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Τ
ο κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο οι πε-
ριοχές που ορίζουν το «ιστορικό» του
μέρος, αλλά και μια ολοένα διευρυνό-
μενη ζώνη που «αγκαλιάζει» τους με-
γάλους δρόμους της πρωτεύουσας
(Πατησίων, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αχαρ-
νών), είναι σήμερα ο τόπος όπου
θριαμβεύει η μεταολυμπιακή-μνημο-
νιακή φτώχεια και βυσσοδομούν οι
διάφορες μαφίες. Κάπως έτσι, οι πιο

δραματικές όψεις του κοινωνικού ζητήματος
γίνονται η βάση για να μεταμφιεστεί το κοι-
νωνικό ζήτημα σε πολιτισμικό και, από ‘κεί,
σε ζήτημα (αποκλειστικά) νόμου και τάξης.

Αυτή η «μεταμφίεση», κοινός τόπος για τη
δεκαετία του ’90 και τα χρόνια της ανάπτυ-
ξης, σήμερα εξαφανίζει (αναπάντεχα, δεδομέ-
νης της οξύτητας των κοινωνικών προβλη-
μάτων), όχι μόνο το Μνημόνιο και τις αιτίες
της κρίσης, αλλά και την πρόσφατη διαδρο-
μή της πόλης, που ουδέποτε υπήρξε ειδυλ-
λιακή: την έλλειψη σχεδιασμού για την κα-
τοικία, την εγκατάλειψη των δομών πρό-
νοιας, την απάθεια έναντι των μαφιών διακί-
νησης γυναικών και ναρκωτικών, την κραυ-
γαλέα υποβάθμιση (που συνυπάρχει με τα
δαπανηρά έργα βιτρίνας κάθε διοίκησης) –
αλλά και την ανάθεση, επί χρόνια, στην α-
στυνομία κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής
από την οποία αποσύρεται το κράτος.

Η «μεταμφίεση» αυτή παίρνει σήμερα δια-
στάσεις που απειλούν ζωές, και μαζί το ίδιο

το οικοδόμημα της δημοκρατίας. Η δολοφο-
νία του Μανόλη Καντάρη, ειδεχθής όσο και
το ευτελές της κίνητρο, ακολουθήθηκε από
φασιστικά πογκρόμ, κάθε άλλο παρά πρωτο-
φανή (ας θυμηθούμε το Σεπτέμβριο του
2004...) και κάθε άλλο παρά κρούσματα «αυ-
τοδικίας»: όντας οργανωμένα από άσχετους
με τον δολοφονημένο, έχοντας σκοπό τη διά-
χυση της ενοχής στους «μελαμψούς» και α-
ποσκοπώντας στην πολιτική οργάνωση του
φόβου των γηγενών, οι επιθέσεις αυτές έδει-
ξαν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η (υπό κρα-
τική κάλυψη) «παντελεημονοποίηση» της
ζωής στο κέντρο της πόλης. Η πραγματικό-
τητα αυτή κόστισε τη ζωή ενός μετανάστη α-
πό το Μπαγκλαντές και τον τραυματισμό δε-
κάδων άλλων· το εξίσου ανησυχητικό: επα-
ναφέρε επιτακτικά το ζήτημα της σχέσης α-
στυνομίας-ακροδεξιάς, όπως κατέδειξε το ο-
πτικοακουστικό υλικό των ημερών και –εμ-
μέσως, έστω- παραδέχτηκε ο ίδιος ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη.

Στο σκηνικό αυτό, η διοίκηση Καμίνη δεν
στάθηκε απλά κατώτερη των προσδοκιών:
φρόντισε να διαψεύσει αυτοκαταστροφικά
τις προσδοκίες με απρόσμενη συστηματικό-
τητα και ταχύτητα. Από την επομένη κιόλας
της εκλογής του, ο νέος δήμαρχος δήλωνε –
ως προεκλογικός Κακλαμάνης- ότι χρειάζε-
ται «στρατός στα σύνορα». Σήμερα, λίγους
μήνες μετά, είναι πίσω ακόμα κι από εκείνο
το σκίτσο στο «Βήμα», που τον παρουσίαζε

να βάφει πορτοκαλί τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ: α-
πό την παντελή απουσία μέχρι τη θεσμική
συμμετοχή στο κυνήγι κεφαλών «λαθρομε-
ταναστών», ο νέος δήμαρχος ευθυγραμμίζε-
ται πλήρως με τις πιο αυταρχικές όψεις της
κυβερνητικής πολιτικής, «αδειάζοντας» ευ-
χάριστα όσους του άσκησαν μέχρι σήμερα
κριτική από τα (ακρο)δεξιά.

Υπάρχει άραγε ελπίδα σ’ αυτό το σκηνικό;
Η απάντηση είναι θετική. Την επιτρέπει,
πρώτα απ’όλα, η αξιοπρεπής στάση των συγ-
γενών του δολοφονημένου Μανόλη Καντά-
ρη, που εγκαλούν τους αυτόκλητους νεονα-
ζί για καπηλεία και βεβήλωση της μνήμης
του νεκρού. Την επιτρέπει η εγρήγορση το-
πικών πρωτοβουλιών κατοίκων και στε-
κιών, διανοουμένων και μέσων εναλλακτι-
κής ενημέρωσης, μεταναστευτικών ομάδων,
αντιφασιστικών κινήσεων και ομάδων νέων
επιστημόνων που προβληματίζονται και κα-
ταθέτουν προτάσεις για την πόλη: ένας αστε-
ρισμός συλλογικοτήτων και ατόμων που δεν
θεωρούν μοιραία την παράδοση των γειτο-
νιών της Αθήνας στην εξαθλίωση και το φα-
σισμό.

Το σημερινό αφιέρωμα του Εντός Εποχής
είναι μια μικρή συμβολή σ’ αυτή την προ-
σπάθεια -με πλήρη επίγνωση των ορίων της
παραγωγής γραπτού λόγου, σε ένα τοπίο που
απαιτεί φυσική παρουσία και πολυεπίπεδη
οργάνωση της συμβίωσης στις υποβαθμι-
σμένες γειτονιές.

