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σελ. 6 - 7

Κερνάμε τον καφέ σας!

Τα αρτοποιεία «Αγγελίδης» σε συνερ-

γασία με την εφημερίδα «Ο Σχολιαστής

της Αγίας Παρασκευής» προσφέρουν

στους αναγνώστες έναν δωρεάν καφέ με

την προσκόμιση του παρόντος κουπο-

νιού. 

Οι δύο επιχειρήσεις γιορτάζουν 10 χρόνια

αγαστής συνεργασίας της οποίας τα

θεμέλια αποτελούνται από εσάς που χρό-

νια διαβάζετε την εφημερίδα και επισκέ-

πτεστε τα αρτοποιεία «Αγγελίδης» για το

ψωμί, το γλυκό, το σάντουιτς και τον…

καφέ σας. 

Με την προσκόμιση του κουπονιού παίρ-

νετε δωρεάν τον καφέ της αρεσκείας σας,

από την ποικιλία της Hausbrandt

Gourmet. 

Η προσφορά ισχύει έως και τις 15 Δεκεμ-

βρίου 2017. 

Ανεξαρτητοποίηση 

του Ησαΐα Σωτήρη 

από την παράταξη 

του Βασίλη Ζορμπά.

σελ. 11

Κυκλοφοριακή αλλαγήΚυκλοφοριακή αλλαγή

στην κεντρική πλατεία της 

Αγίας Παρασκευής.

Περισσότεροι βυθιζόμενοι κάδοι. 
Αισθητική και περιβαλλοντική 

αναβάθμιση της πόλης. 

σελ. 9

«Όχι» από Γιάννη Σγουρό 

και Γιώργο Κουμουτσάκο 

στην ανέγερση του Δημαρχείου !

Γιάννης Σταθόπουλος : 

«Να πάμε στο πολιτιστικό αύριο της πόλης».

σελ. 4 - 5

σελ. 10
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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.

---Ένας μήνας περίπου πριν από τις γιορτές και ας ευχηθούμε ό,τι

καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομι-

κή περίοδο που περνά η χώρα. 

--- Όπως θα διαπιστώσετε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ προετοιμάζον-

ται πυρετωδώς για τις εκλογές του 2019 με στόχο την επάνοδο στην

εξουσία. 

--- Από πλευράς ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η δημιουργία του

νέου “πολιτικού φορέα” που όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς δεν είναι

άλλος από το ΠΑΣΟΚ των παλιών καλών ημερών...

--- Η κ. Γεννηματά είναι η νέα πρόεδρος του “φορέα” και το αντίθετο θα

προξενούσε έκπληξη. 

--- Όπως έκπληξη θα προκαλούσε εάν ο νέος “φορέας” ήταν “νέος” ή 

“ φορέας”. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ διασπασμένο, ανίσχυρο χωρίς θέσεις,

χωρίς προτάσεις για το μέλλον, χωρίς ιδεολογία και χωρίς ικανό αριθμό

οπαδών για να επανέλθει στην εξουσία  

--- Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά, μετά τις αποκαλύψεις περί

χρηματικών παραδείσων στους οποίους συμμετέχουν με τον οβολών

τους πολλά στελέχη της και με τις εκκαθαρίσεις του προέδρου της ανε-

βοκατεβαίνει στις δημοσκοπήσεις που έτσι κι αλλιώς, μόνο αξιοπιστία

δεν εμπνέουν. 

--- Η κυβερνώσα παράταξη που ισχυρίζεται ότι διαθέτει “αριστερή ιδεο-

λογία” τρίβει τα χέρια της προσπαθώντας να πετάει την μπάλα στην

εξέδρα σε κάθε δύσκολη περίπτωση και να ετοιμάζεται για εκλογικά

πυροτεχνήματα λίγο πριν τις εκλογές. 

--- Στην πόλη μας τώρα η ανεξάρτητη παράταξη του Γιάννη Σταθόπου-

λου στηριγμένη στο έργο που έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της

θητείας της, δεν ανησυχεί για το 2019, αφού ουδέποτε στηρίχτηκε στον

ουσιαστικά ανύπαρκτο τοπικά ΣΥΡΙΖΑ. 

--- Στη Νέα Δημοκρατία ο Βασίλης Ζορμπάς προσπαθεί να προλάβει τις

εξελίξεις, δηλώνοντας ότι θα κατέβει ως υποψήφιος Δήμαρχος με ή

χωρίς χρίσμα... γεγονός που δε θα του βγει σε καλό. 

--- Τα γράφω αυτά επειδή ο κ. Ζορμπάς το μόνο ισχυρό προπύργιο που

διέθετε ήταν η περιοχή του Κοντοπεύκου, το οποίο με τους χειρισμούς

του στο θέμα της αγοράς της βίλας Ιόλα, κατάφερε να το χάσει.. 

--- Ήδη ξεκίνησαν συσκέψεις, διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων

αναφορικά με το Ποιος και με ποιο σχήμα θα ζητήσει από τη Νέα Δημο-

κρατία τη στήριξη, ενώ ο Σωτήρης Ησαΐας επέλεξε αυτή τη χρονική

στιγμή να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δημοτική παράταξη του Βασίλη

Ζορμπά. 

--- Στο τοπικό ΠΑΣΟΚ,προ πολλού η κ. Γεννηματά έχει επιλέξει τον

“εκλεκτό” της, κι αυτό που απομένει, είναι να δούμε ποιοι και εάν θα

μπουν.. υπό στο ψηφοδέλτιό του. 

--- Σαν να μην έφταναν όλα όσα πολιτικά προαναφέραμε, στο Περιφε-

ρειακό συμβούλιο οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρ-

ατίας κ. Σγουρός και κ. Κουμουτσάκος ψήφισαν “Όχι” στην ανέγερση

Δημαρχείου στην Αγία Παρασκευή με χρηματοδότηση από την Περιφ-

έρεια.

--- Με το “Όχι” στην αγορά της βίλας Ιόλα και το “Όχι” στην ανέγερση

Δημαρχείου, θέλω να δω με τι μούτρα θα γυρνάν στις γειτονιές οι υπο-

ψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας (και ΚΚΕ..)

--- Κυκλοφοριακές αλλαγές ετοιμάζει η διοίκηση στην κεντρική μας πλα-

τεία 

--- Είναι σαφές ότι ορισμένα καταστήματα θα ωφεληθούν από αυτές,

διατηρώ όμως πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι

“εποχούμενοι” θα μουντζώνουν προς τη μεριά του Δημαρχείου ή όχι... 

---  Σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα πραγματοποιούνται σε διάφορες

περιοχές της πόλης από τη Δημοτική Αρχή με στόχο τη θωράκισή της. 

--- Τοποθετήθηκαν νέοι βυθιζόμενοι κάδοι στην πλατεία του Αη Γιάννη

και στην περιοχή του Κοντοπεύκου. Καιρός ήταν... 

--- “Όργωσε” κυριολεκτικά τις γειτονιές της Αγίας Παρασκευής, ο Δήμα-

ρχος και η Δημοτική Αρχή, η οποία τον Σεπτέμβρη πραγματοποίησε

συναντήσεις κατοίκων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβρη

τέσσερις συνελεύσεις κατοίκων και φορέων που κατέθεσαν τις προτά-

σεις τους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του τεχνικού προ-

γράμματος για το έτος 2018. 

--- Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία οχημάτων στο μοναστήρι του Αη Γιάν-

νη. 

--- Αξιέπαινη η απόφαση της διοίκησης του ΠΑΟΔΑΠ να πραγματοποι-

ήσει αγώνα δρόμου για παιδιά ηλικίας 4 - 12 ετών στο πλαίσιο του ετή-

σιου Μαραθώνιου.

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος - μέλος ΕΣΗΕΑ
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Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται  στο χώρο της

Νέας Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση ανεξα-

ρτητοποίησης από τη δημοτική παράταξη «Αγία

Παρασκευή – η πόλη μας» που εξέδωσε ο ανε-

ξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης

Ησαΐας  

Ο Σωτήρης Ησαΐας, επιφανές στέλεχος της Νέας

Δημοκρατίας και υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Αθη-

νών το 2014, αποτελούσε «κόκκινο πανί»για το

«στενό  περιβάλλον» του π. δημάρχου Βασίλη Ζορ -

μπά, και κατ΄επέκταση και για  τον ίδιο,  από τις

πρώτες κιόλας ημέρες του 2011, γεγονός που επιβε-

βαιώθηκε από τη μη χρησιμοποίηση του  σε καμία

θέση ευθύνης της τότε διοίκησης ,με αποκορύφωμα

τη λυσσαλέα αντίδραση του στενού περιβάλλοντος

του, πρώην δημάρχου στην πρόθεση  του να του

αναθέσει, έστω και την τελευταία χρονιά, τον τομέα

της   επικοινωνίας. 

Η σφοδρή αντίδραση των συγκεκριμένων  παραγό -

ντων στο ενδεχόμενο  «αξιοποίησης» του κ. Ησαΐα ,

ανάγκασαν  τελικά τον Βασίλη Ζορμπά, ν΄αναιρέσει,

για μια ακόμη φορά, την απόφαση του,

προχωρώντας έτσι σε ανοιχτή ρήξη μαζί  του. Από

την πλευρά του, ο κ. Ησαΐας δεν σήκωσε το «γάντι της

απαξίωσης», αλλά αντίθετα  αποδέχθηκε υπομονετι-

κά  την άνιση αυτή μεταχείριση, σεβόμενος το

γεγονός ότι η συγκεκριμένη παράταξη που διέθετε το

χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας, στην ουσία εκπροσω-

πούσε σε τοπικό επίπεδο τις βασικές αρχές του κόμ-

ματος του.

Η πολιτική του αυτή στάση, όχι μόνο δεν εκτιμήθηκε,

αλλά έριξε λάδι στη φωτιά  της άποψης ότι «πάει για

δήμαρχος» και για το λόγο αυτό θα  έπρεπε ν΄απα-

ξιωθεί, αφού κατά την άποψη  του  «στενού  περι-

βάλλοντος» του π. δημάρχου, στο ίδιο «κοτέτσι δεν

χωρούσαν  δύο κοκόρια».

Όπως είναι γνωστό,το καταστροφικό για την πόλη

μοντέλο διοίκησης του Βασίλη Ζορμπά, που ανάγκα-

σε τα επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Ελένη

Δάβαρη και Δημήτρη Αλεφαντή,  να εγκαταλείψουν τις

θέσεις αντιδημαρχίας που κατείχαν και στη συνέχεια

ν΄ανεξαρτητοποιηθούν,  είχε ως αποτέλεσμα την

εκλογική ήττα της παράταξης  αυτής στις εκλογές του

2014.

Από τους λίγους δημοτικούς συμβούλους  που

διασώθηκαν και επανεκλέχτηκαν  ήταν και ο Σωτή ρης

Ησαΐας κι όλοι περίμεναν ότι  ο Βασίλης Ζορμπάς, θα

άφηνε στην άκρη  τις απόψεις  περί «κοτετσιού» και

«κοκόρων»  και θα συσπείρωνε όλα τα στελέχη της

παράταξης η οποία είχε και πάλι εξασφαλίσει το

χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν αποτελούσε σε

καμία περίπτωση την  «προσωποπαγή» παράταξη

του  2006 με την οποία είχε κατέβει  ως «αντάρτης»

εναντίον του Αντώνη Σιδέρη προκαλώντας τοπικά

διάσπαση στο  κόμμα.

Οι προσδοκίες αυτές δεν επαληθεύτηκαν. Ο κ. Ζορ -

μπάς επιμένει να οραματίζεται ένα δικό του «μπαϊρά-

κι», στο οποίο τον πρώτο λόγο θα έχουν οι

«κουμπάρες», οι συγγενείς, οι κάθε λογής  και «άνευ

απόψεως» σφουγγοκωλάριοι,  και όσοι  εκ των νεο -

δημοκρατών -κατά τη γνώμη πάντα του στενού του

περιβάλλοντος  - δεν θα ήταν ούτε «κοκόρια», ούτε θα

είχαν βλέψεις  σε μια μελλοντική υποψηφιότητα  για τη

δημαρχία.

Επίσης  ο  Βασίλης Ζορμπάς, είχε σπεύσει να προ-

καταλάβει τις όποιες πολιτικές εξελίξεις στο χώρο της

Ν. Δημοκρατίας τοπικά,  δηλώνοντας  ότι το 2019 θα

θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος, με ή χωρίς το

χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας, αδιαφορώντας για το

εάν με την κίνηση του αυτή θα διασπούσε εκ νέου

τοπικά, τον πολιτικό φορέα ο  οποίος τον τίμησε με το

χρίσμα του και  το 2010 και  το 2014 παρά την «αντα-

ρσία» του 2006.

Όμως το τελευταίο διάστημα, η πολιτική που ακο-

λούθησε  ο Βασίλης Ζορμπάς στα μεγάλα  προβλή-

ματα της πόλης (Βίλα Ιόλα, Κληροδότημα Σιστο-

βάρηκ.λ.π), και η οποία κινήθηκε στο «Όχι σε όλα»,

ακόμα κι όταν  αυτά τα «Όλα» ήταν υπέρ της πόλης

και των πολιτών, καθώς και η απροκάλυπτη

σύμπλευση στα «Όχι» με το Πασοκ και το Κ.Κ.Ε,

δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στους πολίτες, οι

οποίοι ανεξάρτητα από κομματικές τοποθετήσεις,

ενδιαφέρονται πρώτιστα για την ποιότητα της ζωής

τους και των παιδιών τους στο δήμο που κατοικούν.

