
Σ
την τελική φάση παραγωγής δρα-
στικών ουσιών για δύο νέα φάρ-
μακα που προορίζονται για ασθε-
νείς με διαβήτη τύπου ΙΙ, βρίσκε-

ται η πατρινή εταιρεία βιοτεχνολογί-
ας Χημικά και Βιοφαρμακευτικά Εργα-
στήρια Πατρών – CBL Patras του κα-
θηγητή Κλεομένη Μπάρλου. Η πρω-
τοποριακή εταιρεία στα 20 χρόνια λει-
τουργίας της στη ΒΙΠΕ Πατρών, κατά-
φερε να λάβει μόνη στην Ελλάδα, 
την πιστοποίηση του Αμερικα-
νικού Οργανισμού Τροφίμων 
και Φαρμάκων FDA για την 
παραγωγή δραστικών ουσι-
ών για αντικαρκινικά φάρ-
μακα, μέσα από μια επένδυ-
ση που ξεπέρασε τα 10 εκατ. 
ευρώ. 2-3|24-25

Ο Παναγιώτης Χάχαλης, το «νέο αίμα» της πατρινής 
ποτοποιίας δίνει πνοή με τα λικέρ του, όπως το  Τριαντάφυλλο 
Κάστρο που ξεχώρησε ανάμεσα σε 220 ποιοτικά, ελληνικά 
προϊόντα στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Athens Fine Food 
Awards (AFFA) by Expotrof».  2|24

Επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου 
ανακηρύχθηκε ο αιγιώτης οινοποιός και ιδρυτής της Rou-
valis Wines Αγγελος Ρούβαλης, ο οποίος θα βρίσκεται πλέ-
ον, δίπλα στους μεγάλους οινοποιους της Ελλάδας, τον 
Βασίλη Κουρτάκη και τον Γιάννη Μπουτάρη. 3|25

Διαπρέπει στις αγορές του εξωτερικού η πατρινή ποτοποιία 
VANTANA των αδελφών Παναγιώτη και Γιώργου Τζούδα. Το 
φημισμένο ούζο και τσίπουρο της ποτοποιίας βραβεύθηκαν 
στους διεθνείς  διαγωνισμούς ποτών Franκfurt International 
Spirit Trophy και London Spirits Competition.  4|26

Η CBL Patras του 
Κλεομένη Μπάρλου 
μετά την παραγωγή 
δραστικών ουσιών 
για αντικαρκινικά 
φάρμακα, 
αναπτύσσει πεπτίδια 
και για αντιδιαβητικά 
γενόσημα

«Σαρώνει» τα βραβεία 
σε διαγωνισμούς με το 
νέο λικέρ τριαντάφυλλο

Δίπλα στα μεγάλα 
ονόματα του  
Ελληνικού Οίνου 

Χρυσό και αργυρό 
για τα spirits των 
αδελφών Τζούδα

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας 
στη ΒΙΠΕ που πρωτοπορεί

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ VANTANA
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Του ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ • spapandreou@pelop.gr

Η 
εταιρεία Χημικά και Βιοφαρμακευτι-
κά Εργαστήρια Πατρών, η οποία εί-
ναι γνωστή στη διεθνή αγορά φαρ-
μάκων με τον διακριτικό τίτλο CBL 
Patras, κινείται στον χώρο της βιο-
τεχνολογίας και από το 2000 διαθέ-

τει εργοστάσιο στη BIΠΕ Πατρών. 
Κύριος μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο καθη-
γητής οργανικής χημείας και πρόεδρος του ΣΕΒΠ&ΔΕ 
Κλεομένης Μπάρλος. H CBL παράγει δραστικές ουσι-
ες φαρμάκων που έχουν εξελιχθεί έπειτα από πολυε-
τή έρευνα στα εργαστήρια της επι-
χείρησης, με συνεργασίες με τις 
μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες. 
Μετά από μια πρώτη επιτυχία που 
είχε με την παραγωγή δραστικού 
για ένα αντικαρκινικό φάρμακο, η  
CBL Patras σήμερα δημιουργεί δρα-
στικές ουσίες για καινούργια αντι-
διαβητικά φάρμακα. Αυτή την πε-
ρίοδο η εταιρεία βρίσκεται σε φά-
ση υλοποίησης μιας ακόμα επέν-
δυσης για την παραγωγή φαρμά-
κων για διαβήτη τύπου ΙΙ. Αφορά 
συγκεκριμένα την παραγωγή του 
δραστικού συστατικού για τα γε-

νόσημα ή μελλοντικά γενόσημα φάρμακα Luraglutide 
(Victoza) και Semaglutide, τα οποία αποτελούν μια 
αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία σε ασθενείς με 
διαβήτη τύπου 2.
Απώτερος στόχος του έργου ήταν μέσω της έρευνας, 
να αναπτυχθούν καινοτόμα για την παγκόσμια αγορά 
φαρμακευτικά προϊόντα και ως αποτέλεσμα αυτού, να 
ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότη-
τα της εταιρείας. 
Επιπλέον, οι φάκελοι φαρμάκων (Drug Master Files) 
των αντιδιαβητικών πεπτιδίων GLP-1 Liraglutide 
(Victoza) και Semaglutide θα κατατεθούν στην Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (EMA) ή/και στην Αμε-

