
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

              

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος   «Άγιος Ιωάννης»  Αγίας Παρασκευής έκοψε την 

βασιλόπιτά του. 

 

   Όπως κάθε χρόνο, με μία διακοπή δύο ετών, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, έτσι και 

για το 2023, ο Σύλλογος «Άγιος Ιωάννης» έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα. 

  Στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, συγκεντρώθηκαν μέλη 

και φίλοι του Συλλόγου την Κυριακή 22-1-2023, για να ευχηθούν Καλή Χρονιά, με Υγεία και 

Αισιοδοξία για το 2023! 

  Την εκδήλωση άνοιξε ο πατήρ Αθανάσιος Λαγουρός με το εκκλησιαστικό τελετουργικό και 

με ευχές για την νέα χρονιά. 

  Ακολούθως η χορωδία του Συλλόγου «Αλληλεγγύη για όλους», υπό την καθοδήγηση του 

μουσικού Βαγγέλη Μπίκου, τραγούδησε τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και 

δύο ακόμη τραγούδια, προσθέτοντας, με τον τρόπο αυτό, έναν χαρούμενο και γιορταστικό 

τόνο στην εκδήλωση. 

  Στην συνέχεια η Πρόεδρος κα Αντωνοπούλου-Πανάγου Ηλέκτρα, αφού χαιρέτησε εκ 

μέρους του Δ.Σ. και ευχήθηκε σε όλους τους παρευρισκομένους, παρουσίασε σε αδρές 

γραμμές και σε μία ολιγόλεπτη ομιλία, τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον Σύλλογο 

«Άγιος Ιωάννης» και φυσικά τα μέλη, φίλους και κατοίκους της περιοχής, αλλά και της 

πόλης της Αγίας Παρασκευής γενικότερα. 

  Μετά την σύντομη ομιλία της, η Πρόεδρος  έκοψε την βασιλόπιτα και κάλεσε τον Δήμαρχο 

κ. Βασίλη Ζορμπά και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να κόψουν τα κομμάτια 

τους από την βασιλόπιτα,  τα οποία ο καθένας αφιέρωσε όπου επιθυμούσε, 

τοποθετούμενοι με μικρές ομιλίες τους,  στα ζητήματα πού έθεσε η ομιλία της Προέδρου.  

   Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Πρόεδρο να ευχαριστεί τους προσκεκλημένους που 

τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και φυσικά όλους όσοι συμμετείχαν και 

παρευρέθηκαν. 

    Ολα τα υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν στην εκδήλωση, αγοράστηκαν από επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, στην Αγία Παρασκευή. 

   Τα φλουριά κέρδισαν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης κ. Μουστόγιαννης 

Αλέξανδρος, ο πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών κ. Μπριάνης Θεόδωρος και η φίλη του 

συλλόγου μας κα Κατσίμπρα Στέλλα. Ο Σύλλογος τούς εύχεται να είναι πάντα γεροί και 

τυχεροί! 

    Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση μας οι: 

Β. Ζορμπάς, Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, επικεφαλής της δημ. παράταξης «Αγία Παρασκευή 

η πόλη μας» 

Σταθόπουλος Ιωάννης, πρώην δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, επικεφαλής της δημ. παράταξης  

«Νίκη για την Αγ. Παρασκευή» 



Οικονόμου Γιώργος, δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της δημ. παράταξης  «Νέα Αρχή για 

την Αγία Παρασκευή» 

Μυλωνάκης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της δημ. παράταξης 

«ΑΛΛΆΖΟΥΜΕ» 

Γκιζιώτης Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της δημ. παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση» 

Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«Νέα γενιά μπροστά» 

Καψοκεφάλου Έφη, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Αργυρός Ιωάννης, αντιδήμαρχος διοίκησης 

Λέκκας Διονύσιος, αντιδήμαρχος Παιδείας 

Δερματάς Ιωάννης, πρόεδρος Δημοτικής βιβλιοθήκης 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Γκιόκα Τερψιχόρη, Γκώνης Πάνος, Κονταξής Δημήτρης, 

Παπαμιχαήλ Σωτήρης και Διακογιάννης Πέτρος. 

