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Εμείς και ο Ερντογάν

        Ναι μεν ο Μακρυγιάννης είχε δίκαιο όταν 
έλεγε αντί του εγώ να βάζουμε το εμείς. Όμως 
δεν ξεκαθάρισε που να το βάζουμε αυτό το 
εμείς. Στην αρχή ή στο τέλος της φράσης. Μάλ-
λον όμως θα συμφωνούσε και εκείνος αν ζούσε, 
ότι όταν πρόκειται για την παραγωγή ιδεών, τότε 
προηγείται το εμείς. Οφείλει οπότε να μπαίνει στην 
αρχή και όχι στο τέλος.

     Οι ιδέες άλλωστε ζουν μόνον όταν δικαιώνονται 
στην πράξη. Όταν είναι προϊστάμενες. Όταν εμπεριέχουν τέ-
χνη. Όταν αποτελούν τη μαγιά της πολιτικής η οποία σύμφωνα με το 
συμπατριώτη μας Δημόκριτο είναι η πιο σπουδαία τέχνη. Αντίθετα όταν 
είναι υφιστάμενες, όπου και να μπει αυτό το εμείς, αποτελεί δώρον 
άδωρο.

        Αν μπει στην αρχή μάλλον θα πρόκειται για βαρύγδουπη μεν, 
περιαυτολογία δε. Αν πάλι μπει στο τέλος, ναι μεν η θέση αυτή εκ πρώ-
της όψεως παραπέμπει σε σεμνότητα, όμως από την άλλη αυτό που 
κάνει είναι να αναγνωρίζει την ύπαρξη πρωτοκόλλου. Κάτι που στις 
πραγματικές ιδέες φυσικά και δεν μπορεί να ισχύει. Οι ιδέες δεν μπο-
ρούν να ζήσουν σε περιβάλλον πρωτοκόλλου. Οι ιδέες γεννιούνται και 
ζουν για να ανατρέψουν τα εγκατεστημένα πρωτόκολλα.   

      Έτσι όταν σκεφτήκαμε τι να κάνουμε με τον σημερινό τίτλο, 
το “Εμείς και ο Ερντογάν”, κινηθήκαμε με βάση έναν μεγάλο σεβασμό 
προς τις ιδέες, που άλλωστε το οφείλουμε όλοι.

       Όσοι λοιπόν μπουν στον κόπο να διαβάσουν τα γραπτά της σημε-
ρινής τριλογίας, εύκολα θα διαπιστώσουν ότι ως προς τις ιδέες ο Τούρ-
κος πρόεδρος έπεται, και μάλιστα κατά πολύ, όταν δεν καταφεύγει σε 
αντιγραφές. Θα λέγαμε λοιπόν ιδού ο Έβρος ιδού και το πήδημα του 
φράχτη.

Χ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ & Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή
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        Άλλωστε η ιστορία διδάσκει ότι ιδέες δεν κατοικοεδρεύουν σχεδόν ποτέ σε μυα-
λά  Προέδρων, Πρωθυπουργών, και Αρχηγών,  άρα και του Τούρκου Προέδρου, ούτε 
είναι κάτι που σχετίζεται με τα όποια πολιτικά προνόμια.  

        Έτσι νομιμοποιούμαστε όχι μόνον εμείς αλλά και άλλοι να βάζουν τα δικά τους 
εμείς πριν από τα ονόματα Ελλήνων Προέδρων, Πρωθυπουργών ή Αρχηγών της τελευ-
ταίας εικοσιπενταετίας.

       Οι οποίοι παρά τις όποιες μεταξύ τους διαφορές επιχειρούν να καλύψουν τα με-
γάλα κενά τους. διαμέσου των μέσων. Εδώ άλλωστε βρίσκεται η εκτεταμένη λογοκρισία 
που προκαλεί ο φόβος των ιδεών παραπέμποντας απευθείας στην απουσία της Δημο-
κρατίας, αν μη τι άλλο, στη χώρα μητέρα της.

        Και ας μη σπεύσει κανείς ή καμιά τους να μας αποδώσει απορριπτισμό ή και γρα-
φικότητα, όπως το έπρατταν συστηματικά σε προηγούμενες δεκαετίες, γιατί σε όλους 
είναι γνωστό ότι όταν έδιναν πολιτικές εξετάσεις, παρέδιναν λευκή κόλλα. Ιδιαίτερα οι 
ναι σε όλα πρωθυπουργοί. Άλλες φορές ως προς τη γείτονα και άλλοτε προς τη Γηραιά 
Ήπειρο και ειδικότερα τη Γερμανία, πάντοτε δε προς τις Η.Π.Α.    

       Έχουμε λοιπόν και λέμε. Και να το πούμε και κάπως αλλιώς. Έχουμε ιδέες και 
λέμε. Ότι αν στη μισή πολιτική Ελλάδα οφείλουμε να πούμε καλά σας ξυπνητούρια, στην 
άλλη μισή οφείλουμε να πούμε καληνύχτα σας.

          Για τον Ερντογάν δεν χρειάζεται κανένας χαιρετισμός. Ο βίος και η πολιτεία του 
άλλωστε δεν μπορούν με καμιά κυβέρνηση να μας χαροποιούν. Άλλωστε το χαίρω και η 
χαρά έχουν την ίδια ρίζα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι καν 
στο ότι αποδεδειγμένα ο Ερντογάν μας αντιγράφει. Αλλά το ότι η Αθήνα μας γράφει.

          Και όμως μπορούσαν να γίνουν τόσα πολλά.  Από αυτά που μνημονεύουμε στα 
γραπτά της σημερινής τριλογίας. Αλλά και από άλλα που έγραψαν και πάλεψαν άλλοι 
πριν από εμάς.

       Το πρώτο κείμενο της τριλογίας έχει ως τίτλο ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Το δεύτερο, ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΕΝΑ ΓΡΑΠΤΟ-ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ, 
και το τρίτο, ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ με υπότιτλο, ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HOTSPOT ΣΤΟ ΠΑΖΑΡ ΚΟΥΛΕ.
 

Θράκη, 29 Μαρτίου 2020
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ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. 

Η αποδοχή της πρότασής μας 
από την Επιτροπή Εξωτερικών και 
Άμυνας της Βουλής τον Δεκέμβρη 
του 1996, με θέμα τις ήπιες εισβο-
λές στον Έβρο, το Ανατολικό Αι-
γαίο και την Ήπειρο, κατέληξε τε-
λικά σε  μια μόνο συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο Διδυμό-
τειχο στις 16 Ιουνίου 1998, στην αί-
θουσα της Λέσχης των Αξιωματι-
κών.

Εκεί προτείναμε τη συνώνυ-
μη με την εθνική κυριαρχία, ανα-
πτυξιακή, με τη δημιουργία  ενός 
παρέβριου αγροτοκτηνοτροφι-
κο παραδείσου, επόμενα και ενός 
ιχθυοτροφικού, στο Ανατολικό Αι-
γαίο, όμως δεν υπήρξε καμιά απο-
λύτως συνέχεια. Η πεντηκοντα-
μελής διαρκής κοινοβουλευτική 
επιτροπή, ήλθε είδε και απήλθε. 
Κανείς τους δεν ζήτησε να ακο-
λουθήσει συζήτηση στην ολομέ-
λεια της Βουλής. Τόσο από τους 
ζώντες πρώην Προέδρους  της Δη-
μοκρατίας και Υπουργούς, όσο και 
από τους ζώντες τε και τεθνεώτες 
πρώην πρωθυπουργούς, που είτε 
συμμετείχαν είτε όχι:

 

Μόνο θετικό, οι παρόντες στη συ-
νεδρίαση ανώτεροι αξιωματικοί 
της 16ης Μεραρχίας που εμπνεύ-
στηκαν από τις προτάσεις μας, 
λίγο πριν αποστρατευθούν.

Κατά τα άλλα η Τουρκία συ-
νέχισε τις ήπιες εισβολές, πότε με 
ζωονόσους και πότε με τους μετα-
νάστες και τους πρόσφυγες, όλες 
αυτές τις δεκαετίες, προωθώντας 
την αποσταθεροποιητική της πο-
λιτική εις βάρος των συνόρων μας, 
και με την Ελλάδα αντί να ασκήσει 
την αναπτυξιακή της κυριαρχία, 
διεκδικώντας από την Ευρωπαική 
ένωση τις απεριόριστες ποσοστώ-
σεις των ευγενών αγροτικών προϊ-
όντων, και επόμενα μια αναπτυξι-
ακή και δημογραφική αναγέννηση 
του Έβρου, δεν έκανε τίποτε. Η 
Αθήνα μας έγραψε κανονικά. Πε-
ριορίστηκε στο θεσμό των συνο-
ριοφυλάκων. Και αυτούς, κυρίως 
τους τοποθέτησε στο λεκανοπέ-
διο. Αντί μάλιστα για τις ποσοστώ-
σεις που λέγαμε, οι κατά καιρούς 
κυβερνώντες προώθησαν επιδο-
τούμενα κοινοτικά προγράμμα-
τα φύτευσης, στους αγρούς του 
Έβρου, ακακιών και πλατανιών. 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. 

Πρόκειται για την υποθαλάσ-
σια ζεύξη των Κρητικών με τις Λι-
βυκές ακτές, με αγωγό φυσικού 
αερίου. Η πρότασή μας αυτή από 
το Ελληνικό σχέδιο trans gas, δη-
μοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
“Επενδυτής” στις 18 και 19 Αυγού-
στου 2001.

        Μάλιστα αν μας είχαν 
ακούσει οι λεγόμενοι εκσυγχρο-
νιστές που τότε ξερίζωναν ελαιό-
δεντρα, η Ελλάδα, πέραν από το 
γεωοικονομικό της προβάδισμα, 
και την έναρξη δηλαδή κατασκευ-
ής του CentralMed, τρία χρόνια 
πριν από την κατασκευή της υπο-
θαλάσσιας ζεύξης των Λιβυκών 
με τις Σικελικές ακτές, και είκοσι 
από τον μελετώμενο EastMed, θα 
είχε κατοχυρώσει επιπλέον και την 
δουλεία διόδου που στην πράξη 
θα ακύρωνε προκαταβολικά από 
τότε, το πρόσφατο τουρκολιβυκό 
μνημόνιο, μετά του νέου τουρκι-
κού εισβολισμού. Από τη Γη της Λι-
βύης, έως το Ύδωρ της Κρήτης.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΤΕΡΛΟ

ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ {*}  

1. ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Χ . Κ η π ο υ ρ ό ς  &  Π . Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ
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ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ.  

Η ιδέα μας περί του Εύξεινου 
αγωγού. Δημοσιεύτηκε στις 31 Αυ-
γούστου 2003, βλ. internet. Βασικό 
γνώρισμα, η παράκαμψη του τουρ-
κικού εδαφικού σώματος.

Τέσσερα χρόνια αργότερα Κα-
ραμανλής και Πούτιν ανακοίνω-
σαν τη συμφωνία για τον αγωγό φυ-
σικού αερίου south stream, όπως 
τον ονόμασαν, που ήταν περίπου ο 
ίδιος. Χαρήκαμε, όμως όχι για πολύ. 
Οι ΗΠΑ που ενώ ανέχονταν τον Ρω-
σοτουρκικό αγωγό blue stream, για 
την Ελλάδα απέρριπταν έναν Ελλη-
νορωσικό. Η συνέχεια τον βρίσκει 
να παγώνει. Συνέβαλαν λίγο πολύ 
σε αυτό όλοι οι επόμενοι ναι σε όλα 
πρωθυπουργοί αλλά και άλλοι. Ας 
μην επεκταθούμε στα του ενός εξ 
αυτών, ο οποίος μετά από τη λευκή 
κόλλα, αν όχι την ομοιόχρωμη ση-
μαία στο Βορά, έψαχνε για άλλοθι 
σε υποθαλάσσιες ζεύξεις στο Νότο:

Εννοείται ότι όλα αυτά τα χρό-
νια η προαγωγός Τουρκία μετά του 
παραγωγού Αζερμπαϊτζάν επιδί-
δονται στην κεντητική τέχνη. Βρί-
σκουν και κάνουν. Προωθούν συ-
στηματικά και επιτυγχάνουν το, 
από τις 28 Νοεμβρίου του 2011, βλ. 
internet, επίσημο πάγωμα, στο όνο-
μα του γνωστού T.A.P.

Έναν αγωγό με τρία, κατά το δο-
κούν, διαφορετικά ΑΛΦΑ. 

1. TRANS GAS AZERBAIJAN 
PIPELINE, 

2. TRANS ANATOLIAN 
PIPELINE, 

3. TRANS ADRIATIC PIPELINE. 
Να διαλέγει δηλαδή κανείς και να 
παίρνει.

Ο πρώην πλέον Εύξεινος αγω-
γός ή έστω και ως south stream, 
μετονομάζεται σε turkstream ή 
turkishstream. Ο οποίος αντί για το 
BURGAS και την Αλεξανδρούπο-
λη, καταλήγει στην Ανατολική Θρά-
κη και από εκεί πλέον κατευθύνεται 
προς την Νοτιοανατολική Βουλγα-

ρία, την Ανατολική Ρωμυλία δηλα-
δή, και εκείθεν στη λοιπή Βαλκα-
νική, και την Ευρώπη, όμως πλην 
Ελλάδας.

Όσοι λοιπόν ημεδαποί επίσημοι 
εξ όλου του φάσματος, εκθειάζουν 
αυτόν τον T.A.P. της μισής, εκτός 
των άλλων, ενεργειακής Εγνατίας, 
και ομιλούν περί ελληνικού ενερ-
γειακού κόμβου κλπ., όχι μόνον εί-
ναι εκ του ιδίου φυράματος, αλλά 
και αγνοούν ότι αντί για την παρά-
καμψη της Τουρκίας που θα είχαμε 
με τον Εύξεινο αγωγό και τον south 
stream, από τις 20 Ιανουαρίου 2020 
και τα εγκαίνια του turkstream, συ-
ναινούν αν δεν συνεργούν, στην 
ενεργειακή παράκαμψη της Ελλά-
δας. Αυτή είναι η ουσία του ελληνι-
κού διακομματικού γεωοικονομικού 
βατερλό. Η κατάληξη της Ελλάδας 
σε ενεργειακό υποπόδιο της Τουρ-
κίας.

