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Ο Ερντογάν μας ανοίγει τα μάτια



Αριστείδης Ζαννίκος

99
Με νωπούς τους φετινούς εορτασμούς της επετείου του «ΟΧΙ» και
του «Αλβανικού Έπους», αντιπροσωπεία της Χίου, θα συναντηθεί
την προσεχή Δευτέρα 31 Οκτωβρίου με τον Πρωθυπουργό
προκειμένου να του θέσει τα προβλήματα που δημιουργεί στα
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νησιά μας το λεγόμενο «προσφυγικό-μεταναστευτικό» πρόβλημα
και να απαιτήσουν λύσεις σ' αυτά.

Εκτιμώ ότι, η όποια επιχειρηματολογία χρησιμοποιηθεί από τους
αιρετούς μας, ωχριά μπροστά σ' αυτήν που, μόλις χθές (27-10-
2016), μας πρόσφερε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με
ομιλία του που προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε προφανώς σκόπιμα.
Ιδού τί είπε, μεταξύ άλλων, με τρόπο προκλητικό αλλά και
αποκαλυπτικό:

«..Η Τουρκία (ως μητέρα-πατρίδα προφανώς), ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ τους ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ σε Βουλγαρία, Ελλάδα και
Σκόπια (τα αποκάλεσε «Μακεδονία») και τα ΑΔΕΛΦΙΑ σε Βοσνία,
Αλβανία και Κόσσοβο, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες...»

  Αυτά ακριβώς είπε ο νέος Σουλτάνος της γείτονος και «φίλης»
Τουρκίας και συνέχισε με μια δήλωση που πρέπει να μας
ανησυχεί ιδιαίτερα και να αποτελεί ΟΠΛΟ μας στην τακτική που
είναι ανάγκη να εφαρμόσουν στο εξής τα νησιά μας επί του
προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος.

Ιδού η προκλητική δήλωση Ερντογάν:

 -  «...Είναι ΗΘΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (τα κεφαλαία πάντα δικά μου
για τονισμό) να ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΜΕ τα δικαιώματα και να
ΒΡΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ στα προβλήματα ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ που, από
το Τουρκιστάν, το Αφγανιστάν και την Κεντρική Ασία,
εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη..» (άρα και στα νησιά μας).

Με απλά, (αλλά χωρίς να «τα μασάει») λόγια, ο Τούρκος Πρόεδρος,
μας λέει προειδοποιητικά ότι, αν ο ίδιος κρίνει ότι, οι πρόσφυγες
και κυρίως οι παράτυποι μετανάστες (λαθρομετανάστες), που, από
διάφορες Χώρες, μέσω Τουρκίας έφθασαν στα νησιά μας, αν
λοιπόν ο ίδιος κρίνει ότι έχουν την ανάγκη του, θα ΕΠΕΜΒΕΙ για
να «υπερασπισθεί τα δικαιώματά τους και να βρει λύσεις στα
προβλήματά τους».

Αν και δεν ξεκαθαρίζει «με ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΕΠΕΜΒΕΙ», καθένας
μας μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμη
και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ!

Και αν, μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν στα νησιά μας
Μουσουλμανικές μειονοτικές ομάδες που θα χρειαζόταν, (από
λόγους «Ηθικής Υποχρέωσης») την Τουρκική προστασία, τώρα,
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χιλιάδες Μουσουλμάνοι, κατατρεγμένοι και δυστυχισμένοι,
βρίσκονται εγκλωβισμένοι και ζουν υπό συνθήκες κάθε άλλο
παρά πολιτισμένες και ανεκτές, με συνέπεια να έχουμε συνεχείς
ταραχές φωτιές, μαχαιρώματα και διαμαρτυρίες. Άρα, κάποια
στιγμή, πιθανά να πρέπει να «ΤΥΧΟΥΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»...! κατά τη λογική Ερντογάν.

Ο πολύμηνος εγκλωβισμός των προσφύγων και μεταναστών στα
νησιά μας, μπορεί μεν να οφείλεται στις καθυστερημένες
διαδικασίες εξέτασης των χιλιάδων αιτήσεων παροχής ασύλου,
όμως, η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ (του εγκλωβισμού), εντοπίζεται στην,
«κρυπτόμενη» από την Κυβέρνηση, συμφωνία Τουρκίας-
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιάς συμφωνίας που επέβαλε η Τουρκία,
ως «στυγνός και αδίστακτος εκβιαστής», στους στριμωγμένους
Ευρωπαίους εταίρους μας αλλά ταυτόχρονα και στην Ελληνική
Κυβέρνηση. Μιάς Κυβέρνησης που, τώρα πλέον, είναι
εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα που η ίδια, εν μέρει, προκάλεσε, είτε
από ιδεοληψία ότι, δήθεν, δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, είτε
από τον λανθασμένο υπολογισμό ότι «μέσω του κύματος
προσφύγων, θα εκβίαζε τους Ευρωπαίους εταίρους και δανειστές
μας».

Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω, είναι η ωμή αλήθεια. Και αυτήν
πρέπει να πουν το ίδιο ΩΜΑ στον κ. Πρωθυπουργό οι αιρετοί της
Χίου χωρίς να «μασήσουν» τα λόγια τους όπως ακριβώς δεν τα
«μασάει» ο Ερντογάν.

 Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ είναι: «Άμεση μετεγκατάσταση
ΟΛΩΝ, προσφύγων και μεταναστών, τωρινών και μελλοντικών,
εντός 72 ωρών, στη στεριανή Ελλάδα».

Τελεία και Παύλα.
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