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και συνεργασιών φρενάρουν την Ανάπτυξη
Μεγάλο ζητούμενο 

αποτελεί και η σύν-
δεση καινοτομίας 

και παραγωγής, κάτι 
στο οποίο υστερεί η 

περιοχή. 
Το θέμα συζητήθηκε 
εκτενώς σε συνεδρία 

με τη συμμετοχή 
του Μιχάλη Δρίτσα, 

Διευθ. Συμβούλου 
Εlevate Greece, Πα-

ναγιώτη Δημόπουλου, 
αντιπρύτανη Έρευνας 

& Ανάπτυξης Παν. 
Πατρών, Θεόδωρου 

Τσούμπελη, Γ.Γ. Επι-
μελητηρίου Αχαΐας.

Το ενεργειακό είναι αυτό που «καίει» την επιχει-
ρηματικότητα και τις βιομηχανίες της Δυτικής 
Ελλάδος, όπως διαφάνηκε στη συνεδρία της  
«Ανασκόπησης 2022» για την Οικονομία, που 
διοργανώθηκε από τον «Σ.Ε.». Και αυτό γιατί οι 
επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας καλούνται 
να ανταγωνιστούν ευρωπαϊκές με πολύ χαμη-
λότερο κόστος ενέργειας. Επιπρόσθετα, διαπι-
στώνεται έλλειψη σχεδίου και συνεργασιών. 
Στη συνεδρία μετείχαν: Φ. Ζαϊμης, Περιφε-
ρειάρχης Επιχειρηματικότητας, Πλ. Μαρ-
λαφέκας, Πρ. Επιμελητηρίου Αχαΐας, Κλ. 
Μπάρλος Πρ. ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, Δ. Νικολακόπου-
λος Πρ. ΟΕΒΕΣΝΑ, Κ. Νικολούτσος Πρ. Επι-
μελητηρίου Ηλείας. 
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται σήμερα στις 
6 μ.μ. με την συνεδρία για τον Πολιτισμό.

Πλήγμα οι αυξήσεις 
στις εισφορές 
Άυξηση 9,6% σε ασφαλιστικές 
εισφορές ελευθέρων επαγγελμα-
τιών και εμπόρων εξαιτίας του 
πληθωρισμού. Αντιδράσεις από 
τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών.

Η Πάτρα
κέντρο αθλητισμού 
Η Πάτρα αποκτά τη δυνατότητα 
να γίνει αθλητικός και τουριστι-
κός προορισμός μετά την υπο-
γραφή μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ Δήμου και ΣΕΓΑΣ. 

Μηνύματα φίλων, 
με νοήματα...

Σελ. 5 Σελ. 7 Σελ. 2

> Την ώρα που το ενεργειακό εκτινάσσει το κόστος παραγωγής

Σελ. 12-15, 24
«Απόψεις» σελ. 8

Επιδότηση
40 €/ΜWh

Ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις 
ρεύματος για τον Φεβρουάριο με 
το ποσό να διαμορφώνεται στα 40 
ευρώ ανά μεγαβατώρα στα οικιακά 
τιμολόγια για καταναλώσεις έως 
500 KWh το μήνα. Αισιόδοξος ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος 
προβλέπει αποκλιμάκωση των τι-
μών τους επόμενους μήνες.

Σελ. 3

Καρναβαλικές 
δράσεις
Ανανεώνεται το γιορτινό ραντε-
βού με τους λιλιπούτειους καρ-
ναβαλιστές το Σαββατοκύριακο 
σε δύο Καρναβαλουπόλεις.

Σελ. 22

Ηλεκτρικό

Σελ. 3

Αναβαθμίζεται το Χιονοδρομικό 
Εγκρίθηκαν  τα έργα αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέ-
ντρου Καλαβρύτων, προϋπολογισμού 22.630.000 ευρώ, 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Ελλείψεις και προσμονές σε
Μια ουσιαστική καταγραφή των αναγκών της Οικο-
νομίας της Δυτικής Ελλάδας αλλά και των ανοικτών 
μετώπων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ανα-
δείχθηκε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε 
στο πλαίσιο της «Ανασκόπησης» 2022 και διοργα-
νώθηκε από την εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρή-
σεων», την περασμένη Δευτέρα το απόγευμα.
Τέσσερις λέξεις -κλειδιά ήταν αυτές που τέθηκαν 
στον δημόσιο διάλογο από τον εκδότη του «Σ.Ε.» 
Παναγιώτη Γιαλένιο και πάνω σε αυτές κλήθηκαν οι 
προσκεκλημένοι να δώσουν τις δικές τους απόψεις 
σε σχέση με την Οικονομία και την Επιχειρηματικό-
τητα. Οι λέξεις ήταν Απειλές- Ανατροπές-Προσαρ-
μογή και Μετάβαση. 
 «Γύρω από αυτές τις λέξεις τα σημαντικά γεγονό-
τα του 2022, σε διεθνή, εθνικό και τοπικό επίπεδο 
έδωσαν σημαντικά μηνύματα» ανέφερε ο κ. Γιαλένι-
ος και τόνισε ότι «προκαλούμε κάθε χρόνο δημόσι-
ες συζητήσεις πάνω σε βασικούς άξονες που θεω-
ρούμε ότι κινείται η κοινωνία και η οικονομία μας». 

> Φωκίωνας Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας

> Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

«Τα έργα που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας»

«Τι πρέπει να αλλάξει για να αναπτυχθούμε»

Ένα σημαντικό επίτευγμα τη χρο-
νιά που μας πέρασε ήταν η ολο-
κλήρωση του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρη-
ματικότητας, Έρευνας και Καινοτο-
μίας Φωκίωνα Ζαΐμη. Μίλησε επί-
σης για τα μεγάλα έργα που είναι 

σε εξέλιξη στην περιοχή, όπως για 
παράδειγμα ο αγωγός φυσικού αε-
ρίου από τη Μεγαλόπολη στη Βι-
ομηχανική Περιοχή της Πάτρας, 
το αστικό δίκτυο φυσικού αερί-
ου σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο, 
αλλά και την τοποθέτηση δεξαμε-
νών υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου στο λιμάνι της Πάτρας. Δεν πα-
ρέλειψε επίσης να αναφερθεί στο 
έργο ΣΔΙΤ του Λαδόπουλου που 
αποτελεί μια σημαντική παρέμβα-
ση ώστε η λιμενική ζώνη της Πά-
τρας να αλλάξει όψη.
Μιλώντας για την πρωτογενή πα-
ραγωγή, σημείωσε ότι θα πρέπει 
να προχωρήσουμε σε άλλου τύπου 

καλλιέργειες με μηχανική συγκομι-
δή, προκειμένου με τον τρόπο αυτό 
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 
της έλλειψης εργατών γης. «Πρέπει 
να μεταβούμε στη γεωργία ακριβεί-
ας για να γλυτώσουμε χρήματα από 
την χρήση νερού. Επίσης υπάρχει 
μια υπερβολή με την χρήση σπρέι 
και φυτοφαρμάκων. Μέχρι να πά-
με εκεί, μπορούμε να σχεδιάζου-
με προγράμματα για τους αγρότες. 
Επειδή στην Δυτική Ελλάδα έχου-
με μικρούς κλήρους, πρέπει να εί-
ναι ο στόχος μας για την επόμενη 
δεκαετία. Δεν είναι βιώσιμο το μο-
ντέλο της χρήσης πολλών εργατών 
γής» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για το ενεργειακό ο κ. Ζαΐμης τό-
νισε ότι οι τιμές στην ενέργεια σε 
βάθος χρόνου θα εξομαλυνθούν, 
δηλαδή θα υπάρξει μείωση του κό-
στους της κιλοβατώρας.
«Δεν θα είναι το βασικό κόστος μι-
ας επιχείρησης ή βιομηχανίας. Άλ-
λα θα είναι τα κόστη. Θα βαίνου-
με σε μια βιομηχανία της γνώσης 
και η ενέργεια θα βαίνει προς το 
μηδέν. Το ίδιο έγινε με τις τηλεπι-
κοινωνίες. Το ίντερνετ ήταν κάπο-
τε πανάκριβο και σήμερα το κόστος 
για το τηλέφωνο είναι σχεδόν μη-
δενικό» ανέφερε ο κ. Ζαΐμης. Τό-
νισε επίσης ότι η μετάβαση στην 
επόμενη ημέρα θα γίνει στον τομέα 

της ενέργειας συνδυαστικά, δηλα-
δή με την χρήση όλων των γνω-
στών μορφών.
Τέλος είπε ότι στην Δυτική Ελλά-
δα υπάρχουν επιχειρήσεις που 
χαρακτηρίζονται ως «πανελλήνιοι 
πρωταθλητές στην επιχειρηματι-
κότητα». Και συμπλήρωσε ότι «δεν 
είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. 
Υπάρχουν εταιρείες για τις οποίες 
είμαστε εθνικά υπερήφανοι». Τόνι-
σε επίσης πόσο σημαντικές είναι οι 
ξένες επενδύσεις όπως επίσης και 
οι μεσαίες επενδύσεις, ενώ στον 
τομέα του Τουρισμού αναμένεται 
να γίνουν σημαντικά βήματα και 
στην Δυτική Ελλάδα.

Ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, 
στην τοποθέτησή του τόνισε ότι: « 
Φαίνεται να κλείνει ένας κύκλος της 
υγειονομικής κρίσης που είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του τζίρου 
των επιχειρήσεων από το 2020 κα-

τά 18% και στην απασχόληση κα-
τά 6%. Το 39% των επιχειρήσεων 
της Αχαΐας ήταν πληττόμενες χω-
ρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη 
σε πλαίσιο στήριξης. Το 36% λει-
τουργούσε χωρίς ένταξη σε κανένα 
πλαίσιο στήριξης. Το 17% ήταν σε 
αναστολή λόγω υπουργικών αποφά-
σεων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι 
η Αχαΐα εξακολουθεί να βρίσκεται 
στην 23η θέση με βάση το κατά κε-
φαλήν εισόδημα, άρα εξακολουθού-
με να είμαστε μια φτωχή περιοχή», 
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρ-
λαφέκας.
Τόνισε ότι υπάρχουν σημάδια ανά-
πτυξης για την τοπική οικονομία, 

όμως σύμφωνα και με τα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος, η Δυτική 
Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες 
περιοχές σε καταθέσεις ανά κεφαλή 
τραπεζικό λογαριασμό. Για το κατά 
πόσο τα χρηματοδοτικά προγράμμα-
τα έχουν γίνει κτήμα του επιχειρη-
ματικού κόσμου, ο κ. Μαρλαφέκας 
εισαγωγικά τόνισε ότι από το πρώ-
το lockdown ακόμη και μέχρι τις αρ-
χές του 2022, τα δύο βασικά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία που έτρεξαν στην 
περιοχή ήταν η Επιστρεπτέα Προκα-
ταβολή και το ΕΣΠΑ. Εν συνεχεία, 
σημείωσε ότι αυτό που φταίει και 
έχει αποτέλεσμα η περιοχή να μην 
αναπτύσσεται, είναι ότι δεν απασχο-

λεί ευρύτερα το τοπικό δυναμικό η 
ιδέα του να γίνουν επενδύσεις από 
την Ευρώπη και άλλες περιοχές. 
«Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα υπάρ-
χει επόμενη ημέρα. Καλά τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, όμως το να δώ-
σεις χρήματα σε κάποιον να ανοίξει 
ένα κατάστημα, τη στιγμή που δεν 
υπάρχει αγορά, τι νόημα έχει;» υπο-
γράμμισε ο κ. Μαρλαφέκας. Παρα-
δέχτηκε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις 
δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό 
σύστημα, ενώ από την άλλη ξεκαθά-
ρισε ότι οδηγήθηκαν ορισμένες επι-
χειρήσεις στην αποβολή τους από τις 
τράπεζες διότι δεν εξυπηρετούσαν τα 
δάνειά τους. Επίσης στην τοποθέτη-

σή του διέλυσε ορισμένους μύθους 
που είχαν καλλιεργηθεί για τον του-
ρισμό στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η 
δομή του τουρισμού είναι τέτοια που 
δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε 
στην χώρα μας το μάξιμουμ του συ-
ναλλάγματος πουλώντας αντίστοιχα 
υπηρεσίες και προϊόντα. «Ο τουρι-
σμός προσφέρει θέσεις εργασίας όχι 
όμως και πώληση ελληνικών προϊό-
ντων, καθώς το αντίκτυπό του είναι 
μόλις 6%» είπε ο κ. Μαρλαφέκας. 
Επίσης το γεγονός ότι ελληνικά κα-
ταλύματα τα διαχειρίζονται εταιρείες 
του εξωτερικού έχει ως αντίκτυπο να 
χάνεται πολύτιμο συνάλλαγμα για το 
ελληνικό κράτος. 
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Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

> Κωνσταντίνος Νικολούτσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας 

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

«Επιτέλους, ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την Ηλεία!»

«Γιατί η ελληνική βιομηχανία δεν είναι ανταγωνιστική»

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολού-
τσος ανέφερε ότι στην Ηλεία δεν 
υπάρχει βιομηχανική περιοχή με 
αποτέλεσμα κάποιος που επιθυ-
μεί να δραστηριοποιηθεί επαγ-
γελματικά στην περιοχή, να πρέ-

πει να βιώσει πολλές δυσκολίες. 
«Οι διαδικασίες πρέπει να επιτα-
χυνθούν γιατί δεν είναι νομοθε-
τημένες. Αυτά πρέπει να πάρουν 
άλλη ταχύτητα εάν θέλουμε να δη-
μιουργηθεί ένα επιχειρηματικό 
περιβάλλον» εξήγησε. Παρατήρη-
σε επίσης ότι ένα μεγάλο έλλειμμα 
που υπάρχει είναι οι τρομακτικές 
αυξήσεις στην ενέργεια, που δημι-
ουργεί μεγάλη ανασφάλεια σε όλα 
τα επίπεδα.
Επίσης σημείωσε ότι η Ηλεία στε-
ρείται χωροταξικού και αστικού 
σχεδιασμού. Και τόνισε την ανά-
γκη να προχωρήσουν αυτοί οι σχε-
διασμοί τόσο σε επίπεδο Δήμων 
αλλά και Περιφέρειας. Σε πρώτη 

φάση έγιναν κάποια πολεοδομικά 
σχέδια όμως θα πρέπει οι τοπικές 
κοινωνίες να προχωρήσουν γρή-
γορα στις αποφάσεις τους.
«Ο σχεδιασμός δεν βοηθάει μό-
νο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά 
και τις πολύ μικρές» ανέφερε ο κ. 
Νικολούτσος. Και σημείωσε ότι το 
Επιμελητήριο αγκαλιάζει και τις 
μικρές επιχειρήσεις, διότι εκτός 
από οικονομικό έχουν και σημα-
ντικό κοινωνικό χαρακτήρα.
«Για φανταστείτε ένα χωριό που 
δεν έχει καφενείο. Σε λίγα χρό-
νια δεν θα υπάρχει, θα ερημώ-
σει. Και εκείνο που μας ενδιαφέ-
ρει είναι να συγκρατήσουμε τον 
κόσμο στον τόπο μας» τόνισε ο κ. 

Νικολούτσος. Για το 2023 τόνισε 
ότι θα υπάρξει ένα ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο για την Ηλεία, από τη 
«diaNEOsis», μετά από κρατική 
εντολή, και με βάση το πόρισμά 
της θα χαράσσεται συντεταγμένα 
η εξέλιξη του τόπου. Ανέφερε ότι 
με τα μεγάλα οδικά έργα που είναι 
σε εξέλιξη στην περιοχή η Ηλεία 
θα μπορέσει να βγει από την απο-
μόνωση. Οι καθυστερήσεις που 
παρουσιάζουν, συμπλήρωσε, ότι 
έχουν επιπτώσεις και στους κατοί-
κους νησιών όπως της Ζακύνθου.
Περιέγραψε ακόμη το πρόβλημα 
που έχει υπάρξει εξαιτίας της έλ-
λειψης εργατών γης, με αποτέλε-
σμα να κινδυνεύει η παραγωγή. 

«Οι μη νομίμως απασχολούμενοι, 
που είναι άνω 10.000, μαζεύουν 
τη φράουλα και το πιπέρι, που εί-
ναι βασικά εξαγωγικά προϊόντα 
της περιοχής. Δεν υπάρχουν υπο-
κατάστατα σε εργατικά χέρια και 
υπάρχει σημαντικό πρόβλημα», 
τόνισε χαρακτηριστικά. Η γεωργία 
συνεισφέρει κατά 55% στο ΑΕΠ 
της Ηλείας, οπότε το ζήτημα της 
έλλειψης εργατών είναι μείζονος 
σημασίας για την περιοχή. Τέλος, 
αναφερόμενος για την υπογειο-
ποίηση του τρένου στην Πάτρα, 
σημείωσε ότι η εκκρεμότητα αυτή 
θα πρέπει να τελειώσει ώστε και 
άλλες περιοχές να δουν αναβάθμι-
ση σε επίπεδο υποδομών. 

Ο Κλεομένης Μπάρλος, Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Επιχειρήσε-
ων και Βιομηχανιών Πελοποννή-
σου και Δυτικής Ελλάδος, τόνισε 
ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικε-
ντρωθεί στις θέσεις εργασίας του 
κάθε νοικοκυριού, όχι μόνο στο 
καλάθι. 

«Πρέπει από τη μια μεριά να εξα-
σφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και 
από την άλλη να εξασφαλίζεται η 
θέση αξιοπρεπούς διαβίωσης» τό-
νισε χαρακτηριστικά.
Έθεσε στη δημόσια συζήτηση το 
κόστος ενέργειας στην Ελλάδα και 
την ελληνική βιομηχανία που είναι 
δυσθεώρητο το τελευταίο διάστημα 
και εξήγησε ότι: « Είναι πολύ με-
γάλο το κόστος σε σχέση με όλους 
τους ανταγωνιστές. Στη Γερμανία το 
κόστος ενέργειας έχει πλαφόν 7 λε-
πτά ανά κιλοβατώρα για τον επόμε-
νο 1,5 χρόνο. Πρέπει εμείς τώρα 
να ανταγωνιστούμε τη γερμανική 
βιομηχανία πληρώνοντας πεντα-
πλάσιο κόστος ενέργειας. Το ίδιο 

ισχύει και για το κόστος μεταφο-
ρών. Οι εκτός Ελλάδος ανταγωνι-
στές πληρώνουν μικρότερο κόστος 
απ’ ότι εμείς συν το ότι πληρώνουν 
μικρότερο κόστος επιτοκίων. Υπάρ-
χει συνεπώς αύξηση της ανταγωνι-
στικότητας σε βάρος της ελληνικής 
βιομηχανίας». 
Επίσης για το πρόβλημα του αντα-
γωνισμού πρόσθεσε ότι πρόκειται 
για ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. 
«Πρέπει να συντονίσουμε τις προ-
σπάθειες να ανέβουμε τεχνολογι-
κά, διότι άλλες χώρες, όπως η Φιν-
λανδία, διαθέτουν έναν ασύλληπτο 
συντονισμό, δηλαδή όλοι μαζί ερ-
γάζονται για τον ίδιο στόχο» τόνισε 
ο κ. Μπάρλος. Μιλώντας μάλιστα 

