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 «Δε θα γίνουμε η κερκόπορτα της Ευρώπης»

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. και σε σύσκεψη φορέων στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
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Λίγο πριν από την εκδήλωση της ΝΟΔΕ Λέσβου χθες το απόγευμα στη Μυτιλήνη, ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος
Μητσοτάκης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Λίγο πριν από την εκδήλωση της ΝΟΔΕ Λέσβου χθες το απόγευμα στη Μυτιλήνη, ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος
Μητσοτάκης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μία ακόμη φορά για την αναγκαιότητα να προστατευτούν τα σύνορα της χώρας παράλληλα με
την τεράστια ευθύνη υποστήριξης χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και επανέλαβε την κατά τη γνώμη του «εγκληματική
αδράνεια της κυβέρνησης από πέρυσι, που συνέβαλε στο να στείλει η Ελλάδα το μήνυμα ότι είναι “μια ανοχύρωτη χώρα”».

Και συνέχισε: «Ευθύνη βέβαια υπάρχει και στην Ευρώπη, η οποία καθυστέρησε -και αυτή- να αντιληφθεί το μέγεθος και
την ένταση του προβλήματος. Δυστυχώς, αντελήφθη την ένταση του προβλήματος μόνο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα
στο Παρίσι» σχολίασε χαρακτηριστικά, ενισχύοντας και την αντίστοιχη πρότερη τοποθέτηση της περιφερειάρχη Βορείου
Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου. 

Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση 
Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη σταχυολόγησε τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση στο εξής, τονίζοντας τα
παρακάτω: «Η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις τις οποίες η ίδια ανέλαβε για να μη δώσει δικαιολογία
σε όσους θα ήθελαν να δουν την Ελλάδα στο περιθώριο της Συνθήκης Σένγκεν. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να κατασκευάσει
πέντε κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων, πέντε hot spots, σε πέντε νησιά του Αιγαίου.

Αυτήν τη δέσμευση ανέλαβε, αυτήν τη δέσμευση πρέπει να εκπληρώσει. Και, δυστυχώς, από την εκπλήρωση αυτής της
δέσμευσης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η ίδια η τύχη της Συνθήκης του Σένγκεν. Πρέπει, όμως, ταυτόχρονα να
εγκαταλείψει τις ιδεοληψίες και να εφαρμόσει μία πολιτική, η οποία θα προχωρά σε έναν αυστηρό διαχωρισμό
προσφύγων και οικονομικών μεταναστών.

Και εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές. Οι πρόσφυγες ή όσοι έχουν εν δυνάμει το status του πρόσφυγα μπορούν να
είναι καλοδεχούμενοι στην Ευρώπη. Πρέπει, όμως, να επιμεριστούν στις ευρωπαϊκές χώρες, ανάλογα με τις δυνατότητες
της κάθε χώρας.

Αλλά οι παράτυποι μετανάστες δε μπορούν, δυστυχώς, να φιλοξενηθούν, ούτε στη χώρα μας ούτε στην υπόλοιπη
Ευρώπη» κατέληξε χαρακτηριστικά. Και κλείνοντας μίλησε και για την αναγκαιότητα να ασκηθούν πιέσεις και στην
Τουρκία να εφαρμόσει και εκείνη τις δεσμεύσεις της. «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η λύση του προβλήματος περνάει και
μέσα από τη στήριξη της Τουρκίας. Και η Τουρκία θα πρέπει να είναι -και αυτή- συνεπής στις δεσμεύσεις, τις οποίες έχει
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μέσα από τη στήριξη της Τουρκίας. Και η Τουρκία θα πρέπει να είναι -και αυτή- συνεπής στις δεσμεύσεις, τις οποίες έχει
αναλάβει και να μην παίζει γεωπολιτικά παιχνίδια με τον πόνο προσφύγων και μεταναστών». 

Στήριξη σε Καλογήρου για τα «ανταποδοτικά» του προσφυγικού 
Λίγο πριν αναχωρήσει για την κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ και μιλώντας πάντα για το προσφυγικό, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε
μήνυμα ότι τα νερά του Αιγαίου δε θα γίνουν η «κερκόπορτα της Ελλάδας και της Ευρώπης», ενώ δεν παρέλειψε να
υποστηρίξει και την προσπάθεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να εξασφαλίσει πόρους ανταποδοτικούς της
επιβάρυνσης που έχει υποστεί η τοπική κοινωνία των νησιών που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού.

«Εμείς σε αυτήν την προσπάθεια θα είμαστε αρωγοί έτσι ώστε να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο από δυνητικούς πόρους,
οι οποίοι μπορούν να διατεθούν στην υπηρεσία των νησιών και να υποστηρίξουν τοπικές κοινωνίες και τοπικές
οικονομίες, οι οποίες δοκιμάζονται από αυτήν την πρωτοφανή κρίση» κατέληξε.
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