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μια πόλη σύγχρονη, να τη ζηλεύεις!...

Τ

η Βουδαπέστη επισκέφτηκα τις προηγούμενες μέρες, δεύτερη φορά μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Με εντυπωσίασε όπως παλιά, για τις ομορφιές της από κάθε πλευρά. Η
διπλή πόλη, Βούδα και Πέστη, με τον επιβλητικό Δούναβη ποταμό
στη μέση, ο οποίος ίσως δεν χωρίζει τις πόλεις, αλλά τις ενώνει μάλλον, αφού είναι σημείο αναφοράς, με γέφυρες ονομαστές και εντυπωσιακές και με όλα τα μέσα συγκοινωνίας να διέρχονται είτε από
αυτές είτε, όπως το μετρό, κάτω από το νερό σε τούνελ, ώστε σε λίγα
λεπτά βρίσκεσαι από τη μία πόλη στην άλλη.

Όλες οι αστικές συγκοινωνίες (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό,
προαστιακός σιδηρόδρομος) είναι οργανωμένες με ηλεκτρονική
παρακολούθηση των δρομολογίων και χωρίς καθυστερήσεις, καλύπτουν τη Βουδαπέστη μαζί με 80 προάστια. Εκδίδοντας μια κάρτα, επιλέγοντας την ισχύ της μέχρι τριών ημερών, έχεις δικαίωμα
να χρησιμοποιείς στο διάστημα αυτό όλα τα παραπάνω μέσα για
οποιοδήποτε προορισμό απεριόριστα.
Ηλεκτρικά μηχανάκια, πατίνια και ποδήλατα, δημοτικά, ενοικιάζονται από το χρήστη, οι κάτοικοι τα χρησιμοποιούν πολύ και κανείς δεν σκέφτεται να τα καταστρέψει. Ούτε μπορεί ούτε επιθυμεί
να τα κλέψει και όλα ελέγχονται με GPS, για να είναι γνωστή κάθε
στιγμή η θέση τους!

Η Βουδαπέστη, μια πόλη πνιγμένη στο πράσινο, με αλέες πανύψηλων δέντρων στους πλατιούς δρόμους, που χαρίζουν ομορφιά στην πόλη και δροσερές σκιές στους κατοίκους το καλοκαίρι.
Πολλά πάρκα, κάποια σε τεράστιες εκτάσεις, φροντισμένα, χωρίς
απορρίμματα και καθαρά, ώστε να απολαμβάνεις απέριττη τη φυσική ομορφιά.
Σε αντίθεση, στην πόλη μας, τα δημοτικά ποδήλατα που εγκαταστάθηκαν, δυστυχώς λίγο καιρό μετά βανδαλίστηκαν και τώρα δεν
υπάρχει κανένα!... Καινούργιες αποφάσεις έλαβε πρόσφατα ο Δήμος
της Πάτρας για πρόγραμμα εκ νέου δωρεάν κοινόχρηστων ποδηλάτων. Προϋπόθεση για τη χρήση του κοινόχρηστου ποδηλάτου είναι
η εγγραφή στην υπηρεσία και η απόκτηση της προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας χρήστη.
Στη Βουδαπέστη, βέβαια, έχουν υποδομές, ποδηλατόδρομους,
καθώς και κυκλοφοριακή αγωγή - κάτι που διευκολύνει κατά πολύ

τη χρήση δίτροχων.
Ο Δήμος Πατρέων προχωρά τώρα, σύμφωνα με τα τελευταία νέα,
στην κατασκευή ποδηλατόδρομου σε όλο το μήκος της παραλιακής
ζώνης, από την πλαζ της Αγυιάς έως το νότιο πάρκο, με χρηματοδότηση από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής
Ελλάδας 2014 – 2020. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος
ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, προγραμματίζεται από τον δήμο η κατασκευή ενός μεγάλου δικτύου
ποδηλατοδρόμων μέσα στην πόλη. Αυτός ο νέος μεγάλος ποδηλατόδρομος θα συνδέσει δύο χώρους αναψυχής, δηλαδή την πλαζ
και το νότιο πάρκο, όπου εκεί ήδη υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, ενώ
αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη του παραλιακού μετώπου
της Πάτρας, αλλά και να το συνδέσει με το κέντρο της πόλης. Όσον
αφορά στα χαρακτηριστικά του, θα είναι διπλής κυκλοφορίας και θα
έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αφού θα διαθέτει κράσπεδο, ώστε να διαχωρίζεται από τον δρόμο, καθώς και την
απαραίτητη σήμανση.

Τη Βουδαπέστη τη θαυμάζει κανείς ακόμα για τα κτήρια υψηλής
αισθητικής αξίας, για τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που
ξέρουν να τα αναδεικνύουν και να τα αξιοποιούν προς χάρη του
τουρισμού, κάτι που εμείς ακόμα το …ψάχνουμε κάνοντας αργά βήματα προόδου!
Σε πλατεία της Βουδαπέστης είδαμε και το εικονιζόμενο σκάκι, κατασκευή από ανακυκλώσιμα κουτάκια αλουμινίου. Η μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας διεθνούς
ομάδας νέων κ αλλιτεχνών, αποφοίτων Σχολών Καλών Τεχνών από
Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Αραβικά Εμιράτα. Το Πρόγραμμα συνεργασίας εικαστικών διοργανώθηκε φέτος για 3η συνεχή
χρονιά. Η κατασκευή αυτή με θέμα το σκάκι στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους θεατές όσο αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και τους κινδύνους που το απειλούν από την κατάχρηση των
συσκευασιών μιας χρήσης. Χρησιμοποιήθηκαν 10000 καθαρισμένα
ανακυκλώσιμα κουτάκια αλουμινίου.

