
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Πέμπτη, 06-11-2014
Σελίδα: 12
Μέγεθος: 521 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Εβδομαδιαία / Πάτρα, Αχαΐας 
Ημερομηνία: Παρασκευή, 31-10-2014
Σελίδα: 35
Μέγεθος: 122 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 229 110

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Το βιβλίο του Βασίλη Λάζαρη
Η συνταρακτική αποκά-
λυψη, ότι το Ολοκαύτω-
µα των Καλαβρύτων δεν 
ήταν αποτέλεσµα αντι-
ποίνων, αλλά µια προ-
σχεδιασµένη γενοκτονία 
από τους Γερµανούς, 
εµπεριέχεται στο νέο βι-
βλίο του Βασίλη Λάζαρη 
«Η Αχαΐα στην Κατοχή 
1941 – 1944», που πα-
ρουσιάζεται τη ∆ευτέρα 
3 Νοεµβρίου (ώρα 19.30) 

στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Αχαΐας.
Ο ιστορικός της Πάτρας και φιλόλογος Βασίλης 
Λάζαρης, ερευνώντας ιστορικά γεγονότα που συ-
νέβησαν στην Αχαΐα την περίοδο της κατοχής από 
το 1941 έως το 1944, παρουσιάζει µία µελέτη που 
εκτείνεται σε 420 σελίδες µε σπάνιο φωτογραφι-
κό υλικό, στηριγµένη σε ένα ευρύτατο πλήθος 
ντοκουµέντων και εγγράφων. Τα περισσότερα 
µάλιστα αδηµοσίευτα µέχρι σήµερα! 
Για το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις «∆ιαπολιτισµός», εκτός από τον συγγραφέα, 
θα µιλήσουν ο καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στο 
Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Πατρών Γιώρ-
γος Νικηφορίδης και ο δικηγόρος – συγγραφέας 
Χρήστος Μούλιας. 
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δηµοσιογράφος 
και συγγραφέας Κώστας Μπουλµπασάκος. 
«Η Αχαΐα στην Κατοχή 1941 – 1944» χωρίζεται σε 
επτά κεφάλαια µε τελευταίο εκείνο της απελευ-
θέρωσης, ενώ περιλαµβάνει ξεχωριστά κεφάλαια 
και ενότητες για την φασιστική και ναζιστική 
κατοχή, τον βοµβαρδισµό της Πάτρας, την στάση 
αντιεαµικών κύκλων της Πάτρας, την οικονοµική 
εξαθλίωση του λαού, τους δοσίλογους και τους 
συνεργάτες των κατακτητών, τη δράση του ΕΑΜ 
και του ΕΛΑΣ, καθώς και µια σηµαντική αποκάλυ-
ψη στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου ο συγγραφέας 
αναφέρεται στο καλαβρυτινό ολοκαύτωµα και 
πιστοποιεί πως το έγκληµα αυτό των ναζί, δεν 
ήταν αποτέλεσµα αντιποίνων, αλλά µία προσχεδι-
ασµένη γενοκτονία. 
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Εβδομαδιαία / Πάτρα, Αχαΐας 
Ημερομηνία: Παρασκευή, 31-10-2014
Σελίδα: 9
Μέγεθος: 126 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 229 110

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Από τον περασµένο Ιούνιο η εφηµερίδα «Κόσµος» 
είχε αποκαλύψει ότι από το 2009 υπάρχουν 
σχέδια για τραµ στην Πάτρα τα οποία όµως είναι 
ξεχασµένα στα συρτάρια! Και αυτό, σε ένα αναλυτικό 
δισέλιδο ρεπορτάζ στο οποίο έρχονταν στο «φως» όλες 
οι πιθανές διαδροµές ενός τραµ που θα κάλυπτε όλη 
την πόλη. Η δηµοσιογραφική έρευνα είχε βασιστεί σε 
στοιχεία από το αρχείο του Συµβούλου του Επιµελη-
τηρίου Αχαΐας Θανάση Κούστα ο οποίος είχε γνω-
στοποιήσει το θέµα πολύ πριν ο Υπουργός Υποδοµών, 
µιλώντας για τα νέα έργα που πρόκειται να προωθη-
θούν, αναφέρθηκε στα έργα Τραµ σε Πάτρα και 
Ιωάννινα. Και αποκάλυψε ότι πρόκειται για project τα 
οποία είχαν φτάσει σε επίπεδο µελετών κόστους-οφέ-
λους και είχαν ολοκληρωθεί στα τέλη της προηγούµε-
νης δεκαετίας. Σήµερα η Ελλάδα έχει µόνο ένα δίκτυο 
Τραµ και αυτό στην Αθήνα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη τα 
δίκτυα Τραµ είναι συνηθισµένα όχι µόνο στις Μητροπό-
λεις αλλά και σε πόλεις µικρού ή µεσαίου πληθυσµού. 

