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ΕΛΙΌΝΑ ΓΚΈΡΓΚΟ-ΤΆΝΚΑ ΣΕΛ. 4
ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΆ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΌ

ΤΟ 8ο ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΆΖΕΤΑΙ!
Με πρωτοβουλία
της δημοτικής αρχής
και του δημάρχου,
το γυμνάσιο
μεταφέρεται
σε σύγχρονες και
ασφαλείς
εγκαταστάσεις
ΣΕΛ. 3

ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ, ΛΎΣΗ ΜΕΤΆ ΑΠΌ 20 ΧΡΌΝΙΑ

Α. Μανούσος: «Η δουλειά στην
καθαριότητα δεν τελειώνει ποτέ.
Το θέμα είναι να αποδίδει άμεσα και
αποτελεσματικά»
ΣΕΛ. 8

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΕΣΜΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕΛ. 21

Δε θα αφήσουμε τα παιδιά μας
να φοιτούν σε άθλια σχολεία

Απόσπασμα της τοποθέτησης,
στο Δ.Σ., του Γιώργου Δημόπουλου
σχετικά με το θέμα της μεταστέγασης του
ΣΕΛ. 7
8ου Γυμνασίου

2

Κορυδαλλός

Μάρτιος 2021

Με την συνδρομή του Δήμου Κορυδαλλού η μετακίνηση
πολιτών στα κέντρα εμβολιασμού
Σημαντική προσπάθεια καταβάλλει ο Δήμος Κορυδαλλού
στην προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας.
Κατανοώντας άριστα το γεγονός ότι η κύρια άμυνα την
οποία διαθέτει ο άνθρωπος εναντίον του φονικού covid-19,
είναι εκτός από την ευλαβική τήρηση των μέτρων προστασίας, ταχύτερος εμβολιασμός του πληθυσμού, έχει θέσει
στην υπηρεσία των πολιτών τα οχήματα του Δήμου και
μεταφέρει πολίτες οι οποίοι αδυνατούν ή αντιμετωπίζουν
σοβαρές δυσκολίες στην μετακίνησή τους προς και από τα
κέντρα εμβολιασμού.
Νίκος Ζήσης, αντιδήμαρχος
Αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Κορυδαλλός,
Πολιτικής Προστασίας για την
μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του αρμόδιου υφυπουραντιμετώπιση του Covid -19
γού Προστασίας του Πολίτη κ. Χαρδαλιά, μπαίνει στις περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό δείκτη κρουσμάτων.
Το πρόγραμμα θα εξυπηρετεί αποκλειστικά πολίτες που περπατούν μόνοι τους ή ελαφρώς υποβασταζόμενοι με τον συνοδό τους και η μεταφορά θα γίνεται με υπηρεσιακό
αυτοκίνητο του Δήμου.

Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2104990528 από Δευτέρα έως
Παρασκευή, από τις 8.00
έως τις 16.00 και τουλάχιστον 3 ημέρες πριν
το ραντεβού τους με το
εμβολιαστικό
κέντρο,
ώστε να διευκολυνθεί ο
προγραμματισμός.

Αναβαθμίζονται οι αύλειοι χώροι νηπιαγωγείων
& βρεφονηπιακών σταθμών
Από το 1ο, 25ο νηπιαγωγείο και τον 4ο βρεφονηπιακό σταθμό ο Δήμος Κορυδαλλού έχει ξεκινήσει την αντικατάσταση των φθαρμένων παιχνιδιών και εγκαταστάσεων στις παιδικές
χαρές που βρίσκονται στους αύλειους χώρους των σχολείων και των σταθμών.
Η αντικατάσταση των φθαρμένων και παλαιών οργάνων και παιχνιδιών, γίνεται με τελευταίας τεχνολογίας όργανα, ώστε οι μικροί μας φίλοι να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια
και να χαίρονται κάθε στιγμή κατά την παραμονή τους στο σχολικό περιβάλλον.
Μεθοδικά και με σταθερά βήματα η σημερινή δημοτική αρχή αποκαθιστά τις φθορές και
επαναφέρει στην πόλη, τους κοινόχρηστους χώρους και τις υποδομές την αναγκαία λειτουργικότητα.

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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ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ, ΛΎΣΗ ΜΕΤΆ ΑΠΌ 20 ΧΡΌΝΙΑ

ΤΟ 8Ο ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΆΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ ΚΤΊΡΙΟ ΝΤΡΟΠΉ,
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου ΚΑΙ 5ου ΛΥΚΕΊΟΥ
Με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, κ. Ν.
Χουρσαλάς, ενημερώνει για την απόφαση μεταστέγασης του 8ου Γυμνασίου, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των καθηγητών, γονέων και μαθητών του σχολείου καθώς
το κτήριο είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και
καθημερινά ελλοχεύουν κίνδυνοι για την σωματική
ακεραιότητα των χρηστών του.
Ακόμη, απαντά στις αιτιάσεις μερίδας της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι η απόφαση αυτή έτυχε της απόλυτης αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς, γονείς και
μαθητές τόσο του 8ου όσο και των σχολείων (3ο &
5ο) στον χώρο των οποίων θα γίνει η μεταστέγαση.
Η ανάρτηση του κ. Χουρσαλά έχει ως εξής:
[Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 8ο
Γυμνάσιο Κορυδαλλού μεταστεγάζεται στο χώρο του
3ου και 5ου Λυκείου, δίνοντας μετά από 20 χρόνια
λύση στο σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η σχολική του κοινότητα.
Συγκεκριμένα, το 8ο Γυμνάσιο μεταστεγάζεται από
ένα κτίριο ντροπή που πέραν των δυσχερειών που
δημιουργούσε στην εκπαιδευτική διαδικασία εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των
μαθητών και των καθηγητών, στο σχολικό συγκρότημα του 3ου και 5ου Λυκείου Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με τη μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του
Δήμου Κορυδαλλού κάθε σχολείο θα διατηρεί απόλυτα τη λειτουργική και κτιριακή του αυτονομία.
Ουσιαστικά, για τη μεταστέγαση του 8ου Γυμνασίου
θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι στο ισόγειο του 5ου
Λυκείου οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνταν ή είχαν συμπληρωματική στη διδασκαλία χρήση και οι οποίοι
με τις τεχνικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν

θα μεταφερθούν σε νέους χώρους
που θα έχουν όλες τις απαιτούμενες
προδιαγραφές.
Επίσης, οι αύλειοι χώροι του σχολικού συγκροτήματος θα ανακαινιστούν συνολικά. Μετά την ανακατασκευή κάθε σχολείο θα διαθέτει το
δικό του προαύλιο με γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και ελεύθερο χώρο συνολικής έκτασης 1,3 στρέμματα.
Από την πρώτη στιγμή της θητείας,
ορίσαμε τα ζητήματα παιδείας ως
απόλυτη προτεραιότητα τονίζοντας
ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα
μάτια μπροστά στα υπαρκτά προβλήματα. Δεν είμαστε εδώ για να
κάνουμε διαχείριση των προβλημάτων. Είμαστε εδώ
για να δίνουμε λύσεις. Όποιος έχει ζήσει από κοντά
τη λειτουργία του 8ου Γυμνασίου ξέρει το σπουδαίο
αγώνα που δίνουν καθημερινά, μαθητές, καθηγητές
αλλά και γονείς για το αυτονόητο δικαίωμά τους στη
μάθηση και τη γνώση. Και είναι η σχολική κοινότητα του 8ου Γυμνασίου, διπλά αξιέπαινη γιατί εκτός
αυτών των απαράδεκτων συνθηκών κατορθώνει όχι
μόνο να ανταποκρίνεται σε υποχρεώσεις αλλά να
ανθίζει και να διακρίνεται σε μία από τις πιο ενεργές
σχολικές κοινότητες στο σύνολο των σχολείων της
χώρας έχοντας επιτύχει διακρίσεις που μας κάνουν
όλες και όλους υπερήφανους.
Η μεταστέγαση του 8ου Γυμνασίου έρχεται ως συνέχεια της συνολικής αναβάθμισης των σχολικών
εγκαταστάσεων και υποδομών με αφετηρία την ολοκλήρωση του νέου ειδικού σχολείου Κορυδαλλού

και την εκπόνηση σε χρόνο ρεκόρ της μελέτης νέου
διδακτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οδό
Σταματοπούλου.
Θέλω να συγχαρώ το σύλλογο διδασκόντων, το σύλλογο γονέων αλλά και τις μαθήτριες και τους μαθητές του 8ου Γυμνασίου για τη συνεργασία τους. Τα
χαμόγελά τους μετά το τέλος του δημοτικού συμβουλίου είναι η καλύτερη ανταμοιβή για όσους εργάστηκαν για να λυθεί το οξυμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των
μαθητών και μαθητριών, των καθηγητών και των
γονέων του 3ου και 5ου Λυκείου για την κατανόηση
με την οποία διαχειρίστηκαν το ζήτημα και τη συνολικά άψογη στάση τους στην υπέρβαση των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν.
Με πολλή δουλειά, προγραμματισμό και σχέδιο, προχωράμε μπροστά.]
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ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΛΙΌΝΑ ΓΚΈΡΓΚΟ-ΤΆΝΚΑ – ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ
ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΆ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΌ

Την Ελιόνα την γνώρισα τον Μάρτη του 1997, όταν
βρέθηκα στην Κορυτσά της Αλβανίας, ως επικεφαλής
οργανισμού, ο οποίος είχε αναλάβει την υλοποίηση
προγράμματος επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήταν η εποχή που η γειτονική χώρα είχε διαλυθεί
και οι δομές της είχαν πέσει στο ναδίρ, εξαιτίας των
ταραχών και της κοινωνικής εξέγερσης, συνέπεια
της κατάρρευσης των «πυραμίδων».
Από την στιγμή που φθάσαμε στο Αλβανικό συνοριακό φυλάκιο μέχρι και την άφιξη στην πόλη, αισθανόσουν ένα «σφίξιμο» καθώς η εικόνα διάλυσης ήταν
εμφανής, ενώ, η απουσία ηλεκτρικού φωτισμού και
βλάστησης -το καθεστώς Enver Hoxha είχε «ξυρίσει»
κάθε είδους βλάστησης στις παραμεθόριες περιοχές-,
ενίσχυε την αγριότητα του τοπίου. Έτσι, με ανάμεικτα συναισθήματα, μία σκοτεινή, βροχερή νύκτα του
Μάρτη 1997, έφθασα στην Κορυτσά.
Μπάινοντας στο σπίτι-γραφείο που είχε ενοικιάσει η
οργάνωση, μας υποδέχθηκε ένα κορίτσι με καθαρό,
φωτεινό πρόσωπο και εξαιρετικά Αγγλικά. Δεν είναι
υπερβολή αν πω ότι μου άλλαξε την διάθεση. Αμέσως
σκέφθηκα ότι ήταν παρείσακτη σε αυτό το περιβάλλον. Η μετέπειτα πορεία της απέδειξε ότι, μάλλον,
είχα δίκιο...

Ας δούμε, όμως την διαδρομή της. Γεννημένη στην
Κορυτσά την 1η Σεπτεμβρίου 1979, τελείωσε το Λύκειο και ξεκίνησε σπουδές στην Αγγλική φιλολογία.
Από νεαρή ηλικία, η ευεργετική πίεση της μητέρας
της την ωθεί προς το βιβλίο. Της «επιβάλλει» να διαβάζει ένα λογοτεχνικό έργο και μετά να φτιάχνει περίληψη και να συζητούν για την υπόθεση. Διαβάζει
τα πάντα καθώς, η μητέρα της είχε μία πλούσια βιβλιοθήκη, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν ακόμη και
απαγορευμένα -από το καθεστώς του Enver Hoxha-,
έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Η τακτική αυτή φαίνεται να αποδίδει και μαθαίνει
να αγαπά το διάβασμα και τα βιβλία. Σιγά-σιγά αρχίζει να γράφει. Γράφει ποιήματα και συγκεντρώνει
υλικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν δεν «κατέληγε»
ως μία πολύ καλή συγγραφέας, πιστέψτε με, θα μπορούσε να είναι μία εξαιρετική ηθοποιός -και το ισχυρίζομαι έχοντας προσωπική εικόνα και αντίληψη.
Στα 19 της παντρεύεται και φέρνει στον κόσμο το
πρώτο της παιδί, την Ελευθερία, σήμερα φοιτήτρια
στο 4ο έτος, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Συνεχίζει τις
σπουδές της και το καλοκαίρι του 2000, έρχεται να
επισκεφθεί τους γονείς και την αδελφή της, οι οποίοι
είχαν εγκατασταθεί, ήδη, στον Κορυδαλλό.
Αυτό το ταξίδι ήταν μοιραίο. Τότε αποφάσισε ότι
ήθελε να ζήσει στην Ελλάδα. Σύντομα, τον επόμενο
κιόλας χρόνο, εγκαθίσταται μαζί με τον σύζυγο και
την κόρη της στον Κορυδαλλό.
Στο ξεκίνημα της νέας της ζωής, υπήρξε τυχερή, γιατί, όπως λέει, βρέθηκε με ανθρώπους που την αγκάλιασαν και την δέχθηκαν με αγάπη και κατανόηση.
«Δεν αισθάνθηκα ρατσισμό, όπως άλλοι, ίσως λιγότερο τυχεροί από εμένα» λέει χαρακτηριστικά.
Για μία 10ετία οι καθημερινές ανάγκες επιβίωσης την
υποχρεώνουν να εγκατελείψει προσωρινά την μεγάλη της αγάπη, το γράψιμο. Φροντίζει την οικογένειά
της στην οποία έχει αφιερωθεί και ταυτόχρονα εργάζεται. Η εργατικότητα, η επιμελεια και η συνέπειά
της συνέβαλλαν ώστε σήμερα να είναι στέλεχος σε
μία εταιρεία fashion design.
Ας μείνουμε όμως, για λίγο στην πρώτη δεκαετία.
Είναι η περίοδος που «μαζεύει» υλικό. Και έρχεται η
στιγμή που η συσσωρευμένη εμπειρία, η στιγμή που
η λάβα της δημιουργίας βρίσκει διέξοδο. Ξεσπά, διαχέεται και διαμορφώνει το νέο τοπίο.
Το πρώτο της μυθιστόρημα «Όταν αφήνουμε τους

αγγέλους να πεθάνουν», εκδίδεται στην ΑΛβανία και
αποσπά το βραβείο «Sotir Andoni» σε λογοτεχνικό
διαγωνισμό.

Η συνέχεια καταιγιστική. Το επόμενο μυθιστόρημά
της «Σχιζοφρένια», κερδίζει το βραβείο Faik Konica
και γίνεται best seller στην πρώτη έκθεση Αλβανικής
λογοτεχνείας στην Ελλάδα.
Το 2015 της απονέμεται από την «αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα» το βραβείο «Συγγραφέας της χρονιάς».
Όμως, η Ελιόνα διαθέτει μία εκρηκτική προσωπικότητα. Δεν ησυχάζει και ούτε βολεύεται στις «δάφνες»
της.
Το 2014 συναντά τον Γιώργο Δημόπουλο. Η εκτίμηση και η συμπάθεια είναι αμοιβαία.
Στο πρόσωπό της ο Γιώργος Δημόπουλος βρίσκει
μία νέα γυναίκα που συμβολίζει την επιτυχημένη
αγωνίστρια της ζωής· μία γυναίκα που είναι μητέρα,
σύζυγος και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος με αξίες,
δημιουργικότητα, περίσευμα ψυχής και το κυριότερο, έχει την διάθεση και ανάγκη να συμβάλλει ώστε
να γίνει καλλίτερη η ζωή των συμπολιτών της. Μία
γυναίκα που η όμορφη εικόνα της βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια με τον εσωτερικό της κόσμο. Μία γυναίκα που καταρρίπτει το στερεότυπο του μίζερου
και «κακομοίρη» μετανάστη και αναδεικνύει την
αδιάψευστη αλήθεια ότι οι δημιουργικοί άνθρωποι
δεν έχουν διαβατήριο.
Η Ελιόνα αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Δημόπουλου τον ακούραστο εργάτη της αυτοδιοίκησης. Τον
άνθρωπο που έχει αφιερώσει τον εαυτό του στην
υπηρεσία του Δήμου και των συμπολιτών του. Και η
συνέχεια είναι η αναμενόμενη.
Αποδέχεται την πρόταση του Δημόπουλου και θέτει
υποψηφιότητα για δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Δήμος για όλους». Έκτοτε, παραμένει μέλος
της παράταξης και συμμετέχει στην υλοποίηση των
δράσεων που αναλαμβάνει η παράταξη, ακολουθώντας την αντίληψη ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων,
δεν είναι περιθωριακά και από μονωμένα στοιχεία
μιας κοινωνίας, αλλά, ενεργά μέλη, οργανικές μονάδες, ενός κοινωνικού συνόλου.
Η συγγραφική της εξέλιξη οδηγεί, σήμερα στην συγγραφή στην Ελληνική του βιβλίου της «Spectrum» το
οποίο πρόκειται να εκδοθεί στην Ελλάδα στο προσεχές χρονικό διάστημα.
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ντομα στα ελληνικά. Η πλοκή του βιβλίου, είναι η
βάση για την σύνθεση ενός musical.

