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 Και ο Ερντογάν... το χαβά του - "θα πλημμυρίσετε πρόσφυγες

εάν..."
Τελικά για... ποια συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας μιλάμε;
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Οι νέες δηλώσεις Ερντογάν έρχονται μία ημέρα μετά τις αντίστοιχες δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού Μπιναλί
Γιλντιρίμ ο οποίος προειδοποίησε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι χωρίς την βοήθεια της Άγκυρας η Ευρώπη
μπορεί να «πλημμυρίσει» με κύματα μεταναστών, σημειώνοντας πως η διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της
Τουρκίας στην Ε.Ε. θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο επιβλαβής για την Γηραιά Ήπειρο από ό,τι στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν απειλεί ευθέως πλέον και με κυνισμό να ανοίξει τα σύνορα προς την Ευρώπη για τους πρόσφυγες, «εάν η
Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει περαιτέρω». 
  
«Είμαστε ένας από τους παράγοντες που προστατεύουν την Ευρώπη. Αν οι πρόσφυγες διασχίσουν τα σύνορα μας, θα
πλημμυρίσουν και θα κατακλύσουν την Ευρώπη και η Τουρκία αποτρέπει αυτό να συμβεί», τόνισε ο Τούρκος
πρωθυπουργός σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν ζωντανά από τηλεοπτικούς σταθμούς. 
  
Οι νέες δηλώσεις Ερντογάν έρχονται μία ημέρα μετά τις αντίστοιχες δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού Μπιναλί
Γιλντιρίμ ο οποίος προειδοποίησε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι χωρίς την βοήθεια της Άγκυρας η Ευρώπη
μπορεί να «πλημμυρίσει» με κύματα μεταναστών, σημειώνοντας πως η διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της
Τουρκίας στην Ε.Ε. θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο επιβλαβής για την Γηραιά Ήπειρο από ό,τι στην Τουρκία. 
  
Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ερντογάν απειλεί την Ευρώπη με τους πρόσφυγες αφού μόλις στις 9 Νοεμβρίου,
απαντώντας στην έκθεση προόδου που συνέταξαν οι υπηρεσίες της Κομισιόν για την πορεία του διαλόγου με την Αγκυρα,
είχε απειλήσει και πάλι να ανοίξει τα σύνορα προς την Ευρώπη για εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες.
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