
Να μη συνηθίσουμε το λίγο  
και το αυτονόητο 

 

   Η κατάσταση στη χώρα δεν είναι καλή. Η 
παράταση της μνημονιακής λιτότητας και η 

συνέχιση της ύφεσης για έβδομη χρονιά, 
από μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι θα 
έσκιζε τα μνημόνια, έχουν προκαλέσει 
διάχυτη απογοήτευση και μια αίσθηση 
ανημπόριας στον απλό πολίτη. την Πά-
τρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. 
Εδώ, η φτώχεια είχε χτυπήσει την πόρτα 
των κατοίκων της αρκετά νωρίτερα από 
την έλευση της εποχής των μνημονίων. 
Αν προσθέσει κάποιος την πανθομολο-
γούμενη αχρηστία και την ανέξοδη κο-
μπορρημοσύνη των ποικίλων ελίτ της πό-
λης (με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις), 
των οποίων τα υπερφίαλα, σαθρά και ιδι-
οτελή «οράματα» έσκασαν σαν φούσκες 
με τον πρώτο οικονομικό κλυδωνισμό και 
την κρατική χρεωκοπία, τότε η ατμόσφαι-
ρα της μιζέριας γίνεται ασφυκτική. Η 
Πάτρα, συγκρινόμενη ακόμα και με άλλες 

ελληνικές πόλεις της κρίσης, υπολείπεται σε πολλούς τομείς και, το χειρότερο, ελάχι-

στους πια φαίνεται να συγκινεί μια τέτοια σύγκριση. 
   Υαίνεται ότι η πόλη έχει υποστεί έναν ιδιότυπο μιθριδατισμό. Πήρε τόσες δόσεις 

τοξικού παλαιού δικομματισμού σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, είδε τόσα εκατομμύρια να 
αλλάζουν χέρια για μεγαλεπήβολα σχέδια που δεν άφησαν τίποτε στην πόλη, εντυπω-
σιάστηκε από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες-«σωτήρες», οι οποίοι τόσο γρή-
γορα ξεφούσκωσαν όσο γρήγορα φούσκωσαν, ώστε να ικανοποιείται πια με τα αυτονό-

ητα και τα στοιχειώδη, χωρίς να απαιτεί όραμα ούτε για το άμεσο, ούτε για το απώτερο 
μέλλον. 

Η δημοτική αρχή Πελετίδη, τρία χρόνια μετά την εκλογική της επιτυχία, δείχνει να 
πορεύεται και να βολεύεται με βάση αυτή τη συνθήκη. Αυτονόητος σεβασμός στο 
(ελάχιστο, πια) δημόσιο χρήμα, αυτονόητες στοιχειώδεις συντηρήσεις σε σχολεία, αθλητι-
κές εγκαταστάσεις και αστικές υποδομές, αυτονόητη δημιουργία νέων ελαφριών υποδο-
μών, αυτονόητη (για μια εκπτωχευμένη κοινωνία) ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, 
αυτονόητη ενίσχυση του πλούσιου τοπικού πολιτιστικού δυναμικού, κ.λπ. Για οτιδήποτε 
σοβαρότερο, το χέρι αυτονόητα απλωμένο στο ΕΠΑ, για «να πάρουμε ό,τι μπορούμε να 
πάρουμε», χωρίς συγκροτημένο όραμα για την πόλη, χωρίς ένα στοιχειώδες σχέδιο που 
θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το καθοδικό σπιράλ της ανέχειας, της μιζέριας και της 
φυγής. Παράλληλα, το βλέμμα της δημοτικής αρχής προσεκτικά στραμμένο στις σχέσεις 
που αναπτύσσει αντικειμενικά η ίδια η διαχείριση της εξουσίας, στις σχέσεις που δημι-
ουργούνται μέσα από τις παροχές ανέχειας του κοινωνικού τομέα, στον στενό έλεγχο 
των πολιτιστικών, αθλητικών και νεολαιίστικων πραγμάτων, στην επικοινωνιακή μεγέ-
θυνση των ενεργειών της σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να προκύπτουν και 
τα αυτονόητα οργανωτικά και πολιτικά οφέλη για τον κομματικό φορέα που στηρίζει τη 
δημοτική αρχή… 

Σο αυτονόητο, όμως, εξακολουθεί να παραμένει λίγο! Ιδιαίτερα, όταν χρειάζονται 
να γίνουν τόσα πολλά, σε τόσα επίπεδα για να αναστραφεί η φθίνουσα πορεία. Πέρα 
από ανέξοδες λεκτικές κορυφώσεις, η δημοτική αρχή, ουσιαστικά, με την πράξη της (ή 
την απραξία της) δεν αμφισβητεί την πορεία των πραγμάτων για την πόλη. Δεν αμφι-
σβητεί την παραγωγική εκχέρσωση, τη μετατροπή της σε φτωχική καφεδούπολη με κα-
κοπληρωμένες δουλειές υπηρεσιών/αναψυχής (όσες υπάρχουν), την αποσύνδεσή της 

από την αγροτική ενδοχώρα και το διεθνές εμπόριο, την ψηφιακή και ενεργειακή της 
υπανάπτυξη, την αδυναμία να συνδεθεί παραγωγικά με το ΑΕΙ και ΣΕΙ και τα ερευνητι-
κά ιδρύματα που υπάρχουν εκεί. Δεν αμφισβητεί ούτε την καθημερινή υποβάθμιση της 
ζωής των πολιτών και τις ελλιπείς υπηρεσίες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την καθη-
μερινότητα μιας ήδη καταπονημένης από την ανέχεια, τους φόρους και την έλλειψη 
προοπτικής πλειοψηφίας. 

Η υδροδότηση της πόλης με το νερό του Πείρου βρίσκεται στον αέρα με σημαντικότα-
τες ευθύνες της δημοτικής αρχής. Σο ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο διαχείρισης 
απορριμμάτων (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μηχανική διαλογή, κ.λπ) έχει εξαντλη-
θεί, προς το παρόν, στην προκήρυξη κατασκευής ενός τειχίου (που είχε σχεδιάσει η δη-
μοτική αρχή Δημαρά για να μην κυλήσει ο σκουπιδόλοφος και να χωρέσουν μερικά α-
κόμη σκουπίδια στην Ξερόλακκα) και στο διαγωνισμό για προμήθεια ενός …τεμαχιστή 
ογκωδών! Σο σχέδιο για τις ψηφιακές υποδομές της πόλης, το οποίο θα μπορούσε να δώ-
σει μια σημαντική ώθηση στην παραγωγική και τεχνολογική ζωή της περιοχής είναι θο-
λό, ασυντόνιστο και καθυστερεί σημαντικά. Η διεκδίκηση της έλευσης φυσικού αερίου 
στην πόλη δεν αποτελεί καν θέμα συζήτησης της δημοτικής αρχής. Σο μέλλον του  σιδη-
ρόδρομου είναι άδηλο. Σο χάλι της αστικής συγκοινωνίας αντιμετωπίζεται με αδιαφορί-
α από τη δημοτική αρχή, η οποία υποτίθεται ότι με τη νέα νομοθεσία θα πρέπει να σχε-
διάσει το χάρτη των συγκοινωνιών της πόλης για το 2019. Η ασυδοσία, η ατιμωρησία, η 
ιδιοτελής εκμετάλλευση των δημόσιων χώρων, το «κάνω ό,τι μου καπνίσει», έχουν εγκα-
θιδρύσει με ανοχή της Δημοτικής Αρχής το βασίλειό τους σε πλατείες, πεζοδρόμους, πε-
ζοδρόμια, δρόμους, μνημεία, θέσεις ΑΜΕΑ, κ.λπ., («τι να κάνουμε, να κυνηγάμε τον κα-
θένα από πίσω;» η απάντηση που λαμβάνεις…). 

Η μόνιμη επωδός σε όλα αυτά είναι «φταίει ο καπιταλισμός, τα μονοπώλια, η Ε.Ε., η 
κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ…», χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί γιατί άλλες πόλεις της κρί-
σης δεν βρίσκονται στην κατάσταση της Πάτρας και το παλεύουν. Ακόμα πιο δυσεξήγη-
τες είναι διακηρύξεις του τύπου: η Δημοτική Αρχή θα εμποδίσει να «θυσιάσουν την ποιό-
τητα ζωής του λαού στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
το κείμενο που κυκλοφόρησε για την πορεία για την ανεργία στη γέφυρα του Ρίου-
Αντιρρίου! Αν θεωρεί, λοιπόν, κάποιος ότι υπάρχει «ποιότητα ζωής» με τη φτώχεια, την 
ανεργία στο 40%, τις ανύπαρκτες ή κακοπληρωμένες δουλειές, την φυγή των παιδιών 
μας και ολόκληρων οικογενειών στο εξωτερικό, την ευρεία καταστροφή παραγωγικών 
δυνάμεων, την έλλειψη υποδομών, τη ζωή με τα επιδόματα ντροπής από την κυβέρνηση 
ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα συσσίτια από τον Κοινωνικό Σομέα, τη μιζέρια και την ασυδοσία 
στην καθημερινότητα της πόλης και της μετακίνησης σε αυτήν, τότε μάλλον έχουμε δια-
φορετική άποψη για το τι σηματοδοτεί την ποιότητα ζωής και το τι μεγέθους καταστρο-
φή έχει συντελεστεί στις ζωές των πολιτών στα μνημονιακά χρόνια. 

