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Γ. ΔΙΆΚΟΣ - ΈΝΆΣ ΚΟΡΥΔΆΛΛΙΏΤΗΣ 
ΣΤΟ ΜΈΓΆΡΟ ΜΆΞΙΜΟΥ

Η ΣΥΝΈΡΓΆΣΙΆ ΈΚΠΛΗΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΆΛΛΟ 
ΆΠΟΦΈΡΈΙ ΟΦΈΛΗ ΓΙΆ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΈΣ

Ο εκδότης και 
το προσωπικό της 

Δικαιοσύνης  Σήμερα
εύχονται στους 

αναγνώστες  τους
καλά Χριστούγεννα 

και καλή, 
δημιουργική, 
η νέα χρονιά!

12 νέες κλίνες ΜΈΘ, στο Γ.Ν. Νίκαιας, δωρεά του 
κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, της κας Άγγελικής Φράγκου 

και της εταιρείας ΙΟΝ Ά.Έ.

Ο Δήμος Κορυδαλλού επενδύει στην Παιδεία

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 12

Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΤΗΝ ΆΒΈΒΆΙΟΤΗΤΆ ΤΏΝ 
ΗΜΈΡΏΝ ΆΝΆΔΈΙΚΝΥΈΤΆΙ Ο ΣΗΜΆΝΤΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΆΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΛ. 13
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Οι «Φούρνοι Λώνα» εύχονται στους 
φίλους πελάτες και σε όλους τους 

Κορυδαλλιώτες χρόνια πολλά!
Καλά Χριστούγεννα και μία 

δημιουργική νέα χρονιά

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

Φωτογραφίες: Ι. Παπαλιώδης 
Δημιουργικό: Αφοί Πουλάκη
Κωδικός: 216420
Νομικός Σύμβουλος: Α. Καραμπασιάδης

Εκδότης: Γ. Πουλάκης
Επικοινωνιακός Σύμβουλος: Ι. Πουλάκης
Σύμβουλος έκδοσης-Αρχισυνταξία:
 Λ. Χατζάκος

Επί χρόνια το μάτι μας είχε συνηθίσει στην γκρίζα, μουντή εικόνα των κλωβών στους 
οποίους τηλεφωνικές ή ηλεκτρικές εταιρίες τοποθετούν σε γωνίες, συνήθως, των 
οδών.
Τα έχουμε δει, να καλύπτονται από στρώματα αφισών, να ξεβάφουν και  με την βροχή 
και την φθορά του χρόνου, να παρουσιάζουν μία άκρως κακόγουστη, ρυπαρή εικό-
να η οποία προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την αισθητική κάθε νοήμονος ανθρώπου 

και συνιστά μία επι-
πρόσθετη βεβήλωση 
του αστικού περιβάλ-
λοντος. Παραλλήλως 
επιτείνει την εικόνα 
εγκατάλειψης και έλ-
λειψης προσωπικότη-
τας μιας πόλης.

Στον Κορυδαλλό, η σημερινή Δημοτική Αρχή, με ευαι-
σθησία, αντιλαμβανόμενη ότι η ψυχική διάθεση του 
ανθρώπου συναρτάται άμεσα με το περιβάλλον στο 
οποίο ζει και κινείται,  -υϊοθετόντας την πρόταση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος- αποφάσισε και επέτρεψε 
την εικαστική παρέμβαση στα κουτιά αυτά, με ομο-
λογουμένως εντυπωσιακά αποτελέσματα. 
Στις φωτογραφίες παρουσιάζουμε ορισμένα από τα 
πρωτότυπα έργα τα οποία φιλοτέχνησαν δημότες της 
πόλης και ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να αποτε-
λέσει παράδειγμα και να βρει μιμητές και σε άλλους 
ΟΤΑ.

ΈΝΤΥΠΏΣΙΆΚΗ ΈΙΚΆΣΤΙΚΗ ΠΆΡΈΜΒΆΣΗ ΆΛΛΆΖΈΙ ΤΗΝ 
ΈΙΚΟΝΆ ΤΏΝ ΔΡΟΜΏΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΆΛΛΟ

Έχεις άποψη;
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Η ΣΥΝΈΡΓΆΣΙΆ ΈΚΠΛΗΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΆΛΛΟ ΆΠΟΦΈΡΈΙ 
ΟΦΈΛΗ ΓΙΆ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΈΣ
Μία εξέλιξη στα δημοτικά πράγματα της πόλης -για τους πολλούς απροσδόκητη, αλλά,  πι-
θανώς ενδεχόμενη για τους καλά γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα της πόλης-, είναι η 
συνεργασία των δύο δημοτικών παρατάξεων οι οποίες έχουν αναλάβει την ευθύνη διαχεί-
ρισης των υποθέσεων της πόλης.

Ο λόγος για τις παρατάξεις «Κορυδαλλός - Ένα 
βήμα μπροστά» του νυν Δημάρχου κ. Νίκου 
Χουρσαλά και «Δήμος για όλους» του σημερινού 
Αντιδημάρχου και για πολλά χρόνια πρωταγω-
νιστή στα κοινά της πόλης κ. Γιώργου Δημόπου-
λου.
Ο κ. Χουρσαλάς προερχόμενος από την Νέα Δη-
μοκρατία και σημαντικό στέλεχός της στην περι-
οχή, φαινόταν σε πολλούς αδιανόητο ότι θα στη-
ριχθεί προεκλογικά (πολύ, δε περισσότερο και 
μετεκλογικά), από ένα συνδυασμό του οποίου ο 
κύριος κορμός είχε κεντροαριστερή προέλευση 
και προσανατολισμό.

Βέβαια, όσοι παρακολουθούν από καιρό τα πράγματα στον Κορυδαλλό, έχουν διαπιστώ-
σει ότι οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ιδεολογικών και πολιτικών χώρων δεν υφί-
στανται -χρόνια τώρα. Τόσο ο πρώην Δήμαρχος κ. Χρήστου όσο και ο διάδοχός του κ. Κα-
σιμάτης καίτοι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, είχαν συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά τους 
πρόσωπα των οποίων η παρουσία ήταν εμβληματική για τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας 
και της ευρύτερης συντηρητικής παράταξης. Να υπενθυμίσουμε την συμμετοχή του Γιάν-
νη Σούλη στο ψηφοδέλτιο του κ. Χρήστου ή και του ιδίου του κ. Χουρσαλά στο ψηφοδέλτιο 
του κ. Κασιμάτη.

Αυτό το γεγονός, σηματοδοτεί, ίσως, μία αλλαγή νοοτροπίας όσων ασχολούνται με τα δη-
μόσια πράγματα. Προφανώς υπάρχουν, άνθρωποι οι οποίοι στέκονται υπεράνω των μι-
κροκομματικών σκοπιμοτήτων και προσβλέπουν στην παραγωγή ουσιαστικού και καλού 
έργου για την πόλη και τους ανθρώπους της. Στην περίπτωση αυτή ο Κορυδαλλός, σαφώς 
και έχει την πρωτοπορία.
Στην προκειμένη περίπτωση (κατά την οποία η νεανική δυναμική και η ανεκτίμητη εμπει-
ρία συνυπάρχουν στη Διοίκηση) μέχρι σήμερα μόνο θετικά μηνύματα εκπέμπονται. Στην 
πόλη γίνονται πράγματα, θεραπεύονται κακώς πεπραγμένα και παραλείψεις του παρελ-
θόντος. Ελπίδα όλων να συνεχισθεί αυτή η δημιουργική όσμωση των -πάλαι ποτέ- πολιτι-
κών αντιπάλων και η συνεργασία τους για το κοινό όφελος
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Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης 
των μετακινήσεων των κατοίκων, έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή στον Κορυ-
δαλλό.
Η προμήθεια ενός σύγχρονου mini-λεωφορείου είναι η απαρχή μίας σειράς ενερ-
γειών -συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς επιπλέον οχημάτων-, οι οποίες στο-
χεύουν να συνδέσουν και τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της πόλεις με τον 
σταθμό metro, αλλά και με άλλα σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. Κρατικό Νοσοκομείο 
κ.λπ.), αναβαθμίζοντας σε πολύ σημαντικό βαθμό τις μετακινήσεις εντός της πό-
λης.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΆΛΛΟΥ ΆΝΆΒΆΘΜΙΖΈΙ 
ΤΙΣ ΆΣΤΙΚΈΣ ΜΈΤΆΚΙΝΗΣΈΙΣ

Όπως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Δημόπουλος, η Δημοτική Αρχή 
έχει θέσει ως στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος αστικών μετα-
φορών, βάζοντας ψηλά τον πήχη στην πολιτική που μπορεί να δημιουργήσει ένας 
Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, ώστε να κάνει την καθημερινή ζωή των πολιτών πιο 
εύκολη. 
Ευχής έργο το παράδειγμα αυτό να ακολουθήσουν συγκροτημένα και άλλοι αυτο-
διοικητικοί οργανισμοί.

