
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/6/2022 

Tο Turkaegean προάγγελος νέας μειοδοσίας 

Τα εγκλήματα γενικά και ειδικά οι προδοσίες τελούνται με ενέργειες, αλλά και με... «παραλείψεις» .  
 Με βασιλική  μεγαλοπρέπεια και.... ξεναγήσεις συντελέστηκε στη Μαδρίτη η επίσημη 
νεκρανάσταση του ΝΑΤΟ, παρά το ότι η αιτία  ίδρυσής του, η Σοβιετική Ενωση, ο κομμουνισμός (...) έχει 
εξαφανισθεί ! Αρα αυτό που πανηγυρίστηκε ήταν άλλο, η επάνοδος και η «επιβεβαίωση» των ΗΠΑ, ως 
«κυρίαρχου» της Δύσης αλλά και ταυτόχρονα ο «θρίαμβος» της αμφισβήτησής της από την Τουρκία ! 
«Εβαλε πόδι» στην Φινλανδία, με κατοίκους τουρκοτουρανικής, ασιατικής καταγωγής (υπάρχει εκεί και 
πόλη με όνομα Τούρκου) και στην πάντοτε ουδέτερη, μέχρι τώρα, Σουηδία, με σημαντική παραγωγή όπλων. 
Το πρόσχημα είναι η καταπολέμηση της «τρομοκρατίας» των Κούρδων πολεμιστών. Θυμίζουμε ότι η 
Ευρώπη της Ιεράς Συμμαχίας, πριν από 200 χρόνια, χαρακτήριζε «τρομοκράτες» τους αγωνιστές της 
Ελληνικής Εθνεγερσίας !   
 Η Ελλάδα, διά του πρωθυπουργού της, δήλωσε ικανοποιημένη(!) από τη Σύνοδο της Μαδρίτης και 
δεν έθεσε το πρόβλημα της τουρκικής επιθετικότητας, ούτε τα «μέτρα» και το «εμπάργκο όπλων». Και 
υπογράμμισε ότι ο Ερντογάν δεν έθεσε θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών μας ούτε και αμφισβήτηση 
κυριαρχίας τους. 
 Μα κύριε Πρωθυπουργέ  και ομόφρονές σας δεν εχρειάζετο, πλέον, να θέσει τέτοια θέματα. Είχατε 
προλάβει να του αναγνωρίσετε το δικαίωμα σήματος, ονόματος και πνευματικής(!) ιδιοκτησίας στο Αιγαίο, 
το Ελληνικό Αρχιπέλαγος, με όλα τα νησιά του!!! Οποιος διαβάσει ολόκληρο το κείμενο του τουρκικού 
αιτήματος που ενέκρινε η Ε.Ε. στον αρμόδιο Οργανισμό της με εκπροσώπους όλων των κρατών-μελών της 
θα φρίξει ! Περιέχει ακόμη και δικαίωμα ερευνών και διασωσης παντού! 
 Τώρα που δημοσιοποιήθηκε το δώρο προς τον Ερντογάν για να άρει το veto του, της Ε.Ε. με την 
πλήρη σύμπραξη των ελληνικών Αρχών (οι ΗΠΑ δεν το ενέκριναν για καθαρά τυπικούς λόγους και 
περιμένουν τις αντιδράσεις για να αποφασίσουν την τελική στάση τους) και ξέσπασε σάλος για το 
έγκλημα, πως αντιδρά η υπεύθυνη Κυβέρνηση ; 
 Αρχικά με εντολή στα φιλοκυβερνητικά και φιλοεοκικά ΜΜΕ (επίκαιρο, πλέον, το σύνθημα «ΕΟΚ 
και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο») να υποβαθμίσουν, μαζί με τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης, το θέμα. 
Φυσικά χωρίς επιτυχία. Οι δικαιολογίες π.χ. του δίδυμου των ρεπορτάζ στο «Παραπολιτικό» ραδιόφωνο 
ότι λόγω της αυγουστιάτικής χαύνωσης ο αρμόδιος Ελληνας δεν πρόσεξε το περιεχόμενο του τουρκικού 
αιτήματος και το ενέκρινε αυτόματα, και βέβαια δεν έχουν καμμία ευθύνη οι Βρυξέλλες, και του 
κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν υπάρχει θέμα  μια που ένα ιδιωτικό γραφείο, άρα ανεύθυνο και 
ανεπίσημο, ενέκρινε το αίτημα, μόνο πικρούς γέλωτας προκαλούν. 
 Τώρα λένε πως «δεν άκουσαν, δεν είδαν, δεν φταίει κανείς παρά μόνο ο Χατζηπετρής», αλλά πάντως 
παραγγέλλουν ΕΔΕ για να ανακαλύψουν τους ένοχους, ενώ «όλοι έχουν μπροστά τους καθρέπτες»... Οσο 
για την κοινοβουλευτική Αντιπολίτευση όλοι, πλην του ΚΚΕ με την σοβαρή και απερίφραστη τώρα θέση 
του, τηρούν στάση απλώς αντιπολιτευτική, ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι πρότινος πρότεινε «συμφωνία τύπου 
Πρεσπών» για το Αιγαίο και τώρα παριστάνει το «καθαρώς πατριωτικό κόμμα» έτσι που μόνο θλίψη να 
δημιουργούν και αποστροφή. 
 Το θέμα πάντως είναι παμμέγιστης σημασίας και η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών  θα 
απαιτεί όλο και πιο έντονα να επιστραφεί όσο πιο γρήγορα το κλεμμένο τραγί (Αιγαίο) στο νόμιμο 
ιδιοκτήτη του και οι συλληφθέντες (Ε.Ε., Κυβέρνηση και Τουρκία) να τιμωρηθούν δεόντως. 

Θα χρειαστεί, δυστυχώς, να επανερχόμαστε διαρκώς και επιμόνως.           


