
ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ
<<ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΑΣ;>>

Είναι μια φράση που λέχθηκε στη εποχή που ήταν
βασιλιάς της Δανίας ο Χριστιανός ο Ζ΄ που ενώ ήταν ένας
βασιλιάς ευφυής και προοδευτικός για την εποχή του,
κατετρεχόνταν από το φάντασμα της σχιζοφρένειας, ήταν
δηλ. ένας πειραγμένος μονάρχης. Τελικά έγινε ένα επι-
τυχημένο θεατρικό έργο του Σαίξπηρ στον Άμλετ που
ακολούθησε το φάντασμα του πατέρα του κ.λ.π.  και
γράφτηκε το 1602.

Βέβαια σήμερα έχει πιο ευρεία έννοια ότι: κάτι σάπιο
συμβαίνει, κάτι δεν πηγαίνει καλά σε ένα οργανισμό, ένα
κράτος, ένα σύνολο ανθρώπων. Αναμφισβήτητα η χώρα
μας είναι στο σταυροδρόμι  πολλών γεωπολιτικών
εξελίξεων και παλιά  και τώρα που τρέχουν οι αλλαγές
οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και προ πάντων
συμφέροντος στη περιοχή μας!

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των γεγονότων, η
χώρα μας χρειάζεται ισχυρή πολιτική ηγεσία που να έχει την
ισχυρή βούληση, αποφασιστικότητα και προγραμματισμό,
που μαζί με τον λαό που την ψήφισε και την έφερε στην
εξουσία να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα όποια προβλήματα
προκύψουν, είτε από γειτονικές χώρες, είτε από χώρες
συμμάχους φιλικές προς την χώρα μας.

Εννοείται ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας προγραμ-
ματίζεται από έμπειρους διπλωμάτες που γνωρίζουν πολύ
καλά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της χώρας μας,
όταν την εκπροσωπούν στο εξωτερικό. Ο Ελληνικός λαός
έχει τη εντύπωση και πιστεύει ότι η χώρα μας έχει ξεφύγει
από το δόγμα και την φιλοσοφία της <<τρόικας>> και των



μνημονίων της περασμένης 10ετίας που έλεγαν:
<<Χρειαζόμεθα κάποιους  να ομιλούν καλά τα ελληνικά,
αλλά να μην είναι με τους Έλληνες και την Ελλάδα>>
και πέτυχαν με δικούς τους-μας ανθρώπους να εξανδραπο-
δίσουν την Ελλάδα για 99 χρόνια, αλλά και τις 500.000
νέους μας επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό προς
αναζήτηση εργασίας, λόγω της τρομακτικής ανεργίας!
Δηλαδή ουσιαστικά πούλησαν την χώρα μας στους ξένους
δανειστές, στέρησαν τη χώρα μας από τα λεγόμενα
δημιουργικά μυαλά  και μείωσαν τον πληθυσμό της χώρας
μας τουλάχιστον κατά δύο γενεές, με γεννήτορα της
καταστροφής ένα πρώην πρωθυπουργό με ιστορικό όνομα!
Λαμβάνοντας υπόψη και την υπογεννητικότητα, μόνο με την
Μικρασιατική καταστροφή μπορεί να συγκριθεί η
καταστροφή της χώρας μας με τα μνημόνια!

Και ενώ ύστερα από μια χαμένη 10ετία περίμενε
υπομονετικά ο Ελληνικός λαός να ξεφύγει εμπρός από την
μετριότητα φέρνοντας νέες πολιτικές δυνάμεις στο
προσκήνιο, με την επιλογή των αχρωμάτιστων διακομ-
ματικών αρίστων ειδικών στελεχών για να τραβήξουν τη
χώρα μπροστά, στα πολιτικά διεθνή παρασκήνια
συμβαίνουν απίθανα πράγματα για την χώρα μας, δεχόμενη
πολιτικοοικονομικές και εθνικές ήττες, χωρίς τέλος. Οπότε
όπως λέει και ο λαός: ή στραβός είναι ο γιαλός, ή στραβά
αρμενίζουμε!  Και ξεκινώντας από τον αγωγό East Μed
που θα μετέφερε  αέριο LNG από τα κοιτάσματα υδρογονα-
θράκων της Κύπρου, της Ελλάδος, του Ισραήλ και της
Αιγύπτου, πρώτα στις χώρες μας που συνήψαν τη
συμφωνία και μετά στις ενεργοβόρες χώρες της Ε.Ε.
εξασφαλίζοντας πακτωλό δις και τρις ευρώ για αρκετά
χρόνια, συμβάλλοντας στην   οικονομική μας ανάπτυξη και



την γρήγορη αποκλιμάκωση τους χρέους μας, που
κληρονομήσαμε από τα μνημόνια!

