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ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 

Αγαπητοί μαθητές, φίλοι εκπαιδευτικοί και γονείς,  

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά γεμάτη προσμονή και αισιοδοξία. Νέες γνώσεις νέες 

εμπειρίες και νέες προοπτικές ανοίγονται για τους μαθητές του Κορυδαλλού, 

πάντα με την φροντίδα των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών τους.  

Η εκπαίδευση, η γνώση, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, κάθε δραστηριότητα που 

μπορεί να εφοδιάσει τα παιδιά της πόλης μας με δεξιότητες και προσόντα για το 

μέλλον, είναι προτεραιότητά μας. Στόχος μας ήταν και παραμένει μια πόλη με 

σύγχρονα, ασφαλή, καθαρά και όμορφα σχολεία, αλλά και μια πόλη με δομές, 

υπηρεσίες και εγκαταστάσεις οι οποίες θα δικαιώνουν το όραμα μας για τον 

Κορυδαλλό και θα ενισχύουν σημαντικά τις υποδομές και τις δράσεις μας.   

Ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου 7Χ7 στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου το οποίο 

θα ξεκινήσει ως το τέλος της χρονιάς, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στον υπό 

ανάπλαση παραχωρημένο χώρο των δέκα στρεμμάτων των πρώην γυναικείων 

φυλακών, δύο γήπεδα τένις και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κορυδαλλού στον χώρο 

των 88 στρεμμάτων, όνειρο ετών όλων των αθλούμενων της πόλης, έχουν ήδη 

δημοπρατηθεί και η κατασκευή τους θα ξεκινήσει αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας 

ακόμη περισσότερες δυνατότητες άθλησης και φυσικά απόλαυσης του υγρού 

στοιχείου σε παιδιά και ενήλικες αθλούμενους. 

Επίσης από την φετινή χρονιά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, ξεκινά η 

καθημερινή διανομή μερίδων φαγητού στους μαθητές του 4ου, 9ου, 10ου και 11ου 

Δημοτικού καθώς και του 1ου Ειδικού Σχολείου, ενώ θα συνεχιστεί η καθημερινή 

σίτιση των μαθητών του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου της πόλης.  

Ως δημοτική αρχή  καταβάλλουμε  κάθε προσπάθεια για να ανταποκρινόμαστε στα 

αιτήματα και τις ανάγκες των σχολείων με τις συντονισμένες ενέργειες όλων των 

υπηρεσιών, συχνά υπερβαίνοντας τις δυνάμεις και τις δυνατότητές μας. Όλοι μαζί, 

Δήμος και εκπαιδευτική κοινότητα,  συγκροτούμε μια ζωντανή κυψέλη η οποία 

στηρίζει τα Κορυδαλλιωτόπουλα στην δωδεκάχρονη σχολική τους πορεία.  

Καλωσορίζουμε τους μαθητές μας στα θρανία. Καλωσορίζουμε με ξεχωριστή αγάπη 

τα «πρωτάκια» μας. Είμαστε κοντά σας σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε ανάγκη αλλά 

και σε κάθε σας επιτυχία και δημιουργική δράση.  

Καλή σχολική χρονιά και πάντα επιτυχίες στις μικρές και μεγάλες προσπάθειές 

σας.        
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