Βραβεύσεις-διακρίσεις:

Εργογραφία:
1. «Όταν αφήνουμε τους αγγέλους να πεθάνουν»,
βραβευμένο με τον βραβείο «Sotir Andoni».
2. «Σχιζοφρένια» , βραβείο Faik Konica, best seller
στην πρώτη έκθεση αλβανικού βιβλίου στην Ελλάδα.
3. «Έξι δάχτυλα και μισό», υποψήφιο για το μεγάλο
κρατικό βραβείο Ismail Kadare.
4. «Το γυάλινο τέρας», παιδικό-εφηβικό μυθιστόρημα, το θέμα του έγινε αφορμή για λογοτεχνικές συζητήσεις σε πολλά γυμνάσια στην Αλβανία, την Ελλάδα
και την Ιταλία (σχολεία διδασκαλίας της αλβανικής
γλώσσας). Έχει διασκευασθεί θεατρικά και παρουσιάσθηκε σε δύο παραστάσεις, από παιδιά σχολείων
αλβανικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη και στην Πάρμα της Ιταλίας.
5. «Spectrum», το τελευταίο μυθιστόρημα για αναγνώστες άνω των 16 ετών, που θα κυκλοφορήσει σύ-

2011: δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό «Jul
Variboba».
2012: πρώτο βραβείο στον προαναφερθέντα διαγωνισμό.
2018: πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό ποίησης της
διασποράς, σχετικά με το θέμα της
μετανάστευσης.
Επίσης, έχει συνθέσει δύο τραγούδια, τα οποία
έχουν παρουσιασθεί σε φεστιβάλ
για το παιδί στην
Αλβανία και απέσπασαν το πρώτο
βραβείο.
Τέλος, έχει γράψει
το σενάριο για την ταινία (cinepoetry) «Lugatka»
(«Το δαιμόνιο»). Πρόκειται για μια ταινία μεγάλου
μήκους, ένα μείγμα μουσικής, κινηματογράφου και
υποκριτικής . Κέρδισε το βραβείο καλύτερης πειραματικής ταινίας στο «New York True Venture Film
Festival».
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Δωρεάν rapid-test σε συνεργασία
με τον ΕΟΔΥ στον Κορυδαλλό
Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης κρουσμάτων νέου
κορωνοϊού (covid-19) πραγματοποίησαν κινητές μονάδες
του ΕΟΔΥ, σήμερα, Πέμπτη
4/3/2021, στην Πλατεία Ελευθερίας. Η προσέλευση κρίθηκε
πολύ ικανοποιητική και δεκάδες Κορυδαλλιώτες προσήλθαν προς εξέταση. Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη
αξία, καθώς, ο Κορυδαλλός
έχει παρουσιάσει την τελευταία περίοδο ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων.

Ελευθερία Κωτσίδου,

αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών:

Δίνοντας αίμα, δίνουμε ζωή

Η πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα για το περιορισμό της εξάπλωσής του έχουν προκαλέσει πολύ
σημαντική μείωση των αποθεμάτων αίματος, με αποτέλεσμα πολλοί συνάνθρωποί μας να κινδυνεύουν
άμεσα.
Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού, ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας διοργανώνει συχνά Εθελοντικές Αιμοδοσίες, προκειμένου, κανείς συμπολίτης
μας να μην στερηθεί το πιο πολύτιμο αγαθό. Την ίδια
τη ζωή του.
Στην τελευταία αιμοδοσία που πραγματοποιήσαμε στις 1 – 2 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 70 φιάλες αίμα!
Όλες και όλοι στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού σας ευχαριστούμε για την έμπρακτη αλληλεγγύη σας.
Μέσω του site του Δήμου Κορυδαλλού αλλά και των άλλων μέσων επικοινωνίας
μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τακτικές δράσεις μας.

Φίλιππος Θεοφιλίδης. Ένας πρόεδρος με περίσσευμα αγάπης και
φροντίδας στα ΚΑΠΗ Κορυδαλλού
Φωτιά πήραν προ ημερών
οι τηλεφωνικές γραμμές
των μελών των ΚΑΠΗ του
Κορυδαλλού.
Ο Πρόεδρος κ. Φίλιππος
Θεοφιλίδης, ανέλαβε πρωτοβουλία επικοινωνίας με
όλα τα μέλη, στέλνοντας
ένα σαφές μήνυμα: «Οι
φίλοι μας, τα μέλη των δομών προστασία ηλικιωμένων, ακόμη και μέσα στις
δύσκολες συνθήκες της
πανδημίας, δεν είναι μόνοι τους».
Ο Πρόεδρος ο οποίος λόγω πανδημίας covid-19 δεν έχει
συναντηθεί, δια ζώσης, με τα μέλη -φίλους του εδώ και
ένα χρόνο, ανασκουμπώθηκε, συγκέντρωσε όλα τα τηλέφωνα από τα ΚΑΠΗ της πόλης και με τη βοήθεια δυο

συνεργατών του, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια-μια
φίλη κι έναν-έναν φίλο, ξεπερνώντας έτσι την αντικειμενική αδυναμία προσωπικής επαφής.
Τα ΚΑΠΗ του Κορυδαλλού, τα οποία πριν την εμφάνιση
του φονικού ιού και την εκδήλωση πανδημίας, έσφυζαν
από ζωή και κάθε μέρα ήταν ευκαιρία για γιορτή, βουβάθηκαν απότομα, γεμίζοντας μελαγχολία μέλη και διοίκηση.
Ο Φίλιππος Θεοφιλίδης, ταχυδρομικός στο επάγγελμα,
από τη μέρα που ανέλαβε το τιμόνι των ΚΑΠΗ, έδωσε
νέο νόημα στην καθημερινότητα του, ασκώντας υποδειγματικά τα καθήκοντά του με αγάπη και φροντίδα.
Ως εκ τούτου, άδραξε την ευκαιρία, προκειμένου, στις
λίγες μέρες άδειας από την εργασία του, να μιλήσει με
τα μέλη του. Και τι δεν … ανέλυσαν σε αυτήν την επικοινωνία!
Από τα οικογενειακά νέα, μέχρι τις παγκόσμιες εξελίξεις. Το μεγαλύτερο μερίδιο στις συζητήσεις, όπως ήταν

φυσικό, είχαν τα θέματα σχετικώς με την πανδημία. Ο
Πρόεδρος παρότρυνε τα μέλη του να σπεύσουν να εμβολιαστούν, ενώ, στον βαθμό που μπορούσε, έλυσε απορίες
για το που, πως και ποτέ θα γίνει αυτό.
Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη ανάγκη εντοπιζόταν στην
αδυναμία κάποιων μελών να κλείσουν ραντεβού για
τον εμβολιασμό, σημείο στο οποίο η συμβολή και η βοήθεια του Προέδρου ήταν ανεκτίμητη. Παραλλήλως, ανακοίνωσε σε όλους ότι, έχει εξασφαλίσει rapid test, για
όποιον θελήσει να αισθανθεί, πραγματικά, ασφαλής.
Τέλος για την επαναφορά του «ονείρου» και της δημιουργικής διεργασίας, όταν θα ξανασμίξει η μεγάλη παρέα των ΚΑΠΗ, ο Πρόεδρος Φίλιππος Θεοφιλίδης, έστειλε σε όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα
social media, ένα δικό του τραγούδι, ως δέσμευση για
τη μεγάλη γιορτή που θα σηματοδοτήσει την αρχή του
τέλους στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε ...

Το θηρίο του ρατσισμού
μορφή του σύγχρονου ρατσισμού είναι ο «πολιτισμικός» ρατσισμός, που βασίζεται στη διεκδίκηση
της διαφορετικότητας του συστήματος των αξιών, του
πολιτισμού, του τρόπου ζωής μιας εθνικής ομάδας απέναντι στις αξίες, τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής άλλων
ομάδων.
Η καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας θα πρέπει να αποτελεί στόχο
για κάθε σύγχρονη κοινωνία και θα πρέπει να είναι ένα
πρωτεύον ζητούμενο στα σχολεία και σε κάθε εκπαιδευτική, αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα των νέων.
Σίγουρα οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να επιλύσουν οι
ίδιοι τις πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις ανάμεσα στις
κοινότητες μπορούν ωστόσο να παίξουν κεντρικό ρόλο
στη διαμόρφωση της στάσης και της συμπεριφοράς των
νέων. Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο για την αλλαγή της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον
κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα χρειάζονται αποτελεσματικά υλικά και εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για να ενσωματώσουν εύκολα τα ανθρώπινα
δικαιώματα στο σχολικό τους πρόγραμμα.
Ο γενικός στόχος θα πρέπει να είναι η προώθηση της
συνύπαρξης των πολιτών στους οποίους οι δημοκρατικές αξίες της αλληλεγγύης, ανοχής και σεβασμού της
διαφορετικότητας θα έρχονται πρώτα και που θα εμπνέει αντιστάσεις σε όλα τα είδη του ρατσισμού και της ξε-

Γράφει ο Νίκος Κουλουμπαρίτσης*

Σήμερα όλο και περισσότερο ακούμε καθημερινά την
λέξη ρατσισμός (από την
ιταλική λέξη razza), όλο και
περισσότερο εμφανίζονται
στο οπτικό μας πεδίο καταστάσεις και γεγονότα που
διαχωρίζουν τους ανθρώπους και μας οδηγούν στο
να αναρωτηθούμε το πόσο δύσκολο είναι τελικά να δεχτούμε την διαφορετικότητα μας.
Από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 19ου
ο ρατσισμός θεωρούνταν ότι είχε να κάνει με την διαφορετικότητα της φυλής και κατ’ επέκταση της γενετικής
σύνθεσης του ατόμου. Σήμερα όταν μιλάμε για ρατσισμό εννοούμε κάθε είδους διαχωρισμό ανθρώπου προς
άνθρωπο είτε αυτός έχει να κάνει με την θρησκεία, την
εθνότητα, το φύλο, τον πολιτισμό κλπ.
Φυσικά στην εποχή που ζούμε το μεγαλύτερο ρατσιστικό
φορτίο το εισπράττουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες,
δυο εντελώς διαφορετικές έννοιες μεταξύ τους ταυτόχρονα όμως και οι δυο έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος ρατσισμός δεν έχει ως βασικό στοιχείο
την φυλετική ανωτερότητα ή κατωτερότητα. Ο νέος ρατσισμός στρέφεται κατά των ξένων μεταναστών. Η νέα

νοφοβίας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μιλήσουμε και
για τον ρόλο του δήμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να προωθεί την ενεργή συμμετοχή του πολίτη, τη δημοκρατική δράση και
άλλες δράσεις υπέρ της διαφορετικότητας. Επιτακτική
ανάγκη είναι η συνεργασία με δίκτυα της κοινωνίας,
των πολιτών, με ενώσεις, οργανώσεις και φορείς της
πόλης ώστε να αναπτύξει και να εφαρμόσει στρατηγικές για σεβασμό της διαφορετικότητας και αντιμετώπιση του ακροδεξιού εξτρεμισμού, της ξενοφοβίας, των
αντί-δημοκρατικών και ρατσιστικών τάσεων. Βέβαια είναι αναγκαίο να δούμε και να αναπτύξουμε τις θεσμικές
δυνατότητες και αρμοδιότητες των δήμων στην ουσιαστική παρέμβαση που μπορεί να έχει μια δημοτική αρχή
αλλά και οι τοπικές συλλογικότητες με τις πρωτοβουλίες τους ώστε να κινητοποιήσουν την τοπική κοινωνία.
Η εποχή μας διαθέτει αξιόπιστα μέσα και δυνατότητες
ώστε οι άνθρωποι να είναι πνευματικά και ψυχικά καλλιεργημένοι, θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε το πρότυπο της ζωής μας , να καλλιεργηθούμε πνευματικά, να
παραμερίσουμε τον υλικό πλούτο και να αναζητήσουμε
τον ανθρωπισμό που είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει
άνθρωπο και ανθρωπότητα.
Ο Νίκος Κουλουμπαρίτσης είναι
Πρόεδρος του Α.Ο Κορυδαλλός
και μέλος του ΔΣ στο συνδικάτο εργαζομένων ΟΑΣΑ
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Δε θα αφήσουμε τα παιδιά μας να φοιτούν σε άθλια σχολεία
Απόσπασμα της τοποθέτησης, στο Δ.Σ., του Γιώργου Δημόπουλου σχετικά με το θέμα της
μεταστέγασης του 8ου Γυμνασίου
Στα πυρά της αντιπολίτευσης σχετικά
με το θέμα της μετεγκατάστασης του
8ου Γυμνασίου στο
κτίριο του 5ου Λυκείου, απάντησε με
σαφήνεια ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος
Δημόπουλος. Εδώ
δημοσιεύουμε
το
σχετικό
απόσπασμα της τοποθέτησής του.
[…Η Διπλοβάρδια
στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τελείωσε
στην πόλη μας, πριν από 16 χρόνια και
για την ακρίβεια, το 2005.
Από τότε και μέχρι σήμερα το σοβαρότερο θέμα που αντιμετωπίζουμε σε
βάθος χρόνου είναι αυτό της στέγασης
ορισμένων σχολείων.
Πρώτα στη σειρά με υψηλότερο αριθμό προβλημάτων,
το 8ο Γυμνάσιο (Αρκεσίνης), το 3ο Γυμνάσιο (Ρηνιωτάκη) και το 18ο Δημοτικό.
Τα συγκεκριμένα κτήρια:
1.είναι και τα τρία ενοικιαζόμενα
2.δεν καλύπτουν ούτε τα στοιχειώδη σε όσα απαιτούνται
και προβλέπονται απ το νόμο
3.ειναι επικίνδυνα και όσο περνάει ο χρόνος, γίνονται
ακόμη περισσότερο
Εύλογα βέβαια θα αναρωτηθεί κάποιος, τι έγινε από το
2006, για τα σχολεία αυτά; Πως φτάσαμε στο 2021 χωρίς
να έχει σημειωθεί καμία πρόοδος, καμία εργασία, καμία
κίνηση προς την επίλυση των τόσων προβλημάτων; Γιατί πραγματικά:
1. δεν υπήρξε η παραμικρή προσπάθεια, ούτε καν δρο-

μολόγηση διαδικασιών ανέγερσης σχολείων Β’θμιας εκπαίδευσης
2. τα οικόπεδα που είχαν δεσμευτεί για να ανεγερθούν
σχολεία «χάθηκαν», λόγω αδιαφορίας και κακών χειρισμών, με στοιχεία κι αποδείξεις:
* το οικόπεδο Θεσπιέων & Λουκιανού, αποχαρακτηρίστηκε κι είναι 4, 5 στρέμματα
* το οικόπεδο στην Παπακυριαζή χάθηκε γιατί δεν αποζημιώθηκε
* το οικόπεδο Πελοπίδα & Παράσχου, επίσης χάθηκε και
δεν αποζημιώθηκε
* το οικόπεδο στην Αρκεσίνης, που ήταν της ΔΕΗ, χάθηκε
*Χώρος χαρακτηρισμένος για σχολείο Β’θμιας στην οδό
Σταματοπούλου, αφέθηκε στην τύχη του. Ούτε καν σχετική μελέτη δεν υπήρχε.
Για εκείνη τη χρονική περίοδο η Παιδεία στην πόλη μας,