ρικανική Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA). Το προϊ-
όν απευθύνεται στην τελική αγο-
ρά  και συνεπώς η  εταιρεία  στο-
χεύει στην περαιτέρω αύξηση  του 
συνόλου των εξαγωγών της και 
στην ενίσχυση της θέσης κυρίως 
στις διεθνείς αγορές.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία του 
Κλεομένη Μπάρλου είναι η μό-
νη με άδεια παραγωγής δραστι-
κών φαρμακευτικών ουσιών στην 
Ελλάδα, από τον αμερικανικό ορ-
γανισμό τροφίμων και φαρμά-
κων FDA. 

Η εταιρεία του 
καθηγητή και 
προέδρου του 
ΣΕΒΠ&ΔΕ Κλεομένη 
Μπάρλου έχει 
επενδύσει πάνω από 
10 εκατ. ευρώ

Πρωτοστατεί στην παραγωγή αντιδιαβητικών φαρμάκων

Το λικέρ Τριαντάφυλλο Κάστρο 
απέσπασε δύο μεγάλα βραβεία 
στις κατηγορίες «Καλύτερο Πο-
τό» και «Νέο Προϊόν», δύο Αστέ-

ρια Ποιότητας και μία από τις υψηλότε-
ρες βαθμολογίες στον πανελλήνιο διαγω-
νισμό «Athens Fine Food Awards (AFFA) 
by Expotrof».
Το λικέρ Τριαντάφυλλο Κάστρο ξεχώρισε 
ανάμεσα από περισσότερα από 220 ποιο-
τικά, ελληνικά προϊόντα, με τη μέθοδο της 
τυφλής γευσιγνωσίας, στον πρώτο πλήρη 
ψηφιακό διαγωνισμό αξιολόγησης στην 
Ελλάδα, ο οποίος και διεξήχθη με υψηλά, 
διεθνή πρότυπα αξιολόγησης και διαχείρι-
σης των προϊόντων τροφίμων και ποτών. 
Επαγγελματίες chef με διάκριση Michelin, 
sommelier, F&B managers, αναγνωρισμέ-
νοι γευσιγνώστες, όλοι με υψηλού επιπέ-
δου γνώσεις και εμπειρία και με εξειδίκευ-
ση στα τρόφιμα και ποτά, δοκίμασαν και 
βράβευσαν ως ένα από τα καλύτερα προ-
ϊόντα το αγαπημένο παραδοσιακό λικέρ 
της ποτοποιίας – αποσταγματοποιίας ΤΕ-
ΝΤΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΟ – ΧΑΧΑΛΗΣ.
Πρόκειται για το μοναδικό λικέρ τριαντά-

φυλλο που κυκλοφορεί στην αγορά το οποίο 
παράγεται αποκλειστικά από 100% φυσικά 
εκχυλίσματα ροδοπετάλων με παραδοσια-
κό τρόπο και χωρίς προσθήκη τεχνητών 
αρωμάτων, δηλαδή όπως ακριβώς παρά-
γονται από παλιά τα σπιτικά λικέρ.

Τα ροδοπέταλα των φημισμένων, αρωμα-
τικών τριαντάφυλλων από τον Αγιο Γεώρ-
γιο Συκούση της Χίου συλλέγονται προ-
σεκτικά με το χέρι και χρησιμοποιούνται 
αμέσως μετά τη συγκομιδή τους, ώστε να 
αξιοποιούνται όλα τα πολύτιμα συστατικά 

τους. Αποτέλεσμα, ένα σαγηνευτικό ηδύ-
ποτο με έντονο άρωμα και πλούσια γεύση, 
βασισμένο στην παλιά συνταγή της οικο-
γένειας Χάχαλη, η οποία δραστηριοποι-
είται στην Πάτρα από το 1939, αλλά εξα-
κολουθεί να αξιοποιεί τους «θησαυρούς» 
της χιακής γης που είναι και ο τόπος κα-
ταγωγής της.
Το νέο, βελτιωμένο προϊόν Τριαντάφυλλο 
Κάστρο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
Ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη νέ-
ων πικρών αλκοολούχων ποτών από αρω-
ματικά και φαρμακευτικά φυτά με ευεργε-
τικές ιδιότητες για την υγεία, Natubitters», 
το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Κατά τη 
διάρκεια του εν λόγω Προγράμματος, η 
ποτοποιία Χάχαλη ερευνά και αξιοποιεί 
τις ευεργετικές ιδιότητες μεταξύ άλλων και 
του τριαντάφυλλου – κατεξοχήν αρωματι-
κού φυτού – σε συνεργασία με τις Σχολές 
Φαρμακευτικής και Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Πατρών, ενώ, παράλληλα, συγ-
χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα μαζί με την 
Ευρωπαϊκή Ενωση και την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας (Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»).

