Το παρασκήνιο και το χρονικό
των
«Πρεσπών»
και
οι
δολοφονικοί εμπρησμοί !
Η αναζωπύρωση του σχεδόν ξεχασμένου Μακεδονικού ζητήματος
ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από δύο περίπου χρόνια, όταν στη
γειτονική χώρα κατέρρευσε-και με επεισοδιακό τρόπο- η
κυβέρνηση του δεξιού εθνικιστικού VMRO για να αντικατασταθεί
από την νέα κυβέρνηση του μετριοπαθούς σοσιαλδημοκράτη Ζόραν
Ζάεφ.
Τα γεγονότα αυτά συνέπεσαν με μια στοιχειώδη συνειδητοποίηση
από πλευράς δύσης, Ε.Ε. και ΝΑΤΟ για το τι επικίνδυνα
πράγματα θέλει να πετύχει το Ρωσικό φασιστικό καθεστώς μέσα
στην Ευρώπη και ειδικά στα Βαλκάνια (και στη Βόρεια
Μακεδονία), τα οποία ευτυχώς δεν έλεγχε σε μεγάλο βαθμό και
τώρα θα τα ελέγχει ακόμα λιγότερο.
Έτσι λοιπόν η κυβερνητική δράκα των Τσίπρα-Καμμένου (η οποία
μέχρι εκείνη τη στιγμή συνέχιζε απτόητη και ενωμένη το
καταστροφικό της έργο)βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα το
οποίο δεν υπολόγιζε ότι θα προέκυπτε, και ούτε έδινε στην
πραγματικότητα δεκάρα για το αν θα λυθεί, και αυτό ήταν το
ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας που εκκρεμούσε για
25 περίπου χρόνια.
Αυτό δηλαδή που προέκυψε ήταν μια διεθνής πίεση που ασκήθηκε
προς την Ελληνική κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα
διαπραγματεύσεις με τους γείτονες για να λυθεί το
συγκεκριμένο ζήτημα, από τη στιγμή που υπήρχε στη χώρα μια
πιο μετριοπαθής κυβέρνηση με διάθεση συμβιβασμών.
Αυτό συνέβη διότι αυτή η μικρή φιλοδυτική χώρα έπρεπε να
μπει επειγόντως στο ΝΑΤΟ (όπως μπήκε πρόσφατα και το
Μαυροβούνιο) για να μην πέσει στην αγκαλιά της Ρωσίας και
καταφέρει η τελευταία να φτιάξει ένα ρωσόφιλο ορθόδοξο τόξο

το οποίο ονειρεύεται εδώ και πολλά χρόνια στα Βαλκάνια.
Το γεωστρατηγικό ζήτημα έγκειται ότι μπαίνοντας το κράτος
της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ- όπως και μπήκε- η Ρωσία του
Πούτιν απομονώνεται σχετικά στα Βαλκάνια, αφού της μένει
μόνο η ρωσόδουλη Σερβία και η, Νατοϊκή αλλά στην
πραγματικότητα Ρωσόφιλη, Ελλάδα για να κάνει τα βρώμικα
παιχνίδια και τις προβοκάτσιες της.
Η ακραιφνώς ρωσόφιλη, μέχρι τότε, κυβέρνηση του Τσίπρα
βρέθηκε τότε σε πολύ δύσκολη θέση καθώς τη δεδομένη στιγμή
παρίστανε στη διεθνή κοινότητα τη φιλοευρωπαϊκή (και με
καλές σχέσεις και με τις ΗΠΑ του ρωσόφιλου Τραμπ) και τώρα
πιεζόταν από τη δύση να πάει κόντρα στα ρώσικα συμφέροντα !

Αρχικά ο Τσίπρας δεν είχε άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει
διαπραγματεύσεις, όμως η ρωσική εντολή προς τον Τσίπρα ήταν
περίπου το να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις και εν
συνεχεία να αποχωρήσουν ρίχνοντας τις ευθύνες στους
γείτονες, όπως ακριβώς έκαναν και με την Τουρκία στο
Κυπριακό !
Ωστόσο ο ρωσόφιλος, αλλά μη ρωσόδουλος Υπ.Εξ. Κοτζιάς
(υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει τις δύο λέξεις) είχε
την άποψη πως δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο διότι θα ήταν
καταστροφικό και για την Ελληνική εξωτερική πολιτική και για
την κυβέρνηση και τελικά η γραμμή του επικράτησε και
παραδόξως ο Τσίπρας πείστηκε να συνεχίσει τις
διαπραγματεύσεις για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση.

Συνέβη λοιπόν μια παράδοξη διαφοροποίηση από τη Ρωσία των
μέχρι τότε πιστών υπηρετών της και η οποία, όπως εξηγούμε
παραπάνω, δεν είναι ανεξήγητη. Τι θα συνέβαινε όμως
πραγματικά αν η κυβέρνηση υπάκουε στις Ρωσικές εντολές και
αποχωρούσε απ’τις διαπραγματεύσεις και τι ακριβώς φοβήθηκαν
οι Κοτζιάς και Τσίπρας και συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις
πηγαίνοντας κόντρα στη Ρωσία ;
Το πιθανότερο που θα συνέβαινε είναι ότι δεν θα πείθαμε τη
διεθνή κοινότητα η οποία λογικά θα στρεφόταν εναντίον μας
(κυρίως η δύση) και θα μέναμε χωρίς κανέναν σύμμαχο στο
συγκεκριμένο ζήτημα (η Ρωσία δεν θα ασχολιόταν μαζί μας αφού
την ενδιαφέρει μόνο το “όχι” στο ΝΑΤΟ και όχι το όνομα),
αλλά και γενικότερα σε μια κρίσιμη στιγμή για μια χώρα όπως
η δική μας που προσπαθεί ασθμαίνοντας να ξανασταθεί στα
πόδια της.
Αυτό λοιπόν κάλλιστα θα μπορούσε να σημάνει, αργά ή γρήγορα,
και την είσοδο της νυν Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ παρά τη
θέλησή μας, διότι δεν θα μπορούσαν να τιμωρούνται μονίμως
αυτοί για τη δική μας αδιαλλαξία και ούτε μπορούσαμε να
συγκρουστούμε με όλο τον πλανήτη και να βγούμε νικητές !
Κάτι τέτοιο βεβαίως θα γινόταν, είτε με το όνομα «ΦΥΡΟΜ»,
είτε και ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» (συνταγματικό τους
όνομα μέχρι πρότινος) και με δεδομένο ότι δικαίωμα για νέο
βέτο δεν είχαμε ως Ελλάδα μετά την καταδίκη μας στη Χάγη !
Αυτό λοιπόν θα εθεωρείτο και θα ήταν μια μεγάλη εθνική ήττα
με τεράστιες συνέπειες σε πολλά ζητήματα την οποία και θα
χρεωνόταν αποκλειστικά η κυβέρνηση του Τσίπρα και η οποία
τότε θα συναντούσε τη μήνη του φανατισμένου εθνικιστικού
όχλου τον οποίον ξεσήκωνε σύσσωμη η αντιπολίτευση, αλλά και
οι ΑΝ.ΕΛ. ! Τουλάχιστον θα τη συναντούσε σαφώς περισσότερο
τότε, απ’ότι τώρα που πέρασε η συμφωνία…
Με λίγα λόγια ο Κοτζιάς διαφοροποιήθηκε απ’τη Ρωσία-και
έπεισε και τον Τσίπρα να ακολουθήσει- για να προλάβει

τεράστια εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ ή και πρόωρη και
ολική κατάρρευση αυτής της κυβέρνησης από μια μεγάλη εθνική
ήττα που θα χρεώνονταν.
Αυτό που ωστόσο ήταν αναπόφευκτο ήταν η αποχώρηση των
εθνικιστών ΑΝ.ΕΛ. από την κυβέρνηση (που όμως δεν έγινε
άμεσα, όπως θα ήταν το λογικό, αλλά αφού τέθηκε σε ισχύ η
συμφωνία…) και η τυπική διάλυση της κυβερνητικής συμμαχίας.
Προκειμένου όμως να μην εκμηδενιστούν οι ΑΝ.ΕΛ. δεν δίσταζαν
να κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια εναντίον της κυβέρνησής τους
(!)
και
επιπλέον
η
κυβέρνηση
εσκεμμένα
δεν
επιχειρηματολογούσε υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών,
αφήνοντας τη μαύρη προπαγάνδα και τα fake news της
αντιπολίτευσης να οργιάζουν.
Όμως η απάντηση της Ρωσίας σε αυτή την πρωτοφανή άρνηση της,
ως τότε ρωσόδουλης μέχρι κόκκαλο, κυβέρνησης Τσίπρα, ποια
ήταν ; Ήταν μόνο οι πράκτορες που αλώνιζαν, πλήρωναν και
λίγοι από αυτούς απελάθηκαν από την κυβέρνηση ;
Δυστυχώς εκτιμούμε πως όχι και πως η Ρωσία αντέδρασε ως αυτό
που είναι σήμερα, δηλαδή ως μια δολοφονική μηχανή, πανίσχυρη
μέσα στην Ελλάδα ! Εδώ στα «αιρετικά» είμαστε κατά 90 %
πεπεισμένοι-και είχαμε γράψει για τις υποψίες μας από το
καλοκαίρι- πως οι δολοφονικοί εμπρησμοί του καλοκαιριού στην
ανατολική Αττική ήταν έργο ρωσώδουλων αντιεξουσιαστών
(αναρχοφασιστών) !
Το ίδιο-δηλαδή έργο αντιεξουσιαστών- ήταν και οι πυρκαγιές
του 2007 στην Πελοπόννησο (και κατά δήλωση μάλιστα
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ,αν και τότε τις έβαλαν για τελείως
διαφορετικό λόγο που ήταν το χωροταξικό και η ματαίωση ενός
νόμου του Σουφλιά την οποία και πέτυχαν…

Οι εμπρησμοί στην ανατολική Αττική (κυρίως στο μαρτυρικό
Μάτι) φαίνεται πως ήταν η σφοδρή απάντηση-εκδίκηση του
Πούτιν στην Ελλάδα και στον Τσίπρα (ο οποίος πιάστηκε τότε
κοιμώμενος
να είναι στη Βοσνία, όπως και ο τραγικός
κρατικός μηχανισμός) του οποίου η μοναδική αντίδραση σε αυτό
ήταν η απέλαση των παραπάνω πρακτόρων και το προσωρινό
πάγωμα των σχέσεων με τη Ρωσία !
Υπερβολικό ή συνωμοσιολογία ; Για πολλούς μπορεί διότι μόνο
όσοι έχουν συνειδητοποιήσει αρκετά τι εστί σήμερα Ρωσία και
Πούτιν, μπορούν να καταλάβουν ότι είναι ένα πολύ πιθανό
σενάριο και συνηθισμένες Πουτινικές πρακτικές.
Και για να μην νομίζει κανείς βέβαια ότι ίδρωσε το αυτί του
Τσίπρα και της παρέας του από τη διαφαινόμενη εγκληματική
Ρωσική απάντηση, λίγο αργότερα έδιωξε τον «αντιφρονούντα»ή έστω όχι εντελώς δουλικό προς τη Ρωσία- Κοτζιά, όπως
ακριβώς επιθυμούσε ο Πούτιν και πήγε στη Μόσχα για να τα
ξαναβρεί μαζί του !
Βεβαίως τελικά η συμφωνία των Πρεσπών επικυρώθηκε και από
τις δύο πλευρές και η Βόρεια Μακεδονία είναι πια μια
πραγματικότητα, οπότε η Ρωσία έχασε γεωπολιτικά. Όμως η
ουσία και το συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα την
έκανε και την προχώρησε διότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς

και όχι γιατί την έπιασε ο πόνος να λύσει αυτό το ζήτημα που
εκκρεμούσε και ούτε, πολύ περισσότερο, γιατί έγινε τσιράκι
των Αμερικανών και της Μέρκελ ,όπως λένε οι αδαείς και οι
φανατικοί.
Το χειρότερο όμως είναι ότι οι δημαγωγοί και οι λαϊκιστές
κάθε είδους πιάστηκαν από αυτό το- στην πραγματικότητα
μικρής σημασίας ζήτημα- για να κάνουν αντιπολίτευση και να
φανατίσουν τα πλήθη και δυστυχώς το κατάφεραν. Και το
κατάφεραν αφού το Μακεδονικό έγινε το πιο must και καυτό
θέμα των τελευταίων μηνών, στον τύπο και στον κόσμο,
επισκιάζοντας τα πολύ σημαντικότερα και επώδυνα ζητήματα.
Και επειδή αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, η πλειοψηφία του
Ελληνικού λαού έβγαλε και πάλι τον χειρότερο εαυτό της, τον
φανατικό, ανορθολογικό, μισαλλόδοξο και αμαθέστατο που
νομίζει ότι τα ξέρει όλα… Και όλα αυτά φυσικά σε μια χώρα
που μέσα στην κρίση είχε ήδη κάνει φανερή στροφή στο
σωβινισμό και στον εθνικισμό, ως μια αδιέξοδη αντίδραση.
Ωστόσο για αυτόν τον εθνικισμό και τον Μακεδονικό παροξυσμό
εν έτη 2019 θα τα πούμε αναλυτικά σε προσεχές άρθρο, όπως
και για όλο το ιστορικό και την εξέλιξη αυτών των φαινομένων
στην Ελλάδα.

