
Πάμε να αλλάξουμε την Πάτρα

Εχουμε έναν δήμαρχο που εξαρτάται από το κόμμα του. Αρα μεταφέρει το γνωστό αφήγημα του κόμματος ότι όλοι εξαρτώνται και 
υποκινούνται από κάποιους. Εμείς εξαρτώμαστε μόνο από την κοινωνία, λέει ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος

μια περίπτωση που δεν προ-
στάτεψα το δημόσιο και μό-
νο συμφέρον. Οπως και να 
είναι, αν ανοίξει τέτοιο θέμα 
θα δοθεί η ευκαιρία να δού-
με και τον τρόπο ζωής μας. 
Ο τρόπος ζωής μου όλα αυ-
τά τα χρόνια δεν έχει αλλά-
ξει στο ελάχιστο. Σε ένα σπί-
τι στα Ζαρουχλέικα γεννήθη-
κα, εκεί μεγάλωσα, εκεί ζω. 
Συνεπώς το τελευταίο για το 
οποίο θα με κατηγορήσει κα-
νείς, είναι αυτό. Καλό είναι 
λοιπόν, όταν λέμε κάτι πρώ-
τα να το αποδεικνύουμε και 
δεύτερον να κοιτάμε και τον 
τρόπο ζωής μας. 

  Στην πρώτη εκδήλω-
σή σας επικρίνατε τον 
Κ. Πελετίδη με αιχμή 
την καθημερινότητα 
των πολιτών. Γιατί πι-
στεύετε ότι απέτυχε στη 
διαχείριση της καθημε-
ρινότητας και με ποιο 
τρόπο ή μέσα θα μπο-
ρούσατε εσείς να τα πά-
τε καλύτερα από αυτόν;

Η δημοτική αρχή διαχειρί-
ζεται τα της Πάτρας με έναν 
τρόπο που δεν ταιριάζει στον 
τρίτο Δήμο της χώρας, αλ-
λά σε ένα χωριό. Κάθε μέρα 
βλέπω κόσμο που λέει ότι η 
κατάσταση πάει από το κακό 
στο χειρότερο. Αυτό σημαί-
νει ότι η Πάτρα είναι σε εγκα-
τάλειψη. Οσο και αν αγωνί-
ζονται, γιατί αγωνίζονται οι 
εργαζόμενοι, δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν γιατί πο-
λύ απλά δεν υπάρχει πλάνο 
από τη δημοτική αρχή για την 
αντιμετώπιση της καθημερι-
νότητας σε όλα τα επίπεδα. 
Στις περιοδείες που πηγαί-
νω, μου λένε ότι δεν υπάρ-
χει φωτισμός, ασφάλεια, δεν 

υπάρχουν δρόμοι χωρίς λακ-
κούβα, δεν υπάρχει καθαρι-
ότητα, δεν φτάνει καν μέχρι 
εκεί το εορταστικό κλίμα της 
πόλης είτε έχουμε Χριστού-
γεννα, είτε καρναβάλι. Χει-
ρότερα δεν γίνεται. Η Πάτρα 
εξακολουθεί να αναπτύσσεται 
ανισόρροπα στο κέντρο και 
τις συνοικίες, πόσο μάλλον 
στους πρώην δήμους που συ-
νενώθηκαν. Η δημοτική αρ-
χή απέδειξε ότι δεν μπορεί 
καν να εκμεταλλευτεί τα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα που 
της διαθέτει η Περιφέρεια και 
δη τα 44 εκ. ευρώ για τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη που θα άλ-
λαζαν πραγματικά την Πάτρα 
εφόσον τα αξιοποιούσε όπως 
θα έπρεπε.Νομίζω ότι είναι 
ο μοναδικός δήμος από όλη 
την περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας που δεν μπόρεσε να 
εκμεταλλευτεί αυτά τα χρήμα-
τα. Μιλάμε γενικά για μια ευ-
καιριακή αντιμετώπιση των 
πραγμάτων και όχι για έναν 
σχεδιασμό, ένα πρόγραμμα. 
Κλασικό παράδειγμα η δια-
χείριση των αδέσποτων. Εί-
μαστε ο μοναδικός δήμος που 
δεν έχουμε καμία φροντίδα ή 
δομή για το θέμα. Ο κ. Πελε-
τίδης δεν μπορεί λοιπόν και 
το απέδειξε. Εγώ μπορώ και 
θα το αποδείξω.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέ-
σα, για να τα πας καλύτερα, 
όπως σας είπα και πριν, αυτά 
τα δημιουργείς, δεν τα περι-
μένεις να πέσουν από το κρά-
τος ή από τον ουρανό, εκτός 
και αν ο στόχος σου είναι να 
καταγγέλλεις πως κάποιος άλ-
λος φταίει.