Μεγάλες διακρίσεις για την ποτοποιία ΧΑΧΑΛΗΣ

Η ΜόνΗ ετΑιρειΑ ΣτΗν εΛΛΑδΑ Με πιΣτόπόιΗΣΗ Από τόν FDA γιΑ πΑρΑγωγΗ δρΑΣτικων όυΣιων

Η μονάδα της CBL 
Patras λειτουργεί στη 
Βιομηχανική Περιοχή 
Πατρών από τις αρχές 
του 2000

Μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας και επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ, η CBL Patras 
δημιούργησε ένα πεπτίδιο που χρησιμοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου του 
παχέος εντέρου. Το τελικό φάρμακο διαμορφώνεται από άλλη συνεργαζόμενη εται-
ρεία και διακινείται παγκοσμίως από μια τρίτη πολύ μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. 
Οπως εξηγεί ο κ. Μπάρλος, ο αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων 
FDA βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και για πολλές ημέρες, έκανε απαι-
τητικούς ελέγχους για να δώσει την πολύτιμη πιστοποίηση. Είχε προηγηθεί μια 
επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ όπου η CBL ολοκλήρωσε τις εγκαταστάσεις για 
την αποκλειστική παραγωγή αυτών των δραστικών ουσιών. 
Η εγκατάσταση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να παράξει τρεις φορές, την ίδια 
παρτίδα δραστικής ουσίας βάρους 5 κιλών που θα έβγαινε στην αγορά, με ταυτό-
σημα αποτελέσματα και ποιότητα. Δηλαδή, η εγκατάσταση και η παραγωγή προη-
γείται της πιστοποίησης και έγκρισης. «Ηταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο για εμάς, 
προκειμένου να πάρουμε την μοναδική πιστοποίηση στην Ελλάδα από τον FDA για 
παραγωγή δραστικού» τόνισε ο κ. Κλεομένης Μπάρλος. 
Σήμερα η CBL Patras βρίσκεται καθοδόν για την παραγωγή δραστικών ουσιών για 
δύο αντιδιαβητικά φάρμακα ευρείας χρήσεως. Πρόκειται για πεπτίδια, τα οποία εί-

O καθηγητής Κλεομένης Μπάρλος έχει 
αναπτύξει πρωτοποριακές μεθόδους 
σύνθεσης πεπτιδίων και πρωτεϊνών μέ-
σω ειδικών πολυμερών με βάση μια ρη-
τίνη, την οποία κατοχύρωσε παγκοσμί-
ως με την επωνυμία «Barlos Resin». 
Θεωρείται η σημαντικότερη εξέλιξη δι-
εθνώς στον τομέα των ρητινών και χα-
ρακτηρίστηκε ως σταθμός στην εξέλι-
ξη της σύνθεσης φαρμάκων σε στερεά 
φάση και ένα εξαιρετικά αποτελεσμα-
τικό εργαλείο για την ανακάλυψη νέ-
ων φαρμάκων. Ηδη η ρητίνη Μπάρλου 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή πά-
νω από 2.000 νέων φαρμάκων. 
Το 1989 ίδρυσε την εταιρία CBL στην Πάτρα, η οποία εξειδικεύε-
ται στην παραγωγή υλικών με εφαρμογή στη σύνθεση πεπτιδίων 

και πρωτεϊνών. Η μεγαλύτερη επιτυχία 
της εταιρείας ξεκίνησε με την αξιοποίη-
ση της μεθόδου για την παραγωγή του 
φαρμάκου Fuzeon από τις επιχειρή-
σεις Roche και Trimeris κατά του AIDS. 
Η Roche είχε εξελίξει το φάρμακο, όμως 
δεν μπορούσε να το παράξει σε μεγάλη 
ποσότητα για ευρεία χρήση με τις μέχρι 
τότε μεθόδους παραγωγής. Ο Κλεομέ-
νης Μπάρλος κατάφερε να δημιουργή-
σει μία μέθοδο που σταθεροποιούσε τα 
συστατικά του φαρμάκου σε ένα χάπι 
και μπορούσε πλέον να βγει στο εμπό-
ριο σε βιομηχανική κλίμακα. 
Ο Κλεομένης Μπάρλος, ανακηρύχθη-

κε επιστήμονας της χρονιάς και η εταιρεία του έχει βραβευθεί 
από διεθνείς οίκους για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Παραγωγή δραστικών ουσιών για γενόσημαΗ καινοτομία που έφερε συνεργασία με τη Roche

Σήμερα η εταιρεία παράγει δραστικές ουσίες 
και συστατικά για την παρασκευή άνω των 
2.000 φαρμάκων

