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Τεύχος 1

σε διαβουλεύσεις επί Προγραμμάτων, 
Κανονισμών και σε Πολιτιστικά δρώμενα 
του Δήμου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
τα Μέλη μας, που βοήθησαν όλο το χρόνο 
που μας πέρασε, στο έργο του Δ.Σ. Ιδιαί-
τερα τους κκ. Μιχάλη Γαβρά και Γιώργο 
Δήμα. 
 

Συγκρουστήκαμε με την Δημοτική Αρχή 
όταν οι αποφάσεις της θεωρήσαμε ότι 
χειροτέρευαν την καθημερινότητα στην 
περιοχή μας όπως έγινε με το Μπαλόνι 
που ήθελε να τοποθετήσει η Δημοτική 
Αρχή στο 3ο Λύκειο και την πρόθεση ε-
νοικίασης του παλιού πλυντηρίου για τις 
ανάγκες του Αμαξοστασίου Καθαριότη-
τας. Προβάλλαμε τα προβλήματα της πε-
ριοχής μας και τις βέλτιστες λύσεις τους 
χωρίς η Δημοτική αρχή να πάρει πρωτο-
βουλίες που θα έλυναν τα προβλήματα 
και θα βελτίωναν τις συνθήκες ζωής των 
κατοίκων. Η περιοχή μας έχει πολλά προ-
βλήματα με κυριότερο την απουσία της 
Δημοτικής Αρχής η οποία αντιμετωπίζει 
την περιοχή μας ως την πίσω αυλή της 
Αγίας Παρασκευής. Απόδειξη αυτού είναι 
η μη συμπερίληψη στο Τεχνικό Πρόγραμ-
μα του 2022 ( το ίδιο γίνεται και τώρα για 
το 2023) έστω και ενός έργου που θα βελ-
τίωνε την καθημερινότητα των κατοίκων 
του Κοντόπευκου και του Παράδεισου. 
 
20 Χρόνια. Το 2022 ήταν το 20ο έτος από 
την ίδρυση του Συλλόγου. Το προβάλλα-
με με ανακοινώσεις, ειδικό λογότυπο και 
την μουσική εκδήλωση στην αυλή του 
ΙΟΛΑ. Ο Σύλλογος στα 20 χρόνια με την 
υποστήριξη των κατοίκων και τις παρεμ-
βάσεις του, δικαίωσε τον λόγο ύπαρξής 
του συμβάλλοντας στην βελτίωση του 
περιβάλλοντος της κινητικότητας και της 
πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιο-
χή μας.  
 

Απολογισμός  
 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
5 Φεβρουαρίου 2023 
Γ΄ Γυμνάσιο 10:30 πμ 

 
 
Ο Σύλλογος μετά την εκλογοαπολογι-
στική Γενική Συνέλευση της 7ης Νοεμ-
βρίου 2021 στην οποία συμμετείχαν 
115 μέλη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες 
διοικητικές διαδικασίες λειτουργίας 
του σωματείου (Συγκρότηση σε σώμα,  
ενημέρωση νέας σύνθεσης στο Πρωτο-
δικείο και την Εφορία, φορολογίας ει-
σοδήματος για το έτος 2021, ενημέρω-
ση τραπεζικού λογαριασμού κοκ.).  
Επίσης προχωρήσαμε σε εργασίες υπο-
δομής (λειτουργία ιστοσελίδας, λογα-
ριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, λογότυπο) οι οποίες κρίθηκαν α-
παραίτητες για την επικοινωνία με τα 
μέλη μας αλλά και την επίτευξη βασι-
κών σκοπών του συλλόγου. 
 

Το ΔΣ  λειτούργησε όπως το Καταστα-
τικό προβλέπει με 13 τακτικές συνε-
δριάσεις και 5 έκτακτες. Ανταποκριθή-
καμε σε όλες τις προσκλήσεις της Δη-
μοτικής Αρχής με την συμμετοχή μας 

https://drive.google.com/file/d/1kv3nh0W-tKMkZwxC2ufyJ0jSADK1pP2N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kv3nh0W-tKMkZwxC2ufyJ0jSADK1pP2N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kv3nh0W-tKMkZwxC2ufyJ0jSADK1pP2N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kv3nh0W-tKMkZwxC2ufyJ0jSADK1pP2N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kv3nh0W-tKMkZwxC2ufyJ0jSADK1pP2N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kv3nh0W-tKMkZwxC2ufyJ0jSADK1pP2N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ki475jrrI4-SIBTSK-nmBLfWObNA5cHo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ki475jrrI4-SIBTSK-nmBLfWObNA5cHo/view?usp=share_link
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Δρώμενα         ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙ Ο  
 