Και ενώ βλέπαμε χαιρετούρες και υποκλήσεις και
λαμπερά πρόσωπα και όρκους με το ένα χέρι πάνω στο
άλλο χέρι (Αραβικό τω τρόπω)μάλιστα στον προϋπολογι-
σμό των ΗΠΑ γράφτηκε και το σχετικό κονδύλι ως κατα-
σκευάστρια χώρα, ξαφνικά μια ωραία πρωία μας τράβηξαν
το χαλί κάτω από τα πόδια και μείναμε μετέωροι, με το non
paper, δηλ. την μη κατασκευή του αγωγού ως ασύμφορη,
<<έτσι μας είπαν>> και την προώθηση του αερίου στην
Ευρώπη μέσω της Μουσουλμανικής Φασιστικής Τουρκίας
που τόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει με τις χώρες του
ΝΑΤΟ,την Ε.Ε. (λόγω προσφύγων, παραβιάσεων) ακόμη
και με την ίδια την ΗΠΑ με το πρόβλημα των πυραύλων S-
400!  Ενώ έγιναν τόσες μελέτες και ο αγωγός βρέθηκε
εξαιρετικά συμφέρουσα επένδυση και γρήγορα κερδοφόρα!

Μήπως τελικά ο αγωγός East Med έγινε θυσία στο
βωμό του Αμερικανικού LNG που θα εισάγεται στην
Ευρώπη μέσω του Σταθμού FSRU στην Αλεξανδρούπολη
με χρηματοδότηση από κονδύλια της Ε.Ε, και δάνεια του
FSRU(πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου
φυσικού αερίου) στην Αλεξαν/λη το Αμερικανικό
σχιστολιθικό αέριο σε μεγαλύτερη τιμή τροφοδοτόντας την
Ελλάδα, την Βουλγαρία τα Σκόπια, την Σερβία, την
Ρουμανία, την Ουκρανία, απεναξαρτοποιόντας τις χώρες
αυτές από το Ρωσικό αέριο αφού θα έχουν εξασφαλισμένη
εκ των προτέρων την πώληση; Έτσι με ευρωπαϊκά κόλλυβα
(χρήματα) προωθείται στην αγορά της Ευρώπης και το
σχιστολιθικό αέριο!  Οι Αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν:
<<Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον>> και οι νεοέλληνες:
<< με μία τουφεκιά πέτυχαν δύο τρυγόνια!>>Ή δύο



μούτσες!  Και έτσι αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά, γιατί οι
ΗΠΑ μας τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια με την
ακύρωση του East Med, αλλά και την μεγάλη τους και
<<αξιόπιστη φίλη τους Τουρκία να μην δυσαρεστή-
σουν>>. Όπως λέει και η Καθημερινή την 16/01/2022: Για
την παρηγοριά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μας ενημέρωσε ότι
οι ΗΠΑ υποστηρίζουν έργα όπως: της ηλεκτρικής
διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μέσω της
διασύνδεσης της Αιγύπτου με Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και
του Ισραήλ με την Κύπρο και το Ευρωπαϊκό δίκτυο. Και
γενικά: παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ενεργειακή
ασφάλεια κ.λ.π. Κοινώς μας δουλεύουν!!! Έτσι για μία
ακόμη  φορά το Αμερικανικό unfair(άδικο,οπισθοχώρηση)
άνοιξε την όρεξη του γενναίου Έρντι να το παίζει μέγας
ηγέτης και μάγκας κάνοντας νέες γεωτρήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο, νέες παραβιάσεις και παραβάσεις
πάνω από τα νησιά μας, ακόμη και στη δική μας ΑΟΖ και
υφαλοκρηπίδα πιθανόν και κάτω από τα έξι μίλια, πάντα με
την συναίνεση  και την υψηλή εποπτεία των ΗΠΑ.
Αλήθεια όταν υπογράφαμε την συμφωνία για τις βάσεις,
λάβαμε υπόψη αυτό το ενδεχόμενο, έχοντας ως
παράδειγμα άλλες εποχές που οι ΗΠΑ δεν φάνηκαν και
τόσο συνεπείς με την δική μας μικρή χώρα που πάντα
πλήρωνε πολύ ακριβά τους υποτίθεται συμμάχους, γιατί
μας είχαν δεδομένους! Τουλάχιστον θα έχουν δουλειά οι
Ελληνικές μεταφορικές ναυτιλιακές εταιρείες και οι Έλληνες
πλοίαρχοι!
Δεν έχει περάσει πολύ καιρός και μέσα στο 2021 συνήλθε
ύστερα από προτροπή της Γερμανίας, μια σύνοδο αρκετών
Μεσογειακών κρατών στο Βερολίνο, για να βρεθεί μια λύση
με την Λιβύη  και να ειρηνεύσει κάποτε αυτή η χώρα με την



διενέργεια εκλογών. Εκλήθησαν από τους υποτίθεται φίλους
και συμμάχους Γερμανούς ακόμη και άσκετες με το θέμα
χώρες, εκτός από την χώρα μας που είναι και παράκτια
χώρα με την Λιβύη! Τόσο μας υπολογίζουν. Δήλωσαν οι
φίλοι Γερμανοί και η επικεφαλής τότε της Γερμανίας Άγγελα
Μέρκελ, ότι δεν εκλήθημεν, γιατί: <<δεν συμμετέχουμε στη
Λιβύη με στρατιωτικές δυνάμεις!>>

