Βρίσκουν «μπόσικο» τον Έλληνα
και τα κάνουν !
Πραγματικά στο δικό μου μυαλό μοιάζει ασύλληπτο
αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτή την
ιστορία με τους οκτώ Τούρκους πραξικοπηματίες
και το άσυλο που τους δίνεται !
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όχι μόνο οξύνει
επιτηδευμένα τις σχέσεις της με την Τουρκία,
αλλά και ουσιαστικά προτιμάει να κρατήσει εδώ
αυτούς τους αμφιλεγόμενους Τούρκους (οι οποίοι
κατηγορούνται για σοβαρότατα αδικήματa) από το
να πάρει πίσω τους δύο δικούς της αξιωματικούς
που κρατούνται στην Τουρκία ! Και μην μου πει
κανένας πως δεν είναι έτσι, διότι η Τουρκία
έθεσε, όπως αναμενόταν, και επισήμως θέμα
ανταλλαγής…
Την ίδια στιγμή που οι…αγαπημένοι μας οκτώ
αφήνονται ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη στήνεται
μια ολόκληρη επιχείρηση προστασίας τους με
αστυνομικούς, μπράβους, ελικόπτερα και δεν ξέρω
τι άλλο. Ο αδαής φορολογούμενος όχι μόνο θα
πρέπει να την πληρώσει και αυτή, αλλά την ίδια
στιγμή θα απασχολούνται εκεί αστυνομικοί, ενόσω
η εγκληματικότητα έχει «χτυπήσει κόκκινο» και ο
πολίτης νιώθει απροστάτευοτος ! Τα θέλουμε και
τα παθαίνουμε όμως και θα το εξηγήσω παρακάτω…
Και όσο για τα περί ανθρωπισμού και ανεξάρτητης
Ελληνικής δικαιοσύνης που επικαλούνται οι
διάφοροι και καλά αλληλέγγυοι, είναι πραγματικά
για να γελάει κανείς ! Αλήθεια, από πότε είναι
ανεξάρτητος ο κρατικά κατευθυνόμενος Άρειος
Πάγος ; Αυτά τα παραμύθια ας τα κρατήσουν

λοιπόν για το φτωχό μυαλό το δικό τους και
αυτών στους οποίους απευθύνονται !
Και γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά ; Γιατί
τέλος πάντων όλη αυτή η πεισματική εμμονή και
ξαφνική αγάπη με τους οκτώ και όλη αυτή η
κομματική και δημοσιογραφική πανστρατιά ;
Κατά πρώτον όλο αυτό είναι αναμφίβολα ένας
στείρος αντιτουρκισμός του τύπου «ο εχθρός του
εχθρού μου είναι φίλος μου». Σημειώνουμε ότι το
άσυλο σε Τούρκους και Κούρδους τρομοκράτες (και
πλέον πραξικοπηματίες) δεν είναι μια πρόσφατη
πρακτική, αλλά μια πρακτική αρκετών χρόνων και
είναι κυρίως Κυπατζίδικης προέλευσης.
Κατά δεύτερον υπάρχει και το πολιτικό και
γεωπολιτικό κίνητρο. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.του Τσίπρα
ακολουθούν όσο μπορούν αυτή την τακτική της
όξυνσης με την Τουρκία, διότι αυτό είναι κάτι
που συμφέρει τη «μαμά» Ρωσία του αφεντικού τους
Πούτιν.
Τον Πούτιν τον ευνοεί όσο τίποτε άλλο μια
γενική όξυνση των σχέσεων της δύσης (και ειδικά
της Ε.Ε.) με την Τουρκία διότι έτσι ωθούν την
τελευταία ακόμα περισσότερο στην αγκαλιά της
Ρωσίας και τελικά στην πλήρη γεωπολιτική
απορρόφησή της από αυτήν.
Τέλος είναι και αυτό το καταραμένο πολιτικό
κόστος και το λαϊκό συναίσθημα ! Τα χειρότερα
λαϊκά συμπλέγματα στις σχέσεις μας με τις ξένες
χώρες (ειδικά τις γειτονικές) βγαίνουν στην
επιφάνεια, οπότε και ο Ελληνικός λαός στη
μεγάλη πλειοψηφία του επιθυμεί να κρατήσουμε
εδώ
τους
Τούρκους
(παρότι
τελευταία
εμφανίζονται και πιο λογικές φωνές)

Είναι το προαιώνιο κόμπλεξ μας του τύπου «να
πάμε οπωσδήποτε κόντρα στους ξένους για να
νιώσουμε υπερήφανοι» (ότι περίπου έλεγαν πολλοί
και για τον Τσίπρα μια εποχή…) και φυσικά
οποιαδήποτε άλλη άποψη βαφτίζεται ως προδοτική
και όσοι τις εκφράζουν «προσκυνημένοι»,
«γιουσουφάκια» κλπ.
Που οφείλεται αυτό το τελευταίο δεν είναι της
ώρας να το αναλύσουμε, όμως η ουσία είναι ότι
τα θέλουμε και τα παθαίνουμε διότι οι
Τσιπροκαμμένοι, οι Μητσοτάκηδες και οι
υπόλοιποι βρίσκουν “μπόσικο” τον Ελληνικό λαό
και τα κάνουν…

