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Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€         ιδιώτες: 10€ 

Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων με απάνθρωπες πράξεις...
Πυροβολισμός αδέσποτου - Θάνατος ζώου από ασιτία

Άμεση η αντίδραση του ΔΙΚΕΠΑΖ
Δύο σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης ζώων αντιμετώπισε το ΔΙΚΕΠΑΖ  (Διαδημοτικό Κέ-
ντρο Περίθαλψης Ζώων) που ανήκει στον ΠΕΣΥΔΑΠ.
Πιο συγκεκριμένα μετά από ενημέρωση του Δήμου Αχαρνών, ασθενοφόρο του ΔΙΚΕ-
ΠΑΖ περισυνέλεξε, από τη περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Δεκέλειας, σοβα-
ρά τραυματισμένο αδέσποτο ζώο και το μετέφερε στις εγκαταστάσεις μας.

Οι κτηνίατροι διαπίστωσαν ότι το ζώο είχε διαμπερές τραύμα από σφαίρα (σχετική γνω-
μάτευση). Σύμφωνα με την αναφορά τους «Προσκομιστηκε ζώο με διατιτραίνον τραύμα στο 
αριστερό προσθιο άκρο.  Το τραύμα είχε προκληθεί από πυροβόλο όπλο με βολή σε πολύ μικρή 
απόσταση από το ζωο. Ήταν αδύνατη η αποκατάσταση της εκτεταμένης και βαριάς βλάβης. 
Προχωρήσαμε σε ακρωτηριασμό.»

Επίσης όπως αναφέρουν πρόκειται για «Ζώο εξαιρετικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως υπο-
μονετικο δέχτηκε τις φροντίδας μας αδιαμαρτύρητα».
Στο δεύτερο περιστατικό μετά από καταγγελία φιλόζωων και κινητοποίηση του 
Δήμου Αγ. Βαρβάρας, της Εισαγγελίας Αθήνας, της αστυνομιας και του ΔΙΚΕΠΑΖ 
έγινε έφοδος σε ταρατσα σπιτιου.
Εκεί βρέθηκαν αλυσοδέμενα και σκελετωμένα ένα νεκρό ζώο από ασιτία και ένα ζωντανό 
σε τραγικη κατάσταση.
Το ζωντανό ζώο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΔΙΚΕΠΑΖ όπου αμεσως το παρέλαβε 
ομάδα γιατρών και νοσηλευτών για νοσοκομειακή περίθαλψη.
Το ζώο μετά τη φροντίδα που δέχθηκε βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αναζητείται 
ανάδοχος.

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ τόνισε: Αισθανόμαστε υπερήφανοι 
για τους συνεργάτες μας στο ΔΙΚΕΠΑΖ - κτηνιάτρους, νοσηλευτές και φροντιστές ζώων. 
Με αγάπη και ευαισθησία έχουν περιθάλψει μέχρι τώρα 36.000 αδέσποτα σε 18 δήμους.

Αικατερίνη Σιακαλή
Μία πραγματική φιλόζωη! 

Γεννήθηκε το 1965 στον Πειραιά.  Είναι δημότης Κορυδαλλού 
τα τελευταία 35 χρόνια. Παντρεμένη και μητέρα 3 παιδιών.
Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα όλα αυτά 
τα χρόνια βοηθά εθελοντικά στον αγώνα των αδέσποτων.
Είναι Πρόεδρος του Φιλοζωϊκού Σωματείου “ΑΔΕΣΠΟΤΗ ΕΛ-
ΠΙΔΑ” από το 2013 έως και σήμερα, δίνοντας καθημερινό 
αγώνα για την περίθαλψη, ευζωϊα και προστασία των αδέ-
σποτων ζώων.
Η καθημερινότητά της μοιράζεται ανάμεσα στην φροντίδα 
της οικογένειάς της και των 85 σκυλιών που βρίσκονται στο 
καταφύγιο. 
Θέλει να συνεισφέρει από οποιαδήποτε θέση την αμέριστη 
βοήθειά της ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα των αδέ-
σποτων και δεσποζόμενων ζώων που βρίσκονται στον Δήμο 
μας.
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Με τον Γ. Πατούλη ο Νίκος Παπαγεωργίου
Μία από τις πιο αξι-
οκρατικές και πιο 
έξυπνες υποψηφιό-
τητες του Γιώργου 
Πατούλη για την Πε-
ριφέρεια είναι αυτή 
του συμπολίτη μας 
Νίκου Παπαγεωρ-
γίου. Ο Νίκος Παπα-
γεωργίου γεννήθηκε, 
μεγάλωσε, ζει και 
δραστηριοποιείται 
επαγγελματικά και 
συνδικαλιστικά στον 
Πειραιά. Πετυχημέ-
νος επιχειρηματίας 
της πόλης μας, συν-
δικαλιστής με σημα-

ντικούς αγώνες στο βιογραφικό του για τους επαγγελματίες της ευρύτερης Περιφέρειας 
του Πειραιά και πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΑΤΕΙ με άριστη γνώση Αγγλικών.
Σήμερα Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και για χρόνια πρόε-
δρος των Βενζινοπωλών έχει αναπτύξει πλούσια κοινωνική δράση, την οποία γνωρίζουν 
από πρώτο χέρι οι πολίτες του Κορυδαλλού.
Σε μια εποχή απαξίωσης για την πολιτική και τους πολιτικούς, ήρθε η ώρα νέοι άνθρωποι 
να ενεργοποιηθούν, να πάρουν τα ηνία της χώρας για ένα καλύτερο μέλλον. Να εκφρά-
σουν και να καταθέσουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους για την Αττική και ιδιαίτερα για 
τις γειτονιές μας. Τον Πειραιά, τον Κορυδαλλό, το Πέραμα, το Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα, 
τη Νίκαια και τον Ρέντη.  Τις γειτονιές όπου μεγαλώσαμε και θέλουμε να μεγαλώσουν τα 
παιδιά μας, μέσα σε καλύτερες συνθήκες απ’ αυτές που ζήσαμε εμείς!

Γνωρίζει από πρώτο χέρι τα 
προβλήματα της περιοχής. 
Γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι 
ο Πειραιάς αποτελεί το φτω-
χό συγγενή της ανάπτυξης. 
Γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι 
η ανεργία στις γειτονιές του 
Πειραιά είναι υπερδιπλάσια 
σε σχέση με τον μέσο όρο 
πανευρωπαϊκά. 
Γνωρίζει τις τεράστιες ελλεί-
ψεις σε έργα υποδομής. 
Γνωρίζει τα τεράστια προ-
βλήματα στην καθημερινό-
τητα του πολίτη.
Σαν επαγγελματίας και συν-

δικαλιστής γνωρίζει πολύ καλά, ότι με αγώνα και επιμονή, ακόμα και όταν όλες οι συνθή-
κες είναι δυσμενείς μπορείς να πετύχεις σημαντικούς στόχους.
Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι αυτοδημιούργητος. Δεν προέρχεται από πολιτικό τζάκι, ούτε 
αποτελεί μέλος κάποιου κομματικού κλαμπ ή δημιούργημα του κομματικού σωλήνα. 
Έχει τις ιδέες του, που είναι γνωστές σε όλους, όπως λέει δεν διαπραγματεύεται με κανέναν 
στο πλαίσιο κάποιας μικροκομματικής συναλλαγής. Έτσι κι αλλιώς τα προβλήματα της γει-
τονιάς δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε χρώμα.

