
 

Ανδρέας Σταλίδης. 
 

Άρθρα στην Εστία και στο Αντίβαρο 

 Ιανουάριος 2019, έκδοση 1.0

  

Μακεδονία.            
Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 

Αρθρογραφία για το ζήτηµα της ονοµασίας των Σκοπίων και την 

διαπραγµάτευση που οδήγησε στην Συµφωνία των Πρεσπών. 

  

 



Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

1 
 
 

1.  Περιεχόµενα 

2. Βιογραφικό ............................................................................................................................3 

3. Πληροφορίες παρούσας έκδοσης .........................................................................................4 

4. Εισαγωγή ................................................................................................................................5 

Ηττοπάθεια ............................................................................................................................................ 5 

Πολιτικό στίγμα ...................................................................................................................................... 6 

Το Μακεδονικό ....................................................................................................................................... 8 

Αρχαίοι Μακεδόνες και Έλληνες. ........................................................................................................... 9 

Σλάβοι – Μακεδόνες, Τούρκοι – Ίωνες. ............................................................................................... 11 

Ρίζες του Μακεδονικού ........................................................................................................................ 12 

«Πρώτος» Μακεδονικός Αγώνας το 1878. .......................................................................................... 14 

Η περίοδος 1878-1913. ........................................................................................................................ 17 

Στάση στο 1913 – Συνθήκη Βουκουρεστίου. ....................................................................................... 19 

Περίοδος 1913-1943 ............................................................................................................................ 22 

Στάση στο 1924-26: Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ και Σύμφωνο Παγκάλου ..................................... 24 

Περίοδος 1943-2018. ........................................................................................................................... 27 

5. Όχι ηττοπάθεια στο Σκοπιανό. ............................................................................................31 

6. Τρύπιο το πλέγμα της ηττοπάθειας. ...................................................................................33 

7. Επιστροφή στην εθνική θέση ..............................................................................................35 

8. Όχι υποχώρηση στο όνομα ..................................................................................................37 

9. Αποδόμηση όλων των σύνθετων ονομασιών .....................................................................39 

10. Ο Μπουτάρης, το αεροδρόμιο, το κρασί και η Μακεδονία. ...........................................41 

11. 12 μύθοι και αλήθειες για το ζήτημα του ονόματος «Μακεδονία». ..............................43 

12. Πρωθυπουργικές ανοησίες περί Άνω Μακεδονίας. ........................................................55 

13. Ήλιντεν και «Βέλγιο 2». ....................................................................................................57 

14. Μπουτάρης ο λαγός. ........................................................................................................59 

15. Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας το πρώτο βήμα για την αποτροπή ανησυχιών της Αμερικής .62 

16. Αντίβαρο στην μπόχα η όαση των συλλαλητηρίων. .......................................................64 

17. Η Μακεδονία εάλω. .........................................................................................................66 

18. Επιπτώσεις της «Συμφωνίας των Πρεσπών» στα Βαλκάνια. ..........................................68 



Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

2 
 
 

19. Μακεδονία και προτεραιότητες. .....................................................................................70 

20. Ανοιχτή επιστολή στον Κώστα Ζουράρι ...........................................................................72 

21. Απορίες για το Προσύμφωνο των Πρεσπών. ..................................................................74 

22. Η Συμφωνία των Πρεσπών φύλλο και φτερό. .................................................................76 

23. Απάτη με τον Ήλιο της Βεργίνας. .....................................................................................85 

24. Η εθνικιστική κυβέρνηση Τσίπρα ....................................................................................87 

25. Τα συμβούλια αρχηγών στα Σκόπια ανατρέπουν τρεις μύθους .....................................89 

26. Οι ρίζες του Μακεδονικού ζητήματος και το σπάσιμο του προφράγματος ...................91 

27. Κοροϊδία Ζάεφ με τις Συνταγματικές τροπολογίες .........................................................93 

28. Ολόκληρη η Συνθήκη Βουκουρεστίου 1913 – πουθενά ο όρος «Μακεδονία»! .............98 

29. Ολόκληρη η απογραφή του 1921 στην Γιουγκοσλαβία. Ούτε ένας «Μακεδόνας» .... 102 

30. Οι χάρτες του 18ου-19ου αιώνα απορρίπτουν την ύπαρξη έθνους «Μακεδόνων» ... 107 

31. Χτύπημα κάτω ἀπό τή μέση. ......................................................................................... 114 

32. Ἡ Ἱστορία ἀποφαίνεται: δέν ὑπάρχει «μακεδονικό ἔθνος». ....................................... 116 

33. Ντοκουμέντα της εποχής 1878-1913 για την ελληνικότητα της Μακεδονίας ............. 118 

34. Το 1910 μας βάζει τα γυαλιά! ....................................................................................... 136 

35. Εθνικισμός στα Βαλκάνια .............................................................................................. 138 

36. Αποτίμηση και επιστολή στους βουλευτές .................................................................. 140 

37. Παράρτημα. Ολόκληρη η Συμφωνία των Πρεσπών σε ελληνικά και αγγλικά, και η 

Συνθήκη Ειρήνης Βουκουρεστίου 1913. .................................................................................. 144 

 

 

 
  



Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

3 
 
 

2.  Βιογραφικό 
 
Ο Ανδρέας Σταλίδης γεννήθηκε στην Καλαµαριά της Θεσσαλονίκης τον ∆εκέµβριο 

του 1972. Στα µαθητικά του χρόνια διακρίθηκε σε Ολυµπιάδες Μαθηµατικών και 

Πληροφορικής µε αποκορύφωµα την κατάκτηση χάλκινου µεταλίου στην 7η 

Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα στη Βουλγαρία το 1990. Σπούδασε Φυσική στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1996) και απέκτησε τρεις 

µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: MSc στην Πληροφορική στο πανεπιστήµιο του 

Reading (1997), MA στις ∆ιεθνείς Σχέσεις στο Reading (1998), και MPhil στα 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά στο Imperial College του Λονδίνου (2000) µε 

υποτροφία. Εργάζεται από το 2001 µέχρι σήµερα στον χώρο της ενέργειας στη 

Μεγάλη Βρετανία διαδοχικά σε τρεις διαφορετικές εταιρείες, µε µία διακοπή την 

περίοδο 2004/05 για την πλήρη στρατιωτική του θητεία. Το 2001 δηµιούργησε το 

ηλεκτρονικό περιοδικό Αντίβαρο, στο οποίο ενίοτε αρθρογραφεί και ο ίδιος. Από 

τον Νοέµβριο του 2015 αρθρογραφεί στην αρχαιότερη εν ζωή ελληνική εφηµερίδα, 

την Εστία. Είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά. 
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3.  Πληροφορίες παρούσας έκδοσης 
 

Η έκδοση αυτή λαµβάνει τον αριθµό 1.0 και είναι η πρώτη του ηλεκτρονικού 

βιβλίου µε τίτλο «Μακεδονία. Αντίβαρο στην ηττοπάθεια». Θα υπάρξουν 

ενδεχοµένως και επόµενες εκδόσεις, µε διορθώσεις ή εµπλουτίσεις υλικού. 

Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο µπορεί να διατεθεί δωρέαν σε µορφή pdf σε όποιον 

επιθυµεί. 

Η αναπαραγωγή του είναι ελεύθερη, αρκεί να αναφέρεται πλήρως η πηγή και ο 

συγγραφέας. 

Εάν κάποιος επιθυµεί να ενισχύσει οικονοµικά το Αντίβαρο, η διεύθυνση να το 

κάνει είναι η εξής paypal.me/antibaro 
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4.  Εισαγωγή 
 

Το 2018 θα µείνει στην Ιστορία ως το έτος που επιχειρήθηκε να λυθεί το παλαιό 

Μακεδονικό ζήτηµα. Βεβαίως, η Ιστορία δεν σταµατά ποτέ. Το Μακεδονικό ζήτηµα 

συνεχίζεται ακάθεκτο το διάβα της. Συνεπώς, αυτό που επιχειρήθηκε ουσιαστικά 

ήταν η µετάβαση σε µία διαφορετική φάση. Σηµείο καµπής η αναγνώριση χρήσης 

του όρου «Μακεδονία» στους Σλάβους γείτονες της Ελλάδας στον βορρά.  

Στην παρούσα έκδοση θα διαβάσετε την αρθρογραφία µου για το ζήτηµα αυτό . Η 

σειρά είναι χρονολογική, από τον Ιανουάριο ως τον ∆εκέµβριο του 2018. 

Ακολουθεί λοιπόν τη σειρά των γεγονότων, εµπλουτισµένη µε αρκετά ιστορικά 

στοιχεία και πολιτικά επιχειρήµατα.  

Η αρθρογραφία σε µία εφηµερίδα, συγκεκριµένα στην Εστία, υποχρεώνει τον 

αρθρογράφο σε περιορισµένο χώρο και αριθµό λέξεων. Τα τελευταία τρία χρόνια 

συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι να συµπυκνώνει κανείς τον λόγο του και να 

είναι ταυτόχρονα περιεκτικός.  

«Συγγνώµη που γράφω πολλά, αλλά δεν είχα περισσότερο χρόνο να γράψω πιο 

λίγα». Αυτή είναι µία φράση που διάβασα  κάποτε και αντικατοπτρίζει την δυσκολία 

αυτή. Κατέβαλα µεγάλη προσπάθεια και αρκετό χρόνο να είµαι όσο πιο σαφής 

µπορώ.  

Ηττοπάθεια 
Ο τίτλος του βιβλίου χρησιµοποιεί την λέξη «ηττοπάθεια», διότι εκτιµώ ότι ο όρος 

αυτός περιγράφει την ψυχοσύνθεση της πολιτικής τάξης της χώρας, δηλαδή όλων 

εκείνων όσοι βρίσκονται κοντά στις αποφάσεις και στην εξουσία, ειδικά της 

εκτελεστικής, της νοµοθετικής και του τύπου.  

Πιστεύω δηλαδή ότι το µεγαλύτερο έλλειµµα της Ελλάδας δεν είναι δηµοσιονοµικό, 

αλλά είναι το έλλειµµα φρονήµατος. Ο αραβικής καταγωγής αµερικανός καθηγητής 

και συγγραφέας Edward Said στο βιβλίο του Orientalism περιγράφει πώς η 

ανώτερη τάξη αραβικών χωρών βλέπει τον εαυτό της µε τα γυαλιά της ∆ύσης.  

Αυτό περίπου εκτιµώ ότι συµβαίνει και µε εµάς. Η συλλογική µας ιδιοπροσωπεία, ο 

τρόπος του βίου, για να χρησιµοποιήσω την ορολογία του Χρήστου Γιανναρά, 

υποτιµάται και δεν λογίζεται από την ηγεσία µας. Όταν, φερ' ειπείν, οι πολιτικοί µας 

αξιωµατούχοι επισκέπτονται µία άλλη χώρα, δεν συνειδητοποιούν ότι εκπροσωπούν 

τον διαχρονικό ελληνισµό, αλλά φέρονται ωσάν να εκπροσωπούν µία ελάχιστη 

πολιτική ασηµαντότητα.  

∆εν αναφέροµαι σε ζητήµατα οικονοµίας, για παράδειγµα σε µία κριτική ότι φέροναι 

σαν ζητιάνοι, αλλά σε ζητήµατα συµπεριφοράς. Άλλωστε, αυτό το φαινόµενο δεν 
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συναντάται µόνο στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, αλλά εκτείνεται πολύ πιο 

πίσω. 

Στην ηττοπάθεια αναφέροµαι στα άρθρα [5. (σελίδα 31) και [6.  (σελίδα 33). 

Πολιτικό στίγµα 
 

Πριν δώσω ένα περίγραµµα των άρθρων που ακολουθούν, βάζοντας το 

περιεχόµενό τους σε µία σειρά, ώστε να γίνει αντιληπτό πώς δένουν µεταξύ τους, 

θα επιχειρήσω να συστηθώ πολιτικά. Θα δώσω δηλαδή το πολιτικό µου στίγµα. Όχι 

επειδή σχετίζεται µε όσα ακολουθούν, τα οποία θα µπορούσαν να τεθούν από 

οιονδήποτε άλλον µε διαφορετικό ή ακόµη και αντίθετο πολιτικό στίγµα, αλλά για 

να αποσαφηνιστεί η σηµασία και η αξία που δίνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Το πώς σκέφτεται κανείς µπορεί να ιδωθεί ως πυξίδα για τις θέσεις του σε νυν ή 

ακόµη και µελλοντικά θέµατα. Κάπως έτσι κάνουν και τα κόµµατα, οι ιδεολογίες. 

Μία πλευρά λέει, φερ’ ειπείν, ότι είναι «φιλελεύθεροι», µία άλλη ότι είναι 

«σοσιαλιστές». Με µία λέξη ορίζουν πώς σκέπτονται. Αυτοί οι όροι είναι δόκιµοι και 

ο πολίτης αντιλαµβάνεται τις θέσεις των πλευρών αυτών για πληθώρα θεµάτων.  

Εγώ δηλώνω συντηρητικός. Όχι µε την δαιµονοποιηµένη έννοια, µε την οποία 

χρησιµοποείται κατά κόρον. Επειδή η µία αυτή λέξη του όρου δηµιουργεί ψευδείς 

εικόνες για το περιεχόµενό της, επιχειρώ µία ανανέωση του ορισµού της λέξης, 

όπως τουλάχιστον εγώ τον αντιλαµβάνοµαι, δηλαδή εκ των πραγµάτων 

ανεπαρκώς. 

Περιγράφω τη εννοώ µε µία ιεράρχηση προτεραιοτήτων: πρώτα µε ενδιαφέρει η 

φυσική υπόσταση του συλλογικού υποκειµένου στο οποίο ανήκω. Μετά µε 

ενδιαφέρει η ταυτότητα αυτού του υποκειµένου. Και τρίτη στη σειρά είναι η 

οικονοµία, δηλαδή η ευµάρεια του συλλογικού αυτού υποκειµένου. Αυτή η 

περιγραφή, ως κάτι αντίστοιχο µε το αναπόδεικτο αξίωµα του Ευκλείδη ότι από ένα 

σηµείο περνάει µία µόνο ευθεία παράλληλη προς µία άλλη, µπορούν να 

οικοδοµηθούν θέσεις για µία σειρά ζητηµάτων. 

Στον πρώτο άξονα ανήκουν ζητήµατα όπως το δηµογραφικό, το µεταναστευτικό ως 

προς την ροή Ελλήνων στο εξωτερικό και ως προς την ροή ξένων προς την 

Ελλάδα, ειδικά εφόσον το ποσοστό κρίνεται ιδιαίτερα  υψηλό. Στον δεύτερο άξονα 

ανήκουν ζητήµατα παιδείας, θρησκείας, αντίληψης της Ιστορίας και της συνέχειάς 

της, παράδοσης, εθίµων, αξιών που εκφράζουν το απαύγασµα των περασµένων 

γενιών.  

Εδώ µία παρένθεση. Αυτά είναι τα πράγµατα που ένας Συντηρητικός επιθυµεί να 

συντηρήσει. Ουδόλως επιθυµεί να συντηρήσει ένα συγκεκριµένο πολιτικό σύστηµα 

ή οικονοµικό µοντέλο ή οτιδήποτε άλλο παροδικό που περνάει και χάνεται. Ίσα ίσα 
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λοιπόν, που όσο απέχει η πραγµατικότητα από τα ιδανικά και τα οράµατα τα οποία 

µας γέννησαν, τόσο πιο επαναστατικός είναι ένας Συντηρητικός. Επαναστατικός, 

διότι σύµφωνα µε τον ορισµό επιθυµεί να επανα-στήσει, να υπενθυµίσει µαι να 

εδραιώσει αυτές τις αξίες. Στον τρίτο άξονα άπτονται ζητήµατα οικονοµικής 

ευµάρειας και αριθµών. 

Πρόκειται λοιπόν για µία στάση ζωής και όχι για µία ιδεολογία µε απαράβατες 

αρχές, µε θέσφατα, µε δόγµατα, µε στρυφνό έλεγχο κωδικοποίησης απαρέγκλιτων 

προτάσεων. Μία στάση ζωής, την οποία αν την καλοσκεφτεί κανείς, συναντά 

εύκολα σε ατοµικό επίπεδο. Όπως είναι φυσικό για ένα άτοµο να φροντίζει πρώτα 

για την ύπαρξή του, την υπόστασή του, την στοιχειώδη επιβίωσή του, µετά για την 

αυτοσυνειδησία του, δηλαδή να έχει την υγεία του, να γνωρίζει ποιος είναι, ποιοι 

είναι οι γύρω του και ποιος ο ρόλος του στην κοινωνία, και σε τρίτο βαθµό 

ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα, για την καλοπέρασή του, ας πούµε. Άρα λοιπόν, ο 

Συντηρητισµός κατά την ταπεινή µου άποψη είναι µία απλή προέκταση της στάσης 

αυτής στα κοινά. 

Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι αυτό το στίγµα διαφέρει ριζικά και ισαπέχει από τις 

µεγάλες ιδεολογίες της εποχής µας, διότι µπορεί η µία από αυτές να θεωρεί 

προεξάρχων άξονα την ελευθερία και ο άλλος την ισότητα, αλλά έχουν ένα 

τεράστιο κοινό σηµείο ότι θεωρούν την οικονοµία ως το κέντρο της ζωής. Έτσι, 

όταν η µία µιλάει για ελευθερία εννοεί την ελευθερία πρόσβασης στην οικονοµική 

σφαίρα, άρα την δυνατότητα απόκτησης µεγαλύτερου µεριδίου ανάλογα µε την 

ικανότητα του καθενός, διότι αυτό δίνει κίνητρο για αποδοτικότητα και προσφορά 

στην κοινωνία, ενώ όταν η άλλη µιλάει για ισότητα εννοεί την ισότητα πρόσβασης 

στην οικονοµική σφαίρα, άρα το εξ ορισµού ίσο κοµµάτι της πίτας, διότι οι 

ανθρώπινες ανάγκες είναι οι ίδιες όσα και αν προσφέρει κανείς στην κοινωνία. 

∆ιαφωνώ λοιπόν µε το κοινό αυτό σηµείο περί θεώρησης της οικονοµίας ως το 

κέντρο της ζωής, δεν έχω κάτι συγκεκριµένο να αντιτάξω για να το αντικαταστήσω, 

εκτός από την ιεράρχηση που έδωσα πιο πάνω, ότι επί της πολιτικής σηµαντικότερα 

από την οικονοµία είναι τα ζητήµατα επιβίωσης και ταυτότητας.  

Για να κλείσω την περάκβαση περί πολιτικού στίγµατος, να συµπληρώσω ότι η 

µεγάλη διαφορά στους δύο τρόπους σκέψης που αναδεικνύει ο 21ος αιώνας, είναι η 

προτεραιότητα στο άτοµο ή στην συλλογική ταυτότητα. Στα πλαίσια της άποψης 

αυτής, οι δύο µεγάλες ιδεολογίες στριµώχνονται στον ίδιο πόλο, διότι και οι δύο 

προτάσσουν την ατοµικότητα. Ο αντίπαλος πόλος δεν έχει ακόµη συγκροτηθεί. Γι’ 

αυτό ίσως η γέννα του µπορεί τα πρώτα χρόνια να δηµιουργεί φαινοµενικά τέρατα. 

Όµως όταν κατακαθίσει η σκόνη, αυτό που θα µείνει θα είναι ένα πρόταγµα 

ανθρωπίνων και πολιτικών σχέσεων εις βάρος της εξατοµίκευσης που φαίνεται να 

κυριεύει τον πλανήτη µας. 
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Το Μακεδονικό 
 

Έρχοµαι έτσι και στο Μακεδονικό. Ως ζήτηµα ταυτότητας, ανήκει στον δεύτερο 

άξονα από τους τρεις. Είναι λοιπόν σηµαντικότερος από την οικονοµία τουλάχιστον 

κατά µία ολόκληρη τάξη µεγέθους. 

Αυτό περίπου διαπίστωνα στο πρώτο µου άρθρο για το Μακεδονικό πριν πολλά 

χρόνια, στα φοιτητικά µου χρόνια. ∆ιαπίστωνα ότι αφ’ ενός µε το εµπάργκο την 

περίοδο 1994-95, αφ’ ετέρου µε την Ενδιάµεση Συµφωνία µετά το 1995, οι 

Σκοπιανοί αντί να «συνετισθούν», σκλήρυναν.  

Στην πρώτη περίπτωση, η σκληρή συνειδητοποίηση της οικονοµικής εξάρτησης από 

την Ελλάδα µέσα από λιµάνια, προϊόντα, πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, 

θα περίµενε κανείς από µία εκ των δύο µεγάλων ιδεολογιών του 20ου αιώνα, να 

ξεκινήσουν µία διαδικασία υποχώρησης: ας ενδώσουµε για να αποκτήσουµε στον 

ήλιο µοίρα. Τίποτα. Σκλήρυναν. 

Στην δεύτερη περίπτωση, υϊοθετήθηκε η ακριβώς αντίθετη στάση. Αυτό που ακόµα 

και σήµερα, ∆εκέµβριος του 2018, λέγεται ως µία ελληνική δυνατότητα να τους 

προσεταιριστούµε, να γίνουµε φίλοι, να έχουµε Ειρήνη και µεταξύ µας και να 

εµπεδώσουµε την Ειρήνη στα Βαλκάνια, είναι η λεγόµενη «οικονοµική επίθεση», 

είναι αυτό που πράγµατι συνέβη από το 1995 και µετά. Χιλιάδες ελληνικές 

επιχειρήσεις επένδυσαν στα Σκόπια, ιδιώτες αλλά και δηµόσιες επιχειρήσεις 

αγόρασαν αντίστοιχες δικές τους, άνθρωποι έζησαν εκεί, οι δεσµοί συσφίχτηκαν 

όσο δεν µπορούσε να ονειρευτεί κανείς.  

Η λεγόµενη «νεοφιλελεύθερη» θεωρία των διεθνών σχέσεων (παρακαλώ να µην 

γίνει σύγχυση του όρου αυτού µε τον αντίστοιχο όρο που χρησιµοποιείται για την 

οικονοµία, την Σχολή του Σικάγο, περιπτώσεις κρατών υπό την περίθαλψη του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κλπ – µιλάω αποκλειστικά για την νεοφιλελεύθερη 

θεωρία πάνω στις διεθνείς σχέσεις και µόνο) διέπεται από την αρχή ότι η σύσφιξη 

οικονοµικών σχέσεων παράγει ειρήνη. Το κλασικό της παράδειγµα είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έφερε στην ήπειρο την µακρότερη περίοδο ειρήνης 

ίσως σε όλη την ιστορική περίοδο. Τα παραδείγµατα είναι πολλά.  

Συνέβη λοιπόν ακριβώς αυτό. Με ποιο αποτέλεσµα; Τα πρώτα χρόνια κυβερνούσε 

το εθνικιστικό VMRO, κατόπιν άλλα κόµµατα, µετά ξανά το VMRO και σε όλη αυτήν 

την περίοδο, αντί να επικρατήσει η άποψη «ας ενδώσουµε τώρα µε τους φίλους 

µας, που µαζί πορευόµαστε, έχουµε κοινά συµφέροντα, δεν µας συµφέρει να 

έχουµε κακές σχέσεις µεταξύ µας, θα τραυµατιστούµε κι εµείς αν τραυµατιστούν οι 

Έλληνες και το ίδιο ισχύει και για εκείνους, ας τα βρούµε εκεί πέρα για να 

συνεχίσουµε ως σύµµαχοι δυνατότεροι και οι δύο», επικράτησε η ακριβώς αντίθετο 

άποψη: «τώρα εξαρτώνται και από εµάς! Τώρα θα σκληρύνουµε ακόµη 

περισσότερο!». 
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Το παράδειγµα λοιπόν αυτό καταρρίπτει την κοινή βάση φιλελευθερισµού και 

σοσιαλισµού ότι η οικονοµία αποτελεί το κέντρο της ζωής. Είτε το αντίθετο 

αποτέλεσµα, είτε (στην καλύτερη περίπτωση) κανένα αποτέλεσµα, η κοινή αυτή 

βάση καταρρέει.  

Η ανάγκη για συγκρότηση εθνικής ταυτότητας, η ανάγκη για συντήρηση των αξιών 

και ιδανικών πάνω στα οποία είναι χτισµένη η συλλογική συνείδηση, έστω και αυτή 

η πλαστή, είναι πολύ σηµαντικότερη από τις όποιες οικονοµικές σχέσεις, την 

ευµάρεια, την καλή γειτονία και την φιλία των λαών.  

Αυτά λίγο-πολύ διαπίστωνα τότε και αυτά επιβεβαιώνω και σήµερα µε την στάση 

µου. 

Προχωρώ σε ένα περίγραµµα της αρθρογραφίας που ακολουθεί, ώστε να γίνει 

καλύτετρα κατανοητή και – κυρίως – να συνδεθούν τα φαινοµενικά ανεξάρτητα 

µεταξύ τους άρθρα, σε ένα συγκεκριµένο σκεπτικό. 

Ας τα πάρουµε µε την σειρά.  

 

Αρχαίοι Μακεδόνες και Έλληνες. 
 

Είχαµε το Βασίλειο της Αρχαίας Μακεδονίας τον 4ο π.Χ. αιώνα. Πάµε παρακάτω. Το 

1977 βρέθηκε στην Βεργίνα ο τάφος του Φιλίππου Β’, πατέρα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. Κρατάµε το έµβληµα στην λάρνακά του, τον λεγόµενο Ήλιο της 

Βεργίνας. Θα τον συναντήσουµε και παρακάτω στο άρθρο [23. ] (σελίδα 85). 

Είναι πασίγνωστο το θέµα και δεν θα επεκταθώ στην υπεράσπιση της θέσης ότι οι 

Αρχαίοι Μακεδόνες ήταν και θεωρούνταν Έλληνες από τους εαυτούς τους, τους 

συγχρόνους τους και όλους τους ιστορικούς µέχρι σήµερα. Εξαίρεση βέβαια 

αποτελούν οι Σκοπιανοί, οι οποίοι προπαγανδίζουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες 

θεωρούσαν τους Μακεδόνες ως βάρβάρους και ότι ήταν διαφορετική φυλή, 

διαφορετικό έθνος µε την σηµερινή έννοια.  

Γι’ αυτό άλλωστε όταν διάβασαν ότι στις πρώτες τέσσερις παραγράφους του 

άρθρου 7 της Συµφωνίας των Πρεσπών περί διαφορετικής έννοιας του όρου 

Μακεδονία στα «δύο µέρη» της Συµφωνίας, µειδίασαν οι Σκοπιανοί. Ποτέ δεν 

θεώρησαν ότι η αρχαία Μακεδονία ανήκει στον αρχαιοελληνικό πολιτισµό. Άρα, 

όταν τους ζητείται να την διαχωρίσουν, τους φαίνεται ακατανόητο! Όπως θα 

φαινόταν και σε εµάς ακατανόητο να µας ζητήσουν να διαχωρίσουµε τον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισµό από, φερ’ ειπείν, τον κινεζικό! Εντάξει, να τον διαχωρίσουµε. 

Έχουµε κάτι να χωρίσουµε; Ας µην µας φαίνεται αστείο. Έτσι το βλέπουν κι αυτοί! 

Ότι πρόκειται για δύο ξένα µεταξύ τους πράγµατα. Τέτοιου είδους κριτική στην 

Συµφωνία γίνεται στο άρθρο [22.  (σελίδα 76). Βεβαίως, στην πέµπτη παράγραφο 
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του ιδίου άρθρου, ακυρώνεται κατ’ ουσίαν όλο το άρθρο και εµποδίζονται τα δύο 

µέρη από το να επηρεάζουν την χρήση του όρου από το άλλο µέρος. ∆ηλαδή, δεν 

θα µπορεί η Ελλάδα, επί παραδείγµατι, να έχει λόγο στο ποια από τις δύο έννοιες 

της Μακεδονίας χρησιµποιούν οι Σκοπιανοί! 

Είναι γνωστή η ρήση του Τ.Σ. Έλιοτ ή µάλλον το ρητορικό του ερώτηµα: πού είναι 

όλη η σοφία που χάσαµε µέσα ση γνώση; Πού είναι όλη η γνώση που χάσαµε µέσα 

στην πληροφόρηση; Στο άρθρο [34.  (σελίδα 136) λοιπόν θα δούµε θα δούµε ένα 

παράδειγµα από την γνώση που χάθηκε µέσα στην πληροφόρηση. Στο 

«Μακεδονικόν Ηµερολόγιον του 1910» βρίσκουµε δύο επιχειρήµατα που 

αντικρούουν το ότι οι Έλληνες θεωρούσαν τους Μακεδόνες ως «βαρβάρους», τα 

οποία για να τα δοµήσει κανείς, απαιτείται να έχει µία συνδυαστική ιστορική γνώση 

σε βάθος. ∆εν είναι εύκολο να µπορεί να ανασύρει κανείς στη µνήµη του α) τους 

στίχους µίας τραγωδίας του Ευριπίδη και πότε γράφτηκε, β) πότε διδάχθηκε η εν 

λόγω τραγωδία στην περιοχή της Μακεδονίας και γ) πώς θα αντιδρούσαν οι 

Μακεδόνες εκείνη την εποχή στο άκουσµα των λόγων της πρωταγωνίστριας στην  

υπόθεση ότι οι Έλληνες τους θεωρούσαν βαρβάρους. Όχι την εποχή του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, αλλά σχεδόν δύο γενιές νωρίτερα.  

Ένα δεύτερο επιχείρηµα αντίκρουσης της ίδιας θέσης µας έρχεται πάλι από το 

1910, στο ίδιο άρθρο του Γ. Ν. Χατζιδάκι µέσω ενός Ρωµαίου πολιτικού και 

στρατηγού Τίτου Κόϊντου Φλαµίνιου. Αυτή τη φορά ο χρόνος είναι περίπου στο 200 

π.Χ., όταν ο Φλαµίνιος είχε κερδίσει στο πεδίο της µάχης τον Φίλιππο Ε’, 

συµβάλοντας αποφασιστικά στην κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωµαίους, αλλά 

λόγω επικείµενων εκλογών ήθελε να κλείσει µε µία συνθήκη ειρήνης. Έτσι, κάλεσε 

εκπροσώπους από όλες τις ελληνικές πόλεις να τους ανακοινώσει ότι θα έµπαιναν 

σε µία περίοδο ειρήνης µετά την ανακωχή. Για να λάβει την απάντηση ότι όλες οι 

µάχες µε τον Μακεδόνα Φίλιππο τον Ε’ ήταν εµφύλιος πόλεµος, διότι µόνο οι 

ιστορικοί πόλεµοι µε τους Πέρσες (στην Σαλαµίνα, στον Μαραθώνα, στις Πλαταιές 

κλπ) ήταν πόλεµοι µε βαρβάρους. Όλοι οι άλλοι πόλεµοι ήταν µεταξύ Ελλήνων. Το 

υπόλοιπο κείµενο του άρθρου χρησιµοποιεί γνωστή επιχειρηµατολογία περί της 

ελληνικής γλώσσας των Μακεδόνων κλπ. 

Μία ακόµη παρέκβαση σε χρόνους παλαιότερους της ακµής της Μακεδονίας. Η 

ρήση του Γεωγράφου Στράβωνα τον 1ο αιώνα π.Χ. ότι «Εστίν ουν Ελλάς και η 

Μακεδονία» είναι ιδιαίτερα γνωστή. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι 

υπήρξε ένας άλλος Γεωγράφος του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος µε εντολή του 

∆αρείου του Α’ εξερεύνησε τις ασιατικές ακτές πέρα από τον Ινδό ποταµό, όπως 

αναφέρει ο Ηρόδοτος: o Σκύλαξ ο Καρυανδεύς. Αυτός λοιπόν στον ορισµό της 

Μακεδονίας περιγράφει πάνω από 20 πόλεις σε όλες ανεξαιρέτως από τις οποίες 

αποδίδει τον χαρακτηρισµό «ελληνίδες». Αναφέρει τον όρο 15 φορές σε 15 σειρές. 

Μιλάµε για περίοδο πάνω από 150 χρόνια πριν την περίοδο του Φιλίππου του Β’ και 

του Μ. Αλεξάνδρου. 
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Σλάβοι – Μακεδόνες, Τούρκοι – Ίωνες. 
 

Τρέχουµε 15 αιώνες και φθάνουµε στον 11ο µ.Χ. αιώνα. Μετά την µάχη του 

Μάτζικερτ το 1071, έρχονται µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες στην Μικρά Ασία. Είναι 

οι πρόγονοι των Τούρκων. Συναντούν εκεί ανθρώπους, οι οποίοι αποκαλούνται 

Ίωνες. Ο όρος Ίωνες είναι ένα τµήµα µόνο των Ελλήνων. Είναι το όνοµα της 

περιοχής αυτής. Οι πρόγονοι των Τούρκων χρησιµοποιούν αυτό το όνοµα για να 

χαρακτηρίσουν όλους όσους ανήκουν στο ίδιο συλλογικό υποκείµενο µε τους 

Ίωνες, είτε εν γνώσει, είτε εν αγνοία του γεγονότος ότι αυτό είναι απλώς ένα µέρος 

των Ελλήνων.  

Σήµερα, χίλια χρόνια µετά, οι Τούρκοι, πολιτικά πλέον ο παραδοσιακός εχθρός των 

Ελλήνων, επιµένουν να αποκαλούν όλους τους Έλληνες ως Ίωνες και όλη την 

Ελλάδα ως Ιωνία. Την Ιωνία την κατέλαβαν, εξ ολοκλήρου µάλιστα, αλλά το όνοµα 

το δανείστηκαν για να µας ονοµάσουν όλους. 

Τετρακόσια χρόνια νωρίτερα, τον 7ο µ.Χ. αιώνα κατέβηκαν µαζικά Σλάβοι από τον 

βορρά. Συναντούν κι αυτοί εκεί κάποιους ανθρώπους. Τµήµα πάλι του ιδίου 

συλλογικού υποκειµένου. Οι Σλάβοι σήµερα κατοικούν σε ένα ελάχιστο ποσοστό, 

µεταξύ 5% και 10% του βασιλείου της Αρχαίας Μακεδονίας. Να µία διαφορά µε 

τους Τούρκους που έχουν το 100% της Ιωνίας.  

Μία άλλη διαφορά είναι το εξής. Θα µπορούσαν και οι Σλάβοι να είχαν ονοµάσει µε 

το όνοµα του µέρους του συλλογικού υποκειµένου που βρήκαν, δηλαδή τους 

Μακεδόνες, το όλον, δηλαδή όλους τους Έλληνες. 

Αν το είχαν κάνει αυτό, τότε σήµερα θα µας έλεγαν Έλληνες ορισµένοι λαοί, 

Γραικοί οι ∆υτικοί, Ίωνες οι Τούρκοι, Ρωµιούς ή Ρωµαιοορθοδόξους (Ρουµ 

Ορτοντόξ) ορισµένοι λαοί της Μέσης Ανατολής, και θα µας έλεγαν Μακεδόνες όλοι 

οι Σλάβοι! Από τα Βαλκάνια µέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. Θα είχαµε ένα ακόµη 

εθνικό όνοµα και ένα λιγότερο εθνικό πρόβληµα. 

∆ιότι όπως οι Τούρκοι ή τµήµα τους, δεν διανοούνται να φτιάξουν κράτος ή έθνος 

Ιώνων, έτσι και οι Σλάβοι ή τµήµα τους, δεν θα διανούταν να φτιάξουν κράτος ή 

έθνος Μακεδόνων. Στα µάτια τους, στις γλώσσες τους, Μακεδόνες θα ήταν όλοι οι 

Έλληνες. 

Βεβαίως, η ονοµασία Ίωνες προϋπήρχε. Ο Άγγλος ιστορικός NGL Hammond έχει 

γράψει πολλάκις ότι οι Πέρσες ονόµαζαν τους Μακεδόνες Yaunâ takabarâ, δηλαδή 

«Έλληνες µε καλύµµατα της κεφαλής παρόµοια µε ασπίδα»1, Έλληνες µε καπέλα. Ο 

                                       
 

1 Περισσότερα γι’ αυτόν τον όρο στον ακόλουθο σύνδεσµο - 
http://ethnologic.blogspot.com/2009/10/yauna-takabara.html  
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όρος αυτός αναφέρεται σε επιγραφή στην τοποθεσία Naqsh–i Rustam ως ένας από 

τους υποτελείς λαούς του ∆αρείου του Α’, δίπλα στους τάφους του. Πράγµατι, το 

521 κατέκτησε την Θράκη και την Μακεδονία κατά την Σκυθική εκστρατεία, 

λεπτοµέρειες για την οποία έχουµε από τον Ηρόδοτο.  

Ρίζες του Μακεδονικού 
 

Στο άρθρο [26.  (σελίδα 91) ανιχνεύονται οι ρίζες του Μακεδονικού ζητήµατος. 

Ξεκινώ µε µία ρήση του Πολύβιου (2ος µ.Χ. αιώνας) ότι η Μακεδονία αποτελεί το 

πρόφραγµα των Ελλήνων. Από τους αρχαίους χρόνους, όταν οι Πέρσες ήθελαν να 

καταλάβουν τις ελληνικές πόλεις – κράτη, έπρεπε να περάσουν από την Μακεδονία. 

Το ίδιο και οι Ρωµαίοι. ∆εδοµένου ότι η Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικά µία χερσόνησο, 

ακόµα και αν κάποιος επίδοξος κατακτητής διαθέτει ισχυρό στόλο, είτε έρχεται από 

την Ανατολή, είτε από την ∆ύση, πρέπει να περάσει από την Μακεδονία. 

Αρκετούς αιώνες µετά, όταν η Ελλάδα απέκτησε κράτος τις πρώτες δεκαετίες του 

19ου αιώνα, έγινε σαφές σταδιακά στους Έλληνες ότι ο φυσικός τους σύµµαχος από 

τις µεγάλες δυνάµεις της εποχής ήταν η επίσης ναυτική δύναµη, η Αγγλία, παρόλο 

που υπήρχαν άλλες προσωπικότητες µε διαφορετική προτίµηση.  

Κάποια στιγµή αυτό έγινε κατανοητό από τους Ρώσους, οι οποίοι έψαχναν πλέον 

έναν άλλον σύµµαχο να εκπροσωπεί τα συµφέροντά τους στην περιοχή. Αυτός 

ήταν οι Βούλγαροι. Έτσι έθρεψαν τον πανσλαβισµό. Ο κόµης Ιγνάτιεφ, κατά 

κόσµον Νικολάϊ Πάβλοβιτς, ήταν ο νεαρότερος Ρώσος στρατηγός µετά τις επιτυχίες 

του στην Κίνα σε ηλικία µόλις 35 ετών. Η επόµενη αποστολή του ήταν τα Βαλκάνια. 

Τοποθετήθηκε πρέσβης της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη το 1864. 

Τρία χρόνια µετά, το 1867, στο δεύτερο πανσλαβικό συνέδριο της Μόσχας 

αποφασίστηκε η εξέγερση των βαλκανικών λαών κατά της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας και η αυτοδιάθεσή τους. Ο Ιγνάτιεφ εργαζόταν σκληρά. Γνώριζε ότι 

το κυριότερο χαρακτηριστικό διαµόρφωσης συλλογικής συνείδησης ήταν η 

θρησκεία. Οι µη µουσουλµανικοί πληθυσµοί των Βαλκανίων ήταν Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι.  

∆ιαφοροποιήσεις στη γλώσσα υπήρχαν, τα ελληνικά και τα βουλγάρικα, αλλά δεν 

ήταν αρκετές για να δηµιουργηθεί µία ισχυρή εθνική τάση. Έτσι, του γεννήθηκε η 

ιδέα να υπάρξει και θρησκευτικός διαχωρισµός. Τον έκτο χρόνο της παρουσίας του 

στην Κωνσταντινούπολη, το 1870, είχε καταφέρει να πείσει τον Σουλτάνο να 

αποδεχτεί την δηµιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας. 

Ο Ιγνάτιεφ αποσκοπούσε στους πληθυσµούς ρευστής εθνικής συνείδησης και ειδικά 

στους σλαβόφωνους. Η Μακεδονία έπρεπε οπωσδήποτε να αποτελέσει τµήµα της 

Βουλγαρίας, διότι µόνο έτσι θα διασφαλιζόταν ότι η Ρωσία θα είχε ένα απόλυτα 

φιλικό της κράτος στην θερµή θάλασσα του Αιγαίου. Μία Βουλγαρία µε τα σηµερινά 
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της σύνορα δεν ικανοποιούσε τα Ρωσικά σχέδια. Έπρεπε λοιπόν να συγκροτηθεί µία 

συµπαγής Βουλγαρική εθνική συνείδηση, η οποία θα έφτανε µέχρι τη θάλασσα του 

βορείου Αιγαίου, δηλαδή τη Μακεδονία.  

∆εν ήταν «ανθέλληνας», όπως ίσως τον παρουσιάζουν πολλοί εκ των υστέρων. 

Απλά στην ιεράρχηση των δικών του προτεραιοτήτων, οι Έλληνες ήταν σε δεύτερη 

µοίρα. Άλλωστε, στα σχέδιά του για την επόµενη ηµέρα της κατάρρευσης της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, προβλεπόταν ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε τα νησιά του 

Αιγαίου και τα παράλια της Μικράς Ασίας.  

Το ελλαδικό κράτος υποτίµησε την Εξαρχία. Την θεώρησε ένα εσωτερικό 

εκκλησιαστικό ζήτηµα, στο οποίο µάλισταν δεν είχε ηθικό δικαίωµα να φέρει 

αντιρρήσεις, διότι πρώτα εκείνο το 1833 ξεκίνησε την ρήξη µε το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο διεκδικώντας αυτοκεφαλία. Ας το έκαναν και οι Βούλγαροι, θεώρησε.  

Η κυβέρνηση των Βαυαρών στην Ελλάδα αντέγραψε και εκκλησιαστικά (όπως 

έκανε και σε άλλους τοµείε, πχ δηµόσιας διοίκησης, παιδείας, δικαίου κλπ) το 

πρότυπο κράτους και των σχέσεων εκκλησίας-κράτους από τις δικές τους 

αναφορές, από την Βαυαρία. Έτσι, εφάρµοσε την αρχή ότι το κράτος πρέπει να έχει 

την δική του εκδοχή της θρησκείας.  

Αυτή η αρχή είχε εφαρµοστεί, για παράδειγµα, στο τέλος του 30ετούς πολέµου 

1618-1648 εντός της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (κυρίως στα εδάφη της σηµερινής 

Γερµανίας), καθώς και του 80ετούς πολέµου (1568-1648) µεταξύ Ισπανίας και 

Ολλανδίας, µε η Συνθήκη Ειρήνης της Βεστφαλίας. Η αρχή εφαρµογής της Ειρήνης 

αυτής, η οποία άλλαξε τα σύνορα πολλών χωρών και περιοχών της Ευρώπης 

ταυτόχρονα, ήταν ότι ο βασιλέας έπρεπε να έχει την ίδια θρησκεία µε το βασίλειό 

του. Η αναδιαµόρφωση των συνόρων έγινε εν πολλοίς στη βάση αυτού του άξονα. 

Οι Βαυαροί αντιβασιλείς γύρω από τον νεαρό Όθωνα ανέλαβαν την εξουσία στην 

επίσης νεαρή Ελλάδα, αλλά αφ’ ενός αγνοούσαν τις αρχές, παραδόσεις και 

αναφορές των Ελλήνων, αφ’ ετέρου ήταν ακατάληπτη η οικουµενικότητα της 

Ορθοδοξίας. Με το σκεπτικό αυτό, επιχείρησαν την αυτοκεφαλία, την απόσχιση από 

το Πατριαρχείο και την δηµιουργία µίας εθνικής εκδοχής της θρησκείας.  

Η διελκυστίνδα κατά την περίοδο 1830-1850, και οι συνεπακόλουθες 

απελευθερώσεις ελληνικής γης τις επόµενες δεκαετίες (Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, 

νησιά), δηµιούργησε την σηµερινή εκκλησιαστική πολυπλοκότητα µε την Εκκλησία 

της Ελλάδος, τις Νέες Χώρες, της Κρήτης κοκ, στις σχέσεις τους µε το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο. ∆εν εκφράστηκαν λοιπόν αντιρρήσεις το 1870 διότι θεωρήθηκε ότι 

µετά την πρώτη ελληνική απόσχιση, εδικαιούντο να ακολουθήσουν και οι 

Βολυλγαροι. 
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Η Εξαρχία αποσκοπούσε να αποτελέσει όχηµα προσεταιρισµού σλαβόφωνων, ειδικά 

στην Μακεδονία. Υπήρχαν σλβόφωνοι, δίγλωσσοι, άνθρωποι ρευστής εθνικής 

συνείδησης.   

Λίγα χρόνια µετά, το 1878, οι Ρώσοι νικούν τους Οθωµανούς στην Πλέγνα της 

σηµερινής βόρειας Βουλγαρίας και υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, 

υπό την υπαγόρευση του Ιγνάτιεφ. Αντάλλαγµα υπέρ της Ρωσίας δίνεται η 

δηµιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας, στην οποία ενσωµατώνεται και η Μακεδονία!  

Η θρησκευτική διαφοροποίηση δεν αρκεί. Έπρεπε να υπάρχει και κράτος, στο οποίο 

έπρεπε να προσβλέπουν οι πληθυσµοί. ∆εν είναι καθόλου περίεργο ότι οι Ρώσοι 

ζήτησαν – και πήραν – ως αντάλλαγµα κάτι όχι για τον εαυτό τους, αλλά την 

δηµιουργία ενός νέου κράτους, διότι αυτό εξυπηρετούσε απολύτως τα σχέδιά τους 

εκείνη την εποχή: τον πανσλαβισµό. 

«Πρώτος» Μακεδονικός Αγώνας το 1878. 
 

Τι κι αν ο πληθυσµός της ήταν κυρίως ελληνικός, τι κι αν δεν έγινε καµία µάχη 

εκεί. Οι Οθωµανοί έλεγχαν την Μακεδονία, έχασαν έναν πόλεµο και την παρέδωσαν 

στους εκλεκτούς αυτών που τους νίκησαν. Έτσι, η έξοδος στις θερµές θάλασσες 

επέτυχε για τους Ρώσους, µια που οι προστατευόµενοί τους Βούλγαροι έφτασαν 

µέχρι τις ακτές. 

Τότε ήταν που ξεκίνησε ο Μακεδονικός Αγώνας. Το 1878. Όχι το 1912 στους 

Βαλκανικούς Πολέµους. Ούτε το 1904 στον «Μακεδονικό Αγώνα» µε τον θάνατο 

του Παύλου Μελά. Αλλά το 1878, όταν οι Έλληνες αντέδρασαν στην µετάβαση από 

έναν αφέντη, τον Οθωµανό, στον άλλον, τον Βούλγαρο. 

Το 1966 εκδόθηκαν στην Αθήνα τα αρχεία του Στέφανου ∆ραγούµη και τρία χρόνια 

µετά, το 1969 εκδόθηκε το έργο «Η Επανάσταση της Μακεδονίας το 1878» από τον 

Ευάγγελο Κωφό. Στα έργα αυτά δηµοσιεύονται σπάνια έγγραφα της εποχής. 

