Μεταναστευτικό:
Ο
τυχοδιωκτισμός Ερντογάν και
Μητσοτάκη στο αποκορύφωμά του
!
Να λοιπόν που ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε, τουλάχιστον εν μέρει,
πραγματικότητα την απειλή του πως θα αφήσει ελεύθερους
λαθρομετανάστες και πρόσφυγες για να φύγουν προς την Ευρώπη
και φυσικά με πύλη εισόδου την Ελλάδα (καθώς η Βουλγαρία
είναι κλειστή) !
Αυτή βέβαια την απερίσκεπτη κίνηση, που προκαλεί σοβαρότατο
πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν την έκανε διότι είναι τρελός ή
γιατί θέλει να καταστρέψει την Ελλάδα όπως λένε οι ηλίθιες
αναλύσεις καθεστωτικών πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων εν
Ελλάδι, αλλά για άλλους λόγους.
Πρώτον γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπράξει μέγιστο
ανοσιούργημα αρνούμενη να υποστηρίξει την Τουρκία στο
Συριακό και συντάσσεται ουσιαστικά με τους γενοκτόνους Άσαντ
και Πούτιν οι οποίοι και δεν τηρούν καμία συμφωνία
εκεχειρίας και βομβαρδίζουν και Τούρκους στρατιώτες και
Σύριους αμάχους.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Ευρώπη αρνείται επίσης να

χρηματοδοτήσει τον Ερντογάν ώστε αυτός να μπορέσει να
εγκαταστήσει πρόσφυγες και μετανάστες στα Τουρκο-Συριακά
σύνορα απ’όπου εκδίωξε τους Κούρδους στην πρόσφατη εισβολή
της σε αυτήν την περιοχή της Συρίας.
Έτσι λοιπόν ο Ερντογάν, που φιλοξενεί στα σύνορά του δύο με
τρία εκατομμύρια και πρόσφυγες μετανάστες (οι οποίοι και
ζημιώνουν και την οικονομία της Τουρκίας), έκανε τώρα το
απονενοημένο διάβημα να τους παρακινήσει να φύγουν προς την
Ευρώπη, λέγοντας πως τα σύνορα στην Ελλάδα είναι ανοιχτά και
ότι η Ευρώπη οφείλει να τους φροντίσει…
Είναι αλήθεια μεν πως ο Ερντογάν εργαλειοποιεί τους
μετανάστες για να πετύχει γεωπολιτικούς στόχους, ωστόσο
κάπου εδώ αρχίζει να διαφαίνεται στον προσεκτικό αναλυτή
και ο τυχοδιωκτισμός της Ελληνικής πλευράς του Μητσοτάκη,
αλλά και φυσικά του προκατόχου του Τσίπρα.
Πρώτον διότι ενώ ήξεραν ότι η Τουρκία μας κρατάει στο χέρι
με το μεταναστευτικό και ότι μπορεί με μια της μόνο κίνηση
να πλημμυρήσει την Ελλάδα με μετανάστες και πρόσφυγες και να
προκαλέσει μπάχαλο, δεν έκαναν το παραμικρό τόσο καιρό να
την κατευνάσουν.
Δεν υπήρχε από την πλευρά μας ούτε και ακόμα υπάρχει η
παραμικρή διάθεση για διάλογο και συναίνεση-απέναντι σε μια
πιο ισχυρή στρατιωτικά και πληθυσμιακά χώρα- σε κανένα
Ελληνοτουρκικό ζήτημα, αντίθετα συνεχής κόντρα στην κόντρα.
Από τους Τούρκους πραξικοπηματίες που μας κουβάλησε εδώ
σύσσωμο το διακομματικό πολιτικό καθεστώς για να προκαλέσει
τον Ερντογάν, μέχρι το Κυπριακό και από μια σειρά από άλλα
θέματα που εκκρεμούν με κυριότερο βέβαια το ενεργειακό και
τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης.
Σε αυτό το τελευταίο μπορεί η Τουρκία όντως να παρανόμησε
και να παραβίασε το διεθνές δίκαιο, αλλά το πρόβλημα
ξεκίνησε από την παράλογη απαίτηση της Ελλάδας να θεωρεί ότι
νησάκια όπως το Καστελόριζο έχουν υφαλοκρηπίδα όση η

