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Μαζικό ρεύμα μετανάστευσης από… Τουρκία;
Ενώ η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά, η επικείμενη απελευθέρωση της διακίνησης των Τούρκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η κατάργηση της βίζας, θα σηματοδοτήσει την «ιστορική έφοδο» εκατομμυρίων Τούρκων στην ελληνική επικράτεια,
καθώς το ογκώδες πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό που, σύμφωνα με τα τελευταία άκρως ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία, συσσωρεύεται στη δυτική Τουρκία, αναζητά απεγνωσμένα ζωτικό χώρο. Παράλληλα, εξελίσσεται βάσει οργανωμένου
τουρκικού σχεδίου η αλλοίωση του εγχώριου πληθυσμού, με την εισροή εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με τα επίσημα τουρκικά στατιστικά στοιχεία, οι περιοχές των ακτών του τουρκικού Αιγαίου αλλά και της Κωνσταντινούπολης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια μία εκρηκτική πληθυσμιακή αύξηση, η οποία ήδη
έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για εκατομμύρια Τούρκων δίπλα στα ελληνικά νησιά.
Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την μεγάλη ελληνική υπογεννητικότητα και την σταδιακή εγκατάλειψη των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και χωρίς επαγγελματική προοπτική, ανοίγουν ουσιαστικά τους
ασκούς του Αιόλου για την εισβολή στην περιοχή του τουρκικού στοιχείου, σε πρώτη φάση.

Η προοπτική είναι να επεκταθεί η τουρκική παρουσία ακόμα και στην κυρίως Ελλάδα, σύμφωνα και με τα νέο-οθωμανικά οράματα της Άγκυρας. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης που θα πληγεί ανεπανόρθωτα από την κατάχρηση της
βίζας για τους Τούρκους, με ολέθριες συνέπειες ακόμα και για την ίδια την ύπαρξή της ως ανεξάρτητη χώρα. Όσον αφορά, δε, τους πανηγυρισμούς για το ότι η Τουρκία υπέγραψε την επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών, μάλλον είναι άστοχοι,
καθώς η ελευθερία, πλέον, διακίνησης χωρίς κανένα περιορισμό θα εξουδετερώσει ουσιαστικά αυτή την υπογραφή. Πολύ απλά, όλοι οι μουσουλμάνοι να «βαφτιστούν» Τούρκοι και θα μπαίνουν πλέον ελεύθερα στη χώρα μας. Έτσι, τα τουρκικά νέοοθωμανικά πράματα υλοποιούνται με την προκλητική αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης για τις τύχες της πατρίδας μας.
Η πληθυσμιακή έκρηξη στα τουρκικά παράλια
Την δραματική αυτή απειλή την τουρκικής πληθυσμιακής εισβολής καταδεικνύουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό της δυτικής Τουρκίας, δηλαδή των περιοχών που βρίσκονται απέναντι από τα ελληνικά
νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τους πίνακες του ίδιου του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός πληθυσμός της Τουρκίας, από 76 εκ. που είναι σήμερα, το 2023 θα φτάσει τα 84…! Ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης από 14
εκατ. που είναι σήμερα, το 2023 θα φτάσει τα 16,5!!! Ο πληθυσμός της Σμύρνης, του μεγαλύτερου τουρκικού λιμανιού στο Αιγαίο, το 2023 θα φτάσει τα 4 εκατ. Ο πληθυσμός του Αϊδινίου, που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου ανατολικά της
Σμύρνης, το 2023 θα φτάσει το 1 εκατ. Ο πληθυσμός της Μούγλας, απέναντι από τη Ρόδο, που πριν λίγες δεκαετίες ήταν μία άσημη κωμόπολη, το 2023 θα φτάσει τις 960.000. Ο πληθυσμός της Προύσας, το 2023 θα φτάσει τα 3 εκατ.. Το Ντενιζλί,
επίσης στη δυτική Τουρκία, το 2023 θα έχει πληθυσμό 1 εκατ. Η Μαγνησία, δίπλα από τις ακτές του Αιγαίου, θα φτάσει το 2023 το 1,4 εκατ. Το Κοτζαελί, στην ασιατική ακτή της Κωνσταντινούπολης, θα έχει πληθυσμό 2 εκατομμύρια.
Αυτή η καλπάζουσα δημογραφική ανάπτυξη της Τουρκίας είναι σίγουρο πως θα έχει σοβαρότατες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Αρκεί να αναλογιστούμε πως οι μελετητές υπολογίζουν ότι, σε λίγα χρόνια, η
Τουρκία θα έχει πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων, με την πλειονότητά τους κάτω των 25 ετών να αναζητά ενεργά τους δικούς της «ζωτικούς» χώρους επιβίωσης.