Δικαιούται να χλευάζει τον
λαό ο Τσίπρας ;
Σάλο προκάλεσαν λοιπόν στην Ελλάδα-και ειδικά στην
αντιπολίτευση- τα λεγόμενα του Τσίπρα, ενώπιον του Γάλλου
προέδρου Μακρόν και του Μαλτέζου πρωθυπουργού Μούσκατ, για
τη συνθήκη των Πρεσπών και όσους αντιτίθενται !

Θυμίζουμε ότι ο Τσίπρας είπε περίπου στους δύο ξένους ηγέτες
πως όσοι πήγαν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία ήταν
ακροδεξιοί λαϊκιστές και πως η πλειοψηφία των σκεπτόμενων
ανθρώπων ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών.
Είναι άραγε έτσι τα πράγματα και κυρίως δικαιούται ο-ας μην
ξεχνάμε σοσιαλιστής- κύριος Τσίπρας να μιλάει έτσι για
μεγάλη μερίδα του Ελληνικού λαού ;
Εμείς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλοι όσοι
αντιτίθενται στη συμφωνία των Πρεσπών είναι ακροδεξιοί,
διότι κάτι τέτοιο θα ήταν τραβηγμένο και γιατί όλοι αυτοί
ανήκαν σε έναν πολυκομματικό όχλο. Και αυτό το λέμε παρότι
γνωρίζουμε πόσο πανίσχυρος είναι παραδοσιακά ο Ελληνικός
εθνικισμός και τα στερεότυπα και τα πάθη τα οποία εξάπτει…
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στο περίπου ένα 65 με 70 % κατά
της συμφωνίας και ένα 20 με 23 % υπέρ. Τι είναι λοιπόν όλοι
αυτοί που αντιτίθενται στη συμφωνία και τους οποίους
«ξεφώνησε» ο Τσίπρας και τι είναι και αυτοί που συμφωνούν ;
Υπάρχουν σαφώς και ακροδεξιοί και φασίστες μέσα, αλλά κατά
τη γνώμη μας είναι και γενικά ένα χαμηλής μόρφωσης και
ασχέτων με το θέμα που καταπιάστηκαν πλήθος ή απλά
υπερβολικά συναισθηματικών και ανορθολογικών ανθρώπων.
Κυρίως όμως είναι άνθρωποι που αγνοούν βασικά πράγματα για
το πως λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος, η εξωτερική πολιτική
και η διεθνής διπλωματία, με ένα ιδιότυπο νεοελληνικό
σκεπτικό 18ου αιώνα (αυτό το εξηγήσαμε και στο προηγούμενο
άρθρο).
Τέλος υπάρχουν και αυτοί που δεν καίγονται για το θέμα, αλλά
απλά υπάκουσαν τυφλά στην κομματική γραμμή (κυρίως της
ρωσόφιλης πλέον Νέας Δημοκρατίας) όπως και πολλοί
αντιδυτικοί ρωσόφιλοι αριστεροί (Συριζαίοι και ΚΚΕ δες) που
απλά δεν ήθελαν να μπει αυτή η γειτονικής μας χώρα στο ΝΑΤΟ…
Από την άλλη η μειοψηφία του «ναι» στη συμφωνία των Πρεσπών

είναι και φανατικοί Συριζαίοι που δεν ήθελαν να ξεφύγουν από
την κομματική γραμμή, αλλά είναι και γενικά πιο ορθολογιστές
και ψαγμένοι άνθρωποι περί του Μακεδονικού ζητήματος και της
εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας.
Δικαιούται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να τους χλευάζει και να
τους «ξεφωνίζει» όλους αυτούς τους διαφωνούντες ; Και ναι
και όχι, όσο και αν αυτό ακούγεται άσχημο !!
Από μια πλευρά όχι, διότι αν δεν ήταν ο κόσμος να
επιβραβεύει το λαϊκίστικο φαινόμενο Τσίπρα, αυτός όχι μόνο
πρωθυπουργός δεν θα ήταν, αλλά ενδεχομένως να ήταν ακόμα
άγνωστος στο ευρύ κοινό και έχοντας ξεκινήσει από ένας
αμόρφωτος, κοτσιδοφόρος, αιώνιος φοιτητής και καταληψίας !
Αλλά και από την άλλη πλευρά ναι, διότι έναν λαό τον οποίο
έχεις κοροϊδέψει ήδη τρεις φορές- ως ταχυδακτυλουργός της
πολιτικής- και έχεις περάσει αδιανόητα πράγματα, χωρίς
ιδιαίτερες αντιδράσεις, τότε είναι λογικό να μην τον έχεις
σε εκτίμηση και ακόμα και να τον χλευάζεις ! Ο καθένας μας
θα το έκανε…
Και, να μη γελιόμαστε, πολλοί από αυτούς που βρίζουν σήμερα
τον Τσίπρα και την κυβέρνησή του και κατεβαίνουν και στα
συλλαλητήρια είναι οι ίδιοι που κάποτε τον στήριζαν και τον
αποθέωναν. Ανθρώπινο το λάθος μόνο που και πάλι είναι
αδικαιολόγητοι διότι όταν έπρεπε δεν ξεσηκώθηκαν και έμειναν
αδρανείς και τώρα ξεσηκώνονται για το λάθος θέμα !
Αυτή είναι η πραγματικότητα τουλάχιστον για εμάς που δεν μας
ενδιαφέρει αυτός ο political correct λαϊκισμός του λαού με
το αλάθητο κριτήριο που πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά και
που νομιμοποιείται να κάνει ακόμα και εξωτερική πολιτική.
Αυτά είναι μόνο για τους αριστερούς, τους Μητσοτάκηδες και
του Λεβέντηδες και λοιπούς…
Εξάλλου στην πολιτική έχουν μείνει πλέον μόνοι οι απατεώνες,
οι αριβίστες και οι λαϊκιστές και οι ακραίοι κάθε είδους.
Και όσοι σχετικά πιο σοβαροί υπάρχουν αναγκάζονται τελικά

να υποτάσσονται στη γραμμή των υπολοίπων !

Ανεύθυνη
κυβέρνηση
και
«ψεκασμένη» αντιπολίτευση !
Πως σας φάνηκε το νέο συλλαλητήριο του «υπέροχου πλήθους»
που απεφάνθη επί της συνθήκης των Πρεσπών και πρέπει και να
εισακουστεί (σύμφωνα με Μητσοτάκη και Χρυσή Αυγή και
άλλους), αλλά και τα επεισόδια ; Φρέσκα και αναμενόμενα ;
Και εντάξει, τους Χρυσαυγήτες και γενικά τους φασίστες και
τους ναζί που έκαναν τα επεισόδια τους ξέρουμε. Αλλά αυτή
που συνεχίζει να μας εκπλήσσει δυσάρεστα είναι η Νέα
Δημοκρατία η οποία συνεχίζει απτόητη τη μετεξέλιξη της σε
εξτρεμιστικό, εθνικιστικό κόμμα. Με το ζήτημα αυτό όμως-της
«Ορμπανοποίησης» της Ν.Δ.- θα ασχοληθούμε πιο λεπτομερώς
σύντομα…
Το ζήτημα όμως με τη συμφωνία των Πρεσπών είναι το εξής: Από
τη μία εμείς πιστεύουμε ότι ως συμφωνία είναι γενικά
ορθολογική
και
συμφέρουσα
για
την
Ελλάδα
και
αντιεθνικιστική, άσχετα για ποιόν λόγο την έκανε η κατά
τ’άλλα τραγική κυβέρνηση του Τσίπρα.
Από την άλλη όμως έχουμε κατά πρώτον μια Ελληνική κυβέρνηση
που έκανε τη συμφωνία χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση προς τον
κόσμο και την αντιπολίτευση για το τι διαπραγματεύεται και
κατά δεύτερον μια κυβέρνηση που δεν εξηγεί όλον αυτόν τον
καιρό στον λαό της με λογικά επιχειρήματα τι ακριβώς
υπέγραψε και γιατί, ούτε και εξηγεί τι θα επακολουθήσει αν
δεν επικυρωθεί η συμφωνία.

Είναι χαρακτηριστικό πως δεν βγήκαν καν να εξηγήσουν ποτέ
ότι η συνθήκη δεν είχε ακόμα επικυρωθεί (και γι’αυτό οι
γείτονες χρησιμοποιούσαν ακόμα μέχρι πρότινος το
συνταγματικό τους όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας») και ενώ
την ίδια στιγμή η προπαγάνδα της «ψεκασμένης» αντιπολίτευσης
οργίαζε.
Το αποτέλεσμα είναι να πατάει ακριβώς πάνω στη σιωπή της
κυβέρνησης η δημαγωγική εθνικιστική αντιπολίτευση (Ν.Δ.,
Χρυσή Αυγή, ΠΑΣΟΚ, Λεβέντης συν το ΚΚΕ που δημαγωγεί με
ψευτοδιεθνιστικά και τάχα φιλολαϊκά επιχειρήματα) και να
δυναμώνει έτσι ακόμα περισσότερο την εθνοσοβινιστική,
πατριδοκάπηλη και κινδυνολογική λαίλαπα μα μέσα στη χώρα.
Αυτό το κάνει η κυβέρνηση διότι διαφορετικά θα κάψει τα
επιχειρήματα του-ακόμα ουσιαστικού συγκυβερνήτη τηςεθνοφασίστα Καμμένου και δεύτερον διότι η Ρωσία επιδιώκει
ακριβώς αυτή την εξτρεμιστική μετάλλαξη του πολιτικού κόσμου
και του Ελληνικού λαού ,εδώ και αρκετά χρόνια (και το έχει
πετύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό)

Η

ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΟΥ

“ΜΕΝΟΥΜΕ

ΕΥΡΩΠΗ”

ΚΑΙ

Η…ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ Ν.Δ. !!

Ας εξηγήσουμε λοιπόν εμείς κάποια πράγματα για τη συνθήκη
των Πρεσπών, πάντα ορθολογικά και στη βάση του πως
λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος και τα κράτη-έθνη.

