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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Regional Growth Conference (RGC) διοργανώνεται από το 2013 και αποτελεί μια δημόσια 
πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών, περιφερειακών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών 
εκπροσώπων, που πρέπει να συνεργαστούν ώστε να ενσωματώσουν ταχύτατα σε ότι κάνουν, τις 
πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και να μάθουν από τις 
καλές πρακτικές που υλοποιούνται στα κράτη-μέλη και σε άλλες Περιφέρειες.  

Το 8th Regional Growth Conference έφερε στο προσκήνιο όλα τα θέματα της Περιφερειακής 
διακυβέρνησης και ανάπτυξης και παρουσίασε μέσω των 192 ομιλητών του, σε 26 φυσικές συνεδρίες 
και 7 διαδικτυακές συνεντεύξεις, πολλές νέες ιδέες και καλές πρακτικές για την κοινωνία, την 
επιχειρηματικότητα και τα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss Υπουργοί 
και Βουλευτές, η Ηγεσία και τα στελέχη της Περιφερειακής διοίκησης, ακαδημαϊκοί καθώς και 
εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιριών συζήτησαν και δημοσιοποίησαν προγράμματα, διαφορετικές οπτικές 
και προκλήσεις για όλους τους χώρους: Ενέργεια και Περιβάλλον, Υποδομές, Τουρισμός, Καινοτομία, 
Εμπόριο και επιχειρείν, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Βιομηχανία, και το Ταλέντο στηv 4η Βιομηχανική 
επανάσταση. 

Το 8th Regional Growth Conference, το πρώτο συνέδριο με φυσική παρουσία στο 2020, οργανώθηκε 
από την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είχε 
την αιγίδα 30 οργανισμών, Πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων και 24 χορηγών και 
υποστηρικτών. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Μετά από επτά επιτυχημένα συνέδρια, από το 2013, το 2020 το Regional Growth Conference (RGC)  
συνέχισε να αναδεικνύει τα θέματα προβληματισμού, καλές πρακτικές και δείκτες που αφορούν στην 
περιφερειακή διακυβέρνηση και Ανάπτυξη της χώρας με συνολικά 26 συνεδρίες, 6 Digital Dialogues, 7 
Round-tables και πολλά Satellite events. 

Συμβουλευτική επιτροπή 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από 12 μέλη τα οποία έχουν καταξιωμένη 
πορεία και αναγνωρισμένη εμπειρία στους τομείς που υπηρετούν. Η Επιτροπή λειτούργησε ως 
σύμβουλος προγράμματος καθώς μέσω της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων μπήκαν οι 
κατευθυντήριες γραμμές της θεματολογίας και επιλέχθηκαν οι συμμετέχοντες. 
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Δράσεις  
Στα πλαίσια του 8th Regional Growth Conference πραγματοποιήθηκαν 45 συνεδριακές δράσεις.   

 

 

Πιο συγκεκριμένα, είκοσι έξι (26) συνεδρίες – Sessions. Στο συνέδριο, εκτός από τις δια ζώσης 
συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν και δύο εξ ολοκλήρου ψηφιακές (Digital Sessions), ενώ 10 ήταν 
υβριδικές, δηλαδή κάποιοι ομιλητές συμμετείχαν δια ζώσης και κάποιοι διαδικτυακά. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν έξι (6) διάλογοι-Dialogues και επτά (7) στρογγυλές τράπεζες - Round tables.  

 

 

 

 

Προσυνεδριακοί 
Digital Dialogues; 5

Dialogues; 6

Round Tables; 
7

Workshops; 1

Δια ζώσης; 14

Ψηφιακές; 2

Υβριδικές; 10
Sessions, 26
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Όλες οι συνεδρίες, Round Tables και Dialogues είναι διαθέσιμες μέσω του Youtube καναλιού του 
συνεδρίου, καθώς οι 22 μεταδόθηκαν live streaming ενώ οι υπόλοιπες βιντεοσκοπήθηκαν και 
ανέβηκαν μετά το τέλος του συνεδρίου. Επίσης,  7 από τις παραπάνω μεταδίδονταν ταυτόχρονα και 
στα Αγγλικά.   

Το Συνέδριο, εκτός της βασικής δομής που περιγράφηκε προηγουμένως, περιελάμβανε και μια σειρά 
από παράλληλες δράσεις. Η έναρξη αυτών ήταν την Πέμπτη 2 Ιουλίου όπου και διεξήχθη επίσημο 
δείπνο. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν δράσεις οινογνωσίας και εκδήλωση street food, ενώ στο 
χώρο υπήρχαν στατικές εικάστηκες εκθέσεις.  

Τέλος, το Συνέδριο συνδιοργάνωσε με το  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και φιλοξένησε  στους χώρους 
της Achaia Clauss το πρώτο θερινό σχολείο (1st Summer School by RGC) σε συναφή επιστημονικά 
πεδία με την επιστήμη των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ. 
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Άνθρωποι που εργάστηκαν 
Ο ανθρώπινος παράγοντας σε όλα τα σύγχρονα εγχειρήματα είναι καταλυτικός για την επιτυχία. Για 
κάθε project που τίθεται σε εφαρμογή οι άνθρωποι που εμπλέκονται και αφιερώνουν ενέργεια και 
χρόνο είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά και οδηγεί στην επιτυχία. Έτσι και για την επιτυχή 
διοργάνωση του 8th Regional Growth Conference οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Οι 
συμμετέχοντες- ομιλητές, το κοινό, οι οικοδεσπότες, οι συντελεστές και οι άνθρωποι που συχνά 
αναφέρονται ως «οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες» είναι αυτοί που προσδίδουν κύρος, 
ενδιαφέρον και τελικά κάνουν εφικτό, βιώσιμο και επιτυχημένο το Συνέδριο. Για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του 8th Regional Growth Conference εργάστηκαν πάνω από 120 άτομα, των οποίων η 
συμβολή ήταν καθοριστική για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.   

 

Εθελοντές 
Φέτος κλήθηκαν να συμβάλουν στις εργασίες του Συνεδρίου οι ενεργοί πολίτες και η νεολαία της 
ευρύτερης περιοχής, ώστε το ανθρώπινο κεφάλαιο του 
Συνεδρίου να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί,. Η ενεργή 
εμπλοκή των εθελοντών σε όλες τις διαδικασίες του Συνεδρίου 
διαμόρφωσε του απαραίτητους δεσμούς ώστε να δημιουργηθεί 
μια ζωντανή κοινότητα εθελοντών του RGC η οποία, κάθε 
χρόνο, ευελπιστούμε να έχει ενεργή και δυναμική παρουσία 
στο Συνέδριο. 

Δυναμική ήταν η παρουσία φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, που συμμετείχαν και στο summer school, 
φοιτητών του πανεπιστημίου Πατρών καθώς και μεμονωμένων 
πολιτών. 
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ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία της νόσου Covid- 19 υιοθετήθηκε ένα μικτό 
μοντέλο παρουσίας των ομιλητών στις συνεδρίες. Εκτός από αυτές που είχαν ψηφιακή μορφή 
υιοθετήθηκε και η διαδικτυακή παρέμβαση στις κατά τα άλλα φυσικές συνεδρίες. Στο συνέδριο 
συμμετείχαν πάνω από 200 ομιλητές- συντονιστές από τη δημόσια διοίκηση, την ελληνική, ευρωπαϊκή 
και διεθνής πολιτική σκηνή, τον ακαδημαϊκό χώρο και την έρευνα καθώς επίσης, από τις επιχειρήσεις 
και τα media. Από τους συμμετέχοντες ομιλητές οι πέντε (5) ήταν ξένοι και οι υπόλοιποι Έλληνες. 

Συντονιστές 
Οι συντονιστές των συνεδριών ήταν δημοσιογράφοι τοπικών και εθνικών 
μέσων, ακαδημαϊκοί και αξιόλογα στελέχη. 

 Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής ECSP Business School, 
Πρόεδρος επιτροπής ενέργειας του Ελληνοαμερικανικού 
Επιμελητηρίου, Αντιπρόεδρος Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου 
(ΔΕΠΑ) 

 Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Δημοσιογράφος της Εφημερίδας 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 

 Μιχάλης Βασιλάκης, Δημοσιογράφος Εφημερίδας "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 
 Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 
 Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Πόλης 
 Βαγγέλης Γιακουμής, Δημοσιογράφος των CNN Greece & Alpha 
 Xαράλαμπος Γώγος, Μέλος της Επιτροπής Ειδικών Υπουργείο Υγείας 
 Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων 

και Χωροταξίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 Ματρώνη Δικαιάκου, Δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού «ΒΟΥΛΗ» 
 Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
 Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Προκόπης 

Θεοδωρίδης ,Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 Νικόλαος Καραγιάννης, Δημοσιογράφος του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.ypodomes.gr 
 Άγγελος Κότιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς 
 Χρήστος Κούτρας, Δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού «ΣΚΑΪ» 
 Χρήστος Κώνστας, Οικονομικός Συντάκτης 
 Χρήστος Λιόνης, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα 

Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης 
 Κωνσταντίνος Μάγνης, Διευθυντής Σύνταξης Εφημερίδας "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 
 Ανδρέας Μεντής, Διευθυντής των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Παστέρ 
 Παντελής Νικολαΐδης, Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης, 

Συντονιστή της Πρωτοβουλίας ReBrain Greece - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
 Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος τηλεοπτικού καναλιού «Alpha» 
 Γιάννης Ντσούνος, Δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού «ΣΚΑΪ» 
 Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος, Παθολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα 

Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 Μάρνυ Παπαματθαίου, Δημοσιογράφος Εφημερίδας «Το Βήμα» 
 Κώστας Παπαχλιμίντζος, Aρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά 

και στην ιστοσελίδα parapolitika.gr 
 Μαρίνα Ριζογιάννη, Αρχισυντάκτρια της Εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΣ» 

15 
δημοσιογράφοι 
εθνικών μέσων 
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14 
Υπουργοί και 
Υφυπουργοί 

 Νίκος Ρογκάκος, Δημοσιογράφος τηλεοπτικού καναλιού «ΑΝΤ1» 
 Ίνα Ταράντου, Δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού «ΕΡΤ» 
 Αλεξία Τασούλη, Δημοσιογράφος τηλεοπτικού καναλιού «OPEN» 
 Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 Αθανάσιος Τσακρής, Αντιπρύτανης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΕΚΠΑ 
 Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος της "Huffington Post Greece" 
 Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια της  ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 
 Γιάννης Χρηστάκος, Δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού «MEGA CHANNEL» 
 Κατερίνα Χριστοφιλίδου, Δημοσιογράφος τηλεοπτικού καναλιού ΣΚΑΪ 

 

 

Ομιλητές 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου συμμετείχαν πάνω από 200 ομιλητές, οι οποίοι με τις εισηγήσεις και τις 
παρεμβάσεις τους συνέβαλαν σε έναν ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο με 
προστιθέμενη αξία για όσους παρακολούθησαν τις εργασίες του. Η 
ποικιλόμορφη ομάδα ομιλητών θεωρούμε ότι προσέφερε εμπεριστατωμένη 
εικόνα στους συνέδρους και συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία των 
συνεδριών. Τα ονόματα των ομιλητών, όπως και η πλειοψηφία των 
εισηγήσεών τους, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.   

 

Οι ομιλητές προέρχονταν από τη δημόσια διοίκηση, την ελληνική, 
ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική σκηνή, τον ακαδημαϊκό χώρο και την 
έρευνα καθώς επίσης, από τις επιχειρήσεις και τα media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  
Πρυτάνεις 

40  
 Ακαδημαϊκοί 

 

10 
 



 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΟΥ   
Το Συνέδριο προσέλκυσε σημαντικούς ομιλητές, χορηγούς και είχε θεματική και οργανωτική αρτιότητα. 
Στα πλαίσια αυτού συζητήθηκαν νέα και ενδιαφέροντα ζητήματα. Το αποτέλεσμα ήταν το Συνέδριο να 
προσελκύσει σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, παρόλες τις 
δυσκολίες που έθετε η υγειονομική κατάσταση λόγω της Πανδημίας του  Covid- 19. 

Σε ότι έχει να κάνει με το κοινό που προσέλκυσε το 8th RGC,  915 άτομα- πλέον των συμμετεχόντων και 
των δημοσιογράφων- προσήλθαν και παρακολούθησαν συνεδρίες της διοργάνωσης. Σχετικά με την 
καταγραφή των εγγραφών του συνεδρίου που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα πρέπει να 
τονίσουμε  ότι τα πρώτα χρόνια οι εγγραφές δεν ήταν υποχρεωτικές και είχαν προαιρετικό χαρακτήρα 
εν αντιθέσει με τα δύο τελευταία χρόνια, όπου οι εγγραφές και οι διαπιστεύσεις είναι υποχρεωτικές.  

 
 

Οι εγγεγραμμένοι δήλωσαν επίσης,  το λόγο της παρουσίας τους στο Συνέδριο, χωρίς να αποκλείεται 
και η παρακολούθηση πέραν της μίας δράσης. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο βασικός 
λόγος της συμμετοχής τους. Η πλειοψηφία, όπως ήταν αναμενόμενο, εγγράφθηκε με σκοπό την 
παρακολούθηση των συνεδριών. Επίσης, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα, σημαντικό 
ποσοστό αποτέλεσαν και οι συμμετέχοντες στη δράση  «Διαδρομές Οινογνωσίας». Τέλος, αναφορικά 
με τους συμμετέχοντες στις καλλιτεχνικές δράσεις και στο Street Food, οφείλουμε να τονίσουμε, ότι 
πέραν των εγγεγραμμένων υπήρξε και σημαντική επισκεψημότητα από όσους βρίσκονταν ήδη στο 
χώρο.  

321 300
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Εγγραφές
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Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων: 

• Γεωγραφικά: Η πλειοψηφία των εγγραφών  προήλθε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 
ενώ διευρύνθηκε σημαντικά στην Παραϊόνια Ελλάδα και στις άλλες Περιφέρειες της χώρας. 
Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση που παρουσίασαν οι εγγραφές που προήλθαν από την 
Αθήνα. 
 

• Ιδιότητες: 
o Πολιτικοί  
o Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης 
o Εκπρόσωποι τοπικών φορέων 
o Εκπρόσωποι τοπικών αρχών  
o Πανεπιστημιακοί 
o Επιχειρήσεις (χορηγοί και μη) 
o Ελεύθεροι επαγγελματίες 
o Γενικό κοινό 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

Χορηγοί  
Το Συνέδριο της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και του «pelop.gr», διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
το 2013 στην Πάτρα (στο ξενοδοχείο Porto Rio). Από την πρώτη στιγμή τόσο οι μεγάλες τοπικές 
επιχειρήσεις όσο και μεγάλες εταιρείες της χώρας στήριξαν το νέο αυτό θεσμό. Τα επόμενα έτη το 
Συνέδριο έτυχε της στήριξης ακόμα περισσότερων χορηγών. Αυτό αποδεικνύει την αποδοχή του και 
την αναγνώριση πως το ετήσιο συνέδριο με θέμα τις Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα, 
αποτελεί το βήμα γόνιμης ανταλλαγής απόψεων και συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην καταγραφή των 
προβλημάτων της περιφέρειας όσο και στην εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων τους. 

Η συνεχώς αυξανόμενη ποιότητα τόσο των ομιλητών όσο και του περιεχομένου των συνεδριών, σε 
συνδυασμό με την αύξηση του πλήθους τους- ώστε να καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα των 
αναπτυξιακών προοπτικών της περιφέρειας- εκτόξευσε τον αριθμό των χορηγών και υποστηρικτών 
κάνοντας το 6ο Συνέδριο για τις Αναπτυξιακές Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα το πιο πετυχημένο 
από τη στιγμή που ξεκίνησε. Κορυφαίες εταιρίες από τους κλάδους των τραπεζών, των υποδομών, των 
μεταφορών, της ενέργειας, των τροφίμων κ.α., είχαν ενεργή συμμετοχή και συνέβαλαν στην ποιοτική 
του αναβάθμιση. 

Το 2019 ήταν η χρονιά που το ετήσιο συνέδριο της Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ μετατράπηκε σε 
βήμα διαλόγου όλων των περιφερειών, με έμφαση τη δυτική και παραϊόνια Ελλάδα, ενώ το 2020 με νέα 
πλέον ταυτότητα έγινε το συνέδριο όλων των περιφερειών της χώρας. Το 8th Regional Growth 
Conference έτυχε της μεγαλύτερης χορηγικής υποστήριξης από τη στιγμή της δημιουργίας του ετήσιου 
συνεδρίου της Εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, με την πλήρη στήριξη και συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επιπροσθέτως, διέθετε έναν (1) κεντρικό χορηγό,  δεκατέσσερις (14) 
κοινωνικοί φορείς και επιχειρήσεις ήταν θεματικοί χορηγοί και είκοσι (20) φορείς και επιχειρήσεις 
έδωσαν την επίσημη υποστήριξή τους. Επίσης, το συνέδριο είχε έναν (1) διαδικτυακό χορηγό- digital 
sponsor και τέσσερις (4) χορηγούς των γαστρονομικών εκδηλώσεων. Τέλος, οι χορηγοί επικοινωνίας 
ανήλθαν στους έντεκα (11).  
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Αιγίδες 
Το 8th RGC χαρακτηρίσθηκε από πλήθος οργανισμών και φορέων που το έθεσαν, είτε συνολικά είτε 
θεματικά, υπό την αιγίδα τους. Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα είκοσι τεσσάρων 
(24) φορέων και οργανισμών.  

 

 

 

  

15 
 



ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΜΕ 
Η ποικιλία περιεχομένου με την υλοποίηση 46 sessions, ο υβριδικό του χαρακτήρας που συνδύαζε 
ψηφιακά αλλά και φυσικά sessions, η προσθήκη των προσυνεδριακών ψηφιακών διαλόγων (Digital 
Dialogues) που πραγματοποιήθηκαν πριν την επίσημη έναρξη του 8th Regional Growth Conference σε 
μείζονα θέματα της καθημερινότητας, καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων ομιλητών που ξεπέρασε 
τους 190, είχαν σαν αποτέλεσμα η φετινή διοργάνωση να χαίρει ευρείας κάλυψης τόσο από τα τοπικά 
αλλά για πρώτη χρονιά και από τα εθνικά μέσα.  

Το 8th Regional Growth Conference ξεπέρασε συνολικά τα 1.000 δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικό τύπο 
και τηλεοπτικές αναφορές, παρουσιάζοντας αύξηση κάλυψης μεγαλύτερη του 50% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά. Μεγάλοι ειδησεογραφικοί όμιλοι κάλυψαν μέρος του περιεχομένου που 
συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου καθώς και αυτό των προσυνεδριακών Digital Dialogues.  

Στο κομμάτι της επικοινωνίας του Συνεδρίου, τη φετινή χρονιά σημαντικό ρόλο έπαιξε και η έντονη 
παρουσία του περιεχομένου του 8th Reginal Growth Conference στα Social Media (Facebook, 
Instagram, Twitter και YouTube) με συνεχή ενημέρωση επί το θεματικών, των ομιλητών και των 
συμπερασμάτων του Συνεδρίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.  

Η ολοκληρωμένη 360 επικοινωνία του Συνεδρίου, με αξιοποίηση τόσο των παραδοσιακών όσο και των 
νέων μέσων επικοινωνίας, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, επέτρεψε στον θεσμό του Regional 
Growth Conference να προσεγγίσει φέτος μεγαλύτερο και ποικιλόμορφο κοινό σε εθνικό επίπεδο, 
επικοινωνώντας την ουσία του περιεχομένου και των συμπερασμάτων του 

Μερικά από τα μέσα αναπαραγωγής περιεχομένου του 8th Regional Growth Conference: 

Cnn.gr, vima.gr, iefimerida.gr, starchannel, tvstar.gr, star.gr, antenna, ert1, skai.gr, prototheme.gr, 
protagon.gr, parapolitika.gr, enikos.gr, ethnos.gr, newsbomb.gr, capital.gr, naftemporiki.gr, in.gr, 
tribune.gr, newsit,gr, dailypost.gr,365news.gr, real.gr, vradini.gr, tvxs.gr,zougla.gr,  businessdaily.gr, 
news247.gr, report247.gr, reader.gr, thebest.gr, fmvoice.gr, patrasnews.com, tempo24.news, 
achaianews.gr, patrastimes.gr, alphapatras.gr, patrasvoice.gr, patrasevents.gr, agrinionews.gr, 
agrino24.gr, lefkadaonline.gr, aitoloakarnanianews.gr, patratv.gr, skaipatras.gr,kalavrytanews.gr, 
kalavrytapress.gr, ilarissa.gr, epirus24.gr, creat24.gr, evia365.gr, myvolos.gr, rodiaki.gr, mykonos.gr, 
banksnews.gr, economico.gr, sofokleousin.gr, kourdistoportokali.gr, tourismtoday.gr, money-tourism.gr, 
report247.gr, epixeiro.gr, fortunegreece.gr, ecopress.gr, pdm.gov.gr 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: 

- Site Ελληνικης Δημοκρατίας  
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- CNN Greece 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ETHNOS  
 

 
- STAR  

 

• VIMA  
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- SKAI  

 

 

- CAPITAL  

 

- IEFIMERIDA  

 

 

 

 

 

 

 

- SITE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

-  
-  
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Διεθνής αντίκτυπος 8th Regional Growth Conference 
Ο εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης αναφέρθηκε στο 8th Regional Growth Conference.  
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Site 
  

 

 

 

Google Analytics – Audience 

Social 
Αρχικά παρουσιάζονται κάποια βασικά στατιστικά των Social Media του 8th Regional Growth 
Conference και στην συνέχεια δείγματα από την παρουσία του στα Social Media. 

 

Facebook: 
 1.337 followers & 1.216 

likes 
 FB Pixel 
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Instagram  
 

 

 

Tweeter 
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
Το 8th Regional Growth Conference ακολουθώντας τις εξελίξεις καινοτόμησε και το διάστημα από 
27/05/2020 έως και το συνέδριο, οπότε και πραγματοποίησε πέντε (5) ψηφιακούς προσυνεδριακούς 
διαλόγους (Digital Dialogues). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν σε εθνική αναμετάδοση με όλα τα 
διαθέσιμα ψηφιακά μέσα, τα Digital Dialogues δηλαδή σειρά συνεντεύξεων προσωπικοτήτων με 
διακεκριμένους δημοσιογράφους. 

Οι προσυνεδριακοί διάλογοι προετοίμασαν το κοινό για το τι θα ακολουθήσει, καθώς υπήρχαν 
σημαντικές παρουσίες τόσο από ομιλητές όσο και από συντονιστές και συζητήθηκαν κρίσιμα και 
επίκαιρα θέματα.  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

 27/05/2020, 15:00| DIGITAL DIALOGUE 1| Χαράλαμπος Γώγος – Αντώνης Σρόιτερ 
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Covid-19: η πορεία, τα διλήμματα και η επόμενη μέρα στην Ελλάδα.alogues, τη σειρά συνεντεύξεων 
προσωπικοτήτων με διακεκριμένους δημοσιογράφους. 

 15/06/2020, 15:00 | DIGITAL DIALOGUE 2| Ευάγγελος Βενιζέλος – Γιάννης Πολίτης 

Οι αλλαγές από την πανδημία: ρόλος της Πολιτείας, δημόσια υγεία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική 
ειρήνη, οικονομία 

 22/06/2020, 15:00 | DIGITAL DIALOGUE 3| Γρηγόρης Ζαριφόπουλος – Νίκος Υποφάντης 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση & Ψηφιακές δεξιότητες. 

 26/06/2020, 16:00| DIGITAL DIALOGUE 4|Michael Κarloutsos & Dan Mihalopoulos - 
Fanis Papathanasioy 

Diaspora & Investing in Greece 

 29/06/2020, 15:00| DIGITAL DIALOGUE 5| Πάρις Δεληγιαννάκης-Κώστας Κετσιετζής 

Ανάκαμψη μέσω της Τεχνολογίας 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
Επίσημο Δείπνο 
Στο πλαίσιο του 8th Regional Growth Conference 
οργανώθηκε κι ένα επίσημο δείπνο με τιμώμενο 
πρόσωπο τον Αντιπροέδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Επίτροπο για την προώθηση του 
Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κύριο Μαργαρίτη 
Σχοινά. Στην ομιλία του χαρακτήρισε ιστορική 
πρωτοβουλία την δημιουργία του ταμείου 
ανάκαμψης και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο 
κύριος Σχοινάς «Η πρόταση που αποφασίσαμε 
στο Κολλέγιο των Επιτρόπων στις 27 Μαΐου, 
είναι μια πράξη χωρίς προηγούμενο, η οποία 
έχει στον πυρήνα της την αλληλεγγύη που είναι έννοια συνυφασμένη με την ίδια την Ευρώπη». 
Παράλληλα, όπως επεσήμανε ο κύριος Σχοινάς, «είναι μια ιστορική στιγμή, για δύο λόγους» και 
εξήγησε: «Πρώτα για το πρωτοφανές ύψος των πόρων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο 
προϋπολογισμό - το λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-27 συνολικού 
ύψους 1.9 τρισ. ευρώ - σχεδόν διπλάσιο του κανονικού του μεγέθους - που συμπεριλαμβάνει 750 δισ. 
ευρώ για το εργαλείο ανάκαμψης - το Next Generation EU, δύο τρίτα των οποίων σε επιδοτήσεις, όχι 
δάνεια. Δεύτερον, γιατί για πρώτη φορά οι εταίροι αναλαμβάνουν συνολικά μέσω του κοινοτικού 
προϋπολογισμού, βάρος της ανάκαμψης, χωρίς να αναγκάζονται οι ήδη επιβαρυμένες οικονομίες του 
νότου να δανείζονται ατομικά για να ξεπεράσουν μια κρίση που αφορά το σύνολο της Ε.Ε.». 

Στη συνέχεια τη συζήτησης ο κύριος Σχοινάς αναφερόμενος στους πόρους του πακέτου ανάκαμψης, 
είπε ότι «θα διοχετευτούν με καινοτόμους τρόπους και με νέα οπτική», προσθέτοντας: «Θα δοθούν 
στοχευμένα στις χώρες και σε τομείς της οικονομίας που επλήγησαν περισσότερο, με εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή και ιδιαίτερη στόχευση στην πράσινη και ψηφιακή 

