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Με τους κατοίκους της Μόριας μίλησε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τους κατοίκους της Μόριας μίλησε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του χωριού, Νίκος Τρακέλλης, σημείωσε την ανάγκη να αποφορτιστεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε
έναν καταυλισμό που φτιάχτηκε για να φιλοξενεί για μικρά χρονικά διαστήματα 600 ανθρώπους και έφτασε να φιλοξενεί
μόνιμα 4.000 με 5.000. Ο κ. Τρακέλλης αλλά και ο Πρόεδρος του γειτονικού χωριού της Παναγιούδας, Βαγγέλης Διόλατζης,
αναφέρθηκαν «στις ζημιές, τους βανδαλισμούς και τις κλοπές που υφίσταται σχεδόν δυο χρόνια τώρα η περιοχή από τους
εξαθλιωμένους αυτούς ανθρώπους που ζουν σε μια ανοικτή φυλακή, κατάσταση στην οποία έχουν μετατρέψει το νησί οι
κρατικοί παράγοντες με την πολιτική που ακολουθούν». 
Ο κ. Μητσοτάκης, αφού τόνισε πως το χωριό θα υπάρχει κι αφού κάποτε το χοτ σποτ κλείσει, σημείωσε «τη διαχειριστική
ανεπάρκειας της κυβέρνησης στο προσφυγικό πρόβλημα». Και συνέχισε: «Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, σε μια
σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, συμφωνήσαμε σε μια κοινή στρατηγική για την
αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. 
«Λυπάμαι που το λέω», ανέφερε, «αλλά βασικές πτυχές αυτής της στρατηγικής δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Βασική πτυχή της
στρατηγικής που είχαμε συμφωνήσει είναι ο διαχωρισμός προσφύγων και οικονομικών μεταναστών και ο περιορισμός
των οικονομικών μεταναστών σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έγινε. Βασικός
πυλώνας της στρατηγικής που συμφωνήσαμε ήταν η γρήγορη απορρόφηση των σημαντικών κοινοτικών πόρων που
έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να μπορέσουν οι υποδομές που υπάρχουν να λειτουργούν σε καλύτερες συνθήκες.
Δυστυχώς, η εικόνα την οποία είδα σήμερα στην Μόρια από πάνω, διότι δεν μπήκα στον χώρο – και δεν μπήκα στον χώρο,
διότι για να μπω έπρεπε να συνοδεύομαι με δύο διμοιρίες αστυνομικών και προφανώς και δεν επιβάρυνα την αστυνομία
με μια τέτοια κίνηση – αλλά η εικόνα που είδα, δυστυχώς, είναι μια εικόνα αποκαρδιωτική». 
«Είναι αδιανόητο», πρόσθεσε, «σήμερα να έχουμε ανθρώπους, οι οποίοι ζουν σε διαλυμένες σκηνές, μέσα στις λάσπες - και
σήμερα είναι και μια μέρα με καλό καιρό. Όλοι είδαμε τι έγινε πριν από κάποιες εβδομάδες με το χιονιά. Και φυσικά όλα
αυτά τα γνωρίζαμε και τα γνώριζε η κυβέρνηση.
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Αφού επισκέφτηκε την περιφερειάρχη Χριστιάνα Καλογήρου και τον Δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό
(http://www.emprosnet.gr/article/90887-sti-mytilini-o-kyriakos-mitsotakis-pics), ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στη Μόρια. 

Η λύση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι προαναχωρησιακά κέντρα και
καλά φυλασσόμενα σύνορα, τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα έκανε λόγο για ανικανότητα από πλευράς κυβέρνησης, ενώ επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας
"είναι βυθισμένος στις ιδεοληψίες του".

«Τα δάκρυα του κ. Μουζάλα δεν αρκούν, η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις
από το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα στις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε σήμερα κατά τη συνάντηση του με
κατοίκους του χωριού Mόρια στην Λέσβο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε προηγηθεί
επίσκεψη του στον καταυλισμό της Μόριας, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί από την
Διευθύντρια της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ανθή Καραγγελή. Τονίζοντας,
όμως, πως δεν μπήκε μέσα, αλλά «ξεναγήθηκε» στο χώρο από το περίκλειστο κομμάτι του παλιού στρατοπέδου, όπου
δημιουργείται ο νέος χώρος καταγραφής. Δεν μπήκε μέσα, είπε στους κατοίκους της Μόριας, αφού σε μια τέτοια
περίπτωση «θα έπρεπε να συνοδεύεται από δυο διμοιρίες αστυνομικών»! 

Ακολούθησε επίσκεψη, εκτός προγράμματος, του κ. Μητσοτάκη στο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, όπου εκείνη την ώρα
βρισκόταν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και συνομίλησε λίγη ώρα με τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα του σκάφους.

Τώρα η συνάντηση στο Επιμελητήριο.
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Στο Στρατό

Πριν το επιμελητήριο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε την έδρα του τοπικού στρατιωτικού σχηματισμού
98 ΑΔΤΕ. Μετά τη συνάντηση του με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έκανε την ακόλουθη δήλωση απευθυνόμενος στους
στρατιωτικούς: «Είχα τη δυνατότητα να έχω μια ενημέρωση για τις δυνατότητες της Μεραρχίας, να πιστοποιήσω, για
άλλη μια φορά, και το υψηλό σας φρόνημα, αλλά και την επιχειρησιακή σας ετοιμότητα σε μια ταραγμένη εποχή. Οι
Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να αμελήσω εδώ από την
Λέσβο, να επαναλάβω, για άλλη μια φορά, ότι η Ελλάδα επιθυμεί καλές σχέσεις γειτονίας και φιλίας με την Τουρκία. Πλην,
όμως, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο σεβασμού των Διεθνών Συνθηκών, του Διεθνούς Δικαίου και βέβαια των
άγραφων κανόνων της καλής γειτονίας. 
Κινήσεις, οι οποίες μπορεί να εκλαμβάνονται ως προκλητικές, δεν διευκολύνουν στην οικοδόμηση πνεύματος
συνεργασίας, το οποίο είναι απαραίτητο και – πιστεύω - συνολικά ωφέλιμο σε μια εποχή, που ζούμε μεγάλες γεωπολιτικές
αναταράξεις. Οπότε, θα ήθελα να μεταφέρετε και σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, γυναίκες και άντρες, που
υπηρετούν συνολικά στη Μεραρχία, την αμέριστη εκτίμηση και την υποστήριξή μας στο δύσκολο έργο που έχετε
αναλάβει. Ξέρουμε ότι δεν είναι απλή υπόθεση να φυλάει κανείς τα σύνορα. Και ξέρουμε ότι αυτό συνεπάγεται και
σημαντικές προσωπικές θυσίες. Ξέρουμε, όμως, ότι το κάνετε με περίσσευμα καρδιάς. Και, γι’ αυτό, και απολαμβάνετε της
εμπιστοσύνης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας».

Ο κ. Μητσοτάκης  το απόγευμα θα μιλήσει στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, στην κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Λέσβου του
κόμματος.

To "E" και η συντακτική του ομάδα γι' άλλη μια φορά καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις.
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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