Τι "έταξε" ο Τσίπρας στην Άγκυρα για να κερδίσει τη Θράκη;
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Επικίνδυνα εθνικά παιχνίδια και ανατολίτικα παζάρια του Αλέξη Τσίπρα με την Άγκυρα
Κατάγηση του ορίου του 3% για είσοδο στη Βουλή και ανύπαρκτα σύνορα στο Αιγαίο...!
Γράφει ο Γεωργίου Μιχαήλ
Ήταν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου όταν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε δημόσιες ομιλίες του αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να καταργήσει το όριο του 3% για είσοδο κόμματος στην Ελληνική Βουλή.
Ήταν η κρίσιμη δήλωση, από το στόμα του ιδίου, που στάλθηκε κατ΄ επανάληψη προς το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής (βλ. Άγκυρα). Ήταν το «δώρο» - προσφορά του Αλέξη Τσίπρα προς το παρακράτος των τουρκικών
μυστικών υπηρεσιών που δρα ανενόχλητο μέσα στην Ελληνική Θράκη και που, ελέω απόφασης του Αρείου Πάγου, εκπροσωπείται πλέον νόμιμα από το DEB (κόμμα εθνικιστών τουρκοφρόνων και Γκρίζων Λύκων) από τις
τελευταίες ευρωεκλογές...
Προφανώς ο κ. Τσίπρας γνώριζε επακριβώς τις συνέπειες αυτής της πρόσκλησής του προς το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής για συνεργασία του (κατευθυνόμενες ψήφους) με το ΣΥΡΙΖΑ… Προφανώς ο κ. Τσίπρας
γνώριζε πως αυτή του η «δημοκρατική» παραίνεση – υπόσχεση, παραβίαζε παλαιότερη διακομματική συμφωνία η οποία ελήφθη (στις αρχές της δεκαετίας του 1990) προ του κινδύνου εισαγωγής τουρκικού ακραίου κόμματος
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Προφανώς ο κ. Τσίπρας γνώριζε και γνωρίζει επακριβώς τις συνέπειες μίας τέτοιας αλλαγής του εκλογικού νόμου, που θα δημιουργήσει πλέον περισσότερο από απτά εθνικά προβλήματα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και
δη σε άκρως ευαίσθητες εθνικά περιοχές όπως η Θράκη και τα ακριτικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου (με έμφαση σε Κω και Ρόδο).
Η ανάγκη όμως που αισθάνθηκε ο πρωθυπουργός, για να εξασφαλίσει την εκλογική του νίκη φαίνεται πως υπερίσχυσε των εθνικών συμφερόντων και επιταγών, με αποτέλεσμα το «μήνυμα» να γίνει αποδεκτό και να υπάρξουν
στη συνέχεια σταλινικά ποσοστά στα μουσουλμανικά χωριά (που επηρεάζει με ένα πλήθος παρακρατικών μηχανισμών το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής) των νομών Ξάνθης και Ροδόπης.
Το μήνυμα για κατάργηση του 3% που εξέπεμψε ο Αλέξης Τσίπρας δημιούργησε αναστροφή στην μέχρι εκείνη στιγμή του τουρκικού προξενείου (πολύ καλές πληροφορίες μας ανέφεραν πως οι άνθρωποι της Άγκυρας ήταν
ουδέτεροι στις συζητήσεις τους στα καφενεία των χωριών, με ελαφρά κλίση στη Νέα Δημοκρατία), με αποτέλεσμα την Παρασκευή προ των εκλογών να δοθεί το οριστικό κατευθυντήριο μήνυμα «ψηφίζουμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ»,
το οποίο είχε ήδη αρχίσει να διαδίδεται στα μικτά (χριστιανών και μουσουλμάνων) χωριά από τις αρχές της τελευταίας προεκλογικής εβδομάδας.
Όμως, προκειμένου να "σιγουρέψει" την θετική ανταπόκριση της Άγκυρας, ο Αλέξης Τσίπρας δεν δίστασε στην συνέντευξή του στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, να αμφισβητήσει και τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας με την
Τουρκία, δίνοντας ένα ακόμη "δώρο" στον Ταγίπ Ερντογάν, διερωτόμενος αθώα προς τους δημοσιογράφους: "υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα;".
