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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

Την τελευταία εικοσαετία ο λαός του Κορυδαλλού διεκδικούσε από τις 

εκάστοτε Κυβερνήσεις την απομάκρυνση του Ασύλου Ανηλίκων. Η 

απομάκρυνση του Ασύλου ήταν ένα πάγιο αίτημα του Δήμου και των 

κατοίκων του Κορυδαλλού.

Ο χώρος των 28 στρεμμάτων, που καταλαμβάνει το Ασυλο, θα 

παραχωρηθεί στον Δήμο για την ανέγερση Δημοτικού Μεγάρου, για την 

ανέγερση σχολικών κτιρίων, για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών και 

πράσινου, για την δημιουργία χώρων που καλύπτουν πολιτιστικές 

ανάγκες. Διότι στο Κορυδαλλό δεν υπάρχουν χώροι. Διότι κανένας στο 

παρελθόν δεν είχε προβλέψει την απόκτησή τους,

Στο παρελθόν υπήρξαν πολλές υποσχέσεις για την παραχώρηση του 

Ασυλου. Ομως καμία μέχρι σήμερα δεν είχε υλοποιηθεί.

Η σημερινή Κυβέρνηση πιστή στις αρχές για την αποκέντρωση και στήριξη 

της Τοπικής Αυτιδιοίκησης, θεωρεί ότι για η επίλυση των προβλημάτων 

του Κορυδαλλού τον πρώτο λόγο έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό και 

εμείς σήμερα, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αυτή και το πάγιο 

αίτημα του λαού του Κορυδαλλού, του παραχωρούμε το χώρο του Ασύλου 

Ανηλίκων.

Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο χώρος αυτός καθώς και τα υπάρχοντα σ’ 

αυτόν κτίρια και εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο



δυνατό τρόπο. Θα αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού και της νέας 

γενιάς της περιοχής. Ταυτόχρονα υποσχόμεθα ότι θα ενισχύσουμε με 

οικονομικούς πόρους τον Δήμο Κορυδαλλού προκειμένου να προχωρήσει 

στην αξιοποίηση του χώρου αυτού.

Η παραχώρηση του Ασύλου Ανηλίκων:

Ηταν χρέος και υποχρέωση της Κυβέρνησης στον λαό του Κορυδαλλού. 

Ηταν χρέος στις φτωχογειτονιές της Β’ Πειραιά.

Ηταν χρέος στις γειτονιές της Μελίνας, που είχε αγωνισθεί για την 

απομάκρυνση του Ασύλου.

Ηταν χρέος προς τις “συνοικίες των ονείρων” των προσφύγων, των 

εργατών και των ανθρώπων του μόχθου.

Ηταν χρέος προς τους πολίτες του Κορυδαλού που η σημερινή 

Κυβέρνηση, η κυβέρνηση των έργων και όχι των λόγων, με μεγάλη 

καθυστέρηση εκπληρώνει.

Με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ σήμερα θέλω να σας δηλώσω ότι 

η Κυβέρνηση και προσωπικά εγώ γνωρίζουμε το οξύ πρόβλημα που 

δημιουργεί η παρουσία των Φυλακών μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή 

του Κορυδαλλού.

Κατανοούμε πλήρως το αίτημα των κατοίκων και των φορέων του Δήμου 

για την απομάκρυνσή τους, γιατί έτσι θα εκλείψουν οι συνέπειες και οι 

παρενέργειες που δημιουργεί η παρουσία τους.

Η Κυβέρνηση συμφωνεί και θεωρεί αναγκαία την απομάκρυνσή τους.
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1. 7μ.μ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Μετονομασία κεντρικού δρόμου σε οδό Δημήτρη Διαμαντίδη. 

Κενρικός ομιλητής θα είναι ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. 

Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Δήμαρχος.

2. 8μ.μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα ανακοινωθεί από 

τον Πρωθυπουργό η απομάκρυνση του Ασύλου Ανηλίκων και η 

παραχώρηση του χώρου που καταλαμβάνει στο Δήμο.
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