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Αγία Παρασκευή, 12 Μαΐου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δηλώσεις Μελίνας Αλεφαντή στο 

Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 6 Μαΐου 2020 

Η κυρία Μελίνα Αλεφαντή, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αγίας Παρασκευής με 

την παράταξη «Φυσάει Κόντρα», δήλωσε στο Δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη τη Τετάρτη στις 6 Μαΐου 2020: «… η διακίνηση ναρκωτικών συμβαίνει πάρα 

πολλά χρόνια, συμβαίνει από τους μαγαζάτορες, συγκεκριμένους μαγαζάτορες της πάνω πλατείας 

και που να θυμίσω ότι στο παρελθόν έχει γίνει τέτοιο ζήτημα εν ψυχρώ δολοφονία στην πάνω 

πλατεία της Αγίας Παρασκευής …». 

Η συγκεκριμένη δήλωση είναι απαράδεκτη και θίγει όλους τους ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων γύρω από την πλατεία της Αγίου Ιωάννου. Για αυτό το λόγο καλούμε την κυρία 

Μελίνα Αλεφαντή: 

1. Αν έχει στοιχεία να τα καταθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας 

Παρασκευής και στον αρμόδιο εισαγγελέα για να επιληφθούν του θέματος και 

να κλείσουν άμεσα τα συγκεκριμένα καταστήματα και οι ιδιοκτήτες να έχουν 

τις ανάλογες ποινικές κυρώσεις. 

2. Αν δεν έχει στοιχεία την καλούμε να ανακαλέσει με δημόσια γραπτή δήλωση 

τις αβάσιμες κατηγορίες της. 

3. Αν δεν προχωρήσει σε καμία από τις 2 προηγούμενες ενέργειες θα ασκήσουμε 

κάθε νόμιμο μέσο σαν Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Αγίας 

Παρασκευής και θα στραφούμε εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση. 

Το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου έστειλε μια επιστολή για να κοινοποιηθεί προς τα μέλη της 

ΕΝΕΒΑΠ, στην οποία έγραφε: «…Για την κάλυψη κάθε γκρίζας ζώνης ως προς τις απόψεις 
τις δικές μου και του Φυσάει Κόντρα θα θέλαμε να καλέσουμε σε συνάντηση την ΕΝΕΒΑΠ 
και τα μέλη της όποτε εκείνα το επιθυμούν…».  
 
Ενημερώνουμε την κυρία Αλεφαντή και τα μέλη του Φυσάει Κόντρα ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΝΕΒΑΠ καθώς και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων περιμετρικά της πλατείας 
δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συναντηθούμε για να μας αναλύσει τις απόψεις της και η 
συνάντηση θα γίνει το γρηγορότερο δυνατό. 
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