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2009: Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλαγή πολιτικής και οικονομικής ηγεσίας στις ΗΠΑ, γεωπολιτική και γεωοικονομική άνοδος
Βραζιλίας, Κίνας και Ινδίας, δυσκολίες στην Ρωσία λόγω πτώσεως των τιμών του πετρελαίου, 9.000 δισεκατ. πετροδολλάρια
περιμένουν να βρουν έστω και ελάχιστες επενδυτικές αποδόσεις. Ο κόσμος αλλάζει και... ημείς άδομεν.
από τον Προέδρο του ΙΝΑΔΕ, Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλο

Δεν το λέμε εμείς. Το υπογραμμίζει με έμφαση
ο Χένρυ Κίσσινγκερ, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην διάρκεια της προεδρίας
του Ρίτσαρντ Νίξον –ο οποίος, ως γνωστόν,
παραιτήθηκε από το αξίωμά του την δεκαετία
τού ’70 λόγω της υπόθεσης «Γουώτεργκαίητ».
Σε αρθρογραφία του στο γνωστό βρεταννικό
περιοδικό Εκόνομιστ, ο πρώην υπουργός
τονίζει ότι το 2009 θα είναι η χρονιά μίας νέας
παγκόσμιας τάξης, με σοβαρή αμφισβήτηση
της παγκόσμιας αμερικανικής πολιτικής και
οικονομικής ισχύος.
Δυστυχώς, υποστηρίζει ο Χ.Κίσσινγκερ, οι
προσπάθειες του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου να προστατεύσουν το διεθνές οικονομικό σύστημα δεν
υπήρξαν ιδιαιτέρως επιτυχείς. Και τούτο διότι
οι περιοδικές χρηματοοικονομικές κρίσεις,
αντί να αφυπνίσουν τις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, τις οδήγησαν στο να προτείνουν
περιοριστικές πολιτικές στις αντίστοιχες
αναπτυσσόμενες. Ακόμα χειρότερα, πολλοί
ήσαν αυτοί που πίστεψαν ότι η ανάπτυξη στις
δυτικές χώρες θα ήταν μόνιμη και, με την
βοήθεια της απουσίας ελέγχων, επιδόθηκαν
σε μία χωρίς όρια κούρσα απληστίας και
κερδοσκοπίας η οποία σήμερα θέτει υπό
σοβαρή αμφισβήτηση όλες τις γνωστές οικονομικές συνταγές.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το οικονομικό σύστημα έχει κερδισμένους και χαμένους. Όμως, όταν το χάσμα
μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι μεγάλο,
τότε οι χαμένοι οργανώνονται πολιτικά και
επιχειρούν να επαναθεμελιώσουν το υπάρχον
σύστημα, τόσο στο πλαίσιο κάθε χώρας όσο
και μεταξύ τους. Κατά την ταπεινή μας γνώμη,
η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει μία από τις
μεγάλες προκλήσεις των ετών που έρχονται
και, βεβαίως, υπό αυτή την έννοια, οι κίνδυνοι
που περικλείονται δεν είναι μικροί. Αυτός είναι
και ο μείζων λόγος που πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι οι οικονομίες θα
πρέπει, το ταχύτερο δυνατόν, να βρουν τις
υγιείς βάσεις τους.
Ας δούμε, όμως, ποιες είναι οι δυνατές οικονομικές εξελίξεις για το 2009, αλλά και σε
ποιες γεωπολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να
οδηγήσουν. Στην βάση αυτής της πρόβλεψης,
ο Χένρυ Κίσσινγκερ –καθώς και οικονομολόγοι όπως οι νομπελίστες Τζότζεφ Στίγκλιτζ
και Πωλ Κρούγκμαν– προβλέπουν ότι, υπό
την ηγεσία του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα
και παρά την διεθνή οικονομική τους ισχύ, οι
ΗΠΑ θα οδηγηθούν στο να επανεξετάσουν σε
βάθος τα όρια της διεθνούς ηγεμονίας τους και
θα ξεκινήσουν σειρά σοβαρών συζητήσεων
με χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία,
με τις οποίες η οικονομική τους εξάρτηση

ξεπερνά πολλούς καθιερωμένους κανόνες.
Σοβαρές ανακατατάξεις θα σημειωθούν και
στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, με βασικούς άξονες τον επαναπροσδιορισμό των
σχέσεων με το Ιράν, την απόσυρση στρατιωτών από το Ιράκ και την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν –το οποίο σήμερα είναι μία από τις πιο
επικίνδυνες χώρες στου κόσμου.
Ας επανέλθουμε, ωστόσο, εκ νέου στα οικονομικά δεδομένα τα οποία απασχολούν πολύ
κόσμο. Τί συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία; Πόσο θα διαρκέσει η κρίση και τί θα
προκύψει από αυτήν; Ποιοι θα κερδίσουν και
ποιοι θα χάσουν από την κρίση; Τί θα γίνει με
την ελληνική οικονομία;
Στην πολύπλοκη εποχή που ζούμε, όλα αυτά
τα ερωτήματα δεν επιδέχονται υπεραπλουστευμένων απαντήσεων και, βεβαίως, δεν
αντέχουν σε κάποιες αμπελοφιλοσοφικές
θεωρήσεις – αριστερής, κατά κύριο λόγο,
προελεύσεως. Γι αυτό, στο παρόν σημείωμα
θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες
έγκυρες ενδείξεις για την κρίση και την εξέλιξή
της, μετά από συζητήσεις και ανταλλαγές
απόψεων που είχαμε με διαπρεπείς οικονομολόγους και αρμόδιους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Ένα πρώτο και θεμελιακό συμπέρασμα το
οποίο προκύπτει από την χρηματοπιστωτική
κρίση είναι αυτό της κατάρρευσης του χρηματοοικονομικού καπιταλισμού, όπως αυτός
αναπτύχθηκε μετά την πτώση των συμφωνιών
του Μπρέττον-Γουντς και το περίφημο μπιγκμπανγκ της δεκαετίας τού 1980. Στην διάρκεια
της δεκαετίας αυτής, η σταδιακή απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών
οδήγησε σε καταστάσεις υπερχρεώσεων οι
οποίες σήμερα πρέπει να πληρωθούν. Το
1980, στις αναπτυγμένες χώρες, σε 1 δολλάριο
ΑΕΠ αντιστοιχούσαν 1,5 δολλάρια πιστώσεων, τα δε χρηματοοικονομικά ενεργητικά
αντιπροσώπευαν εκατό φορές την παραγωγή
στον πλανήτη μας.

Σήμερα, λοιπόν, ύστερα από την προαναφερόμενη χρηματοπιστωτική κραιπάλη, σήμανε
η ώρα του λογαριασμού –και το παθητικό του
χρηματοοικονομικού καπιταλισμού είναι
βαρύ. Όμως, πριν φθάσουμε στο 2007, ο
καπιταλισμός αυτός είχε γνωρίσει πέντε
φούσκες, από τις οποίες οι πρωτεργάτες του
δεν διδάχθηκαν τίποτε. Πρώτη, ήταν η φούσκα
των ακινήτων σε Ευρώπη και Αμερική στην
δεκαετία τού ’80. Ακολούθησαν οι αγορές
ομολόγων το 1993 και το 1994. Προσετέθησαν οι αναδυόμενες αγορές και η φούσκα
των χρηματιστηρίων και του Ίντερνετ στα τέλη
της δεκαετίας τού ’90. Τέλος, η κρίση των
ακινήτων για μία ακόμη φορά έδειξε πόσο
τυφλωμένο ήταν τελικώς ένα σύστημα που
είχε διαφθαρεί εκ των έσω. Επρόκειτο για την
γένεση του καπιταλισμού της απληστίας, για
τον οποίον έχουμε ήδη γράψει.
Ο καπιταλισμός αυτός, αντί να φροντίζει για
την μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης
αναπτύξεως των επιχειρήσεων, όπως στο
παρελθόν, έρριξε όλο το βάρος του στα
βραχυπρόθεσμα χρηματιστηριακά κέρδη και
στην ικανοποίηση των μετόχων, των οποίων
μοναδική ενασχόληση ήταν η πορεία των
χρηματιστηριακών δεικτών. Περί πραγματικής
οικονομίας και της πορείας της, ουδείς λόγος.
Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι μαρξιστές οικονομολόγοι της γαλλικής σχολής των ρυθμίσεων
υπό τον Μισέλ Αλλιετά, βαθμιαία η επιχείρηση έχασε την ψυχή της και, από μέσον
παραγωγής πλούτου σε μακροπρόθεσμη
βάση, έγινε όργανο διανομής αξίας στους
μετόχους και στους ιθύνοντές της σε πολύ
βραχυπρόθεσμη προοπτική.
Υπό αυτή την έννοια, ο λαϊκός καπιταλισμός
της εποχής Ρ.Ρέηγκαν και Μ.Θάτσερ, αντί να
εξελιχθεί σε όχημα μίας σταθερής και μακράς
πνοής αναπτύξεως της οικονομίας της αγοράς
και των φιλελεύθερων θεμελίων της,
δυστυχώς σήμερα προσφέρει άφθονη ιδεολογική τροφή σε όλους αυτούς οι οποίοι
ομιλούν για «κραχ» του φιλελευθερισμού και
στην ουσία υποβαθμίζουν μία τεράστια φιλο-

Το 2007, με την δημιουργία χρεών, σε 1
δολλάριο ΑΕΠ αντιστοιχούσαν 4,6 δολλάρια
και τα χρηματοοικονομικά ενεργητικά αντιπροσώπευαν 300 φορές την παγκόσμια παραγωγή. Οι δε κινήσεις κεφαλαίων ήσαν 120
φορές υψηλότερες από το παγκόσμιο εμπόριο
αγαθών και υπηρεσιών. Λόγου χάρη, την ίδια
περίοδο, το ελληνικό εξωτερικό χρέος, από
4,3 δισεκατ. δολλάρια, σκαρφάλωνε στα ύψη
–ήδη, το συνολικό δημόσιο χρέος οδεύει προς
τα 270 δισεκατ. ευρώ. Ακόμα χειρότερα, τα
παράγωγα
προϊόντα
αντιπροσωπεύουν
σήμερα το 75% της παγκόσμιας ρευστότητας,
γεγονός το οποίο κάνει την κατάσταση ακόμη
πιο εκρηκτική.
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σοφική ιδέα ερήμην της ιστορίας της και της
πραγματικότητός της.
Παρόλα αυτά, η κρίση του σημερινού παγκόσμιου συστήματος της αγοράς είναι παροδική,
όχι όμως χωρίς κίνδυνο να γίνει και συστημική. Η κρίση θα καταλήξει σε μία σειρά από
νέες γεωοικονομικές καταστάσεις –τις οποίες
κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, υπεύθυνοι και
ανεύθυνοι, γράφουν στα παλαιότερα των
υποδημάτων τους. Ποιες είναι, όμως, οι εξελίξεις αυτές;
• Πρώτον, θα ενισχυθεί ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες θα ασχολούνται
λιγότερο με τον πληθωρισμό και περισσότερο με τις χορηγήσεις πιστώσεων και
την ποιοτική τους σύνθεση.
• Δεύτερον, είναι πολύ πιθανόν οι τράπεζες
να υποχρεωθούν να διατηρούν περισσότερα ίδια κεφάλαια στο κεφάλαιό τους,
από την στιγμή που η χορήγηση ενυπόθηκων δανείων ξεκινά από ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
• Τρίτον, συζητείται ευρύτατα η περισσότερη τυποποίηση των πολύπλοκων χρηματοοικονομικών εργαλείων και η αλλαγή
στις τιτλοποιήσεις.
• Τέταρτον, όλα δείχνουν ότι, μέχρι το 2010,
το G20 θα αποφασίσει να θέσει υπό
αυστηρό έλεγχο τους φορολογικούς παραδείσους, μέσω της δημιουργίας διεθνούς οργανισμού ελέγχου, την ηγεσία
του οποίου ήδη φιλοδοξεί να αναλάβει ο
Αμερικανός νομπελίστας νεοκεϋνσιανός
οικονομολόγος Τζότζεφ Στίγκλιτζ.
Τέλος, υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα
θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Αφ’
ενός, διότι θα κλείσουν οι πιστωτικές στρόφιγγες και, αφ’ ετέρου, διότι η χώρα δύσκολα
θα δανείζεται. Έτσι, κάποιοι στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν αποκλείουν την έξοδο της χώρας
μας από την ευρωζώνη και την οριστική οικονομική μας καταστροφή –σενάριο πιθανό
προς το 2012.
Για την ώρα, ευτυχές το 2009.

