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Ελλάδα, 2013 Χρίστος Καλλίτσης

Του Χρίστου Καλλίτση

Μπορούν 15 λεπτά ανάγνωσης να 
είναι ευεργετικά για έναν άνθρωπο 
όσο ένας περίπατος στον καθαρό 
αέρα;

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων 
χρόνων παραβιάζουν τη λαϊκή 
κυριαρχία και το άρθρο 1, παρ. 2 του 
Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο: 
«Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η 
λαϊκή κυριαρχία». Για παράδειγμα 
η συγκυβέρνηση που προέκυψε 
από τις εκλογές του Ιουνίου του 
2012 παραβίασε την προγραμματική 
συμφωνία που υπέγραψε, ενώ 
ο πρωθυπουργός αθέτησε τις 
προεκλογικές του δεσμεύσεις. Ο 
εκλογικός νόμος που χαρίζει 50 
βουλευτές (17% των ψήφων) στο 
πρώτο κόμμα επιπλέον αλλοιώνει 
τη λαϊκή βούληση. Τέλος η επιλογή 
των πολιτών αλλοιώνεται από τη 
χειραγώγηση των καθεστωτικών 
μέσων ενημέρωσης. Σχεδόν όλα 
τα προηγούμενα μπορούν να 
επανορθωθούν αρκεί να επιβληθούν 
οι κυρώσεις στους παραβάτες.     

Οι κυβερνήσεις έρχονται και 
παρέρχονται και το πρόβλημα 
φαίνεται να μεγεθύνεται. Γι’ 
αυτό οι κυβερνήσεις σκορπούν 
το φόβο, γι’ αυτό και για πολλά 
ακόμη πρέπει να λογοδοτήσουν. 
Ο φόβος ασκείται είτε μέσω της 
αστυνομικής αυθαιρεσίας είτε 
μέσω της οικονομικής εξαθλίωσης 
του πολίτη. Βλέπετε: χαράτσια 
(άδικοι φόροι-εισφορές), ανεργία, 
απολύσεις, ακρίβεια, υποβάθμιση 
της δημόσιας υγείας, της παιδείας, 
του περιβάλλοντος, υποβάθμιση 
της κοινωνικής ασφάλισης, έντονη 
μείωση επιδομάτων προς τρίτεκνους, 
πολύτεκνους και αναπήρους, πτώση 
της αγοραστικής κίνησης. Η πολιτεία 
καταργεί σταδιακά τον κοινωνικό της 
χαρακτήρα.  

Η πολιτεία επιτίθεται στους πολίτες. 
Η πολιτεία όμως χωρίς πολίτες δεν 
μπορεί να υπάρξει. Οι αποφάσεις της 
πολιτείας μάλλον πρέπει ν’ αλλάξουν 
κατεύθυνση. 
(η συνέχεια στη σελ. 2)

Ο παραθεσμικός ρόλος 
της οικογένειας   

«Μια μέρα ξαφνικά / η παλιά  πληγή 
/ που έκρυβες τόσα χρόνια / βγάζει 

φως». Παύλος Παυλίδης¹

Οι εγκληματίες που απολογούνται 
στη Δικαιοσύνη έχουν συγγενείς 
με τους οποίους πιθανότατα δεν 

σχετίζονται. Υπάρχουν πολλοί 
απατεώνες που εξειδικεύονται 
στην ενδοοικογενειακή βία ή 

και εξαπάτηση. Φέρεται να είναι 
αυξανόμενος ο αριθμός των 

κρουσμάτων που καταγγέλονται, 
ενώ από το 2008 έχει διατυπωθεί από 

τη βουλεύτρια Έλενα Κουντουρά 
η ανάγκη να λειτουργήσει ειδικό 

οικογενειακό δικαστήριο. 
(η συνέχεια στη σελ. 4)

