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ΧΑΤΖΗΓΓΕΝΕ ΙΡΦΑΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ 

ΟΧΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΑΛΛΑ, ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ 
ΚΥΡΕΛΕΗΣΟΝ, ΤΟ ΒΑΡΥΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ

Η αλήθεια είναι ότι ο Χατζηγγενέ Ιρφάν παί-
ζει σε πολλά ταμπλό και η αναβάθμισή του σε 
αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
του έδωσε πόντους με αποτέλεσμα να έχει ξε-
κινήσει την προεκλογική περίοδο με συναντή-
σεις όπως με τον παράνομο μουφτή, την διοι-
κήτρια του Νοσοκομείου και πολλούς άλλους 
φορείς όπου και θα του φέρουν ψήφους όταν 
και όποτε χρειαστεί.
Παράλληλα αύξησε τις παρεμβάσεις του με 
ανακοινώσεις επί παντού επιστητού.
Νυν υπερ. πάντων ο προεκλογικός αγώνας.

ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ;

… Όσο για τα BMP-1 που θα πάνε στην Ουκρανία και οι Γερμανοί θα μας δώσουν τα 
Marder για να αντικαταστήσουν το πολεμικό υλικό που είναι αδύνατο με τα σημερι-
νά δεδομένα να συντηρηθεί….

Επειδή πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται κυρίως για αντιπολιτευτικούς λόγους, 
βάζουν σε σκέψεις τους Έλληνες πολίτες για την έμμεση – άμεση εμπλοκή της Ελ-
λάδος στον Ρωσοουκρανικό πόλεμο, ανεξάρτητα αν οι όποιες αποφάσεις πάρθηκαν 
μέσω του ΚΥΣΕΑ ή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, η πλειονότητα των πολιτών 
είναι αντίθετη στην άμεση εμπλοκή της Χώρας.

Και βεβαίως τα ερωτήματα σε προηγούμενο άρθρο μας παραμένουν.

Γιατί ξαφνικά η Γερμανία αγάπησε την Ελλάδα;

Όπως δείχνουν τα πράγματα αυτός είναι και ο  λόγος και πολύ φοβάμαι ότι θα μας 
ανάψει μεγάλη φωτιά η Αμερική και η Γερμανία, όπως στους δύο παγκόσμιους πο-
λέμους που πληρώσαμε πολύ ακριβά το «μάρμαρο».

Για να γίνω πιο ξεκάθαρος και να μην φαίνεται ότι μασάω τα λόγια.

Υπάρχει περίπτωση – την οποία απευχόμαστε – αλλά ποτέ μη λες ποτέ,  η Ελλάδα 
μπορεί να βρεθεί σε μία πολεμική επαφή – σύγκρουση με την Ρωσία ως παράπλευ-
ρο θύμα επειδή φιλοξενεί τις Αμερικανικές Βάσεις στην επικράτεια της ή μέσω της 
Ρωσίας με την Τουρκία;

Και για να μην δουλευόμαστε όταν ο πόλεμος φτάσει μπροστά στην πόρτα μας,  ούτε 
οι Αμερικάνοι ούτε η Γερμανοί θα σταθούν στο πλευρό μας και θα στηρίξουν έμμεσα 
ή άμεσα τον φίλο τους και καλό πελάτη την Τουρκία.

Μας αρέσει δεν μας αρέσει και χωρίς καμία διάθεση να κριτικάρουμε τις αποφάσεις 
της κυβέρνησης, στην λογική ότι αυτή χαράσσει την Εθνική Πολιτική και θα την 
υποστηρίξουμε, γνωρίζοντας ότι σε μία τυχόν σύρραξη με την Τουρκία με ή χωρίς 
την στήριξη της Ρωσίας, πάλι η Ελλάδα θα κληθεί να παλέψει μόνη της.

Πέραν τούτου προφανώς η Ελλάδα στάθμισε όλους τις παραμέτρους και είδε ότι η 
σχεδόν άμεση ή έμμεση  εμπλοκή μας στον Ρωσοουκρανικό πόλεμο είναι προς το 
συμφέρων της Χώρας.

Μήνυμα Μ. Μπα-
ράν για Πανελλα-
δικές Εξετάσεις 

2022. 

Εύχομαι ολόψυχα στα παιδιά που 
ρίχνονται στη μάχη των εξετάσεων για 
την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καλή επιτυχία στην πραγ-
ματοποίηση όλων των στόχων τους. 
Χωρίς άγχος και με καλή ψυχολογία, 
το αδύνατο καθίσταται εφικτό.