Αν δεν αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια

και τις μαφίες, θα κερδίσουν

η εξαθλίωση και ο φασισμός

Του
∆ημοσθένη
Παπαδάτου-
Αναγνω-
στόπουλου
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Άρρη τες αρ ρώ στιες,
α κα τάλ λη λα φάρ μα κα

Tης
Ντίνας Βαΐου Α

πό την πε ρα σμέ νη ∆ευ τέ ρα μπή κε
στη ζωή μας το Σχέ διο ∆ρά σης για το
Κέ ντρο της Αθή νας1, στον α πό η χο
των δρα μα τι κών γε γο νό των της προ-
η γού με νης ε βδο μά δας και του κα ται -
γι σμού των μέ τρων ε νός α κό μη πιο
σκλη ρού μνη μο νίου. Τα πε ριε χό με να
του Σχε δίου κυο φο ρού νται α πό και -
ρό. Μά λι στα θα μπο ρού σε να ι σχυ ρι -
στεί κα νείς πως στα δια κά και συ στη -

μα τι κά, μέ σα α πό τα έ ντυ πα και η λεκ τρο νι κά
ΜΜΕ, αλ λά και α πό τα πιο ε πί ση μα χεί λη, έ -
χει οι κο δο μη θεί έ νας νο μι μο ποιη τι κός λό γος
που ε μπε δώ νει την ά πο ψη ό τι το κέ ντρο της
Αθή νας εί ναι γκέ το με τα να στών και ά ντρο

πα ρα βα τι κό τη τας και ε γκλη μα τι κών πρα κτι-
κών, ο πό τε το Σχέ διο μοιά ζει αυ το νό η το, ευ-
πρόσ δε κτο, σχε δόν φυ σι κό. 

Το Σχέ διο ∆ρά σης δεν μπο ρεί βέ βαια να θε-
ω ρη θεί «Σχέ διο», δε δο μέ νου ό τι α πο τε λεί πα-
ρά θε ση προ τά σεων χω ρίς κα μιά, του λά χι -
στον ρη τά δια τυ πω μέ νη, ιε ράρ χη ση στό χων
και προ τε ραιο τή των, ού τε α να φο ρά σε τρό-
πους υ λο ποίη σης, πέ ρα α πό την τα ξι νό μη ση
α νά αρ μό διο υ πουρ γείο. Έτσι, συ νω θού νται
στην ί δια λί στα κα θη με ρι νές πε ρι πο λίες ο μά -
δων α στυ νο μι κών, ε πα φές με δι πλω μα τι κές
α πο στο λές χω ρών προέ λευ σης με τα να στών,
α να πλά σεις πλα τειών, ε βδο μα διαίες ε πι χει -
ρή σεις-σκού πα με διά φο ρους α πο δέ κτες, ζω-
γρα φι κή τυ φλών τοί χων, δίω ξη ερ γο δο τών
που α πα σχο λούν «πα ρά νο μα δια μέ νο ντες αλ-
λο δα πούς», ε νερ γεια κή α να βάθ μι ση σχο λι -
κών κτι ρίων, δί κτυο πο δη λα το δρό μων και
πολ λά άλ λα. 

Ποιο πρό βλη μα και ποιω ν;

Τρία με γά λα θέ μα τα ξε χω ρί ζουν, κα θώς,
κα τά το Σχέ διο ∆ρά σης, συν θέ τουν την πα-
θο λο γία του κέ ντρου της Αθή νας, και γι’ αυ -
τά προ τεί νο νται τα σχε τι κά «φάρ μα κα»2: α -
στυ νό μευ ση και κα τα στο λή (ως φάρ μα κο)
για την α να σφά λεια, ε πι χει ρή σεις-σκού πα
και α πε λά σεις για την «υ περ συ γκέ ντρω ση
αλ λο δα πών», ε πι λε κτι κή α να θέρ μαν ση της α -
γο ράς α κι νή των για την «ε πι στρο φή κα τοί -
κων». Χω ρίς αμ φι βο λία, η α σφά λεια στην κα-
θη με ρι νή ζωή, η συμ βίω ση ντό πιων και με-
τα να στών και το ζή τη μα της κα τοι κίας στο
κέ ντρο α πο τε λούν πραγ μα τι κά ζη τή μα τα και
α παι τούν στο χευ μέ νες πο λι τι κές. Όμως δεν
υ πάρ χει πρό βλη μα χω ρίς υ πο κεί με νο (τί νος
πρό βλη μα α πο τε λεί;) και δεν μπο ρούν να δια-
μορ φω θούν λύ σεις (να βρε θούν δη λα δή
«φάρ μα κα») χω ρίς τα προ βλή μα τα να κα το -
νο μα στούν και να ο ριο θε τη θούν. Οι γε νι -
κεύ σεις και τα σα ρω τι κά μέ τρα α πο κρύ -
πτουν ε πι με λώς καί ριες δια φο ρο ποιή σεις και
ευ νοούν ό σους βρί σκο νται σε θέ ση ι σχύος.

Με ρι κά πα ρα δείγ μα τα εί ναι χρή σι μα ε δώ.
Οι γε νι κές α να φο ρές στη «νο μο θε σία πε ρί

ναρ κω τι κών» και στην «πα ρου σία μι κρο δια -
κι νη τώ ν-χρη στών» (σελ. 4) δια γρά φει τα ό -
ρια εν δια φέ ρο ντος του Σχε δίου: δεν το α φο -
ρούν οι έ μπο ροι και οι μα φίες, αλ λά η πα ρου-
σία των χρη στών που «βρω μί ζουν» το κέ ν-
τρο και α πο τε λούν α πεχ θές θέ α μα για τους
κα τοί κους -ποιους ά ρα γε; Αντί στοι χα, ε πί -
κλη ση γί νε ται στη «νο μο θε σία πε ρί η θών,
λα θρε μπο ρίας, πνευ μα τι κής ι διο κτη σίας»
προ κει μέ νου να δι καιο λο γη θεί η προ τει νό -
με νη ε βδο μα διαία «ε πι χεί ρη ση για τα εκ δι δό -
με να πρό σω πα» (σελ. 4). Ού τε και ε δώ εν δια -
φέ ρουν οι δια κι νη τές, οι μα στρο ποί ή οι πε-
λά τες των (κα τα να γκα στι κά) εκ δι δό με νων
προ σώ πων. 

Ομοιο γε νο ποίη ση θυ τών και θυ μά τω ν

Ο έ λεγ χος της ε γκλη μα τι κό τη τας εί ναι ε -
πι τα κτι κή α νά γκη στο κέ ντρο της πό λης κι
ό χι μό νο. Όμως, τό σο το ε μπό ριο ναρ κω τι -
κών ό σο και η πορ νεία α πο τε λούν, διε θνώς
και στην πό λη μας, οι κο νο μι κές δρα στη ριό -
τη τες που α πο δί δουν τε ρά στια κέρ δη σε ό -
σους τις συ ντο νί ζουν. Σε κα μιά πε ρί πτω ση
δεν αν θούν χω ρίς ε πι χει ρη μα τίες και μα φίες,
χω ρίς πε λά τες, χω ρίς την α νο χή και (ό χι
σπά νια) την ε μπλο κή των αρ χών ε λέγ -
χου/κα τα στο λής. Έτσι, η ε πι διω κό με νη κά-
θαρ ση του κέ ντρου μέ σα α πό τη βίαιη κα τα -
δίω ξη και δίω ξη θυ μά των που μάλ λον α ρω γή
χρειά ζο νται ο δη γεί α πλά σε με τα το πί σεις –το
«φάρ μα κο» δεν δια σφα λί ζει θε ρα πεία του
προ βλή μα τος. Όπως δε και οι γνω στές μας
δυ νά μεις κα τα στο λής δεν α πο τε λούν εγ γύη -
ση για τον έ λεγ χο της ε γκλη μα τι κό τη τας και
ό χι των θυ μά των της.

