ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

«Μεσανατολική κρίση και προσφυγικό: Αίτια και επιπτώσεις»

Κυρίες και Κύριοι,
Είμαι εγώ, ο οποίος πρότεινα να μπει κάτω από τον κύριο τίτλο η φράση «Οριακή
συνθήκη για τον σύγχρονο κόσμο». Όχι μια οριακή συνθήκη, αλλά οριακή συνθήκη.
Το εξέφρασε πολύ καλά ο κ. Μουζάλας, όταν είπε με άλλο τρόπο ότι το
μεταναστευτικό αποτελεί βιωματική ιστορία. Τι σημαίνει βιωματική ιστορία;
Σημαίνει, λοιπόν, μια πραγματικότητα, η οποία επηρεάζει το ιστορικό γίγνεσθαι
βαθύτατα και, αν θέλετε, όχι μόνο στις περιοχές εκείνες και στους χώρους εκείνους
που εμφανίζεται το φαινόμενο ως ισχυρότερο, αλλά γενικότερα επηρεάζει την
ανθρωπότητα.
Βεβαίως, πολύς λόγος γίνεται για το ανθρωπιστικό μέρος της ιστορίας, το οποίο
συμμερίζομαι απολύτως. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ πρόκειται περί ενός
δράματος συγκλονιστικού, αλλά αυτό δεν θα μας επιτρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα
είναι και παραμένει βαθύτατα πολιτικό. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί.
Καταρχάς, πριν προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, κυρίες και κύριοι, να
υπογραμμίσω το εξής. Είναι λάθος να λέμε διαρκώς ότι αυτό το ρεύμα, το
μεταναστευτικό και το προσφυγικό, είναι το μεγαλύτερο μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Δεν είναι το μεγαλύτερο. Τα ρεύματα τα μεταναστευτικά που
πραγματοποιήθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν στην Αφρική
περισσότερο και πάλι για τα ίδια αίτια και, βεβαίως, έγιναν σε περιοχές που
πάντοτε υπήρχαν πολεμικές συγκρούσεις. Γνωρίζετε τον αριθμό των Λατίνων
μεταναστών στις ΗΠΑ; Έντεκα εκατομμύρια! Επομένως, να είμαστε προσεκτικοί
όταν μιλάμε για νούμερα και να μην προσφεύγουμε σε γενικές ρήσεις.
Για να δούμε εάν ο τίτλος που έδωσα στην ομιλία μου αιτιολογείται επαρκώς.
Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι οι ευθύνες γι’ αυτό το φαινόμενο, το οποίο δέχομαι
αλήθεια, κ. Βόζεμπεργκ, ότι συνδέεται με την τρομοκρατία απόλυτα,
αποκρύπτονται από τους κύριους Μανδαρίνους της Ευρώπης και των άλλων
περιοχών της υπόλοιπης εκπολιτισμένης υφηλίου.
Πώς διαμορφώθηκε και γιατί διαμορφώθηκε, λοιπόν; Ποιες είναι οι ευθύνες και
ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που κατέστησαν το φαινόμενο αναπότρεπτο;
Είναι άραγε σωστό να λέμε ότι το μεταναστευτικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
την τρομοκρατία;
Θα ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα. Πώς διαμορφώθηκε το συριακό θέμα με
το θέμα του χαλιφάτου και με την ISIS και ποιοι φέρουν την ευθύνη. Τη φέρουν ή
δεν τη φέρουν μεγάλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης; Οι δημοκρατικές χώρες
ευθύνονται ή δεν ευθύνονται γι’ αυτό; Είναι εκείνοι οι οποίοι εξόπλισαν, αν θέλετε,

τους αντικαθεστωτικούς στη Συρία, ναι ή όχι; Τους στρατολόγησαν από όλα τα μέρη
της υφηλίου; Ήταν ή δεν ήταν αντικαθεστωτικοί τα 9/10 που ήρθαν από ξένες
χώρες; Ποιος έκανε εκείνη τη στρατολόγηση;
Επομένως, βλέπετε ότι έχουμε ένα βασικό αίτιο. Βεβαίως, εξέθρεψαν ένα τέρας, το
οποίο τους ξέφυγε και έχασαν τη δυνατότητα να το ελέγξουν από τη στιγμή που το
τέρας αντελήφθη ότι πρόκειται για μια κολοσσιαία ευκαιρία να πραγματοποιήσει
στόχους που δεν είναι σημερινοί. Είναι πολύ παλαιότεροι στόχοι που έχει ο ακραίος
ισλαμισμός και απωθημένα κατά του δυτικού κόσμου γενικότερα. Όταν το 99 μ.Χ. οι
Σταυροφόροι μπήκαν στην Ιερουσαλήμ, δεν άφησαν λίθον επί λίθου. Σκεφτείτε ότι
επί 10 μέρες οι άνθρωποι – όσοι επέζησαν – δεν μπορούσαν να περπατήσουν από
τον πολτό του αίματος που υπήρχε σε όλους τους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Αυτή
ήταν η χριστιανική συμπεριφορά απέναντί τους και αυτό δεν το έχει ξεχάσει ποτέ το
Ισλάμ.