Αυτονόητες παρεμβάσεις χαμηλής κλίμακας, στοιχειώδης σεβασμός του χρήματος των 
πολιτών, σεμνές φιέστες και εκδηλώσεις, περίπατοι στο ηλιοβασίλεμα, αγωνιστικές εξάρ-
σεις, όλα έχουν την αδιαμφισβήτητη σχετική τους αξία, πολύ χαμηλότερη-, όμως, από 
την αναγκαία για να αντιστραφεί η καθοδική πορεία μιας πόλης, της τρίτης μεγαλύτε-
ρης στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, ότι χρειάζεται μια πραγματική επανάσταση σε όλους 
τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία θα πρωτοστατεί ο ίδιος ο λαός και οι 
ζωντανές δυνάμεις του. Μία πόλη δεν μπορεί να αποτελέσει ένα περίκλειστο 
«παράδεισο» μέσα στο σκηνικό του μνημονιακού χάους που έχει στηθεί εδώ και χρόνια. 
Όμως, η Σοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να καταφέρει πολλά περισσότερα από όσα η Δη-
μοτική Αρχή προσπαθεί να μας πείσει. Αρκεί να στηριχτεί και να εμπιστευτεί το μεγαλύ-
τερο όπλο της, που είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι της πόλης και οι δημιουργικές δυνάμεις 

τους.  
Για δύο πράγματα είμαστε βέβαιοι: Πρώτον, το μόνο που δεν χρειάζεται η πόλη μας 

αυτή τη στιγμή είναι η αναβίωση ενός πτωχοπροδρομικού οράματος της Χωροκώσται-

νας του 21ου αιώνα. Δεύτερον, εμείς, οι πολίτες αυτής της πόλης, τώρα που μάθαμε που 

οδηγούν τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες, που μας έταζαν τα προηγούμενα χρόνια 

οι τότε άρχοντες της πόλης, να μην βολευτούμε σήμερα με το αυτονόητο και με το λί-

γο! Μας πρέπουν μεγαλύτερα και περισσότερα και μπορούμε να τα διεκδικήσουμε και 

να τα καταφέρουμε στηριγμένοι στις δυνάμεις και την αποφασιστικότητά μας. 

Από τον καναπέ στη δράση, μια προσπάθεια δρόμος.  
Ο δικός μας δρόμος…  

    
     Σο πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας ξεκίνησε επιτυχημένα. Αρκετοί ήταν αυτοί που μας απέδωσαν τα εύσημα, που μίλησαν με 
κολακευτικά λόγια για την προσπάθειά μας, που δήλωσαν τη στήριξή τους στη συλλογικότητά μας και, σε γενικές γραμμές, γίναμε 
δέκτες επαινετικών σχολίων που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια.  
     Θα ήθελα, όμως, να αναφερθώ και στους άλλους. Αυτούς που το νέο μας εγχείρημα τους βρήκε παγερά αδιάφορους. Αυτούς που 
μας είπαν πως ό,τι και να κάνουμε είναι άδικος κόπος, πως χάνουμε τον χρόνο μας, πως τίποτα δεν θα αλλάξει στην παρηκμασμέ-
νη μας κοινωνία, πως δεν έχουμε καταφέρει κάτι μέχρι τώρα, πως η Δημοτική μας Κίνηση είναι πολύ μικρή για να καταφέρει κάτι.  
Σο οξύμωρο είναι, ότι πολλοί απ‟ αυτούς που μας ψέγουν δεν ασχολούνται καθόλου με τα κοινά, με την πόλη μας και τα προβλή-
ματά της, αλλά αρέσκονται στο να κατηγορούν και να κρίνουν αρκούμενοι σε μια εκ του ασφαλούς κριτική.  
    Ίσως, λοιπόν, χρειάζεται να τους θυμίσω πως το «Κοινοτικόν» λειτουργεί ως «Φώρος Εναλλακτικής Παρέμβασης» από το 2006 
και με τη σημερινή του μορφή  από το 2009. Από τότε, έχει έντονη παρουσία στην πόλη με αξιόλογες, κατά γενική παραδοχή, εκδη-
λώσεις (πολιτιστικού, κοινωνικού, πολιτικού περιεχομένου) που συγκέντρωσαν πολύ κόσμο και έδωσαν το στίγμα της Κίνησής μας 
και το ύφος της παρέμβασής μας στα κοινά.  

Σο 2014, αποφασίσαμε μέσα στις δράσεις μας να συμπεριλάβουμε την δημιουργία αυτόνομης δημοτικής κίνησης. Όπως χαρακτηριστικά σημειώσαμε τότε «εγκαταλείπουμε τις εξέ-
δρες των θεατών. Κατεβαίνουμε στο στίβο, αναλαμβάνουμε δράση». Σο αποτέλεσμα για εμάς ήταν επιτυχές. Φωρίς καμία κομματική στήριξη και χωρίς να δαπανήσουμε ούτε ένα ευρώ για 
διαφήμιση, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 2.223 ψήφους και να εκλέξουμε ένα δημοτικό σύμβουλο. Για όσους παρακολουθούν τη συμμετοχή μας στο δημοτικό συμβούλιο δεν 
χρειάζεται να πούμε κάτι, γνωρίζετε για την παρουσία μας. Οι υπόλοιποι μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας (www.koinotikon.gr) ή τον λογαριασμό μας στο Face-
book (Κοινοτικόν). 

Δεν διακατεχόμαστε από μικρομεγαλισμό. Δεν πιστεύουμε ότι εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο και ότι είμαστε οι μόνοι ικανοί. Πιστεύουμε, όμως,  ότι δουλεύοντας μέσα μας και 
αλλάζοντας τον εαυτό μας, μπορούμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε βάζοντας ένα λιθαράκι στην αντίσταση κατά της παρακμής που βιώνουμε. το τέλος της ημέρας, να μπορού-
με να πούμε πως κάναμε το καθήκον μας και ότι πληρώνουμε μέρος της οφειλής που έχουμε «σ‟ αυτούς που πέρασαν, θα ‟ρθούνε, θα περάσουν».  

Αν όλοι βάζαμε ένα λιθαράκι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά σήμερα. Γι‟ αυτό σας καλούμε στην προσπάθεια που κάνουμε. Σο «Κοινοτικόν» δεν είναι στατικό. Διαμορφώνει 
συνεχώς τις δράσεις του ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής και τα πρόσωπα που το πλαισιώνουν. τις εβδομαδιαίες συναντήσεις μας (Ηφαίστου 50, κάθε Πέμπτη στις 20:30), μπορεί-
τε να έρθετε να μας γνωρίσετε, να συμμετέχετε και να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας και τις εκδηλώσεις μας για την Πάτρα που θέλουμε. Η πόλη μας είναι το μεγάλο μας 
σπίτι. Αξίζει να το φροντίσουμε. Η αλλαγή δεν θα έρθει από αλλού. Θα έρθει από την σιωπηρή πλειοψηφία, απ‟ την κοινή περπατησιά και την ευρεία κινητοποίηση των ενεργών και 
σκεπτόμενων πολιτών.  

Π. Κωστόπουλος       
 

http://www.koinotikon.gr


 

Μία από τις διαχρονικές παθογένειες του ευρύτερου δημόσιου τομέα της πατρίδας 

μας είναι η δυσκολία εκπόνησης και υλοποίησης μακρόπνοου στρατηγικού σχεδίου πα-

ραγωγικής ανασυγκρότησης σε κρίσιμους τομείς, το οποίο να περιλαμβάνει, ενεργοποιεί 

και συντονίζει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Κράτος, ΟΣΑ, παραγωγούς, επιστή-

μονες). Καθοριστικό αποτέλεσμα της αστοχίας αυτής είναι η αδυναμία παρακολούθη-

σης και έγκαιρης ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες θα 

μπορούσαν να μετασχηματίσουν μια ολόκληρη περιοχή αφυπνίζοντας το παραγωγικό 

και καινοτόμο δυναμικό της.  

