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σελ. 7
Αρ. Φ. 34

Οι πρώτοι 33 υποψήφιοι

του Νίκου Χουρσαλά

Γρηγόρης Γουρδομιχάλης:
Η υπεράσπιση της ζωής, της ασφάλειας
και των δικαιωμάτων των πολιτών
είναι βασική υποχρέωση του δήμουσελ. 8

Μαζική παρουσία στην εκδήλωση
του ΠΕΣΥΔΑΠ

Ο Κασιμάτης
πολύ μπροστά
σε δημοσκόπηση
της Rass
σελ. 16

Γ. Μελάς: Με τον Κασιμάτη
για το καλό της Πόλης
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Ο νέος σταθμός του Κλειστή η πλ. Ελευθερίας
Μετρό «Κορυδαλλός»
Άρχισαν τα έργα

Ξεκινούν αύριο, 1η Μαρτίου οι προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές στην πόλη
Με την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της πλατείας Ελευθερίας, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία του σταθμού «Κορυδαλλός» της γραμμής 3 του Μετρό,
περίπου σε 4 μήνες. Για τον σκοπό αυτό κλείσει προσωρινά από αύριο Παρασκευή, 1η
Μαρτίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων γύρω από την κεντρική πλατεία της πόλης (ΙΧ
και ΜΜΜ) και η κίνηση το διάστημα αυτό θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Η δημοτική αρχή καλεί τους οδηγούς να δείξουν προσοχή στις αλλαγές και στις μετακινήσεις.
Ο Σταθμός «Κορυδαλλός» θα έχει δύο εξόδους, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου θα
παραδοθεί στο κοινό μια νέα πλατεία, που θα περιλαμβάνει νέο πράσινο, κατασκευές
με έντονο το υδάτινο στοιχείο, καθιστικά, παιδικές χαρές για όλες τις ηλικίες, σύγχρονο
φωτισμό led, ενώ θα υπογειοποιηθεί και ο υποσταθμός της
ΔΕΗ που υπάρχει έως σήμερα
απέναντι από τον πεζόδρομο
της οδού Αγ. Γεωργίου.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα
ισχύσουν από την 1η Μαρτίου
προετοιμάστηκαν από την Αττικό Μετρό σε συνεργασία με
τον Δήμο Κορυδαλλού και τον
ΟΑΣΑ, ενώ η πλατεία θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 30
Ιουνίου.

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€

Χωρίς προβλήματα και το κυριότερο χωρίς ατυχήματα, έγιναν οι αλλαγές στην κυκλοφορία
γύρω από την πλατεία Ελευθερίας.
Για το θέμα αυτό υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία στο δήμο
Κορυδαλλού.
Τελικά με την παρουσία εργαζομένων του Τμήματος
Περιβάλλοντος του δήμου,
της Τροχαίας Κορυδαλλού
και της Κοινοπραξία του Μετρό, όλα πήγαν καλά. Η περίφραξη μεταφέρθηκε από την
πλατεία στα πεζοδρόμια και
τα μηχανήματα άρχισαν εργασίες ώστε να μην υπάρξει
καθυστέρηση.
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Ο Κορυδαλλιώτης Νίκος Παπαγεωργίου
στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Πατούλη
Γ. Πατούλης: Είναι ευτύχημα που ο Νίκος είναι κοντά μας
Είναι ευτύχημα που ένας νέος άνθρωπος που έχει προσφέρει στο επιχειρείν, που έχει προσφέρει στον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να παράγει πλούτο, βρίσκεται εδώ κοντά
μας με πολύ σημαντική εμπειρία σε θεσμικούς φορείς της επιχειρηματικότητας και προφανώς αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για το αύριο της Νέας Αρχής στην περιφέρεια της Αττικής
σε περιοχές όπως του Πειραιά αλλά και των άλλων δήμων γύρω από αυτόν.

O Νίκος Παπαγεωργίου είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην περιφερειακή
ενότητα Πειραιά με τον συνδυασμό του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη «Νέα Αρχή για την Αττική».
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του για την υποψηφιότητά του η οικογενειακή του διαδρομή και οι προσωπικές του ανησυχίες δεν θα μπορούσαν να τον αφήσουν αμέτοχο στο
κάλεσμα του υποψήφιου Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη για την αναγέννηση και την
αναμόρφωση της Αττικής γης και ιδιαίτερα του Πειραιά και των γύρω δήμων.
Όπως ο ίδιος λέει: «Η προσωπική μου ενασχόληση και οι καθημερινές μου αγωνίες, μου
δίνουν ένα επιπλέον κίνητρο για να μπορέσω να νοιαστώ για τις περιοχές του Πειραιά,
του Περάματος ,του Κερατσινίου, της Δραπετσώνας, της Αμφιάλης, της Νίκαιας, του Ρέντη
και φυσικά του Κορυδαλλού, του μέρους όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα και εργάζομαι.
Η δέσμευση και το συναίσθημά μου είναι δίπλα στον μικρομεσαίο επαγγελματία που αγωνιά για την επιβίωσή του. Είμαι δίπλα στο πολίτη που τόσες αντιξοότητες αντιμετωπίζει
καθημερινά στη ζωή του και θα ήθελα να είμαι μία θετική πινελιά δίπλα στη βούληση και
τη σκέψη του Γιώργου Πατούλη. Του Γιώργου Πατούλη του γιατρού, του προέδρου του
Ιατρικού Συλλόγου, του δημάρχου με την τεράστια κοινωνική προσφορά, του προέδρου
της ΚΕΔΕ, του αυριανού Περιφερειάρχη.
Θα κάνω αγώνα και θα ζητήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου για να μπορέσω να
συνεισφέρω κι εγώ δίπλα του στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της περιφέρειας Αττικής.»

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στον Κορυδαλλό, παντρεμένος με ένα παιδί. Είναι Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά, πρόεδρος του συνδέσμου Αττικής πρατηριούχων
εμπόρων καυσίμων. Ο πατέρας του Ντίνος Παπαγεωργίου υπήρξε μετανάστης στη Σουηδία και από το 1972 εγκαταστάθηκε στον Κορυδαλλό
προσφέροντας μέσα από την επιχειρηματικότητα στην τοπική κοινωνία επί 40 συναπτά έτη. Έχει έναν αδερφό ο οποίος είναι αξιωματικός
της Ελληνικής Αστυνομίας με ήθος αρχές και αξίες οι οποίες αποτελούν
πάντα παράδειγμα για τον Νίκο.