κά ΚΑΤΗΓΟΡΩ στην Πολιτεία ως άμοιροι ευθυνών. Η
πείρα μας και η ηθική μας απαγορεύουν τη μοιρολατρία
και απαιτούν δουλειά…
Δε θα αφήσουμε τα παιδιά μας να φοιτούν σε άθλια σχολεία.
Δεν θα το κάνουμε και δε θα κρυφτούμε από το πρόβλημα όπως γινόταν τόσα χρόνια.
Έτσι λοιπόν μέσα από σοβαρή δουλειά και μελέτη, με
επικεφαλής το Δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Παιδείας και
τις Τεχνικές Υπηρεσίες μέσα από γόνιμο και ουσιαστικό
διάλογο με όλους τους φορείς ανεξαιρέτως, καταθέσαμε
πρόταση(μεταστέγαση στους χώρους 3ου και 5ου Λυκείου) που εξασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό την αξιοπρεπή
λειτουργία του 8ου Γυμνασίου.
Σε αίθουσες και χώρους που παρέχουν:
*συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας
*χώρους παιδαγωγικούς
*με αντισεισμική θωράκιση και πυροπροστασία, σε ένα κτήριο που καλύπτει τις προδιάγραφες ενός σύγχρονου διδακτηρίου.
Ως γονιός/παππούς, ενεργός πολίτης, αντιδήμαρχος θεωρώ ότι:
-Είναι το λιγότερο εγκληματικό να
αφήσουμε το εν λόγω σχολείο να λειτουργήσει και τα
επόμενα χρόνια σε αυτό το κτήριο γι αυτό αποφασίζουμε
πλέον σύμφωνα με τη συνείδηση μας. Και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Χωρίς παραταξιακά, συντεχνιακά και
μικροπολιτικά παιχνίδια.
Προτεραιότητα μας τα παιδιά. Και θέλουμε και τους εκπαιδευτικούς δίπλα μας σε όλο αυτό!
Να είμαστε όλοι μαζί. Ενωμένοι! Να αποφασίσουμε τι θα
γίνει με το 3ο Γυμνάσιο και το 18ο Δημοτικό. Τι θα γίνει
με τα νηπιαγωγεία μας.
Πρέπει να τολμήσουμε, να υπερβούμε τους πάντες και
τα πάντα.
Να επιλέξουμε δρόμο και περπατησιά. Γιατί οι επιλογές
μας καθορίζουν όχι μόνο εμάς, αλλά και το μέλλον των
παιδιών μας…]

Οι επιλογές μας καθορίζουν όχι μόνο εμάς,
αλλά και το μέλλον των παιδιών μας…
αφέθηκε, κυριολεκτικά στην τύχη της… τα κτίρια όμως
δεν έχουν τύχη. Εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από
τον ανθρώπινο παράγοντα της εκάστοτε Διοίκησης. Τα
κτίρια για να αποκτήσουν υπόσταση, απαιτούν προγραμματισμό και μέριμνα. Απαιτούν μια πλειάδα ανθρώπων να τρέχουν, να επιμένουν, να ΚΤΙΖΟΥΝ!!!
Εμείς, ως νέα δημοτική αρχή, καταφέραμε να εκπονήσουμε οριστική μελέτη το φθινόπωρο του 2020, για
12θεσιο σχολείο δευτεροβάθμιας στη Σταματοπούλου,
έχοντας εξασφαλίσει και την προέγκριση οικοδομικής
άδειας.
Κι αυτό είναι κάτι χειροπιαστό που θα εξελιχθεί τους
επόμενους μήνες ενώ το Δεύτερο μεγάλο βήμα, ξεκινάει
επίσης αυτές τις μέρες. Πάλι με δουλειά, με πολύ δουλειά,
χωρίς κυνήγι μαγισσών, χωρίς να αρχίσουμε τα κλασσι-

Αύξηση κρουσμάτων covid-19 στον Κορυδαλλό
Δήλωση του δημάρχου κ. Νίκου Χουρσαλά

Μεγάλη αύξηση του επιδημιολογικού
φορτίου covid-19 διαπιστώθηκε από τις
μετρήσεις στον Κορυδαλλό.
Για πρώτη φορά σχετική νύξη έκανε ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην εβδομαδιαία ενημέρωση.
Ατυχώς, τα στοιχεία επιβεβαίωσαν τους
φόβους καθώς, τα κρούσματα από 45 ανέβηκαν στα 98, παρουσιάζοντας εκτός από
την αριθμητική αύξηση, ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το μέγεθος της αύξησης,
το οποίο είναι υπερδιπλάσιο.
Θα είναι κρίμα, τώρα που αρχίζει να διακρίνεται η έξοδος από τον εφιάλτη της
πανδημίας η αμέλεια και η χαλάρωση που
προκαλείται είτε από την άρνηση του κινδύνου είτε από την υπεραισιοδοξία που

καλλιεργεί η ύπαρξη του εμβολίου, να
μπουν συμπολίτες μας σε άκρως επικίνδυνες περιπέτειες υγείας.
Με αφορμή την αύξηση αυτή των κρουσμάτων, ο Δήμαρχος κ. Νίκος Χουρσαλάς,
προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
“Μετά την έκτακτη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, ανάμεσα
στις οποίες ανήκει και ο Δήμος Κορυδαλλού, εμφανίζουν αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου.
Χρειάζεται τώρα όλες και όλοι να επιδείξουμε τη μεγαλύτερη προσοχή κι επαγρύπνηση ώστε να διαφυλάξουμε την υγεία
μας, να υπερασπίσουμε αυτά που με κόπο
και θυσία καταφέραμε εδώ κι ένα χρόνο!”
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Απόστολος Μανούσος: «Η δουλειά
στην καθαριότητα δεν τελειώνει
ποτέ. Το θέμα είναι να αποδίδει
άμεσα και αποτελεσματικά»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη στον Γιώργο Παπαπαναγιώτου
Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης, κ.
Απόστολος Μανούσος, μιλάει στη «Δικαιοσύνη Σήμερα».
Περιγράφει την κατάσταση που παρέλαβε σε αυτό τον
ευαίσθητο τομέα για τη λειτουργία της πόλης, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η νέα διοίκηση στους ,περίπου 18,
μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου και τα άμεσα σχέδια του για την ανακύκλωση. Επίσης, απαντάει σε
σχόλια πολιτικών αντιπάλων καθώς και για τον τρόπο
με τον οποίο σε συνεργασία με την υπηρεσία πρασίνου,
κλαδεύονται τα δέντρα της πόλης.

-Κύριε Μανούσο είστε ευχαριστημένος από την υπάρχουσα κατάσταση, σε ότι αφορά την καθαριότητα
στον Κορυδαλλό;
Ποτέ δεν θα πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με την
καθαριότητα στην πόλη. Θα ήταν λάθος προσέγγιση. Πάντα θα υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις ακόμη.
Να υιοθετήσεις και να εφαρμόσεις μία καλή πρακτική·
να παρέμβεις σε ένα προβληματικό σημείο ή να ανταποκριθείς άμεσα για την αποκατάσταση ενός προβλήματος
καθαριότητας.
Όμως, συγκριτικά με το παρελθόν νομίζω ότι
έχουμε κάνει σημαντικά βήματα
για να βελτιώσουμε την κατάσταση τόσο στην
αποκομιδή όσο
και στον οδοκαθαρισμό. Και μάλιστα, όλη αυτή
η
προσπάθεια
γίνεται μέσα σε
συνθήκες
πανδημίας, εντός των οποίων έχουν δημιουργηθεί σοβαρά
εμπόδια ώστε να είμαστε πιο αποδοτικοί. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους γιατί, πραγματικά δίνουν και την ψυχή τους
προκειμένου να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής στον
Κορυδαλλό μας.

«Η προηγούμενη διοίκηση μας άφησε χωματερή.
Εμείς θα προμηθευτούμε άμεσα τρία νέα απορριμματοφόρα»
-Όταν αναλάβατε αυτό τον ευαίσθητο τομέα του Δήμου, ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε στην αρχή
και ποια βήματα ακολουθήσατε;
Η υπηρεσία καθαριότητας ήταν υποστελεχωμένη με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν τα δρομολόγια
αποκομιδής και τα συνεργεία οδοκαθαρισμού. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ήταν ερειπωμένος με το τελευταίο
απορριμματοφόρο να έχει αγοραστεί πριν από 13 χρόνια. Πολλά οχήματα και μηχανήματα χρήσιμα για την
πόλη όπως για παράδειγμα ο κλαδοτεμαχιστής ή το JCB
(φορτωτής) ήταν ακινητοποιημένα από βλάβες και δεν
επισκευάζονταν ποτέ. Και φυσικά ήμασταν πολύ μακριά
από τη σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης των απορριμμά-

των που στηρίζεται σε αυτό που λέμε κυκλική οικονομία,
με αξιοποίηση όλων των ρευμάτων ανακύκλωσης προς
όφελος του περιβάλλοντος αλλά και του δημότη.
Όμως, νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν
υπήρχε καθόλου προγραμματισμός και πρόβλεψη για το
πως θα βελτιωθούν αυτά τα προβλήματα στο μέλλον.
Πρόσθετα, ως νέα διοίκηση παραλάβαμε ένα όγκο τουλάχιστον 2000 τόνων μπαζών στο χώρο του γκαράζ. Πιο
απλά ο χώρος του γκαράζ είχε μετατραπεί σε μια μικρή
χωματερή, προκαλώντας όπως είναι εύλογο -πέρα από
δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα- και εστία μόλυνσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η πρακτική εναπόθεσης μπαζών και ογκωδών αντικειμένων προκάλεσε μεγάλης έκτασης φωτιά στο γκαράζ θέτοντας σε κίνδυνο
τους εργαζόμενους.

λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού. Είναι η πρώτη φορά
μετά από 13 χρόνια που ο Δήμος προμηθεύεται νέα οχήματα με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον τομέα καθαριότητας.

«Οι κάδοι απορριμμάτων πλένονται τακτικά, κάτι
που είχε να συμβεί για χρόνια. Κλαδεύουμε και περιποιούμαστε οριζόντια τα δέντρα και όχι ρουσφετολογικά»
- Ποιες είναι οι επιχειρήσεις καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Κορυδαλλού; (Ημερήσιο
πρόγραμμα υπηρεσιών-περιοχές);

Από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε γρήγορα και μπορούμε να πούμε ότι η προσπάθειά μας αποδίδει πλέον
καρπούς. Αξιοποιήσαμε προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης του ΟΑΕΔ και με αυτό τον τρόπο ενισχύσαμε
τον τομέα της καθαριότητας με συμβασιούχους· φυσικά,
αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της έλλειψης μόνιμου προσωπικού, είναι, όμως, σπουδαία ανάσα.
Εκμεταλλευόμαστε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για
να ενισχύσουμε την τραγική κατάσταση στον μηχανολογικό μας εξοπλισμό. Για παράδειγμα, σε λίγες μέρες δημοπρατείται προμήθεια τριών νέων απορριμματοφόρων,
ενός ανοιχτού τύπου οχήματος και ενός κλαδοτεμαχιστή
ύψους 650.000 ευρώ. Επίσης, πήραμε χρηματοδότηση
από το υπουργείο Εσωτερικών ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και

Αυξήσαμε κατά δύο τα δρομολόγια στην αποκομιδή της
ανακύκλωσης και κατά ένα στην αποκομιδή σύμμεικτων
απορριμμάτων. Εφαρμόσαμε πρόγραμμα πλυσίματος
των κάδων της πόλης που είχε να συμβεί πολλά χρόνια,
αλλά και ειδικής απολύμανσης λόγω της πανδημίας του
covid- 19. Προμηθευτήκαμε 260 νέους κάδους για να
αποκαταστήσουμε τα σοβαρότερα προβλήματα φθοράς.
Σε συνεργασία με την υπηρεσία πρασίνου κλαδεύουμε
και περιποιούμαστε οριζόντια, και όχι ρουσφετολογικά,
τα δένδρα της πόλης και φροντίζουμε ώστε τα κλαδιά και τα
υπολείμματα να απομακρύνονται άμεσα και να αξιοποιούνται
για να γίνουν λίπασμα.
Παρεμβαίνουμε συνεχώς στο
Σχιστό, στα όρια του βουνού με
εκτεταμένες επιχειρήσεις καθαριότητας προκειμένου να απαλείψουμε την εικόνα χωματερής
που παραλάβαμε. Τέλος, μια από
τις παρεμβάσεις, για την οποία
εισπράττουμε θετικά σχόλια, είναι αυτή του καθαρισμού και βαψίματος όλων των τσιμεντένιων κολώνων φωτισμού της πόλης.

«Ζητήσαμε από το υπουργείο άμεσες προσλήψεις
στην καθαριότητα»
-Προγραμματίζετε προσλήψεις νέου προσωπικού,
προκειμένου να υπάρξουν επιπλέον βελτιώσεις;
Είναι επιτακτική ανάγκη για πρόσληψη νέου, μόνιμου,
σωστά εκπαιδευμένου προσωπικού. Η προηγούμενη διοίκηση δυστυχώς έχασε την ευκαιρία της προκήρυξης
3Κ με την οποία όμοροι δήμοι προσέλαβαν έως και 100
εργαζόμενους, σε αντίθεση με εμάς που προσλάβαμε μόλις 14. Από πλευράς μας έχουμε ζητήσει την πρόσληψη
προσωπικού από το υπουργείο και αναμένουμε εξελί-

Κορυδαλλός

Μάρτιος 2021

ξεις ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών των δημοτών και των στόχων που
έχουμε θέσει.

«Έχουμε πλάνο για την ανακύκλωση»
- Η ανακύκλωση είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην
καθημερινότητα της πόλης. Ποιο είναι το σχέδιο της
δημοτικής σας αρχής, για την ενίσχυση του προγράμματος;
Όπως προανέφερα η ανακύκλωση πρέπει τους επόμενους μήνες να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Θα
αναπτύξουμε
στο
Δήμο μας νέα ρεύματα ανακύκλωσης,
λεπτομέρειες
γι’
αυτό το θέμα θα είμαι έτοιμος να δώσω
τον επόμενο μήνα.
Στην
κατεύθυνση
αυτή τοποθετήσαμε
κάδους ανακύκλωσης σε εσωτερικούς
χώρους όλων των
δημοτικών κτιρίων
με στόχο να επεκτείνουμε το πρόγραμμα και σε όλα τα
σχολεία.

-Πρόσφατα κάνατε λόγο για τη δυνατότητα εφαρμογής ενός πιλοτικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων, αρχικά, σε μια μικρή περιοχή της πόλης. Κάτι
που μπορεί να υλοποιήσετε σε συνεργασία με ομάδα
εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Υπάρχει
κάποια νεότερη εξέλιξη για αυτό το θέμα;
Όπως σας ανέφερα, εξασφαλίσαμε πόρους ώστε να μην
επιβαρύνουμε τους δημότες. Φιλοδοξούμε το καλοκαίρι, να αναπτύξουμε ένα σχέδιο με αφετηρία τους μεγάλους παραγωγούς όπως οι λαϊκές αγορές, οι φυλακές, τα
σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα εστίασης όταν αυτό
θα είναι εφικτό εξαιτίας της πανδημίας. Σε αυτή την κα-
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τεύθυνση θα συνδράμει και ένα
επιπλέον απορριμματοφόρο που
μας παραχωρήθηκε από την περιφέρεια. Πρέπει να ενημερώσουμε
σιγά-σιγά όλους τους πολίτες και
αυτό θα το κάνουμε ξεκινώντας από τα σχολεία μας.
«Μειώσαμε τα έξοδα κίνησης των απορριμματοφόρων»
- Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
που λειτουργεί στο Σχιστό, καλύπτει τις ανάγκες του
Κορυδαλλού και των όμορων Δήμων;
Μια από τις επιτυχίες της διοίκησης είναι ότι για πρώτη
φορά εξυπηρετείται από το ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ, γεγονός που
μειώνει το χρόνο, το κόστος καυσίμων και συντήρησης
αλλά και τον κίνδυνο ατυχήματος εφόσον μειώθηκαν σημαντικά τα χιλιόμετρα κατά την μεταφορά.
-Σας ευχαριστούμε πολύ.
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ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Στη συνεδρίαση της 23.02..21 με θέμα τη μετεγκατάσταση του 8ου Γυμνασίου στο σχολικό συγκρότημα του 3ου
και 5ου Λυκείου η Λ.Σ. έθεσε τη διοίκηση Χουρσαλά – Δημόπουλου προ των ευθυνών της για το ζήτημα της σχολικής στέγης στον Κορυδαλλό.

