
 Η πορεία που οργανώνει ο Δήμος 
Πατρέων στις 25 Ιουνίου ενάντια στην 
ανεργία, είναι μια καλή ευκαιρία για να 
αναδειχθεί ίσως η πιο καταστρεπτική 
συνθήκη της σημερινής κατάστασης: η 
μαζική ανεργία των νέων και η απελπι-
στική κατάσταση των μακροχρόνια α-
νέργων, στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πάνω 
από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι βουλιά-
ζουν στην παντελή έλλειψη εργασίας, τη 
μακροχρόνια ανεργία, τις περιοδικές 
ανασφάλιστες εργασίες, τα εξοντωτικά 
12ώρα για 300 ευρώ, χωρίς ορατή διέξο-
δο στην απελπιστική τους κατάσταση 
πέρα από την κατάθλιψη των κουπο-
νιών σίτισης, των επιδομάτων ανέχειας, 
της κρατικής και ιδιωτικής φιλανθρωπί-
ας. 
 Φαρακτηριστική συνέπεια αυτού 
του παρατεταμένου συλλογικού και 
προσωπικού αδιεξόδου είναι το φαινό-
μενο της «Νέας Ξενιτιάς» που σαρώνει 
τη νεολαία μας και τώρα πια ακουμπάει 
και μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως οικογε-
νειάρχες, οι οποίοι δεν έχουν άλλο τρό-
πο να ζήσουν στοιχειωδώς τα παιδιά 
τους παρά τον ξενιτεμό στις εργασιακές 
γαλέρες της «αναπτυγμένης» Ευρώπης. 
Σην ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία 
εκπέμπει SOS, καθώς η υπογεννητικότη-
τα και η φυγή των νέων και των παρα-
γωγικών ηλικιών απειλούν να την μετα-
βάλουν οριστικά σε μια χρεοκοπημένη 
χώρα φτωχών συνταξιούχων. Η φυγή 
αυτή δεν συνιστά «ατύχημα», ούτε είναι 
απλά μια συνέπεια της χρεοκοπίας της 
χώρας μας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη λη-
στεία του ζωντανού πλούτου της και 
ταυτόχρονα απομακρύνει οποιοδήποτε 
ενδεχόμενο ουσιαστικής αλλαγής, διότι 
προφανώς μια γερασμένη κοινωνία 
μπορεί πολύ πιο δύσκολα να αντισταθεί 
και να ορθοποδήσει. τερεί τον τόπο 
από το πιο πολύτιμο πράγμα που μπο-
ρεί να διαθέτει: την ελπίδα… 
Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια σκληρών 

μνημονίων, συνεχούς πτώσης του εθνι-
κού εισοδήματος και όλων των δεικτών 
της παραγωγής, κατακρήμνισης της κα-
τανάλωσης και της οικοδομικής δρα-
στηριότητας, μηδενικών επενδύσεων - 
πέραν εκείνων που σχετίζονται με την 
αρπαγή και λεηλασία της δημόσιας πε-
ριουσίας -, η στρατιά των ανέργων πα-
ραμένει σχεδόν αμείωτη, παρά τις 
500.000 Έλληνες και Ελληνίδες που ξενι-
τεύτηκαν! Είναι ξεκάθαρο πια ότι στη 
χώρα μας συγκλίνουν ταυτόχρονα δύο 
καταστροφικά φαινόμενα που αναπα-
ράγουν και εντείνουν τη φτωχοποίηση: 
Από τη μία, μια τεράστια και χωρίς ο-
ρατό τέλος καταστροφή παραγωγικών 
δυνάμεων και θέσεων εργασίας, πρωτο-
φανής για ευρωπαϊκή χώρα σε μη-
εμπόλεμη περίοδο. Από την άλλη, μια 
εντεινόμενη προσπάθεια αποικιοποίη-
σης του τόπου από τα παγκόσμια κέ-
ντρα πλούτου και ισχύος, ώστε όσες πη-
γές πλούτου και παραγωγής απομέ-
νουν, να γίνουν αντικείμενα στυγνής 
εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα να εντα-
χθεί η χώρα, ως προσάρτημα, σε παλιά 
και αναδυόμενα γεωπολιτικά κέντρα. 
Γερμανία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ρωσία, Κίνα - 
είτε απευθείας, είτε δια αντιπροσώπων - 
σκυλεύουν το αποκαμωμένο σώμα του 
λαού μας. Από πίσω τους και σε 
άρρηκτη, οργανική σχέση μαζί τους, 
αναδύεται μια αδίστακτη γενιά νέων 
ολιγαρχών, ελέγχοντας αθλητικές ομά-
δες, ΜΜΕ, επιχειρήσεις, πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές, πολιτικά κόμματα, επι-
χειρώντας να τεμαχίσει τη χώρα σε φέ-
ουδα και να μετατρέψει τους άνεργους 
και οικονομικά απελπισμένους σε στρα-
τιώτες των φατριών της, εργάτες και υ-
πηρέτες της. 
 Η τοπική κοινωνία (όπως και όλη 
η ελληνική κοινωνία) δεν πρέπει να πε-
ριμένει τίποτα από την κυβέρνηση και 
τις πολιτικές δυνάμεις των παλιών 
και  των (ντροπιαστικών) νέων μνημο-
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 Απόσπασμα της ιδρυτικής μας διακήρυ-
ξης του 2014 (ολόκληρη η διακήρυξη στο: 
www.koinotikon.gr) 
  
 Γιατί μια αυτόνομη δημοτική παρέμβαση; 
 Οι πολίτες που δημοσιοποιούμε την πα-
ρακάτω διακήρυξη είμαστε πεπεισμένοι για 
ένα απλό αλλά θεμελιώδες γεγονός: η ελληνική 
κρίση, πέρα από τα συγκυριακά της χαρακτη-
ριστικά, είναι κατεξοχήν κρίση δομική, κρίση 
του κοινωνικού και οικονομικού της μοντέλου, 
και δεν μπορεί να θεραπευτεί με ημίμετρα. Ού-
τε βέβαια με την επιστροφή στο «απωλεσθέντα 
παράδεισο» της ύστερης μεταπολίτευσης. Ο 
δρόμος για την αντιμετώπισή της δεν περνάει 
ούτε από το φθαρμένο πολιτικό προσωπικό 
που ανακυκλώνεται στους ίδιους ή 
«καινούριους» πολιτικούς σχηματισμούς, ούτε 
από πάσης φύσεως σωτήρες και από μηχανής 
Θεούς. Ο δρόμος για να ξεφύγουμε από τον 
κλοιό των Μνημονίων και της διεθνούς εξάρ-
τησης θα ανοιχτεί από την κοινή περπατησιά 
εκατομμυρίων πολιτών - της πλειοψηφίας του 
ελληνικού λαού – οι οποίοι είναι και τα μεγάλα 
θύματα της πολιτικής που συνέτριψε το βιοτικό 
τους επίπεδο και το κράτος πρόνοιας και μετέ-
βαλε την χώρα σε «αποικία χρέους» της τευτο-
νικής Ευρώπης. 
υνεπώς, όσοι και όσες διεκδικούν την ψήφο 
των Πατρινών ισχυριζόμενοι/ες ότι διαθέτουν 
«μαγικές λύσεις» για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και ότι με την εκλογή τους είναι ικανοί να δη-
μιουργήσουν «τοπικές οάσεις», σε μια χώρα 
που καθημερινά ερημώνει και μια κοινωνία 
που αποσυντίθεται από τις πολιτικές που επι-
βάλλουν οι ξένοι επικυρίαρχοι και οι ντόπιοι 
υποτακτικοί και συνεργάτες τους,  είτε πλανώ-
νται πλάνην οικτρά είτε κοροϊδεύουν. Σο ίδιο 
ισχύει και για όσους/ες επιζητούν την ψήφο 
των Πατρινών για να αγωνιστούν για λογα-
ριασμό τους αλλά… χωρίς αυτούς. 
 
 Ο χαρακτήρας μιας εναλλακτικής παρέμ-
βασης στο Δήμο Πατρέων 
 Κατά τη γνώμη μας, μια παρέμβαση στα 
κοινά της πόλης οφείλει να αναδεικνύει προ-
γραμματικά το τετράπτυχο Αντίσταση – Δημι-
ουργία – Αλληλεγγύη - Δημοκρατία.  
 Παράλληλα, μια δημοτική παρέμβαση 
στην Πάτρα οφείλει να ξεκαθαρίσει σε ποιους 
κατά κύριο λόγο απευθύνεται και μαζί με ποι-
ους θα επιχειρήσει να εφαρμόσει το πρόγραμ-
μά της. Η δική μας παρέμβαση, λοιπόν, απευ-
θύνεται σε αυτούς που νιώθουν ή πράγματι εί-
ναι περιθωριοποιημένοι μέσα στο σημερινό α-
σφυκτικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι τοπι-
κές, εθνικές και υπερεθνικές ελίτ. ε όσους δεν 
έχουν φωνή ή τους στέρησαν το δικαίωμα να 
έχουν φωνή. τους αδύναμους. Και πάνω απ’ 
όλα απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που κατα-
νοούν ότι πρέπει πια να αγωνιστούμε όλοι μα-
ζί για να αλλάξουμε τον τόπο που αγαπάμε και 
να εκδιώξουμε τους καταπιεστές και καταστρο-
φείς της ζωής μας. Για μας που δημοσιοποιούμε 
αυτήν τη διακήρυξη ένα πράγμα είναι ξεκάθα-
ρο: ο Δήμος αξίζει να υπάρχει μόνο ως πραγ-
ματικό κύτταρο της αυτοδιοίκησης και της 
λαϊκής βούλησης, ως ανάχωμα στις πολιτικές 
που θέλουν τη χώρα να μετατρέπεται σε 
«αποικία χρέους» και «χώρο» κατακερματισμέ-
νο με κάποια από τα τοπικά συντρίμμια του 
συνδεδεμένα απευθείας με τους επικυρίαρχους 
των Βρυξελλών.  
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 Σραίνο στην Πάτρα 
 

  Προχειρότητες και παλινωδίες  
  για ένα έργο που είναι πάλι  
  στον αέρα 
 
  Του Σταύρου Πνευματικάκη*  

 
Οι σχέσεις της Πάτρας και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας με τον σιδηρόδρομο είναι ι-

διαίτερα στενές. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το 2011, που σταμάτησαν οριστικά και 
τα τελευταία δρομολόγια του ΟΕ προς την πρωτεύουσα της Αχαΐας, αποτελούσε το κύριο μέσο 
μετακίνησης των πολιτών από και προς την Αθήνα. Αλλά και στην ανάπτυξη και εκβιομηχάνι-
ση της περιοχής έπαιξε τεράστιο ρόλο, μεταφέροντας αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα από 
και προς το κέντρο, καθ’ όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα. 

