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Oύτε τα στοιχειώδη δε μπορεί 

να αντιμετωπίσει η Διοίκηση 

Στεργίου. Εξακολουθεί να 

παραμένει ανεπίλυτο ακόμη και 

το απλό θέμα του καθορισμού 

των ορίων των Σχολείων  

Σε επαγγελματική βάση θα 

λειτουργήσει η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ως δημοτική αρχή την Πολιτική 

Προστασία, βασισμένη στην 

άρτια οργάνωση, την 

ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας, τον εθελοντισμό και 

τη συνεχή εκπαίδευση. 

Επικεφαλής ο Αντιστράτηγος 

ε.α της Πυροσβεστικής κ. Τάσος 

Βλάχος. 

Η ΣΥMΠΟΛΙΤΕΙΑ παρουσίασε το πρόγραμμά της και τα στελέχη που θα 
δουλέψουν στην κοινωνική πολιτική, για τη στήριξη των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ πορεύεται προς τις εκλογές προβάλλοντας το 

πρόγραμμά της και τις θέσεις της που στοχεύουν στην επίλυση 

των προβλημάτων της πόλης και των συμπολιτών μας. Βασικός 

στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης την προσεχή πενταετία, 

πρέπει να είναι η στήριξη των αδύνατων συμπολιτών μας, η 

βοήθεια στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και γενικότερα η 

συμβολή της στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.                  

Το πρόγραμμά της και τα στελέχη της στο συγκεκριμένο τομέα, η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ τα 

παρουσίασε σε ανοικτή εκδήλωση την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στο πολιτιστικό κέντρο 

Μελισσίων, παρουσία πλήθους συμπολιτών μας.      

Video από την εκδήλωση 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: Συνεργασία με 

το Γιώργο Δρόσο 

Πάγια και εκφρασμένη η θέση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για τη φημολογούμενη 
προσπάθεια δημιουργίας εργοστασίου αεριοποίησης βιομάζας στο παλιό 

λατομείο Μαλτέζου στην Πεντέλη 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ παρόλο που τα στελέχη της, επανειλλημένα έχουν εκφράσει τη θέση τους 
για τη φημολογούμενη προσπάθεια δημιουργίας εργοστασίου αεριοποίησης βιομάζας στο 
παλιό Λατομείο Μαλτέζου στην Πεντέλη, λόγω της ανησυχίας που υπάρχει σε συμπολίτες 
μας, ανακοινώνει εκ νέου τα εξής: 

1. Είναι εντελώς αντίθετη με την όποια προσπάθεια δημιουργίας, 
αδειοδότησης και λειτουργίας εργοστασίου αεριοποίησης βιομάζας στην 
περιοχή. 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: Σύγχρονος 

τρόπος και νέο μοντέλο 

διοίκησης της για το Δήμο 

Πεντέλης που πετυχαίνει 

εξοικονόμηση δαπανών, 

καλύτερο έλεγχο, αποκέντρωση 

αύξηση αποτελεσματικότητας 

και ευελιξία 

Μανώλης Γραφάκος: Επιλογή 

μας δεν είναι η πόλωση, ούτε η 

λασπολογία 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου το βράδυ στο κέντρο Μαγγίνας στα Μελίσσια  
η «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» διοργανώνει τον ετήσιο χορό της. 

 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα κοπεί και η πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. 

Απλά παραδείγματα 

ανικανότητας της διοίκησης 

Στεργίου 

Η διοίκηση Στεργίου ανοίγει ζήτημα για τη λειτουργία καταστημάτων με 
οχλούσες χρήσεις στην αμιγή κατοικία. Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ θα ακυρώσει την 
απόφαση αυτή και θα θωρακίσει θεσμικά και οριστικά τις ήπιες χρήσεις 

στην αμιγή κατοικία 

Η απόφαση της διοίκησης Στεργίου να ανοίξει παράθυρο για τη 
δημιουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κουρεία, 
κομμωτήρια) στην περιοχή αμιγούς κατοικίας, μας βρίσκει τελείως 
αντίθετους.    Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει κερκόπορτα για να 
ανοίξουν από κάποιους ενδιαφερόμενους καταστήματα 

με οχλούσες χρήσεις στην περιοχή αμιγούς κατοικίας. 

Ηρθε η ώρα της βαθιάς ανανέωσης του πολιτικού δυναμικού της πόλης μας 

Ανοικτή επιστολή του Μανώλη Γραφάκου, πρώην Δημάρχου Μελισσίων και επικεφαλής της 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ πέτυχε τον πρώτο μεγάλο της στόχο: Μέσα από τη μεγάλη δημοτική κίνηση 
που δημιούργησε, συνέθεσε την εμπειρία παλαιών στελεχών με σημαντική προσφορά στην 
πόλη πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα για το μέλλον. 

Ώρα να πετύχουμε το δεύτερο μεγάλο μας στόχο: Τη βαθιά ανανέωση του πολιτικού 
δυναμικού της πόλης. Η διάθεση πολλών νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με 
τα κοινά, είναι η μεγαλύτερη ελπίδα για το μέλλον της αυτοδιοίκησης στο 
Δήμο μας. 
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