«Φονιάδες των λαών Γερμανοί»,
γιατί δεν μας βοηθάτε ;
Άραγε πως φτάνει μια χώρα ακραιφνώς αντιγερμανική όπως έχει
διαμορφωθεί η Ελλάδα-όπου για όλα τα προβλήματά μας
πιστεύουμε πως ευθύνονται οι Γερμανοί και η Μέρκελ-να ζητάει
φορτικά τη βοήθεια της Ε.Ε. και της Γερμανικής προεδρίας της
για τα Ελληνοτουρκικά και τώρα να τους εγκαλούμε επειδή δεν
έχουν επιβάλλει ακόμα κυρώσεις στην Τουρκία ;
Ο αντιγερμανισμός καλλιεργήθηκε φανατικά και έγινε κάτι σαν
εθνική ιδεολογία σχεδόν μόλις ξεκίνησε η οικονομική κρίση το
2010 και ξεκίνησε από ακραία μορφώματα που κάποια από αυτά
είτε πήραν την εξουσία, είτε μπήκαν στη βουλή όπως ΣΥΡΙΖΑ,
ΑΝ.ΕΛ., Χρυσή Αυγή και άλλα λαϊκίστικα κόμματα και κινήματα…
Τα πιο μεγάλα αστικά κόμματα (Νέα Δημοκρατία και το τότε
ΠΑΣΟΚ) πήγαν σε πιο light μορφές αντιγερμανισμού, αλλά το
ηλίθιο και προβοκατόρικο εθνικό αφήγημα ήταν και παραμένει
ένα πως «Οι Γερμανοί και η Μέρκελ είναι διεθνείς τοκογλύφοι,
φονιάδες των λαών και συνεχιστές των ναζί και φταίνε για όλα
τα δεινά της Ελλάδας, της Ευρώπης και του…σύμπαντος».
Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως περιγράφεται από αυτούς ως μια
Γερμανική Ευρώπη που πρέπει είτε να αλλάξει, είτε να
διαλυθεί και η Ελλάδα είναι πάντα ριγμένη από αυτήν…
Αυτή η υστερία πήρε τέτοιες διαστάσεις που ντόπιοι
μπαχαλάκηδες έφτασαν σε σημείο να επιτίθενται με βόμβες και
γκαζάκια στην εδώ Γερμανική πρεσβεία ή να στέλνονται
γράμματα βόμβες στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ (χωρίς βέβαια
αποτέλεσμα) !
Πιστεύει κανένας πως όλα αυτά δεν τα έβλεπαν οι Γερμανοί και
η Μέρκελ και δεν έχουν κάποιο στοιχειώδες αντίκτυπο στην
οπτική και στις αποφάσεις τους ;

Για να αναλύσουμε όμως καλύτερα το θέμα, φυσικά και δεν
είναι μόνο αυτή η αιτία που η Ε.Ε. δεν υποκύπτει στις
απαιτήσεις της Ελλάδας για πιο σκληρή στάση απέναντι στην
Τουρκία και κυρώσεις, αλλά υπάρχουν και άλλες και, μεταξύ
αυτών, και ευθύνες της Ελληνικής κυβέρνησης με τους
τυχοδιωκτικούς χειρισμούς της.
Διότι πέρα από την προφανή προκλητικότητα και το εθνικιστικό
αφήγημα της Τουρκικής «γαλάζιας πατρίδας» υπάρχει και στην
Ελλάδα μια τυχοδιωκτική Ρωσόφιλη κυβέρνηση η οποία πρεσβεύει
τα εξής:
Κατά πρώτον αυτή η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως ένα νησάκι 100
τετραγωνικών χιλιομέτρων (Καστελόριζο)
μπορεί να κάνει
υφαλοκρηπίδα περίπου 40.000 τ.χ. και συνάμα μιλάει καθαρά
για μια Ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ που η Τουρκία την
παραβιάζει, ενώ δεν έχει ποτέ ανακηρύξει τίποτα από τα δύο !
Έπειτα δεν είναι μόνο η εμφανής και έκδηλη ρωσοφιλία και
αυτής της κυβέρνησης που δεν μπορεί να μην γίνεται αντιληπτή
από το μη ρωσόφιλο κομμάτι των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, αλλά
και ο συγχρωτισμός και η στήριξη σε μια σειρά από
αιμοσταγείς δικτάτορες όπως Σίσι, Άσαντ και Χαφτάρ.
Αυτή η ταύτιση μπορεί να έγινε στο όνομα του Τουρκικού
κινδύνου και του γεωπολιτικού της στριμώγματος της χώρας του
Ερντογάν, αλλά στην πραγματικότητα είναι κινήσεις τυφλής και
ύπουλης στήριξης της ρωσικής πολιτικής και συμφερόντων.
Με αυτά τα δεδομένα νομίζουμε ότι δικαιώνεται προηγούμενη
ανάλυσή μας που ισχυριζόταν πως η Τουρκία δεν είναι ακόμα