Το λικέρ Τριαντάφυλλο Κάστρο απέσπασε βραβεία και διακρίσεις

Ο Παναγιώτης 
Χάχαλης είναι το 
«νέο αίμα» της 

επιχείρησης
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Την νέα στρατηγική του Ομίλου στα δημόσια έργα υποδομών, στα 
ΣΔΙΤ, στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
στην ανάπτυξη ακινήτων στον κλάδο του τουρισμού, παρουσίασε 
η διοίκηση της INTRAKAT στην ετήσια ενημέρωση των αναλυτών 
για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020.
Σε πρώτη φάση η Εταιρεία θα προχωρήσει σε συγχώνευση με την 
Εταιρεία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλά-
δο των ΑΠΕ και διαθέτει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής 
δυναμικότητας περίπου 1,1GW.
Η συνολική δυνητική επένδυση της INTRAKAT ανέρχεται στο επί-
πεδο του 1 δισ. ευρώ, ποσό που θα εξασφαλιστεί από ίδια κεφά-
λαια, τραπεζικό δανεισμό και στρατηγικές συνεργασίες. Όπως ση-
μειώθηκε, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς τ ο Ταμείο 
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ θα φέρουν επερισσότερα από 50 δισ. 
ευρώ στην αγορά.
Με βάση τον σχεδιασμό, τα υπό κατασκευή αιολικά πάρκα, συνο-
λικής ισχύος 93 MW, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2023. Επι-
πλέον, 207 MW αιολικών και 208 MW φωτοβολταϊκών πάρκων θα 
έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024.
Ο διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Σουρέτης, ανακοίνωσε επενδύ-
σεις ύψους 300 εκ. ευρώ την επόμενη τριετία για την ανάπτυξη του 
χαρτοφυλακίου ΑΠΕ. Όπως είπε, η χρηματοδότηση θα προέλθει 
από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και στρατηγικές συνεργα-
σίες, με στόχο το συνολικό επενδυτικό πλάνο μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας να φτάσει το 1 δισ. ευρώ.
Στην περιοχή της Αχαΐας η παρουσία της INTRAKAT είναι σημα-
ντική καθώς έχει αναλάβει την κατασκευή των δικτύων αποχέτευ-
σης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας, προϋπολογισμού 
24,4 εκ. ευρώ και τη λειτουργία - συντήρηση του έργου ύδρευ-
σης Πάτρας από το φράγμα Πείρου - Παραπείρου, προϋπολογι-
σμού 6,9 εκ. ευρώ. 

Η διεύρυνση του δικτύου των φυσικών καταστημάτων της WATT+VOLT 
είναι σταθερός στόχος της και τον πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο. Η 
εταιρεία εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στην Ακράτα και έτσι αριθμεί 
67 καταστήματα συνολικά σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά.  
Η ουσιαστική παρουσία δίπλα στους πελάτες της είναι κύριο μέ-
λημα της WATT+VOLT 
και με το άνοιγμα νέ-
ων καταστημάτων τόσο 
στην ηπειρωτική όσο και 
στη νησιωτική Ελλάδα το 
αποδεικνύει έμπρακτα. 
Οι πελάτες των καταστη-
μάτων της WATT+VOLT 
έχουν την ευκαιρία να 
εξυπηρετούνται άμεσα 
και ασφάλεια με μια επίσκεψή τους εκεί, να λύνουν τις απορίες τους 
για τον τομέα της ενέργειας, να βρίσκουν συμφέρουσες λύσεις για το 
σπίτι και την επιχείρησή τους αλλά και να διευκολύνουν την καθημε-
ρινότητά τους, αφού μπορούν να εξοφλούν λογαριασμούς όπως ρεύ-
ματος, τηλεφώνου, νερού και άλλους γλυτώνοντας πολύτιμο χρόνο.  
Τέλος, με τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου της η WATT+VOLT 
συμβάλλει δυναμικά στην τόνωση των τοπικών κοινωνιών, που 
ωφελούνται από την έλευση νέων επιχειρήσεων βοηθώντας την 
ανάπτυξη του τόπου τους. 

INTRAKAT: 
νέα στρατηγική  
και επενδύσεις  
1 δισ. ευρώ σε Απε

WATT+VOLT:  
To δίκτυο διευρύνεται 
διαρκώς! 

Πρωτοστατεί στην παραγωγή αντιδιαβητικών φαρμάκων

Επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου 
ανακηρύχθηκε ο αιγιώτης οινοποιος και ιδρυτής 
της Rouvalis Wines Αγγελος Ρούβαλης 
ο οποίος θα βρίσκεται πλέον, δίπλα 