Η ΆΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΏΣΗΣ ΔΈΝ ΈΧΈΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΆΣ! 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΆΣ ΔΙΠΛΆ ΣΤΟΥΣ ΈΡΓΆΖΟΜΈΝΟΥΣ ΠΟΥ 
ΜΟΧΘΟΥΝ ΚΆΙ ΆΝΆΖΗΤΟΥΝ ΒΈΛΤΙΏΣΗ ΤΏΝ 
ΈΦΟΔΙΏΝ ΤΟΥΣ
Η ιστορία της Μαρίας δεν είναι μια συνηθισμένη 
ιστορία...
Έχει κουράγιο, πείσμα και δύναμη ψυχής. Ένα πακέ-
το στοιχείων, τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψη του 
Αντιδημάρχου Κορυδαλλού, Γιώργου Δημόπουλου 
κι αποφάσισε να στηρίξει τη Μαρία, στον προσωπι-
κό της άθλο. Ας δούμε πως βλέπει ο ίδιος ο κ. Δημό-
πουλος την ιστορία αυτή:
«Με μια στροφή 180 μοιρών μια γυναίκα στα 42 της 
χρόνια άλλαξε τη ζωή της. Παντρεμένη  απ’ τα 19, 
ούσα μητέρα δυο παιδιών και εργαζόμενη, πήρε την 
απόφαση να συνεχίσει το σχολείο και τις σπουδές 
της.
Η Μαρία Ντούνα,  έχοντας ολοκληρώσει μόνο την  
πρώτη γυμνασίου, ξεκίνησε σχεδόν απ το μηδέν, 
ακολουθώντας το δρόμο του Σχολείου Δεύτερης Ευ-
καιρίας και βήμα-βήμα ολοκλήρωσε το γυμνάσιο, το 

λύκειο και το Πανεπιστήμιο.
Με πτυχίο του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, η Μαρία από την 
κατωτάτη εκπαιδευτική βαθμίδα και 
την εργασία της στον τομέα καθαρι-
ότητας, ανέβηκε δέκα-δέκα τα σκαλιά 
της εκπαίδευσης και πέτυχε να γίνει 
γεωπόνος Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης.
Ο Δήμος  Κορυδαλλού κι εγώ προσω-
πικά, εκφράζουμε το θαυμασμό μας, 
τα συγχαρητήρια μας, τη χαρά μας 
που η Μαρία ανήκει στο δυναμικό 
μας…
Που με την πορεία της μας έδωσε λίγη 
απ τη δύναμη της, απ το θάρρος της 
και την αξιοσύνη της».
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Η διεκδίκηση του χώρου από τον Δήμο Κορυδαλλού ξεκινά το 1995, όταν ο τότε Δήμαρχος 
κ. Στέφανος Χρήστου, διαπιστώνοντας τις σημαντικές ελλείψεις της πόλης σε υποδομές, 
ξεκινά την αναζήτηση ελεύθερων, αξιοποιήσιμων χώρων. Στο πλευρό του, από τότε, ο αντι-
δήμαρχος Γιώργος Δημόπουλος.
Βρέθηκε η δυνατότητα για τα 115 στρέμματα στην περιοχή των Λατομείων. Μία περιοχή, 
στην οποία είχαν αναπτυχθεί δραστηριότητες υψηλής όχλησης και επιβαρυντικές για το 
περιβάλλον.
Αμέσως ο κ. Χρήστου ξεκίνησε τις διαδικασίες και με την συνεργασία και υποστήριξη του 
τότε Υφυπουργού Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν οι απαλλοτριώσεις. Ακολούθησε μία 
επίπονη –πλην, όμως αναμενόμενη και κατανοητή- διαδικασία ενστάσεων κ.λπ., από πρό-
σωπα που είχαν συμφέροντα στην διατήρηση του status της περιοχής.

Καθ’ όλο αυτό το διάστημα, από την απαλλοτρίωση και την καταβολή αποζημιώσεων στους 
δικαιούχους,  μέχρι και σήμερα, το θέμα είχε μείνει ξεχασμένο στα συρτάρια των Υπουργι-
κών γραφείων και ο προηγούμενος Δήμαρχος ουδέν είχε πράξει, προκειμένου, να καταλή-
ξει θετικά για τον Κορυδαλλό, το θέμα αυτό –ίσως, να το ανέφερε στην βραδινή προσευχή 
του, αλλά αυτό δεν παράγει αποτελέσματα. Ο Γιώργος Δημόπουλος ήταν εκείνος που δεν 
σταμάτησε να αγωνίζεται για την ολοκλήρωση της παραχώρησης της έκτασης αυτής στον 
Δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων της.
Είναι ευνόητη, λοιπόν, η συγκίνηση για την δικαίωση ενός αγώνα 25 ετών. Την 28η Μαΐου 
2020, ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γ. Αυγενάκης και ο νυν Δήμαρχος Κορυδαλλού κ. Ν. 
Χουρσαλάς, υπέγραψαν τα έγγραφα με τα οποία η έκταση των 115 στρεμμάτων στα Λατο-
μεία περνά στην δικαιοδοσία του Δήμου Κορυδαλλού!
Ο Γιώργος Δημόπουλος παρών, ως αντιδήμαρχος οικονομικών -οι πολίτες του Κορυδαλ-
λού, επιβραβεύοντας την συνεχή και συνεπή παρουσία του στα κοινά και την προσφορά 
του στην πόλη και τους κατοίκους της τον εκλέγουν συνεχώς από τότε-, εμφανώς συγκι-
νημένος!
Και πώς αλλιώς θα μπο-
ρούσε να είναι τα πράγ-
ματα αφού, για τον ίδιο 
δικαιώθηκε ο αγώνας 
και το όνειρο μίας ολό-
κληρης ζωής, ένας αγώ-
νας που ξεκίνησε από τα 
πρώτα βήματα στην πο-
λιτική του διαδρομή. Τα 
πράγματα μπήκαν στην 
τελική ευθεία και ο Κο-
ρυδαλλός θα αποκτήσει 
αθλητικές υποδομές μίας 
σύγχρονης πόλης.

Ένα όνειρο ζωής γίνεται πραγματικότητα 
Ένα μεγάλο βήμα για τις υποδομές της πόλης: 

115 στρ. παραχωρούνται στο Δήμο!
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Το μαύρο στίγμα του Κορυδαλλού. Οι φυλακές! Από τη ανέγερση τους μέχρι σήμερα 
απετέλεσαν γκέτο, άλλοτε στη συνείδηση και στη σκέψη της κοινωνίας, άλλοτε κυριο-
λεκτικά, στην πράξη. 

Εξεγέρσεις, αποδράσεις, πορείες, αστυνομικός κλοιός, κλούβες ματ, δακρυγόνα, συνέ-
θεταν συχνά το ρεαλιστικό σκηνικό μιας καθημερινότητας  έτσι όπως υπαγορεύεται 
από την παρουσία των μεγαλύτερων  φυλακών της χώρας, με 2.500 κρατούμενους. Τον 
έναν πάνω στον άλλο, μιας και η χωρητικότητα, εκ κατασκευής,  ήταν πολύ μικρότερη.
Δεκαετίες ολόκληρες, αγώνες επί αγώνων για την απομάκρυνση των φυλακών από τον 

οικιστικό ιστό, έδιναν πάντα 
πολλές υποσχέσεις, πολλές 
ελπίδες, αλλά σχεδόν πάντα, 
μηδενικό αποτέλεσμα. Οι 
φυλακές «ακλόνητες» παρέ-
μεναν στη θέση τους.

Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς, συντάσσονταν  με τα 
προβλήματα που δημιουργούσε η   παρουσία τους τόσο 
στην πόλη, όσο και στους κατοίκους, δεσμεύονταν δε,  
να πράξουν τα αδύνατα δυνατά, υπέγραφαν πρωτόκολ-
λα συνεργασίας και μέχρι εκεί… 
Από το 1995 έως το 2016, ο Δήμαρχος αυτής της μεγάλης 
χρονικής περιόδου (ο Στέφανος Χρήστου), υπερέβαλλε 
εαυτόν και με μεθοδικές, δυναμικές κινήσεις, έθεσε ίσως 
τα ισχυρά θεμέλια για να …εκθεμελιωθούν» οι φυλακές 
από τον Κορυδαλλό.
Υπήρχε, βεβαίως και η ευτυχής συγκυρία της παρουσίας 
του Κώστα Λαλιώτη στο ΥΠΕΧΩΔΕ και της κυβέρνησης 
Κωνσταντίνου Σημίτη, την οποία η τότε Δημοτική Αρχή 
αξιοποίησε στο έπακρο. Θυμούνται όλοι οι Κορυδαλλιώ-

τες την υπογραφή παραχώρησης της εκτάσεως του Ασύλου και των φυλακών δημό-
σια, από τους συναρμόδιους Υπουργούς και τον Δήμαρχο Χρήστου. Εκείνη τη χρονική 
περίοδο, μπήκαν οι βάσεις, για αυτό που ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε τώρα: Τη μετε-
γκατάσταση των φυλακών από τον Κορυδαλλό, στον Ασπρόπυργο, σε υπερσύγχρονες 
φυλακές υψίστης ασφαλείας.
Στην παλιά βάση ΝΑΤΟ, στην περιοχή Ασπροπύργου, πρόκειται να ανεγερθούν 12 
πτέρυγες, συνολικής χωρητικότητας 2000 κρατουμένων, προαύλια πτερύγων έκτασης 
1000τμ, με χώρους πράσινο, γήπεδο μπάσκετ, ανοιχτό συνάθροιση, κλινικές, εξωτε-
ρικά ιατρεία, θεραπευτικά προγράμματα (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ κλπ) σχολικό συγκρότημα, 
γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, ιερούς ναούς Δικαστικό Μέγαρο με 7 αίθουσες.
Ο σχεδιασμός αυτός, από μόνος του, αποτελεί το πρώτο και πιο βασικό βήμα για το 
όραμα μιας ζωής. 
Την «απελευθέρωση» του Κορυδαλλού από τον βραχνά των Φυλακών και ότι αυτές συ-
νεπάγονται μια ολόκληρη ζωή. Τη ζωή που χάσαμε και έρχεται η ώρα κι η στιγμή που 
θα την πάρουμε πίσω. Χρονολογία παράδοσης των νέων φυλακών; Το 2022.

