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Η Ν. Σμύρνη εκτός ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το Βοήθεια στο Σπίτι. 80.000 €
καλείται να πληρώσει ο δήμος.
Στο τέλος του 2010 η κυβέρνηση (διά της υπουργού κ. Λ. Κατσέλη) είχε ανακοινώσει
διθυραμβικά ότι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι θα συνεχιστεί κανονικά. Λίγο αργότερα
άρχισε να αποκαλύπτεται ότι για άλλη μια φορά είχαν πει ψέμματα στον ελληνικό λαό.
Δικαίωμα επιδοτούμενης συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν πια μόνο όσοι ηλικιωμένοι και
ΑΜΕΑ έχουν άνεργους συγγενείς (!). Οι υπόλοιποι (μοναχικά άτομα, άτομα με
εργαζόμενους συγγενείς που δεν μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα τους κ.λπ.) μένουν
στον αέρα.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι από τους ελάχιστους δήμους που «πέτυχαν» να
πάρουν μηδενική επιδότηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι το 2011. Όπως
μάλιστα εμφατικά διαβεβαίωσε το δημοτικό συμβούλιο η αρμόδια αντιδήμαρχος,
καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όμως
κανένας(!) από τους 85 ηλικιωμένους που εξυπηρετούνται δεν είχε συγγενή (έστω εξ
αγχιστείας) που να είναι άνεργος. Γι' αυτό το λόγο ο δήμος κλήθηκε να καταβάλει
80.000 € από ίδιους πόρους
για να συνεχιστεί η κάλυψη αυτών των συμπολιτών μας, που τόσο την έχουν ανάγκη.
Η δημοτική αρχή έχει σημαντικές πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί:
1) Η αποτυχία της να προσθέσει στο πρόγραμμα κάποια επιπλέον άτομα που θα
είχαν δικαίωμα επιδότησης στερεί από το δήμο μας σημαντικούς πόρους (1.800 €
ανά άτομο). Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι (αντίθετα με ό,τι υπονόησε η αρμόδια
αντιδήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο) η εγγραφή καινούριων ατόμων στο πρόγραμμα όχι
μόνο δεν θα εμπόδιζε να συνεχιστεί η συμμετοχή των ηλικιωμένων που ήδη εξυπηρετούνται,
αλλά αντίθετα θα τη διευκόλυνε.
2) Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε έστω ένα (1) επιδοτούμενο άτομο, δημιουργεί
δυσκολία στο δήμο μας να διεκδικήσει τους πόρους που αντιστοιχούν στο Α´
εξάμηνο του 2011, τους οποίους η κυβέρνηση είχε αρχικά δηλώσει ότι θα δώσει σε όλους
τους δήμους (ανεξαρτήτως επιδότησης). Κινδυνεύουμε έτσι να χάσουμε κοντά στις 40.000
€.
3) Η δημοτική αρχή μέχρι και σήμερα αποφεύγει να ενημερώσει τους πολίτες για την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα οι Νεοσμυρνιοί να πιστεύουν ότι το
Βοήθεια στο Σπίτι συνεχίζεται στην πόλη μας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (όπως
συμβαίνει στους περισσότερους δήμους), ενώ στην πραγματικότητα λειτουργεί με χρήματα
των δημοτών, που διαφορετικά θα μπορούσαν να διατεθούν για άλλες ανάγκες (π.χ.
παιδικοί σταθμοί ή σχολεία).
Η Στροφή Νέας Σμύρνης με τις εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις της αποκάλυψε στο
δημοτικό συμβούλιο τις ευθύνες της δημοτικής αρχής, προκαλώντας την οργή του
δημάρχου, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει ότι την πλειοψηφία δεν την ενδιαφέρουν όλα αυτά
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από τη στιγμή που ο δήμος έχει λεφτά και πληρώνει. Και γιατί να τους ενδιαφέρουν
άλλωστε; Μήπως από την τσέπη τους τα βάζουν;
Η Στροφή Νέας Σμύρνης κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο πρόταση να συνεχίσει
να χρηματοδοτείται το Βοήθεια στο Σπίτι από πόρους του δήμου (ώστε να μη μείνουν
ακάλυπτοι οι 85 ηλικιωμένοι) και παράλληλα ο δήμος να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία
να ενημερώνει τους πολίτες για την κατάσταση, να καταγγέλλει την κυβέρνηση για
την πολιτική της
(που αφήνει εκτός χρηματοδότησης 85 άτομα που χρειάζονται βοήθεια)
και κυρίως να απαιτεί να καλυφθεί πλήρως η λειτουργία του προγράμματος από
κρατικούς πόρους για όλο το 2011
και οπωσδήποτε για το Α´ εξάμηνο, για το οποίο υπάρχει σαφής κυβερνητική δέσμευση.
Η πλειοψηφία αρνήθηκε το β´ σκέλος της πρότασης της Στροφής Νέας Σμύρνης.
Είναι προφανές ότι θεωρεί σημαντικότερο να καλύψει πολιτικά την κυβέρνηση και
να κουκουλώσει τις παλινωδίες της, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται ένα φέσι 80.000
€ για τους Νεοσμυρνιούς.
Νέα Σμύρνη 4/8/11
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