για το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ 
κράτους και επιχειρήσεων, τόνισε 
ότι στη Φινλανδία το κράτος εμπι-
στεύεται τους επιχειρηματίες και τα 
όσα δηλώνουν και σημείωσε ότι «η 
διαφορά είναι σαν τη νύχτα με τη 
μέρα». Και εξήγησε ότι «το κράτος 
στη συγκεκριμένη χώρα δεν αφή-
νει ασύδοτη την επιχειρηματικότη-
τα. Κάνει ελέγχους αλλά με τέτοιο 
τρόπο που να είναι εποικοδομητι-
κοί με στόχο όλοι μαζί να οδηγού-
νται ως κοινωνία προς τα επάνω». 
Για το τι πρέπει να γίνει από εδώ 
και στο εξής για να υπάρξει ανάπτυ-
ξη, ο κ. Μπάρλος ξεκαθάρισε ότι με 
αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία 
η χώρα μας έπρεπε να σπεύσει και 

να ακυρώσει ορισμένες συμφωνίες 
που έχει υπογράψει περί ποσοστώ-
σεων για την καλλιέργεια συγκεκρι-
μένων προϊόντων. Τόνισε την ανά-
γκη για ενίσχυση στον πρωτογενή 
τομέα για να μπορέσει να αναπτυ-
χθεί το επόμενο διάστημα και να 
καλύψει τις ανάγκες της χώρας μας. 
Για τη βιομηχανία, πέραν του ενερ-
γειακού, των επιτοκίων και των με-
ταφορικών, είναι η έλλειψη προ-
σωπικού που οφείλεται αφενός στη 
διαφυγή εργαζομένων στο εξωτε-
ρικό, αφετέρου στην είσοδο επεν-
δυτών που παίρνουν το υπάρχον 
προσωπικό που διαθέτει εμπειρία, 
με αποτέλεσμα να δημιουργείται έλ-
λειμμα στην αγορά. 

> Δημήτρης Νικολακόπουλος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας

«Να σκύψουν στις ανάγκες των μικρομεσαίων»

Ο Δημήτρης Νικολακόπουλος, 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγ-
γελματικών Βιοτεχνικών και Εμπο-
ρικών Σωματείων του Νομού 
Αχαΐας τόνισε ότι «Μετά την υγει-
ονομική, οικονομική και ενεργει-
ακή κρίση, οι μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις έχουν φθάσει σε τέτοια 
επίπεδα που δεν μπορούν να συ-
νέλθουν. Όταν μιλάμε για μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις μιλάμε για 
επιχειρήσεις κάτω από πέντε άτο-
μα, αλλά και για πολύ μικρές που 
είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Όταν δίνονται επιδόματα για να 
τα βγάλουμε πέρα, για παράδειγμα 
για βενζίνη και σούπερ μάρκετ, ση-
μαίνει ότι φθάσαμε σε ένα επίπεδο 
τέτοιο που είναι απαραίτητα για να 
ζήσουμε και εμείς με τις οικογένει-
ές μας. Το 2023, εάν οι κυβερνώ-
ντες δεν σκύψουν δίπλα μας είναι 
σίγουρο ότι πολλές επιχειρήσεις 
θα κλείσουν και θα μείνουν πολλές 

οικογένειες άνεργες. Η ενέργεια εί-
ναι βασική προϋπόθεση για την 
λειτουργία μιας επιχείρησης. Όταν 
έχουμε φούρνους και ζαχαροπλα-
στεία, αλουμινάδικα ή επιχειρή-
σεις μεταφορών, αντιλαμβάνεστε 
ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο 
περιβάλλον που διαμορφώνεται 
εξαιτίας του ενεργειακού κόστους». 
Και συνέχισε αναφέροντας ότι τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν κα-
λύπτουν επιχειρήσεις με προσω-
πικό μέχρι πέντε άτομα, που είναι 
η συντριπτική πλειονότητα των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Επί-
σης οι περισσότερες επιχειρήσεις 

δεν μπορούν να λάβουν τραπεζικό 
δανεισμό, οπότε δεν μπορούν να 
υλοποιήσουν τέτοια προγράμματα. 
«Το 2023 ελπίζουμε όποια κυβέρ-
νηση εκλεγεί να σκύψει στο πλευρό 
μας για να έχουμε ένα καλύτερο αύ-
ριο» τόνισε χαρακτηριστικά. Εν συ-
νεχεία υπογράμμισε ότι υπάρχουν 
επιχειρήσεις που αναζητούν εξει-
δικευμένο προσωπικό όμως δεν 
το βρίσκουν με αποτέλεσμα να πα-
ρουσιάζεται μεγάλο πρόβλημα στην 
παραγωγή. Ο λόγος της έλλειψης 
είναι ότι δεν υπάρχει επαγγελματι-
κός προσανατολισμός με αποτέλε-
σμα να μην επαρκεί το προσωπικό 
για τα τεχνικά επαγγέλματα. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρ-
χουν εργαζόμενοι που να στηρίξουν 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σε σχέση με τις επιδοτήσεις που 
δόθηκαν κατά καιρούς στις επιχει-
ρήσεις , ανέφερε ότι «τα χρήματα 
τα έπαιρναν, έστηναν μια επιχεί-
ρηση και επειδή δεν εισέπρατταν 
έκλειναν και χρώσταγαν και τα δά-
νεια που είχαν πάρει. Κατά την 
άποψή μου θα πρέπει να υπάρ-
ξει επιδότηση της εργασίας όχι της 
ανεργίας. Το να δίνεις επιδόματα 
σε κάποιον για να κάθεται δεν εί-
ναι συμφέρον. Καλύτερα να ενι-
σχύσεις μια επιχείρηση για να αυ-
ξήσει τις θέσεις εργασίας». 
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και συνεργασιών φρενάρουν την Ανάπτυξη
Μεγάλο ζητούμενο 

αποτελεί και η σύν-
δεση καινοτομίας 

και παραγωγής, κάτι 
στο οποίο υστερεί η 

περιοχή. 
Το θέμα συζητήθηκε 
εκτενώς σε συνεδρία 

με τη συμμετοχή 
του Μιχάλη Δρίτσα, 

Διευθ. Συμβούλου 
Εlevate Greece, Πα-

ναγιώτη Δημόπουλου, 
αντιπρύτανη Έρευνας 

& Ανάπτυξης Παν. 
Πατρών, Θεόδωρου 

Τσούμπελη, Γ.Γ. Επι-
μελητηρίου Αχαΐας.

Το ενεργειακό είναι αυτό που «καίει» την επιχει-
ρηματικότητα και τις βιομηχανίες της Δυτικής 
Ελλάδος, όπως διαφάνηκε στη συνεδρία της  
«Ανασκόπησης 2022» για την Οικονομία, που 
διοργανώθηκε από τον «Σ.Ε.». Και αυτό γιατί οι 
επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας καλούνται 
να ανταγωνιστούν ευρωπαϊκές με πολύ χαμη-
λότερο κόστος ενέργειας. Επιπρόσθετα, διαπι-
στώνεται έλλειψη σχεδίου και συνεργασιών. 
Στη συνεδρία μετείχαν: Φ. Ζαϊμης, Περιφε-
ρειάρχης Επιχειρηματικότητας, Πλ. Μαρ-
λαφέκας, Πρ. Επιμελητηρίου Αχαΐας, Κλ. 
Μπάρλος Πρ. ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, Δ. Νικολακόπου-
λος Πρ. ΟΕΒΕΣΝΑ, Κ. Νικολούτσος Πρ. Επι-
μελητηρίου Ηλείας. 
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται σήμερα στις 
6 μ.μ. με την συνεδρία για τον Πολιτισμό.

Πλήγμα οι αυξήσεις 
στις εισφορές 
Άυξηση 9,6% σε ασφαλιστικές 
εισφορές ελευθέρων επαγγελμα-
τιών και εμπόρων εξαιτίας του 
πληθωρισμού. Αντιδράσεις από 
τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών.

Η Πάτρα
κέντρο αθλητισμού 
Η Πάτρα αποκτά τη δυνατότητα 
να γίνει αθλητικός και τουριστι-
κός προορισμός μετά την υπο-
γραφή μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ Δήμου και ΣΕΓΑΣ. 

Μηνύματα φίλων, 
με νοήματα...

Σελ. 5 Σελ. 7 Σελ. 2

> Την ώρα που το ενεργειακό εκτινάσσει το κόστος παραγωγής

Σελ. 12-15, 24
«Απόψεις» σελ. 8

Επιδότηση
40 €/ΜWh

Ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις 
ρεύματος για τον Φεβρουάριο με 
το ποσό να διαμορφώνεται στα 40 
ευρώ ανά μεγαβατώρα στα οικιακά 
τιμολόγια για καταναλώσεις έως 
500 KWh το μήνα. Αισιόδοξος ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος 
προβλέπει αποκλιμάκωση των τι-
μών τους επόμενους μήνες.

Σελ. 3

Καρναβαλικές 
δράσεις
Ανανεώνεται το γιορτινό ραντε-
βού με τους λιλιπούτειους καρ-
ναβαλιστές το Σαββατοκύριακο 
σε δύο Καρναβαλουπόλεις.