Πρόταση: 
«Γίνε η αλλαγή 

που θες να δεις»   
Σάββατο 30 Ιουλίου 2011, ώρα 

04:00 τα ξημερώματα στην πλατεία 
Συντάγματος της Αθήνας τα 

ΜΑΤ και τα συνεργεία του δήμου 
ξήλωσαν βίαια τα αντίσκηνα 

των πολιτών που αντιπρότειναν 
και υλοποιούσαν για μήνες 

καθημερινές γενικές συνελεύσεις.
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου του 

2013 τα μεσάνυχτα (παραμονές 
Χριστουγέννων κι ενώ οι πολίτες 
υποφέρουμε-πεθαίνουμε από το 
κρύο) 152 βουλευτές ψήφισαν 

το νόμο για την άρση των 
πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. 

(η συνέχεια στη σελ. 3)

Για την απελευθέρωση της πλατείας Ελευθερίας 

Τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι, 
οι πλατείες που έχει η πόλη της 
Θεσσαλονίκης στο ιστορικό της 

κέντρο καταστρέφονται από 
τα μηχανάκια και τ’ αυτοκίνητα 
που τα παραβιάζουν. Την ίδια 
ώρα, συζητιέται η δαπάνη «7-

8 εκατομμυρίων ευρώ» για 
την ανάπλαση της πλατείας 

Ελευθερίας. 

Μήπως το έργο που θα μπορούσε 
να δώσει νέα πνοή στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης είναι το να προστατευτούν 
τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και 
οι πλατείες από τα παράνομα ι.χ. 
(δίτροχα, τετράτροχα); Μήπως γι’ 

αυτό δεν χρειάζονται διαγωνισμοί και 
χρηματοδοτήσεις απλά η εφαρμογή του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας;
(η συνέχεια στη σελ. 4)
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(συνέχεια από την 1η σελίδα)
Όσοι αξιωματούχοι συνετέλεσαν 
στις εσφαλμένες αποφάσεις που 
έχουν παρθεί μέχρι σήμερα πρέπει να 
απολογηθούν στη δικαιοσύνη. Είτε 
από άγνοια είτε εσκεμμένα έχουν 
συμβάλλει στο να υποβαθμιστούν 
οι συνθήκες ζωής εκατομμυρίων 
πολιτών στην Ελλάδα στα τελευταία 
τρία χρόνια. Ενδεικτικό στοιχείο 
της υποβάθμισης της ζωής των 
πολιτών είναι οι 350.000 οικογένειες 
που ζουν δίχως ρεύμα. Στο 
ζήτημα της αδυναμίας πληρωμής 
του λογαριασμού του ρεύματος 
συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό 
η επιβολή του χαρατσιού (Έκτακτο 
Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων 
Επιφανειών), το οποίο εμπεριέχεται 
στο λογαριασμό του ρεύματος. 

Όπου υπάρχει λογική δεν ευδοκιμούν 
η παραπλάνηση, οι εκβιασμοί και 
η εκδικητικότητα. Είναι μάλλον 
παράλογο το ότι φορτώνονται στους 
πολίτες υποχρεώσεις δανείων για 
δαπάνες που δεν κάναμε. Τα δάνεια 
για τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι 
γνωστό πως σε πολλές περιπτώσεις 
έγιναν με αδιαφανείς διαδικασίες. 
Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τα 
δάνεια για τους Ολυμπιακούς 
αγώνες του 2004. Παραποίηση 
οικονομικών στοιχείων έγινε το 
2001 για να μπούμε στην οικονομική 
και νομισματική ενοποίηση (ΟΝΕ). 
Παράνομες είναι οι συμβάσεις 
δανεισμού (μνημόνιο) που έγιναν το 
Μάιο του 2010. 

