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Τα νησιά μας δεν αντέχουν άλλη πίεση



Αριστείδης Ζαννίκος
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  Η παγκόσμια ιστορία έχει καταγράψει άπειρες μετακινήσεις
πληθυσμών ανά τους αιώνες, μικρές ή μεγάλες, ειρηνικές ή
βίαιες, συντεταγμένες ή άτακτες που, όλες, άλλες λίγο άλλες
πολύ,άλλαξαν τον ρουν της ανθρωπότητας.

Κοινοποιήσεις

Facebook Twitter

E-mail

http://www.politischios.gr/press
http://www.politischios.gr/login
http://www.politischios.gr/
http://www.politischios.gr/parembaseis
https://www.facebook.com/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%9C%CE%BF%CF%84%CE%BF-%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1-1864928910466416
http://www.politischios.gr/authors/230/aristeides-zannikos
http://www.politischios.gr/authors/230/aristeides-zannikos


8/7/2018 Τα νησιά μας δεν αντέχουν άλλη πίεση

http://www.politischios.gr/parembaseis/ta-nisia-mas-den-antehoyn-alli-piesi 2/5

  Κάτι ανάλογο ζούμε κι εμείς σήμερα αντικρίζοντας καθημερινά
την μαζική και άτακτη (προς το παρόν μη βίαιη) μετακίνηση
εκατομμυρίων ανθρώπων, κυρίως νεαρής ηλικίας, που δηλώνουν
ότι προορισμός τους είναι Χώρες ανεπτυγμένες της Κεντρικής και
Βόρειας Ευρώπης, βασικό πέρασμά τους όμως αποτελεί η
νησιωτική και στεριανή Ελλάδα, όπου μάλλον θα “εγκλωβιστούν”
πολλές χιλιάδες αλλοδαπών τους οποίους θα “κληροδοτήσει” η
σημερινή Κυβέρνηση στην επόμενη ως “καυτή πατάτα”.

  Παραβλέποντας, προς στιγμήν, σκόπιμες ενέργειες, λάθη και
παραλείψεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που οδήγησαν και
συνέβαλαν στη διόγκωση του φαινομένου, για λόγους
αντικειμενικότητας πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1) Το φαινόμενο των πληθυσμιακών μετακινήσεων (που δεν θα
σταματήσει ποτέ), προκαλείται κατά καιρούς κυρίως εξ αιτίας
πολέμων, εμφυλίων σπαραγμών, υπερπληθυσμού που επιτείνει τα
φαινόμενα φτώχιας, ανεργίας, έλλειψης τροφίμων και νερού,
αλλά και εξ αιτίας καταπιεστικών και ανελεύθερων καθεστώτων
που καταπατούν τα δικαιώματα των πολιτών. Ως κοινωνικό
φαινόμενο, είναι παγκόσμιο και διαχρονικό.

2) Οι εν λόγω μετακινήσεις (προσφύγων ή παράνομων
μεταναστών) υποβοηθούνται και διεξάγονται από οργανωμένα,
πολυπλόκαμα και ισχυρά κυκλώματα διακινητών που, στη
συγκεκριμένη περίπτωση την οποίαν βιώνουμε, και σύμφωνα με
στοιχεία της Europol, ανέρχονται (οι διακινητές) περίπου σε
σαράντα χιλιάδες, προέρχονται κυρίως από Πακιστάν, Ιράκ,
Αίγυπτο, Συρία,Τουρκία και Βουλγαρία και πραγματοποιούν
ετήσιους τζίρους από τρία έως έξη δισεκατομμύρια ευρώ !

3) Τα κυκλώματα των διακινητών (ο όρος δουλέμποροι είναι
αδόκιμος), βρίσκονται σε διαρκή και αγαστή συνεργασία με
Κρατικούς ή παρακρατικούς μηχανισμούς Χωρών που, για
προφανείς λόγους και σκοπούς, υποθάλπουν και υποβοηθούν τις
εν λόγω πληθυσμιακές μετακινήσεις.

