Οι τυχοδιώκτες της Ευρώπης
χαρίζουν Βόρεια Μακεδονία και
Αλβανία στη φασιστική Ρωσία
Πως να χαρακτηρίσουμε τώρα αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση
στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία αρνούμενη τελικά την
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των δύο αυτών χωρών ;
Για το γεγονός ευθύνεται πάντως πρωτίστως η Γαλλία του
Μακρόν ο οποίος έθεσε-και με ασόβαρα επιχειρήματα-άτυπο βέτο
και για τις δύο χώρες και δευτερευόντως η Ολλανδία και η
Δανία που ήθελαν να μπλοκάρουν μόνο την Αλβανία.
Ο Μακρόν μάλιστα όχι μόνο αρνήθηκε να διαχωριστούν οι δύο
περιπτώσεις (καθώς η Βόρεια Μακεδονία θεωρείται γενικά πιο
έτοιμη από την Αλβανία για να μπει) και να πάρουν τα Σκόπια
το πράσινο φώς, αλλά αρνήθηκε και να διατυπωθεί ρητά πως το
θέμα θα συζητηθεί τουλάχιστον του χρόνου στην επόμενη σύνοδο
!
Με λίγα λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε τη γειτονική Βόρεια
Μακεδονία, αλλά και την Ελλάδα να λύσουν τις διαφορές τους
για το όνομα, συγκρουόμενοι επώδυνα με τους εθνικιστές και
τους σωβινιστές μέσα στις χώρες τους, και τώρα αρνείται
ακόμα και να ξεκινήσει έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
αυτήν !
Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του, που επέμεινε και πίεσε και αυτό
υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, τήρησε την υπόσχεσή του και
δέχθηκε τη Βόρεια Μακεδονία ως δόκιμο μέλος, αλλά η Ε.Ε. δεν
το έκανε…
Και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ο προβοκάτορας
Μακρόν δεν θέλει τη διεύρυνση της Ευρώπης με αυτές τις
βαλκανικές χώρες που πρέπει και αυτές να σταθεροποιηθούν και
να ευημερήσουν κάποτε ;

Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο από το ότι θέλει να δωρίσει
αυτές τις Βαλκανικές χώρες στη Ρωσία του Πούτιν, όπως σχεδόν
ήδη έχουν κάνει Ευρωπαίοι και Αμερικανοί και με την Τουρκία
(άλλο μεγάλο ζήτημα που θα εξηγήσουμε προσεχώς).
Και γιατί όμως να κάνει αυτή την προβοκατόρικη ενέργεια η
Γαλλία του Μακρόν (τουλάχιστον η Γερμανία της Μέρκελ στάθηκε
πιο λογική σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπερισχύει το βέτο) ;
Μάλλον γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον ηλίθιο
καταστροφικό τρόπο-δωρίζοντας ουσιαστικά χώρες
γεωπολιτική σκακιέρα- θα κατευνάσουν το Ρωσικό τέρας !
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Και για να μην αμφιβάλλει κανείς για την εξωτερική πολιτική
του Μακρόν, αξίζει να πούμε ότι στη Λιβύη στηρίζει από
κοινού με τη Ρωσία έναν πολέμαρχο ονόματι Χαφτάρ ο οποίος
προσπαθεί με τα όπλα να ανατρέψει τη νόμιμη κυβέρνηση της
χώρας.
Με λίγα λόγια η Ευρώπη δεν πήρε το μάθημά της ούτε από τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και το που οδήγησε πριν από αυτόν
η
προσπάθεια κατευνασμού της Χιτλερικής Γερμανίας, και
κάνει τα ίδια λάθη…
Φαίνεται πως θα δουν κατάματα την αλήθεια μόνο αν η Ε.Ε.
διαλυθεί και οι φασίστες του Κρεμλίνου χτυπήσουν και την
πόρτα των χωρών τους, μόνο που τότε δυστυχώς θα είναι αργά
και η Ευρώπη θα έχει βυθιστεί ξανά στον όλεθρο !
Επιστρέφοντας στον Μακρόν, γυρίζοντας λίγο τον χρόνο πίσω θα

δούμε ότι παραδόξως είχε υποστηρίξει σθεναρά τη συμφωνία των
Πρεσπών. Γιατί να το έκανε αυτό εφόσον δεν επιθυμεί να μπει
η Βόρεια Μακεδονία στην Ε.Ε. ;
Εκτιμούμε ότι αυτό έχει να κάνει με την Ρωσική γραμμή ως
εξής: Βλέποντας ο Πούτιν ότι δεν μπορεί να εμποδίσει τη
συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και της Βόρειας Μακεδονίας
(καθώς γενικά οι δυτικές χώρες έφεραν με τις πιέσεις τους σε
δύσκολη θέση τον Τσίπρα που ουσιαστικά δεν μπορούσε να
πράξει διαφορετικά) έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο Β.
Αυτό το σχέδιο Β ήταν το να αφεθεί η Βόρεια Μακεδονία να
μπει ελεύθερα στο ΝΑΤΟ-όπως και έγινε-αλλά όχι και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ένα βέτο από έναν ρωσόφιλο ηγέτη θα
αρκούσε να εμποδίσει την είσοδό της
.
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάλλιστα να οδηγηθεί προς τη Ρωσία
ο πολιτικός κόσμος της Βόρειας Μακεδονίας (και ιδιαίτερα αν
κυβερνήσει το δεξιό VMRO όπου μέσα εκεί η Ρωσία έχει άκρες
και ερείσματα), αλλά το ίδιο να επιθυμήσει και ο
αγανακτισμένος και προδομένος από σχεδόν τους πάντες λαός
της Βόρειας Μακεδονίας ή μεγάλη μερίδα του.
Εντός του ΝΑΤΟ και εκτός Ε.Ε. η Βόρεια Μακεδονία θα μπορεί
κάλλιστα να παίζει στο μέλλον το παιχνίδι της Ρωσίας, όπως
το κάνει και η Ελλάδα που παριστάνει την δυτική χώρα, ενώ
έχει πέσει στην αγκαλιά της Ρωσίας εδώ και κοντά 40 χρόνια
και με λίγες κυβερνητικές εξαιρέσεις.
Eν κατακλείδι ο Πούτιν μπορεί να τιμώρησε τον Τσίπρα-με τις
δολοφονικές πυρκαγιές στη δυτική Αττική που έβαλαν
αναρχοφασίστες για λογαριασμό της Ρωσίας- για την ανυπακοή
και την υπογραφή του στις Πρέσπες, αλλά να που τα άδυτα της
KGB είχαν και plan B για τη Βόρεια Μακεδονία και γενικά για
την προσπάθειά τους να αποσταθεροποιήσουν και να «καταπιούν»
τα Βαλκάνια !
Αλλά ας μην κάνουμε άλλες εικασίες, αφού κανείς δεν ξέρει
ποιο το κοντινό μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας,

των Βαλκανίων και όλη της Ευρώπης.
Αν μάλιστα αναλογιστούμε και το Brexit που είναι προ των
πυλών και το τι συμβαίνει στην Ισπανία με τους Καταλανούς,
το μέλλον της Ε.Ε. φαίνεται δυστυχώς από αβέβαιο έως
καταστροφικό !
Μια Ε.Ε. που δείχνει τυχοδιωκτισμό και τύφλα και που το μόνο
που μοιάζει να την ενδιαφέρει είναι να επιβάλλει παντού τα
gay pride και την ομοφυλοφιλική προπαγάνδα στα παιδιά…