Η ΜΈΤΈΓΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΤΏΝ ΦΥΛΆΚΏΝ ΈΙΝΆΙ ΓΈΓΟΝΟΣ!
ΈΝΆ ΆΙΤΗΜΆ ΔΈΚΆΈΤΙΏΝ ΥΛΟΠΟΙΈΙΤΆΙ ΣΗΜΈΡΆ

«Μέσα σ’ ένα χρόνο, άλλαξαν πολλά, 
τα πάντα...
Έκτός από τη δύναμη της ελπίδας, 
πως αύριο θα είναι όλα καλύτερα...

Χρόνια Πολλά, 
Καλά Χριστούγεννα»

Γιώργος Δημόπουλος
Άντιδήμαρχος
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Υπό την αιγίδα και εποπτεία του Δήμου Κορυδαλλού το ΔΗ.Κ.ΕΠΙ. το οποίο συμπληρώ-
νει φέτος 14 χρόνια (από το 2007) σημαντικής προσφοράς στην παροχή παιδείας προς 
τους πολίτες του Κορυδαλλού, αποτελεί μηχανισμό διαρκούς κατάρτισης και επιμόρ-
φωσης των ενήλικων κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Δημόπουλος, -ο οποίος πρωτοστάτησε στην ίδρυσή του 
και οργάνωσε το Κέντρο στις αρχές της λειτουργίας του-, μας ενημέρωσε ότι το ΔΗ-
ΚΕΠΙ δημιουργήθηκε γιατί ήταν -και είναι- κοινή πεποίθηση στην Δημοτική Αρχή ότι 
η καλύτερη επένδυση που μπορεί κανείς να κάνει για τον εαυτό του σήμερα είναι η 
γνώση μέσω της πρόσβασης σε έγκυρες και σύγχρονες δομές επιμόρφωσης και δια 
βίου μάθησης.
Πράγματι, σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του έχουν περάσει περισσότεροι από 9000 
καταρτιζόμενοι γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η θέλη-
ση για γνώση καθώς και οι αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις 
από τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ που παρέχονται από τον συ-
γκεκριμένο φορέα, είναι εφόδια ανεκτίμητα για την πορεία 
κάθε πολίτη καθώς δημιουργούνται νέες προοπτικές είτε σε 
επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο.
Η γνώση και η μόρφωση είναι σημαντικά εφόδια στη ζωή 
κάθε ανθρώπου. Αυτά τα δύο οδηγούν σε καλύτερη κατανό-
ηση της πραγματικότητας και των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουμε, καθώς και σε υιοθέτηση συμπεριφοράς που θα 
διευκολύνει ουσιαστικά στην εξεύρεση των απαιτούμενων 
λύσεων.
Άλλωστε, η μόρφωση είναι εκείνη που συμβάλλει ουσιαστι-
κά ώστε  να «ξεμπλοκάρει» η σκέψη και να απελευθερωθεί 
από τα δεσμά της άγνοιας και της αμάθειας, προκειμένου 
να μπορέσουμε να πορευτούμε ειρηνικά και με αξιοπρέπεια 
στη ζωή μας.
Στόχος του ΔΗ.ΚΕ.ΠΙ είναι να ανταποκρίνεται διαρκώς στις 
νέες ανάγκες επιμόρφωσης των ενηλίκων προσφέροντας 
μαθήματα Πληροφορικής, ξένων γλωσσών και Ελληνικής 
γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους.
Τα παρεχόμενα προγράμματα επιμόρφωσης είναι σχεδια-
σμένα ώστε να βοηθήσουν άνεργους και εργαζόμενους στην 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων με στόχο την ένταξη και την πα-
ραμονή τους στην αγορά εργασίας.
Ιδιαίτερη σημασία –και απολύτως χρήσιμο- είναι το γεγονός 
ότι μετά την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθη-
μάτων δίνεται η δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμένης 
πιστοποίησης από τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ, πράγμα το 
οποίο θεωρείται απαραίτητο στους διαγωνισμούς του Δημο-
σίου αλλά αναγνωρίζεται και ως πρόσθετο προσόν για τον 
ιδιωτικό τομέα.

Η εκπαίδευση είναι σχεδι-
ασμένη κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να καλύπτονται όλες 
τις ανάγκες των καταρτιζό-
μενων σε θεωρία, πρακτική 
άσκηση και επαναληπτικά 
τεστ, για όλα τα προγράμμα-
τα του κέντρου. 
Να σημειώσουμε, ότι για 
άνεργους και πολύτεκνους 
προβλέπονται ειδικές, μειω-
μένες τιμές και ότι σε όλα τα 
τμήματα παρέχεται  άριστη 
ποιότητα εκπαίδευσης, με  πι-
στοποιημένους και έμπειρους 
εκπαιδευτικούς.

Ο Δήμος Κορυδαλλού ανα-
βαθμίζοντας το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, εκτός από τα νέα ταχύρυθ-
μα τμήματα που ξεκινούν κάθε μήνα στην Εκμάθηση Υπολογιστών (με Πιστοποίηση 
ΑΣΕΠ), ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα νέα μοριοδοτού-
μενα E- LEARNING προγράμματα.
Τα προγράμματα είναι ετήσια, διεξάγονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας 
και απευθύνονται όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά κι εργαζό-
μενους στον τομέα υγείας και πρόνοιας, σε φοιτητές και γονείς αλλά και κοινωνικούς 
επιστήμονες. Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σε πέντε (5) ξεχωριστές 
κατηγορίες:
• Πληροφορική
• Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Παιδαγωγικά
• Οικονομία και Διοίκηση
• Τουρισμός
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το νέο μας site: https://education.
korydallos.gr όπου και μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά ή επικοι-
νωνήστε με την υπεύθυνη προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ελπίδα Κοντοπό-
δη στο τηλ: 2104956717 – 6907906881
e-mail: education@korydallos.gr 

ΔΗ.Κ.ΈΠΙ.: 14 χρόνια διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης 
των ενήλικων κατοίκων του Κορυδαλλού
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12 νέες κλίνες εντατικής νοσηλείας (ΜΈΘ), στο Κρατικό 
νοσοκομείο Νίκαιας, δωρεά του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, της 

κας Άγγελικής Φράγκου και της εταιρείας ΙΟΝ Ά.Έ.
Παρουσία του Διοικητή του 
Γ.Κ.Ν. Νικαίας, κ. Τάσου Μύ-
τογλου, ο Υπουργός Υγείας κ. 
Βασίλης Κικίλιας εγκαινίασε 
τις 12 νέες κλίνες που παραδό-
θηκαν στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του Γενικού Κρατι-
κού Νοσοκομείου Νίκαιας.
Οι κλίνες ΜΕΘ αναπτύχθηκαν 
από τη δωρεά του κ. Βαγγέλη 
Μαρινάκη, της κας Αγγελικής 
Φράγκου και της εταιρείας 
ΙΟΝ Α.Ε.