Ενημερωτική Περιοδική Έκδοση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας
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Η οικονομική κρίση
και οι επιπτώσεις
στην ευρύτερη περιφέρεια
της Δυτικής Ελλάδος

από τον Προέδρο Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντζουλάτο Kώστα

Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίνομαι στο
αίτημά σας θεωρώντας ότι το προς συζήτηση
θέμα αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους κράτος, επιχειρηματίες,
ιδιώτες, απασχολούμενους κλπ.

να βελτιωθεί το Επιχειρηματικό Περιβάλλον.
Παράλληλα το Πανεπιστήμιο, τα ΑΤΕΙ μαζί
με όλα τα Ερευνητικά Κέντρα, το Επιστημονικό Πάρκο πρέπει να λειτουργήσουν ως
Μητροπολιτικό Κέντρο Νέων Τεχνολογιών,
το οποίο θα παράγει, θα διαθέτει και θα
εξάγει γνώση και προϊόντα νέων τεχνολογιών, το οποίο θα βρίσκεται σε διαρκή
διασύνδεση με τις Τοπικές Επιχειρήσεις
υποστηρίζοντας αυτές με τεχνολογία και
ειδικευμένα στελέχη.

ελιχθεί και να προσαρμοσθεί σε νέες καταστάσεις.

Ο Παγκόσμιος Οικονομικός Χάρτης αλλάζει
πολύ γρήγορα, πλήττονται κολοσσοί και οι
κανόνες λειτουργίας της αγοράς ξαναγράφονται με καινούριο τρόπο και ανάλυση.
Η αξία του Διαδικτύου πρέπει να τη λάβουμε
σοβαρά υπόψη μέσω της διαχείρισης της
πληροφορίας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι
ένα όπλο στα χέρια των πολιτών.

Η παγκόσμια κρίση πιστεύω ότι θα προσγειώσει αρκετούς στην ζοφερή πραγματικότητα
και αρκετοί επιχειρηματίες μεγάλοι και
μικροί θα αναθεωρήσουν στόχους, πρακτικές, και μεθόδους λειτουργίας εάν επιθυμούν να παραμείνουν στον επιχειρηματικό
στίβο.

Βλέπουμε όμως, δυστυχώς στη χώρα μας,
ότι οι παράμετροι που καθοδηγούν το επιχειρείν είναι πολύ αρνητικοί αρκεί να αναλογισθείτε ποιο είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που
συνθλίβονται στις υπέρογκες αυξήσεις των
τραπεζικών δανείων, στις παράλογες
εμπράγματες διασφαλίσεις, στην έλλειψη
μηχανισμών δανειοδότησης. Ήδη έχουν
περιορισθεί οι μηνιαίες χρηματοδοτήσεις
των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις σημαντικότατα. Το φορολογικό σύστημα από
αναπτυξιακό εργαλείο κατάντησε «θηλιά»
στο λαιμό των επιχειρηματιών συνεχώς
αναθεωρούνται μέτρα προς την κάλυψη του
αδηφάγου ελλείμματος του Δημόσιου
Τομέα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Εδώ
βλέπουμε να λαμβάνονται φοροεισπρακτικά μέτρα ενώ στις Ευρωπαϊκές Χώρες
φοροαπαλλαγές για ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εργάζεται διαρκώς
και άοκνα, προβάλλοντας τα θέματα αναπτυξιακής προοπτικής και προτεραιότητας ώστε

Λέγαμε κατ’ εξακολούθηση ότι ο Μικρομεσαίος Επιχειρηματίας έχει μεγαλύτερες
αντοχές στις μεταβολές καθόσον μπορεί να

Εν κατακλείδι υπάρχουν ισχυρά αντικίνητρα
και ζητάμε να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις
εκμεταλλευόμενες τις νέες τεχνολογίες, τις

Αυτή την περίοδο έχουμε μια γενικευμένη
ανακατάταξη στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι
και στην πραγματική οικονομία. Το ταρακούνημα πρώτοι το αισθάνθηκαν οι Τράπεζες
και οι Μεγάλες Παραγωγικές Μονάδες.
Σήμερα χρειάζεται νηφαλιότητα, ωριμότητα,
αξιολόγηση επιχειρηματικού ρίσκου και
κινδύνου, γενικά απαιτείται επαναπροσδιορισμός στόχων.

Σήμερα ο σύγχρονος επιχειρηματίας πρέπει
να διαθέτει γνώσεις, εμπειρία, οξυδέρκεια,
νεωτεριστικές ιδέες, κεφαλαιακή επάρκεια,
σύγχρονη αντίληψη, συμμετοχικότητα.

καινοτομίες, τα κοινοτικά προγράμματα, τις
διακρατικές συνεργασίες, την επιστημονική
γνώση που παράγεται από τα τριτοβάθμια
εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής μας,
πως όμως μπορεί να συγκερασθούν τα μεν
με τα δεν; Πιστεύω ότι η εξωστρέφεια των
Ελληνικών Επιχειρήσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και αυτοσκοπό εάν
θέλουν να επιβιώσουν και τούτο γιατί η
εσωτερική αγορά είναι πολύ μικρή.
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γίνουν
επενδύσεις που να ενισχύουν την ποιότητα
των προϊόντων τους και να αυξάνουν την
προστιθέμενη αξία τους.
Το Δ’ ΚΠΣ προσφέρει τέτοιες ευκαιρίες και
αρκετούς πόρους που θα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να μην χαθεί η τελευταία
ευκαιρία. Πιστεύω ότι πρέπει η προσπάθεια
να είναι συνεχής τόσο σε κεντρικό όσο και
σε ατομικό επίπεδο.

από το Νομάρχη Αχαΐας, Δημήτρη Κατσικόπουλο

Η οικονομική κρίση δείχνει ανάγλυφα τα αδιέξοδα της σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια μιας
χώρας, η αγορά της οποίας, λειτουργεί,
δυστυχώς, χωρίς κανόνες. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ χρειαζόμαστε μια νέα
συμφωνία που να βάζει κανόνες στην αγορά
και να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Η θέσπιση κανόνων διαφάνειας, ελέγχου και
εποπτείας των αγορών, η «πράσινη ανάπτυξη»
και η θέσπιση κανόνων κοινωνικής προστασίας είναι μερικές μόνο από τις παραμέτρους
στις οποίες θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος της
προσπάθειας μας.

Η Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα ο Νομός Αχαΐας
με νωπά ακόμα τα πλήγματα της αποβιομηχάνισης, των φονικών πυρκαγιών και των καταστροφικών σεισμών έρχεται σήμερα αντιμέτωπος και με το φάσμα της οικονομικής
κρίσης.
Εκατοντάδες «νέοι» απολυμένοι προστέθηκαν
στον, ήδη μακρύ για τη Δυτική Ελλάδα, κατάλογο της ανεργίας, τους τελευταίους τρεις
μήνες, χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση από
το Υπουργείο Ανάπτυξης να βοηθήσει βάση
σχεδίου στο εργασιακό αυτό αδιέξοδο. Ένα
αδιέξοδο το οποίο αφορά όχι μόνο νέους
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ανθρώπους αλλά και οικογενειάρχες εργαζόμενους, που λίγο πριν τη δύση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας μένουν κυριολεκτικά στο δρόμο χωρίς δουλειά.
Αντιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε ότι σε αυτό
το οικονομικό περιβάλλον που οδηγεί τους
επενδυτές σε άλλες περιοχές και φτηνότερα
εργατικά χέρια κάθε άλλο παρά για ανάπτυξη
μπορούμε να μιλάμε στο Δυτικό Άξονα της
χώρας που ήδη εδώ και χρόνια βάλλεται από
τις κεντρικές κυβερνητικές επιλογές που
οδηγούν κίνητρα και ανάπτυξη στον άξονα
Αθήνα - Θεσσαλονίκη.
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από το μέλος του τμήματος Οικονομίας της ΚΕ & βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο

από το Δήμαρχo Αίγιου,
Αποστόλη Καραφωτιά

Η κρίση που κλυδωνίζει την παγκόσμια
οικονομία προκαλεί παντού σοβαρότατες αναταράξεις και δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις.
• Πανίσχυρες οικονομίες βυθίζονται
στην ύφεση, ενώ η ανεργία αυξάνεται με εφιαλτικό τρόπο.
• Σ΄ ολόκληρη της Ευρώπη τα προγράμματα στήριξης της οικονομίας
αναπροσαρμόζονται συνεχώς.
• Το σχέδιο παντού σχεδόν το ίδιο.
• Περιορισμός των συνεπειών της
κρίσης και δημιουργία βάσεων, ώστε
η κρίση να μείνει πίσω.
• Καμία οικονομία δεν μπορεί να βγει
αλώβητη από αυτή την κρίση.
• Μπορεί όμως να αποτρέψει τις βαριές
συνέπειες.
• Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
• Βασική προτεραιότητα η διατήρηση
της ανάπτυξης, έστω και σε χαμηλούς ρυθμούς, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η τόνωση
των δημοσίων επενδύσεων.
• Δραστική μείωση των δαπανών,
μηδενισμός της σπατάλης, στήριξη
των οικονομικά ασθενεστέρων, θωράκιση της απασχόλησης, γενναία
αύξηση των δημοσίων επενδύσεων,
στοχευμένες κοινωνικές δράσεις.
• Η επιτυχία των προηγουμένων μέτρων απαιτεί κοινωνική συναίνεση,
υπευθυνότητα, ωριμότητα και σοβαρότητα.

