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Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 ανοί-
γει τις διαδικτυακές του “πύλες” το 23ο 
Forum Ανάπτυξης, το σημαντικότερο 
αναπτυξιακό πολυσυνέδριο της Δυτι-
κής Ελλάδας, με στόχο να χαρτογραφή-
σει την επόμενη ημέρα του αποτυπώμα-
τος που θα αφήσει η πανδημία στη ζωή 
μας, μιας και είναι σαφές ότι τίποτα δεν 
θα είναι ίδιο από εδώ και στο εξής σε 
όλους τους τομείς. Ειδικότερα το ζητού-

μενο των εκδηλώσεων του 23ου Forum 
Ανάπτυξης είναι «Συμπράξεις για να 
βρούμε το χαμενο μας τυρί»* 
 Ωστόσο, φέτος για λειτουργικούς λό-
γους, που δημιουργούν οι περιορισμοί 
στις συναθροίσεις και τις μετακινήσεις 
των πολιτών λόγω της πανδημίας, αλ-
λά και για την αποτελεσματική χρήση 
των σύγχρονων διαδικτυακών τεχνο-
λογιών και της διαδραστικής συμμετο-

χής όλων των ενδιαφερομένων, οι εκ-
δηλώσεις επιμηκύνονται ημερολογιακά 
και επίσης θα διεξαχθούν διαδικτυακά, 
δίνοντας τη δυνατότητα της άνετης και 
ασφαλούς παρακολούθησης της κάθε 
συνεδρίας.
Παράλληλα από τη Δευτέρα θα λειτουρ-
γεί η διαδικτυακή “Εκθεση του 23ου 
Forum Ανάπτυξης» 
Εν όψει της έναρξης του 23ου Forum 

Ανάπτυξης και για την επόμενη ημέρα 
που διαμορφώνεται, αρθρογραφούν 
στο Σ.Ε. οι: Ν. Φαρμάκης, Περιφερει-
άρχης Δυτικής Ελλάδος, Π. Μαρλαφέ-
κας Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, 
Β. Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελ-
λάδος, Π. Δημόπουλος Αντιπρύτανης 
Πανεπιστημίου Πατρών, Γ. Βαγενάς, 
Πρόεδρος ΟΕΣΠ, Π. Σκέντζος, Πρόε-
δρος ΟΕΒΕΣΝΑ, Γ. Παππάς, πρόεδρος 

Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κ. Ζαφει-
ρόπουλος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλ-
λόγου Πατρών.
Στις επόμενες εκδόσεις μέχρι και το τέ-
λος των εκδηλώσεων θα υπάρχει τακτι-
κή αρθρογραφία και άλλων εκπροσώ-
πων φορέων. 
Δημοσιεύουμε σήμερα το πρόγραμμα της 
πρώτης εβδομάδας των εκδηλώσεων.

Αφιέρωμα σελ. 11-15

Μετά την πανδημία τι ακολουθεί;
> Ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 το 23ο Forum Aνάπτυξης

Χαιρετισμός Δημήτριος Σερπάνος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Αθανάσιος Καλογεράς, Δ/ντής Ερευνών ΙΝΒΙΣ, Θέ-
μα: Ψηφιακά Αντίγραφα στη Βιομηχανική Παραγωγή 
Δημήτρης Πανόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος 
Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας, Θέμα: 
Data driven ανάλυση της αγοράς εργασίας - ο μηχανι-
σμός διάγνωσης 
Άρης Λάλος, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ
Θέμα: Αποκεντρωμένα, Ασφαλή και Γνωστικά Κυβερ-
νοφυσικά Συστήματα Συστημάτων για πιο εύρωστα συ-
στήματα παραγωγής και αυτόματης οδήγησης
Χρήστος Ξουρής, Gaia Robotics, Θέμα: Έξυπνες Πρα-
κτικές στον Αγροτικό τομέα 
Χρήστος Αλεξάκος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, 
Θέμα: Ευφυής ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοε-
πιθέσεων σε σύγχρονα συνδεδεμένα αυτόνομα οχήματα
Ιωάννης Μαρδίκης, Διευθυντής Ινστιτούτο Κυκλικής 
Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής EPLO, Θέμα: Η 
Κυκλική Οικονομία στην εποχή της NextGenerationEU
Ευάγγελος Βλάχος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, 
Θέμα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για Μη Επανδρωμέ-
να Ιπτάμενα Οχήματα πέραν της Γραμμής Όρασης
Πέτρος Γανός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού 
και Μελετών Δήμος Πατρέων, Θέμα: Πρωτοβουλίες 
Έξυπνης Πόλης στην Πάτρα
Σταύρος Νούσιας, Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΝΒΙΣ, 
Θέμα: Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης με εφαρμο-
γή σε Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς - η προσέγ-
γιση Warmest
Μαρία Μακρή, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών 
Εφαρμογών Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυ-
σικών Πόρων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Θέμα: 
Ηλεκτροκίνηση και Έξυπνη Πόλη στη Δυτική Ελλάδα
Γεώργιος Μυλωνάς, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, Θέμα: 
Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων για εξοικο-
νόμηση ενέργειας και την αειφορία στην εκπαίδευση

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
Θέμος Κάλλος, Founders Metamaterial Technologies 

Inc. / CEO, CSO. Παρουσίαση από την Αστρονομική 
Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων” 
Συντονισμός: Κορίνα Ατσοπάρδη, Msc Βιολόγος-
Υποψήφια PhD Τμ. Φαρμακευτικής Παν/μίου Πατρών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
• Επιστημών και Τεχνολογίας, Ιωάννης Ηλιόπου-
λος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΜΕΤ ΠΠ 
& Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ
• Βοτανικό, Π. Δημόπουλος, Καθηγητής Τμ. Βιολογί-
ας, Παν. Πατρών
• Ζωολογικό, Γ. Μήτσαινας, Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας, 
Παν/μιο Πατρών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Κωνσταντίνος Πουλάς, Αν. καθηγητής Βιοχημείας 
του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών
Σταματία Λαΐδου, Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ 
ΑΠΘ, ερευνήτρια ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας
Νεκτάριος Βιδάκης & Μάρκος Πετούσης, Εργαστή-
ριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανι-
κής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πα-
νεπιστήμιο.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Ερμής Ζαχαρόπουλος, Πληροφορικός, παρουσιαστής
Κώστας Περιστέρης, Γιατρός/γυναικολόγος,
Αντωνία Καραμολέγκου, Γλωσσολόγος,

Γιάννης Κοντογιάννης, Αστροφυσικός
Δημήτρης Παπαγεωργίου, Φυσικός
Ελένη Γραμματικοπούλου, Επικοινωνία της 
Επιστήμης / υπεύθυνη της ομάδας Science Re-
actors

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Τζέριες Μπεσαράτ, CEO Looper IKE
Νίκος Λάγιος, COO Looper IKE
Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανι-
κών Η/Υ και Πληροφορικής
Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής, Τμήμα Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων - Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς 
Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Μαρία Θέμελη, Αν. Καθηγήτρια, University medical 
centers, Amsterdam, Θέμα: «Το θαυμαστό ταξίδι: οδη-
γώντας τα CAR-T ενάντια στον καρκίνο»
Ιωάννης Παπαντωνίου, Ερευνητής Ινστιτούτου 
Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ Πάτρας Επι-
σκέπτης καθηγητής KULeuven, Θέμα: «Τεχνολογί-
ες για παραγωγή ζωντανών εμφυτευμάτων-Όργανα 
από το ράφι;»
Χαιρετισμοί: 
Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος ΟΕΣΠ 
Κώστας Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΣΠ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Διονύσης Τεμπονέρας, Νομικός - Εργατολόγος, Θέ-
μα: Ασφαλιστικός και Πτωχευτικό νόμος, ποια είναι τα 

νέα δεδομένα;
Γιώργος Παππάς, Οικονομολόγος - Πρόεδρος Οι-
κονομικού Επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας, Θέμα: Το 
νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα, προκλήσεις 
και απειλές
Φάνης Ζαχαράτος, Economist, MBA, MSc, 
Ph.D. Candidate, University of Patras, Θέμα: 
Covid & post Covid-19: Νέες καταναλωτικές συ-
μπεριφορές και αλλαγές στο υπάρχον μοντέλο κα-
τανάλωσης
Δημήτρης Γκίκας, IT Engineer/ Digital Marketing 
Expert. Digital Marketing Director@Oweb Digital Ex-
perience, Researcher, University of Patras, Θέμα : Ηλε-
κτρονικό μάρκετινγκ & εμπόριο
Έλενα Καλημέρη, Νομικός - Community manager 
impact hub Athens, Θέμα: Εφαρμογές κοινωνικής και-
νοτομίας στο τοπικό εμπόριο

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Νίκος Ταγαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας, Βουλευτής Κορινθίας. 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Γιώργος Ρούσκας, Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Ελ-
ληνικής και Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογράφων.
Αντώνης Μουζάκης, Οικονομολόγος, Λογιστής, Φο-
ροτεχνικός.
Κώστας Χαϊδούτης, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΠΟ-
ΜΙΔΑ & Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονί-
κης.
Αναστάσιος Βάππας, Δικηγόρος Α.Π., Γενικός Γραμ-
ματεύς ΠΟΜΙΔΑ.
Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος, Πρόεδρος της 
(Ε.Ι.Α.Ν.Α), Ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.
Νικόλαος Παπάκος, τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλ-
λόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ε.Ι.Α.Ν.Α.
Νίκος Κεχαγιόγλου, Ασφαλιστής, Υπεύθυνος 
Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Μελών ΠΟ-
ΜΙΔΑ.
Τις εργασίες της εκδήλωσης θα συντονίσουν οι
κ. Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος 
της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών 
Ακινήτων (UIPI) 
και η κα Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Πατρών, 
Ειδ. Γραμματεύς της ΠΟΜΙΔΑ.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

12:00-14:00 Ινστιτούτο Βιομηχανικών 
Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)

Θέμα : Ψηφιακή Καινοτομία & Ευφυΐα

Θ
ΕΜ

Α

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

18:00 Βραδιά Ερευνητή 2020-Αστρονομική 
Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων” 

 Αστρομετρία: Σκαρφαλώνοντας την 
κοσμική κλίμακα αποστάσεωνΘ
ΕΜ

Α

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

20:30 Βραδιά Ερευνητή 2020

Διαδικτυακή παράσταση
 Standup ScienceΘ

ΕΜ
Α

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 

12:00-14:00 Looper I.K.E

Ψηφιακός μετασχηματισμός - Εφαρμο-
γές, ΙΟΤ και ΑυτοματισμοίΘ

ΕΜ
Α

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 

20:30 Βραδιά Ερευνητή 2020

Pint of Science Greece

Θ
ΕΜ

Α

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 

19:00 Βραδιά Ερευνητή 2020 

Παρουσίαση της ερευνητικής και εκπαι-
δευτικής δραστηριότητας των Μουσεί-

ων του Πανεπιστημίου ΠατρώνΘ
ΕΜ

Α

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 

18:00-20:00 Βραδιά Ερευνητή 2020
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ΕΚΕΤΑ, 
ΕΚΠΑ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλη-
νικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ΙΤΕ, Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνώντας την Covid-19”- Η συμβο-
λή της ελληνικής ερευνητικής κοινότη-

τας στην μάχη κατά της COVID-19Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 

12:00-14:00 Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλο-
γος Πατρών- Ομοσπονδία Εμπορικών Συλ-

λόγων Πελοποννήσου και ΝΔ Ελλάδος 

Covid & post Covid-19, η επόμενη μέ-
ρα μετά την πανδημίαΘ

ΕΜ
Α

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2020

10:00-12:00 ΠΟΜΙΔΑ & Ένωση Ιδιοκτητών 
Ακινήτων Νομού Αχαΐας 

Τα νέα δεδομένα για την Ακίνητη Πε-
ριουσία σε συνδυασμό και με την παν-

δημία της Covid-19 Θ
ΕΜ

Α
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Cyber sex 
και cyber research 
«Εάν πράγματι εξεπλάγησαν οι κυβερνώντες με την 
κοσμοσυρροή στο εμπορικό κέντρο την Παρασκευή, 
με το γεγονός ότι οι πολίτες βίωσαν την παραμονή τού 
λοκ-ντάουν σαν παραμονή Πρωτοχρονιάς, σαν επαύ-
ριο επιστράτευσης, τόσο το χειρότερο για τους κυβερ-
νώντες. Σημαίνει ότι διαθέτουν πλημμελή γνώση της 
ανθρώπινης φύσης. Δεν έχουν ακούσει άραγε ποτέ τη 
φράση «φάγωμεν, πίωμεν, αύριο γαρ αποθνήσκομεν»; 
Υπήρξαν όμως και χειρότερα. Η απάντηση του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο 
ερώτημα πώς θα συναντιούνται υπό συνθήκες καραντί-
νας τα ζευγάρια που δεν μένουν στο ίδιο σπίτι. «Δεν θα 
συναντιούνται διά ζώσης. Μπορούν να χρησιμοποιούν 
το skype ή άλλα μέσα επικοινωνίας…» είπε ο κύριος 
Σταμπουλίδης. Τα προέτρεψε δηλαδή να αρκεστούν 
στο cyber sex. Πού; Στη χώρα όπου το ποσοστό των 
«ορφανών» κρουσμάτων ξεπερνάει το 50%. (…)
Κατ’εξοχήν θύματα του νεοπουριτανισμού ελέω Covid 
19 είναι οι νέοι. Σε αυτούς κυρίως απευθύνονται οι αυ-
στηρές συστάσεις, οι κατσάδες, οι επικλήσεις στο φιλό-
τιμο, η τραγουδιστική έκκληση να «σώσουν τη γιαγιά» 
ώστε να ξαναφάνε μουσακά και γεμιστά από τα χεράκια 
της. Ο σκοπός είναι βεβαίως ιερός. Καθένας αντιλαμβά-
νεται πως άμα ένας πιτσιρικάς φέρει τον ιό στο πατρικό 
του, θα τους κολλήσει πιθανότατα όλους πριν καν ο 
ίδιος εμφανίσει (εάν εμφανίσει) συμπτώματα. Μα το 
να τον μαντρώσεις για εβδομάδες και για μήνες θα τον 
ωθήσει ασφαλώς στην παραβατικότητα. (…)
Το να σκεφτείς «έξω από το κουτί» δεν συνιστά το ζη-
τούμενο σε έκρυθμες ιδίως καταστάσεις;   (…)
Ο μόνος τομέας στον οποίον επιδείχθηκε από την πρώ-
τη μέρα επινοητικότητα είναι η τηλεργασία. Περίφημη 
ιδέα φάνηκε σε πολλούς εργοδότες να απασχολούν το 
προσωπικό τους εκ του μακρόθεν, να καταλύουν κάθε 
σχεδόν έννοια ωραρίου, «έτσι κι αλλιώς στην κουζίνα 
σου είσαι, με τις πυζάμες» να τους λένε, και να προ-
γραμματίζουν αλλεπάλληλα μήτινγκ μέχρι ενίοτε όρ-
θρου βαθέως. Τα πάγια έξοδα της επιχείρησης πέφτουν, 
τα γραφεία χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής. «Δευτέρα 
έρχεται η Κατερίνα, Τρίτη η Μάρθα, γιατί να μη μοιρά-
ζονται το ίδιο ντεσκ, το ίδιο κομπιούτερ;» Κάποιοι επι-
δοτούν ήδη τους υπαλλήλους τους για την αγορά μιας 
ανατομικής καρέκλας για το σπίτι.  (…) 
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση της 
τηλεργασίας. Κι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για συνει-
δητοποίηση του γεγονότος ότι πρόκειται για μια πρα-
κτική στην οποίαν καταφεύγουμε μαζικά σε έκτακτες 
μόνο περιστάσεις. Χάρη στη δουλειά τους οι άνθρωποι 
κοινωνικοποιούνται, συνάπτουν και σωματικές σχέσεις, 
χτίζουν φιλίες, έρωτες, φοράνε τα ωραία τους ρούχα, 
βγαίνουν στο σχόλασμα ραντεβού ή πηγαίνουν για μπύ-
ρες. Πόσο θα πρέπει άραγε να πέσει η παραγωγικότητα, 
να στερέψει η δημιουργικότητα ώσπου να το αντιλη-
φθούν αυτό οι προφήτες της ψηφιακής αποστείρωσης 
που τη διαφημίζουν ως λαμπρό και άφευκτο μέλλον;»  
 
Το παραπάνω ενδιαφέρον απόσπασμα από άρθρο στο capital.
gr του γνωστού συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη το άντλησα, ως 
επιλογή του από το fb του δραστήριου αν.καθηγητή Βιοχημείας 
στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και τακτι-
κού συνεργάτη του «Σ.Ε.», που σχολιάζει δηκτικά: Αφιερώνεται 
στους υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας που απαγορεύουν 
τη μετακίνηση των μεταπτυχιακών φοιτητών προς τα εργαστήρια 
της χώρας, ώστε να κάνουν τα πειράματά τους στο πλαίσιο της 
έρευνάς τους. Και μετά βγαίνει βουλευτής και κατηγορεί τους επι-
στήμονες. Cyber sex υπάρχει, cyber research όχι (ακόμα). 

ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Σ
τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης και των μνημονί-
ων ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και ο αναπτυξιακός 
του βραχίονας, το «Δίκτυο Forum Ανάπτυξης», μέσα 
από άπειρες δυσκολίες άντεξαν και προχώρησαν 

μπροστά κάνοντας πράξη τη ρήση του Νίτσε «ό,τι δεν με σκο-
τώνει με κάνει πιο δυνατό». Όλη αυτή η εμπειρία είναι πολύτι-
μη στην τωρινή πολλαπλή υγειονομική, οικονομική και εντέλει 
κοινωνική κρίση, που όλα δείχνουν ότι θα έχει μεγάλη διάρ-
κεια και απαιτεί από όλους αντοχές μαραθωνοδρόμου. 

Το χαμένο μας τυρί...
Σε ότι αφορά ειδικότερα το «Δίκτυο Forum Ανάπτυξης», η 
αντοχή του όλα αυτά τα χρόνια έχει τρία κυρίως «μυστικά». 
Το ένα είναι η διαρκής υποστήριξή του, στο μέτρο των δυνα-
τοτήτων τους, από δεκάδες φορείς και κορυφαίες επιχειρή-
σεις, που έχουν δώσει μέσα από την πολύχρονη συνεργασία 
μας ουσιαστικό νόημα στην ελληνικότατη λέξη «χορηγία». Το 
δεύτερο αφορά στην επιτυχή κάθε φορά προσαρμογή του 
πολυσχιδούς περιεχομένου του σημαντικότερου αναπτυ-
ξιακού, συνεδριακού και εκθεσιακού, θεσμού της Δυτικής 
Ελλάδας στις πραγματικές ανάγκες, συνολικά της κοινωνίας. 
Ανάγκες που εξυπηρετούνται τόσο με την επιτυχή επιλογή 
του κάθε φορά κεντρικού θεματικού προσανατολισμού των 
δεκάδων συνεδριών, που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων του «Δικτύου Forum Ανάπτυξης». Αλλά 
και με την παρουσία κορυφαίων 
ομιλητών, αποτέλεσμα της άριστης 
συνεργασίας των οργανωτών με το 
σύνολο σχεδόν των φορέων της 
περιοχής, από όλο το φάσμα της 
εκπροσώπησής της.
Τέλος η αξιοπιστία των δράσεών 
μας όλα αυτά τα χρόνια, που ανα-
γνωρίζεται από την τοπική και ευ-
ρύτερη κοινωνία είναι ένας από 
τους βασικούς πυλώνες πάνω στους 
οποίους στηρίζεται η μακροβιότητα 
των δράσεών μας 
Φυσικά μια σειρά από σημαντικούς 
άλλους παράγοντες συμπληρώνουν 
τους πυλώνες που κρατούν όρθιο 
όλο αυτό το οικοδόμημα και δεν 
μπορώ παρά να αναφέρω ξεχωρι-
στά σε αυτούς, τους συνεργάτες του 
«Σύμβουλου», που έχουν δημιουρ-
γήσει αυτό που ονομάζουμε ισχυρή ομάδα. 
Με αυτά τα όπλα αντιμετωπίζουμε από την άνοιξη φέτος 
τις συνέπειες αλλά και τις προκλήσεις της πανδημίας της 
covid-19. Με φαντασία και ευελιξία δοκιμαστήκαμε ήδη 
στην ολοκλήρωση του 9ου Forum Ενέργειας και του 8ου 
Forum Υγείας, συνεργαζόμενοι με επαγγελματίες, όπως λέμε 
και σε ένα από τα τρέιλερ, που προβάλλουν τις κινήσεις μας 
στη νέα αυτή πρόκληση. Μια συνεργασία, που έχει οδηγή-
σει στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας συνεδριακής και 
εκθεσιακής πρότασης υβριδικού χαραχτήρα, που με προτε-
ραιότητα στην προστασία της υγείας όλων των συντελεστών, 
«παντρεύει» αποδοτικά για όλους τους εμπλεκόμενους τις 
νέες τεχνολογίες με την έως τώρα πολύχρονη εμπειρία μας 
στην «σπορά» γόνιμου προβληματισμού και χρήσιμων προ-
τάσεων για την κοινωνία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση είμαστε κοντά και στην πραγματο-
ποίηση της κορυφαίας ετήσιας αναπτυξιακής μας δράσης, 
που είναι άλλωστε και η μήτρα που δημιούργησε το «Δίκτυο 
Forum Ανάπτυξης». Έτσι για 23η συνεχή χρονιά ο «Σύμβου-
λος Επιχειρήσεων» και η Οργανωτική Επιτροπή του Forum 
Ανάπτυξης προγραμματίζουν τις συνεδριακές και εκθεσιακές 
εκδηλώσεις του σημαντικότερου Αναπτυξιακού Πολυσυνεδρί-

ου στο Δυτικό Άξονα της χώρας.
Για λειτουργικούς λόγους, που δημιουργούν οι περιορισμοί 
στις συναθροίσεις και τις μετακινήσεις των πολιτών λόγω 
της πανδημίας, αλλά και για την αποτελεσματική χρησιμο-
ποίηση των σύγχρονων διαδικτυακών τεχνολογιών και της 
διαδραστικής συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, οι 
εκδηλώσεις του 23ου Forum Ανάπτυξης θα διεξαχθούν 
διαδοχικά κατά το διάστημα 23 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμ-
βρίου 2020.
Παράλληλα με τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις του 23ου 
Forum Ανάπτυξης και στο πλαίσιό του, ήδη βρίσκονται σε 
εξέλιξη σειρά διαδικτυακών συνεδριών του e-Forum Καινο-
τομίας 2020.
Επίσης λειτουργεί και εμπλουτίζεται διαρκώς η διαδικτυακή 
έκθεση «Καινοτομία και Ανάπτυξη» ενώ ετοιμάζεται και η Γενι-
κή Διαδικτυακή Έκθεση του 23ου Forum Ανάπτυξης που θα 
ανοίξει τις «πύλες» της, στις 23 Νοεμβρίου 2020.
Κεντρική Θεματική Ενότητα του 23ου Forum Ανάπτυξης
+ΠΡΑΞΕΙΣ 
για να βρούμε το χαμένο «τυρί».
Το θέμα είναι εμπνευσμένο από το παγκόσμιο best seller 
“Ποιος πήρε το τυρί μου» του Spencer Johnson. Ένα ιδιαίτε-
ρα επίκαιρο αυτήν την περίοδο βιβλίο, που μας παρακινεί να 
δούμε, με νέα οπτική και στρατηγική διεξόδου, τις μεγάλες 
οικονομικές και κοινωνικές ανατροπές, που προκάλεσε με 

βίαιο τρόπο η πανδημία του κορω-
νοϊού στη χώρα μας και παγκοσμί-
ως. Όλα δείχνουν ότι έχουμε πολύ 
δρόμο μπροστά μας για να βρούμε 
τις νέες ισορροπίες, σε ένα κόσμο 
που δεν θα είναι ίδιος με την πριν 
την πανδημία περίοδο. Θα είναι 
πολύ διαφορετικός.
Το «τυρί» στην περίπτωση των δη-
μόσιων συζητήσεων, που οι οργα-
νωτές του 23ου Forum Ανάπτυξης 
προγραμματίζουν, αφορά όλους 
τους τομείς της οικονομίας και της 
ανάπτυξης.
Σε έναν ειδικότερα τομέα οι διορ-
γανωτές επιμένουν ιδιαίτερα: Στην 
έρευνα και την καινοτομία, ιδίως 
με την ανάδειξη δράσεων που οδη-
γούν σε χρήσιμες για την κοινωνία 
και την ανάπτυξη υπηρεσίες και 

στην παραγωγή προϊόντων που μπορούν να έχουν βιώσιμη 
πορεία στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.
Το τι κάνουμε στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων αφορά 
όλους τους φορείς της κοινωνίας μας, που μέσω του 23ου 
Forum Ανάπτυξης καλούνται να συνεισφέρουν σε αυτήν την 
κατεύθυνση με τις προτάσεις, τις θέσεις τους και κυρίως με το 
παράδειγμά τους. 
Και ήδη στην πρόσκλησή μας έχουν ανταποκριθεί δεκάδες 
φορείς και επιχειρήσεις και βεβαίως είναι ακόμη ανοιχτό για 
τις επόμενες ημέρες το πεδίο συνεργασιών για όσους ακόμη 
δεν το έχουν αποφασίσει, λόγω των δύσκολων συγκυριών.
Πόσο μάλλον που φέτος προτάσσοντας την υγεία όλων και 
βεβαίως και την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας, επι-
λέξαμε οι διαδικτυακές εκδηλώσεις να κινηθούν όχι με τη 
μορφή αγώνα ταχύτητας (έτσι προσομοιάζουμε το αναπτυξια-
κό διήμερο του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Νοεμβρίου, 
λίγο πριν η Πάτρα γιορτάσει τον Πολιούχο της, που επί 22 
χρόνια πραγματοποιούμε στο ξεν. Αστήρ) αλλα μαραθωνίου, 
αρχόμενου από τις 23 Νοεμβρίου και που ολοκληρώνεται ου-
σιαστικά στο τέλος του χρόνου.
Σε αυτόν το αγώνα ζητάμε τη συμπαράσταση όλων σας...

Διαρκής ενημέρωση στο www.forumanaptixis.gr 

Ο δικός μας «Μαραθώνιος»
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Το 23ο Forum Ανάπτυξης διεξάγε-
ται φέτος υπό τις νέες συνθήκες που 
διαμόρφωσε η πανδημία στις ζωές 

μας, επιβάλλοντας αλλαγές που πιθα-
νώς ήρθαν για να μείνουν. Η πανδη-
μία μας άλλαξε ως ανθρώπους και ως 
κοινωνία. Αναδείχθηκαν νέες αξίες, 
όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική συ-
νοχή, αλλά και νέες δεξιότητες όπως 
το ψηφιακό κράτος, η τηλεργασία, η 
τηλεκπαίδευση, οι οποίες για εμάς 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα 
παραμείνουν στην πρώτη γραμμή των 
ενδιαφερόντων μας και την επομένη 
μέρα, σε συνδυασμό με την πρόοδο 
της τεχνολογίας, που τα κάνει όλα αυ-
τά εφικτά. 
Τα διακυβεύματα της επόμενης μέρας 

είναι πολλά και κρίσιμα. Θα τα κα-
ταφέρουμε μόνο αν λειτουργήσουμε 
όλοι μαζί, με άξονα την αλληλεγγύη 
και την προστασία της κοινωνικής 
συνοχής. Όπως το υγειονομικό προ-
σωπικό της χώρας υπερβάλει εαυτόν, 
έτσι και όλοι εμείς επιβάλλεται να ξε-
περάσουμε τον εαυτό μας αν θέλουμε 
να μειώσουμε τις επιπτώσεις και να 
βγούμε νικητές.
Ήδη από το πρώτο κύμα της πανδη-
μίας αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες 
της κοινωνίας και διαμορφώσαμε ένα 
ολιστικό στρατηγικό σχέδιο στήριξης 
της τοπικής οικονομίας και προστα-

σίας της κοινωνικής συνοχής. Αυτό 
το σχέδιο όμως δεν μένει μόνο στην 
προσπάθεια επούλωσης των πληγών. 
Αλλά, περαιτέρω, στοχεύει στον μετα-
σχηματισμό και την ανάπτυξη της τοπι-
κής οικονομίας με την βοήθεια ψηφι-
ακών μέσων και με κατεύθυνση προς 
την «έξυπνη» και «πράσινη» εποχή.
Φυσικά δεν σταματάμε εδώ, αναζη-
τούμε τρόπους και πόρους που θα 
μας οδηγήσουν σε ένα πρόγραμμα τα-
χείας απόδοσης, το οποίο θα επιτρέ-
ψει στις επιχειρήσεις όχι απλώς να 
επιβιώσουν, αλλά να οδηγηθούν σε 
άμεσες επενδύσεις

Το «παράγω – εξάγω» πρέπει να γίνει 
κλειδί στην επόμενη μέρα αν θέλουμε 
να κερδίσουμε το νέο και μεγαλύτερο 
στοίχημα, αυτό της ανάταξης της οι-
κονομίας. Τέλος, είμαστε συμμέτοχοι 
σε κάθε προσπάθεια στήριξης των 
τοπικών επιχειρήσεων και των τοπι-
κών προϊόντων. Στηρίζουμε την δική 
μας παραγωγή, τα δικά μας προϊόντα, 
τους δικούς μας έμπορους και επαγ-
γελματίες. 
Είναι μάλλον βέβαιο πως και οι επό-
μενοι μήνες θα είναι δύσκολοι για 
όλους. Όμως με δουλειά και σύνθεση 
δυνάμεων θα τα καταφέρουμε

Η επόμενη ημέρα, θα ξεκινήσει σε 
ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλ-
λον και αυτό ως ένα βαθμό φάνηκε 
μετά την προηγούμενη καραντίνα 
του Μαρτίου – Απριλίου.
Η ουσία όμως είναι – και αυτό δεν 
έχει σε σημαντικό βαθμό ειπωθεί – 
παρά το ότι είναι σαφές και διαπι-
στωμένο. πως σημαντική συμβολή 
έχει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνο-
λογίας που αλλάζει τις ισορροπί-
ες, μειώνει την ανταγωνιστικότητα 

από την εκσυγχρονιστική υστέρη-
ση όσων δεν ακολουθούν και θέτει 
εκτός αγοράς πολλές επιχειρήσεις 
όλων των κλάδων
Στην συνάθροιση του Νταβός του 
Global Economic Forum του 2017, 
παρουσιάστηκε η ετήσια μελέτη 
των παγκόσμιων προκλήσεων, κα-
θώς και η αλληλεξάρτησή τους. 
Κορυφαία θέση, σε αυτή, έχει η 
ταχύτητα εξάπλωσης των νέων τε-
χνολογιών. Η λεγόμενη τέταρτη 

βιομηχανική επανάσταση με επί-
κεντρο τους κλάδους της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής, του 
internet των πραγμάτων (internet 
of things) κ.α. 
Οι κλάδοι αυτοί θα χρειασθούν νέ-
ους με δεξιότητες και θα μειώσουν 
την ανεργία και τα πολλά κοινωνι-
κά προβλήματα που αυτή προκαλεί 
και επηρεάζουν την οικονομία.
Το μεγαλύτερο μέρος από τα κον-
δύλια του ταμείου ανάκαμψης θα 

αναλωθεί, στην προσαρμογή της 
κοινωνίας και των επιχειρήσεων 
στην νέα ψηφιακή οικονομία. 
Που σημαίνει πως ο επιχειρηματι-
κός κόσμος πρέπει να είναι έτοιμος 
να προσαρμοσθεί και ενδεχομένως 
να μεταλλαχτεί. 
Το Forum Ανάπτυξης 2020, αποτε-
λεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να 
καταγραφούν με σαφήνεια οι προ-
κλήσεις αυτές και να κατατεθούν 
αντίστοιχα προτάσεις.

Εδώ και χρόνια το Forum Ανάπτυξης 
αποτελεί έναν ετήσιο αναπτυξιακό θε-
σμό. Ίσως τον πιο πλουραλιστικό δια-
χρονικά αναπτυξιακό θεσμό στην πε-
ριοχή μας. 
Φέτος, που δεν ξέρω μέχρι το τέλος του 
2020 τί άλλο θα μας βρει, το Forum 
Aνάπτυξης μπορεί να παίξει έναν ιδι-
αίτερο, έντονα στοχευμένο ρόλο. Το 
πώς θα μπορέσουμε να επαναφέρου-
με την περιοχή μας σε τροχιά θετικού 
προσήμου για καθετί που μας επηρεά-

ζει και μας απασχολεί. Τροχιά θετικού 
προσήμου στην υγεία, στην οικονομία, 
στις κοινωνικές σχέσεις, στη δημοκρα-
τία, στην αλληλεγγύη στα πάντα. 
Η πανδημία έδειξε ότι ως ανθρώπι-
νο είδος δεν είμαστε ισχυροί. Είμα-
στε ανίσχυροι. Πόσο δε μάλλον όταν 
ενεργούμε ως μονάδες προτάσσοντας 
το προσωπικό όφελος και συμφέρον 
σε σχέση με το κοινό καλό. Η πανδη-
μία μας δίδαξε πολλά και πολλές φο-
ρές με άσχημο τρόπο (βλ. εκατόμβες 

νεκρών). Πολλά πράγματα μετά από 
αυτή, δεν θα είναι τα ίδια.
Είναι όμως καλή ευκαιρία να μηδε-
νίσουμε τα κοντέρ μας, να αλλάξουμε 
πορεία πλεύσης και να δούμε την ζωή 
από άλλη ματιά, πιο ανθρώπινη, πιο 
αληθινή, πιο αλληλέγγυα. Δεν είναι 
όλα αριθμοί, αλλά χρειάζονται και οι 
αριθμοί, χρειάζονται και τα χρήματα. 
Όχι όμως μόνο για την δική μας τσέ-
πη αλλά για το κοινό καλό για το σύ-
νολο της κοινωνίας, για ένα καλύτερο 

αύριο που θα βρεθεί μόνο αν προτά-
ξουμε εμείς απέναντι στο εγώ. 
Είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυ-
τό το κακό που μας βρήκε, την πανδη-
μία, και να το μετατρέψουμε σε καλό. 
Τίποτα δεν μπορεί να γίνει μόνο του, 
γιατί αν θα γίνει μόνο του δεν θα εί-
ναι για σένα. 
Άλλωστε η γενιά της αλλαγής είμα-
στε, που μπορούμε και οφείλουμε να 
βρούμε το δρόμο μας στο λαβύρινθο 
μιας ζοφερής καθημερινότητας. 

Είναι γνωστό ότι η Patras IQ είναι 
μια Σύμπραξη. Είναι επίσης κοινά 
παραδεκτό, ότι είναι μια πετυχημέ-

νη Σύμπραξη. Η PATRAS IQ τιμήθη-
κε με το Εθνικό Βραβείο European 
Enterprise Promotion Awards –EEPA 
2017, στην κατηγορία Προώθηση 
της Επιχειρηματικότητας., Σε πρό-
σφατη συνεδρίαση της Οργανωτικής 
Επιτροπής της PatrasIQ, συζητήσαμε 
αναλυτικά τα νέα δεδομένα και επανε-
ξετάσαμε σε πρώτο επίπεδο το όραμα 
της Patras IQ στη «νέα εποχή». 
Η Patras IQ έχει το πλεονέκτημα της 
πρώτης έκθεσης καινοτομίας στην 
χώρα μας, και πρώτος μας στόχος εί-
ναι η ενίσχυση του εθνικού της χαρα-
κτήρα. Η ψηφιακή έκθεση που προ-

ετοιμάζεται να διεξαχθεί τον Απρίλιο 
του 2021, αίρει τα πιθανά προβλήμα-
τα μετακίνησης για συμμετοχή σε μία 
δια ζώσης έκθεση. Ο Μεσογειακός 
χαρακτήρας της PatrasIQ ήδη κτίζε-
ται. Αξιοποιούνται προγράμματα του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας 
μέσω του European Neighborhood 
Instrument, μέσω των οποίων η 
Patras IQ παρουσιάζεται ως καλή 
πρακτική σε χώρες της Μεσογειακής 
λεκάνης. 
Ομόφωνη δέσμευση αποτελεί η μετε-
ξέλιξη της παρούσας Σύμπραξης σε 
νομική οντότητα, τα οφέλη της οποί-

ας θα είναι πολλαπλάσια, τόσο για 
τον ίδιο τον θεσμό, όσο και για τους 
Στρατηγικούς της εταίρους όπως τα 
Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύμα-
τα και Ινστιτούτα της περιφέρειας, οι 
φορείς χάραξης τοπικής και περιφε-
ρειακής πολιτικής, τα Επιμελητήρια, 
Τεχνολογικά & Επιστημονικά Πάρκα, 
ο ΣΕΒ και ο ΟΒΙ. Η Patras IQ, ως νο-
μική οντότητα έχει να προσφέρει κυ-
ρίως στους κοινωνικούς της εταίρους 
που δεν είναι άλλοι από τον παραγω-
γικό τομέα, τους ερευνητές, τους φοι-
τητές, τους μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βε-

βαίως τις νεοφυείς επιχειρήσεις και 
τεχνοβλαστούς. 
Στρατηγικός στόχος της Patras IQ εί-
ναι ο προσανατολισμός στο μέλλον 
με τις αναγκαίες προσαρμογές ώστε 
να επιτυγχάνεται η αποστολή και οι 
στόχοι της. Κάθε συμμετέχων φορέ-
ας, με πρωτοπόρους το Πανεπιστή-
μιο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το 
ΕΑΠ, έχει ισχυρά δεσμευτεί στο όρα-
μα της Patras IQ και στην έξοδο από 
κάθε τύπου «λαβύρινθο» ενισχύοντας 
την συμμετοχή του στον θεσμό αξιο-
ποιώντας κάθε «μίτο» που διαθέτει.

Κλειδί το «παράγω-εξάγω» στην επόμενη ημέρα»

«Η τεχνολογία μοχλός ανάπτυξης»

«Ευκαιρία να αλλάξουμε τροχιά πλεύσης»

«Προσανατολισμός με αναγκαίες προσαρμογές»

> Nεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

> Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

> Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος

> Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
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Βρισκόμαστε στο μέσο του δεύτε-
ρου lockdown και η επόμενη μέρα 
για το λιανεμπόριο φαντάζει μακρινή 
και το μέλλον δυσοίωνο. Οφείλου-

με όλοι να έχουμε πλήρη συνείδηση 
της πραγματικότητας και να θέσουμε 
άμεσα προτεραιότητες προκειμένου 
να καταφέρουμε να βγούμε όσο το 
δυνατόν λιγότερο αλώβητοι από αυ-
τή την ιδιαίτερη κρίση. 
Αυτή την στιγμή προέχει η διαφύλα-
ξη της δημόσια υγείας. Επιβάλλεται 
φυσικά η ενίσχυση και θωράκιση του 
συστήματος υγείας σε υποδομές και 
εξοπλισμό. Ωστόσο τα μέτρα που επι-
βάλλονται από την κυβέρνηση διατα-
ράσσουν τη λειτουργία της αγοράς και 
δημιουργούν βαθιά ύφεση στην ελ-
ληνική οικονομία, χωρίς προοπτικές 
ανάπτυξης.

Σίγουρα στην ζωή μας έχουν ενταχθεί 
νέα εργαλεία αντιμετώπισης της καθη-
μερινότητάς μας. Ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός επιταχύνεται σε όλες τις κατη-
γορίες, είτε με περισσότερη τηλεργασία 
στις επιχειρήσεις, είτε με τα νέα εμπο-
ρικά μοντέλα, είτε με την αύξηση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιστεύω, στη-
ριζόμενος σε έρευνες, ότι όλες οι επι-
χειρήσεις θα πρέπει να βάλουν προ-
τεραιότητα, αν θέλουν να βρουν «το 
χαμένο τυρί», την δημιουργία e – shop 
σε συνδυασμό με την «φυσική» τους 
επιχείρηση. Η φοβία που υπήρχε από 
τους Έλληνες να αγοράσουν μέσω e 
shop και να μοιραστούν τα στοιχεία της 

κάρτας τους έχει ξεπεραστεί. Υπάρχουν 
αρκετά προγράμματα ΕΣΠΑ που επιδο-
τούν τις επιχειρήσεις για την δημιουρ-
γία ιστοσελίδων και e shop και πρέπει 
να τα εκμεταλλευτούν όλοι οι επιχει-
ρηματίες. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
και οι νέες τεχνολογίες δίνουν, όπως 
φάνηκε και στην διάρκεια του πρώ-
του Lockdown, τεράστιες ευκαιρίες για 
ανοδική πορεία στα κέρδη και στην αύ-
ξηση του τζίρου των επιχειρήσεων.
Ακόμα μια προτεραιότητα που θα πρέ-
πει να βάλουν οι επιχειρήσεις είναι η 
σωστή διαχείριση των οικονομικών 
τους. Οι οικονομικές υποχρεώσεις 
τους έχουν αυξηθεί αλλά και συσσω-

ρευτεί λόγω και του κλεισίματος των 
καταστημάτων τους με κρατική εντολή 
και οι επιχειρηματίες θα κληθούν με-
τά από τα Χριστούγεννα να τις πληρώ-
σουν. Πώς θα τα καταφέρουν; Σε αυτό 
σίγουρα θα πρέπει να βοηθήσει η κυ-
βέρνηση δίνοντας όχι δάνεια αλλά ου-
σιαστική στήριξη για να βρουν οι επι-
χειρηματίες την ρευστότητα που τους 
είναι αναγκαία για να μην βάλουν λου-
κέτα στις επιχειρήσεις τους.
Μέχρι να έρθει η επόμενη μέρα η κα-
θημερινότητά μας θα είναι στάσιμη αλ-
λά τα όνειρά μας, οι ιδέες μας και οι 
στόχοι μας κάθε άλλο παρά αδρανείς 
θα πρέπει να είναι. 

«Η επόμενη ημέρα θα είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη. Και μέχρι να μπού-
με σε αυτή την κανονικότητα, η Οι-
κονομία θα έχει πληγεί σοβαρά. Το 
βέβαιο είναι ότι οι εργαζόμενοι θα 
έχουν χαμηλά εισοδήματα, κάτι που 
θα έχει αντανάκλαση και στον κύ-
κλο εργασιών των επιχειρήσεων, 
μιας και θα μειωθεί η κατανάλωση. 
Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα 
έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και κά-
ποιοι ενδεχομένως και να μην κα-

ταφέρουν να ανοίξουν καθόλου την 
επόμενη ημέρα. Και βεβαίως οι επι-
χειρήσεις που θα ξεκινήσουν και 
θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς, 
θα έχουν ένα μεγάλο όγκο οικονο-
μικών βαρών να αντιμετωπίσουν, ο 
οποίος θα τις φέρει πίσω. Το κυρι-
ότερο όμως είναι ότι οι τζίροι είναι 
ανύπαρκτοι και τα έξοδα τρέχουν, 
σε επίπεδο οικονομικό και λειτουρ-
γικό. Συνεπώς η επανεκκίνηση θα 
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εδώ εί-

ναι που χρειάζεται η παρέμβαση και 
αρωγή του κράτους. Δεν υπάρχει 
κάτι άλλο στον ορίζοντα. Εάν η Πο-
λιτεία δώσει κεφάλαια επανεκκίνη-
σης χωρίς να είναι επιστρεπτέα, τότε 
μόνο θα μπορέσει να λειτουργήσει 
και πάλι η Οικονομία. Και μιλάμε 
για κεφάλαια που θα αποτελούν το 
50% των καθαρών κερδών της κά-
θε επιχειρήσεις από την προηγού-
μενη χρονιά, όπως έχει γίνει και σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά 
δύσκολη και για αυτό απαιτείται η 
κρατική αρωγή. Δεν υπάρχει δυνα-
τότητα να ξεκινήσουν επιχειρήσεις 
που θα διατηρήσουν τις θέσεις ερ-
γασίας τους χωρίς χρηματοδότηση. 
Το ζητούμενο είναι ότι έχουν διατε-
θεί κάποια κονδύλια αλλά ο τρόπος 
που λειτουργεί η Ενωμένη Ευρώπη 
σε γραφειοκρατικό επίπεδο, είναι 
τραγικός για να μπορέσουν να πάνε 
στην πραγματική οικονομία». 

«Δεν ξέρουμε η επόμενη ημέρα πώς 
θα καθοριστεί γιατί δεν γνωρίζουμε 
πόσα από τα δικά μας καταστήματα 
μπορούν να λειτουργήσουν και την 
επόμενη ημέρα. 
Δυστυχώς δεν είχαμε μέχρι σήμε-
ρα τη στήριξη που περιμέναμε και το 
δεύτερο lockdown αποτελείωσε τον 
εμπορικό κόσμο. 
Δεδομένο είναι ότι θα παραμείνει 
εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση σε 
οικονομικό επίπεδο και δεν θα γνω-

ρίζουμε πόσα καταστήματα θα εί-
ναι ανοικτά. Υπάρχει ένας όγκος από 
υποχρεώσεις τις οποίες δεν θα μπο-
ρέσουμε να προσδιορίσουμε κατά πό-
σο έχουμε τη δυνατότητα να τις κα-
λύψουμε. Μέχρι στιγμής, η βοήθεια 
είναι ελάχιστη και ο εμπορικός κό-
σμος είναι απογοητευμένος από την 
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. 
Τα βήματα που μπορούν να γίνουν εί-
ναι να πέσει ζεστό χρήμα στην αγο-
ρά, σε όλο τον οικονομικό τομέα. Να 

τονωθούν τα δημόσια έργα, τα οποία 
έχουν κολλήσει εδώ και πολλά χρό-
νια. 
Εάν δεν ξεκινήσουν και πάλι, δεν 
πρόκειται να γίνει επανεκκίνηση της 
Οικονομίας. Για παράδειγμα, η Πα-
τρών-Πύργου που βρίσκεται σε τέλ-
μα και θα δώσει απασχόληση σε 
εκατοντάδες εργαζόμενους στον κα-
τασκευαστικό τομέα, είναι έργο που 
θα μπορούσε να ξεκινήσει Πρέπει 
να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις 

και να επιδοτηθεί η εργασία και όχι 
η ανεργία. 
Πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι οι 
μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να επι-
δοτηθούν. Τι να το κάνεις εάν δοθεί 
η χρηματοδότηση σε μεγάλες επιχει-
ρήσεις; Χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις 
δεν μπορεί να σταθεί η Οικονομία. 
Είναι ένας κρίκος όλη η αλυσίδα της 
Οικονομίας. Εάν χαθούν οι μικρές 
επιχειρήσεις, ούτε οι μεγάλες θα επι-
βιώσουν. 

Η εποχή της πανδημίας έχει οδηγήσει 
την ανθρωπότητα σε μια νέα πραγμα-
τικότητα, πολύ διαφορετική από πριν. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο φό-

βος που αντιμετωπίζουμε σχετικά με 
τον κίνδυνο προσβολής από τον ιό και 
τον νέο τρόπο ζωής που θα πρέπει να 
ακολουθούμε, τηρώντας τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα. Έχουν αρχίσει και 
πραγματοποιούνται αλλαγές στην κα-
θημερινή ζωή, στις κοινωνικές και οι-
κονομικές σχέσεις, στις συναλλακτική 
δραστηριότητα μεταξύ των επιχειρήσε-
ων και των φυσικών προσώπων, αλλά 
και των δημοσίων υπηρεσιών. Ο προ-
βληματισμός έγκειται στο κατά πόσο 
η υγειονομική κρίση θα αμβλύνει τις 
κοινωνικές ανισότητες και την ισότιμη 
πρόσβαση του πληθυσμού στις νέες τε-
χνολογίες, αλλά και θα αποτρέψει την 

συγκέντρωση του πλούτου σε ένα πολύ 
μικρό ποσοστό. Υπό αυτή την έννοια η 
στήριξη του παραγωγικού ιστού και της 
οικονομίας θα πρέπει να γίνεται με μέ-
τρα που στηρίζονται στην ύπαρξη στό-
χων ως προς την πορεία του ΑΕΠ, την 
προστασία των θέσεων εργασίας και 
την προστασία των επιχειρήσεων, ιδι-
αίτερα των μικρών και μικρομεσαίων 
που είναι περισσότερο ευάλωτες. Τα 
μέτρα θα πρέπει να έχουν πολλαπλασι-
αστικό χαρακτήρα και να μην διογκώ-
νουν ακόμα περισσότερο το ιδιωτικό 
χρέος το οποίο δημιουργήθηκε από 
την περίοδο των μνημονίων. 
Από την άλλη, η πανδημία αποτελεί 

ευκαιρία για την υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών, τις οποίες οι επιχειρή-
σεις θα πρέπει να θεωρήσουν βασική 
προτεραιότητα. Οι πόροι που θα έχει 
στη διάθεσή της η Ελλάδα πρέπει να 
αξιοποιηθούν σε μεγάλα έργα υποδο-
μής, στη στήριξη βιώσιμων και αντα-
γωνιστικών επιχειρήσεων όπως και 
νεοφυών επιχειρήσεων που θα επι-
ταχύνουν το μετασχηματισμό της οι-
κονομίας και θα δημιουργούν νέες 
βιώσιμες θέσεις εργασίας. Έτσι η ελλη-
νική οικονομία θα γίνει πιο ψηφιακή, 
πράσινη, ισόρροπη και ανθεκτική σε 
μελλοντικές κρίσεις. Επιπρόσθετα θα 
πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση των 

τύπων φορολόγησης.
Ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική 
πορεία της οικονομίας έχουν οι επι-
χορηγήσεις που θα λάβει η χώρα από 
το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι πόροι αυ-
τοί μαζί με εκείνους του νέου Πολυε-
τούς Δημοσιονομικού Πλαισίου παρέ-
χουν μια μοναδική ευκαιρία στη χώρα 
να ξεπεράσει την κρίση γρηγορότερα 
και να μετασχηματιστεί. Βασική προτε-
ραιότητα αποτελεί η εκπόνηση σχεδί-
ου για διαρθρωτικές αλλαγές στην παι-
δεία, δικαιοσύνη, δημόσια διοίκηση, 
λειτουργία ανεξάρτητων αρχών που 
θα διευκολύνουν τον μετασχηματισμό 
της οικονομίας.

«Απαιτείται ουσιαστική στήριξη στις επιχειρήσεις»

«Κεφάλαια επανεκκίνησης εδώ και τώρα»

«Ρευστότητα στην αγορά, η μόνη λύση»

«Αναγκαίος ο μετασχηματισμός της οικονομίας»

> Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος

> Παναγιώτης Σκέντζος, Πρόεδρος ΟΕΒΕΣΝΑ

> Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πατρών

> Γιώργος Παπάς, Πρόεδρος 10ου Π.Τ. Οικονομικού Επιμελητηρίου
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Το διευρυμένο πρόγραμμα της 
Βραδιάς Ερευνητή 2020 στην 
Πάτρα, που οργανώνεται με γε-
νικό συντονιστή και επιστημονι-
κό υπεύθυνο τον αν. Καθηγητή 
Βιοχημείας του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών κ. Κωνσταντίνο Πουλά, 
έχει ως ακολούθως: 

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 
6:00 μ.μ. 
Αστρομετρία: Σκαρφαλώνο-
ντας την κοσμική κλίμακα 
αποστάσεων.
Παρουσίαση από την Αστρονο-
μική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων” 
(Θέμος Κάλλος) 

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, 
6:00 μ.μ.
«Οι “Μικροί” ερευνητές του 
Εγκεφάλου» 
Επιστημονική υπεύθυνη: Μ. 
Μαργαρίτη Αν. Καθηγήτρια, Τμ. 
Βιολογίας Παν. Πατρών
Παρουσιάσεις των σχολείων:
• «Με ΓΑΛΑ πειράματα» & «Ο,…
tea πιείτε», 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας
Συντονιστές: Βίκυ Γάκη, Χημικός 
– 2ο Λύκειο Πρέβεζας, Κατερίνα 
Μουστακλή, Βιολόγος – 2ο Λύ-
κειο Πρέβεζας, Γιαννούλα Παντα-
ζή, Φυσικός – ΕΚΦΕ Πρέβεζας

• «Καρδιά ή εγκέφαλος; What is 
the source of emotions?», ΓΕΛ 
Λάλα & 1ο ΓΕΛ Πύργου
Συντονιστές: Δημοπούλου Στερ-
γιανή, ΠΕ06, Αγγλικής-ΓΕΛ 
Λάλα, Παπαγεωργίου Αγγελι-
κή, ΠΕ06, Αγγλικής - 1ο ΓΕ.Λ. 
Πύργου
• «Δείξε πως με νιώθεις», ΕΕΕ-
ΕΚ Πύργου
Συντονιστές: Παπαντωνίου Αι-
μιλία, Ευμορφοπούλου Δανάη, 
Καπατσούλια Χρυσαυγή
• «Σενάρια του Μυαλού», Γυ-
μνάσιο Γαστούνης
Συντονιστές: Κονδύλη Μαρία, 
Σκλαβενίτη Αικατερίνη

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, 
7:00 μ.μ.
«Διαδικτυακή γνωριμία με τα 
Μουσεία»
Παρουσίαση των μουσείων:

• Μουσείο Επιστημών και Τε-
χνολογίας, Παν. Πατρών
Υπεύθυνοι: Ιωάννης Ηλιόπου-
λος, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής 
ΜΕΤ ΠΠ, Πένυ Θεολόγη-Γκού-
τη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ
• Βοτανικό Μουσείο, Τμ. Βιολο-
γίας, Παν. Πατρών
Υπεύθυνοι: Π. Δημόπουλος, 
Καθ. Τμ. Βιολογίας, Παν. Πα-
τρών, Μ. Πανίτσα Επ. Καθ. Τμ. 
Βιολογίας, Παν. Πατρών
• Ζωολογικό Μουσείο, Τμ. Βιο-
λογίας, Παν. Πατρών 
Υπεύθυνος: Γ. Μήτσαινας, Λέ-
κτορας, Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο 
Πατρών

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 
6:00 μ.μ.
“Ερευνώντας την Covid-19”
Η συμβολή της ελληνικής ερευ-
νητικής κοινότητας στην μάχη 

κατά της COVID-19
Φορείς: Αριστοτέλειο Παν/μιο 
Θεσσαλονίκης, ΕΚΕΤΑ, ΕΚΠΑ, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπι-
στήμιο, ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ομιλητές:
• Κωνσταντίνος Πουλάς, Αν. 
καθηγητής Βιοχημείας του Τμή-
ματος Φαρμακευτικής Πανεπι-
στημίου Πατρών
• Σταματία Λαΐδου, Βιολόγος, 
Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, 
ερευνήτρια ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
• Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Νεκτάριος Βιδάκης & Μάρκος 
Πετούσης, Εργαστήριο Μηχα-
νολογίας Ακριβείας, Αντίστρο-
φης Μηχανικής και Εμβιομη-
χανικής, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 
8:30 μ.μ.
Διαδικτυακή παράσταση 
Standup Science 
Από τους Science Reactors (ανα-
λυτικά σελ. 16) 

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, 
6:00 μ.μ.
“Πως μετράω το πλάτος μιας 
τρίχας με ένα laser”
Πείραμα από to Omni Calcula-
tor Project

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, 
7:00 μ.μ.
“Η Χημεία στη ζωή μας”
Πειράματα από την Ένωση Ελ-
λήνων Χημικών

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
8:00 μ.μ.
Το Pint of Science στη Βραδιά 
Ερευνητή 2020 στην Πάτρα
Προσκεκλημένοι:
• Ιωάννης Παπαντωνίου, Ερευ-
νητής του Ινστιτούτου Επιστη-
μών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ 
Πάτρας Επισκέπτης καθηγητής 
KULeuven
• Μαρία Θέμελη, Αν. Καθη-
γήτρια, University medical 
centers, Amsterdam 
(Αναλυτικά σελ. 15) 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Την περσινή χρονιά διοργα-
νώθηκαν εκδηλώσεις “Βραδιά 
του Ερευνητή” σε  400 ευρω-
παϊκές πόλεις  με τη συμμετο-
χή 1.600.000 πολιτών. Η Πά-
τρα μαζί με 8 ακόμη ελληνικές 
πόλεις είναι συνεπής στο ρα-
ντεβού της αναλαμβάνοντας 
ανελλιπώς τη διοργάνωση εκ-
δηλώσεων “Βραδιά του Ερευ-
νητή” από την έναρξη του θε-
σμού.
Ενώ κάθε χρόνο, την τελευ-
ταία Παρασκευή του Σεπτέμ-
βρη, η “Βραδιά του Ερευνητή” 
υποδέχεται το κοινό στους χώ-
ρους της, φέτος λόγω των ει-
δικών συνθηκών  η εκδήλω-
ση θα πάρει ψηφιακή μορφή 
με  πλούσιο και ενδιαφέρον 

ψηφιακό υλικό που θα κορυ-
φωθεί στις 27 Νοεμβρίου. Οι 
διαδικτυακές εκδηλώσεις θα 
μεταδίδοναται live μέσω του 
εθνικού καναλιού στο Youtube 
της Βραδιάς Ερευνητή 2020 
και από τα social της Βραδιάς 

Ερευνητή 2020 Πάτρας.
Επειδή οι πενθήμερες εκδη-
λώσεις της Βραδιάς Ερευνη-
τή 2020 Πάτρας έχουν εντα-
χθεί και στο πλαίσιο του 23ου 
Forum Ανάπτυξης, θα μεταδί-
δονται και μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας της διοργάνωσης 
www.forumanaptixis.gr όπως 
και από πολλά ακόμη συνερ-
γαζόμενα με τους διοργανωτές 
social media. 
Ετοιμαστείτε, λοιπόν, να εξοι-
κειωθείτε με την τελευταία λέ-

ξη της τεχνολογίας, να λάβε-
τε  απαντήσεις  στα  πιο  καυτά 
επιστημονικά ερωτήματα, 
να  συνομιλήσετε ζωντανά με 
ερευνητές  και  να διασκεδάσε-
τε με μουσική και άλλα ψυχα-
γωγικά δρώμενα.

Βραδιά Ερευνητή 2020: 
Ένα πλούσιο ψηφιακό υλικό 

> Εξοικείωση με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
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Η «Βραδιά του Ερευνητή» αφορά εκδηλώσεις 

που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη, 
με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και στοχεύουν στην εξοικείωση του κοινού 

με τον κόσμο της έρευνας. Και μια τέτοια εκδήλωση 
εντάσσεται στο 23ο Forum Ανάπτυξης 2020, 
η οποία θα διεξαχθεί υπό ειδικές συνθήκες.
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Το Pint of Science Greece συμμετέχει 
στη φετινή Βραδιά του Ερευνητή Πά-
τρας με ένα κοινό στόχο: Το άνοιγμα 
της γνώσης και της επιστήμης στο ευ-
ρύ κοινό με τρόπο απλό και κατανοητό. 
Τι είναι όμως το Pint of Science; Είναι 
μια πρωτότυπη και ξεχωριστή ετήσια 
γιορτή της επιστήμης, που ξεκίνησε 
το 2012 από μια παρέα φίλων ερευ-
νητών στα εργαστήρια του Imperial 
College of Science, Technology and 
Medicine στο Λονδίνο και στη συνέ-
χεια εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. 
Σκοπός του, να έρθουν οι επιστήμονες 
κοντά στην κοινωνία με ένα προσιτό 
διάλογο στο φιλικό περιβάλλον ενός 
bar. Η χαλαρή διάθεση και η ευχάρι-
στη ατμόσφαιρα αυτομάτως βοηθούν 

το κοινό να συμμετάσχει σε απευθεί-
ας συζητήσεις με τους ερευνητές, απο-
δεικνύοντας έτσι ότι η επιστήμη μπο-
ρεί να γίνει διασκεδαστική, κατανοητή 
και, κυρίως, προσιτή σε όλους. 
Το Pint of Science Greece από το 
2018 μοιράζει pints επιστήμης σε επι-
λεγμένα bars σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας. Όραμα της ομάδας είναι να 
διαδοθεί το πάθος για τη γνώση και 
την επιστημονική έρευνα σε κάθε εν-
διαφερόμενo. 
Το Pint of Science Greece το 2020, 
προσαρμοζόμενο στις αλλαγές που 
έφερε ο COVID-19, προχώρησε 
σε μια σειρά διαδικτυακών events 
(#livingroom_pints), ώστε ακόμη και 
την περίοδο του lockdown, η επιστή-
μη να μη χάσει την επαφή της με την 
κοινωνία. Από αυτό το εγχείρημα δε 
θα μπορούσε να λείπει η συμμετοχή 
μας στη Βραδιά του Ερευνητή Πάτρας, 
και με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε την 
πρόσκληση να λάβουμε μέρος σε αυ-
τή τη μεγάλη γιορτή της Eπικοινωνίας 
της Eπιστήμης! 
Η Βραδιά του Ερευνητή είναι εδώ και 
15 χρόνια, ένας καθιερωμένος πανευ-

ρωπαϊκός θεσμός, ο οποίος στοχεύ-
ει στην εξοικείωση του κοινού με τον 
κόσμο της έρευνας, μέσα από μια σει-
ρά εκδηλώσεων σε Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικούς χώρους. Φέτος, η κε-
ντρική εκδήλωση θα μεταδοθεί την 
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σε ψηφι-
ακή μορφή, ενώ παράλληλα θα υπάρ-
ξουν και άλλες pre-event εκδηλώσεις. 
Το Pint of Science Greece δίνει το δι-
κό του παρόν στη σημαντική αυτή διορ-
γάνωση, φιλοξενώντας δύο διακεκρι-
μένους επιστήμονες που αποφοίτησαν 
από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και 
σημείωσαν μια λαμπρή ερευνητική πο-
ρεία στο εξωτερικό. Πρόκειται για τον 
Δρ. Γιάννη Παπαντωνίου (Ερευνητής 
του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής 

Μηχανικής, ΙΤΕ Πάτρας, Επικεφαλής 
του Εργαστηρίου Μηχανικής Κυττα-
ρικών Θεραπειών και Αναγεννητικής 
Ιατρικής, Επισκέπτης Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου KU Leuven, Βέλγιο), 
και τη Δρ. Μαρία Θέμελη (Assistant 
Professor στο Amsterdam University 
Μedical Centers). 
«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρου-
σία τους, και την προθυμία να μας κε-
ράσουν γευστικά pints με το πρωτότυ-
πο ερευνητικό τους έργο», αναφέρουν 
οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης. 
Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 
στις 20:00 για μια μοναδική Pint of 
Science εμπειρία! 
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά 
στα παρακάτω κανάλια: 
• Youtube channel της Βραδιάς του 
Ερευνητή 2020 και της Βραδιάς του 
Ερευνητή Πάτρας 
• Facebook page του Pint of Science 
Greece 
• Facebook page της Βραδιάς του 
Ερευνητή Πάτρας 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Pint of Science Greece 
Βραδιά του Ερευνητή

Μ. Θέμελη και Γ. Παπαντωνίου 
καλεσμένοι στο Pint of Science 

> Στη Βραδιά Ερευνητή που θα διεξαχθεί 27 Νοεμβρίου 2020

Οι επιστήμονες διαθέτουν χιού-
μορ;
Μπορούμε να κατανοήσουμε 
απλά επιστημονικά θέματα με 
χαμόγελο; 
Πώς θα συμβάλουμε στην εξω-
στρέφεια της επιστήμης; 
Η ομάδα των Science Reactors 
δίνει τις δικές της απαντήσεις 
στα ερωτήματα αυτά προσεγγί-
ζοντας την επιστήμη επί σκηνής!
Η ιδέα ανήκει στην Ελένη Γραμ-
ματικοπούλου, 30 χρόνια ζωής 
αφιερωμένα με πάθος στην Επι-
κοινωνία της Επιστήμης! Από 
το πρόγραμμα «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών έως τα σημερινά 
επιστημονικά φεστιβάλ και με-
γάλες διοργανώσεις δίνει το δι-
κό της παρόν με μοναδικό στό-
χο το άνοιγμα της γνώσης στο 
ευρύ κοινό με έναν τελείως αντι-
συμβατικό τρόπο. Στο Αthens 
Science Festival18 της απονε-
μήθηκε το βραβείο Επικοινω-
νίας της Επιστήμης – ΕΠΙ2, το 

οποίο θεσμοθέτησε η SciCo.
Το 2014 θέλησε να αναδείξει 
ένα άλλο πρόσωπο της επιστή-
μης με τη δημιουργία της ανα-
τρεπτικής ομάδας των Science 
Reactors. Νέοι χαρισματικοί 
επιστήμονες, μέσα από παρα-
στάσεις Stand up Science (στα 
χνάρια του Stand up comedy) 
και Science on stage (επιστη-
μονικό θέατρο), παντρεύουν το 
χιούμορ με την Επιστήμη και 
την Τέχνη. ‘Έκτατε η ομάδα συμ-
μετέχει σε όλα τα επιστημονικά 
φεστιβάλ, TedX, Βραδιές του 

Ερευνητή, κ.α. προσελκύοντος 
ενθουσιώδη σχόλια αλλά και 
πολλούς fanατικούς φίλους,
Προικισμένοι με ταλέντο στην 
Επικοινωνία της Επιστήμης 
κυρίως όμως με πάθος για την 
ίδια την επιστήμη οι Science 
Reactors ανεβαίνουν στη σκη-
νή μετατρέποντας δύσκολα επι-
στημονικά θέματα σε κατανοητές 
καθημερινές ιστορίες. Και κυρί-
ως, ιστορίες γεμάτες χιούμορ! 
Αντίστοιχη ομάδα υπάρχει και 
στη Θεσσαλονίκη. Σκηνοθετεί ο 
Κώστας Βρεττός 

Στο πλαίσιο των φετινών εκδη-
λώσεων της «Βραδιάς του Ερευ-
νητή» που διοργανώνει η πόλη 
της Πάτρας, οι Science Reactors 
(Ερμής Ζαχαρόπουλος-πληρο-
φορικός, Κώστας Περιστέρης γι-
ατρός/ γυναικολόγος, Αντωνία 
Καραμολέγκου-γλωσσολόγος, 
Γιάννης Κοντογιάννης-αστρο-
φυσικός και Δημήτρης Παπα-
γεωργίου-φυσικός) δίνουν τη 
δεύτερη διαδικτυακή Stand up 
science παράσταση. 
«Η πρώτη δεν πήγε και άσχη-
μα, για τον λόγο αυτό και τολ-

μάμε να την επαναλάβουμε!!! 
Θα μας λείψει η διάδραση και 
ζωντανή μας επικοινωνία με το 
κοινό, κύρια στοιχεία του Stand 
up Science, αλλά κάπως θα πρέ-
πει να προσαρμοστούμε στα νέα 
δεδομένα. Με εύληπτο και απο-
λαυστικό τρόπο θα παρουσι-
άσουν διάφορα επίκαιρα επι-
στημονικά θέματα με μοναδικό 
εργαλείο το χιούμορ![...]Θα ανα-
δειχθούν ιστορίες καθημερινής 
τρέλας από τη ματιά ενός πλη-
ροφορηκάριου, θα ‘ερμηνευ-
θούν’ χωρίς προκαταλήψεις (!) 
οι διαφορές μεταξύ ανδρικού 
και γυναικείου εγκεφάλου, θα 
μας μιλήσουν για κβαντικούς 
υπολογιστές (τι είναι, πώς λει-
τουργούν) και θα αναρωτηθούν 
μήπως τελικά οι κλασικοί έχουν 
ημερομηνία λήξης; Ο ηλιακός 
μας φυσικός, κοιτώντας κατάμα-
τα το πιο κοντινό αστέρι στη Γή 
-τον Ήλιο-, θα μας εξηγήσει τι 
δουλειά κάνει ο ίδιος, τι είναι η 
ηλιοφυσική και γιατί άραγε μας 
νοιάζει; Τέλος όσοι δυσκολεύε-
στε με το σεξ δεν έχετε παρά να 
προστρέξετε στη μοναδική ζωή 
των ζώων! Η λύση είναι εκεί…», 
δηλώνουν οι πρωταγωνιστές 
της παράστασης.

Οι επιστήμονες διαθέτουν χιούμορ;
> Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου διαδικτυακή παράσταση 
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Οι Science Reactors στη 2η διαδικτυακή τους on-

line Stand up Science παράσταση στο πλαίσιο της 
σειράς εκδηλώσεων «Βραδιά του Ερευνητή 2020» 

την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 2030’
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αποτελέσματα και καινοτόμες τεχνολογίες
Στην πολύ ενδιαφέ-

ρουσα εκδήλωση 
τονίστηκε η διαθεμα-

τικότητα των συνεργα-
ζόμενων ομάδων και 
η προσέλκυση ερευ-
νητών ποικίλων γνω-
στικών αντικειμένων. 
Σύγχρονες επιστήμες 
και τεχνολογίες (πλη-
ροφορικής, μηχανι-

κών, μοριακή βιολογία 
και βιοτεχνολογίας 

κλπ) συνεργάζονται με 
παραδοσιακές (βιο-

λογία, φαρμακευτική, 
ιατρική, χημεία κλπ) 
ώστε να προσφέρουν 

λύσεις.