Να αυξηθούν άμεσα οι δαπάνες για την δημόσια παιδεία

του Θοδωρή Μυλωνά

Το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στην χώρα
μας αναμφισβήτητα υποχρηματοδοτείται
Οι δημόσιες δαπάνες έμειναν καθηλωμένες για
πολλά χρόνια, κάτω από το 3,5% επί του ΑΕΠ.
Δραματική μείωση των δημόσιων δαπανών
για την εκπαίδευση παρατηρήθηκε κατά
την περίοδο των μνημονίων όχι μόνο σε ποσοστό επί του ΑΕΠ αλλά και σε απόλυτους
αριθμούς.
Από το 2010 και έπειτα το ποσοστό δαπανών
του Υπουργείου παιδείας επί του ΑΕΠ κινούνται
κάτω του 3% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στο
5% .
Έτσι η Ελλάδα κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι
αφορά στις δαπάνες για την Παιδεία, σύμφωνα με την Eurostat.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της υποβάθμιση ή κα-

τάργησης βασικών δομών και υπηρεσιών, όπως η ενισχυτική διδασκαλία και η διδακτική
στήριξη, οι σχολικές βιβλιοθήκες, τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα κέντρα συμβουλευτικής – προσανατολισμού και ψυχολογικής στήριξης, των αθλητικών δραστηριοτήτων κ.λπ.
Ενώ στο ζήτημα της μέριμνας για τα ΑΜΕΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη κατάταξη της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία.
Αποκορύφωμα ήταν και η κατάργηση 50 ειδικοτήτων της τεχνικής εκπαίδευσης, με
αποτέλεσμα πολλά παιδιά να υποχρεώνονται να αναζητήσουν την ειδικότητά τους
στα ιδιωτικά ΙΕΚ και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό να καταδικάζεται σε
διαθεσιμότητα και απόλυση.
Η μεγάλη επίσης μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών, αποτέλεσμα των χιλιάδων συνταξιοδοτήσεων και των σχεδόν μηδενικών προσλήψεων, είναι επίσης μια ακόμη δραματική επίπτωση .
Οι μειωμένες δαπάνες σημαίνουν και μειωμένη ποιότητα ως προς την παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση.
Στα πλαίσια αυτά είναι ανάγκη το κίνημα της δημόσιας παιδείας, οι Σύλλογοι Γονέων, τα σωματεία των εκπαιδευτικών και η τοπική αυτοδιοίκηση να ενώσουν τις
δυνάμεις τους προκειμένου να αυξηθούν άμεσα οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την δημόσια παιδεία.
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ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της ελπίδας και της προοπτικής
«Όλοι χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα…Εκ των γραμμάτων γεννάται
η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη.» Ρήγας Φεραίος
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που κλήθηκε
να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη κοινωνία είναι
αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο αναλφαβητισμός, αλλά και ο περιορισμός στην
πρόσβαση στην γνώση, αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν γενεσιουργούς παράγοντες κοινωνικού αποκλεισμού. Η δημιουργία
και λειτουργία των νυχτερινών σχολείων
στη χώρα μας ήταν το αποτέλεσμα μιας
παρέμβασης από την Πολιτεία για την
αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το Εσπερινό Γυμνάσιο είναι η εναλλακτική επιλογή ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο Εσπερινό Γυμνάσιο
μπορούν να φοιτήσουν ανήλικοι εργαζόμενοι, ενήλικοι - άνεργοι ή εργαζόμενοι, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ή
να μην παρακολουθήσουν καν το ημερήσιο Γυμνάσιο. Μετά το Εσπερινό Γυμνάσιο,
έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε οποιοδήποτε τύπο Λυκείου,
ημερήσιο ή εσπερινό, ώστε να φτάσουν ακόμα και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ποιο είναι όμως το προφίλ των μαθητών των Εσπερινών Σχολείων;
Είναι άτομα τα οποία κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρωινό σχολείο, είχαν
διάφορα θέματα να αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν ποσοστά μαθητών που εγκατέλειψαν το
σχολείο για λόγους υγείας, μαθητές που για λόγους κοινωνικοοικονομικούς-συνήθως μαθήτριες- έμειναν στο σπίτι για να φροντίζουν την οικογένειά τους, μαθητές που βγήκαν
από το σχολείο για να εργαστούν. Μαθήτριες που κατά τη διάρκεια φοίτησής τους έμειναν
έγκυες, αλλά και που για άλλους λόγους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την φοίτηση
τους.
Στο Δήμο του Κορυδαλλού, που στηρίζει ουσιαστικά τα εσπερινά σχολεία, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια λειτουργούν Εσπερινό Γυμνάσιο (συστεγάζεται με το 5ο
Λύκειο) και Εσπερινό Γενικό Λύκειο (συστεγάζεται με το 4ο Λύκειο) με ώρα έναρξης
λειτουργίας το βράδυ στις 7:30.
Εκατοντάδες συμπολίτες μας παρακολούθησαν τα σχολεία αυτά με επιτυχία. Κατάφεραν
να αποκτήσουν το Απολυτήριο του Γυμνασίου και να εξασφαλίσουν νέες δυνατότητες για
εξεύρεση εργασίας ενώ πολλοί από εκείνους που συνέχισαν στο Λύκειο κατόρθωσαν και
την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η χαρά στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που τα κατάφεραν, παρ’ όλες τις αντιξοότητες
που αντιμετώπισαν στη ζωή τους , που αψήφησαν πολλές προκαταλήψεις και στερεότυπα
για να ξανακαθίσουν στα θρανία , γεμίζει κι εμάς τους δασκάλους τους με ικανοποίηση
και χαρά.
Σήμερα, τα Εσπερινά σχολεία φαίνεται ότι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία
και προοπτική στη ζωή τους.

Στενή συνεργασία του δήμου
με τους Συλλόγους Γονέων

Συνεχίστηκαν με ενταντικό ρυθμό οι συναντήσεις του Τμήματος Παιδείας του δήμου με
Συλλόγους Γονέων αλλά και η συμμετοχή του αντιδημάρχου Παιδείας στα σχολικά συμβούλια.
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Γρηγόρης Γουρδομιχάλης συναντήθηκε με τους Συλλύγους
Γονέων του 10ου Νηπιαγωγείου, του 8ου Γυμνασίου, του 13ου Δημοτικού σχολείου, του
11ου Δημοτικού Σχολείου, του 16ου Δημοτικού Σχολείου.
Επίσης συνοδευόμενος από τον μηχανολόγο μηχανικό Δημήτρη Τσώνη και τον προϊστάμενο των τεχνικών συνεργείων του δήμου Απόστολο
Τσιριωτάκη επισκέφθηκε
και συζήτησε με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές
στις συνεδριάσεις των σχολικών συμβουλίων του 3ου
Γυμνασίου, του 4ου Γυμνασίου, του 8ου Γυμνασίου και
του 2ου Δημοτικού.Επιπλέον το κλιμάκιο επισκέφθηκε
το 13ο και το 16ο Δημοτικό
σχολείο.
Με δήλωσή του ο αντιδήμαρχος τόνισε «όλες οι