Σελ. 22

Ηλεκτρικό

Σελ. 3

Αναβαθμίζεται το Χιονοδρομικό 
Εγκρίθηκαν  τα έργα αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέ-
ντρου Καλαβρύτων, προϋπολογισμού 22.630.000 ευρώ, 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Το μέλλον της Καινοτομίας και
Η Καινοτομία και η Παραγωγή και οι προοπτικές 
που ανοίγονται για τη νέα χρονιά, αποτέλεσαν το 
αντικείμενο της διαδικτυακής συνεδρίας στο πλαίσιο 
της «Ανασκόπησης 2022» που διοργάνωσε την πε-
ρασμένη Τετάρτη ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων». 
Οι προσκεκλημένοι της συνεδρίας κλήθηκαν δώ-
σουν ο καθένας από την δική του μεριά την πρό-
βλεψή του για το μέλλον της Καινοτομίας στην 
παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη και τις τέσσερις λέ-
ξεις-κλειδιά: Απειλές, Ανατροπές, Προσαρμογή και 
Μετάβαση, γύρω από τις οποίες κινήθηκε η αρθρο-
γραφία της φετινής «Ανασκόπησης». 
Τη συνεδρία συντόνισε ο εκδότης του «Σ.Ε.» Παναγι-
ώτης Γιαλένιος ενώ από την συζήτηση αναδείχτηκαν 
αναλυτικά οι αλλαγές που προβλέπονται τόσο στην 
καινοτομία όσο και την παραγωγή, αφού η χώρα 
μας έχει προχωρήσει σε σημαντικές ανακατατάξεις 
σε όλα τα επίπεδα με στόχο την προσέλκυση κεφα-
λαίων, κυρίως στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας.

> Μιχάλης Δρίτσας, Διευθύνων Σύμβουλος Elevate Greece ΑΕ

«Σημαντική η αύξηση των δαπανών για την Έρευνα»

Ο Μιχάλης Δρίτσας, Διευθύνων 
Σύμβουλος Elevate Greece στην 
τοποθέτησή του σημείωσε ότι δεν 
είναι μόνο αυτές οι λέξεις που πρέ-
πει σημέρα να μας απασχολούν 
όσο το γεγονός ότι η λέξη κλειδί εί-
ναι το ακρωνύμιο ΜAΠΑ αναλύο-
ντας από ποιες λέξεις προέρχεται. 
Πρόκειται για τις λέξεις: Μεταβλη-
τότητα, Αβεβαιότητα, Πολυπλοκό-
τητα και Ασάφεια. «Είναι τα στοι-
χεία που απασχολούν το κομμάτι 
του παγκόσμιου γίγνεσθαι, μεταξύ 
αυτών αφορά και την χώρα μας. 
Βλέπουμε να αλλάζουν συνεχώς 
αυτά που μέχρι πρότινος τα θεω-
ρούσαμε δεδομένα. Υπάρχει μεγά-
λη αβεβαιότητα και πολυπλοκότη-
τα μεταξύ δρώντων καταστάσεων. 
Κανείς δεν ξέρει εάν κάτι ισχύει 
ή όχι. Η ουσία είναι ότι ζούμε σε 
έναν κόσμο πολύ δύσκολο και μέ-
σα σε αυτή την δυσκολία, το μόνο 
δεδομένο είναι ότι τα πράγματα θα 
αλλάζουν με αυτούς τους ρυθμούς. 
Η τεχνολογία αλλάζει με επιθετι-
κούς ρυθμούς. Και δεν μπορούμε 
να την ακολουθούμε με τα βήματα 
που θα θέλαμε. 
Πρόσφατα μια εταιρεία στις ΗΠΑ 
έβγαλε ένα σύστημα τεχνητής νοη-
μοσύνης που του ζητάς κάτι και σου 

βγάζει μια πλήρη έκθεση. Είναι ένα 
έξυπνο σύστημα που σου μαθαίνει 
και δίνει πληροφορία με μεγάλη 
ακρίβεια. Οι αλλαγές αυτές επηρεά-
ζουν το σήμερα και το αύριο».
Γιατί όμως η έρευνα και η καινοτο-
μία είναι σημαντικές, ήταν το ερώ-
τημα που κλήθηκε να απαντήσει 
ο κ. Δρίτσας. Τόνισε ότι αυτό συ-
νβαίνει γιατί μπορούν να απαντή-
σουν σε παγκόσμιες και εθνικές 
προκλήσεις, σε επίπεδο μιας χώ-
ρας και οικονομίας. 
«Για παράδειγμα στις υγειονομικές 
κρίσης, στην καταπολέμηση της 
παγκόσμιας φτώχειας, που είναι 
προβλήματα που ζητούν λύσεις. Η 
έρευνα και η καινοτομία μπορούν 
να μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
τέτοιων λύσεων και ταυτόχρονα να 
βοηθήσουν στην ανταγωνιστικότη-
τα της Οικονομίας. 
Ότταν μιλάμε για τον πρωτογενή το-
μέα, πρέπει να δούμε την έξυπνη 
γεωργία. Στη βιομηχανία έχουμε 
περάσει στην τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση. Τέλος μιλάμε για και-
νοτομία στις υπηρεσίες, όπως για 
παράδειγμα στις τράπεζες και στον 
τουρισμό. Όλα αυτά μπορούν να 
μας δώσουν λύσεις και να βοηθή-
σουν να δημιουργηθούν πολλές νέ-
ες θέσεις εργασίας».
Σύμφωνα με τον κ. Δρίτσα υπάρχει 
ευρωπαϊκή μελέτη που λέει ότι εάν 
επενδύσουμε ένα ευρώ στην έρευνα 
και την ανάπτυξη, αυτό θα μας επι-
στρέψει μέχρι και δώδεκα ευρώ.
Τόνισε επίσης ότι η χώρα μας μέ-
χρι το 2018 ήταν πολύ δυνατή 
στις επιδόσεις στην επιστημονική 
έρευνα, κάτι που έχει διατηρήσει 

μέχρι και σήμερα, διέθετε όμως 
πολύ χαμηλές επιδόσεις στην και-
νοτομία. Αυτή τη δυσαρμονία προ-
σπάθησε η κυβέρνηση να την θε-
ραπεύσει σε κάποιο βαθμό. «Στα 
3,5 χρόνια δεν γίνονται θαύματα 
όμως μπήκαν οι βάσεις να διορ-
θωθεί αυτή η ανισορροπία» ανέ-
φερε ο κ. Δρίτσας.
Για τον τρόπο που θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της οικονομίας και 
της κοινωνίας της χώρας η και-
νοτομία, ο κ. Δρίτσας τόνισε ότι: 
«Από το Δεκέμβριο του 2021 έχου-
με αλλαγή στο νόμο των στρατηγι-
κών επενδύσεων και στον Ανα-
πτυξιακό Νόμο από το Μάρτιο του 
2022. Ο Νόμος των στρατηγικών 
επενδύσεων έγινε πιο λειτουργι-
κός και υπάρχουν τέσσερις κατη-
γορίες που κάποιος μπορεί να αι-
τηθεί για μια στρατηγική επένδυση 
και βλέπουμε ενδιαφέρον και στα 
τέσσερα αυτά πεδία. Σε ένα από αυ-
τά τα πεδία είναι οι επενδύσεις της 
έρευνας και της καινοτομίας. Μέ-
χρι πρότινος δεν υπήρχε πλαίσιο 
για να χαραχθεί μια τέτοια επένδυ-
ση. Τώρα θεσμοθετήθηκε και αξι-
ολογούνται μέσα από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομί-
ας. Στον Αναπτυξιακό, αντίστοιχα 
διαπιστώνουμε ότι οι προηγούμε-
νοι Αναπτυξιακοί Νόμοι είχαν μια 
προσέγγιση που επέτρεπε στον κα-
θένα να κάνει αίτηση. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να υπάρχει μονοκαλ-
λιέργεια, δηλαδή σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό οι επενδύσεις ήταν στον 
τομέα του τουρισμού. 
Εκείνο που πλέον άλλαξε ήταν ότι 
αντί να έχεις έναν ενιαίο «κουβά» 

που έμπαιναν όλες οι προτάσεις, 
τώρα υπάρχουν 13 διακριτά επεν-
δυτικά καθεστώτα που καλύπτουν 
συγκεκριμένους τομείς της Οικο-
νομίας. Άρα και να ήθελαν όλοι 
να επενδύσουν στον τουρισμό, τα 
χρήματα ήταν πεπερασμένα και 
πρέπει να μοιραστούν στα 13 αυτά 
καθεστώτα επιχορηγήσεων. 
Έχοντας 13 καθεστώτα ενίσχυ-
σης μπορείς πραγματικά να μετα-
σχηματίσεις την Οικονομία και να 
μην πέφτουν τα χρήματα σε έναν 
ή δύο τομείς της Οικονομίας. Στο 
νέο Αναπτυξιακό Νόμο έχουμε 
ποσοστά ενισχύσεων από 5% έως 
25%. Ο λόγος που έγινε ήταν γι-
ατί μειώθηκε το ΑΕΠ και θεωρη-
θήκαμε πιο αδύναμοι, οπότε δί-
νονται περισσότερα κίνητρα. Στη 
Δυτική Ελλάδα δίνονται ενισχύ-
σεις της τάξεως του 75% για μια 
μικρή επιχείρηση, 60% για μια 
μεσαία και 50% για μια μεγάλη, 
οπότε είναι υψηλά τα ποσοστά 
των ενισχύσεων».
Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν κά-
ποιες προτάσεις που θα γίνονται με 
την άμεση αξιολόγηση, άρα η απά-
ντηση θα βγαίνει με την σειρά υπο-
βολής. Όσο για την συγκριτική αξι-
ολόγηση, αυτή θα γίνεται εντός 45 
ημερών. Έτσι ενώ κάποτε χρειαζό-
ταν ένας χρόνος ή έξι μήνες τώρα 
θέλουμε λιγότερο διάστημα. Ο λό-
γος είναι ότι έχουν αυξηθεί οι αξι-
ολογητές και έχει δημιουργηθεί 
ένα νέο πληροφοριακό σύστημα 
που απορροφά πολλά στοιχεία από 
τα φορολογικά στοιχεία της ΑΑΔΕ. 
Για το κατά πόσο μπορεί ο τεχνο-
λογικός τομέας να φθάσει το 10% 

