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Αρ. Φ. 51

Επίσκεψη της Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου 
στις εκπαιδευτικές δομές 
των φυλακών Κορυδαλλού

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Επιτυχία σημείωσε 
η ενημερωτική εκδήλωση για 

τον καρκίνο του πνεύμονα

Το μνημείο Εθνικής Αντίστασης 
επέστρεψε στην πλ. Ελευθερίας

σελ. 3

Ένα σημαντικό αθλητικό κέντρο 
παίρνει την τελική του μορφή!

Όλη η αλήθεια για τα 
Δημοτικά Τέλη

Μαγικά  Χριστούγεννα  στην  πόλη  μας

ΝΕΟΙ, ΙΚΑΝΟΙ, ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΙ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΜΕ 
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σελ. 4σελ. 7σελ. 16
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Πέτρος ΒιδάληςΆκης Παρασχάκης
Γεώργιος 

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

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

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

Έχεις άποψη;

Μετά από την περίοδο του εγκλεισμού που μας στέρησε τις δια 
ζώσης συναντήσεις στην πόλη, ήρθε η ώρα για παρουσιάσεις βι-
βλίων και συζητήσεις με εκλεκτούς ανθρώπους του λόγου και 
του πνεύματος, αλλά και της πολιτικής και κάθε πλευράς της αν-
θρώπινης δραστηριότητας που η διάδραση μαζί τους αποτελεί 
ένα ανοικτό παράθυρο και αφορμή για διάλογο με τα δημιουρ-
γήματα του νου. 

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού ευχαρίστησε όλους όσους έγιναν αφορ-
μή γι’ αυτές τις εκδηλώσεις δηλώνοντας ανάμεσα στα άλλα:    
«Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Βασίλη Σέμπο για την πρωτοβουλία 
να προσκαλέσει τον Στέφανο Ξενάκη στην πόλη μας. Είχαμε την 

ευκαιρία να  συμμετάσχουμε σε μια διαδραστική διαδικασία 
στην οποία ο γνωστός συγγραφέας, του οποίου τα έργα κυκλο-
φορούν σε περισσότερες από 35 χώρες, έδωσε τα ερεθίσματα της 
αυτογνωσίας που κινητοποιούν την προσωπική εξέλιξη. Όνειρό 
του το «ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ» να γίνει μάθημα αξιών σε όλα τα σχολεία. 
Επίσης λίγες ημέρες πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου, βρε-
θήκαμε σε μια σημαντική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση όπου 
φιλοξενήσαμε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου το βιβλίο 
του Κ.Μαρδά «Πρόβες θανάτου» με την συμμετοχή του Στ.Πα-
ναγούλη και του φίλου Κορυδαλλιώτη Γιάννη Μπενέτου». Οι 
δράσεις για το βιβλίο συνεχίζονται στον Κορυδαλλό με αμείωτο 
ενδιαφέρον. 

Σαράντα εννέα χρόνια έχουν περάσει από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νο-
έμβρη του 1973, με τη φοιτητιώσα νεολαία να εξεγείρεται δυναμικά και ειρηνικά κατά 
του Απριλιανού καθεστώτος της Χούντας, αφήνοντας μία σημαντική παρακαταθήκη στο 
«χρονοντούλαπο» της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας. Γι’ αυτό και αξίζει 
μέχρι σήμερα μία εξέχουσα θέση στη συλλογική μνήμη. 
Ο Κορυδαλλός δεν ξεχνά. Ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς καταθέτοντας στεφάνι στο μνη-
μείο της πόλης μαζί με τους εκπροσώπους των μαθητών δήλωσε: «Τιμούμε όλους όσους 
τόλμησαν, αντιστάθηκαν, θυσιάστηκαν για τα ιδανικά τους. Η μνήμη συνιστά κι ευθύνη 
να διατηρήσουμε άσβεστη την ελπίδα για μια κοινωνία δίκαιη, αλληλέγγυα, δημοκρα-
τική κι ελεύθερη!»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΤΙΜΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
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Το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, έργο του γλύ-
πτη Β. Δωρόπουλου, τοποθετήθηκε στην πλ. 
Ελευθερίας το 1986 επί δημαρχίας Ν. Θεμελή 
και λόγω των έργων κατασκευής του metro, 
είχε γίνει υποχρεωτική η μετακίνησή του από 
την αρχική θέση του. Σήμερα, μετά από αρκε-
τά χρόνια, το μνημείο Εθνικής Αντίστασης επέ-
στρεψε στην θέση του. 
Ο αρμόδιος για την Τεχνική Υπηρεσία αντιδή-
μαρχος, κ. Γιώργος Δημόπουλος είχε την ευθύ-
νη για την πραγματοποίηση των εργασιών απο-
κατάστασης.. Για το θέμα αυτό, δήλωσε:
«Με σεβασμό στους αγώνες του λαού και στην 
ιστορία της πόλης μας , το Μνημείο Εθνικής 
Αντίστασης επέστρεψε στην βάση του μετά την 
φιλοξενία του στο προαύλιο χώρο του Δημαρχεί-
ου, όσο καιρό η πλατεία ήταν κλειστή απ τα έργα 
του ΜΕΤΡΟ .
Γύρισε επιτέλους «σπίτι»!
Ευχαριστώ θερμά τα τεχνικά μας συνεργεία!! 
Όπως και τον εξαίρετο συνάδελφο Γ. Περσίδη 
για την αμέριστη βοήθεια!»

Το μνημείο Εθνικής Αντίστασης επέστρεψε στην πλατεία Ελευθερίας

Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου, ένα από τα κορυφαία κατορθώματα της 
ενωμένης Εθνικής Αντίστασης στις 25 Νοεμβρίου του 1942 έμελλε να ορισθεί ως η 
επίσημη ημέρα εορτασμού της, τα επόμενα χρόνια. 

Καθιερώθηκε το 1982 από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου και μας γεμίζει σήμερα 
συγκίνηση που τιμούμε την ιστορία μας και τις ψυχές των προγόνων μας. Και πρωτί-
στως να τιμούμε την ημέρα που όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις, ενωμένες, ανεξάρ-
τητα από την πολιτική ή ιδεολογική τους προέλευση έδρασαν από κοινού προκειμέ-
νου να καταφέρουν ένα σοβαρό πλήγμα στον κατακτητή.

Υ.Γ. Στον Κορυδαλλό, ειδικά φέτος είχαμε τη χαρά να καταθέσουμε στεφάνι στο μνη-
μείο Εθνικής Αντίστασης που επέστρεψε στη βάση του στην Πλατεία Ελευθερίας μετά 
την πολύχρονη εξορία του λόγω έργων ΜΕΤΡΟ !!!

Κατάθεση στεφάνου 
για την Ημέρα Εορτασμού Εθνικής Αντίστασης!
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Σήμερα 25 Νοέμβρη τιμάμε τα 80 χρόνια από την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, από 
τις δυνάμεις της ελληνικής Αντίστασης. 
Ο Γοργοπόταμος πέρασε στην Ιστορία ως σύμβολο του αγώνα της Αντίστασης ενάντια σε έναν 
εχθρό που φάνταζε ανίκητος.

Ήταν μια λαϊκό-επαναστατική πράξη που φούντωσε το αντάρ-
τικο στη χώρα μας, τη φλόγα της Αντίστασης στον κατακτητή. 
Μα πάνω απ’ όλα φούντωσε στον νου και την καρδιά του αδού-
λωτου λαού μας την πεποίθηση πως κανένας εχθρός δεν είναι 
ανίκητος, πως η δύναμη του λαού είναι ανεξάντλητη και γίνεται 
νικηφόρα με την οργάνωση του αγώνα για τα δίκια του.
Έτσι η φλόγα του Γοργοποτάμου φώτισε τον δρόμο στους σκλα-
βωμένους ανθρώπους του μόχθου για να πυκνώσουν τις γραμ-
μές της Αντίστασης και να γράψουν μια από τις λαμπρότερες 
σελίδες της λαϊκής επαναστατικής πάλης στην ιστορία της νε-
ότερης Ελλάδας.
Εκφράζουμε τον σεβασμό μας για τις θυσίες και την χωρίς τέλος 
ανιδιοτελή προσφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.
Για το «μαζί» για τον Κορυδαλλό, στεφάνι κατέθεσε στο μνη-
μείο, το μέλος του συντονιστικού Παναγιώτης Καπασσάς.