Κατά πρώτον το Μακεδονικό λύθηκε τυπικά το 1913 και αυτά που
ζούμε σήμερα δεν είναι παρά τα εθνικιστικά του απόνερα. Τότε
λοιπόν πήραμε εμείς ως Ελλάδα το 51 % της γεωγραφικής αυτής
περιοχής, η Σερβία το 40% (η Μακεδονία των Σκοπίων) και το
υπόλοιπο η Βουλγαρία.
Για τον λόγο αυτό είναι τελείως εξωφρενική η απαίτηση των
εδώ «σκληρών» να μην υπάρχει καθόλου η λέξη Μακεδονία στο
όνομα της χώρας, καθώς είναι αδιανόητο να σβήσει ξαφνικά
ένας γεωγραφικός προσδιορισμός από μια χώρα και να
αντικατασταθεί με κάποιον άλλον.
Όσο αφορά τη γλώσσα και την εθνικότητα και ιθαγένεια θα
πούμε τα εξής: O Κούλης Μητσοτάκης μιλάει για Μακεδονική
γλώσσα και υπηκοότητα και λέει ότι τα εκχωρήσαμε και είπαμε
τώρα ως Ελλάδα το “ναι” εκεί που έξι κυβερνήσεις είπαν όχι.
Μα πως τα εκχωρήσαμε αφού στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε
Μακεδονική υπηκοότητα και εθνική ταυτότητα, ούτε καμία
Μακεδονική γλώσσα ;; Οπότε τι ακριβώς εκχωρήσαμε ; Εκτός αν
δεν ξέρει τη σημαίνει «εκχωρώ», οπότε ας πάει να μάθει
καλύτερα Ελληνικά…
Επιπλέον ένα έθνος ή εθνικότητα δεν έχει καμία νομική και
διακρατική ισχύ και δεν είναι παρά ένας συλλογικός
αυτοπροσδιορισμός. Το πρώτο fake new της αντιπολίτευσης
είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα αναγνώρισε Μακεδονική εθνότητα.
Αυτό που στην πραγματικότητα αποδέχεται, κατά κάποιον τρόπο,
η Ελλάδα είναι η Μακεδονική υπηκοότητα ή ιθαγένεια (είναι
σχεδόν το ίδιο). Στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε ποτέ να
γίνει διαφορετικά και ούτε καν να αναφέρονται οι γείτονες ως
Βορειομακεδόνες) ! Ο λόγος είναι ότι ο εθνικός
αυτοπροσδιορισμός είναι ένα πολύ σοβαρό ανθρώπινο δικαίωμα
που προστατεύεται και από τον Ο.Η.Ε. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ
μια χώρα να επιβάλλει ή να απαγορεύσει σε έναν άλλον λαό το
τι θα είναι εθνικά.
Αυτό που μπορεί να κάνει είναι, κατά κάποιο τρόπο, να τους

πει τι δεν είναι. Για τον λόγο αυτό γίνεται και η
διευκρίνιση πως πρόκειται για πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας
(και άρα πως δεν έχουν καμία σχέση με αρχαίους ή σύγχρονους
Έλληνες) και αυτό θα αναγράφεται και στα επίσημα έγγραφά
τους.
Και όμως μέχρι τώρα οι πολίτες αυτής της χώρας Μακεδονική
υπηκοότητα είχαν και μάλιστα με αυτήν γραμμένη στις
ταυτότητες και στα διαβατήριά τους έμπαιναν και στην Ελλάδα
για 27 χρόνια και άρα το αποδεχόμασταν και πριν ! Γιατί
λοιπόν τόσα χρόνια δεν φώναζε κανένας και φωνάζουν τώρα όταν
μάλιστα με τις «Πρέσπες» γίνεται και η απαραίτητη
διευκρίνιση περί Βόρειας Μακεδονίας ;
Ας πούμε και κάποια πράγματα για τη γλώσσα, απλά και
κατανοητά που ελάχιστοι τα γνωρίζουν. Η γλώσσα της
γειτονικής χώρας έχει πράγματι ως ρίζα της τα Βουλγάρικα και
δευτερευόντως τα Σέρβικα και έγινε γραπτή μόλις το 1946 από
το καθεστώς του Τίτο (πιο πριν πάλι ονομαζόταν «ΜακεδονικήΜακεντόνσκι» αλλά ήταν μόνο προφορική και μιλιόταν σε μεγάλο
κομμάτι της ενιαίας Μακεδονίας και σε διαλέκτους που είχαν
τοπικές μικροδιαφορές μεταξύ τους)
Από το 1977 η Μακεδονική γλώσσα αναγνωρίζεται ωστόσο από τον
Ο.Η.Ε και τους διεθνείς γλωσσολόγους ως ξεχωριστή γλώσσα και
μάλιστα και με την υπογραφή της Ελλάδας και αυτό δεν έχει
αλλάξει μέχρι σήμερα (υπάρχει δηλαδή μια άτυπη Ελληνική
αναγνώριση).
Η διαδικασία για το πως μπορεί μια γλώσσα με ρίζες από μία
άλλη να θεωρηθεί κάποια στιγμή ξεχωριστή και να αναγνωριστεί
είναι μια μεγάλη ιστορία που εδώ δεν μπορούμε να εξηγήσουμε
λεπτομερώς.
Είναι ωστόσο
συνήθως πάει
διαφοροποίηση
και μαζί με

ένα συνηθισμένο γλωσσολογικό φαινόμενο και
μαζί με μια σχετική γλωσσική διαμόρφωση ή
από τις αρχές των αντίστοιχων κρατών, καθώς
ανεξαρτητοποιήσεις κρατών ή υπό διαμόρφωση

εθνικών ταυτοτήτων.
Γι’αυτό και πχ. σήμερα θεωρούνται διαφορετικές γλώσσες τα
Σέρβικα με τα Κροατικά, τα Ρώσικα με τα Ουκρανικά, τα
Τούρκικα με τα Αζέρικα, τα Τσέχικα με τα Σλοβάκικα κλπ.
Αντίστοιχα αν οι Κύπριοι είχαν σήμερα μια άλλη εθνική
συνείδηση, και όχι την Ελληνική, τα Κυπριακά πολύ πιθανόν να
θεωρούνταν ξεχωριστή γλώσσα, καθώς δεν θα είχαν υποστεί και
τη διαμόρφωση που τους έχουν γίνει από το κράτος τους για
να έρθουν πιο κοντά στους Ελλαδίτες.
Η ουσία με τη γλώσσα είναι όμως πως οι εξελίξεις μας έχουν
προλάβει εδώ και χρόνια και η Μακεδονική γλώσσα είναι
αναγνωρισμένη διεθνώς, κάτι που δεν θα μπορούσαμε, ούτε
μπορούμε να το αλλάξουμε στο μέλλον.
Από την άλλη βεβαίως οι γλώσσες και αυτές δεν έχουν κάποια
διακρατική
ή νομική αναγνώριση, οπότε και η Ελλάδα δεν
αναγνώρισε επίσημα αυτή τη γλώσσα με τη συνθήκη των Πρεσπών,
όπως ψεύδεται η αντιπολίτευση, αλλά μπορούμε να πούμε ότι
απλά την αποδέχεται (όπως την αποδεχόταν για σαράντα χρόνια)
Αντίθετα τώρα με τις «Πρέσπες» γίνεται και η διευκρίνηση ότι
πρόκειται για σύγχρονη Μακεδονική γλώσσα που δεν έχει καμία
σχέση με την αρχαία Μακεδονική. Γιατί λοιπόν επί σαράντα
χρόνια δεν μας απασχολεί η επίσημη ύπαρξη και αναγνώριση της
Μακεδονικής γλώσσας και μας ενοχλεί τώρα που διαχωρίζεται
και από την αρχαιότητα ;
Σε αυτά τα λογικά ερωτήματα είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να
απαντήσει κανένας από τους εκφράζοντες αυτές τις
ανορθολογικές εθνικιστικές απόψεις και μιλάμε βέβαια για
πολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλους. Αυτά άλλωστε είναι
στοιχεία που μπορεί εύκολα να βρει κανείς «γκουγλάροντας»
στο ίντερνετ και δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
Ακόμα περισσότερο δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά η μεγάλη
πλειοψηφία του Ελληνικού λαού που κατά καιρούς το συνηθίζει
να συμπεριφέρεται ως ένας θυμωμένος όχλος, χωρίς

ορθολογισμό, κριτική σκέψη
καταπιάνεται.

και γνώση των θεμάτων που

Επιπλέον
η πλειοψηφία των Ελλήνων, ζώντας ακόμα με τις
ιδεοληψίες της εποχής πριν τον 18ου αιώνα, αδυνατεί ακόμα
και σήμερα να κατανοήσει τι είναι τα σύγχρονα κράτη, τα έθνη
και οι γλώσσες, πως δημιουργούνται και πως εξελίσσονται στην
πορεία των χρόνων.
Παρομοίως αδυνατούμε να κατανοήσουμε στοιχειωδώς ως λαός πως
γίνεται η εξωτερική πολιτική και η διεθνής διπλωματία (και
φυσικά ακόμα περισσότερο και την real politic) θεωρώντας τη
χώρα μας κάτι σαν περιούσια και κατατρεγμένη και η οποία
μπορεί να συγκρουστεί ακόμα και με όλον τον πλανήτη
βγαίνοντας αλώβητη και λέγοντας “επαναστατικά” και υπερήφανα
“όχι” στους ξένους !
Όλα αυτά βεβαίως μας οδηγούν στο να πρεσβεύουμε ακατανόητα,
υπερβολικά και ακραία πράγματα που συνήθως συνοδεύονται με
γελοία επιχειρήματα που δεν γίνονται κατανοητά από κανέναν
ξένο και που συχνά προκαλούν και τα γέλια των εταίρων μας !

Τα προσεχή πολιτικά δεδομένα
και τα όρια του πολιτικού
τυχοδιωκτισμού
Πολλοί-και εμείς μεταξύ αυτών- ήταν αυτοί που είχαν
καταλάβει ότι η φασιστική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
τελειώνει, έστω και τυπικά, μέσα στις προηγούμενες ημέρες
και έτσι έγινε.
Το ίδιο είχαμε φανταστεί και είχαμε γράψει ότι θα βρεθεί και

ένας τρόπος να παραμείνει η κυβέρνηση του Τσίπρα για
κάποιους ακόμα μήνες στην εξουσία (άγνωστο προς το παρών το
πότε θα κάνει εκλογές, αν και πιο πιθανός ο Μάιος).
Αυτό που δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε είναι το με ποιόν
πολιτικά ραδιούργο-καγκεμπίτικο τρόπο θα βρεθεί μια φόρμουλα
ώστε ένα κομμάτι των ΑΝ.ΕΛ. να συνεχίζει άτυπα να στηρίζει
την κυβέρνηση και ο Καμμένος να συνεχίζει να λέει ότι το
κόμμα και ο ίδιος έμειναν πιστοί στις αρχές τους !
Γνωστό σε όλους το τι συνέβη και με ποιες μεθοδεύσεις ο
ευτραφής λαϊκο-φασίστας Καμμένος έσπασε το κόμμα του στα
δύο, προκειμένου να παραμείνει η κυβέρνηση στην εξουσία.
Ο τελευταίος μάλιστα δεν δίστασε και να καταδικάσει το κόμμα
του στην ανυπαρξία ή και στη διάλυση, προκειμένου να
στηρίξει αυτήν την κυβέρνηση, καθώς με αυτές τις
δολοπλοκίες, εκτίθεται ανεπανόρθωτα και στους λίγους
ψηφοφόρους που του είχαν μείνει (τουλάχιστον όσους από
αυτούς έχουν στοιχειώδη νοημοσύνη…) !
Στο παιχνίδι της δολοπλοκίας και του πολιτικού αμοραλισμού
και ο αριστερής προέλευσης βουλευτής του «Ποταμιού» Δανέλλης
ο οποίος πουλήθηκε την κατάλληλη στιγμή (άγνωστο τι πολιτικά
ή άλλα ανταλλάγματα πήρε) και φυσικά διεγράφη από το κόμμα
του.
Υπήρχε άλλωστε ποτέ ενδεχόμενο ο «ταχυδακτυλουργός» της
πολιτικής Τσίπρας να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς
να είναι σίγουρος ότι θα του βγουν τα κουκιά και ότι θα την
κερδίσει ; Ούτε για αστείο…
Τι γίνεται τώρα ; Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η συμφωνία των
Πρεσπών θα ψηφιστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και η
οποία άλλωστε χρειάζεται μόνο απλή πλειοψηφία για να περάσει
από τη Βουλή. Αυτή η απλή πλειοψηφία μεταφράζεται σε 148
ψήφους ή και λιγότερους, αν βρεθούν και ψήφοι υπέρ των
«Πρεσπών» και από άλλα κόμματα…