Ο υποτιθέμενος εκπρόσωπος του 
πολίτη για τα κοινά ενεργεί συχνά 
με ιδιοτέλεια, παίρνει αποφάσεις 
που βλάπτουν το κοινό καλό. 
Βλέπετε το ξεπούλημα της δημόσιας 
κτήσης, βλέπετε «μεγάλα έργα». 
Μήπως η λαθεμένη στάθμιση των 
προτεραιοτήτων ενός κρατικού 
αξιωματούχου αποτελούν εκδήλωση 
απιστίας προς την αποστολή και τις 
υποχρεώσεις του; 

Χρήματα για «ψωμί, παιδεία, 
ελευθερία»

Είναι σαν τη στάχτη στα μάτια το 
συχνό επιχείρημα των κρατικών 
αξιωματούχων πως τα χρήματα είναι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για 
να δικαιολογηθούν σπατάλες για 
έργα πολυτελείας. Είναι η απόδειξη 
πως ενώ οι πολίτες έχουμε κλατάρει 
οικονομικά και δεν υπάρχει συχνά 
η δυνατότητα για να καλύψουμε 
τα έξοδα για το ρεύμα, οι κρατικοί 

αξιωματούχοι εξακολουθούν ν’ 
ασχολούνται με ζητήματα που 

απέχουν από την ικανοποίηση του 
κενού που βιώνουμε.

Υπάρχουν χρήματα λέει στα 
ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία 

διοχετεύονται μέσω του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαίσιου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ). Συνήθως τα ΕΣΠΑ 
χρηματοδοτούν έργα δευτερεύουσας 
σημασίας όπως είναι για παράδειγμα 

η ανάπλαση της νέας παραλίας 
ή της πλατείας Ελευθερίας 

της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο μας ζητούν 
γη και ύδωρ γιατί μας δανείζουν 

χρήματα για να τους πληρώσουμε 
αυτά που τους χρωστάμε. Μήπως 
μας εξαναγκάζουν σε δανεισμό; 

Είναι γνωστό για παράδειγμα πως η 
γερμανική οικονομία έχει ωφεληθεί 
από την οικονομική-ανθρωπιστική 
κρίση της Ελλάδας. Είναι γνωστό 

πως η Γερμανία μας χρωστά χρήματα 
από δάνειο που μας ανάγκασε να της 
δώσουμε, ενώ πολίτες στην Ελλάδα 

πέθαιναν στους δρόμους από το κρύο 
και την πείνα (κατοχικό δάνειο 1942). 

Τί να τα κάνουμε τα χρήματα κάποιου 
που μας βιάζει, κάποιου που μας 

στερεί την ελευθερία, κάποιου που 
προσβάλλει διαρκώς την αξιοπρέπειά 

μας, κάποιου που μας λέει να τα 
ξοδέψουμε όχι για το φαγητό που 

μας λείπει, αλλά για καρναβαλίστικες 
στολές; 

Αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα 
μπορούμε να υποθέσουμε πως 
οι δανειστές στοχεύουν στην 

ανθρωπιστική κρίση. Οι δανειστές 
μάλλον παραβιάζοντας τους 

νόμους κάνουν το χρήμα εργαλείο 
εκβιασμών.

Η αντίφαση της πολιτείας που δίνει 
σημασία στο πιάτο κι ας μην έχει 

φαγητό για να το γεμίσει αποβαίνει 
σε βάρος της λογικής επανόρθωσης 

της κοινωνίας και της οικονομίας 
στην Ελλάδα.    

Μας δανείζουν χρήματα για να 
κλείσουμε σχολεία και νοσοκομεία 

ή για να ξεπουλήσουμε κερδοφόρες 
δημόσιες επιχειρήσεις π.χ. 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), Εταιρεία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Δημόσιες 

επιχειρήσεις με τεράστια ακίνητη
περιουσία όπως είναι π.χ. ο 

Οργανισμός Σιδηροδρόμων 
Ελλάδας (ΟΣΕ). Μήπως τα ΕΣΠΑ για 

παράδειγμα να χρηματοδοτήσουν 
τη βιωσιμότητα του ΟΣΕ για να μην 

ξεπουληθεί και να συνεχίσουν οι 
δημόσιες συγκοινωνίες ν’ ανήκουν 

στο δημόσιο; Το ξεπούλημα της 
δημόσιας κτήσης και των δημόσιων 

υπηρεσιών συγκρούεται με το 
Σύνταγμα.

