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Ξεκίνησε το έργο ανακατασκευής όλων
των Παιδικών Χαρών
Από τις παιδικές χαρές της πλατείας Μέμου ξεκίνησε το μεγάλο έργο ανακατασκευής των
παιδικών χαρών του Δήμου και αντικατάστασης όλων των οργάνων και του εξοπλισμού
τους. Το έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» έχει στόχο να είναι
χώροι ελκυστικοί και ασφαλείς και τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι να αθλούνται, να ψυχαγωγούνται, να δραστηριοποιούνται και να κινητοποιούνται για άσκηση στην ύπαιθρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών.
Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα γίνει αντικατάσταση των οργάνων είναι:
Πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης (πλ. Μέμου), πλατεία Βενιζέλου, πλατεία Μερκάτη, πλατεία
Εθνικής Αντιστάσεως (Αγ. Γεωργίου), πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Κανάρια), Φιλίππου &
Μενελάου, πλατεία Κολοκοτρώνη, Ποταμού-Κοζάνης-Αιόλου, Μαρδοχαίου Φριζή, πλατεία
Μητέρας Πελοποννήσου & Ματσούκα, πλατεία 25ης Μαρτίου, πλατεία Άνω Δεξαμενής, πλατεία Αλέκου Παναγούλη, Διαμάντως Κουμπάκη, πλατεία Έλληνα Δασκάλου, Ηλ. Αποστόλου
& Καρπενησίου, Πελοποννήσου & Χειμάρρας, Πλατεία Διαμαντίδη & Σκρά Ηπείρου & Σάμου.
Εξάλλου, τις επόμενες ημέρες ξεκινά το έργο επισκευών σε μια σειρά οδών, όπως η Δημητρακοπούλου, η Αθ. Διάκου κ.α.

Υπεύθυνος για την επέκταση του δικτύου
φυσικού αερίου Στον Κορυδαλλό

Φωτογραφίες: Ι. Παπαλιώδης
Δημιουργικό: Γ. Σουσούρη
Σύμβουλος Έκδοσης: Π. Νιζάμης
Κωδικός: 216420
Επικοινιακός Σύμβουλος: Ι. Πουλάκης Νομικός Σύμβουλος: Α. Καραμπασιάδης
Εκδότης: Γ. Πουλάκης

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€
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Γιώργος Δημόπουλος
υποψήφιος Δήμαρχος

Σπύρος Κασιδιάρης
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Λίγα λόγια για μένα.
Γεννήθηκα το 1961 και μεγάλωσα στα Μανιάτικα.
Κατάγομαι από τη Μάνη και είμαι υπερήφανος γι αυτό. Γνώρισα τον Κορυδαλλό από τα παιδικά μου χρόνια, τότε που ήταν σημείο αναφοράς για οικογενειακές εξόδους.
Στη συνέχεια, την εποχή της ανέμελης εφηβείας, ο Κορυδαλλός ήταν η πόλη
της χαράς και η επίσκεψη στις πλατείες του
γιορτη .
Πολιτογραφήθηκα Κορυδαλλιώτης, αμέσως μετά το γάμο μου με τον εφηβικό μου έρωτα, τη Μαρία
Γιάννου, με την οποία
έχω αποκτήσει δύο κόρες. Από τότε ζω μόνιμα στην πόλη. Εργάζομαι από μικρό παιδί. Τα
πρώτα μου ένσημα είναι
το 1977 στο εργοστάσιο
ΕΛΣΑ, που δούλευα τα
καλοκαίρια για να βγάλω το χαρτζιλίκι μου.
Παράλληλα δούλευα και
στο ψιλικατζίδικο του
πατέρα μου. Είμαι κοινωνικός λειτουργός και
πιστεύω στο αυτονόητο:
Η κοινωνική πολιτική είναι εργαλείο ανάπτυξης
και πολιτισμού και όχι
αντικείμενο περιφοράς
δακρύβρεχτης
φιλανθρωπίας.
Η ποιότητα μιας κοινωνίας φαίνεται από τον
τρόπο που αντιμετωπίζει
τους πλέον ευάλωτους,
ακριβώς όταν φροντίζει
να πάψουν να είναι ευάλωτοι.

Μ’ αυτές τις σκέψεις, σου σφίγγω το χέρι δημότισσα και δημότη του Κορυδαλλού.
Προτείνω, να χτίσουμε μια νέα συμμαχία με άξονα την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών,
την πολιτική για την Τρίτη Ηλικία και
την αποτελεσματική απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Μια νέα συμμαχία που Θα αποφύγει τα καλλιστεία δημοφιλίας στην επιλογή της ψήφου,
και Θα φέρει στο προσκήνιο τη συμμετοχή του δημότη.
«Ενα είναι βέβαιο:
Το νέο εκλογικό σύστημα, επιβάλλει πολυφωνία και συνεργασίες.
Σ’αυτή τη νέα συμμαχία σμίγω το βλέμμα μαζί με το δικό σου, να κάνουμε το
όραμα πράξη και την ελπίδα ζωή για την πόλη.
Αδέρφια, αν δεν μπορούμε εμείς, τότε ποιος;
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Υπογράφηκε η σύμβαση για την ιστορική
ανάπλαση στα 88 στρέμματα
Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου,
ξεκινά άμεσα ένα ακόμα μεγαλόπνοο έργο στον Δήμο Κορυδαλλού. Πρόκειται για την πρώτη ριζική ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου των 88 στρεμμάτων, του μεγαλύτερου αστικού χώρου πρασίνου και αναψυχής του Κορυδαλλού, από την δεκαετία
του 1980, οπότε διαμορφώθηκε. Το έργο υλοποιείται από τον
Δήμο με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Στην έκταση, που περιβάλλεται από τις οδούς Σολωμού, Χειμμάρας και Πλαταιών, φιλοξενούνται σχολεία όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, το Δημοτικό Αμφιθέατρο “Θανάσης Βέγγος”, το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο και το
Ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και φυσικά κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και περιπάτου.
“Τα 88 στρέμματα είναι το κέντρο των ελεύθερων χώρων της πόλης. Ένας μεγάλος χώρος πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού.

Με την ανάπλαση του, με την κατασκευή
του Κλειστού Κολυμβητηρίου, το νέο πάρκο
πρασίνου και αναψυχής στα 10 στρέμματα
των πρώην Γυναικείων Φυλακών και την
ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου
και του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου, δημιουργείται έναν ενιαίος πόλο αναψυχής,
πολιτισμού, αθλητισμού και ποιότητας
ζωής, μια πραγματική όαση για τη
νεολαία και όλες τις
ηλικίες. &l
Ένας χώρος άρτιος
περιβαλλοντικά, αισθητικά, λειτουργικά, που θα προσφέρει τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες άθλησης, περιπάτου,
ψυχαγωγίας” αναφέρει ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης.
Κυρίαρχος στόχος της ανάπλασης του χώρου είναι να προσφέρει στους πολίτες την δυνατότητα για ανεμπόδιστο και ασφαλές
περπάτημα, που συμβάλλει στην βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας, σ ένα φιλόξενο και πράσινο περιβάλλον. Για τον
σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί η πρωτοποριακή “Διαδρομή Καρδιάς”, δηλαδή διάδρομοι περιπάτου περισσότερο του ενός χιλιομέτρου, που θεωρείται ιδανικό μήκος για καθημερινό βάδισμα
για την τόνωση της

