Τι δουλειά έχει η οικογένεια Μητσοτάκη σε λέσχη νεο-οθωμανών στην Κωνσταντινούπολη;
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 01 Μαΐου 2013 20:38 | Γράφτηκε από τον/την Φιλούμενος |
81

Αξιολόγηση Χρήστη:
Χειρότερο

8

1

/0
Καλύτερο Αξιολόγηση

Νέα παρέμβαση από την κίνηση ενεργών πολιτών «Παρατηρήτήριο ΜΕΤ.Ε.Ο.ΡΑ.» με βάση δημοσίευμα του «Προξενείο-Στοπ»!
Άλλο ένα δημοσίευμα της...
ιστοσελίδας μας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και προκαλεί την αντίδραση του «Παρατηρητηρίου ΜΕΤ.Ε.Ο.ΡΑ.», αυτή τη φορά απέναντι στη Ντόρα Μπακογιάννη. Το δελτίο τύπου που εκδόθηκε προχτές αναφέρει
συγκεκριμένα τα εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
”Σας ενημερώνουμε ότι εκ της Γραμματείας του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤ.Ε.Ο.ΡΑ εστάλη – την Δευτέρα 29/4/2013 – το κάτωθι:
Προς: κ. Μπακογιάννη Θεοδώρα, Βουλευτης Επικρατείας ΝΔ
Κοιν: Γραφείο Τύπου ΝΔ, Γραφείο Προέδρου ΝΔ κ. Σαμαρά Αντώνη
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΒΑΒ-Ι-ΑLI (ΥΨΗΛΗ ΠΥΛΗ) ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

131

Με βάση δημοσίευμα του Τύπου (http://proxeneio-stop.org) συμμετείχατε προσφατα σε εκδήλωση της νεο-οθωμανικής Λέσχης BAB–I-Ali (Υψηλη Πύλη) στην Κων/πολη.
Στην εν λόγω εκδήλωση κύριος ομιλητής ήταν ο πατέρας σας Κων/νος Μητσοτάκης ενώ το παρών έδωσε και ο γιος σας Κώστας Μπακογιάννης. Τρεις γενιές «πολιτικών»
(οικογενειοκρατία) που κάνουν «καριέρα» με τους φόρους των νεόπτωχων Ελλήνων πολιτών…
Στην εν λόγω εκδήλωση συμμετείχε ο γνωστός Ιλχάν Αχμέτ, πρώην Πολιτευτής της ΔΗΣΥ, αυλικός του Τουρκικού Προξενείου και πολιτικός γυρολόγος στην υπηρεσία των
γεωστρατηγικών συμφερόντων της Τουρκίας.
Μάλιστα δική του «ιδέα» ήταν να προσκαλέσει τον πατέρας σας ως κύριο ομιλητή της εν λόγω εκδήλωσης. Τυχαίο άραγε;
Πρόσφατα σε εκπομπή «Οι Φάκελοι» του ΣΚΑΙ με θέμα τη τροπολογία για το διορισμό των Ιμάμηδων στη Θράκη ταχθήκατε κατά της παρέμβασης της Τουρκίας στα εσωτερικά της
Μειονότητας.
Στην ίδια εκπομπή ο Ιλχάν Αχμέτ εξέφρασε την αντίθετη άποψη υπερασπίζοντας τα συμφέροντα της Τουρκίας.
Με βάση τα ως άνω, παρακαλούμε όπως απαντήσετε στα κάτωθι ερωτήματα;
1) Πως συμβιβάζονται οι «πατριωτικές σας απόψεις» όπως καταγράφονται στην εκπομπή του ΣΚΑΙ με τη νεο-ραγιαδική σας εμφάνιση και φωτογράφιση με τους εγκάθετους του
Προξενείου (κ. Ιλχάν Αχμέτ) στην Κων/πολη;
2) Πως συμβιβάζεται η «πατριωτική» ομιλία σας στο Συμβούλιο της Ευρώπης με τη συμμετοχή σας σε μια νεο-οθωμανική ΜΚΟ όπως είναι η «Υψηλή Πύλη»;
3) Συμφωνείτε με το περιεχόμενο της ομιλίας του πατέρα σας και συγκεκριμένα με τη δήλωση «Το κυρίαρχο αφήγημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εμφανίζει τις σχέσεις των δύο
χωρών μας όμηρο αρχέγονων εθνικών παθών»; «Σε λιγότερο από 10 χρόνια μετά τον καταστροφικό πόλεμο του 1922, η Ελλάδα και η Τουρκία έδωσαν τέρμα στις αντιπαραθέσεις
τους, με πνεύμα αλληλοσεβασμού, φιλίας και συνεργασίας»;
4) Στο παρελθόν έχετε εκφράσει ως ΥΠΕΞ – με τηλεγράφημα -την «οδύνη» σας για το θάνατο των Τούρκων στρατιωτών από τα πυρά των ανταρτών του PKK. Θεωρείτε το PKK
τρομοκρατική οργάνωση;
5) Ενώ διαφωνείτε κατηγορηματικά με τα επιχειρήματα του Ιλχάν Αχμέτ γιατί κατά το πρόσφατο παρελθόν υπήρξε Πολιτευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας; Μήπως για άγρα
μειονοτικών ψήφων;
6) Η Ελλάδα πρέπει ή όχι να υπογράψει διμερή συμφωνία με τη Κύπρο για την ΑΟΖ;
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7) Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα”

ΥΓ. Όσο για τις δύο φωτογραφίες που παραθέτουμε αφορούν στην παρουσία της Μητσοτάκαινας (αλλά και του Ιλχάν Αχμέτ) σε εκδήλωση του νεο-οθωμανικού Bab-i-ali το έτος
2010! Όπως καταλάβατε δηλαδή, πάει πολύ παλιά η…βαλίτσα!
πηγή
Πηγή
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