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«Μπουλούκι» και 
πολιτιστική κληρονομιά
Με αφορμή την εκδήλωση του 
Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πα-
τρών και του Συνδέσμου Αχαΐας-
Κύπρου «Αχαιών Ακτή», στο 21ο 
Forum Ανάπτυξης αύριο το από-
γευμα με θέμα «Το γεφύρι της Πλά-
κας και η προστασία 
της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς», όπου με-
ταξύ των σημαντικών 
ομιλητών βρίσκεται 
και Γρηγόρης Κουτρό-
πουλος, αρχιτέκτων 
μηχανικός, μέλος της 
ομάδας «Μπουλούκι», 
που θα παρουσιάσει 
με προβολή διαφα-
νειών, «Το περιοδεύ-
ον εργαστήριο Μπου-
λούκι  στην Πλάκα 
Τζουμέρκων» σημειώνουμε ορι-
σμένα ενδιαφέροντα στοιχεία από 
την ιστοσελίδα της ομάδας:
Όπως σημειώνει η ομάδα «Μπου-
λούκι» στην ιστοσελίδα της, «στο 
διάστημα μεταξύ 20 και 31 Αυγού-
στου 2018, στην περιοχή της Πλά-
κας Τζουμέρκων, διοργάνωσε το 
δωδεκαήμερο εργαστήριο Πέτρι-
νης Δόμησης «Το μπουλούκι στο 
Γεφύρι». Το εργαστήριο αυτό, που 
ως αντικειμενικό του σκοπό εί-
χε να φέρει σε επαφή νέους επαγ-
γελματίες του δομημένου περιβάλ-
λοντος (τεχνικούς, μηχανικούς, 
καλλιτέχνες) με μια συστηματι-
κή προσέγγιση της παραδοσιακής 
γνώσης της τέχνης της πέτρας. Συ-
νάμα, από μια ευρύτερη σκοπιά, 
πρόθεση του εργαστη-
ρίου είναι να συνει-
σφέρει στην εδραίω-
ση της μελέτης των 
παραδοσιακών τεχνι-
κών δόμησης ως ένα 
σύγχρονο γνωστικό 
πεδίο, προσανατολι-
σμένο-πέρα από τη 
διάσωση και την κα-
ταγραφή-στην αφο-
μοίωση των παραδο-
σιακών τεχνικών στις 
σύγχρονες πρακτικές. 
Παίρνοντας αφορμή από το ιστορι-
κό γεφύρι της Πλάκας, η παρουσία 
του οποίου καθόρισε τη φυσιογνω-
μία της περιοχής, το εργαστήριο 
εστίασε στα τρία δομικά μέρη μιας 
πέτρινης γέφυρας: το τόξο, ο τοί-
χος και το λιθόστρωτο καλντερί-
μι...». Η φωτογραφία είναι από τις 

συναντήσεις του εργαστηρίου στο 
οποιό συμμετείχε και ο Δημήτρης 

Παπανικολάου.

Φαντασία 
και…Μέτωπο
Δημοσιεύσαμε στην προηγούμε-
νη έκδοση του Σ.Ε εκτενή ανακοί-

νωση του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Αχαΐ-
ας για το Παραλιακό 
Μέτωπο Πάτρας και 
του επανασχεδιασμού 
του, μέσα από Πανελ-
λήνιο Αρχιτεκτονικό 
Διαγωνισμό «Περιο-
χή από Διακονιάρη 
έως Μείλιχο». Επιση-
μαίνεται ότι ο επανα-
σχεδιασμός της παρα-
λιακής ζώνης σε τόσο 
μεγάλο μήκος, αποτε-

