
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/1/2021 
Ο εξευτελισμός της Ελλάδας στο «ντολμαμπαχτσέ»   

 Πολύ «περίεργα» και «ακατανόητα», σε πρώτη ματιά, αντιδρά ο κύριος Μητσοτάκης στην 
εξ’Ανατολών επιχείρηση ακρωτηριασμού της χώρας μας. Και δεν μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογία το 
χάος στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας όπως και του εμβολιασμού, ούτε η 
«αμηχανία» του μπροστά στις ανοησίες έως γελοιότητες, λόγοις και έργοις, της ενοίκου του Προεδρικού 
Μεγάρου, ούτε η πλήρης αδιαφορία της Ε.Ε. για τα πλήγματα που δέχονται δύο χώρες-εταίροι της. Είναι, 
άλλωστε δεδομένη για τους δεδομένους, σε αντίθεση προς τους ανυπότακτους, ακόμη και τους σχετικά 
ανεξάρτητους... Ούτε, φυσικά, ευθύνεται η απαράδεκτη πρωτοβουλία του κυρίου Μηταράκη να 
ενισχύσει την ισχνή παρουσία Μουσουλμάνων στον Εβρο, με «Δομή» 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα! 

 Πώς του ήρθε, λοιπόν ξαφνικά, να «αδιαφορήσει» για τα προετοιμαζόμενα «μέτρα» κατά του 
Ερντογάν μετά την 25η Μαρτίου (θα γίνει άραγε παρέλαση εφέτος στην 200η  επέτειο του `21 ;) και την 
αναμενόμενη Αμερικανική παρέμβαση, έστω και έμμεσα, (που την είχε αρνηθεί και ο πατέρας του το 
1991-92 για τα Σκόπια) και να δεχτεί να παίξει ο εχθρός (είχε βέβαια προλάβει να εμβολίσει την 
Ελληνική ακταιωρό στα Ιμια(!) και να παραληρήσει κατά της Ελλάδας με αυτοπρόσωπη επίνευση του 
Γερμανού Υπεξ κ. Μάας!!) το ρόλο του «καλού γείτονα» για να αποφύγει τα όποια «μέτρα» ; 

 Δέχτηκε ρητή γερμανική εντολή ή ενεργεί και αυτοβούλως, ερήμην μάλιστα του αρμόδιου 
υπουργού ; 

Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. 
Εμφανίζεται αιφνίδια ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, τροποποιεί την τουρκική 

αντιπροσωπεία με το alter-ego, τον κύριο Καλίν και σύρει την εμβρόντητη Ελληνική αντιπροσωπεία 
(προΐσταται ο γνωστός για τον ενδοτισμό του κ. Αποστολίδης ...) από το καθορισμένο ξενοδοχείο στο 
παλάτι του ντολμαμπαχτσέ, «όπου υπάρχει υπέροχη θέα του Βοσπόρου», όπως μας λένε τα 
παραληρούντα για την επιτυχία Ελληνικά ΜΜΕ. Εκεί οι Τούρκοι δηλώνουν, επίσημα πλέον, τους 
παραλογισμούς τους ως θέματα των «διερευνητικών» και τα διαρρέουν αμέσως σε όλον τον κόσμο!!  

Τι πρότεινε ο κύριος Αποστολίδης θα παραμείνει άγνωστο. Συμφώνησαν όμως να συνεχιστεί το 
θέατρο αυτό στην Αθήνα πριν από την 25η Μαρτίου, που υποτίθεται ότι θα ανακοινώνονταν τα 
περιβόητα «μέτρα»!! 

 Δικαίως λοιπόν δηλώνει ο κ. Μάας αμέσως μετά :«Δεν υπάρχει λόγος για μέτρα τώρα πλέον»!!! 
Ολοταχώς λοιπόν για Χάγη τώρα; Γι’αυτήν έσπευσε να μας πληροφορήσει ο κύριος 

Γεραπετρίτης, λίγο πριν από το μεσημέρι της 26ης Ιανουαρίου στα «Παραπολιτικά» με τα ακόλουθα: «Το 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικάζει με βάση το συνυποσχετικό των δύο μερών, το Διεθνές Δίκαιο, αλλά 
και τις δικαιοπολιτικές(;) αναφορές και φυσικά με τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Ομως ο Πρωθυπουργός 
θα υπερασπισθεί τα εθνικά συμφέροντα όπως εκείνος τα αντιλαμβάνεται»!!!    Θαυμάσια... 

Είναι φανερό τι προετοιμάζει ο κύριος Πρωθυπουργός και τι μας περιμένει, αν αφεθεί 
ελεύθερος να απεμπολήσει το Διεθνές Δίκαιο, τα 12 μίλια παντού, την άρση του casus belli και την 
αποδοχή από τον Ερντογάν του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας, πριν από οποιοδήποτε συνυποσχετικό ή 
και οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας Ο Ερντογάν πάντως έχει δηλώσει πως αγνοεί 
το Διεθνές Δίκαιο, γνωρίζει όμως καλά το Πολιτικό Δίκαιο, δηλαδή την πολεμική απειλή. Και ακόμη 
«ότι έχω υπογράψει μια συμφωνία δε σημαίνει ότι υποχρεούμαι και να την τηρώ»! 

Δεν πρόκειται να επιτύχει τίποτα από αυτά ο κύριος Μητσοτάκης. Το μόνο που θα έχει 
εξασφαλίσει είναι να εισέλθει στη χορεία των ανθελλήνων πατέρα Μητσοτάκη, Σημίτη, Γιωργάκη, 
Τσίπρα, ίσως και ως επικεφαλής. Και πολύ σύντομα, φαίνεται...         

Για την Ε.Ε. του ΑΣΚΕ:  
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