Αν αναλογιστούμε πως μόνιμη τουρκική επωδός και απαίτηση είναι η συγκυριαρχία της Τουρκίας στο Αιγαίο, τότε αντιλαμβανόμαστε πως είτε ο Αλέξης Τσίπρας δεν κατανοεί τι λέει είτε εσκεμμένα προσπαθεί να δημιουργήσει
θέματα και εκ του μη όντος να θέσει την Ελλάδα σε θέση άμυνας έναντι των τουρκικών παράλογων απαιτήσεων.
Στην περίπτωση που ο κ. Τσίπρας περιέπεσε σε λεκτικό λάθος (εννοώντας το δυσδιάκριτο των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων συνόρων) άμεσα συνδεδεμένο με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που επιθυμούν να
αναλάβουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο για να το "κατακτήσουν" δια της πλαγίας οδού, τότε αντιλαμβανόμαστε πως ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ικανότητα επάρκειας λόγους και γενικότερα έκφρασης προκειμένου να αντιπροσωπεύσει
την Ελλάδα σε πολύ δύσκολες διεθνείς διαπραγματεύσεις που αφορούν είτε την οικονομική είτε την εξωτερική πολιτική της χώρας.
Τι θα σημαίνει, άραγε, για την Ελλάδα, ένα ακόμη λεκτικό λάθος του κ. Τσίπρα σε διεθνείς συζητήσεις;
Σε κάθε περίπτωση, είτε λόγω ανικανότητας στην εκφορά λόγου είτε εξαιτίας μίας διάθεσης πολιτικού διεθνισμού, ο Αλέξης Τσίπρας "έδωσε" στην τουρκική πλευρά ένα ακόμη μοναδικό δώρο, με αποτέλεσμα να "εισπράξει"
στις εκλογές τα σταλινικά ποσοστά που θα τα ζήλευε ακόμη και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν...!
Άραγε, έχουν αντιληφθεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς (ή και περίπου) θα συμβεί εάν στις επόμενες εκλογές γίνει κατορθωτή η είσοδος ενός τουρκικού εθνικιστικού κόμματος στο ελληνικό Κοινοβούλιο;
Αντιλαμβάνονται, άραγε, οι έμπλεοι ιδεοληπτικών και εθνομηδενιστικών πολιτικών, την ζημία που θα προξενήσουν στην χώρα με την εφαρμογή ενός τέτοιου εκλογικού νόμου σε ελληνικές περιοχές που εδώ και
χρόνια έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της Άγκυρας;
Είναι δυνατόν ένας αρχηγός ελληνικού κόμματος να συμπεριφέρεται τόσο απερίσκεπτα(;) και να θέτει σε τεράστιο κίνδυνο την ακεραιότητα της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας;

Δυστυχώς, το αποτέλεσμα των εκλογών σε Ξάνθη και Ροδόπη, επιβεβαίωσε την θετική απάντηση και το «κλείσιμο της συμφωνίας» που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας στην τουρκική πλευρά. Μία συμφωνία που παρά του ότι
προέκυψε από μία δημόσια πρόσκληση, έγινε αντιληπτή από ελάχιστους.
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Η ερώτηση που έχουμε υποβάλλει πολλάκις κατά το παρελθόν στους πολιτικούς της χώρας ήταν σαφής: Πόσες ψήφους αξίζει η Θράκη; Την απάντηση την πήραμε την Κυριακή των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου. «Για μία
χούφτα ψήφους δίνουμε Θράκη, Κω και Ρόδο»…
Και αυτό έγινε από ένα «δημοκρατικό» κόμμα, από έναν «δημοκράτη» αρχηγό… από έναν υποψήφιο πρωθυπουργό που είναι αδίστακτος όταν υπάρχει το πολιτικό και κομματικό όφελος…
ΥΓ: Εάν σε μία εκλογική κάθοδο ενός «τουρκικού κόμματος» (που θα κατέλθει φυσικά με την βιτρίνα του Ισλάμ) συνυπολογίσουμε εκείνους τους μουσουλμάνους που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, τότε δεν θα μιλάμε για απλή
είσοδο ενός νέου μικρού κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά για κόμμα ρυθμιστή κυβερνήσεων… Αυτά είναι, άραγε, τα σχέδια της «αριστεράς» του ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα;

http://kostasxan.blogspot.gr/2015/09/blog-post_226.html
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