Περί του τραµ
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Εβδομαδιαία / Πάτρα, Αχαΐας 
Ημερομηνία: Παρασκευή, 31-10-2014
Σελίδα: 5
Μέγεθος: 43 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 229 110

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Έτοιµοι να βοηθήσουν την Αχαΐα

Το ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων Οικονοµικών 
∆ιευθυντών Αλέξανδρος Κωστόπουλος, στη διάρκεια παρουσίας 
του προχθές στο Επιµελητήριο Αχαΐας. Ότι µέλη του συνδέσµου 
του, που κατάγονται από την Αχαΐα, όπως άλλωστε και ο ίδιος, 
έχουν δηµιουργήσει οµάδα µε σκοπό την παροχή συµβουλευτικής 

βοήθειας σε επιχειρήσεις του νοµού. Και αυτό αναµένεται 
να χρησιµεύσει ως ένα καλό εργαλείο στην περίοδο της 
κρίσης, για πάρα πολλούς επιχειρηµατίες και δη νέους.

Έτοιµοι να βοηθήσουν την Αχαΐα
Το ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων Οικονοµικών 

∆ιευθυντών Αλέξανδρος Κωστόπουλος, στη διάρκεια παρουσίας 
του προχθές στο Επιµελητήριο Αχαΐας. Ότι µέλη του συνδέσµου 
του, που κατάγονται από την Αχαΐα, όπως άλλωστε και ο ίδιος, 
έχουν δηµιουργήσει οµάδα µε σκοπό την παροχή συµβουλευτικής 

βοήθειας σε επιχειρήσεις του νοµού. Και αυτό αναµένεται 
να χρησιµεύσει ως ένα καλό εργαλείο στην περίοδο της 
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Εβδομαδιαία / Πάτρα, Αχαΐας 
Ημερομηνία: Παρασκευή, 31-10-2014
Σελίδα: 5
Μέγεθος: 55 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 229 110

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Π. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
«Τίποτα δεν θα αλλάξει…»

∆ύο ατάκες του επί-
τιµου αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύ-
σεων Παναγιώτη 
Γεννηµατά προ-
κάλεσαν αίσθηση 
στους επιχειρηµατίες 

που προχθές παρακολούθησαν την οµιλία του σε 
εκδήλωση του Επιµελητηρίου Αχαΐας. Η πρώτη, ότι… 
«τίποτα δεν θα αλλάξει ακόµα και αν έρθει µια άλλη 
επόµενη κυβέρνηση». Και η δεύτερη, ότι είναι πλα-
σµατική η εικόνα της κερδοφορίας που εµφανίζουν 
οι τράπεζες. Και ότι για να ξανασταθεί η οικονοµία, 
θα πρέπει να διαγράψει τουλάχιστον το 50% των 
επισφαλών δανείων. «Οι Αµερικάνοι το έκαναν όταν 
ξέσπασε η κρίση. Εµείς γιατί όχι;» αναρωτήθηκε ο κ. 
Γεννηµατάς.
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Εβδομαδιαία / Πάτρα, Αχαΐας 
Ημερομηνία: Παρασκευή, 31-10-2014
Σελίδα: 3
Μέγεθος: 110 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 229 110

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πατρινός ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
Οικονοµικών ∆ιευθυντών
Μπορεί να κατοικεί µόνιµα στην 
Αθήνα και να δραστηριοποιείται 
επαγγελµατικά και επιχειρηµα-
τικά εκεί, ωστόσο την ιδιαίτερη 
πατρίδα του δεν την ξεχνά ποτέ. 