γαρδή και του Νίκου Θεμελή. Η κατεύθυνση και η πάλη
των τότε διοικήσεων ήταν άλλη και ήθελε νέα σχολεία
για τη νεολαία. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί διεκδίκησαν και κατάφεραν δεσμεύσεις και απαλλοτριώσεις
χώρων για την ανέγερση σχολείων.

Το ζήτημα της ήδη επιβαρυμένης σχολικής στέγης στον
Κορυδαλλό δεν είναι τωρινό αλλά διαχρονικό. Για την
κατάσταση αυτή ευθύνες έχει η τωρινή διοίκηση αλλά
και η προηγούμενη διοίκηση Κασιμάτη που δεν έδωσε
καμία λύση για νέα σχολεία παρά τις κατά καιρούς προεκλογικές-ψηφοθηρικές δεσμεύσεις της. Άλλωστε στην
ίδια βάρκα ήταν και τότε πολλά μέλη της σημερινής διοίκησης έχοντας διατελέσει αντιδήμαρχοι παιδείας, τεχνικών έργων κ.ά. Η διοίκηση Χουρσαλά- Δημόπουλου
αξιοποιεί ακόμα και σήμερα τα επιχειρήματα της υπογεννητικότητας και των πολλών ετών που απαιτούνται
για τη δημιουργία νέων σχολείων και προχωρά σε αναχρονιστικές λύσεις συστέγασης σχολείων που οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια σε συγχωνεύσεις. Στην εποχή
της πανδημίας στριμώχνει άλλους 200 μαθητές
στο ίδιο κτίριο.

Η διοίκηση Χουρσαλά-Δημόπούλου είναι ξεκάθαρο ότι
έλυσε το θέμα με τη μεταστάγαση του 8ου Γυμνασίου και
δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει αμεσα σε διεκδικήση
και δέσμευση νέων χώρων χωρών.
Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν υιοθετούμε τη λογική
του μικρότερου κακού. Δεν υπογράφουμε επιλογές με
εκπτώσεις για τη νεολαία. Θέλουμε σύγχρονα σχολικά
κτίρια μα όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη μόρφωση των παιδιών μας.
Όσο κι αν θέλουν να παρουσιάσουν ως ιδανική τη συστέγαση των σχολείων αυτή παρουσιάζει σημαντικές εκπτώσεις. Μεταξύ αυτών είναι
• Η κατάργηση της αίθουσας του γυμναστηρίου
• Η μεταφορά της βιβλιοθήκης ιδιαίτερης αξίας του πρώην Πολυκλαδικού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
στην οποία θα υπάρχει και η αίθουσα υπολογιστών.
• Η δημιουργία γραφείων για τους καθηγητές και το διευθυντή σε τυφλές αίθουσες χωρίς φυσικό αερισμό και
φωτισμό.
• Η συνύπαρξη μαθητών Γυμνασίου μεταξύ μαθητών δύο Λυκείων με ότι αυτό συνεπάγεται παιδαγωγικά.

Βέβαια, μόνο τυχαίο δεν είναι αφού σύμφωνα με την
κατεύθυνση της Ε.Ε. και την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
στόχος είναι η δημιουργία μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, αυτοχρηματοδοτούμενων και τελικά κατηγοριοποιημένων σχολείων. Ο μεγάλος όγκος των σχολείων του
Κορυδαλλού κατασκευάστηκε 30-40 χρόνια πριν επί Δημαρχίας Κομμουνιστών Δημάρχων, του Δημήτρη Μαλα-

Ως Λαική Συσπείρωση θεωρούμε ότι έπρεπε εδώ και χρόνια να είχε μεταφερθεί το 8ο Γυμνάσιο και φυσικά δε θε-

ωρούμε λύση την πρόταση της διοίκησης . Είναι μια λύση
που τη βολεύει οικονομικά.
Η δημιουργία νέων σχολείων απαιτεί βούληση η οποία
λείπει εδώ και πολλά χρόνια από τη διοίκηση του δήμου
μας με αποτέλεσμα να χάνονται συνεχώς σημαντικοί χώροι στους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει ασφαλή και σύγχρονα σχολεία.
Απαιτούμε έστω και τώρα να μη χαθούν οι τελευταίοι χώροι που υπάρχουν. Μοναδική λύση η δημιουργία νέων
σχολείων στο κέντρο της πόλης αλλά και στην περιοχή
του Σχιστού.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Παπουτσιδάκη Ελευθερία
Σιόντορος Παύλος
ΖερβόςΤάσος
Αναστασόπουλος Αντρέας
Καλιακάτσος Νίκος
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Δημοσιεύουμε τμήματα από την μονογραφία «Κορυδαλλός 1974 – 2013-Δημοτικά δρώμενα από την μεταΑπό το εξώφυλλο του εντύπου, ο συντάκτης με τον
πρώην δήμαρχο Κορυδαλλού κ. Νίκο Θεμελή
πολίτευση μέχρι σήμερα. Συνοπτική επισκόπηση»
του κ. Λυκούργου Χατζάκου.
Ένα άκρως ενδιαφέρον κείμενο που συμβάλλει στο
να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νέοι,
ποια είναι η αυτοδιοικητική διαδρομή της πόλης μας
κατά την μεταπολίτευση.
Ακόμη, είναι ένα κείμενο στο οποίο -μέσα από τις
ιστορικές αναφορές για τα στέκια της πόλης- ανιχνεύει ο αναγνώστης με νοσταλγική διάθεση τις παρέες και τα πρόσωπα που συνέβαλλαν στην ιστορία
της πόλης.
Τέλος, παρουσιάζονται σε αδρές γραμμές οι αιτίες
και το παρασκήνιο των εκλογών και όσων … προηγούνται από αυτές…
Πρόλογος
…………………………………………………………………………………
Ίσως το πολιτικό σύστημα βρίσκεται ενώπιον της πρώτης, ουσιαστικής αμφισβήτησής του και αυτό δεν είναι
αρνητικό. Όμως, για να είναι λειτουργικά αποδοτική
αυτή η αμφισβήτηση και να οδηγεί σε δημιουργικές,
προοδευτικές αλλαγές, απαιτεί μεταξύ άλλων και την
συνολική αναθεώρηση των προσδοκιών μας από τους
πολιτικούς (πρόσωπα και σχηματισμούς) καθώς και των
κριτηρίων επιλογής εκπροσώπων μας, είτε πρόκειται
για εκείνους στην κεντρική πολιτική σκηνή είτε στους
αυτοδιοικητικούς θεσμούς.
Την τελευταία περίοδο, προβάλλονται θεωρήσεις που
θέλουν την αυτοδιοίκηση μη πολιτική. Πρόκειται –κατά
την εκτίμησή μου-, για μια άκρως συντηρητική θεώρηση,

την οποία ενστερνίζονται όσοι προσβλέπουν
στον περιορισμό της συμμετοχής στα κοινά, στο
ελάχιστο και που επιθυμεί να καταστήσει τους
πολίτες παθητικά αντικείμενα στην πόλη και
όχι ενεργά, μετέχοντα πρόσωπα στα δημόσια
πράγματα. Είναι η αντίληψη που επιφυλάσσει
στις δημοτικές αρχές τον ρόλο του ρακοσυλλέκτη και μόνον.
Δεν υποστηρίζω τον άκρατο και μονολιθικό
κομματισμό, τον βρίσκω ατελέσφορο και αδιέξοδο. Πιστεύω, όμως, ότι η ανάληψη δημόσιας
ευθύνης σε κάθε επίπεδο άσκησης εξουσίας,
κάθε πράξη διοίκησης που επιφέρει επιπτώσεις
στην ζωή των πολιτών, οφείλει να διαθέτει πολιτικό περιεχόμενο, να υποστηρίζεται με επεξεργασμένη πολιτική θέση, και να εκπορεύεται
από σχηματισμούς που προέρχονται –αλλά δεν
χειραγωγούνται όμως-, από ένα συντεταγμένο
πολιτικό φορέα ο οποίος με τη σειρά του οριοθετεί και ελέγχει.
Συνελόντι ειπείν, κάθε σχηματισμός που θα διεκδικήσει την άσκηση εξουσίας και εν προκειμένω την δημοτική αρχή, πρέπει να διαθέτει
ιδεολογικό προσανατολισμό, ο οποίος σηματοδοτεί τον τρόπο, τα μέσα και την μέθοδο άσκησης της όποιας εξουσίας.
.........................................................................................
Όμως, οι όποιες συμμαχίες οφείλουν, να αντιστοιχούν σε κοινωνικούς συσχετισμούς· να διαθέτουν πολιτική και ιδεολογική βάση και να είναι απόρροια διαυγούς, έντιμης και αξιόπιστης
διαδικασίας. Τα δε πρόσωπα να γνωρίζουν και
να αποδέχονται την αρχή που υπαγορεύει ότι
το μόνο προνόμιο της εξουσίας είναι η ευθύνη.
Με αυτές τις σκέψεις, θεώρησα ότι η σύνταξη
του παρόντος πονήματος θα είχε κάποια πρακτική χρησιμότητα· το παραδίδω στην δημόσια
κρίση, προκειμένου να υπενθυμισθούν ή να καταστούν γνωστά σε όσους τα αγνοούν τα πλέον
σημαντικά γεγονότα και οι αναγνώστες να σχηματίσουν κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα
της πορείας των πραγμάτων στον δήμο μας,
στον Κορυδαλλό και με γνώμονα την εμπειρία,
την γνώση και την προσδοκία τους για την μελλοντική κατεύθυνση, να αποφασίσουν και να επιλέξουν
την επόμενη δημοτική αρχή.
..........................................................................................................
Κορυδαλλός, Ιανουάριος 2014
Λυκούργος Χατζάκος
Εισαγωγικά
…………………………………………………………………………………
Η Αυτοδιοίκηση παρά την βραδύτητα που εμφανίζεται
στον εκσυγχρονισμό της και την υστέρηση στην σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή αντίστοιχη πρακτική, δεν παύει ως
σημαντικό πεδίο της δημόσιας ζωής, να επηρεάζει και να
κατοπτρίζει το γενικότερο πολιτικό σκηνικό· τα εκάστοτε αποτελέσματα των εκλογών για την αυτοδιοίκηση σκιαγραφούν το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Επιπροσθέτως,
δίχως αμφιβολία, οι ΟΤΑ είναι κομμάτι του πολιτικού
συστήματος με βαρύνοντα ρόλο στην διαμόρφωση της
γενικής κατάστασης· ιδιαιτέρως, από το σημείο -πλέον
της 10ετίας-, κατά το οποίο οι δήμαρχοι είναι σχεδόν, οι
μόνοι πολιτικοί παράγοντες που διατήρησαν την δυνατότητα να προσλαμβάνουν ή να «συμβασιοδοτούν» κ.λπ.
Δεδομένου του ανωτέρω πλαισίου, στο παρόν κείμενο
εστιάζω στον Δήμο Κορυδαλλού, επιχειρώντας μια συνοπτική αποτύπωση της μεταπολιτευτικής διαδρομής της
πόλης, των τοπικών πολιτικών σχηματισμών και καταθέτω την προσωπική μου άποψη περί των Δημοτικών Αρχών, σε μια απόπειρα να σκιαγραφήσω την εξέλιξη και
τις επιπτώσεις από την άσκηση της δημοτικής εξουσίας
και των γεγονότων έτσι, όπως τα βίωσα μέσα από την
συμμετοχή μου στα κοινά της πόλης. Είναι άλλωστε η γενέτειρά μου, την οποία και εγώ είχα την τιμή να υπηρετήσω ως αιρετός (Δημοτικός Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου), στην πλέον δημιουργική
περίοδό , κατά την οποία ούτε οι πιστώσεις ούτε οι αρμοδιότητες, συγκρίνονταν με εκείνες που δόθηκαν στις
μετέπειτα αυτοδιοικητικές αρχές· από μία άλλη οπτική,

αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση μέσου Δήμου στο
Λεκανοπέδιο, ο οποίος έχει αναπτυξιακή δυνατότητα,
αλλά, κάθε Δημοτική Αρχή προκειμένης της εκλογής ή
της επανεκλογής της, αρκείται στην ευκολία των χειραψιών και φιλικών χτυπημάτων στην πλάτη, της προσέγγισης διοικήσεων εθνικό-τοπικών συλλόγων, αθλητικών σωματείων και φυσικά (!) των προσδοκιών που
καλλιεργούν οι προσλήψεις, συμβάσεις και κάθε είδους
… συμπαραστάσεις ή στην πεπατημένη της επικοινωνιακής ανοησίας δαπανηρών και άνευ αντικρίσματος εκδηλώσεων, των οποίων κύριος σκοπός είναι οι δημόσιες
σχέσεις.
..........................................................................................................
• Μεταπολίτευση
Στις πρώτες, μετά την μεταπολίτευση εκλογές του 1974,
o διωχθείς από την δικτατορία και προερχόμενος από
την αριστερά (ΚΚΕ εσ.), δήμαρχος Γιάννης Φθενάκης
επανεκλέγεται με την υποστήριξη και του ΠΑΣΟΚ και
λήγει η δοτή θητεία Καρίγιαννη.
Στην συνέχεια, την 4ετία 1978-1982, ήρθε στην εξουσία
η διοίκηση του Δημήτρη Μαλαγαρδή. Ενός συνεπούς λαϊκού αγωνιστή, ενός κομμουνιστή δημάρχου. Παρά τις
αγκυλώσεις τις αναχρονιστικές αντιλήψεις και την κατά
περιπτώσεις άκαμπτη στάση του -προϊόντα της πολυετούς εξορίας και κυνηγητών, που σε περιπτώσεις υπερέβαιναν και εκείνες, τις αναμενόμενες από τον φορέα
της παραδοσιακής αριστεράς που υπεστήριζε τον συνδυασμό του («Δημοκρατική Ενότητα»)-, οφείλουμε να τονίσουμε, πως επρόκειτο για έναν απολύτως έντιμο, ηθικό
και ακέραιο χαρακτήρα και αντίστοιχη ήταν η περίοδος
της Δημαρχίας του.
Ήταν η εποχή των κινητοποιήσεων για το κέντρο λυμάτων (χαβούζα) στο γειτονικό Κερατσίνι, την αποκομιδή
των απορριμμάτων, τα 88 στρέμματα. Τα σημεία συνάντησης ήταν η Ερμίνα, το Les Ami, το Coronado, το
Alluete. H μόδα περιελάμβανε στρατιωτικά jackets, τα
γυμνασιακά μας βιβλία τα πηγαινοφέρναμε σε στρατιωτικά σακίδια, μούσια, μαλλιά και φοιτητές-“στρουκτούρια” τα ινδάλματα της αρχόμενης εφηβείας μας. Πλατεία
Μέμου, παλιό νεκροταφείο και Γηροκομείο οι αλάνες
που φιλοξένησαν τα γδαρμένα μας γόνατα και τις φαντασιώσεις μας να γίνουμε Δεληκάρης, Τριαντάφυλλος,
Κελεσίδης. Συζητήσεις πολιτικές, περί θεάτρου, τέχνης
κ.ά, μέχρι πρωίας στο Alluete, πάντα διανθισμένες με
και με ολίγον από Θρύλο, ο κυρ-Αλέκος να φέρνει μακαρονάδες, φραπεδάκια και την περίφημη σοκολατίνα-λαγουδάκι.
Ο Δημήτρης Μαλαγαρδής υπήρξε ο τυπικός αριστερός,
ψημένος από την εξορία και τους σκληρούς λαϊκούς αγώνες. Υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τον πολιτικό
του χώρο και ακολούθησε ένα κλειστό μοντέλο διοίκησης, συμβατό με την αντίληψη του πολιτικού φορέα
προελεύσεώς του (ΚΚΕ), την εποχή εκείνη. Θυμόμαστε
τις διακηρύξεις περί των προθέσεών του για τις καφετέριες –που θεωρούσε κέντρα μικροαστικής διαφθοράς-,
την σκληρή και σχεδόν άκαμπτη στάση του απέναντι σε
ιδεολογικούς αντιπάλους, ή σε παρεκκλίσεις από την
κομματική ορθοδοξία, αλλά, ταυτόχρονα και την δίκαιη
κρίση του. Στα αρνητικά επίσης, είναι και η ακαμψία του
στην αξιοποίηση του θεσμού των Συνοικιακών Συμβουλίων, αντιμετώπιση όμως που ήταν εναρμονισμένη με
την τακτική του ΚΚΕ το οποίο περιέβαλλε με καχυποψία
και αρνητισμό κάθε θεσμικό εκσυγχρονισμό. Εν κατακλείδι, παρά τα όποια ελλείμματα ή διαφορετικές απόψεις διατηρώ, θεωρώ ότι ο απολογισμός της θητείας του,
δεδομένων των συνθηκών, ήταν θετικός.
• Οι πρώτες εκλογές στα χρόνια της «Αλλαγής».
Στις εθνικές εκλογές τον Οκτώβρη του 1981 το ΠΑΣΟΚ
αποσπά το εντυπωσιακό 48%. Οι αγώνες «δικαιώνονται», οι ηττημένοι του εμφυλίου και η παραγκωνισμένη Β’ Πειραιά βρίσκουν την θέση τους στην κεντρική
πολιτική σκηνή. Στην περιοχή, η Π. Ράλλη και η Γ. Λαμπράκη αποκτούσαν αποχετευτικό δίκτυο (θυμόμαστε
τις πλημύρες το 1978 και τους ανθρώπους που χάσαμε
…), η Νίκαια εγκαινίαζε τις νέες εργατικές πολυκατοικίες. Δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στο Κράτος, η Μελίνα
Υπουργός Πολιτισμού, «ακόμη καλύτερες μέρες» βρίσκονταν μπροστά μας. Μαθητικές παρατάξεις, πολιτικο-
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ποίηση παντού, εκλογές με μεγάφωνα και μουσικές, «κόντρες» με συνθήματα, έντονα συναισθήματα και πάθος.
Το κλίμα που δημιούργησε η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην
εξουσία, καλλιέργησε στην τοπική βάση του, την πεποίθηση ότι είχε έλθει η ώρα αλλαγής και στην διοίκηση του
Δήμου εφ’ όσον, οι δημοτικές εκλογές διενεργήθηκαν
τον Οκτώβριο του 1982, έναν χρόνο μετά τον εκλογικό
θρίαμβο του 48%. Τότε άνοιξε το «Capitsinos» και για
μακρό χρονικό διάστημα έγινε το κέντρο συνάντησης
ΠΑΣΟΚων όλης της περιφέρειας. Εκεί είχα την πρώτη συνάντηση με τον υποψήφιο δήμαρχο για το ΠΑΣΟΚ, τον
γιατρό Περικλή Βελιούρη, ο οποίος είχε αναπτύξει δράση
με την κλαδική οργάνωση υγείας, αλλά δεν είχε, μέχρι
τότε, ενεργοποιηθεί στα τοπικά πράγματα.
Η προσπάθεια του Περικλή Βελιούρη, ο οποίος στηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ εσ., δεν καρποφόρησε, διότι
εσωτερικά προβλήματα του τοπικού ΠΑΣΟΚ, υπονόμευσαν και απέτρεψαν την εκλογή του στον 2ο γύρο* για
κάτι λιγότερο από 20 ψήφους. Η εκλογική αυτή μάχη,
άφησε πολλά τραύματα στο ΠΑΣΟΚ του Κορυδαλλού. Αιτία ήταν οι διαβεβαιώσεις που παρείχε αφειδώς ο κεντρικός μηχανισμός προς την τοπική οργάνωση, περί απονομής του χρίσματος στον Γραμματέα της Τ.Ο. και δημοτικό
σύμβουλο Γιώργο Χερουβείμ (ο οποίος αποτελούσε την
απόλυτη επιλογή-πρόταση των οργανώσεων για την υποψηφιότητα), υποψηφιότητα που ανετράπη και μετά από
παρεμβάσεις βουλευτών, με μια ανεπαρκώς αιτιολογημένη πολιτικά απόφαση, επεβλήθη η υποψηφιότητα του
Κου Βελιούρη. Αυτό, προεκάλεσε την οργή τοπικών στελεχών, με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη αντίδραση και
διαρροή ψήφων προς τον συνδυασμό του Δ. Μαλαγαρδή,
είτε ανοικτά είτε «υπογείως» με παρασκηνιακές συμφωνίες και αφανή υποστήριξη.
Σε κάθε περίπτωση, το τίμημα κατέβαλε το ΠΑΣΟΚ του
Κορυδαλλού, με διχασμό και αποχώρηση από τις τάξεις
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του, νέων ανθρώπων, πολιτικά και ιδεολογικά συγκροτημένων. Η τραγική ειρωνεία είναι, πως η στιγμή εκείνη
ήταν μοναδική ευκαιρία για μια καθαρή νίκη του υποψηφίου που θα προερχόταν από την κεντροαριστερά,
θα έσπαγε την κυριαρχία του τόξου Κερατσινίου-Νίκαιας-Κορυδαλλού-Δραπετσώνας. Είναι αναγκαίο να συγκρατείται ότι η Β’ Πειραιά, περιλαμβάνει τον συμπαγή
πυρήνα των δυνάμεων της κεντροαριστεράς/αριστεράς
και απόδειξη τούτου, ότι και στις ταραγμένες ημέρες μας
ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την Νίκαια
επέλεξε προκειμένου να προβάλει ένα συμβολικό μήνυμα, μετέχοντας σε εκδήλωση για την επέτειο της 3ης
Σεπτέμβρη. Ίσως, να είχαν δρομολογηθεί οι εξελίξεις διαφορετικά.
• Μεσούσης αλλαγής, στο ίδιο έργο θεατές…
Οι δημοτικές εκλογές του 1986 ήταν η ευκαιρία του συστήματος υποστηρικτών του Π. Βελιούρη για την revenge. Ο
υποψήφιος που επελέγη από το ΠΑΣΟΚ, ο συνδικαλιστής
Γιάννης Παιδακάκης, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον εν
ενεργεία δήμαρχο, την αρχομένη κυβερνητική φθορά
του ΠΑΣΟΚ (μέσο της β’ 4ετίας) και την έναρξη φορτίσεως του γενικού πολιτικού κλίματος. Επιπρόσθετο πλήγμα στην εκλογική μάχη δέχθηκε από την δημιουργία
συνδυασμού προερχόμενου κυρίως, από τις τάξεις του μη
εντεταγμένου, τοπικού δυναμικού του κόμματος –με την
διασταλτική ερμηνεία της έννοιας «κοινωνικό ΠΑΣΟΚ»και παρά την εμβέλεια που είχε ως προσωπικότητα, λόγω
των νωπών στην μνήμη αγώνων του (τότε, αυτά, μετρούσαν) στο σωματείο της ΠΙΤΣΟΣ, όχι μόνον δεν εξελέγη
δήμαρχος, αλλά, για μόνη φορά, ο υποστηριζόμενος από
το ΠΑΣΟΚ συνδυασμός δεν κατάφερε να περάσει στον
δεύτερο γύρο. Σίγουρα, ήταν μια άδικη κατάληξη και για
τον Παιδακάκη, προσωπικά. Ο ίδιος, μάλλον μηδενική
παρουσία είχε μετά τις δημοτικές εκλογές και το βάρος
της εκπροσώπησης της παράταξης ανέλαβε ο Θ. Πούτος.
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Ήταν η εποχή που η πλατεία Μέμου έπαιρνε τα σκήπτρα,
Κούκος και Νεφέλη τα νεανικά στέκια, Alegro για πολιτικοποιημένους και Aramis – Συμπληγάδες παρέμεναν all
time classics σημεία συνάντησης.
Τελικά το σύνθημα «ο Κορυδαλλός έχει Δήμαρχο» επιβεβαιώθηκε και ο Δ. Μαλαγαρδής για μια ακόμη φορά
κατηφόρισε προς το Δημοτικό μέγαρο ως νικητής των
εκλογών. Δεν ολοκλήρωσε την 4ετία καθώς απεβίωσε
στην μέση της θητείας του και αντικατεστάθη από τον
Νίκο Θεμελή. Στον συνδυασμό αυτό («Δημοκρατική Ενότητα»), πρώτη φορά, συνέπραττε η ανανεωτική αριστερά
με το ΚΚΕ εσ. και την ΕΑΡ του Λεωνίδα Κύρκου ως τοπική απεικόνιση της γενικότερης ρήξης της κοινωνικής
συμμαχίας του ΠΑΣΟΚ με το «μπλόκ των δημοκρατικών
δυνάμεων». Η επιλογή Θεμελή να αξιοποιήσει ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Μαρία Μάνου, στέλεχος της ΕΑΡ
με μακρά αγωνιστική παράδοση και θητεία στα δημοτικά του Κορυδαλλού, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση
δημιουργικής έκρηξης στον τομέα των πολιτιστικών και
της σύστασης δομών παρέμβασης για τους νέους του Δήμου.
Η Κινηματογραφική Λέσχη Κορυδαλλού, ήταν από τις
σημαντικότερες συλλογικές δράσεις (150-200 θεατές σε
κάθε προβολή), ενδεχομένως και για όλο το Λεκανοπέδιο. Οι Κώστας Γασπαρινάτος και Αχιλλέας Σίμος ήσαν η
ψυχή, οι κινητήριοι τροχοί αυτής της ομάδας. Τότε έγινε
η αγορά του cine-Victor, στον χώρο όπου σήμερα είναι
ο «Παράδεισος, στου οποίου τα εγκαίνια παρέστη και ο
δημιουργός της ταινίας “Nuovo Cinema Paradiso” (απεδόθη στα ελληνικά ως «Σινεμά ο Παράδεισος»)· ο Ιταλός
σκηνοθέτης Giuseppe Tornatore. Διενεργήθη ο δημόσιος
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου στην Καρυταίνης και Γ. Λαμπράκη. Ξεκίνησε την λειτουργία της η Μουσική Σχολή στο ιδιόκτητο
κτίριο της Πελοποννήσου, προγράμματα προσφοράς
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μειωμένου εισιτηρίου για θεατρικές παραστάσεις κ.ά.
Το στέκι Νεολαίας του Δήμου συγκέντρωνε νέους που
εκτός από φθηνό καφέ, είχαν και την δυνατότητα να συζητήσουν, να βρεθούν, να κάνουν μουσική, θέατρο, σκάκι, ραδιόφωνο ή ό,τι άλλο, σε έναν αυτό-διαχειριζόμενο
χώρο και με αμέριστη στήριξη των δράσεών του.
Όλα, αυτά και αρκετές ακόμη δράσεις, λειτούργησαν ως
αντιστάθμισμα και απάντησαν κατάλληλα και αποτελεσματικά σε σειρά δημοσιευμάτων της εποχήςσχετικά με
τις «πλατείες» και την εγκληματικότητα στον Κορυδαλλό.
• Ενιαία κάθοδος της «Δημοκρατικής Παράταξης»,
σε μια προσπάθεια υπερβάσεως των γεγονότων του
1989.
Μεσολάβησαν οι εξελίξεις του 1989 και το 1990 οι δημοτικές εκλογές βρήκαν τις αντιπολιτευόμενες στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη δυνάμεις υπό ενιαίο ψηφοδέλτιο.
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ* επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν τα τραύματα της προηγουμένης περιόδου και
βρέθηκαν σε κοινά ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές.
Το ψηφοδέλτιο του Νίκου Θεμελή απέσπασε ποσοστό
περίπου 70% και ανέδειξε είκοσι δύο (22) δημοτικούς
συμβούλους, εκ των οποίων, μόλις οι 5 ανήκαν στον πολιτικό χώρο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, οι 17 προέρχονταν από
το ΠΑΣΟΚ.
Η περίοδος αυτή, αξίζει εκτενέστερο σχολιασμό διότι
αφ’ ενός, η εξέλιξη των γεγονότων και του παρασκηνίου,
καθόρισαν την μετέπειτα κατάσταση, μέχρι και σήμερα
και αφ’ ετέρου, θεωρώ ότι ήταν η πλέον παραγωγική από
πλευράς δημοτικού έργου.
Από τα πρώτα βήματά της, η συνεργασία που επιχειρήθηκε, εμφανίστηκε προβληματική και στην συνέχεια
δύσβατη και αδύνατη. Τούτο, κατ’ αρχάς γιατί η ανάμνηση των γεγονότων του 1989 ήταν πρόσφατη. Παρά την
πειθαρχία που επέδειξαν οι τοπικοί κομματικοί μηχανισμοί στην επιλογή των κεντρικών οργάνων ΠΑΣΟΚ και
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ περί συνεργασίας, δεν ήταν εύκολο να
αρθεί η προκατάληψη και η αντιπαλότητα, πολύ περισσότερο, εκεί, όπου η «γειτονιά» προσδίδει στην πόλωση
και στις αντιπαραθέσεις, πιο προσωπικό και άμεσο χαρακτήρα. Παραλλήλως, επίδοξοι μνηστήρες του δημοτικού
θώκου, θεωρούσαν ότι η συνεργασία ματαίωνε ή τουλάχιστον ανέστειλε τις επιδιώξεις τους. Ακόμη, η σύμπραξη
έγινε σε περίοδο κατά την οποία το μέτωπο των συμμαχιών του ΠΑΣΟΚ με τις παραδοσιακές αριστερές δυνάμεις εμφάνιζε ρωγμές, πολύ πριν την συγκυβέρνηση ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ-Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, η κυβέρνηση
Τζανετάκη υπήρξε υλοποιήσιμη επιλογή γιατί ο κόσμος
της αριστεράς είχε αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από το
ΠΑΣΟΚ. Στην κατεύθυνση θεραπείας αυτού, δεν υπήρξε
από καμιά πλευρά κάποια, έστω και στοιχειώδης, ενέργεια.
Επομένως, πέραν των προσδοκώμενων εκλογικών κερδών, οι συνεργασίες αυτές δεν είχαν άλλο έρεισμα, στερούντο πραγματικού βάθους και συνεπώς, η ρήξη ήταν
θέμα χρόνου. Καθώς ετίθεντο ζητήματα νομής της δημοτικής εξουσίας και διαχείρισης των δημοτικών προϋπολογισμών, δημιουργούνταν τριβές με αφορμή θέματα γενικότερης πολιτικής και φυσικά, οι προσωπικές
φιλοδοξίες προέβαλαν ισχυρές, στις περισσότερες δε
περιπτώσεις προδιέγραψαν την καταβύθιση αυτής της
προσπάθειας. Δεν νομίζω ότι ο αριθμός των δήμων που
«περπάτησε» αυτό το σχήμα, πανελλαδικά, είναι διψήφιος. Ο Κορυδαλλός δεν απέφυγε την κοινή μοίρα. Από
τα πρώτα Δημοτικά Συμβούλια, κατεγράφησαν οι προθέσεις. Ουσιαστικά, κάθε δυνατότητα συνεργασίας κατέληξε το βράδυ των εκλογών της Κυριακής του Οκτωβρίου
1990, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
• Πείραμα συνεργασίας: μια μετ’ εμποδίων Διοίκηση
ή πως η ιδιοτέλεια και η σκοπιμότητα αναχαιτίζει
κάθε προσπάθεια συγκλίσεων και προτάσσεται της
παραγωγής έργου για τους πολίτες.
Η Δημοτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στην οποία ο συντάκτης
του παρόντος είχε την τιμή να μετέχει, ήταν κατά πολύ
υπέρτερη, διέθετε απόλυτη πλειοψηφία (17 σε σύνολο
31 δημοτικών συμβούλων), αλλά είχε και τρεις –τουλάχιστον-, επίδοξους δημάρχους. Ο Θόδωρος Πούτος, ο
οποίος είχε 10ετή και πλέον, ενεργό παρουσία και δώ-

