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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
από την συνθήκη Ραμσάρ.

φωτο εξ αριστερών: Mανώλης Αγγελάκας, Ευρωβουλευτής Ν.Δ. - Δρ. Ι. Καλαβρουζιώτης, Επίκουρος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Σταύρος Αρναουτάκης, Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Πρέσβης κος Γεώργιος Γεωργίου, Ευρωβουλευτής ΛΑ.Ο.Σ - Γεώργιος
Κασιμάτης, Διευθυντής Γραφείου για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με την συμμετοχή των Ευρωβουλευτών κκ.
Μανώλη Αγγελάκα, Σταύρου Αρναουτάκη,
Γεώργιου Γεωργίου και του Γεώργιου Κασιμάτη, Διευθυντή του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, αλλά και με την
μεγάλη συμμετοχή φορέων και πολιτών της
περιοχής διεξήχθη το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2008 στρογγυλό τραπέζι στο Τρικούπειο
Πνευματικό Κέντρο στο Μεσολόγγι, επ’
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε σύγχρονες περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις, σε ένα
πολυπληθές ακροατήριο όπου παρευρέθησαν επιστημονικοί και επαγγελματικοί
φορείς, εκπρόσωποι των δήμων της περιοχής
ευθύνης του εθνικού Πάρκου, φοιτητές, σπουδαστές , μέλη οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Ο κ. Κασιμάτης αναφέρθηκε στην μεταρρυθμιστική συνθήκη της Ευρώπης αναφορικά με

τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο κ. Αγγελάκας
έδωσε έμφαση στις νέες περιβαλλοντικές
δράσεις που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ο κ. Αρναουτάκης έδωσε βαρύτητα σε θέματα αλιείας
και τόνισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των
φορέων με τις τοπικές κοινωνίες και τις αυτοδιοικήσεις. Ο κ. Γεωργίου με την σειρά του
αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης της περιοχής με την μεγάλη ιστορία. Και οι τρεις Ευρωβουλευτές σημείωσαν ότι θα παρέμβουν και
θα βοηθήσουν κάθε προσπάθεια του Φορέα
και των τοπικών κοινωνιών στην κατεύθυνση
της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης. Ο συντονιστής της εκδήλωσης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου, Δρ Ιωάννης Καλαβρουζιώτης,
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε στο ιστορικό καθιέρωσης
της παγκόσμιας ημέρας των υγροτόπων, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Ηµερίδα µε θέµα «Χρήση νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες
προώθησης της απασχόλησης» από τις αναπτυξιακές συµπράξεις
PRAKSIS, ΙΘΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων εταιρειών,
συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναπτυξιακών συμπράξεων, οργανώθηκε στις 30
Μαΐου, ημερίδα με θέμα «Χρήση νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες προώθησης της
απασχόλησης» σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας. Την ημερίδα οργάνωσαν οι αναπτυξιακές
συμπράξεις
PRAKSIS,
ΙΘΑΚΗ,
ΚΑΛΛΙΣΤΗ και εντάσσεται στην πρωτοβουλία
Equal, στο εθνικό θεματικό δίκτυο 3-θεματική
προτεραιότητα 3.2. Πιο συγκεκριμένα εκπρόσωποι των αναπτυξιακών συμπράξεων
ΙΘΑΚΗ, ΑΙΣΧΙΝΗ, ΔΕΚΠΑΜ και ΚΑΛΛΙΣΤΗ
παρουσίασαν τις παρεμβάσεις που έχουν
υλοποιήσει σε διαφορετικές κοινωνικές
ομάδες, ενώ η Δρ. Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MANPOWER και ο
Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος της STEDIMA
μίλησαν για τον τρόπο λειτουργίας των
ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης των
ιδιωτικών εταιρειών αλλά και την αντίληψη
εργοδοτών και εργαζομένων σε σχέση με την
αγορά εργασίας.
Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση
εργαλείων ηλεκτρονικής καταγραφής της
απασχόλησης μέσω των αναπτυξιακών

Ακολούθησε ανοικτός διάλογος με τους συνέδρους. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου ανέφερε τα κάτωθι συμπεράσματα:
• Οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι για τον Φορέα
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
αυτοσκοπός, είναι όμως αναγκαίες και
απαραίτητες, ώστε να καταστεί δυνατή η
υλοποίηση ενός σωστού περιβαλλοντικού
σχεδιασμού, κάτι που έχει ανάγκη το Εθνικό
Πάρκο.
• Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου με βασικά εργαλεία την
τράπεζα πληροφοριών και το Σύστημα
Γεωγραφικών Πληροφοριών προχωράει
στην συνέχιση των περιβαλλοντικών
δράσεων που πρέπει να υλοποιήσει.
• Η οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, η
ανάδειξη των πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων, η διαχείριση και
προστασία, θα είναι οι κύριες επιδιώξεις του
Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.
• Όλα αυτά για να προχωρήσουν, είναι σαφές
ότι χρειάζονται την στήριξη όχι απλά του
ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά κυρίως την ενθάρρυνση, τη
βοήθεια, τη συμπόρευση με τις τοπικές
κοινωνίες και τους εκπροσώπους της.
• Οι Φορείς Διαχείρισης ήρθαν και θα παραμείνουν σαν μια Ευρωπαϊκή αναγκαιότητα,
όχι για να υφαρπάξουν αρμοδιότητες, αλλά
για να καθορίσουν περιβαλλοντικές
δράσεις, να περιφρουρήσουν, να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν την
κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Δεν αντικαθιστούν τους τοπικούς
θεσμούς, παλεύουν μαζί τους για να ένα
κοινό στόχο την προστασία και διαχείριση
του υγροσκοπικού συστήματος.

τους απασχολούμενους, διατηρώντας τους
τελικά στο προσωπικό τους.

συμπράξεων. Οι στοχευμένες τοπικές παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων συμβάλλουν σημαντικά στο αιτούμενο της απασχόλησης. Στις παρεμβάσεις αυτές κρίνεται
ως απαραίτητη η ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή των τοπικών παραγόντων ενώ η πληροφόρηση και συμβουλευτική παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά την υλοποίηση. Κυρίαρχο
ρόλο για την επίτευξη αποτελεσματικότητας
είναι η ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής
καταγραφής (Real time και στατικά).
Σημαντικά προβλήματα στη βελτίωση της
πρόσβασης στην απασχόληση αποτελούν
θέματα όπως η συχνή έλλειψη συντονισμένων
στρατηγικών παρεμβάσεων, η ελλιπής προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στις
ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, ειδικά
θέματα υγιούς ενσωμάτωσης μιας κοινωνικής ομάδας ώστε να εξασφαλίζει περισσότερες επιλογές. Σημαντική επίσης είναι και
η διάσταση του είδους της προσφερόμενης
εργασίας (εποχιακή ή ανασφάλιστη). Όπως
τονίστηκε από τους συμμετέχοντες, το 40%
των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν με
εποχιακή απασχόληση αξιολογούν θετικά

Η διασύνδεση πολλών εμπλεκομένων
φορέων με διαφορετικά χαρακτηριστικά
(ΜΚΟ, ΑΕΙ, ΚΕΚ, επιχειρήσεις,κλπ) καθώς και
με κοινά ηλεκτρονικά εργαλεία βοηθά στην
καλύτερη και αντικειμενικότερη καταγραφή
του προφίλ των ανέργων. Το θέμα των
προσωπικών στοιχείων παραμένει, σύμφωνα
με τους συμμετέχοντες, σοβαρό για τη
λειτουργία τέτοιων συστημάτων. Ως σημαντική κρίνεται επίσης, η διάσταση της επικοινωνίας των εξειδικευμένων επιστημόνων
μέσα από ηλεκτρονικά fora ανταλλαγής
απόψεων με στόχο τη βελτίωση των προσεγγίσεών τους ή τα εργαλεία ενημέρωσής τους.
Η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας
αποτελεί το ζητούμενο των εργαλείων αυτών
τα οποία λειτουργούν σήμερα περισσότερο
έμμεσα μια και το ενδιαφερόμενο κοινό είτε
δεν έχει πρόσβαση είτε δεν είναι εξοικειωμένο
με τις νέες τεχνολογίες.
Οι ατομικές δεξιότητες και τα προσωπικά
χαρακτηριστικά του απασχολούμενου είναι
από τα πλέον σημαντικά στοιχεία καταγραφής
από τα ηλεκτρονικά εργαλεία ενώ και οι
επιχειρήσεις ανταποκρίνονται θετικά στη
συμπλήρωσή τους. Η έλλειψη συσχέτισης
μεταξύ των συστημάτων κατάρτισης καθώς
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• Στην προσπάθεια αυτή ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου θέλει
του πολίτες αρωγούς και εθελοντές.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μεταξύ των
άλλων : ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Σ.
Λιβανός και ο τ. Βουλευτής κ. Ν.Νικολόπουλος. Οι Δήμαρχοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Ι. Αναγνωστόπουλος, o Δήμαρχος
Αιτωλικού κ. Ν. Γαλάνης, Οινιαδών κ. Αλετράς,
Αντιρρίου κ. Γ. Κολοβός, Μόβρης Αχαίας κ. Α.
Παναγιωτόπουλος, o Αντινομάρχης κ. Χρ.
Πετρόπουλος, ο τ. Δήμαρχος Μεσολογγίου κ.
Γ. Πρεβεζάνος, ο Γραμματέας του Φ.Δ. κ. Δ.
Λυμπoυρίδης, το μέλος του Δ.Σ. κ. Αθ. Λύρος,
ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. Μπίνας, Πρόεδροι επιστημονικών και επαγγελματικών
οργανώσεων, η Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων κα Μπάδα, ο Καθηγητής Ιατρικής
Αθηνών κ. Ηλ. Μαλάς, o καθηγητής Γεωπονικής και Διευθύνων Σύμβουλος ων Αλυκών
Α.Ε. κ. Καρακατσούλης, ο αναπληρωτής
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιαωννίνων κ. Δ.
Βαγενάς, ο Αντιπρόεδρος και ο Γεν. γραμματέας του ΤΕΙ Μεσολογγίου κκ. Χώτος και
Σιορίκης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αιτωλίας και Aκαρνανίας κ. Ζαρκαδούλας, ο
εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Χ. Ζουρίδης κ.α.

φωτο εξ αριστερών: Δρ. Ι. Καλαβρουζιώτης,
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Πρόεδρος Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
Μανώλης Αγγελάκας, Ευρωβουλευτής Ν.Δ.

και πιστοποίησης της άτυπης επαγγελματικής
κατάρτισης αποτελούν σημαντικές δυσκολίες
στην καταγραφή των στοιχείων των απασχολούμενων.
Τέλος, η τεχνική επικοινωνία καθώς και η
διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων αποτελεί
ζητούμενο κατά την εξέλιξη των εργαλείων
ηλεκτρονικής καταγραφής (συσλειτουργικότητα και αντιστοίχηση πεδίων). Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα συμφώνησαν σε ένα κοινό
προτεινόμενο σύστημα που θα αναπτυχθεί με
βάση το ευρωπαïκό EURES εντάσσοντας και
διαφορετικά πεδία που περιλαμβάνονται στα
συστήματα καθεμιάς από τις αναπτυξιακές
συμπράξεις
που
συμμετέχουν
στο
πρόγραμμα.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα εξής εργαλεία ηλεκτρονικής καταγραφής:
• Βάση ESTIA
• Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο & ROM
• Job & Matching Tool
• EMPLONET-σύστημα καταγραφής
ανέργων

Ενημερωτική Περιοδική Έκδοση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Δ.Ι.Ε.Γ.Π.)

αμερικανικής Ομογένειας και μεγάλος ευεργέτης, ο οποίος με το έργο και τις χορηγίες
του βοηθά στη προβολή, στήριξη και
διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού και
συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της
Ελληνικής Ταυτότητας στην Ομογένεια.

(στη φωτό, εμφανίζονται από αριστερά: ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ελληνική Γλώσσα και τον
Πολιτισμό –Ελληνικό Κέντρο Καθηγητής κ. Μανόλης Μπεχράκης, ο τ. Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, ο κ.
Παύλος Ιωαννίδης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης», ο Ακαδημαϊκός
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιπρόεδρος Κοινωφελούς Ιδρύματος
«Αλέξανδρος Ωνάσης», Ο John Anton Διακεκριμένος καθηγητής Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού,
Πανεπιστήμιο South Florida, Tampa, ΗΠΑ και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαραθώνος κ. Μελίτων.)

Στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου και με
αφορμή την έναρξη του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου (26-28 Ιουνίου) με θέμα “Δημοκρατικές
Αρχές των Κλασικών Χρόνων στους Σύγχρονους Πολιτικούς Θεσμούς”, σε μια λαμπρή
τελετή απονεμήθηκαν τέσσερα βραβεία σε
τρεις εξέχουσες προσωπικότητες και σε ένα
Ίδρυμα για την προσφορά τους στην Ελληνική
γλώσσα και τον Πολιτισμό.
Με την παρουσία ακαδημαϊκών, πολιτικών
και δημοσιογράφων ο Πρόεδρος του Διεθνούς
Ιδρύματος για την Ελληνική Γλώσσα και τον
Πολιτισμό (Δ.Ι.Ε.Γ.Π.) - Ελληνικό Κέντρο
Καθηγητής κ. Μανόλης Μπεχράκης καλωσόρισε τους καλεσμένους και εξήγησε τους
διαχρονικούς και μόνιμους στόχους του
Δ.Ι.Ε.Γ.Π. που είναι η στήριξη και η καλλιέργεια σε παγκόσμια κλίμακα των κλασικών
αξιών και σπουδών που υπηρετούν την ειρήνη
στον κόσμο και η διατήρηση δημιουργικού
ενδιαφέροντος και συνοχής της Ομογένειας με
τις Ρίζες της. Το στερεότυπο οδήγημά του
Δ.Ι.Ε.Γ.Π. είναι πάντα πως η «Ιστορία δεν θα
μας συγχωρήσει» εάν δεν επιδιώξουμε
επίμονα τους σκοπούς αυτούς.
Οι τέσσερις τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν
στους:
• Prof. John Anton, Διακεκριμένο Καθηγητή
Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού,
University of South Florida, USA, Διευθυντή
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και του
Κέντρου Μελετών. Διετέλεσε για 15 χρόνια
περίπου Chairman of Department of
Philosophy του Emory University, Atlanta ,
Georgia, USA. Είναι Επίτιμος διδάκτωρ του
Πανεπιστημίων
Αθηνών,
Ιωαννίνων,
Πατρών Θεσσαλονίκης.
Αντεπιστέλλον
Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, επίτιμο
μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου
Παρνασσός. Επίτιμο Μέλος Phi Beta Kappa,
Who is Who in the World, Dictionary of
International Biography, Directory των
Αμερικανών υποτρόφων. Με πολυάριθμες
ερευνητικές εργασίες στην Ελληνική Φιλοσοφία, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αισθητική,
Μεταφυσική. Έχει συγγράψει δέκα βιβλία,
μεταξύ αυτών, της Θεωρίας του Αριστοτέλη
Contrariety (1957, 1987), Critical Ανθρωπισμού (1981), Ποίηση και Ποιητική του Κ. Π.
Καβάφη (1995), Κατηγορίες και πείρα

(1996), Archetypal Αρχές και ιεραρχίες
(2000), Το Χρονικό μιας φιλοσοφικής φιλίας
(Παπανούτσος), American Naturalism και
Ελληνική Φιλοσοφία (2005). Επίσης έχει
επεξεργαστεί δεκάδες βιβλία, ανάμεσά τους
Δοκίμια για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από
200 άρθρα σε επιστημονικά και φιλοσοφικά
περιοδικά. Έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε
πάνω από 250 εθνικά και διεθνή συνέδρια.
• Dr. George Behrakis, Πρόεδρο της
«Gainesborough Investments». Γεννήθηκε
στο Lowell και πήρε πτυχίο Φαρμακευτικής
το 1957 από το Northeastern University,
Boston. Διακρίθηκε ως ερευνητής και επιχειρηματίας φαρμακευτικών ειδών άσθματος
και αλλεργίας και είναι ο ιδρυτής δύο επιτυχημένων φαρμακευτικών βιομηχανιών,
των εταιρειών, Dooner laboratories and
Muro Pharmaceutical, Inc.
Μερικές από τις κοινωνικές προσφορές του:
Ο κ. Behrakis είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης
Δωρητής (61 περίπου εκατομμύρια Δολάρια
Αμερικής) στο Northeastern University
Boston με τη δημιουργία του εντυπωσιακού
Κέντρου Επιστημών Υγείας Μπεχράκη
(Behrakis Health Sciences Center) σε δεσπόζουσα θέση του Πανεπιστημίου. Στο
Μουσείο Καλών Τεχνών (Museum of Fine
Arts) του Boston λόγω μεγάλης δωρεάς (35
εκατομμύρια Δολάρια Αμερικής) η Πτέρυγα
Αρχαίας Τέχνης φέρει το όνομα George and
Margo Behrakis. Είναι επίσης ιδιοκτήτης της
Hellenic Voice στο Boston, της μεγαλύτερης
αγγλόφωνης ελληνικής εφημερίδας των
ΗΠΑ που προβάλει μονίμως τα ελληνικά
θέματα. Χρημάτισε Αντιπρόεδρος της Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής του Boston.
Είναι Πρόεδρος των Leadership 100, όπως
και Πρόεδρος σε πολλές επιστημονικές και
επαγγελματικές οργανώσεις και ιδρύματα
με σημαντικό έργο και τέλος Founding
Director of The Gorbachev Foundation of
North America . Στα παραπάνω προσθέτουμε πως ως μοναδικός χορηγός των
τελευταίων τριών ετησίων συνεδρίων του
ΔΙΕΓΠ στην Τάμπα, Φλόριδα, ΗΠΑ,
συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη
του έργου του Ιδρύματος. Το ΔΙΕΓΠ
βραβεύει τον George D. Behrakis διότι είναι
ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες της

• Παύλο Ιωαννίδη, Επίτιμο Αντιπρόεδρο
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος
Ωνάσης» για την πολύχρονη αφοσίωσή του
στο έργο του Ιδρύματος. Ο κ. Παύλος Ιωαννίδης υπήρξε ένας από τους πιο στενούς
συνεργάτες του Αριστοτέλη Ωνάση και ένας
από τους τρεις εκτελεστές της διαθήκης του
χάρη στον οποίο κατέστη δυνατόν να δημιουργηθεί το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης». Διακρίθηκε για την σεμνότητά του δίπλα στον Έλληνα Κροίσο αλλά
και για την αφοσίωσή του στη δημιουργία
και λειτουργία του Κοινωφελούς Ιδρύματος
που φέρει το όνομα του ευεργέτη του. Ένας
από τους λίγους ανθρώπους που γνώριζε
την οικογένεια Ωνάση τόσο καλά και έχει
σεβαστεί τη μνήμη τους συνεχίζοντας το
έργο του πρωτοπόρου Αριστοτέλη. Δίνοντας
προσωπικούς,
επαγγελματικούς,
κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, πολλές
φορές έφτασε ή και ξεπέρασε τα όρια της
αντοχής του. Περιγράφει τη ζωή του στο
βιβλίο «Και εάν δεν είσαι... θα γίνεις» και
αναφέρει πολλά ιστορικά γεγονότα και
αλήθειες για το ίδρυμα και τον Τόπο.
Και στο:
• Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»
για το πολύ σημαντικό έργο που προσφέρει
στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Επιτυχείς
επενδύσεις του Επιχειρηματικού Ιδρύματος
επέτρεψαν στο Κοινωφελές Ίδρυμα να
αναπτύξει στα τριάντα χρόνια της λειτουργίας του πολυσχιδή κοινωφελή δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπως είναι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο
που
προσέφερε
ανεκτίμητες υπηρεσίες στον Ελληνικό Λαό
και στον τόπο, τα Διεθνή Βραβεία Ωνάση
παγκοσμίου εμβέλειας και λάμψης, τα οποία
«δεν ανήκουν μόνον στους Έλληνες της
Ελλάδας ή της Αμερικής αλλά ανήκουν σε
όλους τους πολίτες του κόσμου που μοιράζονται κοινές ιδέες και οράματα για τον
Πολιτισμό, την Αλληλεγγύη, την Ειρήνη,
την Παιδεία και τα Ανθρωπιστικά Ιδεώδη.
Επίσης το Ίδρυμα προσφέρει σημαντικό
έργο με τις υποτροφίες του σε νέους επιστήμονες. Με την νέα Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών που αποπερατώνεται τώρα στη
λεωφόρο Συγγρού ανοίγονται νέοι πολιτιστικοί ορίζοντες στον Τόπο. Ο πολιτισμός, η
παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία, η κοινωνική αλληλεγγύη έχουν προτεραιότητα
στον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, το οποίο ακολουθεί με δυναμικότητα, σταθερότητα και συνέπεια τους
στόχους που είχε θέσει εξαρχής ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Το βράβευση παρέλαβε ο
Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος κ. Ιωάννης
Ιωαννίδης.
Το συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα των Υπουργείων, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιήθηκε με την
οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου
Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών, με την χρυσή χορηγία της
ALPHA BANK, την υποστήριξη της PISCINES
IDEAL και ΦΑΡΜΕΞ και τη συνεργασία του
Ε.Β.Ε.Α. και την επιμέλεια της iForce Επικοινωνίες ΑΕ.
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Ο θεατρικός συνθέτης,
εκτελεστής και ποιητής
‘‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’’
στο 4ο Διεθνές Συνέδριο
του Δ.Ι.Ε.Γ.Π. στο Ζάππειο
Μέγαρο

αριστερά: ο Πρόεδρος και Καθηγητής
κ. Μανώλης Μπεχράκης
δεξιά: ο συνθέτης Αλέξανδρος Χάχαλις

Στην τελετή έναρξης του 4ου Διεθνούς
Συνεδρίου «Δημοκρατικές Αρχές των
Κλασσικών Χρόνων στους Σύγχρονους
Πολιτικούς Θεσμούς» που οργάνωσε το
Διεθνές Ιδρυμα για την Ελληνική Γλώσσα
και Πολιτισμό (Δ.Ι.Ε.Γ.Π.) συμμετείχε και
έδωσε λάμψη με την παρουσία του ο
θεατρικός συνθέτης, εκτελεστής και
ποιητής Αλέξανδρος Χάχαλης παρουσιάζοντας μέρος του έργου του από τη νέα
συλλογή του με τίτλο ΑΡΜΟΝΙΑ. Τα έργα
του έχουν χαρακτηριστεί πρωτοποριακά,
αρχέγονα, συμπαντικά, ανθρώπινα,
επαναστατικά, διαχρονικά.
Ο καλλιτέχνης που γεννήθηκε στην
Πάτρα εμφανίζεται από τα τέσσερα του
χρόνια επί σκηνής απαγγέλων ή ως
μουσικός χορευτής, μοντέλο, ηθοποιός
και dj, ενώ το 1980 μετέβη στη Νέα
Υόρκη όπου σπούδασε μουσική σύνθεση
στη σχολή Αaron Copland. Συνέθεσε και
εξετέλεσε έργα για το θέατρο La Mama
της Νέας Υόρκης, γιά το Annex του La
Mama, για μεγάλα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ
όπως το Art Carnuntum της Αυστρίας, το
Libertas της Κροατίας, στην Σικελία, στο
παλάτι Τοπ Καπί της Κωνσταντινουπόλεως, γιά το φεστιβάλ Next Wave της
Μουσικής Ακαδημίας του Μπρούκλιν
(BAM), γιά το Drama Department, γιά το
φεστιβάλ NYC Fringe, το Διεθνές
Πρόγραμμα Θεάτρου του Πανεπιστημίου
του Rochester. Συνέθεσε τη “Συναστρία”
στο Ζάππειον με σκηνοθέτη τον Jean
Pascal Levy , το “Trumet” γιά την πρόοδο
της γέφυρας του Ρίου-Αντιρίου, έργο
εμπνευσμένο από τον Πυθαγόρα και την
θεωρία του “Μουσική των Σφαιρών,
το“Πύρ Αείζωον”, αφιερωμένο στον
Ηράκλειτο, στην Μοντόπολι της Ιταλίας
με την διεθνώς διακεκριμένη σοπράνο
Δήμητρα Θεοδοσίου, το “Ταξίδι χωρίς
τέλος” για το Ευγενίδιον Ιδρυμα των
Αθηνών, τη“Νύκτα Μουσείων” στην
Ιταλική πόλη του Σπολέτο γιά το πανευρωπαϊκό φεστιβάλ.
Τιμήθηκε
από τον σύλλογο των
Ελλήνων καθηγητών του Πανεπιστημίου
του Σικάγου για την ηχητική του απόδοση
της ελληνικής γλώσσας στο Central Park
της N.Y. πλάι στην Oλυμπία Δουκάκη και
6 άλλους, για την συνεισφορά του στο
θέατρο όπου και παρουσίασε έργα του
στο Μέγαρον των Αθηνών, στην τελετή
των Αριστείων κοινωνικής προσφοράς
των Ελλήνων διαφημιζομένων όπου και
έπαιξε σόλο πιάνο, από την ΕΡΤ τον
Μάρτιο ’08, στην εκπομπή του Εμμανουήλ Κουτσουρέλη «Διπλή Φαντασία»
Δημιούργησε τον μη κερδοσκοπικό
πολιτιστικό σύλλογο «Απόλλωνος
Ναός» με σκοπό να συμβάλλει στην
αποκατάσταση της ιστορικά διαστρεβλωμένης και πνευματικά κακοποιημένης
ελληνικής συνειδήσεως στην αυθεντική
της μορφή.