24 
 



οικονομία. Θα δημιουργηθούν κοινά αποθέματα ιατρικού υλικού για την Ευρώπη. Μια υπερτράπεζα 
ιατρικού υλικού για προαγορές εμβολίων και θεραπειών που θα λειτουργεί για όλους τους 
Ευρωπαίους. Η διάθεση των κονδυλίων θα γίνει σε συμφωνία με την Επιτροπή, αλλά δεν θα υπάρχει 
αιρεσιμότητα. Οι δράσεις θα συμφωνούνται, δεν θα επιβάλλονται». 
Ειδικά για την Ελλάδα προσέθεσε ότι «ωφελείται πολύ περισσότερο απ' όσο θα υπολόγιζε και ο πλέον 
αισιόδοξος αναλυτής, μ' ένα επιπρόσθετο δηλαδή ΕΣΠΑ, επιπλέον των κοινοτικών πόρων της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής για την επόμενη επταετία». Συγκεκριμένα, «τα 32 δισ. ευρώ που θα κατανεμηθούν 
στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 22 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και περίπου τα 10 δισ. ευρώ σε 
χαμηλότοκα δάνεια, θα είναι χρήματα που θα δώσουν πνοή στην ταλαιπωρημένη από την 3η κρίση 
που χτυπά σε μια δεκαετία την ελληνική οικονομία». Αυτή τη φορά όμως, συνέχισε, «το ευρωπαϊκό 
αντίδοτο, δίνεται σε μια Ελλάδα που πατάει γερά στο δρόμο της οικονομικής ανάταξης με 
υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα». 
«Τα πολλά κονδύλια όμως, σημαίνουν και πολλές ευθύνες», επεσήμανε «πρωτίστως για να 
διατηρήσουμε το θετικό για τη χώρα μας κλίμα». Ταυτόχρονα, «η ώριμη διαχείριση της κρίσης στον 
Έβρο, και η παγκοσμίως αναγνωρισμένη για την αποτελεσματικότητά της διαχείριση της πανδημικής 
κρίσης, αποτελούν κομβικά σημεία για το νέο στίγμα της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη». Σήμερα, 
όπως είπε χαρακτηριστικά, «χτίζεται το νέο ελληνικό brand ποιότητας, με προσήλωση στην 
εξωστρέφεια, την ασφάλεια και την οικονομική επανεκκίνηση, αλλά επειδή, είναι πραγματικά λίγος ο 
χρόνος που απομένει ώστε η χώρα να προετοιμαστεί σωστά για την αξιοποίησή τους, δεν υπάρχουν 
περιθώρια ερασιτεχνισμών ή καθυστερήσεων». 
«Βάσει της πρότασής μας» συμπλήρωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, «αυτά τα κονδύλια κουμπώνουν και 
με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για επενδύσεις σε τέσσερεις βασικές κατευθύνσεις, ώστε να 
τονώσουν την ανάκαμψη και να δημιουργήσουν τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη». 
Όπως ανέλυσε, 28 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε επενδύσεις που θα προωθήσουν την πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση και την ανθεκτικότητα της οικονομίας, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου. Γύρω στα 2.5 δισ. ευρώ θα διανεμηθούν για πολιτικές συνοχής 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου της ανεργίας των νέων και τις δεξιότητες. Περίπου 1.5 δισ. ευρώ θα αφιερωθεί στην 
οικονομική και κοινωνική στήριξη περιοχών σαν την Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη, στην 
ενεργειακή μετάβαση τους από τον λιγνίτη. Ενα δισ. ευρώ περίπου θα δοθεί μέσω του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη των αγροτών και την μετάβαση σε πιο 
πράσινες βιώσιμες πρακτικές και τεχνολογίες. Επιπλέον δε, αυτών των 32 δισ. ευρώ, υπάρχουν και 
άλλα εργαλεία στο πλαίσιο του πακέτου ανάκαμψης από τα οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί η 
Ελλάδα». Αυτά είναι: «Ένα νέο μέσο υποστήριξης φερεγγυότητας για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - 
νέο παράθυρο του ΙnvestEU για επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε στρατηγικούς τομείς - νέοι πόροι 13 
δισ. ευρώ για την ναυαρχίδα της ευρωπαϊκής φαρέτρας, για την έρευνα, τo πρόγραμμα Ορίζοντας, από 
το οποίο χρηματοδοτείται ήδη και το Πανεπιστήμιο Πατρών». 
Όλα αυτά, τόνισε ο κ. Σχοινάς, «συνθέτουν ένα πραγματικό υπερόπλο της Ευρώπης, βοηθώντας όλες 
τις χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση. Μια μοναδική, ιστορική συγκυρία και για την Ευρώπη αλλά 
και για την Ελλάδα». 
Σε αυτό το σημείο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς είπε ότι «εδώ είναι που θα πρέπει να αναλογιστούμε τι 
οφείλουμε να κάνουμε εμείς ως Έλληνες για να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή στήριξη όσο πιο 
αποτελεσματικά γίνεται, χωρίς να επαναλάβουμε τα λάθη και τις ολιγωρίες του παρελθόντος» και 
εξήγησε: 
«Πρώτον, να συγκροτηθεί ο μηχανισμός που θα σχεδιάζει με επάρκεια, θα εγκρίνει και θα εποπτεύει 
την υλοποίηση έργων που θα μετασχηματίσουν την οικονομία. Δεύτερον, ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή ισχυρών κανόνων, ευέλικτων όπου χρειάζεται, εδώ δεν χωράει γραφειοκρατία ούτε 
συντεχνιασμοί. Τρίτον, ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Από την ταχεία απονομή δικαιοσύνης, έως 
την δημιουργία συστημάτων και δομών, που παρέχουν σύγχρονες δεξιότητες, σε αντιστοιχία με τις 
ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, από την απελευθέρωση του πολύτιμου και υψηλής ποιότητας 
ανθρώπινου κεφαλαίου του εθνικού συστήματος υγείας, από την γραφειοκρατία, σε ένα ασφαλιστικό 
σύστημα που δεν θα συνταξιοδοτεί μεσήλικες, αλλά θα γίνει ο μεγάλος μας επενδυτικός κορβανάς». 
Μάλιστα, όπως υπογράμμισε, «χρωστάμε σε αυτούς που ακολουθούν, περισσότερα όνειρα, 
περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερο πλούτο στις επόμενες γενιές, και ας είναι η γενιά του brain drain 
η τελευταία που αναγκάστηκε να φύγει». 
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Φθάνοντας στο τέλος της ομιλίας του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε σε «τρεις πιο προσωπικές 
δεσμεύσεις»: 
«Η πρώτη, αφορά την Ευρώπη που προστατεύει. Από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, σε 
κάθε τους μορφή και με κάθε τους μέσο. Η επερχόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια, η νέα 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας, θα μας εξοπλίζει με όλα τα απαραίτητα μέτρα και εργαλεία για να 
προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να απαντούν σε κάθε απειλή, διατηρώντας την ανθεκτικότητα της 
οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η ολιστική διαχείριση του μεταναστευτικού εντάσσεται στην ίδια 
στόχευση συνοχής και προστασίας. 
Η δεύτερη, αφορά την Ευρώπη που πάντα διασφαλίζει την ειρήνη. Που δίνει τις ευκαιρίες για 
συμπράξεις και συνεργασία. Δημιουργώντας το πλαίσιο ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου με 
όλους. Με κάθε γείτονα, σε κάθε πλευρά των ευρωπαϊκών μας συνόρων. Όπως πρέπει και αρμόζει 
στο επίπεδο των ιστορικών μας καταβολών, αλλά κυρίως των δημοκρατικών αρχών και των 
ανθρωπιστικών μας αξιών. Κι εδώ, ο στιβαρός και ψύχραιμος λόγος της δικής μας χώρας, που έχει στο 
DNA της ποτισμένη την κληρονομιά των προγόνων της, είναι σπουδαίος. Η Ελλάδα είναι ο 
προμαχώνας των ευρωπαϊκών συνόρων, πυλώνας σταθερότητας στη νοτιανατολική Μεσόγειο. Η 
ευρωπαϊκή δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα στη περιοχή. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με 
τους γύρω μας, και υποχρεωμένοι από το βαρύ μας παρελθόν να δώσουμε επιλογές στα παιδιά μας να 
ζήσουν χωρίς εντάσεις, κρίσεις και απειλές. Να δώσουμε στις χώρες και τους λαούς μας ένα μέλλον με 
αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. 
Η τρίτη, η Ευρώπη που ενδυναμώνει και δημιουργεί ευκαιρίες. Μόλις χθες προτείναμε μια νέα ατζέντα 
για τις δεξιότητες, με νέα ευρωπαϊκά εργαλεία και πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν όλους τους 
ευρωπαίους πολίτες να προετοιμαστούν για την επανάσταση δεξιοτήτων που θα φέρει η πράσινη και 
ψηφιακή εποχή. Είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα για το πώς η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για τον κάθε πολίτη της. Τα κοινοτικά εργαλεία και τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, που 
πρέπει όμως να βοηθούν, όχι μόνο τους μέσα, αλλά κυρίως τους απ' έξω. Αυτούς που θέλουν 
πρόσβαση στην παραγωγή. Αυτούς που είναι έτοιμοι να ρισκάρουν, αυτούς που έχουν κεφάλαια, 
δεξιότητες, εμπειρίες, γνώση, κέφι, να προσφέρουν στην εθνική οικονομία. Πολλοί από αυτούς είναι τα 
πιο λαμπρά μυαλά της χώρας που έφυγαν την τελευταία δεκαετία, αλλά βλέπουν τώρα ευκαιρίες και 
ετοιμάζονται να γυρίσουν. Αλλά, δεν θα γυρίσουν, αν δεν έχουν την ακλόνητη βεβαιότητα ότι όλα αυτά 
που σχεδιάζουμε τους αφορούν. Δεν αφορούν απλώς την υπεράσπιση αυτών που έχουν την τύχη να 
είναι μέσα στο παραγωγικό σύστημα, αλλά δίνουν διεξόδους, προοπτικές και ευκαιρίες για αυτούς 
που είναι απ' έξω». 
 

Εκθέσεις «RESTLESS WATERS ΙV» 
Τρεις διαφορετικές τέχνες συναντήθηκαν σε μια κοινή θεματολογία, με την επιμέλεια της ArtWave. 
 

Διαδρομές  Οινογνωσίας 
Πρόγραμμα παρουσιάσεων οινογνωσίας με περιήγηση στους χώρους του οινόκαστρου 
Συνδιοργάνωση – επιμέλεια εκδήλωσης: “Achaia Clauss - WPA”, “W2W”, “dna” 
 
Παρουσιάστρια: Μαρία Νικόλτσου, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού «ALPHA» 
Κεντρικός Ομιλητής: Κωνσταντίνος Λαζαράκης, Master of Wine   
 

Street Food Experience 
Μία βραδιά αφιερωμένη στις γεύσεις του «δρόμου» ζωντάνεψε τη γειτονιά των παλιών πέτρινων 
βιομηχανικών κτιρίων. Συνδιοργάνωση: “Patras Street Food Festival”, “dna” 

Η βραδιά της Παρασκευής έδωσε ένα πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο αέρα στο συνέδριο, καθώς 
συνέβαιναν πολλά ενδιαφέροντα και καλόγουστα γεγονότα σε διάφορους χώρους, δίνοντας την 
αίσθηση ότι ο κόσμος είχε πλημμυρίσει κάθε σημείο του κτήματος. Η δράση οινογνωσίας είχε πολύ 
μεγάλη απήχηση, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε με συγκεκριμένο 

26 
 



αριθμό συμμετεχόντων (150)  λόγω των συγκυριών της περιόδου. Φάνηκε πως είναι μια ενέργεια που 
μπορεί να δώσει ιδιαίτερη δυναμική στο πρόγραμμα του συνεδρίου, οργανώθηκε με μεράκι και δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια από τη συντονιστική ομάδα. Προσέλκυσε νέο κοινό κατά τις 
απογευματινές ώρες στο Συνέδριο, το οποίο παρέμεινε και στη βραδινή δράση Street Food, ενώ 
αρκετοί από τους συμμετέχοντες περιηγηθήκαν γενικά στο χώρο του Συνεδρίου και επισκέφτηκαν και 
την εικαστική έκθεση.  

Η πολυέκθεση έκανε το επίσημο άνοιγμα της προσελκύοντας και αυτή το δικό της κοινό, με μεγάλη 
προσέλευση επίσης (περίπου 100 άτομα), οι περισσότεροι εκ των οποίων ακολούθησαν στο γιορτινό 
Street food. Η γειτονιά του Street Food ήταν μια αναπάντεχη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους, 
που αποκαλυπτόταν στο τέλος του δρόμου, γιορτινή, με πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και πολύ 
εξαιρετικές παροχές. 

 
Summer School by RGC  
Στο πρώτο θερινό σχολείο που οργάνωσε το "8th Regional Growth Conference" σε συνεργασία με το 
τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 
που εδρεύει στην Πάτρα δήλωσαν συμμετοχή πενήντα 
εννέα (59) προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
και επιλέχθηκαν τριάντα τρείς (33) φοιτητές για να το 
παρακολουθήσουν.  

Το γενικό συμπέρασμα είναι εξαιρετικά θετικό καθώς 
το Συνέδριο ενισχύθηκε ουσιαστικά με την παρουσία 
νέου κόσμου- εθελοντών στο χώρο, ενώ παρήγαγε και 
μαθησιακό αποτέλεσμα. Το summer school υπηρέτησε 
τον αρχικό του στόχο και ήταν μια win - win διαδικασία για το RGC- το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
τους φοιτητές και την Achaia Clauss.  
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DIALOGUE 
 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ – ΑΛΕΞΙΑ ΤΑΣΟΥΛΗ  
ΕΕ, Ελλάδα, Ανάκαμψη: Νέα εργαλεία για τη νέα εποχή & Ομιλία Δείπνου  
Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η 
συνέντευξη (Dialogue) του 
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Επιτρόπου για την 
προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου Ζωής, κύριου Μαργαρίτη 
Σχοινά στη δημοσιογράφο Αλεξία 
Τασούλη καθώς επίσης και η ομιλία 
του πριν το επίσημο προς τιμήν 
δείπνο, ως προς το ενδιαφέρον και 
τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
Επίσης, ο κύριος Σχοινάς αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και στην 
πιθανότητα ενός δεύτερου κύματος lockdown, λόγω του κορονοϊού. Ειδικότερα, όσον αφορά στις 
σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Τουρκία, είπε ότι το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωτουρκικών 
σχέσεων είναι σε μία ρευστότητα και όχι με την υπευθυνότητα της Ευρώπης, ενώ τα όρια αυτής της 
ρευστότητας πρέπει να γίνουν σαφή και να γίνουν σαφέστατες οι κατευθύνσεις του αύριο: Το πώς θα 
ζήσουμε μαζί, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε θέματα, όπως το μεταναστευτικό και η 
αντιτρομοκρατική συνεργασία, πώς θα ζήσουμε στο περιφερειακό περίγραμμα που ακουμπάει την 
Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη τη βόρειο Αφρική, καθώς και ποιες δυνατότητες θα έχει η Τουρκία σε 
βάθος χρόνου, ώστε να διατηρήσει μία προενταξιακή προοπτική και πόσο συμβατή θα είναι αυτή η 
προοπτική με δράσεις όπως οι παράνομες γεωτρήσεις και η Αγία Σοφία». 
Σχετικά με τις εξελίξεις στην Λιβύη, είπε ότι «έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου το πιο πιθανό σενάριο 
δεν είναι τόσο η κλιμάκωση, όσο αυτή η παγιοποίηση μιας εμφύλιας σύγκρουσης, η οποία σε βάθος 
χρόνου απειλεί τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης». Όπως εξήγησε, «τα απειλεί, γιατί αυτή τη 
στιγμή δεν έχουμε ως Ευρώπη ένα αξιόπιστο συνομιλητή, διότι με τη Λιβύη πρέπει οπωσδήποτε να 
ρυθμίσουμε θέματα, όχι μόνο ασφαλείας, αλλά θέματα αιχμής, όπως το μεταναστευτικό». 
Σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα lockdown λόγω του κορονοϊού, είπε ότι 
«δύσκολα ένα δεύτερο κύμα, αν υπάρξει, θα έχει την ίδια ένταση με το πρώτο, και πιστεύω ότι σε μία 
τέτοια περίπτωση θα μας βρει πολύ πιο καλά προετοιμασμένους». 
Με αφορμή την απογοήτευση που εξέφρασαν οι Αρχές της Τουρκίας, για το γεγονός ότι 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών που αποκλείονται από τουριστικές επισκέψεις, ο 
Μαργαρίτης Σχοινάς είπε ότι «τα κριτήρια δεν ήταν πολιτικά και αυθαίρετα, αλλά επιδημιολογικά». 
 
 
ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΜΑΣ 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 
Στα πλαίσια του 8th RCC πραγματοποιήθηκε συζήτηση (Dialogue) με τη συμμετοχή της Γιάννας 
Αγγελοπούλου- Δασκαλάκη, Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», του Μέλος της Ολομέλειας 
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Μάρκου Βερέμη και του Εντεταλμένου Συμβούλου/ Βοηθού 
Περιφερειάρχη για τον Συντονισμό των Εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821, Ανδρέα Φίλια. Το θέμα της συζήτησης ήταν  τα «200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821».  
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Η κυρία Αγγελοπούλου- Δασκαλάκη, απάντησε στα ερωτήματα που της έθεσε ο συντονιστής της 
συζήτησης, δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Στόχος είναι να δείξουμε 
ότι ξέρουμε να τιμάμε την ιστορία μας, με απόλυτο σεβασμό στη συλλογική μας μνήμη. Να αναδείξουμε 
τη χώρα μας. Να δέσουμε τα χαρακτηριστικά κάθε τόπου, να τα ξαναθυμηθούμε και να τα 
διασφαλίσουμε για τις μελλοντικές γενιές. Με τις αξίες του παρελθόντος -αγάπη για ελευθερία, 
γενναιότητα, ηρωισμό ανθεκτικότητα, φιλότιμο αλληλεγγύη, ανθρωπιά και το κυριότερο συστράτευση- 
θα γιορτάσουμε δημιουργώντας δράσεις που θα αφήσουν ένα αποτύπωμα. Οι δράσεις αυτές 
στοχεύουν να συνδέσουν το ιστορικό παρελθόν με την προοπτική του τόπου- την ιστορία, τον 
πολιτισμό, θεματικό τουρισμό. Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος είναι ότι τιμούνται οι άνθρωποι που 
έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες, οπότε οι δράσεις τους θα συμπεριληφθούν στη μεγάλη γιορτή. 
Σκοπός είναι να αναδειχθεί μια ενωμένη Ελλάδα. Η περηφάνια είναι κτήμα όλων μας, ο εορτασμός 
είναι κτήμα όλων μας».  
Στη συνέχεια ο κύριος Φίλιας ανέπτυξε το σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση ενώ παρουσίασε και ενδιαφέροντα 
στοιχεία από την πρόσκληση ενίσχυσης προτάσεων που κατέθεσαν κοινωνικοί και λοιποί φορείς. 
Τέλος, ο κύριος Βερέμης τόνισε ότι την «Επιτροπή 2021» την ενδιαφέρει, ως επί το πλείστον, το 
αποτύπωμα των εκδηλώσεων στην επόμενη ημέρα. Το ζήτημα είναι κάθε περιοχή, ατενίζοντας το 
μέλλον, να διοργανώσει ποιοτικές εκδηλώσεις και δρώμενα τα οποία θα θέσουν θεμέλια για την 
αξιοποίησή τους στο μέλλον και θα αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη. 
 

Η εκδήλωση για τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821 κέρδισε το ενδιαφέρον 
των συμμετεχόντων και να αναφέρουμε ότι στο θέμα είχε αναφερθεί νωρίτερα και ο Αμερικανός 
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η επέτειος των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση είναι δεμένη με την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Η Δυτική Ελλάδα, θα έχει 
σημαίνοντα ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων, γιατί γνωρίζουμε τον σημαντικό της ρόλο, 
στον αγώνα της ανεξαρτησίας». 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ 
Την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας του εγχώριου οικονομικού δυναμικού, για την άμεση αξιοποίηση 
των τεράστιων πόρων του επόμενου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης από την πανδημία του 
κορονοϊού, τόνισε ο Απόστολος Ταμβακάκης, πρόεδρος και managing partner της EOS Capital 
Partners, μιλώντας στο πλαίσιο του 8th Regional Growth Conference την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην 
Αχαΐα Κλάους.  
Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου Ελληνικού fund και με διαδρομή στις διοικήσεις των μεγαλύτερων 
τραπεζών και επιχειρήσεων της χώρας, μίλησε για τον ρόλο των Private Equity Funds στην κάλυψη του 
χρηματοδοτικού κενού της Ελληνικής οικονομίας, ενώ ειδικό βάρος είχαν οι αναφορές του, στην 
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σημερινή κατάσταση της οικονομίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπου σημείωσε πως, εκεί 
που η Ελλάδα ετοιμαζόταν στα τέλη του 2019 για να απογειωθεί, ήρθε μια ασύμμετρη απειλή που 
βύθισε ξανά την οικονομία. Το κακό σύμφωνα με τον κ. Ταμβακάκη, είναι ότι, κάθε νέα εκτίμηση, 
αλλάζει επί τα χείρω, τις προβλέψεις για το παγκόσμιο ΑΕΠ και αυτό, θα πρέπει να μας κάνει να 
κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς η ανάκαμψη θα έρθει αργά και σταθερά, υπό την μορφή ενός μεγάλου U 
και όχι ενός απότομου V. «Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία (σ.σ. του κορονοϊού), θα μείνει για καιρό. Ο 
πλανήτης θα ανακάμψει, αλλά πιο αργά απ΄ ότι περιμένουμε» εκτίμησε ο κ. Ταμβακάκης, αναφέροντας 
συγκεκριμένα, ότι, η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας το 2021, θα είναι της τάξης του 60% της 
ζημιάς που θα υποστεί φέτος. Αρά, θα χρειαστούμε 2 – 3 τρία χρόνια, για να ξεπεράσουμε το 
πρόβλημα και να επιστρέψουμε στην κατάσταση που βρισκόταν η οικονομία στα τέλη του 2019.  
 Σε μια συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Χρήστος Κώνστας, ο πρόεδρος της EOS Capital 
Partners, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στην ΕΕ, για την απάντηση στην 
οικονομική και υγειονομική κρίση. Οπως είπε, τα υπόλοιπα του σημερινού ΕΣΠΑ, αν προστεθούν στο 
νέο πρόγραμμα και στο Ταμείο Ανάκαμψης, τότε το ποσό των ενισχύσεων και των δανείων που 
περιμένει να λάβει η Ελλάδα, είναι τεράστιο και αν μοχλευθεί με ιδιωτικά κεφάλαια, τότε μπορεί να 
φτάσει στα 100 δις. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα επενδυτικά κεφάλαια που διέφυγαν από την 
Ελλάδα, την προηγούμενη δεκαετία. Αν αυτά τα χρήματα τοποθετηθούν σωστά, επισήμανε ο κ. 
Ταμβακάκης, η ανάπτυξη της Ελλάδας μπορεί να είναι εκθετική και να αλλάξει όλα τα δεδομένα για την 
χώρα μας, όχι μόνο οικονομικά αλλά και δημογραφικά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, μπροστά σε αυτή 
την μοναδική ευκαιρία, έχουμε να ξεπεράσουμε και ένα σημαντικό πρόβλημα. Την έλλειψη ώριμων 
επενδυτικών σχεδίων, που να είναι ικανά να απορροφήσουν όλους αυτούς τους πόρους, τομέας στον 
οποίο η Ελλάδα δεν έχει καλές επιδόσεις. «Πρέπει να γεννήσουμε καινούργια επενδυτικά πρότζεκτς», 
τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος της EOS Capital Partners, διαδικασία η οποία στην Ελλάδα, συνήθως 
διαρκεί 8 – 10 χρόνια, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά.  Όσον αφορά το πρόγραμμα Next 
Generation EU, ο κ. Ταμβακάκης τόνισε ότι, οι τομείς που θα πάρουν το βασικό κομμάτι των 
επενδύσεων, είναι η πράσινη οικονομία, οι υποδομές, ο ψηφιακός  μετασχηματισμός, αλλά και τα 
τρόφιμα - ποτά.  
Ο κ. Ταμβακάκης, απάντησε και στο κρίσιμο ερώτημα, γιατί η ρευστότητα που απολαμβάνουν οι 
τράπεζες με αρνητικά επιτόκια, δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα στην αγορά; Εξήγησε πολύ απλά ότι, οι 
τράπεζες δεν φτάνει να μπορούν να δίνουν δάνεια, αλλά, πρέπει τα δάνεια που δίνουν, να μπορούν 
και να τα εισπράξουν κάποια στιγμή, εννοώντας προφανώς, ότι η κατάσταση πολλών επιχειρήσεων, 
είναι πολύ άσχημη. Στο πλαίσιο αυτό, εισέρχονται τα επενδυτικά κεφάλαια. Ο κ. Ταμβακάκης, τόνισε 
ότι η EOS Capital Partners, σκοπεύει να επενδύσει φέτος σε 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ 
αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε επαφές και με μια τοπική επιχείρηση, για να εξετάσει το ενδεχόμενο 
επένδυσης  στο μετοχικό κεφάλαιο, για την επέκτασή της.  
Ο κ. Ταμβακάκης, έχοντας διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, από τον Δεκέμβριο 
του 2009 έως τον Ιούνιο του 2012, μίλησε και για την κατάσταση του εγχώριου τραπεζικού 
συστήματος, για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους, αδυνατεί σήμερα να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Το μέγεθος του ενεργητικού των τραπεζών, έχει 
συρρικνωθεί σήμερα στο 1/3 (από 440 δισ. σε 160 δισ. ευρώ) και για να δουλέψει το τραπεζικό 
σύστημα, τόνισε ο κ. Ταμβακάκης, πρέπει να μεγαλώσει. Φέτος, προέβλεψε ότι θα είναι μια κακή 
χρονιά για τις τράπεζες, γιατί, μαζί με το πρόβλημα του κορονοϊού δεν θα είναι εύκολο να ξεφορτωθεί 
και τα «κόκκινα» δάνεια, με το πρόγραμμα «Ηρακλής».  Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν μια ακόμα 
πρόκληση μπροστά τους. Να αλλάξουν εκ βάθρων τον τρόπο λειτουργίας τους. Μέχρι το 2012, το 40% 
των συναλλαγών, διεξάγονταν μέσα από τα τραπεζικά καταστήματα και πριν την πανδημία του 
κορονοϊού, το ποσοστό αυτό, είχε μειωθεί στο 18%. Πλέον, μετά από τέσσερις μήνες πανδημίας, οι 
συναλλαγές στο γκισέ, μειώθηκαν στο 8%. Αυτό δείχνει ότι, η έννοια του καταστήματος, έχει αλλάξει 
πλέον για το τραπεζικό σύστημα. «Οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας τους και να 
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γυρίσουν σε ψηφιακή τραπεζική» τόνισε ο κ. Ταμβακάκης, κάτι το οποίο, δεν είναι εύκολο, γιατί 
χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες ΙΤ και μεγάλες περικοπές κόστους. 
 
ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ- ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ 
«Είμαι ευτυχής που όλα τα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού αναφέρθηκαν στην έναρξη των έργων 
στο Ελληνικό», επεσήμανε ο υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης σε 
συνέντευξη (dialogue) στον δημοσιογράφο Νίκο Ρογκάκο στο πλαίσιο του 8ου Regional Growth 
Conference. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη τα έργα στο Ελληνικό ξεκίνησαν με καθυστέρηση 
τεσσάρων μηνών λόγω της δικαστικής διαμάχης δυο εταιρειών για το Καζίνο. Ο υπουργός 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης τόνισε πως η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και κατά 
πόσο τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. «Η καθυστέρηση των τεσσάρων μηνών μπορεί να καλυφθεί και 
ελπίζω να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. Παράλληλα σημείωσε πως 
προχωρούν κι άλλες επενδύσεις, όπως η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών, με προτεραιότητα 
τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Ηγουμενίτσας. Για την απορρόφηση των κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως το α’ εξάμηνο υπήρξε μεγάλη αξιοποίηση και αυτό θα 
συνεχιστεί. Όσο αφορά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως το σύνολο των δανείων θα εκταμιευθεί 
έως το τέλος Ιουλίου, ενώ για το Ταμείο Εγγυοδοσίας ανέφερε πως το πρόγραμμα προχωρά με 
γρήγορους ρυθμούς. Ο υπουργός Επενδύσεων εξήρε το γεγονός πως η κυβέρνηση ενεργοποίησε πολύ 
γρήγορα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο για τις μικρομεσαίες όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
Αναφορικά με ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως η 
Ελλάδα είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια εξέλιξη και εμφανίστηκε βέβαιος πως δεν θα 
υπάρξει ξανά καραντίνα στη χώρα. Τέλος, ερωτώμενος για τον αν θα γίνει ανασχηματισμός ο κ. 
Γεωργιάδης είπε πως κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο θα γίνει και αυτό και πως για το συγκεκριμένο 
ζήτημα αποφασίζει μόνο ο πρωθυπουργός. 

 
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ 
Δημιουργώντας το νέο μας παρελθόν | Ο Πολιτισμός και η αναπτυξιακή του διάσταση 
 
Με μια παρατήρηση που καλλιεργεί προσδοκίες έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, 
δίνοντας ζωντανή συνέντευξη στο πλαίσιο του 8ου αναπτυξιακού συνεδρίου. Είπε ότι το μουσείο της 
Πάτρας αδικείται από τον περιβάλλοντα χώρο του και ότι θα ήταν αναγκαίο να αποκατασταθεί η 
αδυναμία αυτή από μια αστική ανάπλαση, την οποία προφανώς το υπουργείο ευνοεί, κάτι που άκουσε 
με ενδιαφέρον ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Η συνέντευξη της υπουργού δόθηκε στον 
διευθυντή σύνταξης της «Π» Κων. Μάγνη και είχε πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Τίτλος της ήταν 
«δημιουργώντας το νέο παρελθόν μας». Υπάρχουν όρια στην αναζήτηση αναπτυξιακής προοπτικής 
στον πολιτισμό; Και ποιος τα βάζει; «Στον 21ο αιώνα, η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν καταργήσει 
τα όρια. Στον πολιτισμό έχουμε την κληρονομιά και τη δημιουργία. Με τους ρυθμούς που εξελίσσονται 
τα πράγματα. Ανά πάσα στιγμή δημιουργούμε κληρονομιά. Ο πολιτισμός είναι ενιαίος. Πλέον 
επιτρέπονται νέες αναγνώσεις, νέες θεωρήσεις στη κληρονομιά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι 
πλέον το μέλλον των πολιτιστικών οργανισμών. Τα όρια εξαφανίζονται και αυτό είναι καλό. Η 
πολιτιστική κληρονομιά δημιουργεί μέλλον». 
Έχουμε ξεκάθαρη πολιτιστική πολιτική σαν χώρα; «Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα έλεγα ότι 
έχουμε πολιτική πολιτισμού. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ιδεοληπτική προκατάληψη: Ότι είναι κακή 
η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στον πολιτισμό και όλα πρέπει να τα περιμένουμε από το κράτος. Αυτή 
η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη άποψη στον τομέα αυτόν. Τίποτα και κανείς δεν περισσεύει. Κάθε φορά 
που εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας , μιλάμε για ξεπούλημα, ακόμα και για την αποκατάσταση ενός 
μνημείου ή για συνδιαχείριση από ιδιώτη ενός πολιτιστικού χώρου. Ο ιδιωτικός τομέας είναι μια από 
τις πηγές χρηματοδότησης του πολιτισμού» 
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Όταν όμως ο ιδιωτικός τομέας επιχειρεί ακρότητες, με φωτογραφήσεις παράταιρες σε μνημεία; «Η 
σύμπραξη δεν σημαίνει ότι δεν βάζει όρια το κράτος. Βάζουμε κριτήρια παντού. Πολιτισμός σημαίνει 
ποιότητα». Οι διαθέσιμοι πόροι μετά την πανδημία. «Έχουμε μια διετία μπροστά μας για να τους 
αξιοποιήσουμε. Για την Ελλάδα αυτός είναι πολύ μικρός χρόνος. Αν δεν τα καταφέρουμε θα είναι 
καταστροφικό για την πορεία της χώρας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη που έχουμε». 
Πού θα πάνε αυτοί οι πόροι; «Πρέπει να ξεφύγουμε από τη νοοτροπία των μικρών έργων. Πρέπει να 
ωριμάσουμε εμβληματικά έργα σε επίπεδο επικράτειας. Να συνειδητοποιήσει η κοινωνία ότι οι 
μεγάλες παρεμβάσεις δημιουργούν μέλλον βιώσιμο. Μιλώ για το μέλλον του παρελθόντος μας». 
Μεγάλα οράματα για την περιοχή; «Η περιφέρεια έχει το μπραντνέιμ Ολυμπία, που είναι τεράστιο. 
Έχει την Πάτρα που δεν επιλέχθηκε τυχαία από τους Ρωμαίους ως κολόνια αουγκούστα. Έχει 
σπουδαία θέση, που δεν έχει αξιοποιηθεί. Έχει και την Αιτωλοακαρνανία, που έμεινε πίσω. Όμως 
κέρδισε ένα αλώβητο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι τρεις αυτοί πυλώνες θα σηκώσουν τον 
σχεδιασμό της δεκαετίας. Όχι μόνο επίσκεψη στο μουσείο ή μια κρουαζιέρα και φεύγουμε. Πρέπει 
βέβαια και η τοπική κοινωνία να δει διαφορετικά κάποια πράγματα».  
Το μέλλον: «Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στον πολιτισμό δίνει μέλλον η καινοτομία». Η πανδημία 
γυρίζει πίσω τις δυνατότητες του ΥΠΠΟ; «Θα έχουμε καθίζηση στους πόρους από τα εισιτήρια των 
εκδηλώσεων. Η πανδημία όμως μας υποχρέωσε να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά ώστε τα 
χαμένα έσοδα του '20 να αναπληρωθούν. Παράδειγμα: Το πωλητήριο της Αρχαίας Ολυμπίας απέδιδε 
μισό ευρώ ανά επισκέπτη. Αυτό είναι αδιανόητο, με βάση την παγκόσμια πρακτική, όπου η απόδοση 
είναι 8- 10 ευρώ». Το διαδίκτυο αναιρεί την αξία του πολιτιστικού προϊόντος; «Δεν βιώνεις στο 
διαδίκτυο το αίσθημα που νιώθεις με τη φυσική επαφή. Αλλά και η άυλη προβολή δίνει ένα κέρδος. 
Προσελκύει κάποιον ώστε να επισκεφθεί το μνημείο». Το Μουσείο της Πάτρας και η σύγχρονη 
λειτουργία του: «Το ίδιο το κτίριο έχει αξία. Και μόνο η συζήτηση εάν ο Μπομπότης έδωσε το σχήμα 
του αβγού, έδωσε αξία στο κτίριο. Δεν έχουμε πολλά σύγχρονα αρχιτεκτονήματα. Το μουσείο, 
περαιτέρω, είναι ένας χώρος που πρέπει να φιλοξενεί τις άλλες τέχνες, τις άλλες επιστήμες. Μόνο που 
το κτίριο εκεί που είναι σήμερα χάνεται από τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να θέλω να προσβάλω 
κανέναν. Χρειάζεται ένα νέο περιβάλλον. Να γίνει πολιτιστικός χώρος υψηλής αξίας». 
 