συναντήσεις αλλά και οι συνεδριάσεις των σχολικών συμβουλίων έγιναν σε πολύ καλό κλίμα
κατανόησης και συνεργασίας.
Μετέφερα την βούληση του δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη και
του δημοτικού συμβουλίου να
υποστηρίξουμε δυνατά τα δημόσια σχολεία.
Μου δόθηκε η ευκαιρία να ενημερώσω αναλυτικά τα μέλη των
σχολικών κοινοτήτων για τις
προσπάθειες του δήμου και τα
αποτελέσματα τους όσο αφορά
τη χρηματοδότηση των λειτουργικών αναγκών, τη συντήρηση και επισκευή, τα θέματα πυρασφάλειας, τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου αλλά και την ασφάλεια των μαθητών κατά
την προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση τους από τις σχολικές μονάδες. Συμφωνήσαμε
ότι θα πρέπει να συνεχιστεί από κοινού η προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης.»
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το μεγάλο κτιριακό πρόβλημα του 3ου και 8ου Γυμνασίου,
αφού αυτά στεγάζονται σε μισθωμένα, ακατάλληλα κτίρια.
Ειδικά στην επίσκεψη στο 16ο Δημοτικό σχολείο τον αντιδήμαρχο συνόδευε ο διευθυντής
τεχνικών υπηρεσιών του
δήμου Στέργιος Στεργιόπουλος. Θέμα της επίσκεψης ήταν να συμφωνηθεί
επί τόπου με το Σύλλογο
Γονέων και τον διευθυντη
του σχολείου η ακριβής
θέση διάνοιξης δεύτερης
εισόδου προς την πλευρά
της πλατείας Ελευθερίας,
κάτι που ήταν πάγιο αίτημα των γονέων.
Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο.
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Νίκος Νικολεουσάκος: Η συμμετοχή μου στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ξεπερνά ιδεολογικές και προσωπικές φιλοδοξίες
Με επιστολή του στην εφημερίδα μας ο Νίκος Νικολεουσάκος θέλησε να κάνει γνωστή
την υποψηφιότητά του ως δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του νυν δημάρχου
Κορυδαλλού «Πολίτες για τον Κορυδαλλό»
Συνδημότες φίλες και φίλοι
Αποφάσισα να αποδεχθώ την πρόταση του
Δημάρχου Σταύρου Κασσιμάτη που έχει ως
στόχο να δημιουργήσει κουλτούρα συνεργασίας, διότι η κοινωνία απαιτεί υπερβάσεις
χωρίς στεγανά και παρωπίδες, αναδεικνύοντας αποτελεσματικό σχέδιο διοικήσεως της
πόλης μας, με αξίες, διαφάνεια και ανθρωπισμό.
Έτσι λοιπόν μετάσχω στο ψηφοδέλτιο της
δημοτικής παράταξης « Πολίτες για τον Κορυδαλλο » στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, διεκδικώντας το τιμητικό αξίωμα του
Δημοτικού Συμβούλου, μέσω της ψήφου
των συμπολιτών μου.
Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει συνειδητά όλοι μας, ως συμμετέχοντες σε αυτές, να κατανοήσουμε τον διευρυμένο κοινωνικό ρόλο του θεσμού, για την προώθηση της παιδείας, του
Αθλητισμού, του πολιτισμού, της ασφαλείας και κοινωνικής προστασίας, της επιχειρηματι-

κής ανάπτυξης, της στήριξης της νεολαίας, όπως και την βελτίωση του περιβάλλοντος της
πόλης μας.
Η συμμετοχή μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεπερνά ιδεολογικές και προσωπικές φιλοδοξίες και ο παραμένων στόχος είναι, η υπηρεσία στους δημότες με εντιμότητα και αξιοπρέπεια.
ΝΙΚΟΛΕΟΥΣΑΚΟΣ Κων/νου ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΉΣ ΠΥΚΝΌΤΗΤΑΣ
Τι μπορεί να κάνει μια μέτρηση οστικής
πυκνότητας
Μια μέτρηση οστικής πυκνότητας δείχνει αν κάποιος έχει φυσιολογική οστική πυκνότητα, χαμηλή οστική πυκνότητα ή οστεοπόρωση. Είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να διαγνώσει την οστεοπόρωση. Όσο χαμηλότερη οστική
πυκνότητα έχετε τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Μια τέτοια εξέταση
θα βοηθήσει εσάς και τον ιατρό σας να :
• μάθετε αν έχετε αδύναμα και εύθραυστα οστά, προτού υποστείτε κάταγμα,
• εκτιμήσετε τον κίνδυνο κατάγματος οστού στο μέλλον,
• εκτιμήσετε αν η οστική σας μάζα βελτιώνεται, μένει στα ίδια επίπεδα ή χειροτερεύει,
• εκτιμήσετε την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνετε και να πάρετε αποφάσεις για την συνέχιση, διακοπή ή τροποποίησή της,

Στο ιατρείο μας επίσης
εκτελούνται
ψηφιακές πανοραμικές
ακτινογραφίες οδόντων

Ποιός πρέπει να υποβληθεί σε μια τέτοια εξέταση;
Συστήνεται η διενέργεια μέτρησης οστικής πυκνότητας
σε:
• γυναίκες σε εμμηνόπαυση
με παράγοντες κινδύνου,
• γυναίκες άνω των 65 ετών,
• άνδρες άνω των 70 ετών,
• άτομα με απώλεια ύψους
άνω των 1,3 εκατοστών
μέσα σε χρονικό διάστημα
ενός έτους ή συνολική απώλεια ύψους άνω των 4 εκατοστών (από το αρχικό ανάστημα του ατόμου).

Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Προσιτό ιδιωτικό τιμολόγιο.
Ωράριο Λειτουργίας:
9 π.μ. - 1 μ.μ. & 5 μ.μ. - 9 μ.μ.

Τηλ.: 210 5698634 - Κιν.: 6972552144 - e-mail: txanthop.rad@gmail.com
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Συγκίνηση και εντυπωσιακή παρουσία της εκπαιδευτικής
κοινότητας στην πίτα του Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου
Μάθησης του Δήμου

Στην εκδήλωση εκτός των άλλων δόθηκαν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης - πιστοποίησης
των ενηλίκων συμπολιτών μας που παρακολούθησαν το ΔΗΚΕΠΙ (Δημοτικό Κέντρο Επιμορφωσης).
Επίσης άρχισαν οι προ-εγγραφές
στο Κεντρο Διά Βίου Μάθησης!
Ο δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Περιβάλλοντος Γρηγόρης
Γουρδομιχάλης στις σύντομες
ομιλίες τους τόνισαν ότι παρά
την δύσκολη οικονομική κατάσταση υπήρξε η μέγιστη στήριξη
της δημόσιας εκπαίδευσης .
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην
κοινωνική προσφορά του δήμου
για την εκπαίδευση των ενηλίκων μέσω του ΔΗΚΕΠΙ αλλά και
του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Σημαντική επίσης ήταν η
στήριξη του δήμου στο εσπερινό γυμνάσιο και στο εσπερινό
λύκειο. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε ακόμα στο κοινωνικό φροντιστήριο, μία δομή στην οποία
εθελοντές εκπαιδευτικοί εργάζονται δωρεάν παρέχοντας φροντιστηριακά μαθήματα σε
μαθητές του Κορυδαλλού των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα
έξοδα των φροντιστηρίων.
Επιπλέον ο αντιδήμαρχος Παιδείας στάθηκε στο θέμα της ισότιμης, αναλογικής και διάφανης κατανομής των χρημάτων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Όπως είπε ούτε
ένα ευρώ πλέον της κρατικής επιχορήγησης δεν διαχειρίζονται οι πρόεδροι των σχολικών

επιτροπών αλλά αποκλειστικά οι διευθυντές των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της
πόλης.
Ήταν παρόντες διευθυντές σχολείων, πρόεδροι συλλόγων γονέων. Επίσης παρόντες ήταν

οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Αλεξάνδρου Γιαννακάκη, Γιώργος Βιδάλης, Μιχαλης Ευθυμιαδης, Χουρσαλάς Νίκος, Βάιος Μανώλης, Γιάννης Πάχος
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Δυναμική Β’ Γύρου για το
συνδυασμό του Νίκου Χουρσαλά
συνδιοίκησε με όσους κατηγορούσε το 2006 και το 2019 συναντιέται με όσους αλληλομηνύονταν το 2014. Κύριοι, ο Δημος δεν είναι λάφυρο των εκλογών, ούτε η Δημοτική Αρχή
“κλειστό” club μιας παρέας που ανακυκλώνεται σε θέσεις και αξιώματα εδώ και 30 χρόνια”.
Κλείνοντας οριοθέτησε το διακύβευμα των επόμενων εκλογών
“το δίλημμα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε δεν είναι Αριστερά ή Δεξιά αλλά Στασιμότητα ή Μπροστά”.
Την εκδήλωση προλόγισαν ο ομότιμος καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά κ.Ε.Φούντας, ο
οποίος αναφέρθηκε ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος από τα φοιτητικά του χρόνια είχε το όραμα
της συνεργασίας των Δήμων του Πειραιά με το Πανεπιστήμιο ως πυρήνα γνώσης, καινοτομίας, ανάδειξης των τοπικών πλεονεκτημάτων, αλλά και ο επίκουρος καθηγητής κ.Γ.Γαλανός, ο οποίος υπερτόνισε την ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου
μέσα από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στοχεύοντας στην αμφίδρομη επικοινωνία με
τον πολίτη, την ενίσχυση της συμμετοχής, της συλλογικότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη διαφάνεια στη διαχείριση πόρων.

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Δ.Σ Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του συνδυασμού “Κορυδαλλός- Ένα Βήμα Μπροστά”. Ο επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης κ. Ν.Χουρσαλάς, φανερά συγκινημένος από την θερμή ανταπόκριση των φίλων
της κίνησης, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας: ανεξάρτητη και
αυτοδιοικητική. Όπως ο ίδιος τόνισε “Συνθέτουμε μια νέα παράταξη με ανθρώπους που
ζούμε στην πόλη με τεκμηριωμένη γνώση, ρεαλιστικές προτάσεις και όρεξη για δουλειά. Ο
συνδυασμός μας είναι πολυσυλλεκτικός, ιεραρχώντας μια προτεραιότητα:
την πόλη που ζούμε εμείς κι οικογένειές μας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Βουλευτές: Κ.Κατσαφάδος (Ά Πειραιά) και Γ.Τραγάκης
(Β΄Πειραιά), ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ.Γ.Μαρκόπουλος, οι πρώην Βουλευτές: Α.Νεράτζης,
Γ.Κουράκος και Ν.Γαλανός (πρώην βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον συνδυασμό “Νέα Αρχή”), οι πρώην υποψήφιοι Δήμαρχοι Κορυδαλού κ.κ.
Σούλης και Νικητόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Περάματος Γ.Λαγουδάκος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικαίας-Ρέντη Κ.Βρεττάκος, Δ. Σταματάτος, Ρ. Ρέμπελου, ο υποψήφιο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Διαλυνάκης, οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ε.Μπαρμπαγιάννη, Σ.Αντωνάκου, Ν.Παπαγεωργίου, Ν.Μονέος, Α.Κρητικού, Σ.Μελάς, ο πρόεδρος
ΝΟΔΕ κ.Μ.Λιβανός, ο αρχισυντάκτης του Πρώτου Θέματος κ. Μαρκόπουλος

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου ολοκληρώνοντας την τρίτη θητεία της, εμφανίζει κόπωση, κορεσμό έχοντας “κλείσει” τον κύκλο της προσφοράς της. Επιδιώκει την 4η θητεία της,
εξαγγέλλοντας όσα υποσχέθηκε το 2006.
Η πόλη βιώνει μια στασιμότητα :
• υποδέχεται το Μετρό, χωρίς χώρο στάθμευσης, συγκοινωνιακή σύνδεση με mini-bus,
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σχέδιο εμπορικής ανάπτυξης
• μετά από 15 χρόνια αδράνειας και υποσχεσιολογίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο
Σχιστό, ο Δήμαρχος τρεις μήνες πριν τις εκλογές, θυμήθηκε να εξαγγείλει νέο αθλητικό κέντρο Στίβου
• αντιπλυμμηρικά έργα, το Ειδικό Σχολείο, το δωρεάν wi-fi, παραμένουν ανεκπλήρωτες
δεσμεύσεις.
Η παράταξη του κ.Κασιμάτη προσπαθεί μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα να “κρύψει”
τις εμφανείς αδυναμίες αφού δεν έχει παρουσιάσει την τελευταία τετραετία ούτε ένα έργο.
Η εμμονή παραμονής στην εξουσία υπερβαίνει κάθε έννοια αξιακού κώδικά, αφού το 2010
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Μαζική παρουσία στην εκδήλωση του ΠΕΣΥΔΑΠ

Γρ. Γουρδομιχάλης: Δουλεύουμε για το περιβάλλον και την ανάπτυξη
Με δεδομένο το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για το περιβάλλον υποχωρεί, λόγω της οικονομικής κρίσης καλείται η Αυτοδιοίκηση να το τονώσει και να το συνδέσει με την ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)
διοργάνωσε εκδήλωση, με την ευκαιρία κοπής της πρωτοχρονιάτικής του πίτας, με στόχο
την παρουσίαση των δράσεων που αναπτύσσει, αλλά και για να τιμήσει προσωπικότητες,
που με την προσφορά τους συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της ανάπτυξης.
Στην εκδήλωση αυτή ανταποκρίθηκαν μαζικά θεσμικοί παράγοντες και πολίτες, οι οποίοι
και κατέκλεισαν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, διαδηλώνοντας το
ενδιαφέρον τους για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής τους.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης
Γουρδομιχάλης, ο οποίος
στην εισήγησή του αναφέρθηκε σε σύντομο απολογισμό του
έργου του ΠΕΣΥΔΑΠ για το
2018.
Καλωσόρισε ως νέο μέλος
του ΠΕΣΥΔΑΠ τον Δήμο Ελευσίνας που θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.
Ο πρόεδρος επικεντρώθηκε
στην φροντίδα και περίθαλψη
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Όπως είπε μέχρι τώρα 36.000
αδέσποτα ζώα βρήκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, στις εγκαταστάσεις του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης
Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ).
Συνεχίζονταις τόνισε τις δράσεις που αναπτύσσει η Πολιτική Προστασία του ΠΕΣΥΔΑΠ,
αναδεικνύοντας την ανεπαρκή παρουσία των κρατικών αρχών στον έλεγχο και στην καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων στην υποβαθμισμένη δυτική Αθήνα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης του Συνδέσμου
στην οποία, αν και εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού

τόξου, το σύνολο των ομόφωνων αποφάσεων έφτασε το 98%.
Με την ευκαιρία αναφέρθηκε στην έναρξη του έργου «Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω»,
που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ και αποσκοπεί στην καταγραφή
παράνομων χωματερών, οχλουσών δραστηριοτήτων και της βιοποικιλότητας στο Όρος
Αιγάλεω.
Ενημέρωσε ότι επιτέλους αδειοδοτήθηκε η Δ’ και τελευταία φάση αποκατάστασης του ΧΑΔΑ
Σχιστού με ραδιενεργά απόβλητα, τονίζοντας την συμβολή της βουλευτού Εύης Καρακώστα την οποία ευχαρίστησε θερμά γιατί επί 4 συνεχή χρόνια στάθηκε δίπλα στη διοίκηση
και τους εργαζόμενους του Συνδέσμου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αδειοδότηση
αποκατάστασης του ΧΑΔΑ με ραδιενεργά απόβλητα. Όπως είπε το έργο θα ολοκληρωθεί σε
λιγότερο από 2 χρόνια.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η διαδικασία απονομής βραβείων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ
αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να τιμήσει για την προσφορά τους
προσωπικότητες, αναγνωρίζοντας δημόσια ότι η μέχρι
τώρα δράση τους συμβάλλει
στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και της
ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν:
Ο Γιώργος Γαβρίλης, αντιπεριφερειάρχης
Πειραιά
για την στήριξή του στις περιβαλλοντικές δράσεις που
αναπτύσσει ο ΠΕΣΥΔΑΠ. Παρέλαβε το βραβείο του από
τον Πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη.
Ο Σταύρος Κασιμάτης, δήμαρχος Κορυδαλλού για την στήριξη της λειτουργίας του ΠΕΣΥΔΑΠ μέσα από τη διάθεση υποδομής και στελεχών του Δήμου. Παρέλαβε το βραβείο του
από τον Αντιπρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ Δημοσθένη Σταματάτο.
Ο Ηλίας Γιανναράς, πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Πειραιά για την συμβολή του
στην περιφρούρηση του Όρους Αιγάλεω και την καταστολή στο παράνομο εμπόριο άγριων
πουλιών. Παρέλαβε το βραβείο από τους Αντιδήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας Στράτο Δασκαλάκη και Πρόεδρο Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας Γιώργο Αραμπατζή.
Η Καίτη Σιακαλή, πρόεδρος Φιλοζωϊκού Σωματείου «Αδέσποτη Ελπίδα» για την εθελοντική της προσφορά στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Παρέλαβε το βραβείο της από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Εύη Καρακώστα.
Συγκεκριμένα στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης, οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Εύη Καρακώστα, Γεωργία Γιαννιά και Ελένη Σταματάκη, οι υποψήφιοι βουλευτές με το ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Διαμαντίδης και Στέφανος Χρήστου, οι υποψήφιοι
βουλευτές με τη ΝΔ Αλεξάνδρα Γκανά και Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ο πρώην Υπουργός Γρηγόρης Νιώτης, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Τάσος Νεράντζης, ο πρώην
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων και νυν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Κατσικάρης.
Χαιρετισμό έστειλαν ο Υπουργός και βουλευτής Β Πειραιά Δημήτρης Βίτσας και η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη.
Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης, ο πρώην Δήμαρχος Δερβενοχωρίων Ευάγ-
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γελος Αγάθης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, οι αντιδήμαρχοι Κερατσινίου
– Δραπετσώνας Στράτος Δασκαλάκης και Γιώτα Περδίκη, ο αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου Κώστας Βορέας, ο
αντιδήμαρχος Πειραιά Σταύρος
Βοϊδονικόλας, η αντιδήμαρχος Κορυδαλλού Ιωάννα Καλομπράτσου,
ο αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
Ανδρέας Λεωτσάκος.
Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΠΕΣΥΔΑΠ Δημοσθένης Σταματάτος, ο
αντιπρόεδρος της ΕΕ του ΠΕΣΥΔΑΠ
Δημήτρης Τσατσαμπάς, τα μέλη
του ΔΣ του ΠΕΣΥΔΑΠ Μιχάλης Ευθυμιάδης, Γιώργος Γκόγκος, Νόρα
Γαλανοπούλου και Γιάννης Περράκης, ο πρόεδρος της Παμπειραικής
Ένωσης Πολυτέκνων – δημοτικός

Μαυρέας.
Η πρόεδρος φιλοζωικού σωματείου Πειραιά Σοφία Χαλικιά, εκπρόσωπος φιλοζωικού σωματείου Χαϊδαρίου Όλγα Γαβάκη, εκπρόσωπος
φιλοζωικού σωματείου Φυλής Σπυριδούλα Πολυχρόνη, εκπρόσωπος
φιλοζωικού σωματείου Κερατσινίου Τιτίκα Πισανίδου, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι
φορέων της κεντρικής διοίκησης,
της τοπικής αυτοδιοίκησης και μη
κυβερνητικών οργανώσεων.
Η εκδήλωση έκλεισε με μια υπόσχεση. Την από κοινού συνεργασία
όλων των παρεβρισκόμενων για
την προστασία του περιβάλλοντος
και την ανάπτυξη της περιοχής.

σύμβουλος Γιάννης Πάχος, ΓΓ Τζούλια Σκαραφίγκα, ο Γενικός Γραμματέας του ΠΕΣΥΔΑΠ
Γιώργος Κατσαντώνης, ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του ΠΕΣΥΔΑΠ Παύλος Γερακάρης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Γιαννακάκη, Σπύρος Αγιώτατος, Βάιος Μανώλης, Γιάννης Σούλης, Μαρία Καλαμάρη, η δ/ντρια του εσπερινού γυμνασίου Λευκή Μοτσοβολέα, η πρόεδρος του συλλόγου Χορωδή Μαρία Τριανταφύλλη, η πρόεδρος του συλλόγου Ελπίδα Βάνα
Μπούκη, ο Διοικητής του Αττικού Νοσοκομείου Κώστας Δραγώνας, ο Διοικητής του ΑΤ Νίκαιας Αντώνης Ανδριανόπουλος, ο ειδικός σύμβουλος του ΠΕΣΥΔΑΠ Δημήτρης Μπανούσης, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας ΠΑΡΟΝ Νίκος Παρασκευάς, ο δημοσιογράφος Τάκης
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Οργανισμός
Άθλησης - Πολιτισμού

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αθλησης και Πολιτισμού του δήμου Κορυδαλλού Μιχάλης Λώνας στα
αποκριάτικα πάρτυ του τμήματος Αθλητικών δραστηριοτήτων

Πραγματικά το ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
Κάτι άλλο, ένα μαγαζί ορόσημο για το Χαϊδάρι και ολόκληρη την Δυτική Αθήνα.
Ο μεγάλος χώρος άνετος, κατάλληλος για δεξιώσεις εκατοντάδων
προσκεκλημένων.
Ωστόσο το δυνατό του σημείο είναι η ποικιλία και η ποιότητα στο

μενού, το ευγενικό προσωπικό και η άμεση εξυπηρέτηση.
Στην αρχή της Στρατάρχου Καραϊσκάκη με είσοδο από Ιερά Οδό, και
αρκετά κοντά στο μετρό της Αγίας Μαρίνας
υπόσχεται εξαιρετικές βραδιές με ζωντανή μουσική στην σωστή
ένταση.
Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας Τάκης Σπίνουλα από την Αγία
Βαρβάρα έκανε με αυτό το μαγαζί μια εξαιρετική προσπάθεια,
ένα μαγαζί που αξίζει να γίνει στέκι για όλη την δυτική Αθήνα.