Κυρίως αναφορές του ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης προς το Ελλαδικό 

κράτος. Ο Μακεδονικός Αγώνας είναι αδιόρατος από την ελληνική ιστοριογραφία 

µέχρι το 19602, έκτοτε έχουµε ορισµένα ψήγµατα. Μετά την Συµφωνία των 

                                       
 

2 Αντιγράφω από το βιβλίο του Νίκου Μέρτζου «Εµείς οι Μακεδόνες» Γ΄έκδοση 1992 (η πρώτη ήταν 

το 1986 και η δεύτερη το 1987). Σελίδες 54-55: 

Μέχρι την δεκαετία του 1960, ο Μακεδονικός Αγώνας απουσίαζε τελείως από τα σχολικά εγχειρίδια 

της Ελληνικής Ιστορίας, εκτός από το όνοµα του Παύλου Μελά - και αυτό σπανίως. Μέσα στην 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την Θεσσαλονίκη, ο αείµνηστος Μακεδόνας δάσκαλος Γεώργιος 
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Πρεσπών, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, προβλέπεται να τεθεί µέχρι και στην 

παρανοµία η θύµισή του! 

Στις επιστολές αυτές του γίνεται φανερό ότι οι Έλληνες της Μακεδονίας 

αντέδρασαν σφόδρα µε την Επανάστασή τους αυτή το 1878. Θα µπορούσαν να 

σκεφθούν ότι ουσιαστικά δεν έχει διαφορά αν ο δυνάστης είναι Τούρκος ή 

Βούλγαρος. ∆εν έµειναν όµως αδρανείς. Ταυτόχρονα βλέπουµε στα έγγραφα αυτά 

και την δράση των Βουλγάρων να προσεταιριστούν πληθυσµούς της περιοχής, 

κυρίως λόγω της γλώσσας, αρχικά, και της θρησκείας, µετά το 1870.  

                                                                                                                         
 

Μούτσιανος χρειάστηκε να υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα για να διδάξει «εκτός διδακτέας ύλης» 

τον Μακεδονικό Αγώνα στις δύο τελευταίες τάξεις του τότε 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Γ' Περιφέρειας, 

κατά την περίοδο 1946-52. Μέχρι την δεκαετία του 1970 παρέµενε τελείως άγνωστη όχι µόνο στα 

ελληνικά σχολεία, αλλά και στην εν γένει ελληνική ιστοριογραφία η Επανάσταση του 1878 στην 

Μακεδονία. Χρειάστηκαν να εργασθούν σκληρά προς τούτο ο αείµνηστος Κλεόβουλος Τσούρκας, ο 

εκπαιδευτικός Γ. Νοτάρης και ο ερευνητής Ευάγγελος Κωφός, ο οποίος φώτισε πλήρως τα γεγονότα, 

δηµοσιεύοντας το 1969 τα αρχεία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στο βιβλίο του «Η 

Επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878». 

Μέχρι την δεκαετία του 1980, ο Μακεδονικός Αγώνας δεν κάλυψε καµιά αξιόλογη ειδική έκδοση στην 

ελληνική πρωτεύουσα, αν και πολυάριθµα έργα, Μακεδόνων κυρίως ή άλλων Ελλήνων αγωνιστών της 

περιόδου 1904-1908, είχαν κυκλοφορήσει µε κέντρο την Θεσσαλονίκη, ιδίως την Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών και, µετά, το Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου. 

Μέχρι τις αρχές του 1986 η γενική εντύπωση που επικρατεί στην εκτός Μακεδονίας Ελλάδα είναι ότι ο 

Μακεδονικός Αγώνας διεξήχθη µόνον µεταξύ 1904-08. Η εντύπωση µάλιστα που δίνεται από την 

Αθήνα µε πρόσφατες εκδόσεις, οµιλίες, αναφορές άρθρα κλπ, είναι ότι έστω και σ' αυτήν την 

περιορισµένη φάση του 1904-1908, ο Μακεδονικός Αγώνας διεξήχθη βασικά από Ελλαδικούς κυρίως 

αξιωµατικούς και δηµοσίους υπαλλήλους, και από άλλους Έλληνες των υποδούλων µερών, κυρίως της 

Κρήτης, που ήλθαν, πολέµησαν και κράτησαν αυτοί την Μακεδονία ελληνική. 

Η ιστορική αλήθεια είναι ότι ο Μακεδονικός Αγώνας, δηλαδή ο Αγώνας του ελληνισµού για να 

διατηρηθεί η εθνική τατότητα της Μακεδονίας άρχισε το 1878, Φεβρουάριο µήνα, εναντίον των 

Βουλγάρων επιδροµέων και κράτησε µε διάφορες διακυµάνσεις τριάντα ολόκληρα χρόνια. Τον αγώνα 

έδωσε ο µακεδονικός ελληνισµός µε εκπληκτικές θυσίες και ανεκτίµητες προσφορές. 
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Στο σηµείο αυτό να κάνω µία παρέκβαση. Κατά την µετάβαση από προνεωτερικά 

πολιτικά σχήµατα, όπως συγκεκριµένα η Οθωµανική Αυτοκρατορία, στα έθνη κράτη 

και στην εθνική συνείδηση που αυτά απαιτούσαν για την ένταξη, η θρησκεία 

αποδείχθηκε ιστορικά ως ισχυρότερος παράγοντας από την γλώσσα3. 

Στους ελληνικούς – χριστιανικούς πληθυσµούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η 

σκληρότητα των διοικητών ανά περιόδους και ανά περιοχές διέφερε αρκετά. Άλλοι 

υπήρξαν σχετικά ανεκτικοί, άλλοι ιδιαίτερα σκληροί. Αυτό, µεταξύ άλλων, 

δηµιούργησε και την ανάγκη του Κρυφού Σχολειού4. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσει 

ετίθετο το δίληµµα να κρατήσει κανείς είτε την θρησκεία, είτε την γλώσσα.  

Αυτό δηµιούργησε διαφορετικές οµάδες πληθυσµών. Στη µία πλευρά βρέθηκαν, για 

παράδειγµα, οι λεγόµενοι «Τουρκοκρήτες», οι οποίοι κράτησαν την ελληνική 

γλώσσα, αλλά αλαξοπίστησαν και έγιναν µουσουλµάνοι. Στην άλλη πλευρά 

βρέθηκαν οι τουρκόφωνοι Χριστιανοί, κυρίως στα βάθη της Ανατολίας, οι οποίοι 

κράτησαν την θρησκεία τους αλλά υποχρεώθηκαν να µιλάνε τουρκικά. 

Η Ιστορία λοιπόν τα έφερε έτσι, ώστε οι πρώτοι να ενταχθούν πολύ οµαλά στην 

τουρκική εθνική συνείδηση και σήµερα υπάρχουν αρκετοί απόγονοι των 

τουρκοκρητών, ειδικά στα παράλια της Μικράς Ασίας, οι οποίοι έχουν κρατήσει 

ορισµένες ελληνικές λέξεις από 3 και 4 γενιές πίσω τους.  

Οι δεύτεροι εντάχθηκαν πολύ οµαλά στην ελληνική εθνική συνείδηση. Ως 

παράδειγµα θα αναφέρω τους δικούς µου προγόνους, οι οποίοι κατά ένα µέρος 

κατάγονται από την περιοχή της ανατολικής τουρκίας, µέχρι και το Χαλέπι της 

Συρίας. Ο προπάππος µου από το Χαλέπι όπου ζούσε στα µέσα προς τέλη της 

δεκαετίας του 1920, πήρε τη γυναίκα του και τις 3 κόρες (µία από τις οποίες είναι η 

γιαγιά µου), χωρίς να γνωρίζουν ελληνικά και χωρίς να είναι υποχρεωµένοι από 

την ανταλλαγή πληθυσµών, και πήγαν στην Ελλάδα, στο άγνωστο, επειδή 

αισθανόταν Έλληνες στην συνείδηση. Το Ζαχαράτο στο Κιλκίς ήταν ο τελικός τους 

προορισµός µαζί µε αρκετούς άλλους τουρκόφωνους Έλληνες Χριστιανούς 

Ορθόδοξους.  

Κλείνει η παρέκβαση και επιστρέφουµε στο 1878 που οι Έλληνες αντέδρασαν 

ένοπλα εναντίον της νέας κατάστασης. Τελικά, η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δεν 

ευοδώθηκε για µεγάλο διάστηµα για λόγους που δεν είναι του παρόντος. Η ουσία 

                                       
 

3 Για τον ρόλο της θρησκείας ως σηµείο συνοχής της κοινωνίας, σχετικό είναι και το άρθρο µου «Όχι. 
Η θρησκεία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση», Σεπτέµβριος 2008, το οποίο εκτός από το Αντίβαρο 
δηµοσιεύθηκε και στο Άρδην. 
4 ∆είτε το βιβλίο του Γιώργου Κεκαυµένου «Κρυφό Σχολειό. Το Χρονικό µιας Ιστορίας» (Εναλλακτικές 
Εκδόσεις του Γιώργου Καραµπελιά, 30.11.2012) µε δεκάδες πρωτότυπες πηγές καθ΄όλη τη διάρκεια 
των 5 αιώνων από τον 15ο ως τον 19ο ή µάλλον ως τις αρχές του 20ου αιώνα στην τουρκοκρατούµενη 
Ήπειρο. H παράθεση των πηγών και οι σχετικές µαρτυρίες είναι συντριπτικά, και δεν αφήνουν καµία 
αναπάντητη απορία και για το αν διωκόταν η παιδεία και για το αν υπήρχαν κρυφά σχολειά. Τον 
πρόλογο του εν λόγω βιβλίου είχα την τιµή να γράψω εγώ. 
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είναι ότι από τότε µέχρι το 1913 και την λήξη των Βαλκανικών Πολέµων που 

διαµόρφωσαν τα σηµερινά σύνορα, έχουµε µία µακρά περίοδο 35 ετών όπου η 

αντιπαλότητα Ελλήνων και Βουλγάρων είναι έκδηλη σε κάθε φαινόµενο της ζωής,  

υπό το βλέµµα, την εποπτεία και διοίκηση των Οθωµανών. 

Η περίοδος 1878-1913. 
 

Ερχόµαστε λοιπόν στην κρίσιµη περίοδο 1878-1913, η οποία δεν έχει κάποιο 

συγκεκριµένο όνοµα στην ελληνική ιστοριογραφία, αλλά θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως η περίοδος της µεγάλης διαµάχης µεταξύ Ελλήνων και 

Βουλγάρων επί της Μακεδονίας. Υπάρχει το ορόσηµο κάπου στην δεκαετία του 

1830 ή 1840 όταν οι Ρώσοι αντιλήφθηκαν ότι οι Έλληνες δεν είναι ο σύµµαχος που 

αναζητούσαν στην Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και έπρεπε να δράσουν διαφορετικά. 

Υπάρχουν τα ορόσηµα του 1864 της τοποθέτησης του Ιγνάτιεφ, του 1867 του 

δεύτερου πανσλαβιστικού συνεδρίου και του 1870 της δηµιουργίας της Εξαρχίας. 

Όµως η περίοδος αναζωπύρωσης ξεκινά το 1878 όταν ξαφνικά οι Μακεδόνες είδαν 

ότι η περιοχή τους δίνεται ως δώρο σε εν δυνάµει εχθρούς χωρίς να τους 

ρωτήσουν και αποφασίσουν να αντιδράσουν, και κλείνει το 1913 µε την λήξη των 

Βαλκανικών Πολέµων που διαµόρφωσαν εν πολλοίς τα σύνορα στην ευρύτερη 

περιοχή. 

∆ιαβάζοντας αρκετές πρωτότυπες ιστορικές πηγές της εποχής αυτής5, εφηµερίδες, 

βιβλία, διάφορα έντυπα όπως τα «Μακεδονικά Ηµερολόγια» κλπ, είναι περισσότερο 

από εµφανές σε όποιο βαθµό κι αν έχει εµβαθύνει κανείς, ότι η βασική 

αντιπαλότητα στη Μακεδονία είναι µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων. ∆εν υπάρχει 

τρίτος λαός. Ορισµένα στοιχεία δίνονται στο άρθρο [32.  (σελίδα 116) µε τον τίτλο 

«Η Ιστορία αποφαίνεται – δεν υπάρχει µακεδονικό έθνος».  

Εν τάχει να πω ότι το το 1884 και 1885 υπάρχουν µαζικές επιστολές της περιοχής 

του Μοναστηρίου προς τον Οικουµενικό Πατριάρχη όπου δηλώνεται σαφώς η 

ελληνικότητά τους6, ότι το 1893 η διακήρυξη της Επαναστατικής Μακεδονικής 

(Αδριανουπολίτικης) Επαναστατικής Οργάνωσης, την οποία παραχαράσσουν οι 

Σκοπιανοί, µιλάει καθαρά για επανάσταση κατά των Οθωµανών από όλους τους 

κατοίκους της περιοχής ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκείας και εθνότητας (δηλαδή 

δεν αναφέρονται σε εθνικά Μακεδόνες, όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι γείτονές µας),  

                                       
 

5 ∆ωρεάν ηλεκτορνικά βιβλία της περιόδου αυτής µπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσµο - 
http://www.antibaro.gr/article/21535  
6 Η πλήρης επιστολή του 1885 στο βιβλίο του Ν. Μέρτζου «Εµείς οι Μακεδόνες», σελίδες 87-89. 
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Μέσα σ’ όλα αυτά το 18967 δηµοσιεύθηκε βιβλίο όπου όλα τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα, µνηµεία, επιγραφές που βρέθηκαν στην Μακεδονία είναι γραµµένα στα 

ελληνικά. 

Σε κανένα κείµενο της εποχής δεν υπάρχει ουδεµία αναφορά ή υπόνοια ότι 

υφίσταται ξεχωριστό «µακεδονικό έθνος». Αυτό είναι σαφές δια γυµνού οφθαλµού 

σε οποιονδήποτε µελετήσει τα κείµενα της εποχής. Γι’ αυτό άλλωστε και στην 

επόµενη περίοδο, από το 1913-1943 δεν αναφέρονται Μακεδόνες σε καµία 

απογραφή, ούτε Οθωµανική (όπως πχ το 1905), ούτε Σερβική (το 1921, βλέπε 

άρθρο [29. , σελίδα 102).  

Ας αναφερθούν συνοπτικά ότι λογοτέχνες όπως ο Κωστής Παλαµάς, ο Ζαχαρίας 

Παπαντωνίου, ο Γεώργιος Στρατήγης, ο Γεώργιος ∆ροσίνης, ο Ανδρέας 

Καρκαβίτσας, ο Γ. Μπουκουβάλας, και εφηµερίδες όπως Μίνως Ηρακλείου, Σκριπ, η 

Φωνή των Υποδούλων, Εµπρός, Νέα Έρευνα Χανίων, τα διάφορα Μακεδονικά 

Ηµερολόγια από την δεκαετία του 1890 κάθε χρόνο, καρτ ποστάλ, στατιστικά 

απογραφών κλπ, όπως δείχνουν τα στοιχεία στο άρθρο [33.  (σελίδα 118), όλοι 

αυτοί αφ’ ενός εξυµνούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αφ’ ετέρου θεωρούν 

εχθρούς τους Βουλγάρους και µόνο.  

Και δικαίως, διότι ούτε που να το φανταζόταν τότε οι άνθρωποι αυτοί ότι επρόκειτο 

µερικές δεκαετίες αργότερα να οικοδοµηθεί µία διακριτή εθνότητα, η οποία να 

διεκδικούσε την Μακεδονία ως δική της, και ως περιοχή, αλλά και –πολύ 

περισσότερο- ως αποκλειστική χρήση του όρου για έµψυχα (Μακεδόνες), άψυχα 

αντικείµενα (µακεδονικό) και άϋλα στοιχεία γενικώς (µακεδονικό). 

 

                                       
 

7 Απόσπασµα από το βιβλίο «Εµείς οι Μακεδόνες», του Νίκου Μέρτζου. (Πρώτη έκδοση 1986, δεύτερη 

1987, τρίτη 1992) 

«Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγοµένοις και µνηµείοις σωζοµένοις» είναι ο τίτλος του βιβλίου µε τα 

ορατά το 1896 ενεπίγραφα λιθάρια και µνηµεία, που µιλούν από µόνα τους ελληνικά για την 

Μακεδονία. Η ταυτότητα του συγγραφέα του µιλάει επίσης µόνη της. Ο Μαργαρίτης ∆ήµιτσας, 

βλαχόφωνος Μακεδόνας, γεννήθηκε το 1829 στην Αχρίδα... 

Ογδόντα επτά χρόνια µετά το βιβλίο του εκείνο, σε οκτώ µουσεία της Μακεδονίας το 1983 είχαν 

καταγραφεί 62,696 αρχαία ευρήµατα της µακεδονικής γης. Όλα, φυσικά, φθέγγονται ελληνικά. 

∆ηλαδή µακεδονικά. ∆εν τίθεται, συνεπώς, επιστηµονικό ζήτηµα.» 
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Στάση στο 1913 – Συνθήκη Βουκουρεστίου. 
 

Για τους ίδιους λόγους στην Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου το 1913 δεν 

αναφέρεται πουθενά ο όρος Μακεδονία (βλέπε άρθρο [28. , σελίδα 98), παρόλο 

που έχουν ισχυριστεί το αντίθετο σωρεία ανθρώπων από τον πρωθυπουργό Αλέξη 

Τσίπρα, τον (πρώην) υπουργό εξωτερικών Νίκο Κοτζιά και πλήθος άλλων. 

Τα περιβόητα ποσοστά τύπου 51% στην Ελλάδα, 38% στην Γιουγκοσλαβία, 10-

11% στην Βουλγαρία και ένα µικρό κλάσµα του 1% στην Αλβανία, τα οποία 

αναµασά πολύς κόσµος δεν αναφέρονται σε καµία πρωτογενή ιστορική πηγή. 

Πρόκειται περί ψεύδους. 

Ο υπολογισµός των ποσοστών προϋποθέτει έναν πολύ συγκεκριµένο ορισµό της 

Μακεδονίας. Έχω δει κάπου µέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία δίπλα στα ποσοστά (του 

τύπου 51.14% κλπ). Τόση µεγάλη ακρίβεια λοιπόν! Το ποιος και πότε ορίζει µε 

τέτοια µάλσιτα αυστηρότητα την γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας είναι άλυτο 

µυστήριο.  

Αλλά και δεδοµένο να ήταν, θα επρόκειτο για αυθαιρεσία. Για τους εξής λόγους. 

Πρώτον, η Μακεδονία µε τόσο ξεκάθαρη την ελληνικότητά της από τον Σκύλακα 

και τον Ηρόδοτο τον 6ο αιώνα π.Χ. µέχρι το 1913, προφανώς µετασχηµατίστηκε 

πολλές φορές. Γιατί να επιλεγεί η στιγµή Α και όχι η στιγµή Β; 

∆εύτερον, ακόµα και αν επιλεγεί µία (παντελώς απροσδιόριστη από όλους όσους 

επικαλούνται αυτό το επιχείρηµα) συγκεκριµένη χρονική στιγµή Α, η οποία πρέπει 

να σχετίζεται µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, η οποία κατείχε την Μακεδονία από 

τον 15ο αιώνα ως το 1913, τότε είναι αναµφισβήτητο ότι ουδέποτε η Οθωµανική 

Αυτοκρατορία χρησιµοποίησε τον όρο Μακεδονία για οποιαδήποτε περιοχή. 

Ουδέποτε. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία χρησιµοποιούσε τους όρους βιλαέτια. 

Υπήρχαν λοιπόν το βιλαέτι Θεσσαλονίκης, το βιλαέτι Μοναστηρίου, το βιλαέτι 

Αδριανουπόλεως, το βιλαέτι Κοσσυφοπεδίου. Αν υποτεθεί ότι ολόκληρα ή µέρος 

αυτών των βιλαετίων, ή 2 ή 3 ή και των τεσσάρων από αυτά, συγκροτούν µε 

µοναδικό, αποκλειστικό και αποδεκτό τρόπο την µία κάποια Μακεδονία, τότε η 

αυθαιρεσία εκτός από προφανής, είναι και αστεία! Αν δεν είχε τραγικές συνέπειες 

για τον ελληνισµό, θα αποτελούσε ανέκδοτο µεταξύ Ιστορικών. 

Τρίτον, ακόµα και αν δεχθούµε τον ορισµό µίας συγκεκριµένης Μακεδονίας, η 

οποία µοιράστηκε µε τα συγκεκριµένα ή άλλα ποσοστά αυτά σε 3 ή 4 χώρες 

(συγγνώµη αν κουράσω τον αναγνώστη, αλλά θα επαναλάβω ότι στην Συνθήκη 

Ειρήνης του Βουκουρεστίου δεν υπάρχει ούτε µία φορά ο όρος Μακεδονία), τότε 

ποια αυθεντία είναι αυτή που ορίζει και δίνει το δικαίωµα όχι σε µία από αυτές τις 

χώρες (η οποία τότε ήταν το Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων), αλλά σε 

ένα µικρό τµήµα από αυτές τις χώρες 100 χρόνια µετά, να είναι το πρώτο και το 
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µόνο που θα χρησιµοποιεί αυτό το όνοµα στο κράτος του; Όταν είσαι ο µοναδικός 

που χρησιµοποιείς ένα όνοµα στο κράτος σου, έστω και «µε γεωγραφικό 

προσδιορισµό», τότε οικοδοµείς ένα µονοπώλιο. Υπάρχει βόρεια, αλλά και νότια 

Κορέα. Υπάρχει βόρεια αλλά και σκέτη Ιρλανδία. Υπάρχει όµως µόνο Ανατολική 

Ουρουγουάη! Γι’ αυτό και κανείς δεν χρησιµοποιεί τον γεωγραφικό προσδιορισµό 

και όλοι την αποκαλούν σκέτη Ουρουγουάη! Εάν υπάρξει λοιπόν µία µόνο Βόρεια 

Μακεδονία, χωρίς καµία άλλη Μακεδονία, δεν δηµιουργείται µονοπώλιο; Ποιος δίδει 

στο όποιο 38% αυτό το µονοπώλιο;  

Εδώ θα πρέπει να γίνει σαφής η διάκριση εσωτερικού από εξωτερικό όνοµα. Όσο το 

όνοµα είναι εσωτερικό (πχ, ως πΓ∆Μ ή ως περιφέρεια της Κεντρικής ή ∆υτικής ή 

Ανατολικής Μακεδονίας, ή ως Μακεδονίας του Πιρίν), το όνοµα παραµένει 

αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. ∆εν υπάρχουν ούτε διεθνείς σχέσεις, ούτε 

υποχρεώσεις, ούτε εκπροσώπηση σε διεθνείς φορείς µε το αµφισβητούµενο ή όχι 

όνοµα. Όταν όµως µόνο ένας διεκδικητής, αναβαθµίζει τη χρήση του όρου αυτού 

σε όνοµα κράτους, σε όνοµα πολιτικής οντότητας µε συγκεκριµένα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις στην διεθνή σφαίρα, τότε αυτοµάτως δηµιουργεί και συνθήκες 

µονοπωλίου όταν είναι ο µόνος. Εάν ήταν έτσι, ας το κάναµε εµείς, που στο κάτω 

κάτω είχαµε βάσει των συγκεκριµένων ποσοστών το 51%, δηλαδή «απόλυτη 

πλειοψηφία» όπως θα λέγαµε εάν επρόκειτο για εκλογική αναµέτρηση ή κατοχή 

µετοχών. 

Τέταρτον, ακόµα και αν δεχτούµε την αυθαίρετη χρονική στιγµή, τον ανύπαρκτο 

ορισµό από την ανύπαρκτη χρήση του όρου, την απόδοση του στρεβλού 

δικαιώµατος µονοπωλίου, το τεράστιο πρόβληµα παραµένει και είναι το εξής: είναι 

δυνατόν ένα τέτοιο όνοµα αυστηρά γεωγραφικού όρου (διότι για γεωγραφική 

περιοχή µιλάµε τόση ώρα), να προσδίδει και χαρακτηριστικά ταυτότητας, αλλά και 

χαρακτηριστικά γλώσσας; Από πού κι ως πού; 

Όπως είδαµε πιο πάνω, εθνικά Μακεδόνες δεν υπήρχαν ποτέ. ∆εν διεκδίκησε ποτέ 

κανείς µέχρι την περίοδο υπό συζήτηση, να ονοµαστεί «εθνικά Μακεδόνας». Το ότι 

Έλληνες και Βούλγαροι διεκδίκησαν µία γεωγραφική περιοχή, πολέµησαν µεταξύ 

τους σε «ήπιο πόλεµο» κάτω από το βλέµµα των Οθωµανών και πολέµησαν 

εναντίον των Οθωµανών για να κατακτήσουν τα εδάφη της (γεωγραφικής περιοχής 

της) Μακεδονίας, δεν στοιχειοθετεί την γέννεση κανενός έθνους «Μακεδόνων» και 

καµίας σχετικής ταυτότητας. 

Ούτε όµως και γλώσσας! Όπως βλέπουµε στις πηγές της προηγούµενης περιόδου 

1878-1913, οι Σλαβόφωνοι ονοµάζονται συχνά και Βουλγαρόφωνοι. Το ότι δεν 

ονοµάζονται µόνο Βουλγαρόφωνοι οφείλεται στο ότι αυτός ο όρος θα τους έστελνε 

απ’ ευθείας στους Βουλγάρους. Σηµειώνω δηλαδή ότι αυτή η περίοδος συνιστά µία 

µετάβαση από τις ρευστές εθνικές συνειδήσεις κάτω από µία προ-νεωτερική 

πολιτική οντότητα όπως η Οθωµανική Αυτοκρατορία, στις εθνικές ταυτότητες των 

εθνών-κρατών που βρίσκονται υπό διαµόρφωση ακόµα: την Ελλάδα, την 
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Βουλγαρία και την Σερβία. Εάν ο όρος για να περιγράψει τους Σλαβόφωνους ήταν 

«Βουλγαρόφωνοι», θα τους έστελνε απ’ ευθείας στην εθνική συνείδηση της 

Βουλγαρίας. Ενώ έτσι, υπήρχαν και πάρα πολλοί Σλαβόφωνοι µη ακέραια εθνική 

ελληνική συνείδηση, όπως για παράδειγµα ο Καπετάν Κώτας (Κώστας Χρήστου), ο 

οποίος µαζί µε τον Παύλο Μελά θεωρούνται οι προποµποί του Μακεδονικού Αγώνα 

το 1904-08. Ο δε Καπετάν Κώτας βρισκόταν και σε αγαστή συνεργασία µε την 

ΕΜΕΟ (VMRO, όπως το λένε οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί) έχων ελληνική εθνική 

συνείδηση, µέχρι κάποια στιγµή να διαχωρίσει την θέση του. 

Εθνικά Μακεδόνας δεν βρέθηκε κανείς µέχρι το 1943 όταν ο Τίτο αποφάσισε για 

λόγους που θα συζητήσουµε παρακάτω να δώσει αυτό το όνοµα στο νότιο τµήµα 

του κράτους του και να εµφανίσει 840,000 «Μακεδόνες». Ως προς αυτό το σηµείο, 

υπάρχει µία δεδοµένη αντίρρηση. Υπάρχουν ορισµένοι (πιθανώς εκατοντάδες) 

άνθρωποι, οι οποίοι βρέθηκαν στο µεγάλο µεταναστευτικό κύµα των πρώτων δύο 

δεκαετιών του 20ου αιώνα και µετανάστευσαν στην Αµερική. Κατά την είσοδό τους 

στην Αµερική δήλωσαν «Μακεδόνες». Αυτοί ήταν και οι µόνοι, διότι όπως είπαµε, 

ούτε στα σηµερινά σύνορα της Ελλάδας, ούτε της πΓ∆Μ, ούτε αλλού υπήρξε τέτοια 

επίσηµη δήλωση. Το γεγονός αυτό τυγχάνει εκµετάλλευσης από τους Σκοπιανούς, 

οι οποίοι λένε «ορίστε, κακώς λέτε ότι δεν υπήρχαν εθνικά Μακεδόνες τότε, δείτε 

τα µεταναστευτικά έγγραφα ανθρώπων της εποχής που δήλωναν Μακεδόνες στις 

ΗΠΑ».  

Αφήνω στην άκρη ότι η συγκρότηση ενός έθνους δεν γίνεται µ’ αυτόν τον τρόπο, 

µακρυά από την πατρίδα τους, αλλά από συγκεκριµένη και διαχρονική πορεία µέσα 

στους αιώνες µε διακριτά χαρακτηριστικά σε γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις, έθιµα 

κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας (φαγητό, ρούχα, αρχιτεκτονική σπιτιών, 

µουσική, χορούς, τέχνες, λογοτεχνία, πολιτισµό εν γένει), ανάγνωση της Ιστορίας 

µε αναφορές κλπ, κριτήρια µε τα οποία ασχολούνται πολιτικοί επιστήµονες 

προκειµένου να αποδώσουν το όνοµα «έθνος» σε µία δεµένη οµάδα ανθρώπων µε 

συνοχή. Το αφήνω στην άκρη και πιάνω µόνο το συγκεκριµένο δεδοµένο.  

Ισχυρίζοµαι λοιπόν ότι οι ελάχιστοι αυτοί άνθρωποι που δήλωναν «Μακεδόνες» 

µόνο κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες εισαγωγής τους στις ΗΠΑ και πουθενά 

αλλού, όχι µόνο δεν το έκαναν επειδή είχαν την συγκεκριµένη «εθνική 

συνείδηση», αλλά το έκαναν για τον ακριβώς αντίθετο λόγο, επειδή δηλαδή δεν 

είχαν καµία εθνική συνείδηση. Ήταν πληθυσµοί µε ρευστή συνείδηση, έφευγαν από 

µία περιοχή η οποία βρισκόταν σε διπλό πόλεµο, πρώτα µεταξύ Ελλήνων και 

Βουλγάρων ως προς το ποια µεριά έπρεπε –σχεδόν υποχρεωτικά- να διαλέξουν και 

δεύτερον µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων (και Σέρβων) απέναντι στους κατακτητές 

Οθωµανούς. Έφευγαν από αυτές τις συνθήκες, όπου κάποιος ρευστής εθνικής 

συνείδησης που αρνείτο να ενταχθεί και στο (ελληνικό) Πατριαρχείο και στην 

(βουλγαρική) Εξαρχία, και προφανώς δεν είχε καµία σχέση µε το µουσουλµανικό 

στοιχείο, είχε δυσµενέστερες προοπτικές από καποιον που επέλεγε ένα από αυτά τα 

«στρατόπεδα».  
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Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από όλα αυτά, και ίσως οι µειωµένες 

προοπτικές να τους ωθούσαν κι όλας να µεταναστεύσουν, ώστε να αποτελούν ως 

ποσοστό µεγαλύτερο τµήµα από όσους ένιωθαν είτε Έλληνες, είτε Βούλγαροι, οι 

συγκεκριµένοι ρευστής εθνικής συνείδησης άνθρωποι αναζητούσαν µε δυσκολία µία 

εύλογη απάντηση στο ερώτηµα «από ποια χώρα έρχεσαι;» όταν τους το ζητούσαν 

οι αρχές. Και επέλεγαν έναν αδιευκρίνιστο γεωγραφικό χώρο στο όνοµα 

«Μακεδονία», τον οποίον ούτε που θα γνώριζαν σε βάθος αρχές, αν δεν 

συµπονούσαν κι όλας µαζί τους όταν άκουγαν τις δραµατοποιηµένες προσωπικές 

τους ιστορίες. 

Πέµπτον, ακόµα και αν δεχθούµε την αυθαίρετη χρονική στιγµή, τον ανύπαρκτο 

ορισµό από την ανύπαρκτη χρήση του όρου, την απόδοση του στρεβλού 

δικαιώµατος µονοπωλίου, και την ανυπαρξία «Μακεδόνων», ουσιαστικά ή τυπικά, 

µέχρι την περίοδο αυτή, το παράδοξο είναι ότι Μακεδόνες υπάρχουν! Και είναι οι 

Έλληνες. ∆εν είναι εθνικά Μακεδόνες, αλλά είναι Μακεδόνες. Χρησιµοποιούν αυτό 

το όνοµα χιλιάδες χρόνια. Αδιάλειπτα. Στα κείµενα της περιόδου που εξετάστηκε 

προηγουµένως 1878-1913, οι Έλληνες δηλώνουν ανοιχτά Μακεδόνες. Έτσι 

υπογράφουν τα κείµενά τους. Στο Μακεδονικόν Ηµερολόγιον του 1908 διαβάζουµε 

ότι επίτιµο µέλος του συλλόγου «Ο Μέγας Αλέξανδρος», ο οποίος το εκδίδει, είναι ο 

Στέφανος ∆ραγούµης. Τότε βουλευτής, πρώην υπουργός εξωτερικών και µέλλων 

πρωθυπουργός το 1910. Υπογράφει ένα βαρυσήµαντο άρθρο του, το οποίο 

αναδηµοσιεύεται από εφηµερίδα της Ιταλίας, ως «Μακεδών». Όχι ασφαλώς εθνικά 

Μακεδών, αλλά Μακεδών ως Έλλην. Ακόµη λοιπόν και να δεχτούµε όλα τα 

παραπάνω (απαράδεκτα), δηµιουργία ταυτότητας Μακεδόνων είναι αυθαίρετη και 

επικίνδυνη, διότι αν είναι αυτοί Μακεδόνες, τότε εµείς τι είµαστε; 

Περίοδος 1913-1943 
 

Η εκκίνηση της περιόδου αυτής µόνο συµβατικά ορίζεται στο 1913. Αυτό που 

κυρίως συνέβη στην περίοδο αυτή ήταν η δηµιουργία µίας πλαστής ταυτότητας 

«Μακεδόνων». ∆εν ξεκίνησε το 1913, αλλά µετά την Κοµµουνιστική Επανάσταση 

του 1917 στη Ρωσία, µετά το 1919 και την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή. Έχει ήδη 

αναφερθεί ότι το 1921 στην απογραφή στο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και 

Σλοβένων (αλήθεια, γιατί όχι και «των Μακεδόνων» εάν όντως υπήρχαν;), δεν 

αναφέρεται ούτε ένας «Μακεδόνας» όπως θα δούµε και στο άρθρο [29. , σελίδα 

102. 

Την περίοδο αυτή λοιπόν έχουµε ουσιασιτκά την αντικατάσταση του πανσλαβισµού, 

όπως ορίστηκε το 1867 στη Μόσχα, από τον παν-κοµµουνισµό. Κρίθηκε ότι τα 

συµφέροντα εξάπλωσης του κοµµουνισµού θα µπορούσαν να εξυπηρετηθούν 

καλύτερα µε τη δηµιουργία µίας ανεξάρτητης Μακεδονίας ως κράτος. Μάλιστα, 

υπήρχε και η Θράκη στο πρόγραµµα στην αρχή.  
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Στο άρθρο του Γιάννη Μαρίνου το 1993 στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο8 µε τίτλο «Το 

Σλαβοµακεδονικό και το ΚΚΕ» παρουσιάζονται ορισµένα σηµαντικά στοιχεία από 

άρθρα του Ριζοσπάστη της εποχής και αποφάσεις του ΚΚΕ. Στα κείµενα αυτά γίνεται 

σαφής η εν λόγω κατεύθυνση.  

∆εν θα επεκταθώ περισσότερο σ’ αυτό το θέµα. Απλά θα πω ότι ξαφνικά το 1943-

44, ο Κροάτης Τίτο εµφανίζει περίπου 840,000 «εθνικά Μακεδόνες» στο νότιο 

τµήµα της Γιουγκοσλαβίας. Ένα τµήµα που µέχρι τότε ονοµαζόταν διοίκηση 

Βαρδαρίου (Βαρντάρ Μπανόβινα), όπως φαίνεται και σε πλήθος γραµµατοσήµων 

και χαρτών της εποχής εκείνης. 

Ο λόγος ήταν ότι ήθελε να αποκόψει τον πληθυσµό αυτό από πιθανό µελλοντικό 

επηρεασµό από την Βουλγαρία. Είναι γνωστό ότι πρόκειται κυρίως για Βούλγαρους, 

τουλάχιστον ως το 1943. Έτσι, κόπηκε ένας µοχλός πίεσης, µία µειονότητα µε ξένη 

επιρροή µέσα στα σύνορα της χώρας του. Η προεργασία είχε ήδη γίνει από τον 

προπολεµικό σχεδιασµό των Βαλκανίων από τους κοµµουνιστές και έτσι το µόνο 

που χρειάστηκε ήταν αφ’ ενός η επισηµοποίηση της νέας αυτής εθνικής 

ταυτότητας, δηλαδή η αναγνώρισή της από την οµοσπονδία της Γιουγκοσλαβίας, 

και η ταυτόχρονη ανάδειξη ορισµένων από τα χαρακτηριστικά των εθνών, όπως τα 

ανέφερα προηγουµένως.  

Το αποδοτικότερο ήταν η γλώσσα. Έτσι, επιλέχθηκαν ορισµένα πρόσωπα µε σκοπό 

να δηµιουργήσουν µία γλώσσα διακριτή από τα βουλγάρικα και τα σέρβικα. Πήραν 

λοιπόν το ακραιφνώς βουλγαρικό ιδίωµα που µιλούσαν αυτοί οι πληθυσµοί, διότι 

περί Βουλγάρων επρόκειτο, προστέθηκαν ορισµένες σέρβικες λέξεις και κυρίως 

σέρβικες συλλαβές σε βουλγάρικες λέξεις (δεδοµένου ότι οι συλλαβές είναι εύκολο 

να αναπαραχθούν γρήγορα, εύκολα και αντιληπτά σε πολλές λέξεις ταυτόχρονα) 

και φτιάχτηκε στο µίξερ η «µακεδονική γλώσσα». Ταυτόχρονα, έγινε και 

µεταγραφή κειµένων στη νέα αυτή γλώσσα, ώστε να υπάρχουν και κάποια 

στοιχειώδη γραπτά µνηµεία. 

Εδώ µία επισήµανση που περνάει αδιόρατη από την ελληνική δηµόσια σφαίρα. Οι 

σλαβόφωνοι πληθυσµοί της Μακεδονίας µιλούσαν αυτό το συγκεκριµένο 

βουλγάρικο ιδίωµα στα τέλη του 19ου – αρχές του 20ου αιώνα. Μετά τον εµφύλιο 

πόλεµο στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά µέλη αυτής της 

πληθυσµιακής οµάδας πολέµησε στο πλευρό του ∆ηµοκρατικού Στρατού σε πολύ 

µεγάλο ποσοστό, αρκετοί έφυγαν για την Γιουγκοσλαβία, ενώ κάποιοι άλλοι 

έµειναν. 

                                       
 

8 Μπορείτε να διαβάστε το άρθρο στην ακόλουθη διεύθυνση - 
http://www.antibaro.gr/article/21160  
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Αυτοί που έφυγαν, εντάχθηκαν κατά κύριο λόγο πολύ γρήγορα στο κλίµα του 

«µακεδονισµού». Τα παραδείγµατα είναι εντυπωσιακά. Ο παππούς του Νικόλα 

Γκρουέφσκι λεγόταν Νικόλαος Γρούϊος και καταγόταν από την Αχλάδα Φλωρίνης. 

Πολέµησε µε τον ελληνικό στρατό στον πόλεµο του 1940 στην Αλβανία. 

Τραυµατίστηκε εκεί και πέθανε µερικές ηµέρες αργότερα. Το όνοµά του κοσµεί το 

σχετικό µνηµείο στο χωριό του. Ο εγγονός έγινε ο πιο ακραίος «Μακεδόνας» µε το 

VMRO. 

Ο παππούς του Νικόλα ∆ηµητρώφ λεγόταν Νικόλαος ∆ηµητρίου και καταγόταν από 

ένα χωριό της Πέλλας. Ο εγγονός έγινε υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση 

Ζάεφ και υπέγραψε µε τον Έλληνα οµόλογό του Νίκο Κοτζιά την περιβόητη 

Συµφωνία των Πρεσπών. Αυτοί οι δύο (ή µάλλον οι πατεράδες τους), όπως και 

άλλοι, έφυγαν από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του ελληνικού 

εµφυλίου πολέµου 1946-49. 

Όσοι έµειναν στην Ελλάδα συνέχισαν να µιλάνε το ίδιο γλωσσικό ιδίωµα, που 

ορισµένοι µάλιστα στις αρχές του 20ου αιώνα αποκαλούσαν «σλαβοµακεδονίτικα». 

Αυτό που δεν αντιλαµβάνονται πολλοί στην Ελλάδα είναι ότι το ιδίωµα που µιλούν 

σήµερα αυτοί οι ελάχιστοι της Φλώρινας και της Πέλλας που θέλουν να 

παραστήσουν µία «µακεδονική µειονότητα στην Μακεδονία»(!!), δεν είναι το ίδιο 

µε την επίσηµη γλώσσα των Σκοπίων, αυτή δηλαδή που σύµφωνα µε το κείµενο 

των Πρεσπών αναγνωρίζει η Ελλάδα ως «µακεδονική γλώσσα». Μάλιστα, το ιδίωµα 

στην Ελλάδα σήµερα έχει µεγαλύτερες διαφορές µε την γλώσσα αυτή, από όσες 

έχει η βουλγαρική γλώσσα µε την γλώσσα των Σκοπίων! Τόσο πολύ απέχει! 

Για να το πω πιο απλά: γλώσσα που µας καλεί η κυβέρνησή µας σήµερα να 

αποδεχτούµε ως «µακεδονική» δεν είναι ούτε αυτή που µιλάνε σήµερα οι ελάχιστοι 

σλαβόφωνοι της Ελλάδας, ούτε αυτή που µιλούσαν ορισµένοι στην Μακεδονία πριν 

100 χρόνια. Είναι µία τεχνητή γλώσσα, που δηµιουργήθηκε µετά το 1943 και 

µοιάζει περισσότερο στα βουλγάρικα από όσο στο ιδίωµα. Άλλωστε, όταν Σκοπιανοί 

πολιτικοί επισκέπτονται την Βουλγαρία, οι Βούλγαροι δεν χρησιµοποιούν 

διερµηνείς. Καταλαβαίνουν απόλυτα και άψογα την γλώσσα αυτή. 

Στάση στο 1924-26: Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ και Σύµφωνο 

Παγκάλου 
 

Πριν προχωρήσουµε στην τελευταία φάση, µετά δηλαδή την δηµιουργία της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια της οµοσπονδίας της 

Γιουγκοσλαβίας το 1943-44, αξίζει να γίνει µνεία στο 1924 για πολιτικούς λόγους. 

 

Τα δεδοµένα είναι ότι  µέχρι αυτή τη χρονική στιγµή υπάρχουν ορισµένοι 

σλαβόφωνοι πληθυσµοί στην Μακεδονία, αλλά και ότι αυτοί οι πληθυσµοί δεν 
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έχουν µέχρι στιγµής αναδείξει µία διακριτή εθνική ταυτότητα. Αυτά τα δεδοµένα 

επιβεβαιώνονται από το ότι οι πληθυσµοί αυτοί διεκδικούνται από τους Βούλγαρους 

και τους Σέρβους. Βέβαια, ένα τµήµα τους είχε ελληνική εθνική συνείδηση, αλλά οι 

περισσότεροι είχαν ταχθεί στους Βαλκανικούς πολέµους µε την Βουλγαρία. 

Το 1919 είχε υπογραφτεί η Συνθήκη του Νεϊγύ, η οποία προέβλεπε ανταλλαγή 

πληθυσµών Ελλήνων και Βουγάρων. Παρόλο που ορισµένοι Έλληνες της 

Βουλγαρίας, κυρίως των παραλίων του Ευξείνου Πόντου και της Ανατολικής 

Ρωµυλίας, είχαν µετακινηθεί προς την Ελλάδα, και ειδικότερα στη Μακεδονία, οι 

Βούλγαροι ήταν απρόθυµοι να κάνουν το ίδιο, παρακινούµενοι από την 

ΕΜΕΟ/ΕΜΕΑΙ (Επαναστατική Μακεδονική Αδριανουπολίτικη Οργάνωση). 

Στο µεταξύ, υπήρξε και ο ελληνοτουρικός πόλεµος στη Μικρά Ασία και η Μεγάλη 

Καταστροφή του ελληνισµού της Ιωνίας. Το 1924 λοιπόν, και πιο συγκεκριµένα 

στις 29 Σεπτεµβρίου υπεγράφη το Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ9. Οι δύο αυτοί 

υπουργοί εξωτερικών Ελλάδας και Βουλγαρίας είχαν κάνει µία κοινή δήλωση στο 

Συµβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών, το οποίο ήταν ο πρόγονος του σηµερινού 

ΟΗΕ. Κατά την κοινή αυτή δήλωση, οι κυβερνήσεις δεσµευόταν να προστατεύσουν 

τις εκατέρωθεν µειονότητες. Κατ’ ουσίαν, η Ελλάδα αναγνώριζε τους σλαβόφωνους 

της Μακεδονίας ως εθνική βουλγαρική µειονότητα. Υπήρχε και σχετική πρόνοια, αν 

και αόριστη, για ίδρυση σχολείων και γενικώς βοήθεια στην εκπαίδευση των δύο 

µειονοτήτων. 

Βάσει του πρωτοκόλου αυτού, εκδόθηκαν δύο βιβλία από τις δύο χώρες στις αρχές 

του 1925. Το «Αλφάβητο» από την Βουλγαρία, ένα βιβλίο στα ελληνικά που 

αποσκοπούσε να χρησιµοποιηθεί από την ελληνική µειονότητα της Βουλγαρίας, και 

το «Αµπετσεντάρ»10 από την Ελλάδα, ένα βιβλίο στο σλάβικο ιδίωµα της 

Μακεδονίας. Την έκδοση αυτού του βιβλίου εκµεταλλεύνται σήµερα οι Σκοπιανοί 

θεωρώντας το ως απόδειξη ότι η Ελλάδα αναγνώρισε τότε «µακεδονική γλώσσα» 

και «µακεδονική µειονότητα» στο έδαφός της. Η πραγµατικότητα είναι ότι η έκδοση 

του βιβλίου ήταν ένα αµοιβαίο δώρο στην Βουλγαρία. 

Στο µεταξύ, οι Σέρβοι αντέδρασαν σφόδρα θεωρώντας τους Σλαβόφωνους της 

Μακεδονίας δική τους µειονότητα! Ενάµιση µήνα µετά την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου Πολίτη – Καλφώφ, η Σερβία κατήγγειλε την Συνθήκη 

Ελληνοσερβικής Συµµαχίας του 1913, µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων. 

                                       
 

9 Βλέπε και άρρθρο του Αντώνη Κλάψη «Η «Συµφωνία των Πρεσπών» του 1924» -
http://www.slpress.gr/ethnika/i-quot-symfonia-ton-prespon-quot-toy-1924/  
 
10 Βλέπε και το άρθρο «Το αµπετσεντάρ και η µυθολογία του», του ∆ηµήτρη Ε. Ευαγγελίδη 
- http://www.antibaro.gr/article/21639 µε πρώτη δηµοσίευση εδώ 
http://ethnologic.blogspot.com/2018/12/blog-post_21.html  
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Η κυβέρνηση στην Ελλάδα άλλαξε και η νέα κυβέρνηση του Μιχαλακόπουλου 

έφερε το Πρωτόκολλο αυτό για επικύρωση στο ελληνικό κοινοβούλιο, µε σκοπό 

όµως να ακυρωθεί, όπως και έγινε τελικά! Η Κοινωνία των Εθνών δέχθηκε τον 

Ιούνιο του 1925 την απόσυρση της Ελλάδας από το εν λόγω Πρωτόκολλο, και οι 

ελληνοβουλγαρικές σχέσεις επιδεινώθηκαν. 