Η ενασχόληση του με τα κοινά δεν αποσκοπεί στην επαγγελματική του αποκατάσταση. 
Είναι πολύ πετυχημένος στις επιχειρήσεις του και αυτό το πέτυχε με μεγάλο αγώνα και 
καινοτόμες ιδέες.
Αυτή την εμπειρία του στο δύσκολο μονοπάτι της ζωής και του επιχειρείν, η οποία προ-
ήλθε από την αγάπη των συμπολιτών του, θέλει να την «ανταποδώσει» με αξιοπρέπεια, 
ευθύνη και θέληση, στους πολίτες του ευρύτερου Πειραιά!
Σε μια σύγχρονη κοινωνία που τα αδιέξοδα είναι πολύ μεγάλα και ιδαίτερα για τους νέου, 
οι στείρες διαπιστώσεις των προβλημάτων δεν αρκούν. ΑΠΑΙΤΟΥΝ άμεσες ΛΥΣΕΙΣ. Ο Νίκος 
Παπαγεωργίου είναι ένας από τους ανθρώπους εκείνους που αποδεδειγμένα ΜΠΟΡΟΥΝ 
να δώσουν ΛΥΣΕΙΣ. ΜΠΟΡΟΥΝ επειδή ΞΕΡΟΥΝ! Επειδή το κατάφεραν για τους ίδιους και 
την οικογένεια τους. Βιώνει και αφουγκράζεται πλήρως τις αγωνίες του επιχειρηματικού 
κόσμου. Του παραγωγικού ιστού της χώρας που τόσο χτυπήθηκε από την πρωτοφανή οι-
κονομική κρίση.
Σ’ αυτό το πλαίσιο αποφάσισε να σταθεί δίπλα στο ΟΡΑΜΑ του Γιώργου Πατούλη για ΜΙΑ 
ΝΕΑ ΑΡΧΗ στην Αττική. 
Για μια ΝΕΑ ΑΡΧΗ στον ευρύτερο Πειραιά, με λιγότερη ανεργία που θα έρθει από επενδύ-
σεις και καινοτόμες ιδέες.
Για μια ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Ασφάλεια των συμπολιτών μας ιδιαίτερα στις γειτονιές του Πει-
ραιά, οι οποίες υποφέρουν από την εγκληματικότητα και την – εν γένει – παραβατικότητα, 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ΕΛΑΣ, της οποίος ο ρόλος έχει υποτιμηθεί από την 
κεντρική εξουσία.
Για μια ΝΕΑ ΑΡΧΗ για τον Κορυδαλλό μας, ένα σημαντικό Δήμο με σημαντικές προοπτικές, 
η οποία όμως παρά τις φρούδες και ψεύτικες υποσχέσεις του παρελθόντος εξακολουθεί 
να φιλοξενεί τις μεγαλύτερες φυλακές της χώρας, με την εγκληματικότητα να ξεπερνά κάθε 
προηγούμενο. 
Μια πόλη που κόβεται στα δύο όταν βρέχει, αφού ο κεντρικός της δρόμος (Γρηγορίου Λα-
μπράκη) εξακολουθεί να στερείται το πιο βασικό έργο υποδομής για μια σύγχρονη πόλη 
(αντιπλημμυρικό σύστημα). 
Μια πόλη με σημαντικές προοπτικές όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, αφού 
πολύ σύντομα θα λειτουργήσει στα σπλάχνα της ο νέος σταθμός του μετρό. Και όμως αυτό 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν δεν παρθούν σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά την 
συγκοινωνία που θα συνδέει το κέντρο με την περιφέρεια της πόλης, αλλά κυρίως την 
στάθμευση θα μετα-
τραπεί σε μειονέκτημα 
και βραχνά για τον Κο-
ρυδαλλό μας.
Με δεδομένο ότι ο νέος 
σταθμός Μετρό είναι 
ευκαιρία συνολικής 
αναβάθμισης, η επό-
μενη μέρα στοχεύει 
σε ένα Σχέδιο Τοπικής 
Ανάπτυξης με άξονες 
την καθημερινότητα, 
τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, την 
ασφάλεια του πολίτη!
Σ’ αυτό το πλαίσιο και 
με δεδομένο ότι ο Νί-
κος Παπαγεωργίου εί-
ναι ένας απόλυτα καταρτισμένος σε θέματα που αφορούν την πόλη μας, αποτελεί αναγκαι-
ότητα να στηριχτεί με κάθε τρόπο η υποψηφιότητα του.
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Η “Ανάσα Ζωής” Κορυδαλλού
Η Ανάσα Ζωής Κορυδαλλού είναι ένα σω-
ματείο Εθελοντών, με στόχο την ανιδιοτελή 
κοινωνική προσφορά  μέσω της εθελοντικής 
συμμετοχής των πολιτών. Σκοπός της Ανά-
σας είναι η στήριξη και η συμπαράσταση 
των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου 
μας, προσφέροντας ηθική και υλική βοήθεια 
στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν. Η Ανάσα Ζωής μηνιαία στηρίζει 80 
οικογένειες όμως   προσφέρει βοήθεια 
και αλληλεγγύη σε όποιον τη χρειάζεται 
χωρίς διακρίσεις .
H Ανάσα στο παρελθόν έχει προσφέρει τη 
βοήθεια της, όπως τα Χριστούγεννα που στο-
λίσαμε το δένδρο των ευχών και βοηθήσαμε 
την Κιβωτό του Κόσμου,  τους πυρόπληκτους 
στο Μάτι, τους πλημμυροπαθής στη Μάνδρα, 
τους πρόσφυγες στο λιμάνι.

Ποια είναι η Ευγενία Μπατμάνογλου
Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Κορυδαλλού, με την οποία διεκδίκη-
σε αγωνιστικά σε συνεργασία με τον δήμο Κορυδαλλού τη λύση προβλημάτων της δημόσιας 
εκπαίδευσης.
Από το 2015 ασχολείται ενεργά με το Εθελοντικό Σωματείο «Ανάσα Ζωής Κορυδαλλού» στο 
οποίο είναι Αντιπρόεδρος (χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκάστοτε Δήμαρχος Κορυδαλλού). 
Η συμμετοχή της στο έργο αυτό πηγάζει από την πίστη  ότι πρέπει όλοι να μαθαίνουμε από 
τις δυσκολίες  και να αγωνιζόμαστε ώστε να σταθούμε  στο ύψος των περιστάσεων. 
 Υπηρετεί συνειδητά τον Άνθρωπο με ήθος και δύναμη ψυχής, δίχως διακρίσεις, δίχως απο-
κλεισμούς. Στις εκλογές του Μαΐου θα είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυα-
σμό «Πολίτες Για Τον Κορυδαλλό» του Σταύρου Κασιμάτη

O Γεωργάς Δημήτριος (Τακίς) γεννήθηκε το 1953 στην Κοκκινιά και ζει στον 
Κορυδαλλό από τότε.
Αποφοίτησε από Δημόσια Ακαδημία Εμπορικού ναυτικού.
Έγινε ένας από τους νεώτερους Α’ μηχανικούς, σε ηλικία 26 χρονών.
Ταξίδεψε μέχρι το 1995 σε όλους τους τύπους των Εμπορικών πλοίων.
Από το 1995 έως το 2000 εργάστηκε ως Αρχιμηχανικός, σε ναυτιλιακές 
εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ελβετία.
Το 2003 συνταξιοδοτήθηκε και ασχολείται από τότε με τη συγγραφή.
Έχει εκδώσει 4 βιβλία — μυθιστορήματα.
Τιμήθηκε και έγινε μέλος στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών.

Οι Προτεραιότητες και οι στόχοι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τα τελευταία χρόνια, διανύουμε μια περίοδο 
που τη χαρακτηρίζει μία εθνική, πολιτική, οι-
κονομική και κοινωνική κρίση, τις ζοφερές συ-
νέπειες της οποίας βιώνει κάθε οικογένεια και 
κάθε πολίτης.
Σ’ αυτές τις πρωτοφανείς για τον τόπο μας συν-
θήκες που ζούμε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θε-
σμός καλείται να παίξει πρωτίστως έναν ενωτι-
κό ρόλο στην τοπική κοινωνία που θα εγγυάται 
την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή αλλά και 
την πρόοδο και την ανάπτυξη.
Ποιες όμως θα πρέπει να είναι οι προτεραιότη-
τες  της Δημοτικής Αρχής;
H βελτίωση της καθημερινότητας του πολί-
τη πρέπει να αποτελεί την «αιχμή του δό-
ρατος» και πρώτη προτεραιότητα για κάθε 
δημοτική αρχή, με παρεμβάσεις στον τομέα 
της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της  
καθαριότητας της πόλης.
Η Δημοτική Αρχή μπορεί και πρέπει  να παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο, προσφέροντας κοινωνικές υπη-
ρεσίες που θα συμβάλλουν στη συνοχή και αλληλεγγύη και παρεμβαίνοντας στο ζή-
τημα της απασχόλησης και, όσο είναι δυνατόν, της ανάπτυξης. 
Στόχος ενός  Δήμου πρέπει να είναι να γίνει  ένας «έξυπνος   Δήμος»,   τόπος καινοτο-
μίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονι-
κής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτικός, με ισχυρή προστασία 
του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα να γίνει όμως και ένας Δήμος με ισχυρή πολιτιστική 
ταυτότητα, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των  θεατρικών ομάδων και των πολιτι-
στικών συλλόγων της πόλης.
Η υποψηφιότητά μου ως δημοτικής συμβούλου με τον δήμαρχο Σταύρο Κασι-
μάτη αυτές ακριβώς τις προτεραιότητες και τους στόχους εξυπηρετεί.

Τ: 210 5612890, 6937 367 654 

Ε: dimitrios.georgas@ yahoo.com 

Δημήτριος Γεωργάς

Dimitrios GeorgasDimitrios 

Dimitrios Georgas
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Τι μπορεί να κάνει μια μέτρηση οστικής 
πυκνότητας
Μια μέτρηση οστικής πυκνότητας δείχνει αν κάποιος έχει φυσιολογική οστι-
κή πυκνότητα, χαμηλή οστική πυκνότητα ή οστεοπόρωση. Είναι η μόνη μέ-
θοδος 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 χει-
ροτερεύει,
• εκτιμήσετε την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβά-
νετε και να πάρετε αποφάσεις για την συνέχιση, διακοπή ή τροποποίησή της,

Ποιός πρέπει να υποβληθεί σε μια τέτοια εξέταση;
Συστήνεται η διενέργεια μέ-
τρησης 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 απώ-
λεια ύψους άνω των 4 εκα-
τοστών (από το αρχικό ανάστημα του ατόμου).

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Στο ιατρείο μας επίσης 
εκτελούνται 