 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ 
Παιδεία – Μεταρρυθμιστική Ατζέντα 2020: Καινοτόμες παρεμβάσεις με εξωστρεφές πρόσημο 
«Δεν μπορώ να κατανοήσω κανέναν εργασιακό χώρο στον οποίο δεν ισχύει η αξιολόγηση». Σταθερή 
στους προσανατολισμούς και τις επιλογές της εμφανίστηκε στην Αχάια Κλάους η Νίκη Κεραμέως. 
Αλλά όχι πεισματική: Σε πολλά σημεία δήλωσε ότι είναι ανοικτή σε διάλογο και σε προτάσεις. Η 
υπουργός Παιδείας πήρε μέρος στο 8 REGIONAL GROWTH CONFERENCE, το 8ο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η «Πελοπόννησος» και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Υπουργός 
είχε την ευκαιρία να μιλήσει για όλους τους άξονες των αρμοδιοτήτων της (πλην... του 
ανασχηματισμού, αφού έκανε πως δεν άκουσε το σχετικό σχόλιο, σύμφωνα με το οποίο στη 
δημοσιογραφική Αθήνα φέρεται ως φαβορί παραμονής στη θέση της), μιλώντας δια ζώσης και 
ενώπιον κοινού με τον δημοσιογράφο Κ. Παπαχλιμίτζο. 

• Επιμένει λοιπόν αποφασιστικά στο ζήτημα της αξιολόγησης, από την οποία «όλοι 
έχουν να κερδίσουν», με πρώτους τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, γιατί η 
αξιολόγηση τους βοηθάει να προοδεύουν και να εξελίσσονται. Πρόσθεσε μάλιστα ότι 
ήδη πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αυτο-προτείνονται για αξιολόγηση, θεωρώντας ότι η 
εκτίμηση των προσόντων τους θα προκαλέσει την ανέλιξή τους. 

• Επιμένει και στις νέες θεσμικές αλλαγές στις κατηγορίες προτύπων και πειραματικών 
σχολείων. Υπογράμμισε ότι ειδικώς τα πρότυπα «είναι κατ' εξοχήν έκφραση της 
ισότητας στην εκπαίδευση». Πρόσθεσε ότι η κοινωνία ήδη αγκαλιάζει τον θεσμό και 
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μάλιστα είπε ότι το Υπουργείο πολιορκείται από αιτήματα σχολείων που επιθυμούν 
να αξιολογηθούν ως πρότυπα. 

• Το υπουργείο θα καινοτομήσει ως προς τους προσανατολισμούς του σχολείου. Θα 
εισάγει εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία θα προσδίδουν μια σφαιρικότητα στην 
προσωπικότητα και την κουλτούρα του μαθητή, κάτι που θα βοηθήσει τα παιδιά να 
αποφεύγουν τις ροπές προς τις ουσίες και την εξάρτηση. 

• Επιμένει η υπουργός και στο ζήτημα της διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην 
προνηπιακή εκπαίδευση, κάτι που είναι καθιερωμένο ήδη σε 14 χώρες στην ΕΕ, με 
στόχο την εξοικείωση των μαθητών με μια ξένη γλώσσα, η οποία είναι διαπιστωμένο 
ότι βοηθάει και την εκμάθηση της μητρικής. «Έχουμε χρέος να δώσουμε τα καλύτερη 
εφόδια σε όλα τα παιδιά στη χώρα» τόνισε, εξηγώντας ότι η διδασκαλία δεν θα 
γίνεται με διαδικασίες σχολειοποίησης, αλλά μέσα από δραστηριότητες. 

• Ενισχύεται αποφασιστικά η υποδομή σε όλα τα σχολεία, προκειμένου να εδραιωθεί η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι πλέον πολύ λίγοι οι δήμοι στη χώρα που 
υστερούν. Αρχικά, είχαν πρόβλημα οι 50 στις 114 αυτοδιοικητικές ενότητες. 

• Το υπουργείο οραματίζεται ένα πανεπιστήμιο εξωστρεφές και αυτόνομο, προκειμένου 
να πάρουμε διεθνώς τη θέση που μας αξίζει, είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εγγενείς 
αδυναμίες δεν επιτρέπουν στα πανεπιστήμιά μας να εκτιμηθούν παρά τη 
διαπιστωμένη αξία τους. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

Πέμπτη 2/7 
Γεωπολιτικές ανακατατάξεις  

 

Η έναρξη του 8th Regional Grotwh Conference πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο 
οινόκαστρο της Achaia Clauss στην Πάτρα. Η εναρκτήρια συνεδρία είχε θέμα «Γεωπολιτικές 
ανακατατάξεις στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο» και συμμετείχαν εξέχουσες 
προσωπικότητες του πανεπιστημιακού κόσμου της χώρας. Ευστάθιος Φακιολάς, Αντώνης Κλάψης, 
Σωτήρης Ρούσσος, Μαρίκα Καραγιάννη, Αναστάσιος Βάλβης, Σωτήρης Πετρόπουλος ανέλυσαν 
τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες στη γειτονιά της Ελλάδας, μέσα στο περιβάλλον γενικευμένης διεθνούς 
αστάθειας και ρευστότητας. Στη συνεδρία παρενέβη και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας 
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Φωκίων Ζαΐμης, ενώ τον συντονισμό είχε αναλάβει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Νίκος Τζιφάκης. 
Η συζήτηση γύρω από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου επικεντρώθηκε σε τέσσερις άξονες: τις επιπτώσεις λόγω κορονοϊού, την πετρελαϊκή κρίση, 
το μεταναστευτικό και τις ηγεμονικές τάσεις κρατών όπως η Τουρκία.  
Τα κράτη παραμένουν κεντρικοί πρωταγωνιστές για τη λήψη των αποφάσεων αλλά οι διεθνείς 
οργανισμοί, η εκάστοτε κοινωνία, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ έχουν εξέχοντα 
ρόλο στη διαμόρφωση των αλλαγών στην περιοχή. Πάντως, τονίστηκε πως όσο οι μεγάλες δυνάμεις 
έχουν στη φαρέτρα τους πυρηνικά όπλα, θεωρείται απίθανο να εισέλθουν σε πολεμική σύρραξη, άρα 
οι διαφορές θα λυθούν από τα κράτη της περιοχής.  
Το διαδικτυακό πάνελ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην περιοχή, η 
οποία ανέδειξε τάσεις σύγκρουσης στις χώρες της Μεσογείου. Τονίστηκε ο ρόλος της δημογραφίας της 
περιοχής που αλλάζει και λόγω του μεταναστευτικού, ενώ οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη 
γεωγραφική ανισότητα που φέρνει η ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας, που οδηγούν τα κράτη της 
περιοχής να επιζητούν ρόλο διαμετακομιστικού κόμβου. Αυτό καθιστά πεδίο σύγκρουσης τη διεθνή 
συνεργασία των κρατών με αποτέλεσμα να επαναπροσδιορίζονται οι συμμαχίες λόγω της 
ασυμμετρίας ισχύος και να μην είναι προβλέψιμο ποιος θα ορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού στο 
άμεσο μέλλον.  
Ιδιαίτερο ρόλο στο άμεσο μέλλον θα έχει και ο αγωγός East Med. Με τα σημερινά δεδομένα, οι 
υποθαλάσσιες εξορύξεις θα αναβληθούν για την άνοιξη του 2021. Αυτό θα συμβεί λόγω της τιμής του 
πετρελαίου. Το σημαντικό όμως είναι πως δεν θα ακυρωθούν οι εξορύξεις και η δημιουργία του 
αγωγού θα είναι ένα έργο πνοής για το μέλλον λόγω της συνεργασίας των κρατών. Ενδεχομένως ο 
κορονοϊός να καθυστερεί το έργο, αλλά όταν γίνει θα αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη.  
Τέλος, εκτεταμένη αναφορά έγινε και στον ρόλο της Τουρκίας, της οποίας ο εκνευρισμός οφείλεται στο 
ότι δεν έχει δικά της κοιτάσματα ορυκτών, άρα είναι εξαρτημένη γι' αυτό και ψάχνει ρόλο στην εξόρυξη 
των άλλων χωρών. Το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο αφού η Ελλάδα πρέπει να 
επιλέξει τι θα κάνει με τη χάραξη ΑΟΖ με τις γειτονικές χώρες ανεξάρτητα από τη δεδομένη απότομη 
αντίδραση της Τουρκίας. 
 
 
Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις: Η Μεγάλη Στιγμή 
 

Με τη συμμετοχή του αναπληρωτή 
υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προχώρησαν  οι 
εργασίες του 8th Regional Growth 
Conference στην Achaia Clauss.  
Θέμα της πρώτης δια ζώσης συνεδρίας 
ήταν: «Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις: Η 
μεγάλη στιγμή» και εκεί αναπτύχθηκαν οι 
σκέψεις των συμμετεχόντων: η 
ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, ο βουλευτής Ροδόπης 
ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο πρώην υφυπουργός Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο καθηγητής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Μπλαβούκος, ο ειδικός σύμβουλος Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Αλέκος Κρητικός και η καθηγήτρια του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Φοίβη Κουντούρη. 
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Στην εναρκτήρια δια ζώσης συνεδρία του 8th Regional Grotwh Conference πρώτος μίλησε ο 
αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο κ. υπουργός 
αναφέρθηκε στην διστακτικότητα της Ευρώπης για ενίσχυση της οικονομίας των χωρών που 
επλήγησαν από τον COVID-19 που προκάλεσε κλίμα ανασφάλειας και καχυποψίας, ίσως και έντονα 
απογοητευτικά λόγια. «Το ταμείο ανάκαμψης θα είναι ένα υπερόπλο στα χέρια της ευρωπαϊκής 
ηγεσίας για την προστασία της ζώνης του ευρώ και να δώσει φρέσκο χρήμα για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση συνεπειών που ακόμα δεν είναι ορατές. Ο τουρισμός κάνει ακόμα δειλά βήματα μόλις 
τώρα σε αντίθεση με άλλες χρονιές και με πολλά ξενοδοχεία κλειστά. Το ταμείο next generation EU για 
500 δις, άμεσες ενισχύσεις στα κράτη μέλη. Πάνω σε αυτά κουμπώνει δάνειο ΕΕ 250 δις ευρώ με 
υπόλογα τα κράτη που θα πάρουν λεφτά από αυτό το δάνειο. Είμαστε μακριά ακόμα από τη 
συμφωνία». Ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε: «Εμείς, ως Ελλάδα, στη διαπραγμάτευση αυτή 
στεκόμαστε με αποφασιστικότητα. Κοιτάζουμε την ΕΕ και μας κοιτάζουν ισότιμα για πρώτη φορά μετά 
10 χρόνια περιθωρίου. Είμαστε μια ώριμη δημοκρατία, που έχει ξεπεράσει το οικονομικό πρόβλημα, με 
ηγεσία η οποία έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα και που έχει χτίσει πολύ γρήγορα την ευρωπαϊκή της 
αξιοπιστία»  
Στη διαδικτυακή της παρέμβαση από τις Βρυξέλλες, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα 
Μισέλ Ασημακοπούλου, συμφώνησε ότι η Ελλάδα, είναι από τις χώρες που θα επωφεληθούν 
περισσότερο από το ταμείο αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού, καθώς το συνολικό πακέτο μαζί 
με την ιδιωτική μόχλευση μπορεί να φτάσει τα 32 δις. ευρώ. Κατά την κυρία Ασημακοπούλου, το 
μεγάλο ζητούμενο δεν είναι το αν η ΕΕ θα έρθει σε συμβιβασμό, ή αν θα συμφωνήσει στο ύψος του 
επόμενου προϋπολογισμού της, ή στο μίγμα των ενισχύσεων που θα δοθούν στα κράτη μέλη. Το πιο 
σημαντικό είναι ότι, σπάει το ταμπού της αμοιβαιοποίησης του χρέους, καθώς ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός μπαίνει ως εχέγγυο. Η κυρία Ασημακοπούλου, αναφέρθηκε στις ενστάσεις των 
χωρών του ευρωπαϊκού βορρά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στο τέλος θα βρεθεί συμβιβασμός, ως 
προς το μίγμα και τους όρους του ταμείου Next Generation EU. Αυτό που την ανησυχεί περισσότερο, 
είναι η ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να γίνει η εκταμίευση των χρημάτων, σε σχέση με τους 
δύσκαμπτους μηχανισμούς της ΕΕ. Η διαχείριση του ταμείου, θα είναι τύπου ΕΣΠΑ, γι΄αυτό οι 
μηχανισμοί της ΕΕ, θα πρέπει να αφήσουν περιθώρια ευελιξίας, ιδίως προς τις χώρες που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, όπως η Ελλάδα. Η κυρία Ασημακοπούλου, πρόσθεσε κλείνοντας, ότι η Ευρώπη 
βρίσκεται σε ένα υπαρξιακό μεταίχμιο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τελικά, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει 
γρήγορα και αποτελεσματικά το ταμείο, για το μέλλον της Ευρώπης. 
Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, επικεντρώθηκε στον 
μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, που πρέπει να γίνει μέσω της αξιοποίησης των τεράστιων 
κονδυλίων της Ε.Ε., δίνοντας την ευκαιρία στην Ελλάδα να περάσει στο μέλλον. Χρησιμοποίησε ως 
παράδειγμα, τα βήματα που έγιναν εν μέσω καραντίνας του κορονοϊού, με την τηλεϊατρική, την 
τηλεργασία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες ψηφιακές λειτουργίες του κράτους, που 
έδειξαν ότι ο κρατικός μηχανισμός και οι πολίτες, είναι έτοιμοι για μεγάλες αλλαγές. Παράλληλα, τόνισε 
την ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής διατροφικής ασφάλειας, όπου ο πρωτογενής 
τομέας θα εισέλθει σε έννοιες και λειτουργίες, όπως η γεωργία ακριβείας, η συμβολαιακή γεωργία, η 
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η στρατηγική υδροοικονομίας, ο 
αγροτουρισμός, κ.ά. 
Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρώην 
υφυπουργός, επισήμανε από την πλευρά του, ότι σήμερα, ζούμε σε μια σύνθετη πραγματικότητα, που 
προκύπτει από την ανάγκη, για προστασία της δημόσιας υγείας και της οικονομίας, σε συνθήκες 
βαθιάς παγκόσμιας ύφεσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει τάχιστα την 
παραγωγική της ανασυγκρότηση, όχι μόνο υπό την σκιά της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και με 
βάση άλλους παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή, η 4η βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιακή 
οικονομία, κ.ά. 

35 
 



Σε αυτή τη νέα εποχή, τόνισε ο κ. Παπαθεοδώρου, διακρίνεται μια επιστροφή στο ισχυρό κράτος 
κοινωνικής ευθύνης, κάτι που διαπιστώσαμε από το μέγεθος των μέτρων στήριξης. Ωστόσο, επισήμανε 
και ο ίδιος, την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών εκταμίευσης των πόρων του Next Generation 
EU. O τρίτος άξονας που έθεσε ο κ. Παπαθεοδώρου, είναι το μεταναστευτικό - προσφυγικό πρόβλημα. 
Η μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων, θα επηρεάσει ιδιαίτερα περιοχές όπως η Ευρώπη και γι΄αυτό 
θα κληθούμε σύντομα, να αναθεωρήσουμε συμφωνίες και συνθήκες ασύλου. Η αλλαγή του 
παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, απαιτεί άμεσες απαντήσεις και επαναπροσδιορισμό 
προτεραιοτήτων, τόνισε ο κ. Παπαθεοδώρου, οι οποίες δεν πρέπει να προκύψουν από ιδεολογική 
επιλογή, αλλά από την αναγκαιότητα που υπάρχει στην κοινωνία.  
Τέλος, σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν από τους, Σπυρίδων Μπλαβούκο, Καθηγητή, Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέκο Κρητικό, Ειδικό Σύμβουλο ΕΛΙΑΜΕΠ και Φοίβη Κουντούρη, 
Καθηγήτρια, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
 
Βουλευτές σε δράση  
 

Σε μια ελεύθερη συζήτηση που 
είχε για κοινή θεματική την 
περιφερειακή ανάπτυξη και την 
αναζήτηση λύσεων μέσα από 
το πρίσμα του 
κοινοβουλευτισμού, πέντε 
βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας από διαφορετικές 
περιφέρειες αναζήτησαν τα 
στοιχεία που ενώνουν τις 

περιοχές που εκλέγονται και τα σημεία που πρέπει να εργαστούν όλοι (κόμματα, πολιτικοί, 
αυτοδιοίκηση κ.ά.) περισσότερο, ώστε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη.  
Στο πάνελ μετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές: Χριστίνα Αλεξοπούλου (Αχαΐας), Μαριλένα Σούκουλη 
-Βιλιάλη (Κορινθίας), Φώντας Μπαραλιάκος (Πιερίας), Ιωάννης Μπούγας (Φωκίδας) και 
Θεόδωρος Ρουσόπουλος (Βορείου Τομέα Αθηνών).  Στις εισαγωγικές τοποθετήσεις τους ανέδειξαν 
μέσα από τοπικά παραδείγματα το σημαντικό απόθεμα της ελληνικής περιφέρειας, το οποίο 
συμπυκνώνεται σε δημοφιλείς έννοιες όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, η υγιεινή διατροφή, ο 
αθλητισμός, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η φύση και το περιβάλλον, η ιστορία κ.ά.  
Δημιουργήθηκαν εύλογα προβληματισμοί στο κοινό που παρακολούθησε τη θεματική συνεδρία για το 
γεγονός ότι, παρόλο που είναι γνωστή εδώ και χρόνια η καταγραφή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, 
κάθε περιοχής χωριστά και όλων μαζί κάτω από την «ομπρέλα» της Ελλάδας, εν τούτοις δεν 
παράγεται συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  Τονίστηκε, μεταξύ άλλων, από τους βουλευτές που μετείχαν στο 
πάνελ ότι οι ελλείψεις που περιγράφηκαν μέσα και από τις ερωτήσεις του κοινού υποδηλώνουν το 
έλλειμμα αποφασιστικότητας και σχεδιασμού σε βάθος χρόνου. Ένα ακόμα στοιχείο που αναδείχθηκε 
μέσα από την ανταλλαγή απόψεων είναι η ανάγκη να ενθαρρυνθεί η κουλτούρα στη συνεργασία και τη 
συλλογική προσπάθεια.  
Οι βουλευτές εκτίμησαν ότι αυτή η διαφορετική συμπεριφορά χρειάζεται να διαχυθεί στην κοινωνία, η 
οποία έδειξε ωριμότητα κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της 
πανδημίας, σε βαθμό που προκάλεσε θαυμασμό σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία είχε στο 
μυαλό της το μοντέλο του «απείθαρχου» Έλληνα. Αναδείχθηκε ακόμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
η αδήριτη ανάγκη να απευθυνθεί η πολιτεία στους ειδικούς, εννοώντας κυρίως την επιστημονική 
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κοινότητα, για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια και 
την εφαρμογή των προτάσεών τους.  
Άλλη μια ενδιαφέρουσα πτυχή που προέκυψε από τη συζήτηση είναι ότι διαπνέει ένα κλίμα 
καχυποψίας τη σχέση του πολίτη με τους πολιτικούς και θεσμικούς πόλους εξουσίας και 
αυτοδιοίκησης (και αντίστροφα). Σε ορισμένες περιπτώσεις, δε, αυτό μπορεί να οφείλεται στη 
σύγχυση που επικρατεί για τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, ακόμα και μεταξύ των 
φορέων (π.χ. κεντρική διοίκηση - αυτοδιοίκηση). Το φαινόμενο επιτείνεται στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων από κάτω προς τα πάνω, και επιδεινώνεται λόγω των επικαλύψεων που συχνά 
παρατηρούνται ανάμεσα στους φορείς. Σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: 
Προκαλείται απογοήτευση στους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν στη συνέχεια με κάθε τρόπο την 
απογοήτευσή τους.  
 

Παρασκευή 3/7 
Η Ελλάδα και οι βέλτιστες πρακτικές της Ευρώπης στην περιφερειακή ανάπτυξη 
Με το προσωπικό μήνυμα του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
άνοιξε η δεύτερη ημέρα του 8th Regional 
Growth Conference. Ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στο 
βιντεοσκοπημένο μήνυμα του: «Λυπάμαι που 
δεν βρίσκομαι εκεί λόγω συνθηκών, αλλά 
σύντομα θα βρίσκομαι στην Πάτρα. Οι 
παρόντες υπουργοί θα δείξουν τις σκέψεις 
και πολιτικές μας. Θα σημείωνα την 
πρόσφατη επέκταση της διπλής 
σιδηροδρομικής γραμμής ενώ προχωρούν οι γραμμές για να ολοκληρωθεί το τμήμα προς την Πάτρα. 
Το πολύπαθο δίκτυο της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου πρέπει να τεθεί ξανά σε λειτουργία 
γιατί αποτελεί βατήρα ανάπτυξης της περιοχής. Έχουν σημασία για εμάς τα έργα υποδομών όπως η 
Πατρών-Πύργου που θα ξεκινήσει μέσα στο χρόνο και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2023.  
Στο μέλλον η συμμετοχή των περιφερειών πρέπει να είναι αποφασιστική και αυτή είναι η κατεύθυνση 
μας. Έχουμε πολλή δουλειά τους επόμενους μήνες. Διεκδικούμε περισσότερα από 60 δις και έχουμε 
χρέος να τα μετατρέψουμε σε ρεαλιστικά σχέδια για την Ελλάδα των επόμενων γενιών. Χρειαζόμαστε 
τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του συνεδρίου για τις αποφάσεις μας».  
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό 
του: «Η όσμωση που γίνεται στο συνέδριο αποτελεί ζητούμενο για την εξωστρέφεια για τη 
διαμόρφωση ισχυρής στρατηγικής ανάπτυξης για όσα οφείλουμε να αναδείξουμε. Εμείς ως περιφέρεια 
θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή κάθε προσπάθειας που αναδεικνύει τον τόπο μας.  Η δυτική 
Ελλάδα κάποτε πρωταγωνιστούσε αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις δομικές αλλαγές και να 
εξελιχθεί. Δεν έχει αξία να κλαίμε για την κατάσταση που βρισκόμαστε αλλά να εργαστούμε για να την 
αλλάξουμε παρά τα όσα λάθη έγιναν στο παρελθόν. Παραμένουμε αισιόδοξοι και πιστεύουμε πως θα 
γίνουμε πρωταγωνιστές της εποχής που βρίσκονται μπροστά μας χωρίς να υποτιμούμε τις δυσκολίες 
που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πλεονεκτήματα και θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. 
Είμαστε η σπονδυλική στήλη της Δυτικής Ελλάδας και κοιτάμε προς τη δύση. Είμαστε κληρονόμοι ενός 
μεγάλου φυσικού πλούτου που πρέπει να προστατέψουμε και να αναδείξουμε».  
Από την μεριά του, ο εκδότης της εφημερίδας, «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και διοργανωτής του συνεδρίου 
Θόδωρος Λουλούδης ανέφερε από το βήμα: «Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη εξουσία στις 
περιφέρειες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει τη χώρα να 
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μην έχει εξελιγμένη περιφερειακή διάρθρωση και οι εξουσίες να συγκεντρώνονται στο κέντρο της 
χώρας.  Στη χώρα μας πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την βελτίωση των περιφερειών, να 
μετατεθούν αρμοδιότητες στις περιφέρειες, να ισχυροποιηθούν οι μηχανισμοί της περιφερειακής 
διοίκησης και πρέπει να αναβαθμιστούν και τέλος πρέπει να βελτιωθεί η σχέση του αυτοδιοικητικού 
συστήματος με τους πολίτες. Το συνέδριό μας θέλουμε να καταστεί η ετήσια συνάντηση όσων θέλουν 
την εξέλιξη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης». 
Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα θα αποκτήσει ολοκληρωμένη 
νησιωτική πολιτική για πρώτη φορά. Με νομοσχέδιο στο επόμενο διάστημα θα θεσμοθετήσουμε ειδικά 
εργαλεία για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας με απλά βήματα. Ενισχύουμε με 
χρηματοδοτήσεις την ακτοπλοΐα ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν συνδέσεις με τα νησιά μας και 
αναμένεται επιδότηση θέσεων απασχόλησης στον κλάδο. Έχουμε στόχο η Ελλάδα να κατέχει 
δεσπόζουσα θέση στη Μεσόγειο μιας και τα λιμάνια μας είναι σημείο συνάντησης πολλών 
διαφορετικών δραστηριοτήτων.  Από τον στρατηγικό μας σχεδιασμό δεν μπορεί να απουσιάζει το 
λιμάνι της Πάτρας. Δίνει οξυγόνο σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα. Είναι από τις σημαντικότερες πύλες 
εισόδου της Ευρώπης. Είναι αλήθεια πως καταγράφει απώλειες και για να ξαναβάλουμε το λιμάνι στο 
χάρτη απαιτούνται οι παρακάτω τομείς που θα δώσουν δυναμική. Η σιδηροδρομική γραμμή θα δώσει 
αξία στο λιμάνι και θα φέρει συνεργεία με το λιμάνι του Πειραιά. Το LNG, οι συνδέσεις με άλλα 
λιμάνια. Είναι στοίχημα για εμάς το λιμάνι της Πάτρας που θέλουμε να κερδίσουμε».  
Τις βασικές αρχές μιας ολοκληρωμένης νομοθετικής παρέμβασης που στοχεύει στην πολυκεντρική 
τουριστική ανάπτυξη παρουσίασε ο υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, από το βήμα του 
8th Regional Growth Conference. Όπως ανέφερε, η μονοκαλλιέργεια, ο μαζικός τουρισμός και η 
υπερσυγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων σε λίγες μόνο περιφέρειες αποτελούν αδυναμίες, ενώ 
παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, πέντε μόνο περιφέρειες στη χώρα μας συγκεντρώνουν το 
87% της κίνησης και της δραστηριότητας στον τουρισμό. «Η υπερσυγκέντρωση τουριστικών 
δραστηριοτήτων σε λίγες μόνο περιφέρειες υπονομεύει την αειφορία του τουρισμού, την έννοια της 
ισόρροπης ανάπτυξης. Η απάντηση σε αυτή την παθογένεια, πρέπει να είναι η δημιουργία των 
προϋποθέσεων για μια Πολυκεντρική Τουριστική Ανάπτυξη που καλύπτει την ανάγκη προσαρμογής 
του τουρισμού στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που είναι η κυριαρχία της ψηφιακής 
οικονομίας, αλλά, ταυτόχρονα, αποτελεί και την κεντρομόλο δύναμη ενός νέου παραγωγικού 
προτύπου. Θέλουμε να βάλουμε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης. 
Θέλουμε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας, να αποκτήσει κάθε 
περιφέρεια τη δική της αυτόνομη τουριστική ταυτότητα, το δικό της brand», τόνισε ο υφυπουργός 
Τουρισμού. Ο κ. Κόνσολας έκανε λόγο για ολική ανατροπή του μοντέλου και της δομής των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) του Υπουργείου Τουρισμού, που μετατρέπονται σε 
τοπικά και περιφερειακά στρατηγεία τουριστικής ανάπτυξης και περιέγραψε τους 9 στόχους σχετικού 
νομοσχεδίου που ήδη έχει ολοκληρωθεί: 
Στόχος 1: Η δημιουργία οργανωτικής δομής προώθησης των επενδύσεων σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο σε όλες τις ΠΥΤ. 
Στόχος 2: Η μελέτη και διαμόρφωση κινήτρων επιχειρηματικής δραστηριότητας στον περιφερειακό 
τουριστικό τομέα και η δημιουργία μονάδας One stop shop για τις τουριστικές επενδύσεις σε κάθε 
περιφέρεια. 
Στόχος 3: η δημιουργία clusters με τη συμμετοχή δημόσιων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών φορέων 
και σύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων με τους τοπικούς παραγωγούς και τις τοπικές επιχειρήσεις 
του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα. 
Στόχος 4: Σχεδιασμός πρωτοβουλιών και δράσεων για την ένταξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού και η αξιοποίησή τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ειδικότερα του 
πολιτιστικού, ιστορικού, ιατρικού, αθλητικού, γαστρονομικού και επιχειρηματικού τουρισμού, καθώς 
και του τουρισμού πόλης και του συνεδριακού τουρισμού. 
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Στόχος 5: Η ένταξη του τουρισμού στην ψηφιακή οικονομία (σύστημα e- tourism) με την ανάπτυξη 
υποδομών στο σύνολο των υπηρεσιών. 
Στόχος 6: Η δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), στο οποίο θα 
καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία και τη διαχείριση 
των δράσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς - διοικητικούς τομείς του υπουργείου Τουρισμού σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Στόχος 7: Η δημιουργία, στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού, «Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων» στις τουριστικές περιοχές της χώρας, 
εποπτευόμενη από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου. 
Στόχος 8: Η δημιουργία, στο υπουργείο Τουρισμού, Μητρώου Επιθεωρητών-Ελεγκτών, υπαγόμενου 
στη γενική διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής. 
Στόχος 9: Η διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης από τους δήμους και τις 
περιφέρειες καθίσταται αναγκαία προκειμένου τα σχέδια αυτά να ενταχθούν στα προγράμματα του 
Εθνικού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ και ΠΕΠ. 
H Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέας της Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) 
αναφέρθηκε στο πακέτο Next Generation EU μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ένα 
σημαντικό ποσό για να καταφέρουν οι χώρες- μέλη να ξεφύγουν  από τη δύσκολή οικονομική 
συγκυρία. Το ποσό που διατίθεται για την ανάπτυξη της Ευρώπης είναι σημαντικό αλλά  τα εθνικά 
σχέδια ανάπτυξη συντάσσονται κεντρικά και σε αυτό το σημείο τόνισε την συμμετοχή που θα πρέπει 
να έχουν οι περιφέρειες. Τέλος, σημείωσε ότι είναι σημαντικό ότι επιλέχθηκε η πολιτική συνοχής για 
την εκπόνηση αυτών των σχεδίων.  Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, δήμαρχος Τρικκαίων και  Πρόεδρος 
ΚΕΔΔΕ αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να 
αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Τέλος, αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες που προσφέρονται 
μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.  Κλείνοντας την συνεδρία έγινε ένας σύντομος χαιρετισμός από 
το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας  του Πολίτη κ. Τζουβάλα.  

Πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη: Για την κοινωνία και το μέλλον μας 

 

Τόσο θετικά μηνύματα, που απορρέουν αισιοδοξία, όσο και απαισιόδοξα μηνύματα, που απαιτούν 
επαγρύπνηση, έβγαλε η ψηφιακή συνεδρία για Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του 8ου 
Regional Growth Conference 2020. Οι περισσότεροι ομιλητές συνέδεσαν τον COVID-19 και όλη αυτή 
την αναταραχή που προκάλεσε η πανδημία, με τις ολοένα και αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής 
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αλλαγής. Συντονιστής της συνεδρίας ήταν η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού 
καναλιού ΣΚΑΪ. 
Ο Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι η πανδημία που βιώνουμε έχει άμεση 
σχέση με την κλιματική κρίση και αποτελεί απόρροια της. «Μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη αλλά είναι 
βέβαιο ότι η ανάπτυξη που τώρα ακολουθούμε δεν είναι καθόλου βιώσιμη». Ο ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η ΕΕ έμπρακτα θα βοηθήσει όπως και όσο πρέπει για να ορθοποδήσουν οι 
χώρες που επλήγησαν και αποκάλυψε ότι οι βασικές στρατηγικές της Ένωσης αφορούν τη 
βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία, κανονισμούς για ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων και 
την έκδοση ενός Κλιματικού Νόμου που θα δεσμεύει την Ευρώπη ως το 2050. Ο κ. Κόκκαλης 
πρόσθεσε ότι καθοριστική θα είναι και η συμβολή του Ταμείου Ανθεκτικότητας της ΕΕ.  
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝ. ΑΛ.), τόνισε πως η πλειοψηφία 
του κόσμου δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος και ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία 
όλων, δεν θα υπάρξει λύση. «Ο Τραμπ, για παράδειγμα, επειδή δεν πιστεύει ότι ευθύνεται ο 
ανθρώπινος παράγοντας, απέσυρε τις ΗΠΑ από το Σύμφωνο Συνεργασίας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να 
τα καταφέρει μόνη της, γι' αυτό εύχομαι να χάσει τις εκλογές ο Τραμπ, να αναλάβει άλλος ώστε να 
ξεκινήσει πάλι ο συντονισμός». Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού εξήγησε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει 
τον τροχονόμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα 
κλιματικής αλλαγής, έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι προγραμματισμένο να ενισχυθεί με μεγάλα 
κεφάλαια, αλλά υπό την προϋπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος.  
Η Φοίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος EAERE, 
διευθύντρια EIT Climate-KIC Hub Greece, συμπρόεδρος UN SDSN Greece, τόνισε την άμεση σχέση 
της πανδημίας με την κλιματική κατάσταση: «Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο COVID, αλλά η 
κλιματική αλλαγή προκάλεσε τον COVID ο οποίος με τη σειρά του προκάλεσε αυτή την τεράστια κρίση. 
Πρέπει να υπάρξει ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των ηγετών του κόσμου για συνσχεδιασμό του 
μέλλοντος του κόσμου από όλους, με άξονα τους 17 στόχους της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης».  
Ο Ανδρέας Παπανδρέου, καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέδεσε 
την βιώσιμη ανάπτυξη με αύξηση της ευημερίας για όλες τις μελλοντικές γενιές και πρόσθεσε πως μια 
ολιστική προσέγγιση απαιτεί στόχους και δείκτες. «Η κρίση του κορονοϊού έφερε τη μεγαλύτερη 
μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κι αυτό λέει πολλά», τόνισε ο κ. Παπανδρέου, που στάθηκε και 
στην καθοριστική συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.  
Ο Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και  Γενικός 
Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στάθηκε στο τετράπτυχο- για να πλησιάσουμε στο 
στόχο της πράσινης ανάπτυξης: Έρευνα, Καινοτομία, Εκπαίδευση και Πολιτικές. Η ψηφιακή 
επανάσταση με επίκεντρο τα δεδομένα, που είναι το κλειδί της υπόθεσης θα πυροδοτήσει την 
ανάπτυξη στη νέα εποχή.  
Ο Νίκος Θεοδοσίου, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρουσίασε την 
Πρωτοβουλία των 4 Θαλασσών (Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία, Αράλη) για την εφαρμογή των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Και έθεσε ως βασικούς πυλώνες την Έρευνα, την Καινοτομία, την 
Εκπαίδευση και τη Διαχείριση Δεδομένων.  
Ο Αχιλλέας Βασιλόπουλος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εστίασε στο πώς και ο απλός πολίτης και οι επιχειρήσεις θα κατανοήσουν 
το πόσο σημαντικό είναι να υιοθετήσουν πλέον τις τακτικές για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. 
«Έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό που παρουσιάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε 
virtual reality, ώστε να καταλαβαίνει κάποιος σήμερα τι θα υποστεί μετά από χρόνια αν δεν κάνει αυτό 
που πρέπει».  
Η Βέρα Αλεξανδροπούλου, πρόεδρος του Thalassa Foundation, πρόβλεψε ότι όσες επιχειρήσεις 
αγνοήσουν τις περιβαλλοντικές αλλαγές, θα κινδυνεύσουν με χρεοκοπία. «Η οικονομική ελίτ αγωνιά 
για ντόμινο περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκαλέσει και οικονομικό τσουνάμι. Οι ζημιές από 
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την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πολλές και σε όλα τα επίπεδα. Η θαλάσσια οικονομία θα 
μπορούσε να απογειωθεί στο μέλλον και να προσφέρει πολλές ευκαιρίες, ενώ κομβικό ρόλο μπορούν 
να παίξουν σε αυτό και τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. 
Η Λυδία Παπαδάκη, υποψήφια διδάκτωρ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Manager UNSDSN 
Greece, Manager EIT, Climate-KIC Hub Greece, μίλησε για το βήμα που πρέπει να κάνουμε ως 
κοινωνία για τη μετάβαση στην εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης, αναλύοντας τον τρόπο βελτίωσης των 
παράκτιων και αγροτικών περιοχών σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς και την πλατφόρμα πολλαπλών 
χρήσεων σε θάλασσες. 
 
 
Ο ρόλος των δημόσιων επενδύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη 
 
Η Ελένη Μαριάνου, γενική γραμματέας της Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) μεταξύ 
των πολλών στοιχείων που παρουσίασε ανέφερε κατά την ομιλία της: «Υπάρχουν δυσκολίες στην 
ανάπτυξη πολλών περιφερειών της Ευρώπης καθώς όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει πρόβλημα στη 
σωστή απορρόφηση των χρημάτων που θα οδηγήσει στο μέλλον στο να μην χρειάζεται μεγάλη 
χρηματοδότηση. Η Ελλάδα προβλέπεται να έχει αύξηση στη χρηματοδότηση και θα πάρει περίπου 19 
δις ευρώ. Μετά τον Ιούλιο θα έχει οριστικοποιηθεί και θα έχουμε ένα πρόγραμμα για να δουλέψουμε. 
Ενώ θα υπάρξουν αυξήσεις και στα επί μέρους προγράμματα για την πετύχουμε την ανάκαμψη μετά 
από τα όσα δημιουργήθηκαν λόγω κορονοϊού. Υπάρχει αβεβαιότητα για το πότε θα ξεκινήσουν οι 
χρηματοδοτήσεις, επειδή ο κορονοϊός εμπόδισε την ψήφιση νόμων το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα 
ξεπεραστεί άμεσα». 
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκρέκας τόνισε από το βήμα του 8 
Regional Growth Conference: «Δεν μιλούσαμε ποτέ για πρωτογενή τομέα και παραγωγή μέχρι το τέλος 
της προηγούμενης δεκαετίας. Τα τελευταία χρόνια ακούγαμε για την επιστροφή στο χωριό, αλλά τα 
όσα προσέφερε ο πρωτογενής τομέας στην ανάκαμψη από την κρίση δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε. Ο 
πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός γιατί σχεδόν το 8% του ΑΕΠ στηρίζεται στον πρωτογενή 
τομέα».  Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ο κ. Σκρέκας: «Όταν η Ελλάδα έχει 6 δις εξαγωγές και η 
Ιταλία 45 και η Ισπανία 49, πού μπορεί να φτάσει ο αγροτικός τομέας; Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. 
Ακόμα και την περίοδο του κορονοϊού σημειώσαμε μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές γεγονός που 
αποδεικνύει τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Μπορούμε να βρούμε τη θέση μας στις 
διεθνείς αγορές, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να μην καλλιεργούμε 
όπως στο παρελθόν. Δεν έχουμε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο ανοιχτό σύστημα γεωργικών συμβούλων, 
αλλά το ετοιμάζουμε τώρα ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν τους αγρότες. Χρειάζεται να 
προσελκύσουμε νέους και να τους δείξουμε πως μπορούν να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα. Πρέπει να 
συνεχίσουμε να παράγουμε ελληνικά προϊόντα και να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο προώθησης. 
Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε ταυτότητα στα προϊόντα μας και να είναι διεθνώς 
αναγνωρίσιμα. Πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές παγκοσμίως την όλη διαδικασία παραγωγής, 
συσκευασίας και μεταφοράς ενός προϊόντος γιατί αυτή η διαδικασία τα τοποθετεί στην κορυφή. Το 
επόμενο διάστημα θα λάβουν 600 εκατομμύρια ευρώ 50.000 δικαιούχοι από το πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης. Έτσι θα έχουν γρήγορο ανταποδοτικό όφελος. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι επειδή 
ολοκληρώνεται η περίοδος 2014-20 και μπαίνουμε στο νέο ΕΣΠΑ και πρέπει να σχεδιάσουμε σήμερα 
για να υλοποιούμε από αύριο. Υπάρχουν ποσά που αγγίζουν τα 60 δις ευρώ και μπορούν να πέσουν 
στον πρωτογενή τομέα». 
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος είπε: «Πρέπει να 
ανακτήσουμε τις μονάδες του ΑΕΠ που χάσαμε. Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης θα το ανατρέψουμε 
αυτό και θα καλύψουμε το παραγωγικό κενό. Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να καλύψουν ένα μικρό 
μέρος από το κενό των 100 δις ευρώ. Θα πρέπει να λειτουργήσουν οι πηγές χρηματοδότησης είτε το 
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ΕΣΠΑ είτε το Ταμείο Ανάκαμψης και να τα ενσωματώσουμε σε ένα κοινό σχέδιο. Σχετικά με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι αναγκαίο να εκλείψει οποιαδήποτε αποσπασματικότητα και 
να σχεδιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και να αντιστοιχήσουμε τις διαφορετικές πηγές 
χρηματοδότησης. Να γίνουν ονομαστικά έργα που θα τροφοδοτήσουν όλα τα υπόλοιπα έργα. Θα 
πρέπει να δούμε και το πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να μας 
ενδιαφέρει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η χρησιμότητα έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί όλα αυτά 
τα χρόνια είναι συζητήσιμη. Εμείς θέλουμε το σχέδιο μας να παρουσιάζει και να εκτελεί 
αδιαμφισβήτητα χρήσιμα έργα. Προσπαθούμε από 1/1/21 να έχουμε όλα τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα σε λειτουργία και να πέσουν τα χρήματα στην αγορά».  
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε σε σημεία της ομιλίας του: 
«Σκοπός είναι να φτάσουμε στον στόχο μας. Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε πολιτικές συνοχής, 
οφείλουμε να δούμε πού είμαστε εμείς και πως γίνεται να φτάσουμε τις υπόλοιπες χώρες. Είμαστε σε 
μια περιφέρεια που χρειαζόμαστε υποδομές γιατί είμαστε πολύ πίσω. Όταν το 2010 μας μιλούσε ο κ. 
Στρός Καν, ήταν σαν να μιλούσε στη Γκάνα για κινητά νέας τεχνολογίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.  
Πολλές φορές οι ξένοι, από τους οποίους ζητάμε χρήματα, δεν μπορούν να καταλάβουν πως δεν 
έχουμε υποδομές γιατί στις χώρες τους είναι δεδομένο. Οπότε για εμάς είναι πρώτη προτεραιότητα οι 
υποδομές. Είμαστε η περιφέρεια με το μεγαλύτερο οδικό δίκτυο και έχουμε ακόμα χωματόδρομους 
επαρχιακού δικτύου ενώ σε άλλες περιοχές δεν υπάρχουν. Για πρώτη φορά θα εντάξουμε έργα ύψους 
96 εκατομμυρίων από την πρώτη μας χρονιά στη διοίκηση της περιφέρειας, ενώ στο παρελθόν αυτό 
γινόταν τις προεκλογικές χρονιές. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι να πέσουν τα χρήματα στον 
πρωτογενή τομέα για να καταπολεμήσουμε την ανεργία, που είμαστε πρωταθλητές στη χώρα ως 
περιφέρεια, και να αυξηθεί το κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών μας».  
 
 
Το γαστρονομικό στίγμα της Ολυμπίας Οδού 
Με θέμα «Το γαστρονομικό στίγμα της Ολυμπίας Οδού» διεξήχθη στο πλαίσιο του 8 Regional Growth 
Conference. Στο πάνελ συμμετείχαν οι: Σοφία Στάμου, διευθύντρια Επικοινωνίας Ολυμπία Οδός ΑΕ, 
Ηρώ Τσιμπρή γεν. διευθύντρια της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, Σπύρος Στεργίου πρόεδρος ΣΚΕΑΝΑ, 
Γεώργιος Πίττας συγγραφέας-ιδρυτής του Greek Gastronomy Guide, Μάριον Σπίγγου σύμβουλος 
Marketing & Οινοτουρισμού Grapefool, καθώς και οι Ανδρέας Τζούδας οινολόγος προγράμματος W-
EAT και Σπύρος Ματθαιόπουλος εκπρόσωπος Παρουσίασης Προγράμματος W-EAT με παρεμβάσεις 
τους. Συντονίστρια, η δημοσιογράφος της «ΕΡΤ» Ινα Ταράντου.  
«Η γαστρονομία είναι η ιστορία της ανθρωπότητας» τονίστηκε. Και ναι μεν η Ελλάδα με τα προϊόντα 
και την ποιότητά τους σαφώς ξεχωρίζει στον κόσμο, ωστόσο, τα τοπικά προϊόντα κάθε περιοχής δεν 
τυγχάνουν της προβολής που θα συνέβαλλε στην άνθησή τους και την προσέλκυση γαστρονομικού 
τουρισμού.  
Όραμα της Ολυμπίας Οδού με τις δράσεις της, όπως αναφέρθηκε, είναι να ενώνει τόπους και 
ανθρώπους, και μαζί με τους ανθρώπους να μεταφέρει ιδέες, όνειρα, προοπτικές, κουλτούρες, 
πολιτισμό. Εκείνο, όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως τονίστηκε, για την ανάπτυξη της 
γαστρονομίας κάθε περιοχής είναι η ταυτότητα των προϊόντων της, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν, 
κατ' αρχάς οι ίδιοι οι ντόπιοι, για να τα υποστηρίζουν και να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές. Αυτός 
είναι, άλλωστε, ο στόχος διοργανώσεων φεστιβάλ γαστρονομίας (εκ των πολύ πετυχημένων τα 
«Οινοξένεια» της Αιγιάλειας). Κατατέθηκε, επίσης, πρόταση για την αξιοποίηση των ανθρώπων της 
εστίασης ως «μαστόρων» που θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν 
γεύσεις, μέσω των οποίων θα συστήσουν στον κόσμο αλλά και σε ειδικούς δημοσιογράφους, που θα 
κληθούν, τα τοπικά προϊόντα. Αυτός είναι ο στόχος της W-EAT (Δυτικά Τρώμε).  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η έμφαση στην ανάγκη για αποτίναξη της παλιάς ντροπής των τοπικών 
κοινωνικών για τα αγαθά τους, η προβολή των παραδοσιακών φαγητών και η επιστροφή στις αξίες της 
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ελληνικότητας, που αποτελεί την ταυτότητά μας. «Με την παράδοση μπορείς να φτιάξεις το μέλλον», 
ακούστηκε. 
Άπαντες οι ομιλητές συμφώνησαν ότι τα «κλειδιά» για την ανάπτυξη της γαστρονομικής ταυτότητας της 
περιοχής μας, η οποία θα έχει ως συνέπεια την προσέλκυση τουρισμού που αναζητά την εμπειρία, 
είναι η αυτοπεποίθηση, η αυθεντικότητα, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ατομική ευθύνη, η 
περηφάνια.  Άλλωστε, ο τουρισμός, όπως ειπώθηκε, δεν έχει να κάνει με τα ξενοδοχεία, αλλά με τους 
ανθρώπους, το ήθος τους και τα δαιμόνια που κρύβουν όλοι οι τόποι.  
 
Covid-19:Οργάνωση και Διαχείριση από την Πολιτεία και την Επιστημονική Κοινότητα  
 
Ο κ. Παναγιώτης Αρκουμανέας 
αναφέρθηκε στο σύστημα 
δειγματοληπτικών ελέγχων για τον 
περιορισμό της αλυσίδας 
μετάδοσης του ιού, που παίζει 
σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο, στο 
άνοιγμα τα χώρας μας στον 
τουρισμό, λέγοντας ότι πρόκειται 
για ένα πρωτοποριακό σχέδιο, που 
έχει στεφθεί με επιτυχία. Οι δυνητικοί επισκέπτες, αρχικά συμπληρώνουν την φόρμα PLF και κατά την 
άφιξή τους στην Ελλάδα, γίνεται δειγματοληψία σε ποσοστό 10% - 13%, με βάση επιστημονικά 
κριτήρια, τα οποία ανανεώνονται καθημερινά. Σήμερα, είπε ο κ. Αρκουμανέας, ο ΕΟΔΥ διαθέτει 250 
κινητές μονάδες δειγματοληψιών, οι οποίες σύντομα θα διπλασιαστούν και λειτουργούν πολύ 
αποτελεσματικά, όπως είδαμε στην περίπτωση της Ξάνθης και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, όπου 
εκδηλώθηκαν τοπικές αναζωπυρώσεις της πανδημίας. Όπως τόνισε ο κ. Αρκουμανέας, ο ΕΟΔΥ έχει 
διπλασιάσει πλέον, τις δυνατότητες testing από την αρχή της πανδημίας και παράλληλα, έχει μειώσει 
στο 50%, τον χρόνο απόκρισης στην αντιμετώπιση κρουσμάτων κορονοϊού, με κινητές μονάδες και 
ειδικούς επιστήμονες, που κάνουν ιχνηλατική και σπάζουν άμεσα τις αλυσίδες διασποράς του ιού. 
Γίνεται μια τεράστια καθημερινή προσπάθεια μηνών, η οποία συνεχίζεται και εντατικοποιείται με το 
άνοιγμα των συνόρων, κατέληξε ο κ. Αρκουμανέας.  
Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, υφυπουργός Υγείας, τόνισε ότι η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει 
μια μεγάλη υγειονομική κρίση, με μεγάλη επιτυχία, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στην πολιτεία να 
επαναπροσδιορίσει την σχέση της με τον πολίτη. Ο κ. Κοντοζαμάνης, επισήμανε ότι ήταν πολλοί οι 
παράγοντες αυτής της επιτυχίας, όπως, ότι η πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε 
αρραγής, χωρίς αντίθετες φωνές, είχαμε μια ισχυρή κυβέρνηση, σε αντίθεση με άλλες χώρες, ενώ 
κατέρρευσε και ο μύθος του πολιτικού κόστους, μπροστά στην ανάγκη λήψης κρίσιμων αποφάσεων, 
αρκεί ο λαός να είναι κοινωνός της αλήθειας. Οι επιλογές του υφ. Πολιτικής Προστασίας Νίκου 
Χαρδαλιά, του καθηγητή Τσίοδρα στις θέσεις αυτές, ο ρόλος των επιστημόνων, και η εμπιστοσύνη που 
έδειξε η πολιτεία στο δημόσιο σύστημα υγείας, ήταν ακόμα μερικά στοιχεία που ανέδειξε ο κ. 
Κοντοζαμάνης στην «ιστορία επιτυχίας» αντιμετώπισης του πρώτου κύματος της πανδημίας. «Ωστόσο, 
η πανδημία του κορονοϊού, δεν έχει τελειώσει. Είμαστε στο τέλος της αρχής», σημείωσε ο κ. 
Κοντοζαμάνης. «Καταφέραμε πολλά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που σε άλλες περιόδους, θα 
χρειαζόμασταν αρκετό καιρό για να γίνουν. Ξεπεράσαμε στρεβλώσεις του παρελθόντος και ελλείψεις 
σε πολύ μικρό διάστημα». Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, ο υφυπουργός Υγείας είπε ότι 
αυξήθηκα οι κλίνες στις ΜΕΘ, ενισχύθηκε το προσωπικό των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα το 
σύστημα υγείας να μην ταλαιπωρηθεί, ενώ παράλληλα, δόθηκαν σαφείς οδηγίες στους πολίτες που 
πειθάρχησαν με τις αποφάσεις, διασφαλίστηκε επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας, γεγονός που 
άφησε στην χώρα μας, μια παρακαταθήκη για το μέλλον και έστειλε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ότι η 
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Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός, που πλέον, έχει γνώση και εμπειρία για την αντιμετώπιση, 
ενός πιθανού δεύτερου κύματος της πανδημίας. Ο κ. Κοντοζαμάνης, πρόσθεσε ότι, από εδώ και στο 
εξής, προτεραιότητα είναι, η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το εθνικό σύστημα υγείας 
ώστε να γίνει βιώσιμο, να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό, να ενταχθεί ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός στις υπηρεσίες υγείας και να περάσουμε σε μια αναβάθμιση μέσα από συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  
Στην συνέχεια ακολούθησαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των: 

• Γιάννη Καρβέλη, Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) 
• Xαράλαμπο Γώγο, Μέλους της Επιτροπής Ειδικών Υπουργείου Υγείας  
• Όλγα Γεροβασίλη, Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού 

Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) 
• Χαράλαμπο Μπονάνο, Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 
• Γεώργιο Παπαναστασίου, Δήμαρχο Αγρινίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας 

,Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ) 

 