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Η παραπάνω κατάσταση σχετίζεται άμεσα με τις εξελίξεις στον οικονομικό τομέα, κι εδώ ξεκινούν οι εκφραζόμενοι φόβοι πως, αν η τουρκική οικονομία δεν επιτύχει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, ώστε να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας, οι νέοι της πιθανόν να προσχωρήσουν μαζικά σε εξτρεμιστικά κινήματα, να γίνουν παράνομοι μετανάστες, να πυκνώσουν τις τάξεις της τουρκικής τρομοκρατίας και μαφίας και να μετακινηθούν προς τα δυτικά.
Εδώ έγκειται και ο μεγάλος κίνδυνος να υπάρξει μία τεράστια ροή προς την Ελλάδα, που σίγουρα θα προκαλέσει εκρηκτικά προβλήματα, με άμεση απειλή για την εθνική κυριαρχία της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι πως το πρόβλημα αυτό του
υπερπληθυσμού, το επισημαίνουν και πολλοί τούρκοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι προτείνουν έναν στοιχειώδη έλεγχο των γεννήσεων, ενώ παράλληλα τονίζουν τον μεγάλο κίνδυνο για το εσωτερικό της Τουρκίας από την αλματώδη αύξηση του
πληθυσμού στις ανατολικές φτωχότερες επαρχίες, δηλαδή στο τουρκικό Κουρδιστάν.
Ορισμένοι υποστήριξαν πως, βάσει των σημερινών δημογραφικών δεδομένων, στα τέλη της δεκαετίας του 2010 οι Κούρδοι θα αποτελούν ένα πολύ σοβαρό ποσοστό του πληθυσμού της Τουρκίας, προσθέτοντας άλλο ένα αποσταθεροποιητικό ηφαίστειο
με απρόοπτες «εκρήξεις».
Μία από τις λύσεις που προτείνονται είναι μία ήπια μορφή αστικοποίησης, δηλαδή ενίσχυση μικρών αστικών κέντρων σε βάρος των μεγαλουπόλεων – τεράτων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ένα από τα
μεγαλύτερα λάθη του Σάχη της Περσίας, που οδήγησαν στην πτώση του και στον θρίαμβο του ισλαμισμού, ήταν ο πολύ γρήγορος και χωρίς κατάλληλη υποδομή ρυθμός δυτικοποίησης της χώρας. Αυτός ο ρυθμός είχε δημιουργήσει εστίες κοινωνικής
έκρηξης, που οδήγησαν τη χώρα στη αγκαλιά του φανατικού ισλαμισμού. Βασικό, αλλά και πολύ ανησυχητικό στοιχείο αυτής της κατάστασης είναι ότι ο υπερπληθυσμός αυτός χρησιμοποιείται από την ηγετική μερίδα της χώρας για την επεκτατική
πολιτική και για την προβολή αξιώσεων, βάσει ιστορικών ανακριβειών, σε γειτονικές χώρες.
Εδώ είναι και το επίμαχο σημείο που μας αφορά άμεσα.
Τα μουσουλμανικά καράβια των λαθρομεταναστών
Η προοπτική να ξεχυθούν στο μέλλον προς τα δυτικά οι όλο και αυξανόμενοι κάτοικοι της γείτονος (μία εξέλιξη που βάζει «φωτιά» στην ήδη παρακμάζουσα δημοσκοπικά χώρα μας), αποτελεί μέρος ενός σχεδίου μετακίνησης μουσουλμάνων
λαθρομεταναστών προς την ελληνική επικράτεια, με κύριο στόχο την –από τη δεκαετία του ’90- αλλοίωση του αλληνορθόδοξου εγχώριου πληθυσμού. Έτσι, εκτός από τον πραγματικό κίνδυνο της έλευσης εκατοντάδων χιλιάδων Τούρκων, το πρόβλημα
της ολοένα αυξανόμενης ροής λαθρομεταναστών, κυρίως μουσουλμάνων, απειλεί πλέον ανοιχτά με ριζική αλλοίωση του εθνικο-θρησκευτικού χαρακτήρα της Ελλάδας. Ωστόσο, το πρόβλημα παίρνει μία διαφορετική διάσταση καθώς, όπως
αποκαλύπτεται (και μάλιστα με πρόσφατα τουρκικά δημοσιεύματα), εμπλέκονται ακόμα και τουρκικές μυστικές υπηρεσίες στη διακίνηση και μεταφορά τους στην ελληνική επικράτεια.
