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Την ετήσια κοπή της βασιλόπιτας πραγ-

ματοποίησε στο κατάμεστο θέατρο του

2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής ο

εξωραϊστικός σύλλογος «Αη Γιάννης ο

Κυνηγός» το πρωινό της Κυριακής 14

Ιανουαρίου  2018. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παναγιώτης

Βαβουγυιός προέβη σε κριτική των πεπρ-

αγμένων απέναντι στη Δημοτική Αρχή του

Γιάννη Σταθόπουλου, όπως εξάλλου κάνει

απέναντι σε κάθε διοίκηση όλα τα χρόνια

στα πλαίσια της ετήσιας αυτής εκδήλωσης.

Ο κ. Βαβουγυιός στην ομιλία του εστίασε

στην ζήτημα τηςανάπλασης της πλατείας

του Αη Γιάννη αποκαλύπτοντας ότι είχε

συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθό-

πουλο προ μηνός και τον μελετητή

μιλώντας για τους σχεδιασμούς της

διοίκησης.  

Ο πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου

μίλησε θετικά για την εγκατάσταση των

υπογειοποιημένων κάδων, ωστόσο κατ-

ηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη

της περιοχής.

συνέχεια σελ. 7

Ο πρόεδρος που χρόνια 

«τα λέει» και οι διοικήσεις

που δεν φτιάχνουν αυτά

που δεν φτιάχνονται…

«Ιόλας» 
από την αρχή…

Ένας «Ιόλας»

όλος δικός μας. 

Η διαδικασία της αγοράς του κτήμα-

τος και της βίλας Ιόλα ξεκίνησε, όμως

δεν έχει ολοκληρωθεί, αφήνοντάς μας

σε αναμονή που σημαίνει ότι σε

περίπου έξι χρόνια που θα δοθεί και η

τελευταία δόση των 750.000 ευρώ, θα

μπορούμε να πούμε ότι ο «Ιόλας είναι

όλος δικός μας». 

Έξι χρόνια είναι πολύς πολιτικός χρόνος

και η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου το

γνωρίζει αυτό. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου

ξεκίνησε ήδη τους σχεδιασμούς για την

ανάπλαση του κτήματος και την μερική

εξασφάλιση επιχορήγησης του εγχειρή-

ματος αυτού. 

συνέχεια σελ. 3

γράφει ο Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

σελ. 4

ΕΝΕΒΑΠ: Eυχές για μια καλύτερη 

επιχειρηματικά χρονιά.

σελ. 5

«Πέρασαν» κι αυτές οι γιορτές… 

σελ. 7
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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.

--- Καλή χρονιά να έχουμε και ας ελπίσουμε επιτέλους αυτό το έτος να είναι έστω και

λίγο καλύτερο από τα προηγούμενα 

--- Ευχές από όλους τους πολιτικούς ακούσαμε… αλλά ξέρετε πως είναι αυτά.. στις

ευχές καλοί είναι 

--- Η πόλη έβαλε τα «καλά» της από τα μέσα Νοεμβρίου, στολίστηκε και έκανε τις

απαραίτητες προετοιμασίες για να γιορτάσει με τους συμπολίτες μας τα Χριστούγεν-

να και την έλευση της νέας χρονιάς

--- Το εορταστικό πρόγραμμα της διοίκησης ήταν μεστό και όμορφο, είχε αρχή μέση

και τέλος κι όσοι παρακολουθήσατε τις εκδηλώσεις που έγιναν πιθανώς να συμφω-

νήσετε.. για όσους δεν πρόλαβαν, σας έχουμε ετοιμάσει αντίστοιχο ρεπορτάζ

--- Υπήρχαν και οι «αναποδιές» όμως.Κάτι η άδεια του παγοδρομίου που άργησε να

υπογραφεί ενώ αυτό λειτουργούσε… κάτι το «δέντρο της πλατείας» που θα μπορ-

ούσε να είναι κάτι πιο εντυπωσιακό από ένα απλό πεύκο… ας ελπίσουμε του χρό-

νου γιορτασμό χωρίς «αυτά».

--- Το 2018 για την πόλη μας μπήκε «με το Δεξί».

--- Ο λόγος για την αγορά του κτήματος – βίλα Ιόλα που πραγματοποιήθηκε με την

υπογραφή του συμβολαίου στα τέλη του Δεκέμβρη.

--- Ιστορική χαρακτήρισε ο Δήμαρχος την ημερομηνία της υπογραφής.

---  Σε συνέχεια της αγοράς ήρθε και η πρόταση ανάπλασης  του χώρου με πρόγρ-

αμμα ΕΣΠΑ και τη Δημοτική Αρχή να επιδεικνύει αποτελεσματικά δείγματα με

ταχύτητα και ποιότητα. Οψόμεθα για τη συνέχεια κι ότι όλα θα πάνε όπως τα προ-

γραμματίζει.

--- Από την άλλη το «όνειρο» του Βασίλη Γιαννακόπουλου για τη λειτουργία του

«Ιόλα» είναι να μπει κι ένας ιδιώτης στη «μέση»!

--- Ιδιώτες ήθελε ανέκαθεν παντού… πιστός στο δόγμα των «εκσυγχρονιστών» του

ΠαΣοκ τρομάρα τους… 

--- Η Σοφία Αϊδήνη και ο  Σπύρος Γιώτσας σχολίασαν ο καθένας από την πλευρά του

τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης της πρώην αντιδημάρχου Ελισάβετ Πετσατώδη 

--- Για άκομψη συμπεριφορά μίλησε η κ. Αϊδήνη… για «Εφιάλτες» έκανε λόγο ο κ. Γιώτσας.

--- «Αντέδρασαν έντονα οι της αντιπολίτευσης  λες κι επί των ημερών τους δεν είχαν

χαρακτηριστεί  αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι ως εφιάλτες...

---Ας μην αρχίσουμε την απαρίθμηση τους… αλλά ας σταματήσουν τις δήθεν

«συμπόνιες» γιατί στα σπίτια των κρεμασμένων δεν μιλούν για σκοινιά… 

--- Δεν προβλέπεται ήρεμο  κλίμα στο Δημοτικό συμβούλιο την προεκλογική αυτή

χρονιά. Αλλά και πότε ήταν;

--- Ξεκίνησαν οι «κοπές»  της πίτας και κάθε σύλλογος καλεί  τα μέλη του αλλά και

τους δημοτικούς άρχοντες να βρεθούν όπως κάθε χρόνο, να γευματίσουν, να χαρ-

ούν και να γιορτάσουν.