Ενημερωτική Περιοδική Έκδοση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, Ιανουάριος-Ιούνιος 2008

3ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η IΔΡΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Tην Τρίτη 24 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε
για τρίτη συνεχή χρονιά στο αμφιθέατρο του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ». Η εκδήλωση οργανώθηκε από την iForce Επικοινωνίες σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση
Ιπταμένου Προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας
& Δημοσίων Υπηρεσιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.) που
εκπροσωπεί όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις
των ιπταμένων σε όλους τους επιμέρους
δημόσιους τομείς (Αστυνομία, Λιμενικό,
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ) καθώς και την
Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Σημαντική η υποστήριξη και φέτος των εξειδικευμένων εκδόσεων ‘‘ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ’’
και ‘‘REMOVE BEFORE FLIGHT’’. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 0 Πρόεδρος της iForce Επικοινωνίες κ. Φωκίων Ζαΐμης
ανέφερε ότι το συνέδριο αποτελεί θεσμό
πλέον για την αεροπορική κοινότητα της
χώρας μας και δεσμεύτηκε για την έκδοση των
ομιλιών και συμπερασμάτων του συνεδρίου
αν και τόνισε ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα όλες
οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΜΕΤ δεν κατανόησαν σε βάθος τη σημαντικότητα ανάπτυξης
της γενικής αεροπορίας για την εθνική οικονομία και ειδικότερα τις τοπικές οικονομίες της
περιφέρειας (αεροπορικός τουρισμός) και δεν
παρακολούθησαν τις διεθνείς εξελίξεις παραμένοντας σε ένα παρωχημένο, γραφειοκρατικό και αντιαναπτυξιακό θεσμικό πλαίσιο για
τη γενική αεροπορία.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ, Αστυνόμος
Β’, Γιάννης Σιριόπουλος αναφέρθηκε στο έργο
της Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ. στα τρία χρόνια λειτουργίας της που εκτός από αρκετές παρεμβάσεις
που έχει κάνει, έχει συντάξει προμελέτες :

• Για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου
του Ελληνικού ως αεροδρόμιο γενικής
Αεροπορίας και ως χώρου στέγασης των
υπηρεσιών του Δημοσίου που έχουν ιπτάμενα μέσα.
• Για την δημιουργία ελικοδρομίου στην
περιοχή της Αθήνας, στα Τουρκοβούνια στις
παρυφές του Γαλατσίου.
• Για την λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β. βάσει της
Ευρωπαϊκής και εθνικής νομιμότητας.
• Για την υποστηρικτική λειτουργία των ιπταμένων μέσω του Υ.Δ.Τ
• Για την ρύθμιση της λειτουργίας των ιπταμένων μέσω του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.
• Για την δημιουργία δεύτερου βαθμού
συντονιστικού οργάνου ιπταμένων μέσων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ολοκληρώνοντας έθεσε πιεστικά το θέμα της
ίδρυσης αεροπορικού επιμελητηρίου το
οποίο θα πρέπει να είναι πολυσυλλεκτικό και
να συμμετέχουν σε αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι
πολιτικοί αεροπορικοί φορείς που εμπλέκονται γύρω από την αεροπορική πολιτική
κοινότητα, όπως: οι Ιδιώτες Χειριστές Αεροσκαφών, οι Αεροπορικές εταιρείες, οι Επαγγελματίες Χειριστές Αεροσκαφών, οι Ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας, οι εταιρείες παροχής
υπηρεσιών handling, οι μηχανικοί αεροσκαφών, οι πτυχιούχοι αεροναυπηγοί μηχανικοί, οι αερολέσχες και οι εκπαιδευτικές
σχολές κλπ. Τόνισε ότι θα πρέπει είναι νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και οι πόροι του
να είναι αυτοτροφοδοτημένοι από τα μέλη του
κυρίως. Οι αρμοδιότητες οι οποίες θα πρέπει
να έχει είναι :
1. Να δρα ως συμβουλευτικό επιστημονικότεχνικό όργανο προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και ειδικά ως
ανεξάρτητος σύμβουλος προς τον εκάστοτε
Υπουργό.
2. Να ασχολείται με θέματα πιστοποίησης
επαγγελματικών δικαιωμάτων στον αεροπορικό χώρο στο κομμάτι όπου η Υ.Π.Α.
δεν δύναται να κάνει κάτι τέτοιο. π.χ. αεροπορική διοίκηση.
3. Να δρα ως πολυσυλλεκτικό όργανο
χάραξης συμβουλευτικής στρατηγικής και
πολιτικής-μέσο / μακροπρόθεσμου σχεδιασμού-ανάπτυξης.
4. Να δρα ως γνωμοδοτικό όργανο πραγματογνωμόνων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
«ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟΠΟΥ ΧΡΙCΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΛΟΓΩΝ»

φωτο εξ αριστερών: Γιώργος Γεωργόπουλος, Γιάννα
Αγγελοπούλου, Φωκίων Ζαϊμης, Νικος Νικολόπουλος, Δημήτρης Ριζούλης

Παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αίθουσα
εκδηλώσεων του ξενοδοχείου PATRAS
PALACE στην Πάτρα την 1η Ιουνίου, το νέο
βιβλίο για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο με
τίτλο «ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟΠΟΥ ΧΡΙCΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΛΟΓΩΝ» του δημοσιογράφου Δημήτρη Ριζούλη. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και
τις Ελληνικές Εκδόσεις, υπό την αιγίδα του
Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ)
και την Λέσχη Πολιτισμικής Παρέμβασης
Γυναικών Πάτρας με την επιμέλεια της iForce
Επικοινωνίες και του Μουσικού Επικοινωνιολόγου κ. Γιώργου Γεωργόπουλου, που είχε
και την ευθύνη της παρουσίασης. Κεντρικοί
ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος,
ο τ. Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος και ο
δημοσιογράφος και εμπνευστής του βιβλίου
κ. Δημήτρης Ριζούλης. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Φωκίων Ζαΐμης, Γενικός Γραμ-

Στη συνέχεια ο κύριος Γεώργιος Παπανικολόπουλος, Μηχ/γος Μηχ/κός, Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Εργαστήριο
Δυναμικής και Θεωρίας Μηχανών, Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών
τόνισε για την ίδρυση του Επιμελητηρίου ότι:
‘‘Υπάρχει μία διεθνής πρακτική, που δε σχετίζεται τόσο με το πώς θα ονομάζεται ο οργανισμός που θα βοηθάει στην ανάπτυξη της αεροπορικής ιδέας, αν θα ονομάζεται δηλαδή
Αεροπορικό Επιμελητήριο, Γραφείο Αεροπορίας
ή κάτι άλλο, όσο με το τι σκοπούς θα έχει αυτός.
Και μεταξύ άλλων, οι κύριοι σκοποί των περισσότερων χωρών σε σχέση τόσο με εμπορικό
κομμάτι της αεροπορίας όσο και με τη Γενική
Αεροπορία είναι η αύξηση της κίνησης των
επιβατών στα αεροδρόμια και η ανάπτυξη της
Γενικής Αεροπορίας. Επιτυγχάνοντας αυτούς
τους δύο στόχους υπάρχουν πολυ-επίπεδα
οικονομικά οφέλη για τη χώρα‘’. Επίσης
ανέφερε στα πλεονεκτήματα της χώρας μας
ότι: ‘‘Η Ελλάδα, μία χώρα με ηλιοφάνεια και
ήπιες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος
του έτους, με πολλά όμορφα νησιά αλλά και
ενδιαφέρουσες περιοχές στην ενδοχώρα και
αρκετά αεροδρόμια, με ικανούς επιχειρηματίες
αλλά και εκπαιδευτές χειριστών αεροσκαφών,
θα μπορούσε να γίνει ένας πόλος έλξης ακόμα
και ξένων ενδιαφερομένων που θα ερχόντουσαν εδώ για να αποκτήσουν τα πτυχία τους.
Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχει
εκείνο το πλαίσιο που θα βοηθάει μία τέτοια
κατάσταση. Και πάνω σε αυτό, το προτεινόμενο
Αεροπορικό Επιμελητήριο θα μπορούσε να
παίξει τον πλέον σημαντικό ρόλο’’.
Ο κ. Γιώργος Καραμάνος, Διευθυντής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή
πορεία του ΔΑΑ και στη συμβολή του στον
Ελληνικό Τουρισμό, ανέφερε το έργο του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος έχει
ξεπεράσει σήμερα τα 16.500.000 επιβάτες
ετησίως. Είπε ότι με βάση σχετική μελέτη
υπάρχει σημαντική άνοδος της κίνησης
επιβατών με σκοπό τον τουρισμό, τα συνέδρια
και τις εκθέσεις και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Τόνισε
ότι ακολουθείται με επιτυχία πρόγραμμα κινήτρων των νέων αεροπορικών εταιρειών που
συνεργάζονται με το ΔΑΑ .

Στη συνέχεια ο κ. Α. Συμιγδαλάς, COO της
AEGEAN AIRLINES ανέφερε τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η γενική αεροπορία στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την
πολυετή απόκλιση τής χώρας μας από το
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, πρότεινε μεταξύ άλλων
την κατάργηση του αναχρονιστικού GENERAL
DECLARATION και ευελπιστεί μετά και την
παρατηρούμενη ανάπτυξη της Γενικής Αεροπορίας στα Μέγαρα και παράλληλα με τις
πρόσφατα εξαγγελθείσες πολιτικές αποφάσεις
να ανακτήσει η χώρα μας το χαμένο έδαφος.
Στη συνέχεια μίλησε η κ. Γιούλη Καλαφάτη,
Πρόεδρος της ΑΟΡΑ Ελλάδος η οποία αναφέρθηκε στο έργο της ΑΟΡΑ διεθνώς αλλά και
στην πρόσφατη παγκόσμια συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα επιτυχώς.
Ο δικηγόρος κ. Στάθης Ζάγκας αναφέρθηκε
διεξοδικά στα νομικά θέματα της ίδρυσης
επιμελητηρίου. Ο Αρχιτέκτων- Πολεοδόμος κ.
Σταύρος Τσέτσης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες
αλλά και ατα οφέλη που συναντά η χωροθέτηση σχεδίων που συμπεριλαμβάνουν και
αεροδρόμια με επιτυχημένο το παράδειγμα
στα Σπάτα. Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου του ΠΟΛΚΕΟΑ κ. Βασίλη Τσαρατσάγκου, ο οποίος ανέφερε τις προσπάθειες του
ΠΟΛΚΕΟΑ για τη διάσωση του πολύτιμου
αρχείου της Ολυμπιακής (φωτογραφίες, αντικείμενα, 3 μεγάλα αεροπλάνα) από την εποχή
του Αριστοτέλη Ωνάση έως και σήμερα. Επικέντρωσε την ομιλία του στην αναγκαιότητα
ίδρυσης Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο
παλαιό αεροδρόμιο της Ολυμπιακής στο
Ελληνικό. Το συνέδριο έκλεισε με την ομιλία
του ο κ. Παναγιώτης Νeufelt, πρόεδρος της
CIEL AIRLINES ο οποίος ανέφερε με λεπτομέρεια τα οφέλη από τον Αεροπορικό Τουρισμό,
ιδιαίτερα για την Περιφέρεια και τις ακριτικές
περιοχές της χώρας μας.
Στο συνέδριο υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις από το κοινό και πολλούς επαγγελματίες
του χώρου καθώς επίσης και από τον πιλότοδημοσιογράφο κ. Διονύση Μασαλλά ο οποίος
στάθηκε επικριτικός στην σημερινή αδράνεια
της Πολιτείας και ειδικότερα της ΥΠΑ στα
μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Την ημερίδα
συντόνισε ο κ. Χρήστος Τρικούκης, δημοσιογράφος, εκδότης ΕUROPEAN BUSINESS,
Mέλος Δ.Σ. και Εκπρόσωπος Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.

ματέας του ΙΝΑΔΕ. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου
Πατρέων κ. Αλέξιος Σκαρμέας εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Ανδρέα Φούρα
και η εκπρόσωπος της Λέσχης Πολιτισμικής
Παρέμβασης Γυναικών Πάτρας κ. Γιάννα Αγγελοπούλου.

ρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Νικόλαος Παλιός, η
πρόεδρος της Λέσχης Πολιτισμικής Παρέμβασης Γυναικών Πάτρας κα. Ελένη Παλιού, ο
πρόεδρος των ΚΤΕΛ Αχαϊας κ. Ανδρέας Μανωλόπουλος, φορείς της περιοχής, πλήθος
κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
αλλά και πλήθος κόσμου.

