
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñ÷öòú÷ö÷òõðï / îø÷öïíòõ / ì. ëêíéüè

îø÷öüøùçþõ: æåééõäü, 20-10-2012

æ÷ãþýõ: 4,5,23         (1 õßÕ 3)

âêá÷àüû: 1767 cm ²

âêíù ðèðãüúüöþõ: âù ýòõàêíòøù

ÿßòðüòçÞçþõ ÷çäóßüè: 22510 41619

ëêÝù ðã÷òýþ: ÜÛæÚôÙØÿ×ÖñÿÚÖ

Iε έ* 
γή. 
πακ 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ, πρόεδρος του Οργανισµού Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Λέσβου, µιλά στο «E» 

ε έκδηλο το πάθος, αυτό που δηµιουργεί n ενερ- 
απασχόληση, συνάµα µε την αγωνία για το 

πώς θα αντιµετωπτστοΰν τεράστια ζητήµατα, και 
µάλιστα αυτά που σχετίζονται µε τους ανθρώπους και 
τα προβλήµατα τους, n Αναστασία Αντωνέλλη µιλά 
στη συνέντευξη που µας παραχώρησε για ό,ττ χειρίζεται 

ως πρόεδρος του νοµικού προσώπου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης. 
Η δηµοτική σύµβουλος on' τα Βασιλικά προέρχεται από 

οικογένεια µε πολιτική παράδοση, αν και n ίδια 
για πρώτη φορά εκτέθηκε ως υποψήφια στις δηµοτικές 

εκλογές του 2010, πετυχαίνοντας να έρθει πρώτη 
σε ψήφους γυναίκα αη' την παράταξη της πλειοψηφίας. 

Χείµαρρος, n κ. Αντωνέλλη, αναφέρεται στις πάµπολλες 
δράσεις που υλοποιεί ο Οργανισµός, στα προβλήµατα 

που δηµιουργεί και στα χτυπήµατα που δίνει το 
κράτος, σηµειώνοντας ότι οι κυβερνώντες έχουν µετατρέψει 

τους δήµους σε σάκους του µποξ απέναντι 
στο θυµό των πολιτών. Η αισιόδοξη στάση της απέναντι 

στη µιζέρια αναδεικνύεται on' την ελπίδα που εκφράζει 
ότι n αυτοδιοίκηση οφείλει να προσπαθεί και 

να παλεύει για να βελτιώσει τη ζωή των δηµοτών. Κι 
αυτό δηλώνει λέγοντας πως συνεχίζει την προσπάθεια: 

«Μου είναι αδιανόητο να κάτσουµε µε σταυρωµένα 
χέρια». 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στη 
ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΟΜΑΤΟΥ 

Σε περίοδο κρίσης, ένας 
οργανισµός όπως το νοµικό 

πρόσωπο στο οποίο είστε 
πρόεδρος, νιώθετε πως 

οφείλει να σηκώσει µεγαλύτερο 
βάρος για να απαλύνει 

τον πόνο των δηµοτών; 

«To θέµα δεν είναι τι νιώθει 
κανείς, αλλά το τι µπορεί. 

∆υστυχώς, ακριβώς 
λόγω της οικονοµικής κρίσης, 

το νοµικό πρόσωπο 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης είναι ένα 
αη' τα θύµατά της. Αν λοιπόν 

νιώθω ότι θέλω να είµαστε 
περισσότερο κοντά 

στους δηµότες, αυτό δε 
σηµαίνει ότι τούτο µπορεί 
να είναι και εφικτό. Γιατί, 
για κάθε ενέργεια, χρειάζονται 

και χρήµατα, και διοικητική 
υποδοµή. Όταν λοιπόν 

σου λείπουν τα βασικά 
συστατικά µιας πράξης, 
ουσιαστικά όποια βούληση 
και αν έχεις, όσο δυνατή 
και αν είναι αυτή, καταδικάζεται 

σε ονειροφαντασία. 