Έγινε καταγραφή των θεμάτων που μας απασχολούσαν 
το 2022 και ακολούθως συναντήσεις με τον Δήμαρχο 
και όλους τους επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων. Τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας είναι τα 
ίδια εδώ και χρόνια και δυστυχώς πολλαπλασιάζονται 
αντί να λύνονται.  
 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
 
Η περιοχή μας είχε 2 Δημοτικά ιατρεία στα Πευκάκια 
και το Κοντόπευκο για την προληπτική ιατρική και την 
αγωγή ζωής, που ο Δήμος έκλεισε το 2012 και το 2020 
αντίστοιχα. Διεκδικήσαμε την πλήρη επαναλειτουργία 
τους και η απάντηση του Δημάρχου ήταν πως δεν έχει 
χρήματα. 
 
Η δυσοσμία των φρεατίων  
 
Η δυσοσμία των φρεατίων στο Κοντόπευκο είναι πρό-
βλημα που διαιωνίζεται πολλά χρόνια χωρίς να έχει 
επιλυθεί. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν πως θα ζη-
τήσει τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου από 
την ΕΥΔΑΠ πιο έντονα, με απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ακόμα να πάμε και στον εισαγγελέα. Δυστυ-
χώς δεν έκανε τίποτα. Η ΕΥΔΑΠ απαντά πως εφόσον η 
δυσοσμία αναδύει από τις σχάρες των ομβρίων είναι 
ευθύνη του Δήμου.  
 

 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, AΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ & Αστικές συ-

γκοινωνίες 

 H «Αττική Οδός» και η «Aττικό Μετρό» ουδέποτε 

αποκατέστησαν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, αναπλά-

θοντας και φυτεύοντας τα σκεπαστά μέρη της Περιφε-

ρειακής Υμηττού και των ελεύθερων χώρων που προέ-

κυψαν από τα έργα τους. Διεκδικούμε με μέριμνα του 

Δήμου  να υποχρεωθούν οι ως άνω εταιρείες σε : 

1. Σκίαση σε όλη την έκταση του Παρκινγκ του 

Μετρό με  υψηλό πράσινο που θα φυτευτεί σε 

ζαρντινιέρες. Δενδροφυτεύσεις όλων των διαθέ-

σιμων χώρων της «Αττικό Μετρό και Αττικής 

οδού». 

2. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ. Η απόφαση της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να καταργήσει το ελεύθερο 

παρκινγκ στους σταθμούς Πλακεντίας & Χαλαν-

δρίου και να τα παραδώσει σε ιδιώτες, δημιούρ-

γησε αφόρητη κατάσταση στους δρόμους μας. 

Είναι παράλογο να είναι σχεδόν άδεια τα παρ-

κινγκ της και τα ΙΧ να πλημμυρίζουν τους γύρω 

δρόμους. Ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει την 

επαναφορά της ελεύθερης στάθμευσης στους 

χώρους της ΜΕΤΡΟ και παράλληλα να μεριμνή-

σει για ελεγχόμενη δωρεάν στάθμευση με κάρτα 

κατοίκου. 

3. Μεταφορά του τερματικού Σταθμού του ΜΕ-

ΤΡΟ.  Να γίνει αίτημα του Δήμου η μεταφορά 

του τερματικού Σταθμού του ΜΕΤΡΟ ( που είναι 

η Πλακεντίας ) εκτός της πόλης με ταυτόχρονη 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

μεταφορά της αφετηρίας των Αστικών λεωφορείων 

από το Νομισματοκοπείο και την Πλακεντίας. Η με-

ταφορά θα δώσει λύσεις στα περισσότερα προβλήμα-

τα αστικής κινητικότητας της περιοχής μας. 

4. Αστικές συγκοινωνίες Μηδενικό ενεργειακό αποτύ-

πωμα με την χρησιμοποίηση ηλεκτρικών λεωφορεί-

ων. Με αξιοπιστία στα δρομολόγια. Στάσεις με οθό-

νες τηλεματικής και Πινακίδες Ενημέρωσης. Στέγα-

στρα σε όλες τις στάσεις. Η απάντηση του Δήμου 

ήταν πως θα τοποθετηθούν μέσα στο 2022 χωρίς να 

γίνει. 