Ένα δεύτερο αίτιο είναι ότι επανέρχεται το θέμα. Ο Μπους ο νεότερος δεν
χρησιμοποιούσε ως βασικό και πρωταρχικό όρο τον όρο «σταυροφορία» και «ζώνη
κακού»; Η ζώνη κακού δεν αποτελείται από Μωαμεθανούς; Αυτό ξέρετε τι
τεράστιες επιπτώσεις είχε; Είχα την ευκαιρία να το συζητήσω αυτό με φίλους
επιστήμονες και μου είπαν ότι αυτό είναι εξωφρενικό. Βλέπετε, λοιπόν, ότι αυτό
καλλιεργήθηκε συστηματικά. Βεβαίως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η όλη
λογική του εγχειρήματος ήταν να ανατραπεί η τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή
αλλά και γενικότερα και να έχουμε ως απόλυτο ρυθμιστή τις ΗΠΑ και τους πιθανούς
τους συμμάχους.
Δικαίως ο Τραμπ, ο οποίος λέει διάφορες ανοησίες, ως προς αυτό έχει δίκιο,
δηλαδή ότι ο Ομπάμα είναι ασυγχώρητος για τα λάθη που έκανε. Λάθη τα οποία
έγιναν τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία. Στο Ιράκ έκαναν μια κυβέρνηση των Σιιτών
αποκλειστικά, αγνοώντας, αν θέλετε, τον κύριο όγκο του πληθυσμού του, που ήταν
βασικά Σουίτες, και τον κουρδικό συντελεστή. Αποτέλεσμα ήταν ότι η κυβέρνηση, η
οποία βγήκε, η κυβέρνηση ανδρείκελων δεν ήταν ικανή να αντιμετωπίσει και να
επιλύσει κανένα πρόβλημα. Για να μην αναφερθώ στις ληστείες που έκαναν σε
βάρος αυτής της άτυχης χώρας που λέγεται Ιράκ.
Αυτή είναι, λοιπόν, η πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι αν δει κανείς αυτά τα
γενεσιουργά αίτια, θα πρέπει να προχωρήσει λίγο περισσότερο. Διότι η εμφάνιση
του χαλιφάτου, η εμφάνιση του ακραίου Ισλαμισμού δεν περιορίζεται – όπως
λαθεμένα λέγεται – μόνο στη Συρία και στο Ιράκ, αλλά εκτείνεται και στην Αφρική.
Υπάρχουν ευθύνες της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου για την εμφάνιση και την
εδραίωση του χαλιφάτου στην Αφρική;
Σας παρακαλώ πολύ, η ανατροπή του Καντάφι για ποιους λόγους έγινε και με ποια
λογική πραγματοποιήθηκε; Υπάρχει αυτή τη στιγμή ή δεν υπάρχει στρατός της
τάξεως των 25.000 ατόμων, τα οποία ακολουθούν τη γραμμή του χαλιφάτου;
Κατέχουν όλη τη Κυρηναϊκή, βρίσκονται στα πρόθυρα της Τρίπολης. Τι γίνεται στο
Τσαντ; Γιατί στη Νιγηρία; Ποιοι ευθύνονται; Και δεν είναι μόνο η πολιτική, είναι και
η μεταχείριση των ανθρώπων της ισλαμικής πίστης.

