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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 «Η κυβέρνηση επιδείνωσε το πρόβλημα…»

«Γεμάτη» η επίσκεψη του νέου προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Λέσβο με σκληρή κριτική
στην κυβέρνηση αλλά και κάλεσμα στην Ευρώπη να συνδράμει αποφασιστικά

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 09|02|2016 13:53

Σε μία «γεμάτη» επίσκεψή του στη Λέσβο, ο νέος πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατάφερε χθες Δευτέρα να
αποκτήσει μία περιεκτική εικόνα από τη διάσταση του προσφυγικού στο νησί, με σειρά επισκέψεών του όχι μόνο στο hot
spot της Μόριας και το κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ, αλλά και στα επίμαχα σημεία των προσφυγικών ροών, όπως η
Σκάλα Συκαμιάς.

Σε μία «γεμάτη» επίσκεψή του στη Λέσβο, ο νέος πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατάφερε χθες Δευτέρα να
αποκτήσει μία περιεκτική εικόνα από τη διάσταση του προσφυγικού στο νησί, με σειρά επισκέψεών του όχι μόνο στο hot
spot της Μόριας και το κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ, αλλά και στα επίμαχα σημεία των προσφυγικών ροών, όπως η
Σκάλα Συκαμιάς.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης, αποδεικνύοντας πως παρακολουθεί την καθημερινότητα της Λέσβου και γνωρίζει πτυχές της
ιστορίας και της φυσιογνωμίας του νησιού, έδειξε ενδιαφέρον να συναντηθεί με το γιατρό του «Βοστάνειου» Νοσοκομείου
Ευριβιάδη Μπαϊραμίδη, ο οποίος πρόσφατα απασχόλησε σε πανελλαδικό επίπεδο, με το πρώτο μπάι πας εγκεφάλου σε
δημόσιο νοσοκομείο και δη ακριτικό, αλλά και να επισκεφτεί τον Ταξιάρχη του Μανταμάδου καθώς και τις «θρυλικές»
πλέον «γιαγιάδες της Συκαμιάς».

Σε καθαρά πολιτικό επίπεδο, πάντα σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό, ο πρόεδρος της ΝΔ εξαπέλυσε από τη Λέσβο επίθεση
στην κυβέρνηση, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως το όλο πρόβλημα επιδεινώθηκε από τους κακούς χειρισμούς της. Ενώ
επεσήμανε πως τα hot spots από μόνα τους, δεν μπορούν να αποτελέσουν τη λύση στο πρόβλημα.

Η Λέσβος κινήθηκε χθες για μία ημέρα σε ρυθμούς… Μητσοτάκη, με το νεοεκλεγέντα πρόεδρο της ΝΔ να πραγματοποιεί
τελικώς χθες την προγραμματισμένη από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, επίσκεψή του στο νησί, για να αποκτήσει
κατ’ ιδίαν εικόνα της διάστασης του προσφυγικού.  

Σε Μόρια και Καρά Τεπέ 
Επισκεπτόμενος διαδοχικά το Κέντρο Καταγραφής της Μόριας αλλά και το Κέντρο Φιλοξενίας του Καρά Τεπέ, ο κ.
Μητσοτάκης εξήρε καταρχήν τη δουλειά του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, των υπηρεσιών της κυβέρνησης, των
ΜΚΟ, της Frontex και των διεθνών οργανισμών για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν στο οξύ πρόβλημα
που περνάει κυρίως από τη Λέσβο.
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Από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Hot spot της Μόριας και στη Σκάλα Συκαμιάς με τις διάσημες πλέον γιαγιάδες

Ωστόσο καυτηρίασε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη γενικότερη διαχείριση του όλου θέματος, στο οποίο έδωσε
μάλιστα δύο διαστάσεις: Την ανθρωπιστική του και τη διάσταση της ασφάλειας. «Είναι ένα πρόβλημα που δυστυχώς
επιδεινώθηκε τον τελευταίο χρόνο από τους κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η
κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για την κατασκευή των hot spots, στα πέντε νησιά του Αιγαίου».  