Προσωπικά ο Βασίλης Ζορμπάς , δεν είχε ποτέ έρει-

σμα στην τοπική οργάνωση της Αγ. Παρασκευής,  και

στηριζόταν κυρίως στην τοπική του Κοντοπεύκου, τα

μέλη της οποίας μόνο ικανοποιημένα δεν είναι από

την πρόσφατη αρνητική του θέση στην απόκτηση της

Βίλας Ιόλα, η οποία αποτελούσε για τη  συγκεκριμένη

περιοχή πάγια διεκδίκηση.

Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι στην πρό σφατη

εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με παράγοντες

της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υποψήφιους βουλευ-

τές του κόμματος και ανεξάρτητους Δημοτικούς

Συμβούλους, ο Βασίλης Ζορμπάς επέλεξε να πάει να

«μαζέψει τις ελιές του» και να μην παραστεί… με απο-

τέλεσμα να μη δοθεί ο λόγος στον «εκπρόσωπο»

που επέλεξε να στείλει για να μιλήσει «αντ΄αυτού».

Όπως δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός, ότι ο

Σωτήρης Ησαΐας επέλεξε αυτήν τη χρονική στιγμή,

για ν΄ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίηση του,

δηλώνοντας  ότι δεν σκοπεύει να θέσει ξανά υπο -

ψηφιότητα ως «απλός Δημοτικός Σύμβουλος», αλλά

ως «κάτι άλλο», μια δήλωση που υποκρύπτει πολλές

και διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις.

Τέλος, το μόνο σίγουρο είναι ότι,  ο Σωτήρης Ησαΐας

είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο στην τοπική κοι-

νωνία έχει εδώ και χρόνια δημιουργήσει την εικόνα

της «άλλης επιλογής» για την Νέα Δημοκρατία και η

όποια πολιτική του απόφαση θα επιδράσει σημαντικά

στις εξελίξεις του κόμματος της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης  ενόψει  των δημοτικών  εκλογών του

2019.

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Η ανεξαρτητοποίηση του Σωτήρη Ησαΐα  δημιουργεί (τοπικά) 

νέα δεδομένα στη Νέα Δημοκρατία.
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Στην Περιφέρεια συνεχίστηκε ο ανελέητος «πό -

λεμος» ενάντια στην  ανέγερση του Δημαρ -

χιακού Μεγάρου  Αγίας Παρασκευής (με χρημα-

τοδότηση της Περιφέρειας), όπου  τόσο οι πα -

ρατάξεις του Γιάννη Σγουρού (Πασοκ), όσο και

του Γιώργου Κουμουτσάκου ( Νέα Δημοκρατία),

καταψήφισαν την προγραμματική σύμβαση

μεταξύ Δήμου –Περιφέρειας, σύμβαση  η οποία

τελικώς υπερψηφίστηκε από την παράταξη της

Ρένας Δούρου.

Ο «πόλεμος» βέβαια δεν έχει τελειώσει και αυτό επει-

δή η άδεια της μελέτης –κατασκευής του δημαρχείου

ΛΗΓΕΙ το 2023 και μετά τη λήξη θα πρέπει να ξεκι-

νήσουν όλα πάλι απ’ την αρχή… κι αυτό αποτελεί

τεράστιο οικονομικό κίνητρο για μηχανικούς με «οικο-

λογικές» ή μη«ευαισθησίες» …  για κατασκευαστικές

εταιρίες,αλλά και πάσης φύσεως«ενδιαφερόμενους»

για ένα έργο της τάξεως των 20.000.000 ευρώ…  οι

οποίοι σαφώς και ΔΕΝ ενδιαφέρονται για το γεγονός

ότι οι δημότες καλούνται να πληρώνουν κάθε χρόνο

περισσότερες από 300.000 ευρώ σε ιδιώτες για τη

στέγαση των υπηρεσιών του δήμου, όπως ΔΕΝ

ενδιαφέρεται τοπικά και το Κ.Κ.Ε για το γεγονός αυτό,

αλλά για «άλλους λόγους»…

Όλα αυτά τ’ αναφέρουμε, επειδή στη συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017,

ήλθε προς συζήτηση και λήψη απόφασης η «Έγκρι-

ση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του

Δήμου Αγίας Παρασκευής για την κατασκευή του

Δημαρχιακού μεγάρου» της πόλης μας.

Την εισήγηση του θέματος έκανε ο δήμαρχος Γιάννης

Σταθόπουλος και στη διαδικασία των ερωτήσεων, ο

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς, ζήτησε να μάθει αν το χρο-

νικό διάστημα των 18 μηνών που προέβλεπε η

σύμβαση μέχρι την έναρξη των εργασιών, ήταν το

«minimum” ή το «maximum”… για να λάβει την

απάντηση του δημάρχου ότι το 18άμηνο ήταν ο

«μέγιστος»χρόνος.

Ακολούθησε η διαδικασία των τοποθετήσεων, όπου

ο κ. Ζορμπάς είπε ότι η παράταξη του χαιρετίζει την

απόφαση της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το

έργο, ελπίζοντας η υπόθεση αυτή να έχει «αίσιον

τέλος»… ότι όλες οι διοικήσεις από το 2000 έχουν

βάλει το «λιθαράκι» τους για ν’ αποκτήσει η πόλη το

δημαρχείο της…  ότι επρόκειτο για την υλοποίηση

ενός μεγάλου κι ακριβού έργου… ότι το 18άμηνο που

αναφερόταν στη σύμβαση μέχρι την έναρξη των

εργασιών ήταν ένα «όνειρο θερινής νυκτός»… ότι

ένα χρονικό διάστημα 36 -50 μηνών θα μπορούσε να

γίνει πιστευτό… ότι το 18άμηνο τέθηκε για να μπορ-

εί να το χρησιμοποιεί προεκλογικά η διοίκηση του

δήμου… κι ότι εάν η κ. Δούρου  «μας δουλεύει» και

δεν το τηρήσει, δεν θα έχει κανένα λόγο να «περά-

σει» από την Αγ. Παρασκευή γιατί εκείνος προσωπι-

κά δεσμευόταν να εκδώσει  ανακοίνωση που θα την

απέτρεπε να το «κάνει»…

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του π. δημάρχου, προ-

κάλεσε την άμεση απάντηση -αντίδραση του Γιάν-

νη Σταθόπουλου, ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με τη

«λογική» του κ. Ζορμπά, ο κ. Σγουρός το 2010 δεν

θα έπρεπε να έρθει στην Αγ. Παρασκευή επειδή δεν

είχε ξεκινήσει το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης

του Κοντοπεύκου ή στην περίπτωση «Μπαρμπίκα»

που πτώχευσε ο εργολάβος δεν θα έπρεπε να

κυκλοφορεί στην Αγ. Παρασκευή η ηγεσία του

πρώην Ο.Σ.Κ … κι ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τα

κοινά γνωρίζουν ότι το οποιοδήποτε  έργο μπορεί να

ξεκινήσει και στη συνέχεια να «κολλήσει σε κάτι».

«Η κ. Δούρου, συνέχισε ο δήμαρχος, παρά τις αντι-

δράσεις και τον «πόλεμο που δέχτηκε για το συγκε-

κριμένο έργο, το  συνέχισε κι αυτό είναι προς τιμήν

της, αλλά αυτό που πρέπει όλοι να κατανοήσουμε,

κατέληξε ο κ. Σταθόπουλος, είναι ότι αυτή η πόλη

κάποια στιγμή θα πρέπει ν’ αποκτήσει το δικό της

δημαρχείο ανεξάρτητα από το ποιος θα το φτιάξει».

«Όχι» από Γιάννη Σγουρό και Γιώργο Κουμουτσάκο 

στην ανέγερση του Δημαρχείου !

Το ενοικιαζόμενο κτίριο που στεγάζεται το

Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής
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Στη συνέχεια μίλησε ο επικεφαλής της «Λαϊκής συσπείρωσης» Ανδρέας Γκι-

ζιώτης, ο οποίος είπε ότι:« Ο κ. Σγουρός καταψήφισε στην Περιφέρεια το δημαρχείο…

ότι ο «πολιτικός» του «χώρος»(Κ.Κ.Ε),  τον  ρώτησε «τι στάση κράτησε» στο συγκε-

κριμένο θέμα κι ότι απάντησε πως ψήφισε «παρών» επειδή είχε την εκτίμηση ότι το

έργο ήταν υπερκοστολογημένο σε σχέση με την «πραγματικότητα»… ότι  τα επιχει-

ρήματα του τα είχε ήδη αναπτύξει και δεν θα ξανάμπαινε στην «κουβέντα αυτή… ότι

θα «κρατούσε» και πάλι τη θέση του «παρών» στο συγκεκριμένο θέμα επειδή η

ψήφος του δεν εξαρτιόταν  από «ωφελιμιστικά» κριτήρια… και τέλος  ότι θεωρούσε

σημαντικό το γεγονός ότι από την κεντρική διοίκηση «έρχονταν χρήματα» για την Αγία

Παρασκευή και τις ανάγκες του πολίτη και του δημότη».Το λόγο πήρε στη συνέχεια η

δημοτική σύμβουλος της παράταξης που διοικεί το δήμο και πρώην αντιδήμαρχος

τεχνικών υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη. 

Δεν θα αναφέρουμε αυτά που είπε η κ.Πετσατώδη, επειδή: 1) τόσο ο έντυπος «Σχο-

λιαστής» όσο και η διαδικτυακή του σελίδα  υπόκεινται στον Νόμο περί τύπου, σε

αντίθεση με τους μη δημοσιογραφικούς ιστότοπους. 2) Από τον κώδικα δημοσιογρα-

φικής δεοντολογίας ορίζεται σαφώς ότι απαγορεύεται η αναπαραγωγή καταγγελιών

στις οποίες δεν κατονομάζονται οι υπεύθυνοι και δεν συνοδεύονται με αποδεικτικά

στοιχεία.

Στη συνέχεια ο κ. Κώστας Κρητικίδης, επανέλαβε αυτό που είχε πει και στην προη-

γούμενη συνεδρίαση για το ίδιο θέμα, δηλαδή ότι κατά τη γνώμη του η χρηματοδό -

τηση της Περιφέρειας, αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για ν’ αποκτήσει η Αγία Παρα -

σκευή Δημαρχείο, μια και από ίδιους πόρους κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Τσιαμπάς είπε ότι για το έργο αυτό ήταν θετικοί

από την πρώτη στιγμή… ότι υπάρχουν «κάποιοι» που είναι αρνητικοί και είναι «εκτός

δήμου»… ότι το έργο αναλαμβάνει να το υλοποιήσει η Περιφέρεια και η εμπειρία του

από αντίστοιχο έργο στο Κοντόπευκο τον κάνει να πει ότι η Περιφέρεια υστερεί σε

πολλά θέματα… ότι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής είναι 24 μήνες… ότι με την

έκπτωση που θα δοθεί το έργο θα φθάσει τα 15.000.000 ευρώ… ότι η Περιφέρεια θα

πρέπει να δώσει 7.000.000 το χρόνο τη στιγμή κατά την οποία, η ετήσια   «απορρο-

φητικότητα» της είναι περίπου 20.000.000…κι ότι από τη σύμβαση η Περιφέρεια δεν

δεσμεύεται χρονολογικά για την ολοκλήρωση του.

Ο αντιδήμαρχος παιδείας Πάνος Γκόνης που έλαβε τον λόγο είπε ότι δεν μπορεί να

ψέξει τον κ.Γκιζιώτη, ούτε και την «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το

θέμα του δημαρχείου, αλλά εάν άκουγαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Αγίας Παρα -

σκευής το «τι είπαν» στο Περιφερειακό συμβούλιο οι εκπρόσωποι του κ.Σγουρού και

του κ. Κουμουτσάκου για το δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής, «θα σήκωναν τα χέρια

ψηλά»… 

«Συγκεκριμένα, συνέχισε ο κ.Γκόνης, μίλησαν με απαξιωτικό τρόπο για το «υπερκο-

στολογημένο δημαρχείο» και σας προτρέπω κ.Ζορμπά, να εκδώσετε μια ευχαρι-

στήρια ανακοίνωση για την κ.Δούρου, η οποία ήταν η μόνη που το υποστήριξε, Κι αν

υλοποιηθεί, αυτό θα γίνει χάρη στην επιμονή της κ.Δούρου, η οποία ότι μας έχει

υποσχεθεί, μέχρι στιγμής, έχει γίνει, τα χρήματα έχουν βρεθεί και για τα όμβρια και για

τις διανοίξεις οδών κ.λ.π».

Επακολούθησε ένας «διαγωνισμός καλύτερου υπερασπιστή» των δύο υποψήφιων

Περιφερειαρχών που καταψήφισαν το δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής... και όταν

ηρέμησαν οι φωνές, μίλησε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος

Βλάχος, ο οποίος είπε ότι χρήματα από ίδιους πόρους για να φτιαχτεί το δημαρχείο

δεν υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να μην είναι ποτέ η  πρώτη προτε-

ραιότητα των διαφόρων παρατάξεων που διοίκησαν το δήμο.

«Ξαφνικά, είπε ο κ.Βλάχος, προέκυψε αυτό που δεν είχαμε, δηλαδή η χρηματο -

δότηση της Περιφέρειας. Ήδη υπήρχε από τις τεχνικές υπηρεσίες ένας πλήρης φάκε-

λος και η άδεια οικοδομής, και ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα της. 

Είναι προφανές, συνέχισε ο κ. Βλάχος, ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε όλους

τους φόβους και τις παρατηρήσεις που επισημάνατε κι έχουμε και τις γνώσεις και τη

δυνατότητα να πράξουμε το καλύτερο δυνατό για ν’ αποκτήσει η πόλη δημαρχείο. 

Τελικά το θέμα υπερψηφίστηκε απ’ όλες τις παρατάξεις πλην Κ.Κ.Ε και  εκπρόσωποι

του δήμου για την παρακολούθηση του έργου ορίστηκαν οι  μηχανικοί του δήμου

Νίκος Θεοδωρίδης και Αργύρης Μαυρομαράς και Γραμματειακή υποστήριξη οι 

κ. Σίμος Σίμου και Νεκτάριος Σκάνδαλος.

