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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμαρχείο Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολ-

λώνιο” Αγ. Ιωάννου 4, Φούρνος “Βενέτη” Αγ. Ιωάννου 26,

Καφε νείο “Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ.

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

ση 5, Καφενείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου, Φούρνος Μπάρ-

κας Ειρήνης 77, Παντοπωλείο “Κοντόπουλος” Σκύρου 21 Πλα-

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέ -

ρεια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11, Καφετέρια “Κάφεϊν” Αγίου Ιωάν-

νου 102 και Γραβιάς

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

Πεντέλης 1, Φούρνος “Ρίζος” Χίου 58, Κεντρ. Καφενείο Χίου 51,

Φούρνος Αγγελίδης Αγ. Τριάδος 18, Ok Market Αγ. Τριάδος 4,

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

βενακίων 77, Billiard club “Κοράλλι” Δερβενακίων 56, Φούρνος

“Το Φουρνόσπιτο” Ολυμπίας 40, Α’ ΚΑΠΗ Γούναρη 30, Παντο-

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

Κεντρ. Πλατείας Ε. Βενιζέλου, Ταβέρνα Κορομηλάς Ε. Βενιζέ-

λου 72, Φούρνος “Χρυσό Στάχυ” Μπουμπουλίνας 25 , Φούρ-

νος “Μεταξά” Ηπείρου 5 - 7 , Μεζεδοπωλείο “Μαρμίτα”

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

γορίου 29, Φούρνος “Απωλλόνιο” Μεσογείων 346 και Ρόδων 1,

Β’ ΚΑΠΗ Μπουμπουλίνας 15, Αρτοποιείο “Τυλιγάδη” Επτανή-

σου 72.

--- Καλές γιορτές να ‘χετε με υγεία και αγάπη.

---«Αντιστεκόμαστε στη Μιζέρια. Διασκεδάζουμε με τους συμπολίτες μας».

--- Μ’ ένα καθημερινό εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς (και μεγά-

λους), η διοίκηση του Δήμου ξορκίζει  τη « μελαγχολία»  των επτάχρονων

«Μνημονίων» που μας επέβαλαν οι  δανειστές της Χώρας.

---Με 22 ευρώ το μήνα ή το τρίμηνο ή το εξάμηνο, ανάλογα με την οικονομική

δυνατότητα, γίνεστε ανάδοχος παιδιού από τις χώρες της ανθρώπινης εξαθλίωσης.

--- Όχι ποια μόνο γενικόλογες ευχές, μεγάλα λόγια και προσευχές… αλλά και

«έργα».  http://www.actionaid.gr

--- Ψηφίστηκε από την παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου ο προϋπολογισμός και

ο προγραμματισμός των έργων που θα γίνουν την περίοδο 2018-19.

--- Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και οι «δεσμευμένοι» ανεξάρτητοι καταψήφι-

σαν.

--- Δημοτικές εκλογές στα μέσα του 2019 κι αφθονούν οι επίδοξοι «Σωτήρες» επαγ-

γελματίες και μη.

--- Αποχώρησε από την παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου η τ. αντιδήμαρχος

τεχνικών υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη.

--- Θ’ ασκεί πλέον τα καθήκοντα της δημοτικής συμβούλου ως «ανεξάρτητη».

--- Χα!

--- Παραιτήθηκε ο οργανωτικός γραμματέας της παράταξης «Αγία Παρασκευή η

Πόλη μας» Ιωάννης   Σ.  Κομιώτης, «Αρνούμενος, όπως λέει, να γίνει αχυράν -

θρωπος, ομοίωμα ανθρώπου, υποχείριο κάποιου στην τοπική δημοτική μας

σκηνή που θα εμφανίζεται ότι πρωταγωνιστεί σε ενέργειες, αλλά ουσιαστικά εκτε-

λεί εντολές άλλων.!».

--- Απηύδησε ο άνθρωπος…

--- Τον ευχαρίστησε πάντως για την προσφορά του στην πόλη και την παράταξη,

ο ηγέτης της,  Βασίλης Ζορμπάς, ο οποίος «απειλεί» ότι συνεχίζει ακάθεκτος τον

αγώνα για την επάνοδο του στον δημαρχιακό θώκο.

--- Σιγά μην άφηνε η κουμπάρα ν΄ανακατευτεί ξένος στα χωράφια της…

--- Χα!

--- Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο τ. Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος.

--- Παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις του «περί αποχώρησης από τα τοπικά πολιτι-

κά δρώμενα», με την απλή αναλογική που προωθεί η κυβέρνηση το «ξανασκέ -

φτηκε»…

--- Ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε πάντως ότι η παράταξη του δεν θα ψήφιζε τον

προϋπολογισμό του 2018

--- Ότι έργο έχει γίνει στην πόλη, είπε επίσης ο πρώην δήμαρχος, ή έγινε ή σχε-

διάστηκε επί των «ημερών» μου.

--- Τώρα γιατί στο μυαλό όλων έρχεται η εικόνα του “DaVinci” και του «Μετρό» στου

«Σκλαβενίτη» στο Χαλάνδρι είναι άξιον απορίας…

--- Πλεονασματικός ήταν ο ισολογισμός του Δήμου το 2016 κατά 624.000 ευρώ.

--- «Κόλαφος» κατά του δημάρχου και της δημοτικής αρχής από σύσσωμη την

αντιπολίτευση για το μεγάλο αυτό «ατόπημα»… 

--- Επιχειρηματολογώντας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό

πρόγραμμα του Δήμου για το 2018, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και

ενδεχομένως υποψήφιος δήμαρχος το 2019 με χρίσμα Πασοκ, Γιάννης Μυλω-

νάκης, χαρακτήρισε τον  σημερινό δήμαρχο ως «Λίγο».

--- Μάλιστα…

--- Στην ίδια συζήτηση, ο κ. Γιαννακόπουλος μπορεί να μην είπε το Γιάννη Σταθό-

πουλο «Λίγο», αλλά του ξεκαθάρισε ότι εάν δεν αποκαθηλώσει από την προεδρία

του ΠΑΟΔΑΠ τον Σωτήρη Παπαμιχαήλ, δεν θα πρέπει να περιμένει την πολιτική

του στήριξη σε κρίσιμες ψηφοφορίες!

--- Τώρα «γιατί» τόσο μένος για τον πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ;

---  Επειδή ο κ. Παπαμιχαήλ έχει καταδικάσει τον κ. Γιαννακόπουλο για «Συκοφαν-

τική» σε βάρος του « Δυσφήμιση»,  κι έχει ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες στα

«Αστικά δικαστήρια» διεκδικώντας μια σημαντική χρηματική αποζημίωση για τη

βλάβη που έχει υποστεί η τιμή και η υπόληψη του.

--- Και βεβαίως όλοι όσοι ζουν στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζουν ότι ένα απ΄τα πράγ-

ματα που απεχθάνεται ο πρώην δήμαρχος, είναι το να έχει «οικονομικές απώλει-

ες»… 

--- Η θεατρική ομάδα της Πόλης μας ζητά νέες που να ενδιαφέρονται να συμμε-

τάσχουν στο θεατρικό έργο της νέας σαιζόν.

--- Πολύτιμη και πολύχρονη η προσφορά στα θεατρικά δρώμενα της πόλης του

Γιάννη Δεγαίτη.

--- Το κακό είναι ότι ουδείς εκ των «υπερασπιστών» του πολιτισμού στην πόλη μας

έχει σκεφτεί να τον τιμήσει σε αντίθεση με τον «στρατηγό» Μίμη Δομάζο που στά-

θηκε πιο τυχερός…

--- Είδη πρώτης ανάγκης (κλινοσκεπάσματα, ρούχα, τρόφιμα, φαγητά και νερά)

στάλθηκαν για τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας, ενώ στάλθηκαν επίσης ένα

τετραξονικό φορτηγό και ένας εκσκαφέας-φορτωτής με τους εργαζόμενους που τα

χειρίζονται, για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση λάσπης.

‘Αργος
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Σταδιακά η επίλυση προβλημάτων

του Δημοτικού Κοιμητηρίου 

εντός του 2018.

Όπως ανακοινώθηκε από το γρα -

φείο τύπου του Δήμου, αναμένεται

ότι μέχρι το Φθινόπωρο του 2018 θα

έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για

την αναβάθμιση του Δημοτικού

Κοιμη τηρίου.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα

εξής: 

«Μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει προβεί σε μια σειρά εργασιών αλλά και δρά-

σεων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την εκτέλεση του συνολικού έργου

ανάπλασης που πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Παρασκευής. 

Συγκεκριμένα: 

1. Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν δύο μελέτες, η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

και η Υδροτεχνική Μελέτη. 

2. Έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί η Περιβαλλοντολογική Μελέτη (Περιβαλ-

λοντική Έκθεση) που αναμένεται να εγκριθεί σύντομα με την έκδοση Περιβαλλο -

ντικών Όρων.

3. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο ταφολογίου για το αδιαμόρφω-

το τμήμα του Κοιμητηρίου.

4. Κατασκευάσθηκαν ήδη οι πρώτοι διώροφοι τάφοι.

5. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν από την Πολεοδομία οι απαραίτητες ενέργειες λόγω

καταγγελίας Δημοτικού Συμβούλου,  για τις κατεπείγουσες εκσκαφές τάφων που έγι-

ναν το Μεγ. Σάββατο και εξ αυτού δεν ήταν δυνατή η έκδοση αδειών και η εκτέλεση

εργασιών. Η Πολεοδομία δέχτηκε ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.

6. Άμεσος στόχος είναι να διαμορφωθεί ο ελεύθερος χώρος του Κοιμητηρίου, δηλ.

να γίνει η χωματουργική διαμόρφωση και κατασκευή των διαδρόμων που προβλέ-

πονται από το εγκριθέν ταφολόγιο, μαζί με τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες

όπως και τις εργασίες απορροής των ομβρίων, Πρόβλημα γενικότερο που θα λυθεί

με την αναμενόμενη κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Νεαπόλεως.

Για όλες τις παραπάνω εργασίες έχουν διευκρινισθεί με την Πολεοδομία τα θέματα

έκδοσης αδειών. Σύντομα, τέλος, αναμένουμε την επιλογή και εγκατάσταση των

εργολάβων. Μετά το πέρας των διαμορφώσεων θα προχωρήσουμε στην κατασκε-

υή των διώροφων τάφων. Το Τμήμα Υποδομών θα προχωρήσει άμεσα στη

σύνταξη των σχετικών μελετών και τευχών δημοπράτησης, τουλάχιστον στο μισό

τμήμα του ελεύθερου χώρου.

Παράλληλα, το Αρχιτεκτονικό Τμήμα θα προχωρήσει στις μελέτες των κτιριακών

εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο έμπροσθεν τμήμα του Κοιμητηρίου (Ναός,

κτίριο γραφείων, κτίριο πλύσης οστών κ.λπ.).

Συμπερασματικά εκτιμάται ότι οι διαμορφώσεις στο Κοιμητήριο θα ολοκληρωθούν

μέχρι το Φεβρουάριο του 2018, η έναρξη δημιουργίας νέων διώροφων τάφων θα

γίνει στις αρχές της άνοιξης και ο τελικός μας στόχος είναι να γίνει έναρξη κατα σκευής

κτιριακών εγκαταστάσεων το φθινόπωρο του 2018».

Για το ίδιο θέμα προέβη σε δηλώσεις ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.