--- Βεβαίως  θ΄ακούσουν και διάφορα προεκλογικά… «Κουκιά»είν΄αυτά κι όλοι τα

θέλουν.

--- Η ΕΝΕΒΑΠ έκοψε την πίτα και ο πρόεδρος Βασίλης Τσαγκάρης υπενθύμισε αυτά

που δεν έχουν γίνει σχετικά με την ελεγχόμενη στάθμευση.

--- «Θα γίνει σύντομα» απάντησε ο κ. Σταθόπουλος.

--- Τώρα να  δούμε  ποιος θα ελέγχει ποιον…  αλλά εγώ μάλλον μετά τις δημοτικές

εκλογές το «βλέπω».

--- «Θα είχε γίνει αν ήμουν εγώ» υπονόησε ο Βασίλης Ζορμπάς…  Αλλοίμονο!  Επί

θητείας του όλα γίνονταν στην ώρα τους…

--- «Αν ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα έκοβα αποδείξεις», συνέχισε  με στό-

μφο  ο πρώην Δήμαρχος… 

--- Τώρα τι να του  πεις; 

--- Σ  ́ άλλη «πίτα» ο «πολυπρόεδρος» Παναγιώτης Βαβουγυιός και τα μέλη του

συλλόγου «Αη Γιάννης» υποδέχτηκαν με τα γνωστά «κάλαντα» τη διοίκηση…

--- Τους τα πε «χαρτί και καλαμάρι» γιατί αυτή τη φορά τα είχε όλα σημειωμένα σε

χαρτιά για να είναι πιο σύντομος και περιεκτικός. 

--- Είπε για τα πεζοδρόμια, τα περίπτερα, την πλατεία του Αη Γιάννη, το κυκλοφορ-

ιακό κομφούζιο. όλα τα πε. Μόνο το DaVinci ξέχασε… όπως και όλοι οι υπόλοιποι…

--- Για σχεδιασμούς νέου γηπέδου στο Πολιτιστικό πάρκο Αγ. Παρασκευής  έκανε

λόγο ο Ανδρέας Γκιζιώτης.

--- Τον επιβεβαίωσε ότι «ακούγεται» και ο Αντώνης Σιδέρης.

--- Το διέψευσε ο Δήμαρχος....Για να δούμε…

--- Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε για την ανάπλαση της πλατείας του Αη Γιάννη. 

--- ‘Εφερε μάλιστα και τον μελετητή με τα σχέδια ο οποίος μίλησε για «εξωστρεφή

νοοτροπία» στη νέα διαμόρφωσή. 

--- Αυτήν την «εξωστρέφεια» θα την δούμε στο άμεσο μέλλον όταν εισαχθεί  στο

Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

--- Την ίδια σιγουριά που έδειξε ο Δήμαρχος για την ανάπλαση της πλατείας, έδειξε

και για την χρηματοδότηση του Δημαρχιακού Μεγάρου από την Περιφέρεια και την

πιθανή έναρξη των εργασιών αρχές του 2019. 

--- Το καλύτερο στη πίτα αυτή  το είπε  ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο οποίος

ισχυρίστηκε  ότι η Αγία Παρασκευή έχει λυμένα τα περισσότερα προβλήματά της… 

--- Δεν παίζεται ο άνθρωπος… εκτός κι αν εννοούσε το  DaVinci.

---Πιθανόν να έχουμε νέα πεζογέφυρα στο ύψος του ΙΚΑ... φήμες θέλουν τις εργασίες

να ξεκινούν τον  Φλεβάρη.

Ανδρέας Χρ.Μπαλωτής

Δημοσιογράος ΕΣΗΕΑ
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Το φλουρί στο… 

«Δημοτικό Συμβούλιο» .

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Αγίας Παρασκευής

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάβ-

βατο 6 Ιανουαρίου με το φλουρί να «πέφτει» σύσσωμο στο σώμα του

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ευχές εξέφρασαν Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι για μία

νέα χρονιά, καλύτερη από την προηγούμενη. 

Πιθανόν οι ευχές να βγουν πραγματικές σε ότι αφορά την ποιοτική βελτίω-

ση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο εγγύς μέλλον, όπως

ανέδειξε και η βασιλόπιτα της χρονιάς. 

Ένας «Ιόλας» όλος δικός μας. 

Με λίγα λόγια η διοίκηση του κ. Σταθόπουλου δείχνει να θέλει μέχρι το έτος της

ολοκλήρωσης της αγοράς ο σχεδιασμός να είναι έτοιμος,  οι εργασίες της

ανάπλασης να είναι ήδη στα «μισά», η είδηση να διαδίδεται όλο αυτό το διά-

στημα σε όλη την Αττική – τουλάχιστον - ώστε να αποτελέσει «γεγονός της

Αθήνας» προσελκύοντας κόσμο, και φυσικά όλο «αυτό»να το εισπράξει πολι-

τικά την κρίσιμη ώρα των εκλογών.

Σ’ αυτή την πολιτική κίνηση του κ. Σταθόπουλου η αντιπολίτευση δείχνει στο σύνολο

της να έχει υιοθετήσει τη ρητορεία «Θέλουμε τον Ιόλα.. αλλά όχι μ’ αυτόν τον τρόπο»,

διότι μέρος αυτής έχει ψηφίσει θετικά και αρνητικά στα κατά καιρούςδιαφορετικά θέμα-

τα που αφορούν το ζήτημα «Ιόλα». 

Ο Γιάννης Σταθόπουλος παίζει το δικό του επικοινωνιακό παιχνίδι εκμεταλλευόμενος

την ιστορία που έχει το κτήμα Ιόλα και σ΄ένα βαθμό πράττει σωστάγιατί, εκτός από

τον εαυτό του, διαφημίζεται μ’ αυτόν τον τρόπο η πόλη. 

Ένα μεγάλο ζήτημα που εγείρεται στη διαδικασία αυτή της αγοράς και στοχοθέτησης

της λειτουργίας του κτήματος, είναι το κατά πόσο θα τηρηθεί αυτή σε περίπτωση

εναλλαγής της Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Σταθόπουλος πιθανώς να τα λέει «καλά» και

να τα κάνει ακόμα καλύτερα, αλλά σ’ αυτή τη χώρα τα ενδεχόμενα των ριζικών

αλλαγών στους σχεδιασμούς που αφορούν σημαντικά ζητήματα, συνδέονται άμεσα

με την εναλλαγή της εξουσίας από  «Φωστήρες» σε «Σωτήρες». 

Η σκέψη αυτή εντείνεται βλέποντας κανείς τη στάση μελών της αντιπολίτευσης. 