Ένας τέτοιος τομέας, ο οποίος συγκεντρώνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να λει-

τουργήσει ως κινητήριος μοχλός παραγωγικής ανασυγκρότησης, μέσω των τεχνολογικών 

εξελίξεων, είναι αυτός της Έξυπνης Πόλης. Αναφερόμαστε στις πολιτικές και τεχνικές 

διεργασίες,καθώς και στις διαδικασίες αποφάσεων που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, μετασχηματισμού μιας «συμβατικής» πόλης σε «έξυπνη πόλη». Αναπόφευκτα, 

οι όποιες επιλογές στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης, εκπορεύονται από το μοντέλο ανά-

πτυξης (όραμα), τοοποίο θα υιοθετηθεί και ακολούθως θα καθορίσει τα δομικά χαρακτη-

ριστικά του προαναφερόμενου στρατηγικού σχεδίου. Σαυτόχρονα, θα δώσει τη δυνατό-

τητα στο Δήμο να προσδιορίσει με αντικειμενικό τρόπο το βαθμό θεσμικής, διοικητικής 

και τεχνικής ετοιμότητας στον οποίo οφείλει να βρίσκεται για να υλοποιήσει ένα τέτοιο 

σχέδιο. Η τελευταία διαπίστωση υποδηλώνει την ανάγκη οργανωτικής αναδιάρθρωσης 

των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των συνεργασιών με άλλους φορείς που 

θα απαιτηθεί να εγκαθιδρύσει. 

Διαφαίνεται ότι ο Δήμος της Πάτρας έχει ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη σπου-

δαιότητα εκπόνησης ενός συνολικού, μακροπρόθεσμης εμβέλειας, σχεδίου Έξυπνης Πό-

λης, μέσω των διαφόρων σχετικών δράσεων στις οποίες εμπλέκεται, με προεξέχουσα αυτή 

που αφορά στη συγκρότηση και το συντονισμό ομάδων εργασίας γύρω από τη θεματική 

της Έξυπνης Πόλης. Οι πιο δραστήριες, από το σύνολο των ομάδων εργασίας που συ-

γκροτήθηκαν, κατέθεσαν τις τελικές προτάσεις τους την 17η Ιουλίου σε ανοικτή ημερίδα 

η οποία έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Ιουλίου 2017, στην Αγορά Αργύρη, 

υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρών (παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Κορδά και στελεχών 

του Δήμου). Αποτέλεσμα της ημερίδας αυτής ήταν, απ‟ ό, τι φαίνεται, η προσπάθεια ενο-

ποίησης των προτάσεων αυτών ως βάση ενός ενιαίου σχεδίου Έξυπνης Πόλης. το σημεί-

ο αυτό, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τον διαφαινόμενο έντονο προβληματισμό 

της Δημοτικής Αρχής και υπαλλήλων της, ως προς το βαθμό ετοιμότητας του Δήμου υλο-

ποίησης ενός τέτοιου σχεδίου. 

Παράλληλα με την παραπάνω δράση, ο Δήμος έχει εγκρίνει, συμμετάσχει ή λειτουργεί, 

μια σειρά από πιλοτικές εφαρμογές Έξυπνης Πόλης όπως το sensecity(patras.sense.city) 

μέσω της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έξυπνης στάθμευσης και 

έξυπνου φωτισμού μέσω της συνεργασίας του με κοινοπραξία της Cosmote, και, λίγο πα-

λιότερα, έξυπνων στάσεων (πρόγραμμα της ΑΔΕΠ, προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής 

Patras Bus), κλπ. ύμφωνα με πληροφορίες μας, μάλιστα, φαίνεται να τελεί υπό έγκριση 

και η υλοποίηση ενός συστήματος δημιουργίας περίπου 800 έξυπνων στάσεων, το οποίο 

θα χρηματοδοτηθεί από αναπτυξιακό πρόγραμμα, ενώ έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να 

υποβληθούν και άλλα προγράμματα σχετικά με την Έξυπνη Πόλη. 

Οι παραπάνω ενέργειες του Δήμου κινούνται σαφέστατα προς τη σωστή κατεύθυνση, 

καθότι ο επιτυχής συντονισμός και η αποτελεσματική διαχείριση τους είναι πράγματι σε 

θέση να φέρουν σημαντικά και απτά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη στην πόλη μας και να 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ελκυστικού, από πολλές απόψεις, αστικού περιβάλλο-

ντος για τους πολίτες της αλλά και το επιχειρηματικό και επιστημονικό οικοσύστημα που 

δραστηριοποιείται στην Πάτρα και συνεχώς εξελίσσεται.  

Διαβλέπουμε, όμως, ότι ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα χειρίζεται ο Δήμος την προ-

οπτική και τις ευκαιρίες που διανοίγονται μέσω της Έξυπνης Πόλης και των αναδυόμε-

νων τεχνολογιών που αυτή προορίζεται να ενσωματώσει στον ιστό της, είναι στην καλύ-

τερη περίπτωση ερασιτεχνικός, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή αποτελέσματα για 

την πόλη, αν δεν τύχει στοιχειώδους σωστού συντονισμού και διαχείρισης.  

Η τελευταία παρατήρηση είναι και ο λόγος για τον οποίο το «Κοινοτικόν» κατέθεσε 

σχετική ερώτηση, μέσω της οποίας εκφράσαμε, με την αναγκαία τεκμηρίωση, την ειλικρι-

νή αγωνία μας ευελπιστώντας να ανοίξει ένας εποικοδομητικός, διαπαραταξιακός διά-

λογος, υπό την μορφή ενός Δημοτικού υμβουλίου με κύριο θέμα τον μετασχηματισμό 

του Δήμου της Πάτρας σε Έξυπνη Πόλη. 

το πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού μας εντοπίσαμε ως Κοινοτικόν, τρεις πι-

θανές αιτίες που μπορούν να εκτροχιάσουν μια τέτοια σημαντική προσπάθεια. Επειδή, 

μάλιστα, οι αιτίες αυτές είναι αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοτροφοδοτούμενες, τα πιθα-

νά αρνητικά αποτελέσματα ενισχύονται και μεγεθύνονται πολλαπλασιαστικά. υνεπώς, 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα πρώτα βήματα εκπόνησης του στρατηγικού σχεδί-

ου και όχι εκ των υστέρων, όταν δηλαδή θα είναι πολύ αργά. Οι τρεις αυτές αιτίες είναι 

1. Η αποσπασματικότητα των επιλογών της Δημοτικής Αρχής η οποία ενέχει τον κίν-

δυνο της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών εφαρμογών ή υποσυστημάτων 

που θα έχουν εγκατασταθεί και της πληθώρας ανομοιογενών δεδομένων που αυτές πα-

ράγουν. Μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί προϋποθέσεις μόνιμης εξάρτησης και ε-

γκλωβισμού του Δήμου σε ένα συγκεκριμένο προμηθευτή ή συγκεκριμένες τεχνολογίες 

στο μέλλον. 

2. Η καθυστέρηση ή αναβλητικότητα των αναγκαίων αποφάσεων που πρέπει να 

παρθούν από τη Δημοτική Αρχή, οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν στην ακύρωση 

των πλεονεκτημάτων και ωφελημάτων που ένα τέτοιο σχέδιο φιλοδοξεί να φέρει στην 

πόλη.Η παράμετρος του χρόνου είναι καθοριστικά κρίσιμη διότι είναι σημαντικό το σχέ-

διο της Έξυπνης Πόλης που θα εφαρμοστεί, να συμβαδίζει με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές 

διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ* έτσι ώστε να οριστεί ένας ολοκληρωμέ-

νος Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης δημιουργίας πόλεων με 5G ετοιμότητα(5G Ready). Θεω-

ρούμε λοιπόν ότι η παρούσα κατάσταση είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή για να διεκδικήσει η 

Πάτρα να γίνει μία από αυτές τις 5G πόλεις της χώρας μας. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει 

αφενός να αποτελέσει μέρος του στρατηγικού σχεδίου Έξυπνης Πόλης, αφού οι τεχνολο-

γίες 5Gαποτελούν το υπόστρωμα του ψηφιακού περιβάλλοντος της Έξυπνης Πόλης, αφε-

τέρου δε, η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει, σε επίπεδο πολιτείας, τη λήψη μιας τέτοιας 

απόφασης με την αναγκαία υλικοτεχνική υποστήριξη. 