Η λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου στην Πάτρα, από το 2011, έδειξε πόσο ανά-
γκη έχει η πόλη το τρένο. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει γίνει η πλέον κερδοφόρα γραμμή της ΣΡΑΙ-
ΝΟΕ, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, σε μια πόλη 200.000 κατοίκων! Και, 
μάλιστα, καλύπτοντας μόνο ένα μέρος της πόλης. 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης σιδηροδρομικής σύνδεσης της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της 
χώρας, με λιμάνι – πύλη προς τη Δύση, είναι δεδομένη και μάλιστα τώρα περισσότερο από ποτέ, 
συνυπολογίζοντας την παραγωγική καταστροφή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Η 
ύπαρξη ενός γρήγορου και οικονομικού μέσου μεταφοράς αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 
παραγωγική αναγέννηση της περιοχής, που εδώ και χρόνια βρίσκεται σε συνεχή παρακμή. Αλ-
λά, και για την πρωτογενή παραγωγή, η ύπαρξη του σιδηροδρόμου μπορεί να δώσει νέες προο-
πτικές και νέες αγορές προώθησης των προϊόντων της περιοχής. Ιδιαίτερα η σύνδεση με το αερο-
δρόμιο του Αράξου, μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. 
σο για το λιμάνι, είναι ζήτημα επιβίωσης η αύξηση της εμπορευματικής κίνησης, δεδομένου 
του ανταγωνισμού από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 

Πριν τέσσερις περίπου μήνες κατατέθηκαν στον Δήμο Πατρέων, από το υπουργείο Τπο-
δομών, τρεις εναλλακτικές προτάσεις για τον τρόπο διέλευσης. Η προχειρότητα που γενικά χα-
ρακτηρίζει το ελληνικό κράτος είναι κάτι παραπάνω από εμφανής στις προτάσεις αυτές. Με πο-
λύ γενικές και ελλιπείς περιγραφές, ελάχιστα έως καθόλου τεχνικά στοιχεία και κοστολογήσεις 
της πλάκας. Καμιά από τις προτάσεις δεν απαντάει πλήρως και πειστικά στα θέματα που απα-
σχολούν την πόλη και τους κατοίκους της. Η μία μάλιστα από αυτές (περιμετρική διέλευση σιδη-
ροδρομικής γραμμής) είναι εμφανές ότι έγινε για να απορριφθεί, δεδομένου του χρόνου και του 
κόστους υλοποίησής της. Οι άλλες δύο προβλέπουν κατά κύριο λόγο επίγεια χάραξη, μέσα από 
πυκνοκατοικημένες περιοχές, με μερική υπογειοποίηση στο κέντρο της πόλης. 

Σα προβλήματα πολλά, με κυριότερο την άρνηση του ΟΕ και της ΕΡΓΟΕ στο να δημο-
σιοποιήσει τις υπάρχουσες προμελέτες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, ώστε να ενημε-
ρωθεί ο λαός και οι φορείς της πόλης για να υπάρξει η αναγκαία συζήτηση και διαβούλευση. Οι 
εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που υπάρχουν μέχρι την Κανελλοπούλου, τις παρυφές της 
πόλης δηλαδή, δεν προβλέπουν τη λειτουργία του προαστιακού, καθώς είναι από το 2008, όταν 
ακόμα δεν λειτουργούσε προαστιακός! Η περιοχή διέλευσης πλέον είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοι-
κημένη, παρ’ όλα αυτά θα γεμίσει ορύγματα ανόδου και καθόδου της γραμμής, ενώ σε ορισμένα 
σημεία θα υπερυψωθεί αισθητά με επιχωματώσεις, εγκλωβίζοντας περιοχές και καταστρέφοντας 
το μικροκλίμα, καθώς κόβεται η επαφή με τη θάλασσα. Ακόμη, δεν έχει απαντηθεί εάν θα υπάρ-
ξει περίφραξη των γραμμών, τοιχία με ηχοπετάσματα, ενδιάμεσες στάσεις του προαστιακού και 
πολλά άλλα. Επιπλέον, στα περισσότερα σημεία που υπάρχει υπογειοποίηση,                                
οι κλίσεις που προβλέπονται από τις μελέτες φτάνουν το 2% όταν ο οδοντωτός                                                     
σιδηρόδρομος, που ενώνει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα, έχει μέγιστο 1,75%! 
Ακόμα και μετά από οχλήσεις του ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας, που εκ του θεσμικού του ρόλου οφείλει 
να γνωρίζει και να παίρνει θέση σε τόσο σημαντικά έργα, η απάντηση ήταν αρνητική. λο αυτό 
το σκηνικό συνοδεύεται και από δηλώσεις κρατικών παραγόντων, οι οποίοι μιλάνε συνεχώς για 
τρένο μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, τις παρυφές του κέντρου της πόλης δηλαδή!Η προοπτική να 
σταματήσει το έργο αμέσως πριν το βασικό κομμάτι της υπογειοποίησης και κυρίως χωρίς να 
φτάσει στο νέο λιμάνι, φανερώνει και τις προθέσεις των εμπλεκομένων φορέων να ξεπετάξουν 
ένα έργο απαραίτητο για την πόλη, όπως όπως, αδιαφορώντας για τις ανάγκες που αυτό επι-
βάλλεται να καλύψει.Ανεξάρτητα από τις προθέσεις, φανερές και μη, της κυβέρνησης και των 
εμπλεκόμενων φορέων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές σκοπιμότητες που υποκρύπτονται και τα 
όποια μικροσυμφέροντα, η πόλη είναι υποχρεωμένη να συζητήσει και να αποφασίσει τι θέλει 
τελικά. 
Ο ΟΕ από τη μεριά του, και κατ’ επέκταση η κυβέρνηση, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συζήτηση και να διαμορφωθεί μια 
πρόταση με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις, η οποία παράλληλα να είναι και υλοποιήσιμη. Σα 
στοιχεία μια τέτοιας πρότασης δεν μπορεί παρά να είναι: Τπογειοποίηση στο μεγαλύτερο μέρος 
της διέλευσης εντός του πυκνοκατοικημένου αστικού ιστού, και οπωσδήποτε τουλάχιστον από 
την Κανελλοπούλου μέχρι το νέο λιμάνι. Τποχρεωτικά παράλληλη λειτουργία του προαστια-
κού, διατήρηση των υπαρχουσών στάσεων και επέκτασή του προς τις νότιες συνοικίες της πόλης. 
τις περιοχές που προβλέπεται επίγεια διέλευση, αυτή να είναι κατά το δυνατόν ηπιότερη, με 
χαμηλές ταχύτητες και όσο το δυνατόν περισσότερες ισόπεδες και ανισόπεδες διαβάσεις, ώστε οι 
περιοχές αυτές να μην κόβονται στα δύο. Παράλληλα, να γίνουν έργα ανάπλασης σε αυτές τις 
περιοχές, για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. 

Σο τρένο δεν είναι εχθρός της πόλης και των κατοίκων της, είναι το ηπιότερο, οικολογικό-
τερο και φιλικότερο μέσο μαζικής μεταφοράς. Είναι υποχρέωση όλων, πολιτείας, τοπικών φορέ-
ων και κατοίκων, να έρθει το συντομότερο στην πόλη. Οι αναπτυξιακές προοπτικές και τα οφέλη 
είναι τεράστια, κρίσιμα για την επιβίωση της ευρύτερης περιοχής. Είναι αστείο να μιλάει η κυ-
βέρνηση για παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά στο όνομα της εξωφρενικής σπατάλης, σε προ-
ηγούμενα τμήματα του έργου, να κοιτάει πονηρά να το κλείσει όπως όπως. Σο κόστος δεν μπο-
ρεί να είναι το κριτήριο υλοποίησης του έργου, μιλάμε για την Σρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελ-
λάδας, την πύλη της χώρας προς τη Δύση. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αιτιολο-
γημένες ενστάσεις των κατοίκων, αλλά και η σημερινή μορφή της πόλης, που έχει αλλάξει αισθη-
τά σε σχέση με την εποχή που το τρένο κυκλοφορούσε ακόμη στη Δυτική Ελλάδα. μως το τρένο 
πρέπει να έρθει στην περιοχή και αυτό να γίνει άμεσα. ε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί 
άλλη μια ευκαιρία. 
     
    * Μηχανολόγος Μηχ., μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΕ Δημ. Κίνηση «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ», Κίνημα Άρδην 
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νίων, που τόσο εύκολα υπογράφουν 

και υλοποιούν την καταστροφή της 

ίδιας μας της χώρας και διαπραγμα-

τεύονται χωρίς τσίπα με τους νέους 

αποικιοκράτες και τους ντόπιους φεου-

δάρχες. Δεν πρέπει να περιμένει τίποτε 

από ένα παρηκμασμένο, διεφθαρμένο 

και παντελώς ανίκανο πολιτικό σύστη-

μα, το οποίο αδυνατεί να αντιμετωπί-

σει από το πιο μικρό, μέχρι το πιο με-

γάλο ζήτημα σε κάθε επίπεδο της συλ-

λογικής μας ζωής, τοπικό, περιφερεια-

κό και πανεθνικό. Μόνο η δική της κι-

νητοποίηση μπορεί να αλλάξει τα 

πράγματα. Μια κινητοποίηση σε δυο 

κατευθύνσεις. Η κία, πολιηική, γηα λα 

θσλάμεη απέλαληη ζε όζνπο ηελ θαηαδηθά-

δνπλ ζηε θηώρεηα, ηελ παξαθκή θαη ηνλ 

εμαλδξαπνδηζκό: ΩΣ ΕΔΩ! Η άιιε, δημι-

οςπγική, ε νπνία ζα ζηνρνπνηεί ηνλ παξα-

ζηηηζκό θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ παξαγσ-

γηθώλ δπλάκεσλ θαη ζα πξνθξίλεη ηελ πα-

ξαγσγηθή αναγέννηζη θαη ηνλ παξαγσγηθό 

μεηαζσημαηιζμό ηνπ ηόπνπ καο. Θα ελη-

ζρύεη θάζε ζνβαξή πξνζπάζεηα ηνπηθήο 

παξαγσγήο, ζα αλαδεηθλύεη ηηο πξσηνβνπ-

ιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο γλώζεο, ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο, ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο ελεξγεη-

αθήο απηάξθεηαο˙ ζα ζηεξίδεη ηηο ζπλεηαη-

ξηζηηθέο θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο, η-

δηαίηεξα ησλ λέσλ αλζξώπσλ θαη ζα ππε-

ξαζπίδεηαη ηα δεκόζηα αγαζά, ηε γε, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκό καο. Σε απηή 

ηελ θαηεύζπλζε κπνξεί θαη ππέπει λα ζπκ-

βάιεη θαη ε ηοπική αςηοδιοίκηζη κε όζα 

κέζα θαη εξγαιεία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, 

ρσξίο ππεξθίαια «ζρέδηα αλάπηπμεο» αι-

ιά θαη ρσξίο ηδενιεςίεο πνπ ζα γίλνληαη 

εκπόδην ζε δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο. 

