
Εμείς την πόλη μας τη θέλοσμε “βρώμικη” 
 
“Νέα επηρείξεζε θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θηηξίωλ ζηα νπνία δηακέλνπλ νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο πξαγκαηνπνίεζαλ ρζεο ην πξωί εηδηθά ζπλεξγεία ηνπ Δήκνπ Αζελαίωλ, ζην πιαίζην ηωλ παξεκβάζεωλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο”. 

Διεπζεξνηππία, 1/4/10 

 
“Με ηε ζπλνιηθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ζπλέδεζε ν πθππνπξγόο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ην δήηεκα ηεο πγηεηλήο ζε θηήξηα ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο πνπ θαηνηθνύληαη από ππέξκεηξν 
αξηζκό κεηαλαζηώλ”. 

City Press, 8/10/10 

 

Ξαθληθά εηδήζεηο ζαλ απηή άξρηζαλ λα θαηαθιύδνπλ ηνλ εκεξήζην ηύπν -θαη ζπρλά λα 

παλεγπξίδνληαη ζηελ ηειεόξαζε. Τη γίλεηαη ινηπόλ; Βξηζθόκαζηε ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο; 

Γερόκαζηε επίζεζε από εμσγήηλνπο κνιπζκαηηθνύο νξγαληζκνύο;  

 

Ο πξνεθινγηθόο δηάινγνο γηα ην δήκν ηηο Αζήλαο θηλείηαη γύξσ από ην εμσθξεληθό θαη επηθίλδπλν 

ηδενιόγεκα ηεο “θαζαξήο πόιεο”. Η έκπλεπζε ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ ηέσο ππνπξγό 

“πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε”, σζηόζν κέζα ελεκέξσζεο θαη ππνςήθηνη δήκαξρνη απνδείρζεθαλ πνιύ 

πξόζπκνη λα αθνινπζήζνπλ ην ίδην κνηίβν. 

 
“Tν κεγάιν πξόβιεκα ηεο θαζαξηόηεηαο ζηελ Αζήλα νθείιεηαη ζηελ ππαίζξηα δηαβίωζε κεγάινπ αξηζκνύ κεηαλαζηώλ, 
ζηηο παξάλνκεο αγνξέο κηθξνπωιεηώλ, ζηηο θαζεκεξηλέο πνξείεο ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζηελ αλεμέιεγθηε 

αθηζνθόιιεζε”. 

Ν. Καθιάκάλεο, Διεπζεξνηππία 21/4/10 

 

“Απηό ην θύκα ηεο αλζξώπηλεο εμαζιίωζεο ζηελ αξρή θαηέιαβε ηελ πεξηνρή θάηω από ηελ Αραξλώλ, πέξαζε ηελ 3εο 

Σεπηεκβξίνπ, έθηαζε ζηελ Παηεζίωλ θαη αλεβαίλεη πξνο ηα πάλω. [Ο]η άλζξωπνη πξέπεη λα βγνπλ πξώηα απ’ όια ζηελ 
επηθάλεηα λα θαηαγξαθνύλ, ώζηε λα μέξνπκε πξώηα απ’ όια πνηνη είλαη. Πξέπεη λα ηνπο εγθαηαζηήζνπκε ζε ρώξνπο 

ππνδνρήο εθηόο ηεο Αζήλαο”.  

Γ. Κακίλεο, απνζπάζκαηα νκηιίαο ζηε Βαξβάθεην, Δπνρή, 27/9/10) 

  

Αλ ππάξρεη θάηη εληππσζηαθό ζ' όια απηά, δελ είλαη ηόζν ε ίδηα ε νξνινγία, όζν ε επθνιία κε ηελ 

νπνία πνιινί αληηκεησπίδνπλ ηε θηώρεηα, ηελ απνκόλσζε θαη ηελ αλζξώπηλε δπζηπρία κε ηξόπνπο 

ηνπ 19νπ αηώλα, δειαδή πξώηα θαη θύξηα σο έλα δήηεκα βξσκηάο! Οη θησρνί είλαη θαηά βάζε 

αλζξώπηλα κηάζκαηα πνπ απεηινύλ ην πγηέο ζώκα ηεο θνηλσλίαο, εκάο ηελ πγηή αιιά εύζξαπζηε 

πιεηνςεθία. Η ιύζε ζα είλαη πξσηίζησο ηαηξηθνύ ραξαθηήξα: απνιπκάλζεηο, πγεηνλνκηθέο δώλεο, 

θαηαγξαθή, απνκάθξπλζε θαη εγθιεηζκόο ησλ θνξέσλ ηεο αξξώζηηαο.  