Για το «μαζί» για τον Κορυδαλλό
Το Γραφείο Τύπου

Στο πλευρό των δημοτών, με πλήρη κατανόηση και ενδιαφέρον για τα οικονομικά ζόρια που αντι-
μετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω των καταιγιστικών αυξήσεων σε ότι αφορά στην καθημερινότητα 
τους, παρ’ ότι στο τρέχον έτος 2022 σε σχέση με το 2021 έγιναν αυξήσεις (λόγω ενεργειακής κρίσης).
Στα  Καύσιμα  22 %
Φυσικό Αέριο     19 %
ΔΕΗ  50% 
 (τα στοιχεία δεν είναι οριστικά).
Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στην συνεδρίαση στις 24/11/22 αποφάσισε μηδενικές αυξήσεις για 
την επόμενη χρονιά, στα δημοτικά τέλη (τα τελευταία 8 χρόνια δεν έχει γίνει καμμία αύξηση). Επί 
προσθέτως αποφασίστηκαν: 
*η απαλλαγή των Δημοτικών Τελών για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους δημότες
 *η απαλλαγή Δημοτικών Τελών στους νεφροπαθείς δημότες
 *η μείωση δημοτικών τελών κατά 30% σε όσους είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ, σε όσους λαμβάνουν 
βοήθημα από το ΤΕΒΑ, σε όσους λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας και το συνολικό οικογενειακό τους 
εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
 Τέλος απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη τα Αθλητικά Σωματεία, που είναι αναγνωρισμένα από 
την Ομοσπονδία και το κράτος, με έδρα τον Κορυδαλλό!!

Μαζί για τον Κορυδαλλό: Τιμή στην Εθνική Αντίσταση!

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ                           Π.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Σε κινητικότητα βρίσκεται η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κορυδαλλού όπως φαίνεται από 
τις δύο δράσεις της, αλλά και τις περιοδείες που οργανώνει στους κεντρικούς δρόμους 
της πόλης ενημερώνοντας για τις θέσεις του κόμματος. 
Μετά την ανοικτή Συνέλευση της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Κορυδαλλού με θέμα τα 6 σημεία του προ-
γράμματος του ΣΥΡΙΖΑ όπως τα παρουσίασε στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας  και 
με εισηγητή τον Σωκράτη Φάμελλο Βουλευτή Τομεάρχη  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
που έγινε στο Πνευματικό κέντρο του δήμου Μελίνα Μερκούρη, όπου όπως αναφέρει 
δημοσίευμα στα Social Media της ΟΜ «Παρέστησαν πολλοί φίλοι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ 
- ΠΣ, οι βουλευτές της Β. Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης και Γιάννης Ραγκούσης, ο γραμ-
ματέας της νομαρχιακής Πειραιά σ. Χρήστος Λαμπρίδης και μέλη της,  όπως και μέλη 
της  Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την εξαιρετική εισήγηση του σ. Σωκράτη Φάμελλου 
ακολούθησε συζήτηση και κατατέθηκαν προτάσεις και απόψεις. Ευχαριστούμε τις συ-
ντρόφισσες/συντρόφους τις φίλες /φίλους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας !!!».
Επίσης ανταπόκριση βρήκε η πρόσκληση της Οργάνωσης Μελών Κορυδαλλού «Έτσι.....
για καφέ και κουβέντα! Για να γνωριστούμε καλύτερα, για να ανταλλάξουμε απόψεις, 
για να οργανωθούμε και να φέρουμε την Δικαιοσύνη παντού !!!» από όπου δημοσιεύου-
με στιγμές και πάλι από τα Social Media της ΟΜ Σύριζα ΠΣ Κορυδαλλού.
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Τον Δήμο Κορυδαλλού επισκέφτηκε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον γραμμα-
τέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλο Μαρινάκη.
Ο κ. Μαρινάκης συνοδευόταν από τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, 
τους βουλευτές Β’ Πειραιά Δημήτρη Μαρκόπουλο και Γιάννη Τραγάκη, τον βουλευτή 
Νοτίου Τομέα Αθηνών και γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΔ Διονύση Χατζηδάκη, 
τον Συντονιστή του Διαγραμματειακού ΝΔ Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, την Γραμματέα 
Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού Πίστη Κρυσταλλίδου, τον Οργανωτικό Γραμματέα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων Μένιο Κορομηλά και τον πρόεδρο 
της ΔΕΕΠ Β’ Πειραιά Θανάση Κατσιρούμπα.
Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημαρχείο, όπου ο Γραμματέας και τα στελέχη του κόμ-
ματος συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Νίκο Χουρσαλά και μέλη της Δημοτικής Αρχής. 
Βασικά θέματα της συζήτησης ήταν οι χρηματοδοτήσεις ύψους 45 εκατομμυρίων που 
έχει λάβει ο Δήμος για την υλοποίηση έργων υποδομής, τη μετεγκατάσταση των φυλα-
κών, το βιοκλιματικό πάρκο που δημιουργήθηκε και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Δήμου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης Ευθυμιάδης, Απόστολος Μα-
νούσος, οι σύμβουλοι Στέφανος Βαγενάς, Γιάννης Διάκος, Ιωάννης Πάχος, η Περιφερει-
ακή Σύμβουλος Ευγενία Μπαρμπαγιάννη.
Στη συνέχεια, τα μέλη του κόμματος επισκέφτηκαν το «Ανοιχτό Ψηφιακό Σχολείο για 
όλους», όπου η Υπεύθυνη Ελπίδα Κοντοπόδη αναφέρθηκε στη λειτουργία του Κέντρου 
Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Δήμου. Ο Κορυδαλλός είναι ο πρώτος 
Δήμος που κάνει αυτή την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, μέσω του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο παρέχει εξατομικευμένη διδασκαλία ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών δωρεάν σε πάνω από 200 άτομα.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν ακόμη, οι πολιτευτές Γιώργος Βρεττάκος, Μιχάλης Λιβα-
νός, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, η Τομεάρχης Ειδικής Αγωγής ΝΔ Σταυρούλα Βουτυράκου, ο 
Αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ Γιάννης Λεκάκης, ο πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Κορυδαλλού Σπύρος 

Μάρκου, τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής Σπύρος Χαγκαμπιμάνα και Κωνσταντίνα 
Κόλλια, ο Υπεύθυνος Αθλητισμού Βασίλης Αδαμόπουλος, το μέλος του ΔΣ Δημήτριος 
Κοψαχείλης, ο Αντιπρόεδρος ΔΗΜΤΟ Κορυδαλλού Γιάννης Βαθρακοκοίλης, η Γραμμα-
τέας ΔΗΜΤΟ Ελένη Ινοπαλίδου, τα μέλη της ΔΗΜΤΟ Πέτρος Στεργίου, Μαρία Λιβιτσά-
νου και Βασιλική Λούλου.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ              ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: «ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Σωφρονι-
στικό κατάστημα στον Κορυδαλλό. Το ενδιαφέρον της Προέδρου συγκέντρω-
σαν οι εκπαιδευτικές δομές για τους κρατουμένους, των οποίων οι μαθητές 
έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα προς τιμήν της.

Για το θέμα ο Δήμαρχος της πό-
λης κ. Νίκος Χουρσαλάς έκανε 
δημόσια ανάρτηση στην σελίδα 
του στο facebook η οποία είναι 
η εξής:
[Σήμερα η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ.Σακελλαροπούλου 
επισκέφθηκε τις εκπαιδευτικές 
δομές του σωφρονιστικού κα-
ταστήματος Κορυδαλλού, όπου 
οι μαθητές έψαλλαν τα κάλαντα. 
Έχοντας την εμπειρία να έχω 
διδάξει στο παρελθόν στο Ι.Ε.Κ 
του των Φυλακών Κορυδαλλού, 
η συγκίνηση ήταν μεγάλη αφού 
πλέον, με την λειτουργία του 
19ου Δημοτικού σχολείου από 
την σχολική χρονιά 2021-22 ως 
δομή της Σχολικής Επιτροπής 
του Δήμος Κορυδαλλού, παρέ-
χεται στους κρατούμενους ου-
σιαστικά η έννοια της δεύτερης 
ευκαιρίας για την επανένταξή 
τους. Θα συνεχίσουμε την προ-
σπάθεια με στόχο την ίδρυση δο-
μής που θα δίνει επαγγελματικά 
εφόδια στους κρατούμενους.]

Ας επιτραπεί στον γράφοντα η επισή-
μανση ότι, είναι πρώτη φορά που Δή-
μαρχος της πόλης τοποθετείται δημόσια 
και με θάρρος επί της ουσίας του σοβα-
ρού αυτού θέματος και θέτει βάση για 
την ουσιαστική παρέμβαση της πόλης 
στις φυλακές. Αυτό είναι κάτι που έπρε-
πε από καιρό να έχει γίνει. Εμείς, είμα-
στε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προ-
σπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, μέχρι 
βεβαίως να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου 
(παλαιό στρατόπεδο ΝΑΤΟ) και να υλο-
ποιηθεί η εξαγγελία του Πρωθυπουρ-
γού για την μεταφορά των φυλακών.

