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Νότης Μηταράκης
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Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, από την ίδρυση της
Νέας Δημοκρατίας, μια κεντρική κομματική εκδήλωση
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διοργανώθηκε στη Χίο. Με την προσυνεδριακή ημερίδα
«Προσφυγικό – Μεταναστευτικό: Όχι άλλα λάθη», η ΝΔ και ο ίδιος
ο Πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης, αποδεικνύουν έμπρακτα
το ενδιαφέρον τους για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα
οποία έχουν σηκώσει το μεγάλο βάρος των μεταναστευτικών
ροών τα τελευταία χρόνια. Μέσα από το διάλογο, ακούγεται η
φωνή των κατοίκων της Χίου και αναζητούμε μαζί λύσεις, σε ένα
πρόβλημα το οποίο δημιούργησε αποκλειστικά η ανεύθυνη
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Βασική μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πολιτών της
Χίου και των υπόλοιπων νησιών. Να μη νιώθουν ξένοι στον τόπο
τους και να μη φοβούνται για τις ζωές και τις περιουσίες τους. Η
ασφάλεια επιτυγχάνεται, πρώτον με αποτελεσματική προστασία
των θαλασσίων συνόρων μας. Τα οποία είναι ταυτόχρονα σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί πρέπει να φανεί έμπρακτα η
αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, αλλά και η ανάληψη των ευθυνών
των υπόλοιπων κρατών της Ένωσης. Δεύτερον,με κλειστά
προαναχωρησιακά κέντρα, στα οποία θα διαμένουν όσοι δεν
έλαβαν άσυλο και όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.    

Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα δεχθούμε μόνιμη παραμονή
προσφύγων και μεταναστών στα ακριτικά νησιά. Πρόκειται για
ένα ευαίσθητο εθνικά θέμα, οι άνθρωποι που φτάνουν στα νησιά
μας να μένουν ελάχιστα, όσο χρειάζεται για την ταυτοποίηση και
τις διοικητικές διαδικασίες, και όχι για να αποκτούν μόνιμη
κατοικία.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει η διαδικασία ασύλου, η οποία
θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός λίγων (4-6) εβδομάδων, σε
πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Δε μπορούμε να αφήσουμε τη
γραφειοκρατία να μετατρέπει τα νησιά σε «αποθήκες ψυχών», σε
ανθρώπους χωρίς ταυτότητα και ταυτόχρονα ανεξέλεγκτους. Τα
νησιά μας πρέπει να αποσυμφορηθούν ταχύτατα. Για να γίνει αυτό,
θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την Κοινή Δήλωση Ε.Ε. –
Τουρκίας ως προς τους επαναπατρισμούς και τις
επαναπροωθήσεις. Εάν αυτές ξεκινήσουν συστηματικά, σύντομα
θα μειωθούν και οι ροές προς τη χώρα μας.

Οι μεταναστευτικές ροές επηρέασαν και επηρεάζουν την
οικονομική δραστηριότητα των νησιών μας. Ταυτόχρονα, οι
κυβερνητικές πολιτικές και επιλογές επιτείνουν την οικονομική
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κρίση. Ο αναπτυξιακός νόμος, ουσιαστικά είναι ανενεργός, οι
υποδομές λιμνάζουν και ο μειωμένος ΦΠΑ καταργείται από
21.12.2017 με αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού, ενώ τον
άφησε εκτός και του περίφημου «κοινωνικού μερίσματος».
Χρειαζόμαστε άμεσα δραστικές αναπτυξιακές κινήσεις: στη Χίο
βασική προτεραιότητα είναι η επέκταση του αεροδρομίου, το
λιμάνι, η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και η ανάπτυξη
των τοπικών προϊόντων, η προώθηση της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη των νησιών πρέπει να έρθει όχι
ως «δωράκι» της κυβέρνησης για να δεχτούμε και να ανεχτούμε
τη συσσώρευση των μεταναστών και προσφύγων, αλλά επειδή
είναι εθνικός στόχος να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να
επιστρέψουν και όσοι έφυγαν.

Η Νέα Δημοκρατία και μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα του μεταναστευτικού με σεβασμό στις αξίες του
ανθρωπισμού, αλλά πρωτίστως με σεβασμό μπροστά στις ανάγκες
και τις θυσίες των τοπικών κοινωνιών που έχουν αποδείξει ότι
διαθέτουν και απόθεμα ψυχής και αντοχές. Αυτά πρέπει να τα
στηρίξουμε και όχι να τα εξαντλήσουμε. 
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