Δημήτρης Κονταξής στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2017 κατά τη συζήτηση

του προϋπολογισμού για το έτος 2018. Συγκεκριμένα ο κ. Κονταξής εξήγησε ότι

μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η διοίκηση στην προγραμματισμένη ανάπλαση

που είχε τεθεί ως στόχος στον εν λόγω χώρο καθότι εκκρεμούσε ανάκληση άδειας

από την πολεοδομία που αφορούσε την περίφραξη του χώρου, ανάκληση που είχε

παγώσει την έγκριση οποιασδήποτε άλλης άδειας που αφορούσε εργασία στο κοιμ-

ητήριο. «Δεν μπορούσαμε ούτε μία πρόκα να καρφώσουμε» δήλωσε ο κ. Κονταξής

και υπογράμμισε ότι σύντομα και μετά τη λύση του θέματος, θα ξεκινήσουν οι όποι-

ες εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν το προσεχές έτος.  

Δεύτερη αποστολή ειδών

πρώτης ανάγκης στους

πληγέντες της Μάνδρας. 

Η Δεύτερη αποστολή Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίας Παρασκευής με

είδη πρώτης ανάγκης (κλινοσκεπάσματα, ρούχα, τρόφιμα, φαγητά

και νερά) για τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας παραδόθηκε  στις

23 Νοεμβρίου 2017  από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής

Σπύρο Παπαγεωργίου. 

Η διάθεση των κατοίκων και συλλόγων της πόλης, όπως και του Κοινωνι-

κού Μαγειρείου του Δήμου, με επικεφαλής την εθελόντρια Ντ. Μανωλο-

πούλου, να βοηθήσουν τους πληγέντες είναι μεγάλη και συγκινητική.

Τέλος, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, ο Δήμος απέ-

στειλε ένα τετραξονικό φορτηγό και έναν εκσκαφέα-φορτωτή με τους

εργαζόμενους που τα χειρίζονται για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση

λάσπης και άλλων φερτών υλικών, σε διανοίξεις δρόμων κ.α.

Ηλεκτρονική αποστολή προβλημά-

των σε θέματα καθαριότητας. 

Η Δημοτική Αρχή της Αγίας Παρασκευής επιδιώκει σταθερά να βελτιώνει την

επικοινωνία της με τους πολίτες και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να

συμμετέχουν στην προσπάθεια για μια καλύτερη πόλη.

Με ανακοίνωσή του  ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννης Σταθόπουλος επι-

σημαίνει τα εξής:  «Κάνουμε ένα ακόμη βήμα ζητώντας από τους πολίτες να ενημε-

ρώνουν για θέματα και προβλήματα καθαριότητας, πρασίνου, περιβάλλοντος, ηλε -

κτροφωτισμού κ.ά.:

-- Αποστέλλοντας  email στο info@agiaparaskevi.gr ή 

-- Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυν -

ση: www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/epikoinonia/forma-epikoinonias».  
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Βασίλης Γιαννακόπουλος: 

«Γιατί καταψηφίσαμε

τον φετινό προϋπολογισμό». 

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος

με τον πρώην αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κώστα Κρητικίδη, παρου-

σία μελών της παράταξης «Συμμαχία Ευθύνης» στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου – στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής – την Παρασκευή 24 Νοεμ-

βρίου 2017. 

Ο πρώην Δήμαρχος ανέφερε ότι αφορμή για τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποι-

ήθηκε ήταν να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θα καταψηφίσουν τον προϋπο-

λογισμό για το έτος 2018 ο ίδιος και ο Κώστας Κρητικίδης ως Δημοτικοί Σύμβουλοι της

ελάσσονος αντιπολίτευσης. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για «κακό απολογισμό έργων» της διοίκησης του

Γιάννη Σταθόπουλου αναφέροντας μία σειρά θεμάτων που κατά την δική του άποψη

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι από το 2011 και μετά (όταν απώλεσε τη Δημαρχία) η

πόλη δεν έχει κάνει καμία πρόοδο. 

Συγκεκριμένα ο πρώην Δήμαρχος δήλωσε ότι ακόμα και μέχρι σήμερα πραγματοποι-

ούνται έργα που η δική του διοίκηση είχε προγραμματίσει, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει

υλοποιηθεί ούτε μία δέσμευση ελεύθερου χώρου υπενθυμίζοντας παράλληλα την

ανάγκη για διεκδίκηση του χώρου που ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος συνέχισε μιλώντας για την αδυναμία επίλυσης στο ζήτημα της

διεκδίκησης του Ο.Τ. 118 στην περιοχή του Τσακού, για τη μη υλοποίηση έργων υπο-

δομής ενώ ανέπτυξε τις απόψεις του για τους λάθους χειρισμούς της σημερινής

διοίκησης στο ζήτημα της αγοράς του κτήματος Ιόλα και τους λόγους για τους οποίους

συμφωνεί στην χρηματοδότηση της ανέγερσης του Δημαρχείου από την Περιφέρεια. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος ωστόσο δεν κατηγόρησε τη διοίκηση Σταθόπουλου για οικονομι-

κές ατασθαλίες καθώς όπως δήλωσε «δεν έχουμε να κατηγορήσουμε τον Δήμαρχο για

κάτι μεμπτό στα οικονομικά». 

Σχετικά με τα μείζονα ζητήματα της  πόλης ο πρώην Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ολο -

κλήρωση του δημοτικού κολυμβητηρίου, στην ανέγερση του ιδιόκτητου Δημαρχείου,

στην ανάπλασης του χώρου του δημοτικού κοιμητηρίου και κατέκρινε την Δημοτική

Αρχή στην πολιτική που ακολουθεί αναφορικά με την παραγωγή του Πολιτισμού στην

πόλη μας. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι είχε διαφωνήσει με την απόφαση του κ. Σγουρού να

καταψηφίσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα της χρηματοδότησης της ανέγερ-

σης του Δημαρχείου από την Περιφέρεια, με τον ίδιο να τονίζει ότι το κόστος είναι υψηλό

για την εποχή, ωστόσο είναι αναγκαίο η πόλη να αποκτήσει δικό της Δημαρχείο. 

Για το ίδιο θέμα μίλησε και ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κρητικίδης, δηλώνοντας ότι η επι-

λογή της Περιφερειάρχη κ. Δούρου να χρηματοδοτήσει την ανέγερση του Δημαρχείο

αποτελεί την τελευταία ευκαιρία επιχορήγησης για το συγκεκριμένο ζήτημα και γι’ αυτό

το λόγο η παράταξη «Συμμαχία Ευθύνης» στήριξε την πρόταση του Δημάρχου. 

Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση του Δημοτικού κολυμβητηρίου, ο κ. Γιαννακόπουλος

επέμεινε στην προεκλογική και παγιωμένη πλέον άποψή του για συνεργασία με το

Δήμο Χολαργού – Παπάγου και την εκ νέου δημιουργία αντίστοιχου στα σύνορα των

δύο Δήμων στο λόφο Τσακού. Παράλληλα ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε τις

ανησυχίες του σχετικά με την αξιοποίηση των 23 στρεμμάτων στα Πευκάκια που προ-

ορίζονται για αθλητικό κέντρο. Αναλυτικότερα ο κ. Γιαννακόπουλος επεσήμανε ότι αυτά

προορίζονται για ήπιας μορφής αθλητικό κέντρο συμπληρώνοντας ότι η Ομοσπονδία

των ΑμΕΑ έχει φανερώσει τις προθέσεις της για διεκδίκηση του χώρου με την Περιφ-

έρεια Αττικής  να κάνει προτάσεις με υπερτοπικό γνώμονα χρήσης αυτού. 

Με το ζήτημα του Πολιτισμού κατέληξε ο κ. Γιαννακόπουλος μιλώντας για την πολιτική

της διοίκησης Σταθόπουλου να επενδύει στις συχνές εκδηλώσεις, είτε μέσω της ΕΡΤ

είτε χωρίς, και για πολλοστή φορά στόχευσε το πρόσωπο του κ. Παπαμιχαήλ – όντας

πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ – θυμίζοντας την δικαστική κόντρα των δύο αντρών.   
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Ο Δον Μανόλο ντε Κογιόν, σκούπισε τα χέρια του και μετά στράφηκε και

κοίταξε στον καθρέφτη της τουαλέτας.

Ένας καλοχτενισμένος άνδρας με αδρά χαρακτηριστικά, έντονα ζυγωματικά,

γκρίζα μάτια και λακκάκι στο θεληματικό του πηγούνι, του χαμογελούσε.

Ευχαριστημένος από το είδωλό του, άνοιξε την πόρτα και προχώρησε στο διά -

δρομο. Κατέβηκε μ  ́ανάλαφρα βήματα τις σκάλες και στάθηκε στην πόρτα όπου

η σεμνά ντυμένη ηλικιωμένη οικονόμος, τον βοήθησε να φορέσει το παλτό και το

καπέλο του.

Ο οδηγός της λιμουζίνας άνοιξε την πόρτα και ο Δον Μανόλο κάθισε αναπαυτικά

στο κάθισμα του κι έδωσε την εντολή που οδηγούσε στο Δημαρχείο της πόλης.

Σήμερα, σκέφτηκε ο Δον Μανόλο, το δημοτικό συμβούλιο θα συζητούσε και θα

ψήφιζε τον προϋπολογισμό για τον νέο χρόνο. 

Όλοι οι ομιλητές θα έλεγαν ότι επρόκειτο για την πιο σημαντική συνεδρίαση της

χρονιάς… ο δήμαρχος θα καυχιόταν για το έργο της διοίκησης… η αντιπολίτευ-

ση θα ασκούσε κριτική ξεχνώντας τα όσα είχε πει και είχε ή δεν είχε κάνει όταν

ήταν διοίκηση… οι νεώτεροι σύμβουλοι θα διαγωνίζονταν για τις πιο ευρηματικές

εκφράσεις και οι σύμβουλοι της δημοτικής αρχής θα υπερασπίζονταν το δημοτικό

έργο υπενθυμίζοντας κυρίως το «χάος» που παρέλαβαν από τους προηγούμε-

νους, ένα «χάος» που δεν φρόντισαν, όπως και όλοι οι προκάτοχοι τους,  να το

στείλουν στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελεγκτικές διοικητικές αρχές…

Τρισάθλιοι αριστεροί, απατεώνες σοσιαλιστές, ψευτοδημοκράτες μιας δήθεν χρι-

στιανικής δημοκρατίας και κουμουνιστικά κατακάθια, θα τσακώνονταν τάχα για το

καλό της πόλης.

Ο Δον Μανόλο, είχε γεννηθεί σ΄αυτήν την πόλη, την Santa Domenica (Αγία Κυ -

ριακή), όπως ο πατέρας του, ο παππούς και ο προπάππος του. Αρχοντική οικο-

γένεια πιστών καθολικών, αφιερωμένη στον Δικτάτορα - στρατηγό, εμπιστευόταν

ελάχιστα τον βασιλιά και το κόμμα που τον στήριζε, θεωρώντας τους  προ -

σκυνημένους στη μάστιγα των «αλλαγών» και των μη αρίστων.

Για τους «ντε Κογιόν» η μόνη ελπίς του έθνους ήταν η σιδερένια πυγμή μιας

κυβέρνησης αξιωματούχων πατριωτών κι όχι ο συρφετός των πολιτικάντηδων

που ζητιάνευαν ψήφους κι έταζαν παραμύθια. Αλλά που θα πήγαινε; Δεν θα γύ -

ριζε ο τροχός; Δεν θα ξαναρχόταν η σιδερένια πυγμή;

Ω!  πόσο υπομονετικά περίμενε τη μέρα αυτή ο Δον Μανόλο και πόσο χαιρόταν

που όλα τα σημάδια και οι οιωνοί έδειχναν ότι πλησιάζει… και τότε θα έβλεπαν

όλοι αυτοί!

Κατέβηκε από την λιμουζίνα και προχώρησε προς την πόρτα του Δημαρχείου.