Στο θέμα των αγωγών: Ενώ μέχρι το 2009 είχε
προγραμματιστεί από την τότε κυβέρνηση Καραμανλή η
κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς(Βουλγαρία) - Αλεξαν-
δρούπολη(Ελλάδα), που θα τροφοδοτούσε τη χώρα μας με
φθηνό Ρώσικο αέριο, ξαφνικά αντέδρασε τάχιστα η ΗΠΑ με
την πτώση της κυβέρνησης (γεγονότα με Γρηγορόπουλο)
και κάψιμο της Αθήνας από πλειάδα πρακτόρων και
αναρχικών και την ανάληψη της εξουσίας από τον ολετήρα
πρωθυπουργό, που σέρνει βαρύ πολιτικό όνομα, τον
απόλυτο φίλο των Αμερικανών και τον γεννήτορα της
καταστροφής των μνημονίων, με το οριστικό πάγωμα της
κατασκευής του αγωγού! Σε αντίθεση με την Τουρκία που
έγραψε στα παλιά των υποδημάτων της τις νουθεσίες των
Αμερικανών και συνδέθηκε με το φθηνό αέριο της Ρωσίας
αξίας δέκα και πλέον δις δολαρίων ετησίως, ενισχύοντας
έτσι την βιομηχανία της, αλλά και τις οικονομίες  Ρωσίας-
Τουρκίας συνάπτοντας πλειάδα εμπορικών σχέσεων μεταξύ
τους, αξίας 100 και πλέον δις δολαρίων κατ¨έτος!
Και ως επιστέγασμα της ευχαρίστησης των ΗΠΑ που δεν
την έκαναν νταντά(την Τουρκία), προγραμματίζει η ΗΠΑ και
την διέλευση του καταργηθέντα αγωγού East Μed μέσα
από το έδαφος της Μουσουλμανικής φασιστικής Τουρκίας!
Δηλαδή θα είμαστε με το δικό μας αέριο εξαρτημένοι από τα
κέφια και τις απαιτήσεις των αγάδων της Άγκυρας! Τόσο



πολύ υπολογίζουν την Τουρκία και γράφουν στα παλιά των
υποδημάτων τους την χώρα μας, που είναι πάντα συνεπής
και δεδομένη! Αν μπορέσουμε με χρηματοδότηση μέσω
της Ε.Ε. να σώσουμε τον αγωγό από τις γεωτρήσεις και
τα κοιτάσματα με βάση την Κρήτη κάτι είναι και αυτό.
Χρειάζονται όμως διπλωματικές πιέσεις στα παρασκή-
νια! Μπορούμε, ο χρόνος θα δείξει!

Σε όλους μας είναι γνωστό το πρόβλημα με τους
λαθρο έποικους και λαθρο εισβολείς Μουσουλμανικούς
πληθυσμούς, που από τις χώρες του Μαγκρέμπ και γενικά
τις Μουσουλμανικές αδελφές προς την Τουρκία χώρες της
Ασίας, που τους συγκεντρώνει στα Τουρκικά προς το Αιγαίο
παράλια και αφού τους εκπαιδεύσει, τους εργαλειοποιεί
στέλνοντας τους με λαστιχένια πλοιάρια που η ίδια Τουρκία
κατασκευάζει στα απέναντι νησιά μας του Ανατολικού
Αιγαίου, την Θράκη και τον Έβρο εμπλέκοντας και την Ε.Ε.
Και βέβαια η χώρα μας μη έχοντας πολιτική να αντιμετω-
πίσει ριζικά αυτό το πρόβλημα, ύστερα από εντολές της
Ε.Ε.και πιθανό χρηματοδότηση, δημιουργεί δομές με
δωρεάν φαγητό, ρεύμα, νερό και οικονομική ενίσχυση, με
φόρους και από τον καθημαγμένο Ελληνικό λαό, όχι για να
προωθηθούν προς την Ευρώπη,αλλά για να ενσωματω-
θούν και αφομοιωθούν οι Μουσουλμανικοί αυτοί πληθυσμοί
στην Ελληνική κοινωνία! Αν είναι δυνατόν!