Μετά την παράδοση των κλινών ακολούθησαν δηλώσεις: 
Β. Κικίλιας: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιατρούς, νοσηλευτές, το προσωπικό 
του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, για την εξαιρετική δουλειά και προ-
σπάθεια που κάνουν, σε ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό Νοσοκομείο για 
εμάς.
Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παραλάβουμε τις 12 κλίνες ΜΕΘ που είναι μια 
ευγενική χορηγία και δωρεά του κυρίου Μαρινάκη, της κυρίας Φράγκου και της 
ΙΟΝ, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού 
και κρίσης, στήριξαν και βοήθησαν εμπράκτως, και το βλέπετε σήμερα μπροστά 
σας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Η δωρεά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί έγινε στο Γενικό Κρατικό της Νί-
καιας, σε μια περιοχή πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλες ανάγκες και αυτές οι κλίνες 
εντατικής θεραπείας θα βοηθήσουν να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
Β. Μαρινάκης: Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους για-

τρούς του Ε.Σ.Υ. και το σύστημα Υγείας. Εγώ το βίωσα, κιόλας, από τους πρώτους 
το Μάρτιο με κορωνοϊό και η ανταπόκριση από το σύστημα Υγείας ήταν συγκλο-
νιστική. Μου δίνεται η ευκαιρία για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω όλους εσάς, 
που δίνετε μία υπερπροσπάθεια αυτή τη στιγμή.
Από τη δική μας πλευρά, θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε σε 
αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτές οι 12 κλίνες είναι  υπερσύγχρονες, 
ο εξοπλισμός είναι υπερσύγχρονος και ο χρόνος που παραδόθηκαν ήταν το πιο 
σημαντικό για εμάς, τη στιγμή που η χώρα, ο τόπος το έχει ανάγκη.
Πιστεύω πολύ σύντομα να βγούμε όλοι μαζί δυνατοί από αυτή την πανδημία. 
Α. Φράγκου: Θέλω να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς, νοσηλευτές και όλους τους 
εργαζόμενους αυτού του Νοσοκομείου, γιατί κάνουν ένα τεράστιο έργο και αυτό 
είναι  μία πολύ μικρή προσφορά στο να διευκολύνουμε τη δουλειά τους και ευχα-
ριστούμε για ό,τι κάνουν και μας προστατεύουν.
Κ. Κωτσιοπούλου (Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΟΝ Α.Ε.): Κι εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχα-
ριστήσω τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλο το προσωπικό, την οικογένεια της 
ΙΟΝ που στήριξε όλη αυτήν την προσπάθεια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που 
μπορέσαμε να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, στο μεγάλο αγώνα που δίνουν 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Είναι, πάντοτε, αισιόδοξο το μήνυμα που εκπέμπεται και θετικό το αποτέλεσμα, 
όταν αφ’ ενός, η υγιής επιχειρηματικότητα ανταποκρίνεται στην κοινωνική ευθύ-
νη της και συμβάλλει στην προσπάθεια για την βελτίωση των υποδομών και αφ’ 
ετέρου, αναλαμβάνουν θέσεις στην διοίκηση προσωπικότητες που έχουν κύρος, 
αλλά, κυρίως, την διάθεση και το ενδιαφέρον να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα 
η οποία θα συμβάλλει στην βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Σε μία ωραία δράση προχώρησε 
ο δήμος Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας 
το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης 
στα πεζοδρόμια
Σε μία οργανωμένη προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών, εργαζόμενοι και στε-
λέχη του Δήμου μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια, ώστε να περιορισθεί στο ελάχιστο, 
δυνατό, αυτό το φαινόμενο.
Όπως μας  δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Εμπορικής Δραστηριότης 
- Δημοτικής Αστυνομίας κ. Απόστολος Αρώνης:
«Σκοπός μας, πέρα απ’ το να δώσουμε λύση στο πρόβλημα, ήταν να αναδείξουμε, πα-
ράλληλα και το κοινωνικό πρόσωπο της Δημοτικής Αστυνομίας.
Σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, υπάρχει η αίσθηση ότι οι δήμοι χρησιμοποιούν την 
υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας καθαρά για εισπρακτικούς λόγους. Κάτι που δεν 
έχει βάση. Αν ίσχυε αυτό δεν θα προχωρούσαμε σε μία τέτοια κίνηση, αλλά, απλώς, θα 
επιβάλλαμε πρόστιμα. 
Επιλέξαμε και υλοποιήσαμε αυτή τη δράση η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής από τους 
δημότες μας. Αυτό το ισχυριζόμαστε με βεβαιότητα καθώς τα σχόλια όλων ήταν και 
είναι πολύ θετικά.»
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Αυτό ακόμη κι ένα μικρό δεντράκι μπορεί να το αποδείξει! Ένα ελατά-
κι...
Για την ιστορία, πριν 17 χρόνια, ο τότε αντιδήμαρχος πρασίνου στον 
Κορυδαλλό Γιώργος Δημόπουλος αποφασίζει για το Χριστουγεννιάτικο 
στολισμό  του Δημαρχείου, να γεμίσουν μπάλες και φωτάκια αληθινά 
μικρά έλατα σε γλάστρες. Μετά τις γιορτές τα δέντρα αυτά, μεταφυτεύ-
ονται σε διάφορες πλατείες και συνεχίζουν τη «ζωή» τους.
Ένα από αυτά βρίσκεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του νυν Δημαρ-
χείου, μεγάλο έλατο πια, ένα υπέροχο δέντρο που έχει φορέσει και φέ-
τος τα γιορτινά του για να πει με το δικό του τρόπο «χρόνια πολλά» 
στην πόλη.
Ο Γιώργος Δημόπουλος, αντιδήμαρχος οικονομικών και τεχνικών υπη-
ρεσιών σήμερα, είχε την ευαισθησία να μας θυμίσει την πορεία αυτού 
του δέντρου, επαινώντας μάλιστα τις περιποιήσεις και τη φροντίδα που 
δέχεται το πράσινο στον Κορυδαλλό, από τις αρμόδιες υπηρεσίες! 
Σημασία έχει πάντως πως ότι έχει στις ρίζες του αγάπη, είναι ανθεκτικό 
στο χρόνο.
Ακόμη κι αν πρόκειται για ένα δέντρο. Ένα έλατο...

Ό,τι γίνεται με αγάπη, 
έχει διάρκεια! 
Και δύναμη! 
Και αντοχή!
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Στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πλέον, εγκαθίσταται ο συμπολίτης μας 
και δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού κ. Γιάννης Διάκος. Συγκεκριμένα τοποθετείται και ανα-
λαμβάνει καθήκοντα στο γραφείο Διοίκησης & Οργάνωσης της Γραμματείας του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., Αρ. Φύλλου 973 της 17ης Νοεμβρίου 2020).

Η παρουσία του «Γιάννη» στο Μέγαρο Μαξίμου έχει διπλό περιεχόμενο. Πρώτον, είναι η αδιάψευ-
στη απόδειξη της συνέπειας, εργατικότητας, αφοσίωσης και ικανότητας του κ. Διάκου, πράγματα 
τα οποία του επιτρέπουν να εκλέγεται επί σειρά ετών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Κορυδαλλού, 
ακόμη και με συνδυασμούς οι οποίοι ελάμβαναν πολύ χαμηλά ποσοστά.

Δεύτερον, είναι η καλλίτερη επιβεβαίωση του γεγονότος ότι, ο σημερινός Πρόεδρος της ΝΔ και 
Πρωθυπουργός δεν διακατέχεται από σύνδρομα ελιτισμού και αναγνωρίζει τις πραγματικές αξίες 
και τα ικανά πρόσωπα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από λαϊκές συνοικίες.

Ευχόμαστε στον κ. Διάκο καλή συνέχεια και επιτυχία στα καθήκοντά του. Είμαστε σίγουροι ότι και 
αυτή την φορά δεν θα μας διαψεύσει και θα δικαιώσει τις προσδοκίες, όσων τον εμπιστεύτηκαν. 
Άλλωστε, έχει ήδη αποκτήσει την εμπειρία μιας τέτοιας ευθύνης -στην οποία προφανώς ανταπο-
κρίθηκε επιτυχώς- καθ’ όσον πριν ήταν τοποθετημένος ως ειδικός συνεργάτης στο γραφείο του 
Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως κ.κ. Πικραμένου. Η αναβάθμισή του, προφανώς και σηματοδοτεί 
την δυνατότητά του να ανταποκρίνεται σε συναφή, υψηλά καθήκοντα.

Ένας Κορυδαλλιώτης στο Μέγαρο Μαξίμου

Κατάλληλα προετοιμασμένη η 
πόλη αντιμετώπισε δίχως προβλή-
ματα το πέρασμα της πρόσφατης 
κακοκαιρίας.
Οι υπηρεσίες του Δήμου είχαν μερι-
μνήσει ώστε όλα τα φρεάτια απορ-
ροής ομβρίων υδάτων να είναι 
καθαρά και ελεύθερα ώστε να μην 
υπάρχει κανένα εμπόδιο το οποίο 
θα συντελούσε στην συγκέντρωση 
των νερών της βροχής και συνακο-
λούθως να πλημυρίζουν οι δρόμοι 
της πόλης.

Η έγκαιρη και καλή προετοιμασία απέτρεψε την δημιουργία προβλημάτων 
από τις έντονες βροχοπτώσεις

Άυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι να δώσουν 
ξανά το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων 
και ο καινούργιος χρόνος να φέρει πίσω 
όσα στερηθήκαμε.

Φίλιππας Θεοφιλίδης
Έντ. δημοτικός σύμβουλος ΚΆΠΗ
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Καλά Χριστούγεννα
Καλή χρονιά!