Κάποιος απ΄τους διαβάτες, έτρεξε κοντά του και σκύβοντας του φίλησε το χέρι

λέγοντας: «Ο θεός να ευλογεί εσένα και την οικογένειά σου Δον Μανόλο».

Σκεφτόμενος ότι θα έπρεπε να στείλει στον φτωχοδιάβολο που τον προσκύνησε,

ένα γερό φιλοδώρημα για τα Χριστούγεννα, ο Δον Μανόλο ανέβηκε τα σκεπα-

σμένα με πορφυρό βελούδο, μαρμάρινα σκαλιά  και περπάτησε στο διάδρομο

που οδηγούσε στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου.  Μια  τεράστεια μεγα-

λοπρεπή αίθουσα στην οποία τα παλιά καλά χρόνια οι τοπικοί άρχοντες άκουγαν

τα αιτήματα των υπηκόων και δίκαζαν τις διαφορές τους.

Χαιρετώντας πότε με χειραψία, πότε με μια κίνηση της κεφαλής και πότε μ΄ένα

χαμόγελο, έφτασε και κάθισε σε μια θέση από την οποία είχε  πανοραμική θέα

του συμβουλίου.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε και κύλισε όπως ακριβώς την φαντάστηκε, γι αυτό και

κοίταζε περισσότερο τους κατοίκους που ήταν παρόντες, παρά αυτούς που

μιλούσαν, περιμένοντας τη στιγμή που η κούραση θα έριχνε τα προσωπεία,  και

τα δόντια δεν θα εμπόδιζαν να ξεπεταχτούν λέξεις που δεν θα έπρεπε να ειπω -

θούν. 

Ο Δον Μανόλο ξεκίνησε μελετώντας πρώτα τους συμβούλους του δημάρχου, όχι

πως δεν τους ήξερε, αλλά από τη στάση του σώματος και την ψιλοκουβεντούλα

σε ομαδούλες 2-3 συμβούλων την ώρα της αγόρευσης της αντιπολίτευσης,

οσμίστηκε τον φόβο που διακατείχε ορισμένους απ΄αυτούς, φόβο που βασιζόταν

στο γεγονός ότι η άλλοτε κραταιά  και καινοτόμα παράταξη φυλλορροούσε από

δυσαρεστημένους συμβούλους που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί, έχοντας ήδη φρο -

ντίσει για την παράταξη που θα πήγαιναν και το πόστο που θ΄αναλάμβαναν σε

περίπτωση νίκης.

Μόνο η σιδηρά πυγμή μπορεί να επιβάλει πραγματική κομματική πειθαρχία

σκέφτηκε. Από το συρφετό που μαζεύεται για να κονομήσει γύρω από κάποιο

αρχηγό τι να περιμένεις; Μπορούν αυτοί να μείνουν πιστοί αν δεν τους δοθεί

τομέας δράσης για μίζα και ρεμούλα; Απίθανο.

Ήδη η παράταξη που διοικούσε, βρισκόταν κοντά στο όριο να χάσει την αυτοδυ -

ναμία της, γεγονός που την  έκανε ευάλωτη σε απειλές κι εκβιασμούς ιδίως σε

κρίσιμα θέματα αυξημένης πλειοψηφίας.

Κοιτώντας τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ο Δον Μανόλο χαμογέλασε αμυδρά. 

Τα πράγματα πήγαιναν όπως του τα είχαν περιγράψει. Οι κουμουνιστές δεν έδι-

ναν δεκάρα για τα της πόλης και μόνη τους ασχολία ήταν η καταβαράθρωση της

διοίκησης με κάθε μέσο και η εγκαθίδρυση της δικής τους «δικτατορίας του προ-

λεταριάτου» . Έτσι ήταν πάντα αυτοί γι αυτό κι όταν θα ερχόταν η ώρα θα ήταν

και οι «πρώτοι»… Οι σοσιαλιστές, μια δράκα κρατικοδίαιτων κομματόσκυλων,

είχαν διασπαστεί σ΄αυτούς που «κονόμησαν γερά» και στους νεώτερους στην

ηλικία, οι οποίοι δεν

αρκούνταν πια στα «κόκκα-

λα» που τους πετούσαν οι

μεγάλοι, αλλά διεκδικούσαν

το «ψαχνό».

Στους χριστιανοδημοκράτες

τα πράγματα ήταν χειρότε-

ρα. Ο δήμαρχος που είχε

ηττηθεί αρνιόταν να τα

παρα τήσει και ν΄ανοίξει τον

δρόμο της διαδοχής,   με

αποτέλεσμα να δημιουργη -

θούν τουλάχιστον πέντε

«φατρίες» που έβγαζε η μία τα μάτια της άλλης προκειμένου να εξασφαλίσει το

πολυπόθητο χρίσμα που θα εξασφάλιζε στον νικητή ένα πολύ μεγάλο μέρος του

πολιτικού κοπαδιού. 

Η συζήτηση κυλούσε με τις γνωστές θεατρικές κορώνες που είχε προβάρει ο

κάθε σύμβουλος και το κλίμα άλλαξε όταν μια παχουλή  μεσόκοπη κυριούλα με

υστερική φωνή στρίγγλισε ότι δεν άντεχε άλλο το χάλι της διοίκησης και ότι θ’

αποχωρούσε απ΄αυτήν την ανίκανη διοίκηση.

Φυσικά όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο και κανείς δεν της έδωσε σημασία, γιατί

όλοι γνώριζαν ότι η παχουλή κυριούλα, το σχεδίαζε  βράδια ατέλειωτα αγκαλιά  μ’

έναν σύμβουλο της αντιπολίτευσης, κι ότι απλά περίμενε την κατάλληλη συγκυρία

για να κάνει πολιτικό ντόρο προς όφελος του.

Τα αίματα είχαν ανάψει για τα καλά και το καλύτερο ήρθε όταν έναν σύμβουλος

της αντιπολίτευσης εκβίασε εν ψυχρώ το δήμαρχο λέγοντας του ότι δεν επρόκει-

το να του παράσχει καμία πολιτική στήριξη,  εάν πρώτα δεν καθαιρούσε ένα στέ-

λεχος της παράταξής του,  με το οποίο ο εν λόγω σύμβουλος είχε δικαστικές δια-

μάχες, από την αντιδημαρχία που του είχε δοθεί!

Ο Δον Μανόλο τέντωσε τα πόδια του ικανοποιημένος. Τα πράγματα κυλούσαν

πολύ καλύτερα απ΄ότι ήλπιζε. Η μέρα που η τάξη θα ξαναγυρνούσε στην Αγία

Κυριακή αλλά  και σ΄όλη τη χώρα πλησίαζε.

Τέντωσε τα χέρια του για να ξεμουδιάσει. 

Ω!  πόση ηδονή αισθανόταν βλέποντας τη «δημοκρατία» τους να ψυχορραγεί…

Μια Χριστουγεννιάτικη  ιστορία. 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος – Μέλος ΕΣΗΕΑ

Φωταγώγηση του 

χριστουγεννιάτικου δένδρου

στην κεντρική πλατεία.

Συνεχίστηκαν με μεγάλη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, το Σάββατο 9 και

την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 , στην Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκε-

υής  οι φετινές  Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και τα δρώμενα και κορ-

υφαία στιγμή του διήμερου η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέν-

τρου.

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου η

φωταγώγηση του Χριστουγεννιά-

τικου Δέντρου έγινε από  τον

Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο ενώ

ακολούθησαν  πυροτεχνήματα και

το μουσικό-χορευτικό πρόγραμμα

με τον Johnny Vavouras & the

Cadillacs.

Είχαν προηγηθεί, από το πρωί της

ίδιας μέρας, ο στολισμός των δέν-

δρων της Πλατείας  από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής,

δημιουργική  απασχόληση και ομαδικά παιχνίδια  για τα παιδιά στο Χριστουγεν-

νιάτικο σπιτάκι του Δήμου, στολισμός της Πλατείας   από την Ένωση Συλλόγων

Γονέων και παιδιά, δρώμενα με Ιπτάμενους  Ξυλοπόδαρους, Ξωτικά με μπαλο-

νοκατασκευές, Άγιος Βασίλης, Φουσκωτοί χιονάνθρωποι και Μασκώτ, Χριστου-

γεννιάτικο μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αγίας

Παρασκευής υπό τη Διεύθυνση του Ξενοφώντα Τζανίνη καθώς και επτανησιακά

κεράσματα από το Σύλλογο Επτανησίων «τα Ιόνια».

Η συνέχεια δόθηκε την Κυριακή με παρουσίαση από το Λύκειο των Ελληνίδων

του εθίμου του Δωδεκαημέρου «Τα Ρουγκάτσια» από το Ρουμλούκι Ημαθίας,

χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και κάλαντα από τη Θράκη με συνο-

δεία μουσικών οργάνων όπως και με Φουσκωτό Χιονάνθρωπο , Νεράιδα με

μπαλονοκατασκευές και Χριστουγεννιάτικο face painting.

Οι εορτασμοί που ξεκίνησαν στην πόλη την Κυριακή 3/12/17 και θα ολοκληρωθ-

ούν στις 2 Ιανουαρίου 2018,  είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας  της

Αντιδημαρχίας Παιδείας και Πολιτισμού, όλων των Συλλόγων και  Φορέων, των

Παιδικών Σταθμών, της Μεικτής Χορωδίας Ενηλίκων και της Φιλαρμονικής Ορχή-

στρας του Δήμου.
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Γιάννης Σταθόπουλος: Το

αυτονόητο δεν είναι ποτέ περιττό. 

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος

αναφορικά με το πολυσυζητημένο θέμα της ανέγερσης του Δημαρχείου στην

πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό την προσπάθεια να
αμφισβητηθεί η αναγκαιότητα του Δήμου Αγ. Παρασκευής να αποκτήσει η πόλη
μας Δημαρχείο, με εκφράσεις μάλιστα περί «φαραωνικού έργου», χωρίς όμως
λογικά επιχειρήματα. 
Το Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής σχεδιάστηκε στο κέντρο της πόλης, μετά από
Δημόσιο διαγωνισμό το 2000, όλες του οι μελέτες (στατική, ηλεκτρομηχανολογική,
γεωλογική) ελέγχθηκαν εξονυχιστικά, όπως και η οικοδομική του άδεια από τις
Υπηρεσίες της Περιφέρειας και εντάχθηκε στο Τεχνικό της Πρόγραμμα 2018 με
προϋπολογισμό 21 εκ. € που όλοι γνωρίζουμε πως θα μειωθεί κατά πολύ στο στά-
διο της δημοπράτησης. Έτσι μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε από πλευράς
Δήμου μια διαδικασία και να θέσουμε τέρμα στη μακροχρόνια αναμονή των
κατοίκων και όλων των Δημοτικών αρχών, αναμονή που έχει ως αποτέλεσμα την
καθημερινή δυσλειτουργία και οικονομική μας αιμορραγία. 
Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής στεγάζεται, σήμερα, σε ενοικιαζόμενα κτήρια όσον
αφορά τις κεντρικές Υπηρεσίες Δημαρχείου, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών,
ένα ακίνητο για το Ά ΚΑΠΗ, δύο χώρους για τα Δημοτικά Ιατρεία, δύο χώρους για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.ά., δύο ακίνητα για Παιδικούς Σταθμούς, ένα ακίνητο
για Βιβλιοθήκη, άλλο ακίνητο για το Τμήμα Πρόνοιας, ένα μεγάλο πολυώροφο
κτήριο για την Πολεοδομία που καλύπτει έξι (6) καλλικρατικούς Δήμους και ένα
χώρο για το Αρχείο της Πολεοδομίας. Για όλους αυτούς τους ενοικιαζόμενους
χώρους (πλην της Πολεοδομίας που το ενοίκιο καλύπτεται μέχρι στιγμής από το
Υπουργείο) πληρώνουμε περισσότερα από 400.000 € κάθε χρόνο.
Σημειώνω, παράλληλα, ότι ο Δήμος δεν έχει χώρο Πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεν
έχει Κολυμβητήριο και βεβαίως έχει και πολλές άλλες ανάγκες που δεν θα αναφ-
ερθούν εδώ.
Η επίκληση της θεομηνίας στη Δυτική Αττική με τα θλιβερά γεγονότα απώλειας
ανθρώπινων ζωών και η προσπάθεια κάποιων να εμφανίσουν την Περιφέρεια
Αττικής ως ανίκανη να αντιμετωπίσει τις συνακόλουθες καταστροφές αν δεν απε -
ντάξει μεγάλο τμήμα των κατασκευαστικών αναγκών των Δήμων της Αττικής είναι
απόλυτος καιροσκοπισμός. Το επιχείρημα να σταματήσουν τα αναπτυξιακά έργα