ψηφιακές πανοραμικές 
ακτινογραφίες οδόντων

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

Ίσα που ‘χε προλάβει να μπει ο Μάρτης. Πρώτος μήνας της άνοιξης. Η μητέρα μου μόλις είχε εφοδιαστεί 
όπως όλα τα νέα κορίτσια τότε με αυτό που λένε «μάρτη», για να μην την κάψει ο ήλιος. 
Όμως εγώ βιάστηκα και στις 2 Μαρτίου του 1985 ακούστηκε το πρώτο κλάμα μου. Ο μάρτης στο χέρι της, είδε 
τον ήλιο τελικά μετά από 40 μέρες. Ήταν ήδη Απρίλης. 
Όταν κάποιοι με ρωτάνε από που είμαι και λέω Κορυδαλλό, το σύνηθες αστείο είναι «από μέσα;»
Σ αυτά τα λίγα λόγια που Θέλω να σας πω αντί ενός βιογραφικού, θα ήθελα να σας πάω μια βόλτα στον Παλιό 
Κορυδαλλό. Έναν Κορυδαλλό που δεν γνώρισα εγώ, αλλά θα ήθελα να αγωνιστώ για να τον γνωρίσουν οι 
επόμενες γενιές της πόλης μας.
Κάποτε λοιπόν ο Κορυδαλλός ήταν μια όμορφη εξοχή, με χωράφια, αμπέλια και σπίτια με αυλές και κήπους. 
Μεγάλοι κήποι, αμυγδαλιές, μουριές και συκιές. 
Με πιο επιβλητική κατοικία, που υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα, στην γωνία Κρήτης και Αγ. Γεωργίου το Αρχο-
ντικό του πρώην Δημάρχου Γεράκη. 
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 λιγοστά τα αυτοκίνητα, γεμάτες οι αλάνες από παιδιά να παίζουν με γυά-
λινους βόλους, σβούρες, κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα. Όταν ζέσταινε ο καιρός, οι γειτονιές γέμιζαν καρέκλες 
και όλοι γίνονταν ένα. 
Το γηροκομείο ήταν μια απέραντη αλάνα, ιδανική για ποδόσφαιρο και πέταγμα αετού. Δυστυχώς πέρασαν τα 
χρόνια και λίγο πριν φύγει το ‘60, στη θέση όλων αυτών των όμορφων αναμνήσεων μπήκε αυτό το τερατούρ-
γημα που λέγεται «Φυλακές Κορυδαλλού». Κάπου εκεί άρχισε να τελειώνει το όνειρο και μαζί η πόλη μας. 
Μετέπειτα δυστυχώς η πολιτεία δεν έλυσε το πρόβλημα των φυλακών για να μπορέσουμε να την ξαναδούμε 
σύγχρονη, μια πόλη με κοινωνικές δομές όπου τα παιδιά της Θα μπορούσαν να παίξουν και πάλι χωρίς φόβο, 
μια πόλη όπου οι κάτοικοί της θα νιώθουν ασφάλεια και να μπορούν με καμάρι να απαντάνε «ΝΑΙ! Είμαι από 
τον Κορυδαλλό, μια από τις ομορφότερες περιοχές του Πειραιά».

Οσο για μένα, από το ‘85 μέχρι σήμερα, μένω στον Κορυδαλλό, τελείωσα το ΤΕΕ Προγραμματιστή Η/Υ και 
Μηχανολογίας σε εγκαταστάσεις κλιματισμού. Πάλεψα στα χρόνια του σχολείου ώστε να φύγουν τα λυόμε-
να για να χτιστεί ένα καινούργιο σχολείο. Το 2008 άνοιξα εταιρία στην πλ. Μέμου με δραστηριότητα στον 
χώρο του κλιματισμού. Το 2008-2009 ασχολήθηκα με τα διοικητικά του ποδοσφαιρικού συλλόγου ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. 
Όταν λοιπόν ο Γιώργος Δημόπουλος μου πρότεινε να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιό του, δεν δίστασα καθόλου 
να πω ΝΑΙ, γιατί στον αγώνα για έναν Δήμο για όλους, δεν περισσεύει κανείς.
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Η επίσκεψη των μαθητών στο δημαρχείο
και το τεστ μαθηματικών!!

Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση
Διορθώνονται τα προβλήματα

Μία έκπληξη περίμενε τη Δευτέρα 1η Απριλίου το πρωί τον αντιδήμαρχο Παιδείας και Πε-
ριβάλλοντος Γρηγόρη Γουρδομιχάλη.
Τρεις μαθητές της Α τάξης του 7ου Γυμνασίου τον περίμεναν στο γραφείο του για να ζητή-
σουν να επισκευαστεί η κλειδαριά της πόρτας της τάξης τους.
Όπως τον ενημέρωσαν η πόρτα ανοίγει από μόνη της εδώ και τρεις μήνες. 
Ο αντιδήμαρχος μαζί με την προϊσταμένη του τμήματος Παιδείας Μ. Πατεράκη, αφού τους 
καλωσόρισε και τους ζήτησε να καθίσουν μαζί του στο τραπέζι των συσκέψεων, δήλωσε ότι 
είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να ζητούν τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν, κάτι που πρέπει να κάνουν και αργότερα ως πολίτες.
Ο αντιδήμαρχος συνηθίζει ως εκπαιδευτικός να ρωτά, όταν έχει επίσκεψη αντιπροσωπείας 
μαθητών, για τις επιδόσεις τους στα μαθήματα, αν μελετούν, για τη συμπεριφορά τους, 
κ.λ.π. 
Ως μαθηματικός ο ίδιος τους είπε ότι το πρόβλημα του σχολείου θα λυθεί πιο γρήγορα αν 
γράψουν με επιτυχία ένα μικρό τεστ μαθηματικών. Στο σημείο αυτό ας αφήσουμε να περι-
γράψει ο ίδιος τι συνέβη:

«Συμφωνήσαμε να προσπαθήσουν να λύσουν μία εξίσωση. Χωρίς να διστάσουν ούτε στιγ-
μή δέχθηκαν και πήραν από ένα φύλλο χαρτί και ξεκίνησαν τη διαδικασία επίλυσης. Τα 
κατάφεραν καλά. Όλη η διαδικασία εξελίχθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Ήταν ίσως η καλύτερη 
συνάντηση που είχα τα τελευταία χρόνια. 

Μετά από αυτό επικοινώνησα με τη διευθύντρια του σχολείου Α. Ιγγλέση. Της είπα ότι 
μπορεί για την επισκευή της κλειδαριάς να χρησιμοποιήσει τυχόν υπόλοιπο του ταμείου 
του σχολείου, από την επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής. Αυτό εξάλλου προβλέπεται 
από τη νομοθεσία.» 
Στη συνέχεια οι τρεις μαθητές συνοδευόμενοι από τον αντιδήμαρχο συναντήθηκαν με τον 
δήμαρχο Σταύρο Κασιμάτη. Ο δήμαρχος τους ενημέρωσε για τα έργα που προγραμμα-
τίζονται για την αναβάθμιση του χώρου των 88 στρεμμάτων και απάντησε σε ερωτήσεις 
τους.
Εντύπωση έκανε στους μικρούς μαθητές ότι  συναντήθηκαν άμεσα, χωρίς ραντεβού, με τη 
διοίκηση του δήμου. Σίγουρα θα θυμούνται επίσης ότι πήγαν να υποβάλουν αίτημα και 
βρέθηκαν να γράφουν τεστ στα μαθηματικά.

Με νέα σύγχρονα μηχανήματα συνεχίζεται το έργο της ασφαλτόστρωσης στο Δήμο Κορυδαλλού.
Όπως είναι γνωστό κατά την εκτέλεση του έργου ασφαλτόστρωσης παρουσιάστηκαν προβλή-
ματα στην ποιότητα που προκάλεσαν δυσμενή σχόλια των πολιτών.
Αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Δημοτικής Αρχής και έτσι ο ανάδοχος του έργου  προ-
χώρησε στη μίσθωση νέων μηχανημάτων για να αποκαταστήσει τις αστοχίες και να προχωρή-
σει στην ολοκλήρωση του έργου.
Στα πλαίσια αυτά ήδη έγινε αποξήλωση του νέου ασφαλτοτάπητα που πρόσφατα είχε τοποθε-
τηθεί σε ορισμένους δρόμους. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η ασφαλτόστρωση στους προγραμματι-
σμένους δρόμους.
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Σε σειρά συναντήσεων με 
εμπόρους, επαγγελματίες 
κι εργαζόμενους της πόλης 
ο υποψήφιος Δήμαρχος 
Κορυδαλλού κ. Ν. Χουρσα-
λάς αναδεικνύει το ζήτημα 
της τοπικής οικονομίας ως 
κυρίαρχη προτεραιότητα. 
Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε 
τους εμπορικούς δρόμους 
της Ταξιαρχών, Αθηνάς, 
Δημητρακοπούλου, Γρ.Λα-
μπράκη, Μ.Ασίας και Ποτα-
μού «ανοίγοντας» έναν κύ-
κλο επικοινωνίας. Κι όπως 
μας δήλωσε «η αγωνία τους 
εμπορικού κόσμου είναι 
καθολική. Οι συνέπειες της 
οικονομικής ύφεσης προ-

φανώς κι έπληξαν δυσανάλογα τις φτωχότερες γειτονιές όπως ο Κορυδαλλός. Όμως στην 
πόλη μας, οι επαγγελματίες αντιμετώπισαν κι ένα άκρως αρνητικό κλίμα από την διοίκηση 
του Δήμου. Αφενός η αύξηση των δημοτικών τελών κατά 15% αφετέρου οι εμβαλωματικές 
παρεμβάσεις διόγκωσαν την κρίση με συνέπεια αρκετές επιχειρήσεις να κλείσουν. Ενδει-
κτικά παραδείγματα είναι η πλατεία Μέμμου αλλά και η Δημητρακοπούλου όπου μετά τις 
παρεμβάσεις του Δήμου, τα περισσότερα καταστήματα είναι προς ενοικίαση. Οι συνέπειες 
είναι τεράστιες αφού πέρα από τις χαμένες θέσεις εργασίες, την υποβάθμιση της ακίνητης 
περιουσίας, η περιορισμένη κίνηση κι ο ελλιπής φωτισμός των πλατειών πολλαπλασιάζει 
τα φαινόμενα παραβατικότητας. Αξίζει να γίνει να γίνει ειδική αναφορά στο γεγονός οτι το 
τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι ληστείες σε καταστήματα της πόλης, ακόμη 
και σε κεντρικά σημεία. 
Το πλέον οξύμωρο είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι επαγγελματίες πέρα από το κόστος 
της κλοπής και των υλικών ζημιών καλούνται να πληρώσουν και πρόστιμο στην Εφορία 
αφού η γραφειοκρατική προσέγγιση του Κράτους τους θεωρεί υπεύθυνους για την απώ-
λεια της ταμειακής μηχανής ακόμη και σε περιπτώσεις όπου  αποδεικνύεται από τις κά-

μερες. Τέλος, το βασικότερο ζήτημα που απασχολεί όλους τους επαγγελματίες είναι η λει-
τουργία της πόλης μετά την παράδοση του νέου σταθμού Μετρό. 
Το σύνολο του εμπορικού κόσμου 
δηλώνει ότι δεν έχει ασφαλή ενημέ-
ρωση για τις όποιες παρεμβάσεις, 
αισθάνεται αδικημένο που ενώ έχει 
υποστεί όλες τις συνέπειες ενός 
χρονοβόρου έργου δεν συμμετείχε 
στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης 
και θεωρεί βασική προτεραιότητα 
τη δημιουργία χώρου στάθμευσης 
ως προϋπόθεση για να λειτουργήσει 
ενισχυτικά ο νέος σταθμός. θεωρώ 
υποχρέωση αλλά κι ευθύνη, έστω 
και την ύστατη ώρα, να γίνει ένας 
ανοιχτός διάλογος με τους κατοί-
κους, τους φορείς και τους επαγγελ-
ματίες. Ο διάλογος οφείλει να γίνει 
διακριτές ενότητες ώστε να έχει 
δομή και ουσία ιεραρχώντας ζητή-
ματα όπως η στάθμευση, η σύνδεση 
της πόλης με mini-bus, οι κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις, οι χώροι και το 
ωράριο φόρτωσης-εκφόρτωσης. 
Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την 
ευκαιρία του Μετρό ως μοχλό ανά-
πτυξης του εμπορικού κέντρου».