Κατόπιν, η Σερβία είχε και άλλες απαιτήσεις από την Ελλάδα, όπως για παράδειγµα 

επέκταση της γιουγκοσλαβικής ζώνης στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, συγκυριαρχία 

στη σιδηροδροµική γραµµή από τη Θεσσαλονίκη προς την Γιουγκοσλαβία, αλλά και 

αναγνώριση των Σλαβοφώνων της Μακεδονίας ως σερβική µειονότητα. 

Η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε και πάλι, και ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος 

προκειµένου να εξασφαλίσει τη Σερβική υποστήριξη στα πολεµικά σχέδια κατά της 

Τουρκίας, δέχθηκε τα ανωτέρω αιτήµατα και στις 17 Αυγούστου 1926 υπέγραψε 

τριετή Συνθήκη µε το Βελιγράδι. 

Η Συµφωνία αυτή ήταν και ο λόγος της ανατροπής της κυβέρνησης Παγκάλου από 

την κυβέρνηση Αλέξανδρο Ζαΐµη τον ∆εκέµβριο του 1926. Το αίτηµα 

επαναδιαπραγµάτευσης της Συµφωνίας Παγκάλου δεν έγινε δεκτό από την 

κυβέρνηση της Σερβίας και έτσι επαναλήφθηκε η ίδια µεθόδευση: τον Αύγουστο 

του 1927, κατατέθηκαν οι Συµφωνίας προς κύρωση στη Βουλή µε σκοπό να 

απορριφθούν, όπως και έγινε.  

Για την Ιστορία να πούµε ότι οι ελληνοσερβικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν τα 

επόµενα δύο χρόνια, χωρίς όµως να περιλαµβάνουν τέτοιους όρους. 

Τώρα όµως, αρχές του 2019, µία άλλη Συµφωνία, αυτή των Πρεσπών της 

αποφράδας ηµέρας 17ης Ιουνίου 2018, εκκρεµεί να έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο 

προς κύρωση. Αυτή θα µπορούσε να είναι η τρίτη φορά που θα απορριφθεί µέσω 

του Κοινοβουλίου η υπογραφή Έλληνα υπουργού εξωτερικών ή πρωθυπουργού, η 

οποία αναγνωρίζει όχι βουλγαρική ή σερβική µειονότητα αυτή τη φορά, αλλά – 

όπως θα δούµε και στα άρθρα που ακολουθούν –θα θέτει τις βάσεις για 

αναγνώριση «µακεδονικής µειονότητας». Και µάλιστα, µία συµφωνία, η οποία θα 

δίνει στο γειτονικό κράτος όχι απλώς τα αιτήµατα που αποδέχθηκε η κυβέρνηση 

Παγκάλου του 1926, αλλά πολύ περισσότερα αιτήµατα.  

Αν διαβάσει κανείς τα άρθρα 9-19 του πλαισίου Συµφωνίας των Πρεσπών, 

αντιλαµβάνεται ότι δεν πρόκειται απλώς για «συµφωνία για το όνοµα», όπως λένε 

πολλοί, αλλά για συµφωνία επί παντός του επιστητού, µια που η Ελλάδα υπόσχεται 

συνεργασία και παράδοση τεχνογνωσίας σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Λεπτοµέριες στο άρθρο [22. , σελίδα 76.  
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Περίοδος 1943-2018.  
 

Τα γεγονότα της περιόδου µετά το 1943 είναι περισσότερο γνωστά. Θα εστιάσω 

µόνο στο σηµείο περί του ελληνικού εµφυλίου. Όπως εξετάζεται στο άρθρο [27.  

(σελίδα 93), σχετικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στο Σύνταγµα των 

Σκοπίων αυτές τις ηµέρες, υπάρχει µία αναφορά στο προοίµιο του Συντάγµατος, η 

οποία παραµένει αυτούσια, καθώς και µία αναφορά στο άρθρο 36 του Συντάγµατος 

η οποία παραµένει κατ’ ουσίαν αυτούσια, παρά µία λεκτική αναδιατύπωση. Στο µεν 

προοίµιο παραµένει η αναφορά στην «διακήρυξη της Αντιφασιστικής Συνέλευσης 

για την Λαϊκή Απελευθέρωση της Μακεδονίας» του 1944. Η συνέλευση είχε τα 

αρχικά ΑΣΝΟΜ στα σλαβικά. Στην διακήρυξη αυτή γίνεται σαφής λόγος για ένωση 

των «Μακεδόνων της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Μακεδονίας» σε µία χώρα. 

Στο άρθρο 36 γίνεται αναφορά σε «Μακεδόνες» σκέτο. Όχι σε «υπηκόους του 

κράτους», σε ανθρώπους δηλαδή που είναι σήµερα πολίτες της χώρας, αλλά 

γενικώς και αορίστως σε «Μακεδόνες». Το περιεχόµενο είναι ότι η χώρα θα 

φροντίσει για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκδιωγµένοι κατά τη διάρκεια των 

«απελευθερωτικών αγώνων». Ποιοι είναι όµως οι απελευθερωτικοί αγώνες; Ένας, 

ενδεχοµένως, να είναι η ολιγοήµερη επανάσταση στο Ήλιντεν το 1903, πριν 115 

χρόνια. Και ένας άλλος είναι ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος! Μέχρι και συνετός 

Γκλιγκόρωφ, όπως θα δούµε στο εν λόγω άρθρο, είχε µιλήσει για «γενοκτονία των 

Μακεδόνων από τους Έλληνες», αναφερόµενος στην ίδια περίοδο. 

Πολλά µαθαίνει κανείς από την εναλλαγή οπτικών γωνιών για το ίδιο αντικείµενο ή 

ζήτηµα. Πράγµατι, οι Σκοπιανοί θεωρούν τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο ως 

«απελευθερωτικό πόλεµο των Μακεδόνων», στον οποίον ηττήθηκαν µερικώς και 

αυτή η ήττα έδιωξε πολλούς «συµπατριώτες τους» από την Ελλάδα προς την χώρα 

τους. Άφησε και µερικούς άλλους, οι οποίοι καταπιέζονται από την Ελλάδα σε 

σχέση µε την γλώσσα τους και τον πολιτισµό τους. 

Αυτά έχουν στο µυαλό τους. Η χώρα τους είναι ενδηµικά εθνικιστική µε συστατικό 

στοιχείο τον αλυτρωτισµό. ∆εν νοείται η χώρα τους χωρίς αυτόν. Ας αρχίσουµε να 

το καταλαβαίνουµε πριν να είναι πολύ αργά.  

 

Στο σηµείο αυτό, θα αναφερθώ στον Θεοφύλακτο Παπανωνσταντίνου, ενός 

Μακεδόνα δηµοσιογράφου που γεννήθηκε στο Μοναστήρι το 1905. Στο βιβλίο του 

«Η Μεγάλη Περιπέτεια»11 µεταφέρει αυτούσιο το άρθρου της «Μπόρµπα» στις 

21.6.1945. Πρόκειται για το επίσηµο όργανο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της 

                                       
 

11 Εκδόσεις Κάκτος, 1987. Όλες τις σχετικές σελίδες του βιβλίου, 105-111 µπορείτε να τις 
δείτε εδώ - http://www.antibaro.gr/article/21672  
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Γιουγκοσλαβίας. Το άρθρο αυτό, θέτει για πρώτη φορά µε εξαιρετική σαφήνεια 

τους θεµέλιους λίθους συγκρότησης του γειτονικού κράτους, δηλαδή τον 

αλυτρωτισµό εναντίον της Ελλάδας.  

Κατόπιν, ο Θ. Παπακωνσταντίνου µας πληροφορεί στο βιβλίο του ότι µόλις έλαβε 

γνώση του ανωτέρου άρθρου, δηµοσίευσε στην εφηµερίδα Ελευθερία, στην οποία 

εργαζόταν, ένα άρθρο στις 4.7.1945 όπου συµπεριελάµβανε µία περίληψη του 

άρθρου του ΚΚΓ και ζητούσε από την ηγεσία του ΚΚΕ να ξεκαθαρίσει τα εξής: 

Αν θεωρεί την ελληνική Μακεδονία σλάβικη περιοχή, αν δέχεται ότι υπάρχει 

«µακεδονικός λαός» µε ξεχωριστή εθνική συνείδηση, αν πιστεύει ότι από όσους 

πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Μακεδονία µετά την Συνθήκη της Λωζάννης, οι 

380.000 είναι τουρκικής καταγωγής, αν δέχεται ότι µόνο η Χαλκιδική ανήκει 

εθνολογικά στην Ελλάδα, αν αναγνωρίζει ότι από τους 257.634 κατοίοκους πέντε 

περιοχών της ∆υτικής Μακδονµίας µόνο οι 94621 είανι Έλληνες και οι υπόλοιποι 

είναι εθνικά «Μακεδόνες», αν παραδέχεται ότι η «Μακεδονία του Αιγαίου» έδωσε 

«15.000 εθνικά Μακεδόνες» στο ΕΑΜ, µε µη ελληνική εθνική συνείδηση, αν 

συµφωνεί µε τον ισχυρισµό του ΚΚΓ ότι οι Έλληνες προσπαθούν να εξελληνίσουν 

την Μακεδονία, αν επιδοκιµάζει στο σύνολό τους τις χονδροειδείς ιµπεριαλιστικές 

προσπάθειες του ΚΚΓ.  

Αφού το ΚΚΕ απαντούσε, ο Θ. Παπακωνσταντίνουτο καλούσε να καταγγείλει το 

ΚΚΓ στα κοµµουνιστικά κόµµατα του κόσµου ως ιµπεριαλιστικό. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα λειτουργούσε ως πράκτορας του γιουγκοσλαβικού ιµπεριαλισµού. Το 

ΚΚΕ ουδέποτε απάντησε, και το βιβλίο συνεχίζει µε την εξήγηση αυτής της ένοχης 

στάσης.  

Το πρώτο άρθρο του Θεοφυλάκτου Παπακωνσταντίνο γαι το Μακεδονικό, που ίσως 

ήταν και το πρώτο ελληνικό άρθρο κατά του «µακεδονισµού» του Τίτο 

δηµοσιεύθηκε στην Ελευθερία στις 15 Ιουνίου 194512. Βέβαια, ο Τίτο είχε ξεκινήσει 

από τα τέλη του 1943 να δοµεί την «µακεδονική εθνική ταυτότητα». Αξιοσηµείωτο 

για το κλίµα της εποχής είναι και η ανακοίνωση του Αµερικανού Υπουργού 

Εξωτερικών στις 26 ∆εκεµβρίου 1944 Edward Stettinius, σε εγκύκλιο που απεστάλη 

σε όλα τα ακόλουθα διπλωµατικά γραφεία και πρεσβείες των ΗΠΑ στην Σόφια 

(Βουλγαρία), Καζέρτα (Ιταλία), Βοκουρέστι (Ρουµανία), Λονδίνο (Ηνωµένο 

Βασίλειο), Αθήνα (Ελλάδα), Μόσχα (Ρωσία), Άγκυρα (Τουρκία), στους γενικούς 

προξένους στην Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο και στις διπλωµατικές αποστολές 

στην Βουλγαρία, Ρουµανία και Γιουγκοσλαβία. Στην εγκύκλιο αυτή ξεκαθάριζε µε 

κάθε δυνατή σαφήνεια ότι «η Αµερικανική κυβέρνηση θεωρεί κάθε αναφορά σε 

µακεδονικό «έθνος», µακεδονική «πατρίδα» ή µακεδονική «εθνική συνείδηση» ως 

αδικαιολόγητη δηµαγωγία που δεν αντιπροσωπεύει ούτε εθνική, ούτε πολιτική 

                                       
 

12 Μπορείτε να το δείτε εδώ - http://www.antibaro.gr/article/21164  
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πραγµατικότητα, και βλέπει σ’ αυτήν την αναβίωση [αυτών των αναφορών] έναν 

πιθανό µανδύα για επιθετικές διαθέσεις εναντίον της Ελλάδας»13. 

∆εν θα επεκταθώ σε άλλα γεγονότα αυτής της περιόδου, διότι είναι λίγο-πολύ 

γνωστά. Ειδικότερα, στα γεγονότα του 2018 από την αρχή δηλαδή αυτής της 

διαπραγµάτευσης µέχρι σήµερα που κλείνει το έτος, αναφέρονται τα άρθρα που 

ακολουθούν, όπως δηµοσιεύθηκαν στην Εστία και στο Αντίβαρο. 

Θα πω µόνο ότι το ζήτηµα αναγνώρισης κράτους µε το όνοµα «Μακεδονία» ή µε 

όρο αυτού, τέθηκε για πρώτη φορά το 1991. Είναι απαραίτητη αυτή η επισήµανση, 

διότι στους κύκλους των ηττοπαθών, αναµασάται η πληροφορία ότι η Ελλάδα είχε 

αναγνωρίσει ένα κράτος µε το όνοµα Μακεδονία την δεκαετία του 1950 και την 

«µακεδονική γλώσσα» το 1977.  

Μέχρι την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991, η «οµόσπονδη Γιουγκοσλαβική 

Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» ήταν ένα εσωτερικό όνοµα της 

Γιουγκοσλαβίας. ∆εν είχε διεθνή εκπροσώπηση, δεν είχε διεθνείς σχέσεις, δεν είχε 

διεθνές πρόσωπο. ∆εν µπορούσε να σχετίζεται µε οτιδήποτε εκτός της 

Γιουγκοσλαβίας, είτε θετικά, είτε αρνητικά. Όλες τις διεθνείς υποθέσεις τις 

διαχειριζόταν η κυβέρνηση της Γιογκοσλαβίας ως σύνολο. Επρόκειτο για εσωτερικό 

όνοµα, όµοιο, κατά έναν τρόπο, µε µία δική µας εσωτερική περιφέρεια µε το όνοµα 

«Μακεδονία» (Κεντρική, ∆υτική ή Ανατολική). Το ότι είχε περισσότερες 

αυτοδιοικητικές αρµοδιότητες από µία ελληνική περιφέρεια, δεν την καθιστά ή δεν 

την καθιστούσε τότε, ως υποκείµενη του διεθνούς δικαίου ή ως υποκείµενη 

διεθνών σχέσεων µε τρίτα κράτη.  

Οµοίως και για την περιβόητη δήθεν αναγνώριση της «µακεδονικής γλώσσας» σε 

συνέδριο του ΟΗΕ το 1977, το οποίο µάλιστα έγινε και στην Αθήνα. Επρόκειτο για 

αµιγώς τεχνοκρατικό συνέδριο επιστηµόνων χωρών του ΟΗΕ, µε σκοπό την 

                                       
 

13 Η εγκύκλιος στα αγγλικά. Το πρωτότυθπο κείµενο αντλήθηκε από εδώ - 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v08/d258    

WASHINGTON, December 26, 1944: The Department has noted with considerable 

apprehension increasing propaganda rumors and semi-official statements in favor of an 

autonomous Macedonia, emanating principally from Bulgaria, but also from Yugoslav 

Partisan and other sources, with the implication that Greek territory would be included 

in the projected state. This Government considers talk of Macedonian “nation,” 

Macedonian “Fatherland,” or Macedonian “national consciousness” to be unjustified 

demagoguery representing no ethnic nor political reality, and sees in its present revival 

a possible cloak for aggressive intentions against Greece. 
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απόδοση γεωγραφικών ενδωνυµίων κρατών µε διαφορετικό αλφάβητο από το 

λατινικό 

Τα κείµενα αυτά επιχειρούν να αρθρώσουν έναν λόγο µε συνοχή, συνέπεια και 

ορθολογισµό. Να δείξουν µε επιχειρήµατα την άποψή µου για το εν λόγω ζήτηµα. 

Να πείσουν τον αναγνώστη ότι ο συµβιβασµός θα είναι µοιραίος, τελεσίδικος και 

αντίθετος στα εθνικά συµφέροντα, ότι υπονοµεύει ευθέως την εθνική µας 

ταυτότητα, παραχωρώντας µέρος της σε τρίτους.  
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5.  Όχι ηττοπάθεια στο Σκοπιανό14. 
 

Πόσοι γνωρίζουν ότι το επίσηµο όνοµα της Ουρουγουάης είναι «Ανατολική 

∆ηµοκρατία της Ουρουγουάης»; Ούτε οι ίδιοι δεν θυµούνται τον 

«γεωγραφικό»  προσδιορισµό. Το όνοµα της εθνότητας είναι ίσως σηµαντικότερο 

από το όνοµα της χώρας. Αποδοχή «Νέας ή Άνω Μακεδονία», εφόσον κατοικείται 

από «Μακεδόνες» οµιλώντες την «Μακεδονική» συνιστά έγκληµα για κάθε Έλληνα. 

Κανένας περιηγητής, ιστορικός, καµία απογραφή ή µνηµείο, δεν ανέφερε ποτέ 

ξεχωριστή Μακεδονική εθνότητα από τον 7ο αιώνα µ.Χ. που κατέβηκαν οι Σλάβοι 

στα Βαλκάνια µέχρι τον 20ο. Ο σφετερισµός είναι ωµός, ξεκάθαρος και απόλυτος, 

όπως και η δική µας ηττοπάθεια. 

 Ελληνίδα πρώην υπουργός εξωτερικών είπε δηµοσίως «δεν υπάρχει κανείς που να 

µην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία». Μα όταν την ονοµάζεις εσύ έτσι, περιµένεις να 

µην την αποκαλούν οι τρίτοι; Σαθρό είναι και το επιχείρηµα ότι «το όνοµα δεν 

ενοχλεί, αφού θα τους κυριεύσουµε οικονοµικά»: µα αυτό ακριβώς κάναµε το 1995 

µε πληθώρα επιχειρήσεων, όµως παρά τις προσδοκίες σκλήρυνε περαιτέρω η στάση 

τους. 

Το άκρον άωτον της ηττοπαθούς επιχειρηµατολογίας είναι ότι δήθεν «όλος ο 

κόσµος τους αποκαλεί «Μακεδονία», δεν παίζει ρόλο τι κάνουµε εµείς, άρα 

πρόκειται για χαµένη υπόθεση». Ωστόσο, αντί να µη µας υπολογίζει κανείς, όλο σε 

µας έρχονται για έγκριση. Μάλλον γνωρίζουν ότι µόνο η δική µας γνώµη µετράει 

τελικά. 

Το δε «γεγονός» ότι «όλοι τους αποκαλούν Μακεδονία» είναι τροµερό fake news, 

Οι 100 περίπου διµερείς αναγνωρίσεις ως «Μακεδονία» είναι επουσιώδεις. Το 

ληξιαραχείο των κρατών είναι ο ΟΗΕ, που τους αναγνωρίζει ως πΓ∆Μ. Το ίδιο και 

όλοι ανεξαιρέτως οι διεθνείς οργανισµοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί ή αθλητικοί. Βάσει 

της Ενδιάµεσης Συµφωνίας, η Ελλάδα δικαιούται να προβάλλει βέτο, εφόσον η 

γείτονα χώρα καταθέσει αίτηση ένταξης µε διαφορετικό όνοµα από το προσωρινό 

της. 

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει δικαίωµα βέτο και στους δύο οργανισµούς που καίγεται η 

πΓ∆Μ να ενταχθεί: στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Απλώς επειδή είναι ήδη µέλος. Από την 

άλλη, όλες οι διµερείς αναγνωρίσεις θα τροποποιηθούν πάραυτα, εφόσον 

συµφωνήσει η Ελλάδα. Σαφές λοιπόν ότι βρισκόµαστε σε θέση ισχύος. Όσο 

περισσότερο καίγονται τα Σκόπια να εισέλθουν στην ΕΕ ή οι ΗΠΑ να τους εντάξουν 

στο ΝΑΤΟ, τόσο ισχυροποιείται η θέση µας. 

                                       
 

14 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 9 Ιανουαρίου 2018 και στο Αντίβαρο την εποµένη - 
http://www.antibaro.gr/article/18052 
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Υπάρχει και µία απαρατήρητη παράµετρος: µετά την ανακήρυξη της Αυτοκεφαλίας 

της λεγόµενης «Εκκλησίας της Μακεδονίας» το 1967, κατέστη σχισµατική. Το 

Πατριαρχείο Σερβίας πήγε πρόσφατα την υπόθεση µίας Επισκοπής στο Ευρωπαϊκό 

δικαστήριο και κέρδισε! Έτσι, οι Σκοπιανοί στράφηκαν στην Βουλγαρία, εξ ου και 

τα ταυτόχρονα πολιτικά ανοίγµατα προς τα εκεί. Όµως, την περίθαλψη της 

σχισµατικής εκκλησίας από τους Βούλγαρους τον Νοέµβριο του 2017 δεν την 

καλοβλέπει ούτε η Μόσχα, λόγω παραλληλισµού µε την Ουκρανική Εκκλησία. 

Συµπερασµατικά: ούτε σε ένα, δέκα ή 26 χρόνια ξεχάσαµε. Γι’ αυτό, κόντρα στην 

πολιτική ηγεσία, διοργανώνονται τα πρώτα ανεξάρττητα συλλαλητήρια 

σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις 21/1. Όπως έλεγε ο Ζουράρις µε ενάργεια πριν 

υπουργοποιηθεί: «όποιος παραχωρεί όνοµα, παραχωρεί έδαφος». Όλο το σύµπαν 

να τους αναγνωρίσει, εµείς έχουµε χρέος να αντισταθούµε. Η αναγνώριση χρήσης 

του όρου «Μακεδών» σε Σλάβους στο επίπεδο κρατικής οντότητας, υπέρτερης 

δηλαδή µίας εσωτερικής περιφέρειας άλλου κράτους, αυτοµάτως αφαιρεί ή 

υποβαθµίζει το δικαίωµα χρήσης του όρου από τους δικαιούχους! Απαράδεκτο 

ασυζητητί. 
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6.  Τρύπιο το πλέγµα της ηττοπάθειας15. 
 

Κατ’ εµέ, η συσσωρευµένη ενδοτικότητα της πολιτικής τάξης της χώρας στο ζήτηµα 

των Σκοπίων οφείλεται στο έλλειµµα φρονήµατος. Οι θεµέλιοι λίθοι της 

ηττοπάθειας είναι σαθροί, λογικά διάτρητοι και αντιφατικοί. Επισηµαίνω 

επιγραµµατικά τρεις. 

Πρώτον, από τη µία ισχυρίζονται ορισµένοι ότι οι πολλαπλές διµερείς αναγνωρίσεις 

είναι ο κρίσιµος παράγοντας βάσει του οποίου «χάσαµε το παιχνίδι», κι από την 

άλλη επιδιώκουν λύση έναντι όλων. Όταν λένε όµως «έναντι όλων» εννοούν ότι 

δεν είναι απλώς εφικτό και αναµενόµενο, αλλά και αυτόµατο πως αυτές οι χώρες 

θα τροποποιήσουν τις αναγνωρίσεις τους. 

Πράγµατι, εάν και όταν συµφωνήσει η Ελλάδα, όλοι θα εναρµονιστούν πάραυτα 

στη νέα πραγµατικότητα. Γι’ αυτό προσέρχονται πάντα σε µας για λύση. 

Αξιοσηµείωτη η πρόσφατη απόφαση της Βουλγαρίας, που ως προεδρεύουσα της ΕΕ 

το 2018 ανακοίνωσε ότι παρά την δική της αναγνώριση ως ∆τΜ, δεδοµένου ότι η 

ΕΕ την έχει αναγνωρίσει ως πΓ∆Μ (όπως άπαντες οι διεθνείς οργανισµοί χωρίς 

ουδεµία εξαίρεση), θα χρησιµοποιεί απαρέγκλιτα το προσωρινό όνοµα. 

∆εύτερον, από τη µία λένε ότι το πρόβληµα δεν είναι το όνοµα, όσο ο 

αλυτρωτισµός και άρα αν συµφωνήσουµε ως προς αυτό επί της αρχής (διότι δεν 

υπάρχει χρόνος για να διαπιστωθεί ουσιαστικά κανένα φρένο στον αλυτρωτισµό), 

το όνοµα είναι δευτερεύουσα παράµετρος, συνεπώς δεν µας ενοχλεί να 

παραχωρήσουµε τον όρο Μακεδονία. Ταυτόχρονα όµως λένε ότι η τεράστια 

ευκαιρία λύσης παρουσιάζεται σήµερα, λόγω της πρόσφατης αλλαγής κυβερνήσεως 

στα Σκόπια και η «εθνικιστική» γραµµή του Γκρουέφκσι πέρασε στην 

αντιπολίτευση. 

∆ηλαδή ζητούν να παραχωρήσουµε το όχηµα αλυτρωτισµού (όνοµα) σε µία 

υποτιθέµενη διαλλακτική κυβέρνηση, να µην εισπράξουµε τίποτα απτό, και 

µεθαύριο που ίσως ξαναλλάξει η κυβέρνηση να συνεχίσουν αµετανόητοι στο ίδιο 

βιολί. Αξιοσηµείωτο ότι ένα από τα τρία Αλβανικά κόµµατα απέσυρε την αρχική 

εµπιστοσύνη του στην κυβέρνηση Ζάεφ, λόγω «εµµονής στον αλυτρωτικό 

Μακεδονισµό»! 

Τρίτον, παρουσιάζουν ότι η ευκαιρία λύσης είναι τεράστια σήµερα ως προϊόν της 

γεωπολιτικής και αµερικανικού φόβου για ρωσική επιρροή στα 

Βαλκάνια. Ακούσαµε και εκπρόσωπο του ΚΚΕ (δηλαδή του εν µέρει ηθικού 

                                       
 

15 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 15 Ιανουαρίου 2018 και στο Αντίβαρο την εποµένη - 
http://www.antibaro.gr/article/18106 
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αυτουργού της δηµιουργίας του µορφώµατος της Γιουγκοσλαβικής Σοσιαλιστικής 

∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας το 1944) να µιλάει αόριστα και αφηρηµένα για 

«πετρελαϊκό έλεγχο της διόδου από εταιρείες»(;). 

Όµως µία απλή σύγκριση των όρων: «Συρία, Ιράκ, Τροµοκρατία, ISIS, Ισραήλ, ΕΕ, 

Μπρέξιτ, Ρώσοι Χάκερς, Ουκρανία, Κριµαία», µε τον όρο «Σκόπια», προκαλεί 

αβίαστα µειδίαµα προς την άποψη περί του «εξαιρετικά κρίσιµου ρόλου των 

Σκοπίων στις αµερικανορωσικές σχέσεις». Αυτοί καίγονται, εµείς θα 

υποχωρήσουµε; Ένταξη στο ΝΑΤΟ ως πΓ∆Μ θα έσβηνε το διεθνές 

ενδιαφέρον ώσπου οι συνθήκες ευνοούσαν ένα ουδετεροεθνές όνοµα µίας 

οµοσπονδίας. 

Αντίσταση λοιπόν. Καµία αναγνώριση σε Μακεδονική εθνότητα, νέα ή βόρεια. 

Παραφράζω τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο: «Το δε το όνοµα σοι δούναι, ουκ 

εµόν εστίν, ουτ’ άλλου των κατοικούντων ενταύθα». Ούτε δηµοψήφισµα 

γίνεται δεκτό. 

Η µόνη σύναξη Ελλήνων που θα δικαιούτο να παραχωρήσει τµήµα της πνευµατικής 

της ιδιοκτησίας και κληρονοµιάς, θα ήταν µία σύναξη νεκρών, ζώντων και 

αγέννητων σε απαρτία. Ποιος µπορεί να ψηφίσει σήµερα εκπροσπώντας τον Μ. 

Αλέξανδρο, την Θεσσαλονίκη, τον Αριστοτέλη, τον Γρηγόριο Παλαµά, τον 

Εµµανουήλ Παππά, τον Παύλο Μελά, τον Χρυσόστοµο Σµύρνης, τον Οδυσσέα 

Ελύτη και τα τρισέγγονά µας; Όποιος παραχωρεί όνοµα, παραχωρεί έδαφος. 
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7.  Επιστροφή στην εθνική θέση16 
  

Φωνή λαού, οργή Θεού. Πάνω από 300 χιλιάδες Έλληνες (πηγή: Reuters) 

διαδήλωσαν προχθές στη Θεσσαλονίκη την άποψή τους για επιστροφή στην εθνική 

θέση, δηλαδή την απόρριψη αποδοχής κάθε συµβιβασµού µε τον όρο Μακεδονία. 

Είναι λάθος ότι η θέση αυτή αναθεωρήθηκε το 2008. Τότε απλώς δηµοσιοποιήθηκε 

η απόλυτη κόκκινη γραµµή της κυβέρνησης χωρίς να τεθεί στο Κοινοβούλιο, ούτε 

σε αντίστοιχο συµβούλιο αρχηγών (το µόνο ικανό όργανο να την αναθεωρήσει). 

Είχε χαρακτήρα τακτικής κίνησης, δηλαδή όχι στρατηγικής – µακροπρόθεσµης, η 

οποία σε συνδυασµό µε την απειλή βέτο είχε συγκεκριµένη στόχευση: την 

οµοφωνία στο Βουκουρέστι για απόρριψη της αίτησης ένταξης της πΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ 

«για λόγους ασφαλείας». ∆εν ασκήθηκε βέτο, ούτε έγινε επίκληση της Ενδιάµεσης 

Συµφωνίας. Αυτή ακριβώς ήταν η επιτυχία της. 

Ο λαός λοιπόν προσήλθε πάνδηµα χωρίς κόµµατα, ∆ήµαρχο, Αρχιεπίσκοπο, ΜΜΕ, 

µε προσκόµµατα από την αστυνοµία, σε ένα κλίµα πρωτοφανούς απαξίωσης και 

δαιµονοποίησης, όπου δηµοσιολόγοι, επιστήµονες, πολιτικοί, και όλων των ειδών 

τα φρούτα, πετούσαν σωρηδόν επίθετα και χαρακρηρισµούς: «εθνικιστικό 

παραλήρηµα», «παρανοϊκή έξαρση», «ακροδεξιά ρητορική», «φασιστική 

νοοτροπία», «δεν δικαούται να µιλά ο λαός -ούτε ο κλήρος- για τέτοια θέµατα». 

Όλα αυτά από (ψευτο-)«δηµοκράτες», και (ψευτο-)«αντι-εθνικιστές» που 

υϊοθετούν και επιβραβεύουν τον ακραιφνή εθνικισµό των γειτόνων. 

Κυρίως όµως προσήλθε χωρίς ίχνος ατοµικών συµφερόντων, κάτι µάλλον σπάνιο. 

Επανέφερε την εστίαση των κοινών ζητηµάτων στην συλλογική σφαίρα: δεν 

εγκαταλείπουµε την Ιστορία µας, την κληρονοµιά µας. ∆εν τα παραδίδουµε. Ο 

κύριος όµως άξονας σκέψης αυτής της θέσης δεν είναι το συναίσθηµα. Είναι η 

λογική. Όσο κι αν προπαγανδίζεται ανελέητα το αντίστροφο. Η λογική επιτάσσει 

την απόρριψη του συµβιβασµού. 

Συνοπτικά: 

µέχρι να υπογράψει η Ελλάδα, η υπόθεση παραµένει απολύτως στα χέρια της. 

Οι διµερείς αναγνωρίσεις ως ∆τΜ δεν είναι διεθνείς. ∆εν υπάρχει ούτε µία από 

διεθνή οργανισµό. Απαγορεύονται ρητά από την Ενδιάµεση Συµφωνία, πχ η 

Βουλγαρία ως προεδρεύουσα της ΕΕ χρησιµοποιεί το µόνο αποδεκτό διεθνές όνοµα 

«πΓ∆Μ». 

                                       
 

16 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 23 Ιανουαρίου 2018 και σ το Αντίβαρο την εποµέη - 
http://www.antibaro.gr/article/18277 
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Το πρόθεµα «πρώην» (όπως το «Γιουγκοσλαβική») δηλώνει ρητά ότι το υπόλοιπο 

όνοµα είναι προσωρινό. Είναι το πρώην όνοµα. ∆εν συνιστά επ’ ουδενί αποδοχή 

του επίµαχου όρου. Γι’ αυτό προστρέχουν σε µας 26 χρόνια τώρα. 

Η όποια «επικοινωνιακή ζηµία» έχει ήδη τελεστεί, δεν χειροτερεύει άλλο. 

Ο χρόνος ρέει εµφανώς µε το µέρος µας. Αυτοί καίγονται. Στην στρατηγική, ο 

χρόνος είναι ο υπ΄αριθµόν ένας παράγοντας. 

Η αποσταθεροποίησή τους, είναι ενδηµική και ανεξάρτητη από την υπόθεση της 

ονοµασίας. 

Τα ανταλλάγµατα δε, των «υποσχέσεων αναχαίτισης του αλυτρωτισµού» είναι 

εύθραυστα, παροδικά, παιδαριώδη και αβέβαια. 

Η τάση του αυξανόµενου µεριδίου εξουσίας των Σκοπίων από Αλβανούς, θέτει ως 

πιθανότερο µελλοντικό σενάριο µία οµοσπονδία σε αναζήτηση ουδετεροεθνούς 

ονόµατος µε δύο εθνικές συνιστώσες. Τότε, θα υπήρχε ισορροπία µεταξύ δύο 

εσωτερικών ονοµάτων αντί ενός ονόµατος κράτους-έθνους-γλώσσας, δηλαδή 

πλήρως υπέρτερου. 

Τέλος, εντός ΝΑΤΟ θα µετατραπούν σε παραπαίδι της Τουρκίας. 

  

Σαφώς λοιπόν πρώτα επιτάσσει η λογική και µετά το συναίσθηµα να απορριφθεί ο 

συµβιβασµός. Όποιος παρακολούθησε στενά τον τόνο ανακοινώσεων και 

δηλώσεων, διαπίστωσε ότι ο ελληνικός λαός κινούµενος ενάντια στο ρεύµα, 

κατάφερε να παρασύρει το πολιτικό σύστηµα και να το στρέψει ξανά προς την 

εθνική θέση του 1992. Όποιος δεν το αντιλαµβάνεται, θα πληρώσει το πολιτικό 

κόστος. Εκεί παραπέµπει το µεγαλειώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. 
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8.  Όχι υποχώρηση στο όνοµα17 
  

Η επιχείρηση διάχυσης ηττοπάθειας καλά κρατεί, παρά το πλήγµα του 

συλλαλητηρίου Θεσσαλονίκης, το µεγαλύτερο από το 2000, που αιτήθηκε την 

επιστροφή στην εθνική γραµµή. ∆ιακρίνω τέσσερις διαστάσεις. 

Πρώτη η επιβεβαίωση της έλλειψης φρονήµατος της πολιτικής τάξης που 

«βαρέθηκε» το ζήτηµα επειδή δεν πιστεύει σ’ αυτό. Θεωρει ότι η οικονοµία 

πρωτεύει erga omnes. Μηρυκάζεται η φράση «επιτέλους, να τελειώνουµε». Όµως 

όσο µαρξισµός και καπιταλισµός θέλουν να µας πείσουν για το αντίθετο, είναι 

σαφές από πληθώρα ιστορικών και σύγχρονων παραδειγµάτων ότι τα ζητήµατα 

ταυτότητας και συλλογικής ιδιοπροσωπείας έχουν προτεραιότητα έναντι της 

οικονοµίας. Εξ ου το αναπάντεχο µεγέθος του συλλαλητηρίου. 

∆εύτερη η αποδοχή της ήττας. Αναµασούν τις «130 διµερείς αναγνωρίσεις. 

Ουδεµία όµως διεθνούς οργανισµού. Οι διµερείς είναι υποδεέστερες των διεθνών. 

Ληξιαρχείο των κρατών είναι ένα, ο ΟΗΕ. Μετά, τονίζουν ότι εντός του «πΓ∆Μ» 

υπάρχει ήδη αναγνωρισµένος ο όρος Μακεδονία. Όµως αυτό είναι το κατά σύµβαση 

των δύο µερών προηγούµενο όνοµα (και µάλιστα µέρος της ανύπαρκτης 

«Γιουγκοσλαβίας»!), ακριβώς για να µην αποτελεί υλικό της διαπραγµέτευσης. 

Έπειτα, λένε ότι έχουµε δεχτεί το «Μακεδονία» ως εσωτερική διοίκηση από τη 

δεκαετία του 1950. Μα οι επιφυλάξεις εδώ εδράζονται: σπάει η ισορροπία των 

εκατέρωθεν εσωτερικών ονοµάτων, όταν το ένα καθίσταται όνοµα κράτους, δηλαδή 

υπέρτερης πολιτικής οντότητας που συνδέται απ’ ευθείας µε εθνότητα και γλώσσα, 

άρα εκµηδενίζει τις εσωτερικές χρήσεις της άλλης πλευράς. Το πρόβληµα 

αναγνώρισης άλλου κράτους µε όρο «Μακεδονία» είναι κοπής 1991. Ούτε 1944 

(προϊόν Τίτο), ούτε 1903 (Ίλιντεν). Η δεύτερη οδήγησε σε σφοδρές συγκρούσεις 

και πολέµους[1]. 

Τρίτη διάσταση η απαξίωση του ζητήµατος και όσων αντιδρούν. ∆ιαχέουν 

ηττοπάθεια µέσω περιθωριοποίησης και δαιµονοποίησης της αντίθετης άποψης. 

Ταυτίζουν την ασυµβίβαστη εθνική γραµµή µε την Χρυσή Αυγή (στοιχειώδη 

πολιτική νοηµοσύνη να είχαν, θα απέφευγαν τέτοιες ανοησίες) και γενικώς µε 

σειρά χαρακτηρισµών όπως «εθνικιστικό παραλήρηµα» και «ακροδεξιά ρητορική». 

Το γεγονός της αποµάκρυνσης κουκουλοφόρων της Χρυσής Αυγής σχεδόν 

κλωτσηδόν από απλούς διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη, ούτε καν έπεσε στην 

αντίληψή τους, διότι τα συστηµικά φίλτρα είναι πανίσχυρα, ώστε ανατρεπτικά 

δεδοµένα αποσιωπώνται εντέχνως. 

                                       
 

17 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 30 Ιανουαρίου 2018 και στο Αντίβαρο την εποµένη - 
http://www.antibaro.gr/article/18382 
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Τέταρτη διάσταση η γεωσρατηγική, η µόνη µε επίφαση λογικής: να µην 

σπαταλούµε δυναµικό από τον βασικό αντίπαλο, την Τουρκία, να υπηρετήσουµε το 

συµφέρον της καλής γειτονίας και να υποταχθούµε στις µεγάλες δυνάµεις που 

«θέλουν λύση». Και τα τρία σηµεία είναι αδύναµα: 

εντός ΝΑΤΟ τα Σκόπια θα είναι σύµµαχος της Τουρκίας. 

η επιβράβευση του αλυτρωτισµού τους µε την αποδοχή του ονόµατος θα τους 

αποθρασύνει περισσότερο, όπως δείχνει η εµπειρία ως τώρα. Μόνο στάχτη στα 

µάτια θα δούµε όπως την προεκλογική υπόσχεση Ζάεφ για αλλαγή ονόµατος του 

αεροδροµείου. 

οι Αµερικανοί διαθέτουν ήδη µία τεράστια βάση στο Κόσοβο, ενώ Αλβανία και 

Βουλγαρία είναι οι πιστότεροί τους σύµµαχοι στην Ευρώπη. Ποία λοιπόν η 

γεωπολιτική αξία των έγκλειστων Σκοπίων; Τίποτα συγκεκριµένο δεν κατατέθηκε, 

παρά µόνο αφηρηµένη θεωρητικολογία. Το τελευταίο που χρειάζεται η Ευρώπη 

είναι ένα ακόµα εθνικιστικό κράτος. Εκτός αυτών, το πώς συνδέεται το όνοµα µε τη 

γεωπολιτική της αξία είναι επίσης αναπάντητο, µια που ΗΠΑ και Ρωσία έχουν κοινή 

γραµµή και αναγνώριση ως ∆τΜ. 

Μία οµοσπονδία µε ουδετοροεθνές όνοµα είναι η µόνη λογική διέξοδος. 

[1] Ας θυµηθούµε εδώ ότι ο Παύλος Μελάς δεν ήταν Μακεδόνας. Έγινε µε τον 

θάνατό του. Γεννήθηκε στην Μασσαλία από Ηπειρώτες µεγαλοαστούς, µετοίκησε 

στην Αθήνα, ανήκε στην άρχουσα πολιτική τάξη, ήταν συγγενής µε 

πρωθυπουργούς, και τα παράτησε όλα για να υπενθυµίσει την ελληνικότητα των 

Μακεδόνων.  
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9.  Αποδόµηση όλων των σύνθετων ονοµασιών18 
  

 «Ας πουν δηµόσια έναν προσδιορισµό», είπε τις προάλλες ο Έλληνας  υπ. 

εξωτερικών, δίνοντας σήµα ότι «εµείς όλα τα δεχόµαστε, διαλέξτε επιτέλους να 

προχωρήσουµε». Ας τα δούµε. 

 Άνω Μακεδονία. είναι άραγε τραγικότερη η ηµιµάθεια της πολιτικής τάξης ή η 

θεώρηση ότι είµαστε παντελώς ανόητοι. Το «Άνω Μακεδονία»19 δεν είναι διόλου 

γεωγραφικός όρος. Είναι ιστορικός, και µάλιστα δόκιµος. Κατ’ αρχάς, το «Άνω» 

σηµαίνει ορεινά. Η Άνω Μακεδονία ήταν κοµµάτι της Μακεδονίας, στο δυτικό της 

τµήµα, από τον 4ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή την εποχή του Αλεξάνδρου Α. Απανάται ως 

όρος από τον Ηρόδοτο, σχεδόν 150 χρόνια πριν τον Μέγα Αλέξανδρο. Επρόκειτο 

για αγροτική περιοχή και χωριζόταν στις περιοχές Ελιµεία, Λυγκηστίδα, Εορδαία, 

Πελαγονία και Ορεστίδα. Η Αιανή και Ηράκλεια ήταν οι µεγαλύτερες πόλεις. Σήµερα 

βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου εντός των ελληνικών συνόρων. ∆εν χρειάζεται να 

επεκταθώ στο πόσο επεκτατισµό θρέφει και επιβραβεύει αυτό το όνοµα. 

 Νέα Μακεδονία. «Μακεδονία» ήταν όνοµα µίας Βουλγάρικης εφηµερίδας από το 

1866. Ρόλος της εφηµερίδας ήταν να προσεταιρισθεί πληθυσµούς της Μακεδονίας 

για λογαριασµό των Βουλγάρων. Σταµάτησε να τυπώνεται το 1872, όταν 

αποσχίστηκε η Βουλγαρική Εξαρχεία από το Πατριαρχείο και συνεχίστηκε η ίδια 

προσπάθεια µε άλλες µεθόδους. Μεσολάβησε το 1911 η έκδοση της «Μακεδονίας» 

στη Θεσσαλονίκη, και το 1944 πρωτοκυκλοφόρησε η «Νέα Μακεδονία» (Νόβα 

Μακεντόνιγια) στα Σκόπια. Αµέσως µετά την απόφαση του Τίτο να µετονοµάσει την 

επαρχία του Βαρδάρη σε «Μακεδονία» µε σκοπό να αποβουλγαροποιήσει τον 

πληθυσµό και να του προσδώσει νέα εθνική ταυτότητα. Μην ξεχνάµε ότι η 

Βουλγαρία ανήκε στο στρατόπεδο του Στάλιν. Άρα και το όνοµα «Νέα Μακεδονία» 

διαθέτει ιστορική βαρύτητα: αναφέρεται στην αναβίωση της αρχαίας Μακεδονίας 

και, ως τέτοιο, συνδέεται άρρηκτα µε την γέννηση του αλυτρωτισµού. Είναι και 

αυτό ευθέως δηλωτικό του «Μακεδονισµού». 

Βόρεια Μακεδονία.  Αυτό το όνοµα πράγµατι δεν έχει ιστορικές αναφορές. Είναι 

όµως πολιτικά το πιο προβληµατικό, διότι είναι αυτονόητο πως η ύπαρξη της 

«βόρειας» προϋποθέτει την ύπαρξη µίας «νότιας». Εφόσον η «βόρεια» θα απαρτίζει 

κράτος, ενώ η νότια απλώς µία εσωτερική επαρχία, ανακύπτει µία ανισορροπία και 

παράγει ενστάσεις, αφού αυτόµατα χαρίζει εθνότητα και γλώσσα στους «βόρειους». 

Και οι «νότιοι»; Τι εθνότητα έχουν; Μήπως είναι καταπιεσµένοι εθνικά και 

γλωσσικά; Εκεί που µας χρωστούσαν, θα µας πάρουν και το βόδι. 

                                       
 

18 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 10 Φεβρουαρίου 2018 και στο Αντίβαρο την εποµένη - 
https://www.antibaro.gr/article/18471 
 
19 Στην ελληνική βικιπαίδεια, στην αγγλική και στην αυτο-αποκαλούµενη (ψευδο-)«µακεδονική» 
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Τα άλλα δύο ονόµατα, απρρίπτονται αβλεπί. Το «Μακεδονία (Σκόπια)» συνιστά 

διπλή ονοµασία µε δική µας αποδοχή του «Μακεδονία», και το «Μακεδονία του 

Βαρδάρη» είναι ανούσια παραλλαγή του σκέτο Μακεδονία. 

Επίσης: ο βασιλιάς του περιβόητου «γεωγραφικού προσδιορισµού» είναι γυµνός! Η 

σύνθετη λέξη πρέπει να προσδιορίζει τη «Μακεδονία» ως γεωγαφική περιοχή και 

όχι να περιλαµβάνει έναν γεωγραφικό όρο, αφήνοντας στο «Μακεδονία» εθνικούς 

συνειρµούς. Φερ’ ειπείν, στο «Βόρεια Μακεδονία», ο επίµαχος όρος είναι εθνοτικός 

και όχι γεωγραφικός. Μόνο αν υπάρχει συγκεκριµένος διακριτός εθνικός όρος, η 

«Μακεδονία» αποκτά γεωγραφική χροιά, όπως πχ «Σλαβοµακεδονία»: οι εθνικά 

Σλάβοι κατοικούν σε (µέρος της) γεωγραφικής «Μακεδονίας». 

Τέλος, µακράν το ορθολογικότερο είναι να επεκτείνει κανείς το τάνυσµα χρόνου 

στην κατανοµή της εξουσίας στα Σκόπια. Θα συµπεράνει ότι επίκειται αναζήτηση 

ουδετεροεθνούς ονόµατος κράτους µε δύο εθνικές συνιστώσες. Είναι µαθηµατικά 

βέβαιο ότι αυτό θα διεκδικήσει σύντοµα η Αλβανική πλευρά, εάν στο µεταξύ δεν 

λυθεί.  

Είναι λοιπόν πρωτίστως η λογική, όχι το θυµικό, που οδηγεί στην απόρριψη του 

συµβιβασµού.  
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10.  Ο Μπουτάρης, το αεροδρόµιο, το κρασί και η 

Μακεδονία20.  
  

(ή «πώς να καταλάβει ο ίδιος ο Μπουτάρης ότι λέει ανοησίες») 

Ο Μπουτάρης λέει θα µπορούσαµε να αλλάξουµε το όνοµα του αεροδροµίου της 

Θεσσαλονίκης “Μακεδονία” και του σταθµού ΚΤΕΛ, επειδή µπερδεύονται οι 

τουρίστες νοµίζοντας ότι πηγαίνουν στην “Μακεδονία”. Μάλιστα. ∆ηλαδή πού 

πηγαίνουν ρε µεγάλε; στην Αίγυπτο; 

Γιατί δεν αλλάζεις ∆ήµαρχε το όνοµα της πόλης; το Θεσσαλονίκη είναι ελληνική 

λέξη. Νίκη µετά των Θεσσαλών (εναντίον των Φερών και των Φωκέων). Οι 

“Μακεδόνες” δεν την καταλαβαίνουν την λέξη, και γι αυτόν τον λόγο την 

ονοµάζουν “Σολούν”. Ας την ονοµάσουµε και την πόλη Σολούν για να πάψει πια η 

«ελληνική προπαγάνδα» ότι η «Μακεδονία είναι ελληνική». Όπως όλος ο κόσµος 

γνωρίζει, η «Μακεδονία είναι µακεδονική». 