Εµείς όµως, παρ' ότι είναι 
αυτή n πραγµατικότητα 
που αναφέρω - ως γνωστόν 
n υποχρηµατοδότηση του 
κράτους και τα κληρονοµηµένα 

χρέη έχουν οδηγήσει 
τον Οργανισµό µας σε ασφυξία 

-, παρ' όλα αυτά, αξιοποιούµε 
κάθε δυνατότητα, 

είτε µέσω κοινοτικών 
προγραµµάτων είτε µέσω 
της εθελοντικής προσφοράς 

και των χορηγιών, µε 
αποτέλεσµα τελικά να επιτελούµε 

έργο "Κοινωνικής 
Αντιδηµαρχίας" και όχι απλά 

ενός νοµικού προσώπου. 
Ως εκ τούτου, λοιπόν, 

µια σειρά από πρωτοποριακές 
δράσεις µας ανακουφίζουν 

και συµπαρίστανται 
σ' αυτό που αποκαλείτε 
πόνο των δηµοτών, χωρίς 
βεβαίως αυτό να σηµαίνει 

ότι συµβιβαζόµαστε µε το 
"τώρα" και µε ό,τι έχουµε 
κάνει, και που είναι αρκετά. 

Συνεχίζουµε καθηµερινά 
να προσπαθούµε.» 

Υπάρχουν κάποια τέτοια 
ενδεικτικά παραδείγµατα 
να µας αναφέρετε; 
«Φυσικά, θυµίζω τη λειτουργία 

του Ιατροκοινωνικού 
Κέντρου, µε παροχή 

πρωτοβάθµιων υπηρεσιών 
υγείας και φαρµακευτικού 
υλικού σε άπορους και ανασφάλιστους 

συνδηµότες 
µας, εδώ και ένα χρόνο περίπου. 

Ακόµη, την πραγµατοποίηση 
λιπιδαιµικού ελέγχου 

σε 98 συνδηµότες 
µας στο Μόλυβο, τη σπιροµέτρηση 

σε 127 ανθρώπους 
στην Καλλονή, τη 

διεξαγωγή προληπτικών εξετάσεων 
για τον καρκίνο 

του µαστού µε εξέταση από 
ογκολόγο και την πραγµατοποίηση 

300 περίπου 
ψηφιοποιηµένων µαστο¬ 

γραφιών σε ισάριθµες συµπολίτισσές 
µας σε συνεργασία 

µε την Αντικαρκινική 
Εταιρεία, την ενηµερωτική 
συνάντηση για το AIDS. 
Επίσης, θυµίζω τη συµµετοχή 

µας στο πρόγραµµα 
Αδιάθετων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την παροχή για 
πέρυσι 300 τόνων τροφίµων 

σε άπορους συνδηµότες 
µας αη' όλο το νησί, 

πρόγραµµα που συνεχίζουµε 
και φέτος, µε σχεδόν 

διπλάσια συµµετοχή 
αιτούντων. Τη συµµετοχή 
µας στο πρόγραµµα Οικογενειακής 

και Επαγγελµατικής 
Εναρµόνισης, µε αποτέλεσµα 

85 οικογένειες 
να µη χρειάζεται να πληρώσουν 

εισφορά στους 
παιδικούς σταθµούς. Τη 
Σύνταξη Μητρώου Ανασφάλιστων 

∆ηµοτών και 
των Παιδιών τους, προγραµµατίζοντας 

µια σειρά 
δράσεων µε σκοπό την ανακούφιση 

τους, πρωτίστως 
σε θέµατα υγείας. Έχουµε 
δωρεάν συσσίτιο για 

40 άπορους συνδηµότες 
µας, στηρίζουµε το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Πλωµαρίου, 
έχουµε στα σκαριά τη 

δηµιουργία ξενώνα για γυναίκες-θύµατα 
βίας, προσπαθούµε 

να δηµιουργήσουµε 
µια µονάδα ολοκληρωµένης 

θεραπείας για ασθενείς 
µε Αλτσχάιµερ, σε 

συνεργασία µε τον αρµόδιο 
αντιδήµαρχο Προγραµµατισµού, 

τον κ. Τσακίρη, 
προχωράµε στην επισκευή 
του Παιδικού Σταθµού του 
πρώην ΠΙΚΠΑ και στην αντικατάσταση 

