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Γιάννης Σταθόπουλος: 

«Οι βασικές Μας

αρχές για τη διοίκηση

του Δήμου» 

Ο “νέος διχασμός”, 

το τελευταίο όπλο 

του “γυμνού βασιλιά” 

Σωτήρης Ησαΐας: 

«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

ως σύγχρονη αναγκαιότητα»

Οι θέσεις των υποψηφίων 

δημάρχων για την πόλη
σελ. 14 - 15

«Κηποθέατρο» 

στο Δήμο Παπάγου… 

«Κηποσκουπίδια» 

στην Αγία Παρασκευή 

"Φυσάει κόντρα” και 

στην Αγία Παρασκευή
σελ. 7

σελ. 10

σελ. 9

Nέο  πολιτικό  φορέα

με «χρώμα» πολιτικής

ανεξαρτησίας  

προανήγγειλε 

ο Βασίλης 

Γιαννακόπουλος.  

Η λογοδοσία του

δημάρχου 

και ο μονόλογος 

του Άμλετ της 

εγκαταλελειμμένης

πόλης

σελ. 11σελ. 7

σελ. 3

Συντάσσομαι με τον

Γιάννη Σταθόπουλο για

ένα Δήμο δίπλα στον

πολίτη με αλληλεγγύη

και όραμα

Μαργαρίτα Δημητρίου

Καβρουδάκη
ανεξάρτητη Δημ. Σύμβουλος

σελ. 6
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Σωτήρης Ησαΐας: 
«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
ως σύγχρονη αναγκαιότητα»