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ο
Νομάρχης Αχαΐας κ. Δημήτρης Κατσικόπουλος, ο πολιτευτής Αχαϊας κ. Δημήτρης
Τριανταφυλλόπουλος, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ
Πάτρας κ. Φάνης Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος
του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πατρών κ. Παναγιώτης Σαφαρίκας, ο πρόεδρος του Φορέα
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κ.
Γιάννης Καλαβρουζιώτης, ο Αντινομάρχης κ.
Χρήστος Φραγκίδης, ο αντιδήμαρχος του
Δήμου Μεσσάτιδος κ. Γεώργιος Κακούρης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι και τέως αντιδήμαρχοι
κα Μαριάννα Σταματιάδου και κ. Πέτρος
Ρηγάτος,, η δημοτικός σύμβουλος κα Τασία
Μανωλοπούλου, ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Σπύρος Πολίτης, ο νομαρχιακός σύμβουλος
κ. Αριστείδης Μπουχάγιερ, ο πρόεδρος της
ΝΟΔΕ Αχαϊας κ. Ανδρέας Αβραμόπουλος, ο
Περιφερειακός Δ/ντης Γ’ Τελωνειακής Περιφέ-

Ο Γ. Γραμματέας του ΙΝΑΔΕ κ. Φωκίων Ζαϊμης
διάβασε τις επιστολές του Παναγιότατου
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και τον χαιρετισμό
του εκδότη Νίκου Καραμανλή. Μάλιστα
ανέφερε ότι το βιβλίο περιλαμβάνει δυο
επιστολές/ομιλίες του Μακαριστού στην Αχαΐα
(ομιλία στην Πάτρα κατά της εορτή του Απ.
Ανδρέα με θέμα ‘‘Η ελληνικότητα του Χριστιανισμού’’ και ομιλία στα Καλάβρυτα 4/8/2001
με θέμα ‘‘Πόνος Πατρίδος’’. Οι διοργανωτές
ευχαριστούν θερμά το Ξενοδοχείο Patra
Palace για την ευγενική εκ μέρους του
χορηγία.
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Για περισσότερες πληροφορίες-παραγγελίες
βιβλίων παρακαλούμε απευθυνθείτε
στο τηλ.: 30.210.339.2500-10 • office@iForce.gr
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ΔΙΕΘΝHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ,
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γράφει ο Γιάννης Μήτσιος, πολιτικός επιστήμων-διεθνολόγος, πανεπιστημίου Northeastern Βοστώνης.

Το «τσουνάμι» της παγκόσμιας αναταραχής
άρχισε να διαφαίνεται στον ορίζοντα και
πλησιάζει δυναμωμένο από την καταιγίδα στις
ακτές. Ο Αύγουστος με την κρίση στον
Καύκασο σηματοδότησε νέες γεωπολιτικές
ανακατατάξεις που προήλθαν με τη χρήση
βίας, άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και
έφεραν για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση
του σοβιετικού μπλοκ, την ανάδυση νέων
στρατιωτικών συνασπισμών. Το Σεπτέμβριο
παράλληλα, η σταδιακή κατάρρευση των
πυλώνων του δυτικού καπιταλιστικού συστήματος (τράπεζες, χρηματο-πιστωτικοί και επενδυτικοί οργανισμοί και ασφαλιστικές εταιρείες)
απέδειξε το τέλος της φιλελεύθερης ουτοπίας,
του δόγματος της ελεύθερης αγοράς και
ενίσχυσε το ρόλο, τη θέση και την εγγύηση
των κρατικών θεσμών όπως οι Κεντρικές
Τράπεζες και τα ίδια τα κράτη. Για τους επόμενους μήνες κανένας δεν μπορεί να προβλέψει
με ασφάλεια. Το τοπίο είναι τόσο ρευστό που
και οι χειρότερες προβλέψεις μπορεί να γίνουν
πραγματικότητα.
Νέες στρατιωτικο-οικονομικές συμμαχίες
Η κρίση στον Καύκασο, ανέδειξε με τον πιο
γλαφυρό τρόπο ό,τι συζητιόταν και σχεδιαζόταν τόσα χρόνια για την περικύκλωση της
Ρωσίας και την στρατιωτική προστασία των
διεθνών ενεργειακών δρόμων από το ΝΑΤΟ
και τις ΗΠΑ, χωρίς την έως τώρα Ρωσική
στρατιωτική απάντηση. Η Ρωσία, αντιλαμβα-

νόμενη τον δυτικό εναγκαλισμό, έδρασε
αστραπιαία, στέλνοντας το μήνυμα «ως εδώ
και μη παρέκει», οριοθετώντας ταυτόχρονα
τις κόκκινες γραμμές. Παράλληλα, ξεκίνησε
ένας αγώνας δρόμου των δύο στρατοπέδων
για να ενισχύσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο στερέωμα πάντα με βάση ενεργειακές
παραμέτρους. Ο πρώτος ψυχρός πόλεμος
βασιζόταν στην κούρσα των εξοπλισμών,
στην πυρηνική τεχνολογία και υπεροπλία
και στις συγκρούσεις των μεγάλων μέσω
τρίτων π.χ. Ασία, Αφρική (proxy wars).
Σήμερα η κατοχή, το εμπόριο, η διακίνηση
και διάθεση των ενεργειακών πόρων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα ) διαμορφώνει
την αίσθηση ισχύος και ασφάλειας των
πρωταγωνιστών του διεθνούς συστήματος.
Η Ανατολική συμμαχία
Ο κύριος πόλος της ανατολικής συμμαχίας,
αν μπορεί να χαρακτηριστεί η Ρωσία, συσπειρώνει γύρω της μια σειρά κρατών με ενεργειακά αποθέματα, καταναλωτές ενέργειας
και πρόσβαση σε θαλάσσιους και χερσαίους
δρόμους. Κύριος χαρακτήρας της συμμαχίας, πέραν του οικονομικού παράγοντα,
είναι και ο στρατιωτικός, αφού και η διασφάλιση των δρόμων και αποθεμάτων ενέργειας
απαιτεί και στρατιωτική υποδομή. Έτσι
λοιπόν, έχουμε μια διαμορφούμενη
συμμαχία που περιλαμβάνει μαζί με τη
Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν, πρώην σοβιετικές
δημοκρατίες στην Κεντρική Ασία, τη Βενεζουέλα, την Κούβα, τη Βολιβία, τη Νικαράγουα και την Ονδούρα στο αμερικάνικο
ημισφαίριο. Πολλές από αυτές τις χώρες
δοκιμάστηκαν και εξακολουθούν να δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση, ταυτόχρονα με τη μητρόπολη του καπιταλισμού,
τις ΗΠΑ. Η διαφορά, όμως, έγκειται στο
γεγονός, ότι μάλλον μεσοπρόθεσμα κλονίζονται, αλλά μακροπρόθεσμα, οι ΗΠΑ είναι
αυτές που θα δοκιμάζονται περισσότερο

μιας και οι αναδυόμενες χώρες θα πάψουν
να εμπιστεύονται τις νουθεσίες πλέον των
δυτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
αφού οι ίδιες αυτοκαταστράφηκαν. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της Προέδρου της
Αργεντινής, Κίρχνερ, με αφορμή την
πρόσφατη ανακοίνωση της Λήμαν Μπράδερς, ότι η Αργεντίνικη οικονομία θα καταρρεύσει το 2010, που είπε πάνω από το πτώμα
της Λήμαν Μπράδερς: «Θα ήταν προτιμότερο να είχε ασχοληθεί με τους δικούς της
λογαριασμούς παρά με τους δικούς μας».
Η Δυτική συμμαχία
Στην αντίπερα όχθη της ανατολικής συμμαχίας, και με ηγέτη τις ΗΠΑ, συμμετέχουν η
Αγγλία, το Ισραήλ, η Γαλλία του Σαρκοζί και
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Κύρια προσπάθεια αυτού του στρατοπέδου είναι να εξωθηθούν τα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να συμπράξουν με αυτόν τον πόλο
ενάντια στην Ρωσική ενεργειακή δυναμική.
Φορείς του πόλου, πέραν των στρατιωτικών
συσχετισμών είναι και οι μεγάλες δυτικές
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου όπως η
Chevron, BP κλπ. που δραστηριοποιούνται
σε χώρες ενεργειακά κρίσιμες. Σε οικονομικό επίπεδο, οι κεντρικές τράπεζες των
χωρών των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Ελβετίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά και της Ευρωζώνης, ήταν αυτές που με τις ενέσεις ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
έσωσαν για την ώρα μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. «Αχίλλειος πτέρνα» της
δυτικής συμμαχίας μπορεί να θεωρηθεί ο
ατελείωτος πόλεμος στο Αφγανιστάν, η
αποτυχία του πολέμου στο Ιράκ και η οικονομική ύφεση των δυτικών οικονομιών με
πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και την
πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση.
Οι ενδιάμεσοι παίκτες- μεσαίος χώρος
Σ΄ αυτό το νέο αναδυόμενο σκηνικό, πρωτα-

γωνιστές τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο
και σε πολιτικό, είναι χώρες οι οποίες έχουν
συμφέροντα και με τις δύο συμμαχίες και η
στάση τους θα κριθεί από το βαθμό της
εμπλοκής τους σε ενδεχόμενες μείζονες
κρίσεις των δύο «συνασπισμών». Ανάμεσα
σ΄ αυτές μπορεί να θεωρηθούν η Γερμανία,
η Ινδία, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βραζιλία, η
Αργεντινή, η Ουκρανία αλλά και αραβικές
χώρες (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Αίγυπτος κλπ). Οι αναδυόμενες
αγορές απεξαρτώνται σταδιακά από τη
δυτική συμμαχία αλλά πληρώνουν σκληρά
το τίμημα της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης.
Για παράδειγμα, στην χρηματοπιστωτική
κρίση που μαστίζει τις αγορές, το Ρωσικό
χρηματιστήριο έχασε πάνω από 42%, κλείνοντας για λίγες μέρες, τα κινέζικα χρηματιστήρια έχασαν πάνω από 62% από την αρχή
της χρονιάς και της Ινδίας πάνω από 36%.
…και η επερχόμενη παγκόσμια
σύγκρουση;
Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι εισερχόμαστε σε μια φάση ασφυξίας των πρωταγωνιστών του παγκοσμίου συστήματος που
μοιάζει καταπληκτικά με το περιβάλλον προ
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εύκολα
διακρίνουμε ότι μια ευρύτερη στρατιωτική
σύγκρουση μπορεί να βρίσκεται προ των
πυλών. Αν ο Καύκασος και η Γεωργιανή
κρίση χειροτερέψει και το Ιράν δεχθεί
επίθεση για τα πυρηνικά του, τότε ενδεχομένως καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της ιστορίας.
Η ελληνική θέση
Και σ΄ όλα αυτά η Ελλάδα βιώνει μια πολύ
δύσκολη φάση που θα απαιτηθούν γενναίες
αποφάσεις και θυσίες σε όλα τα επίπεδα. Με
μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση,
εσωτερική πολιτική ρευστότητα και αστάθεια, εμφανή αδυναμία στα εθνικά θέματα
(Μακεδονικό, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος) και
ένα κουρασμένο πολιτικό σύστημα, η
Ελλάδα θα δοκιμάσει τις αντοχές της.

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ
Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα η ενιαία
αγορά, το κοινό νόμισμα αλλά και η
ανάπτυξη του διαδικτύου παρέχουν στους
Ευρωπαίους πολίτες-καταναλωτές τη δυνατότητα να συναλλάσσονται στην ευρωπαϊκή
αγορά με την ίδια ευκολία που θα πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές τους στην αγορά
της περιοχής τους.
Με την πάροδο του χρόνου οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αγοράζουν προϊόντα
και λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλες χώρες
ολοένα και περισσότερο. Έτσι, όμως, δημιουργείται η ανάγκη ενίσχυσης των δομών
προστασίας του καταναλωτή και εφαρμογής
κοινού νομοθετικού πλαισίου στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου
να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή λειτουργία
της ενιαίας αγοράς όσο και τα δικαιώματα
των καταναλωτών.
Η προστασία του Έλληνα – Ευρωπαίου καταναλωτή ήταν το θέμα μίας επιτυχημένης
εκδήλωσης με τίτλο «Γιατί το δίκιο σου δεν
έχει σύνορα» που διοργάνωσε το περιοδικό
«Η Ευρώπη στη ζωή μας» σε συνεργασία με
το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου. Το Γραφείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα υποστήριξε την εκδήλωση αυτή,
που έλαβε μέρος στο Εργατικό Κέντρο
Ναυπλίου το βράδυ της Δευτέρας 14 Απριλίου 2008.
Ομιλητές ήταν ο Γενικός Γραμματέας Κατα-

ναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου, ο ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Αγγέλακας (ΝΔ), ο
βουλευτής Αργολίδος κ. Γιάννης Μανώλης,
ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών
Ελλάδος κ. Μιχάλης Τσιφάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα κ. Γεώργιος Κασιμάτης
και το Επιτελείο του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Καταναλωτή στην Ελλάδα, αποτελούμενο
από την διευθύντρια κ. Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, τον νομικό σύμβουλο κ. Αλέξανδρο
Κώτση και την σύμβουλο επικοινωνίας κ.
Ελίνα Γκαϊτατζή. Επίσης, στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι: Ναυπλίου κ.
Παναγιώτης Αναγνωσταράς, Ασκληπιείου κ.
Χρήστος Τσακαλιάρης και Λέρνας κ. Μιχαήλ
Χασάπης, όπως και πολλοί δημοτικοί και
νομαρχιακοί σύμβουλοι και πρόεδροι
φορέων.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε θέματα σχετικά
με τη δράση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή, το σύστημα εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών στην Ελλάδα, καθώς και για το
πως ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το
δίκιο του όταν το κράτος του πωλητή και
του αγοραστή είναι διαφορετικά κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήθηκε, επίσης, η
ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές,
η κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες και την
Ελλάδα και ο ιδιαίτερος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προάσπιση των
συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, δόθηκε

παραστατικότατα στο ακροατήριο μια περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στις
αγορές και η ανάγκη για ένα ενισχυμένο και
αποφασιστικό καταναλωτικό κίνημα. Χρήσιμη για πολύ κόσμο ήταν επίσης η αναφορά
στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συναλλαγές
μέσω διαδικτύου.
Αθρόα ήταν η προσέλευση του κοινού,
πάνω από 250 άτομα παρευρέθησαν στο
χώρο και συμμετείχαν ενεργά θέτοντας
πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στους
ομιλητές. Επιπλέον, η εκδήλωση καλύφθηκε τηλεοπτικά από τους τοπικούς σταθ-
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μούς και έτυχε ευρείας δημοσιότητας από
τον τοπικό και περιφερειακό Τύπο καθώς και
το διαδίκτυο. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του κοινού κράτησε ζωντανή τη συζήτηση μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου κ.
Ραφαήλ Μπαρού, απόλυτα ευχαριστημένος
τόνισε ότι ελάχιστες φορές έχει γίνει στην
πόλη του Ναυπλίου μια τόσο σοβαρή και
χρήσιμη εκδήλωση. Τέλος, η βραδιά έκλεισε
με την πρόταση του κ. Μιχάλη Καζά να
οργανωθούν
ανάλογες
εκδηλώσεις
διαφόρων θεμάτων στην πόλη του
Ναυπλίου γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στην
πληροφόρηση.
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Ο Πέτρος Μαντάς µιλάει στην «Π.Γ.» για το λιµάνι και το θαλάσσιο µέτωπο της Πάτρας,
αλλά και για τους στόχους της διοίκησης του ΟΛΠΑ

Οι πολίτες πιο κοντά
στην θάλασσα

Πάτρα/Αχα�α

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

Ω

ς υπεύθυνος οµάδας εργασίας
του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδος, που
είχε εκπονήσει µια πολύ αξιόλογη µελέτη για την ανάπτυξη του θαλασσίου µετώπου της Πάτρας και την σχέση του µε την πόλη, είναι πολύ καλός
γνώστης των σχέσεων λιµανιού – πόλης.

5

Ως αρχιτέκτονας και γέννηµα – θρέµµα Πατρινός, συνδυάζει την κοινωνική ευαισθησία κι αγάπη του για την Πάτρα µε το όραµα και την
ρεαλιστική οπτική του τεχνοκράτη. Κι ως µέλος του ∆.Σ. του ΟΛΠΑ,
εδώ και λίγο καιρό, µπορεί να εµφυσήσει την αντίληψη και τις ιδέες
του για την κοινή ανάπτυξη της πόλης και του λιµανιού και την λειτουργία του ενός προς όφελος του άλλου. Ο Πέτρος Μαντάς έχει άποψη, θέση και ενεργό ρόλο στα τεκταινόµενα. Γνωρίζει πλέον εκ των
έσω την πραγµατικότητα του λιµανιού και το µέλλον αυτού και του θαλασσίου µετώπου, γι’ αυτό και η άποψη που καταθέτει στην «Π.Γ.» έχει
βαρύνουσα άποψη.

Ο Πέτρος Μαντάς µιλάει στην «Π.Γ.» για το λιµάνι και το θαλάσσιο µέτωπο της Πάτρας,
αλλά και για τους στόχους της διοίκησης του ΟΛΠΑ