λεί την πιο σημαντική επέμβαση 
στον ιστορικό πυρήνα της πόλης- 
και όχι μόνο - από την εποχή του 
αρχικού σχεδιασμού του Στ. Βούλ-
γαρη, που θα επαναπροσδιορίσει 
και θα σηματοδοτήσει την νέα ταυ-
τότητα της Πάτρας. 
Από την ενδιαφέρουσα ανακοί-
νωση που υπογράφει ο Πρόεδρος 
του ΣΑΝΑ Γιάννης Πανταζόπουλος 
(φωτο) και ο γ.γ Κωστας Καλογε-
ρόπουλος να τονίσουμε μια πολύ 
σημαντική αναφορά: Ο Αρχιτεκτο-
νικός Διαγωνισμός Ιδεών, έχει ως 
σκοπό να προτείνει ιδέες, να χω-
ροθετήσει χρήσεις, να επανασχε-
διάσει τον χώρο, να επαναχρησι-
μοποιήσει χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις και να συνδέσει το θαλάσ-

σιο μέτωπο με την εν-
δοχώρα της πόλης.
Αναζητούνται εκεί-
να τα «εργαλεία» που 
θα δώσουν μία νέα 
ταυτότητα στην πόλη 
και μία νέα αισθητι-
κή και λειτουργική ει-
κόνα, που θα κάνει 
την Πάτρα ξεχωρι-
στή και αναγνωρίσι-
μη. Η επέμβαση αυτή 
πρέπει να έχει σαφή 
υπερτοπικό χαρακτή-

ρα. Ξεπερνά τα όρια της πόλης 
μας. 
Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, αλ-
λιώς το όλο εγχείρημα κινδυνεύει 
να εκφυλιστεί σε διευθέτηση του-
αλετών, αποθηκών, μονοπατιών, 
φωτιστικών, παγκακίων κλπ, που 
μακροπρόθεσμα δεν θα αποδώ-

σουν τίποτα προς μια νέα οραματι-
κή εικόνα για τη Πόλη μας.
Υπενθυμίζουμε και τον πρωτοσέλι-
δο τίτλο του Σ.Ε. ότι έγινε γνωστο 
πως ο Δήμος της Πάτρας προκη-
ρύσσει διεθνή διαγωνισμό για το 
Παραλιακό μέτωπο, αλλά με πο-
λύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις για 
τον μελετητή: «Εντός πλαισίου ιδε-
ών ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός» 
όπου με κύριο άρθρο μας τονίζαμε 
ότι στην όλη συζήτηση δεν πρέπει 
να λείπει η λέξη κλειδί: Η φαντα-
σία. Είναι σημαντικό ότι την επα-
ναφέρει ο ΣΑΝΑ με συγκεκριμένες 
προτάσεις.

«Βρέχει…» χαλίκι
Διαβάζουμε σε ανακοίνωση του 
υποψήφιου δημάρχου Δυτ. Αχαΐ-
ας Σπύρου Μυλωνά, σχετικά με την 
υποχρέωση και καθήκον της δη-
μοτικής αρχής να διατηρεί σε κα-
λή κατάσταση και λειτουργία τους 
αγροτικούς δρόμους, με συνεχή συ-
ντήρησή τους, χαλικόστρωση, διά-
νοιξη κ.λ.π.:
Αντί αυτών των υποχρεώσεων της 
κάθε στοιχειωδώς λειτουργούσας 
δημοτικής αρχής προς τον δημότη 
τι προσφέρει η δημοτική μας αρχή; 
Χαλίκια αποθηκευμένα συνήθως σε 
χώρους ημετέρων ανά την επικρά-
τεια του δήμου, από όπου οι διά-
φοροι πραιτωριανοί της δημοτικής 
αρχής, εν αγνοία τις περισσότερες 
φορές των εκλεγμένων, ρουσφετο-
λογούν μοιράζοντας χαλίκια σε αυ-
λές, γαλάρια, χωράφια και όπου 
άλλου θεωρούν ότι θα κερδίσουν 
μερικές ψήφους! Ακολουθούν κατά 
γράμμα την ρουσφετολογική τους 
λογική ότι την προεκλογική περίο-
δο και αφού τους ξεχάσαμε για πέ-
ντε χρόνια, θα τους γεμίσουμε με 
χαλίκι μέχρι και τις τσέπες και θα 
κερδίσουμε τις εκλογές! 

Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών για 
28η συνεχόμενη χρονιά θα πραγματο-
ποιήσει το «Κελάρι της Γιαγιάς» το Σάβ-
βατο 24 Νοεμβρίου 2018, από τις 10.00 
π.μ. έως τις 6.00 μ.μ, στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας.

 Ζυμωτό ψωμί, σπιτικές πίτες, μαρμελά-
δες, γλυκά του κουταλιού, κουλουράκια, 
λικέρ, φρέσκο λάδι και ελιές είναι μερικά 
από τα προϊόντα που θα διατίθενται. 

!
Με αφορμή το θέμα του Forum Ανάπτυξης θα ήθελα να 
το συνδέσω με τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που 
η χώρα κατανάλωσε από την αρχή της δεκαετίας του ‘80 
μέχρι σήμερα, την αποτελεσματικότητά τους αλλά και την 
ανάγκη αναπροσανατολισμού τους.
Από τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα αλλά και 
από τις μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται ότι οι πόροι αυ-
τοί δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα στον τομέα της 
ανάπτυξης, της συνοχής και σύγκλισης της χώρας με τον 
κοινοτικό μέσο όρο που ήταν το ζητούμενο.
Παρ ότι όλα αυτά είναι γνωστά, από αρκετά χρόνια, πο-
λιτεία και φορείς επαναλαμβάνουν την πεπατημένη των 
προηγούμενων περιόδων και σχεδόν αναπαράγουμε τον 
εαυτό μας εστιάζοντας, στο τέλος κάθε περιόδου, στην 
απορρόφηση και όχι την αποτελεσματικότητα των πόρων.
Έτσι ενώ στις υπόλοιπες χώρες κάθε κοινοτικό ευρώ κι-
νητοποιεί επενδύσεις 4-5 € στη χώρα μας καταφέρνουμε 
να κινητοποιούμε σαφώς κάτω από 2 ευρώ. Αυτό εξηγεί 
και την αναιμική συμμετοχή των προγραμμάτων στην συ-
νολική ανάπτυξη.
Σήμερα η δεκαετής βαθιά κρίση, που βιώνει η χώρα και 
η μη προοπτική εξόδου από αυτή, έχει οδηγήσει σε μετα-
νάστευση 500.000 νέους επιστήμονες που στη χώρα δεν 
είχαν δυνατότητα και προοπτικές εξεύρεσης εργασίας.
Η απώλεια αυτή γίνεται τεράστια αν αναλογιστεί κανείς 
ότι η χώρα, που έχει πληρώσει τεράστιο κόστος για τις 
σπουδές τους, έχασε το πλέον εξειδικευμένο κομμάτι του 
ενεργού της πληθυσμού από το οποίο ανέμενε σημαντικά 
οφέλη αν παρέμενε εργαζόμενο εδώ.
Παράλληλα η φυγή θα επιδράσει πολύ αρνητικά και στο 
επίπεδο της δραματικής μείωσης του πληθυσμού τα επό-
μενα χρόνια και του συνολικού εθνικού εισοδήματος, 
αφού όλος αυτός ο πληθυσμός ήταν και είναι στην αναπα-
ραγωγική ηλικία με ό,τι αυτό σημαίνει για τη μείωση των 
γεννήσεων την επόμενη 15ετία.
Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι 
αυτό το υψηλής κατάρτισης προσωπικό εργάζεται σε ανα-
πτυγμένες χώρες, αποκτά γνώσεις και εμπειρίες, αποκτά 
επαφές με τη διεθνή αγορά και άρα είναι ένα επιστημονικό 
δυναμικό που η χώρα δεν πρέπει να το απεμπολήσει και 
να το αφήσει να χαθεί αλλά θα πρέπει, με κατάλληλους 
χειρισμούς και σχεδιασμούς, να το επανακτήσει ώστε να 
δημιουργηθεί ισορροπία μεταξύ των τωρινών απωλειών 
και των κερδών που θα έχει από την επιστροφή του στη 
χώρα. 
Σήμερα λοιπόν που βρισκόμαστε στην αρχή του σχεδια-
σμού του επόμενου κοινοτικού πλαισίου ανάπτυξης (ΝΕΟ 
ΕΣΠΑ 2021-2027) θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή 
να σκεφτούμε και να δράσουμε διαφορετικά ώστε να ΑΝΑ-
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥΜΕ το σχεδιασμό μας με τρόπο που 
τα χρήματα του επόμενου κοινοτικού πλαισίου να εστια-

