ΚΑΛΩΣΤΗΝΕ ΚΙ ΑΣ ΑΡΓΗΣΕ!

Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2012 00:00

Η καλή αρχή για μια χρονιά με περισσότερη κοινωνική πολιτική έγινε με την πρώτη
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 2012 όπου ψηφίστηκε η πλήρης απαλλαγή από τα
Δημοτικά Τέλη των τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών.
Στη διάρκεια των εορτών, επίσης, ενισχύθηκαν όπως κάθε χρόνο με δωροεπιταγές οι 110
άπορες οικογένειες του Δήμου, παράλληλα όμως για πρώτη φορά η Κοινωνική Υπηρεσία με
τη βοήθεια των δημοτών συγκέντρωσε τόνους τροφίμων, τους οποίους διέθεσε όπου
υπήρχε ανάγκη.
Ακόμα δύο χώροι για αστέγους έχουν διαμορφωθεί στο δήμο μας, όπως μας ενημέρωσε η
υπεύθυνη Κοιν. Πολιτικής κα Ιακωβάκη, όμως ο ένας άστεγος που κοιμόταν στην Πλατεία
στο Διόνυσο αρνήθηκε να πάει και έτσι οι χώροι παραμένουν άδειοι...
Παράλληλα οι
Σχολικές Επιτροπές σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων φρόντισαν να
παρέχουν καθημερινά πρωινό σε όσα παιδιά υποσιτίζονται. Ευτυχώς μέχρι σήμερα,
σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο 10 τέτοιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε όλα τα σχολεία
της πόλης μας.
Αυτό που έχει καθυστερήσει πάντως πολύ είναι η δημιουργεία ενός “Κοινωνικού
Παντοπωλείου”. Ρωτώντας, μάθαμε ότι βρίσκεται στα σκαριά, ότι θα στεγαστεί στα
Δημοτικά Καταστήματα της οδού Αρτάκης (στο κτίριο που στεγαζόταν παλιά ο “ΗΛΙΟΣ”) και
έχει ήδη ανατεθεί η μελέτη του χώρου. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα στηρίζεται σε
εθελοντικές προσφορές και χορηγείες, όπως συνηθίζεται, αλλά όπως μας ενημέρωσε η
υπεύθυνη της κοινωνικής πολιτικής του δήμου μας κα Ιακωβάκη, θα μπορεί να λειτουργεί
συνεχώς και θα διαθέτει όλα τα είδη σε αφθονία γιατί ο Δήμος θα διαθέσει κονδύλια για το
σκοπό αυτό που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του.
Αν ο Δήμος μας κατάφερνε να οργανώσει όσο πιο πολλά έργα μπορούσε για να
απορροφήσει ανέργους από τα προγράμματα αυτεπιστασίας που έχει προκηρύξει ο ΟΑΕΔ,
κι αν όλοι μαζί μπορούσαν να σκεφτούν και κάποιες άλλες δράσεις που σε συνεργασία με
τα καταστήματα της περιοχής μας θα έδιναν δουλειά σε άνεργους δημότες τότε θα
βρισκόμασταν σε ακόμα καλύτερο δρόμο…
Διάθεση φαίνεται να υπάρχει απ' όλους (η αντιπολίτευση καθημερινά φωνάζει για
περισσότερες δράσεις υπέρ των ασθενέστερων), χρόνος δεν υπάρχει!
Κάθε μέρα άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, κάθε μέρα κλείνουν μαγαζιά, κάθε μέρα οι
δημότες μας φτωχαίνουν και υποφέρουν…
Αύριο αν είναι δυνατόν ας καταθέσουν όλοι τις προτάσεις τους και ας υλοποιήσουν όσα
είναι εφικτά…
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