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Αθήνα, 29/3/2008 
 
 
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,  
    

   Είμαστε δυο μαθήτριες του 2ου Πειραματικού Γυμνάσιου Αθηνών και σας γράφουμε 
αυτή την επιστολή, για να σας εκφράσουμε την άποψή μας πάνω σε ένα αμφιλεγόμενο 
θέμα, που απασχολεί την περιοχή μας αρκετά χρόνια τώρα. Το θέμα αυτό είναι οι 
προσφυγικές κατοικίες της λεωφόρου Αλεξάνδρας, οι οποίες κατασκευάστηκαν για να 
στεγάσουν χιλιάδες πρόσφυγες που βρέθηκαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική 
καταστροφή, το 1922. Αρκετοί πολίτες πιστεύουν ότι τα προσφυγικά συγκροτήματα 
πρέπει να γκρεμιστούν, όμως αρκετοί άλλοι, μαζί και εμείς, έχουμε αντίθετη άποψη.  

   Από τη μια μεριά, πολλοί υποστηρίζουν ότι αφού τώρα πια μόνο τα 90 από τα 225 
διαμερίσματα κατοικούνται νόμιμα, τα επιπλέον διαμερίσματα θα μπορούσαν να 
γκρεμιστούν και στη θέση τους να οικοδομηθούν νέα κτήρια, που θα εξυπηρετήσουν 
άλλους σκοπούς. Με αυτό τον τρόπο, τα προσφυγικά κτήρια δεν θα αποτελούν κίνδυνο 
για την περιοχή, αφού δεν θα μπορούν να βρουν καταφύγιο εκεί διάφοροι 
περιθωριακοί. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι αποτελούν εστίες μόλυνσης, καθώς δεν 
συντηρούνται σωστά από όλους τους κατοίκους αλλά ούτε και από το κράτος, με 
αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και μια ντροπιαστική εικόνα 
για την περιοχή. 

   Όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα των προσφυγικών κατοικιών είναι αρκετά 
σημαντικά και υπολογίσιμα, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτίωσή τους. 
Φυσικά, η προσπάθειά μας αξίζει τον κόπο για πολλούς λόγους. Αρχικά, οι 
προσφυγικές κατοικίες είναι μνημεία, αποτελούν μέρος της ιστορίας μας, καθώς είναι 
οι πρώτες προσφυγικές κατοικίες που χτίσθηκαν για τη στέγαση μικρασιατών 
προσφύγων και είναι αδιάψευστοι μάρτυρες του εμφύλιου πολέμου, το 1944, αφού 
εκεί υπάρχουν ακόμα τα σημάδια από τις σφαίρες των Βρετανών. Ακόμα, σε μερικά 
από αυτά τα διαμερίσματα κατοικούν νόμιμα άνθρωποι που τα έχουν αγοράσει οι ίδιοι 
ή οι πρόγονοί τους και γι’ αυτούς έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία. Άρα, είναι 
απρεπές να κυνηγηθούν ξανά αυτοί οι πονεμένοι άνθρωποι από το σπίτι τους. 
Κυνηγήθηκαν τότε σε περίοδο πολέμου και είναι σαν να κυνηγιούνται τώρα σε περίοδο 
ειρήνης. Τέλος, ας μη ξεχνάμε τους άπορους ανθρώπους που μένουν εκεί. Μπορεί να 
είναι παράνομοι αλλά δεν έχουν πού αλλού να πάνε, πού αλλού να μείνουν. Δεν 
μπορούμε να αφήσουμε κι άλλους συνανθρώπους μας απροστάτευτους και 
εκτεθειμένους σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης.  

   Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύουμε πως τα προσφυγικά συγκροτήματα 
έχουν ιδιαίτερη κοινωνική και ιστορική σημασία, οπότε σίγουρα δεν πρέπει να 
γκρεμιστούν. Αντίθετα, θα πρέπει να συντηρηθούν καλύτερα ή να αξιοποιηθούν με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μη χάνουν την ιστορική αξία τους. Με αυτό τον τρόπο 
αντιστεκόμαστε στην απαξίωση αυτού του ιστορικού μνημείου, που είναι σημείο 
πλέον των καιρών. 
                                                                                                                               Με εκτίμηση, 

Αλαφογιάννη Χριστίνα 
Γιαννακού Μαριαλένη  

 
 


