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ΣΕΛ. 9

Αρ. Φ. 46

Σύντομα, οι φυλακές θα είναι
παρελθόν για τον Κορυδαλλό

ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

• Συνολική Χρηματοδότηση ύψους 3,7 εκ ευρώ για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων
• Δημιουργία τριών νέων τμημάτων Νηπιαγωγείων
• Έργα αναβάθμισης και Ανακαίνισης στο 70% των σχολικών μονάδων και συνεχίζουμε.

ΣΕΛ. 12

Από τον Κορυδαλλό στην κορυφή του κόσμου
Παγκόσμιες διακρίσεις για τους αθλητες καράτε
της πόλης μας και δικαίωση του προπονητή τους
ΣΕΛ. 23

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΕΛ. 18
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Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού
για συμπαράσταση στον Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού κατά την συνεδρίασή του την 2α Νοεμβρίου ψήφισμα καταδίκης των ενεργειών της
αστυνομίας και συμπαράστασης στον Δήμαρχο
Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Χρήστο Βρετάκο,
ο οποίος συνελήφθη την 27η Οκτωβρίου από άνδρες της ΕΛΑΣ σε εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά
την διάρκεια οποίας είχε αποκλεισθεί από πολίτες
ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό και ο κ. δήμαρχος βρισκόταν εκεί, προκειμένου, να συμπαρασταθεί στους αγώνες των κατοίκων.

κο και δηλώνει:
α) την πλήρη συμπαράστασή του στους αγώνες,
που αποφάσισε ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου, για να μην υποβαθμισθεί περισσότερο η ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
β) ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αστυνομοκρατείται.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΚΟYΤΣOΔΟΝΤΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορυδαλλού
καταδικάζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη στάση της αστυνομίας να συλλάβει τον Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας κ. Χρήστο Βρεττά-

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
Μια «δεύτερη ευκαιρία» έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα, να δηλώσουν
στους Δήμους την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους
και με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους χωρίς να κινδυνεύουν με την καταβολή μεγάλων προστίμων και προσαυξήσεων.
Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου
2021, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που άνοιξε ξανά, προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν με ακρίβεια την επιφάνεια των ακινήτων
τους.
• 2,6 εκατομμύρια πολίτες έκαναν μέχρι σήμερα χρήση της πλατφόρμας
Την πρώτη περίοδο που τέθηκε σε λειτουργία η συγκεκριμένη πλατφόρμα, περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια πολίτες έκαναν χρήση της δυνατότητας να την χρησιμοποιήσουν και να δηλώσουν 60 εκατομμύρια επιπλέον τετραγωνικά μέτρα.
Οι πολίτες που αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα δηλώνοντας την πραγματική επιφάνεια των ιδιοκτησιών τους, γλύτωσαν από τέλη και πρόστιμα, ύψους περίπου 1,5
δισ. ευρώ, ενώ με τις δηλώσεις των επιπλέον τετραγωνικών, οι Δήμοι διασφαλίζουν
σε ετήσια βάση επιπλέον έσοδα, που θα χρησιμοποιηθούν είτε για να βελτιωθούν οι
υπηρεσίες που παρέχουν στους δημότες τους, είτε για
να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, όπως έχει ήδη γίνει σε
πολλούς Δήμους.
• Πολίτες και Δήμοι να αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία
Με αφορμή την επαν-ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. Δ. Παπαστεργίου δήλωσε :
«Μια πολύ χρήσιμη ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιούργησε η Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνεργασία με τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι ξανά
στη διάθεση των πολιτών όλης της χώρας. Είναι μια
εφαρμογή μέσω της οποίας ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Αυτοδιοίκησης και πολιτών, με αμοιβαίο όφελος για όλες τις πλευρές.

Φωτογραφίες: Ι. Παπαλιώδης
Επικοινωνιακός Σύμβουλος: Ι. Πουλάκης Δημιουργικό: Αφοί Πουλάκη
Κωδικός: 216420
Σύμβουλος έκδοσης-Αρχισυνταξία:
Νομικός Σύμβουλος: Α. Καραμπασιάδης
Λ. Χατζάκος
Εκδότης: Γ. Πουλάκης

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€

Με το άνοιγμα της «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΤΑ», δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν έχουν μέχρι σήμερα δηλώσει
την πραγματική επιφάνεια της ακίνητης περιουσίας τους στους οικείους Δήμους, να
το κάνουν τώρα, για να απαλλαγούν από πρόστιμα και προσαυξήσεις στο μέλλον. Επίσης και οι Δήμοι οφείλουν άμεσα να επεξεργαστούν τα στοιχεία των δηλώσεων αυτών και να εισπράξουν τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση τους,
προκειμένου να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους δημότες
υπηρεσιών τους ή για να μειώσουν την οικονομική τους επιβάρυνση».
Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://tetragonika.govapp.
gr/
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και
της ΑΑΔΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΓΓΠΣ.

Έχεις άποψη;
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Περί «αντιπλημμυρικών»… δυσκολιών
Με μια de profundis τοποθέτηση ο αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γιώργος
Δημόπουλος, εξηγεί τις αιτίες και ζητά συγνώμη και την κατανόηση των πολιτών
για την σχετική ταλαιπωρία που υπέστησαν από τις αντικειμενικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των
αντιπλημμυρικών έργων στον Κορυδαλλό.
[Όταν ξεκινήσαμε τα αντιπλημμυρικά
έργα, το μόνο που είχαμε στο μυαλό
μας, ήταν το να «σωθεί» ένα μεγάλο
κομμάτι της πόλης από τα χειμαρρώδη
νερά των καταιγίδων, που τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο έντονες.
Στην πορεία των έργων και εξ αιτίας
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν
και από την πανδημία (καθυστερήσεις
στις εισαγωγές προϊόντων κλπ), προκάλεσαν σα ντόμινο καθυστέρηση και
στην ολοκλήρωση των έργων.
Σε κάποιες γειτονιές ίσως να ταλαιπωρηθήκατε λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε, κι αυτό μας στεναχώρησε ιδιαίτερα… Όμως σημασία έχει να κοιτάμε το στόχο
μας και να μην παίρνουμε τη ματιά μας απ αυτόν. Κι ο στόχος είναι μια πόλη οχυρωμένη και στα έντονα καιρικά φαινόμενα, που δε θα πλήττεται απ τις νεροποντές
και δε θα φοβούνται οι δημότες να κυκλοφορήσουν επειδή οι δρόμοι θα γίνονται
ποτάμια.
Γι αυτό, η υπομονή σας, στα έργα αυτά έχει μεγαλύτερη αξία. Σημαίνει πως είστε

συνοδοιπόροι μας και θέλετε κι εσείς το καλύτερο για τον Κορυδαλλό και το μέλλον
του.
Τις όποιες ολιγωρίες από πλευράς αναδόχου, κάναμε ότι είναι δυνατόν να τις εξαλείψουμε.
Ευελπιστούμε στην πορεία τα πράγματα ότι να εξελιχθούν καλύτερα.
Ένα μεγάλο συγγνώμη για την ταλαιπωρία.]
Γιώργος Δημόπουλος
Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
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Συνέντευξη Προέδρου ΚΑΠΗ Κορυδαλλού
κου Φίλιππου Θεοφιλίδη
Δ: Η πιο αδικημένη
ιδιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
εν καιρώ πανδημίας, ήταν αναμφίβολά η θέση του Προέδρου των ΚΑΠΗ…
Τα ΚΑΠΗ κατέβασαν ρολά το Μάρτη του 20…Έκτοτε
η λειτουργία τους
είναι πραγματικότητα…εικονική! Ή
μήπως όχι?
«Όχι» υποστηρίζει
ο Προέδρος των
ΚΑΠΗ Κορυδαλλού, Φίλιππας Θεοφιλίδης.
«Όταν θέλουμε όλα γίνονται» λέει ο κος Φιλιππας χαμογελαστός. «Μπορεί να μη βρισκόμαστε με φυσική
παρουσία, όμως την επικοινωνία δεν τη χάσαμε ούτε
στιγμή. Κι αυτό μετράει, αυτό μέτρησε περισσότερο,
τώρα που βιώσαμε και εξακολουθούμε να βιώνουμε τα
δύσκολα»
Δ: Θετικός άνθρωπος από τη φύση του, προσηνής,
φιλικός και αισιόδοξος, θεωρεί ότι στα δύσκολα
εμείς οφείλουμε να γινόμαστε «εύκολοι», με την έννοια του ευέλικτοι.
«Μόλις ένα χρόνο, έζησα με τους ανθρώπους των
ΚΑΠΗ, εργαζομένους και μέλη…Και αυτό ήταν αρκετό

τόσο για να δεθώ μαζί τους όσο και για να κατανοήσω
τις ανάγκες τους, να νοιώσω τις επιθυμίες τους και να
ταυτιστώ με τους φόβους τους.
Περάσαμε και καλές μέρες…Προλάβαμε μέσα στο χρόνο που ζήσαμε χωρίς πανδημία, να εκδράμουμε, να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε με την καρδιά μας…»
Δ: Και τον καιρό της πανδημίας τι?
«δεν καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια! Καταρχήν είχαμε
συχνή ανθρώπινη τηλεφωνική κυρίως και διαδικτυακή
επικοινωνία (με όσους είχαν τη δυνατότητα).
Στην αρχή τους καθησυχάσαμε, ειδικά τον πρώτο καιρό
που ο φόβος ήταν μεγάλος. Στην πορεία και μέχρι σήμερα, κυρίως όταν τίθενται σε εφαρμογή απαγορεύσεις
κυκλοφορίας φροντίζουμε για τη μεταφορά των μελών
μας σε γιατρούς, τους προμηθεύουμε τα φάρμακα τους
ή τα συνταγοχραφουμε μέσω κοινωνικών λειτουργών
και συνεργατών.
Επίσης από την αρχή της εισβολής του covid στην καθημερινότητα μας ψυχολόγος από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου στάθηκε στο πλευρό όποιου μέλους μας
έχρηζε βοηθείας και τη ζήτησε από τη Διοίκηση.
Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και για όποιο μέλος
μας το επιθυμούσε φροντίσαμε να πραγματοποιηθούν
διαγνωστικά (rapid test), καλύπτοντας τμηματικά όλη
την πόλη και δεν αφήσαμε κανέναν παραπονεμένο.
Όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, μιλήσαμε και πάλι με
όλα τα μέλη μας, τους κατευθύναμε, τους δώσαμε οδηγίες πως θα κλείσουν το ραντεβού τους και γενικά με δυο
λόγια είμαστε πάντα δίπλα τους»

