγω των ειδικών συνθηκών θα τηρηθούν όλα 

τα προβλεπόμενα μέτρα, όπως ορίζονται από τη Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας και τις ισχύουσες διατάξεις 
που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Η όπερα του Π. Καρρέρ
«Μάρκος Μπότσαρης» 

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

> Με την πραγματοποίηση της 

όπερας «Μάρκος Μπότσαρης» 

του Ζακυνθινού συνθέτη Παύλου 

Καρρέρ, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 

13 και την Τετάρτη 15 Δεκεμ-

βρίου - στις 8.30 το βράδυ - στο 

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο 

του Πανεπιστημίου, ο κύκλος των 

δράσεων που διοργάνωσε ο Πολι-

τιστικός Οργανισμός και ο Δήμος 

Πατρέων, για τη συμπλήρωση 200 

χρόνων από την Ελληνική επανά-

σταση του 1821.
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Ξεκινάει ο
«Μώμος ο Πατρεύς»

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων 
«Μώμος ο Πατρεύς» είναι μια από τις σημαντικές εκδηλώσεις 
που έχουν ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Πατρινού 
Καρναβαλιού. Μετά από πρόταση αρκετών ερασιτεχνικών 
ομάδων οργανώνεται για πρώτη φορά φέτος ο «διαδικτυα-
κός Μώμος», τόπος συνάντησης στο διαδίκτυο, θιάσων που 
θέλουν να εκφραστούν μέσω της Σάτιρας. Το φεστιβάλ έχει 
διαγωνιστικό χαρακτήρα με πολλές ομοιότητες αλλά και δι-
αφορές σε σχέση με τον «ζωντανό Μώμο» κάθε χρονιάς. Η 
προθεσμία υποβολής συμμετοχών ξεκινάει την Κυριακή 28 
Νοεμβρίου και λήγει την Κυριακή 9 Ιανουαρίου. 

Οι παραστάσεις του
Δημοτικού Κινηματογράφου

Συνεχίζει τις προβολές του ο δημοτικός κινηματογράφος 
«Απόλλων», υποδεχόμενος την ταινία «Ο Άνθρωπος του θεού» 
για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου με πρωταγωνιστή τον Άρη 
Σερβετάλη. Μαζί με τον «Άνθρωπο του θεού», έρχεται και η 
εξαιρετική ταινία επιστημονικής φαντασίας “Dune” του σκηνο-
θέτη Ντενί Βιλνέβ. Πρεμιέρα κάνει η κινηματογραφική λέσχη 
Αιγίου τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου με την ταινία «Άσπρο Πάτο».

Από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 
28 Νοεμβρίου θα γίνονται οι εξής προβολές:

• 19:00 Ο άνθρωπος του Θεού
• 21:30 Dune
Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου θα γίνουν οι εξής προβολές:
• 18:30 Dune
• 21:30 Άσπρο Πάτο (Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου)
Από την Τρίτη 30 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 1 Δε-

κεμβρίου
• 18:30 Dune
• 21:30 Ο άνθρωπος του Θεού
Γενική είσοδος: 5 ευρώ.

Έκθεση ζωγραφικής
«Γραφή και Ανάγνωση» 

Στο πλαίσιο λήξης της έκθεσης ζωγραφικής «Γραφή και 
Ανάγνωση» στο χώρο σύγχρονου πολιτισμού ‘’Tatiana 
Dimou”, το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, θα γίνουν δυο τελευ-
ταίες ξεναγήσεις από τον επιμελητή της έκθεσης Κλεομένη 
Κωστόπουλο. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν δυο 
45λεπτες ξεναγήσεις, με περιορισμένο αριθμό επισκεπτών 
(έως οκτώ), τις εξής ώρες: 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. και 
12:00 μ.μ. έως 1:00 μ.μ.

Λόγω του περιορισμού προσέλευσης στον χώρο, μπορείτε 
να κάνετε κρατήσεις των θέσεών σας στο τηλέφωνο 261 400 
2113 ή μέσω e-mail στο info@tatianadimou.gr. Θα τηρηθεί 
η σειρά προτεραιότητας!

