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…

Το προσφυγικό και το σύνδρομο
του “άσπρου-μαύρου”
Όπως και στα περισσότερα θέματα στη χώρα μας, έτσι και στο
προσφυγικό-μεταναστευτικό οι λαϊκές τάσεις είναι περίπου τα
δύο άκρα, το «άσπρο» και το «μαύρο».
Από τη μια δηλαδή έχουμε τους άκρως ξενοφοβικούς και
αντιμουσουλμάνους που ρατσίζουν και συχνά κυλούν σε
μισαλλόδοξα παραληρήματα σαν αυτό του ανεγκέφαλου πρώην
ποδοσφαιριστή Αλέκου Αλεξανδρή ή και σαν αυτούς που έκαναν
μπάρμπεκιου έξω από προσφυγικό καταυλισμό στη Θεσσαλονίκη ως
καψώνι σε αυτούς.
Αυτές οι πρακτικές τύπου ρατσιστικού μπάρμπεκιου και
Αλεξανδρή δεν ήταν φυσικά μόνο μεμονωμένα περιστατικά
κάποιων ακραίων, αλλά έτυχαν και ευρείας απήχησης από ένα
κομμάτι του κόσμου, ακόμα και από πολιτικούς που μάλιστα δεν
ανήκουν σε ακροδεξιά κόμματα όπως ο Κυρανάκης και η Ράπτη
την Ν.Δ. που στήριξαν τα μπάρμπεκιου !
Αυτό για να μην νομίζει κάποιος ότι ξεμπερδέψαμε με την
ακροδεξιά και τους φασίστες στην Ελλάδα επειδή ηττήθηκε η
Χρυσή Αυγή…

Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οι αντίθετοι ιδεοληπτικοί
και πολιτικά ορθοί-κυρίως αριστεροί και κάποιοι ultra
φιλελεύθεροι -που είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων για όλους
και αδυνατούν να καταλάβουν ότι η φτωχή Ελλάδα δεν μπορεί να
φιλοξενήσει όλους του μετανάστες και πρόσφυγες του κόσμου
και πως πρέπει να φυλάσσονται αποτελεσματικά τα σύνορα.
Αυτοί συνήθως θέλουν ή κάνουν πως μονοπωλούν τον ανθρωπισμό
και θεωρούν οποιαδήποτε αντίθετη άποψη με το αφήγημά τους
ρατσιστική και μισαλλόδοξη. Εξανίστανται επίσης έναντι
όποιους χρησιμοποιεί τη λέξη «λαθρομετανάστες» κλπ.
Η αλήθεια είναι πάντως κάπου στη μέση και λίγοι το
αντιλαμβάνονται. Από τη μια δεν πρέπει να υιοθετήσουμε
απάνθρωπες και αυταρχικές πρακτικές τύπου Σαλβίνι, Όρμπαν
κλπ. και ιδέες τύπου Βελόπουλου και από την άλλη θα πρέπει
αναντίρρητα η μεταναστευτική μας πολιτική να γίνει πιο
αυστηρή.
Η Ελλάδα θα πρέπει να φυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της
και θα πρέπει να εξετάζει όλες τις αιτήσεις χορήγησης
ασύλου. Όποιος δεν καταθέτει αίτηση μέσα σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα θα πρέπει να απελαύνεται, ενώ οι αιτήσεις
ασύλου θα πρέπει να εξετάζονται πολύ πιο γρήγορα και
αποτελεσματικά, ώστε να αποφεύγονται συνωστισμοί και
αποκρουστικά φαινόμενα τύπου Μώριας.

