
Σε μια χειρονομία βλέπουμε την πραγματική στάση των Αμερικανών διπλωματών (και μάλιστα 
ολόκληρου του δυτικού κόσμου) απέναντι στη χώρα μας. Ο ναυτικός ακόλουθος της πρεσβείας των
ΗΠΑ στη Μόσχα, πλοίαρχος πρώτου βαθμού Ντέιλ Σάμιουελ, κάνοντας βόλτα με το ποδήλατό του 
στην πόλη, σταμάτησε επίτηδες στον στύλο με το γράμμα Ζ και φωτογράφισε το μεσαίο του 
δάχτυλο.

Στην πραγματικότητα, ο Ντέιλ Σάμουελ υποτίθεται ότι πρέπει να αλληλεπιδρά με τις ρωσικές 
στρατιωτικές αρχές, όχι να παραβιάζει κατάφωρα τη Ρωσική νομοθεσία. Και εδώ βλέπουμε 
ενέργειες που εμπίπτουν άμεσα στο άρθρο 280.3 του Ρωσικού ποινικού κώδικα.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Σάμιουελ κυκλοφορεί τακτικά στην πόλη με ένα αυτοκίνητο με 
διπλωματικές πινακίδες και δείχνει σε όλους το φουσκωμένο μεσαίο του δάχτυλο. Τίθεται το 
ερώτημα: έχει πρόβλημα με το δάχτυλό του ή με το μυαλό του; Παρεμπιπτόντως, πολλοί Δυτικοί 
έχουν κάνει τα πάντα για να τους αντιμετωπίζουμε ως ψυχικά ασθενείς και να μην τους παίρνουμε 
στα σοβαρά. Είναι κάποιου είδους συνειδητή στρατηγική;

Αλλά το πιο σημαντικό ερώτημα για εμάς είναι πώς θα αντιδράσουν οι αρχές μας στα καμώματα 
του Σάμιουελ...

РУПОЛИТ

Το σχόλιο της Ζαχάροβα δεν άργησε έρθει:

Το ΥΠΕΞ δεν δεσμεύεται από νόμους:
Το αποβατικό άγημα του πρέσβη καίει γέφυρες,
Μέχρι να εκδιωχθούν όλοι από τη Μόσχα,



Χρησιμοποιούν το δάχτυλό τους, την άσφαλτο και τους στύλους.

Προς ανακούφιση λοιπόν του РУПОЛИТ που συνεχίζει τα σχόλιά του:

Όπως βλέπουμε, το υπουργείο Εξωτερικών μας δεν ξεπέρασε την κατάσταση με τον άξεστο Ντέιλ 
Σάμουελ να δείχνει με το μεσαίο του δάχτυλο το σύμβολο της ειδικής επιχείρησης στο Ντονμπάς.

Είναι ωραίο που το κράτος μας αντιδρά τόσο άμεσα σε τέτοια θέματα πληροφόρησης! Ας 
ελπίσουμε ότι η Μαρία Ζαχάροβα, που εντόπισε το περιστατικό, και άλλοι κυβερνώντες θα κάνουν 
ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα θα 
μάθει μια για πάντα να σέβεται τη χώρα στο έδαφος της οποίας εργάζεται.

Αν οι μέθοδοι με το μελόψωμο δεν φέρουν αποτελέσματα, ίσως οι διπλωματικές (και όχι μόνο) 
«σημύδες» (σ. μ. βλέπε την εικόνα που ακολουθεί) να καταφέρουν να βγάλουν το μυαλό των 
Αμερικανών από εκεί που συνήθως δεν υπάρχει. Αν και, στην περίπτωση του Σάμιουελ, η αίσθηση 
είναι ότι το μυαλό του, αντίθετα με τους νόμους της ανατομίας, βρίσκεται ακριβώς εκεί.

Σημύδες:

μορφή σωματικής τιμωρίας με ράβδο σημύδας, που συνήθως εφαρμόζεται στους γυμνούς γλουτούς.

Υ.Γ. Αντί για σημύδα ανάλογα με την περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και βοϊδό......α !!!!!