 Εκείο, ζαλ «Κοινοτικόν», ζε απηό ην 

πιαίζην, ζπλαληάκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

Δήκνπ καο γηα θεληξηθή αλάδεημε ηνπ πξν-

βιήκαηνο ηεο αλεξγίαο. Σαλ έλα αθόκα 

κηθξό βήκα αγσληζηηθήο αιιά θαη δεκη-

νπξγηθήο θηλεηνπνίεζεο ηεο Παηξηλήο θνη-

λσλίαο. Καινύκε ηνπο νέοςρ θαη ηηο νέερ 

ηεο Πάηξαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, 

ηνπο μακποσπόνια άνεπγοςρ θαη άνεπγερ 

λα κελ ην βάινπλ θάησ. Να ζπγθξνηήζνπλ 

ηηο ανηιζηάζειρ ηνπο ζε δεκηνπξγηθέο θα-

ηεπζύλζεηο. Να ρηίζνπλ απ’ ηελ αξρή κηα 

θνηλσλία αμηνπξέπεηαο, ηζόηεηαο θαη ειεπ-

ζεξίαο. Να βξνληνθσλάμνπλ ζηελ θηλεην-

πνίεζε πνπ έξρεηαη αιιά νπζηαζηηθά θαη 

ζε θάζε ζηηγκή ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο πξν-

ζπάζεηαο: 

  

Όχι ζηη ζςνεσιζόμενη θηωσοποίη-

ζη 

Όχι ζε ένα μέλλον ζςζζιηίων και 

ξενιηιάρ 

Όχι ζηην παπαγωγική καηαζηπο-

θή, ηην αποικιοποίηζη, ηοςρ νέοςρ 

ολιγάπσερ 

Ναι ζηην παπαγωγική αναγέννηζη 

ηος ηόπος 

Δουλειές για όλες και όλους 
  

«Κοινοτικόν» 
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ε κατάρρευση  
το σύστημα χρήσης δημοσίων ποδηλάτων 

  
  

 Σο σύστημα δωρεάν διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στους πολίτες και επισκέπτες της πόλης, μέσω της τότε ΑΔΕΠ, ήταν μια σημα-

ντική κίνηση, η οποία αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τους πολίτες. Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκαν και προβλή-

ματα (βανδαλισμοί, κλοπές, τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα συντήρησης, κλπ). Παρ’ όλα αυτά, οι πολίτες χρησιμοποιούσαν συστηματι-

κά τα ποδήλατα ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη τους στη δημόσια χρήση των ποδηλάτων. ήμερα, η γενική αίσθηση είναι ότι το σύστημα 

βρίσκεται σε οριακό σημείο. Για την ακρίβεια ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική απαξίωση. Ποδήλατα εξαφανισμένα, άλλα μη-λειτουργικά 

και άλλα να κείνται λεηλατημένα σε βανδαλισμένους σταθμούς! Οδηγούμαστε – αν δεν φτάσαμε ήδη – σε μια πρωτοφανή απαξίωση δημό-

σιας περιουσίας, η οποία δεν περιποιεί τιμή ούτε στην τοπική μας κοινωνία ούτε στη δημοτική αρχή. Η τελευταία, σε σχετική ερώτηση της 

δημοτικής μας κίνησης σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, το μόνο που βρήκε να απαντήσει μπροστά στη συνεχιζόμενη καταστροφή ήταν 

ότι «Θα ανανεωθεί η σύμβαση συντήρησης με την εταιρεία που τα συντηρούσε επί ΑΔΕΠ». Μόνο που αυτό δεν αρκεί ακόμα και αν γίνει – 

πότε άραγε; Εδώ πρόκειται για μια συστηματική καταστροφή και απαξίωση υποδομών και καμία συνολική λύση δεν φαίνεται εκ μέρους της 

δημοτικής αρχής. αν ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ, θεωρούμε ότι τα κοινόχρηστα ποδήλατα είναι μια πρωτοβουλία κοινωνικά, συγκοινωνιακά και περι-

βαλλοντικά απαραίτητη, η οποία δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να παρακμάσει και μάλιστα με τον τρόπο που αυτό συντελείται. Η δημοτι-

κή αρχή θα πρέπει άμεσα στο δημοτικό συμβούλιο να απαντήσει στα ερωτήματα που της θέσαμε και απάντηση δεν πήραμε: 

 Ποιος ήταν ο βαθμός χρήσης των ποδηλάτων τους πρώτους μήνες εφαρμογής της υπηρεσίας και ποιός σήμερα;  

 ε τι κατάσταση βρίσκεται ο στόλος και οι σταθμοί των ποδηλάτων;  

 Ποιος έχει αναλάβει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία του συστήματος μετά το κλείσιμο της ΑΔΕΠ; 

 Σι σχέδιο έχει για να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα; 

 Με έκπληξη διαβάσαμε τις δηλώσεις του κ. Καζάκου σε πρωι-
νή εκπομπή σχετικά με την προδοσία των Ελλήνων που φεύγουν 
για εργασία στο εξωτερικό. Και η έκπληξη μπορεί εύκολα να γίνει 
οργή αν αναλογιστούμε ότι τα λόγια αυτά βγαίνουν από το στόμα 
ενός καλλιτέχνη που εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στην οικονομι-
κά και εργασιακά ασφαλή θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του 
ΔΗΠΕΘΕ της πόλης μας. 
Ναι, το ζήτημα της μετανάστευσης όλους μας πονάει και σαν 
«Κοινοτικόν» το είχαμε ως κεντρικό θέμα της συμμετοχής μας στην 
περυσινή πορεία για την ανεργία που διοργάνωσε ο Δήμος της Πά-
τρας. 
 Ναι, ανάμεσα σε αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες, κατά κύριο 
λόγο νέων επιστημόνων, που έχουν φύγει από την χώρα τα τελευ-
ταία χρόνια, υπάρχουν και αρκετοί που αδιαφορούν για την πα-
τρίδα και νοιάζονται αποκλειστικά για την «πάρτη τους». 
Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, έφυγε από την χώρα γιατί δεν είχε 
στον ήλιο μοίρα. Γιατί για να βγάλει ένα μεροκάματο που δε φτά-
νει ούτε για τσιγάρα, έπρεπε να δουλεύει σε καφέ και σουβλατζίδι-
κα. Γιατί έπρεπε να μένει στο σπίτι των γονιών του μην έχοντας τη 
δυνατότητα να πληρώσει το νοίκι. Γιατί δεν μπορούσε να παντρευ-
τεί και να κάνει οικογένεια. Και δεν έφυγαν μόνο νέοι. Έφυγαν, 
όμως, και φεύγουν ολοένα περισσότερο σήμερα, και 40ρηδες και 
50ρηδες, που από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν χωρίς δουλειά, 
να μην μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των οικογε-
νειών τους. Και δεν πήγαν μόνο στην Αγγλία, τη Γερμανία ή τον 
Καναδά. Πήγαν στη αουδική Αραβία, στο Κατάρ (4.000 μόνο ε-
κεί!), στο Ντουμπάι, στη κανδιναβία, στην Αιθιοπία, στη Γκάνα 
και στο Νίγηρα. Και βλέπουν την οικογένειά τους 1-2 φορές το χρό-
νο. 
 Ση δεκαετία του ’50, πάνω από ένα εκατομμύριο συμπατριώ-
τες μας έφυγαν μετανάστες. Κανένας δεν τόλμησε τότε να τους πει 
προδότες, ενώ πολλοί από αυτούς προέρχονταν από το στρατόπεδο 
των ηττημένων του εμφυλίου. 
Είναι όμως μια καλή ευκαιρία αυτή που δόθηκε από τον κ. Καζάκο 
για να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση για την πρωτοφανή αυτή αι-
μορραγία της χώρας. χι όμως με τους όρους και τη συνθηματολο-
γία που γίνεται αυτή τη στιγμή! «Προδότες» οι μεν, «βολεμένε που 

παίρνεις τόσα και μιλάς», οι δε. Κανένας δε μιλάει για την αλλαγή 
που αργά αλλά σταθερά συντελέστηκε τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ 
την περίοδο της κρίσης έλαβε παροξυσμικές διαστάσεις: Αυτήν της 
«αποεδαφικοποίησης» του νέου Έλληνα και της νέας Ελληνίδας, 
της αποκοπή τους από τον τόπο, την ιστορία και τις παραδόσεις, 
«τις καλύβες και τα πεζούλια μας». Έγιναν αργά αλλά σταθερά 
«πολίτες του κόσμου», μη έχοντας κανένα δεσμό με το χώμα που 
πατάνε. Ο ανθρωπολογικός τύπος, δηλαδή, ο οποίος ταιριάζει γά-
ντι στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, που θέλει εργαζόμενους 
ευέλικτους, να μετακινούνται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κό-
σμου για να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες τους. Εξατομικευμέ-

νους εργαζόμενους και μαζί πειθήνιους καταναλωτές, χωρίς δε-
σμούς με σύνολα και κοινότητες, άρα και χωρίς αναστολές. Και σε 
αυτό έχει δίκιο ο κ. Καζάκος, αυτό είναι έλλειμμα πατριωτισμού. 
 μως δεν φταίνε οι νέοι άνθρωποι. Γιατί ο πατριωτισμός 
προϋποθέτει και αξιοπρέπεια. Και οι Έλληνες διαχρονικά προτι-
μούν την αξιοπρέπεια, αντί για τα συσσίτια εν καιρώ ειρήνης, τις 
επιδοτήσεις ενοικίου και τα κουπόνια σίτισης. Για προδοσία, λοι-
πόν, κ. Καζάκο, καλύτερα να κατηγορήσετε τις κυβερνήσεις που 
ξεπούλησαν τη χώρα και τους ανθρώπους της˙ τις πάσης φύσεως ε-
λίτ που σαν φονικά παράσιτα αφαίμαξαν και καταλήστεψαν κάθε 
παραγωγική ικμάδα του τόπου˙ και όλους αυτούς που σιγοντάρουν 
και εφαρμόζουν την πολιτική της φτωχοποίησης, των επιδομάτων 
φτώχειας και των εξευτελιστικών συσσιτίων, ενώ αδιαφορούν και 
υπονομεύουν την παραγωγική αναγέννηση και ανασυγκρότηση 
του τόπου, στη βάση που διαχρονικά μεγαλούργησε: αυτή της μι-
κροϊδιοκτησίας, της μαστορικής,  της μικρής και ποιοτικής παραγω-
γής, της προσαρμοσμένης στον τόπο καινοτομίας,  της κοινοτικής 
συνεργασίας. Εάν καταφέρουμε σαν κοινωνία να συζητήσουμε για 
όλα αυτά, τότε οι δηλώσεις του κ. Καζάκου θα έχουν συμβάλλει σε 
αυτό. Σότε θα μπορούμε να διατρανώνουμε το σύνθημα που είχαμε 
στην περυσινή πορεία για την ανεργία και θα έχουμε και στη φετι-
νή: 
 Ούτε φυγή στην ξενιτιά - Ούτε υποταγή στα μνημόνια 

 Μένουμε Ελλάδα και παλεύουμε! 
Πάτρα, Ιούνιος 2017 

Δημοτική Κίνηση «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ» 
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Περί μετανάστευσης,  
με αφορμή τις δηλώσεις Καζάκου 
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 «ηκώθηκε» πάλι το θέμα της ΑΜΙΑΝΣΙΣ, με αφορμή τις πληροφορίες 

για την πρόθεση της κυβέρνησης να φτιάξει στον χώρο του εγκαταλελειμμένου 

εργοστασίου ΦΤΣΕΑ (Φώρος Τγειονομικής Σαφής Επικίνδυνων Αποβλήτων). 