Αρχικά ο Βασίλης Ζορμπάς στους δημόσιους λόγους του, είτε υποστηρίζει με θέρμη

ότι η πόλη «θα μείνει» πίσω σε έργα καθημερινότητας  λόγω της μεγάλης δαπάνης

της αγοράς του κτήματος, είτε μιλάει για «εγκατάλειψη» από την Δημοτική Αρχή των

40 στρεμμάτων του πάρκου «Σταύρος Κώτσης». Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές του

πρώην Δημάρχου έρχονται σε αντίθεση με την άλλη ρητορεία που χρησιμοποιεί όταν

κατηγορεί τον κ. Σταθόπουλο για το ζήλο που δείχνει ο τελευταίος καθημερινά στα κοι-

νωνικά μέσα δικτύωσης  προβάλλοντας μικρές εργασίες… καθημερινότητας.

Εργασίες που ο ίδιος ο κ. Ζορμπάς τις χαρακτηρίζει ως «τα αυτονόητα». 

Στο ίδιο πλαίσιο πάλι, θέτω και τις κατηγορίες του κ. Ζορμπά προς τη διοίκηση σε ότι

αφορά τη μεταφορά του θερινού κινηματογράφου στο πάρκο «Σταύρος Κώτσης» ή

τις εργασίες τακτικής διαχείρισης που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο καλο-

καίρι που τις θεωρεί παράνομες. Η ουσιαστική σύγκρουση των δηλώσεων αυτών στο

ρητορικό επίπεδο δείχνει ότι ο επικεφαλής της «αξιωματικής αντιπολίτευσης» είναι σε

σύγχυση, γεγονός που δεν θα σταθώ τόσο σ’ αυτό, όσο στο ότι σε περίπτωση που

αναλάβει τα ηνία της διοίκησης κάποια στιγμή, είναι σαφές από τη στάση του ότι δεν

τον ενδιαφέρει το θέμα «Ιόλας», όπως τουλάχιστον το δρομολογεί η σημερινή

διοίκηση. Η μη συνέχεια βέβαια μιας σταθερής πολιτικής τακτικής δημιουργεί πάντα

κωλύματα, διαδικαστικά προβλήματα και πολλές φορές αφήνει στο διάβα του εγκα-

ταλελειμμένα, ανεκμετάλλευτα δημόσια κτίρια που σαπίζουν στο πέρασμα του χρό-

νου. 

Στο ίδιο μοτίβο έχουν κινηθεί και κάποιοι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι που πα ρότι

προέβησαν σε εναλλακτικές ή και συμπληρωματικές προτάσεις για το ζήτημα, όταν

αυτές δεν έγιναν δεκτές, οι ίδιοι προσέφυγαν στους αντίστοιχους δημόσιους μηχανι-

σμούς ώστε να καταπέσει η απόφαση αγοράς. Φυσικά μία τέτοια κίνηση δεν αιτιολο-

γείται εύκολα, καθώς η αγορά ενός κτήματος, με βαθύ πολιτιστικό πρόσημο όπως ο

«Ιόλας», δεν αποτελεί «απειλή» ή «πισωγύρισμα» για την πόλη, ώστε να δικαιολογ-

ηθεί ένας αιρετός που θα προβεί σε κίνηση για την ανάκληση αυτής της απόφασης.

Τέτοιες κινήσεις υποδεικνύουν άλλα κρυφά «πάθη» της ψυχής. 

Υπάρχει βέβαια  το σεβαστό και ειλικρινές παράδειγμα του Ανδρέα Γκιζιώτη που έχει

εκφράσει τη θετική του άποψη για την απόκτηση του «Ιόλα» μεν,  αλλά έχει ψηφίσει

ή σταθεί αρνητικά απέναντι σε όλες τις προτάσεις της διοίκησης γιατί δεν την εμπι-

στεύεται. Στον αντίποδα οι κύριοι Γιαννακόπουλος  και Κρητικίδης έχουν σταθεί με

θετικό πρόσημο απέναντι σε όλα όσα αφορούν τον «Ιόλα». Οι υπόλοιποι ψήφισαν

αρνητικά στην αγορά αλλά θετικά στην επιχορήγηση της χρηματοδότησης για την

ανάπλασή του, γεγονός που δείχνει πολιτική αστάθεια. 

Θα κλείσω με τα λόγια του προϊσταμένου του αρχιτεκτονικού τμήματος του Δήμου κ.

Θοδωρίδη που εξήγησε ότι για την υποβολή της πρότασης της επιχορήγησης μέσω

ΕΣΠΑ οι δημοτικοί υπάλληλοι εργάστηκαν πολύ παραπάνω από το συνηθισμένο κι

αυτό το έπραξαν, όπως εξήγησε, όχι για τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή αλλά για το

Δήμο, ως σύνολο πολιτών που αυτός είναι. 

Αυτή η νοοτροπία οφείλει να κυριαρχήσει, με τη Δημοτική Αρχή να «ακούσει»

την αντιπολίτευση στις προτάσεις της, και η τελευταία να τις υποβάλλει. Το

θέμα  «Ιόλα» ξεπερνά τις παρατάξεις, όπως ξεπερνούσε και το θέμα το

«Μετρό», την απώλεια του οποίου πληρώνουμε σήμερα στο βωμό του «άλλα

θέλει ο ένας.. άλλα θέλουν τα συμφέροντα του άλλου». 
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Γιάννης Σταθόπουλος: «Ιστορική η

ημέρα που αποκτήσαμε τον «Ιόλα».

Το συμβόλαιο αγοράς του κτήματος-βίλας Ιόλα υπεγράφη στο Δημαρχείο και

συγκεκριμένα στο γραφείο του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου την Πέμπτη 28

Δεκεμβρίου 2017, με τον ίδιο να δηλώνει τα εξής: : «Ευχαριστώ ειλικρινά όλους
όσοι διαχρονικά συνέβαλαν στο να φτάσουμε στη σημερινή ιστορική ημέρα. Θέλω να
εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίηση της Δημοτικής μας Αρχής για την επιτυχία της
απόκτησης του κτήματος-βίλας Ιόλα από το Δήμο μας. Από εδώ και πέρα ξεκινά ο
μεγάλος αγώνας της ανάπλασης και της ανάδειξης του, τον οποίο είμαστε αποφασι-
σμένοι και προετοιμασμένοι να φέρουμε εις πέρας». 