του εξοπλισµού 
των Παιδικών Σταθµών 
Αγίας Παρασκευής, 

Πλωµάρι ου και Ερεσού. 
Μπορώ δε να καµαρώνω ότι 

διεκδικήσαµε οκτώ ευρωπαϊκά 
προγράµµατα - 

χωρίς να διαθέτουµε το απαραίτητο 
προσωπικό, το 

τονίζω - και πήραµε τα επτά, 
µέσα σε διάστηµα 16 

µηνών, που είναι και ο 
χρόνος ύπαρξης του Οργανισµού 

µας. Και συνεχίζουµε, 
αφού εντός των ηµερών 
περιµένουµε την έγκριση 
και για άλλο ένα.» 

Κόντρα στη µιζέρια 
Σε κάποιες αη' πς πρωτοβουλίες 

που έχετε αναλάβει, 
όπως για παράδειγµα 

για δύο δοµές, το Κέντρο 
Κακοποιηµένων Γυναικών, 
π το Κέντρο Ηµερήσιας 
Φροντίδας για το Αλτσχάιµερ, 

δεχτήκατε κριτική αη' 
την αντιπολίτευση ότι δεσµεύεται 

ο ∆ήµος Λέσβου, 
µόλις λήξει n χρηµατοδότηση 

αη' το ΕΣΠΑ, να συνεχίσει 
τη λειτουργία τους 

µε δική του δαπάνη. Θεωρείτε 
πως µπορεί να ανταποκριθεί 

και πώς; 
«∆υστυχώς σε τούτο τον 
τόπο πρυτανεύει n µιζέρια 
και n πολιτική αντιπαλότητα, 

ενδεδυµένη πάµπολλες 
φορές και µε το ένδυµα ρεαλιστικών 

φόβων/Ενα έχω 
να πω: Ζώντας σε µια χώρα 
που ουσιαστικά απουσιάζει 

n διοικητική στρατηγική 
και το σχέδιο δράσεων, 

ουσιαστικά n τοπική αυτοδιοίκηση 
έχει χρέος να αξιοποιεί 
κάθε δυνατότητα 

που δίνουν τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα, µια που ως 
γνωστόν το κράτος είναι απόν 

από τη δηµιουργία 
δράσεων που έχουν στόχο 
την καλυτέρευση της ζωής 
των κατοίκων, είτε γιατί 
δεν µπορεί λόγω πτώχευσης 

είτε γιατί είναι άλλες 
οι προτεραιότητές του, π.χ. 
n διάσωση των τραπεζών. 
Μου είναι όµως αδιανόητο 
ότι θα κάτσουµε µε σταυρωµένα 

χέρια και δε θα κάνουµε 
τίποτα, παρατηρητές 

ενός βεβαίου θανάτου του 
τόπου µας. Και τούτο µε 
την πρόφαση του φόβου 
της δέσµευσης του ∆ήµου 
ότι θα φορτωθεί, µετά τη 
λήξη των προγραµµάτων, 
το κόστος των δράσεων 
αυτών. Κατ' αρχάς πιστεύω 
ότι πάντα υπάρχουν λύσεις 
και κατά δεύτερον, ο ∆ήµος 

δεσµεύτηκε ήδη, και 
λόγω σπάταλης διαχείρισης, 

όλα αυτά τα χρόνια µε 
χρέη. E, το να δεσµευτούµε 
µε µια υποχρέωση που θα 
ανακουφίζει χιλιάδες συνδηµότες 

µας - πέρα αη' το 
ότι θα δηµιουργήσει και 
θέσεις εργασίας - δε θεωρώ 

ότι είναι εις βάρος του 
∆ήµου/Ισα - ίσα, ό,τι είναι 
υπέρ της βελτίωσης της 
ζωής των δηµοτών, είναι 
υποχρέωση µας. Τώρα, ως 
προς το πώς: κατ' αρχήν 
είναι αδύνατο µε τους ρυθµούς 

