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τις εξελίξεις σε μια περίοδο «πολυ-κρίσης»
Τρείς διαδικτυακές 

δράσεις συνοδεύουν 
την φετινή «Ανα-

σκόπηση» του «Σ.Ε» 
που θα μεταδοθούν 

live από το www.
forumanaptixis.gr: 
Αφορούν τις θεμα-
τικές: «Οικονομία-

Επιχειρηματικότητα» 
(Δευτέρα 

30/1/2023 7:30μμ)
«Καινοτομία και Πα-

ραγωγή» (Τετάρτη 
1/2/2023 6:00μμ)

«Πολιτισμός» 
(Παρασκευή 

3/2/2023 6:00μμ)

Τηρώντας την παράδοση κυκλοφορεί μαζί 
με τον «Σ.Ε.» η «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ», μια πρω-
τοβουλία της εφημερίδας μας που ακολουθεί 
στην υπερεικοσαετή πορεία της, τις τεχνολο-
γικές εξελίξεις στο χώρο της ενημέρωσης.
Δεν απαριθμούμε πλέον γεγονότα, αλλά δί-
νουμε το λόγο σε προσωπικότητες που βλέ-
πουν πίσω και μπροστά από αυτά.
Κοινός τόπος όλων για φέτος τέσσερις λέ-
ξεις κλειδιά: Απειλές - Ανατροπές - Προ-
σαρμογή - Μετάβαση. 
Γύρω από αυτές τις έννοιες θεωρούμε ότι 
κινήθηκε και κινείται η κοινωνία μας τα τε-
λευταία χρόνια και ιδίως το 2022 και η πο-
λύπλευρη αποκωδικοποίησή τους μπορεί να 
βοηθήσει σε χρήσιμες αποφάσεις και δρά-
σεις, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Πλημμύρες από 
την κακοκαιρία
Πλημμύρες στην Αχαΐα προκάλε-
σε το πρόσφατο κύμα κακοκαιρί-
ας. Σημειώθηκαν κατολισθήσεις 
στην Ναύπακτο, ενώ εφιαλτική 
ήταν η νύχτα για τη Ζάκυνθο. 

Πρωτοβουλία 
Κ. Πελετίδη για «409» 
Στόχος του Δήμου Πατρέων εί-
ναι η αναστολή της προκήρυξης 
ώστε το κτίριο να παραμείνει δη-
μόσιο, σύμφωνα με χθεσινή σύ-
σκεψη φορέων στο Δημαρχείο.. 

Μηνύματα φίλων 
με νοήματα

Σελ. 4 Σελ. 4 Σελ. 2

10 άρθρα για 4 λέξεις-κλειδιά: Απειλές - Ανατροπές - Προσαρμογή - Μετάβαση

Σελ. 7-18

Αισιόδοξα 
μηνύματα 

Σημαντικές οι ανακοινώσεις του 
υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα, που βρέθηκε στην Πά-
τρα, στην πίτα του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας, προβλέποντας ότι το 2023 
θα είναι για την Ελλάδα μία πολύ 
καλύτερη χρονιά σε σχέση με τις 
υπόλοιπες οικονομίες της ΕΕ. Ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πλά-
τωνας Μαρλαφέκας αναφέρθηκε 
στις προκλήσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις.

Σελ. 5

Αγωνιούν οι
δανειολήπτες
Σε δύο μήνες η απόφαση του Αρεί-
ου Πάγου για πλειστηριασμούς 
από funds.

Σελ. 3

Χρ. Σταϊκούρας
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Δέκα προσωπικότητες γράφουν για τη χρονιά που πέρασε και τις προοπτικές της νέας 
Δημήτρης Βέργαδος Διευθυντής Τομέας ΜΜΕ και Ενημέρωσης ΣΕΒ, Νικόλαος Γιαννούλης Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Παναγιώτης Δημόπουλος καθηγητής Τμ. Βιολογίας, 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών, Σπύρος Καμπιώτης επικεφαλής και ιδιοκτήτης του Ομίλου «Ionian Media Group», Θεόδωρος Καμπέρος Προΐστάμενος Περιφερεια-

κής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Διονύσης Καρατζάς Ποιητής, Αθανάσιος Κατής Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Αθανάσιος Κούστας Οικονομολόγος, διευθυντής Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου 

Αχαΐας, Κώστας Λογαράς Συγγραφέας, Νίκος Σαραφόπουλος Ερευνητής, συγγραφέας

Απειλές - Ανατροπές

Προσαρμογή - Μετάβαση
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Τηρώντας το έθιμο φιλοξε-
νούμε σήμερα την «ΑΝΑ-
ΣΚΟΠΗΣΗ», μια πρωτο-

βουλία της εφημερίδας μας που 
ακολουθεί στην υπερεικοσαετή πο-
ρεία της τις τεχνολογικές εξελίξεις 
στο χώρο της ενημέρωσης και ανά-
λογα προσαρμόζεται.
Ήταν για πολλά χρόνια η μοναδική 
στην περιοχή έκδοση καταγραφής 
ανά μήνα των σημαντικότερων γε-
γονότων της χρονιάς που πέρασε. 
Τα τεύχη της εκείνης της εποχής πο-
λυτελή και πολυσέλιδα, μιας και κά-
λυπταν με κείμενα και φωτογραφίες 
365 ημέρες του χρόνου που πέρα-
σε, αποτελούν συλλεκτικά έντυπα με 
ιστορική βαρύτητα για τα συμβαίνο-
ντα στο τόπο μας.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις όμως στο 
χώρο της ενημέρωσης και η δυ-
νατότητα ανεύρεσης από κάθε εν-
διαφερόμενο των παρελθόντων 
γεγονότων σε ελάχιστο χρόνο ανα-
ζήτησης, έχει μεταλλάξει και τη δι-
κή μας «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» (με δεδο-
μένη και τη δυνατότητα που παρέχει 
στους αναγνώστες μας και η on line 
ενημέρωσή τους μέσω του www.
symboulos.gr) σε μια σύνθετη εκ-
δοτική και συνεδριακή παρέμβαση, 
που αναζητά στην χρονιά που πέ-
ρασε αναφορές για να προσφέρει 
χρήσιμη ενημέρωση πίσω και πέρα 
από τα γεγονότα. 
Στόχος μας οι αναγνώστες και όσοι 
παρακολουθούν τις παράλληλες συ-
νεδριακές δράσεις που οργανώνει 

η εφημερίδα μας, με αφορμή την 
«ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ», να έχουν μια 
πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το 
χρόνο που ολοκληρώθηκε αλλά και 
για τη νέα χρονιά και τις προοπτι-
κές της.
Έτσι τα τελευταία χρόνια η «ΑΝΑ-
ΣΚΟΠΗΣΗ» δεν απαριθμεί γεγο-
νότα αλλά δίνει το λόγο σε προσω-
πικότητες που βλέπουν πίσω και 
μπροστά από αυτά.
Στην ουσία πλέον η «ΑΝΑΣΚΟΠΗ-
ΣΗ» μας αποτελεί μια έκδοση από-
ψεων και προτάσεων σημαντικών 
αρθρογράφων από όλο το κοινωνι-
κό φάσμα.
Ας θεωρηθεί εύρημά μας ότι τα 
επώνυμα άρθρα κινούνται όλα περί 
ορισμένες λέξεις-κλειδιά που προ-

τείνουμε στους συγγραφείς τους. 
Για φέτος είναι οι λέξεις: Απειλές-
Ανατροπές - Προσαρμογή - Με-
τάβαση. Γύρω από αυτές τις λέξεις 
θεωρούμε ότι κινήθηκε και κινείται 
η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια 
και ιδίως το 2022 και η πολύπλευ-
ρη αποκωδικοποίησή τους μπορεί 
να βοηθήσει σε χρήσιμες αποφά-
σεις και δράσεις σε ατομικό και συλ-
λογικό επίπεδο. 
Απειλές από μια εντεινόμενη «πο-
λυκρίση» σε παγκόσμιο, ευρωπα-
ϊκό και εθνικό επίπεδο. Οικονομι-
κή, υγιεινομική, ενεργειακή. Με μια 
«παγκόσμια» στην ουσία σύρραξη 
εντός τους ευρωπαϊκού εδάφους και 
με τη δημοκρατία και τους θεσμούς 
σε διαρκή αποδυνάμωση. 
Ανατροπές παντού και πρωτίστως 
στην καθημερινότητα της πλειοψη-
φίας των κοινωνιών σε όλο τον κό-
σμο και στη χώρα μας. Σταθερές 
που φάνταζαν ακλόνητες κονιορ-
τοποιούνται, κατακτήσεις αιώνων 
αποσύρονται. Με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις να λειτουργούν με θετικό 
αλλά και αρνητικό τρόπο ως βασι-
κός μοχλός αυτών των ανατροπών.
Προσαρμογή, μια έννοια που ίσως 
να είναι και η σπουδαιότερη από 
όλες αυτήν την περίοδο. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για την ίδια την 
επιβίωσή μας. Και με την ανάγκη 
διατύπωσης και νέων «εξελικτικών 
μηχανισμών» για αυτήν.
Τέλος μετάβαση, με το πρώτο 
συνθετικό της λέξης μάλιστα να 
συνοδεύει πολλές εξελίξεις σε βα-
σικούς πυλώνες της κοινωνίας. 
Ιδεολογικούς, οικονομικούς, τε-
χνολογικούς, πολιτισμικούς. Μετά-
βαση σε ένα νέο τοπίο, στο οποίο 
ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί η 
βάση του και φαντάζει άγνωστο και 
αχαρτογράφητο.
Ευχαριστούμε τους δέκα εκλεκτούς 
φετινούς αρθρογράφους της ένθε-
της έκδοσής μας, που τα γραπτά τους 
(ακολουθούν με αλφαβητική σειρά 
και με ισότιμη μεγάλη αξία στα όσα 
σημειώνουν) μας φωτίζουν. 
Ευχαριστούμε επίσης και την Μα-
ρία Κοσσυφίδου και τον Αλέξανδρο 
Παπαηλιού (Ekfrasi) για τις υπέρο-
χες φωτογραφίες και φωτογραφικές 
συνθέσεις που μας προσέφεραν και 
κοσμούν τις σελίδες του αφιερώμα-
τος).
Όπως συνηθίζουμε στις τελευταί-
ες μας εκδόσεις παράλληλα με την 

«Ανασκόπηση 2022» έχουν προ-
γραμματιστεί και τρεις διαδικτυακές 
συνεδρίες με σημαντικούς καλεσμέ-
νους, που θα καταγράψουν που βρι-
σκόμαστε και ποια είναι η προοπτι-
κή σε αντίστοιχους βασικούς τομείς:
«Οικονομία - Επιχειρηματικό-
τητα» την Δευτέρα 30/1/2023 στις 
7:30 μμ
«Καινοτομία και Παραγωγή» την 
Τετάρτη 1/2/2023 στις 6:00 μμ
«Πολιτισμός» την Παρασκευή 
3/2/2023 στις 6:00 μμ
Όλες οι δράσεις της «Ανασκόπη-
σης» είναι ενταγμένες στον γενικό-
τερο πλαίσιο των αναπτυξιακών 
δράσεων της εφημερίδας μας υπό 
τον τίτλο «Δίκτυο Forum Ανάπτυ-
ξης» και θα μεταδοθούν live από το 
www.forumanaptixis.gr και πολ-
λά ακόμη συνεργαζόμενα social 
media(αναλυτικά στη σελίδα 24).
Θυμιζουμε μιας και μιλάμε με 
όρους «Ανασκόπησης» ότι στην 
πολύχρονη διαδρομή του Δικτύου 
Forum Ανάπτυξης έχουν λάβει χώ-
ρα εκατοντάδες συνεδρίες με προ-
σκεκλημένους χιλιάδες εκλεκτούς 
ομιλητές, δεκάδες χιλιάδες συνέ-
δρους και επισκέπτες και εκατοντά-
δες εκθέτες. 
Στις καθιερωμένες θεματικές εκδη-
λώσεις του Δικτύου περιλαμβάνο-
νται εκτός των δράσεων της «Ανα-
σκόπησης» και το Forum Ενέργειας, 
το Forum Υγείας, το Forum Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, το Forum Καινο-
τομίας, και περιοδικές Ημερίδες για 
επίκαιρα εθνικά, περιφερειακά και 
τοπικά θέματα.
Κοινός τόπος όλων μας των δράσε-
ων: Να προσφέρουμε στην κοινω-
νία μας χρήσιμη γνώση, να συμβάλ-
λουμε σε δημιουργικές συνεργασίες, 
σε αποδοτικές συνθέσεις, στο άνοιγ-
μα των οριζόντων. 
Με πολλές πλέον δεκαετίες «στην 
πλάτη μας» συνεχούς τέτοιας συμ-
βολής και ανεξάρτητα «δικαίωσης», 
με την κοινή σημασία της λέξης 
που ποτέ δεν επιδιώξαμε, νοιώθου-
με βαθειά ευγνωμοσύνη για όλους 
όσους συμπορεύονται μαζί μας. Με 
τη συνδρομή τους, την αρθρογρα-
φία τους, την γενικότερη στήριξή 
τους
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια 
να «μένουμε όρθιοι» και να είμαστε 
χρήσιμοι. Σε μια «πολεμική» εποχή 
που τα κυριότερα παράσημά της εί-
ναι τα «τραύματά» της…

Απειλές, Ανατροπές,
Προσαρμογή, Μετάβαση
Γράφει ο Παναγιώτης Γιαλένιος*

* Ο Παναγιώτης Γιαλένιος είναι εκδότης του «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Φωτό: Μαρία Κοσσυφίδου

«Φυραίνει ο τόπος ολοένα χωματένιο σταμνί…»
Γιώργου Σεφέρη «Θερινό Ηλιοστάσι»
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«Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέροντες 
καιρούς» λέει μια παλιά θιβετια-
νή παροιμία. Ενδιαφέροντες και-

