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Σοςπκία, έναρ εγκλημαηικά κακόρ γείηοναρ 

 

Η Σνπξθία ζηελ έλλνηα ηεο θηιίαο δίδεη δηαθνξεηηθή εξκελεία, δει. φπνπ π-

πάξρεη ζπκθέξνλ εθεί ππάξρεη θηιία. Γη’ απηφ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο ψζηε ηα ζπκ-

θέξνληα ησλ ηζρπξψλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηα δηθά ηεο. Γηα λα πεηχρεη απηήλ ηελ ζπληα-

γή, ηζηνξηθά πιένλ ηεθκεξησκέλε, δελ δίζηαδε ζην παξειζφλ, δελ δηζηάδεη ζην παξφλ 

θαη λα είζζε βέβαηνη, δελ ζα δηζηάζεη θαη ζην κέιινλ λα παηήζεη «επί πησκάησλ» γηα 

λα πεηχρεη ηνπο εζληθνχο, επεθηαηηθνχο θαη εγθιεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο. Δελ ηελ απα-

ζρνιεί ην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ ιανχ ηεο, νχηε νη δεκνθξαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ειεπ-

ζεξίεο ζηελ Σνπξθία. Εθείλν πνπ ηελ ελδηαθέξεη πξσηίζησο λα έρεη ηζρπξφ θαη πνιχ-

άξηζκν ηξαηφ γηα ηελ εηζηζειηθή δηεμαγσγή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηζρπξή 

αζηπλφκεπζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο γηα επλφεηνπο ιφγνπο. 

Η Σνπξθία γλσξίδεη πνιχ θαιά, κφλν έηζη ζα πεηχρεη ηνπο επεθηαηηθνχο ηεο 

ζηφρνπο, ζε κία Επξψπε ρσξίο εγέηεο θαη κε μχιηλα πφδηα, θαη κηα Ακεξηθή, ε νπνία 

έρεη αλάγθε απφ ζηεξίγκαηα ζηελ Επξψπε θαη ηελ Αζία, γηα λα εμαζθαιίζεη ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηεο, ζηηο σο άλσ πεξηνρέο. 

Δελ ππάξρνπλ άιιεο εξκελείεο γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη γηα ηα 

γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζήκεξα, πνπ ζπλέβεζαλ θαη ζην παξειζφλ ζηελ πεξηνρή 

καο, φπσο ην βεβαηψλνπλ: 

ΠΡΩΣΟΝ: Η παιαηφηεξε αληζηφξεηε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο 

Μπάξαθ Χνπζεΐλ Οκπάκα ζηελ Σνπξθηθή Εζλνζπλέιεπζε φπνπ είπε: «…κεηά ηνλ Α΄ 

Π.Π. ε Σνπξθηθή Δεκνθξαηία είλαη δηθφ ζαο επίηεπγκα… θαη πξνήιζε κε αγψλεο θαη 

ζπζίεο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ… (θιπ.)». Αςηή η δήλυζη, αποηελεί ύβπη ζηη μνήμη 

ηυν εκαηονηάδυν σιλιάδυν ζθαγιαζθένηυν Ελλήνυν, Απμενίυν και άλλυν 

εθνοηήηυν από ηα ζηίθη ηυν απογόνυν ηος Αηηίλα. Όκσο! Ο ζθνπφο ηνπ 

Πξνέδξνπ ησλ Η.Π.Α. επεηεχρζε δει. λα γεκίζεη ηα ηνπξθηθά ζηήζε κε εζληθή ππεξε-

θάλεηα. Αγλνψληαο πηζηεχσ ζθφπηκα ηα ιφγηα ηνπ ηφηε Γελ. Πξνμέλνπ ησλ Η.Π.Α. 
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ζηελ κχξλε θ. Γθφξηνλ, ν νπνίνο απεθάιεζε ηνπο Σνχξθνπο «Η καηάπα ηηρ 

Αζίαρ» θαη ζπγθινληζκέλνο δήισζε: «ζισάθηκα πος είμαι άνθπυπορ», βλέπο-

νηαρ ηα θπικώδη και βάπβαπα εγκλήμαηα ηος Μοςζηαθά Κεμάλ. 

ΔΕΤΣΕΡΟΝ: Όηαλ! ην εγγχο παξειζφλ, ν θ. αξθνδί θαη ε θ. Μέξθει δήισ-

ζαλ φηη ζα δέρνληαλ ηελ Σνπξθία κε Εηδηθή ρέζε, ηφηε ν θ. Εξληνγάλ, ν λένο Nabuc-

co ησλ θξαηψλ ηνπ ππνγαζηξίνπ ησλ αληηζέησλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ Ρσζία, κε πε-

ξηζζή ππεξνςία απαληά: «Ή πλήπηρ ή δεν επιθςμούμε ένηαξη».  

Δςζηςσώρ! Δεν ςπάπσει άξιορ Ηγέηηρ ζηην Ε.Ε. να πει εςθαπζώρ: «δεν 

μιλάμε για κανένα θέμα με ηην Σοςπκία, όζο διαηηπεί καηοσικά ζηπαηεύμαηα 

ζηην Δημοκπαηία ηηρ Κύππος, πος ανήκει ζηην Ε.Ε. και πος ςπάπσει ζηον 

Ο.Η.Ε. ειρ βάπορ ηηρ Σοςπκίαρ καηαδικαζηική απόθαζη ππορ ηούηο». 