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Γιώργος Βαβυλουσάκης, 
Χριστίνα Κάλμπαρη, Ηλίας Παπαηλιάκης, Πάνος Φαμέ-
λης, Blaqk

Το χιούμορ, η φαντασία, το παιχνίδι, η 
μουσική, ο χορός, το κέφι και τα διαδρα-
στικά σκηνικά είναι τα βασικά συστατικά 
της παιδικής παράστασης του Θεάτρου 
Όροφως, «Ο Ιππότης με την σκουριασμέ-
νη πανοπλία», η οποία ανεβαίνει κάθε 
Σάββατο και Κυριακή! 

Το μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγρα-
φέα, Fisher Robert, με τίτλο «Ο Ιππότης 
με τη σκουριασμένη Πανοπλία» μεταφέρε-
ται στη σκηνή του Θεάτρου Όροφως. Θέμα 
του, το ταξίδι ενός Ιππότη, καλού και ευ-
γενικού μα πάνω απ΄ όλα στοργικού, που 
εξελίσσεται σε μια διαδικασία αυτογνωσί-
ας και συμφιλίωσης με τον εαυτό!
Η Πανοπλία του Ιππότη, βαριά και «σκου-
ριασμένη», έχει γίνει πλέον αφόρητη. Γιατί 
είναι φτιαγμένη από τον φόβο του πόνου, 
την άρνηση να αγαπήσει και να αγαπηθεί, 
να δοθεί και να δεθεί και γενικότερα την 
προσπάθεια να κρατήσει μακριά ό,τι τον 
πληγώνει, να αποφύγει τελικά κάθε πιε-
στική σκέψη. Για να ελαφρύνει το βάρος, 

αποφασίζει να ανακαλύψει τις αιτίες. Έτσι, 
ξεκινά ένα ταξίδι γνώσης που αναδεικνύει 
τον βασικό κανόνα της ζωής, αυτόν που εί-
χε ξεχάσει… να Ακούς και να Αισθάνεσαι 
τον εαυτό σου και τους γύρω σου! 
Μέσα από το ταξίδι του Ιππότη, μάς δίνε-
ται η δυνατότητα να γνωρίσουμε τον ίδιο 
μας τον εαυτό, να ανασάνουμε, να ελευ-
θερωθούμε και να γελάσουμε πλατιά και 
ανοιχτόκαρδα με την αθωότητα και την 
αλήθεια ενός (μικρού) παιδιού. Να ανα-
ζητήσουμε μια διέξοδο από τους φόβους, 
τις αγωνίες και τη μοναξιά μας. Να πετά-
ξουμε τις «σκουριασμένες» πανοπλίες μας, 
γιατί τελικά δεν μας προστατεύουν, αλλά 
μας βαραίνουν.

Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 
2021 στην αίθουσα Κ7 του 
πολυχώρου των Παλαιών 
Σφαγείων πραγματοποιήθηκε 
ενημερωτική συνάντηση εκ-
προσώπων των πληρωμάτων 
του Πατρινού Καρναβαλιού με 
μέλη της ΚΕΔΗΠ Καρναβά-
λι Πάτρας (πρόεδρο και αντι-
πρόεδρο Δ.Σ., διευθύντρια 
ΚΕΔΗΠ, μέλη Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής).
Η ενημέρωση αφορούσε:
1. Ενέργειες της ΚΕΔΗΠ σε 
θεσμικά θέματα όπως κατο-
χύρωση εμπορικού σήματος, 

καταχώρηση του Πατρινού 
Καρναβαλιού στο Εθνικό Ευ-
ρετήριο της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, ανανέωση 
καταστατικού και ενημέρωση 
μητρώου πληρωμάτων, σχε-
διασμός και προώθηση της 
ταυτότητας του Πατρινού Καρ-
ναβαλιού.
2. Ενημέρωση για τον προ-
γραμματισμό καρναβαλικών 
δράσεων στο πλαίσιο του Πα-
τρινού Καρναβαλιού 2022 
λαμβάνοντας υπόψη τους πε-
ριορισμούς λόγω πανδημί-
ας και με την επιφύλαξη των 