Και ναι μεν στην περίοδο που 
διανύουμε οι δύο ιοί που επανενώ-
νουν τους Έλληνες είναι  ο κορωνο-
ϊός και ο τουρκοϊός, όμως χωρίς τις 
ιδέες και την πολιτική που κατά το 
Δημόκριτο είναι η πιο σπουδαία τέ-
χνη, ουδέν εστίν γενέσθαι. Τουλάχι-
στον για τον δεύτερο ιό.  Όπως δη-
λαδή γίνεται από δεκαετιών. Με 
τις αμυντικές εξαιρέσεις, να επι-
βεβαιώνουν τον κανόνα, και με την 
κυβερνητική και γενικότερα την 
υπαρκτή πολιτική Ελλάδα να κά-
νουν όσα δεν μπορούν να μην κά-
νουν.

Τέτοια περίπτωση εξαίρεσης εί-
ναι οι πρόσφατες επιτυχείς απο-
κρούσεις των ήπιων εισβολών στον 
Έβρο, από την ακριτική και κυρί-
ως την ένστολη Ελλάδα που εκτός 
των τζανταρμάδων, έδωσε μαθήμα-
τα άμυνας και στους εταίρους της 
FRONTEX, για το πως να ενεργούν. 
Π.χ. στο Αιγαίο.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ. 

Η πιο καραμπινάτη αντιγραφή 
του Ερντογάν αφορά στην ιδέα μας 

για τη Θρακική Διώρυγα, γραπτό 
που δημοσιεύτηκε στις 18 Νοεμβρί-
ου 2007, βλ. internet.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, 
και συγκεκριμένα στις 27 Απριλί-
ου 2011, ό.π., την ανακοινώνει και ο 
Ερντογάν. Την αποκαλεί διώρυγα 
της Κωνσταντινούπολης με σκοπό 
τόσο την εναλλακτική λύση απένα-
ντι στα βεβαρημένα κυκλοφοριακά 
στενά του Βοσπόρου, όσο και στην 
κατάργηση επίσης της συνθήκης 
του Montreux.

Όσο όμως και αν συνιστά φα-
ντασίωση, πιστεύουμε ότι μια ανα-
γεννημένη πολιτικά όσο και ανα-
πτυξιακά Ελλάδα μπορεί να 
αναδείξει μέσα στην Ευρώπη τη 
χρησιμότητα της πλωτής αυτής 
Θρακικής Διώρυγας. Burgas Αλε-
ξανδρούπολης. Δεν μιλάμε για τά-
φρο, όπως προχώρησαν εκ των 
υστέρων κάποιοι, αλλά για πλωτή 
Διώρυγα. Άλλωστε από την αρχαι-
ότητα ακόμη ο παραπλήσιος Έβρος 
ποταμός ήταν πλωτός, με την Θρα-
κική Διώρυγα να αποτελεί τη δημι-
ουργική επιστροφή στην παράδο-
σή του.

           
Μάρτιος 2020

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

{*} Βλ. Εικ., Ο λόγος για το χάρτη-ε-
ξώφυλλο στο έργο του Χρήστου Κη-
πουρού, Αγώνας για τη γεωοικονομι-
κή Δημοκρατία, εκδόσεις ΓΟΡΔΙΟΣ, 
Αθήνα 2002, καθώς και στο ηλεκτρο-
νικό βιβλίο του ίδιου, Σημειώσεις πολι-
τικής γεωοικονομίας, εκδόσεις ΚΕ.ΓΕ.
ΜΕ., Θράκη 2004,

 {**} Ο πρώτος, διετέλεσε Βουλευ-
τής Έβρου, 1993 -2000, Ο δεύτερος, 
υπήρξε δήμαρχος Σουφλίου, και πρό-
εδρος της ΤΕΔΚ, 1994-1998, στον ίδιο 
Νομό,

 
xrkipouros@gmail.com 

pashalsf@gmail.com
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Κατά τη φετινή επέτειο της 
κουρδικής άνοιξης του Newroz, 
και του αγώνα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αυτού του ιστορικού 
λαού, και επέκεινα της Ελευθερί-
ας της Ανθρωπότητας, οφείλει κα-
νείς να απευθυνθεί στους πενήντα 
Ευρωπαίους που προσυπέγραψαν 
γραπτό με τίτλο “Ποια είναι η αξία 
της Ευρώπης, εάν καταστεί εχθρός 
του δικαιώματος ασύλου;” που δη-
μοσίευσε η Monde. 1 Κυρίως όμως 
οφείλει να απευθυνθεί στους εξ 
αυτών συριζογενείς Έλληνες.

Αυτοί λοιπόν στην επιλεγμένη 
χρονική στιγμή της δημοσίευσης 
του κειμένου, εν μέσω των επιχει-
ρούμενων ήπιων εισβολών των 
μεταναστών και των προσφύγων, 
και με την επικουρία των  Τούρ-
κων τζανταρμάδων καταδρομέ-
ων, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 
κι επιπλέον κατά την αμέσως επο-
μένη της συνάντησης των εκπρο-
σώπων των Ευρωπαϊκών θεσμών 
με τον Τούρκο Πρόεδρο στις Βρυ-
ξέλες, δεν μπορεί παρά να είχαν 
ως προμετωπίδα, τη σαφή στήριξη 
ενός διακινητή, μετά της υπονο-
ούμενης καθαίρεσης του γνωστού 
φράχτη του Έβρου. Επί της ουσίας, 
συνέταξαν ένα γραπτό-δώρο στον 

Ερντογάν.

Οπότε οφείλει κανείς να τους 
πει ότι είναι σαν να ύψωσαν, όχι 
φράχτη, αλλά ολόκληρο σινικό 
τείχος απέναντι στο άσυλο, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, την Ελευθε-
ρία και τη Δημοκρατία.

Γιατί αν στην Ελλάδα, στα μέσα 
της πρώτης χιλιετίας προ Χριστού, 
γεννήθηκε η Δημοκρατία, στην 
επονομασθείσα από τους αρχαί-
ους Έλληνες με το Ελληνικό όνο-
μα Μεσοποταμία, γεννήθηκε το 
έτος 2350 προ Χριστού, η πρώ-
τη για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα συνθήκη στην οικουμένη και η 
πρωτόλεια για την οικουμενική δι-
ακήρυξη των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων του Ο.Η.Ε. το 1948, μετά 
Χριστόν. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σα-
ράντα τρεις αιώνες πριν από το οι-
κουμενικό αυτό σύνταγμα.

Ότι εκεί κατοικούν ακόμη και 
σήμερα δεκάδες εκατομμύρια 
ενός ιστορικού λαού, μόνο που 
δεν έχουν κανένα ανθρώπινο δι-
καίωμα. Και ότι η αγνόησή του 
από τους συντάκτες του κειμένου, 
μετά της όποιας πολιτικής Ελλά-
δας, ταυτίζεται με τη στήριξη του 

θύτη, αν όχι και με τη συνέργεια. 
Αυτή είναι η Ελλάδα που οι εκπρό-
σωποί της πράττουν καταδόσεις, 
άλλοτε προσκυνούν στην Άγκυρα, 
άλλοτε χορεύουν στη Σμύρνη, άλ-
λοτε χαριεντίζονται μοιράζοντας 
με φασίστες ομολόγους τριαντά-
φυλλα στην ίδια πόλη, και άλλοτε 
τραγουδούν στην Αττάλεια, όταν 
δεν αναμηρυκάζουν τα όμοια. Και 
όλα αυτά είναι που επιτρέπουν, 
αν δεν σιγοντάρουν την ανεμπό-
διστα επιχειρούμενη και επί δε-
καετίες συνεχιζόμενη γενοκτονία 
μετά απορφανισμού του ίδιου αυ-
τού λαού, προς μεγάλη χαροποίη-
ση των Τούρκων αυτουργών.

Ο επί εικοσαετία επικεφαλής 
των οποίων, μπορεί να υποκρίνε-
ται το νέο Πόντιο Πιλάτο και τον 
αθώο από του αίματος, και μπο-
ρεί να είναι Πόντιος στην καταγω-
γή και προαγωγός λαών στην αγω-
γή, με τους συμπατριώτες του από 
τη Ριζούντα του Πόντου, γόνους 
από χριστιανούς παππούδες  να 
έχουν γίνει οι πιο φανατικοί ισλα-
μιστές προσκυνητές της Μέκκας, 
εξ ων και η σημερινή μαζική τους 
καραντίνα, λόγω κορωνοϊού, όμως 
δεν έπαψε να είναι τρισχειρότερος 
του Πιλάτου, κατά τη σταύρωση, 

“Εν αρχή ην τα ανθρώπινα δικαιώματα των λαών”  

2. ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ  ΕΝΑ  ΓΡΑΠΤΟ-ΔΩΡΟ 
ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Χ . Κ η π ο υ ρ ό ς  &  Π . Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ
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ημέρες που είναι, ενός συλλογικού Ιησού που αποτελεί 
ο ιστορικός Κουρδικός λαός. Λίγο όμως πριν από την 
Ανάσταση, όπως γίνεται σύμφωνα με τις γραφές

Κατά τα άλλα, αν ζούσε σήμερα ο Πιερ Πάολο Παζο-
λίνι, θα εμπλούτιζε τα κουρσάρικα γραπτά του, με τους 
Έλληνες και τους Ευρωπαίους Ερντογάν, αντί για τους 

Ιταλούς Νίξον που έγραφε. Και ότι αντίθετα με το τέλος 
των πυγολαμπίδων στη δική του χώρα, εδώ στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, και πιο πέρα, στην Κουρδική χώρα, θα 
συνεχίσουν να αυξάνονται και να πληθύνονται, πριν να 
την πλημμυρίσουν με το φως μυριάδων πυγολαμπίδων, 
προς μεγάλη θλίψη αυτουργών και συνεργών.
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Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, όφειλε 
στα πλαίσια μιας έμπρακτης αυτοκριτικής της, να θέσει 
για άλλη μια φορά προ των ευθυνών της την τουρκική 
στάση που προσβάλει όλες τις αρχές του ανθρωπισμού, 
την ίση μεταχείριση και τα δικαιώματα των προσφύγων, 
όπως ορίζονται από τη συνθήκη της Γενεύης, καθώς και 
το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, 
και να απαιτήσει συμμόρφωση.

Εμείς απλά θα συμπληρώσουμε ότι εν αρχή ην τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των λαών, για να θυμηθούμε 
και την Αττική σύνταξη. Αλλά και την εις βάρος του δι-
κού μας λαού σύνταξη των Ευρωπαϊκών προγραμμά-
των και κυρίως των προθέσεων για την επίλυση του 
προσφυγικού και του μεταναστευτικού, με δια ταύ-
τα, την ίδρυση hotspots σε Ελληνικά νησιά, αντί για την 
Τουρκία.

Έτσι η νέα συμφωνία για τους καταυλισμένους στο 
Παζάρ Κουλέ, μετανάστες και πρόσφυγες, δεν μπορεί 
παρά να περνάει μέσα από τη δημιουργία hotspot στο 
ίδιον αυτό τόπο. Στη γνωστή,  παλιά Ορεστιάδα. Ακόμη 
και αν απαιτηθεί από την Ευρώπη να καταβάλει το τίμη-
μα της αγοράς ή ενοικίου αυτού του χώρου. Τα ίδια να 
γίνουν και σε άλλα σημεία της Τουρκικής επικράτειας:

Τα hotspots στα Ελληνικά νησιά δεν τα προτείναμε 
βέβαια εμείς. Άλλοι αποδέχθηκαν τις περί αυτών Ευρω-
παϊκές και Γερμανικές επιλογές. {Εικ. 1.} Άλλο τώρα αν 
οι “ναι σε όλα” Πρωθυπουργοί 2 ρητορικά επαναλάμ-
βαναν, ότι επιθυμούν να γίνουν στην Τουρκία, ενώ ήταν 
η ίδια η Ελλάδα που αναγνώριζε τη γείτονα, ως τρίτη 
χώρα ασφαλούς διέλευσης, με τους ημεδαπούς επιτρό-
πους του μεταναστευτικού να διατείνονται ότι δεν μπο-
ρούν να γίνουν hotspots στην Τουρκία. 3

Και με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να κινδυνεύ-
ουν να γίνουν κουτόφραγκοι, που ποτέ δεν υπήρξαν 
τέτοιοι, όταν πείθονται από την Τουρκική θεωρία σύμ-
φωνα με την οποία η γειτονική χώρα  ναι μεν προσυπέ-
γραψε το 1951 τη συνθήκη της Γενεύης για τους πρό-
σφυγες, όμως έθεσε και έναν αστερίσκο, σχετικά με τον 
περιορισμό της αναγνώρισης προσφυγικού δικαιώμα-
τος και χορήγησης ασύλου, μόνο για τους Ευρωπαίους 
πολίτες που προέρχονται από τα κράτη μέλη του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, του οποίου είχε γίνει μέλος, δυο 
χρόνια νωρίτερα, το 1949. Και επόμενα, η έκτοτε διαπί-
στευση και ταυτοποίηση προσφύγων από τρίτες χώρες, 
εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως π.χ. η Συρία κλπ, 
να υποχρεούται να γίνεται μόνον εκτός της Τουρκίας:

Λες και δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά και διεθνή δικα-
στήρια να επιληφθούν του θέματος, αν η Τουρκία εμ-
μείνει και δεν συμφωνήσει στην πώληση ή έστω στην 

ενοικίαση χώρων στην επικράτειά της, ώστε να κατα-
σκευασθούν εκεί τα απαιτούμενα hotspots.

Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί να συμφωνήσει με 
όλα αυτά η Τουρκία, 4 όταν Ευρωπαίοι συγγραφείς και 
ιδίως οι εξ αυτών Έλληνες συντάκτες του κειμένου, την 
απαλλάσσουν θέτοντάς την εκτός κάδρου γενικότε-
ρα. Εμπνεόμενοι από τα κατάστιχα περί του γνωστού 
και μη εξαιρετέου πρώην μεγάλου ημεδαπού πολιτικού 
μορφώματος μετά των επικεφαλής του, και με τις ιδιαί-
τερες επιδόσεις στον φιλοκεμαλισμό, κατά την τελευ-
ταία τουλάχιστον 25ετία.