γεωπολιτικά χαμένη και ένας από τους λόγους είναι και ο
τυχοδιωκτισμός και η αναξιοπιστία της Ελληνικής πλευράς.
Και μπορεί εμείς στην Ελλάδα να νομίζουμε ότι τα πάντα
περιστρέφονται γύρω από εμάς και ότι άπαντες πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας στη διεθνή γεωπολιτική-και
όχι μόνο-σκακιέρα, αλλά τα πράγματα μόνο έτσι που δεν είναι…
Διότι υπάρχουν και άλλα σοβαρά ζητήματα βάσει των οποίων η
Ευρώπη πρέπει να αποφασίζει και να παίρνει ορθολογικές
αποφάσεις και αυτά είναι και γεωπολιτικά ζητήματα και άλλα.
Συγκεκριμένα το ζήτημα το οποίο έχουμε αναλύσει πολλές φορές
είναι ο κίνδυνος της πλήρους πρόσδεσης της Τουρκίας στο άρμα
της Ρωσίας του Πούτιν-που μπορεί να καταλήξει ολέθριο και
για την Ευρώπη και για όλο τον πλανήτη-αν η Ευρώπη την
αποκρούσει και την απομονώσει τελείως και αυτό η Μέρκελ το
έχει στο νου της.
Εξάλλου και όσο η Τουρκία παραμένει μέσα στο ΝΑΤΟ οι
κυρώσεις θα συμβάλλουν περαιτέρω σε ένα σοβαρό ενδοΝΑΤΟϊκό
ρήγμα Ελλάδας-Τουρκίας, ίσως και χειρότερο από αυτό που
άφησε ο πόλεμος της Κύπρου το 1974, κάτι το οποίο οι Ρώσοι
επιθυμούν σφόδρα και είναι κατανοητό το γιατί…
Δεύτερον η Τουρκία συνεχίζει να φιλοξενεί έναν τεράστιο
αριθμό λαθρομεταναστών και προσφύγων (περίπου δύο
εκατομμυρίων) οπότε και η συνεργασία με την Τουρκία σε αυτό
το ζήτημα είναι απαραίτητη.
Τι μπορεί να συμβεί δηλαδή αν η Τουρκία ξαμολήσει έναν
τεράστιο όγκο από αυτούς προς πάσα κατεύθυνση στην Ευρώπη ο
καθένας λογικός άνθρωπος μπορεί να καταλάβει.
Εμείς εξάλλου ζήσαμε μια μικρογραφία αυτού με αυτόν την
τακτική κίνηση που έκανε πριν λίγο καιρό το καθεστώς
Ερντογάν με την κινητοποίηση ενός σχετικά μικρού αριθμού
λαθρομεταναστών στον Έβρο…

Μέσα σε όλα αυτά προσθέστε και τα οικονομικά συμφέροντα που
όντως δένουν μια σειρά από χώρες της Ε.Ε. και ειδικά χώρες
που πουλούν όπλα στην Τουρκία όπως Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία
και Ολλανδία.
Αυτό το τελευταίο βέβαια οι αντιευρωπαϊστές που κυριαρχούν
στα Ελληνικά κόμματα και ΜΜΕ το παρουσίασαν ως τη μοναδική ή
τη βασική αιτία της Ελληνικής διπλωματικής ήττας στις
Βρυξέλλες, ενώ τα πράγματα, όπως είπαμε, δεν είναι έτσι.
Ας τονίσουμε ότι στην τελευταία σύνοδο κορυφής η
Ελληνοκυπριακή πρόταση για κυρώσεις δεν στηρίχθηκε
ουσιαστικά σθεναρά από καμία χώρα και ούτε καν από τις
ρωσόφιλες κυβερνήσεις Γαλλίας και Αυστρίας, ενώ στη γραμμή
των μη κυρώσεων δεν πρωτοστάτησε τόσο η Γερμανία, όσο χώρες
όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ολλανδία.

Ωστόσο τα Ελληνικά ΜΜΕ στοχοποίησαν και πάλι βασικά τη
Γερμανία ως Τουρκόφιλη πρωτοστάτη αυτής της γραμμής, διότι
όπως είπαμε ο αντιγερμανισμός παραμένει η εθνική ιδεολογία
και αυτός είναι βεβαίως βαθύτερα μια ρωσική γραμμή
προβοκατόρικη γραμμή, όπως έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν.
Τέλος γιατί οι κυρώσεις προς την Τουρκία παρουσιάζονται στην
Ελλάδα ως πανάκεια ; Ποιος μας λέει ότι με τις κυρώσεις η
Τουρκία θα γίνει απαραίτητα πιο συνετή και συνεργάσιμη ;
Διότι εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί και
το αντίθετο !

Γιατί λοιπόν οι ρωσόφιλοι Μητσοτάκης-Δένδιας επιμένουν τόσο
πολύ για κυρώσεις ; Μα ακριβώς διότι είναι “Ρωσοι” και στην
πραγματικότητα η οριστική ρήξη της Τουρκίας με την Ε.Ε. και
όλη τη δύση, θα σημαίνει περαιτέρω εκφασισμός της τελευταίας
και κυρίως ολική πρόσδεση στη Ρωσία και πιθανότατα και με
αποχώρηση από το ΝΑΤΟ.
Κακά τα ψέματα το γεωπολιτικό παιχνίδι είναι βρώμικο, αλλά
και απλό στην κατανόησή του και σίγουρα οι σχετικά πιο
σκεπτόμενοι Έλληνες δεν θα πρέπει να «τρώνε αμάσητα» την
προπαγάνδα κομμάτων και ΜΜΕ, αλλά να σκέφτονται πιο οξύνοια
και πιο
εποικοδομητικά.

