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Ο υβριδικός πόλεμος Ερντογάν συνεχίζεται

Στα 5 ναυτικά μίλια από την Θάσο τα Τουρκικά 
Αλιευτικά.
ΚΑΤΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ «ΤΟΥΡΚΙΚΑ» ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ Β(Ο)ΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΑΥΤΑ; ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ;

Γεμάτοι οργή και από-
γνωση ήταν η καταγ-
γελία που λάβαμε από 
τους Θρακιώτες ψαρά-
δες οι οποίοι ανέφεραν 
ότι τουρκικά αλιευτικά 
σκάφη ψάρευαν ανενό-
χλητα στα 4,5 με μέ 5 μί-
λια ανοιχτά της Θάσου 
υφιστάμενοι στο πετσί 
τους τον υβριδικό πό-

λεμο που έχει εξαπολύσει 
το καθεστός του Ερντογάν 
στο Θρακικό Πέλαγος, 
στερόντας τους το μεροκά-
ματο και κομματιάζοντας 
το Εθνικό τους φιλότιμο.

Οι Θρακιώτες ψαράδες νοιώθουν 
την οργή να πλημυρίζει γιατι η Ελ-
λάδα μπορεί να  είναι άριστη στις 
παρελάσεις και στα μεγάλα λόγια 
πατριωτισμού, αλλά στην πράξη 

αοδεικνύεται ότι δεν προστατεύ-
ουν ούτε τα σύνορα μας είτε αυτά 
είναι στην θάλασσα είτε στην γη.

Σύμφωνα με τους ψαρά-
δες της Θράκης το τουρκι-
κό αλιευτικό σκάφος ψάρευε 
μέσα στα χωρικά μας ύδατα 
και κανένας δεν το ενόχλησε.
Η Θρακιώτες ψαράδες εκτός 
από οργή νοιώθουν απόγνωση 
γιατι βλέπου ανήμποροι το με-
ροκάματό τους να χάνεται στα 
πλαίσια του επιθετικού υβριδι-
κού πολέμου που κύριξε ο τα-
ραξίας Ερντογάν απέναντι σε 
μία Ελλάδα που το πολιτικό 
της σύστημα διακατέχεται από 
ένα φοβικό σύνδρομο, ανεξάρ-
τητα από τους εξοπλισμούς και 
την δυναμική που παρουσι-
άζει η πολεμική της μηχανή.

Το χειρότερο από όλα, όπως 
μας λένε οι Θρακιώτες ψαρά-
δες, οι Έλληνες καταναλωτές, 
αγοράζουν «Τουρκικά» ψά-
ρια στην διπλάσια και τριπλά-
σια τιμή τα οποία αλιεύθηκαν 
στα Ελληνικά χωρικά ύδατα.
Μάλιστα ο εν λόγο επαγγελματί-
ας ψαράς της Θράκης, προχώ-
ρησε παραπέρα την σκέψη του 

διερωτώμενος αν οι βουλευτές της 
Περιφέρειας αντιλαμβάνονται το 
τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει 
εδώ και καιρό με την συνεχιζόμενη 
απειλή από τα Τουρκικά Αλιευτι-
κά που τα περισσότερα αποτελού-
νται από «ψαράδες» οπλισμένους. 
Σοβαρότατες καταγγελίες που θα 
έπρπε να είχαν θορυβίσει την Ελ-
ληνική πολιτεία, η οποία με αυ-
την την στάση ενθαρύνη από την 
μία την παραβατικότητα του κα-
θεστώτος Ερντογάν σε όλα τα επί-
πεδα υποστηρίζοντας με όλα τα 
μέσα τον υβριδικό πόλεμο που 
παίρνει την μορφή της παραβία-
σης των αλιευτικών δικαιωμάτων 
των επαγγελματιών ωψαράδων 
είτε επιτρέποντας στους λαθρο-
μετανάστες να παραβιάζουν με 
την προτρροπή του καθεστότος 
Ερντογάν τα σύνορα του Έβρου. 
Πότε επιτέλους, αναρωτιούνται 
οι ψαράδες της Θράκης η Ελλά-
δα θα προστατεύσει τους Έλληνες 
ψαράδες μέσα στα Ελληνικά νερά;
Πότε επιτέλους οι Θρακιώτες κα-
ταναλωτές θα αγοράζουν και θα 
τρώνε Ελληνικά ψάρια που ψα-
ρεύτηκαν στα νερά του Θρακι-
κού Πελάγους από Θρακιώτες 
ψαράδες και όχι «ΜΙΤατζίδες»;

Super League 2: Αναβλήθηκαν οι αγώνες Ηρακλής-Ξάνθη και Ρόδος-ΑΕΚ Β΄ λόγω 
κρουσμάτων κορονοϊού
Αναβλήθηκαν λόγω πε-
ριστατικών κορωνοϊού οι 
δύο από τις τέσσερις ανα-
μετρήσεις που επρόκειτο 
να διεξαχθούν το Σάββατο 
(15/1), για τη 14η αγωνι-
στική της Super League 2.

Πρόκειται για τον αγώνα του 
Α΄ ομίλου ανάμεσα στον Ηρα-
κλή και την πρωτοπόρο Ξάν-
θη και το παιχνίδι του Β΄ ομί-
λου μεταξύ της Ρόδου και της 
-επίσης πρωτοπόρου- ΑΕΚ Β΄.

Ανάλογα με τα αποτελέ-
σματα των τελευταίων τεστ 
ανίχνευσης κορωνοϊού, εί-
ναι πιθανό να υπάρξουν 
και νέες αναβολές στα ματς 
που είναι προγραμματισμέ-

να για την Κυριακή 16/1.

(σ.σ. Αποκλειστικές πληρο-
φορίες της «Α» μιλάνε πάντως 
για 12 κρούσματα στον ΑΟΞ.)