  Η δημοτική αρχή έχει 
ενοχοποιήσει την ανά-
πτυξη.  Εσείς, πώς την 
εννοείτε στην περίπτω-
ση της Πάτρας;

Είναι πολύ μεγάλη αυτή η 
κουβέντα για να γίνει μέσα 
σε μια συνέντευξη. Εμείς την 
ανάπτυξη τη βλέπουμε να έρ-
χεται μέσα από την αξιοποί-
ηση των μεγάλων έργων που 
η δημοτική αρχή κατά σύ-
στημα εμποδίζει, τη βλέπου-
με να έρχεται μέσα από την 
αξιοποίηση όλων των πλε-
ονεκτημάτων της περιοχής 
με σύγχρονα και καινοτόμα 
«εργαλεία», με εξεύρεση με-
θόδων εισροής στην πόλη 
νέου χρήματος που θα φέ-
ρει νέες θέσεις εργασίας, με 
προσέλκυση  μεγάλων διορ-
γανώσεων, με ανάπτυξη του 
θρησκευτικού και αθλητικού 
τουρισμού, με αξιοποίηση 
του επιστημονικού δυναμι-
κού της Πάτρας, με επένδυση  
στους ανθρώπους της, με συ-
νέργειες που θα την κάνουν 
μια έξυπνη πόλη, με πρω-
τοβουλίες που θα της προσ-
δώσουν το δικό της brand 
στην Ελλάδα και τον κόσμο. 
Η ανάπτυξη επιστρέφει στην 
κοινωνία. Το να τη δαιμονο-
ποιούμε είναι σαν να κατα-
δικάζουμε την κοινωνία στη 
στασιμότητα να την θέλου-
με μίζερη για να διατηρού-

με πελατολόγιο απελπισμέ-
νων. Εμείς τους Πατρινούς 
τους θέλουμε χαρούμενους.

  Η δημοτική αρχή υπο-
στήριζε μέχρι πρότι-
νος ότι δεν θα χρει-
αστεί δεύτερος γύρος. 
Εσείς, τι λέτε;

Η δημοτική αρχή, δυστυχώς, 
παρά το ότι ο κομματικός φο-
ρέας που την καθοδηγεί έχει 
μια λογική σεμνής και τα-
πεινής κοινωνικής αναφο-
ράς, έχει δείξει μια υπέρμε-
τρη αλαζονεία όλο το προη-
γούμενο χρονικό διάστημα, 
νομίζοντας ότι θα έκανε πε-
ρίπατο στις εκλογές και νομί-
ζοντας ότι η προσέγγισή της 
στην κοινωνία με συγκεκρι-
μένες προπαγανδιστικές λο-
γικές θα μπορούσε να την 
παραπλανήσει για μια ακό-
μη φορά. Να, λοιπόν, που 
δεν είναι έτσι. Τους συμβου-
λεύω να δείξουν ταπεινότητα 
και σεβασμό στην κρίση του 
πατραϊκού λαού και τους εφι-
στώ την προσοχή στο γεγο-
νός ότι η αλαζονεία είναι το 
πρώτο βήμα για την πτώση. 
Εμείς καθημερινά δουλεύου-
με προσεγγίζοντας την κοινω-
νία πόρτα πόρτα και η αντα-
πόκριση που έχουμε αποδει-
κνύει και καταδεικνύει ότι 
όχι απλώς θα χρειαστεί δεύ-
τερος γύρος, αλλά θα χρεια-
στεί ο κ. Πελετίδης να πα-
λέψει για να είναι δεύτερος. 
Γιατί απλά οι πολίτες της Πά-
τρας δεν μπορούν να αποδε-
χθούν για την πόλη τους τη 
μετριότητα και τη στασιμότη-
τα. Εμείς ακούγοντάς τους θα 
γινόμαστε κάθε  μέρα καλύ-
τεροι με συλλογικότητά και 
σκληρή δουλειά για το κα-
λό της πόλης μας και μόνο.

Το δημογραφικό 
δεν λύνεται με 
τη μετανάστευση
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Κώστας Πελετίδης και η παράταξή του εμφανίζουν αλαζονεία που δεν δικαιολογείται από τους συσχετισμούς, όπως αυτοί 
θα αποτυπωθούν στην κάλπη. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων μίλησε στην «Π».

Η ΒΟΥλΗ Των ΕλλΗνων, την Τρίτη 5 Μαρτίου, συζήτησε 
στην Ολομέλειά της την Εκθεση της Διακομματικής Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό. Μιας Επιτροπής, 
η οποία συστάθηκε ομόφωνα τον Μάιο του 2017 με πρόταση 
της Φώφης Γεννηματά από 23 βουλευτές όλων των κομμάτων 
και που, σε 18 συνεδριάσεις (1/6/2017 – 13/12/2018) συνέτα-
ξε την εν λόγω Έκθεση 240 προσεγμένων σελίδων (προσβά-
σιμων μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης goo.gl/atrnHd), η 
οποία υποβλήθηκε στις 14/12/2018 και συζητήθηκε στην προ-
αναφερθείσα συνεδρίαση.

Σιγά-σιγά αφυπνιζόμαστε
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗνΙΕΣ έχουν τη δική τους σημειολογία, καθώς 
πέρασαν πάνω από 25 χρόνια από τον Φεβρουάριο του 1993, 
όταν η προηγούμενη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για 
το Δημογραφικό (από επίσης 23 Βουλευτές), είχε δημοσιεύ-
σει το δικό της πόρισμα, 78 σελίδων, στο οποίο αναφέρθηκα 
εκτενώς σε άρθρο μου τον Δεκέμβριο.

