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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 Τα «θέλω» του Γαληνού για το προσφυγικό

Σήμερα ξεκινά ένας σημαντικός κύκλος κυβερνητικών επαφών για το δήμαρχο, με πιο χαρακτηριστικές
εκείνες με Κουρουμπλή και Ταμείο Ασύλου
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Ο τρίτος σημαντικός γύρος επαφών σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο για τη δημοτική αρχή βρίσκεται από σήμερα σε
πλήρη εξέλιξη, με το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό να ταξιδεύει στην Αθήνα με μια μεγάλη ατζέντα ζητημάτων που
αφορούν το Δήμο και το νησί γενικότερα και με την αισιοδοξία πως μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη.

Ο τρίτος σημαντικός γύρος επαφών σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο για τη δημοτική αρχή βρίσκεται από σήμερα σε
πλήρη εξέλιξη, με το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό να ταξιδεύει στην Αθήνα με μια μεγάλη ατζέντα ζητημάτων που
αφορούν το Δήμο και το νησί γενικότερα και με την αισιοδοξία πως μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη.

Το πρόγραμμα των συναντήσεών του περιλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Παναγιώτη Κουρουμπλή -με μείζον
ζήτημα τις αποζημιώσεις των Μοριανών αλλά και τη διεκδίκηση νέας έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου λόγω του
προσφυγικού-, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον αναπληρωτή υπουργό του Γιάννη Τσιρώνη με μια σειρά προτάσεων
του Δήμου για χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων, μέχρι και τους προέδρους του ΤΑΙΠΕΔ κ. Πιτσιόρλα και του ΕΤΑΔ
(Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) κ. Τερζάκη για την ολοκλήρωση των παραχωρήσεων του «Κατσάνειου» αλλά και του Παλιού
Λιμεναρχείου.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή δημοτική αρχή είχε και έχει στα χέρια της ένα πολύ καλό χαρτί, που δεν είναι άλλο από τις
καλές της σχέσεις με τη σημερινή κυβέρνηση, οι οποίες στο πρόσφατο παρελθόν και σε μια σειρά χαρακτηριστικών
περιπτώσεων (σ.σ. Λιμενικό Ταμείο, «Κατσάνειο», «προσφυγικό») είχαν λειτουργήσει ευεργετικά για υποθέσεις του Δήμου
Λέσβου.

Ωστόσο, η κριτική που διατυπώνεται ως σήμερα -και δικαίως- στη δημοτική αρχή, που έχει την ευνοϊκή συγκυρία να
μπορεί να «κινείται» πιο εύκολα εντός των κυβερνητικών στελεχών, είναι ότι δεν έχει αντλήσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη
από αυτήν την καλή της σχέση, ειδικά με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Το αξιοσημείωτο όμως είναι πως αυτήν τη φορά το «κεκτημένο» του Σπύρου Γαληνού να αποτελεί έναν από τους λίγους
δημάρχους σε όλη τη χώρα που μπορεί να χτυπήσει τις πόρτες των γραφείων κορυφαίων υπουργών θα χρησιμοποιηθεί
και με τη μορφή απαιτήσεων, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το προσφυγικό.

 

Οι Μοριανοί στο προσκήνιο

Εξάλλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα των σημερινών του επισκέψεων, στις 2 το μεσημέρι θα έχει μια ακόμη συνάντηση με
τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Κώστα Κατσαρό.
Και το πρώτο ζήτημα, για το οποίο θα ζητηθεί -σύμφωνα με πληροφορίες- από τον υπουργό η παρέμβασή του, είναι
εκείνο που έχει μείνει ανοιχτό από την επεισοδιακή λαϊκή συνέλευση του καλοκαιριού στη Μόρια.
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εκείνο που έχει μείνει ανοιχτό από την επεισοδιακή λαϊκή συνέλευση του καλοκαιριού στη Μόρια.

