Μακεδονικό:Τσίπρας
Κοτζιάς δουλεύουν όλη
Ελλάδα και τη δύση !!
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Από το χειμώνα και τα αλήστου μνήμης συλλαλητήρια για το
Μακεδονικό, που ξαφνικά αναθερμάνθηκε, εμείς είχαμε
επισημάνει πως οι λαοπλάνοι Τσίπρας και Κοτζιάς δεν υπάρχει
καμία περίπτωση να αγνοήσουν όλον αυτόν τον εθνικολαϊκίστικο
όχλο και να τα βρουν με τον Ζάεφ, δίνοντας μια συμβιβαστική
λύση !
Πόσο μάλλον που οι ακροδεξιοί συγκυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, οι
ΑΝ.ΕΛ. διατείνονται ακόμα και τώρα πως δεν πρόκειται να
δεχθούν καμία λύση που να εμπεριέχει τον όρο “Μακεδονία” και
γι’ αυτό κατέβηκαν και αυτοί στα συλλαλητήρια του χειμώνα !
Και εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα του πως είναι δυνατόν
αυτή η κυβέρνηση να επιθυμεί μια συμβιβαστική λύση (όπως
λέει και η υποτιθέμενη εθνική γραμμή) και ταυτόχρονα οι
ΑΝ.ΕΛ. να λένε τα αντίθετα; Πως είναι δυνατόν να υπάρχει
κόσμος που πιστεύει πως γίνεται πραγματική διαπραγμάτευση
και πως είναι δυνατόν να πιστεύει ο κόσμος ότι κατεβαίνοντας
σε αυτά τα συλλαλητήρια βλάπτουν την κυβέρνηση ;
Κυρίως όμως λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν
διότι η «μαμά» Ρωσία θέλει να εμποδίσει πάση θυσία τη
γειτονική χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ, ώστε κάποια στιγμή να την
απορροφήσει στο ρωσόδουλο ορθόδοξο Βαλκανικό τόξο ΕλλάδαςΣερβίας (και όποιου άλλου Βαλκάνιου μπει σε αυτό το άρμα).
Πρόσφατο άλλωστε και το παράδειγμα του Μαυροβούνιο όπου εκεί
η Ρωσία δεν δίστασε να στήσει ακόμα και πραξικόπημα για να
εμποδίσει αυτή τη χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ !

Επίσης δεν διαφαινόταν και δεν διαφαίνεται και καμία
περίπτωση η Ρωσία να επιθυμεί την ένταξη αυτής της χώρας στο
ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. για λόγους υπονόμευσης αυτών των
οργανισμών (όπως ακριβώς κάνουν πλέον Ελλάδα και Κύπρος),
καθώς σε καμία περίπτωση δεν έχει απορροφήσει τη Δημοκρατία
της Μακεδονία σε τέτοιο βαθμό για να συμβεί κάτι τέτοιο…
Έτσι λοιπόν είχαμε προβλέψει ότι τα εν Ελλάδι ενεργούμενα
του Πούτιν της “πρώτη φορά αριστερά” θα παριστάνουν για
καιρό πως διαπραγματεύονται και κάποια στιγμή η
διαπραγμάτευση θα ναυαγήσει με δική τους ευθύνη, όπως
ακριβώς έκαναν πρόσφατα και στο Κυπριακό ! Επιπλέον λέγαμε
ότι η Ελληνική πλευρά παίζει ένα ιδιότυπο πόκερ και πως θα
προσπαθήσει να οδηγήσει τη διαπραγμάτευση σε ναυάγιο, με
τρόπο που να φαίνεται πως δεν φταίμε εμείς γι’αυτό αλλά οι
γείτονες !
Σήμερα λοιπόν, περίπου τρείς μήνες μετά, όλα δείχνουν πως η
λύση μοιάζει ακόμα πολύ μακριά και ενώ βρισκόμαστε μόλις ένα
μήνα πριν την κρίσιμη διάσκεψη του ΝΑΤΟ που θα αποφανθεί για
το θέμα της γειτονικής χώρας. H τακτική των καγκεμπιτών
Τσίπρα-Κοτζιά ήταν κατά πρώτον η εσκεμμένη χρονοκαθυστέρηση
στις συνομιλίες, ώστε κάποια στιγμή να επικαλεστούν τα στενά
χρονικά περιθώρια για να εμποδίσουν μια λύση και μια πιθανή
πρόσκληση της γειτονικής χώρας στην ερχόμενη διάσκεψη του
ΝΑΤΟ. Αυτό μάλιστα το επιχείρημα-περί στενών χρονικών ορίων-

