
Το  Σάββατο  23/05 πραγματοποιήθηκε 
ολοήμερο  εκδηλώσεων  στην  πλατεία 
Βαρνάβα,  έπειτα  από  απόφαση  της  ανοιχτής 
συνέλευσης των Πολιτών για τη Σωτηρία του 
Άλσους Παγκρατίου. 

Πιο  συγκεκριμένα,  το μεσημέρι  μικροί  και 
μεγάλοι  καθαρίσαμε  το  συντριβάνι  που 
βρίσκεται  στο  μέσον  της  πλατείας  και  το 
μετατρέψαμε σε παρτέρι λουλουδιών. Ήταν ένα 
επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία συντριβάνι, το 
οποίο  μάλλον  εστία  μόλυνσης θα  το 
χαρακτήριζε  κανείς  παρά  πηγή  ζωής  και 
δροσιάς.   Στη  συνέχεια  ακολούθησε  φαγοπότι 
και  μουσική.  Το  απόγευμα  έγινε  ανοιχτή 
συνέλευση στην  οποία  και  συζητήθηκαν 
ποικίλα  θέματα,  όπως  ο  κίνδυνος  που 
παρουσιάζουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η 
επέλαση των τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία 
Βαρνάβα, και η απειλητική της ‘ανάπλαση’ σε 
υπόγειο  πάρκινγκ.  Στη  συνέλευση 
στοχοποιήθηκε μια κεραία και αποφασίστηκε η 
πραγματοποίηση  συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας  με  προσυγκέντρωση  στην 
πλατεία  Βαρνάβα  στις  12/06/09  ώρα 
18.00.

Το  βράδυ  πραγματοποιήθηκε  προβολή 
κινουμένων  σχεδίων,  η  οποία  και 
διακόπηκε κατά τις 22:00, όταν άνθρωποι του 
Δήμου,  παρέα  με  τον  αγαπητό  σε  όλους 
Προμπονά (πρόεδρο του 2ου Διαμερισματικού 

Συμβουλίου)  και  με  συνοδεία  αστυνομίας, 
προσπάθησαν ανεπιτυχώς να σαμποτάρουν την 
εκδήλωση, απειλώντας οτι θα αφαιρέσουν το 
χώμα  και  τα  λουλούδια  ώστε  να 
επιστρέψει  το  συντριβάνι  στην  αρχική 
του κατάσταση από την επόμενη μέρα.

Οι  παρευρισκόμενοι  –ανάμεσά  μας  και 
πολλά παιδιά–  κυκλώσαμε  το  συντριβάνι  και 
παρά  τις  -πολλές  φορές  προσωπικές- 
κατηγορίες  και  απειλές  από  την  αστυνομία, 
παραμείναμε  στο  χώρο,  υπερασπιζόμενοι  τη 
δράση μας. Μάλιστα, παρέλασαν από μπροστά 
μας  μια  μπουλντόζα  και  ένα  μεταφορικό 
φορτηγό, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι πρόκειται 
για  μια  επίδειξη  ισχύος  από  πλευράς  της 
δημοτικής  αρχής,  που  για  ακόμα  μια  φορά 
συνεργάστηκε  με  την  αστυνομία  για  να 
καταπνίξει  μια  αυτόνομη –  μη  κομματική 
δράση που δεν είχε τη βούλα του Δήμου.

Η  Δευτέρα  δεν  επιφύλλασε  λιγότερες 
εκπλήξεις:  το  παρτέρι  παρέμεινε  ως  έχει,  ο 
αντιδήμαρχος  Ξεπαπαδάκος  δήλωσε  πως  θα 
μείνει έτσι μέχρι την ολοκληρωτική αποξήλωσή 
του και την αντικατάστασή του από ένα άλλο, 
έχοντας  τη  λογική  οτι  δεν  πρέπει  να  μείνει 
άδεια  η  πλατεία  στο  κέντρο.  Συνεργεία  του 
Δήμου  παρεβρέθηκαν  ωστόσο  στην  πλατεία, 
επισκευάζοντας  τα  εδώ  και  καιρό 
σπασμένα  παγκάκια.  Δεν  έχουμε  καμία 
αυταπάτη  οτι  ήρθαν  από  ενδιαφέρον  για  την 
πλατεία. Αντιθέτως φοβούμενοι την δράση των 
κατοίκων  έσπευσαν  να  κατωχυρώσουν  το 
δικαίωμά  τους  να  παρεμβαίνουν  όπως  και 
όποτε  αυτοί  κρίνουν  στο  δημόσιο  χώρο. 
Ενδεικτική αυτής της λογικής είναι η  πλήρης 
εξαφάνιση  έκθεσης  γλυπτών που  είχε 
πραγματοποιηθεί  στο άλσος  Παγκρατίου  στις 
1/5/09 από ομάδα ανεξάρτητων καλλιτεχνών. 

Ακόμα  με  εντολή  του  Ξεπαπαδάκου  και 
κατόπιν  παρότρυνσης  από  κάτοικο,  ένα 
παγκάκι  απομακρύνθηκε  με  το  σκεπτικό  οτι 
εκεί κάθονται ξένοι που ενοχλούν τη γειτονιά. 
Μετά από συνομιλία με  τον  Ξεπαπαδάκο και 
αφού  του  έγινε  σαφές  πως  υπάρχουν  και 
κάτοικοι που δε θα ανεχτούν τον εμπαιγμό και 
την αυθαιρεσία της απόφασής του, το παγκάκι 
επανατοποθετήθηκε. 
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