και τις ανατροπές 
που τρέχει n ελληνική και 
n παγκόσµια πραγµατικότητα, 

να κάνουµε σήµερα 
προβλέψεις, δηλαδή τελι- 
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Μετέτρεψαν τους δήµους « 

σε σάκο του µποξ 
κα ασκήσεις επι χάρτου, 
ως προς τη βιωσιµότητα 
των µονάδων αυτών µετά 
το πέρας του 2015. Βλέποντας 

και κάνοντας. Σκέψεις 
υπάρχουν πολλές, π.x. υπαγωγή 

τους στα αρµόδια 
υπουργεία, ή παραχώρηση 
της λειτουργίας τους σε 
φορείς, κι όλα αυτά στη 
χειρότερη των περιπτώσεων. 

∆ιότι, εάν απαλλαγούµε από 
το άγος των χρεών, µε 

µια συνετότερη οικονοµική 
διαχείριση και µια κανονική 

κρατική χρηµατοδότηση, 
ναι, θα µπορούσε να εξασφαλιστεί 

n βιωσιµότητα 
και αυτών και άλλων µονάδων 

από τους ίδιους τους 
δήµους. Βεβαίως, όµως, είναι 

θέµα οπτικής και προτεραιοτήτων. 
Εγώ δεν κατανοώ 

π.x. γιατί πρέπει οι 
δήµοι να χρηµατοδοτούν 
"πανηγύρια", τη στιγµή 
που υπάρχουν άνθρωποι 
που πάσχουν και που το 
κράτος τούς έχει εγκαταλείψει. 

Για µένα πρώτη 
προτεραιότητα είναι οι µονάδες 

κοινωνικής φροντίδας. 
Γιατί πρώτα φροντίζεις 

την ανάγκη και µετά τη 
διασκέδαση των δηµοτών. 
Και λέω διασκέδαση, ακριβώς 

γιατί την διαχωρίζω από 
τις δράσεις πολιτισµού.» 

Αν παρουσιαστούν και άλλες 
παρόµοιες δυνατότητες 
για παρεµβάσεις που 

µπορούν να προσφέρουν 
ουσιαστική στήριξη σε ειδικές 

κατηγορίες του πληθυσµού, 
θα τις κυνηγήσετε; 

«Οπωσδήποτε! Άλλωστε 
πιστεύω ότι είναι ένα αη' 
τα καθήκοντά µας και γι' 
αυτό µάς ψήφισαν οι πολίτες. 

Ελπίζοντας κάτι να κάνουµε, 
ακόµα και σε αυτούς 

τους χαλεπούς καιρούς, 
και όχι µόνο να διαχειριζόµαστε 

τη µιζέρια και 
τα χρέη.» 

Περί... καφενέδων 
Γι ισχύει ο' ό,τι αφορά στα 
ΚΑΠΗ; Παραµένουν ακόµη 
αποκούµπι για τους ηλικιωµένους 

της Λέσβου και 
ειδικά της υπαίθρου της ii 
έχουν απαξιωθεί; 
«∆υστυχώς τα ΚΑΠΗ έχω 

» 
πει και το ξαναλέω ότι από 
Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων, έχουν 
µετατραπεί σήµερα µε ευθύνη 

των κυβερνώντων σε 
δηµοτικούς καφενέδες! 
Λυπάµαι που n απαξίωση 
της Ελληνικής Πολιτείας 
προς τα αποκαλούµενα κάποτε 

"περήφανα γηρατειά", 
τα κατάντησε "απαξιωµένα 

γηρατειά". Και αλίµονο 
στον πολιτισµό µας 

όταν οι ηλικιωµένοι µετράνε 
ως αριθµητικό βάρος 

στους προϋπολογισµούς! 
∆υστυχώς n απαγόρευση 
των προσλήψεων, n υποχρεωτική 

υπηρεσιακή βεβαίωση 
ύπαρξης των κονδυλίων 

- που δε στέλνουν! 
-, οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια 

σε σταδιακό κλείσιµο 
των ΚΑΠΗ ή υποβάθµιση 
τους. ∆ιότι δεν είναι 

ΚΑΠΗ ένα ΚΑΠΗ που δεν 
έχει γιατρό, που δε θα έχει 
νοσοκόµο, που δε θα έχει 
φυσιοθεραπευτή, που δε 
θα έχει οικογενειακό βοηθό. 