του ΑΕΠ μέχρι το 2035, που εί-
ναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο κ. Δρίτσας τόνισε ότι: 
«Στις δαπάνες για την έρευνα και 
την ανάπτυξη βρισκόμαστε σε πο-
σοστό 1,47% όταν το 2011 ήμα-
σταν στο 0,69% και έχει γίνει ένα 
τεράστιο άλμα σε αυτό. Ο στόχος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να 
ξεπεράσουμε το 3% όταν αυτή τη 
στιγμή είναι στο 2,2%. Έχουμε αρ-
κετό δρόμο να φθάσουμε το 3%, 
ωστόσο είμαστε στα μισά της δια-
δρομής. 
Ο μόνος τρόπος είναι να βάλουν 
μεγαλύτερη προσπάθεια οι επιχει-
ρήσεις, γιατί εάν δούμε τα ποσο-
στά της κρατικής χρηματοδότησης 
θα διαπιστώσουμε ότι από την 7η 
θέση το 2018 πλέον βρισκόμαστε 
στην 3η θέση, με τα στοιχεία του 
2021. Όμως πρέπει να δοθούν κί-
νητρα στις επιχειρήσεις να συμ-
βάλλουν στις επενδύσεις σε έρευ-
να και ανάπτυξη, κάτι που γίνεται 
με τη φορολογική έκπτωση δαπα-
νών και έτσι διπλασιάζονται οι δα-
πάνες από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Καινοτομίας. Εμείς 
πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδι-
κασία έκπτωσης δαπανών και σχε-
διάζεται σχετικό σύστημα με στόχο 
να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα χρή-
ματα στις επιχειρήσεις. To δεύτε-
ρο εργαλείο είναι το πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ «Ερευνώ- Καινοτομώ», 
με 300 εκατομμύρια ευρώ που θα 
προκηρυχθεί μέχρι το Μάρτιο γι-
ατί έχει τέσσερις παρεμβάσεις- 
υποπροκηρύξεις. Η παρέμβαση 2 
αφορά τη συνεργασία επιχειρήσε-
ων με ερευνητικούς φορείς».
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η συμβολή της στην Οικονομία
> Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

«Οι συναινέσεις που απαιτούνται 
ώστε η καινοτομία να έχει διάρκεια»

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντι-
πρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνι-
σε για τη μεταφορά τεχνολογίας ότι: 
«Έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για 
να προωθηθεί η καινοτομία. Ουσι-
αστικά στον πυρήνα της έχει στόχο 
την βελτίωση του επιπέδου ευημερί-
ας των πολιτών. Ουσιαστικά βελτιώ-
νοντας την παραγωγικότητα και την 
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων 
αυτό συνεπάγεται περισσότερες δου-
λειές και το αποτέλεσμα μεταφέρεται 

στο όφελος της εθνικής οικονομίας. 
Ελήφθησαν μέτρα που προάγουν 
την καινοτομία. Σίγουρα δεν γίνονται 
θαύματα σε μια τριετία ή τετραετία. 
Οι στρατηγικές έλειπαν αλλά πολύ 
περισσότερο στη διαχρονική τους 
φάση, εάν το εξετάσουμε από τις 
διαφορετικές διακυβερνήσεις της 
χώρας τα τελευταία χρόνια. Θα δι-
απιστώσουμε ότι αυτό που έλειπε 
ήταν η εφαρμογή των στρατηγικών 
και πώς αυτές μετατρέπονται σε πο-
λιτική πράξη από τους διαφορετι-
κούς τομείς της Οικονομίας».
Συμπλήρωσε ακόμη ότι οι Αναπτυ-
ξιακοί Νόμοι μέχρι και σήμερα δεν 
κατάφεραν μέσα από τις χρηματο-
δοτήσεις των επενδυτικών σχεδίων 
να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας 
του παραγωγικού μοντέλου. Σημα-
σία, τόνισε ο κ. Δημόπουλος, δεν 
έχει να χρηματοδοτούμε μόνο τον 
Τουρισμό, αλλά πρέπει να βρού-

με και άλλους τρόπους βελτίωσης 
χρηματοδότησης ώστε να οδηγη-
θούμε σε περιβαλλοντικά βιώσιμες 
επιχειρήσεις και σε αλλαγή του μο-
ντέλου ανάπτυξης της χώρας.
«Οι στρατηγικές είναι απολύτως 
απαραίτητες. Το θέμα είναι ότι χρει-
άζεται μια στρατηγική κατεύθυνση 
μετασχηματισμού αυτού του παρα-
γωγικού μοντέλου. Δίνουμε σημα-
σία στην ποσότητα, όμως πρέπει να 
κάνουμε βήματα βελτίωσης του κλί-
ματος της σταθερότητας της Οικονο-
μίας» σημείωσε ο κ. Δημόπουλος.
Πρόσθεσε επίσης ότι το Πανεπι-
στήμιο Πατρών είναι 3ο σε επίπε-
δο διδακτόρων και μετά-διδακτό-
ρων κατέχοντας μια αξιοζήλευτη 
θέση σε όλη την χώρα.
«Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα δυ-
ναμικό ερευνητικό που μπορεί και 
παράγει αποτελέσματα με στόχο 
να αξιοποιηθούν από τη Βιομηχα-

νία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δος σε επίπεδο επιχειρήσεων ήταν 
μουδιασμένη στην αρχή. Εμείς, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, όσο ανοι-
γόμαστε τόσο από πλευράς επι-
χειρήσεων και βιομηχανίας, τόσο 
δημιουργούμε ένα καλύτερο κλίμα 
αποδοχής συνεταιριστικών δράσε-
ων» τόνισε ο κ. Δημόπουλος. 
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις 
κατά καιρούς κρίσεις που έχουν 
παρουσιαστεί και προστίθενται σε 
ένα περιβάλλον το οποίο δεν εί-
ναι θετικό και όλοι είναι κουμπω-
μένοι. Το κλίμα, όπως διαμορφώ-
θηκε στην πορεία από τις διάφορες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, βοη-
θήθηκε σημαντικά και το Πανεπι-
στήμιο κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι 
στον τομέα της καινοτομίας. Ανα-
φέρθηκε επίσης στα δύο κέντρα 
ικανοτήτων που λειτουργούν στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών και προ-

σφέρουν με την σειρά τους σημα-
ντικά επίπεδα γνώσεων. 
Τέλος για τα βήματα που πρέπει να 
γίνουν για λείανση των αντιθέσε-
ων ώστε να προχωρήσει η ανάπτυ-
ξη στην περιοχή, ο κ. Δημόπουλος 
είπε ότι: « Χρειάζεται συνέχεια και 
σταθερότητα. Το ζήτημα της επιχει-
ρηματικότητας και καινοτομίας εί-
ναι ζητήματα πολύ περισσότερα και 
πιο μεγάλα ακόμα και από το ζή-
τημα της ίδιας της εθνικής διακυ-
βέρνησης. Διότι εάν έρθει μια νέα 
κυβέρνηση και καταστρέψει οτι-
δήποτε θετικό τότε ξαναγυρίζουμε 
πολλά βήματα πίσω. Μερικά ζητή-
ματα είναι εθνικά και πρέπει να βα-
σίζονται σε εθνικές στρατηγικές και 
συναινέσεις». Και κατέληξε ότι πρέ-
πει να υπάρξει εθνική συνεννόηση 
για να δούμε με ποιο τρόπο θα χα-
ραχτεί μια εθνική στρατηγική στον 
τομέα αυτό.

> Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας

«Με ποιο τρόπο οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας»

Ο Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενι-
κός Γραμματέας του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας τόνισε ότι: «Το Οικοσύστη-
μα Επιχειρηματικότητας της Δυτι-
κής Ελλάδας διαδρά με την κεντρι-
κή κυβέρνηση. Έχουν γίνει σε αυτό 
το επίπεδο σημαντικά βήματα και 
πρώτο θα έβαζα τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό του κράτους. Το γε-
γονός ότι οι επιχειρήσεις έρχονται 

σε ένα διαφορετικό πρόσωπο που 
αφορά το ελληνικό δημόσιο, τις 
βάζει σε ένα πλαίσιο και τις υπο-
χρεώνει να κάνουν βήματα για την 
καινοτομία. Αντιλαμβάνονται ότι τα 
πράγματα αλλάζουν». 
Επεσήμανε επίσης πόσο καλές εί-
ναι οι σχέσεις των Επιμελητηρίων 
με τις Διαχειριστικές Αρχές τους 
και τον ΕΦΕΠΑΕ αλλά και την κυ-
βέρνηση. Σημείωσε ότι αυτή η συ-
νεργασία οδηγεί σε έναν σημαντι-
κό βαθμό «αυτοδιοίκησης» των 
χρηματοδοτικών εργαλείων του 
ΕΣΠΑ. Επεσήμανε ότι τα τελευταία 
χρόνια η απορροφητικότητα είναι 
σε υψηλό επίπεδο και τα προγράμ-
ματα αυτά πάνε πολύ καλά και αυ-
τός είναι και ο λόγος που ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσε-