Υ.Γ.  ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΓΡΑΠΤΟ-ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ο λόγος για το κείμενο επιτροπής της Γερμανικής 
Βουλής που λέει  δύο πράγματα. 1.“η στάση των ελληνι-
κών αρχών στον Έβρο δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί συμβα-
τή με το διεθνές δίκαιο” και 2. “μέσα στο χάος που η Τουρ-
κία προκάλεσε στον Έβρο, η Ελλάδα μπορούσε να εξετάσει 
ποιοι είχαν δικαίωμα στο άσυλο”. 5

Όσον αφορά το πρώτο και τα περί του διεθνούς δι-
καίου, απαντώνται δια μακρών και μάλιστα ολιστικά, 
όσο και επιστημονικά, στο προηγηθέν γραπτό μας. Κάτι 
βέβαια που η ίδια αυτή επιτροπή ουδόλως πράττει.

Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν υπάρχει κάποια οργα-
νική σχέση ανάμεσα στο πρώτο γραπτό-δώρο και στο  
δεύτερο, όμως αυτό μάλλον αποκλείεται. Γιατί ναι μεν 
είναι όμοια και όμως διαφέρουν, όπως θα έλεγε και το 
γνωστό κουίζ. Ο λόγος για τις γερμανικές διπλωματικές 
στρογγυλεύσεις.

Όμως αυτό που αποτελεί το σημείο κλειδί της Γερ-
μανικής γνωμάτευσης, αφορά στο δεύτερο σημείο. Το 
σχετικό με το άσυλο.

Όφειλαν λοιπόν οι εν λόγω επιστήμονες να λάβουν 
υπόψη ότι η εξέταση ασύλου, με βάση και τη συμφω-
νία της Ε. Ε. με την Τουρκία για το προσφυγικό, τουτέ-
στιν την made in Germany, αν όχι την by Merkel, γίνεται 
στα HOTSPOTS, τα οποία, ως μη όφειλαν, τα φόρτωσαν 
στην Ελλάδα.

Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό. Να ολοκληρωθεί 
η εν λόγω γνωμάτευση με την υιοθέτηση και προώθη-
ση της πρότασής μας για κατασκευή τέτοιου HOTSPOT 
στο Παζάρ Κουλέ. Και εκείθεν να κατασκευασθούν πα-
ρόμοια κέντρα και στην υπόλοιπη Τουρκική επικρά-
τεια.

Ας  δίνει τότε η Ε. Ε. όλα τα κονδύλιά της για το προ-
σφυγικό, στην Τουρκία. Να δούμε τι άλλο θα βρει η τε-
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λευταία ώστε να συνεχίσει να τρώγεται. Και ας μην 
δώσουν τσακιστό Ευρώ στην Ελλάδα, αρκεί να μη 
συνεχισθεί αυτός ο βρόγχος να ταλαιπωρεί τον Έβρο 
και τα νησιά και όχι μόνον. Ένας βρόγχος ο οποίος σύ-
ντομα θα πάρει, αν δεν πήρε ήδη την άγουσα προς τα 
κατώτερα σημεία των πνευμόνων του Ελληνικού ανα-
πνευστικού συστήματος, λόγω και των επερχόμενων 
κορωνοϊκών ροών.6 Οι οποίες μέσα σε κεμαλοφασιστι-
κά τουρκικά μυαλά δεν αποκλείεται να εκλαμβάνονται 
και ως μολυντικά υπερόπλα. Κάτι σαν τις συστοιχίες εκ 
των S 400.

Τις προάλλες άλλωστε Τούρκοι αξιωματούχοι, εν 
μέσω κορωνοϊού, εξήγγειλαν και νέες εξαγωγές προ-
σφύγων και μεταναστών 7 προς την Ελλάδα, και ο νοών 
νοείτω. Ας όψεται για όλα αυτά και για άλλα πολλά, ο 
Υψηλός Διακινητής. Εκείνος έγινε Τούρκος. Ε, δεν θα 
μας κάνει και εμάς Τούρκους. Εννοούμε βέβαια ότι δεν 
θα μας τη δώσει. Οι Έλληνες Μένουμε Λογική.

Κατά τα άλλα, η Ελλάδα θα δέχεται όλα τα ποσοστά 
των προσφύγων και των μεταναστών που θα είναι υπο-
χρεωμένη από την κατανομή της Ε. Ε., με βάση τις αρ-
χές και τις αξίες που απετέλεσαν τα θεμέλια των Ευρω-
παϊκών Δημοκρατιών. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε 
Ουγγαρία. Ούτε όμως και σφουγγαρία των βορειοευ-
ρωπαϊκών απόπατων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

{1} βλέπετε www.lemonde.fr, « Que vaut l’Europe, si elle 
se fait l’ennemie du droit d’asile ? », 10 Mars 2020,

[2} Βλέπετε www.protothema.gr, Α. Τσίπρας, Μοναδική 
λύση για το προσφυγικό τα hotspots να πάνε στην Τουρκία, 
Αθήνα 12 Νοε. 2015,

{3} βλέπετε www.huffingtonpost.gr, Από πλευράς του, 
ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, 
δήλωσε ότι τα hotspots μπορούν να δημιουργηθούν μόνο 
στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία, 09 Φεβ, 2016,

{4} Βλέπετε www.thepressproject.gr , Α. Νταβούτογλου, 
Για τα hot spots η Τουρκία εμφανίζεται πρόθυμη να φιλο-
ξενήσει κέντρα υποδοχής στα εδάφη της, ωστόσο θέτει εν-
στάσεις στον μηχανισμό επανεγκατάστασης,  Άγκυρα 19 
Νοε. 2015,

{5} βλέπετε www.miletaire.gr, Επιτροπή της γερμανικής 
βουλής κατηγορεί την Ελλάδα ότι “παραβίασε το διεθνές 
δίκαιο στον Έβρο”,  Αθήνα 5 Απρ. 2020,

{6}, Επίσης www.militaire.gr , Κορoνοροϊκές ροές, κεί-
μενο των συγγραφέων, Αθήνα 4 Απρ. 2020,  

{7}. βλέπετε πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματού-
χων, όπως ο ανεκδιήγητος εκείνος υπουργός εσωτερικών, 
στο διαδίκτυο,  

ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικ. 1. Ένα από τα έργα του Σύρου πρόσφυγα καλλιτέ-
χνη Abdalla Al Omari, Αναπαριστά τους πολιτικούς ως πρό-
σφυγες. Μόνο που εμείς βλέπουμε ανάμεσα στους πρόσφυ-
γες,  τρεις φιγούρες. 

Την αρχιτέκτονα του προσφυγικού Μέρκελ, τον διακι-
νητή Ερντογάν και τον “ναι σε όλα” Τσίπρα.

{*} Ο πρώτος διετέλεσε Βουλευτής Έβρου 1993 έως 
2000, ο δεύτερος υπήρξε Δήμαρχος Σουφλίου 1994-1998, 
και ταυτόχρονα Πρόεδρος της ΤΕΔΚ στο Νομό Έβρου.

Το σημερινό κείμενο έχει σταλεί προς δημοσίευση 
στην εφημερίδα, Le Monde, στην οποία έχει δημοσιευθεί 
άλλωστε, στις 10 Μαρτίου 2020, το γνωστό κείμενο των 50 
Ευρωπαίων.

Θράκη, Απρίλιος 2020,                    
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Είναι γνωστή η άρνηση της 
Τουρκίας να αποδεχθεί μια πα-
ρόμοια πρόταση {1}. Αφού ναι μεν 
προσυπέγραψε το 1951 τη συν-
θήκη της Γενεύης για τους πρό-
σφυγες, όμως έθεσε και έναν 
αστερίσκο. Τον περιορισμό της 
αναγνώρισης προσφυγικού δικαι-
ώματος και χορήγησης ασύλου, 
μόνο για Ευρωπαίους πολίτες που 
προέρχονται από τα κράτη μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
οποίου είχε γίνει μέλος, δυο χρό-
νια νωρίτερα, το 1949. Και επόμε-
να, η έκτοτε διαπίστευση και ταυ-
τοποίηση προσφύγων από τρίτες 
χώρες, εκτός Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, όπως π.χ. η Συρία κλπ, να 
υποχρεούται να γίνεται μόνον 
εκτός της Τουρκίας:

Επικαλείται επίσης τα οικεία 
άρθρα διαδικασίας αναγνώρι-
σης του προσφυγικού δικαιώμα-
τος, πάνω στα οποία βασίστηκε, 
όπως υπενθυμίζει, η προηγούμενη 
συμφωνία με την  Ε.Ε. ύψους 6 δις 
Ευρώ. Και φυσικά το ότι έχει προη-
γουμένως αναγνωρισθεί ως τρίτη 
χώρα ασφαλούς διέλευσης. Απέ-
ναντι λοιπόν σε όλα αυτά,  έχουμε 
να παρατηρήσουμε τα εξής.                

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δια των 
Μέρκελ και Μακρόν, μπορεί να 
αντιτείνει στον Ερντογάν ότι προ-
τίθεται να αγοράσει την αναγκαία 
έκταση στον καταυλισμό του Πα-
ζάρ κουλέ και να καλύψει τη δα-
πάνη κατασκευής του εν λόγω 
hotspot, αλλά και όποιων άλλων, 
που ούτως ή άλλως το πράττει, 
όπως και ό,τι άλλο απαιτηθεί οικο-
νομικά για την επίτευξη της νέας 
συμφωνίας. Αν ο Ερντογάν το αρ-
νηθεί και αυτό, τότε υπάρχει επί-
σης και η λύση της ενοικίασης.

Αν παρόλα αυτά συνεχισθεί 
η τουρκική άρνηση, τότε το λόγο 
θα έχουν οι νομικές υπηρεσίες της 
Ένωσης καθώς και τα Ευρωπαϊ-
κά και τα διεθνή δικαστήρια. Και 
όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα 
αλλά και για άλλα, εκ της εκκρε-
μούς Τουρκικής υποδικίας, που 
όμως δεν είναι του παρόντος.      

Εκείνο που μπορεί παράλληλα 
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να θέσει 
για άλλη μια φορά προ   ευθυνών 
την τουρκική στάση που προσβά-
λει όλες τις αρχές του ανθρωπι-
σμού, την ίση μεταχείριση και 
τα δικαιώματα των προσφύγων, 
όπως αυτά ορίζονται από τη συν-

θήκη της Γενεύης, καθώς και το 
χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμά-
των της Ένωσης, και να απαιτήσει 
τη συμμόρφωση. Οπότε η δημι-
ουργία hotspοt στο Παζάρ κουλέ, 
αλλά και αλλού, ούτως ή άλλως, 
θα μπει σε ένα καλό δρόμο, όντας 
πλησίον των ήδη καταυλισμένων 
προσφύγων και μεταναστών, στον 
ίδιο αυτό τόπο της παλιάς Ορεστι-
άδας.

Έως τότε, ο Ερντογάν, ο διακι-
νητής, {Εικ. 1,}, ας τρώγεται με τα 
ρούχα του. Πάντως ο Έβρος δεν 
πτοείται, όσες χιλιάδες απόπειρες 
ήπιων εισβολών και αν επιχείρη-
σαν οι δήθεν πρόσφυγες μετά τζα-
νταρμάδων, σε μεταμεσονύκτιες ή 
άλλες ώρες. Όσες απόπειρες και 
αν επιχείρησαν ποινικοί, υπό από-
λυση, κρατούμενοι με την καύση 
δέντρων του δάσους των Καστα-
νιών, ώστε να επιπέσουν επί του 
φράχτη και να τον καθαιρέσουν, 
πλην όμως ανεπιτυχώς, αφού και 
πάλι μηδέν εις το πηλίκο.

Αν πάλι η προχθεσινή αποχώ-
ρηση από την άλλη πλευρά του 
φράχτη έγινε λόγω κορωνοϊού, 
μια και σχεδόν απέτυχε η εξαγω-
γή στην Ελλάδα, είτε λόγω υπακο-

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ HOTSPOT ΣΤΟ ΠΑΖΑΡ ΚΟΥΛΕ {1}

3. ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Χ . Κ η π ο υ ρ ό ς  &  Π . Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ
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ής στα κελεύσματα του διακινητή τους. ενόψει προσδο-
κιών του για μια νέα συμφωνία με την Ε.Ε., είτε τέλος, 
ακόμη και αν πρόκειται να επιστρέψουν κάποια στιγμή 
δριμύτεροι, εμείς που ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΒΡΟ, ας τους κατευ-
οδώσουμε. Ας πάνε στο καλό, όπως γράφεται και στην 
αψίδα της εξόδου από τις Καστανιές.

Και μακάρι την επόμενη φορά που θα επιστρέψουν 
στα σύνορα του Έβρου, όχι όλοι, αλλά οι πραγματικοί 
πρόσφυγες και  μετανάστες,  αντί του υπαίθριου καταυ-
λισμού όπου διέμεναν επί ένα μήνα, να μπορέσουν να 
φιλοξενηθούν στο δομημένο έως τότε hotspot στο Πα-
ζάρ κουλέ.

Σε γειτονικό χώρο του οποίου, εκτός από τις υπηρε-
σίες της αρμοστείας και της Ε.Ε., θα φιλοξενούνται επί-
σης και οι υγειονομικές, για τον απαιτούμενο ιατρικό 
έλεγχο, λόγω κορωνοϊού.   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

{1} βλ. αναζήτηση στο internet του κειμένου μας, HOT 
SPOT ΣΤΟ ΠΑΖΑΡ ΚΟΥΛΕ, 16/03/2020,

 Εικ. 1, Ένα από τα έργα του Σύρου καλλιτέχνη πρόσφυ-
γα  Abdalla Al Omari  που αναπαριστούν  τους πολιτικούς 
του πλανήτη ως πρόσφυγες. Μόνο που υπάρχουν, λέμε 
εμείς, και οι χρόνιοι διακινητές, σαν τον εικονιζόμενο δί-
πλα στους πρόσφυγες της βάρκας.

   
Απρίλιος 2020,
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Υπενθυμίζοντας την, υπέρ 
των προσφύγων και ιδιαίτερα των 
ιστορικών λαών, διανοητική και  
καταγεγραμμένη από δεκαετιών 
πολιτική μας δράση αλλά και την 
υπέρ των μεταναστών πρόταση 
για την ηθική, πολιτική και Δημο-
κρατική, έως και χριστιανική βίζα, 
οφείλουμε επιπλέον να πούμε.