Δ: Κι ενώ με την περιγραφή του Προέδρου για αυτή
την «αγκαλιά» που δημιουργήθηκε και κράτησε
μέσα της τόσους ανθρώπους, με αυτή την ζεστή συμπεριφορά καταλαβαίνεις ότι πραγματικά τα ΚΑΠΗ
του Δήμου Κορυδαλλού δεν έκλεισαν πάρα μόνο τυπικά…ο κός Φίλιππας ακάθεκτος συνεχίζει: «φυσικά
δεν ασχοληθήκαμε μόνο με τα έμψυχα. Βρήκαμε ευκαιρία να διπλοκαθαρισουμε και να ανακαινίσουμε τους
χώρους μας. Σε 3 καπη μας βάψαμε, δημιουργήσαμε
τουαλέτες ΑΜΕΑ και σε όλα κάναμε συντηρήσεις και
παρεμβάσεις όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Γενικά θέλω
να πω ότι αυτή την περίοδο στα τεχνικά, μπορεί και να
κάναμε περισσότερα απ όσα θα κάναμε σε μια νορμάλ
περίοδο»
Δ: Όταν δηλαδή θα τελειώσει η πανδημία δεν θα
έχουν να κάνουν τίποτα στα ΚΑΠΗ του Κορυδαλλού?
«έχουμε προγραμματίσει μια σειρά δραστηριοτήτων,
όταν με το καλό ανοίξουμε… όπως θα σας πω ότι «σκίσαμε» με τη συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ χορού golden
age, μια παγκόσμια διοργάνωση που έγινε ευτυχώς,
γιατί με τον covid ποτέ δεν ξέρεις, στο Ρέθυμνο τον
Οκτώβρη. Συμμετείχαμε με την ομάδα χοροκίνησης με
μέλη άνω των 70 ετών και η χαρά της συμμετοχής μας
ήταν μεγάλη…»
Κρατάμε το χαμόγελο του κου Φιλιππα και ευχόμαστε να μπορούσε να έχει αυτό το χαμόγελο η κοινωνία όλη! Θα ήταν καλύτερη…

Από τον Κορυδαλλό η ελληνική εκπροσώπηση
στο 7ο «Golden Age Gym Festival»
«Η ψυχή πετάει σαν πουλί!»

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 3-8 Οκτωβρίου, φιλοξενήθηκε στο Ρέθυμνο το 7ο
Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ «Golden Age Gym Festival» (η διοργάνωση ήταν προγραμματισμένη για το 2020, αλλά είχε αναβληθεί λόγω πανδημίας). Όπως, εύκολα, συμπεραίνεται από τον τίτλο, το «Golden Age Gym Festival» αποτελεί μια διοργάνωση «Γυμναστικής για Όλους», και διεξάγεται με την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Γυμναστικής (European Gymnastics). Κινητοποιεί αθλούμενους ηλικίας 50 ετών και
άνω, στέλνοντας το μήνυμα της διά βίου άθλησης και δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη,
τα οποία συνδέονται με την ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού και την τόνωση της
τοπικής οικονομίας.
Στην διοργάνωση συμμετείχαν αποστολές από 18 χώρες –μεταξύ αυτών ήταν και οι
αποστολές των ΗΠΑ, Αζερμπαιτζάν κ.ά.- και συνολικά 500 αθλούμενοι. Η μοναδική
ελληνική συμμετοχή ήταν αυτή, από την ομάδα χοροκίνησης των ΤΑΠΗ του Δήμου Κορυδαλλού, γεγονός το οποίο αναδεικνύει την συστηματική δουλειά που γίνεται στον
Κορυδαλλό και, βεβαίως, την μεγάλη «ψυχή» των δημοτών μας, οι οποίοι δεν έχουν μάθει να παραιτούνται, αλλά, συνεχίζουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή στην ζωή τους,
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Την Ελληνική ομάδα
αποτελούσαν οι: Ιωάννα Μπούτβα, Καίτη Δεντάκη Ιωάννα
Μαντωνανάκη, Μαιρη Σαμίου, Αγγελική Ρόζου, Σταματία
Τσαρουχά, Αργίτη
Αργυρώ, ενώ την χορογραφία έκανε η
χορογράφος κ. Μαρία Κούτρα.

Ο Δήμαρχος με την ευκαιρία της εμφάνισης της ομάδας της πόλης μας –η οποία δεν
πέρασε καθόλου απαρατήρητη, αντιθέτως, απέσπασε πολλά κολακευτικά σχόλια-, εξέφρασε δημοσίως τις ευχαριστίες του και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στον υπεύθυνο της Διοίκησης του Δήμου, Πρόεδρο
των ΤΑΠΗ, κο Φίλιππο Θεοφιλίδη, ο οποίος, πράγματι, κάνει συστηματική και υπεύθυνη δουλειά.
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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
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Κάλυψη δαπάνης rapid-test για τους μαθητές που ανήκουν στις
«επαφές» εμφανιζόμενου κρούσματος στα σχολεία από τον Δήμο
Κορυδαλλού
Στα σχολεία της πόλης, τα οποία λειτουργούν επί 10 περίπου εβδομάδες, ακολουθείται με συνέπεια το υγειονομικό πρωτόκολλο, με αποτέλεσμα τα κρούσματα που έχουν παρουσιαστεί στον Κορυδαλλό να είναι ελάχιστα, ενώ, έχουν αντιμετωπιστεί με την δέουσα προσοχή από την σχολική κοινότητα και τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Ο Δήμος Κορυδαλλού, συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια αποτροπής της
διάδοσης της πανδημίας και για τον λόγο αυτόν, καλύπτει την δαπάνη διενέργειας του rapid-test στους μαθητές οι οποίοι ανήκουν στις «κοντινές θέσεις»
(επαφές), κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση της σχολικής μονάδας.

17 Νοέμβρη - Ημέρα μνήμης, ημέρα αποδόσεως τιμής
Φέτος, η επέτειος του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκε με περισσότερες παρουσίες -αν και πάντοτε υπό τους περιορισμούς και τα μέτρα
που επιβάλλονται από την παρουσία του covid-19.
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων και μαθητές
σχολείων παρακολούθησαν την σεμνή και λιτή –λόγω πανδημίας-, τελετή εορτασμού της επετείου, στην ομώνυμη πλατεία στα Κανάρια.
Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της πόλης μας απήγγειλαν ποιήματα σχετικά με το γεγονός και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου
από τον κ. Δήμαρχο.
«Οι αγώνες του χτες παρακαταθήκη για το σήμερα και δέσμευση για
το αύριο!
Χρέος κι ευθύνη της γενιάς μας να ενισχύσουμε την Δημοκρατία, να
θωρακίσουμε την Ελευθερία, να παραδώσουμε μια κοινωνία καλύτερη!»
Με αυτή τη σύντομη, αλλά, περιεκτική παρέμβαση ο κ. Χουρσαλάς
χαιρέτισε την επέτειο, την κορυφαία στιγμή της εξέγερσης της νεολαίας ενάντια στην δικτατορική κυβέρνηση των συνταγματαρχών.
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Γιώργος Δημόπουλος: Ο Κορυδαλλός αλλάζει
Φροντίδα για την πόλη, αλληλεγγύη για τους ανθρώπους
Του Γ. Δημόπουλου
Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας & Οικονομικών
Κλείνουμε σε λίγο καιρό, 2 χρόνια από την εισβολή του
covid 19 στη ζωή μας.
Ο ερχομός του ιού που συνέπεσε χρονικά με τις νέες δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα ( για την ιστορία να
θυμίσω ότι οι εκλογές έγιναν Μάιο 2019 και η ανάληψη
καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές έγινε το Σεπτέμβριο του 2019) τείνει να ταυτίσει τη θητεία αυτή με
την πανδημία.
Και όχι άδικα αφού υπήρξαν μονάχα 5 μήνες «ελευθερίας» (από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουαριο του 20),
που οι Δήμοι κι οι υπηρεσίες τους λειτούργησαν και δουλέψαν χωρίς τον εφιάλτη…
Φεβρουάριος του 2020 πάνω που όλα είχαν αρχίσει να
παίρνουν σχήμα και μορφή, το νερό να μπαίνει στο αυλάκι, οι εργασίες να δρομολογούνται … Ήρθε το πρώτο
lock down και «σφράγισε» τα πάντα.
Ο φόβος του ιού επισκίαζε κάθε δραστηριότητα. Από
τότε την πορεία την γνωρίζουμε όλοι…
Όλα με προσοχή, με υγειονομικά πρωτόκολλα και νέα
άγνωστα δεδομένα.

Άλλα ωράρια για τους εργαζόμενους, προστασία μεγάλη
για τις ευπαθείς ομάδες εξ αυτών, τηλεργασία, άδειες
ειδικού σκοπού κλπ κλπ . Ο Δήμος μας, οι Δήμοι γενικά
αποδεκατισμένοι και δικαίως, αφού έπρεπε να αντιμετωπιστεί η πρωτόγνωρη σε όλους κατάσταση.
Κι όμως με όλη αυτή την κατάσταση, στον Κορυδαλλό,
τίποτα δεν ακυρώθηκε, κανένα έργο δε σταμάτησε, όλα
προχώρησαν και συνεχίζουν να προχωρούν. Με όλες τις
αντιξοότητες, με όλα τα προβλήματα.
Φτιάξαμε εκ νέου τις παιδικές χαρές, με νέα φιλοσοφία,
με νέες προδιαγραφές, αναμορφώσαμε τις πλατείες, δουλεύουμε ακατάπαυστα για το μεγάλο πάρκο με τη λίμνη
επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, για το κολυμβητήριο, για
τις αναμορφώσεις των αθλητικών μας χωρών, για τις
ανακατασκευές στα σχολεία, τη δημιουργία νέων χωρών
άθλησης στο Σχιστό…
Δουλέψαμε, δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε χωρίς σταματημό για μια πόλη ομορφότερη, για
μια πόλη να ζεις με ποιότητα και σιγουριά…Γιατί στο τέλος η ζωή θα νικήσει!

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για ραντεβού των πολιτών
με τις υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού
Συνεχίζοντας την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Δήμος Κορυδαλλού εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης
των πολιτών.
Στόχος είναι να μπει τέλος στην αναμονή και στις «ουρές» έτσι ώστε, να εξοικονομείται χρόνος, ενώ, ταυτόχρονα αποφεύγεται ο συνωστισμός τόσο για τους συναλλασόμενους όσο και για τους εργαζόμενους στο Δήμο, αυτή την περίοδο της πανδημίας του
Covid-19.
Από σήμερα, οι πολίτες που επιθυμούν να προσέλθουν σε υπηρεσίες του Δήμου για να
διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους και δεν είναι σε θέση να το κάνουν εξ αποστάσεως με
την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών (https://aitimata.korydallos.gr/), θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να κλείνουν τα ραντεβού τους για διαφορετικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://korydallos.kleiserantevou.net/.