της Περιφέρειας είναι ολότελα λαθεμένο  ακριβώς γιατί ένα τέτοιο μέτρο θα πλήξει
την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Η ανακοίνωση της Περιφερειάρχου
Αττικής Ρ. Δούρου οτι στα ενταγμένα έργα περιλαμβάνονται 163 έργα συνολικού
προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ όπως και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και
του ΠΕΠ Αττικής που περιέχει αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού
486 εκατ. € στην Αττική, αποτελεί αδιάψευστο επιχείρημα για την  αναγκαιότητα
διατήρησης του Περιφερειακού Τεχνικού Προγράμματος στο σύνολό του.
Τα έργα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την ανάπτυξη και εξέλιξη των πε -
ριοχών της Αττικής. Όσοι θέλουμε να προχωρήσουν όλα τα έργα υπερασπιζό-
μαστε το αυτονόητο. Όσοι ισχυρίζονται ότι μετά από φυσικά φαινόμενα τέτοιας
έκτασης πρέπει να ακυρώνονται έργα απολύτως αναγκαία για τις πόλεις μας, θα
πρέπει να δείξουν ότι δεν στοχοποιούν. 
Θέλω, τέλος, να παρακαλέσω τους Αυτοδιοικητικούς, ιδιαίτερα εκείνους που
έχουν τέτοιου είδους θέματα επιλυμένα, να θυμηθούν την κατάσταση των δικών
τους Δήμων πριν τα λύσουν και να σκεφτούν και εμάς».  

Πλεονασματικός ο ισολογισμός

του 2016 κατά 624.000 ευρώ. 

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 5 Δεκεμ-

βρίου 2017, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2016 του

Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, που παρουσιάστηκαν

λεπτομερώς  από τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και

τον Ορκωτό Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο, το έτος 2016 έκλεισε με πλε-

όνασμα 624.000€, ενώ σε σχέση με το 2015 παρατηρείται:

-- Σταθερότητα εσόδων

-- Μείωση εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά 190.000€

-- Μείωση υποχρεώσεων κατά 300.000€

-- Αύξηση χρηματικού υπολοίπου κατά 1.400.000€.  

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι : 

«Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ικανοποιητική οικονομική κατάσταση και βιω-

σιμότητα του Δήμου, παρά το δυσμενές μνημονιακό οικονομικό περιβάλλον,

καθώς και τη συνετή, αποτελεσματική και με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα

διαχείριση των οικονομικών του».

Αναλυτικό ρεπορτάζ των δηλώσεων εκατέρωθεν στο τεύχος Ιανουαρίου 2018. 
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Χριστούγεννα στην Αγία Παρασκευή:

«Αντιστεκόμαστε στη Μιζέρια. 

Διασκεδάζουμε 

με τους συμπολίτες μας».

Μ’ ένα γεμάτο εορταστικό και σχεδόν καθημερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων για

όλη την περίοδο των εορτών , το οποίο ξεκίνησε από τις αρχές του Δεκεμβρίου

2017 και θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε η

διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλουν΄αντιμετωπίσει η Αγ. Παρασκευή τη «

μελαγχολία»  που έχουν προκαλέσει μια επταετία τώρα, τα απανωτά και

συνεχιζόμενα «Μνημόνια» που έχουν επιβάλλει οι δανειστές στη Χώρα μας.

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο οι εξής εκδηλώσεις:

Παρασκευή 15 /12/2017  στο 2ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής (Νεαπόλεως 7)

--- 19.00 Χριστουγεννιάτικο μουσικό ταξίδι Αγάπης &Αλληλεγγύηςγια την ενίσχυση των

Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας με τη συμμετοχή μουσικών της Φιλαρμονικής

Ορχήστραςκαι της παιδικής  Χορωδίας του Αγίου Ανδρέα

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου  2017 - Κοντόπευκο

--- 12.00 : Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής&oΠολιτιστικός

Σύλλογος Χοροταξιδευτές θα πραγματοποιήσουν χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο

Κοντόπευκο.

Σάββατο 16  Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 11.00-14.30 : Σύλλογος Γονέων Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –

Λυκείου Αγίας Παρασκευής και για κωφούς – βαρήκοους μαθητές στο χριστουγεννιά-

τικο σπιτάκι με κέρασμα και δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

--- 16:00 – 16:30 : ο Σύλλογος Γονέων 5ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων με μοντέρ-

νους χορούς.

--- 16.30-19.30 : Σύλλογος Ηπειρωτών & Χοροστάσι με Παιδικές Ομάδες και ΚΑΠΗ

στο χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με κεράσματα και χορούς υπό το συντονισμό της

Βασίλως Ιωάννου.

--- 17.00-20.00: Δρώμενα με Ιπτάμενους Ξυλοπόδαρους  και Χριστουγεννιάτικο

Ταχυδρομείο για τα γράμματα των μικρών παιδιών στον Αη-Βασίλη.  

Κυριακή  17 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 11.00-14.00 :Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στο Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με

Παιχνίδια, Δρώμενα &εορταγορά.

-- Κυριακή 17 Δεκεμβρίου  2017 – Πλατεία  «Μελίνα  Μερκούρη» Κοντόπευκο

--- 14.00:  Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χοροταξιδευτές μας προσκαλεί όλους να γιορτά-

σουμε τα Χριστούγεννα με μουσική, χορό και με κέρασμα την πατροπαράδοτη φασο-

λάδα.

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 16.00-19.00: Κέντρο Πρόληψης ΑΡΓΩ των Δήμων Αγίας Παρασκευής-Χολαργού-

Παπάγου στο Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι : Στολίζουμε όλοι μαζί «το Δέντρο των Αξιών !!!»

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου  2017 – Ιερός ναός Προφήτη Ηλία 

--- 18.30 : Μεικτή Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Αγίας Παρασκευής με τον μαέστρο Χρή-

στο Κουτσονίκα καιΧορωδία Εμπορικής Τράπεζαςμε τον μαέστρο Σταύρο Μπερή,

στονΙερό Ναό Προφήτη Ηλία. 

Τρίτη  19 Δεκεμβρίου  2017 

--- 18.30 : Μουσικό αφιέρωμα στον Μιχάλη Σουγιούλ με τίτλο «Αγάπης Λόγια» στο Β’

Τμήμα ΚΑΠΗ (Μπουμπουλίνας 15).

Τετάρτη  20 Δεκεμβρίου 2017 – στο «Πέτρινο»κτίριο του Πολιτιστικού και Αθλητικού

ΠάρκουΑγ. Παρασκευής (Σπάρτης 1).

--- 19.30 Εγκαίνια Έκθεσης Γλυπτών με τίτλο «Το Σύμβολο της Αμοιβαιότητας/Κρεμά-

στρες Δημόσιου Χώρου» ένα πρότζεκτ Κοινωνικής Τέχνης της Ελένης Πολυχρονάτου-

για τη δημιουργία ενός νέου τρόπου και χώρου συγκέντρωσης και ανταλλαγής

αγαθών.Δώδεκα (12) έργα καλλιτεχνών ως διαφορετικές εκδοχές του συμβόλου, τα

οποία στη συνέχεια θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.

Παρασκευή  22 Δεκεμβρίου  2017 - Κεντρική πλατεία

--- 17.00-20.00 Δρώμενο με Ιπτάμενο Ξυλοπόδαρο και Εργαστήριο στεμματάκι- ταρ-

ανδάκι

Παρασκευή  22 Δεκεμβρίου  2017  – 2ο Γυμνάσιο  (Νεαπόλεως 7) 

--- 19.30 Φαντασμαγορικό, μουσικοχορευτικό γιορτινό ρώσικο παραμύθι με τη συμμε-

τοχή κλασσικής ορχήστρας“HellenicMusicaViva” υπό τη διεύθυνση της σολίστ βιολιού

ΛιουντμίλαΛιμάροβα, του χορευτικού συγκροτήματος «Μπεριόσκα» & με παραδοσια-

κά διαδραστικά ρώσικα παιχνίδια.

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 11.00-14.30: Οι ΕθελοντέςΑγίας Παρασκευής στο Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με μου-

σική, κεράσματα, ενημέρωση και προβολή των δράσεων τους.

--- 11.00-14.00 : Δρώμενα με Χριστουγεννιάτικη Μασκότ και Εργαστήριο Ζαχαροπλα-

στικής 

--- 17.00-20.00 : Αϊ-Βασίλης& Εργαστήριο Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών

Σάββατο  23 Δεκεμβρίου  2017 – Στους δρόμους της Πόλης

--- 11.00: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορύβαντες με τη συνοδεία μουσικών οργάνων θα

παρουσιάσει παραδοσιακά Κάλαντα στους δρόμους της Αγίας Παρασκευής. 
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Κυριακή 24 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 10.30-17.30 : Δωρεάν βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης με «Το τρενάκι του Αϊ-

Βασίλη»για όλα τα παιδιά από τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αγίας Παρασκευής

Εκκίνηση: Ευεργ. Γιαβάση& Στρ. Τόμπρα (γωνία) 

--- 11.00-14.00 : Δρώμενα με Αϊ-Βασίλη & Χριστουγεννιάτικο Ταχυδρομείο για τα

γράμματα των παιδιών στον Αη-Βασίλη.

Δευτέρα  25 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 11.00-14.00 και 17.00-20.00 : Δρώμενα με Αϊ-Βασίλη και Χριστουγεννιάτικο Εργα-

στήριο ραπτικής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών 

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου  2017 - Κεντρική πλατεία 

--- 11.00-14.00 : Δρώμενα με Αϊ-Βασίλη, Χριστουγεννιάτικο FacePainting, φουσκωτό

Χιονάνθρωπο

--- 17.00- 20.00 :Δρώμενα με Αϊ- Βασίλη και Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής

Τετάρτη  27 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 11.00-17.00 : Ο Σύλλογος Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής στο Χριστουγεννιάτικο

σπιτάκι με πληροφορίες, ενημέρωση για τα αδέσποτα και άλλες δραστηριότητες.  

--- 17.00 : Δίκτυο Ανταλλαγής & Αλληλεγγύης στο Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με

ενημέρωση  των δράσεων του Δικτύου. 

--- 17.00-20.00 : Δρώμενα με Ιπτάμενο Ξυλοπόδαρο και Χριστουγεννιάτικο εργα-

στήριο ραπτικής στολιδιών

Πέμπτη  28 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία 

--- 11.00-14.00 : Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στο Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με

Παιχνίδια, Δρώμενα &εορταγορά. 

---17.00-20.00 : Δρώμενα με Φουσκωτό Χιονάνθρωπο και Χριστουγεννιάτικες μπα-

λονοκατασκευές. 

