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Κατάντημα, σπεύδουμε ικέτες εμείς αντί να
έρχονται οι Σκοπιανοί
/ Επικαιρότητα
Στέλιος Παπαθεμελής, Πολιτικός

Εκλιπαρούμε τελικά τους σκοπιανούς να δεχθούν το όνομά μας. Αντί να
έρχονται ικέτες αυτοί πάμε εμείς. Και τώρα μας κάνουν και τους….
δύσκολους! Εκνευρισμός επικρατεί στου Μαξίμου, λένε οι ειδήσεις, εν
αναμονή

του

τηλεφωνήματος

Ζάεφ

το

οποίο

όλο

έρχεται

και

όλο

αναβάλλεται για την επομένη…. Α να επιτέλους έφτασε! Ο Ζάεφ τα βρήκε
με τους δικούς του. Με μας δεν είχε, δεν έχει, κανένα πρόβλημα… Ό,τι
ζήτησε του το χαρίσαμε τρέχοντας. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Τέλειο
έγκλημα σε βαθμό εσχάτης προδοσίας!
Κοτζιάς-Τσίπρας ωστόσο απευθύνονται στους Έλληνες με τα επιχειρήματα ΖάεφΔημητρώφ. Οι τελευταίοι όμως έχουν εμπλακεί αιφνιδίως με την αντιπολίτευσή
τους (το κόμμα των γενιτσάρων του Γκρούγιου (Γκρουέφσκυ) και οι δικοί μας
αδημονούν, έτοιμοι προφανώς και για άλλες, αν χρειαστεί παραχωρήσεις.
Χρόνια τώρα σπανίως συμπίπτουμε σε εκτιμήσεις με τον Ι.Κ. Πρετεντέρη. Όμως

εδώ

(ΝΕΑ

7/6/18)

του

βγάζουμε

το

καπέλο:

«Το

υπουργείο

Εξωτερικών

διαπραγματεύεται με τη σχεδόν καταφανή βεβαιότητα ότι η άλλη πλευρά έχει
δίκιο, ότι έχει στερηθεί το δίκιο της τόσα χρόνια και ότι οι συνομιλίες είναι μια
ευκαιρία να της αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλει να κλείσει το πρόβλημα. Όχι να το
λύσει. Διευκρίνιση. Το παραπάνω υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι των Σκοπίων.
Αλλά της Ελλάδας. (…) Τι ακριβώς διαπραγματεύεσαι όταν υιοθετείς εκ προοιμίου
τα επιχειρήματα του άλλου; Τι σόι διαπραγμάτευση είναι αυτή που παραχωρείς
χωρίς αντάλλαγμα ή που δίνεις πριν πάρεις; (…) Εξ όσων γνωρίζω ο υπουργός
Εξωτερικών έχει κυρίως διακριθεί ως οπαδός του Χόνεκερ, θαυμαστής του
Γιαρουζέλσκι και σύμβουλος του ΓΑΠ στο υπουργείο Εξωτερικών – μεταξύ μας έχω
δει καλύτερα βιογραφικά…».

Προβληματίζει πάντως το βαθύ έρεβος σύγχυσης στο οποίο κινούνται και
ορισμένοι κατά τα λοιπά προσεκτικοί αναλυτές (πρβλ Κ. Ιορδανίδης, Καθημερινή
7/6/18).
Τα Συλλαλητήρια στις 24 πόλεις ήταν συγκλονιστικά για τους «νούν έχοντας». Οι
κύριοι Τσίπρας και Κοτζιάς ωστόσο τον χαβά τους. Περιμένουν εναγωνίως το
τηλεφώνημα του Ζάεφ!
Οι εθελοτυφλούντες και οι καλοπροαίρετοι από αυτούς δεν θέλουν να αντιληφθούν

την εργαλειοποίηση του ονόματος Μακεδονία από τον Τίτο και νωρίτερα από το
τότε διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα που έβλεπαν σ’αυτό την γέφυρα καθόδου τους
στα θερμά νερά του Αιγαίου. Εργαλείο διεκδίκησης εδαφών!
Ο κατ’εξοχήν ειδικός γλωσσολόγος καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης ξεκαθάρισε ότι
«είναι