Ποιο θα είναι το συγκλονιστικό απρόοπτο ; Το να θέλει να
φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία (ίσως και κατόπιν εντολής από
Ρωσία του Πούτιν και με κάποιο δημαγωγικό επιχείρημα που θα
εφεύρει) και να δώσει την «καυτή πατάτα» στην
εθνικολαϊκίστικη Ν.Δ. του Μητσοτάκη που δεν θα ξέρει τι να
την κάνει !!
Σε αυτήν την περίπτωση ο Μητσοτάκης είτε θα αποδεχόταν
αδιαμαρτύρητα την περιβόητη συμφωνία και θα γινόταν
μεγαλύτερος «κωλοτούμπας» και από τον Τσίπρα, είτε θα την
τορπίλιζε και θα αποκαλυπτόταν στη δύση ως αντιδυτικός και
ρωσόδουλος μέχρι κόκκαλο και θα έβαζε και ένα εθνικό ζήτημα
σε μεγάλο κίνδυνο !!
Άλλωστε οι Σλαβομακεδόνες γείτονες των Σκοπίων μπορούν να
λένε πως ότι υποχωρήσεις είχαν να κάνουν τις έκαναν και δεν
έχουν να διαπραγματευτούν κάτι άλλο (το πως και γιατί θα το
αναλύσουμε άλλη φορά) και πως τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο
της Ελλάδας…
Πάντως κατά τη γνώμη μας αυτό το ενδεχόμενο είναι ελάχιστα
πιθανό, όσο τυχοδιώκτης και αν έχει αποδειχθεί ο Τσίπρας και
όλη η παρέα του. Αυτό διότι σε τέτοια περίπτωση θα στρέψουν
προεκλογικά όλη τη δύση εναντίον τους και θα αποκαλυφθούν ως
απατεώνες και «Ρώσοι» πράκτορες που τους δούλεψαν όλους !
Άλλωστε από πουθενά δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ή
διαρροές στον τύπο και φυσικά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα
χρειαζόταν να στηθεί αυτή η παράσταση με την αποχώρηση
μαϊμού Καμμένου και ΑΝ.ΕΛ. και το πρόωρο τέλος της
συγκυβέρνησης. Ας περιμένουμε όμως λίγες μέρες διότι σε αυτή
τη χώρα όλα τα έχουμε δει και ειδικά από «πρώτη φορά
αριστερά»…
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η αυτή η κυβέρνηση «τραβεστί»
θα πάει ασθμαίνοντας τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο, όπως το
γράψαμε και στο προηγούμενο άρθρο. Όσο για το μετά η αλήθεια
είναι πράγματι ότι
οι περισσότερες εισηγήσεις από το

επιτελείο του Τσίπρα είναι οι εκλογές να γίνουν Μάιο, μαζί
με τις ευρωεκλογές.
Επιμένουμε ωστόσο στην πρότερη τοποθέτησή μας (προηγούμενο
άρθρο) ότι μια τέτοια κυβέρνηση, με ετερόκλητους αποστάτες
βουλευτές που τη στηρίζουν, θα είναι πολύ δύσκολο να πάει
μέχρι Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, εξαντλώντας τη θητείας της.
Επιμένουμε σε αυτό διότι θα προκύψουν ζητήματα και με
νομοσχέδια που θα πρέπει να περάσουν και με τις διεθνείς
σχέσεις της χώρας που απαιτούν σταθερότητα και ίσως και
μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική φθορά από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ
(για ΑΝ.ΕΛ. δεν συζητάμε…)

Τέλος θα πρέπει να υποκλιθούμε για μια ακόμη φορά
στο…αλάθητο κριτήριο του «σοφού» Ελληνικού λαού (που οι
πολιτικοί δεν το ακούν αρκετά και δεν τον αφήνουν να κάνει
και εξωτερική πολιτική) που έφτασε να δώσει στο κόμμα του
Καμμένου έως και 10 % (2012) !!
Λες και χρειάζεται και ιδιαίτερη αντίληψη για να καταλάβεις
ότι ο τύπος είναι πολιτικός απατεώνας και δημαγωγός ολκής !
Και μόνο φυσιογνωμικά και από τον τρόπο που μιλάει (να μην
πούμε για αυτά που λέει) ο στοιχειωδώς νοήμον άνθρωπος θα
έπρεπε να το καταλαβαίνει, αλλά δυστυχώς υπήρξε και ένα
σχετικά μεγάλο ποσοστό που δεν τον κατάλαβε…

Τέρμα οι ΑΝ.ΕΛ. και μας
τελείωσε η συγκυβέρνηση !
Πότε θα γίνουν οι εκλογές…
Πλέον δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για δύο
πράγματα: πρώτον ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. μας
τελειώνει πολύ σύντομα και δεύτερον ότι το πολύ, πολύ μέχρι
Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε εκλογές !
Μας τελειώνει βέβαια εντός ολίγου ως συγκυβέρνηση, διότι
αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεση παραίτηση Τσίπρα και
άμεση προκήρυξη εκλογών μετά την ψήφιση ή μη της συμφωνίας
των Πρεσπών. Αλλά θα εξηγήσουμε παρακάτω πως μπορεί να
παραταθεί κάπως ο βίος της «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνησης…
Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα χρωστάμε στην αναζωπύρωση
του Μακεδονικού-«Σκοπιανού» ζητήματος που προέκυψε ξαφνικά
στη διεθνή πολιτική «σκακιέρα» και στην ουσία ανέκοψε την
απρόσκοπτη πορεία μιας αυταρχικής κυβέρνησης που φερόταν-και
φέρεται ακόμα- περίπου ως πολιτική συμμορία !
Όλα αυτά τα λέμε πλέον από σήμερα με σχετική βεβαιότητα,
εφόσον το Μαξίμου διέρρευσε χθες τον αποχαιρετισμό του Πάνου
Καμμένου, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας, όπου αυτός
αποχαιρέτησε τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων αφήνοντας
να εννοηθεί πως -αν όχι στην αυριανή συνάντησή του με τον
πρωθυπουργό, πάντως σίγουρα τα επόμενα 24ωρα- είναι έτοιμος
να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.
«Είναι η τελευταία μας συνάντηση ως υπουργός» διέρρευσε το
Μαξίμου ότι δήλωσε ! Επιτέλους Πανούλη μου, ο χρόνος σου
τελείωσε και ως κυβερνητικός εταίρος και πιθανόν και ως
πολιτικός, λέμε φυσικά εμείς…

Επιπλέον υπήρξαν και οι χθεσινές δηλώσεις του βουλευτή των
ΑΝ.ΕΛ. Κατσίκη ο οποίος έστειλε ουσιαστικά μήνυμα άρσης της
εμπιστοσύνης των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση μια μέρα μετά τη
συνέντευξη του πρωθυπουργού
(που είπε ότι σε αυτή την
περίπτωση θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης κι αν δεν τη λάβει θα
πάει “εν ευθέτω χρόνω και συντεταγμένα” σε πρόωρες εκλογές)
και ενόψει του σημερινού κρίσιμου τετ-α-τετ τους.
«Βεβαίως θα ψηφίσουμε “κατά”, γιατί όταν ζητείται ψήφος
εμπιστοσύνης για τη Συμφωνία των Πρεσπών με την οποία
διαφωνούμε θα ήταν οξύμωρο να μην το κάναμε», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο βουλευτής των ΑΝΕΛ σε ραδιοφωνική του
συνέντευξη, και συμπλήρωσε: «Ο Πάνος Καμμένος το έχει πει,
φεύγουμε. Αυτό τι σημαίνει; Παύουμε να είμαστε ο
κυβερνητικός εταίρος, δεν υπάρχει πλειοψηφία, δεν δίνουμε
εμπιστοσύνη». Άλλωστε ο Κατσίκης σχολίασε επίσης, από το
κανάλι της Βουλής, με το βλέμμα στους «αντιφρονούντες», πως
όσοι μετέχουν στην κυβέρνηση ως υπουργοί θα πρέπει να
παραιτηθούν, ομολογώντας ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί
τους για να γνωρίζει τις προθέσεις τους…
Τέλος, προς επιβεβαίωση όλων αυτών, υπήρξε και το παρακάτω
σποτάκι που έβγαλαν στη δημοσιότητα οι ΑΝ.ΕΛ.
https://www.youtube.com/watch?v=UDuM9JBfMkU και το οποίο
μιλά για τις «κόκκινες γραμμές» του κόμματος και έτσι οι
περισσότεροι το μεταφράζουν αυτό ως αποχαιρετιστήριο των
ΑΝ.ΕΛ. στη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τέσσερα
χρόνια !

Τι σημαίνουν όλα αυτά με λίγα και ξεκάθαρα λόγια ; Πρώτον
ότι αν τυχόν δεν ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών, πάμε άμεσα
σε εκλογές (κάτι που θα δημιουργήσει μείζον εθνικό ζήτημα με
το Μακεδονικό και τις σχέσεις με τους εταίρους μας) και
δεύτερον ότι ακόμα και αν ψηφιστούν οι “Πρέσπες”, η
συγκυβέρνηση τελειώνει εντός ολίγου. Μπορεί όμως η κυβέρνηση
Τσίπρα να συνεχίσει μόνη τη θητεία της και μετά τις
«Πρέσπες» ; Ιδού η απορία…
Υπάρχει τρόπος-και προβλέπεται και συνταγματικά-η κυβέρνηση
να συνεχίσει τη θητεία της, έχοντας τη δεδηλωμένη, και
έχοντας κοινοβουλευτική στήριξη από τους αποχωρήσαντες
ΑΝ.ΕΛ. (χωρίς αυτή τη στήριξη θα είναι, όπως καταλαβαίνεται
μάλλον αδύνατον να επιβιώσουν ως κυβέρνηση). Αυτό ωστόσο και
να γίνει θα είναι μια προβληματική κυβέρνηση, όμηρος των
βουλευτών του ακροδεξιού πρώην εταίρου της, ενώ κάτι τέτοιο
δεν θα ευνοεί ούτε την εικόνα των ήδη μισοπεθαμένων ΑΝ.ΕΛ.
προεκλογικά…
Έτσι λοιπόν καταλήγουμε, βάση λογικής, στο ότι και να
ψηφιστούν οι «Πρέσπες» και να συνεχίσει η κυβέρνηση του
Τσίπρα τη θητεία της, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει το πολύ
μέχρι Μάιο ή Ιούνιο, οπότε και θα αναγκαστεί να προχωρήσει
σε εκλογές !
Έτσι θεωρούμε ότι η
αναζωπύρωση του Μακεδονικού, και η
συμφωνία των Πρεσπών που την ακολούθησε, ήταν στην ουσία ένα
ευεργέτημα για όσους ήθελαν να ξεφορτωθούν μια ώρα αρχύτερα
τη φαιοκόκκινη κυβέρνηση του Τσίπρα !
Το λέμε αυτό βεβαίως κόντρα στο ρεύμα και την υστερία της
εποχής διότι, όπως έχουμε ξαναγράψει, εμείς θεωρούμε το
συγκεκριμένο ζήτημα μικρής σημασίας. Παρομοίως θεωρούμε ότι
με τη συμφωνία των Πρεσπών τις περισσότερες υποχωρήσεις
έκανε η γειτονική χώρα (συνταγματικό όνομα, συνταγματικές
αλλαγές και αποποίηση της αρχαιοπληξίας) παρά εμείς.

Και στο κάτω, κάτω ποιο κακό έπαθε η Ελλάδα τόσα χρόνια που
οι περισσότερες χώρες αποκαλούσαν και αναγνώριζαν τους
γείτονες ως “Μακεδονία” και Μακεδόνες και τη γλώσσα τους ως
Μακεδονική και οι ίδιοι συνδέονταν αυθαίρετα με την
αρχαιότητα ; Και γιατί αντιδρούμε τώρα που κερδίζουμε κάποια
πράγματα όπως την αλλαγή συνταγματικού ονόματος, την
αποποίηση της αρχαιότητας, αλλά και την αποποίηση
του
υποτιθέμενου αλυτρωτισμού και ζητάμε με φανατισμό την
επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση ;
Απίστευτο αλλά κωλο-Ελληνικό που όμως από πίσω κρύβει και
έναν λαϊκό και πολιτικό παραλογισμό ο ο οποίος απαιτεί το
σβήσιμο της γειτονικής χώρας από τον χάρτη, των εθνών, των
γλωσσών και ίσως και από το χάρτη γενικά ! Υπερβολικό ; Όχι,
διότι αν σου απαντήσουν ειλικρινά οι περισσότεροι Έλληνες
επί του θέματος, θα σου πουν ότι θα ήθελαν αυτή η χώρα να
μην υπάρχει καν.