3. Η έλλειψη ξεκάθαρου μοντέλου ψηφιακής ανάπτυξης των υποδομών της πόλης η 

επιλογή του οποίου επηρεάζεται και από συγκεκριμένες πολιτικές που θα υιοθετηθούν 

καθώς οι τελευταίες δεν θα καθορίσουν μόνο τις τεχνολογικές επιλογές αλλά θα επηρεά-

σουν και τη διαμόρφωση του κοινωνικού υποστρώματος της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, ο 

μετασχηματισμός πόλεων σε έξυπνες πόλεις είναι δυνατόν να προκύψει μέσω διαφόρων 

προσεγγίσεων οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικά πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικά κρι-

τήρια. Σο φάσμα των προσεγγίσεων αυτών όπως αναδύεται μέσα από διεθνείς πρακτικές, 

κυμαίνεται μεταξύ δύο άκρων· αυτή του πλήρους ανοικτού ψηφιακού περιβάλλοντος 

Έξυπνης πόλης, βασιζόμενο π.χ. σε ανοικτό λογισμικό, ανοικτό hardwareκαι ενός πιο 

κλειστού ψηφιακού περιβάλλοντος βασιζόμενο στα προϊόντα συγκεκριμένης κοινοπρα-

ξίας εταιρειών. Η τελική επιλογή μεταξύ αυτών των δύο άκρων είναι συνάρτηση πολλών 

παραγόντων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως, το μέγεθος της πόλης, οι ανάγκες 

της, οι άνθρωποι και τα ιδιοχαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά, κυρίως, του τρόπου α-

νάπτυξης που οι αρχές και οι πολίτες της πόλης οραματίζονται για το μέλλον. Η, δε, υιο-

θέτηση του αναπτυξιακού μοντέλου, που θα προτιμηθεί με βάση τα παραπάνω, απαιτεί 

συστηματική δουλειά, ξεκάθαρη πολιτική, συνοδευόμενη από μια σειρά συγκεκριμένων 

ενεργειών οργανωτικής και τεχνικής φύσεως 

Σο «Κοινοτικόν» θεωρεί ότι ο Δήμος θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, με εξωστρέφεια 

και χωρίς περαιτέρω αναβολές και διστακτικότητα και να διεκδικήσει την ένταξη της 

πόλης στις πρώτες 5G πόλεις μέσω ανάπτυξης και λειτουργίας κατάλληλων ψηφιακών 

υποδομών. ε ό, τι αφορά το μοντέλο ψηφιακής ανάπτυξης αυτό θα πρέπει να έχει όσο 

το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά με αυτά ενός ανοικτού ψηφιακού περιβάλλο-

ντος Έξυπνης Πόλης. Σο μοντέλο αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί σωστά, εί-

ναι το πλέον κατάλληλο να αναδείξει και να ενεργοποιήσει το πλούσιο δυναμικό της πό-

λης και της ευρύτερης περιοχής στην κατεύθυνση της ενδογενούς παραγωγικής ανασυ-

γκρότησης. Επίσης είναι ικανό να δημιουργήσει σοβαρές υπηρεσίες στους πολίτες της, 

διατηρώντας τον πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο μιας εντελώς πρωτόγνωρης κατάστα-

σης, η οποία, εκτός από ωφελήματα, κρύβει και σοβαρούς κινδύνους ή απειλές 

(μονοπωλιακή εκμετάλλευση, αλόγιστη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έλεγχος 

των πολιτών, κλπ.). Μια τέτοια επιλογή, για να καταλήξει επιτυχής, θα πρέπει να ενορ-

χηστρωθεί σωστά. Και ενώ το ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον είναι μεν σε θέση να δημι-

ουργήσει πολλές ευκαιρίες για την πόλη, απαιτεί όμως την δημιουργία ανοικτών διαδι-

κασιών και τη συντονισμένη συμμετοχή εξειδικευμένων ανθρώπων από πολλούς τομείς, 

οι οποίοι θα σχεδιάσουν συνεργατικά και θα υλοποιήσουν το στρατηγικό σχέδιο για την 

σταδιακή μετατροπή της Πάτρας σε Έξυπνη Πόλη, αναβαθμίζοντας παράλληλα και την 

οργανωτική ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

* https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2017/05/5GInfraPPP_TrialsWG_Roadmap_Version1.0.pdf 

  http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131 
  https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2017/01/5G-IA-Action-Plan-Event-Press-Release-_-MWC2017.pdf 

Ζητήματα και προϋποθέσεις  
για τη μετατροπή του Δήμου της Πάτρας 

σε «Έξυπνη Πόλη». 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131


ΝΕΑ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ:  

ΜΠΡΟΣΑ  

Ε ΔΤΚΟΛΕ ΑΠΟΥΑΕΙ 

  
 
Σην Πέμπτη 13/7 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΣΕΕ ΣΔΕ ημερίδα με θέμα τη διέλευση 

της νέας σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από την Πάτρα. την ημερίδα παραβρέθηκαν και μίλη-
σαν ο κ. Βούρδας, Γεν. Γραμματέας του υπουργείου Τποδομών και στελέχη του ΟΕ και της ΕΡ-
ΓΟΕ. 

τα θετικά της ημερίδας συγκαταλέγεται η παρουσίαση της πρότασης του ΣΕΕ για μερική υπο-
γειοποίηση από την οδό Κανελλοπούλου έως τον σταθμό του Αγ. Ανδρέα, με την οποία συντά-
χθηκαν - με μικρές διαφοροποιήσεις - η πλειοψηφία των φορέων της πόλης, του Δήμου συμπερι-
λαμβανομένου, ο οποίος φαίνεται ότι σιγά σιγά απομακρύνεται από την εκτός πραγματικότητας 
πρόταση για περιφερειακή διέλευση του τρένου. Εκτός πραγματικότητας, με βάση τα σημερινά 
δεδομένα και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, γιατί κατά τ‟ άλλα, τρένο υ-
ψηλών ταχυτήτων με ηλεκτροκίνηση να διασχίζει πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό, ούτε στις πλέ-
ον υπανάπτυκτες χώρες δεν συναντάμε. 

Από τη μεριά του Τπουργείου, δυσάρεστη έκπληξη προκάλεσε η εμμονή του Γεν. Γραμματέα 
στην επίγεια διέλευση, με το κλασσικό επιχείρημα, ότι μόνο γι‟ αυτή τη λύση υπάρχουν χρήματα. 
Ακόμα και στην δευτερολογία του, έχοντας ακούσει τις θέσεις των φορέων της πόλης, επέμεινε 
στη λύση της επίγειας διέλευσης ως τη μόνη εφικτή αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, δεσμεύτηκε να 
εξετάσει την πρόταση του ΣΕΕ και μέχρι τέλος Αυγούστου να παρουσιάσει την τελική πρόταση 
του υπουργείου. 

Τπήρξε και μια τρίτη άποψη που εκφράστηκε από ορισμένους φορείς (ΟΛΠΑ, ΒΙΟΠΑ, κ.ά.), 
οι οποίοι ήταν υπέρ της διέλευσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Προφανώς, γι‟ αυτούς η κοινωνική διάσταση ενός τέτοιου έργου είναι μηδαμινή μπρο-
στά στο οικονομικό όφελος του έργου. Σο θέμα, βέβαια, είναι να βρεθεί η βέλτιστη λύση και όχι 
κάποιοι να ρίχνουν νερό στον μύλο του υπουργείου. 

Άμεσα, λοιπόν, αναμένεται η πόλη να βρεθεί μπροστά σε πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλ-
λον της συνολικά. Και προφανώς η δυσκολία έγκειται στην περίπτωση που το υπουργείο επιμεί-
νει στην αρχική του πρόταση για επίγεια διέλευση. ε μια τέτοια περίπτωση η πόλη, πολύ απλά, 
θα κοπεί στη μέση με μια ζώνη πλάτους 12 περίπου μέτρων, με αναχώματα σε διάφορα σημεία 
και περίφραξη στα υπόλοιπα. Και ας μην γελιόμαστε, σε περίπτωση που το τρένο φτάσει επίγεια 
έως τον Άγιο Διονύσιο καμιά υπογειοποίηση δεν πρόκειται να γίνει. Εκτός, εάν σκέφτονται να 
κατεβάζουν το τρένο με … ασανσέρ. 

