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“φαιοκκόκινη” Ελλάδα !
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Μέσα στα πλαίσια της γενικής διάλυσης και αποσύνθεσης στην
οποία βρίσκεται η χώρα μας εντάσσονται αναμφίβολα και οι
ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει πάρει το λεγόμενο
προσφυγικό, όπως και η έξαρση της εγκληματικότητας επί της
“φαιοκόκκινης” κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ…
Βεβαίως έξαρση της εγκληματικότητας μόνο σε ένα μειοψηφικό
ποσοστό σχετίζεται με τους συγκεκριμένους ανατολίτες
Μουσουλμάνους πρόσφυγες που έρχονται κατά κύματα τα
τελευταία τρία χρόνια. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει
αμφιβολία πως η άναρχη μεταναστευτική πολιτική και τα
ανοιχτά σύνορα για όλους συμβάλουν και στην αύξηση της
εγκληματικότητας στη χώρα μας. Και αυτό φυσικά χωρίς να
πηγαίνουμε στην ακροδεξιά λογική πως για όλα τα εγκλήματα
φταίνε οι ξένοι και οι Έλληνες είναι αθώοι…
Εμείς εδώ και κάποια χρόνια είχαμε γράψει άρθρα που
προειδοποιούσαμε για το τι πρόκειται να συμβεί με αυτές τις
ανεύθυνες μεταναστευτικές πολιτικές. Είχαμε δε καταγγείλει
τη σημερινή κυβέρνηση ότι εσκεμμένα και προβοκατόρικα άνοιξε
τα σύνορα ώστε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και να
διασπάσει την Ευρώπη και να ανεβάσει την ακροδεξιά.
Μπορείτε να βρείτε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο που γράψαμε
τον περασμένο Δεκέμβρη όπου αναλύουμε αυτό το ζήτημα…
http://taairetika.blogspot.gr/2017/12/blog-post_16.html
Ωστόσο αυτό που έχει αλλάξει, από τότε μέχρι σήμερα, είναι
πρώτον ότι οι προσφυγικές ροές αυξάνονται και πάλι και η
κρατική μηχανή αδυνατεί παντελώς να διαχειριστεί την
κατάσταση. Δεύτερον σήμερα ζούμε, όσο ποτέ άλλοτε, και τα

αποτελέσματα του εγκληματικού νόμου Παρασκευόπουλου-με τον
οποίο αποφυλακίζεται “κάθε καρυδιάς εγκληματικό καρύδι”- τον
οποίον μάλιστα οι κυβερνώντες δεν τον παίρνουν πίσω ακόμα
και σήμερα !
Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και μια
ανεκδιήγητη απόφαση του ΣτΕ με την οποία
καθορίζει πως
εφεξής θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στην ελληνική
επικράτεια οι λαθρομετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά
και απλά έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου ! Αυτή η απόφαση
είναι λοιπόν ανεκδιήγητη- και πιθανότατα προβοκατόρικη- όχι
μόνο διότι ακυρώνει
την κοινή μεταναστευτική
δήλωση
Ευρωπαϊκής Ενωσης – Τουρκίας, αλλά και διότι δίνει- κατά
κάποιον τρόπο-το έναυσμα και σε άλλους να μπουν στην Ελλάδα,
με την ψευδαίσθηση ότι θα βρουν καλές συνθήκες και ζωή. Και,
ακόμα χειρότερα, μια προοπτική ελεύθερης κυκλοφορίας όλου
αυτού του πλήθους θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα
προβλήματα και στους ίδιους τους μετανάστες
και στους
κατοίκους των πόλεων και άνοδο της ξενοφοβίας και του
ρατσισμού.
Έχουμε ξαναγράψει ότι η μετανάστευση πρέπει να γίνεται
παντού και πάντα με σύνεση και μέτρο και μάλιστα να γίνεται
κατά πλειοψηφία με μετανάστες από χώρες που είναι πιο κοντά
στον δικό μας πολιτισμό- για λόγους που δεν είναι της ώρας
να αναλύσουμε-χωρίς βέβαια να αποκλείει και άλλους
πολιτισμούς και θρησκείες. Κυρίως η μετανάστευση πρέπει να
λαμβάνει χώρα με βάση το πόσους μπορεί να απορροφήσει και να
αντέξει η χώρα μας και η οικονομία μας. Από τη στιγμή
μάλιστα που η Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δεινή οικονομική θέση
είναι αυτονόητο ότι η μεταναστευτική πολιτική μας θα έπρεπε
να γίνει σε μεγάλο βαθμό πιο αυστηρή και ελεγχόμενη.

Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει και δεν προβλέπεται να
γίνει και στο άμεσο μέλλον…Αλλά τι να περιμένει κανείς από
τη στιγμή που η κυβέρνηση Τσίπρα ή Τζίφρα μέσα στη
μακαριότητά της παραμένει γαντζωμένη στην εξουσία,
αδυνατώντας να καταλάβει ή αδιαφορώντας για τις καταστροφές
και το χάος που έχει προκαλέσει από κάθε άποψη ; Και πως να
σχολιάσουμε που υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων
που, παρόλα αυτά που συμβαίνουν, παραμένει πιστός σε αυτήν;
Και από την άλλη τι υπάρχει ; Η Ν.Δ. του Μητσοτάκη που,
παρότι έχει κυλήσει σε μεγάλο βαθμό σε εθνικισμό και
σωβινισμό, πουθενά δεν μιλάει για αυστηροποίηση της
μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά αντίθετα ο τελευταίος έχει
δηλώσει επανειλήμμνως πως είναι πρόθυμος να πάει σε κοινή
εθνική γραμμή στο εξωτερικό (για το προσφυγικό) με τον
αδίστακτο Τσίπρα και μάλιστα το έχει ήδη κάνει ! Με λίγα
λόγια η Ν.Δ. υπερασπίζεται, μεταξύ άλλων, την αθλιότητα που
διέπραξε ο Τσίπρας με τα ανοιχτά σύνορα και ακόμα το να
επιβληθεί σε όλη την Ε.Ε. να αποδεχθεί ένα πολύ μεγάλο
πλήθος μεταναστών άγνωστου και αμφιλεγόμενου backround ή και
ταυτότητας (καθώς όπως είπαμε δεν είναι όλοι πρόσφυγες), με
άσχημες συνέπειες που τις έχουμε δει ειδικά στη Γερμανία…
Τέλος όλοι αυτοί, με τις ανεύθυνες τυχοδιωκτικές πολιτικές
τους “ταϊζουν” και στέλνουν ακόμα περισσότερο κόσμο σε
φασιστικές και ρατσιστικές ιδέες και κόμματα με πρώτη βέβαια

τη συμμορία της Χρυσής Αυγής η οποία αντί να είναι εκτός
νόμου, έχει στην πραγματικότητατη μεγάλη της ευκαιρία να
γιγαντωθεί κι’άλλο ! Άλλωστε τα πρόσφατα επεισόδιο στη Λέσβο
και το χάος που επικρατεί εκεί, αλλά και σε άλλα νησιά, μας
δείχνουν ξεκάθαρα τι είδους καταστάσεις μπορεί να ζήσουμε
στο μέλλον !