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

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

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

καρδιακής λειτουργίας. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στην
πρόσβασή του χώρου από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στην
ενίσχυση του φωτισμού με τοποθέτηση φωτισμού led, στη σημαντική αύξηση του πρασίνου, στην αποκατάσταση πεζοδρομίων,
στην κατασκευή ξύλινης πέργκολας και πέτρινων στηθαίων με
ξύλινα καθιστικά για ανάπαυση, στη διαμόρφωση διάβασης πεζών και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, στην αποκατάσταση
των περιμετρικών πεζοδρομίων, ενώ θα γίνουν και παρεμβάσεις για την λειτουργικότητα των χώρων στάθμευσης.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από το τμήμα της έκτασης επί της
οδού Πλαταιών.
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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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Δυναμική συμμετοχή
πολιτών και στον 2ο
περίπατο του ΠΕΣΥΔΑΠ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 5 Μαΐου, ο 2ος ανοιξιάτικος περίπατος
στο όρος Αιγάλεω που οργάνωσε ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά
(ΠΕΣΥΔΑΠ) στο πλαίσιο του έργου «Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω»*.

Στον περίπατο συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι, φίλοι της φύσης που απόλαυσαν την άνοιξη
στο βουνό. Διαπιστώθηκε από όλους, άλλη μια φορά, η ανυπαρξία και η αδιαφορία των αρμόδιων κρατικών αρχών, Δασαρχείο Πειραιά, αφού οι πεζοπόροι είδαν πλήθος αποβλήτων
κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και κοπάδι
από βοοειδή σε παράνομες / αυθαίρετες εγκαταστάσεις, στην κορυφή
του βουνού δίπλα από τη
στρατιωτική βάση.
Οι συμμετέχοντες στη
πορεία ανανέωσαν το
ραντεβού τους με μόνιμο
στόχο τη διαφύλαξη του
δημόσιου
χαρακτήρα
του όρους Αιγάλεω ώς
του τελευταίου φυσικού
αποθέματος στην ευρύτερη περιοχή.
Όπως ανακοίνωσε ο Γρ.
Γουρδομιχάλης,
πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ,
στους
παρευρισκόμενους, από την Δευτέρα, 6 Μαΐου, αρχίζει το πρόγραμμα θερινής πυρασφάλειας με επάνδρωση πυροφυλακίων, αποψιλώσεις, αποκαταστάσεις δασικών δρόμων και απομάκρυνση
μπαζών και απορριμμάτων που έχουν απορριφθεί στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό θα
υπάρξει στενή συνεργασία με τους δασάρχες Αιγάλεω και Πειραιά, προκειμένου να υπάρξει
το καλύτερο αποτέλεσμα.
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Μήνυμα ισχυρής νίκης η μεγάλη συγκέντρωση
παρουσίασης του ψηφοδελτίου
του Δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη

Στη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει
πραγματοποιηθεί ποτέ
στην πλατεία Αγ. Γεωργίου, οι δημότες του
Κορυδαλλού έστειλαν
με την παρουσία τους
μήνυμα ισχυρής νίκης
στις εκλογές της 26ης
Μαΐου. Σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση,
με πάθος και παλμό,
ο Σταύρος Κασιμάτης
παρουσίασε την Δευτέρα 6 Μαΐου, τους 62
υποψήφιους,
άνδρες
και γυναίκες που στελεχώνουν τον συνδυασμό «Πολίτες για τον
Κορυδαλλό» και έστειλε μήνυμα νίκης και
ισχυρής εντολής από τον Κορυδαλλιώτικο λαό να συνεχίσει την
δημιουργική πορεία που διανύει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια.
«Συνάντηση νίκης και ανανέωσης της εμπιστοσύνης του Κορυδαλλιώτικου λαού» χαρακτήρισε τη συγκέντρωση ο Σταύρος
Κασιμάτης. «Μας εξουσιοδοτείτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, να βαδίσουμε πάνω στο δύσκολο δρόμο που χαράξαμε
μαζί εδώ. Να πορευτούμε αυτοδύναμα, αυτόνομα, ανεξάρτητα.
Κόμμα μας είναι το συμφέρον της πόλης και μόνο αυτό», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Ζητάμε την θετική σας ψήφο για άλλη μια φορά. Ζητάμε να μας
ψηφίσετε για το έργο που ως τώρα υλοποιήσαμε, για όλα όσα
υποσχεθήκαμε και τα κάναμε πράξη, για το πρόγραμμα και τους
στόχους που σας καταθέτουμε, για όλα όσα μαζί καταφέραμε
και θα καταφέρουμε. Ξεπερνάμε τις δυσκολίες και υπερβαίνουμε τα εμπόδια επειδή πάντοτε προτάσσουμε το συμφέρον της
πόλης. Για εμάς το πρώτο και μεγαλύτερο κόμμα είναι ο Κορυδαλλός, τόνισε χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού.
Κάνοντας απολογισμό του έργου που πραγματοποιήθηκε στον
Κορυδαλλό, σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για την
χώρα, ανέφερε ότι έγιναν πράξη έργα που αλλάζουν την ποιότητα ζωής και προσανατολίζουν την πόλη σε πορεία ανάπτυξης
και προόδου. Μεγάλα έργα, όπως το πάρκο 10 στρεμμάτων στη
θέση των Φυλακών, το Κλειστό Κολυμβητήριο, το Δημαρχείο, η
ανάπλαση των 88 στρεμμάτων που ξεκινά σε λίγες μέρες. Όλα
πραγματοποιούνται χωρίς να επιβαρύνουν τους δημότες και τις
επόμενες γενιές, χωρίς να υποθηκεύουν με δανεισμό το μέλλον
της πόλης, χωρίς να προέρχονται από δανεισμό». Και φυσικά το

μεγάλο έργο, που βγάζει από την συγκοινωνιακή απομόνωση
τον Κορυδαλλό, το Μετρό, που ξεκινά νωρίτερα χάρη στις συστηματικές προσπάθειες της δημοτικής αρχής και τη συνεργασία με τους γειτονικούς Δήμους.
Ο Σταύρος Κασιμάτης αναφέρθηκε και στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελείται με ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας για μεγάλες κοινωνικές ομάδες με προτεραιότητα σε όσους
έχουν πραγματική ανάγκη και όλες τις ηλικίες. Επίσης στις 65
δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, όπου συμμετέχουν 5000
πολίτες όλων των ηλικιών. Ειδική αναφορά έκανε στο «Σπίτι
του Στίβου» και τις άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται στα πρώην Λατομεία, με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ, που
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού.
Αναφερόμενος στην κρισιμότητα των ερχόμενων Δημοτικών
Εκλογών, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν με πλήρη συνείδηση των νέων συνθηκών που δημιουργεί η απλή αναλογική,
η οποία απαιτεί πρόσωπα που δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, διάθεση συνεννόησης και μπορούν να κάνουν πράξη την
συνεργασία, την σύνθεση απόψεων και την ενότητα. Πρόσωπα