Το Σύνταγμα² φτιάχτηκε για να 
κατοχυρώνει την ελευθερία μας. 

Στην παρούσα περίοδο η πλειονότητα 
των πολιτών έχουμε γίνει θύματα 

μιας πολιτείας που μας τυραννά 
μεταξύ άλλων απειλώντας το 

δικαίωμά μας στην εργασία, στη 
στέγη, στην τροφή, στην παιδεία, 

στην υγειονομική περίθαλψη. 

Ο καθένας μας δίχως εκπρόσωπο 
μπορεί να απαιτεί τη λειτουργία της 

πολιτείας με βάση τη λογική και 
σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη 

που ορίζεται από το Σύνταγμα. 

Ο αγώνας για δικαιοσύνη 
μπορεί να είναι γόνιμος. Πλήθος 

δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες 
συνήθως μένουν στην αφάνεια, το 

αποδεικνύουν. Χρησιμοποιώντας 
δίκαια μέσα μπορούμε, παρά τα 

εμπόδια, να φέρνουμε δίκαια 
αποτελέσματα. Είμαστε δυό, είμαστε 

τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς 
πολίτες που απαιτούμε την εφαρμογή 

του Συντάγματος.

Εκκρεμεί η δικαίωση της 
λελογισμένης απαίτησης για 

επαναφορά του επιδόματος στις 
τρίτεκνες οικογένειες στα επίπεδα 

που ήταν μέχρι το Νοέμβριο του 
2012.

------

¹Λογική: ακολουθία ιδεών, σκέψεων, 
γεγονότων με εσωτερική συνέπεια, 

συνάφεια (λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών). 

²Σύνταγμα: ο θεμελιακός γραπτός νόμος 
ενός κράτους, που καθορίζει τη μορφή του 

πολιτεύματος και ρυθμίζει τους βασικούς 
κανόνες λειτουργίας του (λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής). 

Αναγνώσεις:
«Οι παράνομες συμβάσεις δανεισμού της 
Ελλάδας», Γιώργος Κασιμάτης, εκδόσεις 

Λιβάνη, 2011.  
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(η συνέχεια από την 1η σελ.)
Ένας νόμος μέσα στους τόσους 
άλλους σαν κι αυτόν, που έχουν 
συμβάλλει στο να βιώνουμε 
ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, και 
πιθανότατα μονάχα οι μεγαλομέτοχοι 
των τραπεζών τον θέλουν. Ίσως το 
99,9% των πολιτών να είναι ενάντιο 
σε έναν τέτοιο νόμο, όπως και στο 
νέο νόμο για τη φορολογία των 
ακινήτων. Το πρώτο σε ψήφους 
κόμμα, το οποίο σήμερα αποφασίζει 
και διατάζει, έχει πάρει 33 βουλευτές 
δώρο από τον ενάντιο στην ισότητα 
της ψήφου ισχύοντα εκλογικό νόμο. 
Σύμφωνα με τη μαθηματική λογική 
οι έδρες της «Νέας Δημοκρατίας» 
(Ν.Δ.) στις εκλογές του Ιουνίου του 
2012 θα έπρεπε να είναι 96 αντί 129. 
Τουλάχιστον το 25% της εκλογικής 
δύναμης της Ν.Δ. είναι πλασματικό. 
Επομένως η παρούσα συγκυβέρνηση 
δέν εκπροσωπεί την πλειονότητα των 
πολιτών. 