το έχει ήδη επικαλεστεί ο Τσίπρας σε κάποιες περιστάσεις…
Η διαπραγμάτευση όλον αυτόν τον καιρό κατέδειξε λοιπόν πως η
Ελληνική κυβέρνηση Τσίπρα δουλεύει όλη την Ελλάδα, αλλά και
τον δυτικό πολιτικό κόσμου ως μετριοπαθής που
διαπραγματεύεται και επιθυμεί λύση επί του θέματος ! Μήπως ο
Τσίπρας δεν έχει δουλέψει και τον Ερντογάν ότι θα του
παραδώσει τους οκτώ πραξικοπηματίες ; Ή μήπως δεν έχει
δουλέψει κατά καιρούς και τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων
για διάφορα θέματα ; Αυτούς κι’αν τους έχει δουλέψει…
Από εκεί που το θέμα μας τόσα χρόνια ήταν-τουλάχιστον
επισήμως ως εθνική θέση- μόνο το όνομα τώρα ξαφνικά θέσαμε
μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως αλυτρωτισμός και
συνταγματική αναθεώρηση. Ουδείς όμως μας λέει που ακριβώς
έγκειται ο αλυτρωτισμός στο σύνταγμα των γειτόνων (πέρα
βέβαια από το γελοίο του πράγματος πως μπορεί αυτή η μικρή
χώρα να απειλήσει στρατιωτικά την Ελλάδα…) και τι πρέπει να
αλλάξει !
Μήπως διότι κάτι τέτοιο, στα σοβαρά, δεν υφίσταται και
τίθεται εσκεμμένα μόνο διότι οι κυβερνώντες μας γνωρίζουν
πως μια συνταγματική αλλαγή είναι πάντα πολύ χρονοβόρα ;
Ούτε φυσικά αποτελεί αλυτρωτισμό-διότι αναφέρθηκε και αυτό
από ορισμένους- να αναφέρει ένα σύνταγμα χώρας πως οφείλει
να προστατεύει τους ομοεθνείς του όπου κι΄αν ζουν…
Ακόμα και όταν ο Ζάεφ πρότεινε μια συνθήκη σαν την ενδιάμεση
συμφωνία, αντί για μια χρονοβόρα συνταγματική αναθεώρηση, η
δική μας κυβέρνηση το αρνήθηκε και αυτό, παρότι αυτή θα
είναι δεδομένα πιο ισχυρή από ένα σύνταγμα που μπορεί να
αλλάζει και κατά το δοκούν ! Τι συμπέρασμα βγαίνει λοιπόν
από αυτό ;
Επιπλέον πόσο δύσκολο είναι πια να βρεθεί ένα όνομα και
ακόμα το διαπραγματεύονται, από τη στιγμή που η επίσημη
Ελληνική θέση είναι ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και
με το όνομα «Μακεδονία», για κάθε χρήση ; Και εφόσον θέλουμε

και αλλαγή συνταγματικού ονόματος (που από τη φύση της είναι
άκρως αντιδημοκρατική και σοβινιστική απαίτηση) γιατί τότε
δεν δεχόμαστε το όνομα “Μακεδονία του Ίλιντεν” που μας
πρότειναν αυτοί δεχόμενοι και την αλλαγή του συνταγματικού
τους ονόματος ;
Από την άλλη υπάρχει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία του
Μητσοτάκη που έχει κυλήσει σε μια γραμμή του τύπου «πατρίςθρησκεία-οικογένεια» και είναι η εθνικιστική αντιπολίτευση,
ότι περίπου είναι ο Γκρουέφσκι στη Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Ο Μητσοτάκης παρότι συντάχθηκε με τα εθνικιστικά
συλλαλητήρια (τα οποία απέρριπταν εντελώς τον όρο
«Μακεδονία»
και
απαιτούσαν
το
σταμάτημα
των
διαπραγματεύσεων) που διοργάνωσαν φασίστες, παριστάνει
ταυτόχρονα ότι δεν αποκλίνει και από την εθνική γραμμή και
αρνείται να πει και επισήμως πως δεν θέλει όνομα με τον όρο
«Μακεδονία».
Εξου και έχει
οι περιβόητες
εξάλειψη του
έθνος, γλώσσα
λόγια φέξε μου