Ο χώρος που προορίζεται για την ανέγερση του ιδιόκτητου Δημαρχείου, 

σήμερα λειτουργεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης
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Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

της 12ης Οκτωβρίου 2017, το πρώτο θέμα που

συζητήθηκε αφορούσε τη μετατροπή του τμήμα-

τος της οδού Γιαβάση, μεταξύ των οδών Ηρώων

Πολυτεχνείου και Στρ. Τόμπρα, σε οδό «ήπιας

κυκλοφορίας» με ταυτόχρονη ανάπλαση της

περιοχής, καθώς και την προώθηση τροπο-

ποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Αγίας

Παρασκευής για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω

οδού ως «πεζόδρομου». 

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων

Δημήτρης Κονταξής,  ο οποίος είπε ότι η διοίκηση

προχωρεί στη συγκεκριμένη «ανάπλαση» της πλα-

τείας μετά από συζητήσεις με τις παρατάξεις της αντι-

πολίτευσης,  την ΕΝΕΒΑΠ, τους επαγγελματίες της

περιοχής, και όλους τους αρμόδιους φορείς που

κλήθηκαν και επέλεξαν να συμμετέχουν στις σχετικές

συζητήσεις.

Στόχος της «επέμβασης», είπε ο κ. Κονταξής, είναι να

γίνει «ήπιας κυκλοφορίας» η οδός «Ευεργέτη Γιαβά-

ση» στο τμήμα της μεταξύ των οδών  Ηρώων Πολυ -

τεχνείου και Στρ. Τόμπρα… ότι οι απαιτούμενες

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της είναι

απλές και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στη

κυκλοφορία, όπως διαπιστώθηκε κι όταν τα σχετικά

μέτρα εφαρμοστήκαν πιλοτικά τα καλοκαιρινά Σαβ-

βατοκύριακα κατά τη διάρκεια των ετών 2015 και

2016.

Ο κ. Κόνταξης κατέληξε λέγοντας ότι εντός πλαισίου

των κυκλοφοριακών αλλαγών είναι και η αντιδρό -

μηση της οδού Κοντοπούλου.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον συμπολίτη μας και

τεχνικό σύμβουλο της συγκεκριμένης παρέμβασης

Δημήτρη Δέλη, ο οποίος διευκρίνισε ότι 1) το μικρό

τμήμα της ««Ευεργέτη Γιαβάση» που θα γίνει «ήπιας

κυκλοφορίας» θα αντιδρομηθεί ώστε να εξυπηρετεί

μόνο οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων, και

2) ότι η αντιδρόμηση της οδού Κοντοπούλου επιβάλ-

λεται κυρίως για το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα για να

συνεχίσουν προς την οδό Ναυπλίου, υποχρεώνον-

ται να κινηθούν αντίθετα με τη ροή των οχημάτων της

οδού Αιγαίου Πελάγους.

Στη διαδικασία των τοποθετήσεων, ο π. δήμαρ -

χος Βασίλης Ζορμπάς είπε ότι σύμφωνα με τα

στοιχεία του μελετητή, ο κυκλοφοριακός φόρτος στην

είσοδο της Ηρώων Πολυτεχνείου τις ώρες αιχμής

είναι 550 αυτοκίνητα, ενώ ένας ακόμη αριθμός αυτο-

κινήτων έμπαινε στην πλατεία από την οδό Γιαβάση

και το  90% αυτών των αυτοκινήτων έκαναν το γύρο

της πλατείας και πήγαιναν όπου πήγαιναν.

Κλείνοντας την οδό Γιαβάση στο «κομμάτι» αυτό ,

συνέχισε ο κ.Ζορμπάς,  όλα  τ΄αυτοκίνητα θα

οδεύουν στην οδό Στρ. Τόμπρα, δηλαδή θα κάνουν

το γύρο της πλατείας από την «πίσω πλευρά», και

θα ξαναβγαίνουν στην οδό Γιαβάση για ν  ́ανέβουν

την Αγ. Ιωάννου ή για να βγουν στην Μεσογείων.

«Ήδη τ΄αυτοκίνητα μπλοκάρουν  από την στροφή και

πέρα και θα ήθελα να φανταστείτε τι θα συμβεί όταν

θ΄ακολουθούν τη διαδρομή που τα στέλνετε να

κάνουν  μ  ́αυτήν τη ρύθμιση»…

Οι περίοικοι οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με τη ρύπαν-

ση όλης αυτής της κυκλοφορίας, σας έστειλαν επι-

στολή με την οποία δηλώνουν αντίθετη σ΄αυτήν τη

ρύθμιση και θα ψεύδεστε εάν ισχυριστείτε ότι τους

ενημερώσατε για το σημερινό δημοτικό συμβούλιο.

Παράλληλα, συνέχισε ο κ.Ζορμπάς, με τη συγκεκρι-

μένη ρύθμιση ωφελούνται τα καταστήματα που

βρίσκονται στο δρομάκι που μετατρέπετε σε «ήπιας

κυκλοφορίας» και υποβαθμίζονται τα καταστήματα

που βρίσκονται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου…».

Απαντώντας ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στον

κ.Ζορμπά, είπε ότι οι κάτοικοι ήταν ενήμεροι για το

δημοτικό συμβούλιο… ότι ο κ. Ζορμπάς ως δήμα-

ρχος «μελετούσε» το συγκεκριμένο θέμα χωρίς να

κάνει «κάτι» γι αυτό… ότι το 2011 που ανέλαβε τη

διοίκηση του Δήμου είχε ψηφίστηκε «ρύθμιση»

που προέβλεπε φανάρι «αριστερής στροφής» στην

κά θοδο της Λεωφ. Μεσογείων, το οποίο θα

οδηγούσε τα οχήματα πίσω από την εκκλησία

κατ΄ευθείαν στην Αγ. Ιωάννου… κι όσα οχήματα

κατέβαιναν την Αγ. Ιωάννου θα συναντούσαν στο

φανάρι τα αυτοκίνητα που θα ανέβαιναν την Αγ.

Ιωάννου…κι όλα αυτά με το λεωφορείο σταθμευμέ-

νο πίσω από το ιερό της εκκλησίας!  Μια απόφαση

που ποτέ ο πρώην δήμαρχος δεν τόλμησε να εφαρ -

μόσει… 

Αν θέλουμε να δοθεί μια οριστική λύση, κατέληξε ο

δήμαρχος, θα πρέπει να μεταφερθεί η «αριστερή

στροφή» της «Ηρώων Πολυτεχνείου», στην «Αιγαίου

Πελάγους»,  γιατί μόνο αυτή η λύση θα έφερνε «ισο-

νομία» στον ανταγωνισμό των καταστημάτων της

πλατείας.

Από την πλευρά του ο κ. Λέκκας, δημοτικός σύμβου-

λος της παράταξης του Β. Ζορμπά, είπε ότι «δια-

βούλευση» με τους κατοίκους δεν έγινε ποτέ… ότι η

«δοκιμή» που είχε γίνει, έγινε καλοκαίρια που

υπάρχει λιγότερη κυκλοφορία… ότι δημιουργείται

πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων εφοδια-

σμού των καταστημάτων  της Αγ. Ιωάννου… και

τέλος ότι μ  ́όλες αυτές τις «μανούβρες ταλαιπωρίας»

θα πέσει η επιχειρηματικότητα στην Αγ. Παρασκευή.

Ο π. δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος είπε ότι

η πόλη χρειάζεται μια «αλλαγή»… ότι θα πρέπει ν’

απαντηθεί το ερώτημα που λέει: 1) «Τι χρειάζεται η

πόλη; «περισσότερο αυτοκίνητο»; ή περισσότερους

ελεύθερους χώρους και προτεραιότητα στους

«πεζούς»;  2) Τα καταστήματα δουλεύουν καλύτερα

με διπλοπαρκαρισμένα  αυτοκίνητα; ή με πεζοδρο-

μήσεις όπου οι πελάτες θα περπατούν ελεύθερα, θα

πίνουν τον καφέ τους και θα ψωνίζουν;   Γι’ αυτό,

κατέληξε ο κ. Γιαννακόπουλος, μην κάνετε βιαστικά

πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτε-

ρο πρόβλημα.

Από τη «Λαϊκή συσπείρωση» ο κ. Γκιζιώτης είπε ότι

συγκεκριμένη παρέμβαση δεν θα κάνει τη «διαφο-

ρά» στον ευρύτερο χώρο… ότι δεν γίνεται ουσιαστι-

κή συζήτηση για τα μεγάλα θέματα στο δημοτικό

συμβούλιο… ότι κλήθηκαν οι επικεφαλής των παρα-

τάξεων για συζήτηση με το δήμαρχο στη μία το

μεσημέρι τη στιγμή που εκείνος προσωπικά σχολά

απ΄το σχολείο στις δύο και μισή…  ότι στη δια-

βούλευση καλούνται όσοι έχουν επιμέρους γνώσεις,

σύλλογοι κάτοικοι, κ.λ.π  μια και οι δημοτικοί σύμβου-

λοι μπορούν και πρέπει να συζητούν τα θέματα στο

δημοτικό συμβούλιο… ότι το θέμα ήρθε στο

συμβούλιο «πρόχειρα» και χωρίς προετοιμασία… κι

ότι αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ενός Γενικού σχε-

διασμού.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Τσιαμπάς

είπε ότι δεν καταλάβαινε το «κατ΄επείγον» του θέμα-

τος… ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν «πολύ

σοβαρή αλλαγή»… ότι η «διαβούλευση» ήταν ένα

ευφυολόγημα της διοίκησης … ότι σίγουρα τα επί της

«Γιαβάση» καταστήματα ευεργετούνται χωρίς κανείς

να γνωρίζει τι θα συμβεί με τα καταστήματα της

Ηρώων Πολυτεχνείου και της Αγ. Ιωάννου… κι ότι η

ρύθμιση θα πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί για 3-4 μήνες

για να φανούν οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις.

Η Ελισάβετ Πετσατώδη αφού αναφέρθηκε σε εξειδι-

κευμένα πολεοδομικά και νομοθετήματα  θέματα ,

είπε ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του

υπάρχοντος ρυμοτομικού σχεδίου,  κι ότι η «παρέμ-

βαση» που θα γίνει είναι «αποσπασματική» αφού

είναι απόλυτα  συνδυασμένη με την ανάπλαση της

Αιγαίου Πελάγους και την απομάκρυνση της αφε -

τηρίας των λεωφορείων.

Αλλάζει η πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
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Ο Κώστας Κρητικίδης από την πλευρά του,

δήλωσε ότι είναι «υπέρ» της ανάπλασης της πλα-

τείας… ότι υπήρχαν μελέτες συγκοινωνιακών

φόρτων και στάθμευσης από την εποχή «Γιαν-

νακόπουλου» και απόρησε που δεν βρέθηκαν…

ότι διαφωνούσε με τον σχεδιασμό της Κοντο-

πούλου… κι ότι η λύση του προβλήματος υπήρχε

στην «μελέτη διαμόρφωσης» που είχε εγκριθεί

για την επί Γιαννακόπουλου ανάπλαση της Αγ.

Ιωάννου.

Η Έφη Καψοκεφάλου από την παράταξη του

Βασίλη Ζορμπά είπε ότι δεν θεωρούσε τυχαίο το

γεγονός, ότι δύο δημοτικοί σύμβουλοι – μηχανικοί

, δεν αρκέστηκαν να τοποθετηθούν στο συγκεκρ-

ιμένο έργο αλλά ότι το συνέδεσαν με την «επιχει-

ρηματικότητα», τη «βαδισιμότητα» και τη «ζωή»

της πλατείας και ότι θα καταψήφιζε το θέμα.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του

δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, ο

οποίος είπε ότι η αντιπολίτευση συνεχώς στηλι-

τεύει τη διοίκηση ότι δεν «παράγει έργο» και μόλις

έρχεται προς ψήφιση έναν έργο για την πλατεία,

ζητά να μην γίνει… να μελετηθεί ξανά… να γίνει

διαβούλευση κ.λ.π.

«Εμείς, είπε ο κ. Βλάχος, κάναμε τη διαβούλευση

και καλέσαμε όλους όσοι θα ήθελαν να δια -

τυπώσουν «κάτι» για το συγκεκριμένο θέμα και

προσήλθαν αυτοί που ήθελαν να προσέλθουν….

Ότι θα ήθελε να μάθει αν υπήρξε κάποιο άλλο

έργο στο οποίο να είχε γίνει «πιλοτική εφαρμογή»

όπως στο συγκεκριμένο…  ότι το συγκεκριμένο

έργο είχε υπερψηφιστεί και επανήλθε με τη μόνη

διαφοροποίηση ότι για να μπορέσει να υλοποιη -

θεί έγκαιρα θα έπρεπε το συγκεκριμένο τμήμα της

οδού να ονομαστεί  «ήπιας κυκλοφορίας» κι όχι

«πεζοδρόμηση». 

Οι πλατείες θα πρέπει ν’ ακουμπούν  στον οικι-

στικό ιστό, κατέληξε ο κ. Βλάχος, κι αυτό προ-

σπαθούμε να κάνουμε, γιατί πλατείες με περιφερ-

ειακή κίνηση αυτοκινήτων δεν είναι πλατείες και

κάπως αλλιώς θα έπρεπε να ονομάζονται».

Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ κ.