Η σημερινή κρίση μπορεί να ξεκίνησε από
τον χρηματοπιστωτικό τομέα, γρήγορα
επεκτάθηκε στο σύνολο της οικονομίας και
εκδηλώθηκε ταυτόχρονα στις πιο ισχυρές
καπιταλιστικές οικονομίες των ΗΠΑ, της ΕΕ
και της Ιαπωνίας. Βασικό χαρακτηριστικό
που διαπερνά τις εκτιμήσεις όλων των
διεθνών οργανισμών είναι η συνεχής αναθεώρηση σε όλο και πιο δυσοίωνες προβλέψεις για την έκταση, το βάθος και τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό επιβεβαιώνει την
αποτυχία των διαφόρων μειγμάτων διαχείρισης για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της κρίσης, τα βάρη των οποίων θα κληθούν
να πληρώσουν οι λαϊκές οικογένειες.
Η αιτία της κρίσης δεν είναι η νεοφιλελεύθερη διαχείριση, ούτε η ασυδοσία των διαφόρων «golden boys». Η αιτία της πηγάζει

από τον ίδιο το χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος, από την αναρχία της
παραγωγής, από την αντίθεση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, από την αντίθεση
ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της
παραγωγής και την ατομική ιδιοποίηση από
τους πλουτοκράτες, αυτού του κοινωνικά
παραγόμενου πλούτου.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας, το
κλείσιμο του Βοσινάκη, οι μαζικές απολύσεις στην Φριγκοκλάς, αναδεικνύουν ότι
είναι πρόσχημα οι υποδομές ή τα κίνητρα.
Το βασικό πρόβλημα είναι για ποιον σκοπό
οργανώνεται η οικονομική δραστηριότητα,
για το κέρδος ή για την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών. Επιβεβαιώνουν τη βασική
εκτίμηση του ΚΚΕ για τους δυο δρόμους
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το

από τo βουλευτή Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Τσούκαλη
εργαζομένων, αυθαιρεσίες της κυβέρνησης ή
της εργοδοσίας.
Αντιπροτείνουμε την αύξηση των δημοσίων
αγαθών, μια νέα ποιοτική αναβάθμιση της
παραγωγικής βάσης σε αρμονία με τις αρχές
της αειφορίας και μια νέα ενεργειακή βάση
βασισμένη σε καθαρές πηγές ενέργειας.
Στη δίνη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
όπως αυτή εκδηλώνεται στη χώρα μας, απαιτείται ριζική αναπροσαρμογή πολιτικών, αντιλήψεων, φιλοσοφίας. Κάτι που τα κυβερνητικά κόμματα, δυστυχώς δεν διατίθενται να
πράξουν. Χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές για να υπάρξει αναδιανομή εισοδημάτων αλλά και εξουσιών.
Χρειάζεται, να υψώσουμε παντού μια ασπίδα
αλληλεγγύης εκεί όπου γίνονται απολύσεις

Το ΕΣΠΑ προβλέπει τη χρηματοδότηση
«πράσινων» επιχειρήσεων και μεγάλων
έργων που θα ανακουφίσουν τη Δυτική περιφέρεια.. Όμως οι προτάσεις δεν έχουν εξειδικευθεί, αφήνοντας το πεδίο αυτό ανεκμετάλλευτο και όσες έχουν, καθυστερούν χαρακτηριστικά. Χωρίς Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, χωρίς προσδιορισμό
του επιθυμητού και αποτελεσματικού επιπέ-

Πρόσφατα ο Δήμος Αιγίου συνυπέγραψε μαζί με άλλους 23 Δήμους της
Νοτιοδυτικής Ελλάδος μνημόνιο συνεργασίας για την ίδρυση Διαδημοτικής
Εταιρείας Ευρυζωνικών Δικτύων. Οι
νέες τεχνολογίες είναι το μέλλον, η
ψηφιακή σύγκλιση είναι η πρόκληση
και ταυτόχρονα η πρόσκληση για το
αύριο. Αποδεδειγμένα σε όσες χώρες
υπήρξε αύξηση του ΑΕΠ, αυτό, κατά
50% και άνω οφείλεται στις νέες τεχνολογίες.

δου δημοκρατικού προγραμματισμού και
την ανάλογη θεσμική αντιστοίχηση, είναι
προφανές ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια
έστω και φιλότιμη, για περιφερειακή ανάπτυξη είναι καταδικασμένη να υπόκειται στις
συνθήκες των τοπικών αλλά και χρονικών
συγκυριών.
Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος, τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να
χρηματοδοτούν δαπάνες για συνεισφορές
προς υποστήριξη μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, όπως ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων, και για ταμεία αστικής ανάπτυξης.

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑΣ
PAUL KRUGMAN ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Την Αθήνα επισκέφθηκε πριν λίγο καιρό
ο διάσημος αμερικανός νομπελίστας, οικονομολόγος καθηγητής του Princeton Paul
Krugman.
O Κρούγκμαν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και έδωσε κεντρική ομιλία
με θέμα την παγκόσμια κρίση και τις οικονομικές εξελίξεις.

Η Δυτική Ελλάδα, η πύλη της Ελλάδος
στην Ευρώπη απαιτείται και επιβάλλεται να είναι τουριστικός προορισμός.
Η ¨βαριά βιομηχανία¨ της χώρας είναι το
τουριστικό προϊόν και πρέπει να το
διαφυλάξουμε, αλλά και να το αναπτύξουμε σε μέγιστο βαθμό.
Κάθε δραστηριότητα στην κατεύθυνση
της ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος
είναι ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη.
Τα ερευνητικά ιδρύματα έχουν ρόλο
και μεγάλο πεδίο δράσης επ΄ ωφελεία
της περιοχής και των συμπολιτών μας.

δρόμο της διαιώνισης της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης, της αναρχίας της αγοράς και
της παραγωγής, της φτώχειας και της ανεργίας. Ή του δρόμου της συγκρότησης της
λαϊκής συμμαχίας με στόχο οι εργαζόμενοι
και τα πλατιά λαϊκά στρώματα να γίνουν
ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουν,
μέσα από την κοινωνικοποίηση των βασικών
και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής,
τον κεντρικό σχεδιασμό και το λαϊκό έλεγχο.
Αυτό επιβάλει την ανατροπή της εξουσίας
των εκπροσώπων της πλουτοκρατίας.

Στην ομιλία του ο διάσημος καθηγητής
αναφέρθηκε στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κυρίως η ευρωπαϊκή οικονομία
από την παγκόσμια κρίση δεδομένης της
μη εναίας δημοσιοοικονομικής πολιτικής
των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και
κυρίως της απουσίας πνεύματος πολιτικής
δημοσίων επενδύσεων και ρευστότητος
προς την κατανάλωση.

Στη φωτογραφία ο γρεβενιώτης
πολιτικός επιστήμονας - διεθνολόγος
του πανεπιστημίου Βοστώνης Γιάννης Μήτσιος
με τον νομπελίστα Πώλ Κρούγκμαν

Στην Ευρώπη δεν έχετε καταλάβει την κρισιμότητα της κατάστασης. Θα την αντιληφθείτε
σε λίγους μήνες όταν η πραγματικότητα σας
χτυπήσει, είπε μεταξύ άλλων ο νομπελίστας και συνέχισε, είμαι τρομοκρατημένος
από την ανεπάρκεια υιοθέτησης πολιτικών

Καλή επιτυχία και πάντοτε στη διάθεσή
σας.
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στην Ευρώπη και τα αργά αντανακλαστικά
της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας.
Για την Ελλάδα σκληρή ήταν η πρόβλεψή
του για μια μακρά και βαθιά ύφεση, με μια
επώδυνη περίοδο προσαρμογής των
δημοσιονομικών μεγεθών και διολίσθηση
στον αποπληθωρισμό. Η σχολή σκέψης
του Κρούγκμαν για την αντιμετώπιση της
κρίσης προτείνει δημόσιες επνεδύσεις,
ρευστότητα στην αγορά και στον καταναλωτή, φορολογία μόνο στα υψηλά εισοδήματα και λίγη αύξηση του πληθωρισμού.
Για την παγκόσμια οικονομία τόνισε ότι
απαιτείται μια νέα οικονομική πολιτική που
θα πρέπει να συμφωνηθεί από τους μεγάλους παίκτες της παγκόσμιας οικονομίας
και η συνάντηση των 20 πλουσιοτέρων
χωρών στο Λονδίνο (G20) τον Απρίλιο
είναι μια ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ για την αμερικανική οικονομία,
ο ρόλος κεντρικής κυβέρνησης και
τραπεζών είναι κομβικός κατά πόσον η νέα
κυβέρνηση Ομπάμα θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει τα «τοξικά «ομόλογα των τραπεζών
ή όχι.
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Η Εκπαίδευση ως μοχλός ανάπτυξης
της κοινωνίας της γνώσης
Ανταγωνισμός & Συμβολή στην Αγορά Εργασίας
και τη Διεύρυνση της Κοινωνίας της Γνώση
από τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της STEDIMA S.A. www.stedima.gr, Γιώργο Ντάκο

Μια απαρίθμηση των θεμάτων που συζητούμε με τρόπο τέτοιο ώστε να οδεύουμε
από το σύνολο στα επί μέρους θα τοποθετούσε καταρχήν την έννοια κοινωνία, και
στη συνέχεια την οικονομία και την απασχόληση.
Αν πιστεύουμε ότι το εκπαιδευτικό μας
σύστημα και τα πανεπιστήμιά μας νοσούν
βαθειά, ας αναλογιστούμε ποια είναι τα αντίστοιχα συμπτώματα που εμφανίζουν να
έχουν η κοινωνία μας συνολικά, και το οικονομικό γίγνεσθαι σήμερα. Κοινωνία, οικονομία, απασχόληση, εκπαίδευση & πανεπιστήμια, αγορά εργασίας. Το ένα είναι αλληλοεξαρτώμενο από τα άλλα. Κι αν κάποιο
από αυτά εμφανίζει συμπτώματα παθογένειας, το ίδιο ισχύει και για τα άλλα. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν
μαγικές συνταγές που θα επιτρέψουν με
τακτικές διορθωτικές κινήσεις να βελτιώσουμε το ένα υποσύστημα ανεξάρτητα από
τις αλληλεπιδράσεις του με τα υπόλοιπα.
Η προσφορά πτυχίων με υψηλής ποιότητας
περιεχόμενο σε γνώσεις και δεξιότητες είναι
αδιέξοδη αν δεν υπάρχει η αντίστοιχη
ζήτησή της. Η λογική της προηγούμενης
πρότασης, δεν με βρίσκει σύμφωνο, θίγει
όμως ένα ιδιαίτερα πρακτικό ζήτημα της
σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, με
το ποσοστό ανεργίας νέων πτυχιούχων να
είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη των 25.
Ακόμα όμως και εάν τα πτυχία των
αποφοίτων μας ήταν από τα καλύτερα στον
κόσμο, τα παιδιά αυτά θα εξακολουθούσαν
να παιδεύονται με τον ίδιο τρόπο στην
εύρεση της πρώτης των εργασίας. Οι στρεβλώσεις που υφίστανται στην αγορά εργασίας στη χώρα μας τέμνουν συνολικότερα
θέματα οικονομικής, φορολογικής και
ασφαλιστικής πολιτικής με τρόπο που καθιστούν την επαγγελματική αποκατάσταση
νέων επιστημόνων προβληματική.
Επιστρέφω στην πρωταρχική έννοια της
κοινωνίας που ανέφερα νωρίτερα, και
παράλληλα καταγράφω σε αυτό το σημείο
ότι το πεδίο ορισμού για όλες τις παραμέτρους που συζητούμε, είναι παγκόσμιο.
Βλέπουμε και αισθανόμαστε τόσο σε διεθνές
επίπεδο, όσο και στα δικά μας πράγματα,
μια κρίση αξιών και μια κρίση εμπιστοσύνης
που διαπερνά τους περισσότερους από τους
βασικούς κοινωνικούς και πολιτικούς
θεσμούς. Πάρετε όποιους από τους σημαντικούς θεσμούς θέλετε και εξετάστε τους με
βάση το κριτήριο εμπιστοσύνη του πολίτη
γι’ αυτούς. Τα θεμέλια τρίζουν επικίνδυνα.
Ο χαμηλός δείκτης εμπιστοσύνης που
διαπερνά τους θεσμούς, οδηγεί με τη σειρά
του στη βαθμιαία αποδυνάμωση της κοινωνικής αρετής που κάνει τους ανθρώπους να
νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους και
σπάνια να δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον
για τους τριγύρω τους. Κι έτσι ο χαμηλός
δείκτης εμπιστοσύνης απέναντι στους
θεσμούς μετεξελίσσεται σε έντονη δυσπιστία
και αδιαφορία απέναντι στον διπλανό μας.