ρούς, δηλαδή με αβεβαιότητες και ανατροπές, 
που -σε διάφορους βαθμούς- αποτελούν δο-
μικό στοιχείο της Ιστορίας. Έχοντας ζήσει τις 
τελευταίες δεκαετίες, σε ένα γεωπολιτικό περι-
βάλλον που χαρακτηριζόταν από αρκετές στα-
θερές, λησμονήσαμε ότι όπως στη Φύση δεν 
υπάρχουν ευθείες γραμμές έτσι και η εξέλιξη 
δεν είναι ποτέ γραμμική. Γι’ αυτό και είναι εν-
διαφέρουσα.
Στη σημερινή εποχή ζούμε πάλι σε ενδιαφέ-
ροντες καιρούς, που συνθέτουν αυτό που το 
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στην 
έκθεσή του για τους παγκόσμιους κινδύνους 
του 2023 (Global Risks), χαρακτηρίζει ως 
«πολυκρίση». Η ελληνικής προέλευσης λέξη 
«polycrisis», σημαίνει πώς «οι σημερινοί και 
οι μελλοντικοί κίνδυνοι μπορούν επίσης να 
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους για να σχηματί-
σουν μια «πολυκρίση» - ένα σύμπλεγμα σχετι-
κών παγκόσμιων κινδύνων με σύνθετες επι-

δράσεις, έτσι ώστε ο συνολικός αντίκτυπος να 
υπερβαίνει το άθροισμα κάθε μέρους». Σε αυ-
τούς τους κινδύνους-προκλήσεις κατά WEF, 
περιλαμβάνονται η κρίση της αύξησης του 
κόστους ζωής -που είναι ο πιο άμεσος και 
σοβαρός παγκόσμιος κίνδυνος- οι γεωοικο-
νομικοί ανταγωνισμοί, αντιπαραθέσεις και 
συγκρούσεις —ενώ η κλιματική αλλαγή και 
οι κίνδυνοι που συνεπάγονται είναι η μεγα-
λύτερη μελλοντική απειλή που αντιμετωπίζει 
ο πλανήτης. Επιπρόσθετα, αφενός οι δυσλει-
τουργίες στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσί-
δες, που εντάθηκαν λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία, και αφετέρου οι διεθνείς διαταρα-
κτικές εξελίξεις στο δημογραφικό, συνιστούν 
κρίσιμους παράγοντες που θα αναδιαμορφώ-
σουν το διεθνές πλαίσιο. Ακόμη, η κρίση της 
πανδημίας, έκανε φανερό πως σήμερα ζούμε 
πλέον σε μια «κβαντική εποχή» -ο σταθερός, 
γραμμικός, προβλέψιμος και σε αρκετό βαθμό 
αιτιοκρατικός κόσμος έχει δώσει τη θέση του 
σε έναν κβαντικό κόσμο: έντονα αλληλένδε-
το, αβέβαιο, απίστευτα σύνθετο, διαρκώς με-

ταβαλλόμενο και κατακερματισμένο, και πολύ 
δύσκολο να κατανοήσουμε. 
Σε αυτό το υπέδαφος των διεθνών αβεβαι-
οτήτων, μόνον ο επιτυχημένος παραγωγι-
κός ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιώσι-
μη συμπεριληπτική ανάπτυξη δημιουργούν 
ισχυρή αισιοδοξία και προοπτική. Οφείλουμε 
εδώ να σημειώσουμε ότι η ελληνική οικονο-
μία επέδειξε σημαντική αντοχή, διατηρώντας 
πρώτιστα την αναπτυξιακή της ορμή. Παρά 
τις διεθνείς εξελίξεις, οι ελληνικές εξαγωγές 
ανέπτυξαν ισχυρή δυναμική, με αιχμή τα βι-
ομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα, ενώ η 
βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε στο μεγαλύ-
τερο πρόσφατο διάστημα με αυξητικούς ρυθ-
μούς. 
Η διατήρηση της ανθεκτικότητας και η ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας της παραγω-
γικής βάσης αποτελούν εθνική επιλογή. Για 
αυτό και η επιτυχής αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης -η ένταση της οποίας δημιουρ-
γεί μια πρωτοφανή υπαρξιακή κρίση στις πα-
ραγωγικές επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ- είναι 
απολύτως αναγκαία. Όπως το έθεσαν πρό-
σφατα ο ΣΕΒ και οι βιομηχανικές οργανώσεις 
της χώρας στην κοινή επιστολή τους προς τον 
Πρωθυπουργό «η αντιμετώπιση της υπαρξια-
κής απειλής που δημιουργεί η ενεργειακή κρί-
ση στη βιομηχανία, αποτελεί κρίσιμη προτε-
ραιότητα, ώστε να συνεχιστεί η προσφορά της 
σε νέες θέσεις απασχόλησης, πρόσθετα δη-
μόσια έσοδα, αύξηση των εξαγωγών και στή-
ριξη των τοπικών κοινωνιών ειδικά στην πε-
ριφέρεια». Πέρα όμως από την αντιμετώπιση 
του μη ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας, η 
διατήρηση της σημαντικής μεταρρυθμιστικής 
δυναμικής των τελευταίων ετών σε όλα τα μέ-
τωπα είναι επιβεβλημένη.

Να αναστοχαστούμε τις 
πολιτικές βιομηχανικής ανάπτυξης
Η νέα χρονιά αποτελεί μια καλή ευκαιρία ανα-
στοχασμού των πολιτικών βιομηχανικής ανά-

πτυξης. Ο ΣΕΒ αναλαμβάνει την πρωτοβου-
λία να αναδείξει όλα τα σημαντικά θέματα που 
απασχολούν τις παραγωγικές επιχειρήσεις του 
τόπου μας, με το βλέμμα στο μέλλον. Τα θέμα-
τα που θα αποτελέσουν χρήσιμη πρώτη ύλη, 
για το φετινό βιομηχανικό του συνέδριο, πε-
ριλαμβάνουν κρίσιμες επιλογές, όπως είναι: 
• Ο επαναπροσδιορισμός των ευρωπαϊκών 
προτεραιοτήτων με κατεύθυνση τη στρατηγι-
κή αυτονομία και η συνακόλουθη πρόκληση 
για την Ελλάδα να ενδυναμώσει την εγχώρια 
παραγωγή, προκειμένου να διασυνδεθεί στα-
θερά με τα ευρωπαϊκά παραγωγικά δίκτυα και 
συστήματα εφοδιασμού.
• Η συστηματική και εντατική ωρίμανση συ-
νεργασιών με επίκεντρο τη βιομηχανική πα-
ραγωγή μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημί-
ων, ερευνητικών κέντρων, χρηματοδοτικών 
φορέων ως βάση για την πράσινη και ψηφι-
ακή μετάβαση.
• Η διαρκώς αναβαθμιζόμενη σημασία του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και η ανάγκη για δι-
αρκώς εξελισσόμενες δεξιότητες για την απο-
τελεσματική συνεργασία της ανθρώπινης με 
την Τεχνητή Νοημοσύνη.
• Το πώς διαμορφώνεται το νέο παραγωγικό 
και καταναλωτικό μοντέλο λόγω της μετάβα-
σης στην κλιματική ουδετερότητα και τις ανα-
γκαίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις–καταλύτες 
για την ανάπτυξη πράσινων αγορών.
• Οι προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης που 
δεν πρέπει να μας αποσπάσουν από το στό-
χο της ενεργειακής μετάβασης και η κρίσιμη 
προϋπόθεση επιβίωσης: πώς θα διασφαλι-
στούν ταυτόχρονα η αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής κρίσης, η ενεργειακή ασφάλεια και η 
ανταγωνιστικότητα;
Εν κατακλείδι, ζώντας μέσα στις αντιθέσεις 
και στις αβεβαιότητες επιβάλλεται να είμαστε 
αισιόδοξοι –γιατί όπως το θέτει ο γνωστός 
συγγραφέας και διανοητής Άλεκ Ρος: «το μέλ-
λον το γράφουν πάντα οι αισιόδοξοι. Οι υπό-
λοιποι ακολουθούν...».

Τί κάνουμε για 
τις προκλήσεις της νέας εποχής;
Γράφει ο Δημήτρης Βέργαδος

Δημήτρης Βέργαδος
Σήμερα είναι Διευθυντής του Τομέα ΜΜΕ και Ενημέρωσης του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών). 
Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. 
Ακολούθησε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς -τμήμα Οργάνω-
σης & Διοίκησης Επιχειρήσεων –με την ανάληψη δικτατορικής διατριβής στο αντικείμενο 
«Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Διοίκησης Ολικής Ποιότητας». 
Είναι κάτοχος του διπλώματος “Certified Quality Technician” της American Society for 
Quality Control. Έχει εργαστεί περί τα 15 χρόνια ως διευθυντής ειδικών εκδόσεων και μελε-
τών σε εξειδικευμένο οργανισμό επιχειρηματικής (business to business) πληροφόρησης κα-
λύπτοντας θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης και επενδύσεων, διοίκησης ολικής ποιότητας, 
οργάνωσης Logistics-εφοδιαστικής, συστημάτων αυτοματισμού, συσκευασίας, κ.λπ. 
Διετέλεσε συνεργάτης του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας (1997-1998). 
Έχει τιμηθεί με το δημοσιογραφικό βραβείο «Λέοντος Μελά 1994 - 1995» από τον Σύνδε-
σμο Ελληνικών Βιομηχανιών. 
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Πανελληνίου Συλλόγου Χη-
μικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), της American Society for Quality (ASC), του Ελληνικού Τμή-
ματος των Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (AEJ-GREEK SECTION), του NED CLUB 
(Ελληνική Λέσχη Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων), καθώς και αναπλ. 
Μέλος της Ολομέλειας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
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Επίκαιρη είναι σήμερα όσο 
ποτέ, η ρήση του Πιττακού, 
εκ των 7 σοφών της Αρχαί-

ας Ελλάδας. Να ξέρουμε δηλαδή τι 
συμβαίνει γύρω μας, να γνωρίζου-
με τις απειλές και τις προκλήσεις της 
εποχής μας και να έχουμε ένα στρα-
τηγικό σχεδιασμό που θα καθοδη-
γεί τη δημόσια και ιδιωτική δράση 
μας,για την αντιμετώπιση των απει-
λών αυτών. 
Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε 
υποστεί τρία διαδοχικά σοκ. Οι κρί-
σεις διαδέχονται η μία την άλλη και 
δημιουργούν μια εύθραυστη πραγ-

ματικότητα. Η υγειονομική κρίση 
λόγω της πανδημίας covid-19. Ο 
πόλεμος στην Ουκρανία. Η συνε-
χιζόμενη κλιματική αλλαγή και οι 
καταστροφές που προκαλεί, σε όλο 
τον κόσμο. 
Ο συνδυασμός των παραπάνω κρί-
σεων δημιουργεί μια εκρηκτική κα-
τάσταση με ανυπολόγιστες συνέπει-
ες για όλες τις χώρες του πλανήτη 
και σε όλους τους τομείς της δημό-
σιας ζωής και κυρίως στην οικονο-
μία. Η επιστροφή του υψηλού πλη-
θωρισμού δημιουργεί αρνητικές 
επιπτώσεις στο πραγματικό διαθέ-

σιμο εισόδημα των νοικοκυριών, 
αλλά και στη βιωσιμότητα των επι-
χειρήσεων, λόγω των πρωτοφανών 
αυξήσεων στο κόστος παραγωγής. 
Πυροδοτεί μια σειρά αρνητικών 
εξελίξεων στα βασικά οικονομικά 
μεγέθη, όπως το πραγματικό εισό-
δημα, τη κατανάλωση, τα επιτόκια 
και τις επενδύσεις. Ιδιαίτερα πλήτ-
τονται οι πιο αδύνατοι διότι ως γνω-
στό ο πληθωρισμός αποτελεί «φόρο 
στους φτωχούς» και διευρύνει τις 
οικονομικές ανισότητες.
Η αύξηση των επιτοκίων που συ-
νοδεύει τον πληθωρισμό, επιβρα-

δύνει την οικονομική δραστηριό-
τητα, περιορίζει τις επενδύσεις και 
τελικά δημιουργεί ύφεση, η οποία 
με τη σειρά της αυξάνει την ανερ-
γία και τη φτώχεια. Η απώλεια της 
παγκόσμιας παραγωγής, λόγω της 
ύφεσης αναμένεται να φτάσει τα 4 
τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 
2026. Τα πραγματικά εισοδήμα-
τα μειώνονται και οι τιμές αυξάνο-
νται. Το χρηματοοικονομικό βάρος 
των δανείων ιδιωτών και επιχει-
ρήσεων αυξάνεται με αποτέλεσμα, 
η εξυπηρέτηση τους να γίνεται όλο 
και δυσκολότερη, να είναι άμεσος ο 
κίνδυνος της κρίσης χρέους και της 
χρεοκοπίας.
Παράλληλα ο πληθωρισμός και η 
ενεργειακή κρίση απειλούν την οι-
κολογική μετάβαση και επιδεινώ-
νουν την κλιματική αλλαγή, διότι οι 
χώρες επιστρέφουν στον άνθρακα 
για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις 
του φυσικού αερίου. Ήταν ήδη προ-
βληματική μια παγκόσμια συνεννό-
ηση για την προστασία του πλανήτη 
από την καύση ορυκτών καυσίμων 
για την παραγωγή ενέργειας, αλ-
λά τώρα γίνεται πιο προβληματι-
κή, διότι στη φουρτούνα επικρατεί 
η τακτική ο σώζων εαυτόν σωθήτω. 
Επιπρόσθετα ο συνεχιζόμενος πό-
λεμος στην καρδιά της Ευρώπης, 
οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί και 
ανακατατάξεις, ο κίνδυνος πυρηνι-
κού πολέμου, η αύξηση των μετα-
ναστευτικών ροών, προδιαγράφουν 
το μέλλον αβέβαιο και σκοτεινό.
Η οικονομία αλλάζει, μπαίνει σε μια 
φάση αστάθειας που εγκυμονεί πολ-
λούς κινδύνους για όλες τις χώρες. 
Οι προκλήσεις είναι πολλές και πι-
εστικές και ζητούν άμεση δράση. 
Τα κύρια ζητήματα είναι η ενίσχυ-
ση της οικονομικής και κοινωνικής 

ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, η 
τόνωση της ανάπτυξης χωρίς απο-
κλεισμούς, η μείωση των ανισοτή-
των, η διεθνής συνεργασία και συ-
νεννόηση.
Το έτος 2023 θα πρέπει να είναι 
έτος νέων δυνατοτήτων και νέων ευ-
καιριών για τη Ελλάδα. Η ανάκαμ-
ψη της οικονομίας, η δημοσιονομι-
κή σταθερότητα, η αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου 
ανάκαμψης (60 δις) και του ΕΣΠΑ 
2021-2027 (26 δις) με στοχευό-
μενες παραγωγικές επενδύσεις, η 
ενεργή πολιτική στήριξης της κοινω-
νίας από την ακρίβεια, τη φτώχεια 
και την ανεργία, η επένδυση στο αν-
θρώπινο κεφάλαιο, στην υγεία και 
την παιδεία, η αναστροφή του Brain 
Drain, το δημογραφικό πρόβλημα 
είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις 
για το 2023. Για να εξασφαλίσουμε 
το μέλλον και να μην οδηγηθούμε 
ξανά σε καταστάσεις εκτάκτου ανά-
γκης, απαιτείται εθνική ομοψυχία 
και μια συστηματική προσπάθεια με 
επιστράτευση όλων των δυνάμεων 
που έχουμε. Χρειαζόμαστε αναστο-
χασμό και δημιουργική σκέψη για 
να κατανοήσουμε τη σημερινή θέση 
μας σε ένα ταραγμένο και μεταβαλ-
λόμενο κόσμο, τις αδυναμίες αλλά 
και τις δυνατότητες που διαθέτουμε.
Ζούμε σε μια μεταβατική εποχή, 
στην οποία μεταβάλλονται οι οικο-
νομικές και πολιτικές συνθήκες με 
πρωτόγνωρη ταχύτητα. Η κατανόη-
ση των αλλαγών που διαδραματίζο-
νται και η θετική προσαρμογή μας σε 
αυτές είναι κανόνας επιβίωσης, διότι 
σύμφωνα και με τον Κάρολο Δαρβί-
νο στη φύση δεν επιβιώνει το ισχυ-
ρότερο είδος, ούτε το πιο έξυπνο, 
αλλά εκείνο που μπορεί να προσαρ-
μοστεί καλύτερα στις αλλαγές.

«Καιρόν Γνώθι» (Πιττακός)
«Καιρόν Γνώθι» (Πιττακός): 
Να γνωρίζουμε την εποχή μας

Γράφει ο Νικόλαος Γιαννούλης

Νικόλαος Γιαννούλης
Ο Νικόλαος Γιαννούλης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1960. Σπούδασε οι-
κονομικά στα Πανεπιστήμια: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟ-
ΕΕ) και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Παρισίων PARIS II (Γαλλία). 
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πιστοποιημέ-
νος εισηγητής οικονομολόγος από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δο-
μών (ΕΚΕΠΙΣ).
Έχει εργαστεί: α) Στο τραπεζικό κλάδο επί σειρά ετών ως διευθυντικό 
στέλεχος, με εξειδίκευση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων β) Στο 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ( Κ.Ε.Π.Ε.), ως 
επιστημονικός συνεργάτης γ) Ως εισηγητής σεμιναρίων με αντικείμενο 
το management και την αξιολόγηση - χρηματοδότηση επενδυτικών σχε-
δίων δ) Στο τέως ΤΕΙ Πάτρας ως εξωτερικός συνεργάτης καθηγητής στη 
Σχολή Οικονομίας – Διοίκησης. 
Από το 2015 είναι ιδρυτής και εταίρος της εταιρείας Minimax Consulting, 
η οποία έχει αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή χρηματοοικονομι-
κών, επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. 
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Σήμερα περισσότερο από κά-
θε άλλη στιγμή της ανθρώπι-
νης ιστορίας, γνωρίζουμε με 

ικανοποιητική ακρίβεια τις προκλή-
σεις που καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε εμείς και οι επερχόμενες γε-
νιές σχετικά με την κλιματική κρίση 
και τις συνέπειες της. 
Η επιστήμη και η τεχνολογία μας 
δίνουν επιλογές, αλλά και εργαλεία 
για δράση. Είναι στο χέρι του κα-
θενός μας αλλά πολύ περισσότερο 
των υπευθύνων για τη λήψη απο-
φάσεων, να εντάξουμε καλές πρα-
κτικές στην καθημερινότητά μας 
και στο σχεδιασμό του εγγύς και του 
απώτερου μέλλοντος για την αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων της κλιμα-
τικής κρίσης. 
Δεν είναι ένας αγώνας που πρέπει ή 
μπορεί να δοθεί από μια ομάδα αν-
θρώπων ή επιστημόνων. Απαιτεί-
ται συνέργεια και συντονισμός, τό-
σο των τεχνολογικών καινοτομιών 
(π.χ. πράσινη ενέργεια, ανακυκλώ-
σιμα δομικά υλικά), όσο και δράσε-

ων στον πρωτογενή τομέα και στη 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλο-
ντος. 
Η κλιματική κρίση και οι επιπτώ-
σεις της συνιστούν μια παγκόσμια 
απειλή. Ωστόσο, είναι δυνατός ο με-
τριασμός τους και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις η αντιμετώπισή τους. Αν 
θέλουμε να μην επιβεβαιωθούν οι 
δυσοίωνες προβλέψεις τότε ξεκι-
νάμε σήμερα την αλλαγή από εμάς, 
την πόλη μας, την περιφέρεια μας, 
τη χώρα μας!!!
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία στοχεύει σε μια Ευρώπη κλιμα-
τικά ουδέτερη έως το 2050. Ο με-
τασχηματισμός που επίκειται δεν 
έχει προηγούμενο. Η μετάβαση αυ-
τή πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς, να δίνει προτεραιό-
τητα στον άνθρωπο, να είναι προς 
όφελος όλων και να μεριμνά για τις 
περιφέρειες, και τους εργαζομένους 
που θα έρθουν αντιμέτωποι με τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις. 
Μέχρι το 2050 ιδανικά θα έχουν 

μηδενιστεί οι εκπομπές αερίων θερ-
μοκηπίου και η οικονομική ανάπτυ-
ξη θα έχει αποσυνδεθεί από τη χρή-
ση των πόρων. 
Χρειάζεται προσαρμογή για τη μετά-
βαση σε μια δίκαιη και ευημερούσα 
κοινωνία με οικονομία σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και αποδοτική ως 
προς τη χρήση των πόρων, όπου 
κανείς δεν μένει στο περιθώριο. 
Αποσκοπεί επίσης στην προστα-
σία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ, κα-
θώς και στην προστασία της υγείας 
και της ευημερίας των πολιτών από 
κινδύνους και επιπτώσεις που σχε-
τίζονται με το περιβάλλον, με προ-
γράμματα ανάκαμψης που στοχεύ-
ουν στην ώθηση μιας παγκόσμιας 
βιώσιμης οικονομίας με αυξημένη 
ανθεκτικότητα.
Όλα αυτά δεν γίνονται με αυτόματο 
πιλότο, και δεδομένου ότι θα επέλ-
θουν ουσιώδεις αλλαγές, χρειάζο-
νται ανατροπές σε όλα τα επίπεδα. 
Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών 

και η εμπιστοσύνη στη μετάβαση εί-
ναι ύψιστης σημασίας για την απο-
τελεσματικότητα και την αποδοχή 
των πολιτικών. Χρειάζεται μια νέα 
κοινωνική συμφωνία ώστε οι πο-
λίτες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
με τις εθνικές, περιφερειακές και το-
πικές αρχές, με την κοινωνία των 
πολιτών και τη βιομηχανία, σε συ-
νεργασία με τα θεσμικά και συμβου-
λευτικά όργανα της ΕΕ.
Ο άνθρωπος, σε όλο το φάσμα της 
οικονομικής και πολιτιστικής του 
δραστηριότητας, αποτελεί αναπό-
σπαστο στοιχείο των οικοσυστημά-
των. 
Η υγεία, η ποιότητα ζωής και η οι-
κονομική δραστηριότητα εξαρτώ-
νται σε μεγάλο βαθμό από τα οικο-
συστήματα και τα οφέλη που αυτά 
παρέχουν. 
Παροχές των οικοσυστημάτων, 
όπως η τροφή, το νερό, οι γενετικοί 
και φαρμακευτικοί πόροι, τα ανεπε-
ξέργαστα υλικά, η ρύθμιση της ποι-
ότητας του αέρα και του κλίματος, 
η βιοδιάσπαση των αποβλήτων, η 
προστασία από τη διάβρωση, η επι-
κονίαση, ο περιορισμός των παρα-
σίτων, η αναψυχή και η πνευματική 
ανάταση, έχουν θεμελιώδη σημα-
σία για την ευημερία του ανθρώ-
που. 
Με βάση την κατάσταση των οικο-
συστημάτων (φυσική, χημική και 
βιολογική ποιότητα), σχεδιάζου-
με τη βελτίωση της υγείας του περι-
βάλλοντος, μελετώντας πώς οι οικο-
συστημικές παροχές συνδέονται με 

την ανθρώπινη ευημερία. 
Τα οικοσυστήματα πρέπει να είναι 
σε καλή κατάσταση για να παρέχουν 
το σύνολο των υπηρεσιών τους, οι 
οποίες -με τη σειρά τους- υποστηρί-
ζουν και βελτιώνουν τη διαβίωση. 
Μέσω της ροής των οικοσυστημι-
κών υπηρεσιών, η φύση προσφέ-
ρει έξυπνες, οικονομικά αποδοτικές 
και ολοκληρωμένες λύσεις σε πολ-
λές κοινωνικές προκλήσεις, όπως η 
κλιματική αλλαγή, οι κίνδυνοι από 
φυσικές καταστροφές και η ρύπαν-
ση.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσης 
της κατάστασης των οικοσυστημά-
των με υψηλή βιοποικιλότητα, λαμ-
βάνοντας υπόψη την εγγενή τους 
αξία, και τα οφέλη στον άνθρωπο 
και την οικονομία. 
Μπορούμε εγκαίρως να εντοπίζου-
με προβλήματα και να προλαμβά-
νουμε ή να μετριάζουμε τις ζημιές 
στα οικοσυστήματα. 
Προσεγγίσεις αυτού του τύπου απο-
τελούν μέρος ενός συνολικότερου 
σχεδίου δράσης, που διασφαλίζει 
την εφαρμογή των μέτρων αντιμε-
τώπισης των κινδύνων με δίκαιο 
τρόπο.
Οι απειλές μπορεί να αποτελέσουν 
και ευκαιρίες, αρκεί να διαγνωστούν 
έγκαιρα. Με δημοκρατικές ανατρο-
πές σε πρακτικές, πολιτικές και νοο-
τροπίες, με προσαρμογές στις ευρω-
παϊκές πολιτικές βάσει των εθνικών 
μας πλεονεκτημάτων μπορούμε να 
μεταβούμε σε μια δικαιότερη και ευ-
ημερούσα κοινωνία.

Κλιματική κρίση, υγεία πολιτών 
& οικοσυστημάτων και ευημερία 
Γράφει ο Παναγιώτης Δημόπουλος

Παναγιώτης Δημόπουλος
O Παναγιώτης Δημόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό 
αντικείμενο “Βοτανική και Οικολογία”. Κατέχει τη θέση του Αντιπρύτανη 
Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συμμετάσχει 
ως κύριος ερευνητής και έχει συντονίσει μέχρι σήμερα 40 εθνικά και 15 
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Έχει υπάρξει και εξακολουθεί να είμαι μέχρι σήμερα:
Επιστημονικός συντονιστής: α)για την προετοιμασία και την έκδοση σε 
10 τόμους της χλωρίδας της Ελλάδας (Flora of Greece), 110 χρόνια μετά 
την πρώτη και μοναδική που υπάρχει μέχρι σήμερα Χλωρίδα της Ελλά-
δας (Conspectus Flora Graeca, 1904-1908), β) για την έκδοση της Εθνι-
κής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Σχεδίου Δράσης για την 
Εφαρμογή της στην Ελλάδα (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, 2013-2014), γ) ομάδας εργασίας για την εφαρμογή 
πολιτικών για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα με έμφαση στο δί-
κτυο Natura 2000 (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, 2013-2014)
Εθνικός εκπρόσωπος για την χαρτογράφηση και την αξιολόγηση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους (ομάδα εργασίας MAES, 
2014-σήμερα)
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Natura 2000 (2020-2023), ενώ από 
το 2010-2013 ήταν Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Natura 2000

Με δημοκρατικές ανατροπές σε πρακτικές, πολιτικές και νοοτροπίες, 
με προσαρμογές στις ευρωπαϊκές πολιτικές βάσει των εθνικών μας 
πλεονεκτημάτων μπορούμε να μεταβούμε σε μια δικαιότερη και ευη-
μερούσα κοινωνία.