Επίσκεψη της Πρόεδρου της Δημοκρατίας 
κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου στον Κορυδαλλό
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Έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπλαση των οδών Καραολή & Δημητρίου και Μπουμπουλίνας, 
μετά και την υπογραφή της Σύμβασης προϋπολογισμού 1.390.000 ευρώ( χρηματοδότηση 
της Περιφέρειας Αττικής).
Προβλέπεται η μονοδρόμηση της Κ. Δημητρίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφο-
ριακή μελέτη(ΦΕΚ 4751/Β/2017). 
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 
• ειδικός διαμορφωμένος χώρος για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
• ειδικός φωτισμός τη νύχτα με άξονα τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση
• συμπλήρωση φύτευσης των κενών χώρων σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής φυτοτεχνι-
κών με την ανάλογη άρδευση αυτών 
• τοποθέτηση νέων φωτιστικών επί μεταλλικών ιστών, με οικονομικούς λαμπτήρες LED
• διαμόρφωση διάβασης πεζών και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης 
• αποκατάσταση υφισταμένων πεζοδρομίων 
• προσβάσεις και προδιαγραφές υλικών για άτομα με ειδικές ανάγκες, κατασκευές ρα-
μπών κλπ
• δημιουργία όδευσης τυφλών με ταυτόχρονη κατάργηση ή μετατόπιση εμποδίων (φωτι-
στικά, δέντρα κλπ)
• κατασκευή καθιστικών για ανάπαυση 
• τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού όπως καλάθια απορριμμάτων, κολωνάκια, σχάρες δέ-
ντρων κ.λπ.

Ανάπλαση των οδών Καραολή Δημητρίου & Μπουμπουλίνας

Ανανέωση των διαβάσεων πεζών πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Κορυδαλλού, με 
την χρήση πρωτοποριακών υλικών. Αντί της συνήθους, συμβατικής μεθόδου με την 
χρήση της ειδικής βαφής, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές θερμοπλαστικές μεμβράνες. 
Πρόκειται για έναν τρόπο που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

Κατ’ αρχάς είναι φιλικό στο περιβάλλον καθώς δεν διασπέιρονται στο περιβάλλον το-
ξικές ουσίες που περιέχονται στις βαφές. Ακόμη, είναι πιο ανθεκτικές, έχουν αντιολι-
σθητική λειτουργία και μεγάλη αντοχή στην χρήση και στον χρόνο, πράγμα το οποίο, 
εν τέλει, τις καθιστά πιο οικονομικές, σε βάθος χρόνου. Χάρη στο θερμοπλαστικό τους 
υλικό, συγχωνεύονται με το έδαφος όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, πράγμα το οποίο 
τους προσδίδει ιδιαίτερη αντοχή σε συνθήκες μεγάλης κυκλοφορίας.

Ανανέωση των διαβάσεων με νέες, σύγχρονες, θερμοπλαστικές διαβάσεις 

Σε τρία χρόνια ο Δήμος Κορυδαλλού ίδρυσε τρία νέα βρε-
φικά τμήματα για να καλύψει το σύνολο των αναγκών 
των οικογενειών της πόλης. Όπως επανειλημμένα τονίζει 
η δημοτική αρχή: «Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, συνιστούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης και για τη Διοίκη-
ση του Δήμου μας αποτελούν προτεραιότητα. Είναι, κυρί-
αρχα, χώροι αγωγής, εκπαίδευσης και φροντίδας, έννοιες 
αλληλένδετες και αδιάσπαστες μεταξύ τους. Από την πρώ-
τη κιόλας  χρονιά οριοθετήσαμε ως στόχο να καλύπτου-
με όλες τις αιτήσεις των οικογενειών που επιθυμούν να 
εγγραφούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Με συντο-
νισμένες ενέργειες, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ώστε 
να λειτουργήσουν τρία νέα τμήματα βρεφικών σταθμών 
προκειμένου και φέτος να καλύψουμε όλες τις αιτήσεις 
των οικογενειών που πληρούν τα κριτήρια (εντοπιότητα, 
εισόδημα).». 

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Βιοκλιματικό κολυμβητήριο και δυο γήπεδα τένις, στην περιοχή δίπλα απ’ τις 
φυλακές!
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και αρμόδιος για τα έργα στον Δήμο, κ. 
Γιώργος Δημόπουλος δήλωσε σχετικά:
«Το έργο ξεκίνησε τέλη του 2018 (προηγούμενη διοίκηση) και συνεχίστηκε 
απρόσκοπτα από την σημερινή διοίκηση, με τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη 
να το θέτει στα έργα υψηλής σημασίας!

Να επισημάνω ότι ήταν από τις περιπτώσεις έργων, που η πανδημία καθυ-
στέρησε την εξέλιξη του, λόγω των εμποδίων στις μεταφορές του σύγχρονου 
εξοπλισμού που έπρεπε να παραληφθεί απ’ το εξωτερικό…
Πλέον, τα γήπεδα τένις έως τις αρχές του έτους ολοκληρώνονται και το κο-
λυμβητήριο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023! Συνεχίζουμε…»
Να υπενθυμίσουμε ότι η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέ-
ρεια Αττικής και την υλοποίησή του έχει ο Δήμος Κορυδαλλού.

Ένα σημαντικό αθλητικό κέντρο, 
παίρνει την τελική του μορφή!
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Πραγματοποιήθηκε  η παρουσίαση του γκράφιτι που έγινε υπό 
την αιγίδα της Βελγικής πρεσβείας στον τοίχο των 4ου και 5ου 
Γυμνασίων Κορυδαλλού.
Το έργο φιλοτέχνησε η Βελγίδα καλλιτέχνης Kitsune. Σκοπός της 
είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές μας σε θέματα περιβάλ-
λοντος, γι’ αυτό το έργο της κοσμούν παιώνιες Παρνασσού , ένα 
ευαίσθητο λουλούδι που θέλει τη φροντίδα μας. 

Επίσης να τονίσει τα φιλοζωικά μας αισθήματα. Η γατούλα του 
γκράφιτι έχει διαφορετικό χρώμα ματιών, ένδειξη καλοτυχίας 
για τα σχολεία μας και τη γειτονιά μας
Στην τελετή παρευρέθηκε η Βελγίδα πρέσβης με την καλλιτέχνη, 
ο Δήμαρχος Κορυδαλλού και τοπικές αρχές. 
Και βεβαίως τα παιδιά απόλαυσαν κέρασμα βέλγικες βάφλες για 
να ομορφύνει η ημέρα με την γλύκα τους. 

ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 4ου & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Η διοίκηση Χουρσαλά-Δημόπουλου 
διατηρεί από τα υψηλότερα δημο-
τικά τέλη στην Αττική για άλλη μια 
χρονιά, αφού ο δήμος Κορυδαλλού 
είναι δεύτερος στον Πειραιά.
Την στιγμή που ο οικογενειακός 
προϋπολογισμός έχει εκτιναχθεί 
στα ύψη και δεν βγαίνει ούτε το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα 
αντί να συζητάμε για γενναία μεί-
ωση των τελών η δημοτική αρχή 
συνεχίζει την φορομπηχτική της 
πολιτική. 
Εναρμονισμένη με την κεντρική 
κυβέρνηση που φορτώνει διαρκώς 
τα βάρη στους εργαζόμενους, τους 
άνεργους, τους μικρούς αυτοαπα-
σχολούμενους και τους συνταξιού-
χους τους φορτώνει το 92%των δη-
μοτικών τελών. 
Την ίδια στιγμή τράπεζες, σού-
περ-μάρκετ, μεγάλες εταιρίες πλη-
ρώνουν μόλις το 7,4%.
Η πλειοψηφία των δημοτικών  παρατάξεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  συμφωνούν 
και εκθειάζουν την ανταποδοτικότητα που επιβάλουν εδώ και χρόνια όλες οι κυβερ-
νήσεις. 

Συμφωνούν με αυτή την πολιτική η οποία μειώνει τα χρήματα προς τους δήμους, δεν 
αποδίδει τους παρακρατηθέντες πόρους κάθε έτους, αφήνει τους δήμους χωρίς το απα-
ραίτητο μόνιμο προσωπικό προβάλλοντας ως λύση τα οχτάμηνα και τα δίμηνα. 
Την κύρια ευθύνη για την υποχρηματοδότηση και την ασφυκτική αυτή κατάσταση έχει 
η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και οι προηγούμενες των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλων 
των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει. 
Για την μη μείωση όμως των δημοτικών τελών την ευθύνη  έχει η σημερινή δημοτική 
αρχή.

