
Βρε πως αλλάζουν οι καιροί !
Μερικές χιλιετηρίδες ενωρίτερα το 490 π.Χ. , στο Μαραθώνα και το 480 π.Χ  στις Θερμοπύλες και 
στη Σαλαμίνα, οι πρόγονοί μας αντιμετώπιζαν τους δικούς τους προγόνους, με επιτυχία διδάσκοντας 
με τις θυσίες τους και το παράδειγμά τους στον κόσμο τι θα πει ελευθερία, εθνική υπερηφάνεια κι 
αξιοπρέπεια, ήθος, αρχαιοελληνικό πνεύμα και πολιτισμός, κρατώντας ένα μεγάλο μέρος του τότε 
γνωστού κόσμου ελεύθερο από τη Περσική υποδούλωση.

Οι κινήσεις αυτές έγραψαν ιστορία και καθόρισαν τη συγκεκριμένη πορεία της ανθρωπότητας.

Σήμερα, έρχονται αυτοί να μας διδάξουν τι σημαίνουν τα μηνύματα και οι αξίες για τις οποίες οι 
πρόγονοί μας έβαλαν τότε τη ζωή τους σε κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας έναν υπέρτερο εχθρό.
Είναι πράγματι θλιβερό, αλλά προπάντων εξευτελιστικό να βρισκόμαστε σε τέτοια θέση, ώστε να μας 
δίνουν μαθήματα οι απόγονοι εκείνων που οι δικοί μας πρόγονοι δίδαξαν.

Το χειρότερο όμως είναι – αν κρίνει κανείς από τις κινήσεις μας - ότι έχουν δίκιο να το κάνουν και το
ακόμη χειρότερο είναι ότι όπως φαίνεται είμαστε επιπλέον και ανεπίδεκτοι μαθήσεως.

«Ό,τι τριγυρνάει στη γύρα, ξαναγυρνάει γύρω - γύρω». 

Πως αντιδρά η κοινή γνώμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Ιράν μετά την κατάσχεση 
των ελληνικών δεξαμενόπλοιων.
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Η άμεση κίνηση του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν «ΣΦΙΕ» (IRGC) να 
καταλάβει τα δύο Ελληνικά πετρελαιοφόρα στα ύδατα του Περσικού Κόλπου, πράγμα που δεν 
αναμενόταν από πολλούς, έχει δημιουργήσει τεράστιο θόρυβο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήρθε λίγες ημέρες μετά την κατάληψη από τις Ελληνικές αρχές, ενός δεξαμενόπλοιου που 
μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, στα χωρικά ύδατα της χώρας, κατόπιν πιέσεων των ΗΠΑ. Το 
φορτίο πετρελαίου μεταφέρθηκε αργότερα στις ΗΠΑ. Όπως ήταν φυσικό η κίνηση αυτή 
καταδικάστηκε από το Ιράν ως «πράξη πειρατείας».

Η κατάσχεση του Prudent Warrior και του Delta Poseidon την Παρασκευή ήρθε μόλις μια ώρα 
αφότου το ιρανικό Nour News, που βρίσκεται σε στενή επαφή με το κορυφαίο όργανο ασφαλείας 
της χώρας, δήλωσε ότι θα ληφθούν «τιμωρητικά μέτρα» κατά της ευρωπαϊκής αυτής χώρας.

«Το Ιράν δείχνει και πάλι γιατί δεν αξίζει να είσαι σκλάβος των ΗΠΑ. Αυτή τη φορά η Ελλάδα το 
μαθαίνει πληρώνοντας το βαρύτερο τίμημα», ανέφερε ένας χρήστης του Twitter, αφήνοντας αιχμές 
κατά της ελληνικής κυβέρνησης.

Ένας άλλος χρήστης, η Σάρα Χατζ, είπε ότι η «Ελλάδα-μαριονέτα» ξέχασε ότι τα πλοία της έπλεαν 
στο Ιράν όταν συμμορφώθηκε με την αμερικανική εντολή και κατέλαβε ένα ιρανικό πλοίο.

«Οι ΗΠΑ πήραν το κλεμμένο πετρέλαιο, εσείς Ελλάδα τι πήρατε;», ρώτησε με σαρκαστικό τόνο.

Ο Σαγιέντ Χάνι Μοσάβι, ένας άλλος χρήστης του Twitter, δήλωσε ότι πριν από τρεις ημέρες η 
Ελλάδα κατέλαβε ένα πλοίο υπό ιρανική σημαία που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο με εντολή των 
ΗΠΑ και σήμερα το Ιράν κατάσχεσε δύο πλοία υπό ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο.

«Πολιτική των ισοδύναμων αντιποίνων ενάντια στον δυτικό εκφοβισμό,» παρατήρησε.



Ο Μαρδόνιος Γκόμπριας, άλλος επίσης χρήστης του Twitter, δήλωσε ότι οι Έλληνες φίλοι πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν ότι όλα ξεκίνησαν από «την κυβέρνησή τους να σκύβει το κεφάλι για να 
εκτελέσει την εντολή της Ουάσινγκτον να κλέψει το ιρανικό πετρέλαιο», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα
θα μπορούσε να είχε παίξει πιο έξυπνα».

Η Φερεστέχ Σαντέγκι, χρήστης από το Ιράν, σε ένα tweet, ανέφερε ότι «Ό,τι τριγυρνάει στη γύρα, 
ξαναγυρνάει γύρω - γύρω», προσθέτοντας ότι αυτό που εξόργισε το Ιράν και το οδήγησε στην 
κατάσχεση των ελληνικών πλοίων ήταν η «μεταφορά ιρανικού πετρελαίου στις ΗΠΑ».