Τεχνολογίες ανίχνευσης και διάγνωσης του ιι-
κού φορτίου σε κάθε περιβάλλον, τεχνολογί-
ες παραγωγής υγειονομικού υλικού αλλά και 
ανάλυσης του ιικού γονιδιώματος, παρουσιά-
στηκαν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση 
στο, σε εξέλιξη, 23ο Forum Ανάπτυξης 2020. 
Επίσης είδαμε εφαρμογές που μπορούν να 
προβλέπουν/πιθανολογούν την ενδεχόμενη 
νόσο του ατόμου και να διασυνδέονται με 
βάσεις δεδομένων υπηρεσιών υγείας ενημε-
ρώνοντας σε πραγματικό χρόνο για ύποπτα 
κρούσματα. 
Ακούστηκαν τέλος σημαντικές ιδέες και προ-
τάσεις για βελτίωση των αμυντικών μηχανι-
σμών των προσβεβλημένων συνανθρώπων 
μας αλλά και για καινοτόμες φαρμακευτικές/
θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Παράταση lockdown 
έως 7 Δεκεμβρίου 
Έντονο επιδημιολογικό φορτίο 
παρουσιάζουν επτά περιφερεια-
κές ενότητες και γι’ αυτό κρίθη-
κε αναγκαία η παράταση του 
lockdown για μια εβδομάδα.

Καθαρίζει 
ο Πατραϊκός 
Έργα για απορρύπανση του Πα-
τραϊκού είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Αν. 
Παπανικήτα, μέσω προγράμμα-
τος «Δυτ. Ελλάδα 2014-2020». 

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 
Ισχυρή συμμαχία 
με Πανεπιστήμιο

Σελ. 3 Σελ. 19 Σελ. 3

> Ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, στη «μάχη» κατά covid-19 

Σελ. 12-13
«Ολογραφία» σελ. 2

Η «επόμενη 
ημέρα»…

Με πολύ ενδιαφέρουσες διαδικτυ-
ακές εκδηλώσεις από σημαντικούς 
φορείς εισέρχεται στη δεύτερη 
εβδομάδα το 23ο Forum Ανάπτυ-
ξης. Η ανάγκη γενικότερου σχεδι-
ασμού της επόμενης ημέρας μετά 
την covid-19 αναδεικνύεται από 
σημαντικούς ομιλητές, από όλο το 
φάσμα της κοινωνίας. Ζωντανές 
μεταδόσεις και όλα τα video των 
εως τώρα εκδηλώσεων στο www.
forumanaptixis.gr .

Αφιέρωμα σελ. 11-17

Ζητούν παράταση
Τη μετάθεση της έναρξης του προ-
γράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονο-
μώ»  ζητά ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτ. 
Ελλαδας Αϊβαλής.

Σελ. 5

23ο Forum Ανάπτυξης 
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Και μόνο γι’ αυτό... 
Αντί άλλου κειμένου για την απώλεια του μεγάλου Μαρα-
ντόνα αντιγράφουμε μια ανάρτηση που αλιεύσαμε από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας συγκίνησε.
«Τέλη του μακρινού 1984, ο Μαραντόνα μεσουρανούσε 
στη Νάπολη. Είχε φτάσει στο στάδιο Σαν Πάολο το καλο-
καίρι εκείνης της χρονιάς ως η ακριβότερη έως τότε μετα-
γραφή στο κόσμο. Εκείνη την εποχή ένας φτωχός πατέρας 
με άρρωστο παιδί, στην απόγνωσή του να βρει τα χρήματα 
που χρειάζονταν για την άμεση χειρουργική επέμβαση του, 
ζητάει από το προπονητή και τη διοίκηση των «Παρτενο-
πέι» να διοργανωθεί ένας φιλικός αγώνας της ομάδας στην 
μικρή επαρχιακή πόλη του. Ο άνθρωπος δεν ζητιάνευε. 
Ήθελε η ομάδα που υποστήριζε να δείξει την αλληλεγγύη, 
τη συμπαράσταση και την ανθρωπιά της μπροστά στον άρ-
ρωστο γιο του, δίνοντας του χαρά μέσα στο πόνο του. Έλπι-
ζε ακόμη ότι με τα λιγοστά εισιτήρια στις υποτυπώδεις κερ-
κίδες του τοπικού γηπέδου να μαζευτούν κάποια χρήματα 
για να συμπληρώσει το τίμημα της επείγουσας επέμβασης 
στο μικρό αγόρι του.
Ο τότε πρόεδρος της Νάπολι Κοράντο Φερλαΐνο, δεν συμ-
φώνησε. Αρνήθηκε το φιλανθρωπικό αγώνα επειδή φοβό-
ταν πιθανούς τραυματισμούς των παικτών. Το περιστατικό 
έφτασε στα αυτιά του Μαραντόνα, ο οποίος “επαναστάτη-
σε” εναντίον του προέδρου. Δεν λογάριασε τίποτε. Ούτε 
συμβόλαια ούτε απαγορεύσεις, ούτε συστάσεις. Αδιαφό-
ρησε για τα εκατομμύρια που είχαν στρωθεί στα «χρυσά» 
πόδια του.
Το χαμίνι από τις αλάνες της φτωχογειτονιάς Βίλα Φιορίτο 
του Μπουένος Άιρες είχε ψυχή και κότσια. Πλήρωσε από 
τη τσέπη του τη ρήτρα 12 εκατομμυρίων λιρετών στην 
ασφαλιστική εταιρία Lloyd’s που ασφάλιζε τα πόδια των 
παικτών της Νάπολι , παρακινώντας στους συμπαίκτες του 
με τη φράση :«Δεν πα’ να γαμηθεί και η Lloyd’s, ο αγώνας 
αυτός πρέπει να γίνει για χάρη του παιδιού!».
Μια μουντή, παγωμένη Δευτέρα του Γενάρη στο 1985, ο 
ασυμβίβαστος Αργεντινός και η ποδοσφαιρική παρέα του 
ταξίδεψαν,15 χιλιόμετρα μακριά από την Νάπολη, στην 
άσημη εργατούπολη Acerra. Μπήκε σε ένα γηπεδάκι σω-
στό χωράφι με ετοιμόρροπες κερκίδες στη μια μεριά και 
ανοιχτό παρκινγκ αυτοκινήτων στην άλλη.
Και εκεί σε ένα χωμάτινο αγωνιστικό χώρο, κανονικό βάλ-
το, γεμάτο λακκούβες, έπαιξε σαν να ήταν τελικός του Τσά-
μπιονς Λιγκ. Κυνήγησε χαμένες μπαλιές, έφτιαξε παιχνίδι, 
ντρίπλαρε, έκανε τάκλιν και ψαλιδάκια, πανηγύρισε τα δυο 
γκολ του με βουτιές στις λάσπες. Οι ταπεινοί άνθρωποι 
στην κατάμεστη εξέδρα παραληρούσαν από χαρά
«Ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ματς της καριέρας 
μου» είπε ο Ντιεγκίτο , που δεν ξεχνούσε ποτέ από που 
προερχόταν, αγκαλιάζοντας τα πιτσιρίκια εκείνης της φτωχο-
γειτονιάς. Από τα εισιτήρια και τη προσωπική οικονομική συ-
νεισφορά του ίδιου καλύφθηκε με το παραπάνω το κόστος 
της επέμβασης του μικρού παιδιού της άπορης οικογένειας.
Τριανταπέντε χρόνια αργότερα, εκείνο το αγοράκι, υγιής και 
ώριμος άντρας πλέον μπορεί να διηγείται στα δικά του παι-
διά πως μια χειμωνιάτικη μέρα ο κορυφαίος, τότε, ποδο-
σφαιριστής στο κόσμο τα «έδωσε όλα» μέσα στις λάσπες 
για να τον σώσει. Και μόνο γι αυτό ο Ντιέγκο Αρμάντο Μα-
ραντόνα θα μείνει αξέχαστος.

Πηγή: Dimitris Pagadakis

ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

T
ο 23ο Forum Ανάπτυξης βρίσκεται σε εξέλιξη σε δι-
αδικτυακή μορφή από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 
και ήδη πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση της πρώτης 
εβδομάδας εκδηλώσεών του, αναδεικνύονται πολύ 

ενδιαφέροντα θέματα, που επιβεβαιώνουν την μεγάλη σημα-
σία να τροφοδοτηθεί ο δημόσιος διάλογος με θέσεις και χρή-
σιμες προτάσεις για την «επόμενη ημέρα», μετά την πανδημία 
της covid-19. 

Σημαντικές τεχνολογίες 
και ιδέες κατά της covid-19 
Στο σημερινό πολυσέλιδο αφιέρωμα μπορείτε να δείτε συνο-
πτικά θέματα που αναδείχθηκαν στις ήδη ολοκληρωμένες εκ-
δηλώσεις (Όλα τα video των εκδηλώσεων αναρτώνται άμεσα 
στο επίσημο site της διοργάνωσης www.forumanaptixis.gr). 
Επίσης τις εκδηλώσεις της ερχόμενης εβδομάδας και τη σχε-
τική τους θεματολογία.
Θα εστιάσουμε όμως και εδώ σε όσα ακούσαμε και είδαμε 
σχετικά με το φλέγον θέμα της περιόδου, τον κορωνοϊό και 
ειδικότερα για το τι κάνει στην πράξη αυτούς τους μήνες της 
υγειονομικής κρί-
σης η επιστημονική 
και ερευνητική κοι-
νότητα της χώρας 
μας για την αντιμε-
τώπιση της. Αναφε-
ρόμαστε σε όσα πα-
ρουσιάστηκαν στην 
εκδήλωση της Τε-
τάρτης σε μια εκδή-
λωση της «Βραδιάς 
Ερευνητή 2020*» 
της Πάτρας στο 23ο 
Forum Ανάπτυξης 
με θέμα: “Ερευνώ-
ντας την Covid-19”- Η συμβολή της ελληνικής ερευνητικής 
κοινότητας στην μάχη κατά της COVID-19”. (H “Βραδιά του 
Ερευνητή” πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 400 ευρωπαϊκές 
πόλεις με τη συμμετοχή 1.600.000 πολιτών. Η Πάτρα μαζί 
με 8 ακόμη ελληνικές πόλεις είναι συνεπής στο ραντεβού 
της αναλαμβάνοντας ανελλιπώς τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
“Βραδιά του Ερευνητή” από την έναρξη του θεσμού. Φέτος 
λόγω της πανδημίας πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά και 
σε πενθήμερη διάρκεια. Αρκετές από τις πολύ ενδιαφέρουσες 
συνεδρίες φιλοξενεί στο φετινό του πρόγραμμα το 23ο Forum 
Ανάπτυξης έχοντας γενικό συντονιστή και επιστημονικό υπεύ-
θυνο τον αν.Καθηγητή Βιοχημείας του Τμήματος Φαρμακευτι-
κής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κωνσταντίνο Πουλά).
Η συζήτηση της Τετάρτης για το τι κάνει η ερευνητική κοινό-
τητα της χώρα μας στη μάχη κατά της COVID-19, (συντονί-
στηκε από τον κ. Πουλά) έφερε στο προσκήνιο ερευνητικά 
αποτελέσματα ομάδων από Πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Θα λέγαμε μάλιστα δημοσιοποι-
ήθηκαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από αυτά τα σημαντικά 
αποτελέσματα που δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης προβολής από 
τα λεγόμενα συστημικά μέσα ενημέρωσης, που αρκούνται 
στο να αναπαράγουν (με μικρές εξαιρέσεις) ορισμένες μόνο 
πλευρές του σημαντικού ερευνητικού έργου που πραγματο-
ποιείται καθημερινά στη χώρα μας. Με το σπουδαιότερο 
από αυτό να μην είναι κατά τη γνώμη μας στην πρώτη γραμ-
μή της επικαιρότητας. Η επιεικέστερη κριτική μας για αυτό 
είναι ότι οι άνθρωποι της πρώτης, επί της ουσίας, γραμμής 
της εφαρμοσμένης έρευνας, δεν ασχολούνται και δεν προλα-
βαίνουν να ασχοληθούν άλλωστε (κακώς) με την προβολή 
όσων σημαντικών κάνουν. Οι κρατικές δομές από την άλλη 

δεν έχουν τις «κεραίες» που απαιτούνται για να συλλαμβά-
νουν όλα τα μηνύματα που εκπέμπει η ερευνητική κοινότητα 
και αρκούνται πολλές φορές σε όσα «σερβίρονται» επικοινω-
νιακά επιτυχώς και όχι πάντα ανιδιοτελώς από ορισμένους 
leader του είδους. 
(Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι οφείλουμε να σημειώσουμε 
ότι τελευταία γίνονται ορισμένα σημαντικά βήματα στο χώρο 
με ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες του αρμόδιου υφυπουργού 
Χρήστου Δήμα. Ας ελπίσουμε ότι η εμπειρία και του κορωνο-
ϊού θα συμβάλλει ώστε η «επόμενη ημέρα» και στο θέμα της 
έρευνας στη χώρα μας να μπεί σε μια πιο υγιή βάση.)
Επανερχόμενοι στη συζήτηση της Τετάρτης για την covid-19 
να σημειώσουμε ότι παρουσιάστηκαν προτάσεις και λύσεις 
σε όλα τα επίπεδα και τις παραμέτρους της νόσου. Κωδικο-
ποιημένα οι σημαντικότερες (παρουσιάζονται αναλυτικά στη 
σελίδες 12-13) είναι:
• Τεχνολογίες ανίχνευσης του ιικού φορτίου σε κάθε περιβάλ-
λον (μετρό, πολυκαταστήματα, νοσοκομεία κλπ)
• Τεχνολογίες διάγνωσης μέσω του προσδιορισμού του ιικού 
γενετικού υλικού αλλά και ταχείες μέθοδοι προσδιορισμού 
των ιικών αντιγόνων

• Τεχνολογίες παρα-
γωγής υγειονομικού 
υλικού
• Τεχνολογίες για 
την βιοτεχνολογική 
παραγωγή ενζύμων 
που χρησιμοποι-
ούνται σε διατάξεις 
προσδιορισμού των 
ιών και στη μοριακή 
διάγνωση
• Τεχνολογίες ανά-
λυσης του ιικού γο-
νιδιώματος τόσο από 
ανθρώπινα δείγματα 

όσο και από δείγματα γουνοφόρων ζώων
• Εφαρμογές που μπορούν να προβλέπουν/πιθανολογούν 
την ενδεχόμενη νόσο του ατόμου, που μπορούν να διασυνδέ-
ονται με βάσεις δεδομένων υπηρεσιών υγείας και να ενημε-
ρώνουν σε πραγματικό χρόνο για ύποπτα κρούσματα
• Ιδέες και προτάσεις για βελτίωση των αμυντικών μηχανι-
σμών των προσβεβλημένων συνανθρώπων μας, όσο και των 
επαφών τους, τόσο με διατροφικές προτάσεις όσο και με φαρ-
μακολογικές προσεγγίσεις
• Ιδέες για καινοτόμες φαρμακευτικές/θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις
Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί η διαθεματικότητα 
των συνεργαζόμενων ομάδων και η προσέλκυση ερευνητών 
ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Σύγχρονες επιστήμες και 
τεχνολογίες (πληροφορικής, μηχανικών, μοριακή βιολογία 
και βιοτεχνολογία κλπ) συνεργάζονται με παραδοσιακές (βι-
ολογία, φαρμακευτική, ιατρική, χημεία κλπ) ώστε να προσφέ-
ρουν λύσεις σε πολλά διαφορετικά επίπεδα της κατανόησης 
και της αντιμετώπισης της πανδημίας.
Αυτή η συνεργασία αν ενισχυθεί μπορεί να οδηγήσει σε θαύ-
ματα. Εμείς από την πλευρά μας με όσες δυνάμεις έχουμε θα 
το κάνουμε. Δημοσιοποιώντας, όπου αξιολογούμε ότι γίνεται 
σοβαρή δουλειά, με τον πλέον έντονο τρόπο, το παραγόμενο 
έργο και τους πρωταγωνιστές του. 
Η συνεργασία άλλωστε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και 
πιο χαρακτηριστικά οι σύμπράξεις (+ΠΡΑΞΕΙΣ) για να σχεδι-
άσουμε την «επόμενη ημέρα», μετά από όλα όσα ζούμε σήμε-
ρα, είναι αυτό που επιδιώκουμε να αναδείξουμε άμεσα από 
ένα «μαραθώνιο» εκδηλώσεων στο 23ο Forum Ανάπτυξης, 
που εξελίσσεται και θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου. 

Συμπράξεις παντού….
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων 27 Νοεμβρίου - 5 Δεκεμβρίου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Τζέριες Μπεσαράτ, CEO Looper IKE
Νίκος Λάγιος, COO Looper IKE
Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μη-
χανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής, Τμήμα Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων - Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης 
και Ευφυούς Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Μαρία Θέμελη, Αν. Καθηγήτρια, University 
medical centers, Amsterdam 
Θέμα: Το θαυμαστό ταξίδι: οδηγώντας τα CAR T 
ενάντια στον καρκίνο
Ιωάννης Παπαντωνίου, Ερευνητής του Ινστι-
τούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ Πά-
τρας Επισκέπτης καθηγητής KULeuven
Θέμα: Τεχνολογίες για την παραγωγή ζωντανών 
εμφυτευμάτων – Όργανα από το ράφι; 

Χαιρετισμοί: 
Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος ΟΕΣΠ 
Κώστας Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΣΠ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Διονύσης Τεμπονέρας, Νομικός - Εργατολό-
γος, Θέμα: Ασφαλιστικός και Πτωχευτικός νόμος, 
ποια είναι τα νέα δεδομένα;
Γιώργος Παππάς, Οικονομολόγος - Πρόεδρος 
Οικονομικού Επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας, 
Θέμα: Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλά-
δα, προκλήσεις και απειλές
Προκόπης Θεοδωρίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μάρ-
κετινγκ, Πρόεδρος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρο-
τικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, Θέμα: Νέες καταναλωτικές συμπεριφορές και 
αλλαγές στο υπάρχον μοντέλο κατανάλωσης
Δημήτρης Γκίκας, IT Engineer/ Digital Market-
ing Expert. Digital Marketing Director@Oweb 
Digital Experience, Researcher, University of Pa-
tras, Θέμα: Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ & εμπόριο: 
Ευκαιρίες και κίνδυνοι
Έλενα Καλημέρη, Νομικός - Community man-
ager impact hub Athens, Θέμα: Εφαρμογές κοι-
νωνικής καινοτομίας στο τοπικό εμπόριο
• Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπροσώπων 
του Εμπορίου.
Συντονιστής: Αναστάσιος Νικολακόπουλος, 
Ειδ. Γραμματέας Εμπορικού και Εισαγωγικού 
Συλλόγου Πατρών 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Νίκος Ταγαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Βουλευτής Κορινθίας. 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Γιώργος Ρούσκας, Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Ελ-
ληνικής και Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογράφων.
Αντώνης Μουζάκης, Οικονομολόγος, Λογιστής, 
Φοροτεχνικός.
Κώστας Χαϊδούτης, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΠΟ-
ΜΙΔΑ & Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης.
Αναστάσιος Βάππας, Δικηγόρος Α.Π., Γενικός 

Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ.
Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος, Πρόεδρος της 
(Ε.Ι.Α.Ν.Α), Ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.
Νικόλαος Παπάκος, τ. Πρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ε.Ι.Α.Ν.Α.
Νίκος Κεχαγιόγλου, Ασφαλιστής, Υπεύθυνος Προ-
γράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Μελών ΠΟΜΙΔΑ.
Τις εργασίες της εκδήλωσης θα συντονίσουν οι
κ. Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόε-
δρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) 
και η κα Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Πα-
τρών, Ειδ. Γραμματεύς της ΠΟΜΙΔΑ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Διονύσης Καρατζάς, Φιλόλογος, Ποιητής 
Γιώργος Ανδρέου, Συνθέτης
Λευτέρης Γιοβανίδης, Θεατρικός Σκηνοθέτης
Βασίλης Κοσμόπουλος, Γενικός Διευθυντής του 
ΕΚΚ, Σκηνοθέτης
Σταύρος Σολωμός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας
Νίκος Σαραφόπουλος, Συγγραφέας – Ερευνητής
Βάγια Ζεπάτου, Μουσικολόγος – καλλιτεχνική 
διευθύντρια της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων 
«Θανάσης Τσιπινάκης»
Γιάννης Γεωργακάκης, Mέλος της Εταιρείας Ελ-
λήνων Θεατρικών Συγγραφέων-Ιδρυτής - Σκηνο-
θέτης ΡΕΦΕΝΕ
Ανδρέας Τσιλίρας, Εκδότης
Συντονισμός: Παναγιώτης Γιαλένιος- Εκδότης 
«Σύμβουλου Επιχειρήσεων»

Χαιρετισμός
Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδος
Εύη Βεργοπούλου, Μέλος Τοπικής Διοίκησης 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλάδος
Θέμα: Παρουσίαση οικ. στοιχείων
ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης, Βουλευτής Νο-
τίου Τομέα Β’ Αθηνών ΝΔ
Τρύφων Αλεξιάδης, Πρ. Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Οικονομικών, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οι-
κονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής Β’ Πειραιά
Φίλιππος Σαχινίδης, Πρ. Υπουργός Οικονομι-
κών, Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου 
Κινήματος Αλλαγής
Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής του ΚΚΕ
Συντονιστής: Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, 
Δημοσιογράφος
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12:00-14:00 Looper I.K.E

Ψηφιακός μετασχηματισμός - 
Εφαρμογές, ΙΟΤ και ΑυτοματισμοίΘ

ΕΜ
Α

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 

20:00 Βραδιά Ερευνητή

Pint of Science Greece

Θ
ΕΜ

Α

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εγκατε-
στημένων Επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) 

Η μετάβαση των Βιομηχανικών 
Πάρκων σε μια νέα εποχή Θ

ΕΜ
Α

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

12:00-13:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών 

Η προσαρμογή της δικαιοσύνης εν μέ-
σω πανδημίας ως μοχλός ανάπτυξης 

για την μετά covid-19 εποχήΘ
ΕΜ

Α

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00

Ο Πολιτισμός την «επόμενη μέρα» 
μετά την Covid-19Θ

ΕΜ
Α

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

18:00-20:00 Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλό-
γων Πελοποννήσου και ΝΔ Ελλάδος-Εμπορι-

κός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών 

Covid & post Covid-19, η επόμενη μέ-
ρα μετά την πανδημίαΘ

ΕΜ
Α

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

12:00-14:00 Εργαστήριο «Φυσικής Περιβάλ-
λοντος & Τεχνολογιών Υδρογόνου» Τμ. Μη-
χανικών Περιβάλλοντος Παν/μίου Πατρών 

Ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα 
από το Πανεπιστήμιο Πατρών Θ

ΕΜ
Α

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2020

10:00-12:00 ΠΟΜΙΔΑ & Ένωση Ιδιοκτητών 
Ακινήτων Νομού Αχαΐας 

Τα νέα δεδομένα για την Ακίνητη Πε-
ριουσία σε συνδυασμό και με την παν-

δημία της Covid-19 Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Οικονομικό Επιμελητήριο 
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου 

και Δυτικής Ελλάδος

Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας 
στην Οικονομία - Προτάσεις για την 

επόμενη μέραΘ
ΕΜ

Α

Ο τρόπος με τον οποίο η ελληνι-
κή επιστημονική κοινότητα αντι-
μετωπίζει την πανδημία και τα 
όπλα που διαθέτει αναλύθηκαν 
την Τετάρτη το απόγευμα σε ει-
δική συνεδρία με συντονιστή τον 
Κωνσταντίνο Πουλά, αναπληρω-
τή καθηγητή Βιοχημείας του Τμ. 
Φαρμακευτικής στο Πανεπιστή-
μιο Πατρών. 

Είχε προηγηθεί η επίσης ενδια-
φέρουσα εκδήλωση του Ινστιτού-
του Βιομηχανικών Συστημάτων 
όπου αναλύθηκαν οι καινοτομίες 
που μέχρι σήμερα έχουν ανακα-
λυφθεί και ο ρόλος τους στο μέλ-
λον και την καθημερινότητά μας. 
Δεν έλειψε και μια διαφορετική 
προσέγγιση της επιστήμης μέσω 
της μιας πρωτότυπης συνεδρί-
ας που πρόσφερε γνώσεις…με 
χαμόγελο μέσω της ομάδας των 
Science Reactors. 
Τέλος, τον ερευνητικό πλού-
το γνώσεων του Πανεπιστημίου 
Πατρών μέσα από ενδιαφέρου-
σες παρουσιάσεις από επιστή-

μονες αλλά και από την ξενάγη-
ση στα τρία κρυμμένα «διαμάντια» 
του ακαδημαϊκού ιδρύματος, τα 
Μουσεία Βοτανικής, Ζωολογίας 
και Επιστημών και Τεχνολογίας 
ανέδειξε η διαδικτυακή «Βραδιά 
Ερευνητή 2020» που εντάχθηκε 
φέτος στο 23ο Forum Ανάπτυξης.
Το 23ο Forum Ανάπτυξης ορ-
γανώνεται από την οικονομική 
εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχει-
ρήσεων» και συνδιοργανώνεται 
από: Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Περι-
φερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής 
Ελλάδας και την Ομοσπονδία 
Επαγγελματικών Βιοτεχνικών 

Εμπορικών Σωματείων Νομού 
Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.) 
Έχει την υποστήριξη των: Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π., 
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων Δυτ. Ελλάδας – Πελο-
ποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων 
Νήσων, Σύνδεσμoς Επιχειρήσε-
ων και Βιομηχανιών Πελοποννή-
σου και Δυτικής Ελλάδος, Εμπο-
ρικός Εισαγωγικός Σύλλογος 
Πατρών, Europe Direct Π.Δ.Ε., 
Patras IQ, Institute of Research 
and Innovation «the Sowing» 
(IRIS), Βραδιά Ερευνητή 2020.
Χορηγοί του 23ου Forum Ανά-

πτυξης είναι: Τιτάν Α.Ε., Λούξ 
Μαρλαφέκας ΑΕΒΕ, ΟΛΠΑ 
Α.Ε., Ολυμπία Οδός, Lever Σύμ-
βουλοι Ανάπτυξης, Όμιλος Εται-
ρειών Σαμαράς & Συνεργάτες, 
Ανδρικόπουλος S/M, Παναγι-
ωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία 
ΑΒΕΕ, polikatikia.gr, Aplopolis 
Έπιπλο-Μελέτη - Εξοπλισμός, 
Δυναμοχρώμ – Συστήματα Θερ-
μομόνωσης Δωμάτων, Unitype 
Β.&Μ. Σουβαλιώτης.
Χορηγοί Επικοινωνίας: Ιόνιαν 
Περιφερειακή Τηλεόραση, Εφη-
μερίδα Γνώμη, www.thebest.gr, 
westcity.gr, symboulos.gr

Αφιέρωμα σελ. 11-15

Ερευνα και Καινοτομία στο επίκεντρο
Με εκδηλώσεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον 

και προκάλεσαν ζωηρές συζητήσεις ολοκληρώ-
νεται το Σαββατοκύριακο η πρώτη εβδομάδα 

του 23ου Forum Ανάπτυξης που διοργανώνει ο 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων». 

> Ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα του διαδικτυακού 23ου Forum Ανάπτυξης
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Η πανδημία και τα «όπλα» 
Μια σειρά από δράσεις για την αντιμετώπιση 

της Covid 19 αναδείχτηκαν κατά τη συνεδρία 

της Τετάρτης σε εκδήλωση της «Βραδιάς Ερευ-

νητή 2020», στο πλαίσιο του 23ου Forum Ανά-

πτυξης. Και όπως διαφάνηκε ακόμα υπάρχουν 

όπλα που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόλη-

ψη της νόσου με συγκεκριμένα βήματα. 

Συντονιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Πουλάς, αν. 

καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Φαρμα-

κευτικής Πανεπιστημίου Πατρών και στόχος 

να αναλυθεί ο ρόλος της ελληνικής ερευνητικής 

κοινότητας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

> Κωνσταντία Ζαρκογιάννη, PhD, MSc, ΕΔΙΠ στο ΕΚΠΑ

> Κωνσταντίνος Πουλάς επικεφαλής Εργ. Μοριακής Βιολογίας & Ανοσολογίας, Παν/μιου Πατρών

> Βασίλης Γοργούλης, Καθηγητής-Διευθυντής στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α

«Ανίχνευση με διαδικτυακή εφαρμογή»

«Αναλύσαμε σε βάθος την πανδημία»

«Κατασκευάσαμε το πρώτο ελληνικό rapid test»

Η Κωνσταντία Ζαρκογιάννη, PhD, 
MSc, ΕΔΙΠ στη Σχολή Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, μίλησε για 
την ανάπτυξη ενός «ευφυούς συστή-
ματος υποστήριξης αποφάσεων για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid-19».
Με το σύστημα αυτό, που ονομάζε-
ται Smarty for Covid, στόχος είναι 
η ανίχνευση ύποπτων κρουσμάτων 
κορωνοϊού.

Επίσης διευκολύνεται η τηλε-παρα-
κολούθηση ασθενών με Covid-19 
κα δίνεται η δυνατότητα παραγωγής 
σημάτων συναγερμού σε περιπτώ-
σεις έκτακτης ανάγκης.
Όπως εξήγησε η κ. Ζαρκογιάννη, 
πρόκειται ουσιαστικά για μια δια-
δικτυακή εφαρμογή η οποία είναι 
προσβάσιμη από οποιαδήποτε συ-
σκευή. 
Με την είσοδο του ο χρήστης απα-
ντάει σε κάποιες ερωτήσεις. Για πα-

ράδειγμα θα ερωτηθεί εάν έχει 
κάποια συμπτώματα, εάν έχει υπο-
βληθεί σε τεστ κ.ά. Στη συνέχεια γί-
νονται καταγραφές, φωνής, βήχα και 
αναπνοής στο χρήστη και αυτό εί-
ναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
εφαρμογής. Όλα αυτά τα δεδομένα 
αναλύονται με μεθόδους τεχνητής 
νοημοσύνης και εξάγονται συμπερά-
σματα για την εμφάνιση της νόσου 
και την εξέλιξή της. Δίνεται μάλιστα 
αναφορά στον χρήστη για την κατά-

σταση της υγείας του και εάν το σύ-
στημα κρίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 
ο χρήστης να έχει προσβληθεί από 
κορωνοϊό, τον παραπέμπει στις αρ-
μόδιες αρχές του ΕΟΔΥ.
«Δεν είμαστε διαγνωστικό κέντρο. 
Απλά υποστηρίζουμε αποφάσεις και 
προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τα 
ύποπτα κρούσματα και παρπέμπου-
με τον χρήστη στις κλινικές οδηγίες 
του ΕΟΔΥ» σημείωσε με έμφαση η 
κ. Ζαρκογιάννη. 

O Κωνσταντίνος Πουλάς αν. Καθη-
γητής Βιοχημείας, επικεφαλής του 
Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας 
και Ανοσολογίας στο Τμήμα Φαρμα-
κευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών 
μίλησε για τον πώς το πανεπιστημι-
ακό εργαστήριο ρίχθηκε στη μάχη 
κατά του κορωνοϊού. Σε συνεργασία 
με εκλεκτούς επιστήμονες δημιουρ-
γήθηκε μια ομάδα με την ονομασία 
Coronovirus Greece που προχώρησε 
σε μετρήσεις, αφενός για να κατανο-
ηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, 

αφετέρου η στάση του κόσμου στον κο-
ρωνοϊό.
Η πρώτη μελέτη που δημιουργήθηκε 
από την ομάδα ανέλυσε τις επιπτώσεις 
της πανδημίας Covid-19 και των περι-
οριστικών μέτρων στην ψυχική υγεία 
παιδιών και εφήβων. Απευθυνόταν σε 
γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18 
ετών και οι συμμετέχοντες γονείς ήταν 
1.232. Το 35% των γονέων ανέφερε 
ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορι-
σμού επηρέασαν αρνητικά την ψυχική 
υγεία των παιδιών τους. 

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι 
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε σχέ-
ση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική 
απομόνωση, η αυξημένη χρήση υπο-
λογιστών και παρακολούθησης τηλεό-
ρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της 
φυσικής δραστηριότητας και άσκησης. 
Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι στο 
ερώτημα αν σήμερα υπήρχε εμβόλιο 
για την αντιμετώπιση του ιού μόλις το 
57% θα απαντούσε θετικά.
Η μελέτη της ερευνητικής ομάδας δη-
μοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονι-

κό περιοδικό «European Respiratory 
Journal» και παρέχει σημαντικές πλη-
ροφορίες για την πανδημία COVID-19 
και για τους σημαντικότερους παράγο-
ντες κινδύνου που σχετίζονται με νοση-
λεία και την αρνητική έκβαση της νό-
σου. Σε αυτήν αναλύθηκαν τα κλινικά 
χαρακτηριστικά περίπου 90.000 ασθε-
νών από το Μεξικό. 
Οι σημαντικότεροι ανεξάρτητοι παρά-
γοντες που καθόριζαν την πιθανότητα 
αρνητικής έκβασης ήταν η ηλικία και 
ο αριθμός των συνοδών νοσημάτων. 

Ο κ. Βασίλης Γοργούλης, Καθη-
γητής-Διευθυντής στο Εργαστή-
ριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμή-
μα Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α υπεύθυνος της 
δράσης greecevscorona.gr,(https://
greecevscorona.gr, μίλησε για τη συ-
γκεκριμένη δράση. Στόχοι είναι: 
• Ανάπτυξη και εφαρμογή εγχώριων 
μοριακών μεθόδων ανίχνευσης και 
αλληλούχιση του γονιδιώματος ιού 
SARS-CoV-2
• Ανάπτυξη εγχώριων ανοσολογικών 

μεθόδων ανίχνευσης των αντισωμά-
των έναντι του ιού SARS-CoV-2
• Παραγωγή μονοκλωνικών αντισω-
μάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 
για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 
σκοπούς 
Τόνισε επίσης ότι σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα αναπτύχθηκαν και 
εφαρμόστηκαν εγχώριες μοριακές 
μέθοδοι ανίχνευσης του ιού SARS-
CoV-2. Το τελευταίο δίμηνο αναλύθη-
καν δεδομένα από 100.000 άτομα και 

έχει γίνει αλληλούχηση σε 400 γονι-
διόματα. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν 
εγχώριες ανοσολογικές μέθοδοι αντι-
σωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2. 
Το πιο σημαντικό έργο της δράσης 
όμως είναι η ανάπτυξη παραγωγής 
μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι 
του ιού SARS-CoV-2. Τα μονοκλωνικά 
αντισώματα αυτά έχουν διπλή δράση: 
διαγνωστική και δημιουργίας θερα-
πευτικών ορών. Σε πρώτη φάση δη-
μιουργήθηκαν 1500 υβριδόματα και 

με μια διαδικασία διαλογής κατέληξαν 
οι ερευνητές της ομάδας σε 8 αντισώ-
ματα και με βάση αυτά δημιουργήθη-
κε το πρώτο ελληνικό rapid test. Απο-
κάλυψε ότι παράχθηκε την περασμένη 
εβδομάδα και ότι είναι σε εξέλιξη συ-
ζήτηση με την ελληνική πολιτεία για 
τη μαζική διάθεσή του το επόμενο δι-
άστημα. Σημείωσε ότι ένα αξιόπιστο 
rapid test δίνει το πλεονέκτημα ανί-
χνευσης του πάσχοντα από κορωνοϊό 
σε δέκα μόλις λεπτά. 



27 Νοεμβρίου 2020 13ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      23ο Forum Ανάπτυξης 1327 Νοεμβρίου 2020ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      

για την πρόληψη της
> Χρήστος Ουζούνης, Καθηγητής ΑΠΘ και CSO DNASequence SRL

Μεταγονιδιακή ανίχνευση DNA
Ο Χρήστος Ουζούνης, Καθηγητής ΑΠΘ και 
CSO DNA Sequence SRL αναφέρθηκε στην 
«ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανίχνευση 
Covid 19 σε τεχνητά περιβάλλοντα». Όπως 
σημείωσε ο κ. Ουζούνης, η μεταγονιδιωματι-
κή τεχνολογία επιτρέπει την ανίχνευση DNA 
σε ποικίλα περιβάλλοντα. Και μέχρι σήμερα 
έχει υπάρξει τεράστια πρόοδος της κατανόη-
σης της βιοποικιλότητας και των οργανισμών 
που συμμετέχουν σε φυσικά περιβάλλοντα. 
Μια νέα προσέγγιση είναι η μεταγονιδιωμα-
τική σε τεχνητά περιβάλλοντα με την οποία 

πλέον η επιστήμη έχει καταφέρει να κατανοεί 
πολύ λιγότερα στο πώς ανταποκρίνεται η μι-
κροβιακή χλωρίδα στην ανθρωπόσφαιρα και 
σε παθογόνους παράγοντες.
Γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια εντοπι-
σμού, αρχικά σε συγκοινωνίες και στη συνέ-
χεια σε αστικά περιβάλλοντα. Οι πρώτες δειγ-
ματοληψίες έγιναν το καλοκαίρι του 2019, σε 
διάφορους χώρους. 
Τόνισε ότι η μεταγονιδιωματική επιτρέπει την 
ανίχνευση DNA σε ποικίλα περιβάλλοντα και 
με αγνώστους παράγοντες. 

> Δημήτρης Κουρέτας, Παν/μιο Θεσσαλίας

«Η νηστεία 
που σώζει ζωές» 

Ο Δημήτρης Κου-

ρέτας, από το Πανε-

πιστήμιο Θεσσαλί-

ας, στην παρουσίασή 

του τόνισε ότι η ομά-

δα του ξεκίνησε να 

έχει συνεργασία με 

μια κλινική-νηστείας 

όπου βοηθάει όσους 

θέλουν να χάσουν κι-

λά και να αλλάξουν 

μεταβολισμό. 

Πρόκειται για την κλινική Μπούχινκερ έξω από τη λίμνη της 

Κοστάντιας που βρίσκεται στις βόρειες παρυφές των Άλπε-

ων μεταξύ Γερμανίας, Ελβετίας και Αυστρίας. 

Στόχος ήταν η μελέτη της νηστείας στον αντιοξειδωτικού μη-

χανισμό. 

Κατά την έρευνα φάνηκε ότι οι ασθενείς με Covid παρουσί-

αζαν κατακρήμνιση στον αντιοξειδωτικό μηχανισμό. Με τη 

συγκεκριμένη νηστεία όμως ο αντιοξειδωτικός μηχανισμός 

παρουσίαζε ενίσχυση και κατ’ επέκταση παρουσιαζόταν αύ-

ξηση σε διάφορα μοριακά μονοπάτια. 

Συνεπώς όσοι έκαναν νηστεία είχαν αύξηση σε παράγοντες 

που ήταν κρίσιμοι για τον Covid στο μηχανισμό αυτό. 

Κατά τον κ. Κουρέτα, μια λελογισμένη νηστεία σε συνδυα-

σμό με διατροφή που περιλαμβάνει πολλά φυλώδη λαχανι-

κά, γαλακτομικά όπως γιαούρτι και δημητριακά ολικής άλε-

σης «φτιάχνουν ένα μοτίβο διατροφής που βοηθάει πολύ 

στην ενίσχυση του αντιοξειδωτικού μηχανισμού που έχει 

σχέση με την εξέλιξη της νόσου».

> Σταματία Λαΐδου, ερευνήτρια ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

«Εξέταση 2.500 
δειγμάτων ημερησίως» 

Τέλος η Σταματία Λα-

ΐδου, Βιολόγος, Υπο-

ψήφια Διδάκτωρ 

ΑΠΘ, ερευνήτρια 

ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ, πα-

ρουσίασε τις δράσεις 

του Ινστιτούτου.

Πρόκειται για Ινστι-

τούτο το οποίο εξε-

τάζει 2.500 δείγματα 

ημερησίως και συ-

νολικά μέχρι σήμερα 

έχουν εξεταστεί 43.767 δείγματα στο πλαίσιο σύμβασης που 

έγινε με τον ΕΟΔΥ. 

Το Ινστιτούτο συμμετέχει ενεργά στην εμβληματική δράση 

για την αντιμετώπιση του ιού SARSCoV2. Διεξάγει επιδημι-

ολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων 

ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονι-

διωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών.

Ακολουθεί πάντα το τρίπτυχο: κοινωνική προσφορά-έρευ-

να- διάγνωση σε μια προσπάθεια να βοηθήσει την ελληνική 

κοινωνία από την πανδημία.

> Μάρκος Πετούσης, επ. Καθηγητής Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

> Δημήτρης Κουτσιούλης, Καθηγητής ΙΤΕ, υπεύθυνος της εταιρείας EnzyQuest

> Σέργιος Κατσαρός, εταιρεία BIOPIX-T

Ασπίδες προστασίας που σώζουν

Ένζυμα που ανιχνεύουν την Covid

Φορητή συσκευή ανίχνευσης Covid

Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
επ. καθ. Μάρκος Πετούσης, του Εργαστηρίου 
Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μη-
χανικής και Εμβιομηχανικής, ανέδειξε τη συμ-
βολή της Ελληνικής 3D-Printing κοινότητας 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Όπως σημείωσε στην εισαγωγή του, ο κ. Πε-
τούσης, η πανδημία αιφνιδίασε την παγκό-
σμια κοινότητα, η οποία κατάφερε να αντι-
δράσει. Έτσι σε μικρό χρονικό διάστημα 
δημιουργήθηκε στη παγκόσμια κοινότητα η 
ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα και ατομικά 

μέσα προστασίας. Τότε η τρισδιάστατη εκτύ-
πωση κάλυψε αυτή την ανάγκη με εθελοντι-
κή πρωτοβουλία μηχανικών του ιδιωτικού 
τομέα. Ακολούθως στο εργαστήριο κατασκευ-
άστηκαν ασπίδες προστασίας με τρισδιάστατη 
εκτύπωση και όπως εξήγησε ο κ. Πετούσης τα 
πρώτα δείγματα δόθηκαν σε νοσοκομεία του 
Ηρακλείου και υπήρξε μια θετική αντίδραση 
από τους γιατρούς. Τα υποδέχτηκαν με εν-
θουσιασμό και κυρίως όταν πληροφορήθη-
καν ότι θα μπορούσαν να παραχθούν τέτοιες 
μάσκες με γρήγορο τρόπο. 

Ο Δημήτρης Κουτσιούλης, Καθηγητής ΙΤΕ, 
υπεύθυνος της εταιρείας EnzyQuest, μίλησε 
για την ανάπτυξη ενζύμων και κιτ μοριακής 
διάγνωσης του SARSCoV2.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2019 από επιστήμο-
νες προερχόμενους από το Ινστιτούτο Έρευνα 
και Τεχνολογίας όπως επίσης και από στελέ-
χη του τομέα καινοτομίας και της μεταφοράς 
τεχνολογίας. Η εταιρεία εδρεύει στο Επιστη-
μονικό Πάρκο της Κρήτης και ήταν η πρώ-
τη που κινήθηκε άμεσα για την παραγωγή εν-
ζύμων που είναι απαραίτητα για τη μοριακή 

διάγνωση του Sars -CoV-2 στοχεύοντας στην 
εξασφάλιση εγχώριας επάρκειας. Τα ένζυμα 
παράγονται με την τεχνική RTqPCR που χρη-
σιμοποιείται στα εξειδικευμένα ιατρικά εργα-
στήρια παγκοσμίως. Επίσης δραστηριοποιεί-
ται η EnzyQuest στην ανάπτυξη ενζύμων μιας 
εναλλακτικής μεθόδου μοριακής ανίχνευσης. 
Απώτερος σκοπός είναι η χρήση τεχνικών 
βιοπληροφορικής και τεχνικής νοημοσύ-
νης για ανάπτυξη καινοτόμων ενζύμων με 
εφαρμογές σε δύσκολα δείγματα προς μο-
ριακή διάγνωση. 

Ο Σέργιος Κατσαρός, της εταιρείας BIOPIX-
T, παρουσίασε την ΙRIS, μια φορητή συ-
σκευή μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού. 
Το Iris είναι μια φορητή συσκευή για την 
εκτέλεση μοριακών αναλύσεων που δημι-
ουργήθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας 
τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing). Η 
συσκευή είναι έξυπνη, μπορεί δηλαδή να 
λειτουργήσει μέσω κινητού τηλεφώνου και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταχεία 
ανίχνευση DNA που προέρχεται από ιούς 
και βακτήρια ή ακόμα και από μεταλλάξεις 

στον άνθρωπο. Η συσκευή κατασκευάζεται 
από ηλεκτρονικά στοιχεία και μεταδίδει τα δε-
δομένα σε συσκευή Αndroid. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται ονομάζεται LAMP και είναι 
μια ισοθερμική αντίδραση που πολλαπλασιά-
ζει το DNA που αναζητείται ώστε να είναι στη 
συνέχεια ανιχνεύσιμο. Ουσιαστικά η LAMP 
είναι η πιο αξιόπιστη ισοθερμική μέθοδος σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη και μάλιστα έχει 
δοκιμαστεί ακόμα και στο διάστημα το 2017 
και χαρακτηρίζεται ως μια μοριακή μέθοδος 
που θα δοκιμάζεται και στο μέλλον.
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ΙΝΒΙΣ: «Καινοτομίες που θα 
Μια συνεδρία που έδωσε το στίγμα των 
εξελίξεων που έρχονται, δίνοντας την 
ελπίδα για την επόμενη ημέρα, αποτέλε-
σε αυτή της περασμένης Δευτέρας, που 
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτου 
Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαί-
σιο του 23ου Forum Ανάπτυξης.
Εξαίρετοι ομιλητές έδωσαν στοιχεία για 
τα αποτελέσματα των ερευνών που είναι 
σε εξέλιξη και δίνουν λύσεις σε καίρια 
ζητήματα από διάφορους τομείς.
Ο εκδότης της εφημερίδας «Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων», που είναι και ο διορ-
γανωτής της εκδήλωσης, Παναγιώτης 
Γιαλένιος σημείωσε για την επόμενη 
ημέρα, μετά τον εντοπισμό των εμβο-
λίων και του περιορισμού της πανδη-

μίας, «ότι θα είναι πολύ διαφορετική 
από όσα γνωρίζαμε. Και θα πρέπει να 
προετοιμαστούμε γι’ αυτό. Αφού ξεπε-
ράσουμε τα υγειονομικά προβλήματα, 
πρέπει να δούμε τα οικονομικά και να 
γίνει ένας σχεδιασμός που να αφορά 
τους πάντες». 
Την εκδήλωση συντόνισε ο Αθανάσι-
ος Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών 
του ΙΝΒΙΣ, ενώ στο σύντομο χαιρετι-
σμό του ο Δημήτρης Σερπάνος, Διευ-
θυντής του ΙΝΒΙΣ, τόνισε ότι το Ίδρυμα 
λειτουργεί από το 1998 και εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γε-
νική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογί-
ας προσφέροντας σημαντικά στον τομέα 
της έρευνας. 

> Αθανάσιος Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών του ΙΝΒΙΣ

> Ιωάννης Μαρδίκης, Δ/ντής Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής-EPLO

> Πέτρος Γανός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Μελετών Δήμου Πατρέων

«Γεφύρωση τεχνολογίας με φυσικό κόσμο» 

«Αύξηση κατά 2o C στη Μεσόγειο μέχρι το 2040» 

«Η Πάτρα κατακτά της θέση της στις έξυπνες πόλεις»

Ο Αθανάσιος Καλογεράς, Διευθυ-
ντής Ερευνών του ΙΝΒΙΣ, κατά την 
παρουσίασή του που ακολούθη-
σε και αφορούσε τα ψηφιακά αντί-
γραφα στη βιομηχανική παραγωγή, 
αρχικά αναφέρθηκε στην 4η Βιο-
μηχανική Επανάσταση, που είναι η 
τεχνολογική επανάσταση που ουσι-
ωδώς επηρεάζει τον τρόπο που ζού-
με και εργαζόμαστε.
Κάνοντας μια αναφορά στις βιομηχα-

νικές επαναστάσεις που προηγήθη-
καν, εξήγησε ότι η 1η Βιομηχανική 
Επανάσταση αφορούσε την εκμηχάνι-
ση, η 2η τον ηλεκτρισμό και τη μαζική 
παραγωγή, η 3η τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και τον αυτοματισμό και 
η 4η την ψηφιοποίηση και τα κυβερ-
νοφυσικά συστήματα. 
Αναλύοντας τα κυβερνοφυσικά συ-
στήματα, τόνισε ότι είναι φυσικά και 
μηχανικά συστήματα που γεφυρώ-

νουν τις τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών με το φυσικό κό-
σμο, παρέχοντας εποπτεία, συντονι-
σμό και έλεγχο στην ολοκλήρωση στο 
βιομηχανικό περιβάλλον. 
Τόνισε επίσης ότι αυτό γίνεται με 
προσέγγιση και διασταύρωση φυσι-
κών και βιολογικών επιστημών, της 
μηχανικής και της πληροφορικής. 
Ένα σημαντικό σημείο που καθορίζει 
την 4η Βιομηχανική Επανάσταση εί-

ναι αυτό που χαρακτηρίζεται ως «Βιο-
μηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων» 
το οποίο στην ουσία παρέχει μια δι-
ασύνδεση με το φυσικό κόσμο μέσω 
αισθητήρων και ενεργοποιητών. Έτσι 
επιτυγχάνεται η σύγκλιση της Πληρο-
φορικής και Επιχειρησιακής Τεχνο-
λογίας. Πρόκειται για μια τεράστια 
αγορά, της τάξεως των τρισεκατομμυ-
ρίων ευρώ μιας και αφορά μια σειρά 
από κλάδους.

O Ιωάννης Μαρδίκης, Διευθυντής 
του Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονο-
μίας και Κλιματικής Αλλαγής-EPLO 
περιέγραψε με μελανά χρώματα το 
τι θα επακολουθήσει σε επίπεδο οι-
κονομίας, εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής.
Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «θα 
χάσουμε από το παγκόσμιο ΑΕΠ 
ένα ποσοστό μεταξύ 7 με 14% λόγω 
κλιματικής αλλαγής χωρίς προειδο-

ποίηση και ανισομερώς», ακόμα και 
σε μια χρονιά. 
Τόνισε ότι ήδη πολλές παραγωγι-
κές γαίες πλημμυρίζουν και κατα-
στρέφονται εξαιτίας έντονης βρο-
χόπτωσης ή αντίστοιχα οδηγούνται 
στην ερημοποίηση από την έλλειψη 
νερού και την ξηρασία. Προέβλε-
ψε επίσης ότι, μετά την Ανταρκτική, 
εάν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλα-

γής, οι χώρες της Μεσογείου είναι 
εκείνες που θα υποστούν τις επι-
πτώσεις της μέχρι το 2040, καθώς 
μέχρι τότε αναμένεται αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας κατά δύο βαθ-
μούς Κελσίου.
Τόνισε ακόμη την ανάγκη να δρά-
σουμε πανευρωπαϊκά για να μπο-
ρέσουμε να διασώσουμε τη ζωή 
στον πλανήτη και σημείωσε ότι 
ήδη λαμβάνονται μέτρα με απώτε-

ρο στόχο το 2030 να υπάρξει μεί-
ωση στην παραγωγή καυσαερίων 
κατά 55%. 
Εξήγησε επίσης ότι έχουν κατηγο-
ριοποιηθεί οι κλάδοι που μπορούν 
να οδηγήσουν στη λεγόμενη κυκλι-
κή οικονομία ενώ σημείωσε ότι για 
πρώτη φορά στην ιστορία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης θεσμοθετούνται 
«πράσινα ομόλογα», ύψους 230 δις 
ευρώ.

Ο Πέτρος Γανός, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Σχεδιασμού και Μελε-
τών του Δήμου Πατρέων, ανέλυσε 
τις πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλι-
ξη από τον Δήμο Πατρέων, με σκο-
πό η Πάτρα να γίνει μια «έξυπνη πό-
λη». Προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη 
δικτύων και υποδομών με απώτερο 
σκοπό να δημιουργηθούν ανοικτά 
δεδομένα. Σημείωσε ότι η Πάτρα δι-
αθέτει το πλεονέκτημα να βρίσκονται 
κοντά της ερευνητικά και ακαδημα-

ϊκά ιδρύματα. Επίσης έχει ήδη εντα-
χθεί στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
Intelligent Cities Challenge, όπου 
συμμετέχουν 126 πόλεις και ορισμέ-
νες εκτός Ελλάδας. Στόχος είναι η υι-
οθέτηση καλών πρακτικών από πό-
λεις ισοδύναμου μεγέθους της Πάτρας 
και η υλοποίησή τους εδώ. Μια από 
τις εφαρμογές που λειτουργούν είναι 
το sense city που αφορά βοήθεια σε 
πολίτες ώστε να αποτυπώνουν σε ει-
δική πλατφόρμα τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά στην πε-
ριοχή τους και ο Δήμος να φροντί-
ζει για την επίλυσή τους. Αντίστοιχες 
εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί μέσω 
GIS για την παροχή πληροφοριών 
που σχετίζονται με τις πολεοδομικές 
υποδομές της Πάτρας, δίνοντας πρό-
σβαση στον χρήστη σε πολεοδομικές 
πληροφορίες,. Επίσης υπάρχει ειδι-
κή πλατφόρμα για τον ηλεκτροφωτι-
σμό αλλά και για τους κάδους απορρι-
μάτων. Τέλος είπε ότι στο στο πλαίσιο 

σχεδίου για την βιώσιμη ανάπτυξη 
υπάρχουν τρεις εφαρμογές που αφο-
ρούν την έξυπνη πόλη: 
*Δίκτυο Αισθητήρων για μέτρηση 
θερμοκρασίας, υγρασίας, μαγνητι-
κής ακτινοβολίας και άλλων παρα-
γόντων, *Δίκτυο που θα δίνει πλη-
ροφορίες γαι την κίνηση στο κέντρο. 
* Ειδικές πινακίδες που θα δίνουν 
πληροφορίες στους επισκέπτες για 
την κατάσταση στο εσωτερικό της 
πόλης.
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διαμορφώσουν το μέλλον»
> Χρήστος Αλεξάκος, εντεταλμένος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ

> Ευάγγελος Βλάχος, εντεταλμένος ερευνητής ΙΝΒΙΣ

> Σταύρος Νούσιας, ερευνητικός συνεργάτης του ΙΝΒΙΣ

> Γιώργος Μυλωνάς, κύριος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ

> Χρήστος Ξουρής, Gaia Robotic

> Δημ. Πανόπουλος, Πρ. Τμ. Έρευνας Τεκμηρίωσης Υπ. Εργασίας

> Άρης Λάλος, κύριος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ

> Μαρία Μακρή, Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Εφαρμογών ΠΔΕ

Σύγχρονα αυτόνομα οχήματα

Προσεχώς ιπτάμενα... οχήματα 

Ψηφιακή αποτύπωση μνημείων

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Καταγραφή ασθενειών φυτών

Κωδικοποίηση δεδομένων

Κυβερνοφυσικά συστήματα

Το μέλλον στην Ηλεκτροκίνηση

Ο Χρήστος Αλεξάκος, εντεταλ-
μένος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ, 
αναφέρθηκε στις κυβερνοεπι-

θέσεις σε σύγχρονα συνδεδεμέ-
να αυτόνομα οχήματα, κάτι που 
ίσως αντιμετωπίσουμε πολλές 
φορές στο μέλλον. Σήμερα, ένα 
στα τέσσερα αυτοκίνητα είναι 
συνδεδεμένα είτε μέσω δικτύου 
ή μέσω κινητού. 
Στο μέλλον τέτοιου είδους συ-
στήματα θα είναι πολλαπλάσια 
των σημερινών και ενσωματω-
μένα στο λογισμικό των αυτοκι-
νήτων. Πλέον ένα «αυτόνομο» 

όχημα, που θα διαθέτει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, θα 
περιέχει συστήματα όσα 100 μι-
κροί υπολογιστές. 
Τόνισε ακόμα ότι η πολυπλοκό-
τητα των ηλεκτρονικών συστη-
μάτων σε ένα όχημα, πόσο μάλ-
λον σε ένα σύστημα οχημάτων, 
που θα αποτελείται από ένα δι-
αδίκτυο οχημάτων μπορεί να 
είναι εκτεθειμένα σε πολλές κυ-
βερνοεπιθέσεις. 

Ο Ευάγγελος Βλάχος, εντεταλ-
μένος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ, μί-
λησε για τις προκλήσεις που 

δημιουργούνται από τα μη 
επανδρωμένα ιπτάμενα οχήμα-
τα (drones) πέρα από τη γραμμή 
όρασης.
Σημείωσε ότι ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Διαχείρισης της 
κυκλοφορίας έχει ξεκινήσει 
εδώ και μερικά χρόνια με ένα 
consept, το οποίο ως σκοπό 
έχει να θεσπίσει κανόνες υπό 
τους οποίους τα οχήματα αυτά 
θα πετούν. 

Αυτό θα σημάνει μια γενικότε-
ρη ανάπτυξη αυτού του τομέα 
και νέα πεδία δράσης. Για πα-
ράδειγμα μεταφορά προϊόντων 
σε μεγάλες αποστάσεις, π.χ. 
φαρμάκων. Υπάρχει ακόμη η 
προοπτική συγκέντρωσης δε-
δομένων σε πολύ μεγαλύτερες 
εκτάσεις από ότι σήμερα, κάτι 
που συνεπάγεται λιγότερο κό-
στος χρήσης, αφού θα αρκεί μια 
μόνο διαδρομή.

Ο Σταύρος Νούσιας, ερευνη-
τικός συνεργάτης του ΙΝΒΙΣ, 
σημείωσε για τα ψηφία πολι-

τιστικής κληρονομιάς ότι «τα 
μνημεία πολιτιστικής κληρονο-
μιάς έχουν μεγάλη αξία και η δι-
ατήρησή τους αποτελεί αποστο-
λή που έχει μεγάλη σημασία για 
την χώρα μας. Η σύγχρονη τε-
χνολογία στην περιοχή της τρισ-
διάστατης σάρωσης μπορεί να 
βοηθήσει στη δημιουργία ψηφι-
ακών αντιγράφων». Μια πρώ-
τη εφαρμογή των digital prints 
έγινε μετά την καταστροφή της 

Παναγίας των Παρισίων όπου 
το ιδιαίτερα αναλυτική ψηφια-
κό αντίγραφο βοήθησε τους ει-
δικούς να αποκαταστήσουν το 
μνημείο στην αρχική του κατά-
σταση. Εν συνεχεία αναφέρθη-
κε στο έργο Warmest που απο-
τελείται από καινοτόμα εργαλεία 
και τέλος μίλησε για τα μνημεία 
του εξωτερικού που εφαρμόζε-
ται το έργο και τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρει.

Ο Γιώργος Μυλωνάς, κύριος 
ερευνητής του ΙΝΒΙΣ, παρουσί-
ασε ένα ειδικό πρόγραμμα που 

αφορά σχολικά κτίρια στη χώ-
ρα, με στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Πρόκειται για 23 σχο-
λεία στην Ελλάδα , σε διάφορες 
πόλεις όπως Αθηνά, Πάτρα, 
Τρίκαλα, Ναύπακτο, Καστοριά, 
Λευκάδα, Καστελόριζο Βόλο. 
Στην Πάτρα περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων το Γυμνάσιο Κα-
στριτσίου, το Δημοτικό Ρίου, το 
46ο Δημοτικό, το 8ο Γυμνάσιο 
κ.α. Στα κτίρια αυτά υπάρχουν 

μετρητές κατανάλωσης ενέργει-
ας σε συνδυασμό με αισθητήρες 
που μετρούν υγρασία, θερμο-
κρασία και μια σειρά από άλ-
λες δραστηριότητες, όπως είναι 
τα επίπεδα θορύβου, σωματίδια 
στο χώρο, η συγκέντρωση διο-
ξειδίων του άνθρακα. Ανάλογες 
είναι και οι παρεμβάσεις που γί-
νονται στις συγκεκριμένες σχο-
λικές μονάδες με τα δεδομένα 
που συλλέγονται. 

O Χρήστος Ξουρής της Gaia 
Robotics, τόνισε ότι δυστυχώς 
στη χώρα μας παρατηρείται ένα 

εισαγωγικό έλλειμμα της τάξεως 
των 7,5 δισ. ευρώ που το 2025 
θα εκτοξευθεί στα 15 δις ευρώ 
λόγω έλλειψης ανταγωνιστικό-
τητας. Αυτός είναι και ο λόγος 
που θα πρέπει να γίνουν ουσι-
ααστικές αλλαγές στον αγροτικό 
τομέα άμεσα. Έτσι η συγκεκριμέ-
νη εταιρεία με τη χρήση ειδικής 
τεχνολογίας και ειδικά διασυν-
δεμένους αισθητήρες στην καλ-
λιέργεια, συλλέγει δεδομένα. 

Είναι τέτοια μάλιστα η τεχνο-
λογία που μπορούν να συλλε-
χθούν δεδομένα της τάξεως του 
μισού kb ανά φυτό, ενώ ο όγκος 
δεδομένων ανά εκτάριο καλ-
λιέργειας να φθάσει τα 2 Giga. 
Υπάρχουν τεχνικές που εντο-
πίζουν σε ποιο σημείο του χω-
ραφιού παρατηρείται αυξημένη 
βλάστηση και γίνεται καταγρα-
φή και ταξινόμησή όλων αυτών 
των πληροφοριών. 

Ο Δημήτρης Πανόπουλος, Προ-
ϊστάμενος του Τμήματος Έρευ-
νας και Τεκμηρίωσης στην 

Αγορά Εργασίας του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Συντονιστής του 
Rebrain Greece, τόνισε ότι μέσα 
στην σελίδα του Rebrain Greece 
έχει αναπτυχθεί ένας διαδραστι-
κός πίνακας με ερωτήματα για 
διάφορα κρίσιμα μεγέθη της 
αγοράς εργασίας. Ο μηχανισμός 
αυτός αποτελεί ένα πλεονέκτημα 
της χώρας μας, γιατί ενσωμα-
τώνει πέντε εθνικές βάσεις που 

έχουν σημαντικά διοικητικά δε-
δομένα, διαθέσιμα όλο το χρόνο 
και όλες τις ώρες. Τόνισε επίσης 
ότι ο μηχανισμός ενσωματώνει 
και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομέ-
νων όπως είναι η Eurostat. Ένα 
επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί 
ότι έχει διασυνδεθεί ο τρόπος 
ταξινόμησης και κωδικοποίη-
σης των δεδομένων στο μηχα-
νισμό με τον τρόπο που σχημα-
τοποιεί και ταξινομεί η Ευρώπη.

Ο Άρης Λάλος, κύριος ερευνη-
τής του ΙΝΒΙΣ, παρουσίασε το 
έργο CPS του ΙΝΒΙΣ και στα κυ-

βερνοφυσικά συστήματα. Ανα-
φερόμενος στην 4η Βιομηχα-
νική Επανάσταση στην οποία 
βρισκόμαστε, εξήγησε ότι μια 
από τις τεχνολογίες νέας γενι-
άς που ενσωματώνει είναι τα 
κυβερνοφυσικά συστήματα, τα 
οποία είναι συστήματα που βλέ-
πουμε σε δομημένα «έξυπνα» 
εργοστάσια και γενικότερα σε 
«έξυπνες υποδομές». Συστήματα 
που δημιουργούν ένα εικονικό 

αντίγραφο του κόσμου και λαμ-
βάνουν αποκεντρωμένες απο-
φάσεις, ενώ μέσω του διαδικτύ-
ου των πραγμάτων μπορούν να 
συνεργάζονται όχι μόνο μετα-
ξύ τους αλλά και με ανθρώπους 
σε πραγματικό χρόνο. Το έργο 
CPS, έχει τριετή διάρκεια, ξεκί-
νησε τον Ιανουάριο του 2020, 
έχει προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ 
και το ΙΝΒΙΣ συμμετέχει ως συ-
ντονιστής.

Η Μαρία Μακρή, Προϊσταμέ-
νη Τμήματος Τεχνικών Εφαρ-
μογών της Διεύθυνσης Βιομη-

χανίας, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας αναφέρθηκε στην 
ηλεκτροκίνηση και τις προο-
πτικές της στη Δυτική Ελλάδα. 
Όπως ανέφερε τους τελευταί-
ους μήνες η ηλεκτροκίνηση 
έχει μπει για τα καλά στο δη-
μόσιο διάλογο μέσω του νο-
μοσχεδίου που έχει ψηφιστεί 
από την κυβέρνηση. Τα ση-
μεία φόρτισης θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον 
Μάρτιο του 2022 και η χρη-
ματοδότησή τους θα γίνει από 
το λεγόμενο «Πράσινο Τα-
μείο». Ο χρόνος για τη δημι-
ουργία του κάθε σημείου κυ-
μαίνεται από 2 έως 3 μήνες, 
ανάλογα με τoν Δήμο. Ένα 
αξιόπιστο δίκτυο σημείων 
φόρτισης θα βοηθήσει σημα-
ντικά και την αγορά αυτής της 
κατηγορίας των οχημάτων. 



16                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ27 Νοεμβρίου 2020 23ο Forum Ανάπτυξης27 Νοεμβρίου 2020                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ16

αφ
ιέ

ρω
μα

Πόσο μεγάλη είναι η Γη, πόσο 
μακριά είναι η Σελήνη, ο Ήλι-
ος, οι άλλοι γαλαξίες;
Πρόκειται για ερωτήματα 
που απασχολούν την αστρο-
μετρία και στα οποία έδω-
σε απαντήσεις ο Θέμος Κάλ-
λος, ηλεκτρολόγος μηχανικός 
του Μετσόβειου Πολυτεχνεί-
ου και Founders Metamaterial 
Technologies Inc. / CEO, CSO, 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του με θέμα «Η κοσμική κλί-
μακα των αποστάσεων» κατά 
την εναρκτήρια εκδήλωση της 
«Βραδιάς Ερευνητή 2020». 
«Ξεκινάμε από την βάση, δη-
λαδή στο πόσο μεγάλη είναι η 
Γη και έτσι σιγά σιγά ανεβαί-
νουμε τα υπόλοιπα σκαλοπά-
τια για την κοσμική κλίμακα 
αποστάσεων», είπε χαρακτη-
ριστικά.
Πρώτος σταθμός της ομιλίας 

του ήταν το πείραμα του Ερα-
τοσθένη, που αποτελεί μια 
ιστορική μέθοδο για τον υπο-
λογισμό της περιφέρειας της 
Γης από τον 3ο αι. π.Χ., όταν 
υπολόγισε την ακτίνα της Γης 
που ισοδυναμεί σε 40.000 km. 
Το λάθος στον υπολογισμό 
ήταν μόνο 8%: ένα πραγματικά 
αξιοσημείωτο επίτευγμα από 

τον «πατέρα» της μαθηματικής 
γεωγραφίας. 
Οσον αφορά στον Ήλιο, ση-
μείωσε πως ο Αρίσταρχος 
παρατηρώντας ότι μια ολι-
κή έκλειψη Σελήνης καλύπτει 
πλήρως τον δίσκο του Ηλίου, 
κατέτεινε στο συμπέρασμα ότι 
ο Ήλιος είναι 60 φορές η ακτί-
να της Γης, άρα 180 φορές πιο 

μεγάλος από την ακτίνα του.
Ενδιαφέρον είναι και ο υπο-
λογισμός της απόστασης Ηλί-
ου και Σελήνης, που – σύμ-
φωνα με τον κ. Κάλλο- έγινε 
επίσης από τον Αρίσταρχο, ο 
οποίος συμπέρανε ότι ο Ήλι-
ος ήταν 20 φορές πιο μα-
κριά από ό,τι η Σελήνη. «Στην 
πραγματικότητα είναι 390 φο-
ρές πιο μακριά όμως ο ο υπο-
λογιστικός τρόπος του Αρί-
σταρχου ήταν σωστός και 
λογικός αλλά τα δεδομένα 
ήταν λάθος», παρατήρησε ο 
εισηγητής. Προσέθεσε, ακό-
μα πως η εκτίμηση του Αρί-
σταρχου υποδεικνύει ότι ο 
Ήλιος είναι ξεκάθαρα μεγαλύ-
τερος από τη Γη (η ακτίνα του 
είναι 100 φορές πιο μεγάλη), 
κάτι που υποστηρίζει το ηλιο-
κεντρικό μοντέλο.
Οσον αφορά στην απόσταση 

Γης και Ηλίου την προσδιόρι-
σε στα 150 εκατ. χιλιόμετρα. 
Παράλληλα, αναφέρθηκε και 
στους άλλους πλανήτες, πόσο 
μακριά είναι και ποιες είναι 
οι τροχιές τους. Ο πρώτος που 
έδωσε απαντήσεις, όπως είπε, 
ήταν ο Κοπέρνικος, 
«Γνωρίζοντας ότι η Γη επανέρ-
χεται στο ίδιο σημείο κάθε 365 
μέρες, κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι το έτος στον Άρη δι-
αρκεί 687 μέρες, δηλαδή κά-
θε τότε επανέρχεται σε σχέση 
με τον Ήλιο στο ίδιο σημείο 
στην τροχιά του. Επίσης, θεω-
ρώντας ότι η τροχιά του είναι 
κυκλική, υπολόγισε ότι η από-
σταση μεταξύ του Άρη από τον 
Ήλιο είναι 1,5 αστρονομική 
μονάδα δηλαδή 50% πιο μα-
κριά από ό,τι βρίσκεται η Γη. 
Ο υπολογισμός του ήταν ακρι-
βής», ανέφερε. 