Οι υπηρεσίες που έχουν ήδη ενσωματωθεί είναι:
• Περιβάλλον
• Πολιτικοί Γάμοι
• Αδειοδοτήσεις και Ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της πλατφόρμας ο πολίτης θα μπορεί να επιλέγει την
υπηρεσία για την οποία θέλει να εξυπηρετηθεί, αλλά και να ενημερώνεται για τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει μαζί του καθώς επίσης να λαμβάνει
χρήσιμες πληροφορίες. Με την εφαρμογή αυτή, τα αρμόδια στελέχη του δήμου θα είναι
καλύτερα προετοιμασμένα για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας και οι πολίτες δεν ταλαιπωρούνται.
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Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, ο Δήμος Κορυδαλλού καθιέρωσε την «ημέρα Υιοθεσίας αδέσποτων ζώων
συντροφιάς».
Με γνώμονα ότι η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα είναι
στοιχείο πολιτισμού,
οφείλουμε ως κοινωνικό σύνολο να δώσουμε προτεραιότητα στα
αδέσποτα!
Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, δίνοντας πρώτος
το παράδειγμα προχώρησε στην υιοθεσία
του Μένιου, ενός συμπαθέστατου «τύπου»,
ο οποίος θα υποδέχεται πλέον τους επισκέπτες του δημοτικού
καταστήματος
στον
Κορυδαλλό,
χαρίζοντάς τους την αγάπη

και την ζεστασιά του βλέμματος ευγνωμοσύνης και αγάπης, έτσι που μόνο μία ύπαρξη σαν
αυτόν ξέρει –και μπορεί- να κάνει.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και σε δήλωσή
του ο κ. Δήμαρχος η «Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων» που καθιερώθηκε, πλέον, στον
Κορυδαλλό, ολοκληρώθηκε με τρία σημαντικά
για όλους συμπεράσματα:
i. 7 σκυλάκια βρήκαν οικογένεια και στέγη
ii. η συμμετοχή τόσο των επαγγελματιών της
πόλης όσο κυρίως των φιλόζωων και ιδιαίτερα
των μικρών παιδιών, αναδεικνύει την ανάγκη
να εξελίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες
iii. ο Μένιος θα μας καλωσορίζει όλους στο Δημαρχείο
Την δράση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Αρώνης και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στο τμήμα Περιβάλλοντος, αρωγούς επαγγελματίες του κλάδου,
και εθελοντές!
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Ένα σημαντικό βήμα
για την απομάκρυνση των φυλακών έγινε!
Έξι δεκαετίες μετά την εγκατάστασή τους στον Κορυδαλλό, ήρθε η ώρα να απαλλαγεί η πόλη μας από την παρουσία τους, το διαχρονικό, δίκαιο αίτημα των κατοίκων
να ικανοποιηθεί, να δικαιωθούν οι αγώνες των πολιτών
του Κορυδαλλού και οι προσπάθειες των Δημάρχων και
Δημοτικών Αρχών, από την δεκαετία του 1980.
Νίκος Θεμελής, Στέφανος Χρήστου κατά κύριο λόγο

ήταν οι δήμαρχοι οι οποίοι έδωσαν σκληρές μάχες για
την απομάκρυνση των φυλακών. Όμως για την κεντρική κυβέρνηση –ανεξάρτητα από το κόμμα που βρισκόταν στην εξουσία-, το αίτημα δεν είχε κριθεί ώριμο προς
ικανοποίηση. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι επί
δημαρχίας Χρήστου και Κυβερνήσεως Κώστα Σημίτη,
έγινε ένα πρώτο μεγάλο, ουσιαστικό βήμα, με την παραχώρηση του Ασύλου (χώρο στον οποίο σήμερα έχει
κατασκευασθεί το Δημαρχείο της πόλης) και υπεγράφη
μνημόνιο μεταφοράς των φυλακών, είχε αρχίσει η μεταφορά των κρατουμένων από τις γυναικείες φυλακές, με
πρόσφατο γεγονός –επί δημαρχίας Κασιμάτη-, το γκρέμισμα του τείχους των επί της λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη
και έγινε η μελέτη για την δημιουργία πάρκου αναψυχής
στον χώρο.
Όμως, είναι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
εκείνη που ξεπέρασε τα όρια των καλών ευχών και υποσχέσεων και προχώρησε στην πράξη της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, εκεί
όπου βρίσκεται ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο.
Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις προγραμματικές του δηλώσεις έκανε λόγο, με σαφήνεια, περί της εντός της 4ετίας μετεγκατάστασης των
φυλακών από μία πόλη που έχει ανάγκη από ελεύθερους
χώρους. Που η παρουσία των φυλακών απέναντι από τα
σχολεία της, συνιστά μία αισθητική ανορθογραφία. Που
η παρουσία των φυλακών συμβάλλει στην ανάπτυξη παραβατικότητας και εγκληματικότητας.
Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός
εκείνος, ο οποίος με ευήκοον ους αποδέχθηκε τις προτάσεις και τα αιτήματα της πόλης, τα οποία έθεσε υπ’ όψιν

του ο σημερινός δήμαρχος κ. Χουρσαλάς
και κίνησε την διαδικασία για την άμεση απομάκρυνση των φυλακών από την
πόλη.
Με εντολή του Πρωθυπουργού, κατά την
συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας,
υπό την Προεδρία του
Υπουργού Μεταφορών
και Υποδομών, Κωνσταντίνου Καραμανλή,
η οποία πραγματοποιήθηκε την 8η Νοεμβρίου, το έργο εντάχθηκε
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας
(προβλέπει έργα και
μεταρρυθμίσεις 2,5 δις
ευρώ) και ξεκίνησαν οι
εργασίες.
Συγκριμένα, το έργο
για την κατασκευή των
νέων φυλακών πρόκειται να εκτελεσθεί με
ΣΔΙΤ (Σύμβαση Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα),
σε χώρο, όπως προαναφέραμε, εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου, το οποίο
έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο
Άμυνας στο υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη για διάστημα 99 ετών.
Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, στην
οποία προβλέπεται, κατ’ εκτίμηση,
4ετές χρονοδιάγραμμα (χρονικό διάστημα δημοπράτησης μέσω ΣΔΙΤ, μελέτης, αδειοδότησης
κ.λπ. και κατασκευής), ενώ, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 180 εκατομμύρια ευρώ.
Από την πρώτη στιγμή αναλήψεως των καθηκόντων του
και της εκκίνησης των έργων στον Ασπρόπυργο, ο Δήμαρχος κ. Νίκος Χουρσαλάς, βρίσκεται σε στενή επαφή
με τους αρμόδιους για την υλοποίηση του έργου και προσφάτως (12η Νοεμβρίου, τρχ. έτους) επισκέφθηκε τον

χώρο στον Ασπρόπυργο.
Η δήλωση του Δημάρχου κ. Χουρσαλά μετά την επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε στον Ασπρόπυργο
όπου κατασκευάζονται οι νέες φυλακές και εξελίσσονται τα έργα προετοιμασίας για την μετεγκατάστασή
τους:
«Το έργο της μετεγκατάστασης των φυλακών εντάχθηκε ως ένα από τα 19 εμβληματικά έργα στο Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ύψους 2,5
δις.
Ο αγώνας συνεχίζεται αδιάκοπα, στοχευμένα και
αποφασιστικά για να δικαιώσουμε τους αγώνες
10ετιών και να παραδώσουμε την πόλη μας καλύτερη
στην επόμενη γενιά!»
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Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2021 για το
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού
Μία πολύ σημαντική Ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε
το 1ο Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού, δικαιώνοντας όλους
τους παράγοντες –διοίκηση, δασκάλους, βοηθητικό προσωπικό-, οι οποίοι καθημερινά μοχθούν και δίνουν ό,τι
καλλίτερο διαθέτουν προκειμένου να παράγεται σοβαρό
και ουσιαστικό έργο.
Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, απονεμήθηκε στο 1ο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού το Ευρωπαϊκό
Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2021 στην κατηγορία
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχέδιο Erasmus
+ «Artemotion Xpress In Europe», το οποίο υλοποιήθηκε
στο σχολείο κατά το διάστημα 2015-2018, με γενική συντονίστρια όλων των σχολείων της σύμπραξης την εργοθεραπεύτρια κ. Μουρελάτου Σταμούλα.
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία, η οποία προβάλλει εξαίρετες
διδακτικές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus + και αναγνωρίζει το έργο των εκπαιδευτικών
και των σχολείων τους που συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Το βραβείο θα απονέμεται κάθε
χρόνο, ξεκινώντας από το 2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια
της προγραμματικής περιόδου 2021-27. Το έπαθλο έχει
συμβολική και τιμητική αξία και δεν προσφέρει επιπλέον χρηματικά οφέλη στους νικητές. Αφορά τέσσερις
κατηγορίες: Προσχολική Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Οι στόχοι
του βραβείου είναι:
• Η αναγνώριση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών και των σχολείων και η προβολή του
έργου τους.
• Ο εντοπισμός και η προώθηση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης.
• Η προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και προσωπικού του
σχολείου.
• Η προώθηση της προστιθέμενης αξίας για
τη Σχολική Εκπαίδευση του Προγράμματος
Erasmus+.
Τη διαδικτυακή τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας 2021 διοργάνωσε η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY στο πλαίσιο
εορτασμού των ημερών Erasmus και συντόνισε η Αν.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών κ. Μαρία Νικητάκη.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν η Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Πρόεδρος ΔΣ
του ΙΚΥ Καθηγητής κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης. Η απονομή των βραβείων έγινε από την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως.

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού εκπροσώπησαν και παρουσίασαν στην εκδήλωση ο πρώην διευθυντής μας κ. Ηρακλής Παληάς, η γενική συντονίστρια του
έργου, εργοθεραπεύτρια κ. Μουρελάτου Σταμούλα και η
λογοθεραπεύτρια του σχολείου κ. Μίχα Ασημίνα.
Θερμά συγχαρητήρια στο εκπαιδευτικό προσωπικό και
κυρίως στους μαθητές του σχολείου μας για όλα όσα πέτυχαν!
Πηγή: https://blogs.sch.gr/dimeidkor/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΙΣ 27/09/2021
Η Λαϊκή Συσπείρωση Κορυδαλλού στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/09 έθεσε σοβαρά ζητήματα για τα οποία αγωνιούν οι οικογένειες που ζουν στην
πόλη μας κάθε Σεπτέμβρη με το ξεκίνημα της σχολικής
χρονιάς

Μάλιστα είχε προηγηθεί αίτημα μας για διεξαγωγή μονοθεματικού Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα το άνοιγμα
των σχολείων, και για ακόμα μια φορά η Διοίκηση του
Δήμου σφύριξε αδιάφορα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις
27/9 για ακόμα μια φορά θέσαμε τα χρόνια ζητήματα που
αντιμετωπίζουν τα σχολεία της πόλης μας, με κτίρια παλιά και ακατάλληλα, με σχολικές αίθουσες σε κοντέινερ
και με ελλείψεις ασφαλείας να προστίθενται στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Εν μέσω πανδημίας η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο τραγική με εκατοντάδες παιδιά να συσσωρεύονται σε λίγα τετραγωνικά, τα μέτρα υγιεινής και
το προσωπικό καθαριότητας να είναι ακόμα λιγότερο
από πέρσι, ενώ ο κορωνοϊός και η μετάλλαξη Δ καλπάζουν.
Αποδείχτηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η διοίκηση
του Δήμου δεν έχει προτεραιότητα να λύσει τα παραπάνω ζητήματα, εξάλλου υπηρετεί την πολιτική που έχει