Ν. Χουρσαλάς: Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το 
Μετρό ως μοχλό ανάπτυξης για το εμπορικό κέντρο
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Συνεχίζονται οι συναντήσεις του δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη και του αντιδημάρχου 
Παιδείας και Περιβάλλοντος Γρηγόρη Γουρδομιχάλη με γονείς, εκπαιδευτικούς και μα-
θητές. Στις συναντήσεις συμμετέχουν και οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών Βάιος 
Μανώλης και Σταυρούλα Αλεξάκη καθώς και τα στελέχη του Τμήματος Παιδείας και της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού.

Στις συναντήσεις αυτές οι εκπρόσωποι του δήμου και τα μέλη της σχολικής κοινότητας 
συζητούν για:

Μειωμένη κρατική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης
•Για τη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση και τις συνέπειες της στα δημόσια σχολεία (υπο-
βάθμιση λειτουργιας, ελλείψεις υποδομών και εξοπλισμού, κενά εκπαιδευτικών, μειωμενη 
ασφάλεια μαθητών κλπ).
•Για τις προσπάθειες του Δήμου Κορυδαλλού να αντιμετωπίσει αυτές τις συνέπειες, παρά 
την οικονομική ασφυξία που έχει επιβληθεί στην αυτοδιοίκηση 
Ως γνωστό το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά απο το υπουργείο Παιδείας την άμεση 
αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των δαπανών λει-
τουργίας αλλά και συντήρησης των σχολικών μονάδων. 

Ισότιμα - Αναλογικά - Με διαφάνεια
Στη συζήτηση παρουσιάζεται η αντικειμενική διαδικασία που τηρείται στον 
τρόπο κατανομής της κρατικής επιχορήγησης στα σχολεία (ισότιμα, αναλογικά 
και με διαφάνεια). Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι όλα τα σχολεία να 
έχουν στα ταμεία τους πλεόνασμα την νέα χρονιά το οποίο αθροιστικά φτάνει 
στο ύψος των 85.000 ευρώ χωρίς χρέη από την προηγούμενη χρονιά. 
Το πλεόνασμα αυτό παραμένει στη διαθεση των σχολικών μονάδων μεταφερό-
μενο στη χρήση του 2019. 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Παιδείας, «το πλεόνασμα των 
85.000 ευρώ είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού του νέου τρόπου κατανομής της 
κρατικής επιχορήγησης στα σχολεία που αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, της γε-
ναίας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των σχολικών επιτροπών από τον δήμο, αλλά 
και της ευθύνης διαχείρησης των χρημάτων αποκλειστικά από τους διευθυντές των 
σχολείων». 

Συντήρηση και επισκευή
Ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται για τα θέματα συντήρησης και επισκευής των σχολείων, όπου 
και εδώ η κρατική επιχορήγη-
ση είναι εντελώς ανεπαρκής 
για την αντιμετώπιση των ανα-
γκών. Για να γίνει κατανοητό  
αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπό-
ψη ότι για τη συντήρηση και 
επισκευή των 57 σχολικών 
κτιρίων του δήμου το κρά-
τος διαθέτει μόνο 130.000 
ευρώ το χρόνο.
Βεβαίως σύμφωνα  με το νόμο 
οι διευθυντές σχολείων μπο-
ρούν να αντιμετωπίζουν τις 
καθημερινές ανάγκες συντή-
ρησης και επισκευής από την 
επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών, αφού προηγουμένως έχουν καλύψει τις λει-
τουργικές ανάγκες, όπως συμβαίνει φέτος λόγω του πλεονάσματος.

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων 
Όσο αφορά τα θέματα εξοπλισμού και υποδομής όλοι οι συμμετέχοντες στις συναντήσεις 
αναγνωρίζουν ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους.  Στα πλαίσια αυτά πρέπει η 
ΚΤ.ΥΠ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ) να εξοπλίσει τις σχολικές μονάδες μετά από αιτήματα των διευθυ-
ντών. 

Επιπλέον δράσεις 
Οι εκπρόσωποι του Δήμου ενημερώνουν επιπλέον για επιπλέον δράσεις, όπως:
-λειτουργια σχολής γονέων,
-επιμόρφωση ενηλίκων,
-κοινωνικό φροντιστήριο, 
-αντιμετώπιση του κοινωνικου αποκλεισμού, του ρατσισμού, της φτώχειας, του 
 σχολικού εκφοβισμού και της βίας
- εξασφάλιση δεκατιανού σε όσους μαθητές έχουν ανάγκη
-τοποθέτηση σχολικών φυλάκων και σχολικών τροχονόμων,
-δυνατή υποστήριξη του νυχτερινού γυμνασίου και λυκείου καθώς και του ΣΔΕ   
  (σχολείο δεύτερης ευκαιριας),
-διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων
-τοποθέτηση σχολικών βοηθών απο το Δήμο σε ΟΛΑ τα δημοτικά σχολεία.
Σε δήλωση του στην εφημερίδα μας ο αντιδήμαρχος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τονίζει:
«Μιλάμε ανοιχτά χωρίς να καλύπτουμε τις κρατικές ευθύνες όπως κάνουν ορισμένοι. Έχουμε 
ρεαλιστική πολιτική για την παιδεία που την εφαρμόζουμε με σοβαρότητα και ευθύνη.
Καταλαβαίνω οτι η πολιτική και οι δράσεις μας στον τομέα της Παιδείας δεν αρέσουν σε εκείνους 
που χρησιμοποιούν τους συνδικαλιστικούς φορείς γονιών και εκπαιδευτικών για να καλύψουν 
κυβερνητικές ευθύνες ή για να μειώσουν την δράση του δήμου με στόχο την προσωπική τους 
προβολή, λόγω των προσεχών δημοτικών εκλογών».

Συναντήσεις του Δημάρχου και του Γρ. Γουρδομιχάλη 
με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε πνεύμα 

κατανόησης και συνεργασίας
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Δημοτική Κίνηση «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ»

Την Κυριακή το πρωί στις 31/3 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του δημαρχείου Κορυδαλλού 
με μεγάλη επιτυχία η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση-ανακοίνωση της ριζοσπαστικής προοδευ-
τικής δημοτικής κίνησης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ».
Δεκάδες Κορυδαλλιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» 
για να ενημερωθούν για τις προγραμματικές θέσεις της κίνησης για τα ζητήματα που αφο-
ρούν τον Κορυδαλλό και ευρύτερα την τοπική αυτοδιοίκηση και να δηλώσουν την στήριξή 
τους στο νέο εγχείρημα της πόλης μας.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Περσίδης
Στην ομιλία του ο επικεφαλής του 

«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»,  
Γιάννης Περσίδης αναφέρθηκε 
στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιο 
συγκεκριμένα η πόλη του Κορυδαλ-
λού, περιέγραψε το τοπίο στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι φετινές δη-
μοτικές εκλογές, τους στόχους και 
τις προκλήσεις που καλείται να 
αντιμετωπίσει μια νέα ριζοσπαστική 
προοδευτική δημοτική φωνή όπως 
ο «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» 
μέσα στα στενά πλαίσια του Κλεισθέ-
νη και των μνημονιακών πολιτικών 
για το τοπικό κράτος όπως επίσης 
και την φυσιογνωμία του νέου εγχει-
ρήματος.
Ακολούθως ο Μανώλης Τσιρομπί-
νης, εκ μέρους της δημοτικής κί-
νησης, παρουσίασε συνοπτικά τις 
προγραμματικές θέσεις του «ΑΝΥ-
ΠΟΤΑΚΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» για την 

Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό, την Δημόσια Περιουσία και τους Πλειστηριασμούς, το Πε-
ριβάλλον και τους Ελεύθερους χώρους, την Αποκομιδή και Διαχείριση των Απορριμάτων, 
το Κυκλοφοριακό και Συγκοινωνιακό, την Υγεία και την Αλληλεγγύη και την Συμμετοχικότη-
τα των πολιτών στις αποφάσεις του δήμου ενώ δήλωσε πως οι αναλυτικές προγραμματικές 
θέσεις της κίνησης θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον τοπικό τύπο αφού ολοκληρω-
θούν οι επαφές του «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με φορείς και συλλογικότητες της πό-
λης μας, για τον εμπλουτισμό τους.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, τον λόγο πήραν για να απευηθήνουν χαιρετισμούς ο αντι-
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Β’ Πειραιά (Σχολεία Κορυδαλλού) Γιάννης Βαρδουνιώτης, ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη με το «Κόντρα στο Ρεύμα» Κώστας Παπαδόπουλος, ο 
υποψήφιος περιφεριακός σύμβουλος με την «Ανυπότακτη Αττική» Γιώργος Βλάχος ενώ 
το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο υποψήφιος δήμαρχος με την δημοτική κίνηση «Ζω-
γράφου-Ανυπότακτη Πόλη» Χρήστος Τουλιάτος.
Βιογραφικό του Γιάννη Περσίδη
Ο Γιάννης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη. Προέρχεται από εργατική πολυμελή οικο-
γένεια. Αποφοίτησε από το οικονομικό Γυμνάσιο Νίκαιας. Εργάστηκε ως υπάλληλος λογι-
στηρίου στη ναυτιλία και αργότερα ως ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο της οικοδομής 

