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Μπορεί ομολογουμένως να έχει αργήσει η κυβέρνηση να εκτιμήσει ότι ο Δήμος Λέσβου βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση
από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν και μετατράπηκε στη βασική πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών από τις απέναντι
ακτές, ωστόσο, μετά την ενεργοποίηση των έξτρα 450 περίπου «πενταμήνων» προσλήψεων για την άνοιξη αλλά και την
απόδοση των έκτακτων χρηματοδοτήσεων λόγω του προσφυγικού, έρχεται άλλη μία ένδειξη θερμής συμπαράστασης.

Μπορεί ομολογουμένως να έχει αργήσει η κυβέρνηση να εκτιμήσει ότι ο Δήμος Λέσβου βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση
από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν και μετατράπηκε στη βασική πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών από τις απέναντι
ακτές, ωστόσο, μετά την ενεργοποίηση των έξτρα 450 περίπου «πενταμήνων» προσλήψεων για την άνοιξη αλλά και την
απόδοση των έκτακτων χρηματοδοτήσεων λόγω του προσφυγικού, έρχεται άλλη μία ένδειξη θερμής συμπαράστασης.

Και συγκεκριμένα από το πρωθυπουργικό γραφείο, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το
δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό, με διάθεση να συμβάλλει στα μείζονα ζητήματα του Δήμου στην κατεύθυνση υλοποίησης
σημαντικών έργων.

Η προσδοκία λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων για υλοποίηση παρεμβάσεων στο νησί,
ανταποδοτικά για την τοπική κοινωνία που έχει δείξει μοναδική αλληλεγγύη στο νησί, φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και
οστά, αν και έχει σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον η… συνέχεια των επαφών αυτών.

Η πλευρά του Δήμου πάντως προτάσσει ως αναγκαιότητα τη στήριξη της κυβέρνησης στην ολοκλήρωση των έργων των
δικτύων και του βιολογικού ειδικά στη νότια πόλη αλλά και τη στήριξη των λεσβιακών προτάσεων στο διακρατικό
πρόγραμμα INTERREG.

Είναι γνωστό πως ο δήμαρχος Λέσβου από την εποχή του περασμένου καλοκαιριού, όπου οι τεράστιες προσφυγικές ροές
προς τη Λέσβο προκαλούσαν σοκ, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή επικοινωνίας με την κυβέρνηση για να φτάσει σε ένα
σημείο καλής διαχείρισης το όλο ζήτημα.  

Βήμα-βήμα οι… επαφές 
Ωστόσο, η κριτική που του ασκήθηκε στη συνέχεια ήταν επειδή ο ίδιος, παρά το ότι εκ των πραγμάτων ήταν σε συνεχή
επικοινωνία με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εντούτοις δεν κατάφερνε να εξασφαλίσει ούτε φαινομενικά απλά
πράγματα για το Δήμο, όπως χαρακτηριστικά την άρση του γραφειοκρατικού αδιεξόδου με την ταφή των προσφύγων.

Κριτική καλώς ή κακώς είχε δεχθεί ο δήμαρχος και για το γεγονός πως δεν κατάφερνε να εξασφαλίσει και προσωπικό -είτε
μόνιμο είτε έκτακτο- για το Δήμο του λόγω των αυξημένων αναγκών του προσφυγικού αλλά και για τις καθυστερήσεις
στην εκταμίευση των ποσών που δόθηκαν ως έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ωστόσο, από τα τέλη του 2015 έως και σήμερα φαίνεται πως ο ίδιος κατάφερε να εξασφαλίσει πραγματικά ευήκοα ώτα
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Ωστόσο, από τα τέλη του 2015 έως και σήμερα φαίνεται πως ο ίδιος κατάφερε να εξασφαλίσει πραγματικά ευήκοα ώτα
ανάμεσα στους κορυφαίους υπουργούς του Αλέξη Τσίπρα για τις επιδιώξεις της Λέσβου. Και ειδικά μετά την κομβική όπως
αποδεικνύεται συνάντησή του με την τριάδα των Φλαμπουράρη-Δρίτσα και Κουρουμπλή -αν και τον τελευταίο καιρό
χάθηκε από το κυβερνητικό επιτελείο ο Φλαμπουράρης- φαίνεται ότι αρχίζει να εξασφαλίζει πια συγκεκριμένα οφέλη.