με εντιμότητα, σύγχρονη αντίληψη, δημοκρατικές ευαισθησίες,
αρχές, αξίες και προτεραιότητες που προτάσσουν το συμφέρον
της πόλης. Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να έχει και το πρόσωπο του Δημάρχου και η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε κλίμα ενθουσιασμού, ο Δήμαρχος παρουσίασε τους 62 υποψήφιους , που έγιναν δεκτοί με θερμά χειροκροτήματα, δήλωσε υπερήφανος για όλους τους παλιούς και νέους συνεργάτες,
ενώ τόνισε ότι αποτελούν έναν συνδυασμό από καταξιωμένους

Κορυδαλλιώτες, με αναφορές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και όλο το φάσμα του δημοκρατικού τόξου. Επαγγελματίες,
επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές, εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, όλοι τους εθελοντές, όλοι
τους στρατευμένοι για την κοινωνία και τον συνάνθρωπο. Ένα
ισχυρό και ανανεωμένο ψηφοδέλτιο το οποίο αποτελούν άνθρωποι εμπνευσμένοι, άνδρες και γυναίκες, που αποφάσισαν
αυτή την δύσκολη στιγμή για την χώρα να θέσουν τον εαυτό
τους στην διάθεση της πόλης που ζουν και αγαπούν.
Στην συγκέντρωση παραβρέθηκαν: Οι βουλευτές B’ Πειραιά του
ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη και Εύη Καρακώστα, ο πρώην Υπουργός
ρύφωνας Αλεξιάδης, ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην πρύτανης,
πρώην υπουργός και υποψήφιος ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόμα, ο τ. Αντιπρόεδρος Βουλής Γρηγόρης Νιώτης, ο πρώην
υπουργός Γιάννης Διαμαντίδης, ο Στέφανος Χρήστου, πρώην
Δήμαρχος Κορυδαλλού, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά
και υποψήφιος βουλευτής ΚΙΝΑΛ Β΄Πειραιά, ο Χάρης Τσιλιώτης, υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ και οι υποψήφιοι βουλευτές
Β΄Πειραιά του ΚΙΝΑΛ Σταμάτης Μαλέλης, Γραμματέας Επικοινωνίας, Δημήτρης Λιντζέρης, Δημήτρης
Διαμαντίδης και Σταυρούλα Στεφανίδου.
Ακόμα, ο Χρήστος Φωτιάδης γραμματέας
ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, ο Μιχάλης Λιβανός, πρόεδρος Νομαρχιακής ΝΔ Περιφέρειας Πειραιά και ο Γιώργος Μεντζελίδης, γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος
Γαβρίλης και ο Γιάννης Σγουρός, πρώην
Περιφερειάρχης Αττικής και εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιάννης
Μοίρας και Μαρία Λαμπρίδου, οι πρώην
Αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πειραιά Δημήτρης
Κατσικάρης και Λεωνίδας Αθανασιάδης,
ο Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού και
υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Γιώργος Μακρυνός. Επίσης, οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παναγιώτα
Καλαμάρη, Ηλίας Μεσολογγίτης, Αθηνά Μπούτση- Χαραλαμπίδου, Μανώλης Νικητάκης, Θάνος Νίκου, Βασίλειος Πανταζής,
Νίκος Παπαγεωργίου, Χρήστος Στούκας, Άρης Στοφορίδης,
Γιώργος Σωπηλιάδης, καθώς και ο Λεωνίδας Δραγουμάνος, εκπρόσωπος του υποψήφιου Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη.
Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Κερατσινίου– Δραπετσώνας Μιλτιάδης
Θεόδοτος, οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκαιας- Ρέντη
Θανάσης Τερζής και Γιάννης Παπαδάκης και Κερατσινίου- Δραπετσώνας Νικόλαος Φλέσσας.
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Κατάρρευση του συνδυασμού «Μαζί» του Κατσούλη
Τραγικές συγκεντρώσεις, βιντεάκια χωρίς ουσία,

συνδυασμός κουμπαροσυγγενών και κόλπα με φωτογραφίες
Ψάχνοντας στο facebook σχετικά με τις εκλογές, στο προφίλ «Αντρέας Τεγόπουλος» βρήκαμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα
στο «Μαζί» στον pouarokinigos.blogspot.com. Παραθέτουμε το σχετικό αφιέρωμα και τις φωτό.
Οι διαφορές στην ώρα κοινοποίησης του υποτιθέμενου πετυχημένου live και τα λιγοστά «live like και σχόλια», μαρτυράνε
το φιάσκο.
Γάτος ο Lazaros Alexandridis δεν κοινοποίησε τίποτα από την
εκδήλωση.

Η επεξεργασμένη φωτογραφία της κεντρικής συγκέντρωσης

Η σκηνοθεσία αλά Μπιρσίμ δεν μπορεί να κρύψει ότι η μάζωξη
έλαβε τελικά οικογενειακό χαρακτήρα.
Το χειρότερο όμως που έπαθε ο Κατσούλης τη χτεσινή μέρα
ήταν η αποκάλυψη του άλλου, του μεγαλύτερου ψέματος που
μας τσαμπουνάει από το Γενάρη: «Ότι τον στηρίζει η εκπαιδευτική κοινότητα». Γιατί, (πλην υποψηφίων, όι οποίοι συνθέτουν
το 45άρι ψηφοδέλτιο), πιό πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές
μαζεύονται το Σάββατο στη Λαϊκή Αγορά της κάτω πλατείας
παρά στου Κατσούλη τη χτεσινή συγκέντρωση. Αν υπήρχαν
και τον στήριζαν θα ήταν εκεί. Δεν θα ήταν εκεί;
Όμως η εκπαιδευτική κοινότητα έχει μοιραστεί. Ο Κατσούλης,
παρά τον τίτλο του προέδρου είναι αποδεκτός από μια ελάχιστη μερίδα. ΌΛΟΙ οι άλλοι, τον κατηγορούν. Και τον περιμένουν. Είναι αναγκασμένος μετά τις εκλογές να παραιτηθεί από
την προεδρία και δεν θα μπορέσει να ρυθμίσει ούτε τη διαδοχή του. Πολλοί, έχουν πάει και σε αλλωνών τα ψηφοδέλτια,
έτσι για σπάσιμο.
Η Τζαβαλή έχασε τους γονείς ο Κατσούλης χάνει το σωματείο,
να δείς που μόνο ο Πουαρός και ο Ψηλός χαίρονται με αυτά
που γίνονται.
Πολύ κλάμα στο κατσουλέϊκο και δεν είναι τυχαίο που καιρό
τώρα στην όμορφη παρέα έχουν συμβεί και πραγματάκια που
χουν δημιουργήσει αποστάσεις, πηγαδάκια και πολύ γκρίνια.
Κατά τα άλλα, από ομιλία και πρόγραμμα δεν μπορώ να πω.
Πολύ καλή ερμηνεία και φωνάρα. Λίγο ακόμα και θα πάθαινα
συγκίνηση

