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Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε σκοπό να πει ο δήμαρχος Σπ. Γαληνός στη συνέντευξη Τύπου που είχε προαναγγείλει για
τη Δευτέρα που μας πέρασε -και η οποία ακυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της σύσκεψης για το προσφυγικό για την
προσεχή Παρασκευή- αν και μας είχε προϊδεάσει για το αντικείμενό της, που δεν ήταν άλλο από το θέμα της διαχείρισης
του προσφυγικού και τις δράσεις του Δήμου για το επόμενο διάστημα. Καλώς ή κακώς, αυτά τα δύο θέματα εμπλέκονται
ποικιλοτρόπως και επηρεάζουν τις δημοτικές υποθέσεις και όχι μόνο. 

Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε σκοπό να πει ο δήμαρχος Σπ. Γαληνός στη συνέντευξη Τύπου που είχε προαναγγείλει για τη Δευτέρα που μας πέρασε -και η οποία

ακυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της σύσκεψης για το προσφυγικό για την προσεχή Παρασκευή- αν και μας είχε προϊδεάσει για το αντικείμενό της, που δεν ήταν άλλο

από το θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού και τις δράσεις του Δήμου για το επόμενο διάστημα. Καλώς ή κακώς, αυτά τα δύο θέματα εμπλέκονται ποικιλοτρόπως και

επηρεάζουν τις δημοτικές υποθέσεις και όχι μόνο. 

Ασφαλώς και η προγραμματισμένη σύσκεψη για το προσφυγικό, και μάλιστα υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αλ.
Τσίπρα, δημιουργεί προσδοκίες ότι μπορούν να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, αν και υπάρχει ισχυρός αντίλογος καθώς
κάτι τέτοιο δεν συνέβη μετά την προηγούμενη σύσκεψη στου Μαξίμου, που να βάλει σε τάξη το μείζον αυτό πρόβλημα
που έχει αναστατώσει την οικονομική και κοινωνική ζωή στο νησί μας.

Το επιθυμητό, όπως προέκυψε και από την απόφαση του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου, είναι να υπάρξουν μέτρα
αποσυμφόρησης του νησιού και αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν μετακινηθούν οι χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες
στην ενδοχώρα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και «κόκκινη γραμμή» τόσο για τη δημοτική αρχή όσο και για τους άλλους
φορείς, θέμα που δεν μπορεί να μπλέξει στις αντικρουόμενες προσεγγίσεις κυβερνητικών παραγόντων που δημιουργούν
περαιτέρω σύγχυση.

Η Λέσβος όμως δικαιούται λόγω του βάρους που σήκωσε και σηκώνει να τύχει και ιδιαίτερης στήριξης από τα ευρωπαϊκά
και εθνικά κονδύλια ως αντισταθμιστικά στο δεδομένο πλήγμα που δέχθηκε και στις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία
και στην κοινωνία του νησιού.

Αυτή η στήριξη, όπως διαφάνηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου της δημοτικής αρχής σε διάφορα υπουργεία,
φαίνεται να υπάρχει, αλλά για να έχει πρακτικό αποτέλεσμα σε έργα και δράσεις θα πρέπει τα υπεσχημένα να
υλοποιηθούν. Και για να συμβεί αυτό δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις των κυβερνητικών παραγόντων, αλλά και η
δυνατότητα και η αποτελεσματικότητα της δημοτικής αρχής και του μηχανισμού του Δήμου να αξιοποιήσει όσα
«απλόχερα» ή μη δίνονται από την κεντρική διοίκηση.

Πολύ φοβόμαστε όμως ότι, αν η πολιτική ηγεσία του Δήμου δεν λάβει μέτρα και δεν καταστήσει πρώτη προτεραιότητά της
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Πολύ φοβόμαστε όμως ότι, αν η πολιτική ηγεσία του Δήμου δεν λάβει μέτρα και δεν καταστήσει πρώτη προτεραιότητά της
την υλοποίηση των έργων και των παρεμβάσεων για τα οποία φαίνεται να έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις και δεν
εξασφαλίσει έγκαιρα όλες τις αναγκαίες μελέτες και διαδικασίες που απαιτούνται, όλα αυτά θα μείνουν στα λόγια και στις
καλές προθέσεις και η «χρυσή ευκαιρία» θα χαθεί.

Γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι επ’ άπειρο «ανοιχτές» οι κυβερνητικές πόρτες, τώρα νιώθουν ότι «χρωστούν» στη Λέσβο
λόγω της προσφυγικής κρίσης και θέλουν -έτσι τουλάχιστον λένε και έτσι το εισπράττουν όλοι οι εκπρόσωποι του δήμου
που συνομιλούν μαζί τους- να δώσουν το κάτι παραπάνω.

Αν δεν το εκμεταλλευτεί το νησί, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας και θα μας φταίει μόνο το «κακό το ριζικό μας»! Ιδού
πεδίον δόξης λαμπρόν για τη δημοτική αρχή, που έχει κοντά τρία χρόνια ακόμη θητείας να παράγει έργο και να αφήσει
το... στίγμα της.
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