Οι
μεγάλοι
πολιτικοί
προβοκάτορες
μιας
μικρής
χώρας και η «ανθρωπιά» τους
Προ ημερών διεξήχθη μια εκδήλωση για το προσφυγικό στο
εντευκτήριο της Βουλής, με παρόντες δεκάδες μικρούς
ασυνόδευτους πρόσφυγες από εμπόλεμες και μη περιοχές, όπου
παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Παυλόπουλος και
ο πρόεδρος της Βουλής, Βούτσης.
Ως εδώ καλά, μόνο που αυτός ο άθλιος τύπος που παριστάνει
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας-και που δυστυχώς είναι και
συμπατριώτης μας, Μεσσήνιος- εκστόμισε απίστευτα πράγματα
στα οποία πρέπει να απαντήσουμε !
Είπε λοιπόν ο…αγαπητός μας «Πάκης» μεταξύ άλλων: «… έως ότου
πάψουν να υπάρχουν οι τραγικές συνθήκες που σας οδήγησαν να
εγκαταλείψετε τις πατρίδες σας και τις οικογένειές σας, η
Ελλάδα και η Ελληνική Κοινωνία σας αγκαλιάζει με θέρμη και
σας θεωρεί παιδιά της».
Και ακόμα πως «η στάση της Ελλάδας και των Ελλήνων είναι
τόσο περισσότερο ειλικρινής όσο είναι φυσική απόρροια της
Ιστορίας της και του πολιτισμού της, γιατί για εμάς όλα τα
παιδιά του κόσμου, που δοκιμάζονται, είναι και δικά μας
παιδιά».
Συνέχισε λέγοντας: «Η Ελλάδα και οι Έλληνες εκπροσωπούν, στο
ακέραιο, τις αρχές και τις αξίες και της Ευρωπαϊκής
Δημοκρατίας και, συνακόλουθα, του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού…».
Και στο τέλος δεν έλειψε και το αντίευρωπαϊκό-αντί- Ε.Ε.
κήρυγμα με το οποίο μάλιστα προσπάθησε να αποδείξει και την
Ελληνική πολιτική…ανωτερότητα και περίσσευμα ανθρωπιάς:
«Μην κρίνετε την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης από
ηγεσίες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες,

κατώτερες των περιστάσεων, δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με
τον πυρήνα αυτής της ιστορίας και αυτού του πολιτισμού.
Κρίνετε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα,
για να βεβαιωθείτε ότι κάθε Έλληνας και κάθε πραγματικός
Ευρωπαίος όχι μόνο συμμερίζεται την τραγωδία σας, αλλά
στέκεται δίπλα σας για να μοιραστούμε τον πόνο σας και, το
κυριότερο, ν’ απαλύνουμε κατά το δυνατόν τις συνέπειές του»
!
Πως ακριβώς τους αγκάλιασε άραγε ο πολιτικός κόσμος και το
κράτος της Ελλάδας και πως δείχνει την ανθρωπιά του και
την…εθνική του ανωτερότητα και περίσσευμα σε ανθρωπιάς;
Πρώτα με το ανεύθυνο και άναρχο άνοιγμα συνόρων και τους
πνιγμούς που επέφερε και έπειτα με τα κολαστήρια, αρχικά της
Ειδωμένης και έπειτα της Μόριας ! Και τι γίνεται στη Μόρια
;
Για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς το μέγεθος της εξαθλίωσης,
ας διαβάσουν, χωρίς περαιτέρω λόγια, τα παρακάτω
δημοσιεύματα για να το συνειδητοποιήσουν…
http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1280901/o-fovos
-toy-viasmoy-stoiheionei-tis-paidia-kai-gynaikes-sti-moria
https://www.huffingtonpost.gr/entry/bbc-moria-to-cheiroterostratopedo-prosfeyon-ste-ye_gr_5b869295e4b0511db3d364c7
https://www.protothema.gr/greece/article/826339/guardian-tapaidia-prosfuges-vionoun-tin-kolasi-sti-moria/
https://www.iefimerida.gr/news/443928/vinteo-anatrihila-toyal-jazeera-apo-ti-moria-pragmatiko-kolastirio
https://www.tanea.gr/2018/09/06/greece/kolastirio-i-moria/
Για αυτά λοιπόν τα «κατορθώματα» και την «ανθρωπιά» είναι
υπερήφανος και βαυκαλίζεται ο Παυλόπουλος και οι όμοιοί του
και έχει το θράσος να δίνει και μαθήματα στην υπόλοιπη

Ευρώπη !
Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν; Έχουμε εξηγήσει πολλάκις ότι
η ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. άνοιξαν άναρχα τα σύνορα και δημιούργησαν
αυτό το χάος που δημιούργησαν με σκοπό να γεμίσουν την
Ευρώπη λαθρομετανάστες ή και κανονικούς πρόσφυγες.
Αυτό το έκαναν
ώστε αυτή η κατάσταση να διασπάσει την
Ευρώπη περαιτέρω και να ανεβάσει και ακροδεξιά Ρωσόφιλα
κόμματα και σε μεγάλο βαθμό, ο μέγας Ρωσόδουλος προβοκάτορας
μια μικρής χώρας Τσίπρας , το έχει καταφέρει !
Έπειτα έγινε μια σωστή συμφωνία με την Ε.Ε. για την
αποσυμφόρηση της Ελλάδας που προέβλεπε ότι όσοι ήταν
λαθρομετανάστες στην Ελλάδα να γύριζαν πίσω στην Τουρκία,
ενώ όσοι ήταν κανονικοί πρόσφυγες να μοιράζονταν σε χώρες
της Ευρώπης.

Τι έκανε έκτοτε το ελληνικό κράτος ; Καθυστερεί
αδικαιολόγητα να εξετάσει τις αιτήσεις, με αποτέλεσμα να
στοιβάζονται διαρκώς καινούργιοι μετανάστες και πρόσφυγες
(καθώς τα σύνορα ακόμα δεν φυλάσσονται επαρκώς), οπότε
γίνεται το αδιαχώρητο και βασανίζονται και υποφέρουν όλοι
μαζί !
Μιλάμε τώρα για αιτήσει ασύλου που οι αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες τις εξετάζουν αδικαιολόγητα με καθυστέρηση που

ξεπερνάει τον ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτό
που δημιουργούν και όλο αυτό γίνεται εσκεμμένα !
Αυτό που κάνει στην ουσία η Ελληνική κυβέρνηση είναι να μην
τηρεί όσα συμφώνησε και να λέει ουσιαστικά στην Ευρώπη να
πάρει κι’άλλους μετανάστες χωρίς κανέναν διαχωρισμό σε
λαθρομετανάστες και πρόσφυγες (ή ακόμα και να κρατήσουμε
μερικούς εμείς ως Ελλάδα).
Δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι και αυτό η
Ελληνική κυβέρνηση το κάνει για να αναγκάσει την Ευρώπη να
δεχθεί άναρχα και άλλους μετανάστες (δηλαδή να κάνει το
λάθος που έκανε η Μέρκελ με το άνοιγμα των συνόρων και που
ανέβασε την ακροδεξιά και στη χώρα της).
Κάτι τέτοιο θα διασπούσε ακόμα περισσότερο την Ευρώπη ,θα
ακολουθούσε νέο κύμα εγκληματικότητας (διότι είναι αδύνατον
να ενταχθούν επαρκώς κοινωνικά όλοι τους) και πιθανότατα και
τρομοκρατίας, οπότε και θα ανέβαζε την (συνήθως ρωσόφιλη)
ακροδεξιά και πανευρωπαϊκώς και ίσως και παγκοσμίως !
Η Ευρώπη τους λέει πολύ λογικά πως αν γίνει αυτό θα έρθουν
στην Ευρώπη άναρχα και λαθραία αμφιβόλου backround
μετανάστες και μάλιστα θα μπουν και καινούργιοι στην Ελλάδα,
οπότε θα πρέπει ως Ελλάδα να κάνουν αυτά που συμφώνησαν
(δηλαδή να ελέγχουν ποιος είναι πραγματικός πρόσφυγας και να
τον στέλνουν στην Ευρώπη, ενώ όποιος δεν είναι να τον
γυρίζουν στην Τουρκία…)
Η ουσία είναι κατά πρώτον ότι το χάος αυτό με το
μεταναστευτικό συνεχίζεται και, όπως φαίνεται, θα
συνεχίζεται για καιρό ακόμα και θα δημιουργεί προβλήματα και
στους ίδιους τους μετανάστες και σε κομμάτια του Ελληνικού
πληθυσμούς και-ακόμα χειρότερα- θα ανεβάζει και την επιρροή
της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα.
Το κλου βέβαια της εκδήλωσης έγινε όταν ένας φοιτητής από το
Μαρόκο πλησίασε τον Παυλόπουλο και του είπε τα εξής:

«Κάντε κάτι κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε. Μας τσακίζει η
γραφειοκρατία. Είμαι 12 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή είναι η
χώρα μου, εδώ ζω, εδώ σπουδάζω, είμαι φοιτητής. Σας
παρακαλούμε, βοηθήστε μας με τη γραφειοκρατία», παίρνοντας
μια διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα κάνει
ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα…
Αυτού του είδους οι διαβεβαιώσεις φυσικά μοιάζουν με
διαβεβαιώσεις πολιτικάντηδων παλιών Ελληνικών ταινιών της
οποίες ακολουθούσε ένα μεγαλοπρεπές πέταμα των αιτημάτων
στον κάλαθο των αχρήστων !
Εν κατακλείδι αυτή είναι λοιπόν η ανθρωπιά την οποία
ευαγγελίζεται ο γελοίος τύπος Παυλόπουλος και όλοι οι όμοιοι
του άθλιοι δημαγωγοί πολιτικάντηδες ! Τέτοια «ανθρωπιά»,
ευχαριστούμε, αλλά εμείς και πολλοί άλλοι δεν θα την
υιοθετήσουμε !

Οι
αισχρές
σοβινιστικές
καταλήψεις σε σχολεία με τη
στήριξη πολιτικών κομμάτων !
Το ότι η Ελλάδα έχει μπει εδώ και καιρό στα επικίνδυνα
μονοπάτια του εξτρεμισμού το έχουμε γράψει άπειρες φορές από
εδώ, αλλά αυτό που συμβαίνει εσχάτως δεν έχει προηγούμενο !
Λοιπόν-όπως είναι γνωστό- τις τελευταίες ημέρες η Χρυσή
Αυγή, μαζί με άλλες φασιστικές παραφυάδες, βάζει χέρι στο
μαθητόκοσμο και στήνει μαθητικές καταλήψεις με θέμα το

Μακεδονικό και τη συνθήκη των Πρεσπών ! Και όλα αυτά
δυστυχώς με την σχετική ανοχή όλου του πολιτικού κόσμου
(ακόμα και η κυβέρνηση που τα καταγγέλλει δεν κάνει τίποτα
για να τα σταματήσει).
Μιλάμε τώρα για καταλήψεις που δεν μπορούμε να τις
χαρακτηρίσουμε μόνο σοβινιστικές και εθνικιστικές, αλλά, εν
μέρη, και φασιστικές καθώς εμφανίστηκαν σε αυτές
μεγαλοϊδεατικά και μισαλλόδοξα συνθήματα και, ακόμα
χειρότερα, αντιδημοκρατικά και αντικοινοβουλευτικά συνθήματα
!
Χαρακτηριστικά: «Η Μακεδονία είναι ελληνική, η Κύπρος είναι
ελληνική και η Μικρά Ασία», ««Αλήτες προδότες πολιτικοί».
Είδαμε επίσης συνθήματα υπέρ του ανισόρροπου εθνικοσοβινιστή
Κατσίφα και αναμμένους πυρσούς στα Χρυσαυγήτικα-Χιτλερικά
πρότυπα !
https://www.youtube.com/watch?v=XWVpXdUYqHE
https://www.youtube.com/watch?v=05SCmlLaHxE
Παρατηρείστε στο δεύτερο τελευταίο βίντεο-στην Κοζάνη- τον
ηγετικό ρόλο στη διαδήλωση έχει αναλάβει ένας μη μαθητής
όπου και διατυπώνει χρυσαυγίτικες θέσεις και που στο
facebook δηλώνει ανοιχτά τη συμπάθειά του προς τη Χρυσή
Αυγή, ενώ φέρεται να έχει στενούς δεσμούς και με τη
μητρόπολη Κατερίνης !
Και το χειρότερο όλων ; “Η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία”
(φωτό παραπάνω). Σε ελεύθερη μετάφραση αφού η δημοκρατία
είναι προδοτική να την καταργήσουμε και να φέρουμε
δικτατορία !
Κατά πρώτον ξεκαθαρίζουμε πως εμείς είμαστε από αρχής κατά
όλων των καταλήψεων στα σχολεία και θεωρούμε ότι πρέπει να
τιμωρούνται και οι μαθητές που προβαίνουν σε τέτοιες
πράξεις. To μοναδικό μέσο “στάσης” των μαθητών θα πρέπει να
είναι η λευκή απεργία και αυτό μόνο κατόπιν διαπραγμάτευσης