κυβερνητικών αποφάσεων 
που θα ισχύουν εκείνη την 
περίοδο. Συγκεκριμένα: συ-
νεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Πά-
τρας για την τελετή έναρξης 
και θεατρικά δρώμενα, καρ-
ναβαλουπόλεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα καρναβαλικών 
κατασκευών στον χώρο ΝΚ2 
των Παλαιών Σφαγείων, επι-
τοίχιες προβολές, κόμικς και 
animation, μουσικά δρώμε-
να, συνεργασία με τον Πολι-
τιστικό Οργανισμό του Δήμου 
Πατρέων για λαϊκά-παραδο-
σιακά δρώμενα.

Σε σχέση με τις μαζικές εκ-
δηλώσεις του τελευταίου τρι-
ημέρου εκφράστηκε έντονη 
ανησυχία για τον τρόπο υλο-
ποίησής τους λόγω των σημε-
ρινών δεδομένων σε συνδυα-
σμό με τη δυσοίωνη εξέλιξη 
της πανδημίας στη χώρα μας.
Επίσης ζητήθηκε η συνδρο-
μή των πληρωμάτων στη δι-
οργάνωση του Παιχνιδιού 
του Κρυμμένου Θησαυρού 
2022 και στην κατάθεση καρ-
ναβαλικών προτάσεων που 
θα εμπλουτίσουν τον βασικό 
κορμό του προγράμματος.

Στις 20 Οκτωβρίου 2010, ξε-
κίνησε το συναρπαστικό ταξί-
δι του ο εξαιρετικός μονόλογος 
«Συμβολαιογράφος» του Νίκου 
Βασιλειάδη, σε σκηνοθεσία Γι-
ώργου Καραμίχου με την Υρώ 
Μανέ στην πιο συγκλονιστι-
κή ερμηνεία της καριέρας της. 
11 χρόνια μετά, η τραγική κω-
μωδία που συγκίνησε, προ-
βλημάτισε, αγαπήθηκε από το 
κοινό και απέσπασε διθυραμ-
βικές κριτικές, έρχεται στο Θέ-
ατρο Πάνθεον για δύο επετεια-
κές παραστάσεις, το Σάββατο 4 
και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. 
Μια παράσταση απολογία και 
εξομολόγηση που μάς ταξιδεύ-
ει σε μια άλλη εποχή. 
Η Ερασμία, μια γυναίκα χήρα, 
μεγαλώνει τη μοναχοκόρη της 
εγκλωβισμένη στο περίπτερό 
της και στο ασφυκτικό περιβάλ-

λον μιας επαρχιακής πόλης γε-
μάτης ταμπού, στερεότυπα και 
προκαταλήψεις που δεν της 
επιτρέπουν να επιθυμήσει, να 
ερωτευτεί, εν τέλει να ζήσει. 
Βαρύ είναι το παράπτωμά της 
να επιθυμήσει αυτό που δεν 
πρέπει. Ο πειρασμός είναι μέ-
σα στο ίδιο της το σπίτι. Είναι 
ο γαμπρός της. Ακούει στο όνο-
μα Αργύρης, είναι κοντός αλ-

λά προσοντούχος. Και η Ερα-
σμία πώς να πάει κόντρα στη 
λίμπιντο; Το κακό δεν αργεί να 
γίνει… Επιθυμεί το απαγορευ-
μένο. Και όταν τολμά να το προ-
καλέσει η τιμωρία είναι άμεση 
και καταστροφική. 
Και ο νοών νοείτω...
Στον ρόλο της Ερασμίας η Υρώ 
Μανέ.
Συντελεστές