φτάσει τα σχολεία μας σε αυτό το σημείο. Η διοίκηση
του Δήμου όπως οι προηγούμενες διοικήσεις δεν είναι
διατεθειμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες για να λυθεί
το ζήτημα της σχολικής στέγης στον Κορυδαλλό. Οι λύσεις για τις οποίες πανηγυρίζει είναι να στεγάζεται το
8ο γυμνάσιο στο ίδιο κτίριο με το 3ο και 5ο λύκειο και
να το διαφημίζει σαν μια μόνιμη λύση. Εξάλλου μέσα
στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και αποδοχή της δανειοδότησης του Δήμου με 1,5 εκ. ευρώ με το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για να γίνουν συντηρήσεις στα σχολεία. Γεγονός που αποδεικνύει τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν και την κατεύθυνση που
περιφέρεια και Δήμοι στην Αττική κινούνται. Δάνεια
και πανωτόκια που βαραίνουν πάλι το λαϊκό εισόδημα
για να καλύψουν βασικές ανάγκες.
Επιπλέον θέσαμε το θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών αφού για ακόμα μια χρονιά πολλές οικογένειες της
περιοχής αναγκάζονται να στραφούν στους ιδιωτικούς
παιδικούς σταθμούς και να πληρώνουν τροφεία, αφού
δεν καλύπτονται από την χωρητικότητα των δημοτικών
σταθμών της πόλης. Μπορεί η Διοίκηση του Δήμου να
πανηγυρίζει ότι πήρε όσους κάναν αιτήσεις αλλά ο καθένας μπορεί να δει ότι υπάρχει πλήθος επιλαχόντων στα
αποτελέσματα των αιτήσεων που έχουν αναρτηθεί στο
site του Δήμου, όπως και είναι γνωστό ότι από την αναμονή που υπάρχει για να μπεις στους δημοτικούς σταθμούς οι γονείς αναγκάζονται να βρουν άλλες λύσεις και
στρέφονται σε ιδιωτικούς σταθμούς.
Σαν μην έφταναν τα παραπάνω φέτος το κράτος αποφάσισε να διακόψει την κρατική χρηματοδότηση στο
πρόγραμμα «αθλητισμός για όλους». Μολονότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα,
ικανοποιεί μια ανάγκη σε οικογένειες και σε κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθείς ομάδες, που δεν είχαν τη δυ-

νατότητα να πληρώνουν για άθληση στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί όχι μόνο τον μηδενισμό
της κρατικής χρηματοδότησης στους δήμους, αλλά και
τη συνολική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στον
χώρο των γυμναστών που επιδεινώνονται χρόνο με το
χρόνο, με αποκορύφωμα την επαίσχυντη «πληρωμή με
το αντίτιμο», δηλαδή «με το κεφάλι» των συμμετεχόντων, που καθιερώθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά τα άλλα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου
επιβλήθηκε άλλο ένα ανταποδοτικό χαράτσι στις οικογένειες της πόλης για την κατασκευή κεντρικού αγωγού ακαθάρτων και την σύνδεση των σπιτιών με αυτόν.
Το χαράτσι που επιβλήθηκε είναι 118 ευρώ ανά μέτρο
πρόσοψης του οικοπέδου, δηλαδή για ένα οικόπεδο με
πρόσοψη 10 μέτρα καλείται κάποιος να πληρώσει 1180
ευρώ.
Ψηφίστηκε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού, που προβλέπει την
διαμόρφωση αυτοτελούς τμήματος εσωτερικού ελέγχου
που, έτσι όπως περιγράφονται οι στόχοι και οι αρμοδιότητες του τμήματος, θα αποτελέσει έναν ακόμα μηχανισμό αξιολόγησης των εργαζομένων στους Δήμους και σε
ένα χειραγωγημένο προσωπικό που θα εξειδικεύει και
θα εφαρμόζει αδιαμαρτύρητα όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις. Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία τμήματος
πολιτικής προστασίας στον Δήμο, μεταφέρει βασικές
ευθύνες αυτού του κρίσιμου αντικειμένου (σε επίπεδο
σχεδιασμού – αντιμετώπισης) σε δήμους, ενώ πουθενά
δεν διασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό και τους πόρους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι υπηρεσίες που δημιουργούνται για να μπορούν
να καταθέσουν και πολύ περισσότερο να υποστηρίξουν
επιχειρησιακά σχέδια πολιτικής προστασίας που τους
αναθέτονται.

Κορυδαλλός

Δεκέμβριος 2021

11

Έργων …συνέχεια!
Δημοπρατούνται έργα μεγάλης σημασίας για τον Κορυδαλλό. Έργα με στόχο: μια πόλη ανθρώπινη και φιλική
για όλους.
Στα πλαίσια αυτά λοιπόν δημοπρατούνται και ξεκινούν :
Ανάπλαση & διαμόρφωση πρόσβασης για ΑΜΕΑ στα
πεζοδρόμια των οδών Καραολή Δημητρίου και Μπουμπουλίνας, προϋπολογισμός 1.300.000 euro: Στόχος
του έργου είναι η βιώσιμη κινητικότητα, η διαμόρφωση
μιας πόλης φιλικής στους δημότες της. Οι εργασίες που
θα γίνουν θα περιλαμβάνουν : *κατασκευή δαπέδων κυκλοφορίας για την προσπελασιμότητα τους από πεζούς,
με ιδιαίτερη προσοχή στην ανεμπόδιστη πρόσβαση
των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δημιουργία παρτεριών και χώρων δενδροφύτευσης, ενίσχυση φωτισμού,
δίκτυο αυτόματης ύδρευσης

*Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου γύρω απ το Δημαρχείο, γιατί «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», προϋπολογισμός 950.000euro.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Ανάπλαση με ενίσχυση του φυσικού ελευθέρου χώρου
πρασίνου και διαφοροποίηση - βελτίωση της υπάρχου-

σας αισθητικής με ενίσχυση της βλάστησης και αποκατάσταση του υδάτινου στοιχείου.
• Βελτίωση της υφιστάμενης αισθητικής του χώρου ως
προς το είδος της περίφραξης και τη χρήση κατάλληλων
υλικών φιλικά προς το περιβάλλον.
• Περιοχές καθιστικών και χώρων σκίασης με χρήση ηλιακών καθιστικών σε όλη την έκταση του χώρου καθώς
και μοντέρνων καθιστικών- πλησίον της κεντρικής εισόδου του Δημαρχιακού Μεγάρου
• Χώρος ελεύθερου παιχνιδιού (πινγκ πονγκ και σκάκι)
• Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς νηπίων σε
εποπτευόμενη και προστατευόμενη θέση στο χώρο
• Δημιουργία παιδικής χαράς παίδων φιλικής και προς
ΑΜΕΑ σε οριοθετημένη και διακριτή θέση στο χώρο.
• Δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου ενηλίκων δίπλα
στην παιδική χαρά παίδων για την ταυτόχρονη
απασχόληση ενήλικα και παιδιού
• Διαμόρφωση ελεύθερου χώρου με πατητό χώμακουρασάνι με φυσική περίφραξη, που θα μπορεί
να φιλοξενεί εκθέσεις και υπαίθριες εκδηλώσεις
• Ανάδειξη των διαδρομών περιπάτου με ενίσχυση
του ήδη υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού
• Ενίσχυση του υπάρχοντος πρασίνου, ενώ, θα
δημιουργηθούν νέοι χώροι φύτευσης (παρτέρια,
κήπος με εποχιακά λουλούδια, μικρά λοφάκια με
αρωματικά ενδημικά βότανα )
*Η συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων
& αυλείων χώρων, προϋπολογισμού 1.500.000
euro. Με το έργο αυτό η Δημοτική Αρχή, αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της 1βάθμιας και 2βάθμιας.
Εργασίες: αποκατάστασης του οπλισμένου σκυροδέματος μονώσεως στα δώματα, σφράγιση των οριζόντιων
και κατακόρυφων αρμών διαστολής, επισκευής και πλήρους λειτουργίας των ανελκυστήρων, επισκευής υπόγει-

ων αντλιών, θα ανακαινισθούν τα υπάρχοντα W.C , αντικατάσταση κουφωμάτων, σε αίθουσες διδασκαλίας και
κοινόχρηστους χώρους για την επίλυση προβλημάτων
ασφάλειας, τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας και ηλιοπροστασίας, επισκευή ή/και αντικατάστασης τα σιδηρά κιγκλιδώματα, επισκευή σε ξύλινες πόρτες, τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων στις βρύσες, διάστρωση
ορισμένων αύλειων χώρων με χυτό δάπεδο και πλάκες
ασφαλείας, χρωματισμοί και ελαιοχρωματισμοί στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων κ.λπ.

Ένα εκατομμύριο ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την
ανάπλαση των οδών Καραολή & Δημητρίου
Προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση των οδών Καραολή & Δημητρίου και
Μπουμπουλίνας με χρηματοδότηση ύψους ενός εκμ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, υπέγραψαν ο δήμαρχος Κορυδαλλού κ. Νίκος Χουρσαλάς και ο Περιφερειάρχης
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γιώργου Δημόπουλου και της αντιπεριφερειάρχου κας Αντωνάκου.
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών, με πρόνοια
για τα άτομα με προβλήματα
κινητικότητας (ΑΜΕΑ, τυφλοί
κ.λπ.) καθώς ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αισθητική και
λειτουργική αναβάθμιση των
δύο βασικών αξόνων στον Άνω
Κορυδαλλό.
Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί
άμεσα εφ’ όσον, τόσο ο κ. Πατούλης όσο και η Αντιπεριφερειάρχης κα. Σταυρούλα Αντωνάκου
είχαν προσωπική αντίληψη για το
ζήτημα και ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αυτό, το διαχρονικό αίτημα
της πόλης. Ο δήμαρχος κ. Νίκος
Χουρσαλάς, μετά το πέρας της συνάντησης, εμφανώς ικανοποιημένος, εξέφρασε δημόσια τις ένθερμες
ευχαριστίες του.

Πρέπει να επισημανθεί η άρτια λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών οι οποίες συνέταξαν την μελέτη και η συνεχής προσπάθεια της σημερινής δημοτικής αρχής προκειμένου να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα ώστε να βελτιώνεται η καθημερινότητα των
κατοίκων του Κορυδαλλού και οι υποδομές της πόλης.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της νέας διοίκησης, τα
θέματα της εκπαίδευσης τέθηκαν σε προτεραιότητα. Άλλωστε εδώ και αρκετά χρόνια η έλλειψη σχεδιασμού,
πρωτοβουλίας αλλά και η υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων αποτελούσε ένα από τα βασικά ζητήματα
της πόλης.
Σε επίπεδο υποδομών, ο Δήμος Κορυδαλλού λειτουργεί
3 νέες δομές νηπιαγωγείου ώστε να καλύπτονται όλες οι
ανάγκες της προσχολικής εκπαίδευσης.
Φυσικά ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη μεταστέγαση του 8ου Γυμνασίου, ενός σχολείου που φιλοξενεί
περισσότερους από 200 μαθητές και στεγαζόταν για
20 χρόνια σε ένα πλήρως ακατάλληλο κτήριο. Για την
ιστορία, το σχολείο είχε μεταφερθεί «προσωρινά» στο
μισθωμένο κτήριο της οδού Αρκεσίνης μετά τον σεισμό
του 1999.

