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Συναντηθήκαμε στο δρόμο. «Τι είναι αυτά που λέει ο Καμμένος; Δεν μπορεί να μας υποτιμάει αφήνοντας υπονοούμενα»,
φώναζε!

Συναντηθήκαμε στο δρόμο. «Τι είναι αυτά που λέει ο Καμμένος; Δεν μπορεί να μας υποτιμάει αφήνοντας υπονοούμενα»,
φώναζε! Ήταν λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο hotspot της Μόριας, όπου ανάμεσα στα
άλλα είπε πως «αν δούμε κάποια στιγμή ότι οι εργολάβοι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν το έργο τους, αναλαμβάνει ο
Στρατός». Δεν ήθελε και πολύ η Βάσω …ν’ ανάψει! Άλλωστε έσπευσε αμέσως να βγάλει ανακοίνωση του Συνδέσμου
Εργοληπτών στον οποίο είναι πρόεδρος, προκειμένου να απαντήσει στην απαξιωτική αναφορά του υπουργού για τον
κλάδο της.

Ήθελε όμως να πει κι άλλα, για την κατάσταση που βιώνουν οι εργολήπτες στο νησί μας, αλλά και για τις γενικότερες
εξελίξεις, έχοντας και αυτή τη δική της διαδρομή από το σχολείο στη συνέχεια στη σχολή, μετά στην ΟΝΝΕΔ, στη Ν.Δ.,
έκανε και μια στάση στην Πολιτική Άνοιξη, νομαρχιακή σύμβουλος, υποψήφια βουλευτής. Πήγαμε στο γραφείο της και τα
είπαμε…

Γιατί σας πείραξαν τόσο οι δηλώσεις του Πάνου Καμμένου;

«Είναι δυνατόν να μην αντιδράς όταν από τη μια ζητούν νομιμότητα και από την άλλη με αυθαίρετες και αδιαφανείς
διαδικασίες, αναθέτουν έργα; Κι αυτό γιατί κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν τα κέντρα υποδοχής, που κατασκευάστηκαν και
κατασκευάζονται με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες. Δηλαδή, το Υπουργείο προκηρύσσει, προσκαλεί ορισμένες (και
ΠΑΝΤΑ τις ίδιες) τεχνικές εταιρίες από την ΑΘΗΝΑ κυρίως, και αναθέτει την κατασκευή με εξευτελιστικά χαμηλά ποσοστά
εκπτώσεων».

Οι ντόπιοι εργολήπτες γιατί δεν έλαβαν μέρος;

«Μα δεν κλήθηκαν ποτέ... Δεν έλαβαν γνώση ποτέ... Οι ντόπιοι εργολήπτες που μέσα στην οικονομική κρίση προσπαθούν
να επιβιώσουν, νοιώθουν ριγμένοι γι’ αυτή την κατάσταση. Η μόνη σχέση που μπορούν να έχουν είναι να δουλεύουν σαν
υπεργολάβοι, μηχανηματάδες ή εργάτες σ’ αυτές τις εταιρίες… Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται επίσκεψη ο Καμμένος
και αμφισβητεί το επαγγελματικό δυναμικό μας, δηλώνοντας πως όποια έργα δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε, θα τα
κατασκευάσει ο στρατός!!!! Η προσβλητική τουλάχιστον αυτή δήλωση θίγει όλο τον τεχνικό κλάδο γιατί ποτέ δεν
εγκαταλείφθηκε έργο από μας. Ίσα ίσα που καλούμασταν κατά καιρούς να ολοκληρώσουμε και έργα που άφηναν οι ξένοι
εργολήπτες στο νησί... ατελείωτα και με επικίνδυνες ελλείψεις...».

«Υπάρχουν ευθύνες»

Ναι, αλλά οι ανάγκες από το προσφυγικό, πλέον είναι το κυρίαρχο θέμα και για το νησί μας και για την Ελλάδα.
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Ναι, αλλά οι ανάγκες από το προσφυγικό, πλέον είναι το κυρίαρχο θέμα και για το νησί μας και για την Ελλάδα.