Ελληνική ξηρά και συνεπώς να μετατρέπουν το Αιγαίο σε
αποκλειστικά Ελληνικό.
Ας πάμε όμως και στα τελευταία συμβάντα του μεταναστευτικού
προβλήματος που προέκυψαν μετά από αυτή την τυχοδιωκτική
κίνηση της Τουρκίας για να αποδείξουμε και τον τυχοδιωκτισμό
της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία μέχρι τώρα κινείτο στο
μεταναστευτικό στα χνάρια του Τσίπρα.
Συγκεκριμένα ας θυμηθούμε ότι Μητσοτάκης δήλωνε από την
εποχή που ήταν στην αντιπολίτευση πως θέλει να πάει σε κοινή
γραμμή στο μεταναστευτικό με τον Τσίπρα ο οποίος ως γνωστόν
εξέφραζε το δόγμα «ανοιχτά σύνορα για όλους» και έτσι έγινε
μόλις και ο πρώτος πήρε την εξουσία !
Ως κυβέρνηση λοιπόν η Ν.Δ.-και πριν το τωρινό επεισόδιο με
την Τουρκία- κατά πρώτον συνέχισε να μην φυλάει επαρκώς τα
σύνορα και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως η frontex ήταν
απενεργοποιημένη και την επανέφεραν τώρα εσπευσμένα.
Γιατί άραγε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν σφράγιζε τα σύνορα
πιο πριν όταν είναι προφανές πως η Ελλάδα δεν χωράει άλλους
μετανάστες, αφού δημιουργείται μια τραγική κατάσταση και για
τους ίδιους τους μετανάστες και για τους ντόπιους (ειδικά
των νησιών) ;
Κατά δεύτερον η κυβέρνηση-και πάλι στα χνάρια του Τσίπραδεν κάνει τίποτα για την επίσπευση της διαδικασίας ασύλου
που καθυστερεί φοβερά, ώστε να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι
πρόσφυγες και ποιοι λαθρομετανάστες (συμφωνία Ε.Ε.-Ελλάδας)
και επιπλέον δεν απελαύνουν προς την Τουρκία παρά ελάχιστους
από αυτούς που η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί
(συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας).
Και τέλος συνεχίζουμε ως Ελλάδα να μην αξιοποιούνται τα
κονδύλια που παίρνουμε από την Ε.Ε. για τη διαχείριση του
μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος και μάλιστα
η
κυβέρνηση έπεισε τελικά την αφελή Ε.Ε.-που δεν έχει
καταλάβει ακόμα με ποιους έχει να κάνει- να της δώσει και

άλλα λεφτά !
Εν ολίγοις μόνο τώρα που είδε τα δύσκολα η κυβέρνηση του
τυχοδιώκτη Μητσοτάκη αποφάσισε να φυλάξει τα σύνορα και να
ζητήσει τη βοήθεια της Ευρωπαίων εταίρων μας…
Αλλά και που αντέδρασε φαίνεται πως έφτασε και στο άλλο
άκρο, καθώς-όπως προκύπτει από ρεπορτάζ Ελληνικών και ξένων
ΜΜΕ- φαίνεται πως έχουν επιστρατευτεί στα σύνορα και ομάδες
ντόπιων πολιτών του Έβρου που έχουν πάρει τον νόμο στα χέρια
τους και- ακόμα χειρότερα- ακροδεξιές ομάδες και από την
Ελλάδα και από το εξωτερικό.
Αυτά συμβαίνουν πλέον αποδεδειγμένα στον Έβρο, όπως μπορείτε
να δείτε χαρακτηριστικά και και στα παρακάτω κείμενα και
φωτογραφίες…
https://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1452826/ethnik
istiko-kai-misallodoxo-tsoynami-saronei-ton-topo-mas-kraygiagonias-apo-evriti-dimosiografo
https://www.in.gr/2020/03/04/greece/prosfygiko-epikindyna-fa
inomena-ratsismou-akrodeksioi-germanoi-ston-evro-etoimoi-naprosferoun-ypiresies/
Δεν ξέρουμε βέβαια τι μπορεί να ισχύει από όλα αυτά που λένε
οι Τούρκοι περί πυροβολισμών και βουλιάγματος ή ληστείας
μεταναστών, αλλά είναι βέβαιο όλοι αυτοί οι ακραίοι που
έχουν μαζευτεί στα σύνορα είναι ικανοί για ακραία πράγματα.
Ή μήπως αμφιβάλλει κανείς ;
Και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία του
Μητσοτάκη συνεργάζεται και συνυπάρχει με φασίστες,
δείχνοντας πως είναι επιρρεπής και στο «μαύρο».
Αυτό συνέβη και στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικά που
οργανώθηκαν από φασίστες και όπου οι Νεοδημοκράτες
συνυπήρξαν με χρυσαυγήτες και άλλους φασίστες, αλλά και σε
μερικά σχολεία στη βόρεια Ελλάδα όπου η Νέα Δημοκρατία