 
Ελεύθεροι χώροι που διεκδικούμε από τον Δήμο 
 

1. Παπάγου: Οικόπεδο 1 στρ. Διεκδικούμε να ολοκλη-

ρωθούν οι διαδικασίες απόκτησης από το Υπουργείο 

Γεωργίας και να χρησιμοποιηθεί ως χώρο πρασίνου. 

Έως τότε, πρέπει να καλύψει ο δήμος τις ανάγκες 

κηπουρού για την καθαριότητα του χώρου. Μέχρι 

τώρα ο Δήμος δεν έκανε τίποτα για την απόκτησή 

του. 

2. Παπαρρηγοπούλου: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

χώρος πρασίνου. 

3. Δερβενακίων και Τήνου: Χώρος 1,5 στρ, ένα τμήμα 

είναι του Δήμου. Ο Δήμαρχος είπε πως θα αγορασθεί 

και το υπόλοιπο, όμως δεν βλέπουμε να προβλέπεται 

στον προϋπολογισμό. Είναι ανάγκη να αποκτηθεί από 

τον Δήμο και να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρασίνου 

και αναψυχής. Τον χώρο διαπερνά μικρό ρέμα μή-

κους 60 μέτρων γεμάτο σκουπίδια. Γεμάτος μπάζα 

και σκουπίδια είναι και ο υπόλοιπος χώρος.  Ο Δήμος 

δεν θέλει να τον καθαρίσει και να οριοθετήσει την 

κοίτη του. Υπάρχει ως συνέχεια του μικρού ρέματος 

στόμιο αγωγού ομβρίων μεγάλης διαμέτρου - περί-

που ενός μέτρου - που προφανώς καταλήγει στον κε-

ντρικό αγωγό που περνά κάτω από την Δερβενακίων. 

Το στόμιο του αγωγού ήταν εντελώς ελεύθερο, χωρίς 

σιδερένια σχάρα που θα εμπόδιζε την είσοδο φερτών 

υλικών ή ακόμα και μικρών παιδιών που παίζουν 

στην γειτονιά. Μετά από παρέμβασή μας ο Δήμος 

τοποθέτησε σιδερένια σχάρα. 

4. Τρίγωνο Θάλειας: Είναι ανάγκη να αναπλαστεί, 

ώστε να αντιπροσωπεύσει την εικόνα της πόλης 

μας  στο πολυσύχναστο αυτό σημείο διέλευσης των 

πολιτών που χρησιμοποιούν το ΜΕΤΡΟ. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ouC9flfTs6LbvgavoSMVQRrX72Gr_UD9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ouC9flfTs6LbvgavoSMVQRrX72Gr_UD9/view?usp=share_link
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παραστάσεις στον Δήμο και στον ιδιοκτήτη του 

χώρου και 2 συγκεντρώσεις ενημέρωσης των κα-

τοίκων ) με αποτέλεσμα η διακήρυξη να αποβεί 

άκαρπη. 

3. ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ.  Προβληματική η κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων στις συνοικίες μας εξ αιτίας 

της αδυναμίας του δήμου να απομακρύνει σύντο-

μα τα κλαδέματα. Ήταν πράγματι μεγάλος ο 

όγκος των κλαδιών φέτος (λόγω καιρικών συνθη-

κών) σε κάθε περίπτωση όμως, ο Δήμος όφειλε 

να τα απομακρύνει σε εύλογο χρόνο. Πρέπει να 

δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές για το 

μέλλον. 

 

Βιοκλιματική ανάπλαση 

 

Ένα έργο κόστους εκατομμυρίων ευρώ, που είναι στολί-

δι για την πόλη  μας, το βλέπουμε καθημερινά να φθεί-

ρεται. Οι φθορές που δημιουργούνται λόγω της χρήσης 

(ξερίζωμα δέντρων, σπάσιμο φωτιστικών, κολωνάκια 

κλπ) δεν έχουν επισκευαστεί μέχρι σήμερα, παρά τις 

συνεχείς διαμαρτυρίες μας. Κάναμε λεπτομερή κατα-

γραφή των προβλημάτων της και τα καταθέσαμε στον 

Δήμο χωρίς μέχρι τώρα να κάνει κάτι για την συντή-

ρησή της. 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Αγίας Τριάδος και Γαρυττού . Παρουσιά-

ζουν εικόνα του τριτοκοσμικού δρόμου, με ανύπαρκτα 

πεζοδρόμια, με σημεία μείωσης του πλάτους της απαγο-

ρευτικά για τη διέλευση των οχημάτων σε δύο λωρίδες 

και επικίνδυνη για πεζούς. Διεκδικούμε την μονοδρόμη-

ση  με ταυτόχρονη ανάπλασή τους. 

