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Ο Δήμος Ν. Σμύρνης και το ΚΠΠΑ «ΜΗΤΕΡΑ» παράρτημα Παιδούπολη «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
πραγματοποίησαν την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 το απόγευμα εγκαίνια του νέου
Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ν. Σμύρνης που δημιουργήθηκε στο Ιωσηφόγλειο και φέτος
λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη φιλοξενώντας 75 παιδιά...

Την τελετή ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης Συμεών, παραβρέθηκαν η πολιτειακή
ηγεσία, οι εργαζόμενοι, τα φιλοξενούμενα παιδιά με τους γονείς τους και πλήθος κόσμου.
Με τη λειτουργία του νέου αυτού Παιδ. Σταθμού και μαζί με το Σταθμό της Εθνικής, ο
αριθμός των παιδικών σταθμών στην πόλη μας ανεβαίνει στους οχτώ και η δυναμικότητα
των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων αυξάνεται συνολικά στα 750 παιδιά.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος κ. Τζουλάκης ανέφερε: “Την τελευταία διετία έχει αυξηθεί η
ζήτηση για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και
λόγω του εξαίρετου έργου που επιτελείται από τις νηπιαγωγούς. Συνεπώς προτεραιότητά
μας, δίπλα στα έργα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε είναι να αυξήσουμε τις κοινωνικές
μας δομές και τα προγράμματα είτε αξιοποιώντας πόρους του Ε.Σ.Π.Α. είτε με ίδιους
πόρους, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας που πλήττονται από τις
συνέπειες της κρίσης, να ενταχθούν σε αυτές.
Η πληρότητα κάλυψης των θέσεων αγγίζει σήμερα το 90% με προοπτική, αν υπάρξει
προσωπικό να φτάσουμε στο 100% κάλυψης των αναγκών των αιτούμενων οικογενειών…”
“Η εξεύρεση χώρων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολείων όλων των βαθμίδων
της πόλης μας ήταν πάντοτε βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής…”, δήλωσε στην
εφημερίδα μας ο Δήμαρχος κ. Τζουλάκης και συνέχισε “Με τη συμμετοχή μου στο Δ.Σ. της
«Παιδόπολης Αγ. Βαρβάρα» πριν από 3 χρόνια είχα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να μας
παραχωρηθεί τουλάχιστον ένα μέρος του Ιωσηφόγλειου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πλήρως
και παρέμενε σχεδόν ανεκμετάλλευτο, αφού εξυπηρετεί μόνο 20 παιδιά. Μετά από πολλούς
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μήνες διαπραγματεύσεων πετύχαμε τελικά την παραχώρηση ενός ιδανικού χώρου στο
ισόγειο του Ιωσηφόγλειου για την ίδρυση ενός νέου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
χωρητικότητας 75 παιδιών και ανοίξαμε το δρόμο για ευρύτερες προοπτικές συνεργασίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Βεζυράκη και την Αγγελική Πολυζωγοπούλου,
Πρόεδρο του Μητέρα και Υποδιοικήτρια αντίστοιχα της παιδούπολης «Αγία Βαρβάρα», που
ξεπέρασαν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και μπορέσαμε να δημιουργήσαμε αυτόν τον
υπέροχο παιδικό σταθμό, στις αναξιοποίητες αυτές αίθουσες…” τόνισε ο κ. Τζουλάκης.
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