«Διώξτε την Ελλάδα από την Ε.Ε. και βάλτε την Τουρκία!»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011 11:00

Το περιοδικό Focus ξαναχτυπά

Σε νέα απίστευτη πρόκληση προς την ελληνική κοινή γνώμη – και όχι μόνο – προχώρησε το
περιοδικό Focus, γνωστό και για το φωτομοντάζ με το «δάχτυλο» της Αφροδίτης.

Στο editorial του περιοδικού, ο διευθυντής του Uli Dönch ζητά να εξετασθεί η…
αντικατάσταση της Ελλάδας από την Τουρκία στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη!

«Μια προβληματική κατάσταση αφήνει τη ζώνη του ευρώ και αντικαθίσταται από μια
ραγδαία αναπτυσσόμενη χώρα» γράφει ο διευθυντής του περιοδικού και διερωτάται κακά
πόσο είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο.
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Αναφέρεται ακόμα στην αφερεγγυότητα της Ελλάδας και στην Τρόικα που «χτενίζει» τα
δημοσιονομικά της «άσωτης» χώρας, απειλώντας να μην δώσει τη δόση και αντιπαραβάλει
αυτή την εικόνα με την εικόνα της Τουρκίας, με αφορμή την επίσκεψη του Τούρκου
προέδρου Γκιούλ στη Γερμανία. Ο Dönch αναφέρει επίσης ότι η ένταξη της Τουρκίας στην
Ε.Ε είναι όνειρο πολλών δεκαετιών και ότι αυτή η επιθυμία είναι σήμερα πιο σημαντική από
ποτέ.

«Για τους περισσότερους, η ιδέα μπορεί να είναι ένα σοκ. Ένα μουσουλμανικό κράτος στην
χριστιανική Ευρωπαϊκή Ένωση» παραδέχεται. Προσθέτει όμως ότι καθαρά οικονομικούς
όρους η ένταξη της Τουρκίας θα ήταν η απάντηση στην ερώτηση: «Αν όχι η Τουρκία, ποιος
άλλος;».

Κατά τον Γερμανό δημοσιογράφο η Τουρκία είναι ακόμη η λύση για την οικονομική και
δημογραφική γήρανση της Ευρώπης και αφήνει να εννοηθεί ότι είναι… δευτερεύουσας
σημασίας η προβληματική λειτουργία της Δημοκρατίας στη γειτονική μας χώρα και η
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπροστά στο οικονομικό της «θαύμα»!
«Φαντάζεστε ότι όλα αυτά «ζυγίζουν όσο παλιότερα;» αναρωτιέται…

Ο Dönch στέλνει σαφές μήνυμα: «Διώξτε τα κράτη-παρίες και φωνάξτε την Τουρκία. Θα
χάσουμε την ευκαιρία και θα καθορίζουν την τύχη της Ευρώπης τα PIGS( Portugal, Italy,
Grrece, Spain), όπως η Ελλάδα»…
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