Οι πολίτες πιο κοντά
στην θάλασσα

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΦΩΤΗ Π. ΚΑΛYΒΑ

η Πάτρα θα έχει τραµ! Και υπόγειο σιδηρόδροµο.
��Θυµάµαι εκείνη την εργασία του ΤΕΕ για την σχέση της
πόλης µε το λιµάνι, στην οποία µεταξύ άλλων περιγραφόταν
Αν λοιπόν ο ∆ήµος εξετάσει λίγο την κυκλοφορία
η σταδιακή παραχώρηση χώρων του παλαιού λιµένα στην
στις οδούς Αγίου Ανδρέου και Οθ. Αµαλίας,
πόλη όταν το νέο λιµάνι θα αρχίσει να χρησιµοποιείται.
προκειµένου να µετατραπούν σε δρόµους ήπιας
Ως αρχιτέκτονας και γέννηµα – θρέµµα Πατρινός, συνδυάζει την κοιΒλέπετε ς
πως
ισχύει αυτή ηοµάδας
συνθήκη, εργασίας
τώρα που είστε µέλος
υπεύθυνος
κυκλοφορίας, τότε η πόλη θα έχει ένα κεντρικό
νωνική ευαισθησία κι αγάπη του για την Πάτρα µε το όραµα και την
του ∆.Σ. του ΟΛΠΑ και πώς οραµατίζεστε το παραλιακό
θαλάσσιο µέτωπο που θα είναι σηµείο αναφοράς
του
ΤΕΕ
∆υτικής
Ελλάδος,
που
ρεαλιστική οπτική του τεχνοκράτη. Κι ως µέλος του ∆.Σ. του ΟΛΠΑ,
µέτωπο της πόλης σε 10 χρόνια;
και
πολιτισµού
γι’ αυτή.την αντίληψη και τις ιδέες
εδώ
και
λίγο
καιρό,
µπορεί
να εµφυσήσει
είχε εκπονήσει µια πολύ αξιόλοτουτην
για την κοινή ανάπτυξη της πόλης και του λιµανιού και την λειΑν θυµάστε, εκείνη η εργασία έκανε λόγο για
��Τι
γίνεται
σε περίπτωση
µετοχοποίησης
του
ΟΛΠΑ;
γη µελέτη
για την ανάπτυξη του θαλαστουργία του
ενός
προςόµως
όφελος
του άλλου. Ο
Πέτρος Μαντάς
έχει
άποδηµιουργία µιας µαρίνας υψηλών προδιαγραφών
Μήπως
σε ρόλο
αυτήστα
την τεκταινόµενα.
περίπτωση, «χέρι»
στο
παραλιακό
ψη,
θέση
και
ενεργό
Γνωρίζει
πλέον
εκ
των
σίου µετώπου
της
Πάτρας
και
την
σχέκαι φιλοξενίας µέγα-γιοτ στο κεντρικό θαλάσσιο
µέτωπο θα µπορούν να βάλουν και ιδιώτες επενδυτές;
έσω την πραγµατικότητα του λιµανιού και το µέλλον αυτού και του θαµέτωπο
της
πόλης,
που
θα
έλξει
επισκέπτες
Εσείς, προσωπικά, θα συµφωνούσατε µε την σταδιακή
ση του µε την πόλη, είναι πολύ καλός
λασσίου µετώπου, γι’ αυτό και η άποψη που καταθέτει στην «Π.Γ.» έχει
υψηλού εισοδήµατος, αλλά και θα προσελκύσει
έστω, παραχώρηση ελεύθερων χώρων στην τοπική
βαρύνουσα άποψη.
γνώστηςτους
τωνπολίτες
σχέσεων
– πόλης.
της λιµανιού
Πάτρας κοντά
στην θάλασσα.
αυτοδιοίκηση;
Αυτό βλέπω λοιπόν, πως είναι και η πρόταση της
σηµερινής διοίκησης του ΟΛΠΑ. Αλλά για να
Νοµίζω πως ο υπουργός Οικονοµίας, Γιώργος
Αλογοσκούφης, απάντησε την ∆ευτέρα σε αυτό
πάρουµε
πράγµατα
από την αρχή, πρέπει να πω
ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΝ Φτα
ΩΤΗ
Π. ΚΑΛYΒΑ
το ερώτηµα, µε ξεκάθαρο τρόπο. Η πιθανή
πως κατ’ αρχήν έχουµε εργολάβο στο νέο λιµάνι.
η
Πάτρα θα έχει
τραµ!
Και στο
υπόγειο
σιδηρόδροµο.
µέλλον,
θα αφορά
µετοχοποίηση
του
ΟΛΠΑ
��Θυµάµαι
εκείνη
την εργασία
του
ΤΕΕ
για την
σχέση πως
της
το µέγεθος
της
οποίας
εγγυάται
Μια
εταιρεία,
τους
χώρους
λιµενικής
δράσης
αυτούς.
πόλης µε θα
το λιµάνι,
στην οποία
άλλων
περιγραφόταν
Αν
λοιπόν
ο ∆ήµος
εξετάσει
λίγοκαι
τηνµόνο
κυκλοφορία
παραδώσει
το νέοµεταξύ
επιβατικό
λιµάνι
προς χρήση
η σταδιακή
παραχώρηση
χώρων
λιµένα στην
Μάλιστα,
έφερε
ως παράδειγµα
τηνΟθ.
Θεσσαλονίκη.
στις
οδούς
Αγίου
Ανδρέου και
Αµαλίας,
µέχρι
το τέλος του
2009,του
ενώπαλαιού
και το µπόνους
των
πόλη όταν το νέο λιµάνι θα αρχίσει να χρησιµοποιείται.
Μετοχοποιήθηκε
ο εκεί Οργανισµός
Λιµένος,ήπιας
αλλά
προκειµένου
να µετατραπούν
σε δρόµους
3 εκ. ευρώ που προβλέπει η σύµβαση εφόσον αυτό
Βλέπετε πως ισχύει αυτή η συνθήκη, τώρα που είστε µέλος
η παραλιακή έµεινε
στην
πόλη.
Αν
θέλετε
τη
γνώµη
κυκλοφορίας,
τότε
η
πόλη
θα
έχει
ένα
κεντρικό
επιτευχθεί, είναι πολύ σηµαντικό κίνητρο. Το νέο
του ∆.Σ. του ΟΛΠΑ και πώς οραµατίζεστε το παραλιακό
µου λοιπόν,
σας που
λέωθαπως
ΟΛΠΑ αναφοράς
ξεκίνησε
θαλάσσιο
µέτωπο
είναιο σηµείο
λιµάνι
θα σηµάνει
σταδιακή απελευθέρωση χώρων
µέτωπο της
πόλης
σε 10 χρόνια;
στραβά, από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του
και πολιτισµού γι’ αυτή.
ΠΑΣΟΚ, που του έδωσαν και χώρους που δεν
χρειαζόταν να έχει. Και να θυµίσω πως ήταν η
Αν θυµάστε, εκείνη η εργασία έκανε λόγο για την
«Ο πρόεδρος
του ∆ηµοτικού
��Τι γίνεται όµως σε περίπτωση µετοχοποίησης του ΟΛΠΑ;
προηγούµενη διοίκηση του ΟΛΠΑ, επί ηµερών
δηµιουργία µιας µαρίνας υψηλών προδιαγραφών
Μήπως σε αυτή την περίπτωση, «χέρι» στο παραλιακό
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, που προχώρησε στην…
και φιλοξενίας
µέγα-γιοτ
στο άξονες
κεντρικό θαλάσσιο
Συµβουλίου
δέχτηκε
τους
του
µέτωπο θα µπορούν να βάλουν και ιδιώτες επενδυτές;
πολεοδοµική οικοπεδοποίηση του παραλιακού
µέτωπο της πόλης, που θα έλξει επισκέπτες
Εσείς, προσωπικά, θα συµφωνούσατε µε την σταδιακή
µετώπου. Αντίθετα, η σηµερινή διοίκηση έχει ρίξει
επιχειρησιακού
σχεδίου
υψηλού εισοδήµατος,
αλλάγια
και το
θα λιµάνι,
προσελκύσει
έστω, παραχώρηση ελεύθερων χώρων στην τοπική
όλο το βάρος της στην βελτίωση του λιµενικού
τους πολίτες της Πάτρας κοντά στην θάλασσα.
αυτοδιοίκηση;
λέγοντας
πως
είναι
στην
κατεύθυνση
έργου, αναγνωρίζοντας µάλιστα στις σοβαρότατες
Αυτό βλέπω λοιπόν, πως είναι και η πρόταση της
ελλείψεις που έχει το λιµάνι στις υποδοµές του.
σηµερινής
διοίκησης
του
ΟΛΠΑ.
Αλλά
για
να
Νοµίζω
πως ο υπουργός Οικονοµίας, Γιώργος
που και ο ∆ήµος επιθυµεί»
Λέω λοιπόν, πως ναι, φυσικά και µπορούν να
Αλογοσκούφης, απάντησε την ∆ευτέρα σε αυτό
πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή, πρέπει να πω
παραχωρηθούν οι χώροι που δεν θα
το ερώτηµα, µε ξεκάθαρο τρόπο. Η πιθανή
πως κατ’ αρχήν έχουµε εργολάβο στο νέο λιµάνι.
χρησιµοποιούνται για λιµενική δράση στην τοπική
µετοχοποίηση του ΟΛΠΑ στο µέλλον, θα αφορά
Μια εταιρεία, το µέγεθος της οποίας εγγυάται πως
αυτοδιοίκηση, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να
του
παλιού
λιµανιού,
στο
τµήµα
µεταξύ
της
οδού
τους
χώρους λιµενικής δράσης και µόνο αυτούς.
θα παραδώσει το νέο επιβατικό λιµάνι προς χρήση
παραχωρηθούν από το ελληνικό δηµόσιο, που
Μάλιστα,
έφερε ως παράδειγµα την Θεσσαλονίκη.
Γούναρη
και
του
µόλου
Αγίου
Νικολάου.
Οπότε,
µέχρι το τέλος του 2009, ενώ και το µπόνους των
είναι ο ιδιοικτήτης. Ο ΟΛΠΑ είναι µόνο ο
Μετοχοποιήθηκε ο εκεί Οργανισµός Λιµένος, αλλά
θα
όπως
ήδη ηπου
διοίκηση
του ΟΛΠΑ
έχει εξαγγείλει,
3
εκ. ευρώ
προβλέπει
η σύµβαση
εφόσον αυτό
διαχειριστής. Κι όσο ο ΟΛΠΑ είναι ο διαχειριστής,
η παραλιακή έµεινε στην πόλη. Αν θέλετε τη γνώµη
προκηρύξει είναι
διεθνή
αρχιτεκτονικό
διαγωνισµό
για
εµείς λέµε, πως θέλουµε να φέρουµε τους
επιτευχθεί,
πολύ
σηµαντικό κίνητρο.
Το νέο
µου λοιπόν, σας λέω πως ο ΟΛΠΑ ξεκίνησε
την
αξιοποίησή
του.
Μια
πρόταση
που
υπάρχει
Πατρινούς κοντά στην θάλασσα. Να αναπτυχθεί το
λιµάνι θα σηµάνει σταδιακή απελευθέρωση χώρων
στραβά, από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του
είναι η µετατροπή του σε µια µεγάλη, µοναδική
νέο λιµάνι και να απελευθερωθούν χώροι στο
ΠΑΣΟΚ, που του έδωσαν και χώρους που δεν
στην ανατολική Μεσόγειο, µαρίνα. Που θα µπορεί
παλιό. Και µάλιστα, κατά τρόπο που θα έλξει τους
χρειαζόταν να έχει. Και να θυµίσω πως ήταν η
να φιλοξενήσει
µεγάλα
γιοτ και κρουαζερόπλοια,
πολίτες. Το απλό γκρέµισµα των κάγκελων δεν θα
«Ο πρόεδρος
του
∆ηµοτικού
προηγούµενη διοίκηση του ΟΛΠΑ, επί ηµερών
φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην θάλασσα. Γι’
που θα έλξει επισκέπτες υψηλού εισοδήµατος, θα
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, που προχώρησε στην…
Συµβουλίου
δέχτηκε
τους άξονες
του
αυτό και λέµε πως θα υπάρξει αρχιτεκτονικός
δηµιουργήσει
ένα νέο επίκεντρο
επιχειρηµατικής
πολεοδοµική οικοπεδοποίηση του παραλιακού
διαγωνισµός. Γι’ αυτό και κάνουµε πρόταση για την
και οικονοµικής δράσης στην πόλη, ενώ παράλληλα,
µετώπου. Αντίθετα, η σηµερινή διοίκηση έχει ρίξει
επιχειρησιακού
σχεδίου για το λιµάνι,
δηµιουργία
µαρίνας. Αυτό δεν έκανε άλλωστε και
θα ρίξει τα κάγκελα, επιτρέποντας στους πολίτες
όλο το βάρος της στην βελτίωση του λιµενικού
ο ίδιος ο ∆ήµαρχος, ο Ανδρέας Φούρας, για την
να
πάνε
κοντά
στην
θάλασσα.
Στο
µεσοδιάστηµα
λέγοντας πως είναι στην κατεύθυνση
έργου, αναγνωρίζοντας µάλιστα στις σοβαρότατες
περιοχή της πλαζ; Αποµάκρυνε τα σκουπίδια,
θα έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες και θα έχει
ελλείψεις που έχει το λιµάνι στις υποδοµές του.
έβαλε αποδυτήρια και τουαλέτες, έφτιαξε γήπεδο
που δηµοπρατηθεί
και ο ∆ήµοςκαιεπιθυµεί»
το έργο του εµπορευµατικού
Λέω λοιπόν, πως ναι, φυσικά και µπορούν να
µπiτς βόλει και προσέλκυσε και πάλι τους
παραχωρηθούν οι χώροι που δεν θα
λιµανιού, αλλά και της «Πειρα�κής – Πατρα�κής»
Πατρινούς στην πλαζ. Αν την άφηνε όπως ήταν, θα
χρησιµοποιούνται για λιµενική δράση στην τοπική
ως εµπορευµατικού κέντρου. Η περιοχή πέριξ του
πήγαινε κανένας; Αυτό λέω κι εγώ…
αυτοδιοίκηση, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να
∆ιακονιάρη
θα µετατραπεί
σε επίκεντρο
του
παλιού λιµανιού,
στο τµήµα µεταξύ
της οδού
παραχωρηθούν από το ελληνικό δηµόσιο, που
εµπορευµατικής
λιµενικής
δραστηριότητας,
δίπλα
� Τότε, γιατί η δηµοτική Αρχή αντιδράει; Γιατί υπήρξε
Γούναρη και του µόλου Αγίου Νικολάου. Οπότε,
είναι ο ιδιοικτήτης. Ο ΟΛΠΑ είναι µόνο ο
θα
υπάρχει
το
νέο
επιβατικό
λιµάνι
κι
από
εκεί
µέχρι
αρνητική υποδοχή στο επιχειρησιακό σχέδιο που
όπως ήδη η διοίκηση του ΟΛΠΑ έχει εξαγγείλει, θα
διαχειριστής.
Κι όσο ο ΟΛΠΑ είναι ο διαχειριστής,
Νικολάου διαγωνισµό
θα υπάρχει µια
και τον µόλοδιεθνή
της Αγίου
εκπόνησε το Πανεπιστήµιο της Πάτρας για την επόµενη
προκηρύξει
αρχιτεκτονικό
για
εµείς λέµε, πως θέλουµε να φέρουµε τους
ελεύθερη
ζώνη,
ικανή
να
προσφέρει
οικονοµική
–
τριετία;
την αξιοποίησή του. Μια πρόταση που υπάρχει
Πατρινούς κοντά στην θάλασσα. Να αναπτυχθεί το
τουριστική
ανάπτυξη,
καιµεγάλη,
αναψυχή
στους
είναι
η µετατροπή
του αλλά
σε µια
µοναδική
νέο λιµάνι και να απελευθερωθούν χώροι στο
Εξεπλάγην κι εγώ διαβάζοντας τις αντιδράσεις στο
πολίτες.
Πιθανότατα,
το τµήµα
µεταξύ
τηςµπορεί
Αγίου
στην
ανατολική
Μεσόγειο,
µαρίνα.
Που θα
παλιό. Και µάλιστα, κατά τρόπο που θα έλξει τους
επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς γνωρίζω καλά πως
Νικολάου
και
του
επιβατικού
σταθµού
θα
να φιλοξενήσει µεγάλα γιοτ και κρουαζερόπλοια,
πολίτες. Το απλό γκρέµισµα των κάγκελων δεν θα
και ο εκπρόσωπος του ∆ήµου στο ∆.Σ. του ΟΛΠΑ,
εξακολουθεί
να χρησιµοποιείται
την επιβατική
φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην θάλασσα. Γι’
που
θα έλξει επισκέπτες
υψηλού για
εισοδήµατος,
θα
ο
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
κίνηση, ενώ αµέσως
µετά θα επιχειρηµατικής
συνεχίσουν να
αυτό και λέµε πως θα υπάρξει αρχιτεκτονικός
δηµιουργήσει
ένα νέο επίκεντρο
Τζανάκος, κατά την άτυπη συνεδρίαση του
υπάρχουν
οι
δοµές
που
και
σήµερα
υπάρχουν.
διαγωνισµός. Γι’ αυτό και κάνουµε πρόταση για την
και οικονοµικής δράσης στην πόλη, ενώ παράλληλα,
συµβουλίου,όπουπαρουσιάστηκετοεπιχειρησιακό
∆ηλαδή,
τοκάγκελα,
καρνάγιοεπιτρέποντας
και η µικρή µαρίνα.
Και να
δηµιουργία µαρίνας. Αυτό δεν έκανε άλλωστε και
στους πολίτες
θα
ρίξει τα
σχέδιο, το αποδέχτηκε! Ανέφερε χαρακτηριστικά,
ο ίδιος ο ∆ήµαρχος, ο Ανδρέας Φούρας, για την
τις
προσθέσω
κάτι
ακόµα:
Παρακολουθώντας
να
πάνε κοντά
στην
θάλασσα.
Στο µεσοδιάστηµα
πως κινείται στην λογική που και ο ∆ήµος επιθυµεί,
περιοχή της πλαζ; Αποµάκρυνε τα σκουπίδια,
εξελίξεις,
το 2013 πιστεύω
ακράδαντα
πως
θα
έχουν µέχρι
ολοκληρωθεί
οι µελέτες
και θα έχει
έστω κι αν ο ∆ήµος θα επιθυµούσε να έχει αυτός
έβαλε αποδυτήρια και τουαλέτες, έφτιαξε γήπεδο
δηµοπρατηθεί και το έργο του εµπορευµατικού
µπiτς βόλει και προσέλκυσε και πάλι τους
λιµανιού, αλλά και της «Πειρα�κής – Πατρα�κής»
Πατρινούς στην πλαζ.
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την διαχείριση των χώρων. Αλλά δεν εξέφρασε
αντιρρήσεις στους γενικούς άξονες που προβλέπει
το σχέδιο και που είναι αυτοί που προανέφερα.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πει κι ο ∆ήµος τι
θέλει. Ας παρουσιάσει µια δοµηµένη και στηριγµένη
µελέτη κι ας κάνει την αντιπρότασή του. Η διοίκηση
του ΟΛΠΑ δεν θα αρνηθεί την διαβούλευση, ούτε
την ανταλλαγή απόψεων προς το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα. Κι αυτό έχει ξεκαθαριστεί πολλές
φορές…

��Πάντως, κύριε Μαντά, φαίνεται πως έχει αναπτυχθεί µια
«πολεµική» µεταξύ ∆ήµου και ΟΛΠΑ, µε την δηµοτική Αρχή
µάλιστα, να αναγάγει ως ένα από τα κυριότερα ζητήµατα
το θέµα του θαλασσίου µετώπου. Ποιος πιστεύετε πως
είναι ο στόχος αυτής της «πολεµικής»;
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ, Αρχιτέκτων
∆εν ξέρω, ούτε µε ενδιαφέρει. Ξέρω πως τόσο εγώ
όσο και τα άλλα µέλη της διοίκησης του ΟΛΠΑ
την
διαχείριση
τωνστόχο:
χώρων.Να
Αλλά
δεν εξέφρασε
έχουµε
θέσει ένα
βγάλουµε
από το
αντιρρήσεις
στους
γενικούς
άξονες
που
πόλης! H
λιµάνι το καλύτερο πρόσωπο της προβλέπει
το
σχέδιοτου
καιΟΛΠΑ
που είναι
αυτοί που
προανέφερα.
διοίκηση
ετοιµάζεται
να δηµιουργήσει
Αλλά,
εν πάσηκαι
περιπτώσει,
ας λιµάνι
πει κι αλλά
ο ∆ήµος
τι
ένα σύγχρονο
λειτουργικό
και να
θέλει.
Ας παρουσιάσει
µια δοµηµένη
και στηριγµένη
παραδώσει
ένα θαλάσσιο
µέτωπο,
µε τους
την αντιπρότασή
του. Η διοίκηση
µελέτη
κι ας κάνει
καλύτερους
όρους
για τους Πατρινούς.
Η
του
ΟΛΠΑ δεν θα
την διαβούλευση,
ούτε
«πολεµική»
δεναρνηθεί
συµβάλλει
σε τίποτα.
την
ανταλλαγή απόψεων προς το καλύτερο
δυνατό
Αποδιοργανώνει,
αποσυντονίζει,
αποτέλεσµα.
Κι αυτό
έχειπου
ξεκαθαριστεί
αποσταθεροποιεί.
Εκείνο
γενικότεραπολλές
λείπει
φορές…

