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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με πρωτοβουλία των σωµατείων εργαζοµένων της ΕΘΕΛ και ΗΣΑΠ την οποία απεδέχθη και υπο-

στήριξε ο ∆ήµαρχος Κορυδαλλού κ. Σταύρος Κασιµάτης, πραγµατοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 

στην αίθουσα Πλειάδες του Πνευµατικού κέντρου του ∆ήµου, ενηµερωτική συνάντηση – συζήτηση 

µε θέµα τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των δηµόσιων συγκοινωνιών.  

Τα δύο σωµατεία εκπροσωπήθηκαν από τους Προέδρους τους κ.κ Νίκο Κουλουµπαρίτση και Λευ-

τέρη Ρενιέρη,  ενώ παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας Σταυρούλα Σα-

λουφάκου. Στη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε, ο ∆ήµαρχος Κορυδαλλού περιγράφοντας σύντο-

µα την κατάσταση που επικρατεί σήµερα στις δηµόσιες συγκοινωνίες λόγω των αλλαγών που προ-

καλεί η κυβερνητική πολιτική, τόνισε έµφαση την αδήριτη ανάγκη για διατήρηση και διεύρυνση 

του δηµόσιου και κοινωνικού ρόλου των µέσων µαζικής µεταφοράς. Παράλληλα δήλωσε την πλήρη 

υποστήριξή του στον αγώνα των εργαζοµένων για δηµόσια, σύγχρονη, λειτουργική και προσιτή 

δηµόσια συγκοινωνία. Κλείνοντας την παρέµβασή του ο Σταύρος  Κασιµάτης, αναφερόµενος στο 

γεγονός της διαρκούς υποβάθµισης των συγκοινωνιών στην περιοχή, επεσήµανε  την ανάγκη για 

την οργάνωση ενός παµπειραϊκου διαδηµοτικού µετώπου µε τη συµµετοχή του συνόλου των ∆ηµο-

τικών αρχών, των σωµατείων των εργαζοµένων στις συγκοινωνίες και των µαζικών φορέων της ευ-

ρύτερης περιοχής. Ειδικά για τον ∆ήµο Κορυδαλλού, εξέφρασε την πλήρη διαφωνία τόσο τη δική 

του όσο και των κατοίκων της περιοχής για την κατάργηση των λεωφορειακών γραµµών Α17 και 

Β17, που αποκλείουν την απευθείας µεταφορά των κατοίκων από την πόλη µας στο κέντρο της Α-

θήνας και επιβαρύνουν τους ασθενέστερους οικονοµικά κατοίκους µε επιπλέον κόστος 40%.   

Οι Πρόεδροι των δύο σωµατείων έδωσαν µε τη σειρά τους το στίγµα των απεργιακών κινητοποιή-

σεων τους, ευχαρίστησαν τον ∆ήµαρχο για τη στήριξη των προσπαθειών τους και δήλωσαν τη πλή-

ρη υποστήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν η δηµοτική αρχή και οι κάτοικοι της πε-

ριοχής για την επαναφορά των λεωφορειακών γραµµών Α17 και Β17.  

Στη συζήτηση παρενέβησαν εκπρόσωποι των µαζικών φορέων, στελέχη της αυτοδιοίκησης και κά-

τοικοι που επικροτώντας την πρωτοβουλία των σωµατείων των εργαζοµένων της ΕΘΕΛ και ΗΣΑΠ 

και τις θέσεις που ανέπτυξαν τόσο οι εκπρόσωποί τους όσο και ο ∆ήµαρχος Κορυδαλλού, συνηγό-

ρησαν στην πρόταση για τη ανάπτυξη ενός διατοπικού µαζικού κινήµατος στήριξης των δηµοσίων 

µέσων µεταφοράς και την αποτροπή κάθε πολιτικής που ακυρώνει το δηµόσιο και κοινωνικό τους 

ρόλο.   

 

 