Πράξη εγκληματική, εάν σκεφτούμε την εγγύτητα του εργοστασίου με την θά-

λασσα, τις τριγύρω καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και τον οικισμό του Δρέπα-

νου. Να θυμίσουμε εδώ ότι το «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ», με ερώτησή του στο Δημοτι-

κό υμβούλιο της πόλης, είχε ανακινήσει το θέμα από τον Υεβρουάριο του 

2015, παρουσιάζοντας τις τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο 

του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου. Κανένας, βεβαίως, από τους όψιμους 

«υπερασπιστές» του περιβάλλοντος και του λαού δεν είχε τότε ασχοληθεί. 

Έπρεπε να πάνε να μας φορτώσουν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα της χώρας 

για να ξυπνήσουν 

Παρακάτω η ερώτηση στο Δημοτικό υμβούλιο το Υλεβάρη του 2015... 

 

ΚΑΣΑΘΕΗ ΕΡΩΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΟ 

ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΜΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΣΗ ΑΜΙΑΝΣΙΣ   

 

 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 

 

 Μια από τις πιο επικίνδυνες εστίες ρύπανσης που βρίσκεται εντός των 

ορίων του Δήμου Πατρέων, με άμεση επίπτωση στη δημόσια υγεία, είναι το 

εγκαταλειμμένο εργοστάσιο της ΑΜΙΑΝΣΙΣ στην περιοχή του Δρεπάνου. Οι 

κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί για την 

προστασία της υγείας, τη διακοπή της εκτεταμένης ρύπανσης, πόσο μάλλον 

για την απορρύπανση της 135 στρεμμάτων έκτασης του εργοστασίου. Μια α-

πλή επίσκεψη του Δημάρχου, των αρμοδίων Αντιδημάρχων και στελεχών του 

Δήμου θα αποτύπωνε δια γυμνού οφθαλμού μια τραγική και συνάμα εξοργι-

στική κατάσταση, που θυμίζει τριτοκοσμικό περιβάλλον: εκτεθειμένοι πάνω σε 

γυμνό έδαφος σωροί και υλικά κατεδάφισης που περιέχουν αμίαντο, σκόνη 

αμιαντοτσιμέντου παντού, μισογκρεμισμένες στέγες αμιάντου, θραύσματα α-

πό οικοδομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο διασκορπισμένα σε όλη την 

έκταση, παλιές υπαίθριες «μπανιέρες» καθίζησης αμιαντολάσπης γεμάτες 

όμβρια ύδατα που υπερχειλίζουν στο έδαφος, κλπ. Είναι εμφανές από το μέγε-

θος και την έκταση της ρύπανσης ότι αυτή με τίποτε δεν μπορεί πια να θεωρη-

θεί εστιασμένη στο χώρο του εργοστασίου καθώς οι ίνες αμιάντου μεταφέρο-

νται εύκολα στον αέρα και ρυπαίνουν το έδαφος και το νερό, ενώ συχνά-

πυκνά εντοπίζονται άνθρωποι οι οποίοι εισέρχονται στο χώρο και αποσπούν 

μισοκατεστραμμένα υλικά, με κίνδυνο της υγείας τους. 

 Για όλα αυτά και εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος για την υγεία 

των κατοίκων των όμορων οικισμών και την προστασία του περιβάλλοντος, 

ερωτάται ο κ. Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι: 

 Έχει απασχολήσει τη Δημοτική Αρχή η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 

υπόθεσης, κυριολεκτικά μιας «βόμβας» για τη δημόσια υγεία και το φυσι-

κό περιβάλλον του Δήμου μας; Τπάρχει πληροφόρηση για τις αιτίες που 

έχουν «σκαλώσει» οι διαδικασίες απορρύπανσης του χώρου; 

 ε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή ώστε να κινητο-

ποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Τπουργείου Περιβάλλοντος και της 

Περιφέρειας; 

 Σι μέτρα θα λάβει η Δημοτική Αρχή κατά της ιδιοκτησίας του ακινήτου 

(επίσημες αναφορές παρουσίαζαν το 2012 την Εθνική Σράπεζα να κατέ-

χει το 44% και εταιρεία του τότε Ομίλου Αντζουλάτου το υπόλοιπο 56% - 

ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς σήμερα;); 

  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ» 

ΣΟ  
ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΜΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟΣΑΙΟ  ΣΗ  
ΑΜΙΑΝΣΙΣ :  

Μια «ξεχασμένη»   
ερώτηση 

Ημερίδα του Δήμου για την  
Κοινωνική Οικονομία 

ή 
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 τις 14 Ιουνίου ο Δήμος Πάτρας διοργάνωσε ημερί-
δα με θέμα «Κοινωνική Οικονομία, διέξοδος ή νέα μορφή εκ-
μετάλλευσης και ενσωμάτωσης των ανέργων;» και κεντρική 
ομιλήτρια την Πρόεδρο του Δημοτικού υμβουλίου, κα 
Γεροπαναγιώτη. την κεντρική ομιλία και σε όσες ακο-
λούθησαν, η έννοια της κοινωνικής οικονομίας στοχο-
ποιήθηκε και απαξιώθηκε ως επικίνδυνη, ύποπτη ή ανί-
κανη να προσφέρει λύσεις. Ενδεικτικά σταχυολογούμε: 
«ένα μόρφωμα που όχι μόνο δεν απαντά στοιχειωδώς στις ανά-
γκες της σπουδάζουσας νεολαίας, αλλά συντηρεί τον ανορθολο-
γισμό και την κοινωνική οπισθοδρόμηση», «Η κοινωνική οικο-
νομία έρχεται με σημαία την αντιμετώπιση οξυμμένων προβλη-
μάτων για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, καλλιεργώντας φρούδες 
ελπίδες για την αντιμετώπισή τους», «Το κυριότερο είναι ότι 
μέσω της κοινωνικής οικονομίας χρησιμοποιούν τη φτωχολο-
γιά, τους εθελοντές, τους αμειβόμενους με μισθούς πείνας, φο-
ρώντας τους το ‘’μανδύα’’ του επιχειρηματία. Ταυτόχρονα, επι-
χειρείται η ενδυνάμωση του ιδεολογήματος για «φιλικές επιχει-
ρήσεις» που απασχολούν με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε αντι-
διαστολή με τις «μοχθηρές κερδοσκοπικές μεγάλες επιχειρή-
σεις», «Η Κοινωνική Οικονομία δεν εμφανίστηκε τελευταία. 
Μετρά ήδη αρκετά χρόνια με βασικό σημείο αναφοράς τη διά-
σκεψη κρατών του ΟΟΣΑ τον Ιούνιο του 1998, όπου και ξεκα-
θαρίστηκε ο πυρήνας αυτής της πολιτικής», κ.ά. ε άλλα ση-
μεία της ομιλίας τα παραδείγματα πετυχημένων μεγά-
λων συνεταιρισμών σε διάφορους κλάδους και σε χώρες 
όπως η ουηδία, η Αγγλία, η Ισπανία (Φώρα των Βά-
σκων) ή παραδείγματα ανακτημένων από εργάτες κλει-
στών εργοστασίων (Αργεντινή) αντιμετωπίζονται συλλή-
βδην με την ιαχή: «Αυτές είναι οι ΚΟΙΝΣΕΠ; Αυτά είναι 
μονοπώλια!». Είναι φανερό ότι η δημοτική αρχή μπερδεύ-
ει καταστάσεις - οι ΚΟΙΝΕΠ (κοινωνικές συνεταιριστι-
κές επιχειρήσεις) εξισώνονται με ήδη επί δεκαετίες λει-
τουργούντες συνεταιρισμούς - ή προχωράει σε τεράστιες 
ιστορικές και εννοιολογικές αφαιρέσεις - η κοινωνική 
οικονομία ως «επινόηση» του ΟΟΑ το 1998, όταν οι 
συνεταιρισμοί, τα ταμεία αλληλοβοήθειας εργατών και 
μαστόρων, οι συνεργατικές επιχειρήσεις, οι αυτό-
οργανωμένοι οικονομικοί θεσμοί, κλπ., έκαναν αισθητή 
την παρουσία τους στις κοινωνίες όλου του κόσμου, ήδη 
από τον 19ο αιώνα! τόχος, η απαξίωση συνολικά της 
κοινωνικής οικονομίας και η χρέωσή της με το ρόλο του 
Δούρειου Ίππου που επιχειρεί να …ξεγελάσει τους εργα-
ζόμενους και να τους αποσπάσει από το δρόμο της ορθής 
πάλης, που ως γνωστόν μόνο ένα Κόμμα κατέχει. 
 Για να είμαστε δίκαιοι, όμως, η συγκεκριμένη ημε-
ρίδα εκκινούσε από δύο κατά βάση πραγματικές ανά-
γκες. Η μία, να υπάρχει μια «κριτική» ανάλυση των εγ-
χειρημάτων κοινωνικής οικονομίας (ιδιαίτερα της και-
νοφανούς μορφής της ΚΟΙΝΕΠ), διότι έχουμε στην κυ-
ριολεξία πήξει από (αδρά χρηματοδοτούμενες) 
«ημερίδες», «συνέδρια», «συμβουλευτικές δράσεις», κλπ., 
που παρουσιάζουν την κοινωνική οικονομία ως πανά-
κεια δια πάσαν νόσον της ελληνικής κοινωνίας. Και δεύ-
τερον, να καταδειχτεί ότι πίσω από αυτή την πρόσφατη 
πρεμούρα ορισμένων κύκλων για την κοινωνική οικονο-
μία κρύβονται από τη μία, η υπαρκτή στρατηγική της 
Ε.Ε. για υποκατάσταση παροχών και υπηρεσιών του κοι-
νωνικού κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης από υ-
βριδικά σχήματα με πολύ χαμηλότερο κόστος λειτουργί-
ας και από την άλλη, ο γνωστός παρασιτικός συρφετός 
κομματικών καρτέλ, πελατειακών δικτύων, και άτυπων 
συμπράξεων «δημόσιων» μηχανισμών με την «ιδιωτική» 
πρωτοβουλία, με μοναδικό σκοπό την απομύζηση κοινο-
τικών πόρων, υπό τον μανδύα της «κοινωνικής οικονο-
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μίας» και το αντίστοιχο μηδενικό ή ελάχιστο αποτύπωμα στο κοι-
νωνικό σώμα. Αντί, λοιπόν, η δημοτική αρχή να καταδείξει αυτά 
τα «απόνερα» της σημερινής συζήτησης και κατεύθυνσης για την 
κοινωνική οικονομία, προτίμησε να πετάξει το ηλικίας 200 ετών 
«μωρό» του συνεργατισμού μαζί με αυτά, σε μια ιδιότυπη μορφή 
μηδενισμού που χαρακτηρίζει και άλλες αναλύσεις της. 
Ο συνεργατισμός, με όλη του την ποικιλομορφία, αναδύθηκε μέσα 
από τις πιο σκοτεινές, δύσκολες και καταπιεστικές συνθήκες της 
νεώτερης παγκόσμιας ιστορίας. υγκροτήθηκε από τους ίδιους 
τους ανθρώπους που υπέφεραν, σαν καταφύγιο και όπλο που θα 
τους επέτρεπε να επιζήσουν και να αντισταθούν στη συντριβή τους 
από ολιγοπώλια, μονοπώλια, καταπιεστικά καθεστώτα, πρακτικές 
αποκλεισμού, κλπ. Έδωσε θάρρος και πίστη στη συλλογική κοινω-
νική, παραγωγική και οικονομική δράση. Γι’ αυτό, ακόμα και σή-
μερα, παντού, σε όλες τις ηπείρους, αποτελεί μια διέξοδο απέναντι 
στον εξανδραποδισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και των κοινοτή 
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των τους. Μπορεί τα εγχειρήματα της κοινωνικής οικονομίας να 
λειτουργούν μέσα στο παρόν παγκόσμιο οικονομικό 
(κεφαλαιοκρατικό) περιβάλλον αλλά δεν αποτελούν «σατανική συ-
νομωσία» των κεφαλαιοκρατών ούτε δούρειο ίππο τους. Οι αξίες 
που πρεσβεύουν και δοκιμάζουν στην πράξη καθημερινά (με πολ-
λές αποτυχίες και πισωγυρίσματα, αλλά και μεγάλες επιτυχίες) βρί-
σκονται στον αντίποδα των κυρίαρχων αξιών. Αντί για τον ανελέ-
ητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, την αποκλειστική αναζήτηση του 
χρηματικού κέρδους, την αδιαφορία, τον αποκλεισμό των αδυνά-
των, οι ποικίλες μορφές της κοινωνικής οικονομίας δοκιμάζουν 
στην πράξη και υπό αντίξοες συνθήκες τη συνεργασία, την αμοι-
βαιότητα, την εμπιστοσύνη, τη συμμετοχή όλων, την άμεση δημο-
κρατία, την ομαδική δουλειά. Αποτελούσαν πριν από 200 χρόνια 
και ακόμα αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς θα μπο-
ρούσε να οργανωθεί μια άλλη κοινωνία, με άλλες αρχές και άλλες 
αξίες και ως εκ τούτου ο ρόλος τους είναι αναντικατάστατος. 