��Πάντως, κύριε Μαντά, φαίνεται πως έχει αναπτυχθεί µια
«πολεµική» µεταξύ ∆ήµου και ΟΛΠΑ, µε την δηµοτική Αρχή
µάλιστα, να αναγάγει ως ένα από τα κυριότερα ζητήµατα
το θέµα του θαλασσίου µετώπου. Ποιος πιστεύετε πως
είναι ο στόχος αυτής της «πολεµικής»;
∆εν ξέρω, ούτε µε ενδιαφέρει. Ξέρω πως τόσο εγώ
όσο και τα άλλα µέλη της διοίκησης του ΟΛΠΑ
έχουµε θέσει ένα στόχο: Να βγάλουµε από το
λιµάνι το καλύτερο πρόσωπο της πόλης! H
διοίκηση του ΟΛΠΑ ετοιµάζεται να δηµιουργήσει
ένα σύγχρονο και λειτουργικό λιµάνι αλλά και να
παραδώσει ένα θαλάσσιο µέτωπο, µε τους
καλύτερους όρους για τους Πατρινούς. Η
«πολεµική» δεν συµβάλλει σε τίποτα.
Αποδιοργανώνει,
αποσυντονίζει,
αποσταθεροποιεί. Εκείνο που γενικότερα λείπει

Απόσπασμα άρθρου από την εφημερίδα Πάτρας:
«Η Πρωινή Γνώμη»
Τετάρτη, 16 Απριλίιου 2008

Ενημερωτική Περιοδική Έκδοση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, Ιανουάριος-Ιούνιος 2008

OΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

είναι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο υψηλής
ταχύτητας, η κινητή τηλεόραση, η δημόσια
προστασία και ανακούφιση
από καταστροφές, καθώς και τα φορητά δορυφορικά
τηλέφωνα, τα τελευταία, μάλιστα, επιτρέπουν να γίνονται και να λαμβάνονται κλήσεις
οπουδήποτε στον κόσμο.
Με συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου εγκρίνεται απόφαση που θα ορίζει τις Κοινοτικές διαδικασίες
για την επιλογή, σε Κοινοτικό επίπεδο,
φορέων εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών συστημάτων, καθώς επίσης και για τη
συντονισμένη αδειοδότηση, εκ μέρους των
εθνικών αρχών, των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν επιλεγεί να χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα για τη λειτουργία των
συστημάτων αυτών στην ΕΕ. Η διαδικασία
επιλογής διενεργείται βάσει κριτηρίων όπως
η πανευρωπαϊκή γεωγραφική κάλυψη, τα
οφέλη για τους καταναλωτές και τον ανταγωνισμό, η αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος και οι στόχοι δημόσιας πολιτικής.

Υπό το φως των εξελίξεων στην τεχνολογία
και την αγορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε σήμερα τον καθορισμό των ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων των 2 GHz για χρήση από
συστήματα που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί, σε εναρμονισμένη βάση, η διάθεση
ραδιοφάσματος σε όλα τα κράτη μέλη για τα
συστήματα αυτά.

Μια κινητή δορυφορική υπηρεσία (MSS)
είναι η υπηρεσία που παρέχεται από ένα
δορυφορικό σύστημα που επικοινωνεί με τα
επίγεια κινητά τερματικά. Τέτοια συστήματα
επιτρέπουν τις επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας σε όλη την Ευρώπη μεταξύ των δορυφόρων και των επίγειων κινητών τερματικών
(όπως είναι τα δίκτυα GSM ή 3G). Παραδείγματα κινητών δορυφορικών υπηρεσιών

«Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας την Απόφαση αυτή, τονίζει το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει μια πλειάδα
εφαρμογών των νέων τεχνολογιών τόσο στην
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής,
εδαφικής συνοχής, όσο και στο μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ σε οικονομία της
γνώσης», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής της NΔ

κ. Nίκος Bακάλης, μετά το πέρας της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. «Η έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης των κινητών δορυφορικών συστημάτων αναμένεται ότι θα δώσει
ώθηση στην καινοτομία, μεγαλύτερη ευελιξία
και μεγαλύτερο εύρος επιλογών των υπηρεσιών αυτών στους Ευρωπαίους πολίτες. Η
πανευρωπαϊκή κάλυψη είναι η πεμπτουσία
της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών MSS.
Σημειώνω δε τη μοναδική συνεισφορά τους
στη βελτίωση της κάλυψης αγροτικών και
περιορισμένων περιοχών της ΕΕ, ώστε να
γεφυρωθεί έτσι το ψηφιακό χάσμα από
γεωγραφική άποψη.»
Στο τελικό νομοθετικό κείμενο η «ολική»
κάλυψη αποτελεί στόχο σταδιακής επίτευξης,
μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ετών το αργότερο, με υπο-κριτήρια από την πρώτη μέρα
εφαρμογής: α) 60% γεωγραφική κάλυψη
της συνολικής έκτασης της ΕΕ και β) 50%
κάλυψη του πληθυσμού και 60% του
εδάφους κάθε καλυπτόμενου Κράτους
Μέλους.
«Δώσαμε σκληρό αγώνα στο Κοινοβούλιο
για να μην αποκλειστούν από τις υπηρεσίες
αυτές κάποιες περιφέρειες της ΕΕ, αλλά και η
περιφέρεια γενικά στο εσωτερικό κάθε
κράτους μέλους. Στην αντίθετη περίπτωση θα
υπήρχε μεγάλος κίνδυνος κατακερματισμού
της εσωτερικής αγοράς και δημιουργίας μιας
ψηφιακής και κοινωνικής Ευρώπης δύο ταχυτήτων», κατέληξε ο κ. Βακάλης.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την άνοδο
των τιμών στην ΕΕ και τις
Αναπτυσσόμενες χώρες

Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αποτυπώνει την αγωνία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την άνοδο των τιμών στην
ΕΕ και τις Αναπτυσσόμενες χώρες, φαινόμενο το οποίο κατά τον Ευρωβουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας, Καθηγητή κ. Γιώργο
Παπαστάμκο, μέλος της Επιτροπής Διεθνούς
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
“τείνει να προσλάβει διαστάσεις «σιωπηλού
τυφώνα». Θέτει εν αμφιβόλω επιστημονικές
προγνώσεις, ακυρώνει στρατηγικές επιλογές
και υπαγορεύει τον επαναπροσανατολισμό
δράσεων”.
“Όπως στην περίπτωση της κρίσης των
χρηματοπιστωτικών αγορών, με το διεθνές
ρυθμιστικό πλαίσιο αξιολόγησης να αποδεικνύεται ανεπαρκές, έτσι και στη συζητούμενη,
το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα γεωργικών
προϊόντων εμφανίζει αδυναμία συνεννόησης
και ρυθμιστικής παρέμβασης”, δήλωσε ο
Έλληνας Ευρωβουλευτής.
Κατά τον κ. Παπαστάμκο “ζητείται επιτακτικά,
στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου, η παγκόσμια συνεννόηση με
προτεταγμένους στόχους τη διαφάνεια, την
εμπορική ισορροπία και την ισοκατανομή των
ευθυνών έναντι του αναπτυσσομένου
κόσμου. Διαφορετικά, το υπό τον ΠΟΕ παγκόσμιο εμπορικό σύστημα θα μετρήσει τις συνέπειες της αναποτελεσματικότητας, όπως

καλείται να το κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα, και
της διάσπασής του σε κατ’ ιδίαν εμπορικάδιατροφικά φρούρια απομονωτισμού. Εάν
δεν διαμορφωθεί μία αποτελεσματική διεθνής
πολιτική ατζέντα στόχων-μέσων, η επισιτιστική πρόκληση θα πυροδοτήσει κρίση
παγκόσμιας πολιτικής διακυβέρνησης, με
ορατές επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια”.
Μεταξύ άλλων το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζει ότι αυτοί
που υποφέρουν περισσότερο από την
παρούσα κρίση είναι τα λιγότερο ευνοημένα
στρώματα του πληθυσμού. Οι ισχυρές
κοινωνικές πολιτικές είναι απαραίτητες για
την ενδυνάμωση των φτωχών και των
απόρων τμημάτων του πληθυσμού και για
τον μετριασμό των επιπτώσεων της
τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης. 854 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται, 4 εκατομμύρια άνθρωποι προστίθενται κάθε χρόνο
σε αυτήν την κατηγορία, ενώ περίπου 5,6
εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο
εξαιτίας της έλλειψης τροφής. Οι αυξήσεις
στις παγκόσμιες τιμές σίτου έχουν φτάσει το
181% μέσα σε 36 μήνες (έως τον Φεβρουάριου του 2008), το ρύζι έχει ακριβύνει κατά
141% από τον Ιανουάριο, ενώ συνολικά οι
παγκόσμιες τιμές τροφίμων έχουν αυξηθεί
κατά 83%. Περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι το κόστος των
ακατέργαστων πρώτων υλών συνιστά
ελάχιστο ποσοστό της τελικής τιμής πολλών
ειδών διατροφής και καλεί την Επιτροπή και
τα Κράτη Μέλη να αναλύσουν τις διαφορές
μεταξύ των πρωτογενών τιμών και εκείνων
που χρεώνουν οι μεγαλύτερες αλυσίδες
καταστημάτων. Επιπλέον, πρέπει να αναζητηθεί ο ρόλος των πωλητών λιανικής στην
αλυσίδα τροφίμων.
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ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Oι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και
των HΠA για τις θεωρήσεις των διαβατηρίων των Ευρωπαίων που επιθυμούν να
ταξιδέψουν στις HΠA θα «πρέπει να περατωθούν πριν από τον Ιούνιο του 2009 και
από τότε να μην επιτρέπεται καμία
διάκριση μεταξύ πολιτών της ΕΕ» τονίζει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα
ψήφισμα που υιοθέτησε σήμερα.

Tο Κοινοβούλιο θεωρεί ακόμη ότι οποιαδήποτε πρόσβαση των ΗΠΑ σε βάσεις
δεδομένων ή πληροφοριακά συστήματα
της ΕΕ θα πρέπει να απαγορεύεται εκτός
εάν επιτρέπεται ρητά από το κοινοτικό
δίκαιο. Επιπλέον, εάν αυτό συμβαίνει, θα
πρέπει να συμφωνείται από κοινού από
την ΕΕ και να βασίζεται στην πλήρη
τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας.

Υιοθετώντας με 511 ψήφους υπέρ, 29
κατά και 7 αποχές το ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι οποιαδήποτε
μορφή άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών για
λόγους εθνικότητας πρέπει να απαγορεύεται. Επιπλέον, καλούν τις HΠA να φροντίσουν ώστε η συμμετοχή στο πρόγραμμα
κατάργησης θεωρήσεων «να δημιουργεί
το ταχύτερο δυνατό τα ίδια δικαιώματα
για όλους τους πολίτες των κρατών
μελών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, από
πλευράς της κατάστασης των διαβατηρίων
τους».

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν
να διατηρούν την υποχρέωση θεώρησης
για τους πολίτες της Ελλάδας, της Kύπρου,
της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της
Τσεχίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της
Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της
Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές,
αυτό συμβαίνει γιατί σε όλες αυτές τις
χώρες (εκτός της Ελλάδας) το ποσοστό
απορρίψεων θεώρησης, οι οποίες βασίζονται σε αδιαφανή κριτήρια, υπερβαίνει το
3% του συνόλου των αιτήσεων. Στην
Ελλάδα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται σε
1%.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
«ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
Η κ. Ιωάννα Κοντοζήση, εκπρόσωπος Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, η οποία με τη
σειρά της απαρίθμησε τα σπάνια είδη πτηνών
που κατοικούν στην περιοχή (συνολικά έχουν
καταγραφεί 43 είδη πουλιών την περιοχή
χρησιμοποιούν σαν τόπο αναπαραγωγής 35
είδη πουλιών, 11 από τα οποία συγκαταλέγονται στα είδη προτεραιότητας της οδηγίας
79/409 ) και με επιτυχημένα παραδείγματα
από τη διαχείριση πάρκων στην Ισπανία και
την Βρετανία οδηγήθηκε σε συγκεκριμένες
προτάσεις για την καλύτερη προστασία του
Οικοσυστήματος με έμφαση στην εκπαίδευση
των μαθητών και των νέων της περιοχής.
Η κ. Γεωργία Κίκου, γεωγράφος, περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος &
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία παρουσίασε ιδιαίτερα τα αρνητικά φαινόμενα της
υπερδόμησης και της άναρχης δόμησης στο
Αιγαίο με αποτέλεσμα τη μείωση του τουρισμού και ποιοτικά και αριθμητικά και στο πως
αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με την
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, του φυσικού μας πλούτου, των
παραδοσιακών οικισμών και των αρχαιολογικών μας χώρων.

