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Αρ. Φ. 50

Η οριστική απομάκρυνση
των φυλακών πιο κοντά!

ΣΕΛ. 19
Ξεκινούν οι εγγραφές στα τμήματα
Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου

Ξεκινά η κατασκευή του νέου
σχολείου στη Σταματοπούλου
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 12

Αέρας νίκης στο ψηφοδέλτιο Χουρσαλά: Καταξιωμένοι Κορυδαλλιώτες
ΣΕΛ. 8
από όλους τους χώρους ανακοινώνουν την υποψηφιότητά τους

Απόλυτα παραγωγική η παρουσία του Γιώργου Δημόπουλου
ως αντιδήμαρχος αρμόδιος για την Τεχνική Υπηρεσία

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 7

Ελάχιστα προβλήματα ο Κορυδαλλός
από τις αυγουστιάτικες καταιγίδες

ΣΕΛ. 10

Φως… Περισσότερο φως!!!
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Θέατρο σκιών στις γειτονιές της πόλης
Μετά από μακρά περίοδο αποχής από μια σειρά εκδηλώσεων, εξαιτίας της πανδημίας covid-19, φέτος ήταν ιδιαίτερα έντονη ανάγκη
των πολιτών για συμμετοχή δράσεις, ακόμη δε εντονότερη των μικρών μας φίλων. Ανταποκρινόμενος σε αυτή την ανάγκη, ο Δήμος
ανέπτυξε δυο πρωτοβουλίες:
α) Ανοιχτά σχολεία και αθλητικοί χώροι καθ’όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού ώστε τα παιδιά να μπορούν να αθλούνται σε ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους και

β) Δωρεάν παραστάσεις θεάτρου σκιών στις πλατείες της πόλης. Μάλιστα την επιμέλεια των παραστάσεων είχε ο νεαρός Κορυδαλλιώτης «καραγκιοζοπαίχτης» κ.Δορμούσογλου, ο οποίος είναι από τους λίγους που συνεχίζουν την παράδοση του θεάτρου
σκιών και ανέλαβε τη χρονιά αυτή να υλοποιήσει το πρόγραμμα του Οργανισμού
Άθλησης και Πολιτισμού.

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€

Έχεις άποψη;
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Κινηματογράφος στις γειτονιές της πόλης!
Είναι ξεκάθαρο πια ότι στην πόλη του Κορυδαλλού ο τομέας του πολιτισμού συνιστά
προτεραιότητα της διοίκησης, η οποία έχει αναλάβει σειρά από πρωτοβουλίες τόσο
σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο αναβάθμισης και διεύρυνσης των δράσεων
του Δήμου. Μια τέτοια σημαντική δράση του Δήμου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του
Πολιτιστικού Σεπτέμβρη, είναι η δωρεάν προβολή κινηματογραφικών ταινιών στις
γειτονιές της πόλης. Όπως ενημερωθήκαμε από τον Οργανισμό Άθληση και Πολιτισμού, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 προβολές, 6 για παιδιά και 2 για ενήλικές.
Φαίνεται λοιπόν ότι η Διοίκηση προωθεί ένα εξωστρεφές μοντέλο πολιτισμού που θα
αγκαλιάζει όλες τις γειτονιές με δωρεάν παραστάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής για κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την ηλικία, την οικονομική κατάσταση.

Ενδεικτικά, περιελάμβαναν ταινίες της Disney όπως:
29/8, πλ.Αγ. Γεωργίου : Enkanto- Ο μαγικός κόσμος
31/8, πλ. 25ης Μαρτίου (Σχιστό): Εnkanto- Ο μαγικός κόσμος
2/9, πλ.Μέμου: Ο Ρον χάλασε
5/9, πλ.Βενιζέλου: Luca
6/9, Πάρκο Κορυδαλλού: ΠήτερΡαμπιτ ΙΙ
8/9, Πάρκο Κορυδαλλού: Η Ραία κι ο δράκος
ενώ το πρόγραμμα για ηλικίες 16+ φιλοξενείται στο Πάρκο Κορυδαλλού και περιλαμβάνει:
10-11/9, «Ο άνθρωπος του Θεού», μια ταινία με τον Α.Σερβετάλη που πραγματεύεται
την ζωή του Αγ.ΝεκταρίουΑιγίνης
12/9, «Σμύρνη μου αγαπημένη», βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο που αφορά
στην καταστροφή της Σμύρνης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διοργάνωση «θαλάσσια μπάνια»
για την τρέχουσα χρονιά
Ολοκληρώθηκαν και για το 2022 τα «Θαλάσσια μπάνια», τα οποία διοργανώνει σε ετήσια
βάση, κατά την θερινή περίοδο ο Δήμος Κορυδαλλού.
Ο Πρόεδρος των ΚΑΠΗ-Κορυδαλλού, κ. Φίλιππας Θεοφιλίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση
(προσωπικά και της Διοίκησης εν γένει) για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, γράφει χαρακτηριστικά:
[Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν.
Τα χαμόγελα των μελών των ΚΑΠΗ μας και όχι μόνο το αποδεικνύουν.
Ευχαριστώ την Άννα, την Μαρία και την Εφη, τις νοσηλέυτριες μας όλες τις συνοδούς την
Μαρούλα,την Ευγενία, την Δέσποινα και όλους τους συνεργάτες.
Εύχομαι από καρδιάς ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με υγεία σε όλους και όλες!!
Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με πολλές δραστηριότητες!]

4

Κορυδαλλός

Σεπτέμβριος 2022

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στα σχολεία
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Δήμος Κορυδαλλού πραγματοποίησε σειρά
από παρεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται τα σχολεία ώστε να υποδεχτούν τα παιδιά μας σύγχρονοι, ασφαλείς και αισθητικά αναβαθμισμένοι χώροι. Οι παρεμβάσεις
εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό που αναπτύσσεται σταθερά σε όλη τη διάρκεια της θητείας, ακολουθώντας την προεκλογική υπόσχεση της διοίκησης ότι στο τέλος της θητείας θα έχουν ανακαινιστεί όλοι οι χώροι των σχολείων με ράμπες ΑΜΕΑ,
WC ΑΜΕΑ, χρωματισμούς σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους, επίστρωση με δάπεδα ασφαλείας στους αύλειους χώρους, εγκατάσταση ανελκυστήρων στα σχολεία που
είναι εφικτό ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα για όλους, εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας.
Συγκεκριμένα, φέτος έγιναν εργασίες σε μια σειρά από σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως: όλα τα νηπιαγωγεία, το 2ο Δημοτικό, το 5 Δημοτικό, το 16ο Δημοτικό.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην νέα αίθουσα χημείας που στολίζει το 3ο Λύκειο αλλά και στην πλήρη ανακαίνιση που έγινε στο 4-5 Γυμνάσιο όπου για χρόνια
οι μαθητές στεγάζονται σε αίθουσες προκάτ. Η εικόνα των αιθουσών έχει αλλάξει

πλήρως αφού ο Δήμος ολοκλήρωσε την τοποθέτηση θερμοπροσόψεων, με νέα μόνωση
και νέες στέγες, νέες κλιματιστικές μονάδες
ώστε πλέον τα παιδιά να φιλοξενούνται σε
ασφαλείς χώρους που πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ενεργειακής αναβάθμισης, φιλικές προς το περιβάλλον αλλά πιο
οικονομικές στην λειτουργία τους.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Τζέρπος δήλωσε : «όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος
προχωράμε με πρόγραμμα τη συντήρηση και
αναβάθμιση όλων των κτιριακών μονάδων
των σχολείων της πόλης μας. Ευχαριστώ από
καρδιάς τους τεχνικούς που συμβάλλουν καθοριστικά στο καλό αποτέλεσμα και στην
υλοποίηση της δέσμευσής μας ότι όλες και
όλοι οι μαθητές του Κορυδαλλού θα στεγάζονται στους χώρους που τους αρμόζουν.»
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Ξεκινάει η κατασκευή του νέου σχολείου στην Σταματοπούλου
Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή νέου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην έκταση της οδού Σταματοπούλου.
Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης βρίσκει λύση. Μια υπόσχεση δεκαετιών
που πάντα συναντούσε κωλύματα στην γραφειοκρατία δείχνει να παίρνει οριστικά
τον δρόμο της επίλυσης κι έτσι σύντομα οι μαθητές του Κορυδαλλού να μπορούν να
χαρούν ένα σύγχρονο σχολείο.
Αποτελεί κοινοτυπία, πλέον, να αναφέρεται ότι η παρούσα διοίκηση του Δήμου έχει
ορίσει ως προτεραιότητα τα ζητήματα της εκπαίδευσης, καλύπτοντας αρκετά από τα
κενά που άφησε η προηγούμενη. Η συγκεκριμένη έκταση είχε απαλλοτριωθεί από
τον ΟΣΚ αλλά μια σειρά από προβλήματα δεν επέτρεπαν την πρόοδο του έργου. Η
διοίκηση του Δήμου, με συντονισμένες ενέργειες κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια
με συγκεκριμένες ενέργειες:
-Τον Δεκέμβριο του 2020 εγκρίθηκε η προμελέτη προκειμένου να μείνει ενεργή η δέσμευση του χώρου καθώς εξαιτίας καθυστερήσεων, εξέπνεε ο χρόνος.
-Τον Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε η οριστική άδεια δόμησης για ένα σύγχρονο σχολείο που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές στατικότητας, ενεργειακής αναβάθμισης
-Τον Ιούλιο του 2022 εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να δημοπρατηθεί άμεσα από την ΚΤΥΠ ΑΕ.
Όπως είναι κατανοητό, σειρά από φορείς συνεργάστηκαν, προκειμένου αφενός, να
ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αφετέρου, να ενταχθεί το έργο σε
ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα διασφαλίζει την άμεση εκτέλεσή του, χωρίς να
επιβαρυνθεί ο Δήμος και οι κάτοικοι.

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κ.
Ν.Χουρσαλάς δήλωσε σχετικά:
Ένα όραμα πολλών, μια δέσμευσή μας αλλά κυρίως
μια υποχρέωση απέναντι
στα παιδιά της πόλης ετών
γίνεται πράξη! Εγκρίθηκε
η χρηματοδότηση ύψους
4,2 εκ. € και ξεκινά η κατασκευή μιας νέας σχολικής μονάδας Β/θμιας εκπαίδευσης στην περιοχή
της Σταματοπούλου.
Μια σύνθετη διαδικασία όπου καταφέραμε να πείσουμε ότι οι ανάγκες των παιδιών προέχουν της γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
Σταυρούλα Αντωνάκου, τον πρόεδρο της ΚΤΥΠ Τίμο Κατσίπο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ Θανάση Γιάνναρη για την συνεργασία αλλά κυρίως το
αποτέλεσμα.

