
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμμανουήλ (Μανώλης) Αθανασίου Χατζησάββας, 

πρ. Πράκτορας Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ 
Με εθνομειοδοτικές Συμφωνίες με τα Σκόπια 

για το όνομα της Μακεδονίας έχουν κάνει 

σκυταλοδρομία την προδοσία της χώρας μας.  

Η προδοσία έχει ιστορία και φέρει υπογραφές προδοτών της πατρίδος μας. 

 

 

 

 

 

 



Οι πάντα βρώμικοι της «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» της Κυβέρνησης 

Μητσοτάκη  το 1993 ξεκίνησαν βάζοντας τα θεμέλια της προδοσία της 

Μακεδονίας,  οι άλλοι από το κλεφτοΠΑΣΟΚ επί κυβέρνησης 

Παπανδρέου με Ενδιάμεση Συμφωνία στις 13 Σεπτεμβρίου 

1995 με υπογραφή ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ την επιβεβαίωσαν, και σήμερα οι 

κατσαμπλιάδες του ΣΥΡΙΖΑ και ψευδοπατριώτες των ΑΝ.ΕΛ. 

του Πάνου Καμμένου σε ένα ερμαφρόδιτο μόρφωμα που 

πήραν την σκυτάλη, με την υπογραφή του Γερμανοτσολιά 

ΝΙΚΟ ΚΟΤΖΙΑ, που στα «σκοτεινά» τον κάνουν χορεύτρια οι Τούρκοι, 

είναι που έβαλαν την ταφόπλακα και αποτελείωσαν την Μακεδονία.                          

Πολλοί αυτοί που κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες μαζί τους να 

τσιμεντώσουν την ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που παπαγαλάκια του 

συστήματος την αποκαλούν προσύμφωνο.  

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ της 17ης Ιουνίου 2018 στις Πρέσπες 

 

 

 

Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 (Όλα τα αρχεία παρακάτω). 

Το τσιμέντωμα της ταφόπλακας έχει πολλά και πλούσια ανταλλάγματα, 

για τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ και το πλήθος συνεργατών-συνωμότες τους που 



συνωστίζονται μέσα και έξω από την Βουλή με μοναδικό μέλημα την 

αποτελεσματική επιτυχία της προδοσίας της χώρας μας. 

Πολλοί είναι και αυτοί που έχουν επιδοθεί στον αποπροσανατολισμό και 

την δημιουργία σύγχυσης, για να αποσυμπιεστεί η οργή των προδομένων 

Ελλήνων, που δεν έχουμε ακόμα καταλάβει όλοι το κακό που μας έκαναν. 

Εάν σήμερα όλοι οι Έλληνες είχαμε καταλάβει το κακό, 

ότι όλοι τους είναι Προδότες της χώρας, από χθες θα 

έπρεπε να είναι κρεμασμένοι ανάποδα στο Σύνταγμα 

άπαντες πολιτικοί και οι συνωμότες –συνεργάτες τους. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αντί να γίνει αυτό, τους Προδότες ανταμείβουν ποικιλοτρόπως, 

πλουσιοπάροχα, τους χρίζουν ακόμα και ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας για τις υπηρεσίες τους στους ξένους σε βάρος της πατρίδος 

μας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αιμορραγεί με άγνωστο κατάμαυρο 

μέλλον, προδομένη. Το σήμερα των Ελλήνων στην χώρα μας τα λέει όλα.    

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ…τσολιά να με λεν δε μ’ αρέσ’, εγώ Γερμανός είμαι τώρα,  

καμάρ’…. πήγες και πέταξες μελάνια σαν σουπιά, υπάκουος καλός  

ΠΡΟΔΟΤΗΣ Γερμανοτσολιάς στην τηλεόραση του «ΣKAI» λες και δεν ξέρουμε 

τι είναι το «ΣΚΑΙ» και τα άλλα ΜΜΕ που συνεργάζονται με την ΧΟΥΝΤΑ σας. 



Η προπαγάνδα σας δεν περνάει, εδώ είναι ΕΛΛΑΔΑ, όσο για το εξωτερικό, 

όπου πάτε κρύβουνε τα πορτοφόλια τους μαθαίνω.  

Οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει η τηλεόραση του skai και 

πως παρέα όλοι μαζί ΜΜΕ προπαγανδιστές και Προδότες 

κάνατε τους  ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ. 

Ετελέσθει Εσχάτη Προδοσία και υπό αυτή την κατηγορία η 

Λαϊκή Κυριαρχία θα σας σύρει στα Λαϊκά Δικαστήρια για 

να σας δικάσουμε εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ. 

Άλλη φορά Νίκο Κοτζιά dansör-τσιφτεντελού των Τούρκων να τα δείχνεις 

ολόκληρα και όλα τα έγγραφα για να μην μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν 

Έλληνα εσύ και οι συνωμότες σου Τσίπρας, Καμμένος και Σία…. 

Γερμανοτσολιά Νίκο Κοτζιά, είσαι συναυτουργός Εσχάτης 

Προδοσίας μαζί με τους Αλέξη Τσίπρα, Πάνο Καμμένο και 

τους γνωστούς συνεργάτες συνωμότες σας.  Δεν υπάρχει 

περίπτωση να αφήσω να σηκώσει κεφάλι κανείς σας, μέχρι να πάτε στ’ 

ανάθεμα. Σε καμία σου προσπάθεια να μας εξαπατήσεις δεν θα πετύχεις 

διότι έχουν γνώση οι φύλακες, ούτε να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα 

των προδοτικών πράξεων σας σε βάρος της χώρας μας, ούτε να κρύψεις 

την Εσχάτη Προδοσία σε βάρος της χώρας μας βαπτίζοντας την ως επιτυχία 

κάνοντας τους Σκοπιανούς Μακεδόνες. Ούτε την αλλοίωση της 

πραγματικότητας, επιρρίπτοντας της ευθύνες για την προδοσία σε άλλα 

προδοτικά κόμματα της Βουλής όπως είναι οι Ληστές της Νέας 

Δημοκρατίας που διαδέχθηκαν τους άλλους του κλεφτοΠασόκ με θεατές-

έμμεσα συνεργούς τους υπόλοιπους κομπάρσους της Βουλής των Ελλήνων, 

διότι ΟΛΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ: 

https://www.edocr.com/v/eanp6kdw/eahatzisavvas/Einai-oloi-brwmikoi-

kai-prodotes και «Βαπτίζοντας» τους Σκοπιανούς Μακεδόνες με υπογραφή 

στις 17 Ιουνίου 2017 στις Πρέσπες, όλοι οι Προδότες έχετε ίσες ευθύνες, 

εσείς όμως άτιμοι, ΠΡΟΔΟΤΕΣ έχετε τις περισσότερες.  

https://www.edocr.com/v/eanp6kdw/eahatzisavvas/Einai-oloi-brwmikoi-kai-prodotes
https://www.edocr.com/v/eanp6kdw/eahatzisavvas/Einai-oloi-brwmikoi-kai-prodotes


 



 



 



 



 



 



 



 



 

ΚΑΡΟΛΟΣ 

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

STEVO 

CRVENKOVSKI 



 



 



 



 



 



 



 



 «Σε δέκα χρόνια κανείς 

στην Ελλάδα δεν θα θυμάται 

το όνομα της Μακεδονίας.» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 