Αν κΑΙ Η κΑΤΑΣΤΑΣΗ που περιγράφεται στην πρόσφατη (και 
τριπλάσια σε σχέση με το 1993) Έκθεση, έχει χειροτερέψει αι-
σθητά στα 25 χρόνια που μεσολάβησαν, πρόοδο συνιστά το ότι 
πλέον, ως κοινωνία και ως πολιτική ηγεσία, σταδιακά αφυπνι-
ζόμαστε. Προσωπικά παρακολουθώ το δημογραφικό από τα μα-
θητικά και τα εφηβικά μου χρόνια, από τη δεκαετία του 1990 
και χαίρομαι που πλέον δεν συναντώ πλήρη αδιαφορία όποτε 
ανοίγω συζήτηση για αυτό το τεράστιο πρόβλημα, κορυφαίο 
εθνικό θέμα του 21ου αιώνα για την Ελλάδα.

Η ΣΥνΕδΡΙΑΣΗ της περασμένης εβδομάδας στη Βουλή, μας 
υπενθύμισε τις μεγάλες διαφορές των σημερινών κομμάτων 
εξουσίας. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η λύση πρέπει να αναζητη-
θεί στην ταχεία πολιτογράφηση μεταναστών, ενώ η Νέα Δημο-
κρατία αντιπροτείνει την ενίσχυση της γεννητικότητας με σει-
ρά στοχευμένων και ρεαλιστικών μέτρων, τα οποία παρουσία-
σε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μέ-
τρα τα οποία ποικίλλουν από επιδόματα (π.χ. €2.000 για κάθε 
παιδί που γεννιέται) έως θεσμικές - διοικητικές παρεμβάσεις 
(π.χ. σε εργασιακό επίπεδο, για τις μητέρες) και τα οποία έχουν 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα, στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, όπου και όποτε εφαρμόστηκαν.

Υιοθεσία, εκτρώσεις και δημογραφικό
ΕνΑΣ ΣΤΟχΟΣ που μπορεί να τεθεί για την άμβλυνση του δη-
μογραφικού και στον οποίο πολύ σωστά έδωσε έμφαση ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, είναι ο εθελοντικός περιορισμός του τερά-
στιου αριθμού εκτρώσεων στην πατρίδα μας (περίπου 150.000 
ετησίως, όσο ο μισός Νομός Αχαΐας). Αν, με εφαρμογή των κα-
τάλληλων πολιτικών, μπορούσαμε έστω και το 10% αυτών των 
εκτρώσεων να αποφύγουμε, θα  επιτυγχάναμε 15% παραπάνω 
γεννήσεις από ζευγάρια τα οποία ήδη έχουν παιδιά ή θέλουν να 
αποκτήσουν παιδιά, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος της 
ΝΔ. Αλλά και τα ζευγάρια (ή, έστω, οι μητέρες) που καταφεύ-
γουν στην έκτρωση επειδή για οποιονδήποτε λόγο νιώθουν ότι 
δεν μπορούν να αναθρέψουν το παιδί, θα μπορούσαν να βρουν 
εναλλακτική λύση μέσω ενός σύγχρονου συστήματος υιοθεσι-
ών, που λείπει από την πατρίδα μας και που κοστίζει ελάχιστα 
για να θεσμοθετηθεί. Πρόκειται για μια πολιτική στην οποία έχω 
προσωπική ευαισθησία και για την οποία εργάζομαι ήδη μέσα 
από κοινωνικούς φορείς που, αθόρυβα αλλά συστηματικά, κά-
νουν εξαιρετική δουλειά. Μια πολιτική που αξίζει να αναδειχθεί, 
να στηριχθεί και να προωθηθεί από όλους μας.

ΣΕ κΑθΕ πΕΡΙπΤωΣΗ, το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα 
που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μετανάστευση. Υπάρ-
χουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για να αυξηθεί ο πληθυ-
σμός της χώρας, όπως έχουν αποδείξει οι κυβερνήσεις του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1993) και του Κώστα Καρα-
μανλή (2004-2009), οι οποίες ήσαν και οι μόνες που προσπά-
θησαν (με αρκετή επιτυχία, μάλιστα) να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα. Είμαι βέβαιη ότι, πολύ σύντομα, μια άλλη κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, θα πράξει και πάλι ό,τι χρειάζεται.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου (www.xalexopoulou.gr) είναι πολιτι-
κός μηχανικός και επιχειρηματίας, πρώην πρόεδρος της ΟΝ-
ΝΕΔ Αχαΐας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και 
νομαρχιακή σύμβουλος Αχαΐας. Σήμερα είναι μέλος της Κεντρι-
κής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), 
εκλεγμένη με την παράταξη που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία.

Της χΡΙΣΤΙνΑΣ ΑλΕΞΟπΟΥλΟΥ*

ΑπΟΨΗ

> Δεν αντέχει 
άλλη 
οπισθοδρόμηση  
η πόλη, άλλο 
βάλτωμα 