Τσαγκάρης, ο οποίος είπε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες

καταστημάτων της Αγ. Παρασκευής είχαν ενημε-

ρωθεί ηλεκτρονικά και για το συμβούλιο της Ένω-

σης στο οποίο συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα

και λήφθηκαν οι αποφάσεις,  αλλά και για το σημε-

ρινό δημοτικό συμβούλιο…  ότι οι καταστημα-

τάρχες της οδού «Ηρώων Πολυτεχνείου» ήταν

παρόντες στην ενημέρωση του δημάρχου και δεν

εξέφρασαν καμιά αντίρρηση… ότι προσωπικά

θεωρούσε ότι από τη συγκεκριμένη ανάπλαση

στην αγορά της Αγ. Παρασκευής θα είχε θετικό

αντίκτυπο… ότι επίσης κατά τη γνώμη του, δεν θα

υπήρχε αρνητικός αντίκτυπος στα καταστήματα

της Αγ. Ιωάννου… ότι οι αναπλάσεις «Γιαννακό-

πουλου –Ζορμπά» υπήρξαν καταστροφικές για

τα καταστήματα της Αγ. Ιωάννου…  ότι η δοκιμα-

στική μονοδρόμηση της Αγ. Ιωάννου, υπήρξε

επίσης «καταστροφική»…  ότι ως Ένωση ήταν

αντίθετοι στο να μετατεθεί η είσοδος στην πόλη

από την «Ηρώων Πολυτεχνείου» στην «Αιγαίου

Πελάγους»…  και τέλος ότι ήταν θετικός στην

ελεγχόμενη στάθμευση…

Κλείνοντας τη συζήτηση ο δήμαρχος Γιάννη Στα -

θόπουλος, δεσμεύτηκε για την υλοποίηση των

βασικών αρχών που είχε θέσει προεκλογικά  η

δημοτική παράταξη…  ότι δεν θα ήταν αντίθετος

για την «δοκιμαστική φάση» της «επέμβασης»…

κι ότι η διοίκηση θα πρέπει να «τολμήσει» και να

προχωρήσει σ΄ένα ίσως «μικρότερο» έργο απ΄ότι

χρειάζεται η πόλη, ώστε να προχωρήσει στη

συνέχεια σ΄ένα μέτρο που θα αλλάξει το κέντρο

της πόλης.

Το θέμα τελικά υπερψηφίστηκε με μοναδικές αρ -

νητικές ψήφους αυτές των κ. Ζορμπά και Γκι-

ζιώτη.

Ξεκινά η κατασκευή νέας Πεζογέφυρας 

στη Λεωφ. Μεσογείων.

Υπεγράφη, στις 5 Οκτωβρίου2017 , μεταξύ του Υπουρ-

γείου Υποδομών και της αναδόχου εταιρείας «Στάθης

Κοκκίνης», η σύμβαση του έργου κατασκευής 6 πεζο-

γεφυρών σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανο-

πεδίου.  

Στο έργο  αυτό, περιλαμβάνεται και η νέα πεζογέφυρα στην

Αγία Παρασκευή επί της Λεωφόρου Μεσογείων, από την

Πλατεία  Πέτρουλα (οδός Χίου) έως την  οδό Ευαγγελιστρίας

(πλησίον του ΙΚΑ).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου προβλέπει την

ολοκλήρωση του εντός 18 μηνών από την υπογραφή της

σύμβασης.

Η πεζογέφυρα θα ενισχύσει την ενότητα του πολεοδομικού ιστού της πόλης με μια  ασφαλή διάβαση πεζών

επί της Λεωφ. Μεσογείων,  θα έχει προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ και θα διαθέτει ασανσέρ.

Φορέας Υλοποίησης του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», είναι

το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Έργα συλλογής ομβρίων υδάτων 

στην οδό Καραϊσκάκη.

Στην οδό Καραϊσκάκη στον Τσακό συνεχίζεται από την

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 το έργο “Κατασκευή

αγωγών όμβριων Δήμου Αγίας Παρασκευής”. 

Συγκεκριμένα το έργο  ξεκίνησε από τη συμβολή της οδού

με την οδό Ελ. Βενιζέλου και θα φτάσει έως  τη συμβολή της

με την οδό Επτανήσου. 

Σημειώνεται ότι αντίστοιχοι αγωγοί τοποθετήθηκαν με την

ίδια εργολαβία στις οδούς Θήρας, Χρυσοστόμου Σμύρνης

Πλαταιών, Δημοσθένους, Γούναρη και Πατρόκλου στο Κον-

τόπευκο και έπεται η  κατασκευή αγωγών στις οδούς Μπο-

υμπουλίνας και Μεγ. Σπηλαίου στον Τσακό, Θερίσου, Αμα-

λιάδος, Θεσσαλονίκης, Σάμου και Υμηττού  στα Πευκάκια,

καθώς και Δραγατσανίου και Τσιμισκή στο Κοντόπευκο. 

Νέα εργολαβία αποκατάστασης πεζοδρομίων

σε οδούς περιφερειακά του Κολυμβητηρίου.

Από την οδό Μακεδονίας, δίπλα στο ημιτελές δημο-

τικό Κολυμβητήριο , ξεκίνησε στις 26/10/17  η νέα

εργολαβία αποκατάστασης πεζοδρομίων του

Δήμου Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού

247.000 ευρώ.  

Η εργολαβία συνεχίζεται στο πεζοδρόμιο της οδού

Νεαπόλεως έναντι  του 1ου  Λυκείου και θα ακολουθή-

σουν παρεμβάσεις αποκατάστασης σε πολλά ακόμη

πεζοδρόμια διαφόρων οδών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ελεύθερο χώρο μπροστά

από το "Κολυμβητήριο" (ο οποίος  έχει περιφραχτεί με

χαμηλή περίφραξη και έχει καθαριστεί και διαμορφωθεί

από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου), τοποθετήθη-

καν καθιστικά (παγκάκια) και κάδος απορριμμάτων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο

Μοναστήρι του Άη Γιάννη.  

Την απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων γύρω από την Μονή του Αγ Ιωάννου του Κυνηγού από

10:00μμ έως 6:00πμ, που εφαρμόστηκε  με επιτυχία κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του 2017 στο

πλαίσιο των μέτρων προστασίας του ΒΑ τμήματος του Υμηττού, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο

Αγίας Παρασκευής, μετά από σχετική πρόταση του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Βορειο-

ανατολικού Τομέα του Υμηττού-ΣΕΠΠΒΑΤΥ.
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Tα ΕΛΤΑ Courier μετακομίζουν 

από τον Νέο Κόσμο 

στην Αγία Παρασκευή! 

Δεν έφτανε η τεράστια κυκλοφοριακή επιβάρυνση που δέχεται η Αγ. Παρα -

σκευή από την κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων, αλλά ήρθε

να προστεθεί  σ΄αυτήν και η επικείμενη μετεγκατάσταση της μεγάλης εται ρείας

ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier,  από το Ν. Κόσμο στην Αγία Παρασκευή!

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του Δήμου Αγ. Παρασκευής, το νέο κτίρ-

ιο των ΕΛΤΑ Courier, που θα φιλοξενήσει τους 140 εργαζόμενους της εταιρείας,

βρίσκεται επί της Λεωφ. Μεσογείων 395, ενώ ο σχεδιασμός των χώρων του κτιρίου

έγινε με βάση την άμεση προοπτική ο αριθμός των εργαζομένων να αυξηθεί στους

178!  την επόμενη χρονιά, ενώ  οι εργασίες διαμόρφωσης τους  ξεκινούν την προ-

σεχή εβδομάδα και  θα ολοκληρωθούν στις αρχές  του 2018. 

Είναι εύκολα αντιληπτό, ότι  οι 140 εργαζόμενοι, που θα γίνουν πολύ σύντομα …178

, χρειάζονται «χώρους στάθμευσης» των μέσων με τα οποία μετακινούνται από τα

σπίτια τους στο χώρο εργασίας, χώρους που ΔΕΝ διαθέτει η Λεωφόρος Μεσο-

γείων… με φυσικό επακόλουθο την αλλαγή της «καθημερινότητας» για τους κατοίκο-

υς, οι οποίοι καλούνται σε μια ήδη «άναρχα» δομημένη πόλη, η οποία δεν διαθέτει

επαρκείς χώρους στάθμευσης , να επιβαρυνθούν και με νέες «ανάγκες» προκειμέ-

νου να «ανακουφιστεί» η περιοχή του «Νέου Κόσμου»!

Δεν νομίζουμε  ότι ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της διοίκησης «Σταθόπουλου»

η προσπάθεια να μετατραπεί η Αγ. Παρασκευή σε «Πλατεία Βάθης», από συγκοι-

νωνιακή  και κυκλοφοριακή άποψη, 

γιατί η εγκατάσταση των κεντρικών γραφείων μιας εταιρείας «ταχυμεταφορών», στη

Λεωφόρο Μεσογείων μόνο τον κυκλοφοριακό «Παράδεισο» δεν θα φέρει… ούτε και

πρέπει να θεωρείται «κατόρθωμα» άξιο «προβολής»…

Μπορεί κάποιοι ιδιοκτήτες να «χαίρονται» επειδή ίσως να ενοικιαστούν ή πωληθούν

διαμερίσματα  που παραμένουν «άδεια»… μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι  «έτσι» θα

«τονωθεί» η «τοπική αγορά» ή ότι θα υπάρξει με τη συγκεκριμένη μετεγκατάσταση

κάποιος άλλος συμφέρων οικονομικός λόγος… αυτοί όμως  που σίγουρα θα

«ΧΑΣΟΥΝ» είναι οι μόνιμα «χαμένοι» κάτοικοι…  

Αντιπλημμυρικά έργα και διανοίξεις

οδών στα Πευκάκια.

Ξεκίνησε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, εργολαβία της Περιφέρειας Αττικής σε

συνεργασία με το Δήμο Παρασκευής,  που αφορά στο αντιπλημμυρικό έργο

ομβρίων των οδών Αγ. Αναργύρων και Παπανδρέου στα Πευκάκια αρχικού

προϋπολογισμού 550 χιλ. ευρώ.

Το αντιπλημμυρικό έργο θα  καλύπτει το σύνολο των οδών των Πευκακίων και για το

σκοπό αυτό, ήδη   κατασκευάζεται με γρήγορους ρυθμούς από την Περιφέρεια  Αττι-

κής  έργο, προϋπολογισμού 4,3  εκ. ευρώ, που  περιλαμβάνει τις οδούς  Θερίσου,

Αμαλιάδος, Θεσσαλονίκης, Σάμου και Υμηττού στα Νότια Πευκάκια  (και 12  άλλες

οδούς στην Αγ. Παρασκευής).

Παράλληλα ένα νέο έργο  συλλογής ομβρίων προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ θα

πραγματοποιηθεί  στις οδούς Επαμεινώνδα, Καραγάτση, Βρεττάκου, Χρυσοβαλάν-

του Αριστοφάνους, Λουκή Ακρίτα Φθιώτιδος, Ορχομενού, Τυρνάβου, Αταλάντης,

Μακαρίου, Αγαπήνωρος, Κρήτης, Κάδμου και Αγίας Θέκλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ακόμη μεγάλο  έργο για Πευκάκια που χρηματοδοτείται

από την Περιφέρεια Αττικής  έχει ήδη δημοπρατηθεί  από το Δήμο Αγ. Παρασκευής

και αφορά στη  διάνοιξη 21 οδών συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ.  ευρώ, που θα

εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις οδούς Πην. Δέλτα,

Καλομοίρη, Καρκαβίτσα, Νηρηίδων, Βικέλα, Πορφύρα, Λ. Ακρίτα, Αγ. Αναργύρων,

Πυθαγόρα, Πολυμνίας, Εθν. Μακαρίου, Μήλου, Βερενίκης, Στρ. Μυριβήλη, Τρικούπη,

Φιλιατρών, Υμηττού, Περσεφόνης, Ασπασίας, Θεσσαλονίκης και Φειδιππίδου.
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Περισσότεροι βυθιζόμενοι κάδοι

Αισθητική και περιβαλλοντική 

αναβάθμιση της πόλης.

Με το σύνθημα «Καθαρή πόλη, συμμετέχουμε όλοι» η διεύθυνση Περιβάλ-

λοντος του Δήμου Αγίας Παρασκευής καλεί όλους τους κατοίκους της

Αγίας Παρασκευής να χρησιμοποιήσουν τους νέους βυθιζόμενους κάδους

που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή του Κοντοπεύκου και

για δεύτερη αντιστοίχως στην περιοχή του Αη Γιάννη.

Συγκεκριμένα μετά

την επιτυχημένη λει-

τουργία των τριών

συστημάτων βυθιζό-

μενων κάδων στην

Κεντρική Πλατεία, η

Δημοτική Αρχή του

Γιάννη Σταθόπουλου

εγκατέστησε τρία νέα

συστήματα, ένα στη

συμβολή των οδών

Χίου και Κορυτσάς

και δύο στην πλατεία

Αγίου Ιωάννου αντι-

καθιστώντας όλους τους υπάρχοντες κάδους.

Όπως έχει τονίσει και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ο αντιδήμα-

ρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Γιάννη Σιδέρης σε σύντομο χρονικό διάστημα

θα εγκατασταθούν πέντε επιπλέον συστήματα σε επιβαρυμένα σημεία όπως

στην Αγίου Ιωάννου & Έαρος, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 88, στην Αγίου Ιωάν-

νου 28,  στην Ειρήνης & Έαρος και στην συμβολή των οδών Αγίας Τριάδος & Ιου-

στινιανού.

Με τους βυθιζόμενους κάδους αποφεύγονται οι οσμές, αναβαθμίζεται αισθητικά

ο περιβάλλων χώρος και ελαχιστοποιείται συνολικά η όχληση που προκαλείται

στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος θέτοντας συνεχώς στόχους βελτίωσης, εφαρμόζει

δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αυτή της λειτουργίας των βυθιζόμε-

νων κάδων, αναδεικνύοντας έτσι βέλτιστες πρακτικές που επιτυγχάνουν σημαν-

τικές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

1.000 παιδιά σε αγώνες δρόμου στο

πλαίσιο του Μαραθωνίου!  