ως επίσημη γραμμή ότι πρώτα πρέπει να γίνουν
συνταγματικές αλλαγές στη γειτονική χώρα, η
«αλυτρωτισμού», αλλά και άλλα θέματα όπως
κλπ και μετά να συζητηθεί το όνομα. Με λίγα
και γλίστρησα…

Εκτιμούμε ωστόσο ότι ο Κυριάκος με αυτή την κουτοπόνηρη
στάση δεν ικανοποιεί ούτε τους πιο σκληροπυρηνικούς της Ν.Δ.
,οι οποίοι επιθυμούν ρητή τοποθέτηση πως δεν δέχονται τον
όρο Μακεδονία στο όνομα της χώρας, αλλά και ούτε τους πιο
μετριοπαθείς ψηφοφόρους που δεν βλέπουν με καλό μάτι τα
συλλαλητήρια μίσους την πατριδοκαπηλεία. Ουσιαστικά το μόνο
που έχει πετύχει ο Μητσοτάκης με αυτή τη στάση του είναι να
έχει ανεβάσει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και να μην
επωφελείται σχεδόν καθόλου το κόμμα του…
Να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν και μεταξύ μας και ας πούμε την
αλήθεια. Όπως και να ονομαστεί αυτή η χώρα δεν θα αρέσει
στην Ελληνική κυβέρνηση και στα Ελληνικά κόμματα ! Η
λεγόμενη εθνική γραμμή του Βουκουρεστίου (όνομα με

γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση) ήταν απλά μια κίνηση
τακτικής και αντιπερισπασμού εκείνης της εποχής (2008στην
οποία κανένα κόμμα δεν πιστεύει. Αυτό το ομολόγησε
ουσιαστικά και ο ίδιος ο καγκεμπίτης Καραμανλής σε διαρροή
που έγινε πρόσφατα από το περιβάλλον του !
Η πραγματική γραμμή του Ελληνικού βαθέως κράτους είναι (για
πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να
αναλύσουμε) καμία ονομασία με τον όρο «Μακεδονία», εμπόδισης
της ένταξής τους σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. και- για πολλούς από
αυτούς-διάλυση αυτής της χώρας και αλλαγές συνόρων στα
Βαλκάνια. Αυτό μάλιστα το έχει δηλώσει ανοιχτά και σε
ανύποπτο χρόνο ο εκ των all time classic «Μακεδονομάχος»
Αντώνης Σαμαράς και συνεχίζει να το πιστεύει !
Το τι πρόκειται να συμβεί τώρα με αυτό το ζήτημα δεν το
ξέρουμε. Θα πάρει η γειτονική χώρα πρόσκληση για το ΝΑΤΟ ή
όχι ; Το δεδομένο είναι ότι η δύση πιέζει εδώ και καιρό για
άμεση εξεύρεση λύσης και γι’αυτό αναθερμάνθηκε ξαφνικά αυτό
το ζήτημα, αλλά ποια πλευρά θα χρεωθεί το επερχόμενο ναυάγιο
;
Θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις της δύσης που όμως δυστυχώς
αρχίζει να γίνεται όλο και πιο τοξική και υφεσιακή απέναντι
στον Ρωσικό φασισμό. Είτε λοιπόν θα περάσει για μια ακόμη
φορά η γραμμή της Ελλάδας και θα συνεχίσουν να τιμωρούνται
οι γείτονες (με μη ένταξη στο ΝΑΤΟ), είτε θα βρεθεί μια μέση
λύση (πιθανώς με κάποια πρόσκληση στο ΝΑΤΟ
ή με κάποια
μελλοντική ημερομηνία ένταξης) για να ικανοποιηθούν και οι
δύο πλευρές και θα απαιτηθεί να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση,
είτε η Ελληνική κυβέρνηση θα αποκαλυφθεί ως αδιάλλακτη και
προβοκατόρικη και θα έρθει μια εθνική ήττα που θα την
μνημονεύουμε για πολλά χρόνια !
Το μέλλον θα δείξει… υπομονή να έχουμε και να βλέπουμε
ψύχραιμα και ορθολογικά τα πράγματα διότι στο συγκεκριμένο
θέμα δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει…