Φωτό: Μαρία Κοσσυφίδου
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Κ αι να ‘μαστε, χωρίς μάσκες, 
μπροστά από την χρονιά της 
κάλπης, αφήνοντας πίσω 

μας πανδημίες, πολέμους, ενεργεια-
κή κρίση και ανασφάλειες.
Στα χρόνια της ψηφιακής επανάστα-
σης, η κυκλική οικονομία στην ελλη-
νική περιφέρεια, περιδινείται κολ-
λημένη σε ένα “κάποιο” τουριστικό 
μοντέλο, με σημαντική δόση επιστη-
μονικής κατάρτισης!
Οι οικογένειες του μεσοπολέμου, της 
αγραμματοσύνης, της πείνας, της με-
ταπολίτευσης, της προσκόλλησης σε 
ένα κρατικό μοντέλο που εξασφαλί-
ζει διορισμένες ζωές, της ταλαιπω-
ρημένης γιαγιάς και του χαμηλο-
συνταξιούχου παππού, έχουν μόνο 
έναν σκοπό: 
Να δουν τα τέκνα τους πτυχιούχους, 
επιστήμονες, να μην λερωθούν και 
να έχουν ανέσεις…
Είναι περισσότερες οι photos της ορ-
κωμοσίας στα social, παρά τα στιγμι-
ότυπα της πρώτης μέρας στην δου-
λειά!
Μια φτωχή ευρωπαϊκή χώρα η Ελ-
λάδα, μια μεσογειακή βαλκανική πε-
ριοχή με αιματοβαμμένη ιστορία, 
τοπικιστική κουλτούρα, πλούσιες 
παραδόσεις και προκατασκευασμέ-
να ήθη. Μια χώρα, που το μόνο που 
παράγει εντατικά και οργανωμένα 
στο σήμερα, είναι πτυχιούχους. 
Ολόκληρες πόλεις, δομές και κοι-
νωνίες οφείλουν την οικονομία τους 
(τον καθημερινό τους τζίρο), σε φοι-
τητές και μεταπτυχιακά. Στο δρόμο 
της επιστημονικής κατάρτισης και οι 
μεγαλύτερες γενιές, αφού η ευκαι-
ρία των ανοικτών πανεπιστημιακών 
σπουδών αφορά κάθε ηλικία.

Η γνώση σημαίνει brain drain; 
H εμμονή “το πτυχίο είναι πτυχίο” 
άρα, η ανεργία είναι επικρατέστερη 
από την άμεση ζήτηση και απορρό-
φηση της αγοράς.
Και ποια είναι η Ελλάδα που μπορεί 
να απορροφά εκατοντάδες χιλιάδες 
πτυχιούχους ετησίως;
Brain drain: Η “βαριά σκιά” των 
Eλλήνων που στα χρόνια της ει-
ρήνης ξενιτεύονται ψάχνοντας 
να εισπράξουν όσα διδάχτη-
καν στα ελληνικά πανεπιστήμια.  
Η χώρα ξοδεύεται αδρά, για να κα-
ταρτίσει μυαλά που θα εκμεταλλευ-
τούν τα προηγμένα κράτη.
Το σκηνικό δεν αντέχει να το αλλάξει 
η πολιτική κατεύθυνση. 
Δεν έχει η Ελλάδα την κουλτούρα 
της Νότιας Κορέας.
Όσες προσελκύσεις πολυεθνικών 
ψηφιακής τεχνολογίας και να γί-

νουν, τα πτυχία θα περισσεύουν…
Η εύκολη απάντηση του γονέα που 
δεν θέλει να φύγει το “άνεργο” παιδί 
του, είναι η στροφή στον εφησυχα-
σμό, τον διορισμό και τον τουρισμό. 
Τα άλλα, λερώνουν χέρια και... όσα 
δεν λερώνουν… έχουν περιορισμό 
θέσεων!

Λίγο κρασί… λίγο θάλασσα
Θάλασσες, βουνά, θρησκευτικοί 
προορισμοί, μνημεία και δραστηριό-
τητες, μπαίνουν στην πρώτη γραμμή 
αναψυχής και επισκέψιμης προτε-
ραιότητας χωρίς δεύτερη ή και τρί-
τη σκέψη.
Μια τυφλή καθοδήγηση στον τριτο-
γενή τομέα και μάλιστα στις τουριστι-
κές υπηρεσίες.
Κάθε πόλη και κάθε χωριό, κάθε 
πλατεία και κάθε ξέφωτο, κάθε δια-
δρομή και κάθε παραλία, κάθε σπίτι 
και κάθε αυλή, καταλήγει στην από-
φαση, ότι η εικόνα και η εμπειρία εί-
ναι κατάλληλη για την οικονομική 
ανάπτυξη και την επιβίωση μας…
Κινούμαστε στον αστερισμό του 
airbnb με ολίγο booking! Στο google 
ads και στο insta market!
Μια λογική που έκανε τα πρώτα της 
βήματα συμπαρασύροντας κόσμο στο 

διάβα της εύκολης λύσης και της συ-
μπλήρωσης του εισοδήματος. Ενίοτε 
στον στόχο προς την εξασφάλιση.

Απειλές και φόβοι
Ένα γρανάζι που δημιουργήθηκε από 
λίγους και σήμερα γυρίζει από λί-
γους, που “με γεμάτες τσέπες”, παρη-
γορούν τους “λιτά ευχαριστημένους” 
και τους “πολλά χρεωμένους”… 
Οι απειλές υπήρξαν, υπάρχουν και 
θα υπάρχουν στη συνειδητοποίηση 
ενός πραγματικού ή πλασματικού 
κινδύνου... 
Η προετοιμασία είναι η λέξη κλειδί.
Οι απλουστευμένες διαπιστώσεις και 
η γκρίνια δεν έχουν κόστος.
Γιατί σε αυτό τον τόπο, η μεγαλύτερη 
απειλή ήταν και θα είναι, η γκρίνια 
και η συμπτωματική αδιαθεσία κοι-
νών λύσεων, διαλόγου, κοινωνικού 
σεβασμού και συλλογικών αποφά-
σεων.
Γιατί εδώ, όλα ανήκουν στο παρελ-
θόν και τίποτα στο μέλλον…

Οι ανατροπές 
που προκαλούν δράση
Ο μόνιμος εχθρός του «επιχειρείν» 
είναι η αβεβαιότητα.
Οι ανατροπές έχουν δύο όψεις. Αν 

επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε 
την καλή ανατροπή, αυτή δεν έχει 
πολλούς διαδρόμους προσγείωσης.
Κάθε ανατροπή, δημιουργεί νέες 
συνθήκες, ευκαιρίες και αλλαγές.
Η μόχλευση στα πράγματα “για να 
συμβούν”, είναι το κλειδί του μέλ-
λοντος της ίδιας της ανθρωπότητας. 
Υπάρχουν εκείνοι “που προκαλούν 
τα πράγματα να συμβούν” και εκεί-
νοι “που απλά τα παρακολουθούν 
και αναρωτιούνται (κιόλας) γιατί συ-
νέβησαν”…!
Το ερώτημα είναι, αν όλοι οι άνθρω-
ποι διατηρούν το σθένος να προκα-
λέσουν τα πράγματα, να ανατρέψουν 
- να ανατρέψουμε… να αλλάξουν - να 
αλλάξουμε.
Η απάντηση είναι ΟΧΙ. 
Δεν έχουμε όλοι την ίδια οπτική 
γωνία. Ούτε καν την παρατηρητική 
ορατότητα. Είναι μετρημένοι αυτοί 
που τραβάνε μπροστά. 
Στην Ελλάδα και ειδικά στην ελλη-
νική επαρχία, τα ποσοστά συρρι-
κνώνονται και οι διαθέσεις χάνονται 
στην πορεία… 
Η ανατροπή είναι πράξη που χρειά-
ζεται αρχική ταχύτητα, σθένος, διά-
θεση, αγώνα και υπομονή. 

Προσαρμογή και ταίριασμα
Στροφή, στον πρωτογενή τομέα 
αφού η περιοχή μας, έχει τεράστιες 
δυνατότητες να παράξει.
Στροφή, στην οργάνωση και μόχλευ-
ση στα κόστη παραγωγής ώστε να 
παράξουμε ανταγωνιστικά γιατί δεν 
υπάρχει άλλη λύση.
Στροφή, στην ποιότητα και στην εξει-
δίκευση παραγωγής.
Διευκολύνσεις, στην προσβασιμότη-
τα της αγοράς εσωτερικά και εξωτε-
ρικά…
Διασύνδεση, γνώσης με την πραγ-
ματική οικονομία.

Κάθε σπίτι, έχει τον δικό του προϋ-
πολογισμό, κάθε άνθρωπος τα δικά 
του έξοδα, κάθε κόπος τα δικά του 
έσοδα.
Το μόλις 200 ετών ελληνικό κράτος, 
παλεύει να προσαρμοστεί και μαζί 
του γενιές και γενιές.
Ο χρόνος κυλάει διαφορετικά στην 
μια γενιά και διαφορετικά στις πολ-
λές γενιές και γενιές…
Από την μία, η καθημερινή προσω-
πική ζωή του καθενός και από την 
άλλη, σε βάθος χρόνου, η ιστορία 
ενός λαού…
Η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης 
και των γεγονότων στο παρελθόν, το 
παρόν, και το μέλλον, θεωρούμενη 
ως σύνολο.
Διαφορετικές χρονικές μετρήσεις, ει-
δικά για εκείνους όσοι νομίζουν ότι 
είναι “αήττητοι και αθάνατοι”…
Η ελληνική προσαρμογή είναι μα-
κρόχρονη, διότι μπορεί να υπάρχει 
διάθεση, αλλά, δεν υπάρχει κουλ-
τούρα, δεν υπάρχει δρόμος, ούτε πα-
ράκαμψη. 
Τα “πολλά απλά”, ολοκληρώνονται 
σε λάθος κατευθύνσεις ή σε βάθος 
χρόνου που τελικά η κάθε γενιά “τα 
απολαμβάνει” σε ένα μικρό διάστη-
μα της ύπαρξής της ή και καθόλου.
Στην ελληνική πραγματικότητα... 
“υπάρχει πολύς χρόνος” ή “ας τα 
βρουν οι επόμενοι”...

Μετάβαση
Καμία ευχή δεν έχει σημασία και κα-
μία διαπίστωση δεν έχει μέλλον. 
Αξία έχουν μόνο οι αποφάσεις. 
Και οι αποφάσεις δεν παίρνονται 
από κοινωνίες που είναι δομημέ-
νες μόνο να παρακολουθούν και να 
μιμούνται… 
Οι αποφάσεις παίρνονται από εκεί-
νους που προκαλούν τα πράγματα να 
συμβούν…

Η αξία των αποφάσεων
Γράφει ο Σπύρος Καμπιώτης

Σπύρος Καμπιώτης
Γεννήθηκε το 1967 στη Ζάκυνθο και σήμερα είναι κάτοικος Πατρών. 
Ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία του ως δημοσιογράφος το 1999 στην 
Ελεύθερη Ραδιοφωνία και αμέσως μετά το 1990 στην ΕΡA – ΕΡΤ από την 
οποία παραιτήθηκε αυτοβούλως το 1992 για να ασχοληθεί με τον ιδιω-
τικό τομέα.
Σήμερα είναι επικεφαλής και ιδιοκτήτης του ομίλου “ionian media group” 
γύρω από τον οποίο δραστηριοποιούνται, το πολυβραβευμένο περιφε-
ρειακό κανάλι IONIAN TV, η istros production, η τυποεκδοτική εται-
ρία “Έντυπο”, η ημερήσια εφημερίδα “Ημέρα Ζακύνθου” και το portal 
imerazante.gr. Στον όμιλο, σήμερα εργάζονται 57 άτομα με πλήρη απα-
σχόληση και περίπου 15 εξωτερικοί συνεργάτες.
Είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Ενημερωτικών Περιφερειακών Τηλεο-
ράσεων Ελλάδος (ΕΕΤΕΠ), ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ημερήσιων Πε-
ριφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), μέλος του europarlTV, δραστήριο και 
ενεργό μέλος σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. 
Είναι πατέρας δύο κοριτσιών.
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Κ οιτάζοντας πίσω στον χρό-
νο που πέρασε τρεις νομίζω 
ήταν οι αφορμές που κύρια 

με επηρέασαν στον τρόπο που αντι-
λαμβάνομαι τον κόσμο γύρω μου.
Είναι αυτό πού λένε.... εκεί που νο-
μίζεις ότι τα έχεις δει όλα.... θεω-
ρώντας ότι βαδίζοντας στην έκτη 
δεκαετία έχεις δει πολλά, να συνει-
δητοποιείς ότι είναι πολλά αυτά που 
δεν περίμενες, δεν φανταζόσουν, 
δεν ήξερες ότι θα εξελιχθούν έτσι.
Το πρώτο είναι η συνέχιση της ζω-
ής μας, μετά την πανδημία. Καταρ-
χάς όλοι πριν θεωρούσαμε ότι την 
εποχή της επιστήμης, έχουμε τε-
λειώσει με τέτοια φαινόμενα στην 
έκταση αυτή. Τι και αν όλοι έχου-
με σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυ-
χίες για την χρήση και εκμετάλλευ-
ση των πόρων που μας προσφέρει 

η γη, για την εντατικοποίηση της πα-
ραγωγής, για την εκτροφή των ζώ-
ων σε φρικιαστικές συνθήκες, τα 
αφήναμε όλα πίσω μας εστιάζοντας 
στα τετριμμένα της καθημερινότη-
τας. Και να που μια μετάλλαξη των 
ζωονόσων ήταν αρκετή για να προ-
καλέσει εκατομμύρια θανάτους αλλά 
κύρια αναθεωρώντας όλα τα πρωτό-
κολλα κοινωνικής συνύπαρξης των 
ανθρώπινων ομάδων από άκρη σε 
άκρη. Αφού λοιπόν η κορύφωση 
της Πανδημίας ήταν το 2021 ο χρό-
νος που πέρασε ήταν ο χρόνος του 
απολογισμού. Η διαδικασία δηλα-
δή ανασύνταξης των δυνάμεων και 
αξιολόγησης των πεπραγμένων. 
Και εδώ θα εστιάσω στις αντιδρά-
σεις του κοινωνικού συνόλου και 
όχι στα πεπραγμένα των θεσμών 
υγείας του κράτους. Πιστεύω ότι με-