Η Λαική Συσπείρωση ως δύναμη λαϊκής αντιπολίτευσης απαιτεί 

• Άμεσα γενναία μείωση των δημοτικών τελών στην κατοικία και τα μικρά μαγαζιά 
• Άμεση χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου από τον Κρατικό προϋπολο-
γισμό
• Την επιστροφή στους Δήμους των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών
• Την απόδοση κατ’ έτος το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την Τοπική 
Διοίκηση
• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα
• Αύξηση της φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Παπουτσιδάκη Ελευθερία

Σιόντορος Παύλος
ΖερβόςΤάσος

Αναστασόπουλος Αντρέας
Καλιακάτσος Νίκος

Μπαίνω σε μια τάξη του Γυμνασίου. Ένα παιδί που κρίθηκε πως έχει ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες κάθεται στο πρώτο θρανίο μαζί με το συμμαθητή του που πέρσι 
αρίστευσε. Κάθομαι σε ένα καφέ και στο απέναντι τραπέζι βλέπω έναν ενήλικα με 
σύνδρομο Down να πίνει τον καφέ του και να διαβάζει την εφημερίδα του. Είμαι 
σούπερ μάρκετ και στην ουρά του ταμείου βρίσκεται ένας κύριος που κάθεται στο 
αναπηρικό του αμαξίδιο και περιμένει τη σειρά του όπως όλοι οι υπόλοιποι κατανα-
λωτές. Όλα αυτά τα γεγονότα απεικονίζουν την έννοια της συμπερίληψης, δηλαδή 
την έννοια της συμμετοχής ΟΛΩΝ των ανθρώπων σε ΟΛΑ τα δρώμενα (σχολικά, 
επαγγελματικά, κοινωνικά κ.λπ.) ανεξαιρέτως ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, προτι-
μήσεων και καταγωγής. Αυτό όμως για να συμβεί πρέπει η κοινωνία και η πολιτεία 
ΚΑΙ να εκπαιδευτούν ΚΑΙ να προετοιμαστούν κατάλληλα ΚΑΙ να έχουν τις υποδο-
μές ώστε να καταργήσουν κάθε δυσκολία. 
Γι’ αυτό το σχολείο μίλησε ο υποδιευθυντής του 5ου Λυκείου Κορυδαλλού κ. Σακελ-
λαρίου τόσο στους διδάσκοντες, όσο και στους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Κορυ-
δαλλού, αναλύοντας την ανάγκη για σχολείο που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά χωρίς 
κανέναν διαχωρισμό, στερεότυπα, διακρίσεις κι αποκλεισμούς.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
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Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι επαφές, ενόψει των αυτοδι-
οικητικών εκλογών του 2023, με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου να συ-
σπειρώνει αυτοδιοικητικά στελέχη με εμπειρία αλλά και προσωπικό-
τητες από όλους τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς και ιδεολογικούς 
χώρους, αναπτύσσοντας μεγάλη δυναμική, η οποία είναι ενδεικτική, 
βεβαίας επανεκλογής.

Τα νέα πρόσωπα που στρατεύονται στο ψηφοδέλτιο της παράταξης του 
Ν. Χουρσαλά είναι οι:

Η Δανάη Ζαχαριουδάκη γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στον Κορυδαλλό. Είναι μητέρα 4 παιδιών, από-
φοιτος της θεολογικής σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ιδι-
οκτήτρια της επιχείρησης κρητικών προϊόντων «Το 
ραέτι του Νικολή» που εδρεύει στην πόλη μας.
Έχοντας έντονο το αίσθημα της προσφοράς υπήρ-
ξε αρκετά χρόνια ενεργό μέλος του 8ου συστήματος 
προσκόπων Κορυδαλλού και εκλέγεται συνεχόμενα 
στο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτι-
κού σχολείου Κορυδαλλού και της ένωσης γονέων του 
Κορυδαλλού.
Η αγάπη της για τα ήθη και τις παραδόσεις του τόπου 
μας την καθιστά ενεργό μέλος της «Ένωσης Κρητών 
Κορυδαλλού».

«Η πόλη μας αξίζει την αγάπη μας και την συνεισφορά μας, γι αυτό αποφάσισα να σταθώ 
στο πλευρό του Νίκου Χουρσαλα! Άλλωστε ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα δικό του πέρα 
από αυτό που προσφέρει!»

Πέτρος Βιδάλης, από τις παλαιότερες 
οικογένειες της πόλης, εγγονός του πατέρα 
Πέτρου που διακονούσε για πολλά χρόνια 
στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου. Είναι πα-
ντρεμένος με την Ελένη Θάνου και έχουν ένα 
γιό. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην 
περιοχή του Καραβά.
«Έχοντας από τα νεαρά μου χρονιά ενασχό-
ληση στα κοινά της πόλης, πήρα την από-
φαση να στηρίξω την υποψηφιότητα του Ν. 
Χουρσαλά, αναγνωρίζοντας το έργο των τε-
λευταίων ετών, που διαπιστώνουμε οι κάτοι-
κοι και οι επαγγελματίες, προϊόν μιας συλλο-
γικής προσπάθειας από ανθρώπους με όραμα 

και μεράκι για προσφορά».   

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΑΚΗΣ) ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Ο Κορυδαλλός είναι η πόλη που γεννήθηκα και που 
«όρισε» σε πολύ μεγάλο βαθμό στοιχεία της προσω-
πικότητας μου, καθώς μου χάρισε τις πρώτες και πιο 
σημαντικές παραστάσεις στη ζωή μου, και να είναι το 
σημείο αναφοράς μου. Ως ο τόπος κατοικίας μου, κα-
θώς και του εργασιακού χώρου που έχω δημιουργή-
σει, συνεχίζει να είναι η πόλη που επιδρά διαχρονικά 
στην καθημερινότητα μου. Με το όνειρο να μπορέσω 
να προσφέρω στην πόλη που αγαπώ, με ότι ενέργεια, 
πολύτιμο χρόνο και τεχνογνωσία διαθέτω, στηρίζω 
εμπράκτως τον Δήμαρχο Νικόλαο Χουρσαλά στην ει-
λικρινή προσπάθεια του μετατρέψει τον Κορυδαλλό 

σε ένα Δήμο αναφοράς για τους υπόλοιπους. 

Γεώργιος Καστανάκης 
Χειρουργός - ουρολόγος - ανδρολόγος 
Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ρώμης 
Μέλος της ουρολογικής ελληνικής και ευρωπα-
ϊκής εταιρείας

Η Στάμου Ελένη είναι γεννημένη στον 
Πειραιά στις 9 Νοεμβρίου του 1978. Είναι 
κόρη του Γεωργίου Στάμου που έχει τιμηθεί 
από το έθνος για την προσφορά του στην 
αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής.
Από τα πρώτα ήδη χρόνια της ζωής της ζει 
στον Κορυδαλλό.
Σχολειό πήγε στο 16 δημοτικό σχολειό Κο-
ρυδαλλού στο οποίο αργότερα εκλέχτηκε 
και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων για δυο χρόνια. Αποφοίτησε από 
το 4ο  Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού.
Η Ελένη είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός  
απόφοιτη  του Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών. Έχει σπουδές στον τομέα της ομοιοπαθητικής φαρμακευτικής και 
στην κοσμετολογία.
Είναι ιδιοκτήτρια δυο φαρμακείων στον Κορυδαλλό και εργάζεται πάντα με 
γνώμονα την προσφορά στον άνθρωπο.
Είναι μητέρα δυο παιδιών, στα οποία έχει μεταδώσει την αγάπη της για την 
πόλη του Κορυδαλλού, την τέχνη και τον αθλητισμό.

Νέες υποψηφιότητες ανακοινώνει ο Δήμαρχος Ν. Χουρσαλάς

ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το 
Δημοτικό συμβούλιο στην οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητα ζωής, επι-
βεβαιώνει τη στάση και την κριτική του ΚΚΕ της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ. Συγκεκριμένα 
κατά τη συζήτηση των νόμων (4623/2019 και 4625/2019) που έφερε η κυβέρνηση της 
ΝΔ, στο όνομα της «κυβερνησιμότητας» των δήμων, το ΚΚΕ καταψήφισε και κατήγγειλε 
τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, που τελικά στόχο έχουν την απρόσκοπτη υλοποίηση των 
αστικών σχεδιασμών κόντρα στις λαϊκές ανάγκες.
Οι αποφάσεις από τις πλασματικές πλειοψηφίες των επιτροπών ενισχύουν περαιτέ-
ρω την αδιαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών των δήμων και λειτουργούν στο 
πλαίσιο των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, της 
ανταποδοτικότητας και των προτεραιοτήτων των τεχνικών προγραμμάτων με τη λο-
γική της επιλεξιμότητας, η οποία αποκλείει τα αναγκαία έργα (αντιπλημμυρικά έργα, 
αντισεισμικά, αντιπυρικά κλπ) και τις υποδομές προς όφελος του λαού.
Από σήμερα η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ απέχει από τις ψηφοφορίες των επιτροπών και ζητά 
όλα τα θέματα των επιτροπών αυτών να έρχονται προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο.
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Η «Ανάσα Ζωής Κορυδαλλού» δεν σταματά τις δρά-
σεις αλληλεγγύης και στήριξης της Κοινωνίας με κάθε 
τρόπο. Την Τρίτη 22/11/2022 στα πλαίσια των δράσε-
ων της πραγματοποίησε την εκδήλωση ευαισθητοποί-
ησης και ενημέρωσης «Πλέκουμε την αγάπη». Η αντι-
πρόεδρος της κ. Ευγενία Μιχαηλίδου Μπατμάνογλου 