Είναι δηµοτικός καφενές! 

Όλοι αυτοί όµως που κυβερνούν, 
δε νοιάζονται για 

τους ανθρώπους, νοιάζονται 
για τους αριθµούς! 

Κάνω και ξανακάνω έγγραφα, 
γιατί δυστυχώς δεν έχουµε 

άλλο τρόπο διεκδίκησης. 
E, και; Στα παλαιοτέρα 
των υποδηµάτων 

τους! Ευτυχώς µέσα από 
την Κοινωνική Εργασία και 
το αίτηµα που καταθέσαµε, 
δόθηκε µια προσωρινή α¬ 

νάσα στα ΚΑΠΗ. Όµως τέλος 
Νοεµβρίου τελειώνει 

το πρόγραµµα. Από κει και 
µετά, καµµία πρόβλεψη 
κρατική, κανένας σχεδιασµός, 

καµµία απάντηση 
στα αιτήµατά µας! Προσωπικά 

ντρέποµαι να κοιτάξω 
στα µάτια αυτούς τους ανθρώπους 

και ας ξέρω ότι 
δεν είναι δική µου n ευθύνη. 

Ντρέποµαι, όµως, που 
είµαι µέλος µιας κοινωνίας 
που δεν τιµά και δε σέβεται 

τους ηλικιωµένους της, 
παρέχοντάς τους τα αναγκαία, 

αλλά τους καταδικάζει 
σε ανυπόληπτο τέλος. 

Τούτο δεν το έκαναν ούτε 
οι άνθρωποι των σπηλαίων!» 

Με το «Βοήθεια στο Σπίτι» 
u προβλέπετε ότι θα γίνει; Θα 

συνεχίσει να παραπαίει; 
Θεωρείτε πως υπάρχουν 

περιθώρια ανάληψης 
πρωτοβουλιών on' το ∆ήµο 
στο συγκεκριµένο ζήτηµα; 
«To "Βοήθεια στο Σπίτι", 
άλλη µια επίσης σηµαντική 
δοµή αρωγής πρωτίστως 
των ηλικιωµένων, βρίσκεται 

θύµα στο βωµό ανάλγητων 
κυβερνήσεων, όχι τώρα 

µόνο, αλλά επί σειρά ετών! 
Χρόνια οι εργαζόµενοι 

όµηροι, απλήρωτοι επί 
µήνες, να ζητιανεύουν τα 
λεφτά τους, τα χρήµατα να 
τα στέλνουν µετά από µήνες 

µε δόσεις (!) και... το 
κερασάκι στην τούρτα, το 
2012 να µη στέλνουν εγκαίρως 

τα χρήµατα - σκοπίµως 
θεωρώ -, µε αποτέ¬ 

λεσµα µε βάση το δηµόσιο 
λογιστικό να µην µπορούν 
να γίνουν ούτε δαπάνες 
για την υλοποίηση του 
προγράµµατος, αφού για 
να γίνει µια δαπάνη, ο Νόµος 

λέει ότι πρέπει να υπάρχει 
n πίστωση στο ταµείο! 

Και συνεχίζουν απτόητοι 
των εµπαιγµό των 

εργαζοµένων, αλλά και των 
ηλικιωµένων... δίνοντας 
ασύστολα παρατάσεις του 
προγράµµατος, όχι γιατί 
τους ενδιαφέρει n παράταση 

του - δε θα το απαξίωναν 
αν ήταν έτσι -, αλλά 

γιατί φοβούνται το κοµµατικό 
τους κόστος! Και ττ 

κάνουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι; 
To τελευταίο είναι ότι 

σε ερώτηση βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ για αδυναµία κίνησης 

των αυτοκινήτων των 
δοµών, φαρµακευτικού υλικού 

κ.λπ. λόγω µη έγκυρης 
καταβολής των επιχορηγήσεων, 

απάντησαν, άκουσον, 
άκουσον!: E, ας αναλάβουν 

κάποιες δαπάνες 
οι δήµοι αφού ωφελούνται 
οι δηµότες τους! Μα ποιοι 
δήµοι; Αυτούς που δολοφονούν 

µε τις υποχρηµατοδοτήσεις 
τους; Που δεν 

έχουν να πληρώσουν ούτε 
τους υπαλλήλους τους; 

«Τους πήραµε 
χαµπάρι...» 