με τους καθηγητές.Ακόμα περισσότερο είμαστε κατά καταλήψεων
που δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία
που πρέπει να απασχολούν τους μαθητές, όπως οι
συγκεκριμένες.
Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο, το ότι δηλαδή είναι
αδιανόητο οι μαθητές να αντιδρούν με καταλήψεις για ένα θέμα
που καμία σχέση δεν έχει με το σχολείο και την εκπαίδευσή
τους ! Ακόμα πιο αδιανόητο είναι φυσικά να κάνουν οι μαθητές
εξωτερική πολιτική και να εκβιάζουν την όποια κυβέρνηση
(ακόμα και αυτήν την τυχοδιωκτική που έχουμε τώρα) να
αλλάξει γραμμή και να τους ακολουθήσει !
Ξέρετε όμως πιο είναι το πιο ανησυχητικό ; Ότι οι
εθνικοσοβινιστικές καταλήψεις έχουν και την ενεργή
υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας η οποία με τον Μητσοτάκη
έχει κυλήσει στο σκοτεινό τούνελ του ακραιφνούς εθνικισμού
και της Ρωσοφιλίας ! Δεν το πιστεύετε ; Δείτε εδώ την
ανακοίνωση της ΔΑΚΕ καθηγητών που στηρίζει ανοιχτά τις
καταλήψεις, την οποία μετά από λίγες ημέρες κατέβασαν…
http://agonaskritis.gr/%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%C
E%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82h-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB/

Και δείτε και τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή πρώην Λεπενικού
Μάκη Βορίδη που κάνει ακριβώς το ίδιο !
https://www.thepressproject.gr/article/136564/O-Boridis-tasset
ai-uper-ton-mathiton-pou-diamarturontai-gia-to-Makedoniko

Παρατηρούμε λοιπόν στην ανακοίνωση της ΔΑΚΕ κοινή ρητορική
με τον Άδωνη Γεωργιάδη ειδικά με τη φράση πως «δεν θα
χαρίσουμε τους…πατριώτες μαθητές στη Χρυσή Αυγή». Με λίγα
λόγια και σε ελεύθερη μετάφραση, για να μην πάνε οι μαθητές
στη Χρυσή Αυγή, ας υιοθετήσουμε κι’εμείς τις θέσεις και τη
ρητορική της Χρυσής Αυγής και ας εκπαιδεύσουμε τη νεολαία
μας έτσι !

Ακόμα χειρότερα η ΔΑΚΕ αντιγράφει αυτολεξεί τη φράση του
Χρυσαυγίτη βουλευτή Παππά πως «Όταν στις καταλήψεις βλέπεις
45αρηδες μουσάτους καραφλοκοτσίδες με ταγάρια να ηγούνται,
τότε έχεις ένα αυθόρμητο προοδευτικό μαθητικό κίνημα. Όταν
όμως βλέπεις μαθητούδια με Ελληνικές σημαίες, τότε έχεις
υποκινούμενες διαμαρτυρίες σκοτεινών δυνάμεων».
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/274729_me-logia-toy-hrysayg
iti-pappa-kleinei-i-anakoinosi-tis-dake-e-elme-thes/nikis

Είπατε τίποτα ; Κατά τ’άλλα δεν χαρίζουν τους μαθητές στη
Χρυσή Αυγή, αλλά κάνουν ακριβώς αυτό δημιουργόντας τους
αυριανούς χρυσαυγήτες !
Θα μου πείτε τώρα ότι βγήκε ο Μητσοτάκης και καταδίκασε τις
καταλήψεις ; Το έκανε μετά από τέσσερις, πέντε ημέρες αφού
ξεκίνησαν (λόγω του ντόρου που έγινε ότι η Ν.Δ. στηρίζει
καταλήψεις και που το εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση) και ενώ
πιο πριν σιωπούσε επιδεικτικά. Αλλά και που το έκανε,
καταδίκασε μόνο τις καταλήψεις, αλλά ταυτόχρονα στήριξε την
ακραία ατζέντα και ρητορική των μαθητών ως πατριωτικά
ευαίσθητη !
Για να μην κοροϊδευόμαστε, θα μπορούσαν ποτέ να στηθούν
τέτοιου είδους καταλήψεις χωρίς τη βοήθεια ενός μεγάλου
κόμματος που μπορεί να κινητοποιήσει δημάρχους,
μητροπολίτες, συλλόγους γονέων κλπ. οι οποίοι με τη σειρά
τους κινητοποιούν τους μαθητές (μαζί φυσικά με τους
Χρυσαυγήτες) ;
Και ποιο είναι αυτό το κόμμα ; Μόνο η Νέα Δημοκρατία που
έχει την απαιτούμενη μαζικότητα για κάτι τέτοιο και με
δεδομένο φυσικά ότι οι επίσης πανίσχυροι στην εκπαίδευση
Συριζαίοι δεν έχουν κανέναν λόγο να «μαστιγώνουν» την
κυβέρνησή τους…
Στην πραγματικότητα όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα
ολόκληρο αυταρχικό βαθύ κράτος που προσπαθεί να εκπαιδεύσει
τη μαθητική νεολαία-τους αυριανούς ενήλικους πολίτες στις

ιδέες του σοβινισμού και του εθνικισμού και με έναν ακραίο
τρόπο όπως οι καταλήψεις και τα συλλαλητήρια !
Για τους γνώστες αυτών των θεμάτων εδώ υπάρχουν ομοιότητες
με τη Χιτλκερική Γερμανία και άλλα φασιστικά καθεστώτα του
μεσοπολέμου ! Υπάρχουν ακόμη ομοιότητες με κομμουνιστική
Αλβανία του Χότζα ή και τη Βόρεια Κορέα (του τύπου εμείς οι
«ένδοξοι» και οι εχθροί που μας επιβουλεύονται)…
Ωστόσο αυτό στην Ελλάδα αυτά (δηλ. να φανατίζουν τη νεολαία
με τέτοιον τρόπο) δεν έχουν τολμήσει να κάνουν στο παρελθόν
ούτε καν οι δικτάτορες Μεταξάς και Παπαδόπουλος και τα
φασιστικά καθεστώτα τους !
Και ξέρετε γιατί δεν το έκαναν ; Διότι και οι δύο δεν
κινήθηκαν ιδιαίτερα μεγαλοϊδεατικά στην εξωτερική πολιτική
για να μην πούμε πως έγερναν περισσότερο προς τη real
politic. Ήξεραν λοιπόν πως αν δημιουργήσουν έναν μελλοντικό
στρατό ιεροφανατισμένων τζιχαντιστών του εθνικισμού, μπορεί
στο μέλλον να μην μπορούν να τους ελέγξουν και να τους
δημιουργήσουν προβλήματα στην εξωτερική ή και άλλη πολιτική
τους….
Ετούτοι οι σημερινοί όμως φαίνεται πως δεν έχουν όρια σε
τίποτα και γι’αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε ανήσυχοι για το
τι μέλλον μας επιφυλάσσουν, πόσο μάλλον που γνωρίζουμε ότι
όλες οι κομματικές ηγεσίες στην Ελλάδα υπηρετούν τα
μεγαλοϊδεατικά σχέδια των Ρώσων νεοφασιστών του Πούτιν.

ΥΣΤ: Για όσους μας θεωρούν υπερβολικούς για
τους χαρακτηρισμούς και τις παρομειώσεις μας,
δεν έχουν παρά να διαβάσουν το κείμενο της
συναδέλφου εκ Θεσσαλονίκης Χριστίνας Ταχιάου με
περιγραφές, από όσα αντίκρισε στα μαθητικά
συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, που μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε
από
ανησυχητικές
έως
ανατριχιαστικές…
https://www.protagon.gr/epikairotita/ellas-ellas-i-tan-i-epi

-tas-44341735720

Ο καθ’ημάς εξτρεμισμός που
γιγαντώνεται !
Από τη στιγμή που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα
άρχισε να γιγαντώνεται, μαζί με τη φτώχεια, και ένας
πολιτικός λαϊκισμός, εξτρεμισμός και μια ιδιότυπη πόλωση
Μέσα στην κοινωνία.
Όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσαν να γιγαντωθούν τόσο πολύ
μέσα στην κρίση, αν δεν καλλιεργούνταν από κόμματα και ΜΜΕ,
αλλά και αν δεν είχαν ρίζες και σε παλιότερες πολιτικές
συμπεριφορές, νοοτροπίες και ιδέες που καλλιεργούνταν, λίγο
ως πολύ, σε αυτόν τον τόπο αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα…
Θυμίζουμε ότι αρχικά είχαμε φαιοκόκκινα λαϊκίστικα κινήματα
αγανακτισμένων και άνοδο των δύο άκρων σε εκλογές (με
αποκορύφωμα τη νεοναζιστική Χρυσή Αυγή) και κατάληξη στην
εκλογή του άθλιου ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 2015 και στη
συνεργασία με τους ακροδεξιούς ΑΝ.ΕΛ. με ότι τραγικά
ακολούθησαν αυτήν την λαϊκή επιλογή…
Σταδιακά η Ελληνική κοινωνία άρχισε να πηγαίνει στα άκρα και
να ριζοσπαστικοποιείται με την κακή έννοια και ο κόσμος
άρχισε να αναζητά τη λύση στην κρίση στα πιο απίθανα και
ακραία κινήματα και ιδέες.
Από τη μία είχαμε λαϊκή στροφή στη σκληρή ή και ανοιχτά
φασιστική δεξιά, στην πατριδολαγνεία, στο σοβινισμό και στη
θρησκοληψία και από την άλλη μια ιδιότυπη λαϊκίστικη

αριστερά, σχεδόν εθνικοσοσιαλιστικής
Αργεντινής) στη ρητορική της.

