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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Το συσσίτιο της ντροπής του δήμου Κορυδαλλού και του
σεβασμού από το δήμο Περάματος
Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του Τύπου, είναι ντροπιαστική τόσο για
τους ίδιους τους ωφελημένους, όσο και για την ίδια την κοινωνία του δήμου
Κορυδαλλού, η αντιμετώπιση που τυγχάνουν από το δήμο, όσοι λαμβάνουν
το κοινωνικό συσσίτιο.
Εάν το συγκρίνει κάποιος με το τι πράττουν οι άλλοι δήμοι, όπως για
παράδειγμα ο δήμος Περάματος, αντιλαμβάνεται πως, για τους διοικούντες το
δήμο, η κοινωνική πολιτική δεν είναι στις προτεραιότητές τους.
Στον Κορυδαλλό, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, όχι μόνο ο αριθμός
των ωφελημένων είναι ελάχιστος, μερικές μόνο δεκάδες σε σχέση με όσους
έχουν ανάγκη και τον πληθυσμό γενικά της πόλης, αλλά και η υπηρεσία όπως
προσφέρεται είναι «παντελώς απαξιωτική». Αυτό διότι το συσσίτιο είναι μόνο
πέντε ημέρες την εβδομάδα, με τα πλαστικά κουτάκια με τα όσπρια ή όποιο
άλλο φαγητό να αφήνονται ακόμη και έξω από τις εισόδους των
πολυκατοικιών ή στα σκαλοπάτια, όπως επίσης και το ψωμί που του
αντιστοιχεί.
Από την άλλη πλευρά στον αντίποδα είναι ο δήμος Περάματος, ο οποίος με
απόλυτο σεβασμό στους ανήμπορους δημότες του, παρέχει δύο και όχι ένα
γεύμα την ημέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα!
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για την αντιμετώπιση που τυγχάνουν από το δήμο,
όσοι λαμβάνουν το κοινωνικό συσσίτιο στο Δήμο Κορυδαλλού;
2. Συμφωνεί με τον «παντελώς απαξιωτικό» τρόπο με τον οποίο η
υπηρεσία προσφέρεται στους δημότες;
3. Γιατί ο αριθμός των ωφελημένων είναι ελάχιστος, μερικές μόνο
δεκάδες, σε σχέση με όσους έχουν ανάγκη και τον πληθυσμό γενικά
της πόλης;

4. Για ποιους λόγους η Διοίκηση του δήμου Κορυδαλλού δεν ενεργεί,
όπως ο δήμος Περάματος με τα συσσίτια που παρέχει δύο και όχι
ένα γεύμα την ημέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα;
5. Έχει γνώση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής του δήμου και τι
ακριβώς αυτή περιλαμβάνει;
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