Όσοι διαπράττουν στοιχειωδώς σοβαρά αδικήματα κατά την άφιξη
ή παραμονή τους στην Ελλάδα, θα πρέπει να απελαύνονται (και

όχι να φυλακίζονται) πριν καν εξεταστεί η αίτηση ασύλου
τους.
Από όσους πάρουν τελικά το άσυλο που ζητούν και πάλι δε
μπορούν να μείνουν όλοι στην Ελλάδα διότι αυτή δεν έχει
ούτε υποδομές ούτε δουλειές για να τους κρατήσει όλους.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ζητηθεί η συνεργασία των εταίρων μας
στην Ε.Ε., ώστε να πάρουν ένα ποσοστό από αυτούς ορισμένες
χώρες που χρειάζονται μετανάστες και μπορούν να τους δώσουν
τα στοιχειώδη για μια αξιοπρεπή συμβίωση. Κάπως έτσι θα
ξεκαθαρίσει στοιχειωδώς το τοπίο στο μεταναστευτικό και
οτιδήποτε άλλο θα είναι ημίμετρα…
Εν ολίγοις η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στο να εντάξει
τους πρόσφυγες που ήδη έχει δεχθεί ή που σκοπεύει θα
κρατήσει τώρα, παρά να αφήνει ανοιχτά τα σύνορα για να
εισέρχονται και άλλοι.
Αν δεν συμβούν αυτά και το προσφυγικό-μεταναστευτικό θα
γίνει αδιέξοδο και θα φουντώνει κι’άλλο το τέρας του
ρατσισμού και του εθνικολαϊκισμού σε μια χώρα που έχει πάει
προ πολλού στα άκρα μέσα στην οικονομική κρίση.

Οι
μεγάλοι
πολιτικοί
προβοκάτορες
μιας
μικρής
χώρας και η «ανθρωπιά» τους
Προ ημερών διεξήχθη μια εκδήλωση για το προσφυγικό στο
εντευκτήριο της Βουλής, με παρόντες δεκάδες μικρούς
ασυνόδευτους πρόσφυγες από εμπόλεμες και μη περιοχές, όπου

παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Παυλόπουλος και
ο πρόεδρος της Βουλής, Βούτσης.
Ως εδώ καλά, μόνο που αυτός ο άθλιος τύπος που παριστάνει
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας-και που δυστυχώς είναι και
συμπατριώτης μας, Μεσσήνιος- εκστόμισε απίστευτα πράγματα
στα οποία πρέπει να απαντήσουμε !
Είπε λοιπόν ο…αγαπητός μας «Πάκης» μεταξύ άλλων: «… έως ότου
πάψουν να υπάρχουν οι τραγικές συνθήκες που σας οδήγησαν να
εγκαταλείψετε τις πατρίδες σας και τις οικογένειές σας, η
Ελλάδα και η Ελληνική Κοινωνία σας αγκαλιάζει με θέρμη και
σας θεωρεί παιδιά της».
Και ακόμα πως «η στάση της Ελλάδας και των Ελλήνων είναι
τόσο περισσότερο ειλικρινής όσο είναι φυσική απόρροια της
Ιστορίας της και του πολιτισμού της, γιατί για εμάς όλα τα
παιδιά του κόσμου, που δοκιμάζονται, είναι και δικά μας
παιδιά».
Συνέχισε λέγοντας: «Η Ελλάδα και οι Έλληνες εκπροσωπούν, στο
ακέραιο, τις αρχές και τις αξίες και της Ευρωπαϊκής
Δημοκρατίας και, συνακόλουθα, του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού…».
Και στο τέλος δεν έλειψε και το αντίευρωπαϊκό-αντί- Ε.Ε.
κήρυγμα με το οποίο μάλιστα προσπάθησε να αποδείξει και την
Ελληνική πολιτική…ανωτερότητα και περίσσευμα ανθρωπιάς:
«Μην κρίνετε την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης από
ηγεσίες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες,
κατώτερες των περιστάσεων, δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με
τον πυρήνα αυτής της ιστορίας και αυτού του πολιτισμού.
Κρίνετε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα,
για να βεβαιωθείτε ότι κάθε Έλληνας και κάθε πραγματικός
Ευρωπαίος όχι μόνο συμμερίζεται την τραγωδία σας, αλλά
στέκεται δίπλα σας για να μοιραστούμε τον πόνο σας και, το
κυριότερο, ν’ απαλύνουμε κατά το δυνατόν τις συνέπειές του»
!