Δεν θεωρώ ούτε στιγμή ότι τα παραπάνω
αναφερόμενα αποτελούν προβληματισμό
υπερβολικά ευρύτερο και γενικότερο από τα
ζητήματα αυτής της ημερίδας.
Αντίθετα θεωρώ ότι θέτουν ερωτήματα που
χαρακτηρίζουν τη σημερινή μας εθνική
συνείδησή. Το θέμα παιδεία ήταν ανέκαθεν
συνυφασμένο με την εθνική συνείδηση μας
ως Ελλήνων. Δανείζομαι εδώ σκέψεις ενός
αγαπητού και έμπειρου οικονομολόγου που
ισχυρίζεται ότι «χρειαζόμαστε μια επανατοποθέτηση της παιδείας μας, ώστε να επιτύχουμε
μια αναγέννηση της πατρίδος μας, μια επανατοποθέτησή της, όχι στους χάρτες, αλλά στη
συνείδηση και το σεβασμό των λαών. Μιας
παιδείας που κυβέρνηση και πολίτες θα
θέσουν ως πρωταρχικό τους μέλημα, και
επομένως θα αποτελέσει στόχο εθνικό».
Μια τέτοια όμως παιδεία δεν εφαρμόζεται
μόνο με νομοσχέδια και διατάγματα, όσο
σοφά και αν έχουν μελετηθεί. Χρειάζεται
πριν από όλα πίστη στην αναγκαιότητα αυτή
και προσφορά και θυσίες από όλους: πολιτικό κόσμο, τους γονείς, τους δασκάλους
και τους καθηγητές, από τα μέσα ενημέρωσης, και βέβαια από τους μαθητές και
φοιτητές που κοιτάνε το μέλλον τους.
Απέναντι σε τέτοιου είδους προβληματισμό
ο μέχρι σήμερα απολογισμός δεν είναι
θετικός. Το θετικό όμως κατά τη γνώμη μου
είναι ότι ο προβληματισμός έχει ήδη τεθεί
και συζητηθεί αρκετά σε όλα τα μήκη και
πλάτη της κοινωνίας μας. Το επίσης θετικό
σε ότι αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες
είναι ο βαθμός συναίνεσης που εμφανίζεται
να έχει επιτευχθεί. Κινήσεις και επεμβάσεις
συνεπώς δεν θ’ αργήσουν να γίνουν.
Τα πανεπιστήμια σήμερα υφίστανται σε
διεθνές επίπεδο συνεχείς πιέσεις να παρέχουν καλύτερη εκπαίδευση για όλο και
περισσότερους φοιτητές σε ένα κόστος ανά
φοιτητή συνεχώς μειούμενο. Ποιο είναι
συνεπώς το πανεπιστήμιο του μέλλοντος;
Καταθέτω τη γνώμη μου για τον εργαζόμενο
του μέλλοντος και τον φοιτητή του μέλλοντος.
Γνωρίζουμε καλά πια ότι οι νέο-εισερχόμενοι
στην αγορά εργασίας σήμερα θα αλλάξουν
κατά μέσο όρο τουλάχιστον 7 εργοδότες
μέσα σε μια 35ετία. Είναι επίσης σχεδόν
βέβαιο ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα
απαιτηθεί να αλλάξουν τουλάχιστον 2-3
φορές επαγγελματική εξειδίκευση. Η
ευελιξία απέναντι στις ανάγκες για αλλαγές
και οι συνεχώς τροφοδοτούμενες εκπαιδευτικές δεξιότητες θα επιτρέψουν αυτού του
τύπου την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων.
Σημειώστε ότι ο παράγων προσαρμοστικότητα εμφανίζεται ως μία από τις καθοριστικότερες απαιτήσεις που έχουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας από νέους εργαζόμενους.
( Στοιχεία του 2006 από έρευνα πεδίου της
MRB Hellas για λογαριασμό του ΕΛΙΑΜΕΠ ).
					

Απόλυτα καθοριστικά
& ιδιαίτερα καθοριστικά
Δεκτικότητα σε μετακινήσεις / ταξίδια
εντός Ελλάδος 46%
Δεκτικότητα σε μετακινήσεις / ταξίδια
εκτός Ελλάδος 40%
Παραμονή επί 2ετία σε άλλη πόλη
εντός Ελλάδος 33%
Παραμονή επί 2ετία σε άλλη πόλη
εκτός Ελλάδος 31%

Ο εργαζόμενος του μέλλοντος πολύ περισσότερο από ότι σήμερα, θα λειτουργεί ως
προσωπική επιχείρηση. Έχει ο ίδιος ευθύνη
για τη συνεχή του εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και κινείται σε περιβάλλον απόλυτα
διεθνοποιημένο. Μιλάει διά ζώσης και μέσω
διαδικτύου με συνεργάτες, πελάτες και
προμηθευτές από την Ισλανδία και την
Ιρλανδία, μέχρι την Σαγκάη, το Βερολίνο
και την Ινδία, και από τη Γαλλία, το Αζερμπαϊτζάν, και το Κάιρο, μέχρι τη Μελβούρνη και
το Τόκιο.
Στις χώρες αυτές εξάγονται ή και παράγονται
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Αυτό δεν είναι
σενάριο του μέλλοντος. Συμβαίνει σήμερα
σε αρκετές Ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πέραν από ικανούς εργαζόμενους,
συζητάμε και ζητάμε εργαζόμενους που
μιλάνε άπταιστα τουλάχιστον 2 γλώσσες,
εκτός των Ελληνικών και που τουλάχιστον
όταν βρίσκονται σε μεσαία βαθμίδα στην
επιχείρηση, δηλαδή μέχρι τα 30-33 δεν
διστάζουν να εργαστούν 2-3 χρόνια με έδρα
εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι αναγκαιότητα της
αγοράς εργασίας του σήμερα και όχι του
αύριο. Σημειώστε επίσης ότι στα αποτελέσματα συνεχούς διαδικτυακής έρευνας νέων
εργαζομένων της Stedima, μόνο ο 1 στους 3
νέους κάτω των 30 ετών επιθυμεί να εργαστεί εκτός Ελλάδος.
Αντίστοιχα ο σημερινός φοιτητής που εκπαιδεύεται σήμερα για καθήκοντα όπως αυτά
που σκιαγραφήσαμε παραπάνω περιγράφεται κάπως έτσι : ένας φοιτητής στο 4ο έτος
του στο Οικονομικό πανεπιστήμιο σήμερα,
μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 8
μήνες στην Ισλανδία όπου παράλληλα με
την παρακολούθηση μαθημάτων στο εκεί
πανεπιστήμιο εργαζόταν μέσω του προγράμματος ERASMUS. Σήμερα ολοκληρώνει την
υποχρεωτική πρακτική του άσκηση σε
επιχείρηση στην Αθήνα και αύριο ως πτυχιούχος θα έχει ήδη εργασιακή εμπειρία μέσω
πρακτικής άσκησης τόσο εντός όσο και εκτός
Ελλάδος. Στη συνέχεια θα ολοκληρώσει τις
μεταπτυχιακές του σπουδές είτε στο μεταπτυχιακό ΜΒΑ στο Deree είτε στην αντίστοιχο του ALBA είτε στο αντίστοιχο του
Οικονομικού Πανεπιστημίου. Εναλλακτικά
είναι πιθανό να εργάζεται σε Ελληνική επιχείρηση με έδρα την Ν. Υόρκη και την 3ετία
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που θα βρίσκεται εκεί να ξεκινήσει παράλληλα με την εργασία του, το μεταπτυχιακό
του στο Columbia. Και αν δεν προλάβει να
το ολοκληρώσει διότι εν τω μεταξύ παντρεύτηκε την καλή του και επέστρεψε στην
Αθήνα, θα ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό
του μέσω του διαδικτύου. Σήμερα τα πανεπιστήμια δεν είναι στατικά. Βρίσκονται εκεί
όπου βρίσκεται ο φοιτητής και όταν λέμε
φοιτητής δεν εννοούμε απαραίτητα το νέο
των 22-23 ετών αλλά τον ώριμο επαγγελματία γυναίκα και άνδρα των 36-37 ή και
42-43 ετών.
Σήμερα ο ενημερωμένος και ανταγωνιστικός
επαγγελματίας έχει την ευθύνη της συνεχούς του επιμόρφωσης και κατάρτισης δίχως
να περιμένει από τον προϊστάμενό του ή την
εταιρεία του να τον καθοδηγήσει σε ποιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα να δηλώσει
συμμετοχή. Έτσι ακριβώς ο φοιτητής του
αύριο θα έχει απόλυτη ευθύνη για την
διεθνή πορεία των σπουδών του κα της
συνεχούς κατάρτισής του.
Μην ξεχνάμε ότι στην αγορά εργασίας μετά
από 10-20 χρόνια το περιβάλλον που περιγράψαμε σήμερα θα είναι ο κανόνας. Το
ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα πανεπιστήμια
του σήμερα. Όσα δεν προσαρμοστούν στις
απαιτήσεις της εποχής θα συρρικνωθούν.
Ασφαλώς και δεν θα εκλείψει εντελώς ούτε
και πρέπει η δια ζώσης διδασκαλία σε τάξεις.
Αυτό που θα συμβεί είναι ότι οι μέθοδοι
διδασκαλίας αλλά και έρευνας θα μεταβληθούν, θα είναι πιο συμμετοχικές. Ο διδάσκων ενός 6μηνιαίου μαθήματος θα επιλέγει
να κάνει το μάθημα με πιο συνεργατικό
τρόπο αναπτύσσοντας συνδιδασκαλία και
με άλλους καθηγητές ή και επαγγελματίες
από επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή και άλλων
χωρών. Τα θέματα της αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και
της διασφάλισης ποιότητας θα είναι ακόμα
πιο σημαντικά από ότι σήμερα.
Και ας κλείσω με ένα ερώτημα εξίσου
πρακτικό: Από που θα έρθουν τα λεφτά;
για τους φοιτητές διαδικτυακών πανεπιστημίων το κόστος θα είναι χαμηλότερο ιδίως
αν εργάζονται από την κατοικία τους. Οι
εταιρικές συνεργασίες πανεπιστημίων και
επιχειρήσεων θα γίνουν ο κανόνας; χωρίς
φυσικά αυτό να αποτελεί πανάκεια. Η
κρατική χρηματοδότηση και επιδότηση
σπουδών, υποδομών προγραμμάτων χορηγιών φοιτητών φυσικά θα εξακολουθήσει
χωρίς όμως ο κριτής κατανομής των πόρων
ναι είναι η κυβέρνηση αλλά οι Chief
Executives Officers και οι Οικονομικοί Διευθυντές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Στο δίπολο διδασκαλία & έρευνα των σημερινών πανεπιστημίων θα έχει προστεθεί κι
ένας τρίτος όρος αυτός του πανεπιστημιακού
/ επιχειρηματία. Η τάση παγκοσμιοποίησης
της αγοράς εργασίας και των κοινωνιών του
σήμερα οδηγεί ήδη στην αυριανή διεθνοποίηση των πανεπιστημίων συνεπώς στην
παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης.