Ψηφιακός μετασχηματισμός των περιφερειακών επιχειρήσεων 

 
Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, , που είχε σημαντικές αναφορές και 
μηνύματα για το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Πάτρας, ξεκίνησε το απόγευμα η 
συνεδρία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των περιφερειακών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του 
συνεδρίου RGC 2020. O κ. Πάιατ, έκανε εκτενή αναφορά, στις επενδύσεις αμερικανικών επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και στην παρουσία της Microsoft 
στην Δυτική Ελλάδα, όπου έχει επενδύσει στην δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας, 
για τους επισκέπτες της Αρχαίας Ολυμπίας. Μίλησε για την δημιουργία κόμβου υποστήριξης 
επιχειρήσεων στο πεδίο της ρομποτικής στην Αθήνα, αλλά και στην εξαγορά της τοπικής εταιρείας 
υψηλής τεχνολογίας Think Silicon, από την καλιφορνέζικη Applied Materials, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα. 
Η αμερικανική πρεσβεία, τόνισε ο κ. Πάιατ, θα συνεχίσει να επενδύει στο εγχώριο οικοσύστημα 
καινοτομίας και ψηφιακής τεχνολογίας. Συνεργαζόμαστε, είπε, με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη σε 
πολλούς ακόμα τομείς, για να φέρουμε περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο κ. 
Πάιατ, εξήγγειλε ότι, η επενδυτική δομή, American Central European Business Association, πρόκειται 
να έρθει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, με μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της 
αεροδιαστημικής, της άμυνας, της υγείας, της ενέργειας και των τεχνολογιών πληροφορικής. Επίσης, 
προωθείται και ο σχεδιασμός αποστολής επενδυτικών αναζητήσεων, στον τομέα της ψηφιακής 
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τεχνολογίας. Ο αμερικανός πρέσβης, αναφερόμενος στον τομέα του τουρισμού, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του, που, επιτέλους ξεκίνησαν οι εργασίες εκκαθάρισης στην επένδυση του Ελληνικού. 
Είπε ότι, μόλις η προσφορά για το ολοκληρωμένο θέρετρο αποφασιστεί, εκτιμούμε ότι θα φέρει μια 
επένδυση περίπου 1 δις δολαρίων στον κρίσιμο τομέα του ελληνικού τουρισμού και θα αποτελέσει 
ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση. Ο κ. Πάιατ, έκανε αναφορά και στην συνεργασία της 
κυβερνητικής επενδυτικής δομής DFC με την ONEX, για την υποβολή ενδιαφέροντος, για τα ναυπηγεία 
της Ελευσίνας. Όπως είπε, η δομή προχωρά πλέον στους απαραίτητους οικονομικούς και νομικούς 
ελέγχους, για να υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση. Τόνισε πως, η DFC, πιστεύει ότι το ναυπηγείο έχει 
το δυναμικό για να αναζωογονήσει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και να υποστηρίξει την 
εργασία. Παράλληλα και άλλες επενδυτικές εταιρείες, αναζητούν και άλλες ευκαιρίες σε τομείς της 
ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων Αλεξανδρούπολης 
και Καβάλας. Τέλος, ο κ. Πάιατ, έκανε αναφορά και στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση, η οποία, όπως τόνισε, είναι τόσο δεμένη με την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Όπως είπε, 
υπάρχει συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για συνεορτασμό της μνήμης της επετείου, καθώς οι 
δύο χώρες, μοιράζονται τις αξίες της δημοκρατίας και συμφέροντα. Η δυτική Ελλάδα, τόνισε ο κ. Πάιατ 
θα έχει σημαίνοντα ρόλο σε αυτό τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων, γιατί γνωρίζουμε τον σημαντικό της 
ρόλο, στον αγώνα της ανεξαρτησίας, Κλείνοντας, ο κ. Πάιατ έστειλε το μήνυμα ότι, οι ΗΠΑ θα 
συνεχίσουν να συνομιλούν με την Ελλάδα, πάνω σε όλους τους πυλώνες του στρατηγικού τους 
διαλόγου, με εστίαση στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, χτίζοντας την εμπορική 
μας επενδυτική σχέση και μοχλεύοντας εργαλεία, όπως η οικονομική επενδυτική συνεργασία, σε 
τομείς ταχείας ανάπτυξης. 
Στη συνέχεια της συνεδρίας, ο κ Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, πήρε το 
λόγο και ανέφερε: «Από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ η Ελλάδα βρίσκεται στην 20 η θέση καινοτομίας. 
Στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας Πολιτείας Καινοτομίας στον Πειραιά, όπου θα 
συγκεντρώνονται οι επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη τους. Η δημιουργία της Πολιτείας θα ανοίξει 
περίπου 1.500 θέσεις εργασίας και θα κρατήσει στη χώρα μας αρκετούς νέους επαγγελματίες που δεν 
είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω στο αντικείμενο τους. Επιπλέον στοχεύουμε στη δημιουργία 
πλατφόρμας που θα καταγράφει πόσες και ποιες είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην χώρα και θα 
δίνουν την ευκαιρία να γνωρίζει και η αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση θεσπίζει νέα φορολογικά κίνητρα 
ώστε να παρακινηθούν οι ιδιώτες και να επενδύσουν στην έρευνα και την ανάπτυξη.  
Ο Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας Κωνσταντίνος Μίχαλος κατά την ομιλία του 
τόνισε: «Η σημαντικότερη πρόκληση για την ανάπτυξη της χώρας μας είναι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός. Έχουμε χάσει αρκετό έδαφος στη διεθνή και ευρωπαϊκή εξέλιξη και πρέπει να 
επιταχύνουμε. Καταγράφουμε πρόοδο μεν, αλλά συνεχίζουμε να βρισκόμαστε πίσω σε σχέση με την 
ΕΕ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί αυτή την ανάγκη. Μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις που 
προχωρούν σε ψηφιακό μετασχηματισμό είναι οι ήδη μεγάλες. Πρέπει να εστιάσουμε στρατηγικά ώστε 
να κινητοποιηθούν ακόμα περισσότερες επενδύσεις από περισσότερες εταιρείες. Αυτό θα μπορέσει να 
γίνει αν κατανεμηθούν σωστά οι χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον χρειαζόμαστε περισσότερους κατάλληλα 
εξειδικευμένους ανθρώπους, ενώ χρειάζονται αναβάθμιση και οι ψηφιακές υποδομές.  Η δυνατότητα 
ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής περιφέρειας θα εξαρτηθεί από το αν θα γίνουν όλα τα 
ανωτέρω. Ο ρόλος μας ως επιμελητήρια είναι να υλοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
των επιχειρηματιών για να στραφούν τις νέες τεχνολογίες».  
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Ανάπτυξης, Αθανάσιος Κυριαζής παρουσίασε στοιχεία, που 
δείχνουν το χαμηλό ακόμα επίπεδο διείσδυσης της καινοτομίας στην Ελλάδα, ενώ αναφερόμενος στην 
Δυτική Ελλάδα, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μέσα από το πρόγραμμα Ερευνώ - 
Δημιουργώ - Καινοτομώ, υλοποιούνται στην περιοχή έργα δημόσιας δαπάνης 26 εκατ. ευρώ, ενώ στον 
δεύτερο κύκλο, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα δημόσιας δαπάνης 22,7 εκ. ευρώ. Παράλληλα, 
υλοποιούνται συνεργατικά έργα σε διάφορους τομείς, δημόσιας δαπάνης 2 εκατ. Ευρώ, για 
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υδατοκαλλιέργειες, προηγμένα υλικά και πολιτισμό, ενώ η Δυτική Ελλάδα, συμμετέχει σε διεθνή έργα 
με το Ισραήλ, την Κίνα, την Γερμανία και τη Ρωσία, με δημόσια δαπάνη 3.9 εκ. ευρώ. 
Ο Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε την δράση Rebrain Western Greece, που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
συμφώνου συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας, για την προσέλκυση και επιστροφή επιστημόνων 
που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όπως τόνισε, ήταν το πρώτο εγχείρημα που πήρε μορφή στην χώρα, 
και αποτελεί παρέμβαση σε ένα σύνολο δράσεων, όπως η ένταξη της τεχνολογίας στην αγορά 
εργασίας, η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία, η ανοικτή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση.  Η 
δράση ετοιμάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, με τη συμβολή της Πανεπιστημιακής και Ερευνητικής κοινότητας, 
επιχειρήσεων και της διοίκησης, και δημιουργήθηκε ένας κόμβος ψηφιακής καινοτομίας, ο πρώτος που 
υποστηρίζει τεχνολογικά και με υπηρεσίες, φορείς της αυτοδιοίκησης και υπηρεσίες. Το επόμενο 
μεγάλο έργο, που ετοιμάζεται σε αυτό το πεδίο, σύμφωνα με τον κ. Ζαϊμη, είναι η κοινωνική 
καινοτομία. Χθες δόθηκε το πράσινο φως, από την κυβέρνηση, για την προκήρυξη προγράμματος 
ύψους 4 εκ. ευρώ από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.  
Ενδιαφέρον είχε και η εισήγηση του Προέδρου του Ινστιτούτου Ψηφιακών Δεξιοτήτων του ΕΒΕΑ, 
Στέλιου Ράλλη. Έπειτα  τον λόγο πήρε ο Head of Public Sector της Vodafone Business Greece, Πάρις 
Δεληγιαννακής, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της Πανδημίας στην Οικονομία αλλά και στις 
ψηφιακές λύσεις που δίνουν μια ανάσα στους οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκονται 
αντιμέτωπες με την νέα πραγματικότητα.  Επίσης,  η Αιμιλία Διαμαντοπούλου, Founder Rhyme & 
Reason, RIMA Language-Tech-Culture αναφέρθηκε στο Μεταγεωγραφικό επιχειρείν μέσω του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Τέλος σύντομη παρέμβαση έκανε ο Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 
Δρόμοι Πολιτισμού 
«Τους τελευταίους μήνες στο ΥΠΠΟΑ αποδυθήκαμε σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου με επιτόπιες 
επισκέψεις σε όλες τις περιφέρειες προκειμένου να ενεργοποιηθούν πλήρως όλοι οι διαθέσιμοι πόροι 
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τον τομέα του πολιτισμού». Αυτό σημείωσε χθες κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, στη συνεδρία με 
τίτλο «Δρόμοι Πολιτισμού. Όπως σημείωσε ο κ. Διδασκάλου αποτέλεσμα αυτών των δράσεων ήταν η 
έκδοση 10 προσκλήσεων από τις ειδικές διαχειριστικές υπηρεσίες των περιφερειών Κεντρικής 
Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και φυσικά και της Δυτικής Ελλάδας με συνολικό 
προϋπολογισμό ύψους άνω των 63 εκατ. ευρώ για την υποβολή πράξεων πολιτισμού στα αντίστοιχα 
υπηρεσιακά προγράμματα.  Ειδικότερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μέχρι σήμερα έχουν 
ενταχθεί επτά πράξεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 12 εκατ. ευρώ ενώ αναμένεται να 
υποβληθούν από τις υπηρεσίες του υπουργείου 16 νέες προτάσεις, προϋπολογισμού άνω των 11 εκατ. 
ευρώ, καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την ισχυρή πολιτική βούληση που υπάρχει πλέον για την 
ολοκλήρωσή τους ώστε να αποτελέσουν ένα διαβατήριο ανάπτυξης για την ΠΔΕ.  Ενδεικτικά ο κ. 
Διδασκάλου ανέφερε την αποκατάσταση του θεάτρου Απόλλων, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί 
ως το τέλος του 2023 και που θα φέρει πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο τουρισμού και πολιτισμού, ενώ 
τόνισε πως σε στάδιο ένταξης βρίσκεται και η συντήρηση και αποκατάσταση του Ρωμαϊκού Ωδείου, 
όπως και η στερέωση και αποκατάσταση του Οθωμανικού Προμαχώνα του Κάστρου της Πάτρας, αλλά 
και η συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και η μετατροπή των πρώην 
καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο σε Μουσείο Πόλης. Παράλληλα, ο κ. Διδασκάλου 
αναφέρθηκε στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που παραμένει προτεραιότητα του 
ΥΠΠΟΑ και επεσήμανε πως μέλημά τους είναι η στήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και η ολοκλήρωση 
των εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
Νικόλαος Κοροβέσης τόνισε πως η περιφερειακή αρχή προάγει και αγκαλιάζει δράσεις με σκοπό την 
προστασία και ανάδειξη τόσο παραδόσεων και εθίμων όσο και σύγχρονου πολιτισμού. Για τον λόγο 
αυτό συνδιοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με τοπικούς συλλόγους και φορείς και για πρώτη φορά 
εκδηλώσεις σε όλη την έκταση της περιφέρειας καλοκαίρι - φθινόπωρο 2020, με συναυλίες, θεατρικές, 
μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Επίσης, στον σχεδιασμό της Περιφέρειας περιλαμβάνεται η ένταξή 
της σε ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και σύνδεσής της με τον τουρισμό, ενώ δημιουργεί δίκτυο συνεργασίας για πρώτη φορά 
φορέων πολιτισμού με ανταλλαγή σε ήθη και έθιμα και παραδόσεις, με ανάδειξη του έργου των 
συλλόγων αλλά και δημιουργία μητρώου και αξιολόγησης του έργου των πολιτιστικών φορέων. 
Παράλληλα, βοηθά και στηρίζει τους καλλιτέχνες της περιοχής που επλήγησαν λόγω της πανδημίας. 
«Η Περιφέρεια ίσως για πρώτη φορά παράγει πολιτισμό» κατέληξε ο κ. Κοροβέσης. 
Τρίτη ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αντωνία Μοροπούλου που 
τόνισε πως στόχος είναι η δημιουργία πόλεων - πιλότων «που θα αναδεικνύουν την πολιτιστική 
κληρονομιά και θα λειτουργούν ως υποδείγματα για την Ευρώπη χρησιμοποιώντας μια τεχνογνωσία 
που είναι διεπιστημονική αλλά και νέα εργαλεία διοίκησης, αυτά που για την Ευρώπη σημαίνουν ότι 
είναι οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες που δίνουν με τη συμμετοχή τους οι πολίτες το στίγμα του αύριο». 
Όσον αφορά στην Πάτρα, η κ. Μοροπούλου επεσήμανε πως έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπλασης 
της πόλης και «με κέντρο τα μνημεία και τα ιστορικού ενδιαφέροντος τοπόσημα μπορεί να 
δημιουργήσει μια νέα κοινωνική συνοχή, νέες θέσεις εργασίας, μπορεί όμως και αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να δώσει ένα brand name που δεν έχει, το έχει χάσει μέσα από τη διασπορά, να δώσει 
δηλαδή τη συνολική ταυτότητα της πόλης με επενδύσεις με έμφαση στην Άνω Πόλη, ήδη έχουν 
δρομολογηθεί και υλοποιούνται. Αυτή η κατανομή και διαχείριση των ιστορικών στοιχείων μέσα στην 
πόλη αλλά και έξω από τη πόλη με ολοκλήρωση στη γύρω περιοχή έως την Αχάια Κλάους, 
δημιουργούν έναν καμβά που δίνει και οικονομικό αποτέλεσμα και ροές των επισκεπτών». 
 
 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Θέματα ενεργειακής διαχείρισης και ηλεκτροκίνησης -τελευταίες εξελίξεις 
 
Το βασικό θέμα της συνεδρίας, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δήμων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 
πλαισιώθηκε από αξιόλογους ομιλητές, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα 
ενεργειακής διαχείρισης και ηλεκτροκίνησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Την έναρξη της 
συζήτησης σηματοδότησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Πρόεδρος 
του Δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»,, Δημήτρης Καφαντάρης, με μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη 
Βιώσιμη Πόλη και τις ευκαιρίες που προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση για ενίσχυση και βελτίωση.  
Ακολούθησε η παρουσίαση του ευρωπαϊκού ενεργειακού προγράμματος EUROPEAN CITY FACILITY 
από την Δρ. Ανθή Γκεσούλη και η ανάδειξη της πρωτοβουλίας LIVING STREETS από τον Γενικό 
Διευθυντή του Δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Ιωάννη Γεώργιζα. Στη συνέχεια, ανέλαβε ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Χάρης Δούκας, θίγοντας το ζήτημα των 
ενεργειακών κοινοτήτων και προβάλλοντας την δράση POWERPOOR για την μείωση της ενεργειακής 
φτώχειας. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Νίκου 
Μαμαλούγκα, ο οποίος επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, και του 
Μενέλαου Ιωαννίδη, CTO lightsource-BP του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
ηλεκτροκίνηση και στις αλλαγές που αυτή θα φέρει στην καθημερινότητα των πολιτών. 
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Περιφερειακή πολιτική και νέες υποδομές  
Το σχέδιο της κυβέρνησης, για τη νέα σύγχρονη σιδηροδρομική γραμμή της Πάτρας, παρουσίασε ο 
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης στην Πάτρα (8th Regional Growth Conference), τονίζοντας ότι με τη μερική υπογειοποίηση, 
σε μήκος άνω των 5 χιλιομέτρων, στον πυκνό αστικό ιστό και τις αναπλάσεις που θα γίνουν, 
απελευθερώνονται χώροι και η Πάτρα αποδίδεται ξανά στους πολίτες. 

 Ο Κ. Καραμανλής παρουσίασε, μάλιστα, βίντεο με την απεικόνιση του έργου όταν ολοκληρωθεί, 
επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο έλαβε υπόψη, στον τελικό σχεδιασμό, τα αιτήματα και τις ανησυχίες 
των κατοίκων. 

 Καταρχάς, επισήμανε, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ήρθε και έταξε ένα φαραωνικό έργο, που ούτε 
μπορούσε να υλοποιήσει, ούτε το χρειάζεται πραγματικά η πόλη. Εξήγησε ότι η πλήρης 
υπογειοποίηση της γραμμής, με τους πανάκριβους σταθμούς μέσα στην πόλη, θα είχε τεράστιες 
τεχνικές δυσκολίες, υπερβολικά υψηλό κόστος, θα καταργούσε τον Προαστιακό και το κυριότερο, δεν 
θα μπορούσε ποτέ να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. «Άρα, πολύ απλά, δεν θα κατασκευαζόταν. Ποτέ», 
τόνισε ο κ. Καραμανλής. 

Σημείωσε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έταζε κάτι που δεν μπορούσε να κάνει και έλεγε ότι δήθεν το 
προχωρά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε ούτε καν μελέτες! 

«Εμείς δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο… Δεν λειτουργούμε ποτέ με τη λογική ‘‘πες ωραία 
μεγάλα λόγια σήμερα κι άσε τον επόμενο να καθαρίσει’’... Γι΄ αυτό και το θέμα μάς απασχόλησε πολύ. 
Μας βασάνισε στο Υπουργείο. Αναζητήσαμε μια λύση που να μπορεί να γίνει πραγματικότητα και να 
λύνει τα προβλήματα της πόλης», υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής. 

 Σημείωσε, ότι η αρχική εκτίμηση του Υπουργείου προέβλεπε μερική υπογειοποίηση, συνολικά γύρω 
στα 2 χιλιόμετρα. «Θα σας πω κάτι, όμως. Όπως σας είπα ότι μιλώ με ειλικρίνεια στους πολίτες, έτσι 
εκτιμώ και τους πολίτες που μιλούν με ειλικρίνεια και σοβαρότητα προς εμένα. Άκουσα σοβαρές 
απόψεις, λοιπόν. Και τα βάλαμε κάτω για να δούμε τι μπορεί πραγματικά να γίνει. Πώς μπορούμε να 
υπογειοποιήσουμε πολύ μεγαλύτερο μέρος της γραμμής, χωρίς να πάμε σε ανεφάρμοστες προτάσεις» 
πρόσθεσε και παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για 
«ένα έργο ακριβώς όπως το χρειάζεται η Πάτρα, που ικανοποιεί 7 βασικές αρχές: 

• Πρώτον: Είναι ρεαλιστικό και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Άρα, μπορεί να γίνει. 

• Δεύτερον: Απελευθερώνει το κέντρο της πόλης. Αποδίδει την Πάτρα ξανά στους Πατρινούς! 
Δεν την κόβει στα δύο. 

• Τρίτον: Ανοίγει την πόλη με μέτωπο προς τη θάλασσα. Όπως είχαμε εξαρχής δεσμευτεί. 

• Τέταρτον: Είναι περιβαλλοντικά η βέλτιστη λύση. Με ουσιαστικές παρεμβάσεις αστικής 
ανάπλασης. Πολύ περισσότερο πράσινο. Και μηδενικούς ρύπους στην ατμόσφαιρα. 

• Πέμπτον: Διατηρεί σε λειτουργία τον Προαστιακό. 

• Έκτον: Ελαχιστοποιεί την οπτική και ηχητική όχληση. 

• Και έβδομον: Ενισχύει την ασφάλεια, πεζών και οδηγών». 

Ο Κ. Καραμανλής πρώτα απ’ όλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα περάσει η σιδηροδρομική γραμμή από 
κάποιο σημείο που δεν περνάει ήδη. «Πάνω στην ίδια ακριβώς χάραξη θα πατήσουμε. Στην γραμμή 
που λειτουργεί σήμερα κι από μονή θα γίνει διπλή. Αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος της, από υπέργειο 
σήμερα θα το κάνουμε υπόγειο», ανέφερε και τόνισε:  «Άρα κανείς να μην φοβάται ότι δήθεν ‘‘θα κοπεί 
στα δύο η πόλη με νέα σιδηροδρομική γραμμή’’... Το αντίθετο. Θα απελευθερώσουμε πολύ μεγάλο 
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μέρος της πόλης από τη σημερινή γραμμή. Και θα το αποκαταστήσουμε με αναπλάσεις σε περίπου 70 
στρέμματα». 

 Ο Κ. Καραμανλής εξήγησε ότι  η υπογειοποίηση θα γίνει στο εξής τμήμα: Η κάθοδος θα γίνει πριν την 
οδό Κανελλοπούλου και η άνοδος στην περιοχή της ακτής Δυμαίων, 5,16 χιλιόμετρα. 

 «Μιλάμε δηλαδή πρακτικά για το σύνολο του πυκνού αστικού ιστού της Πάτρας. Επιπλέον, άλλα 1,7 
χιλιόμετρα περίπου είναι αθροιστικά οι ράμπες ανόδου και καθόδου. Ενώ τα επιφανειακά τμήματα, 
συνολικά θα αθροίζουν περίπου 3,8 χιλιόμετρα, εκτός πυκνής αστικής δόμησης», επισήμανε. 

 Τόνισε ότι ο Προαστιακός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, καθώς διατηρούνται και οι 8 υφιστάμενες 
στάσεις στο μήκος του έργου και 6 από αυτές μετατρέπονται σε υπόγειες, ενώ παράλληλα προστίθεται 
και μια επιπλέον στάση στο νέο Λιμάνι. Ομοίως διατηρείται και η διασύνδεση με τον Πύργο. 

 Σημείωσε, ότι καταργούνται όλες οι επικίνδυνες υφιστάμενες ισόπεδες διαβάσεις και αντικαθίστανται 
από ανισόπεδες διαβάσεις οχημάτων και δέκα πεζογέφυρες, για απόλυτη ασφάλεια. 

«Και βέβαια, ένα τέτοιο σύγχρονο έργο, δεν θα μπορούσε παρά να έχει ηλεκτροκίνηση σε όλο το 
μήκος της διπλής γραμμής. Τέλος οι ρυπογόνες ντίζελ αμαξοστοιχίες», προσέθεσε. 

Επειδή η εικόνα τα λέει καλύτερα, ο Κ. Καραμανλής έδειξε ένα διάγραμμα της γραμμής, στο οποίο 
φαίνεται  το τμήμα το οποίο θα είναι υπόγειο, καθώς και τους 9 σταθμούς που προβλέπονται. Η 
κατάληξη θα είναι στο νέο λιμάνι, όπου θα κατασκευαστεί και μια εξολοκλήρου νέα τερματική στάση. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου είναι περίπου 514 εκατομμύρια, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Για να  γίνει κατανοητό στην πράξη τι σημαίνει αυτό το έργο, ο κ. Καραμανλής σημείωσε τα εξής 
νούμερα: 

• Η υπερταχεία θα κάνει από την Αθήνα ως το νέο λιμάνι της Πάτρας, 1 ώρα και 40΄. 

• Η υπεραστική επιβατική κίνηση, σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 1.100.000 
επιβάτες το χρόνο. Σε δεύτερη φάση, το 2040, σχεδόν 1,5 εκ επιβάτες. 

• Η επιβατική κίνηση στον προαστιακό, σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 
1.900.000 επιβάτες το χρόνο. Σε δεύτερη φάση, το 2040, πάνω από 2.600.000. 

• Η υπεραστική εμπορευματική λειτουργία: Σε πρώτη φάση, θα εξυπηρετεί 3 εμπορικές 
αμαξοστοιχίες την ημέρα ανά κατεύθυνση στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα. Και το 2040 
εκτιμάται ότι θα έχουμε 4 εμπορικές την ημέρα στο Θριάσιο – Πάτρα. 

 «Εμείς δεν είμαστε ‘‘πολιτικοί αγιοβασίληδες’’, που για όλους έχουν ένα δώρο… Δεν πιστεύουμε στα 
μεγάλα λόγια και στον λαϊκισμό των δήθεν εύκολων λύσεων. Η ιστορία έχει διδάξει ότι όσοι τα 
βλέπουν όλα εύκολα και λένε πολλά, στο τέλος δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Λαϊκισμός είναι να 
υπόσχεσαι τα πάντα. Υπεύθυνη πολιτική είναι να κάνεις όσα πραγματικά μπορούν να γίνουν», τόνισε 
ο Κ. Καραμανλής. 

 «Και για να είμαι δίκαιος, να πω και το εξής: Μπορεί ο λαϊκισμός να χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η 
αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Συναντάται και σε άλλες παρατάξεις. Γιατί έχει 
γλύκα… Όμως η δική μας επιλογή είναι να μην υποκύψουμε στις σειρήνες του», πρόσθεσε. 

 «Δεν ήρθα, λοιπόν, εδώ για να σας τάξω. Δεν ήρθα εδώ για να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Ούτε, πολύ 
περισσότερο, για να υποσχεθώ πράγματα που δεν γίνονται. Το πιο εύκολο θα ήταν να συνεχίσω 
αδιέξοδες δημοφιλείς επιλογές και μετά να πω ότι φταίνε οι άλλοι… Δεν ήρθα, όμως, ούτε για να φανώ 
δογματικός κι αμετακίνητος» , είπε και συνέχισε: «Ήρθα για να σας πω την αλήθεια. Για να σας 
παρουσιάσω πράγματα που γίνονται και που μπορούν πραγματικά να λύσουν τα προβλήματα της 
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πόλης. Για να σας δείξω το σεβασμό μου, τον σεβασμό όλων μας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί η 
Πάτρα περίμενε πολύ. Και ήρθε η ώρα να δει έργα». 

 Ο Κ. Καραμανλής ζήτησε από τους παριστάμενους και όλους τους τοπικούς φορείς, να στηρίξουν το 
σχεδιασμό του Υπουργείου και τόνισε ότι το τελευταίο που χρειάζεται η Πάτρα σήμερα, το τελευταίο 
που χρειάζεται η πατρίδα μας, είναι η αντίδραση για την αντίδραση. Τους κάλεσε επίσης: «Να πείτε τη 
γνώμη σας, γιατί όπως είδατε εμείς τις σοβαρές απόψεις τις ακούμε. Με ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό 
μυαλό». 

Ακολούθησε η  εισήγηση με τίτλο «Προϋποθέσεις επιτυχούς Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δημοσίων 
Έργων» του Κ. Σέργιο Λαμπρόπουλο, πρόεδρου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών- 
Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ). Ο κ. Λαμπρόπουλος επισήμανε στις χρόνιες παθογένειες των δημοσίων έργων 
αλλά και το τι πρέπει να γίνει. Επίσης, αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και 
την Αναδιοργάνωση των Επαγγελματικών Ενώσεων. Τέλος, παρουσίασε  τις προτάσεις που έχει 
καταθέσει το  ΕΣΒΥΚ    με  ρυθμίσεις  άμεσης εφαρμογής  στο  θεσμικό  πλαίσιο  των  δημοσίων  
συμβάσεων. Οι προτάσεις στοχεύουν  στην  επιτάχυνση  των  διαδικασιών  προετοιμασίας, στην  
ανάθεση  με  αντικειμενικά  και  διαφανή  κριτήρια  και  στην επιτυχή  υλοποίηση  των  δημοσίων  
συμβάσεων  μελετών  και έργων, ώστε να παράγονται σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού ποιοτικές  
μελέτες  και  έργα  που  ανταποκρίνονται  στο οικονομικό τους αντάλλαγμα. 

Στους στρατηγικούς στόχους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον τομέα των υποδομών και των 
δικτύων, αλλά και στην ανάγκη για ένα ολωσδιόλου νέο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, 
επικεντρώθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, 
Υποδομών και Μεταφορών της ΕΝΠΕ κ. Φάνης Σπανός  Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας ανέλυσε το πλαίσιο των δημοσίων έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων που 
έχουν στη διάθεσή τους οι Περιφέρειες της χώρας και εξειδίκευσε τις θέσεις του όσον αφορά στις 
στρατηγικές υποδομές που έχουν δρομολογηθεί από κοινού με το ΥΠΟΜΕΔΙ στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. Ειδικότερα, αναφερόμενος στη διαπεριφερειακή ανάπτυξη τόνισε την ανάγκη προώθησης 
αξόνων, όπως ο Ε65, το Αντίρριο - Θερμοπύλες, το Λαμία  Καρπενήσι με τη μελλοντική προοπτική 
επέκτασης, ενώ ειδική αναφορά έκανε στους άξονες της Εύβοιας και ιδιαιτέρως στην παράκαμψη 
Χαλκίδας - Νέας Αρτάκης - Ψαχνών.  Περαιτέρω, μίλησε για τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης 
έργων και συγκεκριμένα: 

- την αρχική πολιτική επιλογή, που πρέπει να γίνεται με ιεράρχηση, ολιστική αντίληψη και 
διασύνδεση με συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους. 

- την ωρίμανση, που απαιτεί ταχύτερες και αρτιότερες μελέτες. Αυτό σημαίνει λιγότερες εγκρίσεις 
και αδειοδοτήσεις και επιλογή μελετητών με συνδυασμό κριτηρίων που δεν εξαντλούνται σε αυτό 
της υψηλότερης έκπτωσης. 

- τη χρηματοδότηση, μέσα από τα βασικά εργαλεία, ΕΠΑ, ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και ΣΔΙΤ. Κρίσιμο εδώ, είναι 
να συνδυάζεται η αυστηρότητα στις απαιτήσεις ωριμότητας των έργων, με την δυνατότητα 
υπερδέσμευσης, ώστε να μη λιμνάζουν κονδύλια, αλλά και να μη χάνεται χρόνος στην 
ανακύκλωση των προϊόντων έκπτωσης, καθώς και μια ελεύθερη δεξαμενή για τις εκτός πλαισίου 
ανάγκες που εμφανίζονται. 

- την κατασκευή έργων, όπου απαιτούνται καθαρές αρμοδιότητες φορέων, που θα συνοδεύονται 
από τα αντίστοιχα κονδύλια, απλοποίηση της διαδικασίας δημοπράτησης και των 
απαλλοτριώσεων με ταυτόχρονη θωράκιση της διαφάνειας, καθώς, όπως τόνισε, «γραφειοκρατία 
και αδιαφάνεια δεν είναι αντίπαλοι, αλλά σκοτεινοί συνεταίροι» 

- συντήρηση και λειτουργία των έργων που κατασκευάζονται, για τις οποίες πρέπει να υπάρχει εξ 
υπ’ αρχής μέριμνα. 

«Οι δρόμοι, τα λιμάνια, τα έργα αγροτικής ανάπτυξης, Πολιτισμού και αστικής λειτουργίας αποτελούν 
τον καταλύτη της αναπτυξιακής πορείας κάθε Περιφέρειας και πολύ περισσότερο της Στερεάς 
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Ελλάδας. Αναδείξαμε τις δικές μας προτεραιότητες, για τις οποίες δουλεύουμε μεθοδικά με το 
Υπουργείο Υποδομών, αλλά και εσωτερικά στην Περιφέρεια. Ταυτόχρονα, μιλήσαμε για την ανάγκη 
μιας συνολικής αλλαγής νομοθεσίας, αλλά και νοοτροπίας στα δημόσια έργα. Προχωράμε βήμα βήμα, 
με δουλειά, επιμονή και στοχοπροσήλωση σε αυτά που χρειαζόμαστε και πιστεύουμε.» δήλωσε 
σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, επικεφαλής της Vinci και της Ολυμπίας Οδού, 
ανακοίνωσε στην εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά και την 
εγκατάσταση δύο νέων σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Αίγιο και το Βέλο Κορινθίας 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.  Με αφετηρία τη φιλοσοφία που διέπει τους ανθρώπους της 
εταιρείας στην καινοτομία, ο Π. Παπανικόλας παρουσίασε μια σειρά από εφαρμογές και λειτουργίες 
που έχει υιοθετήσει η Ολυμπία Οδός για την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στους χρήστες του 
αυτοκινητόδρομου. Προανήγγειλε την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης και ανέφερε ως 
παράδειγμα την μετακίνηση ενός χρήστη από τα Καλάβρυτα προς το Αίγιο. Ο οδηγός πληρώνει 
σήμερα 3,3 ευρώ στο σταθμό του Ελαιώνα. «Με το υβριδικό θα πληρώνει 0,90 λεπτά» τόνισε ο Π. 
Παπανικόλας και επισήμανε ότι με αυτό τον τρόπο θα παρέχεται στους χρήστες ασφάλεια και 
οικονομία χρόνου ενώ δεν θα επιβαρύνεται το δευτερεύον οδικό δίκτυο. Το υβριδικό σύστημα της 
Ολυμπίας Οδού βασίζεται στη χιλιομετρική χρέωση με χρεοπίστωση, γίνεται αποκλειστικά μέσω 
πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ-pass, με 26 σημεία επιστροφής χρημάτων και είναι ο μόνος αυτοκινητόδρομος 
που το προσφέρει. Αναφερόμενος στην πανδημία μίλησε για την εφαρμογή των ανέπαφων 
συναλλαγών μέσω POS που εφάρμοσε η Ολυμπία Οδός σε όλες τις λωρίδες αυτόματων μηχανημάτων 
πληρωμής με δικά της έξοδα. Επίσης. Ο κ.  Παπανικόλας μίλησε από το βήμα του Συνεδρίου για τη 
δυνατότητα που έχει το προσωπικό της Ολυμπίας να παρακολουθεί μόνιμα τον εξοπλισμό των 
σηράγγων και να προβαίνει σε προληπτική συντήρηση με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, αυξάνοντας 
τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, βελτιώνοντας την ασφάλεια και εξοικονομώντας κόστη από τη 
συντήρηση των σηράγγων. Ενα άλλο τεχνολογικό εργαλείο που αξιοποιεί η Ολυμπία είναι το 
«MIRANDA» που ανιχνεύει τις ανωμαλίες του οδοστρώματος μέσω του έξυπνου κινητού τηλεφώνου 
και της σχετικής εφαρμογής που χρησιμοποιούν τα περιπολικά της σε εβδομαδιαία βάση. Το σύστημα 
μπορεί να αποτυπώνει τη φθορά του οδοστρώματος και να εντοπίζει τα τμήματα του δρόμου στα οποία 
υπάρχει επιβάρυνση. 

Ο Π. Παπανικόλας αναφέρθηκε και στους «πράσινους» σταθμούς εξυπηρέτησης πελατών . Ένας 
τέτοιος λειτουργεί ήδη στον Ψαθόπυργο στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροφόρτισης 
οχημάτων, και εντός του 2020 θα δημιουργηθεί άλλος ένας στο Αίγιο. Στις καινοτομίες που εφαρμόζει η 
Ολυμπία Οδός είναι και η αναβάθμιση των σηράγγων με φωτισμό LED που μειώνει κατά 70% το 
ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα, και έχει ως αποτέλεσμα 4.000 λιγότερους τόνους ισοδύναμου 
διοξειδίου του άνθρακα.  Η Ολυμπία Οδός εφαρμόζει πιλοτικά σε ένα πάρκινγκ/WC και το «Νερό από 
τον αέρα» (για την παροχή καθαρού, φρέσκου, πόσιμου νερού, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τη μείωση των αποβλήτων). Το επόμενο στάδιο θα είναι η εφαρμογή του σε όλα τα 
parking/WC του αυτοκινητόδρομου.  «Ολα ξεκινούν από την ασφάλεια. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. 
Αυτό ξέρουμε να κάνουμε» τόνισε ο Π. Παπανικόλας στο τέλος της παρουσίασης που έκανε, 
προβάλλοντας την Ολυμπία Οδό πριν και μετά. «Να τους κάνουμε από δρόμους-καρμανιόλα σε 
δρόμους του μέλλοντος…». 

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Έλλάδας κ. Αθανάσιος 
Μαυρομμάτης, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της Περιφέρειας και τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί 
ώστε να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. 