Ρεκόρ εγγραφών παιδιών που δικαιούνται voucher για τον Κορυδαλλό
Την προσεχή χρονιά, ο Δήμος Κορυδαλλού θα μπορέσει να φιλοξενήσει περίπου 270
παιδιά οικογενειών που δικαιούνται voucher, αριθμός κατά 25% μεγαλύτερος συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Ο Δήμος ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης του
βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Πόντου ώστε ο σταθμός να μπορεί να εξυπηρετήσει 30 επιπλέον οικογένειες ωφελούμενες του προγράμματος αλλά και να αυξήσει τα
έσοδα του Δήμου κατά περίπου 80.000€. Υπενθυμίζουμε ότι είναι το δεύτερο έσοδο
που διασφαλίζεται και αφορά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μετά και την δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων, αθροίζοντας τα έσοδα σε περίπου 200.000€ για
την θητεία. Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κ.Ν.Χουρσαλάς δήλωσε: «από την πρώτη στιγμή
ορίσαμε ως προτεραιότητα αφενός την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
αφετέρου την κάλυψη όλων των αιτημάτων προκειμένου να στηρίξουμε τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους που κάναμε
τις απαιτούμενες προσαρμογές για την διαδικασία έκδοσης HACCP στους χώρους
παρασκευής γευμάτων τόσο των βρεφονηπιακών σταθμών αλλά των κοινωνικών
υπηρεσιών. Στη συνέχεια ολοκληρώσαμε σειρά παρεμβάσεων για την ασφάλεια
των παιδιών σε εσωτερικούς και αύλειους χώρους, δημιουργήσαμε 2 νέα βρεφικά
τμήματα, καλύπτοντας όλες τις αιτήσεις εγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της πόλης, αυξήσαμε το προσωπικό τόσο σε πλήθος όσο και σε ειδικότητες
ώστε πλέον να μπορούμε να εξυπηρετούμε πλήρως κάθε ανάγκη με ιατρό, ψυχολόγο και φυσικά αδειοδοτήσαμε όλες τις δομές. Κι όλες αυτές οι δαπάνες καλύ-

φθηκαν από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, χωρίς να επιβαρύνουμε τον δημοτικό προϋπολογισμό. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό, μεθοδευμένη δουλειά
και συνεργασία, έχουμε καταφέρει να είμαστε υπερήφανοι για τις υποδομές και
τις υπηρεσίες των βρεφονηπιακών σταθμών της πόλης, στηρίζοντας τον οικογενειακό προγραμματισμό»
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Λώνας δήλωσε:
«παρά τις αντικειμενικά μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων της
ΕΕΤΑΑ, θα είμαστε έγκαιρα έτοιμοι ώστε να
φιλοξενήσουμε όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον Δήμο μας προκειμένου να
στηρίξουμε τον οικογενειακό προγραμματισμό. Τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και
υπηρεσιών, αισθανόμαστε περήφανοι ότι
φιλοξενούμε τα παιδιά μας σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους των βρεφονηπιακών
σταθμών οι οποίοι καταθέτουν τον καλύτερό τους εαυτό αλλά και τους γονείς για την
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.»
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4ο Πάρκο Σκύλων στον Κορυδαλλό
Δεν είναι τυχαίο που ο Κορυδαλλός έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο φιλοζωικούς
Δήμους αφού συνεχίζει αδιάκοπα να επεκτείνει τις δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοικίδιων, των ιδιοκτητών τους αλλά και το σύνολο των κατοίκων
σε κάθε γειτονιά. Πλέον και οι κάτοικοι του Σχιστού που έχουν σκύλο μπορούν να
επισκέπτονται το Πάρκο σκύλων που δημιουργήθηκε μέσα στην έκταση των πρώην
Λατομείων.

Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος δείχνει να αναπτύσσει σταθερά τις δράσεις εντός της έκτασης των 115 στρεμμάτων προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει κάθε δημότη ή κάτοικο. Ο Δήμαρχος κ. Νίκος Χουρσαλάς δήλωσε «από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε την
φιλοζωική πολιτική ως σημαντική πτυχή της καθημερινότητάς μας. Το νέο πάρκο σκύλων, τέταρτο κατά σειρά, ακολουθεί μια σειρά από δράσεις : τοποθετήσαμε ταϊστρες
και ποτίστρες σε γειτονιές για τα αδέσποτα, δημιουργήσαμε Μητρώο εθελοντών που
τροφοδοτούν τις ταϊστρες με τροφή που παραλαμβάνουν από τον Δήμο, έχουμε αναπτύξει το μεγαλύτερο πρόγραμμα στειρώσεων φτάνοντας τις 800 σε διάστημα 3 ετών,
συνεργαζόμαστε με κτηνιάτρους για την περίθαλψη αδέσποτων.

Το συγκεκριμένο πάρκο έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς αφού προσθέτει άλλο ένα λιθαράκι στην προσπάθειά μας να αξιοποιήσουμε προς όφελος των κατοίκων τον χώρο
των πρώην Λατομείων. Από την πρώτη στιγμή διεκδικήσαμε τον χώρο που για δεκαετίες αποτελούσε εστία μόλυνσης και παραβατικότητας και μέσα σε λίγους μήνες θητείας
κατορθώσαμε το καλοκαίρι του 2020 την παραχώρηση της έκτασης από την ΓΓΑ. Σε
αυτούς που μας επέκριναν για τις συγκεκριμένες ενέργειες απαντάμε ότι σήμερα, ο
χώρος φιλοξενεί ήδη 4 γήπεδα κι ένα πάρκο σκύλων ενώ στο επόμενο διάστημα δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης για τους κατοίκους κι επισκέπτες του Σχιστού.»

Απόστολος Αρώνης:
ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για τον βασανισμό ενός αθώου πλάσματος
*Αντιδήμαρχος Προστασίας – Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής & Φιλοζωικής Πολιτικής
Μία ανάρτηση - ξέσπασμα οργής και θλίψης σχετικά με το τραγικά κακοποιημένο γαϊδαράκο στην Ζίτσα, από τον αντιδήμαρχο κ.
Αρώνη*.
Την δημοσιεύουμε γιατί κρίνουμε ότι εκτός από την ευαισθησία
που αποπνέει, στέλνει και ένα ουσιαστικό μήνυμα.
Ετυμολογικά:
γάιδαρος, γάδαρος ή γαϊδούρι, στο θηλυκό γαϊδάρα, γαδάρα ή γαϊδούρα . Όνος στα αρχαία ελληνικά.
Θρησκευτικά:
αποτελεί σύμβολο ταπεινότητας (στην Καινή Διαθήκη, με την είσοδο του Χριστού Ιεροσόλυμα «επί πώλου όνου»).
Στη Ζωολογία:
κατοικίδιο (σπάνια άγριο) της οικογένειας του αλόγου, το οποίο
χρησιμοποιείται ως υποζύγιο. Κατοικίδιο εξημερωμένο, ανήκει
στην τάξη περισσοδάκτυλα. Θηλαστικό που φημίζεται για την ιώβεια υπομονή του.

Μεταφορικά:
άνθρωπος άξεστος , πεισματάρης, αγενής ή αγνώμων.
Θεσμικά, ως Αντιδήμαρχος Φιλοζωικής Πολιτικής, δε
μπορώ να αποδεχθώ το βασανισμό
ενός αθώου πλάσματος. Ενός γαϊδουριού από έναν
«άνθρωπο» και δη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι
ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ. Ντρέπομαι όχι ως άνθρωπος αλλά σαν Γάιδαρος!
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Απόλυτα παραγωγική η παρουσία του Γιώργου Δημόπουλου
ως αντιδήμαρχος αρμόδιος για την Τεχνική Υπηρεσία
Μία Υπηρεσία που αξίζει ιδιαίτερη αναφορά στον Δήμο Κορυδαλλού, η Υπηρεσία που παράγει έργο υποδομών ώστε να βελτιώνεται η καθημερινή ζωή στην πόλη είανι αναμφίβολα η Τεχνική Υπηρεσία.
Πράγματι, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, επί μία τριετία μέχρι σήμερα έχουν δώσει δείγμα γραφής εργατικότητας και συνέπειας.
Κτήρια του Δήμου συντηρούνται σωστά και επισκευάζεται και
η παραμικρή λεπτομέρεια άμεσα. Σχολεία, δίκτυα, πεζοδρόμια
και γενικά κάθε τι που χρειάζεται την παρέμβαση των τεχνικών 9σιδηρουργών, ξυλουργών, κτιστών κ.λπ.), αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά. Οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί
μηχανικοί της Υπηρεσίας είναι πάντοτε εν εγρηγόρσει ώστε τα
έργα που παραλαμβάνονται από τον Δήμο να πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές και να τηρούνται στο ακέραιο οι συμβατικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των εργοληπτών, αλλά και
να συντάσσονται γρήγορα και σωστά οι απαραίτητες μελέτες
για τα έργα που προκηρύσσονται.

Σημαντικό ρόλο στην άρτια λειτουργία της Υπηρεσίας παίζει η
παρουσία του αντιδημάρχου Γιώργου Δημόπουλου, ο οποίος με
πάθος για την πόλη και σεμνότητα έχει καταφέρει να εμπνέει
να καθοδηγεί και να συντονίζει σωστά τους τομείς της Υπηρεσίας ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική και με άριστα αποτελέσματα.
Βέβαια, κανείς, δεν θα περίμενε κάτι λιγότερο από μία προσωπικότητα της αυτοδιοίκησης που έχει «γράψει» πολλά χιλιόμετρα συμμετέχοντας στα κοινά της πόλης, εφ’ όσον οι πολίτες
του Κορυδαλλού τον επιβραβεύουν για το ήθος και την ακατάβλητη εργατικότητά του και για την συνέπεια που επιδεικνύει
όλα αυτά τα χρόνια είτε από θέση διοίκησης είτε ως δημοτικός
σύμβουλος είτε ως απλός πολίτης.
Επιτέλους, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ
Κάποιοι άνθρωποι εξασκούνται στην λειτουργία
και εφαρμογή του απόλυτου τίποτα....... Ξεχνούν
ή αγνοούν πως οι μαύρες τρύπες καταπίνουν ότι
βρεθεί στο διάβα τους. Και το χειρότερο, οι μαύρες
τρύπες, σαν αυτές που έχουν καταπιεί τον ψυχισμό τους, έχουν μόνο μία διαδρομή... Έχουν μόνο
είσοδο.
Είναι η αδιάκοπη και ακόρεστη λαιμαργία για
εξουσία, αξιώματα και κοινωνική προβολή. Δείτε
τον πολιτικό που επιμένει να θέλει να σώσει την
πόλη μετά από απανωτές δικές του αποτυχίες..
Κοινό γνώρισμα όλων όσων χρησιμοποιούν την
μαύρη τρύπα της ψυχής τους στο να καταπίνουν
- καταβροχθίζουν ότι υπάρχει γύρω τους: Φταίνε
πάντα οι άλλοι και οι ίδιοι, είναι συμπαθέστατοι,
επειδή πλημμυρίζουν από ατελείωτη καλοσύνη.
Ποτέ δε διαφωνούν με κανένα..... Αρνούνται τεχνηέντως να πάρουν θέση σε μία αντίθεση δύο πόλων. Είναι πάντα αδικημένοι από
τους προηγούμενους, είναι πάντα ευνοημένοι από τους νύν και διεκδικούν πάντα θέσεις και αξιώματα, θεωρώντας ότι είναι «πρίγκιπες» που η κοινωνία τους χρωστά την
ανάθεση της τύχης της.
Αυτός που κατά δήλωση τους ευθύνεται, είναι πάντα άλλος και πάντα τον κατηγο-