Θεατρική διασκευή: Εμμανου-
έλα Αλεξίου - Γιώργος Καρα-
μίχος. Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Καραμίχος. Σχεδιασμός φω-
τισμών: Μιχάλης Μπούρης. 
Σκηνικά: Χριστίνα Κωστέα. Κο-
στούμια: Έλενα Παπανικολάου. 
Μουσική επιμέλεια: Γιώργος 
Νανούρης. Τραγούδι παράστα-
σης: Κώστας Λειβαδάς. Το τρα-
γούδι ερμηνεύει η Υρώ Μανέ. 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Βιργινία 
Κυπριώτη. Φωτογραφία: Μα-
ντώ Βασιλη
Παραστάσεις: Σάββατο 4/12, 
21.00, Κυριακή 5/12, 19.00. 
Διάρκεια: 70΄ λεπτά
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος: 18€, Μειωμένο 
15€ (Φοιτητικό, ανέργων, πο-
λυτέκνων, ΑΜΕΑ, άνω των 65). 
Προπώληση έως τις 3/12: Κα-
νονικό 15€ & Μειωμένο 12€

Ο «Συμβολαιογράφος» σε 
σκηνοθεσία γιώργου Καραμίχου

«Ο ιππότης με 
την σκουριασμένη πανοπλία»

Ενημερωτική συνάντηση ΚΕΔΗΠ

> Στο Θέατρο Πάνθεον 4 και 5 Δεκεμβρίου

> Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Όροφως

> Στα Παλαιά Σφαγεία με εκπροσώπους των πληρωμάτων



26-28  Νοεµβρίου
Υβριδικές συνεδρίες

στο ξεν. ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα
29/11-18/12 Digital συνεδρίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παναγιώτης Γιαλένιος

Όλες οι εκδηλώσεις του 24ου Forum Ανάπτυξης θα µεταδοθούν LIVE διαδικτυακά µέσω του www.forumanaptixis.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Online
SYMBOULOS.GR

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 26-28/11/2021 ξεν. ΑΣΤΗΡ
Παρασκευή 26/11/2021

11:30  
Εναρκτήρια εκδήλωση Oργανωτών 24ου Forum Ανάπτυξης 
Χαιρετισµοί για το 24ου Forum Ανάπτυξης
εκπροσώπων Φορέων και Συνδιοργανωτών   
12:00-14:00
Οργανωτική Επιτροπή 24ου Forum Ανάπτυξης,
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, Πανεπιστήµιο Πατρών,
Επιµελητήριο Αχαΐας, Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Θέµα: «Έρευνα, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα
στη ∆υτική Ελλάδα: Αναζητώντας προστιθέµενη αξία
από ένα δυναµικό "οικοσύστηµα"» 

Παρασκευή 26/11/21
17:00-19:00
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος-10ο Περιφερειακό Τµήµα
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας 
Θέµα: Συνεργασία ∆ηµόσιου µε τον Ιδιωτικό Τοµέα

 

 

Σάββατο 27/11/2021 
10:00-12:00
Επιµελητήριο Αχαΐας 
A’Μέρος
Info day Ευρωπαϊκού Έργου Intecment
Θέµα: Ευκαιρίες Ενίσχυσης Επιχειρηµατικών Ιδεών  
Β’ Μέρος  
Θέµα: «Ψηφιακά Οικοσυστήµατα για
την Επιχειρηµατικότητα στη ∆υτική Ελλάδα»

Σάββατο 27/11 /2021
18:00-20¨:οο   
6η Υγειονοµική Περιφέρεια Πελοποννήσου-
Ιόνιων Νήσων - Ηπείρου & ∆υτ. Ελλάδας 
Θέµα: Ψυχική Υγεία των Παιδιών εν καιρώ COVID 19

Κυριακή 28/11/2021
10:00-12:00
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
Θέµα: H εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση
στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο - Η περίπτωση του ΕΑΠ.

Κυριακή 28/11/2021
12:00-14:00
ΠΟΜΙ∆Α - Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νοµού Αχαΐας 
Θέµα: Το σήµερα και το αύριο της ακίνητης περιουσίας