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Βασίλη Αϊβαλή, από το βήμα του 8ου 
Αναπτυξιακού Συνεδρίου, λίγα λεπτά από τις ανακοινώσεις του Κ. Καραμανλή, ήταν από τις στιγμές 
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που συζητήθηκαν και εξακολουθούν να συζητούνται στην Πάτρα. Ο πρόεδρος του τεχνικού κόσμου της 
περιοχής μίλησε για «καλά νέα» στο θέμα του σύγχρονου τρένου και είπε κατά λέξη: «Χαίρομαι που 
μετά από καιρό αναθεωρήσατε την πρώτη εκτίμηση που υπήρχε στο υπουργείο και τις υπηρεσίες, 
κάνοντας αποδεκτή την επίσημη θέση του ΤΕΕ για υπογειοποίηση πριν από την Κανελλοπούλου. 
Είναι πολύ καλή η σημερινή σας εξαγγελία γενικότερα για την πόλη μας και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' 
αυτό». Σχολίασε, δε, ότι είδε με ικανοποίηση στο θέμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής να έρχεται ο 
υπουργός στη θέση που είχε διατυπώσει το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας τόσο επί των ημερών του Κ. 
Καραμανλή όσο και του προκατόχου του Χρήστου Σπίρτζη.  
 
 
Αθλητισμός και τοπική διακυβέρνηση 

 

«Ποιές αθλητικές υπηρεσίες και σχήματα συνεργασίας μπορούν να φέρουν περιφερειακή ανάπτυξη, 
αξιοποιώντας την εικόνα της Ελλάδας ως «ασφαλούς και υγιούς χώρας»; 
Από το 8th RGC δεν θα μπορούσε να λείπει ενότητα σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού στην 
περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι, στη συγκεκριμένη συνεδρία με θέμα «Αθλητισμός και τοπική 
διακυβέρνηση» ακούστηκαν απόψεις για το ποιες αθλητικές υπηρεσίες και σχήματα συνεργασίας 
μπορούν να επιφέρουν περιφερειακή ανάπτυξη, αξιοποιώντας την εικόνα της Ελλάδας ως «ασφαλούς 
και υγιούς χώρας». Το συντονισμό της συνεδρίας είχε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας 
«Πελοπόννησος», Παναγιώτης Αντωνόπουλος.  Παρακάτω παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο της 
συζήτησης και οι τοποθετήσεις των ομιλητών. 
Με την πάροδο του χρόνου ο αθλητισμός αποτελεί όλο και μεγαλύτερο κομμάτι στην καθημερινότητα 
των πολιτών. Συμβάλει τόσο στην σωματική και πνευματική ισορροπία των ανθρώπων, αλλά αποτελεί 
και σπουδαίο μέσο κοινωνικοποίησης. Ψυχαγωγεί, κοινωνικοποιεί, προάγει την υγεία, δημιουργεί 
πρότυπα προς μίμηση και αποτελεί μέσο παιδείας. Η πανδημία που προκάλεσε η νόσος Covid-19 
όπως σε όλες τις κοινωνικές πλευρές της ζωής έφερε αλλαγές και στον αθλητισμό. Προτεραιότητα 
πλέον αποτελεί η ασφάλεια και η εφαρμογή των κανόνων των ειδικών. Πως μπορούμε υιοθετήσουμε 
τις απαιτήσεις που προβάλει η νέα πραγματικότητα και να εκμεταλλευτούμε όλα τα μέσα που 
διαθέτουμε (τεχνολογία) για να αναπτύξουμε ένα ασφαλές, βιώσιμο και οικονομικά προσοδοφόρο 
μοντέλο ανάπτυξης που θα ενισχύει την αθλητική δραστηριότητα και θα την συνδέει με άλλους τομείς, 
όπως για παράδειγμα τον τουρισμό; 
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης ανέφερε τα παρακάτω στην ομιλία του: 
«Καταρχήν, θέλω να πω ότι την Τετάρτη παρουσιάσαμε τα σχέδια για το πρώτο Παραολυμπιακό 
Κέντρο της Ελλάδας στο Δήμο Ραφήνας, το οποίο θα φιλοξενήσει αθλητές με αναπηρία, σε στίβο, 
μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ενώ θα υπάρχουν γραφεία, γυμναστήρια και θα κοστίζει περίπου 14-15.000.00 
ευρώ. Αυτό απαντά σε ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων των αθλητών με κινητικά προβλήματα. Έτσι η 
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Ελλάδα θα καταστεί προορισμός αθλητών και έδρα φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων. Στον 
μηχανοκίνητο αθλητισμό, με επικεφαλής τον Τάκη Πουρναράκη, βάζουμε μπροστά τη διεκδίκηση 
μεγάλων διοργανώσεων όπως πχ. το Ράλι Ακρόπολις. Επίσης σε ό,τι αφορά το Μνημόνιο 
Συνεργασίας με το Safe Water Sports, τι πιο σημαντικό από το να δίνουμε χώρο και ρόλο σε 
κορυφαίες προσωπικότητες του υγρού στίβου; 
Ευχαριστώ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την εφημερίδα «Πελοπόννησος». Πρόκειται για ένα 
συνέδριο που είναι πλέον θεσμός. Ήμουν εδώ και πέρσι και θέλω να παρατηρήσω ότι η φετινή 
αίθουσα μου αρέσει περισσότερο από την περσινή (σ. γέλια). Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν 
πρωτοβουλίες που δείχνουν την σημασία συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και οργανισμών πρώτου 
και δεύτερου βαθμού. 
Η συγκυρία με την πανδημία του ιού Covid-19 έθεσε νέα δεδομένα στην καθημερινότητά μας. Η χώρα 
μας, κλήθηκε να δώσει τη μάχη απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό με θύματα. Το στοίχημα δείχνει να 
κερδίζεται, αλλά ανακύπτει ένα άλλο στοίχημα, αυτό της επόμενης ημέρας. Η κυβέρνηση με πλάνο και 
στρατηγική θα διαμορφώσει τις συνθήκες για την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα. Επιλέξαμε 
αυτήν την συγκυρία ως ευκαιρία ανάδειξης για σωστή άσκηση κατά τη διάρκεια της καραντίνας. 
Παράλληλα, κάναμε εισαγωγή νέων τρόπων άσκησης μέσω της τεχνολογίας, αλλά και προσπαθούμε 
για το νοικοκύρεμα του αθλητισμού. 
Μέσα από την πανδημία, κατέστη αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες ετών και να 
επικρατήσουν οι συνθήκες διαφάνειας. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα προεγγραφής. Έχουμε 48 
αθλητικές Ομοσπονδίες και πιστέψτε με, δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ότι εγώ ούτε οι προκάτοχοί 
μου, πόσα σωματεία έχουμε, πόσους προπονητές έχουμε, πόσες εγκαταστάσεις έχουμε, κλπ. Με αυτά 
τα δεδομένα, λοιπόν, θέλουμε να μπει τάξη με όρους διαφάνειας και ισότητας σε όλο το αθλητικό 
οικοσύστημα της χώρας. 
Ο Αθλητισμός πρέπει να παράγει αξίες και γι΄ αυτό προσπάθειες όπως π.χ. το «Ζήσε Αθλητικά» είναι 
πολύ σημαντικές. Μαζί μας είναι και ο Μιχάλης Κουρέτας, που είναι στέλεχος της παραπάνω 
προσπάθειας και ο οποίος μαζί με τον Νίκο Παπαδημάτο και άλλα στελέχη, προσφέρουν πολύτιμες 
υπηρεσίες στο ΠΕΑΚ. Στην προσπάθεια «Ζήσε Αθλητικά» μετέχουν Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, 
δημοφιλείς αθλητές και πολλοί άλλοι. Το καινοτόμο αυτό εγχείρημα αγκαλιάστηκε από όλο το φάσμα 
της κοινωνίας μας. Γι΄ αυτήν την προσπάθεια και για άλλες προσπάθειες είναι απαραίτητος ο 
συνασπισμός όλων των δυνάμεων του αθλητικού κινήματος, των εθελοντών, των Πανεπιστημίων, κλπ. 
Η συνεργασία της τριάδας ιδιωτική πρωτοβουλία, τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρική διοίκηση είναι 
πολύ σημαντική. Μόνος του ένας φορέας δεν μπορεί να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. 
Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε πριν από μερικούς μήνες με την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας θα προχωρήσουμε στην αξιοποίηση του κολυμβητηρίου της Αγυιάς.  
Προτεραιότητα είναι, επίσης, η διοργάνωση σπουδαίων αγώνων, που θα δώσουν οφέλη μέσα από τη 
βιομηχανία του αθλητικού τουρισμού. Θυμίζω την πρόσφατη διοργάνωση των ΙΙ Μεσογειακών 
Παράκτιων Αγώνων. Τον Ιούλιο του 2019 υπήρχαν πάρα πολλές εκκρεμότητες και στη συνείδηση των 
περισσοτέρων η διοργάνωση είχε τελειώσει. Και όμως, εμείς πήραμε το ρίσκο, δουλέψαμε όλοι μαζί 
και τελικά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Μέσα σε λίγες εβδομάδες τρέξαμε διαδικασίες που 
καθυστερούσαν χρόνια. Η Ελλάδα επέστρεψε στο παγκόσμιο αθλητικό «γίγνεσθαι», ευνοήθηκαν 
επιχειρήσεις, ενώ πετύχαμε και στον εθελοντισμό που είναι πάντα η κινητήριος δύναμη των μεγάλων 
διοργανώσεων. Για τις εγκαταστάσεις της γγΑ, εφαρμόσαμε την πλατφόρμα «Πέλοπας» για να δούμε 
πόσες είναι, που βρίσκονται, αν έχουν άδεια, τι αθλήματα υπηρετούν, κλπ για να έχουμε έτσι την 
πραγματική εικόνα των αθλητικών υποδομών, αν είναι λειτουργικές και βιώσιμες και αν εξυπηρετούν 
κοινωνικούς σκοπούς. Η Πάτρα λόγω της στρατηγικής της θέσης και της Ιστορίας της, πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε αθλητικό κέντρο. Το ΠΕΑΚ αποτελεί χώρο ασφάλειας, με βελτιώσεις 
που συνεχώς εξελίσσονται. Το Κέντρο διαθέτει ικανές υποδομές, ακόμη και για εναλλακτικές μορφές 
Αθλητισμού. Ο Προμηθέας δίνει ζωή στο «Τόφαλος», ενώ θυμίζω και τις ομορφιές όλης της 
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τις λίμνες Στράτου και Καιάφα, το ποτάμι του Αχελώου, κλπ. 
Συνοψίζοντας, ο Αθλητισμός αποτελεί όχημα σημαντικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το Υπουργείο 
εργάζεται πάνω σε αυτό με πλάνο και πρόγραμμα. Είμαστε εδώ, έτοιμοι να ακούσουμε και να 
συνεισφέρουμε. Το καλό μπορεί να γίνει καλύτερο, όταν δώσουμε τα χέρια και δουλέψουμε με 
καθαρούς όρους. Βρισκόμενος έναν χρόνο σε αυτήν την θέση έχω μάθει πολλά. Υπάρχουν δυο 
κατηγορίες πολιτικών, οι ατσαλάκωτοι και οι ευχάριστοι και οι άλλοι που σηκώνουν μανίκια και 
πιάνουν δουλειά. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ότι δεν βλέπω πράγματα. Δίνουμε καθημερινά σκληρή 
μάχη σε τοξικό τοπίο, με μιντιακές δυνάμεις να εκβιάζουν και να λοιδορούν. Εμείς δίνουμε, όμως, τη 
μάχη με τους συνεργάτες μας για τον Αθλητισμό που πρέπει να έχει η χώρα μας». 
Στη συνέχεια ο Εντεταλμένος Σύμβουλος/Βοηθός Περιφερειάρχη με αντικείμενο τα θέματα Ολυμπισμού 
και Αθλητισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κ. Δημήτριος Νικολακόπουλος στην παρέμβασή 
του ανέφερε:  «Πρόκειται για το κορυφαίο συνέδριο Περιφερειακής ανάπτυξης στην χώρα μας. Η 
πανδημία που προκάλεσε ο ιός Covid-19 έφερε αλλαγές και στον Αθλητισμό. Προτεραιότητα είναι, 
πλέον, η ασφάλεια σε θέματα υγείας. Βασικός σκοπός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η 
προαγωγή της υγείας των πολιτών. Σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλουμε να εφαρμοστεί ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα, που μέσω στοχευμένης κατάρτισης, επιδιώκει την αναβάθμιση των διοικήσεων 
των ερασιτεχνικών σωματείων, την προαγωγή τους σε φορείς αθλοτουριστικής ανάπτυξης, την 
συμμετοχή τους στην χρηστή διακυβέρνηση και στα πρωτόκολλα υγιεινής-ασφάλειας και στην 
προώθηση σπουδαίων αθλητικών γεγονότων με πολλαπλά οφέλη». 
Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης και Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κυρία Γεωργία 
Υφαντίδου, κατά την ομιλία της τόνισε: «Στη μετά Covid περίοδο οι άνθρωποι έχουν ανάγκες που 
κατηγοριοποιούνται διαφορετικά. Οι επιχειρήσεις καλούνται να εξατομικεύσουν υπηρεσίες και 
προϊόντα με τέτοιο τρόπο που θα προσελκύσουν επισκέπτες και θα τους πείσουν ότι είναι ασφαλείς. 
Μέχρι τώρα φτιάχναμε ένα brand name που συνδύαζε Ιστορία και μύθους. Πλέον, το νέο στοιχείο 
λέγεται ενσυναίσθηση. Αρχικά, κατανοούμε τις ανάγκες. Ακολούθως, τις νέες συνθήκες του 
περιβάλλοντος, τα πρωτόκολλα. Και τρίτον, οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Για να 
έχουμε ανταγωνιστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις, χρειάζεται η καινοτομία. Τι σημαίνει έξυπνος 
τουρισμός; Να χρησιμοποιήσω τα big data δεδομένα προς όφελος της τουριστικής βιομηχανίας. 
Εξαιτίας του Covid θα δημιουργηθούν τα Cloud διαβατήρια, που θα διαβάζονται από ηλεκτρονικούς 
αναγνώστες. Και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διδαχθούν αυτά τα νέα συστήματα. Υπάρχουν, πλέον, 
οι ηλεκτρονικές ετικέτες που μπορούν να εντοπίσουν τους αθλητικούς και όχι μόνο τουρίστες και άλλα 
παρόμοια συστήματα. Μιλούσαμε χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού για την Πολιτιστική Χάρτα. 
Οφείλουμε, πλέον, να δημιουργήσουμε την Ψηφιακή Χάρτα, μέσω της οποίας κάθε τουρίστας θα 
μπορεί να παίρνει άμεσα στοιχεία». 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κυρία Παναγιώτα Μπαλάσκα, Προϊστάμενη του τμήματος Διαχείρισης 
Αθλητικών Χώρων του Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου, μέλος του Εργαστήριου Διοίκησης Αθλητισμού, 
Τουρισμού και Αναψυχής των ΤΕΦΑΑ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος ΣΕΠ 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. «Προερχόμενη από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αναφερθώ στα 
υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Στόχος είναι η επιστροφή 
του κοινού στα γήπεδα όπως στην προ Covid εποχή. Όσοι επιστρέφουν, δεν πρέπει να έχουν 
συμπτώματα τις τελευταίες 14 ημέρες, κλπ. Εμείς σαν Δήμος Κορδελιού χρησιμοποιήσαμε και on line 
μαθήματα, ενώ όσοι εισέρχονταν στα γήπεδα κατέγραφαν τις ώρες άθλησης, εισόδου-εξόδου στην 
εγκατάσταση, κλπ. Μάλιστα, το κοινό ανταποκρίθηκε στην άσκηση με Live streaming και το κοινό 
αξιολόγησε με πολύ υψηλό βαθμό αυτό τον τρόπο άσκησης, που ήταν αναζωογονητικός. Κάποιοι θα 
συνεχίσουν τα διά ζώσης μαθήματα, ενώ κάποιοι άλλοι θα τα αντικαταστήσουν με τα διαδικτυακά. Το 
κοινό υιοθέτησε νέες μορφές ασκήσεις, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα που προέκυψαν. Και οι 
Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις εφάρμοσαν υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι κατάλογοι εισερχομένων-
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εξερχομένων είναι πολύ σημαντικοί. Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις είναι ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι. Έπρεπε να εκπαιδευτούν, να φροντίσουν για την καταγραφή, για την καθαριότητα του χώρου, 
για τον ρουχισμό τους, για την υποδοχή των αθλητών, κλπ. Ο έλεγχος της καθαριότητας είναι το Α και 
το Ω. Παράλληλα, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε για το πως πρέπει να χειριστεί ένα ύποπτο κρούσμα σε 
ώρα υπηρεσίας». 
Οι τοποθετήσεις στη Συνεδρία συνεχίστηκαν με την ομιλία του κύριου Γεράσιμου Φεσσιάν, τ. 
Αντινομάρχη Αχαΐας και π. Περιφερειακού  Συμβούλου Δυτικής Ελλάδας: «Προέρχομαι από την τοπική 
αυτοδιοίκηση και με ενδιαφέρει η δικτύωση που κάναμε. Θα σας κάνω μια περιήγηση στην Ελλάδα και 
στον τόπο μας. Θα ξεκινήσω από το Δρέπανο και το kite surf. Υπάρχουν αθλητές που έρχονται στην 
περιοχή μας και κάνουν διαφήμιση στην χώρα μας, μπορούμε να τους αποκαλούμε ως brand 
ambassadors. Παράλληλα, μεγάλες διοργανώσεις στην ιστιοπλοΐα θα μας φέρουν και άλλες 
διοργανώσεις. Θυμίζω το περσινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα μας φέρει του χρόνου το 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν θα πρέπει να μείνουμε στον τουρισμό όπως τον ξέραμε. Θα πρέπει να 
στήσουμε ένα καινούργιο μοντέλο, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός, ο αθλητικός 
τουρισμός κλπ. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την θαλάσσια δεξαμενή που έχουμε. Επίσης, πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε και το αλεξίπτωτο πλαγιάς, εκμεταλλευόμενοι την ορεινή μάζα που διαθέτουμε. Με 
τέτοια ιβέντ θα μπούμε σε ένα χάρτη που δεν είμαστε αυτήν την στιγμή. Θα προσθέσω και τον 
αερομοντελισμό. Υπάρχει κόσμος που θέλει να ασχοληθεί με αυτό, αλλά χρειάζεται ειδικός χώρος. 
Στην Ιταλία κάνουν σκι με αναπηρικά αμαξίδια. Και εμείς ψαχνόμαστε για το χιονοδρομικό κέντρο των 
Καλαβρύτων. Και η Εθνική μας ομάδα ψάχνει κέντρα για προπόνηση στο εξωτερικό. Πρέπει να 
καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας. Επίσης, οι αγώνες στο ράλι κρος θα μας 
δώσουν τη δυνατότητα να μπούμε σε έναν παγκόσμιο χάρτη. Απλά πρέπει να ανοίξουμε λίγο τον φακό 
μας και να γίνει πιο ευρυγώνιος. Σκεφτείτε να φεύγει από το Δασύλλιο ένας ποδηλάτης και να 
κατεβαίνει μπροστά από το Αρχαίο Ωδείο και από τα Ψηλαλώνια και να φτάνει στο Λιμάνι. Θα κλείσω 
με το PICK, καθώς φέτος θα είναι η 12η χρονιά με τη διοργάνωση να πρέπει να γίνεται διεθνής, 
φέρνοντας τουρισμό στην περιοχή μας. Τέλος, θέλω να ζητήσω την τοποθέτηση αναβατήρα για τα 
ΑΜεΑ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και την συμμετοχή του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία». 
Ο κύριος Σπύρος Κρότσης εκπροσωπώντας το International Kiteboarding Association και από τη 
θέση του Vice President Formula Kite World Sailing Olympic Class προσέθεσε: «Πριν από μερικά 
χρόνια μαζευτήκαμε στον Ιάσονα και σκεφτήκαμε πως θα διεκδικήσουμε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 
το οποίο τελικά διοργανώσαμε. Πως αξιολογείται όμως η επιθυμία διεκδίκησης ενός τέτοιου γεγονός; Η 
ίδια η Περιφέρεια καλείται να αντιμετωπίσει ένα συνεχώς αυξανόμενο περιβάλλον. Το πολύπλοκο και 
ασταθές περιβάλλον επιβάλλει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Χρειάζεται μακροπρόθεσμο 
σχέδιο φιλοξενίας αθλητικών εκδηλώσεων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλείται να θέσει το 
πλαίσιο και να θεσμοθετήσει τις πολιτικές υλοποίησης που με την σειρά τους θα ξεκαθαρίσουν τα 
διαθέσιμα εργαλεία, τους στρατηγικούς στόχους, τον καθορισμό του αρμοδίου τμήματος που θα 
υλοποιήσει την στρατηγική, κλπ. Οι προτεινόμενες εκδηλώσεις θα πρέπει να είναι εξ αρχής 
καθορισμένες, όπως επίσης και το πλάνο με το οποίο θα διεκδικηθούν οι πολύ μεγάλες διοργανώσεις. 
Οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση έχει θετικό παρανομαστή, καθώς πολλαπλασιάζει την οικονομική 
βιωσιμότητα». 
Στη συνέχεια ο Ιατρός Φυσιατρικής και πρόεδρος του συλλόγου «περπατώ», Ασημένιος παρα-
Ολυμπιονίκης «Αθήνα 2004» κύριος Αλέξανδρος Ταξιλδάρης κατά την τοποθέτησή του διατύπωσε τα 
παρακάτω: «Η άσκηση και η άθληση είναι σημαντική στους ανάπηρους ανθρώπους. Η Κομοτηνή 
θεωρείται από τις πιο προσβάσιμες πόλεις στην άγνωστη χώρα της αναπηρίας. Το 15% του 
πληθυσμού της Ευρώπης είναι ανάπηροι. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι ζουν στην Ελλάδα. 
Πολλοί εξ αυτών έχουν μόνιμη βλάβη από τροχαία ατυχήματα. Οι περισσότεροι είναι στην πιο 
παραγωγική ηλικία και οι πολλοί εξ αυτών καταλήγουν στην κατάθλιψη, σε καρδιολογικά νοσήματα, 
κλπ. Όταν ένας άνθρωπος με αναπηρία δεν μπορεί να δουλέψει αιμορραγεί ο ίδιος, η οικογένειά του 

55 
 



και κατ΄ επέκταση το ίδιο το κράτος. Ο αθλητισμός συμβάλει τα μέγιστα στο τι μπορεί να κάνει και όχι 
τι δεν μπορεί να κάνει ένας αθλητής με αναπηρία. Όλα αυτά ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με τη διαδικασία ένταξης στον Αθλητισμό των αναπήρων πολέμου. Πάνω από 4.500 αθλητές 
από 180 χώρες μετέχουν σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Από το 1943 μέχρι και σήμερα, οι ερευνητές 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τα βιολογικά, τα ψυχολογικά και τα κοινωνικά οφέλη για 
κάθε ανάπηρο που αθλείται. Η Κομοτηνή, μια πόλη με 10.000 φοιτητές, πολυπολιτισμική, με έντονη 
διαφορετική, το 2002 δεν είχε καμία απολύτως υποδομή για τους ανάπηρους ανθρώπους. Όταν 
δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Περπατώ, μαζί με την τότε Δημοτική Αρχή, έκαναν συγκεκριμένες κινήσεις 
και δράσεις. Δημιουργήθηκε προσβάσιμο δίκτυο, τοποθετήθηκαν ράμπες, κάναμε προσβάσιμες τις 
δημόσιες υπηρεσίες, τις τουαλέτες και από το 2007 τις παραλίες, κλπ».  
Συνεχίζοντας τις τοποθετήσεις η κυρία Ευαγγελία Μακρή, Καθηγήτρια φυσικής αγωγής και Υποψήφια 
Διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναφέρθηκε στα παρακάτω: «Είμαι προπονήτρια 
αποκατάστασης αθλητών και ασκουμένων χωρίς και με αναπηρία. Τα τελευταία 20 χρόνια 
ασχολούμαι με το κομμάτι της αναπηρίας πιο ενεργά. Οι ερευνητές λένε πως η άσκηση θωρακίζει τον 
οργανισμό από τους ιούς και δίνει αντισώματα πρόληψης. Το νερό μας δίνει τη δυνατότητα άσκησης 
και ψυχαγωγίας ταυτόχρονα. Η χώρα μας έχει παραλίες και κολυμβητήρια. Πολλά από τα 
κολυμβητήρια έχουν προγράμματα άσκησης με θεραπευτικό σκοπό. Εμείς στην Κομοτηνή έχουμε 
τέτοια προγράμματα και για άτομα με αναπηρία, ενώ έχουμε και προγράμματα με ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα στην θάλασσα. Η θεραπευτική άσκηση στο νερό είναι ευεργετική. Για να επιστρέψει 
κάποιος ασκούμενος στην ενεργό δράση μετά τον Covid πρέπει να είναι έτοιμος για την προστασία 
όλων. Ακούστηκαν από τους προηγούμενες ομιλητές όλα όσα έπρεπε για ιατρικές εξετάσεις, 
πρωτόκολλα, κλπ. Σκοπός μας δεν είναι να αποκαταστήσουμε την αναπηρία, αλλά να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ο ειδικός της άσκησης, δηλαδή ο γυμναστής, καθορίζει την 
ένταση και τη διάρκεια της άσκησης. Τα πλεονεκτήματα της άσκησης στο νερό είναι πολλά, καθώς 
ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και το σθένος. Ένας αθλητής μου, μου είχε πει κάποτε: Είμαι ελεύθερος, 
δεν είμαι εξαρτημένος από το οτιδήποτε, νιώθω το σώμα μου να κινείται όπως εγώ το επιθυμώ». 
Τέλος, η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν- Νικοτιάν, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης του Safe 
Water Sports στην εισήγησή της αναφέρθηκε στα εξής: «Ο Οργανισμός Safe Water Sports προσπαθεί 
να μειώσει τα ατυχήματα στα θαλάσσια σπορ και όχι μόνο. Δυστυχώς έχουμε 344 περιστατικά 
θανάτων από πνιγμούς στην χώρα μας. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός μας δεν 
χρηματοδοτείται από το Κράτος, αλλά υποστηρίζεται από ιδιωτικές εταιρίες. Η εκπαίδευση από μικρή 
ηλικία είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας βγάλαμε το 
Παρατηρητήριο Ναυτικών Ατυχημάτων. Η φετινή μας καμπάνια ενημερώνει κυρίως τα άτομα άνω των 
60 ετών. Οι Λιμενικές Αρχές μπορούν να διαχειρίζονται on line μια σειρά στοιχείων που αφορούν 
τουρίστες, ναυαγοσώστες, κλπ. Έχουμε μια εφαρμογή με 3300 παραλίες σε Ελλάδα και Κύπρο, ποια 
είναι τα νόμιμα καταστήματα θαλασσίων σπορ, οι μαρίνες ανά περιοχή, κλπ. Και επίσης μπορούν και 
οι χρήστες να δώσουν σχετικές πληροφορίες ή να ενημερώσουν για παραβατικές συμπεριφορές. Η 
εκπαίδευση-ενημέρωση των γονέων και των παιδιών είναι πολύ σημαντική. Έχουμε φτιάξει ειδικά 
σήματα. Όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν. Είμαστε στη Μύκονο, στην Τανάγρα, στην Βουλιαγμένη, θα 
είμαστε στην Σκιάθο, μακάρι να είμαστε και στην Πάτρα. Συνεργαζόμαστε με την Κύπρο, με ξένες 
πρεσβείες, κλπ. Θέλουμε να πάμε και Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια. Θεσπίσαμε τη 10η Μαΐου ως ημέρα 
κατά των Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών». 
Αρκετοί ήταν οι αθλητικοί παράγοντες που παρακολούθησαν την αθλητική συνεδρία. Στο Hall A της 
Achaia Clauss ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Νίκος Παπαδημάτος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής 
Διοίκησης του ΠΕΑΚ, ο πρόεδρος του ΙΟΠ, Κώστας Καλογερόπουλος, ο Τάκης Θανόπουλος από την 
Θύελλα, ο Άγγελος Ροζής της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, ο Γιώργος Ανδρουτσέλης του ΑΟΑΠ (τένις), 
ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα, Νίκος Καραπάνος (οικοδεσπότης, άλλωστε, του ιβέντ), οι Θανάσης 
Τριανταφυλλίδης και Τάσος Χρυσανθόπουλος του Προμηθέα, ο Βασίλης Γιαννόπουλος και ο Θόδωρος 
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Θανασούλιας από τον Απόλλωνα, ο Τάκης Αντωνόπουλος της ΕΟΠΕ, κ.ά. 
 
 

Ο ρόλος των Περιφερειών στην ανάπτυξη της χώρας, στρατηγικές επενδύσεις, έργα 
ΣΔΙΤ και ο νέος αναπτυξιακός νόμος 
 
 «Η Ελλάδα έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση και αν συνεχίσουμε έτσι, όπως είχαμε πολύ καλή 
επίδοση στον τομέα της υγείας και της αντιμετώπισης του κορονοϊού, έτσι θα έχουμε πολύ καλή 
επίδοση και στον τομέα της οικονομίας» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης, παρεμβαίνοντας στην συνεδρία με θέμα «Ο ρόλος των Περιφερειών στην ανάπτυξη της 
χώρας, στρατηγικές επενδύσεις, έργα ΣΔΙΤ και ο νέος αναπτυξιακός νόμος» που πραγματοποιήθηκε 
χθες Παρασκευή στο πλαίσιο του 8ου Regional Growth Conference. «Δεν λέω ότι θα έχουμε ανάπτυξη, 
ύφεση θα έχουμε και μάλιστα μεγάλη» επεσήμανε, προβλέποντας ύφεση 7% για την Ελλάδα, «η οποία 
ωστόσο θα είναι μικρότερη από πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης».  
Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επένδυση του Ελληνικού, η οποία θα αποτελέσει 
μοντέλο και για άλλες ανάλογες μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στην περιφέρεια 
της χώρας, όπως πολύ σύντομα στην Κρήτη, ενώ πρόσθεσε πως οι δείκτες της επιχειρηματικότητας 
και της οικονομίας είχαν αρχίσει να βελτιώνονται μετά την μακροχρόνια οικονομική κρίση και αν δεν 
είχε μεσολαβήσει η καραντίνα, σίγουρα η θέση της Ελλάδος θα ήταν πολύ καλύτερη. 
Άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τόσο τους αντιπεριφερειάρχες και εκπροσώπους Περιφερειών από την 
Βόρεια Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά όσο και αρκετούς επιχειρηματίες και οικονομικούς παράγοντες της 
ευρύτερης περιοχής, που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη συνεδρία, στην οποία κεντρικός ομιλητής 
ήταν ο ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Νίκος Ματζούφας και συντονιστής ο Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ Φωκίων Ζαΐμης. Απάντησε σε πολλά από τα ερωτήματά τους και τις 
επισημάνσεις τους, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστια βήματα στην 
κατεύθυνση μείωσης της γραφειοκρατίας αλλά και ενίσχυσης των φορέων αυτοδιοίκησης για την 
υλοποίηση επενδύσεων.  
Νωρίτερα ο ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Νίκος Ματζούφας συζήτησε με τους εκπροσώπους 
των Περιφερειών για τις ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
έργων ΣΔΙΤ και άλλων επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη 
πολλών υποδομών, που έχει ανάγκη η Περιφέρεια και πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με 
βάθος χρόνου.  
Στη συγκεκριμένη συνεδρία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης, ο οποίος μετέφερε 
τη δική του εμπειρία και θέση σχετικά με την υλοποίηση έργων και επενδύσεων με ΣΔΙΤ, όπως στον 
τομέα των απορριμμάτων, ενώ προανήγγειλε την χρήση ΣΔΙΤ και για το νερό, επισημαίνοντας ότι 
«αποτελούν σημαντικό εργαλείο ώστε να προσφερθεί τελικά στους πολίτες πιο υγιεινό, ποιοτικότερο 
και πιο οικονομικό νερό». 
Παρόντες στην συνεδρία ήταν οι αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Κωνσταντίνος Σιμιτζής, Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Βαβλιάρας, Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος 
Καποδίστριας καθώς και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης Αλέξιος Πολίτης και Κωνσταντίνος Κουρτίδης.  
 