Αν όλα αυτά αποτελούν έναν 
υπερβατικό ευρωπαϊκό ανθρω-
πισμό, τότε στους συριζογενείς, 
εκ του πρόσφατου, περί Ευρωπα-
ϊκού ασύλου, δημοσιεύματος της 
Monde, αλλά και σε πασοκογενείς, 
ων ουκ έστιν αριθμός, δεξιογενείς 
και κεντρογενείς, η ιστορία έχει 
καταλογίσει κεμαλοφασιστικό οί-
στρο. Γι αυτό και καληνυχτίσα-
με την εξ ευωνύμων μισή πολιτική 
χώρα, λέγοντας καλά ξυπνητού-
ρια στην εκ δεξιών υπόλοιπη μισή.

Σε αυτό λοιπόν το νέο εθνι-

κό πρωινό η χώρα έχει μια τελευ-
ταία ίσως ευκαιρία στη ζωή της να 
αρχίσει μια νέα περίοδο στην πο-
λιτική. Να βουτήξει τη γλώσσα 
στο μυαλό, απευθυνόμενη σήμε-
ρα κιόλας στη διεθνή κοινότητα 
και στους ευρωπαϊκούς δικαιϊκούς 
θεσμούς. Να προλάβει έγκαιρα 
ώστε να ματαιωθεί η, εκ μέρους 
του Υψηλού διακινητή, σχεδια-
ζόμενη προώθηση των προσφύ-
γων και των μεταναστών, αυτή τη 
φορά μετά πλείστων κορωνοϊ-
ών, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες 
από   τον υπουργό του Ερντογάν, 
για την προαναγγελθείσα επι-
στροφή στα ελληνοτουρκικά σύ-
νορα.

Διαφορετικά ας ετοιμαστούν 
Ευρώπη και Ελλάδα, εκτός από 
προσφυγικές και μεταναστευτι-
κές ροές να ομιλούν και να υποδέ-
χονται και κορωνοϊκές ροές. Με τα 
όποια ληφθέντα δρακόντεια μέ-

Χ . Κ η π ο υ ρ ό ς  &  Π . Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ

ΚΟΡΩΝΟΪΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΕΠΙΜΥΘΙΟ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΤΑ HOTSPOTS ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

“Αφιερωμένο στην ένστολη Ελλάδα του Έβρου”
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τρα από την Ελλάδα, και όχι μόνο 
από αυτή, να μην πιάνουν χαρτω-
σιά. Πόσο μάλλον όταν ακόμη και 
μια ελάχιστη ροή θα μετεξελίσσε-
ται άμεσα σε τραγική πλημμυρίδα.

          
Και ότι αυτό αποτελεί έναν επι-

πλέον κύριο λόγο για την Ε.Ε. αφού 
υπενθυμίσει τις σοβαρές κυρώ-
σεις, και πριν από την υπογραφή 
οποιασδήποτε νέας συμφωνίας με 
την Τουρκία, να επιβάλει την κα-
τασκευή hotspot υποχρεωτικά επί 
Τουρκικού εδάφους, και μόνον. 
Και συγκεκριμένα στο Παζάρ Κου-
λέ. Αν μη τι άλλο να γίνει αυτό και 
για λόγους υγειονομικούς, με την 
παρουσία Ευρωπαίων υγειονομι-
κών, πέραν της Aρμοστείας, της 
FRONTEX, της EUROPOL, κλπ., 
αμφισβητώντας στην πράξη τις 
αλά τούρκα διαβεβαιώσεις, μετά 
των πιστοποιήσεων υγείας.

Ναι μεν οφείλει να εξασφαλι-
στεί ο σεβασμός στις αρχές του 
ανθρωπισμού, την ίση μεταχείρι-
ση και τα δικαιώματα των προσφύ-
γων, όπως αυτά ορίζονται από τη 
συνθήκη της Γενεύης, καθώς και 
από το χάρτη των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων της Ένωσης αλλά ταυ-
τόχρονα αυτή οφείλει να επιτύχει 
την προστασία από έναν άοπλο και 
με αθόρυβες πλην καταστρεπτι-
κές εκρήξεις βομβαρδισμό, διαφυ-
λάσσοντας έτσι, ως κόρη οφθαλ-
μού, την υγεία των πολιτών, όσο 

και την έως τώρα ημεδαπή χαμη-
λής χαμηλότατης κλίσης καμπύ-
λη κρουσμάτων και θανάτων, από 
νέες υψηλότατες υψώσεις:

Και ότι τα ίδια θα ισχύσουν 
για την Ιωνία και τις Μικρασιατι-
κές ακτές και τα εκεί υπό ίδρυση 
hotspots, απέναντι στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου έως τα Δωδε-
κάνησα, μετά του Καστελόριζου, 
βάζοντας οριστικό πλέον τέρμα 
στις αναρίθμητες βαρκιές και τις 
φουσκωτιές. Κατά το καραβιές.

Η Ελλάδα δεν θα χρειάζε-
ται τότε ούτε ανοιχτές δομές ούτε 
νέες κλειστές δομές, φυλακές και 
μπουντρούμια. Από όλα αυτά άλ-
λωστε βρίθει, είναι τίγκα η γειτονι-
κή χώρα. Μέχρι και πόλη έχει με το 
όνομα Μποντρούμ. Που σημαίνει 
το υπόγειο κελί. Όνομα που χρη-
σιμοποιούν πολλά ημεδαπά  Μέσα, 
αφού μάλλον αγνοούν την Αλι-
καρνασσό. Το βαφτιστικό ιστορικό 
όνομα της πόλης.

Θράκη, Απρίλιος 2020
 
 Εικ. 1, Ένα από τα έργα του Σύ-

ρου καλλιτέχνη πρόσφυγα  Abdalla 
Al Omari που αναπαριστούν τους πο-
λιτικούς του πλανήτη ως πρόσφυγες. 
Μόνο που υπάρχουν, λέμε εμείς, και 
οι Υψηλοί διακινητές, σαν τον εικονι-
ζόμενο, δίπλα στους πρόσφυγες της 
βάρκας.
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Είναι βέβαιο ότι η ομολογημένη από επίσημα τουρκικά χεί-
λη διακίνηση, προαγωγή και εξαγωγή προσφύγων και μετανα-
στών προς στην Ευρώπη, διαμέσου, θα συμπληρώναμε εμείς, 
της θαλάσσιας οδού του Αιγαίου καθώς και δια του ποταμού 
Έβρου, με πλείστες όσες περιπτώσεις πνιγμών που παραπέ-
μπουν σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, θα μπορούσε σε 
μια ευνομούμενη διεθνή πραγματικότητα να αποτελέσει αντι-
κείμενο έρευνας, από το αρμόδιο διεθνές δικαστήριο, οίκοθεν.

Και επειδή κάτι τέτοιο θα προσομοίαζε με παρανυχίδα, ει-
δικά απέναντι σε μια Τουρκία, χώρα με το πιο βεβαρυμένο και 
βρόμικο ιστορικό μητρώο στον κόσμο, που τη βαραίνουν γενο-
κτονίες ων ουκ έστιν αριθμός, και απέναντι σε έναν άνθρωπο 
που αρνείται τα πάντα, ενώ σχεδιάζει και πράττει  άλλα τόσα, 
χρειάζεται η προσφυγή στη μυθιστορία. Στη ρήση του Ομήρου 
σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει κανένα ζωντανό πλάσμα 
που αναπνέει ή έρπει στη γη που να είναι πιο άθλιο από τον άν-
θρωπο. Και ότι, αν ζούσε σήμερα, θα παρέπεμπε στην τριάδα 
των Κεμάλ, Χίτλερ και Ερντογάν.

Καταρχήν λοιπόν χρειάζεται να υπάρξει μια, εννοείται τεκ-
μηριωμένη, Ελληνική, ακόμη και διεθνής καταγγελία, προς το 
διεθνές δικαστήριο για τα εις βάρος των μεταναστών και προ-
σφύγων τουρκικά εγκλήματα, που ενώ σε άλλες περιπτώσεις. 
όπως τις συναντά κανείς στη δικαστική βιβλιογραφία, χαρα-
κτηρίζονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στην περί-
πτωση της Τουρκίας βλέπουμε να επιχειρεί να τα καταλογίζει 
στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα μάλιστα να διεκδικεί και χρηματικά 
έπαθλα. Επιπλέον κάποια πολλά δις Ευρώ, από την Ε. Ε.

Μοιραία λοιπόν τότε πρόκειται να ανοίξει, εκτός των άλ-
λων, αναδρομικά, ο υπερπλήρης τουρκικός φάκελλος. Να 
βγουν στο παρόν όλα τα ιστορικά τουρκικά άπλυτα, μετά των 
δικαστικών αρχείων.

Μάλιστα το πέρασμα της σχέσης μας με μια υπόδικη Τουρ-
κία, αν μη τι άλλο, δίνει τη δυνατότητα για την κατάλληλη προ-
ετοιμασία για το τι δέον, αλλά και το τι δυνατόν γενέσθαι. Όσοι 
δηλαδή από τη διεθνή κοινότητα ζωντανοί, πιστοί στην αλή-
θεια, τη συνώνυμη με αυτή μνήμη, καθώς και τη Δημοκρατία, 
μπορούν να προσέλθουν. Λαοί, χώρες, πανεπιστήμια, πρόσφυ-
γες, μετανάστες, ομάδες, και φυσικά πολίτες.

Πάντως το διεθνές ποινικό δικαστήριο μπορούσε οίκοθεν 
να παραπέμψει τον Τούρκο Πρόεδρο για το εν εξελίξει αδίκημα 
της εν ροή γενοκτονίας εις βάρος του Κουρδικού λαού, όπως 

επίσης για την εισβολή στη 
Βόρεια Συρία, μετά των εκεί 
σχεδιασμών, για την ίδρυση 
νεοπλασματικού κρατικού 
μορφώματος. Επίσης για την, 
ομολογημένη από την ίδια 
την Τουρκία, διακίνηση και 
παράνομη εξαγωγή προσφύ-
γων και μεταναστών, προς τη 
νησιωτική κυρίως Ελλάδα.

Και όχι μόνον αυτά. Ιδι-
αίτερα στην περίοδο που δι-
ανύουμε, του κορωνοϊού και 
των επί θύραις ομώνυμων 
ροών του, των κορωνοϊκών, 
υπάρχει ανάγκη για μια επεί-
γουσα δικαστική απόφαση, 
ένα είδος λήψης προσωρι-
νών μέτρων, για την πρόλη-
ψη τέλεσης νέων αδικημά-
των.  

Κλειδί για όλα αυτά είναι 
η αλλαγή της συμφωνίας Ε.Ε. 
και Τουρκίας για το προσφυ-
γικό, με πρώτο βήμα την κα-
τασκευή hotspots επί τουρ-
κικού εδάφους, και την εκεί 
εξέταση για την παροχή ασύ-
λου, με τη συμμετοχή όλων 
των εκπροσώπων των προ-
βλεπόμενων διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών θεσμών. Της ύπα-
της Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., 
μετά της αναγκαίας ομά-
δας υγειονομικών, και των 
Europol, Frontex κλπ.

Βέβαια απέναντι στις 
αναγνωρισθείσες από το Ελ-
ληνικό κοινοβούλιο γενο-
κτονίες που διέπραξε και 
εκείνες που διαπράττει και 
σήμερα η Τουρκία, όπως και 
απέναντι στις καθείρξεις 
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ιστορικών ηγετών και δεκάδων χιλιάδων στελεχών, δεν 
θα αναμένει κανείς την ανάληψη πρωτοβουλίας απένα-
ντι στο διεθνές δικαστήριο, από μια πολιτική Ελλάδα, 
όπως η σημερινή. Όπως δεν έπραξαν κάτι η χθεσινή και 
η προχθεσινή. Όμως η ανάθεση από μέρους της Κυβέρ-
νησης σε μια ομάδα πανεπιστημιακών να μελετήσει το 
ζήτημα και να προετοιμάσει τον ελληνικό φάκελλο για 
την ανάληψη της αναγκαίας εθνικής πρωτοβουλίας, εί-
ναι το ελάχιστο που οφείλει να πράξει η σημερινή κυ-
βέρνηση.

Ας μην επαφίεται στις δάφνες του Έβρου και στην 
έγκαιρη και θετική στάση στα του κορωνοϊού. Έχει πολύ 
δρόμο ακόμη να διανύσει αυτή η χώρα ώστε να αντιμε-
τωπίσει τον τουρκικό φασισμό και ρατσισμό. Κι αν δεν 
πράξει όσα οφείλει, απέναντι στη σχεδιασμένη και κλι-
μακούμενη από πολλών ετών τουρκική επιθετικότητα, 
τότε στο πολιτικό πεδίο αναμένει η κατάρρευση, αν όχι 
η ευθανασία.

Ας μην της διαφεύγει το ποσοστό που έλαβε στις 
εκλογές του 2012. Ένας επιτελής οφείλει να λέει κάθε 
ημέρα στον επικεφαλής της, “μέμνησο των δεκαοκτώ 
επί τοις εκατό”. Οπόταν και η μετάβαση στους λήγο-
ντες, δηλαδή στο οκτώ, δεν θα είναι παρά ένα τσιγάρο, 
συγνώμην ένα ΚΙΝΑΛ, δρόμος. Όπως οι δρόμοι των άλ-
λων αντιπολιτεύσεων, αρχής γενομένης από την Αξιω-
ματική. Για την οποία είναι να απορεί κανείς, ποιος είναι 
άραγε ο λόγος ύπαρξης. Με άλλα λόγια, λίγο πριν η Ελ-
λάδα γεμίσει με δυο, τρία, αν όχι περισσότερα ΚΙΝΑΛ. 
Μορφώματα με γενετικές παραμορφώσεις που η συνε-
χιζόμενη παρουσία τους δεν έχει καμία απολύτως σχέ-
ση με τους λόγους ίδρυσης.

Το τι πρόκειται να καλύψει το τεράστιο αυτό κενό, 
είναι κάτι που αφορά +τις πολιτικές και ηθικές ανασκα-
φικές διαθέσεις των Δημοκρατικών πολιτών. Αυτό που 
λένε, από τα κάτω. Μπορεί άλλοι να λένε ότι στη Δημο-
κρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, όμως δεν λένε κάτι για 
τα αδιέξοδα, όταν δεν υπάρχει Δημοκρατία. Όπως τα 
νέα αδιέξοδα, όταν το κάθε καινούργιο “νέο” που εμφα-
νίζεται στο προσκήνιο. είτε δεξιογενές είτε συριζογε-
νές, εκτός από ληξιπρόθεσμο, θα είναι και μιας χρήσης.  

