
   
 

                    

 

 

 Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία και τακτικού μέλους της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ε/Κ, 

Κώστα Αρβανίτη, στη Ρόδο (εκδήλωση για τα Fake News και αυτοψία 
στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές): 

«Το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη Απόν στη Ρόδο» 

Ο Κώστας Αρβανίτης στην πληγείσα Αρχίπολη 

 

Αθήνα – 2 Δεκεμβρίου 2019 

 

Μια σύντομη επίσκεψη – αυτοψία σε ένα από τα χωριά της Ρόδου που επλήγησαν περισσότερο από την 
καταστροφική κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας πραγματοποίησε ο Κώστας Αρβανίτης. Ο 
Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία βρέθηκε στο νησί από το βράδυ της Παρασκευής για 
να πάρει μέρος στη μεγάλη δημόσια εκδήλωση που διοργάνωσε το ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΟΔΟΥ με την 
Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE/NGL με θέμα τις σύγχρονες παθογένειες της ενημέρωσης στη χώρα μας 
«Fake News – Λογοκρισία – Μονοπωλιακός Έλεγχος». 

Ο Κώστας Αρβανίτης και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής μετέβησαν στην Αρχίπολη το μεσημέρι του 
Σαββάτου 30 Νοεμβρίου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τις -παραλίγο φονικές- πλημμύρες. Είδε την 
κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, άκουσε τους κατοίκους του χωριού και κατέγραψε με προσοχή 
τις δραματικές περιγραφές τους για τις δύσκολες ώρες που πέρασαν αλλά και τα παράπονά τους για την 
απουσία του κράτους, που αρκείται εδώ και μέρες σε πλημμελείς καταγραφές ζημιών σε ιδιωτικές 
περιουσίες και πρόχειρους καθαρισμούς φερτών υλικών. 

Ο Ευρωβουλευτής διαπίστωσε πως βρέθηκε για μια ακόμη φορά μπροστά σε μια «αόρατη είδηση», 
καθώς κοινό ήταν το παράπονο όλων των κατοίκων του χωριού για την απουσία τόσο των πανελλαδικών 
όσο και των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης από την επί τόπου καταγραφή των συνεπειών της 
καταστροφής και των δυσκολιών που υπάρχουν για επιστροφή στην ομαλή λειτουργία του χωριού.  

Ένα πνιγμένο στη λάσπη γήπεδο ποδοσφαίρου που οι κάτοικοι καθαρίζουν σχεδόν... με τα χέρια τους, 
ένας δρόμος που δεν υποχώρησε απλά, αλλά εγινε κομμάτια από τα ορμητικά νερά, άσφαλτος που 



   
 

βρίσκεται πια κομματιασμένη σαν να μην ήταν τμήμα μιας προσεκτικά μελετημένης υποδομής αλλά μιας 
«χάρτινης» επένδυσης που σκίστηκε σε κομματάκια από τα ορμητικά νερά, σπίτια που παραλίγο να 
παρασυρθούν από το ρέμα και τώρα στηρίζονται πάνω σε πρόχειρα μπάζα – έρμαιο σε μια νέα 
κακοκαιρία, αγροτικά μηχανήματα - κόποι μιας ολόκληρης ζωής - που παρασύρθηκαν στα λασπωμένα 
νερά, επικίνδυνοι δρόμοι και γεφύρια χωρίς κάποια σήμανση, μπάζα και φερτά υλικά που άρον-άρον 
κρύβονται «κάτω απ’ το χαλί» με ανεπαρκείς καθαρισμούς, είναι μερικές από τις εικόνες που αντίκρυσε.  

Οι δραματικές περιγραφές της διάσωσης μιας γυναίκας οδηγού που κινδύνευσε με τα παιδιά της και τα 
παράπονα για την ουσιαστική απουσία Κεντρικού Κράτους, Περιφέρειας αλλά και του Δήμου από την 
προσπάθεια αποκατάστασης αναδεικνύουν πόσο κοντά βρέθηκαν οι κάτοικοι σε μια ανθρώπινη 
τραγωδία και πόσο μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών βρίσκεται το Επικοινωνιακής 
Κοπής Ψευδο-Επιτελικό Κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη.  

Αν και η καταστροφή έφερε στο φως τεχνικές ανεπάρκειες και ελλείψεις σε έργα υποδομής που 
υπέστησαν σοβαρές ζημιές, οι κάτοικοι της περιοχής παραδέχονται πως μια τέτοια βίαιη νεροποντή δεν 
θα μπορούσε εύκολα να ελεγχθεί και να μην προκαλέσει καταστροφές. Το παράπονό τους ωστόσο 
παραμένει σοβαρό για την αντιμετώπισή τους μετά την καταστροφή: Αισθάνονται μόνοι, με μοναδική 
ουσιαστική βοήθεια κάποια πρόχειρα πασαλείμματα από μηχανήματα της περιφέρειας που, όπως 
πληροφορούνται, από σήμερα Δευτέρα επρόκειτο να βρεθούν σε άλλο σημείο του νησιού χωρίς να έχει 
ολοκληρωθεί το έργο τους στην περιοχή. 

Παράπονα ακούστηκαν και για την εγκατάλειψη της πρακτικής που είχε εφαρμοστεί από την 
προηγούμενη κυβέρνηση για καταβολή αμέσως και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες ενός πρώτου 
ποσού αποζημίωσης για να μπορούν οι πολίτες να καλύπτουν επείγουσες ανάγκες τους, πρακτική που 
αν είχε ακολουθηθεί στη Ρόδο θα είχε ανακουφίσει σημαντικά τους πληγέντες. 

Από τη μεριά του, ο Κώστας Αρβανίτης δεσμεύτηκε να μεταφέρει στις Βρυξέλλες τα όσα είδε και άκουσε, 
να διερευνήσει με τους συνεργάτες του και σε συνεργασία με τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα Δωδεκάνησα 
Ν. Σαντορινιό, τις δυνατότητες παρέμβασης στα ευρωπαϊκά όργανα, ακόμη και να αναζητήσει οδούς 
χρηματοδότησης, καθώς το χωριό βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura. 

«Μπορεί το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη να καλύπτει την ουσιαστική απουσία του με επικοινωνιακά 
τερτίπια, εμείς όμως δεν σκοπεύουμε να αφήσουμε τους κατοίκους να παλεύουν μόνοι τους, όσο περνά 
από το χέρι μας», είπε ο Κώστας Αρβανίτης στους κατοίκους του χωριού, λίγο πριν αναχωρήσει από το 
νησί της Ρόδου. 