Η πραγματική φωτογραφία
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Νέα Αρχή: Δυναμικοί στόχοι
για την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας
Δεν παύω να σκέφτομαι τους επαγγελματίες και να διεκδικώ τα όσα δικαιούνται.
Είναι σίγουρο ότι, αν υπάρχει μια απόλυτη προτεραιότητα
για την Ανάπτυξη του τόπου μας, αυτή είναι η ανάγκη για
μια σύγχρονη καταιγίδα επενδύσεων που θα επιφέρει νέο
πλούτο, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και ενίσχυση των
ασφαλιστικών πόρων και θα οδηγήσει επιτέλους στην επανεκκίνηση της οικονομίας.
Πιο απλά μιλώντας, θα ξαναβάλει τη χώρα σε τροχιά ευημερίας, θα σταματήσει την «αιμορραγία ανθρώπων» που
πλήττει τις ελληνικές οικογένειες τα τελευταία 10 χρόνια
και θα φέρει πίσω πολλούς από όσους έφυγαν, αλλά με την
προϋπόθεση πως θα βρουν στην πατρίδα τους αυτά που
ονειρεύονται.
Οι επενδύσεις όμως έρχονται όταν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να ανθίσουν οι επιχειρηματικές ιδέες στις οποίες
στηρίζονται. Η Περιφέρεια Αττικής θα αναδείξει μέσω των
αρμοδιοτήτων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που ήδη
κατέχει αλλά και μέσα από τη διεκδίκηση από το κεντρικό
Κράτος των αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων που είναι επιβεβλημένες.
Στη Περιφέρεια που διαμένει πάνω από το 1/3 του πληθυσμού και όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος από το ΑΕΠ
της χώρας θα καλωσορίσουμε επιτέλους τις νέες επενδύσεις
και τις νέες επιχειρηματικές ιδέες.
Η Νέα Αρχή για την Αττική θα δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον στο τομέα των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας.
Χωροθετήσεις και αδειοδοτήσεις, αλλαγές χρήσης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επιχείρηση, καινοτόμοι θεσμοί διαμεσολάβησης, ευελιξία στις διαπεριφερειακές μεταφορές
και συγκοινωνίες, αποτελεσματική διαχείριση δημόσιων
κτηρίων και υποδομών τοπικής και περιφερειακής σημασίας, μαρίνων και παράκτιων εγκαταστάσεων, ειδική ενίσχυση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας,
συνδρομή στη δικτύωση των μικρών επιχειρήσεων και στη
μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους και μια σειρά
από ανάλογα εργαλεία θα μπουν στην εξυπηρέτηση των
επιχειρηματιών.

Θα σας αναπτύξω σε αυτό το σημείο τις σκέψεις του συνδυασμού μας:
Η Περιφέρεια Αττικής θα χρησιμοποιήσει όλες τις επιτελικές
της λειτουργίες (αναπτυξιακός προγραμματισμός, χωροταξικός, πολεοδομικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός) αλλά
και τις μητροπολιτικές της αρμοδιότητες στην υπηρεσία της
υγιούς επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η
δημιουργία «Κόμβου 35 Υποστήριξης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών». Σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με διεπιστημονική σύνθεση προσωπικού, η οποία θα παρέχει έγκυρες
πληροφορίες (Regional Profile) για όλες τις παραμέτρους
που συμβάλλουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων που θα
υποστηρίζει τους υποψηφίους επενδυτές στη διεκπεραίωση
των σχετικών διαδικασιών.
Πρόθεση χρειάζεται. Αισθητήρες και μετρητές μπορούν να
ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την παρουσία υπαλλήλων, χωρίς ενδεχομένως «φακελάκια», χωρίς προπηλακισμούς, εκατοντάδες περιβαλλοντικούς, υγειονομικούς,
ενεργειακούς και άλλους δείκτες χιλιάδων επιχειρήσεων,
από ένα κεντρικό παρατηρητήριο. Όποια επιχείρηση μο-
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λύνει με αέριους ρύπους θα γίνεται αντιληπτή στο λεπτό.
Όπου καταναλώνονται υπέρμετρα υδάτινοι ή 36 ενεργειακοί πόροι θα υπάρχει άμεσα ενημέρωση για έλεγχο. Απλά,
σύγχρονα, αποτελεσματικά! Όμως η Περιφέρεια δεν είναι
μόνο άδειες και έλεγχοι. Πρέπει και οφείλει να είναι ο αναπτυξιακός μοχλός κάθε υγειούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην Αττική.
Και δεν μιλάμε μόνο για τις δυνατότητες περαιτέρω χρηματοδότησης, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Η πρόθεσή μας
είναι να λειτουργούμε με την τοπική επιχειρηματικότητα
χέρι – χέρι. Με τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες, τον εμπορικό
κόσμο, τους νέους της τεχνολογίας, με τους ανθρώπους του
τουρισμού και φυσικά με τα πανεπιστήμια. Η συμβολή της
Περιφέρειας Αττικής, μέχρι σήμερα στην επιχειρηματικότητα περιορίζεται στην συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού. Ταξίδια, εκθεσιακά περίπτερα, αποσπασματικές
πρωτοβουλίες για την προώθηση π.χ. του γαστρονομικού ή
εναλλακτικού τουρισμού. Έτσι δεν πάει μπροστά η Περιφέρεια Αττικής.
Πρότασή μας είναι να υλοποιήσουμε αυτό που κάνουν δεκαετίες τώρα οι μητροπολιτικές περιοχές σε ολόκληρο τον
κόσμο.. Να δημιουργήσουμε Clusters δηλαδή Οργανισμούς
που σκοπό έχουν να συνδέσουν την επιχειρηματικότητα,
να αναπτύξουν επωφελείς συνεργασίες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων, να προωθήσουν την περιφέρεια και τις
επιχειρήσεις ως σύνολο, όχι μόνο τουριστικά σε εκθέσεις.
Εμείς έχουμε ανάγκη από μια τέτοια δομή, στην οποία θα
αναπτύξουμε επιπλέον και μια υπο-συστάδα: την ναυτιλιακή, με κέντρο τον Πειραιά (Piraeus Maritime Cluster), όπως
γίνεται στο επιτυχημένο διαχρονικά πρότυπο του Λονδίνου.
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Εκπρόσωπος των “Αδέσμευτων Γονιών”
στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης
Γονέων Κορυδαλλού
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Ο αν. Δήμαρχος Σαλαμίνας
προτρέπει τους δημότες να
ψηφίσουν Νίκο Νικολεουσάκο

Μαρία Καλαμάρη

Υπ. Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό
«Πολίτες για τον Κορυδαλλό»
Σταύρος Κασιμάτης
Θα επιδιώξω να συμβάλλω στη δημιουργία ενός Δήμου των ελευθεριών, ενός Δήμου
των ίσων ευκαιριών, της δημιουργίας και της διαφάνειας, της αλληλεγγύης και της
συμμετοχής.
Ενός Δήμου που αξίζει να ζεις, ενός Δήμου αντάξιου προς τους πολίτες του.
ΚΑΛΑΜΑΡΗ – ΔΡΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Μαρία Χ. Καλαμάρη- Δραγώνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κορυδαλλό. Είναι ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος ) και διατηρεί διαγνωστικό ιατρείο στον
Κορυδαλλό.
Είναι παντρεμένη με τον Κώστα Γ. Δραγώνα ,Μηχανολόγο –Ναυπηγό Μηχανικό .
Είναι μητέρα δυο παιδιών της Βάλιας ,ειδικευόμενης ιατρού στην Επεμβατική Καρδιολογία και του Χρήστου που είναι φοιτητής στο έκτο έτος της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του ΕΣΚΑΝ (Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ)
Μέλος του Δ.Σ του Ι.Σ.Π (Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά)
Μέλος του Δ.Σ του Α.Π.Σ.Ι (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ)
Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικής ΠΦΥ)
Γεν. Γραμματέας του MEDISYN (Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών)
Ιδρυτικό μέλος του Αλληλέγγιου Ιατρείου Πειραιά
Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμου Κορυδαλλού κατά την περίοδο 2014 – 2019,γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Άθλησης και
Πολιτισμού.