Ο λόγος για τον Αλέξαν-
δρο Κωστόπουλο, 

Πρόεδρο του Συνδέ-
σµου Ελλήνων Οικο-
νοµικών ∆ιευθυντών. 
Ο ίδιος βρέθηκε στην 
Πάτρα την περασµένη 

Τετάρτη αποδεχόµενος 
ευχάριστα, όπως µάθαµε, 

την πρόσκληση που του έγινε 
από το Επιµελητήριο Αχαϊας προκειµένου να είναι οµιλητής µαζί µε τον Επίτιµο 
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Παναγιώτη Γεννηµα-
τά, στην εκδήλωση µε θέµα την χρηµατοδότηση επιχειρήσεων σε καιρό κρί-
σης. Ο κ. Κωστόπουλος γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Σανταµέρι και έφηβος 
µετακόµισε στην Πάτρα για να φοιτήσει στο Γυµνάσιο. Παρά τους δύσκολους 
καιρούς και τη φτώχεια, κατάφερε να πραγµατοποιήσει το όνειρό του, περνώ-
ντας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών όπου σπούδασε οικονοµικά. Και στη συνέχεια 
διέγραψε µια επιτυχηµένη πορεία στη ∆ιεύθυνση µεγάλων επιχειρήσεων. Ποτέ 
του όµως δεν ξέχασε την Αχαΐα και την Πάτρα την οποία επισκέπτεται συχνά, 
διατηρώντας άρρηκτους δεσµούς µε φίλους και γνωστούς…

Ο λόγος για τον 
δρο Κωστόπουλο

Πρόεδρο του Συνδέ-

Τετάρτη αποδεχόµενος 
ευχάριστα, όπως µάθαµε, 

πατρίδα του δεν την ξεχνά ποτέ. 

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Ηλείας
Ημερομηνία: Τρίτη, 04-11-2014
Σελίδα: 13
Μέγεθος: 320 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 26210 40100

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Π
αρέμβαση για δυο βασικά ζητήματα
που απασχολούν  ιδιαίτερα, ενδιαφε-
ρόμενους πολίτες και δη επιχειρημα-

τίες της Δυτ. Ελλάδας έκαναν  από κοινού τα
Επιμελητήρια Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοα-
καρνανίας ενόψει της ψήφισης από τη Βου-
λή του νομοσχεδίου  για τα κόκκινα δάνεια.
Με επιστολή τους που έστειλαν στον Υ-
πουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας καθώς και σε άλλους αρμόδιους κυ-
βερνητικούς παράγοντες, ζητούν να εντα-
χθούν στις ρυθμίσεις, περιπτώσεις δα-
νειοληπτών, που θα μπορούν να έχουν τα
κριτήρια που σχετικά καθορίζονται, και α-
νήκουν σε δύο κατηγορίες. Ειδικότερα:

Δανειολήπτες της Αχαϊκής
Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια από
τράπεζες που βρίσκονται σήμερα σε καθε-
στώς εκκαθάρισης όπως η Αχαϊκή Συνεται-
ριστική Τράπεζα, υποκαταστήματα της οποί-
ας, ως γνωστόν λειτουργούσαν και στην Η-
λεία. Τονίζεται πιο συγκεκριμένα από τα Επι-
μελητήρια ότι,  σύμφωνα με τις οδηγίες της
Τράπεζας της Ελλάδας, οι ρυθμίσεις των δα-
νειοληπτών των τραπεζών σε εκκαθάριση,
διέπονται από ένα καθεστώς που δεν επιτρέ-
πει  διαγραφή κεφαλαίου κ.α. που σημαίνει
ότι αυτό θα είναι απαγορευτικό ώστε να συμ-
μετάσχουν στις ρυθμίσεις που θα αποφασι-
στούν τελικά, σύμφωνα με τον νόμο που θα
ψηφιστεί. Προστίθεται μάλιστα αναφορά  για
την εικόνα που επικρατεί στην οποία επιση-
μαίνονται τα εξής: Στην περιοχή μας έχουμε