Η απόκτηση του διατηρητέου (με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού) κτιρίου

(1.600 τ.μ.) μαζί με το κτήμα (6.678 τ.μ.) που το περιβάλει, αποτελούσε πάγιο διεκ-

δικητικό αίτημα όλων των Δημοτικών Αρχών, των πολιτών και των φορέων της Αγίας

Παρασκευής για δεκαετίες και σήμερα έγινε πράξη. Μετά από αυτή την εξαιρετική εξέ-

λιξη ανοίγει ο δρόμος για την ανάδειξη του ακινήτου σε «Κέντρο Πολιτιστικών Δρα-

στηριοτήτων» του Δήμου, αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας του. Ήδη ο Δήμος

ετοιμάζεται να υποβάλει τον Ιανουάριο του 2018 πρόταση για χρηματοδότηση της

ανάπλασης της βίλας από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο: «Δημιουργική Επα-

νάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» , το οποίο αφορά στην μετατροπή κτιρίων

ιδιοκτησίας Δήμων που παραμένουν αδρανή, σε σημαντικές εστίες πολιτιστικής,

τουριστικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Ιόλας» από την αρχή…

Την υποβολή πρότασης στο  πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με την ονομασία "Δημιο-

υργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας"  για χρηματοδότηση

ανάπλασης του κτήματος και του διατηρητέου κτιρίου της βίλας ΙΟΛΑ αποφά-

σισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

11 Ιανουαρίου 2018. 

Η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Σταθόπου-

λου μετά την απόκτηση του συμβολαίου

της αγοράς του κτήματος Ιόλα,  έσπευσε

με την Τεχνική Υπηρεσία να δημιουργή-

σει και να υποβάλλει σε σύντομο χρονικό

διάστημα πρόταση προς το ΕΣΠΑ με

τον τίτλο «Δημιουργική Eπανάχρηση

ιδιοκτησίας ΙΟΛΑ στο Δήμο Αγίας Παρ-

ασκευής»  συνολικού προϋπολογισμού

4.248.741 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, για την υποβολή της πρότασης οι υπηρεσίες περιορίστηκαν σ’ ένα

σφιχτό χρονικό πλαίσιο, διότι 20 Δεκεμβρίου 2017 έγινε γνωστό ότι στις 8 Ιανουαρίου

του 2018 θ  ́«άνοιγε» το εν λόγω πρόγραμμα, με τους υπαλλήλους και προϊσταμένο-

υς του Δήμου να κατορθώνουν την έγκαιρη  δημιουργία και παρουσίασή της. 

Μπορεί οι τίτλοι των έργων που υπάγονται στο ΕΣΠΑ να επιλέγονται ώστε να υπε-

ρβάλλουν σε σχέση με το περιεχόμενο της πρότασης, ωστόσο στην προκειμένη

περίπτωση η έκφραση «Δημιουργική επανάχρηση» ξεδιπλώνει μία ολιστική σκέψη

ανάπλασης του εν λόγω χώρου. 

Αντλώντας στοιχεία και δηλώσεις από την παρουσίαση που έκαναν οι προϊστάμενοι

του τμήματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού Ν. Θεοδωρίδης και του τμήματος ηλεκτρ-

ομηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων  Ε. Μαμαλίγκα, η πρόθεση της Δημοτι-

κής Αρχής είναι το αναπλασθέν κτίριο να λειτουργήσει ως Πολιτιστικό Κύτταρο. 

Αναλυτικότερα η προσέγγιση που έγινε για την εκ νέου λειτουργία του χώρου είναι

στην κατάλληλη μετατροπή του ώστε να φιλοξενεί δράσεις ιδιαίτερου Τεχνολογικού,

Επιστημονικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος χωρίς να αλλοιώνονται τα αρχιτεκτο-

νικά και αισθητικά του χαρακτηριστικά και να αλλάζει  σε κανένα σημείο η παλιά δια-

μερισματοποίηση. 

Όλα τα υλικά του κτιρίου θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση και  ειδικότερα

στο ισόγειο θα διατηρηθούν οι αίθουσες για σταθερές εκθέσεις, τόσο έργων του Ιόλα,

όσο και σύγχρονων έργων ενώ προβλέπεται θέση και για τη λειτουργία κυλικείου.

Σ’  όλο το κτίριο θα είναι δυνατή η προσπέλαση ΑμεΑ  ενώ στον  όροφο, οι πολλαπ-

λών χρήσεων  χώροι θα εξυπηρετούν δράσεις σχετικά με το θέατρο, τον κινηματο-

γράφο, διάφορες εκδηλώσεις, καθώς θα διαμορφωθεί και χώρος βιβλιοθήκης, καθώς

και αίθουσα διδασκαλίας με θέματα ιστορίας, σύγχρονης τέχνης και τεχνολογίας. 

Επιπλέον θα διαμορφωθεί αίθουσα πολυμέσων για την ενασχόληση,  έρευνα  και

εξέλιξη  θεμάτων  ψηφιακής  ζωγραφικής,  γλυπτικής,  και χρήση  τρισδιάστατης

εκτύπωσης, ανάλυσης φωτογραφίας κ. α. 

Σ  ́ ότι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο θα γίνει αντικατάσταση των σπασμένων

πλακών, καθαρισμός, αρμολόγηση και περιποίηση  του  κήπου,  ώστε  η  τελική  εικό-

να  να  παραπέμπει  στην  αρχική  του  μορφή.  Επίσης  θα καθαριστούν και τα

μαρμάρινα στοιχεία (βάθρα, κίονες, καθιστικά, μετόπες κλπ.) που βρίσκονται στο

χώρο.

Η ανάπλαση Ιόλα.. 

οι απειλές του Βασίλη Ζορμπά

και στο βάθος… 

ένα νέο νομικό πρόσωπο.

Το ζήτημα της επιχορήγησης της ανάπλασης  του κτήματος και του

διατηρητέου κτιρίου της βίλας ΙΟΛΑ αποφάσισε το Δημοτικό

Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιανο-

υαρίου 2018.Μία συνεδρίαση όπου όλοι οι σύμβουλοι ψήφισαν θετι-

κά εκτός από τα «ΠΑΡΩΝ» του Ανδρέα Γκιζιώτη και της Ελισάβετ

Πετσατώδη. 

Όλοι ψήφισαν θετικά μεν, ωστόσο σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κατέκρι-

ναν σε ορισμένα ζητήματα την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση του Γιάν-

νη Σταθόπουλου στο θέμα της λειτουργίας και ανάπλασης του χώρου, με

αποκορύφωμα τον πρώην Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά που ανακοίνωσε την

αποστολή του φακέλου της αγοράς του κτήματος στον εισαγγελέα διαφθοράς. 