Ενημερωτική Περιοδική Έκδοση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, Ιανουάριος-Ιούνιος 2009

ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ;
από τον Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημιού, Δρ Νίκο Γιαννή

Μπετόν, άσφαλτος, δόμηση, επέκταση,
ανάπτυξη… Εργασία για τον κατασκευαστικό κλάδο και «αξιοποίηση» περιουσιών
με την ένταξη οικοπέδων στα σχέδια πόλης.
Με ποιο κόστος όμως; Ποια επιβάρυνση
για εμάς και το περιβάλλον;
Με βάση σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, η θερμοκρασία στο κέντρο
της Αθήνας είναι έως και 16 βαθμούς
Κελσίου υψηλότερη από την κανονική
θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το
γεγονός οφείλεται στην αποθήκευση
θερμότητας που γίνεται στο μπετόν των
κτιρίων, στην άσφαλτο και στην πυκνή
δόμηση. Άλλωστε, ο κυριότερος από τους
λόγους εσωτερικής μετανάστευσης στα
προάστια της Αττικής είναι η ποιότητα ζωής
που προσφέρει η φύση και την οποία στερεί
στην Αθήνα το τσιμέντο.
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η «θερμική

νησίδα» των σύγχρονων πόλεων συνοδεύεται από αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση.
Αυτή οδηγεί σε επιπλέον κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας, άρα επιπλέον έξοδα
για τα νοικοκυριά. Μάλιστα προκύπτει ότι
οι μη έχοντες και κατέχοντες χρειάζονται
περισσότερα χρήματα για κλιματισμό από
ό,τι οι έχοντες: οι έχοντες ετήσιο εισόδημα
έως 9.000 ευρώ ετησίως καταναλώνουν
3,51 κιλοβάτ κατ’ άτομο, οι άνω των 9.000
ευρώ 2,6 κιλοβάτ και οι μέχρι 63.000 ευρώ
καταναλώνουν 1,6 κιλοβάτ! Ολοκληρωμένη, συνολική, έγκαιρη, στοχευμένη και
θαρραλέα χωροταξική και πολεοδομική
πολιτική που δεν ενδίδει σε ποικίλους εκβιασμούς είναι το αντίδοτο, η απάντηση που
θα έπρεπε να προσφέρουν πολιτεία, κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση. Ενσυνείδητη (δίκην
αυτοσεβασμού) τήρηση της νομιμότητας
και των όρων δόμησης, «με ενδιαφέρει το
δίκιο όχι το δίκιο μου» όπως έλεγε κι ο
Δημόκριτος και απομόνωση εκείνων που

αυθαιρετούν, θα έπρεπε να είναι το αντίδοτο, η απάντηση εμάς των ενεργών
πολιτών, αφού οι αιρετοί στις περισσότερες
περιπτώσεις σιωπούν και ανέχονται, δίκην
επανεκλογής.
Οι ειδικοί προτείνουν σειρά μέτρων για την
εξάλειψή του φαινομένου: οι ανοιχτόχρωμες οροφές των κτιρίων βοηθούν στην
απομάκρυνση της ηλιακής ακτινοβολίας
και μειώνουν την ανάγκη χρήσης κλιματιστικών. Άλλα μέτρα που μπορούν να εφαρμόσουν οι πολίτες είναι η θερμομόνωση
των κτιρίων, η φύτευση ταρατσών και
μπαλκονιών, η φύτευση αναρριχώμενων
στους τοίχους φυτών, η μείωση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο κέντρο της
πόλης, η χρήση τσιμέντου νέας τεχνολογίας
διαπερατού από το νερό. Όλοι μαζί θα
πρέπει να «ρίξουμε» τις μάντρες και να
βάλουμε κάγκελα, να σπάσουμε τα τσιμέντα
και να καλλιεργήσουμε το έδαφος με

δέντρα, θάμνους κ.α. Αυτή η θαρραλέα
αλλαγή στάσης, η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, θα συμβάλλει στην
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις
πόλεις και θα διατηρήσει την περιφέρεια με
φυσικές θερμοκρασίες, χωρίς πλημμύρες,
ήπιο τοπικό κλίμα, αισθητή καλυτέρευση
της
ατμόσφαιρας,
ξεκούραση
του
οφθαλμού λόγω του πρασίνου και καλλωπισμό της περιοχής, δηλαδή ποιότητα
ζωής.
Αν συνεχίσουμε, να σκεφτόμαστε όπως
σκεφτόμαστε θα συνεχίσουμε να φτάνουμε
εδώ που φτάσαμε. Ας συμβάλλουμε όλοι
στην μετατροπή των νησίδων θερμότητας
σε νησίδες ποιότητας!

Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ…
4ΟΝ: Ο ΣΤΑΒΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΟΥ
(χρυσάφι δεν θα βγάλει όσο κι αν τον κοσκινάς)
από τον Αλέξανδρο Χάχαλη

Η χώρα είναι καράβι ακυβέρνητο βουλιάζον
στην χρεωκοπία, από την ατιμώρητη
διαπλοκή, σκανδαλώδη διαφθορά και
έγκλημα, εκτεθημένο στην αναρχία και
παντός είδους λεηλασία, από τους μικροεγκληματίες πειρατές (είτε εντοπίους είτε
λαθραίους), τους εκάστοτε «πολιτικούς»,
τους «ιερωμένους» μέχρι τα «εθνικά» ή
πολυεθνικά καρτέλ και τους «ανιστορήτους» κι επιθετικούς γείτονάς μας αλλά και
τα παρακρατικά αναρχικά στοιχεία σκοτεινών
σκοπών (όπως οι μαύρες τους κουκούλες)…
Δρυός πεσούσης πάς ανήρ ξυλεύεται...
Το ψάρι, ως γνωστόν, βρωμάει απ’ το
κεφάλι… στην σημερινή κατάντια μάλλον
για υπερτραφή ημιμαθή κι αδηφάγο βοϊδοκεφαλή πρόκειται…
Η διοικούσα τον τόπο τάξη, ως δείχνουν τα
έργα της, πόρρω απέχει της επίλυσης των
ζωτικών τής κοινωνίας προβλημάτων… το
γιατί είναι ηλίου φαεινότερον: ΔΕΝ ΤΑ
ΕΣΠΟΥΔΑΣΕ, ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΒΙΩΣΕΙ… ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΙ
ΠΟΥ Τ’ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ (πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων) με υπερβολικούς μισθούς και
συντάξεις ΕΦ’ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ… κι οι αληθινοί
εργάτες, υπάλληλοι, δάσκαλοι, στρατιωτικοί, κρατικοί γιατροί, όργανα της τάξεως
κ.λ.π. φυτοζωούν… Μα δεν θάπρεπε ο
υπουργός Υγείας να είναι διακεκριμένος
επιστήμων της Ιατρικής, ο Παιδείας μέγας
διδάσκαλος, ο Αμύνης στρατιωτικός περιωπής κ.ο.κ… Μα θα μου πείτε, δεν πάνε
στην πολιτική οι μεγάλοι επιστήμονες…
αλλά ούτε κι οι μετριότητες, διότι λίαν
επιεικώς πολύ κάτω του μετρίου έως “πάτος”

τ’αποτελέσματα… γι’ αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ για να ανακάμψουμε αγαπητοί μου, ο στάβλος του Αυγείου
χρυσάφι δεν θα βγάλει, όσο κι αν τον
κοσκινάς… Η φροντίδα του τόπου είναι
καθήκον ΙΕΡΟΝ και όχι επάγγελμα, ή μάλλον
πρακτική γι’ ακριβοπληρωμένους ανειδίκευτους… και ο προδίδων ή ξεπουλών το
κοινό συμφέρον είναι βαρέως καταδικαστέος και ουχί εφ’ όρου ζωής συνταξιοδοτούμενος αδρά!
Όσο η παιδεία χειροτερεύει χορεύει ο Δόλος
με την Ασυδοσία, την Διαπλοκή και την
Διαφθορά, ο Φθόνος με το Έγκλημα, την
Απάτη και την Ατιμωρησιά… την Χρηματολαγνεία!
Η τέως κοιτίς του Πολιτισμού άντρον
Παρακμής κι Εξευτελισμού! Φεύ!
Οι καιροί γάρ ού μενετοί και ζοφερόν το
μέλλον αν δεν αλλάξουμε μυαλά και προπαντός ΠΑΙΔΕΙΑ… Μπορούμε δέ να πιπιλίζουμε την λέξη εις τον αιώνα τον άπαντα
αλλά ποτέ να μην αξιωθούμε να χαρούμε
τον γλυκό της καρπό, διότι ως έλεγε ο
αθηναίος σοφός Ισοκράτης “Της παιδείας την
μεν ρίζαν είναι πικράν τον δε καρπόν γλυκύν,
φασίν”… θέλει πολλή δουλειά δηλαδή, όχι
παίξε γέλασε…
Ως είναι πλέον τοις πάσι γνωστόν, ζούμε τον
θάνατον του Πολιτισμού των Αξιών!
Μετά από κάθε θάνατο όμως μιά νέα ζωή
ανατέλλει, ώς λέει ο εθνοδιδάσκαλος
Κωστής Παλαμάς στον Δωδεκάλογο του
Γύφτου (6ο λόγο, Γύρω σε μιά φωτιά) :