Σκαρφαλώνοντας την κοσμική κλίμακα
> Θέμος Κάλλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός του Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Η αυλαία των εκδηλώσεων 
άνοιξε το απόγευμα της Δευ-
τέρας με μια ενδιαφέρουσα δι-
άλεξη για την αστρομετρία. Το 
πρόγραμμα συνεχίστηκε την 
Τρίτη το απόγευμα μέσα από 
την «ξενάγηση» στο Βοτανικό 
και το Ζωολογικό Μουσείο του 
Τμήματος Βιολογίας αλλά και 
το Μουσείο Επιστημών και Τε-
χνολογίας, που κοσμούν την 
Πανεπιστημιούπολη προσδί-
δοντάς της σημαντική υπερα-
ξία, ενώ το βράδυ της Τετάρτης 
το κοινό περίμενε μια έκπλη-
ξη, η διαδικτυακή παράστα-
ση Standup Science από τους 
Science Reactors! 
Το φετινό πρόγραμμα της Βρα-
διάς Ερευνητή 2020 στην Πά-
τρα έχει γενικό συντονιστή και 
επιστημονικό υπεύθυνο τον 
αν. Καθηγητή Βιοχημείας του 
Τμήματος Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών Κων-
σταντίνο Πουλά με στόχο την 
εξοικείωση του κοινού με τον 
υπέροχο κόσμο της έρευνας.
Και στις τρεις εκδηλώσεις 

τον συντονισμό - παρουσία-
ση έκανε η Κορίνα Ατσοπάρ-
δη, Βιολόγος -Υποψήφια PhD 
Τμήματος Φαρμακευτικής Πα-
νεπιστημίου Πατρών, η οποία 
υπογράμμισε πως ήταν εντυ-
πωσιακά τα όσα παρουσιά-
στηκαν από τους ομιλητές μέ-
σα από το διαδίκτυο λόγω των 
συνθηκών που διαμορφώνει η 
πανδημία της covid-19.

Βοτανικό Μουσείο: 
Μοναδικές συλλογές
Σημαντικά και μάλιστα σε ορι-
σμένες περιπτώσεις και μο-
ναδικά είναι τα εκθέματα που 
βρίσκονται στις προθήκες των 
τριών Μουσείων που φιλοξε-
νούνται στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών. 

Το Βοτανικό Μουσείο, το 
οποίο είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα και πληρέστερα στην Ελ-
λάδα, περιλαμβάνει στις συλ-
λογές του περισσότερα από 
100.000 αποξηραμένα φυτι-
κά δείγματα (από τον 19ο αι-
ώνα μέχρι σήμερα), που αντι-
προσωπεύουν το 88% των 
οικογενειών και το 84% των 
γενών της Ελληνικής Χλωρί-
δας και θεωρείται το μεγαλύ-
τερο σε λειτουργία Μουσείου 
(Herbarium) της χώρας. 
Ο αντιπρύτανης του Παν/μίου 
Πατρών και πρόεδρος της Επι-
τροπής Διαχείρισης του Βοτα-
νικού Μουσείου του Τμήματος 
Βιολογίας Παναγιώτης Διον. 
Δημόπουλος μίλησε για το εν 
λόγω μουσείο που ιδρύθηκε 

το 1973 με στόχο τη διερεύνη-
ση και επιστημονική τεκμηρί-
ωση του φυσικού πλούτου της 
Ελλάδας με έμφαση στη χλω-
ρίδα. Ταυτόχρονα, τόνισε πως 
ένας ακόμα σημαντικός σταθ-
μός αποτέλεσε ο Δεκέμβριος 
του 2018, οπότε εγκαινιάστηκε 
και λειτουργεί η μόνιμη θεμα-
τική έκθεση με τίτλο «Ελληνική 
Χλωρίδα: ένα μοναδικό Φυσι-
κό Κεφάλαιο». 
«Η επιστημονική και πολι-
τισμική αξία του Βοτανικού 
Μουσείου είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική, επειδή συνδέεται με 
το μοναδικό απόθεμα βιοποι-
κιλότητας και γενετικών πόρων 
της μοναδικής ελληνικής χλω-
ρίδας. Η ελληνική χλωρίδα εί-
ναι η πλουσιότερη αναλογικά 

με την έκτασή της στην Μεσό-
γειο και την Ευρώπη. Έχουμε 
πάνω από 7.000 διαφορετικά 
είδη φυτών, όμως το 22% εί-
ναι ενδημικά δηλαδή υπάρχει 
αυτή η χλωρίδα μόνο στην Ελ-
λάδα και πουθενά αλλού στον 
κόσμο. Αυτό σημαίνει πως αυ-
τή η πλούσια βιοποικιλότη-
τα θα πρέπει να συνεχίσει να 
μελετάται και να προστατεύε-
ται και να προβάλλεται αυτός 
ο φυσικός μας πλούτος παγκο-
σμίως. Ωστόσο, στην Ελλάδα 
δεν έχουμε ακόμα μια ολοκλη-
ρωμένη προσπάθεια καταγρα-
φής αυτού του πλούτου», πα-
ρατήρησε ο κ. Δημόπουλος. 
Σημείωσε, πως στόχος του 
Ιδρύματος είναι το εν λόγω Βο-
τανικό Μουσείο να «υποδέχε-
ται» όχι μόνον ερευνητές αλλά 
και τους μαθητές Δημοτικών 
ούτε ώστε να υπάρξει ενθάρ-
ρυνση στα παιδιά μικρής ηλι-
κίας να αγαπήσουν τα φυτά και 
να τα θεωρούν στοιχεία στο οι-
κοσυστήμα, το οποίο πρέπει 
να προστατεύεται. 
Αποκάλυψε δε, πως στις σκέ-
ψεις της Πρυτανικής Αρχής εί-
ναι να δημιουργηθεί ένα Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας, το 
οποίο θα έχει έδρα στην Πά-
τρα και θα συνδέεται με τα δύο 
Μουσεία - πόλους του Βοτανι-
κού και του Ζωολογικού Μου-
σείου που λειτουργούν στο Πα-
νεπιστήμιο ώστε να επιτευχθεί 
το στοίχημα διασύνδεσης ΑΕΙ 
και πόλης. 

Ερευνητικός πλούτος και 
Τον ερευνητικό πλούτο γνώσεων του Πανεπι-

στημίου Πατρών μέσα από ενδιαφέρουσες 
παρουσιάσεις από επιστήμονες αλλά και από 

την ξενάγηση στα τρία κρυμμένα «διαμάντια» του 
ακαδημαϊκού μας ιδρύματος, ανέδειξε η διαδι-

κτυακή «Βραδιά Ερευνητή 2020» που εντάχθηκε 
φέτος στο 23ο Forum Ανάπτυξης, το σημαντι-

κότερο πολυσυνέδριο της Δυτικής Ελλάδας που 
διοργανώνει ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»
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Tους Science Reactors απόλαυ-
σαν στη 2η διαδικτυακή τους 
on-line Stand up Science παρά-
σταση, στο πλαίσιο της σειράς 
εκδηλώσεων της «Βραδιάς Ερευ-
νητή» κατά τη διάρκεια του 23ου 
Forum Ανάπτυξης. 
Η ιδέα ανήκει στην Ελένη 
Γραμματικοπούλου, με 30 χρό-
νια ζωής αφιερωμένα με πάθος 
στην Επικοινωνία της Επιστή-
μης. Στόχος της παράστασης 
ήταν το άνοιγμα της επιστημονι-
κής γνώσης στο ευρύ κοινό με 
έναν αντισυμβατικό τρόπο. 
Δύσκολα επιστημονικά θέματα 
μετατράπηκαν σε απλές κατα-
νοητές ιστορίες, τις οποίες από-
λαυσε το κοινό διαδικτυακά. 
Και κυρίως, ιστορίες γεμάτες 
χιούμορ που κατέδειξαν πρω-
τίστως ότι οι επιστήμονες δια-
θέτουν χιούμορ και κυρίως ότι 
η προσέγγιση ενός θέματος με. 

Τους Science Reactors αποτε-
λούν οι Ερμής Ζαχαρόπουλος-
πληροφορικός, Κώστας Περι-
στέρης γιατρός/ γυναικολόγος, 
Αντωνία Καραμολέγκου-γλωσ-
σολόγος, Γιάννης Κοντογιάν-
νης-αστροφυσικός και Δημή-
τρης Παπαγεωργίου-φυσικός 
που μετείχαν στη διαδικτυακή 
Stand up science παράσταση. 
Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου μί-

λησε για την ερωτική ζωή των 
ζώων με τη δική του ματιά και 
με ιδιαίτερο χιούμορ. 
Η Αντωνία Καραμολέγκου, 
γλωσσολόγος, μίλησε για το 
τι σημαίνει γλωσσολογία στις 
ημέρες μας, τον τρόπο που η 
ίδια προσέγγισε την επιστή-
μη του προγραμματισμού, αλ-
λά και για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει καθημερινά ως 

επιστήμονας στην προσπάθειά 
της να ξεκλειδώσει τον λαβύ-
ρινθο της γνώσης.
Ο Γιάννης Κοντογιάννης, 
αστροφυσικός, κοιτώντας κα-
τάματα το πιο κοντινό αστέρι 
στη Γή -τον Ήλιο, εξήγησε τις 
δυσκολίες της αστροφυσικής, 
τι είναι η ηλιοφυσική και γιατί 
άραγε μας νοιάζει.
Η κ. Γραμματικοπούλου τόνισε 
από την πλευρά της ότι η συ-
γκεκριμένη ομάδα αναδείχτη-
κε στην βραδιά του ερευνητή το 
2014. Από εκεί έγιναν τα πρώ-
τα βήματα και το κοινό υποδέ-
χτηκε την ομάδα με ενθουσια-
σμό. Στόχος να εμπλουτιστεί και 
με νέο αίμα. Όπως σημειώθη-
κε, είναι σημαντική η διάδρα-
ση με το κοινό το οποίο τελικά 
ανακαλύπτει άγνωστες πτυχές 
της επιστήμης με έναν διαφορε-
τικό τρόπο. 

Βλέποντας την επιστήμη αλλιώς...
> Διαδικτυακή stand-up comedy από τους Science Reactors

Ζωολογικό Μουσείο, 
με σπάνια εκθέματα
Σπάνια εκθέματα φιλοξενεί και 
το Ζωολογικό Μουσείο του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, το οποίο 
ιδρύθηκε το έτος 1973 και σή-
μερα λειτουργεί υπό την επο-
πτεία του Τμήματος Βιολογίας, 
και ειδικότερα του Τομέα Βιο-
λογίας Ζώων και στεγάζεται στο 
κτήριο Βιολογίας – Μαθηματι-
κών της Πανεπιστημιούπολης.
Ο Γεώργιος Μήτσαινας, Λέκτο-
ρας Τμήματος Βιολογίας και 

μέλος της Επιστημονικής Επι-
τροπής του Ζωολογικού Μου-
σείου ξενάγησε τους διαδικτυ-
ακούς φίλους στις προθήκες 
με τα 3.500 δείγματα. 
 «Το Μουσείο λειτουργεί μισό 
αιώνα και αποτελεί μια συνο-
λική προσπάθεια πολλών αν-
θρώπων, οι οποίοι συνέβα-
λαν με την επιστημονική τους 
γνώση και στην συλλογή του 
υλικού καθώς επίσης και του 
τεχνολογική υποστήριξη» ανέ-
φερε ο κ. Μήτσαινας, τονίζο-
ντας πως ο επισκέπτης θα έχει 

την ευκαιρία να αντικρίσει μια 
μακροσκοπική εικόνα για το 
πώς εναλλάσσονται οι μορφές 
ζωής στη χώρα μας.
Τα φίδια, το δέρμα αρκούδας 
είναι ορισμένα από τα εκθέμα-
τα που εντυπωσιάζουν το βλέμ-
μα των επισκεπτών, ενώ πίσω 
από κάθε δείγμα κρύβεται και 
μια ιστορία, όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε. Και συνέχι-
σε: «Στο Μουσείο υπάρχουν 
60 προθήκες του εκθετηρίου 
και μεγάλος αριθμός ταριχευ-
μένων ή με άλλο τρόπο συ-
ντηρημένων ζώων της ελληνι-
κής, κατά βάση, πανίδας που 
δίνουν την ευκαιρία στον επι-
σκέπτη να τα γνωρίσει. Επι-
πλέον, επιδιώκεται η παρου-
σίαση διαφόρων ζώων στα 
φυσικά τους ενδιαιτήματα, μέ-
σα από τη σχετική προσομοίω-
ση σε κατάλληλα διαμορφωμέ-
νους χώρους (διοράματα) ή με 
τη χρήση άλλου εποπτικού υλι-
κού. Στον χώρο των επιστημο-
νικών συλλογών του Μουσεί-

ου βρίσκονται κατατεθειμένα 
περισσότερα από 3.500 δείγ-
ματα Σπονδυλωτών, στα οποία 
υπάρχει πάντα η δυνατότητα 
πρόσβασης, για ερευνητικούς 
σκοπούς, σε Έλληνες και ξέ-
νους επιστήμονες. Το 2018 
ξεκίνησε η ανανέωση της ηλε-
κτρονικής υποδομής του Μου-
σείου στα πλαίσια του προ-
γράμματος «ΟΡΝΙΘΟΠΟΛΙΣ», 
προσφέροντας εικονικές συλ-
λογές και υλικό για περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση. 
Κλείνοντας ανέφερε πως υπάρ-
χουν τρεις προθήκες με ψάρια, 
όπως καρχαρίες, μια χελώνα, 
οι κάτω γνάθοι και οι σπόν-
δυλοι μιας φάλαινας και δίνε-
ται η δυνατότητα στους επισκέ-
πτες να πάρουν μια εικόνα από 
την υποβρύχια ζωή. Το Μου-
σείο λειτουργεί δύο φορές την 
εβδομάδα, με όλες τις προβλε-
πόμενες προδιαγραφές λόγω 
της πανδημίας και υποδέχεται 
μαθητές Δημοτικού καθώς επί-
σης ομάδες ή συλλόγους.

τρία κρυμμένα «διαμάντια»
ΜΕΤ: Στόχος η 
προσέλκυση σχολείων 

Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα μουσεία υπο-
γράμμισε ο διευθυντής του Μουσείου Επιστημών και Τεχνο-
λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αναπληρωτής καθηγη-
τής Γεωλογίας Ιωάννης Ηλιόπουλος.
«Αποστολή του Μουσείου μας είναι η διασύνδεση του Πα-
νεπιστημίου με την τοπική κοινωνία μέσα από προγράμμα-
τα, η εκπαίδευση φοιτητών, η προσέλκυση περισσότερων 
σχολείων όχι μόνο από την Πάτρα αλλά από όλη τη χώρα, 
η αναζήτηση νέου κοινού καθώς επίσης η χρήση της νέας 
τεχνολογίας λόγω των συνθηκών Covid -19 ώστε να ευαι-
σθητοποιήσουμε τους πολίτες, να τους καταστήσουμε κοι-
νωνούς της γνώσης και να βοηθήσουμε την επιστημονική 
κοινότητα να παίξει έναν.. ρόλο θεραπείας ούτως ώστε να 
δούμε το μέλλον πολύ καλύτερα», τόνισε χαρακτηριστικά ο 
κ. Ηλιόπουλος. 
«Το Μουσείο αποτελεί έναν ευχάριστο χώρο μάθησης και 
ψυχαγωγίας, χώρο που συνδέει όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης και συμβάλλει στον επιστημονικό και τεχνολογικό 
αλφαβητισμό», προσέθεσε από την πλευρά της η υπεύθυνη 
του Μουσείου Πένυ Θεολόγη - Γκούτη, Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός. 

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας λειτουργεί σαν Ερ-
γαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών. Απευθύνεται σε 
όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς και σε κάθε άτο-
μο που θα ήθελε να γνωρίσει κάποιες πτυχές των επιστη-
μών και της τεχνολογίας με απλό και ευχάριστο τρόπο. Στο 
ΜΕΤ λειτουργεί μόνιμη έκθεση με θέμα «Οι τηλεπικοινω-
νίες στη ζωή μας» και διοργανώνεται ένας αριθμός περιο-
δικών εκθέσεων κάθε χρόνο, με θέματα που άπτονται των 
επιστημών και της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, αλλά και 
της σχέσης της επιστήμης με την τέχνη. 
Στον επίλογο, οι εθελοντές φυσικοί, ο Γιώργος Δεμενεόπου-
λος και η Χρύσα Αβραμοπούλου παρουσίασαν πειράματα με 
έμφαση στο ηλεκτρομαγνητικό και στο μηχανικό κύμα, αντί-
στοιχα, προκειμένου με απλό τρόπο να δείξουν πως λειτουρ-
γεί ένα κινητό τηλέφωνο.
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τις λύσεις στην Παιδεία και τον Πολιτισμό
Σε μια πολύ ενδια-
φέρουσα συζήτηση 

για την Πολιτισμό της 
επόμενης ημέρας μετά 
την covid-19, στο 23ο 

Forum Ανάπτυξης, 
σημαντικές προσω-

πικότητες του χώρου 
πρότειναν λύσεις και 
κυρίως έδειξαν έναν 

άλλο δρόμο αντιμετώ-
πισης των αδιεξόδων 
που συσσώρευαν οι 
διαχρονικές ανεπάρ-

κειες της πολιτικής και 
η ουσιαστική έλλειψη 
Παιδείας και σοβαρών 
πολιτιστικών θεσμών.

Εν μέσω πανδημίας, με το πολιτικό σύστημα 
να δείχνει αδύναμο να αναζητήσει με «εθνικό 
βλέμμα» την διέξοδο και αρκείται στην επικοι-
νωνία και στις καταγγελίες, όλο και περισσότε-
ροι πολίτες ψάχνουν διαφορετικούς τρόπους 
της αδιέξοδης κατάστασης. 
Η ελπίδα των εμβολίων δεν είναι ακόμη ικανή 
να αλλάξει το κλίμα και πλέον μια άλλη μεγάλη 
«πανδημία» καιροφυλακτεί και αφορά τα μαζι-
κά ψυχικά τραύματα που συσσωρεύονται στο 
κοινωνικό σώμα.
Αυτόν τον εν δυνάμει κίνδυνο μπορεί να αντι-
μετωπίσει ένα διαφορετικό «εμβόλιο», η ενστά-
λαξη στην κοινωνία μιας «άλλης ματιάς» στην 
καθημερινή πρακτική της. Αυτήν που μπορεί 
να προσφέρει μια διαφορετική Πολιτιστική 
Παιδεία της επόμενης μέρας. 

Παράταση για 
δασικούς χάρτες
Παράταση για δασικούς χάρτες 
και παρεμβάσεις για εκτός σχε-
δίου ακίνητα, οι εξαγγελίες σε 
εκδήλωση της ΠΟΜΙΔΑ, στο 
23ο Forum Aνάπτυξης.

Ρευστότητα στις
επιχειρήσεις άμεσα 
Να δοθεί γενναία χρηματοδότη-
ση άμεσα στις επιχειρήσεις, ήταν 
το μήνυμα ΟΕΣΠ και ΕΕΣΠ σε 
συνεδρία στο 23ο Forum Ανά-
πτυξης.

Υδροδότηση 
από Πείρο 
τη νέα χρονιά 

Σελ. 12-13 Σελ. 14-15 Σελ. 5

> Προσωπικότητες των Τεχνών μιλούν για την επόμενη ημέρα της πανδημίας

Σελ. 2, 22-23

Συνέχεια μέχρι 
14 Δεκεμβρίου 

Την παράταση των περιοριστι-
κών μέτρων που ισχύουν σε όλη 
τη χώρα λόγω του κορωνοϊού, 
μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 
14 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση εξαιτίας των επιδημι-
ολογικών δεδομένων που παρα-
τηρούνται το τελευταίο διάστημα 
και δεν αφήνουν περιθώρια χα-
λάρωσης των μέτρων. 
Παράλληλα τη Δευτέρα αναμέ-
νεται να λειτουργήσουν και πάλι 
τα καταστήματα με εποχικά είδη, 
όπως είναι τα Χριστουγεννιάτικα, 
τα οποία παράλληλα θα μπορούν 
να πωλούνται και από τα μεγάλα 
σούπερ-μάρκετ, καθώς θα υπάρ-
ξει άρση της απαγόρευσης που 
είχε επιβληθεί.

Σελ. 3

Lockdown
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Χρήστος Τσακανίκας, 
ένας άξιος πολίτης 

Πέταξε ψηλά στους ουρανούς, 
νικητής όπως έγραψε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, αναγγέλ-
λοντας την αποχώρησή του, η 
αγαπημένη του κόρη Δήμητρα. 
Από εκεί έλαβα και εγώ το άσχη-
μο μαντάτο. Την ολοκλήρωση 

της επί γης διαδρομής του αγαπημένου φίλου, με 
κοινή Βοιωτική καταγωγή, Χρήστου Τσακανίκα. 
Ενός καθαρού σε όλα του άνθρωπο, αξιοπρεπή στα 
πιστεύω και στις πράξεις του πολίτη. Ενός αγωνιστή 
με ιδανικά και προσφορά, ευθύ στην κρίση και δί-
καιου συμπολίτη. Που με τιμούσε με τη φιλία του 
και απολάμβανα τις φορές, δυστυχώς όχι τόσο τα-
κτικές, που συζητούσαμε για τα επίκαιρα αλλά και 
για τις αξίες της ζωής. Συχνά και για τον ίδιο τόπο 
και τους ανθρώπους του, που και οι δύο περάσαμε, 
σε διαφορετικό χρόνο, τα εφηβικά μας χρόνια πριν 
«ξενιτευτούμε».
Επειδή αξίζει η ιστορία να καταγράψει σταθμούς της 
δικής του αξιομνημόνευτης διαδρομής, ζητήσαμε 
τη συνδρομή των αγαπημένων του παιδιών για να 
την αποθανατίσουμε αλλά και να την διαδώσουμε 
ως ελάχιστη τιμή σε έναν σημαντικό άνθρωπο: 
Γεννήθηκε σε «κονάκι» Σαρακατσάνων, στη τοπο-
θεσία Αλογοπατησιά Τοπόλιας (σημερινό Κάστρο 
Βοιωτίας) τον Δεκέμβριο του 1951, τελευταίο παιδί 
μίας πολυμελούς οικογένειας.
Ξεκίνησε το δημοτικό σε ένα κονάκι που είχε μετα-
τραπεί σε σχολείο και το ολοκλήρωσε στο Κάστρο 
Βοιωτίας. Γυμνάσιο πήγε στην Αμφίκλεια (Δαδί) 
Φθιώτιδας και στην Θήβα.
Σπούδασε στην Δασολογική Σχολή του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρ-
κεια των φοιτητικών του χρόνων συμμετείχε ενερ-
γά στον αντιδικτατορικό αγώνα, με αποκορύφωμα 
την συμμετοχή του στην κατάληψη της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τα χρόνια αυτά γνώρισε την Ελένη Σκαμπαρδώνη, 
μετέπειτα σύζυγό του, με την οποία απέκτησε τα 
παιδιά του Δήμητρα (Οικονομολόγο) και Σωτήρη 
(Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και μουσικό).
Μετά από ενδιάμεσους σταθμούς (Αθήνα, Σέρρες), 
βρέθηκε με την οικογένειά του στην Πάτρα το 1983, 
την οποία και έκανε πόλη του έως τον θάνατό του.
Διορίστηκε στην Δασική Υπηρεσία το 1984, την 
οποία υπηρέτησε με ζήλο έως τον Δεκέμβρη του 
2012, όταν και εξαιτίας του προβλήματος υγείας 
του συνταξιοδοτήθηκε, έχοντας προηγουμένως 
καταλάβει διάφορες θέσεις ευθύνης όπως του Δα-
σάρχη Καλαβρύτων, Δασάρχη Πατρών, Διευθυντή 
Δασών Ν. Αχαΐας, Διευθυντή Δασών Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, Επιθεωρητή Δασών Πελοποννή-
σου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του είχε 
συνεχή ενασχόληση με τα κοινά, ως μέλος των 
συνδικαλιστικών οργάνων του κλάδου των δα-
σολόγων και μέλος των διοικητικών συμβουλίων 
τους, ενώ παράλληλα συμμετείχε ευρύτερα στην 
πολιτική ζωή, ως ενεργό μέλος της αριστεράς.
Από το 2012 έδωσε μάχη για την ζωή του, διατη-
ρώντας μια συνειδητά αισιόδοξη στάση απέναντι 
στην πορεία της ασθένειάς του, συνεχίζοντας την 
κοινωνική και οικογενειακή του ζωή. Ο προσωπι-
κός του αγώνας κατά του καρκίνου αποτελεί παρά-
δειγμα και πρόταση στάσης ζωής.

ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Κ
αι τα 22 προηγούμενα χρόνια του Forum Ανάπτυ-
ξης, στην προ covid-19 διήμερη μορφή του, με την 
άμεση φυσική επικοινωνία των χιλιάδων συμμετε-
χόντων στις συνεδριακές και εκθεσιακές παράλληλες 

δράσεις του, ο Πολιτισμός κατείχε κεντρικό ρόλο. Αποτελεί άλ-
λωστε στέρεη θέση μας, ως διοργανωτές του πολυσυνεδρίου, 
ότι ανάπτυξη χωρίς πολιτισμό δεν είναι πραγματική πρόοδος. 

«Δεν συγχωρείται η σιωπή...» 
Αυτό άλλωστε έχει καταγραφεί μέσα από τις δεκάδες εκδηλώ-
σεις πολιτισμού, που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα 
χρόνια του Forum Ανάπτυξης και έχουν αφήσει το στίγμα τους 
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προσελκύοντας ιδιαίτε-
ρα σημαντικούς ανθρώπους του πνεύματος και των τεχνών ως 
ομιλητές.
Σε αυτόν τον σταθερό πυλώνα των αναπτυξιακών μας πρω-
τοβουλιών, στηριζόμαστε και φέτος στην εντελώς νέα –λογω 
covid 19- διαδικτυακή μορφή του 23ου Forum Ανάπτυξης. Και 
η εκδήλωση της περασμένης Τρίτης ήλθε να δικαιώσει και με 
τη νέα ψηφιακή μορφή των εκδηλώσεων μας, την βεβαιότητα 
για τη σχέση του πολιτισμού με την ανάπτυξη, από όποια γωνία 
και αν την βλέπει ο καθένας.
Αποτυπώνουμε σήμερα στις σελ. 22 και 23 συνοπτικά τις ση-
μαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν στην εκδήλωση, από 
εννέα πολύ σημαντικούς ανθρώπους του πολιτισμού, που υπη-
ρετούν πολλές διαφορετικές τέχνες οι περισσότεροι και έχουν 
στο «δισάκι» τους βαρύ έργο και προσφορά. 
Αξίζει όσοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την δίωρη 
εκδήλωση ζωντανά την Τρίτη να την δουν στο video που είναι 
αναρτημένο, μαζί με όλα τα άλλα video των έως τώρα εκδηλώ-
σεων του 23ου Forum Ανάπτυξης, στην επίσημη ιστοσελίδα 
της διοργάνωσης www.forumanaptixis.gr
Εδώ όμως επιθυμούμε να μεταφέρουμε στους αναγνώστες μας 
ορισμένες σκέψεις, με αφορμή αυτήν την όμορφη και πολύ 
χρήσιμη συζήτηση, που αναφέρθηκε στο παρόν και κυρίως 
στην επόμενη ημέρα του πολιτισμού μετά την πανδημία:
• O κορωνοϊός δεν είναι η αιτία των δομικών προβλημάτων 

που βιώνει σήμερα ο πολιτισμός στη χώρα μας. Αυτά είναι δι-
αχρονικά και οι προσωπικότητες που κόσμησαν την εκδήλω-
ση με την παρουσία και τον λόγο τους, επεσήμαναν αναλυτικά 
ποια είναι αυτά. Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια με βίαιο 
τρόπο όλα αυτά τα προβλήματα, προσθέτοντας ταυτόχρονα και 
προβλήματα καθημερινότητας ακόμη και στην επιβίωση των 
περισσοτέρων λειτουργών του πολιτισμού.
• Κοινός τόπος όλων όσων αρθρώνουν πειστικό λόγο για τον 
πολιτισμό σήμερα είναι η σχέση του με την Παιδεία. Μια σχέση 
ελλειμματική. Ακουστήκαν σημαντικές προτάσεις στην εκδήλω-
ση από τους ομιλητές. Οι ίδιοι και πολλοί άλλοι τα έχουν πει 
πολλές φορές και στο παρελθόν. Όμως στην πολιτική ο πολι-
τισμός καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. Πολιτική και πολιτισμός 
παρότι έχουν κοινή ρίζα δεν λειτουργούν δυστυχώς συμπλη-
ρωματικά. Φαίνεται αυτό διαχρονικά άλλωστε και στα πρόσω-
πα που στελεχώνουν τις υψηλές πολιτικές θέσεις στο καθ’ ύλην 
αρμόδιο υπουργείο. 
• Μια θετική εξέλιξη με αφορμή τον κορωνοϊό στο χώρο της 
υγείας είναι η γενικότερη πλέον συμφωνία του πολιτικού συ-
στήματος για τον αναντικατάστατο ρόλο της δημόσιας υγείας 
στην αντιμετώπιση τέτοιας έκτασης υγειονομικών κρίσεων, 
όπως η τρέχουσα. Αυτή η «αναγκαστική» πρόοδος στην πολιτι-
κή διαδικασία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει και στους δύο 
άλλους πυλώνες ενός κοινωνικού κράτους, την Παιδεία και 
τον Πολιτισμό. Μια τέτοια εξέλιξη που απαιτεί υπερβάσεις από 
όλους, μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη επόμενη ημέρα 
φυσικά και στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.
• Ο πολιτισμός δεν είναι μια αφηρημένη έννοια μακριά από 
το οικονομικό γίγνεσθαι. Η πολιτιστική δημιουργία είναι και 
οικονομία. Η επόμενη ημέρα του πολιτισμού μετά και την παν-
δημία, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και στην οικονομική 
αναπτυξη της χώρας μας και της περιοχής μας. 
Πολλά ακόμη μπορούν να γραφούν με αφορμή τη συζήτηση 
αλλά δεν επιτρέπει ο χώρος. Αξίζει όμως να χωρέσουν ως 
κατακλείδα δύο σημαντικά και πολύ επίκαιρα ποιήματα, δημι-
ουργίες δύο από τους σημαντικούς καλεσμένους, που είχαμε τα 
χαρα και την τιμή να απαγγελθούν από τους ίδιους στην εκδή-
λωση, δίνοντας σε αυτήν άλλο χρώμα και αξία.

Πολιτισμός: Η επόμενη μέρα

Πρέπει να μιλήσω γι’ αυτούς 
τους καιρούς,
να μη σιωπήσω
Να μην κρυφτώ στα μάρμαρα 
και τα παλιά τραγούδια
Για το φόβο να πω που επι-
στρέφει
Το νοσηρό της μεταμέλειας 
μισοφέγγαρο ντυμένος
Πρέπει να μιλήσω
Για τους τρομαγμένους που 
αγρυπνούν πίσω
από πόρτες
Πίσω από παραθύρια καρφω-
μένα, σκοτεινά
Στο θρήνο τους ο Κύκλωπας 
ανταπαντά με βρυχηθμό
ασθενοφόρου

Ο Οδυσσέας πουθενά, μήτε 
κουπί μήτε πανί
Να μιλήσω
Per mare per terram
Να υπερασπιστώ τη λάσπη που 
χωνεύοντας άστρα
μάς γέννησε
Γλαυκή η Σελήνη, αγλαή, στη 
ράχη πάνω του
σαλιγκαριού
Αινείας αχθοφόρος, όπου γης 
εκεί πατρίς
Της προσφυγιάς θαλασσοπού-
λι, όμως φρικτή
Η ξενιτιά όταν στον τόπο σου
Κι όχι σε χώρα ξένη
Να μιλήσω
Δεν θα μου συγχωρηθεί
Η σιωπή. 

Έλα να σου πω, του λέει.
Εμένα που με βλέπεις, έρχομαι 
από τη λήθη.
Άπ’ τον καιρό του πλήθους 
κρατάω.
Μάθαμε να περνάμε στα σκοτάδια 
εμείς και να μπαίνουμε στη φωτιά.
Αλλά, να, του λέει, εμείς πιστεύαμε 
στο φως κι όπου μας έβγαζε.
Σε περηφάνια και σε όνειρα, είτε 
στις νίκες είτε στις ήττες.
Τώρα, εμένα που με βλέπεις, με 
βάλανε στην άκρη.
Ήρθαν οι σωτήρες!Εισήλθαμε, 
λένε, στην εποχή του Κριού.
Εγώ τον κριό τον έλεγα κριάρι, που 
ανοίγει δρόμο.
Τον άκουσα και στους πολέμους, 

που τον έλεγαν πολιορκητικό κριό 
και γκρέμιζε εύκολα τις πόλεις.
Κάτι τέτοιους μας φέρανε τώρα, 
ασημένιους, που μας στριμώχνου-
νε σε τούνελ,
να φοβόμαστε, λέει, για να 
ελπίζουμε.
Αυτοί οι κριοί κλείνουν τη μνήμη. 
Μηδενίζουν το μέλλον.
Έλα να σου πω, του λέει.
Εμένα που με βλέπεις, έζησα με 
τους μύθους μου.
Τώρα πεθαίνω με τα παραμύθια 
τους.
Εσύ κοίτα να προσέχεις...

Διονύση Καρατζά 
Κριός καιρός

Από τη συλλογή 
ποιημάτων 
«Ακοιμήτων»

Γιώργος Ανδρέου 
Να μιλήσω

Από τη συλλόγη 
ποιημάτων 
«Απερίσκεπτος 
πλοηγός» 
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Επικοινωνιακό χάρισμα
Τις κρυφές του δεξιότητες απέ-
δειξε ο Τάσος Νικολακόπουλος, 
ειδικός γραμματέας του Εμπορι-
κού Συλλόγου Πατρών, που είχε 
ρόλο συντονιστή στην πρόσφατη 
συνεδρία που έκανε από κοινού 
ο Εμπορικός και η Ομοσπονδία 
Εμπορικών Συλλό-
γων, στο 23ο Forum 
Ανάπτυξης. 
Η άνεσή του τόσο 
στις κατά καιρούς το-
ποθετήσεις του όσο 
και στο συντονισμό 
της συζήτησης, κα-
τέδειξαν ότι κατέ-
χει επικοινωνιακό 
χάρισμα, προσόν 
απαραίτητο και στο 
εμπορικό κομμάτι, 
θα υποθέσει κανείς. 
Όμως επειδή η διαδικτυακή ει-
κόνα είναι αμείλικτη, διαφάνη-
κε ότι ο κ. Νικολακόπουλος απο-
τελεί ένα ισχυρό επικοινωνιακό 
χαρτί ως προς το μήνυμα που 
θέλει να εκπέμψει ο Σύλλογος 
σε μια δύσκολη για τον εμπορι-
κό κόσμο συγκυρία. Και δεν εί-
ναι καθόλου τυχαίο ότι η συζήτη-
ση υπερέβη κατά πολύ τα αρχικά 
χρονικά περιθώρια που είχαν τε-
θεί. Τα προβλήματα πολλά και 
καυτά, οπότε ήταν μια ευκαιρία 
να ακουστούν και πάλι, ίσως πιο 
δυνατά αυτή τη φορά.

Γ.Η.

Ανοικτά ξενοδοχεία, 
κλειστή η αγορά 
Βροχή παραπόνων 
πληροφορούμαστε 
ότι δέχεται ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Τουρι-
σμού της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας 
Νίκος Κοροβέσης 
από επιχειρηματίες 
του τουριστικού κλά-
δου, οι οποίοι ωστό-
σο δεν έχουν κλείσει 
με κρατική εντολή 
και διαπιστώνουν 
τις επιχειρήσεις τους 
άδειες. Βλέπετε, λόγω των πε-
ριορισμών των μετακινήσεων ο 
εσωτερικός τουρισμός έχει μπει 
σε αναστολή, όμως ο ξενοδοχει-
ακός κλάδος συνέχισε κανονικά 
να λειτουργεί. Σημειωτέον ότι τα 
ενοίκια των τουριστικών επιχει-
ρήσεων τρέχουν, χωρίς να υπάρ-

χει η δυνατότητα στήριξης, εκτός 
κάποιων μεμονωμένων χρημα-
τοδοτικών εργαλείων που χαρα-
κτηρίζοντα ως «ασπιρίνες». Οι 
επιχειρηματίες ζητούν από τον κ. 
Κοροβέση να μεριμνήσει για να 
τους δοθούν ελαφρύνσεις, κα-
θώς δεν μπορούν να σηκώσουν 

το βάρος των υπο-
χρεώσεων με κλει-
στή αγορά και ανοι-
κτές ξενοδοχειακές 
μονάδες.
Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ο Αντι-
περιφερειάρχης θα 
επιδιώξει να θέσει 
το θέμα στο Υπουρ-
γείο Τουρισμού, με 
αμφίβολο όμως απο-
τέλεσμα. Η ουσία εί-
ναι ότι με τα δεύτερα 
περιοριστικά μέτρα 

ένας κλάδος-τροφοδότης της οι-
κονομίας παραμένει σε οριακή 
κατάσταση. 
Και δεν είναι ο μόνος.

Γ.Η.

Ανοίγουν τα εποχικά,
αλλά ο χρόνος δε φτάνει
Ένας κλάδος που θα ανοίξει άμε-
σα είναι αυτός της πώλησης επο-
χικών ειδών, όπως στολίδια και 
χριστουγεννιάτικα δέντρα. 
Το είχε προαναγγείλει ο Υπουρ-
γός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, καθώς οι πιέσεις ήταν 
ασφυκτικές. Οι περισσότεροι κα-
ταστηματάρχες του είδους είχαν 
προμηθευτεί τα είδη τους από 

τον Οκτώβριο και 
έχοντας λάβει ως δε-
δομένο ότι το λιανε-
μπόριο δεν θα έκλει-
νε, σύμφωνα με τις 
διαβεβαιώσεις του 
Πρωθυπουργού. 
Τελικά οδηγηθήκαμε 
σε περιορισμό και 
η κατάληξη είναι οι 
επιχειρηματίες να τα 
κοιτάζουν αποσβο-
λωμένοι στις απο-
θήκες. Είναι μάλιστα 

είδη που δεν μπορούν να που-
ληθούν άλλη περίοδο, εκτός αυ-
τής που διανούμε, και κάθε ημέ-
ρα που περνούσε η κατάσταση 
ολοένα και χειροτέρευε. Το πρά-
σινο φως δόθηκε για τη Δευτέρα 
7 Δεκεμβρίου, χρόνος που και 
πάλι είναι ελάχιστος για να αντι-

σταθμιστεί η απώλεια των ημε-
ρών που έμειναν κλειστά.

Τι αγοράζουν οι επενδυ-
τές εν μέσω πανδημίας; 
Κρίση και επενδύσεις πάνε μαζί; 
Η απάντηση είναι πως οι κατά 
καιρούς περιπέτειες που περνούν 
οι οικονομίες δημιουργούν πα-
ράλληλα και τα λεγόμενα καταφύ-
για ή και ευκαιρίες. 
Αγορές και επενδυτές οσφραίνο-
νται το κλίμα και στην παρούσα 
φάση η πανδημία έχει στρέψει τις 
επενδύσεις σε κλάδους όπως τα 
μέταλλα, τις τεχνολογίες Τεχνη-
τής Νοημοσύνης και φυσικά στο 
bitcoin που συνεχίζει να σπάει 
όλα τα ρεκόρ.
Πλέον πληθαίνουν οι αναλύσεις 
πως το bitcoin ίσως έχει αντικατα-
στήσει τον χρυσό αφού το δημο-
φιλές κρυπτονόμισμα σκαρφάλω-
σε πάνω από τα 19.109 δολάρια 
μετά την πρόσκαιρη «βουτιά” κατά 
3.000 δολάρια την προηγούμενη 
εβδομάδα, που ήταν η μεγαλύτε-
ρη κατρακύλα του κρυπτονομί-
σματος από τον Μάρτιο, δείχνο-
ντας ότι έχει αντοχές για υψηλές 
αποδόσεις σε σχέση με τα άλλα 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. 
Μέχρι τώρα το bitcoin έχει ξεπε-
ράσει σε αξία τα 300 δισεκατομ-
μύρια και αυτή την δύσκολη χρο-
νιά καταγράφει απόδοση +170%. 
Σημειώνεται πως πολύ λίγοι είναι 
οι θεσμικοί επενδυτές και οι με-
γάλες εταιρείες που συμμετείχαν 
στην άνοδό του, αφού αρκετοί 
ιδιώτες αγοράζουν bitcoin.

Δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη στη 
ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων δίνει 
τροπολογία του υπουργείου Οικονομιών 
στους οφειλέτες, που λόγω πανδημίας 
δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την εξυ-
πηρέτηση των χρεών τους. Σύμφωνα με 
τις νέες διατάξεις όσοι έχασαν ρύθμιση 
στο διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου μπο-
ρούν να επανενταχθούν. Η επανένταξη 
γίνεται με καταβολή της δόσης του μη-
νός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει 
να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. 

!
Το επόμενο διάστημα θα ληφθεί απόφαση για τον 
προϋπολογισμό του 2021 και τυπικά ο Δήμος Πα-
τρέων έχει κάνει μία «κουβέντα» προσκαλώντας 
φορείς για να εκφέρουν την άποψή τους, οι οποί-
οι όπως είναι φυσικό ζήτησαν τις μέγιστες δυνατές 
μειώσεις ως στήριξη σε αυτη την περίοδο. 
Κάνοντας έκκληση ο εμπορικός-επιχειρηματικός 
κόσμος της Πάτρας, ζήτησε μείωση στα τέλη γενι-
κής χρήσης που εκτοξεύονται μέχρι το 3,40€ κατά 
50% (και ανεβαίνει έως 4,50 για ειδική κατηγορία 
επιχειρήσεων σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση 
της δημοτικής αρχής). 
Οποιοδήποτε έξοδο πλέον είναι δυσβάσταχτο για 
τους επαγγελματίες. Οι επιχειρήσεις επιβαρύνο-
νται  υπέρμετρα στο κόστος λειτουργίας, οι οποί-
ες από αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα το 
2020 και έπεται πιθανότατα και ένα όμοια κατα-
στροφικό 2021. 
Λογικό είναι ότι αυτό το αυξημένο κόστος τελών, 
που επιβαρύνει ο Δήμος, συμπαρασύρει την τελι-
κή τιμή πώλησης, πληρώνοντας το τελικά ο τελικός 
καταναλωτής. 
Έτσι με τον τρόπο της η δημοτική αρχή, συμβάλ-
λει, στο να είναι η Πάτρα μη ανταγωνιστική και πιο 
ακριβή σε υπηρεσίες και στο εμπόριο σε σχέση με 
άλλες περιοχές, με ότι αυτό συνεπάγεται στην οικο-
νομική ζωή της πόλης και την ανεργία. 
Στις αιτιάσεις του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλό-
γου Πατρών, που ζητούσε ήδη από τον περασμένο 
Μάρτιο μειώσεις, οι απαντήσεις ήταν και παραμέ-
νουν αρνητικότατες και περιορίζονται μόνο στις 
απαλλαγές και τις ελαφρύνσεις που η κυβέρνηση με 
τα σχετικά ΦΕΚ, δίνει στους Δήμους με τη δυνατό-
τητα να απαλλάξουν ή να μειώσουν στις πληγείσες 
επιχειρήσεις. 
Τι και αν δεν κάνουν ούτε σεφτέ καταστήματα της 
πόλης μας με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, ο Δήμος 
με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, στέλ-
νει και τα δικά του, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο 
το σχοινί στο λαιμό του επαγγελματία.
Υπάρχουν πρόσφατα παραδείγματα, δήμων όπου 
ήδη έχουν προαναγγείλει μειώσεις στα δημοτικά 
τέλη ενώ είναι βέβαιο ότι αρκετοί Δήμοι θα αντα-
ποκριθούν και στην κραυγή αγωνίας των επιχει-
ρήσεων για μειώσεις, όταν τομείς της οικονομίας 
όπως ο τουρισμός, το εμπόριο και η εστίαση, έχει 
υποστεί καθίζηση.

Οι επιχειρήσεις και 
τα δημοτικά τέλη

Eπωνύμως

O κ. Νίκος 
Κοροβέσης

Προς παράταση τα τέλη κυκλοφορίας
Υπό εξέταση βρίσκεται η παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφο-
ρίας για το 2021, ενώ μέχρι στιγμής η εξόφληση ισχύει έως τα τέλη 
Δεκεμβρίου.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει την παράταση στην εξό-
φληση των τελών κυκλοφορίας . Το τι θα αποφασιστεί θα ανακοινωθεί 
τις επόμενες ώρες. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που θέλει να αποφύγει η 
κυβέρνηση είναι ο συνωστισμός και οι ουρές αναμονής στα γκισέ των 
ΕΛΤΑ και των τραπεζών για την πληρωμή των τελών. Από την άλλη, μην 
ξεχνάμε πως ελάχιστα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα πληρωμής, λόγω 
των οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί..

Παρατείνεται ο θεσμός 
της τηλεκπαίδευσης αφού 
τα σχολεία δεν πρόκειται 
να ανοίξουν πριν από 
τις γιορτές. Η κατάσταση 
πάντως που έχει διαμορ-
φωθεί δυσκολεύει τις 
περισσότερες οικογένει-
ες... Όσο για το άνοιγμα; 
Αρχές Ιανουαρίου και 
βλέπουμε.
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Οποιοδήποτε έξοδο πλέον είναι 

δυσβάσταχτο για τους επαγγελ-

ματίες. Οι επιχειρήσεις επιβα-

ρύνονται  υπέρμετρα στο κόστος 

λειτουργίας, οι οποίες από αντι-

μετωπίζουν σημαντικά προβλήμα-

τα το 2020 και έπεται πιθανότατα και ένα όμοια 

καταστροφικό 2021. 

του Ηλία Κωνσταντάτου

O κ. Τάσος 
Νικολακόπουλος

Ο κ. Ηλίας Κωνσταντάτος είναι 
Ταμίας Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών
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Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔ 
Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, 
Σύμβουλος ΔΣΑ
Τάσος Σπηλιόπουλος, Δικηγόρος Πατρών, Αντι-
πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e- Θέμις 
Γεώργιος Τσίρης, Β’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών

Χαιρετισμοί
Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας
Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών 
Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής
Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
Τις εργασίες της εκδήλωσης θα συντονίσει ο κ. 
Μιχάλης Βασιλάκης, Δημοσιογράφος

Χαιρετισμός
Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδος

Εύη Βεργοπούλου, Μέλος Τοπικής Διοίκησης 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλάδος
Θέμα: Παρουσίαση οικ. στοιχείων
ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης, Οικονομολό-
γος, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθηνών ΝΔ
Τρύφων Αλεξιάδης, Πρ. Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Οικονομικών, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οι-
κονομικών ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία - 
Βουλευτής Β’ Πειραιά
Φίλιππος Σαχινίδης, Πρ. Υπουργός Οικονομι-
κών, Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου 
Κινήματος Αλλαγής
Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής ΚΚΕ
Συντονιστής: Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, 
Δημοσιογράφος

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, Εκπρόσωπος 
Συλλόγου προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 
περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας 
Γεώργιος Κανέλλης, Εκπρόσωπος Οικολογικής 
Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) 
Γιώργος Νικόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω 
Γεώργιος Παλαμάρης, Εκπρόσωπος Εξωραϊ-
στικού Συλλόγου Πύργου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ»

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

12:00-13:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών 

Η προσαρμογή της δικαιοσύνης εν μέ-
σω πανδημίας ως μοχλός ανάπτυξης 

για την μετά covid-19 εποχήΘ
ΕΜ

Α

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Επιμελητήριο Αχαΐας

 Την επόμενη μέρα της πανδημίας 
Covid-19 τι; Θ

ΕΜ
Α

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

12:00-14:00 Europe Direct Π.Δ.Ε.

Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη στήριξη 
της Δημόσιας ΥγείαςΘ

ΕΜ
Α

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την 
πραγματική οικονομία, τη βιομηχανία 

και την αγορά εργασίαςΘ
ΕΜ

Α

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Οικονομικό Επιμελητήριο 
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου 

και Δυτικής Ελλάδος

Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας 
στην Οικονομία - Προτάσεις για την 

επόμενη μέραΘ
ΕΜ

Α

Ειδικότερα, στην εκδήλωση της 
Κυριακής 29 Νοεμβρίου, της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδι-
οκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) 
αναλύθηκαν οι πρωτοβουλί-
ες που έχουν αναληφθεί για τη 
στήριξη της ιδιωτικής ακίνητης 
περιουσίας από τον υφυπουρ-
γό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. 
Τόνισε ότι ζητήματα που αφο-
ρούν τη ρυμοτομία ακινήτων και 
οδηγούσαν σε «ομηρία» τους ιδι-
οκτήτες, πλέον δρομολογούνται 
και έτσι λύνεται ένα θέμα που 
παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ 
και πολλές δεκαετίες. Προανήγ-
γειλε επίσης ότι έως τέλος Φε-
βρουαρίου του 2021 θα αναρτη-

θούν οι δασικοί χάρτες σε όλη 
την Ελλάδα και ότι έως το τέλος 
του επόμενου έτους θα έχει κυ-
ρωθεί το 90%. Οι παρεμβάσεις 
που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρουσες, μεταξύ αυ-
τών του Προέδρου της ΠΟΜΙ-
ΔΑ Στράτου Παραδιά και της 
προέδρου της Ένωσης Ιδιοκτη-
τών Ακινήτων Αχαϊας Κυριακής 
Αθανασιάδη.
• Αντίστοιχα τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει αυτή την 

περίοδο ο εμπορικός κόσμος 
και οι παρεμβάσεις που απαι-
τούνται για να σταθούν και πά-
λι όρθιοι αναλύθηκαν κατά την 
εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρί-
ου από κοινού, από την Ομο-
σπονδία Εμπορικών Συλλόγων 
Πελοποννήσου και τον Εμπορι-
κό Σύλλογο της Πάτρας. Κατά τη 
διάρκειά της εκπρόσωποι από 
όλο το οικονομικό και εμπορι-
κό φάσμα κατέθεσαν την αγω-

νία τους για την επόμενη ημέρα 
που διαμορφώνεται στον κλά-
δο και τις κινήσεις που απαι-
τούνται ώστε το τοπίο να αλ-
λάξει. Το μήνυμα ήταν ότι θα 
πρέπει να υπάρξει άμεση ρευ-
στότητα στις επιχειρήσεις, δι-
ότι τα μέτρα στήριξης που μέ-
χρι στιγμής έχουν εξαγγελθεί 
δεν καλύπτουν τις ανάγκες του 
εμπορικού κόσμου, που αγωνιά 
για το μέλλον του, καθώς κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει πότε 

θα ξεκινήσει και πάλι το άνοιγ-
μα της αγοράς.
• Το τοπίο που διαμορφώνεται 
στον Πολιτισμό, καθώς πρόκει-
ται για έναν τομέα που επλήγη 
ανεπανόρθοτα από την πανδη-
μία, αναλύθηκε στην εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε την Τρί-
τη το απόγευμα με τη συμμετοχή 
αξιόλογων ομιλητών. Μίλησαν 
για όσα βιώνουν κατά την περίο-
δο της πανδημίας, αλλά και όσα 
είχαν προηγηθεί κατά την διάρ-
κεια της δεκαετούς οικονομικής 
κρίσης, με σοβαρό αντίκτυπο 
στον τομέα του πολιτισμού.
• Για την αγορά που αναπτύσσε-
ται και θα έχει τζίρο 49 τρις δο-
λάρια χάρη στον λεγόμενο ψη-
φιακό μετασχηματισμό, που θα 
γίνει άμεσα πραγματικότητα, μί-
λησαν οι εκπρόσωποι της εται-
ρείας Looper μαζί με καλεσμέ-
νους καθηγητές Πανεπιστημίου 
την περασμένη Παρασκευή 27 
Νοεμβρίου.

Αφιέρωμα 
σελ. 11-16, 22-23

Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται 
σε ιδιοκτησία, εμπόριο και Πολιτισμό

Οι εκκρεμότητες που αφορούν τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύ-
ουμε καθώς επίσης και η ανάγκη στήριξης των 
τοπικών επιχειρήσεων, που στερούνται ρευστό-

τητας, ήταν μεταξύ άλλων τα ζητήματα που τέθη-
καν επί τάπητος σε δύο διαφορετικές συνεδρίες 
κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του 

23ου Forum Aνάπτυξης, που διοργάνωσε η εφη-
μερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων».

> Η επόμενη μέρα από την πανδημία και ποιές λύσεις προτείνονται

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Ένωση Προστασίας Φυσικού 
και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθια-

κού – Πατραϊκού «Ο Νηρέας» 

Εναλλακτικοί τρόποι δράσεων
και αντιδράσεων των Οργανώσεων 

για την Υγεία, το Περιβάλλον, 
τον Πολιτισμό και την Κοινωνία 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα

Θ
ΕΜ

Α
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Τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
πανδημίας στον χώρο των ακι-
νήτων περιέγραψε στην τοπο-
θέτησή της η Ειδική Γραμματέ-
ας της ΠΟΜΙΔΑ, πρόεδρος της 
Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων 
Νομού Αχαΐας (ΕΙΑΝΑ), δικη-
γόρος Πατρών Κυριακή Αθα-
νασιάδη.
Όπως είπε «η ζήτηση για φοι-
τητικά σπίτια εφέτος ήταν ελά-
χιστη ενώ υπάρχουν πολλές 
περιπτώσεις που οι φοιτητές 
εγκαταλείπουν σπίτια, λύνουν 
τις μισθώσεις και χρωστούν 
ενοίκια. Αλλά, συμβαίνει και 
αυτό το παράλογο, λόγω της 
πανδημίας δεν μπορούν να 
πάρουν τα πράγματά τους με 
αποτέλεσμα τα ακίνητα να πα-
ραμένουν δεσμευμένα, υπο-
χρεώνοντας τον ιδιοκτήτη να 

μην παίρνει ενοίκιο και να μην 
μπορεί να το διαθέσει. Απαι-
τούμε τώρα τη λήψη μέτρων 
από την κυβέρνηση, όπως την 
κατάργηση του συμπληρωμα-
τικού φόρου και της εισφο-
ράς αλληλεγγύης. Ζητάμε την 
πλήρη αποκατάσταση των ιδι-

οκτητών και την επέκταση της 
ρύθμισης αυτής και στα Νομι-
κά Πρόσωπα. Μόνο με γενναία 
μέτρα μπορούμε να προχωρή-
σουμε παρακάτω. Στην εξέλιξη 
που επιβάλλεται να προχωρή-
σουμε, πρέπει να κρατήσου-
με και πράγματα από την προ 

Covid -19 εποχή. 
Η κυρία Αθανασιάδη τόνι-
σε πως η πανδημία πλήττει 
εμπόριο, οικονομία, υγεία αλ-
λά και τα ατομικά μας δικαι-
ώματα πάρα πολύ σκληρά, 
ενώ τόνισε πως την περίοδο 
του Lockdown κλείνουν κατα-
στήματα και αναζητούνται με-
γάλα κτίρια για αποθήκες και 
Logistics.
Σημείωσε, επίσης πως τα νέα 
δεδομένα έφεραν στο προ-
σκήνιο την τηλεκπαίδευση, 
την τηλεργασία, το ηλεκτρονι-
κό εμπόριο και την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση, ωστόσο 
τόνισε πως δεν θα πρέπει να 
κρατήσουμε ζωντανά στοιχεία 
από την προ Covid -19 εποχή 
λέγοντας για παράδειγμα πως 
η διδασκαλία στην τάξη είναι 

αναντικατάστατη ή ακόμα η 
ανάγκη για κοινωνικές συνα-
ναστροφές κ.α.
Κλείνοντας την παρέμβασή της 
επεσήμανε ότι «το ζητούμενο εί-
ναι να μην μείνουμε στο πρό-
βλημα, αλλά να βρούμε την λύ-
ση και να εξελιχθούμε, γιατί 
είναι πολύ δύσκολο κάτω από 
αυτές τις αντίξοες συνθήκες κά-
ποιος να μην ακροβατήσει με-
ταξύ συνωνομοσιολογίας και 
καταστροφολογίας. Αυτό είναι 
άλλωστε και το θέμα του φετι-
νού Forum Ανάπτυξης 2020» 
και ευχαρίστησε τον εκδότη του 
«Σ.Ε.» Παναγιώτη Γιαλένιο δι-
ότι για 22 χρόνια στηρίξει την 
εκδήλωση της Ένωσης Ακινή-
των Ν. Αχαΐας αναδεικνύοντας 
όλα τα προβλήματα μέσα από 
τις εργασίες του Forum. 

«Δεσμευμένα πολλά σπίτια από φοιτητές»
> Κυριακή Αθανασιάδη, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας (ΕΙΑΝΑ)

Πρόκειται για παρεμβάσεις 
που αφορούν στο ιδιοκτησι-
ακό των εκτός σχεδίου ακι-
νήτων, διασύνδεση των πλη-
ροφοριακών συστημάτων του 
Δημοσίου στα οποία κατα-
χωρείται η ακίνητη ιδιοκτη-
σία και άλλες προτάσεις για 
το χρόνο στον οποίο ανάγε-
ται η απόδειξη των ιδιοκτη-
σιακών δικαιωμάτων. Όπως 
είπε ο υφυπουργός: «Θα απο-
δώσουμε δικαιοσύνη και θα 
δώσουμε διέξοδο. Είμαστε 
υποχρεωμένοι να υποστηρί-
ξουμε το δημόσιο συμφέρον 
αλλά πρέπει να είμαστε δίκαι-
οι και απέναντι στην ιδιωτική 
περιουσία. Θα υπάρξουν αλ-
λαγές σε αυτά τα ζητήματα». 
Παρουσίασε εκτενώς τις ρυθ-
μίσεις για τον περιορισμό της 
εκτός σχεδίου δόμησης στα 
κατά παρέκκλιση άρτια αγρο-
τεμάχια, τη λύση που δίνεται 
για τις ρυμοτομικές απαλλο-
τριώσεις ώστε να σταματήσει 

η ομηρία - όπως ανέφερε χα-
ρακτηριστικά - των ιδιοκτη-
τών, αλλά και για τη μεταφορά 
συντελεστή δόμησης που θα 
λειτουργήσει επί τέλους υπέρ 
των ιδιοκτητών διατηρητέων 
κτιρίων.
«Θα εξορθολογήσουμε τα ζη-
τήματα ρυμοτομίας δίνοντας 
τέλος στην «ομηρία» πολλών 
ακινήτων που είναι δεσμευ-
μένα επί δεκαετίες. Μετά από 
έναν εύλογο χρόνο -θωρείται 
τα 15 χρόνια από την έκδο-
ση του Πολεοδομικού Σχεδί-
ου και όχι πάνω από 5 χρόνια 
από την Πράξη Εφαρμογής- να 
επέρχεται αυτοδίκαιη άρση της 
ρυμοτομίας. Αν ο Δήμος για 
λόγους ανάγκης, που πρέπει 
να επιχειρηματολογήσει θέλει 
να επιβάλλει τη διάταξη της δέ-
σμευσης αυτό για πρώτη φορά 
θα είναι άπαξ και με την προ-
ϋπόθεση να αποζημιώνει τά-

χιστα τον ιδιοκτήτη και όχι να 
δεσμεύει την περιουσία του, να 
μηδενίζει την αξία του και να 
του στερεί το δικαίωμα άσκη-
σης της αξιοποίησης της περι-
ουσίας του ιδιοκτήτη». 
Αναφέρθηκε στη μεταφορά 
του συντελεστή δόμησης ώστε 
αξιοποιηθούν αξίες ώστε να 
υπάρχουν οφέλη για τους ιδι-
οκτήτες, ενώ για τις οικοδο-
μικές άδειες τόνισε πως μέσα 
από την ηλεκτρονική έκδοση 
επιταχύνονται και απλοποιού-
νται οι διαδικασίες και ταυτό-
χρονα από τις αρχές της επό-
μενης χρονιάς ενεργοποιείται 
η ηλεκτρονική ταυτότητα των 
κτιρίων.
Για τις οικοδομικές άδειες, μέ-
σα από την ηλεκτρονική έκ-
δοση επιταχύνονται οι διαδι-
κασίες και από τις αρχές της 
επόμενης χρονιάς ηλεκτρονι-
κή ταυτότητα κτιρίων.

500 Τοπικά Σχέδια 
στην 8ετία
Κρίσιμο στοίχημα χαρακτήρι-
σε την ολοκλήρωση των Τοπι-
κών Πολεοδομικών Σχεδίων 
σε όλη την Ελλάδα. Όπως εί-
πε, στο νέο χωροταξικό – πο-
λεοδομικό νομοσχέδιο που θα 
συζητηθεί στην Ολομέλεια της 
Βουλής την ερχόμενη εβδομά-
δα, προβλέπονται λύσεις στα 
ζητήματα του πολεοδομικού – 
χωροταξικού σχεδιασμού, που 
είναι υποχρέωση της πολιτείας 
και στις χρήσεις γης.
«Με γρήγορες και απλοποιη-
μένες διαδικασίες ερχόμαστε 
να ολοκληρώσουμε τον πο-
λεοδομικό – χωροταξικό σχε-
διασμό, ο οποίος καλύπτει το 
20% της χώρας. Στόχος είναι 
μέσα στα επόμενα 8χρόνια – 
ξεκινώντας από την πρώτη 
3τία σε συγκεκριμένους χώ-
ρους- να προχωρήσουν προς 

υλοποίηση 500 Τοπικά Πολε-
οδομικά Σχέδια, ο μεγαλύτε-
ρος σχεδιασμός από πλευράς 
αριθμών. 
Τα πρώτα 350 Σχέδια προβλέ-
πονται μέσα στα 2,5 πρώτα 
χρόνια κυρίως σε τουριστικές 
περιοχές που είναι πιο έντονη 
η απαίτηση σχεδιασμού. Πρό-
κειται για μια πολύ σημαντική 
παρέμβαση, η οποία θα υλο-
ποιηθεί με συγκεκριμένα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία», ανέφερε 
ο κ. Ταγαράς, τονίζοντας πως 
απλοποιείται και εκσυγχρο-
νίζεται το σύστημα χρήσεων 
γης και γίνεται αντιστοίχιση σε 
ΚΑΔ μεταξύ Πολεοδομίας και 
Οικονομίας. 
Επίσης, ανέφερε πως θεσπίζε-
ται η απόσυρση κτιρίων και η 
απαλλοτρίωση ορόφων και θα 
υπάρχει εύλογη αποζημίωση, 
ενώ προβλέπεται μεγαλύτε-
ρος συντελεστής δόμησης για 
τα φιλικά προς το περιβάλλον 
ενεργειακά κτίρια.
Σε ό,τι αφορά στα διατηρητέα 
τόνισε πως δίνεται η δυνατότη-
τα οικονομικής στήριξης για τη 
συντήρηση και ανακαίνιση των 
εν λόγω κτιρίων ακόμα και για 
αξιοποίηση των δικαιωμάτων 
μέσα από την πλατφόρμα της 
τράπεζας γης μέσα από τη με-
ταφορά συντελεστή δόμησης 
με δυνατότητα και πώλησης 
μέρους της αξίας, λύνεται έτσι 
ένα διαχρονικό πρόβλημα για 
να αποδοθεί δικαιοσύνη. 
Για την ενεργειακή αναβάθμι-
ση κτιρίων σημείωσε πως στο 
«Εξοικονομώ – Αυτονομώ», 

Τέλος «ομηρίας» ιδιοκτητών
Τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί 
για την στήριξη της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, 
η οποία έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνο-
ϊού και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την επανεκ-

κίνηση της οικονομίας, απαρίθμησε ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς από 

το βήμα της διαδικτυακής εκδήλωσης της Ένωσης 
Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας και της ΠΟΜΙΔΑ στο 

23ο Forum Ανάπτυξη που διοργάνωσε η οικονομική 
εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» το πρωί της 

περασμένης Κυριακής. 
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Στα νέα δεδομένα που διαμορ-
φώνονται σε σχέση με την ακί-
νητη περιουσία στην εποχή της 
πανδημίας, αναφέρθηκε ο Πρό-
εδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Τάκης Παπαδόπουλος 
κατά την τοποθέτησή του. 
«Περνάμε σε μια νέα εποχή στον 
κλάδο των ακινήτων. Τόσο σή-
μερα, όσο και στο μέλλον ο κλά-
δος θα συνεχίσει να προσφέρει 
προστιθέμενη αξία στην ελληνι-
κή οικονομία» παρατήρησε ο κ. 
Παπαδόπουλος και πρόσθεσε: 
«Όμως, επιβάλλεται την ώρα αυ-
τή το κράτος να δώσει κίνητρα 
και να βοηθήσει την ανάπτυξη 
της αγοράς ακινήτων και τη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας των 
επενδύσεων σε ακίνητα». Στο 
πλαίσιο αυτό διατύπωσε ορισμέ-
νες προτάσεις, όπως:

-Να εξεταστεί η κατάργηση του 
συμπληρωματικού φόρου στον 
ΕΝΦΙΑ που επιβάλλεται σε 
όσους φορολογούμενους έχουν 
στην κατοχή τους ακίνητη περι-
ουσία αντικειμενικής αξίας άνω 
των 250.000 ευρώ. 
- Να προχωρήσει η Κυβέρνηση 
στην αναμόρφωση των αντικει-

μενικών αξιών και στην σύγκλι-
ση των αντικειμενικών με τις 
εμπορικές. Με τον τρόπο αυτό 
θα λυθούν πολλά προβλήματα 
διαρθρωτικού χαρακτήρα ανα-
φορικά με την πραγματική απο-
τίμηση της φορολογητέας αξίας 
των ακινήτων και θα επιτευχθεί 
η διαφάνεια στις συναλλαγές και 

η διευκόλυνση των χρηματοδο-
τήσεων επενδύσεων σε ακίνητα.
- Να ενισχυθούν τα προγράμ-
ματα ενεργειακής αναβάθμισης 
ακινήτων και να επεκταθούν στα 
επαγγελματικά ακίνητα. - Να εξε-
ταστεί η οριστική κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης που ήδη 
έχει ανασταλεί για το φετινό ει-
σόδημα από ενοίκια και άλλες 
πηγές. Πρόκειται για εισφορά 
που βαρύνει σε μεγάλο ποσοστό 
ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν 
τα μισθώματα ως συμπληρωμα-
τικό εισόδημα.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυ-
τονομώ» που θα ξεκινήσει τις 
επόμενες ημέρες για τη Δυτική 
Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Περιφέ-
ρεια ενισχύει τη δράση με επι-
πλέον 15 εκατ ευρώ.

Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη
> Τάκης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

λόγω Covid -19, τα ποσοστά 
επιδότησης προσαυξάνονται 
κατά 10% και στις λιγνιτικές 
περιοχές φθάνει μέχρι και το 
85%.
«Στόχος μας είναι μέσα στην 
επόμενη 10ετία είναι να 
αναβαθμιστούν ενεργεια-
κά 600.000 κτίρια, δηλαδή 
60.000 κάθε χρόνο. Θα είναι 
μια σημαντική συνεχής παρέμ-
βαση που θα αναβαθμιστεί η 
αξία των ακινήτων. Προσαρ-
μοζόμαστε στις απαιτήσεις της 
περιοχή», σημείωσε.