Έτσι δεν είναι ρε ∆ήµαρχε; µε την ευκαιρία, µια που το επώνυµό σου είναι και 

όνοµα ενός προϊόντος, ίσως καταλάβεις πόσο υπερµεγέθεις κοτσάνες λες και κάνεις 

στο θέµα αυτό, θα σου πω το εξής. 

Πώς θα καταλάβει µέχρι και ο Μπουτάρης ποιο είναι το πρόβληµα της 

ονοµασίας. 

Γιάννη Μπουτάρη, ας υποθέσουµε ότι ένας γείτονάς σου, ο Σλάβωφ βγάζει κι αυτός 

κρασί. Και µια ωραία ηµέρα αλλάζει όνοµα στο κρασί του και το ονοµάζει 

“Μπουτάρης”. Με τη δικαιολογία ότι τέσσερα τετραγωνικά µέτρα από το οινοποιείο 

του ανήκαν πριν 350 χρόνια στην άκρη της αυλής του κτήµατος του προ-προ-προ… 

πάππου σου, εκεί που έχεις εσύ τώρα το δικό σου οινοποιείο. 

Τα βγάζει λοιπόν στην αγορά και συµβαίνει το εξής. Εσύ Μπουτάρη, έχεις µπει σε 

έναν συναιτερισµό µε το όνοµα «Ελλάδιον» κρασί. Το Ελλάδιον κρασί είναι µεγάλη 

φίρµα και διαθέτει πολλούς τύπους, το «Μπουτάρης» είναι ένα από αυτά. Έχει κι 

άλλους τύπους: «Μακεδονικό» και άλλα. Ας επικεντρωθούµε στα δικά σου. Εσύ 

λοιπόν συνεχίζεις να παράγεις κρασί Μπουτάρη, αλλά κάτω από την επωνυµία 

«Ελλάδιον». 

Ο γείτονάς σου όµως βγάζει κρασί «Μπουτάρης», όπως είπαµε. Έτσι παντού στον 

κόσµο, σε εκθέσεις κρασιού κλπ, όλοι ξέρουν ότι το κρασί Μπουτάρης το βγάζει ο 

φίλος σου και γείτονας ο Σλάβωφ. Συχνά σε ρωτάνε αν έχεις σχέση µε τα κρασιά 

Μπουτάρης. Εσύ, γνωρίζοντας τι έχεις συµβεί, δεν απαντάς «ναι, δικά µου είναι» 

                                       
 

20 ∆ηµοσιεύθηκε στο Αντίβαρο στις 13 Φεβρουαρίου 2018- https://www.antibaro.gr/article/18489 
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θεωρώντας ότι µιλάς για τα δικά σου κρασιά, αλλά είσαι υποχρεωµένος εκ των 

πραγµάτων να κάνεις τα εξής: 

Κάθεσαι για κανένα πεντάλεπτο και τους εξηγείς όλη την ιστορία, ότι εσύ είσαι ο 

µόνος Μπουτάρης, ότι ο άλλος έχει άλλο όνοµα και έχει υφαρπάξει το όνοµά σου 

µε ανεδαφικές αφορµές, ότι κακώς εκµεταλλεύεται το όνοµά σου στην αγορά, ότι 

υπάρχει κρασί «Μπουτάρης» κάτω από την επωνυµία «Ελλάδιον», που το 

γνωρίζουν βέβαια οι συνοµιλητές σου. Εξηγώντας όλα αυτά, οι άλλοι βαριούνται 

στο δευτερόλεπτο και σκέφτονται «τι άτοµο κι αυτός! βγάζει κρασί σε µία τόσο 

µεγάλη φίρµα και θέλει να εξαφανίσει από τον χάρτη του κρασιού τον γείτονά του, 

θα πρέπει να είναι πολύ διεστραµµένος». 

Αυτά λοιπόν συµβαίνουν για χρόνια. Μία ηµέρα όµως: 

Έρχεται ένας συγγενής σου, ∆ήµαρχος µάλιστα, και σου λέει «ρε συ Γιάννη, εγώ 

τους αποκαλώ Μπουτάρη, δε µε νοιάζει». 

Καλεί µάλιστα και τον ∆ήµαρχο του Σλάβωφ και τον αποκαλεί µπροστά σε όλους 

Μπουτάρη. Το κάνει συχνά έκτοτε. 

Μια άλλη φορά, όταν είχες βγει στον δρόµο να φωνάξεις «εγώ είµαι ο 

Μπουτάρης!», ο συγγενής σου αποκάλεσε «κατάπτυστη» την πράξη σου. 

Τις προάλλες, ο ίδιος συγγενής σου λέει «θα ήταν ωραία ιδέα να αλλάξουµε το 

όνοµα στο θυροτηλέφωνο, διότι το Μπουτάρης µπερδεύει τους επισκέπτες 

νοµίζοντας ότι το σπίτι είναι του Μπουτάρη» (λες και δεν είναι του Μπουτάρη!). 

Λέει επίσης, να αποδεχθείς το όνοµα «Άνω Μπουτάρης» για τα κρασιά του γείτονα. 

Μα έτσι, δεν θα υπάρχει µπέρδεµα! Τύπος Μπουτάρης στην µάρκα Ελλάδιον εσύ, 

Άνω Μπουτάρης οι γείτονες! Τον κοιτάζεις άφωνος που δεν καταλαβαίνει το 

πρόφανες, ότι το «Άνω» δεν θα αλλάξει τίποτα και θα ξεχαστεί. 

Και τέλος, έρχεται ο φίλος σου ο ∆ήµαρχος και σου λέει να αλλάξεις µέχρι και 

ταυτότητα. Να γίνεις «Κάτω Μπουτάρης». 

Πώς σου φαίνεται Γιάννη Μπουτάρη; Καλή ιδέα;  
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11.  12 µύθοι και αλήθειες για το ζήτηµα του 

ονόµατος «Μακεδονία»21. 
 

Μύθος 1ος. Πρώτο µέρος. 

140 χώρες την αναγνωρίζουν ως «Μακεδονία», άρα πρέπει κι εµείς αφού χάσαµε 

το παιχνίδι. 

Αλήθεια: 

Οι διµερείς αναγνωρίσεις υστερούν των διεθνών. ∆εν υπάρχει ούτε µία αναγνώριση 

διεθνούς οργανισµού ως «Μακεδονία». Παντού είναι ως πΓ∆Μ. Όταν µία χώρα που 

τους έχει αναγνωρίσει ως «Μακεδονία» έχει επίσηµο ρόλο ως εκπρόσωπος ή 

προεδρεύουσα χώρα ενός διεθνού οργανισµού, τότε χρησιµοποιεί το πΓ∆Μ. 

Αυτό κάνει ήδη το πρώτο εξάµηνο του 2018 η Βουλγαρία ως προεδρεύουσα της ΕΕ, 

παρόλο που ήταν η πρώτη χώρα που την αναγνώρισε ως «Μακεδονία». 

Μύθος 1ος. ∆εύτερο µέρος. 

140 χώρες την αναγνωρίζουν ως «Μακεδονία», άρα πρέπει κι εµείς αφού έτσι θα 

συνεχίσουν να την ονοµάζουν. 

Αλήθεια: 

Οι αναγνωρίσεις ως «Μακεδονία» µέχρι σήµερα συµπεριλαµβάνουν τον όρο ότι οι 

αναγνωρίσεις αυτές ισχύουν έως ότου η Ελλάδα συµφωνήσει µε τα Σκόπια σε νέο 

όνοµα. Τότε, θα ισχύσει το νέο όνοµα. 

[Το είπε ο ίδιος ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς στη ΕΡΤ] 

Μύθος 2ος. 

Το πΓ∆Μ περιλαµβάνει ήδη τον όρο Μακεδονία, άρα τους έχουµε αναγνωρίσει ήδη. 

Αλήθεια: 

Το πΓ∆Μ είναι «πρώην» όνοµα. Το πΓ∆Μ αναφέρεται σε (πρώην) 

«Γιουγκοσλαβική» ∆ηµοκρατία, η οποία δεν υπάρχει. Το πΓ∆Μ είναι προσωρινό 

όνοµα µέχρι να υπάρξει τελική συµφωνία. ∆εν µπορεί να προδικάσει το αποτέλεσµα 

της διαπραγµάτευσης. 

                                       
 

21 ∆ηµοσιεύθηκε στο Αντίβαρο στις 21 Φεβρουαρίου 2018 - https://www.antibaro.gr/article/18704 
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Υστερόγραφο. Στην πιο πάνω συνέντευξη του Κοτζιά στην ΕΡΤ σε άλλο σηµείο λέει 

ότι οι Σκοπιανοί αξιωµατούχοι θεωρούν «ρατσιστικό» και ενοχλητικό το «πΓ∆Μ» 

επειδή αναρωτιούνται «δηλαδή εµείς είµαστε πρώην, δεν υπάρχουµε; µόνο πρώην 

όνοµα έχουµε;». Ε ναι, το πΓ∆Μ είναι πρώην όνοµα. Μέχρι να υπογράψει η Ελλάδα 

είναι πρώην όνοµα. 

[Προσθήκη 14 Ιουνίου: 

Όταν µπήκε η πΓ∆Μ στον ΟΗΕ, έγιναν τα εξής πρωτοφανή πράγµατα 

1. µπήκε µία χώρα µε προσωρινό όνοµα 

2. µπήκε µία χώρα µε υποχρέωση να διαπραγµατευτεί και να συζητήσει το τελικό 

της όνοµα 

3. δόθηκε δικαίωµα σε µία άλλη χώρα να συµφωνήσει στο τελικό της όνοµα 

Αυτά δείχνουν ότι δεν είναι δυνατόν η αποδοχή ένταξης µέλους, µε προσωρινό 

όνοµα, να αποτελεί λόγο πίεσης στην χώρα που πρέπει να συµφωνήσει, ότι έχει 

εµµέσως αναγνωρίσει έναν όρο ή πρέπει το τελικό όνοµα να έχει συγκεκριµένες 

προδιαγραφές. Η διαπραγµάτευση ξεκινάει από το µηδέν.] 

Μύθος 3ος. 

Τους έχουµε ήδη αναγνωρίσει τον όρο Μακεδονία όταν ήταν µέρος της 

Γιουγκοσλαβίας. 

Αλήθεια: 

∆εν έχουµε κάνει αναγνώριση κράτους. Το όνοµα της επαρχίας ή οµοσπονδίας, 

είναι εσωτερικό όνοµα του κράτους. Άλλωστε, είχαµε κι εµείς όλο αυτό το διάστηµα 

εσωτερικό όνοµα περιφέρειας µε το όνοµα Μακεδονία. Η ισορροπία δύο εσωτερικών 

ονοµάτων σπάει, όταν το ένα καθίσταται κράτος. ∆ιότι όνοµα κράτους σηµαίνει 

όνοµα εθνότητας και όνοµα γλώσσας. Ενώ το εσωτερικό όνοµα όχι. Το ζήτηµα 

αναγνώρισης κράτους µε το όνοµα Μακεδονία εµφανίστηκε τον χειµώνα του 1991. 

Όχι νωρίτερα. 

[Προσθήκη. 4 Ιουνίου 2018: Συµπληρωµατική εξήγηση του «τρίτου µύθου», 

επειδή τις τελευταίες η µέρες, οργιάζει η χρήση του συγκεκριµένου µύθου και 

χρήζει εµβάθυνσης: 

Ένα εσωτερικό όνοµα κράτους υπόκειται στην πλήρη και απόλυτη δικαιοδοσία του 

κράτους. 

Όταν το εσωτερικό όνοµα καθίσταται όνοµα καράτος, τότε αλλάζουν όλα τα 

δεδοµένα: αποκτά διεθνές πρόσωπο, αποκτά διακριτές εξωτερικές σχέσεις, αποκτά 

πολιτική ισοτιµία µε άλλες αντίστοιχες οντότητες (κράτη), οι εκπρόσωποί του 



Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

45 
 
 

αποκτούν οµολόγους τους στο εξωτερικό (ο πρωθυπουργός του διαθέτει οµόλογο 

σε άλλο κράτος, οι υπουργοί το ίδιο – δηλαδή δεν είναι µόνο για εσωτερική 

χρήση), γίνεται µέλος στον ΟΗΕ, µε επακριβώς ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

κατά την χάρτα του ΟΗΕ και ό,τι άλλο διέπει τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, 

αποκτά δικαίωµατα και υποχρεώσεις απέναντι στο διεθνές δίκαιο κλπ. Όλα αυτά 

δηλαδή που προηγουµένως τα διεκπεραίωνε κάποιος άλλος (η οµοσπονδιακή 

κυβέρνηση), τώρα τα διεκπεραιώνει η νέα αυτή πολιτική οντότητα. 

Το ερώτηµα αναγνώρισης ενός τέτοιου ανεξάρτητου κράτους, όπως το περιγράφω 

πιο πάνω, δηλαδή πολιτικώς ισοτίµου µε την Ελλάδα, είναι ερώτηµα κοπής 1991. 

∆εν υπήρξε ποτέ άλλοτε τέτοιο ερώτηµα. Εφόσον δεν υπήρξε πιο πριν τέτοιο 

ερώτηµα, δεν έχει καµία σηµασία τι συνέβη ως προς αυτό. 

Έστω όµως ότι πράγµατι είχε σηµασία, τι συνέβη πιο πριν. Έστω δηλαδή ότι 

πράγµατι η Ελλάδα αναγνώρισε το 1943 (εβρισκόµενη σε πόλεµο) ή το 1944 ή το 

1949 (σε εµφύλιο) ή το 1959 (κυκλοφορεί ένα ΦΕΚ µε αναφορά σε 

«Γιουγκοσλαβική Μακεδονία») ή όποτε άλλοτε θέλετε, την «∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας» και έστω ότι αυτή η αναγνώριση ήταν χάρισµα του ονόµατος σε ένα 

άλλο κράτος, άρα ότι δέσµευε την χώρα αιωνίως. 

Ρωτώ: γιατί δεν τέθηκε αυτό το 1991 ή το 1992 ή το 1995; Το ξέχασαν; Τους 

ξέφυγε; 

Γιατί µπήκε ένα κράτος στον ΟΗΕ µε προσωρινό όνοµα; (για πρώτη φορά στην 

Ιστορία) 

Γιατί µπήκε ένα κράτος στον ΟΗΕ µε υποχρέωση να διαπραγµατευτεί το τελικό του 

όνοµα µε άλλο µέλος ; (επίσης για πρώτη φορά στην Ιστορία) 

Γιατί µπήκε ένα κράτος στον ΟΗΕ και δόθηκε το _δικαίωµα_ σε ένα άλλο κράτος 

(την Ελλάδα) να υπογράψει ως προς το ποιο θα είναι το τελικό κοινά αποδεκτό 

όνοµα αυτού του κράτους (επίσης, για πρώτη φορά στην Ιστορία) 

Γιατί 26 χρόνια µετά την ανεξαρτησία, την είσοδο στο ΝΑΤΟ, ζητάνε πάλι από την 

Ελλάδα να υπογράψει και να αποδεχθεί το τελικό όνοµα αυτού του κράτους; 

Γιατί όλα αυτά, εάν η αναγνώριση έχει ήδη γίνει; 

Επειδή απλούστατα δεν έχει γίνει. Επειδή άλλο πράµα ένα κράτος να αποφασίζει να 

ονοµάσει κάτι για εσωτερική χρήση και τελείως άλλο πράγµα ένα κράτος να ζητήσει 

να χρησιµοποιήσει ένα όνοµα στις εξωτερικές του σχέσεις. 

Στους υπόλοιπους µύθους που ανατρέπονται, είναι σαφές ότι το βασικό πρόβληµα 

της Ελλάδας (κατ’ εµέ) είναι το σπάσιµο της αναλογικότητας, το σπάσιµο της 

συµµετρίας, η ασυµµετρία χρήσης του ονόµατος σε µία υποδεέστερη εσωτερική 

περιφέρεια (από την Ελλάδα) έναντι χρήσης του ονόµατος εξωτερικά, στις διεθνείς 
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σχέσεις µίας χώρας (από τα Σκόπια). Αυτή η ανισορροπία γεννά µία 

αποκλειστικότητα διεθνούς χρήσης. Αυτή η αποκλειστικότητα γεννά τα προβλήµατα 

και τις αντιρρήσεις µας.] 

Μύθος 4ος. 

Μας πιέζουν οι Αµερικάνοι. Πρέπει να υποχωρήσουµε. 

Αλήθεια: 

Ας δεχτούµε, χάριν συζήτησης, ότι οι Αµερικάνοι πιέζουν να ενταχθεί η χώρα στο 

ΝΑΤΟ. ∆εν τους ενδιαφέρει τόσο το όνοµα, όσο η ένταξη. Ποιος καίγεται 

περισσότερο να ενταχθεί από τα δύο µέρη; Η Ελλάδα ή τα Σκόπια; Προφανώς τα 

Σκόπια. Αυτοί που καίγονται, αυτοί υποχωρούν. Εµάς δεν µας νοιάζει. Οι 

Αµερικάνοι πιέζουν για λύση. Πιέζουν αυτόν που έχει ανάγκη να λάβει κάτι ως 

αντάλλαγµα, δηλαδή την ένταξη. Όχι αυτόν που δεν θα λάβει τίποτα. 

[Επίσης, η γεωστρατηγική αξία των Σκοπίων είναι αδιευκρίνιστη. ∆εδοµένου ότι το 

Κόσσοβο είναι αµερικανικό προτεκτοράτο και εκεί υπάρχει ίσως η µεγαλύτερη 

αµερικανική βάση στην Ευρώπη και πλήρης αµερικανικός έλεγχος, από την πλευρά 

της Αλβανίας, και δεδοµένου ότι η Βουλγαρία είναι η πιο φιλοαµερικανική χώρα στα 

Βαλκάνια και δεδοµένου ότι εµείς είµαστε ήδη στο ΝΑΤΟ, η γεωστρατηγική αξία 

των Σκοπίων για τους αµερικανούς γίνεται ελάχιστη] 

[Προσθήκη. 12 Ιουνίου 2018: 

∆εδοµένου ότι ο βασικός παράγοντας που διέκρινε τους Έλληνες από τους 

Βούλγαρους στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν το αν ανήκουν θρησκευτικά στο 

Οικουµενικό Πατριαρχείο ή στην Βουλγαρική Εξαρχεία, αντιλαµβανόµαστε τον ρόλο 

της θρησκείας στην πολιτική και στην ένταξη σε σφαίρες επιρροής. Το 1967 

ανακύρηξε την Αυτοκεφαλία της από το Πατριαρχείο Σερβίας, στο οποίο ανήκε, η 

λεγόµενη «Εκκλησία της Μακεδονίας». Με πρόσφατη αίτηση του Αρχιεπισκόπου 

Αχρίδας, την οποία υπέγραψε και ο πρωθυπουργός Ζάεφ, προς το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο ζήτησε την αποδοχή της µετονοµασίας της σε «Αρχιεπισκοπή Αχρίδας» 

και την υπαγωγή του σε αυτό. Στον βαθµό που αυτό θα επιτευχθεί, θα αποτελεί 

επιστροφή στην κανονικότητα, θα λύσει, ενδεχοµένως, το εκκλησιαστικό πρόβληµα 

του ότι αυτή η Εκκλησία είναι «σχισµατική» και δεν είναι αναγνωρισµένη από 

κανέναν, και σε πολιτικό επίπεδο – το οποίο µας ενδιαφέρει εδώ – η ενδεχόµενη 

υπαγωγή της στο Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, µετά από 

περίπου 800 χρόνια, συνιστά ένα µεγάλο πρώτο βήµα για να αποκρουστεί το 

ενδεχόµενο ένταξης, τουλάχιστον εκκλησιαστικής, στην ρωσική σφαίρα επιρροής, 

είτε απ’ ευθείας (Πατριαρχείο Μόσχας), είτε ενδιαµέσως (Πατριαρχείο Σερβίας). 

Έτσι, κάµπτονται περαιτέρω οι αµερικανικές ανησυχίες. ∆είτε και το σχετικό άρθρο 

«Αρχιεπισκοπή Αχρίδας»: πρώτο βήµα αποτροπής ανησυχιών των ΗΠΑ για τα 

Σκόπια» ] 
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Μύθος 5ος. 

Μας συµφέρει στρατηγικά να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αντίπαλός µας 

ουσιαστικά είναι η Τουρκία. 

Αλήθεια: 

Τα Σκόπια τα έχουν προσεγγίσει οι Τούρκοι από το 1991 µε διάφορους τρόπους, 

µέχρι και µε άµεση οικονοµική ενίσχυση. Είναι πασιφανές ότι εντός ΝΑΤΟ τα Σκόπια 

θα συνηγορούν συνεχώς υπέρ των θέσεων της Τουρκίας εναντίον µας. 

Υγ. Για παράδειγµα, το άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο αεροδρόµιο των 

Σκοπίων ήταν τουρκική δωρεά. 

Μύθος 6ος. 

Η λύση του ζητήµατος θα φέρει σταθερότητα στην περιοχή και στο εσωτερικό τους. 

Αλήθεια: 

Από πού συνάγεται αυτό το συµπέρασµα; Το κράτος των Σκοπίων είναι εγγενώς 

ασταθές επειδή το 30% του πληθυσµού είναι Αλβανοί. Το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική 

συµµαχία των Αµερικανών. Η Ισπανία είναι στο ΝΑΤΟ και κινδυνεύει µε διάλυση 

στο εσωτερικό της. Το Ηνωµένο Βασίλειο διενήργησε δηµοψήφισµα αποσκίρτισης 

της Σκωτίας, ενώ βρέθηκε για δεκαετίες σε ένα είδος ψυχρού πολέµου µε την 

Ιρλανδία. Καµία εσωτερική ασφάλεια δεν διασφαλίζει το ΝΑΤΟ. Μόνο συµµαχία 

διασφαλίζει έναντι κοινών εξωτερικών εχθρών. Και ως µέλος του ΝΑΤΟ, θα 

µπορούσε να διαλυθεί ή να αποσταθεροποιηθεί από µόνο του. 

Μύθος 7ος. Πρώτο µέρος. 

Αν λυθεί ο αλυτρωτισµός, δεν µας ενοχλεί το όνοµα. 

Αλήθεια: 

Το όνοµα είναι το όχηµα του αλυτρωτισµού. Χωρίς το όνοµα, ο αλυτρωτισµός 

σβήνει αυτοµάτως. Αντίθετα, µε το όνοµα παραδεδοµένο, ο αλυτρωτισµός 

παραµένει ζωντανός. 

Μύθος 7ος. ∆εύτερο µέρος. 

Αν αλλάξουν Σύνταγµα, παύει ο αλυτρωτισµός. 

Αλήθεια: 

Είναι αδύνατον να παύσει ο αλυτρωτισµός δια παντός µε µία απόφαση κάποιας 

κυβέρνησης σε µία δεδοµένη στιγµή. Ταυτόχρονα, η αποδοχή της παράδοσης του 
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ονόµατος Μακεδονία είναι τελεσίδικη, οριστική και αµετάκλητη. Ο αλυτρωτισµός 

µπορεί να επανέλθει την επόµενη ηµέρα. Η αποδοχή του συµβιβασµού ποτέ. 

Μύθος 7ος. Τρίτο µέρος. 

Το Σύνταγµα έχει αλλάξει το 1995. ∆εν χρειάζεται αλλαγή Συντάγµατος για να 

παύσει ο αλυτρωτισµός. 

Αλήθεια: 

∆ιατάξεις µε αναφορές σε «όλους τους Μακεδόνες» υπάρχουν ακόµη στο Σύνταγµα 

των Σκοπίων. ∆εν αφαιρέθηκαν όλες. Το ότι κάποιοι ψελλίζουν ότι δεν χρειάζεται 

αλλαγή Συντάγµατος, παράγεται από την αδυναµία του Κοινοβουλίου να εγκρίνει 

αλλαγή Συντάγµατος. Όµως αυτό είναι παράλογο, διότι το όνοµα του κράτους 

ορίζεται στο Σύνταγµα (άλλωστε συχνά το αναφέρουµε ως το «Συνταγµατικό τους 

όνοµα»), πώς λοιπόν θα αλλάξει «Συνταγµατικό όνοµα» η χώρα, χωρίς να αλλάξει, 

έστω αυτό το στοιχείο, από το Σύνταγµα; 

Εκτός αυτού, η πραγµατικότητα σήµερα είναι ότι δεν υπάρχει δηµόσια υπηρεσία 

που να µην έχει αναρτηµένους στους τοίχους χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας», 

µε ελληνικά εδάφη. Επίσης, στα βιβλία Ιστορίας γράφονται τραγελαφικά πράγµατα 

που θρέφουν γενιές εκεί. Και ασφαλώς, όλα αυτά δεν αλλάζουν σε ένα απόγευµα. 

Μύθος 8ος. Πρώτο µέρος. 

Βασικά, αναγνωρίζουν ότι είναι Σλάβοι και δεν έχουν σχέση µε τους αρχαίους 

Μακεδόνες. 

Αλήθεια: 

Ασφαλώς υπάρχουν ορισµένοι που το ισχυρίζονται αυτό. Ο Γκεοργκιέφσκι, πρώην 

πρωθυπουργός των Σκοπίων, πήρε Βουλγαρική υπηκοότητα και από την Βουλγαρία 

γκρεµίζει τον «Μακεδονισµό» των Σκοπίων σήµερα. ∆εν είναι όµως όλοι έτσι. 

Άλλωστε, ο σφετερισµός της Ιστορίας δεν αφορά µόνο στους Έλληνες. Ονοµάζουν 

«Μακεδονικούς χρόνους» αυτό που διεθνώς ονοµάζεται «Ελληνιστικοί χρόνοι», 

θεωρούν «Μακεδόνισσα», πχ την Κλεοπάτρα κλπ. Τον τόνο τον δίνουν οι άλλοι. 

Βλέπε αγάλµατα, ονόµατα, επίσηµη προπαγάνδα κλπ. 

Μύθος 8ος. ∆εύτερο µέρος. 

Θέλουν το όνοµα Μακεδονία, όχι ως σύνδεση µε την αρχαία Μακεδονία, αλλά 

γεωγραφικά. Άλλωστε κατοικούν στην Μακεδονία. 

Αλήθεια: 

Κατοικούν σε ποια Μακεδονία ακριβώς; Χρονικά δηλαδή ποια Μακεδονία; Αυτό που 

θεωρούν ως «Μακεδονία», και που µοιράστηκε στα τρία σηµερινά κράτη της 
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Ελλάδας, Βουλγαρίας και Σκοπίων, είναι η έκταση τριών συγκεκριµένων Βιλαετίων 

κατά την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η αρχαία Μακεδονία ήταν αρκετά µικρότερη σε 

έκταση. 

Η ουσία είναι ότι το «Άνω Μακεδονία» είναι δόκιµος ιστορικός όρος, ο οποίος 

απαντάται από τον Ηρόδοτο στα µέσα του 5ου π.Χ. αιώνα, δηλαδή 150 χρόνια πριν 

τον Μέγα Αλέξανδρο. Το «Νέα Μακεδονία» ορίζει την χώρα ως τη σύγχρονη 

έκδοση της αρχαίας. Τα ονόµατα αυτά έχουν ιστορική και όχι γεωγραφική χροιά. Το 

Βόρεια Μακεδονία αυτόµατα εγείρει το ερώτηµα των νοτίων και της ένωσης µαζί 

τους. 

∆εν θα επέµεναν τόσο πολύ σε τέτοια ονόµατα, αν δεν εκµεταλλευόταν την 

ιστορική βαρύτητα της αρχαίας Μακεδονίας. Αυτό είναι σαφές. 

Μύθος 8ος. Τρίτο µέρος. 

Το Βόρεια ή Άνω ή Νέα ή «Του Βαρδάρη» – Μακεδονία, είναι «σύνθετα ονόµατα µε 

γεωγραφικό προσδιορισµό». 

Αλήθεια: 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το «Μακεδονία» έχει 

εθνική χροιά, όχι γεωγραφική. Το ότι υπάρχει γεωγραφικός όρος, όχι απλώς δεν 

σηµαίνει ότι το Μακεδονία γίνεται γεωγραφικός όρος, αλλά αντιθέτως ενισχύει το 

ότι το «Μακεδονία» έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Οι «Άνω/Βόρειοι/Νέοι Μακεδόνες» 

είναι Μακεδόνες στην εθνότητα. Εµπεδώνει δηλαδή και επιβραβεύει την ύπαρξη 

Μακεδονικού έθνους, άρα του «Μακεδονισµού» τους. 

Ένα παράδειγµα, ίσως το µοναδικό, το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι 

προσδιορίζει το «Μακεδονία» ως γεωγραφικό όρο, είναι το «Σλαβοµακεδονία». Σ’ 

αυτόν τον όρο, το Σλαβο- ορίζει το έθνος και το Μακεδονία- ορίζει την γεωφραφία. 

Και εδώ όµως, η παρανόηση είναι ανοιχτή. 

Μύθος 9ος. 

∆εν απειλούµαστε στρατιωτικά από τα Σκόπια. Είναι γελοία σκέψη. 

Αλήθεια: 

Αφ’ ενός, ο συνδυασµός δυνάµεων και συµµαχιών στο µέλλον δεν µπορεί να 

προβλεφθεί, όπως αναφέρθηκε και στην δήλωση των 6 το 1992. 

Αφ’ ετέρου, ας δεχθούµε ότι το επιχείρηµα ευσταθεί, χάριν συζήτησης. Η πάνδηµη 

άρνηση των Ελλήνων να αποδεχθούν τον συµβιβασµό της παράδοσης του 

ονόµατος δεν άπτεται στρατιωτικής απειλής. Εσκεµµένη ή όχι, πρόκειται για 

παρανόηση. Η άρνηση των Ελλήνων έγκειται στην αίσθηση απώλειας ταυτότητας, 

στην αίσθηση απώλειας τµήµατος της Ιστορίας.  Όταν ο Έλληνας Μακεδόνας δεν 
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θα µπορεί να δηλώνει ότι είναι Μακεδόνας, διότι δια της κυβέρνησής του θα έχει 

αναγνωρίσει έναν άλλο λαό ως «Μακεδόνες», αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα. 

Μύθος 10ος. 

Πρέπει να βρούµε λύση. ∆εν υπάρχει άλλη ευκαιρία. 

Αλήθεια: 

(Αυτό θυµίζει λίγο Κύπρο 2004 και Σχέδιο Ανάν, αλλά τελικά η ένταξη στην ΕΕ 

έγινε παρά τις Κασσάνδρες). 

Ξεχνάµε ότι η χώρα αυτή έχει δύο εθνικές συνιστώσες: Σλάβους και Αλβανούς. Ας 

σκεφτούµε τους Αλβανούς. Μας λένε ότι δεν δέχονται το Σλαβοµακεδονία επειδή 

δεν είναι Σλάβοι. Μάλιστα. Σάµπως είναι Μακεδόνες; Όχι βέβαια. Όσο ξένο τους 

είναι το Σλαβο-κάτι, τόσο ξένο τους είναι και το Κάτι-Μακεδονία. Ούτε λιγότερο, 

ούτε περισσότερο. 

Το 1992 δεν είχαν ούτε έναν Αλβανό βουλευτή. Σήµερα έχουν 4 κόµµατα, 2 στην 

κυβέρνηση, το 1 έχει δικό του αντιπρόεδρο. Τα Αλβανικά είναι πλέον επίσηµη 

γλώσσα της χώρας. Είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια θα επιζητήσουν ένα 

όνοµα κράτος ουδέτερο εθνικά, δηλαδή χωρίς κανέναν από τους όρους Σλαβο- ή 

Μακεδονία-, το οποίο κράτος αυτό θα έχει δύο εθνικές συνιστώσες. Αυτό συµβαίνει 

σήµερα µε το Βέλγιο, που είναι όνοµα κράτους απαρτιζόµενο από δύο εθνότητες µε 

άλλα ονόµατα. 

Αυτό το ενδεχόµενο, αυτοµάτως υποβαθµίζει το πρόβληµα από πρόβληµα 

αναζήτησης ονόµατος σε κράτος-εθνότητα-γλώσσα (και άρα, παρουσία σε όλους 

τους διεθνείς οργανισµούς και γενικότερα διεθνείς σχέσεις), σε πρόβληµα 

αναζήτησης εσωτερικού ονόµατος µίας εθνικής συνιστώσας. 

Αυτό µας δίνει και τον κατάλληλο χρόνο, ώστε από τότε και µετά, να συνεχίσουµε 

εκείνο το πνεύµα του Μακεδονικού Αγώνα που δεν σκόπευε να «απελευθερώσει 

την Μακεδονία» (όπως κακώς νοµίζουµε), αλλά σκόπευε να θυµίσει στους 

κατοίκους της Μακεδονίας ότι είναι Έλληνες και να τους αφυπνίσει καταλλήλως, 

όποια γλώσσα κι αν µιλάνε. Εξ ου και οι «Γραικοµάνοι» (κατά τους Βουλγάρους) 

πληθυσµοί, οι οποίοι πολέµησαν όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες χωρίς να 

γνωρίζουν ελληνικά. Μακροπρόθεσµος στραγητικός στόχος είναι αυτός. 

Μύθος 11ος [προσθήκη 6 Ιουνίου 2018] 

Αναγνωρίσαµε «µακεδονική γλώσσα» σε συνέδριο του ΟΗΕ στην Αθήνα το 1977.  

Αλήθεια: 

Tο συνέδριο είχε τίτλο 1977: «United Nations Conference on the Standardization 

of Geographical Names». 
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Μετάφραση: Συνέδριο του ΟΗΕ σχετικά µε τυποποίηση γεωγραφικών ονοµάτων 

Αντιγράφω από τη σελίδα 29 των πρακτικών του συνεδρίου: 

11. Serbo-Croatian and Macedonian Cyrillic alphabets of Yugoslavia 

The Conference, 

Recognizing the need for elaboration of resolution 6 of the UN conference on the 

Standardization of Geographical Names, 

Recognizing further that in Yugoslavia the romanization of the Serbo-Croatian and 

Macedonian Cyrillic alphabets has long been employed in official gazeteers and 

maps, 

Recommends that the systems that are given in the annex of this resolution be 

adopted as the international systems for the romanization of the Serbo-Croatian 

and Macedonian geographical names in Yugoslavia. 

 

Μετάφραση 

Το Συνέδριο, 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη επεξεργασίας του ψηφίσµατος 5 του Συνεδρίου του 

ΟΗΕ για την «Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονοµάτων», 

Αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι στην Γιουγκοσλαβία ο µεταγραµµατισµός στο λατινικό 

αλφάβητο (romanization) των Σερβο-κροατικών και Μακεδονικών Κυριλλικών 

αλφαβήτων 

έχει χρησιµοποιηθεί σε επίσηµα χαρτογραφικά λεξικά και χάρτες, 
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Συνιστά να υϊοθετηθεί το σύστηµα που δίνεται στο Παράρτηµα αυτού του 

ψηφίσµατος για τον µεταγραµµατισµό στο λατινικό αλφάβητο των Σερβο-

κροάτικων και Μακεδονικών γεωγραφικών ονοµάτων στην Γιουγκοσλαβία. 

Αυτό το απόσπασµα θεωρείται από κυβερνητικούς κύκλους, από παχείς 

πρωτοσέλιδους τίτλους φιλο-κυβερνητικών εφηµερίδων και από διαφόρους 

παπαγάλους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «απόδειξη της αναγνώρισης 

µακεδονικής γλώσσας από την Ελλάδα το 1977». 

Αυτή η ενέργεια έχει δύο σκοπούς 

1ον. να δικαιολογήσει την αδικαιολόγητη αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης να 

θέσει θέµα ταυτότητας και γλώσσας στις διαπραγµατεύσεις µε τα Σκόπια, και 

2ον. να οδηγήσει τους δέκτες της «πληροφόρησης» στην σκέψη ότι «αφού 

αναγνωρίσαµε την γλώσσα το 1977, ας τους παραχωρήσουµε και το όνοµα 

σήµερα». 

Στην πραγµατικότητα: 

1. Το συνέδριο έχει συγκεκριµένο σκοπό την τυποποίηση γεωγραφικών ονοµάτων, 

δηλαδή τον µεταγραµµατισµό ονοµάτων 

2. Ουδεµία αναφορά δεν γίνεται σε «γλώσσα». Οι σχετικές αναφορές είναι 

2α. στο «Αλφάβητο», στο οποίο µάλιστα υπάρχει και η λέξη «Κυριλλικό». 

2β. σε «Γεωγραφικά Ονόµατα», τα οποία µάλιστα είναι εντός της Γιουγκοσλαβίας. 

Ουδέποτε η Ελλάδα αναγνώρισε «µακεδονική γλώσσα», ή για να είµαστε ακριβείς, 

αυτό δεν συνέβη στο εν λόγω συνέδριο, το οποίο είχε άλλο αντικείµενο. 

Επίσης, στο συνέδριο από ελληνικής πλευράς συµµετείχε οµάδα από τη 

γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Από Γιουγκοσλαβικής πλευράς υπήρχε µόνο ένα 

µέλος, που εκπροσωπούσε όλη τη χώρα (Colonel Miroslav Peterska). Οι 

πληροφορίες αυτές προέρχονται από άρθρο του Γιώργου Μπαµπινιώτη, το οποίο 

επισυνάπτεται πιο κάτω. 

∆ιαβάστε και το σχετικό άρθρο του Μπαµπινιώτη. 

Πηγές: Συνέδριο του 1977 του ΟΗΕ, τα πρακτικά του συνεδρίου µε την επίµαχη 

αναφορά στη σελίδα 29. 

  

Μύθος 12ος (προσθήκη 14 Ιουνίου) 

Η συµφωνία Τσίπρα – Ζάεφ είναι επωφελής για την Ελλάδα 
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Αλήθεια: 

Η Ελλάδα αναγνωρίζει «µακεδονική» εθνότητα. ∆ηλαδή παραχωρεί όχι σύνθετη, 

αλλά πλήρη ονοµασία στην εθνότητα και ταυτότητά τους. Με το δεδοµένο αυτό, η 

ταυτότητα των Ελλήνων της Μακεδονίας καθίσταται µετέωρη. Ήδη ο 

πρωθυπουργός στο διάγγελµά του όπου ανακοίνωσε τη συµφωνία χρησιµοποίησε 

τον όρο «Ελληνοµακεδόνες». ∆ηλαδή, πήρανε οι Σκοπιανοί την πλήρη «εθνικό» 

όρο του «Μακεδόνα» και έµειναν οι Μακεδόνες Έλληνες µε σύνθετο όνοµα, µε 

προσδιορισµό! 

Η Ελλάδα εγκρίνει το µύθευµα του «Μακεδονισµού». Μακεδονισµός είναι η θεωρία 

ότι πρόκειται για Μακεδόνες που ζουν στην Μακεδονία του Βαρδάρη και η 

Μακεδονία απαρτίζεται επιπλέον από την Μακεδονία του Αιγαίου και του Πιρίν. Η 

διαφορά του πακέτου Τσίπρα – Ζάεφ είναι η µετονοµασία της Μακεδονίας του 

Βαρδάρη σε «Βόρεια Μακεδονία». ∆εδοµένου ότι δίνεται το πλήρες όνοµα 

«Μακεδόνας» στους Σλάβους, το µύθευµα παραµένει ακέραιο. Μόνο που τώρα έχει 

την συµφωνία του Έλληνα πρωθυπουργού. Επίσης, η επιβεβαίωση του 

«Μακεδονισµού» ανοίγει παράθυρα για τους (σκέτα) «Μακεδόνες» να εµφανίσουν 

τους δίγλωσσους της ∆υτικής Μακεδονίας (βλέπε κόµµα Ουράνιο Τόξο κλπ), ως 

«Μακεδόνες που καταπιέζονται στην Ελλάδα». 

Το άρθρο 7 ορίζει ότι τις διαφορετικές ιστορικές ερµηνείες που δίνουν οι δύο χώρες 

στους όρους περί Μακεδονίας. Η παράγραφος 5 αυτού του άρθρου ακυρώνει όλο 

το άρθρο, διότι επιτρέπει εντός της χώρας αυτές οι ερµηνείες να δίνονται κατά το 

δοκούν. 

  

Συνοπτικά δίνουµε τα εξής: 

Όνοµα κράτους, µέρος: Βόρεια Μακεδονία 

εθνότητα, το όλον: µακεδονική 

γλώσσα, το ολον: µακεδονική 

είσοδο στο ΝΑΤΟ, πλήρης από την πρώτη ηµέρα 

είσοδο στην ΕΕ, έναρξη αίτησης, 

εµπορικά σήµατα (σε επιτροπή ειδικών – µακεδονικός χαλβάς, ταχίνι, οίνος και 

άλλα έρµαιο στις διαθέσεις των Σκοπιανών), 

πρόσβαση στη θάλασσα, 

λιµάνια κι αεροδρόµια για διευκολύνσεις, 
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διεθνή σήµατα MK και MKD (δηλαδή το όλον: Μακεδονία – εξαίρεση οι πινακίδες 

αυτοκινήτων που γίνονται NM ή NMK, στάχτη στα µάτια για να µην 

παρεξηγούµαστε από τους τουρίστες στη Βόρεια Ελλάδα), 

αλλαγή σχολικών βιβλίων (ναι! σοβαρά το γράφουν), 

απαγόρευση να µας ενοχλεί η “ερµηνεία” του όρου Μακεδονία, της κληρονοµιάς 

της ακόµα και για τα αρχαία χρόνια (άρθρο 7, παρ 5) 

απαγόρευση να µας ενοχλούν “αρχαιολογικά τεχνουργήµατα” σε χρήση (πχ, δεν 

µπορούν να χρησιµοποιούν το Αστέρι της Βεργίνας, αλλά µπορούν να το 

χρησιµοποιούν µε µικρές διαφορές όπως τώρα), 

απαγόρευση να ζητάµε να αφαιρέσουν αγάλµατα ή µνηµεία που αναπαριστούν 

αρχαίους Μακεδόνες, (αν βάζουν µια ταµπελίτσα στην άκρη µε ένα συγκεχυµένο 

µήνυµα), 

απαγόρευση οι Έλληνες κάτοικοι της Μακεδονίας να ονοµάζονται Μακεδόνες 

(είπαµε, Μακεδόνες είναι αυτοί – ο πρωθυπουργός µας στο διάγγελµά του µας 

αποκάλεσε “Ελληνο-µακεδόνες”), 

αποθάρρυνση να χρησιµοποιούµε τον όρο “Μακεδονία” για το σήµερα (στην 

συµφωνία, απέφυγαν να γράψουν τον όρο αυτόν και χρησιµοποιούν τον όρο 

“Βόρεια περιοχή της Ελλάδας”, όρος ασαφής και παραπλανητικός διότι και η Θράκη 

και η Ήπειρος στην Βόρεια περιοχή της Ελλάδας βρίσκονται). 

Με δύο λέξεις πλήρης επιβεβαίωση του Μακεδονισµού τους. Με τη µόνη διαφορά 

ότι η Μακεδονία του Βαρδάρη ονοµάζεται Βόρεια Μακεδονία. Όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του µυθεύµατος παραµένουν. 

Η λέξη ταπείνωση είναι αδύναµη να εκφράσει την συµφωνία αυτή.  
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12.  Πρωθυπουργικές ανοησίες περί Άνω 

Μακεδονίας22. 
Η στρατηγική - ο Θεός να την κάνει - της Ελλάδας έναντι των Σκοπίων είναι η εξής. 

Η Ελλάς έχει την θέση Α και τα Σκόπια την θέση Ω. Κάποια στιγµή εµείς 

προτείνουµε την θέση Μ, στo εικαζόµενο ρεαλιστικό µέσον των δύο θέσεων. Η 

απέναντι πλευρά την απορρίπτει και λέγει «εσείς στο Μ, εµείς στο Ω, άρα δεν τα 

βρίσκουµε». Σε επόµενο χρόνο, προτείνουµε την θέση Σ, η οποία οµοίως 

απορρίπτεται λόγω απόστασης Σ-Ω. Κατόπιν, πάµε στο Φ κοκ. Έτσι, διολισθαίνουµε 

σταδιακά προς την θέση Ω χωρίς να το καταλάβουµε. Η θέση Ω είναι αµετακίνητη 

από το 1991: Μακεδονία σκέτο έναντι όλων. 

  

Αδυνατώ να βρω καλύτερο πλαίσιο ερµηνείας του πρόσφατου τραγελαφικού 

περιστατικού, όπου ο Έλληνας πρωθυπουργός µε το χαµόγελο του βλακός 

απήντησε σε Σκοπιανή δηµοσιογράφο ότι «εύχεται σε µερικούς µήνες να 

συστήνεται ως δηµοσιογράφος της Άνω Μακεδονίας». Ας δούµε ορισµένες 

αναφορές του όρου «Άνω Μακεδονία».  

  

Ο Ηρόδοτος στο 7.173.4 περιγράφει την εισβολή του Ξέρξη: «εσβολήν ες 

Θεσσαλούς κατά την Άνω Μακεδονίην δια Περραιβών κατά Γόννων πόλιν, τη περ 

δή και εσέβαλε η στρατιή Ξέρξεω». Πάλι ο Ηρόδοτος στο 8.137-139 περί Περδίκκα 

«εξ 'Άργεος έφυγον ες Ιλλυριούς (...) εκ δε των των Ιλλυριών υπερβαλόντες ες 

την Άνω Μακεδονίην απίκοντο ες Λεβαίην πόλιν».  

  

Ο Θουκυδίδης στο 2.99.1 «ες την κάτω Μακεδονίαν, ης ο Περδίκκας ήρχεν. Των 

γαρ Μακεδόνων εισι Λυγκησταί και Ελιµιώται κα άλλα έθνη επάνωθεν, ά ξύµµαχα 

µεν εστι τούτοις και υπήκοα, βασιλείας δ' έχει καθ' αυτά», καθώς και στα επόµενα 

δύο χωρία (1.59 και 2.100): «και καταστάντες «οι Αθηναίοι» επολέµουν µετά 

Φιλίππου και των ∆έρδου αδελφών άνωθεν στρατιά εσβληκότων», «ίππους δε 

προσµεταπεµψάµενοι από των άνω συµµάχων». 

  

Ο Στράβων (7, C326): «και δη και τα περί Λύγκον και Πελαγονίαν και Ορεστιάδα 

καί Ελίµειαν την Άνω Μακεδονίαν εκάλουν, οι δε ύστερον και ελευθέραν» και ο 

                                       
 

22 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 27 Μαρτίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -  
https://www.antibaro.gr/article/19040 
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ίδιος ξανά στο 7, απόσπασµα 12: «ότι Πηνειός ορίζει την Κάτω και προς τη θαλάττη 

Μακεδονίαν από Θετταλίας και Μαγνησίας, Αλιάκµων δ' την Άνω Μακεδονίαν». 