Θ. Ντ. 

Σο σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι, 
στοιχειό είναι και με προσκαλεί ψυχή και με προσμένει. 

 
Σο σπίτι που γεννήθηκα, ίδιο στην ίδια στράτα 

στα μάτια μου όλο υψώνεται και μ’ όλα του τα νιάτα. 
 

Σο σπίτι, ας του νοθέψανε το σχήμα και το χρώμα 
και ανόθευτο και αχάλαστο, και με προσμένει ακόμα. 

 
Σης πόρτας του η παλαιική κορώνα, ώ! να, ή καμάρα! 

Μόνο οι χορδές της λείπουνε για να γενή κιθάρα 
 

να συνοδέψει του σπιτιού τ’ ολόχαρο τραγούδι, 
προς το παιδί, γυρίζω ανθός, δροσιά, ξεπεταρούδι, 

 
πάω στη φωλιά, στη γάστρα μου, στο πρωί μου, στο μαγνήτη, 

στη ζέστα της μητέρας μου, στο πατρικό άγιο σπίτι. 
 

Ας ήρθαν τα γεράματα κι ας κύλησαν οι χρόνοι, 
Απ’ το ψιμύθρι του αλλασμού κι απ’ του χαμού τη σκόνη, 

 
και απείραχτο κι ανέγγιχτο στη Μοίρα αγνάντια στέκει, 

κι από τον κήπο του για με χλωρά στεφάνια πλέκει. 
 

Σου κάκου οι έγνοιες, οι καιροί, πληγές καρδιών και τόπων. 
Σα μάτια μου άλλα, κι άλλα είναι τα μάτια των ανθρώπων. 

 

Από την ισκιερή εμπατή στη φωτισμένη σάλα 
Με τ’ ακριβό ρόλοϊ χρυσό στην κρυσταλλένια γυάλα, 
 
λα βαλμένα ρυθμικά, γιορτιάτικα ντυμένα, 
προσώπατα, αντικείμενα, με καρτερούν εμένα. 
 
το πλάϊ της δούλας της πιστής η αρχόντισσα γιαγιά μου 
και η ρήγισσα της προκοπής, η μάνα μου, ω χαρά μου! 
 
το στερνογέννητο καρπό στην αγκαλιά, και πέρα, 
μπρός σε χαρτιά το φάντασμα γνοιασμένο του πατέρα. 
 
Και μεσ’ απ’ τους ανασασμούς του ρόδου και του δυόσμου 
και δουλευτής και φυτευτής του κήπου, ο αδελφός μου. 
 
Και πιο βαθιά ,κατάβαθα, σαν άλλου κόσμου πλάση 
να! Ολόρθο, αξήγητο, κρυφό, στον κήπο ένα κοράσι. 
 
Σου πρώτου πόθου το ιερό προφήτεμα, η παιδούλα! 
τη χαραυγή μου γέλασμα, στη δύση μου τρεμούλα. 
 
Σο σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι. 
τοιχειό και σαν απάτητο, με ζη και με προσμένει. 
 
Κωστής Παλαμάς,  
«Το σπίτι που γεννήθηκα», Τα Παράκαιρα, (1918) 

Πάτρα:  
« Άνοιξε» το σπίτι  
του Κωστή Παλαμά 
   

 τις 30 Ιουνίου άνοιξε τις πύλες 
του για το κοινό το ανακατασκευασμέ-
νο σπίτι στην οδό Κορίνθου, αρ. 241, 
στην Πάτρα. Εκεί γεννήθηκε ο Κωστής 
Παλαμάς, στις 13 Ιανουαρίου του 
1859.  
 υγκινεί ακόμα και σήμερα, μετά 
από τόσα χρόνια, το ποίημα που αφιέ-
ρωσε ο ίδιος ο ποιητής στην γενέθλια 
οικία  του. 

Σο σπίτι που γεννήθηκα 
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 «Σο μικρό είναι όμορφο» 
        του τέφανου Κολοβού 

 
 Η καταδίκη των μονοθέσιων και των άλλων ολιγοθέσιων σχο-
λείων δεν είναι ένα τεχνικό, καθαρά εκπαιδευτικό ζήτημα, αλλά ένα 
σύνθετο κοινωνικο-πολιτικό ζήτημα: Είναι αποτέλεσμα και ταυτό-
χρονα γενεσιουργός αιτία του μαρασμού της υπαίθρου. Εμφανίζε-
ται ως επακόλουθο της αγροτικής εξόδου και εκφράζει την αστικο-
ποίηση του τρόπου ζωής και τον συγκεντρωτισμό στη διοίκηση της 
ελληνικής επαρχίας. Αποτελεί ένα ζήτημα που εγγράφεται στην α-
ντίθεση πόλης-χωριού, έναν από τους κινητήριους μοχλούς της ι-
στορίας. Κοντολογίς, το ζήτημα συμβολίζει το τέλος ενός  χωριού 
που απώλεσε βασικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και 
τείνει να μεταβληθεί σε προάστιο.    
    Αλλά ποια είναι τα ολιγοθέσια σχολεία; Είναι τα μικρά σχο-
λεία της αγροτικής υπαίθρου που λειτουργούν με έναν έως πέντε 
δασκάλους, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σ’ 
αυτά. Οι μαθητές δύο, τριών ή και όλων των τάξεων έχουν εκεί τον 
ίδιο δάσκαλο. Επομένως, ο χρόνος διδασκαλίας κατανέμεται ανά-
λογα με τις τάξεις που έχει ο δάσκαλος στην ευθύνη του. Εκτός των 
μαθηματικών σ’ όλες τις τάξεις και της γλώσσας στις μικρότερες, τα 
μαθήματα διδάσκονται σε κύκλους ανά δύο τάξεις 
(συνδιδασκαλία).  
    Σέτοια σχολεία υπάρχουν παντού, ακόμα και στις πιο προηγ-
μένες χώρες, ως συνάρτηση του ανάγλυφου του εδάφους και της υ-
ψηλής αναλογίας ημιαστικού και ορεινού πληθυσμού. την Ελλά-
δα, μια χώρα ορεινή και αγροτική, λειτουργούσαν ανέκαθεν, αλλά 
κανείς δεν μιλούσε με καταφρόνια για το έργο τους. Μετά τη δεκαε-
τία του ’60, όμως, οι ιδιαιτερότητές τους άρχισαν να συγκρίνονται 
με τα χαρακτηριστικά του εξαθέσιου σχολείου, φορτίστηκαν αρνη-
τικά και μεταβλήθηκαν αυθαίρετα σε μειονεκτήματα. ’ αυτά προ-
στέθηκαν αργότερα κι άλλα ψευδεπίγραφα (υψηλό κόστος λειτουρ-
γίας, φτωχό ενδοσχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, κωπιώδης ερ-
γασία, απειρία δασκάλων κ.α.). Από τη σύγκριση αγνοήθηκαν, ω-
στόσο, τόσο η παιδαγωγική τους υπεροχή όσο και η στενή σχέση με 
την τοπική κοινωνία. το μάτι του κυκλώνα βρέθηκαν τα μονοθέσι-
α σχολεία που συγκεντρώνουν όλες αυτές τις ιδιομορφίες σε απόλυ-
το βαθμό. Δίχως να προηγηθεί καμιά απολύτως έρευνα, κατηγορή-
θηκαν, χωρίς περίσκεψη, για χαμηλές σχολικές επιδόσεις και στιγ-
ματίστηκαν με βαρύτατους χαρακτηρισμούς («ατροφικά», 
«προβληματικά»,  «φυτώρια αναλφάβητων» κ.α.). Οι επιθέσεις αυ-
τές εντάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου φτάνοντας στο αποκορύ-
φωμά τους τη δεκαετία του ’80, όταν υιοθετήθηκαν από την επίσημη 
εκπαιδευτική πολιτική. Κι ενώ μέχρι τότε τα μονοθέσια έκλειναν 
μόνο λόγω έλλειψης μαθητών, με τη νομοθετική ρύθμιση 1566/30-9-
1985 άρχισαν να καταργούνται, ακόμα κι αν είχαν ικανό αριθμό 
μαθητών.  
    τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας, η πολιτεία δεν επέβαλε 
μεν συγχωνεύσεις, αλλά στέρησε από τα ολιγοθέσια τα στοιχεία των 
μεταρρυθμίσεων που εισήχθησαν στο μεταξύ στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση (π.χ. ξένη γλώσσα). Σαυτόχρονα προσέφερε δωρεάν μετα-
φορά στο πλησιέστερο σχολικό κέντρο. μως πολλά έμμισθα 
όργανά της  έδειξαν πρωτοφανή ζήλο κι εμφανίζοντας ως ειδυλλια-
κή την κατάσταση στα πολυθέσια,  κατάφεραν να (παρα)κάμψουν, 
τη θέληση των τοπικών κοινωνιών. Έτσι, ενώ πριν το 1985 υπήρχαν 
πάνω από 7.000 ολιγοθέσια σχολεία, σήμερα υπάρχουν περί τα 
1.000 ολιγοθέσια σχολεία… Σο ‘‘επίτευγμα’’, μάλιστα, θα ήταν ακό-
μα μεγαλύτερο, αν δεν υποβαθμίζονταν στο μεταξύ πολλά πολυθέ-
σια, λόγω της υπογεννητικότητας και της συνεχιζόμενης ερήμωσης 
της υπαίθρου. 
    Θα περίμενε κανείς ότι, μετά τριάντα χρόνια και πλέον παρό-
μοιας πολιτικής, η πολιτεία θα είχε επιχειρήσει τουλάχιστον κάποια 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της. Αλλά όχι, κάτι 
τέτοιο δεν το έπραξε ποτέ, όπως δεν το έπραξε για καμιά από τις ε-
πιμέρους μεταρρυθμίσεις επιχείρησε αυτά τα χρόνια. υνεχίζει έτσι, 
να δρα στα τυφλά.  
    μως, στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει αντίθεση μεταξύ 
εμπειρικής και επιστημονικής γνώσης, παρόμοια μ’ εκείνη που 
ήθελε κάποτε τον ήλιο να γυρνάει γύρω από τη γη. Γιατί στο μεταξύ 
ερευνητές τόσο διεθνώς (Galton 1980, 1998, Gray & Heldman 1997) 
όσο και εγχωρίως (Καψάλης 2001, 2002, Υύκαρης 2002) έδειξαν ότι 
τα ολιγοθέσια σχολεία δεν υστερούν έναντι των πολυθεσίων: Οι 
σχολικές επιδόσεις, στο όνομα των οποίων πραγματοποιούνται οι 
συγχωνεύσεις, παρά τη χρόνια εγκατάλειψη των μικρών σχολείων 
στην τύχη τους, δεν είναι χειρότερες από αυτές των πολυθέσιων∙ ότι 
η κοινωνικοποίηση των παιδιών συντελείται καλύτερα  στα πολυη-
λικιακά τμήματα των ολιγοθέσιων απ’ ό,τι σ’ αυτά των πολυθέσιων 
σχολείων∙ ότι οι μαθητές  ενσωματώνονται εύκολα στην ομάδα και 
τα περιστατικά επιθετικότητας και βίας είναι εδώ μηδαμινά.  
    Αλλά και το οικονομικό κόστος, το άλλο ισχυρό επιχείρημα 
των συγχωνεύσεων, αμφισβητείται επίσης. Διότι σε πάρα πολλές πε-
ριπτώσεις το κόστος των μετακινήσεων από τις γύρω περιοχές στα 
κεντρικά σχολεία αποδείχτηκε πολύ μεγαλύτερο από το κόστος λει-
τουργίας των μικρών σχολείων. Φωρίς να υπολογίζεται, μάλιστα, η 
επικινδυνότητα των καθημερινών μετακινήσεων των μαθητών ή η  
δυσανάλογογη με την ηλικία τους κόπωση… 