Κι ενώ, όλοι συμφωνούσαν ότι είναι αδιανόητο να φιλοξενούνται μαθητές σε ένα ακατάλληλο οικοδόμημα, σε
μια αυλή που κάλυπτε οριακά 100 τ.μ, δυστυχώς όλες οι
διαπιστώσεις κατέληγαν σε υποσχέσεις. Τον Απρίλιο του

2020, η διοίκηση του Δήμου παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο μελέτη για τη μεταστέγαση του
σχολείου, στον αναξιοποίητο μέχρι τότε χώρο των
3-5 Λυκείων. Η μελέτη εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, καλύπτοντας όλες τις
προδιαγραφές ενός σύγχρονου και λειτουργικού
σχολείου.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου αποτελεί ρεκόρ
αφού οι μαθήτριες και μαθητές του 8ου Γυμνασίου φιλοξενήθηκαν από την πρώτη κιόλας μέρα
του σχολικού έτους σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτήριο με 9 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα
Η/Υ, χημείο, αίθουσα προβολών, αίθουσα εκδηλώσεων, WC ΑΜΕΑ, ένα γήπεδο μπάσκετ κι ένα
γήπεδο βόλεϊ.

Κορυδαλλός
Μια νέα αρχή
Σε συνεργασία με το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου,
η Δημοτική Αρχή εκπόνησε ένα σχέδιο για την τεχνική
υποστήριξη, υλικοτεχνική αναβάθμιση και χρηματοοικονομική κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης.
Το πλαίσιο ενεργειών δομήθηκε σε τρία στοιχεία:
I. Τη δημιουργία μιας νέας τεχνικής ομάδας σχολικών
κτηρίων (ΤΟΣΚ), η οποία θα απασχολείται αποκλειστικά
με την καθημερινότητα των σχολικών μονάδων
II. Την αύξηση της χρηματοδότησης από ίδιους πόρους

του Δήμου
III. Τη στοχευμένη διεκδίκηση πόρων για τη συνολική
αναβάθμιση της εκπαίδευσης
Η αρχή έγινε με τη σύσταση της ΤΟΣΚ (τεχνική ομάδα
σχολικών κτιρίων) δηλαδή μιας ομάδας εργαζομένων
του Δήμου, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τις
εργασίες επισκευής των σχολικών μονάδων ώστε η
ανταπόκριση να είναι όσο το δυνατόν πιο άμεση. Τα
αποτελέσματα έγιναν σύντομα ορατά συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκατάσταση ζημιών που χρόνιζαν. Η
τεχνική ομάδα εξοπλίστηκε και με ένα ηλεκτροκίνητο
αυτοκίνητο ώστε αφενός να περιοριστούν οι ρύποι αφετέρου να προωθεί το μήνυμα της οικολογικής συνείδησης στα παιδιά της πόλης.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, προκύπτει από πολλές
συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου ότι οι οφειλές
των σχολικών επιτροπών το καλοκαίρι του 2019 ανέρχονταν σε 400.000 €, χωρίς να υπολογίζονται καταλογισμοί από πρόστιμα και προσαυξήσεις όπως αυτή που
μόλις πριν λίγες μέρες έφθασε στον Δήμο και αφορά στο
έτος 2011 για οφειλές προς το ΙΚΑ ύψους 16.000€.
Στο διάστημα αυτό ο Δήμος έχει καταβάλλει περισσότερες από 700.000 € ώστε πλέον τα ταμειακά διαθέσιμα
κάθε σχολείου να μπορούν να ασφάλεια να εξυπηρετούν
τις ανάγκες τους.
Πρόσθετα, σε συνεργασία τόσο με την Διεύθυνση Τεχνι-
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κών Υπηρεσιών όσο και με την Διεύθυνση Προγραμματισμού, ο Δήμος Κορυδαλλού υπέβαλλε
σειρά προτάσεων για την χρηματοδότηση των
σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρονται
• Έγκριση μελέτης για την κατασκευή σχολείου
Β/θμιας εκπαίδευσης στην οδό Σταματοπούλου
και υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ
• Ενίσχυση του προγράμματος σίτισης στα Δημοτικά σχολεία ώστε περίπου το 50% των παιδιών
να λαμβάνουν δωρεάν γεύματα
• Μελέτη πυροπροστασίας που είναι σε εξέλιξη
• WC ΑΜΕΑ και ράμπες προσβασιμότητας σε
όλα τα σχολικά κτίρια
• Εξασφαλίστηκε χρηματόδοτηση ύψους 200.000
ευρώ για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων από τον ΑΣΔΑ
• Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκ ευρώ
για την βελτίωση των υποδομών στα σχολεία
της πόλης
Πέρα όμως από τις κτιριακές υποδομές, ο Δήμος Κορυδαλλού συνέβαλλε καθοριστικά στην
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
covid-19, μέσα από δράσεις όπως:
• Δωρεάν rapid-tests σε όλους τους εκπαιδευτικούς κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς
• Δωρεάν rapid-test σε συνεργασία με διαγνωστικό κέντρο για όσους μαθητές είναι σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα ώστε να περιορίσουμε το κόστος
στον οικογενειακό προϋπολογισμό
• Έκτακτη χρηματοδότηση για την προμήθεια υγειονομικού υλικού όπως μάσκες, αντισηπτικά και απολυμάνσεις
• Προμήθεια 250 tablets για την κάλυψη αναγκών σε
οικογένειες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα
ώστε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία παρακολούθησης
της τηλε-εκπαίδευσης
• Δωρεάν θεατρικές παραστάσεις τις οποίες μπορούσαν
τα παιδιά της πόλης να παρακολουθήσουν διαδικτυακά.
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Στα 56 χρόνια της έφυγε η Φώφη Γεννηματά.
Απώλεια για τον Προοδευτικό Χώρο
«Σαν σήμερα, πριν 40 χρόνια, ο λαός πίστεψε στην Αλλαγή & άλλαξε τη μοίρα του. Η
παράταξη της Αλλαγής είναι εδώ, να πρωταγωνιστήσει ξανά & να δώσει ελπίδα. Με το
κεφάλι ψηλά, το βλέμμα στο μέλλον, ενωμένη & δυνατή. Για μια μεγάλη Νέα Αλλαγή.»
(από το μήνυμα της Φώφης Γεννηματά στο twitter για την επέτειο της νίκης του ΠΑΣΟΚ την 18η Οκτώβρη).
Η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, υπέκυψε στην νόσο, η οποία
την είχε πλήξει από το 2008. Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, την είχε οδηγήσει στις 12 Οκτωβρίου, τρχ. έτους, στον Ευαγγελισμό, όπου την μεσημβρία της 25ης
Οκτωβρίου 2021, κατέληξε μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν.
Η απώλεια για την παράταξή της και την χώρα είναι, πέραν πάσης αμφιβολίας μεγάλη.
Η σεμνή, αλλά, δυναμική και συνεπής παρουσία της Φώφης Γεννηματά, θα λείπει από
την πολιτική σκηνή.
Τα μέλη, οι φίλοι και οι πολίτες που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ, έβλεπαν στο πρόσωπό της
την συνέχεια του πατέρα της, Γιώργου Γεννηματά, ο οποίος της μεταλαμπάδευσε τις
αξίες και τις αρχές της συντροφικότητας, της ευθύνης και της ανθρωποκεντρικής
άσκησης της πολιτικής.
Η διαδρομή της στην πολιτική υπήρξε επιτυχημένη και στάθηκε με παρρησία ως στέλεχος της παράταξης τόσο κατά την περίοδο που αυτή κυριαρχούσε στην πολιτική
σκηνή, όσο και όταν ήρθαν τα δύσκολα…
Υπηρέτησε εντίμως και με επιτυχία την παράταξη και την χώρα ως Υπερνομάρχης,
κερδίζοντας τις εκλογές το 2002 και το 2006, ως βουλευτής της Α΄ Αθηνών το 2000,
2016 (Επικρατείας), 2015 (Β΄ Αθηνών), 2019 (Β3 Νότιου Τομέα) με το Κίνημα Αλλαγής.
Μετά τις εκλογές του 2009 επιλέχθηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου και ανέλαβε καθήκοντα Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2010.
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, ανέλαβε Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2011.
Στις 11 Νοεμβρίου 2011, ανέλαβε Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και στις 27
Μαρτίου 2012, παραιτήθηκε από το αξίωμα της Υπουργού, στην κυβέρνηση του Λουκά
Παπαδήμου, για να αναλάβει Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Με τον ανασχηματισμό της 25ης Ιουνίου 2013 επιλέχθηκε ως Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, θέση την οποία διατήρησε
μέχρι τις επόμενες εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.
Τον Ιούνιο του 2015, εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 51,7%, διαδεχόμενη
τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Στις 30 Αυγούστου 2015, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, συμμετείχε στη δημιουργία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που σχηματίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, την Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ) και πλαισιώθηκε από διάφορες Κινήσεις Πολιτών στο πλαίσιο
της ανασυγκρότησης του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας και του δημοκρατικού σοσιαλισμού

Τον Ιούλιο του 2017 η Φώφη Γεννηματά, ως πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το βήμα του
συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου
ενιαίου κεντροαριστερού φορέα στην Ελλάδα πριν από το τέλος του έτους.
Στις 12 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των εκλογών για την
ανάδειξη του επικεφαλής του νέου κόμματος, μεταξύ εννέα υποψηφίων. Επειδή κανένας από τους υποψηφίους δεν κέρδισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, διεξήχθη και
δεύτερος γύρος μεταξύ της Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη. Νικητής
αναδείχθηκε η Φώφη Γεννηματά, με 56,75% των ψήφων. Στις 28 Νοεμβρίου 2017, ανακοινώθηκε το όνομα του ΚΙΝήματος ΑΛλαγής.