Επαναπατρισμός, 
ο επόμενος στόχος

Eπωνύμως

O κ. Γιάννης 
Πανταζόπουλος

Μπλοκ στη βία κατά των γυναικών 
Με αφορμή την ανακήρυξη της 25ης Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για 
την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, το Δ.Σ. της Ενωσης Σωματεί-
ων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου αποφάσισε, τη συμμετοχή της στην 
εκστρατεία ευαισθητοποιήσεις και ενημερώσεις των φιλάθλων του Βόλεϊ.
Με σύνθημα «Κάνουμε Μπλοκ στη Βία κατά των γυναικών», το Σαββατο-
κύριακο 24 & 25 Νοεμβρίου σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων 
της Ένωσης θα αναρτηθεί η σχετική αφίσα και θα διανεμηθεί έντυπο 
υλικό με ευθύνη του κάθε γηπεδούχου σωματείου, συμμετέχοντας στην 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των φιλάθλων, για την 
καταπολέμηση της οποιαδήποτε μορφής βίας κατά των γυναικών.

Black Friday περι-
μένουν οι έμποροι και 
στην Πάτρα για να δουν 
άσπρη μέρα... Σε κάποι-
ες περιπτώσεις μεγάλες 
αλυσίδες ξεκίνησαν 
νωρίτερα τις προσφο-
ρές. Ευκαιρία για τους 
καταναλωτές η προωθη-
τική ενέργεια που ήρθε 
πρόσφατα στη χώρα...
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‘‘

‘‘
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Έτσι ενώ στις υπόλοιπες χώρες 

κάθε κοινοτικό ευρώ κινητοποιεί 

επενδύσεις 4-5 € στη χώρα μας 

καταφέρνουμε να κινητοποιούμε 

σαφώς κάτω από 2 ευρώ. Αυτό εξη-

γεί και την αναιμική συμμετοχή των 

προγραμμάτων στην συνολική ανάπτυξη.

του Αθανάσιου Κατή

Συνέχεια στη σελ. 10

thanos
Arrow
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Παράταση για ένα 
έτος και… στελέχωση 
Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Διεύθυνσης Αποκατάστα-
σης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) Δυτικής 
Ελλάδος επισημαίνει σ’ επιστολή που έστειλε προς τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη ο Περιφερειάρχης 
Απ. Κατσιφάρας. Προβλέπεται η λειτουργία Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στην 
Δυτ. Ελλάδα, με έδρα την Πάτρα και περιοχή ευθύνης την 
επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Εν τούτοις, η στελέχωση της Δι-
εύθυνσης παραμένει σε εκκρεμότητα. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. 
Κατσιφάρας στην επιστολή του προς τον κ. Σπίρτζη υπογραμ-
μίζει ότι είναι αναγκαία η άμεση στελέχωσή της ώστε αφ’ ενός 
να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας έναντι μιας 
φυσικής καταστροφής και αφ’ ετέρου να μην παρουσιάζονται 
καθυστερήσεις και κενά στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
αποκατάστασης, ενώ ζήτησε παράταση για τουλάχιστον ένα έτος 
(έως τις 31-12-2019) της προθεσμίας χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί 
από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις -από το έτος 2006 
έως το έτος 2014- στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνα-
νίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Ενημέρωση Δημαρά για 
την αξιοποίηση των ΑΠΕ
Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι πρωτο-
βουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλ-
λοντος κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρ-
χης Απόστολος Κατσιφάρας με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος 
Γεώργιο Δημαρά, τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στα γραφεία της 
Περιφέρειας. Ο κ. Κατσιφάρας τον ενημέρωσε για τον ολοκλη-
ρωμένο σχεδιασμό με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών 
πόρων, τον οποίο και υλοποιεί. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθη-
κε εκτός των άλλων και στις προσκλήσεις που έχει εκδώσει η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για ενεργειακή αναβάθμιση νο-
σοκομειακών μονάδων, σχολικών κτιρίων, ενώ ακολουθεί και 
αντίστοιχη για τα δημόσια κτίρια.

