
  

Πεντέλη,  Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 

Ο Δήμος Πεντέλης καλείται να επιστρέψει τον χώρο της 
Πτέρυγας «Μπόμπολα» στο Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο – Αμ. 

Φλέμινγκ» 

Απόφαση-κόλαφος από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 

Με μία απόφαση-κόλαφο για τη δήμαρχο Πεντέλης το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 
δικαιώνει το ΓΝΑ «Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμινγκ» σχετικά με την αυθαίρετη, όπως 
αποδεικνύεται, παραχώρηση-ενοικίαση του χώρου της Πτέρυγας «Μπόμπολα» από 
τον ΕΦΚΑ στον Δήμο. Μία απόφαση που η διοίκηση της κ. Κεχαγιά έλαβε με τη 
βοήθεια του κ. Παλαιοδήμου, ο οποίος τότε λειτουργούσε ως «δεκανίκι» της 
διοίκησης, πριν ξαναπάρει «τα όπλα της επανάστασης». 

Τότε,  η δημοτική αρχή, αγνοώντας τις έντονες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, 
πανηγύριζε για την απόκτηση του δήθεν εγκαταλελειμμένου χώρου και για τη 
δημιουργία νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής 
εκπαίδευσης. Μάλιστα, οραματιζόταν να λειτουργήσει επίσης και κέντρο ψυχικής 
στήριξης για το παιδί, χώρους εκπαίδευσης, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, 
κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ό,τι άλλο φανταζόταν… 

Με την απόφαση του Ειρηνοδικείου, όμως, όλα αυτά «τινάζονται στον αέρα» και 
μαζί τους σκορπίζονται και τα χρήματα των δημοτών που έχουν διατεθεί μέχρι 
σήμερα για τους «οραματισμούς» της δημοτικής αρχής. Το Ειρηνοδικείο κρίνει ότι 
δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την παραχώρηση του χώρου, τον οποίο και 
κρίνει ότι είναι απαραίτητος έστω και για τις δευτερεύουσες-βοηθητικές 
ανάγκες του Νοσοκομείου και καλεί τον Δήμο να τον αποδώσει στον νόμιμο 
κάτοχό του.   

Τι θα κάνει τώρα κ. Κεχαγιά; Θα παραδεχθεί το λάθος της και θα αποχωρήσει από 
τον χώρο; Θα κατανοήσει, επιτέλους, τη μεγάλη ανάγκη που έχει το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας από υγειονομικούς χώρους και θα παραδεχτεί ότι η πτέρυγα 
«Μπόμπολα» πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αυτών των αναγκών; Ή θα 
συνεχίσει πεισματικά, με βάση τις εντολές της… προϊσταμένης πολιτικής αρχής 
της, να αγνοεί τις κοινωνικές ανάγκες; 

Ό,τι και να αποφασίσει, το γεγονός είναι ένα: Η πτέρυγα «Μπόμπολα» ήταν και θα 
παραμείνει οργανικό κομμάτι του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμινγκ». 
Κάτι για το οποίο η αντιπολίτευση του  Δήμου Πεντέλης, η οποία έχει την 
πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα παλέψει για να μην αλλάξει ποτέ. 