  

Ο Λίβιος (45.29.9 και 45.30.6) αναφερόµενος στη διαίρεση της Μακεδονίας σε 

τέσσερις «µερίδες» µετά την ήττα του Περσέα στην Πύδνα το 168 π.Χ. από τους 

Ρωµαίους υπό τον Αιµίλιο Παύλο, ορίζει ως τέταρτη µερίδα την Άνω Μακεδονία 

«trans montem Boram», µε έδρα την Πελαγονία και σύνορα την Ιλλυρία και την 

Ήπειρο. Αναφέρει σ' αυτήν, ως κατοίκους, τους Εορδούς, Λυγκηστές, Πελαγόνες 

και προσθέτει, ως περιοχές, την Ατιντανία, την Τυµφαία και την Ελιµιώτιδα. 

  

Η Άνω Μακεδονία εµφανίστηκε για πρώτη φορά στα µέσα του 20ου αιώνα στα 

Σλαβικά ως Gorna Makedonija. Αποτελεί όµως δόκιµο ιστορικό όρο και 

περιγράφει την περιοχή των σηµερινών νοµών Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και 

Γρεβενών.  

  

Αυτό το όνοµα θέλει να χαρίσει, έτσι δωρεάν, στους Σλάβους ο Αλέξης Τσίπρας και 

η κυβέρνησή του. Απερίγραπτο το µέγεθος του αλυτρωτισµού που θρέφει αυτό το 

όνοµα. 

  

∆εν µπορεί να γίνει δεκτό. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://macedonia.antibaro.gr ξεκίνησε συλλογή  υπογραφών κατά της 

παραχώρησης του όρου Μακεδονία στα Σκόπια κάτω από σύντοµη επιστολή προς 

τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Ώρα χρέους για όλους τους Έλληνες, 

από την Κεφαλή του Κράτους µέχρι τον τελευταίο.  
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13.  Ήλιντεν και «Βέλγιο 2»23. 
 

Ден (Ντεν) στα Βουλγάρικα σηµαίνει ηµέρα. Το ίδιο και στη γλώσσα που µιλούν οι 

αυτο-ονοµαζόµενοι «Σλαβοµακεδόνες». Ήλιντεν δηλαδή σηµαίνει «η Ηµέρα του 

Ηλία», δηλαδή του Προφήτη Ηλία. Στις 20 Ιουλίου 1903 (2 Αυγούστου µε το νέο 

ηµερολόγιο) έγινε η περιβόητη εξέγερση κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από 

Σλαβόφωνους. Οργανώθηκε από την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική 

Οργάνωση (ΕΜΕΟ), η οποία είχε συσταθεί δέκα χρόνια νωρίτερα και αποσκοπούσε 

στην απορρόφηση πληθυσµών από την Βουλγαρία. Μέλη της ήταν οι περιβόητοι 

«Κοµιτατζήδες».  

  

Μέχρι να ξεσπάσει η εξέγερση το 1903, ο στόχος είχε διαµορφωθεί στην απλή 

αυτονοµία. Έτσι, µετά την βίαιη κατάλυσή της από τους Οθωµανούς, διασπάστηκε 

και επισήµως στους «φεντεραλιστές» που διατηρούσαν την ιδέα της αυτονοµίας σε 

οµόσπονδο κράτος, και τους εθνικιστές που επεδίωκαν ανοιχτά ένωση µε την 

Βουλγαρία. Και οι δύο οµάδες πολέµησαν τελικά στο πλευρό των Βουλγάρων κατά 

τους Βαλκανικούς πολέµους. 

  

Αυτή η δράση των Κοµιτατζήδων ενεργοποίησε τον Παύλο Μελά, µεταξύ πολλών 

άλλων, από τον ύπνο της Αθηναϊκής αστικής τάξης και στις αρχές του 1904 πήγε 

να πολεµήσει ξανά στη Μακεδονία, µε την οποία δεν είχε άλλους δεσµούς. Είχε 

γεννηθεί στην Μασσαλία της Γαλλίας από µεγαλοαστούς Ηπειρώτες γονείς και 

ζούσε στην Αθήνα παντρεµένος µε την αδελφή του Ίωνα ∆ραγούµη και κόρη του 

Στέφανου, µέλλοντα πρωθυπουργού. Έγινε όµως Μακεδών µε τον θάνατό του στο 

χωριό Στάτιστα της Καστοριάς, το οποίο µετονοµάστηκε προς τιµήν το σε «Μελάς». 

  

Με αφορµή το όνοµα «Ηλιντένσκι ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας», δηλαδή µε τη 

χρήση του Ήλιντεν ως επίθετο πριν το «∆ηµοκρατία» (και όχι πριν το 

«Μακεδονία») ενηµέρωσε ο πρωθυπουργός τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκ των 

πραγµάτων αυτό σηµαίνει µία κατ' αρχήν συµφωνία. 

  

                                       
 

23 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 22 Μαΐου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο - 
https://www.antibaro.gr/article/19363 
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Τρεις είναι οι ελληνικές ενστάσεις επί της ονοµασίας των Σκοπίων: η εθνότητα, η 

γλώσσα και ο αλυτρωτισµός. Το όνοµα αυτό ούτε λύνει, ούτε µειώνει κάποιο από 

αυτά. Μάλιστα, επιδεινώνει το τρίτο, διότι όπως γράφει και το 1949 η εφηµερίδα 

της 18ης Ταξιαρχίας του ∆ηµοκρατικού Στρατού, το πνεύµα τους Ήλιντεν είναι ότι 

«οι Έλληνες είναι δυνάστες των Μακεδόνων» και ότι στόχος της εξέγερσης ήταν η 

απελευθέρωση των «Μακεδόνων» (και) από τους Έλληνες. 

  

Οι εξελίξεις αυτές µε το συγκεκριµένο νέο όνοµα στο τραπέζι καθιστούν ακόµα 

ισχυρότερες τις ελληνικές αντιρρήσεις. Μία ελληνική υπογραφή, η οποία θα 

επιβραβεύει ότι γεννήτρια αρχή της δηµιουργίας του γειτονικού κράτους είναι ότι οι 

Έλληνες δυνάστευαν (ή ίσως και συνεχίζουν να δυναστεύουν;) τους «Μακεδόνες», 

ενδεχοµένως καθιστά αυτό το όνοµα ίσως χειρότερο από το σκέτο «Μακεδονία». 

Εύρηµα. 

  

Η γνώµη µου είναι ότι ελληνική υπογραφή σε «Κάτι Μακεδονία» δεν πρέπει να µπει 

σε καµία περίπτωση. Τη λύση θα την φέρει η ζωή. Μοναδική λύση είναι το Βέλγιο 

2. Στο Βέλγιο ζουν Ολλανδόφωνοι Φλαµανδοί (Φλάνδρα) και Γαλλόφωνοι Βαλλόνοι 

(Βαλλονία). Το όνοµα Βέλγος είναι ουδετερο εθνικά. Έτσι και στα Σκόπια, η 

µοναδικά αποδεκτή λύση είναι να γίνει αποδεκτό ότι πρόκειται για δύο συνιστώσες 

«Σλαβοµακεδόνων» και «Αλβανών». Τότε, θα επέλθει και ισορροπία µεταξύ της 

ελληνικής χρήσης της λέξης Μακεδών / Μακεδονία ως εσωτερικό όνοµα 

περιφέρειας και γεωγραφικού προσδιορισµού και της Σλαβικής χρήσης του ιδίου 

ονόµατος, πάλι ως εσωτερικό όνοµα. Η αποκατάσταση της ισορροπίας λύνει ένα 

µεγάλο µέρος των ελληνικών αντιρρήσεων.  
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14.  Μπουτάρης ο λαγός24. 
 

Η καταδίκη της πολιτικής βίας είναι απόλυτη. ∆εν χωράει αµφιβολία, εξαίρεση ή 

συµπληρωµατικό «αλλά». Η πολιτική βία υπονοµεύει τη ∆ηµοκρατία. Γι' αυτό 

πρέπει η καταδίκη της να είναι οριζόντια. Ανεξαρτήτως θύτη, θύµατος ή συνθηκών. 

∆εδοµένου του περιστατικού τον ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης την περασµένη εβδοµάδα, 

ξεσηκώθηκε ένα τσουνάµι κατακραυγής. Μέχρι και για «δολοφονική επίθεση» 

µίλησε το Σάββατο ο πρωθυπουργός. Αποτελεί πράγµατι προεξάρχουσα 

προτεραιότητα του πολιτικού πολιτισµού µας η καταδίκη της πολιτικής βίας, όπως 

υποδηλώνουν οι αντιδράσεις; 

  

Θυµάµαι τις περιπτώσεις βεβαιωµένης πολιτικής βίας στον Ι. Πρετεντέρη 

(2007),  Κ. Χατζηδάκη (2011), Κ. Παπούλια (2011), Αδ. Γεωργιάδη (2012, συν 16 

εµπρησµούς στο βιβλιοπωλείο του), Γ. Κουµουτσάκο (2015), Γ. Βαρουφάκη 

(2015), Άγγελο Συρίγο (επανειληµµένα). Χώρια η καθηµερινή βία από 

µπαχαλάκηδες και «Ρουβίκωνα». Όλα αυτά µαζί προκάλεσαν µικρότερη αντίδραση 

από όση το πρόσφατο περιστατικό. Γιατί δεν είναι ισοδύναµη η κατακραυγή 

πάντοτε; Εάν ήταν απόλυτη προτεραιότητα η κατάπνιξη της πολιτικής βίας, δεν θα 

βλέπαµε τέτοια ασυµµετρία. Άρα, η αντίδραση εξαρτάται και από άλλους 

παράγοντες. 

  

Μήπως από τον θύτη; Στην περίπτωση του κ. Μπουτάρη, υϊοθετήθηκε αβίαστα το 

αξίωµα ότι επικίνδυνη πολιτική βία είναι η ακροδεξιά. Το αξίωµα αυτό υπονοεί ίσως 

ότι η ακροαριστερή βία είναι κακή µεν, αλλά δεν µας βγάζει κι από τα ρούχα µας.  

  

Μέχρι και ο πρωθυπυργός µίλησε για «ακροδεξιά» και «παρακρατική βία». Η 

έρευνα της αστυνοµίας δεν έδειξε κάτι τέτοιο µέχρι στιγµής. Καλώς ή κακώς, ούτε 

αυτό εξηγεί τα φαινόµενα. Στην περίπτωση Κουµουτσάκου επιβεβαιώθηκε ότι ο 

δράστης ήταν µέλος ακροδεξιάς οργάνωσης. ∆εν ξεσηκώθηκε τότε ο ίδιος σάλος. 

  

Μήπως από το θύµα;  Γνώµη µου είναι ότι ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως 

«λαγός». Παροµοιάζω τις θέσεις του ως θέση «Βόρειος Πόλος» όταν βρισκόµαστε 

στον «Ισηµερινό». Λέει δηλαδή: 

                                       
 

24 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 29 Μαΐου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο - 
https://www.antibaro.gr/article/19429 
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1) «∆εν µε ενδιαφέρει αν ο Κεµάλ σκότωσε ή δεν σκότωσε Έλληνες ή άλλους» 

(δηλαδή αµφισβητώ ότι έγινε και δεν µε νοιάζει κι όλας), 

2) «είναι επιθετική ενέργεια και σάχλα ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αµόρφωτοι 

και ηλίθιοι τα λένε αυτά», 

3) «αναγουλιάζω όταν βλέπω το άγαλµα του Εµµανουήλ Παππά», 

4) «δεν θα ήθελα να βρεθεί ο Μ. Αλέξανδρος στην Αµφίπολη», 

5) «θα πρέπει να αλλάξουµε όνοµα στο αεροδρόµιο και σταθµό λεωφορείων, διότι 

οι τουρίστες µπερδεύονται και νοµίζουν ότι έφτασαν στη Μακεδονία» (εννοεί τα 

Σκόπια). 

  

Εάν κάποιος θέλει να µας σπρώξει στην θέση «Αίγυπτος» εξυπηρετείται από αυτές 

τις προωθηµένες  θέσεις. Εµφανίζεται συνετός και πετυχαίνει τον στόχο του. 

Παρακινεί προς µία µετακίνηση στο 20% των θέσεων του θρασύ, «τρελού του 

χωριού». Η κατεύθυνση µετράει, όχι η απόσταση. 

  

Παραδείγµατα της θέσης αυτής: 

εξωραϊσµός Οθωµανών, 

«συνωστισµός» στη Σµύρνη, 

κατάσταση αµοιβαίου οφέλους (win-win) από τη συνεκµετάλλευση του Αιγαίου µε 

τους Τούρκους, 

φρόνιµη στάση στην επερχόµενη κλιµάκωση περί ΑΟΖ της Κύπρου τον Φθινόπωρο, 

υποχώρηση στα Ίµια, Καστελόριζο, Φαρµακονήσι, 

παραχώρηση του ονόµατος Μακεδονία σε εθνότητα, γλώσσα, αλυτρωτισµό. 

  

Έτσι, αρπάζεται η ευκαιρία του περιστατικού και ενισχύεται η διελκυστίνδα προς τα 

βόρεια, προς την Αίγυπτο. Επιπλέον τεκµήριο ότι αγνοούνται οι δικές του 

προτροπές σε βία, ως ανύπαρκτες, ως µη γενόµενες. Παραδείγµατα δηµοσίων 

δηλώσεών του: «πρέπει να φάει ξύλο ο Μητροπολίτης Πειραιώς», ο Καµµένος είναι 

«χοντρός που δεν τον πάω και αν τον δω κρεµασµένο, δεν θα κόψω το σκοινί». 

  



Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

61 
 
 

Έλληνα, φύγε από τον «Ισηµερινό», είναι «ακροδεξιά», «φασιστική» και 

«ρατσιστική» τοποθεσία, ξέχνα την Ιστορία και τον Μ. Αλέξανδρο , θα έρθουν και 

100 Τούρκοι τουρίστες παραπάνω, τι άλλο θέλεις; Πήγαινε στην Αίγυπτο. Όχι και 

στον Βόρειο Πόλο. Έστω στην Αίγυπτο. 

 Αν πραγµατικά µας ενδιαφέρει η πολιτική βία, ας αρχίσουµε από αλλού. Όλος ο 

δηµόσιος διάλογος στα ΜΜΕ να γίνεται στον πληθυντικό. Επαναστατικά τα απλά! 
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15.  Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας το πρώτο βήµα για την 

αποτροπή ανησυχιών της Αµερικής25 
   

Η επιχειρηµατολογία όσων διαφωνούν µε το να αναγνωρίσει η Ελλάδα ένα κράτος 

µε το όνοµα «Κάτι Μακεδονία» είναι υπερπλήρης. Υπάρχει όµως µία σκιά. Η διεθνής 

πίεση. Ο αντίλογος στο επιχείρηµα ότι οι Αµερικανοί πιέζουν ώστε να αποτραπεί δια 

παντός η ένταξη των Σκοπίων στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, είναι ο εξής: τα 

Σκόπια δεν έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία, οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη τη µεγαλύτερή 

τους βάση στην Ευρώπη ακριβώς δίπλα, στο Κόσοβο, οι τρεις από τους τέσσερις 

γείτονες των Σκοπίων είναι ήδη µέλη του ΝΑΤΟ (Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία), τα 

Σκόπια δεν έχουν καν πρόσβαση στη θάλασσα, και η όποια τους εσωτερική 

αστάθεια δεν θα αµβλυνθεί εάν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. 

 Ο αδύναµος κρίκος αυτού του συλλογισµού είναι η αβεβαιότητα του µέλλοντος. 

Ισχυρίζοµαι ότι τερµατίστηκε. Αν µε τον όρο «ένταξη στο ΝΑΤΟ» εννοούµε την 

τελεσίδικη ένταξη των Σκοπίων στη δυτική σφαίρα επιρροής, ώστε να µην είναι 

δυνατός ο προσεταιρισµος τους από τη Ρωσία, τότε το πρώτο βήµα επετεύχθη! Όχι 

βέβαια µε κρυφή σύνοδο, αλλά ως εξής:  

 

H «Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας» ανήκε στο Πατριαρχείο Σερβίας όταν κατέστη 

αυτοκέφαλη το 1967, αποσχίστηκε και µετονοµάστηκε σε «Εκκλησία της 

Μακεδονίας».Την περασµένη εβδοµάδα όµως, µε αίτηση που υπεγράφη και από τον 

πρωθυπουργό Ζάεφ, ζητάει από το Οικονουµενικό Πατριαρχείο την υπαγωγή 

της σε αυτό µετά από 8 αιώνες και την επαναφορά του ονόµατος «Αρχιεπισκοπή 

Αχρίδας». 

 Αυτό σηµαίνει ότι επανέρχεται η κανονικότητα και αποκρούεται, ως ένα βαθµό, η 

προοπτική προσαιρετισµού της από τη Ρωσία, είτε απ' ευθείας (Πατριαρχείο 

Μόσχας), είτε µέσω του Πατριαρχείου Σερβίας. Τι σχέση µπορεί να έχει η θρησκεία 

µε την πολιτική; Καλώς ή κακώς, η θρησκεία παίζει σπουδαίο ρόλο και στην 

διαµόρφωση των εθνών, αλλά και στην πολιτική των κρατών. Πολύ δε 

περισσότερο, εφόσον µιλάµε για σφαίρες επιρροής. Αυτά είναι γνωστά και 

αποδεκτά πράγµατα. 

  

Η Συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648 έληξε δύο µακροχρόνιους ευρωπαϊκούς 

πολέµους (30ετή και 80ετή) δηµιουργώντας πολλά νέα κράτη στη βάση ότι η 

θρησκεία του λαού (πρέπει να) συµβαδίζει µε την θρησκεία του ηγεµόνα.  

                                       
 

25 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 5 Ιουνίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -
https://www.antibaro.gr/article/19466 
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Αποδεκτός ο ρόλος της θρησκείας και από τον Μαρξ. Με τη φράση «η θρησκεία 

είναι το όπιο του λαού» εννοούσε το αντίθετο από τις νεανικές βεβαιότητες 

ορισµένων µαρξιστών: η θρησκεία είναι απαραίτητη ως ο αναστεναγµός του λαού 

από τον πόνο. Απαραίτητη η θρησκεία έως ότου εξαλειφθούν τα αίτια του 

κοινωνικού πόνου.  

Αποδεκτός και από τον άθρησκο Ντυρκέµ, πατέρα της κοινωνιολογίας, που µε τη 

φράση «ο Θεός είναι η πεµπτουσία της κοινωνίας» όρισε την κοινωνική συνοχή ως 

την κοινή αίσθηση του ιερού.  

Αποδεκτός από τον Βέµπερ, που προσδιορίζει στον Προτεσταντισµό τις ρίζες του 

Καπιταλισµού.  

Αποδεκτός και από τον Χάντινγκτον που περιγράφει την σύγκρουση των 

πολιτισµών σε θρησκευτική βάση (και ονοµάζει την Ελλάδα ως «ορθόδοξη 

ανωµαλία εντός της Ευρώπης»). 

 Εάν συνεβούλεβα τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα θα του έλεγα να 

τηλεφωνήσει στον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ και να του πει «αν 

ανησυχείτε από το ενδεχόµενο τα Σκόπια να πέσουν στην σφαίρα επιρροής της 

Ρωσίας, αυτό πλέον απετράπη µε την υπαγωγή της Εκκλησίας τους στο 

Οικουµενικό Πατριαρχείο για πρώτη φορά από τον 13ο αιώνα!». Συνεπώς, ούτε βία 

να ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ υπάρχει, ούτε να λυθεί η υπόθεση του ονόµατος µε 

τρόπο που θα ταπείνωνε αιωνίως τους Έλληνες.  
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16.  Αντίβαρο στην µπόχα η όαση των 

συλλαλητηρίων26. 
ή «το τελευταίο καταφύγιο κάθε εθισµένου ηττοπαθούς». 

 Οι πόλεις των Συλλαλητηρίων ανθίζουν η µία µετά την άλλη: Θεσσαλονίκη, 

Μελβούρνη, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Στουτγκάρδη, Φρανκφούρτη, 

Ζυρίχη,  Αθήνα, Νυρεµβέργη, Τορόντο, Μόναχο, Ντίσελντορφ, Στοκχόλµη, 

Πολύκαστρο, Μόντρεαλ, Νέα Υόρκη, Πύργος Ηλείας, Πέλλα, Λαγκαδάς, Σέρρες, 

∆ράµα, Έδεσσα, Φλώρινα, Καστοριά, Καβάλα, Κιλκίς, Νέα Μουδανιά, Πτολεµαΐδα, 

Κατερίνη, Βέροια, Σιάτιστα, Λάρισα, Θήβα, Ιωάννινα, Βόλος, Χανιά,  Κέρκυρα, 

Ρόδος, Κως, Λευκωσία, Χαλκίδα. Ετοιµάζεται και η Σπάρτη στις 18.6 µε οµιλητή τον 

εξαίρετο Σαράντο Καργάκο. 

 Παλλαϊκά, ειρηνικά, αγνά, ψύχραιµα, χωρίς ακρότητες, µε ένα ξεκάθαρο, αµυντικό 

αίτηµα: δεν παραδίδουµε το όνοµά µας. Όσοι θέλουν να παραβιάσουν την 

αλφάβητο της Ιστορίας, ας το κάνουν. Εµείς δεν δεχόµαστε υπογραφή από την 

συγκυριακή ηγεσία µας. Μία πραγµατική όαση, αντίβαρο στην µπόχα ανακριβειών, 

επιχειρηµάτων που δεν πείθουν, υπερβολών, ψευδών και κούφιων απειλών. Όπως 

εµπεδώσαµε και µε το Σχέδιο Ανάν, η κινδυνολογική παρουσίαση αόριστων 

συνεπειών, είναι το τελευταίο καταφύγιο κάθε εθισµένου ηττοπαθούς. 

Όταν στερεύει η λογική, η φαρέτρα βγάζει καταστροφολογία.  

 Λένε ότι οι διµερείς αναγνωρίσεις µας υποχρεώνουν να υπογράψουµε. Ανακρίβεια. 

Όλοι περιµένουν τη δική µας υπογραφή για να αλλάξουν την ονοµασία που 

χρησιµοποιούν στις διµερείς, βλέπε συνέντευξη Κοτζιά τον ∆εκέµβριο στην ΕΡΤ.  

 Λένε καλύτερα το «Βόρεια Μακεδονία» αντί του σκέτο «Μακεδονία». ∆εν πείθει. 

∆ιότι το «Βόρεια Μακεδονία» θα έχει την έγκρισή µας. Άλλωστε, η ένταξη στον 

ΟΗΕ έγινε µε πρωτοφανείς συνθήκες: υποχρέωσή τους να βρουν µόνιµο όνοµα, 

δικαίωµά µας να υπογράψουµε, και δικαίωµα βέτο να µην αναγνωριστούν από 

οιονδήποτε διεθνή οργανισµό µε άλλο όνοµα από το προσωρινό. ∆εν υφίσταται το 

σκέτο Μακεδονία. Κούφια απειλή. 

 Λένε ότι αναγνωρίσαµε τη γλώσσα το 1977. Υπερβολή. Επρόκειτο για έγκριση 

µεταγραµµατισµού τοπωνυµίων της Γιουγκοσλαβίας από το Κυριλλικό στο Λατινικό 

αλφάβητο. Όχι για γλώσσα. 

  

                                       
 

26 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 12 Ιουνίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -
http://www.antibaro.gr/article/19511 
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Λένε ότι αναγνωρίσαµε το κράτος µετά το 1944. Ψεύδος. Το κράτος προέκυψε το 

1991. Ως τότε, δεν υφίστατο πολιτική οντότητα µε διεθνές πρόσωπο, µέλος της 

διεθνούς κοινότητας µε εξωτερικές σχέσεις ή υποκείµενο του διεθνούς δικαίου, 

δηλαδή ευθέως ανάλογου της Ελλάδος προς αµοιβαία τυχόν αναγνώριση. 

 Λένε ότι τα Σκόπια κατέχουν το 35% της Μακεδονίας. Ψεύδος. Κατέχουν το 0% 

της Αρχαίας Μακεδονίας. Το 35% αντιστοιχεί στο σύνολο 2-3 βιλαετίων της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Μίας έκτασης που κανείς ποτέ δεν ένωσε και ονόµασε 

Μακεδονία, πριν τον 20ο αιώνα. ∆εν υπάρχει ούτε ένα µνηµείο, επιγραφή ή 

νόµισµα (κινητό αντικείµενο) της αρχαίας Μακεδονίας στην πΓ∆Μ.  

 Λένε ότι αν µπουν στο ΝΑΤΟ θα πάψουν τον αλυτρωτισµό. Εντάξει, αυτό δεν το 

πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. 

 Κρύβουν ότι συζητάνε µόνο όνοµα κράτους, Ούτε ταυτότητα, ούτε γλώσσα. 

Κρύβουν ότι δεν συζητάνε λύση, αλλά συµφωνία «σαλαµοποίησης»: ένταξη στο 

ΝΑΤΟ τώρα και «υπόσχεση» επίλυσης στο µέλλον. 

 Η απαξίωση και εξύβριση του λαϊκού ξεσηκωµού ξεκίνησε εβδοµάδες πριν το 

πρώτο, µεγαλειώδες Συλλαλητήριο. Συνεχίζεται ακάθεκτη σήµερα. Ο επιθετικός, 

ανιστόρητος, ακραίος, αλυτρωτικός εθνικισµός που επιδιώκει τη συγκατάθεσή µας, 

βαφτίζεται δίκαιο αίτηµα και υϊοθετείται πλήρως. Η αξιοπρεπής ιστορικά συνεπής 

στάση, η οποία απλώς αρνείται να ενδώσει, βαφτίζεται εθνικισµός, φασισµός, 

ακρότητα, βλακεία, αµορφωσιά, καπηλεία. Πόσα συµπυκνωµένα συµπλέγµατα 

απεικονίζει αυτή η θεώρηση; 

 Εάν θεωρείται δεδοµένο ότι η συµφωνία κολάει επειδή δεν δέχονται οι 

«Κοµιτατζήδες» του VMRO υποχώρηση και «δεν γίνεται αλλιώς», ας θεωρηθεί 

δεδοµένο ότι ούτε οι κληρονόµοι του ονόµατος δεχόµαστε υποχώρηση. ∆εν γίνεται 

αλλιώς.  
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17.  Η Μακεδονία εάλω27. 
  

Θα διαβάζει ο Ιστορικός του µέλλοντος την συµφωνία Τσίπρα – Ζάεφ στις 17 

Ιουνίου 2018 και θα αναρωτιέται σε ποια ήττα της Ελλάδας σε πολεµική σύρραξη 

οφείλεται η ταπείνωση αυτή. Παραχωρούµε µερικώς το όνοµα του κράτους και εξ 

ολοκλήρου: ταυτότητα και εθνότητα, γλώσσα, και διεθνή σήµατα ΜΚ και MKD. 

Ταυτόχρονα τους δίνουµε λόγο στα εµπορικά σήµατα και επωνυµίες, λόγο στα 

σχολικά εγχειρίδιά µας και στο περιεχόµενό τους, αυτο-περιορίζουµε τον δηµόσιο 

λόγο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις µας ακόµα και µε την απλή υπόνοια ότι 

αναµοχλεύουν εχθρότητα. Τους προσφέρουµε ένταξη στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ, και 

πρόσβαση στον Θερµαϊκό µε «πρακτική εφαρµογή του ∆ικαίου της Θάλασσας» 

(άρθρο 13), λες και γίνεται αναγνώριση κράτους για πρώτη φορά. 

Κατ΄ουσίαν, επιβεβαιώνουµε το µύθευµα του «Μακεδονισµού» µε µόνη διαφορά 

ότι αντικαθιστούµε το όνοµα «Μακεδονία του Βαρδάρη» από το «Βόρεια 

Μακεδονία». Κατά τα άλλα, εγκρίνουµε ότι πρόκειται για εξ ολοκλήρου Μακεδόνες, 

που µιλούν εξ ολοκλήρου την «µακεδονική» (παρόλο που η λέξη «Μακεδονία» 

τους είναι ξένη!) και που κατοικούν σε µέρος της Μακεδονίας. 

Ακόµη και η υποτιθέµενη διαφορετική ερµηνεία του όρου «Μακεδονικός» στις 4 

πρώτες παραγράφους του άρθρου 7 ακυρώνεται από την πέµπτη παράγραφο, όπου 

ορίζεται ότι δεν µπορεί καµία πλευρά να επέµβει στο πώς ερµηνεύει η άλλη πλευρά 

τον όρο! Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τα ανιστόρητα αγάλµατα 

χωρίς ελληνική αντίρρηση. 

Την ίδια ηµέρα της υπογραφής της επαίσχυντης αυτής συµφωνίας, ο βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ στην Φλώρινα Κωνσταντίνος Σέλτσας έδωσε πανηγυρική συνέντευξη 

στην Deutsche Welle, η οποία σηµειώνει στην αναφορά της ότι ο εν λόγω είναι «ο 

µόνος βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο που δηλώνει τον εαυτό του ως 

Μακεδόνας». Έτσι, για να παίρνουµε µία γεύση τι σηµαίνει αναγνώριση 

«µακεδονικής εθνότητας» σε Σλάβους και πώς θα µας επιστρέψει ως µπούµεραγκ. 

Ο δε πρωθυπουργός των Σκοπίων, αναφέρθηκε σε «Μακεδόνες» πέντε φορές στην 

θριαµβευτική οµιλία του δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, σε αντιδιαστολή µάλιστα µε τους 

«Έλληνες», µιλώντας, επί παραδείγµατι, για τον «µακεδονικό και ελληνικό λαό». 

Αντιλαµβανόµαστε αµέσως τα προβλήµατα αυτής της διάκρισης και τον έµµεσο 

αποκλεισµό χρήσης του όρου από εµάς. Με αυτόν τον «τσαµπουκά» αδειάζει ακόµα 

και τον όρο «ελληνο-µακεδόνες» που χρησιµοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στο 

διάγγελµά του την περασµένη Τρίτη. 

                                       
 

27 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 19 Ιουνίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -
http://www.antibaro.gr/article/19597 
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Την ίδια αποφράδα ηµέρα έγιναν πρωτοφανή επεισόδια στο Πισοδέρι Φλώρινας, 

όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες Μακεδόνες για να διαµαρτυρηθούν. Η 

αστυνοµία τους σταµάτησε 30 χιλιόµετρα µακρυά και προέβη σε αψυχολόγητη και 

απρόκλητη βία µε ρίψη χηµικών, πολλαπλά χτυπήµατα µε γκλοµπ και σπρώξιµο 

ανθρώπων σε κατηφορική πλαγιά µε κίνδυνο σοβαρών τραυµατισµών. 

Μήπως τελικά τους δώσαµε το Μακεδονία και τους πήραµε το πρώην, αφού όλα 

αυτά παραπέµπουν σε µία «Πρώην ∆ηµοκρατία της Ελλάδας»; Τίποτα άλλο, δεν 

φαίνεται να έχουµε πάρει. 

Η ύψιστη ντροπή για τους Έλληνες είναι η απόρριψη του εκτρώµατος πακέτου 

Νίµιτς από τους Σκοπιανούς, πχ από τον Πρόεδρό τους, και η αποδοχή του από την 

ελληνική κυβέρνηση.  
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18.  Επιπτώσεις της «Συµφωνίας των Πρεσπών» στα 

Βαλκάνια28. 
 Η Βουλγαρία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την «∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας» δηλώνοντας ρητά όµως ότι δεν αναγνωρίζει «µακεδονικό έθνος» ή 

«µακεδονική γλώσσα». Παρέµεινε έκτοτε σταθερή σ’ αυτήν την της άποψη. 

Αποδίδω το ότι στέκεται βουβή από τη Συµφωνία των Πρεσπών µέχρι σήµερα στο 

ότι σέβεται τους διεθνούς της ρόλους. Είναι προεδρεύουσα της ΕΕ το πρώτο 

εξάµηνο του 2018, διάστηµα στο οποίο ξεκαθάρισε ότι θα χρησιµοποιεί τον όρο 

πΓ∆Μ της διεθνούς αναγνώρισης της ΕΕ και όχι το όνοµα της δικής της 

αναγνώρισης. Σε λίγες ηµέρες λήγει η θητεία της και θα δούµε τι σκέπτεται. Για την 

Βουλγαρία υπάρχουν ορισµένα θετικά, για παράδειγµα δεν έχει αντίρρηση µε το 

«Βόρεια Μακεδονία», ακριβώς διότι σπάει την Μακεδονία σε κοµµάτια µε ελληνική 

υπογραφή, και µπαίνει και η Βουλγαρία στο µοίορασµα. Ταυτόχρονα όµως έχει και 

πολύ µεγάλα αρνητικά, παρόµοια µε τα δικά µας, για διαφορετικούς λόγους: 

εθνότητα, γλώσσα, αλλά και διεθνή σήµατα ΜΚ και MKD, παραπέµπουν στην 

Μακεδονία εξ ολοκλήρου και όχι απλά σε ένας µέρος της. 

 Η συµφωνία δεν αφήνει αδιάφορη την Σερβία. Εφόσον η πΓ∆Μ ονοµαστεί 

«Βόρεια Μακεδονία», ενώ στην πραγµατικότητα ακόµα και η «ευρεία Μακεδονία» 

µε βάση όποιον ορισµό θέλουν οι ψευδο-µακεδόνες δεν περιλαµβάνει τις εκτάσεις 

της βόρειας πΓ∆Μ (αλήθεια, πώς θα ονοµάζονται αυτές; «βόρεια Βόρεια 

Μακεδονία»;), οι Σέρβοι δεν είναι ευχαριστηµένοι µε τον προσδιορισµό του 

συνόλου της έκτασης των Σκοπίων / πΓ∆Μ ως «Βόρεια Μακεδονία», διότι 

αυτοµάτως συµπεριλαµβάνονται και εκτάσεις που παραδοσιακά ανήκαν στην Σερβία 

ή που τέλος πάντων δεν είχαν ποτέ καµία σχέση µε την Μακεδονία. Όχι ότι έχουν 

επιθετικές βλέψεις, αλλά παραγράφεται η δική τους Ιστορία εντασσόµενη στην 

Ιστορία µίας δήθεν «ευρείας Μακεδονίας» µέχρι εκεί. 

 Ούτε η Αλβανία είναι αδιάφορη για την υπόθεση. Υπάρχουν 4 Αλβανικά κόµµατα 

στα Σκόπια, δύο εκ των οποίων στην κυβέρνηση Ζάεφ µε Αλβανό αντιπρόεδρο, 

ενώ εντός του 2018 η αλβανική κατέστη επίσηµη γλώσσα. Αν συγκριθεί αυτή η 

κατάσταση µε το 1991, όταν οι Αλβανοί πολιτικά ήταν ανύπαρκτοι, εύκολα 

προβλέπει κανείς ότι ακύρωση της συµφωνίας θα οδηγήσει σε αναζήτηση 

ουδετεροεθνούς ονόµατος µε δύο διακριτές εθνικές συνιστώσες: 

«Σλαβοµακεδόνων» και «Αλβανών».  

Ξεχνάµε ότι οι Αλβανοί, όσο δεν θεωρούν τον εαυτό τους Σλάβους, άλλο τόσο δεν 

τον θεωρούν «Μακεδόνες». ∆εν θα τους αρέσει λοιπόν στα διαβατήριά τους να 

αποκτήσουν εθνικότητα «Μακεδονική / κάτοικοι της Βορείου Μακεδονίας». Θα 

                                       
 

28 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 26 Ιουνίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -
http://www.antibaro.gr/article/19626 
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προτιµούσαν να είναι «Αλβανοί / κάτοικοι …» µίας χώρας µε όνοµα που δεν θα 

παράγεται ούτε από τους «Σλαβοµακεδόνες», ούτε από τους Αλβανούς. 

 Συµπέρασµα: Η Ελλάδα χάνει τα πάντα αναγνωρίζοντας εθνότητα «Μακεδόνων», 

η Βουλγαρία επίσης δυσαρεστηµένη µε εθνικότητα/γλώσσα/σήµατα, η Σερβία 

δυσαρεστηµένη για τις βόρειες περιοχές των Σκοπίων, η Αλβανία δυσαρεστηµένη 

που υποχρεώνονται οι Αλβανοί να ονοµάζονοται εθνικά Μακεδόνες. Ένας µόνο 

ωφεληµένος. Ο εθνικισµός των Σκοπίων. 

 Έτσι, καταρρίπτεται και ένας ακόµη µύθος, ότι δήθεν οι Αµερικάνοι πίεζαν για 

την συγκεκριµένη λύση. Μέγα λάθος. Οι Αµερικάνοι ίσως πίεζαν για λύση. Για µία 

λύση. Όχι κατ’ ανάγκην για την συγκεκριµένη, η οποία ήρθε λόγω δικής µας 

υποχωρητικότητας ή επίµονης άρνησης ότι οι εθνικές ταυτότητες παίζουν ρόλο. Οι 

Αµερικάνοι δεν θα επέβαλλαν µία λύση που αφήνει τέσσερις γείτονες 

δυσαρεστηµένους και µόνο έναν ευνοηµένο.  
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19.  Μακεδονία και προτεραιότητες29. 
∆υσαρεστηµένος εµφανίστηκε σε ανακοίνωση στις 4 Ιουλίου του υπουργείου των 

εξωτερικών ο κ. Κοτζιάς από τη χρήση των όρων  «µακεδονικός στρατός» και 

«µακεδονικό υπουργείο άµυνας» από τον Ζάεφ. Ξέχασε φαίνεται ότι λίγες ηµέρες 

νωρίτερα µπροστά του, όπως και µπροστά στον πρωθυπουργό, ακριβώς την στιγµή 

της υπογραφής ο ίδιος απευθύνθηκε σε «Μακεδόνες και Έλληνες». Τα επίθετα 

µακεδονικός-ή-ό τα έχετε παραχωρήσει εξ ολοκλήρου κύριοι Κοτζιά και Τσίπρα. 

Ξεχάστε τα. Γι' αυτό και στην Συµφωνία των Πρεσπών αναφέρεται η Μακεδονία 

απλώς ως «βόρειο τµήµα της Ελλάδος». 

 Αύριο, Τετάρτη 11 Ιουλίου, ο υπουργός εθνικής αµύνης παραδίδει αµαχητί ένα από 

τα ισχυρότερα διπλωµατικά όπλα που είχε ποτέ η Ελλάδα: το βέτο στην ένταξη στο 

ΝΑΤΟ. Άπαξ και σταλθεί πρόσκληση ένταξης, θα περιλαµβάνει µη αναστρέψιµη 

ελληνική αποδοχή. Οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης αφορούν µόνο στα Σκόπια: 

αλλαγή Συντάγµατος και δηµοψήφισµα.  

Ουδεµία προϋπόθεση δεν προβλέπεται από την ελληνική πλευρά, πχ να κυρωθεί 

στο Κοινοβούλιο η Συµφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτό οι κρυψώνες του κ. 

Καµµένου, ο οποίος κάποτε ορκιζόταν «ενώπιον Θεού και λαού ότι αποτελεί 

εγγύηση να µην παραδοθεί το όνοµα της Μακεδονίας» ενώ σήµερα λέει ότι «θα 

πράξει το χρέος του», µοιάζουν µε τις κρυψώνες των παιδιών όταν πίσω από τα 

δάχτυλά τους λένε «χαχα, δεν µε βλέπεις!».  

 Τα πάντα στη ζωή αποσαφηνίζονται από την ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάποτε ο 

Κώστας Ζουράρις είχε πει ότι το έδαφος το ανακτάς, την γλώσσα ποτέ. Τα 

Νορβηγικά βέβαια αναστήθηκαν µετά από 3 αιώνες από έναν ποιητή, τον 

Βέγκερλαντ. Άρα, τη γλώσσα την ανακτάς, έστω και δυσκολότερα από το έδαφος, 

την θρησκεία ποτέ.  

Οι εξισλαµισθέντες ελληνόφωνοι Τουρκοκρήτες µετατράπηκαν µε ευκολία σε 

εθνικά Τούρκους, ενώ οι τουρκόφωνοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Οθ. 

Αυτοκρατορίας (όπως οι δικοί µου πρόγονοι) άνετα ενσωµατώθηκαν στην ελληνική 

εθνική συνείδηση. Υπάρχει και τέταρτη βαθµίδα. Την θρησκεία µπορεί να την 

ανακτήσεις, την συλλογική ταυτότητα ποτέ. Όταν παραδίδεις όνοµα λοιπόν, 

παραδίδεις: έδαφος, γλώσσα, θρησκεία (δηλαδή κοινή µεταφυσκή αναζήτηση) και 

τελικά ταυτότητα. 

  

                                       
 

29 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 10 Ιουλίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -
https://www.antibaro.gr/article/19716 
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Πολλοί αναλυτές από διαφορετικές οπτικές γωνίες επισηµαίνουν ένα κενό στην 

πολιτική και τις σύγχρονες ιδεολογίες. Το κενό είναι αυταπόδεικτο. Το 

αναζητούν όµως εκεί που έχει φως: στις ιδεολογίες. ∆υστυχώς, βρίσκεται 

αλλού, εκεί που δεν φωτίζεται αρκετά. Στην συνείδησή µας. Ονοµάζεται: 

προτεραιότητες.  

Αυτό που απουσιάζει οικτρά από την πολιτική είναι οι προτεραιότητες. Να λέει, φερ' 

ειπείν, ένας πολιτικός «εµένα πρώτα µε ενδιαφέρει η φυσική υπόσταση (του λαού 

που επιδιώκω να εκπροσωπήσω), µετά η ταυτότητά του (η γνώση τι ακριβώς 

εκφράζει) και µετά η ευµάρειά του, δηλαδή η οικονοµία». 

 Εάν ανάµεσα στους 152 βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, υπήρχαν 

άνθρωποι µε τέτοιες καθαρές προτεραιότητες, δεν θα χρειαζόταν λόγια να πειστούν 

πως οτιδήποτε σχετίζεται µε την ευµάρεια, ατοµική ή συλλογική, είναι ευτελές σε 

σχέση µε την ταυτότητα και την απώλειά της. Έτσι, το δέον καθίσταται προφανές. 

Βουλευτικές αποζηµιώσεις, έξι περισσότεροι µήνες χωρίς τις µειώσεις συντάξεων, 

παράταση µειωµένου ΦΠΑ, τόσο µικρά όλα µπροστά στο ότι «µακεδονικό» πλέον 

θα ονοµάζεται κάτι που δεν είναι ελληνικό. Αν είναι ελληνικό, θα πρέπει να ζητήσει 

την άδεια τρίτων για να µοιραστεί το όνοµα. ∆υστυχώς, δεν φαίνεται να υπάρχουν 

άνθρωποι µε συνείδηση των προτεραιοτήτων τους. Ούτε καν αυτοί, τους οποίους 

είχαµε σίγουρους.   
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20.  Ανοιχτή επιστολή στον Κώστα Ζουράρι30 
 

Αγαπητέ κ. Ζουράρι, 

 Κάποτε δηλώσατε πως όταν χάνεις νησιά τα χάνεις προσωρινά, ενώ όταν χάνεις τη 

γλώσσα, τη χάνεις για πάντα. Σας υποστήριξα σθεναρά και πειστικά στον 

διαδικτυακό µου κύκλο. Το γνωρίζετε, διότι σας µεταφέρθηκε από κοινό γνωστό. 

∆ύο επιχειρήµατα είχα: πρώτον, ότι το θέµα συζήτησης ήταν η γλώσσα και όχι η 

εξωτερική πολιτική ή η άµυνα, και δεύτερον ότι επρόκειτο για σύγκριση. Τέθηκε 

δηλαδή ζήτηµα προτεραιοτήτων. Πράγµατι, τα νησιά τα ξαναπαίρνεις, την 

γλώσσα την χάνεις για πάντα.  

 Βέβαια, ούτε αυτό είναι απόλυτο. Από τον 16ο στον 18ο αιώνα τα Νορβηγικά είχαν 

σβήσει και είχαν απορροφηθεί από την κοινή ∆ανών-Νορβηγών. Αναστήθηκαν στα 

µέσα του 19ου αιώνα από τον ποιητή Βέργκελαντ. Επισηµοποιήθηκε στις αρχές του 

20ου. Να λοιπόν που είναι δυνατόν να µην χάσεις την γλώσσα για πάντα. 

 Ακόµη ψηλότερα στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων βρίσκεται η θρησκεία. Κατά την 

Τουρκοκρατία ετίθετο συχνά το τελεσίγραφο να διελέξουν οι υπόδουλοι είτε την 

(ελληνική) γλώσσα, είτε την θρησκεία. Οι µετέπειτα ονοµαζόµενοι 

«Τουρκοκρήτες», κράτησαν τη γλώσσα, αλλά τελικά µετατράπηκαν σε Τούρκους.  

 Άλλοι, όπως οι πρόγονοί µου, κράτησαν την θρησκεία. Ο προπάππος µου πήρε 

γυναίκα και 4 κόρες (µία εξ αυτών η γιαγιά µου) και χωρίς να είναι υποχρεωµένοι 

από την ανταλλαγή του 1922, ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να γνωρίζουν ελληνικά. Η 

θρησκεία συντηρεί τη συλλογική συνείδηση ισχυρότερα κι από τη γλώσσα. 

 Τι είναι όµως αυτή η συνείδηση της κοινότητας των Ελλήνων. Με κάποιες λέξεις 

περιγράφεται. Μία από αυτές, αναπόσπαστο τµήµα της, είναι το όνοµα 

«Μακεδονία». Το έχετε εκφράσει υπέροχα: «όταν παραδίδεις όνοµα, παραδίδεις 

έδαφος». Μάλλον παραδίδεις πολύ περισσότερα: κοµµάτι της συλλογικής 

ιδιοπροσωπείας, της ταυτότητάς σου. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχετε οµολογήσει 

µία «σαρκική σχέση µε την Μακεδονία», διότι σας «προκαλεί αναγούλα το άκουσµα 

της λέξης µε διαφορετικό νόηµα». Αναφέρετε το 18Α του Οργάνου του Αριστοτέλη 

περί του λευκού χρώµατος. Αναφέρετε τον Καµύ και την «συνεισφορά στη 

δυστυχία του κόσµου» από την κακή ονοµατοδοσία των πραγµάτων. Ορθότατα 

όλα. 

∆υστυχώς όµως δεν µπορώ να πείσω ούτε έναν ότι η πολιτική σας στάση 

συµπορεύεται µ' αυτά. Το 98% των εκατοντάδων µηνυµάτων που έλαβα για το 

πρόσωπό σας ήταν ότι «δεν αξίζει τον κόπο», ότι «η εξουσία είναι γλυκιά», ότι 

                                       
 

30 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία στις 9 Ιουλίου 2018. Είχε αποσταλεί στον Κ. Ζουράρι στις 4 Ιουλίου - 
https://www.antibaro.gr/article/19667  
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«δυστυχώς καταλήξαµε να εξαρτάται η Μακεδονία από τον Ζουράρι». Άκου 

«∆υστυχώς»! Πώς έγινε αυτό; Πότε; Μόνο το 2% που ελπίζει ακόµα σε σας, θα σας 

θύµιζε τις απόψεις σας. 

 ∆ιαβάζω δηµόσιες εξηγήσεις σας να µην υπερψηφίσετε την πρόταση δυσπιστίας 

πριν τις Πρέσπες, και να µην αποσύρετε την εµπιστοσύνη σας στην κυβέρνηση. 

Λέτε πρώτον «θα βρεθούν άλλοι να στηρίξουν» και δεύτερον «υπάρχει χρόνος 

µέχρι να έρθει στη Βουλή». Το πρώτο είναι άκρως αντι-Ζουράρειο, επιτρέψτε µου. 