Τα σχέδια αυτά, όπως και τη συμμετοχή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, αποκάλυψε πρόσφατα ένα δημοσίευμα της εβδομαδιαίας τουρκικής επιθεώρησης Aksyon (τεύχος 1000, 3-9 Φεβρουαρίου 2014), όπου αποκαλύπτονταν ότι εκατοντάδες
χιλιάδες λαθρομετανάστες προωθούνται από οργανωμένο τουρκικό κύκλωμα στον ελληνικό χώρο. Στο δημοσίευμα αυτό αποκαλύπτεται ότι μία από τις μεγαλύτερες τουρκικές μυστικές υπηρεσίες,η JITEM, της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, είναι
αυτή που μεταφέρει επί καθορισμένων διαδρομών τους λαθρομετανάστες προς την Ελλάδα. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτεται στο ίδιο άρθρο, ούτε και η τουρκική ακτοφυλακή δεν έχει δικαίωμα να επέμβει σε αυτές τις επιχειρήσεις μεταφοράς
λαθρομεταναστών της JITEM.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η αποκαλυπτική αυτή έρευνα της τουρκικής επιθεώρησης, κάθε χρόνο περίπου 150.000 λαθρομετανάστες από πολλές μουσουλμανικές χώρες της Ασίας και της Βορείου Αφρικής συγκεντρώνονται στην Τουρκία,
κι εκεί, αφού τους αναλάβει η JITEM, προωθούνται βάσει συγκεκριμένων και ελεγχόμενων οδικών διαδρομών προς τις τουρκικές ακτές του Αιγαίου και προς τον Έβρο, με τελικό προορισμό την Ελλάδα και φυσικά το αζημίωτο για τους Τούρκους.
Το οργανωμένο αυτό κύκλωμα άρχισε να λειτουργεί ήδη από το 1993, όταν τα πρώτα κύματα τω λαθρομεταναστών άρχισαν να φτάνουν κατά κύματα στην Τουρκία.
Μετά το 2001 τα κύματα αυτά έγιναν κυριολεκτικά «χείμαρρος» που, αφού διοχετεύονται στο «κανάλι» της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, οδηγούνται με οργανωμένα γκρουπ στα δυτικά για να περάσουν στα ελληνικά νησιά και στη Θράκη με κάθε
μέσο. Ένα σημαντικό στρατηγείο της JITEM που έχει την ευθύνη όσων φτάνουν στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου για να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα, έχει δημιουργηθεί στην πόλη του Αϊδινίου, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της
Σμύρνης. Εκεί καταστρώνονται τα τελικά σχέδια για τους λαθρομετανάστες και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να έρθουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Aksyon.
Την ύπαρξη αυτού του στρατηγείου διακομιδής λαθρομεταναστών, καθώς και του άλλου μεγάλου στρατηγείου προώθησης λαθρομεταναστών που βρίσκεται στην Κωσταντινούπολη, έκανε γνωστή στην τουρκική επιθεώρηση ένας πρώην υψηλόβαθμος
αξιωματικός της JITEM, ο οποίος φυσικά δεν αποκαλύπτει το πλήρες όνομά του, αλλά εμφανίζεται με τα αρχικά Ε.Α. Ο αξιωματικός αυτός διετέλεσε υπεύθυνος του αρχηγείου του ΑΪδινίου και σήμερα δεν ζει στην Τουρκία. Στα στρατηγεί α αυτά
υπάρχει και μία μικρή βιομηχανία παραγωγής πλαστών χαρτιών, με τα οποία συχνά προμηθεύονται οι λαθρομετανάστες, φυσικά με αντίτιμο, για να τα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια όταν περάσουν τα εμπόδια και έρθουν στη χώρα μας (η οποία
χαρακτηρίζεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, «ξέφραγο αμπέλι»…).
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Όπως αναφέρει στις αποκαλύψεις του ο εν λόγω πρώην αξιωματικός της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, από το 2002 έχει οργανωθεί ένας από τους πιο κερδοφόρους κλάδους, και αυτός ήταν η προώθηση των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, που
απέφερε μεγάλα οικονομικά οφέλη όχι μόνο για τη JITEM, αλλά γενικότερα για την τουρκική οικονομία. Από το 2005 και μετά, δε, η επιχείρηση οργανώθηκε ακόμα καλύτερα, και όπως ομολόγησε (κι εδώ είναι το καταπληκτικό), ήταν εν γνώσει του
ίδιου του Ερντογάν!