Με ένα εγκωμιαστικό κείμενο που απέστειλε
ο αναπληρωτής Δήμαρχος Σαλαμίνας και αξιωματικός του Π.Ν., γνωστός για το συγγραφικό
του έργο κ. Νικόλαος Αγαπίου, προτρέπει τους
δημότες του Κορυδαλλού να ψηφίσουν τον
υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο ψηφοδέλτιο
του Σταύρου Κασιμάτη κύριο Νίκο Νικολεουσάκο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην
επιστολή του:
Άνθρωποι σαν τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΕΟΥΣΑΚΟ
αποτελούν «αληθινή ευλογία», αφού με την
παρουσία τους, το ήθος τους, τον πνευματικό τους οπλισμό, τα ανεξάντλητα αποθέματα
καλοσύνης και τη γενικότερη κοινωνική τους
δράση υποδεικνύουν συμπεριφορές, διαμορφώνουν πρακτικές, αναδεικνύουν οράματα
και εκφράζουν διαρκώς αταλάντευτους οδοδείκτες ζωής!!
Στη σύγχρονη εποχή που η κρίση των αξιών
και το κλίμα της γενικότερης παρακμής
διαποτίζουν τα θεμέλια των κοινωνιών,
άνθρωποι σαν τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΕΟΥΣΑΚΟ
αποτελούν «αληθινή ευλογία», αφού με την
παρουσία τους, το ήθος τους, τον πνευματικό
τους οπλισμό, τα ανεξάντλητα αποθέματα
καλοσύνης και τη γενικότερη κοινωνική
τους δράση υποδεικνύουν συμπεριφορές,
διαμορφώνουν πρακτικές, αναδεικνύουν
οράματα και εκφράζουν διαρκώς αταλάντευτους οδοδείκτες ζωής!!
Ο ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΕΟΥΣΑΚΟΣ έδωσε πάντοτε το παρόν του στις ανθρωπιστικές προκλήσεις της
εποχής μας, μιας εποχής, κατά κοινή ομολογία, απάνθρωπης, βίαιης και άδικης.
Οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας και τα προβλήματα της νεολαίας μας που χειμάζεται από
οικονομική αλλά και επαγγελματική ανέχεια, υπήρξαν και παραμένουν οι κεντρικοί άξονες του
ενδιαφέροντος του.
Η αγάπη του για την Ορθοδοξία και η πίστη του σε ότι γενικά εκφράζει ο διαχρονικός Ελληνισμός
είναι τα μόνιμα ιδεολογικά του λάβαρα!!
Και είναι απολύτως σίγουρο πως αν ο ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΕΟΥΣΑΚΟΣ τιμηθεί στις προσεχείς δημοτικές
εκλογές με την ψήφο των δημοτών της περιοχής μας (κατέρχεται σαν υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος με τον συνδυασμό του κ. Κασιμάτη), θα λειτουργήσει, μέσα από θεσμικές διαδικασίες
αυτή τη φορά, με την ίδια αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και ιερό πάθος πάνω στις ίδιες αγωνιστικές
ράγες, Κατά συνέπεια από εμάς και μόνο εξαρτάται να του δώσουμε την εκλογική δύναμη και την
πολιτική ευκαιρία να υλοποιήσει τους στόχους του, τα πιστεύω του, «δίνοντάς», σε καθημερινή
βάση, κατάθεση ψυχής για τους ευάλωτους οικονομικά και κοινωνικά συνανθρώπους μας, για
τους αδύναμους, τους πάσχοντες γενικά συμπολίτες μας.
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Μέτρα οδικής ασφάλειας
- Καθρέφτης στον κόμβο Καραολή
- Διαπλάτυνση γωνίας Μικράς

Ασίας και Χειμάρας

Η διεύρυνση της συμβολής δημιούργησε συνθήκες άνεσης και ασφάλειας.

Καθρέφτης στον κόμβο Καραολή
Δημητρίου και Αριστοφάνους

Ολοκληρώθηκε η διαπλάτυνση της συμβολής των οδών Μ. Ασίας και Χειμάρας μπροστά
στην κεντρική είσοδο των 88 στρεμάτων, απ’ τον οποίο περνούν καθημερινά εκατοντάδες
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και απλοί πολίτες. Η διαπλάτυνση ήταν πάγιο αίτημα όλων
των διερχομένων.
Στη συμβολή των δρόμων αυτών διασταυρώνονται τρεις λεωφοριακές γραμμές που διέρχονται από Μ. Ασίας και Χειμάρας, καθώς και πλήθος άλλων αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του δήμου Κορυδαλλού σχεδίασε και επέβλεψε τις εργασίες που
διεκπερέωσε το τμήμα Αυτεπιστασίας.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι εργαζόμενοι εκτέλεσαν το έργο χωρίς να διακόψουν την κυκλοφορία και να προκαλέσουν κυκλοφοριακό έμφραγμα.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων αλλά και την διευκόλυνση των
οδηγών, το Τμήμα Περιβάλλοντος τοποθέτησε
καθρέφτη στη γωνία Αριστοφάνους και Καραολή Δημητρίου. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται
το οπτικό πεδίο των διερχόμενων οδηγών και
αποφεύγονται ατυχήματα.
Ο αντιδήμαρχος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης
που ήταν παρών συνεχώς και παρακολουθούσε τις εργασίες από κοντά δήλωσε: «Θέλω να
ευχαριστήσω εκ μέρους του δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου τους εργαζόμενους του
Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αυτεπιστασίας οι οποίοι εκτέλεσαν υποδειγματικά και σε ελάχιστο χρόνο τις παρεμβάσεις μας.
Πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για πεζούς και οχήματα».

Γιώργος Παρασκευόπουλος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό
«Δήμος Για Όλους» υπ.δημαρχος Γιωργος Δημοπουλος
Πτυχιούχος τμήματος μηχανικών πληροφορικής
Υπεύθυνος διαχείρισης εταιρικών δεδομένων & εφαρμογών
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Κατερίνα Κοντορήγα
Όταν η ανθρωπιά έγινε
«Πράξις»

Η Κατερίνα Κοντορήγα, γιατρός παθολόγος είναι μία από τις περιπτώσεις υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με μεγάλη κοινωνική εθελοντική προσφορά.
Συμμετείχε σύμφωνα με την «Καθημερινή» στην ΜΚΟ «Πράξις», που σύμφωνα με τον
υπεύθυνο επικοινωνίας Δ. Ρουμπή «υποδηλώνει την πράξη προς τον άνθρωπο». Στην
«Πράξις» δουλεύουν εθελοντικά 380 άτομα.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» όπου καλύπτει όχι
μόνο μετανάστες αλλά και το σύνολο των ανασφάλιστων πολιτών.
Στις δομές της «Πράξις» φιλοξενούνται άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, πρόσφυγες,
μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, θύματα σωματεμπορίας, Ρομά και αποφυλακισμένοι.
Σύμφωνα με δηλώσεις στην «Καθημερινή» της Κατερίνας Κοντορήγα που εργάστηκε
εθελοντικά στο παρελθόν, «το ιατρείο της «Πράξις» μπορεί να συγκριθεί με Κέντρο
Υγείας, αφού είναι πολύ καλά εξοπλισμένο».