ε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, η πόλη θα βρεθεί μπροστά στο δίλημμα ή να έχει τρένο σε 
ένα κατακερματισμένο ιστό, σε μια μη-πόλη δηλαδή, ή να μην έχει τρένο και να συνεχίσει στην 
παρακμή της. Μια απόφαση, που θα σημαδέψει σε κάθε περίπτωση τη ζωή μας αλλά και των μελ-
λοντικών γενεών, για τα επόμενα πολλά χρόνια. Γι‟ αυτό είναι μια απόφαση που θα πρέπει να 
παρθεί νηφάλια, μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις, οικονομίστικους υπολογισμούς και παζά-
ρια. Με όραμα για την πόλη και την ανάπτυξή της, με σεβασμό στους κατοίκους της και τις μελ-
λοντικές γενιές. Οι πολίτες θέλουν το τρένο, θέλουν όμως και την πόλη τους. Ας ελπίζουμε ότι και 
το υπουργείο θα αντιληφθεί τα παραπάνω δεδομένα και θα πράξει ανάλογα… 

 

Σταύρος Πνευματικάκης 
Μηχανολόγος Μηχ., μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΕ Δημ. Κίνηση «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ», Κίνημα Άρδην 

Η ΣΕΦΝΗ  
Ψ ΑΝΑΓΚΗ ΣΗΝ  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
 

Του Ηλία Αηδονίδη 
 
 

Πόσο δύσκολο είναι η  ευρύτερη κοινότητα μας, η  πόλη μας, όχι μόνο να απολαύσει  Σέχνη, να 

ψυχαγωγηθεί, να βοηθηθεί, αλλά και να ανταποκριθεί και να δημιουργήσει συνθήκες παραγωγής 
καλλιτεχνικού έργου; 

Αυτό που προέχει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δημόσια ή δημοτικά πράγματα, είναι η ποιότη-

τα και ο παιδευτικός χαρακτήρας του προσφερόμενου πολιτιστικού αγαθού, ώστε, πέραν των 
άλλων, να λειτουργήσει και σαν σημείο αναφοράς που θα ενισχύσει την εμπλοκή των πολιτών. 

Σέτοιου είδους κινήσεις θεωρούμε ότι και με την υπάρχουσα  οικονομική δυσχέρεια είναι εφι-
κτές, αρκεί να είμαστε ανοικτοί, χωρίς παρωπίδες και φυσικά χωρίς  ευτελισμούς ή έκπτωση στο 

περιεχόμενο.  

Όμως και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε μοιάζει ανασταλτικό, αφού το επίπεδο μιας κοινότη-
τας φαίνεται ως ένα βαθμό από την εικόνα της προς τα έξω. πασμένα πεζοδρόμια, δρόμοι όλο 

λακκούβες δίχως ποτέ να αποδοθούν ευθύνες, παντού τοίχοι λερωμένοι. Σέτοια προβλήματα είναι 
πρωτίστως αισθητικά, ακόμα και ως κινήσεις, κι έπειτα και λειτουργικά. 

Για όλα αυτά, που ενώ προσβάλλουν την αισθητική μας κινδυνεύουμε να τα συνηθίσουμε και να 
μη μας ενοχλούν, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη παρουσίας αναγνωρισμένων και αξιόπιστων 

πολιτιστικών δρωμένων τα οποία δεν αποτελούν απλές κοινωνικές εκδηλώσεις, ούτε παύουν μετά 

τις καλοκαιρινές φιέστες, αλλά καλλιεργούν ουσιαστικά τον πολίτη. Σον καλλιεργούν, όχι απόλυ-
τα και μονολιθικά, για να στηριχτεί και να αγωνιστεί, αλλά και για το «ευ ζην», όπως, άλλωστε, 

πάντοτε στην ελληνική κοινωνία η Παράδοση υπέβαλλε και η ιστορία μας δείχνει. 
ίγουρα η παρούσα Δημοτική Αρχή δείχνει να αντιδρά θετικά. Θα μπορούσαν να γίνουν, όμως, 

ακόμα μεγαλύτερα βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση, αν δεν κατέτρεχε τη Δημοτική Αρχή η ιδεο-

λογική της περιχαράκωση, η οποία την καθιστά συχνά φοβική και της περιορίζει το εύρος των θε-
τικών πρωτοβουλιών.              

Σο „ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ‟, συναισθανόμενο πλήρως τη θέση του απέναντι στους συμπολίτες μας και 
σεβόμενο την πορεία του, εργάστηκε με σοβαρότητα στο μέτρο του δυνατού και ανάλογα με τις 

γνώσεις των μελών του, προκειμένου να συνδράμει στη χάραξη τοπικής πολιτιστικής πολιτικής. 

Ασκεί, τρία χρόνια τώρα, ουσιαστική κι όχι κακοπροαίρετη αντιπολίτευση, μην εποφθαλμιώντας 
σε ίδιον πολιτικό ή άλλο όφελος, αλλά κινούμενο από το γνωστό και ειλικρινές πνεύμα αλληλεγ-

γύης και ευαισθητοποίησης που επανειλημμένα έχει επιδείξει και σε άλλα κοινωνικά ή επιστημονι-
κά ζητήματα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και διάθεση κούφιας αυτοπροβολής. 

 

Ηλίας Αηδονίδης 
 πρ. μέλος του Δ.Σ  

του Πολιτιστικού Οργανισμού-Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Κινητός Δημοτικός Κινηματογράφος Πάτρας  
δια «γυμνού οφθαλμού! 

(συνέντευξη με τον υπεύθυνο του Κινητού Δημοτικού Κινηματογράφου κ. Νίκο Καββαδία) 
 
 
 

 «Μπορεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα  
να σκότωσαν τους κινηματογράφους, 
 δεν μπόρεσαν να σκοτώσουν και τους 

πραγματικούς κινηματογραφόφιλους»  
…από το προφίλ του Νίκου Καββαδία στο face book. 

 
Με επιτυχία συνεχίζονται οι προβολές του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου και το επτέμ-

βριο του δήμου Πάτρας με υπεύθυνο προβολών τον κινηματογραφιστή Νίκο Καββαδία. Σο 
«ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ» αναζήτησε και βρήκε τον παλιό γνώριμό του και του υπέβαλε ερωτήματα, ώστε 
να διαλευκάνει το μυστήριο της επιτυχίας. Μπορεί, λοιπόν, οι ερωτήσεις μας να φαίνονται κοινό-
τυπες, όμως οι απαντήσεις του είναι αρκετά διεισδυτικές και πρωτότυπες. Nομίζουμε πως αξίζουν 
της προσοχής μας: 

 
Ο Δήμος της Πάτρας οργάνωσε και αυτό το καλοκαίρι δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές σε 

διάφορα σημεία της Πάτρας. Τα ΜΜΕ μιλούν για την επιτυχία ενός εγχειρήματος, του οποίου 
είστε ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Μπορείτε να μας το παρουσιάσετε σε αδρές  γραμμές;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ο Κινητός Κινηματογράφος είναι ένας κινηματογράφος σε ρόδες, που το βάζει στα πόδια όχι 
από δειλία, αλλά από ανάγκη να συναντήσει τον θεατή. 

Οι ταινίες γίνονται για να βλέπονται, αλλιώς πεθαίνουν. "Όταν ο θεα-
τής δεν πηγαίνει στον κινηματογράφο, ο κινηματογράφος πηγαίνει στον 
θεατή". Αυτό είναι το μότο του Κινητού Κινηματογράφου. Και ο λόγος 
ύπαρξής του. 
Για μένα ο κινητός κινηματογράφος είναι ένας ωραίος πιτσιρικάς, που 
πάνω στην ξύλινη σανίδα του βγάζει γλώσσα στους εγκλωβισμένους στα 
τετράτροχα φέρετρα και διασχίζει ωραίος κι ελεύθερος την πόλη του. 

 
Απ’ ό, τι  αλιεύσαμε από το διαδίκτυο, σας  αποδίδουν  την  ιδιότητα 

του κινηματογραφιστή και  επίσης  σας  αποκαλούν με ένα δεύτερο 
όνομα: «γυμνός οφθαλμός». Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε τα πράγμα-
τα;  

Σην ιδιότητα του κινηματογραφιστή τη διάλεξα μόνος μου, αφού δύσκολα θα γινόταν δεκτή 
αυτή του "συλλέκτη εικόνων και απογοητεύσεων" ή η άλλη του "εθισμένου στις Κινούμενες Εικό-
νες και στη τρογγυλή Θεά".  
Με το γράμμα του (κινηματογραφικού) νόμου κινηματογραφιστής είναι ο διευθυντής φωτογρα-
φίας, αλλά συνηθίζεται στο σινεμά να αποκαλούνται όλοι οι πιστοί του (από τον σκηνοθέτη μέ-
χρι τον προβολατζή) κινηματογραφιστές. 
Σο "γυμνός οφθαλμός" είναι άλλη ιστορία, πολύ προσωπική και πολύ γλυκόπικρη. Θα σας την 
διηγηθώ άλλη φορά, αν και, λίγο πολύ, είναι γνωστή στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. την αρχή, με 
πείραζε που άκουγα στον δρόμο να με φωνάζουν όχι με το βαφτιστικό μου, άλλα "γυμνό οφθαλ-
μό". ήμερα, αντιθέτως, μ' ευχαριστεί. Μου θυμίζει την ομοιότητα, που αρχίζει στο πέρασμα του 
χρόνου να παρουσιάζει ο σκύλος με αυτόν που τον φροντίζει. Ο ένας παίρνει τα χαρακτηριστικά 
του άλλου. Αυτό, άλλωστε, δεν είναι και η πραγματική Αγάπη; το πέρασμα του χρόνου, λοιπόν, 
άρχισα εγώ να μοιάζω του "γυμνού οφθαλμού" μου κι εκείνος σε μένα. Πώς αλλιώς θα μπορούσε, 
άλλωστε, να γίνει; 
'Έτσι τώρα θυμώνω, όταν με φωνάζουν "Νίκο" κι όχι "γυμνό οφθαλμό"!!! 