Δ. Διαμαντίδη 54, Κορυδαλλός 
Tηλ.: 2104953406

Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, τα συνεργεία του Δήμου με 
νέα επιχείρηση, καθάρισαν τα φρεάτια και τις σχάρες τους από τα υλικά που κατέ-
βασαν οι βροχές. Αυτό πρώτη φορά το είδαμε να συμβαίνει και μάλιστα, σε άμεσο 
χρόνο.
Κάτι καλό, μάλλον, ξεκινάει για την εικόνα και την λειτουργικότητα της πόλης. 
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Ο Δήμος Κορυδαλλού επενδύει στην Παιδεία
Η παρουσία του Δημάρχου κ. Νίκου Χουρσαλά είναι η θεμέλιος αιτία της ριζικής μετα-
βολής της πραγματικότητας στον τομέα της παιδείας στην πόλη μας. Μέσα από εξαι-
ρετικά δύσκολες συνθήκες -οι οποίες επιτείνονται λόγω υγειονομικής κρίσεως- η νέα 
διοίκηση με την άοκνη προσπάθεια του Δημάρχου και των συνεργατών του, 
παρά το γεγονός ότι από την προηγούμενη διοίκηση, κληρονόμησε σημαντικές οφει-
λές, σε ένα μόλις έτος, έχει επιτύχει να διορθώσει πράγματα και να καλύψει οικονομι-
κά ελλείμματα της εκπαιδευτικής κοινότητας του Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα:
• το 2019 οι Σχολικές Επιτροπές όφειλαν 350.000 ευρώ 
• σήμερα έχουν εξοφληθεί το 75% των παλαιών οφειλών και τα ταμειακά διαθέσιμα 
των 2 Επιτροπών φτάνουν τις 420.000 ευρώ.

Πέραν της πλέον ορθής οικονομικής διαχείρισης, ο σχεδιασμός τον οποίο υλοποιεί η 
σημερινή δημοτική αρχή επιτρέπει αφ΄ενός στα σχολεία να εξυπηρετούν αυτοδύνα-
μα τις ανάγκες τους, αλλά παραλλήλως με μία δέσμη δράσεων κατοχυρώνεται σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου και της σχολικής κοινότητας. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρονται:
• Η έκτακτη επιχορήγηση ύψους 300.000 κατά το προηγούμενο έτος.
• Η σύσταση τεχνικού συνεργείου μόνο για τις επισκευές των σχολείων.
• Η ολοκλήρωση του Ειδικού Σχολείου Κορυδαλλού -μετά από 12 χρόνια. 
• Η λειτουργία 2 νέων τμημάτων Νηπιαγωγείων.
• Η ένταξη του 70% των Δημοτικών σχολείων στο πρόγραμμα σίτισης.
• Η προμήθεια και παράδοση στα σχολεία 300 tablets προκειμένου οι μαθητές να μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση.
• Πρόγραμμα τεχνικών παρεμβάσεων σε σχολεία που πλέον ανακαινίζονται πλήρως 
(2ο Γυμνάσιο, 10ο Δημοτικό, 16ο Δημοτικό). 

Αναφορικά με το πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του covid-19:
• Διπλασιάστηκε ο αριθμός του προσωπικού καθαριότητας. 
• Υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα απολυμάνσεων. 
• Παροχή ειδών καθαριότητας στα Δημοτικά σχολεία μέσα από χορηγικό πρόγραμμα.
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Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:ΣΤΗΝ ΆΒΈΒΆΙΟΤΗΤΆ ΤΏΝ ΗΜΈΡΏΝ 
ΆΝΆΔΈΙΚΝΥΈΤΆΙ Ο ΣΗΜΆΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΆΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Και ξαφνικά μέσα από το σοκ που προκάλεσε η πανδημία, 
μέσα στην ανασφάλεια, του «τι ξημερώνει αύριο», μέσα 
στην αβεβαιότητα για το αν οι ζωές μας αποκτήσουν και 
πάλι κάποια στιγμή ,κανονικούς ρυθμούς, αναδείχθηκε ο 
σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Ένας θεσμός, παρότι εν ενεργεία  , παροπλισμένος και 
λαβωμένος  εξαιτίας  του καταιγισμού των μνημονίων 
της τελευταίας δεκαετίας και τις αλλεπάλληλες οικονομι-
κές περικοπές, σε κονδύλια, καθώς  και από τις πολιτικές 
των Κυβερνήσεων .
Ο  θεσμός της Τοπικής Άυτοδιοίκησης, έγινε και πάλι 
ο ρυθμιστής που η κοινωνία είχε ανάγκη.
Η έκρηξη ενός τόσο σοβαρού προβλήματος ανέδειξε τις 
δύο βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την Αυτοδιοί-
κηση, την Αρχή της Εγγύτητας και την Αρχή της Επικου-
ρικότητας.
Ο κάθε δήμος γνωρίζει τις ανάγκες των Δημοτών. 
Οι διοικήσεις έχουν ταυτιστεί με τις ιδιαιτερότητες του 
πληθυσμού, ξέρουν  μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών 
τις οικογένειες που χρήζουν βοήθεια, και γνωρίζουν εν 
γένει τα οικονομικά και  κοινωνικά προβλήματα του Δή-
μου. 
Έχουν στην κατοχή τους το μεγάλο όπλο της καθαριότη-
τας, της δημοτικής αστυνομίας. Ο covid 19, λειτούργησε 
σαν απινιδωτής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού η 
Πολιτεία στράφηκε προς αυτήν ζητώντας βοήθεια. Και 
την βρήκε.
Ελλείψει  οικονομικών πόρων , οι τελευταίες κυβερνή-
σεις φέρθηκαν στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση , σαν  σε πα-
ρία...Έτσι ο κοινωνικός ρόλος των δήμων συρρικνώθη-
κε, συμπιέστηκε κυρίως  σε καθήκοντα γραφειοκρατικά, 
σε ρόλο  «κουτσοπόδαρου»  που τον υποχρεώνουμε να 
τρέχει σε ώρα ανάγκης… Και φαίνεται ότι αυτή η ανά-
γκη, ήρθε!
Η πανδημία,  έφερε την κεντρική εξουσία σε απόγνω-
ση, μη δυνάμενη  να χειριστεί μια τέτοια κρίση στο σύ-
νολο της. Πώς να γίνει ο σχεδιασμός; πώς να προχωρήσει 
στην υλοποίηση των δράσεων; Κι εκεί ανέλαβε , η τοπική 
αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
Μετά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό , που αντι-
μετώπισε το «θηρίο» πρόσωπο με πρόσωπο, υπήρξαν κι 
αυτοί που το ...άρπαξαν  από το χέρι και αναμετρήθηκαν 
μαζί του:

 - Με το προσωπικό καθαριότη-
τας, που μέχρι κι ο τελευταίος  με-
γαλοαστός, συνειδητοποίησε πως 
αν αυτοί οι άνθρωποι δε βγουν 
στους δρόμους ,για  να δουλέ-
ψουν και να συλλέξουν τις βρω-
μιές τους καθενός μας εκτός  από 
τον φονικό ιό θα είχαμε και άλλα 
υγειονομικά προβλήματα.
Όταν έπρεπε όλοι να μείνουμε 
σπίτι, εκείνοι έπρεπε να είναι 
έξω αντιμέτωποι τόσο με τα  επι-
κίνδυνα νοσοκομειακά απόβλη-
τα όσο και με τους τόνους των 
αστικών σκουπιδιών μέσα στην 
καραντίνα, όταν τρώγαμε αστα-
μάτητα από ανία και άγχος.
- Το προσωπικό στο «Βοήθεια 
στο Σπίτι», ένα  πρόγραμμα αμ-
φιλεγόμενο, αμφισβητούμενο, 
που έχει κατηγορηθεί πολλάκις 
πως δεν χρειάζεται και είναι πε-
ριττό!! πως σιγά τη δουλειά που 
προσφέρει, αφού χαμένα πηγαί-
νουν τα χρήματα από τις επιδο-
τήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και αυτά τα ίδια παιδιά βγήκαν 

στους δρόμους, μοιράζοντας χιλιάδες μερίδες φαγητού 
ημερησίως (μόνο στην Αττική)  αλλά και  φάρμακα, σε 
ομάδες ανθρώπων που 
δεν μπορούσαν αλλά και 
δεν έπρεπε να βγουν από 
το σπίτι. Καθαριστές, νο-
σηλευτές και κοινωνικοί 
λειτουργοί του προγράμ-
ματος, στήριξαν κι αυτοί 
με τη σειρά τους την κοι-
νωνία  στις δύσκολες μέ-
ρες της καραντίνας.
-  οι ψυχολόγοι , που πολ-
λές φορές θεωρήθηκαν 
ως προκλητική πολυτέ-
λεια όταν εντάχθηκαν 
στις κοινωνικές υπηρε-
σίες των Δήμων, αλλά 
τώρα ήταν αυτοί που 
μίλησαν με τους παπ-
πούδες, τις γιαγιάδες και 
τους μοναχικούς που φο-
βήθηκαν.... Έδωσαν  πά-
μπολλες λύσεις και προ-
τάσεις στα προβλήματα 
ενδοοικογενειακής βίας 
και στάθηκαν στο ύψος 
των περιστάσεων
Πόση μεγαλύτερη θα 
ήταν αλήθεια η βοή-
θεια προς την πολιτεία 
και τους πολίτες,  ΆΝ:
- δεν είχαν διαλυθεί την 
εποχή των μνημονίων 
οι δημοτικές αστυνομί-
ες και σε συνεργασία με 
την ΕΛ.ΑΣ θα επέβλεπαν 
ώστε να μην έβγαινε  ο 
κόσμος  σε μπουλούκια 
στους δρόμους ή τις πλα-
τείες ενώ  θα φρόντιζαν  
να τηρούνται τα μέτρα 