«Τα hot spots δεν λύνουν το πρόβλημα μόνα τους…» 
»Είναι, όμως, επίσης ξεκάθαρο, ότι η κατασκευή των hot spots από μόνη της, δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το
πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Χρειάζεται μια οργανωμένη αντιμετώπιση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χρειάζεται τα κράτη - μέλη της Ευρώπης να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες, οι
οποίοι πρόκειται να μεταγκατασταθούν στην Ευρώπη. Και χρειάζεται, βέβαια, και η ίδια η Τουρκία να τηρήσει τις
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διότι το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να λυθεί, εάν δεν υπάρξει μια ουσιαστική ανάμειξη της Τουρκίας στην
αντιμετώπισή του».  
Στα πλαίσια της παρουσίας του στη Λέσβο για το μεταναστευτικό, ο πρόεδρος της ΝΔ θέλησε να δει από κοντά και τις
επιχειρήσεις του Λιμενικού και να συνομιλήσει με τους ίδιους τους ανθρώπους που επιχειρούν καθημερινά, σώζοντας
χιλιάδες ζωές.

Μπήκε μάλιστα σε σκάφος του Λιμενικού και συνεχάρη τους άντρες και τις γυναίκες του Σώματος, που δίνουν έναν
καθημερινό αγώνα «κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Δίνουν αυτόν τον αγώνα με ανθρωπιά και αποφασιστικότητα.

Τους χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη». Σε ό,τι αφορά στην αποστολή του Λιμενικού, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε
ωστόσο «περιορισμένο το ρόλο του» καθώς «δεν έχει την απαραίτητη υποστήριξη από την κυβέρνηση, την οποία
χρειάζεται για να επιτελέσει αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη και σύνθετη αποστολή». Και από το σκάφος του Λιμενικού, ο
κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε απαραίτητη την παρουσία της Frontex αλλά και την ανάγκη για επιπλέον ευρωπαϊκή βοήθεια.  

«Τα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας είναι και Ευρώπης -Τουρκίας» 
«Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή στήριξη στη φύλαξη των συνόρων της.
Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας είναι και σύνορα Ευρώπης - Τουρκίας. Η παρουσία της
Frontex είναι απαραίτητη.

Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Η δε μετεξέλιξη της Frontex σε μια ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, θα είναι απολύτως
απαραίτητη, προκειμένου, επιτέλους, η Ευρώπη -και όχι μόνο η Ελλάδα- να μπορέσει να φυλάξει αποτελεσματικά τα
εξωτερικά της σύνορα».  

Συνάντηση στην Περιφέρεια 
Ο πρόεδρος της ΝΔ, μέχρι το απόγευμα όπου ήταν προγραμματισμένη η παρουσία του και στην κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ
Λέσβου της ΝΔ στο ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο», προσκύνησε τον Ταξιάρχη Μανταμάδου, ενώ βρέθηκε και στη Συκαμιά, στο
πραγματικό hot spot εισόδου των προσφύγων όλης της Ευρώπης, συναντώντας και τις «θρυλικές» πλέον για την
αλληλεγγύη τους, «γιαγιάδες της Συκαμιάς».

Στην επιστροφή του για τη Μυτιλήνη, πέρασε και από την Αγία Παρασκευή, το χωριό του βουλευτή Χαρ. Αθανασίου που
τον συνόδευε. Το απόγευμα, το πρόγραμμα περιλάμβανε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την προγραμματισμένη
συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην ίδια συνάντηση παρέστησαν και εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της Λέσβου, που επιθυμούσαν μία
ξεχωριστή συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΔ στο Επιμελητήριο, για τα δικά τους ξεχωριστά ζητήματα, αλλά λόγω του
υπερφορτωμένου προγράμματος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν κατέστη δυνατό να γίνει. Ωστόσο ο κ.
Μητσοτάκης δεσμεύτηκε στους παραγωγικούς φορείς να γίνει στο άμεσο μέλλον μία ξεχωριστή «αναπτυξιακή» κουβέντα
μαζί τους, λίγο πριν καταλήξει στην κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Λέσβου.  

Παρόντες 
Τον πρόεδρο της ΝΔ στη Λέσβο, συνόδευαν ο βουλευτής και υπεύθυνος για το μεταναστευτικό, Βασίλης Κικίλιας, και ο
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Τον πρόεδρο της ΝΔ στη Λέσβο, συνόδευαν ο βουλευτής και υπεύθυνος για το μεταναστευτικό, Βασίλης Κικίλιας, και ο
εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος καθώς και ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, ενώ τον
υποδέχτηκαν στη Λέσβο η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Λέσβου
Στρατή Κύτελη και τον εκτελεστικό γραμματέα της Περιφέρειας, Γιώργο Καμπούρη. Φυσικά παρόντα στην επίσκεψη του κ.
Μητσοτάκη, ήταν και δεκάδες τοπικά στελέχη του κόμματος, με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, Στρατή Καραγεωργίου.
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