ων καινοτομούν. Τόνισε την ανά-
γκη βελτιώσεων στον Αναπτυξιακό 
Νόμο αλλά και στα προγράμματα 
του πρωτογενούς τομέα. 
Μέχρι και την προηγούμενη προ-
γραμματική περίοδο ο πρωτογενής 
τομέας δεν έπαιρνε χρήματα από 
τα προγράμματα της χώρας γιατί 
κατευθύνονταν σε άλλους τομείς. 
Και τόνισε την ανάγκη, αυτή η τά-
ση και νοοτροπία να αλλάξει. 
Ο κ. Τσούμπελης σημείωσε επίσης 
ότι έχουμε ένα περιβάλλον που βο-
ηθάει γενικότερα μέσα από τα προ-
γράμματα, όμως υπάρχουν ακόμη 
περιθώρια αλλαγών. Μια αλλα-
γή που ενσωματώθηκε στα τελευ-
ταία προγράμματα, που είναι σε 
προδημοσίευση, αφορά τον τρό-
πο υλοποίησής τους. Πλέον δεν θα 

ακολουθήσουμε το προηγούμενο 
μοντέλο όπου οι επιχειρήσεις έκα-
ναν αιτήσεις και μεσολαβούσε ένα 
μεγάλο διάστημα για την αξιολόγη-
ση. Τώρα οι επενδύσεις θα ξεκι-
νούν πολύ πιο γρήγορα.
«Το πρόβλημα που βλέπω στο επι-
χειρηματικό πεδίο είναι οι πολλές 
εκλογικές διαδικασίες και ελπίζου-
με να είναι έτσι τα πράγματα ώστε 
να έχουμε τις μικρότερες δυνατές 
καθυστερήσεις» τόνισε ο κ. Τσού-
μπελης.
Τέλος ανέφερε ότι χρειάζεται συ-
νέχεια και συνέπεια στον τομέα 
της νεοφυούς επιχειρηματικότη-
τας ώστε να μεγαλώνει συνεχώς η 
δραστηριότητα σε αυτό τον τομέα. 
Εκτίμησε ότι μπορεί με αυτό τον 
τρόπο το παραγωγικό μοντέλο της 

χώρας να συμβάλει στην διακοπή 
του brain drain.
Επίσης σημείωσε ότι είχαμε το 
προηγούμενο διάστημα ένα άσχη-
μο επιχειρηματικό και εργασιακό 
περιβάλλον. Οποιαδήποτε σύγκρι-
ση με προηγμένες χώρες οδηγού-
σε τους νέους σε φυγή και αυτό 
αναστρέφεται ήδη και χρειάζεται η 
προσπάθεια να συνεχιστεί.
Και επεσήμανε ακόμη ότι θα πρέ-
πει ειδικά για τον Αναπτυξιακό Νό-
μο να υπάρξουν καλύτερες χρημα-
τοροές και πληρωμές και αυτό έχει 
καθοριστικό ρόλο για την επιχει-
ρηματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος 
που οι Αναπτυξιακοί Νόμοι δεν εί-
ναι δημοφιλείς σε αντίθεση με το 
ΕΣΠΑ που είναι ξεκάθαρα τα επι-
χειρηματικά βήματα.
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για Χωρικές Επενδύσεις στη Δυτική Ελλάδα
 Ο νέος σχεδιασμός 

αποτελεί μία ευκαιρία 
για τις τοπικές κοι-

νωνίες να εξετάσουν 
την αναπτυξιακή τους 
διαδρομή και να την 
επαναδιατυπώσουν 

όπου χρειάζεται, ώστε 
να ξεπεραστούν αστο-
χίες του παρελθόντος. 
Με τον τρόπο αυτό θα 
αναδειχτούν νέες πε-
ριοχές ενδιαφέροντος 
ενώ θα προβληθούν 

και τα πλεονεκτήματα 
της Δυτικής Ελλάδας. 
Η υποβολή των προ-
τάσεων θα ξεκινήσει 

το επόμενο διάστημα.

H άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των 
Δήμων ήταν το μήνυμα της χθεσινής δια-
βούλευσης για τις Χωρικές Επενδύσεις, εν 
όψει του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, με τη συμ-
μετοχή δημάρχων της Δυτικής Ελλάδας. 
Στόχος της δράσης, σύμφωνα με την Πε-
ριφέρεια, είναι η υλοποίηση έργων με 
πολλαπλασιαστική ισχύ για την τοπική οι-
κονομία και κοινωνία, που μέσω της εξει-
δίκευσης θα δημιουργήσουν το κατάλληλο 
περιβάλλον για την ανάπτυξη. Το βάρος θα 
δοθεί κυρίως στις πιο αγροτικές και λιγότε-
ρο εξωστρεφείς περιοχές. 
Οι Δήμαρχοι από την πλευρά τους κλήθη-
καν να καταγράψουν τις ανάγκες των τοπι-
κών κοινωνιών και να καταρτίσουν σχέδια 
δράσης. 

Πάτρα: Αλλάζει όψη 
η Κάτω Πόλη 
Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες κα-
θώς υπογράφηκε χθες το έργο 
της ανάπλασης της Κάτω Πόλης, 
με στόχο να αναδείξει την πολιτι-
στική κληρονομιά της Πάτρας.

Συγκέντρωση 
βοήθειας 
Σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για συλ-
λογή βοήθειας για τους σεισμό-
πληκτους της Τουρκίας και της 
Συρίας, από δήμους, οργανώ-
σεις και φορείς της Αχαΐας. 

Ξεκινάει σήμερα ο 
«Μώμος ο Πατρεύς»

Σελ. 3 Σελ. 20 Σελ. 22

> Σχέδια δράσης καλούνται να προτείνουν οι Δήμοι της περιοχής

Σελ. 3

Πολιτισμός και 
συμπράξεις

Η συμβολή του Πολιτισμού στην 
ανάπτυξη μαζί με τα έργα που είναι 
σε εξέλιξη, σε Πάτρα και Δυτική Ελ-
λάδα παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλ-
λων, στην ενδιαφέρουσα συζήτηση 
που έγινε στο πλαίσιο της «Ανασκό-
πησης 2022» από τον «Σ.Ε.». 
Κοινή συνισταμένη η ανάγκη ενί-
σχυσης των καλλιτεχνικών παρα-
γωγών και δράσεων, είτε μέσω 
προγραμμάτων είτε μέσω εθνικών 
πόρων, καθώς η πανδημία άφησε 
βαθιά τα σημάδια της. 
Επιπρόσθετα επισημάνθηκε η ανά-
γκη σύμπραξης Κράτους και Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου 
από κοινού να ενθαρρύνουν τις 
αξιόλογες πολιτιστικές παραγωγές.

Σελ. 12-13

Ανασκόπηση 2022
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Πολιτισμός: Οι δυσκολίες και το
 Η συμβολή του Πολιτισμού στην ανά-
πτυξη μέσα από έργα που είναι σε εξέλι-
ξη, στην Πάτρα, την Δυτική Ελλάδα αλ-
λά και πανελλαδικά όπως επίσης και οι 
πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλη-
φθούν ώστε εκκρεμή ζητήματα που αφο-
ρούν το πολιτιστικό πεδίο να επιλυθούν, 
αναλύθηκαν στην ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση που έγινε στο πλαίσιο της «Ανασκό-
πησης 2022» από την εφημερίδα «Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων» την Παρασκευή 
3 Φεβρουαρίου και μεταδόθηκε από τα 
συνεργαζόμενα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Ο εκδότης του «Σύμβουλου Επι-
χειρήσεων» Παναγιώτης Γιαλένιος τόνι-
σε πόσο μεγάλο είναι το βάρος που δίνει 
η εφημερίδα για τον Πολιτισμό και αυ-
τός ήταν και ο λόγος επιλογής της συ-
γκεκριμένης θεματικής ενότητας. «Ο 
Πολιτισμός έχει κορυφαία θέση στα εν-
διαφέροντά μας και είναι σημαντική η 
συμβολή του στην ανάπτυξη του τόπου 
μας» ανέφερε χαρακτηρστικά.

> Σταύρος Σολωμός, καλλιτεχνικός διευθυντής Ομίλου Πολυφωνικής Πάτρας

«Είναι άθλος η οικονομική μας αυτάρκεια» 

Ο Σταύρος Σολωμός Καλλιτεχνι-
κός Διευθυντής του Ομίλου της 
Πολυφωνικής Πάτρας τόνισε ότι η 
περίοδος της πανδημίας ήταν μια 
τραυματική εμπειρία για τους αν-
θρώπους του Πολιτισμού. 
«Πρώτα απ’ όλα κλείσαμε και αντι-
μετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα 

όχι μόνο στη δημιουργία αλλά και 
στην ύπαρξη. Αρκεί να αναφέρω 
ότι στην περίοδο αυτή καταφέρα-
με και μείναμε ζωντανοί κάνοντας 
διαδικτυακές δοκιμές. Σε σχέση με 
την χορωδιακή πράξη το μόνο που 
χρειάζεται είναι να έχει την οθόνη 
και τον κόσμο. Πάραυτα, η χορω-
δία της Πολυφωνικής, μέσα από 
έναν γιγαντιαίο αγώνα, τα κατάφε-
ρε».
Το 2022 ήταν η απαρχή μιας δη-
μιουργίας καθώς έγιναν 45 συ-
ναυλίες της Πολυφωνικής από τον 
Μαΐο και μεταγενέστερα. Kαι αυ-
τό ήταν καθοριστικό για τη βιωσι-
μότητά της. Πρόσθεσε ακόμη ότι 
ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν 