Η λογική έπεται. Ο τρελός - ού γνωστικός - Κολοκοτρώνης, δεν σκέφθηκε ότι θα 

έρθουν Μνηµόνια µετά από 200 χρόνια, για να καθίσει στ' αυγά του. 

Επαναστάτησε. Οι πράξεις µας, το µεγάλο ΝΑΙ ή το µεγάλο ΟΧΙ, του Ποιητή, µε ένα 

µόνο πράγµα πρέπει να συµπορεύονται: την συνείδηση. Αυτή ηγείται. Η δική µας. 

Όχι άλλων ως φθηνές δικαιολογίες. Ο καθείς µε τη συνείδησή του. 

 Όσο για το δεύτερο, πλανάσθε οικτρά. Συγγνώµη. Προσέξτε: στις 11 Ιουλίου θα 

λάβει πρόσκληση ένταξης στο ΝΑΤΟ µία χώρα µε όνοµα «Βόρεια Μακεδονία», µε 

προϋποθέσεις που θα τηρηθούν εύκολα µόνο από εκείνους. Όχι από εµάς. Θα 

πρόκειται για ανεπιστρεπτί ένταξη και de facto διεθνή αναγνώριση του όρου. 

Το ΝΑΤΟ θα είναι ο πρώτος διεθνής οργανισµός στην Ιστορία που θα 

αναγνωρίζει πολιτική οντότητα όχι µε «πρώην» ή «προσωρινό» όνοµα, αλλά µε 

µόνιµο, νόµιµο και εγκεκριµένο από την Ελλάδα.  

 Το όνοµα «Βόρεια Μακεδονία» δεν θα εννοεί ένα αυτόνοµο Κιλκίς µε τους 8800 

νεκρούς στις 21.6.1913 (προορισµός της τουρκόφωνης, Χριστιανής Ορθόδοξης, 

Ελληνίδας στην εθνική συνείδηση γιαγιάς µου, και γενέτειρα των γονέων µου). Θα 

εννοεί κάτι άλλο. 

 Η πένα και το µελάνι της υπογραφής αυτής θα είναι παραδεδοµένα από εσάς 

προσωπικά. Μία εβδοµάδα διορίας αποµένει, προκειµένου να αποτραπεί: να 

απωλέσει η κυβέρνηση την δεδηλωµένη για αυτόν τον λόγο· ώστε η επόµενη, είτε 

προκύψει από νέα εντολή του Πτ∆, είτε µέσω εκλογών, να υποχρεωθεί να µην 

ακολουθήσει. Ειδάλλως, στις 11 Ιουλίου δηµιουργούνται αµετάκλητα 

νοµικά τετελεσµένα για την Ελλάδα.  

 Ηρωικές τιµές περιµένουν την υστεροφηµία του Κρητοµακεδόνα Κώστα Ζουράρι, 

δασκάλου των Θουκιδίδειων αρχών πολιτικής εάν το αποτρέψει. Όπως το 2007 µε 

το βιβλίο Ιστορίας από την εφηµερίδα «Μακεδονία». Μετά τις Πρέσπες, τέτοιο 

όνοµα εφηµερίδας θα πρέπει να εγκριθεί από κοινή επιτροπή «Ελλήνων και 

Μακεδόνων»! Θα το αφήσετε έτσι; 

Με τιµή, 

 Ανδρέας Σταλίδης.  
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21.  Απορίες για το Προσύµφωνο των Πρεσπών31.  
  

Εξαιρετικό ήταν το ιστορικό υπόβαθρο της παρούσας φάσης του Μακεδονικού 

ζητήµατος, όπως εκτέθηκε στο πρώτο µισό της µίας εκ των 

τεσσάρων συνεδριών που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών την περασµένη 

Πέµπτη 19 Ιουλίου. Από κει και πέρα, οι τοποθετήσεις ήταν όλες στο ίδιο µήκος 

κύµατος, κάτι όχι αναµενόµενο δεδοµένου ότι οργανώθηκε ως «επιστηµονικό», άρα 

δεκτικό θεωρητικά στην αντίθετη άποψη. Η ηµερίδα ξεκίνησε µε την ανάγνωση 

χαιρετισµού του καθηγητή νοµικής κ. Χρήστου Ροζάκη, ο οποίος φερόταν από 

δηµοσιεύµατα να συµµετέχει και στην συγγραφή του Προσυµφώνου των Πρεσπών. 

Στην πρώτη φράση επανέλαβε το επιχείρηµα καραµέλα των «140 κρατών», στη 

δεύτερη το επιχείρηµα ότι το πΓ∆Μ περιέχει τον όρο «Μακεδονία» αγνοώντας ότι 

είναι πρώην και προσωρινό όνοµα, και χρησιµοποίησε δύο φορές τον όρο «Βόρεια 

Μακεδονία» αναφερόµενο στην πΓ∆Μ, παρότι είναι ακόµα ανυπόστατος µέχρι την 

κύρωση της Συµφωνίας. 

 Οι διµερείς αναγνωρίσεις, και 200 να γίνουν, ουδεµία ισχύ δεν έχουν µπροστά στις 

αναγνωρίσεις διεθνών οργανισµών, στους οποίους υπάρχει οµοφωνία: πΓ∆Μ για 

όλους ανεξαιρέτως. Έψαξα όµως να ελέγξω την πληροφορία. Ανακάλυψα ότι παρά 

τα όσα επαναλαµβάνει ο πρωθυπουργός, ο υπουργός εξωτερικών και όλοι οι 

συµφωνούντες και οι διαφωνούντες, οι χώρες δεν είναι 140, αλλά 106! Υπάρχει και 

µία ακόµη, το Κόσοβο, που είναι το 107ο. Όµως ο Κόσοβο δεν είναι καν µέλος του 

ΟΗΕ παρόλο που 111 χώρες το αναγνωρίζουν. Τα Σκόπια διαφηµίζουν τις 106 

χώρες κι εµείς υπερθεµατίζουµε σαν ανόητοι µε 140. 

∆υστυχώς στην δηµόσια σφαίρα, ουδείς δεν έχει αποπειραθεί καν να απαντήσει για 

ποιον λόγο δεν υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ του ονόµατος Βόρεια Μακεδονία και της 

ιθαγένειας, της γλώσσας, των κωδικών ΜΚ και MKD, τα οποία παραπέµπουν σε 

πλήρη και σκέτη Μακεδονία. Ουδείς απάντησε για ποιον λόγο δεν υπάρχει ούτε µία 

αναφορά σε Μακεδονία εντός Ελλάδος, παρά χρησιµοποιείται ο όρος «Βόρειο 

Μέρος», ούτε πώς θα ονοµάζονται οι Μακεδόνες Έλληνες. Ουδείς απάντησε για 

ποιον λόγο τίθενται υπό την αίρεση κοινών επιτροπών εµπορικά σήµατα, σχολικά 

εγχειρίδια, δραστηριότητες δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων. Θα απαγορεύονται και 

οι αναφορές στον Μακεδονικό Αγώνα; Και τα συλλαλητήρια; Ουδείς απάντησε γιατί 

το περιβόητο άρθρο 7 που δήθεν αποσαφηνίζει τον όρο Μακεδονία, ακυρώνει στην 

5η παράγραφο την αποσαφήνιση, αφού επιτρέπει στα Σκόπια να χρησιµοποιούν τον 

όρο όπως επιθυµούν. Ουδείς απάντησε ποιος ο λόγος να µην συµπεριλαµβάνονται 

τα «αρχαιολογικά τεχνουργήµατα» από την απαγόρευση χρήσης του Ήλιου της 

Βεργίνας, το οποίο δεν κατονοµάζεται. 
                                       
 

31 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 25 Ιουλίου 2018 και στην εποµένη στο Αντίβαρο - 
http://www.antibaro.gr/article/19783 
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Ουδείς απάντησε για ποιον λόγο σε µία συµφωνία για το όνοµα του κράτους 

µπήκαν πολύ συγκεκριµένες υποσχέσεις της Ελλάδας για συνεργασία στους κάτωθι 

τοµείς: γεωργία, πολιτική προστασία, άµυνα, οικονοµία, ενέργεια, περιβάλλον, 

βιοµηχανία, υποδοµές, επενδύσεις, τουρισµό, εµπόριο, διασυνοριακή συνεργασία 

και µεταφορές, ∆ίκαιο της Θάλασσας (ενώ ΑΟΖ ακόµα δεν έχουµε θεσπίσει), µέτρα 

κατά της γραφειοκρατίας και άλλων θεσµικών εµποδίων, κατασκευή αγωγών 

αερίου και πετρελαίου, φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, υδρο-ηλεκτρικά, 

µεταφορά τεχνογνωσίας, υποδοµές, µεταφορές, οδικές, σιδηροδροµικές, 

θαλάσσιες(!) οδούς και αερολιµένες, εναλλακτικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, 

εκπαιδευτικό, ιατρικό και αθλητικό τουρισµό, προώθηση επαγγελµατκών ταξιδίων, 

επιστήµη, εκπαίδευση, πολιτισµό, τεχνολογία, βιοµηχανία, άµυνα, πολιτική 

προστασία, αµυντική συνερασία, δικαστικές σχέσεις, υδρο-οικονοµία κλπ. 

Υπάρχουν ανταλλάγµατα; Μήπως ευσταθεί η υποψία ότι τελικά δεν πρόκειται για 

συµφωνία για το όνοµα µόνο; 

================= 

Μέχρι αυτό το σηµείο δηµοσιεύθηκε στην Εστία. Από δω και κάτω ακολουθεί 

εκτενέστερη ανάλυση µέσω αποριών σχετικά µε την Συµφωνία των Πρεσπών, ή 

µε το «Προσύµφωνο των Πρεσπών», όπως θα έπρεπε να ονοµάζεται, 

τουλάχιστον µέχρι την κύρωσή της και από τις δύο χώρες». 

==================  
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22.  Η Συµφωνία των Πρεσπών φύλλο και φτερό32. 
Παραθέτω ορισµένες απορίες: 

1. Γιατί στο προοίµιο και σε όλα τα άρθρα απουσιάζει εντελώς η αναφορά του 

ισχύοντος ονόµατος «πΓ∆Μ», εµφανίζεται µόνο ως «∆εύτερο Μέρος» και 

γίνεται απλώς αναφορά σε προηγούµενες αποφάσεις του ΟΗΕ; Γιατί δεν ισχύει 

το ίδιο για την Ελλάδα, η οποία αναφέρεται ρητά; 

2. Γιατί στο άρθρο 1(3α,β,γ) προβλέπεται ότι το κράτος θα ονοµάζεται «Βόρεια 

Μακεδονία», ενώ οι πολίτες και οι γλώσσα θα χρησιµοποιούν διαφορετικό 

όνοα, δηλαδή σκέτο «Μακεδόνες», και σκέτο «µακεδονική»; Γιατί δεν 

ακολουθεί η nationality / ιθαγένεια, αλλά και η γλώσσα, το όνοµα του 

κράτους; Αυτό δεν είναι πρωτοφανές; 

3. Γιατί στο άρθρο 1(3) ορίζεται ότι η nationality / ιθαγένεια, θα δέχεται δύο 

διαφορετικές απαντήσεις, η µία από τις οποίες είναι «Μακεδόνες» και η 

δεύτερη «κάτοικοι της Βορείου Μακεδονίας»; ∆εν αρκούσε µία απάντηση; ∆εν 

είναι ταυτόσηµα τα σχήµατα: πχ «Ιθαγένεια – Ελληνική» και «Κάτοικος της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας»; 

4. Εφόσον είναι ταυτόσηµα, άρα θα ήταν περιττό να µπει «Ιθαγένεια: Έλληνας / 

κάτοικος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας», ποιος ο λόγος να µπουν και τα δύο, 

εκτός από το να έχει η µία απάντηση την έννοια του nationality ως 

εθνικότητα/ταυτότητα και η άλλη την έννοια της ιθαγένειας/υπηκοότητας; Αν 

δεχόταν ίδιες απαντήσεις («Βόρειος Μακεδών / πολίτης της Βόρειας 

Μακεδονίας», ίσως µπορούσε να θεωρηθεί πλεονασµός. Εφόσον είναι 

διαφορετικά µεταξύ τους, τι άλλο συµβαίνει εκτός από το ότι απαντούν σε 

διαφορετική έννοια του πεδίου; 

5. ∆εν είναι εµφανές ότι από την µακρά αυτή απάντηση, θα χρησιµοποιείται µόνο 

η πρώτη; ∆ηλαδή δεν είναι σαφές ότι το «Μακεδόνας» θα µείνει σκέτο; 

6. Γιατί δεν ενοχλεί ότι το σκέτο «Μακεδόνας», δηλαδή το όλον του όρου, µε 

ελληνική µάλιστα υπογραφή, σηµαίνει αναγνώριση ταυτότητας «Μακεδόνων» 

σε µη Έλληνες; 

7. Γιατί δεν γίνεται καµία αναφορά στο πώς θα ονοµάζονται οι Μακεδόνες (χωρίς 

εισαγωγικά); ∆ηλαδή εµείς. Εάν δεχθούµε το δικαίωµα στον 

αυτοπροσδιορισµό, γιατί αυτό δεν ισχύει για Έλληνες, οι οποίοι 

χρησιµοποιούµε τον όρο Μακεδόνας επί 3000 χρόνια ως συνοδευτικό της 

εθνικής µας ταυτότητας, αλλά ισχύει για Σλάβους, οι οποίοι τον χρησιµοποιούν 

                                       
 

32 Στον ίδιο σύνδεσµο µε το προηγούµενο άρθρο -http://www.antibaro.gr/article/19783 
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για περίπου 100 χρόνια. Ως τεκµήριο αναφέρω το βιβλίο του NGL Hammond, 

όπου αναφέρεται ότι στην απογραφή της Γιουγκοσλαβίας το 1921 δεν υπήρχε 

ούτε ένας αυτοπροσδιοριζόµενος ως εθνικά «Μακεδόνας», και ούτε ένας που 

να µιλούσε «µακεδονική γλώσσα». 

8. Γιατί δεν υπάρχει καµία πρόνοια για το πώς θα ονοµάζονται οι Αλβανοί της 

πΓ∆Μ; Γιατί µας έλεγαν ότι τους ενοχλεί το «Σλάβο» στο όνοµα, αλλά κανείς 

δεν µας λέει ότι τους ενοχλεί το (σκέτο) «Μακεδόνες»; Μήπως είναι κι αυτοί 

«Μακεδόνες»; 

9. Η χρήση του όλου «Μακεδόνες» δεν απασχολεί την ελληνική πλευρά, ότι 

µπορεί να αποτελέσει αφορµή έγερσης ζητήµατος δικαιωµάτων µίας 

υποτιθέµενης «µακεδονικής µειονότητας στην Μακεδονία» (στην Ελλάδα 

δηλαδή), δεδοµένου ότι ήδη από τον Απρίλιο του 1990, δηλαδή ενάµιση 

χρόνο ΠΡΙΝ ανεξαρτητοποιηθεί η πΓ∆Μ και αποτελέσει κράτος, ιδρύθηκε στην 

Φλώρινα το λεγόµενο «Στέκι Μακεδονικού Πολιτισµού» από ανθρώπους που 

µέχρι σήµερα αναµοχλεύουν τέτοια ζητήµατα; ∆εν είναι ύποπτο ότι ο ένας από 

τους ιδρυτές είναι σήµερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Φλώρινα; ∆εν 

απασχολεί η πιθανότητα χρήσης τους ως µοχλός πίεσης στην χώρα εις το 

διηνεκές, ειδικότερα εφόσον υφίστανται τέτοια δείγµατα πίεσης εναντίον της 

Ελλάδας, όπως πχ µε το πολιτικό κόµµα «Ουράνιο Τόξο»; 

10.Πώς γίνεται η λέξη «Μακεδονία» να µην σηµαίνει τίποτα στην «µακεδονική» 

γλώσσα και να την αναγνωρίζουµε ως τέτοια, ενώ πρόκειται ελληνική λέξη, 

όπως και όλες οι λέξεις  και τα ονόµατα της κλασικής Μακεδονίας; 

11.Γιατί στο 1(3γ) µπήκε η ψευδο-αιτιολόγηση ότι την «µακεδονική» έχει 

αναγνωριστεί το 1977; Εάν είχε  όντως αναγνωριστεί (που ∆ΕΝ είχε), για 

ποιον λόγο να επαναλαµβάνεται η αναγνώριση. Εάν δεν είχε, τότε τι δουλειά 

έχει η αιτιολόγηση της αναγνώρισης, έστω και αν δεν ευσταθεί; ∆ιµερής 

διακρατική συµφωνία είναι ή κείµενο καθοδήγησης, ώστε να πειστούν οι 

αναγνώστες για την ορθότητά του; 

12.Γιατί στο 1(3ε) οι κωδικοί τυποποίησης είναι ΜΚ και MKD, δηλαδή (πάλι) σκέτο 

Μακεδονία; Γιατί δηλαδή δεν ακολουθούν ούτε οι κωδικοί το όνοµα του 

κράτους; 

13.Γιατί υπάρχει εξαίρεση στις πινακίδες αυτοκινήτων, οι οποίες θα είναι ΝΜ και 

ΝΜΚ, δηλαδή «North Macedonia» και δεν ακολουθούν τις λοιπές ταµπέλες; 

Νοµίζουν ότι µας ενοχλούν περισσότερο οι πινακίδες των «Μακεδόνων» 

τουριστών στις ακτές της Μακεδονίας από τις ταµπέλες ως MK και MKD, 

δηλαδή ως σκέτο «Μακεδονία» σε όλων των ειδών τις διεθνείς συναντήσεις, 

αθλητικού, πολιτιστικού, πολιτικού, επιχειρηµατικού, εµπορικού, 

επιστηµονικού, εκπαιδευτικού περιεχοµένου; 
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14.Γιατί απουσιάζει παντελώς η λέξη Μακεδονία στο κείµενο όταν αναφέρεται 

στην Ελλάδα, αλλά περιγράφεται ως «Βόρειο τµήµα του πρώτου Μέρους»; 

15.Γιατί στο 1(3θ) µπαίνουν και οι ελληνικές εµπορικές ονοµασίες και επωνυµίες 

υπό την αίρεση διεθνούς επιτροπής; ∆ηλαδή, γιατί θα πρέπει να πληρώσουν 

το βάρος της κατοχύρωσης των προϊόντων τους οι περίπου 4000 ελληνικές 

επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τοπικά ονόµατα της Μακεδονίας είτε ως 

ονοµασία προέλευσης, είτε ως γεωγραφική ένδειξη και θα πρέπει να τα 

κατοχυρώσουν. 

16.Γιατί δεν υπάρχει καµία µνεία στο πώς θα διαχωρισθεί η ονοµασία προέλευσης 

προϊόντος όταν είναι στην επωνυµία και όταν δεν είναι; ∆ηλαδή, εφόσοσν 

σήµερα το «µακεδονικό ούζο» και το «µακεδονικό τσίπουρο» είναι ήδη 

κατοχυρωµένο, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριµένη πρόνοια για το πώς θα 

αντιµετωπιστεί ένα προιόν «Β. Μακεδονικό ούζο»; ∆εν αφήνεται προς 

εκµετάλλευση αυτό το κενό; 

17.∆εν είναι ακόµη µεγαλύτερος ο κίνδυνος για προϊόντα που δεν έχουν 

κατοχυρωθεί διεθώς ακόµη (µακεδονικός οίνος, χαλβάς, ταχίνι, κριτσίνι κλπ); 

18.∆εν είναι όχι απλά κίνυδνος, αλλά απαγορευτικό να ενσωµατωθεί ονοµασία 

προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη σε καινούργια ελληνικά προϊόντα που δεν 

υφίστανται σήµερα; 

19.Γιατί στο 1(4γ) θέτει το δηµοψήφισµα στα Σκόπια υπό την αίρεση «εφόσον το 

αποφασίσει», ενώ στο άρθρο 2(4β) η ένταξη στο ΝΑΤΟ προϋποθέτει 

διενέργεια δηµοψηφίσµατος; Είναι ή δεν είναι υποχρεωτικό το δηµοψήφισµα; 

∆εν το διέκρινε αυτό κανένας από τους συγγραφείς του; 

20.Πώς γίνεται και το άρθρο 4(3) λέει ότι «τίποτα στο Σύνταγµα όπως ισχύει 

σήµερα ή θα τροποποιηθεί στο µέλλον δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως βάση για 

παρέµβαση στις υποθέσεις του άλλου µέρους»; 

21.∆ηλαδή: εάν δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παρέµβαση «όπως ισχύει σήµερα», 

γιατί ζητείται να τροποποιηθεί; 

22.Εάν «µπορεί να θεωρηθεί ως» παρέµβαση, τότε πώς γνωρίζουµε ότι µε 

όποιονδήποτε τρόπο κι αν τροποποιηθεί, τότε δεν θα µπορεί να θεωρηθεί 

παρέµβαση στις υποθέσεις του άλλου µέρους; Πώς γνωρίζουµε σήµερα τι θα 

γίνει στο µέλλον; 

23.Γιατί στο 6(1) εισάγονται «αµέσως απαγορευτικά µέτρα» δηµοσίων υπηρεσιών 

και φορέων για την «πρόληψη» δραστηριότητων που «πιθανόν να 

υποδαυλίζουν την εχθρότητα κλπ» οµοίως στην Ελλάδα και στην πΓ∆Μ; 
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24.∆ηλαδή, έχει και η Ελλάδα χάρτες Μεγάλης Ελλάδας που να συµπεριλαµβάνει 

εδάφη της πΓ∆Μ όπως είχαν αυτοί σε «όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες τους» και 

τα σχολεία τους, όπως έχει πει ο κ. Μέρτζος, ο οποίος µάλιστα είναι «υπέρ 

εντίµου συµβιβασµού»; 

25.Θα απαγορεύονται εκδηλώσεις µνήµης για τον Μακεδονικό Αγώνα, για 

παράδειγµα η απελευθέρωση των πόλεων της Μακεδονίας όπως εορτάζεται 

σήµερα (Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες, ∆ράµα κλπ) από τους σχετικούς 

∆ήµους, άρα από δηµοσίους φορείς; 

26.Τελικά, η επιτυχία της αφαίρεσης αλυτρωτισµού και επιθετικών 

δραστηριοτήτων, αφορά εξίσου και στις δύο χώρες; 

27.Γιατί στο 6(2) µπήκαν και ιδιωτικοί φορείς στην ίδια διάταξη; Θα 

απαγορεύονται δηλαδή και τα Συλλαλητήρια, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις µε 

µακεδονικούς χορούς, αναφορές στους Μακεδονοµάχους κλπ; Θα πρέπει να 

αλλάξουµε ορολογία για τα µακεδονικά τραγούδια, πχ νοτιο-µακεδονικά; 

28.Γιατί το 7(2,4) εστιάζει στο ότι διαχωρίζουν τη θέση τους από τον «Ελληνικό 

πολιτισµό», ενώ αυτοί ουδέποτε θεώρησαν κάτι τέτοιο, θεωρώντας τα όλα 

αυτά απλώς «Μακεδονικό πολιτισµό» και όχι «ελληνικό»; 

29.Πώς γίνεται να θεωρούµε ότι κερδίσαµε την παραδοχή τους ότι δεν 

συµπεριλαµβάνουν στην κληρονοµιά τους τον «ελληνικό πολιτισµό», ενώ 

αυτό ποτέ δεν το έκαναν! Απλώς θεωρούσαν την αρχαία Μακεδονία ως κάτι 

διακριτκό και ξεχωριστό από την αρχαία Ελλάδα; Μήπως δεν έγινε καν 

κατανοητό τι έλεγαν τόσον καιρό; 

30.Γιατί στα άρθρα 7(2,4) ο διαχωρισµός της έννοιας της «Μακεδονίας» γίνεται 

µόνο σε σχέση µε την Μακεδονία της αρχαίοτητας και δεν επεκτείνεται στα 

χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας; 

Γιατί, δηλαδή, τους παραδίδουµε τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, για 

παράδειγµα ή την Μακεδονική ∆υναστεία του Βυζαντίου; 

31.Γιατί το άρθρο 7(5) ακυρώνει και τις 4 προηγούµενες παραγράφους, µην 

επιτρέποντας στην Ελλάδα να «υποτιµήσει, αλλοιώσει ή επηρεάσει» τη χρήση 

του όρου Μακεδονία, Μακεδόνας και µακεδονικό εντός της πΓ∆Μ, άρα 

ουσιαστικά αφήνοντάς τους ανενόχλητους; Αυτό δεν συνιστά ωµή 

υπονόµευση του ενός από τα δύο υποτιθέµενα ανταλλάµατα της Συµφωνίας 

[ένα το erga omnes και δεύτερο, ο διαφορετικός ορισµός περί Μακεδονίας και 

Μακεδόνων] 

32.Εφόσον δηλαδή βάσει του 7(5) δεν µπορεί η Ελλάδα να φέρει ουδεµία 

αντίρρηση για τον τρόπο που χρησιµοποιούν τον όρο Μακεδονία και 

Μακεδόνες εντός της πΓ∆Μ, τότε ποιο το όφελος από τον διαχωρισµό των 

εννοιών; 
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33.Γιατί στο 8(2) αφήνεται αόριστα να «επανεξεταστεί» το καθεστώς µνηµείων 

που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική Ιστορία, και µάλιστα έξι µήνες µετά 

την κύρωση της Συµφωνίας; 

34.Η «επανεξέταση» δεν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να παραµείνουν όλα ως 

έχουν χωρίς την παραµικρή αλλαγή, έξι µήνες µετά την κύρωση από τις δύο 

χώρες; 

35.Η παντελής απουσία πρόνοιας εάν αυτό δεν συµβεί, δεν ακυρώνει την ουσία 

του άρθρου; 

36.Αντίστοιχα µε προηγούµενη ερώτηση, δεν είναι ασαφής η διατύπωση ότι 

πρέπει απλώς ηη πΓ∆Μ να «αντιµετωπίσει» το «ζήτηµα» ότι «συνιστούν 

αναπόσπαστο συστατικό της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονοµιάς της 

Ελλάδας», εφόσον οι ίδιοι θεωρούν την αρχαία Μακεδονία απολύτως διακριτή 

από την κληρονοµιά της Ελλάδας; 

37.Γιατί στο 8(3) δεν γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στον «Ήλιο της Βεργίνας, 

αλλά µόνο στο «σύµβολο της προηγούµενη σηµαίας»; 

38.Γιατί στο 8(3) εξαιρεούνται τα «αρχαιολογικά τεχνουργήµατα» από την 

απαγόρευση χρήσης αρχαιολογικών συµβόλων; Μήπως επειδή και η νυν 

σηµαία τους, όπως και διάφορα οικόσηµα είναι εµπνευσµένα από το ίδιο 

σύµβολο; Για παράδειγµα, τα εµβλήµατα τεσσάρων µεγάλων ∆ήµων της 

χώρας όλα περιλαµβάνουν τον Ήλιο της Βεργίνας χωρίς να έχει αφαιρεθεί 

όταν αφαιρέθηκε από την σηµαία του κράτους. Σε έναν µάλιστα από αυτούς 

τους ∆ήµους το σύµβολο είναι αυτούσιο. ∆εν προβληµάτισε αυτό ως δείγµα 

του τι θα ακολουθήσει την χαλαρή αυτή διατύπωση; 

39.Η εµφανής εµµονή τους να: µην γίνει αναφορά στον εαυτό τους ως πΓ∆Μ, να 

µην γίνει αναφοά σε Μακεδονία στην ελληνική επικράτεια (αλλά ως «βόρειο 

τµήµα»), να µην γίνει αναφορά στην λέξη Βεργίνα, δηλαδή το ποιος επέβαλλε 

το ύφος του στο κείµενο, ως εντελώς ανυποχώρητος, δεν προϊδεάζει 

περαιτέρω για το πώς θα εµµένουν στη χρήση των όρων σκέτο Μακεδονία, 

Μακεδόνας και µακεδονικό, εκµεταλλευόµενοι όλες αυτές τις τρύπες της 

Συµφωνίας; 

40.Γιατί στο 8(4) επιβάλλεται στην Ελλάδα η χρήση σλάβικων τοπωνυµίων 

περιοχών των Σκοπίων (πχ Μπίτολα αντί Μοναστηρίου) µε την υϊοθετηση των 

όρων ενδωνύµων και εξωνύµων; 

41.Γιατί στο 8(5) µπαίνουν και τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδα, ιστορικοί 

άτλαντες(!) υπό την αίρεση της κοινής επιτροπής αλυτρωτικών αναφορών; 

Θεωρείται αλυτρωτισµός η αναφορά στον Μακεδονικό Αγώνα, στους 

Μακεδονοµάχους, στον Παύλο Μελά; Τι ακριβώς ενοχλεί από τα ελληνικά 

σχολικά εγχειρίδια και πώς θα τροποποιηθούν «ιστορκοί» άτλαντες; 
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42.∆εν αποτελεί παράδοση εθνικής κυριαρχίας, ακόµα και παραβίαση του 

Συντάγµατος που µιλάει ρητά για την αποστολή της εθνικής παιδείας, να 

τίθεται το περιεχόµενο των ελληνικών σχολικών βιβλίν υπό την αίρεση 

επιτροπής όπου θα συµµετέχουν ξένοι; και µάλιστα αποκαλούµενοι 

«Μακεδόνες»; 

43.Γιατί στο άρθρο 9 η Ελλάδα υπόσχεται συνεργασία στην γεωργία, πολιτική 

προστασία, άµυνα, οικονοµία, ενέργεια, περιβάλλον, βιοµηχανία, υποδοµές, 

επενδύσεις, τουρισµό, εµπόριο, διασυνοριακή συνεργασία και µεταφορές; Ποια 

τα ανταλλάγµατα για όλα αυτά δεδοµένου ότι σε όλους τους τοµείς 

ανεξαιρέτως, η Ελλάδα είναι πιο προηγµένη; 

44.Γιατί στο άρθρο 11 η Ελλάδα υπόσχεται ρητή υποστήριξη σε όλους 

ανεξαιρέτως τους διεθνείς οργανισµούς (εκτός της ΕΕ και το ΝΑΤΟ που 

αναφέρονται νωρίτερα); 

45.Γιατί στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι η πΓ∆Μ είναι «περίκλειστο κράτος», την 

ώρα που εκτός από την Ελλάδα, και η Βουλγαρία είναι συµβαλόµενο µέρος 

του ∆ικαίου της Θάλασσας (∆τΘ), άρα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις (και µάλιστα 

την αναγνώρισε πριν από την Ελλάδα) ενώ η συµφωνία δεν συνιστά «πρώτη 

αναγνώριση» από την Ελλάδα, οπότε θα είχε ίσως κάποιο νόηµα ως ισχύουσες 

υποχρεώσεις της χώρας; 

46.Πώς θα εφαρµοστεί η χρήση του όρου αυτού, ο οποίος αναφέρεται στο ∆ίκαιο 

της Θάλασσας δίνοντας δικαίωµα πρόσβασης στην ΑΟΖ, όταν η Ελλάδα ακόµη 

δεν έχει θεσπίσει ΑΟΖ; 

47.Γιιατί δεν γίνεται καµία αναφορά στις περαιτέρω διµερείς συµφωνίες που 

απαιτούνται βάσει του ∆τΘ µεταξύ του παράκτιου και του περίκλειστου 

κράτους; 

48.Γιατί στο άρθρο 14(1,2) επεκτείνεται η συνεργασία του άρθρου 9 και σε µέτρα 

κατά της γραφειοκρατίας, θεσµικών, διοικητικών και φοροογικών εµποδίων; 

Γιατί στο 14(4,5)γίνονται τόσο συγκεκριµένες αναφορές στην κατασκευή, 

συντήρηση και χρήση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, κατασκευή 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (φωτοολταϊκά, αιολική και υδρο-ηλεκτρική 

ενέργεια) και µεταφορά τεχνογνωσία, στους τοµείς υποδοµών, µεταφορών, 

οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων(!), αεροπορικών και επικοινωνιακών 

συνδέσεων, στη διευκόλυνση διαµετακόµισης αγαθών, φορτίων και προϊόντων 

µέσω «λιµένων και αερολιµένων στο έδαφος καθενός εκ των Μερών»(!); 

49.Γιατί τόσο συγκεκριµένες αναφορές στο 14(7,8) για το περιβάλλον, τον 

εναλλακτικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, ιατρικό και αθλητικό 

τουρισµό και την προώθηση επαγγελµατκών ταξιδίων; 
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50.Γιατί στα άρθρα 15 έως 18 συνεχίζονται οι τόσο συγκεκριµένες αναφορές µε 

λεπτοµέρειες στην εκπαίδευση, επιστήµη, πολιτισµό, έρευνα, τεχνολογία, 

µεταφορών, βιοµηχανία, πληροφοριών, άµυνα και πολιτική προστασία (άρθρο 

16), αµυντική συνεργασία (άρθρο 17), δικαστικές σχέσεις (άρθρο 18), υδρο-

οικονοµία ( άρθρο 18); 

51.Υπάρχουν ανταλλάγµατα για τα παραπάνω; Μήπως ευσταθεί η υποψία ότι 

τελικά δεν πρόκειται για συµφωνία για το όνοµα µόνο; Για ποιον λόγο 

παρουσιάζεται ως µία συµφωνία µόνο για το όνοµα, ενώ πρόκειται κατά βάση 

για συνολική συµφωνία επί παντός του επιστητού και όταν σε όλους τους 

τοµείς της συνεργασίας η Ελλάδα προσφέρει και η πΓ∆Μ απολαµβάνει; 

52.Ποιοι θα συµµετάσχουν στις επιτροπές των άρθρων 1, 6, 7, 8 και 14(9) και 

πώς θα ορίζονται; 

53.Πώς γίνεται να θεωρούµε ότι απελευθερώνουµε διπλωµατικό κεφάλαιο από 

την «λύση» του ζητήµατος της ονοµασίας, όταν: 

54.καθιερώνονται πέντε κοινές επιτροπές διαλόγου, οι οποίες θα συνεδριάζουν 

δύο φορές τον χρόνο, για να συζητούν και να λύνουν τα ζητήµατα αυτά 

55.αυτό που πρότειναν οι νοµικοί, στην Ηµερίδα του Υπουργείου των Εξωτερικών 

στις 19 Ιουλίου 2018, ήταν να υπάρχει πολύ προσεκτική διπλωµατία προς 

όλους όσοι δεν χρησιµοποιούν τον νέο όρο «Βόρεια Μακεδονία», κάτι που θα 

επιβαρύνει την απασχόληση της ελληνικής διπλωµατίας 

56.οι πρόνοιες του άρθρου 19 για την επίλυση διαφορών µεταξύ µας είναι 

ενδεικτικές της προσδοκίας διαφορών τα επόµενα έτη, όχι µόνο στο ζήτηµα 

των εµπορικών σχέσεων, που θα περιπλέξει πολύ τα πράγµατα, αλλά και 

γενικότερα. 

57.Γιατί δεν έγινε καµία µνεία στο γεγονός ότι στο Σύνταγµα της πΓ∆Μ 

αναφέρονται ρητά ότι στην χώρα ζουν «Μακεδόνες», Αλβανοί, Τούρκοι, 

Βόσνιοι, Σέρβοι, Ροµά και Βλάχοι, ενώ δεν αναφέρονται πουθενά ούτε 

Έλληνες, ούτε Βούλγαροι; Ο αλυτρωτισµός δεν είναι µόνο ζήτηµα του τι 

αναφέρει κανείς, αλλά και του τι αποσιωπά, όπως λέει συχνά ο Νίκος Λυγερός. 

Ποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει δίκιο; Η αποσιώπηση τους δεν γεννά 

καχυποψία ως προς τις διαθέσεις; Γιατί δεν ζητήθηκε να γίνει σχετική 

αναφορά στο Σύνταµά τους; 

58.Ειδικότερα, γνωρίζουµε ότι ορισµένοι γηραιότεροιο κάτοικοι της χώρας έχουν 

Βουλγαρική εθνική συνείδηση (τρανό παράδειγµα ο πρώην πρωθυπουργός 

των Σκοπίων Γκεοργκιέφσκι, ο οποίος όχι µόνο πήρε Βουλγαρική υπηκοότητα 

αφού έληξε η θητεία του, αλλά ανέλαβε την θέση του πρέσβη της Βουλγαρίας 

στα Σκόπια, και αργότερα έκανε εκποµπές στην Βουλγαρική τηλεόραση 

καταρρίπτονας τον µύθο του «µακεδονισµού». 
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59.Ταυτόχρονα, γνωρίζουµε ότι υπήρξε και πολύ µεγάλο πλήθος Ελλήνων που 

πήγαν στα Σκόπια, ανεξάρτητα αν οι απόγονοί τους απέκτησαν στο µεταξύ 

σλαβοµακεδονική εθνική συνείδηση. Ο παππούς του προηγούµενου 

πρωθυπουργού Νικόλα Γκρουέφσκι, µε το ονοµατεπώνυµο Νικόλαος 

Γρούιος πολέµησε µε τον ελληνικό στρατό στην Αλβανία το 1940 και υπάρχει 

το όνοµά το σε σχετικό µνηµείο στο χωριό του στην Φλώρινα. Οµοίως και ο 

νυν υπουργός εξωτερικών Νικόλα ∆ηµητρώφ, ο πατέρας του οποίο 

λεγότανε ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου από τους Τσάκους Αλµωπίας. 

60.Πώς ισχύει το erga omnes, όταν δεν υπάρχει ουδεµία δέσµεση τρίτων κρατών 

να χρησιµοποιούν τη νέα ονοµασία, πρώτον διότι το Προσύµφωνο των 

Πρεσπών θα αποτελεί διµερή συµφωνία (όταν κυρωθεί) και δεν δεσµεύει 

κανέναν άλλον, δεύτερον, διότι πέραν ενός απλού δηµοσίου αιτήµατος των 

Σκοπίων δεν προβλέπεται καµία άλλη ενέργεια, ούτε πίεση, ούτε «ποινή» προς 

άλλους, και τρίτον, δεν προβλέπεται ούτε καν να υϊοθετηθεί το Προσύµφωνο 

είτε από το Συµβούλιο Ασφαλείας, είτε από την ολοµέλεια του ΟΗΕ, στην 

οποία περίπτωση θα υπήρχε τουλάχιστον µία ισχυρή διεθνής πίεση να ισχύει 

το erga omnes; 

61.Για παράδειγµα, την δυνατότητα να επιµείνει κάποιο κράτος στην χρήση του 

ονόµατος «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας», είναι πιθανό ότι θα την 

χρησιµοποιήσει η Τουρκία, βάσει της αντίδρασής της µετά την υπογραφή των 

Πρεσπών. Έτσι, θα συνεχίζει να βάζει αστερίσκους στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ 

62.Γιατί ο πρωθυπουργός στο διάγγελµά του στις 12 Ιουνίου περί της 

επικείµενης, τότε, συµφωνίας, ο υπουργός εξωτερικών τουλάχιστον 7 φορές 

δηµοσίως, όλοι οι «έγκριτοι νοµικοί», ακόµα και όσοι συµµετείχαν στην 

συγγραφή της Συµφωνίας, οι «έγκριτοι διπλωµάτες», όλοι οι συνεισφέροντες 

στον δηµόσιο διάλογο επαναλάµβαναν ρηχά και ξερά ότι την πΓ∆Μ την έχουν 

αναγνωρίσει «140 χώρες», ενώ οι ίδιοι οι Σκοπιανοί διαφηµίζουν ότι αυτό το 

έκαναν 106 κράτη (συν το Κόσοβο που δεν είναι όµως αναγνωρισµένο µέλος 

του ΟΗΕ); Γιατί το ψέµα, αφού αυτό που θέλουν να πουν είναι περίπου το 

ίδιο; 

63.Γιατί υπερθεµατίζουµε τα επιχειρήµατα των απέναντι; Γιατί τα υϊοθετούµε 

µάλιστα, πριν τα υπερθεµατίσουµε, διότι ως γνωστόν, είτε 106, είτε 140, είτε 

200, οι διµερείς αναγνωρίσεις δεν φέρουν κανένα ειδικό νοµικό βάρος, σε 

αντίθεση µε τις διεθνείς αναγνωρίσεις. ∆ιεθνείς αναγνωρίσεις, δηλαδή 

αναγνωρίσεις διεθνών οργανισµών µε το «Συνταγµατικό τους όνοµα» δεν 

έχουν γίνει ακόµα. Καµία τέτοια αναγνώριση δεν έχει γίνει. Ίσως η πρώτη 

είναι του ΝΑΤΟ, εάν κυρωθεί η Συµφωνία. 

64.Για ποιον άλλο λόγο υπερθεµατίζουν και υϊοθετούν τα επιχειρήµατα των 

Σκοπιανών, εκτός από 1) ότι µας θεωρούν ηλίθιους να πιστέψουµε όποιο ψέµα 
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µας πουν, και 2) να διαχύσουν στην κοινωνία την ηττοπάθεια από την οποία 

πάσχουν οι ίδιοι. 

 Συµπέρασµα 

Ούτε απόλυτο erga omnes διασφαλίσαµε, ούτε ουσιαστκό διαχωρισµό του όρου 

«Μακεδονία» πετύχαµε, και ταυτότητα «Μακεδόνων» αναγνωρίσαµε (εµµέσως 

πλην σαφώς), και οριστική απώλεια του όρου «µακεδονικός-ή-ό» σε όλων των 

ειδών τα στοιχεία (ανθρώπους, καταστάσεις, προϊόντα, αντικείµενα) 

παραχωρήσαµε, και την αχρείαστη σύγχυση διαφορετικού ονόµατος κράτους και 

ιθαγένειας αποδεχτήκαµε, και «ελληνικό αλυτρωτισµό» εις βάρους τους (εµµέσως 

πλην σαφώς) δεχτήκαµε, και την σύγχυση σε προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης 

δεχόµαστε, και την πολιτιστική µας παράδοση υπονοµεύουµε, και την αναθεώρηση 

της Ελληνικής Ιστορίας αποδεχόµαστε, και όλα µας τα διπλωµατικά όπλα 

παραχωρούµε, και την τεχνογνωσία µας τους παραδίδουµε, και τη συνεργασία µας 

σε όλους τους τοµείς προσφέρουµε από την οποία µόνο να δώσουµε 

έχουµε, και πρόσβαση στη θάλασσα προσφέρουµε, µέχρι και στην ελληνική ΑΟΖ 

που ακόµα δεν έχουµε καν θεσπίσει. Χωρίς αντάλλαγµα για κάτι από αυτά. Ένα 

κουτσό «Βόρεια» µόνο στο όνοµα κράτους και πουθενά αλλού. 

Έχουµε δεκάδες λόγους να αισθανόµαστε ταπεινωµένοι. Πρόκειται για µία κακή, 

ετεροβαρή συµφωνία, εις βάρος και των συµφερόντων της Ελλάδος και των 

Ελλήνων. Πρόκειται για µία συµφωνία που εάν ισχύσει θα αποτελεί µία µαύρη 

σελίδα στην ελληνική Ιστορία. 

• Η Συµφωνία των Πρεσπών στα ελληνικά 

• Η Συµφωνία των Πρεσπών στα αγγλικά  
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23.  Απάτη µε τον Ήλιο της Βεργίνας33. 
  

Αντιγράφω από το άρθρο 8(3) της περιβόητης Συµφωνίας των Πρεσπών: «Εντός 

έξι µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συµφωνίας, το ∆εύτερο 

Μέρος θα προβεί στην αφαίρεση του συµβόλου που απεικονιζόταν στην 

προηγούµενη εθνική σηµαία του από όλους τους δηµόσιους χώρους και 

δηµόσιες χρήσεις στην επικράτειά του. Αρχαιολογικά τεχνουργήµατα δεν 

εντάσσονται στο πεδίο αυτής της πρόνοιας». 

 Αρνήθηκαν να γράψουν «Ήλιος της Βεργίνας» (ή «Αστέρι της Βεργίνας»), επειδή 

το σύµβολο αυτό οι ψευδοµακεδόνες το µετονόµασαν σε «Ήλιο της Μακεδονίας». 

Επίσης, αρνήθηκαν τον όρο «Μακεδονία» σε σχέση µε την Ελλάδα. Άλλωστε, όταν 

στην «Βόρεια Μακεδονία» κατοικούν σκέτο «Μακεδόνες», δεν υπάρχει περιθώριο 

ύπαρξης ούτε καν «νοτίων Μακεδόνων». Όταν έπρεπε λοιπόν να γίνει αναφορά 

στην Μακεδονία (χωρίς εισαγωγικά), αρκέστηκαν στην περιφραστική έκφραση 

«βόρειο τµήµα του πρώτου µέρους». Αξιοσηµείωτη η πεισµατική άρνηση έστω 

και της παραµικρής σηµειολογικής σύνδεσης των κλοπιµαίων µε τον ιδιοκτήτη τους. 

Της Μακεδονίας µε την Ελλάδα. 

 Το άρθρο 8(3) αποτελεί µία από τις (δεκάδες) απάτες του ζητήµατος, για τρεις 

λόγους. Πρώτον, ο  Ήλιος της Βεργίνας αντικαταστάθηκε στην επίσηµη σηµαία της 

πΓ∆Μ από ένα σύµβολο, το οποίο δεν απαντάται πουθενά, δεν βρέθηκε πουθενά, 

και δεν συµβολίζει απολύτως τίποτα. Αποτελεί ένα «αρχαιολογικό τεχνούργηµα» 

του Ηλίου της Βεργίνας. Η σύνδεση είναι οφθαλµοφανής. Κακώς το δεχτήκαµε το 

1995. Σήµερα, επιβραβεύουµε την αποδοχή απαγορεύοντας τον εαυτό µας να το 

καταγγελθεί η κλοπή στο µέλλον. Στο µεταξύ, το ίδιο σύµβολο χρησιµοποιείται 

ευρέως, είτε αυτούσιο σε διαφορετικό φόντο, είτε ως «τεχνούργηµα», πχ στο 

έµβληµα της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας και σε διάφορους ∆ήµους της χώρας 

(Bogdanci, Ilinden, Krivogastani, Kamenica, Novaci, Caska, Demir Kapija, Karpos 

κοκ). Ασφαλώς, δεν πρόκειται να αφαιρεθεί από πουθενά, ακριβώς λόγω του εν 

λόγω άρθρου. 

 ∆εύτερον, η υποτιθέµενη αφαίρεση του συµβόλου θα πρέπει να τελεστεί έξι µήνες 

µετά την κύρωση της Συµφωνίας από την Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει πρόνοια για 

περιπτώσεις που αυτό δεν συµβεί. Τρίτον, η πονηρή αναφορά στην «επικράτειά 

του» επιτρέπει την χρήση αυτούσιου του συµβόλου από τους «Μακεδόνες της 

∆ιασποράς». Θυµίζω ότι η ψυχιατρικών διαστάσεων εµµονή στον «µακεδονισµό» 

τους, έχει οδηγήσει ακόµα και σχεδιασµό διαφορετικών εµβληµάτων των 

«Μακεδόνων» διαφορετικών χωρών, όπως πχ Κροατίας, Σερβίας, Σλοβενίας, ΗΠΑ, 

                                       
 

33 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 3 Σεπτεµβρίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -
http://www.antibaro.gr/article/19924 
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Καναδά, Αυστραλίας, Αργεντινής(!) κλπ. Σε όλα αυτά τα εµβλήµατα, κεντρικό 

σύµβολο είναι ο Ήλιος της Βεργίνας. 