«Ακούστε, κ. Πολλάτου, 
για µένα όλα αυτά τα πολιτικάντικα 

είναι κατάπτυστα! 
Οι άνθρωποι που κυβερνούν 

- αν κυβερνούν -, 
δεν έχουν πάρει χαµπάρι 

οτι τους πήραµε χαµπάρι. 
To επιεικέστερο που µπορώ 

να πω, είναι ότι είναι 
δειλοί! Πετάνε το µπαλάκι 
στους δήµους και ουσιαστικά 

τους µετατρέπουν σε 
σάκο του µποξ για την εκτόνωση 

του θυµού των 
πολιτών, προκειµένου να 
διασφαλίσουν τις καρεκλίτσες 

τους και να µην τον 
εισπράξουν εκείνοι!» 
Ένα αη' τα βασικά θέµατα 
που έχετε κληθεί να διαχειριστείτε 

µαζί µε όλο το 
διοικητικό συµβούλιο του 
Οργανισµού σας, είναι αυτό 

των παιδικών σταθµών, 
των πραγµατικά µεγάλων 
αναγκών αη' τον αυξηµένο 
- και λόγω της κρίσης - αριθµό 

αιτήσεων, αλλά και 
του καθορισµού των τροφείων. 

Πώς αξιολογείτε 
τους έως τώρα χειρισµούς 
σας, δεδοµένης και της αποδοχής 

της προσφυγής 
ορισµένων γονέων βάσει 
της οποίας επανέρχεται το 
προηγούµενο καθεστώς 
στα τιµολόγια των τροφείων; 

«Οι χειρισµοί µας σε ό,τι 
αφορά στα τροφεία ήταν 
αυτοί που έπρεπε να είναι, 
έχοντας πλήρη επίγνωση 
και των οικονοµικών προβληµάτων 

του Οργανισµού 
µας, αλλά και των οικονοµικών 

προβληµάτων των 
συνδηµοτών µας. Φυσικά, 
δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα 

στα χαµηλότερα εισοδήµατα, 
δηλαδή στις 

κοινωνικά-οικονοµικά α- 

Μάχη µε την καθηµερινότητα 
i 

ς προς το τι θεωρώ εγώ 
βασικό µας πρόβληµα, θα 

σας το πω ευθέως: δεν καταφέραµε 
να κερδίσουµε τη µάχη 

της καθηµερινότητας παρά τις 
φιλότιµες προσπάθειες, χωρίς 
αυτό φυσικά να σηµαίνει ότι 
χάσαµε τον πόλεµο. Και τούτο, 
για µια σειρά από αντικειµενικούς 

λόγους - έλλειψη προσωπικού, 
υποχρηµατοδότηση, 

χρέη, χρόνια παγιωµένες δηµοσιοϋπαλληλικές 
αντιλήψεις 

κ.λπ. -, αλλά πιθανόν και λόγω 
έλλειψης συντονισµού, ακριβώς 

λόγω του µεγέθους του 
∆ήµου και του συγκεντρωτι- 

κου-γραφειοκρατικου µοντέλου 
του "Καλλικράτη". Σε κάθε 

περίπτωση, πιστεύω ότι αν βρισκόταν 
οποιαδήποτε άλλη παράταξη 
στη θέση µας, τα προβλήµατα 

θα ήταν περισσότερα. 
Επειδή δεν έχω µάθει να µασάω 

τα λόγια µου, φυσικά και 
υπάρχει ένα βασικό αγκάθι 
στην παράταξη µας. Και τούτο 
είναι n µη ύπαρξη κοινής ιδεολογικής 

