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Αλ θάηη ραξαθηεξίδεη ηνπο ηαθηηθνύο ειηγκνύο ησλ Σνύξθσλ, απηό είλαη ε
πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο θαη παξαπιάλεζεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο κέζσ ηεο
δηεμαγσγήο ςπρνινγηθώλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θιηκαθώλνληαη ζηαδηαθά ην
ηειεπηαίν εμάκελν.
Ιδηαίηεξα απνθαιππηηθό παξάδεηγκα ηεο ηνπξθηθήο αληίιεςεο γηα ην ζέκα απηό
απνηειεί ην δεκνζίεπκα ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο Sözcü, ζηηο 05 Δεθεκβξίνπ 2016,
κε ηίηιν: «Παποςζιάζθηκε ο ηίηλορ ιδιοκηηζίαρ ηος νηζιού πος αθήζαμε ηοςρ
Έλληνερ να μαρ ηο αππάξοςν», ην νπνίν, δπζηπρώο, έηπρε επξείαο αλαδεκνζίεπζεο
από κεγάιν κέξνο ειιεληθώλ ΜΜΕ πξνβάιινληαο άζεια ηνπο ηα ςεύδε ηεο
ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο.

ύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ν πξώελ Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ηνπξθηθνύ
ππνπξγείνπ Άκπλαο ζπληαγκαηάξρεο ε.α. Ümit Yalım επηθνηλώλεζε κε ην Γξαθείν
ηνπ Ο.Η.Ε. ζηε Γελεύε θαη δήηεζε ην έγγξαθν πνπ θαζνξίδεη ηελ θπξηόηεηα ηνπ
λεζηνύ Μαξάζη (Marathi), ην νπνίν ζύκθσλα κε απηόλ πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ησλ
18 ηνπξθηθώλ λεζηώλ πνπ ηεινύλ ππό ειιεληθή θαηνρή. ηε ζπλέρεηα, ην Γξαθείν
ηνπ Ο.Η.Ε. ηνπ δηαβίβαζε ην ελ ιόγσ έγγξαθν, ην νπνίν παξνπζίαζε ε εθεκεξίδα
Sözcü θαη αθνξά ζηε ζπκθσλία κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Ιηαιίαο γηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά
ηνπ Αηγαίνπ πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 04-01-1932 θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηνπξθηθή
εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ζηηο 25-01-1933.
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Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, ην ηνπξθηθό άξζξν παξαπέκπεη ζην ειιεληθό λεζί Μάξαζνο
ή Μαξάζη πνπ βξίζθεηαη δπηηθά ηεο λήζνπ Αξθνί θαη βόξεηα ηεο λήζνπ Λεηςνί θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηα 152 EGAYDAAK (Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan’a
devredilmemiş Ada Adacık ve Kayalıklar), δειαδή λεζηά-λεζίδεο θαη βξαρνλεζίδεο
ησλ νπνίσλ ε θπξηόηεηα (ζ.ζ. ζύκθσλα κε ηνπο ηνπξθηθνύο ηζρπξηζκνύο) δελ
παξαρσξήζεθε ζηελ Ειιάδα κε ζπκθσλίεο.
Χζηόζν, από ηελ ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ θεηκέλνπ ηεο ηνπξθηθήο
εθεκεξίδνο ηεο θπβεξλήζεσο (25-01-1933) δηαπηζηώλεηαη όηη, ην λεζί Marathi πνπ
αλαγξάθεηαη ζηε ζπκθσλία Σνπξθίαο-Ιηαιίαο ηνπ 1932 επξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ
Καζηειιόξηδνπ θαη ησλ ηνπξθηθώλ αθηώλ θαη νπδεκία ζρέζε έρεη κε ην λεζί Marathi
(Μάξαζνο ή Μαξάζη) πνπ αλαθέξνπλ νη Σνύξθνη θαη ην νπνίν επξίζθεηαη ζην
ζύκπιεγκα λήζσλ Αξθνί. Σν ίδην ηζρύεη θαη κε ην αληίζηνηρν θείκελν ηνπ Ο.Η.Ε. πνπ
είλαη γξακκέλν ζηα γαιιηθά.
Αλαιπηηθόηεξα, ε ελ ιόγσ ζπκθσλία αθνξά ζηελ θπξηαξρία, αθελόο ησλ λεζηώλ πνπ
επξίζθνληαη κεηαμύ ησλ αθηώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο (Anadolu) θαη ηεο λήζνπ
Καζηειιόξηδν, αθεηέξνπ ηεο λήζνπ Karaada πνπ επξίζθεηαη ζηνλ Κόιπν ηνπ
Bodrum. Επίζεο, αλαγξάθεηαη εκθαλώο όηη, ε Σνπξθία αλαγλσξίδεη ηελ θπξηαξρία
ηεο Ιηαιίαο ζην Καζηειιόξηδν, ζηηο λεζίδεο Φσξάδηα, Πνιπθάδνο, Φσκί, Άγηνο
Γεώξγηνο, Αγξηειαία, Μαύξν Πνηλί θαη Μαύξν Πνηλάθη, βξαρνλεζίδεο
Κνπηζνπκπόξαο, θαζώο επίζεο λεζίδεο Ρσ (Άγηνο Γεώξγηνο), Δξαγνλέξα, Ross θαη
ηξνγγπιή. Τπόςε όηη, ζηε ζπλέρεηα, κε ηε πκθσλία ηεο 02-02-1947 ηα λεζηά απηά
εθρσξήζεθαλ από ηελ Ιηαιία ζηελ Ειιάδα θαη ζπλεπώο ε Σνπξθία δελ έρεη θαλέλα
θπξηαξρηθό δηθαίσκα ζε απηά. Αθνινύζσο παξαηίζεηαη απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο
ηνπξθηθήο εθεκεξίδνο ηεο θπβεξλήζεσο, ην νπνίν ε εθεκεξίδα Sözcü εζθεκκέλα δελ
ην παξνπζίαζε πιήξεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαπαηήζεη θαη λα παξαπιαλήζεη ηελ
Ειιάδα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθηινύο ηεο ηαθηηθήο δεκηνπξγίαο θνβηθώλ ζπλδξόκσλ.
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