την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα που τον
Μάρτιο 2012, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθά-
ρισης. Αμεσα 4000 περίπου επιχειρήσεις δα-
νειολήπτες βρέθηκαν μετέωροι αποκομμέ-
νοι  από το Τραπεζικό σύστημα και έως σή-
μερα προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές
τους. Αν δεν ενταχθούν στην ίδια διαδικασία,
αφενός μεν θα είναι σε μειονεκτική θέση έ-
ναντι των άλλων δανειοληπτών και αφετέρου
θα αδυνατούν  πλέον να ενταχθούν σε ρυθμί-
σεις, όπως θα ισχύσουν που σημαίνει πως αν
ισχύσει αυτό θα είναι αντιδεοντολογικό και
σαφώς αντισυνταγματικό.

Πυροδάνεια και σεισμοδάνεια
Οι επιχειρήσεις που έχουν  λάβει δάνεια
με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,
όπως τα πυροδάνεια, από τις πυρκαγιές
του 2007 και τα σεισμοδάνεια από τον σει-
σμό του 2008. Για το θέμα αυτό, τα τρια Ε-
πιμελητήρια αναφέρουν ότι, παρά τις πα-
ρατάσεις και ρυθμίσεις που έγιναν για τα
δάνεια αυτά, πολλές επιχειρήσεις δεν κα-
τόρθωσαν να ενταχθούν, καθώς μεσολά-
βησε η οικονομική κρίση που δεν τους ε-
πέτρεπε να καταβάλουν τα οφειλόμενα,

παράλληλα με το τραπεζικό σύστημα  που
δεν συνεργάστηκε με ευελιξία για την ε-
ξυπηρέτηση των δανειοληπτών. Τα περισ-
σότερα  δάνεια σήμερα, αυτής της κατη-
γορίας είναι κόκκινα. Συνεπώς η ρύθμιση
που θα αποφασιστεί θα πρέπει να συμπε-
ριλάβει και αυτές τις κατηγορίες  των δα-
νείων.

Με χαρακτήρα δικαιοσύνης
Ερωτηθείς σχετικά  χθες για την κοινή πρω-
τοβουλία, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας κ.
Κώστας Νικολούτσος, τόνισε ότι,  γίνεται
μια συντονισμένη προσπάθεια, ώστε να α-
ποκτήσουν οι ρυθμίσεις, χαρακτήρα αντι-
κειμενικότητας και δικαιοσύνης. Συμπλή-
ρωσε δε, πως αν δεν καθοριστούν βιώσι-
μες, ανεκτές αλλά και αποδεκτές ρυθμίσεις,
τότε θα παραμείνουμε καθηλωμένοι στην
ύφεση και στους αρνητικούς δείκτες με δυ-
σάρεστα συνεπακόλουθα… 

Νέα κοινή παρέμβαση
για τα “κόκκινα” δάνεια

ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Ê. ÍÉÊÏËÏÕÔÓÏÓ: "Ôá  ìÝôñá íá áðïêôÞ-
óïõí ÷áñáêôÞñá äéêáéïóýíçò êáé áíôéêåé-
ìåíéêüôçôáò…"

 Ζητούν την ένταξη
 στις ρυθμίσεις των 

δανειοληπτών από πυρκαγιές 
- σεισμό και των 

δανειοληπτών της Αχαϊκής
Συνεταιριστικής Τράπεζας
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Τετάρτη, 05-11-2014
Σελίδα: 13
Μέγεθος: 122 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Τετάρτη, 05-11-2014
Σελίδα: 1,13         (1 από 2)
Μέγεθος: 411 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Τετάρτη, 05-11-2014
Σελίδα: 1,13         (2 από 2)
Μέγεθος: 411 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Ηλείας
Ημερομηνία: Τρίτη, 28-10-2014
Σελίδα: 12
Μέγεθος: 605 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 26210 40100