ΙΟΛΑΣ  
Διεθνές τοπόσημο τέχνης. Διεκδικούμε : 

1. Την επιτάχυνση των έργων για την αξιοποίησή 
του και την συμμετοχή μέλους του ΔΣ στην σχε-
τική επιτροπή του Δήμου. 

2. Ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων μέχρι την α-
νάθεση σε εργολάβο, εφόσον ΚΑΘΑΡΙΣΘΕΊ και 
καταστεί ο χώρος ΑΣΦΑΛΗΣ, προσβάσιμος και 
με φύλαξη. 

Εκδήλωση για την ΕΙΡΗΝΗ.  
 
Ο πόλεμος Δύσης και Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε 
δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Ουκρανούς και Ρώσους στρα-
τιώτες, χιλιάδες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό γυναι-
κών και παιδιών που δεν μπορούσαν να προστατευτούν, 
έφερε καταστροφή πόλεων και χωριών, ανάπηρα νέα 
παιδιά, μετανάστευση εκατομμυρίων ανθρώπων, μόλυν-
ση του περιβάλλοντος και άλλα πολλά που θα μπορού-
σαμε να πούμε. Η εκδήλωσή μας στις 11 Δεκεμβρίου 
2022, έγινε σε συνεργασία με την Επιτροπή Ειρήνης της 
Αγίας Παρασκευής και ήθελε να συμβάλλει στην καλύ-
τερη κατανόηση του τι συμβαίνει σήμερα, στις αιτίες 

Σχετικά με το πάρκο και το μπαλόνι του  
3ου ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
1. Το πάρκο στο 3ο Λύκειο, δόθηκε προσωρινά 

από το Λύκειο και την Δημοτική αρχή για να 
γίνει χώρος αναψυχής και άθλησης των κατοί-
κων της γύρω περιοχής. Άριστη η απόφαση και 
πολύτιμος ο ελεύθερος αυτός χώρος για τους 
κατοίκους. Σταδιακά δημιουργήθηκαν προβλή-
ματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η 
κακή χρήση του από συμπολίτες μας με τα λυ-
μένα σκυλιά, η μη περιποίηση του πρασίνου 
από τον Δήμο, η έλλειψη φωτισμού και καθα-
ριότητας. Όλα αυτά κάνουν τον χώρο να δείχνει 
την εγκατάλειψή του. Ζητήσαμε από τον Δήμο 
να δώσει λύσεις και το μόνο που έκανε ήταν να 
τον καθαρίσει. 

2. Η Δημοτική αρχή είχε αποφασίσει την κατα-
σκευή Μπαλονιού στο 3ο Λύκειο καλύπτοντας 
με αυτό το μεγαλύτερο μέρος του αύλειου χώ-
ρου. Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του θα 
ήταν πολύ αρνητικές για τους μαθητές και τους 
κατοίκους. Υπήρχε μελέτη με κόστος αγοράς 
και τοποθέτησής του από τον προμηθευτή περί-
που 500 χιλ  €. Ήταν έτοιμο να περάσει από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα θα μπορούσε να  τοποθετηθεί. 
Στις 8 Δεκέμβρη 2021, αφού εγκρίθηκε από την 
Οικονομική επιτροπή, εισηγείται ο Δήμαρχος 
την κατασκευή του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και καταψηφίζεται. Στην συνεδρίαση συμμετεί-
χαμε ζητώντας την καταψήφιση της πρότασης 
του Δημάρχου.  

 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Σχέδιο Νέου Κανονισμού Καθαριότητας. Θε-

ωρούμε την διαχείριση των απορριμμάτων και 

την καθαριότητα της πόλης αγαθό που οφείλει 

η Δημοτική αρχή να το προσφέρει δωρεάν σε 

όλους και να χρηματοδοτείται από τους δημό-

τες ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότη-

τα. Ως εκ τούτου δεν συμφωνούμε με το σχέδιο 

του νέου Κανονισμού καθαριότητας του 

"πληρώνω όσα πετάω" και της ιδιωτικοποίησης. 

2. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ .  Μικρός και α-

κατάλληλος ο χώρος που βρίσκεται το Αμαξο-

στάσιο. Άμεσα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο, 

κατάλληλο  χώρο. Μέχρι να γίνει η μετεγκατά-

σταση  να ληφθεί μέριμνα για την υγειονομική 

επάρκεια του χώρου. Η πρόθεση ενοικίασης του 

παλιού πλυντηρίου για τις ανάγκες του Αμαξο-

στασίου. Στις 18 Απρίλη εγκρίνεται από την 

οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβού-

λιο η διακήρυξη για την ενοικίαση του παλιού 

πλυντηρίου στο οποίο θα μεταφερθούν το προ-

σωπικό της Καθαριότητας, η Διεύθυνση Καθα-

ριότητας και το τμήμα πρασίνου. Με πρωτο-

βουλία του Συλλόγου μας έγιναν πολλές συζη-

τήσεις και κινητοποιήσεις ( συλλογή υπογρα-

φών, ΠΑΝΟ, αφίσες, ανακοινώσεις, επιστολές, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

https://drive.google.com/file/d/15hxYr-B2PysBFpp0nEka6IgQiAVoGlvM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vKxFASSiAQp3IdsktmHFQ6heK0Ijgj3n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vKxFASSiAQp3IdsktmHFQ6heK0Ijgj3n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vKxFASSiAQp3IdsktmHFQ6heK0Ijgj3n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EJ1_S0PiDmF4qMGTGa_-jGUPvmNtTxaA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fZzhm9X-qSoIJaimt3cVURbKjmhZp9mj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Eis03jPVFmmgTQ-UIppjK0FF4UFFxE7t/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EJ1_S0PiDmF4qMGTGa_-jGUPvmNtTxaA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fb0llSS-_xFH1BlLnOkWgg7IcbnQlWDq/view?usp=share_link


Έκδοση του  
Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Κοντοπεύκου—Παραδείσου—Πευκακίων  

 
Υπεύθυνος Έκδοσης 
Ανδρέας Αβραμίδης 

 
 

E-mail  :  

syllogos.kontopefkou.paradeisou@gmail.com  

 

Δρώμενα 

που τα δημιούργησαν αλλά και στην ανάγκη να 
βρούμε μέσα από την συζήτηση τρόπους συλλογι-
κής παρέμβασης για την αποτροπή του πολέμου 
και την ενίσχυση του κινήματος ειρήνης.  
 
Μουσική εκδήλωση για τα 20 Χρόνια.  
 
Με αφορμή την συμπλήρωση των 20 χρόνων από 
την ίδρυση του Συλλόγου οργανώσαμε—με την 
βοήθεια του Δήμου—μια μουσική βραδιά μνήμης 
και πολιτισμού την Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη  στον 
κήπο του ΙΟΛΑ. Στον εξαιρετικό αυτό χώρο και 
πριν την μουσική εκδήλωση έγινε παρουσίαση της 
διαδρομής του Συλλόγου από την ίδρυσή του μέ-
χρι τώρα. 
 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ στις Κάτω Γειτονιές.  

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 10ο «Πανηγύρι 

στις Κάτω γειτονιές»  της Αγίας Παρασκευής. 

Μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω κορονοϊού, 

επανήλθαμε Σύλλογος και κάτοικοι , σε μια πανέ-

μορφη βραδιά,  να γλεντήσουμε, να χορέψουμε 

αλλά και να δηλώσουμε πως συνεχίζουμε  την 

κοινή μας προσπάθεια για να κάνουμε καλύτερες 

τις γειτονιές μας. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο 

«ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ» για την συμμετοχή τους στην 

γιορτή μας. 

 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Σε συνεργασία 

με τον Δήμο στήσαμε στην κεντρική πλατεία τα 

Χριστούγεννα του 2021 και 2022 Χριστουγεννιά-

τικο σπιτάκι με πληροφορίες για την δραστηριό-

τητά μας. Υποδεχθήκαμε εκεί μέλη και φίλους με 

ευχές και κεράσματα. 

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Σταθήκαμε αλληλέγγυοι – στο μέτρο των δυνατο-

τήτων μας - σε μέλη μας, σε συλλόγους αλλά και 

σε τρίτους που είχαν πραγματικές ανάγκες που 

δεν μπορούσαν να καλύψουν. 

 
Πολιτιστικά κέντρα  Οι περιοχές μας στερούνται 
παντελώς οποιουδήποτε χώρου πολιτισμού, καθώς 
όλες αυτές οι δραστηριότητες (Εργαστήρια Τέ-
χνης,  Ωδείο, Θεατρικές ομάδες και λοιποί ανάλο-
γοι χώροι) συσσωρεύονται στις πάνω περιο-
χές. Υπάρχει παντελής έλλειψη χώρων επικοινω-
νίας (χώροι συναθροίσεων, στέκια, χώ-

ροι   στέγασης των τοπικών  συλλόγων). Για πρώτη φορά 
είχαμε  με μέριμνα του Δήμου, θερινό Κινηματογράφο 
στον αύλειο χώρο του 7ου Δημοτικού. 