Περισσότερα από 1000 παιδιά

συμμετείχαν στον Αγώνα Δρό-

μου για παιδιά 4  έως 12 ετών

την Κυριακή 12 Νοεμβρίου

2017  που διοργάνωσε   ο Πολι-

τιστικός και Αθλητικός Οργανι-

σμός του Δήμου Αγίας Παρα -

σκευής-ΠΑΟΔΑΠ σε συνερ-

γασία με τον ΣΕΓΑΣ στο

πλαίσιο του 35ου  Κλασικού

Μαραθωνίου της Αθήνας.

Οι συμμετέχοντες ήταν χωρισμέ-

νοι  σε δύο κατηγορίες:

- Αγωνιστικές κατηγορίες Αγοριών

Γ  ́και Δ  ́τάξης, Κοριτσιών Γ  ́και Δ΄

τάξης, Αγοριών Ε  ́ και ΣΤ  ́ τάξης

και Κοριτσιών Ε  ́και ΣΤ  ́τάξης, με

αφετηρία στη Μεσογείων & Αγ.

Ανδρέα και τερματισμό στη Μεσογείων &Χαλανδρίου.

-Μη Αγωνιστική για Αγόρια και Κορίτσια από 4 έως 8 ετών, με αφετηρία στο παλιό

Δημαρχείο (έναντι ΕΡΤ) και τερματισμό στη  Μεσογείων & Χαλανδρίου. 

Σ’  όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στον αγώνα απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλ-

λια, ενώ στους τρείς  νικητές  κάθε κατηγορίας,  εκτός από τα μετάλλια απονεμήθηκαν

και διπλώματα. 

Τον αγώνα και τις απονομές παρακολούθησαν ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ο

πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι

συλλόγων και φορέων, γονείς, δάσκαλοι και πλήθος κόσμου.
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Γιάννης Σταθόπουλος : 

«Να πάμε στο πολιτιστικό

αύριο της πόλης».

Μουσική εκδήλωση πραγματοποίησε ο Περιβαλλοντικός –

Πολιτιστικός σύλλογος Κοντοπεύκου σε συνεργασία με τον

Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό (ΠΑΟΔΑΠ) στο χώρο της

Βίλας του Αλέξανδρου Ιόλα στις 22 Οκτωβρίου 2017. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης από -

φασης για την αγορά της οικίας του γνωστού συλλέκτη έργων

Τεχνών Αλέξανδρου Ιόλα από τον Δήμο Αγίας Παρασκεύης. 

Μετά και την απόρριψη των ενστάσεων στη σχετική απόφαση αγο-

ράς της Βίλας από την αποκεντρωμένη διοίκηση, που είχαν γίνει

από Δημοτικούς Συμβούλους - της αντιπολίτευσης αλλά και της

συμπολίτευσης – η Αγία Παρασκευή με την ολοκλήρωσης της

αποπληρωμή των εκτιμώμενων δόσεων στον ιδιοκτήτη θα αποκτή-

σει έναν ελεύθερο χώρο που διεκδικούσε δεκαετίες. 

Όπως δήλωσε και στην εκδήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ κ.

Σωτήρης Παπαμιχαήλ «όλα άρχισαν πριν λίγους μήνες ώστε το

όνειρο της απόκτησης του «Ιόλα» να πάρει σάρκα και οστά». 

Ο κ. Παπαμιχαήλ τόνισε ότι ο ίδιος και η δημοτική Αρχή του Γιάννη

Σταθόπουλου είναι υπερήφανοι διότι με την κίνηση της αγοράς αυξά-

νεται ο Δημόσιος χώρος για το Δήμο και τους πολίτες. Ο πρόεδρος

του ΠΑΟΔΑΠ συνέχισε λέγοντας ότι η πόλη αποκτά ένα τοπόσημο

κάνοντας παράλληλα ένα άλμα στην ανάπτυξή της ενώ ως μα -

κροχρόνιος στόχος τίθεται η Αγία Παρασκευή να αποκτήσει στα

μάτια πολλών την έννοια της πόλης της Τέχνης. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Σταθόπουλος υπο-

στήριξε ότι ο χώρος της βίλας που αποτελείται από 7 στρέμματα γης

κι ένα οίκημα 1.600 τ.μ. θα αναπλαστούν όταν ο Δήμος λάβει και

επίσημα την κυριότητά του μετά την αποπληρωμή των δόσεων

προς τον ιδιοκτήτη. 

Ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι η εν λόγω ανάπλαση πιθανόν να υλο-

ποιηθεί με πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή κάποιο παρεμφερές ευρωπαϊκό

πρόγραμμα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για «ομοψυχία» του

Δημοτικού Συμβουλίου τονίζοντας ότι στην εκδήλωση έδωσαν τον

παρόν και σύμβουλοι που καταψήφισαν την αγορά και κατέληξε

λέγοντας ότι «Να πάμε στο «πολιτιστικό αύριο» της πόλης..

προχωράμε όλοι μαζί». 

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο επικεφαλής κ. Ανδρέας Γκιζιώτης

ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι μόνο χαρούμενοι μπορεί να είναι

όλοι οι παρόντες καθώς πραγματοποιείται μια πρώτη προσπάθεια

για την ουσιαστική απόκτηση της βίλας και εν γένει του χώρου. 

«Δεν υπήρξε σύμβουλος ή παράταξη που να μην ήθελε να αποκ-

τηθεί ο χώρος» συνέχισε ο κ. Γκιζιώτης και δήλωσε ότι ο χώρος θα

μπορούσε να αποκτηθεί «με τη μία ή την άλλη μορφή».  Ο κ. Γκι-

ζιώτης υπογράμμισε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να εφησυχάζει έως

ότου έρθει ολοκληρωτικά στα «χέρια» του Δήμου  ο χώρος, δηλαδή

να εξοφληθεί ο ιδιώτης – ιδιοκτήτης, να αποκατασταθεί ο χώρος και

να παραμείνει δημόσια – δημοτική περιουσία. 

Ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία

Ευθύνης» κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι «ένα όνειρο έγινε

πραγματικότητα», ότι ο ίδιος είχε άλλη άποψη για την απόκτηση του

χώρου και επεσήμανε ότι είτε η Περιφέρεια είτε το αρμόδιο Υπουρ-

γείο θα μπορούσε να συμβάλλει στην αγορά του χώρου. 

«Έκκληση για την Βίλα Ιόλα» 

με έκθεση έργων στη… Σικελία!  

Έκθεση «Για το σπίτι ενός γκαλε-

ρίστα, σπίτι που δεν είναι στην

Ιταλία, αλλά στην Αθήνα» θα γίνει

στο Αcireale της Σικελίας από το

ίδρυμα της «Credito Valtellinese»

από τις 14 Δεκεμβρίου έως τις 25

Φεβρουαρίου 2017. 

Η έκθεση που προβάλλεται στο

Palazzo Costa Grimaldi στην πόλη

Acireale της Κατάνια, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σικελίας, αναφέρει την ιστορία της

βίλας και προσφέρει μαρτυρίες των καλλιτεχνών του Credito Valtellinese που εργάστηκαν εκεί

και όχι μόνο.

«Το σπίτι ανήκε σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της τέχνης του 20ου

αιώνα και οι προσδοκίες και οι στόχοι μας, δηλώνουν οι έφοροι των έργων και της έκθεσης,

είναι να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον της Ευρώπης σε πολιτικό και καλλιτεχνικό επίπεδο

σ’ αυτό το μνημείο». 

Στην έκθεση θα παρουσιασθούν βιογραφικό υλικό του γκαλερίστα και έργα των: Andy

Warhol, Rene Magritte, Roberto Matta, Ed Ruscha, Jean Tinguely, Joseph Cornell, Yves

Klein, Jannis Kounellis, Vassilakis Takis, Victor Brauner, Jules Olitski, Niki de Saint-Phalle

Συγκροτήθηκε  Εννεαμελής  Επιτροπή

για τον  “ΙΟΛΑ”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, με εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Στα -

θόπουλου, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου 2017,  τον ορισμό των

μελών της  9/μελούς  επιτροπής για το κτήμα-βίλα Ιόλα, η  σύσταση της οποίας προ -

βλέπεται στην απόφαση 237/2017. 

Σκοπός της Επιτροπής είναι: 

• Η αποσαφήνιση του στόχου και του πλαισίου δημιουργίας του αναδυόμενου πόλου πολι-

τισμού του Βορειανατολικού Τομέα Αθήνας.

• Ο καθορισμός των βημάτων για την επίτευξη του στόχου (μεθοδολογία).

• Η διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης ακινήτου.

• Η κατάρτιση βασικού σχεδίου βιωσιμότητας.

• Ο συντονισμός ενεργειών για την αναζήτηση μοντέλων και πηγών χρηματοδότησης όλων

των βημάτων ως την επίτευξη του τελικού στόχου και η επικοινωνία με οργανισμούς, ιδρύμα-

τα, τράπεζες, διεθνή φόρα κλπ.

• Η δημιουργία σχεδίου καταστατικού λειτουργίας επιτροπής και πρώτου άτυπου ΔΣ υπό

σύσταση νομικού προσώπου.

• Η δημιουργία ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση και επικοινωνία του στόχου και την προ-

σέλκυση του ενδιαφέροντος του ευρύτερου κοινού εντός και εκτός των ορίων του Δήμου μας.

Μέσω αυτής θα προωθούνται ενέργειες αναζήτησης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων όπως

το crowdfunding κ.α., αναζήτησης έργων προς δωρεά, κλπ.

Μέλη της Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας έχει καθοριστεί επίσης από την προαναφερό-

μενη 237/2017 απόφαση του ΔΣ, ορίστηκαν:

Ο Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κ. Χατζηανδρέου και Κ. Κρητικίδης, ο

ειδικευμένος σε θέματα ΟΤΑ Νομικός Β. Χατζηγιανάκης και οι κάτοικοι  Κοντόπευκου, Δ.

Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και  Μιχ. Γαβράς Ιατρός,  πρ. Δημ. Σύμβουλος, ενώ από έναν

εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή θα υποδείξουν η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  Αθήνας,

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ευχαριστούμε τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Γαβρά για τις 

φωτογραφίες που δημοσιεύονται συνοδεία του άρθρου
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Βίλα Ιόλα: 

«Το Όνειρο γίνεται

πραγματικότητα».

Από τον Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό

Σύλλογο Κοντοπεύκου – Παραδείσου –

Πευκακίων, λάβαμε δελτίο τύπου αναφορι-

κά με την εκδήλωση που πραγματοποιήθη-

κε την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, στον

πρόσφατα αποκτηθέντα χώρο της Βίλας

Ιόλα.

Στην ανακοίνωση του συλλόγου, μεταξύ άλλων

αναφέρονται και τα εξής:                              

“Η συγκεκριμένη εκδήλωση, ήταν εορταστική,
ιστορική, κι όχι απλά  «μια ακόμα Πολιτιστική
μουσική εκδήλωση», κι αυτό γιατί δικαιώθηκαν
οι πολύπλευρες ενέργειες  20 ετών για  την διά-
σωση από την οικοπεδοποίηση του χώρου και
την προστασία από κακόβουλες καταστροφικές
παρεμβάσεις  στο κτίριο.
Ο Σύλλογος μας, είχε μια από τις κύριες αιτίες

ίδρυσής του, την διάσωση της Βίλας «Ιόλα» κι
απ  ́το 1998 στηρίξαμε τις προσπάθειες, όλων
των Δημοτικών Αρχών για την απόκτηση της,
μέχρι σήμερα που ο Δήμος Αγ. Παρασκευής
αποφάσισε να την αγοράσει με δικά του χρήμα-
τα, μια και δεν βρέθηκαν άλλες πηγές χρημα-
τοδότησης.
Το πρώτο αυτό βήμα για την απόκτηση μας
έκανε  να θυμηθούμε και ν’ αναφερθούμε στους
ανθρώπους, που συνέβαλαν στην διάσωση του
«Ιόλα» από την οικοπεδοποίηση, για να μπορέ-
σει η σημερινή Δημοτική Αρχή να βρει οικόπεδο
και βίλα για να  αγοράσει, έστω και σε αυτή την
λεηλατημένη κατάσταση, και συγκεκριμένα την
Ελένη Δελάλη ( μηχανικό Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου), τους αείμνηστους, Δημήτρη Χατζή
και Γιάννη Βουτσινά, την Τούλα Καλογερά, την
Εφη Ροδοπούλου, το Δημήτρη Καλιαμπάκο και
το Μιχάλη Γαβρά. 
Θυμηθήκαμε επίσης τις δικαστικές περιπέτειες,
του  Γιώργου Ματσούκα, ως  μάρτυρα, μετά
από έγγραφες καταγγελίες του Συλλόγου μας,
για την  εγκατάλειψη της βίλας σε  κινδύνους
τέτοιους, που θα έχανε τα χαρακτηριστικά του
διατηρητέου, δικαστικές περιπέτειες οι οποίες
κατέληξαν σε δική μας νίκη.                                                                               
Στόχος μας είναι, ν  ́αναδειχτεί ο χώρος και να
αποκτήσει την αίγλη που  του αρμόζει, και
δηλώσαμε  ότι, προς  αυτή την κατεύθυνση και
η σημερινή και οι επόμενες Δημοτικές Αρχές  θα
μας βρουν συμπαραστάτες τους.              
Κάναμε ξεκάθαρη την θέση μας ότι, στηρίζουμε
τον Πολιτισμό, στηρίζουμε την ανάδειξη ενός
ιστορικού μνημείου σε Μουσείο, σε Κέντρο Πα -
ραγωγής Πολιτισμού του Δήμου Αγίας Παρασ-
κευής και γιατί όχι, να μην  οραματιστούμε,
ορμώμενοι από την οπτική  του Νίκου Σταθούλη
(βιογράφου του Αλέξανδρου Ιόλα),  ένα  Μη -
τροπολιτικό Δήμο Πολιτισμού. 
Ζήσαμε τέλος όλοι μαζί, ένα μουσικό ταξίδι, με
εκλεκτούς καλλιτέχνες, την Ερωφίλη και τον 
Βασίλη Γισδάκη και η τέχνη του  φωτισμού και
του ήχου , καθώς και η αίσθηση που αποπνέει
ο περιβάλλων χώρος από την αλλοτινή του
αίγλη, μαζί με τα έντεχνα ακούσματα, μετέτρε-
ψαν τον χώρο σ’  ένα μικρό Ηρώδειο με αποτέ-
λεσμα, μουσικοί και παρευρισκόμενοι να γίνουν
ένα χορωδιακό  σύνολο. 
Την αρχή την κάναμε. Για όλα τα επόμενα,  εξ
ίσου σημαντικά και δύσκολα, ευθύνη μας είναι
να θυμόμαστε  για την  ιστορία της βίλα Ιόλα,
από πού ξεκινήσαμε και που θέλουμε να φτά-
σουμε”.