Αυτό δεν είναι άλλο από τις αποζημιώσεις ύψους 170.000 ευρώ που έχουν λαμβάνειν κάτοικοι για τις γεωργικές ή
κτηνοτροφικές τους εκτάσεις πέριξ του κέντρου μεταναστών.

Για τις αποζημιώσεις αυτές έχουν περάσει τα στάδια καταγραφής και τα άλλα διαδικαστικά και απομένει η πίστωσή τους,
με το Δήμο να σκέφτεται να ζητήσει ει δυνατόν την εκταμίευση του ποσού απευθείας από τον ΕΛΓΑ, για να διαμοιράσει
στη συνέχεια εκείνος με πιο γρήγορες διαδικασίες τα ποσά στους δικαιούχους και να κατευνάσει μια κοινότητα ανθρώπων
που έχουν σηκώσει αναλογικά το μεγαλύτερο βάρος.

Μείζον όμως για το Δήμο Λέσβου -και αυτό θα ειπωθεί χωρίς περιστροφές πια- είναι και το ζήτημα με τις κατά καιρούς
κυβερνητικές υποσχέσεις για νέα έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου για το προσφυγικό.

 

Νέα έκτακτη χρηματοδότηση;

Ως σήμερα ο Δήμος κατάφερε να καρπωθεί περί τις 750.000 ευρώ, ποσό ωστόσο που φαντάζει και είναι πολύ μικρό βάσει
των πραγματικών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί και των εξόδων που έχει «ανοίξει» ο Δήμος. «Δεν είναι δυνατό να
σηκώνει άλλο ο Δήμος το βάρος του μεταναστευτικού από τα ανταποδοτικά των πολιτών», σχολιάζεται εξάλλου από
στελέχη της δημοτικής αρχής εδώ και καιρό και τούτο φαίνεται πως ο δήμαρχος πρόκειται να το θέσει επί τάπητος και
επιτακτικά προς τον υπουργό.

Από τον Παναγιώτη Κουρουμπλή, το Υπουργείο του οποίου είναι καθοριστικός και συνδετικός κρίκος με άλλα Υπουργεία,
θα ζητηθεί -σύμφωνα με τον κ. Κατσαρό- και το ξεμπλοκάρισμα της ενίσχυσης των Παιδικών Σταθμών της Λέσβου, για την
οποία απαιτείται μια τυπική συνυπογραφή για να πιάσουν δουλειά τέσσερις βρεφονηπιοκόμοι που περιμένει πώς και πώς
η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Αναστασία Αντωνέλλη.

 

Στο νεοσύστατο Ταμείο Ασύλου

 

Για το μέτωπο του «προσφυγικού» όμως, ξεχωριστής σημασίας είναι και η εξασφάλιση εκ μέρους της δημοτικής αρχής
συνάντησης (σ.σ. την Πέμπτη στις 10 το πρωί) με το νεοσύστατο Ταμείο Ασύλου.

Το τελευταίο σημειωτέον είναι και ο φορέας διαχείρισης των πόρων από προγράμματα και έκτακτες χρηματοδοτήσεις
που φτάνουν από την Ευρώπη για το προσφυγικό. Ο δήμαρχος Λέσβου, εκπροσωπώντας τον πιο χαρακτηριστικό Δήμο
που βιώνει στη μεγαλύτερη ένταση τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της προσφυγικής κρίσης, θεωρείται βέβαιο πως
έχει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας με τη διοίκηση του Ταμείου, όπως και ότι έχει διαπιστωμένες ανάγκες για κάθε
δυνατή ενίσχυση.

Το περιβάλλον του δημάρχου θεωρεί ότι και μόνο που εξασφαλίστηκε αυτή η συνάντηση είναι μια πολύ σημαντική
εξέλιξη, εκφράζοντας αισιοδοξία πως μπορεί να έχει συγκεκριμένα και άμεσα οφέλη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν
διαρρέει τίποτα για το τι πρόκειται να (συ)ζητηθεί στη συνάντηση με τη διοίκηση του Ταμείου Ασύλου.
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