Η ύπουλη, αλαζονική, ιδιοτελής, 
τυραννική πολιτική συμπεριφορά 
αργά ή γρήγορα βρίσκεται 
παγιδευμένη στην ίδια την τρύπα που 
άνοιξε για να ρίξει τα θύματα της. 
Αυτός που συναινεί στο μαρασμό του 
διπλανού του είναι ήδη μαραμένος. 

Έγινε ευρύτερα αντιληπτό και 
διατυπώθηκε από τους ίδιους τους 
κρατικούς αξιωματούχους και τους 
διεθνείς οικονομικούς παράγοντες 
πως οι νόμοι που ψηφίζονται κατά 
τα τελευταία χρόνια είναι άδικοι, 
συρρικνώνουν την οικονομία, το 
κοινωνικό κράτος, προκαλούν την 
εξαθλίωση του πολίτη. Πρόκειται 
για μια κατάσταση καταστροφής 
που θέλουν να μας επιβάλλουν για 
ιδιοτελείς και ανήθικους σκοπούς. 
Αν είμαστε σαν τον μέχρι την 
21η Δεκεμβρίου 2013, βετεράνο 
βουλευτή του κόμματος που 
συγκυβερνά (Ν.Δ.) Β. Πολύδωρα και 
αντιστεκόμαστε θα μας διέγραφαν. 
Όποιος αντιστέκεται απειλείται και 
όποιος δεν αντιστέκεται επίσης. 

Οι αντισυνταγματικοί νόμοι που 
ψηφίζονται τα τελευταία περίπου 
τέσσερα χρόνια μπορούν να 
καταργηθούν. Οι αγοραπωλησίες 
ακινήτων που έχουν γίνει σε τιμές 
μικρότερες των αντικειμενικών 
αξιών μπορούν να ακυρωθούν. Κάτι 
ανάλογο συνέβη μετά το τέλος της 
ναζιστικής κατοχής. Μπορούν επίσης 
ν’ ακυρωθούν οι αγοραπωλησίες 
δημόσιας κτήσης που έγιναν κατά τη 
διάρκεια συνταγματικών εκτροπών 
των κυβερνήσεων των τελευταίων 
ετών. 

3

Πρόταση: «Γίνε η αλλαγή που θες να δεις»*   

Πρέπει συχνά να συνδιαλέγεσαι 
με το άδικο και να το δέχεσαι ως 
μια συνθήκη αναπόφευκτη αλλά 
διαπραγματεύσιμη. Στην Ελλάδα 

πιθανότατα για να βρεις το δίκιο σου 
καλείσαι να καταγγέλεις διαρκώς την 

αντισυνταγματικότητα των νόμων 
που κατά καιρούς ψηφίζονται.

Πληρώνουμε φόρους για έσοδα τα 
οποία δεν είχαμε. Αυτό ισχύει για 

τους φόρους ακίνητης περιουσίας, 
δηλαδή για το σπίτι που έχουμε για 

να μείνουμε. Ισχύει για το τέλος 
επιτηδεύματος, δηλαδή  για να 

ασκήσουμε ένα ελεύθερο επάγγελμα  
πληρώνουμε € 1000,00 το χρόνο και 
τους υπόλοιπους φόρους. Κι αυτά σε 

μια εποχή που η ανεργία πλησιάζει 
το 30%, κλείνουν οι επιχειρήσεις η 

μία πίσω από την άλλη, ενώ πέφτουν 
κατακόρυφα οι αξίες των ακινήτων. 

Αν δεν έχουμε να πληρώσουμε 
αυτά τα γνωστά ως χαράτσια θα 

υποστούμε δήμευση της περιουσίας 
μας και φυλάκιση. 

«Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η 
αδυναμία καταβολής οφειλών. Δεν 
μπορεί να θεωρείται εγκληματίας 

κάποιος επειδή είναι φτωχός και δεν 
έχει να πληρώσει - πολλές φορές 

μάλιστα γιατί το κράτος του οφείλει - 
και να καταλήγει να έχει πλημμέλημα 
με τουλάχιστον τρία χρόνια φυλακή 

γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. (...) Με 
τη φυλακή, ποιον θα σωφρονίσετε; 
Το πολύ-πολύ να τον αναγκάσετε 
να πηδήξει από κανένα μπαλκόνι.» 

