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Μαρούσι , 28-1-2023  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  

Μετά από επίμονες προσπάθειες για συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Αμπατζόγλου και τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κατσιγιάνη, για να συζητήσουμε ένα φλέγον θέμα που ταλανίζει 

τους καοίκους του Πολυδρόσου, αυτό της χωροθέτησης της λαϊκής αγοράς  

http://syllogospolydrosou.blogspot.com/2022/09/blog-post.html 

και αφού είχαμε, ως Γενική Συνέλευση , λάβει την απόφαση να προτείνουμε την , έστω 

δοκιμαστικά, για μια περίοδο έξι μηνών, μετακίνηση στην οδό Καψαλά, , εν τέλει η 

συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 , παρουσία δύο 

μελών του Δ.Σ και δύο κατοίκων της περιοχής – μελών του Συλλόγου. 

https://maroussi.gr/synantisi-tou-dimarchou-amarousiou-theodorou-abatzoglou-me-ton-

syllogo-polydrosou/ 

Κατά τη συνάντηση , αλλά και μετά από αυτή , λάβαμε την διαβεβαίωση του Δημάρχου και 

του αρμόδιου Αντιδημάρχου ότι η πρότασή μας θα υλοποιηθεί , μετά από σχετική 

συνεννόηση του Δήμου με το αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, καθώς , όπως μας 

μεταφέρθηκε, ο Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης , ήταν σύμφωνοι.  

Παρόλα αυτά, παρά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών έκτοτε, η λαϊκή αγορά 

Πολυδρόσου συνεχίζει- και φαίνεται ότι θα συνεχίσει - να λειτουργεί στις ίδιες οδούς, 

προκαλώντας τεράστια όχληση στους παρόδιους κατοίκους , αλλά και σοβαρά 

κυκλοφοριακά προβλήματα στο Πολύδροσο όλα τα Σάββατα του έτους, καθώς οι οδοί  

διεξαγωγής της λαϊκής είναι εντελώς ακατάλληλες, στενές , χωρίς υποδομές αποχετεύσεων 

ομβρίων . Την άλλη εβδομάδα μεταφέρεται στην οδό Ακακιών,  σε τέσσερις μήνες στην 

Κριεζή, μετά πάλι στη Ροδοδάφνης και ούτω καθ’ εξής 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον εμπαιγμό , τόσο των παρόντων  κατά τη συνάντηση  

μελών του Συλλόγου , αλλά και εν γένει των κατοίκων του Πολυδρόσου, για τις παλινωδίες 

της Διοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας, για τα «κούφια» λόγια και τις υποσχέσεις, 

http://syllogospolydrosou.blogspot.com/2022/09/blog-post.html
https://maroussi.gr/synantisi-tou-dimarchou-amarousiou-theodorou-abatzoglou-me-ton-syllogo-polydrosou/
https://maroussi.gr/synantisi-tou-dimarchou-amarousiou-theodorou-abatzoglou-me-ton-syllogo-polydrosou/


επιφυλλασόμαστε δε , τόσο ως Σύλλογος, όσο και ως κάτοικοι και Δημότες της περιοχής , 

για την περαιτέρω στάση μας , στ πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας.  

Μάλλον όμως δεν θα έπρεπε να εκπλαγούμε , αφού ακόμα εκκρεμεί  η υλοποίηση του 

απλούστατου και  πάγιου εδώ και χρόνια  αιτήματός  μας προς τον Δήμο  για οριζόντια 

διαγράμμιση της οδού Φραγκοκκλησιάς.... 
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