Η Φώφη Γεννηματά, κατά κοινή ομολογία, με την ανάληψη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ,
ήταν εκείνη η οποία πέτυχε να αποτρέψει τις διαρροές μελών και στελεχών του προς
άλλα πολιτικά κόμματα. Κάτοχος ενός βαρέως ονόματος, ανταποκρίθηκε με απόλυτη
επάρκεια και συνέπεια σε όλη την διαδρομή της και εξ αυτού κέρδισε την αγάπη και
την εμπιστοσύνη των μελών και φίλων της παράταξης, αλλά, απέκτησε και φίλους και
κέρδισε τον σεβασμό πολιτών από όλο το πολιτικό φάσμα.
Καλό ταξίδι Φώφη…
Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΦΗ
Για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, με πρωτοβουλία του Δημάρχου ανεβλήθη η προγραμματισμένη συνεδρία ση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Συμμετέχοντας στο εθνικό πένθος για την απώλεια της Φώφη Γεννηματά, αναβάλλεται
η προγραμματισμένη για αύριο, ημέρα που θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία,
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υποκλινόμαστε σε μια προσωπικότητα
που υπηρέτησε με ευγένεια, αξιοπρέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και τον χώρο
της Αυτοδιοίκησης! Ήταν παρούσα με εντιμότητα κι αίσθημα ευθύνης σε κάθε
μάχη της ζωής!»
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Στον Άγιο Δομέτιο Λευκωσίας
για τον εορτασμό της Κυπριακής Ανεξαρτησίας
Η ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου, το 1960, έχει
ξεχωριστή σημασία για τον ελληνισμό.
Ο Δήμος Κορυδαλλού συνεπής στην πράξη αδελφοποίησης την οποία είχε συνάψει παλαιότερα, συγκρότησε -με επικεφαλής
τον Δήμαρχο κ. Χουρσαλά και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μερόπη Κατσάνου- αποστολή και τίμησε
την φετινή επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας μεταβαίνοντας στον αδελφοποιημένο και κατά το ήμισυ κατεχόμενο
Δήμο Αγίου Δομετίου.
Η αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής και
συνέβαλε στην ανύψωση του ηθικού
των Κυπρίων αδελφών μας, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η μητέρα Ελλάδα
δεν ξεχνάει και πως σήμερα, η Κύπρος
«δεν κείται μακράν».
Χαρακτηριστική και πλήρης συναισθημάτων η δήλωση του Δημάρχου για την
επίσκεψη:
«Η ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της
Κύπρου, σαν σήμερα το 1960, έχει ξεχωριστή σημασία για τον ελληνισμό. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να τιμήσουμε την επέτειο στον αδελφοποιημένο ημικατεχόμενο Δήμο Αγίου Δομετίου Κύπρου.

Κάθε φορά όμως, όταν μπροστά σου αντικρίζεις τα οδοφράγματα, όταν μπροστά σου
βλέπεις την διχοτομημένη Λευκωσία , νιώθεις πάντα το ίδιο σφίξιμο στην καρδιά.
Παντοτινό χρέος και ευθύνη να τιμούμε τους ήρωες που έδωσαν αγώνες αίματος για
τα ιδανικά του ελληνισμού: την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη!»

ΜΕΓΑΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Θλίψη στους αθλητές και παράγοντες του Πειραιά, αλλά και όλης της ποδοσφαιρική
Ελλάδας, έφερε η απώλεια του άοκνου εργάτη και παθιασμένου με το ποδόσφαιρο και
τον αθλητισμό Γιώργου Ανασόπουλου.
Ο Γιώργος Ανασόπουλος, ως Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά & Αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, πάλεψε ακούραστα και αδιάλειπτα για την αναβάθμιση
του ποδοσφαίρου!
Ως φόρο τιμής στην μνήμη του Κορυδαλλιώτη Γιώργου Ανασόπουλου, της σημαντικής
αυτής, αθλητικής προσωπικότητας, παραθέτουμε τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν
ο Δήμαρχος κ. Χουρσαλάς και ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Δημόπουλος:
«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Νίκο Ανασόπουλο, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με
ανιδιοτέλεια τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, το πειραϊκό ποδόσφαιρο, την πόλη μας.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»
(Νίκος Χουρσαλάς)
«Αποχαιρετούμε έναν ακούραστο «εργάτη» του αθλητισμού, το Νίκο Ανασόπουλο. Τον Κορυδαλλιώτη & φίλο, που μέσα απ τη θέση του Προέδρου της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά & του Αντιπροέδρου της ΕΠΟ, πάλεψε για την
αναβάθμιση του ποδοσφαίρου! Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.»
(Γιώργος Δημόπουλος)
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Εθελοντική Αιμοδοσία Δήμου Κορυδαλλού:
Στηρίζουμε το συνάνθρωπό μας.
Είμαστε μαζί, στα εύκολα και στα δύσκολα
Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού, την Δευτέρα 1η και την Τρίτη 2α Νοεμβρίου, διοργάνωσε με επιτυχία και απολύτως ικανοποιητική συμμετοχή αιμοδοτών, Εθελοντική Αιμοδοσία προκειμένου να
ενισχυθεί η Δημοτική Τράπεζα Αίματος
Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχείο της πόλης. Η Διοίκηση του δήμου αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ανάγκες που
υπάρχουν, ούτως ή άλλως και επιτείνονται με την ύπαρξη
της πανδημίας, προβαίνει κατά περιόδους σε παρόμοιες
δράσεις καθώς, όπως αναφέρει και η σχετική πρόσκληση: «Ένας τραυματίας από τροχαίο ατύχημα, ένα παιδί με
Μεσογειακή Αναιμία, ένας ασθενής με λευχαιμία, μια καρδιοχειρουργική επέμβαση: κοινή ανάγκη – η ανάγκη για
αίμα» Να μην αφήσουμε καμία ζωή να κινδυνέψει από την
έλλειψη του!

Αδιαμφισβήτητα, η τακτική συμμετοχή σε μια εθελοντική αιμοδοσία είναι η μοναδική λύση: από μια μονάδα
αίματος παρασκευάζονται μία μονάδα συμπυκνωμένων
ερυθρών, μία μονάδα πλάσματος και μία μονάδα αιμοπεταλίων. Ας έχουμε, πάντα στην σκέψη μας ότι μέσα σε
δέκα λεπτά, μπορείς να προσφέρεις ζωή σε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους!
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει αισθητά τη
δυνατότητα κάλυψης αναγκών σε αίμα, τόσο διεθνώς
όσο και στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας και τις σχετικές συστάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, ειδικά αυτή την περίοδο, οι εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας εκτός νοσοκομείων, είναι
αναγκαίες όσο ποτέ.

ΕΡΤΕΚΟ
Εργαστήρια Τέχνης Κορυδαλλού

Στα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου Κορυδαλλού λειτουργεί από φέτος ένα
νέο τμήμα για παιδιά μικρής ηλικίας 2-4 ετών, το Messy Play!
Μέσα από το εικαστικό παιχνίδι, τα παιδιά -με την συνοδεία ενήλικα-, θα
έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν όλες τις αισθήσεις τους.
Πρόκειται για ένα παιχνίδι εντός του οποίου το παιδί κινείται ελευθέρα,
αισθάνεται, λερώνεται με απλά φυσικά υλικά όπως αλεύρι, αλάτι, αφρό ξυρίσματος, φακές, ρύζι κ.α.
Παίρνοντας ερεθίσματα από το περιβάλλον, μαθαίνει γι’ αυτό. Αναμφιβόλως, πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο τμήμα καθώς μέσω αυτού, καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών, ειδικά της πόλης, όπου οι αισθητηριακές
εμπειρίες τους είναι μειωμένες.
Την ευθύνη της διδασκαλίας έχει η κ. Ιωάννα Μπουρδάκη
Πληροφορίες -Εγγραφές:
Δευτέρα - Παρασκευή 9:00:12:00 & 18:00-21:00
Τηλφ.: 210-4970070
Διεύθυνση:Μαλαγαρδή 46 & Κοραή, πλατεία Αγίου Γεωργίου,
Επίσης οι ενδιαφερρόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erteko1@korydallos.gr

Διαδικτυακό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης
γονέων & φροντιστών εφήβων και νέων
με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)
Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κέντρου
Κοινότητας Κορυδαλλού με το ΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ ΚΗΜΑ ΙΙ ενημερώνουμε ότι ο φορέας
θα
πραγματοποιήσει
ΟΜΑΔΕΣ
ΓΟΝΕΩΝ/
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ εφήβων
και νεαρών ενηλίκων
με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Η ομάδα
ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου στις 11.00 και οι
συναντήσεις θα είναι 2
φορές το μήνα, εντελώς
δωρεάν.
Ο φορέας «ΠΛΟΕΣ»
ΕΨΥΜΕ ΚΗΜΑ ΙΙ διοργανώνει καινούρια
διαδικτυακή
ομάδα
ψυχοεκπαίδευσης γονέων και φροντιστών
εφήβων και νεαρών ενηλίκων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στα πλαίσια του προγράμματος εξ’ αποστάσεως υποστήριξης οικογενειών και φροντιστών νέων με ΔΑΦ που
υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2021 και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.
Οι ομάδες ψυχοεκπαίδευσης πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας zoom και είναι
δωρεάν.
Υπεύθυνες για τον συντονισμό των ομάδων είναι η Κωνσταντίνα Μηλιώνη, ψυχολόγος
και η Ανθή Παπανικολάου, κοινωνική λειτουργός.
Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στην αφίσα μας και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
για οτιδήποτε χρειαστείτε!
Υπεύθυνη του προγράμματος εξ’ αποστάσεως υποστήριξης: Ανθή Παπανικολάου, κοινωνική λειτουργός
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/EPSYME1998/photos/a.370710912958874/4898350116861575/
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Τίθεται σε πιλοτική λειτουργία το σύστημα Enarmonisys
Ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους γονείς σχετικά με την -από 15/11/2021,
πιλοτική επιχειρησιακή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος
“Enarmonisys”, μέσω του οποίου θα γίνεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση των
παρουσιών των εξυπηρετούμενων ατόμων των Προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών
με παιδιά προσχολικής ηλικίας».
Για την εφαρμογή του συστήματος , οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να προβούν
στις παρακάτω ενέργειες:
Αφού πραγματοποιήσουν είσοδο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ, στον σύνδεσμο:
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2021, θα πρέπει να επιλέξουν: Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων: Δελτία εισόδου–Συμβάσεις–Μεταβολές–Εκτύπωση κάρτας παρουσίας
Ακολούθως, με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet της ωφελούμενης μητέρας, θα εισέρχονται στην εφαρμογή και θα εκτυπώνουν την κάρτα παρουσίας,
η οποία θα έχει το barcode, το οποίο θα σκανάρεται καθημερινά με την προσέλευση-αποχώρηση του παιδιού σας στον Παιδικό-Βρεφικό Σταθμό που είναι
εγγεγραμμένο.
Βέβαια, για τους γονείς οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα είτε πρόσβασης στο διαδίκτυο είτε δεν κατανοούν την ηλεκτρονική διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες του