Δυστυχώς δεν μπορούν να προβλέψουν οι διπλωμάτες
μας, ότι με τον αυξητικό τρόπο που γεννοβολούν οι Μου-
σουλμάνες, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές, ο γηγενής
Ελληνικός πληθυσμός θα γίνει μειοψηφία με ότι συνεπάγε-
ται αυτό για την ασφάλεια της χώρας, καθότι θα φανεί η
Τουρκία αμέσως ως προστάτης,  για να επαναληφθεί ότι
έγινε στην Κύπρο μας. Δηλαδή μέσω των λαθρο εποίκων



δημιουργούν την <<Γαλάζια Πατρίδα>>,την ανασύσταση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας!  Τώρα μάλιστα στα
παρασκήνια συζητάμε και την δημιουργία ΕΟΖ (Ελεύθερη
Οικονομική Ζώνη). Δηλαδή επιχειρήσεις που θα κατασκευ-
άζουν προϊόντα αφορολόγητα με μισθούς πείνας και θα
προωθούνται στην Ε.Ε. με απασχολούμενους τους
Μουσουλμανικούς πληθυσμούς για να μην νιώθουν και
πλήξη!  Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί με την καθοδήγηση της
Άγκυρας(είναι μάνα σε αυτά) θα ζητήσουν κάποια στιγμή
δικαιώματα ψήφου, ελευθεριών, οργάνωσης, θα αυτοδιοι-
κηθούν και ύστερα θα ανεξαρτοποιηθούν αποσπώμενοι
από την χώρα μας, καθότι δεν μπορούν να αφομοιωθούν!
Εξάλλου ελάχιστες μέρες έχουν περάσει από(25-01-2022)
που ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέφερε: <<Συρρικνωνόμα-
στε, αλλά έρχονται πληθυσμοί που θα αντιμετωπίσουν
την πρόκληση με οργανωμένη μετανάστευση!>>.
Με τους Καραμανλή και Σαμαρά να μένουν απλοί θεατές.
Στους άλλους αρχηγούς των κομμάτων και την αντιπολί-
τευση δεν αναφέρομαι γιατί είναι βασιλικότεροι του
βασιλέως! Δηλαδή: Μια Ελλάδα δίχως Έλληνες! Ρε που
πάμε ρε, πατριώτες Έλληνες!

Τι δεν καταλαβαίνει εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών,
Εσωτερικών κλπ και προβαίνει σε τόσο επισφαλείς και
επικίνδυνες συζητήσεις για τη ασφάλεια και ύπαρξη της
μικρής μας χώρας; Γιατί υποκύπτει στις πιέσεις της ΝΤΠ
που μέσω των ΜΚΟ εκπροσωπούν τους Τούρκους, που
πίσω από αυτούς είναι οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι;
Ειδικά οι Γερμανοί  Τουρανικός λαός, όπως και οι Τούρκοι,
που παρέχουν και στρατιωτική τεχνολογία στον καλύτερο
συνεργάτη τους την Τουρκία, που είναι το παράθυρό της
από την εποχή του Κάϊζερ στην περιοχή μας: όπως



ναυπήγηση υπερσύγχρόνων υποβρυχίων στα ναυπηγεία
τους, drones, πυραύλους, διπλωματική και οικονομική
κάλυψη έναντι στις απαιτήσεις της Ε.Ε. Και βέβαια με την
ανωτέρω Γερμανική βοήθεια η Τουρκία: παράγει,
κατασκευάζει, δημιουργεί, πολλά νέα οπλικά φονικά
συστήματα, που τα εντάσει στις στρατιωτικούς της
σχηματισμούς, ή τα εξάγει εξασφαλίζοντας συμβόλαια
πολλών δις δολαρίων! Και εμείς τι κάνουμε; Τους κοιτάζουμε
τους Μογγόλους και τους λοιδορούμε. Και κατά πως λέει ο
λαός:<<Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει
κρεμαστάρια!>>. Μήπως με την συμπεριφορά της
Γερμανίας δικαιώνεται μόλις 22 χρόνια μετά την ενοποίηση
της ο Γάλλος στρατηγός Σαρλ ντε Γκώλ, που έβλεπε
πάντοτε την ενοποίηση της Γερμανίας ως εφιάλτη  για τον
κόσμο, με την αναβίωση του ρεβανσισμού και του
πνεύματος των Νιμπελούγκεν; Δηλαδή την εκδίκηση
προς τους λαούς εκείνους και μεταξύ αυτών και των
Ελλήνων που αντιστάθηκαν στην βαρβαρότητα του
Γερμανικού Ναζισμού το 1940-45! Πέραν του ότι μας
χρωστούν και 350 δις ευρώ από τις πολεμικές
αποζημιώσεις και δάνεια από το 1940-44 κάνουν
προκλητικά και το κορόϊδο, ή σφυρίζουν κλέφτικα με τις
νουθεσίες τους και τις αποφάσεις τους για το μέλλον
της χώρας μας, από την Ε.Ε. της Γερμανίας, με
πρωτεύουσα το Βερολίνο, καθότι εκεί λαμβάνονται
πλέον οι αποφάσεις! Μήπως τελικά είμαστε κρατίδιο
της Γερμανίας και δεν το ξέρουμε, ή Γερμανική εταιρία;

Eίναι γεγονός ότι με το διάταγμα που ψήφισε η
Τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995 για το casus belli, έχει
υπό ομηρία τις Ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 25
χρόνια  να μην διεκδικήσουμε ΑΟΖ κ.λ.π γιατί θα μας