 
Μιλήστε μας, αν θέλετε, περισσότερο για το «γυμνό οφθαλμό» και τους βασικούς σταθμούς 

της πορείας του. 
Δεν μου είναι και τόσο εύκολο να μιλάω για το "γυμνό οφθαλμό". Θα προτιμούσα να μιλούν 

αυτοί, που ανταποκρίθηκαν κι εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στο κάλεσμά του. Μου αρέσει 
να ακούω την ιστορία του "γυμνού οφθαλμού" μέσα από τις διηγήσεις αυτών, που τον αγάπησαν 
και θα τον αγαπήσουν. Ο “γυμνός οφθαλμός” είναι μια διαρκής ιστορία έρωτα, που θα μπορεί 
να ζήσει και χωρίς εμένα. 

 
 

Με το δημοτικό κινηματογράφο πώς εμπλακήκατε;  
τα τέλη Απριλίου του 2016, κι ενώ μετρούσα τις τελευταίες μέρες μου στο Νότιο Μπραζίλι, 

έλαβα μια ηλεκτρονική επιστολή, που μου διαμήνυε, ότι ο Βασίλης Θωμόπουλος, Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, ήθελε να με συναντήσει για να συζητήσουμε για 
τον Δημοτικό Κινητό Κινηματογράφο Πάτρας. Κυττούσα το μέηλ ξανά και ξανά! το βαθύ σκο-
τάδι, που παραλίγο να με καταπιεί, μια αχτίδα φωτός "έσκαγε" μύτη και μου χαμογελούσε! 

Γύρισα, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα, λίγο - πολύ, τα γνωρίζετε! 
 
Είχατε δυσκολίες; Μπορείτε να αναφερθείτε σ’ αυτές; 
Δυσκολίες υπήρξαν και πάντα θα υπάρχουν. Όχι οικονομικές. Κυρίως οργανωτικές. Μαθαίνου-

με από τα λάθη μας και φροντίζουμε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Υέτος προστέθηκαν στην ο-
μάδα του Κινητού δυο εξαιρετικές γυναίκες, η έβη Μανδραγού και η Ασπασία Παΐζη. Οι τεχνι-
κοί μας, ευτυχώς, έμειναν οι ίδιοι: o Νικηφόρος και ο Αλέξης. Εξαιρετικοί και οι δυο τους! Ο 
Πρόεδρος αγαπά και στηρίζει το δρώμενο. Μπορώ να πω, ότι αισιοδοξώ για το μέλλον. Με τον 
δικό μου πάντα τρόπο. Απαισιόδοξα αισιόδοξος! 

 
Σε τι οφείλεται η επιτυχία των προβολών του Δημοτικού Κινηματογράφου; Θα υπάρξει συνέ-

χεια; 
Από την μια οι ταινίες κι από την άλλη η φυσιογνωμία του δρωμένου. Πώς είναι δυνατόν να 

μην αγκαλιάσεις κάτι, που από την πρώτη στιγμή νοιώθεις, ότι είναι κομμάτι σου; 
Αυτός ο Κινητός Κινηματογράφος είναι Δημοτικός. υνεπώς, την συνέχισή του ή μη δεν την 

αποφασίζω εγώ, αλλά ο Δήμος. Να ελπίζω μπορώ μόνο και να είμαι σε διαρκή ετοιμότητα. Για 
όλα τα ενδεχόμενα... 

 
Ποιες ιδιαιτερότητες των πατρινών φίλων του κινηματογράφου εντοπίζετε; 

Παρά τις όποιες διαφορές τα χαρακτηριστικά των κινηματογραφόφιλων 
σε όλες τις πόλεις του κόσμου είναι τα ίδια. Δυστυχώς, στην πόλη μας οι 
κινηματογραφόφιλοι δεν αγαπούν τις κινούμενες εικόνες μέχρι θανάτου. 
Εάν τις αγαπούσαν θανατηφόρα, πώς θα ανέχονταν τόσους πολλούς νε-
κρούς κινηματογράφους στην πόλη τους; 
 
Ελπιδοφόρος ο κινητός δημοτικός κινηματογράφος, με έναν «σταθερό» 
δημοτικό κινηματογράφο τι κάνουμε; 
 Για, τουλάχιστον, μια δεκαετία αγωνίστηκα λυσσασμένα για την δημι-
ουργία Δημοτικού Κινηματογράφου στην πόλη μας. Σι κατάφερα; την 
Πάτρα συνηθίζουν στις μέρες μας να σκοτώνουν τους κινηματογράφους. 
Όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου θα δεις κι έναν σκοτωμένο κινημα-

τογράφο. Για τον θάνατο του "Ιντεάλ" ο αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Αντρέας Καράβολας. 
Από την άλλη, ο Δημοτικός Κινητός Κινηματογράφος δεν πρέπει να λειτουργήσει ούτε σαν υπο-
κατάστατο, ούτε σαν άλλοθι για την ντροπιαστική έλλειψη "σταθερού" Δημοτικού Κινηματογρά-
φου στην πόλη μας. Από την πλευρά μου είμαι έτοιμος. Από καιρό. Από την εποχή, που στην 
Αχαϊκή πρωτεύουσα οι κινηματογράφοι ήταν περισσότεροι από τα ...φαρμακεία! 

 
Σε κάποια από τις προβολές και κατά την παρουσίαση της ταινίας σας είδαμε μάλλον συγκινη-

μένο. Θέλετε να μας μιλήσετε γι’ αυτό; 
Φαίρομαι, που το παρατηρήσατε! Σα λόγια, που πάντα απευθύνω στους συνοδοιπόρους κινημα-

τογραφόφιλους πριν από κάθε προβολή είναι "σχήμα καρδιάς κι όχι λόγου". Σην ώρα, που στέκο-
μαι μπροστά τους μέσα στο ημίφως δεν βλέπω πρόσωπα, αλλά ακούω ανάσες. Και συγκινούμαι! 
Γιατί "εικόνα, που δεν μοιράζεται, είναι εικόνα χαμένη"... 

Γιατί σας αρέσει τόσο η κινούμενη εικόνα; 
Δεν ξέρω να σας απαντήσω...Ίσως...'Ίσως...'Ίσως...'Ίσως, γιατί παντού και πάντα ένοιωθα ξένος 

και μόνο στις κινούμενες εικόνες βρήκα το σπίτι μου...Να φανταστείτε, ότι ακόμα και στην κοι-
λιά της μητρός μου ένοιωσα να ασφυκτιώ και την κοπάνησα στους επτά μήνες! 

 
Σε μια εκδήλωση για τον Ταρκόφσκι σας ακούσαμε να λέτε πως δε διαβάζετε βιβλία. Είναι κυ-

ριολεξία ή αποτελεί σχήμα λόγου; 
Δεν διαβάζω, πια, βιβλία, ούτε ακούω μουσική! Απόλυτα εθισμένος στις εικόνες! Κινούμενες και 

μη! Οι εθισμοί αφήνουν τα κουσούριά τους...Ευτυχώς ή δυστυχώς... 
Από την άλλη οι κινούμενες εικόνες με έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Δεν ξέρω, εάν με έκαναν και 

καλύτερο πατέρα. Σα παιδιά μου ελπίζω να με κρίνουν, αν όχι δίκαια, τουλάχιστον τρυφερά. Και 
πάνω απ΄όλα κινηματο - γραφοφιλικά! 



Νέοι και νέα διασπορά                         
γράφει ο Δημήτρης Μακρίδης  

 

Σο καλοκαίρι, περισσότερο και από τις γιορτές του Πάσχα και των Φριστουγέννων, η 

χώρα ρίχνει τον ηλικιακό της μέσο όρο.  Νεαρόκοσμος καταφτάνει στο αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιζέλος. Δεν αναφέρομαι στις ορδές των τουριστών ούτε σε τίποτα Ελληνοαμερικά-

νους τέταρτης ή πέμπτης γενιάς. Ο λόγος για τον μισό ηλικιακά πληθυσμό μεταξύ 18-30  

ετών που έχει μεγαλώσει στη χώρα και πλέον δουλεύει στο εξωτερικό.  

