
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ!

Επειδή η φράση ειπώθηκε από πρώην πρωθυ-
πουργό που ηγείται της πατριωτικής παράταξης της
Ν.Δ. έχει βαρύνουσα σημασία! Και επειδή οι εκπτώσεις
σε θέματα  εθνικής κυριαρχίας έχουν διάρκεια τουλάχι-
στον πενήντα ετών,καλό είναι να κάνουμε μια γρήγορη
ιστορική αναδρομή,να δούμε πως το Ελληνικό πολιτικό
κατεστημένο μεταπολιτευτικά κάνει ότι μπορεί για να
βάλουν οι Τούρκοι πόδι στο Αιγαίο!

Τους στόχους και τα όνειρα για τους Τούρκους ξεκί-
νησαν ουσιαστικά το 1973 με την ανεύρεση πετρελαίου
στο Αιγαίο και έγινε πράξη το 1974 με την επιβίβαση και
κατάληψη του 40% της Μεγαλονήσου Κύπρου.
Ακολούθησαν πολιτικές του δόγματος του<< μη
πολέμου>> κάνοντας το κάθε τι στην διπλωματία και τις
διμερείς  σχέσεις να έρθουμε πιο κοντά καθ΄υπόδειξη
και εντολών των συνήθως υπόπτων συμμάχων, έχοντας
ως σημαία την υποχώρηση στα Εθνικά μας θέματα,
δήθεν για να τα βρούμε. Λες και η ιστορία και τα
εκατομμύρια των νεκρών μας δεν φωνάζουν και τρίζουν
τα κόκκαλά τους!
<<Ότι ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται και ποτέ δεν
έχει μπέσα>> αιμοβόρο αρπακτικό αποδείχθηκε από
τότε που πάτησε τα ιστορικά και αιματοβαμμένα αυτά
χώματα! Έτσι είχαμε τα Νταβός, την Μαδρίτη, την
Κωνσταντινούπολη,διμερείς επαφές, με την Τουρκία
πάντα να παρουσιάζει νέες απαιτήσεις στο τραπέζι, που



πάντα μιλούσαν για αρπαγή και υποχωρήσεις της Ελ-
ληνικής πλευράς! Μέχρι και χορούς κάναμε πλάι πλάι
στην Σμύρνη και την Αττάλεια χορεύοντας ταρατατζούμ
τον χορό της υποχώρησης και καταφέραμε να φέρουμε
πριν ένα χρόνο το γεωτρύπανο Ορούκ Ρέις να αλωνίζει
στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ και να μην
αντιδρούμε. Αυτό ελήφθη ως υποχώρηση και αδυναμία
από την απέναντι πλευρά, ζητώντας τώρα ξεδιάντροπα
και έναντι κάθε λογικής και διεθνών συνθηκών την
αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου!
Προχωρά ένα βήμα παρακάτω η Τουρκία λέγοντας ότι τα
νησιά δεν είναι: <<Ελληνικά, δεν μας ανήκουν και
κακώς έχουν επάνω στρατό, για να τα προστα-
τεύσουμε από την αρπακτική βουλιμία τους>>. Ποτέ
όμως ως Έλληνες πολιτικοί, ή στρατιωτικοί δεν τους
καταγγείλαμε στα διάφορα φόρουμ και το ΝΑΤΟ, γιατί
τους θεωρούσαμε καντάρσηδες(φίλους),επίσημα ότι από
το 1974 και απέναντι από τα νησιά, έχουν παρατάξει
200.000 επίλεκτους στρατιώτες, με 150 αποβατικά
πλοία, εκατοντάδες άρματα και πλήθος άλλων οπλικών
συστημάτων, με μία αποστολή: <<Σε δεδομένη αδυνα-
μία μας να καταλάβουν τα νησιά αμαχητί, όπως
έκαναν και στην Κύπρο το 1974, συνεπικουρούμενοι
από τους Αμερικανούς, τους Άγγλους και τους
Χουνταίους και τώρα τα νησιά συνεπικουρούμενοι
από τους Νατοϊκούς, με την πολιτική των ίσων
αποστάσεων!>>

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα 50ετή αποτυχη-
μένα τερτίπια της Ελληνικής διπλωματίας, είχαμε και την



συνάντηση κορυφής στην Κωνσταντινούπολη <<Ινστα-
μπούλ>>την αποκάλεσε ο πρωθυπουργός μας, μάλλον
με εντολή των δήθεν συμμάχων, για να τα βρουν πάλι οι
δύο χώρες στο Αιγαίο, υποχωρώντας πάντα η δική μας
πλευρά από τις θέσεις της και τις κόκκινες γραμμές!
Επειδή κατά τον Ερτογκάν όλα τα συμφώνησαν και
έδωσαν τα χέρια, στην συνέχεια στην Αμερική και το
Κογκρέσο των ΗΠΑ είπε τα τελείως αντίθετα από αυτά
που συμφώνησαν, καταγγέλλοντας τον Πρωθυπουργό
μας, ως αναξιόπιστο συνομιλητή!