 
Λιμάνια και περιφερειακή ανάπτυξη  
Το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής ζωής της Δυτικής Ελλάδας. Παρά την 
συνεχώς μειωμένη επιβατική κίνηση τα τελευταία χρόνια, προσδοκά να ενισχύσει το ρόλο του μέσω 
του εμπορικού του χαρακτήρα, ώστε να μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
ανατολικής Ευρώπης, διατηρώντας πάντα το μικτό χαρακτήρα του ως λιμάνι διεθνούς σημασίας για 
επιβατικές, εμπορικές και τουριστικές μεταφορές.  
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Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση εγκεκριμένων υποδομών, όπως η εγκατάσταση 
μονάδας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), αλλά και η υλοποίηση του Master Plan του 
Οργανισμού Λιμένος Πατρών το οποίο προβλέπει τη σύνδεση με τη σιδηροδρομική γραμμή και τη 
μετατροπή των εγκαταστάσεων της Πειραϊκής Πατραϊκής σε ένα σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο. 
Αυτά τα ζητήματα αναδείχθηκαν εν πολλοίς, στην εκδήλωση «Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη» 
που συνδιοργανώθηκε από τον ΟΛΠΑ στο περιφερειακό συνέδριο ανάπτυξης RGC 2020, στις 
εγκαταστάσεις της Αχάια Κλάους στην Πάτρα. Την συζήτηση άνοιξε ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, 
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κ. Κυριαζόπουλος 
συμφώνησε ότι υπάρχει ανάγκη, το λιμάνι να αναδείξει τον εμπορικό του χαρακτήρα, με συνδυασμένες 
μεταφορές και υποστηρικτικές υπηρεσίες logistics. Κρίσιμη παράμετρος είναι φυσικά, η σύνδεσή του 
με τον σιδηρόδρομο, που θα ανοίξει την εμπορική σύνδεση με την Ιταλία και τον Πειραιά. Προκάλεσε 
αίσθηση, όταν είπε ότι «έχουμε δαιμονοποιήσει τον σιδηρόδρομο. Η σιδηροδρομική σύνδεση της 
Πάτρας δεν χρειάζεται υπογειοποίηση. Το πιο σημαντικό είναι το τρένο να σφυρίξει, όσο το δυνατόν 
πιο σύντομα, γιατί στις μεταφορές και στα λοτζίστικς, παίζει ρόλο το τάιμινγκ και αυτή την περίοδο η 
σύνδεση με Πειραιά μπορεί να απογειώσει λιμάνι της Πάτρας». Ο κ. Κυριαζόπουλος, τόνισε ότι το 
λιμάνι της Πάτρας, μπορεί να γίνει και αξιόλογο home port κρουαζιέρας, καθώς βρίσκεται δίπλα στο 
Ιόνιο πέλαγος, την δεύτερη παγκοσμίως θαλάσσια αγορά τουρισμού, μετά την Καραϊβική.  
Ο Γιώργος Καραγιάννης, γενικός γραμματέας Υποδομών, έκανε μια πολιτική τοποθέτηση για το 
ζήτημα των υποδομών ευρύτερα στην Πάτρα, ωστόσο επικεντρώθηκε στις δύο "καυτές πατάτες" που 
παρέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, δηλ., τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής από την Πάτρα και 
την εθνική οδό Πατρών - Πύργου. Δύο έργα που μπορούν να αναβαθμίσουν ουσιαστικά το λιμάνι της 
Πάτρας.  «Χωρίς συνδέσεις όσα λεφτά κι αν πέσουν στο λιμάνι θα είναι σαν ένας άδειος κουβάς» 
τόνισε ο κ. Καραγιάννης, σημειώνοντας ότι αν δεν υλοποιηθεί ένας ενιαίος και ολιστικός σχεδιασμός 
συνδυασμένων μεταφορών, που να προσφέρει ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομικές μεταφορές το 
λιμάνι δεν θα προχωρήσει στο μέλλον. Η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, είπε, συμβάλλει 
προς αυτή την κατεύθυνση, με ρεαλιστικές προτάσεις, κοστολογημένες και με σχεδιασμό. Ανέφερε 
ακόμα ότι, το επόμενο φθινόπωρο, ολοκληρώνεται ο φάκελος για την επέκταση του φράγματος 
Πηνειού, για να προκηρυχθούν οι μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.  Τέλος, ο κ. 
Καραγιάννης εξήγγειλε για τον Οκτώβριο προκήρυξη διαγωνισμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
ΠΓΝΠ και της Νοσηλευτικής Αιγίου.  
Ο Παναγιώτης Τσώνης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, αναφέρθηκε στο σχέδιο της παρούσας 
διοίκησης για την αναβάθμιση του λιμένα, ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών, υπό την 
προϋπόθεση ότι, θα γίνει το εμπορικό τμήμα και θα υλοποιηθεί η σύνδεση με το τρένο. Ειδικά για το 
εμπορικό τμήμα, ο κ. Τσώνης είπε ότι ευκαιρία χρηματοδότησης χάθηκε από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, που δεν ενέταξε το έργο σε χρηματοδοτικό πλαίσιο, για τον λόγο αυτό κάλεσε την σημερινή 
ηγεσία του υπουργείου, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ακόμα και με εμπλοκή ιδιωτικών επενδύσεων.  
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας Χαράλαμπος Μπονάνος, ως εκπρόσωπος της ΠΔΕ που είναι 
συνδιοργανωτής του συνεδρίου, τόνισε ότι η προσπάθεια της νέας ηγεσίας της περιφέρειας, 
επικεντρώνεται στην ανατροπή της δυσμενούς εικόνας της περιοχής, πρόθυμη να συνεννοηθεί με όλες 
τις δυνάμεις, αλλά και να διεκδικήσει. Ο κ. Μπονάνος, παρουσιάζοντας στοιχεία, για την κίνηση 
κοντέινερ προς το λιμάνι του Πειραιά, απέδινε πόσο σημαντική είναι η εμπορευματική λειτουργία του 
λιμένα της Πάτρας, για την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων.  Από 8.000 - 10.000 
ετησίως είναι τα κοντέινερς με τοπικά προϊόντα που εξάγονται από το λιμάνι του Πειραιά και άλλα 
4.000 εισάγονται ετησίως. Το λιμάνι πρέπει να κινηθεί προς το μέλλον, τόνισε ο κ. Μπονάνος, με 
σύνδεση στο σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ γνωστοποίησε ότι, η ΠΔΕ συμφώνησε προ 
ημερών με τον ΟΛΠΑ, για την επαναλειτουργία του γραφείου Τουρισμού και του Υγειονομείου στο 
λιμάνι της Πάτρας.  Επιπλέον, ο Διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Βίνης, παρουσίασε 
την προτεινόμενη λύση διέλευσης του σιδηροδρόμου στο τμήμα «ΡΙΟ – ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ».  
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Τέλος ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος,  από το τμήμα Εξυπηρέτησης - Σχέσεων Μετόχων και Εταιρικών 
Ανακοινώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς,  αναφέρθηκε στην Προστιθέμενη Αξία της Λιμενικής 
Βιομηχανίας στην Ελλάδα και ανέλυσε τo παράδειγμα της ΟΛΠ Α.Ε. όπου η οικονομική προστιθέμενη 
αξία της ανέρχεται στο 0,68% του ΑΕΠ. 
 
 

Σάββατο 4/7 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
Στο 8th Regional Growth Conference, η Πανδημία που προκλήθηκε από τη νόσο Covid-19 συζητήθηκε 
εκτενώς σε συνεδρίες την Παρασκευή 3 Ιουλίου και το Σάββατο 4 Ιουλίου, δίνοντας νέες προεκτάσεις 
και γνώση, ώστε η επόμενη μέρα να μας βρει όλους ασφαλείς και υγιείς. Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε 
με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.  

Ο κ. Μπονάνος ανέφερε μεταξύ άλλων από το βήμα του συνεδρίου: «Η πανδημία του κορονοϊού είναι 
το σημαντικό γεγονός της γενιάς μας. Είχαμε την τύχη να έχουμε σοβαρούς ανθρώπους σε θέσεις 
ευθύνης, οι οποίοι αποφάσισαν να δώσουν χώρο στους ειδικούς, ενώ σε άλλες χώρες αυτό δεν 
συνέβη. Ζήσαμε μια ιστορική στιγμή, την οποία στο μέλλον θα αναζητούν οι άνθρωποι στο μέλλον, 
όπως αναζητούμε κι εμείς για περιόδους του παρελθόντος.  Θυμάμαι τον φόβο μας τον Φεβρουάριο, 
λόγω των αδυναμιών που είχε το σύστημα Υγείας για το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αν 
κάτι πρέπει να μας μείνει από την περίοδο της πανδημίας είναι η νίκη του ρεαλισμού απέναντι στον 
λαϊκισμό. Η ηγεσία μας κατάφερε να ανταποκριθεί θετικά και να προστατέψει τους πολίτες. Η 
αντίδραση μας, μας προστάτεψε και δεν είχαμε την ίδια μοίρα με την Ιταλία και την Ισπανία. Στην 
Ελλάδα έκλεισαν τα πάντα μόλις τέσσερις ημέρες από τον πρώτο θάνατο, ενώ στην Ισπανία 
γινόντουσαν ποδοσφαιρικοί αγώνες ακόμα 26 μέρες μετά τον πρώτο θάνατο. Μπορεί να τα 
καταφέραμε, αλλά παραμένει ένα πλήθος στρεβλώσεων στο σύστημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
γιατί ο ιός είναι εδώ. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να λέει πως τελειώσαμε και όσο δεν έχουμε φάρμακο 
και εμβόλιο, τότε ο κίνδυνος θα είναι υπαρκτός. Είναι βέβαιο πως ο κόσμος μας άλλαξε. Η πανδημία 
φέρνει αβεβαιότητα και η χώρα μας χρειάζεται να παραμείνει στο παγκόσμιο προσκήνιο ως 
παράδειγμα προς μίμηση και να συνεχίσουμε το έργο μας για βελτίωση των υγειονομικών 
αδυναμιών».  
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Από τη μεριά του, ο κ. Πολύζος τόνισε μεταξύ άλλων των οποίων μπορείτε να παρακολουθήσετε και 
διαδικτυακά: «Χρειαζόμαστε απόψεις στην δύσκολη εποχή που διανύουμε για να μπορούμε να 
εκτιμούμε κατάλληλα τις καταστάσεις και να αποφασίζουμε για το μέλλον. Πετύχαμε με τον κορονοϊό, 
αλλά χρειάζεται να εκτιμούμε τα πράγματα και να αναλύουμε τα δεδομένα. Το προηγούμενο διάστημα 
ακούσαμε τους ειδικούς και καταφέραμε κάτι μοναδικό σε όλο τον πλανήτη. Η κρίση του κορονοϊού 
είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη γενιά μας αλλά ας δούμε τα δεδομένα. Ο πλανήτης κατοικείται για πρώτη 
φορά από τόσο κόσμο και αυξάνει το βιοτικό του επίπεδο. Αν δεχτούμε πως οι πόροι που διαθέτει ο 
πλανήτης είναι περιορισμένοι, τότε πρέπει να γίνουν αλλαγές και στον τρόπο ζωής μας. Είναι 
χαρακτηριστικό πως τον προηγούμενο αιώνα μετά τους πολέμους η φύση φρόντισε ώστε να γεννηθούν 
περισσότεροι άνδρες. Αυτή την περίοδο, βλέπουμε πως η πανδημία χτύπησε τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία. Αυτό δείχνει πως η ίδια η φύση φαίνεται να ρυθμίζει την ζωή.  Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα 
μάτια σε διαπιστώσεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά θεωρώ πως το επόμενο διάστημα 
έρχονται καλύτερες μέρες». 

Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλης πήρε το λόγο και παρουσίασε το χρονικό του κορονοϊού στη 
χώρα μας και την περιοχή μας όπως την έζησε ο ίδιος: «Το προηγούμενο διάστημα ζήσαμε πολύ 
έντονα την κατάσταση και χρειάστηκε να εργαστούμε σκληρά. Από τον Ιανουάριο, σε μία συνάντηση 
των διοικητών των ΥΠΕ της χώρας, είχαμε εκτιμήσεις πως ο κορονοϊός θα έρθει και στην Ευρώπη 
σύντομα και ανησυχήσαμε.  Άμεσα προχωρήσαμε σε συσκέψεις για να δούμε πως θα μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε μια πιθανή πανδημία. Χρειάστηκε από την αρχή, πολύ πριν ο κόσμος φανταστεί πως 
υπάρχει απειλή, να οργανωθούμε για να προστατέψουμε το σύστημα υγείας της χώρας για να 
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Στη συνέχεια, είχε φτάσει η στιγμή να 
αποφασίσουμε τι θα γίνει με το Καρναβάλι της Πάτρας. Εκεί άρχισε να φαίνεται σε όλους πόσο 
δύσκολη ήταν η κατάσταση που θα αντιμετωπίζαμε. Στην δική μας ΥΠΕ είχαμε δύο πανέτοιμα 
τριτοβάθμια νοσοκομεία σε Πάτρα και Ιωάννινα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την 
κατάσταση και από τις 24 Φεβρουαρίου, που εντοπίστηκε το πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Πάτρα, 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αντιμετωπίσαμε το θέμα, άσχετα με το αν τελικά δεν 
ήταν θετικό το κρούσμα. Εμείς ως 6η ΥΠΕ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε 
κάθε υγειονομική απειλή».  

Τέλος, ο κ. Γώγος τόνισε με τη σειρά του από το βήμα του συνεδρίου: «Είναι πολύ σημαντικό πως σε 
ένα αναπτυξιακό συνέδριο συζητάμε για κάτι που σταμάτησε την ανάπτυξη όπως ο Covid-19 γιατί 
χρειάζεται να αντιλαμβανόμαστε τι συνέβη ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Για να πάει καλά μια 
τέτοια πανδημία, χρειάζεται συνεργασία από όλους. Η μεγαλύτερη επιτυχία μας λοιπόν ήταν η 
συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να αντέξουμε. Πήγαμε εντυπωσιακά καλά αν 
και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιζε ο ΕΟΔΥ γιατί έπρεπε να ιχνηλατούμε 
τα κρούσματα ώστε να μην αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα η πανδημία. Από κει και πέρα πολύ σημαντική 
ήταν και η Επιτροπή των Ειδικών και αυτή ήταν ίσως η πιο σωστή κίνηση της κυβέρνησης. Για τον 
COVID-19 είχε μεγάλη σημασία η γνώμη των επιδημιολόγων αλλά και των μικροβιολόγων για λόγους 
που έχουν αναλυθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί που έπαιξαν όμως το σημαντικότερο ρόλο 
ήταν όσοι βρισκόντουσαν στην πρώτη γραμμή. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές που υποδεχόντουσαν 
κάθε πιθανό κρούσμα. Η αντιμετώπιση του κορονοϊού στην Ελλάδα είναι επιτυχημένη, ένα success 
story, επειδή κρατήσαμε χαμηλά την μεταδοτικότητα και τη θνησιμότητα του ιού. Το δύσκολο όμως, 
ήταν το μετά. Όταν έπρεπε να αρθούν να περιοριστικά μέτρα.  Πλέον, που άνοιξε και ο τουρισμός, δεν 
γνωρίζουμε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε ποια είναι η θεραπεία. Άρα έχουμε 
μια επιδημία που τρέχει, άσχετα αν είναι ελεγχόμενη στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να 
προσέχουμε και να τηρούμε τα μέτρα προστασίας.  Αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι θα γίνει από δω 
και πέρα και το στοίχημα για το μέλλον είναι το πώς θα λειτουργεί η κοινωνία ακόμα και αν συνεχίσει 
να υπάρχει ο COVID-19 στη ζωή μας». 
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Κατόπιν ακολούθησαν και άλλες συνεδρίες με τις εξής θεματικές. 

Οργάνωση της βασικής δομής του νοσοκομειακού συστήματος κάτω από συνθήκες πίεσης 
Συντονιστές τις συνεδρίας ήταν οι κύριοι Χαράλαμπος Γώγος, Μέλος της Επιτροπής Ειδικών 
Υπουργείο Υγείας και Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος, Παθολόγος, Επίκουρος Καθηγητής 
Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σχετικά με  τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και  τη μεθοδολογία  που ακολουθείται σε Τ.Ε.Π.,  Κλινική  και  
Μ.Ε.Θ..  έκαναν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Επείγουσας Ιατρικής Πανεπιστημίου 
Πατρών, Υπεύθυνος ΤΕΠ ΠΓΝ Πατρών, κ. Δημήτρης Βελισσάρης, ο Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», κ Άγγελος Πεφάνης,  και η 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Εντατικής Θεραπείας, κα. Αναστασία Κοτανίδου.  

Οργάνωση μικροβιολογικού εργαστηρίου 
Συντονιστής της συνεδρίας ήταν ο Αντιπρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  
Αθηνών, Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, κ. Αθανάσιος Τσακρής. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στα τεστ διάγνωσης και τον έλεγχο του πληθυσμού όπου με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις 
η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αναστασία Μουζάκη με δια ζώσης 
τοποθέτηση και ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χρήστος 
Χατζηχριστοδούλου ο οποίος τοποθετήθηκε μέσω Διαδικτυακής Σύνδεσης.  

 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
Συντονιστές της συνεδρίας ήταν ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Χρήστος Λιόνης και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου, κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.  Με τοποθετήσεις που κίνησαν το ενδιαφέρον αναφορικά  με 
την αντιμετώπιση ασθενών στο σπίτι και το ρόλο του ΕΣΥ και του Ιατρικού Συλλόγου συμμετείχαν ο 
Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, κ.  Ανάργυρος Μαριόλης και η Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Πατρών, κα Άννα Μαστοράκου.  

Η διαχείριση των ογκολογικών ασθενών τον καιρό του Covid-19 
Διεξήχθη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του Χαράλαμπου Γώγου με του Οδυσσέα Ιωάννη 
Ζώρα για την διαχείριση των ογκολογικών ασθενών τον καιρό του COVID-19. 

Φάρμακα και εμβόλια 
Την τελευταία συνεδρία της Ημερίδας συντόνισε ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων Πανεπιστημίου 
Πατρών, Διευθυντής του τμήματος Λοιμώξεων ΠΓΝ Πατρών κ. Μάρκος Μαραγκός.  Αρχικά έκανε 
εισήγηση με τίτλο «Φαρμακευτική αντιμετώπιση COVID-19: Τι γνωρίσαμε και τι μαθαίνουμε ακόμη» η 
Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών κα. Kαρολίνα Ακινόσογλου  και στη 
συνέχεια ο Καθηγητής Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Υπεύθυνος μονάδας λοιμώξεων ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», κ Νίκος Σύψας, 
αναφέρθηκε στα εμβόλια για τον SARS-CoV-2. 

Εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, και αποτελεί σημαντική 
διέξοδο στην παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και στη παροχή ανοικτής εκπαίδευσης, με 
δυνατότητα να καλύψει σημαντικό πληθυσμό εκπαιδευόμενων σε μεγάλη γεωγραφική διασπορά, με το 
μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για το εκπαιδευτικό σύστημα. Η 
ψηφιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ελληνική πραγματικότητα, εντάσσεται συχνότερα 
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στα μοντέλα ανοικτής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης αλλά η κρίση του COVID-19 ανέδειξε την 
ανάγκη αξιοποίησης της 
Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία την εξ αποστάσεως διενέργειας εξετάσεων και το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο ήταν το πρώτο που εφάρμοσε το νέο μοντέλο όχι από ανάγκη, αλλά επειδή βρίσκεται 
στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Ιδρύματος. Κινείται όμως και οραματικά, καθώς σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο του ΕΑΠ, Οδυσσέα Ζώρα, ένα από τα επόμενα βήματα θα είναι η εξ αποστάσεως έρευνα. 
Ο Οδ. Ζώρας αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά σε μια εποχή που 
λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες από δορυφόρους -όπως χαρακτηριστικά είπε- είναι κάτι που πρέπει 
να περιλαμβάνεται στους οραματικούς στόχους του ΕΑΠ. «Θα το επιχειρήσουμε» ανέφερε με 
αποφασιστικότητα και πρόσθεσε ότι στο όραμα του Ιδρύματος είναι και η δημιουργία ενός ερευνητικού 
κέντρου, εντός του οποίου θα μπορεί να λειτουργεί ένα ινστιτούτο για τη μελέτη της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 
Ο Οδ. Ζώρας προανήγγειλε ότι σύντομα η διοίκηση θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νέο ΕΑΠ που 
θα είναι ένα μοντέρνο και δραστήριο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας ενημέρωση τους 
συνέδρους ότι το ΕΑΠ θα φιλοξενήσει το ευρωπαϊκό συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστημίων την 
περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022. 
Αναφέρθηκε ακόμα στην επέκταση που σχεδιάζει το ΕΑΠ σε προγράμματα σπουδών και έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Επισήμανε ότι έγιναν από ανάγκη λόγω της 
πανδημίας, αλλά για το ΕΑΠ εκπληρώνεται η φιλοσοφία και η νοοτροπία που έχει για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Ο πρόεδρος του ΕΑΠ υπογράμμισε ότι το μοντέλο των ηλεκτρονικών 
εξετάσεων κέρδισε τα εύσημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι θα 
μπορούν να το ακολουθήσουν και άλλα Πανεπιστήμια, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του ΕΑΠ.  
Το συντονισμό της συνεδρίας έκανε η Μάρνυ Παπαματθαίου, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Το 
Βήμα» από κοινού με τον Οδ. Ζώρα. Σύντομη παρέμβαση είχε η Dr. Liz Marr, πρόεδρος του 
ευρωπαϊκού φορά των ανοικτών Πανεπιστημίων καθώς επίσης και η Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  Νίκη Κεραμέως, ο Βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας και ο εκδότης της εφημερίδας 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Θεόδωρος Λουλούδης. 
Στη συνέχεια ο κ. Γιάννης Καλαβρουζιώτης κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του ΕΑΠ ανέλυσε τα προγράμματα σπουδών, το ανθρώπινο δυναμικό, τις κτηριακές και 
εργαστηριακές υποδομές καθώς και την ερευνητική δραστηριότητα που παρουσιάζει η Σχόλη ΣΘΕΤ. 
Επιπλέον, αναφέρθηκε στους απόφοιτους του ΕΑΠ και τόνισε ότι τα προγράμματα που παρέχει το 
ΕΑΠ πληρούν όλα τα κριτήρια και δεν υστερούν σε κανένα τομέα σε σχέση με τα υπόλοιπα 
προγράμματα που παρέχονται από τα συμβατικά Πανεπιστήμια της χώρας μας και του εξωτερικού. 
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Αθανάσιος Μιχιώτης κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
του ΕΑΠ. Στην εισήγηση του τόνισε ότι τα νέα δεδομένα που προκάλεσε η νόσος Covid- 19 απέδειξαν 
την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αντικείμενο που το ΕΑΠ έχει 
εικοσαετή εμπειρία. Στη συνέχεια ο κ. Μιχιώτης αναφέρθηκε στις κοινωνικές επιστήμες υπό το πρίσμα 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στα κοινά που τις συνδέουν. Το ΕΑΠ δίνει έμφαση σε 
προγράμματα σπουδών που άπτονται τόσο της Κοινωνιολογίας όσο και της Διοικητικής και 
Οικονομικής επιστήμης ενώ γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν νέα προγράμματα σπουδών ώστε να 
υπάρχουν διαθέσιμα προς παρακολούθηση όλα τα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών. Τέλος, ο κ. 
Μιχιώτης αναφέρθηκε στην εισήγησή του σε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τους εισακτέους, τους 
απόφοιτους και τις δυνατότητες της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ. 
Στη συνέχεια ο κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος., αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών και Διοικητικών 
Υποθέσεων του ΕΑΠ αναφέρθηκε στην ανάγκη να εγκαταλειφτεί η παγιωμένη αντίληψη του κόσμου ότι 
το ανοιχτό πανεπιστήμιο αποτελεί ένα «πανεπιστήμιο δεύτερης ευκαιρίας» αλλά μέσω της ενίσχυσης 
του ΕΑΠ και των νέων δεδομένων που προκύπτουν να αποδειχθεί ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
αποτελεί την κύρια τάση της νέας εποχής. Τέλος, αναφέρθηκε στην εμπειρία που αποκόμισε το ΕΑΠ 
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και στον τρόπο που διαχειρίστηκε το σενάριο των εξ αποστάσεων εξετάσεων και περιέγραψε τις 
διαδικασίες, τις δυσκολίες αλλά και την επιτυχία του εγχειρήματος.  
Συνεχίζοντας, το λόγο έλαβε ο κ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, αντιπρόεδρος Οικονομικών, 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΑΠ. Στην εισήγηση του αναφέρθηκε στο φαύλο κύκλο που 
οδηγεί στην κουλτούρα της αντιγραφής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ενώ στη συνέχεια 
κατέθεσε τις απόψεις του για την ανάγκη ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των πανεπιστήμιων αλλά και 
του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην έρευνα συμβατικού 
τύπου που πραγματοποιείται στο ΕΑΠ σε αντίθεση με την αντίληψη που έχει διαμορφωθεί σε μερίδα 
της κοινωνίας ενώ έθεσε ως προβληματισμό την ανάγκη το ΕΑΠ να προάγει και την εξ αποστάσεως 
έρευνα σε γνωστικά αντικείμενα που είναι εφικτό και σε συνεργασία με τα «κλειστού τύπου» 
Πανεπιστήμια. Τέλος, αναφέρθηκε στα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ, στην έλλειψη campus καθώς επίσης και 
στο μοντέλο διοίκησης του ΕΑΠ που τι χαρακτηρίστηκε ως «κοσμητοροκεντρικό». Τέλος, ο κ. 
Κωνσταντίνος Καραμάνης αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΑΠ, συμπλήρωσε 
τους συνομιλητές του αναφέροντας ότι το ΕΑΠ αποτελεί έναν ιδιαίτερα ισχυρό εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό πόλο ο οποίος συνδέεται εκτός των άλλων και με την περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη. 
Συνεχίζοντας αναφέρθηκε και ανέλυσε τους δείκτες αλλά και τη φιλοσοφία πίσω από αυτούς που 
πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη. Τέλος, αναφέρθηκε σε 
οικονομικά στοιχεία και πόρους που αφορούν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
 
 
Πολιτικές διαχείρισης τουριστικού προορισμού στην μετά COVID-19 εποχή 
Τόνο αισιοδοξίας για τη φετινή τουριστική κίνηση, στη μετά covid 19 εποχή, έδωσε ο υπουργός 
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, παρεμβαίνοντας στη συνεδρία του 8ου Regional Growth Conference για 
τις πολιτικές διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος με τα νέα δεδομένα. Δίνοντας έμφαση στο ότι ο 
ελληνικός τουρισμός άνοιξε, ασχέτως αριθμητικών στοιχείων και δεικτών, ανέφερε πως οι μήνες 
Αύγουστος - Σεπτέμβριος θα 'ναι καλύτεροι από τον Ιούλιο, αφού οι ήδη αφιχθέντες ξένοι τουρίστες θα 
'ναι κρίσιμο το να στείλουν στις χώρες τους το μήνυμα ότι τα μέτρα και ο επαγγελματισμός είναι 
επαρκή. 
Για τη Δυτική Ελλάδα, ο υπουργός είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα, με εισιτήριο τριετίας στον 
Τουρισμό, αν καταφέρει ν' αποδείξει ότι μπορεί κι έτσι ν’ αρχίσει τη νέα χρονιά με δύναμη και φόρα. 
Έκανε δε έκκληση στον επιχειρηματικό κόσμο να εφαρμόσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ως 
«διαβατήριο για την επιτυχία». Στο οικονομικό σκέλος και εμφανή τα προβλήματα στα εργασιακά του 
κλάδου και στην έλλειψη ρευστότητας, ο κ. Θεοχάρης παραδέχθηκε πως και τα δύο είναι κρίσιμα γα 
την εξίσωση του ελληνικού τουρισμού, αποσαφήνισε όμως ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν είναι στατικά, 
αλλά εξελίσσονται και διορθώνονται, με τη στήριξη δεδομένη. Επέμεινε ωστόσο ότι «η μάχη της 
πραγματικής στήριξης είναι το να φέρουμε τουρίστες».  
Η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, συμμετέχοντας στο αναπτυξιακό συνέδριο της εφημερίδας 
«Πελοπόννησος» και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υπογράμμισε πως το στοίχημα είναι η εικόνα 
της χώρας το προσεχές 15νθήμερο, καθότι είναι πολλοί οι ευρωπαίοι που θέλουν να έρθουν και 
μπορεί να το αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. «Οι ήρωες του καλοκαιριού είναι οι άνθρωποι του 
τουρισμού» είπε η κ. Γκερέκου, για να προσθέσει ότι η Ελλάδα προβάλλεται από τα μεγαλύτερα Μέσα 
παγκοσμίως, ενώ από το φθινόπωρο ο ΕΟΤ θα ετοιμάζεται για την επανεκκίνηση του 2021. 'Έθεσε 
όμως το στόχο του υπουργείου και του ΕΟΤ, με τη φράση «οφείλουμε ν' αλλάξουμε, όσο κι αν είναι 
επώδυνο, γιατί αν δεν αλλάξουμε πολύ γρήγορα θα είμαστε εκτός τουριστικού χάρτη». Εξήγησε πως η 
χώρα πρέπει να γίνει προορισμός με υψηλό επίπεδο ψηφιακής τεχνολογίας, σε συνεργασία με 
παγκόσμιους οργανισμούς, «όχι φοβικά για την απώλεια του φθηνού μαζικού τουρισμού» κατέληξε. 
Για τη Δυτική Ελλάδα, προέτρεψε την Περιφέρεια να λειτουργήσει πρώτη πιλοτικά πάνω σ' αυτό το 
πρότζεκτ, με όπλα την Αρχαία Ολυμπία, τα λιμάνια της, τα τοπικά προϊόντα, τον πολιτισμό και τις 
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γεωφυσικές της θέσεις, που μπορούν να προωθήσουν τον αειφόρο τουρισμό. Ο αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού Νικόλαος Κοροβέσης, μίλησε για άψογη συνεργασία με τον ΕΟΤ και ευχήθηκε σύντομα 
να σταματήσουμε να λέμε «Go West», αλλά πάμε στον φάρο του Ολυμπισμού. Ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Κούτουλας, σημείωσε ότι η κρίση είναι η ευκαιρία για να 
επανεκτιμηθεί ο κλάδος, προτείνοντας «ένα ποιοτικό άλμα» για πελάτες με καλύτερο οικονομικό 
αποτέλεσμα, όπως και αλλαγή της εποχικότητας και της υπερβολικής στενής χωρητικότητας. Τάχθηκε 
υπέρ ενός ήπιου περιβαλλοντικά τουρισμού, αξιοποίηση του συνεδριακού, πεζοπορικού κ.ά αφού από 
αυτά χάνονται δισ. ευρώ. Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος του Ομίλου Aldemar Resort, είπε ότι η 
ελληνική αγορά τιμά την Πελοπόννησο, ενώ για τους ευρωπαίους επισκέπτες έθεσε τον 
προβληματισμό, πώς με διαρκώς συρρικνωμένο εισόδημα (από το 2008) είναι δυνατόν να υπάρχει η 
προσδοκία για έσοδα.  
 
