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Παρέμβαση Αντωνέλλη με αφορμή το ρεπορτάζ του «Ε» ότι «παιδιά λιποθυμούν από ασιτία»
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 - 21|06|2016 18:00

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Στο προχτεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας φιλοξενείται δήλωση της εθελόντριας κυρίας Ζωής Λειβαδίτη, με τίτλο
«Η Λέσβος της ανθρωπιάς να στραφεί στους ντόπιους» και πιο κάτω «Παιδιά λιποθυμούν από ασιτία». Δήλωση βεβαίως
καθ’ όλα σεβαστή, η οποία όμως εκφράζει την προσωπική άποψη μιας αναγνωρισμένης και αγαπητής βεβαίως
εθελόντριας.

Επειδή όμως από την προβολή της παραίνεσης αυτής πιθανόν να δημιουργηθούν εντυπώσεις «άλλες», που πιστεύω ότι
αδικούν τους συνδημότες μας και προς αποφυγή λάθος εντυπώσεων, επιτρέψτε μου την σημερινή παρέμβαση.

Η Λέσβος της ανθρωπιάς υπάρχει και μεγαλουργεί και για τους ντόπιους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ή μάλλον για να είμαι
πιο σαφής, πρώτα μεγαλούργησε για τους ντόπιους και μετά, ίσως και επειδή «είχε μυηθεί» στην έμπρακτη αλληλεγγύη,
μεγαλούργησε και για τους πρόσφυγες.

Και εξηγώ: εδώ και έξι χρόνια, δομές πρόνοιας του Δήμου μας λειτουργούν και υφίστανται με πυλώνες υποστήριξης,
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Και εξηγώ: εδώ και έξι χρόνια, δομές πρόνοιας του Δήμου μας λειτουργούν και υφίστανται με πυλώνες υποστήριξης,
πρωτίστως τους ίδιους τους κατοίκους μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Τρία Κοινωνικά Παντοπωλεία (του Δήμου, της Μητρόπολης και του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου) υπάρχουν
ακριβώς γιατί υπάρχουν οι Λέσβιοι της ανθρωπιάς. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι πολλά από τα παρερχόμενα
είδη των Κοινωνικών Παντοπωλείων που ανέφερα, όπως ρούχα, παπούτσια, είδη οικιακής χρήσης και τρόφιμα,
προέρχονται από τις δωρεές των κατοίκων μας. 630 οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας και
άλλοι 1.000, αν δεν κάνω λάθος, των άλλων Κοινωνικών Παντοπωλείων που ανέφερα.

Κοινωνικό Ιατρείο - Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Οδοντιατρείο του Δήμου μας, 680 ωφελούμενοι πλέον των παιδιών
τους, με την εθελοντική προσφορά 36 γιατρών, μικροβιολογικών εργαστηρίων, ακτινοδιαγνωστικών κ.λπ., του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Λέσβου και βεβαίως των πολιτών του Δήμου μας, που έχει γίνει πια συνήθεια τους να
προσφέρουν τα φάρμακα που δεν χρειάζονται στο Κοινωνικό μας Φαρμακείο. Δωρεάν γυαλιά οράσεως για απόρους
συνδημότες μας, από χορηγό οπτικό της πόλης μας, δωρεάν εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων από προσφορές εμβολίων
συλλόγων και πολιτών.

Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας: 20 εθελοντές καθηγητές για 94 άπορους μαθητές. 
Λογοθεραπεία: δωρεάν από εθελοντές λογοθεραπευτές. 
Ψυχοθεραπεία: δωρεάν από εθελοντές ψυχολόγους.

Και φυσικά να αναφέρω τα του Δήμου μας, αυτά που προέρχονται από δικές μας ενέργειες και μόνο, δηλαδή της Δημοτικής
Αρχής, όπως οι 4.600 ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ με προϋπολογισμό περί το 1.210.000, οι 12.000 ωφελούμενοι του
Προγράμματος που έχουμε, Αγροτικής Ανάπτυξης από το οποίο μοιράσαμε 120 τόνους τρόφιμα το 2015 και συνεχίζουμε,
οι 137 οικογένειες (ΕΣΠΑ) με δωρεάν τροφεία για τους Παιδικούς Σταθμούς μας, Κοινωνικός Λαχανόκηπος για 45
οικογένειες, Ξενώνας κακοποιημένων Γυναικών κ.λπ. κ.λπ..

Και τα αναφέρω γιατί και αυτά είναι αποτέλεσμα της ανθρωπιάς της Λέσβου. Ως γνωστόν οι άνθρωποι της Δημοτικής
Αρχής είναι δική τους επιλογή και Λέσβιοι επίσης. Με λίγα λόγια πιστεύω, όχι ως απλός πολίτης αυτού του τόπου, αλλά ως
εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, η μόνη αρμόδια Αρχή -ο Δήμος δηλαδή- με βάση τον Καλλικράτη, «για την άσκηση της
Κοινωνικής Πολιτικής», και ως αρμόδια Αντιδήμαρχος από το 2011 στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής ότι, οι Δημότες
μας δικαιούνται το Νόμπελ της Ανθρωπιάς όχι μόνο για την συμπεριφορά τους στο προσφυγικό, αλλά πολύ περισσότερο
για την Ανθρωπιά και την Αλληλεγγύη τους, στο δοκιμαζόμενο από την οικονομική κρίση συνάνθρωπο μας, όχι τώρα, αλλά
εδώ και έξι χρόνια!