Κορυδαλλός
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Νίκος Χουρσαλάς: Ο Δήμος δεν πρέπει να είναι

κλειστό club μιας παρέας
Στα χρόνια της αυτοδιοικητικής μου διαδρομής, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δηλώσεις συναδέλφων ή κείμενα του τοπικού Τύπου. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να ξεκαθαρίσω έναν
μύθο που πλανάται τις τελευταίες εβδομάδες προκειμένου να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς προς τους πολίτες. Πρόσφατα, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Εδώ Κορυδαλλός» κ.
Γ. Μελάς ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ως δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό
του κ. Κασιμάτη «για το καλό της πόλης» όπως ο ίδιος ανέφερε. Πέρα από το γεγονός ότι
γεννάει εύλογες απορίες, ποιο είναι το πλαίσιο μιας τέτοιας συνεργασίας αφού την προηγούμενη τετραετία ανταλλάχθηκαν εκατέρωθεν «βαριές» κατηγορίες, το πιο σημαντικό
είναι ότι πρόκειται για μια προσωπική του απόφαση, η οποία δεν αφορά τη δημοτική ομάδα ή τον συνδυασμό. Άλλωστε ποτέ δεν συγκλήθηκε η δημοτική ομάδα προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Η προσπάθεια παρουσίασης μιας συμπαράταξης του συνδυασμού του κ.Μελά, αποτελεί στρέβλωση της αλήθειας και επικοινωνιακό τέχνασμα του
Δημάρχου σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει «κλίμα» νίκης για τις προσεχείς εκλογές.
Κι αυτή είναι η θεμελιώδης διαφωνία μας!
Ο κ. Κασιμάτης εκφράζει ένα παρωχημένο μοντέλο στο οποίο ανακυκλώνονται οι ίδιοι
άνθρωποι σε θέσεις κι αξιώματα εδώ 30 χρόνια!
Αυτοί που αλληλοκατηγορούνταν το 2016, συνδιοίκησαν το 2010, ενώ αυτοί που αλληλομηνύονταν το 2014, συμπορεύονται το 2019!
Ανίερες συμμαχίες, χωρίς προγραμματικό πλαίσιο, χωρίς αυτοδιοικητικό όραμα, χωρίς πολιτικό σκεπτικό με μοναδικό ζητούμενο την εξουσία!
Για όλους εμάς, το Δημαρχείο δεν είναι λάφυρο των εκλογών,ούτε ο Δήμος «κλειστό» club
μιας παρέας!
Πιστεύοντας ότι η συνέπεια αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο στη διαδρομή μας, σταχυολογώ τις βασικές αδυναμίες που αναδείξαμε το 2014, τεκμηριώνοντας ότι η παράταξη
του Σ.Κασιμάτη έχει «κλείσει» τον κύκλο της προσφοράς της στην πόλη:
i. έλλειψη συλλογικότητας στη λήψη αποφάσεων
ii. απαξίωση κοινωνικών δομών (παιδικοί σταθμοί, τράπεζα Αίματος)
iii. αναποτελεσματικότητα σε σειρά έργων όπως η πλατεία Μέμμου και η Δημητρακοπού
λου, όπου έπληξαν καθοριστικά τον εμπορικό κόσμο
iv. υποβάθμιση βασικών υπηρεσιών της καθημερινότητας (καθαριότητα,πράσινο)

Σήμερα, 5 χρόνια μετά, ο Δήμος Κορυδαλλού δυστυχώς καλείται να
αντιμετωπίσει τα ίδια ζητήματα και
μάλιστα σε πιο έντονο βαθμό.
Α. Ολοκληρώνεται ο νέος σταθμός
Μετρό κι ο Δήμος δεν έχει καμία
πρόβλεψη για:
i. χώρο στάθμευσης
ii. κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
iii. συγκοινωνιακή σύνδεση με τις
υπόλοιπες γειτονιές με mini-bus
Β. Τα έργα στα Λατομεία παραμένουν υποσχέσεις για άλλη μια τετραετία
Γ. Ο Κορυδαλλός είναι ο μόνος Δήμος που αύξησε 15% τα δημοτικά τέλη, την ώρα που δεν έχει αγοραστεί ούτε ένα απορριμματοφόρο εδώ και 10 έτη
Δ. Αποσπασματικά έργα που που εκτελούνται με απόλυτη προχειρότητα, διογκώνοντας τα
προβλήματα (τάπητας ΕΑΚ, ασφαλτοστρώσεις,παιδικές χαρές)
Στις προσεχείς εκλογές, συνθέτουμε μια νέα ομάδα αποτελούμενη από νέους ανθρώπους
που αποφάσισαν να συμμετάσχουν ενεργά, αφήνοντας τη «βολή» του καναπέ και την εύκολη κριτική του διαδικτύου, αλλά και μια σειρά από έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, με
κοινό τόπο την ανάδειξη ενός νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου, με βασικούς άξονες:
i. Συμμετοχικό Πρόγραμμα/Διαφάνεια/Κοινωνικός έλεγχος
ii. Αξιοποίηση του Μετρό ως μοχλό ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου
iii. Υιοθέτηση «καλών πρακτικών»
iv. Ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη
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Στην τελική φάση η κατασκευή
του Ειδικού Σχολείου
Οι τελικές εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Ειδικού Σχολείου Κορυδαλλού δρομολογήθηκαν με την επαναδημοπράτηση του έργου από την ΚΤΥΠ Α.Ε (πρώην
ΟΣΚ). Ήδη το έργο προκηρύχθηκε και ως το τέλος Μαρτίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
σχετικές διαδικασίες.

Πρόκειται για το νέο σύγχρονο διδακτήριο στην οδό Σταματοπούλου, στον Άνω Κορυδαλλό, που
θα στεγάσει το Νηπιαγωγείο και
το Δημοτικό Ειδικής Αγωγής, το
οποίο έχει κατασκευασθεί κατά
70% και απομένουν οι τελικές εργασίες για την ολοκλήρωση και
παράδοση του.
Για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου
είχαν αντιδράσει η δημοτική
αρχή και ο Σταύρος Κασιμάτης, ο οποίος για τον σκοπό
αυτό, είχε πραγματοποιήσει
επανειλημμένες
συναντήσεις με την διοίκηση της
ΚΤΥΠ, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα
και να προχωρήσουν οι
σχετικές διαδικασίες.