έστηνε καταλήψεις μαζί με χρυσαυγήτες !
Το βασικό ερώτημα είναι γιατί φέρθηκε έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ και
η Νέα Δημοκρατία και κινήθηκαν στο δόγμα των ανοιχτών
συνόρων και γιατί γενικά έκαναν μέχρι τώρα ότι μπορούν για
να μην λυθεί το προσφυγικό και να συνεχίζεται αυτή η άρρωστη
κατάσταση ;
Τα κίνητρά τους είναι καθαρά αντιευρωπαϊκά και ρωσόφιλα και
αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις και τις θέσεις των πάντων
στην Ελλάδα (κομμάτων, πολιτικών δημοσιογράφων και άλλων)
κάθε ιδεολογικής απόχρωσης, καθώς κοινή συνισταμένη σχεδόν
όλων είναι πως για το μεταναστευτικό φταίει πρωτίστως-μετά
βέβαια την Τουρκία- η…απάνθρωπη Ευρώπη που δεν μας βοηθάει
κλπ.

Το Ελληνικό βαθύ κράτος λοιπόν θέλει να συνεχίζεται αυτό το
χάος του προσφυγικού στην Ελλάδα, ώστε να αναγκάσει την
Ευρώπη να ανοίξει τα σύνορα και πάρει και άλλους μετανάστες,
χωρίς καν να γνωρίζει το backround τους και χωρίς βέβαια να
μπορούν να ενταχθούν όλοι.
Αυτό θα σημαίνει λογικά άνοδο της εγκληματικότητας και της
τρομοκρατίας, κάτι που θα σημαίνει περαιτέρω άνοδο του
ρατσισμού, του αντιμουσουλμανισμού και της ακροδεξιάς στην
Ευρώπη.
Αυτό θα είναι αναπόφευκτο, αφού ακόμα και αν η Ευρώπη πάρει
όλους του λαθρομετανάστες και τους πρόσφυγες που βρίσκονται

αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τότε θα ακολουθήσουν συνεχείς
ροές και ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται…
Και γιατί όμως επιθυμούν μια τέτοια προβοκάτσια οι Έλληνες
πολιτικοί σαν τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα ; Διότι απλά
είναι τσιράκια της Ρώσικης υπερδύναμης (που πάντως στην
πρώτη δυσκολία πάντα τρέχουν πίσω από τα «φουστάνια» της
Ευρώπης) που επιθυμούν άνοδο της ρωσόφιλης ακροδεξιάς στην
Ευρώπη και εν τέλει τη διάλυσή της υπέρ της Ρωσίας.
Το τι θα συμβεί στο μέλλον τώρα με αυτό το ζήτημα στον Έβρο
και στα νησιά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ήδη πάντως
φαίνεται οι ροές να έχουν μειωθεί, καθώς βρίσκουν κλειστά
σύνορα, ενώ και η Τουρκία φαίνεται να παίρνει τελικά κάποια
χρήματα από τη Γερμανία για το μεταναστευτικό.
Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν βγαίνει ωφελημένη από
αυτήν την ιστορία καθώς δυναμώνει ήδη το αντιδραστικό δίπολο
από τη μια του σοβινισμού, του ρατσισμού και της
μισαλλοδοξίας (σε έναν λαό που ψάχνει αφορμές για υστερικές
εθνικοπατριωτικές εξάρσεις και δημιουργία εξωτερικών εχθρών)
και από την άλλη των προβοκατόρων ή ιδεοληπτικών εκφραστών
των ανοιχτών συνόρων για όλους.
Αλλά και η Τουρκία δεν πρόκειται να ωφεληθεί από αυτήν την
απερίσκεπτη κίνηση του Ερντογάν, καθώς ο δυτικός κόσμος
στέκεται σύσσωμος στο πλευρό της Ελλάδας και την ίδια στιγμή
στρέφει εναντίον του και εναντίον της χώρας τους την κοινή
γνώμη σε όλες της χώρες της δύσης.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν και πάλι η μοναδική κερδισμένη από
όλα αυτα θα είναι η Ρωσία του μέγιστου προβοκάτορα που
λέγεται Πούτιν και οποίος μάλιστα έσπευσε να πουλήσει
εκδούλευση στην Ελλάδα λέγοντας πως υπάρχουν 130.000
μετανάστες που θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα και πως πρέπει
να την προστατευτούμε…