Ανάρτηση δασικών 
χαρτών τον Φεβρουάριο
Ο κ. Ταγαράς σημείωσε ότι 
ως το τέλος Φεβρουαρίου του 
2021 θα αναρτηθούν οι δα-
σικοί χάρτες σε όλη την Ελλά-
δα και ως το τέλος του επόμε-
νου έτους θα έχει κυρωθεί το 
90 % και θα απομένει μόνο η 
εκδίκαση των ενστάσεων και 
αντιρρήσεων. 
Πρόσθεσε ότι η ολοκλήρωση 
των δασικών χαρτών αποτε-
λεί προαπαιτούμενο για την 

ολοκλήρωση του Κτηματολογί-
ου τέλος του 2021 (ανακοίνω-
σε πως προβλέπεται παράταση 
για έναν χρόνο στο νέο νομο-
σχέδιο) ενώ ανακοίνωσε πως 
είναι σε εξέλιξη προσπάθεια 
διασύνδεσης όλων των σχετι-
κών πληροφοριακών συστη-
μάτων, συμπεριλαμβανομένου 
και του Ε9.
Ανακοίνωσε, τέλος, πως προ-
βλέπεται στο νέο νομοσχέδιο 
παράταση όλων των αδειών 
έως τις 31-12-2022, επιση-
μαίνοντας πως ο χρόνος της 
πανδημίας ήταν δύσκολος αλ-
λά όχι νεκρός εφόσον έγινε 
μια τεράστια προσπάθεια για 
την ψηφιακή μετάβαση.

Στ. Παραδιάς: Τεράστιο 
πλήγμα η πανδημία
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ 
Στράτος Παραδιάς, ανοίγο-
ντας τις εργασίες του συνεδρί-
ου, σκιαγράφησε την σημερινή 
πραγματικότητα λέγοντας πως 
ο κορωνοϊός υπήρξε τεράστιο 
πλήγμα και στην ιδιωτική ακί-
νητη περιουσία, γιατί απομεί-

ωσε την αξία των ακινήτων 
και προκάλεσε προβλήματα 
μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικι-
αστών. 
Αναφέρθηκε στις επιτυχίες της 
οργάνωσης των ιδιοκτητών με 
την θέσπιση μέτρων στήρι-
ξης των ιδιοκτητών ακινήτων 
που υφίστανται απώλεια εισο-
δήματος λόγω της πανδημίας, 
με την επιστροφή αρχικά του 
30% της μείωσης μέσω φο-
ρολογικού συμψηφισμού και 
πλέον, για τις μειώσεις του Νο-
εμβρίου, επιστροφή του 50% 
απευθείας σε τραπεζικό λογα-
ριασμό του ιδιοκτήτη. 
Όπως είπε, 584.000 δηλώσεις 
Covid-19 υποβλήθηκαν σε 
όλη την Ελλάδα, οι 200.000 
είχαν λάθη που έπρεπε να δι-
ορθωθούν, ενώ από το Νοέμ-
βριο επετεύχθη η νομοθέτηση 
των προαιρετικών μειώσεων 
ενοικίων. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επί-
σης, στο δικαίωμα καταχώ-
ρησης μισθώσεων και τρο-
ποποιήσεων ακινήτων ως 
αορίστου χρόνου χωρίς να 

υπάρχει δέσμευση, καθώς και 
στην εξομοίωση της προθε-
σμίας δήλωσης COVID με την 
προθεσμία κατάθεσης μισθώ-
σεων & λύσεων που επίσης 
ήταν αποτέλεσμα του αγώνα 
της ΠΟΜΙΔΑ.
Αναφερόμενος στα δημοτικά 
τέλη τόνισε πως «είχαμε μια 
τεράστια επιτυχία άνευ προ-
ηγουμένου καθώς πετύχα-
με την πλήρη διαγραφή των 
αναδρομικών οφειλών των 
αδήλωτων εμβαδών αλλά και 
των μη ηλεκτροδοτούμενων 
ακινήτων μέσω της πλατφόρ-
μας της ΚΕΔΕ, για την οποία 
το αίτημά μας είναι να επα-
ναλειτουργήσει προς όφελος 
των πολιτών αλλά και της το-
πικής αυτοδιοίκησης». Πα-
ράλληλα, τόνισε πως η ΠΟ-
ΜΙΔΑ ζητά την κατάργηση 
του συμπληρωματικού φό-
ρου-ενός φόρου που λειτουρ-
γεί δημευτικά προς τους ιδι-
οκτήτες, την εκλογίκευση των 
αντικειμενικών αξιών και της 
φορολογίας του εισοδήματος 
από τα ακίνητα. 

από απαλλοτριώσεις
Παρεμβάσεις 

Γ. Ρούσκας, Πρόεδρος Ένωσης Συμβολαιογράφων
Ο πρόεδρος της Ελληνικής και Διεθνούς 
Ενώσεως Συμβολαιογράφων Γιώργος Ρού-
σκας κατά την τοποθέτησή του ανέφερε ότι 
ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης 
πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και αφού 
ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός. 
«Οφείλουμε να επιβάλλουμε συγκεκριμένους 
κανόνες, να μην υπάρχει η ελεύθερη άποψη 

από τις τοπικές κοινωνίες γιατί θα ζήσουμε έναν φαύλο κύκλο 
ερμηνειών και τα ίδια προβλήματα. Θεωρώ γενναία αυτήν την 
παρέμβαση» είπε χαρακτηριστικά. 

Α. Μουζάκης, Οικονομολόγος
Ο Αντώνης Μουζάκης, Οικονομολόγος, 
Λογιστής, Φοροτεχνικός εστίασε στις με-
ταβιβάσεις και γονικές παροχές λέγοντας 
πως υπάρχει η δυνατότητα υποβολής του 
φακέλου στις Δ.Ο.Υ. διαδικτυακά, παρά 
τις δυσκολίες που έχουν επισημανθεί. Σε 
σχέση με τις αλλαγές στη φορολογία ανα-
φέρθηκε στην κατάργηση της εισφοράς 

αλληλεγγύης από ενοίκια του 2020, ενώ υπενθύμισε ότι οι 
ιδιοκτήτες θα πρέπει να διορθώσουν τυχόν διαφορές μετα-
ξύ της δήλωσης COVID και του μισθωτηρίου που έχει κα-
τατεθεί στη Δ.Ο.Υ.
 
Κώστας Χαιδούτης, Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και Πρό-
εδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων 
Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΑΘ) Δικηγόρος Θεσ-
σαλονίκης Κώστας Χαιδούτης αναφέρθηκε 
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδι-
οκτήτες ακινήτων για την διαχείριση των 
περιουσιών τους στην περίοδο του κο-
ρωνοιού, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη που 

πλήττεται από την πανδημία.

Αναστάσιος Βάππας, Γεν. Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ
Ο Γενικός Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ, δικηγό-
ρος Α.Π., Αναστάσιος Βάππας υπογράμμισε 
ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν 
καταβάλλεται ούτε το μειωμένο κατά 40 % 
ενοίκιο. Σε αυτές, ενώ θεωρητικά υπάρχει η 
δυνατότητα έκδοσης διαταγής απόδοσης ή 
διαταγής πληρωμής, στην πράξη (λόγω των 
περιοριστικών μέτρων) οι πράξεις δεν εκδί-

δονται ή δεν κοινοποιούνται, με αποτέλεσμα να είναι απροστά-
τευτοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Άλκης Κωφός, Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ
Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του Γραφείου 
Ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ Άλκης Κωφός 
ανέλυσε τις προθεσμίες κατάθεσης και διόρ-
θωσης των μισθωτηρίων και των δηλώσεων 
COVID και τα κύρια λάθη και προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
στη διαδικασία επιστροφής των ποσών που 
δικαιούνται από τις μειώσεις ενοικίων.

Νίκος Κεχαγιάογλου, Ασφαλιστής
Τέλος, ο Ασφαλιστής, Υπεύθυνος του 
Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Με-
λών ΠΟΜΙΔΑ Νίκος Κεχαγιάογλου πα-
ρουσίασε τα πλεονεκτήματα του προγράμ-
ματος ΠΟΜΙΔΑ-Interamerican για την 
ασφάλιση των κτιρίων των μελών της 
Ομοσπονδίας.
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«Δώστε ρευστότητα στις
Ποια είναι η επόμενη ημέρα που δια-
μορφώνεται για την επιχειρηματικότη-
τα μετά και το δεύτερο κύμα της παν-
δημίας; Ένα ερώτημα που αποτυπώνει 
την αγωνία που επικρατεί σε χιλιάδες 
επιχειρήσεις, λόγω του ασφυκτικού 
οικονομικού περιβάλλοντος που πλέ-
ον δημιουργείται. Σε αυτό προσπά-
θησαν να απαντήσουν σημαντικοί 
εκπρόσωποι φορέων το Σάββατο το 
απόγευμα στην ειδική συνεδρία που 
διοργάνωσαν στο πλαίσιο του 23ου 
Forum Ανάπτυξης από κοινού η Ομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής 
Ελλάδος Ζακύνθου Κεφαλληνίας και 

Ιθάκης και ο Εμπορικός Σύλλογος της 
Πάτρας.
Στην τοποθέτησή του ο εκδότης του 
«Σύμβουλου Επιχειρήσεων» Παναγι-
ώτης Γιαλένιος, διοργανωτής του 23oυ 
Forum Ανάπτυξης, επεσήμανε ότι με-
τά από δέκα χρόνια μνημονιών οι επι-
χειρήσεις αντί να βρουν οικονομικό ξέ-
φωτο βρέθηκαν και πάλι στο μάτι του 
οικονομικού κυκλώνα. Και μόνο με συ-
μπράξεις θα μπορέσει να υπάρξει προ-
οπτική στο περιβάλλον που θα διαμορ-
φωθεί.
Συντονιστής της εκδήλωσης ο Τάσος Νι-
κολακόπουλος, ειδικός γραμματέας του 
Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας.

> Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος ΟΕΕΣΠ

> Διονύσης Τεμπονέρας, Νομικός - Εργατολόγος

> Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος

«Μαχόμαστε για να σταθούμε όρθιοι»

«Όλοι είμαστε εν δυνάμει πτωχευμένοι» 

«Επιχορήγηση των επιχειρήσεων εδώ και τώρα»

O Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος Ομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτι-
κής Ελλάδος Ζακύνθου Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης (ΟΕΕΣΠ) τόνισε ότι: «Για 
να υπάρξει επόμενη ημέρα πρέπει 
να σταθεί στο πόδια της η μικρομε-
σαία επιχείρηση. Πρέπει το εμπόριο 
να βγει ζωντανό από όλη αυτή τη δο-
κιμασία που περνάει. Σε σχέση με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, αν όλοι ξέρα-

με τι θα ακολουθούσε ίσως να κάνα-
με άλλα πράγματα. Πολύ περισσότερα 
από αυτά που κάναμε τη χρονιά που 
πέρασε. Η υγειονομική κρίση έφερε τα 
πάνω κάτω. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη 
κατάσταση στην οικονομία. Οι επιχει-
ρήσεις έμειναν κλειστές από Μάρτιο 
μέχρι Μάιο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο 
κτύπημα στην οικονομία. Είχαμε προ-
γραμματίσει να πουλήσουμε εμπορεύ-
ματα τα οποία έμειναν αδιάθετα. Αντί-

στοιχα και το καλοκαίρι δεν υπήρξε 
τουριστική κίνηση. Δεν υπήρξε εισό-
δημα για ανθρώπους που ασχολού-
νται με τουριστικές επιχειρήσεις. Ακο-
λούθησε ο φόβος και στη συνέχεια το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας». 
Και συνέχισε λέγοντας «Δυστυχώς δεν 
έχουμε βοήθεια και καμία χρηματοδό-
τηση ως επιχειρήσεις. Το ΤΕΠΙΧ 2 άγ-
γιξε μόνο το 5 με 7% των επιχειρή-
σεων. Στην επιστρεπτέα προκαταβολή 

πολλές επιχειρήσεις έμειναν εκτός για 
λεπτομέρειες. Το μόνο που κάνου-
με είναι να παίρνουμε συνέχεια ανα-
βολές σε υποχρεώσεις, κάτι το οποίο 
δυστυχώς δεν βοηθάει καθόλου τις 
επιχειρήσεις. Πρέπει να επανέλθει 
το καθεστώς των 120 δόσεων για τα 
φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. 
Αγωνιζόμαστε για ακατάσχετο λογαρι-
ασμό και ένα αφορολόγητο, το οποίο 
έχουν όλοι εκτός των εμπόρων».

Ο Διονύσης Τεμπονέρας, Νομικός - 
Εργατολόγος μίλησε για τον «ασφα-
λιστικός και πτωχευτικό νόμο, ποια 
είναι τα νέα δεδομένα».
Με βάση τα στοιχεία του προϋπολο-
γισμού η ύφεση είναι στο 10,6% και 
η ανεργία φθάνει στο 1 εκατομμύριο 
ανέργους. 
Σημείωσε ότι 1 στις 3 επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν με λουκέτο το επόμενο 
διάστημα και περιέγραψε ένα ασφυ-

κτικό οικονομικό περιβάλλον που 
πλέον διαμορφώνεται.
Σε σχέση με τον πτωχευτικό νό-
μο 4738, ο ίδιος τόνισε ότι υπάρ-
χει ένα προστάδιο κατά το οποίο 
ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την 
αποπληρωμή του δανείου του μέχρι 
και διάστημα 240 μηνών. 
«Η προβληματική της ρύθμισης αυ-
τής είναι ότι ακόμα και εάν ο πιστω-
τής προχωρήσει σε πλήρη αποπλη-

ρωμή των χρεών του, η τράπεζα δεν 
είναι υποχρεωμένη να απαντήσει 
σε αυτή τη ρύθμιση για αποπληρω-
μή. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι 
τράπεζες δεν προχωρούσαν σε ρυθ-
μίσεις έναντι εμπόρων, παρότι θα 
μπορούσαν να είχαν εισπράξει τα 
χρήματά τους. Το δεύτερο και ποιο 
σημαντικό έχει να κάνει με την επέ-
κταση της πτωχευτικής ιδιότητας όχι 
μονάχα στους εμπόρους αλλά και 

στο σύνολο των πολιτών. Με προη-
γούμενο νόμο μόνο ο έμπορος είχε 
αυτή την ιδιότητα τώρα όλοι μπορεί 
να τεθούν υπό πτώχευση».
Σημείωσε ότι ακόμη και για μια χα-
μηλή οφειλή θα έχει τη δυνατότητα 
η τράπεζα να κινήσει τη διαδικασία 
του πλειστηριασμού, κάτι που θα 
δημιουργήσει ακόμα πιο επιβαρυ-
μένες οικονομικές συνθήκες στον 
εμπορικό κόσμο.

O Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής 
Ελλάδος, ανέφερε ότι: 
«Καθίσταται αναγκαία η λήψη μέτρων 
για την ανασυγκρότηση της τοπικής 
οικονομίας με ρευστότητα, προκει-
μένου να συγκρατηθεί η ύφεση. Κά-
τι τέτοιο δεν έγινε σε ικανοποιητικό 
βαθμό. Γι αυτό το λόγο φθάσαμε η 
ύφεση να ανέβει σε διψήφιο νούμε-
ρο, 10,5%. Είχαμε ζητήσει ως Οικο-
νομικό Επιμελητήριο ενίσχυση, διότι 

εάν δεν υπάρξει ενίσχυση δημιουρ-
γείται ένας φαύλος κύκλος οικονομι-
κής κάμψης, που επιτείνει περισσό-
τερο την ύφεση και δεν βοηθάει τις 
επιχειρήσεις και γενικότερα τον πα-
ραγωγικό ιστό να «σηκώσει κεφάλι» 
μετά από μια δεκαετή κρίση». 
Και συνέχισε λέγοντας ότι η μετάθεση 
των φορολογικών υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων είναι ένα μέτρο που 
δεν βοηθάει ουσιαστικά την οικονο-
μία, μιας και είναι υποχρεώσεων που 

θα πρέπει να πληρωθούν. Οι εκτιμή-
σεις είναι ότι η ανάκαμψη θα έχει κα-
μπυλωτό σχήμα, δηλαδή θα έρθει με-
τά από παρατεταμένη ύφεση. 
«Αποτελούσε και αποτελεί βασική πα-
ράμετρος η ενίσχυση των επιχειρήσε-
ων με ρευστότητα για κεφάλαιο κίνη-
σης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να 
καλύψουν λειτουργικές ανάγκες. Οι 
δείκτες της ανεργίας είναι απογοητευ-
τικοί και τον Ιούνιο ανήλθαν σε πο-
σοστό 18,3%. Το ερώτημα όμως είναι 

όταν λήξουν όλες αυτές οι αναστολές, 
οι εργαζόμενοι τι θα γίνουν; Προφα-
νώς και θα είναι δυνητικά άνεργοι, 
άρα η ανεργία ενδεχομένως να εκτο-
ξευθεί σε μεγαλύτερα νούμερα». 
Και συνέχισε σημειώνοντας ότι μέτρα 
όπως το ΤΕΠΙΧ, η επιστρεπτέα προ-
καταβολή κ.α. απέδωσαν σε ένα βαθ-
μό όμως «δεν παύουν να είναι χρη-
ματοδοτήσεις και όχι επιχορηγήσεις. 
Και το 50% επιστροφής των χρημά-
των είναι και πάλι επιστροφή».
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επιχειρήσεις άμεσα»
> Κ. Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πατρών

> Δημήτρης Γκίκας, Ερευνητής Πανεπιστήμιο Πατρών

> Νίκος Χαβέλης, Αν. Γενικός Γραμματέας ΟΕΣΠ

> Προκόπης Θεοδωρίδης, Αν. Καθ. Πανεπιστήμιο Πατρών 

> Έλενα Καλημέρη, Νομικός

> Μάκης Μακρής, Γ.Γ. Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας

Αιμοδότες της οικονομίας

Στροφή στο e-εμπόριο

Χαριστική βολή οι Κυριακές

Ψηφιακή γενιά καταναλωτών

Απαιτείται ένωση δυνάμεων

Αφανίζονται οι ΜμΕ

Από την πλευρά του ο Πρόε-
δρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Πατρών Κωνσταντίνος 
Ζαφειρόπουλος ανέφερε 
ότι «το λιανικό εμπόριο με-
τά τη δεκαετή κρίση συνε-

χίζει να αγωνίζεται και στην 
πανδημία. Συνεισφέρουμε 
στο 1/4 του ΑΕΠ και είμα-
στε ο μεγαλύτερος εργοδό-
της της χώρας, στο συντρι-
πτικό ποσοστό στην πλήρη 
απασχόληση. Ο Εμπορικός 
Σύλλογος με τις νομικές πα-
ρεμβάσεις δηλώνει στα με-
γάλα θέματα παρών, όπως 
είναι η Πατρών-Πύργου, το 
φυσικό αέριο, η υπογειο-
ποίηση του τρένου. Κάναμε 
μια μεγάλη προσπάθεια για 
να βγει αυτή η όμορφη εκ-

δήλωση».
Δεν παρέλειψε επίσης να 
σημειώσει τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει αυτή την 
περίοδο ο εμπορικός κό-
σμος, μετά και τη δεύτερη 
απαγόρευση που έχει επι-
βληθεί από την κυβέρνη-
ση και πόσο δύσκολο είναι 
το περιβάλλον που θα δια-
μορφωθεί από εδώ και στο 
εξής το επόμενο διάστημα, 
για όσες επιχειρήσεις ανοί-
ξουν και καταφέρουν να συ-
νεχίσουν τη λειτουργία τους.

Ο Δημήτρης Γκίκας, IT Engi-
neer/ Digital Marketing Ex-
pert. Digital Marketing Direc-
tor@Oweb Digital Experience, 
Researcher, στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών τόνισε ότι: «το ηλε-
κτρονικό μάρκετινγκ είναι αλ-
ληλένδετο με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο. Ειδικότερα, το ηλε-
κτρονικό μάρκετινγκ είναι εκεί-
νο που αποσκοπεί στην προώ-

θηση υπηρεσιών ή προϊόντων 
με στόχο την αύξηση των πε-
λατών χρησιμοποιώντας το δι-
αδίκτυο και άλλα ψηφιακά κα-
νάλια, όπως μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, πλατφόρμες δια-
φήμισης και ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο». Εξήγησε ότι το ηλε-
κτρονικό εμπόριο μπορεί να 
υπάρχει με ένα φυσικό κατά-
στημα και τόνισε ότι στην Ελλά-
δα το 72% των χρηστών μέσω 
κινητού βλέπουν τα προϊόντα 
που τους ενδιαφέρουν. Τα σκή-
πτρα στις ηλεκτρονικές πωλή-
σεις παγκοσμίως κατέχουν τα 
ρούχα, τα παπούτσια, οι ηλε-
κτρονικές συσκευές και ακο-
λουθούν τα παιχνίδια αλλά και 
τα τρόφιμα. Μάλιστα τα τρόφι-

μα παραμένουν τα πρώτα σε 
βαθμό αναζητήσεων μέσω δια-
δικτύου, παρότι δεν την αγορά-
ζουν ηλεκτρονικά. 
«Κάποιος που διαθέτει μια επι-
χείρηση μπορεί και πρέπει να 
σκεφτεί σοβαρά να αναπτύξει 
το ηλεκτρονικό του κατάστημα» 
ανέφερε ο κ. Γκίκας. 
Σημείωσε ακόμη ότι λόγω της 
πανδημίας η χρήση του ηλε-
κτρονικού εμπορίου επιταχύν-
θηκε κατά 5 χρόνια. «Έχου-
με δεδομένα σήμερα που θα 
τα περιμέναμε το 2025-2026» 
εξήγησε ο κ. Γκίκας. Και τόνισε 
ότι φυσικό και ηλεκτρονικό κα-
τάστημα έχουν μια κοινή συνι-
σταμένη: την εξυπηρέτηση των 
πελατών. 

Ο Νίκος Χαβέλης, Αναπληρω-
τής Γενικός Γραμματέας, της 
Ομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας Πελο-
ποννήσου ανέφερε ότι οι φό-
ροι που επιβλήθηκαν τα προη-
γούμενα χρόνια στην ελληνική 
κοινωνία ήταν δυσβάσταχτοι, 
όπως ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ, ο φό-
ρος αλληλεγγύης. 

«Το πορτοφόλι του μικρού και 
πολύ μικρού έμπορα δεν αντέ-
χει, καθότι στην Ομοσπονδία 
μας τα 2/3 είναι αυτής της οι-
κονομικής κατάστασης, δυστυ-
χώς όλοι αυτοί έχουν τελειώ-
σει» ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Και καυτηρίασε στη συνέχεια 
την πρόθεση της κυβέρνησης 
να προωθήσει νομοσχέδιο που 
προβλέπει το άνοιγμα των επι-
χειρήσεων όλες τις Κυριακές 
σε κοινότητες μέχρι 5000 κα-
τοίκους. 
«Καταλαβαίνετε για παράδειγμα 
σε μια πόλη όπως το Ξυλόκα-
στρο τι αγορά μπορεί να δημι-
ουργηθεί, όταν θα επιτρέψουν 
σε λίγο καιρό να είναι ανοικτά 

τα καταστήματα τις κυριακές. Τη 
μοναδική μέρα που βάσει Συ-
ντάγματος πρέπει να την αφιε-
ρώσουμε σε εμάς» ανέφερε ο κ. 
Χαβέλης.
Εν συνεχεία ζήτησε τη μείωση 
των τελών των κοινόχρηστων 
χώρων, διότι παρότι έχει εκ-
δοθεί σχετική απόφαση από 
την Κυβέρνηση, πολλοί Δήμοι 
δεν προχωρούν στις μειώσεις 
αυτές. Σημείωσε επίσης ότι το 
πρόγραμμα της μη επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής που εφάρμο-
σε η Περιφέρεια ευνόησε της 
μεγάλες και μεσαίες επιχειρή-
σεις, την ώρα που τα 2/3 της 
ΟΕΣΠ είναι επιχειρήσεις μι-
κρές και πολύ μικρές. 

Ο Προκόπης Θεοδωρίδης, 
Αναπλ. Καθηγητής Μάρκε-
τινγκ, Πρόεδρος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων, 
Πανεπιστήμιο Πατρών πα-
ρουσίασε μια έρευνα που 
έκανε ο ίδιος εν μέσω του 
πρώτου lockdown. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της, 
στο πρώτο κύμα της πανδη-

μίας οι περισσότερες επιχει-
ρήσεις αιφνιδιάστηκαν και 
δεν είχαν τη δυνατότητα να 
ανταποκριθούν στη ζήτηση 
γιατί δεν διέθεταν e shop. 
Σημείωσε ότι οι καταναλωτές 
θέλουν να αγοράσουν, όμως 
δυστυχώς αντιμετωπίζουν 
πολλά προβλήματα. Κατά 
τον ίδιο, ένα ποσοστό πάνω 
του 7% των επιχειρήσεων 
έχουν τη δυνατότητα να πω-
λούν ηλεκτρονικά και γι’ αυ-
τό χρειάζεται ένας περαιτέρω 
εκσυγχρονισμός. 
Κάνοντας ένα χρονικό άλμα 
στο μέλλον και μιλώντας για 
μια δεκαετία μετά, ο κ. Θεο-
δωρίδης ανέφερε ότι ο μελ-
λοντικός καταναλωτής και η 

τότε γενιά 25 με 40 ετών θα 
είναι μια ψηφιακή γενιά. 
«Οι νέοι θα αντιμετωπί-
ζουν εντελώς διαφορετικά το 
εμπόριο από ότι το αντιμετω-
πίζουμε εμείς» ανέφερε.
Και εξήγησε ότι «εμείς δεν 
ζούμε σε ψηφιακό κόσμο 
ακόμα, διότι θέλουμε να δού-
με απτά το προιόν και μετά να 
αποφασίσουμε για την αγο-
ρά του». Ωστόσο διαφαίνεται 
ότι ο καταναλωτής θέλει να 
υπάρχουν καταστήματα, με 
διαφορετικό ίσως ρόλο, δη-
λαδή ως «show room καθώς 
σε κάθε περίπτωση θέλει να 
δει το εμπόρευμα και μετά να 
προχωρήσει στην ηλεκτρονι-
κή του παραγγελία.

Η Έλενα Καλημέρη, νομικός, 
αναφέρθηκε στην κοινωνική 
καινοτομία και τις εφαρμογές 
της στο εμπόριο. Όπως είπε η 
κοινωνική καινοτομία απαντά 
σε ένα ή περισσότερα κοινωνι-

κά προβλήματα και χαρακτηρί-
ζεται ως καινοτόμα διότι είναι 
πιο αποδοτική, αποτελεσματική 
και βιώσιμη. 
Έφερε για παράδειγμα την πε-
ρίπτωση της δημοτικής αγοράς 
της Κυψέλης, που ήταν ένας χώ-
ρος παραμελημένος και χάρη σε 
ένα κοινό κοινωνικό και επιχει-
ρηματικό μέτωπο που στήθηκε 
προχώρησε η μετάλλαξή του και 
σήμερα σε αυτόν φιλοξενούνται 
επτά κοινωνικές συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).
Τόνισε επίσης και τον ρόλο των 

pop-up αγορών, δηλαδή πο-
λύ μικρά καταστήματα που ανα-
δύθηκαν μέσα στην κρίση και 
έχουν να αντιμετωπίσουν μεγα-
λύτερες στον τομέα του εμπορί-
ου, ήταν όμως άγνωστες. Μέσω 
θεματικών αγορών σ δόθηκε η 
δυνατότητα να γίνουν γνωστά. 
Επίσης τόνισε ότι στην περίοδο 
της πανδημίας υπήρξε η σκέψη 
της δημιουργίας μια διαδικτυα-
κής πλατφόρμας, της e-Κυψέ-
λης με την οποία πωλούνταν τα 
προϊόντα και μειώνονταν τα κό-
στη των επιχειρήσεων. 

Ο Μάκης Μακρής Γενικός 
Γραμματέας του Εμπορικού 
Συλλόγου της Πάτρας τόνισε 
ότι: «η κοινωνία έχει φθάσει 
πλέον σε ένα επίπεδο φτωχο-
ποίησης. Η πανδημία είναι 
το πρόβλημα όμως δεν πρέ-
πει να γίνει η πληγή της οι-
κονομίας. Οφείλουμε να κα-
ταλάβουμε ότι η οικονομική 

πολιτική που χαράσσεται εί-
ναι η ευθύνη μιας κυβέρνη-
σης που αυτή τη στιγμή προ-
σπαθεί να περάσει και πάλι 
στα μνημονιακά χρόνια και 
στο ξεκοκάλημα της ελληνι-
κής επιχείρησης».
Και συνέχισε λέγοντας ότι « οι 
σημερινοί τριαντάρηδες ήδη 
βιώνουν δέκα χρόνια κρίσης 
που σημαίνει ότι οι ελπίδες 
έχουν εξασθενήσει».
Και πρόσθεσε ότι ο νόμος 
που θέσπισε η κυβέρνηση 
για τα χρέη των επιχειρήσε-
ων έρχεται για να αφανίσει 
τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Σε σχέση με την πιθα-
νότητα εφαρμογής του click 

away, παραλαβής των εμπο-
ρευμάτων από το κατάστημα, 
αφού παραγγελθούν ηλεκτρο-
νικά, τόνισε ότι σκοπός εί-
ναι να ευνοηθούν οι μεγάλες 
αλυσίδες, επειδή αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα διάθεσης των 
προϊόντων τους μέσω κούρι-
ερ οι οποίες δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στον αυξημέ-
νο φόρτο εργασίας. 

«Δεν μπορεί να δημιουργού-
νται τεράστιες ουρές στις τρά-
πεζες λόγω αναμονής και να 
μην μπορεί να εξυπηρετηθεί 
ένα μικρό κατάστημα λιανικής 
που έχει το πολύ πέντε πελά-
τες στο εσωτερικό του» παρα-
τήρησε ο κ. Μακρής 
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O Tζεριέτ Μπεσαράτ, CEO της Looper 
IKΕ, περιέγραψε το αντικείμενο της εται-
ρείας, που αφορά την παροχή ψηφια-
κών υπηρεσιών, που κτίζει λογισμικά 
και υπηρεσίες που τα αντιμετωπίζει ως 

προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό το λογι-
σμικό εξελίσσεται και αποσκοπεί στο να 
καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες των πε-
λατών στους οποίους απευθύνεται. Η 
ανάλυση των απαιτήσεων και ο καθο-
ρισμός των προδιαγραφών των πελα-
τών της, αποτελούν τα κύρια συστατικά 
επιτυχίας της εταιρείας. O ψηφιακός με-
τασχηματισμός έρχεται να καταπολεμή-
σει το τεχνολογικό κενό που υπάρχει σε 
διάφορα επίπεδα, κυρίως σε δημόσι-
ους και ιδιωτικούς φορείς. Προβλήμα-
τα που καλύπτει είναι η γραφειοκρατία 
και η έλλειψη επικοινωνίας που με τη 
σειρά τους οδηγούν σε χαμηλά ποσοστά 

αποδοτικότητας. Έχει παρατηρηθεί η έλ-
λειψη συντονισμού μεταξύ συνεργατών, 
καθώς «χάνονται» μέσα σε παλιές σημει-
ώσεις και αρχεία. Αυτό το κενό καλύπτει 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που δυ-
στυχώς, κατά τον κ. Μπεσαράτ, παρα-
μένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτός 
είναι και ο στόχος της εταιρείας του να 
καταφέρει να ξεπεράσει τα στεγανά που 
έχουν διαμορφωθεί. H ενδεδειγμένη 
μέθοδος που ακολουθείται είναι η Αgile, 
η οποία είναι ευέλικτη, όπου ουσιαστικά 
υπάρχει ένας κύκλος αλληλεπίδρασης 
του τελικού προϊόντος με την εταιρεία. Η 
παράδοση του τελικού προϊόντος γίνεται 

τμηματικά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχά-
νεται η ικανοποίηση του πελάτη, αφού 
σε κάθε στάδιο του τελικού προϊόντος 
υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης. 
Κλείνοντας ο Νίκος Λάγιος, COO της 
Looper, επεσήμανε ότι με την παραπά-
νω πλατφόρμα εξυπηρετείται οτιδήποτε 
έχει σχέση με την λειτουργία ενός κτιρί-
ου όσο παλιό και εάν είναι.
Στη συνέχεια παρουσίασε το polιkatikia.
gr, μια υπηρεσία cloud που σε πραγ-
ματικό χρόνο δίνει πληροφορία στους 
εμπλεκόμενους. Οι χρήστες μέσω ειδι-
κής πλατφόρμας μπορούν διαδικτυακά 
να κάνουν τα πάντα.

«Η ανάλυση κλειδί για την επιτυχία» 
> Tζεριέτ Μπεσαράτ, CEO της Looper IKΕ

Ο Γιάννης Γαροφαλάκης, Κα-
θηγητής στο Τμήμα Μηχανι-
κών Η/Υ και Πληροφορικής 
είπε ότι ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός είναι ανάγκη όπως 
επίσης και προσαρμογή σε μια 
πραγματικότητα διαφορετική. 
Τα εργαλεία που υπάρχουν για 
το μετασχηματισμό αυτό είναι 
πολλά. Και πρόκειται για ερ-
γαλεία που προέρχονται τόσο 
από τον τομέα της Πληροφο-
ρική όσο και άλλες επιστήμες. 
Στο πλαίσιο αυτό μια από τις 
έννοιες που αλλάζει είναι το 
«διαδίκτυο των αντικειμένων» 
(ΙοΤ) που μετεξελίσσεται σε 
«διαδίκτυο των πάντων» (ΙοΕ).
Το διαδίκτυο των αντικειμέ-
νων είναι ένας πρόσφατος 
όρος, σύμφωνα με τον οποίο 
υπάρχουν διασυνδεμένα αντι-
κείμενα (things) τα οποία, 
συλλέγουν, επεξεργάζονται και 
διαμοιράζονται δεδομένα, τό-
σο μεταξύ τους όσο και με το 
Internet. Η λειτουργίας τους 
βασίζεται στη λογική της επι-
κοινωνίας «μηχανής προς μη-
χανή».
Tέτοιες εφαρμογές, κατά τον κ. 
Γαροφαλάκη, υπάρχουν σε κά-
θε πτυχή της ζωής μας, όπως 
για παράδειγμα στην: τηλεμα-
τική οχημάτων, smart homes, 
Fitness Trackers.

Με την ανάπτυξή της, δίνεται 
επίσης η παρακολούθηση πε-
ριβαλλοντικών παραμέτρων 
για έλεγχο της ποιότητας του 
αέρα, τη βελτίωση της αγρο-
τικής παραγωγής, εκπαίδευση 
και περιβαλλοντική ευαισθη-
τοποίηση.
Ακολούθως το διαδίκτυο των 
πάντων, (όρος που καθιέρωσε 
η εταιρεία Cisco, που δεν θέ-
λει ωστόσο να έχει και την πα-
τρότητα) αφορά τη διασύνδε-
ση αντικειμένων, ανθρώπων, 
δεδομένων και διαδικασιών 
σε ένα μεγάλο κατανεμημένο 
δίκτυο. 
Το «διαδίκτυο των πάντων» 
(ΙοΕ) αποτελεί μια γενίκευση 
επί της ουσίας του «διαδικτύ-
ου των αντικειμένων» (ΙοΤ). 
Μάλιστα εξήγησε ότι αυτό το 
ζευγάρι των τεχνολογιών θα 
έχει ένα σοβαρό οικονομικό 
αντίκτυπο στο μέλλον. Προ-
βλέπεται ότι θα έχει μια μέση 
αύξηση κατά 15% και θα φθά-
σει σε ένα μέγεθος αγοράς 40 
τρισεκατομμύρια δολάρια μέ-
χρι το 2024. «Δεν μπορεί κα-
νείς να το αγνοήσει ως φαινό-

μενο ή ως τεχνολογίες» τόνισε 
ο κ. Γαροφαλάκης. Έτσι ανα-
μένονται πιο σύνθετες εφαρ-
μογές στο μέλλον που θα αφο-
ρούν τη διασύνδεση δρόμων 
και νοσοκομείων, διασύνδε-
ση παραγωγών εμπόρων, με-
ταφορέων και καταστημάτων, 
διασύνδεση πραγμάτων στο 
smart home με τους ενοίκους 
και τις υπηρεσίες πρώτης ανά-
γκης. 

Ιλιγγιώδη κέρδη στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη
Ο Χρυσόστομος Στύλιος, Κα-
θηγητής στο Τμήμα Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Δι-
ευθυντής στο εργαστήριο Γνώ-
σης και Ευφυούς Πληροφορι-
κής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
μίλησε για τη Μηχανοτρονική 
αποτελεί ένα σημαντικό κομ-
μάτι του Ψηφιακού Μετασχη-
ματισμού και της 4ης Βιομη-
χανικής Επανάστασης.
Ο Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες αλλαγές που υι-
οθετεί μια επιχείρηση για να 

αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα 
που της προσφέρουν το διαδί-
κτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι 
νέες τεχνολογίες. 
Οι βασικές τεχνολογίες του 
ψηφιακού μετασχηματισμού 
είναι οι εξής:
• Μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης
• Υπηρεσίες κινητής τεχνολο-
γίας
• Τεχνολογίες Cloud
• Aνάλυση δεδομένων 
• Διαδίκτυο των πραγμάτων
• Ρομποτική και αυτοματοποί-
ηση
• Τρισδιάστατη εκτύπωση 
• Τεχνητή νοημοσύνη 
• Κυβερνοασφάλεια
• Blockchain
• Μεγάλα δεδομένα 
Στο οικονομικό επίπεδο εκεί-
νο που προκαλεί αίσθηση εί-
ναι τα σχετιζόμενα έσοδα με 
την τεχνητή νοημοσύνη τα 
οποία προβλέπονται να είναι 
ιλιγγιώδη και να παρουσιά-
σουν αύξηση κατά 60 φορές 
το 2025 σε σχέση με το 2016. 
Οι εφαρμογές της τεχνητής 
στη Βιομηχανία που είναι από 

τους μεγαλύτερους κλάδους 
έχει να κάνει με την προβλε-
πτική συντήρηση και με όλα τα 
επίπεδα της.
Τα οφέλη στον παραγωγικό 
τομέα είναι μεσομακροπρόθε-
σμα καθώς:
• Μειώνει το κόστος παραγω-
γής
• Βοηθάει στην Αποκέντρωση 
της Παραγωγής
• Δημιουργεί νέες επιχειρημα-
τικές ευκαιρίες
• Επιταχύνει την αντίδραση 
στις τάσεις της ζήτησης
• Προωθεί το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα
• Ενθαρρύνει την καινοτομία
• Ενισχύει την εσωτερική συ-
νοχή
• Βελτιώνει τη χρήση δεδομέ-
νων
• Προσελκύει την επάνδρωση 
με ταλέντα
Μάλιστα προβλέπονται σημα-
ντικές αλλαγές στην εκπαίδευ-
ση και στα εξής πεδία:
Το εκπαιδευτικό οικοσύστη-
μα θα εξελιχθεί με ένα μείγμα 
καινοτομίας σε όλες τις μορ-
φές εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει 
να καλλιεργούν σύγχρονες δε-
ξιότητες και ικανότητες που να 
ανταποκρίνονται στις σημερι-
νές ανάγκες.
Τέλος θα πρέπει να υπάρχουν 
νέα συστήματα πιστοποίησης 
τα οποία θα προκύψουν κα-
θώς θα επεκτείνεται η αυτοα-
νακατευθυνόμενη μάθηση.
Όπως εξήγησε ο κ. Στύλιος θα 
πρέπει να καλλιεργηθούν και 
διαφορετικά συστήματα δεξιο-
τήτων και ειδικότερα: η επαγ-
γελματική εκπαίδευση, οι εται-
ρείες, τα μεμονωμένα άτομα 
και από τους φορείς χάραξης 
πολιτικής.

Μια αγορά με τζίρο 40 τρισ. δολάρια 
> Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) - Διαδίκτυο των πάντων (IoE)
αφ

ιέ
ρω

μα
Ψηφιακός μετασχηματισμός: Μια φράση που ακού-

γεται συχνά και που στα επόμενα χρόνια θα αλλά-
ξει άρδην τη ζωή και την οικονομία παγκοσμίως. 

Μια πρόγευση του μέλλοντος και των αλλαγών μας 
έδωσαν τα στελέχη της εταιρείας Looper κατά την 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 

27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 23ου Forum Aνάπτυ-
ξης με συντονιστή τον Νίκο Λάγιο, COO της Looper 

IKE. Και επεσήμανε ότι η έννοια του ψηφιακού 
μετασχηματισμού θα είναι εκείνη που έχει ήδη μπει 

για τα καλά στη ζωή μας.
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Πολιτισμός: Συμπράξεις για να
Ποιο το πέριβάλλον που διαμορ-
φώνεται στον Πολιτισμό την επό-
μενη ημέρα περιορισμού της παν-
δημίας; Ένας τομέας που επλήγη 
ανεπανόρθωτα από την κρίση εί-
ναι και αυτός του πολιτισμού, ο 
οποίος προσπαθεί να βρει το βη-
ματισμό του σε ένα θολό τοπίο. 
Σημαντικά ερωτήματα ζητούσαν 
απαντήσεις στην ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου στο 
πλαίσιο του 23ου Forum Ανάπτυ-
ξης. Αξιόλογοι ομιλητές μίλησαν 
όχι μόνο για αυτό που βιώσαν κα-
τά τη διάρκεια της πανδημίας αλ-
λά και για ότι είχε προηγηθεί νω-
ρίτερα. 
Συντόνισε ο εκδότης του «Σύμ-
βουλου Επιχειρήσεων» Παναγι-
ώτης Γιαλένιος, διοργανωτής του 

23ου Forum Ανάπτυξης, ο οποί-
ος επεσήμανε ότι και τα 23 χρό-
νια της διοργάνωσης ο πολιτι-
σμός κατείχε εξέχουσα θέση στις 
συνεδριακές εκδηλώσεις. 
Στο στούντιο ο ποιητής Διονύσης 
Καρατζάς άνοιξε τη δημόσια συ-
ζήτηση τονίζοντας ότι Πολιτισμός 

είναι η εσωτερίκευση των αξι-
ών. Όπως ανέφερε ο κ. Καρατζάς, 
«Πιστεύω ότι υπάρχει μια σύγχυ-
ση ανάμεσα στις έννοιες που εί-
ναι σχετικές με τον πολιτισμό. Για 
τους πολλούς ο πολιτισμός και οι 
δημιουργοί του έχουν καταγραφεί 
στις συνείδησή τους ως περιθω-

ριακοί τύποι ή ως αιθεροβάμονες 
και για τους πολιτικούς ως ένα άλ-
λοθι στην όποια αδυναμία διαχεί-
ρισης ή αντιμετώπισης αυτού του 
ζωτικού τομέα της κοινωνίας μας. 
Εάν δούμε και λίγο πίσω τώρα το 
παρελθόν, παλιότερα χωρίς να 
εξωραΐζω είχαμε μύθους, δηλα-
δή ένα λόγο βαθύτερο που καθο-
δηγούσε και πρόβαλε αξίες. Σήμε-
ρα σε αυτήν την μαζοποίηση των 
πραγμάτων γλιστρήσαμε σε παρα-
μύθια από τους πολιτικούς, τους 
διαχειριστές και μάνατζερ, έκδοτες, 
δισκογραφικές εταιρείες (που δεν 
υπάρχουν τώρα πια), μας έστρε-
ψαν στην επιφάνεια πάρα στο βά-
θος· έτσι νομίζω ότι κάπου έχου-
με χαθεί. Επομένως από τη μεριά 
των δημιουργών πιστεύω ότι χρέος 
τους είναι με σεμνότητα και ειλικρί-

νεια να αποφύγουμε τις καταγγελίες 
και όλα αυτά που κατά καιρούς βλέ-
πουμε στις οθόνες μας και να μιλή-
σουμε με αλήθεια. Η οποία απαιτεί 
γνώση, θάρρος, τόλμη και προπα-
ντός ειλικρίνεια» τόνισε. 
Και ο κ. Καρατζάς κατέληξε λέγο-
ντας «η ειλικρίνεια είναι μια βα-
σική αρετή που τη χρειάζονται 
όλοι, οι δε πολιτικοί εάν μιλή-
σουνε χωρίς δεύτερες σκέψεις θα 
ήταν πιο πειστικοί και θα είχαμε 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Η δική 
μου πρόταση είναι πως οι Καλ-
λιτέχνες, δημιουργοί με όλες τις 
μορφές, να συμβάλλουν και να 
συμπράξουν ώστε να δούμε την 
επόμενη ημέρα της πανδημίας με 
ένα άλλο βλέμμα. Γιατί αυτό κυρι-
ως μπορεί να προσφέρει ο πολι-
τισμός».

> Γιώργος Ανδρέου, Συνθέτης

> Λευτέρης Γιοβανίδης, Θεατρικός Σκηνοθέτης

> Βασίλης Κοσμόπουλος, Σκηνοθέτης – Παραγωγός

Να εισάγουμε την καλλιτεχνική δημιουργία στην εκπαίδευση

Οι άνθρωποι του πολιτισμού να στηρίξουμε την κοινωνία

Εθνική κινηματογραφία δεν φτιάχνεται χωρίς Ακαδημία

Το θέμα της εκδήλωσης είναι ο πο-
λιτισμός την επόμενη μέρα, όμως 
σκέφτομαι από την άλλη ποιος ήταν 
ο πολιτισμός την προηγουμένη μέ-
ρα από την Covid19. Λέω πολλά 
χρόνια πως δεν έχουμε κανονική 
Ακαδημία Μουσικής ούτε παρα-
δοσιακής ούτε και ακαδημαϊκής, 
δεν έχουμε Ακαδημία Χορού, Θεά-
τρου, μας λείπουν πολλά ακαδημα-

ϊκά και θεσμικά, τα οποία είναι τα 
οχυρά μας και οι εκκινήσεις μας, 
για να μπορούμε να διαχειριστούμε 
τον πολιτισμό στη χώρα μας, όπως 
τον εννοούμε εμείς, όπως τον έλεγε 
ο Σεφέρης «ο ελληνικός τρόπος», ο 
δικός μας πολιτισμός, οι δικές μας 
αξίες, οι δικές μας οπτικές. 
Υπάρχουν χώρες οι οποιες είναι πο-
λύ πιο μπροστά από εμάς και έχουν 

κάνει πράγματα που θα μπορούσαμε 
να τα υιοθετήσουμε χωρίς να κάνουμε 
τον έξυπνο και να βοηθήσουμε κατ’ 
ουσίαν την Καλλιτεχνική Δημιουργία 
και την ίδια ώρα να τολμήσουμε να 
εισάγουμε την Καλλιτεχνική Δημιουρ-
γία μέσα στην εκπαίδευση. 
Είναι πολύ δυσάρεστο ότι ένα μεγά-
λο κομμάτι νέων ανθρώπων έχουν 
σοβαρότατα ζητήματα παιδαγωγικής 

στάσης, έχουν τεράστιες ελλείψεις σε 
πολιτισμικές και καλλιτεχνικές πλη-
ροφορίες, θα έλεγα και σε επιστημο-
νικές γενικά. 
Η παιδεία μας τρέχει ασθμαίνουσα να 
ακολουθήσει μια κοινωνία η οποία 
λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρί-
σης είναι μια κοινωνία πικρή, σκλη-
ρή, επιθετική, εκδικητική μπορώ να 
πω πολλές φορές».

«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να 
μπορέσουμε να καταλάβουμε ακρι-
βώς τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει και 
τι θέλουμε. 
Βεβαίως ο καλλιτεχνικός χώρος στην 
Ελλάδα είναι διασπασμένος και κατά 
συνέπεια δύσκολα μπορούμε να συ-
μπράξουμε, να έχουμε κοινή πορεία 
και κοινή διεκδίκηση πραγμάτων. 
Ο πολιτισμός στην επόμενη μέρα πά-

ντα έχει να κάνει με τις νεότερες γενι-
ές, οι οποίες έχουν μια άλλη σχέση με 
αυτό που λέγεται διαδίκτυο και ψηφι-
ακή εικόνα. 
Όταν αυτή η νεολαία φτάσει κάποια 
στιγμή και πάρει την ευθύνη στα χέ-
ρια της τι θα καταλαβαίνει από αυτό 
που λέμε ποίηση» ανέφερε ο κ. Γιο-
βαννίδης. Και συνέχισε τονίζοντας ότι 
«πρέπει να καταλάβουμε όλοι ποια θα 

είναι αυτή η επόμενη μέρα όπως πο-
λύ σωστά τίθεται σαν θέμα, μετά την 
πανδημία. Πως θα υπάρχει το θέατρο, 
ο κινηματογράφος, η ποίηση και όλες 
οι μορφές Τέχνης. 
Για να υπάρξει μια κοινωνία είναι 
απαραίτητο να υπάρξει πολιτισμός, 
είναι πολύ σωστά όπως ειπώθηκε 
πνευματική τροφή. Ένα κομμάτι που 
δεν έχει ειπωθεί τον τελευταίο καιρό 

θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για την επόμενη μέρα είναι η ψυχι-
κή υγεία. 
Κατά πόσο αυτή τη στιγμή επηρεάζο-
νται οι άνθρωποι συναισθηματικά, 
είναι φορτισμένοι από όλο αυτό που 
συμβαίνει, πως η πολιτεία το καταλα-
βαίνει αυτό και πως μπορούμε εμείς 
ως άνθρωποι του πολιτισμού να στη-
ρίξουμε την κοινωνία». 

Θα ήθελα να μιλήσω με το παρά-
δειγμα του κινηματογράφου, των 
οπτικοακουστικών τεχνών. 
Αλλά μέσα από το παράδειγμα του 
κινηματογράφου μπορούν να τε-
θούν προβλήματα και ζητήματα που 
ήδη έχουν αναφερθεί. 
Γιατί πολύ σωστά το ερώτημα ποια 
είναι η επόμενη μέρα, πατάει στο 
ποια ήταν η προηγούμενη. Θα ήθε-

λα δε να αναφερθώ σε δύο προη-
γούμενες μέρες· στην ημέρα για 
το σινεμά ή τον πολιτισμό πριν το 
2010 δηλαδή πριν την οικονομική 
κρίση, όπου σαν χώρα ζούσαμε σε 
ένα διαφορετικό περιβάλλον ή και 
σε μια διαφορετική πραγματικότητα. 
Και στην πραγματικότητα προ covid 
στα χρόνια της κρίσης. 
Δηλαδή εάν θέλουμε να πούμε ποια 

θα είναι η επόμενη μέρα μετά την 
πανδημία θα πρέπει να ρωτήσου-
με τους εαυτούς μας αν διδαχτήκαμε 
πραγματικά κάτι από την κρίση» τό-
νισε ο κ. Κοσμόπουλος. 
Και συνεχίζοντας επεσήμανε ότι «εί-
μαστε μια χώρα που ταυτόχρονα 
έχει έλλειψη Ακαδημίας Κινηματο-
γράφου και μιλάμε ότι είναι ένα αί-
τημα 70 ετών, των κινηματογραφι-

στών να αποκτήσουν Ακαδημία και 
θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και δε-
καετίες. Γιατί μεγάλα ταλέντα όπως 
έχουμε βγαίνουν πραγματικά και 
από μικρή σχολή, από το εξωτερικό 
και από το περίπτερο της γειτονιάς 
τους και από τη δουλειά που κάνου-
με βλέποντας ταινίες. Εθνική κινη-
ματογραφία δεν φτιάχνεται χωρίς 
Ακαδημία κινηματογράφου». 
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δούμε το αύριο με άλλο βλέμμα
> Σταύρος Σολωμός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

> Νίκος Σαραφόπουλος, Συγγραφέας – Ερευνητής

Να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα της δημιουργίας

Υπάρχει μια κληρονομιά που δεν αναδεικνύεται

Δεν είναι δυνατόν να μην επικεντρω-
θώ στην Πολιτεία του Πλάτωνα, να μη 
θυμηθούμε πως η λέξη ήθος είχε ιδι-
αίτερη βαρύτητα στους αρχαίους και 
όσον αφορά την επίδραση της μουσι-
κής στην ψυχή του ανθρώπου. 
Στη συνέχεια θα ήθελα να συμφω-
νήσω απόλυτα με τον κ. Γιοβανίδη ο 
οποίος τοποθέτησε πάρα πολύ σοφά 

το πρόβλημα το οποίο αναπτύσσεται σε 
αυτές τις μέρες που βιώνουμε όλοι, το 
θέμα της ψυχικής υγείας υπονοώ και 
πως θα μπορέσει κάποιος να το ξεπερά-
σει, εάν ήδη έχει δεχτεί επίθεση τέτοι-
ου είδους, κατάθλιψη κτλ. Αντίδοτο σε 
όλα αυτά βεβαίως είναι ο Πολιτισμός, 
όλες οι μορφές Τέχνης και η Μουσι-
κή εάν θυμηθούμε από την αρχαιότητα 

τον Ιπποκράτη ο οποίος παρατηρούσε 
κάνοντας μουσική στους ασθενείς τους 
πως θα αντιδράσουν και από την άλ-
λη πλευρά τη μουσική του Μότσαρτ η 
οποία επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι 
προσφέρει ουσιαστικά στον ψυχισμό 
του ανθρώπου. Περιμένω πως και πως 
την επόμενη μέρα για να ξαναζήσω τα 
παιδιά που θα έρθουν εδώ για να συνε-

χίσουν τη σπουδή τους, την ημέρα που 
θα έρθει ο χορωδός για να κάνει μαζί 
μου δοκιμή, που θα έρθει ο μουσικός 
να παίξει στην ορχήστρα της παραδοσι-
ακής μουσικής ή της έντεχνης, αυτός εί-
ναι ο στόχος ο προσωπικός μου για την 
επόμενη μέρα. Περιμένω πως και πώς 
να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα 
της δημιουργίας.

Θα λέγαμε ότι η πολιτιστική περιουσία 
και ιδιοκτησία είναι μια διάσταση που 
έχει απτά και συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα μέσα στον ιστό της πόλης μας. 
Υπό αυτή την έννοια η παρέμβαση μου 
είναι για την πόλη, μέσα στην πόλη, 
για το δομημένο της περιβάλλον, του 
πολιτισμού για την ακρίβεια. 
Για να γίνω πιο πρακτικός και εικονο-

γραφικός στην γεωγραφική εκδοχή της 
πόλης στο μυαλό μου έχω 7 άξονες της 
πορείας· ένας είναι ο δρόμος της πα-
ραλιακής ζώνης ως πρόκληση τη θά-
λασσα, ένας δεύτερος δρόμος είναι των 
αρχαιοτήτων και ως ενοποίηση του 
πολιτισμού. Τρίτος δρόμος είναι των 
βιομηχανικών κτιρίων ως ζητούμενο. 
Ένας άλλος δρόμος είναι του πολιού-

χου Αγίου Ανδρέα αναδεικνύοντας 
συνολικά το προσκύνημα. Πέμπτος 
δρόμος ο μεγαλύτερος και κατ’ αρχάς 
θετικός και ως προς το σχεδιασμό είναι 
των δημοτικών κτηρίων και της δημο-
τικής περιουσίας. Έκτος δρόμος είναι 
των πλατειών, της αρχιτεκτονικής του 
ιστορικού κέντρου ως νησίδες πολιτι-
σμού και ποιότητας ζωής και έβδομος 

των Τεχνών. 
Υπάρχει μια κληρονομιά πολιτιστική η 
οποία δεν αναδεικνύεται εν τω συνό-
λω, ούτε τονίζονται οι ιδιαιτερότητες, 
ούτε είναι γνωστές στους εκτός Πατρών 
ενδεχόμενα άλλους φίλους. Αυτοί οι 7 
δρόμοι ενδεικτικά μας δίνουν τη δυνα-
τότητα να ενσωματωθούν σε ένα απτό 
μέλλον στις διεργασίες της πόλης. 

> Βάγια Ζεπάτου, Καλλιτεχνική διευθύντρια της Ορχήστρας «Θανάσης Τσιπινάκης»

Να μπούμε στην καινούργια πραγματικότητα 
Αναρωτιέμαι πόσο άλλαξε η ζωή μας, 
πόσο προβληματιζόμαστε όλο αυτό το 
διάστημα. Επίσης πόσα αναθεωρούμε, 
πόσα περιμένουμε να ξαναχτίσουμε, εί-
ναι περίεργο και πρωτόγνωρο το συ-
ναίσθημα, δεν θα έλεγα δύσκολο αλλά 
καινούργιο. Βασικά νομίζω ότι ούτως ή 
άλλως θα πρέπει να συγκεράσουμε τον 
τρόπο που σκεφτόμαστε, τα είδη υπάρ-

χοντα δεδομένα και να μπούμε στην 
καινούργια πραγματικότητα ο καθένας 
με τον τρόπο του. Σίγουρα όλο αυτό που 
περνάμε και ζούμε με τη χρήση του δια-
δικτύου και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 
φτιαχτεί από τον άνθρωπο μόνο και 
μόνο για να επικοινωνεί. Όχι φυσικά 
όμως για να εκφράζεται μέσα από αυτά, 
αλλά δυστυχώς στην εποχή μας είναι ο 

μοναδικός επιβεβλημένος τρόπος. Δεν 
υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να 
εκφραστεί κάποιος Καλλιτέχνης, εξ ου 
και όλα αυτά που κάνουμε μέσω του δι-
αδικτύου· οι παραστάσεις, οι συναυλίες 
και τα οποία εύχομαι πολύ σύντομα να 
τελειώσουν. 
Σε σχέση με τον Πολιτισμό και τη χώ-
ρα μας γενικότερα, νομίζω ότι η Ελλά-

δα και οι Πνευματικές της αξίες φυσικά 
έχουν τόσο μεγάλη ιστορία και πρέπει 
να ξαναβρούμε τον τρόπο να την τιμή-
σουμε τόσο αυτήν όσο και την αίγλη της 
χώρας την οποία ζούμε. 
Σίγουρα εδώ που φτάσαμε θέλω να πι-
στεύω ότι το κράτος οφείλει να στηρίξει 
τους Καλλιτέχνες και όλους τους ανθρώ-
πους των Τεχνών και των Γραμμάτων. 

> Ανδρέας Τσιλίρας, Πολιτιστικός διαχειριστής, συνιδρυτής «Mosaic

> Γιάννης Γεωργακάκης, Mέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Συνιδρυτής «ΡΕΦΕΝΕ»

Ο πολιτισμός στο εξωτερικό είναι μια τεράστια αγορά

Μια άλλη όμορφη ματιά στην πραγματικότητα

Θα μιλήσω για τη λειτουργία που 
έχουμε ως ενδιάμεσοι ανάμεσα είτε 
στο κοινό είτε στην πολιτεία από τη 
μια πλευρά και από την άλλη τους δη-
μιουργούς, τους επαγγελματίες του πο-
λιτισμού, καλλιτεχνικούς φορείς κτλ. 
Όσες φορές έχει γίνει κάτι είτε σε κε-
ντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο, έχει γί-
νει επειδή κάποια πρόσωπα βγήκαν 

μπροστά. Και όχι επειδή κάποιοι θε-
σμοί λειτούργησαν σαν θεσμοί. Είτε 
μιλάμε για το παράδειγμα του Χατζι-
δάκη, είτε για τον Μπένο στην Καλα-
μάτα σε μικρότερη κλίμακα είτε άλλα, 
μιλάμε για προσωπικές πρωτοβουλί-
ες και προσωπικές μάχες που έβαλαν 
μπροστά το δικό τους κύρος, ρευστο-
ποιώντας την όποια φήμη είχαν για 

να μπορέσουν να προχωρήσουν λίγο 
τα πράγματα. Δεν έγινε ποτέ κάτι ορ-
γανωμένο και καλό είναι να μην το πε-
ριμένουμε. 
Καλό είναι να κοιτάξουμε τι γίνεται στο 
εξωτερικό παγκοσμίως στον κλάδο 
του πολιτισμού, τι έκαναν πριν, τι κά-
νουν τώρα και πως αυτή την εμπειρία 
τους μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. 

Ο πολιτισμός στο εξωτερικό έχει δι-
ευρυνθεί πολύ περισσότερο από αυ-
τό που λέμε εμείς. Δηλαδή μιλάμε για 
έναν δημιουργικό και πολιτιστικό κλά-
δο, που ξεπερνάει τα όρια των Τεχνών 
όπως τα ξέρουμε και βάζει μέσα και άλ-
λα επαγγέλματα, άλλους τομείς και άλ-
λες επιστήμες και είναι μια τεράστια 
αγορά. 

Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι 
η πραγματικότητα δεν παύει να κυλάει 
δίπλα μας με όλα της τα προβλήματα, 
το περιβάλλον, τη μετανάστευση, την 
παγκοσμιοποίηση και βέβαια ο πολι-
τισμός που είναι μια άλλη ματιά στην 
πραγματικότητα, όμορφη θα έλεγα πο-
λύ σίγουρα θα πρέπει να την έχει υπό-
ψη του κάθε στιγμή. 

Και το λέω αυτό γιατί η διάσταση που 
λέγεται παγκοσμιοποίηση και το μέ-
σο που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγ-
μή, η επιτακτική ανάγκη της πρόταξης 
της υγείας, του συνόλου από μερι-
άς της πολιτικής στην κάθε μέρα μας 
έχουν φτιάξει μια επικίνδυνη συγκυ-
ρία. Στον παρονομαστή μπαίνει αυτό 
που λέμε υγεία και να το πω ακόμα 

πιο αδρά ο κίνδυνος της ζωής. Δυστυ-
χώς στον αριθμητή η εκάστοτε πολι-
τική εξουσία και το έχουμε δει τον τε-
λευταίο καιρό που τρέχει η πανδημία 
του Covid. 
Όμως επειδή ο άνθρωπος είναι κοι-
νωνικό ον και μέσα από αυτή του την 
ιδιότητα δικαιώνεται, άκουσα στη συ-
ζήτηση μια καταπληκτική λέξη πολίτης 

με ότι μπορεί να φέρει αυτό. Πολίτης 
σημαίνει αμέσως – αμέσως σύνολο, 
συζήτηση, ομάδα, ζύμωση, δημοκρα-
τία, φωνή ενωμένη απέναντι σε οποι-
αδήποτε αυθαιρεσία. Εύχομαι ο πολι-
τισμός την επόμενη μέρα του Covid να 
συνεχίσει να αποδεικνύει ότι η πραγ-
ματικότητα είναι μεγαλύτερη από τη λο-
γική της εξήγηση. 
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λήψη αποφάσεων για το λιανεμπόριο
Την ίδια ώρα μεγάλες 
αλυσίδες και υπερα-

γορές πωλούν εποχικά 
είδη σε βάρος των 

μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, κάτι που κατά 

τα μέλη του Εμπορι-
κού Συλλόγου Πατρών 
και της Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων 
δημιουργούν αθέμιτο 

ανταγωνισμό. Όσο 
παραμένει κλειστή η 
αγορά, η ζημιά που 
υφίστανται οι επι-

χειρήσεις ολοένα και 
μεγαλώνει για πολλούς 

κλάδους.

Συμβολική κίνηση με πολλούς αποδέκτες 
από τους εμπόρους της Πάτρας, οι οποίοι 
«κατέθεσαν» χθες μαζικά τα κλειδιά και τα 
λουκέτα των καταστημάτων τους, σε συγκέ-
ντρωση που πραγματοποίησαν μπροστά από 
το Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Θέλησαν με 
αυτόν τον τρόπο να ζητήσουν από την κυβέρ-
νηση να λάβει επί τέλους μια απόφαση για 
το λιανεμπόριο, μιας και η αγορά παραμένει 
κλειστή εδώ και παραπάνω από ένα μήνα. 
Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία στήριξη 
από το κράτος και ότι οι υποχρεώσεις που 
έχουν συσσωρευτεί κάνουν επιβεβλημένο το 
άνοιγμα των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτω-
ση, πάντως, το άνοιγμα θα πρέπει να γίνει με 
τους ενδεδειγμένους υγειονομικούς κανόνες.

Η κινητικότητα σε 
1o & 2o lockdown 
Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση 
ομάδας επιστημόνων που πε-
ριγράφει την κινητικότητα του 
πληθυσμού στην Ελλάδα στις 
δύο φάσεις περιορισμών.

Συμμαχία 
«ΑγοράΖΟΥΜΕ εδώ» 
Την πρωτοβουλία «ΑγοράΖΟΥΜΕ 
εδώ», για τη στήριξη της τοπικής 
οικονομίας, παρουσίασαν ο Πε-
ριφερειάρχης και οι πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων της ΠΔΕ. 

Ν. Δένδιας στη Γ.Σ. 
του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ: 
«Ανάκαμψη 
μέσω εξαγωγών»

«Ολογραφία» σελ. 2 Σελ. 3 Σελ. 7

> «Κατέθεσαν» τα κλειδιά των καταστημάτων τους οι έμποροι και ζητούν

Σελ. 

Μετά την 
covid-19 τι;

Με την παρουσία του υπ. Ανά-
πτυξης Αδ. Γεωργιάδη και του 
υφ. Παιδείας Β. Διγαλάκη στην 
εκδήλωση του ΕΑΠ, συνεχίζεται 
σήμερα το 23ο Forum Ανάπτυ-
ξης. Εκδηλώσεις έχουν ακόμη το 
σαββατοκύριακο το Europe Direct 
Πατρας και η Διαχειριστική Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων. 
Οικονομία, δικαιοσύνη, εθελοντι-
κό κίνημα και η «επόμενη ημέρα» 
τους, αναδείχθηκαν στις εκδηλώ-
σεις αυτής της εβδομάδας.
Σημαντικές και οι συνεδρίες της 
ερχόμενης εβδομάδας, μέχρι τις 
20 Δεκεμβρίου που ολοκληρώνε-
ται το διαδικτυακό πολυσυνέδριο. 

Αφιέρωμα σελ. 11-17

23o Forum Ανάπτυξης
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Δίπλα 
στον Πρωθυπουργό
Και ένας Αχαιός μετέχει στην 
υγειονομική μάχη που δίνει αυ-
τή την περίοδο η κυβέρνηση. Την 
αποκάλυψη έκανε κατά τη διάρ-
κεια της συνεδρίας του Οικονομι-
κού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλά-
δος στο 23ο Forum 
Ανάπτυξης ο Βασί-
λειος-Πέτρος Σπανά-
κης, Βουλευτής Νοτί-
ου Τομέα Β’ Αθηνών 
ΝΔ και αφορούσε 
τον Μιχάλη Μπεκί-
ρη. Όπως αποκάλυ-
ψε ο κ. Σπανάκης, το 
Σάββατο 5 Δεκεμβρί-
ου, στο Μέγαρο Μα-
ξίμου έγινε σύσκεψη 
για τον προγραμμα-
τισμό σε σχέση με τα 
εμβόλια που αναμένονται εντός 
Ιανουαρίου. 
«Στη σύσκεψη αυτή υπό τον κ. 
Μητσοτάκης μετείχε και ο διευ-
θυντής του γραφείου του Πρωθυ-
πουργού στη Βουλή και πρώην 
βουλευτής Αχαΐας, Μιχάλης Μπε-
κίρης. Ο κ. Μπεκίρης δίνει πραγ-
ματικά μια μεγάλη μάχη δίπλα 
στον Πρωθυπουργό για να μπορέ-
σουμε να προχωρήσουμε τα εμβό-
λια και γενικά να λειτουργήσουν τα 
1078 εμβολιαστικά κέντρα», απο-
κάλυψε ο κ. Σπανάκης δημόσια. 
Μάλιστα υποστήριξε ότι ο Πρω-
θυπουργός δίνει ιδιαίτερο βάρος 
στον προγραμματισμό και σκοπεύ-
ει να αναβαθμίσει την πρωτοβάθ-
μια βαθμίδα Υγείας. Η ουσία είναι 
ότι σε αυτή τη «μάχη» 
δεν μπορεί να λείπει 
κανείς.

Γ.Η.