  

Το παράθυρο αυτό απευθείας σύνδεσης του κράτους αυτού µε την αρχαία 

Μακεδονία, βρίσκεται στον αντίποδα του εµφανιζόµενου ως οφέλους της 

Συµφωνίας. ∆εν είναι όµως το µοναδικό! Σύµφωνα µε το άρθρο 1(δ), «Οι όροι 

«Μακεδονία» και «Μακεδόνας» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο 

άρθρο 7». Ενώ λοιπόν στις πρώτες τέσσερις παραγράφους του άρθρου 7 

περιγράφονται οι διαφορετικές έννοιες  που αποδίδουν ξεχωριστά τα δύο µέρη, 

δηλαδή σε σχέση µε τον «ελληνικό πολιτισµό» το «Πρώτο», και σε σχέση µε την 

«Ιστορία τους» (γενικώς και αορίστως) το «∆εύτερο», η πέµπτη 

παράγραφος γράφει: «Τίποτα στην παρούσα Συµφωνία δεν αποσκοπεί στο να 

υποτιµήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη 

χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους». ∆ηλαδή, δεν θα µπορεί να 

επηρεάσει την χρήση του όρου Μακεδονία και Μακεδόνας εντός της πρώην πΓ∆Μ 

και νυν «Βορείας Μακεδονίας». Θα µπορούν µε την υπογραφή µας να λένε και να 

θεωρούν ό,τι θέλουν.  
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24.  Η εθνικιστική κυβέρνηση Τσίπρα34 
Περισσότερα από 100 Συλλαλητήρια για το Μακεδονικό έγιναν στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό τους τελευταίους 8 µήνες. Σε όλα το κλίµα ήταν πανηγυρικό: µικροί και 

µεγάλοι τραγουδούσαν ειρηνικά για την Μακεδονία. Υπήρξαν παρατράγουδα σε δύο 

από αυτά. Η κυβέρνηση αρνήθηκε πρόσβαση στο χωριό Ψαράδες και σταµάτησε 

τους συγκεντρωµένους 30 χιλιόµετρα µακρυά, στο χωριό Πισοδέρι. Παρά την 

απόσταση, τους έλουσε µε βροχή δακρυγόνων εντελώς απρόκλητα. Η δεύτερη 

ήταν στην ∆ΕΘ. Με επιβεβαιωµένη από δεκάδες βίντεο την ώρα έναρξης των 

δακρυγόνων στις 7.15µµ, δηλαδή ακριβώς στην έναρξη του Συλλαλητηρίου. Επίσης 

παντελώς απρόκλητα. Να το πω ωµά: την ώρα που µικροί και µεγάλοι 

τραγουδούσσαν για τη Μακεδονία, η αστυνοµία απάντησε µε χηµικά.  

 Προφανώς επρόκειτο για ειληµµένη απόφαση µε δύο στόχους: 1) να διαλύσουν 

τον όγκο του συλλαλητηρίου πολύ νωρίς, σχεδόν εν τη γενέσει του, και 2) να 

επικρατήσουν οι εικόνες που ακολούθησαν µε της διαµάχες µεταξύ των οπλισµένων 

µε χηµικά 67 διµοιριών ΜΑΤ και των όσων άντεξαν και παρέµειναν στην περιοχή. 

Πέτυχαν και στα δύο. Επικοινωνιακά, κέρδισαν κατά κράτος. Έτσι, όταν 

µεταδόθηκαν οι εικόνας του σταθµού Βεργίνα TV µε τους 70-80.000 ανθρώπους να 

πλησιάζουν προς το άγαλµα του Μ. .Αλεξάνδρου, δόθηκε η ευκαιρία σε 

κυβερνητικά παπαγαλάκια να αµφισβητούν την εικόνα!  

 Ιδού ορισµένες αλήθειες που δεν ανατρέπονται από την επικοινωνιακή επιτυχία 

της εξουσίας. Πρώτον. Η δεδηλωµένη στήριξη της Συµφωνίας ανέρχεται µόνο 

στους 145 βουλευτές. Θα πρέπει να υπάρξει είτε απόκλιση από τις σηµερινές 

δηµόσιες κοµµατικές γραµµές, είτε διαδικαστική παραβίαση (πχ µέσω αποχής), 

ώστε να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο.  

 ∆εύτερον. Η παραχώρηση µακεδονικότητας δεν αφήνει κανένα περιθώριο χρήσης 

του όρου αυτού από Έλληνες. Οι σκέτα «Μακεδόνες» δεν θα επιτρέπουν την χρήση 

του όρου από άλλους. Θα χρησιµοποιούν τις πρόνοιες της Συµφωνίας για µέτρα 

εναντίον αυτής της χρήσης ως «αλυτρωτισµό εναντίον των Μακεδόνων». Ακόµα 

και αν δεχθούµε το επιχείρηµα φιλοκυβερνητικών ότι η Συµφωνία προβλέπει µόνο 

τη νοµική περιγραφή, την ιθαγένεια δηλαδή, των κατοίκων ως «Μακεδόνων», κάτι 

που είναι καταφανώς ανυπόστατο, διότι η ιθαγένειά τους θα έπρεπε να είναι 

«Βόρειοι Μακεδόνες» αλλά ας παραµεριστεί αυτό προς στιγµήν, τότε ποια θα είναι 

η εθνικότητά τους; Θα είναι έθνος χωρίς εθνικότητα; ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία 

ότι πρόκειται για ευθεία παραχώρηση της εθνικότητας των Μακεδόνων. Και εφόσον 

αυτοί είναι σκέτο Μακεδόνες, εµείς δεν µπορούµε να είµαστε ούτε νότιοι, ούτε 

τίποτα άλλο Μακεδόνες.  

                                       
 

34 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 11 Σεπτεµβρίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -  
https://www.antibaro.gr/article/20028 
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Τρίτον. Η Συµφωνία λοιπόν είναι εθνικιστική, µε βάση τον ακαδηµαϊκό ορισµό του 

όρου. Η Ελλάδα τερµάτισε την φάση του εθνικισµού το 1922. Τα Σκόπια, ως 

νεότερο κράτος, διέρχονται από αυτήν την φάση από το 1992 µέχρι σήµερα. Η 

αριστερή ελληνική κυβέρνηση δρα εθνικιστικά, για λογαριασµό των Σκοπίων, και 

επιβραβεύει τον εθνικισµό τους, δηλαδή την παρωχηµένη για τα σηµερινά 

δεδοµένα παιδική ασθένεια αυτήν των εθνών. Ο Ιστορικός του µέλλοντος θα 

καταγράψει την συµφωνία ως έναν αναίµακτο θρίαµβο του βαλκανικού εθνικισµού.  

 Τέταρτον. Ο ελληνικός λαός σε ποσοστά άνω του 75% δεν πρόκειται ποτέ ούτε να 

τους θεωρεί «Μακεδόνες», ούτε να µην τιµωρήσει εκλογικά οποιονδήποτε µε τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο την δεχθεί. Είτε άµεσα, είτε µοιρολατρικά, όπως αρχίζει να 

διαφαίνεται ότι θα κάνει η αντιπολίτευση.   
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25.  Τα συµβούλια αρχηγών στα Σκόπια ανατρέπουν 

τρεις µύθους35 
  

Την περασµένη εβδοµάδα η Καθηµερινή δηµοσίευσε εκτενή αποσπάσµατα από τα 

συµβούλια αρχηγών στα Σκόπια στα τέλη Ιανουαρίου και µέσα Μαΐου 2018 για το 

ζήτηµα της ονοµασίας. Η ανάγνωσή τους διαλύει τρεις µύθους που ακόµα 

επαναλαµβάνονται µονότονα. 

 Πρώτος µύθος για τις «140 χώρες». Έχουµε ξανατονίσει ότι οι δήθεν 140 χώρες 

είναι τελικά 106, και ότι ούτε οι µισές από αυτές δεν έχουν συνάψει πλήρεις 

διπλωµατικές σχέσεις. Ο ακριβής αριθµός βέβαια είναι επουσιώδης. Σηµασία είχε το 

επιχείρηµα ότι αφού τόσες χώρες τους έχουν αναγνωρίσει ως σκέτο «Μακεδονία», 

δεν µπορούµε παρά να το αποδεχτούµε. Ε λοιπόν στα συµβούλια αρχηγών των 

Σκοπίων είναι ολοφάνερη η αγωνία τους να λάβουν ελληνική υπογραφή. Είναι 

σαφές ότι µόνο αυτή τους νοιάζει, διότι µόνο αυτή µετράει. Τίποτα άλλο. 

 ∆εύτερος µύθος γα το «παράθυρο λύσης». Η µοναδικότητα της παρουσιαζόµενης 

ευκαιρίας λύσεως δεν οφείλεται σε κάποια διεθνή συγκυρία ή αποτύπωση της 

παγκόσµιας ισορροπίας δυνάµεων. Προφανές για όσους έβαζαν το µυαλό τους σε 

λειτουργία, διότι δεν θα χαθεί και ο κόσµος από µία χώρα 1.7 εκατοµµυρίων 

ανθρώπων όταν ο πλανήτης στην κυριολεξία είναι άνω κάτω από συγκρούσεις. Το 

ότι «θα χαθεί τουλάχιστον µία δεκαετία» ειπώθηκε δύο φορές στα αποσπάσµατα: 

µία όσον αφορά στην εξεύρεση λύσης µε την συµπλήρωση µάλιστα ότι «ο χρόνος 

ευνοεί την Ελλάδα», και µία όσον αφορά στις εντάξεις σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, οι οποίες θα 

καθυστερήσουν αναλόγως σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων. Εάν 

ήταν δεδοµένη η ένταξη, δηλαδή η λύση, ανεξαρτήτως του συµφωνηθέντος 

ονόµατος, δεν θα λεγόταν αυτά. Ποιο όµως στοιχείο προσέφερε τελικά το 

παράθυρο λύσης; Μα ο ιδεολογικός προσανατολισµός του πρωθυπουργού. 

Ιδού αυτολεξί µία χαρακτηριστική φράση του Προέδρου Ιβάνωφ στις 27.1.2018: 

«Ο Τσίπρας θέλει οπωσδήποτε λύση. Περισσότερο από τον Παπανδρέου. 

∆εν ορκίστηκε στην Εκκλησία. Είναι ελεύθερος να δώσει λύση». 

  

Τρίτος µύθος για την «διαπραγµάτευση». Από τον Ιανουάριο η ελληνική κυβέρνηση 

είχε ήδη δεχθεί να παραχωρήσει την ταυτότητα ως «Μακεδόνες» στους 

Σκοπιανούς, ενώ είχε δεχθεί και τα 4 από τα 5 ονόµατα του πακέτου Νίµιτς. 

Ουσιαστικά περίµενε τους Σκοπιανούς να επιλέξουν ένα από αυτά. Ως προς την 

γλώσσα, ενώ τον Ιανουάριο οι ηγέτες των Σκοπίων φέρονται να αποδέχονται την 

                                       
 

35 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 9 Οκτωβρίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο - 
https://www.antibaro.gr/article/20236 
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µετάφραση της γλώσσας τους ως «µακεδονική» σε όλες τις γλώσσες πλην της 

ελληνικής όπου θα παρέµενε ως «µακεντόνσκι», εν τούτοις στην Συµφωνία των 

Πρεσπών, η γλώσσα µεταφράζεται και στα ελληνικά ως «µακεδονική»! ∆ηλαδή, 

στην πορεία των διαπραγµατεύσεων, δώσαµε περισσότερα από όσα ζητούσαν! 

∆ιαπραγµάτευση επί της ουσίας στα αδύναµα σηµεία της Συµφωνίας 

(ταυτότητα και γλώσσα) δεν έγινε ποτέ. Είχαν δοθεί «από τα αποδυτήρια» 

κατά το ξεκίνηµα των συνοµιλιών. 

 Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε µόνο ένα πράγµα: το erga omnes, δηλαδή όνοµα 

κράτος έναντι όλων. Το έναντι όλων, συµπεριλαµβάνει και το εσωτερικό τους. Άρα 

συνεπάγεται αλλαγή Συντάγµατο, διότι η Συνταγµατική ονοµασία θα πρέπει να 

είναι εναρµονισµένη µε το νέο όνοµα. Αυτό ήταν λοιπόν και το µοναδικό σηµείο 

τριβής και η «υποχώρησή» τους: ότι έπρεπε να αλλαχθεί το Σύνταγµα, τουλάχιστον 

ως προς το όνοµα. Βέβαια, είναι παντελώς ανήκουστο ότι έλπιζαν σε συµφωνία για 

αλλαγή ονόµατος του κράτους, χωρίς να το αλλάξουν στο Σύνταγµά τους το οποίο 

θα συνέχιζε να επιγράφεται ως «Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας». 
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26.  Οι ρίζες του Μακεδονικού ζητήµατος και το 

σπάσιµο του προφράγµατος36 
 

Ο Πολύβιος (ΙΧ, 34, 1) µας µεταφέρει λόγια του Λυκίσκου ότι στους Μακεδόνες 

αξίζουν µεγάλες τιµές, διότι «γάρ αιεί ποτ’ αν εν µεγάλοις κινδύνοις τα κατά 

τούς Έλληνας, ει µη Μακεδόνας είχοµεν πρόφραγµα», δηλαδή θα 

βρισκόµασταν σε µεγάλο κίνδυνο οι Έλληνες αν δεν είχαµε τους Μακεδόνες ως 

πρόφραγµα. Είτε παλαιότερα (5ο π.Χ. αιώνα οι Πέρσες), είτε στην εποχή της ρήσης 

(2ο π.Χ. αιώνα οι Ρωµαίοι), οι Μακεδόνες  ήταν ο προµαχώνας διότι «ου παύονται 

διαγωνιζόµενοι προς τους βαρβάρους υπέρ της των Ελλήνων ασφαλείας». Ο λόγος 

ήταν η Γεωγραφία. 

∆ύο χιλιάδες χρόνια µετά, η Ελλάδα επέλεξε να ταχθεί µε τη ναυτική δύναµη, την 

Αγγλία, αντί της Ρωσίας, η οποία αναζήτησε νέο σύµµαχο στην περιοχή. Η κάθοδος 

στις θερµές θάλασσες περνούσε από το φράγµα της Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, 

αναδύεται σταδιακά ο πανσλαβισµός. Στο δεύτερο Πανσλαβικό Συνέδριο στη 

Μόσχα το 1867 αποφασίστηκε να εξεγερθούν οι Σλαβικοί λαοί ζητώντας εθνική 

ανεξαρτησία.  

Ο δεσµός της κοινής πίστης αντικαθίσταται από τον δεσµό του κοινού αίµατος και 

εδώ έχουµε τις εξελίξεις που µας αφορούν. Ο Νικολάι Πάβλοβιτς, κόµης 

Ιγνάτιεφ µετά τις στρατιωτικές επιτυχίες του στην Κίνα (35 ετών έγινε 

στρατηγός!), τοποθετείται το 1864 ως πρεσβευτής της Ρωσίας στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου έµεινε έως το 1878, όταν πέτυχε τον στόχο του όπως θα 

δούµε παρακάτω. 

Το 1870 κατάφερε να εκδοθεί το Σουλτανικό Φιρµάνι δηµιουργίας της Βουλγαρικής 

Εξαρχίας. Επρόκειτο για την υλοποίηση του σχεδίου του πανσλαβισµού και την 

γέννεση του Μακεδονικού ζητήµατος. Το σχέδιό του ήταν το εξής: Οι Έλληνες θα 

έπαιρναν την Μικρά Ασία και τα νησιά του Αιγαίου, όµως θα ήταν «δευτέρου 

βαθµού» σύµµαχοι των Ρώσων. Άλλωστε, είχαν επιλέξει τους Άγγλους. Οι 

Βούλγαροι θα ήταν αυτοί που θα έπρεπε να ελέγχουν την Μακεδονία, ώστε να 

διασφαλίζουν την πρόσβαση στις θερµές θάλασσες για λογαριασµό των Ρώσων. Το 

σχέδιο αυτό του Ιγνάτιεφ πέρασε απαρατήρητο από το κοντόφθαλµο ελλαδικό 

κράτος. Είδε την εξέλιξη ως ένα εκκλησιαστικό σχίσµα, στο οποίο µάλιστα δεν είχε 

καν νοµιµοποίηση να διαµαρτυρηθεί διότι αυτό ήρξατο χειρών αδίκων 

διακυρήσσοντας ανεξαρτησία από το Οικουµενικό Πατριαρχείο το 1833. 

                                       
 

36 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 24 Οκτωβρίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο -
http://www.antibaro.gr/article/20695 
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Το εκκλησιαστικό σχίσµα της Εξαρχίας του 1870 όµως δεν αρκούσε για να 

προσεγγίσει τους ρευστής συνείδησης πληθυσµούς. Έτσι, το 1878 η νίκη του 

Ρωσικού στρατού δηµιούργησε το Βουλγαρικό κράτος µε τη Συνθήκη του Αγίου 

Στεφάνου, κατά την οποία θα προσαρτούσε και την Μακεδονία. Οι Έλληνες 

αντέδρασαν σφόδρα! Τότε ξεκίνησε ο Μακεδονικός Αγώνας, δηλαδή ο αγώνας να 

διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας δεν 

δέχθηκαν το αποτέλεσµα των µαχών µεταξύ Ρώσων και Οθωµανών σε άλλη 

περιοχή (Πλέβνα της βόρειας Βουλγαρίας), οι οποίες υποχρέωσαν τους Οθωµανούς 

να υπογράψουν. Με την επανάστασή τους το 1878 απέδειξαν ότι ούτε «εθνικά 

Μακεδόνες» υπήρχαν, ούτε καν Βούλγαροι εκείνη την εποχή στην Μακεδονία. Έτσι, 

η Μακεδονία περέµεινε στους Οθωµανούς, για να απελευθερωθεί τρεις δεκαετίες 

µετά από τον ελληνικό στρατό. 

Η ζηµία όµως είχε ήδη γίνει, διότι όσοι ενσωµατώθηκαν στην Εξαρχία, εκτός από 

Εκκλησία, είχαν πλέον και ένα κράτος στο οποίο προσέβλεπαν, αυτό της 

Βουλγαρίας. Ακόµη και το 1893, όταν ιδρύθηκε η «Εσωτερική Μακεδονική 

Επαναστατική Οργάνωση», ο στόχος ήταν η ενσωµάτωση της Μακεδονίας στην 

Βουλγαρία. ∆εν είχε ακόµη αναδυθεί η ψευδο-«µακεδονική» εθνική συνείδηση . Γι’ 

αυτό και το Ήλιντεν (1903) γιορτάζεται στην Βουλγαρία ως εθνική εορτή. 

Όταν η Ρωσία άλλαξε πολιτισµικό υπόδειγµα το 1917 και πέρασε στους 

κοµµουνιστές, αντικατέστησε τον πανσλαβισµό µε τον πανκοµµουνισµό. Έτσι, στην 

τρίτη κοµµουνιστική διεθνή συνεδρία, το 1921, επέβαλλε το αίτηµα για µία 

αυτόνοµη Μακεδονία στα κοµµουνιστικά κόµµατα των Βαλκανίων. Ο στόχος ήταν 

παρόµοιος: το σπάσιµο του γεωγραφικού φράγµατος της Μακεδονίας. Η συνέχεια, 

µέχρι σήµερα, είναι καλύτερα γνωστή. 

Αυτό που είτε κατάφεραν προσωρινά, είτε απέτυχαν να καταφέρουν οι Πέρσες, οι 

Ρωµαίοι, διάφοροι επιδροµείς, οι πανσλαβιστές και οι κοµµουνιστές Ρώσοι τους 

προηγούµενους 25 αιώνες, το «καταφέρνει» σήµερα η ελληνική κυβέρνηση: 

αποδέχεται το σπάσιµο του προφράγµατος της Μακεδονίας. Από την άλλη µεριά, 

στη σύντοµη αυτή ιστορική επισκόπηση, βλέπουµε ότι η Ιστορία δεν σταµατά. 



Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

93 
 
 

27.  Κοροϊδία Ζάεφ µε τις Συνταγµατικές τροπολογίες37 
 

O αλυτρωτισµός ενδηµικό δοµικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. 

Στις 15 Μαρτίου 1998 σε µία συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο των Σκοπίων 

ο Πρόεδρο της χώρα Κίρο Γκλιγκόροφ, έλεγε: 

«οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν στις τάξεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού 

Στρατού (ΕΛΑΣ) και οι οικογένειές τους δεν ήταν Έλληνες, 

αλλά «Μακεδόνες». Ο διωγµός 100,000 «Μακεδόνων» την περίοδο 1948-49 

ήταν µία ξεκάθαρη πράξη γενοκτονίας». 

Το 1944, συνήλθε η «Αντιφασιστική Συνέλευση για την Λαϊκή Απελευθέρωση της 

Μακεδονίας», µε τα αρχικά ΑΣΝΟΜ στο σλαβικό ιδίωµα των Σκοπίων. Παραθέτω 

ένα απόσπασµα από την διακύρηξη [Σηµείο 3 της επέκτασης του άρθρου] 

Το άρθρο 36 του Συντάγµατος των Σκοπίων θα παραµείνει µετά τις τροποποιήσεις 

Ζάεφ ως εξής [Σηµείο 2 της επέκτασης του άρθρου] 

Συνδέω τα τρία αποσπάσµατα και λέω συνοπτικά τα εξής: για τους 

Σκοπιανούς,  µόνος εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας µε εν ζωή βετεράνους και 

εκδιωγµένους για τις ιδέες της ξεχωριστής «µακεδονικής» ταυτότητας (από την 

ελληνική) ήταν ο ελληνικός εµφύλιος 1944-49, και προβλέπουν εγγύηση των 

δικαιωµάτων τους. 

Το άρθρο 36 είναι το µοναδικό άρθρο το οποίο εξαιρείται από τη µετονοµασία της 

χώρας από ∆τΜ σε ∆τ Βόρειας Μακεδονίας. Το «Μακεδονικό κράτος» στο τέλος του 

άρθρου 36 παραµένει έτσι, σκέτο «Μακεδονικό» σε ευθεία αντίθεση µε τη 

Συµφωνία των Πρεσπών. Επέλεξαν να το κρατήσουν, διότι αυτό είναι που 

τροφοδοτεί και στεγανοποιεί το µύθευµα του µακεδονισµού τον αλυτρωτισµό. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, στο προοίµιο του Συντάγµατος παραµένει η αναφορά στην 

«διακήρυξη της ΑΣΝΟΜ το 1944». ∆ηλαδή, εµµέσως συµπεριλαµβάνεται στο 

Σύνταγµα, το πρωτοφανώς επιθετικό έναντι της Ελλάδας αυτό κείµενο που µιλάει 

ευθέως για ένωση «Μακεδόνων» της Ελλάδας, Βουλγαρίας και «Μακεδονίας» σε 

ένα κράτος. 

Για να δέσει το γλυκό, κατά την τέταρτη τροπολογία αφορά στους «Μακεδόνες 

εκτός Μακεδονίας» ως εξής [Σηµείο 4 της επέκτασης του άρθρου] 

                                       
 

37 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 13 Νοεµβρίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο - 
http://www.antibaro.gr/article/20956 
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Η τελευταία φράση δεν αναφέρεται σε υπηκόους της χώρας. Αναφέρεται ρητά σε 

ανήκοντες στον «Μακεδονικό λαό» χωρίς να είναι υπήκοοι. Η τροποποίηση γίνεται 

για να αντικατασταθεί η φράση «σε γειτονικές χώρες» από «το εξωτερικό». Κατά 

τα λοιπά, η µέριµνα προς αλύτρωτους «Μακεδόνες» παραµένει ευθυγραµµισµένη 

µε την διακήρυξητης ΑΣΝΟΜ . 

Αναρωτιέστε γιατί όλα αυτά; Μα επειδή ο αλυτρωτισµός είναι ενδηµικό δοµικό 

στοιχείο της ταυτότητάς τους. Ας το καταλάβουµε, έστω και αργά. Μάλιστα, 

µόλις την περασµένη Κυριακή, 11/11, έγινε στην Φλώρινα συνέδριο «αναγνώρισης 

της µακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα» από το Ουράνιο Τόξο! 

Υπάρχει και το κερασάκι στην τούρτα των Συνταγµατικών τροποποιήσεων. 

Προβλέπεται να ισχύσουν όχι άµεσα, ούτε µε την κύρωση από την Ελλάδα, 

αλλά µετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ! Κοροϊδεύουν τους πάντες µέσα στο φως, κι 

εµείς ακόµα κοιµόµαστε. 

Επέκταση του άρθρου µε τα αποσπάσµατα 

Πριν λίγες ηµέρες ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο Σύνταγµα των Σκοπίων που 

προτίθεται να φέρει στη Βουλή για ψήφιση ο Ζάεφ, κατά τη Συµφωνία των 

Πρεσπών. Η κοροϊδία πέφτει σύννεφο. Μας δουλεύει µπροστά στα µάτια µας. 

 ΠΡΩΤΟΝ. 

 Σύµφωνα µε την πρώτη τροπολογία αλλάζει παντού το όνοµα «∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας» σε «∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» εκτός από το άρθρο 36! 

 Θέλει να αφήσει ένα παραθυράκι ότι το κράτος θα µπορεί να ονοµάζεται 

«µακεδονικό», έστω και σε ένα µόνο σηµείο, σε ευθεία παράβαση του άρθρου 1(3) 

της Συµφωνίας των Πρεσπών που ρητά ορίζει ότι το κράτος και σε ό,τι το αφορά θα 

πρέπει να ονοµάζεται µε το επίθετο που ορίζει το όνοµα, δηλαδή «βόρειο 

µακεδονικό». (εκτός της υπηκοότητας και της γλώσσας, άλλη πονεµένη ιστορία 

αυτό). 

 ∆ΕΥΤΕΡΟΝ. 

 Το άρθρο 36 λέει τα εξής. 

 «Η ∆ηµοκρατία εγγυάται συγκεκριµένα δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης σε 

βετεράνους του αντιφασιστικού πολέµου και σε όλους τους Μακεδονικούς 

εθνικοαπελευθερωτικούς πολέµους, στους ανάπηρους πολέµου, σε εκδιωγµένους 

και φυλακισµένους για τις ιδέες της ξεχωριστής ταυτότητας του Μακεδονικού λαού 

και του Μακεδονικού κράτους όσο και στα µέλη των οικογενειών τους χωρίς µέσα 

υλικής και κοινωνικής διαβίωσης. Τα συγκεκριµένα δικαιώµατα ρυθµίζονται από το 

νόµο». 
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 Εκ πρώτης όψεως το άρθρο το βρίσκουµε λίγο «κουφό». Σωστά; Ειδικά εφόσον 

είναι το µοναδικό άρθρο στο οποίο, εκεί στο τέλος, το κράτος ονοµάζεται σκέτα 

«µακεδονικό» και όχι «κράτος της Βόρειας Μακεδονίας». 

 Υπάρχει όµως και κάτι άλλο. Ποιοι είναι οι «εθνικοαπελευθερωτικοί πόλεµοι», που 

είχαν µάλιστα και «εκδιωγµένους» «για τις ιδέες της ξεχωριστής ταυτότητας των 

Μακεδόνων και του Μακεδονικού κράτους» και µάλιστα τα δικαιώµατα των οποίων 

ο Ζάεφ θέλει να προστατέψει και από τα «µέλη των οικογενειών τους»; 

 Πρέπει να είναι αρκετά ψιλιασµένος κανείς για να σκεφτεί ότι οι 

«εθνικοαπελευθερωτικοί πόλεµοι» των (ψευδο)«µακεδόνων», είναι το Ήλιντεν, και 

…ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος! 

 Σωστά καταλάβατε! Οι βετεράνοι, οι εκδιωγµένοι, αυτοί που διώχθηκαν για τις 

ιδέες τους περί ξεχωριστής ταυτότητας «Μακεδόνων» (ξεχωριστή από ποια; δεν 

αναρωτηθήκατε; το «ξεχωριστή» δεν προϋποθέτει µία κάποια σύγκριση; καλά το 

πάτε, το βρήκατε!), είναι όσοι έφυγαν από την Ελλάδα κατά τον εµφύλιο πόλεµο. 

 Ευθεία βολή λοιπόν εναντίον της Ελλάδας, ευθεία βολή υπέρ δηµιουργίας 

προβληµάτων και ανάσυρσης «µακεδονικής µειονότητας» στην Ελλάδα, 

καταπιεσµένης για τις ιδέες της µέχρι και σήµερα. 

 Όσο κι αν είναι απίστευτο, είναι γεγονός και εντάσσεται στον «µακεδονισµό τους»: 

θεωρούν τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο 1946-49 είναι «εθνικοαπελευθερωτικός 

πόλεµος» των «Μακεδόνων». 

 ΤΡΙΤΟΝ. 

 Η δεύτερη τροπολογία αφορά στο προοίµιο του Συντάγµατος όπου αντικαθιστά τη 

λέξη «αποφάσεις» µε τη λέξη «διακήρυξη» όταν µιλάει για την «Αντιφασιστική 

Συνέλευση για την Λαϊκή Απελευθέρωση της Μακεδονίας» του 1944. Οι 

«αποφάσεις» της συνέλευσης αυτής έλεγαν ότι οι Μακεδόνες της Ελλάδας, της 

Βουλγαρίας και της «Μακεδονίας» έπρεπε να είναι ενωµένοι στο ίδιο κράτος. Ο 

Ζάεφ ισχυρίζεται ότι µε την αλλαγή της λέξης ως «διακύρηξη» δεν υπάρχουν 

τέτοιες αναφορές στο συγκεκριµένο κείµενο, άρα δεν υπάρχει πρόβληµα. Ας δούµε 

ένα απόσπασµα για το τι γράφει αυτό το κείµενο λοιπόν, το οποίο προασπίζεται το 

Σύνταγµα των Σκοπίων στο προοίµιό τους 

 «Λαέ της Μακεδονίας, λόγω των προδοτών και των αποστατών, το µοιραίο έτος 

του 1912 σας βρήκε διχασµένους, µατωµένους και αποδιοργανωµένους και η γη 

σας χωρίστηκε µεταξύ των ιµπεριαλιστών εισβολέων. Αυτή η επαίσχυντη 

κατάτµηση της Μακεδονίας επιβεβαιώθηκε το 1919 και εσείς συνεχίσατε να είστε 

υπό τον ζυγό της καταπίεσης… 
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Εν όψει των αιωνίων ιδεωδών του λαού της Μακεδονίας, το πρώτο Μακεδονικό 

εθνικό συµβούλιο διακηρύσσει σε όλον τον κόσµο τη δίκαιη και αποφασιστική του 

φιλοδοξία για την ένωση όλου του µακεδονικού λαού µε βάση την αρχή της 

αυτοδιαθέσεως. Αυτό θα θέσει τέλος στην καταπίεση του λαού της Μακεδονίας σε 

όλα τα τµήµατά της… 

  

Μακεδόνες υπό την Βουλγαρία και την Ελλάδα η ενοποίηση όλου του λαού της 

Μακεδονίας εξαρτάται από την συµµετοχή σας στο γιγαντιαίο αντιφασιστικό 

µέτωπο. Μόνο µε την καταπολέµηση του άθλιου φασίστα κατακτητή θα αποκτήσετε 

το δικαίωµα για αυτοδιάθεση και ένωση ολόκληρου του µακεδονικού λαού. Είθε η 

συµµετοχή σας στον γενικό αντιφασιστικό αγώνα να δώσει ζωή στις αρχές που 

διακυρήχθηκαν στο πρώτο εθνικό συµβούλιο της Μακεδονίας και να σβήσει τα 

σύνορα που σηκώθηκαν διαιρώντας αδελφό από αδελφό, Μακεδόνα από 

Μακεδόνα.» 

  

Πάµε άλλη µία: αυτό το κείµενο διαφυλάσσεται συνταγµατικά στο προοίµιο των 

Σκοπίων. 

 ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 

 Η τέταρτη τροπολογία αλλάζει την αναφορά στους Μακεδόνες εκτός Μακεδονίας 

ως εξής: 

 «H χώρα προστατεύει τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των πολιτών της που 

κατοικούν ή διαµένουν στο εξωτερικό, και προωθεί τους δεσµούς τους µε την 

πατρίδα τους. Η πολιτεία µεριµνά για τους ανήκοντες στον µακεδονικό λαό που ζει 

το εξωτερικό». 

 Η πρώτη φράση µιλάει καθαρά για τους «πολίτες» της χώρας που ζουν στο 

εξωτερικό και πρόκειται για εναρµονισµένη διάταξη µε αντίστοιχη δική µας διάταξη 

για τους απόδηµους Έλληνες, όπως ζητήθηκε. 

 Η δεύτερη όµως φράση µιλάει για τους «ανήκοντες στον µακεδονικό λαό», χωρίς 

να είναι δηλαδή «πολίτες της χώρας». Η φράση αυτή υπάρχει και στο νυν 

Σύνταγµα, µόνο που αντί για το «εξωτερικό» γράφει «σε γειτονικές χώρες». Η 

τροποποίηση του Συντάγµατος παίρνει τις «γειτονικές χώρες» και τις κάνει 

«εξωτερικό». Η µέριµνα όµως για τους ανήκοντες στον «µακεδονικό λαό» σε άλλες 

χώρες, παραµένει. 

  

Είναι αλυτρωτικό ή δεν είναι; 
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ΠΕΜΠΤΟΝ. 

  

Στο άρθρο 7 του Συντάγµατος που µιλάει για την «µακεδονική γλώσσα» δεν γίνεται 

καµία τροποποίηση, παρόλο που στην Συµφωνία των Πρεσπών είναι σαφές ότι 

δέχεται η πλευρά των Σκοπίων ότι η γλώσσα αυτή «ανήκει στην σλαβικές 

γλώσσες». Παραµένει αυτούσιο. 

   

ΕΚΤΟΝ. (το κερασάκι στην τούρτα!) 

  

Στην επεξήγηση του πότε θα τεθούν αυτές οι τροπολογίες σε ισχύ γράφει ότι θα 

τεθούν σε ισχύ «την ηµέρα της κυρώσεως από το Κοινοβούλιο της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας της Συµφωνίας των Πρεσπών, και του πρωτοκόλλου ένταξης στο 

ΝΑΤΟ» 

  

Αυτό είναι σε ευθεία παραβίαση του άρθρου 2(4) της Συµφωνίας των Πρεσπών, 

κατά το οποίο «µε την ολοκλήρωση των νοµικών διαδικασιών» στα Σκόπια, θα 

ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ. 

  

Εδώ λοιπόν τροποποιείται µονοµερώς η Συµφωνία των Πρεσπών! Πρώτα θα την 

κυρώσει η Ελλάδα, µετά θα µας βάλετε στο ΝΑΤΟ και µετά θα ισχύσουν οι 

τροποποιήσεις στο Σύνταγµά µας! 

 Η παραβίαση είναι ωµή. 

 Αν µετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αρνηθούν τις τροποποιήσεις αυτές, µε ποιον τρόπο 

η Ελλάδα θα µπορέσει να αντιδράσει. 
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28.  Ολόκληρη η Συνθήκη Βουκουρεστίου 1913 – 

πουθενά ο όρος «Μακεδονία»!38 
Ψευδή τα ποσοστά που εµφανίζονται συχνά. 

Σας παρουσιάζουµε ολόκληρη την Συνθήκη Ειρήνης Βουκουρεστίου το 1913. Την 

συνθήκη για την οποία λέγεται και επαναλαµβάνεται αβίαστα ότι «µοίρασε την 

Μακεδονία σε τρία (ή τέσσερα) κράτη, µε την Ελλάδα να έχει το 51%, την 

Γιουσκοσλαβία το 38%, την Βουλγαρία το 10% και την Αλβανία λιγότερο από το 

1%». Αυτό δεν λένε; 

Το λέει ο (τέως) υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, το λέει ο 

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (µαζί µε την Μπακογιάννη και τον Μπουτάρη), το 

λέει ο Τζανακόπουλος, το λένε υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ (εδώ και εδώ), το λέει 

ο Ριζοσπάστης, το λέει ο 902, o Μπογιόπουλος, το λέει το ΚΚΕ στα φυλλάδια που 

µοιράζει στα σχολεία (φωτο 1, φωτο 2, φωτο 3), το λέει η Εφηµερίδα των 

Συντακτών, to Documento, το λέει ο Μαυρίδης του liberal.gr, το λέει 

η Καθηµερινή (ως εφηµερίδα), το γράφει σε blog του Πρώτου Θέµατος, το λένε 

καθηγητές πανεπιστηµίου (στην Αυγή, στο Στο Κόκκινο, στο Κουτί της Πανδώρας), 

το γράφουν στα ελληνικά πανεπιστήµια (Μάστερ στο Παν. Μακεδονίας), το λέει 

η εγγονή του Τίτο, διάφοροι (εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ). Το λέει εµµέσως και ο υπ. 

εξ. των Σκοπίων ∆ηµητρώφ. Το λένε λίγο-πολύ όλοι. 

Εµείς, στο Αντίβαρο, το αµφισβητούµε. Το ίδιο κάνουν και οι εξής: ο Σάββας 

Καλεντερίδης, ο Γιώργος Ρωµανός, οι Ακτίνες, οι Χρονογραφίες, και άλλοι. 

Παραθέτουµε ολόκληρη την Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου 

στα ελληνικά (από τον ιστοχώρο του ΓΕΕΘΑ). Στον ακόλουθο σύνδεσµο θα την 

βρείτε και στα αγγλικά (στο scribd). Κατεβάστε την στα ελληνικά από εδώ39 

Όπως βλέπουµε όλοι δεν υπάρχει πουθενά ο όρος Μακεδονία. Υπάρχουν σε αρκετά 

άρθρα ονοµασίες περιοχών που καθορίζουν τα σύνορα, αλλά πουθενά ο όρος 

Μακεδονία. 

Η Οθωµανική Αυτοκρατορία ποτέ δεν χρησιµοποίησε τον όρο Μακεδονία για να 

ονοµάσει οποιαδήποτε περιοχή. Χρησιµοποιούσε διοικητικές περιοχές που ονόµαζε 

Βιλαέτια. Υπήρχε έτσι το Βιλαέτι Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου, Αδριανούπολης. 

Ακολουθούν δύο επίσηµοι χάρτες από την έκθεση µίας ∆ιεθνούς Επιτροπής, η οποία 

συστήθηκε µετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέµων. (εδώ το βιβλίο Report of the 

International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan 

Wars). Ο πρώτος χάρτης δείχνει τα σύνορα του παλαιότερου συνεδρίου του 

                                       
 

38 ∆ηµοσιεύθηκε στο Αντίβαρο, στις 30 Νοεµβρίου 2018 - http://www.antibaro.gr/article/21177  
39 https://drive.google.com/file/d/1GTLrQNyV5PMah08CBLudAVvRFFGD6CBO/view?usp=sharing  
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Λονδίνου και το δεύτερος χάρτης δείχνει ακριβώς τα σύνορα µετά την Συνθήκη 

Ειρήνης του Βουκουρεστίου. Προσέξτε πού γράφει Μακεδονία. Οι ίδιοι χάρτες 

υπάρχουν και εδώ 
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Ο ίδιος ακριβώς χάρτης υπάρχει και στην διεθνή έκδοση της Wikipedia για την εν 

λόγω συνθήκη. 

Προσέξτε τώρα και την πόλη Uskub µεταξύ του Ι και του Α από τη λέξη SERVIA. 

Uskub είναι η Οθωµανική εκδοχή της πόλης των Σκοπίων. Μάλιστα, τα Σκόπια όχι 

µόνο δεν ήταν µέρος της Μακεδονίας, όχι µόνο δεν ανήκαν σε κανένα από τα τρία 

Βιλαέτια, των οποίων τα εδάφη µοιράστηκαν, όχι µόνο δηλαδή ανήκαν σε άλλο 

Βιλαέτι, στο Βιλαέτι του Κοσσυφοπεδίου, αλλά από το 1888 ως το 1914, ήταν η 

πρωτεύουσα του Βιλαετίου του Κοσσυφοπεδίου (δείτε το εδώ)!. Ως συµπέρασµα, 

άνω του 85% του πληθυσµού της πΓ∆Μ κατοικεί σήµερα εκτός της περιοχής των 

τριών Βιλαετίων. 

Συνεπώς 

ψεύδος ότι η Συνθήκη του Βουκουρεστίου αναφέρεται στην Μακεδονία 

ψεύδος ότι η Συνθήκη του Βουκουρεστίου µοίρασε την Μακεδονία σε 3 ή 4 χώρες 

ψεύδη τα ποσοστά που αναφέρονται συνήθως 

ψεύδος ότι η περιοχή της πΓ∆Μ ανήκει σε κάποια έννοια µίας ευρείας περιοχής της 

Μακεδονίας. Ουδέποτε υπήρξε τέτοια διοικητική περιοχή επί Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Έναν χάρτη µε Οθωµανική διοίκηση περί «Μακεδονίας» δεν έχουν 

βρει ακόµη. 

µόνο το πολύ νότιο τµήµα της πΓ∆Μ, δηλαδή η περιοχή γύρω από το Μοναστήρι 

και τις πόλεις Αχρίδα, Αντιγόνεια, ∆ίβρη και Άστιβος. Μόνο αυτές οι πόλεις, οι 

οποίες µάλιστα φέρουν και ελληνικά ονόµατα, ανήκαν στην περιοχή της 

Μακεδονίας. Σηµειώνεται ότι βάσει της Συµφωνίας των Πρεσπών, 

υποχρεωνόµαστε να παύσουµε να χρησιµοποιούµε τα ελληνικά ονόµατα γι’ αυτές 

τις πόλεις! Θα πρέπει να χρησιµοποιούµε τα «µακεδονικά» (κατά την Συµφωνία) 

ονόµατα, δηλαδή Μπίτολα, Οχρίντ, Νεγκότινο, Ντέµπαρ, Στιπ. 

Η Ελλάδα από το 1912-13 που απελευθέρωσε τα εδάφη της Μακεδονίας, αµέσως 

τα ονόµασε επισήµως Μακεδονία, όπως και ήταν. Η Γιουγκοσλαβία για 30 χρόνια 

δεν χρησιµοποιούσε αυτό το όνοµα. Μόνο το 1943-44 άρχισε να το χρησιµοποιεί. Η 

Βουλγαρία δε καθόλου, ούτε και σήµερα. 

Η ελληνική και αγγλική έκδοση της Συνθήκης βρίσκεται στο Παράρτηµα. 
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29.  Ολόκληρη η απογραφή του 1921 στην 

Γιουγκοσλαβία. Ούτε ένας «Μακεδόνας»40 
Καταθέτουµε στους αναγνώστες µας τις 475 σελίδες της απογραφής του 1921 στο 

«Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων», όπως ήταν τότε η επίσηµη 

ονοµασία του κράτους και τους σχετικούς πίνακες. 

Την απογραφή την βρήκαµε ολόκληρη εδώ και την έχουµε διαθέσιµη και σε δικό 

µας λογαριασµό στο google drive εδώ 

Πίνακας 1 – σελίδα 2 της Απογραφής. Πληθυσµός όλου του βασιλείου µε βάση την 

θρησκεία41 

 

 
Πληθυσµός Ποσοστό 

Σύνολο          11,984,911 
 

Ορθόδοξοι            5,593,037 46.67% 

Καθολικοί            4,708,657 39.29% 

Ελληνοκαθολικοί                  40,338 0.34% 

Προτεστάντες                229,517 1.92% 

Μουσουλµάνοι            1,345,271 11.22% 

Εβραίοι                  64,746 0.54% 

Άλλοι                     1,944 0.02% 

Άθεοι                     1,381 0.01% 

 

                                       
 

40 ∆ηµοσιεύθηκε στο Αντίβαρο στις 3 ∆εκεµβρίου 2018 - http://www.antibaro.gr/article/21217  
41 ∆είτε το εξώφυλλο 
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Πίνακας 2 – σελίδα 3 της Απογραφής. Πληθυσµός όλου του βασιλείου µε βάση την 

µητρική γλώσσα 

 
Πληθυσµός Ποσοστό 

Σερβοκροάτικα      8,911,509 74.36% 

Σλοβένικα      1,019,997 8.51% 

Τσέχικα-Σλοβάκικα          115,532 0.96% 

Ρουθεριανά            25,615 0.21% 

Πολωνικά            14,764 0.12% 

Ρώσικα            20,568 0.17% 

Ουγγαρέζικα          467,658 3.90% 

Γερµανικά          505,790 4.22% 

Αρναούτ (Αλβανικά)          439,657 3.67% 

Τούρκικα          150,322 1.25% 

Ρουµάνικα          231,068 1.93% 

Ιταλικά            12,553 0.10% 

Αγγλικά              1,163 0.01% 

Γαλλικά                  453 0.00% 

Άλλοι            68,282 0.57% 
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Πίνακας 3 – σελίδα 112 της Απογραφής. Πληθυσµός της πόλης των Σκοπίων µε 

βάση την θρησκεία 

Σύνολο              145,880 
 

Ορθόδοξοι                75,498 51.75% 

Καθολικοί                  1,012 0.69% 

Ελληνοκαθολικοί                        31 0.02% 

Προτεστάντες                        91 0.06% 

Μουσουλµάνοι                67,376 46.19% 

Εβραίοι                  1,872 1.28% 

Άλλοι                         – 0.00% 

Άθεοι                         – 0.00% 

 

Πίνακας 4. Σελίδα 113 της Απογραφής. Πληθυσµός της πόλης των Σκοπίων µε 

βάση την µητρική γλώσσα. 

 

Σερβοκροάτικα                  82,148 56.3% 

Σλοβένικα                        44 0.0% 

Τσέχικα-Σλοβάκικα                        63 0.0% 

Ρουθεριανά                         – 0.0% 

Πολωνικά                        10 0.0% 

Ρώσικα                      103 0.1% 

Ουγγαρέζικα                        35 0.0% 
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Γερµανικά                        66 0.0% 

Αρναούτ (Αλβανικά)                32,035 22.0% 

Τούρκικα                26,341 18.1% 

Ρουµάνικα                      646 0.4% 

Ιταλικά                        23 0.0% 

Αγγλικά                        39 0.0% 

Γαλλικά                           5 0.0% 

Άλλοι                  4,322 3.0% 

 

Συµπέρασµα 

Το 1921 στην (µετέπειτα) Γιουγκοσλαβία, δεν βρέθηκε ούτε ένας 

«Μακεδόνας», ούτε ένας που να µιλάει την «µακεδονική» γλώσσα. Ούτε 

στα Σκόπια, τα οποία σχεδόν κατά το ήµισυ ήταν µουσουλµανική πόλη. 

Αν αναρωτιέστε πού βρισκόταν οι παππούδες των σηµερινών πολιτικών των 

Σκοπίων, θα αναφέρω τα εξής 

ο παππούς του Νικόλα Γκρουέφσκι (πρώην πρωθυπουργός µε το VMRO) ήταν 

από την Αχλάδα Φλωρίνης, γεννήθηκε το 1911 και πέθανε το 1940 µετά από 

τραύµα στα ελληνοαλβανικά σύνορα πολεµώντας µε τον ελληνικό στρατό τους 

Ιταλούς. Ο πατέρας του επίσης γεννήθηκε στην Αχλάδα Φλωρίνης. Το 1948 

έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στα Σκόπια. 

Ο παππούς του Νικόλα ∆ηµητρώφ (υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Ζάεφ) 

λεγόταν Νικόλαος ∆ηµητρίου και καταγόταν από το χωριό Χρυσή Αριδαίας του 

Νοµού Πέλλας. Ο παππούς, πήρε τον γιο του ∆ηµήτριο ∆ηµητρίου (πατέρα του 

υπουργού εξωτερικών Νικόλα ∆ηµητρώφ), ο οποίος είχε γεννηθεί κι αυτός στο 

χωριό στις 13/11/1937, και το 1948 έφυγαν κι αυτοί από την Ελλάδα για τα 

Σκόπια. 