Προκόπης Παυλόπουλος.¹ Ο 
βουλευτής της Ν.Δ.  πρότεινε 

επίσης: «να υπάρχει η δυνατότητα 
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να παραχωρεί ο φορολογούμενος 
ένα ακίνητο στο κράτος, στην 
αντικειμενική του αξία, έναντι 

των οφειλών του και μελλοντικών 
οφειλών». Επομένως και προτάσεις 

υπάρχουν και λογική.

Στην Ελλάδα οι πολίτες είμαστε 
μάλλον δέκτες μιας ύπουλης επίθεσης 

από την ίδια την πολιτεία. Είμαστε 
στόχοι κατά συνέπεια ενός τυραννικού 
καθεστώτος κι έχουμε την υποχρέωση 

να σταθούμε στα πόδια μας και να 
φύγουμε από το στόχαστρο. Το 

να νομίζουμε πως η λύση είναι τα 
χαράτσια της κλεπτοκρατίας είναι 

σα να πιστεύουμε πως ανήκουμε στο 
0,1% του παγκόσμιου πληθυσμού που 

μαζεύει το χρήμα. 

Μπορούμε να κάνουμε τις 
καθημερινές μας δουλειές όσο γίνεται 
καλύτερα. Μπορούμε ν’ απαιτούμε την 

εφαρμογή του Συντάγματος. 

--------
 

¹18 Δεκεμβρίου 2013, Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
συζήτηση για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας 

ακινήτων. πηγή:
http://news247.gr/eidiseis/politiki/paylopoylos_h_
forologia_sta_akinhta_odhgei_se_emmesh_dh-

meysh.2560407.html
*«Γίνε η αλλαγή που θες να δεις»: επιγραφή 

σε πανό της πλατείας Συντάγματος, 2011.
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(η συνέχεια από την 1η σελ.)
Οι θύτες συγγενείς 
ομαδοποιούνται κάτω από έναν 
αρχηγό και τιμωρούν το θύμα, 
συγγενικό τους πρόσωπο, σαν να 
ήταν δικαστές. Έτσι η οικογένεια 
αποκτά ρόλο παραθεσμικό. 
Οι «ποινές» είναι συνήθως 
ψυχολογική και σωματική βία και 
οικονομικός στραγγαλισμός μέχρι 
τελικής υποταγής - πτώσης του 
θύματος.

Ο συγγενής θύτης, ο οποίος 
συκοφαντεί, εκβιάζει, απειλεί, 
εξαπατά συγγενή του έχει 
επιπλέον ευθύνη γιατί καταπατά τη 
συνθήκη αλληλοβοήθειας, η οποία 
διέπει το θεσμό της οικογένειας.  

Όλοι γεννηθήκαμε για να είμαστε 
ελεύθεροι. Την ελευθερία 
μας απαιτούμε και πιθανότατα 
μπορούμε να την έχουμε όσο την 
διεκδικούμε. 

Δικαιοσύνη
«Μην αφήνεις αυτό που σε τρώει 
να χορτάσει»*

Η άσκηση ψυχολογικής βίας και η 
εξαπάτηση μεταξύ συγγενών είναι 
ζητήματα που σπάνια θίγονται 
αλλά είναι περισσότερο συχνά 
απ’ όσο νομίζουμε. Μπορούν να 
περιοριστούν και έτσι ο πολιτισμός 
και η κοινωνική ευημερία να 
εδραιωθούν. «Το πρόβλημα της 
ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα 
εν κρυπτώ έγκλημα».** Απαιτείται 
μηδενική ανοχή σε όσους ασκούν 
ενδοοικογενειακή βία. 