Βοήθεια
από Ευρώπη 
Δεν παρέλειψε να 
επισημάνει τον ρόλο 
που μπορεί να έχει το 
Επιμελητήριο Αχαΐ-
ας στην επόμενη ημέ-
ρα η Ευρωβουλευτής 
Μαρία Σπυράκη, κα-
τά την παρέμβασή της στη συνε-
δρία του Επιμελητηρίου στο 23ο 
Forum Ανάπτυξης. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πλειονότητα των επι-
χειρήσεων στην περιοχή είναι μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
τόνισε ότι μπορούν να γίνου βήμα-
τα στην Οικονομία υπό την καθο-

δήγηση του Επιμελητηρίου και της 
Περιφέρειας. Κυρίως όμως μπορεί 
να δοθεί τεχνική βοήθεια και από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση «αρκεί να 
την ζητήσουμε, γιατί καμία φορά 
δεν τη ζητάμε» όπως τόνισε χαρα-
κτηριστικά. Ως προς το κατά πόσο 
θα βοηθήσει οικονομικά η αναβάθ-

μιση της Αδριατικής 
Οδού, μετατρεπόμενη 
στο ελληνικό κομμάτι 
σε διαδρομή πολλα-
πλών οδικών παρο-
χών (πρόταση της κ. 
Σπυράκη), εξήγησε ότι 
τέτοια έργα έχουν πολ-
λαπλασιαστικά οφέλη 
και μάλιστα έχουν τον 
ισχυρότερο πολλα-
πλασιαστή στα ευρω-
παϊκά προγράμματα.

Γ.Η.

Πικρές αλήθειες 
Καυστικός ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ-
ΝΑ Παναγιώτης Σκέντζος για την 
στάση ορισμένων συνδικαλιστών 
σε σχέση με τα μέτρα που έχει υι-
οθετήσει η κυβέρνηση και τις αντι-
δράσεις που έχουν προκαλέσει 
στην κοινωνία και την αγορά. Πολ-
λοί επιχειρηματίες σηκώνουν τα 
χέρια ψηλά και ζητούν κινητοποιή-
σεις για να δοθεί επιτέλους ένα μή-
νυμα.
Όπως σχολιάζει ο κ. Σκέντζος: «Οι 
κινητοποιήσεις είναι το πιο σημα-
ντικό όπλο τού Συνδικαλιστικού κι-
νήματος και μάλιστα το πιο αποδο-
τικό σέ ότι αφορά τα αποτελέσματα 
αρκεί να εξελίσσονται καί νά ανα-

βαθμίζονται ποιοτι-
κά ανάλογα την αντα-
πόκριση των εκάστοτε 
κυβερνήσεων.
Για ορισμένους όμως 
κομματοσυνδικαλιστες 
δεν είναι αυτονόητη 
η προσφυγή σε κινη-
τοποιήσεις ακόμη και 
όταν η αντιμετώπι-
ση μας είναι αδιάφο-
ρη έως και εχθρική 
ενίοτε από την πολι-
τεία καί τούς εκπρό-

σωπους της, μετατρέποντας έτσι τον 
συνδικαλισμό σε γραφειοκρατικό 
μηχανισμό καί ως εκ τούτου αναξι-
όπιστο και αναποτελεσματικό πού 
τελικά προσφέρει κακές έως καί κα-
ταστροφικές υπηρεσίες σε αυτούς 
πού τα συμφέροντα υπηρετεί».
Και συνεχίζοντας εξηγεί ότι: « Ιδιαί-

τερα φόβο καί απέχθεια για αγώνες 
έχουν όσοι δεν στηρίζονται στην 
λαϊκή βάση που δίνει την εντολή 
για εκπροσώπηση αφού αυτή ενίο-
τε παραβιάζεται , και αυτό είναι αυ-
τονόητο διότι δεν υπάρχει η εξου-
σιοδότηση πού δίνεται κάτω από 
δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποί-
ες δίνουν την νομιμοποίηση άρα 
καί την απαιτούμενη ισχύ και το δυ-
ναμισμό άσκησης των καθηκόντων 
πού τούς έχουν ανατεθεί».

Ανάρπαστα τα 500ευρα 
Σχεδόν δύο χρόνια πέρασαν από 
τότε που η ΕΚΤ σταμάτησε την έκ-
δοση χαρτονομισμάτων των 500 
ευρώ. Κι όμως, σήμερα κυκλοφο-
ρούν χωρίς να έχουν χάσει την αξία 
τους - μάλιστα είναι πιο περιζήτητα 
από ποτέ. Που οφείλεται αυτό;
Στελέχη της Ευρωπαϊκής Αστυνο-
μικής Υπηρεσίας (Europol) δηλώ-
νουν ότι κακοποιοί επιχειρούν να 
συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν με-
γαλύτερες ποσότητες των μωβ χαρ-
τονομισμάτων και προσφέρουν 
σοβαρό «μπόνους» για να τα απο-
κτήσουν. Δεν λείπουν όμως και οι 
συλλέκτες που καταφεύγουν στην 
ίδια τακτική. Αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν στο Ebay αγγελίες για αγορά 
παλαιότερων εκδόσεων χαρτονομι-
σμάτων των 500 ευρώ σε τιμή που 
μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 650 
ευρώ. Πηγές της Μπούντεσμπανκ 
εκτιμούν ότι το ένα στα τρία χαρτο-
νομίσματα των 500 ευρώ που κυ-
κλοφορούν σήμερα στη Γερμανία 
έχει καταλήξει σε θυρίδες και θη-
σαυροφυλάκια ως αποταμίευση. 

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐ-
ας, με αφορμή το έγγραφο της 6ης ΥΠΕ 
για μετακίνηση, έναντι διπλάσιας αμοι-
βής, γιατρών στη Β. Ελλάδα ώστε να 
αντιμετωπιστεί η πίεση στα νοσοκομεία 
της Β. Ελλάδας, με επιστολή της καταγ-
γέλλει τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνη-
ση χρησιμοποιεί τους υγειονομικούς για 
να καλύψει τα τεράστια κενά στο ΕΣΥ.

Το ζήτημα θέτει με ερώτησή της στη 
Βουλή η βουλευτής του ΜΕΡΑ 25 Φωτει-
νή Μπακαδήμα.

!
Η χώρα μας διανύει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα στο 
φάσμα της πανδημίας, με χιλιάδες κρούσματα, νεκρούς 
και διασωληνωμένους που δίνουν μάχη για να κρατη-
θούν στη ζωή. Φάρμακο απέναντι σε αυτή τη μάστιγα δεν 
υπάρχει. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την 
κρίσιμη κατάσταση και να νικήσουμε τον κορωνοϊό, να 
τον βγάλουμε από τη ζωή μας, είναι το εμβόλιο. 
Εντός του Ιανουαρίου με βάση τις μέχρι σήμερα εκτιμή-
σεις, θα ξεκινήσουν στην Ελλάδα οι εμβολιασμοί για τον 
covid-19. 
Πρόκειται σαφέστατα για τη μεγαλύτερη μάχη που δίνει 
η ιατρική κοινότητα και ο ερευνητικός κόσμος με έναν ιό 
ο οποίος κατάφερε να ανατρέψει άρδην τις ζωές μας, να 
πλήξει ανθρώπους και οικονομίες, να προκαλέσει αλυσι-
δωτές συνέπειες στην καθημερινότητά μας, να οδηγήσει 
στην αιμορραγία της απώλειας ζωών.
Με λύπη ωστόσο διαπιστώνουμε ότι με το άκουσμα των 
επικείμενων εμβολιασμών του πληθυσμού, δημιουργή-
θηκαν κοινωνικές ομάδες αρνητών του εμβολίου και 
ομάδες παραπληροφόρησης σε σχέση με την αναγκαιότη-
τά του, με ανυπόστατες «πληροφορίες» για τις επιπτώσεις 
του στην ανθρώπινη υγεία.
Μια τέτοια εξέλιξη σε μια τόσο καίρια στιγμή για την πο-
ρεία της πανδημίας και την αναγκαιότητα προστασίας των 
συνανθρώπων μας από τον κορωνοϊό, εγκυμονεί σοβα-
ρούς κινδύνους. 
Κινδύνους οι οποίοι συνεπάγονται ακόμη περισσότερους 
πάσχοντες, ακόμη περισσότερους ασθενείς στις εντατι-
κές, μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινων ζωών, πολύ με-
γαλύτερο διάστημα παραμονής του ιού στη ζωή μας με 
ρόλο ενεργό και απειλητικό και μάλιστα ενώ θα έχουμε 
στα χέρια μας το πιο δυνατό όπλο.
Όλοι θέλουμε να επιστρέψουν οι ζωές μας στην κανονι-
κότητα. Όλοι επιθυμούμε να απαλλαγούμε όσο τον δυ-
νατόν συντομότερα από τον εφιάλτη της πανδημίας. Και 
κανείς μας σαφέστατα δεν θέλει να καταλήξει διασωλη-
νωμένος.
Πρέπει να γίνει λοιπόν σε όλους συνείδηση ότι ο κίν-
δυνος θα φύγει από δίπλα μας μόνο με το εμβόλιο. Και 
πρέπει να γίνει επίσης συνείδηση σε όλους μας, ότι πέρα 
από την ευθύνη που έχουμε για τον εαυτό μας, υπάρχει 
και η ευθύνη για τους συνανθρώπους μας, η ευθύνη για 
το κοινωνικό σύνολο. 
Κάθε εμβόλιο αποτελεί ένα επίτευγμα. Η ιστορία της αν-
θρωπότητας έχει δείξει ότι τα εμβόλια έχουν αποτελέσει 
μεγάλους σταθμούς της, έχουν αλλάξει την πορεία της και 
έχουν σώσει αμέτρητες ζωές.
Αρνητές τους υπήρχαν πάντα, όπως πάντα υπήρχαν και 
θεωρίες συνωμοσίας. Η διαφορά με το σήμερα είναι ότι 
έχουμε τη γνώση, η επιστήμη έχει σημειώσει τεράστια 
άλματα, η επικοινωνία και η ενημέρωση βρίσκεται σε 

Προλαμβάνειν 
ή θεραπεύειν

Eπωνύμως

Η κα Μαρία 
Σπυράκη

Lockdown και κατανάλωση αλκοόλ 
Οσο περισσότερο χρόνο είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να μείνουν στο 
σπίτι τους λόγω των περιοριστικών μέτρων (lockdown) τόσο αυξάνεται η 
πιθανότητα να το ρίξουν στο ποτό και να κάνουν υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική μελέτη. Είναι η πρώτη έρευνα 
που κάνει αυτή τη συσχέτιση, δείχνοντας ότι το στρες της Covid-19 και 
των συνεπαγόμενων περιορισμών μπορεί να πυροδοτήσει μία στενότερη 
-ακόμη και επικίνδυνη- σχέση με το αλκοόλ. Κάθε εβδομάδα παράτασης 
ενός lockdown υπολογίστηκε ότι αυξάνει κατά 19% τον κίνδυνο υπερ-
κατανάλωσης αλκοόλ, δηλαδή μέσα σε δύο ώρες να πιεί ένας άνδρας 
περισσότερα από πέντε ποτά και μία γυναίκα πάνω από τέσσερα.

Να ενισχυθούν ζητούν 
οι δικηγόροι από την 
κυβέρνηση καθώς αυτή 
την περίοδο δεν πραγ-
ματοποιούνται δικαστή-
ρια. Ειδικότερα, ζητάνε 
συγκεκριμένο χρηματικό 
ποσό, προκειμένου να 
μπορέσουν να συνεχί-
σουν τη λειτουργία των 
γραφείων τους.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Πρέπει να γίνει λοιπόν σε όλους συ-

νείδηση ότι ο κίνδυνος θα φύγει από 

δίπλα μας μόνο με το εμβόλιο. Και 

πρέπει να γίνει επίσης συνείδηση σε 

όλους μας, ότι πέρα από την ευθύνη 

που έχουμε για τον εαυτό μας, υπάρ-

χει και η ευθύνη για τους συνανθρώπους μας...

της Κατερίνας Σολωμού

O κ. Μιχάλης 
Μπεκίρης

Συνέχεια στη σελ. 20
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων 11-20 Δεκεμβρίου 2020

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του 
Γραφείου του Ευρ. Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Χαράλαμπος Μπονάνος, Αντιπεριφερειάρχης 
Αχαΐας, υπεύθυνος για θέματα δημόσιας υγείας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Πατρών
Αναστασία Μπαρμπούνη,  Καθηγήτρια Δημόσιας 
Υγείας και Πρόληψης Νόσων του Τμήματος Δημόσι-
ας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Συντονισμός: Ευαγγελία Αθανασοπούλου, Στέλε-
χος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Επικεφαλής Κέ-
ντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ‘’ Europe Direct 
Patras - ΠΔΕ’’

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων
Βασίλειος Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας
Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλος, Αντιπροέδρος 
του Αμερικανικού φορέα Διαπίστευσης IAS-Inter-
national Accreditation Service 
Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλάδας, ομ. Καθηγητής Παν. Πα-
τρών
Στάθης Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Ακαδη-
μαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ, Καθηγητής Ιατρικής Φυσι-
κής, Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Έρευ-
νας ΕΑΠ, Αν. Καθ. Οικονομικών, Παν. Ιωαννίνων
Στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση θα παρευρεθεί 
και θα σχολιάσει ο Οδυσσέας Ζώρας, Πρόεδρος 
ΕΑΠ, τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Συντονισμός: Σπύρος Χαριτάτος, Δημοσιογρά-
φος.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α, επίτι-
μος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών 
και Προστασίας Συνόρων 
Χρήστος Γιανναράς, Ομότιμος Καθηγητής Φιλο-
σοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Εβελίνα Μπακίντα, Ιδρύτρια Chic Greek Gifts, 
Ηράκλειο Κρήτης
Δημήτριος Δρογίδης, Διδάκτορας Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Συγγραφέας
Θα υπάρξουν παρεμβάσεις από προσωπικότητες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον συντονισμό θα έχει η 
Ελένη Γκέκα, Οικονομολόγος MBA, πρόεδρος του 
Σοροπτιμιστικού Όμιλου Πάτρας «Δανιηλής»

Το 23ο Forum Ανάπτυξης οργανώνεται από την οικονομι-
κή εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και συνδιοργα-
νώνεται από: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο 
Αχαΐας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 
και την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπο-
ρικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.)
Έχει την υποστήριξη των: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π., Διαχειριστική Ευρωπα-
ϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου 
– Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Σύνδεσμoς Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, 
Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, Europe Direct 
Π.Δ.Ε., Patras IQ, Institute of Research and Innovation 
«the Sowing »(IRIS), Βραδιά Ερευνητή 2020. 
Χορηγοί του είναι: Τιτάν Α.Ε., Λούξ Μαρλαφέκας ΑΕ-
ΒΕ, ΟΛΠΑ Α.Ε., Ολυμπία Οδός, Lever Σύμβουλοι Ανά-
πτυξης, Όμιλος Εταιρειών Σαμαράς & Συνεργάτες, Ανδρι-
κόπουλος S/M, Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία 
ΑΒΕΕ, polikatikia.gr, Aplopolis, Δυναμοχρώμ , Unitype 
Β. & Μ. Σουβαλιώτης. Χορηγοί Επικοινωνίας: Ιόνιαν Πε-
ριφερειακή Τηλεόραση, Εφημερίδα Γνώμη, www.thebest.
gr, westcity.gr, symboulos.gr)

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

12:00-14:00 Europe Direct Π.Δ.Ε.

Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη στήριξη 
της Δημόσιας ΥγείαςΘ

ΕΜ
Α

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την 
πραγματική οικονομία, τη βιομηχανία 

και την αγορά εργασίαςΘ
ΕΜ

Α

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

12:00-14:00 Europe Direct Π.Δ.Ε.

Δράσεις της Ε.Ε. για την προώθηση της 
Επιχειρηματικότητας στη Δυτ. ΕλλάδαΘ

ΕΜ
Α

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Νομαρχιακή Επιτροπή Ανασυγκρό-
τησης ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας 

Τηλεργασία η νέα πραγματικότητα: 
Πανδημία, δικαιώματα και το μέλλον 

που ήρθε Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020

11:00-13:00: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελο-

ποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων 

Παρουσίαση της δράσης «Σύγχρονη 
Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Θ
ΕΜ

Α

Ειδικότερα, την περασμένη Παρασκευή 4 
Δεκεμβρίου, κατά τη συνεδρία του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας, ο αναπληρωτής Υπουρ-
γός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης 
προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα παρέχει 
βοήθεια στις επιχειρήσεις που επλήγησαν 
εξαιτίας της πανδημίας στις αρχές Απριλί-
ου, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα πακέ-
το στήριξης μέσω των επιστρεπτέων προ-
καταβολών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
η Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής της 
ΝΔ, ο Δημήτρης Σκάλκος Γενικός Γραμμα-
τέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, ο Πε-
ριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος 
Φαρμάκης και ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας και 
στόχο είχε να αποτυπώσει την επόμενη 
ημέρα της πανδημίας στον τομέα της Οι-
κονομίας. Κατατέθηκαν σημαντικές προτά-
σεις για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά 
και την άρση των αδιεξόδων.
Αντίστοιχα το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στη 
συνεδρία του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Δυτικής Ελλάδας κατατέθηκαν προτάσεις 
για την επιβίωση της Οικονομίας μέσω της 
τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσε-
ων και τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα 

για την ενίσχυσης της απασχόλησης και 
της ανάκαμψης των οικονομικών δεικτών.
Μετείχαν οι: Βασίλειος - Πέτρος Σπανά-
κης, Οικονομολόγος, Βουλευτής Β’ Αθη-
νών ΝΔ, Τρύφων Αλεξιάδης, πρ. αν. 
Υπουργός Οικονομικών, αν. Τομεάρχης 
Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής Β’ Πει-
ραιά, Φίλιππος Σαχινίδης, Πρ. Υπουργός 
Οικονομικών, Μέλος Εκτελεστικού Πολι-
τικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής και 

Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος ΚΚΕ. Επίσης ο Γιώργος 
Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτι-
κής Ελλάδος και το μέλος της τοπικής δι-
οίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Εύη Βεργοπούλου.
Το μήνυμα ότι είναι επιτακτική ανάγκη 
ο εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης και 
η προσαρμογή της στην ψηφιακή εποχή 

δόθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου το 
πρωί στη συνεδρία του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Πατρών. Mετείχαν οι Παναγιώτης 
Μεταξάς ΄Α Αντιπρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών, Γεώργιος Τσίρης, Β’ 
Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πα-
τρών Άγγελος Τσιγκρής, Δικηγόρος, Βου-
λευτής Ν.Δ., Δημήτρης Αναστασόπουλος, 
Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, 
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος 
ΔΣΑ, Τάσος Σπηλιόπουλος, Δικηγόρος 
Πατρών, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ν. e- Θέμις.
Ουσιαστικές προτάσεις στο κατά πόσο 
υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι δράσεων 
και αντιδράσεων των οργανώσεων για την 
υγεία, το περιβάλλον τον πολιτισμό και την 
κοινωνία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, 
έδωσαν οι συμμετέχοντας στη συνεδρία το 
που διοργανώθηκε την Τρίτη το απόγευ-
μα, από την Ένωση Προστασίας Φυσικού 
και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθι-
ακού-Πατραϊκού «Ο ΝΗΡΕΑΣ».
Μετείχαν οι Αθανάσιος Θεοδωρόπου-
λος, Εκπρόσωπος Συλλόγου προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. 
Χαλανδρίτσας, Γεώργιος Κανέλλης, Εκ-
πρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Πάτρας 
(ΟΙΚΙΠΑ), Γιώργος Νικόπουλος, Δικηγό-
ρος παρ’ Αρείω Πάγω, Γεώργιος Παλαμά-
ρης, Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλό-
γου Πύργου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ».

Αφιέρωμα σελ. 11-17

Μονόδρομος η ρευστότητα στην αγορά
H Οικονομία, η Δικαιοσύνη και το εθελοντικό κίνημα 

βρέθηκαν στο προσκήνιο την εβδομάδα που μας πέρα-
σε κατά τη διάρκεια του 23ου Forum Ανάπτυξης.

> Το μήνυμα από συνεδρίες φορέων του επιχειρηματικού κόσμου

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

18:00 Επίσημη Εκδήλωση Διοργανωτών του 
23ου Forum Ανάπτυξης 2020 

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00: Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας 
«Δανιηλής»

Η ευφυΐα της προσαρμοστικότητας 
στην επικαιρότητα Θ

ΕΜ
Α



12                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ11 Δεκεμβρίου 2020 23ο Forum Ανάπτυξης11 Δεκεμβρίου 2020                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ12

Ρευστότητα τον Απρίλιο για 
Na παρέχει βοήθεια στις επιχειρήσεις που επλήγη-
σαν εξαιτίας της πανδημίας στις αρχές Απριλίου, όταν 
θα έχουν ολοκληρωθεί τα πακέτο στήριξης μέσω των 
επιστρεπτέων προκαταβολών και αφού έχει αλλάξει 
η ψυχολογία της αγοράς, είναι στις προθέσεις της κυ-
βέρνησης όπως διαμήνυσε ο αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκης, συμμετέχοντας 
στην εκδήλωση που οργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαΐ-
ας, στο πλαίσιο του 23ου Forum Ανάπτυξης, που διορ-
γανώθηκε από την εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρή-
σεων», την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. 
Μια εκδήλωση που συμμετείχαν η Μαρία Σπυράκη, 
Ευρωβουλευτής της ΝΔ, ο Δημήτρης Σκάλκος Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, ο Περιφε-
ρειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης και ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρ-
λαφέκας και στόχο είχε να αποτυπώσει την επόμενη 
ημέρα της πανδημίας στον τομέα της Οικονομίας. Συ-
ντονιστής ο δημοσιογράφος Μιχάλης Βασιλάκης.

> Θεόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

«Θα διασώσουμε επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας» 

Όπως σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης, 
το πρόγραμμα των εμβολιασμών 
στη χώρα μας αναμένεται να συμπέ-
σει με τη λήξη των ενισχύσεων που 
θα έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις 
από την κυβέρνηση, αρχές Απρι-
λίου. Εκείνη την περίοδο, τόνισε ο 
αναπληρωτής υπουργός, η κυβέρνη-
ση θα παντρέψει την αλλαγή ψυχο-

λογίας στην αγορά με επιπρόσθετα 
μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
που κινδυνεύουν λόγω της πανδη-
μίας. Μέχρι στιγμής ήδη 450.000 
επιχειρήσεις έχουν ενισχυθεί μέσω 
του προγράμματος της επιστρεπτέας 
προκαταβολής για να διατηρήσουν 
750.000 θέσεις εργασίας μέχρι τον 
Απρίλιο.
«Η διαφορά πανδημίας από τον πό-
λεμο είναι ότι κατά την πανδημία δεν 
έχει υπάρξει καταστροφή υποδομών 
και φυσικού κεφαλαίου. Με τη βο-
ήθεια της Ευρώπης λοιπόν έχουμε 
προστατεύσει τις υποδομές και τον 
παραγωγικό ιστό σε σημαντικό βαθ-
μό» σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης. 
Kαι πρόσθεσε ότι «βγαίνοντας από 
την πανδημία θα έχουμε αλλαγή ψυ-
χολογίας στην καταναλωτική συμπε-

ριφορά και στις επενδύσεις. Αυτή η 
αλλαγή ψυχολογίας δεν είναι δεδο-
μένο ότι θα κρατήσει πολύ. Είναι 
«κλειδί» το να παντρέψουμε εκείνη 
τη στιγμή με τα μέτρα ενίσχυσης επι-
χειρήσεων που κινδυνεύουν. Συνε-
πώς βγαίνοντας τότε από την κρίση 
θα δώσουμε έμφαση σε επιχειρή-
σεις που λειτουργούσαν και είχαν 
προοπτική, έστω και με δυσκολίες, 
αλλά επλήγησαν. Αν δεν το κάνουμε 
κινδυνεύουν τόσοι οι επιχειρήσεις 
όσο και οι θέσεις εργασίας». 
Προανήγγειλε επίσης την έναρξη 
έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
εντός του Δεκεμβρίου, αξιοποιώ-
ντας το σχέδιο κανονισμού και της 
απόφασης που έχουν λάβει οι ηγέ-
τες της Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο 
μπορούν να γίνουν δεκτές δαπάνες 

σε έργα και σε επενδύσεις από το 
Φεβρουάριο του 2020. 
«Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν θα 
περιμένουμε να φθάσει ο Απρίλι-
ος – Μάιος που είναι το νωρίτερο 
που μπορεί να εγκριθεί ένα πλάνο 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα ξε-
κινήσουμε νωρίτερα. Έτσι από την 
αρχή του έτους θα επιταχύνουμε και 
τις μεταρρυθμίσεις. Είναι μάλιστα η 
πρώτη φορά που βλέπω τόσες πολ-
λές επενδύσεις και τόσο μεγάλο εν-
διαφέρον για τη χώρα» ανέφερε ο κ. 
Σκυλακάκης.
Ειδικά για την Αχαία εξήγησε ότι το 
Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι Περι-
φερειακό Ταμείο, σε αντίθεση με το 
ΕΣΠΑ. Αυτό στην πράξη σημαίνει 
ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν 
στην περιοχή μας περιφερειακά 

προγράμματα. Θα καλύπτονται όλες 
οι περιφέρειες της χώρας, αλλά η 
κάλυψη αυτή σε ότι αφορά τις ιδι-
ωτικές επενδύσεις θα γίνει με βάση 
τον χάρτη των κρατικών ενισχύσε-
ων που περιλαμβάνει και την Αχαΐα 
σε σχέση με τις ειδικές ενισχύσεις. 
«Από εκεί και πέρα υπάρχουν και 
εργαλεία που απευθύνονται στις πε-
ριφέρειες , όπως απευθύνονται και 
στους άλλους δημόσιους φορείς. 
Και θα είναι στο χέρι της Περιφέρει-
ας, να αξιοποιήσει όλα αυτά τα ερ-
γαλεία» σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης . 
Και έφερε ως παράδειγμα την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των δημοσίων 
κτιρίων που θα γίνει μέσω ειδικών 
εταιρειών ενεργειακής αναβάθμι-
σης. Προϋπόθεση θα είναι να υπάρ-
χει ουσιαστική ενεργειακή απόδοση.

> Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Βοήθεια στην εστίαση, αντίστοιχη της μεταποίησης

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχα-
ΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας σημείωσε 
ότι «η ανασυγκρότηση της Ελληνικής 
Οικονομίας θα είναι καταλύτης για την 
επιχειρηματικότητα και παραγωγή» και 
για αυτό θα πρέπει να γίνουν προσπά-
θειες να βγούμε από την κρίση. 
«Η περιοχή μας παρουσιάζει σημαντι-

κή οικονομική υστέρηση, με σοβαρά 
προβλήματα λόγω της αποβιομηχάνι-
σης. Προήλθε επίσης από την έλλει-
ψη βασικών υποδομών που συνεχίζε-
ται ακόμη και σήμερα. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις καταβάλλουν σημαντικές 
προσπάθειες για την διατήρηση της βι-
ωσιμότητάς τους. Την περίοδο της κρί-
σης 2011-2019 έχουμε στην περιοχή 
της Δυτικής Αχαΐας 800 μεταποιητικές 
επιχειρήσεις λιγότερες σε σχέση με αυ-
τές που άνοιξαν και με αυτές που έκλει-
σαν» τόνισε ο κ, Μαρλαφέκας.
Εξήγησε ακόμη ότι η περιοχή μας από 
εμπορική και βιομηχανική μετατρέπε-
ται σε υπηρεσιών και στο οποίο συνε-
τέλεσε η παρουσία 30.000 και πλέον 

φοιτητών από τους οποίους η Πάτρα 
έχει μηνιαίας έσοδα 30 εκατομμύρια 
ευρώ. Παρόλα αυτά τα οικονομικά στοι-
χεία δεν είναι αισιόδοξα για την περι-
οχή μας.
«Η Δυτική Ελλάδα κατέχει το θλιβερό 
ρεκόρ να είναι από τις τελευταίες περι-
οχές της χώρας στον τομέα της ανάπτυ-
ξης και στο κατά κεφαλήν εισόδημα και 
ζήτησε να γίνουν βήματα ώστε να συ-
γκλίνει με τον υπόλοιπο μέσο όρο. Σε 
σχέση με την οικονομία της χώρας μας 
τόνισε ότι : «Η παγκόσμια κοινότητα 
πρέπει να πάρει μέτρα για να εκκινήσει 
την παγκόσμια οικονομία, γιατί οι κατα-
στροφές είναι αντίστοιχες ενός παγκό-
σμιου πολέμου». 

Και ζήτησε από τον κ. Σκυλακάκη να 
κάνει προσπάθειας ώστε ο τομέας της 
εστίασης να τύχει των ευεργετημάτων 
που είχε ο τομέας της μεταποίησης, μι-
ας και στην Δυτική Ελλάδα η εστίαση 
είναι ένας βασικός κρίκος των ελληνι-
κών παραγωγικών επιχειρήσεων της 
οικονομίας.
Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι μια λύση 
που θα εξεταστεί είναι η ένταξη των επι-
χειρήσεων αυτού του κλάδου στο Τα-
μείο Ανάκαμψης, εξήγησε όμως ότι 
προαπαιτεί η κάθε επιχείρηση να έχει 
ένα αξιοπρεπές τραπεζικό προφίλ. 
«Το τραπεζικό προφίλ μπορεί να οικο-
δομηθεί και έτσι και η εστίαση μπορεί 
να μπει στις επιλεξιμότητες του Ταμείου 

Ανάκαμψης» εξήγησε ο κ. Σκυλακάκης.
«Η διοργάνωση συνεδριών, όπως ήταν 
η συγκεκριμένη, ανταποκρίνεται πλή-
ρως στον θεσμικό ρόλο του Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας που είναι να συμβου-
λεύει την Κυβέρνηση και τα όργανά 
της για τα προβλήματα του επιχειρη-
ματικού κόσμου. Επίσης, αποδεικνύει 
ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας δεν είναι 
απλός παρατηρητής των εξελίξεων, αλ-
λά επεμβαίνει σε όσα συμβαίνουν και 
διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη του. Ταυτόχρο-
να, αποδεικνύει ότι είναι αξιόπιστος 
συνομιλητής των φορέων της Πολιτεί-
ας» δήλωσε ο κ. Μαρλαφέκας μετά την 
διαδικτυακή συνεδρία. 
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την στήριξη της Οικονομίας 

> Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

> Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

> Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής 

Προαπαιτούμενο η ενίσχυση των μικρομεσαίων

Η Περιφέρεια στο προσκήνιο του νέου ΕΣΠΑ

Να στοχεύσουν στην δημιουργία Αδριατικής Οδού

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρ-
μάκης επεσήμανε «πρέπει να προ-
στατεύσουμε την πραγματική κοι-
νωνία και την πραγματική αγορά. 
Είναι υποχρέωση όλων μας να συμ-
βάλλουμε με αποτελεσματικό τρόπο 
στις ανάγκες της κοινωνίας. Η επό-

μενη ημέρα έχει στον πυρήνα της 
την ενίσχυση της μικρομεσαίας επι-
χειρηματικότητας, την ενίσχυση των 
υποδομών, που είναι πολύτιμες, και 
την ένταξη της Δυτικής Ελλάδας σε 
σύγχρονα ψηφιακά και ενεργειακά 
δίκτυα. Στόχος μας η διεκδίκηση 
επενδύσεων στον τομέα της τεχνο-
λογίας αλλά και της πράσινης Οικο-
νομίας». Υπογράμμισε ακόμη ότι η 
ΠΔΕ εξασφάλισε 120 εκατομμύρια 
ευρώ για την στήριξη της τοπικής 
οικονομίας και κοινωνίας.
«Σε ένα χρόνο θα τολμούσα να πω 
ότι κάναμε περισσότερα από όσα 
θα είχαμε κάνει σε μια τετραετία» 
επεσήμανε ο κ. Φαρμάκης. Και συ-
μπλήρωσε ότι έχουν ενταχθεί στην 

περιοχή μας έργα υποδομής, συνο-
λικού προϋπολογισμού 500 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Σημείωσε ότι αυτό θα 
είναι και το μοντέλο ανάπτυξης που 
θα πρέπει να ακολουθήσει η περιο-
χή τα επόμενα χρόνια. Εξήγησε ότι 
θα δοθεί μεγάλο βάρος στην απορ-
ρόφηση κονδυλίων από την Ευρω-
παϊκή Ενωση που θα διατεθούν για 
την διαχείριση της πανδημίας. 
«Η πανδημίας μας οδηγεί να αλλά-
ξουμε τις αντιλήψεις μας μέχρι χθες. 
Να αντιληφθούμε ότι η ταχύτητα και 
η αποτελεσματικότητα των όποιων 
δράσεών μας είναι από τα πιο ση-
μαντικά στοιχεία σε όλα τα επίπεδα. 
Κλασσικά μοντέλα διοίκησης που 
γνωρίζαμε μέχρι και σήμερα, με τις 

δυσλειτουργίες της γραφειοκρατίας 
και πολυδάπανες διαδικασίες είναι 
σίγουρο πως δεν βοηθούν. Το ίδιο 
ισχύει και για τα έργα που ξεκινούν 
και δεν τελειώνουν στην ώρα τους. 
Και αυτό είναι μια αυτοκριτική προς 
τη Δημόσια Διοίκηση που και εμείς 
ως Περιφερειακή Αρχή ασκούμε. 
Δεν παράγουν προστιθέμενη αξία 
προς τους πολίτες» επεσήμανε ο κ. 
Φαρμάκης.
Και εξήγησε ότι πρέπει να αναλη-
φθούν δράσεις που θα στοχεύουν 
στην καρδιά της κοινωνίας και της 
οικονομίας. 
Για τα έργα που αφορούν τους Δή-
μους και είναι σε εξέλιξη, εξήγησε 
ότι η κόκκινη γραμμή που έβαλε η 

Περιφέρεια ήταν εντός 60 ημερών 
από την ένταξή τους να μπορεί να 
ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικα-
σία. Αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα 
με τον κ. Φαρμάκη και την ωρίμαν-
ση του πολιτικού προσωπικού της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 
«Αυτή την ωριμότητα καλούμαστε 
να υπηρετήσουμε και το επόμενο 
διάστημα. Είτε αφορά το ΕΣΠΑ εί-
τε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Πρέπει να είμαστε υπόλο-
γοι απέναντι στον πολίτη» σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Φαρμάκης. Και 
εξήγησε ότι τα ώριμα έργα στοχεύ-
ουν να έχουν γοργούς ρυθμούς για 
να αποδοθούν εξίσου γρήγορα προς 
την κοινωνία.

Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμ-
ματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, εξή-
γησε ότι η χώρα μας εκμεταλλεύτη-
κε το μέγιστο των πόρων και των 

ενισχύσεων του συγκεκριμένου 
προγράμματος και μάλιστα πολλές 
από τις ενισχύσεις των επιχειρήσε-
ων στο πρώτο κύμα της πανδημίας 
προήλθαν από αυτό. 
Τόνισε ότι υπήρξαν και προγράμ-
ματα μη επιστρεπτέας προκαταβο-
λή για την ενίσχυση των επιχει-
ρήσεων, που ειδικά στη Δυτική 
Ελλάδα έφθασαν τα 30 εκατομμύ-
ρια ευρώ. 
«Πέρα από την αγορά μέριμνά μας 
ήταν να θωρακίσουμε τον τομέα της 
Δημόσιας Υγείας. Χρηματοδοτήθη-
καν οι περίφημες κινητές μονάδες 

που έκαναν τα τεστ για τον κορωνο-
ϊό», τόνισε ο κ. Σκάλκος. 
Προανήγγειλε επίσης ότι από το Τα-
μείο Υποδομών το επόμενο διάστη-
μα θα διατεθούν πόροι ύψους 450 
εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας, που θα δο-
θούν σε μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που έχουν αντικείμε-
νο στον τομέα του τουρισμού, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
υποδομών. 
Για την επόμενη ημέρα στην Οικο-
νομία, είπε ποια χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία θα διατεθούν για την ενίσχυ-

ση της αγοράς. 
«Πρέπει να δούμε πώς θα ανατά-
ξουμε την οικονομία με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο. Πρέπει να γίνουν 
μεταρρυθμίσεις για να έρθει η ανά-
πτυξη. Συνεπώς μιλάμε για πάρα 
πολλούς πόρους που αναμένονται, 
θα έλεγα ένα νέο «σχέδιο Μάρσαλ». 
Και σε αυτούς τους πόρους έρχονται 
οι πόροι των νέων προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ. 
Η χώρα μας σε σχέση με το τρέ-
χον ΕΣΠΑ έχει μια σημαντική αύ-
ξηση της τάξεως του 7%. Το μεγα-
λύτερο μέρος θα κατευθυνθεί στην 

περιφερειακή ανάπτυξη» ανέφερε ο 
κ. Σκάλκος τονίζοντας ότι τις επόμε-
νες εβδομάδες θα πληροφορηθού-
με τι ποσά θα αντιστοιχούν και για 
τη Δυτική Ελλάδα.
Χαρακτήρισε «τραγική» τη μετάβα-
ση από το προηγούμενο πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ στο σημερινό και δεσμεύτη-
κε ότι «οι χρόνοι της προηγούμενης 
περιόδου δεν θα επαναληφθούν». 
Και τόνισε ότι η χρηματοδότηση 
θα γίνει με εθνικούς πόρους, χρή-
ματα που θα επιστραφούν στο ελ-
ληνικό κράτος από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.

Ακολούθως η Ευρωβουλευτής της 
ΝΔ Μαρία Σπυράκη τόνισε ότι «τα 
χρήματα που αναμένονται από τον 
Προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το Τα-
μείο Ανάκαμψης είναι της τάξεως 
1,8 τρισεκατομμύριων, χρήματα τα 
οποία θα διατεθούν αναλόγως, πα-
ρά τα προβλήματα που μέχρι στιγ-
μής έχουν παρουσιαστεί εξαιτί-

ας της στάσης ορισμένων χωρών, 
όπως της Ουγγαρίας και τη Πολω-
νίας.
«Θέλω να συγχαρώ τον κ. Σκυλακά-
κη για την επιλογή της Ελλάδος να 
προχωρήσει από τώρα σε επένδυση 
στην κατεύθυνση του Ταμείου Ανά-
καμψης. Αυτό μας δίνει ένα προβά-
δισμα σε σχέση με τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες» σημείωσε η κ. 
Σπυράκη.
Εξήγησε όμως ότι μεγάλος μας αντί-
παλος είναι η αδράνεια, είτε προ-
έρχεται από τη γραφειοκρατεία είτε 
από τις συνήθεις καθυστερήσεις είτε 
και από προβλήματα του ίδιου του 
ιδιωτικού τομέα. 
«Απέναντι σε αυτό θα πρέπει να 
σπεύσουμε. Είναι η μοναδική μας 
ευκαιρία να αποκτήσουμε τους πό-

ρους που χρειαζόμαστε. Να αλλά-
ξουμε επίσης το οικονομικό μας 
μοντέλο. Πρέπει αξιοποιηθούν τα 
χρήματα που μας αναλογούν από 
το Ταμείο Ανάκαμψης στο σύνο-
λό τους και να διατεθούν σε αυτούς 
που ξέρουν τον τρόπο να τα διαχει-
ριστούν» εξήγησε η κ. Σπυράκη. 
Τόνισε ότι ειδικά για την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδος η στόχευση 
θα πρέπει να είναι σε ώριμα έργα 
και κατέθεσε την πρόταση για εκ-
συγχρονισμό της Αδριατικής Οδού, 
έργο που μπορεί να ενταχθεί στο Τα-
μείο Ανάκαμψης. Η Ευρωβουλευτής 
πρότεινε δημιουργία μιας «πράσι-
νης οδού», με σημεία ηλεκτροφόρ-
τισης, με σταθμούς υδρογόνου και 
ανανεώσιμων φυσικών πηγών.
«Σε ότι αφορά το ελληνικό κομμάτι, 

εφόσον η Αδριατική Οδός αποκτή-
σει αυτά τα χαρακτηριστικά, μπο-
ρούμε να κάνουμε ένα βήμα παρα-
πέρα και να ζητήσουμε και άλλους 
κοινοτικούς πόρους» τόνισε η κ. 
Σπυράκη.
Για το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελ-
λάδα, η Ευρωβουλευτής εξήγησε 
ότι: «Πρέπει να δούμε τη μετάβαση 
σε μια καθαρότερη μορφή ενέργει-
ας στην Δυτική Ελλάδα και να δού-
με αυτή την επιλογή των δικτύων 
ως δίκτυα μετάβασης στον επόμενο 
στάδιο, δηλαδή να είναι δίκτυα που 
μπορούν να φιλοξενήσουν υδρογό-
νο και ανανεώσιμα αέρια».
Μάλιστα κατέθεσε και μια πρότα-
ση που αφορά την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των κτιρίων στη Δυτική 
Ελλάδα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέ-
σει 300 δισεκατομμύρια το χρό-
νο για να προχωρήσει σε μεγάλες 
ανακαινίσεις κτιρίων γιατί η από-
δοση των κρατών μελών είναι πά-
ρα πολύ χαμηλή. Θεωρούμε ότι 
θα υπάρξει μια επανάσταση με αυ-
τό που λέμε «βαθιές ανακαινίσεις». 
Ανακαινίσεις που δεν θα περιορίζο-
νται στο ενεργειακό αποτύπωμα αλ-
λά θα αναφέρονται και στην ποιότη-
τα του εσωτερικού αέρα στα κτίρια 
και θα μεριμνούν και για το εξωτε-
ρικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδος πρέπει 
να αδράξει την ευκαιρία για να εντά-
ξει όχι μόνο τα δημόσια κτίρια αλλά 
και φτωχογειτονιές, που υποφέρουν 
από την ενεργειακή φτώχεια» εξήγη-
σε η κ. Σπυράκη. 
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Ενισχύσεις για την επιβίωση της
Η επιβίωση της οικονομίας την 
επόμενη ημέρα μετά την πανδη-
μία μέσω της τόνωσης της ρευ-
στότητας των επιχειρήσεων, της 
ενίσχυσης της απασχόλησης 
και της ανάκαμψης των δεικτών 
αποτελεί αδήριτη ανάγκη.
Αυτό ήταν το μήνυμα που κυ-
ριάρχησε κατά τη διάρκεια της 
εποικοδομητικής συζήτησης 
που διεξήχθη κατά τη διάρκεια 
της ενδιαφέρουσας συνεδρίας 
που πραγματοποίησε το Οικο-
νομικό Επιμελητήριο Βορειο-
δυτικής Πελοποννήσου και Δυ-
τικής Ελλάδος στο 23ο Forum 
Ανάπτυξης που διοργάνωσε η 
εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχει-
ρήσεων» το απόγευμα του περα-
σμένου Σαββάτου.
Κατά τη συνεδρία έγινε προσπά-

θεια ανίχνευσης του τοπίου που 
θα διαμορφωθεί στην Οικονο-
μία, κυρίως όμως κατατέθηκαν 
συγκεκριμένες προτάσεις και 
λύσεις για να ξεφύγουμε από τα 
αδιέξοδα. Οι προσκεκλημένοι 
ομιλητές, από όλο το φάσμα της 
πολιτικής (Βασίλειος - Πέτρος 
Σπανάκης, Οικονομολόγος, Βου-
λευτής Β’ Αθηνών ΝΔ, Τρύφων 
Αλεξιάδης, πρ. αν. Υπουργός Οι-
κονομικών, αν. Τομεάρχης Οι-
κονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής 
Β’ Πειραιά, Φίλιππος Σαχινίδης, 
Πρ. Υπουργός Οικονομικών, 
Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού 
Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής 
και Νίκος Καραθανασόπουλος, 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
ΚΚΕ) προσέγγισαν τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας στην οικο-

νομία από την δική τους οπτική, 
καταθέτοντας προτάσεις για την 
μετά Covid – εποχή. 
Καίριες ήταν οι παρεμβάσεις του 
Γιώργου Παππά, Πρόεδρου του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδος, που ήταν και διοργα-
νωτής της εκδήλωσης, καθώς 
επίσης και του μέλους της τοπι-
κής διοίκησης του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Εύης Βεργοπού-
λου, ενώ τον συντονισμό της συ-
ζήτησης έκανε ο δημοσιογράφος 
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλω-
σης οι προσκεκλημένοι ομιλητές 
απάντησαν σε καίριες ερωτήσεις 
των μελών του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου και των συμμε-
τεχόντων στην εκδήλωση υπό 

τη μορφή ντιμπέιτ. Κυρίαρχα 
ζητήματα ήταν η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχει-
ρήσεων, η μείωση της φορολο-
γίας και το σταθερό φορολογι-
κό σύστημα για την προσέλκυση 
επενδύσεων, η τόνωση της απα-

σχόλησης, η αποφυγή λουκέ-
των, επιστρεπτέα προκαταβολή 
και άλλοι τρόποι στήριξης των 
ΜμΕ κ.ά, με τους ομιλητές να δι-
ασταυρώνουν τα ξίφη τους προ-
ασπίζοντας τις πολιτικές τους και 
το όραμά τους. 

> Βασίλειος Σπανάκης, Οικονομολόγος, βουλευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθηνών ΝΔ

> Νίκος Καραθανασόπουλος, οικονομολόγος - κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ

«Ανάπτυξη από αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων»

«Δεχτήκαμε τα πιο σκληρά κτυπήματα της κρίσης»

Ο Β. Σπανάκης, Οικονομολόγος, βου-
λευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθηνών ΝΔ, 
στην τοποθέτησή του, μίλησε για ένα 
πλέγμα παρεμβάσεων της κυβέρνησης 
που στόχο έχει να ενισχύσει τις επιχει-
ρήσεις αυτή την δύσκολη περίοδο της 
πανδημίας, δημιουργώντας συνθήκες 
ανάπτυξης για την μετά Covid εποχή. 

«Το ερώτημα είναι υπάρχει ελπίδα; Η 
απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι» είπε ο 
κ. Σπανάκης, τονίζοντας πως η οικονο-
μία είναι η καρδιά της χώρας που μέσα 
από συγκεκριμένες προτάσεις της κυ-
βέρνησης θα διασωθεί. Αναφέρθηκε 
στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων 
στο πλαίσιο Ταμείου Ανάκαμψης, που 
θα οδηγήσει στην αύξηση των ρυθμών 
ανάπτυξης της χώρας κατά δύο ποσο-
στιαίες μονάδες. Συμπλήρωσε ότι θα 
επιταχυνθούν οι επενδύσεις ώστε να 
περιοριστεί σημαντικά η ανεργία. «Πα-
τάμε γκάζι για να ολοκληρώσουμε τις 
αλλαγές που χρειάζεται η χώρα όπως 
είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός» τόνι-
σε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τις 
πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογη-
θεί για την ανάταξη της οικονομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κοινωνι-
κό δίχτυ για την προστασία των νοι-
κοκυριών και τόνισε ότι προχώρησε 
σε φορολογικές ελαφρύνσεις και μει-
ώσεις των φορολογικών συντελεστών 
και της κατάργησης της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, που 
αποτελούν τον βασικό κορμό της πο-
λιτικής της κυβέρνησης.
Μίλησε για τις «δίδυμες επαναστάσεις» 
κάνοντας αναφορά στην ψηφιοποίηση 
του κράτους με στόχο την μείωση της 
γραφειοκρατίας. Έμφαση έδωσε στην 
ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ 
από το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 32 δις 
ευρώ σε συνδυασμό με τις επενδυτικές 
γέφυρες που έχουν κτιστεί για την στή-
ριξη των επιχειρήσεων και την ανά-
καμψη της οικονομίας. Σε άλλο σημείο 

τόνισε πως προχωρά το πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων και της ενεργειακής 
μετάβασης καθώς επίσης της βελτίω-
σης της δημόσιας διοίκησης που θα 
έχει θετικά οφέλη. 
Προσέθεσε πως η Ελληνική οικονομία 
έχει κερδίσει πλέον την αξιοπιστία της 
και στόχος είναι η διασφάλιση των θέ-
σεων εργασίας και της δημιουργίας νέ-
ων, ώστε να καταστούμε σε μια χώρα 
ευκαιριών για όλους, ενώ τόνισε πως 
ο εμβολιασμός θα συμβάλλει στην 
αναθέρμανση της οικονομίας. «Η παν-
δημία μας δίδαξε όλους ιδίως στον το-
μέα της εργασίας. Η χώρα μας έχει συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα και θα φανεί 
στο μέλλον» κατέληξε. 
Σε ό,τι αφορά στην Δυτική Ελλάδα 
ανακοίνωσε πως μετά το πέρας της 

πανδημίας θα τεθεί σε ισχύ ένα σημα-
ντικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Σχετικά με την επιστρεπτέα προκατα-
βολή, τόνισε πως δίνεται «ανάσα» στις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν από την 
πανδημία, σημειώνοντας ότι διορθώ-
νονται συνεχώς ζητήματα που διαπι-
στώνονται με στόχο να δοθεί ανάσα 
στην αγορά, ενώ έκανε, ειδική μνεία 
στους λογιστές – φοροτεχνικούς, οι 
οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη για να 
κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις. 
Κλείνοντας εμφανίστηκε αισιόδοξος 
για την επόμενη μέρα λέγοντας πως 
σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε 
σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας, 
έχοντας ως «αποθεματικό» την αξιοπι-
στία της αντιμετώπισης της υγειονομι-
κής κρίσης.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, οικονο-
μολόγος και κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΚΚΕ, είπε ότι «σήμερα βι-
ώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση 
με νέες προκλήσεις. Η οικονομία της 

χώρας μας δέχεται τις σοβαρές επι-
πτώσεις της νέας κρίσης λόγω του χα-
ρακτήρα και του μοντέλου που δια-
μορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν 
υπήρξε εξωστρέφεια ούτε εκμετάλλευ-
ση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
των προϊόντων που παράγει η χώρα 
μας». Και προσέθεσε πως «λόγω αυτού 
του χαρακτήρα της Οικονομίας δέχεται 
ακόμα πιο σκληρά τις επιπτώσεις της 
κρίσης». Επέκρινε την κυβέρνηση ότι 
με τα μέτρα στήριξής της για την παν-
δημία, επιδοτεί μεγάλους επιχειρημα-
τικούς Ομίλους και όχι τη μικρομεσαία 
επιχείρηση, ενώ τόνισε πως «εμπο-
ρευματοποίησαν την υγεία με την εργα-

λειοποίηση της επιστήμης αφήνοντας 
αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα». 
Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για 
την επεκτατική δημοσιονομική πολι-
τική και με το Ταμείο Ανάκαμψης για 
τον μεγάλο ανταγωνισμό των διεθνών 
οικονομιών, ενώ τόνισε πως επιβάλ-
λονται αναδιαρθρώσεις στην αγορά ερ-
γασία και τριπλή εποπτεία στην χώρα 
μας. «Την επόμενη μέρα η απόκλιση 
από τους δημοσιονομικούς στόχους θα 
οδηγήσει σε σκληρότερα μέτρα σε βά-
ρος του λαού» υπογράμμισε ο κ. Καρα-
θανασόπουλος, τονίζοντας πως ο κρατι-
κός προϋπολογισμός αποτελεί εργαλείο 
αναδιανομής πλούτου και ωφελημένοι 

βγαίνουν πάντα οι μεγάλοι όμιλοι ενώ 
τα λαϊκά στρώματα θα καλύψουν το 
90% των εσόδων, ενώ τόνισε πως και 
στις δαπάνες διαφαίνεται ο αντιλαϊκός 
χαρακτήρας της ασκούμενης πολιτικής. 
Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «δεν 
μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διέξο-
δος γιατί η όποια ανάκαμψη θα είναι 
αβέβαιη και αντιλαϊκή» και διερωτή-
θηκε πως είναι δυνατόν να διευρύνε-
ται η ψαλίδα ανάμεσα στις αντικειμενι-
κές δυνατότητες και στην επιδείνωση 
της θέσης των πλατιών λαϊκών στρω-
μάτων, κάτι που αποτελεί μια αντίφα-
ση και πρόκληση.
Ο κ. Καραθανασόπουλος πρότεινε 

κούρεμα χρεών για τους επαγγελμα-
τιών, εμπόρων και αυτοαπασχολού-
μενων και οι ΜμΕ οικογενεικού χα-
ρακτήρα προς τράπεζες, ασφαλιστικά 
ταμεία και τις εφορίες, ενώ τάχθηκε 
υπέρ των αιτημάτων των λογιστών – 
φοροτεχνικών, οι οποίοι κουβαλούν 
στις πλάτες τους ευθύνες του κράτους 
και της εργοδοσίας. 
Κλείνοντας, τόνισε πως η επόμενη μέ-
ρα στην οικονομία θα είναι πολύ πιο 
δύσκολη δεδομένων των παραγόντων 
αβεβαιότητας, ενώ τόνισε πως η ανά-
καμψη δεν θα αφορά τα λαϊκά στρώ-
ματα αλλά θα συγκεντρώνεται σε λιγό-
τερα χέρια. 
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μετά-Covid κοινωνίας
> Φίλιππος Σαχινίδης, Πρ. Υπουργός Οικονομικών

«Ανάπτυξη για όλους τους πολίτες»

Ο Φίλιππος Σαχινίδης, Πρ. Υπουργός 
Οικονομικών στην αρχή της τοποθέτη-
σής του εξήρε το προσωπικό του ΕΣΥ 
που κρατά όρθιο το σύστημα υγείας σε 
αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο της 
πανδημίας, ενώ έκανε ενδιαφέρουσες 
επισημάνσεις για την πορεία της χώρας 
μας. 
«Εν έτει 2020 θα έχουμε τους όρους 
ΑΕΠ που είχαμε το 2002! Η Ελλάδα 
από το 2008 αποκλίνει σε σχέση με το 
μέσο όρο κατά κεφαλήν εισόδημα της 
Ε.Ε. μέχρι και το 2019 και τελικά διαπι-
στώνουμε ότι αυτή η 10ετία πήγε χαμέ-
νη. Επίσης έχουμε και την υψηλότερη 
ανεργία στην Ευρώπη και δεν έχουμε 
μια πραγματική αποτύπωση στον χώρο 
της απασχόλησης, γιατί στο διάστημα 
αυτό έχουν φύγει 400.000 Έλληνες στο 

εξωτερικό. Επίσης, το δημόσιο χρέος 
είναι το υψηλότερο χρέος στην Ευρώ-
πη και το δεύτερο μεγαλύτερο παγκο-
σμίως μετά την Ιαπωνία, ενώ είμαστε η 
χώρα της Ε.Ε. με τον μεγαλύτερο πο-
σοστό κόκκινων δανείων», διαπίστωσε 
περιγράφοντας την σημερινή κατάστα-
ση. Στο ερώτημα ποιο είναι το ζητού-
μενο για την μετά Covid- εποχή, ανέ-
φερε ότι «θα πρέπει να καλύψουμε την 
απόσταση σε σχέση με το 2019 και φο-
βάμαι πως δεν θα τα καταφέρουμε νω-
ρίτερα από το 2022, ενώ το ζητούμενο 
είναι να μετασχηματίσουμε την οικονο-
μία μας, να γίνει πιο πράσινη, πιο ψη-
φιακή, πιο συνεκτική».
Εστίασε στην ανάγκη αναδιοργάνωσης 
της οικονομίας εξηγώντας ότι θα πρέπει 
να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε 
οι ενισχύσεις που θα δοθούν θα βοη-
θήσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
και να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέ-
λεσμα και θα ενισχύσουν την εξωστρέ-
φεια της οικονομίας. Αυτό θα βοηθή-
σει το κράτος είναι να μην έχει μεγάλες 
απώλειες πόρων και τα χρήματα να μην 
καταλήξουν στις προσωπικές περιουσί-
ες μερίδας επιχειρηματιών, επεσήμανε. 
«Το όραμα δεν είναι απλώς να έχουμε 
ανάπτυξη. Η οικονομία για να ωφελή-

σει όλους θα πρέπει να δεχτεί τις πο-
λιτικές παρεμβάσεις εκείνες που θα δι-
ασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη θα αφορά 
όλους τους πολίτες σε οποιοδήποτε μέ-
ρος και εάν κατοικούν. Εκτός από βιώ-
σιμη πρέπει να μιλάμε και για συνεκτι-
κή ανάπτυξη και να προχωρήσουμε στις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις», επεσήμανε. 
Τόνισε, πως αποτελεί μεγάλη πρόκληση 
το άνοιγμα των επιχειρήσεων και να γί-
νει ομαλά η μετάβαση από το παλιό στο 
νέο παραγωγικό πρότυπο. 
Ο κ. Σαχινίδης εστίασε στον κίνδυνο να 
δημιουργηθούν μονοπώλια και γι’ αυτό 
θα πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρή-
σεις και με ρήτρα απασχόλησης που θα 
προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας, ενώ 
τόνισε πως θα πρέπει να στηριχθούν οι 
λογιστές – φοροτεχνικοί, οι οποίοι επω-
μίζονται μεγάλο βάρος. 
Όσον αφορά στην επόμενη μέρα και στα 
βήματα που θα μας οδηγήσουν σε διαδι-
κασία σύγκλισης, τόνισε πως η μεγάλη 
πρόκληση είναι να πείσουμε τους Ευρω-
παίους να μην επαναφέρουν τους κανό-
νες του συμφώνου σταθερότητας και εάν 
θα κάνουμε ορθή κατανομή και σωστή 
αξιοποίηση των πόρων για να μην πάει 
και άλλη δεκαετία χαμένη και να μπούμε 
σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. 

> Τρύφων Αλεξιάδης, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

«Δίκαιη κατανομή των πόρων»

Ο Τρύφων Αλεξιάδης, πρώην αναπλη-
ρωτής Υπουργός Οικονομικών, στην το-
ποθέτησή του είπε ότι ένα τεράστιο ερώ-
τημα που πλανάται είναι τι μας οδήγησε 
στην τεράστια κρίση όχι μόνο υγειονομι-
κή αλλά και στα εθνικά μας θέματα, κ.ά. 
«Δεν πρέπει να συζητάμε για την κρίση 
χωρίς να ξεκαθαρίσουμε ποιες πολιτικές 
και ποιοι πολιτικοί μας οδήγησαν στην 
κρίση» ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Εκτίμησε ότι πρέπει να υπάρξει απεικό-
νιση των οικονομικών δεικτών, για να 
έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα στο έλλειμ-
μα για το 2020 και αν θα ξεπεράσει τα 12 
δις ή όχι; Χαρακτήρισε την έκθεση της 
επιτροπής Πεισαρίδη «νέο Μνημόνιο, 
που θα μας οδηγήσει σε μια νέα μνημο-
νιακή βαρβαρότητα με ενίσχυση των με-
γάλων επιχειρήσεων και αφανισμού των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων». 

Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως «θα πρέπει 
να συζητήσουμε για τον ρόλο του δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της 
υγείας και αλλού». 
Στο ερώτημα τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για 
την αντιμετώπιση της κρίσης, ο ίδιος επε-
σήμανε ότι «θα προχωρούσαμε σε πιο 
γενναία ενίσχυση του δημοσίου στις επι-
χειρήσεις και τα νοικοκυριά. Επίσης, θα 
προχωρούσαμε σε πιο δίκαιη κατανομή 
των πόρων, γιατί σήμερα ενισχύονται όχι 
αυτοί που έχουν ανάγκη, όπως μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, λιανική πώληση ή 
αυτοαπασχολούμενους» εξήγησε, καθώς 
το μείγμα της πολιτικής της κυβέρνησης 
δεν έχει αποδώσει. 
Εξαπέλυσε επίθεση κατά της διακυβέρνη-
σης της Ν.Δ. λέγοντας πως «με αφορμή 
την κρίση εφαρμόζει την νεοφιλελεύθε-
ρη πολιτική της φέρνοντας για παράδειγ-
μα τον Πτωχευτικό Κώδικα με μια σειρά 
από δυσμενείς διατάξεις ακόμα και σε δι-
ατάξεις που επιφέρουν εργασιακό μεσαί-
ωνα».
Σε άλλο σημείο, τόνισε πως βασική δι-
αφορά του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση 
είναι το θέμα του ιδιωτικού χρέους θέτο-
ντας επί τάπητος την ανάγκη πως όταν τε-
λειώσει η περίοδος της υγειονομικής κρί-

σης το πολιτιστικό σύστημα της χώρας θα 
πρέπει να προχωρήσει σε μια γενναία λύ-
ση, να διαγράψει μέρος των οφειλών σε 
όσους αδυνατούν να τις καταβάλλουν. 
Ο κ. Αλεξιάδης τόνισε πως οι ενισχύσεις 
στις ΜμΕ εν μέσω πανδημίας έπρεπε να 
είχαν γίνει με ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
να είναι μεγαλύτερες για να υποστηρι-
χθούν περισσότεροι οι μικρομεσαίοι, το 
λιανεμπόριο και όχι οι μεγάλες επιχειρή-
σεις, ενώ για την επιστρεπτέα προκατα-
βολή ανέφερε πως πρόκειται για δάνεια, 
υπογραμμίζοντας πως «έρχεται χιονοστοι-
βάδα από την άνοιξη του 2020».
Αναφορικά με τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί 
καθώς κινδυνεύουν να χάσουν πολύτι-
μες προθεσμίες σε περίπτωση που νοσή-
σουν, τόνισε πως «πρέπει να υπάρξει νο-
μοθετική κάλυψη για τον κλάδο που έχει 
επωμιστεί ένα μεγάλο βάρος»
Κλείνοντας για την επόμενη ημέρα τόνισε 
πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν γκρίζες 
οικονομικές ζώνες, αλλαγή στο παραγω-
γικό μοντέλο και στο τραπεζικό σύστημα, 
ενώ σημείωσε πως είναι αναγκαία η εθνι-
κή συνεννόηση για τα κρίσιμα ζητήματα 
για να μην οδηγηθούμε στις βάρβαρες 
μνημονιακές πολιτικές. 

> Γ. Παππάς, πρόεδρος 10ου τμ. ΟΕΕ

«Να ακουστεί 
η φωνή της αγοράς» 

Ο Γιώργος Παππάς, πρόε-

δρος του Οικονομικού Επι-

μελητηρίου Β/Δ Πελοπον-

νήσου και Δυτικής Ελλάδος, 

τόνισε την ανάγκη οι κυβερ-

νήσεις να αφουγκράζονται 

την αγορά και να στηρίζουν 

στον παραγωγικό ιστό, τους 

ΜμΕ, τους λογιστές, οι οποί-

οι αντιμετώπισαν πρωτοφα-

νή δεδομένα και έφθασαν 

στα όρια τους επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 «Οι λογιστές για παράδειγμα αντιμετώπισαν πρωτοφανή δεδο-

μένα εξαιτίας της πανδημίας και πέρασε πολύς καιρός μέχρι να 

ακουστούν» τόνισε χαρακτηριστικά. Ζήτησε τη στήριξη επιχει-

ρήσεων και φυσικών προσώπων μέχρι να εξέλθουμε από την 

υγειονομική κρίση.

«Σε περιόδους κρίσης πρέπει να στηρίζουμε τους μικρομεσαί-

ους με διασφάλιση θέσεων εργασίας, ταυτόχρονη προστασία 

εργασιακών δικαιωμάτων και μείωση κοινωνικών ανισοτή-

των» σημείωσε. 

Ανέδειξε επίσης την ανάγκη σωστής αξιοποίησης του Ταμείου 

Ανάκαμψης, να γίνουν μεταρρυθμίσεις, να διατηρηθεί η ύφε-

ση σ’ ένα επίπεδο ώστε να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις είναι 

ζωντανές, ενώ τόνισε πως για την επόμενη μέρα χρειάζονται 

συνέργειες, εθνική συνεννόηση και μια συλλογική πρόταση με 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για όλους προς όφελος της κοι-

νωνίας.

> Ε. Βεργοπούλου, μέλος διοίκησης ΟΕΕ

«Περιορισμένη 
η βελτίωση το 2021» 

Η Εύη Βεργοπούλου, μέλος 

της τοπικής διοίκησης του 

Οικονομικού Επιμελητηρί-

ου, ανέφερε βασικά οικονο-

μικά στοιχεία, σύμφωνα με 

την εισηγητική έκθεση του 

προϋπολογισμού της χώ-

ρας. 

Ενδεικτικά, ανέφερε πως το 

ΑΕΠ για το 2020 υπολογί-

ζεται να διαμορφωθεί στα 

162,8 δις ευρώ και το 2021 στα 171,9 δις ευρώ. Το συνολικό 

έλλειμμα θα φθάσει 16,1 δις ευρώ (δηλαδή 9,9% του ΑΕΠ) 

ενώ το πρωτογενές έλλειμμα εκτιμάται στα 11,1 δισεκατομμύ-

ρια ευρώ (στο 6,8% του ΑΕΠ). Αντίστοιχα η πρόβλεψη για 

την ύφεση του 2020 είναι στο 10,5% ενώ η πρόβλεψη για την 

ανάκαμψη για το 2021 έχει περιοριστεί στο 4,8%. Το δημόσιο 

χρέος υπολογίζεται στο 209% του ΑΕΠ λόγω του αυξημένου 

δανεισμού με ομόλογα και έντοκα γραμμάτια προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας. 

Ανέφερε, επίσης, πως το πρώτο 9μηνο του 2020 καταγράφη-

κε μείωση της απασχόλησης. Όπως είπε, «το τελικό ισοζύγιο 

θέσεων εργασίας το πρώτο 6μηνο του έτους περιορίστηκε στις 

43.394 θέσεις εργασίας έναντι 296.466 θέσεων το αντίστοι-

χο διάστημα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας. Αντίστοιχα, από τον ΟΑΕΔ προκύπτει 

ότι τον Οκτώβριο του 2020 το σύνολο των εγγεγραμμένων 

ανέργων ανέρχεται στο1, 43709 άτομα των οποίων το 7,5% 

του συνόλου αφορούν την Δυτική Ελλάδα. Η αύξηση της ανερ-

γίας για την περιοχή μας ανέρχεται στο 8% από το 2019.
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«Η προσαρμογή στις υγειονομικές 
εξελίξεις και στην Δικαιοσύνη ήταν 
μονόδρομος» ανέφερε στον χαιρετι-
σμό του ο Α΄ αντιπρόεδρος του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Πατρών Πα-
ναγιώτης Μεταξάς, επισημαίνοντας 
πως «στην εποχή της πανδημίας 
αναγκαστήκαμε όλοι να προσαρ-
μόσουμε τον τρόπο ζωής, εργασί-
ας μας, κοινωνικής συναναστροφής 

και κάθε άλλη δραστηριότητάς μας 
πάνω στην άμυνα αυτού του αόρα-
του εχθρού».
Όσον αφορά στα μέτρα που ελή-
φθησαν στο χώρο της Δικαιοσύνης, 
ανέφερε πως «πέραν από τα παρο-
δικά προληπτικά μέτρα (μάσκες, 
αντισηπτικά, πλεξιγκλάς, κλπ.) τα 
οποία θα αρκούν για την επάνοδο 
στην κανονικότητα) παρουσιάζεται 

η ευκαιρία για ολοκλήρωση υποδο-
μών που θα επιταχύνουν την ουσι-
αστική απονομή της χωρίς να την 
τυποποιήσουν σε μια άψυχη έκδο-
ση δικαστικών κρίσεων, επί παντός 
αντικειμένου δικαίου, χωρίς την αυ-
τοπρόσωπη παρουσία δικηγόρων, 
μαρτύρων, διαδίκων και λοιπών 
παραγόντων της δίκης, δηλαδή βα-
σισμένων σε έγγραφα και μόνο σε 

αυτά». Τάχθηκε υπέρ της ηλεκτρο-
νικής υπογραφής και της κατάθε-
σης δικογράφων, στο ηλεκτρονικό 
αρχείο δικογραφιών, στην τηλεδι-
άσκεψη, τα οποία θα επιταχύνουν 
την απονομή δικαίου. Ωστόσο, τό-
νισε εμφατικά πως «οι δίκες θα πρέ-
πει να μπορούν να διεξάγονται όπου 
απαιτείται με ζώσα διαδικασία και 
όχι μέσω τηλεδιάσκεψης!»

Στις πρόσφατες νομοθετικές πρω-
τοβουλίες της Κυβέρνησης που 
προωθούν αποτελεσματικά την επι-
τάχυνση στην απονομή της Δικαι-
οσύνης, διευκολύνουν το έργο των 
δικαστικών λειτουργών και κατα-
πολεμούν τη γραφειοκρατία προς 
όφελος των πολιτών, αναφέρθηκε 
ο βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. και 
Καθηγητής Εγκληματολογίας Άγγε-

λος Τσιγκρής 
Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμε-
τωπίζει σημαντικό πρόβλημα με 
την καθυστέρηση που παρατηρείται 
στην απονομή της Δικαιοσύνης λέ-
γοντας χαρακτηριστικά πως «σήμε-
ρα, φτάνει μια απόφαση στα αστικά 
δικαστήρια να καταστεί αμετάκλη-
τη κοντά στα 8 με 10 χρόνια! Αυτό 
δημιουργεί συντριπτικά κατάγματα 

στην εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
θεσμό της Δικαιοσύνη, στο Κράτος 
Δικαίου και στους λειτουργούς της».
Σημείωσε, επίσης, ότι η χώρα μας 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υπο-
στεί 894 καταδίκες, εκ των οποίων 
το 65% αφορά στην καθυστέρηση 
στην απονομής της Δικαιοσύνης! 
Γεγονός, που την κατατάσσει στην 

καθόλου προνομιούχα 3η θέση –
μια ακόμα αρνητική πρωτιά (!)- 
ανάμεσα στα 48 συνολικά κράτη-
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Ενώ την ίδια στιγμή, όπως είναι ευ-
νόητο, οι συνθήκες της πανδημίας 
καθιστούν ακόμα εντονότερο το 
πρόβλημα, με κλειστά δικαστήρια, 
αναβολές υποθέσεων και μετάθεση 
υποθέσεων για το μέλλον. 

Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα πρέπει 
να μπει στην ψηφιακή εποχή, όπως 
συμβαίνει εδώ και χρόνια σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε από την 
πλευρά του ο πρόεδρος της Ένω-
ση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, δι-
κηγόρος Αθηνών Δημήτρης Ανα-
στασόπουλος, περιγράφοντας τις 
δύσκολες συνθήκες άσκησης του 
επαγγέλματος.

Αναγνώρισε, πως τα τελευταία χρό-
νια έχουν γίνει αρκετά βήματα προς 
αυτήν την κατεύθυνση και έχει ση-
μαντική συμβολή και η Ένωση Ελ-
λήνων Νομικών. «Ήταν μακρινό 
όνειρο να καταθέσει κανείς ένα δι-
κόγραφο ηλεκτρονικά πριν 5-6χρό-
νια. Τελευταία, μετά από προσπά-
θεια της Ολομέλειας των Δ.Σ. και 
του Δ.Σ. Αθηνών έγιναν τα πρώτα 

βήματα και χορηγήθηκαν ψηφια-
κές υπογραφές, αλλά δεν αξιοποι-
ήθηκαν όσο θα έπρεπε. Από τον 
Μάρτιο λόγω της πανδημίας και της 
αναγκαστικής εργασίας μας μακριά 
από τους φυσικούς χώρους στα δι-
καστήρια, η αναγκαιότητα έχει κατα-
στεί πλέον κατανοητή από όλους».
Σημείωσε, επίσης, πως σήμερα πά-
νω από 4.000 δικηγόροι στην Αθή-

να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ενώ 
έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός 
και στην περιφέρεια. Υπογράμμισε 
πως από την 1-1-2021 στα Διοικη-
τικά Δικαστήρια της χώρας υποχρε-
ωτικά θα γίνονται ηλεκτρονικά τα 
δικόγραφα και πως θα πρέπει να 
επεκταθεί και στην Πολιτική Δικαι-
οσύνη. 

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Νομικών e-Θέμις, δικηγόρος Πατρών 
Τάσος Σπηλιόπουλος συμπλήρωσε 
πως «η Δικαιοσύνη στη χώρα μας έχει 
πολλές παθογένειες με κυριότερη την 
καθυστέρηση απονομής δικαίου και 
την δυσκολία στην πρόσβαση σ’ αυτή».
Παρέθεσε στοιχεία από πρόσφατη 
έρευνα του 2017 όπου η χώρα μας κα-
ταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέ-

σεις μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. 
στη χρήση νέων τεχνολογιών και από 
την έκθεση του 2015, σύμφωνα με την 
οποία η ψηφιακή Δικαιοσύνη θα επι-
φέρει σημαντική εξοικονόμηση του κό-
στους κατά 250 εκατ. ευρώ και χρόνου 
κατά 700.000 ανθρωποημέρες ετησί-
ως!
«Η χώρα μας έχει τον δεύτερο υψη-
λό αριθμό στην Ευρώπη σε ό,τι αφο-

ρά στον χρόνο για να τελεσιδικήσει μια 
υπόθεση, ενώ είμαστε 5η σε διοικητι-
κές διαφορές», τόνισε, παρουσιάζοντας 
τις προσπάθειες που είχαν προηγηθεί 
από την πανδημία.
«Ξαφνικά ανακαλύψαμε όσα δεν είχαν 
γίνει σε χρόνια, έγιναν μέσα σε λίγους 
μήνες λόγω πανδημίας. Αγκυλώσεις 
και προσχώματα χρόνων μπήκαν στο 
περιθώριο ελέω ανάγκης και έγιναν 

πράγματα προς την ψηφιακή δικαιο-
σύνη συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
απονομής δικαίου και στην οικονομική 
ανάπτυξη», τόνισε μεταξύ άλλων.
Εξέφρασε, πάντως τον προβληματισμό 
του για τα όρια που πρέπει να τεθούν 
ώστε να αποτραπεί η επίλυση της δια-
φοράς μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και 
την προστασία των ατομικών δικαιω-
μάτων.

«Ευκαιρία για ολοκλήρωση υποδομών»

«Αναγκαία η επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης»

«Ηλεκτρονικά τα δικόγραφα από αρχές του ‘21»

«Να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες»

> Παναγιώτης Μεταξάς, Α΄αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

> Άγγελος Τσιγκρής, βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ.. Καθηγητής Εγκληματολογίας 

> Δημήτρης Αναστασόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις,

> Τάσος Σπηλιόπουλος, αντιπρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις,

Μονόδρομος η ψηφιακή δικαιοσύνη
> Ενδιαφέρουσες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της Θέμιδος στην εκδήλωση του Δικηγορικού 

Επιτακτική ανάγκη αποτελεί ο 
εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύ-
νης και η προσαρμογή της στην 
ψηφιακή εποχή ως μοχλός ανά-
πτυξης για την μετά covid εποχή 
στην χώρα μας. 
Αυτό το μήνυμα κυριάρχησε κα-
τά τη διάρκεια της διαδικτυακής 
εκδήλωσης με θέμα «Η προσαρ-

μογή της Δικαιοσύνης, εν μέσω 
πανδημίας, ως μοχλός ανάπτυ-
ξης για την μετά covid εποχή», 
που πραγματοποίησε την πε-
ρασμένη Παρασκευή ο Δικη-
γορικός Σύλλογος Πατρών στο 
πλαίσιο του 23ου FORUM Ανά-
πτυξης που διοργάνωσε ο «Σ.Ε». 
Την εισαγωγή και τον συντο-

νισμό έκανε ο αντιπρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Πα-
τρών Γιώργος Τσίρης, τονίζο-
ντας πως από τον Μάρτιο μέ-
χρι σήμερα δεκάδες υποθέσεις 
έχουν αναβληθεί στα Δικαστή-
ρια εφόσον η πρόσβαση στην 
Δικαιοσύνη έχει περιοριστεί 
για τους πολίτες. 
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Ο Γιώργος Κανέλλης, Εκπρόσωπος 
Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙ-
ΠΑ), εξήγησε ότι πλέον έχει αλλάξει η 
μορφή του αγώνα, λόγω των μέτρων 
που έχουν ληφθεί για την πρόληψη 
της πανδημίας.
«Οι κοινωνικές περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις αντιμετώπισαν πρωτόγνωρο 
πρόβλημα λόγω της καραντίνας. Μια 
πλευρά είναι τι κάνεις όταν προκαλού-

νται τα επιτόπια ζητήματα; Δεν μπορείς 
με ακαριαίες κινήσεις να φωτογραφί-
σεις και να στήσεις ένα πανό που θα 
ζητάει αποκατάσταση του προβλήμα-
τος. Είναι ένα «στένεμα» των δυνατοτή-
των και δε μπορείς να έχεις επαφή με 
το πρόβλημα. Η πανδημία έχει περι-
ορίσει τις δυνατότητες των οργανώσε-
ων» ανέφερε χαρακτηριστικά. Και τό-
νισε ότι «από την άλλη μεριά, σε ένα 

βαθμό αυτό αντιμετωπίζεται με το δι-
αδίκτυο. Δηλαδή κάποιος καταφέρνει 
και πηγαίνει στο σημείο και μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης προω-
θείται το θέμα και ασκείται πίεση. Και 
πάλι ο βαθμός είναι περιορισμένος.
Το διαδίκτυο δίνει ευκαιρίες για άσκη-
ση πίεσης, όχι όμως να αντικαταστή-
σουν την επιτόπια διαμαρτυρία».
 Εκείνο που ο ίδιος παρατηρεί είναι 

μια δυσκολία στο να τεθούν κάποια 
ζητήματα στη Δημόσια Διοίκηση και 
στην αποστολή αναφοράς. Και αυτό 
γιατί απαιτείται διπλάσιος χρόνος σε 
σχέση με την προ-πανδημίας περίοδο. 
«Έχουμε μια οπισθοδρόμηση των δυ-
νατοτήτων γιατί απαιτείται να κλείσεις 
ραντεβού με τον εκάστοτε υπηρεσιακό 
παράγοντα προκειμένου να του θέσεις 
το ζήτημα» τόνισε χαρακτηριστικά 

O Θανάσης Θεοδωρόπουλος, Εκ-
πρόσωπος Συλλόγου προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος περιο-
χής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, εξήγησε ότι 
«πρέπει να βρούμε για να υπάρξου-
με μιας και 30 χρόνια ασχολούμα-
στε με την πρόληψη και την προστα-
σία της Υγείας».
Συμπλήρωσε ότι ο Σύλλογος ακο-
λουθούσε τις παραδοσιακές δρά-

σεις, με ημερίδες και εκδηλώσεις 
για την ενημέρωση του κοινού, 
όμως πλέον αναζητά εναλλακτικές 
που θα τον κρατήσουν ζωντανό για 
να μπορέσει να λειτουργήσει και να 
συνεχίσει το σημαντικό του έργο.
Απεύθυνε το μήνυμα προς του πο-
λίτες καλώντας τους να λαμβάνουν 
προληπτικά μέτρα , όπως σωστή 
άσκηση και διατροφή και να μη ρυ-

παίνουν το περιβάλλον. Ο κ. Θεο-
δωρόπουλος σημείωσε ότι χωρίς 
καθαρό περιβάλλον υποβαθμίζεται 
η ζωή των πολιτών, ενώ ανέφερε 
ότι η προσφορά κοινωνικού έργου 
δεν θα πρέπει να σταματήσει. 
«Στην παρούσα φάση, εφόσον μιλά-
με για κοινωνικό έργο, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό το να τηρούνται τα προλη-
πτικά μέτρα από τους εθελοντές μας» 

ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος. 
Πρόσθεσε ότι η τήρηση των πρω-
τοκόλλων θα δώσει το μήνυμα και 
στην τοπική κοινωνία, ενώ εξίσου 
σημαντικό θεωρεί την κοινή δρά-
ση εθελοντών με άλλους τοπικούς 
φορείς (Συλλόγους, τοπική αυτοδι-
οίκηση) που θα αφορά την παροχή 
βοηθητικών υπηρεσιών σε κοινωνι-
κό επίπεδο.

O Γιώργος Παλαμάρης, Εκπρόσωπος 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Κο-
ρινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ», στην τοποθέτη-
σή του μίλησε για την προσφορά του 
ελληνικού πολιτισμού, φέροντας ως 
παράδειγμα της Μεγάλη Ελλάδα και 
τη μεταφορά του στη Σικελία και την 
Κάτω Ιταλία. «Ακόμα και σήμερα στην 
κάτω Ιταλία στις εθνικές οδούς θα δεί-
τε το τεράστιο πανό που λέει «εισέρ-

χεστε στη Μεγάλη Ελλάδα»», τόνισε ο 
κ. Παλαμάρης. Μίλησε για την προ-
σφορά των ελληνικών πόλεων με τις 
αποικίες στον Πολιτισμό και την Ανα-
γέννηση γενικότερα. Έναν τέτοιο πλού-
το, κατά τον κ. Παλαμάρη, έπρεπε να 
τον είχαμε εκμεταλλευτεί σε όλες του 
τις εκφάνσεις. «Δεν μπορέσαμε να δι-
εθνοποιήσουμε όλες τις αξίες που δη-
μιουργήσαμε εδώ» καυτηρίασε ο κ. 

Παλαμάρης. Σημείωσε επίσης ότι «δυ-
στυχώς σήμερα δεν μπορούμε να κά-
νουμε τίποτα για τον Πολιτισμό. Ποιον 
Πολιτισμό; Αυτόν που πρέπει να μετα-
δώσεις μόνο διαδικτυακά;».
Ξεκαθάρισε ότι ο Πολιτισμός απαι-
τεί προσωπική επαφή και το κυριότε-
ρο διαδίδεται. Τα μέσα που είναι δια-
θέσιμα για αυτό τον σκοπό είναι μόνο 
το Διαδίκτυο και η συνεργασία με τα 

ΜΜΕ. Εκτίμησε ότι το μήνυμα μπο-
ρεί να δοθεί με αυτούς τους τρόπους, 
αρκεί να υπάρξει διεκδίκηση, ειδικά 
προς τα ΜΜΕ, να αφουγκραστούν ζη-
τήματα που αφορούν το περιβάλλον 
και την κοινωνική συνοχή.
Ακολούθως περιέγραψε τις προσπά-
θειες που γίνονται από το «Νηρέα», μια 
σύμπραξη οργανώσεων, για την προ-
στασία του Κορινθιακού Κόλπου. 

Ο Γιώργος Νικόπουλος, Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω, περιέγραψε τα βή-
ματα που πρέπει να γίνουν μέχρι και 
σήμερα για εναλλακτικούς τρόπους 
δράσεων και αντιδράσεων των οργα-
νώσεων για την Υγεία, το Περιβάλλον, 
τον Πολιτισμό και την Κοινωνία, σύμ-
φωνα με τα νέα δεδομένα.
Εξήγησε ότι υπάρχει πριν και μετά 
covid εποχή για τη λειτουργία των ορ-

γανώσεων τόνισε ότι τίθενται σε επα-
νεξέταση μια σειρά από στοιχεία.
Εξήγησε ακόμη ότι η πανδημία μπο-
ρεί να αποτελέσει μια αρχή και μια 
ευκαιρία επανεπινόησης της οργά-
νωσης. Εκτός από τους «κλασικούς» 
ρόλους που μπορεί να έχει μια οργά-
νωση, όπως συνηγορία και επιθεώρη-
ση-έλεγχο, αποκτάει και τον ρόλο του 
διαχειριστή, εξειδικεύει τα ζητήματα 

και έχει και καταλυτικό ρόλο.
Λόγω της πανδημίας η κάθε οργάνω-
ση οφείλει να κάνει:
• Ενδοσκόπηση
Απάντηση στο γιατί της οργάνωσης
• Αξιολόγηση
Με βάση τις νέες συνθήκες
• Αναθεώρηση
Με βάση τα μέσα και τους ανθρώπους
• Στοχοθέτηση

Με βάση τη συζήτηση και την κατάταξη 
των προτεραιοτήτων
• Προώθηση στόχων
Με βάση τις δυνατότητες και τη δημι-
ουργικότητα των μελών
Εξήγησε ότι απαιτούνται επίσης:
• Τροποποίηση καταστατικού
• Ανάπτυξη προγραμμάτων
• Συνεργασίες με ειδικούς
• Καθιέρωση ψηφιακής επικοινωνίας

«Οπισθοδρόμηση στην επαφή με τη Διοίκηση»

«Εθελοντισμός πολλαπλών δράσεων»

«Πολιτισμός χωρίς επαφή δεν υφίσταται»

«Επαναπροσδιορισμός ρόλου οργανώσεων»

> Γιώργος Κανέλλης, Εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ)

> Θανάσης Θεοδωρόπουλος, Εκπρ. Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

> Γιώργος Παλαμάρης, Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ»

> Γιώργος Νικόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Αλλαγή πλεύσης σε όλα τα επίπεδα
> Το μήνυμα του «ΝΗΡΕΑ» για την επόμενη ημέρα στο κίνημα των εθελοντικών οργανώσεων

Απαντήσεις στο εάν υπάρχουν εναλ-
λακτικοί τρόποι δράσεων και αντι-
δράσεων των οργανώσεων για την 
Υγεία, το Περιβάλλον τον Πολιτι-
σμό και την Κοινωνία σύμφωνα 
με τα νέα δεδομένα, κλήθηκαν να 
δώσουν οι συμμετέχοντας στη συ-
νεδρία του 23ου Forum Ανάπτυ-

ξης, που διοργανώθηκε την Τρίτη το 
απόγευμα, από την Ένωση Προστα-
σίας Φυσικού και Πολιτιστικού Πε-
ριβάλλοντος Κορινθιακού-Πατραϊ-
κού «Ο ΝΗΡΕΑΣ». Ομιλητές ήταν: 
• Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, Εκ-
πρόσωπος Συλλόγου προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής 

Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
• Γεώργιος Κανέλλης, Εκπρόσωπος 
(ΟΙΚΙΠΑ )
• Γιώργος Νικόπουλος, Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω
• Γεώργιος Παλαμάρης, Εκπρόσω-
πος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύρ-
γου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ».
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χτύπημα στην ήδη «πληγωμένη» αγορά
Τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η αγορά 
της Πάτρας είναι πολ-

λά. Οι καταναλωτές 
είναι απρόθυμοι να 

αγοράσουν και περι-
ορίζονται στα άκρως 

απαραίτητα καθώς 
δεν μπορούν να συ-

νηθίσουν το «αγόρασε 
στην πόρτα», αλλά και 
εξαιτίας του κλίματος 

που έχει διαμορφωθεί. 
Επίσης οι έλεγχοι από 
τα αρμόδια συνεργεία 

Περιφέρειας και Αστυ-
νομίας δυσκολεύουν 

την λειτουργία των 
καταστημάτων. 

Χαριστική βολή για την πλειονότητα των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων αποτέλεσε η από-
φαση της κυβέρνησης να ανοίξει μερικώς 
την αγορά, μέσω της μεθόδου της παραγγε-
λίας και παραλαβής έξω από το κατάστημα 
«click away». Έντονες οι αντιδράσεις από τον 
Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, την Ομοσπονδία 
Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου αλλά 
και τον Σύλλογο Εμπόρων Ιστορικού Κέ-
ντρου, που ζητούν την κατάργησή του, αφού 
όπως διαφαίνεται δεν μπορεί να λειτουργήσει 
με αυτό τον τρόπο η αγορά. 
Το ζήτημα έθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης 
Άδ. Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας Πλ. Μαρλαφέκας, ζητώντας να 
εξαιρεθεί από αυτή τη μέθοδο η Πάτρα, λόγω 
χαμηλού επιδημιολογικού φορτίου. 

Ολοκληρώνεται το 
23ο Forum Ανάπτυξης 
Ολοκληρώνεται αυτό το τριήμερο 
το 23ο Forum Ανάπτυξης έχο-
ντας ήδη αναδείξει την ανάγκη 
για συνεργασίες και συμπράξεις 
στην «επόμενη ημέρα».

Αλλάζει όψη 
το Πανεπιστήμιο 
Πάρκο αναψυχής και άθλησης 
δημιουργείται στους χώρους του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με χρη-
ματοδότηση 1 εκ. ευρώ από το 
Ταμείο Συνοχής.

Πατρών - Πύργου: 
Έτοιμη τον Ιούνιο 
του 2024 

Σελ. 2, 11-17 Σελ. 19 Σελ. 5

> Οι αγορές μέσω παραγγελίας και η απαγόρευση εισόδου πελατών αποτελούν 

Σελ. 6-7
«Απόψεις» σελ. 8

Διόδια με το
χιλιόμετρο 

Πρεμιέρα στην αναλογική χιλιο-
μετρική χρέωση στα διόδια έγινε 
χθες από την Ολυμπία Οδό. Με 
το νέο σύστημα, το οποίο θα είναι 
διαθέσιμο από την 1 Ιανουαρίου, 
οι οδηγοί θα χρεώνονται για την 
πραγματική απόσταση που διανύει 
το όχημά τους.

Σελ. 3

Περιορισμοί 
στο Καρναβάλι 
Η δημοτική αρχή θέτει το θέμα 
της υγειονομικής προστασίας ως 
προτεραιότητα επιλέγοντας ένα 
καρναβάλι διαδικτυακό και τηλε-
οπτικό χωρίς παρελάσεις και ξε-
φαντώματα. Για έλλειψη σχεδίου 
μιλά η αντιπολίτευση.

Σελ. 22

Ολυμπία Οδός
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Της βιασύνης τα παιδιά 
Όλη η συζήτηση για τη χρήση 
των λέξεων κυρίως των ξενό-
γλωσσων, που αυτήν την επο-
χή της πανδημίας ενδημεί στο 
δημόσιο διάλογο, έδωσε την 
αφορμή για μια διαφορετική 
αλλα και ενδιαφέρουσα προ-
σέγγιση του θέματος από τον 
αγαπητό Παντελή Μπουκάλα 

στη στήλη του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Απολαύστε τον: 
Με τον καιρό, συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιο-
γράφοι, επιμελητές, διορθωτές μαθαίνουν ότι το λεξι-
κό (ακόμα καλύτερα, τα λεξικά) το ανοίγεις πρωτίστως 
όταν νιώθεις απολύτως βέβαιος ότι θυμάσαι σωστά. 
Οτι δεν μπορεί παρά να έχει δίκιο το δαιμόνιο μέσα 
σου που σου υπαγορεύει τη γραφή μιας δύστροπης 
λέξης, την ετυμολογία ή τη σύνταξή της.
Οταν μιλάμε, από επίσημο βήμα ή στην παρέα, δεν 
μιλάμε βέβαια με το λεξικό στο χέρι. Ούτε καταφεύ-
γουμε σε ηλεκτρονικό απείκασμά του, εκτός και αν 
παίζουμε σκραμπλ. Θα κάνουμε λοιπόν τα λαθάκια 
μας. Καμιά φορά πάντως λέμε το σωστό κατά λάθος 
ή, συνηθέστερο, μάς επικρίνουν ότι σφάλαμε ενώ 
εμείς τα πήγαμε μια χαρά, από τύχη. Αυτό συμβαίνει 
με τις αμφίσημες λέξεις, όταν οι μεν θυμούνται απο-
κλειστικά την πρώτη σημασία τους και οι δε αποκλει-
στικά τη δεύτερη. Κάθε ομάδα έχει δίκιο. Μόνο στο 
πεδίο της όμως. 
Το ξαναείδαμε αυτό στη Βουλή, όταν η κ. Σουλτάνα 
Ελευθεριάδου, του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε σαν «επιδει-
ξία» τον πρωθυπουργό. Ο προεδρεύων Νικήτας Κα-
κλαμάνης παρενέβη αστραπιαία και τη διόρθωσε με 
επιτιμητική σιγουριά: «Ανακαλέστε. Επιδειξιομανής 
είναι το σωστό, όχι επιδειξίας. Αλλο το επιδειξίας, 
άλλο το επιδειξιομανής». Η επιτιμηθείσα, επίσης σί-
γουρη, δεν ανακάλεσε κι έτσι ο κ. Κακλαμάνης διέ-
γραψε με δική του πρωτοβουλία την «ατυχή» λέξη 
από τα πρακτικά. 
Αν τη στιγμή της διαμάχης οι αντίδικοι δεν εμπιστεύ-
ονταν απολύτως τη μνήμη τους ή το ένστικτό τους 
και αποφάσιζαν να προσφύγουν σε κάποιο λεξικό, 
θα διαπίστωναν (μαζί με όσους χλεύαζαν την ομιλή-
τρια από το έδρανό τους) ότι είχαν δίκιο και οι δύο. 
Αλλά μόνο εν μέρει. Αντιγράφω από το Λεξικό Μπα-
μπινιώτη: «Επιδειξίας: αυτός που πάσχει από επιδει-
ξιομανία ΣΥΝ επιδειξιομανής». Και: «Επιδειξιομανής 
1. αυτός που έχει την τάση να αυτοπροβάλλεται, να 
κάνει επίδειξη 2. (συνήθ.) αυτός που πάσχει από επι-
δειξιομανία ΣΥΝ επιδειξίας». Και τι η επιδειξιομανία; 
«1. η επίμονη τάση για αυτοπροβολή, για επίδειξη 2. 
(συνήθ.) ΙΑΤΡ. η σεξουαλική διαστροφή» κτλ. Αρα; 
Αρα επιδειξίας = επιδειξιομανής. Η όλη ιστορία είναι 
το «(συνήθ.)».
Παρέθεσα από το Λεξικό Μπαμπινιώτη, για να σημει-
ώσω ότι λάθη ξεφεύγουν και στον γραπτό λόγο, και 
μάλιστα γλωσσολόγων-«λογοθετών». Ο κ. Γ. Μπα-
μπινιώτης κατήγγειλε προχθές διά του φέισμπουκ 
τους «εραστές τής γλωσσικής πλάκας», που βρίθουν 
στη χώρα μας». Πρώτος ο ίδιος, φυσικά, θα διόρθωνε 
τον εαυτό του: «Η χώρα μας βρίθει εραστών…». Της 
βιασύνης τα παιδιά έχουν τον ίδιο νουνό: το Λάθος.

O
λοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο το 23ο 
Forum Ανάπτυξης, ένας πραγματικά διαδικτυακός 
«μαραθώνιος» εκδηλώσεων και ορισμένα πρώτα 
συμπεράσματα από αυτήν την διαφορετική για εμάς 

τους οργανωτές του πολυσυνεδρίου πρωτοβουλίας είναι καλό 
να τα επικοινωνήσουμε. Θεωρώντας τα χρήσιμα τόσο ως ενη-
μέρωση, όσο και ως «εργαλεία» για την χάραξη των επόμενων 
βημάτων, από αυτούς που θεσμικά εκφράζουν το κοινωνικό 
σύνολο στον τόπο μας. 

Πρώτα συμπεράσματα…
Η πρώτη σημερινή μας απολογιστική προσέγγιση δεν θα στα-
θεί σε αριθμούς και στατιστικές. Τα αναλυτικά στοιχεία του φε-
τινού σύνθετου διαδικτυακού μας εγχειρήματος τα επεξεργαζό-
μαστε ήδη με ειδικούς και σύντομα θα τα γνωστοποιήσουμε, 
θεωρώντας τα χρήσιμα δεδομένα αυτής της τελικά συλλογικής 
προσπάθειας του τόπου μας, που στην πραγματικότητα είναι το 
Forum Ανάπτυξης. 
Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε σημειώσει μπορεί το Forum 
Ανάπτυξης στην όποια του μορφή να είναι μια διοργάνωση 
της εφημερίδας 
μας, όμως στην ου-
σία του είναι προϊ-
όν συνεργασίας και 
συμπράξεων εκα-
τοντάδων φορέων, 
επιχειρήσεων και 
προσώπων. Μόνο 
οι ομιλητές του φέ-
τος θα ξεπεράσουν 
τους 150, δεκάδες 
είναι οι φορείς που 
συνδιοργανώνουν 
μαζί μας εκδηλώσεις 
και φυσικά «πυλώ-
νες» που στηρίζουν την υγιή λειτουργία αυτού του σημαντικού 
συνεδριακού και εκθεσιακού θεσμού, αποτελούν οι θεσμικοί 
συνδιοργανωτές, οι χορηγοί και οι υποστηρικτές του.
Οι περισσότεροι -και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς- 
σταθεροί από την αρχή του Forum Ανάπτυξης, πάνω από δύο 
δεκαετίες.
Στα πρώτα μας συμπεράσματα να αναφερθούμε παρακάτω, στο 
πλαίσιο και του εδώ χώρου:
• Θεωρούμε ότι σε όλες τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις του δι-
αδικτυακού 23ου Forum Ανάπτυξης, αναδείχθηκε το κεντρικό 
ζητούμενο της φετινής διοργάνωσης. Η «επόμενη ημέρα» μετά 
την covid-19 περίοδο. Κοινός τόπος όλων, κάτι όχι και τόσο 
αυτονόητο πριν από τις δεκάδες διαφορετικές συνεδρίες που 
έλαβαν χώρα. Μας έκανε μάλιστα εντύπωση ότι από τους πε-
ρισσότερους ομιλητές ενσωματώθηκε στις παρουσιάσεις τους 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το «εύρημα» στην φετινή 
κεντρική μας ενότητα. Αυτό με το «χαμένο τυρί» - την γνωστή 
πλέον σε όλους έμπνευση από το βιβλίο «Ποιος μου πήρε το 
τυρί μου».
• Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στον δημόσιο διάλογο που προκα-
λέσαμε κυριάρχησε, μαζί με τις προσεγγίσεις των ομιλητών για 
την μορφή της επόμενης ημέρας, και η αναφορά για τον μονό-
δρομο των συνεργασιών και των συμπράξεων που απαιτούνται 
στη νέα περίοδο. Ελάχιστοι πλέον διαφωνούν στο ότι έχουμε 
εισέλθει σε ένα ριζικά διαφορετικό περιβάλλον, σε όλον τον 
κόσμο και στη χώρα μας. Τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο με την 
προ covid-19 περίοδο και αυτό πλέον ως κοινή διαπίστωση 
όλων όσων -και είναι πολλοί και από πολλούς διαφορετικούς 
χώρους αυτοί- με στοιχεία και επιχειρήματα τοποθετήθηκαν 
στο διαδικτυακό βήμα του 23ου Forum Ανάπτυξης.

• Προφανώς και λόγω του κορωνοϊού δεν αντιλαμβάνονται 
όλοι με τον ίδιο τρόπο την επόμενη ημέρα. Οι αντιθέσεις είναι 
εδώ και είναι υπαρκτές, όπως και τα διαφορετικά συμφέροντα 
που αντιπροσωπεύουν οι πολλαπλοί εκπρόσωποι της κοινωνί-
ας μας. Έχει όμως μεγάλη σημασία ότι παρά τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είχαν ελεύθερο χώρο 
έκφρασης και στο φετινό Forum Ανάπτυξης, υπάρχει μια θετι-
κή κατ’ εμάς μετατόπιση όλων των πλευρών. Για παράδειγμα 
δεν ήταν από όλους τόσο ψηλά στην ατζέντα των ενδιαφερό-
ντων τους το θέμα της δημόσιας υγείας ως ύψιστο αγαθό, αλλά 
και ως την μόνη δομή που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελε-
σματικά υγειονομικές κρίσεις ανάλογου με τον κορωνοϊό μεγέ-
θους. Αυτή η διαπίστωση είναι και μια κατάκτηση, που όσο πε-
ρισσότερο εμπεδωθεί τόσο ανθεκτικότερη θα είναι η κοινωνία 
μας στην επόμενη υγειονομική πρόκληση.
Ένα ακόμη ανάλογο παράδειγμα είναι και αυτό που αφορά τη 
συνεργασία των επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων 
προ μιας τέτοιας πρόκλησης, σαν και αυτή του κορωνοϊού. Ποτέ 
πριν δεν υπήρξε σε παγκόσμιο επίπεδο τέτοια συνεργασία επι-
στημόνων και επιχειρήσεων αλλά και κυβερνήσεων για να επι-
ταχυνθεί η διαδικασία παραγωγής εμβολίων. Αυτή τη συνεργα-

σία δεν την βλεπουμε 
δυστυχώς ακόμη στο 
βαθμό που θα θέ-
λαμε στη χώρα μας. 
Ελπίζουμε να ξεπε-
ραστούν τα εμπόδια 
που δεν την αφήνουν 
να λειτουργήσει.
• Μια ακόμη μετατό-
πιση που εκφράστη-
κε και μέσα από το 
φετινό Forum Ανά-
πτυξης είναι ο ρό-
λος της επιχειρημα-
τικότητας. Έχοντας 

συμβάλλει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην ανάδειξη του 
καθοριστικού ρόλου της υγιούς επιχειρηματικότητας στην 
ανάπτυξη και στην προκοπή της κοινωνίας, διαπιστώνουμε, 
μέσα από τις συζητήσεις που παρακολουθήσαμε και φέτος, 
μια σημαντική μετατόπιση πολλών φορέων που με δισταγμό 
«άγγιζαν» αυτό το θέμα. Ο διαχωρισμός της επιχειρηματικό-
τητας από το ποιος ωφελείται τελικά από αυτήν (κάτι που 
διαφοροποιείται από το μοντέλο της οικονομίας μέσα στο 
οποίο αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα) είναι το «κλειδί» 
αυτής της μετατόπισης.
• Ένα ακόμη από τα βασικά συμπεράσματα από τις πολύ γό-
νιμες συζητήσεις στο 23ο Forum Ανάπτυξης αφορά τη χρήση 
της νέας τεχνολογίας. Αν και η συζήτηση αυτή δεν είναι νέα 
(ολόκληρο το περσινό 22ο Forum Ανάπτυξης ήταν αφιερωμέ-
νο στις «έξυπνες λύσεις παντού») εντούτοις θεωρούμε ότι κάτω 
από την πίεση του κορωνοϊού και των πολλαπλών κυρίως οι-
κονομικών συνεπειών του, το πάντρεμα των νέων τεχνολογιών 
με την επόμενη ημέρα μετά την covid-19, έχει γίνει πλέον κα-
τανοητό στην πράξη. Ένα παράδειγμα αυτής της κατανόησης το 
δείχνουν και οι αριθμοί των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες 
που γίνονται ή σχεδιάζονται από τις επιχειρήσεις αλλά και τους 
κρατικούς φορείς. Με ζητούμενη βέβαια την αλλαγή νοοτροπί-
ας της κοινωνίας κάτι που απαιτεί γενναίες αποφάσεις σε όλες 
τις μορφές εκπαίδευσής της.
Είναι πολλά ακόμη τα συμπεράσματα και όλα τα ενδιαφέροντα 
που έγιναν στο φετινό 23ο Forum Ανάπτυξης. Ήδη ο «Σ.Ε» έχει 
διαθέσει πολλές σελίδες του για αυτό (και το κάνει και σήμερα) 
και θα συνεχίσουμε και στις επόμενες εκδόσεις μας.
Όλα τα video των εκδηλώσεων είναι αναρτημένα για όποιον 
ενδιαφέρεται στο www.forumanaptixis.gr 

Ο δρόμος για το... «τυρί»
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Τι έφταιξε για την κρίση;
Πυκνός ο λόγος του πρώην Πρω-
θυπουργού Γιώργου Παπανδρέ-
ου ο οποίος ήταν μεταξύ άλλων 
προσκεκλημένος στην επίσημη 
συνεδρία της έναρξης του 23ου 
Forum Ανάπτυξης την περασμέ-
νη Δευτέρα. Ενδιαφέρον παρου-
σιάζει πάντως το που 
εντοπίζει ο πρώην 
πρωθυπουργός το 
πρόβλημα της ελλη-
νικής κοινωνίας στις 
μέρες μας.
 «Αυτό είναι το λεγό-
μενο Ελληνικό πρό-
βλημα. Αυτός είναι 
ο λόγος που ταλανί-
ζεται από την απου-
σία οξυγόνου η Ελ-
ληνική κοινωνία. Οι 
πολλές, συγκεντρω-
μένες επί δεκαετίες παθογένειες, 
υψώνουν περίκλειστα τείχη, μέ-
σα στα οποία οι πολίτες ασφυ-
κτιούν, ενώ κάποια συμφέροντα 
και κατεστημένα, που δεν ενδια-
φέρονται πραγματικά για την πα-
ραγωγή και τη δημιουργία, ούτε 
για αξιόπιστες υπηρεσίες προς 
τον πολίτη, πολύ περισσότερο για 
τα δικαιώματά του, καρπώ-
νονται τη δουλειά του, τα λε-
φτά του, δηλαδή, τον πλούτο 
του Ελληνικού λαού, και υπο-
νομεύουν το κοινό μας μέλλον. 
Θα έχετε ίσως προσέξει ότι, 11 
ολόκληρα χρόνια πια, από την 
εκδήλωση της οικονομικής κρί-
σης, στα τέλη του 2009, ουδέποτε 
έγινε μια συζήτηση που να αφο-
ρά τις αιτίες που μας 
οδήγησαν σε αυτήν. 
Γιατί άραγε;» υποστή-
ριξε ο πρώην πρω-
θυπουργός.
Βέβαια προκαλεί αί-
σθηση γιατί ο ίδιος 
δεν προκάλεσε την 
συγκεκριμένη συζή-
τηση στα χρόνια της 
πρωθυπουργίας του, 
ωστόσο μια δεκαετία 
μετά μια άλλη κρίση, 
αυτή του υγειονομι-
κού εφιάλτη, έχει επικαλύψει τα 
πάντα.

Γ.Η.

Β. Αϊβαλής: Μόνο ο...
Κεντέρης μπορούσε 
Καυστικός ο Βασίλης Αϊβαλής, 
πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλά-

δος, ο οποίος χαιρέτισε με τη σει-
ρά του την επίσημη συνεδρία έναρ-
ξης του 23ου Forum Ανάπτυξης. 
Μίλησε για μια ακόμη φορά δημό-
σια για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» 
όμως εκείνο που προκάλεσε αίσθη-
ση ήταν μια ανάρτησή του για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, που για 

την Δυτική Ελλάδα ξε-
κινάει αύριο. Σημειω-
τέον ότι ο κ. Αϊβαλής, 
έγκαιρα, και μέσω του 
e-Forum Eνέργειας 
που είχε πραγματο-
ποιήσει πριν μερικούς 
μήνες ο «Σ.Ε.», εί-
χε προειδοποιήσει το 
Υπουργείο για τα τρω-
τά του σημεία. Η ανάρ-
τηση έχει ως εξής: «Ο 
λόγος για το «Εξοικο-
νομώ-Αυτονομώ». Για 
το Υπουργείο… «Από-

λυτα επιτυχημένα ήταν όλα….»!!!!! 
Για τους πολίτες και μηχανικούς;;; 
Σε 23’ λεπτά εξαντλήθηκε ο προ-
ϋπολογισμός της Ηπείρου. Σε 1h 
35’ λεπτά για τα νησιά του Ιονίου. 
Για να καταχωρήσεις πρόταση συ-
μπολίτη στο «Εξοικονομώ –Αυτο-
νομώ» δεν πρέπει να είσαι μηχανι-
κός πρέπει να είσαι…. ο “Κεντέρης” 
πληκτρολογίου, διαδικτύου κλπ. 
Εμείς το είπαμε, το λέμε και το ξα-
ναλέμε. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΛΑΘΟΣ!!!! Σε τέτοιας δημοφιλίας 
προγράμματα η χρονική προτεραιό-
τητα είναι λάθος! Η λύση είναι αντι-
κειμενικά κριτήρια και περιορισμέ-
νος χρόνος υποβολών».

Γ.Η.

Έκπτωση 
ενοικίου 80% 
Δεν βλέπουνε με καλό 
μάτι, πληροφορούμα-
στε, τη μείωση ενοι-
κίου για τις πληττό-
μενες επιχειρήσεις το 
διάστημα Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων στην 
Πάτρα. Ο λόγος εί-
ναι ότι δεν προκύπτει 
κανέναν αντιστάθμι-

σα στο ποσοστό που θα απολέ-
σουν από το «σκόντο» που κάνει 
η κυβέρνηση. Ειδικότερα, αναμέ-
νεται έκπτωση ενοικίου σε ποσο-
στό 80% για πληττόμενες επιχει-
ρήσεις που έκλεισαν με κρατική 
εντολή. Δηλαδή, το 20% του ενοι-
κίου θα το πληρώνει ο επιχειρη-

ματίας και το άλλο 60% το κράτος. 
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ιδιο-
κτήτης που εισέπραττε 2000 ευρώ 
από ενοίκια για εκείνο το διάστη-
μα θα εισπράξει 1600 ευρώ. Ίσως 
κάποιος υποστηρίξει ότι το ενοίκιο 
παραμένει «πλούσιο» όμως υπολο-
γίζοντας τους φόρους και τις υπό-
λοιπες εισφορές προκύπτει γεν-
ναίο κούρεμα και χωρίς μάλιστα 
κανένα άλλο βοήθημα.

Γ.Η.

Ασύλληπτος ρυθμός 
Mέσο ρυθμό ανάπτυξης 3,5% για 
την περίοδε 2021-2030 προβλέ-
πει ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, δε-
δομένου ότι οι πόροι που θα εισ-
ρεύσουν στην ελληνική οικονομία 
την περίοδο 2021-2027 από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το NGEU 
(Νext Generation EU) ανέρχονται 
σε περίπου 72 δισ. ευρώ, εφόσον 
η ελληνική οικονομία παραμείνει 
προσανατολισμένη στις μεταρρυθ-
μίσεις. Βέβαια προς το παρόν εκεί-
νο που καταγράφεται για το 2020 
είναι ύφεση της τάξεως του 10,5 % 
όταν στα σκληρά χρόνια του Β Μνη-
μονίου η ύφεση είχε φθάσει το 9%, 
επί κυβερνήσεως Α. Σαμαρά. Από 
πού προκύπτει η αισιοδοξία του Δι-
οικητή δεν γνωρίζουμε. Εκείνο πά-
ντως που διαπιστώνουμε είναι ότι η 
αγορά της Πάτρας παραμένει σε κω-
ματώδη κατάσταση. Ας ελπίσουμε 
να μειωθεί η ύφεση το 2021 και τα 
υπόλοιπα τα βλέπουμε στην πράξη. 
Γιατί από χρηματοδότηση το μόνο 
που έχει δοθεί είναι δάνεια, που δεν 
στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. 

Γ.Η.

Το bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά 
στην Ιστορία του το όριο των 20.000 δο-
λαρίων, καταγράφοντας άλμα 4,5% στα 
20.440 δολάρια. Το bitcoin έχει ενισχυ-
θεί πάνω από 170% από τις αρχές του 
έτους, μεταξύ άλλων χάρη στη ζήτηση 
από μεγαλύτερους επενδυτές που τους 
προσελκύει η δυνατότητά του για γρήγο-
ρα κέρδη αλλά και τις προσδοκίες ότι το 
κρυπτονόμισμα θα εξασφαλίσει ευρεία 
αποδοχή. Λέτε να πρόκειται για πραγμα-
τική ευκαιρία ή για μια ακόμη χρηματο-
οικονομική φούσκα;

!
Αν έγραφα μία επιστολή, τούτες τις στιγμές….
Με ρώτησαν μια μέρα, πως αντιμετωπίζω την δύσκολη συν-
θήκη, κάτω από την οποία έχουμε πλέον προγραμματίσει 
την ζωή μας.
Δεν δυσκολεύτηκα στην απάντηση, αφού στην μακρόχρονη 
πορεία μου έχω συνειδητοποιήσει, πως η ζωή του ανθρώ-
που δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Ναι μεν οι ευχάρι-
στες στιγμές, αλλά και οι δυσάρεστες πάντα στην ημερήσια 
διάταξη.
Θα γράψω λοιπόν και θα μιλήσω γι αυτό με πολύ λίγα λόγια, 
που αντιπροσωπεύουν τα προσωπικά μου πιστεύω, αρχί-
ζοντας από την αδήριτη ανάγκη να στηρίζω την οικογένεια 
μου, τους συνεργάτες μου, τον ίδιο μου τον εαυτό.
Στηρίζω σημαίνει, προσπαθώ σε καθημερινή βάση, να 
υπερβάλλω τον εαυτόν μου, να οπλίζομαι με την δύναμη και 
την αντοχή υπερκέρασης της κάθε δυσκολίας, που πιθανώς 
να αμαυρώνει την πορεία μου στην ζωή.
Θεωρία, θα μου πείτε, αλλά από καρδιάς θα σας απαντή-
σω, πως αυτή η θεωρία, μεταφερόμενη στην πράξη, είναι 
η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ που όλοι επιδιώκουμε στην κάθε επιβουλή.
Μιλάω για αντίσταση σε έναν ύπουλο και αόρατο εχθρό, που 
αυτή τη στιγμή έχει σκοτώσει χιλιάδες συμπολίτες μας σε 
όλον τον κόσμο. Έναν εχθρό, που δεν ξέρεις πώς να αντι-
μετωπίσεις εμφανώς, εκτός των μέτρων που η κάθε Πολιτεία 
θεσπίζει, αλλά και αυτά πολλές φορές με ελεγχόμενη επιτυχία.
Έχουμε όμως και τα δικά μας βέλη στην φαρέτρα των αντο-
χών μας. Είναι η αντίσταση μέσα από την προσωπική μας 
ευθύνη, τηρώντας τους υγειονομικούς κανόνες, ως οφείλου-
με, αφ’ ενός, αλλά και αφ’ ετέρου, η υποχρέωση να στηρίζου-
με με την πρακτική μας, τον λόγο μας, την επικοινωνία μας, 
όλους τους γύρω μας, πριν καταθλιπτικές τάσεις, αρχίζουν 
να κάνουν μαύρους κύκλους, γύρω από την προσωπική 
υπόσταση του καθ’ ενός.
Εύκολο; Δύσκολο; Ο καθένας μας δίνει τις απαντήσεις του, 
Προσωπικά επιλέγω τον τρόπο που θα με προφυλάξει από 
τις συμπληγάδες του Covid 19 και θα ισχυροποιήσω στο μέ-
τρο του εφικτού τον κάθε δίπλα μου, ώστε μαζί –σαν άλλοι 
σύντροφοι του Οδυσσέα- να τις διαβούμε αλώβητοι και με 
περίσσιο σθένος.
Στην πράξη, μιας μορφή αντίσταση και δει στον Πολιτισμό, 
που έχει τρωθεί από την πανδημία και τις εξ αυτής επιπτώ-
σεις, είναι η απόφαση μας, ως Οργανισμός της «Πολυφωνι-
κής Χορωδίας Πάτρας», να πραγματοποιήσουμε το καθιερω-
μένο «Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου» του Οργανισμού μας 
(του μεγαλύτερου εορταστικού θεσμού της πόλης μας), όχι 
«ζωντανά» αφού οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, αλλά διαδι-
κτυακά, μιας και είναι ο μόνος τρόπος μαζικής επικοινωνίας.
Ο λόγος; Να μη στερήσουμε από τους συμπολίτες μας και 
όχι μόνον, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα Χριστου-
γεννιάτικο πρόγραμμα, μέσα από τις πανέμορφες και αισθα-
ντικές μουσικές των ημερών. 

Πολιτισμός: Τραυματίας, 
αλλά και νικητής!

Eπωνύμως

O κ. Βασίλης 
Αϊβαλής

Κλειστά τα εστιατόρια ξενοδοχείων 
Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ανακοίνωσή της ενημερώνει 
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το καταναλωτικό κοινό, ότι τα εστιατό-
ρια των ξενοδοχείων κατά την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, δεν θα λειτουργήσουν. Θα επιτρέπεται μόνον η 
υπηρεσία σερβιρίσματος στο δωμάτιο (room service).
Ο λόγος; Κάποια ξενοδοχεία στην Αθήνα προέτρεπαν τους πελάτες τους 
να κάνουν ρεβεγιόν στους χώρους του και στη συνέχεια να κοιμηθούν 
σε δελεαστικές τιμές στα δωμάτια. Προέκυπτε ξεκάθαρα ζήτημα αθέμιτου 
ανταγωνισμού με τις επιχειρήσεις εστίασης που παραμένουν κλειστές.

«Φρένο» στον σχεδια-
σμό για εμβολιασμούς 2 
εκατομμυρίων πολιτών τον 
μήνα. Η πρώτη παρτίδα 
θα είναι μόλις 300.000 
εμβόλια που σημαίνει 
ότι θα εμβολιαστούν 
μόλις 150.000 πολίτες. 
Συνεπώς η κανονικότητα 
θα αργήσει να επιστρέψει 
στην χώρα μας...

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Ο καθένας μας δίνει τις απαντήσεις 

του, Προσωπικά επιλέγω τον τρό-

πο που θα με προφυλάξει από τις 

συμπληγάδες του Covid 19 και θα 

ισχυροποιήσω στο μέτρο του εφι-

κτού τον κάθε δίπλα μου, ώστε μαζί 

–σαν άλλοι σύντροφοι του Οδυσσέα- να τις διαβού-

με αλώβητοι και με περίσσιο σθένος

του Σταύρου Σολωμού

O κ. Γιώργος 
Παπανδρέου

Συνέχεια στη σελ. 22
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων 18-19 Δεκεμβρίου 2020

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Ιωάννης Ψυχάρης, Καθηγητής Περιφερεια-
κής Οικονομικής Ανάλυσης του Τμήματος του 
Παντείου Πανεπιστημίου
Σταύρος Καλόγνωμος, Εκτελεστικός Γραμμα-
τέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου 
Πόντου, Διάσκεψη Παρακτίων Περιφερειών 
της Ευρώπης (CPMR)

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γενικός Διευθυ-
ντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Έντα-
ξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Νίκος Γιαννής, στέλεχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής
Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ
Εφη Σιαΐνη, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνι-
κών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών Ελλά-
δος (ΙΟΕΣΥΝΕ)
Συντονιστής: Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Επιχειρηματικό-τητας Έρευνας και 
Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Βουλευτής Β1 
Βόρειου Τομέα Αθηνών, Τομεάρχης Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ -Προο-
δευτική Συμμαχία
Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – 
Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Ευρωομάδας 
της Αριστεράς (GUE/NGL), μέλος της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Αντώνης Μπόγρης, Καθηγητής Τμήματος Μηχα-
νικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής
Κώστας Τηλιγάδας, Γενικός Γραμματέας της Ομο-
σπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
Σταυρούλα Παπαδημητρίου, Επιθεωρήτρια Ερ-
γασίας, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ (εκλεγμένη με την 
παράταξη της ΕΑΕΚ), μέλος στη Γραμματεία Ισότη-
τας της ΑΔΕΔΥ
Στη συζήτηση παρεμβαίνουν οι:
Σία Αναγνωστοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας, Τομε-
άρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κ.Ο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
Κώστας Μάρκου, Βουλευτής Αχαΐας
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Θά-
νος Χριστακόπουλος.

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

12:00-14:00 Europe Direct
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για 
τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 

και ο αντίκτυπος τους στην 
περιφερειακή οικονομία

Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

18:00-20:00 Νομαρχιακή Επιτροπή Ανασυγκρό-
τησης ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας 

Τηλεργασία η νέα πραγματικότητα: 

Θ
ΕΜ

Α
• Ενδιαφέρουσες προτάσεις, επισημάν-
σεις για την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί σήμερα στην χώρα μας και την πε-
ριοχή μας , αλλά και τον προβληματισμό 
τους για την «επόμενη ημέρα» κατατέθη-
καν δημόσια από θεσμικούς εκπροσώ-
πους όλου του φάσματος της κοινωνίας, 
κατά την παρουσία τους στην επίσημη 
εκδήλωση του 23ου Forum Ανάπτυξης, 
το βράδυ της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου. 
Συντονιστής ο εκδότης της εφημερίδας 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων», Παναγιώ-
της Γιαλένιος, που είναι και ο διοργανω-
τής του πολυσυνεδρίου. 
• Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στην 
εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου εκφράστηκαν προτάσεις για τον τρό-
πο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με 
τη Βιομηχανία και την Αγορά γενικότε-
ρα. Παρέστη και ο Υπουργός Ανάπτυξης 
Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος μεταξύ άλ-
λων εξήγησε και τους λόγους για τους 
οποίους η κυβέρνηση υιοθέτησε το click 
away ως μέθοδος λειτουργίας των κατα-
στημάτων την περίοδο των εορτών. Επί-
σης παρέστη και ο Βασίλειος Διγαλάκης, 
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμά-
των που ανέπτυξε το σχέδιο που έχει εκ-
πονήσει το Υπουργείο Παιδείας για να 
βοηθήσει τα Ιδρύματα να αλλάξουν νοο-

τροπίες και να αφουγκραστούν τις πραγ-
ματικές ανάγκες της κοινωνίας και της 
αγοράς εργασίας. Συντόνισε ο Δημοσιο-
γράφος Σπύρος Χαριτάτος 
• Το πρωί της ίδιας μέρας αναλύθηκαν 
οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη στήριξη της Δημόσιας Υγείας από 
το Europe Direct Patras της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας. Ο συντονισμός έγι-
νε από την Ευαγγελία Αθανασοπούλου, 
Στέλεχος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
Επικεφαλής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πλη-
ροφόρησης «Europe Direct Patras - ΠΔΕ»
• Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη 
Δυτική Ελλάδα» η οποία εντάσσεται στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βα-

σικό στόχο την παροχή κινήτρων και 
επενδυτικών εργαλείων για την στήρι-
ξη σύγχρονων επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων παρουσιάστηκε το Σάββα-
το 12 Δεκεμβρίου το απόγευμα από την 
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου - 
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων». Συντονιστής 
ήταν ο Βασίλειος Γκοτσούλιας, Υπεύθυ-
νος τμήματος Πληροφόρησης & Δημο-
σιότητας Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων
• Τέλος, «η ευφυΐα της προσαρμοστικό-
τητας στην επικαιρότητα», ήταν το αντι-
κείμενο της συνεδρίας του Σοροπτιμι-
στικού Ομίλου Πάτρας ΔΑΝΙΗΛΙΣ, την 
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου το απόγευμα. 
Μια εκδήλωση που κέντρισε το ενδια-

φέρον και έθεσε καίριους προβληματι-
σμούς. Συντονίστρια ήταν η Ελένη Γκέ-
κα, οικονομολόγος ΜΒΑ, εκπαιδευτικός, 
πρόεδρος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πά-
τρας «ΔΑΝΙΗΛΙΣ» (η εκδήλωση θα πα-
ρουσιαστεί στην επόμενη έκδοση του 
«Σ.Ε.»).
Το 23ο Forum Ανάπτυξης οργανώνεται 
από την οικονομική εφημερίδα «Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων» και συνδιορ-
γανώνεται από: Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 
και την Ομοσπονδία Επαγγελματικών 
Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νο-
μού Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.)
Έχει την υποστήριξη των: Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο Ε.Α.Π., Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πε-
λοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νή-
σων, Σύνδεσμoς Επιχειρήσεων και Βι-
ομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδος, Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλ-
λογος Πατρών, Europe Direct Π.Δ.Ε., 
Patras IQ, Institute of Research and 
Innovation «the Sowing »(IRIS), Βραδιά 
Ερευνητή 2020. 
Χορηγοί του είναι: Τιτάν Α.Ε., Λούξ 
Μαρλαφέκας ΑΕΒΕ, ΟΛΠΑ Α.Ε., Ολυ-
μπία Οδός, Lever Σύμβουλοι Ανά-
πτυξης, Όμιλος Εταιρειών Σαμαράς & 
Συνεργάτες, Ανδρικόπουλος S/M, Πανα-
γιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ, 
polikatikia.gr, Aplopolis, Δυναμοχρώμ, 
Unitype Β. & Μ. Σουβαλιώτης. Χορη-
γοί Επικοινωνίας: Ιόνιαν Περιφερειακή 
Τηλεόραση, Εφημερίδα Γνώμη, www.
thebest.gr, westcity.gr, symboulos.gr)

Αφιέρωμα σελ. 11-17

Προτάσεις για την άρση του αδιεξόδου 
και προσαρμογή στα νέα δεδομένα

Η οικονομία και η άρση του αδιεξόδου που έχει δημι-
ουργηθεί, ο τρόπος διασύνδεσης Πανεπιστημίου και 

αγοράς, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Υγεία, η μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα αλλά και ο 

τρόπος προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουρ-
γούνται τέθηκαν μεταξύ άλλων στο δημόσιο διάλογο του 
23ου Forum Ανάπτυξης, που διοργανώνει ο «Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων», την εβδομάδα που μας πέρασε. 

> Κατατέθηκαν από εκπροσώπους φορέων από όλο το φάσμα της κοινωνίας 
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«Επόμενη ημέρα»: Προτάσεις,
Τις προτάσεις τους αλλά και τον προ-
βληματισμό τους για την «επόμενη ημέ-
ρα», μετά την άρση της πανδημίας, έθε-
σαν δημόσια θεσμικοί εκπρόσωποι 
από όλο το φάσμα της κοινωνίας, κα-
τά την παρουσία τους στην επίσημη εκ-
δήλωση του 23ου Forum Ανάπτυξης, 
το βράδυ της Δευτέρας. Συντονιστής ο 
εκδότης της εφημερίδας «Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων», Παναγιώτης Γιαλένι-
ος, που είναι και ο διοργανωτής του 
πολυσυνεδρίου, ο οποίος έθεσε τον 
προβληματισμό για το τι θα ακολου-
θήσει τους επόμενους μήνες στην μετά 
covid-19 περίοδο. Πάνω από 100 ομι-

λητές στο 23ο Forum Ανάπτυξη έχουν 
ήδη αναδείξει τον κεντρικό θέμα της 
διοργάνωσης, που δεν είναι άλλο από 
το ποιο σχέδιο, ποια στρατηγική, ποιες 
συμπράξεις και ποιες συμμαχίες απαι-
τούνται το επόμενο διάστημα.
«Όλοι ενδιαφερόμαστε για το σήμε-
ρα και το πώς θα ξεπεράσουμε αυτή 
την υγειονομική κρίση όμως όλους θα 
πρέπει να μας απασχολήσει η επόμενη 
ημέρα. Και αυτό από τις μέχρι στιγμής 
συνεδρίες έχει φανεί ιδιαίτερα. Και οι 
εκπρόσωπο των θεσμικών φορέων κα-
ταθέτουν τις προτάσεις τους για αυτή την 
επόμενη ημέρα», τόνισε ο κ. Γιαλένιος.

> Άγγελος Τσιγκρής, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ

> Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων

> Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος

> Χριστίνα Αλεξοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ

> Γιώργος Παπανδρέου, Βουλευτής Αχαΐας ΚΙΝΑΛ

> Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

«Σημαντική ρευστότητα»  

«Όχι σε ανάπτυξη 2 ταχυτήτων»

«Επικρατεί πνεύμα ενότητας»

«Ανάγκη για καινοτομία»

«Να αλλάξουμε νοοτροπία»

«Αλλάζουμε ριζικά»

Ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ 
Άγγελος Τσιγκρής ανέφερε ότι 
για να υπάρξει ανάπτυξη, πρέ-

πει να κρατήσουμε την κοινω-
νία όρθια και την κοινωνία 
ζωντανή. «Ο προϋπολογισμός 
του 2021 είναι το εργαλείο 
που χρειάζεται η χώρα για να 
σταθεί όρθια» υπογράμμισε και 
ανέφερε τα βήματα που θα κά-
νει από εδώ και στο εξής η κυ-
βέρνηση για να βοηθήσει την 
Οικονομία. Προανήγγειλε νέες 
μειώσεις φορολογικών συντε-
λεστών. Συμπλήρωσε επίσης 

ότι η φορολογική ελάφρυνση 
δεν συνεπάγεται μείωση των 
κρατικών δαπανών, αλλά το 
αντίθετο, θα είναι αυξημένες 
κατά 210 δις ευρώ το 2021, 
κάτι που είναι στρατηγική επι-
λογή της κυβέρνησης να ακο-
λουθήσει σε αυτή τη φάση. 
Προανήγγειλε επίσης ότι θα 
υπάρχει ενίσχυση των ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων, λό-
γω της πανδημίας. 

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας 
Πελετίδης ανέφερε μεταξύ άλ-
λων ότι υπάρχει ουσιαστικά μια 

διαφορετική προσέγγιση της έν-
νοιας της ανάπτυξης. Διότι κα-
τά τον ίδιο «διαφορετικά τη βλέ-
πουν όσοι κατέχουν τον πλούτο, 
διαφορετικά αυτός που δημι-
ουργεί τον πλούτο και γνωρί-
ζουμε όλοι ότι γίνεται τεράστια 
συγκέντρωση πλούτου σε λίγα 
χέρια». Επεσήμανε ακόμη ότι 
η ανάπτυξη που όλοι προσδο-
κούν δεν αγγίζει όλους και κυ-
ρίως τους εργαζόμενους, λόγω 

των διαφορετικών συνθηκών 
που έχουν δημιουργηθεί πλέ-
ον στην αγορά. Ειδικά για την 
ανεργία στην Πάτρα τόνισε ότι 
εκτοξεύθηκε από τους 30.000 
ανέργους στους 45.000 ανέρ-
γους και πλέον «έχει δημιουργη-
θεί μια πόλη μέσα στην ίδια την 
πόλη». Ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι αναδύθηκε όλο αυτό το διά-
στημα ότι το Δημόσιοo Σύστημα 
Υγείας ήταν γυμνό.

Ο Μητροπολίτης Πατρών 
κ.κ. Χρυσόστομος τόνισε ότι 
η «η πανδημία, μας έχει κα-

θηλώσει όλους. Ένας ιός μας 
καλεί να δούμε με άλλο μάτι 
πολλά πράγματα». 
Σημείωσε ότι η Εκκλησία δέ-
χεται πολλές πιέσεις αυτή την 
περίοδο από πιστούς για να 
συμμετάσχουν στην εκκλησι-
αστική ζωή «η οποία μην ξε-
χνάμε ότι είναι μια αναζήτη-
ση» ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Επεσήμανε ακόμη ότι θα 
πρέπει όλοι μας να διαθέτου-

με αρετή και δύναμη γιατί ο 
τόπος μας πέρασε μεγάλες 
δυσκολίες και ελληνικός λα-
ός σοβαρές δοκιμασίες. 
«Είναι μια δυσκολία που θα 
περάσει» τόνισε χαρακτηρι-
στικά ο κ.κ. Χρυσόστομος.
Επεσήμανε το πνεύμα ενότη-
τας που επικρατεί στην περι-
οχή μας και την άριστη συ-
νεργασία που υπάρχει με 
όλους τους φορείς της πόλης.

H βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, 
Χριστίνα Αλεξοπούλου ανέ-
φερε ότι «η επόμενη η μέρα 

μετά την καραντίνα θα είναι 
μια πρόκληση. Αυτό που δι-
απιστώνουμε είναι ότι οι τά-
σεις της αγοράς αλλάζουν 
ριζικά. Προκύπτει άμεσα η 
ανάγκη για καινοτομία και 
εξωστρέφεια, τόσο από τον 
επιχειρηματικό κόσμο όσο 
και από το ίδιο το κράτος». 
Κάλεσε μάλιστα τους συμπο-
λίτες «να μη δουν το ποτήρι 
μισοάδειο αλλά γεμάτο και 

να εκμεταλλευτούν όλα τα 
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
πάση θυσία». Και παρατή-
ρησε ότι τα προβλήματα δεν 
δημιουργούν μόνο αδιέξοδα, 
αλλά και ευκαιρίες, εάν αντι-
μετωπιστούν με το σωστό 
τρόπο. Και σημείωσε ότι ει-
δικά για τη χώρα μας θα πα-
ρουσιαστούν πολλές ακόμη 
ευκαιρίες χρηματοδότησης 
το επόμενο διάστημα.

Ο Πρώην Πρωθυπουργός 
και βουλευτής Αχαΐας του ΚΙ-
ΝΑΛ Γιώργος Παπανδρέου 

εξήγησε ότι η πανδημία ανά-
δειξε τις «ασθένειες» ενός κα-
πιταλιστικού συστήματος και 
τα προβλήματα που παρουσι-
άζει στη χώρα μας. Υπογράμ-
μισε την ανάγκη η χώρα μας 
να βρει τα συγκριτικά της πλε-
ονεκτήματα που απαιτούν να 
αλλάξουμε νοοτροπίες. Και 
κυρίως να παράξουμε νέα και 
ποιοτικότερα προϊόντα που 
θα προσδώσουν μεγάλη υπε-

ραξία. Παρατήρησε επίσης 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με-
τατοπίστηκε σε άλλες πολιτι-
κές πιο αλληλέγγυες εξαιτίας 
της πανδημίας. Όλοι αυτοί οι 
πόροι θα πρέπει να αξιοποι-
ηθούν και να μην συγκεντρω-
θούν στα χέρια λίγων. «Δεν 
γίνεται να τα χαλάμε σε χαρι-
στικές ρυθμίσεις και να μην 
υπάρχει σχέδιο με βιώσιμη 
προοπτική» ανέφερε. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμά-
κης, σημείωσε την ανάγκη 

να προετοιμαστούμε από τώ-
ρα για την μετά - Covid επο-
χή. Κατά τον ίδιο θα πρέπει 
να αλλάξουμε νοοτροπία και 
να αποτελέσουν παρελθόν 
οι μακροχρόνιες διαδικασίες 
που απαιτούνταν για την ολο-
κλήρωση ενός έργου.
«Η πανδημία είναι μια χρο-
νική καμπή που μας βοηθάει 
να τα αλλάξουμε όλα αυτά και 
να κινηθούμε με νέες ταχύτη-

τες προς το μέλλον» τόνισε ο 
κ. Φαρμάκης. Υπογράμμισε 
ότι ήδη έχει γίνει ο κατάλλη-
λος σχεδιασμός και για την 
Περιφέρεια στόχος είναι η 
ενίσχυση της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας. 
Δεν παρέλειψε να συμπλη-
ρώσει ότι «πρέπει να καθο-
ρίσουμε τις εξελίξεις και να 
μην σερνόμαστε πίσω από 
αυτές. 
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διαπιστώσεις, προβληματισμοί
> Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας ΚΚΕ

> Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

> Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ Τμ. Δυτ. Ελλάδος

> Παναγιώτης Τσώνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠΑ

> Πλάτωνας Μαρλαφέκας, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

> Κλεομένης Μπάρλος, πρόεδρος ΣΕΒΠΔΕ

> Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

> Παναγιώτης Σκέντζος, Πρόεδρος ΟΕΒΕΣΝΑ

«Αλλαγές για όλους»

«Ξεκινούν νέα μεταπτυχιακά»

«Εκσυγχρονισμός του Δημοσίου»

«Στήριξη με έργα και δράσεις»

«Στροφή σε τοπικά προϊόντα» 

«Η επιχείρηση παράγει πλούτο»

«Μάστιγα η παραπληροφόρηση»

«Τελειωτικό κτύπημα στις ΜμΕ»

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ, 
Νίκος Καραθανασόπουλος ση-
μείωσε ότι χρειάζονται αλλαγές 

που να ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες. Το ζητού-
μενο όμως, κατά τον ίδιο, είναι 
σε ποια κατεύθυνση θα γίνουν 
οι συγκεκριμένες αλλαγές. 
«Πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες ανάγκες που 
έχει η κοινωνία συνολικά» τό-
νισε ο κ. Καραθανασόπουλος. 
Και εξήγησε ότι σήμερα υπάρ-
χει μια ανισοκατανομή στον 
παγκόσμιο πλούτο, αφού το 

1% των ανθρώπων κατέχουν 
το 55% της παγκόσμιας περι-
ουσίας. Μια συσσώρευση που 
ολοένα και διευρύνεται και αυ-
ξάνει την ψαλίδα των κοινω-
νικών ανισοτήτων. Ανέφερε 
ακόμη ότι σήμερα η τεχνολο-
γία σε κάποιες περιπτώσεις 
λειτουργεί σε βάρος των ερ-
γαζόμενων, μιας και δεν απαι-
τούνται πολλά εργατικά χέρια 
και εκτοξεύεται η ανεργία.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών Χρήστος Μπούρας ση-
μείωσε ότι «η πανδημία κάποτε 

θα τελειώσει, ο κόσμος θα στα-
θεί και πάλι στα πόδια του και 
τότε είναι η ώρα των μεγάλων 
συγκλίσεων. Για εμάς το Πα-
νεπιστήμιο είναι η ώρα της 
αποδαιμονοποίησης της επι-
χειρηματικότητας, αποδαι-
μονοποίηση του ασύλου». 
Σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο 
Πατρών δίνει μεγάλο βάρος 
στην αριστεία και την ακαδημα-
ϊκότητα, την εκπαίδευση και την 

έρευνα. Και αποκάλυψε ότι το 
Ίδρυμα έχει οργανώσει μια με-
γάλη δράση από ξενόγλωσσα 
προγράμματα και μεταπτυχιακά 
που σύντομα θα ξεκινήσουν. Θα 
προχωρήσει σε επαναπροσδιο-
ρισμό των δομών που διαθέτει 
και ανακατασκευή των φοιτητι-
κών εστιών του Πανεπιστημίου. 
Και εξήγησε ότι το Πανεπιστή-
μιο θα έχει λόγο για μια σειρά 
από σοβαρά θέματα. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής 
Ελλάδος, Βασίλης Αϊβαλής 
αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμ-

μα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», 
που θα ανακουφίσει χιλιάδες 
οικογένειες στην Αχαΐα. Την 
Παρασκευή θα ανοίξει η πλατ-
φόρμα για τη Δυτική Ελλάδα 
που διεκδικεί 57 εκατομμύρια 
ευρώ από τον προϋπολογισμό 
του προγράμματος. Καυτηρία-
σε μάλιστα τον τρόπο διανομής 
των χρημάτων, καθώς μέσα σε 
23 λεπτά τελείωσαν τα χρήμα-
τα της περιφέρειας Ηπείρου 

και σε μιάμιση ώρα τα χρήμα-
τα των Ιονίων Νήσων
Μιλώντας παράλληλα για το 
γενικότερο πλαίσιο που διέπει 
την Οικονομία, τόνισε ότι χρει-
άζεται να υπάρξει εκσυγχρονι-
σμός της Δημόσιας Διοίκησης 
και πάνω απ’ όλα με την προο-
πτική να μπορεί να προχωρή-
σει η επιχειρηματικότητα και 
να μην αποτελεί τροχοπέδη 
στο σχεδιασμό. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Τσώνης 
ανέφερε ότι η κοινωνία χρει-

άζεται στήριξη σήμερα μέσα 
από έργα και δράσεις. Και 
επεσήμανε τον τρόπο που ο 
ΟΛΠΑ στηρίζει την κοινω-
νία σήμερα και συνεισφέρει 
οικονομικά στην πόλη. Έχει 
δημιουργήσει 2500 θέσεις 
εργασίας, έμμεσες και άμε-
σες. Από αυτές οι 1013 θέ-
σεις αποφέρουν εισόδημα 
12,3 ευρώ και οι υπόλοιπες 
1491, θέσεις που είναι έμ-

μεσες, εισόδημα 9,2 εκατομ-
μύρια ευρώ. Το λιμάνι και οι 
συνδυασμένες με αυτό επι-
χειρήσεις συνεισφέρουν σε 
ποσοστό 3,74% της συνολι-
κής τοπικής απασχόλησης 
και 1,48% του συνολικά πα-
ραγόμενου εισοδήματος.
Ανέφερε ακόμα ότι ο ΟΛΠΑ 
θα είναι παρών σε όλες τις 
προκλήσεις το επόμενο διά-
στημα.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλα-
φέκας υποστήριξε ότι η πανδη-

μία οδήγησε στην κατάρρευση 
του καπιταλιστικού συστήμα-
τος και κάποια κράτη φάνηκαν 
ανέτοιμα να αντιμετωπίσουν τις 
εξελίξεις. Έτσι προέκυψε μέγι-
στο ζήτημα ανισοτήτων μετα-
ξύ των μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Τόνισε την ανάγκη ως χώρα να 
παράγουμε ξανά «πρέπει όμως 
το κράτος να προστατεύσει αυ-
τό που παράγουμε και να μην 

το αφήνουμε απροστάτευτο». 
Και συμπλήρωσε ότι «πρέπει 
να προτιμάμε τα τοπικά προϊό-
ντα και τις τοπικές επιχειρήσεις 
γιατί δεν πρόκειται κανείς να 
μας δώσει δουλειά εάν δεν αξι-
οποιήσουμε προς όφελός μας 
τη δύναμη της κατανάλωσης». 
Μάλιστα προέτρεψε να απομο-
νώσουμε εκείνες τις φωνές που 
λειτουργούν σε βάρος της κοι-
νωνίας με τη στάση τους. 