Όμως μέσ’ από τους θάνατους αυτούς
κι από τις σκλαβιές ετούτες όλες,
ήσυχα, απαλά κι αγάλια αγάλια,
ζωές άλλες κι άλλοι γλυτωμοί
σπέρνονται και γίνονται κι απλώνονται
από τις κορφές ως τ’ ακρογιάλια
Τα ελληνόπουλα φίλτατοι, αξίζουν καλύτερο εκπαιδευτικό φαγητό απ’ τα ψίχουλα
που κανέναν δεν χορταίνουν ή τα κόκκαλα
που σπάνε δόντια και κανείς δεν τολμάει να
ξαναδοκιμάσει… ή χειρότερα, τα μεταλλαγμένα χημικά και πλαστικά που όχι σε
εχθρούς μα ούτε σε κτήνη δεν προσφέρονται…
Το 1/1000 της Ελληνικής γραμματείας που
μας έχει απομείνει μετά την επί χιλιετηρίδας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ δολοφονία του πολιτισμού
μας, είναι η σπίθα που σιγοκαίει στα ξερά
κλαδιά και αγριόχορτα του κατακαημένου,
βανδαλισμένου, ξέφραγου κι απότιστου
κήπου “η Ωραία Ελλάς”!
Μία δυνατή Συλλογική Πνοή είν’ αρκετή για
να φουντώσει η μεγάλη Πνευματική Φωτιά
πού όλοι μας λαχταράμε, να κατακάψει τα
παράσιτα, τσουκνίδες και ζιζάνια και παντός
είδους λύμματα κι ακαθαρσίες που βρωμίζουν τον πάλαι ποτέ ξάστερο Ελληνικό
Νουν, συνεχίζοντας μέχρι ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ το τιτάνιο έργο των μεγάλων δασκάλων
του
Διαφωτισμού
Κοραή,
Καΐρη,
Φερραίου…!
Το έθνος χρειάζεται άμεσα Αληθινή Ιδιωτική
Παιδεία· στην Αρχαία Ελλάδα μόνο ιδιωτικά
ιδρύματα υπήρχαν: η Ακαδημία Πλάτωνος, ο
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Κήπος του Επικούρου, η Περιπατητική του
Αριστοτέλους, το Ομακοείον του Πυθαγόρου
κ.α… δεν υπήρχε οργανωμένη κρατική
παιδεία αλλά ούτε και ιερατείο· αυτά είναι
επί μακρόν απολύτως ελεγχόμενα από τα
παγκόσμια εξουσιαστικά κέντρα προβατοποίησης του ατόμου· πιστεύω ακλόνητα ότι
μόνο αν αποτινάξουμε και τα δύο θα δούμε
το Φώς του Ηλίου ξανά, βασισμένοι στην
Διαχρονική Προγονική Αθάνατη Φιλοσοφία
σε συνδυασμό με όλα τα νεώτερα επιστημονικά επιτεύγματα, ελπίζοντας στη Νέα
Γενιά…
Το διαδίκτυο είναι ήδη μία ευρέου φάσματος
πηγή γνώσεως που μπορεί ν’αποβεί σωτηρία
για πολλούς λόγους: Είναι οικονομικό,
εύχρηστο, βρίσκεις ότι πληροφορίες θέλεις
κατ’ επιλογήν με τεράστιο συγκριτικό εύρος,
απαιτείται μηδέν χρόνος γιά μετακίνηση στο
τάδε σχολείο (άρα και οικολογικό), ότι
πτυχίο θέλεις παίρνεις, έχεις δυνατότητα
ανταλλαγής απόψεων με όλο τον κόσμο!
Διαδικτυακά σχολεία λοιπόν, τώρα, δημιουργημένα από εμάς, τους παθόντας και
διψόντας γι’ Αληθινή, Φυσική, Θεία Ελληνική και συνάμα Οικουμενική Γνώση! Να ο
Νέος Ηρακλής που θα καθαρίσει την επί 16
αιώνας (από την καταστροφή της Βιβλιοθήκης
της Αλεξανδρείας και την αθλία δολοφονία
της φιλοσόφου Υπατίας) συσσωρευμένη
κόπρον του Αυγείου!
Η παιδεία, ως ουσία της ευδαιμονίας και αιτία
της ευβουλίας (ορθοφροσύνης), δεν χρησιμεύει μόνο στον οίκο, την πόλη ή έθνος,
αλλά σε άπαν το γένος των ανθρώπων!
Πλούταρχος
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3ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
‘‘ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ’’
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΊΔΡΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

από την επιμελήτρια/θεωρητικό τέχνης,
μουσειοπαιδαγωγό - μέλος AICA,
Μαρία Αγγελή

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗ
ΦΥΣΗ (ΤΟΥ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
Εμπειρίες από εκπαιδευτικά προγράμματα για την Τέχνη και το Περιβάλλον
υπάρχουν στη χώρα μας πλέον αρκετές.
Το ερώτημα που τίθεται κάθε φορά είναι
κατά πόσο ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσταλάζει στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων σκέψεις, προσεγγίσεις, ιδέες,
νοοτροπίες, στάσεις ζωής παράλληλες
με τους αρχικούς στόχους του προγράμματος και μέσα από σοφή αντιμετώπιση
τυχόν εμποδίων προς την αυτοβελτίωση, ατομική και κυρίως ομαδική.
Όσα από αυτά γίνονται με βιωματική
προσέγγιση και πλοηγούνται από τις
ανάγκες της ομάδας, και όχι από εξωτερικές γνώσεις και ετοιμοπαράδοτα
πακέτα εκπαίδευσης, έχουν σοβαρές
πιθανότητες, στην περίπτωση που χαρακτηρίζονται από συνέπεια και οραματικό
πλάνο, να δώσουν άνθη και στη συνέχεια καρπούς.
Στην προσπάθεια να αγκυροβολήσει σε
όλες τις ηλικίες και τα κοινά η πίστη στη
δύναμη της τέχνης σε θέματα περιβάλλοντος - αστικού, φυσικού, γειτονιάς,
σχολείου, επαγγελματικού ή ιδιωτικού
χώρου
-,
κοινοτικής/συνεργατικής
δράσης (community projects), αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης, έχουν υλοποιηθεί βιωματικά προγράμματα και
δράσεις, με στόχο τη γεφύρωση Ανθρώπου-Περιβάλλοντος μέσω της Τέχνης.
Ενδεικτικά παραδείγματα η δράση
Πύργος Ανακύκλωσης στον Αγ. Γεώργιο
Λιχάδας Εύβοιας (2003-2005) με τη
συμμετοχή εντόπιου κοινού και επισκεπτών του τόπου, καθώς και το
πρόγραμμα Άνθρωπος-Τέχνη-Περιβάλλον σε τέσσερις (4) δήμους του Ν.
Πρέβεζας (Αύγ.-Σεπτ. 2008). Από τους
πρωτεύοντες στόχους των παραπάνω
προσεγγίσεων για τους εμπνευστές τους
Αλέξανδρο Pfaff και Μαρία Α. Αγγελή
ήταν η εργασία μέσω της Τέχνης πάνω
στις αξίες της Φύσης: μεταμόρφωσηπροσαρμογή, οικονομία μέσων, συνεξάρτηση-συνεργασία, συμμετρία, ροή,
κύκλο …, των οποίων ο ενστερνισμός
στην καθημερινότητα του Ανθρώπου,
ειδικά του σύγχρονου, ανοίγει μονοπάτια εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα. ‘[...] η
γνώση που ανεπαρκώς βρίσκει έδαφος
στην πραγματικότητα, μπορεί να τελειωθεί μόνο μέσα από την τέχνη.’
Σκέψη διατυπωμένη από τη Νικολίτσα Δ.
Γεωργοπούλου στο βιβλίο της Ηθική της
Οικολογικής Συνείδησης (Αθήνα, 1995:
εκδ. Θυμέλη), σελ.157

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

του κυρίως. Οι αρμοδιότητες οι οποίες θα
πρέπει να έχει είναι :
• Να δρα ως συμβουλευτικό επιστημονικότεχνικό όργανο προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και ειδικά
ως ανεξάρτητος σύμβουλος προς τον
εκάστοτε Υπουργό.
• Να ασχολείται με θέματα πιστοποίησης
επαγγελματικών δικαιωμάτων στον αεροπορικό χώρο στο κομμάτι όπου η Υ.Π.Α.
δεν δύναται να κάνει κάτι τέτοιο. Π.χ.
αεροπορική διοίκηση.
• Να δρα ως πολυσυλλεκτικό όργανο
χάραξης συμβουλευτικής στρατηγικής και
πολιτικής-μέσο/μακροπρόθεσμου σχεδιασμού-ανάπτυξης.
• Ως γνωμοδοτικό όργανο πραγματογνωμόνων .
Στη συνέχεια ο κύριος Γεώργιος Παπανικολόπουλος, Μηχ/γος Μηχ/κός, Υπεύθυνος
Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Εργαστήριο
Δυναμικής και Θεωρίας Μηχανών, Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών
τόνισε για την ίδρυση του Επιμελητηρίου
ότι:

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ, Αστυνόμος
Β’ Γιάννης Σιριόπουλος αναφέρθηκε στο έργο
της Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ. στα τρία χρόνια λειτουργίας της που εκτός από αρκετές παρεμβάσεις
που έχει κάνει, έχει συντάξει προμελέτες :
• Για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Ελληνικού ως αεροδρόμιο
γενικής Αεροπορίας και ως χώρου
στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου
που έχουν ιπτάμενα μέσα.
• Για την δημιουργία ελικοδρομίου στην
περιοχή της Αθήνας, στα Τουρκοβούνια
στις παρυφές του Γαλατσίου.
• Για την λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β. βάσει της
Ευρωπαϊκής και εθνικής νομιμότητας.
• Για την υποστηρικτική λειτουργία των
ιπταμένων μέσω του Υ.Δ.Τ
• Για την ρύθμιση της λειτουργίας των ιπταμένων μέσω του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.
• Για την δημιουργία δεύτερου βαθμού
συντονιστικού οργάνου ιπταμένων μέσων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

«Υπάρχει μία διεθνής πρακτική, που δε σχετίζεται τόσο με το πώς θα ονομάζεται ο οργανισμός που θα βοηθάει στην ανάπτυξη της αεροπορικής ιδέας, αν θα ονομάζεται δηλαδή Αεροπορικό Επιμελητήριο, Γραφείο Αεροπορίας ή
κάτι άλλο, όσο με το τι σκοπούς θα έχει αυτός.
Και μεταξύ άλλων, οι κύριοι σκοποί των περισσότερων χωρών σε σχέση τόσο με εμπορικό
κομμάτι της αεροπορίας όσο και με τη Γενική
Αεροπορία είναι η αύξηση της κίνησης των
επιβατών στα αεροδρόμια και η ανάπτυξη της
Γενικής Αεροπορίας. Επιτυγχάνοντας αυτούς
τους δύο στόχους υπάρχουν πολυ-επίπεδα
οικονομικά οφέλη για τη χώρα». Eπίσης
ανέφερε στα πλεονεκτήματα της χώρας μας
ότι: «Η Ελλάδα, μία χώρα με ηλιοφάνεια και
ήπιες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος
του έτους, με πολλά όμορφα νησιά αλλά και
ενδιαφέρουσες περιοχές στην ενδοχώρα και
αρκετά αεροδρόμια, με ικανούς επιχειρηματίες
αλλά και εκπαιδευτές χειριστών αεροσκαφών,
θα μπορούσε να γίνει ένας πόλος έλξης ακόμα
και ξένων ενδιαφερομένων που θα ερχόντουσαν εδώ για να αποκτήσουν τα πτυχία
τους. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να
υπάρχει εκείνο το πλαίσιο που θα βοηθάει μία
τέτοια κατάσταση. Και πάνω σε αυτό, το προτεινόμενο
Αεροπορικό
Επιμελητήριο
θα
μπορούσε να παίξει τον πλέον σημαντικό
ρόλο».