κάνουν νταντά!  Ποντάρουν οι σύμμαχοί μας Τούρκοι στο
φοβικό σύνδρομο της Ελληνικής αστικής πολιτικής ελίτ
μη χάσει τα κεκτημένα δημιουργώντας απαιτήσεις και
διεκδικήσεις από τους Μουσουλμανο φασίστες της
Άγκυρας! Τώρα τελευταία θρασύτατα απαιτούν και την
αποστρατικοποίηση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, ότι
δήθεν κινδυνεύουν από τα όπλα που είναι αποκλειστικά για
την άμυνα των νησιών! Πολύ φοβάμαι ότι θα το βάλουν και
αυτό στο περίφημο casus belli βάζοντας εμμέσως πλην
σαφώς την Γερμανία και την ΗΠΑ να μας πιέσουν, ειδικά
για τα Ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα OSA, TOR M1,
ως και οι πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών MLRS που
κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους και αποτελεσματικά
είναι, όπως λένε οι ειδικοί για το μέγεθος και την αξία της
Τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και των αποβατικών της
δυνάμεων!  Δηλαδή θα μας πουν ότι η στρατικοποίηση την
νησιών, κατά παράβαση της σύμβασης παραχώρησης τους
που μιλάει για μη στρατικοποίηση (κατά την θεωρία της
Άγκυρας)είναι:casus belli,αιτία πολέμου! Και αν καταφέρουν
και αποσύρουμε τα αντιαεροπορικά, τα νησιά θα είναι στο
έλεος της Τουρκικής πολεμικής αεροπορίας  των 150
Τουρκικών αποβατικών της στρατιάς του Αιγαίου και
των 150.000 ανδρών των ειδικών δυνάμεων της
Τουρκίας! Όπως έγινε και στην Κύπρο το 1974 που δεν
υπήρχε αεροπορικός ή θαλάσσιος αντίπαλος να αντιμετω-
πισει τους (γενναίους) του Αττίλα που κυριαρχούσαν στον
αέρα και την θάλασσα, εκτός από κάτι παλιά αντιαεροπο-
ρικά του 1940 και δύο παλιές τορπιλακάτους και είχαν
απώλειες 19 μαχητικά, ένα αντιτορπιλικό και 7 έως 10.000
νεκρούς στρατιώτες των ειδ. δυνάμεών τους!  Σκεφτείτε τις
απώλειες θα είχαν αν υπήρχε οργανωμένη αντίσταση και



εφαρμόζονταν σωστά τα σχέδια άμυνας Αφροδίτη 1 και 2
από την τότε Χούντα που είχε αρχικά την ευθύνη και της
μεταπολίτευσης στην συνέχεια, που άφησε την Κύπρο μόνη
στις ορέξεις του Αττίλα, γιατί όπως είπε: <<Η Κύπρος
κείται μακριά!>>.
Εδώ οι Τουρκικοί ισχυρισμοί προκαλούν θυμηδία! καθότι
σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΟΗΕ το δικαίωμα που έχει
χαρακτήρα jus cogens (επιτακτικού δικαίου),ή
καλύτερα αναγκαστικού διεθνούς δικαίου με αυξημένη
νομική ισχύ έναντι όλων των άλλων διεθνών κανόνων:
άρθρα 53 και 64 της Σύμβασης της Βιέννης 1969 για το
δίκαιο των συνθηκών, μας κατοχυρώνει πολύ καλά και
δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε για παρόμοια
θέματα. Γιατί αν τα φέρουμε προς συζήτηση σημαίνει πως
δεχόμαστε ότι παρανομούμε και το συζητάμε εκ του
προοιμίου, δηλαδή αποκαλύπτουμε τα χαρτιά μας!
Μέγα λάθος αυτό!!!

Και βέβαια ο προβληματισμός συνεχίζεται για τις
διεθνείς σχέσεις μας, με την συμφωνία της στρατιωτικής
συνεργασίας που κάναμε με τα ΗΑΕ(Ηνωμένα αραβικά
εμιράτα), ακόμη και την Σαουδική Αραβία καθότι ο Έρντι
σαν οδοστρωτήρας διαλύει μια μετά την άλλη τις συμμαχίες
(του ποδιού) από ότι φαίνεται της Ελλάδος και τις
αντικαθιστά με εμπορικές συμφωνίες αρκετών δις δολαρίων
για την Τουρκική οικονομία. Ακόμη και το Ισραήλ που
τόσα επενδύσαμε και επενδύουμε στην στρατιωτική
συνεργασία και τις εμπορικές σχέσεις, στην περίπτωση
του non paper των Αμερικανών κατάπιαν τη γλώσσα
τους! Κιχ μιλιά! Που είναι το Ελληνο ισραηλινό λόμπι
στις ΗΠΑ λειτουργεί, ή καθεύδει το ύπνο του
μανδραγόρα! Με το Ισραήλ παρασκηνιακά  ύστερα από



