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του κ Νίκου Νίνου δημοτικού συμβούλου Ρεθύμνου

Δεν χρειάζεται να κάνω καμιά επιχειρηματολογία περί της ύπαρξης του, γιατί είναι γνωστό
σ όλους μας το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο βιώνουμε οι περισσότεροι από μας.
Όμως το πρόβλημα αυτό είναι εντονότερο και πιεστικότερο για κάποιες ομάδες πληθυσμού
,και εκεί χρειάζεται να πούμε δύο πράγματα.
Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι τόλμησαν να προχωρήσουν , να περάσουν την «κόκκινη
γραμμή» των δύο παιδιών, και να κατακτήσουν το «οφίτσιο» του πολυτέκνου,
προσφέροντας στην δοκιμαζόμενη ,δημογραφικά, κοινωνία μας το πολύτιμο οξυγόνο της
επιβίωσης της!
Υπάρχουν συμπολίτες μας , κάθε ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, οι οποίοι , σήμερα,
δεν έχουν το στοιχειώδες και αυτονόητο αγαθό της εργασίας ,για να μπορούν να
αντιμετωπίζουν , ούτε αυτήν την καθημερινότητα τους !
Σήμερα , οπότε παραχωρήσαμε . με σύμβαση παραχώρησης ,[ με το εξουσιαστικό
μνημόνιο!], την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας μας στο στυγνό «κεφάλαιο», αυτές οι
ομάδες συμπολιτών ,[ και όχι μόνον!], αντιμετωπίζουν ακόμη δυσκολότερα τις καθημερινές
ανάγκες τους, και χρειάζονται την κοινωνική συμπαράσταση.
Θεωρώ , ότι οι δήμοι μας οφείλουν να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες και να μπουν
μπροστάρηδες σε μια τοπική κοινωνική επανάσταση, ώστε αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα
και ιδεογνωσία, να περπατήσουν ανακουφιστικές δράσεις προς ανακούφιση τούτων των
έκτακτων [ ή και μόνιμων ,αν θέλετε!] αναγκών.
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Οι δήμοι οφείλουν να αποτινάξουν τα δικαιολογητικά καλύμματα, με τα οποία ,κάποιοι,
φροντίζουν να έχουν απαντήσεις για την μίζερη αδράνεια τους, και να αντιμετωπίσουν
κατάματα τα προβλήματα!
Να καταθέσουμε μερικές ιδέες ,που υλοποιούνται αλλού ,και σαφέστατα μπορούν , [ αν
δουλέψουμε !] ,να υλοποιηθούν και εδώ.
1/ Στην Θεσσαλονίκη ,μέσα από συνεργασία νομαρχίας και πωλητών λαϊκών αγορών, στις
λαϊκές αγορές προσφέρεται έκπτωση 50% στους πολύτεκνους και στους ανέργους [ με
επίδειξη της κάρτας πολυτεκνίας ή ανεργίας}.
2/ υπάρχει ειδική ιστοσελίδα , στην οποία αναρτώνται όλες οι εκδηλώσεις, που έχουν
δωρεάν είσοδο , παρέχοντας ψυχαγωγία κλπ δωρεάν.
3/ ο εμπορικός σύλλογος Πειραιά, θέσπισε την κάρτα προνομίων, η οποία θα δοθεί στους
εργαζόμενους στις επιχειρήσεις ,στους συνταξιούχους και στους αναξιοπαθούντες. Με την
κάρτα αυτή θα ψωνίζουν σε ειδικές ,χαμηλότερες , τιμές .
4/ Στην Αθήνα υπογράφηκε μνημόνιο { υπάρχουν και …. καλά μνημόνια!}, συνεργασίας
Δήμου και ΕΒΕΑ, για την ανακούφιση αστέγων ,αλλά και για την λειτουργία του κοινωνικού
παντοπωλείου!
5/ Στην Αμερική ,έμπορος παπουτσιών, για κάθε ζευγάρι παπουτσιών που πουλά δωρίζει
ένα ζευγάρι σε ένα φτωχό παιδί !