φύσης

(Περονικής

Δεν πρέπει όμως να φανταστεί
κανείς πως το κομμάτι του
πληθυσμού που πήγε στα αριστερά κόμματα έχει στη μεγάλη
πλειοψηφία του ιδιαίτερη σχέση με αυτό που ξέραμε ως
παραδοσιακή αριστερά. Ούτε φυσικά να διανοηθούμε πως αυτοί
ήταν τίποτα αντιεθνικιστές, αντιρατσιστές, αντιξενοφοβικοί
κλπ. Αντίθετα σε ένα κομμάτι του πληθυσμού αυτές οι
ακροδεξιές ιδέες συνυπάρχουν κάλλιστα με ιδιότυπες και
αμφιλεγόμενες σοσιαλιστικές ιδέες.
Μέσα σε αυτό το άρρωστο κλίμα άρχισαν να κερδίζουν οπαδούς,
ο Ρουβίκωνας, οι Πυρήνες της φωτιάς, ακόμα και η 17 Νοέμβρη,
αλλά και ο…Αρτέμης Σώρας, ο…Παϊσιος και οτιδήποτε άλλο
ακραίο και ανορθολογικό !
Τα τελευταία δύο, τρία χρόνια ωστόσο ο σοβινισμός, ο
εθνικισμός και η μισαλλοδοξία φουντώνουν κι’άλλο σε βαθμό
παράνοιας και με τεράστια ευθύνη των ΜΜΕ ! Τι έχει συμβεί ;
Αυτό συνέβη βασικά από τότε που ανέλαβε τη Νέα Δημοκρατία ο
Μητσοτάκης και άρχισαν να καλλιεργούνται και να
προπαγανδίζονται περαιτέρω εθνικολαϊκίστικες αντιλήψεις μέσα
στο κόμμα (στην πραγματικότητα είναι γραμμή που χαράζουν
Σαμαράς και Καραμανλής) και παρόμοια γραμμή ακολουθούν και
τα κανάλια που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία (ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ,
STAR).
Από την άλλη και η φαιοκόκκινη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
χρησιμοποιεί ενίοτε και αυτή τον εθνικισμό και τη
μισαλλοδοξία προκειμένου να πετύχει γεωστρατηγικούς στόχους,
όπως κυρίως κάνει με την Τουρκία και τη δαιμονοποίηση του
Ερντογάν.
Σήμερα που έχουμε φτάσει λοιπόν ; Έχουμε φτάσει σε σημείο να
είμαστε ένα εξτρεμιστικό σοβινιστικό κράτος με το σύνολο των
πολιτικών και κομμάτων να διαθέτουν ελάχιστη ή και εντελώς
ανύπαρκτη δημοκρατική κουλτούρα !

Ας πιάσουμε λοιπόν μόνο τα τεκταινόμενα των τελευταίων
μηνών: 1) Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη συντάσσεται στο 100
% με τη σκληρή γραμμή Σαμαρά στο Μακεδονικό στηρίζει τα
εθνικιστικά συλλαλητήρια όπου και συνυπάρχει, μεταξύ άλλων,
χωρίς κανένα πρόβλημα με φασίστες και ναζιστές (κυρίως
Χρυσαυγήτες). Το Λαλιώτικο ΠΑΣΟΚ μπαίνει και αυτό στη σκληρή
γραμμή στο Μακεδονικό, ενώ και το κόμμα του Λεβέντη έχει
γίνει από Ένωση Κεντρώων, Ένωση σκληρών εθνικιστών και
θρησκόληπτων !
2) Η Ελλάδα δίνει άσυλο σε οκτώ καταζητούμενους Τούρκους
πραξικοπηματίες με σύσσωμο το πολιτικό καθεστώς να
χειροκροτεί τις στημένες δικαστικές αποφάσεις του Αρείου
Πάγου και τη Ν.Δ. να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τους
στηρίζει αρκετά και θέλει να τους παραδώσει…
3) Ένας μουρλός Έλληνας υπερεθνικιστής στην Αλβανία
(Κατσίφας) «τσαμπουκαλεύεται» για ασήμαντη αφορμή με
αστυνομικό, βγάζει καλάζνικοφ και αρχίζει να πυροβολεί προς
πάσα κατεύθυνση! Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν
βγάζεις όπλο σε αστυνομικό είναι βέβαιο ότι θα σε
πυροβολήσουν και ότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν…
Επειδή λοιπόν κάποια στιγμή-μετά από μισή ώρα καταδίωξης-οι
αστυνομικοί του την άναψαν, η κυβέρνηση έβγαλε ανακοίνωση με
την οποία μίλησε για αδικαιολόγητη δολοφονία και έκανε και
διάβημα στους Αλβανούς !

Από

την

άλλη

η

Νέα

Δημοκρατία

(μέσω

του

γελοίου

Κουμουτσάκου) έκανε λόγο για δολοφονία ενός Έλληνα επειδή
έκανε το πατριωτικό του καθήκον (!!) και κατηγόρησε την
κυβέρνηση ως πολύ μαλθακή απέναντι στην Αλβανία…Την ίδια
στιγμή Χρυσαυγήτες έκαιγαν Αλβανικές σημαίες, ενώ χτυπήθηκαν
με εκρηκτικά και δύο Αλβανικές επιχειρήσεις υπό την πλήρη
κάλυψη της κυβέρνησης και όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων
που δεν καταδίκασαν !
Με όλη αυτή την πλύση εγκεφάλου από κόμματα και ΜΜΕ ο
Κατσίφας γίνεται κάτι σαν εθνικός μας ήρωας και η κηδεία του
στη βόρεια Ήπειρο μετατρέπεται σε συλλαλητήριο εξτρεμιστών
και χρυσαυγητών, όπου υβρίζονταν και απειλούνταν οι Αλβανοί
και η Αλβανία !Όταν λοιπόν οι Αλβανοί τους βούτηξαν και τους
κήρυξαν ανεπιθύμητους (πολύ λογικό), εμείς λέγαμε ότι οι
Αλβανοί μας προκαλούν…
4) Προ ημερών έγινε το συνέδριο του κόμματος των Σλαβόφωνων
της Μακεδονίας (Ουράνιο τόξο) και λίγο παλιότερα ένα μια
εκδήλωση τους με σλαβόφωνα τραγούδια και χορούς. Και τις δύο
εκδηλώσεις προσπάθησαν να ματαιώσουν
φασίστες και ναζί
(κυρίως Χρυσαυγήτες, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν)
κλείνοντας δρόμους και απειλώντας τον κόσμο που πήγαινε εκεί
στη Φλώρινα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που απλά έκανε μια
ακραία διοργάνωση όπως η Χ.Α. διότι είχε και την κάλυψη της
κυβέρνησης και όλου του πολιτικού καθεστώτος (εφόσον κανείς
δεν καταδίκασε τα γεγονότα) και εν μέρη και της αστυνομίας.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα παραδείγματα του
καθ’ημάς εξτρεμισμού δεξιού και αριστερού και ανάμεικτου
(μαυροκόκκινου) αλλά θα πλατιάζαμε πολύ…
Σημασία έχει ότι έχει πλέον χαθεί κάθε μέτρο σε αυτή τη χώρα
και οι εξτρεμιστικές πολιτικές (οι οποίες πάντα έχουν ως
αρχική πηγή τους τη νεοναζιστική Ρωσία του Πούτιν)
εμφυτεύονται στο λαό από κόμματα και ΜΜΕ μέσω μαύρης
προπαγάνδας.
Από την άλλη ο Ελληνικός λαός δεν έχει-στην πλειοψηφία του-

ούτε τη μόρφωση, ούτε την κριτική σκέψη για να αντικρούσει
όλα αυτά. Αποτέλεσμα ; Μια χώρα και κοινωνία junk (για τα
σκουπίδια) όπως ακριβώς και τα ομόλογά μας ! Που θα
καταλήξει όλο αυτό κανείς δεν ξέρει…

Λίγα ακόμα περί Ρουβίκωνα…
Αρκετοί είναι αυτοί οι φίλοι που, με μήνυμα
τους μας ζητούν τη γνώμη μας για τον Ρουβίκωνα
και τους περιβόητους «ακτιβισμούς» τους…
Ως πρώτη άποψη
δεν έχουμε παρά να
αναδημοσιεύσουμε παρακάτω ένα άρθρο που
γράφτηκε πριν περίπου 11 μήνες, όταν ακόμη τα
«αιρετικά»
ήταν
blog
και
το
οποίος
αναδημοσιεύουμε παρακάτω με τον τότε τίτλο
«Ρουβίκωνας: Οι κρατιστές αναρχοφασίστες» και
είναι το εξής:
«Όπως έχουμε ξαναγράψει-χωρίς δόση υπερβολής- στην Ελλάδα
ακόμα και οι αναρχικοί είναι κρατιστές ή κρατικοδίαιτοι !
Είναι επίσης γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα αυτών έχει
φασιστικοποιηθεί (γι’αυτό άλλωστε και τους αποκαλούμε
αναρχοφασίστες), όπως άλλωστε και μεγάλο μέρος της άκρας
αριστεράς !
Έτσι λοιπόν μόλις προ ημερών μάθαμε ότι μέλη της
αυτοαποκαλούμενης αναρχικής οργάνωσης «Ρουβίκωνας» έκαναν
«ντου» και στο υπουργείο εθνικής άμυνας του Καμμένου και
μάλιστα το έκαναν ανενόχλητοι και ασύλληπτοι !
Για την ιστορία η μοναδική φορά που συνελήφθησαν ήταν σε μια
μπούκα στην Ισπανική πρεσβεία και αυτό έγινε μόνο και μόνο

για να μην εκτεθεί κι’άλλο η κυβέρνηση στους Ισπανούς
εταίρους και δανειστές μας. Τυχαίο ;
Πραγματικός στόχος τους ; Να πάρουν αποστάσεις από τη
φαιοκόκκινη κυβέρνηση και να αποποιηθούν τον ρόλο του
κρατικίστικου εργαλείου και παρακρατικού γκρουπούσκουλου.
Γι’αυτό ακριβώς- για να ρίξουν στάχτη στα μάτια- και
αποφάσισαν να μπουκάρουν και στο υπουργείο του ακροδεξιού
τραμπούκου Καμμένου και συγκυβερνήτη του ΣΥΡΙΖΑ !
Εμάς όμως τα…καλόπαιδα του Ρουβίκωνα δεν μπορούν να μας
παραμυθιάσουν και όχι μόνο διότι τα πεπραγμένα της λεγόμενης
αριστεράς τα έχουμε «σπουδάσει». Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά
στο backround και στα πεπραγμένα του «Ρουβίκωνα» και θα
καταλάβετε γιατί είμαστε κάθετοι σε αυτό και τους
αποκαλύπτουμε…
Πρώτο και κυριότερο, μπορεί ποτέ να πιστέψει κανένας νοήμων
άνθρωπος ότι άνθρωποι που έχουν πάρει και εκπομπή στo
ραδιόφωνο της ΕΡΤ (ΕΡΤ-OPEN) δεν είναι πιόνια αυτής της
κυβέρνησης ; Ή μήπως είναι τυχαίο ότι-όπως είπαμε- δεν
συλλαμβάνονται σχεδόν ποτέ, ότι και αν κάνουν, ενώ σε μια
σοβαρή χώρα θα ήταν ήδη στη φυλακή ;
Να πάμε και παρακάτω, διότι αν ρίξουμε μια ματιά στα πιστεύω
τους,όπως τα εκφράζουν οι ίδιοι, δεν βλέπουμε τίποτα
παραπάνω εκτός από μια κλασσική νεοκνίτικη γραμμή
εμπλουτισμένη με τα κλασσικά ιδεολογήματα που εισήγαγε η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα
Δηλαδή περί αντιμνημονίου, οικονομικής κατοχής των
δανειστών, του δυτικού κεφαλαίου και πάνω απ’όλα φυσικά
αντιφιλελεύθεροι και μάλιστα πολύ περισσότερο από
αντιχρυσαυγήτες και αντιφασίστες γενικά (όπως είναι πλέον
όλοι σχεδόν οι αριστεροί και οι οργανώσεις τους) !
Γενικά βλέπουμε ότι η ανάλυσή τους περί κρίσης και των
αιτιών της ήταν σχεδόν ίδια με του ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ (προ
μνημονίου), ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και Χρυσής Αυγής (!),