Οι πε ρι πο λίες, η «ε νέρ γεια ε λέγ χων και
προ σα γω γών αλ λο δα πών», η «πραγ μα το -
ποίη ση αυ το ψιώ ν-ε λέγ χων και α πο λυ μάν -
σεων» σε κτί ρια ό που δια μέ νουν αλ λο δα ποί
(σελ. 6), μα ζί με διά φο ρα άλ λα μέ τρα (συλ λή-
ψεις, ε θε λού σια ε πι στρο φή κ.λπ.), ό χι μό νο
κα τα σκευά ζουν τους με τα νά στες ως μια ρούς
και ε πι κίν δυ νους, αλ λά και ο μο γε νο ποιούν
έ να σύν θε το μω σαϊκό σχε δίων με τα νά στευ -
σης και πα ρα μο νής στην Ελλά δα που κά νουν
α δύ να τη τη δια τύ πω ση πο λι τι κών πέ ρα α πό
την ά με ση κα τα στο λή, την ο ποία δυ στυ χώς
προ συ πο γρά φει και ε παυ ξά νει και ο ∆ή μαρ -
χος Αθη ναίων, ε πι δει κνύο ντας κραυ γα λέα α -
δια φο ρία για τους κα τοί κους, την πό λη και
τις ι στο ρίες α νά πτυ ξής της.

Κά τω α πό τον ο μοιο γε νο ποιη τι κό ό ρο «αλ-
λο δα ποί» (πο λι τι κά ορ θό τε ρο του «λα θρο με -
τα νά στες») α πο κρύ πτο νται οι πο λύ δια φο ρε -
τι κές ι στο ρίες αυ τών που θέ λουν να φύ γουν
και εί ναι ε γκλω βι σμέ νοι α πό το ∆ου βλί νο ΙΙ,
αυ τών που κι νούν δί κτυα ε γκλη μα τι κών κυ-
κλω μά των και ε κεί νων που εί ναι θύ μα τά
τους, αυ τών που έ χα σαν τα α κρι βο πλη ρω μέ -
να «νο μι μο ποιη τι κά έγ γρα φα» λό γω α νερ -
γίας, ε κεί νων που ζουν στην Αθή να ε δώ και
20 χρό νια και εί ναι ε νταγ μέ νοι στην κα θη -
με ρι νό τη τά της με ή χω ρίς «χαρ τιά», των
νέων που δεν έ χουν γνω ρί σει άλ λη πα τρί δα
και άλ λο σχο λείο κι ό μως η πό λη δεν τους α -
να γνω ρί ζει ως πο λί τες της.

Επι λε κτι κή α να θέρ μαν ση
α γο ράς α κι νή τω ν

Οι ε πι χει ρή σεις-σκού πα, οι κα θη με ρι νοί έ -
λεγ χοι, οι α πε λά σεις -ό λα ό σα μας υ πό σχε ται

σε υ ψη λό τε ρους τό νους και ο ∆ή μαρ χος- δεν
λύ νουν κα νέ να πρό βλη μα αυ τών των δια φο -
ρε τι κών ο μά δων με τα να στών. Απο τε λούν, ό -
μως, α ντα πό κρι ση (και ά με σο «φάρ μα κο»)
στην αυ ξα νό με νη α γω νία τρο μο κρα τη μέ νων
και σο κα ρι σμέ νων Αθη ναίων, στην ο ποία α -
πα ντά ει δυ να μι κά και ά με σα η Χρυ σή Αυ γή.
Με μια α ντι στρο φή της λο γι κής, ε νο χο -
ποιού νται οι μη ντό πιοι για την ε γκα τά λει -
ψη των γει το νιών α πό το κρά τος και τις δη-
μο τι κές αρ χές, για την κα τάρ ρευ ση του κτι-
ρια κού α πο θέ μα τος, για την κα τάρ γη ση των
κοι νω νι κών υ πο δο μών την ώ ρα που εί ναι
πιο α να γκαίες α πό πο τέ. Το «φάρ μα κο» α να -
πα ρά γει τις αρ ρώ στιες για την α ντι με τώ πι ση
των ο ποίων χο ρη γεί ται. 

Τέ λος, οι φο ρο α παλ λα γές, οι μειώ σεις φό -
ρων και άλ λα κί νη τρα σε συ γκε κρι μέ νες πε-
ριο χές του κέ ντρου κρύ βουν, πί σω α πό την
«α ντι κει με νι κό τη τα των α ριθ μών» και τη
σο βα ρο φά νεια των πο σο στών, συ γκε κρι μέ νες
μορ φές ε πι λε κτι κής α να θέρ μαν σης της α γο -
ράς α κι νή των. Εί ναι εύ λο γο να υ πο θέ σει κα-
νείς πως, στις πε ριο χές ό που θα ι σχύ σουν τα
μέ τρα, ό σοι έ χουν προ λά βει να α γο ρά σουν
φτη νά θα δουν ά νο δο της α γο ραίας τι μής των
α κι νή των τους και μάλ λον και της ζή τη σης.
Ένα τέ τοιο «φάρ μα κο» μπο ρεί να ε νερ γο -
ποιή σει ε πεν δύ σεις σε α κί νη τα και να διώ ξει
πολ λούς α πό τους τω ρι νούς α νε πι θύ μη τους
κα τοί κους. 

Για τί βέ βαια το κέ ντρο σή με ρα έ χει κα τοί -
κους: εύ πο ρους α στούς, μι κρο ε παγ γελ μα τίες
και ε μπό ρους, ερ γά τριες και υ παλ λή λους,
αλ λά και με τα νά στες, με τα νά στριες, φτω-
χούς, ε μπλεγ μέ νες σε κυ κλώ μα τα πορ νείας
και τρά φι κιν γκ, ά στε γους, το ξι κο ε ξαρ τη μέ -
νους, δι καιού χους συσ σι τίου -γε νι κά α κα -
τάλ λη λους για τη «δια χρο νι κή αλ λά και σύγ-
χρο νη ταυ τό τη τα της Αθή νας», ό πως υ πο νο -
εί το Σχέ διο ∆ρά σης- την «ταυ τό τη τα που θέ-
λου με (ποιοι ά ρα γε;) για την πό λη» (σελ. 23). 