Θέματα

Πρόκληση η ποιότητα 
και η… ταυτότητα

Στις προκλήσεις με τις οποίες 
θα τεθεί αντιμέτωπος ο αγρο-
τικός τομέας εν όψει της νέας 
αναθεώρησης της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής επικεντρώθη-
κε η συζήτηση στη διάρκεια της 
Συνάντησης Εργασίας του ευ-
ρωπαϊκού έργου Rur@l SMEs, 
που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή στην αίθουσα του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου.
Η συνάντηση, που διοργανώ-
θηκε από την Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας και το Περιφε-
ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης, είχε 
κεντρικό θέμα τις «Στρατηγικές 
για την ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας και των καινο-
τόμων Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές 
περιοχές» και έγινε με τη συμμε-
τοχή του Γενικού Γραμματέα του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Χαράλαμπου Κασίμη και 
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελ-
λάδος Απόστολου Κατσιφάρα.
«Χώρα που δεν παράγει, που 
δεν εξάγει, που δεν καινοτομεί, 
που δεν αξιοποιεί τα συγκριτι-

κά της πλεονεκτήματα, οδηγεί-
ται με μαθηματική πρόοδο στην 
οικονομική καχεξία και σ’ όλα 
τα δεινά που προκύπτουν απ’ 
αυτήν. Στην Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδος, από την πρώτη 
στιγμή, μιλήσαμε ανοικτά για 
την ανάγκη της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της περιοχής 
μας», τόνισε στην τοποθέτηση 
του ο κ. Κατσιφάρας, προσθέ-
τοντας ότι αποτελεί «στοίχημα 
πρώτης γραμμής» η ενσωμάτω-
ση της έρευνας και της καινοτο-
μίας στην αγροτική παραγωγή. 
Επιπλέον, ο κ. Κατσιφάρας έκα-
νε ειδική αναφορά σε παρα-

δείγματα αγροτικών προϊόντων 
της Δυτικής Ελλάδας που κα-
τόρθωσαν να είναι ανταγωνι-
στικά στις διεθνείς αγορές, υιο-
θετώντας σύγχρονους τρόπους 
παραγωγής. Επεσήμανε ακόμη 
ότι η Περιφέρεια στηρίζει τους 
νέους αγρότες και αναφέρθηκε 
ιδιαίτερα στην ενίσχυση περί-
που 1.800 νέων αγροτών στη 
Δυτική Ελλάδα ώστε να διευκο-
λυνθεί η ένταξη και η θέση τους 
στην παραγωγική διαδικασία, 
με όρους που αξιοποιούν το δη-
μιουργικό πνεύμα και τις ικανό-
τητες τους και ανταμείβουν τους 
κόπους τους.