Η Κατερίνα Κοντορήγα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο συνδυασμό του Νίκου Χουρσαλά «1 βήμα Μπροστά».
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Γιώργος Δημόπουλος:
Κανένα έργο δεν έκανε
ο Κασιμάτης τα 5 χρονια
Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην σημερινή
διοίκηση εμφανίζεται ο επικεφαλής της παράταξης «Δήμος για όλους» Γιώργος Δημόπουλος.
Με αποκλειστική του συνέντευξη στον όμιλο
της «Δικαιοσύνης Σημερα» δηλώνει πως την
τελευταία πενταετία στον Δήμο δεν έγινε κανένα έργο από όσα ανακοινώνει ο δήμαρχος της
πόλης τονίζοντας πως ο κόσμος θα πρέπει να
την ανατρέψει γρήγορα πριν να είναι αργα.
Κύριε Δημόπουλε, ποιο είναι το σημαντικότερο διακύβευμα για τον Κορυδαλλό, στις
δημοτικές εκλογές του Μαΐου;
Όλοι οι προκάτοχοι του σημερινού δημάρχου,
είχαν συμβάλλει με τα έργα και τις δράσεις
τους, ο Κορυδαλλός να έχει αίγλη, να ξεχωρίζει από τους γύρω δήμους. Οι κάτοικοι των
οποίων θεωρούσαν όνειρο και κοινωνική
άνοδο, να έρθουν να κατοικήσουν στην πόλη
μας. Δυστυχώς αυτό τα τελευταία χρόνια έχει
αναστραφεί. Με ανυπολόγιστες συνέπειες. Δεν
προσελκύει πλέον ο Κορυδαλλός νέα ζευγάρια
και δυναμικά και οικονομικά εύρωστα κοινωνικά στρώματα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Όμως
όποιοι κι αν είναι, οφείλουμε να δράσουμε όσο
πιο γρήγορα είναι δυνατόν. Όσο μπορούμε
ακόμη να αναστρέψουμε τη φθίνουσα αυτή πορεία. Δεν μπορεί, με τίποτα, να επιτρέψουμε να
συνεχιστεί αυτή η τόσο καταστροφική απραγία
και αδιαφορία, όπως συμβαίνει χρόνια τώρα
από τον τωρινό δήμαρχο και τη διοίκηση του.
Και αυτό πως μπορεί να συμβεί;
Βασική προϋπόθεση είναι να απαλλαγεί ο Κορυδαλλός από αυτή
την τραγική σε όλα
για την πόλη μας τωρινή διοίκηση. Χωρίς
την Ανατροπή της,
δεν μπορεί ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ο Κορυδαλλός. Το έδειξε
και το επιβεβαίωσε
άλλωστε η ίδια η ζωή,
με τις πράξεις τους,
την
ανικανότητα
τους και την αδιαφορία τους. Ο Κορυδαλλός ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ άλλα
4 χρόνια έναν τέτοιο δήμαρχο. Αυτά τα 13 χρόνια που είναι δήμαρχος και τ΄ άλλα 8 που ήταν
αντιδήμαρχος, δημιούργησε ένα κατεστημένο.
Κλειδωμένοι στον ΠΟΛΥΤΕΛΗ γυάλινο πύργο
τους, το μόνο που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν την εγωπάθεια τους και την εξουσιομανία
τους. Θεωρούν πλέον το δήμο «τσιφλίκι» τους
και για ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ δεν ενδιαφέρονται.
Όπως;
Παράδειγμα, η έλευση του ΜΕΤΡΟ. Όχι μόνο
δεν διεκδίκησε ΚΑΝΕΝΑ μα ΚΑΝΕΝΑ αντισταθμιστικό όφελος από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,
όλα αυτά τα χρόνια ΟΥΤΕ ΜΙΑ μελέτη δεν έκανε για να γνωρίζει ο δήμος, ποιες θα είναι οι
θετικές και αρνητικές συνέπειες στην πόλη,
στην οικονομική της δραστηριότητα, στην ίδια
την κοινωνική της συνοχή. ΟΥΤΕ ΚΑΝ το ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ δεν έπραξε: Την κατάρτιση μιας κυκλοφοριακής μελέτης. Για το πως ο Κορυδαλλός ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ τα δεκάδες χιλιάδες οχήματα

που καθημερινά θα καταφθάνουν στον σταθμό
της πλ. Ελευθερίας και θα ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ μετά
παντού, σε όλα αυτά τα στενά να σταθμεύσουν.
Μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι;
Έτσι ακριβώς είναι, όπως σας τα λέω και προειδοποιώ ΧΡΟΝΙΑ τώρα το δήμαρχο ο οποίος
κωφεύει: Εξαιτίας της έλλειψης παρκινγκ, θα
μετατραπεί σε ¨ζούγκλα» η περιοχή. Θα παρκάρουν ακόμη και μέσα στις πυλωτές και στις
πόρτες των σπιτιών μας. Ο κ. Δήμαρχος, φεύγοντας κληροδοτεί στον Κορυδαλλό την ΟΔΥΝΗΡΗ αυτή παρακαταθήκη.
Λέτε ότι τον είχατε προειδοποιήσει. Τι ακριβώς είχατε προτείνει;
Για να γνωρίζουν οι πολίτες του Κορυδαλλού,
επανειλημμένα είχαμε θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο ζητώντας – απαιτώντας από τον ίδιο τον τωρινό δήμαρχο να
διεκδικήσει γκαράζ ως αντισταθμιστικά. Και
μετά όταν αυτό δεν το έκανε ξεκινήσει τις διαδικασίες κατασκευής γκαράζ, αναζητώντας
χρηματοδοτήσεις κ.α. Ε, λοιπόν, όχι μόνο δεν
έκανε αυτά αλλά ΑΡΝΗΘΗΚΕ – ΑΠΕΡΡΙΨΕ το
αίτημα μας για τη δρομολόγηση δυο μεγάλων
χώρων στάθμευσης, που να συγκρατούν αυτό
το τεράστιο κύμα των οχημάτων στη Γρηγορίου Λαμπράκη και να μην πλημμυρίζει όλο τον
κάτω Κορυδαλλό, όπως τελικά θα συμβαίνει.
Εδώ και χρόνια λοιπόν τους έχουμε προτείνει την κατασκευή μεγάλων υπόγειων χώρων
στάθμευσης: Τόσο κάτω από τον τεράστιο προαύλιο χώρο του Δημαρχείου όσο και εκεί που

είναι σήμερα το μεγάλο υπέργειο πάρκινγκ
του δήμου, στα 88 στρέμματα. Και τα δυο θα
μπορούσαν να είχαν τουλάχιστον 900 θέσεις.
Ενώ βρίσκονται και τα δυο σημεία επί της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη. Οπότε εκεί θα
κατευθύνονταν οι οδηγοί που θα έρχονταν
από τους άλλους δήμους αλλά και από το Σχιστό και Άνω Κορυδαλλό. Όλα αυτά τα έχουμε
θέσει επανειλημμένως στον θλιβερό αυτό δήμαρχο και τη διοίκηση του. Και το μόνο που
έχουμε εισπράξει είναι ΑΠΟΡΡΙΨΗ και ΕΙΡΩΝΙΕΣ. Δείγμα της ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ που τους διακατέχει.
Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.
ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΑΣ.
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΑΡΚΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ.