Ανεξαρτητοποίηση του Ησαΐα Σωτήρη 

από την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήρης

Ησαΐας με την οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ανεξαρτητοποιείται,

αποκλείοντας παράλληλα την πιθανότητα καθόδου του στις επόμενες εκλογές

ως «απλός Δημοτικός Σύμβουλος».

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 

“Τα τελευταία δύο χρόνια και συγκεκριμένα από τα τέλη Ιανουαρίου του 2015 αμέσως
μετά τις Εθνικές εκλογές, εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Αυτόνομος  Δημοτικός Σύμβουλος.
Επισήμως, από σήμερα θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα μου στις Συνεδριάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
H Πολιτική μου διαδρομή στη Τοπική αυτοδιοίκηση ξεκίνησε με την εμπιστοσύνη των
δημοτών του Δήμου Αγίας Παρασκευής και την εκλογή μου στις δημοτικές εκλογές του
2010, συνεχίστηκε με την επανεκλογή μου στις δημοτικές εκλογές του 2014 και ολοκ-
ληρώνεται μέχρι το 2019.
Οι προεκλογικές μου δεσμεύσεις τηρήθηκαν στο ακέραιο, όπως η ψήφιση της εισήγησης
μου για ορισμό ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως η διάθεση των χρηματικών εσόδων από τη συμμε-
τοχή μου τα έτη 2011 έως και 2013 των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς όφελος των ασθενέ-
στερων κοινωνικών ομάδων, όπως η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Εκτιμώ ότι η συμβολή των τοποθετήσεων μου στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η ενεργό συμμε-
τοχή μου στα κοινά της πόλης ως Δημοτικός Σύμβουλος αλλά και ως Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων του
Δήμου Αγίας Παρασκευής τα τελευταία χρόνια, εκπληρώνουν στα πλαίσια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της
πολιτικής μου δράσης με το καλύτερο δυνατό τρόπο την ηθική μου υποχρέωση ως πολίτης.
Δηλώνω ρητώς, ότι δεν θα θέσω ξανά υποψηφιότητα ως απλός Δημοτικός Σύμβουλος.
Μέσα από τη καρδιά μου, ευχαριστώ όλους τους συνδημότες μου για την αμέριστη στήριξη και αγάπη όλα αυτά
τα χρόνια. Τους διαβεβαιώνω ότι συνεχίζω δυναμικά τους πολιτικούς μου αγώνες για τη Πατρίδα, την ενεργό
συμμετοχή μου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, την καλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση των συνανθρώπων μου
και την αδιάκοπη υπεράσπιση των υποθηκευμένων νεότερων γενεών, για μία καλύτερη κοινωνία με αξιοσύνη
και επιστημοσύνη με ευοίωνο μέλλον”.

Η ανεξαρτητοποίηση του Ησαΐα Σωτήρη 

και πως ενισχύεται ο Βασίλης Ζορμπάς. 

Η ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά που εξέδωσε ο πλέον ανε-

ξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήρης Ησαΐας  δεν εξέπληξε αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά

της πόλης διότι ο ίδιος τα τελευταία χρόνια αυτό – προβαλλόταν ως αυτόνομος σύμβουλος. 

Η διαμάχη του με τον Βασίλη Ζορμπά και τον στενό πυρήνα συμβούλων του «αποκαλύφθηκε» τη στιγμή κατά

την οποία ο πρώην Δήμαρχος την τελευταία χρονιά της διοικήσεώς του (2013 -2014) ήταν έτοιμος να χρίσει τον

κ. Ησαΐα ως αντιδήμαρχο επικοινωνίας. 

Συγκεκριμένοι παράγοντες συνέβαλαν στην γρήγορη άρση αυτής της απόφασης  και σε συνάρτηση με τις αρν-

ητικές ψήφους που είχε δώσει οκ. Ησαΐας σε αποφάσεις της τότε Δημοτικής Αρχής του Βασίλη Ζορμπά συν την

απουσία του από τις συνεδριάσεις της δημοτικής ομάδας (πόσο μάλλον της κλειστής προσωπικής ομάδας του

πρώην Δημάρχου) δημιούργησε το κλίμα διαμάχης μεταξύ των δύο ανδρών.  Ένα κλίμα που καλλιεργήθηκε και

στην μετέπειτα αντιπολιτευόμενη εποχή της παράταξης, καθότι ο κ. Ησαΐας με δηλώσεις του κατά καιρούς είχε

δώσει σαφές μήνυμα ότι είναι «εκτός» δημοτικής παράταξης, αλλά όχι εκτός του κόμματος. 

Η επικοινωνιακή πολιτική του κ. Ησαΐα που προβάλλει εαυτόν ως πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιο-

υργήσει στην κοινή γνώμη- σε ότι αφορά την Αγία Παρασκευή - την εικόνα του μοναδικού υποψήφιου βουλευτή

της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτή η επιλογή του ήταν άλλος ένας παράγοντας που είχε ενοχλήσει τον Βασίλη Ζορμπά και τους συμβούλους

του κι αυτό γιατί στο  ίδιο «κοτέτσι δεν χωρούν δύο κοκόρια». 

Στις ημέρες που διανύουμε, της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου, η τοπική Νέα Δημοκρατία προς το παρόν

έχει έναν και μοναδικό υποψήφιο Δήμαρχο για τις εκλογές του 2019 κι αυτός είναι ο Βασίλης Ζορμπάς, που θα

ενισχυθεί από την ανεξαρτητοποίηση του Σωτήρη Ησαΐα. 

Ο κ. Ησαΐας, όπως αναφέρει ο ίδιος στην ανακοίνωσή του, δεν σκοπεύει να θέσει ξανά υποψηφιότητα ως «απλός

Δημοτικός Σύμβουλος», αλλά ως «κάτι άλλο». Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως υποψήφιος Δήμαρχος, είτε ως

υποψήφιος περιφερειακός Σύμβουλος, είτε ως υποψήφιος Βουλευτής Β’ Αθηνών (ξανά). 

Το σύννεφο θολούρας που δημιουργεί το «μυστήριο» για το ποια θα είναι η τελική επιλογή του Σωτήρη Ησαΐα,

δίνει δυναμική στον Βασίλη Ζορμπά που έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη διεκδίκηση του

Δημαρχιακού θώκου το 2019.  

Στον κ. Ζορμπά, οφείλει να του αναγνωριστεί ότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος Δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας

που έχει πείρα στη δημόσια διοίκηση, εξοικείωση με τους μηχανισμούς του Δήμου, έτοιμη ομάδα που είτε θα

συρρικνωθεί είτε θα ενισχυθεί και κυρίως δεν ανταγωνίζεται (προς το παρόν) άλλον υποψήφιο για την ίδια θέση. 

Είναι γεγονός ότι στη Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό γίνονται διεργασίες για την κάθοδο «άλλου» υποψηφίου,

μετά την ήττα του Βασίλη Ζορμπά το 2014, ωστόσο σ’ ένα μήνα υποδεχόμαστε το 2018 και ο κόσμος στην Αγία

Παρασκευή είναι εξοικειωμένος με την εικόνα του Βασίλη Ζορμπά ως υποψήφιου Δημάρχου με τη Νέα Δημο-

κρατία.  Ο Σωτήρης Ησαΐας είναι το μοναδικό πρόσωπο στη δημόσια σφαίρα που έχει εδώ και χρόνια δημιο-

υργήσει την εικόνα της «άλλης επιλογής» για την Νέα Δημοκρατία στην τοπική κοινωνία.  Η αναμονή για το ποιο

δρόμο θα ακολουθήσει, αυτόν των Δημοτικών ή των εθνικών εκλογών (ή και των δύο), λειτουργεί προς το συμ -

φέρον του Βασίλη Ζορμπά που έχει ήδη προσπαθήσει να ανακτήσει παλιά του στελέχη ώστε να συγκροτήσει

μία πιο ολοκληρωμένη ομάδα. 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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Αργυρό Μετάλλιο στο

Δήμο Αγ.Παρασκευής 

για την 

«Ανακύκλωση» με

«Τηλε –Εκπαίδευση»!

O Δήμος Αγίας Παρασκευής βραβεύτηκε την Πέμ-

πτη 5 Οκτωβρίου 2017 στην Τεχνόπολη του Δήμου

Αθηναίων, με το «silver βραβείο» στην κατηγορία

«Δράσεις ενθάρρυνσης-ενημέρωσης πολιτών για

την ανακύκλωση με τηλε-εκπαίδευση», στα «Best

City Awards», τα οποία επιβραβεύουν την καινο-

τομία και την ποιότητα ζωής στις πόλεις και στα

οποία συμμετέχουν Δήμοι από όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, από

τη Διεύθυνση Καθα-

ριότητας του Δήμου

Αγίας Παρασκευής ,

δημιουργήθηκε ένα

παραμύθι για την

ανακύκλωση με

τίτλο «Η περιπέτεια

της κυρίας Χάρτιν-

ης», το οποίο απε-

υθύνεται  σε παιδιά

προσχολικής και σχολικής ηλικίας με στόχο να τα μάθει

να χρησιμοποιούν σωστά και τακτικά τους μπλε κάδους

και να μεταδίδουν το μήνυμα της ανακύκλωσης.

Στην τελετή απονομής, που παραβρέθηκαν Δήμαρχοι

απ όλη την Ελλάδα, αυτοδιοικητικά στελέχη, σύμβουλοι

και δημοσιογράφοι,  συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γιάννης

Σταθόπουλος, ο οποίος παρέλαβε  το βραβείο, ο Διε-

υθυντής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Στέλιος Παναγό-

πουλος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας Κ.

Καπετανάκη και οι εργαζόμενοι Μ. Χάλαρης και Δ. Πιττα-

ρά. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος μας είχε βραβευτεί και το

2016 στα  «Best City Awards»  για το Κινητό Πράσινο

Σημείο.

Ξεκίνησαν τα μαθήματα

στο Κοινωνικό 

Φροντιστήριο.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο ξεκίνησε ήδη τον κύκλο

των μαθημάτων για όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες

Λυκείου με σκοπό την προσφορά ίσων ευκαιριών

για μάθηση, κι εντός των επομένων. 

ημερών θα ξεκινήσουν και τα τμήματα του Γυμνασίου.

Ο δήμαρχος και η διοίκηση του δήμου, ευχαριστούν τους

καθηγητές που ήδη ξεκίνησαν τα μαθήματα και καλούν

εκ νέου όλους τους καθηγητές της Mέσης Εκπαίδευσης

ν  ́αφιερώσουν κάποιες μεσημεριανές ή απογευματινές

ώρες εξυπηρετώντας έτσι το δικαίωμα στην επιλογή

εκείνων των μαθητών που, ενώ θέλουν, δεν μπορούν να

αποκτήσουν ορισμένα επιπλέον εφόδια. 

Για το σκοπό αυτό ζητάμε άμεσα τη σύμπραξή σας

(ειδικότερα των καθηγητών για Αρχαία Λυκείου και των

Καθηγητών για Μαθηματικά Γυμνασίου) και παρακα-

λούμε να δηλώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου στο dep@agiaparaskevi.gr  ονοματεπώνυμο,

τηλέφωνο επικοινωνίας, μαθήματα που μπορείτε να

καλύψετε, όπως και ώρες διαθεσιμότητας. 

Το ωράριο λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου

είναι 15:00-20:00 στο 3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνε-

στε στο Τμήμα Παιδείας στα τηλέφωνα: 2132004568,

2132004601 (Α. Τζανή, Μ. Κελεσίδη).  
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Στο δρόμο για τις 

δημοτικές εκλογές του 2019

Είναι προφανές ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος για τις δημοτικές εκλογές του

2019 και οι πρώτες πολιτικές κονταρομαχίες είδαν το φως της δημοσιότητας.

Από την πλευρά μας θα παρακαλούσαμε τους δύο πρώην δημάρχους και επικεφαλής

των παρατάξεων της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, στις ανακοινώσεις που

εκδίδουν να φροντίζουν ώστε εκείνοι που τις επιμελούνται ν’ αναφέρουν τουλάχιστον τον

«τόπο» στον οποίο έλαβε χώρα η επίμαχη διαμάχη για την οποία εξέδωσαν ή αναγκά-

στηκαν ν’ απαντήσουν για να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους.

Είναι προφανές ότι από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δεν θα μπορούσε κανείς να

ζητήσει τη λειτουργία ενός γραφείου τύπου για ευνόητους λόγους, όμως για μπορέσουμε

κι εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, χρειαζόμαστε πέραν

των παρατεθειμένων στοιχείων μια λιτή και σαφή αναφορά στο «που» και «πότε» έλαβαν

χώρα τα όποια γεγονότα στα οποία  αναφέρονται.