δήλωσε για την εκδήλωση: «Μέλη και φίλοι του σωματείου γίναμε μια μεγάλη αλυσίδα 
και “πλέξαμε την αγάπη” δημιουργώντας πολλά όμορφα σκουφάκια αλλά και συγκε-
ντρώσαμε είδη πρώτης ανάγκης για τους Ξενώνες του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με 
Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα”. Ο καλεσμένος μας ιατρός κ Δημήτρης Δεμέναγας 
Ακτινοθεραπευτής – Ογκολόγος, Επιμελητής Α’ στο Ακτινοθεραπευτικό τμήμα Παί-
δων Π. & Α. Κυριακού, μας μίλησε για μορφές καρκίνου στην παιδική ηλικία. Τόνισε το 
πόσο σκληρό είναι για ένα παιδί να καλείται στην πιο τρυφερή του ηλικία να δώσει τη 
δυσκολότερη αλλά και σημαντικότερη μάχη του για τη ζωή. Πόσο δύσκολο και σκλη-
ρό είναι για όλη την οικογένεια του παιδιού. Ολοκληρώνοντας μας γέμισε με ελπίδα 

λέγοντας μας πως η επόμενη μέρα για τον παιδικό καρκίνο είναι αισιόδοξη, αφού του-
λάχιστον 8 στα 10 παιδιά που θα νοσήσουν θα γίνουν καλά!».
Στην αίθουσα βρέθηκε η γλυκιά 13χρονη Σάρα που έδωσε τη δική της μάχη και χαί-
ρεται τη ζωή. Η ίδια και η οικογένεια της εισέπραξαν την Αγάπη και το πιο δυνατό 
χειροκρότημα όλων, για τη μεγάλη δύναμη και τη νίκη τους!!!
Η κ Πέγκυ Οικονομάκου, εκπρόσωπος του Δ.Σ του συλλόγου «Φλόγα» καθήλωσε τους 
παρευρισκόμενους. Μαμά του Άγγελου 13 χρονών, κατέθεσε την προσωπική της 
εμπειρία ζωής και εξήγησε για το έργο που πραγματοποιεί η «Φλόγα» στηρίζοντας 
όλα τα παιδιά, βοηθώντας ακόμα και για τη νοσηλεία τους στο σπίτι, όταν χρειάζεται,  
καθώς και για τη στήριξη σε πολλά παιδιά που έρχονται από την επαρχία και φιλοξε-
νούνται στους Ξενώνες του συλλόγου. Τελειώνοντας μας τόνισε πως για να είναι δρα-
στικές οι θεραπείες των παιδιών πρέπει να κάνουν τακτικά μεταγγίσεις, ΑΡΑ μεγάλη 
η ανάγκη αίματος. Διότι το αίμα δεν κατασκευάζεται, δεν αγοράζεται ούτε πωλείται, 
είναι πράξη Αγάπης - προσφορά Ζωής!

Την εκδήλωση τίμησαν ο Δήμαρχος Κορυδαλλού και Πρόεδρος στην «Ανάσα Ζωής» κ 
Ν. Χουρσαλάς, η Πρόεδρος του Δ.Σ κα Μ. Κατσάνου, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμ-
βουλος των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων κ Φ. Θεοφιλλίδης και ο κ Δ. 
Παπαδογεωργής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Επίσης παρευρέθηκαν από τον γυναικείο εκπολιτιστικό σύλλογο «ΜΕΡΙΜΝΑ» η Πρό-
εδρος κα Μ.  Ρουσάκη  και  μέλη του  Δ.Σ.,  από  τον  γυναικείο  σύλλογο  «ΙΡΙΔΑ»  
η  Πρόεδρος κα Σ. Σουλουιτζόγλου και μέλη του Δ.Σ, από τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Αλληλεγγύη» η Πρόεδρος κ Μ. Σκουλή και μέλη του Δ.Σ, από τον Εκπολιτιστικό σύλ-
λογο «Ελπίδα» η Αντιπρόεδρος κ Λ. Φιλίντα και μέλη του Δ.Σ. Επίσης η κα Κ. Δουρέκα 
Αντιπρόεδρος Ε’ Διαμερίσματος Πειραιά και  Πρόεδρος  του  πολιτιστικού  συλλόγου  
«Εν  Πειραιεί»,  ο κ  Δ.  Σουλιώτης  από  τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «In Planet» και ο κ Χ. 
Παπαδάκης από τον Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) .
Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού και 
πρόεδρος της Ανάσας Νίκος 
Χουρσαλάς δήλωσε χαρούμε-
νος και συγκινημένος που η δι-
άθεση για προσφορά δεν στα-
ματά στην πόλη. «Ένα  μεγάλο  
Ευχαριστώ  προς  όλους εσάς 
τα  μέλη και  τους φίλους της 
Ανάσας μας που  μας στηρίζετε 
με τις προσφορές σας, την προ-
σωπική σας εργασία, που πλέ-
ξατε για εμάς και για όλα τα 
παιδιά που έχουν ανάγκη και 
μας τιμήσατε με την παρουσία 
σας. Είστε η αιτία που συνεχί-
ζουμε με δύναμη».

Η Ανάσα Ζωής στόλισε την Κυριακή 18 
το δέντρο των Ευχών στο Δημαρχείο 
Κορυδαλλού, πάντα για καλό σκοπό και 
συγκέντρωσε δίπλα της όλους όσους 
αγαπούν τον άνθρωπο και την προσφο-
ρά.  Ένα Δέντρο γεμάτο με τις Ευχές & 
τα Όνειρα όλου του κόσμου για Υγεία & 
Αλληλεγγύη & Αγάπη & Ευτυχία & Ελπί-
δα & Χαρά & Τύχη &… & Ειρήνη! Στολί-
ζει το Δημαρχείο μας, ενώ παράλληλα με 
την στήριξη όλων θα πραγματοποιήσου-
με την ευχή του Μάριου, να ταξιδέψει 
στην Disneyland!

«ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ»: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Η ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩΝΕΙ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ MAKE-A-WISH
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Πολυποίκιλες οι δράσεις πολιτισμού της Μέριμνας αλλά και δράσεις αλληλεγγύης, θεατρι-
κές βραδιές, χορός, εικαστικά, συμμετοχή στις δραστηριότητ ες του Δήμου. Το Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή που ετοίμασαν οι εθελόντριες 
με πολλή αγάπη για όλους μας με την συμμετοχή του Συλλόγου Ποντίων Κορυδαλλού ‘’Εύ-
ξεινος Πόντος ‘’. Η πρόεδρος της Μέριμνας και το ΔΣ δήλωσαν: «Ας βοηθήσουμε να λάμψει 
το άστρο των Χριστουγέννων με την αγάπη και το χαμόγελό μας, στηρίζοντας το έργο της 
‘’Ανάσας Ζωής’’ με τρόφιμα μακράς διαρκείας καθώς και με την ανταπόκρισή μας στο φιλαν-
θρωπικό bazzar του συλλόγου μας. Ευχαριστούμε επίσης την αγαπημένη μας δασκάλα του 
τμήματος των εικαστικών κ. Γιώτα Λεκαράκου και όλα τα μέλη που βοήθησαν με την συμ-
μετοχή τους στην δημιουργία των ωραίων χειροποίητων αντικειμένων, αλλά και σε όσους 
έσπευσαν με την ευαισθησία τους να στηρίξουν κάθε φιλανθρωπικό σκοπό. Επίσης ευχαρι-
στούμε το αγαπημένο μας μέλος κ. Άντα Μαμαλούγκα για τα όμορφα γούρια φτιαγμένα με 
την τεχνική decoupage φτιαγμένα με την αγάπη και την ανιδιοτελή προσφορά της στο σύλ-
λογο. Είναι το καθιερωμένο δώρο της Μέριμνας σε όλα τα μέλη, με τις ευχές μας για ΚΑΛΑ 
και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, με υγεία και αγάπη !!!!»

Γυναικείος Σύλλογος «Μέριμνα»: 
Πολυποίκιλες οι δράσεις με φροντίδα και αγάπη 
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Στον φωτεινό και στολισμένο Κορυδαλλό, εκατοντάδες παιδιά ντυμένα κατακόκκινα 
με τις στολές του Αι-Βασίλη, συμμετείχαν στον «1ο Χριστουγεννιάτικο Αγώνα Αγάπης 
& Αλληλεγγύης» του Δήμου Κορυδαλλού την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022. Ο αγώνας 
ξεκίνησε από Πλατεία του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τερμάτισε στην 
Πλατεία Ελευθερίας ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους να τρέξουν σε αυτό το πο-
τάμι αγάπης, αφού στον τερματισμό όλοι μπορούσαν να προσφέρουν την οικονομική 
τους ενίσχυση αγοράζοντας κουπόνια αλληλεγγύης της Ανάσας Ζωής Κορυδαλλού, 
της Οργάνωσης του Δήμου μας που φροντίζει να μην μείνει κανένα σπίτι αυτές τις 
μέρες χωρίς τα απαραίτητα για το γιορτινό του τραπέζι. Στον τερματισμό βεβαίως 
οι κυρίες της Ανάσας δεν άφησαν κανένα παιδί παραπονεμένο, μοίρασαν σε όλα σα-
κουλάκια με καλούδια και κεράσματα που ενθουσίασαν. Μπράβο και πάλι Μπράβο!!! 
Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς, φανερά ενθουσιασμένος, δήλωσε: «Δεν 
υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος το συναίσθημα που μοιραστήκαμε μικροί 
και μεγάλοι! Τα παιδιά φόρεσαν τις στολές τους και πλημμύρισαν τους δρόμους με  
χαμόγελα, φωνές, κάλαντα και τραγούδια! Του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Ευχα-
ριστούμε πολύ όλους όσους συμμετείχαν, τους γείτονες, τις αθλητικές ομάδες, τους 
φορείς, τα μικρά παιδιά. Καλά Χριστούγεννα!» 

