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ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΤΑΥΤΑ ο γρά-
φων παραµένει στην πλευ-
ρά όσων απορρίπτουν την
συµφωνία, πιστεύοντας ότι
ακόµη και τα σηµεία της
που φαίνονται συµφερτικά
δεν πρόκειται να µείνουν
ανέγγιχτα µελλοντικά! Ούτε
οι Σκοπιανοί πρόκειται ν’
αποκαλούνται Βορειοµακε-
δόνες, ούτε τα προϊόντα
των Σκοπίων, πρόκειται να
αποκαλούνται βορειοµακε-
δονικά, αλλά απλώς µακεδονικά!

KI’ OTAN αυτό το σλαυοαλβανοβου-
λγαρικό κρατήδιο, µε την έγκρισή µας,
θα µας έχει κλέψει τ’ όνοµα (θυµάστε το
αξέχαστο «όνοµά µας είναι η ψυχή
µας») κι όσα εκτός αυτού µπορεί και να
διεκδικεί κι όταν θα έχει εισέλθει τόσο

στο Νάτο, όσο και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα
είναι πλέον απόλυτα
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΜΑΣ .
Οπότε, ποιός ξέρει
ποιές και πόσες θα
είναι οι νέες απαιτήσεις
του. Με πολύ περισσό-
τερες δυνατότητες να
τις επιβάλει, αφού στην
σηµερινή του κατά-
σταση κατάφερε να µας
βάλει τα δυό πόδια σ’

ένα παπούτσι! Χάρη στους κυβερνών-
τες µας�

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ βλέπετε σήµερα ένας
Ανδρέας Παπανδρέου µε την ΠΥΓΜΗ
που επέδειξε το 1994 που, στον τοµέα
αυτό δεν υπέκυψε� γραφοντας κανο-
νικά τις πιέσεις κι Ευρωπαίων κι Αµερι-

κών και άλλων µερικών.

ΗΤΑΝ τότε που η Ελλάδα κήρυξε εµ-
πάργκο στα Σκόπια (ΠΓ∆Μ), εξαιτίας
του προβλήµατος που είχε και τότε προ-
κύψει ανέκυψε µε την ονοµασία του «νε-
οσυσταθέντος» κρατηδίου. Ως πρωθυ-
πουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου ανα-
κοινώνει την άµεση διακοπή της λει-
τουργίας του ελληνικού προξενείου στα
Σκόπια και της διακίνησης εµπορευµά-
των από και προς τη χώρα αυτή, µέσω
του λιµανιού της Θεσσαλονίκης. Η Ν∆
και ΠΟΛΑΝ (του Σαµαρά) συµφωνούν
µε τα µέτρα, ενώ ΚΚΕ και Συνασπισµός
(�ο Σύριζα ο σηµερινός) εκφράζουν
την αντίθεσή τους. Η ηγεσία της ΠΓ∆Μ
άσκησε οξεία κριτική κατά της Ελλάδας,
ενώ ανησυχίες και επικρίσεις για τα
µέτρα εξέφρασαν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή της ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η
Γαλλία, η Γερµανία, η ∆ανία, το Βέλγιο,
η Τουρκία, ακόµη κι η Βουλγαρία (!)

ΤΙΣ EΝΤΟΝΕΣ ΑΝΗΣΥΧIΕΣ της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τη νοµιµότητα
των µέτρων κατά των Σκοπίων εκφράζει
µε «προδικαστική» επιστολή του στην
ελληνική κυβέρνηση ο πρόεδρος της
Κοµισιόν Ζακ Ντελόρ. Ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ
λαµβάνει επιστολή του πρωθυπουργού
Ανδρέα Παπανδρέου µε την πολιτική
επιχειρηµατολογία της Ελλάδας για τα
µέτρα κατά των Σκοπίων. Και υπάρχει
συνέχεια για τη ν οποία ο χώρος δεν
επαρκεί...

...ΟΠΟΤΕ ας βγάλει καθένας τα
συµπεράσµατά του. Αφ’ ενός για το
Μακεδονικό κι αφ΄ ετέρου για το
πόσο αµερικανόδουλος ήταν ο Αν-
δρέας και πόσο ο Αλέξης που σε
λόγια τον αντιγράφει, αλλά στην
πυγµή για να τον φτάσει πρέπει
µάλλον να� ξαναγεννηθεί.
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ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΚΑ ΠΟΛΥ, όπως και αρκετοί από εσάς, για το άν και κατά πόσον αυτή η�µπλά-
ντυ Συµφωνία των Πρεσπών θα έπρεπε να γίνει αποδεκτή, ή εντελώς ν’ αποριφθεί, από κάθε
Έλληνα , που διαθέτει ήθος και – προπάντων – ΠΥΓΜΗ! ∆εν ήταν εύκολη η τελική απόφαση,
όταν µάλιστα, ακόµη κι από ΕΛΛΗΝΕΣ αναµφισβήτητου ήθους και λογικής προβάλλονται κά-
ποιες συµφερτικές πλευρές αυτής της Συµφωνίας. Κάποια σηµεία που θα έπρεπε λογικά να
τα εγκρίνουµε. Όπως αυτά που ανέφερε ο αθρόγράφος της «Καθηµερινής» και αναδηµοσιεύ-
τηκαν στον «Κόσµο» της περασµένης Τρίτης. Πείθοντας, εν µέρει και τον γνωστό για τον πα-
τριωτισµό του και τις γνώσεις του γύρω από τον Μακεδονικό Αγώνα συµπάροικο δικηγόρο
Γιάννη Θεοδωρίδη. όπως ο ίδιος ανέφερε σεπροχθεσινή ραδιοφωνική µας συζήτηση!

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ το κάτι άλλο ήταν για
µια ακόµη φορά στην κατάµεστη αί-
θουσα του S- SIDE το περασµένο
Σάββατο µε το δηµοφιλέστατο καλλι-
τέχνη και τόσo υπέροχο διασκεδαστή
ΓΙΑΝΝΗ ΣΙ∆ΕΡΗ να σκορπάει κέφι
σε κάθε τραπέζ. Στάθηκε όµως λίγο
παραπάνω, κι έτσι έπρεπε, στο τρα-
πέζι του Πήτερ Σκούλη, θρυλικού
ιδιοκτήτη αξέχαστων αιθουσων νυ-
κτερινής µας διασκέδασης, όπως το
“ΑΘΗΝΑ” της Κλήβελαντ Στρητ.
“Ο κ. Σκούλης ή ταν ο πρώτος
που µ’ έφερε για εµφανίσεις
στην Αυστραλία και δεν το
ξεχνώ” µας είπε ο Γιάννης Σιδέ-
ρης που τον βλέπουµε να ποζά-
ρει αγγαλιά µε τον φίλο του και
να τραγουδά τραπέζι του όπου
συν- διασκεδάζουν η ανανεωµέ
νη Μαριάνα και τ’ αφεντικό του
S-SIDE Βαγγέλης Καραβελατζής.

Με τον πρώτο που τον έφερε στην Αυστραλία