O πρόεδρος του ΣΕΒ Πελο-
ποννήσου και Δυτικής Ελλά-
δος, Κλεομένης Μπάρλος εί-

πε ότι σε κάθε περίπτωση οι 
επιχειρήσεις είναι αυτές που 
χρειάζονται τη στήριξη της 
Πολιτείας: «Η επιχείρηση εί-
ναι αυτή που παράγει τον 
πλούτο είτε βρισκόμαστε στον 
σοσιαλισμό είτε στον κομμου-
νισμό είτε σε καπιταλισμό. 
Αυτή θα τον παράξει, άρα 
αυτήν πρέπει να βοηθήσου-
με ό,τι και να γίνει. Από εκεί 
και πέρα πρέπει να συζητή-

σουμε ή να διαπληκτιστούμε 
για το εάν η επιχείρηση αυτή 
θα πρέπει να είναι κρατική ή 
ιδιωτική. Αλλά το ότι αυτή θα 
παράξει τον πλούτο που θα 
μοιραστούμε, δεν υπάρχει δι-
αφοροποίηση σε οποιαδήπο-
τε πολιτική χροιά». 
Εξήγησε ακόμα ότι απαιτού-
νται σημαντικά χρηματοδο-
τικά εργαλεία για τη στήριξη 
της Οικονομίας.

Η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου Πατρών, Άννα Μαστορά-
κου είπε ότι λόγω της πανδημί-

ας χάσαμε το πλαίσιο στο οποίο 
ζούσαμε και όλο αυτό έχει προ-
καλέσει έναν θυμό στην κοινω-
νία. «Χρειάζεται μια ενδοσκό-
πηση διότι σε ατομικό επίπεδο 
κινούμαστε όλοι σε μια κινού-
μενη άμμο και πρέπει να βρού-
με τις σταθερές ισορροπίες της 
επόμενης ημέρας», ανέφερε. 
Μίλησε επίσης και για την παν-
δημία παραπληροφόρησης από 
την οποία υποφέρει η κοινωνία 

που καθημερινά βομβαρδίζεται 
από διαφορετικά μηνύματα. 
«Η οικονομία θα κινηθεί με δι-
αφορετικούς μοχλούς. Είναι μια 
αγορά που κινείται ανταγωνιστι-
κά και δεν γνωρίζει κανείς πώς 
θα κινηθεί η Οικονομία σε όλες 
αυτές τις αλλαγές. Επίσης τίθεται 
και το ερώτημα εάν θα είμαστε 
από εδώ και στο εξής μια κοι-
νωνία Δημοκρατική ή περιορι-
στική» τόνισε η κ. Μαστοράκου. 

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, 
Παναγιώτης Σκέντζος είπε ότι 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

αποτελούν το 95% της επιχει-
ρηματικότητας στη χώρα. Πα-
ράγουν πλούτο και δυστυχώς 
όλες οι κυβερνήσεις τις βλέ-
πουν με καχυποψία. Το 80% 
του εργατικού δυναμικού της 
χώρας απασχολείται στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις τις 
οποίες αποτελείωσε οικονο-
μικά η πανδημία. Σημείωσε 
ακόμη ότι τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που έχουν διατεθεί 

μέχρι σήμερα, δεν έχουν βοη-
θήσει τις επιχειρήσεις να ορ-
θοποδήσουν.
«Βλέπουμε άλλες χώρες να ενι-
σχύουν τις παραγωγικές τάξεις 
και τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις με ποσά που φθάνουν το 
50% των κερδών του προηγού-
μενου έτους για να επανακιν-
θούν οι επιχειρήσεις. Στη χώρα 
μας αυτό το ποσοστό είναι όνει-
ρο», τόνισε ο κ. Σκέντζος. 
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Το ΕΑΠ για άρση του χάσματος
Η ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 
και να σπάσουν τα στερεότυπα που έχουν 
οδηγήσει σε αποξένωση τα Πανεπιστήμια 
από την πραγματική οικονομία και τη βι-
ομηχανία, τονίστηκε κατά την ενδιαφέρου-
σα συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή το απόγευμα από το Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του 
23ου Forum Ανάπτυξης.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουρ-
γός Παιδείας Βασίλειος Διγαλάκης.
Μετείχαν ακόμη ο Οδυσσέας Ζώρας, Πρό-
εδρος ΕΑΠ, τ. Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, ο Δρ. Γεώργιος Αναστασό-

πουλος, Αντιπροέδρος του Αμερικανικού 
φορέα Διαπίστευσης IAS-International 
Accreditation Service, ο Κλεομένης Μπάρ-
λος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδας, ομ. Καθηγητής Παν. Πα-
τρών, ο Στάθης Ευσταθόπουλος, Αντιπρό-
εδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ, Κα-
θηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ο Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόε-
δρος Έρευνας ΕΑΠ, Αν Καθηγητής Οικο-
νομικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Συντονιστής της εκδήλωσης ο δημοσιογρά-
φος Σπύρος Χαριτάτος 

> Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης

> Βασίλειος Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας

Όχι σε «αποστειρωμένα» Πανεπιστήμια

Τι νομοθετήσαμε για να υπάρξει διασύνδεση 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ-
γιάδης τόνισε ότι «επικρατεί μια λανθα-
σμένη και βαθειά ριζωμένη νοοτροπία 
στην Ελλάδα, που θέλει τα πανεπιστή-
μια αποστειρωμένα από την αγορά, 

αποκομμένα από το επιχειρείν, σαν 
αποστειρωμένη αίθουσα χειρουργείου 
που δεν επιτρέπεται να έχει επαφή με 
τον εξωτερικό κόσμο». Υποστήριξε ότι 
με αυτή τη νοοτροπία ούτε η Ελλάδα 
μπορεί να πάει μπροστά, ούτε η Οικο-
νομία της χώρας. Στόχος της κυβέρνη-
σης είναι αυτό το χάσμα να γεφυρωθεί 
και να γίνουν ουσιαστικά βήματα. «Η 
κυβέρνηση μετέφερε τη Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας από 
το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης για να σηματοδοτήσει δια-
φορά νοοτροπίας. Θέλουμε τη σύνδεση 
του Πανεπιστημίου με την Αγορά και τη 
Βιομηχανία», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Γιατί δεν άνοιξε το λιανεμπόριο
Στην αρχή της παρέμβασής του, ο υπ. 
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης εξήγη-
σε για ποιους λόγους δεν άνοιξε το λια-
νεμπόριο, καθώς η εκδήλωση συνέπε-
σε με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για 
τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς την 
εορταστική περίοδο. 
Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης: «Ζούμε 
σε εποχή πανδημίας. Μεγάλη σημασία 
έχει πώς θα νικήσει η ανθρωπότητα και 
η Ελλάδα την πανδημία. Σήμερα ανα-
κοίνωσα, με μεγάλη στεναχώρια, ότι 
δεν καταφέραμε να φθάσουμε σε ένα 
ικανοποιητικό επιδημιολογικό φορτίο 
που θα μας επέτρεπε να ανοίξουμε το 

λιανικό εμπόριο κατά τη διάρκεια των 
εορτών. Τα κρούσματα ξεπερνούν τα 
1300, όταν στόχος για να ανοίξει το λι-
ανεμπόριο ήταν τα 500. Δεν επέτρεπε 
η πραγματικότητα το λιανικό εμπόριο 
να λειτουργήσει». Και συνέχισε λέγο-
ντας: «Δεν ήταν ο φόβος μας τα μέτρα 
ασφαλείας σε ένα κατάστημα. Αντιθέ-
τως, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους 
επαγγελματίες ότι θα τηρήσουν τα μέ-
τρα. Αλλά για να φθάσει κάποιος σε ένα 
κατάστημα, θα είχαμε τους κεντρικούς 
δρόμους όλης της χώρας ασφυκτικά γε-
μάτους δρόμους. Οι ασφυκτικά γεμάτοι 
δρόμοι θα έφερναν ένα επόμενο κύμα 
πανδημίας, τόσο μεγάλο, που το σύ-

στημα υγείας θα κατέρρεε και οι θάνα-
τοι θα ήταν χιλιάδες. Κανένας μας δεν 
μπορούσε να πάρει την ευθύνη για κά-
τι τέτοιο. Αυτός είναι και ο λόγος που 
επιλέξαμε την εξ αποστάσεως παρά-
δοση (click away). Αυτό βέβαια δημι-
ουργεί μια γκρίνια, και δεν υποκρίνο-
μαι ότι αυτός είναι ένας τρόπος που θα 
ανακουφίσει τους εμπόρους για τον χα-
μένο τζίρο. Είναι όμως ένας τρόπος για 
να ανακουφιστούν και οι ταχυμεταφο-
ρές που έχουν φρακάρει από τις παραγ-
γελίες και να μπορέσει το εμπόριο να 
λειτουργήσει στοιχειωδώς. Αν και αυτό 
επιβαρύνει επιδημολογικά τη χώρα, θα 
το σταματήσουμε»

Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλειος Δι-
γαλάκης, τόνισε ότι στη χώρα μας οι 
ερευνητικές ομάδες και τα εργαστή-
ρια που εργάζονται στην Ελλάδα σε 
όλους τους επιστημονικούς κλάδους 
καταλαμβάνουν διαρκώς υψηλές θέ-
σεις στην παγκόσμια κατάταξη και χαί-
ρουν εκτίμησης για το έργο που παρά-
γουν. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα 
Horizon 2020 η χώρα μας είχε 4300 
συμμετοχές φορέων σε 2300 έργα 

και η συνολική χρηματοδότηση που 
άντλησαν οι έλληνες επιστήμονες υπε-
ρέβαινε το 1,3 δις ευρώ. Η χώρα μας 
κατατάχθηκε 11η στον τομέα της χρη-
ματοδότησης περνώντας πάνω από 
χώρες όπως η Ολλανδία, Ιρλανδία και 
Πορτογαλία, χώρες δηλαδή περίπου 
στο ίδιο μέγεθος με το δικό μας. Πα-
ρουσίασε το σχέδιο που έχει εκπονη-
θεί όλο αυτό το διάστημα για να αρθεί 
το χάσμα μεταξύ Πανεπιστημίου και 

αγοράς, μέσω νομοθετικών πρωτο-
βουλιών: περιορίστηκε η γραφειοκρα-
τία, θεσπίστηκε η Εθνική Αρχή Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης για να καταρτιστεί 
ο νέος χάρτης για την ανώτατη εκπαί-
δευση. Με νέο νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας θα επιτυγχάνεται πλέ-
ον η διασύνδεση του Πανεπιστημίου 
με την πραγματική οικονομία και την 
κοινωνία. «Θα υπάρχει καθιέρωση κι-
νήτρου για τους καθηγητές να συμμε-

τέχουν στην έρευνα και σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια. Τέτοι-
ες δραστηριότητες για την εξέλιξη των 
καθηγητών μέχρι σήμερα δεν λαμβά-
νονταν υπόψη. Επίσης θεσμοθετούμε 
κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας για την 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων. Υποστηρίζουμε με σημαντικά 
κονδύλια τις δράσεις καινοτομίας σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης» ανέφερε ο κ. Διγαλάκης.

> Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Πανεπιστήμιο και Βιομηχανία δεν συνεργάζονται
Ο Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βι-
ομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτι-
κής Ελλάδας, με αφορμή την προη-
γούμενη παρουσίαση, ανέφερε ότι η 
εταιρεία του έχει την έγκριση πιστο-
ποίησης από την αμερικανική επι-
τροπή φαρμάκων και έχει καταφέρει 
να πουλάει δραστικά φάρμακα στις 
ΗΠΑ. «Πρότεινα το σύστημα ποιότη-

τας της εταιρείας μας να το διδάξου-
με για να μπορούν διάφορα εργαστή-
ρια να προσαρμοστούν στις διάφορες 
οδηγίες. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό 
δυνατό» παρατήρησε, θέλοντας να 
αναδείξει ότι το Πανεπιστήμιο δεν 
έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα 
συνεργασίας με τη Βιομηχανία. 
Μίλησε επίσης για την προσωπική 
του διαδρομή όταν το 1989 ίδρυσε 

την εταιρεία του στη ΒΙΠΕ. Εκεί παρή-
γαγε όσα είχε ανακαλύψει στο Πανε-
πιστήμιο, γιατί δεν υπήρχε καμία δυ-
νατότητα συνεργασίας με οποιοδήποτε 
κρατικό φορέα. Ούτε στο θέμα των πα-
τέντων ούτε σε οποιοδήποτε άλλο πε-
δίο. «Έκανα το μάθημά μου και ουδείς 
με ενόχλησε ποτέ. Και τότε που έγινα 
πρόεδρος του ΣΕΒ Πελοποννήσου και 
Δυτ. Ελλάδος και μέλος του ΣΕΒ του 

κεντρικού ΣΕΒ στην Αθήνα κανείς δεν 
με ενόχλησε ποτέ. Ίσως έπαιξε ρόλο 
ότι πάνω από 35 φοιτητές μου είναι 
εργαζόμενοι στην επιχείρησή μου που 
έχει συνολικά 85 άτομα προσωπικό» . 
Στη συνέχεια ανέφερε ότι «το Πανεπι-
στήμιο και η Βιομηχανία δεν γνωρίζει 
ο ένας τον άλλον. Δεν εμπιστεύεται ο 
ένας τον άλλον. Δεν θέλει να συνεργα-
στεί ο ένας με τον άλλον». 
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Πανεπιστημίου-Βιομηχανίας

> Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Έρευνας ΕΑΠ

> Στάθης Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ

> Οδυσσέας Ζώρας, Πρόεδρος ΕΑΠ 

Δεν ήταν τελικά πανάκεια η εργασιακή ευελιξία 

Τι αλλάζει στο ΕΑΠ τους επόμενους μήνες

Μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες ετών

Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντι-
πρόεδρος Έρευνας ΕΑΠ, Αν Καθη-
γητής Οικονομικών, Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων περιέγραψε την κατάστα-
ση που επικρατεί στην αγορά εργα-
σίας και με ποιο τρόπο επιδιώκει να 
διασυνδεθεί με τη βιομηχανία. Ειδι-
κότερα ανέφερε ότι η ανάπτυξη περ-
νάει μέσα από ένα παγκοσμιοποιημέ-
νο περιβάλλον. Ο ανταγωνισμός είναι 
έντονος και υπάρχει αναγκαιότητα 
αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων 

και των οργανισμών. Σημείωσε ότι με 
την έλευση της κρίσης το 2010 άλλα-
ξε το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας, 
της οκτάωρης απασχόλησης και του 
συγκεκριμένου αντικειμένου παραγω-
γής. Τα νέα ευέλικτα πρότυπα εργασί-
ας διαχωρίζονται σε τρεις τομείς: στην 
εσωτερική λειτουργική ευελιξία, δη-
λαδή στην αναδιοργάνωση των διαδι-
κασιών παραγωγής. Στην ευελιξία του 
μισθού και στις διαδικασίες πρόσλη-
ψης και απόλυσης των εργαζομένων. 

Η εισαγωγή με βίαιο τρόπο των νέων 
ευέλικτων προτύπων εργασίας διαφά-
νηκε τελικά ότι δεν προσέφερε προο-
πτική στους εργαζόμενους και μείωσε 
την παραγωγικότητα, αφού δεν έδι-
νε τη δυνατότητα εξέλιξης. Σε έρευνα 
που έγινε σε 1600 επιχειρήσεις στη 
χώρα, διαφάνηκε ότι τα νέα ευέλικτα 
μοντέλα εργασίας δεν ικανοποιούσαν 
τα ίδια τα ανώτερα στελέχη των επι-
χειρήσεων, καθώς διαπίστωσαν ότι 
επέφερε περισσότερα προβλήματα 

στη διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού και τελικά δεν βελτίωσε τον 
ρυθμό παραγωγής των προϊόντων. 
Σε σχέση βέβαια με τον δείκτη του 
κόστους εργασίας υπάρχει σημαντι-
κό όφελος με τη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών και των αμοιβών. 
Επίσης διαφάνηκε ότι η ευελιξία δεν 
δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας. 
Εκείνο που έκανε ήταν να βοηθήσει 
κάποιες επιχειρήσεις να αντιμετωπί-
σουν την κρίση.

Ο Στάθης Ευσταθόπουλος, Αντιπρό-
εδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ, 
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, επεσήμανε ότι στόχος 
του ΕΑΠ είναι η δημιουργία εργαστη-
ρίων παροχής υπηρεσιών, που ξεκι-
νούν τη λειτουργία τους σε ένα μήνα. 
«Στόχος μας να τα διαπιστεύσουμε 
και θα εγκαινιάσουμε τον επόμενο 

μήνα στο ΕΑΠ τον χώρο που θα λει-
τουργήσουν αυτά τα εργαστήρια» τό-
νισε. Και δεν παρέλειψε να υπογραμ-
μίσει ότι «υπάρχει μια κουλτούρα 
ποιότητας από την πλευρά του ΕΑΠ, 
κάτι το οποίο ζητάει και η αγορά». 
Επεσήμανε ακόμη ότι το Φεβρουά-
ριο ξεκινάει ένα ειδικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στον το-
μέα της Ειδικής Αγωγής. Σχεδιάζεται 

ακόμη ένα πρόγραμμα στη μεταφρα-
στική και ένα ακόμη στους επιθεω-
ρητές ποιότητας. Επίσης ξεκινάει ει-
δικό πρόγραμμα για στελέχη στον 
τομέα των πωλήσεων της φαρμακο-
βιομηχανίας. «Όλα αυτά είναι δρά-
σεις που έχουν δρομολογήσει και 
κάνουμε. Παράλληλα με ένα πρωτο-
ποριακό πρόγραμμα ενίσχυσης της 
έρευνας με αυτοχρηματοδότηση μέ-

σα στο Πανεπιστήμιο το οποίο μέχρι 
σήμερα δεν υπήρχε» σημείωσε ο κ. 
Ευσταθόπουλος. 
Τέλος, μέσω του προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων σχεδιάζεται και 
υλοποιείται τον επόμενο μήνα για 
ένα ευρύτατο και μεγάλο πρόγραμ-
μα εξοπλισμού των εργαστηρίων του 
Ιδρύματος σε πολλά γνωστικά αντι-
κείμενα.

Ο Οδυσσέας Ζώρας, Πρόεδρος ΕΑΠ, 
τόνισε ότι «το κομμάτι της εκπαίδευ-
σης στην Ελλάδα είναι παραδειγματι-
κό. Έχουμε νομίζω σε όλα τα επίπεδα 
εξαιρετικά καλή εκπαίδευση. Και εάν 
αύριο χρειαζόταν να παρουσιάσουμε 
στο εξωτερικό κάτι σοβαρό και ελλη-
νικό, το μόνο πράγμα που θα έπαιρ-
να στη βαλίτσα μου θα ήταν τα πα-
νεπιστήμια και η εκπαίδευση στην 
Ελλάδα». Και συμπλήρωσε ότι από 

την άλλη πλευρά «εάν ρωτηθεί κά-
ποιος βιομήχανος, δηλαδή άνθρω-
πος της αγοράς και της επιχειρημα-
τικότητας, ποιο ποσοστό αποφοίτων 
είναι έτοιμοι να μπουν στην αγορά, 
θα σας απαντήσει μόνο κατά 11%. 
Αν ρωτήσετε έναν καθηγητή, θα σας 
απαντήσει το 85%. Υπάρχει συνεπώς 
τεράστια απόσταση μεταξύ της ακαδη-
μαϊκής θεώρησης των πραγμάτων και 
της θεώρησης από πλευράς επιχειρη-

ματικότητας και αγοράς». Yποστήριξε 
ότι αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει, μι-
ας και τα πανεπιστήμια το τελευταίο 
διάστημα έχουν δώσει ιδιαίτερη έμ-
φαση στο θεωρητικό κομμάτι. 
«Αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετικά κα-
λό, δεν σημαίνει όμως ότι ο από-
φοιτος του ελληνικού πανεπιστημίου 
είναι ικανός να μπει στην αγορά» πα-
ρατήρησε. Σε σχέση με τη διασύνδε-
ση του Πανεπιστημίου με την αγορά ο 

ίδιος σημείωσε ότι δεν εννοούμε την 
ελληνική αγορά αλλά την παγκόσμια. 
«Ο Έλληνας σήμερα δεν καλείται να 
ανταγωνιστεί τον Έλληνα» τόνισε ο κ. 
Ζώρας. Συμπλήρωσε επίσης ότι στις 
ΗΠΑ ο κάτοχος πτυχίου από Πανε-
πιστήμιο μπορεί να αλλάξει και 15 
φορές αντικείμενο δουλειάς και αυ-
τό γιατί το πανεπιστήμιο του παρέχει 
βραχύχρονη γνώση ανάλογα με τον 
τομέα που επιλέγει. 

> Γιώργος Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος του Αμερικανικού φορέα Διαπίστευσης IAS-International Accreditation Service,

Κριτήριο το τι θέλει η αγορά

Ο Γιώργος Αναστασόπουλος, Αντι-
πρόεδρος του Αμερικανικού φορέα 
Διαπίστευσης IAS-International 

Accreditation Service, συμπλήρω-
σε ότι για να κτιστεί σχέση εμπι-
στοσύνη μεταξύ Πανεπιστημίου και 
αγοράς απαιτείται: Αξιοπιστία, Κύ-
ρος, Αναγνωρισιμότητα, Ευελιξία, 
Αποτελεσματικότητα, Ανταγωνιστι-
κότητα, Συνέπεια. 
Εξήγησε ότι τα ελληνικά πανεπι-
στήμια δεν πρέπει να λειτουργούν 
με τη λογική της ακαδημαϊκής προ-
σέγγισης αλλά με γνώμονα του τι 
θέλει η αγορά. «Σε επίπεδο γνώ-
σεων πρέπει να βοηθάει στην ανά-

πτυξη ικανοτήτων» τόνισε ο κ. Ανα-
στασόπουλος. Κατά τον ίδιο, μέχρι 
τώρα η παραδοσιακή προσέγγιση 
των πανεπιστημίων ήταν σε μοντέ-
λα που βασίζονταν στη γνώση μό-
νο. Εξήγησε ότι το σύγχρονο μοντέ-
λο υπηρεσίας για το Πανεπιστήμιο 
δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά η 
ικανότητα και οι δεξιότητες. 
Συμπλήρωσε ότι πλέον το Πανε-
πιστήμιο πρέπει να κτίζει έναν κα-
λό επαγγελματία. Πρόσθεσε ότι το 
σύγχρονο Πανεπιστήμιο εκείνο 

που έχει να κάνει είναι η ανάπτυ-
ξη ικανοτήτων, εστιασμένη έρευ-
να που είναι σε διασύνδεση με την 
αγορά και να καλύπτει τις ανάγκες 
της αγοράς. Το εργαλείο για να μπο-
ρέσει το Πανεπιστήμιο να ικανο-
ποιήσει τις παραμέτρους που επι-
βάλλονται από εδώ και στο εξής 
είναι η διαπίστευση. 
Ουσιαστικά είναι μια ανεξάρτητη 
αξιολόγηση οργανισμών ως προς 
τα αναγνωρισμένα πρότυπα. Με 
τον τρόπο αυτό βεβαιώνεται η τε-

χνική τους ικανότητα να παρέχουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες 
όπως ελέγχους, δοκιμές, πιστο-
ποιήσεις. 
Στην Ελλάδα παρέχεται από το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ). Διαπίστευση για τα ΑΕΙ 
σημαίνει καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία, αποτελεσματική διαχεί-
ριση πόρων, κύρος και αξιοπιστία, 
χτίσιμο εμπιστοσύνης, αυξημένη 
αναγνωρισιμότητα, διεθνής αντα-
γωνιστικότητα. 
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Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία
> Έμφαση στις πολιτικές της Ε.Ε. στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Europe Direct Πάτρας

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη στήριξη της Δη-
μόσιας Υγείας πρέπει να στοχεύ-
σουν στο μέλλον σε τρεις βασι-
κούς πυλώνες, στην πρόληψη, 
την θεραπεία και στην στήριξη 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας.
Αυτό επισημάνθηκε κατά τη δι-
άρκεια της διαδικτυακής εκ-
δήλωσης με θέμα «Οι πολιτι-
κές της Ε.Ε. για τη στήριξη της 

δημόσιας υγείας» που διοργά-
νωσε το Europe Direct Πάτρας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας την Παρασκευή 11 Δεκεμ-
βρίου 2020 και ώρα 12:00 στο 
πλαίσιο του 23ου Forum Ανά-
πτυξης.
Οι ομιλητές σκιαγράφησαν τη 
σημερινή πραγματικότητα εν 
μέσω πανδημίας και ανέδειξαν 
τα προβλήματα που χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης μέσα 

από τη θωράκιση των πολιτι-
κών της υγείας.
Τον συντονισμό της συζήτησης 
έκανε η Ευαγγελία Αθανασο-
πούλου, Στέλεχος Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, Επικεφαλής 
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληρο-
φόρησης ‘’ Europe Direct Patras 
– ΠΔΕ, η οποία τόνισε ότι «φέ-
τος λόγω της συγκυρίας επελέγη 
το θέμα των πολιτικών της Ε.Ε. 
στην Δημόσια Υγεία». 

> Κ. Τσουτσοπλίδης, Γραφείο Ευρ. Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

> Άν. Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

> Α. Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας

> Χαρ.Μπονάνος, Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας

Σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα 

«Υγεία, Οικονομία και Κοινωνία»

«Μελέτες ανά περιφέρεια»

«Πόροι και αρμοδιότητες»

Πρώτος εισηγητής ήταν ο 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλί-
δης, επικεφαλής του Γρα-
φείου του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου στην Ελλάδα, ο 
οποίος έδωσε απάντηση στο 
ερώτημα «Προς μια ενιαία 
Ευρωπαϊκή πολιτική για την 
υγεία;».
Όπως σημείωσε οι πολιτι-
κές υγείας χαράσσονται από 
τα κράτη μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, η οποία μπο-
ρεί να τις συμπληρώσει χω-
ρίς όμως να τα υποκαθιστά. 
Με την πανδημία, ανέφερε 
πως «υπάρχουν μεγαλύτερα 

περιθώρια για μια ουσιαστι-
κή αναβάθμιση των ευθυνών 
της Ε.Ε. σε αυτό το επίπεδο», 
σημείωσε και ανακοίνωσε 
πως ήδη σχεδιάζεται ένα φι-
λόδοξο πρόγραμμα με τίτλο 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
Υγεία» με στόχο τη βελτίωση 
της ικανότητας των συστημά-
των υγείας των κρατών μελών 
για να αντιμετωπίσουν μελλο-
ντικές υγειονομικές απειλές 
με έμφαση σε διασυνοριακές 
πολιτικές, καλύτερο συντονι-
σμό για να έχουμε οικονομίες 
κλίμακας, μεταφορά τεχνολο-
γίας, κλπ. 
Σημείωσε πως στην προηγού-
μενη δημοσιονομική περίοδο 
ο προϋπολογισμός της ΕΕ για 
τις πολιτικές υγείας ήταν 400 
εκατ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο ενέκρινε το πο-
σό των 1,7 δις, αλλά το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε 
υπερδεκαπλάσιο ποσό λόγω 

της πανδημίας.
Επεσήμανε πως το Κοινοβού-
λιο προχωρά στη σύσταση 
ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμεσης Απόκρισης στον τομέα 
της Υγείας και μέσω μιας πύ-
λης ενημέρωσης της Ε.Ε. με το 
ευρύ κοινό ώστε να αντιμετω-
πιστούν σοβαρά προβλήματα 
παραπληροφόρησης στον το-
μέα της υγείας αλλά και να δο-
θεί έμφαση στην πρόληψη και 
προαγωγή της υγείας (αλκοόλ, 
κάπνισμα, κ.ά.), στην προσβα-
σιμότητα σε φάρμακα και ια-
τρικό εξοπλισμό, ενίσχυση του 
συστήματος υγείας με ψηφιο-
ποίηση, κ.α.
Τέλος, προτείνει τη σύσταση 
ομάδας ανεξάρτητων εμπει-
ρογνωμόνων στον τομέα της 
Δημόσιας Υγείας που θα δώ-
σουν με το κύρος τους μια πιο 
ασφαλέστερη διάσταση στις 
αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Άννα Μαστοράκου, Πρόε-
δρος Ιατρικού Συλλόγου Πα-
τρών εστίασε στις προκλήσεις 
της επόμενης ημέρας στη δη-
μόσια υγεία λόγω του και τό-
νισε πως θα πρέπει να αξιο-
ποιηθούν προγράμματα ΕΣΠΑ 
για την καλύτερη αντιμετώπιση 
της πανδημίας δίνοντας έμφα-
ση στην πρόληψη, καλύπτο-

ντας για όλο τον πληθυσμό το 
κόστος των τεστ, αλλά και ενι-
σχύοντας δραστικά την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η 
οποία την μνημονιακή περίο-
δο συρρικνώθηκε σημαντικά.
«Υπάρχει ένα σύμπλεγμα που 
πιέζει το Σύστημα Υγείας, η οι-
κονομική κρίση, η δημογραφι-
κή γήρανση, η υπογεννητικό-
τητα, η εξαρση των χρόνιων 
νοσημάτων και η αδύναμη 
Πρωτοβαθμια Φροντιδα Υγεία. 
Η Δημόσια Υγεία είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με την οικο-
νομία. Θα πρέπει να στηριχθεί 
η οικονομία, γιατί διαφορετικά 
θα δημιουργηθούν μακροχρό-
νιες συνέπειες στην δημόσια 

υγεία, στην ψυχική σφαίρα, 
στις καταχρήσεις αλλά και στην 
ποιότητα τγης υγείας του πλη-
θυσμού. Χρειάζονται λοιπόν 
οι πολιτικές που θα εφαρμο-
στούν να αντιμετωπίζουν και 
τους δύο αυτούς τομείς ενιαία», 
παρατήρησε η κυρία Μαστο-
ράκου.
Κλείνοντας τόνισε πως «δυστυ-
χώς δεν τελεσφόρησε καμία με-
ταρρύθμιση μέσα στην υγειο-
νομική κρίση. Δημόσια Υγεία, 
Οικονομία και Κοινωνία είναι 
άρρηκτο τρίπτυχο. Περάσα-
με μια πολύ δύσκολη χρονιά, 
προσπαθήσαμε να αντιμετωπί-
σουμε συμπτωματικά αλλά όχι 
ριζικά τη νόσο», κατέληξε.

Η Αναστασία Μπαρμπούνη, 
Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας 
και Πρόληψης Νόσων του Τμή-
ματος Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, τόνισε πως «ο ιός έφερε 
τόσο τους επιστήμονες αλλά και 
τις κοινωνίες σε αμηχανία για το 
πώς αντιμετωπίζεται ένα λοιμώ-
δες νόσημα με την ταχύτητα της 
εξάπλωσής του».
Εστίασε πως «είναι η ώρα να 
δούμε τι μπορεί να γίνει για να 
αποδώσει καρπούς άμεσα».
Η διαχείριση ενός λοιμώδους 
νοσήματος στηρίζεται σε τρεις 

πυλώνες, την πρόληψη, την θε-
ραπεία (μέσω στελέχωσης και 
ενδυνάμωσης των νοσοκομεί-
ων) και την Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας. Οπως είπε, «η δι-
αχείριση της πανδημίας πρέπει 
να γίνει στην περιφέρεια και την 
κοινωνία, σε συνεργασία με επι-
στημονικούς και κοινωνικούς 
φορείς ώστε να υπάρξει συντο-
νισμός δράσεων σε επίπεδο 
κοινότητας. Αυτό απαιτεί εκπαι-
δευμένο προσωπικό και σ’ αυ-
τό θα πρέπει να δοθεί το βάρος». 
Πρότεινε, για να αποσυμφορη-
θούν τα νοσοκομεία μια τηλε-
φωνική γραμμή σε επίπεδο πε-
ριφέρειας για να μπορέσουν να 
διαχειριστούν το πρόβλημά τους 
οι πολίτες, ενώ τόνισε πως είναι 
πολύ σημαντικό να βοηθήσει 
και ο ιδιωτικός τομέας της υγεί-
ας προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πρότεινε να γίνουν επιδημιο-
λογικές μελέτες ανά περιφέρεια 
προκειμένου να ληφθούν στο-

χευμένα μέτρα, επισημαίνοντας 
πως ο σχεδιασμός σε περιφε-
ρειακό επίπεδο όχι μόνο ιατρι-
κής αλλά και σε κοινωνικής και 
ψυχολογικής στήριξης δεδομέ-
νου ότι ο κόσμος είναι κλεισμέ-
νος στα σπίτια του και η πίεση 
είναι μεγάλη.
Κλείνοντας, τόνισε πως «μετά 
το πρώτο σοκ της αποτίμησης 
των επιλογών, πρέπει να δούμε 
ποιο είναι το κόστος για να εκτι-
μήσουμε τα νέα δεδομένα και να 
σχεδιάσουμε τις πολιτικές για 
την υγεία για την επόμενη μέρα. 
Να επαπροσδιορίσουμε το αξια-
κό μας σύστημα και να δώσουμε 
έμφαση στην παροχή στην κοι-
νότητα.
Το έργο μας είναι δύσκολο, αλ-
λά είναι μονόδρομος, θέλουμε 
συνάψεις, συνέργεια και συντο-
νισμένες δράσεις. Εχουμε κάνει 
αρκετά, πρέπει να κάνουμε πε-
ρισσότερα για να έχουμε καλύ-
τερα αποτελέσματα», κατέληξε.

Ο Χαράλαμπος Μπονάνος, 
Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας 
υπεύθυνος για θέματα δημόσιας 
υγείας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος ανέπτυξε το θέμα : «Δη-
μόσια Υγεία & Covid 19», περι-
γράφοντας τα προβλήματα που 
καταγράφηκαν τόσο στο πρώτο 
όσο και στο δεύτερο κύμα της 
πανδημίας.

«Μιλάμε για μια Ενιαία Ευρώ-
πή αλλά δυστυχώς δεν υπάρ-
χει ενιαία στρατηγική στο θέμα 
της υγείας. Η χώρα μας μπορεί 
να μην συμβαδίζει με τα προη-
γούμενα υγειονομικά συστήμα-
τα της υπόλοιπης Ευρώπης, αλ-
λά άντεξε στο πρώτο κύμα. Στην 
Ευρώπη κάθε 17 δευτερόλεπτα 
πεθαίνει ένας άνθρωπος από 
κορωνοϊό. Έχουμε ξεπεράσει 
τους 300.000 θανάτους με τάση 
να φθάσουν τους 500.000 θα-
νάτους. Στην Ελλάδα χανουμε 
100 ανθρώπους ημερησίως τε-
λευταία. Βρισκόμαστε μπροστά 
σε έναν εφιάλτη. Χρειάζεται σο-
βαρότητα, ψυχραιμία στην αντι-
μετώπιση και σεβασμό στους 

ασθενείς, στους γιατρούς και το 
λοιπό προσωπικό και στην δική 
μας περιφέρεια», ανέφερε.
Κατέγραψε τις παρεμβάσεις της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
στην μάχη της πανδημίας, τα 
προβλήματα που έχουν αναδει-
χθεί και πρότεινε πως θα πρέ-
πει να προχωρήσουν άμεσα με-
ταρρυθμίσεις στην πολιτική της 
Υγείας στην χώρα μας. «Χρειάζε-
ται το κεντρικό κράτος να δώσει 
συντεταγμένα αρμοδιότητες και 
πόρους στην Περιφερειακή Αυ-
τοδιοίκηση. Να μην φοβηθούμε 
στην αποκέντρωση υπηρεσιών, 
χρειάζονται ολικές μεταρρυθμί-
σεις, γιατί έχουμε μείνει πολύ 
πίσω», κατέληξε.
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Πρώτος ομιλητής ήταν ο Ευάγγελος 
Γεωργίου, εκπρόσωπος της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος 
προέβη σε αναλυτική παρουσίαση 
των δράσεων στήριξης της επιχει-
ρηματικότητας. 
Όπως είπε, έχει δεσμευτεί το πο-
σό των 70 εκατ. ευρώ από το Πρό-
γραμμα της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας για δράσεις επιχειρηματι-
κότητας και ένα μικρό κομμάτι δι-
αχειρίζεται από την Υπηρεσία Δι-
αχείρισης και αφορά τις Δράσεις 
Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ το υπό-
λοιπο έχει εκχωρηθεί σε ενδιάμε-
σους φορείς, όπως τον ΕΦΕΠΑΕ, τη 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμ-
ματισμού της Περιφέρειας και τον 
ΕΠΑΝΕΚ. 

Σε ό,τι αφορά στο ΕΠΑΝΕΚ ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά πως έχουν εντα-
χθεί 106 έργα συνολικής δημόσιας 
ύψους 16,27 εκατ. ευρώ, τα οποία 
αφορούν ενίσχυση της ίδρυσης και 
λειτουργίας των νέων τουριστικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Σημείωσε πως έχουν εκχωρηθεί 10 
εκατ. για το Ταμείο Επιχειρηματικό-
τητας όπου εκεί μόνο 39 συμβάσεις 

έχουν γίνει. 
Κλείνοντας ο κ. Γεωργίου αναφέρ-
θηκε στην πρωτοβουλία της Περι-
φέρειας να χρηματοδοτήσει με το 
ποσό των 6 εκατ. ευρώ τον Μηχανι-
σμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας, 
με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων 
δράσεων και προβλέπεται η στήρι-
ξη 300 επιχειρηματιών ή αντίστοι-
χα επιχειρηματικών ιδεών. 

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο εκτελεστι-
κός διευθυντής της Διαχειριστικής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Βασί-
λης Αΐβαλής, ο οποίος αναφερόμενος 
στο πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίη-
ση Δυτικής Ελλάδας» τόνισε πως είναι 
αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα, από τα 
καλύτερα που έχει διαχειριστεί ο Φο-
ρέας το οποίο διέπεται από δύο κανο-
νισμούς: από τον γενικό απαλλακτικό 

κανονισμό όσο και από τον θεσμό de 
minimis.
«Είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει 
ως αποτελέσματα και δίνει το μέγιστο 
όριο επιχορήγησης (55%) ενώ με το 
καθεστώς de minimis 65%.
Συνεχάρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας γιατί – όπως είπε- το πρόγραμ-
μα αυτό αποτέλεσε το απόκοτο μιας δι-
αβούλευσης με τους φορείς της αγοράς 

και ενέταξε στον οδηγό του προγράμ-
ματος όσα δεν είχαν προβλεφθεί, το-
νίζονας πως «το πρόγραμμα είναι κα-
τάλληλο για τους επιχειρηματίες της 
περιοχής».
Σημείωσε, δε πως «το φορτίο της δια-
χείρισης όλων αυτών των προγραμμά-
των είναι μεγάλο αλλά η εμπειρία μας 
εχει φέρει σε θέση να μπορέσουμε να 
τα φέρουμε εις πέρας».

Κλείνοντας, κάλεσε τους ενδιαφερό-
μενους επενδυτές να σπεύσουν για τη 
συλλογή δικαιολογητικών και σύνταξη 
των επενδυτικών σχεδίων ζητώντας 
στήριξη από τη Διαχειριστική Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων αλλά και την 
αρμόδια Αρχή της Περιφέρειας, ενώ 
ανακοίνωσε πως σύντομα θα εκδοθεί 
οδηγός με ερωτήσεις – απαντήσεις για 
τη διευκόλυνση των επενδυτών.

Ο υπεύθυνος δράσεων ΠΕΠ ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανδρέας Καλογε-
ρόπουλος έκανε μια λεπτομερή πε-
ριγραφή της Δράσης που αφορά στη 
Σύγχρονη Μεταποίηση της Δυτικής 
Ελλάδας.
Οπως είπε, απευθύνεται κατά κύριο 
λόγο σε μεταποιητικές επιχειρήσεις,
Ακολούθως, ανέφερε πως η Δράση 
περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλο-

γές – στόχους ως εξής:
1. Μεταποιητική Διαφοροποίηση – 
παραγωγικός μετασχηματισμός
2. Ψηφιοποιημένη Βιομηχανία
3. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά στον συνολικό προϋπο-
λογισμό της δημόσιας δαπάνης ανέρ-
χεται στο ποσό των 10 εκατ.ευρώ και 
το 75% θα διατεθούν στις υφιστά-
μενες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 

25% για τις νέες μεταποιητικές επι-
χειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης κά-
θε επενδυτικής πρότασης μπορεί να 
κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως και 
1 εκατομμύριο ευρώ ανάλογα με το 
καθεστώς που θα επιλέξει.
Οπως είπε, η δράση είναι ευέλικτη 
και πολύ εύκολη στην υλοποίησή 
της, και ανέλυσε τα κριτήρια για το 
ύψος της χρηματοδότησης για κάθε 

δικαιούχο.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της 
δράσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους 24 μήνες από την έγκριση της 
επενδυτικής δράσης.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
και η προθεσμία θα λήξει στις 13-
1- 2021. Υπενθυμίζουμε πως η ημε-
ρομηνία έναρξης του προγράμματος 
ήταν 6 Οκτωβρίου 2020.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Άρης Μα-
μασιούλας, Εκπρόσωπος της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος τό-
νισε πως η συγκεκριμένη δράση στο-
χεύει στην ενίσχυση του κλάδου της 
μεταποίησης, ο οποίος αποτελεί τη βά-
ση της οικονομικής δραστηριότητας 
τόσο ως προς τη διατήρηση των θέσε-
ων εργασίας όσο και ως προς την αν-

θεκτικότητα του ιδίως στην διάρκεια 
της πανδημίας.
«Ο τομέας της μεταποίησης είναι από 
τις βασικές προτεραιότητες στο νέο 
προγραμματικό πλαίσιο από την Ευ-
ρώπη, την κυβέρνηση αλλά και την 
έκθεση Πισσαρίδη. Στόχος είναι η αύ-
ξηση κατά 12% στην μεταποίηση στην 
Ελλάδα και κατά 20% στην Ευρώπη. 
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα πρέ-

πει να ρίξουν το βάρος στην εξωστρέ-
φεια δημιουργώντας ανταγωνιστικά 
προϊόντα τα οποία θα μπορέσουν να 
τα προωθήσουν στο εξωτερικό. Ζη-
τούμενο είναι η ανταγωνιστικότητα και 
η ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλή-
σεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστα-
σης. Οι επιχειρήσεις από εδώ και στο 
εξής θα πρέπει να δώσουν έμφαση 
ενεργειακή απόδοση για την προστα-

σία του περιβάλλοντος», ανέφερε μετα-
ξύ άλλων. 
Κλείνοντας άφησε ανοικτό το ενδεχό-
μενο να αυξηθεί ο προϋπολογισμός 
της Δράσης, καθώς υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον και θα δοθεί βάρος στην 
στήριξη των μεταποιητικών επιχειρή-
σεων, ενώ τονίστηκε πως δεν αποκλεί-
εται να δοθεί μικρή παράταση στην 
υποβολή των προτάσεων. 

«Έχουν δεσμευτεί ήδη 70 εκατ. ευρώ»

«Φιλόδοξο πρόγραμμα για τις ανάγκες της αγοράς»

«Τρεις διακριτές επιλογές – στόχοι»

«Σχέδιο για αύξηση της Μεταποίησης κατά 12%»

> Ευάγγελος Γεωργίου, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

> Βασίλης Αΐβαλής, αναπληρωτής Διευθυντής της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

> Ανδρέας Καλογερόπουλος, υπεύθυνος δράσεων ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

> Άρης Μαμασιούλας, Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

10 εκ. ευρώ για «Σύγχρονη Μεταποίηση»
> Αναλυτική παρουσίαση της Δράσης στην εκδήλωση της Διαχειριστικής στο 23ο Forum Ανάπτυξης 

Μια ευέλικτη και φιλόδοξη δράση 
που στοχεύει στην ενδυνάμωση του 
κλάδου της μεταποίησης στην Δυτι-
κή Ελλάδα βρίσκεται ήδη στον... αέ-
ρα. Πρόκειται για τη δράση «Σύγ-
χρονη Μεταποίηση στη Δυτική 
Ελλάδα» η οποία εντάσσεται στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-
2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η δράση παρουσιάστηκε λεπτομε-
ρώς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
που διοργανώθηκε από την Διαχει-
ριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των Δυτικής Ελλάδος – Πελοπον-
νήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, 

το πρωί του περασμένου Σαββάτου, 
στο πλαίσιο του 23ου Forum Aνά-
πτυξης που διοργάνωσε φέτος δι-
αδικτυακά ο «Σύμβουλος Επιχει-
ρήσεων». την οποία συντόνιζε ο 
Βασίλειος Γκοτσούλιας, Υπεύθυνος 
τμήματος Πληροφόρησης & Δημο-
σιότητας Διαχειριστικής.
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τα φετινά Χριστούγεννα για τις επιχειρήσεις 
Εκείνο που ζητάει ο 
Εμπορικός Σύλλο-

γος είναι να ληφθεί 
υπόψη και η δική 

του άποψη στα μέτρα 
στήριξης που προ-

γραμματίζει η Περι-
φέρεια για τις αρχές 
του νέου έτους. Διότι 
μέχρι στιγμής από τα 
30 εκ. Ευρώ που διέ-
θεσε, ελάχιστα πήγαν 

στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Αιτία τα 

άδικα κριτήρια που 
θεσπίστηκαν, αφή-

νοντας εκτός πολλούς 
επιχειρηματίες.

Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα τα φετινά για 
τον εμπορικό κόσμο. 
Η μέθοδος αγορών μέσω click away έχει 
οδηγήσει σε καταβαράθρωση των τζίρων, 
καθώς ελάχιστοι ήταν οι πελάτες που προ-
χώρησαν σε αγορές. Σύμφωνα με τους υπο-
λογισμούς των εμπόρων, ο τζίρος μέχρι 
στιγμής άγγιξε το 15% του περσινού, κάτι 
που καταδεικνύει τη δεινή θέση που έχει πε-
ριέλθει η αγορά της Πάτρας. 
Οι αλλαγές στον τρόπο αγοράς έχουν επηρε-
άσει και την ψυχολογία των καταναλωτών, οι 
οποίοι περιορίζονται στα άκρως απαραίτητα. 
Από την άλλη, οι περισσότερες επιχειρήσεις 
δεν διαθέτουν e-shop και προσπαθούν με 
διάφορους τρόπους να εξυπηρετήσουν τους 
πελάτες τους.

Καλές γιορτές  
Η διεύθυνση και το προσωπικό 
του «Συμβούλου Επιχειρήσεων» 
εύχονται Καλά Χριστούγεννα 
και το 2021 να αποτελέσει 
μια καινούργια αφετηρία για 
όλους. 
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.

Η θέση του ΤΕΕ/ΤΔΕ 
για τα κολέγια 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος 
Βασίλης Αϊβαλής εξηγεί τις αντι-
δράσεις στην διάταξη Κεραμέως 
να εξισώσει τα πτυχία κολεγίων 
με τα πανεπιστημιακά.

ΣΕΒΠΕ&ΔΕ 
και ΣΕΒΙΠΑ 
ενώνουν δυνάμεις

Σελ. 3 Σελ. 3

> Δεν βοήθησε το click away την αγορά της Πάτρας να πάρει ανάσα

Σελ. 3

Στις συμπράξεις 
το «τυρί»…

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 23ο 
Forum Ανάπτυξης με την πραγμα-
τοποίηση και στην τέταρτη εβδομά-
δα σημαντικών εκδηλώσεων για 
την επιχειρηματικότητα, την τηλερ-
γασία και  την προσαρμοστικότητα 
στα νέα δεδομένα της εποχής. 
Συνολικά στον περίπου ένα μήνα 
διαδικτυακό «μαραθώνιο» συνεδρι-
ών αναδείχθηκε η ανάγκη σχεδίου 
για την επόμενη ημέρα της πανδη-
μίας, με πυλώνα τις συνεργασίες 
και τις συμπράξεις.

Αφιέρωμα σελ. 11-16

Πτώση τιμών 
Σε απόγνωση βρίσκονται οι 
αγρότες της Δυτ. Αχαΐας.

Σελ. 19

23ο Forum Ανάπτυξης 
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Υπερβολές στις 
κηδείες από covid-19 
Σε μια σημαντική αποκάλυψη προέβει ο ιατρός και ερευ-
νητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Πατρών, Κων-
σταντίνος Φαρσαλινός (συμμετέχει στη γνωστή πρω-
τοβουλία επιστημόνων Coronavirus Greece Research 
Group) για τον τρόπο που γίνονται ο κηδείες θανόντων 
από κορωνοϊό στη χώρα μας, που ακολουθούν οδηγί-
ες που είναι παρόμοιες με αυτές που αφορούν θανόντες 
από τον ιό Εμπολα.
Tο θέμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εκπο-
μπή «Αντιθέσεις» του τηλεοπτικού σταθμού ΚΡΗΤΗ TV, 
(επιμελειται και παρουσιάζει ο δημοσιογραφος Γιώργος 
Σαχίνης) στη διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν κορυ-
φαίοι νομικοί και συνταγματολόγοι, αφήνοντας ανοιχτό 
ακόμη και το ενδεχόμενο εγέρσεως αγωγών αποζημί-
ωσης από συγγενείς αποθανόντων από COVID-19 που 
στερήθηκαν της λατρευτικής και θρησκευτικής τους ανά-
γκης και πεποίθησης, κατά τον τελευταίο αποχαιρετισμό 
οικείων τους προσώπων. 
Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν και οι επίσημες οδηγίες 
του Κέντρoυ Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC 
των ΗΠΑ (είναι το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσι-
ας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών) αλλά και κείμενο 
με «Ζητήματα σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό των σο-
ρών αποθανόντων προσώπων που αποτελούν ύποπτα 
ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της COVID-19» που έχει 
συνταξει ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Οργανισμός που 
εξηγούν και τις διαφορές στην αντιμετώπιση νεκρών 
απο covid-19 και ΕΜΠΟΛΑ (τα σχετικά κείμενα μεταφρα-
σμένα στα ελληνικά είναι στη διάθεση και του «Σ.Ε.»)  
Μάλιστα όπως σημειώνει και το neakriti.gr, τα γραφεία 
τελετών στην Κρήτη δηλώνουν ότι από τη στιγμή που τα 
νοσοκομεία τους παραδίδουν τους νεκρούς με covid-19 
μέσα σε κλειστούς, αδιαφανείς σάκους με οδηγίες να 
τους βάζουν στο φέρετρο και να τους σφραγίζουν, τα 
δικά τους χέρια είναι «δεμένα» και δεν μπορούν να πρά-
ξουν διαφορετικά.
Οι ίδιοι εκφράζουν και την απορία τους τι ακριβώς να με-
ταφέρουν στους συγγενείς από τη στιγμή που δεν έχουν 
δει καν ποιος κηδεύεται και ότι τις οδηγίες εγγράφως 
δεν τις έχουν δει παρόλο που, όπως συμφωνούν, ανα-
τρέχοντας στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, δεν εντόπισαν τέτοιες 
διαδικασίες. Αντίθετα, όπως είπαν, συγγενείς μπορούν 
κανονικά να δουν τον νεκρό με μάσκες και πριν μεταφερ-
θεί στην κηδεία, αλλά με το σφραγισμένο φέρετρο είναι 
αδύνατο. Μάλιστα σε συνέχεια των αποκαλύψεών του ο 
κ. Φαρσαλινός μιλώντας στο ράδιο 98.4, αποκάλυψε νέο 
έγγραφο με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 
Υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκου, με το οποίο γίνεται υπέρ-
βαση των οδηγιών για κηδείες και ταφές Covid-19, τόσο 
του ΕΟΔΥ, όσο και του Ευρωπαϊκού ECDC, αλλά και την 
πρακτική του USA- CDC.
Το αποτέλεσμα είναι να ακολουθούνται στην Ελλάδα 
καθ’ υπέρβαση οδηγίες για κηδείες όπως στην περίπτω-
ση του Ebola, με σφραγισμένα τα φέρετρα των νεκρών.
Μάλιστα, στο έγγραφο που παρουσίασε ο κ. Φαρσαλι-
νός, με ημερομηνία 7 Μαΐου του 2020, ο Γ.Γ. Δημόσιας 
Υγείας ένα μήνα περίπου μετά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στις 
10 Απριλίου 2020, που ταυτίζονταν πλήρως με αυτές 
του ECDC, για κηδεία-ταφή με Covid-19 , σε οδηγίες που 
αναφέρονταν σε μεταφορά της σορού με Covid-19 από 
το εξωτερικό στην Ελλάδα, προσθέτει και μία παράγρα-
φο, στην οποία αναφέρει ότι το «φέρετρο των θανόντων 
υπό λοίμωξη Covid-19, πρέπει να είναι σφραγισμένο και 
δεν ανοίγει, επ’ ουδενί στο πλαίσιο της εξόδιου ακολου-
θίας, ούτε εκτίθεται κατά τη διάρκεια της επικήδειου τελε-
τής στους συγγενείς»…

Τ
ονίζουμε διαρκώς από τις στήλες του «Σ.Ε» (και εδώ 
στην «Ολογραφία») ότι οι συνέπειες της πανδημίας 
covid-19 στην οικονομία αγγίζουν τον πυρήνα λει-
τουργίας της και θα έχουν μακροχρόνια επίδραση. 

Ιδίως μάλιστα για την μικρομεσαία επιχείρηση και ακόμη 
περισσότερο τη μικρή εμπορική επιχείρηση της χώρας μας, 
ο κορωνοϊός θα λειτουργήσει καταλυτικά. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις δυστυχώς και διαλυτικά... 

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» 
Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα 
στοιχεία για την επόμενη ημέρα της covid-19 στην επιχειρη-
ματικότητα, σε πολλές διαδικτυακές συνεδρίες του φετινού 
23ου Forum Ανάπτυξης, με την ενεργό συμμετοχή όλων των 
εκπροσώπων των τοπικών φορέων της τοπικής μικρής και 
μεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εκτιμούμε ότι σε 
θεωρητικό επίπεδο οι συλλογικοί αυτοί φορείς έχουν αντι-
ληφθεί τη σοβαρότητα 
της κατάστασης και 
την ανάγκη ριζικών 
αλλαγών. 
Επειδή όμως η θε-
ωρία από την πράξη 
απέχουν ως συνήθως 
αρκετά, οφείλουμε 
από την πλευρά μας 
να μην εφησυχάζου-
με. Ούτε να μας αρκεί 
ότι σε μια ακόμη πρω-
τοβουλία της εφημερί-
δας μας αναδείχθη-
καν οι προτεραιότητες 
της επόμενης ημέρας. 
Χρειάζεται διαρκής 
επαγρύπνηση. Οφεί-
λουμε να υπερβού-
με πολλές φορές τον 
εαυτό μας σε αυτήν 
την κρίση και την 
μεγάλη κούραση που 
αυτή προκαλεί (Σε 
αυτήν την υπέρβαση 
άλλωστε αναφέρεται 
και το μήνυμα που 
φιλοξενείται στη φετι-
νή χριστουγεννιάτική 
κάρτα μας, που αποτε-
λεί και την εικόνα του 
σημερινού μας σημει-
ώματος).
Την ανάγκη του μη 
εφησυχασμού, ιδίως 
σε αυτήν την ύπουλη 
από πλευράς αντιπάλου κρίση, δεν μπορούμε να την περιγρά-
ψουμε καλύτερα παρά μόνο με το γνωστό «πείραμα» του βά-
τραχου, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν αλλά 
αξίζει να επικαιροποιήσουμε. Θυμίζουμε: Εάν βάλουμε ένα 
βάτραχο σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό, αυτός θα τιναχτεί 
αμέσως έξω γιατί έχει το ένστικτο της επιβίωσης και την αλτι-
κή δυνατότητα να το κάνει. Αν αντιθέτως τον βάλεις σε κρύο 
νερό και το θερμαίνεις σιγά–σιγά ο βάτραχος χαλαρώνει, χά-
νει σταδιακά τις δυνάμεις του και όταν πλέον θα αρχίσει να 
βράζει είναι αργά για να ξεφύγει, τουλάχιστον σβήνει ευχα-
ριστημένος από την απόλαυση των προηγούμενων στιγμών.
(Το πείραμα μπορούμε να το δούμε και σε ένα κατατοπιστικό 

video στο https://fb.watch/2yJrN-ONsd/) 
Αν δούμε όλο αυτόν τον καιρό το πώς λειτουργούν στις συ-
νήθειες αρκετών μικροεπιχειρηματίων και εργαζομένων τα 
χρήσιμα μεν αλλά εντέλει αποπροσανατολιστικά μέτρα των 
επιδομάτων και των επιστρεπτέων προκαταβολών, θα αντι-
ληφθούμε τη συνάφεια του πειράματος του βατράχου και της 
πραγματικότητας που βιώνουμε στην οικονομία μας. 
Τι πρέπει να γίνει το ερώτημα. Να αρνηθούμε την κρατική 
βοήθεια ακούγεται και είναι παράλογο. Από την άλλη να την 
δεχόμαστε και να αντιδρούμε ότι δεν φτάνει και πρέπει να την 
πάρουν όλοι, είναι κατά βάση αυτό που βλέπουμε διαρκώς 
εδώ και εννέα μήνες στα χιλιάδες υπομνήματα που δημοσι-
οποιούνται προς τους αρμόδιους. Μερικώς αποδίδει, αλλά 
επιμένουμε δεν φτάνει και κυρίως αν συνεχιστεί σε αυτήν και 
μόνο την κατεύθυνση απλώς θα επιβεβαιώσει δραματικά για 
τον μέλλον της μικρής επιχειρηματικότητας και της εργασίας, 
το πείραμα του βατράχου.

Η απάντηση πιστεύου-
με ότι κρύβεται στην 
γνωστή ρήση «συν 
Αθηνά και χείρα κί-
νει».
Και η «χείρα» στην 
περίπτωσή μας έχει 
να κάνει με τις ουσια-
στικές συνεργασίες και 
συμπράξεις. Κάτι που 
αποτελεί μονόδρομο 
για την επιβίωση των 
μικρομεσαίων και 
χαιρόμαστε που αυτό 
ήταν ένα από τα βασι-
κότερα συμπεράσματα 
του 23ου Forum Ανά-
πτυξης.
Για να μην στεκόμαστε 
μάλιστα στη θεωρία 
της συνεργασίας αλλά 
σε κινήσεις που ήδη 
γίνονται, αξίζει να προ-
βάλλουμε (για να βρει 
μιμητές και στην τοπι-
κή μας κοινωνία) την 
καμπάνια «Τώρα και 
στην πόρτα σας» που 
μαθαίνουμε ότι προ-
τίθεται να ξεκινήσουν 
κεντρικοί φορείς του 
λιανεμπορίου. 
Αφορά ένα κανάλι 
πωλήσεων για το λια-
νεμπόριο και τη μικρο-
μεσαία επιχειρηματι-

κότητα, αυτό της κατ’ οίκον παράδοσης (delivery), όχι μόνο 
για τις ημέρες των εορτών, αλλά μέχρι να ανοίξουν και πάλι 
τα φυσικά καταστήματα (Πηγή: Real News).
Την ιδέα αξίζει να επεξεργαστούν άμεσα και στην Πάτρα όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Σε πνεύμα συνεργασίας και μακριά 
από παθογένειες ποιος θα έχει την πατρότητα ή το κουμάντο. 
Αξιοποιώντας και χρήματα από προγράμματα ή επιδοτήσεις. 
Δεν είναι καιρός για αποταμιεύσεις στις τράπεζες (με τα χρή-
ματα των επιστρεπτέων). Είναι καιρός για επενδύσεις σε και-
νοτόμες ιδέες με βάση τη συνεργασία και τις συμπράξεις. 
Θα επιμείνουμε επ’ αυτών.
Καλές Γιορτές με υγεία σε όλους. 

Εδώ και τώρα συμπράξεις 
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Σε θέση ευθύνης 
ο Γ. Αυγουρόπουλος 
Ένας επιστήμονας που τον είχαμε 
γνωρίσει στο e-Forum Eνέργειας Ι, 
που διοργάνωσε ο «Σ.Ε», τον περα-
σμένο Ιούλιο, αναλαμβάνει μια καί-
ρια θέση. Πρόκειται για τον Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 
Επιστήμης των Υλι-
κών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, Γιώργο 
Αυγουρόπουλο, που 
συμμετέχει σε ειδική 
επιτροπή που συστή-
θηκε με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 
Κωστή Χατζηδάκη και 
στόχο έχει τη χάραξη 
της Εθνικής Στρατηγι-
κής για το υδρογόνο, 
καθώς και την ανάπτυ-
ξη νέων πηγών και τεχνολογιών 
καθαρής ενέργειας, τα οποία απο-
τελούν προτεραιότητα της εθνικής 
κλιματικής και ενεργειακής στρατη-
γικής.
Πληροφορούμαστε ότι στην επι-
τροπή συμμετέχουν εξειδικευμέ-
νοι επιστήμονες, προερχόμενοι εί-
τε από την ακαδημαϊκή κοινότητα 
είτε από την αγορά. Θα εργαστούν 
αμισθί για την κατάρτιση εντός του 
2021 του Σχεδίου Εθνικής Στρατη-
γικής για την προώθηση τεχνολο-
γιών και εφαρμογών υδρογόνου 
και άλλων αερίων από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας. Ο κ. Αυγου-
ρόπουλος συμμετέχει ως εμπειρο-
γνώμονας στην επιτροπή και πλέον 
το Πανεπιστήμιο της Πάτρας απο-
κτάει τη δυνατότητα 
να ακουστεί η φωνή 
του ακόμα πιο δυνα-
τά, έχοντας έναν τέτοιο 
επιστήμονα σε ένα ση-
μαντικό κέντρο λήψης 
αποφάσεων.

Γ.Η.

Ουσιαστική 
στήριξη
«Πρέπει να στηρι-
χθούν οι επιχειρή-
σεις, ιδιαίτερα οι μι-
κρομεσαίες. Μην ξεχνάμε ότι 
στήριξη της εργασίας είναι και 
στήριξη των επιχειρήσεων. Θεω-
ρούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης 
μπορεί να παρέχει αυτή τη δυνα-
τότητα, ιδιαίτερα τις μικρές επι-
χειρήσεις, που είναι και το ζη-
τούμενο» παρατήρησε η Μαριλίζα 

Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχης 
Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, προσκεκλημένη στο 23ο 
Forum Aνάπτυξης, στο πλαίσιο 
συνεδρίας για την τηλεργασία. 
Και αυτό γιατί τα μηνύματα που 
εκπέμπονται από την αγορά, μό-
νο αισιόδοξα δεν είναι για το μέλ-

λον της επιχειρημα-
τικότητας, τόσο στην 
περιοχή μας όσο 
και πανελλαδικά. Το 
Υπουργείο Εργασί-
ας, πάντως, παρά τις 
επανειλημμένες ερω-
τήσεις δεν ξεκαθαρί-
ζει το θεσμικό πλαί-
σιο που θα διέπει 
τόσο την τηλεργασία 
όσο και άλλες ευέλι-
κτες μορφές απασχό-
λησης, παραπέμπο-
ντας για το μέλλον. 

Θα αποτελεί άραγε μια ακόμη έκ-
πληξη για τους εργαζόμενους; Σί-
γουρα, πάντως, η στήριξη που 
έχει δοθεί μέχρι σήμερα μόνο 
επαρκής δεν μπορεί να χαρακτη-
ριστεί. Διότι όπως και να το κά-
νουμε οι επιστρεπτέες προκατα-
βολές δεν μπορούν να στηρίξουν 
την ήδη «ασφυκτιούσα» αγορά.

Γ.Η.

Άνοιξε η πλατφόρμα για 
το επίδομα θέρμανσης 
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αι-
τήσεων από τα νοικοκυριά για το 
επίδομα θέρμανσης της φετινής 
χειμερινής περιόδου, που κυμαί-

νεται από 80 έως 650 
ευρώ. Το επίδομα δι-
καιούνται νοικοκυ-
ριά που χρησιμοποι-
ούν για τη θέρμανση 
της κύριας κατοικίας 
τους πετρέλαιο θέρ-
μανσης ή φυσικό αέ-
ριο ή υγραέριο ή καυ-
σόξυλα και πέλλετ για 
όσους κατοικούν σε 
οικισμούς με πληθυ-
σμό έως 2.500 κα-
τοίκους. Στα βασικά 

βήματα της αίτησης οι δικαιούχοι 
καλούνται να επιλέξουν ή να συ-
μπληρώσουν:
1. Αν διαμένουν σε μονοκατοικία ή 
πολυκατοικία
2. Αν είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι 
οπότε συμπληρώνουν τον ΑΦΜ 
του ιδιοκτήτη

3. Το είδος καυσίμου
4. Τον Αριθμό παροχής ρεύματος
5. Τον οικισμό
6. Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοι-
κίας
7. Τον IBAN στο myTAXISnet.
Η πληρωμή του επιδόματος θα γί-
νει σε δυο δόσεις ανάλογα με τα τι-
μολόγια αγοράς ως εξής:
• Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 
για το σύνολο των αγορών που θα 
τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020.
• Έως την 31η Μαρτίου 2021 για 
το σύνολο των αγορών που θα τι-
μολογηθούν έως την 28η Φεβρου-
αρίου 2021

Δώρο: Κίνημα «Δεν 
πληρώνω» εργοδοτών 
Σωρεία καταγγελιών φθάνουν στη 
ΓΣΕΕ σύμφωνα με τι οποίες εκατο-
ντάδες εργοδότες δεν κατέβαλλαν 
το δώρο Χριστουγέννων ως όφει-
λαν ενώ δεν έλειψαν και περιπτώ-
σεις το ζήτησαν πίσω από τους ερ-
γαζόμενούς τους στο… χέρι σε 
μετρητά. Οι καταγγελίες αφορούν 
σε επιχειρήσεις από όλη την Ελ-
λάδα και όλων των κλάδων. Μέ-
σα τρεις μόλις ώρες την Τρίτη το 
πρωί είχαν φτάσει στη ΓΣΕΕ 270-
280 καταγγελίες εργαζομένων για 
μη καταβολή του Δώρου από μι-
κρές και μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, όπως κομμωτήρια, εμπορικά 
καταστήματα, φούρνους, ανθοπω-
λεία, συνεργεία αυτοκινήτων και 
ζαχαροπλαστεία, μέχρι μεγάλες 
επιχειρήσεις, όπως εταιρείες κα-
θαρισμού και σεκιούριτι, αλλά και 
πολυκαταστήματα.