  
Μπορεί λοιπόν αυτή η Ελλάδα των ΚΙΝΑΛ να μη ψυ-

χανεμίζεται ή και να μην εμπνέεται από τα σημεία των 
καιρών, όμως αν διέθετε ένα σώμα επεξεργασμένων 
ιδεών και με επικεφαλείς που οι απόψεις τους να είχαν 
δικαιωθεί από την ιστορία, τότε θα προέβλεπε και κά-
ποια πράγματα.

  
Ένα από αυτά λέει ότι ναι μεν είναι καλή η άμυνα του 

Έβρου, καλή και η παρουσία της ένστολης και της ναυ-
τικής Ελλάδας στο Ανατολικό Αιγαίο, όμως δεν αρκούν. 

Οι ιστορικές στιγμές απαιτούν νέες κινήσεις. Η άμυνα 
της Ελλάδας, και άρα η ειρήνη, δεν περνάει πλέον μό-
νον από όλα αυτά. Ούτε καν από τις Βρυξέλλες μόνο. 
Περνάει κυρίως μέσα από τα διεθνή δικαστήρια. Τα 
γνωστά δε συνυποσχετικά οφείλουν να πάρουν δρόμο. 
Αυτός είναι ο δρόμος για την ειρήνη με την Τουρκία.

Αλλιώς διάφοροι, με το αζημίωτο, ψευδεπίγραφοι 
διεθνείς οργανισμοί, και ακαδημαϊκά ευρωπαϊκά πρό-
σωπα, θα έρχονται και θα υπερασπίζονται τις τουρκι-
κές παραχαράξεις της πραγματικότητας περί του προ-
σφυγικού ζητήματος, και όχι μόνο, στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Εννοείται εις βάρος της Ελλάδας. Ώστε να 
έρθουν κατόπιν οι όποιοι ημεδαποί θιασώτες του τουρ-
κικού κεμαλοφασισμού, ώστε να τοποθετήσουν το δικό 
τους λιθαράκι στην υπόθεση της παραχάραξης. Για 
άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η ιστορία της παρα-
χάραξης ταυτίζεται με την παραχάραξη της ιστορίας. 
Αυτό ακριβώς είναι που τους καθορίζει ως γόνους της 
γενετικής παραμόρφωσης, που λέγαμε. Για αυτό και δι-
υλίζουν τον κώνωπα  ενώ από την άλλη καταπίνουν την 
κάμηλο του εκάστοτε Ερντογάν.  

Μια τελευταία ευκαιρία θα έχει μόνον έως τότε η Ε. 
Ε. Να κάνει η ίδια κάτι σχετικά με τη λύση του προσφυ-
γικού. Η οποία περνάει μέσα από τα hotspots στην ίδια 
την Τουρκία, αρχής γενομένης από το αντίστοιχο του 
Παζάρ Κουλέ. Πριν δηλαδή να επιστρέψουν οι πρόσφυ-
γες και οι μετανάστες στα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Σε 
κάθε περίπτωση η υφιστάμενη διορία δεν θα είναι απε-
ριόριστη. Είναι πολύ συγκεκριμένη και προδιαγεγραμ-
μένη.
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Αν είναι να πούμε κάτι σχετι-
κά με τα συμβαίνοντα στον Έβρο, 
τότε, απευθυνόμενοι στη Νέα Δη-
μοκρατία και το ΚΙΝΑΛ θα τους 
πούμε καλά ξυπνητούρια.

      Ενώ προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τις 
λοιπές αντιπολιτεύσεις, θα πούμε 
καληνύχτα σας.

      Διότι αν ήμασταν στη θέση 
τους, έστω και σήμερα, θα ζητού-
σαμε από τη γενική γραμματεία 
ανθρωπιστικών υποθέσεων του 
ΟΗΕ να ζητήσει με τη σειρά της 
την είσοδο στην Τουρκία επαρ-
κούς ομάδας γιατρών του οργανι-
σμού να ελέγξουν τις οργανωμέ-
νες αποκρύψεις των, ων ουκ έστιν 
αριθμός, κρουσμάτων του κορω-
νοϊού.

      Αφού, μόνο στην περιο-
χή του AGRI και του VAN τα κρού-
σματα αριθμούν πολλές εκα-
τοντάδες, όπως σημειώνει το 
κουρδικό πρακτορείο ειδήσε-
ων FIRATNEWS με έδρα το Άμ-
στερνταμ.

      
      Κατά τα άλλα, με δεδομένη 

την βρώμικη τουρκική ιστορία που 
μόλυνε τον Έβρο με αφθώδη πυ-
ρετό από τη δεκαετία ακόμη του 
1990 πριν νεκρωθεί όλο σχεδόν 
το ζωικό κεφάλαιο στο Δέλτα του 
Έβρου και όχι μόνο εκεί, σήμερα 
θα ζητούσε την άμεση αποχώρηση 
των μεταναστών και των προσφύ-
γων από την τουρκική πλευρά των 
συνόρων του Έβρου.

      Γιατί μια επανάληψη της 
ιστορίας, με τις ήπιες λεγόμενες 
εισβολές, όπως τις είχαμε αποκα-
λέσει το 1996, μόνο σε τραγωδία 
θα οδηγούσε το ανθρώπινο κεφά-

λαιο του Νομού.

     Απέναντι σε μια Τουρκία που 
αποτελεί από δεκαετιών ένα απέ-
ραντο εργοστάσιο παραγωγής και 
προαγωγής προσφύγων και μετα-
ναστών, χρειάζεται ένας καινού-
ριος υπερβατικός ευρωπαϊκός αν-
θρωπισμός.

      Πλευρές του, με κλειδί την 
επταετή ηθική βίζα, θα μας δοθεί 
η ευκαιρία να αναπτύξουμε σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα.

      Μόνο που οφείλουμε να τον 
εκφράσουμε και να τον αναπτύ-
ξουμε πανευρωπαϊκά με ταυτό-
χρονη συμπερίληψη της αποκά-
λυψης του ρόλου του εισβολισμού 
που αποτελεί το σήμα κατατεθέν 
του γειτονικού φασισμού και ρα-
τσισμού.

       Μεταξύ άλλων τότε θα ακυ-
ρωθεί η οικοδόμηση,  με ευρω-
παϊκά μάλιστα κονδύλια, πόλεων 
και ενός νέου τουρκικού νεοπλα-
σματικού κρατικού μορφώματος 
στην κατεχόμενη βόρεια Συρία, 
όπως σχεδιάζει ο Ερντογάν, για 
να αντικαταστήσει το ισλαμικό, 
και περικυκλώνοντας το ιστορικό 
κουρδικό έθνος, να προχωρήσει, 
ανεμπόδιστα όπως νομίζει, σε μια 
νέα του γενοκτονία. Εννοείται με 
τη συνδρομή και κάποιων, όχι πολ-
λών, για τους οποίους ζητά σήμε-
ρα νέα επιπλέον χρηματοδότηση, 
για να τους περιθάλπει, όπως δια-
τείνεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αγώνας για τη
γεωοικονομική Δημοκρατία,

 εκδόσεις ΓΟΡΔΙΟΣ, 
Αθήνα 2003.

2. Σημειώσεις πολιτικής
Γεωοικονομίας,

ηλεκτρονική έκδοση,
βλ. Internet.

3. Ήπιες Εισβολές,
Πρόταση μας

στην επιτροπή εξωτερικών
και άμυνας της Βουλής,

Δεκέμβριος 1996.

 4. Συνεδρίαση
της 50μελούς

αυτής επιτροπής
στο Διδυμότειχο, 

Ιούνιος 1998.

 Έβρος, Μάρτιος 2020

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΕΤΟΥΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΙΖΑΣ

 1. ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ ΤΟΤΕ Η 
ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Μια νέα συμφωνία της Ε.Ε με την Τουρκία που 
οφείλει πέραν της διάλυσης του συστήματος των δι-
ακινητών που ούτως ή άλλως αντικατέστησε απολύ-
τως το τουρκικό κράτος, και πέραν του τερματισμού 
των νέων ναυαγίων μετά πνιγμών στο Αιγαίο, που θα 
προκύψει με την αντικατάσταση των νησιών από τη 
συμφωνία του 2016, αφού θα καταργηθούν τα εν Αι-
γαίω hotspots,  μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τα 
εξής.

Ο πρόσφατα δημιουργηθείς, από την Τουρκία, κα-
ταυλισμός στο ΠΑΖΑΡ ΚΟΥΛΕ λίγο έξω από την Αδρι-
ανούπολη, θα μπορέσει με τη συνδρομή και την πα-
ρουσία της ύπατης αρμοστείας του  Ο.Η.Ε και της 
Ε.Ε. -Ευρωπαική Υπηρεσία Ασύλου, FRONTEX και 
EUROPOL- να μετεξελιχθεί και να λειτουργήσει, 
αφού βέβαια προηγουμένως κατασκευασθεί, ως  κέ-
ντρο διαπίστευσης και υποδοχής προσφύγων, γνω-
στό και ως HOTSPOT, στο τουρκικό έδαφος. Όταν 
μάλιστα απαιτηθούν και επιπλέον κέντρα, ας τα προ-
τείνει η γειτονική χώρα στη δική της όμως επικράτεια.

Εκεί, με τη συμμετοχή και ταυτόχρονα όμως τον 
αυστηρό έλεγχο νομιμότητας των Μ.Κ.Ο., θα λαμβά-
νονται οι αποφάσεις χορήγησης ασύλου, με τις διαδι-
κασίες που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συνθήκες 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και περιγράφονται 
στην προηγούμενη συμφωνία. Είναι αυτονόητο το ότι 
παραπέμπονται στις καλένδες και οι λεγόμενες επα-
ναπροωθήσεις,  έστω και αν λόγω του τουρκικού στα-
γονόμετρου, δεν υπερέβησαν τους δύο χιλιάδες, κατά 
τα τρία τέσσερα τελευταία χρόνια.

Εξυπακούεται ότι θα πρόκειται για μια ισότιμη 
και δίκαιη κατανομή των προσφύγων και των μετα-
ναστών στο ευρωπαϊκό κοινωνικό σώμα. Ότι δεν θα 
απαιτηθούν στα νησιά νέες κλειστές δομές που τις 
αποκαλούν προαναχωρησιακές, ούτε νέες ανοιχτές 
και νέες Μόριες.

Σε ότι αφορά ειδικά τους μετανάστες, που σύμ-
φωνα με μια διασταλτική προσέγγιση, και με βάση 
έναν υπερβατικό ευρωπαϊκό ανθρωπισμό, αποτε-
λούν και αυτοί νέου τύπου πρόσφυγες, θα μπορεί να 
τους χορηγείται μια επταετής ηθική, πολιτική και δη-
μοκρατική βίζα, έως και χριστιανική, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται, χωρίς βέβαια να υπονοούμε ότι ο Έβρος 
ποταμός μπορεί να γίνει κάτι σαν   Ιορδάνης.

Επικουρικά προς όλα αυτά μπορεί να ενισχυθεί το 
κοινοτικό κονδύλιο για χρηματοδότηση των εθελο-
ντικά επιθυμούντων να επιστρέψουν στις πατρίδες 
τους μεταναστών.

Ειδικά για τα περί της χριστιανικής βίζας σε μετα-
νάστες, την εύλογη αποθάρρυνση έλευσης νέων με-
ταναστών από τρίτες χώρες, θα ακολουθήσει και μια 
μεγάλη τρώση του γοήτρου του Τούρκου προέδρου 
που θεωρεί τον εαυτό του όχι μόνο ως νέο πατέρα των 
Τούρκων, ως Ατατούρκ,  αλλά και ως επίδοξο πατέρα 
του Ισλάμ, ως Αταϊσλάμ.

Τέλος, όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες μετά των λαών 
τους, μόνο να καμαρώνουν θα μπορούν όταν εμπλου-
τίζονται οι κοινωνίες τους, όπως και η δική μας, με την 
περίπτωση των ορθοδόξων Αντετοκούμπο. Φυσικά οι 

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

     ΤΩΝ ΜΕΡΚΕΛ, ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

 

2. HOTSPOT ΣΤΟ ΠΑΖΑΡ ΚΟΥΛΕ

Χ . Κ η π ο υ ρ ό ς  &  Π . Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ
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άλλες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, με πλείστους όσους 
καθολικούς.

Κατά τα άλλα, μόνο ενίσχυση της ούτως ή άλλως 
μεγάλης άμυνας του Έβρου θα προσφέρει η  σημερι-
νή μας πρόταση. Η οποία άμυνα, θα γίνει ανάπτυξη και 
ένας απέραντος αστακός μήκους διακοσίων και πλέον 
χιλιομέτρων, όταν η Ευρώπη θα εγκρίνει και την άλλη 
μας πρόταση για τις απεριόριστες ποσοστώσεις ευγε-
νών αγροτικών προϊόντων και τον αγροτοκτηνοτροφι-
κό παράδεισο. Την τόσο αναγκαία Θρακική αναπτυξια-
κή και δημογραφική αναγέννηση.

Εννοείται ότι έως τότε οι σημερινές ένοπλες δυνά-
μεις μετά των συνοριοφυλάκων και της FRONTEX, θα 
παραμείνουν στις θέσεις τους. Όχι γιατί φόβος φυλάει 
τα έρμα αλλά γιατί ούτε φόβος υπάρχει ούτε και έρμα. 
Και ούτε θα υπάρξουν τέτοια στο μέλλον.

Τέλος αν όλα αυτά ισχύσουν για το Παζάρ κου-
λέ, τα πράγματα δεν θα είναι πολύ διαφορετικά για το 
άλλο Παζάρ. Το γνωστό  Ανατολίτικο. Δεδομένων μάλι-
στα των ευρύτερων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών 
συνθηκών της περιοχής, ιδίως μετά τον τουρκικό θανα-
τηφόρο εισβολισμό των μεχμετζίκ σε Ιντλίπ και Λιβύη, 
όπως στις εντός και εκτός της Τουρκίας γενοκτονικές 
επιχειρήσεις στις κουρδικές περιοχές, η επίτευξη της 
νέας συμφωνίας θα είναι πολύ πιθανή. Ειδικά η χώρα 
αυτή, για να θυμηθούμε μια Τουρκική φράση, θα συμ-
φωνήσει “σικέ μπικέ”, όπως λέγεται.