Υπ. δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του
Γ. Δημόπουλου «Δήμος για όλους» ο Κυριάκος Μαμμούς
Την υποψηφιότητά του ως δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Γιώργου Δημόπουλου «Δήμος για όλους» ανακοίνωσε μέσω της σελίδας του στο facebookο Κυριάκος Μαμμούς.
Ακολουθεί η ανάρτησή του:
«Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια ως υπάλληλος τόσο στα ΕΔΑΠΕ όσο και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Εκεί συνειδητοποίησα ότι είναι χρέος μου να αγαπώ την πόλη μου.
Όπως είναι κατανοητό απ’ όλους μας, η απόφαση ενός ανθρώπου να εμπλακεί στον πολιτικό στίβο της πόλης του είναι προσεκτική και συνάμα εξόχως σοβαρή.
Η πρόταση που δέχθηκα από τον επικεφαλής του Ενωτικού Συνδυασμού «Δήμος για
όλους», Γιώργο Δημόπουλο, μου δίνει δύναμη και με πεισμώνει να ανεβάσω τον πήχη των
προσδοκιών μου και να προσφέρω στην πόλη ό,τι εγώ θα ήθελα να ζω ως παιδί και ως
ενήλικας πλέον.»
Μετά τιμής,
Κυριάκος - Κυπριανός Μαμμούς
Πολιτικός Μηχανικός MSc
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Ο Μιχάλης Ευθυμιάδης
με τον Νίκο Χουρσαλά
Συνεχίζονται οι παραιτήσεις για
την παράταξη Κασιμάτη!!!!Στις
αποχωρήσεις των δημοτικών
συμβούλων κ.κ Ζήση και Πάχου,
προστέθηκε η ανεξαρτητοποίηση
του π.Αντιδημάρχου κ.Ευθυμιάδη. Ο Μ.Ευθυμιάδης εκλέγεται
σταθερά από το 2006 με τον συνδυασμό του κ. Κασιμάτη, γεγονός
που καθιστά την παραίτησή του
ιδιαίτερα συμβολική αφού φαίνεται ότι ακόμη
και στελέχη που ακολούθησαν
τον εν ενεργεία Δήμαρχο διαφοροποιούνται και μάλιστα με κοι-

νό ζητούμενο την έλλειψη συλλογικότητας στην λήψη αποφάσεων, την
απουσία σχεδιασμού για τα κρίσιμα
ζητήματα της πόλης και συμπερασματικά την ανάγκη ανανέωσης.
Η προσχώρηση του Μ.Ευθυμιάδη
στον συνδυασμό του Ν.Χουρσαλά δημιουργεί κλίμα διαρκούς ανόδου του
νεοσύστατου σχήματος αφού ολοένα και πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις
του στο Δ.Σ. Συγκεκριμένα, έστω και
άτυπα αφού δεν προβλέπεται από
τον ισχύοντα νόμο, ο συνδυασμός
του Ν.Χουρσαλά ήδη καταλαμβάνει
την 2η θέση σε πλήθος συμβούλων αριθμώντας 5, του περισσότερους
από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
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Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα
πληροφορικής για τις μαθήτριες
Digital Coding
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα εκμάθησης των βασικών εννοιών
προγραμματισμού, αλλά και των αρχών του κώδικα στο πλαίσιο του CODE
WEEK EU πραγματοποιήθηκε στο 4ο
Γυμνάσιο Κορυδαλλού σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων και
το Σύλλογο Γονέων του Γυμνασίου.
Το πρόγραμμα διοργανώνει δωρεάν
ο Δήμος Κορυδαλλού και το Δημοτικό
Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων στο
πλαίσιο των δράσεων Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Παιδείας, σε συνεργασία με το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων
(ΚΕΑΝ). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρηστικό και χρήσιμο σεμινάριο πληροφορικής (DIGITAL
CODING) με την υποστήριξη και συμβολή της Google.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο 4ωρα κατά προτίμηση Σάββατο & Κυριακή και μπορεί να
διεξαχθεί είτε σε σχολικό χώρο είτε στο ΔΗΚΕΠΙ (Ζάππα 1 ). Βασικές Προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 15- 20 μαθητών, σε εργαστήρι Η/Υ με τουλάχιστον
10 υπολογιστές. Προθεσμία υλοποίησης του προγράμματος έως το τέλος Μαρτίου.
To Digital Coding – Girls Coding II, αποσκοπεί στην εκμάθηση βασικών αρχών κώδικα στα πλαίσια τουCODE WEEK EU και αποτελεί την συνέχιση του πιλοτικού προγράμματος Girl Coding
που υλοποιήθηκε πέρσι το καλοκαίρι στην πόλη μας με την θεσμική υποστήριξη του ΕΙΤEuropean Institute for Innovation and Technology.
Στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι να φέρει τις συμμετέχουσες μαθήτριες πιο
κοντά στον προγραμματισμό μέσα από ένα εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Οι συμμετέχουσες θα αποκτήσουν βασικές έννοιες προγραμματισμού όπως οι επαναλήψεις, οι υποθέσεις, οι
ερωτήσεις και τα διαγράμματα ροής. Στο τέλος του κύκλου θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν
την δική τους εφαρμογή για κινητό.
Να σημειώσουμε ότι οι στοιχειώδης δεξιότητες προγραμματισμού θα απαιτούνται πλέον σε
κάθε τομέα του παραγωγικού ιστού, όπως τράπεζες, ιατρική, εκπαίδευση, θα έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση βασικές γνώσεις κώδικα και προγραμματισμού. Ο προγραμματισμός θα
αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα, όπως αυτή της ανάγνωσης και της γραφής, διότι μέσω αυτού
αναπτύσσονται ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η λογική και η επίλυση προβλημάτων. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο www.kean.gr ή www.girlscoding.eu
Πληροφορίες: κα Βασιλική Μπελλιά, Μαθηματικός & Συντονίστρια του ΔΗΚΕΠΙ. Δηλώσεις συμμετοχής στα 2104956717, 6932434131, email: education@korydallos.gr.
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Α. Καπιτσίνος: Αναπτυξιακή η πορεία του Δήμου
Κορυδαλλού που χάραξε ο Δήμαρχος Σ. Κασιμάτης
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ανδρέας Καπιτσίνος παραχώρησε συνέντευξη στην
τοπική εφημερίδα Η Πόλη μας, την οποία
κρίνουμε πολύ ενδιαφέρουσα και την αναδημοσιεύουμε.
Ειδικότερα ο Ανδρέας Καπιτσίνος αναφέρεται στο σημαντικό έργο το όποιο έχει τελεστεί στην πόλη του Κορυδαλλού,και τις
προοπτικές που διανοίγονται για την εκ
νέου εκλογή στην διοίκηση του δήμου του
δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη.

Κύριε Καπιτσίνο, μπήκαμε στην τελευταία χρονιά της θητείας σας και
το 2019 θα είναι μια προεκλογική
χρονιά. Τι αποτίμηση κάνετε;
Όταν κάποιοι είχαν επενδύσει στη χρεοκοπία
του Δήμου και σήμερα ζητούν, να τον διοικήσουν, ο Σταύρος Κασιμάτης κατόρθωσε ο δήμος μας να μην χρωστά ούτε ένα ευρώ σε
εργαζόμενους και προμηθευτές. Όταν οι ίδιοι καλοθελητές είχαν τη προσδοκία ότι δεν θα
γίνει κανένα έργο ο Δήμαρχος «απάντησε» με πολλά και σπουδαία έργα, τα οποία πολλά
εξ αυτών έχουν τελειώσει η βρίσκονται σε εξέλιξη και πολύ γρήγορα θα αποδοθούν στον
Κορυδαλλιώτικο λαό για χρήση, μεταξύ των οποίων το κολυμβητήριο, το υπερσύγχρονο
πάρκο των 10 στρεμμάτων, η ανάπλαση στα 88 στρέμματα, τα σημαντικά έργα συντήρησης
σε αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατειές, σχολεία, ασφαλτοστρώσεις, δημιουργία πρασίνου,
άψογη καθαριότητα κλπ.