τρηθήκαμε και φανήκαμε κατώτεροι 
των περιστάσεων. 
Η καχυποψία, η φοβικότητα και 
η συνομωσιολογία κυριάρχησαν, 
στρεβλώνοντας τις συμπεριφορές 
και δυσκολεύοντας το έργο των αρ-
χών. Θα μπορούσα να το χαρα-
κτηρίσω σαν μια γενικευμένη τά-
ση αυτοκαταστροφής και μωρίας 
λόγω μεγάλης μερίδας του κόσμου 
να αντιληφθεί τι συμβαίνει, να δια-
κρίνει, να αξιολογήσει και να απο-
δεχθεί την μοναδική λύση που είχε 
διαθέσιμη.
Όλο αυτό πλέον δεν μπορεί παρά 
να πρέπει να μας απασχολεί ακό-
μα.... 
Το δεύτερο καθοριστικό συμβάν 
για την πορεία της Ευρώπης και του 
κόσμου όλου, ήταν ο πόλεμος. 
Εκεί που νομίζαμε ότι τουλάχιστον 

σαν δύση έχουμε ξεπεράσει αυτόν 
το τρόπο αντιπαράθεσης, δυστυχώς 
είχαμε ένα τεράστιο πισωγύρισμα. 
Ξανά πολεμικές συγκρούσεις ξανά 
η απειλή για πυρηνικό όλεθρο και 
για γενίκευση της σύρραξης σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Και όπως προεί-
πα αυτό που εξετάζουμε εδώ είναι 
πώς εμείς σαν πολίτες σταθήκαμε 
απέναντι σε όλο αυτό. Δυστυχώς εξ 
αρχής φροντίσαμε να διαφοροποι-
ηθούμε έντονα μεταξύ μας. Αυτή η 
απόλυτη αδυναμία κατανόησης του 
ενός από τον άλλο. Αν κάποιος δια-
φοροποιούταν στην προσέγγιση του 
γεγονότος, στις αιτίες, στις αφορμές, 
στον καταλογισμό ευθυνών κινδύ-
νευε να θεωρηθεί ότι συντάσσεται 
με τον επιτιθέμενο και αμέσως ανα-
κηρύσσονταν σε εσωτερικό εχθρό. 
Ξανά λοιπόν έλλειμμα κουλτού-
ρας διαλόγου, με συνέπεια αντιπα-
λότητα, σύγκρουση, πόλωση, αδι-
έξοδο συνεννόησης, ακριβώς ότι 
δεν χρειάζεσαι σε τέτοιες συνθήκες, 
όπως πολύ καλά διδαχθήκαμε από 
το παρελθόν μας.
Και φτάνουμε σε ένα άλλο γεγονός 
που απασχόλησε έντονα την επικαι-
ρότητα, αυτό των παρακολουθή-
σεων. Προφανώς και όλοι γνωρί-
ζαμε ότι συμβαίνουν, αλλά ποτέ σε 
τέτοια έκταση, με αυτούς τους τρό-
πους και κυρίως από εξωθεσμικούς 
παράγοντες. Πρόσφατα δε, ενημε-
ρωθήκαμε ότι μπορεί να συμβαί-
νουν και από ανεξέλεγκτα τμήματα 
θεσμικών φορέων. 
Σοκαριστική ήταν και η επιλογή των 
παρακολουθούμενων, καθώς και οι 
συνέπειες στην πολιτική ζωή. Όμως 
αυτό που ομολογουμένως ξάφνια-
σε περισσότερο ήταν η περιορισμέ-
νη διαμαρτυρία του κόσμου παρά 
την ενορχηστρωμένη προσπάθεια 
για συγκάλυψη από την κυβέρνη-
ση. Επί της ουσίας δεν είδαμε κα-
μία πρόθεση ανάληψης ευθυνών, 
παρά μόνο πρωτοβουλίες για θε-
σμικές αγκυλώσεις που περιπλέ-
κουν και δυσκολεύουν την διερεύ-
νηση. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να 
παραδεχθούμε ότι και η εκδηλωμέ-
νη αγανάκτηση ήταν σαφέστατα πε-
ριορισμένη, σε σχέση με την έκτα-
ση και την βαρύτητα της υπόθεσης. 
Και καταλήγουμε σαν απότοκο της 
υπόθεσης αυτής, να παρουσιάζο-

νται φαινόμενα διάστασης των από-
ψεων σε μεγάλα τμήματα δημόσιων 
λειτουργών που υπηρετούν τον ίδιο 
θεσμό, αυτόν της δικαιοσύνης. Από 
την μια είχαμε τους συνταγματολό-
γους και από την άλλη τις ενώσεις 
των εισαγγελέων να διαφωνούν δη-
μόσια. Η επιρροή όμως της διαφω-
νίας αυτής και ο συνολικός χειρι-
σμός της υπόθεσης σε συνδυασμό 
με την έκβαση μιας σειράς άλλων 
υποθέσεων ευρύτερου κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, καταλήγουν να κλο-
νίζουν σοβαρά την εμπιστοσύνη του 
κόσμου για τον τρόπο που απονέ-
μεται η δικαιοσύνη. Αυτό όμως εί-
ναι καταλυτικό οδηγώντας στην δι-
άβρωση της κοινωνικής συνοχής.
 Και εν μέσω όλων αυτών το μεγάλο 
μέρος του Τύπου να προβάλουν ότι 
ο κόσμος ενδιαφέρεται μόνο για την 
οικονομική του κατάσταση και όλα 
τα άλλα είναι δευτερεύοντα. 
Όμως φυσικά και δεν είναι δευτε-
ρεύοντα. Ποτέ η ποιότητα της Δημο-
κρατίας δεν μπορεί να μην απασχο-
λεί τούς πολίτες, γιατί σύντομα θα το 
βρουν μπροστά τους.
Συμπερασματικά καχυποψία συνο-
μωσιολογία και αμφισβήτηση της 
επιστήμης, ενώπιον της αντιμετώ-
πισης του ιού, πόλωση και αντι-
παλότητα με στοιχεία διχασμού για 
έναν Πόλεμο που απειλεί όλους και 
αδιαφορία αντίδρασης ή και έστω 
υποτίμησης μιας πρακτικής παρα-
κολουθήσεων, που συνδέεται με 
την εξασφάλιση του απορρήτου της 
επικοινωνίας, δηλαδή με τον περιο-
ρισμό των ατομικών μας ελευθερι-
ών, συνθέτουν έναν ενιαίο καμβά. 
Ορίζουν την αδυναμία μας να αντα-
ποκριθούμε και να αντιδράσουμε 
ορθά, να πάρουμε σωστές αποφά-
σεις να κινητοποιηθούμε ως κοινω-
νικό σύνολο για περισσότερο ή λι-
γότερο κρίσιμες καταστάσεις. 
Πάντα ένας απολογισμός είναι πο-
λύτιμος, ακριβώς γιατί σου δίνει την 
ευκαιρία για αξιολόγηση, ανατροφο-
δότηση και κριτική θεώρηση, βλέ-
ποντας με κάποια απόσταση και όχι 
εν θερμώ τα γεγονότα. Προϋποθέ-
τει όμως πρώτα να συμφωνήσουμε. 
Μετά μπορεί να ακολουθήσει ο δη-
μόσιος διάλογος, στα πλαίσια πρω-
τοβουλιών, όπως αυτή εδώ που εί-
ναι πολύτιμες σε αυτές τις συνθήκες. 

Θεόδωρος Καμπέρος
Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Εχει κάνει σπουδές Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο. 
Είναι προϊστάμενος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΠΔΕ.

Απολογιστική ματιά 
στον χρόνο που πέρασε
Γράφει ο Θεόδωρος Καμπέρος
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Ο άνθρωπος από την φύ-
ση του δισυπόστατος, 
αγωνίζεται να ισορρο-

πήσει ανάμεσα στις ανάγκες της 
ύλης και τις απαιτήσεις του πνεύ-
ματος, ή, αλλιώς ανάμεσα στην 

φθορά και την αφθαρσία. Και ο 
αγώνας αυτός δεν είναι καθόλου 
εύκολος. 
Γιατί είναι διμέτωπος, αφενός 
προς τον εαυτό του, αφετέρου 
προς τις δυσκολίες, οι οποίες 

προκαλούνται από κοινωνικά, 
πολιτικά, οικονομικά συστήματα 
και ιδεολογίες. 
Ο παγκοσμιοποιημένος σύγχρο-
νος άνθρωπος, που αντιμετωπί-
ζεται πλέον όχι ως πολίτης αλλά 

σαν αριθμός, πελαγοδρομεί από 
την μια σε διλήμματα και απει-
λές και από την άλλη σε κίβδηλες 
προσδοκίες και υποσχέσεις. 
Ο στόχος των απειλών είναι ο εκ-
φοβισμός και η χειραγώγηση του 
όχλου πλέον, στον οποίο έχει με-
τατραπεί ο λαός. 
Έτσι με τη βοήθεια της τεχνολογί-
ας, ενισχύονται οι κάθε μορφής 
έλεγχοι από την όποια εξουσία, 
υποτιμώνται οι κοινωνικές ευαι-
σθησίες, υποχωρούν οι ατομικές 
ελευθερίες και διευρύνονται οι 
ανισότητες, οι ανταγωνισμοί και 
οι επεκτατικές βλέψεις των λεγό-
μενων Μεγάλων Δυνάμεων. 
Οι καιροσκόποι, ωστόσο, προ-
σαρμόζονται, «πειθαρχούν» και 
ταυτόχρονα κερδίζουν σε βά-
ρος των εντίμων και των σκλη-
ρά εργαζομένων για την επιβίω-
σή τους.
Την ανατροπή της κατάστασης 
και τη μετάβαση από τον εφησυ-
χασμό και το τέλμα στην ευνομία 
και την ευημερία τις υπόσχονται 
-τι ειρωνεία!- αυτοί που επικα-
λούμενοι τις δημοκρατικές και 
πολιτισμικές αξίες, συντηρούν, 
αναπαράγουν και διαιωνίζουν 
την εξαθλίωση. 
Συγχέει τότε ο άνθρωπος την 
πληρότητα -ως συναισθηματι-
κή, ψυχική και πνευματική ολο-
κλήρωση- με την κενότητα στην 
οποία τον εγκλωβίζουν η αμάθεια 
και η επιθυμία απόκτησης εφή-
μερων αγαθών.
Γι’ αυτό και οι προσδοκίες του 
για μια καλύτερη ζωή διαψεύδο-
νται και ο ίδιος απογοητεύεται 
χάνοντας την εμπιστοσύνη του 
σε αξίες και θεσμούς. 
Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει την 
ειλικρίνεια των διαθέσεων από 
τη σκοπιμότητα των προθέσεων 

στις κοινωνικές και διαπροσωπι-
κές του σχέσεις. 
Αισθάνεται πληγωμένος και ή 
υπερτιμά καταστάσεις και συ-
μπεριφορές που γίνονται όμως 
επώδυνες γι’ αυτόν, ή τις υποτι-
μά θεωρώντας τις ανώδυνες, με 
αποτέλεσμα να συμβιβάζεται, να 
αποπροσανατολίζεται, να οδηγεί-
ται στην απάθεια ή στην εγκλη-
ματικότητα και την αυτοκατα-
στροφή. 
Ο Σωκράτης έλεγε ότι οι ξέ-
νοι περιπλανώνται και χάνονται 
στους δρόμους, ενώ οι απαίδευ-
τοι στις δυσκολίες.
Συνεπώς, χρειάζεται συνεχής 
εγρήγορση, την οποία εξασφα-
λίζει μόνο η πνευματική καλλι-
έργεια. 
Η εκπαίδευση και ευρύτερα η 
παιδεία δίνουν στον άνθρωπο τη 
δύναμη της γνώσης και της κρί-
σης για να εκτιμά ψύχραιμα τις 
καταστάσεις, να έχει την αίσθηση 
του μέτρου και να ανακαλύπτει 
κάθε θετικό, που θα τον κάνει αι-
σιόδοξο και ισχυρό. 
Θα μπορεί με τόλμη να αντιστέ-
κεται, να ανατρέπει σχεδιασμούς, 
να αποτρέπει εμπόδια και να δια-
σφαλίζει την απαραίτητη μετάβα-
ση στην εξέλιξη και την πρόοδο 
με κέντρο πάντα τον άνθρωπο. 
Δίκαια ο Χέρμαν Έσσε έγραψε 
ότι «η ψυχή του πολιτισμού είναι 
ο πολιτισμός της ψυχής».
Είναι ανάγκη, λοιπόν, ως άτομα 
και ως κοινωνία, να κρατάμε ζω-
ντανό το φως της σκέψης και της 
καρδιάς μας απέναντι στις όποι-
ες απειλές, ανατροπές, προσαρ-
μογές και μεταβάσεις καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε. 
Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε την 
αλήθεια της ελευθερίας, της αγά-
πης και της ευθύνης.

Διονύσης Καρατζάς
Ο Διονύσης Καρατζάς γεννήθηκε στην Πάτρα. 
Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και της Ένωσης Δημιουργών 
Ελληνικού Τραγουδιού (Ε.Δ.Ε.Τ.). 
Υπήρξε βασικός συνεργάτης του πατρινού περιοδικού «Υδρία» από 
το 1973 έως το 1985 και ιδρυτικό μέλος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής του Συμποσίου Ποίησης έως το 1985. Έχει δημοσιεύσει πολλές 
ποιητικές συλλογές. 
Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και 
ιταλικά και έχουν μελοποιηθεί από τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ηλία 
Ανδριόπουλο τον Γιώργο Ανδρέου,τον Γιάννη Γερογιάννη ,τον Γι-
ώργο Αθανασακόπουλο, τον Πέτρο Σατραζάνη και τον Νίκο Μπαλή. 