SANTA RUN ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
1ος ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ! 
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Και φέτος, ο Κορυδαλλός φοράει τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια του και εντυπωσιάζει! Με 
μεράκι και αγάπη η Δημοτική Αρχή φρόντισε και φέτος έτσι, ώστε η εικόνα της πόλης να 
αποτυπώνει απόλυτα το εορταστικό πνεύμα των ημερών με έμφαση στην δημιουργία εικό-
νων που τα παιδιά θα θυμούνται με νοσταλγία και αγάπη.
Φως, στολίδια και διαμορφωμένοι χώροι στις πλατείες και τους δρόμους της πόλης συμβάλ-
λουν στην δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας, χαράς και γιορτής.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πλατεία Ελευθερίας όπου και πάλι τα σπιτάκια και οι φωτι-
σμοί μεταφέρουν τους επισκέπτες σε ένα τελείως γιορτινό περιβάλλον.

Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ
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Ερώτηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για την κατάσταση στο Σχιστό

Σπύρος Κασιδιάρης: Η φαντασίωση της εξουσίας και ο σαγηνευτικός 
ρόλος του αντιπολιτευτικού λόγου

Στα πρό ημερησίας διάταξης θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
στις 15-12-2022, η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έθεσε το θέμα της υπο-
βάθμισης του Σχιστού. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε η διοίκηση 
στα εξής

• Υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αναβάθμιση της περιοχής του 
Σχιστού, η οποία παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης;

• Για την Αθανασίου Διάκου υπάρχει πρόθεση επίλυσης των 
προβλημάτων των κατοίκων που αφορούν τα πεζοδρόμια, το 
φωτισμό, τις αποχετεεύσεις κτλ.;

• Για τους Ρομά της περιοχής υπάρχει κάποιο σχέδιο αντίστοι-
χα.Το πολιτιστικό Κέντρο που χρόνια ολόκληρα διοικήσεις 
έταζαν, εγκαταλείφθηκε;

Η πατρίδα βρίσκεται εδώ και 15 χρόνια κοντά σε μια διαρκή κρίση που αλλάζει ονομα-
τεπώνυμο, παράγει δυσμενή αποτελέσματα, επιδεινώνει την κατάσταση και οι πολίτες 
έρχονται αντιμέτωποι με ένα σύστημα κεντρικής κυβερνητικής εξουσίας το οποίο δι-
αιωνίζεται ανακυκλώνοντας την παρακμή του. 
Στον Κορυδαλλό, στην πόλη που είναι σημείο αναφοράς ως πρότυπο για τους όμορους 
δήμους, διαπιστώνουμε να παίζεται ένα έργο βαρετό και ανούσιο από την μεριά όλων 
όσων ορέγονται την δημοτική εξουσία, διακηρύσσοντας την αγάπη τους για τους πο-
λίτες και την ανησυχία τους για την μη επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν για πάρα 
πολλές δεκαετίες. Μόνο που αν παρακολουθήσει κάποιος τον τρόπο διεξαγωγής του 
δημόσιου διαλόγου εντός και εκτός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου του Κο-
ρυδαλλού, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κατανόησης των θεσμών, 
των διαδικασιών και πολλές φορές ακόμα και της κατανόησης της ίδιας της καθημερι-
νότητας των κατοίκων του δήμου, από την μεριά των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων.                                                                                   

Αν η αυτοδιοικητική κονίστρα εί-
ναι η ανάπτυξη θέσεων δια του λό-
γου, τότε πρέπει να εξηγήσουμε ότι 
διαφωνία δεν σημαίνει καταγγελία. 
Αντίθετα, πολιτικός λόγος σημαί-
νει κατ αρχήν πολιτική ιδεολογία 
πάνω στην οποία οικοδομείται η 
επεξήγηση του προβλήματος, π.χ. 
της έλλειψης χώρων στάθμευσης 
για ανθρώπους με αναπηρία, η απο-
κάλυψη των φανερών και κρυμμέ-
νων πλευρών του, των ορατών και 
αόρατων συνεπειών μιας υποβό-

σκουσας κρίσης, όπως π.χ των ευάλωτων νοικοκυρι-
ών που απειλούνται με απώλεια της πρώτης και μόνης 
κατοικίας τους. 
Δυστυχώς όμως, παρά την υποδειγματικά ευπρεπή 
και απολύτως θεσμική λειτουργία της προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού κ. Μερόπης Κα-
τσάνου, κάποιοι από αυτούς που οι πολίτες του Κορυ-
δαλλού έταξαν να τους εκπροσωπήσουν στο δημοτικό 
συμβούλιο, αγνοούν ή ακόμα χειρότερα δεν έχουν 
την ικανότητα να αναγνωρίσουν ότι η εκφώνηση μιας 
«πολιτικής» πρότασης, π.χ. ο κοινωνικός αποκλεισμός 
των διαμενόντων σε καταυλισμούς Ελλήνων πολιτών, 
δεν αρκεί. Η διαπίστωση δεν μπορεί να έχει ποτέ, την 
αναγκαία πολιτική θέση και έτσι παραμένει απολί-
τικα ουδέτερη.αφού αδυνατεί να καταλάβει ζωτικό 
χώρο εντός του αναγκαίου πειστικού περιεχομένου, 
που ως πρώτη ύλη για την αναπόφευκτη και επιθυμη-
τή πολιτική αντιπαράθεση θα βρεθεί κάποια στιγμή 
υπόλογη στον δημόσιο χώρο της επιχειρηματολογίας. 
Οσοι επίδοξοι σωτήρες του Κορυδαλλού, ευτυχώς όχι 
όλοι, δείχνουν ότι λησμονούν που απευθύνονται και 
δίνουν την αίσθηση ότι μιλάνε αυτάρεσκα στον κα-
θρέφτη τους, αγνοούν ότι η ματαιοδοξία και τα καλλι-
στεία δημοφιλίας δεν είναι της μόδας. Και αυτό είναι 
το χειρότερο γι αυτούς.
 Η προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία, η 
ανάδειξη του τεράστιου και με απρόβλεπτες συνέ-
πειες ζητήματος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, 
απαιτεί την δημιουργία ενός βαθιά πολιτικού κοινω-
νικού κινήματος, ακομμάτιστου και ακηδεμόνευτου. 
Η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου προγράμματος αγωγής 
κοινότητας είναι το εργαλείο. Η πόλη θα προχωρήσει 
γιατί αυτή είναι η απαίτηση των Κορυδαλλιωτών.
Σπύρος Κασιδιάρης Κοινωνικός Λειτουργός, Αντιδή-
μαρχος Κορυδαλλού Προσβασιμότητας Ανθρώπων με 
Αναπηρία, Ευάλωτων Νοικοκυριών και Αγωγής Κοι-
νότητας
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Σημαντική απήχηση είχε η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε χθες ο Δήμος Κορυδαλλού 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά 
τον Νοέμβριο, μήνα αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σχετικά με 
τον καρκίνο των πνευμόνων.

Οι εισηγητές, ο πνευμονολόγος-δρ. ιατρικής του ΕΚΠΑ κ. Νικόλαος Καρβουνάς και ο 
διευθυντής θωρακοχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών δρ. Νταχάμπρε Τζα-
μπριήλ, ανέπτυξαν με απόλυτα κατανοητό και εύληπτο τρόπο το θέμα τους, προκαλώ-
ντας τις εντυπώσεις των ακροατών τους.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κ. Νίκος Χουρσαλάς και ακολού-
θησε ο διοργανωτής και αρμόδιος για θέματα υγείας, αντιδήμαρχος κ. Αρώνης. Ο κ. 
Αρώνης υποδέχθηκε τους ομιλητές και το κοινό, για να καλέσει στο βήμα τον «εμπνευ-
στή» όπως είπε συνάδελφό του αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Δημόπουλο, ο οποίος φανερά 
συγκινημένος μίλησε «ως πρώην καπνιστής».

Ο αγαπητός στην πόλη κ. Δημόπουλος, περιέγραψε την περίοδο κατά την οποία υπήρξε 
φανατικός καπνιστής και αντιμετώπισε ο ίδιος το πρόβλημα με την αρχόμενη νεοπλα-
σία στους πνεύμονες. Όπως ανέφερε, την στιγμή εκείνη, είχε την τύχη να συναντήσει 
τους δύο θεράποντες του Ασκληπιού και να προλάβει τα χειρότερα για την υγεία του.

