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 «Η Λέσβος παραμένει τόπος με τεράστιες δυνατότητες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κεντρική ομιλία του στο δημοτικό θέατρο
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Αργά το απόγευμα, στην κεντρική πολιτική του ομιλία στο κατάμεστο από φίλους του κόμματος δημοτικό θέατρο, ο
πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε την τρίτη του επίθεση στην κυβέρνηση για το προσφυγικό.

 
Αργά το απόγευμα, στην κεντρική πολιτική του ομιλία στο κατάμεστο από φίλους του κόμματος δημοτικό θέατρο, ο
πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε την τρίτη του επίθεση στην κυβέρνηση για το προσφυγικό.

Αφού ευχαρίστησε για τη «συγκινητική υποδοχή» που του επεφύλαξε ο κόσμος, αναφέρθηκε στο φιλότιμο, την ανθρωπιά
και την καλή προδιάθεση των κατοίκων της Λέσβου. Χαρακτήρισε τη Λέσβο πανέμορφο τόπο με τεράστιες δυνατότητες, τις
οποίες «η τραγική διαχειριστική ικανότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» κατέστρεψε και, αντί να γίνουν βήματα μπροστά,
έγιναν πίσω. Στη συνέχεια, μίλησε (ξανά) για την αναγκαιότητα άμεσης αποσυμφόρησης των νησιών, βελτίωσης της
διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών εντός των δομών, καταγραφής και ελέγχου όλων των ΜΚΟ και
αποτελεσματικής φύλαξης των εθνικών συνόρων. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε λανθασμένο μήνυμα ότι ο ευκολότερος τρόπος να
μπει κανείς στην Ευρώπη είναι μέσω Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά για τις σημερινές δυσκολίες.
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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.

«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. …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

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 …
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