Η Τουρκία π.χ., έχει λόγους να ευνοεί τις μετακινήσεις αυτές
διότι, μεταξύ άλλων, ασκεί άμεση ή έμμεση πίεση τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση για πιθανή επίτευξη
συγκεκριμένων (σχεδόν ορατών) πάγιων στόχων της.
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 ΄Ομως και η Ελλάδα, δια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατά
μία άποψη, άφησε σκόπιμα το πρόβλημα να διογκωθεί τόσο από
λόγους ιδεοληπτικούς όσο και ως μοχλό πίεσης προς τους
αυστηρούς και άκαμπτους εταίρους - δανειστές μας.

Αν όντως αυτό έχει βάση αλήθειας, τότε, η δραματική εξέλιξη του
προσφυγικού, με το πρόσφατο κλείσιμο των βόρειων συνόρων της
Πατρίδας μας, φανερώνει ότι η Κυβερνητική επιλογή
μετατράπηκε σε μπούμεραγκ που ίσως πληρώσουμε ακριβά.

4) Η μετακίνηση και εγκατάσταση εκατομμυρίων νέων ανθρώπων
σε Ευρωπαϊκές Χώρες, πέραν των ό,ποιων θετικών επιπτώσεων
(π.χ. φθηνό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, δημογραφική
ενίσχυση, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τόνωση
Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λ.π.), εγκυμονεί ταυτόχρονα τεράστιους
κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια στις Χώρες αυτές και
την σταδιακή πληθυσμιακή, πολιτισμική και θρησκευτική
αλλοίωση των Κοινωνιών τους, αυξάνοντας παράλληλα τον
κίνδυνο διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν, λόγω της διάχυτης
πλέον ξενοφοβίας, ενισχυθούν και επικρατήσουν εκλογικά,
ακροδεξιά έως φασιστικά κόμματα.

5) Στον αντίποδα των, ως άνω, φόβων, υπάρχουν πιο αισιόδοξες
αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι, όπως διδάσκει η ιστορία της
ίδιας της Ευρώπης, αλλά και των ΗΠΑ, του Καναδά, της Βρετανίας
και της Αυστραλίας, οι Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα
δεχτούν σήμερα πρόσφυγες και μετανάστες, θα μπορέσουν, με
“έξυπνο” τρόπο, να τους ενσωματώσουν σταδιακά και να τους
“προσαρμόσουν” στις πρακτικές και τη “λογική” του λεγόμενου
Δυτικού τρόπου ζωής.

Βέβαια, τούτο το τελευταίο, μένει να αποδειχτεί στην πράξη μιας
και, κατά τον Ηράκλειτο “τα πάντα ρει και ουδέν μένει”.

  Στο μεταξύ και επειδή συνολικά η Χώρα μας, κυρίως όμως τα
νησιά μας, δεν θα αντέξουν για πολύ πρόσθετη πίεση όμοια ή
ενδεχομένως χειρότερη της περσινής, είναι στην ευθύνη της
Κυβέρνησης να επιλέξει και να εφαρμόσει ΑΜΕΣΑ και χωρίς
χρονοτριβή, ρεαλιστικές πολιτικές ανακούφισης και
αποτελεσματικής στήριξης όλων όσων έχουν πληγεί ή πλήττονται
από την διαρκή πίεση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κίνησης
πληθυσμών.
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  Σε αντίθετη περίπτωση, τα πολύ χειρότερα έπονται και τότε είναι
που θα ακουσθεί η γνωστή λαϊκή ρήση “χαιρέτα μου τον πλάτανο”
με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται.

 

ΥΓ. Όποιος δεν γνωρίζει τί ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση, ας
ανατρέξει στο διαδίκτυο ώστε να μάθει. Πρώτος, ας φροντίσει να
μάθει τη σημασία της,ως άνω, ρήσης, ο κ. Πρωθυπουργός που-
όπως δήλωσε- “περιμένει την ανάσταση της Ελληνικής
οικονομίας μαζί με το φετινό Πάσχα” !!
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