Δήμου είναι στην διάθεσή τους και παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση. Να σημειωθεί, επίσης, ότι πηγές από τον Δήμο μας πληροφόρησαν ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι και
τεχνικοί πληροφορικής, εργάζονται για την περεταίρω απλούστευση της διαδικασίας.
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ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πλησιάζοντας προς την 5η του Δεκέμβρη, οι υποψήφιοι
για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εμφανίζουν αυξημένη κινητικότητα.
Ήδη, οι τρεις –κατά τα κοινώς λεγόμενα- επικρατέστεροι, Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Λοβέρδος και
Νίκος Ανδρουλάκης, επέλεξαν τον Κορυδαλλό, προκειμένου να διοργανώσουν εκδηλώσεις υποστήριξης της
υποψηφιότητάς τους και να έρθουν σε επαφή με τους
πολίτες της Β΄ Πειραιά.
Οι κ.κ. Λοβέρδος και Ανδρουλάκης πραγματοποίησαν
τις ομιλίες τους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κορυδαλλού, με απολύτως ικανοποιητική και
ισοδύναμη προσέλευση πολιτών.
Από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρους του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Α. Παπανδρέου, τον Κορυδαλλό
επέλεξε η ομάδα πρωτοβουλίας στήριξης της υποψηφιότητάς του για την διοργάνωση της πρώτης εκδήλωσης,
ενώ ο ίδιος, σε μία δεύτερη εκδήλωση στην Β΄ -Πειραιά –
μία περιφέρεια με διαχρονικούς, ιστορικούς δεσμούς με
τους ηγέτες του προοδευτικού χώρου-, πραγματοποίησε
ομιλία την Πέμπτη 25η Νοέμβρη, στον χώρο του εργοστασίου «Καχραμάνογλου» στο Κερατσίνι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Δικαιοσύνης», από τους
δημοτικούς παράγοντες με τον Γιώργο Παπανδρέου
έχουν συστρατευθεί ο πρ. δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης και οι Σπύρος Αγιώτατος, Δημήτρης Χριστοφορίδης

και Ανδρέας Καπιτσίνος.
Την υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου στηρίζουν, μεταξύ άλλων, οι
Γιάννης Μελάς και Γ. Γκόγκος. Πρέπει
να σημειώσουμε ότι κατά την ομιλία
του ο κ. Λοβέρδος έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στον παρευρισκόμενο στην
εκδήλωση, πρώην δήμαρχο Κορυδαλλό, κ. Στέφανο Χρήστου, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τον ιστορικό δήμαρχο
του Κορυδαλλού».
Τέλος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη τάσσονται ο αντιδήμαρχος Κορυδαλλού
κ. Μιχάλης Λώνας, και οι δημοτικός
σύμβουλος Ηλίας Κοσμίδης και ενδεχομένως και η Ελευθερία. Κωτσίδου, (Σ.Σ.: για την κ. Κωτσίδου, η τοποθέτησή της συνάγεται από το γεγονός ότι
στην εκδήλωση ήταν παρών ο σύζυγός της κ. Δημητρίου,
), και ο νυν Γραμματέας ΚΙΝΑΛ Κορυδαλλού Τάκης Χριστόπουλος.
Είναι γεγονός, ότι πέραν του αποτελέσματος, η όλη διαδικασία εκλογής Προέδρου έχει προσδώσει δυναμική
στον χώρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καθώς προσελκύει τα
φώτα της δημοσιότητας και η κινητικότητα που αναπτύσσουν τα στελέχη του συνεπάγεται την ανανέωση
της επικοινωνίας με τους πολίτες.

Η αθρόα προσέλευση στελεχών κάθε ηλικίας και –κυρίως- η διαφαινόμενη ενεργοποίηση-κινητοποίηση
στελεχών, τα οποία την τελευταία περίοδο είχαν αποστασιοποιηθεί, συνιστούν ένα θετικό μήνυμα για την
προοπτική του χώρου, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος.
Είναι γεγονός ότι, ο προεκλογικός αγώνας των υποψηφίων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, διεξάγεται υπό όρους
ευπρέπειας και πολιτισμένης πολιτικής αντιπαράθεσης
θέσεων και επιχειρημάτων.

Γρηγόρης Νιώτης: Στηρίζω την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου για

την προεδρία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, γιατί αυτή είναι:
• Η αδιάλλειπτη συνέχεια στην ιστορική πορεία της Προοδευτικής Παράταξης.
• Η εγγύηση του προοδευτικού προσανατολισμού της.
• Επιλογή η οποία εγγυάται την ενότητα και την προοπτική

ανασύνταξης του Κινήματος.
• Επιλογή απεξάρτησης από ιδιοτελή συμφέροντα.
• Η μόνη επιλογή για να γίνει το ΠΑΣΟΚ και πάλι μεγάλο.

Ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη στον Κορυδαλλό
«Ενότητα και Ανανέωση της παράταξης. Δεν είναι
απλά δυο λέξεις. Αλλά οδηγοί για το μέλλον.
Η δημοσκοπική μας άνοδος δεν είναι συγκυριακή. Είναι ο πρόλογος της νέας εποχής που ξεκινά.
Μιας εποχής σταθερής ανόδου και νίκης».
Νίκος Ανδρουλάκης,
Κορυδαλλός, 18 Νοεμβρίου 2021
Με ικανοποιητική για τους διοργανωτές συμμετοχή κόσμου ήταν η συγκέντρωση την οποία διοργάνωσαν οι υπεύθυνοι για την προώθηση της υποψηφιότητας του Νίκου Ανδρουλάκη στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού.
Ο νεότερος εκ των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επέλεξε και αυτός τον Κορυδαλλό για
την πρώτη παρουσία του στην Περιφέρεια.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου
«Πάμε…να συνεχίσουμε τον αγώνα από εκεί που τον
άφησε η Φώφη».
Με αυτό το σύνθημα και σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των φίλων του Γιώργου Πα-

αναγκάστηκαν οι περισσότεροι να παρακολουθήσουν
όρθιοι την εκδήλωση.
Οι ομιλητές της εκδήλωσης Απόστολος Πόντας , Δημήτρης Διαμαντίδης και Βασίλης, Παπάς στάθηκαν ιδιαίτερα στο «γιατί με τον Γιώργο Παπανδρέου « τονίζοντας
ότι «δεν έχει εξαρτήσεις και δεν χρωστάει σε κανένα .
Υπηρετεί με συνέπεια ιδέες, αρχές, αξίες προς όφελος
του πολίτη και της κοινωνίας».
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εξέχοντα στελέχη του
Κινήματος Αλλαγής (όπως, π.χ., ο πρώην βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ ο οποίος διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών και
Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κος Γρηγόρης Νιώτης,
ενώ, το παρών σε επίπεδο περιφέρειας δηλώνει ενεργά
και ο πρώην αντ/χος Νικαίας και υποψήφιος βουλευτής
ΚΙΔΗΣΟ, κ. Θανάσης Τερζής και ο υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΔΗΣΟ κ. Δημήτρης Διαμαντίδης) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι στηρίζουν την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου.

πανδρέου στην Β΄ Πειραιά.
Την αρχή στην κούρσα εκλογών και την παρουσία των
υποψηφίων έκαναν οι φίλοι του κ. Γ. Παπανδρέου.
Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών υποχρέωσε τους διοργανωτές να πραγματοποιήσουν την εκδήλωση στον εξωτερικό προαύλιο χώρο, αντί της αίθουσας του Δημοτικού
Συμβουλίου όπως ήταν προγραμματισμένο, προκαλώντας μία μικρή ταλαιπωρία στους συμμετέχοντες που

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ
Πραγματοποιήθηκε την 16η Νοεμβρίου εκδήλωση για
την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Ανδρέα Λοβέρδου. Η ομιλία του υποψήφιου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έλαβε χώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κορυδαλλού, με την παρουσία αρκετών πολιτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και παραγόντων
της δημόσιας ζωής της πόλης,

«Όποιος θέλει να καταδικάσει αυτόν τον χώρο μιλά
για προοδευτικές ή άλλες συγκυβερνήσεις. Όποιος
θέλει να υπερασπιστεί το παρελθόν της Δημοκρατικής Παράταξης και να φέρει καλύτερη ζωή στους πολίτες λέει ΠΑΣΟΚ.»
Ανδρέας Λοβέρδος
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Καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης Κορυδαλλού για τα δημοτικά τέλη
Το τεχνικό πρόγραμμα της διοίκησης Χουρσαλά -Δημόπουλου είναι στην ίδια κατεύθυνση με τα τεχνικά προγράμματα των προηγούμενων διοικήσεων. Αποδεικνύεται ότι οι κεντρικές κατευθύνσεις που αυτές οι δυνάμεις
υπηρετούν δεν μπορούν να δώσουν καμία ουσιαστική
λύση στα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη λαϊκή
οικογένεια. Η διοίκηση Χουρσαλά Δημόπουλου έχει τεράστιες ευθύνες αφού βάζει πλάτη στις πολιτικές που θέλουν τους Δήμους να διασφαλίζουν τα δικά τους έσοδα,
να αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες και ταυτόχρονα να
μειώνεται συνεχώς η χρηματοδότησής τους.
Τα βασικά προβλήματα που αφορούν την πόλη μας απλά
αναγράφονται και δε δίνεται καμιά λύση ούτε και προοπτικά αφού απουσιάζουν ακόμα και οι μελέτες σε κρίσιμα ζητήματα όπως
• Η αξιοποίηση του χώρου των φυλακών, που πρέπει να
αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα της πόλης μας αφού μπορεί
να αλλάξει την εικόνα της αν αποδοθεί στους κατοίκους
της περιοχής μας και όχι μόνο
• Το ζήτημα της σχολικής στέγης, που έχει αναδείξει η
ΛΣ ζητώντας επανειλημμένα μονοθεματικό Δημοτικό
Συμβούλιο και αρνείται πεισματικά η διοίκηση η οποία
συνεχίζει τα προκατ για τη δίχρονη προσχολική αγωγή
• Η επέκταση του πράσινου,που θα έπρεπε να αποτελεί
προτεραιότητα για την περιοχή μας
Κριτήριο για τη δική μας τοποθέτηση είναι: α) αν αυτά
που προβλέπει το τεχνικό πρόγραμμα ικανοποιούν τις
αυξημένες λαϊκές ανάγκες β) αν η διοίκηση του δήμου
έχει αγωνιστική ή μη στάση απέναντι στην πολιτική που
υποχρηματοδοτεί τους δήμους για να ικανοποιήσει αυτές τις αυξημένες ανάγκες και γ) αν έχει κάνει όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα
εξής που τα έχει συμπεριλάβει και η δημοτική αρχή στο
Τεχνικό Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1 ευρώ:
- Για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων…1 ευρώ
- Για τη στατική επάρκεια των σχολείων….1 ευρώ
- Για την αντικεραυνική προστασία....1 ευρώ
- Για απαλλοτριώσεις....1 ευρώ
- Για πολεοδομική μελέτη στην περιοχή του Σχιστού....1