Η αό ρα τη κα θη με ρι νό τη τα

Τον Σε πτέμ βριο, μας υ πό σχε ται το Σχέ διο
∆ρά σης, θα πα ρου σια στούν με τρή σι μα α πο -
τε λέ σμα τα -για τα μη με τρή σι μα δεν γί νε ται
λό γος. Θα μά θου με πό σοι και πό σες α πε λά -
θη καν (ή ε πα να πα τρί στη καν οι κειο θε λώς),
πό σες προ σα γω γές την η μέ ρα έ κα νε η α στυ -
νο μία, ί σως και πό σοι α γό ρα σαν α κί νη τα
παίρ νο ντας κί νη τρα και α παλ λα γές, πό σες
πλα τείες α να πλά στη καν. ∆εν θα πλη ρο φο ρη -
θού με, ό μως, πώς βιώ νε ται η ε μπει ρία της έλ-
λει ψης στέ γης και δο μών κοι νω νι κής υ πο -
στή ρι ξης, η προ σφυ γή στα συσ σί τια, η α που -
σία μι κρών και ε φι κτών βελ τιώ σεων του υ λι-
κού πε ρι βάλ λο ντος στις φτω χές γει το νιές, η
βία και η αυ θαι ρε σία των δυ νά μεων κα τα -
στο λής, η κα τα πά τη ση στοι χειω δών δι καιω -
μά των, η έκ πτω ση α πό τη νο μι μό τη τα -ό λα
ό σα συν θέ τουν τις αό ρα τες και ευά λω τες κα-
θη με ρι νό τη τες στην Αθή να των αλ λε πάλ λη -
λων μνη μο νίων.

* Η Ντί να Βαΐου εί ναι κα θη γή τρια στον
Το μέα Πο λε ο δο μίας και Χω ρο τα ξίας του Ε -
ΜΠ
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ό που κοι νω νι κοί α να μορ φω τές δρα στη ριο ποιή θη καν για
την «ε ξυ γίαν ση» των slums.

Στο κα τα φύ γιο
α στέ γων
της Κλί μα κας.

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ



Ε
νώ το 2009 ο ∆ή μος της Νέ ας Υόρ κης
α πα γό ρευε συμ βο λι κά την αρ νη τι κή
χρή ση του ό ρου γκέ το (έ στω και για
τους δι κούς του ό χι τό σο ξε κά θα ρους
λό γους), η Αθή να το ει σή γα γε και το
υιο θε τού σε χω ρίς να συλ λο γί ζε ται τις
πι θα νές συ νέ πειες… ‘Η μή πως ό χι; Το
πέ ρα σμα α πό την υ πο βάθ μι ση στο
«γκέ το» και στην «κα τά στα ση ε κτά -
κτου α νά γκης» στον κυ ρίαρ χο δη μό -

σιο λό γο για το κέ ντρο της Αθή νας, πέ ρα α πό
πι θα νούς μι μη τι σμούς δρα μα το ποιη μέ νων
εκ φρά σεων α πό τα ΜΜΕ, ε μπε ριέ χει συμ βο -
λι σμούς (και συ νειρ μούς) και δη μιουρ γεί νέα
νοή μα τα και ερ μη νείες κα τα στά σεων.

Για τί ό μως γκε το ποίη ση και για τί τώ ρα;
Και τί ση μαί νει;

Για τί ό χι (πολ λα πλή) υ πο βάθ μι ση, κοι νω -
νι κός α πο κλει σμός, ή α κό μα – α κό μα, α πλά,
φτώ χεια (που πα ρα μέ νει διε θνώς ό ρος – τα μ-
πού); Άλλω στε τα πολ λα πλά ζη τή μα τα που
κα λεί ται να α ντι με τω πί σει το «κέ ντρο της
Αθή νας» δεν προ κύ πτουν α πό παρ θε νο γέ νε -
ση ού τε εί ναι κά τι που δεν έ χει συ ζη τη θεί
και σε άλ λες πό λεις… 

Για τί λοι πόν γκέ το;

Η κα τα σκευή της ει κό νας

Σί γου ρα οι γει το νιές του κέ ντρου της Αθή-
νας α πέ χουν πο λύ α πό το ε βραϊκό γκέ το της
Βε νε τίας ή α πό το γκέ το της Βαρ σο βίας. Οπό -
τε, ο πιο ά με σος νο η τι κός συ σχε τι σμός των
Αθη ναϊκών γκέ το εί ναι με τα γκέ το των Η -
ΠΑ… Με τα «μαύ ρα γκέ το» του Σι κά γο, Ντι-
τρόι τ, Ουά σιν γκτον ή α κό μη και του Χο λι -
γου ντια νού Λος Άντζε λες. Και αυ τός ο νο η -
τι κός συ σχε τι σμός πα ρα πέ μπει σε ει κό νες (ή
κα τα σκευές) κα θη με ρι νό τη τας γει το νιών
που χα ρα κτη ρί ζο νται α πό «α κραία φτώ χεια»
και ε γκα τά λει ψη, που συ νο δεύο νται α πό δια-
λυ μέ νες οι κο γέ νειες, α νερ γία, συμ μο ρίες, ε -
γκλη μα τι κό τη τα και κα θη με ρι νό φό βο («ε κεί
που α κό μη και η α στυ νο μία δύ σκο λα πη γαί -
νει»). Και φυ σι κά, αυ τός ο νο η τι κός συ σχε -
τι σμός ε μπε ριέ χει «η θι κούς πα νι κούς» σχε-
τι κά με τους αν θρώ πους του γκέ το, στους ο -
ποίους προ βάλ λο νται οι φό βοι, τα προ βλή -
μα τα (και ε νίο τε και οι «ε ξω τι κές» ε πι θυ μίες)
της υ πό λοι πης κοι νω νίας – συν δέ ο ντάς τους
με α νη θι κό τη τα, πα ρα βα τι κό τη τα και μια ε -
σω τε ρι κή – φε ρό με νη ως εν δη μι κή – πα θο γέ -
νεια. Φέ ρε ται ως ο «πο λι τι σμός της φτώ-
χειας» που τους δια κρί νει να α να πα ρά γει τα

προ βλη μα τι κά τους κοι νω νι κά μο ντέ λα και
να ευ θύ νο νται τε λι κά οι ί διοι για την κα τά -
στα ση στην ο ποία αυ τοί και οι γει το νιές τους
βρί σκο νται.