--- 18.00 :Προβολή της Νορβηγικής Χριστουγεννιάτικης ταινίας «Ραφίκι-Καλύτεροι

Φίλοι», παιδική ταινία για όλη την οικογένεια με θέμα τη φιλία, από την Κινηματογρα-

φική Λέσχη Αγίας Παρασκευήςστο «Πέτρινο» κτήριο του Πολιτιστικού-Αθλητικού

Πάρκου «Σταύρος Κώτσης». 

Παρασκευή  29 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 11.00-14.00 : Ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος  Κοντοπεύκου, Παρα-

δείσου – Πευκακίων Αγίας Παρασκευής &ο Εξωραϊστικός –Φυσιολατρικος Σύλλογος

Πευκακίων Αγίας Παρασκευής«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»στο χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με

προβολή αιτημάτων &δραστηριοτήτων τωνσυλλόγων τους

--- 17.00-20.00 : Δρώμενα με Ιπτάμενο Αι-Βασίλη και  εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 

Σάββατο  30 Δεκεμβρίου  2017 – Κεντρική πλατεία

--- 10.30-17.30 : Δωρεάν βόλτα στους δρόμους του Κοντόπευκου (Δερβενακίων –

Χίου – Κύθνου – Υακίνθου – Σουλίου) με το «Το τρενάκι του Αϊ –Βασίλη» για όλα τα

παιδιά της πόλης από τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Εκκίνηση : Σουλίου & Ελπίδος (γωνία)

--- 11.00-14.00 : Δρώμενα με Αι-Βασίλη & κατασκευαστικό εργαστήριο στεμματάκι-

ταρανδάκι

--- 11.00-14.00: Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών & Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής&

ο Σύλλογος Κατοίκων Τσακού στο χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με κεράσματα, μουσική

και χορό.

--- 17.00-20.00 : Δρώμενα με Αϊ -Βασίλη & κατασκευαστικό εργαστήριο στεμματάκι-

ταρανδάκι

Κυριακή  31 Δεκεμβρίου  2017 -Κεντρική πλατεία

--- 10.30-17.30 :Δωρεάν βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης με το «Το τρενάκι του

Αϊ –Βασίλη» για όλα τα παιδιάαπό τους ΠαιδικούςΣταθμούςΔήμου Αγίας Παρασκε-

υής

Εκκίνηση : Ευεργ.Γιαβάση& Στρ. Τόμπρα (γωνία)

--- 11.00-14.00 :  Δρώμενα με Αϊ-Βασίλη & Χριστουγεννιάτικο Ταχυδρομείο

Δευτέρα  1  Ιανουαρίου 2018 – Κεντρική πλατείαΑγ. Παρασκευής

--- 11.00-14.00 : Δρώμενα με Αϊ -Βασίλη και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής

--- 17.00-20.00 :  Δρώμενα με Αϊ -Βασίλη και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής

Τρίτη  2 Ιανουαρίου  2018 – Κεντρική πλατεία Αγ. Παρασκευής

--- 11.00-14.00 : Δρώμενα με Ιπτάμενο Ξυλοπόδαρο και Χριστουγεννιάτικο

FacePainting.

Προσφορά των «ΕΛΤΑ COURIER»

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αγ. Παρασκευής.

Η εταιρεία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier, η

οποία πρόσφατα μετέφερε την έδρα της από

τον Νέο Κόσμο στην Αγ. Παρασκευή,

προχώρησε σε  μια σημαντική προσφορά προς

το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας και

συγκεκριμένα την Πέμπτη  7-12-2017 ο πρόε-

δρος Αντ. Φειδοπιάστης παρέδωσε  στο Πα -

ντοπωλείο μεγάλη ποσότητα τροφίμων διαρ-

κείας  για την ενίσχυση των ωφελούμενων.
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Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα για το

έτος 2018 ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία και συγκε-

κριμένα μόνο από τους Δημοτικούς Συμβούλους της

διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου  στη συνεδρίαση

του Δημοτικού συμβουλίου της  Πέμπτης  7 Δεκεμ-

βρίου 2017. 

Επί του προϋπολογισμού τώρακαι με βάση το αβαν-

τάζ που προσφέρει μια  παρουσίαση «power –

pointσε slides», ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

ενημέρωσε το σώμα για  την ατζέντα των θεμάτων

που ο ίδιος και η διοίκηση έχουν προγραμματίσει  να

υλοποιήσουν στο Δήμο το 2018 καθώς και μέρος

αυτού εντός του 2019. 

Ο κ. Σταθόπουλος τόνισε  ότι στο συγκεκριμένο

Τεχνικό πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του

Δήμου,  αποτυπωνόταν η πολυεπίπεδη προσπάθεια

της Δημοτικής αρχής για την αντιπλημμυρική θωρά-

κιση της πόλης, τη  δημιουργία νέων κτιριακών υπο-

δομών, την αναβάθμιση νέων κοινόχρηστων και κοι-

νωφελών χώρων, την  σύγχρονη αντιμετώπιση της

διαχείρισης των απορριμμάτων, την Παιδεία, τον

Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, την  « κοινωνική συνοχή»

και την πολιτική ενθάρρυνσης  της συμμετοχής των

πολιτών στα κοινά. 

Παράλληλα  ο κ. Σταθόπουλος επεσήμανε ότι ο

ρόλος της Αυτοδιοίκησηςστη σημερινή εποχή απαν-

τάται κυρίως στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής,

κάτω από αντίξοες Μνημονιακές συνθήκες, που χαρ-

ακτηρίζονται από τη μεγάλη μείωση πόρων, την

έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και τους αυστηρούς

περιορισμούς στις προσλήψεις μόνιμου προσωπι-

κού.

Ο Δήμαρχος στη συνέχεια, αναφέρθηκε λεπτομερώς

στην υλοποίηση  του κάθε έργου,με ιδιαίτερη έμφα-

σηστο Δίκτυο των  αγωγών συλλογής ομβρίων υδά-

των, στο οποίο  μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί  το 40%

του προγραμματισμού  και θα συνεχιστεί στην περ-

ιοχή των Πευκακίων και του Αη Γιάννη, σε συνδυα-

σμό με αναπλάσεις πεζοδρομίων στις οδούς Αιγαίου

Πελάγους και Γιαβάση καθώς και στις  πλατείες του

Αη Γιάννη και «Ηλιάκη». 

«Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την κατασκευή

του Δημαρχιακού Μεγάρου» συνέχισε ο κ. Σταθό-

πουλος αναφερόμενος στον τομέα των νέων κτιρ-

ιακών υποδομών, και συμπλήρωσε λέγοντας ότι ο

σχεδιασμός για την αξιοποίηση της βίλας Ιόλαείναι

προ των πυλών, κιότι μέχρι την άνοιξη του 2018 θα

είναι έτοιμο προς λειτουργία το νέο ΕΠΑΛ στο χώρο

των πρώην Εκπαιδευτηρίων «Μπαρμπίκα» στην

περιοχή του Τσακού. 

Ο κ. Σταθόπουλος είπε επίσης ότι εντός του έτους θα

ξεκινήσουν οι αναπλάσεις στο χώρο του Δημοτικού

Κοιμητηρίου καθώς και οι αντίστοιχες στο Αθλητικό

και Πολιτιστικό πάρκο της Αγ. Παρασκευής (Σπάρτης

1).

Σ’ ό,τι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος , ο κ.

Σταθόπουλος αναφέρθηκεστην υλοποίηση του σταθ-

μού μεταφόρτωσης στο πλαίσιο της διαδημοτικής

συνεργασίας με τους Δήμους Παπάγου – Χολαργού,

στην εγκατάσταση 12 υπογειοποιημένων κάδων

(συνολικά μέχρι το 2019) και στο σχεδιασμό για την

απόκτηση Πράσινου Σημείου και σύγχρονου ιδιόκ-

τητου αμαξοστασίου. 

Ο Δήμαρχος ολοκλήρωσε την εισήγηση του αναφερ-

όμενος στην εφαρμογή του «συμμετοχικού σχεδια-

σμού» για την σύνταξη του συγκεκριμένου προϋπο-

λογισμού και του τεχνικού προγράμματος  2018 – 19,

σε «πιλοτικό»  επίπεδο στην περιοχή του Τσακούκαι

μετις «Συνελεύσεις Γειτονιάς»,  σε όλες τις συνοικίες

της Αγ. Παρασκευής.

Ο π. Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς , στην κριτική του

μίλησε  για μη εφαρμογή των σχεδίων της διοίκησης

Σταθόπουλου… για πολιτική «ανέφικτων στόχων»

και πολλών  «Θα»…και  κατηγόρησε το δήμαρχο για

« πολιτική και πρακτική ανεπάρκεια», για έλλειψη

δημοκρατίας στην άσκηση κριτικής από τηναντι-

πολίτευση και για μειωμένο ποσοστό υλοποίησης

των προγραμματισμένων έργων. 

Ο κ.Ζορμπάς στη συνέχεια έκανε λόγο για «στα-

σιμότητα» της πόλης τα χρόνια διοίκησης του Γιάννη

Σταθόπουλου, έκφραση που χρησιμοποίησε και ο

Βασίλης Γιαννακόπουλος στην προσπάθεια του να

παρουσιάσει τον   εαυτόν του  ως τον «καλύτερο»

δήμαρχο. 

Ο π. Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο επικεφ-

αλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ανδρέας Γκιζιώτης και

η ανεξάρτητη σύμβουλος Ελισάβετ Πετσατώδη χαρ-

ακτήρισαν την εισήγηση του δημάρχου, ως μια

«κίνηση εντυπωσιασμού» και τους όποιους ισχυρι-

σμούς του  περί «συμμετοχικού προϋπολογισμού»

ψευδής, κι αυτό γιατί  κατά την άποψή τους επί της

ουσίας δεν αποτελούσαν « συμμετοχικό προϋπολο-

γισμό»  λόγω έλλειψης συμμετοχής αλλά ούτε  και

πραγματικό  σχεδιασμό  για την πόλη.

Συγκεκριμένα ο  κ. Γιαννακόπουλος ισχυρίστηκε ότι

επικρατεί ένα «μπάχαλο» στα  Νομικά πρόσωπα του

Δήμου, ( στα οποία όλως τυχαίως προΐστανται

σύμβουλοι οι οποίοι είχαν θητεύσει στην  δική του

παράταξη και αποχώρησαν καταγγέλλοντας)  ...  ότι

υπάρχουν ανεξαρτητοποιήσεις που δεν βοηθούν τη

Δημοτική Αρχή… επεσήμανε ότι «μπαίνουμε στην

τελική ευθεία για τις εκλογές»…  χαρακτήρισε ως

«Μνημόνιο» τη συμφωνία αγοράς του κτήματος Ιόλα

καθότι κάθε χρόνο ο Δήμος θα πληρώνει σε δόσεις

για την απόκτησή του! και τέλος κατήγγειλε τη Δημο-

τική Αρχή ότι δεν προβαίνει σε κινήσεις κατά των

μνημονιακών πολιτικών!!. 

Για τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν

μετά το 2010 μίλησε και ο Ανδρέας  Γκιζιώτης λέγον-

τας ότι ένας προϋπολογισμός δεν αποκόβεται – στην

πολιτική ερμηνεία των συνθηκών – από μία συνολι-

κή πολιτική που εφαρμόζεται σ’ ένα κράτος.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρω-

σης» υπογράμμισε ότι η αντιλαϊκή πολιτική των

ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποτελεί τη συνέχεια των ΠΑΣΟΚ –

ΝΔ με απώτερο στόχο τη μείωση της κρατικής επιχο-

ρήγησης σε δημόσια αγαθά, το σχεδιασμό εισαγω-

γής του Κεφαλαίου σε τομείς του δημόσιου τομέα,

όπως έχει συμβεί με τον αντίστοιχο της καθαριότητας,

την υποβάθμιση των όποιων υπηρεσιών του εκά-

στοτε Δήμου με κύριο όργανο επίτευξης τον  «Καλλι-

κράτη». 

