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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Πληροφορίες που δημοσιεύονται στον σημερινό Αθηναϊκό Τύπο, αναφέρουν ότι είναι έτοιμο από 

το Υπουργείο σας, το Νομοσχέδιο, που αφορά την επέκταση του Προγράμματος για το Ελάχιστο 

Εγγυημένο Εισόδημα, σε άλλους τριάντα Δήμους της Χώρας. 

Ελπίζοντας ότι δεν είναι αργά και θέλοντας να προλάβω την διάπραξη αδικίας για άλλη μια φορά, 

εις βάρος των κατοίκων του Δήμου μας, μη γνωρίζοντας εάν κάτι ανάλογο έχουν πράξει οι 

Βουλευτές του Δήμου μας, σας κάνω γνωστά τα εξής: 

Το Σεπτέμβριο του 2014, ο Δήμος Λέσβου, ο μεγαλύτερος εκτατικά και πληθυσμιακά Δήμος της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δεν συμπεριλήφθηκε στους Πιλοτικούς Δήμους εφαρμογής του εν 

λόγω Προγράμματος,  ενώ αντίθετα επιλέχθηκε ο Δήμος Σάμου, με κριτήρια τα οποία δεν γνωρίζω. 

Επειδή, βάση των κριτηρίων του εν λόγω Προγράμματος, όπως αυτά είδαν το φως της 

δημοσιότητας σήμερα, και σύμφωνα με δηλώσεις σας για την επιλογή ενός Δήμου είναι: «δείκτες 

ανεργίας, επίπεδα φτώχειας και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες»,   ο Δήμος Λέσβου κατά την 

εκτίμηση μου όχι απλά τα διαθέτει, αλλά δυστυχώς για μας τα υπερδιαθέτει, παρακαλώ όπως 

αποκαταστήσετε την γεννωμένη εις βάρος των δημοτών μας αδικία που διαπράχθηκε εν αγνοία μας 

το 2014, όπου όπως προείπα επιλέχθηκε η Σάμος, ένας μικρότερος τόσο  πληθυσμιακά όσο  και 

εκτατικά Δήμος και ευρωστότερος κατά την άποψη μου στο εν λόγω Πρόγραμμα ενώ για λόγους 

«περίεργους» αποκλείστηκε ο Δήμος Λέσβου, χωρίς δυστυχώς απ όσο γνωρίζω, να αντιδράσει 

κανείς από τους τότε εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, σας αναφέρω τα εξής:  



Ο Δήμος Λέσβου, με τα όσα καθημερινά λαμβάνω γνώση ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

του Δήμου μας,  συνεχίζει να μαστίζεται από μια υψηλή   ανεργία, παρά τα περί αντιθέτου επίσημα 

στοιχεία και τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν προσωρινά, οι υπάρχουσες λόγω του 

προσφυγικού Μ.Κ.Ο. 

Ο Δήμος Λέσβου ως δικαιούχος του Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής- ΤΕΒΑ, όπως είδη γνωρίζετε έχει 4641 ωφελούμενους , ενώ  η Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, ως δικαιούχος και εκείνη του εν λόγω Προγράμματος, για τα υπόλοιπα νησιά της 

Περιφέρειας,  1521 ωφελούμενους.   

Αυτή και  μόνο η σύγκριση αποτελεί τρανή απόδειξη για τα επίσημα στοιχεία της φτώχειας 

στον Δήμο μας. Περιττό να αναφέρω τους δικαιούχους των Κοινωνικών Παντοπωλείων μας που 

ξεπερνούν κατά την εκτίμηση μου τους 2000 ωφελούμενους. 

Σε ότι αφορά τους Κοινωνικούς Παράγοντες, για μια σειρά από σωρευτικούς λόγους των 

τελευταίων πέντε τουλάχιστον χρόνων: Ανασφάλιστοι χιλιάδες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, 

κλείσιμο επιχειρήσεων, απελπισμένοι κάτοικοι που καταφεύγουν σε μας ακόμα και για ένα πιάτο 

φαγητού, δυστυχώς χωρίς προοπτική οικονομικής ανάκαμψης, ακόμα και αυτού του ενεργού 

πληθυσμού μας. Επενδύσεις ιδιωτών; Πέρα απ’ τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν στην Χώρα 

μας,  τα κόστη μεταφοράς και μια σειρά άλλων προβλημάτων που υπάρχουν εδώ στην ακριτική 

Λέσβο, μας κάνουν να τις βλέπουμε «με τα κιάλια». Προώθηση αγροτικών προϊόντων; Με  τις 

υπάρχουσες εξευτελιστικές τιμές και με τις προωθούμενες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις για τους 

αγρότες, το εκλαμβάνουμε ως «μπλάκ χιούμορ» για όποιον μας το προτείνει ως διέξοδο, από την 

φονική οικονομική ασφυξία την οποία βιώνουν οι ασχολούμενοι με την αγροτική παραγωγή 

δημότες μας. Άρα, λοιπόν, μονόδρομος προς το παρόν, «τα γιατροσόφια» των προνοιακών 

επιδομάτων, το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και εμείς ως Δήμος που προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με την 

βοήθεια των αλληλέγγυων- χορηγών δημοτών μας, να σώσουμε ότι σώζεται, από αυτό που άλλοτε 

ονομαζόταν αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών.  

Μετά από  αυτά τα ενδεικτικά και ελάχιστα που σας αναφέρω, είμαι σίγουρη ότι 

κατανοείται την αναγκαιότητα να συμπεριληφθεί ο Δήμος μας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, στους 

δικαιούχους Δήμους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, και για να  αποκατασταθεί η 

γεννώμενη εις βάρος των Δημοτών μας αδικία του 2014,  αλλά πρωτίστως  γιατί το δικαιούμαστε.  

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειες σας  και την ανταπόκριση σας στο δίκαιο αίτημα μας, 

όπως μέχρι σήμερα έχετε αποδείξει ότι λειτουργείτε εσείς προσωπικά,    

 

Διατελώ με Τιμή 

Αναστασία Αντωνέλλη 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λέσβου 


