
Κάτι στο οποίο μπορούμε εύκολα να συμφωνήσουμε - αν όχι όλοι, 
οι περισσότεροι -  είναι ότι τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα 
στην Αγία Παρασκευή δεν έλυσαν κανένα από τα προβλήματά της.
ΓιαΓια να ξεκινήσουμε από τα βασικά, το μόνο σίγουρο είναι ότι η 
επέμβαση των ΜΑΤ και της αστυνομίας στην πλατεία Αγίου Ιωάννη, 
όχι μόνο δεν προστάτεψε την δημόσια υγεία, αλλά αντίθετα την 
επιδείνωσε προσθέτοντας  χημικά, γκλομπ και καταστολή σε όσους 
«τόλμησαν» να βρίσκονται στην πλατεία το βράδυ της 5ης Μαίου, 
μετά από 42 ημέρες καραντίνας. Το ίδιο έγινε και με όσα συνέβησαν 
τις επόμενες μέρες στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη.
Ο ανεκδιήγητος δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς και οι πολιτικοί του προϊστάμενοι στην κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία 
το μόνο που είχαν να προτείνουν στον κόσμο της περιοχής ήταν: καταστολή.
Ο δήμαρχος μάλιστα διάνθισε τις απαράδεκτες απόψεις του με ψέματα περί διοργάνωσης πάρτι, εμπόριο ναρκωτικών, 
νέους από άλλες περιοχές που δημιούργησαν τα επεισόδια, κατασυκοφάντηση δημοτικών συμβούλων και πολιτικών 
σχηματισμών της αντιπολίτευσης και αντιπαράθεση γηπεδικού επιπέδου μέσα από την προσωπική του σελίδα στο fb, 
θέσεις στις οποίες μάλιστα τον στηρίζουν και άτομα με ακροδεξιές φιλοφασιστικές απόψεις.
ΚανέναΚανένα πάρτι δεν είχε διοργανωθεί στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει από τον δήμαρχο καμία 
συγκεκριμένη και με στοιχεία καταγγελία για εμπόριο ναρκωτικών το συγκεκριμένο βράδυ. Δεν έχει καμία σημασία αν οι 
άνθρωποι όλων των ηλικιών που πηγαίνουν στην πλατεία Αγίου Ιωάννη είναι γηγενείς ή από άλλες περιοχές. Στην πλατεία 
θα βρει κανείς πιο νωρίς γονείς με τα παιδιά τους, παιδιά χωρίς γονείς που παίζουν ή κάνουν ποδήλατο κ.ο.κ. Πιο αργά 
είναι αγαπημένο στέκι της νεολαίας, καθώς επειδή δεν είναι αχανής και έχει χώρους να καθίσεις, συνδυάζει την δυνατότητα 
νανα δεις τους φίλους σου, πίνοντας μία φτηνή μπύρα από το περίπτερο και χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσεις 4 € για έναν 
καφέ ή 7 € για μια μπύρα- όπως είναι οι τιμές των γύρω μαγαζιών. 
Ασφαλώς η δημόσια υγεία πρέπει να προστατευτεί και οι αλόγιστες συναθροίσεις εκατοντάδων ατόμων χωρίς καμία 
τήρηση των στοιχειωδών μέτρων προστασίας είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει σήμερα σε όλα τα πάρκα, τις 
πλατείες, τις παραλίες, αλλά και μπροστά από καφέ ή μπαρ που κάνουν υποτίθεται take away σε όλη την Ελλάδα. Και 
προφανώς δεν λύνεται με τα ΜΑΤ. Ούτε από δημάρχους τύπου Ζορμπά που, παρότι κάνει την 2η θητεία του σαν δήμαρχος 
στην πόλη, δεν έχει καταφέρει όχι να λύσει αλλά ούτε καν να εντοπίσει τα πραγματικά προβλήματα της πλατείας του Αγίου 
Γιάννη.