Ο Κουτζάι Μουτίσι, ένας λέκτορας από τη Νότια Αφρική, σε ένα tweet είπε ότι αυτό που του 
αρέσει στους Ιρανούς, είναι ότι «δεν αφήνουν τα πράγματα στην τύχη, να πάνε έτσι απλά».

«Φαίνεται πως η Ελλάδα έχει ξεχάσει ότι η δυτική εγκληματική παγκοσμιοποιητική ολιγαρχία δεν 
είναι οι πραγματικοί της φίλοι», ανέφερε η χρήστης του Twitter Leyla. «Αυτοί είναι οι ίδιοι τύποι 
που χρεοκόπησαν τη χώρα  τους πριν από μια δεκαετία, όταν το Κατάρ ήρθε να τους σώσει! Το Ιράν 
έκανε τη σωστή κίνηση».

Ένας άλλος χρήστης ανέφερε ότι «η Ελλάδα ξεκίνησε την πειρατεία» καταλαμβάνοντας πρώτη ένα 
Ιρανικό πετρελαιοφόρο. «Τι θα περίμενε - αλήθεια - να κάνει το Ιράν στη περίπτωση αυτή; Αυτό θα 
πει αμοιβαιότητα. Και φυσικά, αυτή είναι η συνέπεια του να είσαι υποτελές κράτος των ΗΠΑ», 
έγραψε.

Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, σε δημοσίευμά του την Παρασκευή, ανέφερε 
ότι η κατάληψη των Ελληνικών πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο έγινε κατά τη διάρκεια
συντονισμένης επιχείρησης από την τέταρτη και την πέμπτη πτέρυγα του Πολεμικού 
Ναυτικού του IRGC.

Ανέφερε ακόμη ότι συνολικά 17 ελληνικά πλοία πλέουν σήμερα στον Περσικό Κόλπο και δεν 
αποκλείεται η κατάληψή τους, εάν η Ελλάδα συνεχίσει αυτή την πολιτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 9 Έλληνες υπήκοοι που επιβαίνουν στα πλοία βρίσκονται 
επί του παρόντος υπό την επιτήρηση του ΣΦΙΕ. Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει ακόμη το
γεγονός.

Ο επικεφαλής πολιτικός σχολιαστής, Σέιντ Μοχάμαντ Μαράντι, δήλωσε στην Press TV ότι με την 
κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων με Ελληνική σημαία, η Τεχεράνη σκοπεύει να στείλει ένα μήνυμα 
στην Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της, προειδοποιώντας τους να μην βλάψουν το εμπόριο 
πετρελαίου του Ιράν.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τον Ελβετό επιτετραμμένο, 
ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, για να διαμαρτυρηθεί για την 
κατάσχεση του πετρελαιοφόρου του, στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.

Το υπουργείο δήλωσε ότι διαμαρτυρήθηκε για τη «συνεχιζόμενη παραβίαση των διεθνών νόμων και 
των ναυτιλιακών συμβάσεων σχετικά με την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο από την πλευρά της 
Αμερικανικής κυβέρνησης».

Την Τετάρτη, ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε την 
κίνηση ως «πράξη πειρατείας» και «παραβίαση των διεθνών προτύπων».
[



Όλα τα μέλη του πληρώματος και των δύο Ελληνικών πλοίων είναι απολύτως υγιή και 
προστατεύονται ενώ βρίσκονται επί του πλοίου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους παρέχονται 
οι απαραίτητες υπηρεσίες, ανέφερε ο Ιρανικός ναυτιλιακός οργανισμός σε ανακοίνωσή του το 
Σάββατο.

Πρόσθεσε ότι τα δύο Ελληνικά δεξαμενόπλοια κατασχέθηκαν λόγω ναυτικών παραβάσεων και 
σημείωσε ότι το θέμα διερευνάται βάσει στοιχείων και εγγράφων.

Τα απαραίτητα νομικά μέτρα θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανέφερε ο ίδιος 
οργανισμός.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 
2006, εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της έναντι όλων των ναυτικών, συμπεριλαμβανομένων και των 
φιλοξενούμενων ναυτικών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε .

Το ΣΦΙΕ ανέφερε σε δήλωσή του την Παρασκευή ότι κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα στον 
Περσικό Κόλπο για παραβιάσεις, λίγες ημέρες αφότου ένα Ιρανικό πετρελαιοφόρο κατελήφθη από 
την Ελλάδα στα χωρικά της ύδατα και το πετρελαϊκό φορτίο του μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ.

Οι κοντόφθαλμοι λανθασμένοι χειρισμοί δεν πρέπει να διαταράξουν τους αρχαίους δεσμούς μεταξύ
των δύο χωρών του Ιράν και της Ελλάδας, δήλωσε το ΥΠΕΞ του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ δήλωσε το Σάββατο ότι 
η Τεχεράνη και η Αθήνα συνδέονταν ανέκαθεν με αρχαίους δεσμούς που βασίζονταν στον αμοιβαίο
σεβασμό και οι οποίοι δεν πρέπει να παραβιάζονται από κοντόφθαλμους λανθασμένους 
υπολογισμούς κατόπιν εντολής ενός τρίτου μέρους, αναφερόμενος στις ΗΠΑ.
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