Έρχονται με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. υνηθισμένοι με άλλους ρυθμούς και 

άλλα ωράρια προσπαθούν να κάνουν όσο περισσότερα μπορούν μέσα σε 2-3 εβδομάδες. 

Αρμενίζουν στο Αιγαίο, βρίσκονται στο ξεχασμένο και από τους γονείς τους απομακρυ-

σμένο χωριό, ανταμώνουν με συγγενείς και φίλους σε κοινά τραπέζια. Προσπαθούν να 

γεμίσουν με τόσες εικόνες, όσες χάνουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Θέλουν να μάθουν  τα 

νέα όλων. Σην παραμικρή λεπτομέρεια. Η χαρά τους όμως αυτή δεν κρατάει πολύ.  Μέ-

σα από χαλαρές συνομιλίες και βλέμματα καταλαβαίνουν πως δεν έχει αλλάξει τίποτα 

στη χώρα. αν την αμερικάνικη ταινία “Η μέρα της μαρμότας” που κάθε μέρα επαναλαμ-

βάνονται τα ίδια γεγονότα. Ανακαλύπτουν πως το μόνο που δουλεύουν οι ιθαγενείς εί-

ναι το μαύρισμά τους, το να γεμίζουν πτυχία και μεταπτυχιακά χωρίς κάποιο αντίκρι-

σμα  και κυρίως το να συναντάνε αλλήλους σε μία δική τους διάσταση. Ανήμποροι να 

αντιληφθούν τι έχει ουσιαστικά συμβεί, τσακώνονται για τα ίδια θέματα για τα οποία 

αρπάζονταν σε εποχές ευμάρειας. Για τις παρελάσεις, για τον αγιασμό, για τα Θρησκευ-

τικά και τα λοιπά περσινά ξινά σταφύλια… υζητήσεις πολυτελείας μίας περιόδου που 

έχει περάσει ανεπιστρεπτί.  Σο  σπίτι  να  τρίζει  και  αυτοί  να συζητούν για τις σπασμέ-

νες πορσελάνες, την ώρα  

που οι ντόπιοι συνομήλικοί τους σαπίζουν στα καφενεία. Απελπιστικά ίδιοι προσπα-

θούν να διαφοροποιηθούν στα τριτεύοντα. Όχι διότι πιστεύουν κάτι διαφορετικό, αλλά 

κυρίως «για να την πούνε» στους άλλους. Πως είναι πιο προοδευτικοί, πιο ευαίσθητοι ή 

αντίθετα πιο θρησκευόμενοι, πιο πατριώτες από ότι αυτοί.  Φωρίς κάποια άλλη στάση 

ζωής, κάποια διαφορετική κοσμοαντίληψη, απλά  «για να την σπάσουν» στους υπολοί-

πους. 

Η αλλαγή, όμως, δεν θα έρθει με τους 60άρηδες που μουντζώνει ο ένας τον άλλο αντί 

να τον καλημερίσει. Θα πραγματοποιηθεί όταν επιστρέψουν όλοι ή τουλάχιστον κάποιο 

σημαντικό κομμάτι των νέων ανθρώπων που, όπου και αν βρίσκονται, έχουν το ένα πό-

δι πάντα στραμμένο προς τη χώρα. Αυτοί που απεγνωσμένα κάθε βράδυ θέλουν να μι-

λήσουν ελληνικά βρίσκοντας τον πρώτο τυχαίο ομοεθνή, που στην Ελλάδα πιθανά να 

μην αντάλλασσαν ούτε νεύμα. 

Θα γυρίσουν πίσω όπως θα επέστρεφαν σε μία πηγή.  Εξειδικευμένοι, χορτασμένοι 

από εμπειρίες έτοιμοι όχι να ηγηθούν, αλλά να βοηθήσουν. Έχοντας δει από απόσταση 

τη χώρα, το πρόβλημά της καθώς και τη θέση τους στην πολυπόθητη επανεκκίνηση. Και 

κυρίως, θα επιστρέψουν καθαρά από επιλογή. Προφανώς για την  ποιότητα ζωής και 

γιατί απλά τους αρέσει η χώρα παρά τα πολλά αρνητικά της και τις λιγότερες ευκαιρίες 

που, ενδεχομένως, θα έχουν. 

Για να γίνει όμως αυτό σε εποχές κινητικότητας, στόχος του ελληνικού κράτους θα 

πρέπει να είναι όχι η παραγωγή ανέστιων πτυχιούχων, αλλά συνειδητοποιημένων Ελλή-

νων πολιτών. Δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δαπανά τεράστια ποσά, όπως ανάλογα 

και οι γονείς των παιδιών, για να τους υποδεχτεί έτοιμους κάποια άλλη χώρα και να 

τους «αξιοποιήσει» επαγγελματικά στα πιο δημιουργικά τους χρόνια. Τπάρχουν παρα-

δείγματα από καμπάνιες επαναπατρισμού όπως π.χ. αυτές των Πολωνών και των Ιρλαν-

δών, χώρες που έχουν ιστορικά μεγάλες διαρροές ανθρώπινου δυναμικού. Κάτι αντί-

στοιχο πρέπει να γίνει και εδώ, να δείξει στην πράξη το πολιτικό σύστημα πως θεωρεί 

τους μέσα και τους έξω ενιαίο σώμα. 

Και που θα συναντηθούμε όλοι, οι μέσα και οι έξω; Μα στο κοινό τραπέζι, όσο δύσκο-

λο και εξωφρενικά ντεμοντέ και αν φαντάζει πλέον αυτό το παλιό τελετουργικό. Έχουμε 

πρόσφατο παράδειγμα το αντάμωμα του Δεκαπενταύγουστου. Είναι ώρα άλλωστε να 

ξύσουμε τις παλιές διδαχές και να δούμε τι έμεινε κάτω από τη σκουριά. Σο φαγητό ανέ-

καθεν ήταν και είναι προορισμένο να χωριστεί σε μερίδες και να μοιραστεί στην κοινό-

τητα. Μπορεί να μην ακουστούν πάλι τραγούδια της τάβλας, όπως ο Αμάραντος… Αλλά 

το  να διαχυθεί στους συνδαιτυμόνες η αίσθηση ότι, παρά τις δυσκολίες προχωράμε, 

όπως το φυτό στο δημοτικό τραγούδι θα είναι μεγάλο κέρδος. Και αν ακόμα δεν βρεθεί 

ο κοινός τόπος, τουλάχιστον άπαντες να προσπαθήσουν για να μην κατισχύσουν τα νέα 

είδωλα. «Να συντρώγομεν για να μην αλληλοφαγωθούμε», όπως συνοψίζει εύστοχα ο 

Καραποστόλης. 

Μέχρι όμως να γίνουν όλα αυτά… «Καλά,  άκουσες τι είπε στου Παπαδάκη ο Βού-

τσης για τα Θρησκευτικά;» 

Παγκοινιά στο Άνω Καστρίτσι! 
 

    Αναβιώνοντας το θεσμό της πα-

γκοινιάς, μια από τις βασικές λει-

τουργίες που συνέβαλαν στη διά-

σωση των ελληνικών  κοινοτήτων 

σε δύσκολες γι‟ αυτές ιστορικές ε-

ποχές, οι κάτοικοι του Άνω Καστρι-

τσίου ενώθηκαν για να λύσουν ένα 

χρόνιο πρόβλημα. υγκεκριμένα, 

ομάδα πολιτών του παραπάνω δη-

μοτικού διαμερίσματος, με τη χο-

ρηγία του δήμου σε υλικά και εργαλεία, από κοινού 

τσιμεντόστρωσαν με εθελοντική εργασία τον αγροτικό 

δρόμο που ενώνει το Άνω με το Κάτω Καστρίτσι. Ακο-

λούθως, βρίσκονται σε συζητήσεις για μια δεύτερη πα-

γκοινιά, ώστε να καταφέρουν να τσιμεντοστρώσουν 

και δεύτερο κομμάτι αγροτικού δρόμου που ανήκει στο 

γειτονικό Κάτω Καστρίτσι. Ακολουθώντας, λοιπόν, τον 

δύσκολο και δημιουργικό τρόπο η ομάδα αυτή των κα-

τοίκων εμπράκτως μας υποδεικνύει τον τρόπο, ο ο-

ποίος, αφού διέσωσε τον ελληνισμό  σε πέτρινα χρόνια, 

ίσως αποτελεί πρόταση για το ξεπέρασμα της οικονομι-

κής κρίσης που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα 

μας.  