Καλά ο κ. Κασιμάτης, οι άλλες παρατάξεις;
Δυστυχώς, όπως και σ’ άλλα ΚΑΝΕΙΣ
από τις άλλες παρατάξεις που ξανακατεβαίνουν στις εκλογές ή ή τους υποψηφίους δημάρχους που όψιμα, λίγους μήνες
πριν τις εκλογές παρουσιάστηκαν, ΔΕΝ
ΤΑ ΕΘΕΣΑΝ στο Δημοτικό Συμβούλιο,
ενώ ήταν μέλη του. Σιωπούσαν και κοίταγαν στο «νταβάνι» όπως έκανε ο αρχηγός τους, ο κ.Μελάς και άλλοι. Ιδιαίτερα όσοι ήταν στην παράταξη Μελά και
ξαναθέτουν υποψηφιότητα ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ με τον Δήμαρχο, για την
στάση που τήρησαν αυτά τα πέντε χρόνια.
Αναφερθήκατε στον κ. Μελά. Θα ήθελα να
σας ρωτήσω, πως σχολιάζετε την ξαφνική
αυτή εκλογική σύμπραξή του, με τον κ. Κασιμάτη;
Με μια φράση ΑΘΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.
Αποκαλύπτει το «ήθος» και των δυο αλλά και
ποιο είναι το πραγματικό « διακύβευμα» γι αυτούς. Σίγουρα όχι ο Κορυδαλλός και οι πολίτες
του. Όποιος θυμηθεί τι έλεγε ο ένας σε βάρος
του άλλου στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, αρκεί για να τους κρίνει, ιδίως μετά το νέο
“συνεταιριλίκι» τους.
Αλήθεια ποιος ήταν, κ.Δήμαρχε, εκείνος που
ζητούσε να τον επανεκλέξουν οι πολίτες για να
μη γίνει δήμαρχος «ο άνθρωπος της νύχτας»;
Ποιος ζητούσε να καταψηφιστεί, κ.Μελά, «ο
δήμαρχος των εργολάβων»;
Είχαν μετατρέψει την προεκλογική περίοδο

σε πραγματικό ΒΟΥΡΚΟ και τώρα είναι πάλι
«χέρι- χέρι».
Γιατί;
Πολύ απλά γιατί βλέπουν ότι για πρώτη φορά,
με το συνδυασμό μας « Δήμος για Όλους» μπορεί να ανατραπεί αυτό το φθαρμένο κατεστημένο τους και να απαλλαγεί οριστικά η πόλη
και από τους δυο. Και να είστε βέβαιοι θα κάνουν τα πάντα για να το αποτρέψουν. Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ αυτή συνεργασία τους, είναι χαρακτηριστική ως προς αυτό.
Κύριε Δημόπουλε θα ήθελα να σας ρωτήσω
για τα έργα που κατασκευάζει η Δημοτική
Αρχή;
Έργα; Ποια έργα; Πλάκα κάνετε; ΚΑΝΕΝΑ μεγάλο - σημαντικό νέο έργο δεν έγινε αυτά τα
πέντε χρόνια στον Κορυδαλλό. Ίσως είναι ο μοναδικός δήμος πανελλαδικά που έχει αυτό το
αρνητικό ρεκόρ. Όσες μικροπαρεμβάσεις και
αν έγιναν, σε όλα έχουν διαπιστωθεί κακοτε-

χνίες που συνιστούν πραγματικό ΣΚΑΝΔΑΛΟ.
Μια βόλτα στους δρόμους, θα διαπιστώσετε σε
πόσες ώρες «εξαφανίζεται» η πίσσα μετά την
επίστρωση της στο περιβόητο έργο εκατομμυρίων ευρώ των ασφαλτοστρώσεων, που έπρεπε
να είχε ολοκληρωθεί πέρυσι και ακόμη ...συνεχίζεται.
Να μιλήσουμε για την περιβόητη «ανακατασκευή» των παιδικών χαρών;
Πρώτον εδέησαν να υποβάλλουν σχετική πρόταση μετά από την παρέμβαση του ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ για την επικινδυνότητα τους.
Δεύτερον το «έργο» περιλάμβανε τελικά ... λιγότερες από τις μισές. Που σημαίνει ότι όλες
αυτές είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ και κινδυνεύουν
άμεσα τα παιδιά αλλά για να αποφύγει το πολιτικό κόστος που θα είχε το κλείσιμο, η διοίκηση τις αφήνει ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ έτσι και ούτε
καν μια προειδοποίηση δεν έχει αναρτήσει.
Αλλά ακόμα και αυτές που λέει ότι «ανακατασκευάστηκαν» όπως π.χ. της πλατείας Αγ.
Γεωργίου, από το Σεπτέμβριο που τέλειωσε η
«ανακατασκευή» της, έχει επισκευαστεί άλλες
4 φορές .... Είναι λοιπόν τόση η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ
έργων που απερχόμενος δήμαρχος εξέδωσε
φυλλάδιο, με τρεις μακέτες του ΜΕΤΡΟ, όπου
ούτε λίγο –ούτε πολύ το παρουσιάζει ως δικό
του έργο!!! Ούτε παλαιοκομματικός πολιτευτής
της δεκαετίας του ΄50 δεν θα τολμούσε να πράξει κάτι τέτοιο.
Και να ήταν μόνο αυτό; Στο φυλλάδιο με τα δήθεν «έργα» του, τι άλλο έχει; Δυο μακέτες. Η
μια για το περίφημο κολυμβητήριο, όπου όλο
κι όλο μια «τρύπα» τόσο καιρό έχει ανοιχθεί
και η δεύτερη για τη «λίμνη» που θα κάνει στις
φυλακές και η οποία επίσης με όσα είχε υποσχεθεί έπρεπε να ήταν ήδη έτοιμη. Μιας όμως
κι αναφερόμαστε στη λίμνη. Πόσο ειρωνεία είναι μια διοίκηση, επί των ημερών της οποίας
δεν λειτουργεί κανένα σιντριβάνι στην πόλη,
που έχουν στοιχίσει ολόκληρες «περιουσίες»
ακόμη και αυτό μπροστά στο δημαρχείο, να κατασκευάζει «λίμνη» και να υπόσχεται ότι θα τη
«συντηρεί».
Κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου έχουμε καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο – κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο καταρτίσαμε με τους φορείς
και τους κατοίκους και κάθε μέρα μέχρι τις
εκλογές ενημερώνουμε και επικοινωνούμε με
ανοικτές συγκεντρώσεις πόρτα-πόρτα με τους
συμπολίτες μας. Και πρέπει να σας ενημερώσω
ότι τυγχάνει της απόλυτης αποδοχής.
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Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υποψηφίου που έχει γίνει
στον Κορυδαλλό πραγματοποίησαν οι φίλοι του αντιδημάρχου Γρηγόρη Γουρδομιχάλη. Περισσότεροι από 500 πολίτες κάθε ηλικίας με την παρουσία τους εκδήλωσαν την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητά του και στο συνδυασμό
του δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη.
Πριν από τις 8 το απόγευμα που είχε οριστεί ως ώρα έναρξης της εκδήλωσης, άρχισαν να καταφθάνουν πολιτες από
τον Κορυδαλλό. Χαρακτηριστικό της δυναμικής της συγκέντωσης είναι ότι την ίδια στιγμή ήταν σε εξέλιξη κεντρική
εκδήλωση του συνδυασμού στην πλατεία Μερκάτη με ομιλητή τον δήμαρχο και μεγάλη συμμετοχή πολιτών.
Την εκδήλωση υποστήριξε με συνεργάτες του τόσο στην οργάνωση όσο και με την παρουσία του, ο Γρ. Γουρδομιχάλης
στην πλατεία Μερκάτη μέχρι τις 8. Δηλαδή υπήρχαν δύο παράλληλες εκδηλώσεις του ίδιου συνδυασμού ταυτόχρονα σε
δύο αντιδιαμετρικά σημεία του Κορυδαλλού.