σει σκληρές μάχες στα δημοτικά όργανα και ουσιαστικά ήταν και ο μόνος που είχε προβάδισμα χρίσματος. Η
αμέσως επόμενη σοβαρή διεκδίκηση, «ψιθυριστά» αλλά
σαφώς ορατή, προέβαλε από έναν νεοεμφανιζόμενο στα
κοινά του Κορυδαλλού, δημοτικό σύμβουλο τον Στέφανο
Χρήστου.
Ο Θόδωρος Πούτος, αυτοδικαίως, αναγορεύθηκε επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν είχε
παρασυρθεί –σκοπίμως και δολίως- σε ένα ατελέσφορο
παιχνίδι σύγκρουσης με τον Δήμαρχο (με την παράταξη
του οποίου είχαμε εκλεγεί) και είχε ακολουθήσει διαλλακτική τακτική διαπραγμάτευσης και όχι εκείνη της
απόλυτης και άκαμπτης άρνησης, σίγουρα θα ήταν ο
επόμενος δήμαρχος της πόλης και με αμιγή συνδυασμό
προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ.
Όμως, υπέπεσε σε αλλεπάλληλες παγίδες, σφάλματα
τακτικής που ευνοούσαν τον κατ’ εξοχήν αντίπαλό του
στην διεκδίκηση του χρίσματος του ΠΑΣΟΚ, Σ. Χρήστου.
Εκτός από την βασανιστική κωλυσιεργία στα Δημοτικά
Συμβούλια, όπου κάθε σύμβουλος ελάμβανε τον λόγο,
σχεδόν για κάθε θέμα από τα 40-50 της ημερήσιας διάταξης*, υπονομεύοντας ουσιαστικά τον ρόλο του επικεφαλής, τα σημεία που καθιστούσαν εμφανή την σύγκρουση
για την διεκδίκηση του χρίσματος ήταν πολλά. Η επιθετική στάση της μικρής -αλλά συνεκτικής, με στρατηγική
και τακτική μεθόδευση-, ομάδας που περιέβαλε τον Χρήστου και στόχευε στην αναγόρευσή του ως υποψηφίου
του ΠΑΣΟΚ, επηρέαζε την πλειοψηφία της δημοτικής
ομάδας των 17 συμβούλων συντηρώντας την προκατάληψη που είχε καλλιεργηθεί από τα γεγονότα του 1989
στην οργανωμένη ή και ευρύτερη βάση του κόμματος
και με την επικουρία 2-3 κομματικών στελεχών του
Τομεακού Γραφείου Κορυδαλλού, συμπαρέσυρε σε μια
άγονη αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο, λες και δεν ήταν
πλειοψηφία στον συνδυασμό του. Στην ενασχόλησή μου
με τα κοινά, μόνο δύο φορές έχω δει πλειοψηφία να λειτουργεί ως αντιπολίτευση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Κορυδαλλού την θητεία 1991-1994 και την Κ.Ο. της Νέας
Δημοκρατίας στην διάρκεια της Κυβέρνησης Καραμανλή, όπου απεχώρησε η πλειοψηφία από συνεδρίαση του
Κοινοβουλίου…
Η καθοριστική, όμως, πράξη που έκρινε και την μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων, ήταν η υϊοθέτηση πρότασης
για την παραίτηση των Δημοτικών Συμβούλων του ΠΑΣΟΚ από τις θέσεις διοίκησης*. Ουσιαστικά, στόχος ήταν
να αποσυρθεί ο Πούτος από την θέση του Αντιδημάρχου,
γιατί αυτό τον καθιστούσε ex officio ηγετικό και δύσκολα αμφισβητούμενο πόλο. Αποχωρών όμως, έμπαινε
στην ίδια θέση εκκίνησης με όλους του επίδοξους υποψηφίους. Αυτό αποφασίσθηκε σε μια θυελλώδη συνεδρίαση του οργάνου δημοτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Μετά
την συνεδρίαση, επεσήμανα στον Θόδωρο την αδυναμία
που είχε περιέλθει πλέον και πως ο δρόμος άνοιγε για
κάθε διεκδικητή. Δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή,
κυρίως, λόγω της υπερβολικής εμπιστοσύνης που έτρεφε
για μέλος του Τομεακού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, την οποία
θεωρούσε φίλη και σύμμαχό του, ενώ, εμπιστευόταν την
κρίση και θεωρούσε εύλογη την υποστήριξη των βουλευτών της περιοχής κατά την επιλογή. Πόσο λάθος είχε
κάνει στις εκτιμήσεις του φάνηκε αργότερα. Όταν παρά
την απόλυτη επικράτησή του ως υποψηφίου στην Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Κορυδαλλού, όσο και στις προτάσεις που
κατετέθηκαν στην Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ της Β’ Πειραιά και παρά
τις μεγαλόστομες και δημόσιες διαβεβαιώσεις, του τότε
Γραμματέα της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ Άκη Τζοχατζόπουλου,
ότι «[…ισχυρές προτάσεις υποψηφίων δημάρχων από τις
Τοπικές Οργανώσεις δεν θα ανατραπούν…]», η διαπλοκή
και το παρασκήνιο της πολιτικής παρέας του Χρήστου
με την καθοδήγηση τοπικού βουλευτή και την καθοριστικής βαρύτητας υποστήριξη του ισχυρού γραμματέα
Οργανωτικού και συμπατριώτη του, Αντώνη Κοτσακά,
έδωσαν το χρίσμα στον εξ Οινουσών ορμώμενο Χρήστου.
Βέβαια, υπήρξε μεθόδευση, με τεχνητές διαρροές, καθυστερήσεις, επαφές με δημοτικούς συμβούλους και παράγοντες της περιοχής και του κεντρικού μηχανισμού Στην
μακρά διαβούλευση, την οποία απαιτούσαν η προετοιμασία και οι αναγκαίοι χειρισμοί επιβολής της υποψηφιότητάς του, επεσήμανα στον αείμνηστο φίλο Θόδωρο, το
γεγονός ότι η προοπτική δεν ήταν αίσια και πως οι ίδιοι
χειρισμοί έγιναν και το 1982. Εκείνος ήλπιζε…

Στην πορεία των πραγμάτων, λίγες ημέρες –ίσως λιγότερες των 10-, πριν την επίσημη ανακοίνωση, απηύθυνα το
ερώτημα: «αν, τελικά, το ΠΑΣΟΚ δώσει αλλού το χρίσμα,
εσύ τι θα κάνεις;» Η απάντησή του ήταν απερίφραστα
καταφατική. Ήταν αποφασισμένος, να πάρει μέρος στις
εκλογές του 1994, επικεφαλής συνδυασμού, έστω και αν
δεν είχε επίσημη κομματική στήριξη. Τότε τον παρότρυνα, να ανακοινώσει πρώτος την υποψηφιότητά και την
δεδομένη, απόλυτη στήριξη του τοπικού ΠΑΣΟΚ**. Δυστυχώς, επείσθη από κάποιους να περιμένει την τελική
ανακοίνωση του αρμόδιου τομέα αυτοδιοίκησης· όμως,
όταν αυτή ανακοινώθηκε, έδιδε το χρίσμα στον Σ. Χρήστου. Ακόμη και τότε δεν είχε κριθεί τίποτε. Οι 8 από
τους 17 συμβούλους του ΠΑΣΟΚ είχαν ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του Θόδωρου Πούτου και 4 τηρούσαν θετική
ουδετερότητα, ενώ σχεδόν όλα τα τοπικά στελέχη συντάσσονταν. Το τοπικό ΠΑΣΟΚ γνώριζε και αποδεχόταν
τον Πούτο, ενώ η ουρανοκατέβατη παρουσία Χρήστου
δεν είχε γίνει αποδεκτή στο σύνολο του κόσμου (οργανωμένου και μη). Ρόλο έπαιξαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ –
παρά το επί μακρόν εκλεγόμενος βουλευτής εκφραζόταν
με απέχθεια για το πρόσωπό του-, οι οποίοι έπεισαν τον
Τζοχατζόπουλο (…) να «λιώσει σόλες» στον Κορυδαλλό
και να υποστηρίζει τον Χρήστου, αλλά και η κεντρική εκδήλωση του Συνδυασμού Πούτου στην πλατεία Ελευθερίας, όπου ο εκπρόσωπος της ΠΟΛΑΝ (είχε υποστηρίξει
τον συνδυασμό) με ένα αντι-ΠΑΣΟΚ παραλήρημα έκανε
πολλούς από τους παρισταμένους να αποχωρήσουν από
μια, ομολογουμένως, πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
Ένα αξιοσημείωτο σε εκλογικό μέγεθος τμήμα των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, εκείνο που επηρέαζε ο Περικλής Βελιούρης, εγκλωβίσθηκε από τον Χρήστου, μιας και υπήρξε συμφωνία για εκ περιτροπής (ανά 2ετία) συν-δημαρχία
με τον Βελιούρη (ασχολίαστο).Τουλάχιστον, αυτή υπήρξε
η δημοσίως προβεβλημένη αιτιολογία της σύμπραξης…
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι υπήρξε σειρά συναντήσεων Πούτου – Βελιούρη, στις οποίες ήμουν παρών
και όπου ο κος Βελιούρης διατύπωσε την αιτίασή του να
κατέβει ως επικεφαλής του ήδη συγκροτηθέντος συνδυασμού Πούτου. Με εντιμότητα και ευθύτητα ο Θόδωρος
απέρριψε το αίτημα.
Επίσης, οι δυνάμεις της ανανεωτικής αριστεράς -που
μπορεί μεν να ήσαν εκείνη την περίοδο εκλογικά πολύ
περιορισμένες, προσέθεταν δε κρίσιμη δυναμική σε ένα
δημοτικό σχήμα-, δεν συνετάχθησαν με το ψηφοδέλτιο
του Θ. Πούτου αφ’ ενός γιατί κάποιοι εκεί, λειτούργησαν με πολιτική μικροψυχία και αφ’ ετέρου γιατί ο χώρος εγκλωβίσθηκε σε προσωπικές σκοπιμότητες. Τελικά,
επελέγη από την παράταξη αυτή, η αυτόνομη κάθοδος
στις εκλογές με μια αξιοπρεπέστατη πλην όμως αδύναμη
υποψηφιότητα.
Επιπροσθέτως, στην σειρά από τις ευτυχείς συγκυρίες
για τον Χρήστου, ο συνδυασμός του Νίκου Θεμελή είχε
να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα που δημιούργησε η
αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές του 1994, του μέχρι τότε
στελέχους του ΚΚΕ και αντιδημάρχου Γ. Γουρδομιχάλη, ο
οποίος διέσπασε τις δυνάμεις που στήριζαν τον Θεμελή
και συνεργάσθηκε στον δεύτερο γύρο με τον Χρήστου,
για να δικαιωθεί στην συνέχεια η ευελιξία του και να αξιοποιηθεί και αυτός ως αντιδήμαρχος, ενώ, μετέπειτα, να
ανακαλύψει το «Φως το Αληθινόν» και να έχει την γνωστή στην πόλη, καλή συνέχεια και πρόοδο...
Σήμερα, αναρωτιέμαι ποια θα ήταν η πορεία των πραγμάτων, αν τελικά δεν είχαν υπάρξει σωρευμένες, τόσες
άστοχες κινήσεις από πλευράς Πούτου και είχε αποτραπεί η δημαρχία Χρήστου. Σίγουρα, πολύ καλύτερα, τόσο
για τις τοπικούς πολιτικούς φορείς, όσο και για την πόλη.
συνεχίζεται...
Στο επόμενο:
• Ρωμαϊκές τελετές, ψαλμοί και υδροκεφαλισμός του
Δήμου
• Ακόμη μια 8ετία Βυζαντίου και φανφάρας
• Από την πόλη-μήτρα δημιουργίας, στην πόλη-θέαμα
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Το «άνοιξε κλείσε» δεν αρμόζει στον αθλητισμό.
εμπορικού δρόμου πνιγμένο από καταναλωτές
Γράφει ο Νίκος Κουλουμπαρίτσης* και κατά ενός χώρου άθλησης με όλα τα μέτρα
ασφαλείας και με καταγεγραμμένο και τον τελευΟι άνθρωποι του αθλητιταίο παρευρισκόμενο; Είναι τελικά ποιο επικίνδυνο 16
σμού εκφράζουν καθημεριπιτσιρικάδες σε 1,5 στρέμμα να αθλούνται ή μια αθλήνά την αγωνία τους για το
τρια στίβου σε ένα κουλουάρ από 60 άτομα μέσα σε ένα
που θα οδηγηθεί τελικά ο
αστικό λεωφορείο;
ερασιτεχνικός αθλητισμός
Σίγουρα κανείς δεν θέλει να παίξει με την υγεία των παιμε την μέθοδο του “άνοιξε
διών και των οικογενειών τους και κανείς δεν πρέπει να
κλείσε” που ακολουθεί η κυμπαίνει στην λογική του αφού άνοιξε ο ένας κλάδος ας
βέρνηση, λόγω της πανδηανοίξει και ο άλλος. Πιστεύουμε και έχουμε εμπιστοσύνη
μίας, , τον τελευταίο χρόνο. Μια αγωνία η οποία γεννά
στην επιστημονική κοινότητα, δεν θέλουμε να αντικαερωτήματα όσον αφορά την επόμενη μέρα στον αθλητιταστήσουμε ανθρώπους με κύρος και προσήλωση στο
σμό και τις αντοχές των ερασιτεχνικών σωματείων που
αντικείμενο τους. Δεν είμαστε αρνητές μιας πραγματιμπαίνουν για τόσο μεγάλο διάστημα σε καταστολή. Οι
κότητας που σκορπίζει παγκόσμια τον θάνατο και διαπερισσότερες ομάδες της πόλης μας ζουν αποκλειστικά
λύει κράτη και οικονομίες. Αυτό που θέλουμε είναι να
από την αγάπη κάποιων ανθρώπων (άλλοι το λένε τρέκάνουμε γνωστό σε όλους την δύσκολη κατάσταση που
λα), που τυγχάνει αυτή την εποχή να είναι στο πλευρό
βρίσκεται σήμερα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, τα παιτους και να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη δίχως ίχνος
διά που απέχουν, οι προπονητές και οι εργαζόμενοι στις
οικονομικής ανταποδοτικότητας! Η δεκαετής οικονομιομάδες και γενικά ένας ολόκληρος κόσμος γύρω από αυκή κρίση επέφερε ένα ισχυρό πλήγμα στα οικονομικά
τόν.
των σωματείων και πολλά τα οδήγησε στον μαρασμό
και την αφάνεια. Σαν να μην έφτανε αυτό σήμερα ζούμε
Ακόμα και αν η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων είναι
μια ακόμα δυσκολότερη κατάσταση που έχει άμεσο αντίδύσκολο να συμβεί λόγω πολύ αυστηρών πρωτοκόλλων
κτυπο στις οικογένειες και κατ’ επέκταση στους μικρούς
ας μπούμε σε μια λογική διεξαγωγής προπονήσεων και
αθλητές μας.
προετοιμασίας, ας μπούμε στην λογική του ελάχιστου
Αλήθεια ποιος πιστεύει ότι ένα γήπεδο 5x5 η 8x8 είναι
αριθμού παιδιών σε κίνηση και άθληση, δεν φταίνε σε τίπερισσότερο επικίνδυνο από μια γεμάτη αποβάθρα στο
ποτα τα παιδιά να πληρώσουν αργότερα στην ζωή τους
Μετρό ή ποιος μπορεί να στοιχειοθετήσει υπέρ ενός
με ένα μεγαλύτερο τίμημα την πανδημία του σήμερα. Ας

μην εκδικούμαστε τα παιδιά με την στάση μας, ας μην
επιβεβαιώσουμε τους ψυχολόγους που μιλούν για απαισιόδοξες εκτιμήσεις. Κοινά παραδεκτό είναι ότι η απομόνωση των παιδιών για ένα τόσο μεγάλο διάστημα δημιουργεί πλήθος προβλημάτων σωματικών (παχυσαρκία),
ψυχολογικών (κατάθλιψη), κοινωνικών (απομόνωση)
που σε συνδυασμό με την πολύωρη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα φέρει ολέθριες επιπτώσεις στις
νέες γενιές!
Τέλος τα ερασιτεχνικά σωματεία φαντάζει πολύ δύσκολο να κρατηθούν όρθια μόνο με ηρωικές ενέργειες κάποιων μελών τους, ταυτόχρονα έχουν ανάγκη τις χορηγίες από κάποιους επαγγελματίες που διαφημίζονται μέσα
από αυτά, έχουν ανάγκη τις συνδρομές των μελών τους,
έχουν ανάγκη τα εισιτήρια και όλο αυτό τον κύκλο εργασιών που συμβαίνει όταν είναι σε λειτουργία.
Βασισμένοι πλέον στα νέα δεδομένα που επιβάλει το
υπουργείο και υποχρεωμένοι σε μια νέα λειτουργία
που ουσιαστικά σκοτώνει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό
καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς και τον δήμο να
σταθεί στο πλευρό μας ώστε να μην χαθούν αυτές οι διάσπαρτες κυψέλες αθλητισμού.
Είναι χρέος μας απέναντι στα παιδιά και τους εργαζόμενους, ο αθλητισμός είναι μια συνεχής διαδικασία και το
“άνοιξε-κλείσε” δεν του αρμόζει!
* Ο Νίκος Κουλουμπαρίτσης είναι Πρόεδρος του Α.Ο
Κορυδαλλός και μέλος του Δ.Σ. στο συνδικάτο εργαζομένων ΟΑΣΑ
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Παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας
Με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών, ο Δήμος Κορυδαλλού έχει, ήδη, υλοποιήσει σειρά δράσεων. Μεταξύ
αυτών οι ακόλουθες, τις οποίες ίσως κάποιοι θεωρήσουν
απλές και αυτονόητες, αλλά, όταν συσσωρεύονται, λειτουργούν αθροιστικά και από τα μικρά θέματα, αίφνης,
προκύπτει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η σημερινή Δημοτική
Αρχή του Κορυδαλλού, δείχνει να το γνωρίζει καλά και
μεθοδικά αποκαθιστά τα μικρά, αλλά, καθημερινά ζητήματα που μπορεί να διευκολύνουν την ζωή των κατοίκων
της πόλης. Άλλωστε, είναι πιο σημαντικό να ασχολείται
κανείς σοβαρά με τα προβλήματα -μικρά ή μεγάλα-, αντί
να ασχολείται με τα «σοβαρά» προβλήματα.

