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 Έρχεται ο Αβραμόπουλος στη Μυτιλήνη

Σήμερα το πρωί και με ελικόπτερο ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, μαζί με τον Σπ. Γαληνό και
το δήμαρχο Σάμου
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Στη Μυτιλήνη αναμένεται σήμερα περίπου στις εννέα το πρωί ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης
Αβραμόπουλος, συνοδευόμενος από το επιτελείο του, το οποίο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Ο κ. Αβραμόπουλος
έρχεται εσπευσμένα στη Μυτιλήνη με αφορμή τις τελευταίες δύσκολες εξελίξεις προκειμένου να αποκτήσει κατ’ ιδίαν
άποψη της κατάστασης και να καταγράψει με το επιτελείο του τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Στη Μυτιλήνη αναμένεται σήμερα περίπου στις εννέα το πρωί ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης
Αβραμόπουλος, συνοδευόμενος από το επιτελείο του, το οποίο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Ο κ. Αβραμόπουλος
έρχεται εσπευσμένα στη Μυτιλήνη με αφορμή τις τελευταίες δύσκολες εξελίξεις προκειμένου να αποκτήσει κατ’ ιδίαν
άποψη της κατάστασης και να καταγράψει με το επιτελείο του τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως πήρε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τους δημάρχους των νησιών για την
επικείμενη επίσκεψή του, δημιουργώντας έτσι προσδοκίες πως μπορεί να θέσει επί τάπητος τα -κοινά- πλέον αιτήματά
τους για τη διαχείριση του προσφυγικού, με μείζον ζήτημα εκείνο της αποσυμφόρησης των νησιών.

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αβραμόπουλος αναμένεται να έρθει στη Μυτιλήνη με ελικόπτερο, στο οποίο
επιβαίνοντες θα είναι ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και ο δήμαρχος Σάμου κ. Αγγελόπουλος, οι οποίοι βρίσκονται
από χθες στην Αθήνα για δικές τους υποθέσεις.

 

Προσδοκίες…

Η επίσκεψη του κ. Αβραμόπουλου αναπόφευκτα θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τα νησιά σε ό,τι
έχει να κάνει πάντα με το προσφυγικό. Ειδικότερα, η επιλογή του Ευρωπαίου επιτρόπου να καλέσει τους δημάρχους σε
κοινή συνάντηση στη Μυτιλήνη αναμφίβολα έχει την ξεχωριστή σημασία της, καθώς οι νησιώτες δήμαρχοι (σ.σ. Λέσβου,
Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου), μέσω και του «δικτύου» που δημιούργησαν με κοινές θέσεις για το προσφυγικό και τις οποίες
αναμένεται να παρουσιάσουν την ερχόμενη Δευτέρα, βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση τελευταία από την κυβέρνηση και
τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, απαιτώντας αποσυμφόρηση πριν απ’ όλα τα άλλα μέτρα που
προτείνονται από την κυβέρνηση.

Ως εκ τούτου, η επιλογή του κ. Αβραμόπουλου να τους καλέσει με αφορμή την επίσκεψή του θεωρείται ήδη και από το
περιβάλλον του κ. Γαληνού ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να «επικοινωνηθεί» η διαχείριση του προσφυγικού από την
οπτική γωνία των δημάρχων. Εξάλλου στη Μυτιλήνη γι’ αυτόν το λόγο αναμένεται σήμερα το πρωί και ο δήμαρχος Χίου κ.
Βουρνούς, που θα ταξιδέψει απ’ το γειτονικό νησί.
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Για δύο ώρες, ανοικτό το ενδεχόμενο να έρθει και ο Μουζάλας

Όσον αφορά τα της επίσκεψης, δεν έχουν διαρρεύσει σημαντικές λεπτομέρειες για το πρόγραμμά της, αλλά οι
πληροφορίες θέλουν τον επίτροπο να ταξιδεύει σήμερα το πρωί από το Τατόι με ελικόπτερο, έχοντας μαζί του τους
δημάρχους Λέσβου και Σάμου και το επιτελείο του, που θα συμβάλει στην καταγραφή των αναγκών και της γενικότερης
κατάστασης στο νησί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο που θα μεταφέρει τους δημάρχους και τον επίτροπο θα προσγειωθεί
περίπου στις εννέα το πρωί στο στρατόπεδο της Παγανής και η παρουσία του στη Μυτιλήνη θα διαρκέσει δύο ώρες, κατά
τη διάρκεια των οποίων θα επισκεφτεί τη Μόρια και τον Καρά Τεπέ και θα συζητήσει με τους δημάρχους. Ωστόσο, δεν
αποκλείεται στην επίσκεψη τού κ. Αβραμόπουλου να παραστεί και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης
Μουζάλας, ερχόμενος στη Μυτιλήνη για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες και η παρουσία Αβραμόπουλου
να αποτελέσει και αφορμή για γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ της πλευράς των δημάρχων των νησιών και του υπουργού.
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