Με την ευκαιρία της εμφάνισης του χαλιφάτου, έγιναν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες
μελέτες, έρευνες ως προς το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων της ισλαμικής
πίστης σε διάφορες χώρες της Αφρικής. Τα γεγονότα που συνέβησαν στη Γαλλία
προ τριετίας απέδειξαν ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο είναι περιθωριοποιημένοι,
αλλά κυριολεκτικά εξοπλισμένοι από την κοινωνία της τρομοκρατίας. Είναι αυτό
αιτία να προκαλείται ένα κλίμα ακραίας αντιπαράθεσης, ναι ή όχι; Τυχαία βρέθηκαν
οι άνθρωποι σε υποβαθμισμένες συνοικίες των Βρυξελλών, αυτοί που έκαναν την
επίθεση στη Γαλλία; Όχι βέβαια. Ευθύνες κολοσσιαίες, οι οποίες εκφράστηκαν με
χίλιους δυο τρόπους.
Επομένως, βλέπετε ότι το λάδι που έπεσε στη φωτιά ήταν από τους ίδιους τους
Ευρωπαίους, οι οποίοι έρχονται αυτή την ώρα και δεν αντέχουν τις συνέπειες. Δεν
είναι μόνο αυτό. Δεν αντέχουν και το μεταναστευτικό. Η υποκρισία έχει υπερβεί το
φυσιολογικό όριο. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο πόλεμος στη Συρία, εάν δεν υπήρχε
αυτή η εξοντωτική αντιπαράθεση στο Ιράκ, εάν είχε ακολουθηθεί διαφορετική
τακτική στο Αφγανιστάν, θα είχαμε αυτό το ρεύμα;
Ορθότατα είπε προηγουμένως ο κ. Εσδράς ότι είναι ο πόλεμος. Έχετε
παρακολουθήσει τις συζητήσεις στη Βιέννη; Γιατί θέτουν ως προϋπόθεση να φύγει
ο Ασάντ, τη στιγμή κατά την οποία τον στηρίζει η «Είσοδος», δηλαδή τα 9/10 του
συριακού πληθυσμού; Αυτοί θέλουν να φύγει για να διανείμουν τη λεία, γιατί
εξακολουθούν να σκέφτονται με αυτή τη λογική. Στην ουσία, αναγκάστηκαν οι ΗΠΑ,
αφού έφαγαν τα χαστούκια, να γονατίσουν στο Ιράν και το παρακάλεσαν να
παρέμβει στρατιωτικά. Το αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό;
Βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις ευθύνες τους, τόσο για το
μεταναστευτικό όσο και για την τρομοκρατία. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς θητεία. Από
τις συζητήσεις που παρακολούθησα μέχρι τώρα, αλλά και με τις αντιλήψεις που
υπάρχουν γενικότερα, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση για το
μεταναστευτικό, αν θέλετε, καταπραϋντική.
Ορθότατα το είπε ο κ. Μουζάλας ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί ο
τρόπος που το είπε σημαίνει ότι πρακτικά δεν έχουμε λύση. Πώς θα έχουμε λύση τη
στιγμή κατά την οποία τα αίτια εξακολουθούν να υπάρχουν; Διότι αυτοί που
καταφεύγουν εδώ, καταφεύγουν για να έχουν στον ήλιο μοίρα, κυρίως για να
αποφύγουν ένα-δυο άτομα από τον πόλεμο.
Δεν είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της λύσης και θα σας πω γιατί. Τεράστιες
αντιπαλότητες συμφερόντων, τα οποία και ως προς το μεταναστευτικό έχουν
διαφορετική τοποθέτηση. Χαρακτηριστικά, η Γερμανία αυτή τη στιγμή θέλει
μετανάστες; Θα δεχθεί 1.000.000, έτσι δεν είπε; Γιατί θα το δεχθεί αυτό; Προσέξτε
την κρίση που περνάει. Οι μετανάστες οι δικοί μας τι έλυσαν στη Γερμανία;
Τεράστια συμφέροντα, ναι ή όχι; Το πρόβλημα του εργατικού δυναμικού, την
περιστολή της δυναμικής των συνδικάτων, καθώς προσεφέρατο φτηνή εργασία. Το
ίδιο γίνεται και σήμερα και το άφησα να εννοηθεί. Ακούτε που δήθεν κλαίγονται;
Αυτά είναι αστεία πράγματα. Με πολύ υπολογισμό, εξακολουθούν και κινούνται με

την ίδια τακτική και λογική. Αν θέλετε, θα εξακολουθήσει να υπάρχει φτηνή ή – με
τους όρους τους σημερινούς – ειδικευμένη εργασία, εφόσον ο κόσμος αυτός
προσφέρει με μικρή αμοιβή την εργασία του. Ξέρετε ότι στη Γερμανία έχουν 7
χρόνια χωρίς άνοδο ουσιαστική των μισθών; Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία.
