"Κερκόποτρα" Τουρκίας, στέλνει τους μετανάστες... με βίζα
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Σε λίγο και οι Σύροι θα έρχονται με βίζα με το καραβάκι της γραμμής

Αρκετά κέρδισε η παραοικονομία της Τουρκίας από την επιχείρηση μεταφορά των απελπισμένων μεταναστών από την Ανατολική Τουρκία στη Δυτική και από εκεί στην Ελλάδα. Τώρα ήρθε η σειρά και της πραγματικής
οικονομίας να κερδίσει. Έτσι εδώ και λίγες μέρες οι Τελωνειακοί βλέπουν έκπληκτοι εμφανώς εύπορους μετανάστες, να φτάνουν με τα καραβάκια της γραμμής από τον Τσεσμέ, να δείχνουν τη βίζα τους και να εισέρχονται στη
χώρα μας σαν... κύριοι.

Αυτό γίνεται γιατί ενώ στην Ελλάδα η Κυβέρνηση είναι ανύπαρκτη, στην Τουρκία υπάρχει μια οργανωμένη χώρα, που κερδίζει όπως μπορεί και μετά ξεφορτώνεται και ένα πρόβλημα, με τον πιο νόμιμο τρόπο. Εδώ λοιπόν και
μερικές μέρες η Τουρκία άρχισε την απλοποίηση απόκτησης βίζας με σειρά χωρών, αρχής γενομένης απ’ το Αφγανιστάν και το Σουδάν αλλά και Σύρους που έχουν διαβατήρια άλλων χωρών, με στόχο προφανώς σταδιακά να
ανοίξει αυτή η ομπρέλα προστασίας σε όλους. Αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι μπορεί το αίτημα βίζας να υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο, να καταβάλλεται το ποσό που ζητά η Τουρκία, πάντως είναι φτηνότερο των
δουλέμπορων κι έτσι η βίζα να αποκτάται σχεδόν αυτομάτως.

Η διαδικασία μετά είναι απλή, οι εισερχόμενοι είναι τουρίστες και μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα μόλις λήξουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, αν μέχρι τότε τους έχει βρει ή τους έχει αναζητήσει κανείς, αν και υπάρχει
καλύτερη ακόμα λύση. Παρουσιάζονται στο Λιμεναρχείο και με την βίζα στο χέρι ζητούν προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα, τη χώρα που και οι πέτρες ξέρουν ότι ουδέν μονιμότερο υπάρχει του προσωρινού.
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