
Προφανώς και το πνεύμα του συλλόγου δεν είναι να παίρνει θέση σε αποφάσεις που έχουν να 

κάνουν με την πολιτική. 
Αλλά, κάποια στιγμή θα πρέπει να αφήσουμε την εσωστρέφεια μας. 
Όλος ο κόσμος χθες έμαθε την απόφαση που πήρε το συμβούλιο της επικρατείας της Τουρκίας 

να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά από μουσείο σε τζαμί. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι δεν μπορούμε 

να επεμβαίνουμε στα εσωτερικά μιας χώρας ( δεν έχουμε την δύναμη, μα ούτε και είναι 

δημοκρατικό). 
Απλά σαν ελληνισμός τελευταία έχουμε νιώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλές και 

σημαντικές ήττες, (Σκοπιανό, Αγιά Σοφιά) που μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε πολύ αδύναμοι 

στο γεωστρατηγικό στερέωμα. 
Δυστυχώς είμαστε ΜΟΝΟΙ !!!!!! 
Ο Σουλτάνος ότι κάνει, καλός το κάνει. 
Για το καλό της χώρας του και για εσωτερική κατανάλωση, ή προσωπική υστεροφημία. 
Το θέμα είναι ΕΜΕΙΣ τι κάνουμε. Και όταν λέω εμείς εννοώ σαν λαός. Πότε θα δείξουμε ότι 

καταλαβαίνουμε το κάθε παιχνίδι που παίζεται στην πλάτη μας από τον κάθε εξωτερικό 

παράγοντα με της ευλογίες των δικών μας πολιτικών; 
Μπορούμε και εμείς με δημοκρατικό τρόπο (όπως κάνουν αυτοί) να αντιδράσουμε και να 

δείξουμε ότι δεν είμαστε απλά μια μάζα. 
Ο Σουλτάνος αμφισβητεί την συνθήκη της Λωζάννης. Κάτι που μπορούμε να κάνουμε και εμείς. 

Ένα καλό βήμα θα ήταν να κλείσουμε το προξενείο στην Κομοτηνή. 
Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Οι κάτοικοι εκεί είναι Έλληνες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. 

Αυτό λέει η συνθήκη της Λωζάννης. Επομένως θα μπορούσε να κάνει προξενείο και η Σαουδική 

Αραβία, η Ιορδανία, και η Αίγυπτος που είναι ίδιο θρήσκευμα;;; 
Όχι βέβαια! Επίσης να μην φτιάξουμε κανένα νέο τζαμί σε κανένα σημείο της χώρας, πέραν της 

Θράκης γιατί μόνο εκεί έχουμε Έλληνες μουσουλμάνους. Μετατροπή το σπίτι του Κεμάλ 

Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη σε μουσείο της ποντιακής γενοκτονίας, ώστε να διαλαλούμε σε όλη 

την οικουμένη και να βλέπουν ποιός ήταν ο σφαγέας. Να διακοπεί κάθε είσοδος τούρκου στην 

χώρα μας και για κανέναν λόγο. 
Να ζητήσουμε από την ΕΕ να διακόψουν κάθε διπλωματική συνεργασία με το κράτος αυτό. 
( Σιγά μην γίνει. Το χρήμα είναι πολύ ) 
Συγνώμη αν ( ο ομιλών ) κατέθεσα κάποιες σκέψεις που να μην αντιπροσωπεύουν τους πάντες 

ή να φαίνεται κάπως ανάρμοστο σαν σύλλογος, αλλά η αγανάκτηση αυτές τις στιγμές είναι πάνω 

από το φυσιολογικό. 
Θα κλείσω με μια ερώτηση, και ταυτόχρονα τροφή για σκέψη : 
Κύριε πρωθυπουργέ, ( με μισή καρδιά το κύριε ) μας λέγατε σαν κόμμα την συμφωνία των 

Πρεσπών θα την καταργήσετε κάτι που δεν κάνατε. Μας κλείνουν τα θαλάσσια σύνορα με 

προκλητικό τρόπο και εσείς περιμένετε να λύσει το θέμα η διεθνής κοινότητα. Τώρα ήρθε και 

αυτό. 
Ακριβώς πριν εβδομάδα επίσημα ανακοινώθηκε ότι είχατε μια πολύωρη τηλεφωνική επικοινωνία 

με τον Σουλτάνο. 
Μπορείτε να μας πείτε τι λέγατε, και αν σας ενημέρωσε για αυτήν την εξέλιξη; 
Αν όχι, το βάλατε σαν θέμα στην συνομιλία σάς; Και τι αντίδραση του είπατε ότι θα υπάρξει από 

την πλευρά μας αν πάρει αυτή την απόφαση... 
Εγώ βλέπω ότι σας έχει γραμμένο είς τούς "όρχεις του". 
Εσείς μπορείτε να βλέπετε ότι κάνετε περήφανη εξωτερική πολιτική!! 
Δυστυχώς δεν μας πείθεται. 
Είμαστε ΜΟΝΟΙ. 