Στην ανάγκη μετάβασης από το 
συμβατικό μοντέλο παραγωγής 
σε ένα παραγωγικό, αναπτυξια-
κό μοντέλο που θα αναδεικνύ-
ει τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα της περιοχής και της χώρας, 
αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασί-
μης.
Ο κ. Κασίμης υπογράμμισε ότι 
όλες οι μελέτες προβλέπουν 
σημαντική αύξηση της ζήτησης 
των αγροτικών προϊόντων στην 
Ευρώπη ως το 2050 και έκα-
νε λόγο για «επανάσταση στην 
αγροτική παραγωγή» και για αυ-
ξανόμενη ζήτηση σε προϊόντα 
ποιότητας και ταυτότητας με τι-
μές πολύ υψηλές.
Αναφερόμενος στην νέα ΚΑΠ ο 
κ. Κασίμης επεσήμανε ότι αλλά-
ζει όλη η φιλοσοφία, καθώς θα 
ελέγχονται σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα οι στόχοι, τα αποτελέ-
σματα και οι επιδόσεις, παράγο-
ντες που θα έχουν καθοριστικό 
ρόλο στις κοινοτικές ενισχύ-
σεις.

> Το νέο τοπίο στην αγροτική πολιτική στη συνάντηση του Rur@l SMEs

Στο επίκεντρο το περιβάλλον

«Λίφτινγκ» στην ΠΕΟ Πατρών-Αιγίου

Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμ-
ματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Δημήτρη Δερματά είχε ο Αντι-
περιφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης, την 
περασμένη Δευτέρα στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
Σκοπός ήταν η ενημέρωση για περιβαλλο-
ντικά ζητήματα που απασχολούν την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τις υπηρε-
σίες της.

«Το Υπουργείο και ειδικότερα οι Επιθεω-
ρητές, αποτελούν έναν σημαντικό σύμμα-
χο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στην 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβά-
σεων και η αρωγή τους κρίνεται απαραίτη-
τη στο πολύ δύσκολο έργο που καλείται να 
επιτελέσει καθημερινά η Διεύθυνση», δή-
λωσε ο κ. Μπαλαμπάνης, ο οποίος υπο-
γράμμισε επίσης ότι με βάση το θεσμικό 
πλαίσιο, αλλά και με την αμφίδρομη συν-
δρομή τα προβλήματα μπορούν να αντιμε-

τωπίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος αντιμετώ-
πισης των φαινομένων, τα οποία παρεκ-
κλίνουν της υφιστάμενης νομοθεσίας και 
αναλύθηκαν διεξοδικά διοικητικά ζητήμα-
τα υπηρεσιών. 
Η ενημέρωση του κ. Δερματά πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο των συναντήσεων 
που έχει ξεκινήσει ο Αντιπεριφερειάρχης 
με στελέχη του Υπουργείου για τα θέματα 
που αφορούν τον τομέα της Περιφέρειας.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 δη-
μοπρατείται απ’ την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδος το έρ-
γο ανακατασκευής της παλιάς 
εθνικής οδού Πατρών-Αιγί-
ου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνονται ευρείας κλί-
μακας παρεμβάσεις στην ποι-
ότητα του οδοστρώματος, στη 
σήμανση και στον ηλεκτροφω-
τισμό. Το έργο, με συνολικό 
προϋπολογισμό 12,5 εκατομ-
μύρια ευρώ, έχει εξασφαλι-
σμένη χρηματοδότηση απ’ το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων και η αναβάθμισή του 

θα βελτιώσει καίρια τις συνθή-
κες ασφάλειας της οδού.
«Η Περιφέρεια έχει καταγρά-
ψει τις ανάγκες, έχει εκπονήσει 
ένα σχέδιο ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων και προχωρά 
τώρα στη διαγωνιστική δια-
δικασία, ώστε πολύ σύντομα 
το έργο να μπει στη φάση της 
υλοποίησης. Μιλάμε για έναν 
οδικό άξονα με αυτονόητα με-
γάλη σημασία για τους κατοί-
κους και τους επισκέπτες, για 
τις μεταφορές, το εμπόριο και 
τις παραγωγικές μονάδες όλης 
της ζώνης απ’ την Πάτρα έως 