στους μεγάλους οινοποιους της Ελλάδας, τον 
Βασίλη Κουρτάκη και τον Γιάννη Μπουτάρη. 
Η ανακήρυξη του Αγγελου Ρούβαλη έγινε στην 
ετήσια τακτική, εκλογική γενική του συνέλευση 
του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου που πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 28 Μαΐου 
και παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα των δύο 
τελευταίων ετών, καθώς η περσινή ακυρώ-
θηκε λόγω Covid-19. 
Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΟ 
Γιώργος Σκούρας, ευχαρίστη-
σε τον Αγγελο Ρούβαλη για 
την πολύτιμη προσφορά 
του και την αρωγή του όχι 
μόνο στα επτά χρόνια που 
υπηρέτησε τον αμπελοοι-
νικό κλάδο ως πρόεδρος 
του Συνδέσμου, αλλά για 
τον συνεχή αγώνα και την 
αφοσίωση του στην προ-
σπάθεια της ανάδειξης 
και διατήρησης του Ελ-
ληνικού Αμπελώνα.
Ο Αγγελος Ρούβαλης τό-

νισε σε δήλωσή του, ότι είναι ύψίστη τιμή η ανακήρυξή 
του σε επίτιμο πρόεδρο και προβαίνει στις εξής επι-

σημάνσεις για τον κλάδο: «Διακρίνω τώρα, ότι 
αυτό που όλοι μαζί καταφέραμε τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, είναι η καθιέρωση της λο-
γικής της ποιότητας, και της προσπάθειας 
για ποιότητα στο ελληνικό κρασί, και σε 
κάθε τι που συνδέεται με αυτό. Η προ-
σπάθεια που ξεκίνησε τις δεκαετίες του 
80 και 90 ορμητική μεν, αλλά βασισμέ-
νη στην παγκόσμια γνώση και στις αρε-
τές της ελληνικής γης, παρέσυρε την αμέ-

σως επόμενη δεκαετία του 2000 και 
την Γαστρονομία στην δική της 

άνοιξη και στην εμπιστοσύ-
νη στα ελληνικά προϊόντα, 
ενώ την μεθεπόμενη δε-
καετία του 2010 η οικο-
νομική κρίση εμπόδισε 
πρόσκαιρα τις συνέργειες 
που είχαμε αρχίσει με τον 
ελληνικό τουρισμό, στην 
κατεύθυνση δημιουργί-
ας ενός συνολικού εθνι-
κού προϊόντος που θα εί-
ναι το σύνολο: Προϊόντα 
ποιότητας-Γαστρονομία-
Πολιτισμός-Τουρισμός».

Στο Hall of Fame του οίνου

Η ΜόνΗ ετΑιρειΑ ΣτΗν εΛΛΑδΑ Με πιΣτόπόιΗΣΗ Από τόν FDA γιΑ πΑρΑγωγΗ δρΑΣτικων όυΣιων

ΕΤαιρικα νΕα

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΡΟΥΒΑΛΗΣ

Ο διευθύνων 
σύμβουλος 
Πέτρος 
Σουρέτης

ανευ αντικειμένου 
η συζήτηση για παραγωγή 
εμβολίου COVID-19

Ο κ. Μπάρλος τόνισε στην «Π» ότι η συζήτηση που γι-
νόταν μέχρι πρότινος για την παραγωγή εμβολίου για 
την Covid-19 στην Ελλάδα ήταν άνευ αντικειμένου. 
Οπως εξήγησε, αδεια για την παραγωγή οποιουδή-
ποτε δραστικού στην Ελλάδα έχει μόνο η CBL Patras 
και η εταιρεία θα χρειαζόταν χρόνια προετοιμασίας για 
να παράγει τις ποσότητες της δραστικής ουσίας που 
θα απαιτούντο για ένα εμβόλιο μαζικής παραγωγής.  
«Σκεφθείτε ότι το πρώτο δραστικό που πήρε έγκριση 
για να κυκλοφορήσει παγκοσμίως, εμείς το δουλέψαμε 
πάρα πολύ σκληρά επί τουλάχιστον πέντε χρόνια», ση-
μείωσε ο κ. Μπάρλος. Ο ίδιος εκτιμά ότι για την έναρ-
ξη παραγωγής ενός εμβολίου Covid-19 στην Ελλάδα, 
απαιτούνται τουλάχιστον 4 – 5 χρόνια προετοιμασίας. 
Επισημαίνει ότι η προσοχή των αρμόδιων αρχών, θα 
πρέπει να επικεντρωθεί σε άλλα πεδία δράσης όπου 
η Ελλάδα μπορεί να πετύχει πολλά. «Ενα αντικαρκι-
νικό φάρμακο το οποίο θα παραγόταν στην Ελλάδα, 
θα προσέφερε πολύ περισσότερα στη δημόσια υγεία 
και στην οικονομία. Το σημαντικότερο για εμένα εί-
ναι η αντιμετώπιση του καρκίνου, καθώς στην Ελλά-
δα πεθαίνουν ημερησίως τουλάχιστον 350 ασθενείς 
από αυτή τη νόσο» τόνισε ο κ. Μπάρλος. 