ρούν όταν αυτός δεν είναι παρών. Άλλωστε δεν αντέχουν τον αντίλογο. Όταν υπάρξει
αντίλογος, όλο το προσωπείο της απόλυτης καλοσύνης καταρρέει και εμφανίζεται η
ολοκληρωτική και κακόβουλη συμπεριφορά της ψυχικής μαύρης τρύπας. Δεν έχουν
την ικανότητα θυμού, που είναι απόλυτα υγιής και ανθρώπινη συμπεριφορά. Γι αυτό,
η άλλη όψη της απέραντης καλοσύνης που προβάλουν, είναι η απόλυτη κακία.
Επανέρχομαι..... Θα τους γνωρίσετε, επειδή η άλλη πλευρά της μαύρης τρύπας, εάν
υπήρχε, θα ήταν ο κορεσμός. Όμως τότε δεν θα ήταν μαύρη τρύπα. Κοινό γνώρισμα
όλων: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ανύπαρκτες υπό την έννοια της συναισθηματικής επένδυσης. Είναι πάντα επιφανειακές και εξαρτητικές.
Η ψυχική μαύρη τρύπα έχει δύο όψεις, όπως το νόμισμα: Τον ιδεοψυχαναγκασμό και
τον ναρκισσισμό. Το δικό τους αδιέξοδο, πασχίζουν να το κάνουν αδιέξοδο της τοπικής κοινωνίας. Για να το πούμε με απλά λόγια, προσπαθούν να ανακυκλώσουν ένα
μοντέλο διοίκησης των Δήμων μέσα από την ανακύκλωση της παρακμής τους.
Προσωπικά, με αφήνουν παγερά αδιάφορο τίτλοι και αξιώματα. Όσοι όμως δηλώνουμε
ότι θέλουμε να διορθώσουμε τις κακοδαιμονίες της αυτοδιοίκησης, ας ξεκινήσουμε
με το μείζον και αυτονόητο: Ας αναγνωρίσουμε έμπρακτα το δικό μας μερίδιο ευθύνης, και ας δηλώσουμε διαθέσιμοι να προσφέρουμε από ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ θέση. Αν μας
ενδιαφέρει η διαδρομή και το αποτέλεσμα, στο τραίνο χωράμε όλοι, διαφορετικά οι
πολίτες γνωρίζουν ότι ο καυγάς γίνεται για τη θέση του μηχανοδηγού.
Σπύρος Κασιδιάρης
Κοινωνικός λειτουργός
Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού
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Καταξιωμένοι Κορυδαλλιώτες στοιχίζονται στο πλευρό Χουρσαλά
δημιουργώντας κλίμα νίκης για τον συνδυασμό
Μπορεί να βρισκόμαστε έναν χρόνο πριν τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, φαίνεται όμως ότι ήδη έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται κινητικότητα στην κατάρτιση των
συνδυασμών, με σημαντικές παρουσίες διαμορφώνουν ένα πολυσυλλεκτικό κλίμα για
την παράταξη του Δημάρχου κ.Χουρσαλά.
Η δήλωση του πλέον έμπειρου δημοτικού
συμβούλου, ο οποίος έχει διατελέσει και
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Σ.Αγιώτατου έκανε την αρχή με την συνέχεια να είναι σε εξέλιξη. Ο κ. Αγιώτατος,
εκλέγεται από το 1990, με πλούσια δράση,
ιδιαίτερα για την περιοχή του Σχιστού. Τα
τελευταία χρόνια έχει συμβάλλει σημαντικά
στην ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη του Κορυδαλλού, ένα έργο που
εξαιτίας της αύξησης των τιμών του φυσικού
αερίου διεθνώς δεν τυγχάνει ανάλογου ενδιαφέροντος αλλά είναι σίγουρο ότι αναβαθμίζει
την ποιότητα ζωής και μεσομακροπρόθεσμα
θα μειώσει και το ενεργειακό κόστος για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της πόλης. Η
δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Φίλες και φίλοι σας ευχαριστώ από καρδιάς
για την στήριξη τόσων χρόνων στο πρόσωπο
μου !!!
Είμαι παρόν και δίπλα στον Δήμαρχο για να οραματιστούμε και να κάνουμε περισσότερα βήματα μπροστά για την πόλη μας !!!
Οι θέσεις του στην διοίκηση με φέρνουν ακόμα πιο κοντά και τον στηρίζω σε όλες του
τις επιλογές !!!
Μαζί για ένα Κορυδαλλό ακόμη καλύτερο !!!!

Ανάλογο είναι και το περιεχόμενο της δήλωσης
της κ. Μαρίας Διακάτου, η οποία εκλέγεται εδώ
και τρεις θητείες δημοτική σύμβουλος, έχοντας
διατελέσει Αντιδήμαρχος σε κρίσιμους τομείς της
καθημερινότητας όπως το Πράσινο αλλά και σε
τομείς με κοινωνικό χαρακτήρα όπως τα πρώην
ΚΑΠΗ.
Η κ. Διακάτου με πλούσια εμπειρία στα κοινά της
πόλης αφού από νεαρή ηλικία συμμετείχε ανελλιπώς στα Δ.Σ των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων (σε αρκετούς μιας και είναι τρίτεκνη), έχει
εκλεγεί για τρεις θητείες δημοτική σύμβουλος
διατελώντας Αντιδήμαρχος σε τομείς καθημερινότητας όπως η Δ/νση Πρασίνου αλλά και σε τομείς
με κοινωνικό ενδιαφέρον όπως είναι τα πρώην
ΚΑΠΗ. Το τελευταίο διάστημα, το απρόσμενο και δυσάρεστο γεγονός που αντιμετώπισε η οικογένειά της, δεν της στέρησε τον δυναμισμό αλλά κυρίως την διάθεση για
προσφορά. Αντιθέτως, συμμετέχοντας στο Δ.Σ της Ανάσας αθροίζει τις δυνάμεις της
ώστε να μεγαλώσει η «αγκαλιά» της Ανάσας όπου βρίσκουν απλόχερα βοήθεια δεκάδες συμπολίτες μας.
Συγκεκριμένα η κ.Διακάτου δήλωσε στην εφημερίδα μας:
«Ως μόνιμη κάτοικος του Κορυδαλλού τα τελευταία 50 χρόνια εξέφρασα την αγάπη μου
για την πόλη και την οικογένειά μου μέσα από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, πρώτα
με τον εθελοντισμό, στους συλλόγους γονέων και στις δράσεις αλληλεγγύης και κατόπιν ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος από το 2007-2019 υπηρετώντας από διάφορες
θέσεις τους συμπολίτες μου που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους στο πλευρό του
τότε δημάρχου κου Σταύρου Κασιμάτη. Σήμερα συνεχίζω με το ίδιο αίσθημα ευθύνης.
Αποφάσισα να συμμετάσχω στις επερχόμενες εκλογές στο συνδυασμό του οποίου ηγείται ο νυν δήμαρχος κος Νίκος Χουρσαλάς, έναν νέο άνθρωπο με τον οποίο είχα την
χαρά και την τιμή να συνεργαστώ ώστε με σιγουριά να μπορώ τον εμπιστεύομαι για την
εντιμότητα, το ήθος και το μεράκι του για την πόλη μας.
Μετά από συζήτηση που είχαμε, αποδέχομαι την πρότασή του, οραματιζόμενη πάντα
την εξέλιξη, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της πόλης μου και την απρόσκοπτη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών, πιστεύοντας ότι και εγώ με όσες δυνάμεις και δυνατότητες έχω αλλά και με την εμπειρία που αποκόμισα όλα αυτά τα χρόνια,
μπορώ να βοηθήσω για το κοινό καλό.»