«Οι ξένοι περιπλανώνται και χάνονται στους 
δρόμους, ενώ οι απαίδευτοι στις δυσκολίες»

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Η ψυχή του πολιτισμού είναι 
ο πολιτισμός της ψυχής (Χέρμαν Έσσε)
Γράφει ο Διονύσης Καρατζάς

Φωτό: Μαρία Κοσσυφίδου
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Από το τέλος της πρώτης δε-
καετίας του 2000 η χώρα βι-
ώνει μια σειρά πρωτόγνω-

ρων, για τις γενιές που τις βιώνουν, 
αλλαγές και μεταπτώσεις.
Η πρώτη απειλή, στην αρχή της δεύ-
τερης δεκαετίας του 2000, ήταν η 
απειλή της χρεωκοπίας και οικονο-
μικής κατάρρευσης της χώρας με ευ-
θύνη του πολιτικού της προσωπικού 
που, σε εκείνη την περίοδο, φάνηκε 
κατώτερο των περιστάσεων και αντί 
της συνδιαμόρφωσης κοινού πλά-
νου αντιμετώπισης και εξόδου από 
την κρίση κατάφερε, με τις ανεδα-
φικές του διεκδικήσεις για την κατά-
ληψη της εξουσίας, να οδηγήσει τη 
χώρα σε μακροχρόνια κρίση σε αντί-
θεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
που αντιμετώπισαν παρόμοια κρίση.
Και ενώ η κρίση μας έδινε τη δυ-

νατότητα για μεγάλες ανατροπές και 
προσαρμογές, κυρίως στο επίπεδο 
διοίκησης και διαχείρισης της χώ-
ρας, ώστε να βρεθούμε με θεσμούς 
και οργάνωση που πάσχουμε από 
την ίδρυση της χώρας, αναλωθήκα-
με στο ποιος θα ήταν καλύτερος δια-
χειριστής των μνημονίων. 
Η συστράτευση των πολιτικών δυνά-
μεων της περιόδου σε κοινά αποδε-
κτές λύσεις, που είναι έτσι κι αλλιώς 
οφθαλμοφανείς και περιγράφονται 
πολλές δεκαετίες, θα επέτρεπε στη 
χώρα είχε βγει από την περιπέτεια 
των μνημονίων πολύ νωρίτερα και 
με εξουδετερωμένες σχεδόν το σύ-
νολο των παθογενειών της, κάνο-
ντας προσαρμογές και αλλαγές που 
ήταν και είναι αναγκαίες. 
Τα αποτελέσματα όμως είναι γνωστά 
και οι συγκρίσεις με τις άλλες μνημο-

νικές χώρες απογοητευτικές.
Η επόμενη κρίση, η υγειονομική, 
δημιούργησε ανατροπές αλλά και βί-
αιες προσαρμογές, επίσης πρωτό-
γνωρες, με κλεισίματα επιχειρήσε-
ων, απομόνωση των πολιτών και 
συνολική αλλαγή του τρόπου ζωής 
των κατοίκων της και του πλανήτη 
γενικότερα.
Η κρίση σοβεί ακόμη αλλά οι κυβερ-
νήσεις έχουν χαλαρώσει τα μέτρα 
και πλέον την αντιμετωπίζουν σχε-
δόν ως μία συνήθη επιδημία παρά 
τον μεγάλο αριθμό νεκρών και τις 
άσχημες ειδήσεις από την Κίνα σχε-
τικά με την ασθένεια.
Η τρίτη δοκιμασία ήταν ο πόλεμος 
στην Ουκρανία και η συνακόλουθη 
κρίση στον τομέα των καυσίμων.
Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία παλιότερα, 

έχουν καταρρίψει το μύθο ότι η Ευ-
ρώπη πλέον έχει κατακτήσει μια μα-
κροχρόνια ειρήνη, που ήταν και η 
γενεσιουργός αιτία της δημιουργί-
ας της ΕΕ. Έτσι σήμερα βλέπουμε 
οι χώρες-μέλη να έχουν στρέψει το 
βλέμμα τους στους επανεξοπλισμούς 
με ότι μπορεί να σημάνει για την μα-
κροχρόνια ειρηνική συνύπαρξη των 
λαών. Και βεβαίως ως χώρα έχου-
με τη συνεχή απειλή της τουρκικής 
επεκτατικής πολιτικής και πολεμικής 
ρητορικής.
Το σύνολο των παραπάνω κρίσεων 
είχε σαν συνέπεια την ύφεση των οι-
κονομιών, την ανεργία και τη μείω-
ση των εισοδημάτων σε όλες τις χώ-
ρες με τις αδύνατες οικονομικά να 
έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Έτσι η τελευταία 12ετία, στη χώρα και 
διεθνώς, έφερε απειλές και ανατρο-
πές αλλά και προσαρμογές που ήταν 
αδύνατο να τις φανταστεί και προβλέ-
ψει κάποιος και να προετοιμαστεί. Και 
το ερώτημα είναι: Μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον εμείς πως αντιδράσαμε;
Κάναμε τις αναγκαίες προσαρμογές 
ώστε η χώρα μετά από κάθε απει-
λή να έχει διαμορφώσει το πλαίσιο 
που θα της επέτρεπε να εξέλθει από 
αυτή, με τις λιγότερες απώλειες αλλά 
και με ισχυρούς μηχανισμούς αντί-
στασης και μείωσης των επιδράσε-
ων των απειλών;
Οι επιχειρήσεις μας έχουν διαμορ-
φώσει πλέον μηχανισμούς επιβίω-
σης στις κρίσεις;
Για τη χώρα και τις προσαρμογές της, 
εκ του αποτελέσματος, δεν θα πρέπει 
να είμαστε ευχαριστημένοι και αισιό-
δοξοι αλλά μάλλον εξοργισμένοι για 
τις χαμένες ευκαιρίες.
Στο επίπεδο όμως των επιχειρήσε-
ων αλλά και της επιχειρηματικότητας 
φαίνεται ότι, για ένα σημαντικά με-
γάλο αριθμό τους, οι αλλεπάλληλες 
κρίσεις τις έχουν εκπαιδεύσει στη δι-
αχείριση κινδύνου και πλέον έχουν 
εκσυγχρονιστεί και γίνει περισσότε-
ρο εξωστρεφείς και καινοτόμες αυξά-

νοντας και την απασχόληση.
Είναι οι επιχειρήσεις που έχουν πει-
στεί ότι οι κρίσεις αντιμετωπίζονται 
και ως ευκαιρίες προσαρμογής και 
μετάβασης στο νέο, το αξιοποιούν 
και προσαρμόζονται αναλόγως. Τα 
αποτελέσματα των εξαγωγών αλλά 
και θέσεων εργασίας πιστοποιούν τα 
παραπάνω.
Βεβαίως οι επιχειρήσεις και οι πο-
λιτεία κυρίως δεν αξιοποίησαν την 
μόνιμη κρίση και απειλή από την 
Τουρκία ώστε να δημιουργήσουν ή 
ενδυναμώσουν σειρά επιχειρήσε-
ων στην πολεμική βιομηχανία ώστε 
να είμαστε παραγωγός στρατιωτι-
κού εξοπλισμού και όχι μόνο πελά-
της των ξένων επιχειρήσεων και σή-
μερα η άμυνα μας να εξαρτάται κατά 
100% από τρίτες παραγωγές. Το πα-
ράδειγμα της Τουρκίας, που πλέον 
μας λοιδορεί στον τομέα αυτό, κανέ-
ναν δεν έκανε να κάνει την κρίση ευ-
καιρία, με εξαίρεση κάποιες ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις. 
Οι αλλεπάλληλες κρίσεις έχουν αφυ-
πνίσει και τους νέους πτυχιούχους 
που πλέον, εκτός από να μεταναστεύ-
ουν, έχουν πάρει το βλέμμα τους από 
τη εξασφάλιση μιας θέσης στο δημό-
σιο και αναζητούν τεχνολογικές ευ-
καιρίες δημιουργίας των δικών τους 
επιχειρήσεων βασισμένες σε τεχνο-
λογικά επιτεύγματα της εποχής.
Η άγνωστη έννοια, τις προηγούμενες 
δεκαετίες, των startups, είναι πλέον 
βασικός στόχος πολλών νέων επιστη-
μόνων και με ορατές τις πρώτες μεγά-
λες επιτυχίες στη διεθνή αγορά που 
θα λειτουργήσουν ως επιταχυντές στο 
χώρο των νέων επιστημόνων.
Ευθύνη μας είναι η συνεχής υποστή-
ριξή τους μέχρι την υλοποίηση των 
επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Οι αναγκαίες προσαρμογές και η με-
τάβαση στην μετά τις κρίσεις εποχή, 
είναι ακόμα μπροστά μας.
Ας σκεφτούμε λοιπόν για μια φορά, 
“έξω από το κουτί”, για χάρη της χώ-
ρας και των παιδιών μας.

Και τώρα πώς θα πορευτούμε;
Γράφει ο Θανάσης Κατής

Θανάσης Κατής
Οι βασικές του σπουδές είναι στην Τεχνολογία Τροφίμων.
Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα οργάνωσης, 
διοίκησης και ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ανάπτυξης 
καινοτομιών από επιχειρήσεις και ιδιώτες, συνεργασίες επιχειρήσεων και 
πανεπιστημίων, σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων, περιφερει-
ακής ανάπτυξης, χρηματοοικονομικών εργαλείων για επιχειρήσεις, αξιο-
λόγησης επενδύσεων, νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Έχει εργαστεί στη βιομηχανία τροφίμων, στον ποιοτικό έλεγχο και την 
διεύθυνση παραγωγής, στον ΕΟΜΜΕΧ ως στέλεχος αρχικά και ως Πε-
ριφερειακός Διευθυντής στη συνέχεια και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
Έχει εργαστεί ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλα του τα γνω-
στικά αντικείμενα και πρόσφατα έχει εκδώσει και το πρώτο του βιβλίο με 
τίτλο «Από τη λάμπα πετρελαίου στη λάμπα led”.
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Από έμφυτη αισιοδοξία θα ξεκινή-
σω την αναφορά μου αυτή, λέγο-
ντας πως το 2022, πιστεύω πως 

ήταν η ολοκλήρωση των κρίσεων, που μας 
έφεραν σαν «δώρα», όμως την ύφεση και 
τον πληθωρισμό.
Έκλεισε μια δεκαετία από το 2012 που ξεκί-
νησε η οικονομική κρίση. Ξαφνικά οι πολί-
τες ένοιωσαν να μπαίνουν σε μια νέα επο-
χή με περιορισμένα εισοδήματα, κουρέματα 
μισθών, συντάξεων, δώρων, επιδομάτων. 

Παράλληλα νέες αφαιμάξεις εμφανίστηκαν 
όπως αύξηση φορολογίας, ΕΝΦΙΑ κ.λ.π. 
Οι επιχειρήσεις, εκ του λόγου αυτού, είδαν 
βίαιη μείωση εισοδημάτων από την περι-
ορισμένη κατανάλωση, αύξηση των υπο-
χρεώσεων, λουκέτα αλλά και υποχρεωτι-
κές προσαρμογές που συνοδεύτηκαν από 
αλλαγές προσανατολισμών και στρατηγι-
κών. Το κράτος αντί να αυξάνει τα εισοδή-
ματά του από την ανάπτυξη της οικονομί-
ας με την αύξηση της ρευστότητας, φοβικά 

φερόμενο, προτίμησε να εισπράττει τα 
χρειαζούμενα με περιορισμό της οικονο-
μικής δραστηριότητας, με ότ,ι επακόλουθα 
σημαίνει αυτό. Η απειλή ήταν πλέον φανε-
ρή. Η ανατροπή είχε επέλθει.
Έκλεισε μία τριετία, από το 2020 που ξε-
κίνησε η υγειονομική κρίση και που με βί-
αιο πάλι τρόπο, περιόρισε την κινητήριο 
δύναμη που είναι η οικονομική δραστηρι-
ότητα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στά-
θηκαν, όσες στάθηκαν με επιδοματική πο-
λιτική. Οι καταναλώσεις, κυρίως λόγω της 
ανασφάλειας, μειώθηκαν ακόμη περισσό-
τερο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το 
2022, ήταν το έτος που προσπάθησε να 
αφήσει πίσω, αυτόν τον εφιάλτη. Η απει-
λή έγινε βιωματική και η ανατροπή τρό-
πος ζωής.
Και τέλος το 2022, ήταν η αρχή ενός άγνω-
στου μέλλοντος που λέγεται, πόλεμος στην 
γειτονιά μας, ενεργειακή κρίση, πληθωρι-
σμός, ύφεση. Ακόμη περισσότερη μείω-
ση των εισοδημάτων, από την αύξηση του 
κόστους της ενέργειας στα νοικοκυριά, πε-
ραιτέρω μείωση της κατανάλωσης, σοβαρή 
αύξηση του κόστους σε πλήθος δραστηρι-
οτήτων. Και πλήθος επιχειρήσεων, κα-
λούνται να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες 
και συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους, με 
ρυθμίσεις οφειλών, παρατάσεις, επιδοτή-
σεις και συνεχή αιτήματα. 
Για να βάλω στην κουβέντα μας και την 
ποίηση, νομίζω πως την ζοφερή αυτή ει-
κόνα, μπορεί να την περιγράψει μόνο ο Σε-
φέρης, με το ποίημα «Η ΑΡΝΗΣΗ»:
Στο περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέ-
ρι διψάσαμε το μεσημέρι· μα… το νερό γλυφό. 
Πάνω στην άμμο την ξανθή γράψαμε τ’ όνομά 
της· ωραία που φύσηξεν ο μπάτης και… σβή-
στηκε η γραφή. Mε τί καρδιά, με τί πνοή, τι 
πόθους και τί πάθος, πήραμε τη ζωή μας…· 
Λάθος!!!! …κι αλλάξαμε ζωή.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει, αλλάξαμε ζωή. 
Αυτό σημαίνει προσαρμογή, μόνο που δεν 
πήραμε την ζωή μας λάθος, μας την επέ-
βαλαν. Ο κύκλος της οικονομίας με περι-
όδους ανάπτυξης και ύφεσης είναι τυπικά 
σταθερός, θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε 
μια μακρά (ποιος το γνωρίζει ;;;) περίοδο 
ύφεσης. Η θεωρία λέει πως για να έλθει 
και πάλι η ανάπτυξη, θα πρέπει η ύφε-
ση να είναι βαθειά και αυτό παλαιότερα 