Φυ σι κά, ού τε λό γος για τον (μη) ρό λο του
κρά τους ή για το ρό λο του χρη μα τι στη ρίου
γης και τις πρα κτι κές redlining που «υ πο -
βοή θη σαν» τη χω ρι κή συ γκέ ντρω ση συ γκε -
κρι μέ νων ο μά δω ν…

Η κα τα σκευή της ει κό νας του γκέ το ε μπε -
ριέ χει τον στιγ μα τι σμό ο μά δων και πε ριο χών
αλ λά και προ βο λές της ε τε ρό τη τας ή/και των
προ βλη μά των και φό βων της κοι νω νίας, με-
τα θέ το ντας έ τσι τις αι τίες των προ βλη μά των
σε συ γκε κρι μέ νες ο μά δες και ό χι σε πο λι τι -
κές α πο φά σεις ή δο μι κά προ βλή μα τα. Στο δια
ταύ τα, η «κρι σι μό τη τα» της ύ παρ ξής του
(και των ευαί σθη των ή κρί σι μων γει το νιών)
διευ κο λύ νει τις ο ποιεσ δή πο τε πα ρεμ βά σεις ή
εκ κα θα ρί σεις…

Ανα πα ρα γω γή της α να σφά λειας

Από μια άλ λη ο πτι κή, και στο πλαί σιο της
ευ ρύ τε ρης συ ζή τη σης πε ρί γκέ το, ε πι ση μαί -
νε ται ό τι αυ τή κα θαυ τή η κα τα σκευή του,
πέ ρα α πό το στιγ μα τι σμό και την ε σω τε ρι κή
πα θο γέ νεια που α πο δί δει στους κα τοί κους
του, έ χει πι θα νές (;) πο λι τι κές, χω ρι κές αλ λά
και οι κο νο μι κές ε πι πτώ σεις. Οι συ νε χείς α -
να φο ρές του κυ ρίαρ χου λό γου σε πε ριο χές
«γκέ το», συ νειρ μι κά αλ λά και ου σια στι κά
πα ρά γουν και καλ λιερ γούν α κό μη πε ρισ σό -
τε ρο την α να σφά λεια και τον φό βο (εί τε προ-
ϋπήρ χε εί τε ό χι) τό σο στους κα τοί κους ό σο
και στους πι θα νούς ε πι σκέ πτες. Πα ράλ λη λα,
η «γκε το λο γία» ε ντεί νει την α πο φυ γή της
πε ριο χής για τους μη κα τοί κους ά ρα και την
σχε τι κή της α πο μό νω ση ή ε σω στρέ φεια, (ί -
σως και την τά ση ε ξό δου α πό την πε ριο χή ό -
σων μπο ρούν) ε νώ τεί νει ε πί σης να την ε γ-
κα τα λεί πει, μα ζί με αρ κε τούς α πό τους κα-
τοί κους της, έρ μαιο στα πιο α κραία στοι χεία,
ε νι σχύο ντας τις ε σω τε ρι κές αλ λά και γε νι -
κό τε ρες πο λώ σεις.

Συμ βο λι κά (αλ λά και πο λι τι κά), θέ τει τα ό -
ρια α νά με σα στην «κα νο νι κό τη τα» της πό λης
(και των κα τοί κων της) και στο Άλλο το ο -
ποίο α πει λεί αυ τήν την κα νο νι κό τη τα. Το
Άλλο προσ διο ρί ζε ται κα τ’ ε ξο χήν α πό τις αρ-
νη τι κές του ό ψεις, έ τσι ώ στε γί νε ται το ί διο
ο φο ρέ ας των προ βλη μά των και των λα θών
(α ντί για τον η με δα πό, τον εκ με ταλ λευ τή,
τον φα σί στα κ.ο.κ). Και ο λό γος και η α ντί -

δρα ση της υ πό λοι πης κοι νω νίας έ να ντι του
γκέ το ή των ευαί σθη τών συ νοι κιών (και των
κα τοί κων τους) γί νε ται μια κά ποια κα νο νι -
κό τη τα. Αλλως, «προ κει μέ νου να πα ρά ξει κα-
νείς μια κα νο νι κό τη τα, εί ναι α πο λύ τως α να -
γκαίο να α να στεί λει την ε φαρ μο γή της, να
πα ρά ξει μια ε ξαί ρε ση» (Άγκα μπεν, 2005).

Έτσι, ο μέ χρι τώ ρα ρό λος (ή ο μη ρό λος)
του κρά τους ή του δή μου μπαί νει στο πε ρι -
θώ ριο, δεν ε ξε τά ζε ται, και ε πα να-α να κα λύ -
πτε ται ως α να γκαιό τη τα για την «κα νο νι κο -
ποίη ση» του γκέ το ή των «ευαί σθη των συ-
νοι κιών». ∆εν ε ξε τά ζε ται δη λα δή η ως τώ ρα
λει τουρ γία των κοι νω νι κών υ πο δο μών, φο-
ρέων και νο μο θε τι κών δια τά ξεων, αλ λά ού τε
και των α πο φά σεων ή οι κο νο μι κών πο λι τι -
κών που ο δη γούν πι θα νά σε με γα λύ τε ρες πο-
λώ σεις ή α πο κλει σμούς. Αντί θε τα, σε τέ τοιες
κα τα στά σεις κρί σης, ο ρό λος και ο λό γος του
κρά τους (ή του δή μου) υιο θε τεί «έ κτα κτα,
αλ λά α να γκαία» μέ τρα. Μέ τρα που συ νη θέ -
στε ρα συν δέ ο νται με ποι νι κο ποίη ση (α τό μων
ή ο μά δων), ε κτο πι σμό (ή ε ξευ γε νι σμό) και
σκλη ρό τε ρες πο λι τι κές ε λέγ χου (πχ για τη
με τα νά στευ ση). Μέ τρα που ε πί σης συν δέ ο -
νται και με δρα στι κές πα ρεμ βά σεις εκ κα θά -
ρι σης και εν συ νε χεία με γά λων ε πεν δύ σεων
(ο γνω στός – ά γνω στος ρό λος του real
estate). Και φυ σι κά ού τε λό γος (ή ε λά χι στος)
για κοι νω νι κές υ πο δο μές ή πο λι τι κές…