Σε ομιλία με θέμα την απασχόληση στην
Ελλάδα και τις προοπτικές της συμμετείχε
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήρης Ησα-
ΐας που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του
βήματος αλληλεγγύης του Χαλανδρίου
και της ενορίας του ιερού ναού Αγίου Αθα-
νασίου και Πολυδρόσου Χαλανδρίου.
Ο οικονομολόγος – διεθνολόγος κ. Ησαΐας
εξέφρασε την ιδιαιτερότητα που ένιωθε γιατί
ήταν η πρώτη φορά που παρ’ όλες τις πολλές
ομιλίες έχει δώσει, ποτέ καμία δεν ήταν υπό τη
«σκέπη της εκκλησίας». 
Ο κ. Ησαΐας διευκρίνισε ότι η ομιλία του θα
στοχεύσει στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση των
εργαζομένων και στελεχών που αποτελεί σήμε-
ρα σύγχρονη αναγκαιότητα και δήλωσε ότι θα
θέσει προβληματισμούς και ανησυχίες. 
Έτσι λοιπόν ο κ. Ησαΐας ξεκίνησε λέγοντας ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
της ελληνικής στατιστικής αρχής 60.000 επιστήμονες έχουν μεταναστεύσει
στο εξωτερικό με στόχο την ανεύρεση εργασίας, η ανεργία αγγίζει τους νέους (έως 25
χρονών) το 60%, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται πάλι στο 60%. 
«Στην εποχή που ζούμε έχουμε τη μεγαλύτερη προσφορά και τη λιγό-
τερη ζήτηση»υποστήριξε ο δημοτικός σύμβουλος και υπογράμμισε ότι σήμε-
ρα το χειρότερο για τους εργαζόμενους είναι το γεγονός  ότι δουλεύουν με ανα-
σφάλεια, χωρίς να ξέρουν τι τους ξημερώνει κι αυτό οφείλεται είτε στην παγ-
κόσμια οικονομία, είτε στην αντίστοιχη της Ελλάδας, είτε στη βιωσιμότητα της
επιχείρησης στην οποία εργάζονται. 
Κατά την άποψη του κ. Ησαΐα η παθογένεια της ελληνική Παιδείας είναι ένα
από τα βασικά στοιχεία, κι αυτό επειδή δεν προετοιμάζονται  επαρκώς  οι μαθη-
τές – φοιτητές  οι οποίοι  βγαίνουν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση
του πτυχίου – μεταπτυχιακού τους. 
Το πρώτο παράδειγμαπου ανέφερε ο κ. Ησαΐας είναι το κλείσιμο των πανε-
πιστημίων που συμβαίνει και το σύστημα των πανελληνίων, για το οποίο ο ίδιος
εξήγησε ότι είναι κάθετα αντίθετος λόγω της σύγκρισης που κάνει με τα ξένο
σύστημα Παιδείας και συγκεκριμένα με αυτό που και ο ίδιος βίωσε στη Βόρειο
Αμερική. 
Συγκεκριμένα ο διακεκριμένος διεθνολόγος ανέφερε ότι το σύστημα των
πανελληνίων δεν προετοιμάζει σωστά το μαθητή για να εισαχθεί στην
ακαδημαϊκή κοινότητα όπως συμβαίνει στον Καναδά όπου τα έτη της σχο-
λικής διάρκειας είναι 11 χρόνια, μετά έπεται προετοιμασία για το πανεπιστήμιο
2 ετών μέσω κολλεγίου και στη συνέχεια η εισαγωγή στα πανεπιστήμια, των
οποίων η χρονική διάρκεια κρατάει τρία χρόνια. 
Στη συνέχεια ο κ. Ησαΐας ανέφερε τον ελλειπή προϋπολογισμό που διατίθ-
εται στα ελληνικά πανεπιστήμια για θέματα έρευνας και την παντελή έλλειψη
εξάσκησης πρακτικής της εργασίας κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων. 
«Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σημαίνει ενδυνάμωση της διαφορετικότητας»
δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος και εξήγησε ότι ένα στέλεχος στον ιδιωτικό
τομέα πρέπει να αντιληφθεί ότι ανταγωνίζεται τα στελέχη της ίδιας εταιρείας
που εργάζεται όπως και τα αντίστοιχα άλλων εταιρειών και για να το πετύχει
αυτό χρειάζεται να παρακολουθεί πολλά σεμινάρια, να μελετά βιβλία και ιδέες
και να δουλεύει έξυπνα πετυχαίνοντας εξοικονόμηση χρόνου με την ίδια παρ-
αγωγικότητα, διότι σήμερα ο όγκος εργασίας συνεχώς αυξάνεται. 
«Η δουλειά δεν είναι ρουτίνα, δεν είναι κάτι σταθερό αλλά εξελίσσε-
ται, ειδικά στον τομέα των τεχνολογιών» επεσήμανε ο κ. Ησαΐας και τόνι-
σε ότι ακόμα κι αν κάποιος πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να εργαστεί, πρέ-
πει να είναι σε θέση να παρουσιάζει συνεχώς διαφορετική τεχνογνωσία μέσα
στην εταιρεία που δουλεύει. 
Ο κ. Ησαΐας αναγνώρισε ότι ο όγκος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι πράγ-
ματι μεγάλος και πολλές φορές το 8ωρο δεν φτάνει για να ανταποκριθείς στα
επίπεδα παραγωγικότητας που έχουν ζητηθεί από ένα στέλεχος με αποτέλεσμα
να χρειάζεσαι και 10 ή 12 ώρες και κατέληξε λέγοντας ότι για ένα στέλεχος δεν έχει
σημασία μόνο το βιογραφικό του αλλά και το τι δίνει μέσα στην εταιρεία. 
Για τους νέους ανθρώπους που αναρωτιούνται πως μπορούν να έχουν προϋπ-
ηρεσία για να είναι πιο ανταγωνιστικοί, ο κ. Ησαΐας αναφέρθηκε στο προσω-
πικό του παρελθόν και ειδικότερα στη συμβουλή που του είχε δώσει ένα καθη-
γητής στο πανεπιστήμιο, λέγοντάς του να είναι εργαζόμενος φοιτητής σε εται-
ρεία ή έστω εθελοντικά για ένα εξάμηνο – έτος, διότι οι περισσότερες εταιρείες
αφομοιώνουν κατά 80% των περιπτώσεων φοιτητές που είτε δούλευαν
αμειβόμενοι ή  εθελοντικά.    

Το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη  αναλαμβάνει ρόλο 

Υπουργείου Παιδείας;
Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορ-
ηθήκαμε πως κλιμάκιο από το
αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρ-
ασκευής επισκέφτηκε τις προη-

