
«Παίρνω πίσω τις ευχές μου…!» 
 

Με αρκετούς από εσάς έχουμε ανταλλάξει ευχές για «Καλά 
Χριστούγεννα» και τα σχετικά. Ε, λοιπόν τις ευχές μου τις παίρνω πίσω! 
Και δεν είναι ότι έπαψα να σας αγαπάω ή να σας εκτιμάω. Απλά στην 
Ελλάδα δεν είμαστε άξιοι ακόμα για να ανταλλάσουμε τέτοιες ευχές, 
γιατί αυτές είναι επιπέδου «Πανεπιστημίου» και εμείς είμαστε ακόμα 
στην «Πρώτη Δημοτικού»… 

Οι ευχές που σας δίνω πλέον είναι «ΚΑΘΑΡΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ», «ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» και «ΚΑΘΑΡΗ 
ΠΟΛΗ». 

Δε με τσίμπησε καμιά μύγα ξαφνικά ούτε ήταν η «φώτιση» από 
την πρωϊνή Θεία Λειτουργία. Απλά διαπίστωσα για άλλη μια φορά ότι 
στην πόλη μας, όπως και σε όλη τη χώρα άλλωστε, δεν καταφέρνουμε τα 
αυτονόητα. 

Πολλές φορές έχουμε ακούσει και έχουμε πει τις εκφράσεις «Η 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», «Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ», «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ»  κ.λ.π., 
αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε μυρουδιά για το τι ακριβώς 
σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις. 

Και εξηγούμαι: Σήμερα (ναι είναι Χριστούγεννα) όπως και όλα τα 
άλλα Σαββατοκύριακα και ΚΥΡΙΩΣ τις ΕΟΡΤΕΣ, Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ.  

Επειδή αυτό βέβαια συμβαίνει επί χρόνια και προφανώς στα 
περισσότερα μέρη της χώρας, μάλλον έχουμε πάθει ανοσία με την εικόνα 
της βρώμικης γειτονιάς του καθενός μας, αλλιώς δεν εξηγείται... 

Καθαριότητα και Πολιτισμός δεν είναι λοιπόν να είναι καθαρό το 
αυτοκίνητο και «αρχοντικό» μας ενώ ταυτόχρονα την πόλη  και το 
περιβάλλον γύρω μας το γεμίζουμε με τα σκουπίδια μας.  

Ούτε μπορεί να έχουμε την απαίτηση να έχουμε συνέχεια στο 
κατόπι μας κάποιον υπάλληλο να καθαρίζει ο,τι βρωμίζουμε. Σε αυτό το 
σημείο πολλοί από εσάς θα αναφωνήσετε «μα εγώ είμαι προσεκτικός, δεν 
ρυπαίνω το περιβάλλον και πηγαίνω κανονικά τα σκουπίδια μου στον 
κάδο απορριμμάτων». 

Οι πιο πολλοί από εμάς όμως δεν έχουμε αναρωτηθεί το «πότε 
πρέπει να πετάω τα σκουπίδια μου;» γιατί πολύ απλά θα φρόντιζαμε να 
μην πετάμε τα σκουπίδια μας τα ΠαρασκευοΣαββατοΚύριακα… 

Αποτέλεσμα είναι αυτά τα βουνά από σκουπίδια που 
«διακοσμούν» τις γειτονιές μας, που τα αδέσποτα σκίζουν τις σακούλες, 
που θα τα σκορπίσει ο αέρας, που θα βρέξει και θα βουλώσουν οι 
υπόνομοι και μετά όλοι μαζί θα διαμαρτυρόμαστε στα κανάλια «που 
είναι το κράτος;». 



Αν συμφωνείτε μαζί μου ας ξεκινήσουμε όλοι μαζί μια απλή και 
κοινή προσπάθεια, την εξής: «ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ» έτσι ώστε την Παρασκευή που 
θα περάσει το απορριμματοφόρο να αδειάσει τους κάδους και να μην 
βλέπουμε αυτά τα «Μυρωδάτα Βουνά» στις γειτονιές μας τα 
ΠαρασκευοΣαββατοΚύριακα.  

Πρώτος στόχος, μια «ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!». 
«Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» αλλά αυτό το ρητό 

ας μην το κρατάμε μυστικό μέσα στο σπίτι μας, ας το διαδώσουμε και 
στους γύρω μας και ας το εφαρμόζουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας. 

Χρόνια Πολλά και Καθαρά! 
 

   ΤΡΙΠΟΛΗ 25-12-2011 
      Στέφανος  Χρ. Γκουτζιούλης 
 
Υ.Γ. Σας αφιερώνω μια «ιδιαίτερα  φιλοτεχνημένη» «κάρτα»…   

 

 


