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Με εισαγγελικές παραγγελίες 

ενημερωθήκαμε για την οικτρή 

οικονομική κατάσταση του 

Δήμου 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ αποχαιρετά 

τον Αντώνη Μπάρτζη 

Διαλύθηκε σκόπιμα με βίαιο τρόπο με αφορμή την επίθεση του 
αντιδημάρχου σε πολίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε η 

αντιπολίτευση για το θέμα του εργοστάσιου αεριοποίησης απορριμμάτων 
που σχεδιάζει να δημιουργήσει ο κ. Στεργίου στο Πεντελικό. Με νέο αίτημά 
μας ζητάμε να συνεχιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο που διακόπηκε παράνομα 

Τις χειρότερες στιγμές του τα τελευταία 20 χρόνια έζησε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης 

μας τη Δευτέρα 31 Μαρτίου στη συζήτηση που προκάλεσε η αντιπολίτευση για το θέμα της 

δημιουργίας εργοστασίου αεριοποίησης απορριμμάτων στο Πεντελικό που προωθεί ο κ. 

Στεργίου και έχει ζητήσει να λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΚΑ.       

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό περιβαλλοντικά, εκθέτει ηθικά τον κ. Στεργίου ο οποίος 

πλήρωσε με χρήματα του Δήμου την εκπόνηση μελέτης για λήψη περιβαλλοντικής άδειας 

δημιουργίας εργοστασίου αεριοποίησης ιδιωτικών συμφερόντων!! σε χώρο που δεν είναι του 

Δήμου!! Προς τι λοιπόν ο ζήλος του κ. Στεργίου;      Ο κ. Στεργίου έδειξε το πραγματικό του 

πρόσωπο. Δεν έκανε δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης να αποσύρει την αίτηση προς το 

ΥΠΕΚΑ, παρά περιορίστηκε να ψελλίζει ότι δεν θέλει να γίνει το εργοστάσιο. 

Ποινική δίωξη κατά του κ. 

Στεργίου.  

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! 

Αντιπροσωπεία της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ συναντήθηκε με εκπροσώπους των 
εργαζομένων του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ 

Αντιπροσωπεία της Συμπολιτείας αποτελούμενη από το Μανώλη Γραφάκο 

και τους Δημοτικούς Συμβούλους Καρβουνάκη Γιώργο και Σταυρόπουλο 

Δημήτρη, στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών τους για τη λειτουργία 

των νοσοκομείων της περιοχής, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο και 

εκπροσώπους του Συλλόγου εργαζομένων του Αμαλία 

Φλέμινγκ.   

Φιάσκο η απόφαση Στεργίου 

εναντίον της αμιγούς κατοικίας 

Η Συμπολιτεία συνυπέγραψε 

αίτημα 14 δημοτικών 

συμβούλων για σύγκληση  ΔΣ 

για τη μη πραγματοποίηση του 

εργοστασίου που δρομολογεί ο 

κ. Στεργίου στη Νέα Πεντέλη 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ στηρίζει το 

Παίδων Πεντέλης 

Συνέντευξη Τύπου μετά τη 

Δήλωση στήριξης του πρώην 

Δημάρχου Μελισσίων κ. Γιάννη 

Μητρόπουλου προς τη 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για το περιβάλλον, 
την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση των απορριμάτων 

Με εναλλακτικό τρόπο, τελείως διαφορετικό από τα καθιερωμένα, 

παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για το 

περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση των 

απορριμάτων, σε ειδικά σχεδιασμένη παρουσίαση που έγινε στο 

Πευκοδάσος Τσαγκάρη στα Μελίσσια.        Στη σύντομη εισαγωγή 

του ο Μανώλης Γραφάκος τόνισε ότι η παρουσίαση με τον τρόπο 

που έγινε, μέσα σε ένα πάρκο, με στόχο τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον, 

δηλαδή χωρίς την έκδοση έντυπων προσκλήσεων, χωρίς ενεργειακή κατανάλωση, χωρίς 

ηλεκτρονικά μέσα προβολών, χωρίς ηχητικές και μικροφωνικές εγκαταστάσεις, είχε σαν 

στόχο να δώσει το στίγμα της ευαισθητοποίησης της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στην προσπάθεια 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και στη μείωση του ενεργειακού 

κόστους.    Δείτε το  Video 

To δάσος Παπαδημητρίου κινδυνεύει -  Ενημερωτική συζήτηση - 
Δευτέρα 7/4 - 18:30 

Συμπολίτες των Μελισσίων & της Ν. Πεντέλης ενημερωθείτε 

Η τύχη του δάσους είναι στα χέρια σας 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 18:30 στη συμβολή 

των οδών Αναπήρων Πολέμου & Αγ. Ειρήνης 

Σε ενημερωτική συζήτηση για τον κίνδυνο που διατρέχει 

σήμερα το δάσος Παπαδημητρίου 

https://www.facebook.com/Simpoliteia
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%bc/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%bc/
http://www.protothema.gr/greece/article/359403/poiniki-dioxi-kata-tou-dimarhou-pedelis/
http://www.protothema.gr/greece/article/359403/poiniki-dioxi-kata-tou-dimarhou-pedelis/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba-%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba-%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba-%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba-%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bf-%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%cf%8e%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bf-%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%cf%8e%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bf-%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%cf%8e%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bf-%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%cf%8e%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%bf-%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%cf%8e%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8/
http://www.simpoliteia.gr/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1/
http://www.simpoliteia.gr/%cf%86%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%bf-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b7/
http://www.simpoliteia.gr/%cf%86%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%bf-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b7/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-14-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-14-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-14-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-14-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-14-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-14-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%ce%bd%cf%84/
http://www.simpoliteia.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%ce%bd%cf%84/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmXt0Z_K7mVmf-SNkS_UBHSH_AQy18-Qz
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmXt0Z_K7mVmf-SNkS_UBHSH_AQy18-Qz
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmXt0Z_K7mVmf-SNkS_UBHSH_AQy18-Qz
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmXt0Z_K7mVmf-SNkS_UBHSH_AQy18-Qz
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmXt0Z_K7mVmf-SNkS_UBHSH_AQy18-Qz
https://www.youtube.com/watch?v=pD-kym3zskY
http://www.simpoliteia.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF/
http://www.simpoliteia.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://www.simpoliteia.gr/wp-content/uploads/2014/04/Dasos-Papadimitriou.pdf
http://www.simpoliteia.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%86/