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

"Έχω ξαναπεί πως αυτή η
εποχή είναι μια απο τις τε-
λευταίες μας ευκαιρίες. Η
περιφέρεια πρέπει να ενι-
σχυθεί όπου υπάρχουν δυ-
νατότητες ανάπτυξης και
αριστείας.  Νομίζω, πως η
σχέση του νομού Ηλείας με
το ΕΠΠ, το Πανεπιστήμιο
Πατρών και το Ερευνητικό
Κέντρο που σχεδιάζεται
πρέπει και οφείλει να είναι
αμφίδρομη! Μίλησα πολ-

λές φορές για τον δυτικό
άξονα. Ξέρετε τι σημαίνει;
Ανάπτυξη απο τα Ιωάννινα
μέχρι την Καλαμάτα.  Αυτή
την προοπτική θέλουμε να
δώσουμε.  Ανάπτυξης, και
δημιουργίας ενός ισχυρού
οικοσυστήματος έρευνας
και τεχνολογίας σε όλο το
δυτικό άξονα με επίκε-
ντρο-εδώ που υπάρχει δυ-
ναμική- την Πάτρα. Το πως
θα δημιουργηθούν αυτές οι

προοπτικές, θεωρώ ότι
πρέπει να δημιουργηθεί
μια αμφίδρομη σχέση και
απο την Ηλεία και απο την
Πάτρα. Το Επιμελητήριο Η-
λείας για παράδειγμα θα
μπορούσε να ξεκινήσει
αυτή τη σχέση..."
Ο κ. Βασιλάκος επεσήμανε
μεταξύ άλλων πως,  "μετά
απο 29 ολόκληρα χρόνια
πάμε να έχουμε ένα και-
νούργιο θεσμικό πλαίσιο

(με τον νέο νόμο)  για τον Ε-
θνικό χώρο Έρευνας Ανά-
πτυξης και Καινοτομίας, έ-
να θεσμικό πλαίσιο που έρ-
χεται να εκσυγχρονίσει τα
ήδη υφιστάμενα και επι-
πλέον να δημιουργήσει τις
κατάλληλες προοπτικές και
συνθήκες για την εγκαθί-
δρυση ενός νέου, Ενιαίου,
Εθνικού χώρου Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτομίας.  Στα μέσα
Νοεμβρίου θέλω να πι-
στεύω πως θα ψηφιστεί έ-
νας νόμος που θα αλλάξει
τα θεμέλια στην Ελλάδα! "
Αναφέρθηκε επίσης,  " στην
ενίσχυση, την αναδιάρθρω-
ση και τον αναβαθμισμένο
ρόλο που θα έχει το ΕΠΠ
στο νέο σχεδιασμό της
ΓΓΕΤ για την έρευνα, την
καινοτομία και την επιχει-
ρηματικότητα στην Περιφέ-
ρεια, με κύριο στόχο τη δη-
μιουργία και υποστήριξη ε-

πιχειρήσεων έντασης γνώ-
σης και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Υπο-
γράμμισε επίσης τις μεγά-
λες δυνατότητες της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας
από την καινοτομία που πα-
ράγεται στο Πανεπιστήμιο
και τους Τεχνολογικούς
φορείς της Περιφέρειας. 
Σε περιφερειακό επίπεδο,
οι περιφέρειες και οι τοπι-
κές κοινωνίες της χώρας
καλούνται να αναγνωρί-
σουν, να δομήσουν και να
αξιοποιήσουν τα ανταγωνι-

στικά τους πλεονεκτήματα,
να υποστηρίξουν την και-
νοτομία και να επικεντρώ-
σουν τις επενδύσεις, ώστε
με τη συμμετοχή των εν-
διαφερομένων μερών σε ό-
λα τα στάδια, να επιτευχθεί
ο επιδιωκόμενος μετασχη-
ματισμός της τοπικής οικο-
νομίας. Με το Πανεπιστή-
μιο, το Επιστημονικό Πάρ-
κο και το Ερευνητικό Κέ-
ντρο που σχεδιάζεται αυτή
τη στιγμή δημιουργούμε έ-
ναν Πόλο Ανάπτυξης για
την Δυτική Ελλάδα". 