μπορεί να βασιστεί σε καμία επι-
χορήγηση, είτε κρατική είτε δη-
μοτική παρά μόνο στο να υπάρ-
χει οικονομική αυτάρκεια. Μέχρι 
στιγμής υπάρχει αυτή η οικονο-
μική αυτάρκεια με ένα κόστος που 
πλησιάζει τα 80.000 ευρώ σε ετή-
σια βάση. 
«Αυτό έχει να κάνει και με την δη-
μιουργία. Γιατί η δημιουργία είναι 
εκείνη που θα μας φέρει κάποι-
ες προσόδους, είτε από το κράτος 
είτε από τους θεατές των συναυ-
λιών μας. Καταλήγουμε στο συ-
μπέρασμα ότι υπάρχει αναγέννη-
ση το 2022 που έχει οδηγήσει σε 
πλουραλισμό της τοπικής παραγω-
γής σε σημείο τέτοιο που το 2023 

να ψάχνουμε ημερομηνίες για να 
εντάξουμε προγραμματισμένες εκ-
δηλώσεις» ανέφερε ο κ. Σολωμός. 
Εν συνεχεία ο κ. Σολωμός περιέ-
γραψε γενικότερα τη συμβολή των 
ιδιωτικών πρωτοβουλιών στην Τέ-
χνη και την καλλιτεχνική εκπαίδευ-
ση. Το Ωδείο της Πολυφωνικής 
σήμερα καλύπτει πάνω από 400 
σπουδαστές σε όλα τα μήκη και 
πλάτη της μουσικής εκπαίδευσης. 
«Ξεκινήσαμε με 40 και σήμερα 
έφθασε 400. Και αυτό σημαίνει 
ανάπτυξη και όλοι όσοι εμπλεκό-
μαστε στο κομμάτι της Πολυφωνι-
κής έχουμε ως στόχο να προβάλ-
λουμε ένα σημαντικό έργο για το 
καλό της πόλης μας» δήλωσε ο κ. 

Σολωμός.
Περιέγραψε επίσης το πρόβλημα 
που υπάρχει στον Πολιτισμό όταν 
υπάρχουν πτυχία που αποκτώνται 
μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού 
ππου είναι αδιαβάθμητα.
Για την σχέση των νέων με την Τέ-
χνη ο κ. Σολωμός ανέφερε ότι «για 
τους δημιουργούς του Πολιτισμού 
στη νεολαία είναι αυτοσκοπός». 
Και σημείωσε την ανάγκη επικοι-
νωνίας των καλλιτεχνών με τους 
νέους ανθρώπους.
«Με τον τρόπο αυτό κτίζεις το μέλ-
λον. Με απαρχαιωμένες απόψεις 
δεν μπορείς να έχεις Πολιτισμό, 
Ανάπτυξη και εξωστρέφεια» δή-
λωσε ο κ. Σολωμός.

> Λεωνίδας Μαργαρίτης, πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Δυτικής Ελλάδος

«Η λήθη του παρελθόντος είναι μεγάλο λάθος» 

Ο Λεωνίδας Μαργαρίτης Πρόεδρος 
της Εταιρείας Λογοτεχνών Δυτικής 
Ελλάδος στην αρχή της τοποθέτη-
σής του αναφέρθηκε στην ανάγκη 
να τιμηθούν οι εξέχουσες προσω-

πικοτήτων που έζησαν στην Πάτρα. 
Έφερε ως παράδειγμα τον ομογενή 
Αθανάσιο Στεφανόπουλο, ομογε-
νή, που κατάφερε να αξιοποιήσει 
το σπίτι του ποιητή Κωστή Παλαμά, 
στην οδό Κορίνθου στην Πάτρα και 
το μετέτρεψε σε Στέγη Γραμμάτων. 
«Το σπίτι του Παναγιώτη Κανελλό-
πουλου το γκρεμίσαμε δυστυχώς. 
Τον μέγιστο τον Δημάρχων, Δημή-
τριο Βότση, τον εξορίσαμε από την 
πλατεία Τριών Συμμάχων και τον 
στριμώξαμε μεταξύ ενός καφάο, 
ενός υποσταθμού της ΔΕΗ και ενός 
κάδου απορριμάτων. Την ίδια μοί-

ρα, να είναι περιστοιχισμένος από 
κάδους απορριμάτων, έχει και το 
άγαλμα του Κωστή Παλαμά». 
Σημείωσε ακόμη ότι η Εταιρεία Λο-
γοτεχνών βασίζεται μόνο στις συν-
δρομές των μελών της και η παν-
δημία δεν επέτρεψε τη συνέχεια των 
φιλολογικών βραδιών. «Προσπα-
θήσαμε κάτι να κάνουμε αυτή την 
περίοδο όμως το μόνο που κάνα-
με ήταν μια διαδικτυακή εκδήλωση 
για τα 200 χρόνια της Επανάστασης 
στη Στέγη Γραμμάτων Κωστή Παλα-
μά. Προσπαθούμε και πάλι να επα-
ναλειτουργήσουμε τα φιλολογικά μας 

βραδινά, ωστόσο βρεθήκαμε σε δύ-
σκολη θέση γιατί αποδείχτηκε ότι το 
προσωπικό της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης είχε μειωθεί. Καταλήξαμε οι 
φιλολογικές βραδιές να γίνονται στη 
Στέγη Γραμμάτων Κ. Παλαμάς με πε-
ριορισμένο χώρο γιατί οι συνθήκες 
είναι τέτοιες», είπε ο κ. Μαργαρίτης.
 Επίσης υποστήριξε ότι πολλά έργα 
που είναι σε εξέλιξη έχουν δρομο-
λογηθεί ήδη εδώ και χρόνια και δεν 
είναι της τωρινής κυβέρνησης. Πρό-
σθεσε ότι πολλά έργα παραμένουν 
ημιτελή γιατί υπάρχει έλλειψη βού-
λησης, ενώ τόνισε ότι επί Πολιτιστι-

κής Πρωτεύουσας χάθηκε η μεγά-
λη ευκαιρία ανάδειξης της τοπικής 
μας κληρονομιάς μέσω υλοποίησης 
προτάσεων που αφορούσαν ιδιωτι-
κά κτίρια, όπως το Πτωχοκομείο. 
 Για την σχέση νεολαίας και Πολι-
τισμού ο κ. Μαργαρίτης τόνισε ότι 
υπάρχει η δυνατότητα οι νέοι να 
βρουν τον δρόμο τους μέσα σε ένα 
προκαθορισμένο πολιτιστικό πλαί-
σιο και ότι οι απαγορεύσεις που 
επιβάλλονται στους νέους, ως μια 
προσπάθεια περιορισμού της ορμής 
τους, επιφέρουν το ακριβώς αντίθε-
το αποτέλεσμα.
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νέο ξεκίνημα μετά την πανδημία
> Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ

> Νίκος Κορδόσης, ιδρυτής Κέντρου Λόγου και Τέχνης «Διεξόδος»

> Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων 

«Υπάρχει πλάνη για τα διπλώματα των καλλιτεχνών»

«Στηριζόμαστε μόνο στην αγάπη του κόσμου» 

«Παλεύουμε χωρίς οικονομικούς πόρους»

Την δική του τοποθέτηση για τα 
όσα δημόσια ακούγονται για το 
Προεδρικό Διάταγμα του Υπουρ-
γείου Παιδείας σε σχέση με τους 
καλλιτέχνες και τους τίτλους σπου-
δών τους, έδωσε ο βουλευτής 
Αχαΐας της ΝΔ Ιάσονας Φωτήλας. 
Όπως τόνισε: «Ότι το προεδρικό 
διάταγμα πτώχευσε τους καλλιτέ-
χνες, αυτό δεν ισχύει. 
Το Διάταγμα δεν έχει να κάνει με 
τους καλλιτέχνες αλλά αφορά το 
προσοντολόγιο όλου του Δημοσίου 
και όλες τις ειδικότητες όπως για-

τρούς, μηχανικούς κλπ. Αν καταρ-
γηθεί το συγκεκριμένο διάταγμα, 
θα επηρεάσει το σύνολο των προ-
σλήψεων στο Δημόσιο και θα πα-
γώσουν οι προσλήψεις για όλους 
τους κλάδους και ειδικότητες. Πα-
ρεμβαίνει σε όλες τις ειδικότητες 
και ακούμε ότι «εξισώνει τους τίτ-
λους δραματικών σχολών με απο-
λυτήρια λυκείου». Αυτό δεν έχει 
καμία σχέση με την πραγματικό-
τητα και αφορά το προσοντολόγιο 
και μόνο. Από την άλλη, ένα ζήτημα 
που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια 
είναι η ουσιαστική διαβάθμιση και 
τα ακαδημαϊκά θέματα αυτών που 
έχουν κάνει αυτές τις σπουδές». 
Υποστήριξε ακόμη, ότι δεν άλλα-
ξε τίποτα με τον τρόπο που γίνε-
ται η πρόσληψη καλλιτεχνών στο 
Δημόσιο ενώ ανέφερε τί καταγρά-
φηκε τα τελευταία τρία χρόνια στον 
τομέα του Πολιτισμού.
«Ο Πολιτισμός δεν είναι το ευ ζην 