Πως ακριβώς τους αγκάλιασε άραγε ο πολιτικός κόσμος και το
κράτος της Ελλάδας και πως δείχνει την ανθρωπιά του και
την…εθνική του ανωτερότητα και περίσσευμα σε ανθρωπιάς;
Πρώτα με το ανεύθυνο και άναρχο άνοιγμα συνόρων και τους
πνιγμούς που επέφερε και έπειτα με τα κολαστήρια, αρχικά της
Ειδωμένης και έπειτα της Μόριας ! Και τι γίνεται στη Μόρια
;
Για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς το μέγεθος της εξαθλίωσης,
ας διαβάσουν, χωρίς περαιτέρω λόγια, τα παρακάτω
δημοσιεύματα για να το συνειδητοποιήσουν…
http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1280901/o-fovos
-toy-viasmoy-stoiheionei-tis-paidia-kai-gynaikes-sti-moria
https://www.huffingtonpost.gr/entry/bbc-moria-to-cheiroterostratopedo-prosfeyon-ste-ye_gr_5b869295e4b0511db3d364c7
https://www.protothema.gr/greece/article/826339/guardian-tapaidia-prosfuges-vionoun-tin-kolasi-sti-moria/
https://www.iefimerida.gr/news/443928/vinteo-anatrihila-toyal-jazeera-apo-ti-moria-pragmatiko-kolastirio
https://www.tanea.gr/2018/09/06/greece/kolastirio-i-moria/
Για αυτά λοιπόν τα «κατορθώματα» και την «ανθρωπιά» είναι
υπερήφανος και βαυκαλίζεται ο Παυλόπουλος και οι όμοιοί του
και έχει το θράσος να δίνει και μαθήματα στην υπόλοιπη
Ευρώπη !
Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν; Έχουμε εξηγήσει πολλάκις ότι
η ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. άνοιξαν άναρχα τα σύνορα και δημιούργησαν
αυτό το χάος που δημιούργησαν με σκοπό να γεμίσουν την
Ευρώπη λαθρομετανάστες ή και κανονικούς πρόσφυγες.
Αυτό το έκαναν
ώστε αυτή η κατάσταση να διασπάσει την
Ευρώπη περαιτέρω και να ανεβάσει και ακροδεξιά Ρωσόφιλα
κόμματα και σε μεγάλο βαθμό, ο μέγας Ρωσόδουλος προβοκάτορας

μια μικρής χώρας Τσίπρας , το έχει καταφέρει !
Έπειτα έγινε μια σωστή συμφωνία με την Ε.Ε. για την
αποσυμφόρηση της Ελλάδας που προέβλεπε ότι όσοι ήταν
λαθρομετανάστες στην Ελλάδα να γύριζαν πίσω στην Τουρκία,
ενώ όσοι ήταν κανονικοί πρόσφυγες να μοιράζονταν σε χώρες
της Ευρώπης.

Τι έκανε έκτοτε το ελληνικό κράτος ; Καθυστερεί
αδικαιολόγητα να εξετάσει τις αιτήσεις, με αποτέλεσμα να
στοιβάζονται διαρκώς καινούργιοι μετανάστες και πρόσφυγες
(καθώς τα σύνορα ακόμα δεν φυλάσσονται επαρκώς), οπότε
γίνεται το αδιαχώρητο και βασανίζονται και υποφέρουν όλοι
μαζί !
Μιλάμε τώρα για αιτήσει ασύλου που οι αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες τις εξετάζουν αδικαιολόγητα με καθυστέρηση που
ξεπερνάει τον ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτό
που δημιουργούν και όλο αυτό γίνεται εσκεμμένα !
Αυτό που κάνει στην ουσία η Ελληνική κυβέρνηση είναι να μην
τηρεί όσα συμφώνησε και να λέει ουσιαστικά στην Ευρώπη να
πάρει κι’άλλους μετανάστες χωρίς κανέναν διαχωρισμό σε
λαθρομετανάστες και πρόσφυγες (ή ακόμα και να κρατήσουμε
μερικούς εμείς ως Ελλάδα).
Δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι και αυτό η