Η ισχυρή εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου
στον συνδυασμό Χουρσαλά ενισχύεται με την συμμετοχή της Προέδρου του συλλόγου Μέριμνα κ
Μαρούλας Ρουσάκη.
Ο ιστορικότερος σύλλογος «Μέριμνα», όπου του χρόνου συμπληρώνει 60 χρόνια λειτουργίας με συνεπή
παρουσία και δράση που εκτείνεται στον πολιτισμό,
την τέχνη αλλά και στον κοινωνικό τομέα. Η δραστήρια Πρόεδρος κ.Ρουσάκη, πλαισιωμένη από ικανές
συνεργάτιδες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν
μια αντικειμενικά ευρεία γκάμα δράσεων με χορό,
θέατρο, εικαστικά, χορωδία,μαθήματα pilatesενώ φυσικά δεν αμελούν τομείς όπως η διασκέδαση με συνεστιάσεις και κυρίως τις εκδρομές τους ανά την χώρα.
Η κ.Μ.Ρουσάκη ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της
ως δημοτική σύμβουλος στον συνδυασμό του Δημάρχου, δηλώνοντας : «Μέσα από την ενασχόλησή μου με τον Σύλλογο, είχα την ευκαιρία
να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους, τα προβλήματα της πόλης και να προσπαθήσω να βοηθήσω με τις μικρές μου δυνάμεις ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες καθημερινότητας
της σύγχρονης γυναίκας. Της γυναίκας που εργάζεται, έχει την ευθύνη να μεγαλώσει
τα παιδιά της, να στηρίξει τον σύζυγο, να σταθεί αλληλέγγυα στον συνάνθρωπο αλλά
και να βρει χρόνο για τον εαυτό της ώστε να είναι μια ισορροπημένη προσωπικότητα.
Αξιολογώντας την προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κ.Χουρσαλάς, ένας νέος, ικανός και ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, είναι χαρά και
τιμή μου να συμβάλλω σε μια κοινή προσπάθεια για να κάνουμε καλύτερη την πόλη
που αγαπάμε»
Νικόλ Ζαχαρέα. Πρόεδρος Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων 2ο Δημοτικό σχολείο
Κορυδαλλού
Τα τελευταία τρία χρόνια, ως Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού
Σχολείου Κορυδαλλού, γνώρισα και συνεργάστηκα αποτελεσματικά με την Δημοτική Αρχή. Βλέποντας την καθημερινή προσπάθεια και τον αγώνα
του Δημάρχου, Νίκου Χουρσαλά, για την επίλυση
μικρών και μεγάλων προβλημάτων του Δήμου
μας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της πόλης σε όλους τους τομείς της
καθημερινότητας ,αποφάσισα να συνδράμω στην
προσπάθεια αυτή.
Ως αρχηγός ,επί σειρά ετών, της γυναικείας ομάδας βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού έμαθα να παλεύω κάθε πόντο, κάθε σετ για τη νίκη της ομάδας
μου.
Το ίδιο θα πράξω και τώρα.
Ως Μανιάτισσα έμαθα να αγωνίζομαι για τα πιστεύω μου. Να μην τα παρατάω ποτέ.
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, Νίκο Χουρσαλά, για την τιμή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου να με συμπεριλάβει ως Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο στις επερχόμενες
εκλογές.
Ο Πρόεδρος του Αετού Κορυδαλλού κ. Δ. Μπούγας στην μάχη των Αυτοδιοικητικών εκλογών
Την απόφασή του να συμμετάσχει ενεργά στα κοινά του Δήμου στο πλευρό του Δημάρχου κ.Χουρσαλά ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Αετού κ.Μπούγας.
Ο έμπειρος παράγοντας με πλούσια δράση στα
αθλητικά δρώμενα της πόλης δήλωσε:
«το τελευταίο διάστημα διαπιστώνω ως ενεργός
πολίτης ότι η πόλη μας αναβαθμίζεται σε όλους
τους τομείς: ο Κορυδαλλός είναι μια καθαρή πόλη,
με φροντίδα για την καθημερινότητα του πολίτη
ενώ παράλληλα εξελίσσεται μια σειρά από έργα
υποδομών που θα χαρούμε εμείς κι επόμενες γενιές. Στον χώρο που υπηρετώ με συνέπεια εδώ και
τρεις δεκαετίες από διαφορετικούς ρόλους, τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό, ο Δήμος ανακαινίζει πλήρως τους αθλητικούς χώρους(ανοιχτό γήπεδο ΔΑΚ,
κλειστό γήπεδο Πούτος ενώ κατασκευάστηκαν δύο
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επιπλέον γήπεδα για τις ακαδημίες της πόλης. Με γνώμονα το συμφέρον του Κορυδαλλού, που γεννήθηκα, μεγάλωσα εγώ και τα παιδιά μου, αθροίζω τις δυνάμεις μου σε μια
κοινή προσπάθεια για να κάνουμε «ένα Βήμα Μπροστά» για την πόλη που αγαπάμε.
Στόχος μου είναι η συμμετοχή σε έναν συνδυασμό που βάζει προτεραιότητα τον άνθρωπο, να καταθέσω ιδέες και σκέψεις σε ένα πρόγραμμα που θα αγκαλιάζει όλες τις
γειτονιές, να προσφέρω ανιδιοτελώς σε μια κοινή προσπάθεια για τον Κορυδαλλό που
αξίζουμε.Το ήθος, το μεράκι κι ο χαρακτήρας του Νίκου Χουρσαλά αποτελούν εγγύηση
για μια διοίκηση που συνθέτει, οραματίζεται και πραγματοποιεί. Θέλω να τον ευχαριστήσω ειλικρινά για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου κι ελπίζω να φανώ αντάξιος
της ευθύνης.»
Νικολεουσάκος Νίκος, τ. Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού
Σε ένα χρόνο θα διεξαχθούν οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θεωρώ χρέος μου,
ως ενεργός πολίτης που ζω κι εργάζομαι στην πόλη του Κορυδαλλού, έχοντας την τιμή
να θητεύσω ως δημοτικός σύμβουλος, να τοποθετηθώ εγκαίρως, δημόσια και κυρίως
με σαφήνεια για τη θέση μου, μακριά από παρωχημένες λογικές μικροπολιτικής και
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συσχετισμών . Τα τελευταία τρία χρόνια και παρά
τις δυσκολίες που δημιούργησε η υγειονομική
κρίση, η πόλη μας μέρα με τη μέρα μεταμορφώνεται. Το άνοιγμα του σταθμού μετρό στην πλατεία
Ελευθερίας, οι αναπλάσεις των δημόσιων χώρων,
οι νέες παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης, η
καθαριότητα και το νοικοκύρεμα, τα ψηφιακά
άλματα αναβαθμίζουν στην πράξη την ποιότητα ζωής όλων μας. Στην προσπάθεια που κάνει ο
νέος Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς δεν περισσεύει
κανείς. Αντίθετα, αθροίζοντας όλες και όλοι μαζί
τις δυνάμεις μας μπορούμε να πάμε πολλά βήματα
ακόμα μπροστά! Από σήμερα συμμετέχω και εγώ
με όλες μου τις δυνάμεις στο συνδυασμό του Δημάρχου και τον ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου!

Ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ με αύρα Κορυδαλλού
Φαίνεται ότι η αθρόα συμμετοχή των μελών του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές στον
Κορυδαλλό ουδόλως τυχαία ήταν αφού το κλίμα αισιοδοξίας και συσπείρωσης κλιμακώνεται μέσα από τις
πιθανές υποψηφιότητες στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ
για τις Εθνικές εκλογές. Πέρα από την γνωστή υποψηφιότητα του Δ.Διαμαντίδη, γιος του πρώην Υπουργού κι εγγονός του πρώην Βουλευτή, ο οποίος ήταν
πρώτος σε σταυρούς στις τελευταίες εκλογές αλλά και
του πρώην βουλευτή κ.Λιντζέρη ο οποίος παραδοσιακά διατηρεί στενούς δεσμούς με το κοινό του Κορυδαλλού, ενδιαφέρον
έχουν εκδηλώσει ο
δικηγόρος του Δήμου
Κορυδαλλού κ.Καλαποθαράκος, η ιατρός
και πρώην Αντιδήμαρχος κ. Κωτσίδου, η εκλεγμένη
δημοτική σύμβουλος Κορυδαλλού κ. Γιαννακάκη η
οποία εξαιτίας της επαγγελματικής της δράσης έχει
«πυρήνες» σε αρκετές γειτονιές της περιφέρειας ενώ
τελευταία φαίνεται να αποδέχτηκε την πρόταση ο
Πρόεδρος της Προοδευτικής κ.Α.Αραβαντινός. Συγκεκριμένα ο τελευταίος απασχόλησε πρόσφατα την
δημοσιότητα αφού σε ανύποπτο χρόνο, με την ευκαιρία ανακοίνωσης μετεγγραφής ποδοσφαιριστή έγινε
viral αφού στο φόντο υπήρχε η φωτογραφία του αείμνηστου ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου.
Παρά το γεγονός ότι προκύπτει ως παράδοξο εξαιτίας της κοινής γεωγραφικής αναφοράς, το πλούσιο βιογραφικό των υποψηφίων φαίνεται ότι έχει πείσει τα ανώτερα
κλιμάκια της Χ. Τρικούπη ώστε να τις προκρίνουν αφού όπως λέγεται καλύπτουν διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες κι όλες προσθέτουν στην κοινή προσπάθεια.

Θυμίζουμε ότι στις εσωκομματικές εκλογές του
ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν περισσότεροι
από
1.600
εκλογείς, ρεκόρ για τα δεδομένα της εποχής, γεγονός που κι αυτό προσδίδει
ιδιαίτερο βάρος στην τελική επιλογή. Ιδιαίτερη χαρά
και τιμή συνιστά για τον
επικεφαλής της Τ.Ο ΠΑΣΟΚ κ.Ν. Κουλουμπαρίτση,
παραδοσιακό κομματικό
αλλά και προσωπικό φίλο
του Αντιδημάρχου κ.Δημόπουλου, ο οποίος μέχρι
στιγμής διατηρεί ουδέτερη στάση, σεβόμενος τον
θεσμικό του ρόλο. Αντιθέτως, διαρρέει σε στενό
κύκλο ότι η κινητικότητα
των στελεχών αποδεικνύει ότι η συσπείρωση αυξάνεται συνεχώς και αφήνει
περιθώρια αισιοδοξίας για
ένα ανάλογο αποτέλεσμα
στις Εθνικές εκλογές που
θα δώσει έναν Βουλευτή
στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που δεν
έχει συμβεί από τις εκλογές του 2009.

Απεχώρησαν και καταγγέλλουν την Διοίκηση
οι Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης
Κορυδαλλού» από την συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου!
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ αποχωρήσαμε μόλις από το Δημοτικό Συμβούλιο, ως
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη δέσμευση της διοίκησης να μετατρέψει τις συμβάσεις των καθαριστριών
από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Σε συνθήκες covid τα σχολεία μας έχουν ανάγκη από τις καθαρίστριες οι οποίες ούτως ή άλλως δεν επαρκούν. Η διοίκηση αρνείται να δεσμευτεί παρά τις πιέσεις των
εργαζομένων και της αντιπολίτευσης. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των καθαριστριών και θα είμαστε μαζί
τους σε κάθε κινητοποίηση και μορφή πάλης.
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Φως… Περισσότερο φως!!!
Η νύχτα έγινε μέρα σε τρεις πλατείες της πόλης και συγκεκριμένα στις πλατείες Μέμου, Μερκάτη και Καραβά (10ο Δημοτικό Σχολείο), μετά την αλλαγή των φωτιστικών
λυχνιών σε LED από τις προϋπάρχουσες συμβατικές (και ενεργοβόρες).
Έτσι άρχισε σιγά-σιγά η αλλαγή στο φωτισμό των πλατειών με λάμπες νέας τεχνολογίας. Οι λάμπες αυτές έχουν δυο θετικά: η ισχύς τους «διπλασιάζει» το φωτισμό
στο χώρο, ενώ, κάνουν τεράστια οικονομία στο ρεύμα, δεδομένης και της διανυομένης
ενεργειακής κρίσης!

πλατεία Μέμου πριν & μετά

Ας μην ξεχνάμε παρ’ όλα αυτά ότι, άσχετα από την κρίση, σύμφωνα με έρευνες, το φως σε μια πόλη είναι ο υπ’
αριθμόν ένα παράγοντας που αποτρέπει την εγκληματικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πλατεία Καραβά σημειωθήκαν προ ημερών βανδαλισμοί και βρέθηκε κατεστραμμένο το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Για την αποκατάσταση του από τα τεχνικά συνέργεια του Δήμου χρειάστηκε
να τοποθετηθούν ειδικοί ιστοί που θα αποτρέψουν άλλες απόπειρες καταστροφών.

Ένα βήμα ακόμη προς την Ανακύκλωση…
Τέσσερις γωνιές με μινι πολύκεντρα ανακύκλωσης θα πάρουν τη θέση τους στον Κορυδαλλό, σε αντίστοιχα, κεντρικά σημεία της πόλης.
Η Ανακύκλωση που τώρα αρχίζει να καταλαμβάνει-και πρέπει- όλο και μεγαλύτερο
χώρο στη ζωή μας γιατί το μέλλον και οι προοπτικές της επιβίωσης εξαρτώνται από
αυτήν.
Οι γωνιές Πολύκεντρα, θα τοποθετηθούν από τον ΕΔΣΝΑ δωρεάν σε κεντρικά σημεία,
που είναι η Πλατεία Ελευθερίας, το Πάρκο (Γρ. Λαμπράκη), η Πλατεία Μέμου, ο Άγιος

Δημήτριος στο Σχιστό, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους συνειδητοποιημένους πολίτες
που θέλουν να ανακυκλώσουν αλλά και να αφυπνίζουν όσους δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της δράσης.
Ο Δήμος υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ (Ενιαίο Διαβαθμιστικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής), με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και
ανακυκλώσιμων.