Και αυτό γιατί και οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις λόγω προσφυγικού εκταμιεύτηκαν μετά από τις πολλές καθυστερήσεις και
το έκτακτο προσωπικό των πενταμήνων έρχεται οσονούπω και -εν αναμονή του Λιμενικού Ταμείου που έχει εξασφαλίσει
ότι θα πάρει- και πλέον έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει βάσιμα πως μπορεί να πάρει -ανταποδοτικά για το προσφυγικό-
σημαντικά έργα για το Δήμο του.

 

Οι βιολογικοί 
Τις τελευταίες ημέρες το γραφείο του δημάρχου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το γραφείο του πρωθυπουργού και
από χθες αυτή η επικοινωνία αρχίζει να δείχνει πως έχει πράγματι προοπτικές. Και αυτό γιατί στην άλλη άκρη της
γραμμής από το Μαξίμου ζητήθηκαν λεπτομέρειες από τις βασικές εκκρεμότητες της Λέσβου με σκοπό την
πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων.

Με την πλευρά του Δήμου, σύμφωνα με πληροφορίες, να στέλνει φάκελο που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα
υποβοήθησης στην πραγματοποίηση των έργων των βιολογικών, που αποτελεί χρόνιο «βραχνά» για τη Μυτιλήνη, αλλά
και γενικά τη δύσκολη περίπτωση ένταξής τους σε κάποιο πρόγραμμα. Εν προκειμένω η δυσκολία έγκειται στην
αδυναμία ένταξής τους στο ΕΠΕΡΑΑ, παρά τις πολλές προσπάθειες που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και τις
δεσμεύσεις που ακούστηκαν.

Η δημοτική αρχή λοιπόν συγκεκριμένα, παίρνοντας την… πάσα της κυβέρνησης, ζήτησε λύση για το έργο του
βιολογικού στη νότια πόλη (21 εκ. ευρώ), την αποχέτευση στο ιστορικό κέντρο από τον Άγιο Ευδόκιμο ως την Πλατεία
Σαπφούς (11,7 εκ. ευρώ), το βιολογικό των Χαλίκων (2,3 εκ. ευρώ), του Μακρύ Γιαλού, που έχει φτάσει ο κόμπος στο
χτένι, ακόμα και την αποχέτευση στην Αεροπόρου Γιανναρέλλη, που αγγίζει τα 7 εκ. ευρώ.

Και το INTERREG 
Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί, αλλά αξιολογώντας την ετοιμότητά της να κινηθεί ικανοποιητικά στο διακρατικό
πρόγραμμα Ελλάδας-Κύπρου INTERREG, η δημοτική αρχή ζήτησε στήριξη στις πέντε προτάσεις που έχει καταθέσει σε
προσκλήσεις του προγράμματος. Συγκεκριμένα στήριξη ζήτησε για το πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη
Πληροφοριακών και Ψηφιακών Εφαρμογών «Smart Cities», που πέρασε πρόσφατα μάλιστα και από το δημοτικό
συμβούλιο, αλλά και για τις βιώσιμες αστικές μετακινήσεις.

Η τελευταία πρόκειται για μία υπόθεση την οποία η δημοτική αρχή τη δουλεύει τελευταία, ούσα σε επαφή και με το
αστικό ΚΤΕΛ, που ενδέχεται να μπει ως ωφελούμενος εταίρος, για την απόκτηση ηλεκτρικών λεωφορείων, κοινόχρηστων
ποδηλάτων και άλλων.

Οι άλλες τρεις προτάσεις του Δήμου Λέσβου για συμμετοχή στο INTERREG αφορά δράσεις που έχουν να κάνουν με τα
βιοκαύσιμα από την αξιοποίηση των αποβλήτων αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων και ελαιοτριβείων και την προβολή
τοπικών προϊόντων. Και η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, έχει τη δυνατότητα να προτάξει τις
προτάσεις της Λέσβου, υποβοηθώντας τες καθοριστικά, όπως εκτιμά η δημοτική αρχή, για να μπορέσουν να
προχωρήσουν…
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