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Της Νίκης Ζορμπά
Γιατη Συμφωνία των Πρεσπών, την "αχίλλειο πτέρνα" της Κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα
μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί την κεντρική του
προεκλογική συγκέντρωση στην Βόρεια Ελλάδα.
Οπρωθυπουργός επιτέθηκε στη Ν.Δ χωρίς να την κατονομάσει, ότι θέλησαν να διχάσουν την
χώρα όχι ¨"μόνο για να κερδίσουν ψήφους στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Θέλουν να μας
διχάσουν για να μπορέσουν να μας ελέγξουν".
Απάντησηέδωσε και στην κριτική που δέχεται για την παρουσία Ρομά στις ομιλίες του,
καλωσορίζοντάς τους: "Βλέπουν στις συγκεντρώσεις μας τσιγγάνους και ενοχλούνται, τους
καλωσορίζουμε, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πολίτες δεύτερης κατηγορίας".
Στοίδιο πλαίσιο είπε για:
ΝΔ:
Οιαλήθειες των αντιπάλων όμως ποιες είναι ; Ποιο το σχέδιο τους; Προσπάθησαν να το κρύψουν
πίσω από στολές μακεδονομάχων και φουστανέλες,
Πίσωαπό εμφυλιοπολεμικές κραυγές και γενικόλογες υποσχέσεις. Αλλά τις τελευταίες μέρες τους
ξεφεύγουν κάθε τόσο οι σκληρές τους αλήθειες.
Μεπρώτο μαρτυριάρη τον αρχηγό τους.Που λες και έχει πιεί τον ορό της αλήθειας τις τελευταίες
μέρες .Όταν δεν μαρτυράει ότι τη Κυριακή θα χάνει ήδη 1-0… μαρτυράει άλλες αλήθειες.
Μαρτυράει το βαθιά διχαστικό και αντιλαϊκό πρόγραμμά του. Και ποιο είναι αυτό ; Το ΔΝΤ
ξανάρχεται, είναι το σχέδιό τους, με δυο λόγια. Ξανάρχεται και μιλάει ελληνικά με βαυαρική
προφορά. Όπως ο Βαυαρός Βέμπερ.

*από την άλλη μεριά είναι το ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Με γραμμένη φαρδιά πλατιά την εντολή
ακύρωσης τους. Και την επαναφορά του ΔΝΤ από την πόρτα του κ. Μητσοτάκη.Ξέρετε τι λέει το
ψηφοδέλτιο της ΝΔ;Τέρμα το διάλειμμα. Τα κεφάλια μέσα.
Ξέρετετι λέει, επίσης;
Οαυταρχισμός και η αγριότητα της άκρας Δεξιάς απέναντι στο όραμα της δημοκρατικής
παράταξης.
Συμφωνία Πρεσπών
Αυτότο μαύρο σχέδιο, για να μας το σερβίρουν απαραίτητη προϋπόθεση είναι μία.
Ναμας διχάσουν. Ακολουθώντας την πιο χυδαία πολιτική παράδοση και εδώ, τώρα, σήμερα.
Θέλουν να μας χωρίσουν:
Σεπατριώτες και μη. Εθνικόφρονες και μη. Καλούς Έλληνες και μη.
Μαςείπαν ότι θα χάσουμε το όνομα της Μακεδονίας.
Μαη συμφωνία μας ξανάδωσε το όνομα της Μακεδονίας, Αναγνώρισε την Ιστορία μας,
καιυποχρέωσε τους γείτονές μας να αλλάξουν το Σύνταγμά τους, να αλλάξουν το συνταγματικό
τους όνομα,
νααλλάξουν ονόματα σε αεροδρόμια και δρόμους, να αλλάξουν τα βιβλία τους,
ναβάλουν τέρμα στην ιδιοποίηση της δικής μας Ιστορίας.
Καιπλέον εμείς μόνο έχουμε αεροδρόμιο Μακεδονία και όχι οι γείτονές μας.
Πλέονεμείς μόνο έχουμε πανεπιστήμιο Μακεδονία όχι οι γείτονές μας.
Αλλάτο σημαντικότερο που δεν έχουν καταλάβει κάτι ανόητοι είναι ότι τα ελληνικά f16 επιτηρούν
τον Βορειομακεδονικό εναέριο χώρο.
"Όχιτα Τουρκικά.Γιατί η χώρα αυτή έγινε στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας και ότι εργαλείο τρίτων
δυνάμεων στη περιοχή μας.
Αςαναλογιστούμε λοιπόν όλοι νηφάλια ποιο είναι το εθνικό συμφέρον.
Ποιοςέχει να κερδίσει και ποιος να χάσει από μια τέτοια εξέλιξη Θα χάσουν σίγουρα οι
πατριδοκάπηλοι και οι έμποροι του έθνους.
Θακερδίσει όμως η Ελλάδα. Θα κερδίσουν τα Βαλκάνια. Θα κερδίσει η ειρήνη. Θα κερδίσει η
Θεσσαλονίκη.

Εκλογές
Απευθύνθηκεστους νέους καλώντας τους να ψηφίσουν και να μην απέχουν από τις κάλπες της
Κυριακής, ζητώντας να μην πάει καμία ψήφος χαμένη καθώς όπως είπε "εμείς δεν έχουμε μαζί
μας τους δημοσκόπους και τα ΜΜΕ.
* Η ψήφος σας την Κυριακή είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην ανάκαμψη της οικονομίας και τη
στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Γιανα κάνουμε ακόμα περισσότερα, τώρα που η πατρίδα ξαναβρίσκει το βηματισμό της.
Είναιόμως και μήνυμα σε όσους στην Ελλάδα και την Ευρώπη μας απειλούν ότι θα τα ξηλώσουν
αυτά τα μέτρα.
Ότιθα ανατρέψουν αυτή τη πορεία. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Και δεν θα το επιτρέψουμε.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