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, στη συζήτηση αρχικά έγινε η

παρουσίαση της πρότασης που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

για επιχορήγηση της ανάπλασης του κτήματος Ιόλας κατά 2.500.000 ευρώ

από το σύνολο των περίπου 4.000.000 ευρώ που θα κοστίσει. 

Το ζήτημα του τι μέλλει γενέσθαι στο κτήμα Ιόλα μπορείτε να διαβάσετε σε

διπλανή στήλη. 

Σε ότι αφορά την πολιτική συζήτηση κατά τη διάρκεια του θέματος, ο Δήμα-

ρχος μίλησε εγκωμιαστικά για τις υπηρεσίες του Δήμου και για την επίτευξη της

δημιουργίας της πρότασης στον χρόνο που αυτή έπρεπε να υποβληθεί. 

Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε ότι η μόνη επιτυχία που

υπάρχει στο θέμα «Ιόλα» είναι που κατάφερε ο ιδιοκτήτης κ. Γεωργίου να

πουλήσει το κτήμα στην τιμή των 3.000.000 ευρώ. Ο κ. Ζορμπάς

συμπλήρωσε επίσης ότι δεν έχει αποδειχθεί η στατική επάρκεια του

κτιρίου, αναρωτήθηκε που θα βρει τα υπόλοιπα χρήματα ο Δήμος ακόμα

κι αν καταφέρει να πάρει την επιχορήγηση, ανακοίνωσε ότι θα παραπέμ-

ψει το «όλο θέμα» στον εισαγγελέα διαφθοράς και υποστήριξε ότι ο προ-

σανατολισμός της Δημοτικής Αρχής θα έπρεπε να είναι στην ανάπλαση

του Αθλητικού και Πολιτιστικού Πάρκου «Σταύρος Κώτσης» (πρώην στρ-

ατόπεδο Σπυρούδη) κι όχι στο κτήμα Ιόλα. 

Από την πλευρά του ο κ. Γιαννακόπουλος εξήγησε ότι το κτήμα και η βίλα

Ιόλα έχουν παραμείνει ελεύθερα διότι  δεσμεύτηκαν τον Δεκέμβριο του

2000 επί της δικής του δημαρχιακής θητείας και κατέληξε δηλώνοντας ότι :

«Εμείς ως δημοτική Παράταξη με τη συμμετοχή μας στην Επιτροπή για τη
διαμόρφωση του κτήματος, θα αγωνιστούμε να εντάξουμε στις διαδικασίες
ολοκλήρωσης του έργου κι άλλους φορείς, έτσι ώστε να αποδοθεί γρήγο-
ρα ο πολυπόθητος πολιτιστικός και ο ελεύθερος χώρος στους πολίτες της Αγίας
Παρασκευής, καθώς και στους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής».

Τις ανησυχίες του για την περίπτωση εμπλοκής ιδιώτη στη διαχείριση της

λειτουργίας του κτήματος Ιόλα εξέφρασε από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο

Ανδρέας Γκιζιώτης δηλώνοντας ότι έχει δικαίωμα να είναι ανήσυχος καθώς

η προχειρότητα και η επιπολαιότητα είναι χαρακτηριστικά που διακρίνουν

τη δράση της Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Σταθόπουλος έσπευσε να «καθη-

συχάσει» τον κ. Γκιζιώτη δηλώνοντας ότι ο διαχειριστής της λειτουργίας θα

είναι Ν.Π.Δ.Δ. με τις όποιες δυνατότητες για συνεργασίες με φορείς, δίνει η

δομή των νομικών αυτών προσώπων. 

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Μυλωνάκης χαρακτήρισε

την 6ετή συμφωνία αποπληρωμής των δόσεων για την απόκτηση του

«Ιόλα» ως Μνημόνιο, θεώρησε ότι η πρόταση είναι ελλιπής και έκανε λόγο

για αναγκαιότητα συν – διαχείρισης.  Την ίδια άποψη για «ελλιπή πρότα-

ση» εξέφρασε και η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελισάβετ

Πετσατώδη. 

Ο συμμετέχων στην διαδημοτική επιτροπή για την αξιοποίηση του κτήμα-

τος «Ιόλα» κ. Κώστας Χατζηανδρέου δήλωσε ότι η σύμπραξη με τον ιδιω-

τικό τομέα πιθανόν να μην αποφευχθεί , ωστόσο δήλωσε ότι είναι απαραίτητη

η προϋπόθεση συμμετοχής της κοινωνίας και η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ.

Ο κ. Κώστας Κρητικίδης δήλωσε ότι ο χρόνος πιέζει κι ότι η Δημοτική Αρχή

έχει βάλει το «κάρο μπροστά από το άλογο» ενώ ο αντιδήμαρχος Παιδείας

και Πολιτισμού κ. Παναγιώτης Γκόνης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: 

«Ο Ιόλας κάποτε ήθελε να δημιουργήσει το «χωριό των καλλιτεχνών» σε
ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην πόλη μας.. εμείς μ’ αυτό που έχουμε τώρα
πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή». 

Τέλος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος τόνισε

ότι η συνεδρίαση θυμίζει την αντίστοιχη που είχε συζητηθεί το θέμα της αγο-

ράς του κτήματος και στάθηκε κάθετα αρνητικός σε δηλώσεις συμβούλων

της αντιπολίτευσης που δηλώνουν ότι «θέλουν τον Ιόλα γενικά.. αλλά δια-

φωνούν ειδικά με τον τρόπο που κινείται η Δημοτική Αρχή». 
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ΕΝΕΒΑΠ: Eυχές για μια καλύτερη

επιχειρηματικά χρονιά.

Την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε η

ΕΝΕΒΑΠ – Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής

- τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Σε μία κατάμεστη αίθουσα από εμπόρους, επιχειρηματίες με την παρουσία του

Δημάρχου Αγίας Παρασκευής , των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, των

αιρετών, των εκπροσώπων συλλόγων και πλήθος συμπολιτών ο πρωτοπρεσβύτε-

ρος πατέρας Σταύρος Τρικαλιώτης  ευλόγησε τη βασιλόπιτα δίνοντας τη «σκυτάλη»

στον πρόεδρο της ΕΝΕΒΑΠ κ. Βασίλη Τσαγκάρη. 

Ο κ. Τσαγκάρης ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους για την παρουσία τους

και προχώρησε σε μια σύντομη ομιλία όπου ανέπτυξε τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζει η αγορά και τις τοξικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα κατα-

στήματα. 

Απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο και τη Δημοτική Αρχή ο πρόε-

δρος της ΕΝΕΒΑΠ επεσήμανε αρχικά το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης στην

Αγίου Ιωάννου υπενθυμίζοντας την ανάγκη για ύπαρξη ελεγχόμενης στάθμευσης.

Επιπλέον έκανε λόγο για την πιλοτική εφαρμογή δημόσιων χαρτών τοποθετημένων

σε κεντρικά σημεία της πόλης που θα εμπεριέχουν και ταυτόχρονα θα αναδεικνύουν

τα κοντινά καταστήματα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην έλλειψη ολιστι-

κής διαφημιστικής καμπάνιας από πλευράς του Δήμου για την αύξηση του τοπικού

πελατολογίου των μικρο – μεσαίων επιχειρήσεων. 

Ο κ. Βασίλης Τσαγκάρης απευθύνθηκε επίσης στον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώρ-

γο Καββαθά και στον νέο αντιπρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ηλία Μάν-

δρο που με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση, δηλώνοντας στον πρώτο τη

δημιουργία «εμπορικών κέντρων» (;) και στον δεύτερο τη στήριξη και ενεργή πα -

ρουσία του Επιμελητηρίου στους επαγγελματίες με τη λειτουργία νέου υποκαταστή-

ματος στην Αγία Παρασκευή που θα εξυπηρετεί το Βορειοανατολικό τομέα της Αττι-

κής. 

Ο κ. Τσαγκάρης αφιέρωσε το κομμάτι που έκοψε στις νέες επιχειρήσεις που

ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στην πόλη μας δείχνοντας ένα ελάχιστο σημάδι σταθ-

ερότητας ευχόμενος τα καλύτερα και έδωσε βήμα λόγου στους παρευρισκόμενους 

Ο Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή»  κ. Γιάν-

νης Σταθόπουλος στην τοποθέτησή του, έδωσε εύσημα για το γεγονός ότι νέοι άνθ-

ρωποι έχουν αναλάβει τα ηνία της ΕΝΕΒΑΠ και αναφέρθηκε στον έγκαιρο στολισμό

της πόλης. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε το πρόβλημα στάθμευσης στην Αγίου Ιωάννου

και μίλησε για την εξεύρεση λύσης  ενώ δήλωσε αισιόδοξος για το νέο έτος δείχνο -

ντας συμφωνία απόψεων με τον κ. Τσαγκάρη σε ότι αφορά τον πολλαπλασιασμό

ενάρξεων νέων επιχειρήσεων. 

Από την πλευρά του ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής  της παράταξης «Αγία Πα -

ρασκευή η πόλη μας» κ. Βασίλης Ζορμπάς χαρακτήρισε ως ληστρικό το κράτος

απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες, δήλωσε ότι αν ήταν ελεύθερος επαγγε-

λματίας δεν θα έκοβε αποδείξεις λόγω της βαριάς φορολογίας και σε ότι αφορά το

ζήτημα της στάθμευσης στην Αγίου Ιωάννου, υπενθύμισε ότι όταν η διοίκησή του

ολοκλήρωσε την ανάπλαση, όφειλε η διοίκηση Σταθόπουλου να εφαρμόσει το μέτρο

της ελεγχόμενης στάθμευσης, ως είχε προβλεφθεί. 

Από την «Λαϊκή Συσπείρωση» ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης στην ομιλία του τόνισε την

αδυναμία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αποπληρωμή των μηνιαίων

και ετήσιων χρεών τους, μίλησε για την ανάγκη αλλαγής πολιτικών συσχετισμών και

προέβη σε εκτενή αναφορά στο μεγάλο ζήτημα κατάσχεσης λογαριασμών που

αποτελεί πλέον υποχρέωση των Δήμων για λογαριασμό του κράτους. 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς με την τοποθέτησή του ενημέρω-

σε τους παρευρισκομένους ότι τρεις παράγοντες σήμερα αποτελούν τροχοπέδη

στην ανάπτυξη των μικρο – μεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα η υπερφορολόγ-

ηση, η υπερχρέωση και η έλλειψη τραπεζικού - πιστωτικού συστήματος συντελούν

στην παρακμή των τοπικών αγορών. Ο κ. Καββαθάς δήλωσε ότι λόγω της ακραίας

φορολογίας που έχει επιβληθεί την τελευταία οκταετία έχουν χαθεί 800.000 θέσεις

εργασίας από τον χώρο των μικρο – μεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω

από το 70% του συνόλου των εργαζομένων  της χώρας. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

εξέφρασε τις ανησυχίες του σε ότι αφορά την υπερχρέωση των νοικοκυριών και των

επιχειρήσεων δηλώνοντας ότι για πρώτη φορά το ιδιωτικό χρέος ξεπέρασε το κρα-

τικό και κάλεσε δημόσια τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών να υιοθετήσουν

μία ευέλικτη πολιτική δίνοντας λύση και ανακούφιση στους πολίτες που αντιμε-

τωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα καθώς ήταν αυτοί που τις στήριξαν τα χρόνια της

κρίσης. 

Από την πλευρά του ο νέος  αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ηλίας

Μάνδρος απευθυνόμενος στον πρόεδρο κ. Τσαγκάρη δήλωσε τη στήριξη του Επι-

μελητηρίου στην τοπική αγορά της πόλης μας και παρότρυνε το Δήμαρχο να εστιά-

σει την προσοχή του στην επιχειρηματική δραστηριότητα της πόλης με στόχο την

σταθερότητα και ακμή των επιχειρήσεων που συμβάλλουν σημαντικά στην ανά-

πτυξη του Δήμου. 
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Συνεχίζεται και στον Αη

Γιάννη ο «Συμμετοχικός

σχεδιασμός».  

Η πρωτοποριακή πιλοτική δράση του συμμετοχικού

σχεδιασμού και η επιτυχημένη εφαρμογή της που

υλοποίησε στο Κοντόπευκο η Δημοτική Αρχή του

Γιάννη Σταθόπουλου στο προαύλιο σχολείο του 7ου

Δημοτικού και του 13ου  Νηπιαγωγείου, συναντάται

ξανά στο πλαίσιο ανάπλασης του προαύλιου

χώρου των 2ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου  Νηπια-

γωγείου στην περιοχή του Αι Γιάννη. 

Αναλυτικότερα σε εξέλιξη βρίσκεται το Πρόγραμμα

Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την ανάπλαση των εν

λόγω προαύλιων χώρων με πρώτο στόχο την καταγρα-

φή των προτάσεων και ιδεών των μαθητών, των γονιών

και των εκπαιδευτικών, βάσει των οποίων η Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου θα εκπονήσει τη μελέτη για υλο-

ποίηση του έργου ανάπλασης του προαυλίου  των Σχο-

λείων.