Χρήστος Βασιλάκος Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας :

“Η Ηλεία πρέπει να αναπτύξει 
αμφίδρομη σχέση με την Πάτρα!”

(Με το Επιστημονικό Πάρκο, το Πανεπιστήμιο και με το υπό δημιουργία Ερευνητικό Κέντρο)

Áðü ôç ÷èåóéíÞ óõíÝíôåõîç Ôýðïõ

ΠΑΤΡΑ 

Μ
ε περιφερειακή συνείδηση εμφανίστηκε χθες απο την Πάτρα και το Επιστημο-
νικό Πάρκο Πατρών ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστος
Βασιλάκος.  

Ο κ. Βασιλάκος παρέστη στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΠΠ ενώ νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.  Συχνές οι αναφορές που έ-

κανε κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του στην
"ενίσχυση της Περιφέρειας" ή στο "να αποκτήσουμε
εμβέλεια στο Δυτικό άξονα".
Στην ερώτηση της "Πρώτης" για το κατά πόσο μπορεί

να ωφεληθεί η Ηλεία -"ένας πονεμένος νομός και με μεγάλες καταστροφές από φυ-
σικούς παράγοντες" όπως επισημάναμε-  από την ύπαρξη και δραστηριότητα του Επι-
στημονικού Πάρκου αλλά και μέσα από το νέο νόμο για την Έρευνα και την Τεχνολο-
γία που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή (6 Οκτωβρίου) ,  ο κ. Βασιλάκος ανέφερε: 

Της Νατάσας Τραγουστή
natassatragousti@gmail.com 

Νέος Πρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου είναι ο κα-
θηγητής Χημείας  Γεώργιος  Καραϊσκάκης Αντιπρόε-
δρος ο  Γιώργος Τελώνης πρόεδρος του  Λιμενικού Τα-
μείου Μεσολογγίου και νέα μέλη,  ο αναπλ. πρύτανη Δη-
μοσθένης  Πολύζος, ο  πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Α-
χαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης Γεώργιος  Αγγελόπουλος,ο προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στέφανος  Μίχος. Διευθυ-
ντής του ΕΠΠ είναι ο κ. Γιάννης Μεντζελόπουλος. 
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Ηλείας
Ημερομηνία: Παρασκευή, 10-10-2014
Σελίδα: 13
Μέγεθος: 292 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 26210 40100

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο ψηφοδέλτιο στο οποίο άτυπα
επικεφαλής τέθηκε ο Θάνος Καρ-
πής μετείχαν οι  Χρήστος Νικολά-
ου (δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας),
Διονύσης Μπαλιούκος (δήμαρχος
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων), Ερωτό-
κριτος Γαλούνης (δήμαρχος Ξηρο-
μέρου), και οι δημοτικοί σύμβου-
λοι Τάκης Αντωνακόπουλος (Πύρ-
γου), Νίκος Τζανάκος (Πατρέων),
Αγγελική Ρούση-Ντζιμάνη (Αγρι-
νίου), Μάκης Παπαγιαννόπουλος
(Ηλιδας), Νίκος Τσάκαλης ( Ακτί-
ου).
Το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Παπα-
ναστασίου αποτελούσαν  οι:
Νίκος Καραπάνος (δήμαρχος Με-
σολογγίου), Γαβρίλης Λιατσής (δή-

μαρχος Πύργου), Γιώργος Αηδό-
νης (Αρχαία Ολυμπία), Χαράλα-
μπος Γεωργόπουλος (Πηνείας),
Ντίνος Γιαννόπουλος (Μεσολογγί-
ου), Κώστας Χριστόπουλος (Πατρέ-

ων), Ηλίας Γκοτσόπουλος (Πατρέ-
ων), Ανδρέας Φίλιας (Πατρέων),
Κυριάκος Ορλόφ (Δυτικής Αχαΐας),
Γιάννης Πρεβεζάνος (Αμφιλοχίας),
Σπύρος Τζουλέκης (Ηλιδας).