Δρόμοι Ενέργειας 

 

Σχεδόν όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στο ενεργειακό 
γίγνεσθαι της χώρας μας. Στο πλαίσιο της συνεδρίας συζητούνται οι τρόποι αξιοποίησης όλων των εν 
δυνάμει ενεργειακών στοιχείων τοπικού, πανελλαδικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δυναμικότητα και την κρισιμότητα των επίκαιρων εξελίξεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 
Ταυτόχρονα διερευνάται το πλαίσιο δράσεων με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς της 
εγχώριας αλλά και της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και 
αειφόρος ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα από το στάδιο της παραγωγής έως την τελική χρήση. 
 
 

Θέμα μερικών εβδομάδων, είναι η δημοσίευση πρόσκλησης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, για την ένταξη των τοπικών δικτύων φυσικού αερίου στο τρέχον πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Την 
εξαγγελία έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στην έναρξη της 
εκδήλωσης «Δρόμοι Ενέργειας», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του 8ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου της «Π», 
στην Αχάια Κλάους.  
Ο κ. Φαρμάκης, κάλεσε τους συνεργαζόμενους φορείς και εταιρείες (ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ) να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους και να πράξουν έγκαιρα ό,τι τους αναλογεί, για την υλοποίηση του έργου μέχρι το 2023, 
καθώς με το νέο ΕΣΠΑ δεν θα προβλέπεται χρηματοδοτικό πλαίσιο για έργα υποδομών ενέργειας.  
Παράλληλα, τόνισε ότι με αυτό το έργο, ξεκινά η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Δυτικής 
Ελλάδας, αλλά, τελικός στόχος παραμένει πάντα, η έλευση του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή. 
Ο κ. Φαρμάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι, η συζήτηση για το θέμα αυτό, έχει αναζωπυρωθεί με 
την παρούσα κυβέρνηση και πως σύντομα, θα υπάρξουν εξελίξεις.  
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που συντόνισε ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής ECSP Business 
School και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ, μίλησε ο υφυπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γεράσιμος 
Θωμάς, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές πτυχές της 10ετούς εθνικής ενεργειακής στρατηγικής της 
χώρας, η οποία έχει τελικό στόχο, την απολιγνιτοποίηση, όπου το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας το 
2030 θα πρέπει να είναι 65% από ΑΠΕ και 35% από φυσικό αέριο.  
Στο σχέδιο αυτό σημαντική θέση καταλαμβάνει η Δυτική Ελλάδα, ως ένας από τους μεγάλους 
παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του καλωδίου υπερυψηλής 
τάσης του ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, ο κ. Θωμάς εξήρε και το άνοιγμα του λιμανιού της Πάτρας, στην αγορά 
των ναυτιλιακών καυσίμων με φυσικό αέριο.  
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και 
Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας, Λάμπρος Δημητρογιάννης παρέδωσε στον υφυπουργό Ενέργειας, 
αντίγραφο της «Πράσινης Βίβλου» της ΠΔΕ για την καινοτομία, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τις 
βιώσιμες πόλεις.  
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Nicola Battilana, μίλησε για τα σχέδια οδικής μεταφοράς 
φυσικού αερίου στην περιοχή και αποθήκευσης ναυτιλιακού LNG στο λιμάνι της Πάτρας, ενώ 
αναφερόμενος στο ζήτημα του αγωγού, είπε ότι πρέπει να το δούμε κάτω από το πρίσμα της ζήτησης 
και της χρηματοδότησής του. Ο ΔΕΣΦΑ το εντάσσει μέσα στο υπό διαμόρφωση δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξής του, αλλά τόνισε ότι, αποτελεί πρόκληση η προσέγγιση της περιοχής με αγωγό, από το 
κοντινότερο σημείο υψηλής πίεσης. 
Από την πλευρά του, ο Μάριος Τσάκας, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, τόνισε ότι στην Δυτική 
Ελλάδα, θα αναπτυχθεί δίκτυο διανομής συνολικού μήκους 210 χλμ. σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο, 
προϋπολογισμού άνω των 43 εκατ. ευρώ για 10.000 συνέσεις σε πρώτη φάση. Η δε τροφοδοσία, θα 
μπορεί να ξεκινήσει με την ολοκλήρωση των σημείων φόρτωσης στη Ρεβυθούσα, από το 2021, σε 
δεξαμενές που θα κατασκευαστούν περιμετρικά της Πάτρας, με τους αυστηρότερους και πλέον 
σύγχρονους όρους ασφαλείας. 
Ο Απόστολος Κατσιφάρας, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε τις 10 προτάσεις της παράταξής του, για την ενέργεια στην περιοχή, με 
έμφαση στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης, τις ΑΠΕ, τις ενεργειακές κοινότητες, την 
υδροηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. 
 

 
 
Κοινωνική Καινοτομία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ενεργειακές Κοινότητες 
Η Κοινωνική Καινοτομία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ενεργειακές Κοινότητες ήταν θέμα συζήτησης σε 
μία από τις συνεδρίες 8th Regional Growth Conference. Το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων 
αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο για τη μετάβαση σε ένα δημοκρατικό, αποκεντρωμένο και αειφορικό 
σύστημα ενέργειας, στο οποίο η συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών 
φορέων θα είναι άμεση, και πολύ-επίπεδη. Για το λόγο αυτό εξάλλου οι ενεργειακές κοινότητες (Energy 
Communities) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε πολιτικές της Ε.Ε., όπως το «Clean Energy for all 
Europeans Package» και το Green Deal, καθώς και σε εθνικές στρατηγικές, όπως το επικαιροποιημένο 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 
Τη συνεδρία συντόνισε η δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού «Βουλή Τηλεόραση» Ματρώνη 
Δικαιάκου και ομιλητές ήταν οι:  
Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, Νέα Δημοκρατία- ΝΔ (Διαδικτυακή σύνδεση) 
Δημήτρης Τσαλέμης, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Μηχανολόγος Μηχανικός (PhD), Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ενεργειακής και Πολιτικής Σχεδιασμού, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
Άλις Κοροβέση, Γενική Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΙΝΖΕΒ) 
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Δημήτρης Κιτσικόπουλος, Αντιπρόεδρος ΚοινΣΕπ ΗΛΕΚΤΡΑ Energy 
 
Ενώ με σύντομες παρεμβάσεις στη συζήτηση τοποθετήθηκαν οι; 
Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και 
Χωροταξίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Dirk Vansintjan, President of REScoop.eu,the European federation of citizen energy cooperatives 
(Διαδικτυακή σύνδεση) 
 
 
Αγροτικός Τομέας και περιφερειακή ανάπτυξη 

 

Οι νέες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του COVID-19 προβάλλουν την ανάγκη για το 
σχεδιασμό μιας έξυπνης και ανθεκτικής γεωργίας, που θα παράγει ασφαλή και σε επαρκείς ποσότητες 
τρόφιμα, θα μεριμνά για το περιβάλλον και το κλίμα και θα ενισχύει την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή της υπαίθρου. Αυτό προέκυψε ως βασικό συμπέρασμα, στην εκδήλωση «Αγροτικός Τομέας 
και περιφερειακή ανάπτυξη».  Στην εκδήλωση που συντόνισε η γενική διευθύντρια της Αχαΐα 
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ηρώ Τσιμπρή, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή 
Αραμπατζή, έστειλε το μήνυμα ότι, εν μέσω πανδημίας, ο αγροδιατροφικός τομέας θα πρέπει να 
εκμεταλλευθεί το ιστορικό μομέντουμ, της πολύ καλής εικόνας που καλλιέργησε η χώρα μας στην 
αντιμετώπιση του κορονοϊού, για να ενισχύσει το μερίδιό του, στις διεθνείς αγορές. Κι αυτό, γιατί μέσα 
στην κρίση κορονοϊού, αναδείχθηκαν παγκόσμια νέες διατροφικές συνήθειες, με χαρακτηριστικά που 
πληροί η Ελλάδα, γι΄αυτό και οι εξαγωγές του αγροδιατροφικού τομέα, εκτοξεύθηκαν, σε αντίθεση με 
ανταγωνίστριες χώρες, που υπέστησαν μεγάλη καθίζηση. Η κ. Αραμπατζή παρουσίασε μερικά 
εντυπωσιακά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οποία, ενώ το 2017-19 ο μέσος ρυθμός 
αύξησης των τροφίμων ήταν 2%, το πρώτο τετράμηνο του 2020, οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων 
εκτινάχθηκαν κατά 21%. Η Ελλάδα, ήταν η μόνη χώρα της ΕΕ που είχε ανοδικές εξαγωγικές 
παραγγελίες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, την στιγμή που ο βασικός μας ανταγωνιστής η Ιταλία, είδε τις 
εξαγωγές της να καταβαραθρώνονται κατά 27%. Η κυρία Αραμπατζή, αναφέρθηκε στον δυναμισμό και 
την θετική ενέργεια του πρωτογενή τομέα, που εισέπραξε κατά τις επισκέψεις που έκανε σε μια 
καινοτόμο φάρμα που ειδικεύεται στην γενετική βελτίωση προϊόντων αιγοπροβατοτροφίας, σε 
πρότυπες αγροτικές μονάδες, συνεταιρισμούς και αγροτικές συμπράξεις της περιοχής, που δείχνουν το 
μέλλον του αγροκτηνοτροφικού τομέα. Κλείνοντας, η κυρία Αραμπατζή, τόνισε ότι, η επιτυχία με την 
οποία η χώρα μας, ανταπεξήλθε στην κρίση του κορονοϊού, δίνει μια μοναδική ευκαιρία επανεκκίνησης 
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της οικονομίας, σε νέα γερά θεμέλια, όπου ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να είναι πρωταγωνιστής. 
Η συζήτηση συνεχίστηκε, με τις σύγχρονες προκλήσεις που διαμορφώνονται για την Ελληνική 
αγροτική παραγωγή, μέσα από εμβληματικές συμφωνίες, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
(GreenDeal) και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).  
Σε διαδικτυακή σύνδεση με τις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Μαθιουδάκης, στέλεχος της Μονάδας 
Σχεδιασμού Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG AGRI, παρουσίασε το 
δημοσιονομικό, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ετοιμάζεται για την ΚΑΠ 2020 - 27. Ο 
Σταύρος Αραχωβίτης, βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ και τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σε διαδικτυακή σύνδεση, αναφέρθηκε στα προβλήματα που ανέκυψαν για τον Πρωτογενή 
Τομέα μέσα από την κρίση του κορονοϊού και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, για το τι μπορεί να 
φέρει το μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό και στην εστίαση, ζητώντας εμπροσθοβαρή στήριξη των 
κλάδων που επλήγησαν. Ο Βάϊος Καραθάνος, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας- 
Διατροφής, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, παρουσίασε την κορινθιακή σταφίδα ως παράδειγμα 
καλής πρακτικής, που μπορεί να προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Ο Κωνσταντίνος Σαγιάνος, 
επικεφαλής Τομέα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, 
παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία παραγωγικών μονάδων και αγροκτηνοτροφικών προϊόντων. 
Τέλος, ο Άγγελος Ρέζος, διευθύνων σύμβουλος της Rezos Brands, κατέθεσε τις προτάσεις του, για 
την διεθνοποίηση και αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα, παρουσιάζοντας το παράδειγμα της 
εταιρείας που διευθύνει και τα καινοτόμα προϊόντα που παράγει, βασισμένα στην υγιεινή διατροφή και 
τις υπερτροφές. 
 
 
Ανάπτυξη της Υπαίθρου- συνέργειες, συνεργασίες CLLD- LEADER 
Πρόγραμμα LEADER: Με τα χρόνια εξελίχθηκε και αποδείχθηκε «λίρα εκατό» για την αναζωογόνηση 
της υπαίθρου. Και ακόμα ανταποκρίνεται στην αποστολή του, τώρα μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης, που 
το καθιστούν ακόμα πιο πολύτιμο για την οικονομική και κοινωνική ζωή της ελληνικής περιφέρειας. Η 
γενική διευθύντρια της «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» Ηρώ Τσιμπρή συμπύκνωσε τους παράγοντες που 
συνέβαλαν στην επιτυχία του προγράμματος, το οποίο συμπληρώνει του χρόνου 30 χρόνια ζωής -
θεσπίστηκε το 1991- και συνεχίζει προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις των καιρών. Το πρόγραμμα 
διέπεται από αποκεντρωτικό σχεδιασμό. «Υπαγορεύεται» από κάτω προς τα πάνω, διαμορφώνεται 
δηλαδή με βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις ιδέες και τις δεξιότητες των περιφερειακών κοινωνικών 
δυνάμεων, και την ιδιοσυστασία κάθε περιοχής. Είναι δημοφιλές, γιατί προβλέπει πολυμετοχικές 
αναπτυξιακές εταιρίες, και άρα η χωρητικότητά του προσφέρεται για κάθε δραστήριο εταίρο. Το 
πρόγραμμα, στην ουσία, σχεδιάζεται από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, καλύπτει κάθε 
πεδίο αγροτικής και υπαίθριας δραστηριότητες. 
Το LEADER διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου, παρατήρησε ο γγ του υπουργείου 
Αγροτικής Πολιτικής Κ. Μπαγιώτας, αναπτύσσοντας την ευρύτερη σημασία του προγράμματος. Ο 
ίδιος είπε ότι κατευθύνονται επαυξημένοι πόροι στο πρόγραμμα και ότι θα ασκηθεί πίεση ώστε οι 
δρομολογημένες δράσεις να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα περίοδο, γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν 
πρέπει κάθε γενιά να τρέφεται από τις σάρκες της επόμενης. Κατέληξε ότι είναι μονόδρομος οι 
συνέργειες και τα συλλογικά σχήματα για την παραγωγική απάντηση στις ανάγκες της εποχής, και 
ιδιαίτερα στο αγροτικό αντικείμενο. Στη συζήτηση μετείχε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος 
Βασιλόπουλος είπε ότι το πρόγραμμα συμβάλει σε μια ζωηρή ανασυγκρότηση της υπαίθρου και ότι η 
περιφέρεια βρίσκει τις λύσεις ώστε να ενισχύει το πρόγραμμα με πρόσθετη χρηματοδότηση, όταν 
χρειάζεται. Παρών ο Μαρίνος Μπερέτσος, αντιπρόεδρος στο ελληνικό δίκτυο LEADER και γενικός 
διευθυντής της Πάρνων ΑΕ. Είπε ότι καταλυτική επιλογή για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προγράμματος είναι ότι αποσπάστηκε από τις περιφέρειες, στις οποίες πρόσθετε όγκο εργασίας χωρίς 
ουσία, αλλά μόνο με γραφειοκρατικό αποτέλεσμα. Μίλησε για τα στρατηγικά σχέδια προβολής των 
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αγροτικών προϊόντων που εκπονούνται σαν προωθητικός μηχανισμός που ενισχύει τη ζήτηση και το 
κύρος της παραγωγής. Και πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας στόχος να κρατηθεί ζωντανό το 
επενδυτικό ενδιαφέρον. 
Εκπρόσωπος μιας χαρακτηριστικής ιστορίας επιτυχίας: Ο Λ. Κανελλακόπουλος, μέλος του ΔΣ του 
Αμπελώνα Πελοποννήσου, μιας υποδειγματικής περίπτωσης εκμετάλλευσης του προγράμματος, μέσα 
από μια Ένωση στην οποία μετέχουν 60 οινοποιία, που τώρα «τρέχουν» την ιδέα των διαδρομών του 
κρασιού, η οποία συνδυάζει την ανάδειξη του οίνου κάθε περιοχής, στο ευρύτερο γεωφυσικό, 
ιστορικό, κοινωνικό περιβάλλον του χώρου, κάτι που προσφέρει προστιθέμενη αξία για ποικίλη 
αξιοποίηση. 
 
 
Σπατάλη Τροφίμων: Περιβάλλον, Κοινωνία και Οικονομία  

 
 
Τεράστιες αρνητικές προεκτάσεις στην κοινωνία, στο περιβάλλον και την οικονομία, έχει το πρόβλημα 
της απώλειας και σπατάλης τροφίμων, που παρατηρείται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, εφοδιασμού 
και κατανάλωσης. 
Αυτές οι συνέπειες, παρουσιάστηκαν στη συνεδρία που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 8th Regional 
Growth Conference, υπό την αιγίδα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, με συντονιστή τον αναπληρωτή καθηγητή Μάρκετινγκ, 
Προκόπη Θεοδωρίδη.  
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Χρυσούλα Παπαδημητρίου, γενική διευθύντρια της Γενικής 
Διεύθυνσης Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθημερινά στην Ευρώπη 
καταλήγουν σε χωματερές, 240.000 τόνοι τροφίμων ή 90 εκ. τόνοι το χρόνο, συνολικής αξίας 143 δις 
ευρώ, ενώ η παγκόσμια σπατάλη φτάνει στο αστρονομικό νούμερο του 1,3 δισ. τόνων τροφίμων. 
Πρόκειται για τεράστια σπατάλη πόρων, με μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ την ίδια στιγμή, 
ολόκληρες περιοχές λιμοκτονούν. Η μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων εντοπίζεται στα νοικοκυριά (53%), 
ενώ ακολουθεί η μεταποίηση (19%), ο τομέας του κέτερινγκ 12%, η παραγωγή (11%) και τέλος, η 
χονδρική - λιανική πώληση (5%).  
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Θεοφάνης 
Ζαχαράτος, παρουσίασε έρευνα για την σπατάλη τροφίμων στην εποχή του Covid-19. Ακόμη και εν 
μέσω της καραντίνας, όπου θεωρητικά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου των αγορών, η σπατάλη 
τροφίμων δεν περιορίσθηκε, αντιθέτως η υπεραποθεματοποίηση προϊόντων οδήγησε αρκετά εξ αυτών 
στην... απόσυρση. Όπως προκύπτει από έρευνα, ποσοστό 72,6% του δείγματος δήλωσε πως το 
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πρόβλημα της σπατάλης των τροφίμων δεν μειώθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Από τις 
απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, προκύπτει πως τα γαλακτοκομικά σε ποσοστό 
38,7%, τα φρούτα-λαχανικά σε ποσοστό 28%, τα αλλαντικά σε ποσοστό 26%, το ψωμί/είδη φούρνου 
(15,1%), το κρέας /ψάρι (6,9%) που είναι ευπαθή προϊόντα οδηγούνται πιο συχνά στον κάλαθο των 
αχρήστων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά στα σκουπίδια εν μέσω καραντίνας πετάχτηκαν αναψυκτικά 
(6,1%), ακόμη και όσπρια (4,7%), ζυμαρικά και ρύζι (3,8%), δηλαδή προϊόντα με μακρά διάρκειας 
ζωής. Και τι τα έκαναν τα ληγμένα τρόφιμα οι καταναλωτές; Πάνω από 1 στους 2 τα πέταξε στα 
σκουπίδια, στην ανακύκλωση οδηγήθηκε ποσοστό 24,8% ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό 16,9% τα 
κατανάλωσε. 
Το πρόβλημα έχει και σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με τον Λυκούργο Σταματελάτο, 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην 
περιοχή μας, σχεδόν 1,5 κιλό στερεών αποβλήτων παράγεται καθημερινά ανά κάτοικο. Από αυτά, το 
44,3% είναι οργανικά απόβλητα που παράγονται από τους κατοίκους της Πάτρας, ενώ στους άλλους 
δήμους, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, καθώς το ποσοστό αυξάνεται στο 48%. 
Η συλλογή αυτών των τροφίμων και η αναδιανομή τους, φαίνεται να είναι μια λύση, και τον σκοπό 
αυτό εξυπηρετεί η Τράπεζα Τροφίμων που δημιούργησε ο ιδρυτής των ΑΒ Βασιλόπουλος, Γεράσιμος 
Βασιλόπουλος. Την τράπεζα τροφίμων, παρουσίασε ο εκπρόσωπός της Δημήτρης Νέντας, ο οποίος 
τόνισε ότι, η δομή συγκεντρώνει τρόφιμα από το λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο και τα αναδιανέμει σε 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η Τράπεζα αναμένεται να επεκταθεί σύντομα στο Αγρίνιο, για να 
εξυπηρετεί την Δυτική Ελλάδα. 
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσίαση της ΜΚΟ «Μπορούμε» από τον Αλέξανδρο Θεοδωρίδη, η οποία 
ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια με την διανομή τριών τυρόπιτων από έναν τοπικό φούρνο και μέχρι 
σήμερα, έχει διανείμει 36 εκατ. μερίδες φαγητού. Πρόκειται για ένα πανελλαδικό δίκτυο εθελοντών και 
συνεργατών για την καταπολέμηση του υποσιτισμού, που συγκεντρώνει τρόφιμα από απίθανες πηγές. 
Από φαγητά που μαγειρεύουν τηλεοπτικοί σεφ και μετά δεν έχουν τι να τα κάνουν, μέχρι σούσι της 
Ιαπωνικής Πρεσβείας, συγκεντρώνονται με υγειονομικό τρόπο, και αναδιανέμονται σε άτομα που τα 
χρειάζονται. Η ΜΚΟ πήρε πριν από μια εβδομάδα, 200.000 μερίδες κατεψυγμένου φαγητού από την 
αεροπορική εταιρεία Aegean, που έμειναν αδιάθετα λόγω της καραντίνας, όπως επίσης, 270.000 
επαγγελματικές συσκευασίες γάλακτος της DELTA που προορίζονταν για καφετέριες. 
 
 
 

Round Table: Επιχειρηματικότητα στον Κλάδο Τροφίμων και Ποτών 
 
 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ 
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του 
Πανεπιστημίου Πατρών και Γραμματέας της 
Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ), 
Προκόπης Θεοδωρίδης συζήτησε με 
επιχειρηματίες και εκπρόσωπους εταιρειών 
κλάδο των τροφίμων και ποτών για το πως 

το ελληνικό προϊόν θα μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια που θέτει η νέα εποχή. Πως τα νέα δεδομένα 
και το νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην μετά- κορωνοϊού εποχή μπορεί να 
αποτελέσει ευκαιρία για τα ελληνικά brands. Επίσης, παρουσίασε τα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη 
από το εργαστήριο οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου και αφορούν τη 
συμπεριφορά των καταναλωτών μέσα στην καραντίνα λόγω της νόσου που προκάλεσε η πανδημία 
Covid-19. 
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Στη στρογγυλή τράπεζα επίσης, συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο οποίος και παρουσίασε τα σχέδια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για 
την ανάδειξη της πλούσιας παραγωγής προϊόντων που λαμβάνει χώρα στα όρια της περιφέρειας. 
Επίσης, σε σύντομη παρέμβαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης 
τόνισε ότι για αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής της ΠΔΕ  και προσωπική στρατηγική επιλογή του 
η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου δίνοντας βάση στον πρωτογενή τομέα και τον παραγωγό. 
Τέλος, στη συζήτηση παρευρεθήκαν και πήραν το λόγο, εκπρόσωποι επιχειρήσεων του κλάδου 
τροφίμων και ποτών παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για τις επιχειρήσεις τους και τον κλάδο 
γενικότερα. 
 
Round Table: Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 

Στα πλαίσια του 8th Regional Growh Conference 
πραγματοποιήθηκε και ειδική στρογγυλή 
τράπεζα (Round Table) για τους φυσικούς 
πόρους και το περιβάλλον στη περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας. Στη συνεδρία συμμετείχαν ως 
κεντρικοί ομιλητές ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και 
Χωροταξίας κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης και ο 

καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Ηρειώτης. Το κοινό 
της στρογγυλής τράπεζας το αποτέλεσαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
συστήματα δομών περιβάλλοντος, εταιρείες ανακύκλωσης, βιομάζας, βιοαέριου, βιολογικών 
προϊόντων, διαχείρισης υλικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, λατομικών, μεταλλευτικών και 
κατασκευαστικών εταιρειών καθώς κα εταιρειών με αντικείμενα. Όπως οι Υδατοκαλλιέργειες/ Διβάρια, 
ιαματικές πηγές, δασικοί συνεταιρισμοί, αλυκές κτλ. 

Workshop: Μαγειρεύοντας τη Σπατάλη 
Στα πλαίσια του 8th Regional Growth Conference έλαβε χώρα μια ξεχωριστή μαγειρική εκδήλωση. Το 
«ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ» και οι σπουδαστές του τμήματος μαγειρικής παρουσίασαν στο κοινό που 
παρακολούθησε το workshop, έξυπνους και εύκολους τρόπους παρασκευής γευμάτων και 
μαγειρέματος συνταγών με βάση τρόφιμα ή μέρος τροφίμων που ο μέσος άνθρωπος συνηθίζει να 
απορρίπτει στα σκουπίδια. Το woskshop περιλάμβανε επί τόπου παρασκευή των συνταγών και 
δοκιμή από το κοινό. Οι έξυπνοι τρόποι μαγειρέματος που παρουσίασαν οι σπουδαστές βοηθούν στη 
μείωση της σπατάλης τροφίμων στο επίπεδο του νοικοκυριού 

70 
 


	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
	Συμβουλευτική επιτροπή
	Δράσεις
	Άνθρωποι που εργάστηκαν
	Εθελοντές

	ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
	Συντονιστές
	Ομιλητές

	ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΟΥ
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
	Χορηγοί
	Αιγίδες

	ΠΡΟΒΟΛΗ
	ΜΜΕ
	Διεθνής αντίκτυπος 8th Regional Growth Conference
	Site
	Social
	Facebook:
	Instagram


	ΔΡΑΣΕΙΣ
	ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
	ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
	Επίσημο Δείπνο
	Εκθέσεις «RESTLESS WATERS ΙV»
	Τρεις διαφορετικές τέχνες συναντήθηκαν σε μια κοινή θεματολογία, με την επιμέλεια της ArtWave.
	Διαδρομές  Οινογνωσίας
	Street Food Experience
	Summer School by RGC


	DIALOGUE
	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
	Πέμπτη 2/7
	Γεωπολιτικές ανακατατάξεις
	Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις: Η Μεγάλη Στιγμή
	Βουλευτές σε δράση

	Παρασκευή 3/7
	Η Ελλάδα και οι βέλτιστες πρακτικές της Ευρώπης στην περιφερειακή ανάπτυξη
	Πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη: Για την κοινωνία και το μέλλον μας
	Ο ρόλος των δημόσιων επενδύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη
	Το γαστρονομικό στίγμα της Ολυμπίας Οδού
	Covid-19:Οργάνωση και Διαχείριση από την Πολιτεία και την Επιστημονική Κοινότητα
	Ψηφιακός μετασχηματισμός των περιφερειακών επιχειρήσεων
	Δρόμοι Πολιτισμού
	ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
	Θέματα ενεργειακής διαχείρισης και ηλεκτροκίνησης -τελευταίες εξελίξεις
	Περιφερειακή πολιτική και νέες υποδομές
	Αθλητισμός και τοπική διακυβέρνηση
	Ο ρόλος των Περιφερειών στην ανάπτυξη της χώρας, στρατηγικές επενδύσεις, έργα ΣΔΙΤ και ο νέος αναπτυξιακός νόμος
	Λιμάνια και περιφερειακή ανάπτυξη

	Σάββατο 4/7
	ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
	Οργάνωση της βασικής δομής του νοσοκομειακού συστήματος κάτω από συνθήκες πίεσης
	Οργάνωση μικροβιολογικού εργαστηρίου
	Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
	Η διαχείριση των ογκολογικών ασθενών τον καιρό του Covid-19
	Φάρμακα και εμβόλια

	Εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση
	Πολιτικές διαχείρισης τουριστικού προορισμού στην μετά COVID-19 εποχή
	Δρόμοι Ενέργειας
	Κοινωνική Καινοτομία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ενεργειακές Κοινότητες
	Αγροτικός Τομέας και περιφερειακή ανάπτυξη
	Ανάπτυξη της Υπαίθρου- συνέργειες, συνεργασίες CLLD- LEADER
	Σπατάλη Τροφίμων: Περιβάλλον, Κοινωνία και Οικονομία
	Round Table: Επιχειρηματικότητα στον Κλάδο Τροφίμων και Ποτών
	Round Table: Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
	Workshop: Μαγειρεύοντας τη Σπατάλη