σε κάθε γωνιά της κάθε πόλης.
- αν λειτουργούσαν μίνι ιατρικά κέντρα, όπως πολλές 
φορές ειπώθηκε κι έμεινε στα χαρτιά η δημιουργία τους,  
για λήψη δειγμάτων για τα τεστ του κορονοιου, μαζί με  
ενημέρωση, για την προστασία και τον καθησυχασμό 
του κόσμου.
Πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα αν η τοπική αυτοδιοίκη-
ση είχε μια ανοδική κι όχι μια φθίνουσα πορεία τα τελευ-
ταία χρονιά 
Το δεύτερο lock down η αλήθεια είναι πως βρίσκει τη 
διοίκηση του Κορυδαλλού ποιο έτοιμη να αντιμετωπίσει 
τη πανδημία του κορωνοϊού παίρνοντας έγκαιρα μέτρα 
όπως:
• Τη διενέργεια Rapid tests στους εργαζόμενους και όχι 
μόνο
• Απολυμάνσεις
• Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας
• Ενημέρωση των Δημοτών για τα μέτρα που πρέπει να 
υιοθετήσουν στη καθημερινότητα τους
• Διανομή φαγητού –τροφίμων κ.λ.π. στους έχοντας ανά-
γκη
• Και φυσικά μη ξεχνώντας τις γιορτινές μέρες που έρχο-
νται στολίσαμε τη όλη τη πόλη 
Νομίζω πως αυτή τη χρονιά οι ευχές θα είναι λίγο πολύ 
προβλέψιμες... θέλουμε να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. 
Να γυρίσουμε στις ζωές μας και νομίζω πως η πολυτι-
μότερη ευχή πλέον είναι το 2021 να μας βρει όλους εδώ!

«Παραδοσιακό κρεοπωλείο από το 1979 Η 
ποιότητα ,Η πρωτοτυπία και η εξυπηρέτη-
ση είναι τα βασικά στοιχεία του Κρεοπω-
λείου αστακός. Το κρεοπωλείο αστακός 
μπορεί επίσης να ετοιμάσει την παραγγε-
λία του κάθε πελάτη σύμφωνα με τις δικές 
του συνήθειες και προτιμήσεις. Με ένα τη-
λέφωνο στο κρεοπωλείο αστακός η παραγ-
γελία παραδίδεται την Ίδια ημέρα είτε την 
επόμενη ημέρα στο χώρο που θα υποδείξει 
ο πελάτης. Ποιότητα στο κρέας και εξυπη-
ρέτηση αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του 
παραδοσιακού Κρεοπωλείου ο αστακός 
Έδώ και 40 χρόνια.»

Υγείας 1 Κορυδαλλός , Τηλ.: 210 496 9406
astakosmeat_@hotmai.com
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Την άρτια αισθητικά, νέα εικόνα της πλ. Ελευθερίας μετά την ολοκλήρωση των έργων του 
μετρό, συμπληρώνει και η τοιχογραφία στον τοίχο του 16ου Δημοτικού Σχολείου. Η τοιχο-
γραφία είναι έργο των graffiti artists Meiz.Think. και ο τίτλος του έργου είναι: Free Your 
Mind, («Απελευθέρωσε τη σκέψη σου»).
Μία υψηλής αισθητικής παρέμβαση, ορατή από εκατοντάδες μέτρα, η οποία υπογραμμίζει 
και το νεανικό πνεύμα το οποίο σιγά-σιγά δείχνει να επικρατεί στην πόλη.

«Έλευθέρωσε το πνεύμα σου», 
προτρέπει η τοιχογραφία 
στην πλ. Έλευθερίας
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Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου κ. Νίκου Χουρσαλά, η με-
τατροπή του ποδοσφαιρικού γηπέδου 5Χ5 σε 7Χ7.
Ο κ. Δήμαρχος σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε ότι, 
«στόχος μας είναι η πλήρης αξιοποίηση, η συντήρηση και η εξέλιξη όλων των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας προς όφελος της νέας γενιάς».
Στο ανανεωμένο γήπεδο έχει τοποθετηθεί νέος χλοοτάπητας προδιαγραφών UEFA 
και πλέον, είναι περιφραγμένος ώστε να προστατεύεται από φθορές.
Με την δημιουργία του νέου -ουσιαστικά- χώρου ποδοσφαίρου, επιλύεται ένα χρό-
νιο αίτημα των αθλητικών σωματείων, των οποίων η δραστηριότητα αναπτύσσεται 
στην πόλη του Κορυδαλλού.

Η ολοκλήρωση της μετατροπής του ποδοσφαιρικού γηπέδου 
στο «άσυλο» σε 7×7, ενισχύει
 την αθλητική δραστηριότητα 
στον Κορυδαλλό
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 Στηρίζουμε την τοπική αγορά
Αυτές τις γιορτές, στηρίζουμε την τοπική αγορά, κάνουμε τις χριστου-
γεννιάτικες αγορές μας στα καταστήματα της πόλης μας και κερδίζου-
με!

Ο Δήμος Κορυδαλλού με αφορμή την επαναλειτουργία των καταστημά-
των καλεί τους δημότες να στηρίξουν την τοπική αγορά!

“Για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές μας επιλέγουμε τις επιχειρήσεις της 
πόλης μας και μπαίνουμε στην κλήρωση για 3 tablets. Στηρίζουμε τα κα-
ταστήματα που έμειναν για αρκετό καιρό κλειστά λόγω των αναγκαίων 
μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, ως μία πράξη συλλογικής ευθύ-
νης και αλληλεγγύης.”

Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να αποστείλει 
φωτογραφία της απόδειξης αγοράς στην σελίδα του Δήμου στο Facebook

Ψήφισε «κατά» η παράταξη 
«Μαζί για τον Κορυδαλλό» για την 
απαλλαγή-ελάφρυνση των δημοτι-
κών τελών στις ευπαθείς ομάδες!
Πρωτοφανής η απόφαση της παράταξης Κατσούλη να καταψηφίσει στη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου (16η συνεδρίαση, 29/10/2020) τα μέτρα ελάφρυνσης για τις ευπαθείς ομάδες 
(Πολύτεκνους, τρίτεκνους, νεφροπαθείς, δικαιούχοι ΚΕΑ κτλ). Αυτοί που για οποιοδήποτε θέμα 
που απασχολεί την πόλη, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο, συνεχώς ‘’κουνάνε το δάχτυ-
λο’’ κι αντιδρούν πάντα επιθετικά κι αντισυμβατικά, 
σ’ ένα τόσο σημαντικό και σοβαρό 
θέμα ειδικά στις δύ-
σκολες εποχές 
που βιώνουν  όλοι 
ελέω πανδημίας 
κατάφεραν να εκ-
πλήξουν αρνητικά 
τους πάντες!
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Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)και οι19 Δήμοι μέ-
λητου (Αθήνας, Πειραιάς, Περιστέρι, Αχαρναί, Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντης, Κερατσίνι – Δρα-
πετσώνα, Κορυδαλλός, Αιγάλεω, Μοσχάτο – Ταύρος, Νέα Σμύρνη, Φυλή, Χαϊδάρι, Αγία 
Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Πέραμα, Ελευσίνα, Σαλαμίνα, Σαρωνικός) έχουν μεγάλο 
ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα για το Όρος Αιγάλεω, του οποίου 
η αναβάθμιση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών.

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ έχει αναπτύξει στρατηγική για την προστασία και ανάδειξη του Όρους 
Αιγάλεω, που είναι το μοναδικό από τα βουνά του Λεκανοπεδίου με δυο ενεργούς αυ-
θαίρετους οικισμούς ΡΟΜΑ, που προκαλούν συνεχή περιβαλλοντική υποβάθμιση με 
ταυτόχρονο κίνδυνο δασικής φωτιάς. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική έχει επιχειρη-
σιακή διάσταση (αποκατάσταση ΧΑΔΑ με ραδιενεργά απόβλητα, αποψιλώσεις, απο-
κατάσταση βατότητας δασικών δρόμων, καθαρισμός κα.), ερευνητική διάσταση (κα-
ταγραφή οχλουσών δραστηριοτήτων και παράνομων χωματερών, μέσα από το έργο 
«Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο) 
και εκπαιδευτική διάσταση (υλοποίηση 13ετούς προγράμματος περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δράσεις ευ-
αισθητοποίησης).