Ολοκληρώνοντας έθεσε πιεστικά το θέμα της
ίδρυσης αεροπορικού επιμελητηρίου το
οποίο θα πρέπει να είναι πολυσυλλεκτικό και
να συμμετέχουν σε αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι
πολιτικοί αεροπορικοί φορείς που εμπλέκονται γύρω από την αεροπορική πολιτική
κοινότητα, όπως: οι Ιδιώτες Χειριστές Αεροσκαφών, οι Αεροπορικές εταιρείες, οι Επαγγελματίες Χειριστές Αεροσκαφών, οι Ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας, οι εταιρείες παροχής
υπηρεσιών handling, οι μηχανικοί αεροσκαφών, οι πτυχιούχοι αεροναυπηγοί μηχανικοί, οι αερολέσχες και οι εκπαιδευτικές
σχολές κλπ. Τόνισε ότι θα πρέπει είναι νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και οι πόροι του
να είναι αυτοτροφοδοτημένοι από τα μέλη

Ο κ. Γιώργος Καραμάνος, Διευθυντής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πορεία του ΔΑΑ και στη συμβολή του
στον Ελληνικό Τουρισμό, ανέφερε το έργο
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος
έχει ξεπεράσει σήμερα τα 16.500.000 επιβάτες
ετησίως. Είπε ότι με βάση σχετική μελέτη
υπάρχει σημαντική άνοδος της κίνησης
επιβατών με σκοπό τον τουρισμό, τα συνέδρια και τις εκθέσεις και υπάρχουν σαφείς
ενδείξεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Τόνισε ότι ακολουθείται με επιτυχία
πρόγραμμα κινήτρων των νέων αεροπορικών εταιρειών που συνεργάζονται με το
ΔΑΑ .
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Στη συνέχεια ο κ Α. Συμιγδαλάς, COO της
AEGEAN AIRLINES ανέφερε τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η γενική
αεροπορία στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την
πολυετή απόκλιση τής χώρας μας από το
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και πρότεινε μεταξύ
άλλων την κατάργηση του αναχρονιστικού
GENERAL DECLARATION και ευελπιστεί μετά
και την παρατηρούμενη ανάπτυξη της Γενικής
Αεροπορίας στα Μέγαρα και παράλληλα με
τις πρόσφατα εξαγγελθείσες πολιτικές αποφάσεις να ανακτήσει η χώρα μας το χαμένο
έδαφος.
Στη συνέχεια μίλησε η Γιούλη Καλαφάτη,
Πρόεδρος της ΑΟΡΑ Ελλάδος η οποία
αναφέρθηκε στο έργο της ΑΟΡΑ διεθνώς
αλλά και στην πρόσφατη παγκόσμια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
επιτυχώς.
Ο δικηγόρος κ. Στάθης Ζάγκας αναφέρθηκε
διεξοδικά στα νομικά θέματα της ίδρυσης
επιμελητηρίου. Ο Αρχιτέκτων- Πολεοδόμος
κ. Σταύρος Τσέτσης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες αλλά και ατα οφέλη που συναντά η
χωροθέτηση σχεδίων που συμπεριλαμβάνουν και αεροδρόμια με επιτυχημένο το
παράδειγμα στα Σπάτα. Ακολούθησε η ομιλία
του προέδρου του ΠΟΛΚΕΟΑ Βασίλη Τσαρατσάγκου, ο οποίος ανέφερε τις προσπάθειες
του ΠΟΛΚΕΟΑ για τη διάσωση του πολύτιμου αρχείου της Ολυμπιακής (φωτογραφίες, αντικείμενα, 3 μεγάλα αεροπλάνα) από
την εποχή του Αριστοτέλη Ωνάση έως και
σήμερα. Επικέντρωσε την ομιλία του στην
αναγκαιότητα ίδρυσης Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας στο παλαιό αεροδρόμιο της
Ολυμπιακής στο Ελληνικό. Το συνέδριο
έκλεισε με την ομιλία του ο κ. Παναγιώτης
Νeufelt, πρόεδρος της CIEL AIRLINES ο
οποίος ανέφερε με λεπτομέρεια τα οφέλη
από τον Αεροπορικό Τουρισμό, ιδιαίτερα για
την Περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές της
χώρας μας.
Στο συνέδριο υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις από το κοινό και πολλούς επαγγελματίες
του χώρου καθώς επίσης και από τον πιλότοδημοσιογράφο Διονύση Μασαλλά ο οποίος
στάθηκε επικριτικός στην σημερινή αδράνεια
της Πολιτείας και ειδικότερα της ΥΠΑ στα
μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Την
ημερίδα συντόνισε ο κ. Χρήστος Τρικούκης,
δημοσιογράφος,
εκδότης
ΕUROPEAN
BUSINESS, Mέλος Δ.Σ. και Εκπρόσωπος
Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών - Ελευθέριος Βενιζέλος, υποστηρικτές οι εταιρείες: INTERJET
και CIEL AIRLINES, και χορηγοί επικοινωνίας
τα εξειδικευμένα περιοδικά: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ, ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, REMOVE
BEFORE FLIGHT, Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ και ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΙΝΑΔΕ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.)
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ‘ΓΕΦΥΡΕσ’ 2008
Το ανθρώπινο δυναμικό και η παιδεία ήταν και είναι
το σημαντικότερο κεφάλαιο της δυτικής Ελλάδας

Εξ αριστερών εμφανίζεται ο κ. Ε. Μπεχράκης, Πρόεδρος ΔΙΕΓΠ-Ελληνικό Κέντρο, ο κ. Μ. Βορίδης ,
βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., ο κ. Κ. Σπηλιόπουλος, βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο κ. Α. Λυκουρέντζος, Υφυπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , ο κ. Α. Παπανδρόπουλος ,Δημοσιογράφος και Επίτιμος Διεθνής
Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, ο κ. Γ. Κοντογιάννης, βουλευτής Ν.Δ. και ο κ. Κ.
Σπαρτινός, εκπρόσωπος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 7Ο ετήσιο
συνέδριο “ΓΕΦΥΡΕΣ 2008’’ σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Πάτρας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από την iForce Επικοινωνίες, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου
Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ) και
του Υπουργείου Ανάπτυξης . Βασικός
άξονας του συνεδρίου ήταν η συμβολή
του ανθρώπινου δυναμικού/κεφαλαίου
και της παιδείας στην Περιφερειακή
Ανάπτυξη. Κοινό συμπέρασμα όλων των
ομιλιών ήταν ότι η ύπαρξη του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ στην Πάτρα έχει συμβάλει
τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής και έχει ενισχύσει σημαντικά τον
οικονομικό ιστό της περιοχής.
Η έναρξη του συνεδρίου έγινε από τον
Πρόεδρο του ΙΝΑΔΕ και πρόεδρο της 3
ΝΕΤ, κ. Γιάννη Ταλούμη. Ο Γ. Γραμματέας
του ΙΝΑΔΕ κ. Φωκίων Ζαϊμης ανέφερε ότι
φέτος το συνέδριο εστιάζει στα θέματα της
Παιδείας και του Ανθρωπίνου δυναμικού
ως μοχλό ανάπτυξης στη δυτική Ελλάδα.

Σήμερα το σημαντικότερο κεφάλαιο της
περιοχής μας είναι αναμφισβήτητα το
ανθρώπινο δυναμικό της και αυτό αποτελεί
και την γενικότερη ασπίδα προστασίας της
χώρας μας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου οι παραδοσιακές
οικονομικές δομές δοκιμάζονται, αξιολογούνται και επανακαθορίζονται.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κ.
Σπύρος Σπυρίδων, ο οποίος αναφέρθηκε
στους βασικούς άξονες του αναπτυξιακού
έργου της κυβέρνησης στη Δυτική Ελλάδα
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι άνω του 20%
των πόρων του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδος
(περίπου 90.000.000 ευρώ), είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτομίας. Ο νομάρχης Αχαΐας κ. Δημήτρης Κατσικόπουλος στο δικό το χαιρετισμό αναγνώρισε τις προσπάθειες που
γίνονται στα θέματα παιδείας από την
Πολιτεία αλλά αναφέρθηκε και στα
προβλήματα που δημιουργούνται από την

Ο κ. Α. Λυκουρέντζος, Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (στο βήμα), ο κ. Μ. Βορίδης ,
βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., ο κ. Κ. Σπηλιόπουλος, βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο κ. Α. Παπανδρόπουλος ,Δημοσιογράφος και Επίτιμος Διεθνής Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, ο κ. Γ. Κοντογιάννης,
βουλευτής Ν.Δ. και ο κ. Κ. Σπαρτινός, εκπρόσωπος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

μείωση των τακτικών επιχορηγήσεων για
την σχολική στέγη. Τέλος, χαιρετισμό
απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου της Πάτρας, κ. Νίκος Τζανάκος
ο οποίος υποστήριξε ότι βούληση της
Πολιτείας θα πρέπει να αποτελεί η προώθηση εκπαιδευτικών πολιτικών που θα
στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της
παιδείας και της ουσιαστικής ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού. Στην επίτευξη
αυτού του στόχου, σημαντικά μπορεί να
συμβάλλει μια ανεξάρτητη και ισχυρή
Τοπική Αυτοδιοίκηση με περισσότερους
πόρους.
Χαιρετισμό στο συνέδριο
απέστειλαν ο Υπουργός Ανάπτυξης κ.
Χρήστος Φώλιας και ο Γ. Γραμματέας της
Κ.Ο. της Ν.Δ., κ. Γιάννης Τραγάκης.
Ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, ο
Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος
τόνισε ότι ο στρατηγικός στόχος του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι η εναρμόνιση και η διασύνδεση της παιδείας αφενός μεν με την παραγωγικότητα και τις ανάγκες της νέας οικονομίας και αφετέρου με τις προοπτικές της
περιφερειακής ανάπτυξης. Ειδικότερα
μάλιστα για το Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος,
επισημάνθηκε
από
τον
Υφυπουργό ότι προβλέπεται για την
περίοδο 2007-2013 η διάθεση ποσού
92.000.000 ευρώ για την Εκπαίδευση και
τη Δια Βίου Μάθηση, 88.339.804 ευρώ για
την επιχειρηματικότητα και 5.485.742
ευρώ για την Ψηφιακή Σύγκλιση. Στη
συνέχεια, απαντώντας σε προηγούμενες
κριτικές τοποθετήσεις, υπερασπίστηκε το
πακέτο/νομοσχέδιο των 28δις ΕΥΡΩ για τις
τράπεζες και εξήγησε την σπουδαιότητά
του για την ελληνική οικονομία.
Ο πρόεδρος του ΔΙΕΓΠ-Ελληνικό Κέντρο
καθηγητής
Εμμανουήλ
Μπεχράκης,
μίλησε για την ίδρυση των Ιατρικών
Σχολών στην Επαρχία ως βασική υποδομή
περιφερειακής ανάπτυξης και εν γένει
ισόρροπης εξέλιξης της χώρας, και τόνισε
πως από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους
ασκήθηκε κατά κύριο λόγο αθηνοκεντρική
αναπτυξιακή πολιτική και σχεδόν πάντα
ασχεδίαστα Ο βουλευτής της Ν.Δ. κ.
Γιώργος Κοντογιάννης, αναφέρθηκε στον
καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού και της παιδείας στην ανάπτυξη της
Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και
υποστήριξε ότι η παιδεία μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας στη νέα εποχή,
αλλά παράλληλα και την καλύτερη επέν-

δυση. Ο Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
κ. Κώστας Σπηλιόπουλος, αναφέρθηκε
στις ελλείψεις που παρατηρούνται σήμερα
αλλά παρουσίασε και το πρόγραμμα του
ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία ενώ ο βουλευτής
του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Μάκης Βορίδης είπε ότι
χρειάζεται ποιοτικό άλμα και αλλαγή
νοοτροπίας και όχι απλά περισσότερα
χρήματα στις σημερινές ασθενείς δομές.
Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, κύριος
Κώστας Σπαρτινός, αναφέρθηκε στους 3
βασικούς άξονες για το παραγωγικό
μοντέλο της χώρας που προτείνει η
Αριστερά, την προστασία και τη διεύρυνση
του δημόσιου χώρου, τη ριζική αναδιάρθρωση του κράτους και την διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης της κοινωνίας.
Παρεμβάσεις έκαναν ο βουλευτής Ηλείας
της Ν.Δ. κ. Παναγιώτης Αδρακτάς, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πατρών καθηγητής Σωκράτης
Καπλάνης και ο έγκριτος καθηγητής
Ιωάννης Ματσούκας.
Τη συζήτηση συντόνισε ο έμπειρος δημοσιογράφος και αναλυτής Αθανάσιος
Παπανδρόπουλος, Επίτιμος Διεθνής Πρόεδρος Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων
και ο Διονύσης Μασαλάς, δημοσιογράφος
EΡΤ, κοινοβουλευτικός συντάκτης ο οποίος
αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης ως εργαλείο για την
ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας,
αλλά και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα.
Το συνέδριο μεταδόθηκε για πρώτη φορά
σε απευθείας σύνδεση από το περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι PATRATV.
Χορηγός του συνεδρίου ήταν ο ΟΤΕ,
υποστηρικτές του οι εταιρείες: 3ΝΕΤ ΑΕ, η
honeybee, η skpools, Ntafyl Hellas
Α.Β.Ε.Ε., ο Οργανισμός Λιμένα Πατρών και
η Coca Cola 3E ενώ χορηγοί επικοινωνίας:
«PatraTV» και «Ευρωπαϊκή Έκφραση».

