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Αγία Παρασκευή, 12 Μαΐου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πλατεία Αγίου Ιωάννου - COVID-19 

Ιστορική Αναδρομή 

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 η χώρα μπήκε στη 2η φάση αντιμετώπισης του Κορωνοϊού μετά 

από 6 εβδομάδες. Σε αυτή τη φάση επιτρέπεται η ελεύθερη κίνηση εντός της περιφερειακής 

ενότητας και δεν επιτρέπεται ο συγχρωτισμός με παρέες και φίλους πλέον των 10 ατόμων. 

Δυστυχώς στην πλατεία της Αγίου Ιωάννου το βράδυ της Δευτέρας μαζεύτηκαν 700 άνθρωποι! 

Το Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής ενημερώθηκε από περιοίκους και ένα 

περιπολικό πήγε να κάνει σύσταση. Οι αστυνομικοί καθώς και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης 

Αργυρός προπηλακίστηκαν από τους παρευρισκόμενους όταν τους έγινε σύσταση να 

διαλύσουν τη συγκέντρωση. 

Την Τρίτη ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς προέβη σε δηλώσεις για την 

προηγούμενη μέρα και ενημέρωσε με επιστολή τον υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και 

υφυπουργό κ. Νίκο Χαρδαλιά. Δηλώσεις έκαναν και κάποιες άλλες δημοτικές Παρατάξεις. 

Το βράδυ μαζεύτηκαν άλλοι 500 άνθρωποι και ήρθε και η αστυνομία. Αυτό οδήγησε σε 

συμπλοκές ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και δυνάμεις της αστυνομίας και υπήρξαν και 

ρίψεις χημικών και πετρών και μπουκαλιών εκατέρωθεν. 

Την Τετάρτη ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό κ. Νίκο Χαρδαλιά το κλείσιμο της πλατείας 

του Αη Γιάννη από τις 21:00 μέχρι τις 06:00 καθημερινά, κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε καμία 

μέρα. 

Θέσεις της ΕΝΕΒΑΠ 

Οι θέσεις της ΕΝΕΒΑΠ χωρίζονται σε τρία επίπεδα για τα συγκεκριμένα λυπηρά γεγονότα: 

1. Ορθώς ενημερώθηκαν οι Αρχές για τον επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία συγχρωτισμό 

τόσων ανθρώπων στην πλατεία του Αη Γιάννη.  

o Είναι απαράδεκτο παρόλο που υπήρχε η σύσταση της μη συγκέντρωσης άνω 

των 10 ατόμων να έχουν μαζευτεί περισσότερα από 500 άτομα. 

o Είναι απαράδεκτο, ενώ τα καταστήματα εστίασης παραμένουν κλειστά για τον 

περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού και θα ανοίξουν 1η Ιουνίου με 

περιοριστικά μέτρα (λειτουργία τραπεζιών μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με 

απόσταση ανά 2 - 3 μέτρα - 4 άτομα ανά τραπέζι) την ίδια ώρα να μαζεύονται 

σε Δημόσιους Χώρους (πλατείες) τόσα πολλά άτομα. 

o Δεν είναι ωραία εικόνα η ύπαρξη των Μονάδων Αποκατάστασης της Τάξης 

(ΜΑΤ), ούτε η ρίψη των χημικών στην καρδιά ενός φιλήσυχου προάστιου όπως 

η Αγία Παρασκευή και ίσως η Αστυνομία έπρεπε να βρει κάποιον άλλο τρόπο 

διάλυσης του κόσμου. 

2. Οι αρχικές δηλώσεις που έγιναν από τον Δήμαρχο κ. Βασίλη Ζορμπά σε τηλεοπτικούς 

σταθμούς και στο facebook, καθώς και από την εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης 

"Φυσάει Κόντρα" κυρίας Αλεφαντή Μελίνα στο Δημοτικό Συμβούλιο της  Τετάρτης 6 

Μαΐου δημιούργησαν ένα αρνητικό κλίμα για την πόλη μας, την πλατεία του Αη Γιάννη 

και για την αγορά μας στο σύνολο της. 
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3. Ο κόσμος που έρχεται και αγοράζει στην αγορά μας, που έρχεται και τρώει στα 

εστιατόρια μας, πίνει τον καφέ του ή το ρόφημα του στις καφετέριας μας, διασκεδάζει 

πίνοντας το ποτό του σε κάποιο μπαρ της γειτονιάς μας ή ακούει μουσική και 

διασκεδάζει σε κάποιο νυχτερινό μας μαγαζί είναι ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης των 

επιχειρήσεων της Αγίας Παρασκευής αυτή τη δύσκολη περίοδο.  

o Καλούμε όλους τους Δημότες της Αγίας Παρασκευής, αλλά και των γύρω 

Δήμων που μας τιμάνε τόσο χρόνια να συνεχίσουν να τιμάνε την πόλη μας και 

τα μαγαζιά μας. 

o Όλα τα καταστήματα στην Αγία Παρασκευή τηρούν όλους τους κανόνες 

υγιεινής που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και όλους τους 

περιορισμούς που επιβάλλουν οι νόμοι για τον περιορισμό της διάδοσης του 

Κορωνοϊού, καθιστώντας την αγορά μας ασφαλή για το καταναλωτικό κοινό. 

Μέτρα Στήριξης Καταστημάτων Εστίασης στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας του Αη 

Γιάννη 

Τα καταστήματα εστίασης, λόγω των περιορισμών λειτουργίας σε εξωτερικούς χώρους 

οφείλουν να στηριχτούν και να μη στοχοποιούνται. Σαν μέτρο στήριξης και στα πλαίσια της 

ΠΝΠ που προβλέπει χρήση πεζοδρομίων και δρόμων για την ανάπτυξη των 

τραπεζοκαθισμάτων, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παραχώρηση αυτών 

των χώρων στα καταστήματα εστίασης.  

Πιο συγκεκριμένα για την ευρύτερη περιοχή της πλατείας του Αη Γιάννη ζητάμε: 

o Στα καταστήματα επί της οδού Αγίου Ιωάννου από την Ασημακοπούλου μέχρι 

την Αθανασίου Διάκου να παραχωρηθεί μια σειρά τραπεζοκαθισμάτων στο 

πεζοδρόμιο μπροστά τους (αφήνοντας πάντα ένα διάδρομο για τους πεζούς), 

καθώς και μια σειρά επί του οδοστρώματος, καταργώντας τις θέσεις πάρκινγκ 

μπροστά από τα καταστήματα τους. 

o Στα καταστήματα επί της οδού Ελβετίας να παραχωρηθεί μια σειρά επί του 

οδοστρώματος, καταργώντας τις θέσεις πάρκινγκ μπροστά από τα 

καταστήματα τους. 

o Στον πεζόδρομο της οδού Ελευθερίας να απαγορευτεί πλήρως η κυκλοφορία 

και να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων τις βραδινές ώρες (21:00 - 

3:00). 

Στηρίζουμε την τοπική αγορά!  
Προτιμάμε τα καταστήματα της πόλης μας! 
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