Αντί ε πι λό γου

Με αυ τή την έν νοια, η ε στία ση του κυ ρίαρ-
χου δη μό σιου λό γου στη «γκε το ποίη ση» του
κέ ντρου της Αθή νας έ χει ως συ νέ πεια τη δυ-
να τό τη τα α πο φυ γής μιας ου σια στι κής συ ζή -
τη σης για τη φτώ χεια και τον κοι νω νι κό α -
πο κλει σμό –συ ζή τη σης ι διαί τε ρα κρί σι μης σε
συν θή κες οι κο νο μι κής κρί σης (και ό χι μό -
νο)– κι αυ τό στο πλαί σιο αύ ξη σης τό σο της
φτώ χειας ό σο και του πλού του, με ε πα κό -
λου θο τη διεύ ρυν ση του χά σμα τος των α νι -
σο τή των. Βέ βαια, μια ου σια στι κή συ ζή τη ση
για τη φτώ χεια, τον κοι νω νι κό α πο κλει σμό
και τις ε πι πτώ σεις τους, συν δέε ται α να γκαία
με κοι νω νι κές ή / και α ντα πο δο τι κές και υ -
πο στη ρι κτι κές πο λι τι κές (βρα χυ πρό θε σμες,
αλ λά και μα κρο πρό θε σμες), κα θώς και με
τρό πους α ντι με τώ πι σης δο μι κών προ βλη μά -
των. Τέ τοιες πο λι τι κές ό μως έ χουν μι κρό τε -
ρη ει κο νο πλα στι κή δυ να μι κή, εί ναι λι γό τε -
ρο «πω λή σι μες» και φέ ρουν την ευ θύ νη λή -
ψης α πο φά σεων (και συ νε πώς και τυ χόν λα-
θε μέ νων ε πι λο γών). Αντί θε τα, η «γκε το -
ποίη ση» ή η πε ρι θω ριο ποίη ση και οι προ σεγ -
γί σεις που – στην πε ρί πτω ση της Αθή νας –
τη συ νο δεύουν, με τα φέ ρουν τις αι τίες των
προ βλη μά των στους κα τοί κους – και μά λι -
στα στους Άλλους κα τοί κους – και δί νουν
δυ να τό τη τες ά με σων πα ρεμ βά σεων ει κό νας,
ε πεν δύ σεων ή εκ κα θα ρί σεων.

* Το κεί με νο α πο τε λεί τμή μα μιας με γα λύ -
τε ρης ει σή γη σης με την ο ποία συμ με τεί χαν
οι υ πο γρά φο ντες στην εκ δή λω ση με θέ μα
«Ποια «κρί ση» στο κέ ντρο της Αθή νας; Κρι-
τι κός λό γος και διεκ δι κή σεις για μια δί καιη
πό λη», που πραγ μα το ποιή θη κε τη ∆ευ τέ ρα
16 Μαΐου α πό την ο μά δα encounter Athens,
μια ο μά δα νέων ε ρευ νη τών και ε ρευ νη τριών
που α σχο λού νται με ζη τή μα τα του χώ ρου
του κέ ντρου της Αθή νας. Επι χει ρώ ντας να
δια μορ φώ σουν έ ναν «άλ λο» λό γο για την πό -
λη, διεκ δι κούν και μια δια φο ρε τι κή πό λη.
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Γκε το ποίη ση ή «γκε το λο γία»;
Των
Μαρίας
Καλαντζο-
πούλου,
Πέννυς
Κουτρολίκου,
Κατερίνας
Πολυχρονιάδη*
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Της
Ελένης

Πορτάλιου Τ
α μέ τρα για το Ιστο ρι κό Κέ ντρο που
ε ξήγ γει λε η κυ βέρ νη ση, με συμ φω νία
της δη μο τι κής πλειο ψη φίας του δή -
μου Αθη ναίων, των πα ρα τά ξεων Κα-
κλα μά νη, Αμυ ρά και α πο δο χή της Ελ-
λη νι κής Αυ γής, έ χουν ε νερ γο ποιή σει
τα πιο συ ντη ρη τι κά κοι νω νι κά α ντα -
να κλα στι κά, κα θώς πα ράλ λη λα η τη-
λεό ρα ση, οι ε φη με ρί δες και τα ρα διό -
φω να -με ε λά χι στες ε ξαι ρέ σεις- εκ πέ -

μπουν και α να πα ρά γουν έ ναν α κραίο ρα τσι -
στι κό λό γο. Λέ ξεις ό πως στρα τό πε δα συ γκέ -
ντρω σης, ξε ρο νή σια, κα τά στα ση έ κτα κτης α -
νά γκης, μα ζι κές έ φο δοι της α στυ νο μίας και
α πε λά σεις, τεί χη κ.λπ., που θα έ πρε πε να
στοι χειώ νουν τις μνή μες μας, εκ φέ ρο νται
χω ρίς δι σταγ μό και συ μπλη ρώ νο νται με άλ -
λες, ό πως άν θρω ποι - κα τσα ρί δες και συν θή -
μα τα ό πως Ελλάς Ελλή νων Χρι στια νών. 

Οι με τα νά στες, τα ε ξαρ τη μέ να ά το μα, οι ά -
στε γοι, οι ζη τιά -
νοι και οι νεό -
πτω χοι των
συσ σί τιων στιγ-
μα τί ζο νται α δια -
κρί τως ως φο-
ρείς α νο μίας,
κρί νο νται α νε -
πι θύ μη τοι και ε -
πι ζη τεί ται να ε -
ξα φα νι στούν α -
πό προ σώ που
γης. Ενώ οι «λα -
θρο-με τα νά -
στες» α πο τε -

λούν την αιχ μή του δό ρα τος, πρό κει ται για
έ να ρα τσι σμό σε βά ρος των φτω χών και α πό -
κλη ρων συ νο λι κά, οι ο ποίοι διαρ κώς πολ λα -
πλα σιά ζο νται. 

Από ποια βά ση πα ρεμ βαί νει η α ρι στε ρά; 

Αν η α ρι στε ρά προ σεγ γί σει τη ση με ρι νή
κρί ση στα ε πι φαι νό με να και θεω ρή σει ό τι το
Ιστο ρι κό Κέ ντρο και ο ρι σμέ νες πα ρα κεί με νες
πε ριο χές του 6ου ∆ια με ρί σμα τος εί ναι έ να ε ν-
το πι σμέ νο ζή τη μα, ε νώ εί ναι η πιο α νε λέ η τη
α πό λη ξη του ση με ρι νού με τα-νε ο φι λε λευ θε -
ρι σμού, θα ο δη γη θεί πο λύ κο ντά στον κυ-
ρίαρ χο πο λι τι κό λό γο και συ να κό λου θα στις
προ τει νό με νες ως λύ σεις α πό τις συ στη μι κές
δυ νά μεις.