Αυτό το διάστημα ο ΠΕΣΥΔΑΠ αναπτύσσει μια επιπλέον διάσταση, αυτήν της βιώσιμης 
ανάπτυξης του Όρους Αιγάλεω. Με ομόφωνή του απόφαση το 57μελές Διοικητικό του 
Συμβούλιο έχει εγκρίνει την χάραξη τοπικής ενεργειακής πολιτικής μέσα από την υλο-
ποίηση έργου χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού συστήματος 

παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας 
στις στέγες και 
τους ελεύθερους 
χώρους των εγκα-
ταστάσεων του 
ΠΕΣΥΔΑΠ.

Την πρωτοβου-
λία αυτή στηρίζει 
το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ, που με την 
υπ’ αριθ. Απόφαση 
190.7/2020 (Ορθή 
επανάληψη) του 
ΔΣ του, την εντάσσει στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ». 
Στο πλαίσιο αυτό καλύπτει την δαπάνη ύψους 19.840,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) για την υλοποίηση της Μελέτης «χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία φω-
τοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις στέγες και τους ελεύ-
θερους χώρους των εγκαταστάσεων του ΠΕΣΥΔΑΠ» (επισυνάπτεται). Θα ακολουθήσει 
η ένταξη του έργου «προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις στέγες και τους ελεύθερους χώρους των εγκαταστά-
σεων του ΠΕΣΥΔΑΠ» για την εκτέλεσή του.

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο βήμα για την χωροθέτηση, εγκατάσταση 
και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, στις στέγες και τους ελεύθερους χώρους των εγκαταστάσεων 
του ΠΈΣΥΔΆΠ
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Έλλησποντου 37 
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Γράφει ο Δημήτρης Κεφάλας, 
Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας επιχειρείται να 
μπει τάξη στον τομέα των αθλητικών σωματείων. Μπο-
ρεί να προκαλεί έκπληξη, αλλά το κράτος δεν είχε πλή-
ρη εικόνα για τον αριθμό των σωματείων που υφίσταται 
και τις προδιαγραφές που διέπουν την λειτουργία τους, 
ώστε να δραστηριοποιούνται με την διασφάλιση των 
στοιχειωδών, τουλάχιστον, κανόνων χρηστής διοίκησης 
και διαχείρισης. 

Το κράτος πρέπει να προστατεύει τους πολίτες του. Με-
γάλος αριθμός πολιτών, όλων των ηλικιών, είναι εγγε-
γραμμένοι σε ένα ή περισσότερα, από τα δεκάδες αθλή-
ματα τα οποία εξασκούνται στα 6.000 αθλητικά σωματεία 
των 49 αθλητικών ομοσπονδιών στην χώρα μας.
Έτσι λοιπόν, θέσπισε κάποια εύλογα και αντικειμενικά 
κριτήρια τα οποία είναι προαπαιτούμενα προκειμένου 
να συνεχίσουν τα σωματεία να υφίσταται και να λει-
τουργούν. Είπε το κράτος: συγκεντρώστε κάποια συγκε-
κριμένα έγγραφα τα οποία, ομολογουμένως, είναι πολλά 
και από πολλές υπηρεσίες (πρωτοδικείο, εφορία, περιφέ-
ρεια, δήμος, γενική γραμματεία αθλητισμού, αθλητική 
ομοσπονδία, τράπεζα, ΕΦΚΑ, κ.λπ.) και μαζί με έγγρα-
φα εσωτερικής χρήσης του σωματείου, καταχωρίστε τα 
στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, έως το τέλος Δεκεμβρί-
ου 2020 (ήταν η τελευταία παράταση λόγω πανδημίας, 
με δικαίωμα διορθώσεων έως τέλος Ιανουαρίου 2021). 
Πρόκειται για έγγραφα τα οποία τα σωματεία ήταν υπο-
χρεωμένα να τηρούν κατά την λειτουργία τους. 
Επαναλαμβάνω ότι, παρότι ο όγκος ήταν μεγάλος ήταν 
τα ελάχιστα απαραίτητα που μπορούσε να ζητήσει το 
κράτος ώστε να διασφαλίσει ότι ένα σωματείο είναι νό-
μιμο και λειτουργικό και δεν ανήκε στην σφαίρα των λε-
γόμενων σωματείων «σφραγίδα» ή σωματείων «αδιαφά-
νειας». Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί πλέον το μητρώο 
αθλητικών σωματείων της πατρίδας μας.
Κάποιοι που ανήκουν σε κύκλους αθλητικών παρα-
γόντων ή νομικών αναφέρουν ότι παρότι ο λόγος της 
ύπαρξης του μητρώου είναι σαφής, κατανοητός και απα-
ραίτητος, όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι δημοκρατική 
και σωστά γενόμενη, από την πλευρά του κράτους, διότι 
παραβαίνει το αυτοδιοίκητο του αθλητισμού και το κρά-
τος γίνεται, αν μη τι άλλο, παρεμβατικό. 
Θέλουν αυτοί οι κύκλοι να αποφασίζουν οι ομοσπονδίες 
για το ποιο σωματείο είναι νόμιμο, ποιο σωματείο έχει 
δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις τους και ποιο 
σωματείο έχει δικαίωμα του «εκλέγειν» και ποια εκ των 
μελών, του «εκλέγεσθαι». 
Βέβαια αυτοί οι κύκλοι δεν αντιπροτείνουν άλλους τρό-
πους ώστε να εξασφαλιστεί ο πολίτης που συμμετέχει 
σε ένα αθλητικό σωματείο, ότι το σωματείο αυτό είναι 
εντάξει, με την αρχαία σημασία του ἐν τάξει ότι όλα είναι 
στην πρέπουσα και την σωστή κατάσταση δηλαδή. 
Εξάλλου, υπεράνω οποιουδήποτε αυτοδιοίκητου είναι οι 
αρχές της προστασίας των πολιτών και της διασφάλισης 
τήρησης των κανόνων της πολιτείας.
Έτσι το κράτος αναφέρει ότι όποιο σωματείο δεν εγγρα-
φεί στο μητρώο όχι μόνο δεν θα μπορεί να συμμετέχει 

στις αγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες της ομο-
σπονδίας του, αλλά ούτε θα μπορεί να επιχορηγείται από 
την πολιτεία ούτε να έχει πρόσβαση σε αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του κράτους, της περιφέρειας ή του δήμου του 
και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στην γενική 
συνέλευση της ένωσης και της ομοσπονδίας που ανήκει. 
Δηλαδή στην ουσία δεν θα λειτουργεί ως σωματείο 
αθλητικό αλλά ως μια άτυπη συλλογικότητα του τύπου 
«μαζευτήκαμε κάποιοι φίλοι για να παίξουμε» (ή να προ-

πονηθούμε) μαζί με άλλους φίλους σε ένα ιδι-
ωτικό χώρο, σε ένα αυτοσχέδιο πρωτάθλημα, 
με σύστημα αγώνων και κανόνες που αποφα-
σίζουμε και ελέγχουμε μόνοι μας. 
Φανταστείτε το αγαπημένο σας αθλητικό σω-
ματείο να μην έχει πια την ιδιότητα του αθλη-
τικού συλλόγου αλλά την ιδιότητα μιας λέσχης 
φίλων…
Θα περιμέναμε, λοιπόν, όλα τα αθλητικά σωμα-
τεία να σπεύσουν να εγγραφούν στο μητρώο. 
Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία οι 
αριθμοί έχουν ως εξής: Από τα 6.000 σωματεία 
έκαμαν προεγγραφή στο μητρώο τα 5.326. Από 

αυτά τα 3.906 έκαμαν ολοκληρωμένη αίτηση, με όλα τα 
στοιχεία που ζητήθηκαν δηλαδή. Από αυτά το κράτος 
έχει ελέγξει μέχρι στιγμής τα 3.411 και έχει δώσει έγκρι-
ση στα 2.178. 
Οι πιο ευοίωνες προβλέψεις λένε ότι στις επόμενες εκλο-
γές των ομοσπονδιών και των ενώσεων οι οποίες θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τέλος Μαρτίου 2021 
θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής περίπου 3.200 σωματεία. 
Προμηνύονται κοσμοϊστορικές αλλαγές! Κάτι «σάπιο 
υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας» αν από τα 6.000, 
τελικά τα 3.200 αθλητικά σωματεία έχουν δικαίωμα να 
ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες των οργάνων. Κατά τα άλλα 
επλήγη το αυτοδιοίκητο…
Στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά, τουτέστιν στους 
δήμους (Πειραιά, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυ-
δαλλού, Νίκαιας - Ρέντη, Περάματος) η κατάσταση είναι 
αντίστοιχη. Από τα 200 περίπου αθλητικά σωματεία, την 
ημέρα που γραφόταν το άρθρο είχαν εγκριθεί τα 85. Το 
ευοίωνο σενάριο 
είναι στις αρχαι-
ρεσίες του 2021 να 
έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής περί 
τα 120 σωματεία. 
Από τα 200, τα 120 
σωματεία!
Στα 85 εγκεκριμέ-
να της περιφερεια-
κής ενότητας Πει-
ραιά βρίσκονται 8 
αθλητικά σωματεία 
από τον Κορυδαλ-
λό. Στον δήμο Κο-
ρυδαλλού εδρεύ-
ουν 20 σωματεία. 
Υπήρξαν φορείς 
όπως ομοσπονδί-
ες ή/και δήμοι οι 
οποίοι βοήθησαν 
στο τεχνικό κομμά-
τι τα σωματεία της 
αρμοδιότητάς τους 
τα οποία δεν μπο-
ρούσαν να καταφέ-
ρουν να εισαχθούν 
στο μητρώο - όχι 
λόγω ανεπάρκειας 
των απαιτούμενων 