Κορυδαλλός
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Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στον Κορυδαλλό
Το έναδημοτικό κτίριο μετά το άλλο μπαίνουν στον προγραμματισμό για να μετατραπούν σε «ενεργειακά», έτσι όπως επιβάλλουν οι ανάγκες των καιρών, τις οποίες κατανοεί κι αναγνωρίζει απόλυτα η Διοίκηση του Δήμου Κορυδαλλού.
Η Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων είναι μια λύση που δίνει απαντήσεις σε πολλά
προβλήματα της Ενεργειακής Κρίσης. Μιας κρίσης που διογκώνεται μετά τον πόλεμο
Ρωσίας – Ουκρανίας και απλώνει ερωτηματικά για το μέλλον της ενέργειας σε όλο τον
κόσμο.
Με σύνεση η διοίκηση του Δήμου έλαβε πρόνοια
και προχώρησε σ αυτή την κίνηση (πριν καν ξεσπάσει ο πόλεμος) με το βλέμμα στραμμένο στην
οικονομία και την εξοικονόμηση χρημάτων.
Με μελέτη ύψους σχεδόν ενός εκατομμύριου,
αποφασίστηκαν παρεμβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας ενεργοβόρων δημοτικών κτιρίων. Η επιλογή των κτιρίων έγινε
με κριτήρια που αφορούν στην κατανάλωση των
κτιρίων, στα χαρακτηριστικά τους όπως χρήση
κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης και πολλά άλλα, καθώς και στη
χρησιμότητα τους, για παράδειγμα κτίρια κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Στο πρόγραμμα και με βάση τα κριτήρια που
αναφέρθηκαν εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες :
• στο Πνευματικό Κέντρο
• στο Κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών
• στο Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης
• στον 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη έγκριση και χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων
και ενεργειακή αναβάθμιση των παρακάτω σχολείων:
1. 1ου Νηπιαγωγείου
2. 7ου Γυμνασίου
3. 3ου Λυκείου
4. 4 Λυκείου
5. 5ου Λυκείου
6. 3ου Νηπιαγωγείου
7. 4ου Δημοτικού Σχολείου
8. 5ου Δημοτικού Σχολείου
9. 9ου Δημοτικού Σχολείου
10. 4ου -5ου Γυμνασίου
Εν κατακλείδι, είναι αυτονόητο ότι αν θέλουμε να μιλάμε για εξορθολογισμό δαπανών
του δημοσίου, η ενεργειακή αναβάθμιση θεωρείται επιβεβλημένη.

Να σημειωθεί ότι με τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων βελτιώνονται παράλληλα και οι συνθήκες εργασίας.
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Ένα βήμα ποιο κοντά η οριστική απομάκρυνση των Φυλακών
Μέσα στην αυγουστιάτικη ραστώνη, μια περίοδο εντός της οποίας, παραδοσιακά δεν
υπάρχουν ειδήσεις, προέκυψε μια σημαντική εξέλιξη για το θέμα των Φυλακών Κορυδαλλού.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ για την ωρίμανση της μελέτης και την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για
την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή του νέου σωφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο.
Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρης Οικονόμου, υπέγραψε την σύμβαση με τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, προκειμένου, να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία για την υλοποίηση, με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Η σύμβαση υπογράφηκε παρουσία του γενικού γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνου Παπαθανασίου και στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ. Από την σύμβαση
αυτή, προβλέπεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει να φέρει εις πέρας όλες τις ενέργειες για
την ωρίμανση του έργου και τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσής του, για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ασπρόπυργο, πρόκειται να
διαμορφώσει μια νέα σωφρονιστική πολιτική για τη χώρα
και να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες και για τη
διαμονή των κρατουμένων
εντός σωφρονιστικών καταστημάτων, με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα».
Ο αρχικός προϋπολογισμός
του έργου κατασκευής του
νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος, που σχεδιάζεται
να υλοποιηθεί με τη μέθοδο
ΣΔΙΤ, ανέρχεται σε 130 εκατ.
ευρώ δίχως ΦΠΑ και εκτιμάται ότι αυτό το ποσό θα καλύψει το αρχικώς προ-εκτιμώμενο κόστος κατασκευής
των εγκαταστάσεων, χωρίς
να περιλαμβάνει έξοδα εξοπλισμού, λειτουργίας και συντήρησης.
Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα αναπτύσσονται σε έκταση περίπου
100 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνουν 14 πτέρυγες, χωρητικότητας 200 ατόμων
έκαστη. Θα περιλαμβάνουν, επίσης, νοσοκομειακές υποδομές, ψυχιατρική πτέρυγα,
χώρους θεραπευτικών προγραμμάτων, δικαστικές αίθουσες, πτέρυγες σχολικής εκπαίδευσης, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, πειθαρχικά κελιά, εργαστήρια, ενώ υπάρχει
πρόβλεψη και για χώρους λατρείας.
Η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού έχει εγκριθεί από την
Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με την απόφαση της 27ης
Δεκεμβρίου 2021 και έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021.
Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Είναι
μεγάλη η ευθύνη που αναλαμβάνει η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του
ΤΑΙΠΕΔ να φέρει εις πέρας το στρατηγικής σημασίας, όπως έχει χαρακτηρισθεί και από
την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή, έργο της μετεγκατάστασης του Καταστήματος
Κράτησης Κορυδαλλού. Μεγάλη είναι και η τιμή μας για την εμπιστοσύνη της πολιτείας και ειδικώς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς το ΤΑΙΠΕΔ.
Θα εργαστούμε με την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και ποιότητα, που χαρακτηρίζει
το στελεχιακό δυναμικό του Ταμείου, για την υλοποίηση της εν λόγω προτεραιότητας
του Ελληνικού Δημοσίου και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ένα έργο με θετικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή
της Αττικής».

Σημαντική παρέμβαση του Δήμου για την επιτάχυνση
της διαδικασίας
Η μετεγκατάσταση των Φυλακών Κορυδαλλού περνάει στην τελική φάση πλέον αφού
από όραμα κι εξαγγελία μετουσιώνεται σε πράξη. Η παρέμβαση του Δήμου θεωρείται
εξαιρετικά σημαντική αφού αθόρυβα αλλά απολύτως συντονισμένα και κυρίως ουσιαστικά, ο Δήμος έκανε 2 σημαντικές παρεμβάσεις για την εξέλιξη του έργου. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε κι ο Δήμαρχος κ. Ν. Χουρσαλάς :

Το έργο θα ανατεθεί σε ανάδοχο οικονομικό φορέα ο οποίος θα επιλεγεί μέσα από
διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει
και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου.
«Άλλη μία κυβερνητική εξαγγελία για ένα εμβληματικής σημασίας έργο αρχίζει να
υλοποιείται με την σημερινή επισφράγιση της συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το ΤΑΙΠΕΔ», δήλωσε ο κ. Οικονόμου και τόνισε: «Το στρατηγικής
σημασίας έργο της μετεγκατάστασης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον

«Ένα σημαντικό βήμα για την μετεγκατάσταση των Φυλακών.
Με συντονισμένες ενέργειες, λιγοστά λόγια και έμφαση στην ουσία, εργαζόμαστε αδιάκοπα για τον τελικό στόχο: την απομάκρυνση των Φυλακών από την πόλη
μας. Προηγήθηκε σειρά επαφών με το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να περιληφθούν στο τελικό κείμενο της σύμβασης 2 σημαντικοί όροι για το διαχρονικό
αίτημα των κατοίκων του Κορυδαλλού:
i. η σύμβαση ορίζει ρητά ότι δεν αφορά απλά την κατασκευή ενός νέου σωφρονιστικού καταστήματος αλλά την μετεγκατάσταση των Φυλακών Κορυδαλλού
ii. προβλέπεται δαπάνη για την εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης του χώρου των
Φυλακών για την δημιουργία πάρκου αναψυχής και πολιτισμού για τους πολίτες
του Κορυδαλλού».

Κορυδαλλός

Σεπτέμβριος 2022

13

Επιστροφή στο σχολείο! Ξανά στο θρανίο! Αξία ανεκτίμητη!
Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας! Ανέφελη, με γέλια και παιχνίδια! Με μοναδικά
προβλήματα το «βάρος της σχολικής τσάντας, για τους μικρούς, τη δυσκολία των μαθηματικών ή των αρχαίων, για τους μεγαλύτερους»

Ξεκινάμε δυνατά! Σε ολες τις σχολικές μονάδες , προσχολικές, α’βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης, με τις καλύτερες συνθήκες σε όλους τους τομείς .
Γιατι τα παιδιά μας είναι πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα !!!
Υ.Γ. Προς πάσα κατεύθυνση και κάθε «μικροπωλητή»: η Παιδεία. δεν «πουλιέται», ούτε
«αγοράζεται» σε πολιτικά παιχνίδια. Αξίζει την προσοχή όλων μας, με σεβασμό.