Σ’  ότι αφορά τώρα το Τεχνικό Πρόγραμμα, τον απο-

λογισμό των έργων της διοίκησης «Σταθόπουλου»

και τον προγραμματισμό των νέων έργων, οι τρεις

επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης

άσκησαν ο καθένας σε ξεχωριστό επίπεδο από δρι-

μεία έως και ήπια κριτική. 

Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς στην ομιλία

του είπε ότι τα «μεγάλα Θα» του Γιάννη Σταθόπου-

λου αποδεικνύονται στους μειωμένους – με χρηματι-

κά ποσά - κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου

και της Περιφέρειας η οποία χρηματοδοτεί μία σειρά

έργων…

Προϋπολογισμός με γεύση εκλογών. 
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κατήγγειλε τη Δημοτική Αρχή  για ανυπαρξία σχεδιασμού σχεδόν σ΄όλα τα έργα που προγραμ-

ματίζει, φέρνοντας ως παραδείγματα  την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου, την κατασκευή του ιδι-

όκτητου Δημαρχιακού Μεγάρου,  σ’ ό,τιαφορά τα 23 στρέμματα ελεύθερου χώρου στα Πευκάκια και

την αξιοποίηση του «Γιαβάσειου». 

Από την πλευρά του ο κ. Γιαννακόπουλος επέλεξε μία πιο «ισορροπημένη»  οδό κριτικής της

διοίκησης, επιβραβεύοντας τα στελέχη και τον Δήμαρχο για την καλή επικοινωνία που έχει με τους

συλλόγους/φορείς της πόλης…  για τις πετυχημένες εκδηλώσεις και για τη συνέχιση κάποιων έργων

στην πόλη… ωστόσο επέμεινε στη ρητορική - όπως είχε κάνει και στη συνέντευξη Τύπου που είχε

παραχωρήσει πρόσφατα - ότι τα έργα που γίνονται σήμερα είναι «συνέχεια» δικών του αποφάσεων

κι όχι «καινούργια»  της νέας διοίκησης. 

Ο Ανδρέας Γκιζιώτης στην τοποθέτησή του για το τεχνικό πρόγραμμα, δήλωσε ότι η παράταξη που

διοικεί το Δήμο έχει επιδείξει σαφή απόκλιση από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και τόνισε την

υποβάθμιση του επιπέδου της συζήτησης που αναλώνεται ολοένα και περισσότερο σε αναπλάσεις

πεζοδρομίων, αλλαγές φωτιστικών λαμπών και ανακατασκευές δρόμων, με κύρια έλλειψη τη διεκ-

δίκηση σε μεγάλα ζητήματα. 

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης ο κ. Κώστας Τσιαμπάς μίλησε για «μειωμέ-

να ποσοστά» επιτυχίας των εκτελούμενων  έργων και ισχυρίστηκε  ότι τα «ψέματα» και η «προπα-

γάνδα» χαρακτηρίζουν τη διοίκηση.

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος και πιθανός υποψήφιος δήμαρχος με χρίσμα Πασοκ,  Γιάννης Μυλω-

νάκης,  χαρακτήρισε «λίγο» τον Δήμαρχο… κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για έλλειψη Δημοκρατίας,

επικαλούμενος τη μη πρόσκληση  αυτής στην αντιπολίτευση για συζήτηση επί των θεμάτων του

προϋπολογισμού πριν την κατάθεση αυτού,  και κατέληξε λέγοντας ότι η διοίκηση δεν έχει σχέδιο

για την ολοκλήρωση του δημοτικού κολυμβητηρίου. 

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και πιθανός πολιτευτής της Ν.Δ  στη Β΄Αθηνών , Σωτήρης

Ησαΐας δήλωσε αρχικά ότι στα οκτώ χρόνια παρουσίας του σε ψήφιση προϋπολογισμών συνεχώς

ακούει «τα ίδια και τα ίδια» και επεσήμανε ότι οι κινήσεις που αφορούν την αγορά του «Ιόλα»  θα

μπορούν να χαρακτηριστούν ως «έργο» μετά από πέντε χρόνια όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αποπ-

ληρωμή όλων των δόσεων και θα ανήκει στο Δήμο. 

Από την πλευρά της η  Ελισάβετ Πετσατώδη, π. αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου

και δημοτική σύμβουλος της παράταξης του Γιάννη Σταθόπουλου, επέλεξε την συγκεκριμένη συνε-

δρίαση  ως την πολιτικά καταλληλότερη  στιγμή  για να υποβάλει την ανεξαρτητοποίηση της από τη

την παράταξη που διοικεί το Δήμο, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική  προς το δήμαρχο και τη

δημοτική αρχή.

Φτάνοντας στο τελευταίο σκέλος αυτού του ρεπορτάζ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθ-

ετήσεις των συμβούλων της συμπολίτευσης που προέβησαν σ’ έναν απολογισμό των έργων τους

αλλά και σε μία αυτοκριτική. 

Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Γιάννης Σιδέρης δήλωσε ότι υπάρχουν περιθώρια

βελτίωσης στον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του και ότι προτού προβεί η

διοίκηση σε συμμετοχικό προϋπολογισμό με τους πολίτες, να συμμετέχουν στην διαδικασία σύντα-

ξής του πρώτα οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης. 

«Στόχος της κριτικής μου είναι να βελτιωθούμε όλοι» είπε ο κ. Σιδέρης προσθέτοντας ότι  δεν υπάρχει

λόγος για «βυζαντινολογίες»  και  φωνές, ούτε θεωρούσε ηθικό το να μετατρέπεται  δημοτικός

σύμβουλος από «ΝτοκτορΤζέκυλ» σε «Μίστερ Χάιντ». 

«Σε κάποια συμφωνώ με τον κ. Σιδέρη.. πρέπει να καθορίσουμε καλύτερα το πλαίσιο μέσα στο

οποίο γίνονται οι διαδικασίες» δήλωσε με τη σειρά του ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ.

Παναγιώτης Γκόνης,  ξεκαθαρίζοντας ότι αναγνωρίζει τα όποια λάθη και παραλείψεις,  χωρίς όμως

να μηδενίζει την προσπάθειά του. 

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας είπε επίσης ότι εν αντιθέσει με το «μηδέν» που παρέλαβε, ο ίδιος θα παρ-

αδώσει πλήρη φάκελο για το κοινωνικό φροντιστήριο, τις υποτροφίες του Γαλλικού Κολλεγίου -  που

όμως είπε δεν ήξερε πως δινόντουσαν στο παρελθόν -,  για το κληροδότημα που επιδοτεί μαθητές

της πόλης μας για τις σπουδές τους και που η διοίκηση Σταθόπουλου ανακάλυψε…  για την απο-

περάτωση του νέου ΕΠΑΛ (πρώην Μπαρμπίκα) και τέλος για την κατασκευή του 14ου νηπιαγω-

γείου.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο  προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2018

ψηφίστηκαν μόνο από τους Δημοτικούς Συμβούλους της διοίκησης και  καταψηφίστηκαν  από τις

παρατάξεις της αντιπολίτευσης και τους «ανεξάρτητους» δημοτικούς συμβούλους.

Μια παραίτηση με 

πολιτικές αναταράξεις…

Πολιτικές αναταράξεις προκάλεσε στη Δημοτική παρά-

ταξη «Αγ. Παρασκευή – η Πόλη μας» η παραίτηση και

αποχώρηση του Οργανωτικού της Γραμματέα Ιωάννη Σ.

Κομιώτη.

Η επιστολή παραίτησης και αποχώρησης του κ.Κομιώτη ανα-

φέρει τα εξής:

«Μετά από 3,5 χρόνια  ανιδιοτελούς προσφοράς στην Δημοτι-
κή Παράταξη «Αγία Παρασκευή η Πόλη μας» - και παρά τις
προσπάθειες μου για τον  εκσυγχρονισμό  και την βελτίωση της
- εισέπραξα απεριόριστα συναισθήματα  απόρριψης , απομό-
νωσης και στενοχώριας.  
Δεν το ανέχομαι πλέον…  Δεν μου το επιτρέπουν οι αρχές  που
έβαλαν βαθιά μέσα στην ψυχή μου ο εκλιπών  πατέρας μου, η
οικογένεια μου  και τα πεπραγμένα μου ως Αξιωματικός του
Πολεμικού Ναυτικού.  
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν αρέσκομαι σε  τοπικά πολιτι-
κά παιχνίδια με μοναδικό σκοπό την κατάκτηση και νομή μερ-
ιδίου της εξουσίας. Πρώτη προτεραιότητα μας θα έπρεπε να
είναι η Καθημερινότητα των Δημοτών και όχι ο άκρατος / άμε-
τρος  αντιπολιτευτικός λόγος και ο  «τσακωμός»  για  την πατρ-
ότητα των δημοτικών έργων.  
Αρνούμαι να συνεργαστώ με όσους διακρίνονται μόνον από
ακόρεστη δίψα για εξουσία και αξιώματα και υπονόμευσαν και
υποβάθμιζαν συστηματικά μέχρι τώρα τις τοποθετήσεις μου.
Αρνούμαι τέλος να γίνω αχυράνθρωπος, ομοίωμα ανθρώπου,
υποχείριο κάποιου στην τοπική δημοτική μας  σκηνή που θα
εμφανίζεται ότι πρωταγωνιστεί σε ενέργειες, αλλά ουσιαστικά
εκτελεί εντολές άλλων.!  Τέτοιους δόξα τω Θεώ, ...έχετε πολ-
λούς δίπλα σας...  Και γι αυτό ...γεια σας.!

Ιωάννης   Σ.  Κομιώτης,

Πρώην μέλος και οργανωτικός γραμματέας της παράταξης

Αγία Παρασκευή η Πόλη μας».

Στη συγκεκριμένη επιστολή παραίτησης του κ. Κομιώτη,

απάντησε με ανακοίνωση του ο επικεφαλής της παράταξης

και π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς την οποία και δημοσιο-

ποιούμε αυτούσια.

“Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον πρώην Οργανωτικό
Γραμματέα  Γιάννη Κομιώτη, που αποχώρησε από την παρά-
ταξή μας, για την προσφορά του στην πόλη και στην παρά-
ταξη. Κατά τα τρία χρόνια που συμμετείχε στην παράταξή μας,
από τα οποία τα δυόμισι σαν Οργανωτικός της Γραμματέας,
μαζί συνδιαμορφώσαμε το Καταστατικό, στις Αρχές του οποίου
λειτουργήσαμε -και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε-  στο
πλαίσιο δημοκρατικών Αξιών”.

Βασίλης Ζορμπάς

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγία Παρασκευή η

πόλη μας»

πρ. δήμαρχος Αγίας Παρασκευής».

Αναβαθμίζονται τα συστή-

ματα πληροφορικής

στους ΠΑΙΣΔΑΠ.  

Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής-

ΠΑΙΣΔΑΠ, ξεκινούν την αναβάθμιση των συστημάτων

πληροφορικής στα κτίρια των Σταθμών και στα γραφεία

Διοίκησης, αποσκοπώντας  στην καλύτερη οργάνωση

των υπηρεσιών τους και κατ΄επέκταση  στη βελτίωση

της  παροχής υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Σταθμών αποφάσισε ομόφωνα,

μετά από σχετική  μελέτη του  Τμήματος πληροφορικής και

νέων τεχνολογιών του Δήμου, την προμήθεια όλων των αναγ-

καίων υλικών για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς

και την προμήθεια 15 Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας.      
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Ντίνα Μανωλοπούλου: 

«Ένα ευχαριστώ στους 

χορηγούς που

στηρίζουν 

ένα κοινωνικό έργο». 