Από την πλευρά λοιπόν της παράταξης  του Βασίλη Γιαννακόπουλου, λάβαμε ένα δελτίο

τύπου (;) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

"Πατριάρχου Γρηγορίου & Ελευθερίου Βενιζέλου"  

Μήπως σας απατά η μνήμη σας κ.Ζορμπά;

Επανήλθε ο κος Ζορμπάς και μας απάντησε για τους δρόμους αυτούς στον Τσακό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη δημιουργία του "άτυπου" αυτού debate με τον πρώην δήμαρχο
γιατί θα μάθει ο κόσμος πότε έγιναν τα μεγάλα έργα στο Δήμο, και ότι απο το 2011 και μετά
δεν έγινε ούτε ενα πεζοδρόμιο απο αρχική εργολαβία ,δηλαδή που δεν είχε ξεκινήσει ή
ολοκληρωθεί απο τη διοίκησης μας.
Στο διπλό έργο της Πατριάρχου Γρηγορίου & Βανιζέλου,ο κος Ζορμπάς δεν αναφέρεται
καθόλου στο πρώτο σκέλος που είναι το υπόγειο έργο των ομβρίων.
Τον ξαναρωτάμε... Μελετήθηκε; Χρηματοδοτήθηκε; Δημοπρατήθηκε; Εκτελέστηκε;
Πληρώθηκε 3.400.000εκ€ επί δημαρχίας μας; Οι δημότες μπορούσαν απο το 2009 να το
χρησιμοποιούν; Μπορεί αν θέλει να δει τα στοιχεία στην τεχνική υπηρεσία του δήμου ή να
ρωτήσει τους κατοίκους του Τσακού.
Τώρα όσον αφορά την απάντησή του για το έργο των πεζοδρομίων χρησιμοποιεί ανα-
κρίβειες στην προσπάθεια οικειοποίησης του έργου.
Δεν εξηγήται αλλιώς οταν λέει οτι δεν υπήρχε δεσμευμένο ούτε ένα ευρώ για το συγκεκρι-
μένο έργο.
Είναι και σήμερα πολύ εύκολο να δει ο κος Ζορμπάς και ο κάθε πολίτης ότι το έργο ήταν
ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010.Όπως και στον αντίστοιχο του 2011.
Το έργο έχει περάσει προσυμβατικό έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει τους δήμο-
υς και δεν εγκρίνεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης αν δεν υπάρχουν τα ποσά
και οι κωδικοί στο ταμείο του δήμου.
Το ποσό δηλαδή ήταν ξεκάθαρα δεσμευμένο για το έργο. Εξάλλου από τον κωδικό αυτό
πλήρωσε ο κος Ζορμπάς τις 300.000€ στην αρχή του έργου.
Τώρα αν στη συνέχεια βγήκε οικονομική ενίσχυση από την ΕΕΤΑΑ ,και τα ενέταξε στο έργο
,καλά έκανε ,αλλά καμιά σχέση δεν έχει με την αλήθεια που έχουμε αναφέρει για το συγκε-
κριμένο έργο».

Σε απάντηση του παραπάνω δημοσιευμένου κειμένου,  η παράταξη του Βασίλη Ζορμπά

εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, με στοιχεία

«Η μελέτη της ανάπλασης πραγματοποιήθηκε το 2010 από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου (επί δημαρχίας του κ. Γιαννακόπουλου, κάτι που κανείς δεν αμφισβήτησε) και ακο-
λούθησε η δημοπράτηση του έργου. Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε, πάλι επί του κ.
Γιαννακόπουλου, με έκπτωση 13% (!!!!!) με την διαφορά όμως ότι στο Ταμείο του Δήμου
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ για το έργο αυτό (το ύψος της δαπά -
νης ήταν 1.400.000 ευρώ, από ίδιους πόρους, δλδ χρήματα του Δήμου).
Ένα μήνα μετά τις εκλογές του 2010 και λίγες μέρες μόνο πριν παραδώσει τη δημαρχία

(που είχε χάσει), έκρινε καλό να υπογράψει την σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο χωρίς
να ενημερώσει τη νέα δημοτική Αρχή, δεσμεύοντάς την έτσι νομικά και ηθικά να ξεκινήσει
το έργο, για το οποίο όμως δεν είχε φροντίσει να  υπάρχουν και τα χρήματα. 
Λίγο καιρό αφ΄ότου αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, παρουσιάσθηκε ο ανάδοχος εργο-
λάβος (Εταιρεία Μαστροκώστα) στον τότε δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά και τον ρώτησε αν
μπορεί να ξεκινήσει το έργο, γνωρίζοντας προφανώς την έλλειψη χρημάτων. 
Με την δέσμευση του Βασίλη Ζορμπά, το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 και, κατόπιν
συναίνεσης του εργολάβου, σταμάτησε τον Μάρτιο του 2012 στο ύψος της οδού Καραϊ-
σκάκη, για να εξευρεθούν άλλοι τρόποι χρηματοδότησης, αφού όσα καταφέραμε να εξοι-
κονομήσουμε από χρήματα του Δήμου, είχαν τελειώσει.
Με συντονισμένες, καλά οργανωμένες και επίμονες ενέργειες και διεκδικήσεις, καταφέραμε
να εντάξουμε το έργο για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ
(28/2/2013), να ξεκινήσει πάλι στις 19/6/2013 και να ολοκληρωθεί στις 4/4/2014. Αποτέλε-
σμα ήταν, να εξοικονομηθούν για το Δήμο 1.400.000 ευρώ περίπου (μας επιστράφηκαν και
τα 300.000 ευρώ περίπου, που είχαμε δώσει από το Ταμείο του Δήμου).
Κανείς δεν προσπάθησε να μειώσει ή να οικειοποιηθεί το όποιο έργο του κ. Γιαννακόπου-
λου. Όμως ο κ. Γιαννακόπουλος, έμπειρος και γνώστης στα αυτοδιοικητικά, πρέπει να
γνωρίζει ότι η περίοδος που οι δήμαρχοι μελετούσαν και δημοπρατούσαν έργα χωρίς να
υπάρχει στο Ταμείο ούτε ένα ευρώ γι’ αυτά, χωρίς αντίκρισμα, τελείωσε την ημέρα που
παρέδωσε τη δημαρχία, στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Και ότι αποτελεσματικός, δεν είναι αυτός
που «οραματίζεται και μελετά έργα», αλλά αυτός που βρίσκει και τον τρόπο να τα χρημα-
τοδοτήσει για να πραγματοποιηθούν».
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Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης 

και τα «ορφανά» του Πασοκ.

Η πρώτη πράξη της πολιτικής φαρσοκωμωδίας που σκηνοθέτησαν τα «ορφανά»

του Πασοκ σε συνεργασία με «ποτάμια», «ρυάκια», «ραχούλες», «σιντριβάνια» και

τις «δημοκρατικές δυνάμεις» που πατρονάρουν τη δημιουργία ενός «νέου» τάχα

πολιτικού φορέα, τελείωσε με τα προφανή αποτελέσματα.

Το Πασοκ είναι εδώ,  κι ανεξάρτητα από τις  ονομασίες και τα σύμβολα του «νέου φορέα»,

εξέλεξε την πρόεδρο του στη δεύτερη πράξη της πολιτικής αυτής φάρσας,  για να δρομο-

λογηθούν στη συνέχεια οι απαραίτητες διαδικασίες που στοχεύουν  στον εκ νέου εγκλω-

βισμό της «ελπίδας» και των «πολλών» σ΄ένα πολιτικό μόρφωμα βγαλμένο από το εργα-

στήρι του δόκτορα Φρανγκενστάιν. 

Το Πασοκ είναι εδώ πράγματι, δεν είναι όμως ούτε ενωμένο ούτε δυνατό. 

θα μπορούσε άραγε να μην είναι «εδώ»; Σχεδόν  αδύνατο. Οι γενιές που μετασχημάτισαν

την «ελπίδα» του 1974 σε σταλινικού τύπου «κομματισμό» είναι εδώ. Όπως εδώ είναι και

οι πάμπλουτοι  που επαίρονται ότι «Μαζί τα φάγαμε». 

Οι υπεύθυνοι για την Ολυμπιάδα των εργολάβων, για τη ληστεία του χρηματιστηρίου, για

την παραποίηση των οικονομικών στοιχείων σχετικά την είσοδο της Ελλάδας στη νομι-

σματική ένωση, για τη νομιμοποίηση της μίζας, για τις  ρεμούλες και τις απάτες, των υπο-

βρυχίων που «έγερναν» και  των «τυφλών» αεροσκαφών είναι εδώ. Όπως εδώ είναι και

περιμένουν, οι κάθε λογής μεσάζοντες και διακινητές ψυχών στα σύγχρονα “σκλαβοπά-

ζαρα” εργασίας.

Οι «εργατοπατέρες» και οι «κλαδικές» οργανώσεις είναι εδώ, όπως εδώ είναι και οι κλίκες

που διαμορφώνουν τις αποφάσεις των «τοπικών» οργανώσεων. Οι γονιοί που φόρτωναν

με τα σόγια και τα παρατρεχάμενα «τσόκαρα» το δημόσιο τομέα, την Ολυμπιακή και τις

τράπεζες είναι εδώ. Όπως εδώ είναι και τα παιδιά τους, που σαν νόμιμοι «κληρονόμοι»

απαιτούν να «κυβερνήσουν» και να «σώσουν»…

Το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στη φαρσοκωμωδία , συνεπικουρούμενοι από «απελπι-

σμένους»,  «προβοκάτορες», γειτόνους και φίλους, έφτασαν τις 200.000,  είναι παρήγορο

και καταδεικνύει ότι τα «χρόνια της χολέρας» έχουν επιδράσει θετικά στην ωρίμανση της

συνειδητότητας των αποκαλούμενων «πολλών».   

Στην πόλη μας τώρα, στις «κάλπες» για την ανάδειξη του «νέου φορέα», προσήλθαν

περίπου 1000 συμπολίτες μας, χωρίς βεβαίως να είναι όλοι και συνδημότες μας. 

Ο αριθμός αυτός ήταν αναμενόμενος, αφού επί τρεις δεκαετίες μια δράκα ανθρώπων που

ήλεγχε τις τοπικές οργανώσεις, και με τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια  χουντικών τοπικών

παραγόντων κι απογοητευμένων νεοδημοκρατών, κυριαρχούσε στις δημοτικές εκλογές.

Το καθεστωτικό και σταλινικό μοντέλο διοίκησης που ασκήθηκε,  σε συνδυασμό με τις άρι-

στες σχέσεις που δημιουργήθηκαν  με συγκεκριμένους εργολάβους, είχε ως αποτέλεσμα

την καταστροφή της Αγ. Παρασκευής,  η οποία ουδέποτε κατάφερε να μετασχηματιστεί

από «Κοινότητα» σε σύγχρονο Δήμο. 

Η επιλογή της εξυπηρέτησης των εργολαβικών συμφερόντων, η αλλαγή του συντελεστή

δόμησης,  η έλλειψη σοβαρού Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και η καθυστέρηση της

ένταξης σ΄αυτό διαφόρων περιοχών, μετέτρεψε ένα πανέμορφο παραθεριστικό θέρετρο

σε αστική περιοχή τύπου Κυψέλης,  αλλά με «τυφλούς» δρόμους και οικοδομικά «τετρά-

γωνα» που σχηματίζουν πάσης φύσεως γεωμετρικά σχήματα .

Το στοίχημα της βιώσιμης πόλης έχει χαθεί οριστικά για την Αγ. Παρασκευή και μόνο

«μπαλώματα» μπορούν να γίνουν πια. Η πόλη δεν θ’ αποκτήσει ποτέ χώρους στάθμευ-

σης, το «συγκοινωνιακό» θα παραμένει άλυτο, το «Μετρό» δεν θα έρθει ποτέ στην πλα-

τεία,  η δε «εμπορικότητα»,  θα μονοπωλείται  από καφετέριες κι εστιατόρια,  οι επισκέπτες

των οποίων θα επιβαρύνουν τους ήδη βεβαρυμμένους κυκλοφοριακούς φόρτους της

πόλης.

Σ’ αυτό το «σκηνικό», οι επίγονοι αυτών που ευθύνονται για το κατάντημα, επανέρχονται

όχι βεβαίως για να διορθώσουν τα «αδιόρθωτα» των «πατεράδων» τους, αλλά για να

διαχειριστούν  την υπάρχουσα μιζέρια προς ίδιον όφελος… για να ξαναγεμίσουν τις καρέκ-

λες του δημαρχείου με «δικά τους παιδιά»…  και για να «διαχειριστούν»  ότι έχει περισωθεί

από τη δημοτική περιουσία.

Ήδη ο «εκλεκτός» της Φώφης Γεννηματά, συμπλέοντας με νεοδημοκράτες δημοτικούς

συμβούλους, σαμποτάρει τις όποιες προσπάθειες καταβάλει η ανεξάρτητη  και πολυκομ-

ματική  δημοτική παράταξη που διοικεί το δήμο.

Πασοκ και Νέα Δημοκρατία, αντιστάθηκαν λυσσαλέα, καταψηφίζοντας την αγορά της

Βίλας Ιόλα και προσφεύγοντας στην Περιφέρεια για να ακυρωθεί η απόφαση της πλειοψ-

ηφίας. 