υπόδειξη των ΗΠΑ να αρχίζει να τα ξανα-  φτιάχνει με
την Άγκυρα, καθ΄ότι κυριαρχεί το συμφέρον! Ακόμη και
ο φίλος Χαφτάρ της Λιβύης κοιτάζει μάλλον προς το Ισραήλ!
Εξαφανίστηκε! Συμπέρασμα: Μπορεί η Τουρκία να
κληρονόμησε από το Βυζάντιο τα στρατηγικά εδάφη και την
Βυζαντινή διπλωματία, αλλά συμπεριφέρεται και ως Κράτος
σοβαρό και με πυγμή που το σέβονται όλοι και το
υπολογίζουν! Η Ελλάδα μας η
πατρίδα μας η ταλαίπωρη, αν και είναι τόσα χρόνια στην
Ε.Ε.συμπεριφέρεται ως προτεκτοράτο! Που ούτε ο
φερεντζές των Rafal την σώζουν, ούτε οι επανεξοπλισμοί,
γιατί θέλει ανδρεία, γενναιότητα, τόλμη, αποφασιστικότητα
και θάρρος για να τύχουν της καλύτερης χρήσης αυτά τα
όπλα και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος
μαζί με μια έξυπνη και καθαρά εθνοκεντρική μακρόπνοη
εξωτερική πολιτική τύπου Καποδίστρια ,Ελευθερίου
Βενιζέλου, ακόμη και Ανδρέα Παπανδρέου!

Είναι γεγονός ότι και η Βουλγαρία των 7,5 εκατομ.
έθεσε βέτο στην Ε.Ε. για τα Σκόπια και αυτά που ζητούν,
ύστερα από προτροπή των Γερμανών, ότι: υπάρχει
Μακεδονική μειονότητα μέσα στην Βουλγαρία!
Δύνοντας σε μας την Ελλάδα για μία ακόμη φορά
πισώπλατη μαχαιριά! Και που βέβαια το απέρριψε αμέσως
η Βουλγαρία!  Ενώ εμείς οι γαλαντόμοι και ψευτοκουλτου-
ριάρηδες αριστεροί τα δώσαμε όλα: όνομα, γλώσσα, ιστορία
και εισπράξαμε μια μεγαλειώδη στρατιωτική συμφωνία των
δήθεν Βορειομακεδόνων(Βογδάτσων) με την Τουρκία.
Ακούγοντας σαν γιουσουφάκια και συμφωνώντας με τις
επιταγές και προσταγές της ΝΤΠ και της Δύσης! Αυτών που
μας αγαπούν πολύ: των Γερμανών και των αγίων προστα-
τών μας Αμερικανών! κ.λ.π.



Μήπως χρειάζονται οι διπλωμάτες μας κάποιο σχολείο
διπλωματών, να περνάνε, όπως και όλοι οι πολιτικοί μας,
γιατί οι Τούρκοι ήδη το εφαρμόζουν εδώ και πολύ καιρό;
Τουλάχιστον να μάθουν κάποιοι ανιστόρητοι πολιτικοί μας
ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα! Τι είναι υφαλοκρηπίδα
και τι ΑΟΖ, διεθνείς σχέσεις  κλπ. Και πάντα να θυμόμαστε
τον μακαριστό Χριστόδουλο που έλεγε: <<Οι φίλοι και
σύμμαχοί μας μας υπολογίζουν, όταν είμαστε γενναίοι
και διεκδικητικοί. Εάν είμαστε καρπαζοεισπράκτορες,
δεν μας υπολογίζει κανένας!>>.
Η συμφωνία των βάσεων με τους Αμερικανούς που δώσαμε
τα πάντα τόσο στη Σούδα, όσο και στην Αλεξανδρούπολη,
χωρίς να πάρουμε καμία εγγύηση, είναι σίγουρο ότι θα
εξυπηρετήσουν τα καλώς εννοούμενα Ελληνικά συμφέ-
ροντα, για στρατιωτική συνεργασία, επιχειρήσεις κ.λ.π.
Πέρα του ότι γινόμαστε στόχος από την Ρωσία για τα όπλα
μαζικής καταστροφής που πιθανό να αποθηκεύουν οι
Αμερικανοί στις βάσεις τους.  Σε περίπτωση κρίσης με την
Τουρκία μας εγγυήθηκαν ότι δεν θα δίνουν  πληροφορίες
και τις συντεταγμένες στους Τούρκους πιλότους, ναυάρχους
και στρατηγούς για να σκοτώνουν σίγουρα τα παιδιά μας;
Όπως έκαναν οι ΟΗΕ δες και  οι Νατοϊκοί Άγγλοι στην
Κύπρο το 1974 και εφονεύθησαν από την Τουρκική
Αεροπορία γενναίοι ανώτεροι αξιωματικοί και στρατιώτες,
ότι πολυτιμότερο κεφάλαιο σε μια μάχη!
Επειδή το χρέος μας όσον αφορά την οικονομία μας
ξεπέρασε το 200% του ΑΕΠ, από 136% που ήταν προ των
μνημονίων με τα γνωστά άγρια επακόλουθα για την τσέπη
μας και τη χώρα μας και επειδή η οικονομία μας για να
διορθωθεί θέλει ηρεμία, ασφάλεια και κοινωνική συναίνεση.
Μήπως θα πρέπει να σημάνει συναγερμός στις υπηρεσίες