πλατφόρµας. Που φυσικά 
είναι αναµενόµενο σε ανεξάρτητους, 

δηλαδή πολυσυλλεκτικούς 
συνδυασµούς, 

και ειδικά όταν αυτοί διαχειρίζονται 
την όποια εξουσία. Ό¬ 

πως καταλαβαίνετε, κάποιες 
φορές οι προσωπικές φιλοδοξίες 

δυστυχώς υπερτερούν έναντι 
του καλού της παράταξης 

και οδηγούν σε αντιπαλότητες, 
non ευτυχώς όµως, λόγω της 
ηγετικής παρουσίας του ∆ηµήτρη 

Βουνάτσου, είναι διαχειρίσιµες, 
τουλάχιστον προς το 

παρόν. Αλλά όµως, είναι προτιµότερες 
και ωφελιµότερες για 

τον τόπο, κατά τη γνώµη µου, 
σι ανεξάρτητες αυτοδιοικητικές 

παρατάξεις, µε τα όποια 
προβλήµατά τους, από τις παρατάξεις 

υποχείρια των κοµµάτων!» 

σθενέστερες οµάδες γονέων, 
για τις οποίες το ∆.Σ. 

µας αποφάσισε απαλλαγή 
εισφοράς µέχρι 7.500, µειώσεις 

για εισοδήµατα µέχρι 
19.500 ευρώ και αυξήσεις 

κλιµακωτές από κει 
και πάνω. ∆ιότι, κακά τα 
ψέµατα, επειδή n εποχή 
των παχέων αγελάδων έχει 
περάσει ανεπιστρεπτί, οι 
δήµοι και κατά συνέπεια 
και ο Οργανισµός, δεν 
µπορούν να παρέχουν δωρεάν 

υπηρεσίες σε όλους 
τους πολίτες, χωρίς να βάλουν 

το χέρι στην τσέπη 
τουλάχιστον οι αποκαλούµενοι 

"έχοντες"! 
Τούτο όµως, δυστυχώς, 
δεν έχει εµπεδωθεί, µε αποτέλεσµα 

το "δώσε τσάµπα 
και σε µένα µπάρµπα" 

να είναι n κυριαρχούσα 
κοινωνική συνείδηση. Έτσι 
λοιπόν, µια "οµάδα" γονέων 

προσέφυγε ως γνωστόν 
κατά της απόφασης µας, 
προφανώς έχοντες, και περισσότερο 

λόγω τυπικού 
λάθους ακυρώθηκε n απόφαση 

µας αυτή! Βάση του 
Νόµου, λοιπόν, επανέρχεται 

το παλαιό καθεστώς 
των εισφορών, µε αποτέλεσµα 

κάποιοι γονείς π.χ. µε 
7.500, να καλούνται να 
πληρώσουν σε κάποιους 
παιδικούς έως και 120 ευρώ! 

Τώρα µου τηλεφωνούν 
καθηµερινά ζητώντας λύση. 

Όµως λύση δεν υπάρχει, 
τουλάχιστον για φέτος, 
διότι ο Νόµος λέει ότι 

µόνο πριν τις εγγραφές 
µπορεί να γίνει οποιαδήποτε 

αλλαγή στις εισφορές. 

θύµατα άλλων 
«Ειλικρινά λυπάµαι αφάνταστα, 

αλλά όσο και αν 
θέλουµε, δεν µπορούµε να 
τους βοηθήσουµε. Έπεσαν 
θύµατα άλλων. Υπόσχοµαι 
όµως ότι τούτη n καταφανέστατη 

αδικία θα αποκατασταθεί 
σίγουρα την επόµενη 

χρονιά. 
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες 
των γονέων για παιδικούς, 
µπορώ να πω ότι συγκριτικά 

µε άλλες περιοχές είµαστε 
από τους... "καλυτερότερους"! 