 

Όηαλ ε ζπκβίσζε ησλ αλζξώπσλ γίλεηαη δήηεκα θαζαξηόηεηαο, είλαη αξθεηά εύθνιν θαη νη ρώξνη 

ηεο ζπκβίσζεο λα αληηκεησπηζηνύλ κε ηε ινγηθή ηεο απνζηείξσζεο. Αληί λα βξνύκε ηξόπνπο λα 

βνεζήζνπκε ηηο αλζξώπηλεο ζπλαληήζεηο, ζα δηαζθαιίζνπκε ηελ νπηηθή επηαμία ηεο πόιεο. Αληί λα 

ππνζηεξίμνπκε όζνπο/εο ην έρνπλ αλάγθε, ζα εμσξαΐζνπκε ηελ εηθόλα καο πνπ ε παξνπζία ηνπο 

αζρήκπλε. Αληί λα ρηίζνπκε γέθπξεο επηθνηλσλίαο, ζα θηηάμνπκε θξάγκαηα κε ηε κνξθή “θέληξσλ 

ππνδνρήο”. Αληί λα βγνύκε ζην ζεξγηάλη λα γλσξίζνπκε ηνπο μέλνπο θαη κέζα ζ' απηνύο ηνπο εαπηνύο 

καο, ζα βγάινπκε ζηε γύξα ζώκαηα αζθαιείαο λα ηνπο ειέγμνπλ, λα ηνπο πεξηζσξηνπνηήζνπλ, λα 

ηνπο βάινπλ ηέινο πάλησλ ζηε ζέζε ηνπο, απηή πνπ βξίζθεηαη θάπνπ “καθξηά από 'δσ”.  

 

Γελ απνξνύκε επνκέλσο θαζόινπ κε ην γεγνλόο όηη ζηηο δηάθνξεο “αζηηθέο αλαπιάζεηο” ε κηδέξηα 

ησλ αλζξώπσλ θξύβεηαη επηκειώο θάησ από απαζηξάπηνληα θώηα, ζάβεηαη θάησ από γπαιηζηεξέο 

επηθάλεηεο, ζέξλεηαη πίζσ από θάγθεια θαη εμαθαλίδεηαη ζην βιέκκα άγξππλσλ θακεξώλ αζθαιείαο. 

Όπσο πνιεκάκε ηα κηθξόβηα πνπ καο απεηινύλ, έηζη θαη ηνπο βξώκηθνπο μέλνπο εηζβνιείο. 

Πνιενδνκία θαη αζηπλόκεπζε αξρίδνπλ λα ηαπηίδνληαη. «Ναξθνκαλείο», «πόξλεο» θαη 



«ιαζξνκεηαλάζηεο» πεξηπιαλώληαη θπλεγεκέλνη ζηελ πόιε. Τνπνζεηνύληαη ζαλ πηόληα από ηηο 

δεκνηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ πξνσζνύκελσλ αλαπιάζεσλ, ώζηε ε ύπαξμή ηνπο λα ρξεζηκνπνηείηαη σο επηρείξεκα γηα 

εμπγίαλζε θαη αιιαγή ρξήζεο.  

 

Φξήζηκνη ζην ηδενιόγεκα ηεο θαζαξηόηεηαο είλαη νη θιαζηθνί ππέξκαρνη ηεο θαζαξόηεηαο ηεο 

θπιήο θαη ηνπ έζλνπο. Οη αθξνδεμηνί θαη θαζηζηηθνί κεραληζκνί – πνπ ζεκείν ησλ θαηξώλ απνηειεί ε 

είζνδόο ηνπο ζηνλ πνιηηηθό ράξηε- εμππεξεηνύλ κε ιόγηα θαη έξγα ηελ εμάιεηςε ησλ βξώκηθσλ 

ζηνηρείσλ – ησλ μέλσλ – έλαληη ηεο ππεξνρήο ησλ ειιήλσλ κε ην “θαζαξό” θνύηειν. Φαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ε πι. Αγίνπ Παληειεήκνλα,  όπνπ νη θεξόκελνη σο πεξίνηθνη θαηέιαβαλ κε ηε βία έλαλ 

αλνηρηό ρώξν απαγνξεύνληαο ηε δηέιεπζε ησλ κεηαλαζηώλ. Απηή ηελ θαζαξή Αζήλα νλεηξεύνληαη νη 

ππνςήθηνη Γήκ(η)νη. Απνζηεηξσκέλε, εζληθά-εζλνηηθά πξνθαζνξηζκέλε από ην θξάηνο ηελ αζηπλνκία 

θαη ηνπο έιιελεο ηππόηεο ηεο νξζόδνμεο (αληη)ιατθήο θαζαξηόηεηαο.  