Ο α κρο γω νιαίος λί θος της α ρι στε ράς εί ναι
η ε νό τη τα και η αλ λη λεγ γύη των κα τα πιε -
σμέ νων ε ντός και ε κτός των ε θνι κών συ νό -
ρων και η συμ μα χία ό λων α νε ξαί ρε τα των
λαϊκών τά ξεων, οι ο ποίες δεν α πο τε λούν ε νι-
αίο σώ μα, α πέ να ντι στην κυ ριαρ χία του ε θνι-
κού και πα γκό σμιου κε φα λαίου και ι διαί τε ρα
των πιο ε πι θε τι κών με ρί δων του, που ο δη -
γούν στην κα τα στρο φή ε κα τομ μύ ρια αν θρώ -
πων και τον ί διο τον πλα νή τη. Μέ χρι σή με ρα
αυ τές οι λαϊκές τά ξεις εμ φα νί ζο νται κα τα -
κερ μα τι σμέ νες και οι άν θρω ποι α να ζη τούν α -
το μι κές λύ σεις.

Πρέ πει, λοι πόν, πρώ τα να ο ρί σου με το πρό-
βλη μα. Και το πρό βλη μα ο νο μά ζε ται φτώ-
χεια, α νερ γία, πε ρι θω ριο ποίη ση, ε ξα θλίω ση.
Η α ρι στε ρά έ χει με ρί διο ευ θύ νης για δύο λό-
γους: για τί έ χει ξε χά σει ό τι ο φεί λει να συμ-
βάλ λει στη δη μιουρ γία κοι νω νι κών δι κτύων
λαϊκής αυ τοορ γά νω σης εκ του σύ νεγ γυς, και
για τί δεν πα ρεμ βαί νει ι δε ο λο γι κά και ε νο -
ποιη τι κά, α να δει κνύο ντας την ε νιαία βά ση
των προ βλη μά των και τις κοι νές α πα ντή -
σεις, αλ λά α θροι στι κά σε μια κοι νω νία που
διαρ κώς δια σπά ται και ο δη γεί ται σε α πο σύν -
θε ση.

Η προ ε λαύ νου σα ε πι θε τι κή πο λι τι κή του
με τα-νε ο φι λε λευ θε ρι σμού δεν πλήτ τει ό λες

τις κα τη γο ρίες των α πό κά τω ε νιαία αλ λά ά -
νι σα. Η α ρι στε ρά πρέ πει να ζη τά ψω μί, δου-
λειά, παι δεία και ε λευ θε ρία για ό λους α νε -
ξαί ρε τα, α ντι στε κό με νη στη στρα τη γι κή του
διαί ρει και βα σί λευε. 

Μα θα μου πεί τε, δεν υ πάρ χουν σο βα ρά
προ βλή μα τα στο κέ ντρο και τις γύ ρω γει το -
νιές της Αθή νας; Βε βαίως υ πάρ χουν. Αλλά
δεν εί ναι τα ί δια για ό λους, τα συμ φέ ρο ντα
δεν εί ναι κοι νά, οι λύ σεις δεν εί ναι κοι νές και
η α ρι στε ρά ο φεί λει να έ χει της δι κές τις θέ-
σεις α πό την πλευ ρά των λαϊκών τά ξεων και
πριν α π’ ό λα αυ τών που εκ πέ μπουν σή μα
κιν δύ νου, δη λα δή των αν θρώ πων χω ρίς υ πό-
στα ση, των α φα νών, των α γνο η μέ νων. 

Σε τι ο φεί λε ται, λοι πόν, η ε γκλη μα τι κό τη -
τα; Το ση με ρι νό σύ στη μα έ χει α να γά γει το
χρή μα σε υ πέρ τα τη α ξία. Στις πε ριο χές για
τις ο ποίες λαμ βά νο νται μέ τρα, πα ρά γε ται και
δια κι νεί ται μαύ ρο χρή μα α πό μα φίες και κυ-
κλώ μα τα ναρ κω τι κών, κα τα να γκα στι κής
πορ νείας, ε μπο ρίας αν θρώ πων, λα θρε μπο -
ρίου και κερ δο σκο πίας στα α κί νη τα. Τα κυ-
κλώ μα τα αυ τά, στα ο ποία ε μπλέ κο νται, ε ξα -
να γκα στι κά ή ό χι, άν θρω ποι που δεν έ χουν
πού την κε φα λήν κλί ναι, α πο λαμ βά νουν α -
συ λίας και οι α στυ νο μι κές αρ χές τα α νέ χο -
νται ή δια πλέ κο νται μα ζί τους. Στρέ φουν τα
πυ ρά τους στα θύ μα τα και ό χι στους θύ τες.
Κα τα διώ κουν το χρή στη ό χι τον έ μπο ρο ναρ-
κω τι κών, τις γυ ναί κες που ε ξα να γκά ζο νται
στην κα τα να γκα στι κή πορ νεία ό χι τους δια-
κι νη τές, τον μι κρο πω λη τή ό χι τον λα θρέ -
μπο ρο, τον ε ξα θλιω μέ νο με τα νά στη ό χι τον
κερ δο σκό πο που τον δια κι νεί και τον ε μπο -
ρεύε ται. 

Το με γα λύ τε ρο πρό βλη μα στο δή μο της
Αθή νας εί ναι η γε νι κευ μέ νη φτώ χεια και α -
νερ γία ντό πιων και αλ λο δα πών και η μη νο-
μι μό τη τά τους, που μπο ρούν να τρο φο δο τή -
σουν τις μα φίες και τα κυ κλώ μα τα, τη μι-
κρο πα ρα βα τι κό τη τα και τη χρή ση ε ξαρ τη -
σιο γό νων ου σιών, ό ταν ό λες οι κρα τι κές και
δη μο τι κές δο μές για τους φτω χούς και τις
ευά λω τες κοι νω νι κές ο μά δες έ χουν κα ταρ -
ρεύ σει. Ευ ρύ τε ρα, η πό λη ε πωά ζει βία και γί-
νε ται εχ θρι κή προς τους κα τοί κους της, για -
τί τα σχο λεία κλεί νουν, οι δο μές υ γείας υ πο -
βαθ μί ζο νται, ο δη μό σιος χώ ρος α πα ξιώ νε ται. 

Στο δή μο της Αθή νας και ι διαί τε ρα στο 6ο

∆ια μέ ρι σμα δρα, ε πί σης, ε γκλη μα τι κά, με
την α νο χή ή/και ε μπλο κή της α στυ νο μίας, η
Χρυ σή Αυ γή, κρά τος εν κρά τει στις πλα τείες
Αττι κής και Αγίου Πα ντε λεή μο να, τα πρό-
σφα τα θύ μα τα της ο ποίας εί ναι α να ρίθ μη τα,
με τα ξύ αυ τών και μι κρά παι διά. 

