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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Κώστας Μπακογιάννης στη συνεδρίαση του ∆Σ  

της ΕΝΠΕ στη Λέσβο 

Στη Λέσβο και την πρωτεύουσά της τη Μυτιλήνη, βρέθηκε σήµερα ο 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης για τη συνεδρίαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΝΠΕ, στην οποία και συζητήθηκε το µείζον ζήτηµα 

του µεταναστευτικού και τα σοβαρά προβλήµατα που προκαλούνται από την 

αυξηµένη ροή προσφύγων και παρανόµως εισερχοµένων µεταναστών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπακογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:  

«Σήµερα, εδώ στη Μυτιλήνη, διαπιστώσαµε ιδίοις όµµασι πως ο βασιλιάς εν τέλει 

είναι γυµνός. Η Λέσβος έχει δεχθεί περίπου 100.000 πρόσφυγες τους τελευταίους 

µήνες. Αριθµό µεγαλύτερο από τον πληθυσµό της. Μπροστά µας ξεδιπλώθηκε η 

απόλυτη ανυπαρξία του κεντρικού κράτους, που δεν µπορεί να κάνει ούτε τα 

στοιχειώδη. Και αυτή η αδιαφορία αντιβαίνει στην ιστορία και τον πολιτισµό των 

Ελλήνων. Οι πατεράδες µας ήταν µετανάστες και οι παππούδες µας πρόσφυγες. Ας 

µην το ξεχνάµε. 

Προφανώς και το πρόβληµα δεν έχει να κάνει µε τη χώρα µας µόνο. Είναι Ευρωπαϊκό 

και απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. Και πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι εταίροι 

µας. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί ούτε δικαιολογία, ούτε άλλοθι για την 

απόλυτη ανυπαρξία µιας εθνικής πολιτικής. Μίας πολιτικής που οφείλει να 

ανακουφίσει από τη µία τους χιλιάδες ταλαιπωρηµένους συνανθρώπους µας και 

ταυτόχρονα να εγγυηθεί την ασφάλεια και την κανονικότητα στη ζωή των κατοίκων 

των νησιών µας.  

Είναι αδιανόητο να χρειάζονται τέσσερις µήνες για να ψηφιστεί µια τροπολογία η 

οποία νοµιµοποιεί την εµπλοκή των Περιφερειών στην αντιµετώπιση του 

µεταναστευτικού. Ζητήσαµε δηλαδή να µας αφήσουν εξαρχής να κάνουµε τη δουλειά 

µας ή για να είµαι ακριβής τη δική τους δουλειά και αυτοί δεν πήγαν ούτε µπρος ούτε 

πίσω. Παρέµειναν αδρανείς.  

Επιπλέον, αντί να εµπιστευτούν 13 έτοιµες και αποφασισµένες Περιφέρειες, 

καταλήγουµε, µετά από πολύµηνη κωλυσιεργία στη δηµιουργία µίας νέας 

διαχειριστικής αρχής. Και όλα αυτά συµβαίνουν την ίδια ώρα που ενώ υπάρχει 

χρηµατοδότηση και οι ευρωπαϊκοί πόροι για το µεταναστευτικό ξεπερνούν τα 500 

εκατοµµύρια ευρώ, το Μαξίµου ζητά χρήµατα από µια Περιφέρεια για το πλοίο που 



θα µεταφέρει τους µετανάστες. Ο παραλογισµός σε όλο του το µεγαλείο, αν 

συνυπολογίσει κανείς και τις περικοπές που έχουµε υποστεί. 

Ως αυτοδιοίκηση στεκόµαστε αλληλέγγυοι στους συναδέρφους µας, που κλήθηκαν εκ 

των συνθηκών να δώσουν µαζί µε τις τοπικές τους κοινωνίες µόνοι τους αυτή τη 

µάχη. Που υποκαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις το κράτος, υπερβαίνουν τους 

εαυτούς τους και παλεύοντας µε τα θηρία προσπαθούν να διαχειριστούν το τεράστιο 

αυτό ζήτηµα. 

Και η αλληλεγγύη αυτή γίνεται πράξη, µε την πρότασή µας για τη δηµιουργία 

«Ταµείου Αλληλεγγύης των Περιφερειών», το οποίο θα µπορεί να επέµβει σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι σήµερα το προσφυγικό, ή στο πρόσφατο 

παρελθόν οι φυσικές καταστροφές». 

 