Χέρι, χέρι αρνήθηκαν την άρση της άδειας λειτουργίας του «DaVinci» που λειτουργεί στο

χώρο του Εθνικού κληροδοτήματος «Σιστοβάρη», μετά την άνευ αδείας κατεδάφιση της

Βίλας, και μάλιστα ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης,  προσέφυγε στην Περιφέρ-

εια υπέρ του «δίκιου» του αντιδίκου του Δήμου… 

Όπως έχουμε ξαναγράψει, η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Οι εφιάλτες του παρε-

λθόντος ξεπηδούν απ’ τα  σκοτάδια που ανήκουν κι επανέρχονται με βρυχηθμούς.

Η μάχη σκότους - φωτός συνεχίζεται αέναα. Έτσι δημιουργήθηκε η ζωή, έτσι προχωρά η

εξελικτική διαδικασία κι ο καθένας, υπεύθυνα ενημερωμένος και με ελεύθερη βούληση θα

κληθεί να επιλέξει με πια πλευρά θα ταχθεί.

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος – μέλος ΕΣΗΕΑ

Στην 3η θέση του εθνικού

πρωταθλήματος 

ποδοσφαίρου σάλας 

η «Ολυμπιάδα».

Ενισχύθηκε σημαντικά η ομάδα ανδρών ποδοσφαίρου σάλας

της πόλης μας, η «Ολυμπιάδα», η οποία ως γνωστό είναι η

μοναδική ομάδα της Αγίας Παρασκευής που αγωνίζεται στην

πρώτη Εθνική κατηγορία, ενόψει του φετινού πρωταθλήματος

2017 – 2018. 

Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν με μεταγραφή από την ΑΕΚ ο τερματο-

φύλακας Δημήτρης Σαγιανάς και οι επιθετικοί Αλέξανδρος Σικαράς και

ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος με υποσχετική. 

Επίσης αποκτήθηκαν από τον «Υπερίωνα» ο επιθετικός Δημήτρης

Κατσούλας και ο αμυντικός Χαράλαμπος Θεμιστοκλέως. Τέλος από

τον Άρη αποκτήθηκε ο επιθετικός Δημήτρης Μανωλλαράκης, από τον

Αίαντα ο αμυντικός Δημήτρης Τρουλιτάκης και από την «Καλλιθέα» ο

αμυντικός Νίκος Κανέλλος. 

Οι αθλητικές υποχρεώσεις της ομάδας ξεκίνησαν στα τέλη του Σεπτέμ-

βρη με προπονητή τον Σταύρο Ράπτη που είχε μια πετυχημένη σεζόν

τη χρονιά που μας πέρασε ενώ η πρωταθλήτρια Ελλάδος στο στίβο,

Ευαγγελία Ράπτη, ανέλαβε ως τεχνικός σύμβουλος της ομάδος. 

Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 3η θέση πίσω από τον αήτ-

τητο πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ έχοντας σημειώσει τα

εξής αποτελέσματα: 

25/09/17 -> ΕΛΙΤ – Ολυμπιάδα -> 3 – 6 

02/10/17 -> Ολυμπιάδα – Σαλαμίνα -> 6 – 2

08/10/17 -> Ολυμπιάδα – Δούκας -> 4 – 2 

15/10/17 -> Παναθηναϊκός – Ολυμπιάδα -> 5 – 1 

19/10/17 -> Ολυμπιάδα – Πρωτέας -> 3 – 0 

22/10/17 -> Ταραχή – Ολυμπιάδα -> 0 – 3 

29/10/17 -> ΠΑΕ Καλλιθέα – Ολυμπιάδα -> 3 – 3 

05/11/17 -> Ολυμπιάδα – Μινώταυρος -> 3 – 2 

12/11 -> ΑΕΚ – Ολυμπιάδα -> 2 – 0

14/11/17 - > Ολυμπιάδα – Ικόνιο - > 5- 0 

18/11 -> Έρμη Ζωγράφου – Ολυμπιάδα -> 2 – 6 

Στην κατηγορία των pro – junior σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα : 

Ταραχή – Ολυμπιάδα -> 4 – 11 

ΑΕΚ – Ολυμπιάδα -> 7 – 7 

Στην κατηγορία των Παμπαίδων σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσμα-

τα : 

Ταραχή – Ολυμπιάδα ->  7 – 6 

Μυρμιδόνες Αίγινας – Ολυμπιάδα –> 6 - 6

November_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  11:07 μμ  Page 14



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

ΑΑ θθ λλ ηη ττ ιι κκ άά .. .. .. 1515
Α. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ

Μετά από αίτημα των δύο Συλλό-

γων μπάσκετ ΚΑΠ και ΓΣΑΠ

πραγματοποιήθηκε συνάντηση

σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο

των δύο προέδρων Γ. Οικονόμου

και Γ. Καράμπελα με τον Δήμαρχο

και τον αντιδήμαρχο έργων Δ.

Κονταξή, με αποκλειστικό θέμα

την ανέγερση του πολλάκις υπεσχημένου κλειστού προπονητήριου. Οι δύο πρόεδροι επισήμαναν

στον Δήμαρχο και στον κ. Κονταξή (ο οποίος έχει διατελέσει προ ολίγων ετών και πρόεδρος της ΚΑΠ)

,ότι η κατάσταση στο γήπεδο Κοντοπεύκου έχει φτάσει και ξεπεράσει τα όριά της και ζήτησαν την

άμεση ενεργοποίηση του Δήμου , τόσο για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου, όσο και για την

άμεση έναρξη των διαδικασιών για την κατασκευή του, με στόχο να είναι έτοιμο τον Σεπτέμβρη του

2018. Ο Δήμαρχος επαναβεβαίωσε για άλλη μία φορά την σύμφωνη γνώμη του για την προώθηση

του έργου και έδωσε εντολή να προβλεφθεί ο σχετικός κωδικός στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018(που

όμως έπρεπε να παρέμβουμε εμείς για να γίνει κάτι τέτοιο). Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν με τον κ. Κον-

ταξή τις πιθανές θέσεις του προπονητηρίου και ζήτησαν την άμεση κατάληξη της Δημοτικής αρχής

στην τελική πρόταση. Θα είμαστε σε εγρήγορση, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημε-

ρώνουμε συνεχώς τους ενδιαφερόμενους γονείς και την νεολαία της πόλης. 

Β. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΓΣΑΠ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : 54-41

Δεκάλεπτα :  10-13,  13-13, 16-4, 15-11

Με όπλα την καταπληκτική άμυνα και το αγωνιστικό πάθος, η ομάδα μας πέτυχε σημαντική νίκη επί

της αξιόμαχης και μέχρι χθες ισόβαθμης ομάδας της Ηλιούπολης. Στο α’ πεντάλεπτο η Ηλιούπολη

προσπάθησε να επιβάλει το παιχνίδι της και πήρε προβάδισμα με 2-7. Όμως η ομάδα μας αντέδρα-

σε, ισορρόπησε τον αγώνα, αλλά τόσο η καταφανής, για άλλη μια φορά, νευρικότητα όσο και τα αβία-

στα λάθη την κράτησαν πίσω στο σκορ, μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Σε όλο το β’ ημίχρονο όμως η

ομάδα μας με την άμυνά της περιόρισε την αντίπαλη ομάδα μόνο στους 15 πόντους, ενώ η ίδια πέτ-

υχε 31. έτσι η νίκη ήρθε φυσιολογική και αναμφισβήτητα. Να σημειώσουμε την εξαιρετική διαιτησία των

Καλαϊτζάκη – Δαβιδέλη, που δυστυχώς  δεν  χαιρόμαστε συχνά στην Α2 γυναικών. Συγχαρητήρια στην

ομάδα μας (αθλήτριες, προπονητές) για τη νίκη. Επόμενος αγώνας εκτός έδρας την Κυριακή 19/11/17

στις 15:00   με τον Άρη Πετρούπολης.

ΓΣΑΠ (Αναγνωστόπουλος Στρατάκος) Πεσκατζίου 2, Γκάνια, Γρίσπου 11 (2), Βαμβακά 11, Κλείτσα

12(2), Πετυχάκη Σ. , Πολιτοπούλου 10(2), Σαπαλίδου,  Πετυχάκη Χρ. 6, Αμίτση , Κούκη (2), Δαμου-

λάκη.

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Γερεουδάκης, Στανέλος) Ευαγγελάτου , Κουταλιανού 1, Θεοδώρου 5 , Καλοπίτα

, Πράπα 12, Πετράκη 2, Στεφάνου , Βιντσιλαίου 5 , Οικονομίδου 18 , Ντάνου 9(1).

ΝΕΑΝΙΔΕΣ : ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΓΣΑΠ :    36–59

Δεκάλεπτα :  9-20,  13-15, 7-10, 7-14

Μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση και σε ένα ωραίο κλίμα η ομάδα των νεανίδων παρέμεινε αήττητη

στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας. Τα κορίτσια μας κατέκτησαν διαφορά ασφαλείας από την αρχή του

παιχνιδιού, με αιφνιδιασμούς στις επιθέσεις και με καλές συνεργασίες! Συγχαρητήρια σε όλες τους και

την προπονήτριά τους για την προσπάθεια και τη νίκη, αλλά και τη σταθερά εξαιρετική τους επίδοση!

Επόμενος αγώνας τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στις 21:45 εντός έδρας με αντίπαλο την ομάδα του ΑΟ

Λαγονησίου.

ΑΕΚ Περιστερίου  (Κόμης):    Γαλιατσάτου 4, Βελιώτη 5(1), Σκιαδά 2, Ρούσση 5, Μαλαπάνη 6, Πανο-

πούλου 2, Τουλούπη 2, Ευκαρπίδη, Σκορδάκη, Τζίβα 10, Κυριμάκη.

ΓΣΑΠ (Αργυρίου):    Πλώτα,  Μπεζαίτη 2, Αμίτση 2,  Σαπαλίδου 13(1), Κανιαδάκη 3, Τοτώνη 2, Ηρακ-

λείδη,  Κούκη 27 (1), , Δαμουλάκη 10(1),  Ζανίκα, Χριστοδούλου, Χριστοπούλου.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΓΣΑΠ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ : 48-43

Δεκάλεπτα:17-10,4-13,12-10,13-10

Στην τέταρτη νίκη τους έπειτα από έναν συναρπαστικό αγώνα, έφτασαν οι κορασίδες μας. Τα κορίτσια

μας παρά το πολύ καλό ξεκίνημα, είχαν ένα μη παραγωγικό δεύτερο δεκάλεπτο, και χρειάστηκε να

καταθέσουν πάθος και πίστη για την νίκη, για να καταβάλλουν τον αξιόμαχο αντίπαλό τους. Πολλά

συγχαρητήρια στον προπονητή και τις αθλήτριές μας, για τον πολύ όμορφο αγώνα που μας πρόσφ-

εραν. Επόμενος αγώνας Σάββατο 18/11/17 στις 20:00 στο κλειστό Μιχ. Μουρούτσος με αντίπαλο τον

ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝΗΣ.

ΓΣΑΠ (Χατήρας): Λούκα, Θεοφάνη, Πλώτα, Κυρκοπούλου, Κακοσούρη, Δασκαλοπούλου, Πατσατζή,

Κωλέτση, Αλεξάνδρου, Ζανίκα Χ., Λιλικάκη, Ζανίκα Κ.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ(Ανδριόπουλος): Δημακοπούλου, Μέξη, Σταυρουλοπούλου, Φιλιππάκου, Σταμέλου, Καλ-

λίρη, Μανιάτη, Κατσούλα, Ζίου, Μαναρά, Κόσιαρη, Σταυροπούλου.

Πρόγραμμα 

Γυμναστικής για την

«τρίτη ηλικία»  

στο ΚΑΠΗ 

Αγ. Παρασκευής από

τον  ΠΑΟΔΑΠ.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Πολιτιστι-

κού  και  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρ-

ασκευής  (ΠΑΟΔΑΠ)  ξεκινά  την  Τρίτη 17 Οκτωβρίου

2017 , πρόγραμμα «Γυμναστικής Ενηλίκων» για τα

μέλη του ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής.

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη,

11:30πμ-12:30μμ, στην Αίθουσα γυμναστικής οδών

Αιγαίου Πελάγους και Νότου και υπεύθυνη του προγράμ-

ματος είναι η καθηγήτρια φυσικής αγωγής  Ελένη Καρ-

βούνη.

Πρόγραμμα 

Γυμναστικής  γυναικών

από  τον ΠΑΟΔΑΠ.

Ξεκινούν την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 τα πρωινά

προγράμματα γυμναστικής γυναικών, περιόδου Οκτω-

βρίου 2017- Ιουνίου 2018, του Πολιτιστικού και Αθλητικού

Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής

(Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), στην αίθουσα Γυμναστικής της οδού

Παπαρρηγοπούλου 61, στο Κοντόπευκο. 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε γυναίκες άνω των 18

ετών, με κύριο στόχο την ένταξη της άθλησης στον ελεύθ-

ερο χρόνο τους και ως  αποτέλεσμα τη βελτίωση της φυσι-

κής τους κατάστασης καθώς και της ψυχικής τους υγείας.

Αναλυτικά τα Προγράμματα που ξεκινούν στις 16/10 είναι:

Δευτέρα με Παρασκευή

• 8:30-9:30 πμ: PILATES

• 9:30-10:30 πμ: TOTAL BODY

• 10:30-11:30 πμ: PILATES

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής: Χριστίνα Κυριαζή 

Με λαμπρότητα τιμήθηκε

η επέτειος της 28ης

Οκτωβρίου 1940.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παρέλαση των  μαθη-

τών των σχολείων της Αγίας Παρασκευής που πραγματο-

ποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού για την επέτειο του

ιστορικού «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Στην παρέλαση, την οποία άνοιξε η μπάντα του Δήμου,

πήραν μέρος όλα τα Σχολεία της πόλης, το Λύκειο

Ελληνίδων, οι Οδηγοί, οι Πρόσκοποι, και ο Σύλλογος Ηπει-

ρωτών Αγίας Παρασκευής «Ο Πύρρος». 
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