Αν πάλι ο Τούρκος πρόεδρος διαφωνήσει, τότε δεν 
έχει παρά να αποσύρει τις δεκάδες εκατοντάδες μετα-
ναστών και προσφύγων μετά των Ισλαμιστών από τα 

σύνορα, όπου τους έφερε ως κοινός διακινητής. Άλλο 
τώρα που οι επιτελείς του μιλούσαν για δεκάδες δεκά-
δων χιλιάδων.

Είναι οι ίδιοι που όταν δεν σκηνοθετούν τους πε-
τροβολισμούς και τις μολότοφ των γκρίζων λύκων που 
υποκρίνονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, με 
τη συνδρομή των ευάριθμων τζανταρμάδων καταδρο-
μέων, προβάλουν την εικόνα δύστυχων είναι η αλήθεια 
μητέρων με τα μικρά τους, για να τα βλέπουν οι προ-
στρέξαντες στον Έβρο ένστολοι Ευρωπαίοι.

Σε κάθε περίπτωση, είτε στην εκδοχή του ΝΑΙ  και 
της ύπαρξης συμφωνίας είτε στην εκδοχή του ΟΧΙ, θα 
είναι η πρώτη φορά που για την Ελλάδα αλλά και την 
Ευρώπη, θα πρόκειται για ένα  τουρκικό πολιτικό βα-
τερλό.

Όσο για τις ύβρεις του Ερντογάν προς τους Έλληνες 
οφείλει κανείς να μην περιορισθεί στις περί fake news 
ξύλινες πλέον λέξεις αλλά να του θυμίσει πως ναζιστής 
ναζιστή ου ποιεί. Πόσο μάλλον όταν οι πολιτικοί -όχι οι 
φυσικοί- πρόγονοί του,  ήταν οι πρώτοι διδάξαντες τον 
πρόδρομο ναζισμό. Και κυρίως, όταν η δική του πολι-
τική ανθρωπολογία είναι τίγκα ή, επί το ελληνικότερο, 
βρίθει, από την ύπαρξη εκρηκτικού μίγματος από κεμα-
λικότητα και ισλαμικότητα. Δύο ναζισμοί σε έναν ή δύο 
ISIS σε έναν. Διαλέγετε και παίρνετε.

Μάρτιος 2020
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Ήταν εύκολο για εμάς να συνδεθούμε με το νήμα 
της ιστορίας και από τη μόλυνση με αφθώδη πυρετό 
στον Έβρο, από την Τουρκία, το καλοκαίρι του 1996, 
να περάσουμε στην πρόβλεψη κατά την άνοιξη του 
2020, ότι η σημερινή συνέχεια θα βρίσκεται σε μια 
“επαυξημένη και βελτιωμένη” ήπια εισβολή. Αυτή τη 
φορά διαμέσου του κορωνοϊού. Και ότι η πρότασή μας 
για τη δημιουργία αντιδουλεμπορικού και αντιμολυ-
σματικού αναχώματος, γίνεται πάλι εκ των πραγμά-
των επίκαιρη.

Τα δημοσιοποιήσαμε αυτά από τις πρώτες ημέ-
ρες της εντεταλμένης διακίνησης, από τον Υψηλό Δι-
ακινητή προσφύγων και μεταναστών με την άφιξη και 
την παρουσία τους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και 
με εξαγγελθέντα σκοπό τη μαζική, ήπια μεν, εισβολή 
δε. Η οποία αποκρούστηκε, και μπράβο στην ένστο-
λη και κοινωνική Ελλάδα του Έβρου, που το επέτυχαν.

Είδαμε βέβαια στη συνέχεια δημοσιεύματα από 
τρεις τουλάχιστον διαφορετικές επίσημες πολιτικές 
και κυβερνητικές πηγές, να υιοθετούν τα περί των 
επικείμενων αποσταθεροποιητικών κινήσεων εις βά-
ρος της χώρας, και από δω και πέρα διαμέσου νέου 
κύματος προσφύγων και μεταναστών μετά κορωνο-
ϊού, στη συνέχεια να τα παίρνουν όλα αυτά λίγο πίσω, 
κατόπιν να τα επαναφέρουν κλπ.

Και ναι μεν θα αντιτείνει κανείς ότι η χώρα επαφί-
εται στη φύλαξη των συνόρων του Έβρου, όσο και τη 
φύλαξη από τη λιμενική και ναυτική Ελλάδα στο Ανα-
τολικό Αιγαίο, από τη Σαμοθράκη έως το Καστελόρι-

ζο, όμως  αυτό, όπως πολύ εύκολα κανείς μπορεί να το 
διαπιστώσει, δεν είναι αρκετό.

Γι αυτό και η πρόληψη από τέτοιες ανεπιθύμητες 
τουρκικές δράσεις επιβάλει τη δικαστική λήψη των 
αναγκαίων ασφαλιστικών μέτρων. Επιβάλλεται λοι-
πόν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κυβέρνηση, 
αντί να τιτιβίζει περί των κινδύνων που βρίσκονται 
πίσω από τέτοιου τύπου παρόμοιες αποσταθεροποι-
ητικές τουρκικές κινήσεις, να πράξει τα δέοντα.

Τουτέστιν να καταθέσει άμεσα στο αρμόδιο Ευ-
ρωπαϊκό δικαστήριο την αίτηση για τη λήψη των 
εν λόγω ασφαλιστικών μέτρων. Τα άλλα που λέγα-
με περί του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου φυσι-
κά και δεν εγκαταλείπονται. Απεναντίας η προσφυγή 
σε αυτό θα ξεκινήσει από καλύτερες θέσεις. Άλλωστε 
θα πρόκειται τότε για την κύρια δίκη παραπομπής της 
Τουρκίας.

Αν μη τι άλλο η προστασία της Ελλάδας και της 
υπόλοιπης Γηραιάς Ηπείρου απέναντι στις καθόλα 
παράνομες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, 
μετά των αντίστοιχων κορωνοϊκών ροών. θα συνα-
ντηθεί, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή και τη διεθνή πο-
λιτική και δικαστική ομοφωνία αλλά θα αποτελεί και 
ιστορικό προηγούμενο, εφάμιλλο, αν όχι ανώτερο, 
της επιτυχούς άμυνας του Έβρου.

Ας μην επεκταθούμε τώρα στην εξασφάλιση κα-
λύτερων θέσεων και στα υπόλοιπα ζητήματα που 
έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του προσφυγι-

Εάν η ρήση “τα πάντα ρει” ισχύει, που ισχύει, η Ελλάδα  μπορεί. 

Αντί να παραδίδει λευκή κόλλα στην Τουρκία, να την τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί.

3. ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Χ . Κ η π ο υ ρ ο ύ  &  Π . Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ

Δ ή λ ω σ η
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κού προβλήματος και επόμενα την αλλαγή της συμφω-
νίας της Ε. Ε. με την Τουρκία, σχετικά με την κατασκευή 
hotspots επί του τουρκικού εδάφους, αρχής γενομένης 
από το Παζάρ Κουλέ και βέβαια την Ιωνία.

Τώρα όσον αφορά σε ποιο δικαστήριο πρόκειται 
να υποβληθεί η αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέ-
τρων, κατά της Τουρκίας, αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, {Ε.Δ.Δ.Α.}, σχε-
τικά με την προάσπιση του Ανθρώπινου Δικαιώματος 
στην Υγεία των Ελλήνων αλλά και όλων των  Ευρωπαί-
ων, καθώς και στην πρόληψη απέναντι στις μολυσματι-
κές δράσεις.

Μια βαλίτσα που θα μπορούσε να πάει και πιο μα-
κριά ακόμη, και μέχρι τις αίθουσες του ίδιου του Διε-
θνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αν το ζήτημα της πανδη-
μίας του κορωνοϊού αξιολογηθεί ως όντως αυτό που 
είναι. Σαν μείζων απειλή για όλη την ανθρωπότητα. Και 
δεν εμποδίζει καθόλου το ότι η Τουρκία δεν αναγνωρί-
ζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αφού μπορεί να γίνει 
και μια δίκη ηθική.

Κατά τα άλλα, ο Ερντογάν ακόμη από το 2004 είχε 
δεσμευθεί ότι θα αναγνωρίσει τη Συνθήκη της Ρώμης, 
επόμενα το ίδιο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κάτι 
φυσικά που δεν έπραξε ποτέ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως μια απόφαση του Διε-
θνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αν και όταν η Τουρκία το 
αναγνωρίσει, δεν θα στρέφεται κατά της Τουρκίας ως 
χώρας αλλά κατά συγκεκριμένων προσώπων της, όπως 
είναι ο Ερντογάν, που πιάστηκαν, κατά το κοινώς λεγό-
μενο, με τη γίδα στην πλάτη, όταν έχει ήδη προαναγγεί-
λει, προπαγανδίσει και απειλήσει εκατό φορές μέχρι 
σήμερα, τις διακινήσεις και τις εξαγωγές των προσφύ-
γων και των μεταναστών. Μάλιστα συστηματικά. Όταν 
προβαίνει στις διακινήσεις προς τον Έβρο, τότε διακό-
πτει τις αντίστοιχες προς το Ανατολικό Αιγαίο και αντι-
στρόφως. Όταν πάλι  αποσύρει τους πρόσφυγες από 
τον Έβρο να τους συγκεντρώνει στα Μικρασιατικά πα-
ράλια. Λίγο πριν δώσει το πράσινο φως για νέες ήπιες 
εισβολές.  

Ίσως γιατί, μετά από την επιστροφή στην εξέτα-
ση και πάλι παροχής ασύλου από την Ελλάδα, που είχε 
ανασταλεί  για ένα περίπου μήνα,  προσδοκά σε υγει-
ονομικές δολιοφθορές στις διάφορες, ανά την Ελλά-
δα μικρές και μεγάλες Μόριες. Και από πάνω να καταγ-
γέλλει την Ελλάδα μετά των ημεδαπών του θιασωτών, 
για μύρια όσα εγκλήματα, προσποιούμενος τον Υψηλό 
Προστάτη του προσφυγισμού. Θυμίζοντας το λύκο που 
φυλάει τα πρόβατα. Μόνο που η τουρκοσύνη, ή πιο σω-
στά η λυκοσύνη, ενδύεται με το γκρίζο χρώμα, εξ ου και 
η γενικότερη προτίμησή του στο συγκεκριμένο χρώμα 
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για τη Ελληνική Ελληνικότατη θαλάσσια Ελλάδα. 

Ένα χρώμα θανάτου, χειρότερο ακόμη και από το μαύρο των μελανοχιτώνων φίλων του, όπως εκείνων εκ του 
πρώην Ισλαμικού κράτους.

Θα λέγαμε λοιπόν προς τους διάφορους Ακάρ να μιλούν για γκρίζα πατρίδα. Γιατί η γαλάζια είναι η πατρίδα, 
στην από εδώ μεριά, από πολλών χιλιετιών. Και όχι μόνον ως προς το χρώμα της σημαίας.

Το αίτημα πάντως προς το Ε.Δ.Δ.Α.  αφορά στην προσωρινή απαγόρευση της κάθε διακίνησης και εξαγωγής 
προσφύγων και μεταναστών προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κάτι που δεκάδες φορέ,ς εδώ και καιρό και με τον 
πιο επίσημο τρόπο διακηρύσσει ο Τούρκος Πρόεδρος.

Τέλος αν η επίσημη κυβερνητική Ελλάδα ντρέπεται ή φοβάται να κάνει το συγκεκριμένο βήμα, και οι αντιπο-
λιτεύσεις έχουν ήδη αποδεχθεί την καληνύχτα από εμάς, θα υπάρξουν πολλοί Έλληνες, και όχι μόνο, Δικηγόροι 
ώστε να το πράξουν. Και πέραν της προστασίας της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών να προσθέσουν και τα τουρκι-
κά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που αφορούν στο ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή που κινδυνεύει άμεσα από 
τους πνιγμούς και τους καταποντισμούς των προσφύγων και των μεταναστών κατά τη διατεταγμένη τους διακί-
νηση. Ένα πεδίο δόξης λαμπρό και για όλους εκείνους τους Ακαδημαϊκούς Νομικούς οι οποίοι τυρβάζουν περί άλ-
λων, όταν δεν κλέπτουν  οπώρες διανοητικές. Μηδέ εξαιρουμένης και της Κυβερνητικής Ελλάδας.

Πέραν λοιπόν από την προσδοκία για την, ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α., μαρτυρική κατάθεση της ηγεσίας της Ε. Ε., 
όπως παρέστη και στις Καστανιές, η ίδια, στα πλαίσια μιας έμπρακτης αυτοκριτικής, οφείλει να θέσει, προ των ευ-
θυνών της και την τουρκική στάση που προσβάλει όλες τις αρχές του ανθρωπισμού, την ίση μεταχείριση και τα δι-
καιώματα των προσφύγων, όπως ορίζονται από τη συνθήκη της Γενεύης, καθώς και το χάρτη των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων της Ένωσης, και να απαιτήσει τη συμμόρφωση.  Σε ότι μας αφορά, μπορούμε να πούμε και το εξής. Αν η 
ρήση “τα πάντα ρει” ισχύει, που ισχύει, η Ελλάδα μπορεί. Αντί να παραδίδει λευκή κόλλα στην Τουρκία, να την τυ-
λίξει σε μια κόλλα χαρτί.
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Οι πολίτες του Αιγαίου και 
της Θράκης, αλλά και των άλλων 
ιστορικών περιφερειών της χώ-
ρας, μπορούν να συνυπογράψουν 
την προσφυγή προς το Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, το {Ε.Δ.Δ.Α.}, κατά 
της Τουρκίας, σύμφωνα και με τις 
γραπτές οδηγίες του, βλ. https://
www.echr.coe.int. Δηλαδή χωρίς 
την ανάγκη ανάθεσης της υπόθε-
σης σε δικηγόρο. Αν τώρα ένας δι-
κηγορικός σύλλογος, όπως της 
Αθήνας ή άλλης πόλης θελήσει να 
συνδράμει δια των μελών του δω-
ρεάν, τότε καλώς να ορίσει.  

Σκοπός της προσφυγής στο 
Ε.Δ.Δ.Α. είναι τα ασφαλιστικά μέ-
τρα, {1} για να διακοπούν προσω-
ρινά οι καθόλα παράνομες, απο-
λύτως επικίνδυνες και πλειστάκις 
διατεταγμένες από τον ίδιο τον 
Υψηλό Διακινητή, ήπιες εισβολές 
μεταναστών και προσφύγων. Και 
όλα αυτά, λίγο πριν από την κα-
τάθεση αγωγών των προσφευγό-
ντων.