γούμενες ήμερες νηπιαγωγεία και δημοτικά της περιοχής, ζητώντας
καταγραφή προβλημάτων και τηλέφωνα εκπαιδευτικών. 
Αντίστοιχες επισκέψεις πρα-γματοποιήθηκαν από αστυνομικούς και σε άλλα σχο-
λεία της Αθήνας, όπως στη Καλλιθέα.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που έδειξε αστυνομικός σε Διευθυντή σχολείου,
ζητείται στο πλαίσιο «επαφών με αρμόδιους σχολικούς φορείς» να γίνουν «προ-
σωπικές επαφές-συναντήσεις με τους Διευθυντές των σχολείων με σκοπό την κατα-
γραφή υφιστάμενων προβλημάτων και αναγκών (!) κατά τη λειτουργία των σχο-
λείων, καθώς και τη συλλογή τυχόν αιτημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη και της Αστυνομίας ειδικότερα...».
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι μεγάλα.
Τι είδους ακριβώς υφιστάμενα προβλήματα και ανάγκες υπάρχουν στις σχολικές
μονάδες, ειδικά κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων, που εμπίπτουν της
αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα χρήζουν της
συνδρομής της Αστυνομίας;
Ποια είναι τα αιτήματα που είναι υποχρεωμένοι οι Διευθυντές σχολείων
να διατυπώσουν απ' ευθείας στην Αστυνομία, με πρωτοβουλία αυτής, χωρίς
να έχουν προκύψει καταφανώς εκείνοι οι λόγοι για τους οποίους θα ζητούνταν η
συνδρομή της;
Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καταργείται
και αντικα-θίσταται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;
Με ποιο δικαίωμα η ΓΑΔΑ ζητά από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήμα-
τα «την πλήρη κατα-γραφή των σχολείων και την σύνταξη εμπεριστατω-
μένων αναφορών»μετατρέποντας μάλιστα σε ρουφιάνους τους Διευθυντές των
σχολείων;
Θεωρούμε απαράδεκτη και άκρως ανησυχητική την παρέμβαση της αστυνομίας
μέσα στα σχολεία, πρακτική που θυμίζει άλλες εποχές.
Οι αντιδημοκρατικές εκτροπές που επιχειρεί να επιβάλλει η μνημονιακή κυβέρν-
ηση πάνω στην χειμαζόμενη ελληνική κοινωνία δεν αφήνουν έξω ούτε τα σχολεία,
βάζοντας στο στόχαστρο ακόμα και αυτή την ευαίσθητη παιδική ηλικία.

ΔικτύοΑνταλλαγήςκαι
ΑλληλεγγύηςΑγ. Παρασκευής

Το Δίκτυο Ανταλλαγής & Αλληλεγγύης Αγ. Παρασκευής είναι μια συλλο-
γική προσπάθεια ενεργών συμπολιτών της πόλης μας, η οποία επιχειρεί
να συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων και δεσμών αλληλεγγύης, προκει-
μένου να αντιμετωπίσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση που όλοι
βιώνουμε.
Στην τελευταία διάθεση που οργανώσαμε, εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης μας
υπόγραψαν κείμενο ζητώντας και διεκδικώντας το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: την παραχώρη-
ση δημοτικού ή δημόσιου χώρου για την πραγματοποίηση μορφών αλληλεγγύης. 
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ, όπου παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Δικτύου και αρκε-
τοί συμπολίτες μας, ζητήσαμε χώρο για  την πραγματοποίηση όλων των δράσεών
μας, όπως ζητούσαν και οι κάτοικοι με τις υπογραφές τους, κάτι που ωστόσο
αρνήθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Προκειμένου να δοθεί κάποια
λύση, αποδεχτήκαμε την πρόταση να δοθεί ο χώρος του Α’ ΚΑΠΗ (Γούναρη 30),
κάθε Παρασκευή, μέρα που το ΚΑΠΗ είναι διαθέσιμο,  μόνο για τις συνεδριάσεις
του Δικτύου. Στη συζήτηση και ψηφοφορία που ακολούθησε, η πλειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισε υπέρ της παραχώρησης του χώρου (Α  ́ ΚΑΠΗ
κάθε Παρασκευή 17.00 – 22.00 μμ) ή, σε περίπτωση που προέκυπτε κάποιο πρόβ-
λημα αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, οποιουδήποτε άλλου Δημοτικού χώρου είναι
διαθέσιμος, οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας. Απέναντι σε αυτή την ψηφ-
οφορία ο Δήμαρχος απάντησε: «ότι και αν ψηφίσετε, εγώ χώρο δεν θα
διαθέσω»,απευθυνόμενος, βέβαια, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύοντας ότι δεν
το εννοούσε, περιμένουμε να εφαρμόσει το συντομότερο την απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου και να μας διαθέσει τον κατάλληλο χώρο.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις, το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης
συνεχίζει τη δράση του προσφέροντας βοήθεια στους συμπολίτες μας που έχουν
ανάγκη και ζητά τη βοήθεια των καταστηματαρχών, των επαγγελματιών, των βιο-
τεχνών, των ιατρών, των δικηγόρων, των καθηγητών και όλων γενικά των κατοίκων
της πόλης μας, ώστε μαζί να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. 
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