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- Κοινωνικούς Λειτουργούς του 

Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ» 

- Κοινοποίηση: Προέδρους Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων.  

 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

 

 Μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα των πυρκαγιών σε σπίτια ηλικιωμένων,  κάποια 

εκ των οποίων ήταν και χωρίς ρεύμα από διακοπή λόγω χρέους, θεωρώ πως ως 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, σε ότι 

τουλάχιστον αφορά τα νοικοκυριά ηλικιωμένων που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Γνωρίζω ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Κανονικά η ΔΕΗ, αν όντως ήθελε να 

επιτελέσει κοινωνικό έργο, θα έπρεπε από μόνη της να έχει προβεί άμεσα στην 

επανασύνδεση των παροχών, μιας και έχει και τα στοιχεία των καταναλωτών αυτών και όχι 

να ζητά να ενδιαφερθούν οι ίδιοι, πολλοί εκ των οποίων δεν το γνωρίζουν, άλλοι είναι 

αγράμματοι, άλλοι δεν  βλέπουν κ.λ.π. Θα έπρεπε, επίσης, να μην αποτελεί  προϋπόθεση 

να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια από τις δομές μας.  

 Το ότι όμως δεν έχουμε αρμοδιότητα ή υποχρέωση, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να 

μείνουμε  απαθείς και να αφήσουμε τα κάποτε «περήφανα γηρατειά» μας, να ζουν στην 

εξαθλίωση και να αντιμετωπίζουν πέρα από την ανέχεια,  την παγωνιά και το σκοτάδι, γιατί  

πρέπει οι ίδιοι να ενδιαφερθούν για την επανασύνδεση τους και να έχουν τις προϋποθέσεις 

που θέτει η ΔΕΗ! 

 Έτσι ζητώ την βοήθεια σας, γνωρίζοντας ότι δεν είναι μέσα στα καθήκοντα σας. 

Μπρός στην ΑΝΑΓΚΗ όμως, δεν υπάρχουν καθήκοντα παρά μόνο φιλότιμο. Και γνωρίζω 

ότι το έχετε!  
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 Πιο συγκεκριμένα ζητώ: ως γνώστες της τοπικής κοινωνίας και των αναγκών των 

κατοίκων, σε συνεργασία με τους Τοπικούς Προέδρους,  να  βοηθήσετε στην προσπάθεια 

καταγραφής, των νοικοκυριών αυτών που έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος λόγω χρέους. 

Συγκεντρώσετε λοιπόν τα ονόματα, μαζί  με αντίγραφο του  λογαριασμού της ΔΕΗ και ως 

προς τις προϋποθέσεις θα βρούμε τρόπο να αποφύγουμε τους σκοπέλους,… Θα κάνουμε 

ότι περνά απ’ το χέρι μας, προκειμένου να καταφέρουμε την επανασύνδεση των 

νοικοκυριών αυτών!   

  Σίγουρη για την ευαισθησία και την καλή συνεργασία σας, περιμένω ΑΜΕΣΑ, 

τα αποτελέσματα της έρευνας σας. 

 

Φιλικά 

 

Αναστασία Αντωνέλλη 

 

Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Λέσβου 

 