    Αλλά τα σχολικά κέντρα δεν εγγυώνται, βέβαια, σταθερότητα 
στο μαθητικό δυναμικό. Έτσι βλέπουμε σχολικά κέντρα του χθες να 
υποβιβάζονται σήμερα σε ολιγοθέσια σχολεία, τα οποία θα πρέπει 
τώρα να συγχωνευτούν περαιτέρω μ’ άλλα. Μέχρι πού όμως; Με 
ποιον ορίζοντα; Και με ποιο τίμημα; Αλλά όσο κι αν επιμείνουν οι 
πολιτικές ηγεσίες να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό τοπίο με όρους 
αστικού συγκεντρωτισμού, από τα ολιγοθέσια σχολεία δεν πρόκει-
ται να απαλλαγούν: Απομονωμένα χωριά και μικρά κατοικημένα 
νησιά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Η ιδιαιτερότητα του γεωγραφι-
κού μας ανάγλυφου, γαρ...  
   Αντί να κοιτάξουν μπροστά, ακολουθούν με καθυστέρηση είκοσι 
και πλέον χρόνων την πολιτική άλλων χωρών με παρόμοιο συγκε-
ντρωτικό διοικητικό σύστημα (π.χ. Γαλλία), όταν εκείνες, βλέποντας 
ότι δεν απέδωσε τους προσδοκώμενους καρπούς, την εγκατέλειπαν. 
Άλλες χώρες πάλι, με πλούσιο γεωγραφικό ανάγλυφο (π.χ. Αυστρί-
α) δεν ενέδωσαν ποτέ στη λογική των καταργήσεων. Η Υινλανδία, 
της οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα τόσο θαυμάζουμε τελευταία, 
όχι μόνο δεν πείραξε τα μονοθέσια, αλλά τα στήριξε εισάγοντας 
καινοτόμους θεσμούς (π.χ. τηλεκπαίδευση). τις σκανδιναβικές χώ-
ρες τα μικρά σχολεία λειτουργούν παράλληλα ως πολιτιστικά κέ-
ντρα για την τοπική κοινωνία, ενώ στις Η.Π.Α. σε πολλές περιοχές 
συγκροτούν πολυηλικιακές τάξεις για να αντιμετωπίσουν φαινόμε-
να επιθετικότητας και βίας.  
   τη χώρα μας δεν συνέβη τίποτα απ’  όλα αυτά. Η πολύφερνη πε-
ριφερειακή ανάπτυξη εφαρμόστηκε συγκεντρωτικά ως κακέκτυπο 
της υδροκέφαλης πρωτεύουσας. Κι όταν ξέσπασε η οικονομική κρί-
ση, αντί να ενθαρρυνθεί η έξοδος από τα αστικά κέντρα όπου η α-
νεργία καλπάζει, στέρησαν την ύπαιθρο από τις στοιχειωδέστερες 
υπηρεσίες (παιδεία, υγεία, αυτοδιοίκηση). Πώς λοιπόν να εγκατα-
σταθεί κανείς, πώς να μείνει μια οικογένεια σ’ ένα χωριό, χωρίς σχο-
λείο για το παιδί, φαρμακείο για περίθαλψη, χωρίς καμιά απολύτως 
εξυπηρέτηση; Οι συνέπειες της εγκατάλειψης από κοινωνιολογικής, 
ανθρωπολογικής και ψυχολογικής πλευράς είναι ολέθριες για τους 
εναπομείναντες της υπαίθρου.  
   Η συγχώνευση των σχολείων, λοιπόν, ενώ φαντάζει ως πρακτική 
και εύκολη λύση, στην ουσία δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα 
και επιτείνει την ερήμωση της υπαίθρου. Εξάλλου, η μεταφορά των 
μαθητών δεν συνάδει με τη φύση της στοιχειώδους εκπαίδευσης. 
Αυτή πρέπει να λαμβάνεται όσο πιο κοντά γίνεται προς τις εστίες 
τους, όπου τα ερεθίσματα του οικείου περιβάλλοντος αποτελούν την 
πρώτη ύλη για τη βασική μόρφωση των παιδιών. Με τις σχολικές 
δραστηριότητες τα παιδιά δένονται με την τοπική κοινωνία, αγα-
πούν την ιδιαίτερη πατρίδα και της ανταποδίδουν τα ερεθίσματα 
που πήραν με τα αγαθά της μόρφωσης. Σο σχολείο του μικρού χω-
ριού λειτουργεί ως κύτταρο πολιτισμού. 
   σο είναι καιρός, επιτακτική είναι η ανάγκη να αλλάξει ριζικά 
αυτή η πολιτική και να αναζωογονηθεί η αγροτική κοινωνία της 
υπαίθρου διατηρώντας τις στοιχειώδεις έστω υπηρεσίες και παρέχο-
ντας κίνητρα εγκατάστασης νέων νοικοκυριών. Είναι πλέον κοινός 
τόπος ότι πρέπει να αντιστραφεί η φορά στη σχέση πόλης-χωριού∙ 
αλλιώς η εθνική οικονομία δεν πρόκειται να ορθοποδήσει.  
   τη λογική μιας τέτοιας κατεύθυνσης είναι απαραίτητη η διατή-
ρηση του σχολικού δικτύου τουλάχιστον στους οικισμούς που δια-
τηρούν ακόμη τον κοινωνικό τους ιστό. Ο τύπος του σχολείου ας 
ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του τοπικού μαθητικού πληθυσμού. 
Οι ιδιαιτερότητες των ολιγοθέσιων σχολείων δεν σημαίνουν απα-
ραιτήτως ότι η εκπαίδευση που παρέχουν είναι λειψή. Αντιθέτως, 
μας δείχνουν πως μπορούν να διαμορφωθούν ιδιαίτερες πρακτικές 
και μέθοδοι που υπηρετούν τους σκοπούς της μόρφωσης. Η παιδα-
γωγική Υρενέ, για παράδειγμα, που διαμορφώθηκε στη γαλλική 
ύπαιθρο, απέδωσε πλουσιότερους καρπούς στα ολιγοθέσια σχολεία.  
Ασφαλώς, το παράδειγμά της θα μπορούσε να επανεξεταστεί σήμε-
ρα κάτω από το πρίσμα των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτή-
των που παρέχουν.  
   Είναι κρίμα να θεωρούμε ακόμα και σήμερα ως θέσφατο την πα-
ραδοσιακή ηλικιακή τάξη τη στιγμή που στα εκπαιδευτικά συστή-
ματα άλλων χωρών η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και η απορ-
ρύθμιση της τάξης αποτελούν μια κανονικότητα. Οι σιωπηρές εργα-
σίες, η συνδιδασκαλία και η αλληλοδιδακτική μέθοδος, βασικές 
πρακτικές των ολιγοθέσιων, μπορούν να εξελιχθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση, αφού  προωθούν την αβίαστη απόκτηση γνώσεων και 
την ανατροφοδότηση. Ο δάσκαλος που εργάζεται μ’ αυτόν τον τρό-
πο φυσικό είναι να κουράζεται πολύ περισσότερο από εκείνον που 
ακολουθεί την πεπατημένη. Αλλά αυτό δεν αποτελεί λόγο για την 
κατάργηση των μονοθέσιων σχολείων.  
   τα ολιγοθέσια σχολεία, περισσότερο από τα άλλα, η αποτελεσμα-
τικότητα εξαρτάται από την παιδαγωγική σχέση του δάσκαλου με 
τους μαθητές, δηλαδή από την προσωπικότητα του δάσκαλου. Γι’ 
αυτό ο δάσκαλος πρέπει να πάει εκεί καταρτισμένος, ενημερωμένος 
και αποφασισμένος για τις δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετω-
πίσει. Φρέος της Πολιτείας είναι να τον προετοιμάσει κατάλληλα, 
αλλά και να θεσπίσει κίνητρα μακροχρόνης παραμονής∙ να εξοπλί-
σει τα μικρά σχολεία∙ να διαφοροποιήσει τα Αναλυτικά Προγράμ-
ματα και τα σχολικά εγχειρίδια με βάση τις ιδιαιτερότητες των μι-
κρών σχολείων.  
   που -συγκυριακά έστω- υπήρξαν όλες ή οι περισσότερες από τις 
παραπάνω προϋπόθέσεις το έργο που επιτελέστηκε ήταν πάντα θαυ- 