(στη φωτό, εμφανίζονται από αριστερά: ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό –Ελληνικό

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
διοργάνωσε
επιστημονική
ημερίδα στις αρχές του καλοκαιριού, στην
Όλυμπο της Καρπάθου. Στην εκδήλωση
παρευρέθησαν τοπικοί φορείς, κάτοικοι της
περιοχής, φοιτητές και εθελοντές που ανήκουν
σε οικολογικές οργανώσεις με έντονη δράση
στην περιοχή, όπως η Μεσόγειος S.O.S. Στην
έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης,
Πρόεδρος της iForce Επικοινωνίες και εκπρόσωπος του αναδόχου του έργου δημοσιότητας τόνισε την σπουδαιότητα της σωστής
ενημέρωσης για το έργο που επιτελείται στην
Όλυμπο και την ευρύτερη περιοχή από τον
Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας, όχι
μόνο από τα τοπικά και περιφερειακά Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και από τα M.M.E
ολόκληρης της χώρας.
Η Όλυμπος βρίσκεται στο βορειότερο σημείο
του νησιού της Καρπάθου. Το χωριό είναι
κτισμένο σε μια ορεινή και απομακρυσμένη
τοποθεσία με θέα απαράμιλλης ομορφιάς.
Στην Όλυμπο η καθημερινή ζωή των
ανθρώπων, εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανά
τα στοιχεία της πολιτισμικής ιδιαιτερότητάς της,
όπως τα ήθη, τα έθιμα, η αρχαΐζουσα τοπική
διάλεκτός της σε τόνους Δωρικούς, η ζωντανή
παράδοσή της με τους «λυράρηδες», που
μοιάζουν ν’ ακολουθούν τη συνθετική ικανότητα αρχαίων ραψωδών που αποτελούν στοιχεία που συνθέτουν το καθημερινό πρόσωπο
του τόπου. Η γυναικεία όμως παραδοσιακή
ενδυμασία της Ολύμπου, παραμένει μέχρι και
σήμερα ένα ισχυρό στοιχείο της πολιτισμικής
ιδιαιτερότητας του τόπου.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Χαράλαμπος
Κόκκινος, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, (ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω της μαινόμενης
πυρκαγιάς στην Ρόδο), αναφέρθηκε στη
σημασία της σωστής λειτουργίας των Φορέων

Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
αλλά και ειδικότερα σε αυτόν της ΚαρπάθουΣαρίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μία
πρωτοπόρο δομή σε επίπεδο Δωδεκανήσων.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου στη συνέχεια αναφέρθηκε σε 22 έργα
συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται στην ευρύτερη
περιοχή, όπως ο Χ.Υ.Τ.Α. Καρπάθου, το
Φράγμα Σχοινά, τα μονοπάτια ορειβατικού
τουρισμού κ.α. Τόνισε ότι για τη χρονική
περίοδο 2007-2013 που θα πραγματοποιηθεί
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) προγραμματίζεται να διατεθούν 212,
8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στον τομέα του
Περιβάλλοντος από το Π.Ε.Π. και το Ταμείο
Συνοχής. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του κ.
Μιχάλη Ερωτόκριτου, Eπάρχου ΚαρπάθουΚάσου, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το Επαρχείο
Καρπάθου- Κάσου θα είναι ηθικός αρωγός σε
κάθε είδους προσπάθεια του Φορέα. Στην
εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Μιχάλης
Ιωαννίδης, Δήμαρχος Καρπάθου ο οποίος
αναφέρθηκε στο βασικό στόχο που έχει τεθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης Καρπάθου- Σαρίας, που είναι η
προστασία της περιοχής και του ιδιαίτερου
φυσικού και αρχιτεκτονικού της κάλλους. Το
έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα
οδηγήσει την περιοχή σε τουριστική ανάπτυξη
κάτι που θα ενισχύσει οικονομικά το νησί.
Χαρακτηριστικά τόνισε ότι ‘’Για να μπορέσει
όμως να επιτελέσει τους σκοπούς του, χρειάζεται και την βοήθεια των ανθρώπων που
μένουν εδώ. Η συνείδηση και το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων μας, προπάντων όμως των
Ολυμπιτών, αποτελούν την εγγύηση για την
υλοποίηση των σκοπών του Φορέα.’’
Χαιρετισμό έστειλαν ο Δρ. Σπύρος Κοτομάτας,
διευθυντής της Μη κυβερνητικής Οργάνωσης
ΜΟΜ και ο κ. Χρήστος Νεόφυτος, πρόεδρος
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου

Βορείων Σποράδων Πάρκου Αλλονήσου.
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι
ακόλουθοι:
Ο κ. Βασίλης Τσαμπανάκης, Αντιπρόεδρος του
Φορέα Διαχείρισης Kαρπάθου-Σαρίας, ο
οποίος επεσήμανε την ανάγκη που υφίσταται
για άμεση επικαιροποίηση της μελέτης που
έχει πραγματοποιηθεί από τη μη κυβερνητική
οργάνωση ΜΟΜ στο νησί και παρουσίασε τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Φορέας.
Εστίασε στη δύναμη των ίδιων των κατοίκων
και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η Κάρπαθος
θα αποτελέσει στο μέλλον έναν από τους πιο
δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας για
κάθε ταξιδιώτη.
Η κ. Μαριγώ Φωτάκη, ιχθυολόγος, εκπρόσωπος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, παρουσίασε τις ποικιλίες των ψαριών
της ευρύτερης περιοχής και περιέγραψε την
νομοθεσία που διέπει το ψάρεμα τους καταδεικνύοντας τόσο τον πλούτο της περιοχής,
όσο και τους λόγους για την προστασία και τη
σωστή διαχείρισή του.
Η κ. Χριστίνα Κονταξή, εκπρόσωπος Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Μεσόγειος SOS, αναφέρθηκε στην περυσινή δραστηριότητα της
ομάδας εθελοντών της Περιβαλλοντικής
Οργάνωσης και προέβαλλε φωτογραφικό
υλικό. Συμπερασματικά ανέφερε ότι:
‘‘Η προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως περιορισμός για την
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά
ως προϋπόθεσή τους. Για να μπορέσει όμως να
επιτελέσει τους σκοπούς του, χρειάζεται και την
βοήθεια των ανθρώπων που μένουν εδώ. Η
συνείδηση και το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων
μας, προπάντων όμως των Ολυμπιτών, αποτελούν την εγγύηση για την υλοποίηση των
σκοπών του Φορέα.’’
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Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Θεόδωρος Παπαθανασίου, δασολόγος, ιχθυολόγος, υπάλληλος του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος τόνισε
τη σημασία της κατασκευής δικτύου πεζοπορικών διαδρομών ως εργαλείο για την
προσέλκυση ενός σταθερού αριθμού επισκεπτών. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί 19 μονοπάτια συνολικού μήκους
περίπου 100 χλμ. με εκτιμώμενο χρόνο πεζοπορίας τις 39 ώρες.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο χημικός
μηχανικός ΜSc κ. Ανδρέας Τσιλίρας και υπεύθυνος της Εταιρείας Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας Agenda. Στην εκδήλωση αναλύθηκαν
εις βάθος οι προτεραιότητες και οι δράσεις του
Φορέα Διαχείρισης στα ζητήματα της προστασίας, διαχείρισης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στο οικοσύστημα της προστατευόμενης περιοχής
Καρπάθου – Σαρίας. Μετά το πέρας των
ομιλιών ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με
τους συνέδρους και τους κατοίκους της περιοχής κατά τον οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά
και στην ενεργό παρουσία του Φορέα Διαχείρισης στην τοπική κοινωνία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια της ένωσης εταιρειών iForce Επικοινωνίες
Α.Ε. και Agenda στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και
Δημοσιότητας Φορέα Διαχείρισης» του
προγράμματος Ε.Π.ΠΕ.Ρ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ & ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ»
θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ο οποίος
αναφέρθηκε στους πρωταρχικούς στόχους
των Στρατηγικών του Γκέτεμποργκ και της
Λισσαβόνας, τονίζοντας εξίσου την εκπαιδευτική τους διάσταση λέγοντας πως: «Ως
ενήλικες αλλά και ως εκπαιδευτικοί, έχουμε
χρέος να εξασφαλίσουμε στους νέους μας
ένα καλύτερο αύριο που θα βασίζεται στην
κατάκτηση της γνώσης, το σεβασμό της
ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας και την προστασία του περιβάλλοντος». Παράλληλα εξήρε το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου και την άριστη συνεργασία
που υφίσταται ιδιαίτερα σε θέματα Παιδείας.
φωτο εξ αριστερών : Φωκίων Ζαΐμης, Δημήτριος Κοντός, Δημήτριος Πανοζάχος, Νικόλαος Πετρόπουλος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Πρέβεζας στις 27 Φεβρουαρίου, η τρίτη από τις τέσσερεις ενημερωτικές
εκδηλώσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια
Ηπείρου σχετικά με την υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος για την ευαισθητοποίηση και προώθηση των αρχών του Γκέτεμποργκ και της
Λισσαβόνας, με κύριο στόχο τους μαθητές
Λυκείου. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν
καθηγητές των τοπικών Λυκείων αλλά και

φορείς της ευρύτερης περιοχής του Νομού
Πρεβέζης. Στο διαγωνισμό, ο οποίος
βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν ήδη δηλώσει
συμμετοχή περισσότεροι από 300 μαθητές
της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως
και τις 15 Μαΐου 2008.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ.
Νικόλαος Πετρόπουλος, Περιφερειακός
Διευθυντής της Διεύθυνσης Α’/θμιας και Β’/

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτριος Πανοζάχος,
Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου
παρουσίασε αναλυτικά τις οικονομικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές
παραμέτρους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρηματικές πρακτικές που αναμένεται να εφαρμοστούν στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αποτελεσματικότερη
ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων καθώς και
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αναφερόμενος στο μαθητικό διαγωνισμό, ο
Γενικός Γραμματέας ζήτησε την έμπρακτη
στήριξη όλων των καθηγητών για την προώθηση του διαγωνισμού καθώς και την
ανάπτυξη του προβληματισμού, ως μια
διαδικασία που επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Τόνισε ότι η Ήπειρος είναι η πρώτη περιφέρεια
Πανελλαδικά
που
εφαρμόζει
πρόγραμμα άυλων επενδύσεων σε θέματα
Παιδείας γεγονός που θα αποτελέσει και
έργο πιλότο για αντίστοιχα έργα στο μέλλον.
Επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ζωή όλων που υπεισέρχεται η
συνθήκη του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας χωρίς να το γνωρίζουμε.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος
Κοντός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
ο οποίος αφού έκανε μια σύντομη ιστορική
αναδρομή στον τρόπο που η Ευρωπαϊκή
Ένωση αντιμετώπισε το ζήτημα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής (Συνθήκη
του Άμστερνταμ, Συμβούλιο του Λουξεμβούργου), αναφέρθηκε εξίσου στην
Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία εστιάζει
στην αμφίδρομη σύνδεση ανάπτυξης - ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης που
συμβαδίζουν με την επίτευξη υψηλού
βαθμού κοινωνικής συνοχής. Η τόνωση της
επιχειρηματικότητας αποτελεί προϋπόθεση
αύξησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της
ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.
Ακόμη, πρόσθεσε πως οι πρωτοβουλίες
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των μαθητών στα θέματα επιχειρηματικότητας εντάσσονται στους στόχους της
Λισσαβόνας και αποτελούν αξιέπαινες
προσπάθειες διάδοσης τους.
Τέλος, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης, Πρόεδρος της
iForce Επικοινωνίες Α.Ε., παρουσίασε
αναλυτικά όλα τα στοιχεία που σχετίζονται
με τον μαθητικό διαγωνισμό, ο οποίος θα
διεξαχθεί στους 4 νομούς της Περιφέρειας
Ηπείρου. Πρωταρχικός στόχος του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών
σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την
αυτοαπασχόληση ως επιλογές της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, όπως αυτές
ορίζονται από τις Αρχές του Γκέτεμποργκ και
της Λισσαβόνας. Σε αυτό το διαγωνισμό οι
μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου των
γενικών και τεχνικών λυκείων θα καταθέσουν τις προτάσεις τους πάνω σε θέματα
επιχειρηματικότητας καθώς και προστασίας
και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Οι πιο
πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια που θα κατατεθούν θα
βραβευτούν. Τα έπαθλα των νικητών θα
είναι δωροεπιταγές για είδη πληροφορικής
και εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες.
Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε μετά το πέρας των παρουσιάσεων
κατατέθηκαν αξιόλογες προτάσεις από τους
καθηγητές αλλά και τους τοπικούς φορείς,
οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη
και πιο ουσιαστική υλοποίηση του προγράμματος. Η υλοποίηση όλου του διαγωνισμού
έχει ανατεθεί κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού
στην εταιρεία iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Εκδότης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας
Υπεύθυνη Σύνταξης: Σάγια Τσαουσίδου
Σχεδιασμός: designers on-call
Έδρα του ΙΝ.Α.Δ.Ε.: Πάτρα
www.inade.gr
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