«Σαν λαός, ιδιαίτερα εμείς, που οι περισσότεροι καταγόμαστε από τη Μικρά Ασία, έχουμε βιώματα και θα ‘λεγα πως ο
καθένας μας και όλοι μαζί, αντιμετωπίσαμε τους πρόσφυγες πολέμου με αγάπη και συμπόνια... Μέχρι εκεί όμως. Σαν νησί
δεν μπορούμε και δεν υπάρχει, πιστεύω, η δυνατότητα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Οι επισκέψεις υπουργών και
επωνύμων δεν εξυπηρετούν καμία κατάσταση... Επιπλέον, οι ροές δεν αποτελούνται μόνο από εκείνους που καταφεύγουν
στα νησιά μας με κίνδυνο τη ζωή τους, για να γλυτώσουν από τον πόλεμο που μαίνεται στην περιοχή τους. Σύμφωνα με
έρευνες, μόνο το 30-40% είναι Σύροι. Οι υπόλοιποι φεύγουν από τις πατρίδες τους για άλλους λόγους».

Ποιος νομίζετε πως έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη;

«Ευθύνη μεγάλη θεωρώ πως έχει για την έξαρση του φαινομένου, η σημερινή κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά “άνοιξε τα
σύνορα” με την δήλωση του πρωθυπουργού πως “δεν έχει σύνορα η θάλασσα”... Έχω την πεποίθηση ότι όποιες
προσπάθειες και να γίνουν, όσα βραβεία και αν πάρουμε, το πρόβλημα θα γιγαντώνεται και δεν θα μπορέσουν να το
λύσουν ούτε οι τοπικοί άρχοντες, αλλά ούτε και η τοπική κοινωνία, που στενάζει κάτω από προβλήματα, όπως η ανεργία,
οι φόροι, το ασφαλιστικό και γενικότερα ο φόβος για το αύριο».

«Μας έπληξε η κρίση…»

Πάμε ξανά στον κλάδο σας. Πόσο επηρεάζει η στάση πληρωμών;

«Το επάγγελμα μας, έχει χτυπηθεί βαθειά από την οικονομική κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Από την αρχή
της κρίσης ήμασταν οι πρώτοι που σταμάτησε το Δημόσιο να πληρώνει, οι πρώτοι που αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην
κατασκευή των έργων. Οι αλλαγές με την ενοποίηση του Δήμου Λέσβου, προκάλεσαν περαιτέρω καθυστερήσεις. Η
συνεργασία του κλάδου μας με τις δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, ήταν και είναι αγαστές».

Πόσο επηρέασαν τα capitalcontrols, τον κλάδο σας;

«Κορυφαίο πρόβλημα για μας. Όταν επιβλήθηκαν και δεν μπορούσαμε να προμηθευτούμε άμεσα υλικά, απαραίτητα για τα
έργα που εκτελούμε, γίνεται κατανοητό ότι υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις. Όταν χρηματοδοτούμε οι ίδιοι τα έργα μας,
χωρίς να πληρωνόμαστε, πόσο μπορεί ν’ αντέξουμε οικονομικά; Ένας κατασκευαστής αυτό που επιθυμεί είναι να έχει
δουλειά, να εκτελεί και να πληρώνεται έγκαιρα για να μπορεί να συνεχίσει το έργο που έχει αναλάβει. Όμως όταν
δημιουργούνται ζητήματα με την ομαλή ροή χρηματοδότησης, τότε, όπως ορίζει ο νόμος, και διακοπή εργασιών θα κάνει
και διάλυση εργολαβίας και τόκους υπερημερίας θα διεκδικήσει».

Πόσες υπολογίζονται οι οφειλές του κλάδου σας (στη Λέσβο) από το Δημόσιο;

«Υπάρχουν αρκετές, τόσο από το Δήμο Λέσβου όσο και από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τα
ποσά, τα οποία αφορούν είτε εκτελεσμένες εργασίες, είτε τόκους υπερημερίας, που προκύπτουν από μεγάλες
καθυστερήσεις πληρωμών. Το σίγουρο είναι ότι οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, έχουν ήδη
προσφύγει στα δικαστήρια για τα νόμιμα».

Με το ΤΣΜΕΔΕ τι γίνεται; Υπάρχει πρόβλημα;

«Εάν το ΤΣΜΕΔΕ συγχωνευτεί με άλλα ταμεία, ένα παραπάνω πρόβλημα προκύπτει. Αυτό της εγγυοδοσίας για τους
εργολήπτες συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς για τα εκτελούντα έργα. Από πού θα κληθεί ο εργολήπτης να εκδώσει τις
απαραίτητες εγγυητικές επιστολές; Από τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι εκείνοι που θα έχουν αυτή τη
δυνατότητα, θα είναι ελάχιστοι. Άρα οι περισσότεροι θα καταλήξουν υπεργολάβοι ή υπάλληλοι μεγάλων και οικονομικά
εύρωστων εταιρειών. Η μικρομεσαία τάξη των κατασκευαστών θα εξαφανιστεί και μαζί μ’ αυτήν κι εκατοντάδες άνθρωποι
που θα χάσουν τις δουλειές τους, πράγμα που θα έχει αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία».