Η εθελόντρια κα

Ντίνα Μανωλο-

πούλου που έχει

πρωτοστατήσει για

πάνω από πέντε

στην ίδρυση, συντή -

ρηση και επέκταση

των κοινωνικών

δομών του Δήμου

Αγίας Παρασκευής

και ιδιαιτέρως του

Κοινωνικού Μαγειρ-

είου, με αφορμή την έλευση των φετινών Χριστουγέν-

νων μας έστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει τα

εξής: 

«Με το τέλος του 2017 κλείνουν πέντε χρόνια λειτουργίας

του Κοινωνικού Μαγειρείου Αγίας Παρασκευής. Είναι η

δομή που μέσα στο μνημονιακό περιβάλλον που ζούμε,

μπόρεσε διαχρονικά να αντιμετωπίσει τις νέες κοινωνικές

ανάγκες και να προσφέρει καθημερινό φαγητό στους

φτωχοποιημένους συμπολίτες μας.

Με την ευκαιρία της πενταετούς δράσης του Κοινωνικού

Μαγειρείου θέλω να ευχαριστήσω τους ευαίσθητους και

σταθερούς χορηγούς μου, γιατί χωρίς αυτούς που

παρέχουν συνεχή βοήθεια δεν θα μπορούσε να λει -

τουργήσει η δομή. Το Κοινωνικό Μαγειρείο απολαμβάνει

την διαρκή φροντίδα της διοίκησης του Δήμου, για όλες τις

ανάγκες του. Αυτό συμβάλλει στην αναβάθμιση της δομής

πράγμα που δείχνει τον σεβασμό της διοίκησης στις ανά -

γκες των πολιτών.

Με την ευκαιρία των εορτών εύχομαι σε όλους από ψυχής,

υγεία, χαρά και ειρηνικό και δίκαιο περιβάλλον. Ώστε

κάποια στιγμή η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της και οι

πολίτες να επανακτήσουν την αξιοπρέπεια που τους αξίζει

κερδίζοντας τη ζωή τους χωρίς βοηθήματα και δομές ελε-

ημοσύνης.

Πάντως όσο χρειάζομαι στο πόστο αυτό θα είμαι πα -

ρούσα». 

Διεύρυνση και 

ανανέωση της 

θεατρικής ομάδας 

Η Θεατρική Ομάδα του Πολι-

τιστικού & Αθλητικού Οργανι-

σμού του Δήμου Αγίας Παρ-

ασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.),

συμπληρώνει 32 χρόνια

γόνιμης δημιουργίας, διε-

υρύνεται και ανανεώνεται.

Για την θεατρική περίοδο 2017-

2018, καλούμε κορίτσια (ηλικίας

από 18 έως 33 ετών)  για τις ανάγκες του φετινού  μας

έργου. Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να επικοινωνή-

σουν με τον υπεύθυνο της Ομάδας Θεάτρου κ.Ιωάννη

Δεγαΐτη (6945.804.938) έως την 10η Ιανουαρίου 2018

Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Θεάτρου        

Ιωάννης Δεγαΐτης         

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Σωτήριος Αν. Παπαμιχαήλ       

December_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  11:09 μμ  Page 12



210- 6090756 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

ΕΕ κκ δδ ηη λλ ώώ σσ εε ιι ςς .. .. .. 1313
Koralli Billiard: Πάνω από 150

συμμετοχές στο πρώτο γκραν πριν

του φετινού πρωταθλήματος.  

Το πρώτο από τα τρία γκραν πρι του πανελλήνιου πρωταθλήματος μπιλιάρ-

δου πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα Κοράλλι Billiard Club στην περιοχή

του Κοντοπεύκου στην Αγία Παρασκευή από τις 4 έως τις 28 Νοεμβρίου 2018. 

Νικητής αναδείχθηκε ο για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ελλάδος Νίκος

Πολυχρονόπουλος ενώ ακολούθησαν ο Διονύσης Τσοκάντας, ο Κώστας Κόκκορης

και ο Κώστας Παπακωνσταντίνου στην πρώτη τετράδα των θέσεων κατάταξης. 

Η συμμετοχή για την διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθότι πέρα από

τους 160 διαγωνιζόμενους, σε αναμονή βρίσκονταν άλλοι 25 ενώ η αγωνία για το

ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος θα κορυφωθεί μετά το πέρας των συνολικά

τριών γραν πρι που θα καθορίσουν την τελική 24αδα των αθλητών που θα διεκδική-

σουν τον πολυπόθητο τίτλο.  

Στη διοργάνωση του τελικού αγώνα παρευρέθηκε πλήθος κόσμου όπως και ο

Δήμαρ χος Γιάννης Σταθόπουλος. 
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Συνεδρίασε για πρώτη φορά

η επιτροπή για τον «Ιόλα».

Η πρώτη συνεδρίαση

της επιτροπής που έχει

ορίσει το Δημοτικό

Συμβούλιο Αγίας Παρ-

ασκευής για τη μελέτη

και επεξεργασία θεμά-

των σχετικά με την

πολιτιστική αξιο-

ποίηση και ανάδειξη του κτήματος Ιόλα, πραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν  Ο Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος, ο

Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Παν. Χαραλάμπο-

υς, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγ. Κότιος,  οι Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι Κ. Χατζηανδρέου και Κ. Κρητικίδης, ο ειδικευμένος σε

θέματα ΟΤΑ Νομικός Β. Χατζηγιανάκης και οι κάτοικοι  Αγ. Παρασ-

κευής  Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και  Μιχ. Γαβράς Ιατρός,

πρ. Δημ. Σύμβουλος, μέλη της επιτροπής καθώς και ο  Ν. Σταθ-

ούλης άμισθος  Σύμβουλος του Δημάρχου για το θέμα. Ο Καθη-

γητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κων. Σουλιώτης, μέλος επίσης

της επιτροπής απουσίασε για αντικειμενικούς λόγους.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους στόχους, την

οργάνωση του έργου και το πλαίσιο λειτουργία της επιτροπής και

τέθηκαν οι άξονες και οι άμεσες προτεραιότητες δράσης της, όπως

η διερεύνηση μορφής και κόστους βιώσιμης αξιοποίησης του ακινή-

του, η αξιοποίηση  προγράμματος ΕΣΠΑ για αποκατάσταση εγκα-

ταλελειμμένων εμβληματικών ακινήτων , η επικοινωνία με οργανι-

σμούς, ιδρύματα, τράπεζες, διεθνή φόρα κλπ και η επικοινωνία και

προβολή του στόχου.

Χαμηλά Δημοτικά τέλη και

απαλλαγή για τις ευπαθείς

ομάδες το 2018. 

Σε χαμηλά επίπεδα,  συγκριτικά με τους γειτονικούς δήμους,

θα παραμείνουν το 2018 τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφ-

ωτισμού, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού

Συμβούλιου στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2017. 

Με την ίδια απόφαση  συνεχίζουν να απαλλάσσονται  πλήρως,  με

εισοδηματικά κριτήρια, οι Μακροχρόνια Άνεργοι, οι  Άποροι, τα

Άτομα με Αναπηρία, οι Πολύτεκνοι, οι Τρίτεκνοι και οι Μονογονεϊκές

Οικογένειες. 

Επίσης με ξεχωριστή απόφαση προστίθεται στο ανώτατο όριο οικο-

γενειακού εισοδήματος,  το ποσό των 5.000 (από 2.000 που ίσχυε)

για  κάθε  επιπλέον προστατευόμενο μέλος για τους Μακροχρόνια

Άνεργους και τις Μονογονεϊκές Οικογένειες και το ίδιο ποσό για κάθε

επιπλέον  προστατευόμενο  μέλος  πέραν  του  τέταρτου  τέκνου για

τους Πολύτεκνους.

Τα τέλη μετά τις συνεχείς μειώσεις τα τρία τελευταία χρόνια (6% το

2015, 3% το 2016, 3% το 2017 και 15% ειδικά για τα καταστήματα

έως 60 τ.μ. το 2015) διαμορφώθηκαν ως εξής:  

Α. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:

1. Οικίες: 1,12 € το τ.μ. ετησίως.

2. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 60 τμ): 2,50 € το τ.μ. ετησίως.

3. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 500 τμ): 2,76 € το τ.μ.

ετησίως.

4. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (πάνω από 501 τμ): 2,86 € το τ.μ.

ετησίως.

5. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία: 4,42 € το τ.μ.

ετησίως.

6. Επιχειρήσεις  πάσης  φύσεως  που  η δραστηριότητα  τους  δικαι-

ολογεί  συχνότερη διέλευση  απορριμματοφόρων  (Πολυκαταστή-

ματα, Super  Market,  μεγάλες  εκθέσεις,  βιοτεχνίες  άνω των 1000

τμ και τράπεζες): 5,60 € το τ.μ. ετησίως.

Β. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:

1. Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ):  1,46 € το τ.μ.

2. Μη στεγασμένους χώρους (άνω των 6.000 τμ): 0,49   € το τ.μ.

Γιάννης Σταθόπουλος: 

«Με σχέδιο και καθημερινή δουλειά 

επιλύουμε τα μεγάλα προβλήματα».
Με ανακοίνωση του  ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος έκανε έναν συνοπτικό απο-

λογισμό του 2017 αλλά και του προγραμματισμού των έργων για το 2018.

Στην ανακοίνωση ο κ. Σταθόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του Δήμου  Αγίας Παρασκευής αποτέλεσε
αναπόσπαστο μέρος του  Προγράμματος  έργων και δράσεων που υλοποιούμε με στόχο να
βελτιώσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων.  Δρομολογήσαμε την ολοκλήρωση βασικών
υποδομών της πόλης και ταυτόχρονα ελαφρύναμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για
τους πολίτες.
Με τόλμη ανοίξαμε ΟΛΑ τα θέματα του Δήμου μας  και έχουμε  πετύχει, μέχρι στιγμής, αποτε-
λέσματα τα οποία μετριούνται σε έργα που έγιναν, έργα που γίνονται, έργα που δημοπρα-
τήθηκαν και έργα που δρομολογήθηκαν με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, που αλλάζουν τις
δυνατότητες και την εικόνα της πόλης, στη βάση του Στρατηγικού μας Σχεδιασμού. Ειδικότερα:

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

-- Αντιπλημμυρικό έργο όμβριων, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, επί των οδών Χίου, Πεν-

τέλης και Ολυμπίας στο Κοντόπευκο.

-- Έργα σε όλα τα σχολεία συνολικού ύψους 4 εκ. ευρώ περίπου.

-- Έργα ανακατασκευής και ανάπλασης σε όλες τις (13) Παιδικές χαρές του Δήμου και ακο-

λούθως πιστοποίηση τους.

-- Εγκατάσταση έξι συστημάτων βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 

-- Έργο ενεργειακής αναβάθμισης  κτιρίων του Δήμου που περιλάμβανε το Δημοτικό Ωδείο

της οδού Λάδωνος, το Βρεφονηπιακό Σταθμό της οδού Λάδωνος, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Αγίας Παρασκευής–Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, το Γυμναστήριο Κοντόπευκου και το

Γυμναστήριο της οδού Νότου συνολικού προϋπολογισμού 334.284 ευρώ (Πρόγραμμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ).

-- Ρυμοτομήσεις, δηλαδή τακτοποίηση ρυμοτομικών γραμμών, κατά μήκος 2,7 χιλιόμετρων

για  την ολοκλήρωση της Βιοκλιματικής Ανάπλασης οδών στο Κοντόπευκο  στις οδούς Παπα-

ρηγοπούλου, Δερβενακίων, Δωριέων και Ολυμπίας.

