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Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να μην καταπιαστεί εκτενώς και με το αίτημα της αποσυμφόρησης, που είναι το βασικό
αίτημα της Λέσβου και πλέον έχει γίνει πιο επιτακτικό από ποτέ, σχολιάζοντας πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο
αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που υπάρχουν στο νησί δεν είναι διαχειρίσιμος.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να μην καταπιαστεί εκτενώς και με το αίτημα της αποσυμφόρησης, που είναι το βασικό
αίτημα της Λέσβου και πλέον έχει γίνει πιο επιτακτικό από ποτέ, σχολιάζοντας πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο
αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που υπάρχουν στο νησί δεν είναι διαχειρίσιμος.

«Το πρόβλημα της αύξησης των αριθμών στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έχει να κάνει με το γεγονός ότι, δυστυχώς, και
στην επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου υπήρχε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση από πλευράς κυβέρνησης. Γνωρίζετε πόσο
καθυστερούν αυτές οι διαδικασίες και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα έστω και οι λίγοι που έρχονται κάθε
εβδομάδα στα νησιά να προστίθενται, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό. Διότι, δυστυχώς, οι επαναπροωθήσεις, οι
επιστροφές, οι απομακρύνσεις από το νησί είναι λιγότερες σε σχέση με αυτούς οι οποίοι και σήμερα έρχονται»,
καταλήγοντας με το μήνυμα περί της αναγκαιότητας για «άμεση αποσυμφόρηση των νησιών», για να μπει στη διαδικασία
στη συνέχεια να μιλήσει ίσως πρώτη φορά πιο συγκεκριμένα για τα «θέλω» της δικής του ενδεχόμενης κυβέρνησης που
μπορεί να προκύψει σε περίπτωση πρόωρων εκλογών.

«Θέλουμε ένα τοπικό σχέδιο στήριξης των οικονομιών, το οποίο θα έχει και τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά.
Θεωρούμε απολύτως επιβεβλημένη την επιτάχυνση της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου. Θέλουμε, σε
κάθε περίπτωση, όποιος -αυτήν τη στιγμή- οικονομικός μετανάστης έρχεται να είναι σε κλειστό προαναχωρησιακό χώρο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο, κατά την άποψή μας, είναι απολύτως επιβεβλημένο. Και βέβαια πιστεύουμε ότι ως χώρα έχουμε
υποχρέωση να φυλάσσουμε τα θαλάσσια σύνορά μας με έναν τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό, που να προστατεύει
την εθνική κυριαρχία», είπε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας και μια διασύνδεση των ενεργειών της κυβέρνησης Σαμαρά για
το… μεταναστευτικό βέβαια ζήτημα της τότε εποχής:

«Πολλές από τις δράσεις αυτές είχαν εκπονηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς, εγκαταλείφθηκαν στην
πορεία, διότι η σημερινή κυβέρνηση έπεσε θύμα των δικών της ιδεοληψιών, των αγκυλώσεών της και της τεράστιας
διαχειριστικής της ανικανότητας. Το επαναλαμβάνω και εδώ, από τη Μόρια: Είναι αδιανόητο να υπάρχουν τόσοι
κοινωνικοί πόροι που λιμνάζουν και, λόγω ανικανότητας ή αδιαφορίας, αυτοί να μην απορροφώνται, με αποτέλεσμα να
βλέπουμε τις εικόνες τις οποίες βλέπετε εσείς κάθε μέρα και τις οποίες είχα την ευκαιρία να δω και εγώ σήμερα».

 

Στην 98 ΑΔΤΕ

Η επίσκεψη Μητσοτάκη, ωστόσο, στη Λέσβο είχε αναφορές και στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την επίσκεψή του στην Παγανή
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Η επίσκεψη Μητσοτάκη, ωστόσο, στη Λέσβο είχε αναφορές και στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την επίσκεψή του στην Παγανή
και στην 98 ΑΔΤΕ. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με τα στελέχη της, εξήρε το υψηλό τους φρόνημα, στέλνοντας το μήνυμα για
λογαριασμό της Ελλάδας «για σχέσεις γειτονίας και φιλίας με την Τουρκία», υπογραμμίζοντας βέβαια πως αυτό βέβαια
μπορεί να γίνει «μόνο στο πλαίσιο σεβασμού των Διεθνών Συνθηκών, του Διεθνούς Δικαίου και βέβαια των άγραφων
κανόνων της καλής γειτονίας. Κινήσεις, οι οποίες μπορεί να εκλαμβάνονται ως προκλητικές, δεν διευκολύνουν την
οικοδόμηση πνεύματος συνεργασίας, το οποίο είναι απαραίτητο και -πιστεύω- συνολικά ωφέλιμο σε μια εποχή όπου
ζούμε μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις».
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