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Γράφει ο Θεόδωρος Καστόρης, Εκπαιδευτικός - Αντιπρόεδρος Κέντρου Κοιν. Προστασίας &
Αλληλεγγύης

Τελειώνοντας η θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής, άρα και η δική μας, θα θέλαμε να πούμε
δυο λόγια για ό,τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, αλλά και κάποιες σκέψεις για το αύριο,
βγαλμένες μέσα από τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει, μελετημένες
προτάσεις, επόμενα άμεσα βήματα που βγαίνουν μέσα από τη γνώση μας για το χώρο.

Μέσα σε περίοδο κρίσης δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο, στην κοινωνική
αλληλεγγύη, στην ανάπτυξη των κοινωνικών δομών. Σε αυτή τη λογική κινηθήκαμε τα
τελευταία χρόνια. Προσπαθήσαμε για την καλύτερη λειτουργία των παιδικών σταθμών και
των ΚΑΠΗ και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με όραμα, αλληλεγγύη, ήθος,
διαφάνεια, συμμετοχή. Με συνεργασία και ειλικρίνεια. Με τη βοήθεια σας ξεπεράσαμε
προβλήματα και ζήσαμε όμορφες στιγμές. Ενωμένοι.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Πριν από 12 χρόνια παραλάβαμε από το κράτος παιδικούς σταθμούς που μπορούσαν να
φιλοξενήσουν περίπου 200 παιδιά. Καταφέραμε:
-Να αυξήσουμε τη δυνατότητα φιλοξενίας σε περίπου 600 παιδιά ( επιπλέον τα παιδιά της
Εθνικής Στέγης).
-Να δημιουργήσουμε βρεφικά τμήματα.
-Να αξιοποιήσουμε όλους τους χώρους των υπαρχόντων παιδικών σταθμών ώστε να γίνουν
περισσότερο λειτουργικοί και να δημιουργήσουμε ΝΕΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ στο Ιωσηφόγλειο,
σε μια περίοδο που σε άλλους Δήμους οι παιδικοί σταθμοί κλείνουν.
-Βελτιώνουμε συνεχώς την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό μας.
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-Οργανώσαμε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις με την συμμετοχή των ίδιων των παιδιών ή με
την παρουσίαση επιλεγμένων δράσεων και παραστάσεων εξειδικευμένων ομάδων, όχι
εντυπωσιασμού, αλλά ουσίας εκπαιδευτικής και αισθητικής καλλιέργειας για τα παιδιά των
σταθμών.
-Με την οργάνωση συναντήσεων- συζητήσεων ειδικών επιστημόνων με τους γονείς
προσπαθήσαμε να ανταλλάξουμε ιδέες και προβληματισμούς σχετικά με τη σωστή
διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, αλλά και την αντιμετώπιση άλλων ειδικών προβλημάτων
κοινωνικής και ψυχικής στήριξης
-Με σωστή διατροφή από πρόγραμμα που η γιατρός διαμόρφωνε, αλλά και ιατρική
παρακολούθηση προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε και την σωματική ισορροπία και υγεία
των παιδιών μας
-Εντάξαμε θέσεις των παιδικών μας σταθμών στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ, απαλλάσσοντας έτσι από την καταβολή τροφείων όλες τις οικογένειες που
επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης μειώσαμε τα τροφεία στις
οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και απαλλάξαμε πλήρως από την καταβολή τροφείων
οικογένειες με εισοδήματα κάτω από 15.000€.

ΚΑΠΗ
-Με διάφορα άλλα προγράμματα ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης προσπαθήσαμε να
είμαστε κοντά σε όσους είχαν ανάγκη.
-Ψυχολόγοι, νοσηλεύτριες και ειδικό τμήμα φυσικοθεραπείας είναι κοντά στα μέλη των
ΚΑΠΗ και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
-Οι γιορτές στα ΚΑΠΗ, οι συνεστιάσεις, οι ομάδες που λειτουργούν σε αυτά δίνουν
δημιουργική διέξοδο στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
-Οι περίπατοι και οι εκδρομές των ΚΑΠΗ δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους της
τρίτης ηλικίας να παίρνουν ανάσες ξεκούρασης και διασκέδασης σε περιόδους που δύσκολα
μόνοι τους θα μπορούσαν να απολαύσουν.
-Κάθε χρόνο οργανώνουμε την άνοιξη τετραήμερο διακοπών και το καλοκαίρι εφταήμερο
διακοπών που συμμετέχουν όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ, προσπαθώντας να προσφέρουμε σε
όλους διακοπές με χαμηλό κόστος σε περιόδους που για τους ανθρώπους αυτούς
αποτελούν ίσως την μοναδική τους δυνατότητα.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
-Είμαστε έτοιμοι, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να δημοπρατήσουμε την κατασκευή
ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στην Άνω Ν. Σμύρνη ( στην οδό Σινώπης, σε αγορασμένο από
το Δήμο οικόπεδο).
- Προσπάθεια για τη φιλοξενία όλων των παιδιών που κάνουν αίτηση στους παιδικούς
σταθμούς.
-Απαλλαγή από τροφεία για εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ, από 15.000 που είναι
σήμερα.
-Αξιοποίηση τις απογευματινές ώρες των χώρων των παιδικών Σταθμών ως ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
"ανοικτών" και για τα παιδιά της περιοχής με δραστηριότητες και απασχόληση με ευθύνη
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προσωπικού του Δήμου.
-Λειτουργία 5ου ΚΑΠΗ μεταξύ Κέντρου και Αγ. Παρασκευής.
-Ιατρική φροντίδα μελών- νέες ομάδες ενδιαφερόντων- συνέχιση πολλαπλών
δραστηριοτήτων
-Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους.
Πιστεύουμε ότι αναπτύξαμε μεταξύ μας μια σχέση εμπιστοσύνης. Με τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα μας. Όμως με αγάπη και δουλειά. Ήμασταν πάντα παρόντες. Όχι τυχαίοι
και περαστικοί που εμφανιζόμαστε μόνο προεκλογικά..
Δημιουργήσαμε το χθες!
Σχεδιάζουμε το αύριο της πόλης μας! Με άποψη, γνώση και σχέδιο...
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