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Με εισαγγελικές παραγγελίες 

ενημερωθήκαμε για την οικτρή 

οικονομική κατάσταση του 

Δήμου 

Αγιασμός και εγκαίνια στο 

Εκλογικό Κέντρο της 

Συμπολιτείας 

Φιάσκο η απόφαση Στεργίου εναντίον της αμιγούς κατοικίας 

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η απόφαση 

Στεργίου που αφορούσε αλλαγή χρήσης σε περιοχές αμιγούς 

κατοικίας.      Αυτό που δεν ενδιέφερε τη Δημοτική Αρχή του 

τόπου και είχε σχέση με την αλλοίωση της φυσιογνωμίας και του 

χαρακτήρα περιοχών του Δήμου Πεντέλης, ήρθε και το 

σταμάτησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατανοώντας τον 

κίνδυνο «εισόδου» εν είδει «κερκόπορτας» οχλούντων δραστηριοτήτων που 

θα καταστρατηγούσαν την ουσία της αμιγούς κατοικίας. 

Ποινική δίωξη κατά του κ. 

Στεργίου. Η Εισαγγελία Εφετών 

τον εγκαλεί, γιατί δήλωνε την 

καθαρίστρια κουνιάδα του ως 

διοικητική υπάλληλο 

Συνέντευξη Τύπου μετά τη Δήλωση στήριξης του πρώην Δημάρχου 
Μελισσίων κ. Γιάννη Μητρόπουλου προς τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Συνέντευξη Τύπου έδωσαν ο επικεφαλής και 

μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της 

Συμπολιτείας μετά την δήλωση στήριξης του τ. 

Δημάρχου Μελισσίων κ. Ι. Μητρόπουλου. 

Στη συνέντευξη: α)τονίστηκε η ουσία της 

στήριξης στο συνδυασμό μας του πρώην 

δημάρχου Μελισσίων Γιάννη Μητρόπουλου, 

τόσο εκλογικά, όσο και ποιοτικά, δεδομένου ότι η 

θητεία του ήταν πετυχημένη διότι βασίστηκε στη συνεργασία και στη συναίνεση πάνω στα 

μεγάλα θέματα της πόλης. Αυτή θα ειναι και η στόχευση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ως επόμενης 

δημοτικής αρχής.  β) Παρουσιάστηκαν νέες συνεργασίες με: τη Γεωργία Μητροπούλου, την 

Ελευθερία Αλαμάρα, το Θεόφιλο Βορέα και το Γιώργο Σκιαδά.  γ)Ανακοινώθηκε η διεύρυνση 

της Πολιτικής Γραμματείας της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ με τη συμμετοχή του Χρήστου Παναγιωτίδη 

και του Στάθη Ζάγκα. δ)Αναδείχθηκε ο κίνδυνος να χαθεί το δάσος Παπαδημητρίου στα 

Μελίσσια εξαιτίας της απόλυτης αδράνειας της διοίκησης Στεργίου. Για το θέμα θα υπάρξει 

ευρεία ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. 

Δείτε τη Συνέντευξη Τύπου σε Video 

Δήλωση στήριξης του πρώην 

Δημάρχου Μελισσίων κ. Γιάννη 

Μητρόπουλου προς τη 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Ο κ. Στεργίου διώκεται για 

παράβαση καθήκοντος και 

απιστία στην Υπηρεσία κατ’ 

εξακολούθηση και ο Δήμος 

πληρώνει τους δικηγόρους του! 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ στηρίζει το Παίδων Πεντέλης 

Αντιπροσωπεία της Συμπολιτείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων 

Πεντέλης. 

Η διοίκηση του νοσοκομείου ενημέρωσε τον Μανώλη Γραφάκο και τα 

μέλη του Συνδυασμού Γιώργο Καρβουνάκη, Βλάσση Σιώμο και Κώστα 

Μαργαρίτη, για την κατάσταση και τα προβλήματα του Παίδων. 

Κυρίαρχο θέμα ήταν η μη καταβολή των εφημεριών 

των γιατρών, ζήτημα που ταλαιπωρεί το επιστημονικό προσωπικό και 

συσχεραίνει τη λειτουργία του νοσοκομείου. 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ αποχαιρετά τον Αντώνη Μπάρτζη 

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του π. Προέδρου της Κοινότητας Πεντέλης Αντώνη 

Μπάρτζη.  Ο Αντώνης Μπάρτζης διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Πεντέλης, από το 1991 

έως το 1998. Διακρίθηκε για το ήθος, την ταπεινότητα, την αποτελεσματικότητα, την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα και για την αψεγάδιαστη εντιμότητά του. 

Η Δημοτική ομάδα του Συνδυασμού, θα παραστεί σύσσωμη στη νεκρώσιμη Ακολουθία και 

τον ενταφιασμό, εκφράζοντας τα συλληπητήρια της Συμπολιτείας στην 

οικογένεια του θανόντα. 

Η ανεπάρκεια και ανικανότητα 

της διοίκησης Στεργίου 

«κατάφερε» να διαλύσει τη 

χορωδία Μελισσίων.  

Η Συμπολιτεία συνυπέγραψε 

αίτημα 14 δημοτικών 

συμβούλων για σύγκληση  ΔΣ 

για τη μη πραγματοποίηση του 

εργοστασίου που δρομολογεί ο 

κ. Στεργίου στη Νέα Πεντέλη 
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