Ενδεικτικά η δέσμη παρεμβάσεων περιλαμβάνει τα εξής:
• Προμήθεια και αντικατάσταση κάδων οικιακών
απορριμμάτων, στοχεύοντας στην πλήρη ανανέωση
τους
• Συντονισμένο πρόγραμμα κλαδεμάτων σε όλες τις
οδούς της πόλης
• Αντικατάσταση των πινακίδων σήμανσης με στόχο
την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων
• Αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια,
φωτιστικά) σε όλες τις πλατείες και τους εμπορικούς
δρόμους
• Καθαρισμός και βάψιμο σε κολώνες φωτισμού
Αυτά είναι τα μικρά καθημερινά πράγματα που όμως,
κάνουν τις γειτονιές μας να αλλάζουν!

Εγκατάσταση σημείων παροχής Free WiFi
στον Κορυδαλλό
Ένα σημαντικό βήμα για την είσοδο όλων των πολιτών
στην ψηφιακή εποχή.

Ο Δήμος Κορυδαλλού ενσωματώνει στη καθημερινή λειτουργία του τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής ώστε να
εξυπηρετεί όλο και πιο αποτελεσματικά τους δημότες και
τις επιχειρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, στο Δημαρχείο Κορυδαλλού και στην
πλατεία Ελευθερίας έχει εγκατασταθεί και παρέχεται
ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όπου οι
επισκέπτες μπορούν να συνδεθούν μέσω wifi στο κινητό,
στο tablet ή στο laptop τους.
Η εγκατάσταση των σημείων αυτών έγινε, κατόπιν
υποβολής αιτήματος στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την υλοποίηση της δράσης WiFi4EU, με στόχο την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών και του
ασύρματου δικτύου υψηλών ταχυτήτων για τους δημότες και τους επισκέπτες του δήμου.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα η ελεύθερη πρόσβαση σε
υπηρεσίες ασύρματου δικτύου θα επεκταθεί και σε άλλα
σημεία της πόλης μας!
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Η κατάσταση στα σχολεία του Κορυδαλλού
Γράφει η Άννα Π. Τζαβαλή, μοτικού Συμβουλίου, μειώνεται η χρηματοδότηση των
Γυμνασίων, Λυκείων από τη Δημοτική Αρχή και απαξιPhD Περιβάλλοντος*
ώνεται η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ενώ τα χρήματα
Το θέμα της σχολικής στέ- που το κράτος έδωσε για θέρμανση για τα σχολεία του
γης, Α/βάθμιας και Β/βάθ- Κορυδαλλού ακόμα δεν έχουν δοθεί στα σχολεία της Α/
μιας, ταλανίζει εδώ και βάθμιας. Όλα γίνονται χωρίς διαβούλευση, χωρίς πρόδεκαετίες τον Κορυδαλλό. γραμμα, χωρίς όραμα και με έντονη προχειρότητα.
Κτήρια παλαιά, ενοικιαζό- Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ασφάλεια των μαθητών την
μενα, παιδιά που κάνουν οποία οφείλουμε να προτάσσουμε. Ακόμα αναμένουμε
μάθημα σε αίθουσες προ- την ολοκλήρωση της αντισεισμικής προστασίας και θωκάτ και σε κοντέινερ σε ράκισης των σχολείων μας καθώς δεν έχει γίνει τίποτα
χώρους που πολύ απέχουν για την εφαρμογή των οδηγιών-μνημονίου του Οργανιαπό όσα απαιτούνται για το σμού Αντισεισμικής Προστασίας. Παράλληλα, τα έργα
σύγχρονο σχολείο. Χώροι για την αντικεραυνική προστασία των σχολείων, όχι
που δεσμεύτηκαν να γίνουν μόνο έχουν παγώσει, αλλά έχει αφαιρεθεί από τον προσχολείο και αποδεσμεύτηκαν, χώροι που δεν απαλλοτρι- ϋπολογισμό το αντίστοιχο κονδύλι. Ακόμα περιμένουμε
ώθηκαν, χώροι που χάθηκαν και χάνονται. Ακόμα και την ολοκλήρωση των έργων πυρασφάλειας και πυρογια το διδακτήριο στη Σταματοπούλου που υπήρχε μελέ- προστασίας που έχει μάλλον αναβληθεί επ’ αόριστον κατη η οποία ήθελε επικαιροποίηση, σύμφωνα με επιβεβαί- θώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και τα περισσότερα
ωση του Διευθύνοντα Συμβούλου των ΚΤΥΠ, ακόμα και δεν έχουν ακόμα πιστοποιητικό αν και το θέμα έχει ξεκιεκεί, υπάρχει καθυστέρηση και ολιγωρία. Απαράδεκτη νήσει από το 2017.
είναι η συνολική κατάσταση των κτηρίων του Κορυδαλ- Και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, η Δημοτική Αρχή
λού, με έλλειψη νέων σχολείων στο σύνολο της πόλης, με εκβιαστικό τρόπο, πατώντας στο δίλημμα και στην
στο κέντρο του Κορυδαλλού, στον Άνω Κορυδαλλό αλλά ανάγκη για ασφάλεια των παιδιών και υποστηρίζοντας
και στο Σχιστό.
ότι το «μη χείρον βέλτιστον» έχοντας δώσει όλες τις
Με προχειρότητα αντιμετωπίζεται και η εφαρμογή της απαντήσεις και αισθανόμενη ικανοποιημένη από αυτές,
Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε αί- χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η αντιπαιδαγωγικότητα
θουσες ενοικιαζόμενες σε παλαιά μαγαζιά χωρίς αύλειο του εγχειρήματος αποφασίζει την μετεγκατάσταση του
χώρο ή σε αίθουσες προκάτ και κοντέινερ που «δανείζο- 8ου Γυμνασίου στο χώρο του 5ου Λυκείου. Αναμφισβήνται» τον αύλειο χώρο άλλου σχολείου και με τα νήπια να τητα το 8ο Γυμνάσιο έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει φύστριμώχνονται σε χώρους τουλάχιστον ακατάλληλους.
γει από το συγκεκριμένο κτήριο όμως για την εφαρμογή
Ελλιπείς επίσης είναι οι συντηρήσεις των σχολείων κα- αυτής της λύσης προχωρά στη διάλυση χώρων του 5ου
θώς στα περισσότερα δεν έχει γίνει κάποια σημαντική Λυκείου, της βιβλιοθήκης, του εργαστηρίου, του γυμναπαρέμβαση ενώ η γενική εικόνα, η λειτουργικότητα των στηρίου κ.λπ. ενώ προβληματισμός υπάρχει για τον συγχώρων και η δομική τους κατάσταση χαρακτηρίζονται χρωτισμό μεγάλου αριθμού παιδιών 12-18 ετών. Αντί να
από τους διευθυντές των σχολείων ως μέτριες και χρή- γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για εξεύρεση χώζουν παρεμβάσεων. Και παρά τα προβλήματα και τα αυ- ρου και ανέγερση νέου διδακτηρίου (που έπρεπε να έχει
ξημένα έξοδα συντηρήσεων, που μέρος ή και το σύνολο τελειώσει από εχτές) σχεδιάζεται να στοιβαχτούν 700
πληρώνεται από τα ίδια τα σχολεία, με απόφαση του Δη- παιδιά στον ίδιο χώρο προβάλλοντας αυτή τη λύση ως

ιδανική, διχάζοντας έτσι την εκπαιδευτική κοινότητα.
Αναμφίβολα, η Διοίκηση Χουρσαλά-Δημόπουλου πορεύεται χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στρατηγική,
με προχειρότητα στην εξεύρεση των όποιων λύσεων
και με γνώμονα μόνο «πασαλείμματα», μπαλώματα και
προσωρινές λύσεις (ουδέν μονιμότερον του προσωρινού) στην αντιμετώπιση του κτηριακού προβλήματος
των σχολείων του Κορυδαλλού. Βγάλε από εδώ στρίμωξε
εκεί και εντάξει, το πρόβλημα λύθηκε, λες και τα παιδιά
μας είναι πιόνια σε επιτραπέζιο παιχνίδι. Ούτε κουβέντα για σχεδιασμό και οργάνωση, για χρονοδιάγραμμα,
για δεσμεύσεις χώρων, απαλλοτριώσεις και δημιουργία
νέων σχολείων. Ίσως αν δεν μας ενδιέφερε να φτιάξουμε
σχολείο αλλά κάτι άλλο εμπορικό, ο χώρος να βρισκόταν
άμεσα, εύκολα και πιο ανώδυνα.
Γεγονός είναι ότι αποδεικνύουν ολοένα ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων αφού ακόμα και σε συνεδριάσεις
για θέματα παιδείας ήρθαν χωρίς καμία πρόταση. Από
την άλλη είναι έντονη η προσπάθεια και η επιθυμία φίμωσης του γονεϊκού κινήματος, με δικαστικές επιθέσεις
δημοτικών συμβούλων και μελών της παράταξης Χουρσαλά στην Ένωση Γονέων.
Λυπηρό είναι ότι μέλη του σημερινού Προεδρείου της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού αντί
να συνταχθούν με τον αγώνα για καλύτερα σχολεία στον
Κορυδαλλό, αντιτάσσονται στις πολυετείς προσπάθειες
και στους αγώνες της Ένωσης προβάλλοντας προσωπικές και παραταξιακές απόψεις. Πραγματικά λυπάμαι για
την ανεπάρκεια και το έλλειμμά τους και απεύχομαι τα
χειρότερα ενώ συνεχίζω να φωνάζω ότι «Αυτά τα δέντρα
δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό…»· τον θέλουν ΟΛΟΚΛΗΡΟ (Ρωμιοσύνη Γ. Ρίτσος).
*Η Άννα Π. Τζαβαλή, PhD Περιβάλλοντος
είναι πρ. Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών
Κορυδαλλού

Δύο σύγχρονα πάρκα σκύλων στον Κορυδαλλό
Δύο νέα πάρκα κοινωνικοποίησης και αναψυχής για
τους τετράποδους φίλους μας διαμορφώθηκαν μέσα
στην περιοχή των 88 στρεμμάτων.
Σκοπός της δημιουργίας τους είναι η διασφάλιση ενός
ασφαλούς χώρου για την καθημερινή βόλτα των ζώων
συντροφιάς, σε μια εποχή όπου όλο και περισσότεροι
δημότες μας είναι ιδιοκτήτες τέτοιων ζώων. Με αυτό
τον τρόπο ικανοποιείται άλλο ένα αίτημα των κατοίκων της πόλης μας.
Τα πάρκα πληρούν όλες τις προδιαγραφές του νόμου.
Είναι περιφραγμένα με ειδική περίφραξη η οποία έχει
το κατάλληλο ύψος, διαθέτουν σήμανση στην είσοδο
και δάπεδο με χώμα. Διαθέτουν επίσης, ξύλινες και λαστιχένιες κατασκευές για παιχνίδια (ανάβαση, κατάβαση, ισορροπία) ώστε να μπορούν τα ζώα να ασκούνται και να παίζουν με ασφάλεια.
Στον χώρο υπάρχουν βρύσες αλλά και ειδικοί κάδοι
για την περισυλλογή των ακαθαρσιών των σκύλων.
Ο καθαρισμός του πάρκου θα είναι τακτικός ενώ από
σεβασμό στην ηρεμία και την ησυχία των κατοίκων
τοποθετήθηκαν ταμπέλες με το ωράριο που πάρκου
αλλά και με οδηγίες στους ιδιοκτήτες των σκύλων.
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Θετικός ο απολογισμός του
Κέντρου Κοινότητας στον
Κορυδαλλό
Όπως μας πληροφορεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθ’ όλο το προηγούμενο έτος προσήλθαν σε συνάντηση 2277 πολίτες προκειμένου να καταγραφεί το αίτημα και να αξιολογηθούν οι ανάγκες τους.
Για όλους επιδιώχθηκε η ένταξη και υποστήριξή τους
μέσω προγραμμάτων πρόνοιας τα οποία υλοποιούνται
είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο. Πάντοτε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου,
965 άτομα ήσαν οι νέοι εγγεγραμμένοι και συνολικά οι
εξυπηρετούμενοι 1267.
Από το σύνολο των αιτημάτων, 1107 σχετίζονταν με την
χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής. Ακόμη, 307
αιτήματα αφορούσαν στην ένταξη των ωφελουμένων
στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (πρώην Κ.Ε.Α.).
Να αναφέρουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας ξεκίνησε την
λειτουργία του τον Μάϊο 2017 και στεγάζεται στο κτήριο της διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα).
Στελεχώνεται με τρεις κοινωνικούς λειτουργούς, έναν
ψυχολόγο και έναν διοικητικό υπάλληλο. Οι ώρες εξυπηρετήσεως των πολιτών καθημερινά είναι από τις
07:30 -15:30.
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ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ: μια επιτυχημένη θητεία στην προεδρία
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σε μια, κατ’ εξοχήν, ανδροκρατούμενη θέση, για
δεκαετίες, την θέση της
κεφαλής του Δημοτικού
Συμβουλίου, η Μερόπη Κατσάνου, έχει καταφέρει ως
Πρόεδρος, να ανατρέψει
τα μέχρι σήμερα δεδομένα
στην πόλη.
Όντας έμπειρη εκπαιδευτικός αφ’ ενός, χειρίζεται
εξαιρετικά τον λόγο και αφ’ ετέρου, μπορεί να επιβάλλεται στις συνήθεις «αταξίες», που εκδηλώνονται σε ένα
δημοτικό συμβούλιο βάζοντας ...τελεία και παύλα σε
άσκοπες κόντρες.
Επί θητείας της, ο COVID-19, άλλαξε ριζικά πολλές από
τις συνήθεις διαδικασίες, ακόμη και τον τρόπο διεξαγω-

γής των δημοτικών συμβουλίων. Τα δια ζώσης συμβούλια αντικαταστάθηκαν από τις τηλεδιασκέψεις!
Παράλληλα οι ημερήσιες διατάξεις βομβαρδίστηκαν από
θέματα με αναφορά τον φονικό ιό!
Προμήθειες μασκών, αντισηπτικών, στολών, διενέργεια
συνεχομένων rapid test, μοριακών διαγνωστικών ελέγχων, κλείσιμο σχολείων, έκτακτα μέτρα μείωσης τελών
για τα καταστήματα και πολλά, άλλα ...
Καταστάσεις που δυσκόλεψαν σημαντικά, ακόμη και
προέδρους με πολυετή εμπειρία, αφήσαν αλώβητη τη
Μερόπη Κατσάνου, η οποία αντιμετώπισε με εξαιρετική
ψυχραιμία και πειθαρχία το κάθε πρόβλημα που παρουσιάστηκε.
Με ιδιαίτερη δε ευαισθησία, πάντα χαμογελαστή και
προσηνής δηλώνει πως «όταν μπορείς να τα καταφέρεις
με τα παιδιά, που είναι οι πιο αυστηροί κριτές σε όλα,
μπορείς να καταφέρεις τα πάντα».