Το 2021 έρχεται το  Ολοκληρωμέ-
νο Ψηφιακό  Κτηματολόγιο, μέσω του 
οποίου θα παρέχεται ηλεκτρονική πρό-
σβαση των επαγγελματιών -δικηγόρων, 
συμβολαιογράφων, μηχανικών, δικα-
στικών επιμελητών- στα κτηματολογικά 
γραφεία. Σύμφωνα, με το  υπουργείο 
Περιβάλλοντος, η επόμενη χρονιά θα εί-
ναι «έτος-ορόσημο» για το Κτηματολόγιο. 
Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης 
του Κτηματολογίου, σήμερα η συλλογή 
δηλώσεων έχει ξεπεράσει το 65%, καλύ-
πτοντας το 93% της Επικράτειας.

!
Παιδιά μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Μέσα σέ βαρύ κλῖμα ἐφέτος καί μέ πρωτόγνωρες καταστά-
σεις καί δυσκολίες, ἑορτάζομε τήν μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν, 
τήν μεγαλύτερη δηλαδή Ἑορτή τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Ἑορτάζομε τήν κένωση, τό ἄδειασμα τοῦ Θεοῦ, 
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στό ἱερό Εὐαγγέλιο του, θεολο-
γικώτατα διατυπώνει τό γεγονός τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως, 
λέγοντας: «... ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, 
καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς 
παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ἰω. α΄.14).
Δηλαδή ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔλαβε σάρκα ἀνθρώπινη 
καί ἔγινε ἕνα μέ μᾶς καί μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά δοῦμε 
τήν δόξα Του, πού ἔχει ὡς Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ καί 
Πατρός, γεμάτος χάρη καί ἀλήθεια.
Αὐτή ἡ δόξα καί ἡ οὐράνια χαρά πού πηγάζουν ἀπό τήν 
κένωση καί τήν ἄκρα ταπείνωση τοῦ Κυρίου μας, δέν εἶναι 
ἐγκόσμιες καταστάσεις, ἀλλά ἐσωτερικές ἐμπειρίες καί γιά 
αὐτό βιώνονται μέσα ἀπό τήν βαθειά προσωπική σχέση τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ἡ ὁποία ἔχει τίς προεκτάσεις της καί 
ὡς σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν συνάνθρωπο καί μέ τήν κτί-
ση σύμπασα. 
Γι’ αὐτό οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὅλοι 
οἱ Ἅγιοι, αὐτή τήν χαρά τήν κάνουν ὕμνο καί ποίημα καί 
μήνυμα ζωῆς καί μέσα ἀπό τά συγγράμματα τους, τήν ἐν 
Κυρίῳ θαυμαστή βιοτή καί πολιτεία τους,τήν μαρτυρία καί τό 
μαρτύριό τους τήν προσφέρουν, ἐν εὐφροσύνῃ, στίς γενεές 
τῶν ἀνθρώπων διακηρύττοντας πανηγυρικά.»Τά σύμπαντα 
σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθέ-
νου». 
Αὐτή τήν ἀλήθεια μεταφέρουν κάθε χρόνο καί οἱ ἁγνές παι-
δικές ψυχές μέ τόν δικό τους τρόπο, τήν παραμονή τῆς με-
γάλης Ἑορτῆς.
«Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεέμ τῆ πόλει οἱ οὐρανοί 
ἀγάλλονται χαίρει ἡ κτίσις ὅλη»
Δέν εἶναι χωρίς σημασία ὁ ἐνεστώς χρόνος τόν ὁποῖον 
χρησιμοποιοῦν τά ἐκκλησιαστικά κείμενα, κάθε φορά πού 
μᾶς καλοῦν νά ἑορτάσωμε μιά μεγάλη Ἑορτή. Μέ τήν 
εὐκαιρία τῶν Χριστουγέννων τονίζουν ὅτι,»σήμερον ὁ Χρι-
στός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου». Αὐτό δηλώνει 
ὅτι, τό Μυστήριο πρέπει νά τό ζήσῃ ὁ καθένας μας συντε-
λούμενο μέσα του, τώρα, αὐτή τήν στιγμή, ἀλλά καί πά-
ντοτε. Ἡ οὐσιαστική κατανόηση τοῦ Μυστηρίου εἶναι ὅτι ἡ 
ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἔγινε δική μας 
θέωση, ἡ Γέννησή Του δική μας ἀναγέννηση καί ἡ πτωχεία 
Του δικός μας πλουτισμός.
Κρατῆστε, ἀδελφοί μου, στήν καρδιά σας αὐτή τήν θεία 
ἀγαλλίαση καί μή πτοῆσθε ἀπό τίς πρόσκαιρες δυσκολίες, 

Ένα μικρό 
σύννεφο είναι...

Eπωνύμως

Η κα Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου

Σημαντική πτώση τζίρου 
Πτώση 5,6% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις της χώρας που δρα-
στηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το 
γ’ τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, καταγράφηκε άνοδος 19,8% σε σχέση με 
το β’ τρίμηνο του 2020 που είχε ανέλθει σε 10,73 δισ. ευρώ. Σύμφωνα 
με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη 
μεγαλύτερη μείωση, σε ετήσια σύγκριση, στον κύκλο εργασιών είναι:
• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήμα-
τα (40,4%).
• Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα 
καταστήματα (38,5%). 

 Επταήμερη λειτουρ-
γία των καταστημάτων 
λιανικής που κάνουν 
συναλλαγές μέσω click 
away, προβλέπει διάταξη 
που ψηφίστηκε. Ισχύει 
μόνο για την περίοδο της 
πανδημίας , επειδή η 
δυνατότητα παράδοσης 
Κυριακή βοηθά στη μείω-
ση της κινητικότητας.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Τά ἐφετινά Χριστούγεννα 
ἑορτάζονται ὑπό τήν σκιά τῆς λεγο-
μένης πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, 
ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖὄχι μόνο τήν 
Πατρίδα μας, ἀλλά καί τόν κόσμον 
ὅλον. Πιστεύομε ὅμως ὅτι μέ τήν 

Χάρη τοῦ Θεοῦ, γρήγορα θά παρέλθῃ αὐτή ἡ δοκιμα-
σία, τήν ὁποία ὁ Θεός ἐπέτρεψε γιά τούς λόγους πού 
Ἐκεῖνος γνωρίζει...

του Σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

O κ. Γιώργος
Αυγουρόπουλος

Συνέχεια στη σελ. 20
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Και φέτος το 23ο Forum Ανά-
πτυξης, που διοργανώθηκε από 
το «Σύμβουλο Επιχειρήσεων», 
κλήθηκε να δώσει απαντήσεις σε 
καίρια ερωτήματα για τις εξελί-
ξεις «στην επόμενη ημέρα», όταν 
δηλαδή η χώρα και η κοινωνία 
επιστρέψει στην κανονικότητα. 
Κάποια κεντρικά συμπεράσματα, 
από τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 
τοποθετήσεις των 100 και πλέον 
ομιλητών που συμμετείχαν, θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά στις 
επόμενες εκδόσεις.
• Για την τηλεργασία δόθηκε ένα 
σαφές περίγραμμα στη συνεδρία 
του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, το Σάβ-
βατο 19 Δεκεμβρίου, σε σχέση 
με το τι πρέπει να αναμένουμε, 

αφού όλα δείχνουν ότι πρόκει-
ται για μια νέα μορφή εργασίας 
που θα έχει διάρκεια και όταν 
υπάρξει άρση του lockdown. Ο 
προβληματισμός που εκφράστη-
κε είχε να κάνει με το κατά πόσο 
υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομοθετι-
κό πλαίσιο το οποίο θα καθορί-
ζει τον τρόπο απασχόλησης. Και 
αυτό γιατί οι έννοιες του χρόνου 
και του χώρου αλλάζουν με αυ-
τή τη μορφή εργασίας και οι ερ-
γαζόμενοι πλέον απασχολούνται 
12 και πλέον ώρες στο ίδιο πε-

ριβάλλον ακατάπαυστα. 
• Η βοήθεια που θα παρέχει η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
και η ανάγκη ενίσχυσης της το-
πικής επιχειρηματικότητας ανα-
λύθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας που διοργανώθη-
κε στις 18 Δεκεμβρίου από την 
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος και το 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφό-
ρησης Europe Direct Patras της 
ΠΔΕ. 
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον 
τομέα της εξωστρέφειας, της 

ανταγωνιστικότητας και της και-
νοτομίας, των επενδύσεων αλ-
λά και των συγκριτικών αποτε-
λεσμάτων της περιφέρειάς μας. 
Ξεκαθαρίστηκε ότι οι δράσεις 
της Περιφέρειας δρουν συμπλη-
ρωματικά με το κεντρικό κράτος 
για να υποστηριχθούν οι μικρές 
επιχειρήσεις. Δόθηκε επίσης 
και το αισιόδοξο μήνυμα ότι 
στην χώρα μας αναμένεται να 
υπάρξει συνολικά χρηματοδότη-
ση ύψους 2,9 δις ευρώ που θα 
προκαλέσει αντίστοιχα επενδύ-

σεις ύψους 14 δις ευρώ, χρημα-
τοδότηση που θα επωφεληθούν 
40.000 μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. 
• Τέλος η ανάγκη να προσαρμο-
στούμε στη νέα πραγματικότη-
τα, παρά τις ανατροπές που έχει 
επιφέρει στη ζωή μας η πανδη-
μία, τονίστηκε κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας του Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου Πατρών, στις 16 Δε-
κεμβρίου. Στη συνεδρία μετείχαν 
ομιλητές από ένα ευρύ φιλοσοφι-
κό, οικονομικό, επιχειρηματικό 
και κοινωνικό φάσμα. Δόθηκαν 
συγκεκριμένα παραδείγματα του 
τρόπου που θα πρέπει να αντι-
μετωπιστούν στο επιχειρηματι-
κό πεδίο οι νέες προκλήσεις της 
πανδημίας και εξηγήθηκε ποιος 
είναι πλέον ο ρόλος της τεχνολο-
γίας στη νέα εποχή. Μάλιστα επι-
σημάνθηκε ότι όσοι δεν καταφέ-
ρουν να προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα, κινδυνεύουν να μεί-
νουν εκτός εργασίας.

Αφιέρωμα σελ. 11-16

Να στηριχθεί η Οικονομία 
και να μπουν κανόνες στην εργασία

H τηλεργασία, η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματι-
κότητας αλλά και η προσαρμοστικότητα 

στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από εδώ 
και στο εξής, αναλύθηκαν διεξοδικά κατά 

την τελευταία εβδομάδα του 23ου Forum Ανάπτυξης, 
στις αντίστοιχες συνεδρίες, παρέχοντας μια σαφή 

εικόνα των εξελίξεων που αναμένονται. 

> Το μήνυμα που δόθηκε στην τελευταία εβδομάδα του 23ου Forum Ανάπτυξης

αφ
ιέ

ρω
μα

Το 23ο Forum Ανάπτυξης οργανώνεται 
από την οικονομική εφημερίδα «Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων» και συνδιορ-
γανώνεται από: Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 
και την Ομοσπονδία Επαγγελματικών 
Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νο-

μού Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.)
Έχει την υποστήριξη των: Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο Ε.Α.Π., Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πε-
λοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νή-
σων, Σύνδεσμoς Επιχειρήσεων και Βι-
ομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής 

Ελλάδος, Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλ-
λογος Πατρών, Europe Direct Π.Δ.Ε., 
Patras IQ, Institute of Research and 
Innovation «the Sowing »(IRIS), Βραδιά 
Ερευνητή 2020. 
Χορηγοί του είναι: Τιτάν Α.Ε., Λούξ 
Μαρλαφέκας ΑΕΒΕ, ΟΛΠΑ Α.Ε., Ολυ-
μπία Οδός, Lever Σύμβουλοι Ανά-

πτυξης, Όμιλος Εταιρειών Σαμαράς & 
Συνεργάτες, Ανδρικόπουλος S/M, Πανα-
γιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ, 
polikatikia.gr, Aplopolis, Δυναμοχρώμ, 
Unitype Β. & Μ. Σουβαλιώτης. Χορη-
γοί Επικοινωνίας: Ιόνιαν Περιφερειακή 
Τηλεόραση, Εφημερίδα Γνώμη, www.
thebest.gr, westcity.gr, symboulos.gr)

Οι χορηγοί και υποστηρικτές του Forum Ανάπτυξης
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Συριζα Αχαΐας για Τηλεργασία: 
Ένα καίριο ζήτημα, αυτό της τηλεργασί-
ας, έθεσε σε δημόσιο διάλογο η Νομαρ-
χιακή Επιτροπή Ανασυγκρότησης Αχαΐ-
ας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία 
κατά τη συνεδρία του Σαββάτου 19 Δε-
κεμβρίου, στο 23ο Forum Ανάπτυξης. 
Μια μορφή απασχόλησης που αφορά 
ολοένα και περισσότερους εργαζομένους 
οι οποίοι πλέον καλούνται να λειτουργή-
σουν υπό τελείως διαφορετικές συνθή-
κες, αφού αλλάζει ριζικά ο χώρος, ο χρό-
νος και ο τρόπος στο εργασιακό κομμάτι. 

Εκείνο που διαπιστώθηκε στη συζήτη-
ση είναι η τηλεργασία αλλάζει την έννοια 
του χρόνου και του χώρου και δημιουρ-
γεί συνθήκες που είναι δυνατόν να πλή-
ξουν την οικογένεια αλλά και την κοινω-
νική συνοχή.
Ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι είναι αναγκαία 
η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων τό-
σο σε οικονομικό όσο και σε εργασιακό 
επίπεδο. Και αυτό γιατί στη χώρα μας 
αυτή η μορφή εργασίας εφαρμόζεται για 
πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση.

> Mαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ

> Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

«Επιλογή ανάγκης που όμως διατηρείται»

«Άλλο εργασία, άλλο σύγχρονη σκλαβιά» 

H Mαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, το-
μεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι η 
τηλεργασία έχει μπει με τρόπο έντονο, 
χωρίς αντίστοιχη προετοιμασία από 

επιχειρήσεις και εργαζομένους. Προϋ-
πήρχε της πανδημίας όμως ήταν πολύ 
πιο περιορισμένη και εξειδικευμένη. 
Όπως εξήγησε «πιστεύω ότι ήρθε για 
να μείνει. Χρειάζεται να αναλύσουμε τι 
σημαίνει τηλεργασία για Οικονομία και 
τι σημαίνει αυτή η δυνατότητα. Πρέπει 
να δούμε σε ποιο πλαίσιο μπορεί να 
ρυθμιστεί για να συνεχίσει να είναι μια 
μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων 
αλλά όχι σε βάρος εργαζομένων. Τέσ-
σερα θέματα πρέπει να μας απασχολή-
σουν. Το πρώτο ο τρόπος με τον οποίο 
γίνεται η τηλεργασία στη χώρα μας».
Και συνέχισε σημειώνοντας ότι «ήταν 
μια επιλογή ανάγκης και τώρα το 50% 

των εργαζομένων είναι σε υποχρεωτική 
τηλεργασία. Δεν υπάρχει κανένας κανό-
νας και δεν είχε προβλεφτεί ένα ευρύ-
τερο πλαίσιο. Δημιουργεί προβλήματα 
στους εργαζόμενους γιατί δεν μπορούν 
με τους ίδιους όρους να συμμετέχουν 
όλοι στην τηλεργασία. Εκτός από τον 
εξοπλισμό, δεν υπάρχουν καθορισμένα 
ωράρια και υποχρεώσεις των επιχει-
ρήσεων απέναντι στους εργαζόμενους. 
Το Υπουργείο δεν καθορίζει ένα πλαί-
σιο και έτσι συνεχίζεται αυτή η αβεβαι-
ότητα». 
Το δεύτερο ζήτημα, κατά την κ. Ξενογι-
αννακοπούλου, έχει να κάνει με το ότι η 
τηλεργασία σήμερα δεν γίνεται σε έναν 

ουδέτερο χρόνο, ούτε πολιτικά ούτε νο-
μοθετικά ούτε κοινωνικά. Και αυτό δεν 
βοηθάει το δημόσιο διάλογο.
« Υπάρχει μια λογική στην κυβέρνηση 
που, με πρόσχημα την ανάκαμψη, απο-
σκοπεί στην απορρύθμιση και ελαστι-
κοποίηση της αγοράς εργασίας, στην 
υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων 
και ένα πλήγμα απέναντι στον συνδι-
καλισμό. Δεν θα έπρεπε η τηλεργασία 
να είναι μέρος αυτής της προσπάθειας» 
εξήγησε η κ. Ξενογιαννακοπούλου. 
Το τρίτο θέμα, κατά την τομεάρχη Ερ-
γασίας, αφορά γενικότερα την συζήτη-
ση εάν θα πρέπει να είμαστε φοβικοί 
και αρνητικοί σε αυτό τον τρόπο εργα-

σίας. Η ίδια απάντησε ότι δεν θα πρέ-
πει να την φοβόμαστε τη συγκεκριμένη 
μορφή. Ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει 
να υπάρχει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο 
που να κατοχυρώνει ότι η τηλεργασία 
είναι μισθωτή εργασία από απόσταση. 
«Πρέπει να απαγορεύεται η χρήση κά-
μερας, εκτός εάν αυτό είναι στη φύση 
της εργασίας» τόνισε χαρακτηριστικά.
Και το τέταρτο ζήτημα που έθιξε είναι 
ότι εκ των πραγμάτων μια τέτοια μορφή 
εργασίας πρέπει να έχει ευρωπαϊκή δι-
άσταση κανόνων και πλαισίων. Και να 
μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ 
χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι 
που προυποθέτει συνολικούς κανόνες. 

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώ-
στας Αρβανίτης εξήγησε ότι « η τη-
λεργασία είναι η νέα πραγματικότητα. 
Δεν είναι ένα φάντασμα που πλανιέ-
ται πάνω από την Ευρώπη και δεν 
πρέπει να το αντιμετωπίζουμε φοβι-
κά. Είναι αποτέλεσμα της γνώσης και 
της επιστήμης και η Αριστερά ήταν 
πάντα με τη γνώση. Το ζητούμενο εί-
ναι να δημιουργηθούν κανόνες».
Και ανέφερε ότι η τηλεργασία παρου-

σιάζει διάφορες εκφάνσεις « όπως η 
υπενοικίαση εργαζομένων από μια 
εταιρεία σε μια άλλη. Το να μοιρά-
ζεσαι είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα, 
αρκεί αυτό που μοιράζεσαι να μην εί-
ναι δικό σου… 
Πόσο μάλλον τη ζωή σου. Το να εί-
ναι όμως ένας εργαζόμενος στο σπί-
τι και να παραχωρείται σε μια άλλη 
εταιρεία, με το αζημίωτο φυσικά, και 
χωρίς πλέον ο ίδιος να ωφελείται και 

να ερωτάται γι’ αυτό, πείτε μου σε τι 
διαφέρει αυτή η σκλαβιά από τις φυ-
τείες του αμερικάνικου νότου;».
Μάλιστα εξήγησε ότι κανείς δεν μπο-
ρεί να προβλέψει τι θα περιμένουμε 
από εδώ και στο εξής και όσο δεν 
υπάρχουν κανόνες, θα ευνοείται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων. 
« Εμείς ως Αριστερά θα κόψουμε 
από τη ρίζα αυτή τη νοοτροπία» ση-
μείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αρβανί-

της και τόνισε ότι το 40% των Ελλή-
νων είναι ψηφιακά αναλφάβητο, την 
ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρί-
ζει για την έλευση του 5G στην χώ-
ρα μας. 
Για το θέμα της τηλεργασίας η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είχε νομοθετήσει 
σχετικά από το 2002 και πλέον εκεί-
νο που πρέπει να τεθεί επί τάπητος 
είναι το ζήτημα καθορισμού ενός ευ-
ρωπαϊκού κατώτατου μισθού.

> Αντώνης Μπόγρης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

«Τίποτα δεν υποκαθιστά την φυσική παρουσία» 

Ο Αντώνης Μπόγρης, Καθηγητής 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορι-
κής και Υπολογιστών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής, ανέφερε 
ότι επικρατεί μια γενικότερη ανα-
σφάλεια στους εργαζόμενους εφό-
σον τους επιβληθεί από την εται-
ρεία τους η εξ’ αποστάσεως εργασία. 
«Ανακύπτουν πολλά ερωτήματα για 
την προστασία των ατομικών τους 
και εργασιακών δικαιωμάτων τους. 
Είναι προ των πυλών η καταστρα-
τήγηση της υπάρχουσας νομοθε-
σίας» σημείωσε χαρακτηριστικά. 
Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση 

ως τηλεργαζόμενος για τον τρόπο 
εφαρμογής της στον χώρο των Πα-
νεπιστημίων, είπε ότι «διαπιστώνω 
ότι τα πανεπιστήμια έχουν ενσωμα-
τώσει αυτού του είδους τις δράσεις. 
Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει 
ότι τα πράγματα κυλούν όπως θα θέ-
λαμε στα Πανεπιστήμια με αυτή την 
κατάσταση».
Υπογράμμισε ότι σύμφωνα με έρευ-
να που έχει γίνει, το 1/3 των φοι-
τητών θεωρεί ότι η εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση υπολείπεται κατά πολύ 
της δια ζώσης. Στο ερευνητικό κομ-
μάτι, μάλιστα, διαφαίνεται ότι η ερ-
γασία από το σπίτι είναι λιγότερο 
αποδοτική. Μάλιστα η παραμονή 
στο σπίτι «ρευστοποιεί» την έννοια 
του χρόνου και του χώρου. «Ο χρό-
νος εργασίας διαστέλλεται μέσα στην 
ημέρα. Κάποιοι φθάνουν να εργάζο-
νται δεκαπέντε ώρες την ημέρα και 
επτά ώρες την εβδομάδα!».
Επεσήμανε ακόμη ότι η δουλειά 

από απόσταση επηρεάζει την ισορ-
ροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, όπως επίσης τη 
σωματική και την πνευματική υγεία. 
Υπογράμμισε ότι η παραγωγικότητα 
των ανθρώπων είναι συνάρτηση της 
φυσικής αλληλεπίδρασής τους με 
τους άλλους. Επίσης, κατά τον ίδιο, 
σοβαρό είναι το ζήτημα της κάλυψης 
του κόστους του εξοπλισμού για την 
τηλεργασία, μιας και δεν έχουν όλοι 
την ίδια δυνατότητα. 
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Βίαιη αλλαγή με διάρκεια

> Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ

> Κώστας Μάρκου, βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ

> Κώστας Τηλιγάδας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ

«Η υπεραξία της παραγωγής στον εργαζόμενο»

«Επιφέρει οικονομική και κοινωνική αλλαγή»

«Ζοφερά τα νούμερα ύφεσης-ανεργίας»

Η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής 
Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε το ερώτη-
μα με ποιο τρόπο η τεχνολογία- ψη-
φιακή επανάσταση θα χειραφετήσει 
περισσότερο τους ανθρώπους και δεν 
θα τους υποδουλώσει. Κατά την κ. 
Αναγνωστοπούλου, σημαντικό είναι 
με ποιο τρόπο θα διαφυλαχθούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων στη νέα 
ψηφιακή εποχή που διαμορφώνεται 
από εδώ και στο εξής και την υπερα-
ξία της εργασίας τους να μην την καρ-

πώνονται κάποιοι άλλοι.
Σε σχέση με τον χρόνο, παρατήρη-
σε ότι με την τηλεργασία έχουμε τον 
κίνδυνο της απόλυτης ρευστοποίησης 
του χρόνου. Στη βιομηχανική επανά-
σταση είχαμε μια σκληρή κανοναρχή-
ση του χρόνου, κάτι που δεν υφίστα-
ται πλέον. Στον χρόνο της εργασίας, 
δυστυχώς, θα προσαρμόζεται η προ-
σωπική, κοινωνική και οικογενειακή 
ζωή σε κάποιες όμως ψηφίδες της. 
Kατά την κ. Αναγνωστοπούλου, πρέ-

πει να απαντηθεί επίσης και το ερώ-
τημα με ποιο τρόπο θα υπάρξει συν-
δικαλισμός με τόσο ασφυκτικές 
εργασιακές συνθήκες που τείνουν να 
διαμορφωθούν. 
«Ο συνδικαλισμός, η πολιτική και γε-
νικότερα η έννοια του πολίτη θέλει 
συλλογικότητα. Θέλει συγκρότηση εν 
τόπο και χρόνο. Η ψηφιακή εποχή θέ-
τει ένα μεγάλο ερωτηματικό που εμείς 
πρέπει να απαντήσουμε» τόνισε χαρα-
κτηριστικά. Και ως προς το συνδικαλι-

στικό κίνημα, παρατήρησε ότι οι εργα-
τικές κατοικίες ως τρόπος διαβίωσης 
βασίστηκε στην ιδέα του ελέγχου των 
εργατών στις ΗΠΑ προκειμένου να 
μην δημιουργούν συλλογικότητες. 
Και κατέληξε λέγοντας ότι πλέον το 
ερώτημα είναι με ποιο τρόπο σε αυτή 
την ψηφιακή επανάσταση τα εργασια-
κά δικαιώματα, οι συλλογικές συμβά-
σεις και κυρίως η υπεραξία της εργα-
σίας θα γυρίζει στον εργαζόμενο και 
όχι στο κεφάλαιο. 

Ο Κώστας Μάρκου, βουλευτής Αχαΐ-
ας του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ζούμε ιστο-
ρικές στιγμές που δημιουργούνται από 
την τεχνολογική εξέλιξη και μια οικο-
νομικική-κοινωνική αλλαγή. Η παν-
δημία, παρατήρησε, ότι οδήγησε σε 
μια βίαιη ωρίμανση και εξέλιξη την 
κοινωνία. 
«Η τηλεργασία ήταν ήδη παρούσα, τώ-
ρα όμως είναι σε μια βίαιη ωρίμαν-
ση. Την εμπειρία την είχα πριν από 

20 χρόνια και με είχε σοκάρει. Υπήρ-
χε διασύνδεση μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας 
στο ιατρικό κομμάτι, όπου απεικονιστι-
κές εξετάσεις ασθενών στέλνονταν από 
τη μια χώρα στην άλλη και το ιατρικό 
προσωπικό απαντούσε άμεσα» ανέ-
φερε ο κ. Μάρκου. Και εξήγησε ότι 
η τεχνολογία, από μόνη της έχει μια 
ελκυστικότητα, το ίδιο ελκυστικές φα-
ντάζουν και οι εφαρμογές που τη συ-
νοδεύουν όπως είναι για παράδειγμα 

η ρομποτική, η εξ αποστάσεως επικοι-
νωνία δικτύων κλπ. Ως προς την ψη-
φιακή εργασία, τόνισε ότι βρισκόμαστε 
ακόμη στην αρχή του φαινομένου και 
συνεπώς δεν μπορούν να απαντηθούν 
ερωτήματα όπως το «τι μορφή θα πά-
ρει ο συνδικαλισμός» κ.α. Ούτε επίσης 
με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν τα 
πλήγματα στην κοινωνικότητα εξαιτίας 
της τηλεργασίας, που προβλέπονται να 
είναι πολλά. Η πρόοδος του χρόνου, 

τόνισε ο κ. Μάρκου, θα μας δώσουν 
ουσιαστικές απαντήσεις σε αυτά. 
Τέλος, δεν παρέλειψε να μεταφέρει την 
προσωπική του εμπειρία ως δάσκα-
λος, όταν κλήθηκε να κάνει με τηλεδιά-
σκεψη το μάθημά του. Στο αμφιθέατρο 
οι ερωτήσεις σε κάθε παράδοση, που 
έφθανε τις 3 ώρες, ήταν πάνω από 40. 
Στην εξ αποστάσεως παράδοση ζήτημα 
να υποβαλλόταν μια ή δύο ερωτήσεις 
ανά ενότητα του κάθε μαθήματος...

O Κώστας Τηλιγάδας, Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, 
είπε « η τηλεργασία μπήκε για τα καλά 
στη ζωή μας. Η συζήτηση όμως για την 
τηλεργασία ξεκινάει σε ένα περιβάλλον 
που η οικονομία βρίσκεται σε ελεύθε-
ρη πτώση. Η ύφεση, σύμφωνα με τον 
κρατικό προϋπολογισμό, θα αγγίξει το 
10,5%. Φανταστείτε το 2011, όταν κο-
ρυφώθηκε η οικονομική κρίση, η ύφε-
ση ήταν 7,1.%. Στην ανεργία ξεπερά-

σαμε το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του 
2013 και ανακοινώθηκαν 1.150.000 
ανέργοι το Νοέμβριο, αυξημένο κατά 
100.000 σε σχέση με τον προηγούμε-
νο μήνα. Για την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας τα στοιχεία μόνο ευχάριστα 
δεν είναι, καθώς στα μητρώα του ΟΑ-
ΕΔ είναι εγγεγραμμένοι 78.00 άνεργοι, 
αυξημένοι κατά 4.000 σε σχέση με ένα 
χρόνο πριν».
Και κατέληξε λέγοντας ότι έχουμε να 

κάνουμε με υψηλούς δείκτες ανεργί-
ας και μάλιστα καμία επιχείρηση δεν 
μπορεί να εγγυηθεί ότι θα διατηρήσει 
τους εργαζόμενους της μόλις ανοίξει 
και πάλι η αγορά. Παρατήρησε ότι η 
συζήτηση για την τηλεργασία γίνεται σε 
ένα ζοφερό περιβάλλον για τους εργα-
ζόμενους και ότι εισάγεται βεβιασμένα 
λόγω των συνθηκών που επικρατούν 
στη χώρα μας. Κανόνες μέχρι στιγμής 
δεν έχουν καθοριστεί και η τελευταία 

ρυθμιστική ρύθμιση είχε γίνει το μα-
κρινό 2010. Με την απουσία πλαισίου 
«οι εργαζόμενοι είναι έρμαιο σε οποι-
αδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία». Το 
κυριότερο εντοπίζεται και στην απου-
σία ελέγχων, κάτι που ευνοεί τους ερ-
γοδότες στο να αυθαιρετούν. Ως προς 
την τηλεργασία στο Δημόσιο, τόνισε 
ότι δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα και εντόπισε το πρόβλημα στο 
οργανωτικό κομμάτι των φορέων.

> Σταυρούλα Παπαδημητρίου, επιθεωρήτρια Εργασίας, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ

 «Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου»

Η Σταυρούλα Παπαδημητρίου, επι-
θεωρήτρια Εργασίας, μέλος του ΓΣ 

της ΑΔΕΔΥ, επεσήμανε ότι η τηλερ-
γασία στη χώρα μας εφαρμοζόταν 
από ένα μικρό κομμάτι εργαζομένων, 
κυρίως εξειδικευμένων στον τομέα 
της τεχνολογίας που μπορούσαν να 
διαπραγματευτούν τους μισθούς τους 
και ένα ποσοστό εργαζομένων που 
είχαν εξωθηθεί στη μαύρη εργασία. 
Ένα ελάχιστο νομοθετικό πλαίσιο 
υπάρχει με το νόμο 3846 και άλλες 
νομοθετικές ρυθμίσεις. Όπως τόνι-
σε η κ. Παπαδημητρίου, εάν κάποι-

ος εργαζόμενος μετατρέψει την πλήρη 
εργασία του σε τηλεργασία, του δίνε-
ται η δυνατότητα μιας τρίμηνης προ-
σαρμογής. «Ακόμα και εάν μια θέση 
απασχόλησης μετατραπεί σε τηλερ-
γασία, δεν μετατρέπει τους γενικότε-
ρους όρους που διέπουν την εργασία. 
Ο εργοδότης πρέπει να επισυνάψει 
γραπτή συμφωνία με τον εργαζόμε-
νους που να αναφέρει ρητά ποιοι 
είναι οι προϊστάμενοί του, τα καθή-
κοντά τους, ποιος είναι ο τρόπος υπο-

λογισμού της αμοιβής και τον τρό-
πο μέτρησης της εργασίας» ανέφερε 
η κ. Παπαδημητρίου. Μάλιστα προ-
βλέπονται και συγκεκριμένα ποσά ως 
επιπρόσθετη αποζημίωση για το κό-
στος εξοπλισμού που απαιτείται για 
την τηλεργασία. Καυτηρίασε επίσης 
το ότι οι επιθεωρητές εργασίας στις 
ημέρες μας δεν έχουν τα στοιχειώδη 
εργαλεία για να διαπιστώσουν εάν τη-
ρείται η κείμενη νομοθεσία στους κα-
νονικά εργαζόμενους, πόσο μάλλον 

στου τηλεργαζόμενους. 
«Το καθήκον μας είναι να διαπιστώ-
σουμε εάν οι εργοδότες τηρούν την 
πρόβλεψη να απασχολούν εργαζό-
μενους με τηλεργασία και όχι φυσική 
εργασία, σύμφωνα με τα όσα έχουν 
δηλώσει. Δεν είμαστε ικανοί να ελέγ-
ξουμε εάν ένας εργαζόμενος που εί-
ναι σε αναστολή εργάζεται τελικά από 
απόσταση. Ο εργοδότης τον χρησιμο-
ποιεί για να αυξήσει την παραγωγή 
του» τόνισε η κ. Παπαδημητρίου.
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Γενναία μέτρα στήριξης για 
H ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και o 
αντίκτυπος των ευρωπαϊκών μέτρων στήρι-
ξης στην Περιφερειακή Οικονομία βρέθη-
κε στο επίκεντρο της διαδικτυακής ημερίδας 
που διοργάνωσε το πρωί της Παρασκευής 
18 Δεκεμβρίου 2020 η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληρο-
φόρησης Europe Direct Patras της Π.Δ.Ε. 
στο πλαίσιο του 23ου Forum Ανάπτυξης. 
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της εξω-
στρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, της και-
νοτομίας, των επενδύσεων, της αξιοποίη-
σης των συγκριτικών αποτελεσμάτων της 

εκάστοτε Περιφέρειας, της αξιοποίησης του 
ανθρωπίνου δυναμικού, της μείωσης της 
γραφειοκρατίας, της αποκεντρωμένης διοί-
κησης, της έξυπνης εξειδίκευσης και των 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Τις εργασίες 
συντόνισε ο αντιπεριφερειάρχης, Επιχειρη-
ματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φω-
κίων Ζαΐμης, ενώ επίλεκτοι ομιλητές σκι-
αγράφησαν την σημερινή κατάσταση στο 
επιχειρείν και για τις στοχευμένες πολιτικές 
που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να ενδυ-
ναμωθούν οι επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση 
η οικονομία στο μέλλον. 

> Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Ερευνας και Καινοτομίας

> Ιωάννης Ψυχάρης, Δ/ντής Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

100 εκατ. ευρώ στο επιχειρείν από την ΠΔΕ

Δυναμική στις εξαγωγές και στη βιομηχανία τροφίμων

Στη σημασία των Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων για την Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας όπως επίσης στον ρόλο 
των συνεργειών και των Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Εργα 
ΣΔΙΤ) εστίασε ο αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Και-
νοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, ενώ προ-
ανήγγειλε την προετοιμασία ίδρυσης 
ενός Καινοτόμου Κέντρου Εφαρμοσμέ-
νης Ερευνας για τα Τρόφιμα. 

«H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήδη 
εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 
μισού δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένα 
ποσοστό αυτού περίπου 25% ήτοι 
περίπου τα 100 εκατ. ευρώ, κατευ-
θύνονται στην επιχειρηματικότητα. 
Η κρίση του κορωνοϊού δημιουργεί 
πρόσθετες ανάγκες και προβλήμα-
τα αλλά σε καμία περίπτωση δεν αλ-
λάζει την βασική φιλοσοφία και την 
φιλοεπιχειρηματική στρατηγική μας 

που στόχο έχει περισσότερες και κα-
λύτερες δουλειές και αυξημένες δε-
ξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σημείωσε πως η Περιφέρεια δρα συ-
μπληρωματικά με το κεντρικό κράτος 
για να καλυφθούν οι ανάγκες των 
επιχειρήσεων με κυρίαρχο μέλημα 
να υποστηριχθούν και οι μικρές επι-
χειρήσεις. 
Στην αρχή της τοποθέτησής του υπο-

γράμμισε πως η Περιφέρεια ξεκίνη-
σε διάλογο με τους εκπροσώπους της 
επιχειρηματικότητας καταγράφοντας τα 
προβλήματα και τις αδυναμίες. Ανακοί-
νωσε πως σε ό,τι αφορά στις αδειοδο-
τήσεις των επιχειρήσεων, αρμοδιότητα 
της ΠΔΕ θα επισπευστούν και μάλιστα 
θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ 
έκανε γνωστό ότι ετοιμάζεται ένα σημα-
ντικό πρόγραμμα για την κοινωνική οι-
κονομία. 

Ο Ιωάννης Ψυχάρης, Καθηγητής Πα-
ντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ιν-
στιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ο οποίος συμμετέχει στην επιτροπή 
του ΟΟΣΑ σχετικά με τον σχεδιασμό 
στρατηγικών για την περιφερειακή πο-

λιτική και ανάπτυξη, αναφέρθηκε στον 
σημαντικό ρόλο που θα διαδραματί-
σουν οι περιφέρειες στην ανάπτυξη 
της προσεχούς δεκαετίας γι’ αυτό ανά-
δειξε πως θα πρέπει να αξιοποιήσουν 
τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
Εστίασε στο σημαντικό ρόλο των εξα-
γωγών και του παραγωγικού τομέα για 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το-
νίζοντας πως παρουσιάζει συγκριτικό 
πλεονέκτημα στη βιομηχανία τροφί-
μων και στην ποτοποιία.
«Από την κρίση της προηγούμενης δε-
καετίας προέκυψε ότι ο παραγωγικός 
τομέας της Δυτικής Ελλάδας έδειξε 
ανταγωνιστική δραστηριότητα σε εθνι-
κό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

σε συγκεκριμένους κλάδους. Σε πρό-
σφατη μελέτη σε εξαγωγές στη Δυτι-
κή Ελλάδα έχουμε διαπιστώσει ότι η 
βιομηχανία τροφίμων αντιπροσωπεύ-
ει το 57,4% των εξαγωγών της ΠΔΕ 
και η ποτοποιϊα το 7,1%. Σε αυτήν την 
στρατηγική θα πρέπει να συστρατευ-
θεί και να υπάρξουν συνέργειες στην 
ιδιωτική οικονομία και στις δημόσιες 
πολιτικές για να ενισχυθεί ο δυναμι-
σμός του παραγωγικού τομέα. Άλλω-
στε οι υποδομές είναι συμπληρωματι-
κά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας. Η χώρα μας βρίσκεται 
αντιμέτωπη με μια τεράστια πρόκληση. 
Θα πρέπει να διαχειριστεί μεγάλα χρη-
ματικά ποσά μέσω του Ταμείου Ανά-

καμψης για την προστασία και τη θω-
ράκιση της οικονομίας. Η στρατηγική 
παραγωγικής εξειδίκευσης θα πρέπει 
να έχει αιχμή τις εξαγωγές και θεωρώ 
ότι θα προσδώσει μεγάλα οφέλη στην 
περιφερειακή εξειδίκευση. Σχεδόν σε 
όλες τις Περιφέρειες της χώρας μέσα 
στην κρίση καταγράφηκε αύξηση των 
εξαγωγών. Χρειάζεται, λοιπόν, ένας 
σχεδιασμός με βάθος 10ετίας με βάση 
την αξιοποίηση των συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, όπως 
το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές 
(παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυ-
χθεί ένα φάσμα σε όλους τους τομείς 
π.χ. ενέργεια, μεταφορές, κ.ά.), την 
καινοτομία και την έρευνα που έχουν 

συμβάλλει στην αναβάθμιση των επι-
χειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρατήρησε πως υπάρχει χωρική 
ανισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και γι’ αυτό η ενίσχυση της περι-
φερειακής ανταγωνιστικότητας είναι 
επιβεβλημένη. 
Πρότεινε ως αναγκαία για την ανά-
πτυξη της στρατηγικής για την επόμε-
νη 10ετία την επενδυτική ώθηση μέσα 
από συνέργεια ιδιωτικών και δημοσί-
ων επενδύσεων, ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας και της εξωστρέφειας, 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων κάθε περιφέρειας, ενίσχυση 
απασχόλησης και αξιοποίησης του αν-
θρώπινου δυναμικού, κ.ά.

> Έφη Σιαΐνη, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών

Αναγκαίος ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Έφη Σιαΐνη, Πρόεδρος Ομοσπον-
δίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων 

Επιχειρηματιών, εξέφρασε την αι-
σιοδοξία της για το μέλλον λέγοντας 
πως τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα δια-
τεθούν για την ενίσχυση της ελληνι-
κής επιχειρηματικότητας. 
«Τους επόμενους 18-24 μήνες πρό-
κειται να επακολουθήσουν projetcts 
και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία, 
σε συνδυασμό με την αξιολόγηση 
της χώρας μας από την ΕΕ», ανέφε-
ρε, σημειώνοντας πως κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας έγιναν προσλή-

ψεις μηχανικών γιατί οι επενδύσεις 
στο real estate και στον τουρισμό 
δεν σταμάτησε. Επεσήμανε την ανά-
γκη προσαρμογής των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων στα δεδομένα της ελληνι-
κής επιχειρηματικότητας με αφορμή 
την μικρή απορρόφησή τους και την 
ανάγκη να δοθούν χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, τα οποία πρέπει να συνδυάζο-
νται με το τραπεζικό σύστημα και με 
ιδιωτικούς πόρους.
Τόνισε, επίσης, τη σημασία του ψη-

φιακού μετασχηματισμού (π.χ. e-
commerce, τηλεργασία, ψηφιακό τη-
λεφωνικό κέντρο κ.ά.) λέγοντας πως 
«μετά την Covid – 19 εποχή όλο το 
δυναμικό της χώρας μας και οι επι-
χειρήσεις να μπουν σε έναν ψηφια-
κό κόσμο, για να μπορέσουμε να ακο-
λουθήσουμε τα παγκόσμια δεδομένα. 
Σημείωσε πως η καινοτομία είναι το 
κλειδί για την επιχειρηματική ανά-
πτυξη και την έρευνα. «Οι επιχειρή-
σεις θα πρέπει να ψάξουν τα ευρω-

παϊκά προγράμματα για να βοηθηθεί 
και να προχωρήσει σε ανάπτυξη. Επί-
σης, πρέπει η ΠΔΕ να δώσει έμφαση 
στην ολοκλήρωση των υποδομών και 
σε μια ευρωπαϊκή προοπτική για τις 
ΜμΕ», επεσήμανε.
Καταλήγοντας έστειλε ένα αισιό-
δοξο μήνυμα λέγοντας πως παρά 
τις επιπτώσεις της κρίσης και του 
covid-19, το ενδιαφέρον των ξένων 
επενδυτών για την Ελλάδα παραμέ-
νει αμείωτο.
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την περιφερειακή οικονομία

> Νίκος Γιαννής, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

> Κων/νος Αγραπιδάς, Γενικός Δ/ντής του Υπ. Εργασίας 

> Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.

200 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διασύνδεση θέσεων υψηλής εξειδίκευσης

Απαιτείται στοχευμένος σχεδιασμός

Ο Νίκος Γιαννής, Στέλεχος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε τη ση-
μασία δέσμευσης ποσών μέχρι το 
2023 και μετέπειτα απορρόφησή 
τους μέχρι τις 31/12/2026, ενώ 
επεσήμανε την αναγκαιότητα αλλα-
γής νοοτροπίας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι οικονομικές 
προκλήσεις που μας επιφυλάσσει το 
επόμενο διάστημα. 
Αναφέρθηκε σε προβλήματα, όπως 

το brain drain και η μη σύνδεση 
σπουδών και αγοράς εργασίας, ενώ 
ανέλυσε το Ταμείο Ανάκαμψης (το 
οποίο θα λειτουργήσει διαφορετικά 
από το ΕΣΠΑ) και τη σημασία επί-
τευξης των διαρθρωτικών αποτελε-
σμάτων για την εκταμίευση του υπό-
λοιπου χρηματικού ποσού. 
Επίσης, ενημέρωσε πως η χώρα 
μας έχει λάβει περίπου 200 δις ευ-
ρώ από την Ε.Ε. ως επιδοτήσεις από 

το 1981 που εισήλθε στην κοινότη-
τα. Έως το 2027 θα λάβει περίπου 
άλλα 70 δις μέσω διαφόρων ταμεί-
ων καθώς και του Ταμείου ανασυ-
γκρότησης. Μέγιστη ευθύνη αφενός 
η σωστή και γρήγορη απορρόφηση 
τους αλλά και η ισόρροπη διανομή 
στις περιφέρειες με βάση τα ανταγω-
νιστικά πλεονεκτήματα τους και τις 
ανάγκες τους. 
«Η Ελλάδα μπορεί να κάνει ένα 

ιστορικό άλμα. Είναι πρωτοφανές 
το πακέτο των 70 δις ευρώ, χρειά-
ζεται άριστη οργάνωση και συντονι-
σμός από το κράτος. Τα χρονοδια-
γράμματα είναι ασφυκτικά, πρέπει 
να έχουν απορροφηθεί μέχρι το τέ-
λος του 2027. Η Δυτική Ελλάδα και 
η Πάτρα έχουν το δυναμικό άλμα-
τος εις ύψος και η πρόκληση είναι 
για την περίοδο μετά το 2027», κα-
τέληξε. 

Για τις μεγάλες προκλήσεις που επέρ-
χονται λόγω της ραγδαίας τεχνολογι-

κής εξέλιξης που προϋποθέτουν μεγά-
λες δεξιότητες κυρίως για τους νέους 
μίλησε ο Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γε-
νικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας 
Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.
Τόνισε το ρόλο της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας ως μια προνομιούχο Πε-
ριφέρεια, αναφέρθηκε στη συνεργασία 
του Υπουργείου Εργασίας με την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Rebrain 
Western Greece και στους κόμβους 

ψηφιακής καινοτομίας (EDIHs) και 
στην αναγκαιότητα ενός νέου σχεδι-
ασμού πολιτικής που θα βασίζεται σε 
δεδομένα. Προσκάλεσε τους παρευρι-
σκόμενους να γνωρίσουν τη νέα ψη-
φιακή πλατφόρμα του Υπουργείου 
που στόχο έχει τη διασύνδεση θέσεων 
υψηλής εξειδίκευσης και των Ελλή-
νων επιστημόνων που εργάζονται στο 
εξωτερικό και στο εσωτερικό. 
Παρουσίασε, επίσης, τις πολιτικές του 
Υπουργείου Εργασίας για την ανθεκτι-
κότητα της εργασίας, λέγοντας πως σή-

μερα το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται 
στο 16% ενώ εάν δεν είχαν ληφθεί μέ-
τρα θα ήταν διπλάσιο. Σημείωσε πως 
έχουν ενταχθεί 4 εκατ. περιπτώσεις 
εργαζομένων που έχουν λάβει επίδο-
μα από το Υπ. Εργασίας μέχρι σήμε-
ρα και το συνολικό ποσό που έχει δια-
τεθεί είναι 2,280 εκατ. ευρώ, ενώ την 
Δευτέρα κατέβαλε σε 1 εκατ. εργαζόμε-
νους την αναλογία του δώρου του Πά-
σχα σε όσους είχαν τεθεί σε αναστολή 
ή στο πρόγραμμα «Συνεργασία». Χα-
ρακτήρισε τη Δυτ. Ελλάδα ως προνο-

μοιούχο Περιφέρεια, καθώς έχει τε-
ράστιο brand name λόγω της Αρχαίας 
Ολυμπίας, του Επικούρειου Απόλλω-
να, των εξαιρετικών τοπικών προϊό-
ντων (π.χ. ελαιολάδου) αλλά και του 
επιστημονικού δυναμικού και τόνισε 
πως επιβάλλεται παρέμβαση στρατηγι-
κής ανάπτυξης για την αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων της. Κλείνοντας τόνι-
σε πως χρειάζεται ολιστική πολιτική 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμε-
τωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα που 
προκάλεσε η πανδημία. 

Ο Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.
ΒΙ.ΠΕ., εστίασε στην ανάγκη ύπαρξης 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και κατευθυ-
ντήριων γραμμών από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, τα οποία, ωστόσο, θα 
πρέπει να προσαρμοστούν στα ελλη-
νικά δεδομένα, στις ελληνικές επιχει-
ρήσεις μέσω ενός πραγματικά στο-
χευμένου σχεδιασμού. 
«Σημασία έχει να σχεδιάζονται δρά-

σεις και να είναι αποτελεσματικές. Η 
βαθμολόγηση της αποτελεσματικό-
τητας είναι ένα δίπολο. Από τη μία 
πλευρά αφορά στην ικανότητα των 
επιχειρήσεων να απορροφήσουν τα 
κονδύλια και από την άλλη ο σχεδι-
ασμός να ταυτίζεται με το προφίλ των 
επιχειρήσεων», ανέφερε.
Όπως είπε, στην Ελλάδα – σύμφω-
να με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ- υπάρ-

χουν 835.000 νομικά πρόσωπα εκ 
των οποίων μόλις 2.000 μεσαίες επι-
χειρήσεις και πάνω από το 50% εί-
ναι εγκατεστημένες σε ΒΙΠΕ. Από τις 
375.000 λοιπές επιχειρήσεις συγκα-
ταλέγονται Σ/Μ, τράπεζες και άλλοι 
εμπορικοί φορείς. «Στόχευσή μας εί-
ναι η ενίσχυση των ΜμΕ ΒΙΠΕ και 
είναι αναγκαία η Επενδυτική Τράπε-
ζα για να στηριχθούν – είτε με ευρω-

παϊκά κονδύλια είτε με ελληνικές πι-
στώσεις- οι μικρές επιχειρήσεις (από 
50-100 εργαζόμενοι) προκειμένου να 
επιβιώσουν. Ο σχεδιασμός μας πρέ-
πει να είναι στοχευμένος και ρεαλιστι-
κός», κατέληξε, υπογραμμίζοντας πως 
1.500 επιχειρήσεις είναι άμεσα μέλη 
του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, ο οποίος αποτελείται 
από 23 συνδέσμους σε Βιομηχανικές 
Περιοχές όλης της χώρας. 

> Σταύρος Καλόγνωμος, Ε.Γ. της Επιτροπής Βαλκανίων της CPMR

Ενεργός ο ρόλος των Περιφερειών

Ο Σταύρος Καλόγνωμος, Εκτελεστι-
κός Γραμματέας της Επιτροπής Βαλ-
κανίων και Ευξείνου Πόντου της 
CPMR, παρουσίασε συνοπτικά το 
ρόλο της CPMR στο lobbying για τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές, την άσκηση 
επιρροής στις ευρωπαϊκές διαπραγ-
ματεύσεις, την εμπλοκή της σε ΣΔΙΤ 
και την παροχή πληροφοριών για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή ευρω-
παϊκών πολιτικών. 
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εί-
ναι η μόνη Περιφέρεια της χώρας 
που είναι πρωτοπόρος σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο καθώς ηγείται της 
νέας θεματικής περιοχής «Πολιτι-
στικών και Δημιουργικών Περιφε-
ρειακών Οικοσυστημάτων» (CCRE-
S3) στην πλατφόρμα Έξυπνης 
Εξειδίκευσης», ανέφερε. 

Όπως είπε, στην ατζέντα της περι-
όδου 2019-2024 οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκο-
καλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
που αντιπροσωπεύουν το 99% όλων 
των επιχειρήσεων της Ε.Ε. και απα-
σχολούν 100 εκατ. ανθρώπους και 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 
το ήμισυ του ΑΕΠ της ΕΕ. «Στην χώ-
ρα μας ο μέσος όρος των ΜμΕ αντι-
προσωπεύει το 63% της προστιθέμε-
νης αξίας όταν στην Ε.Ε το ποσοστό 
56,4%, και έχουν μερίδιο απασχόλη-
σης 87,9% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος 
όρος είναι 66,6%», επεσήμανε.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. 
800.000 μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις εκ των οποίων 25.000 στην 
Ελλάδα έχουν από το Ταμείο Συνοχής 
κατά την περίοδο 2014-2020. Δη-
μιουργήθηκαν 150.000 νέες μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεων στην Ε.Ε. 
εκ των οποίων περίπου 3.000 στην 
χώρα μας και 12.000 νέες θέσεις ερ-
γασίας. 
Σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή τη νέα προγραμματική περίο-
δο θα παρέχει χρηματοδότηση μέσω 
των προγραμμάτων Horizon 2020, 
COSME και του Ευρωπαϊκού Ταμεί-

ου Στρατηγικών Επενδύσεων. Στην 
χώρα μας αναμένεται συνολική χρη-
ματοδότηση ύψους 2,9 δις ευρώ στην 
Ελλάδα και αναμένεται να προκαλέσει 
επιπλέον επενδύσεις ύψους 14 δις 
ευρώ και περίπου 40.000 ελληνικές 
ΜμΕ αναμένεται να επωφεληθούν 
από αυτές τις εξελίξεις, ενώ στην επό-
μενη περίοδο η χρηματοδότηση θα 
φθάσει στα 21 δις ευρώ.
Τέλος επεσήμανε ακόμα πως το Πακέ-
το Ανάκαμψης θα είναι το μέσο στή-
ριξης των επιχειρήσεων και αυτό που 
θα δώσει έναν πιο ενεργό ρόλο στις 
Περιφέρειες, ώστε να επωφεληθούν. 
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«Αντίσταση μέσω 
της αναζήτησης νοήματος» 
Ο Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου Αθη-
νών Χρήστος Γιανναράς εμβάθυ-
νε στην ομιλία του στην πτυχή της 
πανδημίας και της σωτηρίας από την 
προσαρμοστικότητα. «Η πανδημία εί-
ναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να 
λυθεί με κανόνες συμπεριφοράς. Για 
να αντιμετωπιστεί η πανδημία χρειά-
ζεται η ευφυΐα της διάκρισης της αλή-
θειας από το ψέμα», ανέφερε. Σχετι-
κά με τη συνωμοσιολογία που έχει 
αναπτυχθεί, τόνισε πως οι άνθρω-
ποι έχουν ανάγκη από κάπου να πια-
στούν, να ελπίζουν στον ανέλπιδο και 
δημιουργούμε μύθους. 
«Η αντίστασή μας στην πανδημία δεν 
μπορεί να είναι παρά μόνο μια ανα-
ζήτηση νοήματος στη συνύπαρξη. Εί-
ναι η πρώτη φορά, εκτός από την πε-
ρίοδο των πολέμων, που απειλείται 
συνολικά η ύπαρξη ζωής πάνω στον 
πλανήτη. Οπότε το ερώτημα που τίθε-
ται είναι αγωνιώδες και αφορά ποια 
σκοπιμότητα υπηρετεί;», είπε, για να 
καταλήξει στην προτροπή «η μόνη δυ-
νατότητα σωτηρίας από την πανδημία 
είναι η μη προσαρμογή».

«Επένδυσα στον εαυτό μου 
και στις νέες ιδέες»
Για τις συνήθειες της προσαρμοστι-
κότητας μίλησε η Εβελίνα Μπάκι-
ντα MSc, Ιδρύτρια Chic Greek Gifts, 
μέλος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρα-
κλείου Κρήτης «Αρετούσα» καταθέτο-
ντας το προσωπικό της βίωμα καθώς 
χρειάστηκε επιχειρηματικά να κολυ-
μπήσει σε αχαρτογράφητα νερά, να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της 

πανδημίας και να καθορίσει τους στό-
χους της.
«Αποφάσισα να προσαρμοστώ στα 
νέα δεδομένα, βρήκα στόχο, εί-
πα πως μπορώ να τα καταφέρω και 
έτσι μέσα σε μια αποτυχία άντλησα 
μια ευκαιρία προωθώντας τα τοπικά 
προϊόντα της Κρήτης στο εξωτερικό. 
Αποφάσισα πριν από 5 χρόνια να 
ασχοληθώ με το ηλεκτρονικό εμπό-
ριο χωρίς φυσικό κατάστημα. Επέν-
δυσα κοιτώντας τους νέους, ακολού-
θησα νέες ιδέες, προσαρμόστηκα σε 
νέα δεδομένα, η επιχείρησή μου εί-
χε τζίρο. Επίσης, σε κάθε στραβοπά-
τημα προσαρμοζόμουν, δεν κοιτού-
σα ποιος έφταιγε αλλά προχωρούσα 
μπροστά. Τελικά, όλα καλλιεργού-
νται και όποιος δεν έχει ταλέντο 
στην προσαρμοστικότητα, δεν θα 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αλ-
λαγές και άρα να επιβιώσει» ήταν το 
μήνυμα που έστειλε.

«Μονόδρομος η αναζήτηση 
της ευδαιμονίας»
Η Χριστίνα Γαρίδη, ιδρύτρια 
Eudaimonia coaching, (Λονδίνο) 
έδωσε πολύτιμες συμβουλές στο 
πως θα ενισχύσουμε την προσαρμο-
στικότητα μας. «Η προσαρμοστικό-
τητα είναι η δυνατότητά μας να δη-
μιουργήσουμε μια ευνοϊκή άποψη 
για το μέλλον λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τις κλειστές πόρτες και τη μετατροπή 
τους σε μια ευεργετική διαδικασία», 
ανέφερε, ενώ σε άλλο σημείο τόνι-
σε: «Η Eudaimonia βοηθάει τους αν-
θρώπους να ξεπεράσουν τις δυνατό-
τητές τους. Δίνουμε εξατομικευμένη 
καθοδήγηση ως προς την εύρευση 
του σκοπού της ζωής τους».

«Διδάσκει ο Θουκυδίδης»
Η Σάντρα Σαββανή, εκπαιδευτικός 
φιλόλογος & θεολόγος, μέλος Ομίλου 
ΔΑΝΙΗΛΙΣ έκανε μια αναδρομή στην 
Αχαΐα Ελλάδα δίνοντας μια ενδιαφέ-
ρουσα διάσταση στην συζήτηση. «Ο 
Θουκυδίδης εξαίρει το θάρρος και την 
πρωτοβουλία των γυναικών, οι οποίες 
υπερέβησαν τον κοινωνικό τους ρόλο 
αλλά και την ίδια τους τη φύση και 
υπερασπίστηκαν βρίσκοντας -σύμφω-
να με την ευφυΐα τους - τρόπους ώστε 
να ανταποκριθούν στις συνθήκες της 
πόλης τους και στάθηκαν γενναίες και 
αποφασιστικές όπως και οι άνδρες», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ενισχύεται η 
κοινωνική απομόνωση»
O Δημήτριος Δρογίδης, Διδάκτο-
ρας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της 
Σορβόννης, Συγγραφέας (Θεσσαλονί-
κη) αναφέρθηκε στο νέο μοντέλο κοι-
νωνικής συμπεριφοράς που αναδεί-
χθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, 
κρούοντας τον κώδωνα για την κοι-
νωνική απομόνωση στην νέα πραγ-
ματικότητα που διαμορφώνεται και 
βασίζεται στην συνεχώς αυξανόμενη 
χρήση ψηφιακής της τεχνολογίας. 
«Η επικοινωνία μεταλλάσσεται από 
κοινωνική αναγκαιότητα σε ενοχι-
κή διαδικασία υπό το φόβο της δι-
ασποράς της ασθένειας. Πλέον χά-
νουμε το κοινωνικό γίγνεσθαι και 
καλούμαστε να δημιουργήσουμε μια 
νέα κατάσταση, με τη χρήση ψηφι-
ακής τεχνολογίας που ενισχύει την 
κοινωνική απομόνωση. Είμαστε 
κλεισμένοι μέσα στους τοίχους της 
προσωπικής ασφάλειας, τόσο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, την αγορά 

αγαθών, την παροχή υπηρεσιών και 
την κοινωνική δικτύωση. Βιώνουμε 
μια διακεκομμένη κοινωνική επα-
φή, επιχειρείται ομογενοποίηση της 
παγκόσμιας κοινότητας με αποτέλε-
σμα οι κοινωνικές σχέσεις και οι δι-
απροσωπικές επαφές να τίθενται σε 
νέο ψυχολογικό υπόβαθρο. Το ζη-
τούμενο είναι η νοηματοδότηση της 
νέας κανονικότητας, διότι υπάρχουν 
και θετικά στοιχεία όπως η δυνατό-
τητα αναστοχασμού ούτως ώστε να 
μην χάσουμε την μοναδικότητα και 
τη γνησιότητά μας».

«Εκτός εργασίας όσοι 
δεν αφομοιώσουν τις αλλαγές»
Η Χαρίκλεια Αναστασοπούλου, 
MSc Λογοπαθολόγος SLP/SLT, 
Medical Wellbeing executive coach 
(EMCC), μέλος Ομίλου ΔΑΝΙΗΛΙΣ 
προσέγγισε την έννοια της προσαρμο-
στικότητας υπό το πρίσμα ότι οι επι-
χειρήσεις είναι ζωντανοί οργανισμοί 
που αγωνίζονται για την επιβίωση 
τους. Τόνισε πως «όσοι δεν θα μπο-
ρέσουν να προσαρμοστούν θα μένουν 
εκτός εργασίας. Το 65% των θέσεων 
εργασίας σήμερα, δεν θα είναι διαθέ-
σιμο τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με 
τα παγκόσμια στοιχεία» και σημείωσε 
ως η αντοχή των επιχειρήσεων σχε-
τίζεται με την προσαρμοστικότητα αλ-
λά και την δυνατότητα επίλυσης των 
προβλημάτων. «Έχει αποδειχθεί ότι ο 
δείκτης προσαρμοστικότητας είναι πιο 
σημαντικός ακόμα από τον δείκτη συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης IQ γιατί 
μπορεί να αφομοιώνει νέους τρόπους 
και να ανακαλύπτει νέες δυνατότητες», 
επεσήμανε θέτοντας το ερώτημα πόσο 
έτοιμη είμαστε σήμερα.

«Ευκαιρία για άνοδο 
της κουλτούρας μας» 
Ο Αρχιμανδρίτης Ίωνας Μούρ-
τος, από την Ορθόδοξη εκκλησία 
Ταϊβάν ανέφερε πως η προσαρμο-
στικότητα δεν έχει αρνητική έννοια. 
«Η προσαρμοστικότητα είναι πολιτι-
σμός και αυτός είναι τελικά που νι-
κάει» ανέφερε, φέρνοντας ως παρά-
δειγμα τη χρήση μάσκας που εκτός 
ένδειξη κουλτούρας στην Ταιβάν θε-
ωρείται μέριμνα αγάπης και φροντί-
δας στον συνάνθρωπο. 
Σημείωσε, επίσης, πως στα νοσο-
κομεία υπάρχουν μουσικά όργα-
να, ενώ ακόμα και από τα οχήματα 
της αποκομιδής των απορριμμάτων 
ακούγεται Μότσαρτ. Επίσης, ανέφε-
ρε πως ο εθελοντισμός είναι συγκι-
νητικός, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε 
δομές υγείας, ενώ συγκινητική είναι 
η παρουσία των πολιτών στα πάρ-
κα ως χώρους άθλησης. «Η πανδη-
μία μας ωθεί σε προσαρμογή στην 
ανάπτυξη του ανθρώπου και ο με-
τασχηματισμός της κοινωνίας είναι 
σημαντικός, ανεβάζει την κουλτού-
ρα μας», διαπίστωσε.

«Επιβάλλονται όροι για να μην 
φθάσουμε στην ισοπέδωση»
Τον επίλογο έκανε η Μερόπη Ορ-
φανού, πρόεδρος Σοροπτιμιστικής 
Ένωσης Ελλάδος 2020-2022 (Θεσ-
σαλονίκη), η οποία συνεχάρη τον το-
πικό Όμιλο για την τόσο ενδιαφέρου-
σα προσέγγιση του θέματος. «Πρέπει 
να θέσουμε κάποιους όρους για να 
μην περάσουμε από την προσαρμο-
στικότητα στην ισοπέδωση», τόνισε 
καταθέτοντας σκέψεις και προβλημα-
τισμούς.

> Ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στην εκδήλωση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών «Δανιηλίς»

Πρόκληση η προσαρμοστικότητα 

Η έννοια της προσαρμοστικότητας κυριαρ-
χεί στην νέα πραγματικότητα που κληθήκα-
με να μετέχουμε λόγω των ανατροπών που 
επέφερε η πανδημία στην οικονομική και 
κοινωνική μας ζωή. Ερωτήματα και προ-
βληματισμοί για τη νέα κανονικότητα στην 
οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε κυ-
ριάρχησαν κατά τη διάρκεια μιας γόνιμης 
διαδικτυακής συζήτησης με θέμα «Η ευφυ-
ΐα της προσαρμοστικότητας στην επικαιρό-

τητα» που διοργάνωσε ο Σοροπτιμιστικός 
Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς» στις 16 Δεκεμ-
βρίου, στο πλαίσιο του 23ου Forum Ανά-
πτυξης που διοργάνωσε ο «Σύμβουλος Επι-
χειρήσεων». 
«Οι Έλληνες προσαρμόζονται μεν αλλά δεν 
συμβιβάζονται στις δημοκρατικές αξίες, στην 
προσωπικότητα και στα κεκτημένα που χαρα-
κτηρίζουν τον περήφανο λαό τους», ανέφερε 
η πρόεδρος του Δ.Σ. του Σοροπτιμιστικού 

Ομίλου Πατρών Ελένη Γκέκα, οικονομολό-
γος ΜΒΑ, εκπαιδευτικός, η οποία έκανε την 
εισαγωγική ομιλία τονίζοντας πως το ερέθι-
σμα για το θέμα το άντλησαν από το βιβλίο 
«Ποιος πήρε το τυρί μου;».

Παρέμβαση Τ. Παπαδόπουλου
«Σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η πραγ-
ματική ευφυΐα εκδηλώνεται μέσα από την 
ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται 
στο νέο περιβάλλον και να δημιουργεί μέσα 
από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται» ανέ-
φερε μεταξύ άλλων κατά την τοποθέτηση του 
ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και ευχαρίστησε 
την Πρόεδρο του Ομίλου Ελένη Γκέκα και το 
Δίκτυο Forum Ανάπτυξης για την πρόσκλη-
ση, επισημαίνοντας πως ο Όμιλος είναι δρα-
στήριος και η προσφορά του στην κοινωνία 
είναι διαχρονική. 

«Θετικές επιδράσεις σε υγεία,
περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
Παρέμβαση μέσω βίντεο έκανε ο πρέσβης της 
Ισπανίας στην Ελλάδα Enrique Viguera, ο οποί-
ος ανέφερε πως η πανδημία αποτελεί πρό-

κληση για την υγεία, το 
περιβάλλον και την ποι-
ότητα ζωής, τρεις τομείς 
που επηρεάστηκαν θετι-
κά. «Σε ότι αφορά στην 
υγεία, τα επίπεδα μόλυν-
σης έχουν μειωθεί και οι 
άνθρωποι αρχίζουν να 

εκτιμούν καλύτερα την υγεία τους. Η ζήτηση για 
τα ποδήλατα εκτοξεύθηκε, οι δήμοι δίνουν χώ-
ρο για πεζούς, ο ηλεκτρισμός διεισδύει στα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς, οι κυβερνήσεις αποσύ-
ρουν τις επιδοτήσεις σε ορυκτές πηγές ενέργειας 
και αρχίζουν να επενδύσουν στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, στην πράσινη οικονομία, κα. 
Αναδείχθηκε επίσης η αναγκαιότητα να καταστεί 
προτεραιότητα η αξία της κοινωνικής συνειδη-
τότητας διότι η πανδημία προκάλεσε κοινωνικές 
ανισότητες. Τρίτον, η παραγωγικότητα έχει δε-
χθεί τεράστια ώθηση. Η τεχνολογική εμπειρία 
του 2020 (τηλεργασία, επιχειρηματικές συνα-
ντήσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.ά.) θα μας έχει 
αλλάξει όλους. Πιστεύω πως ο κόσμος, σφυρη-
λατημένος από τη δραματική εμπειρία, θα είναι 
καλύτερος από πριν, πιο πράσινος, λιγότερο 
μολυσμένος, πιο υγιής, πιο παραγωγικός και τε-
χνολογικός και πιο δίκαιος», κατέληξε.
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