1. Διεκδικούμε Πολιτιστικά κέντρα στο Κοντό-

πευκο, τον Παράδεισο και τα Πευκάκια. Στο 

Κοντόπευκο να αξιοποιηθεί το κληροδότημα 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ. 

2. Μεταφορά τμημάτων των πολιτιστικών δρα-

στηριοτήτων του ΠΑΟΔΑΠ που ήδη λειτουρ-

γούν και  στις δικές μας περιοχές. 

3. Συνεργασία του Δήμου με την ΕΡΤ  ν’ αναβιώ-

σει ο θεσμός «Summer time» στο προαύ-

λιο  του Ραδιομεγάρου. 

4. Να κατασκευαστούν από το Δήμο στις πλατεί-

ες  καλαίσθητες επιφάνειες για τις ανάγκες επι-

κοινωνίας των συλλογικοτήτων της περιο-

χής  μας, που  απαιτούν την ανάρτηση του 

έντυπου υλικού δίχως να ρυπαίνεται το περι-

βάλλον 

 

 
 
1. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι άθλησης για μι-

κρούς και για μεγάλους. Οι ελάχιστοι χώροι έχουν 
δεσμευθεί από τους αθλητικούς συλλόγους. Τα γή-
πεδα των σχολείων παραμένουν συνήθως κλειστά 
καθώς δεν διαθέτουν φύλακα. Στην πλατεία ΙΟΛΑ 
δεν υπάρχουν όργανα γυμναστικής. 

2. Φυσιολατρικά Πατήματα. Στηρίξαμε την σημα-
ντική δραστηριότητα της φυσιολατρικής ομάδας 
του Συλλόγου μας. «Ψυχή» της ο πρώην πρόεδρος 
του Συλλόγου κ. Μ. Γαβράς. 

3. Αθλητικό κέντρο Πευκακίων.  Το έργο όπως πα-
ρουσιάστηκε δεν έχει χαρακτηριστικά ήπιας ανά-
πτυξης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Αντίθετα, 
μας δίνει την εικόνα υπερεκμετάλλευσης του διατι-
θέμενου χώρου, με ελάχιστους χώρους πρασίνου 
και με υπερανάπτυξη αθλητικών γηπέδων, που πα-
ραπέμπει στην  δημιουργία ενός υπερτοπικού αθλη-
τικού κέντρου και όχι σε ένα τοπικό αθλητικό κέ-
ντρο ήπιων δραστηριοτήτων, φιλικό και συμβατό 
με το αμιγώς οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής. 

4. Διεκδικούμε να ανοίξουν τα γήπεδα των Σχολεί-

ων αφού τοποθετηθούν φύλακες και να απελευθε-

ρωθούν για τους κατοίκους  οι υπάρχοντες χώροι 

άθλησης έστω για κάποιες ώρες. Επίσης διεκδικού-

με να κατασκευαστεί  προπονητήριο μηδενικού 

ενεργειακού αποτυπώματος για τις ανάγκες των 

αθλητικών ομάδων. 

 
Αγαπητοί συνδημότες μέλη του Συλλόγου μας.  
Όλοι εσείς που μας γνωρίσατε μέσα από διεκδικητι-

κές μας δραστηριότητες, που μεγαλώσατε αυτή την Συλ-
λογικότητα. σας θέλουμε κοντά μας στις κινητοποιήσεις 
μας. Όσο πιο μαζικές είναι οι αντιδράσεις μας, τόσο πιο 
δυνατές και αποτελεσματικές θα είναι οι κινητοποιήσεις 
μας,  πιο υπολογίσιμη η φωνή μας.  

 
 

Με Εκτίμηση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

https://drive.google.com/file/d/1y5PLrtNWbwTJy0rn2Ywrt0KVyX2q6Vnx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10vxGStoWErqdtDrANjkvehDWSysL_6EJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cJLu5fP5Vs07aLWW-wzTWkb2oUfcizOx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cJLu5fP5Vs07aLWW-wzTWkb2oUfcizOx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cJLu5fP5Vs07aLWW-wzTWkb2oUfcizOx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cJLu5fP5Vs07aLWW-wzTWkb2oUfcizOx/view?usp=share_link
https://www.facebook.com/groups/1733013880351115