«Έχω ανάγκη να προσφέρω»

Υποψήφια στις προηγούμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ.. Κάτι που έτυχε ή υπάρχουν και πολιτικές φιλοδοξίες;

«Η υποψηφιότητα μου με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στις τελευταίες εκλογές, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Θεωρώ πως ήταν μια
υποψηφιότητα που ήρθε σαν λογική συνέχεια των προσπαθειών και των αγώνων μου και των παλαιοτέρων
υποψηφιοτήτων μου σε διάφορα όργανα. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι από όπου μπορώ, με την κοινωνία,, τους
ανθρώπους, τα προβλήματα τους. Λόγω επαγγέλματος, δεν έχω πρακτικά τη δυνατότητα ούτε να υποσχεθώ διορισμούς,
ούτε και οποιαδήποτε άλλου είδους εξυπηρέτηση, που πιθανόν για έναν ψηφοφόρο να παίζουν ρόλο στην επιλογή του».

Με αυτά τα δεδομένα θα κατεβείτε και πάλι στον πολιτικό στίβο;

«Ακούστε, πάντα έχω την έντονη ανάγκη να προσφέρω, αλλά και το δυναμισμό να το κάνω. Αν λοιπόν μου ζητηθεί να είμαι
ξανά υποψήφια βουλευτής σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η απάντηση μου θα είναι θετική. Ο κόσμος της Μυτιλήνης,
του νησιού μας, με γνωρίζει πολλά χρόνια, από πολλές δραστηριότητες μου και πιστεύω ότι υπάρχει μια οικειότητα που
προσωπικά με γεμίζει. Γι’ αυτό και θέλω να ακουστεί η φωνή μου, ίσως κάτι διαφορετικό να έχει να πει».
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«Δεν ένιωσα ποτέ παρείσακτη ή ξένη» 
Μια γυναίκα σε ένα θεωρούμενο ανδρικό επάγγελμα… 
«Είναι αλήθεια ότι το επάγγελμα του εργολήπτη έχει καθιερωθεί σαν εικόνα ανδρικού επαγγέλματος. Ιδίως τα τελευταία
χρόνια όμως, σ’ αυτόν αλλά και σε πολλούς άλλους «ανδροκρατούμενους» χώρους, έχει διαπρέψει το γυναικείο φύλλο.
Έτσι καταφέραμε και ρίξαμε κι αυτό το …κάστρο!». 

Στο ξεκίνημα νοιώσατε κάποια αμηχανία ή ότι είστε στο περιθώριο;  
«26 χρόνια μέσα στο χώρο, ποτέ δεν ένοιωσα “παρείσακτη” ή “ξένη”. Ρόλο βέβαια έπαιξε και το γεγονός ότι μεγάλωσα
μέσα σε μια οικογένεια της οποίας η κύρια ασχολία ήταν η κατασκευή δημοσίων έργων.

Έτσι ήρθα πολύ κοντά στους εμπλεκόμενους με το επάγγελμα, φορείς από νωρίς. Τους γνώριζα και με γνώριζαν. Όταν
λοιπόν ήρθε η στιγμή να ασχοληθώ και η ίδια, όλα ήταν πιο εύκολα. Θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον επάγγελμα με πολλούς τομείς που μπορεί ν’ ασχοληθεί ένας μηχανικός».

 

ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ

 

1966: Γεννιέται στη Μυτιλήνη. 
1990: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικών Τ.Ε.. 
1990: Ξεκινάει να εργάζεται στις επιχειρήσεις του πατέρα της. 
1991: Γεννιέται ο γιος της, Κλεομένης. 
2003: Γεννιέται η κόρη της, Στρατούλα. 
2009: Εκλέγεται νομαρχιακή σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Π. Βογιατζή. 
2011: Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δ.Ε. Ν. Λέσβου. 
2015: Υποψήφια βουλευτής με τη Ν.Δ..

 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Συναντηθήκαμε και τα είπαμε στο γραφείο της. Τηλέφωνα χτυπούσαν, οδηγίες έδινε στους συνεργάτες της, μηνύματα
έπαιρνε κι έστελνε στο κινητό της. Μια τυπική business woman σε έναν …ανδρικό κλάδο!
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δραχμή»!
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Χωρίς κοινή
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δεν αντιμετωπίζεται
το προσφυγικό
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ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;
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