ασφάλειας της χώρας, καθότι πλειάδα αδίστακτων
κακοποιών, με τα πιστόλια, τα μαχαίρια και τα Καλάσνικοφ
δηλ. τις πάνοπλες συμμορίες: Αλγερινών, Μαροκινών,
Ρουμάνων, Αλβανών, Ασιατών και λοιπών παράνομων
επενδυτών, που μπαίνουν κατά χιλιάδες στη χώρα μας,
ξεπέρασαν σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες τα
δύο εκατομμύρια. Εισβάλλουν στα σπίτια και εκτελούν, ή
ξυλοκοπούν γερόντια για 100 ευρώ και διαπράττουν
ληστείες και εγκληματικά συμβόλαια με παροιμιώδη
ψυχραιμία, βέβαιοι ότι δεν θα πάθουν το παραμικρό, αλλά
και όταν πιαστούν πολύ σύντομα θα ξαναρχίσουν τα ίδια, με
κάποια πενθήμερη άδεια στην τσέπη τους, ή αν με
δυσκολία απελαθούν, θα επανέλθουν σύντομα πολύ
χειρότεροι στη χώρα μας, γιατί εδώ είναι μπανανία και
δεχόμαστε κάθε καρυδιάς καρύδι!
Γίναμε μάρτυρες ολόκληρο το Πανελλήνιο την πρωτοχρονιά
όπου χιλιάδες ορδές Πακιστανο Μουσουλμάνων να έχουν
καταλάβει την ιστορική πλατεία Συντάγματος και προκλητικά
να χορεύουν και να χλευάζουν τον Πρωθυπουργό και τον
Ελληνικό λαό, διατηρώντας ευθεία ανταπόκριση με το
Ισλαμαμπάντ  και άλλες μουσουλμανικές πρωτεύουσες ότι
καταλήφθηκε η Αθήνα, μη τηρώντας ούτε στο ελάχιστο τους
υγειονομικούς περιορισμούς, αγκαλίτσα πάντα με αριστερές
αλληλέγγυες  και ΜΚΟ!  Λέγεται από πολλούς στο διαδίκτυο
ότι ακούστηκε από Πακιστανικά Μουσλίμια να λέγουν ότι
τώρα εκπαιδεύουν τους δικούς τους! Τι εννοούσαν;
Υπάρχουν υπηρεσίες να ελέγξουν τα λεγόμενά τους;
Υπάρχει Κράτος! Συμβαίνει κάτι σοβαρό! Ακούει κανείς;

Στην Γαλλία συλλαμβάνουν και κάποιους Πακιστανούς
που είναι και συνεργάτες των Τούρκων και είτε τους
φυλακίζουν, είτε τους απελαύνουν για παρανομίες! Εδώ τι



γίνεται, όλα τα Πακιστανο Μουσλίμια είναι άγγελοι; Και πως
να μην είναι κυνικά ψύχραιμες οι ορδές των λαθρο εποίκων,
όταν έχουν να κάνουν με αγύμναστους αστυνομικούς που
το πρώτο δίδαγμα τους είναι να μην βγάζουν με τίποτα το
όπλο από την θήκη! Πως να μη ξεσαλώσουν οι κακοποιοί
όταν η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει λεφτά να επισκευάσει
τα οχήματά της;  Όταν απουσιάζει από τους δρόμους την
νύχτα αλλά και από ολόκληρες περιοχές, εκεί που
υπάρχουν εξοχικά  και είναι βορά των (εξ Αιγύπτου και
Βαλκανικής) τουρκόγυφτων και κάθε παράνομου
εγκληματία! Όταν δεν πληρώνονται καλά για την
επικίνδυνη δουλειά που κάνουν! Αλλά και παρουσιάζονται
αυτοστιγμή όταν θέλουν να πιάσουν κάποιον κορωνόπλη-
κτο, με εντολή της ηγεσίας ή του Υπουργού και πάντα
μπροστά στα κανάλια!   Που είναι εκείνη η εποχή που
κοιμόμαστε το βράδυ ήσυχοι αφήνοντας τα παράθυρα και
τις πόρτες ανοιχτά!  Και πάντα διερωτάται αυτός ο αγνός
πατριωτικός Ελληνικός λαός:
<< Τι συμβαίνει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας και
πηγαίνει τόσο άσχημα η χώρα, στις διεθνείς μας
σχέσεις και εσωτερικά μετά την ανεργία, την ακρίβεια,
την υπερφορολόγηση το καλοκαίρι να καιγόμαστε από
τις φωτιές και το χειμώνα να παγώνουν και να
διαλύονται τα πάντα με χιόνι τριων τεσσάρων ωρών.
Δηλαδή οι παθογένειες της πολιτικής προστασίας και
του υποτιθέμενου κράτους σε όλο τους το μεγαλείο με
το να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο!
Μήπως χρειάζεται μια κάθετη διαρθρωμένη υπηρεσία,
με κεφαλή μέση και πόδια που να εξυπηρετεί  άμεσα
τον πολίτη όταν πράγματι έχει ανάγκη, ειδικά από
θεομηνίες και πληρώνει γι΄αυτό και τελικά να μην