Το συγκεκριμένο Δικαστήριο 
επί λέξει αναφέρει, ότι “δεν θα προ-
βεί σε καμιά ενέργεια εκ μέρους μας  
έναντι των αρχών κατά των οποί-

ων υποβάλουμε της καταγγελία, και 
ότι σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις 
μπορεί να ζητήσει από τις Τουρκικές 
αρχές να λάβουν ορισμένα μέτρα ή 
να μη προβούν σε ενέργειες μέχρις 
ότου έχει την ευκαιρία, όπως σημει-
ώνει, να εξετάσει την υπόθεση, και 
ότι αυτό ισχύει για τις περιπτώσεις 
όπου οι προσφεύγοντες αντιμετωπί-
ζουμε τον κίνδυνο σοβαρών σωματι-
κών βλαβών”. {2}

Και επίσης ότι “μπορούμε να ζη-
τήσουμε προσωρινά μέτρα, αλλά 
μόνο εάν είμαστε σε άμεσο κίνδυ-
νο ή υπάρχει σοβαρή απειλή για την 
υγεία μας “. {3} Όπως π.χ. τώρα, επί 
κορωνοϊού, που παραπέμπει στο 
ουδέν κακόν αμιγές καλού κλπ. 
Και επίσης ότι “εάν είμαστε υπήκο-
οι ενός συμβαλλόμενου Κράτους δι-
αφορετικού από το εγκαλούμενο 
Κράτος, η Κυβέρνηση αυτού του τρί-
του Κράτους θα κληθεί να λάβει μέ-
ρος στη διαδικασία (άρθρα 36 παρ. 
1 της Σύμβασης και 44 του Κανονι-
σμού). Και ότι θα ενημερωθούμε 
σχετικά με την απάντηση της Κυβέρ-
νησης της χώρας μας “.{4} Δηλαδή 
ότι και η επίσημη Ελλάδα θα οφεί-
λει να εμπλακεί και να λάβει θέση.

Με δεδομένα λοιπόν αυτά, και 

επίσης τις πρόσφατες ανακοινώ-
σεις του Δικηγορικού Συλλόγου 
της Σμύρνης, περί της διάχυσης 
του κορωνοϊού, μεταξύ των προ-
σφύγων στην ίδια αυτή πόλη,  έχο-
ντας ως μοναδική θεραπεία τα 
αντιπυρετικά, αλλά και με δεδο-
μένο ότι τα κινέζικα μπαλαμού-
τια με τους εκεί νεκρούς ωχριούν 
απέναντι στα τουρκικά και τα 
Turkish Statistics, γίνεται αντι-
ληπτό, κάτι που ήδη είναι ευρέως 
γνωστό στη βαρύτατα πληγείσα 
Ευρώπη, με τα δεκάδες χιλιάδες 
θύματα του νέου ιού. Και ότι η δι-
ατεταγμένη διακίνηση προσφύ-
γων προς την θαλάσσια αλλά και 
τη χερσαία χώρα, εγκυμονεί όχι 
μόνο μεγάλους και σοβαρούς κιν-
δύνους  για την υγεία των Ελλή-
νων όπως επίσης και των υπολοί-
πων Ευρωπαίων, αλλά και των εν 
τη Ελλάδι δομών διαμενόντων 
προσφύγων και των μεταναστών, 
όπου ναι μεν έως τώρα είχαν δια-
πιστωθεί μεμονωμένα περιστα-
τικά, με τον κίνδυνο όμως να και-
ροφυλακτεί ώστε να υπάρξουν 
επιπλέον Κρανιδίου τόποι.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν 
δεν προσέφευγαν από κοινού με 
εμάς τους Έλληνες προσφεύγο-

“Η κόλλα χαρτί με την προσφυγή, είναι η ίδια με την κόλλα χαρτί που θα τυλίξουμε τον Ερντογάν”

4. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ         

Χ . Κ η π ο υ ρ ό ς  &  Π . Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ
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ντες, οι ευρισκόμενοι στις όποιες δομές της νησιωτικής 
και της ηπειρωτικής χώρας, πρόσφυγες και μετανά-
στες, που θα κάνουν έτσι αυτό το μεγάλο πολιτικό, ηθι-
κό και δημοκρατικό βήμα. Το ίδιο και οι αναμένοντες, 
στα μικρασιατικά παράλια, το πέρασμα στην Ελλά-
δα. Αυτά τα υποψήφια θύματα νέων εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας που κατά συρροή διέπραξε και δια-
πράττει η Τουρκία.

Εν κατακλείδι, όσο πιο γρήγορα μετατραπεί η αρχι-
κή συμφωνία της Ε.Ε. με την Τουρκία, διαμέσου κατα-
σκευής hotsports επί του τουρκικού εδάφους, από το 
Παζάρ Κουλέ έως την Ιωνία, με όλα τα συμπαρομαρ-
τούντα, από την Ύπατη Αρμοστεία, τη FRONTEX, τη 
EUROPOL, έως φυσικά την Υγειονομική Υπηρεσία, κλπ., 
τόσο πιο σύντομα πρόκειται να αρχίσει να λύνεται το 
προσφυγικό.

Γιατί τότε μόνο δεν θα υπάρχουν πνιγμοί και κα-
ταποντισμοί, με τον ίδιο ηθικό αυτουργό, τον καταγ-
γελλόμενο Υψηλό Διακινητή Ταγίπ Ερντογάν, με πρώ-

το στην τραγικότητα θύμα, το τρίχρονο κουρδόπουλο 
Αϊλάν, από το μαρτυρικό Κομπάνι, που το έπνιξαν  στα 
ανοιχτά της Αλικαρνασσού. Και που αντί για το Τουρ-
κικό κράτος παρέπεμψαν σε δίκη τον πατέρα του παι-
διού. Στο Κομπάνι παρεμπιπτόντως, όπου στην αρχή 
έστειλαν τον ISIS να το πολιορκήσει, αργότερα εισέβα-
λαν τα γνωστά μεχμετζίκ, και σήμερα δηλητηριάζουν 
τα νερά της κουρδικής χώρας, ώστε να εξαπλωθεί τα-
χύτερα και ευχερέστερα ο κορωνοϊός.

Για ποια υπεράσπιση των προσφύγων λοιπόν δια-
τείνεται ο επικεφαλής τους, όιαν την ίδια  στιγμή παρα-
βιάζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις αρχές 
του ανθρωπισμού, από την ίση μεταχείριση και τα δι-
καιώματα των προσφύγων, όπως ορίζονται από τη συν-
θήκη της Γενεύης, μέχρι το χάρτη των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων της Ένωσης. Ιδού λοιπόν το ερώτημα προς 
τους εκ της πολιτικής πλείστους όσους ημεδαπούς 
συγχέουν την τουρκολογία με την τουρκολαγνεία και 
προς τους εκ της ακαδημαϊκής κοινότητας αρκετούς 
που κάνουν τα ίδια.
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Όσον αφορά τώρα την Ε. Ε., αυτή πέραν από την ηθική και πολιτική της υποχρέωση να είναι δια των θεσμικών 
της εκπροσώπων παρούσα ως μάρτυς ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α., όπως άλλωστε παρέστη πρόσφατα στις Καστανιές, η 
ίδια, στα πλαίσια μιας έμπρακτης αυτοκριτικής, οφείλει να απαιτήσει την τουρκική συμμόρφωση για την άμεση δι-
ακοπή κάθε προσφυγικής, μεταναστευτικής και κορωνοϊκής ροής. Αν δεν το πράξει, ας αλλάξει όνομα. Αντί της 
Ευρώπης, ας ονομασθεί Στενώπη.

Τέλος, καλές και άριστες είναι οι άμυνες στο Αιγαίο και στον Έβρο. Ναι μεν τις σεβόμαστε, όσο και τα επιτυχή 
αμυντικά δείγματα γραφής τους, όμως χρειάζεται και μια γάτα. Εν προκειμένω, η Πολιτική. Η, κατά τον Δημόκρι-
το, πιο σπουδαία τέχνη, που όμως λείπει από τη μητέρα της χώρα, από δεκαετιών. Και που αν επιστρέψει, αυτό θα 
γίνει μόνο από τα κάτω. Όπως π.χ. με το “είμαστε όλοι προσφεύγοντες” και με το ότι “η κόλλα χαρτί με την προσφυ-
γή, είναι η ίδια με την κόλλα χαρτί που θα τυλίξουμε τον Ερντογάν”. Σίγουρα θα υπάρχουν πάμπολλα τέτοια παρα-
δείγματα.

ΕΙΚΟΝΑ,
Η σωρός του μικρού Άιλαν,

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

{1},βλ. Internet, Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Τουρκίας,  κείμενο  των  δύο  συγγραφέων,
19 Απριλίου 2020,

{2},βλ. Ε.Δ.Δ.Α, Η προσφυγή σας στο Ε.Δ.Δ.Α., σελίδα 12,

{3},βλ. Ε.Δ.Δ.Α., Η προσφυγή σας στο Ε.Δ.Δ.Α.  σελίδα 10,     

{4},βλ. υπαριθμ, 9 , Ε.Δ.Δ.Α. Πληροφορίες για τους προσφεύγοντες, 20/ 05/2019, επίσης βλ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρ. 36, παρ.1, της Σύμβασης και 44 του Κανονισμού,

{*} Ο πρώτος διετέλεσε Βουλευτής Έβρου, {1993-2000}, ο δε δεύτερος υπήρξε Δήμαρχος Σουφλίου,
{1994-1998},

Θράκη 21 Απριλίου 2020,
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Υπάρχει στο internet με τον τίτλο “ΚΑΤΑΘΕΤΟ-
ΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΔΔΑ”, το τομίδιο του κα-
θηγητή Λίνου Αλέξανδρου Σισιλιάνου που αποτε-
λεί χρήσιμο και πρακτικό οδηγό για την κάθε ατομική 
προσφυγή προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου. Στην περίπτωσή μας, κατά της 
Τουρκίας.

Τα γραπτά μας που υπάρχουν στο internet, και 
ειδικότερα τα κείμενα της τριλογίας “ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ”, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην 
άντληση επιχειρημάτων που στοιχειοθετούν την προ-
σφυγή. Με την ευκαιρία καταθέτουμε το άρτιο αισθη-
τικά PDF που τα περιλαμβάνει όλα αυτά, και που τα 
επιμελήθηκε ένας φίλος, ο Γιάννης, στο Παρίσι, που 
όμως σεμνύνεται και δεν επιθυμεί αναφορές σε επί-
θετα και ευχαριστίες. Τις οποίες όμως εμείς εκφρά-
ζουμε.

Πρόκειται για οκτώ διάσπαρτα στο internet κεί-
μενα του τελευταίου διμήνου, αυτά που γέννησαν την 
πρότασή μας για την προσφυγή.  Από τη μια τα κατά 
συρροή τουρκικά εγκλήματα με τους εν ροή πνιγ-
μούς των προσφύγων, και από την άλλη ο κίνδυνος 
σχεδιασμένης εξαγωγής από την Τουρκία του κορω-
νοϊού, δεν θα μπορούσαν, με βάση τη λογική σκέψη, 
να οδηγήσουν σε κάτι άλλο από αυτό που οδήγησαν.

Σκοπός, η επιβολή από το ΕΔΔΑ της άμεσης δια-
κοπής κάθε προσφυγικής, μεταναστευτικής και κο-
ρωνοϊκής ροής από την Τουρκία στην Ελλάδα και 
εκείθεν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ας σημειωθεί ότι οι 
αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι εκτελεστές ενώ 
λαμβάνονται σε πολύ σύντομο χρόνο.  

Η επίκληση των σωματικών βλαβών όσο και των 
κινδύνων για την υγεία, το ανθρώπινο δικαίωμα στην 
υγεία και στη ζωή είναι κάτι που το ίδιο το ΕΔΔΑ επα-
ναλαμβάνει στο “Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΔΔΑ”, τόσο 
στη σελίδα 10, όσο και στην σελίδα 12. Κάτι που νομι-
μοποιεί κάθε Ευρωπαίο και Έλληνα πολίτη να εκφρα-
στεί μέσα από το “ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ”.

Αποτελεί μοναδική στην οικουμένη περίπτωση 
ένας Πρόεδρος χώρας και ταυτόχρονα εν ψυχρώ και 
μετά πλείστων όσων κηρυγμάτων Διακινητής προ-
σφύγων και μεταναστών, να παραβιάζει όλα τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και όλες τις αρχές του ανθρωπι-
σμού, από την ίση μεταχείριση και τα δικαιώματα των 
προσφύγων, όπως ορίζονται από τη συνθήκη της Γε-
νεύης, μέχρι το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ένωσης, και την ίδια ώρα να καμώνεται τον υπε-
ρασπιστή τους, με  παράλληλη απόπειρα ενοχοποίη-
σης άλλης χώρας.    

Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι ο πιο πάνω Καθη-
γητής Πανεπιστημίου είναι ταυτόχρονα Δικαστής του 
ίδιου Δικαστηρίου, και μάλιστα ο Πρόεδρός του, μέ-
χρι τα μέσα Μαΐου 2020. οπότε και θα τον αντικατα-
στήσει ένας Ισλανδός. Περισσότερα στοιχεία υπάρ-
χουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΔΔΑ https://
www.echr.coe.int/

Επιπλέον αν λάβουμε υπόψιν ότι δεν απαιτείται 
δικηγόρος ούτε κάποιο παράβολο αλλά απλά η ταχυ-
δρόμηση στη διεύθυνση που υπάρχει στην ίδια ιστο-
σελίδα, της κάθε αίτησης προσφυγής, αντιλαμβάνε-
ται κανείς ότι μπορεί να αρχίσει ο βομβαρδισμός με 
αιτήσεις προσφυγών στο ΕΔΔΑ, μέχρις ότου γεμίσει 
το δικαστικό αυτό μέγαρο του Στρασβούργου. Όχι 
50 αιτήσεις που συνήθως παραλαμβάνει την ημέρα, 
αλλά πολύ περισσότερες.

Αυτά χρειάζεται να κάνουμε αν είναι να προχωρή-
σουμε σε ένα κίνημα προσφυγών προς το ΕΔΔΑ. Κα-
λύτερα ο χαρτοπόλεμος με το Στρασβούργο, παρά ο 
ασύμμετρος πόλεμος από την Τουρκία.