μεταφρασμένη σε κάπως πιο αναρχική γλώσσα για τα μάτια του
κόσμου (κυρίως των ανόητων που τους πιστεύουν)…
Αλλά και μέχρι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακός δεν ήταν και ο
«Ρουβίκωνας» ανοιχτά τίποτα παρά μια αναρχοφασιστική ουρά
του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να θυμηθούμε ότι πρώτον: Κατά τη διάρκεια
της πρώτης καταστροφικής διαπραγμάτευσης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
με την Ε.Ε. (2015), αυτοί δεν δίσταζαν να στηρίζουν
ουσιαστικά την διαπραγμάτευση, διοργανώνοντας πορείες στη
γερμανική πρεσβεία, βρίζοντας Μέρκελ και Σόιμπλε.
Δεύτερο και πιο κραυγαλέο ότι στις 30 του Ιούνη του 2015 οι
«Ρουβίκωνες» επιτέθηκαν ανοιχτά στους διαδηλωτές του
«Μένουμε Ευρώπη» στο Σύνταγμα που διαδήλωναν τότε κατά τηςπιο ανοιχτά τότε- αντιευρωπαϊκής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
διότι προέβλεπαν περίπου τι επρόκειτο να ακολουθήσει στη
χώρα. Εκεί λοιπόν οι «Ρουβίκωνες» λειτούργησαν ανοιχτά ως
παρακρατικά «μαντρόσκυλα» της κυβέρνησης, κατά των
φιλοευρωπαίων αντιπάλων τους !
Εκείνη την περίοδο μάλιστα (διαπραγματεύσεις- δημοψήφισαμα)
βρέθηκαν ουσιαστικά και οι “Ρουβίκωνες” στο ίδιο
μαυροκόκκινο μέτωπο και με τους Χρυσαυγήτες, χωρίς κανένα
πρόβλημα !
Μόλις φυσικά η κυβέρνηση το γύρισε μνημονιακή, το γύρισαν
και αυτοί αντικυβερνητικοί και αντικαθεστωτικοί για
ξεκάρφωμα, όπως έκαναν και οι διάφοροι Ανταρσύες,
Λαφαζάνηδες, Κωνσταντοπούλου κλπ., για να μην εκτεθούν άλλο
(Το ΚΚΕ λειτούργησε πιο έξυπνα, κρατώντας από την αρχή
κάποιες αποστάσεις από την κυβέρνηση, γνωρίζοντας καλά ότι
μπορεί στο μέλλον να εκτεθεί).
Έκτοτε αφιερώθηκαν σε κάτι υποκριτικές μπούκες της πλάκας
στο ΤΑΙΠΕΔ και στο ΑΔΜΗΕ και καλά επειδή είναι κατά των
ιδιωτικοποιήσεων (να γιατί λέμε ακόμα και τους Έλληνες
αναρχικούς κρατιστές, αν και στην πραγματικότητα
οι
αριστερούληδες είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων αλλά μόνο στο

ρωσοκινέζικης προέλευσης κεφάλαιο), σε γιατρούς που και καλά
παίρνουν φακελάκια και στην εφημερίδα “Πρώτο Θέμα” την οποία
στόχευσαν
όχι
για
τον
δεδομένο
εθνικισμό
και
φιλοχρυσαυγητισμό της, αλλά γιατί αυτή είναι πλέον
αντικυβερνητική…
Συμπέρασμα ; Πρόκειται για καθεστωτικούς-παρακρατικούς
τραμπούκους και ας καμώνονται το αντίθετο. Βλέπετε το
επαναστατηλίκι πουλάει σε εποχή κρίσης, αλλά στην
πραγματικότητα οι περισσότεροι αυτοαποκαλούμενοι επαναστάτες
είναι οι πιο προσκυνημένοι !”
http://taairetika.blogspot.com/2017/11/blog-post_21.html
Aυτά γράφαμε λοιπόν πέρσι τέτοια εποχή, αλλά από τότε έχει
αλλάξει κάτι στο κεφάλαιο Ρουβίκωνας; Το μόνο που έχει
αλλάξει είναι ότι η ρωσοδουλεία τους είναι πλέον ανοιχτή και
έκδηλη στη γραμμή τους (συνεπώς και η κρυφοφασιστική τους
φύση)!
Έτσι λοιπόν πέρσι το χειμώνα, με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό
αγώνα ΑΕΚ-Ντιναμό Κιέβου, χαρακτήρισαν σύσσωμο τον Ουκρανικό
λαό και την Ουκρανική κυβέρνηση ναζί και δικαιολόγησαν έτσι
τη φασιστική εισβολή και κατοχή της Κριμαίας, αλλά και τον
πόλεμο και διαμελισμό που έχουν προκαλέσει οι Ρώσοι φασίστες
στην ανατολική Ουκρανία.
Αυτά φυσικά δεν είναι τίποτε άλλο από την υιοθέτηση της
Ρωσικής Πουτινικής προπαγάνδας, αλλά υπάρχει και συνέχεια…
Τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει μπούκες σε μια σειρά από
ξένες πρεσβείες, όλες δυτικών και φιλοδυτικών χωρών, όπως ο
ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αυστρία, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία
(πιθανόν να μας διαφεύγει και κάποια ακόμα). Ούτε λόγος
φυσικά για μπούκα στη Ρωσική ή σε Ρωσόφιλης χώρας…
Πρόσφατα ωστόσο παραξένεψε πολύ κόσμο και μια μπούκα του
Ρουβίκωνα στην πρεσβεία του Ιράν, μιας ισλαμοφασιστικής
χώρας με καλές σχέσεις με τον Ρωσοκινέζικο φασιστικό άξονα !

Γιατί το έκαναν αυτό ; Μα γιατί εσχάτως το Ιράν βρίσκεται σε
αντιπαράθεση με τους μέχρι τώρα συμμάχους του, Ρωσία και
Άσαντ, για τη μοιρασιά στον πόλεμο της μαρτυρικής Συρίας-την
οποία μακέλεψαν από κοινού- ο οποίος ουσιαστικά μόλις
τελείωσε υπέρ του Άσαντ !
Καθόλου τυχαία, λίγες μόνο ημέρες πριν από το ντου του
Ρουβίκωνα στην Ιρανική πρεσβεία, το Ιράν χτυπήθηκε από τους
Ρωσοκίνητους Ασαντικούς ισλαμοφασίστες του ISIS σε
τρομοκρατική επίθεση !!
Βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο ένα διεθνές φασιστικό-νεοναζιστικό
παζλ που συμπληρώνεται για τους καλούς γνώστες των θεμάτων,
αλλά και ότι όλα τα τσιράκια αυτού του φασισμού ανά τον
κόσμο να συντονίζονται τρομερά μεταξύ τους, ενόσω ο
αρχιδολοφόνος Πούτιν και η Ρωσία πάνε να κάνουν το μεγάλο
βήμα για την παγκόσμια κυριαρχία τους.
Αυτή η Ρωσική κυριαρχία μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη
δύναμη της βρώμικης διπλωματίας και της προβοκάτσιας, είτε
και με νέους πολέμους που θα μπορούσαν να φέρουν ακόμα και
έναν γενικευμένο-παγκόσμιο πόλεμο !

Μακάρι να περάσει ο Ζάεφ τη
συμφωνία των Πρεσπών !
Όπως έχουν καταλάβει οι περισσότεροι στην Ελλάδα, κατά
πρώτον το Μακεδονικό παίζει και θα συνεχίσει να παίζει
σημαίνοντα ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και

κατά δεύτερον έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο που δεν
ξέρουμε κατά πόσο παρατεταμένη θα είναι…
Τα δεδομένα είναι τα εξής λοιπόν: Πρώτο ενδεχόμενο να βρει ο
Ζάεφ τους βουλευτές που χρειάζεται για να περάσει από το
κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας τη συμφωνία των Πρεσπών. Σε
αυτήν την περίπτωση η συμφωνία
επικυρώνεται από τους
γείτονες και η «καυτή πατάτα» περνάει στα χέρια της Ελλάδας
!
Τότε λοιπόν θα πυροδοτηθούν εξελίξεις που καθιστούν σχεδόν
αδύνατη την παραμονή του κυβερνητικού θιάσου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
στην εξουσία μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη (τότε δηλαδή που
θα γίνονταν οι εκλογές υπό φυσιολογικές προϋποθέσεις)…
Για να μην πούμε πως το πιθανότερο είναι ο Τσίπρας να
προκηρύξει εκλογές πριν έρθει η συμφωνία στην Ελληνική
βουλή, οπότε η «καυτή πατάτα» του Μακεδονικού να περάσει στα
χέρια του αδαούς και ώψιμου εθνικολαϊκιστή Μητσοτάκη !
Αν αντίθετα ο Ζάεφ δεν μπορέσει να περάσει ποτέ τη συμφωνία
από τη Βουλή του, τότε οι γείτονες θα χρεωθούν την αποτυχία
του συμβιβασμού για το Μακεδονικό, η φασιστική Ρωσία θα έχει
πετύχει μια μεγάλη γεωστρατηγική νίκη και η κυβέρνηση του
Τσίπρα θα μπορέσει να ολοκληρώσει το…θεάρεστο έργο της
τουλάχιστον ως τον ερχόμενο Σεπτέμβρη !
Όπως καταλαβαίνεται λοιπόν στην πραγματικότητα το συμφέρον
της Ελλάδας και όλων των Βαλκανίων είναι να μπορέσει να
περάσει ο Ζάεφ τη συμφωνία των Πρεσπών, να μπει η γειτονική
χώρα στο ΝΑΤΟ και να ξεφορτωθούμε και μια ώρα αρχύτερα την
«πρώτη φορά αριστερά» !
Θα μου πείτε και τι γίνεται μετά ; Μα όποιοι και να έρθουν
μετά (εν προκειμένω κυβέρνηση με Μητσοτάκη πρωθυπουργό)
αποκλείεται να είναι χειρότεροι και πιο αδίστακτοι
τυχοδιώκτες από του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., οπότε γιατί να μας χαλάει
;

Mα και το Μακεδονικό τι θα απογίνει ; Τίποτα δεν θα γίνει…Το
πολύ, πολύ να συμβιβαστούμε ή να ηττηθούμε διπλωματικά και
να συνυπάρξουμε στο ΝΑΤΟ με μια χώρα που θα ονομάζεται είτε
Βόρεια Μακεδονία, είτε FYROM, είτε Δημοκρατία της Μακεδονίας
!
Μήπως μπορεί κανένας σοβαρός και ορθολογιστής άνθρωπος ότι η
Ελλάδα και η Μακεδονία θα πάθουν κάτι κακό αν η χώρα αυτή
έχει επίσημη ονομασία με τον όρο «Μακεδονία» ή αν η Ελλάδα
αναγνωρίσει Μακεδονική ιθαγένεια και γλώσσα ;
Φυσικά και όχι όσο και αν οι Μητσοτάκηδες, οι Χρυσές Αυγές,
οι Λεβέντηδες και οι Γεννηματάδες (δηλαδή ο Λαλιώτης) κάνουν
πατριδοκαπηλία και παίζουν με αισχρό τρόπο με τις χειρότερες
ανασφάλειες και απωθημένα του Ελληνικού λαού (και ιδιαίτερα
των Βορειοελλαδιτών που ξέρουν καλά από τους προγόνους τους
τι σημαίνουν οι αλλαγές συνόρων, οι ανταλλαγές πληθυσμών και
οι εθνοκαθάρσεις).
Για του λόγου το αληθές 140 χώρες τους έχουν αναγνωρίσει ως
τώρα με το συνταγματικό τους όνομα, οι πάντες αναφέρονται σε
Μακεδόνες σε ότι αφορά την εθνικότητα και ιθαγένειά τους και
η γλώσσα τους έχει αναγνωριστεί προ πολλού διεθνώς ως
Μακεδονική.
Οι ίδιοι δε-ειδικά επί VMRO και Γκρουέφσκι-προπαγάνδιζαν
ανενόχλητοι ότι κατάγονται από τους αρχαίους Μακεδόνες και
μπορούσαν να μπαίνουν στην Ελλάδα με διαβατήρια και
ταυτότητες που ανέγραφαν Μακεδονική ιθαγένεια !
Συνεπώς οι…υπερπατριώτες του «όχι» στη συμφωνία των Πρεσπών
δεν ενοχλούνται από αυτά τα τετελεσμένα- τα οποία θα
συνεχιστούν αν δεν περάσει η συμφωνία των Πρεσπών-αλλά
ενοχλούνται από την εν λόγω συμφωνία όπου οι γείτονες θα
ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και αποκηρύσσουν την αρχαία
Μακεδονία σε κάθε επίπεδο (φυλής, γλώσσας, ιθαγένειας)
παραδεχόμενοι πως δεν έχουν καμία σχέση !
Συμπέρασμα ; Κλείνουμε τα αυτιά στους πολιτικούς απατεώνες

και δημαγωγούς κάθε παράταξης και ευχόμαστε να περάσει ο
Ζάεφ από τη Βουλή του τη συμφωνία των Πρεσπών, πρώτα για το
καλό της Ελλάδας και μετά για τους διεθνείς συσχετισμούς !
Άλλωστε η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με το
συναίσθημα και όποτε γίνεται είναι συνταγή προς καταστροφή…