δείχνουμε ότι είμαστε τριτοκοσμική χώρα στα ξένα
μίντια;>>.
Κάποιοι στη γειτονιά μας μιλάνε για χρήση τακτικών
πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη, σε πολεμικές επιχειρήσεις
που ετοιμάζουν στην περιοχή της Ουκρανίας και  κάτι
άσχημο φαίνεται να ξεκινάει σε 10 ή 20 μέρες!  Μια
προβοκάτσια απομένει και όλα ξεκινούν! Ή στην περιοχή
της Βαλκανικής, την πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης, με την
δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας και την αναζωπύρωση
των συγκρούσεων στο Κοσσυφοπέδιο, με την επέμβαση
αυτή τη φορά της Ρωσίας! Καλό είναι οι αρχηγοί των
επιτελείων να ενημερώσουν την Κυβέρνηση και τους
πολιτικούς αρχηγούς να μείνουμε μακριά από αυτή την
ανθρωποσφαγή που ετοιμάζεται από τους Αμερικανούς
πάτρωνες μας και τους Ρώσους!  Και αν έχουμε μνήμη
πρέπει να μείνουμε μακριά ειδικά από την Ουκρανία, έστω
και αν υπάρχουν εκεί Ελληνικοί πληθυσμοί! Το 1919 με την
ΑΝΤΑΝΤ(εγκάρδια συνεννόηση,συμμαχία) το σημερινό
ΝΑΤΟ, πληρώσαμε πολύ ακριβά την συμμετοχή μας στον
Κριμαϊκό πόλεμο εναντίον των Μπολσεβίκων. Καθότι
αργότερα στην Μικρασιατική εκστρατεία, που έγινε για να
προστατευτούν οι Ελληνικοί πληθυσμοί της Μ. Ασίας από
την δολοφονική και εκδικητική μανία των Νεοτούρκων και
ενώ ήταν θέμα ολίγων ημερών η κατάρρευση του Τουρκικού
Στρατού και η κατάληψη της Άγκυρας. Οι Μπολσεβίκοι με
τον Λένιν, (χαρακτηρίζοντάς μας ιμπεριαλιστές),
προσέφεραν δις ρούβλια, εκατοντάδες πυροβόλα, χιλιάδες
πολυβόλα και τυφέκια και εκατομμύρια σφαίρες, ως και
διπλωματική βοήθεια στον Κεμάλ το 1922 και ξεκίνησε η
μεγάλη αντεπίθεση των Τούρκων που επέφερε την
ανατροπή των Ελληνικών θέσεων και στην συνέχεια την



Μικρασιατική καταστροφή. Την μεγαλύτερη της Ελλάδος,
ακόμη και από τα αρχαία χρόνια με τους τότε συμμάχους
μας να συντάσσονται με τον αιμοσταγή Κεμάλ και να
μένουν απαθείς για τα εκατομμύρια εγκλήματα των
Τούρκων στην Σμύρνη και σε όλη την Ιωνία και το οριστικό
αντίο του Ελληνισμού και του πολιτισμού των 3000 χρόνων
από τα Αγιοτόκα χώματα της Μ. Ασίας!
Η συμπεριφορά της Κροατίας που επίσημα ανέφερε
την απόσυρσή της από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ όσον
αφορά τον πόλεμο που ετοιμάζουν στην Ουκρανία
πρέπει να μας προβληματίσει και<< ει δυνατόν>>να
μας νουθετήσει! Ίσως και η συμπεριφορά της
Γερμανίας! Όπως και η συμμετοχή της πατρίδας μας σε
επιχειρήσεις για τα συμφέροντα των υπερδυνάμεων
στην Βαλκανική πρέπει να μας κάνει πολύ προσεκτι-
κούς!  Aς φυλάξουμε τις δυνάμεις μας για το μέτωπο
της Τουρκίας που είναι πολύ πιθανό να μας εμπλέξουν
στο Αιγαίο και την Κύπρο κάποια στιγμή!
Και να μην ξεχνάμε:
<<Οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν μπορούν να
τα μεγαλώσουν. Οι μετανάστες κάνουν κάνουν παιδιά
γιατί τα μεγαλώνουν οι Έλληνες!>>

Φεβρουάριος 2022     Ιωάννης   Καλάκος