το επετύγχαναν με πολέμους κανονικούς, 
ενώ σήμερα με οικονομικούς που είναι και 
πιο εύκολο.
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, για πα-
ράδειγμα, έχει αποδεκατίσει τις θέσεις ερ-
γασίας και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημο-
σύνης είναι βέβαιο πως θα οξύνει αυτό το 
φαινόμενο. Αυτό με τη σειρά του θα διογκώ-
σει τις ήδη μεγάλες οικονομικές ανισότητες. 
Η βαθειά ύφεση, υποχρεώνει τις επιχειρή-
σεις σε προσαρμογή αλλά και το κράτος σε 
στήριξη αυτής της προσαρμογής. Η μετά-
βαση είναι ήδη δρομολογημένη και για να 
γίνει αντιληπτή θα πρέπει να είναι και ανα-
γνωρίσιμη.
Καταλήγοντας, υποστηρίζω πως οι τοπικές 
κοινωνίες είναι αυτές που έχουν την δυ-
νατότητα να κάνουν την μετάβαση. Και εν 
προκειμένω και στην περιοχή μας κυρίαρ-
χο ρόλο θα πρέπει να έχει και η τοπική αυ-
τοδιοίκηση.
Γνωρίζουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που έχουμε και δεν θα κουραστώ να λέω 
πως θα πρέπει να τα αξιοποιηθούν, ώστε 
να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, να έλθουν εισοδήματα, να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
Και σαν παράδειγμα να υπενθυμίσω, πως 
στην περιοχή μας ο μεγαλύτερος αναπτυξι-
ακός πόλος από την αρχαιότητα έως σήμε-
ρα παραμένει αναξιοποίητος. Και αυτός εί-
ναι το λιμάνι της Πάτρας.
Για να έχουμε λοιπόν επιτυχή οικονομι-
κή μετάβαση, μέσα σε αυτό περιβάλλον θα 
πρέπει:
• Να γίνει άμεσα το εμπορικό λιμάνι που 
θα προσελκύσει μεγάλες μεταποιητικές μο-
νάδες και θα ενισχύσει και αναπτύξει τις 
λειτουργούσες. Η βιομηχανία, ως γνω-
στόν, προσφέρει τέσσερις θέσεις έμμεσης 
εργασίας, σε αναλογία μιας θέσης άμεσης 
εργασίας.
• Να γίνει μεγάλη προσπάθεια για την ανά-
πτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, αξιοποι-
ώντας την μοναδική θέση που έχουμε στην 
Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Αδριατική.
Τέλος ας παραδειγματιστούμε από άλλες 
περιοχές που έχουν αξιοποιήσει στον μέγι-
στο βαθμό, τα συγκριτικά τους πλεονεκτή-
ματα κι έχουν γίνει σημαντικοί τουριστικοί 
προορισμοί, προσφέροντας εισοδήματα 
και θέσεις εργασίας. 

Θανάσης Κούστας
Ο Θανάσης Κούστας είναι οικονομολόγος και έχει θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις με-
γάλων επιχειρήσεων του Νομού.
Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και είναι αυτήν την περίοδο 
Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρίας του φορέα. 
Από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ κυκλοφορούν τα βιβλία του:
«Αγκινάρες με αλάτι», «Έμεινε καιρό στην εταζέρα» και η ιστορική έρευνά του «Σόνιτσκα 
Κότογλου – Μια ζωή… τρεις πατρίδες».
Αρθρογραφεί τακτικά στον τοπικό τύπο με άρθρα ιστορικά, λαογραφικά και επικαιρό-
τητας. 

«Mε τί καρδιά, με τί πνοή, τι πόθους και τί πάθος, πή-
ραμε τη ζωή μας…· Λάθος!!!! …κι αλλάξαμε ζωή.»

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

Επιτακτική η προσαρμογή
στα νέα δεδομένα
Γράφει ο Θανάσης Κούστας

Φωτό: Μαρία Κοσσυφίδου
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Τ ην ίδια αδιόρατη απειλή που 
φοβόμασταν μικροί όταν 
έσβηνε το φως και στην κά-

μαρα έπεφτε πυκνό σκοτάδι, την 
ίδια ακριβώς ανησυχία αισθάνομαι 
και τώρα να με κατατρύχει. Ακόμα 
και στο φως της μέρας.
Μπορεί η Επιστήμη να κατάφερε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα να απο-
δυναμώσει την απειλή του Covid, 
όμως οι τραυματικές επιπτώσεις του 
ιού στην μετά covid εποχή μένουν 
ανεπούλωτες. 
Τα ψυχολογικά προβλήματα, η γε-
νικευμένη επιθετικότητα και βία, 
συμμορίες δεκαπεντάχρονων αγο-
ριών και κοριτσιών που παλουκώ-
νουν για διασκέδαση συνομηλίκους 
τους, βιασμοί και γυναικοκτονίες εί-
ναι φαινόμενα του καιρού μας που 
απειλούν θεμελιώδεις δομές της 

κοινωνίας. 
 Οι κραυγαλέα δυσάρεστες ανα-
τροπές ήρθαν από ανθρώπους του 
καλλιτεχνικού κόσμου – σπουδαίοι 
καλλιτέχνες στη σκηνή κι ανθρω-
πάκια στην πραγματική ζωή. Η πιο 
μεγάλη απογοήτευση όμως προήλ-
θε από έναν ιερέα που πολλοί από 
μας είχαμε θαυμάσει το κοινωνικό 
του έργο. Σε πιστούς και άπιστους 
προκάλεσε την πιο μεγάλη απογο-
ήτευση (κι ωστόσο περιμένω με μέ-
γιστο ενδιαφέρον την απόφαση της 
Δικαιοσύνης).
Στο διεθνή χώρο, ο αναθεωρητι-
σμός της ρώσικης αρκούδας (πα-
ρόλο που αποδεικνύεται ξεδοντι-
ασμένη) απείλησε την ευρωπαϊκή 
ενότητα και ναρκοθέτησε την πα-
γκόσμια σταθερότητα. Οι απάν-
θρωπες επιθέσεις στον Ουκρανι-

κό λαό αναμόχλευσαν μνήμες του 
Δεύτερου Πολέμου και εγκλήματα 
του ναζισμού –αλλά τι λαός οι Ου-
κρανοί! και τι ψυχή! ο αγώνας τους 
ξανάβαλε στη γλώσσα μας «αναβα-
πτισμένη» την έννοια τής πατρίδας. 
Και κοντά σ’ αυτά, οι πολεμοχαρείς 
ιαχές της Γείτονος για «νυχτερινές 
επιδρομές» εξακολουθούν να ακού-
γονται βροντερά έξω από την πόρ-
τα μας. 
(Απαριθμώντας τις απειλές και το 
ζόφο, ας μη λησμονήσω να κά-
νω λόγο για την ήδη επελαύνουσα 
κλιματική αλλαγή και για την άνευ 
όρων επιτήρηση των πολιτών, την 
οικειοθελή εκχώρηση του ιδιωτικού 
βίου στην ηλεκτρονική παρακολού-
θηση. Κι όλα αυτά, με ανίσχυρη εκ-
παίδευση, με σαθρούς θεσμούς, με 
διαφθορά). 

Ο τρόπος της ζωής μας έχει ανα-
τραπεί και η μεγαλύτερη ανέλι-
ξη που θα έπρεπε να είχε συμβεί, 
η εσωτερική, αργεί να φανεί. Πώς 
όμως να φανεί φως στον ορίζοντα 
με απαξιωμένες τις πνευματικές 
αξίες, τη συλλογική ζωή, τον αλ-
τρουισμό, την ανιδιοτελή συμπε-
ριφορά, την αρετή της ευθύτητας 
λόγου; Χωρίς αυτά, ουσιαστικές 
αλλαγές δεν γίνονται.
 Αντιθέτως, βλέπω να επιστρέφουν 
τα σημάδια έκπτωσης τής εποχής 
προ κρίσης: τηλεοπτικές περσό-
νες ξεχασμένες στην περίοδο εκεί-
νη, τρόποι και συνήθειες επανέρχο-
νται θριαμβευτικά προωθώντας και 
πάλι το δήθεν, την επιφάνεια, το 
άνευ ουσίας. Σαν να μην περάσα-
με μια 10ετή οδυνηρή δοκιμασία. 
Σαν να μη διδαχτήκαμε –ή μήπως 
όντως δεν διδαχτήκαμε;- τίποτα. Γι-
ατί δεν βλέπω μιαν ανατροπή, έναν 
αναστοχασμό, μια διάθεση για συ-
νείδηση, για δημιουργία ισχυρών 
αναχωμάτων ώστε να μην πισωγυ-
ρίσουμε αλλά να πάμε πιο μπροστά. 
Και φοβάμαι ότι ξαναπιάνουμε και 
πάλι το νήμα απ’ την αρχή. 
 
Θα προσαρμοστούμε άραγε σ’ έναν 
κόσμο άκρατου εγωτισμού και ατο-
μισμού; Διεκδικώντας εναγώνια μια 
αμφισβητούμενη ευδαιμονία; -δεν 
μιλώ για ευτυχία καν! Έτσι φαίνε-
ται, ότι θα ενδώσει ο κόσμος μας. 
Γιατί κοντά στα άλλα, με κατατρύχει 
ένας ακόμα φόβος. Ο κίνδυνος της 
γλωσσικής συρρίκνωσης, δηλαδή 
να αντικατασταθεί εν πολλοίς η γρα-
πτή γλώσσα από την εικόνα. 
Ο θάνατος του βιβλίου, η εξαφάνι-
ση της ανάγνωσης όπως την ξέρου-
με ίσαμε τώρα. Η απεμπόληση της 
αναλυτικής σκέψης και του λόγου. 

 Η αδυναμία κατανόησης του γρα-
πτού λόγου από τα νέα παιδιά εί-
ναι έντονη. Και η ευθύνη δεν οφεί-
λεται σ’ αυτά. Τα τεχνολογικά μέσα 
τού σύγχρονου πολιτισμού (εικόνα, 
κινητό, ο διαδικτυακός πολιτισμός) 
ωθούν μοιραία, φοβάμαι, σε δρό-
μους αναπότρεπτους. Σε αλλαγές δο-
μικές των κοινωνιών και μετασχη-
ματισμού της ανθρώπινης νόησης. 

Ακόμα κι αν το ξέρω όμως πως τα 
πράγματα δεν ισιώνουν εύκολα, πι-
στεύω ότι πρέπει να προσπαθούμε 
να διαμορφώσουμε ένα χώρο όπου 
θα καλλιεργήσουμε την ελπίδα. Θα 
ήθελα να φτιάξουμε ένα τόπο όπου 
θα δεχτεί τις επιλογές μας, το δικό 
μας όραμα. Μαχητικά, ακόμα και 
αν η διάθεση είναι πεσιμιστική, θέ-
λω να καλλιεργήσουμε την πίστη 
στο πνευματικά καλύτερο, στην τρο-
φοδότηση ενός εσώτερου κόσμου. 
Η εποχή, το ξέρω, δεν αρκείται στο 
ελάχιστο. Είναι αδηφάγα, άπληστη, 
εποχή της πληθώρας. Κι όμως, «τό-
σο η ελπίδα όσο και η απόγνωση 
είναι φορείς μετάβασης. Και τα δυο 
αυτά είναι κινητήριες δυνάμεις της 
ζωής, η δισυπόστατη όψη της αν-
θρώπινης επανάστασης». 
 Θα κλείσω με τα λόγια τού Αίμονα 
προς τον άτεγκτο πατέρα του Κρέο-
ντα που του ζητά να αλλάξει και να 
γίνει συναινετικός, προσαρμοστι-
κός: «Δες στα ξεροπόταμα που τρέ-
χουν το χειμώνα/, πως όσα δέντρα 
υποχωρούν, σώζονται τα κλαδιά 
τους/ · ενώ αυτά που αντιστέκονται 
χάνονται με τις ρίζες../» [… Οράς 
παρά ρείθροισι χειμάρροις όσα / 
δένδρων υπείκει, κλώνας ως εκσώ-
ζεται/, τα δε αντιτείνοντ’ αυτόπρεμν’ 
απόλλυται.] ( Σοφοκλής, Αντιγόνη 
712-714) 

Κώστας Λογαράς
Ο Κώστας Λογαράς γεννήθηκε στην Πάτρα. Έχει γράψει ποίηση, πε-
ζογραφία, δοκίμιο, θέατρο με πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του το 
«Όταν βγήκε από τη σκιά» (2022). Το μυθιστόρημα Τα πουλιά με το 
μαύρο κολάρο (2017) τιμήθηκε με το βραβείο The Athens Prize for 
Literature, ενώ ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Πεζογραφίας του πε-
ριοδικού Κλεψύδρα (βραχεία λίστα) και για το Βραβείο Public στην 
κατηγορία Ελληνικό Μυθιστόρημα (στα δέκα επικρατέστερα). Το μυ-
θιστόρημα Ερημιά στο βλέμμα τους (2008) εντάχθηκε στη βραχεία 
λίστα του Κρατικού Βραβείου Μυθιστορήματος. Το λιμπρέτο του Σπί-
τια της μνήμης, σπίτια της σιωπής παρουσιάστηκε σε μουσική-σκη-
νοθεσία Θάνου Μικρούτσικου (1988). Το θεατρικό του έργο Η τελευ-
ταία μάσκα – Fallimento ανεβάστηκε από τον Θόδωρο Τερζόπουλο 
και τη θεατρική ομάδα Άττις (2006). Συνεργάστηκε ως αρθρογρά-
φος με τις εφημερίδες Τα Νέα, Το Βήμα και Πελοπόννησος, με το 
περιοδικό Διαβάζω, με το ηλεκτρονικό περιοδικό Ο Αναγνώστης, με 
το protagon.gr κ.ά. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Έργα του 
έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