 

Γηαθξίλνπκε ζε όια απηά όηη ηα ζπκθέξνληα ησλ «ηζπλόλησλ» θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ ζέινπλ λα 

δνπλ αμηνπξεπώο είλαη αζεξάπεπηα αληηθξνπόκελα. Απηνί ζέινπλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ πόιε καο ζε 

έλα κεγάιν θινπβί, όπνπ νη δεκόζηνη ρώξνη ιεηηνπξγνύλ ζαλ εκπνξηθά θέληξα, κε πξνθαζνξηζκέλε 

ρξήζε (πάξθηλγθ, θαθεηέξηα, ζέαηξν), όπνπ γηα λα κπνξεί θαλείο λα θηλείηαη πξέπεη λα έρεη αλα 

ρείξαο ηελ ηαπηόηεηά ηνπ θαη λα εμππεξεηεί ηελ πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία ηνπο. Έηζη άιισζηε 

κπνξνύλ νη δήκαξρνη λα παίξλνπλ κίδεο θαη λα δηθαηνινγνύλ ηε ρξεζηκόηεηα ηεο δεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο. Έηζη κπνξνύλ λα έρνπλ θέξδνο από ηνπο κεηαλάζηεο, θαηάζρνληαο ηελ πξακάηεηα πνπ 

πσινύλ ζην δξόκν θαη επηβάιινληάο ηνπο εμσθξεληθά πξόζηηκα. 

 

Αλ γη' απηνύο απηή είλαη ε θαζαξή πόιε, ηόηε εκείο πξνηηκνύκε ηε “βξώκηθε”. Θέινπκε νη δεκόζηνη 

ρώξνη λα είλαη ειεύζεξνη θαη λα ρσξνύλ όινπο ηνπο αλζξώπνπο, αλεμαξηήησο θπιήο ή αζηηθήο 

λνκηκόηεηαο. Οη κόλνη πνπ δελ είλαη εππξόζδεθηνη είλαη όζνη πξνζέξρνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα (δεκνηηθέο αξρέο, εξγνιάβνη ηνπ δήκνπ) θαη εζληθηζηηθέο-εζλνηηθέο βιέςεηο 

(αθξνδεμηνί θαη θαζηζηηθνί κεραληζκνί), γηαηί αθξηβώο επηδηώθνπλ λα εθπιεξώζνπλ ην ηδενιόγεκα 

ηεο θαζαξήο πόιεο. 

 

Πξνηηκνύκε ηε “βξώκηθε πόιε”, γηαηί ζέινπκε νη δεκόζηνη ρώξνη λα είλαη δσληαλνί θαη λα έρνπλ 

πνιιέο ρξήζεηο, ρσξίο ηελ θπξηαξρία ηνπ εκπνξίνπ. Άιισζηε θαη ζην Άιζνο Παγθξαηίνπ, κέζα από 

ηηο ζπλειεύζεηο καο θαη από δηάθνξεο δξάζεηο-εθδειώζεηο (δελδξνθύηεπζε/ραξηνγξάθεζε 

βιάζηεζεο, παηδηθό πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ, δσγξαθηθή γηα παηδηά, θαξαγθηόδεο, αληη-εγθαίληα 

παηδηθήο ραξάο, ζέαηξν δξόκνπ, θαγνπόηηα κεηά κνπζηθήο, γιέληη κε ηνπο Ννύβηνπο θίινπο καο, 

θηλεκαηνγξάθνο) έρνπκε απνδείμεη όηη ην ρξήκα είλαη επηειέο κπξνζηά ζηε αλεκπόδηζηε θαη 

αληδηνηειή ζπλεύξεζε ησλ αλζξώπσλ.  

 

Υπεξαζπηδόκαζηε ηνλ ειεύζεξν ραξαθηήξα ησλ δεκόζησλ ρώξσλ θαη δξαζηεξηνπνηνύκελνη κέζα ζε 

απηνύο επηδηώθνπκε, θνπβεληηάδνληαο όινη καδί, λα εληνπίδνπκε ηα θαθώο θείκελα θαη κε ηελ απην-

νξγαλσκέλε δξάζε λα πινπνηνύκε όζα εκείο ζέινπκε γηα ηηο δσέο καο. Απέλαληη ζηηο ζηεκέλεο 

δηαβνπιεύζεηο ηνπ Γήκνπ, αληηπξνηείλνπκε-απνθαζίδνπκε απηά πνπ επηζπκνύκε εκείο πνπ 

θηλνύκαζηε θαη δνύκε ζηε γεηηνληά. Φσξίο αξρεγνύο θαη θαζνδήγεζε από θνκκαηηθνύο κεραληζκνύο, 

ζηηο αλνηρηέο ζπλειεύζεηο ζπδεηνύκε όινη ηζόηηκα θαη αθνύγνληαη όιεο νη απόςεηο . Γηα εκάο, απηή 

είλαη ε “βξώκηθε” πόιε, έηζη θαληαδόκαζηε ηε “βξώκηθε” γεηηνληά, θαη επραξηζηνύκε πνιύ θπξίεο 

θαη θύξηνη ππνςήθηνη δεκαγσγνί, αιιά δελ ζέινπκε λα καο θαζαξίζεηε! 

 

 

Σπλέιεπζε Άιζνπο Παγθξαηίνπ 
a l s o s p a g k r a t i o u . w o r d p r e s s . c o m  