ευρώ
- Για την πεζογέφυρα στη Γ.Λαμπράκη...1 ευρώ
Το τεχνικό πρόγραμμα δείχνει τις προτεραιότητες κάθε
διοίκησης και τη στρατηγική της. Το συγκεκριμένο Τ.Π
εκφράζει την πλήρη αποδοχή του μοντέλου δήμου επιχείρηση που βάζει στο ζύγι τις ανάγκες του λαού και
το κόστος των απαραίτητων ενεργειών, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες ευρώ κινούνται μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα προς άλλες κατευθύνσεις. Η διοίκηση Χουρσαλά-Δημόπουλου έχει ευθύνη αφού αυτές τις πολιτικές
στηρίζει.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Καταγγέλουμε για ακόμα μια χρονιά ότι δεν γίνεται
στον Κορυδαλλό να έχουμε από τα υψηλότερα δημοτικά
τέλη του Λεκανοπεδίου!! Στον Κορυδαλλό ζουν εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι που παλεύουν με
το μεροκάματα. Δεν πάει άλλο αυτή η φοροληστεία!
Για ακόμα μια χρονιά στα δημοτικά τέλη δεν έγινε καμία
μείωση για τους κατοίκους του Κορυδαλλού προκειμένου να ανακουφιστούν σε μια αντικειμενικά δύσκολη
οικονομική περίοδο. Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Δημόπουλο πρέπει οι κάτοικοι του Κορυδαλλού να είναι ευχαριστημένοι που δεν είχαμε αύξηση των δημοτικών
τελών .....
Στις κατοικίες και στις μικρές επιχειρήσεις τα δημοτικά
τέλη είναι απο τα υψηλότερα ενώ ταυτόχρονα σε μεγάλες επιχειρήσεις (τράπεζες, μεγάλα εμπορικά) η διοίκηση δε βάζει το ανώτατο δυνατό όριο όπως ο νόμος της
δίνει τη δυνατότητα. Έτσι για άλλη μια φορά ο λάος του
Κορυδαλλού σηκώνει το βάρος που δεν του αντιστοιχεί.
Η συμπαράταξη Χουρσαλά –Δημόπουλου συμφωνεί με
την πολιτική που θέλει ο Δήμος να καλύπτει μόνος του τα
έξοδά του. Για αυτό και εισπράττει υψηλότατα δημοτικά
τέλη και δε διεκδικεί έτσι ώστε οι ανάγκες να καλύπτονται από την κεντρική διοίκηση.
Η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτεί μείωση των συντελεστών
στην κατοικία και απαλλαγή για
• μακροχρόνια άνεργους

• άπορους
• πολύτεκνους-τρίτεκνους
• μονογονεϊκές οικογένειες
• δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ
• ΑΜΕΑ
Η Λαϊκή Συσπείρωση έχει συγκεκριμένη και ρεαλιστική πρόταση για αλλαγή πολιτικής. Δεν θεωρούμε ότι ο
Δήμος θα πρέπει να είναι ένας ακόμα φοροεισπρακτικός μηχανισμός, όλα να λειτουργούν με την λογική της
ανταποδοτικότητας και στο τέλος να μειώνονται και η
ποιότητα αν όχι και η ποσότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών στις οικογένειες της περιοχής.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Παπουτσιδάκη Ελευθερία
Σιόντορος Παύλος
Ζερβός Τάσος
Αναστασόπουλος Ανδρέας
Καλιακάτσος Νίκος

«Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ»
Kοινωνική πολιτική για έναν Δήμο είναι το σύνολο των
δράσεων της διοίκησης και των θεσμικών οργάνων που
στοχεύουν στη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση της κοινωνίας.

Δηλαδή η δημοτική αρχή οφείλει να συντονίζει τις υπηρεσίες τις για :

1. Να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι δημότες να βγαίνουν το συντομότερο δυνατό από τις συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής, συναισθηματικής εξαθλίωσης
2. Να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε δημότες ή ολόκληρες κοινωνικές ομάδες για μην υφίστανται οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό
3. Να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά του Δήμου
και τις νέες οικογένειες ίσες ευκαιρίες
4. Να δημιουργεί τις συνθήκες για να μην χάνεται ο αυτοσεβασμός των πολιτών στη δύσκολη περίοδο της ζωής τους
5. Να παρέχει υπηρεσίες , τροφεία, δίδακτρα,
βοηθήματα, δημοτικά τέλη , παροχές, δωρεάν
σε όσους το έχουν ανάγκη
Σήμερα ο Δήμος μας διατηρεί αποστάσεις από
την κοινωνική πολιτική με:
• Τα πιο ακριβά δίδακτρα (για αθλητισμό, πολιτισμό κλπ)
• Τα πιο ακριβά εισιτήρια για τα πολιτιστικά
δρώμενα
• Τα πιο ακριβά τροφεία για το summer camp από όλους
τους Δήμους της περιοχής

• Τα πιο ακριβά δημοτικά τέλη
• Λίγες κοινωνικές ομάδες που απαλλάσσονται των δημοτικών τελών
• Απουσία πολιτικών επανένταξης
Στον αντίποδα έχουμε δει κομματάρχες να μοιράζουν
αυτοπροσώπως (live) τρόφιμα και μάλιστα χωρίς κριτήρια. Ομοίως το γραφείο του Δημάρχου να μοιράζει δωρεάν εισιτήρια του πολιτιστικού Σεπτέμβρη επίσης χωρίς
κοινωνικά κριτήρια.
ΤΟ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΟΛΗ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ «ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ.
Αγωνιζόμαστε για τον Κορυδαλλό που μας αξίζει
Για το «μαζί» για τον Κορυδαλλό
Ο επικεφαλής
Νίκος Κατσούλης
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Πρόγραμμα ΤΕΒΑ: Διανομή τροφίμων στον Κορυδαλλό και
τους δήμους του Πειραιά και των νησιών
Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης πραγματοποιήθηκε τον μήνα Νοέμβριο
(03/11/2021 & 04/11/2021 στον Κορυδαλλό), από την Περιφέρεια Αττικής σε 9.732
οικογένειες που διαμένουν σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων και είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ.
Οι διανομές πραγματοποιούνται από 3 έως 30 Νοεμβρίου 2021 και περιλαμβάνουν
ξηρά και νωπά τρόφιμα, προϊόντα Ε.Β.Υ.Σ. και βρεφικά.
Σε όλη την διάρκεια διανομής τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί ατομικής υγιεινής
και οι οδηγίες-μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της διασποράς
του νέου κορωνοϊού COVID-19, που έχουν τεθεί από την Κείμενη Νομοθεσία

Σχετικά με το θέμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης προέβη στην παρακάτω
δήλωση: «Το να βρισκόμαστε κοντά στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από
στήριξη, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, αποτελεί για εμάς μέγιστη προτεραιότητα. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και γι’ αυτό, σταθερός
μας στόχος είναι να γίνονται απορροφήσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσών
για τους πολίτες της Αττικής που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Για τη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027) διεκδικούμε επιπλέον 40 εκ. ευρώ, προκειμένου
να στηρίξουμε όσο περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε. Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε τον στόχο μας με διαρκή προσπάθεια και σαφείς προ-

τεραιότητες, συμβάλλοντας
με κάθε διαθέσιμο τρόπο στην
άμβλυνση των κοινωνικών
και οικονομικών ανισοτήτων,
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που προκύπτουν».
Ειδικότερα στον Κορυδαλλό,
η υπηρεσία του Δήμου εξυπηρέτησε πλέον των 1000 δικαιούχων.

Με την μεγαλύτερη δυνατή –λόγω πανδημίας- λαμπρότητα, τίμησε
φέτος την Εθνική Επέτειο ο Δήμος Κορυδαλλού
Η επιλογή της οδού Αθηνάς για την διεξαγωγή της παρέλασης ήταν μία πράξη
που ξέφυγε από τα καθιερωμένα και η
πραγματοποίησή της σε μία κεντρική
λεωφόρο του Κορυδαλλού, έδωσε την
δυνατότητα συμμετοχής πλήθους πολιτών και εξ αυτού, μεταξύ άλλων, έτυχε
θερμής υποδοχής από τους κατοίκους
και η δημοτική αρχή απέσπασε πληθώρα θετικών σχολίων για την επιλογή
της αυτή.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετείχε και αντιπροσωπεία από τον αδελφοποιημένο δήμο Αγίου Δομετίου της
Κύπρου. Μέλη της Κυπριακής αντιπροσωπείας, εξέφραζαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για την θερμή φιλοξενία
και την λαμπρότητα του εορτασμού.

Κορυδαλλός
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Από τον Κορυδαλλό στην κορυφή του κόσμου
Παγκόσμιες διακρίσεις για τους αθλητες καράτε της πόλης μας και δικαίωση του προπονητή τους
Με δεκαέξι Παγκόσμια Μετάλλια γύρισε η Ελληνική Αποστολή στην Ελλάδα από το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα KARATE - KOBUDO που διεξήχθη στο Κλουζ Ναπόκα της Ρουμανίας 23-26 Σεπτεμβρίου. 2.000 αθλητές από όλο τον κόσμο συμμετείχαν!! Οι Έλληνες
αθλητές μας κάτω από δύσκολες συνθήκες και αδικίες από την διαιτησία πέτυχαν να
κερδίσουν 16 παγκόσμια μετάλλια για την Ελλάδα. Τα παιδιά της Ελλάδας και του ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ έκαναν αισθητή την παρουσία τους σε όλο τον κόσμο.
Η Ελληνική Αποστολή με 10, μόλις, αθλητές κατάφερε να φέρει την χώρα μας στη 13η
θέση στην κατάταξη μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας των παιδιών μας,
πρέπει να αναφέρουμε ότι χώρες όπως η Ρουμανία είχε πάνω από 500 αθλητές και άλλες όπως ΗΠΑ, Μεξικό, Ρωσία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Τσεχία και Γαλλία
είχαν πάνω από 100 αθλητές στη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
Τέλος, η ελληνική ομάδα κέρδισε την τρίτη θέση στο ομαδικό KUMITE του παγκοσμἰου πρωταθλήματος με τους: Ελευθέριο Μνιέστρη, Χρήστο Μνιέστρη, Γιώργο Φράγκο και Βασίλειο Φράγκο.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν και έκαναν πραγματικά το
καλύτερο για την Ελλάδα μας και απέδειξαν ότι στην δύναμη των αριθμών, υπερτερεί
η δύναμη της ψυχής, της θέλησης για νίκη, η πνευματική συγκρότηση και η άρτια,
προετοιμασία.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και ιδιαίτερα στον δάσκαλο και κ. Γιάννη
Μνιέστρη, ο οποίος, πλέον, έχει θέσει βάσεις για υψηλές απαιτήσεις από τον ίδιο και
τους αθλητές του.
Οι Κορυδαλλιώτες Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, πλέον, μας είναι:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΏΤΗ 4 φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2021 ( 3 Χρυσά και 1
Ασημένιο)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ 3 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2021 ( 1 Ασημένιο και
2 Χάλκινα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 3 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2021 ( 1 Ασημένιο και 2 Χάλκινα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ 2 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2021 ( 2 Χάλκινα)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 2 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2021 ( 2 Χάλκινα)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΙΚΑΚΗ Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2021 ( 1 Ασημένιο)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2021 ( 1 Χάλκινο)
Επίσης εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι τρεις άλλοι αθλητές της Ελληνικής Αποστολής που έμειναν για ελάχιστο –βοηθούσης και της διαιτησίας- εκτός μεταλλίων...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ 5η Θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΝΙΚΑΚΗΣ 7η Θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
ΜΑΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ
Προπονητής της Ελληνικής Αποστολής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ
Συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή και όλα τα παιδιά που με το ήθος και την αγωνιστική δεινότητα που επέδειξαν, μας έκαναν περήφανους!
Σ.Σ. Ο κ. Μνιέστρης διδάσκει στην ομάδα Αετός Κορυδαλλού που βρίσκεται Σάμου &
Τηλ.: 210 4599050
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