ναι ένα δραστικό συστατικό που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την αυτορρύθμιση 
του και χρησιμοποιούνται τόσο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και κατόπιν στην 
παραγωγή τους, όσο και στην κατασκευή καλλυντικών, κτηνοτροφικών φαρμάκων 
και συμπληρωμάτων διατροφής.  
Η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο θετικής γνωμοδότησης, για την έγκριση πα-
ραγωγής του δραστικού συστατικού (API), για τα γενόσημα ή μελλοντικά γενόσημα 
φάρμακα Luraglutide (Victoza) και Semaglutide. 

Ο Κλεομένης Μπάρλος

Παραγωγή δραστικών ουσιών για γενόσημα

κΛεόΜενΗΣ ΜπΑρΛόΣ

Η CBL Patras δημιούργησε 
ένα πεπτίδιο που 
χρησιμοποιείται για την 
θεραπεία του καρκίνου του 
παχέος εντέρου
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α στηριχθούν οι υγιείς 
και δημιουργικές ελληνι-
κές μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις από την Πολιτεία 

προκειμένου να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις 
της πανδημίας ζήτησε, μιλώ-
ντας στο 9ου Regional Growth 
Conference, ο Πλάτων Μαρ-
λαφέκας, πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας και αντιπρό-
εδρος της βιομηχανίας Λουξ. 
Ο κ. Μαρλαφέκας υπογράμμι-
σε ότι «πρέπει να ξαναπαρά-
ξει η χώρα μας. Εχουμε στα-
ματήσει να παράγουμε. Η ανά-
πτυξη θα έλθει μέσα από την 
πραγματική οικονομία, αυθε-
ντικός εκφραστής της οποίας 
είναι η ελληνική μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα».
Πρόσθεσε δε ότι «δεν είμαι 
αντίθετος στις επενδύσεις από 
πολυεθνικές εταιρείες, αυτές 
όμως δεν είναι η ραχοκοκα-
λιά της ελληνικής οικονομίας 
και δεν αποτελούν το αύριο. 
Στην επόμενη μεγάλη κρίση 
πολλές από αυτές τις εταιρεί-
ες θα ξαναβγάλουν τις εταιρεί-
ες τους από την Ελλάδα και 
θα πάνε σε χώρες με χαμη-
λότερο φορολογικό συντελε-
στή και με λιγότερα προβλή-
ματα και θα εξάγουν τα προϊ-
όντα τους στην ελληνική αγο-
ρά. Ο Ελληνας επιχειρηματί-
ας όμως είναι εδώ, έχει απο-
δείξει ότι στηρίζει την ελλη-
νική οικονομία αλλά δεν έχει 
νοιώσει όλα τα προηγούμενα 
χρόνια ότι το κράτος τον έχει 
στηρίξει».

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-

ου Αχαΐας υπογράμμισε με έμ-
φαση ότι «η ελληνική επιχει-
ρηματική κοινότητα και η κοι-
νωνία γενικότερα. Θέλουν να 
νοιώσουν ξανά την Πολιτεία 
δίπλα τους, όχι με τη μορφή 
κρατικού προστατευτισμού, αλ-
λά του συνεκτικού παράγοντα 
που διαμορφώνει κανόνες, δι-
αφάνεια, αξιοκρατία, πρόοδο 
και κοινωνική συνοχή. Δίνω 
τεράστια σημασία στην έννοια 

της συνοχής, επειδή εκτιμώ ότι 
θα βρεθούμε σύντομα αντιμέ-
τωποι με μία κατάσταση που 
δεν θα έχει προηγούμενο και 
θα παραπέμπει σε… μεταπο-
λεμικές εποχές. Αλλωστε αυ-
τό που ζούμε με την υγειονο-
μική κρίση είναι «ο πόλεμος 
της γενιάς μας». Θα χρειαστεί 
να στηριχθούν πραγματικά οι 
αδύναμοι κρίκοι της επιχειρη-
ματικής αλυσίδας, θα χρειαστεί 

να δοθούν κίνητρα υπέρ της 
υγιούς και δημιουργικής επι-
χειρηματικότητας, θα χρειαστεί 
να στηριχθούν οι προσπάθει-
ες για τη δημιουργία πραγμα-
τικών νέων θέσεων εργασί-
ας, θα χρειαστεί να υιοθετη-
θούν νέες πολιτικές που δεν 
θα επιβαρύνουν περαιτέρω, 
αλλά θα στηρίζουν και θα εν-
δυναμώνουν τον Ελληνα επι-
χειρηματία».