Από τότε έχουν χαραχτεί συγκεκριμένοι μυστικοί οδικοί διάδρομοι από τους οποίους περνούν τα κομβόι των λαθρομεταναστών που κατά εκατοντάδες χιλιάδες προωθούνται προς τα δυτικά, με τελικό προορισμό τον «παράδεισο» Ελλάδα.
Στο ίδιο αποκαλυπτικό άρθρο διατυπώνονται και οι συνηθισμένες κατηγορίες κατά της Ελλάδας, ότι δηλαδή διατηρεί στρατόπεδα τρομοκρατών που εκπαιδεύονται για να περάσουν στην Τουρκία.
Τώρα Θράκη, προσεχώς… Trakya!
Εκτός από αυτή την οργανωμένη μετακίνηση συχνά φανατικών μουσουλμάνων λαθρομεταναστών προς την ελληνική επικράτεια, έχουμε και ένα άλλο σημαντικό σχέδιο που εξυφαίνεται εδώ και χρόνια, το οποίο συνίσταται στη συστηματική αλλοίωση
του πληθυσμού της ελληνικής δυτικής Θράκης υπέρ των τουρκόφωνων μουσουλμάνων σε συνεργασία με την «τουρκική» μειονότητα της Βουλγαρίας.
Το σχέδιο αυτό άρχισε να εφαρμόζεται από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90, όταν για πρώτη φορά είχαν ανοίξει τα σύνορα με τη γειτονική Βουλγαρία, όπου υπάρχει ένας πυκνός μουσουλμανικός και τουρκόφωνος πληθυσμός. Στην αρχή
έρχονταν στην Δυτική Θράκη τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι σαν εποχιακοί εργάτες, για να εργαστούν κυρίως στα μουσουλμανικά αγροκτήματα, ενώ ακόμα και χριστιανοί τους προσλάμβαναν χωρίς να αναλογίζονται την επιδιωκόμενη δημογραφική
αλλοίωση της περιοχής.
Τα επόμενα χρόνια άρχισε συστηματική μετανάστευση τουρκόφωνων πληθυσμών από τις νότιες επαρχίες της Βουλγαρίας, όπως το Κίρτζαλι (άτυπη πρωτεύουσα των τούρκων της Βουλγαρίας), Σιούμεν, Τατάρ Παζαρτζίκ κ.α. προς τη δυτική Θράκη,
καθώς τα συνοριακά εμπόδια περιορίζονταν όλο και περισσότερο.
Χαρακτηριστικό είναι πως τηλεοπτική εκπομπή της κρατικής τουρκικής τηλεόρασης TRT, με τον τίτλο Biz buradayiz, η οποία προβάλλεται από τον χειμώνα του 2009, όταν αναφέρεται στη μουσουλμανική μειονότητα της δυτικής Θράκης, προβάλλει
συστηματικά την πολιτική και εθνοφυλετική ενότητά της με τους τουρκόφωνους πληθυσμούς της νοτίου Βουλγαρίας, με κύριο σκοπό τη μελλοντική ενοποίησή τους σε μία αυτόνομη τουρκόφωνη μουσουλμανική περιοχή, που θα περιλαμβάνει τη δυτική
Θράκη και τις νότιες περιοχές της Βουλγαρίας που έχουν τουρκόφωνο πληθυσμό.
Αυτό είναι το παλιό σχέδιο για την δημιουργία ενός ανεξάρτητου τουρκικού κράτους στην περιοχή, που θα ελέγχει και τις διόδους Τουρκίας – Ευρώπης, καθώς και τα μέρη από όπου θα περάσουν οι δύο σημαντικοί ενεργειακοί αγωγοί της περιοχής,
δηλαδή ο South Stream και ο Nabuko. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της αναβαθμιζόμενης γεωστρατηγικά περιοχής, με ανυπολόγιστες συνέπειες στον ενεργειακό τομέα, όπου τα τελευταία χρόνια παίζονται μεγάλα
παγκόσμια παιχνίδια γεωοικονομικά και γεωπολιτικά.
Αυτό το κύμα των τουρκόφωνων από βορρά προς νότο αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα τελευταία συνοριακά εμπόδια κατέρρευσαν και υπάρχει πλέον συνεχής επικοινωνία και
συντονισμός της δράσης μεταξύ των δύο περιοχών, με απώτερο σκοπό την πλήρη αυτονόμηση και ένωσή τους υπό τη σκέπη της μεγάλης Τουρκίας. Απώτερος σκοπός όλου αυτού του σχεδίου, όπως εκπορεύεται από τους κύκλους της Άγκυρας, είναι να
ενωθούν μακροπρόθεσμα και με τους τουρκόφωνους πληθυσμούς των Σκοπίων και του Κοσόβου, ελέγχοντας έτσι όλη την διακλάδωση των ενεργειακών αγωγών της νοτίου Βαλκανικής προς όφελος φυσικά των τουρκικών συμφερόντων.