αλλά ένεκα πρακτικών λόγων. Είναι αλήθεια ότι χρειά-
ζονται συγκεκριμένες γνώσεις διαμόρφωσης εγγράφων 
όπως συνένωση αρχείων pdf κ.λπ. ή εξειδικευμένες γνώ-
σεις αναζήτησης εγγράφων από υπηρεσίες όπως πχ. από 
την πλατφόρμα ΣΟΛΩΝ κλπ. 
Θα μπορούσε ο Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού του 
Δήμου Κορυδαλλού μέσω του σωματείου του «Αθλητικός 
Όμιλος Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κορυδαλλού» το 
οποίο είναι ένα από τα 8 εγκεκριμένα σωματεία της περι-
οχής - συνεπώς έκαμε ορθά και πετυχημένα την εργασία 
εγγραφής - να βοηθούσε και τα αθλητικά σωματεία της 
περιοχής μας που δυσκολεύονται να εισαχθούν στο μη-
τρώο, συμβουλευτικά και τεχνικά. Θα ήταν μια ανεκτί-
μητη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν 
στον δήμο Κορυδαλλού. 

*Ο Δημήτρης Κεφάλας είναι Πρόεδρος του Σκακιστικού 
Ομίλου Κορυδαλλού, Twitter: @dimkefala, Facebook: 
Δημήτρης Κεφάλας – δράσεις. 

Φάκελος Άθλητικά Σωματεία
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Σωστή διαχείριση, υψηλοί στόχοι και ήθος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο υπερψήφισε τον προϋπολογισμό του 2021

Μετά από μια σκληρή χρονιά που 
«γονάτισε» υγειονομικά, ψυχολο-
γικά και οικονομικά την κοινωνία,  
η διοίκηση του Δήμου Κορυδαλλού 
πέτυχε όχι, απλά, να μην καταρρεύ-
σει οικονομικά αλλά και να σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων.
Αυτό σημαίνει πως παρά τις με-
γάλες έκτακτες και εν πολλοίς, 
απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες 
όπως: α) προμήθεια του απαραίτη-
του εξοπλισμού για την προστασία 
από τον covid 19, β)  διπλασιασμό 
των αναγκών για είδη πρώτης ανά-
γκης και μερίδων φαγητού, για τις 
οικογένειες που χρήζουν βοηθείας 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες του 
Δήμου, γ) μείωση εσόδων από τα 

μέτρα που πάρθηκαν λόγω πανδημίας κ.ά. 
Τηρώντας πιστά, οδηγίες, νόμους, εγκυκλίους και με τη σύμφωνη  γνώμη του οικονο-
μικού παρατηρητηρίου, φτάσαμε αισίως στην αναμονή της τελικής έγκρισης της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης και όπως όλα δείχνουν από τις αρχές του 2021 θα κρατάμε τον 
προϋπολογισμό της νέας χρονιάς στα χέρια μας, κάτι το οποίο δεν ήταν σύνηθες από 
τις προηγούμενες Διοικήσεις.
Και χωρίς να λάβουμε από την Κεντρική Διοίκηση τα ανάλογα ποσά που απαιτήθηκαν 
-και απαιτούνται-, το ταμειακό μας υπόλοιπο είναι της τάξης των 4.750.000 ευρώ με 
εξοφλημένες οφειλές σε προμηθευτές και τρίτους.
Αξίζει να πούμε πως κι ο επόμενος προϋπολογισμός δεν προβλέπει αύξηση δημοτικών 
τελών, ενώ, για τις ευπαθείς ομάδες τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν ή μηδενίστηκαν. Επί-
σης, όπως  είχαμε δεσμευτεί έγιναν μειώσεις στα τέλη των επιχειρήσεων σεβόμενοι τις 
συνέπειες των προβλημάτων που αντιμετώπισαν, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης που 
προκαλείται από την πανδημία.
Αλλά και σ’ ό,τι αφορά στον τομέα των έργων φέτος, εάν οι εξελίξεις είναι ευοίωνες 
(λόγω covid-19), θα είναι χρονιά σταθμός στα έργα και τις χρηματοδοτήσεις.  
Σε όλη αυτή την δοκιμασία και την προσπάθεια μας, αρωγοί μας  ήταν πρωτίστως οι 
εργαζόμενοι των οικονομικών υπηρεσιών, αλλά και οι εργαζόμενοι στις Τεχνικές υπη-
ρεσίες.

Γεώργιος Δημόπουλος
Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Κορυδαλλού 
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Ιδιαίτερη σημασία δίνει η νέα Δημο-
τική Αρχή του Κορυδαλλού στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και την 
προώθηση νέων, φιλικών προς το πε-
ριβάλλον μέσων μετακινήσεως.
Έτσι, μετά από την τοποθέτηση σταθ-
μών επαναφόρτισης των ηλεκτρο-
κίνητων οχημάτων στην πόλη, δίνει 
το παράδειγμα με την απόκτηση και 
χρήση αμιγώς ηλεκτροκίνητου οχή-
ματος για τις ανάγκες της ομάδας 
εργαζομένων που έχουν την ευθύνη 
επισκευών και συντήρησης των σχο-
λικών κτηρίων (ΤΟΣΚ)

Ο Δήμος Κορυδαλλού από σήμερα είναι 
εξοπλισμένος με το πρώτο του ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο. Το νέο αυτοκίνητο το οποίο 
θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Τεχνικής 
Ομάδας Σχολικών Κτιρίων, κινείται απο-
κλειστικά με τη χρήση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας βάζοντας τον Δήμο Κορυδαλλού 
στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. 
Πρόκειται για μία κίνηση υψηλού συμ-
βολισμού προωθώντας στη πράξη την 
ηλεκτροκίνηση με προφανή οφέλη στην 
αστική κινητικότητα και γενικά τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής της πόλης. Επί-

σης, όμως, πρόκειται και για μία ουσιαστική παρέμβαση που εξοπλίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο 
την νεοσύστατη Τεχνική Ομάδα Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Κορυδαλλού.

Η Τεχνική Ομάδα Σχολικών Κτηρίων (ΤΟΣΚ), είναι ένα κινητό συνερ-
γείο το οποίο αποτελείται από τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων. Αυτοί 
θα επεμβαίνουν άμεσα, προκειμένου, να επιλύουν σε καθημερινή βάση 
έκτακτα προβλήματα και να αποκαθιστούν ζημιές στις σχολικές εγκα-
ταστάσεις. 

Έως σήμερα η αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων (παρότι σε πολ-
λές περιπτώσεις ήταν εξαιρετικά απλή) στην πράξη είχε αποδειχθεί ιδι-
αίτερα χρονοβόρα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται και να παρακωλύε-
ται η καθημερινότητα των μαθητών και των καθηγητών των σχολείων 
μας.
Με την ΤΟΣΚ και τον σύγχρονο εξοπλισμό της, δημιουργείται ένα απο-
τελεσματικό και ευέλικτο εργαλείο για τη σωστή συντήρηση των σχολι-
κών υποδομών. Παραλλήλως, εξοικονομούνται πόροι που μπορούν να 
διατεθούν για τη περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

ΤΟ ΈΝΔΙΆΦΈΡΟΝ ΓΙΆ ΤΟ ΠΈΡΙΒΆΛΛΟΝ 
ΆΠΟΔΈΙΚΝΥΈΤΆΙ ΜΈ ΠΡΆΞΈΙΣ!

Μια ειδική τεχνική ομάδα 
«άμεσης επέμβασης» στην 
υπηρεσία της σχολικής 
κοινότητας. 

Με πρωτοβουλία της διοίκησης –ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Αρώνης έχει, 
ομολογουμένως, μεγάλο μερίδιο στον σχεδιασμό και την επιτυχία της δρά-
σης αυτής-,  τη βοήθεια και τον συντονισμό των μελών της επιτροπής του 
δήμου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, συνεχίζεται ο εφοδιασμός εθελο-
ντών με τροφές για τη σίτιση των τετράποδων φίλων μας.
Οι δράσεις έρχονται σε συνέχεια της τοποθέτησης ταϊστρών και ποτιστρών 
σε διάφορα σημεία της πόλης.
Επίσης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την 
ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή του πληθυσμού των μη δεσποζόμενων  ζώων, 
ξεκίνησε η συνεργασία του Δήμου με κτηνίατρο για στειρώσεις και ιατρική 
περίθαλψη γατών.

Έυαισθησία και φροντίδα για 
τα αδέσποτα ζωάκια από την 
σημερινή δημοτική αρχή του 
Κορυδαλλού
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