Τι λοιπόν συνέβη και άλλαξαν άρδη τα πράγματα;
Προφανώς επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη
ο πρωθυπουργός μας και ανήγγειλε στα όργανα της
Ν.Δ. την συμφωνία με την Τουρκία, που δεν ξέρουμε τι
περιελάμβανε. Η πατριωτική παράταξη του κόμματος
ευτυχώς αντέδρασε όπως έπρεπε, με τα γνωστά λόγια
του πρώην Πρωθυπουργού ότι: <<με εκπτώσεις στην
Εθνική κυριαρχία δεν φέρνεις ειρήνη, αλλά πιο
κοντά τον πόλεμο>>ante portas, που έλεγαν και οι
Ρωμαίοι κάποτε.

Και αν το πρώτο ολίσθημα με την συμφωνία
προλήφτηκε, θεραπεύτηκε, δεν βγήκε προς τα έξω. Το
δεύτερο που έγινε κατά την ομιλία του πρωθυπουργού
μας, στο Κογκρεσο των ΗΠΑ, που σαν <<ραγιάς>>έκανε
την ιστορική απρέπεια, που ποτέ δεν θα την συγχωρέσει
ο Ελληνικός λαός, αλλά και οι ιστορικοί του μέλλοντος!
Επιχείρησε να κάνει μια ντροπιαστική σύγκριση, που
μόνο δούλος προς αφέντη, μπορούσε να κάνει. Η
επίμαχη ομιλία που μας αφήνει όλους με πολλά ερωτη-



ματικά και σκέψεις είναι:<<Αν αντικαταστήσουμε τη
λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρανία θα δείτε
τρομακτικές ομοιότητες με το σήμερα. Όπως
συμβαίνει με τη Μαριούπολη, το Μεσολόγγι είχε
εξαιρετικούς αμυνόμενους πριν από την τελική
έξοδο. Όταν βλέπουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια θλίψη
σε μια πόλη με ελληνικό όνομα, θυμόμαστε το Με-
σολόγγι και το κόστος του δικού μας αγώνα. Οι
Έλληνες δεν θα είχαν απελευθερωθεί αν δεν είχαν
τους συμμάχους, όσο και αν προσπαθούσαν>>.

Τι βλέπουμε εδώ: Μία σύγκριση του νεοναζιστικού
μορφώματος του Τάγματος Αζόφ του Χίτλερ που
παραδόθηκαν με τον οπλισμό τους στους Ρώσους,
φορώντας μάλιστα οι επικεφαλείς γυναικεία ρούχα, για
να αποφύγουν την σύλληψη από τους Ρώσους, με τους
αδούλωτους Μεσολογγίτες, << τους ελεύθερους
πολιορκημένους>> του Διον. Σολωμού! Τους φέραμε
μάλιστα και στη βουλή για να μιλήσουν οι ναζιστές και
να τους ταυτίσουμε με τους ήρωες του Μεσολογγίου!
Σαν δεν ντρέπονται λιγάκι εκεί στη βουλή, τον ναό της
Δημοκρατίας! Και ο Ελληνικός λαός διερωτάται: Εκεί στα
πανάκριβα κολέγια και τα επίσης πανάκριβα μεταπτυ-
χιακά του εξωτερικού δεν έμαθαν ποτέ ιστορία! Δεν
έμαθαν ποτέ ότι: Εμείς οι Έλληνες είμαστε απόγονοι των
Πλάτωνα, Σόλωνα, Αριστοτέλη, Περικλή, Λεωνίδα που
κατατρόπωσε ολόκληρη Περσική στρατιά.Δεν είμαστε οι
απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Κολοκοτρώνη
του Κανάρη, του Μιαούλη! Δεν είμαστε οι απόγονοι
αυτών των αμόρφωτων και πάμπτωχων Ελλήνων με την