∆εν κλείσαµε παιδικούς! 
Τώρα δε µε τις νέ- 
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« Μετέτρεψαν τους δήµους σε σάκο του µποξ» 
συνεχεία από ΣΕΛ. S 

ες προσλήψεις, τις οποίες 
εξασφαλίσαµε ακριβώς 
γιατί δώσαµε περισσότερες 

θέσεις και περισσότερους 
παιδικούς (και των 

χωριών) στην ΕΕΤΑΑ, πιστεύω 
ότι συνολικά θα καλύψουµε 

περίπου το 90% 
των αιτήσεων των πραγµατικά 

δικαιούχων. Εποµένως, 
είµαστε σε πάρα πολύ 

κατάσταση, συγκριτικά πάντα, 
φυσικά. Σε ό,τι αφορά 

δε τα προβλήµατα στη σίτιση, 
και αυτά θα αποκατασταθούν, 

τουλάχιστον αυτά 
που οφείλονταν στην 

έλλειψη µαγείρων. ∆ιότι 
για τα άλλα που οφείλονται 

στην έλλειψη προµηθευτών, 
δεν ευθυνόµαστε 

εµείς, µια και δε χρωστάµε 
τίποτα αη' την προηγούµενη 

χρονιά.» 
Ως δηµοτική σύµβουλος 
της πλειοψηφίας, εκτιµάτε 
πως n δηµοτική αρχή έχει 
βρει σιγά - σιγά το δρόµο 
της, ή ακόµη καλείται να 
αντιµετωπίσει «βρεφικές» 
ii έστω «νηπιακές» δυσλειτουργίες; 

Τι θα χαρακτηρίζατε 
ως το βασικότερο 

πρόβληµα της έως τώρα 
δηµαρχιακής θητείας του 
∆ηµήτρη Βουνάτσου; Υ¬ 

πάρχουν κατά την άποψή 
σας αγκάθια ή έστω κάποιο 

αγκάθι το οποίο να 
πληγώνει την παραταξιακή 
συνοχή; 
«Εξαρτάται τι και ποιον εννοούµε 

δρόµο. ∆ιότι το ότι 
µπορεί έστω και µε προβλήµατα 

να λειτουργεί αυτό 
το τέρας που λέγεται 

∆ήµος Λέσβου, µε τις γνωστές 
ελλείψεις προσωπικού, 

για µένα είναι σηµαντικό 
και είναι δρόµος. To 

ότι µπορεί µε σωρεία χρεών, 
µε περικοµµένη κατά 

60% την κρατική χρηµατοδότηση, 
µε υστέρηση είσπραξης 
εσόδων και λόγω 

αδυναµίας των δηµοτών, 
να µην έχει κηρύξει ακόµα 
πτώχευση, πιστεύω, αν 
κρίνω από τον Οργανισµό 
µας, ότι οφείλεται στον 
περιορισµό της σπατάλης 
και στο νοικοκύρεµα και 
τούτο εγώ το θεωρώ σηµαντικό 

και είναι δρόµος. To 
ότι εκµεταλλεύεται µια 
πληθώρα ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων είναι επίσης 

σηµαντικό και φυσικά 
είναι δρόµος. Με λίγα λόγια, 

κ. Πολλάτου, n εποχή 
είναι τέτοια, n συγκυρία 
και n κατάσταση της χώρας, 

που δυστυχώς n παράταξη 
µας δεν µπορεί να 

κάνει όσα θα ήθελε και 
που πραγµατικά πιστεύω 
ότι θα µπορούσε, µια και 
ως γνωστόν διαθέτει µια 
πληθώρα στελεχών µε αναγνωρισµένη 

αυτοδιοικητική 
εµπειρία και φυσικά 

ένα δήµαρχο που έχει δώσει 
εξετάσεις και ως νοµάρχης. 

Απόδειξη δε προς 
τούτο, είναι τα έργα που ακόµα 

και σήµερα υλοποιούνται, 
προγραµµατισµένα 

από τη νοµαρχιακή αρχή 
του ∆ηµήτρη Βουνάτσου 
το 1998 - 2002. Αλλά και 
τα σηµερινά, όσο και εάν 
δε φαίνονται ή δεν ακούγονται.» 
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