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ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ SUPER MARKET

ΔΥΟ ΤΡΑ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Και τα παιδία………δεν παίζει

Έτος  1986,  παραμονές  δημοτικών  εκλογών,  έχει  παρθεί  απόφαση   το  περίπτερο  να 
μετακινηθεί  εκτός  πλατείας,  στο  απέναντι  πεζοδρόμιο.  Στις  εκλογές  όμως  κερδίζει  ο 
«άλλος» υποψήφιος και  το περίπτερο όχι  μόνο μένει  αλλά  όλο και  χοντραίνει,  όλο  και 
απλώνεται. Στο μεταξύ ανοίγουν τα πρώτα μαγαζιά στην περίμετρο της μισής πλατείας και 
τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα ανάμεσα στα υπάρχοντα παγκάκια τα οποία, ως δια μαγείας, 
εξαφανίζονται μαζί με όλα τα υπόλοιπα ,μια νύχτα παραμονές του 2004. Στις διαμαρτυρίες, 
κυρίως των γερόντων, επιστρέφουν μόνο στο ελεύθερο τμήμα και όλοι καταλαβαίνουμε ότι το 
μέλλον τουλάχιστον της μισής πλατείας έχει ήδη προδιαγραφεί. Στη συνέχεια ανοίγουν κι 
άλλα μαγαζιά, γιατί πάντα τα κακά σενάρια γίνονται πραγματικότητα, μπαίνει στο παιχνίδι 
και το φαρδύ πεζοδρόμιο της οδού Εμπεδοκλέους με ένα καφέ – μπαρ που δεν το αφήνει η 
υπερκείμενη πολυκατοικία να λειτουργήσει. Έτσι ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ δε μπορούν πια να κυκλώσουν 
την πλατεία  με  το  ποδήλατο ή  να  παίξουν το  αθάνατο κυνηγητό.  Άσε που  κάνουν και 
φασαρία και σηκώνουν και σκόνη κι ενοχλούν κι όλους εμάς που θέλουμε να καταναλώσουμε 
με την ησυχία μας τον καφέ των 5,00 € και το φαγητό των 25,00 € κατ’ άτομο. Επειδή δε 
το χρήμα και το κέρδος ουδείς εμίσησε άρχισαν οι επεκτάσεις προς το ανοιχτό κεντρικό 
μέρος της πλατείας και ο χώρος για παιχνίδι περιορίστηκε στο μισό. Κι επειδή ούτε το 
περίπτερο το κέρδος εμίσησε κατέλαβε κι άλλο χώρο με δυο παιχνίδια για μωρά παιδιά προς 
0,50 € το πεντάλεπτο και ο χώρος για παιχνίδι περιορίστηκε στο μισό του μισού. Όταν 
λοιπόν ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ρώτησαν «εμείς που θα παίξουμε;» η απάντηση ήταν «να πάτε αλλού» 
κι επειδή αυτή η απάντηση δείχνει το μέγεθος της πραγματικής χρεωκοπίας που έχουμε 
υποστεί  σαν  κοινωνία,  όλοι  εμείς  που  το  καλοκαίρι  του  2009  καταργήσαμε  το  απαίσιο 
σιντριβάνι και ανοίξαμε το χώρο της πλατείας απαντάμε:
Στη λογική επέκτασης της αυθαιρεσίας πάνω στις ήδη αυθαίρετες αποφάσεις του δήμου 
αντιτάσσουμε την ανάγκη επανοικειοποίησης της πλατείας μας. Το χρωστάμε σε όλους τους 
φυσικούς θαμώνες της και κυρίως ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ γιατί το δικό μας «να πάτε αλλού» 
είναι «στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ».

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ



(ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ)

ΟΤΑΝ 0ι ενήλικοι:

Σου αρπάζουν την παιδικότητα. Σε εξορίζουν από τον πυρήνα της ηλικίας σου. Σε 
εξαφανίζουν από τη κοινωνική σκηνή. Σε καταντούν πιστή μικρογραφία τους. Σε μαθαίνουν 
ότι ο κερδισμένος χρόνος είναι χρήμα. Σου αφαιρούν την τεμπέλικη κλίση στο ρεμβασμό και 
τη ραθυμία των διακυμάνσεων του εσωτερικού σου χρόνου. Σου παγώνουν την κλίση σου για 
το μυστήριο της Φύσης και την τοποθετούν κάτω από την πινακίδα του «Οικολογικού» 
προτάγματος. Σε γαλουχούν στην «ακαριαία» επικοινωνία μέσω SMS. Στην απόκτηση φίλων 
μέσω στιγμιαίων επαφών στο διαδίκτυο. Σου ακρωτηριάζουν τη λαχτάρα για παιχνίδι σε 
πλατείες και πεζοδρόμους.

ΤΟΤΕ:

Όλοι εμείς που θέλουμε να διατηρήσουμε ίχνη της δικής μας παιδικότητας και διεκδικούμε 
ακόμα το Δικαίωμα στην Ονειροπόληση, δανειζόμαστε για λίγο τη φωνή σου για να 
προστατεύσουμε το «αιώνιο» βουητό που αντηχεί από το μελίσσι σου στους ελάχιστους 
πλέον ελεύθερους χώρους.
Επιθυμούμε να συνεχίσεις τα παιχνίδια με τη μπάλα, το ποδήλατο, το κρυφτό, το κυνηγητό. 
Τις αυθόρμητες φιλονικίες, προστριβές και διαπληκτισμούς. Τους πανηγυρισμούς. Τις 
τρυφερές σου αγκαλιές. Την απογοήτευση. Το γέλιο και το κλάμα σου. Την ίδια μας τη 
ΖΩΗ.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ:

Απαιτούμε να ανήκει μόνο σ’ εσένα και σε όσους σε καμαρώνουν ο κεντρικός χώρος της 
Πλατείας Βαρνάβα, αφού η υπόλοιπη έγινε βορά στην κερδοσκοπική τύφλωση του Δήμου και 
στην αρπακτική επέκταση των γύρω καταστημάτων με ευθύνη και συμμετοχή όλων μας.

Δεν έχουμε λοιπόν παρά να φωνάξουμε:

ΠΑΙΔΙ ΔΕ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΑΛΛΑ ΓΙΝΕΣΑΙ