λιονταρίσια καρδιά, που με ελάχιστα όπλα διέλυσαν μια
πάνοπλη Αυτοκρατορία το 1821; Δεν είμαστε οι
απόγονοι των Σουλιωτών, των Τζαβελλαίων και του
ηρωικού Σαμουήλ που ανατίναξε το Κούγκι; Δεν είμαστε
απόγονοι όλων εκείνων των πολιορκημένων του
Μεσολογγίου, που επιχείρησαν την ηρωική έξοδο,
επιλέγοντας τον θάνατο, όταν είχαν τελειώσει όλα τα
τρόφιμα και είχαν εξαντληθεί υπερασπιζόμενοι την πόλη
τους, στην πολιορκία από τους Τουρκαλβανούς, το 1826
στις 10 Απριλίου! Μέσα από αυτό το ολοκαύτωμα της
θυσίας για την ελευθερία εμπνεύστηκαν πλήθος ζωγρά-
φων ,ιστορικών και συγγραφέων αποθανατίζοντας αυτή
την πράξη της αυτοθυσίας από τον εξευτελισμό της
κατοχής! Προς τι λοιπόν αυτή η σύγκριση και ομοιότητα;
Λίγο ντροπή δεν βλάπτει! Τα κόκκαλα των ηρωϊκώς
πεσόντων Μεσολογγιτών άρχισαν να τρίζουν επικίνδυνα
όταν μαγαρίζουμε την μνήμη τους με αυτές τις πρωτά-
κουστες αναφορές!

Μπορεί κάποια επίσημα πρόσωπα σε τόσο ψηλές
θέσεις να διαστρεβλώνουν ιστορικά γεγονότα, ή και να
αλλάζουν την ιστορία για κάποιο σκοπό. Δεν μπορούν
όμως να πληγώνουν ευαίσθητες ελληνικές ψυχές, γιατί
σύντομα θα είναι μια παρένθεση  και για τις επόμενες
γενιές των νεοελλήνων, παράδειγμα προς αποφυγή.
Πάντα θα υπάρχουν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο,
ελληνικές μορφές που δεν αλλοτριώνονται, αλλά και ο
απλός  λαός που δεν πιστεύει σε ιδιοτελή συμφέροντα
και θα κρατάει διαχρονικά την ιστορική μνήμη αναλ-
λοίωτη στο διάβα των αιώνων!



O Ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά ότι: ο
πολιτικός χώρος έχει μετατραπεί σε μια πολιτική
παλαίστρα, που συντρίβει, ατιμάζει, καταστρέφει και
δολοφονεί την ανθρώπινη προσωπικότητα. Οι πολιτικοί
μας θα παραδώσουν στις νέες γενεές των Ελλήνων μια
Ελλάδα χρεωκοπημένη ηθικά, πνευματικά, εθνικά,
οικονομικά, κοινωνικά. Την προηγούμενη Ελλάδα του
97% των Ελλήνων ορθοδόξων σε μια πολυπολιτικοσμι-
κή χώρα γεμάτοι αλλόθρησκους και αλλοεθνείς!
Το σύνταγμα, η βάση και κατοχύρωση των νόμων της
δημοκρατίας, βιάζεται και καταπατείται από το Ευρω-
παϊκό σύνταγμα. Η Εθνική κυριαρχία έχει απεμποληθεί
από τους μνημονιακούς πολιτικούς μας στους Ευρω-
πέους για 99 χρόνια! Για να γίνει η κατάρριψη ενός
ξένου αεροσκάφους που παραβιάζει την εθνική
κυριαρχία της χώρας, πρέπει να πάρουμε την άδεια των
Γερμανών. Γιατί ο στρατός μας είναι περιουσιακό
στοιχείο της Γερμανίας! Εκεί μας κατάντησαν οι πολιτικοί
μας! Τόσα συνέδρια πολιτικών κομμάτων έγιναν την
παρελθούσα άνοιξη. Ούτε ένας πολιτικός σχηματισμός,
αλλά και κανένας μεμονωμένος πολιτικός δεν ζήτησε ένα
συγγνώμη από τον Ελληνικό λαό για το τούνελ και την
καταστροφή των μνημονίων ατομικά και εθνικά! Όλοι
χωρίς τσίπα και ντροπή μας κουνούσαν και το δάκτυλο!
Οποίο ήθος! Πάντα διαχρονικός ο Ισοκράτης μας
φωνάζει από την αρχαιότητα: <<Το της πόλεως όλης
ήθος ομοιούται τοις άρχουσιν…>> Όπως είναι οι
κάτοικοι μιας πόλης, αυτοί είναι και οι άρχοντες που οι
ίδιοι επιλέγουν!



Και επειδή κινδυνεύουμε άμεσα από την πλήρη πνευ-
ματική, ηθική και κοινωνική αποσύνθεση, ως και από τις
πολλές εκπτώσεις στο σοβαρό θέμα της εθνικής κυριαρ-
χίας, πιστεύοντας ότι έτσι διατηρείται η ειρήνη,δεν μένει
παρά να εκφωνήσουμε ένα<<νέο επιτάφιο θρήνο του
Περικλέους!>>με τον πόλεμο που θα φέρουμε εμείς οι
ίδιοι στην πόρτα μας!
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