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Στέλιος Παντελής

15
Τον τελευταίο χρόνο η Πατρίδα μας βιώνει πέρα από το
οικονομικό πόλεμο (εδώ και  μία πενταετία) που της έχουν
κηρύξει οι "δανειστές" οι "σύμμαχοι" και οι "εταίροι" άλλες δύο
δοκιμασίες ιδιαίτερα δύσκολες, με πολλούς κινδύνους να
ελλοχεύουν, και να απαιτούν λεπτούς και πάνω απ’ όλα σωστούς
χειρισμούς.
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Προσφυγικό. Μεγάλο θέμα, ταλανίζει όλη την επικράτεια, και
ιδιαίτερα τα νησιά στα σύνορα με την Τουρκία, και την περιοχή της
Μακεδονίας, πλην όμως την χειρίζονται άνθρωποι άσχετοι, και με
έλλειψη στην ανάληψη ευθυνών και χειρισμών. Η μη ύπαρξη
μεταναστευτικής πολιτικής, η έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης
τέτοιων κρίσεων, η άγνοια των κινδύνων, καθώς και η ιδεολογική
άποψη (τουλάχιστον της παρούσας κυβέρνησης) στο θέμα αυτό,
έχουν οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο, το οποίο με την πάροδο
του χρόνου θα μεγαλώνει και θα δημιουργεί περαιτέρω
προβλήματα όπως οι απειλές για έξοδο από την
συνθήκη Scengen τον αποκλεισμό των συνόρων με τα Σκόπια για
αρχή, και πιθανώς με τα υπόλοιπα κράτη στην συνέχεια, με
αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και
μεταναστών στην Ελλάδα με ότι αυτό συνεπάγεται. Και μέσα σε
όλη αυτή την κατάσταση το Ελληνικό κράτος παραλυμένο, χωρίς
διάθεση να αποτρέψει ή να ελέγξει τις ροές των προσφύγων και
μεταναστών, παίζει τον ρόλο του ‘τροχονόμου’ όταν αυτοί περνούν
τα θαλάσσια σύνορα νομίζοντας προφανώς ότι με αυτό τον τρόπο
λύνει το πρόβλημα. Έχει παραδώσει εξουσία και αρμοδιότητες σε
ένα νέο ‘φρούτο’ που λέγεται ΜΚΟ. Οργανώσεις που έχουν έρθει
στην Ελλάδα από πολλά μέρη της υφηλίου, με τον μανδύα της
εθελοντικής προσφοράς στον ανθρώπινο πόνο, πλην όμως
αμείβονται αδρά. Οργανώσεις μη ελεγχόμενες από κανέναν φορέα
όσον αφορά την δομή τους, τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν, τα
οποία πρόσωπα σουλατσάρουν ανά την επικράτεια και ιδιαίτερα
στα σύνορα χωρίς έλεγχο, και δίχως να γνωρίζουν τα αρμόδια
όργανα τους πραγματικούς σκοπούς, και το πραγματικό έργο που
ήρθαν να επιτελέσουν σε Ελληνικό έδαφος. Εσχάτως δε έκανε την
εμφάνιση της και η συνοριακή αστυνομία (borderpolice όπως
αναγράφουν τα οχήματά τους)   πρόκειται για αστυνομικούς οι
οποίοι έχουν αφιχθεί από χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης,
κυκλοφορούν με πολιτική περιβολή, απαίτησαν να οπλοφορούν,
και εκτελούν αστυνόμευση σε Ελληνικό έδαφος,. Έλληνες
συνοριοφύλακες ή Έλληνες Αστυνομικοί δεν μπορούσαν να
κάνουν αυτή την δουλειά;;  Δεν είναι σωστό επ’ ουδενί και
οποιονδήποτε λόγο και αν επικαλεστεί κάποιος αστυνόμευση στα
σύνορα της Ελλάδας να εκτελεί ο κάθε Ολλανδός, Γερμανός ή
οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας πολίτης ή αστυνομικός.

Εθνική Κυριαρχία Θα ήθελα πολύ να γνώριζα ποιος είναι ο
φωστήρας, ποιο είναι το φωτεινό μυαλό το οποίο εισηγήθηκε την
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ανάληψη επιχειρήσεων για τον περιορισμό των μεταναστευτικών
ροών στο ΝΑΤΟ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος εκτίμησε, απεφάνθη
και η κυβέρνηση υλοποίησε ότι αυτή η κίνηση εξυπηρετεί τα
Εθνικά μας Συμφέροντα. Ετέθησαν στο τραπέζι όλες οι
παράμετροι που αφορούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην
γραμμή των συνόρων;; Όταν είναι γνωστό ότι έχουμε έναν γείτονα
(Τουρκία) που εποφθαλμιά, και καραδοκεί να εκμεταλλευτεί  και
να βλάψει την Ελλάδα. Ελήφθησαν αποφάσεις για το ποιος θα
εκτελεί έρευνα και διάσωση όταν η ΝΑΤΟική δύναμη εντοπίζει
ναυαγούς πρόσφυγες;;  όταν η αρμοδιότητα αυτή ανήκει
αποκλειστικά και μόνον στην Ελλάδα σε όλο το FIR Αθηνών βάσει
διεθνών κανονισμών, και η γείτων Τουρκία προσπαθεί να
επιβάλλει την δική της άποψη ότι η δικαιοδοσία της φτάνει ως τον
25  μεσημβρινό δηλαδή διχοτομεί το Αιγαίο; Ποια θα είναι η
γραμμή πλεύσης που θα ακολουθεί η ναυτική ΝΑΤΟική δύναμη;
όταν η Τουρκία έχει αξιώσεις επί Ελληνικών εδαφών και
θαλάσσιων περιοχών, έχει δημιουργήσει γκρίζες ζώνες, και
αντιλαμβάνεται διαφορετικά και με δικό της τρόπο την γραμμή
των συνόρων. Να ληφθεί υπ’ όψιν ακόμα οι τελευταίες αξιώσεις
της ότι κανένα πλοίο της δύναμης δεν θα πλεύσει Τουρκικά ύδατα.
Ελήφθη απόφαση για το που θα πετούν τα εναέρια μέσα της
ΝΑΤΟικής δύναμης και τι θα γίνει με τον εναέριο χώρο των 6 και
10 μιλίων;

Συμπέρασμα Η Ελλάδα παλινδρομεί, βαδίζει ανοχύρωτη, με το
παρόν εξαιρετικά δύσκολο, και το μέλλον δυσοίωνο παρά τις περί
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων. Αδυνατεί να
δώσει λύσεις σε καίρια θέματα και προβλήματα. Ο κοινωνικός
ιστός δέχεται συνεχή καίρια χτυπήματα και αδυνατεί να ζήσει
αξιοπρεπώς, η πολιτεία κωφεύει, αδυνατεί, ή ζει σε δικό της
κόσμο αδιαφορώντας για τα τεκταινόμενα και τα μελλούμενα. Οι
πολιτικοί είναι επιτακτική ανάγκη να αντιληφθούν το μέγεθος της
έκρηξης η οποία έρχεται, και αφήνοντας κατά μέρος το όποιο
πολιτικό όφελος, σκοπιμότητα ή συμφέρον να εργαστούν για έναν
κοινό σκοπό την σωτηρία της Πατρίδος.
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