ΤοΤο πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να ανοίξουν άμεσα όλοι οι ελεύθεροι χώροι της Αγίας Παρασκευής. Να απολυμανθούν 
εξονυχιστικά, να καθαριστούν και να παραδοθούν για χρήση. Αυτό αφορά σε πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, προαύλιο 
ΕΡΤ και φυσικά δημοτικούς χώρους όπως το θερινό σινεμά Θανάσης Βέγγος, που ο δήμαρχος θέλει να κρατήσει κλειστό 
για φέτος το καλοκαίρι. Αυτό θα βοηθήσει στον καλύτερο καταμερισμό του κόσμου και θα δώσει δυνατότητα για καλύτερη 
ενημέρωση και παρέμβαση όπου χρειάζεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Η παρέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται 
με κάθε δυνατό έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, και όταν είναι διά ζώσης με φιλικό και υπομονετικό  τρόπο από κλιμάκια του 
δήμου, φορείς της περιοχής, κλιμάκια του ΕΟΔΥ κοκ. Πάντως όχι από τα ΜΑΤ.δήμου, φορείς της περιοχής, κλιμάκια του ΕΟΔΥ κοκ. Πάντως όχι από τα ΜΑΤ.
Η πλατεία του Αγίου Ιωάννη που μετρά 40 χρόνια ζωής χρειάζεται ανάπλαση. Όχι όμως με βάση τα σχέδια και τις τεχνικές 
μελέτες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει και είναι πανάκριβες, εχθρικές για την νεολαία και τους κατοίκους της πόλης και 
ταυτόχρονα κλείνουν το μάτι σε επιχειρηματικά συμφέροντα στην περιοχή για μια πλατεία τραπεζοκαθισμάτων πανάκριβων 
καφετεριών και μπαρ.
Η ανάπλαση που μπορεί να γίνει από δημόσιο φορές ή εκπαιδευτικό ίδρυμα δωρεάν,  πρέπει να έχει σαν κριτήριο τις 
ανάγκες των κατοίκων και της νεολαίας και την προστασία του περιβάλλοντος και των ελεύθερων δημόσιων χώρων.  Και 
με βάση αυτό πρέπει να φτιαχτεί. Πάνω σε αυτό πρέπει να κατατεθούν προτάσεις από όλους εκείνους που κινούνται με 
αυτά τα κριτήρια πάνω στο θέμα.
Οι παρατάξεις της Αριστεράς στο δήμο (Φυσάει Κόντρα, 
Λαϊκή Συσπείρωση) μαζί με προοδευτικές κινηματικές 
συλλογικότητες της περιοχής, την ένωση γονέων, εργατικά 
σωματεία κ.ά., χρειάζεται να συμπτύξουμε μέτωπο  στην 
περιοχή, αλλά και ευρύτερα με ανάλογες γειτονικές 
συλλογικότητες, προκειμένου να αντισταθούμε στα σχέδια 
κυβέρνησης και δήμου, που μόνο στόχο έχουν την 
εξυπηρέτησηεξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων όπως έχει φανεί και 
στις πιο πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις (ψήφιση 
περιβαλλοντικού νομοσχεδίου εν μέσω πανδημίας που 
δίνει ακόμα και περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ σε ιδιώτες, 
ιδιωτικοποίηση λόφου Φιλοπάππου, κ.ο.κ.).

Σε όλα αυτά η νεολαία πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. 
Μέσα από τους δικούς της φορείς όπου υπάρχουν 
(μαθητικά συμβούλια, φοιτητικοί σύλλογοι κ.ο.κ.). Οι 
συναντήσεις της πλατείας μπορούν να αποκτήσουν τα 
χαρακτηριστικά μιας συνέλευσης όπου με ανοικτό και 
δημοκρατικό τρόπο θα ακουστούν όλες οι απόψεις και 
προτάσεις, ώστε να επιλεγούν και να ψηφιστούν αυτές που 
θα κριθούν ως οι καλύτερες.θα κριθούν ως οι καλύτερες.


