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Σχεδόν24 ώρες πριν σηκώσει αυλαία η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, επισημαίνει
ότι πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για τις χώρες που δεν δείχνουν αλληλεγγύη για το
μεταναστευτικό-προσφυγικό . Παράλληλα, τονίζει πως η Ευρώπη δεν εκβιάζεται με απειλές αλλά
παράλληλα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο ενός νέου μεταναστευτικού και
προσφυγικού κύματος.
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του, σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει
"γενναιόδωρη" με την Τουρκία, όμως σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι οι αφίξεις στα νησιά του
Αιγαίου έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον να αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Αναφέρει, δε, ότι είναι έτοιμος να θέσει το ζήτημα του επιμερισμού των βαρών στους υπόλοιπους
αρχηγούς, προσθέτοντας πως θεωρεί απαράδεκτη την προσέγγιση ορισμένων κρατών-μελών ότι
το μεταναστευτικό - προσφυγικό δεν συνιστά πρόβλημα. Ο πρωθυπουργός στέκεται ιδιαίτερα στα
3.000 έως 4.000 ασυνόδευτα παιδιά που φιλοξενούνται στην χώρα μας, σχολιάζοντας ότι δε θα
ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τους εταίρους να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο αλληλεγγύης ώστε να
βοηθήσουν την Ελλάδα. "Προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι να επιταχυνθεί η
διαδικασία ασύλου και όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν στην Τουρκία", επισημαίνει,
αποσαφηνίζοντας πως απαιτείται περισσότερη Ευρωπαϊκή βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται
συγκεκριμένα σε τεχνολογικές υποδομές για την ταυτοποίηση πλοιαρίων πριν καν αποπλεύσουν
από τα τουρκικά παράλια και τη δυνατότητα επικοινωνίας με την Ακτοφυλακή της γειτονικής
χώρας ώστε οι βάρκες να ακινητοποιούνται πριν φτάσουν στα Ελληνικά ύδατα.

"Απαράδεκτηη εισβολή της Τουρκίας"
"Αποσταθεροποιείτην χώρα και προσφέρει ευκαιρία στους ηττημένους τζιχαντιστές να
ανασυγκροτηθούν. Είναι ένας ακόμα παράγοντας αστάθειας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα

πίεση από προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές", τονίζει ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τις
εξελίξεις στη Συρία, χαρακτηρίζοντας ως "απαράδεκτη" την εισβολή της Άγκυρας.
Μεαφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 100 ημερών της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης
σημειώνει πως η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη της Ευρωζώνης μετά από
μια δεκαετία κρίσης. "Είμαστε έτοιμοι, η ισχυρή ανάκαμψη έχει ήδη αρχίσει", τονίζει.
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