Η θεωρία του «Ζωτικού Χώρου»
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Τουρκίας για την προς δυσμάς επέκτασή της, σύμφωνα με τα προκλητικά νέο-οθωμανικά σχέδια του Αχμέτ Νταβούτογλου, είναι η λεγόμενη θεωρία του «Ζωτικού Χώρου». Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 και
λίγο πριν από την εισβολή στην Κύπρο, η Τουρκία για πρώτη φορά είχε αρχίσει να διατυπώνει και να προβάλει τη λεγόμενη θεωρία του «Ζωτικού Χώρου», κυρίως όσον αφορά τον εναέριο χώρο του Αιγαίου, αλλά και σε προέκταση, στη συνέχεια, στα
χωρικά ύδατα και τις γκρίζες ζώνες των εκατοντάδων νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι, ένας από τους κυριότερους λόγους αμφισβήτησης της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας του Αιγαίου που προβάλλει η Τουρκία είναι ότι ασφυκτιά στα σημερινά
όρια του FIR Αθηνών. Με αυτό το σκεπτικό έχει επινοήσει τη θεωρία αυτή, που θυμίζει την επεκτατική πολιτική της χιτλερικής Γερμανίας, δηλαδή την άμεση ανάγκη ύπαρξης κάποιου χώρου για να επεκταθεί η αυξανόμενη τουρκική οικονομία, αλλά
και η στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή του Αιγαίου, όπου η Τουρκία ασφυκτιά από τη ραγδαία αυξανόμενη πληθυσμιακή έκρηξη.
Παράλληλα υποστηρίζεται ότι ο ελληνικός εθνικός εναέριος χώρος θα πρέπει να συμπίπτει με τα χωρικά ύδατα, που είναι τα 6 ναυτικά μίλια, άποψη στην οποία βρίσκει συχνά υποστήριξη από την αμερικανική πλευρά. Η θεωρία αυτή του «Ζωτικού
Χώρου», ειδικά για τον εναέριο χώρο του Αιγαίου, την οποία υποστηρίζει η Τουρκία, σημαίνει νέα οριοθέτηση των περιοχών FIR και ζωνών έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο.
Κατά την Τουρκία, οι υφιστάμενες διαφορές της με την Ελλάδα πρέπει να επιλυθούν εκτός πλαισίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), δηλαδή του διεθνούς δικαίου, αλλά με βάση τις αποκαλούμενες αρχές της «επιείκειας» και
της «αμοιβαιότητας». Κι αυτό, διότι οποιαδήποτε διευθέτηση με βάση το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς αεροναυτικούς κανονισμούς του ICAO, θα έχει ως προϋπόθεση την αποδοχή εκ μέρους της Τουρκίας του διεθνούς νομικού καθεστώτος του
Αιγαίου, το οποίο η Τουρκία αμφισβητεί. Αυτό σημαίνει ότι, για την περίπτωση των προτεινόμενων από την Τουρκία λύσεων, το διεθνές νομικό καθεστώς του Αιγαίου (όρια FIR, ζωνών έρευνας και διάσωσης και όρια εθνικού εναέριου χώρου)
θεωρείται ανοιχτό προς διαπραγμάτευση.
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Με όλα αυτά αντιλαμβάνεται κανείς πόσο εγκληματική είναι η πολιτική των μνημονιακών κυβερνήσεων στην οικονομική αφαίμαξη της πατρίδας μας, που αποθαρρύνει τους Έλληνες από την τεκνοποίηση, αυξάνοντας σε ανησυχητικό βαθμό την
υπογεννητικότητα. Φτάσαμε στο έσχατο σημείο οι θάνατοι να είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις… Αλήθεια, θα θελήσουμε να αυτοκτονήσουμε ως λαός και ως έθνος, χωρίς να προβάλουμε καμία αντίσταση στην πληθυσμιακή έκρηξη που πλησιάζει
σαν τυφώνας από τα ανατολικά μας σύνορα, 200 σχεδόν χρόνια μετά το 1821;
Περιοδικό Hellenic Nexus, τ. Μάρτιος 2014
Πηγή
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