συνεχίζεται 
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συνέχεια από σελ. 6 
 
μαστό. Γιατί εκεί ο δάσκαλος μπορεί να αξιοποιεί την ισχυρή παι-
δαγωγική σχέση, να μετατρέπει τις ιδιομορφίες σε πλεονεκτήματα. 
Βλέπει τη συνεργατικότητα και την αλληλεγγύη αλλά και την ατο-
μική μάθηση να ανθούν, τους γονείς να συνδράμουν και την τοπι-
κή κοινωνία να στηρίζει το έργο του. Εκεί νιώθει πόσο χρήσιμος 
και δημιουργικός είναι, πώς διευρύνονται τα περιθώρια της ελευθε-
ρίας και της αυτονομίας του. 
   Ναι∙ «Σο μικρό είναι όμορφο».  
 (1η δημοσίευση: Αυγή,26 Ιουνίου 2017) 
 
ημείωση 

Επ’ αυτού, μπορείτε να διαβάσετε:  

Σο σχολείο του λαού του ελεστίν Υρενέ,  

Οδυσσέας, 1977. 

Ένα σχολείο στην επαρχία του Αλμπέρτο Μπερναντίνι, 

Οδυσσέας, 1979. 

 

Σο Δημοτικό χολείο Πυλών Καρπάθου  

της Λαμπρινής Θ. κούρα, εκδ. Μαθητικού υνεταιρισμού 

Δημ. χολ. Πυλών Καρπάθου, 2004.  

Ένα μόσκοβιτς με παιδιά στην καρότσα  

του τέφανου Κολοβού, από το ‘‘Παιδαγωγικές πρακτικές  

και εμπειρίες’’ (σ. 27-44), Παρασκήνιο, 2005. 

Αξίξει να δείτε:  

 Είμαι και έχω,  

 ένα ντοκιμαντέρ του Νικολά Υιλιμπέρ (2002). 

 αν παραμύθι στις Πυλές,  

 μια εκπομπή της Εκπαιδ. Σηλεόρασης (26/12/1998).  

 Ο δάσκαλος,  

 μια γαλλική τηλεοπτική σειρά του Πιερ Γκριμπλά,  

 (1996),ΕΡΣ. 

 Ο Άλλος, ένα ντοκιμαντέρ της Λουκίας Ρικάκη (2004). 

 Σριάντα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του δι-
αδικτυακού παιχνιδιού που επινόησε ένας ρώσος ταχυδρόμος. Αυ-
τά άκουσα όταν ξύπνησα το πρωί της Σετάρτης 15 Ιουνίου 2017, 
ημέρα που κλείνουν τα σχολεία, από μία καθημερινή πρωινή εκπο-
μπή ιδιωτικού σταθμού υψηλής ακροαματικότητας, που φιλοξε-
νούσε τον κ. Μανώλη φακιανάκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέχρι πρόσφατα. Έκανε λόγο 
για τη διαδικτυακή εφαρμογή «Μπλε Υάλαινα», που έδινε οδηγίες 
θανάτου σε ανυποψίαστους εφήβους. 

Ο γνωστός απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας ήταν καθησυχαστικός προς το ελληνικό κοινό αφού, όπως το 
πληροφόρησε, δεν υπάρχουν ακόμα θύματα στη χώρα μας. Η εξή-
γηση που έδωσε μου φάνηκε κάπως πρόχειρη. Αναλύοντας το φαι-
νόμενο, εξήγησε  πως τα παιδιά που έφτασαν στην αυτοκτονία μέ-
σω αυτής της εφαρμογής δεν ήταν μόνο εθισμένα στο διαδίκτυο, 
αλλά είχαν κι άλλα προβλήματα. Ήταν, όπως είπε, ψυχικά ασθενή. 
Επιπροσθέτως, ανέφερε πως τα ελληνόπουλα δε είναι τόσο ευάλωτα 
στις ψυχικές ασθένειες, εξαιτίας του ήλιου και των εν γένει  ευνοϊ-
κών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρας μας. 
Παρόλα αυτά επεσήμανε πως θα πρέπει να είμαστε προσεχτικοί 
γιατί συνήθως αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο συνή-
θως έρχονται κάποια στιγμή και στη χώρα μας. Κάπου εκεί σταμά-
τησε η εκπομπή. μως τι πρέπει να προσέξουμε ώστε τα ελληνό-
πουλα να μη γίνουν «ψυχικά ασθενή»; Σο ερώτημα δεν τέθηκε 
όπως ανέμενα. 

Μ΄ αυτόν τον προβληματισμό ξεκίνησα για το σχολείο, όπου 
εργάζομαι. ήμερα εκτός από την επίδοση των τίτλων σπουδών α-
ποχαιρετήσαμε τους μαθητές μας και τους γονείς τους, στη συντρι-
πτική πλειοψηφία τις μητέρες τους, για τις διακοπές του καλοκαι-
ριού. 

Ως δάσκαλος της Ειδικής Αγωγής γνωρίζω πως στους μαθη-
τές της δική μου ειδικότητας, το πρωτεύoν είναι η ψυχοκοινωνική 
τους προσαρμογή στο σχολείο, αφού οι δυσκολίες τους καθιστούν 
ευάλωτο τον ψυχικό τους κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει σαφής 
οδηγία από την επιστημονική κοινότητα της Ειδικής Αγωγής: συνι-
στά να μην τους παίρνουμε από την αίθουσα της γενικής τάξης 
όταν έχουν μουσική, θέατρο, γυμναστική, εικαστικά κ.λπ. Επιπρο-
σθέτως, πολλές φορές επιδιώκω και οργανώνουμε από κοινού με 
τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων δραστηριότητες  προσαρμο-
σμένες στις δυνατότητες των μαθητών Ειδικής Αγωγής, ώστε να 
συμμετέχουν κατά το δυνατόν περισσότερο. 

μως και οι υπόλοιποι μαθητές ωφελούνται απ’ τα εν λόγω 
μαθήματα. Σελευταία, γίνονται έρευνες για την παραβατικότητα 
στο ελληνικό σχολείο και κυρίως για το φαινόμενο του χολικού 
Εκφοβισμού (bullying). τα μουσικά και στα αθλητικά σχολεία τα 
αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Υαίνεται να εκλείπει τελείως αυ-
τή η παθογένεια που αρχίζει να ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια το 
Γενικό χολείο. 

Παρόλα αυτά, η επίσημη πολιτεία δε συμμερίζεται αυτές τις 
διαπιστώσεις. Γι’ αυτό υπάρχει έντονος προβληματισμός από τη 
μείωση των ωρών διδασκαλίας μουσικής, θεάτρου και εικαστικών 
στο πρόγραμμα των γενικών τάξεων του κλασσικού σχολείου από 
τη φετινή χρονιά. Είναι γνωστές οι αντιδράσεις των συναδέλφων 
αυτών των μαθημάτων γι’ αυτήν την εξέλιξη. 

Ωστόσο, και  η στάση των γονέων απέναντι σ’ αυτά τα μαθή-
ματα δεν είναι καλύτερη. Σο σενάριο της τελευταίας μέρας στο σχο-
λείο φανερώνει την άποψή τους γι’ αυτά. πως συνηθίζεται από 
τους δύο γονείς οι μητέρες κυρίως έρχονται για να παραλάβουν 
τους τίτλους σπουδών των παιδιών τους. Αρχικά, πηγαίνουν στις 
αίθουσες όπου φοιτούν τα παιδιά τους. τήνονται στην ουρά για 
να παραλάβουν την τελική ετυμηγορία. τη συνέχεια κάποιοι απ’ 
αυτούς περνούν από το γραφείο των δασκάλων. Εκεί τους περιμέ-
νουν για ενημέρωση οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων. ήμερα κά-
θονται στη σειρά η εικαστικός, ο μουσικός, ο θεατρολόγος και ο εκ-
παιδευτικός των Αγγλικών. Κάποιες μητέρες περνούν αδιάκριτα 
μπροστά απ’ όλες τις ειδικότητες και με καρφωμένο το βλέμμα τους 
στον εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας κατευθύνονται προς αυ-
τόν. Σον χαιρετούν, τον ρωτούν για τα παιδιά τους και αποχωρούν 
ευχόμενοι στους υπολοίπους καλό καλοκαίρι. Ακόμα και μια μητέ-
ρα εκπαιδευτικός στο επάγγελμα ακολουθεί την ίδια καθιερωμένη 
μεν αγενή δε διαδικασία. 

Αυτό που παρατηρώ φαίνεται να φωτίζει τα μελλούμενα. 
Δεν λέω καλό και χρήσιμο ιδιαίτερα στις μέρες μας το μάθημα των 
αγγλικών, αλλά στα μαθήματα τις ψυχής τέτοια απαξίωση; Γιατί η 
στάση της πολιτείας αλλά και των γονιών αυτό δείχνει. Και καλά 
από την πολιτεία δεν περιμένουμε καλύτερη αντιμετώπιση, αφού 
προσπαθώντας να φτιάξει το σχολείο της αγοράς, αυξάνει τις ώρες 
διδασκαλίας των αγγλικών και τις επεκτείνει ακόμα και στις πρώ-
τες τάξεις του δημοτικού. Παλιότερα η Α΄ και η Β΄ δημοτικού δεν 
είχαν στο πρόγραμμά τους αυτό το μάθημα, γιατί οι παιδαγωγοί 
συνιστούσαν η διδασκαλία των αγγλικών να αρχίζει στην Γ΄ δημο-
τικού αφού πρώτα εμπεδωθεί ο προφορικός και ο γραπτός λόγος 
της μητρικής γλώσσας. Απ’ ότι φαίνεται ακόμα και στο δημοτικό 
σχολείο η αγορά υπερισχύει της παιδαγωγικής. μως στην παγίδα 
αυτή να πέφτουν και οι κατά τα άλλα υπερπροστατευτικοί γονείς; 

Μπορεί να σκεφτεί κανείς, πως καλοκαίρι έρχεται και κατά 
τα λεγόμενα του κ. φακιανάκη o ήλιος θα αναπληρώσει στα παι-
διά τα φάρμακα της ψυχής που στερούνται απ’ τα καλλιτεχνικά 
μαθήματα. μως η «Μπλε Υάλαινα» θα είναι εκεί στην άκρη της 
θάλασσας και θα περιμένει. Σι κι αν ο ήλιος καλοκαιριάτικα της 
παίρνει τις παιδικές ψυχές των ελληνοπαίδων; Υαίνεται πως δεν θα 
αργήσει να βάψει με το περίεργο χρώμα της τους γονείς τους. Ο 
κίνδυνος τότε δεν θα  είναι η «Μπλε Υάλαινα» αλλά η «Μπλε Μα-
μά» κι απ’ αυτήν δε γλιτώνει κανένας! 