Σε όλο αυτό το σκηνικό, όπου, βεβαίως, όλοι αυτοί τελικά δουλεύουν για τη Ρωσία,
η οποία θα νικήσει, ποια ευθύνη έχουμε εμείς; Την παραμικρή. Γιατί εμείς δεν
είμαστε μέσα στο παιχνίδι αυτό. Διακυβεύθηκαν συμφέροντα της Ελλάδας;
Παρενέβη με οποιονδήποτε τρόπο; Ωστόσο, πληρώνει με το υψηλότερο τίμημα.
Και, βεβαίως, ποια είναι η περίφημη αλληλεγγύη των δυτικών μας συμμάχων; Μας
κουνούν το δάχτυλο και μας λένε τη στιγμή κατά την οποία η προσφορά του κόσμου
είναι κάτι το ασύλληπτο. Υπάρχουν και εκείνοι που εκμεταλλεύονται. Γιατί, μήπως
δεν υπήρχε εκμετάλλευση το χειμώνα του ’41 που πέθαναν 200.000 άνθρωποι μόνο
στην Αθήνα από την πείνα; Δεν είχαμε τους δουλεμπόρους; Αυτοί χαρακτήριζαν το
λαό τον ελληνικό ή η ετοιμότητα, η θυσία και η προσφορά;
Ήταν συγκινητικά αυτά τα οποία είπε η Βανέσα Ρέντγκρεϊβς, η οποία είναι πολύ
σοβαρός άνθρωπος. Είπε για την ανθρωπιστική ετοιμότητα του ελληνικού λαού, ότι
πρέπει όλοι να πάρουν παράδειγμα από αυτά που κάνουν οι Έλληνες για τους
μετανάστες. Αλλά, βεβαίως – και εδώ φαίνεται η ατιμία της υπόθεσης και η
συνέχιση της υποκρισίας – δίνουν τα χρήματα στους Τούρκους. Και οι Τούρκοι το
’χουν αναγάγει σε επιχείρηση το μεταναστευτικό, ναι ή όχι; Ο κ. Νταβούτογλου και
ο κ. Ερντογάν, είδατε τι αντίληψη έχουν για τους Κούρδους; Είπαν «Θα πρέπει να
τους εξοντώσουμε όλους αυτούς. Ήδη έχουμε εξοντώσει 3.000». Δεν είναι έκφραση
ανθρωπισμού αυτή;
Πιστεύω ότι ορθά το χειριζόμαστε αυτό, αλλά πρέπει να γίνουμε πολύ πιο επίμονοι,
πολύ πιο σκληροί, πολύ πιο απαιτητικοί και να θέσουμε τους όρους μας, όχι μόνο
ως προς το συμφέρον της χώρας μας, αλλάς και ως προς το συμφέρον των
μεταναστών. Οι Ευρωπαίοι είναι μία ακαθόριστη έννοια. Εγώ δεν ξέρω τι είναι
Ευρωπαίος πλέον. Ζούμε με τους Ευρωπαίους ως έναν βαθμό. Ούτε πιστεύω ότι
αυτοί οι άνθρωποι έχουν να κάνουν με εκείνον τον πολιτισμό τον αρχαίο, τον
ελληνικό. Αν είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, θα σας αποδείκνυα ότι δεν
έχουν τίποτα να κάνουν.
Προκειμένου να σπάσουμε τα δόντια μας, οφείλουμε εγκαίρως να επιβάλουμε με
κάθε μέσο τους όρους μας και στους φίλους συμμάχους μας.
Ευχαριστώ πολύ.