Και όταν λέμε τα πάντα, το εννοούμε! Με ταχύτατες
ενέργειες έβαλε -από τον δεύτερο κιόλας μήνα της πανδημίας-, τον Κορυδαλλό, στη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης για την διεξαγωγή των δημοτικών συμβουλίων
(από τους πρώτους, πανελλαδικά, δήμους που το εφάρμοσαν), προασπίζοντας έτσι τη δημοκρατική διαδικασία,
διασφαλίζοντας την διεξαγωγή διαλόγου, αλλά και την
πρόνοια αποτροπής διάδοσης της πανδημίας...
Παράλληλα, πιστή στις δεσμεύσεις της, με την ανάληψη
των καθηκόντων της εξασφάλισε την άμεση απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του συμβουλίου, σε αντίθεση
με το παρελθόν που όταν εκδίδονταν τα πρακτικά, οι παραλήπτες είχαν ξεχάσει τη θεματολογία των συμβουλίων
που αφορούσαν.
Με λίγα λόγια η Μερόπη Κατσάνου, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο ήθους, ευθύνης και αποτελεσματικότητας στο
θεσμό που υπηρετεί.

Νέο πρόγραμμα στειρώσεων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες)
ξεκίνησε στον Δήμο Κορυδαλλού
Με στόχο τον περιορισμό και έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Κορυδαλλού ξεκινά νέο πρόγραμμα στειρώσεων για τις αδέσποτες γάτες που βρίσκονται
εντός των διοικητικών του ορίων.
Επίσης, δημιουργείται και κέντρο για την περίθαλψη των γάτων οι οποίες είτε ασθενούν είτε έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό.
Αξίζει να σημειωθεί πως η σχετική χρηματοδότηση του Δήμου έχει αυξηθεί κατά 500%.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4990 476 – 478 – 577

Ελλησποντου 37
Νικαια
Τηλ: 2168007060

Delivery
Δευτερα - Κυριακη
6:00 -24:00
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Ο Δήμος Κορυδαλλού οδεύει με σταθερά βήματα να γίνει
πρότυπο φιλοζωικής κουλτούρας
Μέχρι πριν ενάμιση χρόνο ο Δήμος Κορυδαλλού βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της ‘’λίστας’’ στον τομέα της
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Όπως αναφέρει ο
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
κος
Αρώνης, ‘’Μέσα σε
σύντομο
χρονικό
διάστημα καταφέραμε να εφαρμόσουμε
καινοτόμες
πρακτικές και να ενεργοποιήσουμε
ένα
μηχανισμό ώστε οι
αδέσποτοι φίλοι μας
να έχουν τ’ απαραίτητα για την διαβίωσή τους.
Από το Σεπτέμβριο
του 2019 που αναλάβαμε έως τώρα, ως δημοτική αρχή
επιτελέσαμε σημαντικό έργο :
• Συστήσαμε την πενταμελή επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
• Δημιουργήσαμε και διαρκώς διευρύνουμε ένα δημοτικό μητρώο εθελοντών πολιτών-φροντιστών αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
• Χρηματοδοτήσαμε πρόγραμμα στειρώσεων και κτηνιατρικών υπηρεσιών με τριπλασιασμό του ποσού σε σχέση με
την προηγούμενη δημοτική
αρχή για το 2020 και συνεχίζουμε φέτος με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση για το συγκεκριμένο σκοπό.
• Το 2020 έχουν γίνει 163 στειρώσεις, σημάνσεις, εμβολιασμοί σε γάτες και θα συνεχιστούν αυξητικά για το 2021.
• Υλοποιούμε δωρεάν διανομή τροφών προς τους εθελοντές –φροντιστές του Δήμου

και συνεχίζουμε και το νέο έτος. Η συγκεκριμένη δράση όπως και οι ακόλουθες γίνονται για πρώτη φορά στα
χρονικά του Δήμου.
• Έχουμε εγκαταστήσει ταΐστρες και ποτίστρες σε διάφορα σημεία της πόλης καθώς και ενημερωτικές πινακίδες
με σακουλάκια και κάδους απόρριψης των περιττωμάτων των ζώων.

μαστε ο Κορυδαλλός να βαδίζει πάντα και στον τομέα
αυτό, προς την σωστή κατεύθυνση.

• Δημιουργήσαμε ήδη τα πρώτα δύο πάρκα κοινωνικοποίησης σκύλων στα 88 στρέμματα και έπεται συνέχεια.
Να τονίσουμε ότι η μεταβίβαση των ευθυνών της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από την κεντρική εξουσία
στους δήμους, χωρίς τους
αντίστοιχους πόρους και
το εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται
για την υποστήριξη του
έργου αυτού, δυσκολεύει πολύ την προσπάθεια.
Όμως έχουμε καταφέρει
να βρισκόμαστε σ’ ένα
πολύ καλό επίπεδο.
Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους του Τμήματος
Περιβάλλοντος
καθώς
και τους φιλόζωους της
πόλης για την αμέριστη
βοήθειά τους στο δύσκολο αυτό έργο και υποσχό-

Από την παράταξη «Μαζί για τον Κορυδαλλό», λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

Δελτίο Τύπου 4/03/21
Νίκος Κατσούλης: «Ο Δήμος Κορυδαλλού να πάρει θέση απέναντι στα
φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και εργασιακού εκφοβισμού και
να αναλάβει πρωτοβουλίες αντιμετώπισής τους»
Ο Επικεφαλής του «μαζί» στο Δημοτικό Συμβούλιο της
3/3/21 ζήτησε να γίνει συνεδρίαση με θέμα την διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και εργασιακού εκφοβισμού. Στην ίδια συνεδρίαση πρέπει να κατατεθεί ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμος μας, ως εργοδότης αλλά και ως συμπαραστάτης
στους κατοίκους και εργαζομένους του Κορυδαλλού, όχι
μόνο δεν πρέπει να στέκεται αδιάφορος σε τέτοια επαίσχυντα περιστατικά, αλλά να πρωταγωνιστεί στην αντιμετώπισή τους.

Καλούμε το σύνολο των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου να ταχθούν συμπαραστάτες για να ξεριζωθούν
αυτά τα φαινόμενα από όλους τους εργασιακούς χώρους.
Καλούμε τον Δήμαρχο να καταθέσει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικό πρωτόκολλο και δέσμη ενεργειών
υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης και
εργασιακού εκφοβισμού.
«Αγωνιζόμαστε για τον Κορυδαλλό που μας αξίζει»
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Εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας
Κάθε πληροφορία, κάθε στιγμή διαθέσιμη
στο κινητό του πολίτη
H εφαρμογή «Πολιτικής Προστασίας» για κινητά τηλέφωνα του Δήμου Κορυδαλλού αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη
μέσω του κινητού τηλεφώνου του να λαμβάνει στοιχεία
για την πόλη και ενημερώσεις του Δήμου για έκτακτα περιστατικά ή μέτρα ασφαλείας. Η εφαρμογή παρέχει την
δυνατότητα στον χρήστη να αναζητά πληροφορίες για
τον Δήμο απευθείας από την συσκευή του. Οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής είναι διαθέσιμες με ή χωρίς τη
σύνδεση σε δίκτυο internet.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android από το Google Play
και για συσκευές με λειτουργικό σύστημα IOS στο Apple
Store
Μέσω της εφαρμογής:
• Ο Δήμος Κορυδαλλού και οι δημότες αποκτούν άμεση
και αμφίδρομη επικοινωνία σε κρίσιμες καταστάσεις για
ενημέρωση αλλά και για λόγους προειδοποίησης.

• Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητά πληροφορίες
για τον Δήμο απευθείας από την συσκευή του. Οι κύριες
λειτουργίες της εφαρμογής είναι διαθέσιμες με ή χωρίς
τη σύνδεση σε δίκτυο internet.
Στον Δήμο Κορυδαλλού η προσπάθεια για την ψηφιακή
αναβάθμιση είναι συνεχής!
Επίσης, στον Δήμο έχει ξεκινήσει η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και
την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με
την Διοίκηση.
Πλέον, υπηρεσίες όπως: η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και παραλαβής βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών ή η
ενημέρωση του Δήμου για κάποιο πρόβλημα στην πόλη
διεκπεραιώνονται γρήγορα και εύκολα, με απλή είσοδο
στην εφαρμογή δίχως να απαιτείται η φυσική παρουσία
του αιτούντος!

• Οι δημότες ενημερώνονται για κάθε έκτακτο περιστατικό ή τακτικά δελτία μέσω push notifications.

Νεκτάριος Τσίρμπας: ο άνθρωπος πίσω από την ψηφιοποίηση
και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών
Νεκτάριος Τσίρμπας: Αντιδήμαρχος Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Σύγκλισης,
Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Πόρων
και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα να
αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες που
προσφέρουμε στους πολίτες, ώστε να εξυπηρετούνται
άμεσα και αποτελεσματικά.
Ο Δήμος Κορυδαλλού άνοιξε μια νέα σελίδα σύγχρονης
και άμεσης εξυπηρέτησης, καθώς πολίτες και επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραλάβουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηλεκτρονικά, από τον υπολογιστή ή το κινητό τους, μέσω της νέας ιστοσελίδας http://
www.korydallos.gr.

Όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου
Κορυδαλλού, είναι διαθέσιμες για Android
και Apple

Επίσης, η εξυπηρέτηση των δημοτών από τα ΚΕΠ επιτυγχάνεται πλέον με πολλαπλούς τρόπους:
• Κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης: Όσοι πολίτες
επιλέγουν τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησης, θα
πρέπει να θυμούνται ότι η προσέλευση στα ΚΕΠ γίνεται,
λόγω των συνθηκών πανδημίας, ΜΟΝΟ με ραντεβού, το
οποίο κλείνεται είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail, στο ΚΕΠ
της επιλογής τους.
• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης gov.gr

• Στη νοηματική γλώσσα: Ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα, στο ΚΕΠ του Κορυδαλλού, η εξυπηρέτηση κωφών
– βαρήκοων συμπολιτών μας με τη βοήθεια κατάλληλης
εφαρμογής και tablet που έχει εγκατασταθεί.
• Με βιντεοκλήση: Επιπλέον, οι πολίτες έχουν και τη
δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσης, μετά
την ένταξη του Δήμου Κορυδαλλού στο πρόγραμμα
myKEPlive του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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Πρωτοβουλία ανθρωπιάς βρίσκει συμπαραστάτη τον κ. Διάκο
Μία όμορφη πρωτοβουλία για την υποστήριξη αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας ανέπτυξε ο κ. Καρκανοραχάκης. Ο επιχειρηματίας αυτός, διατηρεί επιχείρηση εστίασης στην Αμφιάλη και συνέδραμε με την παροχή
δωρεάν γευμάτων. Για το θέμα δήλωση μας έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού, κ. Ιωάννης Διάκος.
[Η απόφαση του διαχρονικού φίλου Δημήτρη Καρκανοραχάκη να διαθέσει την επιχείρηση εστίασης που
λειτουργεί στην Αμφιάλη με την επωνυμία «Κρητικός»,
προκειμένουν να σιτιστούν οικονομικά ασθενέστεροι
συνάνθρωποί μας -και η οποία βρίσκεται σε παύση εργασιών λόγω της πανδημίας-, με συγκίνησε βαθύτατα και

με βρήκε ένθερμο υποστηρικτή και αρωγό.
Ήταν μια απόφαση, η οποία
στην περίοδο που διανύουμε, αποκτά ιδιαίτερες
διαστάσεις εφόσον οι καταστηματάρχες της εστίασης
αντιμετωπίζουν σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες, οι
οποίες έχουν συνάφεια με
την βιωσιμότητα της επιχείρησής τους και ευλόγως,
αυτό έχει επιφέρει και ψυχολογική επιβάρυνση. Η
πρωτοβουλία, όμως, αυτή
έτυχε απόλυτα θετικής αποδοχής από τον κόσμο και
βρήκε συμπαράσταση από
αρκετούς επιχειρηματίες, εις τρόπον ώστε να συνδράμει
αποφασιστικά στην υποστήριξη αδύναμων, οικονομικά,
συμπολιτών μας. Απόδειξη επιτυχίας της προσπάθειας,
ήταν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο οποίος κατ’ αυτόν

Συνάντηση εργασίας και ενημέρωσης
Διάκου-Μαρκόπουλου
Στο γραφείο το οποίο διατηρεί στον Δήμο Κορυδαλλού, ως αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της
ΠΕΔΑ,ο κ. Ιωάννης Διάκος, βρέθηκε προ ημερών για επισκεψη εργασίας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
στη Β’ Πειραιά, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος ενημερώθηκε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Κορυδαλλού καθώς και για θέματα της ευρύτερης περιφέρειας της Β’ Πειραιώς.
Δικαιώς κάποιοι στην πόλη αποκαλούν το συγκεκριμένο γραφείο χαριτολογώντας «πολιτικό οπλονόμιο»
καθ΄όσον ο χώρος έχει αναδειχθεί ως τόπος πολιτικής σκέψης και προβληματισμού.

τον τρόπο επιβράβευσε τη δράση και έδειξε τη στήριξή
του.
Θέλω να συγχαρώ τον λεβέντη Κρητικό και φίλο Δημήτρη, για τ’ αποθέματα ψυχής που διαθέτει αλλά και τους
φίλους-εθελοντές που συνέδραμαν υλικά στη προσπάθεια αυτή.]
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Άμεση και αποτελεσματική ήταν η ανταπόκριση της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας στην επέλαση της «Μήδειας»
Αποτελεσματικά αντέδρασαν οι υπηρεσίες του Δήμου
Κορυδαλλού καθώς και ολόκληρος ο μηχανισμός της
Πολιτικής Προστασίας στην επέλαση της «Μήδειας». Το
μέτωπο της κακοκαιρίας, το οποίο είχε απότοκα ακραία
καιρικά φαινόμενα, έπληξε με σφοδρότητα και τον Δήμο
μας.
Σχετικά με το θέμα
απευθύναμε ερώτημα
στον δήμαρχο κ. Νίκο
Χουρσαλά, ο οποίος
δήλωσε:
[Έχουμε
συνηθίσει
πολλές φορές να κατηγορούμε τη δημόσια
διοίκηση για ολιγωρία, κακό σχεδιασμό
και απουσία κατά τις
στιγμές που ο πολίτης έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια. Στην πρόσφατη κακοκαιρία, οι
εργαζόμενοι του Δήμου Κορυδαλλού απέδειξαν ότι όταν
υπάρχει σωστή οργάνωση και προετοιμασία, όταν όλοι
και όλες δουλεύουν με αυτοθυσία και επαγγελματισμό
μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε εξαιρετικά δυσμενείς
και έκτακτες συνθήκες.
• Μοιράσαμε εγκαίρως αλάτι σε σημεία της πόλης που
στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα
• Λειτούργησε 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο βοήθειας
• Καταγράψαμε τις οικίες των συμπολιτών μας που υπάρχουν άτομα που πρέπει απαραίτητα να μετακινηθούν
όπως οι νεφροπαθείς κι οι ασθενείς
• Οι κοινωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησαν τόσο τις προγραμματισμένες ανάγκες 300 ωφελούμενων όσο και όλα
τα έκτακτα περιστατικά

• Εξασφαλίσαμε ξενώνες για άτομα που έπρεπε να φιλοξενηθούν λόγω του κρύου
• Κλαδέψαμε όταν έπρεπε τα ψηλά δέντρα και έτσι αποφύγαμε βλάβες στην ηλεκτροδότηση που αντιμετωπίζει
το σύνολο της Αττικής

• Ανεφοδιάσαμε όλες τις ταΐστρες και τις ποτίστρες προκειμένου να μην κινδυνέψουν τα αδέσποτα της πόλης
• Για τρεις συνεχόμενες μέρες τα εκχιονιστικά και τα
άλλα μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν όχι μόνο στους
κεντρικούς δρόμους αλλά και σε στενά προκειμένου να
παραμείνουν ανοικτά.
Θέλω να συγχαρώ αλλά κυρίως να ευχαριστήσω δημόσια
όλες και όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Κορυδαλλού που πραγματικά για 72 ώρες βρίσκονταν πραγματικά «στο πόδι» αλλά και τους πολίτες που επέδειξαν την
απαιτούμενη προσοχή και συνεργασία με αποτέλεσμα
να χαρούμε όλοι το χιόνι χωρίς περαιτέρω προβλήματα.
Είναι μια από τις στιγμές που η συλλογική προσπάθεια
καρποφορεί δίνοντας μας έμπνευση να συνεχίσουμε να
πιστεύουμε ότι με σχέδιο, όραμα και συνεργασία μπο-

ρούμε να κάνουμε την πόλη μας, την καθημερινότητα,
το αύριο καλύτερο!]
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