Ιατρείο Μνήμης
Ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης & Νευρολόγος στον Δήμο Κορυδαλλού
(Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν)
Το Τμήμα Προστασίας Προαγωγής Δημόσιας Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής του Δήμου Κορυδαλλού, ανακοινώνει την συνέχιση λειτουργίας, για 6η χρονιά, του Ιατρείου Μνήμης
στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική και
Γηριατρική Εταιρεία και την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ».
Στο Ιατρείο Μνήμης, το μόνο που λειτουργεί σε κοινοτικό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, προσφέρεται δωρεάν προληπτικός έλεγχος της μνήμης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Δήμου.
Ο έλεγχος αφορά σε άτομα άνω των 60 ετών.
Η λειτουργία του ιατρείου, μετά από θετική και άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης του
Κέντρου Υγείας Νίκαιας σε σχετικό αίτημα του Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών,
Δημόσιας Υγείας & Φιλοζωϊκής Πολιτικής κ. Αρώνη, ενισχύεται από τον Οκτώβριο με
την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Νευρολόγου, με δυνατότητα εξέτασης και συνταγογράφησης την 2η Πέμπτη κάθε μήνα.
Παράλληλα, λειτουργούν κάθε Παρασκευή τρεις ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης, στις
οποίες πραγματοποιούνται ασκήσεις ενδυνάμωσης της μνήμης, της οπτικοχωρητικής
ικανότητας, της γλωσσικής ευχέρειας και των εκτελεστικών λειτουργιών.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν κι αποσκοπούν στην προσπάθεια να καταστεί ο
Δήμος Κορυδαλλού μια Φιλική Κοινότητα για την Άνοια.
Το Ιατρείο Μνήμης του Δήμου Κορυδαλλού λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού στα
Δημοτικά Ιατρεία
Ξενοφώντος & Πελοπίδα 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
213 2129314-316
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Ελάχιστα προβλήματα στον Κορυδαλλό από τις αυγουστιάτικες καταιγίδες
Οι πρόσφατες καταιγίδες ανέδειξαν για άλλη μια φορά τις αδυναμίες της Πολιτείας
όσο και της Αυτοδιοίκησης με πολλά προβλήματα σε κεντρικές λεωφόρους αλλά και
σε παρακείμενες οδούς. Για την πόλη του Κορυδαλλού, η καλή προετοιμασία των τεχνικών συνεργείων αλλά και η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος του έργου κατασκευής αγωγών των ομβρίων υδάτων που εκτελείται τους τελευταίους μήνες, δεν
επέτρεψαν ανάλογα φαινόμενα.
Είναι η στιγμή που συνειδητοποιεί κάποιος τον πραγματικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, ακόμη και σε χαμηλής έντασης
καιρικά φαινόμενα. Συνηθίζεται να λέγεται ότι τα έργα πουείναι υπόγεια, δεν
έχουν αντίκτυπο στην επικοινωνία και
δεν δημιουργούν πολιτικό κεφάλαιο
σε μια διοίκηση. Όμως στις δύσκολες
περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία το τελευταίο διάστημα διαρκώς αυξάνονται εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής, τέτοια έργα είναι
που περιορίζουν τον κίνδυνο σε ζημιές
τόσο σε περιουσιακά στοιχεία όσο και
για την ασφάλεια των κατοίκων. Παρά
το γεγονός ότι όπως αναφέρθηκε τέτοιου είδους έργα έχουν περιορισμένο
πολιτικό όφελος, η διοίκηση του Δήμου
προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες
κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων
αλλά και συντήρησης του δικτύου,
ώστε να θωρακίζεται η πόλη σε έντονη
βροχόπτωση.

Η εγκατάσταση νέου δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων θωρακίζει την πόλη από πλημμυρικά φαινόμενα
Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το έργο εγκατάστασης δικτύου απορρόφησης ομβρίων υδάτων έχοντας καλύψει πλέον το 75% του συνολικού έργου. Θυμίζουμε ότι το
έργο προϋπολογισμού 2,3 εκ. ευρώ εκτελείται από τον Δήμο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημότες ούτε ένα ευρώ και προβλέπει παρεμβάσεις σε 26 οδούς του Κορυδαλλού.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Δημόπουλος έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «τα έργα εγκατάστασης δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων , παρά τα
προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη-κυκλοφοριακό,όχληση,σκόνες-κάνουμε ότι
είναι δυνατό να ολοκληρώνονται σύντομα και με ασφάλεια!Παρακαλώ την κατανόησή
σας θα θέλαμε και να επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή στις οδούς που εκτελούνται τα

έργα ώστε να αποφύγουμε πιθανά ατυχήματα»
Το έργο σχεδιάστηκε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το αντίστοιχο έργο της Περιφέρειας Αττικής
προϋπολογισμού άνω των 15 εκ. ευρώ το οποίο καλύπτει τους Δήμους Κερατσινίου, Νικαίας, Κορυδαλλού
και αναμένεται να ξεκινήσει στο επόμενο εξάμηνο.
Αναφορικά με την πόλη του Κορυδαλλού, το έργο
προβλέπει την εγκατάσταση του αγωγού ομβρίων
υδάτων της Γρ.Λαμπράκη με νεότερο μεγαλύτερου διαμετρήματος ενώ περιλαμβάνει παρεμβάσεις
σε οδούς μεταξύ της λεωφόρου Λαμπράκη και της
πλ.Μέμου και ουσιαστικά ολοκληρώνει την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης του Κορυδαλλού.

Απαράδεκτη και επικίνδυνη η απόφαση της Δημοτικής Αρχής Κορυδαλλού
να μετατρέψει τις συμβάσεις των σχολικών καθαριστριών από πλήρους
ωραρίου, σε μερικής
Απαράδεκτη και επικίνδυνη είναι η απόφαση της Δημοτικής Αρχής Κορυδαλλού να μετατρέψει τις συμβάσεις των σχολικών καθαριστριών από πλήρους ωραρίου, που ήταν πέρσι,
σε μερικής, μειώνοντας το ωράριο εργασίας σε 5 από 6,5 και τις αποζημιώσεων κατά 280
ευρώ.
Την ίδια στιγμή που η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και οι ανάγκες των εργαζόμενων και των
οικογενειών τους μεγαλώνουν, την ίδια στιγμή που και στα σχολεία οι ανάγκες μεγαλώνουν, που δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία και η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα
μέτρο μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων, που με απόφαση της κυβέρνησης διευρύνεται
το ωράριο των ολοήμερων σχολείων, την ίδια ώρα η χρηματοδότηση για τα σχολεία και τις
σχολικές επιτροπές παραμένουν στα ίδια με πέρσι, χαμηλά επίπεδα και αυτό έχει τεράστιες
επιπτώσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και για
τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις συνθήκες δουλειάς τους.
Ήταν πρόκληση η στάση της Διοίκησης του Δήμου στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου
παρευρέθηκαν το σωματείο καθαριστριών, η ΕΛΜΕ Πειραιά, το σωματείο εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας και άλλοι φορείς, οι οποίοι απαίτησαν από το Δήμαρχο να δεσμευτεί ότι
θα μετατρέψει τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου άλλα η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε επικαλώντας τη λειψή χρηματοδότηση από πλευράς Κυβέρνησης βάζοντας στον πάγο την αγωνία
των εργαζόμενων καθαριστριών.
Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτή είναι η σκληρή πολιτική Κυβέρνησης, Περιφέρεια και
Δήμων απέναντι στην παιδεία και όχι μόνο. Αυτή είναι η πολιτική της υποχρηματοδότησης
στην Παιδεία αλλά και στην Τοπική Διοίκηση. Αυτή η πολιτική που στο όνομα της ανάπτυ-

ξης βάζει στις συμπληγάδες τα
εργατικά λαϊκά δικαιώματα
και καταδικάζει το λαό να τα
βγάζει πέρα με ψίχουλα και
ρίχνοντας των πήχη των αναγκών του στο πάτωμα για να
αυγαταίνουν κέρδη οι τσέπες
των ομίλων.
Αυτή είναι και η πολιτική της
Δημοτικής Αρχής που συνθλίβει τα δικαιώματα των εργαζομένων του Δήμου, που δεν βγάζει άχνα για έργα στο Δήμο που
να καλύπτουν λαϊκές ανάγκες,
όπως πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, όπως το ζήτημα των σχολικών κτιρίων, τις αναβάθμισης περιοχών με έργα
υποδομής, όπως του Σχιστού Κορυδαλλού.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση καλούμε το λαό να μπει μπροστά και να παλέψει για τις
ανάγκες του, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Απαιτούμε να παρθεί πίσω η απαράδεκτη απόφαση του Δήμου για τις σχολικές καθαρίστριες.
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Η φαντασία στην εξουσία...
Άρθρο του Ανδρέα Αναστασόπουλου
Εκπαιδευτικού, Δημοτικού Συμβούλου Κορυδαλλού με την «Λαϊκή Συσπείρωση»

Βλέποντας το προεκλογικό σκηνικό που στήνεται στο Δήμο Κορυδαλλού ενάμιση χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές και κοιτώντας την ανθρωπογεωγραφία των υποψηφίων κάνω τις εξής σκέψεις...: Πού είναι
οι πολιτικές τους διαφορές?
Πώς γίνεται όλοι αυτοί που «διαφωνούν» να έχουν συνυπάρξει χρόνια ολόκληρα κάτω από τους ίδιους σχηματισμούς? Αυτοί που τώρα
διαφωνούν μήπως μετά τις εκλογές τα βρουν πάλι και συνδιοικήσουν,
όπως άλλωστε έγινε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές? Τέλος, πιστεύω ότι όποιος έχει ασκήσει διοίκηση σε θέσεις ευθύνης όπως αυτή

του δημάρχου, σε 2 θητείες πρέπει να έχει αφήσει το αποτύπωμά του
στην πόλη.
Τα πολλά χρόνια στην εξουσία οδηγούν σε αλαζονεία, καθεστωτική νοοτροπία και γενικά επαγγελματική πολιτική προσέγγιση...
Ο Κορυδαλλός στη συντριπτική πλειοψηφία του έχει παλιά πολιτικά
υλικά (τα οποία σαφώς έχουν συνεισφέρει περισσότερο ή λιγότερο) και
δε μπορεί να τραβήξουμε μπροστά με αυτά. Είναι η ώρα για διαφορετικές επιλογές σε πρόσωπα και παρατάξεις γιατί η δικαιολογία ότι «δεν
ξέραμε», μας έχει τελειώσει ως κοινωνία εδώ και καιρό...

Διακοπές με συναντήσεις κύρους για τον αντιδήμαρχο κ. Μανούσο
Κατά τη διάρκεια των ολιγοήμερων διακοπών (οι υποχρεώσεις είναι πολλές άλλωστε),
στο αγαπημένο του νησί, ο Αντιδήμαρχος κ.Μανούσος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί
με τον πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα.
Ως γνωστό, ο Α.Τσίπρας επέλεξε κι αυτός για τις φετινές διακοπές του την πεταλούδα
του Αιγαίου. Τις μέρες αυτές, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Αστυπάλαιας κ. Κομνηνέα με τον Αντιδήμαρχο Κορυδαλλού κ. Μανούσο και τον γνωστό Κορυδαλλιώτη

Τ. Μάρθα. Στην συνάντηση είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τον Α.Τσίπρα για τα
προβλήματα της Αυτοδιοίκησης σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο όπου οι συνέπειες
τόσο της πανδημίας όσο και της ενεργειακής κρίσης έχουν μειώσει τα έσοδα και αντίστροφα αυξήσει τις δαπάνες, αλλά, κυρίως, τις ανάγκες των πολιτών που πλήττονται κι
εύλογα απευθύνονται στους Δήμους για στήριξη. Ελπίζουμε ότι η συνάντηση θα αποδειχθεί γόνιμη και θα αναπτυχθούν πρωτοβουλίες…
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Συνέντευξη με την Πρόεδρο της «Ανάσας Ζωής» κ.Μπατμάνογλου
Συναντήσαμε την κ. Ευγενία Μιχαηλίδου – Μπατμάνογλου με αφορμή την έναρξη των
φθινοπωρινών δραστηριοτήτων της Ανάσας Ζωής Κορυδαλλού, του πιο δυναμικού
ίσως σωματείου Εθελοντών που έχει στόχο του την ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά
μέσω της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών. Η κ. Ευγενία Μιχαηλίδου – Μπατμάνογλου βεβαίως δεν μας είναι γνωστή μόνο από την Ανάσα Ζωής, ξεκίνησε από τους
Συλλόγους και την Ένωση Γονέων και υπήρξε δραστήρια Πρόεδρος της Ένωσης από
το 2011 έως το 2016.
- κ. Μπατμάνογλου πείτε μας δυο λόγια για τις δράσεις, τις ενέργειες και τις αρμοδιότητες της Ανάσας Ζωής Κορυδαλλού
Ε. Μπ. Σκοπός της Ανάσας είναι η στήριξη και η συμπαράσταση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου μας, προσφέροντας ηθική και υλική βοήθεια στα καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μηνιαία στηρίζουμε 80 οικογένειες όμως προσφέρουμε βοήθεια και αλληλεγγύη σε όποιον τη χρειάζεται χωρίς διακρίσεις.