Δικαίωση το θύμα 
ενδοοικογενειακής βίας βρίσκει 
πιθανότατα μέσα από διαρκή 
αγώνα. Όταν αγωνίζεσαι, 
έχεις σχεδόν πάντα δίπλα 
σου συναγωνιστές. Υπάρχουν 
συνάνθρωποι, υπάρχουν πολλά 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
που προσπαθούν να βρουν το δίκιο 
τους και το πετυχαίνουν. 

Το να βρεθείς αντιμέτωπος 
με συγγενείς που ενεργούν 
εναντίον σου είναι μια δυσάρεστη 
πραγματικότητα, την οποία 
οφείλεις να ανατρέψεις. Τα 
προβλήματα που εντοπίζονται 
λύνονται. Δύσκολο μεν, εφικτό δε.

Ο ΠΑΡΑΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ    

Για την απελευθέρωση 
της πλατείας Ελευθερίας 

στη Θεσσαλονίκη
(η συνέχεια από την 1η σελ.)

Μήπως η πλατεία Ελευθερίας 
αναβαθμίζεται απλά από τη στιγμή 

που φύγουν τ’ αυτοκίνητα από αυτή; 
Μήπως πρέπει να προστατευτούν 

τα πολύτιμα πλατάνια της; 
Μήπως δεν χρειάζεται υπόγειο 

πάρκινγκ σε μια πεζοδρομημένη 
περιοχή; Μήπως η δαπάνη (ίσως 

μικρότερη των € 4.000,00) για να 
τοποθετηθούν περιμετρικά στην 

πλατεία Ελευθερίας παγκάκια, να 
τοπθετηθούν δύο βρύσες ... είναι 

πιο κοντά στην πραγματικότητα 
της αιματηρής λιτότητας που 

επιβάλλει το 2014 η πολιτεία στους 
πολίτες της Ελλάδας;  Mήπως έτσι 

θα μπορέσουμε να δούμε ένα 
φως στο τούνελ της υποβάθμισης 

της καθημερινότητας στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου η 

επιβεβλημένη από την πολιτεία 
λιτότητα δεν έχει συνάφεια με 

πολυδάπανα έργα.

Φιλόξενη είναι η πόλη που μπορείς 
να περπατήσεις στα πεζδρόμιά της 
και να ξαποσταίνεις στις πλατείες 

της. Η παράδοση των πεζοδρομίων 
στους πεζούς είναι μάλλον 

προαπαιτούμενο για να σταθούμε 
κοινωνία και πολιτεία στα πόδια μας. 

Είναι υπόλογη η πολιτεία 
επειδή ολοφάνερα αφήνει να 

καταστρέφονται τα πεζοδρόμια 
από τα παράνομα μηχανάκια και 

αυτοκίνητα που τα παραβιάζουν. 
Έτσι πλήττεται η κοινωνική συνοχή. 

Όχι σε ακόμη ένα «μεγάλο έργο» 
(μεγαλομανία) που μεταξύ άλλων δεν 
έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε. 

Ναι στην άμεση επιστροφή της 
πλατείας Ελευθερίας στους πολίτες. 

Σημειώσεις:
¹τραγούδι «Άσε με εδώ», δίσκος «Ιστορίες 
που ίσως έχουν συμβεί», των Παύλου 
Παυλίδη & B-movies, Inner Ear Records, 2013 
* Επιγραφή στους δρόμους της 
Θεσσαλονίκης, 2011. 
** Ομιλία-άρθρο της βουλεύτριας Έλενας 
Κουντουρά με θέμα την ενδοοικογενειακή 
βία και την αντιμετώπισή της, 2008. Πηγή: 
ιστοσελίδα www.elenakountoura.gr 

Δενδροστοιχεία πλάτανων στην πλατεία Ελευθερίας 
της Θεσσαλονίκης, 2013 Χρίστος Καλλίτσης
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