το Αίγιο», ανέφερε σε δήλω-
ση του ο Περιφερειάρχης Δυ-
τικής Ελλάδος Απόστολος Κα-
τσιφάρας.
Σημαντικό είναι ν’ αναφερθεί 
ότι οι προβλεπόμενες εργασίες 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
αναβάθμιση των οικιστικών 
περιοχών από τις οποίες διέρ-
χεται η παλαιά εθνική οδός, με 
την ανακατασκευή πεζοδρομί-
ων και δικτύου ηλεκτροφωτι-
σμού. Επίσης, περιλαμβάνουν 
πλήρη ανακατασκευή του οδο-
στρώματος και του ασφαλτο-
τάπητα σε σημεία όπου έχουν 

εντοπιστεί προβλήματα, οριζό-
ντια και κατακόρυφη σήμανση 
σε όλο το μήκος της οδού, συ-
μπεριλαμβανομένων των δια-
βάσεων των πεζών, εργασίες 
οδικής ασφάλειας με τοποθέ-
τηση στηθαίων ασφαλείας και 
αντικατάσταση ή επισκευή υφι-
σταμένων όπου απαιτείται, 
ανακατασκευή δικτύου ηλε-
κτροφωτισμού, τόσο της οδού, 
όσο και χαμηλού στα υπό ανα-
κατασκευή τμήματα των πεζο-
δρομίων, ανακατασκευή δι-
κτύου αποχέτευσης όμβριων 
υδάτων κ.α.

> Συνάντηση Μπαλαμπάνη με τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεωρητών

> Δημοπρατείται στις 12 Δεκεμβρίου το έργο ύψους 12,5 εκατ. ευρώ

Επαναπατρισμός, 
ο επόμενος στόχος
στούν εκεί που η απόδοση τους θα είναι η βέλτιστη για 
τη χώρα.
Σε αυτό το σχεδιασμό θα πρέπει να εστιάσουμε και στο 
να δημιουργηθεί στη χώρα το κατάλληλο περιβάλλον και 
να δοθούν κίνητρα, σε όλη αυτή την ομάδα των 500.000 
επιστημόνων του εξωτερικού, ώστε αυτά, μαζί με τη νο-
σταλγία της επιστροφής, να φέρουν τον μεγαλύτερο αριθ-
μό τους πάλι στη χώρα και να επαναδραστηριοποιηθεί 
εδώ.
Ας αναλογίσουμε τι θα σήμαινε για τη χώρα η επιστροφή 
δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων, σε ηλικίες 30-45 ετών 
με πολύ μεγάλη εμπειρία, στον τομέα του ο καθένας, με 
τεχνογνωσία σε όλα σχεδόν τα αντικείμενα και που όλα 
αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν στη εδώ δραστηριότητά 
τους. Παράλληλα όλοι τους θα έχουν διεθνείς επαφές, ο 
καθένας στον τομέα του, που θα μπορούν να τις αξιοποι-
ήσουν στην εδώ δραστηριότητα τους ώστε αυτή να είναι 
αποτελεσματική, εξωστρεφής και συναλλαγματοφόρος. 
Σημαντική θα είναι η συμβολή τους και στην μεταφορά 
κουλτούρας συνεργασίας, που θα έχουν αποκτήσει στις 
χώρες που έχουν εργαστεί και η οποία τόσο μας είναι 
αναγκαία στη χώρα της ατομικής προσπάθειας που εμείς 
είμαστε. 
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν είμαστε διατεθειμένοι 
για τέτοιες προσεγγίσεις ή επιμένουμε να επιλέγουμε την 
πεπατημένη των κακών προηγούμενων δεκαετιών;

Συνέχεια από τη σελ. 9

Ο κ. Αθανάσιος Κατής είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων
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