αλλά το ζην. Είναι ανάγκη ανάπτυ-
ξης ενός τόπου, καθώς όλα κρίνο-
νται σε οικονομικό επίπεδο, ιδιαί-
τερα την περίοδο που διανύουμε. 
Από τον Ιούλιο του 2019 η κυβέρ-
νηση προχώρησε ένα οργανωμένο 
σχέδιο για τη χώρα. Ξεκινήσαμε 
με υλοποίηση νέων έργων όπως η 
αποκατάσταση στο Τατόι, που πε-
ριλαμβάνει έργα 75 εκατομμυρίων 
ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 
2025. Είναι σημαντική η πρωτο-
βουλία που έλαβε η κυβέρνηση για 
τη δημιουργία του Ταμείου Ανά-
καμψης, καθώς καταφέραμε και 
εντάξαμε πολλά έργα. Προχωρήσα-
με στην Αναγέννηση του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου που θα 
βοηθήσει στην αναγέννηση του κέ-
ντρου της Αθήνας κ.ά.» τόνισε με-
ταξύ άλλων ο κ. Φωτήλας. 
Τόνισε ακόμη ότι :
• Δημιουργείται Μουσείο Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων. Πρόκειται για Μου-

σείο άκρως απαραίτητο για μια 
χώρα ναυτική όπως η δική μας.
• Τροποποιήθηκε το Ταμείο Αρ-
χαιολογικών Πόρων και δημιουρ-
γήθηκε στη θέση του ένας Οργα-
νισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
που αποδίδει έσοδα.
• Ξεπεράστηκαν «αγκυλώσεις» για 
το έργο του Ελληνικού και μπορεί 
να δοθεί μια τεράστια υπεραξία 
στην περιοχή.
• Εκτελούνται έργα Πολιτισμού 
στη χώρα που αυτή τη στιγμή ξε-
περνούν το 1 δις.
• Αυξήθηκαν οι εντάξεις των έρ-
γων Πολιτισμού σε όλα τα χρημα-
τοδοτικά προγράμματα κατά 110% 
Στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2.0 
έχουν δεσμευτεί χρήματα για τον 
Πολιτισμό και τη σύγχρονη κλη-
ρονομία ύψους 600 εκατομμυρί-
ων ευρώ.
Τα τελευταία χρόνια τόνισε ότι γί-
νονται προσπάθειες για τη σύζευξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς με 
τη σύγχρονη δημιουργία. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα ο θεσμός 
που δημιουργήθηκε στην πανδη-
μία «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτι-
σμός». Και συμπλήρωσε ότι είναι 
σε εξέλιξη μικρότερα έργα που κα-
λύπτουν τις ανάγκες τοπικών κοι-
νωνιών, ύψους 100 εκατομμυρί-
ων ευρώ.
Επεσήμανε ότι έχουν ξεκινήσει 
καινοτόμα έργα όπως είναι αυτό 
που καταγράφει τις συνέπειες της 
κλιματικής κρίσης στην πολιτιστι-
κή κληρονομία. Μεγάλος στόχος 
ακόμη παραμένει η ενίσχυσή της. 
Και επεσήμανε ότι καθοριστι-
κός τομέας ήταν η συνεργασία του 
Κράτους με την Τοπική και Περι-
φερειακή Αυτοδιοίκηση. Στη συ-
νέχεια πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη 
στον Πολιτισμό θα έρθει μέσα από 
τη συνεργασία Πολιτείας, ΟΤΑ και 
επιχειρηματιών. 

Ο Νίκος Κορδόσης, Ιδρυτής του 
Κέντρου Λόγου και Τέχνης «Διε-
ξόδος» στο Μεσολόγγι, σημείω-
σε ότι η απόφαση του να ιδρύσει 
το Κέντρο βασίστηκε στην αγάπη 
του κόσμου και όχι στις δημόσι-
ες χρηματοδοτήσεις και αυτός εί-
ναι και ο λόγος της επιτυχίας του. 
Για τεχνικούς λόγους ωστόσο δεν 
κατέστη δυνατή η αναλυτική τοπο-
θέτησή του. Τόνισε πάντως ότι «Η 

οικονομική κρίση δεν μας ακού-
μπησε καθόλου γιατί δεν προσα-
νατολιστήκαμε στο να ζητάμε από 
κυβέρνηση, Δήμο και κράτος. Βα-
σιστήκαμε στην αγάπη των φίλων 
ώστε γίναμε πλούσιοι στα 25 χρό-
νια λειτουργίας της. Ανέφερε ακό-
μη ότι η Διέξοδος δεν επηρεά-
στηκε από την πανδημία και δεν 
υπήρξε καμία αναστολή δράσεων. 
«Δεν κάναμε εκδηλώσεις στον 

εσωτερικό χώρο του μουσείου 
μας. Δόθηκε η ευκαιρία τακτοποί-
ησης των αρχείων μας που ξεκι-
νάνε από τον 19ο αιώνα μέχρι σή-
μερα» είπε ο κ. Κορδώσης.
Η «Διέξοδος» βρίσκεται στο ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης του Με-
σολογγίου, πάνω σε πεζόδρο-
μο, σε ένα διώροφο κτίσμα του 
18ου αιώνα, που ανακαινίστη-
κε το 1999. Κυρίαρχος σκοπός 

της «Διεξόδου» είναι η λειτουρ-
γία του ιστορικού της Μουσείου 
ενώ παράλληλα στους χώρους της 
πραγματοποιούνται διαλέξεις, εκ-
θέσεις (ζωγραφικής, γλυπτικής, 
χαρακτικής, φωτογραφίας, video 
art κ.λ.π.). Επίσης ο κ. Κορδόσης 
είναι ιδρυτής του Μουσείου Άλα-
τος στις Αλυκές της Τουρλίδας, 
που είναι το μοναδικό μουσείο 
του είδους στην χώρα. 

Η Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, Πρόε-
δρος του Πολιτιστικού Οργανισμού 
του Δήμου Πατρέων, τόνισε ότι: «Ο 
τομέας του Πολιτισμού δεν κατέβα-
σε ρολά την περίοδο των απαγο-
ρεύσεων, αλλά παίρνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα κάναμε κάποιες 
συγκεκριμένες δράσεις. Υπήρξαν 

κάποιες διαφοροποιήσεις όμως 
δώσαμε προτεραιότητα σε τοπικές 
παραγωγές για να στηριχθεί η πα-
ραγωγή στην πόλη μας, όπως θε-
ατρικά και μουσικά σύνολα. Τα 
προβλήματα του Πολιτισμού δεν 
διαχωρίζονται στα πριν ή μετά την 
περίοδο Covid. Έχουν μια ενότητα 
που είναι άρρηκτα δεμένη μαζί της 
και αυτό αξίζει να αναφερθεί. Για 
παράδειγμα, οι κινητοποιήσεις των 
καλλιτεχνών στην Αθήνα με τη συμ-
μετοχή καλλιτεχνών από την Πά-
τρα. Ο λόγος ήταν η απόσυρση του 
διατάγματος για τις σπουδές τους. 
Υπάρχει μια συνέχεια στην ασκού-
μενη πολιτική στον τομέα του Πολι-
τισμού όμως η πολιτική παραμένει 

ίδια και έχει την στήριξη της εμπο-
ρευματικής δράσης. Αν κάποιος κά-
νει τον κόπο να ανατρέξει σε απο-
φάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και εάν δει και το ΕΣΠΑ, θα διαπι-
στώσει ότι υπάρχει συμφωνία πώς 
το κομμάτι του Πολιτισμού θα απο-
τελέσει την πράσινη ύλη στον Πολι-
τισμό και την πράσινη Ανάπτυξη».
Σημείωσε ότι ο Πολιτισμός γίνεται 
ένα ακριβό εμπόρευμα και είναι κά-
τι που το βιώνουν οι άνθρωποι του 
Πολιτισμού, είτε είναι επαγγελματί-
ες ή ερασιτέχνες. 
Σε σχέση με την εμπορευματοποίη, 
ανέφερε ότι αυτή καταγράφεται 
στην Πολιτιστική μας κληρονομία 
και ειδικότερα το 2018 όταν έγι-

νε προσπάθεια παραχώρησης των 
αρχαιολογικών χώρων στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ.
Σε άλλο σημείο της παρουσίασής 
της τόνισε ότι «Τελικά Πολιτισμός 
είναι η καθημερινότητά μας. Και εί-
ναι ένα ζήτημα με ποιο τρόπο θα 
μιλήσεις για Πολιτισμό σε έναν 
άνεργο, σε έναν άστεγο ή σε κάποι-
ον που μένει στον ξενώνα φιλοξε-
νίας του Δήμου. 
Τόνισε ακόμη ότι οι Δήμοι και οι 
Πολιτιστικοί Οργανισμοί δεν εί-
χαν την δυνατότητα την περίοδο 
της πανδημίας πληρωμής των υπο-
χρεώσεών τους, με αποτέλεσμα να 
συρρικνώνονται. Μέχρι και σήμε-
ρα, είπε η κ. Γεροπαναγιώτη, υπάρ-

χει ένδεια προσωπικού και είναι 
ένα σημαντικό ζητούμενο για το 
πώς μπορεί αυτό το πρόβλημα να 
αντιμετωπιστεί. 
Επίσης στην συζήτηση τέθηκε το 
ζήτημα τί γίνεται με τα παλιά κτίρια 
της Πάτρας και πώς μπορούν να δι-
ασωθούν και η κ. Γεροπαναγιώτη 
τόνισε ότι το ζήτημα αυτό «δεν είναι 
τόσο απλό ούτε είναι στα κυβικά 
ενός Δήμου. Χρειάζεται χρηματο-
δοτήσεις, ένταξη και μελέτες. Όσα 
μπορούμε να τα εντάξουμε σε χρη-
ματοδότηση το κάνουμε. Αυτή την 
στιγμή είναι σε φάση αναπαλαίω-
σης το κληροδότημα Κόλλα και σε 
πιο μεταγενέστερες φάσεις αυτό θα 
είναι πιο αντιληπτό». 




