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O κ. Στεργίου διαισθανόμενος 

το πολιτικό του τέλος 

λειτουργεί με πρακτικές 

Μαυρογιαλούρου  

Λούνα Παρκ του τρόμου και 

στην Πεντέλη, το οποίο 

λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια 

χωρίς άδεια, εν γνώσει και με 

την σύμφωνη γνώμη του  κ. 

Στεργίου 

Αδράνεια της διοίκησης 

Στεργίου και για το θέμα της 

κατασκευής νέου ογκώδους 

κτιρίου του Γεωδυναμικού 

Ινστιτούτου του 

Αστεροσκοπείου Αθηνών 

Αδιάφορη για τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική κοινότητα η διοίκηση 
Στεργίου εμμένει στην απραξία και τα παχιά λόγια, αδυνατώντας να 

αποτρέψει τις συγχωνεύσεις 4 δημοτικών σχολείων στα Μελίσσια 

Παρ’ όλες τις βαρύγδουπες δηλώσεις του δημάρχου κ. Στεργίου και των αντιδημάρχων  κου 

Μούστρη και κας Μπούσουλα για την τεράστια συμβολή τους για την αποτροπή των 

συγχωνεύσεων σχολείων στο δήμο μας, ανακοινώθηκαν τελικά από το Υπ. Παιδείας οι 

συγχωνεύσεις τεσσάρων σχολείων της πόλης μας. 

Συγκεκριμένα συγχωνεύονται το 1ο και 6ο δημοτικού και το 3ο και 5ο 

δημοτικό σχολείο Μελισσίων.  

Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο η 

Δήλωση Συμμετοχής της 

Συμπολιτείας στις προσεχείς 

Δημοτικές Εκλογές 

Το Πρόγραμμα της 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.             Οι 

Υποψήφιοι Δημοτικοί & Τοπικοί 

Συνέντευξη του Μανώλη Γραφάκου στο ραδιοφωνικό σταθμό Επικοινωνία 
FM - Τρίτη 13 Μαΐου 2014  

Συνέντευξη του Μανώλη Γραφάκου στο ραδιοφωνικό σταθμό 

Επικοινωνία FM στην εκπομή Δημοτικές Διαπλοκές με το 

δημοσιογράφο Δημήτρη Δημακόπουλο, την Τρίτη 13 

Μαΐου 2014  

Λούνα Παρκ Πεντέλης: 

Καταγγελία προς το Γενικό 

Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

από Μανώλη Γραφάκο, Αντώνη 

Φειδοπιάστη και Λεωνίδα Λάζο. 

Τον εγκαλούν ότι δεν μπορεί 

δύο μέτρα και δύο σταθμά για 

τις δύο περιπτώσεις λόγω 

κομματικών σκοπιμοτήτων 

Για άλλη μια φορά ο κος Στεργίου παλεύει με φαντάσματα με μοναδικό σκοπό να κερδίσει 

εντυπώσεις δύο μόλις μέρες πριν τις εκλογές, με στημένα τηλεοπτικά πανηγυράκια. 

Αφενός η αδυναμία του να προσελκύσει  κόσμο στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, 

δεδομένου ότι η κοινωνία του έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη και αφετέρου  η 

προδιαγεγραμμένη του ήττα, τον αναγκάζει κάτω από πανικό να καταφύγει 

στην γνωστή του πρακτική. 

Κινητοποίηση «θέατρο» για το ΑΤ Πεντέλης. Επαναλαμβανόμενο ψέμα και 
αυτοαναίρεση από τον πανικόβλητο κ. Στεργίου 

Συγκλονιστική σε συμμετοχή και παλμό η Κεντρική Προεκλογική 
Συγκέντρωση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στα Μελίσσια. Μανώλης Γραφάκος: «Οι 

πολίτες γύρισαν ήδη σελίδα. Σε λίγο τη διοίκηση Στεργίου δε θα τη θυμάται 
κανείς» 

Με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση, τη μεγαλύτερη στην 

ιστορία της πόλης, που πλησίασε τα 1.500 άτομα, οι 

πολίτες του Δήμου Πεντέλης έδωσαν χθες Δευτέρα 

12/5, στήριγμα νίκης και εμπιστοσύνης στο Μανώλη 

Γραφάκο και τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

Ανεξάρτητοι παρατηρητές, όπως οι δημοσιογράφοι 

που κάλυπταν την ομιλία, μίλησαν για μια πρωτοφανή 

σε όγκο και πάθος συγκέντρωση, όμοια της οποίας δεν 

έχουν ξαναδεί στην περιοχή. 

 Δείτε το video από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση 

΄Αρωμα νίκης και στην Πεντέλη, στην τελευταία 

προεκλογική συγκέντρωση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, όπου 

πολυπληθής αριθμός συμπολιτών μας συμμετείχε στο 

κλείσιμο της προεκλογικής εκστρατείας διατρανώνοντας 

για άλλη μία φορά αυτό που μήνες τώρα διαφαίνεται.     

Στις 25 Μαΐου η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ θα είναι η νέα διοίκηση 

στο Δήμο Πεντέλης! 

Άρωμα νίκης και στην Πεντέλη! Με μία πανηγυρική συγκέντρωση στην 
Πεντέλη έκλεισε ο προεκλογικός αγώνας! 
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