και των κατασκευών. Είναι παντρεμένος με την Γεωργία Σταυλιώτη και έχουν δύο κόρες και 
δύο εγγονούς. 
Μετά τη μεταπολίτευση οργανώνεται στο Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και συμμετέχει 
ως στέλεχος στο συνδικαλιστικό κίνημα του Πειραιά. Διετέλεσε πρόεδρος στο Συνδικάτο 
Οικοδόμων, μέλος της διοίκησης της ομοσπονδίας οικοδόμων, γραμματέας στο εργατικό 
κέντρο Πειραιά και εκλεγμένος στο γενικό συμβούλιο της ΓΣΣΕ. Ταυτόχρονα συμμετέχει 
ενεργά στα δημοτικά ζητήματα της πόλης και από το 1974 έως σήμερα ήταν υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τις δημοτικές κινήσεις της αριστεράς και ενεργό μέλος των κινη-
μάτων της πόλης. Από τα ιδρυτικά μέλη του συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου 
στον Πειραιά συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις που συντελούνται στον χώρο της ριζοσπα-
στικής αριστεράς. Το 2012 αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ προβλέποντας την εξέλιξη της πορεί-
ας του. Το 2015 εντάσσεται στην ομάδα των στελεχών που διαφωνούν με την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα είναι στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας συμμετέχοντας ενεργά στα 
κινήματα που χαρακτηρίζουν τη δική μας προσπάθεια για την υπεράσπιση των επιπτώσε-
ων της μνημονιακής λαίλαπας. 
Ομόφωνα έχει εκλεγεί επικεφαλής της κίνησης που θα στηρίζεται στις διαδικασίες της βά-
σης και θα έχει στόχο να εμπλέξει το πλατύτερο δυνατό δυναμικό στις μάχες που θα κλη-
θούμε να δώσουμε πριν, αλλά κυρίως μετά τις εκλογές, στον Δήμο Κορυδαλλού.

Οι 22 πρώτοι υποψήφιοι δημοτικοί συμβούλοι 
του «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – δημόσιος υπάλληλος στην Περιφέρεια Αττικής
2. ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΥΗ – ιδιωτική υπάλληλος
3. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – τεχνικος Η/Υ, υπάλληλος ΟΛΠ
4. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ηλεκτρολόγος μηχανικός
5. ΔΑΝΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – οικονομολόγος/εικαστικός
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΑΚΗΣ – αλληλέγγυη ιατρείο Πειραιά
7. ΚΕΧΡΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – γυψοτεχνίτης
8. ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – έμπορος υποδημάτων
9. ΛΙΑΤΣΟΥ ΡΟΥΛΑ – καθηγήτρια ξένων γλωσσών
10. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΔΩΡΑ – ξενοδοχοϋπάλληλος
11. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ – σχεδιαστής κοσμημάτων
12. ΝΤΑΟΥΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – φαρμακοϋπάλληλος
13. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΥ – ξενοδοχοϋπάλληλος
14. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ – συνταξιούχος εκπαιδευτικός/φυσικός
15. ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ – ιδιωτικός υπάλληλος/μουσικός
16. ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – φοιτήτρια πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης
17. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – οικονομολόγος
18. ΤΣΙΡΟΜΠΙΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ – χημικός/εκπαιδευτικός
19. ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – οικονομολόγος-στατιστικολόγος
20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΟΠΑΚΑ ΡΟΥΛΑ – εργαζόμενη στην εστίαση
21. ΦΑΓΟΓΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ – πολιτικός μηχανικός
22. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ηλ/γος μηχανικός, ταμίας σωματείου μισθωτών τεχνικών, 
εκπρόσωπος στο ΕΚΑ
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Οδύνη για την πρόωρη απώλεια 
του Αντιδημάρχου Κώστα Καλούδη

Με πραγματική συντριβή η οικογένεια του Δήμου Κορυ-
δαλλού δέχτηκε το άγγελμα της απώλειας του Αντιδημάρ-
χου Τεχνικών Υπηρεσιών, του Κώστα Καλούδη, που έφυγε 
σήμερα σε ηλικία μόλις 57 ετών μετά από σύντομη και 
άνιση μάχη με τον καρκίνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι αντι-
μετώπισε με γενναιότητα τα σοβαρά προβλήματα υγείας 
και μάλιστα είχε δώσει το «παρών» σε πρόσφατο Δημοτικό 
Συμβούλιο, συγκλονίζοντας με την ομιλία του. Από αύριο 
και έως την κηδεία του οι σημαίες του Δήμου Κορυδαλλού 
θα κυματίζουν μεσίστιες.
Συντετριμμένος ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης για τον 
πρόωρο χαμό του στενού συνεργάτη και φίλου του, σε δή-
λωση του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αποχαιρετώ με οδύνη 
τον αγαπημένο μου φίλο, τον στενό συνεργάτη, τον ακού-
ραστο συνοδοιπόρο στον καθημερινό μας αγώνα για έναν 

καλύτερο Κορυδαλλό. Η απώλεια του Κώστα είναι πολυσήμαντη για τον Δήμο και την πόλη μας. 
Γιατί ο Κώστας ήταν αφοσιωμένος στην προσπάθεια να κάνουμε πράξη όσα οραματιστήκαμε. 
Γέννημα θρέμμα του Κορυδαλλού τίμησε την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι δημότες και υπη-
ρέτησε με βαθιά εντιμότητα, ευθύνη και πάθος όλες τις θέσεις από τις οποίες πέρασε. 
Τα τελευταία χρόνια, από την θέση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, υπήρξε αφοσιωμέ-
νος στο όνειρο να κάνουμε πραγματικότητα τα μεγάλα έργα, που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Βαθιά ανθρώπινος, καλός φίλος θα λείψει από όλους μας, συναδέλφους και συνεργάτες του. 
Υπήρξε αληθινός αγωνιστής της ζωής και εξαιρετικός πατέρας. Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του».

Σύντομο βιογραφικό
Ο Κώστας Καλούδης, γεννήθηκε και ζούσε στον Κορυδαλλό. Από το 2000 έως 2003 υπήρξε γενι-
κός γραμματέας στην Ένωση Κρητών Νικαίας- Κορυδαλλού «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ενώ το 
2003 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΚΑ Νομού Αττικής 
και Νήσων. Το 2006 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Δημάρχου Σταύρου Κα-
σιμάτη και από τότε εκλεγόταν συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια ήταν Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε διατελέσει Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρόεδρος 
του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού, της Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπαίδευσης και της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.
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Επίσκεψη Υπ. Περ. Γ. Πατούλη στον Κορυδαλλό
Συνάντηση με Ν. Χουρσαλά

Την πρώτη ημέρα της επίσημης προεκλο-
γικής περιόδου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και 
υποψήφιος Περιφερειάρχης επισκέφθηκε 
την πόλη του Κορυδαλλού. Αρχικά συ-
ναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης, ο 
οποίος τον ενημέρωσε για τα θέματα του 
Δήμου. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τους 
επαγγελματίες της οδού Αθηνάς και Ταξιαρ-
χών όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες 
και κατοίκους ενώ δεν αμέλησε -και λόγω 
ιδιότητας ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου- να επισκεφθεί την τοπική μονάδα 
ΙΚΑ. Στη διάρκεια της περιοδείας του, συ-
ναντήθηκε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Κο-
ρυδαλλού κ.Ν.Χουρσαλά ο οποίος ανέδειξε 
τις προτεραιότητες του συνδυασμού. Μετά 
τη συνάντηση που είχαν στο εκλογικό κέ-
ντρο του κ.Χουρσαλά επί της οδού Αθηνάς, 
ο επικεφαλής του συνδυασμού «Ένα Βήμα 
Μπροστά» με ανάρτησή του στα social 
media έκανε την παρακάτω δήλωση :

«Με την ευκαιρία της επίσκεψης του κ.Πατούλη στην πόλη του Κορυδαλλού, ενημερώσαμε 
τον υπ.Περιφερειάρχη για τα κρίσιμα θέματα:
1. Η απομάκρυνση των Φυλακών που αποτελεί δέσμευση όλων των Κυβερνήσεων
2. Τα αθλητικά έργα στα Λατομεία που αποτελούν δέσμευση της σημερινής διοίκησης του 
Δήμου εδώ και τρεις θητείες
3. Η αντιπλημμυρική θωράκιση
4. Ο χώρος στάθμευσης και η λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας ενόψει του νέου σταθ-
μού Μετρό
Ειδική αναφορά έγινε στα δυο έργα που εκτελεί η Περιφέρεια: η ασφαλτόστρωση οδών 
αλλά και η ανακατασκευή του ταρτάν του ΕΑΚ, τα οποία εμφανίζουν προκλητικές αστοχίες 
σε βαθμό που να θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των πολιτών.

