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Αδιάφορη για τις εξελίξεις στην 

εκπαιδευτική κοινότητα η διοί-

κηση Στεργίου εμμένει στην 

απραξία και τα παχιά λόγια, 

αδυνατώντας να αποτρέψει τις 

συγχωνεύσεις 4 δημοτικών 

σχολείων στα Μελίσσια 

Λούνα Παρκ του τρόμου και 

στην Πεντέλη, το οποίο λειτουρ-

γεί εδώ και 14 χρόνια χωρίς 

άδεια, εν γνώσει του  κ. Στεργί-

ου 

Συγκλονιστική σε συμμετοχή 

και παλμό η Κεντρική Προεκλο-

γική Συγκέντρωση της ΣΥΜΠΟ-

ΛΙΤΕΙΑΣ στα Μελίσσια. Μανώ-

λης Γραφάκος: «Οι πολίτες 

γύρισαν ήδη σελίδα. Σε λίγο τη 

διοίκηση Στεργίου δε θα τη 

θυμάται κανείς» 

Κινητοποίηση «θέατρο» για το 

ΑΤ Πεντέλης.  

Το Πρόγραμμα της ΣΥΜΠΟΛΙ-

ΤΕΙΑΣ.             Οι Υποψήφιοι 

Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβουλοι 

Λούνα Παρκ Πεντέλης: Καταγ-

γελία προς το Γενικό Γραμματέ-

α της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης από Μανώλη Γραφάκο, 

Αντώνη Φειδοπιάστη και Λεω-

νίδα Λάζο. Δεν μπορεί δύο μέ-

τρα και δύο σταθμά για τις δύο 

περιπτώσεις λόγω κομματικών 

σκοπιμοτήτων 

Ένα «περίεργο» επεισόδιο εκδήλωσης 

πυρκαγιάς στο δάσος Παπαδημητρίου, 

λίγες μέρες πριν το 2ογύρο των εκλογών, 

μας βάζει σε τροχιά εγρήγορσης και προ-

βληματισμού. 

Μια φωτιά που εκδηλώθηκε με ύποπτο 

τρόπο, «αντιμετωπίστηκε» με την 

«άμεση» παρουσία του Δημάρχου στο 

συμβάν, εντός 5΄από την εκδήλωσή της και την παρουσία σε παράταξη δίπλα του, των υπο-

ψήφιων συμβούλων του για φωτογράφηση και συνέντευξη σε τηλεοπτικούς σταθμούς! 

Τα παιχνίδια με την τύχη της πόλης και τις προβοκατόρικες επεμβάσεις 

«σωτηρίας», τελειώνουν για τον κ. Στεργίου. 

Παίζει με τη φωτιά ο κ. Στεργίου 

O Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα με το Συνδυασμό της 
Ρένας Δούρου ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ, κ. Γιώργος Καραμέρος, με δήλωσή του 

ουσιαστικά στηρίζει τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ.  Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ χαιρετίζει τη 
στήριξη αυτή 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ευχαριστεί τον Υποψήφιο Α-

ντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα με το Συνδυα-

σμό της Ρένας Δούρου ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ, κ. Γιώρ-

γο Καραμέρο, για τη δήλωσή του στο διαδικτυα-

κό αυτοδιοικητικό μέσο enypografa.gr, που στην 

ουσία στηρίζει τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

Η δήλωση του κ. Καραμέρου έχει ως εξής: 

«Σέβομαι απολύτως την απόφαση του συνδυασμού ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ για ψήφο κατά 

συνείδηση τη δεύτερη Κυριακή, αλλά την ίδια στιγμή, λόγω της προσωπική διαδρομής μου 

στον χώρο της οικολογίας, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να παραβλέψω τα μειωμέ-

να αντανακλαστικά που επέδειξε η διοίκηση του νυν δημάρχου Δημήτρη Στεργίου -Καψάλη 

σε μία σειρά εξαιρετικά σημαντικών από περιβαλλοντικής άποψης θεμάτων που αφορούν 

στο Πεντελικό, όπως τα σχέδια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, το σχετικό Προε-

δρικό Διάταγμα για το Βουνό, το εργοστάσιο αεριοποίησης, τη «τσιμεντοποίηση» χώρου στο 

Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών 

στην πόλη μας, οδηγεί τους πολίτες στις κάλπες του δευτέ-

ρου γύρου, με ένα σαφές μήνυμα. Το συντριπτικό 56% περί-

που της πόλης μας, δεν εμπιστεύεται τον κ. Στεργίου και 

αναζητά μια νέα δημοκρατική ανεξάρτητη διοίκηση. 

Το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 60% στα αστικά κέντρα των 

Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης, όπου ο κ. Γραφάκος και ο κ. Στεργίου ισοψήφισαν. 

Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύθηκαν και τους διαβεβαιώνουμε ότι 

μετά τον Β’ γύρο της 25ης Μαΐου η πόλη θα έχει μια νέα διοίκηση, με όραμα 

και σχέδιο, για την πόλη και τους πολίτες. 

Οι πολίτες έστειλαν το μήνυμα για την αλλαγή σκυτάλης στο Δήμο Μανώλης 
Γραφάκος: Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε σταθερότητα, νέο όραμα και νέα 
προοπτική. Την Κυριακή ο Δήμος μας θα γυρίσει σελίδα αφήνοντας πίσω το 

χθες 
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