Εξ αριστερών εμφανίζεται ο κύριος Φ. Ζαΐμης, Γ.Γ.
ΙΝΑΔΕ, ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κ. Α. Λυκουρέντζος και ο κ. Α.
Παπανδρόπουλος, Δημοσιογράφος και Επίτιμος
Διεθνής Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΧΡΙCΤΟΔΟΥΛΟ
ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ ΤΗΝ ΑLAPIS
O όμιλος ΑLAPIS που δραστηριοποιείται
στον τομέα της υγείας και στον τομέα των
καλλυντικών, απορρυπαντικών και βιολογικών προϊόντων είναι χορηγός έκδοσης για
το βιβλίο με τίτλο: «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΧΡΙCΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΛΟΓΩΝ»
Το βιβλίο επιμελήθηκε επιστημονικά ο
δημοσιογράφος κ. Δημήτριος Ριζούλης και
εξέδωσε ο εκδοτικός οργανισμός κύρους
‘’ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ’’ με την επιμέλεια
της iForce Επικοινωνίες ΑΕ. Την έκδοση

ευλογεί Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, Ο
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος
κύριος Βαρθολομαίος, ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμος και προλογίζει ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αγάπη του
κόσμου για τον μακαριστό φάνηκε τόσο στις
κατάμεστες με κόσμο εκδηλώσεις που οργανώσαμε με τοπικούς φορείς στην Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη και Βόλο όσο
και στην πρώτη έκδοση του βιβλίου που

ήδη εξαντλήθηκε στα βιβλιοπωλεία. Η
δεύτερη έκδοση του βιβλίου προχωρά εντατικά.
Η έκδοση προήλθε μετά από πολύμηνη
δημοσιογραφική και επιστημονική έρευνα
με σκοπό να αποτυπωθούν οι σημαντικότερες στιγμές του Μακαριστού χωρίς υπερβολές και ακρότητες τιμώντας το σημαντικότατο έργο του. Πρόκειται για μια αφιερωματική συλλογή των σημαντικότερων ομιλιών
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστό-

-7-

δουλου μαζί με αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ενθρονιστήρια ομιλία, την
προσφώνηση προς τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ,
τις εισηγήσεις για την κάθαρση στην
Εκκλησία, επιστολή σε ευρωπαίους ηγέτες
για το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, την ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο, πολλές παρεμβάσεις για
θέματα εθνικά και κοινωνικά καθώς και τα
τελευταία λόγια του κατά την περίοδο που
ήταν ασθενής.
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«ΣΟΛΩΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ»

ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ &
ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

κυρίου Νίκια Α. Λούντζη ,προέδρου του
σωματείου, με τη χορηγία της Βουλής των
Ελλήνων επί προεδρίας της κυρίας Άννας
Μπενάκη – Ψαρούδα.
Η έκδοση είναι μοναδική γιατί συγκεντρώνει
μια σειρά από σπανιότατες μελοποιήσεις
έργων του Διονυσίου Σολωμού από
Έλληνες μουσουργούς, στην πλειοψηφία
τους Επτανησίους, ανάμεσα στις οποίες ιδιαίτερη θέση έχουν οι πρώτες ξεχασμένες πια
μελοποιήσεις του Εθνικού Ύμνου.
Στους τρεις δίσκους ανθολογούνται γνωστά
και άγνωστα έργα των: Νικόλαου Χαλικιόπουλου - Μάντζαρου, Παύλου Καρρέρ,
Διονύσιου Βισβάρδη, Σπυρίδωνα Ξύνδα,
Γεώργιου Καζάσογλου, Θεόδωρου Σπάθη,
Τζώρτζη Δελλαπόρτα, Σπύρου Καψάσκη,
Αλέκου Ξένου, Ιωάννου Τσακασιάνου,
Δημήτρη Λάγιου, Τιμόθεου Αρβανιτάκη,
Αντώνιου Βασιλάκη, Κίμωνα Χυτήρη, καθώς
και αγνώστων.

Πανοραμική φωτογραφία της εκδήλωσης της Πατραϊκής Μαντολινάτας «I LOVE MUSIC OF CINEMA»,
με όλους τους συντελεστές επί σκηνής.

Με εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε τον κύκλο
των εκδηλώσεων, για τη συμπλήρωση
των 80 χρόνων συνεχούς πολιτιστικής
παρουσίας και προσφοράς στην πόλη και
την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, η
Πατραϊκή Μαντολινάτα.
Με μεγάλη επιτυχία η Πατραϊκή Μαντολινάτα διοργάνωσε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2009, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών,
τη συναυλία «I LOVE MUSIC OF CINEMA»,
με γνωστά έργα από τον ελληνικό κινηματογράφο και συμμετείχαν πάνω από 100
ερμηνευτές και εκτελεστές, οι οποίοι απαρτίζουν την ορχήστρα, την παιδική και την
μικτή χορωδία της Πατραϊκής Μαντολινάτας. Αγαπημένα τραγούδια ερμήνευσε η
γνωστή και καταξιωμένη σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη, η οποία συγκίνησε τους
παρευρισκομένους. Στο πιάνο ο Γιώργος

Mε σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, εμφανίζονται οι εξής: Ν. Δημογιάννης, Καλλιτεχνικός
Διευθυντής του Ομίλου, Χ. Πούλιος, Πρόεδρος
της Πατραϊκής Μαντολινάτας, Β. Καραγιάννη,
γνωστή και καταξιωμένη σοπράνο και ο Γ. Γεωργόπουλος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της
Πατραϊκής Μαντολινάτας και Γεν. Γραμματέας της
Στέγης Ελληνικών Χορωδιών.

Κυκλοφόρησαν σε κασετίνα , εκτός εμπορίου , από το σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων»
τρεις δίσκοι ακτίνας (CD) με τον τίτλο : «Σολωμός Ιόνια Μουσικός».

Μεταξάς, Solo κιθάρα ο Δημήτρης Μακρής
και solo ακορντεόν η Μαρία Αντωνάτου. Η
εκδήλωση διανθίστηκε από το χορευτικό
των μαθητών της σχολής χορού Patras
Tango Academia.

Πρόκειται για μια σπάνια πρωτοβουλία που
πραγματοποιήθηκε χάρις στην αγάπη ,τις
γνώσεις και τις ικανότητες του γνωστού
λογίου και παραγωγού μουσικών εκπομπών

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αχαϊας και της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών και είχε την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος
(ΙΝ.Α.Δ.Ε.), του Δημοτικού Ωδείου Πάτρας,
και της Διαφημιστικής Εταιρίας ThreeG
ADV
(Διαφήμιση-ΕπικοινωνίαΠαραγωγές).
Την επιτυχημένη επιλογή και επιμέλεια του
μουσικού προγράμματος, την ενορχήστρωση των έργων, καθώς και την καλλιτεχνική διεύθυνση των μουσικών συνόλων
της Πατραϊκής Μαντολινάτας είχε ο Νίκος
Δημογιάννης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής
του Ομίλου.

Τους τρεις δίσκους συνοδεύει βιβλιαράκι με
κατατοπιστικά κείμενα του κ. Ν.Α. Λούντζη.
Το έργο παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε
στους παρευρισκομένους στην Παλαιά
Βουλή στην Αθήνα , ενώ παρόμοιες παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για την
Ελληνική Επανάσταση στη Ζάκυνθο και για
την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα
στην Κέρκυρα .

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ &
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΑΘΗΝΑ»
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. επιμελήθηκε
την ημερίδα που διοργάνωσε ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων «ΑΘΗΝΑ’ » . Στην
ομιλία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
της έρευνας για τη «Ψηφιοποίηση &
Τεκμηρίωση υλικού για τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία όπως έχει
καταγραφεί στον ελληνικό κινηματογράφο» και παρουσιάστηκε το έργο στα
μέλη του Οργανισμού. Γα πρώτη φορά
ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους καθώς
και ντοκιμαντέρ στα οποία καταγράφονται
ήθη, έθιμα και θίγονται σημαντικά κοινωνικά θέματα ψηφιοποιούνται με τις πλέον
σύγχρονες τεχνολογίες και με υψηλά
στάνταρς ποιότητας. Στη συνέχεια αυτό το
υλικό έχει τεκμηριωθεί κατάλληλα και έχει
κατηγοριοποιηθεί με βάση τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες.

Την όμορφη παρουσίαση της βραδιάς
έκανε ο δημοσιογράφος, μουσικός παραγωγός και φίλος Παναγιώτης Ρηγόπουλος.
Την άρτια και επαγγελματικού επιπέδου,
κατά γενική ομολογία, οργάνωση της
εκδήλωσης είχε ο Πρόεδρος της Πατραϊκής Μαντολινάτας, κος Χρήστος Πούλιος
και ο Διοικητικός Υπεύθυνος του Ωδείου –
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Πατραϊκής Μαντολινάτας και Γεν. Γραμματέας της
Στέγης Ελληνικών Χορωδιών, κος Γιώργος
Γεωργόπουλος, με την αμέριστη συμπαράσταση της υπευθύνου συντονισμού των
τμημάτων επί σκηνής, καθηγήτριας
Μουσικής του Ωδείου, κας Αλεξάνδρας
Διαμαντοπούλου Πεγιάζη

www.athina.gr

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των
Συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου», το
οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης (Μέτρο 1.3-Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού) και συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό
80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από
εθνικούς πόρους.
Το έργο πραγματοποιήθηκε από την iForce
Επικοινωνίες και περιελάμβανε δύο εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, την διοργάνωση
Ημερίδας με θέμα «Ψηφιοποίηση και
ψηφιακή επιμέλεια της επιστημονικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς» , η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008

και ώρα 8.00 μ.μ. στο Ίδρυμα Ευγενίδου,
καθώς επίσης και την επίσημη παρουσίαση
του έργου, με τίτλο «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των Συλλογών του
Ιδρύματος Ευγενίδου» η οποία διενεργήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008 και ώρα
10.30 π.μ.
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Εκδότης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής
Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε.)
Έτος Ίδρυσης: Πάτρα, 2001
Διεύθυνση Επικοινωνίας:
iForce Επικοινωνίες, Ακαδημίας 28 10671 Aθήνα
Τ. 210 3392500 | F. 210 3392318 | info@iforce.gr
Υπεύθυνη Σύνταξης: Μαμώλη Κατερίνα
Σχεδιασμός: designers-on-call
Έδρα: Πάτρα
www.inade.gr