Για εμάς, προτεραιότητα είναι η καθημε-
ρινότητα των πολιτών και θα διεκδική-
σουμε κάθε δυνατότητα για τη βελτίωσή 
της!»
Αντίστοιχα, ο κ.Πατούλης συνοδευόμε-
νος από τον Κορυδαλλιώτη επιχειρημα-
τία και υποψήφιο Περιφερειακό σύμ-
βουλο κ.Παπαγεωργίου δήλωσε «η πόλη 
του Κορυδαλλού έχει σαφή ευκαιρία 
ανάπτυξης μέσα από τη λειτουργία του 
νέου σταθμού Μετρό. Είναι υποχρέωση 
της Αυτοδιοίκησης να σταθεί στο πλάι 
του εμπορικού κόσμου με έργα πνοής 
όπως είναι ένας χώρος στάθμευσης. Πα-
ράλληλα, είναι απόλυτη προτεραιότητα η 
αξιοποίηση του χώρου των πρώην Λατο-
μείων ως χώρος άθλησης και αναψυχής»

Μ. Τζιρίτας: Διαχείριση 
απορριμμάτων στην Ευρώπη

Την ώρα που στην Ελλάδα η διαχείριση των απορριμμάτων παραμένει τεράστιο πρόβλη-
μα, πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν καταφέρει εδώ και αρκετά χρόνια όχι μόνο να δώ-
σουν λύση, αλλά και να εκμεταλλεύονται τα απορρίμματα προς όφελος τους. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της επιτροπής περιβάλλοντος της Κομισιόν, χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία, 
η Ολλανδία, η Αυστρία και η Γερμανία, διαθέτουν υπερσύγχρονα εργοστάσια, τα οποία 
μετατρέπουν τα απορρίμματα σε ενέργεια και θέρμανση με τεράστια οφέλη για το πε-
ριβάλλον και την κοινωνία. Μια βασική διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα, είναι ότι στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, οι κάδοι των οικιακών απορριμμάτων δεν βρίσκονται 
στον δρόμο ή στα πεζοδρόμια, αλλά μέσα στις αυλές και εντός των οικιών. Μήπως επιτέ-
λους ήρθε η ώρα να δούμε το θέμα αυτό με μεγαλύτερη σοβαρότητα στη χώρα μας;
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Η νέα γενιά στο προσκήνιο 
Χρήστος Καλαφάτης

Ο Χρήστος Καλαφάτης γεννήθηκε το 1991. Μεγά-
λωσε και ζεί στον Κορυδαλλό. Είναι πτυχιούχος 
του  τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΤΕΙ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Από την παιδική του ηλικία ήταν χαραχτήρας κοι-
νωνικός και δραστήριος γι’αυτό από νωρίς πέρασε 
από τα περισσότερα παιδικά τμήματα αθλητισμού 
της τοπικής ομάδας του Κορυδαλλού και της Προ-
οδευτικής, όπου διατέλεσε γενικός αρχηγός της 
ανδρικής ομάδας μπάσκετ.

Έξυπνος μαθητής, τελείωσε τις υποχρεώσεις του 
και γρήγορα, παράλληλα με τις σπουδές του, η κοι-
νωνικότητα και ο χαρακτήρας του ήταν λόγοι που 
πολλές τοπικές επιχειρήσεις τον εμπιστεύτηκαν 

και νωρίς έγινε ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Το 2015 ηταν η πρώτη του ασχολία με τα κοινά του δήμου μας ως Υποψήφιος Δημο-
τικός Σύμβουλος.
Στην περίοδο 2015 έως και σήμερα απέκτησε εμπειρία και γνώση στα θέματα 
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας ως ενεργό λαϊκό μέλος με συνεχή 
παρουσία της Επιτροπής Παιδείας του Δημοτικού Συμβουλίου, δουλεύοντας 
εθελοντικά δίπλα στον αντιδήμαρχο Γρηγόρη Γουρδομιχάλη.
Ο Χρήστος Καλαφάτης ως νέος με ήθος  και υπευθυνότητα, με αγάπη και όραμα για 
την πόλης μας σε θέματα που αναβαθμίζουν στην ποιότητα της καθημερινής ζωής  
των συμπολιτών μας και παρακολουθώντας το ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ έργο του Δημάρχου 
όλα αυτά τα χρόνια να πραγματοποιείται, με χαρά θέτει την υποψηφιότητα του με 
την παράταξη «Πολιτες για τον Κορυδαλλό» με Υποψήφιο Δήμαρχο τον Σταύρο Κα-
σιμάτη. 

Θαυμάσια υπήρξε η ανοι-
ξιάτικη πεζοπορία στο 
όρος Αιγάλεω που οργάνω-
σε ο ΠΕΣΥΔΑΠ, τη Κυριακή 
17 Μαρτίου. Στόχος ήταν 
η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για την ανάγκη 
περιφρούρησης του τελευ-
ταίου πολύτιμου φυσικού 
αποθέματος της ευρύτερης 
περιοχής, που είναι το όρος 
Αιγάλεω. 
Οι πεζοπόροι περπάτησαν 
μία απόσταση 7 περίπου 
χιλιομέτρων, με μέγιστη 
υψομετρική διαφορά 180 
μέτρα, όπου υπήρχαν τρεις 
σταθμοί ξεκούρασης και παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, σε περίπτωση που χρεια-
ζόταν. Επίσης, συνεχώς κινούνταν στη διαδρομή οχήματα 4Χ4 του ΠΕΣΥΔΑΠ στη περίπτωση 
που κάποιος δεν ήθελε να ολοκληρώσει τη διαδρομή. Όσοι συμμετείχαν απόλαυσαν την εκ-
πληκτική θέα.
Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης, ο επόμενος περίπατος 
θα γίνει το πρωί της Κυριακής, 5 Μαΐου.

• Αντιπρόεδρος Ένωσης Περιπτερούχων 
  Πειραιά & Περιχώρων
• Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Περιπτερούχων

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Τ: 6944 137 173
F: Σταύρος Μέρος
E: stameros@gmail.com

Σταύρος Μέρος

Σύλλογος Γονέων 7ου Γυμνασίου
Διατροφή και άσκηση 

ΠΕΣΥΔΑΠ: Νέος περίπατος – Στις 5 Μαΐου 
Ανοιξιάτικη πεζοπορία στο όρος Αιγάλεω

Με πρωτοβουλία του προέδρου 
Νίκου Γεωργίου και του αντιπροέ-
εδρου Θόδωρου Μυλωνά, πραγμα-
τοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Δια-
τροφή και Άσκηση».
 Το συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι 
η υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τη διατροφή και την κάλυψη των ανα-
γκών του οργανισμού μας. 
Είναι σημαντικό λοιπόν, να επιλέγου-
με την ελληνική παραδοσιακή διατρο-
φή που περιλαμβάνει κυρίως ελαιόλα-
δο, ψάρια, όσπρια, πολλά φρούτα και 
λαχανικά, δηλαδή είδη υψηλής θρεπτι-
κής αξίας.
Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό τον τομέα θα 
μπορούσε να ασκήσει η ενημέρωση , ξεκινώντας από τους παιδικούς σταθμούς τα νηπιαγω-
γεία τα σχολεία και τους αθλητικούς συλλόγους με την ύπαρξη καθηγητών φυσικής αγωγής, 
τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Γεωργίου.
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Με την διακήρυξη αρχών και 
θέσεων, που παρουσιάζει 
σήμερα η «Δ», ο Σταύρος Κα-
σιμάτης και ο Ανεξάρτητος 
συνδυασμός «Πολίτες για 
τον Κορυδαλλό» αναφέρο-
νται στο σημαντικό έργο που 
επιτελέστηκε τα προηγούμενα 
χρόνια και δίνουν το στίγμα, 
τους στόχους και το όραμα 
για την επόμενη τετραετία. Το 
έργο, η αξιοπιστία, η ανε-
ξαρτησία του συνδυασμού 
και η ενότητα δυνάμεων 
στη βάση αρχών, είναι το 
τρίπτυχο στο οποίο ο Δή-
μαρχος Κορυδαλλού, διεκ-
δικεί εκ νέου την εμπιστο-
σύνη των Κορυδαλλιωτών.

Αγαπητές φίλες, 
αγαπητοί φίλοι

O Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Συνδυασμός «Πολίτες για 
τον Κορυδαλλό» με επικε-
φαλής τον Σταύρο Κασιμάτη 
δημιουργήθηκε από την ανά-

