«Μαρτυρούν μόνοι τους, ότι υπάρχει μυστική συμφωνία»
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Έφτανε μια επίσκεψη του Πρόεδρου Ζάεφ στην Αθήνα για να φανεί σε όλο της το
μεγαλείο η πατριδοκαπηλία της ΝΔ στο θέμα της ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών. Με
τις δηλώσεις του περί μαχών που δίνει ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη για τη Βόρεια
Μακεδονία, εκθέτει απόλυτα την κυβέρνηση της ΝΔ για τη χυδαία ψηφοθηρική προεκλογική
στάση της.
«Έχει καταλάβει πλέον ο Έλληνας πολίτης ποιοι ήταν αυτοί που
επιθυμούσαν το κράτος στα βόρεια σύνορά μας να ελέγχεται από τον τουρκικό στρατό και
την αεροπορία και όχι από τον ελληνικό στρατό και την αεροπορία του» τόνισε ο Τρύφων
Αλεξιάδης σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤΕΝΝΑ, υπενθυμίζοντας την πολιτική
απατεωνιά της ΝΔ και τα ψέματα που αράδιαζαν τα στελέχη της στην προσπάθεια τους να
αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. «Είχαν πει ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν εναντίον αυτής
της συμφωνίας, ότι δεν θα συναντηθούν με «Μακεδόνα» πρωθυπουργό, αλλά όλα αυτά
ξεχάστηκαν και τώρα πρέπει να απολογηθούν για τη στάση τους».
Η αμηχανία βέβαια της μεγαλοπρεπούς δεξιάς κωλοτούμπας, που έφτασε να εξαφανίζει
από την πρωθυπουργική σελίδα τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας (1),
δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται από την απέλπιδα προσπάθεια των στελεχών της ΝΔ να
σώσουν οτιδήποτε από το ένδοξο παρελθόν με τις περικεφαλαίες και τις σάρισες. Έτσι και
από τις λάβρες δηλώσεις των περασμένων χρόνων του παριστάμενου Βουλευτή της ΝΔ κ.
Γκιουλέκα «Θα ακυρώσουμε την επαίσχυντη συμφωνία!» (2) και «Εμείς από τη δική μας την
πλευρά και θα συνεχίσουμε τον αγώνα και θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε ό,τι
μπορούμε από αυτή τη συμφωνία» (3), απέμεινε το να αποκαλεί τη γειτονική χώρα
«Σκόπια»…

Η προβληματική όμως στάση της ΝΔ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναδεικνύεται και
από την παντελή έλλειψη ενημέρωσης στα κόμματα και στους πολίτες για τα καίρια θέματα
που αντιμετωπίζει η χώρα. «Η κυβέρνηση έχει κρυφή ατζέντα συνομιλιών με την Τουρκία,
δεν δημιουργεί εθνικό μέτωπο, δεν μας δίνει τα πρακτικά των συναντήσεων, αλλά
μαθαίνουμε από το εξωτερικό τι συζητείται» δήλωσε ο Τρ. Αλεξιάδης , υπενθυμίζοντας ότι
από πρόσφατη αρθρογραφία του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, καθώς από ξένους
δημοσιογράφους μάθαμε περί διπλωματικών συζητήσεων και τήρησης πρακτικών σε
μυστικές συναντήσεις με Τούρκους αξιωματούχους.

1/1