«Δες στα ξεροπόταμα που τρέχουν το χειμώνα/, 
πως όσα δέντρα υποχωρούν, σώζονται τα κλαδιά τους /·
ενώ αυτά που αντιστέκονται χάνονται με τις ρίζες»

Σοφοκλής, Αντιγόνη

Οι ανατροπές στις ζωές μας
Γράφει ο Κώστας Λογαράς 

Φωτό: Μαρία Κοσσυφίδου
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Α ρχές του 1983, με σημείο 
εκκίνησης το πάρκο του Ι. 
Ν. Αγίου Ανδρέου επιχει-

ρούμε μία διαδρομή στη νότια πα-
ραλιακή ζώνη των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων έως τον ποταμό 
Γλαύκο:
Ξεκινούμε από την καρφοβελονο-
ποιία Α. Γεωργαντά (στην οδό Ευ-
μήλου), το κτίριο των γραφείων της 
ΔΕΗ (όπου ήταν ο παλαιός θερμι-
κός σταθμός) και αμέσως μετά το Α’ 
εργοστάσιο της ΒΕΣΟ (οινοπνευ-
ματοποιίας και πυρηνελαιουργίας). 
Ακολουθεί το βυρσοδεψείο του Ν. 
Αποστολόπουλου (στην οδό Ιερο-
θέου / και ψηλότερα στη Μαιζώ-
νος το βυρσοδεψείο του Β. Φουσκό-
πουλου και η κλωστοϋφαντουργία 
του Β. Μαραγκόπουλου), η παγο-
ποιία Ταΰγετος και το εργοστάσιο 
“Ζύμες Πατρών”. Μεσολαβούν δι-
άφορα συνεργεία και αντιπροσω-
πείες της εποχής, έως τον ποταμό 
Διακονιάρη (εσωτερικά στην Παρ-
νασσού το κλωστήριο του Χ. Κρη-
τικού) και φθάνουμε στις εγκατα-
στάσεις της ΔΕΥΑΠ (όπου το 1898 
το αεριόφως). Αμέσως μετά η επε-
ξεργασία χαρτιου οικιακής χρήσης 
(ΣΙΛΚΑ) και η μεγάλη χαρτοποι-
ία Ε. Γ. Λαδόπουλου, η παγοποι-
ία Χελμός, η ΑΒΕΞ (στην οδό Αν-
θείας / και εσωτερικά η οινοποιία 
της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών), το συγκρότημα των Δημοτι-
κών Σφαγείων, το Β’ εργοστάσιο της 
ΒΕΣΟ (οινοποιίας και αμύλου, γλυ-
κόζης), η οινοπνευματοποιία Β. Γ. 
Σπηλιόπουλος (και εσωτερικά οι τε-
ράστιες εγκαταστάσεις της κλωστοϋ-
φαντουργίας “Πειραϊκή – Πατραίκή 
ΑΕ”), έως τα ψυγεία Δημογιαννό-
πουλου πριν τον ποταμό Γλαύκο.
Δεξιά της Ακτής Δυμαίων, της πα-
ραλιακής οδού από την Πάτρα προς 
τον Πύργο, η θαλάσσια ζώνη παρα-
μένει έρημη.

Απειλή: η Ακτή Δυμαίων 
δρόμος της “σκουριάς” 
και των “φαντασμάτων”
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 
άρχισαν να αλλάζουν, για διαφορε-
τικούς λόγους για κάθε εταιρεία, τα 
δεδομένα.
Αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε η Πό-
λη και προς αυτή την κατεύθυνση. 
Επακόλουθο ήταν να προκύψουν 
ενστάσεις για το ανεπιθύμητο της 
γειτνίασης κατοικιών και βιομηχα-
νιών. Τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα 
της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της θάλασσας από τη δραστηρι-

ότητα της βιομηχανίας.
Κυρίως, όμως, άλλαξαν τα οικονο-
μικά στοιχεία των εταιριών (υπερ-
δανεισμός) και η παλαιότητα των 
εγκαταστάσεων.
Ούτως, η Πειραϊκή – Πατραϊκή και 
η Ε.Γ. Λαδόπουλος υπήχθησαν 
στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης 
Επιχειρήσεων (1985) και έκλεισαν 
οριστικά αργότερα (1991).
Οι βυρσοδεψίες και τα σφαγεία 
έκλεισαν νωρίτερα λόγω της αδυ-
ναμίας διασφάλισης του περιβάλλο-
ντος και της θάλασσας.
Η ΒΕΣΟ (Βιομηχανία Ελαίων, Σα-
πώνων και Οίνων), με δυο συγκρο-
τήματα εργοστασίων, λόγω τεχνο-
λογικής απαξίωσης κ.λπ. έκλεισε 
γύρω στο 1985. 

Ανατροπές και Προσαρμογές 
(εν αμηχανία)
Κατά την προέλαση της αποβιομη-
χάνισης η έννοια της ”βιομηχανικής 
κληρονομιάς» ήταν σχεδόν άγνωστη 
και αργότερα, δυστυχώς, δεν αποτέ-
λεσε βασικό στοιχείο της αναβίωσης 
των περιθωριοποιημένων ζωνών.
Η ερημοποίηση της πάλαι ποτέ ση-
μαντικής βιοχηχανικής ζώνης ανα-

διατάσσει τις χρήσεις και ιδιοκτησί-
ες της γης.
Μεγάλες εκτάσεις οικοπεδοποιού-
νται και παραδίδονται σε εμπορι-
κές χρήσεις, κυρίως εμπορικών κέ-
ντρων (άνοιξη 1998 “Veso mare” 
και σε λίγο στην πρώην ΑΒΕΞ το 
ΙΚΕΑ, κ.ά.), πολυκαταστημάτων 
τροφίμων (όλων των εταιρειών του 
κλάδου) και ειδών οικιακής χρή-
σης. Οι επιλογές αυτές της “αγοράς” 
προεξόφλησαν το σχεδιασμό του 
νέου νότιου Λιμανιού.
Ο Δήμος Πατρέων από το 1998 εί-
ναι ιδιοκτήτης του πρώην εργοστα-
σίου Λαδόπουλου (ενός οικοπέδου 
50 στρεμμάτων και των επ’ αυ-
τού κτισμάτων). Διαμορφώνεται το 
αθλητικό κέντρο όπισθεν Λαδόπου-
λου (2003) και εν όψει της “Πάτρα 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης 2006” επιλέγεται η κατασκευή 
του Μεταλλικού Θεάτρου “Εργοστα-
σίου Τέχνης” και η ανακατασκευή 
κεντρικής αίθουσας παραγωγής για 
την έκθεση Da Vinci. Δύο σημαντι-
κές κατασκευές που απαξιώθηκαν 
οδυνηρά σε πέντε χρόνια.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών 
από το 2003 είναι ιδιοκτήτης του 

συγκροτήματος της Πειραϊκής – Πα-
τραϊκής (περίπου 200 στρεμμάτων 
και των επ’ αυτού κτισμάτων). Οι 
πρώτες μελέτες ανάπτυξης συμπλη-
ρωμματικών δραστηριοτήτων στους 
χώρους (πρόγραμμα Jessica, 2014) 
δεν προχώρησαν. Θα επανέλθουμε.
Αρχές του 2023, με σημείο εκκίνη-
σης το πάρκο του Ι. Ν. Αγίου Αν-
δρέου επιχειρούμε και πάλι μία δι-
αδρομή στη νότια παραλιακή ζώνη 
έως τον ποταμό Γλαύκο:
Κατάστημα My Market, το κτίριο 
των γραφείων της ΔΕΗ, το εμπο-
ρικό κέντρο μετά κινηματογρά-
φων “Veso Mare”, Κτίριο γρα-
φείων (στην οδό Ιεροθέου και 
ψηλότερα στη Μαιζώνος απαξι-
ωμένο κτίριο και ζώνη (ανενερ-
γού) δόμησης στου Μαραγκόπου-
λου), Κατάστημα τροφίμων ΕΝΑ, 
το κουφάρι “ Ζύμες Πατρών”, ΑΒ 
Βασιλόπουλος (εσωτερικά στην 
Παρνασσού το Κατάστημα Σκλα-
βενίτης), γραφεία ΔΕΥΑΠ, υπό 
ανάπλαση ο χώρος της Ε. Γ. Λα-
δόπουλος, Praktiker, Κατάστη-
μα ΜΕΤΡΟ, πλήρης καθαίρεση 
ΑΒΕΞ και προετοιμασία ανέγερ-
σης εμπορικού κέντρου της Ten 
Brinke και του Ομίλου Fourlis 
(στην οδό Ανθείας / και εσωτερι-
κά σε λειτουργία η οινοποιία της 
Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών), Δημοτικά Σφαγεία ως χώ-
ρος πολιτισμού για το καρναβάλι 
και τον καραγκιόζη (είχε μεσο-
λαβήσει η αποτυχήσασα απόπει-
ρα λειτουργίας πολυχώρου εστία-
σης), η καθαιρεθείσα ΒΕΣΟ (Β΄) 
ως οικόπεδο, ο Β. Γ. Σπηλιόπου-
λος σε λειτουργία (και εσωτερικά 
οι τεράστιες απαξιωθείσες εγκα-
ταστάσεις της κλωστοϋφαντουρ-
γίας “Πειραϊκή – Πατραϊκή ΑΕ”) 
και οι Γέφυρες σύνδεσης του νέου 
Λιμανιού προς τις παραγλαύκιες 
οδικές αρτηρίες.
Δεξιά της Ακτής Δυμαίων, η θα-
λάσσια ζώνη έχει πλέον αναδει-
χθεί. Ο νέος Φάρος (2000, στη 
νοητή προέκταση της Τριών Ναυ-
άρχων), η Ιχθυόσκαλα ως πολιτι-
στικό κέντρο και εργαστήριο γλυ-
πτικής, οικόπεδα δύο γηπέδων 
(των Παράκτιων Μεσογειακών 
Αγώνων που φιλοξενήθηκαν στην 
Πάτρα 2019), το κολυμβητήριο 
του ΝΟΠ (εγκαίνια 2001), το νότιο 

Δημοτικό πάρκο αναψυχής και το 
(νέο, εγκαινιάστηκε την 11η Ιουλί-
ου 2011) Νότιο λιμάνι, που εκτεί-
νεται από τον χείμαρρο Διακονι-
άρη (κάλυψη με τη λεωφόρο Ελ. 
Βενιζέλου) έως τον ποταμό Γλαύκο 
προς Νότο, σε έκταση περίπου 456 
στρεμμάτων.

Σχεδιασμένη και χρονικά 
προσδιορισμένη Μετάβαση;
Τη μετεξέλιξη της Ακτής Δυμαίων 
φιλοδοξούν να ολοκληρώσουν Δη-
μοτική (χώροι Λαδόπουλου, Σφα-
γείων και νότιο Πάρκο) και Λι-
μενική Αρχή (χώροι Πειραϊκής 
– Πατραϊκής και νότιο Λιμάνι). Ήδη 
υλοποείται η κεντρική αποχέτευση 
κατά μήκος της Ακτής Δυμαίων και 
αναμένεται η οριστική υλοποίηση 
της σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ 
και σύνδεση με το Λιμάνι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πά-
τρας, με ομόφωνη απόφασή του το 
2019, παραχώρησε στην Περιφέ-
ρεια τις εγκαταστάσεις του πρώην 
εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδό-
πουλου για τριανταετή αξιοποίηση 
και ανάπτυξη (Διοικητήριο, Μου-
σικό Σχολείο, Πολιτιστικές και άλ-
λες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις). 
Με την πρόσφατη έγκριση χρη-
ματοδότησης της ανάπλασης από 
την Κυβέρνηση ανοίγει ο δρόμος η 
ζώνη να αποκτήσει νέα ταυτότητα. 
Οψόμεθα...
Η Δημοτική Αρχή, προσφάτως, 
ανακοίνωσε την αναδιαμόρφωση 
και την ανακαίνιση του Μεταλλικού 
Θεάτρου “Εργοστασίου Τέχνης”, με 
σκοπό την επαναλειτουργία του (με-
σολάβησαν 15 χρόνια απαξίωσης 
και λεηλασίας).
Το πλάνο ολοκλήρωσης του νέου 
λιμένα με τα συνοδευτικά έργα δη-
μιουργεί μία ισχυρή δυναμική, η 
οποία και θα σφραγίσει το προφίλ 
αλλά και τις χρήσεις της ευρύτερης 
ζώνης, την ανάπτυξη ειδικών χρή-
σεων και την ανάδειξη της φυσιο-
γνωμίας των χώρων. Τα ίδια δυ-
ναμικά χαρακτηριστικά πρέπει να 
συνδεθούν και με την “επανάχρη-
ση” των χώρων της Πειραϊκής – 
Πατραϊκής αλλά και των γύρω τέως 
βιομηχανικών εκτάσεων.
Εν αναμονή συνεκτικών σχεδια-
σμών με δεσμευτικό χρονικό ορίζο-
ντα υλοποίησης.

Νικόλαος Σαραφόπουλος
Ο Νικόλαος Σαραφόπουλος είναι Ερευνητής και Συγγραφέας του 
Ιστορικού Λευκώματος της Αχαϊκής Βιομηχανίας 1825-1975 (Επι-
στημονικό Πάρκο Πατρών, Πάτρα 2008: Typorama, 552 + XVI σελ.)

Στην ίδια διαδρομή σήμερα 
και πριν σαράντα χρόνια
Γράφει ο Νικόλαος Σαραφόπουλος