Τα πρό σφα τα κυ βερ νη τι κά
και δη μο τι κά μέ τρα 

Τα μέ τρα που ε ξαγ γέλ λο νται κι νού νται
σχε δόν α πο κλει στι κά στο ε πί πε δο της κα τα -

στο λής των θυ μά των της κρί σης και α πο -
σκο πούν στον «ε ξευ γε νι σμό» = εκ κα θά ρι ση
α νο μίας και α ντι κα τά στα ση των ση με ρι νών
κα τοί κων α πό «υ γιείς πο λί τες». Οργα νώ νο -
νται σε τρεις ε νό τη τες,

1. Μα ζι κές συλ λή ψεις, α πε λά σεις με τα -
να στών χω ρίς χαρ τιά και προ σφύ γων
που δεν θα τύ χουν α σύ λου, ε νώ εί ναι γνω-
στό ό τι του λά χι στον 200.000 με τα νά στες σ’
ό λη τη χώ ρα έ χα σαν την ά δεια πα ρα μο νής ε -
πει δή η α να νέω σή της α παι τεί 200 έν ση μα ε -
τη σίως και ό τι οι πρό σφυ γες ε γκλω βί ζο νται
α πό το ∆ου βλί νο ΙΙ, το ο ποίο, ε νώ δεν ε φαρ -
μό ζε ται ή δη σε αρ κε τές χώ ρες και η ΕΕ συ ζη-
τεί την κα τάρ γη σή του, η ελ λη νι κή κυ βέρ -
νη ση δεν ε πι σπεύ δει.

Όλοι οι συλ λη φθέ ντες θα ο δη γη θούν στα
α στυ νο μι κά τμή μα τα, στις φυ λα κές και σε
στρα τό πε δα συ γκέ ντρω σης ε κτός Αττι κής. 

Γε νι κευ μέ νη ε πι τή ρη ση και κα τα στο λή
α δια κρί τως, πε ριο ρι σμός δια δη λώ σεων
και ε πα να ο ριο θέ τη ση α σύ λου.

2. Εκδίω ξη των φτω χών και των ευά -
λω των κοι νω νι κών ο μά δων, με την α πο -
μά κρυν ση των υ πη ρε σιών που τους α φο -
ρούν (α πο μά κρυν ση Ο ΚΑ ΝΑ, ε νώ η πα ρα -
βα τι κό τη τα των χρη στών εί ναι χα μη λό τε ρη
α πό τον μέ σο ό ρο, κα τάρ γη ση ξε νώ νων α στέ -
γων, α πο κέ ντρω ση, βλέ πε κλεί σι μο, των κε -
ντρι κών υ πη ρε σιών του Ιδρύ μα τος Αλλη -
λεγ γύης, την ί δια στιγ μή που δεν λει τουρ γεί
ο Ξε νώ νας Κα κο ποιη μέ νων Γυ ναι κών, α πα -
γό ρευ ση ε νοι κία σης σε ό σους δεν έ χουν χαρ-
τιά, σφρά γι σμα ε γκα τα λε λειμ μέ νων σπι τιών
που συ χνά στέ γα ζαν ά στε γους κ.λπ.) 

3. Ορι σμέ νες ση μεια κές πα ρεμ βά σεις
και φο ρο λο γι κά κί νη τρα, ώ στε να το νω -
θούν οι δυ νά μεις της α γο ράς και να ε νερ -
γο ποιή σουν πα λιές και νέες ε πεν δύ σεις
στην πε ριο χή. Αυ τό γί νε ται κα τά προ τε -
ραιό τη τα στην πε ριο χή της Ομό νοιας (πλα-
τεία Θεά τρου, α μα ξο στά σιο ΗΛ ΠΑ Π, δύο πι-
λο τι κές ε πεμ βά σεις ε νο ποίη σης οι κο δο μι κών
τε τρα γώ νων, ε νοι κία ση ξε νο δο χείων σε φοι-
τη τές, α νά πλα ση με ε θε λο ντι κή δρά ση της
πλα τείας, α φού ή δη έ χουν εκ διωχ θεί οι ση-
με ρι νοί χρή στες) και μέ σω του σχε δίου του
Υ ΠΕ ΚΑ για τις πε ριο χές Γε ρά νι και Κε ρα -
μει κός – Με τα ξουρ γείο, ό που και έ χουν γί νει
ε πεν δύ σεις σε α κί νη τα α πό γνω στούς ε πι χει -
ρη μα τίες, με στό χο «να συ γκρα τη θεί ο υ γιής
πλη θυ σμός» και να έρ θουν νέα ευ πο ρό τε ρα
στρώ μα τα.

Εί ναι σί γου ρο ό τι αν οι ε γκλη μα τι κές μα-
φίες του μαύ ρου χρή μα τος δεν ε ξαρ θρω θούν,
αλ λά διωχ θούν τα ση με ρι νά θύ μα τα, οι πα-
ρά νο μες δρα στη ριό τη τες θα με τα κι νη θούν α -
πό την πε ριο χή γύ ρω στην Ομό νοια, το πι-
θα νό τε ρο προς Αχαρ νών, Πα τη σίων, Εξάρ-
χεια και Κυ ψέ λη και τα κυ κλώ μα τα θα ε μ-
πλέ ξουν νέ ους αν θρώ πους της α νά γκης.

•

Η Αριστερά έχει δική της αφετηρία και θέσεις
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Έξι βα σι κές θέ σεις 
• Κα τάρ γη ση του ∆ου βλί νο ΙΙ, ά συ λο στους πρό σφυ γες, κα τάρ γη ση των α παι τού με νων

200 εν σή μων για την ά δεια πα ρα μο νής, κα μιά α πέ λα ση με τα να στών ή προ σφύ γων πα ρά
την θέ λη σή τους και πρώ τα α πό ό λα σε χώ ρες που η ζωή τους κιν δυ νεύει για πο λι τι κούς
λό γους ή σε χώ ρες – ε μπό λε μες ζώ νες.

• Όχι σε στρα τό πε δα, τεί χη και Frontex. 
• Ελευ θε ρία κί νη σης, νο μι μο ποίη ση.
• Κε ντρι κές και α πο κε ντρω μέ νες δο μές για την α ντι με τώ πι ση της φτώ χειας και τη στή -

ρι ξη των ευά λω των κοι νω νι κών ο μά δων, ντό πιων και αλ λο δα πών.
• Έργα α να βάθ μι σης των λαϊκών συ νοι κιώ ν: πλα τείες, πρά σι νο, κα θα ριό τη τα, φω τι -

σμός, σχο λεία, ια τρεία, βρε φο νη πια κοί σταθ μοί κλπ.
• Χρη μα το δό τη ση ό λων των πα ρα πά νω α πό τους κε ντρι κούς πό ρους, κοι νο τι κά προ -

γράμ μα τα και α πό τους ο φει λό με νους πό ρους α πό το κε ντρι κό κρά τος στο ∆ή μο, ε τσι θε -
λι κά ή μέ σω δια φό ρων πε ρι κο πών λό γω μνη μο νίου.