γκη να πάμε την πόλη μας μπροστά και πιο ψηλά. Αγκαλιάστηκε από ευρύτερες δυνάμεις 
και απέδειξε την ανεξαρτησία της, υπερασπιζόμενος πάντοτε και μόνο τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα της πόλης και των πολιτών, την ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής. Πο-
ρεύτηκε με γνώμονα τη διαφάνεια, τη δημοκρατική λειτουργία, την κοινωνική συμ-
μετοχή, την εξασφάλιση των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων, την υπεράσπιση 
των πιο αδύναμων. 
Στην κοινωνία του Κορυδαλλού γίνεται ένα νέο ξεκίνημα για την πόλη και τους πολίτες, που 
θα μας εμπιστευθούν το μέλλον τους. Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοί-
κηση με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, δημιουργεί νέες συνθήκες και καθιστά τις 
επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές πιο κρίσιμες από ποτέ! 
Το νέο εκλογικό σύστημα αποτελεί πρόκληση και ευθύνη τόσο για τις αυτοδιοικητικές δυ-
νάμεις, όσο και για τους δημότες, αφού καθιστά τις συνεργασίες πιο απαραίτητες από ποτέ 
για την διακυβέρνηση του Δήμου, ανοίγει το δρόμο για συνεργασία  με τοπικές δυνάμεις 
και συλλογικότητες, αλλά και μεμονωμένους πολίτες με τους οποίους συναντηθήκαμε τα 
προηγούμενα χρόνια σε κοινούς αγώνες κατά των μνημονίων, κατά της κατάργησης των 
αυτοδιοικητικών κατακτήσεων και της μείωσης των θέσεων εργασίας στους δήμους, διεκ-
δικώντας και κερδίζοντας την ανάπτυξη των δημοτικών κοινωνικών δομών αλλά και του 
θεσμού της αλληλεγγύης στο δήμο μας.
Γι αυτό απαιτούνται αξιόπιστα πρόσωπα, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συν-
θέσουν διαφορετικές απόψεις και προτεραιότητες, πρόσωπα με εμπειρία, αποτελε-
σματικότητα και ήθος, που μπορούν να συσπειρώσουν τις πιο δημιουργικές δυνά-
μεις της πόλης. 
Η παράταξη μας, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου, επιδίωξε, 
επέμεινε και κατάφερε να εξασφαλίσει την συνεργασία και τη συναίνεση τόσο με  άλλες 
παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως με τους δημότες και την κοινωνία.  Όλες 
οι αποφάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα  της πόλη παίρνονται πάντα μετά από συνεχή και 
επίμονο διάλογο με τους δημότες. Επομένως, αυτό που επιδιώκει το νέο εκλογικό σύστημα: 
την συνεργασία μεταξύ των αυτοδιοικητικών δυνάμεων, εμείς ήδη το έχουμε κάνει πράξη! 
Στη βάση αυτή, εν όψει των επερχόμενων Δημοτικών Εκλογών του Μαΐου, χτίζουμε τις συ-
νεργασίες μας με όσους πιστεύουν ότι: 
- Τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του Κορυδαλλού απαιτούν υψη-
λό επίπεδο προγραμματισμού, ρεαλιστική στοχοθεσία, αξιοπιστία προσώπων, σε-
βασμό στο περιβάλλον και προσπάθεια υπέρβασης των εμποδίων και δυσκολιών, 
τόσο στην εξεύρεση πόρων όσο και στη δημιουργική αξιοποίησή τους. 
- Οι συνεργασίες πρέπει να γίνονται στη βάση κοινού προγράμματος και θέσεων, 
με διαφάνεια και κρυστάλλινη διαύγεια πριν τις εκλογές και ενώπιον του Κορυδαλ-
λιώτικου λαού και όχι μετά τις εκλογές, με πιθανά αδιαφανή και προσωπικά κριτή-
ρια. 
- Ο διάλογος, η διαρκής διαβούλευση με ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών 
και η τακτική λογοδοσία, αποτελούν πάγιες αρχές της δημοκρατικής διοίκησης.
- Είναι καθήκον της αυτοδιοίκησης η εφαρμογή πολιτικών που θα υπερασπίζονται 

τα ανθρώπινα, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και θα αντιμετωπίζουν φαινό-
μενα έξαρσης της διαφθοράς και της διαπλοκής, καθώς και του φασισμού, του ρα-
τσισμού και της ξενοφοβίας. 
Συνδημότισσες, συνδημότες
H οικονομική και κοινωνική κρίση επανακαθόρισε  τις κοινωνικές ανάγκες και προτεραι-
ότητες των πολιτών. Ως διοίκηση του Δήμου Κορυδαλλού λειτουργήσαμε σε ένα δύσκολο 
περιβάλλον, με τεράστιες οικονομικές περικοπές στην αυτοδιοίκηση, μειωμένο προσωπικό 
λόγω των συνταξιοδοτήσεων και απαγόρευση των προσλήψεων. Σε αυτές τις συνθήκες, 
δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε με επιτυχία τη μάχη για: 
- Καθημερινή βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
- Ανάπτυξη της πόλης με τη δημιουργία έργων υποδομής για το παρόν και το μέλλον. 
Έργα που διεκδικούσαν οι πολίτες για 40 χρόνια, όπως  το Κλειστό Κολυμβητήριο, την αξι-
οποίηση της έκτασης των 10 στρεμμάτων των φυλακών, με τη σημαντική χρηματοδοτική 
συμβολή της Περιφέρειας Αττικής, το Δημαρχείο, σχολεία και παιδικούς σταθμούς, Ανάπλα-
ση των 88 στρεμμάτων, πλατείες, δρόμους κλπ, τα οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη, χωρίς επιβάρυνση του Δήμου, αλλά με χρηματοδοτήσεις, που διεκδικήθηκαν και 
κερδήθηκαν από την κεντρική διοίκηση, από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 
- Στήριξη των πιο αδύναμων, με ένα πλήθος στοχευμένων κοινωνικών δράσεων.
- Διατήρηση και ανάπτυξη όλων των δράσεων και υποδομών στον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό και στην υποστήριξη της οικογένειας. 
- Πλήρη εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. 
- Αύξηση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. 
Με σχέδιο, όραμα, επιμονή αποδείξαμε ότι ναι, «εμείς μπορούμε!»
Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε η μεγάλη, ενωτική, ανεξάρτητη και πολυσυλλεκτική παρά-
ταξη, που εγγυάται την σταθερή, δημιουργική πορεία του Κορυδαλλού μας. Θεμελιώδης 
δέσμευση του ανεξάρτητου συνδυασμού μας είναι να συνεχίσει να λειτουργεί μακριά από 
ταμπέλες, προσωπικές επιρροές, αποχρώσεις και κομματική χειραγώγηση. 

Σας καλούμε λοιπόν να προτάξετε το συμφέρον της πόλης και των παιδιών μας. Να συνε-
χιστεί η παραγωγική, δημιουργική περίοδος για την πόλη μας με έναν Δήμο ισχυρό, διεκ-
δικητικό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό. Έναν Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, δίπλα στους 
δημότες και στις ανάγκες του. 

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα, δύναμη και όρα-
μα!
Σας καλούμε να στηρίξετε με περισσότερη ορμή και πάθος τον συνδυασμό μας! 
Με λογισμό και με όνειρο για όλους εμάς, τα παιδιά μας, τις επόμενες γενιές! 

Εμείς Μπορούμε! Η πολιτική διακήρυξη 
του Σταύρου Κασιμάτη για τις Δημοτικές Εκλογές
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Στέφανος Χρήστου: Οι πολίτες πρέπει να 
επανεμφανιστούν στο προσκήνιο!

Ιδρυτική συγκέντρωση και διακήρυξη
«Για μια Πόλη Αλλιώς» 

Τα πλεονεκτήματα της υποψηφιότητας του και τις προσκλήσεις που θέλει να αντιμετωπί-
σει ως βουλευτής αναλύει μέσα από μια σύντομη συνέντευξη του στην ιστοσελίδα μας ο 
επί σειρά ετών δήμαρχος και πρώην βουλευτής Στέφανος Χρήστου.

Ε: Τι θεωρείτε πλεονέκτημα στην υποψηφιότητα σας;
Α: Η θήτευσή μου επί 16 χρόνια ως Δήμαρχος Κορυδαλλού, ως Αντιπεριφερειαρχής Πει-
ραιά και 8 χρόνια ως Δημοτικός Σύμβουλος και το έργο που παρήχθηκε αποτελεί την εμπει-
ρία και την γνώση ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την διεκδίκηση της πολλή σοβαρής 
και υπεύθυνης θέσης του αντιπροσώπου των πολιτών στην Ελληνική βουλή με το Κίνημα 
Αλλαγής, που αποτελεί έκφραση και συνέχεια της ιστορικής, δημοκρατικής και προοδευ-
τικής παράταξης
Ε: Τι αποτελεί για εσάς πρόκληση στην πολιτική;
Α: Η κρίση που περνάμε δεν είναι μόνο οικονομική είναι κυρίως κοινωνικοπολιτική. Πά-

σχουν οι θεσμοί σε όλες τις εκφράσεις τους και 
αυτό απενεργοποιεί τους πολίτες. Η λύση κατά 
την άποψή μου είναι η επανεμφάνιση των πο-
λιτών στο προσκήνιο και τα πολιτικά κόμματα 
πρέπει να αναβαπτιστούν σε αυτήν την ανα-
γκαιότητα. Η μιντιακή δημοκρατία και τα fake 
news πλήττουν ανεπανόρθωτα το πολίτευμα και 
την προοπτική της πατρίδας. Αυτή η προοπτική 
αποτελεί πρόκληση για εμένα, που γαλουχήθη-
κα μέσα στους αγώνες των γειτονιών της περιφέ-
ρειας μας είτε ως δήμαρχος, είτε ως Αντιπεριφε-
ρειάρχης, είτε ως πρώτος επιλαχών Βουλευτής 
το 2009.

Στις 3/4/2019 στη κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του 
Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της νέας δημοτικής παράταξης «ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ» με επικεφαλής την γιατρό και νυν δημοτική σύμβουλο Μαρία Καλαμά-
ρη-Δραγώνα. Η κ. Καλαμάρη παρουσίασε διεξοδικά τους λόγους ίδρυσης της δημοτικής 
παράταξης, ανέπτυξε τους στόχους και τον πολιτικό σχεδιασμό της και χαρακτηριστικά τό-
νισε ότι όπως δεν θα αφήσουμε την κοινωνία μας να περιχαρακωθεί έτσι δεν θα αφήσουμε 

και τον Δήμο Κορυδαλλού να 
απομονωθεί. 
Αναφέρθηκε στο σύστημα της 
Απλής Αναλογικής, ένα σύστη-
μα που θα αλλάξει τον τρόπο 
διοίκησης των δήμων όπου η 
συνεργασία γίνεται αναγκαιό-
τητα και κανόνας. 
Ακόμη περισσότερο ανέλυσε 
την δυνατότητα που δίνεται με 
το νέο αυτοδιοικητικό πλαίσιο 
για συγκλίσεις ,προσεγγίσεις 
και νέες συνεργασίες οι οποί-
ες θα φέρουν ένα δημιουργικό 
αποτέλεσμα, που δεν θα είναι 
άλλο παρά η ανάπτυξη της πό-
λης του Κορυδαλλού άλλα και 

η ποιοτικότερη διαβίωση των πολιτών 
της. 
 