Προσωπικά, είμαι υπερήφανη για τους συνδημότες μας. Και είμαι υπερήφανη από τα στοιχεία της προσφοράς τους, που
έχουμε στη διάθεση μας όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς τους δημότες μας, δεν θα καταφέρναμε, αυτό που πανελλαδικά όλοι
μας αναγνωρίζουν: είμαστε ο Δήμος με τις περισσότερες κοινωνικές δομές, χωρίς όμως κόστος για τον ίδιο το Δήμο. Διότι
για όλες αυτές τις παροχές, ούτε ένα ευρώ δεν καταναλώνουμε από το ταμείο του Δήμου. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει
ότι εξαλείψαμε το πρόβλημα της φτώχιας για τους Δημότες μας. Το οποίο φυσικά και δεν καλύπτεται ούτε με Κοινωνικά
Παντοπωλεία, ούτε με Κοινωνικά Συσσίτια. Δεν λύνεις το πρόβλημα της φτώχιας με επιδοματικές πολιτικές, ούτε με την
Κοινωνική αλληλεγγύη. Με θέσεις εργασίας το λύνεις. Αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Δηλαδή των πολιτικών
που εφαρμόζει η κάθε Κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα παιδιά που λιποθυμούν από ασιτία. Δεν γνωρίζω αν πράγματι λιποθυμούν. Εμάς ως εκ του Νόμου
αρμόδια Αρχή το ξαναλέω, για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, δεν μας έχουν αναφερθεί λιποθυμίες. Μας έχουν
αναφερθεί βεβαίως παιδιά που «φαίνονται» υποσιτισμένα. Και φυσικά έχουμε επέμβει όπου μας ζητήθηκε, με την παροχή
γευμάτων. Επειδή όμως ως Δήμος διεκδικήσαμε και είμαστε ως γνωστόν στους τριάντα Δήμους που επιλέχθηκαν για το
Πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, είδαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για την παροχή γευμάτων στα
σχολεία.

Φροντίσαμε λοιπόν ως Δημοτική αρχή, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την κ. Στρατάκη, την
επόμενη Σχολική χρονιά, να προτείνουμε στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, φορέα υλοποίησης του έργου, από τη νέα
σχολική χρονιά σε δέκα τουλάχιστον σχολεία και για το σύνολο των μαθητών τους, να υπάρχει παροχή ημερήσιου
πρωινού και γεύματος προκειμένου να καλύψουμε και τα περιστατικά υποσιτισμού που πιθανά δεν γνωρίζουμε. Θυμίζω,
για την ενημέρωση των αναγνωστών σας και το Πρόγραμμα της Ανθρωπιστικής Κρίσης με την παροχή επιδότησης
ενοικίου, ΔΕΗ κ.λπ., του Υπουργείου Πρόνοιας.

Μετά από τα παραπάνω και χωρίς καμιά διάθεση να χαϊδέψω αυτιά, «προτέρημα» που δεν διαθέτω, ως γνωστόν, η Λέσβος
της Ανθρωπιάς όχι μόνο υπάρχει ΥΠΑΡΧΕΙ, αλλά λειτουργεί ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ για τους ντόπιους. Στήριζε και στηρίζει
και είμαι σίγουρη ότι θα στηρίζει, όχι μόνο τους ντόπιους, αλλά κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Γιατί η ανθρωπιά των
δημοτών μας δεν είναι αποτέλεσμα των φιλάνθρωπων αισθημάτων τους, αλλά του διαχρονικού Πολιτισμού του τόπου μας
και της προσπάθειας που κάνουμε ως Δήμος, από το 2011, να κάνουμε τους Δημότες μας κοινωνούς και αρωγούς των
προβλημάτων των συνανθρώπων μας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο ενεργός και αλληλέγγυος Πολίτης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση στη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Ο απολογισμός μας, με βάση επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών μας για το έτος 2015: 23.000 άνθρωποι ωφελούμενοι των
Κοινωνικών δομών του Δήμου μας, δηλ. το 1/3 περίπου του πληθυσμού μας. Κι όλο αυτό το καταφέραμε μαζί με τους
Δημότες μας.

Βεβαίως δεν έχουμε καταφέρει να εξαλείψουμε το πρόβλημα της φτώχιας των Δημοτών μας, όπως προείπα, αλλά το
αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα, κατά κοινή ομολογία, σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Εάν όμως, η κυρία Λειβαδίτη
γνωρίζει περιπτώσεις που εμείς δεν ξέρουμε και οι οποίες είναι αβοήθητες, είμαστε στη διάθεση της -και στη διάθεση του

κάθε πολίτη- προκειμένου σε συνεργασία να δώσουμε λύσεις, μέσα από τις υπάρχουσες επίσημες και κατά Νόμον
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κάθε πολίτη- προκειμένου σε συνεργασία να δώσουμε λύσεις, μέσα από τις υπάρχουσες επίσημες και κατά Νόμον
αρμόδιες δομές μας. 
Βεβαίως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έ, εδώ είμαστε όλοι για να το καταφέρουμε. Δήμος και Δημότες, κάτοικοι
μιας Λέσβου με αποδεδειγμένη την Ανθρωπιά και το αίσθημα της Αλληλεγγύης της.
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