Ι.Τσάμης 

Ποιο είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο που αντικρίζει ο 
επισκέπτης της πόλης αν επέλεξε να μας επισκεφτεί με το 
υπεραστικό ΚΣΕΛ; Κατά τα φαινόμενα, η Αγορά Αργύρη. 
Ένα όμορφο (για κάποιους, έστω), σύγχρονο και λειτουργι-
κό δημοτικό κτίριο πολιτιστικών γεγονότων και δημόσιων 
εκδηλώσεων. Ψς πότε, λοιπόν, οι τοίχοι του θα 
«διαφημίζουν» τα καντάρια ανοησίας μερίδας συμπολιτών 
μας, που αποφάσισαν να εκδηλώσουν τις ανησυχίες τους 
μουτζουρώνοντας κάθε γωνιά του; Δημοτικό κτίριο είναι, 
ας το περιποιηθεί λίγο η Δημοτική Αρχή! Δεν είναι τίποτε 
ένα φρεσκάρισμα που και που. Ιδιαίτερα, αν επιλεγεί υλικό 
που δεν θα αφήνει την μπογιά να ποτίσει τους τοίχους. 
Μπορεί η πόλη μας να έγινε φτωχή αλλά, ευτυχώς, γκέτο 
δεν έγινε ακόμη για να αφήνουμε τα δημόσια κτίρια να 
ασχημαίνουν με αυτόν τον τρόπο… 

*** 

Δύο, τουλάχιστον, φορές πήγε συνεργείο της ΔΕΤΑΠ να 
τοποθετήσουν βρύση με πόσιμο νερό στο πάρκινγκ του 
πρώην κολυμβητηρίου, όπου και θα ξεδιψούσαν οι ταλαι-
πωρημένοι από τη ζέστη του θέρους δρομείς στην περιοχή 
του πάρκου της Πλάζ. Σην πρώτη εκδιώχθηκαν από 
«αρμοδίους» διότι θα «μαζευτούν οι γύφτοι»… Σην επομέ-
νη έβαλαν τη βρύση, η οποία, ως εκ θαύματος, αφαιρέθηκε 
μέσα σε 10 μέρες! Μόνιμοι δρομείς της περιοχής μας κατήγ-
γειλαν το γεγονός, αναφέροντας παράλληλα και τον αρνη-
τικό ρόλο που φέρεται να έπαιξε δημοτικός σύμβουλος της 
πλειοψηφίας. Αν το γεγονός αληθεύει, και δεν είναι υπερ-
βολή κάποιων δρομέων, τότε η Δημοτική Αρχή πρέπει να 
καταστήσει σαφή τα όρια των «αρμοδιοτήτων» κάποιων 
συμβούλων, άνευ επίσημης αρμοδιότητας...  

Όλο αυτό το διάστημα που είναι στο φόρτε τους τα πα-

νηγύρια στα χωριά μας σκέφτεται κανείς: άραγε, είναι τόσο 

δύσκολο ή ασύμφορο για τη βιοτεχνία των πανηγυράδων 

να κληθούν καλλιτέχνες που υπηρετούν με κάποιο τρόπο 

και ως ένα βαθμό, το αυθεντικό δημοτικό τραγούδι; Δηλα-

δή, τα κακέκτυπα της Θώδη είναι καλύτερα, για παράδειγ-

μα, από τον Λάλεζα ή το συγκρότημα του Δαλιάνη; Κουτά-

κι μπύρα, σουβλάκι και …Despacito με κλαρίνο θα είναι 

πλέον η μοίρα της ζωντανής παραδοσιακής μουσικής στο 

φυσικό της χώρο, το κοινοτικό πανηγύρι; 

*** 

Ο πολυπόθητος και πολυθρύλητος κανονισμός για τα 

τραπεζοκαθίσματα στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος επί ένα 

και πλέον έτος ετοιμαζόταν και δεν εμφανιζόταν, αφού με 

το ζόρι εμφανίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο και ψηφίστη-

κε, απορρίφθηκε από την Περιφέρεια και βρισκόμαστε, κα-

τά πως φαίνεται, τρία χρόνια μετά την ανάληψη της αρχής 

από τον κ. Πελετίδη στο σημείο μηδέν! Σο αποτέλεσμα είναι 

η κατάσταση στους πεζοδρόμους να χειροτερεύει συνεχώς. 

τη, μεν, Ρήγα Υεραίου κάποιοι καταστηματάρχες πλέον 

κατεβάζουν τραπεζοκαθίσματα από το πρωί στο οδόστρω-

μα, ακόμα και αν διαθέτει το μαγαζί τους στοά! τη, δε,  

Ηφαίστου ο πεζόδρομος τις βραδινές ώρες παραμένει αδιά-

βατος και αδιαπέραστος (άρα και επικίνδυνος). Πρόκειται 

να μπει στοιχειώδης τάξη από τη Δημοτική Αρχή στο κέ-

ντρο της πόλης ή η σύγκρουση με την αυθαιρεσία κάποιων 

έχει σοβαρό πολιτικό κόστος και θα παραπεμφθεί στις ελλη-

νικές καλένδες και αυτό το ζήτημα; 

Ιωάννης Σκώτος Εριγένης:  
ένας «Έλληνας» στη Δύση (815-870 μ.Χ.) 
Γράφει ο Ιωάννης Κόρδας 

    

Ο Ιωάννης ήταν Ιρλανδός θεολόγος, νεοπλατωνιστής φιλόσοφος και ποιητής. Είναι κυρίως γνωστός για τις μεταφράσεις και τα σχόλιά του στο έργο του Χευδο-Διονυσίου. Επρό-
κειτο για μια ιδιαίτερη περίπτωση δυτικού φιλοσόφου-θεολόγου για τους εξής κυρίως λόγους: Πρώτον, τα βιβλία του αποτέλεσαν το μοναδικό μεγάλο θεωρητικό έργο της δυτικής 
διανόησης του 9ου αιώνα. Δεύτερον, η άριστη γνώση της ελληνικής έκανε τον Ιρλανδό λόγιο τον μοναδικό θεολογικό σύνδεσμο μεταξύ λατινικής Δύσης και ελληνικής Ανατολής. 
Κατ` εντολή του βασιλιά Λουδοβίκου του φαλακρού (εγγονού του Καρλομάγνου) μετέφρασε από τα ελληνικά στα λατινικά τα αρεοπαγιτικά κείμενα από έναν χειρόγραφο κώδι-
κα που είχε δωρίσει στον πατέρα του Υαλακρού ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Β΄. Επιπλέον, μετέφρασε κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου Νύσσης και του 
Μαξίμου του Ομολογητού. Αναντίρρητα, η πατερική φιλοσοφία επηρέασε τον Ιρλανδό μοναχό στη διαμόρφωση της δικής του κοσμοεικόνας.  

   Αυτή θα είναι η μοναδική επαφή της δυτικής θεολογίας με την αντίστοιχη ανατολική για τους επόμενους αιώνες, αλλά και η μοναδική επαφή με τον νεοπλατωνισμό που, ως 
γνωστόν, είχε εγκιβωτιστεί σταδιακά και γόνιμα στον ελληνόφωνο ορθόδοξο χριστιανισμό. Ο Εριγένης αντιμετωπίστηκε για αυτό τον λόγο ως αιρετικός από τη Δυτική εκκλησία, η 
οποία, όπως αναφέρει ο Alessio, θα δει τα βιβλία του να «βρίθουν από σκώληκες της αιρετικής διαστροφής». Η Δύση επιθυμούσε διακαώς, ειδικά μετά τον Καρλομάγνο, να απο-
κοπεί και να διαφοροποιηθεί από τον αυτοκράτορα της Ανατολής, τον Πατριάρχη και την αντίστοιχη πολιτιστική εκδοχή που αυτή η εξουσία εκπροσωπεί: την ελληνική γλώσσα, 
την ορθόδοξη τέχνη, την φιλοσοφία και την θεολογία. την ιστορία της μεσαιωνικής φιλοσοφίας του αναφέρει ο Alessio: 

«Το έργο του θεμελιώθηκε εξολοκλήρου, στο φως της ελληνο-χριστιανικής σκέψης. Ο Ιωάννης Σκώτος μοιάζει με «βυζαντινό» που βρέθηκε στη Δύση, τότε ακριβώς που οι σχέσεις με το Βυζάντιο 
διαλύθηκαν οριστικά. Μετά από αυτόν, για αιώνες, κανείς δεν θα μελετήσει πλέον τα ελληνικά (“Graecum est: ergo non legitur”)*. Η γνώση των ελληνικών επανέρχεται, με πολύ αβέβαιο τρόπο τον 
13ο αιώνα.»     
*   «ελληνικά είναι. Για αυτό τον λόγο δεν διαβάζονται.» 

 Δήγματα Αντίδοτα 


