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Νομικά, πολιτικά και χρονικά, η Συμφωνία με τα Σκόπια δεν είναι απλώς κακή.
Είναι επικίνδυνη. Ήδη η ερμηνεία της στη Βουλή των Σκοπίων λέγει ότι η Ελλάς
αναγνωρίζει με τη Συμφωνία των Πρεσπών Μακεδονικό Έθνος. Τι θα γίνει, λοιπόν,
με τους «Έλληνες Μακεδόνες»; Οι Έλληνες Μακεδόνες ανήκουν στο Ελληνικό
Έθνος… Το ένα Έθνος θα συνεχίζει να λέγεται Ελληνικό και το γειτονικό θα
λέγεται Μακεδονικό Έθνος.

Η Συμφωνία, στόχο ουσιαστικά είχε την αποτροπή του Αλυτρωτισμού. Πέτυχε
ακριβώς το αντίθετο. Άνοιξε Κερκόπορτες νομικές και πολιτικές για εδαφικές,
αλυτρωτικές στοχεύσεις. Με γεωμετρική ακρίβεια σε πολύ λίγο χρόνο θα
αρχίσουν, κατά τη γνώμη μας, οι έμπρακτες εκδηλώσεις των αλυτρωτικών
διεκδικήσεων των Σκοπίων εις βάρος της Ελλάδος.
Χρονικά ήταν ακατάλληλος ο χρόνος. Τόσο στα Σκόπια, όσο και στην Αθήνα
υπάρχουν αδύναμες Κυβερνήσεις. Έχουν συντριπτικές πλειοψηφίες εναντίον τους.
Έχουν αδυναμία να πείσουν ότι αυτό που υπέγραψαν είναι καθαρό, αμοιβαίως
επωφελές

και

λειτουργήσιμο.

Η

εσωτερική

προπαγάνδα

και

οι

λαϊκισμοί

επιδεινώνουν τις ουσιαστικού περιεχομένου ενστάσεις για το περιεχόμενο της
Συμφωνίας.
Πολιτικά είναι πολύ ζοφερό τι θα γίνει σε περίπτωση αλλαγής Κυβερνήσεων. Και
στην Αθήνα και στα Σκόπια. Μιλούν στα Σκόπια για προδοτική Συμφωνία.
Αντίστοιχα περίπου ακούονται και στην Ελλάδα. Τι θα γίνει, λοιπόν, όταν θα
αλλάξουν Κυβερνήσεις και σχετικές πολιτικές; Η Συμφωνία που έγινε, με στόχο να
λυθεί ένα πρόβλημα, θα δημιουργήσει πολύ χειρότερα και πολύ πιο περίπλοκα
προβλήματα.
Δεν πρέπει ταυτοχρόνως να λησμονείται ότι, στο βάθος του μόνιμου σχετικού
σκηνικού, βρίσκεται η Τουρκία με όλη την ήδη σχεδιασμένη, δόλια πολιτική της

κατά της Ελλάδος. Με εργαλεία Βαλκανικές χώρες υπό τουρκική επιρροή. Η
Τουρκία θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην περιοχή στο άμεσο μέλλον. Και όταν τα
Σκόπια μπουν στο ΝΑΤΟ (που θα μπουν), η Τουρκία θα ενδυναμωθεί και στο ΝΑΤΟ.
Πέραν του ότι θα εργασθεί παρασκηνιακά, ώστε να πέσει η σημερινή Κυβέρνηση
στα Σκόπια και να επανέλθουν οι φίλοι και συνεργάτες της πολιτικοί ηγέτες στην
εξουσία.
Αντί να λυθεί μια πολύχρονη εκκρεμότης, θα υπάρξουν νέα και πιο περίπλοκα
σχετικά προβλήματα. Η Συμφωνία των Πρεσπών, αν τελικώς επικυρωθεί δεόντως,
τότε θα γεννήσει στο προσεχές μέλλον τεράστια προβλήματα στην περιοχή. Αν
δεν επιτύχει επικύρωση ή αν δεν λειτουργήσει η Συμφωνία, τότε τα προβλήματα
θα είναι ακόμα πιο περίπλοκα. Αν μπει στο ΝΑΤΟ και υπάρχουν προβλήματα
εφαρμογής της, τι θα γίνει; Θα επαναλάβει το ΝΑΤΟ ό,τι είπε και λέγει για τις
εντάσεις Τουρκίας – Ελλάδος; Δηλαδή, θα πει, λύστε μόνοι σας τις διαφορές σας;
Νέα, δυσοίωνα προβλήματα προστίθενται ήδη στην ταλαιπωρημένη και συρόμενη
Ελλάδα. Με τουρκοκρατούμενη την Κύπρο, με συρόμενη την κυριαρχία και
οικονομία της, τι θέλει ο Πρόεδρός της να… ενθουσιάζεται και να χαιρετά τη
Συμφωνία αυτή; Έχει κάποιο λόγο να θαυμάζει και να χαιρετά μια εθνικά θλιβερή
και επικίνδυνη Συμφωνία; Από άγνοια ή από άλλους πονηρούς δικούς του
σχεδιασμούς ως προς την πορεία του Κυπριακού εκθειάζει τη Συμφωνία; Συνάμα
και σ’ αυτά τα ερωτήματα θα υπάρξουν σχετικές θλιβερές απαντήσεις.
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