Η θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών στα χρόνια της κρίσης ήταν
και παραμένει «ηλεκτρική καρέκλα». Πώς θα πορευθεί οικονομικά
ο Δήμος το 2019;
Στόχος για το 2019 μέσα από τον προϋπολογισμό, που ψηφίστηκε από ευρεία πλειοψηφία
είναι καταρχήν να καλύψουμε τις ανελαστικές δαπάνες, που είναι απολύτως αναγκαίες για
την λειτουργία του Δήμου, όπως μισθοδοσία, προμήθεια καυσίμων, τροφίμων και άλλων
υλικών και την εξασφάλιση αναγκαίων υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, να υποστηρίξουμε οικονομικά τις πολιτικές που αφορά την παιδεία, τον
αθλητισμό, τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να διασφαλίσουμε την εκτέλεση έργων ή εργασιών που αφορούν την συντήρηση των υφισταμένων υποδομών και στην
υλοποίηση νέων. Και όλα αυτά προς όφελος των δημοτών.
Προβλέψαμε προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τον τομέα της καθαριότητας, την Τεχνική Υπηρεσία, την υπηρεσία πρασίνου και μέσω της κινητικότητας,

ατόμων που θα στελεχώσουν την επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.
Την αγορά απορριμματοφόρου, καθώς και την προμήθεια 2 μίνι μπας που θα εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες μας στις μετακινήσεις τους από και προς τον σταθμό του Μετρό,
που θα λειτουργήσει τον ερχόμενο Ιούλιο.
Και για μια ακόμη χρονιά θα έχουμε οικονομικό όφελος από τις καταθέσεις. Η οικονομική
μας πολιτική έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο. Με ορθολογική διαχείρηση σε όλους τους
τομείς, δώσαμε προτεραιότητα στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Τα δημοτικά τέλη παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα εντάξαμε και νέες ομάδες σε μειώσεις τελών,
τους τρίτεκνους, τους δικαιούχους επιδόματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης), καθώς και τις αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές και σωματεία που λειτουργούν στην
πόλη μας. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι καταργήσαμε τα τροφεία στους
παιδικούς σταθμούς, απόφαση που αφορά δεκάδες εκατοντάδες οικογένειες. Σήμερα, η σίτιση των παιδικών σταθμών ανέρχεται στις 176.000,00 ευρώ. Ταυτόχρονα, αυξήσαμε τις
δαπάνες για το κοινωνικό μαγειρείο από 10.000,00 που ήταν το 2017, σήμερα ανέρχεται
στο ποσό των 60.000,00 ευρώ.

Στον τομέα των έργων, τί πρέπει να περιμένουν οι κάτοικοι του
Κορυδαλλού το επόμενο διάστημα;
Ξεκινήσαμε και συνεχίζονται τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια: Η διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στη Γρ. Λαμπράκη, στην έκταση των 10 στρεμμάτων των πρώην Γυναικείων Φυλακών, η κατασκευή του Κλειστού Κολυμβητηρίου και
δύο γηπέδων αντισφαίρισης, οι εργασίες αντικατάστασης χλοοτάπητα και τάπητα στίβου
σε ανοιχτούς Αθλητικούς χώρους, οι επισκευές και συντηρήσεις στο Αθλητικό Κέντρο, η
συντήρηση του οδικού δικτύου. Από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, εξασφαλίσαμε την επισκευή, την συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις. Επίσης,
ανακατασκευάστηκαν οι παιδικές χαρές, ενώ προγραμματίζουμε την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Βρίσκεστε από την πρώτη μέρα στο πλευρό του Σταύρου Κασιμάτη.
Πώς θα χαρακτηρίζατε την πορεία του στον Δήμο;
Ως άνθρωπος, ο Σταύρος Κασιμάτης διακρίνεται για την εργατικότητα, την εντιμότητά του,
την αποτελεσματικότητα, το όραμά του για μία σύγχρονη, λειτουργική πόλη. Είναι στοιχεία της ηγετικής του προσωπικότητάς, που γνωρίζουν πολύ καλά οι δημότες και γι΄ αυτό
τον εμπιστεύονται.
Ταυτόχρονα, είναι ο Δήμαρχος που ενώνει όλους τους Κορυδαλλιώτες, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και κομματικές σκοπιμότητες του παρελθόντος για το καλό της πόλης. Στο πρόσωπό του, με την πολυσυλλεκτικότητα που επιδεικνύει, ενεργοποιούνται όλες οι δημιουργικές δυνάμεις του Κορυδαλλού, ώστε να δημιουργηθεί εκ νέου μια ισχυρή ομάδα, μια νέα
πλειοψηφία για να συνεχισθεί ομαλά και χωρίς οπισθοδρομήσεις και ταλαντεύσεις το δημιουργικό έργο των τελευταίων χρόνων.

Κορυδαλλός

Με μεγάλη επιτυχία
ο αποκριάτικος χορός
του Ερμή Κορυδαλλού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι ο αποκριάτικος
χορός του Ερμή Kορυδαλλού. Σε μια κατάμεστη αίθουσα παρουσία της ανδρικής
ομάδας αλλά και πολλών παιδιών των τμημάτων της Aκαδημίας όλοι χόρεψαν και
διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Αποκορύφωμα της βραδιάς το μπαλέτο που παρουσίασε αποσπάσματα από την λίμνη των κύκνων και απέσπασε τον θαυμασμό και το χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων.
Ήταν ένα ευχάριστο διάλλειμα στην δύσκολη προσπάθεια του Ερμή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την παρουσία του στον τελικό του κυπέλου Πειραιά.
Στην εκδήλωση παρέστη ο δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο υποψήφιος δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος
Χουρσαλάς, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μελάς και πολλοί επίσημοι από όλες
τις δημοτικές παρατάξεις.
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Κορυδαλλός

Δη μοσκ όπηση τ ης R as s
Πολύ μπροστά ο Σταύρος Κασιμάτης
Προβάδισμα δείχνει να έχει ο Σταυρός Κασιμάτης έναντι των αντιπάλων του , ενόψει των
δημοτικών εκλογών στον Κορυδαλλό!
Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Rass στο διάστημα 4
έως 7 Φεβρουαρίου 2019, περίπου τρεις μήνες πριν από τις κάλπες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Είναι χαρακτηριστικό όπως θα δείτε στον πίνακα που συνοδεύει τις απαντήσεις στο ερώτημα «Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές ποιον θα ψηφίζατε για Δήμαρχο» ότι ο
νυν Δήμαρχος της πόλης Σταύρος Κασιμάτης προηγείται κατά 27,2% από τον δεύτερο και
32,5% από τον τρίτο διεκδικητή του Δημαρχιακού Θώκου!

Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος της περιοχής έχει ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική, καθώς αναγνωρίζεται όχι μόνο το έργο του, αλλά και η ανάγκη ύπαρξης σταθερής διοίκησης, συναινέσεων και της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου Κορυδαλλού.

Η ταύτοτητα της Έρευνας

Το δημοσκοπικό στοιχείο της απολύτως ξεκάθαρης αποδοχής του κ. Κασιμάτη (στην ερώτηση, αξίζει ο Κασιμάτης να επανεκλεγεί Δήμαρχος, το ποσοστό προσεγγίζει το 60%) από
τους Κορυδαλλιώτες, παρατηρείται μάλιστα πολύ πριν δημοσιοποιηθεί η πρόσφατη διεύρυνση του Συνδυασμού.