6/ Πολλοί δήμοι έχουν δημιουργήσει τράπεζα τροφίμων , μέσω της οποίας διανέμουν
τρόφιμα σε αναξιοπαθούντες της περιοχής τους.
7/ Στο Ρότερνταμ υλοποίησαν πιλοτικό πρόγραμμα επιδότησης της ανεργίας με εργασία!
8/ Σε άλλους δήμους , σε συνεργασία με Επιμελητήρια, έχουν συσταθεί συνεταιρισμοί
ανέργων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ,οικονομικά ,σε διάφορες δραστηριότητες.
9/ Στην Αθήνα, ο δήμος συγκεντρώνει ρούχα κλπ ,τα οποία διανέμει στους έχοντες ανάγκη!
Η ιδέα της χρησιμότητας σε άλλους εκείνων που περιττεύουν σε σένα,{ και θέλεις να τα
πετάξεις}, ισχύει για όλα τα πράγματα και όχι μόνο για τα ρούχα!
[ πχ κίνημα freegans , σύστημα freecycle κλπ].
10/ Μπορούν να αξιοποιηθούν ,και να προσφέρουν τις πολύτιμες εθελοντικές υπηρεσίες
τους , οι συνταξιούχοι ,ανακουφίζοντας οικονομικά τις οικογένειες που δυσκολεύονται [ πχ
δωρεάν μαθήματα κλπ]
11/ Μπορούν να λειτουργήσουν, με πρωτοβουλίες και συντονισμό από τον δήμο,
εθελοντικές ομάδες πολιτών, σε δράσεις εξυπηρέτησης και υποβοήθησης αυτών των
ομάδων συμπολιτών { και όχι μόνον}.
12/ Μπορούν να υπάρξουν ειδικά δημοτικά προγράμματα και αποφάσεις, ανακούφισης
αυτών των ομάδων συμπολιτών [ παροχές , εκπτώσεις κλπ].
13/ Θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πιλοτικές προτάσεις κοινωνικής συμμετοχής ,όπως πχ
ένα ημερομίσθιο ετησίως ,από όλους, για ένα ταμείο ανακούφισης αυτών των ομάδων { και
όχι μόνον} συμπολιτών.
Θα μπορούσε κανείς να παραθέσει πολλές τέτοιες ιδέες { που δεν είναι απλά ιδέες αλλά
υλοποιημένες προτάσεις!}, για να καταγραφεί το απεριόριστο εύρος δυνατοτήτων που
υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν προσφέροντας ουσιαστικά αποτελέσματα
υποβοήθησης και ανακούφισης σε συμπολίτες μας.
Να επισημάνουμε ,ότι όλη αυτή η φασματική ευρύτητα άπαιτεί δυό προϋποθέσεις για να
περπατήσει.
α/ το ουσιαστικό ,υπεύθυνο και σοβαρό ενδιαφέρον του δήμου για την σημαντικότατη αυτή
κοινωνική παράμετρο που αφορά στους δημότες του.
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και β/ την προσεκτική και αυστηρή τήρηση αντικειμενικών κριτηρίων και την επίδειξη
υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης από τον δήμο, και προς τον δήμο και τα όργανα του.
Προβλήματα υπάρχουν παντού, και συνεχώς προκύπτουν νεώτερα!
Εκείνο που δεν υπάρχει παντού ,{ σε όλους τους δήμους}, είναι το πραγματικό ενδιαφέρον
για τις λύσεις τους.
Τό κοινωνικό ενδιαφέρον των δήμων αποτελεί μια ουσιαστική παραγωγική επένδυση, που
αφορά στην ίδια την ανθρώπινη κοινωνία, και οφείλουν όλοι οι δήμοι να το αναδεικνύουν σε
πρώτιστη προτεραιότητα.
Οι κοινωνικές δυνάμεις είναι απεριόριστες, ικανές να βοηθήσουν ουσιαστικά και σημαντικά
στις ζητούμενες λύσεις ,{ και }, των κοινωνικών προβλημάτων.
Ας αναλάβουν οι δήμοι τις υποχρεούμενες πρωτοβουλίες τους!
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