Μαρλαφέκας: Η περιοχή 
μας… αποκοιμήθηκε

Δύο σημαντικές διακρί-
σεις κατάφερε να αποσπά-

σει το ούζο και το τσίπου-
ρο VANTANA των αδελφών 
Τζούδα από την Πάτρα. Συγκε-
κριμένα, το ούζο VANTANA 
ΑΕΝΑΟΝ, κατέκτησε το χρυ-
σό βραβείο στον διεθνή δι-
αγωνισμό ποτών Franκfurt 
International Spirit Trophy 
2021 που γίνεται κάθε χρό-
νο στην Γερμανία. 
Ο διεθνής διαγωνισμός εί-
ναι από τους πιο αξιόπιστους 
και φημισμένους παγκοσμίως, 
αφού φέτος συμμετείχαν 3800 
προιόντα από 52 χώρες. Η δι-
αδικασία αξιολόγησης γίνεται 
με την μέθοδο της τυφλής δο-
κιμής, χωρίς να γνωρίζει δη-
λαδή ο κάθε κριτής, την εται-
ρεία, την συσκευασία ή την 
ετικέτα για το κάθε ποτό που 
δοκιμάζει.
Το ούζο VANTANA AENAON 
38% vol, παρασκευάζεται με 
γνήσιο απόσταγμα κυρίως γλυ-

κάνισου, μάραθου, μαστίχας, 
αλλά και άλλων σπόρων και 
βοτάνων, βασιζόμενο στην πα-
ραδοσιακή συνταγή του Πα-
ναγιώτη Βαντάνα και την τε-
χνογνωσία των εγγονών του, 
Γιώργου και Παναγιώτη Τζού-
δα. Εξάγεται σε πολλές χώρες 
και διανέμεται στα περισσότε-

ρα σημεία της Ελλάδας καθώς 
και σε ηλεκτρονικά καταστήμα-
τα, e-shops.
Επίσης, η πατρινή αποσταγ-
ματοποιία συμμετέχοντας στον 
διεθνή διαγωνισμό London 
Spirits Competition 2021, 
κέρδισε το αργυρό βραβείο 
για το τσίπουρο VANTANA. 

Ο διεθνής διαγωνισμός είναι 
από τους κορυφαίους στο εί-
δος του παγκοσμίως, αφού 
βραβεύει τα ποτά και απο-
στάγματα για την ποιότητα 
τους και την συνολική από-
λαυση και εμπειρία που προ-
σφέρουν στον καταναλωτή.
Η διαδικασία αξιολόγησης γί-
νεται από κορυφαίους επαγ-
γελματίες του κλάδου όπως 
αγοραστές ποτών, bartenders, 
mixologists, με τη μέθοδο της 
τυφλής δοκιμής. Ο ανταγω-
νισμός με χιλιάδες εξαιρετι-
κά αποστάγματα από όλο τον 
κόσμο καθιστά το London 
Spirits Competition ένα πο-
λυπόθητο βραβείο.
Η προσπάθεια της Απο-
σταγματοποιίας – Ποτοποιί-
ας Vantana, διαρκώς ενδυ-
ναμώνεται και συνεχίζεται 
στην παραγωγή υψηλής ποιό-
τητας αποσταγμάτων και αλκο-
ολούχων ποτών, με γνώμονα  
τον σεβασμό στον καταναλωτή.

Διεθνείς διακρίσεις για τη Vantana 

Ο πρΟεΔρΟς τΟυ επιμελητηριΟυ ΑχΑΐΑς κΑι ΑντιπρΟεΔρΟς της λΟυΞ γιΑ την ΑχΑΐΑ

χρυςΟ κΑι ΑργυρΟ γιΑ την πΑτρινη πΟτΟπΟιιΑ

Η φάσΗ τΗσ άποβιομΗχάνισΗσ
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, ο κ. Μαρλαφέκας σημείωσε ότι «η κατάσταση είναι σαφώς πιο δύ-
σκολη σε σύγκριση με άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας μας. Για περίπου έναν αιώνα η περιο-
χή μας και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’70 αποτελούσε μία από τις βασικές ατμομηχανές της ελλη-
νικής βιομηχανίας και πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, μέχρι που πέρασε 
στη φάση αποβιομηχάνισης για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Στη συνέχεια στηρίχθηκε σε υπηρεσίες 
και δεν αξιοποίησε έγκαιρα τα σημαντικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Σημείωσε δε με έμφαση ότι «η περιοχή μας… αποκοιμήθηκε. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι πέρασαν στον δη-
μόσιο τομέα και σταματήσαμε να παράγουμε. Η κρίση που πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υποχρέ-
ωσε τις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Επωμιστήκαμε όλοι μας πάρα πολύ μεγάλα βάρη και 
οδηγηθήκαμε σε μία υποχρεωτική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μας και του παραγωγικού τομέα». 

Μετά από 17 χρόνια λειτουργίας της Γέφυρας Χαρίλαος 
Τρικούπης, μάθαμε από τα πλέον επίσημα χείλη, γιατί δεν 

προβλέφθηκε η διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής κάτω από 
την Γέφυρα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Γέφυ-
ρα ΑΕ Παναγιώτης Παπανικόλας, μιλώντας στο πρόσφατο συ-
νέδριο της «Π» RGC 2021, εξήγησε ότι το θαλάσσιο πέρασμα, 