Την αρχή έκαναν οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές του

σχολείου, μετά από συμπλήρωση ερωτηματολογίων και

εκτενή συζήτηση για το χώρο και την καθημερινότητα του

σχολείου, ζωγράφισαν τις προτάσεις και τα όνειρά τους

για το χώρο του σχολείου τους.  

Σειρά έχουν οι μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, με το

«Δέντρο Ιδεών» μέσω του οποίου θα αναδειχθούν τα

θετικά και τα αρνητικά του προαύλιου χώρου και οι προ-

τάσεις των παιδιών για την αναδιαμόρφωσή του.

Έκπτωση 20%  

στο πάρκινγκ του 

Νομισματοκοπείου.

Έκπτωση 20% στους Μόνιμους Κατοίκους  Αγίας

Παρασκευής στο χώρο Στάθμευσης του Μετρό στο

Νομισματοκοπείο προβλέπει η συμφωνία συνερ-

γασίας που υπέγραψαν, την Τρίτη 12  Δεκεμβρίου

2017,  οι Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) με

το Δήμο. 

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής των συμφωνιών, όπου

το Δήμο Αγίας Παρασκευής εκπροσώπησε ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος,   ο

Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, κ. Σταύρος Στεφόπουλος επι-

σήμανε ότι  η συμφωνία με τους προαναφερόμενους

Δήμους «γίνεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης της ΣΤΑΣΥ», για την «προώθηση της στρατ-

ηγικής συνεργασίας της εταιρείας λειτουργίας των

μέσων σταθερής τροχιάς με την τοπική αυτοδιοίκηση»

και με  κεντρικό στόχο την «προώθηση της συνδυαστι-

κής χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του ΙΧ

αυτοκινήτου, καθώς και τη στήριξη των τοπικών κοινω-

νιών».  

Οι δικαιούχοι της έκπτωση θα πρέπει να επιδεικνύουν

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας στην Αγία Παρασκευή, η

οποία  χορηγείται από το Δήμο. Για τη χορήγηση της

Βεβαίωσης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση την οποία παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του

Δήμου.

2. Αστυνομική ταυτότητα.

3. Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,

ΟΤΕ κ.λ.π.) στο όνομά του ενδιαφερομένου ή αντίγρα-

φο του εντύπου Ε1 της Φορολογικής Δήλωσης τελευ-

ταίου έτους, ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρω-

μένο από τη προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

(ΔΟΥ). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του δημότη, που του παρέχει η

υπηρεσία, στην οποία βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία του.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213

2004512.
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«Πέρασαν» 

κι αυτές οι γιορτές… 

Τα Χριστούγεννα για μία χρονιά ακόμη γιορτάστηκαν στην πόλη μας με

εκδηλώσεις, τραγούδια, χριστουγεννιάτικες φωταγωγήσεις, μικρές

συναυλίες κι όλα αυτά με στόχο την υποδοχή του νέου έτους με χαμό-

γελο και αισιοδοξία.  

Από την πλευρά του «Σχολιαστή», όλοι  εμείς που εργαζόμαστε σας ευχόμαστε

μία χρονιά με υγεία και σας παρουσιάζουμε μερικές από τις εκδηλώσεις και τις

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας τις εορταστικές ημέρες. 

Την όμορφη παράσταση-παραμύθι «Μια πρωτοχρονιάτικη νύχτα στη

Μόσχα» παρουσίασε το Κέντρο Πολιτισμού και Ανάπτυξης Αvantgarde την

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, στο θέατρο του 2ου Γυμνάσιου. Το

ορχηστρικό σύνολο Hellenic Musica Viva υπό τη διεύθυνση της Λιουντμίλα

Λιμόροβα κέρδισε το παρόν κοινό με κλασικές γιορτινές χειμωνιάτικες

μελωδίες, με γρήγορους ρωσικούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του

Ελληνορωσικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΜΠΕΡΙΟΖΚΑ και με τη συμμετοχή

του «Παππού Χειμώνα».  

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος και η Πρόεδρος του

AVANTGARDE  Ντίνα Σαράντη καλωσόρισαν και ευχαρίστησαν  μικρούς και

μεγάλους και μαζί με τους καλλιτέχνες  δημιούργησαν μια πολύ ζεστή ατμό-

σφαιρα εν αντιθέσει με το τσουχτερό κρύο και τη βροχή της ημέρας. 

Οι «μικροί συμπολίτες» μας ωστόσο, που είναι και οι πρωταγωνιστές των

εορτών, απόλαυσαν μια παιδική ταινία νορβηγικής παραγωγής " σε σκηνοθ-

εσία του Κριστιάν Λο την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 στο Πολιτιστικό Πάρκο

Αγ. Παρασκευής,  από την κινηματογραφική λέσχη Αγίας Παρασκευής.  Η

ταινία ήταν προσφορά - παραχώρηση της Νορβηγικής Πρεσβείας σε συνερ-

γασία με το Ινστιτούτου Κινηματογράφου της Νορβηγίας, το περιεχόμενο της

οποίας σχετιζόταν με μηνύματα για τη φιλία και το θάρρος, θίγοντας παράλ-

ληλα το θέμα του πολιτικού ασύλου.

Με τον τίτλο - που παραπέμπει σε ευχή των ημερών - "ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ" πραγματοποιήθηκε  χριστουγεννιάτικη Χορωδιακή Συναυλία τη

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκε-

υής όπου συμμετείχαν η  Μεικτή Χορωδία του Δήμου Αγίας Παρασκευής υπό

την Δ/νση του Χρήστου Κουτσονίκα και η Χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας

υπό την Δ/νση του Σταύρου Μπερή. Οι χορωδίες απέδωσαν με υπέροχες

φωνές Χριστουγεννιάτικα έργα Παπακωνσταντίνου, Παπαποστόλου, Vivaldi

, Rutter, Berlin, Gruber, Adam, Spiritual κ.α. καθώς και Χριστουγεννιάτικους

ύμνους.

Από την πλευρά τους εκπαιδευτές-εμψυχωτές και οι γυναίκες των ομάδων

δραστηριοτήτων του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» Δήμου Αγίας Παρασκευής

στόλισαν το  Χριστουγεννιάτικο δένδρο με  δικά τους στολίδια επηρεασμένα

από το περιεχόμενο της δραστηριότητας της κάθε ομάδας την Παρασκευή 8

Δεκεμβρίου 2017 σε μια ζεστή γιορτή που διοργάνωσαν στο χώρο του Κέν-

τρου στη Λεωφ. Μεσογείων 403.