Ο ΣΥΡΙΖΑ
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στο ψη-
φοδέλτιο για την ΠΕΔ μετείχαν  οι: Η-
λίας Γρηγόρης (Πατρέων), Ουρανία
Μπίρμπα (Πατρέων), Κώστας Καρα-

κώστας (Ναυπάκτου), Δημήτρης
Τραπεζιώτης (Αγρινίου), Κώστας Πα-
πακωνσταντίνου (Αιγιάλειας), Αντώ-
νης Καράμπελας (Πύργου).

ΤΟ ΚΚΕ
Αθανασόπουλος Ανδρέας, Γεροπα-
ναγιώτη Κατερίνα, Χρήστος Κορδάς,
Μελάς Παναγιώτης, Μπιρλή Ελένη,
Τιμολέων Παπανικολάου, Πελεκού-
δας Δημήτρης, Πλέσσας Διονύσης,
Στάμος Παύλος.
Να σημειωθεί ότι μέχρι την ώρα που
τυπώθηκε η "ΠΡΩΤΗ" δεν είχε γίνει
γνωστό το αποτέλεσμα των εκλο-
γών.Αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανό
μας φύλλο.

Μάχη έως αργά το βράδυ 
μεταξύ Καρπή - Παπαναστασίου

Σ
ε εξέλιξη βρισκόταν μέχρι αργά χθες το βράδυ  συνεδρίαση της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Δυτικής Ελλά-
δας  η οποία ξεκίνησε από τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Στα ψηφοδέλτια δεν υ-
πήρχαν  επικεφαλής, αλλά όλα έδειχνα  ότι τη θέση του Προέδρου θα διεκδικήσουν ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θά-

νος Καρπής και ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ενώ με ψηφοδέλτιο αναμενόταν  να λάβει μέρος στην
εκλογική διαδικασία και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Ηλείας
Ημερομηνία: Παρασκευή, 10-10-2014
Σελίδα: 3
Μέγεθος: 125 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 26210 34164

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Οχτώ Ηλείοι 
στις εκλογές της ΠΕΔ 
Σε εξέλιξη βρισκόταν ως αργά χθες το βράδυ,  η συ-
νεδρίαση της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Δυτι-
κής Ελλάδας (ΠΕΔ)  στην αίθουσα του Επιμελητηρίου
Αχαΐας, για την εκλογή προέδρου και νέου Δ.Σ. 
Στα ψηφοδέλτια δεν υπάρχουν επικεφαλής, αλλά όλα
δείχνουν ότι τη θέση του Προέδρου θα διεκδικήσουν
ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θάνος Καρπής και ο Δήμαρ-
χος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ενώ με ψηφο-
δέλτιο  αναμένεται να λάβει μέρος στην εκλογική
διαδικασία και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετί-
δης, χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα
των συνεργατών που θα
τον πλαισιώσουν.
Στις εκλογές της ΠΕΔ
στα ψηφοδέλτια Καρπή,
Παπαναστασίου και ΣΥ-
ΡΙΖΑ, μετέχουν 8 Ηλείοι
υποψήφιοι. 
Στο ψηφοδέλτιο στο
οποίο άτυπα επικεφαλής
είναι ο Θάνος Καρπής
μετέχουν από την Ηλεία οι Σάκης Μπαλιούκος (δή-
μαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων) και οι δημοτικοί
σύμβουλοι Τάκης Αντωνακόπουλος (Πύργου) και
Μάκης Παπαγιαννόπουλος (Ηλιδας). 
Το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Παπαναστασίου συμμε-
τέχουν από την Ηλεία οι δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης
Λιατσής, ο πρώην δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας και
νυν επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ
Ολυμπίας Γιώργος Αηδόνης, ο Χαράλαμπος Γεωργό-
πουλος από την Πηνεία και ο Σπύρος Τζουλέκης από
την Ήλιδα. 
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο για την
ΠΕΔ μετέχει ο Αντώνης Καράμπελας δημοτικός σύμ-
βουλος Πύργου. 
Τα αποτελέσματα επρόκειτο να ανακοινωθούν αργά το
βράδυ και θα τα γνωρίζουμε σήμερα. Να ευχηθούμε
στους δικούς μας Ηλείους καλή επιτυχία
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