        
Δ. Λιμναίος 

Μαθητές από τη μπλε φάλαινα 
 κατ’ ευθείαν στις μπλε μαμάδες 



8 

 18/3/2017 
 Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων - και η ελληνική - ισχυρίζονται ότι ακο-
λουθούν ένα ανθρωπιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού 
ζητήματος. 
 Ποια η σχέση αυτού του σχεδίου με τις ανθρωπιστικές αξίες; Πώς αντιλαμβάνεται το 
πολιτικό σύστημα τον ανθρωπισμό και πώς διαμορφώνει τις στρατηγικές του; Πώς επιδρά το 
προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα στην εξέλιξη του πολιτικού συστήματος; 
Αυτά είναι μόνο κάποια από τα ερωτήματα που τέθηκαν και προσεγγίστηκαν στη σχετική 
συζήτηση με θέμα "Προσφυγικό, ανθρωπισμός και πολιτική", την οποία οργάνωσε το ΚΟΙ-
ΝΟΣΙΚΟΝ, το άββατο 18 Μαρτίου, στις 7 μ.μ., στο στέκι του στην οδό Ηφαίστου 50, στην 
Πάτρα. 
 Ο Θ. Ντρίνιας (δημοτικός σύμβουλος με το ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ) έκανε την αρχική εισήγηση 
και ακολούθησε συζήτηση. 
  22/3/2017 Προβολή ταινίας 
 Λίγα μόλις χρόνια πριν συμπληρωθούν δυο εκατονταετίες από την έναρξη του τιτάνιου 
απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων το 1821, το «Κοινοτικόν» τίμησε τη φετινή επέτειο με 
μια ταινία που αφηγείται πώς οι απλοί άνθρωποι του λαού μας παράτησαν οικογένειες και 
σπίτια, οπλίστηκαν και συγκρούστηκαν μέχρι θανάτου με τον Σούρκο κατακτητή. Μοναδικό 
έπαθλό τους η Λευτεριά. 
 Η ταινία «Έξοδος 1826» σε σενάριο και ιστορική έρευνα του θεατρικού συγγραφέα και 
σκηνοθέτη Βασίλη Σσικάρα, αφηγείται την πραγματική ιστορία 120 ανδρών από τη αμαρί-
να Γρεβενών που το 1826 έφυγαν από το χωριό τους για να βοηθήσουν τους πολιορκημένους 
Μεσολογγίτες. Πρόκειται για μια ιστορία μυθοπλασίας, βασισμένη όμως σε διασωθέντα ιστο-
ρικά στοιχεία και στην προφορική παράδοση, όπως είναι και το πασίγνωστο δημοτικό τρα-
γούδι «Παιδιά της αμαρίνας».  
 Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή, που γυρίστηκε χωρίς λεφτά από το κράτος με 
τη βοήθεια και την αγάπη πολιτιστικών υλλόγων και απλών ανθρώπων που πρόσφεραν α-
πό στολές και όπλα εποχής μέχρι και την αυτοπρόσωπη συμμετοχή ως βοηθητικοί ηθοποιοί. 
Η ταινία προβλήθηκε στο Θέατρο Λιθογραφείον (Μαιζώνος 172 και Σριών Ναυάρχων, Πά-
τρα) την Σετάρτη 22 Μαρτίου στις 20:00 και την Παρασκευή 24 Μαρτίου σε δυο προβολές, 
στις 20:00 και 22:00.  
  27/3/2017 
 το ίδιο πλαίσιο και σε συνέχεια προηγούμενων εκδηλώσεων για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας, το «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ» πραγματοποίησε εκδήλωση την Δευτέρα 27 
Μαρτίου 2017, στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΕΕ, Σριών Ναυάρχων 40, με θέ-
μα: 
 «ύνδεση πρωτογενούς τομέα παραγωγής, ελαφράς μεταποίησης και τουρισμού: Α-
παραίτητο βήμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας» 
 Ομιλητές: 
Δημ. Διαμαντόπουλος – Πρόεδρος την Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας 
Ν. Ζαφειρόπουλος – Πρόεδρος της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Αχαΐας 
Γ. Ξένος – Ξενοδόχος Ζακύνθου 
Παν. Ρέκκας – Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Αχαΐας 
Ση συζήτηση συντόνισε ο Θ. Ντρίνιας (δημοτικός σύμβουλος) 
 

  24/5/2017 
 Ένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πολύτιμο έργο, η σιδηροδρομική (επανα)σύνδεση της Πάτρας με την Αθήνα - και αργότερα με 
την υπόλοιπη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο - εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση του. Μια σειρά από λάθη, σχεδιαστικές αστοχίες, παρα-
λείψεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από μεριάς Δημοσίου και κατασκευαστών και κυρίως η σκανδαλώδης διασπάθιση πόρων σε 
προηγούμενα τμήματα του έργου, φέρνουν την πόλη μας προ τετελεσμένων όσον αφορά στον τρόπο που ο σιδηρόδρομος θα φτάσει σε αυ-
τήν. 
 Ο εύλογος στόχος της τοπικής κοινωνίας, ένα τέτοιας στρατηγικής σημασίας συγκοινωνιακό έργο να υπηρετεί ταυτόχρονα την κοινή 
ωφέλεια, την ποιότητα ζωής και το αίτημα για υποβοήθηση της επανεκκίνησης της παραγωγικής διαδικασίας στην περιοχή, δυστυχώς, δεν 
φαίνεται να καλύπτεται από την κατάσταση όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής. Σόσο ο επίσημος σχεδιασμός για επίγεια διέλευση μέσα α-
πό την παλαιά χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής όσο και οι εναλλακτικές αντιπροτάσεις για υπογειοποίηση και περιμετρική διέλευση 
έχουν σημαντικά αδύναμα σημεία. 
 Σο "ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ", προσπαθώντας να εισφέρει στον τόσο απαραίτητο δημόσιο διάλογο για το έργο, οργάνωσε ενημερωτική εκδήλω-
ση με εκπροσώπους του ακαδημαϊκού και τεχνικού κόσμου της περιοχής, με σκοπό να διερευνηθούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της 
κάθε πρότασης, η εφικτότητα των λύσεων και ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης αυτού του εξαιρετικά σημαντικού για την πόλη μας και 
την ευρύτερη περιοχή έργου. 
 Η εκδήλωση, με θέμα "Πάτρα και Σιδηρόδρομος: Η πόλη μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις", πραγματοποιήθηκε την Σετάρτη 24 Μαΐ-
ου, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Ρήγα Υεραίου 58. Μίλησαν οι: 
Βασίλειος Παππάς - Καθηγητής στο Σμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με εξειδίκευση στην Πληροφορική στο 
χεδιασμό του Φώρου 
Γεώργιος τεφανίδης - Καθηγητής στο Σμήμα των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών  με εξειδίκευση στις Μεταφορές και 
Θεωρία της Κυκλοφορίας, και στην Σηλεματική των Μεταφορών 
ταύρος Πνευματικάκης - ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος της Δ.Ε. του Σ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδος 
Ση συζήτηση συντόνισε ο Θεόδωρος Ντρίνιας, δημοτικός σύμβουλος Πατρέων με το ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ 
 30/06/2017  
 Οι εκδόσεις Manifesto, ο Φώρος Εναλλακτικής Παρέμβασης «Κοινοτικόν» και το βιβλιοπωλείο Nouveau παρουσίασαν το βιβλίο του 
Κωνσταντίνου Μπλάθρα «Ο Ποιητής όμοιος Θεού», Η τελευταία μεγάλη συνέντευξη του Ταρκόφσκι». Για το βιβλίο και τον Σαρκόφσκι 
μίλησαν ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μπλάθρας και ο Νίκος Καββαδίας (Γυμνός Οφθαλμός). 
 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο Nouveau στον πεζόδρομο της Παντανάσσης 78, την Παρασκευή 30 Ιουνίου, στις 
8.30 μ.μ. 
 Λίγα λόγια για το βιβλίο: Δάσκαλος και προφήτης, ποιητής και δεινός λύτης του ανθρώπινου αινίγματος, πιστός και σύγχρονος, ο 
Σαρκόφσκι και το έργο του θα βρίσκονται για πολύ ακόμα στο κέντρο του ενδιαφέροντος πολλών. Μα πάνω από όλα, ο Σαρκόφσκι παρέ-
μεινε ένας επίμονος αναζητητής της αλήθειας και της ιερότητας του ανθρώπου και του κόσμου, μέσα από την πεισματική υπεράσπιση της 
αλήθειας και της ιερότητας της τέχνης του, του κινηματογράφου. 
 Η συνέντευξη δόθηκε στους Πολωνούς Γιέρζι Ιλγκ, που είναι σήμερα επικεφαλής του εκδοτικού οίκου «Znak» και Λέοναρντ Νόιγκερ, 
καθηγητή στο Ινστιτούτο λαβικών πουδών του Πανεπιστημίου της τοκχόλμης. Έγινε τον Μάρτιο του 1985 στη τοκχόλμη και είναι η 
τελευταία μεγάλη συνέντευξη του Σαρκόφσκι, ουσιαστικά το «κύκνειο άσμα του», όπως μας γράφει ο Γιέρζι Ιλγκ. Ο σκηνοθέτης ολοκληρώ-
νει τη «Θυσία», εκείνο τον καιρό και συνομιλεί με τους δύο στα ρωσικά. Ο ίδιος μιλά, σε πρώτο πρόσωπο, για τη ζωή του και απαντά αναλυ-
τικά σε ερωτήσεις για το έργο του και τις επιρροές του. 
 

Από τα ενημερωτικά  
δελτία των εκδηλώσεών 
κατά το τρέχον έτος 
2017… 
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Ιστοσελίδα: http: www.koinotikon.gr 
 e-mail:  koinotikon@koinotikon.gr 

τέκι: Πεζόδρομος Ηφαίστου 50, Πάτρα 
υναντήσεις: κάθε Πέμπτη στις 20:30 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koinotikon.gr%2F&h=ATOyE8NypnJ53xlg3nvWVfIf4dUMQzT9Kqrptn9y7YMRUgvCCz15toftXqA4jmf-xkQYqpAbvZp8gbdjNVpxTZwkPrrkb_5YH9u6UZRCpS-K0LD2Vyxqc04KzSLDmDVW6bySLU626wpxT4JyHwBz&enc=AZPIDAuiRcB6nYGcsPgXhXVatXB_kAJrzmQ6qJz
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