Παπασπύρου Σπύρος, πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ 

Μπουρλιάσκος Θεόδωρος, πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

Τσιαμπάς Κων/νος, πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, επικεφαλής της δημ. παράταξης 

«Οραμα για την Αγία Παρασκευή» 

Ησαϊας Σωτήρης, πρώην ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αγ. Παρασκευής. 

Λαϊου Νικολέττα, μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Αδελφοποίησης Αγ. Παρασκευής. 

Μπακόλας Ηλίας, μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Αγ. Παρασκευής. 

Από τον σύλλογο Συνταξιούχων Δημοσίου Τομέα Ανατολικής Αττικής ο πρόεδρος 

Κωνσταντακόπουλος Μανώλης, ο αντιπρόεδρος Κρασανάκης Μάκης, ο Γ.Γ. Αλεβιζόπουλος 

Ιωάννης και ο ταμίας Λουκά Αργύρης. 

Αργυρόπουλος Νίκος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 1974 

Από τον Σύλλογο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ο πρόεδρος Σαβίδης Βασίλης, ο πρώην 

πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος Μάκης Κρασανάκης και το μέλος υπεύθυνο για τα 

χορευτικά τμήματα Ασκοξυλάκης Αντώνης. 

Μπριάνης Θεόδωρος, πρόεδρος Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών Ανατολικής Αττικής. 

Φιλιππίδης Μιχάλης, πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Αγ. Παρασκευής. 

Τάρλας Μάκης, πρόεδρος ΕΝΕΒΑΠ και γ.γ. ΚΑΠ 

Πανουτσακόπουλος Πάνος πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Τσακού 

Βακαλοπούλου Λένα, πρόεδρος συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Αγ. Παρασκευής 

Κονοφάου Ελένη, επίτιμος πρόεδρος Επτανησίων Αγ. Παρασκευής. 



Κουτσογιάννη Βούλα, αντιπρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου 

Κοντοπεύκου. 

Βαζούρα Φαίη, Γ.Γ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγ. Παρασκευής. 

Φουρλάνος Στάθης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 2ου Δημ. Αγ. Παρασκευής 

Δημητρίου Δημήτρης, μέλος Δ.Σ. και υπεύθυνος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 

Συλλόγου Ρουμελιωτών Ανατολικής Αττικής. 

Παπαδημητρίου Κων/νος Γ.Γ. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Βασάλος Γιάννης, παγκόσμιος πρωταθλητής body building. 

Μπελεχρή Νικολέττα, οργανωτική γραμματέας της δημ. παράταξης «Αγία Παρασκευή η 

Πολη μας» 

Από την ΔΗΜΤΟ Αγ. Παρασκευής, Ρουμελιώτη Δώρα αντιπρόεδρος, Τσιάνη Μάρθα 

υπέυθυνη ισότητας και οικογένειας, Πανούση Αναστασία υπεύθυνη επικοινωνίας. 

Κόττης Θαλής, εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Νέα Αρχή για την Αγ. Παρασκευή» 

Παρών στην εκδήλωση και ο πρώην δήμαρχος κ. Σιδέρης Αντώνης, ο οποίος επί πολλά 

χρόνια διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους, όσοι τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους και 

την συμμετοχή τους και βεβαίως την χορωδία του Συλλόγου «Αλληλεγγύη για όλους». 

Ευχαριστεί επίσης, τον Πρόεδρο της δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κο Θεόδωρο 

Μπουρλιάσκο για την παραχώρηση της αίθουσας Θεάτρου και εκδηλώσεων του 2ου 

Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και δημιουργία για όλους! 

 

 

 

 