Περιέγραψε την προσπάθειά του να κόψει το κάπνισμα και τα πλεονεκτήματα τα οποία 
αποκόμισε από την πράξη του αυτή, καθώς βελτιώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η ποιό-
τητα ζωής του. Όπως είπε, πλέον, μπορεί και απολαμβάνει την ζωή του απαλλαγμένος 
από την αυτοκτονική, συνήθεια του καπνίσματος. Τέλος, δεν παρέλειψε να υπογραμ-
μίσει την ευγνωμοσύνη του για τους δύο επιστήμονες, τους οποίους συνάντησε όταν 
διαγνώστηκε το πρόβλημα υγείας του και οι οποίοι υπήρξαν θεράποντες ιατροί του.

Ακολούθως οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν την θεματολογία τους ο μεν κ. Καρβουνάς 
έκανε μία παρουσίαση με θέμα «κάπνισμα & σινεμά πάνε παρέα», ενώ ο κ. Τζαμπριήλ 
ανέπτυξε  την ενότητα «Κάπνισμα και καρκίνος των πνευμόνων». Ομολογουμένως και 
οι δύο ενότητες προκάλεσαν την προσοχή των παρισταμένων οι οποίοι παρακολου-
θούσαν με πραγματικό ενδιαφέρον και σίγουρα στο τέλος αποκόμισαν πολύ θετικά 
πράγματα και γνώσεις και κυρίως, σίγουρα «ταρακουνήθηκαν» από τις επιπτώσεις 
που επιφέρει στην υγεία η βλαβερή, η αυτοκτονική συνήθεια του καπνίσματος.

Στην εκδήλωση μεταξύ των ακροατών βρέθηκαν ο βουλευτής της Ν.Δ κ. Δημήτρης 
Μαρκόπουλος, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ κ. Βρετάκος καθώς επίσης, οι υποψήφι-
οι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ οι κ.κ. Χρήστος Σαλελές, Δημήτρης Κατσικάρης, ο πρώην 
βουλευτής κ. Γιάννης Διαμαντίδης και ο αντιδήμαρχος Κορυδαλλού κ. Μιχάλης Τζιρί-
τας και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού κ. Μερόπη Κατσάνου.

Επιτυχία σημείωσε η ενημερωτική εκδήλωση 
για τον καρκίνο του πνεύμονα
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Ο Κορυδαλλός έγινε για λίγες ημέρες η καρδιά του παγκόσμιου μοντέρνου χορού φιλο-
ξενώντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χορού Latin
Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς είπε, μεταξύ άλλων, τονίζοντας την σπου-
δαιότητα αλλά και την δυσκολία της διοργάνωσης, συνεχάρη όλους όσους συμμετείχαν 
και μόχθησαν για την επιτυχία ενός πρωταθλήματος που προβάλει την χώρα και την 
πόλη μας διεθνώς: «Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χορού Latin φιλοξενείται στην πόλη 
μας. Η ευθύνη για μια τόσο απαιτητική διοργάνωση ήταν πρόκληση αλλά κι ευκαιρία 
ώστε παιδιά κι ενήλικες να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες 2.500 αθλη-
τών από 18 χώρες. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, τους διοργανωτές, 
τους εργαζόμενους του ΟΑΠ αλλά και τα αθλητικά σωματεία της πόλης με την αρμονι-
κή συνεργασία των οποίων ανταποκριθήκαμε επάξια στις ανάγκες μιας τόσο σημαντι-
κής διοργάνωσης!»

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΟΡΟΥ LATIN ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Συνεχίζονται οι επισκέψεις μαθητών στο Σ.Ε.Φ όπου η Πρόεδρος Χριστίνα Τσιλιγκίρη υποδέχτη-
κε αυτή την φορά τους μαθητές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού Σχολείου 
Κορυδαλλού αλλά και μέλη των ΕΔΑΠΕ όπου συνόδευσαν τους μικρούς μας φίλους για να χαρούν 
τον αγώνα μπάσκετ. Ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς που από την αρχή ήταν παρών και στήριξε την 
δράση ευχαρίστησε την Νικόλ Ζαχαρέα για την πρωτοβουλία, την Πρόεδρο του ΣΕΦ που μας στη-
ρίζει πάντα και φυσικά τον Θρυλέων που έβγαλε φωτογραφίες με όλα τα παιδιά!!!!
Η δράση «Ο Κορυδαλλός πάει γήπεδο» συνεχίζεται...τα 
παιδιά από το 9ο Δημοτικό επισκέφθηκαν το Σ.Ε.Φ για τον 
αγώνα μπάσκετ της ομάδας του K.A.E. Ολυμπιακός, ενώ η 
ομάδα της ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού επισκέφθηκε το γήπεδο 
Μελίνα Μερκούρη για τον αγώνα βόλεϊ. Παιδιά και μεγάλοι 
απόλαυσαν με την καδιά τους!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ «Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΠΑΕΙ ΓΗΠΕΔΟ»
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
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Οι μαθητές της πόλης είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το σύγχρονο Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου εξειδικευμένο προσωπικό παρείχε πλούσιο ειδικά 
σχεδιασμένο υλικό βοηθώντας τους μικρούς μας φίλους να: 
i. γνωρίσουν ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά 
ii. δουν έξυπνους τρόπους ανακύκλωσης στην καθημερινότητά 
iii. εξοικειωθούν με την έννοια της ανακύκλωσης ως διαδικασία και ως πρακτική με-
γάλης σημασίας για το περιβάλλον 
iv. αντιληφθούν τη σημασία της ανακύκλωσης ως μέσο για έναν πιο πράσινο πλανήτη.
Οι επισκέψεις φυσικά συνεχίζονται με τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης, ξεκινώντας από 
τα σχολεία του Σχιστού.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αντάμωσαν και ξεφάντωσαν τα μέλη των ΚΑΠΗ
Αντάμωσαν μετά από τρία χρόνια στερήσεων κι απαγορεύσεων  και ξεφάντωσαν 
σαν παιδιά,  στολίζοντας για τα Χριστούγεννα, τρώγοντας, πίνοντας και τραγου-
δώντας.
Τα μέλη των ΚΑΠΗ του Κορυδαλλού κέρδισαν φέτος το χαμένο χρόνο και όλοι 
μαζί από κοντά πλέον αντάλλαξαν χαμόγελα κι ευχές.  Πρωτοστάτης σε όλα ο 
πρόεδρος των ΚΑΠΗ Φίλιππας Θεοφιλίδης.
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Ο Δήμος Κορυδαλλού συνεχίζει να είναι κοντά στους πολίτες του Δήμου με δράσεις, 
προγράμματα και φυσικά, με τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν τα προσόντα 
και θέλουν να συνεισφέρουν στον συνάνθρωπο. 
Έτσι στον Κορυδαλλό υλοποιείται μία νέα σύγχρονη δράση για την τρίτη ηλικία μέσα 
από τα ΚΑΠΗ. Η Δράση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» που 
συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφε-
λές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου – ΚΙΚΠΕ, το 
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, 
το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation και 
το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Την Τρίτη 29/11 επισκέφθηκαν το πρόγραμμα «Η Σωματοψυχοπαιδαγωγική στην τρί-
τη ηλικία» οι κυρίες Λητώ Καραγκούνη & Σταυρούλα Παλαιολόγου, εκπρόσωποι των 
χρηματοδοτών, καθώς και ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κύριος Νίκος Χουρσαλάς. 
Η μεγάλη και σταθερή συμμετοχή των ωφελούμενων των ΚΑΠΗ στο πρόγραμμα, μας 
αποδεικνύει την τεράστια ανάγκη αυτής της κοινωνικής ομάδας για προσοχή, βοή-
θεια, κατανόηση και ειλικρινή αγάπη. Η εκπαίδευση της Σωματοψυχοπαιδαγωγικής 
αγκαλιάζει τρυφερά όλους τους συμμετέχοντες και με αγάπη και γνώση τους οδηγεί 
σιγά σιγά στην κατανόηση της εσωτερικής τους κίνησης. Η κυρία  Μαρία Τιλσίζογλου 
και ο πρόεδρος των ΚΑΠΗ Κορυδαλλού κύριος Φίλιππος Θεοφιλίδης, έχουν βοηθήσει 
με ενθουσιασμό στην εύρυθμη διεξαγωγή του προγράμματος. 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΣΩΜΑΤΟΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»
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Το μήνυμα του Δημάρχου Νίκου Χουρσαλά 
«Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε τέτοια μέρα εκφράζουμε την βούληση 

και την πρόθεση μας να εξαλείψουμε τις αδικίες που ομολογουμένως υπάρχουν στην 
διασφάλιση των δικαιωμάτων μιας σημαντικής μερίδας συμπολιτών που οι διεθνείς 
φορείς υπολογίζουν σε 1 εκ. στην χώρα μας και 1 δισεκατομμύριο σε όλο τον πλανήτη. 
Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, στην πόλη μας έχουμε αναπτύξει αρκετές θετι-
κές πρωτοβουλίες όμως έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ως κοινωνία μέχρι να 
φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε όλοι ευθύνη!»