έπρεπε να έχει δίαυλο ναυσιπλο-
ΐας ύψους 57 μέτρων, για τις ανά-
γκες διέλευσης των πλοίων. Επει-
δή στην κατασκευή μιας γέφυρας 
οι κλίσεις του τρένου είναι διαφο-
ρετικές από αυτές του αυτοκινή-
του, για να επιτευχθεί το ελάχιστο 
ύψος των 57 μέτρων από την θά-
λασσα, η γέφυρα θα έπρεπε να 
ξεκινά πολύ πιο πίσω για να είναι 
εφικτή μια ομαλή κλίση για τον σι-

δηρόδρομο. Συμπέρασμα: Αυτή η προσθήκη θα κατέληγε σε ένα 
έργο με υψηλότερο κόστος τουλάχιστον κατά 40%, με πιο ακρι-
βά διόδια κατά 40% (21 ευρώ αντί για 13), για μια υποδομή (τρέ-
νο) που από την απέναντι όχθη δεν υπήρχε και δεν θα οδηγού-
σε πουθενά σε επίπεδο διευρωπαϊκών δικτύων. Με απλά λό-
για, θα ξοδεύαμε δισ. ευρώ άσκοπα. 

Η στήλη πληροφορείται ότι ο έμπειρος επιχειρηματίας Σάμι 
Φάις έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα «σαφάρι» 

σε Ελλάδα και εξωτερικό, προκει-
μένου να κλείσει νέες συμφωνίες 
για την επέκταση του δικτύου λια-
νικής που ελέγχει. Πρόσφατα μά-
λιστα επισκέφθηκε την Πάτρα, για 
λόγους που σχετίζονται με τη λει-
τουργία νέου καταστήματος της αλυ-
σίδας ανδρικής ένδυσης «Mango» 
και «Kiko Milano». Η ιταλική αλυ-
σίδα καλλυντικών, παρά την παν-

δημία κερδίζει την προτίμηση ολοένα και περισσότερων Ελλη-
νίδων που θέλουν να φροντίσουν την εμφάνισή τους. 

Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα καταστήματα Nike που δι-
ατηρούσε η Folli Follie ορισμένα εκ των οποίων μετατρέ-

πονται σε Collective. Στην Πάτρα το κατάστημα Nike θα ξανανοί-
ξει υπό τη διεύθυνση του ομίλου Percassi.

Η Μελετητική – Συμβουλευτική εταιρεία KSCG Σύμβου-
λοι Μηχανικοί, η οποία ξεκίνησε στην Πάτρα πριν από 35 

χρόνια με δύο έμπειρους επαγγελματίες μηχανικούς - συμβού-
λους επιχειρήσεων, δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Γιώρ-
γος Καββαδίας, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός/οικο-

νομολόγος και η Χρυσή Σκουβάκη, 
διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανι-
κός, επέστρεψαν στην Πάτρα μετά 
από απουσία χρόνων στο εξωτερι-
κό και ασχολούνται πάλι με μελέτες 
και αδειοδοτήσεις, κάθε είδους δρα-
στηριότητας και έργου και βέβαια με 
την σύνταξη και διαχείριση φακέ-
λων επενδυτικών έργων για υπο-
βολή στον Αναπτυξιακό Νόμο που 
είναι ανοικτός μέχρι τις 30 Ιουλίου 

ή σε κοινοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, για να επανασυ-
στηθούν στην τοπική αγορά, η πρώτη συνεργασία με κάθε επι-
χείρηση προσφέρεται με αμοιβή πολύ χαμηλότερη της αγοράς. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6944943203.

Το ισόγειο στο εμβληματικό κτίριο του Συλλόγου «Ερμής» 
στην Πλατεία Γεωργίου Α’ από την πλευρά της  γωνίας  της 

οδού Γεροκωστοπούλου με την Κανακάρη, ανακαινίζεται για να 
δεχθεί νέους ενοίκους. Ο χώρος, όπου μέχρι πριν λίγους μή-
νες λειτουργούσε κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων, νοικιάστη-
κε πάλι από τον Σύλλογο αυτή τη φορά σε γνωστή αλυσίδα κα-
φέ με έμβλημα το μαύρο προβατάκι  και ετοιμάζεται όπως δεί-
χνει και η φωτογραφία. 

Γιατι δεν προβλεφθΗκε 
τρενο στΗ Γεφυρα 

Ψιθυροι Τησ Αγορασ

E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ
OIKONOMIA
&

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 10
ΙδΙΟκτηΣΙα:  ΠεΛΟΠΟννηΣΟΣ εκδΟτΙκη α.ε.
eκδΟτηΣ:  ΘεΟδΩΡΟΣ η. ΛΟΥΛΟΥδηΣ 
Σύνταξη – επιμέλεια Υλης:   Σωτήρης Παπανδρέου • spapandreou@pelop.gr 
εμπορικό τμήμα:  Σπύρος Γουδέβενος • sgoudevenos@pelop.gr

Θα χρειαστεί να 
υιοθετηθούν νέες 
πολιτικές που θα 
στηρίζουν και θα 

ενδυναμώνουν τον 
Ελληνα 

επιχειρηματία 
τόνισε ο Πλ. 

Μαρλαφέκας
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