Πολιτική συγκέντρωση ουσίας

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν
στο χώρο για περισσότερες από τρεις ώρες συζητώντας
τόσο για τα δημοτικά θέματα όσο και με συνυποψηφίους
του αντιδημάρχου που προσήλθαν μετά τη λήξη της συγκέντρωσης στην πλατεία Μερκάτη.
Δεν ήταν μία τυπική προεκλογική συγκέντρωση που μετά
την κεντρική ομιλία διαλύεται σε λίγα λεπτά.
Τον Γρηγόρη Γουρδομιχάλη παροσίασε με θερμά λόγια ο
πρ. υπουργός και Νομάρχης Πειραιά Χρήστος Φωτίου, του
οποίου είχε υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης.
Ο Χ. Φωτίου τόνισε ότι τον Γρ. Γουρδομιχάλη διακρίνει
η εντιμότητα, η αξιοπιστία, η επιστημονική γνώση, η παραγωγή έργου και η αντίληψή του περί δικαίου και η αποφασιστικότητά του.
Ο δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης ανάμεσα στα άλλα τόνισε
με έμφαση ότι ο Γρ. Γουρδομιχάλης έχει τεράστια προσφο-

ρά στο δήμο Κορυδαλλού και στους
πολίτες. Και συνεχίζοντας είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπητοί φίλοι,
σας διαβεβαιώ ότι ο Γρηγόρης στα
οκτώ χρόνια που συνεργαζόμαστε
και προσφέρει στο δήμο Κορυδαλλού δεν έχει πληρωθεί ποτέ ούτε ένα
ευρώ από το ταμείο του Δήμου για
αυτές τις υπηρεσίες.»
Τέλος ο δήμαρχος δήλωσε βέβαιος
για τη νίκη του συνδυασμού γιατί όπως είπε εκτός από όλα
τα άλλα, έχει το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό από όλα τα
άλλα ψηφοδέλτια.
Ο Γρ. Γουρδομιχάλης στον πολύ σύντομο χαιρετισμό του
ανέφερε: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία
σας. Μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να υπηρετώ αρχές,
αξίες και τους πολίτες του Κορυδαλλού. Σας ζητώ να στηρίξετε τον συνδυασμό μας γιατί έχουμε σχέδιο για την επόμενη τετραετία, έχουμε μελέτες και έχουμε εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση για να υλοποιήσουμε έργα και υπηρεσίες
που θα κάνουν τον Κορυδαλλό μία πόλη φιλική, ασφαλή και
άνετη με πραγματική ανάπτυξη.»

Σημαντικές παρουσίες

Ιδιαίτερα σημαντική παρουσία είχαν πρώην μαθητές του
ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, γονείς και εκπαιδευτικοί, στο οποίο ο
αντιδήμαρχος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης ήταν διευθυντής
για 16 χρόνια, εξασφάλισε τη δημιουργία νέου κτιρίου και
το έκανε το πιο περιζήτητο ΕΠΑΛ της χώρας.
Έντονη παρουσία είχαν φιλόζωοι λόγω της ύπαρξης του ΔΙΚΕΠΑΖ και του ΠΕΣΥΔΑΠ, άνθρωποι που αγαπούν τη φύση,
εθελοντές Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας, κυνηγοί, υπάλληλοι του Δήμου Κορυδαλλού καθώς και εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας.
Παρευρέθηκαν η βουλευτής Εύη Καρακώστα, ο πρ. υπουργός Γρηγόρης Νιώτης, ο υπ. βουλευτής και πρ. δήμαρχος
Κορυδαλλού και πρ. Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος
Χρήστου, ο πρ. δήμαρχος Νίκαιας και Πειραιά Στέλιος Λογοθέτης, ο υποψήφιος βουλευτής Τάσος Μύτογλου, ο πρ.
περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Παρασκευόπουλος,
ο διοικητής του Αττικού Νοσοκομείου Κώστας Δραγώνας,
ο διοικητής Πυροσβεστικής Πέτρος Αλάμαρας, ο διοικητής
του Τμήματος Νίκαιας Αντώνης Ανδριανόπουλος.

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμό έστειλαν ο πρ.
υπουργός Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος και πρ. Αντιπεριφερειάρχης
Δημήτρης
Κατσικάρης, ο πρ. βουλευτής
και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης.

Υποψήφιοι

Σημαντική παρουσία είχαν και
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του Σταύρου Κασιμάτη τους οποίους

υποδέχθηκαν με θερμά χειροκροτήματα οι παρευρισκόμενοι, μετά την ανακοίνωσή τους από τον ίδιο τον Γρ. Γουρδομιχάλη.
Ανάμεσά τους οι Σπύρος Αγιώτατος, Μαρία Καλαμάρη,
Παύλος Γερακάρης, Άννα Αθανασάκη, Δημήτρης Γεωργάς, Λευκή Μοτσοβολέα, Σταύρος Μέρος, Ειρήνη Μεταξά, Θόδωρος Νικολάου, Τάκης Χριστόπουλος, Ευγενία
Μπατμάνογλου, Καίτη Σιακαλή, Πέγκυ Μαζαράκη, Θόδωρος Μυλωνάς, Εύα Μαλχασιάν, Τάσος Μάρθας, Μαρία
Κριεζία, Ειρήνη Ξυνομηλακι, Χρήστος Καλαφάτης, Συρλέτος Βασίλης, Δέσποινα Φίλη και Αντώνης Χατζηκυριακού.
Επίσης ήταν παρόντες οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παναγιώτα Καλαμάρη, Νίκος Παπαγεωργίου, Κατερίνα Λογοθέτη, Χρήστος Στούκας και Θανάσης Νίκου.