Συνοπτικά, στο Δήμο έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
• Από το 2020 λειτουργεί το πλέον σύγχρονο Ειδικό σχολείο της χώρας, ένα έργο που 
ξεκίνησε το 2013, αντικαθιστώντας τα κοντέινερ που στέγαζαν τους μαθητές από το 
1999.
• Μείωση στα δημοτικά τέλη 
• Ειδική εφαρμογή στα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση κωφών
• Πρόγραμμα απασχόλησης για 10 άτομα ΑΜΕΑ 
• Ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες πρόγραμμα κατασκευής ραμπών και WC AMEA 
σε όλες τις σχολικές μονάδες και αθλητικούς χώρους
• Ξεκινάει η ανάπλαση οδών για την διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (Καραολή 
και Δημητρίου, Μπουμπουλίνας) 
• Βεβαίωση 1430 κλήσεων και αφαίρεση πινακίδων σε 234 περιπτώσεις στάθμευσης σε 
θέσεις ΑΜΕΑ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Δράσεις και μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων και την βελτίωση των συνθηκών ζωής

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους για την απώλεια του Παναγιώτη Λέλη, εκλεκτού συντα-
ξιούχου εκπαιδευτικού, πρώην διευθυντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου, εξέφρασε ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς αλλά και πολλοί 
τοπικοί παράγοντες, διότι, ο εκλιπών έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στην πόλη.
Ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων, δήλωσε: ««Έφυγε» από κοντά μας ο Παναγιώτης Λέλης, ένας άνθρωπος που με την ζωή και τη δράση του, 
άφησε το αποτύπωμά του στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία γενικότερα. Υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες 
ως δάσκαλος, διευθυντής του 10ου Δημοτικού σχολείου, υπήρξε μαχητικός και αγωνιστής και κυρίως λειτουργός της εκπαίδευσης 
σε όλα τα επίπεδα. Όπου και με ό,τι κι αν ασχολήθηκε, το αποτέλεσμα ήταν αξιοπρόσεκτο. Με την σύζυγό του Δήμητρα δημιούργη-
σαν μια υπέροχη οικογένεια, απέκτησαν δύο κόρες για τις οποίες ήταν δίκαια υπερήφανος. Ήταν ελεύθερο πνεύμα, με μεράκι για 
την ζωή, αγαπούσε το βουνό και όλοι τον θυμόμαστε να μιλάει για το χωριό του.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, οι μαθητές και οι φίλοι του θα σε θυμούνται πάντα! Καλή ανάπαυση!». Συλλυπητήρια, θα 
τον θυμόμαστε τον καλό δάσκαλο. 
Για την απώλεια του Λέλη, δημόσια εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ο αντιδήμαρχος Κορυδαλλού κ. Γιώργος Δημόπουλος.
«Έφυγε» ο Παναγιώτης Λέλης! Εκπαιδευτικός , Αγωνιστής, Άνθρωπος, Πατριώτης, Φίλος! Ως δάσκαλος γνώριζε πως να έχει όλες τις 
ιδιότητες του χαρακτήρα του με κεφαλαία γράμματα! 
Αφήνει πίσω την υπογραφή του, παρακαταθήκη, αφήνει όμως και κενό γιατί είχε ακόμη πολλά να προσφέρει !
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του!»

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΛΗ 

Με ενέργειες του Δημάρχου Νίκου Χουρσαλά, ο Δήμος Κορυδαλλού, προσχώρησε ως εταίρος, στην 
Κοινωνική Σύμπραξη του Δυτικού Τομέα Αθηνών, μέσω του ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων 
Δυτικής Αττικής), προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των Διανομών Τροφίμων 
στους δικαιούχους του Προγράμματος του ΕΠ. ΕΒΥΣ για το ΤΕΒΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτι-
στικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους).
Ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς μας ενημέρωσε για τα εξής: «Πριν λίγους μήνες, ενημερώθηκα από τις 
υπηρεσίες ότι έληξε η σύμβαση που κάλυπτε τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μέσω της διανο-
μής τροφίμων του ΤΕΒΑ. Οι λόγοι ήταν συγκεκριμένοι και αφορούσαν το «κενό» που δημιουργείται 
μεταξύ των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε και φυσικά μπορούμε να αναζητήσουμε 
ευθύνες σε πολλούς φορείς. Όμως η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μένει στη γραφειοκρατία, ειδικά 
όταν αφορά τις ευπαθείς ομάδες. Με άμεσες ενέργειες, ο Κορυδαλλός διεκδίκησε και απορρόφησε 
έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 1 εκ. €, ώστε από αύριο να αρχίσει κανονικά η διανομή τροφίμων 
σε περισσότερες από 1.600 οικογένειες. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως Δήμος, ως 
κοινωνία ώστε να περιορίσουμε τις αδικίες και να ‘χει κάθε οικογένεια τα απαραίτητα για το χριστου-
γεννιάτικο τραπέζι».
Τελικά πραγματοποιήθηκε διανομή αγαθών σις 6 & 7 Δεκεμβρίου. Για το θέμα αυτό ο αντιδήμαρχος
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννης Μελάς προέβη στην εξής δήλωση: «Ευχαριστώ τους εργαζόμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών και τους δεκάδες εθελοντές 
που μαζί καταφέραμε να στηρίξουμε τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες, ώστε όλες οι οικογένειες να έχουν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι.
Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να περιορίσουμε τις διαρκείς αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων».

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Η ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ
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ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

Για του λόγου το αληθές και για το πόσο στενά δεμένος είναι ο Κορυδαλλός με την Κρήτη…
Δυο υπέροχες εκδηλώσεις των Κρητών της πόλης. Η πρώτη το Σάββατο στα γραφεία του  «Απτεραί-
οι - Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος», με καθηλωτική την ομιλία του Β. Αποστολάκη για το Ολοκαύ-
τωμα στο Αρκάδι, ενώ την Κυριακή απολαύσαμε την κρητική μουσική παράδοση στον ετήσιο χορό 
της Ένωση Κρητών Κορυδαλλού Νικαίας Ά. Ι. Ρέντη!
Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού 
παρευρέθηκε και στις δύο 
εκδηλώσεις συνοδευόμενος 
από στελέχη της Δημοτικής 
Αρχής και δήλωσε με εν-
θουσιασμό και φιλιά προς 
τους Κρήτες με τους οποίους 
έχει αναπτύξει ιδιαίτερους 
δεσμούς, όπως και με τους 
Πόντιους του Κορυδαλλού, 
ειδικά μετά τις επιτυχείς εκ-
δηλώσεις του Σεπτεμβρίου: 
«Και του χρόνου να ‘μαστε 
καλά να ανταμώσουμε!». 

Ο Κορυδαλλός ενώθηκε με τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, έναν Δήμο με τον οποίο μας ενώ-
νουν δεσμοί φιλίας και εξαιτίας των πολλών κατοίκων της πόλης μας που έλκουν την 
καταγωγή του από το πανέμορφο νησί αλλά και εξαιτίας των κοινών αδελφικών μας 
σχέσεων με τον Δήμο Αγίου Δομετίου Κύπρου. 
Με την ολοκλήρωση 
της υπογραφής των 
πρωτοκόλλων ο Δή-
μαρχος Κορυδαλλού 
Νίκος Χουρσαλάς δή-
λωσε: «Από σήμερα, 
ο Κορυδαλλός ενώνε-
ται με την Κρήτη και 
θεσμικά, υπογράφο-
ντας το  πρωτόκολ-
λο αδελφοποίησης 
μεταξύ Δήμου Κορυ-
δαλλού και  τον Δή-
μου Αγίου Νικολάου. 
Κατά τη διάρκεια 
ενός εποικοδομητι-
κού διημέρου, είχαμε 
την ευκαιρία να βιώ-
σουμε την έννοια της «κρητικής» φιλοξενίας και να ανταλλάξουμε με τον φίλο Δήμαρ-
χο Αντώνη Ζερβό και τα μέλη του Δ.Σ απόψεις  για τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 
που δημιουργεί αυτή η συνεργασία με ειδικές αναφορές στην πολυεπίπεδη δράση που 

αναπτύσσουν οι Κρήτες  που ζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη  μας. Σύντομα θα 
υποδεχτούμε αντιπροσωπεία του αδελφού Δήμου προκειμένου να ξεκινήσει ένα πλάνο 
δράσεων που προάγουν τον πολιτισμό, την τέχνη και τις σχέσεις των δύο πόλεων!»

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η πόλη της ΠΑΤΡΑΣ δείχνει το δρόμο για το ποια θα πρέπει να είναι η επόμε-
νη διοίκηση στον Κορυδαλλό.... Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πρωτοπορεί και φέτος 
στην Πάτρα με μια υπέροχα στολισμένη πόλη και το ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΩΝ για τα παιδιά...φυσικά δωρεάν...Ο στολισμός της πόλης έγινε μόνο από 
εργαζόμενους του δήμου! Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες...

Ανδρέας Αναστασόπουλος, 
Δημοτικός σύμβουλος
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