βωτός του Κόσμου ή δράσεις για τη στήριξη των κρατουμένων. Είμαστε παρούσες και
παρόντες όπου μπορούμε και όπου φτάνει η αλληλέγγυα δύναμή μας.
- Από πότε εσείς ασχολείστε με την Ανάσα
Ζωής και τι σας ώθησε σε αυτή την δραστηριότητα;
Ε. Μπ. Από το 2015 ασχολούμαι ενεργά με το
Εθελοντικό Σωματείο Ανάσα Ζωής Κορυδαλλού συμμετέχοντας στο πολύ σημαντικό έργο
της Ανάσας με όρεξη, αγάπη και φροντίδα
για όσους βρίσκονται τυχαία σε αδύναμες
στιγμές στη ζωή τους, θέση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο κάθε άνθρωπος . Η συμμετοχή
μου στο έργο αυτό πηγάζει από την πίστη ότι
πρέπει όλοι να μαθαίνουμε από τις δυσκολίες και να αγωνιζόμαστε ώστε να σταθούμε
στο ύψος των περιστάσεων. Έμαθα από την
οικογένειά μου να υπηρετώ συνειδητά τον
άνθρωπο, δίχως διακρίσεις, δίχως αποκλεισμούς . Η προσπάθεια μου αυτή έχει πλουτίσει τη ζωή μου με εμπειρίες και γνώση. Έτσι
είναι η αλληλεγγύη, δίνεις αλλά και παίρνεις
μεγάλη ικανοποίηση ζωής, ανάσα ζωής.
-Προφανώς η ενασχόλησή σας απαιτεί χρόνο και κόπο. Η οικογένειά σας είναι
στο πλάι σας, στηρίζει τις επιλογές σας;
Ε. Μπ. Αν δεν είχα στο πλάι μου την οικογένειά μου δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα
από όλα όσα κάνω διότι είμαι και εργαζόμενη σύζυγος και μητέρα. Στις αποφάσεις μου
οι πρώτοι που με στηρίζουν είναι ο σύζυγος μου Περικλής Μπατμάνογλου, δημόσιος
υπάλληλος και οι δύο γιοι μας, ο Στέφανος, Μηχανικός Πληροφορικής του ΕΚΠΑ και
ο Μηνάς, Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

- Πείτε μας δυο λόγια για τις ετήσιες δράσεις τις Ανάσας Ζωής. Πώς εξασφαλίζετε
τα έσοδά σας;
Ε. Μπ. Η Ανάσα Ζωής έχει τους τακτικούς χορηγούς της, μεγάλα Σούπερ Μάρκετ, αλλά
και μικρότερες επιχειρήσεις και φορείς και βεβαίως στηρίζεται στις εισφορές των μελών της οι οποίες έρχονται με την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις μας (συναντήσεις
για φαγητό ή τσάι, εκδρομές κ.λπ). Επίσης η Ανάσα Ζωής λειτουργεί στο Δήμο μας τη
δράση «Χωρίς Μεσάζοντες» από όπου εξασφαλίζουμε τρόφιμα και διάφορα άλλα είδη
για τις ωφελούμενες οικογένειες. Βεβαίως κάθε χρόνο οργανώνουμε και επετειακές
εκδηλώσεις για την στήριξη φορέων με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως η Κι-

- Θα είστε υποψήφια με τον νέο δήμαρχο κ. Νίκο Χουρσαλά;
Ε. Μπ. Θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά. Μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης, η αρχική μου σκέψη ήταν ότι δεν θα συνεχίσω. Όμως, η συνεργασία μου με τον Νίκο Χουρσαλά αποδείχθηκε γόνιμη και δημιουργική, βασίστηκε στην βαθμιαία οικοδόμηση της
εμπιστοσύνης και του αμοιβαίου σεβασμού των θεσμικών ρόλων. Είναι ένας νέος άνθρωπος που αγαπά την πόλη του, ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο και λειτουργεί
βαθιά αυτοδιοικητικά συνθέτοντας ιδέες, απόψεις και πρόσωπα. Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι δίπλα του, διότι οι απόψεις μου δεν άλλαξαν, θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω στην πόλη μου και ως δημοτικός σύμβουλος, ως γυναίκα και μητέρα.
- κ. Μπατμάνογλου να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ ουσιαστική συνέντευξη και
συνάντηση.
Ε. Μπ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το έργο της Ανάσας Ζωής χρειάζεται προβολή και η βοήθειά σας είναι πολύτιμη.

Ειρήνη Βαρδάκη: η Κορυδαλλιώτισσα συγγραφέας των bestseller
Οι επιτυχίες συνεχίζονται για την Ειρήνη Βαρδάκη, μια νεαρή που κατάγεται από το
Ρέθυμνο, μεγάλωσε στον Κορυδαλλό, σπούδασε Ιατρικά εργαστήρια …..και ξεκίνησε
τα πρώτα βήματα στην συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων πριν από λίγα χρόνια. Η πορεία της είναι σταθερά ανοδική, έχοντας γίνει γνωστή πια στο ευρύ κοινό με μια σειρά
από επιτυχημένες εκδόσεις: Τσιχλόφουσκα, Μέντορας,
Το νέο βιβλίο της το οποίο γνωρίζει τεράστια επιτυχία, 5η Ζώνη από τις εκδόσεις Μίνωας πρόκειται για ένα δυστοπικό μυθιστόρημα που πραγματεύεται μια πρωτότυπη
ιστορία με σασπένς κι ανατρεπτικό φινάλε, στο οποίο ο αναγνώστης βρίσκει κοινά
σημεία με το σήμερα. Όπως αναφέρει κι η ίδια η συγγραφέας σε πρόσφατη συνέντευξη,
η κατάθλιψη καλπάζει και οδηγεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στην αυτοκτονία και τότε αναλαμβάνει ρόλο ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που φυλακίζει όσους
έχουν διαγνωστεί ή έχουν ροπή προς την κατάθλιψη, τιμωρεί όσους έχουν ανάλογα
συμπτώματα προκαλώντας αλληγορικά συμπεράσματα
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«Μέριμνα» Κορυδαλλού

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μερόπη Κατσάνου, ο Δημοτικός Σύμβουλος
και επικεφαλής της παράταξης « Πολίτες για τον Κορυδαλλό» κ. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιάννης Μελάς και κ. Λάμπης Τσιρακίδης, η Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Νέλλη Μοσχονά, ο Διευθυντής του 8ου Γυμνασίου Κορυδαλλού κ.
Απόστολος Μανωλούδης, ο τέως Διευθυντής του 18ου Δημοτικού σχολείου Κορυδαλλού και τέως πρόεδρος Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Κρατημένος Δημήτρης καθώς
και από την Ανάσα Ζωής η Αντιπρόεδρος κ. Ευγενία Μιχαηλίδου - Μπατμάνογλου και η
κ. Διακάτου Μαρία. Τέλος ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους που έδωσαν το παρόν
και μας ενθάρρυναν όπως πάντα με το χειροκρότημά τους.
Από το Δ.Σ. του Γυναικείου Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κορυδαλλού « Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

«Μετά από 2 χρόνια πανδημίας και αποχής από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις, είχαμε
την χαρά να πραγματοποιήσουμε με επιτυχία την πρώτη μας εκδήλωση αφιερωμένη
στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. Ήταν μια εκδήλωση ανάμνησης
των γεγονότων που οδήγησαν χιλιάδες Έλληνες στον ξεριζωμό τους από τις αλησμόνητες πατρίδες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του συλλόγου που έλαβαν μέρος στην
εκδήλωση και ιδιαίτερα στην θεατρολόγο μας κ. Τόνια Παπαδάκη, για τη σκηνοθεσία
της παράστασης και την δασκάλα των Παραδοσιακών χορών κ. Μαρία Καμολίκη για
την επιμέλεια του χορευτικού μέρους της παράστασης. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους και τους ευχαριστούμε ο Δήμαρχος της πόλης μας κ. Νίκος Χουρσαλάς,

18

Κορυδαλλός

Σεπτέμβριος 2022

Και παππούς ο Γ. Μελάς
Στα μέσα του Αυγούστου πληροφορηθήκαμε
ότι ο κ.Μελάς έγινε παππούς αφού η κόρη
του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Ευχόμαστε υγεία, τύχη και προκοπή στο
νεογέννητο αλλά και στους γονείς, παππούδες και γιαγιάδες να τον καμαρώσουν όπως
επιθυμούν!

Άλλο ένα ευχάριστο γεγονός
(και μάλιστα διπλό)
Άλλο ένα ευχάριστο γεγονός (και μάλιστα
διπλό) αναμένεται τις προσεχείς μέρες. Ο
νεαρός Αντιδήμαρχος κ. Παπαδογεωργής
παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του
Αλέξια και βαπτίζουν το αγοράκι τους. Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και να
χαίρονται τον γιο…και γιατί όχι με το καλό
και το επόμενο!

Να ζήσουν και να χαίρονται το αξιαγάπητο
αγοράκι τους!

