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Τα «γιορτινά» του φόρεσε την περασμένη Παρασκευή το κτήριο της Κρώσφηλδ, για να
υποδεχθεί το πλήθος κόσμου που γέμισε το ιστορικό κτήριο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης
του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας για το άνοιγμα, μετά από 6 χρόνια εγκατάλειψης,
αλλά και πολυετών προσπαθειών και αγώνων, της ανακαινισμένης Παιδικής Στέγης. Ο
χώρος πλημμύρισε με χαμόγελα χαράς και συγκίνησης και όπως τόνισε στον χαιρετισμό
του ο δήμαρχος της πόλης Χρήστος Βρεττάκος, «είχαμε πει ότι ο χώρος θα ανοίξει ξανά για
τα παιδιά της πόλης είτε το θέλουν κάποιοι, είτε όχι. Τα καταφέραμε».
Από
νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, δημότες που στο παρελθόν φιλοξενήθηκαν στις
εγκαταστάσεις της «Κρώσφηλδ» όταν οι ίδιοι ήταν βρέφη και παιδιά, παλιοί και νέοι
εργαζόμενοι της Παιδικής Στέγης, εργαζόμενοι του Δήμου που δούλεψαν να ανακαινιστεί ο
χώρος, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας παραβρέθηκαν στη γιορτή.

Οι μικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παίξουν στη νέα παιδική χαρά και να
συμμετέχουν σε πολλά διαδραστικά παιχνίδια, απολαμβάνοντας παράλληλα πολλές
γευστικές εκπλήξεις. Οι μεγαλύτεροι, από την πλευρά τους, ξεναγήθηκαν στους χώρους του
κτηρίου και συνομίλησαν με τις εκπαιδευτικούς.

Χρ. Βρεττάκος: Τρεις καθοριστικοί παράγοντες

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος της πόλης υπογράμμισε ότι τρείς παράγοντες καθόρισαν
το άνοιγμα της Κρώσφηλδ. Όπως τόνισε ο Χρ. Βρεττάκος πρώτα «ήταν οι αγώνες των
ανθρώπων. Χωρίς αυτούς δε θα είχαμε στα χέρια μας τώρα την Παιδική Στέγη. Δεύτερος
παράγοντας ήταν ο στόχος που έθεσε εξαρχής η Δημοτική Αρχή να μη μείνει κανένα παιδί
της πόλης εκτός παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και τρίτος παράγοντας η συμβολή
της αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου η οποία κατέβαλε
εντατικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία της δομής, σε συνεργασία με τον Δήμο
μας». Όπως είπε ο δήμαρχος, «χωρίς αυτούς τους τρεις παράγοντες, δε θα ήμασταν απόψε
εδώ».
Παρούσα στην εκδήλωση- μεταξύ άλλων- ήταν και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου, η οποία στον χαιρετισμό της μίλησε για το χρονικό και τις
πολύχρονες προσπάθειες για να ευοδωθεί ο στόχος να λειτουργήσει εκ νέου η Κρώσφηλδ.
Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας είναι ο πρώτος Δήμος της
χώρας που καταφέρνει να πάρει στα χέρια του ιδιωτική περιουσία.
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Δεύτερο σπίτι για τα παιδιά της πόλης

Απαιτήθηκε αρκετός χρόνος, αγώνες της τοπικής κοινωνία και πολιτική βούληση, ώσπου
τελικά να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με την οποία το οικόπεδο και το κτήριο να
παραχωρηθούν για χρήση στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Χρειάστηκαν, όμως, μόλις
τρεις μήνες από την ημέρα που πέρασε στα χέρια του Δήμου, για να επισκευαστεί, να
ανακαινιστεί και να αποτελεί πλέον με νέα όψη έναν σύγχρονο βρεφονηπιακό
σταθμό-πρότυπο, που φιλοξενεί εδώ και μέρες 75 βρέφη και νήπια
Πλέον, τα παιδιά που φιλοξενούνται έχουν το δικό τους δεύτερο σπίτι. Έναν χώρο ζεστό,
γεμάτο χρώματα, χαρούμενο και φιλόξενο.
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