Τέλος από τις εορταστικές δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα

κάλαντα τα οποία  «άκουσε» και μάλιστα πολλές φορές ο Δήμαρχος Γιάννης

Σταθόπουλος, η Δημοτική Αρχή και Δημοτικοί Σύμβουλοι είτε από παιδικές

φωνές είτε από πιο… ηλικιωμένες. Ο λόγος για τα χριστουγεννιάτικα και πρω-

τοχρονιάτικα κάλαντα των ημερών. 

Αναλυτικότερα  τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς τραγούδησαν την Παρασκευή

29 Δεκεμβρίου 2017 στο Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο η χορωδία του Συλλό-

γου Κατοίκων Τσακού, με τον Πρόεδρο Παν. Πανουτσακόπουλο και μέλη του

ΔΣ ενώ σειρά είχαν την ίδια ημέρα παιδιά  και  αντιπροσωπία του Συλλόγου

Γονέων του 13ου Νηπιαγωγείου. 

Ο πρόεδρος που χρόνια 

«τα λέει» και οι διοικήσεις που

δεν φτιάχνουν αυτά που δεν

φτιάχνονται…

Αναλυτικότερα ο κ. Βαβουγυιός στα αρνητικά που σημείωσε στην

ομιλία του επεσήμανε το συγκοινωνιακό πρόβλημα που διακατέχει την

περιοχή του Αη Γιάννη, την παράνομη στάθμευση που γεννά την ανάγ-

κη για το σχεδιασμό της ελεγχόμενης,  αναφέρθηκε σχολαστικά σε

σημεία της περιοχής που χρειάζονται οδικούς καθρέπτες και υπενθύμι-

σε ότι ο σύλλογος θέλει να λειτουργούν οι καφετέριες αρκεί αυτές να

σέβονται τους περίοικους. 

Ο πρόεδρος κατέληξε κάνοντας λόγο για πιέσεις αρχικά προς τη διοίκηση του

Αμερικάνικου Κολλεγίου σε ότι αφορά τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ για

τους φοιτητές του ώστε να επιβαρύνεται περισσότερο η πόλη και δευτερ-

ευόντως στη διοίκηση της Αττικής Μετρό ώστε να αλλάξει την ονομασία «Αγία

Παρασκευή» που συνοδεύει τον ομώνυμο σταθμό στην οδό Χαλανδρίου. 

«Οφείλω να πω ότι δεν μου άρεσε το ρήμα εγκαταλείψαμε» είπε με τη σειρά

του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος υπενθυμίζοντας τις εργασίες και τους

προγραμματισμούς που γίνονται για την περιοχή. 

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η ανέγερση του Δημαρχείου είναι εφικτή καθώς ανα-

μένεται να δημοπρατηθεί το έργο το πρώτο εξάμηνο του 2018…μίλησε για την

ανάπλαση των πεζοδρομίων στην περιοχή γύρω από το κολυμβητήριο…  και

για την ολοκλήρωση μελετών που αφορούν υδάτινα όμβρια στην ευρύτερη

περιοχή της πλατείας Ύδρας και της οδού Ειρήνης.

«Πριν γίνει η ανάπλαση της  οδού Ειρήνης πρέπει πρώτα να γίνουν οι
εργασίες τοποθέτησης αγωγών συλλογής των ομβρίων υδάτων», απάντησε ο

κ. Σταθόπουλος και συνέχισε λέγοντας ότι θα υλοποιηθούν η προγραμματι-

σμένη πεζοδρόμηση τμήματος της πλατείας … η  ανάπλαση της Αιγαίου

Πελάγους… η εγκατάσταση νέας πεζογέφυρας στο ύψος του παλιού ΙΚΑ και

κατέληξε αναφερόμενος στην αναμενόμενη ψήφιση από το Δημοτικό

Συμβούλιο ανάπλασης της πλατείας του Αη Γιάννη. 

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς

δήλωσε πεπεισμένος ότι η ανέγερση του Δημαρχείου δεν θα προχωρήσει

λόγω των πολλών προγραμματικών συμβάσεων που έχει υποσχεθεί η Περ-

ιφερειάρχης Ρένα Δούρου,  χωρίς όμως να διαθέτει τ  ́απαραίτητα κονδύλια

για την υλοποίηση όλων των έργων. 

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος δηλώνοντας

υπέρμαχος ανέγερσης ενός κτιρίου με μικρότερο κόστος ώστε να είναι εύκολη

η κατασκευή του. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος σ΄ότι αφορά το θέμα του κολυμβητηρίου,  φάνηκε να

«πατά σε δύο βάρκες» καθώς  μίλησε θετικά για την ύπαρξη ενός «μικρού

κολυμβητηρίου» στο ήδη υπάρχον εγκαταλελειμμένο κτίριο, δηλώνοντας

ωστόσο παράλληλα θετικός και σε μία σύμπραξη με το Δήμο Χολαργού –

Παπάγου στα σύνορα των δύο Δήμων. 

Ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης για πρώτη φορά αναφέρθηκε στις προθέσεις της

Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Σταθόπουλου αναφορικά με την διαμόρφωση

του Αθλητικού και πολιτιστικού Πάρκου Αγ. Παρασκευής, αποκαλύπτοντας ότι

αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός νέου γηπέδου. 

Τις ίδιες ανησυχίες φάνηκε να ενστερνίζεται και ο πρώην  Δήμαρχος Αντώνης

Σιδέρης , που έδωσε το παρόν στην εκδήλωση,  και στη σύντομη ομιλία του

ξεκαθάρισε ότι όπως κάποτε απετράπη και ματαιώθηκε η προσπάθεια εκμε-

τάλλευσης του γηπέδου για επίσημους αγώνες, έτσι και σήμερα δεν πρέπει να

δημιουργηθεί άλλο γήπεδο ή το υπάρχον να εξυπηρετήσει τέτοιους σκοπούς. 

Τέλος ο  κ. Σιδέρης κάλεσε τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο να διεξάγει δια-

γωνισμό για τη συνολική διαμόρφωση των 40 περίπου στρεμμάτων με τον

τελευταίο να απαντάει εκτός μικροφώνου ότι δεν υφίσταται σκέψη για άλλο

γήπεδο. 

Συναντήσαμε το σύλλογο των “Κορυβάντων” να ψάλλει τα χριστουγεννιάτικα

κάλαντα  στους δρόμους του Κοντοπεύκου 

Τα κορίτσια του ΓΣΑΠ έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Δημ. Συμβούλιο.
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