Λεβέντης εροβόλησε…

Έφυγε από την ζωή ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος
του παραρτήματος ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Κορυδαλλού Κ. Γουρδομιχάλης
Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρέτησαν σε μια σεμνή τελετή πολιτικής κηδείας, φίλοι, συγγενείς και γείτονες τον Κ.Γουρδομιχάλη.
Στη διαδρομή του από νεαρός υπήρξε μέλος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αγωνιζόμενος για την ελευθερία και το δίκαιο ενώ στη συνέχεια είχε
συνεπή παρουσία και δράση στα κοινά μέσα από τον θεσμό της
Αυτοδιοίκησης υπηρετώντας την πόλη του Κορυδαλλού. Υπήρξε
πρωτοπόρος σε μια σειρά από διεκδικήσεις, ανήσυχο πνεύμα με αίσθημα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια και τους οικείους του!
Η είδηση έγινε γνωστή στην πόλη μέσα από την ανάρτηση του γιου
του, επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες για τον Κορυδαλλό»
κ .Γ.Γουρδομιχάλη:
“Λεβέντης εροβόλησε …
Σήμερα έκανα το τελευταίο πράγμα που μπορούσα να κάνω για τον
πατέρα μου,
τον φίλησα και του έκλεισα τα μάτια.
Όμως, θα αρνηθώ να τον θυμάμαι έτσι.
Για μένα θα είναι πάντα ο αντάρτης, ο λαϊκός αγωνιστής, ο άντρας
που δεν λύγιζε κάτω από κανένα βάρος, ο άνθρωπος που έμπαινε

πάντα μπροστά, υπερασπιστής του δίκιου και της αξιοπρέπειας.
Πατέρας, φίλος, σύμβουλος και προστάτης.
Πάντα με αυτόν τον τρόπο θα τον θυμάμαι γιατί αυτός ήταν ο πατέρας μου…
Σύμφωνα με την επιθυμία του, θα τον αποχαιρετήσουμε με πολιτική κηδεία την Πέμπτη, 10.00 το πρωί, στο Γ’ νεκροταφείο.
Η σορός του θα αποτεφρωθεί και η τέφρα του θα μεταφερθεί στον
οικογενειακό τάφο στο Φλομοχώρι της Μάνης.”
O Δήμαρχος του Κορυδλαλούκ.Ν.Χουρσαλάς έκανε την παρακάτων
ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
“Με θλίψη αποχαιρετούμε την Πέμπτη ώρα 10 π.μ στο Γ΄ Νεκροταφείο με πολιτική κηδεία, όπως επιθυμούσε , τον Κ.Γουρδομιχάλη,
έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε με συνέπεια για τις Αρχές και Αξίες
του, έναν ενεργό πολίτη που τίμησε με την παρουσία του το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, έναν καλό οικογενειάρχη!
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα!”

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο
του πρώην δημοτικού συμβούλου Π. Αντωνόπουλου
Μια θλιβερή είδηση που προκάλεσε έκπληξη και θλίψη στην πόλη
του Κορυδαλλού έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες: o πρώην
δημοτικός σύμβουλος Π.Αντωνόπουλος έφυγε από την ζωή. Μια
καλή κουβέντα είχαν να πουν όλοι, σύντροφοι και αντίπαλοι αφού
ήταν πάντα ένας προσηνής άνθρωπος, συνεπής στις απόψεις του
τις οποίες εξέφραζε με ευγένεια και πάντα σεβασμό. Για τον εκλιπόντα, ο Δήμαρχος της πόλης έκανε την ακόλουθη δήλωση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης:
«Αποχαιρετούμε έναν ενεργό πολίτη που υπηρέτησε με συνέπεια
για πολλά χρόνια τα δρώμενα της πόλης ως δημοτικός σύμβουλος
. Ο Τάκης Αντωνόπουλος υπήρξε ανήσυχο πνεύμα, ανατρεπτικός
αλλά και σταθερός στις Αρχές και Αξίες του, κερδίζοντας την εκτίμηση κι αναγνώριση όσων είχαμε την τιμή τον γνωρίσουμε.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά και τους οικείους του!»
Ο Αντιδήμαρχος κ.Δημόπουλος αντίστοιχα
“Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μια ήρεμη δύναμη... Ένας αγωνιστής παλαιάς κοπής και σταθερών αξιών! Συμπορευτήκαμε στην
αυτοδιοίκηση ζήσαμε το ΠΑΣΟΚ στα καλύτερα του χρονια! Αναπτύξαμε προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις .
Αποχαιρετώ τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, το φίλο μου Τάκη!
Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες σύντροφε !”

Ο πρώην Δήμαρχος κ.Χρήστου :
“Ένας φίλος, ένας ανιδιοτελής και ΚΑΘΑΡΟΣ συναγωνιστής, συνεργάτης μου, Δημοτικός Σύμβουλος στον Κορυδαλλό ο Τάκης Αντωνόπουλος, πέρασε στην άλλη ζωή.
Ένας ανήσυχος, ασυμβίβαστος,φιλομαθής και προοδευτικός πολίτης.
Σήμερα η πληγή ήταν βαθιά.
Η πραγματική μου αγάπη και η προσευχή μου θα τον συνοδεύουν
στο Αιώνιο ταξίδι του.
Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγο και τα παιδιά του»
Η πρώην δημοτική σύμβουλος κι επικεφαλής της παράταξης «Πάμε
Αλλιώς» κ. Κ. Κυλάκου:
«Ο Τάκης Αντωνόπουλος δεν είναι πια μαζί μας. Πάντα στις επάλξεις του καθήκοντος, όπως εδώ στη φωτογραφία , ως μέλος της εφορευτικής για την ψηφοφορία της 15ης Μαϊου. Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπημένου μας συντρόφου. Ο Τάκης
ήταν παντού και πάντα παρών, ενεργός και δραστήριος, αγαπητός
σε όλους και, πάνω απ’ όλα, αφοσιωμένος στο κόμμα και τους στόχους του. Η απώλεια του είναι δυσαναπλήρωτη για την οργάνωση
της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του και
συμμετέχουμε στον πόνο της.»
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Ξεκινούν οι εγγραφές στα τμήματα Αθλητισμού και Πολιτισμού στον ΟΑΠ
Ο Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού εντάσσει νέα τμήματα άθλησης στο δυναμικό
του (ποδόσφαιρο σάλας Futsal, τζούντο και καράτε) με στόχο να διευρύνει τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά της πόλης να γνωρίσουν και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες περισσότερων αθλημάτων ενώ συνεχίζει να παρέχει το επιτυχημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Ενημερωθείτε στο siteτου Δήμου και του ΟΑΠ Κορυδαλλού
για τις ώρες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά!
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Η Προοδευτική στο Καρπενήσι για προετοιμασία
Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας της Προοδευτικής με
το βασικό στάδιο να γίνεται στο Καρπενήσι. Από το μεσημέρι της 17/8 η ομάδα της
Προοδευτικής έφτασε στην κωμόπολη της Ευρυτανίας όπου εγκαταστάθηκε στην
βάση της στο ξενοδοχείο Lecadin.

ενώ νέες μεταγραφές αποτελούν οι:
Καραργυρης, Αστρας στη θέση του goalkeeper, Σινγκ Λαζαρίδης,ΝταβιωτηςΠαντελιδηςΦαζοςΚαρικιμαρκοπουλιώτης, Παυλίδης Πισσας Αγγελόπουλος ΤζανουλινοΓκαργκαλατζιδηςΦολσπεργκΓιαννιτσάνης Ευθυμίου, Πικουλας, Μπρεμπος
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον Σέρβο Markovic με εμπειρία στον Ερ.Αστέρα
αλλά και τους νέους της Juventus, τον νεαποκτειθέντα αμυντικό Καρρίκι με συμμετοχές στην superleague I και ΙΙ και τον διεθνή Πολωνό DanianPavlas από την Katowice.
Ολοκληρώνοντας τις προγραμματισμένες προπονήσεις το Καρπενήσι, η ομάδα της
Προοδευτικής επέστρεψε στην Αθήνα, δίνοντας το πρώτο ραντεβού την Δευτέρα στην
πρώτη προπόνηση στο «κλουβί». Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος
Αγιασμός, παρουσία του νέου μεταγραφικού αποκτήματος Markovic.
Ο κόσμος της Προοέδωσε βροντερό παρών με την NoGate να έχει τον πρώτο λόγο!

Κατά την διάρκεια της παραμονής της μέχρι τις 27 Αυγούστου είχαν προγραμματιστεί
2 φιλικά με την ΑΕΛ και την Παναχαϊκή, το οποίο τελικά ακυρώθηκε εξαιτίας των
καιρικών συνθηκών. Στο ματς με την ΑΕΛ, ο Γιάννης Μάγγος είχε την ευκαιρία να
δώσει χρόνο και να δει όλους τους παίκτες της ομάδας παράλληλα με τους υπο δοκιμή.
οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Για την Προοδευτική τα γκολ σημείωσαν ο Αγγελόπουλος στο Ά ημίχρονο κι ο Νομικός στο Β’.
Η ομάδα της Προοδευτικής έχοντας ανανεώσει σε σημαντικό βαθμό το ρόστερ με προσθήκες που δίνουν προοπτικές όχι μόνο παραμονής αλλά και μιας καλής πορείας στο
πρωτάθλημα της Superleague II. Συγκεκριμένα, παρέμειναν στην ομάδα οι:
Θεοδωρίδης, Νομικός, Αλεξιου,Μεγαριτης,Πρανταλος,Ποτουριδης,

Futsal Champions League
στον Κορυδαλλό

Σύλλογος «Άρτεμις Κορυδαλλού»

Ο Κορυδαλλός συνεχίζει αδιάκοπα τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας ειδικότερα στον
τομέ αθλητισμού με την φιλοξενία των αγώνων FutsalCahampionsLeague. Στο διάστημα 24-27 Αυγούστου διεξήχθησαν οι προκριματικοί αγώνες του Έ ομίλου του
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου σάλας στο κλειστό γήπεδο Θ.Πούτος, με
το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην ελληνική συμμετοχή του Δούκας. Το ποδόσφαιρο
σάλας αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, κερδίζοντας αρκετούς φίλους
και στον ελληνικό χώρο και κυρίως προσελκύοντας παιδιά που βρίσκουν ενδιαφέρουσα την εναλλακτική εκδοχή του ποδοσφαίρου. Ο Δήμος Κορυδαλλού βρίσκεται
ήδη σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να στελεχώσει νέα τμήματα το προσεχές διάστημα, διευρύνοντας την γκάμα των αθλημάτων που έχουν την
δυνατότητα να γνωρίσουν και να συμμετέχουν τα παιδιά της πόλης.

Με νέο λογότυπο που δηλώνει την ενασχόληση με δύο νέα Ολυμπιακά αθλήματα, indoor και beachvolley, ξεκινάει την νέα περίοδο ο ιστορικός σύλλογος
Άρτεμις.
Το Δ.Σ της ομάδας ευχαρίστησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
την Ελίνα Χριστοφόρου και το GD Atelier για τον σχεδιασμό του νέου λογότυπου.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην νέα αγωνιστική περίοδο!
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης
Πλούσιο πρόγραμμα που αγκαλιάζει όλες τις γειτονιές της πόλης και καλύπτει κάθε ηλικία!
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης με κοινωνικό πρόσημο!
Ο φετινός Πολιτιστικός Σεπτέμβρης φιλοξένησε πλήθος παραστάσεων με δωρεάν είσοδο προκειμένου να έχουν όλοι δικαίωμα και πρόσβαση στα πολιτιστικά
δρώμενα. Ακόμη όμως και στις παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστούσαν
καταξιωμένοι καλλιτέχνες και υπήρχε αντίτιμο, ο Δήμος επέλεξε να μεταφέρει
το ανταποδοτικό όφελος σε φορείς που στηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομά-

δες παρέχοντας δωρεάν προσκλήσεις σε μια σειρά από συλλόγους και ιδρύματα
που φιλοξενούν αστέγους, συμπολίτες με ψυχιατρικά προβλήματα, παιδιά που
φιλοξενούνται στα παιδικά χωριά SOS, συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη
ανθρώπων που χρειάζονται την βοήθειά μας αλλά κυρίως την «ανοιχτή» αγκαλιά μας.
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