Ελληνική κυβέρνηση το κάνει για να αναγκάσει την Ευρώπη να
δεχθεί άναρχα και άλλους μετανάστες (δηλαδή να κάνει το
λάθος που έκανε η Μέρκελ με το άνοιγμα των συνόρων και που
ανέβασε την ακροδεξιά και στη χώρα της).
Κάτι τέτοιο θα διασπούσε ακόμα περισσότερο την Ευρώπη ,θα
ακολουθούσε νέο κύμα εγκληματικότητας (διότι είναι αδύνατον
να ενταχθούν επαρκώς κοινωνικά όλοι τους) και πιθανότατα και
τρομοκρατίας, οπότε και θα ανέβαζε την (συνήθως ρωσόφιλη)
ακροδεξιά και πανευρωπαϊκώς και ίσως και παγκοσμίως !
Η Ευρώπη τους λέει πολύ λογικά πως αν γίνει αυτό θα έρθουν
στην Ευρώπη άναρχα και λαθραία αμφιβόλου backround
μετανάστες και μάλιστα θα μπουν και καινούργιοι στην Ελλάδα,
οπότε θα πρέπει ως Ελλάδα να κάνουν αυτά που συμφώνησαν
(δηλαδή να ελέγχουν ποιος είναι πραγματικός πρόσφυγας και να
τον στέλνουν στην Ευρώπη, ενώ όποιος δεν είναι να τον
γυρίζουν στην Τουρκία…)
Η ουσία είναι κατά πρώτον ότι το χάος αυτό με το
μεταναστευτικό συνεχίζεται και, όπως φαίνεται, θα
συνεχίζεται για καιρό ακόμα και θα δημιουργεί προβλήματα και
στους ίδιους τους μετανάστες και σε κομμάτια του Ελληνικού
πληθυσμούς και-ακόμα χειρότερα- θα ανεβάζει και την επιρροή
της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα.
Το κλου βέβαια της εκδήλωσης έγινε όταν ένας φοιτητής από το
Μαρόκο πλησίασε τον Παυλόπουλο και του είπε τα εξής:
«Κάντε κάτι κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε. Μας τσακίζει η
γραφειοκρατία. Είμαι 12 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή είναι η
χώρα μου, εδώ ζω, εδώ σπουδάζω, είμαι φοιτητής. Σας
παρακαλούμε, βοηθήστε μας με τη γραφειοκρατία», παίρνοντας
μια διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα κάνει
ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα…
Αυτού του είδους οι διαβεβαιώσεις φυσικά μοιάζουν με
διαβεβαιώσεις πολιτικάντηδων παλιών Ελληνικών ταινιών της
οποίες ακολουθούσε ένα μεγαλοπρεπές πέταμα των αιτημάτων

στον κάλαθο των αχρήστων !
Εν κατακλείδι αυτή είναι λοιπόν η ανθρωπιά την οποία
ευαγγελίζεται ο γελοίος τύπος Παυλόπουλος και όλοι οι όμοιοι
του άθλιοι δημαγωγοί πολιτικάντηδες ! Τέτοια «ανθρωπιά»,
ευχαριστούμε, αλλά εμείς και πολλοί άλλοι δεν θα την
υιοθετήσουμε !

Χάος
με
προσφυγικό
εγκληματικότητα
“φαιοκκόκινη” Ελλάδα !

και
στη

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 !