Ανακοίνωσε την συνεργασία με την 
παράταξη του Σταύρου Κασιμάτη, του 
δήμαρχου της πόλης, στη βάση, προ-
γραμματικών συγκλίσεων άλλα και της 
διακριτής συμμετοχής των υποψήφιων 
της παράταξης της στο κοινό ψηφοδέλ-
τιο. 
Τόνισε ιδιαίτερα ότι τώρα είναι ώριμες 

οι συνθήκες για ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, ενάντια στην ακροδεξιά πολιτική, στον 
άκρατο νεοφιλελευθερισμό άλλα και ενάντια στον φασισμό και στον νεοφασισμό. 
Καταλήγοντας τόνισε ότι εμείς με τον Στ. Κασιμάτη θέλουμε δήμο της συνεργασίας και όχι 
του ανταγωνισμού . 

Στην παρέμβαση του ο Σ. Κασιμάτης 
αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή 
της Περιφέρειας Αττικής για τα έργα 
στον Κορυδαλλό ενώ στάθηκε ιδιαίτερα 
στην επιτακτική ανάγκη των συνεργα-
σιών λόγω της απλής αναλογικής, της 
οποίας είναι υπέρμαχος . 
Στη συνέχεια της εκδήλωσης έγινε πα-
ρουσίαση και σύντομες ομιλίες από 
τους υπόλοιπους υποψήφιους δημο-
τικούς συμβούλους μέλη του «ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ», Μαρία Κριεζία, Γιώργο 
Μπουγελέκα, Αναστάσιο Μάρθα και Ει-
ρήνη Μεταξά.
Αυτό που θα πρέπει να αναφερθεί και 
να χαρακτηριστεί εντυπωσιακό πέραν 
της συγκινητικής και μεγάλης προσέ-
λευσης του Κορυδαλλιώτικου λαού ήταν η πολιτική εκπροσώπηση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο 
και στελεχών προερχόμενων από τον προοδευτικό χώρο. Να αναφέρουμε τον Υπουργό 
Άμυνας Δ. Βίτσα, τους υπουργούς Θ. Δρίτσα και Τρ. Αλεξιάδη, τον Γραμματέα της Κ.Ε ΣΥ-
ΡΙΖΑ Π. Σκουρλέτη, τους βουλευτές Ε. Καρακώστα, Ν. Κασιμάτη, Ε . Σταματάκη και την 
υποψ. Ευρωβουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Ρ. Χριστίδου, τα 
μέλη της πολιτικής γραμ-
ματείας του ΣΥΡΙΖΑ Α. 
Κνίτου και Α. Κοτσακά. 
Επίσης παραβρέθηκαν 
τα μέλη της Κ.Ε ΣΥΡΙΖΑ. 
Μ. Ψαλτάκος, Γ. Μπου-
γελέκας, Γ. Γώγος, οι 
συντονιστές της Ν.Ε Πει-
ραιά Χ. Φωτιάδης και Δ. 
Αθήνας Κ. Ξυνογαλάς, 
ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δ. 
Μπίρμπας και ο Υπ. Δή-
μαρχος Χαϊδαρίου Θ. 
Σπηλιόπουλος, ο διοικητής 
του ΠΓΝ Αττικόν Κ. Δραγώνας, 
του Γ.Ν. Νίκαιας και Ερυθρού Θ. 
Γεωργόπουλος και του Μεταξά 
Γ. Ζαΐμης και Γ. Γιαννιώτης και 
από το προοδευτικό μέτωπο ο 
πρ. υπουργός Γ. Ραγκούσης. 
Παρευρέθηκαν επίσης οι αντι-
δήμαρχοι Γρ. Γουρδομιχάλης, 
και Ε. Κωτσίδου, καθώς και πε-
ριφερειακοί και δημοτικοί σύμ-
βουλοι.
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13 χρόνια μετριότητα είναι πολλά,
ΌΧΙ άλλη χαμένη ευκαιρία!

Η παράταξη του απερχόμενου 
Δημάρχου ολοκληρώνει την 3η 
θητεία, με στελέχη που ανακυ-
κλώνονται σε θέσεις κι αξιώματα 
εδώ και 30 χρόνια, έχοντας μετα-
τρέψει τον Δήμο σε κλειστό club 
μιας παρέας.
Προφανώς κι εγείρει ζήτημα 
θεσμικής λειτουργίας, δημοκρα-
τικής ευαισθησίας και κυρίως 
λογικής:
Τι περισσότερο έχει να προσφέ-
ρει μια διοίκηση που ξαναυπό-
σχεται αυτά για τα οποία εκλέ-
χτηκε πριν 13 χρόνια;;;
Η πόλη βρίσκεται σε μαρασμό, 
ο απερχόμενος Δήμαρχος  δι-
ακατέχεται από την αλαζονεία 
της πολυετούς παραμονής στην 
εξουσία περιστοιχισμένος από 
“βολεμένους” οι οποίοι δεν τολ-
μούν να παραδεχθούν το αυτο-
νόητο, ότι “ο Βασιλιάς είναι γυ-
μνός”.

Η πολιτική του έχει έναν αποκλειστικό στόχο: την παραμονή στην εξουσία.
Άλλωστε στη διάρκεια της Δημαρχίας του με ευκολία άλλαξε κόμματα, καταπάτησε τις “κόκ-
κινες”  γραμμές για όριο θητείας,  συμπορεύτηκε με όσους το 2006 κατηγορούσε για αδια-

φάνεια και τώρα με όσους του καταλόγιζαν αυταρχισμό και κακοδιαχείριση.

Το χειρότερο όμως είναι ότι έχει αποκοπεί από την καθημερινότητα της πόλης, αναπαρά-
γοντας υποσχέσεις εικονικής πραγματικότητας από έργα-μακέτες.

Δυστυχώς για όλους εμάς, η διοίκηση του κ.Κασιμάτη απέτυχε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα.
1. Ο Σταθμός Μετρό παραδίδεται και ο Κορυδαλλός δεν έχει καν μελέτη για χώρο στάθμευ-
σης όπως υπόσχεται από το 2006
2. Δεν υπάρχει δημοτική συγκοινωνία για ενώσει τις γειτονιές με το Μετρό
3. Ο χώρος των παλαιών Λατομείων παραμένει πεδίο παρανομίας και περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, την ώρα που οι κάτοικοι του Σχιστού ακούν για 4η φορά τις εξαγγελίες για 
το Αθλητικό Κέντρο.
4. Το Ειδικό σχολείο παραμένει υπόσχεση, με τα παιδιά να φιλοξενούνται σε ακριβοπληρω-
μένες, μισθωμένες και άκρως ακατάλληλες αίθουσες-container
5. Το δωρεάν wi-fi στοίχισε ακριβά χωρίς κανείς να το έχει δει
6. Η μη δασική περιοχή στο Σχιστό παραμένει εκτός Σχεδίου Πόλης
7. Η απομάκρυνση των Φυλακών αποτελεί ακόμη όραμα
8. Ο Κορυδαλλός στερείται αντιπλημμυρικής θωράκισης
9. Ο Κορυδαλλός είναι ο  μόνος Δήμος που αύξησε 15% τα δημοτικά τέλη
10. Ο στόλος οχημάτων είναι απαρχαιωμένος αφού ο Δήμος δεν έχει αγοράσει ούτε ένα 
απορριμματοφόρο την τελευταία 10ετία

Η πόλη μας βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, απαντάμε με την ψήφο μας στο κρίσιμο δια-
κύβευμα:
 
Συντηρούμε τη Στασιμότητα ή Τολμάμε τη Δημιουργική Ανανέωση

   με “Ένα Βήμα Μπροστά”

Την άμεση απομάκρυνση 
των φυλακών Κορυδαλλού 
στηρίζει μέχρι και σήμερα 
με δημόσιο μήνυμα του ο 
υποψήφιος Περιφερειάρ-
χης Γιώργος Πατούλης, 
μετά την συνάντηση που 
είχε με την διοίκηση του 
δήμου αλλά και τους επικε-
φαλής των υπολοίπων πα-
ρατάξεων 
 Τονίζοντας πώς ο Κορυδαλ-
λός είναι μια πολύ όμορφη 
πόλη άλλα της χρωστούν 

ακόμη πολλά, υποσχέθηκε ότι όλες οι άσχημες εικόνες  του  θα αλλάξουν με την 
ανάληψη των νέων καθηκόντων του. 
Ο Γιώργος Πατούλης περπάτησε στους δρόμους της πόλης και συναντήθηκε με αν-
θρώπους του μόχθου, επιχειρηματίες, καταστηματάρχες και απλούς πολίτες , συζή-
τησε μαζί τους και κράτησε τις προσωπικές του σημειώσεις 
Αξίζει να σημειωθεί πώς ο Γ. Πατούλης έκανε την Νέα Αρχή για την Αττική επίσημα 
πρώτη μέσα από τον δήμο του Κορυδαλλού, ενώ πριν από αυτόν επισκέφτηκε την 
Αγία Βαρβάρα θέλοντας να συνδέσει τις εικόνες των 2 όμορων δήμων. Όπως τόνισε 
σε  προσωπικό του μήνυμα
 « Η Αττική έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει κύριος μοχλός ανάπτυξης της χώρας 
και θα εργαστούμε όλοι για να κάνουμε μια ουσιαστική επανεκκίνηση , μια νέα ου-
σιαστική αρχή στη Μητροπολιτική Περιφέρεια»

Στην ομιλία του προς τη διοί-
κηση, τους εργαζόμενους και 
τους φιλόζωους δήλωσε εντυ-
πωσιασμένος για το σπουδαίο 
έργο που γίνεται στο ΔΙΚΕΠΑΖ 
και δεσμεύτηκε για ουσιαστι-
κή στήριξη. 

Έκτακτη επίσκεψη 
Γ. Πατούλη στο ΔΙΚΕΠΑΖ

Συνάντηση Γ.  Πατούλη με Στ. Κασιμάτη 
στον Κορυδαλλό

«Έχουμε να κάνουμε πολλά 
στον δήμο, γιατί του 
χρωστάμε πολλά»