Γιατί, πέραν όλων των άλλων, η κάθε αίτηση προ-
σφυγής αποτελεί και μια βόμβα στα θεμέλια του γει-
τονικού φασισμού. Ένα φάρμακο ώστε να του κόψει 
το βήχα. Και γιατί τελικά η ειρήνη με την Τουρκία περ-
νάει από το Στρασβούργο. Τα ποινικά έπονται.

Κλειδί ώστε οι προσφυγές στο Στρασβούργο να 

5. Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΕΡΝΑΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
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σώσουν όντως τους πρόσφυγες, είναι η μεταφορά των hotspots επί τουρκικού εδάφους. Γιατί μόνο τότε θα πά-
ψουν οι πνιγμοί και οι καταποντισμοί.

Πολλοί φίλοι που επικοινώνησαν μαζί μας, ζήτησαν ένα κείμενο για την προσφυγή, ώστε να το προσυπογρά-
ψουν. Όμως αν εμείς ήταν να πάμε σε λύσεις τύπου copy paste, τότε δεν θα είχε κανένα νόημα η όλη αυτή πολιτική, 
διανοητική και ηθική προσπάθεια.

Το κύριο όφελος από την αυτενέργεια αυτή των συμπατριωτών, πέραν της συγκρότησης ενός νέου πατριωτι-
κού κινήματος, θα είναι μεταξύ άλλων η απόκτηση δυνατότητας να αντιλαμβάνεται κανείς την ενεργητική σύγχυ-
ση της επιστημονικής παραχάραξης που επιχειρούν ακαδημαϊκοί ημεδαποί, όσο εκ της λεγόμενης πολιτικής και 
δημοσιολογίας. Η αποκάλυψη του τουρκικού κεμαλοφασισμού δεν αρκεί πλέον.

{*} Ο πρώτος διετέλεσε Βουλευτής Έβρου {1993-2000}, ο δεύτερος υπήρξε Δήμαρχος Σουφλίου {1994-1998},
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Οι πρόσφατοι σποραδικοί πυροβολισμοί των 
Τούρκων τζανταρμάδων, πότε στο Τυχερό και πότε 
στο Πύθιο ή στο Πραγγί, δεν έπεσαν φυσικά από 
τους ουρανούς. Απεναντίας, οι βολίδες εκτοξεύθη-
καν προς τους ουρανούς. Υπήρξαν γαρ πυροβολισμοί 
στον αέρα. Ζητήματα που δεν συνιστούν βέβαια πρά-
ξεις εν βρασμώ ψυχής των εν διατεταγμένη υπηρε-
σία τελούντων και κατασκηνωμένων στην άλλη όχθη 
του ποταμού, οργάνων της τουρκικής φασιστικής τά-
ξης. Γιατί όπως εύκολα κανείς διαπιστώνει, υπάρχουν 
πλείστα στοιχεία που συνδέονται με τις παραπάνω, 
κάθε άλλο παρά τυχαίες, ενέργειες.

Η πρώτη εξ αυτών έχει να κάνει με τη διευκόλυν-
ση των ήπιων εισβολών προσφύγων και μεταναστών 
ή και ποινικών, και πιθανόν μετά κορωνοϊού, που ήδη 
γίνονται, σε περιορισμένη, προς το παρόν, κλίμακα, 
από γειτονικά κρυφά περάσματα, προς την Ελληνική 
ενδοχώρα. Εννοείται ότι ουσιαστική είναι και η συν-
δρομή των διαρκώς ιπταμένων κατά μήκος της μεθο-
ρίου, τουρκικών drones. Σήμερα   06/05/2020, πετά-
νε από το πρωί. Ένα από το Δέλτα του Έβρου έως την 
Ορεστιάδα, και ένα από τη Σμύρνη έως τα Δαρδανέ-
λια, επιτηρώντας σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα ση-
μεία διακίνησης. 

Άλλο τώρα αν οι χαμηλοί διακινητές συλλαμβά-
νονται κάποιες φορές. Όσο για τον εν λόγω ιό ισχύ-
ει το “ουκ εν τω πολλώ το ευ αλλά εν τω ευ το πολύ της 
μόλυνσης”. Γιατί δύο έστω φορείς του ιού διασπορείς, 
ισοδυναμούν με δυο ταύρους μέσα στο ίδιο υαλοπω-
λείο. 

Το πιο πιθανό σενάριο πάντως σχετίζεται με το 
γεγονός ότι “ουκ εά καθεύδειν τον Υψηλό Διακινητή 
Ερντογάν, το του Έβρου τρόπαιον”. Και ότι η εξαγγελ-
θείσα από την Τουρκία, από την επομένη κιόλας της 
αποχώρησης των προσφύγων επιστροφή, λαμβάνει 
σάρκα και οστά ή πιο σωστά μάλλον, επαναλαμβάνε-
ται με τους γνωστούς από την ιστορία των τελευταί-
ων δεκαετιών, τρόπους.

Απέναντι λοιπόν σε ένα τέτοιο παζλ, και με την 
προϋπόθεση ότι πολιτική χωρίς πρόβλεψη αποτελεί 
γράμμα κενό, τρεις είναι κατά τη γνώμη μας , οι νέες 
επιβαλλόμενες Ελληνικές πολιτικές.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ 
ΕΒΡΟΥ

Η πρώτη είναι η διατήρηση αν όχι η περαιτέρω 
ενίσχυση της όλης αμυντικής διάταξης της ένστολης 
Ελλάδας μετά της FRONTEX, σε όλο το μήκος του πο-
ταμού. Εννοείται ότι αρκεί ο ευρωπαϊκός αυτός οργα-
νισμός να μη μετεξελιχθεί σε καμιά νέου τύπου Μ.Κ.Ο. 
Ας έχουν γνώσιν οι φύλακες.  

Καλή είναι, όπως αποδείχθηκε, η άμυνα στον υπό-
λοιπο Έβρο, όμως δεν χρειάζονται οι διθύραμβοι από 
τρίτους με τις νέες εθνικοφροσύνες περί έπους κλπ.  
Αρκεί ένα μπράβο προς την ενθάδε ένστολη Ελλάδα, 
μετά των επικεφαλής. Ναι μεν για τον Ερντογάν είναι 
ένα μη αναμενόμενο τρόπαιο, όπως λέγαμε πιο πάνω, 
όμως για εμάς απλά είναι μια επιτυχής πράξη άμυνας. 
Το λέμε αυτό γιατί έπονται πολλές άλλες. Και όταν το 
έπος στον πληθυντικό γίνεται έπη ή έπεα, τότε μπορεί 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

6. Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
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να είναι μέχρι και πτερόεντα.

Από εκεί και πέρα χρειάζονται να γίνουν πολλά. Ένα 
εξ αυτών αφορά στο Αινήσιο του Δέλτα. Ας μην μας δια-
φεύγει ότι στον ίδιο αυτό τόπο είχε γίνει και η τουρκική 
εισβολή του αφθώδους πυρετού, προτού αυτός κατα-
στρέψει την τοπική κτηνοτροφία. 

Μπορεί το Δέλτα να είναι πασίγνωστο ως ένας από 
τους πιο σημαντικούς Ευρωπαϊκούς βιότοπους και κέ-
ντρο φιλοξενίας για εκατοντάδες σπάνια και απειλού-
μενα είδη πουλιών. Και μπορεί οι εκεί ψαράδες με τις 
καλύβες τους να ασκούν διάχυτη Ελληνική κυριαρχία 
στην ευρύτερη περιοχή ενώ για κάποιους χωρίς επαρ-
κή φαιά ουσία, κατέχουν “βίλες”, όμως εκείνο που χρει-
άζεται είναι η άσκηση εθνικής κυριαρχίας στην όχθη 
του Ανατολικού βραχίονα του ποταμού Έβρου. Η οποία, 
όπως και ολόκληρο το Δέλτα του Έβρου, με βάση την 
από 3 Νοεμβρίου 1926 υπογραφή των πρωτοκόλλων 
και των συμπερασμάτων της τότε Διεθνούς Επιτροπής, 

ανήκει στην Ελλάδα.

Μια περιοχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα του 
έτους πλημμυρισμένη και με προσδιορισμό αρκετά δυ-
σχερή, είναι επόμενο να χρειάζεται σημαδούρες. Για μια 
από αυτές λοιπόν, επαναφέρουμε την από 25ετίας πρό-
ταση για ανέγερση, επί της συγκεκριμένης όχθης του 
Έβρου, ενός υπερυψωμένου παρεκκλησίου με υψίκορ-
μο καμπαναριό, στη μνήμη των Θρακών ηρώων Δοϊτσί-
δη και Χατζόπουλου από το Διδυμότειχο, που έπεσαν 
στην Κύπρο κατά την εισβολή του Αττίλα, έτσι ώστε να 
εμπνέεται η ένστολη Ελλάδα κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων της, αλλά και να πιάσει τόπο, στην κυριολε-
ξία της, η τιμή της Εκκλησίας προς τη συγκεκριμένη θυ-
σία.

Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ      

Η δεύτερη πολιτική αφορά στην προτεραιότητα 
των τεστ στον οικισμό του Δερείου. Προληπτικά μη τυ-
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χόν και γίνει κανένας καινούργιος Εχίνος. Και μάλιστα 
σε μια περίοδο της σταδιακής άρσης των περιορισμών 
στις κινήσεις και την κυκλοφορία των πολιτών. Και σε 
μια Ελλάδα που θα τρέχει και δεν θα φτάνει.

Τα λέμε αυτά γιατί είναι γνωστή η σχέση της γείτο-
νος με την ομόδοξό της αυτή χερσαία νήσο του Έβρου. 
Και γιατί όλα αυτά τα χρόνια προξενικά άτομα του οι-
κισμού, όταν δεν κατευθύνουν τις σταυροδοσίες στις 
κάθε επιπέδου και μορφής πολιτικές εκλογές, εξασφα-
λίζοντας τη γκριζοσύνη των πριμοδοτούμενων, τότε φι-
λοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες, λίγο πριν αυτοί 
πάρουν το δρόμο προς την υπόλοιπη Θράκη και Ελλά-
δα, μέσα από ορεινούς διαδρόμους ή ακόμη και μέσω 
γειτονικών πόλεων του Νομού. Τα ζούμε από πολλών 
ετών και τα βλέπουμε.

Πολύ ολίγον ενδιαφέρει την Τουρκία αν θα επιμο-
λυνθούν οι ατουρκοποίητοι Πομάκοι του Δερείου, όπως 
άλλωστε συνέβη με την περίπτωση του Εχίνου, ενώ θα 
αποτελεί Αλαχ-άρεστο έργο, όπως λέμε θεάρεστο, το 
να συμβεί κάτι ανάλογο με άλλους Εβρίτες και Θρακιώ-
τες. Το με έναν σμπάρο δυο, αν όχι και τρία τρυγόνια, εί-
ναι το καλύτερο δυνατό για το γειτονικό κεμαλοφασι-
σμό.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
     
Η τρίτη είναι η επίσπευση της αίτησης προσφυγής 

προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου. το  ΕΔΔΑ, προκειμένου να επιβληθεί η άμε-
ση διακοπή κάθε μορφής ροών. Προσφυγικής, Μετα-
ναστευτικής, Κορωνοϊκής. Μάλιστα να συμπληρωθεί 
όλο αυτό με ρήτρα προστίμου κάθε φορά που ο Υψηλός 
Διακινητής διατάσσει νέες ροές. Και φυσικά τα ίδια να 
ισχύσουν στο Αιγαίο.

Δεν πρέπει να διαφεύγει ότι αυτός ο οποίος καμώ-
νεται τον προστάτη των προσφύγων, είναι το ίδιο πρό-
σωπο με τον Προαγωγό και τον Υψηλό Διακινητή που 
ατιμώρητα επί έτη πολλά προσβάλει όλες τις αρχές του 
ανθρωπισμού, την ίση μεταχείριση και τα δικαιώματα 
των προσφύγων, όπως αυτά ορίζονται από τη Συνθή-
κη της Γενεύης και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων της Ένωσης. Και από πάνω, να καθυβρίζει και την 
Ελλάδα. Στην πρόσφατη τριλογία με τίτλο ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ 
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ {βλ. PDF, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ} τα αναλύουμε όλα 
αυτά, νομίζουμε διεξοδικά.    

Γι’ αυτό παραμένει σε απόλυτη προτεραιότητα μια, 
ενώπιον πλέον της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., πρόταση 
της Ελλάδας για την κατασκευή hotspots επί του Τουρ-

κικού εδάφους. Από το Παζάρκουλε μέχρι στην Ιωνία. 
Είναι ο μόνος τρόπος για τη νόμιμη όσο και την ασφαλή 
μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών από την Τουρ-
κία προς την Ευρώπη. Κάτι το οποίο, πέραν της Ύπατης 
Αρμοστείας, της Europol, και της Frontex, θα εξασφαλί-
ζεται και από τις Ευρωπαϊκές υγειονομικές ομάδες. 

Τέλος με αφορμή την έκκληση υψηλόβαθμου τοπι-
κού αυτοδιοικητικού παράγοντα να παράσχουμε συμ-
βουλές για τα του Έβρου, ερχόμαστε με το σημερινό 
γραπτό να ζητήσουμε την υποστήριξη από τους θεσμι-
κούς Θράκες, αν θελήσουν να σώσουν τις ψυχές τους,  
να προωθήσουν έμπρακτα τις ιδέες αυτές. Ιδιαίτερα 
την εξ αυτών τελευταία, να την κάνουν μέρος της ατζέ-
ντας κατά τις συνομιλίες τους τόσο με την κυβερνητική, 
όσο και με την αντιπολιτευτική Αθήνα. Της οποίας οι εκ-
πρόσωποι, αντί να σκέπτονται για τον Έβρο, οι μεν τον 
επισκέπτονται, οι δε διασκέπτονται.  

EIKONA 1, Δ́  Σώμα Στρατού, Αύγουστος 1997, Από 
το οδοιπορικό στο Δέλτα του Έβρου, Η περιοχή του Αι-
νησίου. Στο βάθος διακρίνεται η ανατολική όχθη του 
ποταμού και τα περίχωρα της Αίνου.

{*} Ο πρώτος διετέλεσε Βουλευτής Έβρου {1993-
2000], ο δε δεύτερος υπήρξε Δήμαρχος Σουφλίου 
{1994-1998}.

Θράκη 06 Μαίου 2020