ΣΡΙΣΟΝ: Απφ ηα κέζα ηνπ 1980-90, ε ηφηε θπβέξλεζε ηεο Ειιάδνο κεηέθεξε 

σο γλσζηφλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο ζ’ άιινπο ζηφρνπο, κε απνηέιεζκα λα ραζεί ε 

ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζην Αηγαίν. Σφηε άξρηζαλ δεηιά-δεηιά λα εκθαλίδνληαη απφ ηνπο 

Σνχξθνπο νη πξψηεο παξαβηάζεηο ηνπ Εζληθνχ Ελαέξηνπ Χψξνπο ηεο Ειιάδνο ζην 

Αηγαίν. Με απνηέιεζκα ζήκεξα λα ππάξρεη ηέηνηα ζπρλφηεηα παξαβηάζεσλ θαη 

θπθινθνξίαο ηνπξθηθψλ πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ ζηνλ εζληθφ καο ελαέξην ρψξν πνπ 

ζπκίδεη αζηηθή αζελατθή ζπγθνηλσλία «Παηήζηα-Ακπειφθεπνη».  

ΣΕΣΑΡΣΟΝ: Η Σνπξθία, απηφο ν άζιηνο γείηνλάο καο, πνπ δελ έρεη κπέζα ζε 

ηίπνηε θαη έρεη ππνκνλή φλνπ, φζνο ρξφλνο θαη αλ ρξεηαζζεί, γηα λα βξεη ηελ επθαηξία 

λα δαγθψζεη επηθίλδπλα, ζπλερίδεη ηελ επηζεηηθή θαη επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο ελαληίνλ 

ηεο ρψξαο καο. Απφδεημε! είλαη φηη ζπλερψο εμνπιίδεη ηελ ηξαηηά ηνπ Αηγαίνπ φπσο 

ηελ νλνκάδεη θαη πξφζθαηα ήιζε ζε δηα-πξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ρσζία θαη πξνκε-

ζεχηεθε, κε ππξαχινπο S400 παξ’ φιν φηη αλήθεη ζην ΝΑΣΟ. Η ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη 

ν καθξφπλννο ζρεδηαζκφο απηήο είλαη πξνβιέςηκνο, ελεξγνχλ πξνθιεηηθά κφλνλ 

φηαλ αηζζάλνληαη ππεξνπιία θαη δηαηεξνχλ δηεζλή πνιηηηθά θαη δηπισκαηηθά ππέξ 

απηψλ εξείζκαηα. θεθηείηε! πφηε νη Σνχξθνη εηζέβαιαλ ζηελ Κχπξν, έλα ζηφρν ηνλ 
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νπνίνλ ρξφληα εηνίκαδαλ, ην 1974, φηαλ ε Ειιάδα επξίζθεην ζε δηεζλή απνκφλσζε 

ιφγσ ησλ εζθαικέλσλ γεγνλφησλ ησλ ηφηε θξαηνχλησλ.  

Εηο φ,ηη αθνξά ην θνπηαλφ, δπζηπρψο επξέζε Ειιεληθή Κπβέξλεζε, κε ελνξ-

ρεζηξσηέο ηνπο θ. Σζίπξα θαη θ. Κνηδηά, νη νπνίνη ππέγξαςαλ ηελ απφ πάζεο πιεπ-

ξάο πξνδνηηθή πκθσλία ησλ Πξεζπψλ θαη άλνημαλ πιένλ ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ, 

κε ζπλερή πιένλ πξνβιήκαηα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο. Τπ’ ότιν και εκεί είναι 

πλέον παπών ο επιηήδειορ οςδέηεπορ Σούπκορ.  

Οη πνιηηηθέο εγεζίεο καο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ζέιεη εγέηεο, νη νπνίνη λα δηδάζθνπλ κε ηηο πξάμεηο ησλ, δηφηη νη πνιηηηθέο 

θαη θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο γίλνληαη πιένλ αληηιεπηέο απφ ηνλ Ειιεληθφ ιαφ.  

Η δηαθνξά κεηαμχ ΗΓΕΣΗ θαη ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΗ εμνπζίαο είλαη, ν κελ δεχηεξνο 

αθνινπζεί ηελ «πεπαηεκέλε» ιακβάλνληαο απνθάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηα θνκκα-

ηηθά ζπκθέξνληα, ελψ ν Ηγέηεο δελ δηζηάδεη λα πάξεη ζθιεξέο, αιιά δίθαηεο θαη θαη-

λνκεληθά δπζάξεζηεο απνθάζεηο, φηαλ πηζηεχεη έηζη εμαζθαιίδεηαη ε επεκεξία ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο Χψξαο (ηξαηησηηθή – Οηθνλνκηθή). 

«Πού είναι Όλςμπε οι Θεοί ζος; Ραγιάδερ έσοςν γίνει.» 

«Η ΑΡΕΣΗ ΘΕΛΕΙ ΣΟΛΜΗ» 

    Ισάλλεο Μ. Αζιαλίδεο 

       Αληηζηξάηεγνο ε.α. 
Επίηηκνο Δθηεο ηεο ..Ε. 
 


