
  

 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

   Την ώρα που η οικονοµική κρίση εξουθενώνει τον ελληνικό λαό, στα εθνικά θέµατα ετοιµάζονται 
«λύσεις», που θα σηµαδέψουν το µέλλον. Οι κίνδυνοι στα εθνικά θέµατα είναι σοβαρότεροι από την 
οικονοµία, γιατί η οικονοµία ευκολότερα ή δυσκολότερα µπορεί ν’ ανορθωθεί, ενώ κάποια 
καταστροφή στα εθνικά µπορεί ν’ αποδειχθεί µη αναστρέψιµη. Ο µέγας … «πατριώτης» Μητσοτάκης 
προτρέπει τους Τούρκους να ζητήσουν λύσεις για Αιγαίο και Κύπρο τώρα, που η Ελλάδα βρίσκεται 
σε δύσκολη θέση. Πάντοτε «εφιάλτης»! 

   Ο Ερντογάν εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού της Τουρκίας, 
αλλά έχει χάσει την αίσθηση του µέτρου, δηµιουργώντας παντού εχθρούς. Στο εσωτερικό έχει έρθει 
σε σκληρή σύγκρουση µε συνδικάτα, αριστερούς, κεµαλιστές, αλεβίτες, Κούρδους και άλλες 
µειονότητες, ακόµη και µε τον µέντορά του Γκιουλέν. Στο εξωτερικό η πολιτική των «µηδενικών 
προβληµάτων» µε τους γείτονες πολλαπλασίασε και µεγάλωσε τα προβλήµατα. Έτσι αυτός και οι 
αξιωµατούχοι του εγκλωβίζονται σε µια εθνικιστική ρητορική, προκαλούν πολιτικά, διπλωµατικά και 
στρατιωτικά, µε την πλήρη ανοχή των «συµµάχων» µας της Ε.Ε. Στην Πολωνία ο Ερντογάν διαγράφει 
από τον χάρτη το κράτος Κύπρος, τη στιγµή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τη 
διαµόρφωση κοινής διακήρυξης µε στόχο την επανέναρξη του διαλόγου για το κυπριακό και 
διατείνεται ότι δεν είναι διατεθειµένος να δώσει ούτε σπιθαµή γης στην Κύπρο, ακόµα και αν του 
τάξουν πλήρη ένταξη στην Ε.Ε. Στη Θράκη είχαµε το περασµένο καλοκαίρι διαδοχικές επισκέψεις 
Τούρκων στρατηγού και υπουργών, µε προκλητικές δηλώσεις, όπως συνηθίζουν, του τύπου, «η 
Θράκη είναι το κοµµένο χέρι της Τουρκίας». Η ελληνική κυβέρνηση σχεδόν απουσιάζει, µε ελάχιστες 
και υποτονικές αντιδράσεις, αφού το ενδιαφέρον της είναι στραµµένο στην εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των τοκογλύφων µας και στην επιβίωσή της. Οι «εταίροι» µας της Ε.Ε. όχι µόνο δεν 
αντιδρούν, όπως όφειλαν, αλλά µεθοδεύουν την καταπάτηση της κοινοτικής νοµοθεσίας, ώστε να 
διαπραγµατεύονται µε την Τουρκία χωρίς  «βαρίδια».   

   Για την ονοµασία των Σκοπίων, ο Νίµιτς άρχισε νέο γύρο διαπραγµατεύσεων µε επισκέψεις σε 
Αθήνα, Σκόπια και …Γερµανία. Σαφώς οι Αµερικάνοι εµπλέκουν τη Μέρκελ, ώστε να αποδώσει ο 
συνδυασµός πιέσεων προς την Ελλάδα και να δεχτεί αυτά που µέχρι σήµερα απορρίπτει, όπως 
ονοµασία του τύπου «Βόρεια ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας». 

   Στην Ανατολική Μεσόγειο οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η πρόσφατη επίσκεψη των Σαµαρά – 
Βενιζέλου µε επιτελείο υπουργών στο Ισραήλ, δεν έγινε µόνο για ενεργειακή και τουριστική 
συνεργασία. Οι κοινές αεροπορικές ασκήσεις φανερώνουν και στρατιωτική συνεργασία. Η κόντρα 
Τουρκίας–Ισραήλ για τον έλεγχο της περιοχής, µας ευνοεί, αλλά µέχρι πότε θα υπάρχει; 

   Η αντιπαλότητα Τουρκίας–Αιγύπτου, που οδήγησε στη διακοπή των διπλωµατικών σχέσεων 
µεταξύ των δύο κρατών πριν από λίγες µέρες, είναι η πιο σηµαντική εξέλιξη για µας στην περιοχή, 
γιατί αυτοί που κατέχουν την εξουσία στην Αίγυπτο, φανερά ενοχληµένοι από τη στήριξη της 
Τουρκίας στην κυβέρνηση Μόρσι, προωθούν ελπιδοφόρα συνεργασία µε Ελλάδα και Κύπρο στο θέµα 
του ορισµού ΑΟΖ, αποκλείοντας την Τουρκία. Όµως είναι σε θέση ο Βενιζέλος και ο Σαµαράς να 
αξιοποιήσουν την ευνοϊκή συγκυρία; Πόσο µπορούν ν’ αντισταθούν στις πιέσεις των µεγάλων και 
αντίπαλων συµφερόντων; Μόνο ο ελληνικός λαός µπορεί ή να τους αναγκάσει ή να τους ανατρέψει. 
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