άλλο

πράγμα

η

αναγνώριση

μιας

γλώσσας

με

ξένο

όνομα,

της

βουλγαροσερβικής των Σκοπίων ως «μακεδονικής»! Και άλλο να δεχθείς τη
μεταγραφή από ένα αλφάβητο (το σλαβικό κυριλλικό) σ’ένα άλλο (το λατινικό)
όπως συνέβη στη Διάσκεψη του 1977» (ΝΕΑ 6/6/18). Ο υπ.Εξ. για τον οποίο το
μάθημα του γλωσσολόγου κατάλαβε τι του λέει;
Ντελίριο στα όρια ψυχικής τύφλωσης οι νέες δηλώσεις του Ερντογάν. «Ω της
παραφροσύνης και της ελληνοκτονίας»! Καταγγέλλει την συμφωνία επανεισδοχής
την οποία εν τούτοις ουδέποτε σεβάσθηκε και ήταν ως εκ τούτου ανενεργός.
Απειλεί να αδειάσει στην Ελλάδα τα εκατομμύρια των αφροασιατών που
στρατολογούν οι διακινητές του. Και ο ακατανόμαστος καθώς βουλιάζει η δική
του

οικονομία

καλεί

τους

ξένους

οίκους

να

υποβαθμίσουν

την

ελληνική.

Αμετανόητοι «οι φίλοι» μας οι αμερικάνοι ετοιμάζονται να του δώσουν τα F35,
ενώ γνωρίζουν ότι είναι ενεργή η συμφωνία του με τον Πούτιν για τους S-400.

Αποκαλυπτικότατα όσα γράφει στο άρθρο της η τουρκάλα δημοσιογράφος
Αϊντίννταμπάς (Δημοκρατία 8/6/18) για το δούναι-λαβείν Πομπέο-Τσαβούσογλου. Η

Άγκυρα παίρνει α) την Ιεράπολη, β) πέφτει μαλακά η Halkan Bank (υπόθεση
Ζαράμπ), γ) απελευθερώνεται ο ιερέας Άντριου Μπράνσον προφυλακισμένος εδώ
και καιρό με κατασκευασμένο κατηγορητήριο. «Τα βρήκαν» οι δύο πλευρές στο
ανατολίτικο παζάρι. Όλα μέλι γάλα. Ο εκβιασμός του Σουλτάνου έπιασε. Τόση
πολιτική αφέλεια από την υπερδύναμη;
Σέρνονται τα ευρωπαϊκά θέματα. Για κίνδυνο αφανισμού της Ευρώπης μιλάει η
Figaro (6/6/18) ελλείψει ρεαλιστικών απαντήσεων: «…Η παράνομη μετανάστευση
προκαλεί πανικό στα κράτη-μέλη και θρέφει την οργή των λαών απέναντι στους
πολιτικούς τους εκπροσώπους. Οι Ιταλοί απέρριψαν αυτή την Ευρώπη που
εθελοτυφλεί,

αναδεικνύοντας

αντισυστημική

κυβέρνηση.

Προηγουμένως,

οι

Βρετανοί έκλεισαν την πόρτα της Ευρώπης για τους ίδιους λόγους…».
Ο αρθογράφος προτείνει να τεθούν όροι στη συνεργασία μας με τις χώρες
προέλευσης των μεταναστών και καλεί τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να «ανακτήσουν
τον έλεγχο των συνόρων τους»! Έκκληση στα ώτα μη ακουόντων.
Επιπολαιότητες η «απαράδεκτη Ευρωπαϊκή Οδηγία» για τη μετανάστευση.
Σύσσωμη και σύψυχη η τουρκική ηγεσία, Ερντογάν-Ιντζέ-Ακσενέρ κλπ. κλπ. έχει
ξεσαλώσει κυριολεκτικά σ’ένα αδίστακτο ανταγωνισμό ανθελληνισμού. Μάχονται
ποιος θα ξεστομίσει τα χειρότερα. Το συμφέρον του λαού τους ωστόσο είναι να
κλείσουν τα στόματά τους, να ηρεμήσουν και να λύσουν κανένα από τα
τρομακτικά προβλήματα που τους περιζώνουν, και κάνουν συνεχώς τους φτωχούς
της Τουρκίας φτωχότερους.
http://bit.ly/2ydl40a