-- Έργο πλήρους ανακατασκευής του αγωνιστικού χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου  Κον-

τοπεύκου.

-- Έργο καθολικών  ασφαλτοστρώσεων στις εξής 16 οδούς της πόλης: Θρασυβούλου, Κύθ-

νου, Καποδιστρίου, Υψηλάντου και  Σ. Καράγιωργα στο Κοντόπευκο, Δημοκρίτου και Ζαϊμη

στα Πευκάκια,  Ασημακοπούλου και Ύδρας(και πλατεία Ύδρας) στον Αϊ Γιάννη,  Καλα-

βρύτων, Π. Γρηγορίου, Ε. Βενιζέλου, Μπουμπουλίνας, Γράμμου  και τον παράδρομο προς

νεκροταφείο (Π. Γρηγορίου - Νεαπολέως) στον Τσακό.

-- Δημοσίευση στο  Φύλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) του Προεδρικού Διατάγματος

που ανοίγει το δρόμο για την ανάπλαση και την ανάδειξη του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρ-

κου Στ. Κώτσης. 

-- Ανάπλαση του Πάρκου της οδού Γραβιάς σε συνεργασία με το ΣΠΑΥ.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ:

-- Έργο αποπεράτωσης Επαγγελματικού Λυκείου(πρώην Μπαρμπίκα) 10.400 τμ (με θέα-

τρο, γήπεδα μπάσκετ-βόλεϊ κ.α) στον Τσακό, προϋπολογισμού 5,2 εκ. ευρώ, από τις Κτιρια-

κές Υποδομές ΑΕ( πρώην ΟΣΚ)  σε συνεργασία με το Δήμο.

-- Αντιπλημμυρικό έργο όμβριων σε 15 οδούς της πόλης προϋπολογισμού 4,3  εκ. ευρώ, από

την Περιφέρεια  Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο.

-- Αντιπλημμυρικό έργο ομβρίων των οδών Αγ. Αναργύρων και Παπανδρέου στα Πευκάκια αρχι-

κού προϋπολογισμού 550 χιλ. ευρώ,  από την Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο.

-- Έργο αποκατάστασης πεζοδρομίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού

247.000 ευρώ.

-- Νέα Παιδική Χαρά δίπλα στον Παιδικό Σταθμό της οδού Αισώπου.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ:

-- Έργο διάνοιξης 21 οδών στα Πευκάκια, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ,  

-- Έργο ύψους 401.328 ευρώ κατασκευής περιφράξεων,  μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών

γραμμών,  για  την ολοκλήρωση του έργου της «Βιοκλιματικής ανάπλασης» Κοντοπεύκου.

-- Κατασκευή νέας πεζογέφυρας επί της Λεωφόρου Μεσογείων, από την Πλατεία  Πέτρουλα

(οδός Χίου) έως την  οδό Ευαγγελιστρίας (πλησίον του ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής), από το Υπο-

υργείο Υποδομών και Μεταφορών.

-- Εγκατάσταση πέντε συστημάτων βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων σε επιβαρυμένα

σημεία 

--Νέο έργο καθολικών ασφαλτοστρώσεων στις οδούς Θεμιστοκλέους, Τρωάδος, Αχιλλέως,

Περικλέους, Αιόλου, Σκύρου, Αγ. Σοφίας, Δημοκρατίας, Κορυτσάς και Πλαπούτα, Ελ. Βενιζέ-

λου, Κουμουνδούρου, Ναυπλίου, 28ης Οκτωβρίου, Σιώκου, Ξάνθου, Αιτωλίας, Αγ. Λαύρας

και Π.Π. Γερμανού.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

-- Αγορά από το Δήμο του Κτήματος-Βίλας Ιόλα.

-- Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου, προϋπολογισμού 21 εκ. ευρώ. Έχει ήδη υπογραφεί η

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής και Δήμου και ακολουθεί η δημοπράτηση.

-- Ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους με συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

-- Μελέτη ολοκλήρωσης κατασκευής του Κολυμβητηρίου στη Ν. Ζωή, από την Περιφέρεια

Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο.
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Α. ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

A.Ο. ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ –

Γ.Σ. ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 86-90 

Σημαντική εκτός έδρας νίκη

σημείωσε η ομάδα μπάσκετ

γυναικών της πόλης μας, επικρ-

ατώντας με 90 – 86 της αντίστοιχης

ομάδας του «Άρη Πετρουπόλεως».

Β. ΝΕΑΝΙΔΕΣ : Γ.Σ.Αγ. Παρασκευής – ΛΑΓΟΝΗΣΙ:    74–25

Την ένατη συνεχή νίκη της σημείωσε η ομάδα των νεανίδων μας με αντίπαλο το

«Λαγονήσι» με το θριαμβευτικό σκορ 74 – 25.

Γ. ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ  Α : ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝΗΣ- Γ.Σ.Αγ. Παρασκευής: 37-41

Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε η ομάδα Α Κορασίδων της πόλης μας , επικρατώντας με 41-37

της αντίστοιχης του ΠΑΟ Θρίαμβος ΑΘ. Δάφνης 

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ’- Γ.Σ.Αγ. Παρασκευής Β :́ 52-22

Βαριά ήττα με σκορ 52-22 γνώρισε η ομάδα μπάσκετ κορασίδων Β της πόλης μας, στον εκτός έδρας

αγώνα της με την αντίστοιχη ομάδα του «Κρόνου» Γέρακα.

Δ. ΜΙΝΙ : ΓΣΑΠ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: 42-29

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια σημείωσε η ομάδα των Μίνι. Αν και ξεκίνησαν με άγχος και

νευρικότητα στα δύο πρώτα οκτάλεπτα, στη συνέχεια όλες οι αθλήτριες ανέβασαν το ρυθμό τους. Με

πολύ καλή άμυνα αλλά και με αυτοπεποίθηση στην επίθεση δημιούργησαν μία μεγάλη διαφορά δεκαέ-

ξι πόντων στο τέλος του τέταρτου οκταλέπτου, η οποία και διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες και τους προπονητές και των δύο ομάδων για το όμορφο μπάσκετ που

έπαιξαν. 

28.11.17

Α. ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΓΣΑΠ – ΟΑ

ΧΑΝΙΩΝ : 65-61

Με την σημαντική αυτή νίκη η

ομάδα μας, σε συνδυασμό με τις

ήττες των μέχρι χθες ισόβαθμών

μας ΓΑΣ Καλυβίων και ΚΑΟ

Μελισσίων, βρέθηκε μόνη στην

Τρίτη θέση της βαθμολογίας,

πίσω από τις αήττητες Ελευθερία

Μοσχάτου και Σπόρτινγκ. Η νίκη

αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία

γιατί επιτεύχθηκε επί ενός ισχυρού

αντιπάλου, ο οποίος αγωνίζεται

για την παραμονή του στην Α2 και

γιατί επιτεύχθηκε χωρίς να «πιά-

σουμε» ιδιαίτερα καλή απόδοση. Τα Χανιά από την αρχή σχεδόν τέθηκαν επικεφαλής στο σκορ μέχρι

το δ’ δεκάλεπτο, στο οποίο τα κορίτσια μας τα έδωσαν όλα στην άμυνα και με καλές επιθετικές επιλο-

γές γύρισαν το παιχνίδι, το οποίο πάντως παιζόταν πόντο-πόντο μέχρι το τέλος. Πάντως η ομάδα μας

δείχνει ότι έχει «μέταλλο» και αγωνίζεται για την νίκη μέχρι το 40’. Συγχαρητήρια σε όλους, αθλήτριες

και προπονητές.  

Β. ΝΕΑΝΙΔΕΣ : ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΓΣΑΠ:    53–40

Μετά από έναν αμφίρροπο αγώνα, η ομάδα μας ηττήθηκε στο ντέρμπυ κορυφής από τον Παναθη-

ναϊκό! Για 39 λεπτά οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ και τα κορίτσια μας με όπλο τη σκληρή τους

άμυνα διεκδικούσαν τη νίκη! Στο τελευταίο λεπτό χάθηκε η συγκέντρωση, έγιναν βεβιασμένες επιθέσεις

και δόθηκε στον αντίπαλο η ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και την

προπονήτριά τους για τη μεγάλη προσπάθεια!  

Γ. ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΟΜΑΔΑ Β : ΓΣΑΠ - AEN ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 46-22

Στο  πλαίσιο  της  ένατης αγωνιστικής των   κορασίδων του Γ’ ομίλου, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου οι κορ-

ασίδες Β του ΓΣΑΠ πέτυχαν εξαιρετική νίκη επί της ομάδας της Κηφισιάς.  Τα κορίτσια έκαναν εξαιρε-

τική εμφάνιση και τους αξίζουν συγχαρητήρια. 

Δ. ΜΙΝΙ : ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΓΣΑΠ: 30 - 32

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια αυτή τη φορά εκτός έδρας για την ομάδα των Μίνι. Η

νίκη ήρθε με ανατροπή στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και ενώ η ομάδα μας ήταν πίσω στο σκορ 30-

29 μετά από εύστοχο τρίποντο της πρώτης σκόρερ του αγώνα Βάλιας Χριστοπούλου. Συγχαρητήρια

σε όλες τις αθλήτριες της ομάδας μας για την αποφασιστικότητα και το πάθος τους για νίκη καθώς και

στο προπονητή μας για την ψύχραιμη καθοδήγηση, ειδικά στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Συστάθηκε ομάδα 

χαντμπολ στην 

Αγία Παρασκευή.

Γιορτή Χαντμπολ διοργανώθηκε στο κλειστό γήπεδο

της οδού Νότου από την Αθλητική Ένωση «Ολυμπιά-

δα» σε συνεργασία με τη διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Β’ Αθηνών την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017, υπό την

αιγίδα του ΠΑΟΔΑΠ. 

Για πρώτη φορά η Αγία Παρασκευή αποκτά ομάδα Χαν-

τμπολ ενώ στην διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 300

παιδιά – μαθητές της πόλης μας, κυρίως τάξεις του Δημο-

τικού που παρέσυραν και τους γονείς τους να παίξουν μαζί

τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ο

πρόεδρος της «Ολυμπιάδας» Γιάννης Πάνου, ο αντιπρόε-

δρος του ΠΑΟΔΑΠ κ. Τέλης Σερκεδάκης, ο ανεξάρτητος

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Λογοθέτης, η πρόεδρος

της Ένωσης Γονέων κ. Εύη – Μαντία Χατζοπούλου και

πλήθος κόσμου.

Στην πρώτη τριάδα η Ολυμπιάδα.

Τρίτη στην κατάταξη  στην πρώτη Εθνική κατηγορία παρα-

μένει η ομάδα ανδρών ποδοσφαίρου σάλας της πόλης

μας,  «Ολυμπιάδα», καθότι σημείωσε άλλες τρεις νίκες  με

τα εξής αποτελέσματα: 

24/11 -> Ολυμπιάδα – ΕΛΙΤ -> 9 – 3 (Πάνου Θ. (2), Φλώρ-

ος Α. (1), Σικαράς Α. (1), Οικονομιίδης Δ. (1), Κατσούλας Δ.

(1), Γαλακτόπουλος Δ. (1), Τσίνας Λ. (1)

4/12 -> Σαλαμίνα Ολυμπιάδα -> 2 – 5  (Φλωρος Α. (2),

Αλεξόπουλος Ε. (1), Τρουλιτάκης Μ (1), Τσίνας Λ. (1) 

9/12 Δούκας – Ολυμπιάδα -> 0 -2 (Τσίνας Λ. (1) , Μπάρδ-

ης Λ. (1) 
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