Ο Λιούµπκο Γκεοργιέφσκι, πρώην πρωθυπουργός µε το VMRO (1998-2002), και 

µάλιστα ιδρυτής του κόµµατος το 1990 και πρόεδρός του µέχρι το 2003, µετά τη 

λήξη της θητείας του, απέκτησε βουλγαρικό διαβατήριο και έγινε πρέσβης της 

Βουλγαρίας στην πΓ∆Μ! Μάλιστα, προπαγανδίζει από την βουλγαρική τηλεόραση 
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εναντίον του «µακεδονισµού» και δηλώνει ανοιχτά ότι οι (ψευδο)-«µακεδόνες» 

είναι βούλγαροι. 

Οι παππούδες λοιπόν των σηµερινών (ψευδο)-«µακεδόνων» το 1921 ήταν είτε 

Έλληνες, είτε Βούλγαροι, είτε Σέρβοι. Αλβανοί δεν ήταν, διότι οι Αλβανοί 

παρέµειναν Αλβανοί και απαρτίζουν σήµερα το 30% του πληθυσµού της πΓ∆Μ. Η 

δε πρωτεύουσα της πΓ∆Μ, τα Σκόπια, από το 1888 µέχρι το 1913 και την 

κατάκτηση της πόλης από τον στρατό της Σερβίας ήτανε πρωτεύουσα του Βιλαετίου 

του Κοσσυφοπεδίου. Καµία απολύτως σχέση µε την Μακεδονία, κάτω από 

οποιονδήποτε ορισµό. 
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30.  Οι χάρτες του 18ου-19ου αιώνα απορρίπτουν την 

ύπαρξη έθνους «Μακεδόνων»42 
Γεωγραφικοί αλλά και εθνογραφικοί χάρτες ιστορικών, περιηγητών καταγράφουν 

τις εθνότητες κατοίκων στα Βαλκάνια, αλλά δεν αναφέρει ούτε ένας κανέναν 

«εθνικά Μακεδόνα». Επίσης, στο άρθρο αυτό θα επισηµανθεί ότι το ιδίωµα των 

σλαβόφωνων στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου είναι 

διαφορετική γλώσσα από την υποτιθέµενη «µακεδονική» που µιλάνε σήµερα στα 

Σκόπια. 

Με προτροπή ενός φίλου, διάβασα ένα σηµείωµα από τον Ιούνιο του 2018, το 

οποίο παρέπεµπε σε αρκετούς γεωγραφικούς και εθνολογικούς χάρτες και του 

18ου και 19ουαιώνα, καθώς και σε ένα βιβλίο του 1919 ενός αµερικανού Ιστορικού, 

το οποίο ανέφερε ότι στην Συνθήκη του Βουκουρεστίου η «Μακεδονία» µοιράστηκε 

σε τρία κράτη. ∆εν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά αυτό είναι το νόηµα. Οι χάρτες είναι 

αποδεκτοί. Το πνεύµα του κειµένου όχι. Οι αντιρρήσεις µου είναι οι εξής: 

Πρώτον, είναι πράγµατι αποδεκτό ότι ορισµένοι χαρτογράφοι ή ιστορικοί 

χρησιµοποιούσαν το όνοµα «Μακεδονία» για να περιγράψουν µία 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Ταυτόχρονα 

όµως, είναι επίσης αποδεκτό ότι ουδέποτε χρησιµοποιήθηκε αυτός ο όρος 

επισήµως. Ο όρος «Μακεδονία» δεν αναφέρεται πουθενά στην Συνθήκη του 

Βουκουρεστίου, δεν αναφέρεται σε κανένα Οθωµανικό έγγραφο από τον 15ο ως 

τον 20ο αιώνα. Χρησιµοποιούσαν τα βιλαέτια (Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου, 

Αδριανούπολης, Κοσσυφοπεδίου).  Το ότι σε 2-3 χάρτες του 18ου αιώνα 

αναγράφεται το όνοµα «Μακεδονία» είναι επιλογή του χαρτογράφου. Το ότι 

ένας ιστορικός το 1918 (Handbook for the diplomatic history of Europe, Asia, and 

Africa, 1870-1914] (σελίδα 440) αναφέρει ότι «η Ελλάδα πήρε εδάφη της νότιας 

Μακεδονίας από τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου» είναι επιλογή του ιστορικού, 

επειδή ήθελε να δώσει ένα χρώµα στο κείµενό του. Οι χώρες οι οποίες υπέγραψαν 

την Συνθήκη µέσω των επισήµων αντιπροσωπειών τους δεν υπέγραψαν το κείµενο 

µε την έννοια ότι «τώρα µοιράζουµε την Μακεδονία». Το αναµασούµενο επιχείρηµα 

αρκετών είναι περίπου ότι «αποδεχτήκαµε το µοίρασµα της Μακεδονίας στα τρία µε 

τα συγκεκριµένα ποσοστά, άρα δεν έχουµε µονοπώλιο στη Μακεδονία, άρα ας τους 

δώσουµε ένα σύνθετο όνοµα». Ε λοιπόν ποτέ δεν αποδεχτήκαµε το µοίρασµα της 

Μακεδονίας στα τρία. Αποδεχτήκαµε τα σηµερινά σύνορα, τα οποία ορίστηκαν από 

τις πόλεις, χωριά, ποταµούς, λίµνες και βουνά που αναφέρονται στην Συνθήκη. 

Επίσης, ακόµα και να είχαµε αποδεχτεί ότι κατοικούν σε ένα τµήµα της Μακεδονίας 

(πράγµατι κατοικούν!), αυτό δεν τους δίνει δικαίωµα χρήσης του ονόµατος για το 

κράτος τους, πόσο µάλλον για το έθνος τους! Εδώ η γέφυρα για τη δεύτερη 

αντίρρηση. 

                                       
 

42 ∆ηµοσιεύθηκε στο Αντίβαρο στις 4 ∆εκεµβρίου 2018 - http://www.antibaro.gr/article/21270  
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∆εύτερον, κανένας, µα κανένας από τους εθνολογικούς χάρτες που 

παρουσιάζονται στο κείµενο δεν αναφέρει «µακεδονική» εθνότητα, ούτε 

χρωµατίζει διαφορετικά κάποια περιοχή ως περιοχή που κατοικείται από 

«Μακεδόνες». Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε ακόµα και να δεχόµασταν ότι η Συνθήκη 

του Βουκουρεστίου διαµοίρασε µία υποτιθέµενη ευρύτερη, γεωγραφική, αόριστη 

«Μακεδονία» λέγοντας πολύ συγκεκριµένα «στην παρούσα συνθήκη διαµοιράζεται 

η Μακεδονία στις τάδε χώρες», θα χρησιµοποιούσε τον όρο µε αυστηρή και 

απόλυτη περιγραφική έννοια περί των εδαφών, χωρίς δηλαδή να αποδίδει σ’ αυτήν 

χαρακτηριστικά κράτους ή έθνους. Αν, για παράδειγµα, διαµοιραστεί σε µία 

Συνθήκη το βουνό του Ολύµπου και γραφτεί ότι «οι Λαρισαίοι παίρνουν το 51% 

του Ολύµπου και οι Πιερείς το 38% και οι Κοζανίτες το 11%», δεν σηµαίνει ότι 

κάποιος από τους τρεις δικαιούται να ονοµαστεί Ολύµπιος. (πόσο µάλλον όταν δεν 

γραφτεί καν, και απλώς ένας ιστορικός 5 χρόνια µετά πρωτογράψει τα ποσοστά και 

τον όρο «Όλυµπος»). 

Τρίτον, στην διεθνή βιβλιογραφία ο όρος έθνος έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 

∆εν είναι λέξη που αποδίδεται έτσι εύκολα. Ουδέποτε υπήρξε στην Ιστορία έθνος 

«Μακεδόνων», κάτω από κανέναν ορισµό. Χιλιάδες βιβλία και εκατοντάδες 

ακαδηµαϊκές έδρες ασχολούνται µε τον «εθνικισµό», όχι µε την λέξη-καραµέλα που 

ρίπτεται δεξιά κι αριστερά σε ιδεολογικούς αντιπάλους, αλλά µε την επιστηµονική 

εκδοχή του, δηλαδή µε το φαινόµενο του έθνους. Στις πρώτες σελίδες αυτών των 

βιβλίων θα δούµε µία ποικιλία κριτηρίων για να γίνει αποδεκτός ο όρος έθνος για 

ένα συλλογικό υποκείµενο. Σε κανέναν από αυτούς τους ορισµούς, κανένας από 

αυτούς τους ειδικούς πολιτικούς επιστήµονες δεν θα δεχόταν ότι η πολιτική 

απόφαση, για πολύ συγκεκριµένα εθνικά συµφέροντα ενός κράτους πριν από 

µερικές µόνο δεκαετίες, συγκροτούν αρκετά στοιχεία ώστε να γίνει αποδεκτός ο 

όρος «µακεδονικό έθνος». Μέχρι και η συγκρότηση της ΕΜΕΟ (VMRO) το 1893 δεν 

µιλούσε για «Μακεδόνες» στο έθνος. Μιλούσε για την ανεξαρτησία των κατοίκων 

της Μακεδονίας ανεξαρτήτως εθνότητας, θρησκείας και γλώσσας. Απευθυνόταν σε 

όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας και όχι στους Σλαβόφωνους µόνο. 

Τέταρτον, οµοίως και για τον όρο γλώσσα. Να διακρίνουµε λοιπόν τους 

φιλολόγους από τους γλωσσολόγους. «Μακεδονική γλώσσα» δεν υφίσταται. 

Πρόκειται για τεχνητό δηµιούργηµα της ίδιας περιόδου από τον Τίτο, ώστε να 

καλυφθεί στο µέλλον ένα ακόµη κριτήριο συγκρότησης έθνους. Στο σηµείο αυτό να 

πούµε και το εξής, διότι και ως προς αυτό υπάρχει είτε σύγχυση, είτε εσκεµµένη 

παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού. Το σλαβικό ιδίωµα που µιλούσαν οι 

πληθυσµοί στη Μακεδονία στις αρχές του 20ου αιώνα ∆ΕΝ είναι το ίδιο µε την 

λεγόµενη «µακεδονική» γλώσσα που έφτιαξε ο Τίτο µετά το 1943. ∆εν είναι το ίδιο. 

Ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν γραπτά µνηµεία του ιδιώµατος αυτού, ενώ υπήρχαν 

πολλές οµοιότητες µε τα βουλγάρικα (και τα σέρβικα), ο Τίτο εργάστηκε στην 

µορφοποίηση µίας γλώσσας, η οποία θα την διέκρινε όσο πιο πολύ γινόταν από 

αυτές, και ειδικά από τα βουλγάρικα. Έτσι, δηµιούργησε στην γραπτή εκδοχή της 
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γλώσσας ορισµένες τεχνητές διαφορές. Αυτές, πέρασαν απαρατήρητες από τους 

λιγοστούς σλαβόφωνους της Ελλάδας. ∆εν τις γνώριζαν, δεν τις αντιλήφθηκαν. Η 

διάδοση του ιδιώµατος αυτού από γενιά σε γενιά έγινε µε βάση την προφορική 

διάλεκτο που µιλούσαν οι παππούδες τους πριν 100 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος, 

που ακόµα και όταν ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας βγήκε να πανηγυρίσει την 

ηµέρα της υπογραφής του πλαισίου Συµφωνίας των Πρεσπών, εκτός του ότι 

ξεχνούσε («έτρωγε») ορισµένες λέξεις, µιλούσε λίγο διαφορετικά από τους ψευδο-

«µακεδόνες» των Σκοπίων. Με κάθε επιφύλαξη, οι διαφορές του προφορικού 

ιδιώµατος στην Ελλάδα µε την επίσηµη γλώσσα στα Σκόπια ίσως είναι µεγαλύτερες 

και από τις διαφορές µεταξύ της βουλγαρικής γλώσσας από την επίσηµη γλώσσα 

στα Σκόπια. 

Οι χάρτες του κειµένου 

Χάρτης του 1771 (wikipedia) 

 

Χάρτης του 1799 (wikipedia) 
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Χάρτης του 1855 (wikipedia) 

 

Χάρτης του 1885 (wikipedia) 
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Χάρτης του 19ου αιώνα (1851) 

 

  

Εθνολογικός χάρτης του 1847 (wikipedia) 
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Εθνολογικός χάρτης του 1882 (wikipedia) 

 

Εθνολογικός χάρτης του 1893 (Cassel) – µε ζωγραφισµένα τα σηµερινά σύνορα 
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Εθνολογικός χάρτης του 1918 (wikipedia) 
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31.  Χτύπηµα κάτω ἀπό τή µέση.43 
 

Τί συµβαίνει γιά πρώτη φορά στίς καταλήψεις σχολείων τοῦ 2018 ποῦ δέν 

συνέβαινε στίς καταλήψεις σχολείων ἀπό τό 1988 µέχρι σήµερα. 

1. Σήµερα ἔχουµε πρωθυπουργό πρώην καταληψία καί πρόεδρο 15µελούς. Οἱ 

πρῶτες του πολιτικές πράξεις καί ἐµφανίσεις στόν δηµόσιο χῶρο, ἦταν ὡς 

ὀργανωτής σχολικῶν καταλήψεων. 

2. Σήµερα δέν ἔχουµε ἁπλῶς καταλήψεις σέ σχολεῖα καί παύση µαθηµάτων. 

Ταυτόχρονα µέ ὅλα αὐτά ἔχουµε καί πορεῖες σχεδόν σέ κάθε πόλη τῆς Ἑλλάδας. 

Τήν περασµένη Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου, ἔγιναν ταυτόχρονες πορεῖες σέ δεκάδες 

πόλεις. Σέ µεγάλο µέρος τῶν 520 ὑπό κατάληψη σχολείων, οὐσιαστικά δέν ἔγινε 

κατάληψη, ἀλλά ἀποχή ἀπό τά µαθήµατα προκειµένου οἱ µαθητές νά συµµετάσχουν 

στά µαθητικά συλλαλητήρια. 

3. Σήµερα ἔχουµε συλλήψεις µαθητῶν καί τῶν γονέων τους γιά «παραµέληση 

ἐποπτείας ἀνηλίκων». Τό πρωτοφανές περιστατικό συνέβη µετά ἀπό µήνυση τοῦ 

διευθυντῆ τοῦ 2ου Γυµνασίου Ἀγρινίου. 

4. Σήµερα ἔχουµε τό πολιτικό καί δηµιοσιογραφικό κατεστηµένο, κυβέρνησης τέ καί 

ἀντιπολίτευσης, νά καθυβρίζει τούς µαθητές. 

Ἄς προσεχθεῖ τό ἑξῆς σηµεῖο: δέν καθυβρίζεται ἡ κατάχρηση τῶν πράξεών τους 

(κατάληψη ἀντί µάθηµα). Ἄλλωστε, τό – πράγµατι στρεβλό – «δικαίωµα» στήν 

κατάληψη ἔχει γίνει σταδιακά ἀποδεκτό τά τελευταία 30 χρόνια. Κακῶς, ἀλλά ἔγινε. 

∆έν καθυβρίζεται οὔτε τό ἕνα καί µοναδικό αἴτηµα τῶν µαθητῶν: ἡ ἀπόρριψη τῆς 

Συµφωνίας τῶν Πρεσπῶν. ∆ιότι περί αὐτοῦ πρόκειται. Καθυβρίζεται τό αὐτόβουλο 

καί αὐτεξούσιο τῶν µαθητῶν! 

Ἡ κυβέρνηση, ἡ ὁποία τό 2016 µείωσε τήν ἡλικία γιά δικαίωµα ψήφου ἀπό τά 18 

στά 17, καί τό 2017 ἔδωσε δικαίωµα ἀλλαγῆς φύλου σέ παιδιά 15 ἐτῶν, θεωρεῖ τούς 

µαθητές λυκείου ἄβουλα ὄργανα ἐξωσχολικῶν ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων, µολονότι 

τά ἴδια τά παιδιά φωνάζουν «δέν εἴµαστε φασίστες, δέν εἴµαστε ναζί, ὅταν 

φωνάζουµε ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι γῆ ἑλληνική», καί βάζουν ἕνα µεχάλο ἀπορριπτικό 

Χ στά ναζιστικά σύµβολα. 

Πάντως, ἐγώ στήν ὑποτιθέµενη µαθητική «ἀντί-ἐθνικιστική διαδήλωση» ἐναντίον 

τῶν καταλήψεων εἶδα ὅτι τουλάχιστον οἱ µισοί ἔδειχναν ἄνω τῶν 25, µέ γενειάδα, 

µέ ξένες (κόκκινες) σηµαῖες καί ὀργανωµένο στρατιωτικό βάδισµα. Ἀντίθετα, στίς 

                                       
 

43 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία στις 4 ∆εκεµβρίου 2018 και την εποµένη στο Αντίβαρο - 
http://www.antibaro.gr/article/21275  
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µαθητικές πορεῖες εἶδα µόνο µαθητές, µόνο ἑλληνικές σηµαῖες, ἄτακτο βάδισµα καί 

πάθος νεοφώτιστων σέ διαδιλώσεις. 

Ἐδῶ ἔγκειται καί τό ὅτι πρόκειται γιά χτύπηµα κάτω ἀπό τή µέση. Σέ αὐτές τίς 

συνθῆκες, βρῆκαν ἕνα µόνο ἀκραῖο σύνθηµα, τό ὅτι «ἡ ∆ηµοκρατία πούλησε τή 

Μακεδονία». Ἀκραῖο ναί. Ἀπειλή ὅµως γιά τή ∆ηµοκρατία ἕνα σύνθηµα σέ µία 

πορεία; δέ νοµίζω. Ὑπερβολικό τό βρίσκω. 

∆έν ἦταν ἄραγε ἀπειλή ὅταν σηµερινοί ὑπουργοί ὀργάνωναν λαϊκά δικαστήρια µέ 

κρεµάλες ἔξω ἀπό τή Βουλή καί ὁ ὄχλος φώναζε «νά καεῖ…», ἀλλά εἶναι σήµερα 

ἀπειλή ὅτι µερικοί 17χρονοι ἀπό ἐνθουσιασµό καί ἔλλειψη καλλιέργειας λόγου δέν 

συνειδητοποιοῦν τίς ἐπιπτώσεις τῶν λέξεων; ∆έν πείθοµαι. 

Εἶναι χτύπηµα κάτω ἀπό τή µέση ἐπειδή ἀποφεύγει νά ἀπαντήσει στήν οὐσία τοῦ 

αἰτήµατος γιά ἀπόρριψη τῆς ἐπαίσχυντης συµφωνίας. Ὄχι µόνο δέν εἶναι ἐθνικιστική 

ἡ ἀπόρριψη, ἀλλά ἐθνικιστική εἶναι ἡ ἐπικύρωση τῆς Συµφωνίας. 

Κάποτε νά τελειώνουµε µέ τά συµπλέγµατα ὅτι ὅλοι οἱ ἐθνικισµοί γύρω µας εἶναι 

«πρόοδος» καί «φιλία». Στό ὑπό τροποποίηση Σύνταγµα τῶν Σκοπίων παραµένει 

αὐτούσιος ὁ ἀλυτρωτισµός εἰς βάρος µᾶς (ἄρθρο 36) καθώς καί ἡ παραποµπή (στό 

Προοίµιο) σέ κείµενο ποῦ εὐθέως µιλάει γιά ἕνωση τῶν «Μακεδόνων» τριῶν χωρῶν 

σέ µία «µεγάλη Μακεδονία». Νά πάψει ὁ στρουθοκαµηλισµός καί νά δοῦµε 

κατάµατα τήν πραγµατικότητα! 
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32.  Ἡ Ἱστορία ἀποφαίνεται: δέν ὑπάρχει «µακεδονικό 

ἔθνος»44. 
Ὁ κ. Μητσοτάκης δέχεται τήν σύνθετη ὀνοµασία ἀλλά ὄχι τήν ἐθνότητα καί τήν γλώσσα ὡς 
σκέτα «µακεδονικές». Κανείς δέν τόν ρώτησε ἄν δέχεται «βορειοµακεδονικό ἔθνος». 

Ὁ κ. Τζανακόπουλος τήν περασµένη ἑβδοµάδα στήν ΕΡΤ στό ζενίθ µίας µᾶλλον 
«νεοφιλελεύθερης» ὀπτικῆς ἀπολυτοποίησε παιδαριωδῶς τό δικαίωµα αὐτοπροσδιορισµοῦ 
λέγοντας ἐπί λέξη: «ὁ καθείς µπορεῖ νά προσδιορίζεται ἐθνοτικά κατά τόν τρόπο µέ τόν 
ὁποῖον νοµίζει». Λές καί τό ἔθνος εἶναι παρατσούκλι! 
 
Ἀναλύω τά ἱστορικά δεδοµένα µέ χρονολογική σειρά. 

Πρῶτος σταθµός οἱ δεκάδες γεωγραφικοί καί ἐθνογραφικοί χάρτες τοῦ 19ου αἰώνα, σέ 
κανέναν ἀπό τούς ὁποίους δέν ἀναφέρονται πουθενά «Μακεδόνες». 
 
∆εύτερος σταθµός τό 1878. Σέ συνέχεια τῆς ἔκδοσης τοῦ ἀρχείου τοῦ Στέφανου  ∆ραγούµη 
τό 1966, ὁ Εὐάγγελος Κωφός ἐξέδωσε τό 1969 ἀνέκδοτα προξενικά ἔγγραφα στό βιβλίο «Ἡ 
Ἐπανάστασις τῆς Μακεδονίας κατά τό 1878». Στά σπάνια αὐτά ἔργα, διότι ὁ Μακεδονικός 
Ἀγώνας εἶναι ἐν πολλοῖς ἀδιόρατος στήν ἱστοριογραφία µας, φωτίζεται ἡ ἄµεση ἀντίδραση 
τῶν Ἑλλήνων στήν ἀπόδοση τῆς Μακεδονίας στούς Βούλγαρους κατά τήν Συνθήκη τοῦ 
Ἁγίου Στεφάνου. «Μακεδόνες» δέν ὑφίστανται. 
 
Τρίτος σταθµός τό 1884 καί 1885, ὅταν Ἕλληνες τῆς περιοχῆς τοῦ Μοναστηρίου (ἐκ 
Νιζόπολης, Τυρνόβου καί Μεγαρόβου) ἀπέστειλαν ἐπιστολές στόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη 
διαµαρτυρόµενοι ὅτι «Γνήσιοι Μακεδόνες ὄντες καί τοιοῦτοι θέλοντες νά εἴµεθα καί εἰς τό 
µέλλον διά τέ τῆς Ἑλληνικῆς ἠµῶν γλώσσης… ἀποκηρύττοµεν πάσας τάς χιµαιρικᾶς ἰδέας καί 
τάσεις αὐτῶν τῆς ἤν ἐπιδιώκουσιν ἑνώσεως τῆς Μακεδονίας µετά τῆς Βουλγαρίας». Οἱ 
ἐπιστολές διαβιβάστηκαν στόν Βρετανό πρέσβη45 
 
Τέταρτος σταθµός τό 1893, ὅταν στήν διακήρυξη τῆς ΕΜΕΟ (τήν ὁποία ἔχουν παραποιήσει οἱ 
Σκοπιανοί) τό κάλεσµα γιά ἐπανάσταση κατά τῶν Ὀθωµανῶν γίνεται πρός ὅλους 
ἀνεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας καί ἐθνότητας. Ὄχι στούς ἐθνικά «Μακεδόνες». 
 
Πέµπτος σταθµός οἱ ἐκδόσεις τῶν «Μακεδονικῶν Ἡµερολογίων» τοῦ 1897 καί 1908, πού 
ἔπεσαν στά χέρια µου πρόσφατα. Σ’ αὐτά ὁ Γ. ∆ροσίνης, Κ. Παλαµᾶς, Ζ. Παπαντωνίου καί 
πολλοί καί ἄλλοι ὑµνοῦν τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καί µιλοῦν µόνο γιά Βουλγάρους. 
«Μακεδόνες» δέν ὑφίστανται στόν ὁρίζοντα46. 
 

                                       
 

44 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία, 18 ∆εκεµβρίου 2018. Και την εποµένη στο Αντίβαρο - 
http://www.antibaro.gr/article/21469  
45 Η πλήρης επιστολή του 1885 θα αναρτηθεί εδώ τις επόµενες ηµέρες. Την βρήκαµε στο βιβλίο του 
Ν. Μέρτζου «Εµείς οι Μακεδόνες», σελίδες 87-89. 
46 Εικόνες από το Μακεδονικόν Ηµερολόγιον του 1897 – είδηση – εξώφυλλο – 
ποίηµα ∆ροσίνη  «Ελληνοπούλα (Μακεδονία)»- ποίηµα Παλαµά «Μακεδονία» («ελληνική πνοή την 
ανασταίνει»). Εικόνες από το Μακεδονικόν Ηµερολόγιον του 1908 – εξώφυλλο, Βασιλείς της 
Μακεδονίας και Μακεδονική ∆υναστεία Κωνσταντινουπόλεως – Τα ονόµατα Μακεδών και Μακεδονία –
 Σηµείωµα για τον Παύλο Μελά και ποίηµα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Επιπλέον του άρθρου, 
παραθέτω και απόσπασµα από το Μακεδονικόν Ηµερολόγιον του 1903 
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Ἕκτος σταθµός τό 1913, ὅταν κατά τήν Συνθήκη Εἰρήνης τοῦ Βουκουρεστίου, δέν γίνεται 
οὐδεµία ἀναφορά σέ «Μακεδονία» παρά τά ὅσα ἀµετροεπῶς λέγονται ἀπό διαφόρους, 
συµπεριλαµβανοµένων τοῦ πρωθυπουργοῦ, τοῦ πρώην  ὕπ. Ἐξωτερικῶν κλπ 
Ἕβδοµος σταθµός τό 1921, ὅταν στήν ἀπογραφή τοῦ Βασιλείου Σέρβων, Κροατῶν καί 
Σλοβένων καί τήν λεπτοµερέστατη ἔκδοση τῶν εὐρηµάτων της, δέν βρέθηκε οὔτε ἕνας 
«Μακεδόνας». 
 
Ὄγδοος σταθµός ἡ δεκαετία τοῦ 1920 κατά τήν ὁποία ἔχουµε τά πρῶτα ἴχνη ἐπιδίωξης 
ἀνεξάρτητης Μακεδονίας χωρίς ὅµως ἀναφορές σέ ἐθνικά «Μακεδόνες». Στό 5ο συνέδριο 
τῆς Γ’ Κοµµουνιστικῆς ∆ιεθνοῦς τό 1924 γίνεται λόγος γιά «Ἑνιαία καί Ἀνεξάρτητη 
Μακεδονία», στόν Ριζοσπάστη στίς 25.1.1925 ἀναφέρεται ὅτι ὁ Λένιν µιλοῦσε γιά 
«αὐτοδιάθεση καί ἀνεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη», καί τό σύνθηµα τοῦ ΚΚΕ στίς 
δηµοτικές ἐκλογές τοῦ 1929 ἦταν «Ἑνιαία καί ἀνεξάρτητη Μακεδονία». Τότε, µέ εἰσήγηση 
τοῦ Βενιζέλου ἡ Βουλή ψήφισε τό περίφηµο ἰδιώνυµο. 
 
Ἔνατος σταθµός τό 1943 ὅταν ὁ Τίτο ἀποφάσισε τή δηµιουργία τῆς «Σοσιαλιστικῆς 
Γιουγκοσλαβικῆς ∆ηµοκρατίας τῆς Μακεδονίας», ἔβαλε στό µίξερ τήν βουλγαρική γλώσσα 
µέ µερικές σερβικές συλλαβές, καί ἐµφάνισε 843,000 ἐθνικά «Μακεδόνες» ἀπό τό πουθενά, 
ὥστε νά περικόψει µελλοντικές ἐπιδιώξεις τῆς Βουλγαρίας στό ἔδαφός του. 

75 χρόνια ψευδώνυµου ἔθνους δέν εἶναι ἀρκετά γιά νά τό ἀποδεχθοῦµε. Εἰδικά ἐφόσον ἐµεῖς 
φέρουµε τό ἴδιο ὄνοµα ὡς τµῆµα τοῦ δικοῦ µας ἔθνους. Οὔτε σκέτο «µακεδονικό» 
ἀποδεχόµαστε λόγω δῆθεν «δικαιώµατος αὐτοπροσδιορισµοῦ» κύριε Τζανακόπουλε, οὔτε 
«βορειοµακεδονικό» κύριε Μητσοτάκη. 
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33.  Ντοκουµέντα της εποχής 1878-1913 για την 

ελληνικότητα της Μακεδονίας 47 
Κωστής Παλαµάς, Γεώργιος ∆ροσίνης, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Γεώργιος 

Στρατήγης, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Γ. Μπουκουβάλας, εφηµερίδες, ειδήσεις, άρθρα, 

ποιήµατα, στατιστικές πληθυσµού, καρτ-ποστάλ. Αυτά και άλλα, στην ταραχώδη 

γενικευµένη περίοδο 1878-1913 στη Μακεδονία όπου αντίπαλοι ήταν οι Έλληνες µε 

τους Βούλγαρους κάτω από το βλέµµα των Οθωµανών που κατέρρεαν. 

«Μακεδόνες» ανύπαρκτοι από τον ορίζοντα… 

Εφηµερίδα Μίνως Ηρακλείου – 15 Μαρτίου 1885 

 

                                       
 

47 ∆ηµοσιεύθηκε στο Αντίβαρο στις 19 ∆εκεµρίου 2018 - http://www.antibaro.gr/article/21481  
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Εφηµερίδα Μίνως Ηρακλείου – Βουλγάρων Σφαγαί – 19 Οκτωβρίου 1885
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Γεώργιος Στρατήγης – Εφηµερίδα Σκριπ – 26 Νοεµβρίου 1885 – Ποίηµα – 

Αφιερούται εις τους Μακεδόνας φοιτητάς

 

Για τον πληθυσµό της Μακεδονίας – Η Φωνή των Υπουδούλων – 24 Μαρτίου 1890 

(δύο εικόνες) 
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Εφηµερίδα Εµπρός – 14 ∆εκεµβρίου 1896 – έκδοση του Μακεδονικού Ηµερολογίου 

1897
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Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1897 – Κωστής Παλαµάς – ποίηµα – Μακεδονία 

(ελληνική πνοή την ανασταίνει) 
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Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1897 –  Γεώργιος ∆ροσίνης – ποίηµα «Ελληνοπούλα 

(Μακεδονία)» 
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Εφηµερίδα Εµπρός – 18 Μαΐου 1897 – Αι ενέργειαι των Βουλγάρων

 

  

Εφηµερίδα Σκριπ – Ανδρέας Καρκαβίτσας – 30 Αυγούστου 1903
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Εφηµερίδα Σκριπ – Κωστής Παλαµάς – 30 Αυγούστου 1903
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Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1903 – ∆εν θα την πάρουν ω ποτέ, την γην των 

Μακεδόνων

 

  



Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

127 
 
 

Εφηµερίδα Σκριπ – 8 Ιουλίου 1905 – Οι Βούλγαροι κηρύσσοντες µίαν Μακεδονικήν 

γλώσσαν! 

 

Η Γλώσσα των εν Μακεδονία Βουλγαροφώνων – 1905 –  δείτε ολόκληρο το βιβλίο 

εδώ 
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Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1908 – Π. Καρολίδης – Τα ονόµατα Μακεδών και 

Μακεδονία 
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Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1908 – ∆ύο κείµενα – α. Παύλος Μελάς – β. Ποίηµα 

«Εις Παύλον Μελάν» του Ζαχαρία Παπαντωνίου 
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Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

132 
 
 

Κάρτα 1 Μαΐου 1908 – Τι θέλουνε οι Βούλγαροι µες στην Μακεδονία; εµείς θα 

πολεµήσουµε για την Ελευθερία!

 

  

Εφηµερίδα Σκριπ – 25 Αυγούστου 1911 
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Εφηµερίδα Νέα Έρευνα Χανίων – Στατιστική επίσηµος της Μακεδονίας – 20 

Μαρτίου 1911  
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Από όλα τα ιστορικά ντοκουµέντα που παρουσιάζονται εδώ, αλλά και στα 

προηγούµενα άρθρα του αφιερώµατος, εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 

1. Επιβεβαιωµένα µέχρι το 1921 δεν υπήρξε κανένας άνθρωπος που να 

δήλωνε εθνικά Μακεδόνας. 

2. Η αντιπαράθεση εντός της Μακεδονίας ήτανε µόνο µεταξύ Ελλήνων και 

Βουλγάρων. 

3. Έχουν όντως καταγραφεί µεµονωµένα περιστατικά ανθρώπων που 

δήλωναν «Μακεδόνες» σε κάποια έγγραφα µέχρι το 1921. Πρόκειται για δύο 

υπο-περιπτώσεις. 

Πρώτον, όσοι το έκαναν υποβολιµιαία στα πλαίσια των δύο βηµάτων, αντί 

του ενός, προς την βουλγαροποίηση της περιοχής: αρχικά «Μακεδόνες» και 

µετά «Βούλγαροι». 

∆εύτερον, ορισµένοι που έφυγαν ως µετανάστες στις ΗΠΑ και κατά την εισαγωγή 

τους εκεί δήλωσαν «Μακεδόνες». Αυτό το έκαναν όχι ως «εθνική συνείδηση», 

αλλά ακριβώς λόγω απουσίας εθνικής συνείδησης! 

∆ίνω το ιστορικό περίγραµµα και υπενθυµίζω ότι την περίοδο 1878-1913 

βρισκόµαστε στη µετάβαση από την Οθωµανική Αυτοκρατορία σε εθνικά κράτη. 

Μέχρι το 1912 η Μακεδονία ήταν Οθωµανική. 

Όλα τα παραπάνω συµβαίνουν κάτω από το βλέµµα των Οθωµανών που 

καταρρέουν. Αυτό που ονοµάζουµε «Μακεδονικός Αγώνας» (1904-08) έληξε όχι 

επειδή ο αγώνας τελείωσε και απελευθερώθηκε κάποιο τµήµα µίας περιοχής, αλλά 

επειδή οι Νεότουρκοι έκαναν την δική τους επανάσταση και επέβαλλαν την τάξη. 

Η απελευθέρωση έγινε το 1912-13 µεταξύ των εθνικών στρατών και των 

Οθωµανών. Επίσης, ο Μακεδονικός Αγώνας 1904-08 έγινε εναντίον των 

Βουλγάρων. Τα δηµοσιεύµατα της εποχής, και όλα τα δεδοµένα που παρουσιάζω, 

µιλούν πεντακάθαρα γι’ αυτό το πράγµα. Την ευρύτερη λοιπόν αυτήν περίοδο 

1878-1913 έχουµε την µετάβαση και την ένταξη σε εθνικές συνειδήσεις. Ο Παύλος 

Μελάς άφησε το ζεστό, πολυτελές του σπίτι και τις συναναστροφές του µε πρώην 

και µέλλοντες πρωθυπουργούς, κυρίως για να προσελκύσει στην εθνική ελληνική 

συνείδηση τους έχοντες ακόµα ρευστή εθνική συνείδηση. 

Από το 1870 µε την δηµιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας, ο σκοπός της άλλης 

πλευράς ήταν ακριβώς ο ίδιος. Η προσέγγιση των πληθυσµών προς την Βουλγαρική 

εθνική συνείδηση, βάσει της γλώσσας αρχικά, και της θρησκευτικής 

διαφοροποίησης µετά το 1870. Η Επανάσταση της Μακεδονίας το 1878 έγινε επειδή 

οι Έλληνες της Μακεδονίας δεν δέχθηκαν να τεθούν κάτω από τους Βουλγάρους, 

επειδή οι Ρώσοι (ούτε καν οι Βούλγαροι) κέρδισαν τους Οθωµανούς σε εντελώς 

άλλη περιοχή και ζήτησαν τη Μακεδονία για λογαριασµό των Βουλγάρων. 
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Έκτοτε, υπήρχαν πολλαπλά επεισόδια µεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων στην 

περιοχή. Υπάρχει και το βιβλίο του Ευάγγελου Κωφού το 1969 «Η Επανάσταση της 

Μακεδονίας το 1878» µε δεκάδες έγγραφα του Ελληνικού Προξενείου της 

Θεσσαλονίκης προς την κυβέρνηση των Αθηνών, στα οποία καταγράφοναι όλα 

αυτά µε ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες. 

Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της µετάβασης, υπήρχαν και ορισµένοι πληθυσµοί 

που παρέµειναν εθνικά ρευστοί, µέχρι το 1912-13.  

Αυτοί οι πληθυσµοί ήταν ευκολότερο να διαφύγουν από την όλη κατάσταση εκεί, 

ακριβώς επειδή λόγω έλλειψης ένταξης σε µία από τις δύο εθνικές συνειδήσεις, 

είχαν µικρότερες προοπτικές. Επειδή λοιπόν δεν είχαν τέτοια συνείδηση, στα 

έγγραφα που τους ζητούσαν έγγραφαν ουσιαστικά τόπο αφετηρίας «Μακεδονία» 

και όχι ότι ήταν «εθνικά Μακεδόνες». Μιλάµε ούτως ή άλλως για µερικές δεκάδες. 

Αυτούς τους χρησιµοποιεί κατά κόρον η προπαγάνδα των Σκοπίων για να αποδείξει 

τα αναπόδεικτα. 

4. Την περίοδο 1921-1943, λόγω των αποφάσεων της Κοµιντέρν, ξεκινάει η 

επιχείρηση «µακεδονοποίησης». Πάλι παίρνει αρκετά χρόνια για να φτάσουµε 

το 1943 και ο Τίτο να εµφανίσει 840,000 «εθνικά Μακεδόνες» για πρώη φορά στην 

Ιστορία, µε σκοπό να προστατεύσει την Γιουγκοσλαβία από µελλοντικές τριβές µε 

την Βουλγαρία, όπερ και κατάφερε µε το ρίξει τον σπόρο που σήµερα έθρεψε τις 

τριβές που έχουµε σήµερα εµείς µε τους «µακεδονοποιηµένους». 

5. Φτάσαµε λοιπόν στο 2018 όπου Έλληνας υπουργός εξωτερικών, πρωθυπουργός, 

υπουργοί, βουλευτές κλπ υπογράφουν χαρτιά που υποτίθεται ότι είναι ∆ιεθνείς 

Συµφωνίες και δηλώνουν ανοιχτά σε πολλές περιπτώσεις ότι υπάρχουν εθνικά 

Μακεδόνες, ότι ανάµεσα στους υποτιθέµενους εχθρούς των Ελλήνων είναι «οι 

Μακεδόνες» (χωρίς εισαγωγικά) κλπ. 

Όχι. 75 χρόνια ψευδεπίγραφης µακεδονοποίησης δεν αρκούν για να µπει 

κανείς στην χορεία των εθνών. Υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις, τις οποίες 

θέτουν οι ειδικοί πολιτικοί επιστήµονες που ασχολούνται µε τα έθνη και την ιστορία 

τους, τα οποία δεν τηρούν. Το έθνος δεν είναι παρατσούκλι. Είναι όρος ενός 

συλλογικού υποκειµένου, τον οποίον τον αποδίδει η ίδια Ιστορία σε έναν λαό, µετά 

από βαθειά πορεία στον χρόνο και διαφοροποίηση από άλλους λαούς. 
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34.  Το 1910 µας βάζει τα γυαλιά!48 
 

Από το 1910 µας έρχονται επιπλέον τεκµήρια για το ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν 

και αισθανόταν Έλληνες πολλές δεκαετίες πριν τον Μέγα Αλέξανδρο! Ξεκινώ µε µία 

θλιβερή διαπίστωση: το επίπεδο γνώσεων έχει υποβαθµιστεί παρά την τεχνολογία. 

Αφήνω στην άκρη το επίπεδο της σοφίας. 

∆ιαβάζω αυτήν την περίοδο βιβλία της περιόδου 1878-13 περί Μακεδονίας. 

Στο «Μακεδονικόν Ηµερολόγιον» του 1910 βλέπω στις σελίδες 46-51 ένα κείµενο 

κάποιου Γ.Ν. Χατζιδάκι µε τίτλο «Περί του Ελληνισµού των Μακεδόνων». 

Θαρρείς και είναι γραµµένο εχθές και απευθύνεται είτε σε Σλάβους λωποδύτες 

εθνικών συνειδήσεων και Ιστορίας, είτε σε ανιστόρητους πολιτικούς εκπροσώπους 

του ελληνισµού. Απλώνει την επιχειρηµατολογία του να απαντήσει σε απίθανες 

θέσεις, οι οποίες επιβιώνουν δυστυχώς ακόµα και σήµερα, εκτός αλλά και εντός 

Ελλάδος. Μία από αυτές η γνωστή καραµέλα των Σκοπιανών ότι οι «αρχαίοι 

Μακεδόνες ήταν βάρβαροι», µε παραποµπές στον Θουκυδίδη και στον ∆ηµοσθένη. 

Γνωστά αυτά και έχουν απαντηθεί πολλάκις. 

Ο Γ.Ν. Χατζιδάκις µας βάζει τα γυαλιά. ∆ιότι εκτός από ορισµένα γνωστά 

αντεπιχειρήµατα και γλωσσολογική ανάλυση της περιόδου της αρχαίας Μακεδονίας, 

προσθέτει δύο επιχειρήµατα που µόνο µε βαθιά και εξόχως συνδυαστική γνώση των 

πραγµάτων µπορεί να κανείς να παρουσιάσει. 

1η αντίκρουση: Λίγο µετά το 406 π.Χ. διδάχθηκε στην Μακεδονία το δράµα του 

Ευρυπίδη «Η Ιφιγένεια εν Αυλίδι». Στους στίχους 1399-1400 η ίδια η Ιφιγένεια λέει 

τα εξής «βαρβάρων δ΄ Έλληνας άρχειν εικός, αλλ' ου βαρβάρους, µήτερ Ελλήνων' 

το µεν γαρ έστι δούλον, το δ' ελεύθερον». 

Οι λόγοι αυτοί θα ήταν «απρεπέστατοι και υβριστικότατοι προς τους Μακεδόνες» αν 

αυτοί αισθάνονταν οτιδήποτε άλλο εκτός από Έλληνες. 

Ακριβώς όµως επειδή λέγονταν αυτά µπροστά τους, συνάγεται ότι σαφώς 

θεωρούσαν τους εαυτούς τους Έλληνες! Όλα αυτά, τον 5ο αιώνα π.Χ., πολύ πριν 

δηλαδή του Μ. Αλεξάνδρου και του Φιλίππου! 

2η αντίκρουση: Ο Ρωµαίος στρατηγός Τίτος Κόϊντος Φλαµίνιος καταδίωκε τον 

Φίλιππο Ε' γύρω στο 200 π.Χ. και τον υποχρέωσε σε µεγάλη ήττα, η οποία ήταν 

καταλυτική για την εκ των υστέρων κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωµαίους. 

                                       
 

48 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εστία στις 28 ∆εκεµβρίου 2018 κα την εποµένη στο Αντίβαρο – 
http://www.antibaro.gr/article/21592  



Μακεδονία.            Αντίβαρο στην ηττοπάθεια 
 
 

137 
 
 

Επειδή όµως ερχόταν εκλογές στην Ρώµη και ήταν εκλεγµένος Ύπατος 

επιδιώκοντας την επανεκλογή του, προώθησε µία συµφωνία Ειρήνης. 

Κατά την εορτή των Ισθµίων, ο Φλαµίνιος κάλεσε σε συνάθροιση εκπροσώπους από 

όλες τις ελληνικές πόλης και ανακήρυξε ότι όλοι οι Έλληνες επρόκειτο να ζουν 

ελεύθεροι. 

Η απάντηση λοιπόν όλων των Ελλήνων αυτών προς τον Φλαµίνιο µε µία φωνή, 

ανάµεσα σ' άλλα, ήταν ότι «µόνο οι Περσικοί πόλεµοι έγιναν προς αλλοφύλους και 

βαρβάρους». Αναφέρονται οι µάχες στον Μαραθώνα, στην Σαλαµίνα, στις Πλαταιές 

και στις Θερµοπύλες. Όλοι οι άλλοι πόλεµοι ήταν ουσιαστικά εµφύλιοι. ∆ηλαδή, την 

στιγµή που έληγαν οι πόλεµοι πολλών από αυτών των πόλεων εναντίον του 

Μακεδόνα Φιλίππου Ε (σύµµαχος του οποίου ήταν για παράδειγµα το Άργος), 

επιβεβαίωναν όλες οι πλευρές ότι αυτοί οι πόλεµοι ήταν εµφύλιοι µεταξύ Ελλήνων. 

Αυτό µάλιστα δεν το δήλωσε «δικηγόρος, ρήτωρ ή πολιτικός έχων τινά 

συµφέροντα, αλλά ολόκληρος ο Ελληνικός κόσµος» όπως γράφει χαρακτηριστικά ο 

Γ.Ν. Χατζιδάκις. Προσθέτει δε ότι στις σελίδες 62-82 µίας «Γλωσσολογικής 

Μελέτης» υπάρχουν και άλλες σχετικές µαρτυρίες, αλλά δυστυχώς δεν 

αναφέρονται περισσότερα στοιχεία. 
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35.  Εθνικισµός στα Βαλκάνια 
  
1. Εθνικισµός = όρος της πολιτικής επιστήµης ο οποίος δηλώνει µία ιστορική φάση 
των εθνών κατά την οποία το έθνος επιδιώκει την ενσωµάτωση της ολότητάς του 
σε ένα κράτος, στο έθνος-κράτος. ∆όκιµος όρος µε πληθώρα αναφορών στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Ως ιστορική φάση, ο όρος δεν έχει ούτε θετική, ούτε αρνητική χροιά. 
  
2. Εθνικισµός = λέξη καραµέλα, δίχως συγκεκριµένη έννοια. Χρησιµοποιείται στον 
καθηµερινό λόγο συνήθως µε απαξιωτικό τρόπο προς διαφωνούντες (ιδεολογικά, 
στρατηγικά ή έστω περιστασιακά σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα). Αδόκιµος 
όρος  παρά την ευρεία χρήση του, διότι δεν έχει συγκεκριµένη και κοινά αποδεκτή 
έννοια. 
  
3. Πατριωτισµός = συναίσθηµα. Η αγάπη προς την πατρίδα. Ακόµη και όσοι τον 
αρνούνται, κατά βάθος τον διαθέτουν. Μπορεί ο πατριωτισµός να είναι λανθάνων, 
δηλαδή εκτός του πλαισίου των οµόκεντρων κύκλων: οικογένεια, 
συγγενείς/γείτονες, πόλη, κράτος, έθνος, και να ακουµπά άλλα κοινά σηµεία όπως 
πχ ιδεολογία κλπ, αλλά και πάλι πατριωτισµός είναι. 
  
Ένα συναίσθηµα δεν µπορεί να σχετίζεται ούτε θετικά, ούτε αρνητικά µε µία 
ιστορική περίοδο των εθνών, η οποία εξ ορισµού είναι ουδέτερη έννοια. ∆εν µπορεί 
να σχετίζεται ούτε µε µία λέξη καραµέλα που µεταµορφώνεται σε κάθε της 
εµφάνιση. 
  
Η Ελλάδα πέρασε την εθνικιστική της φάση µέχρι το 1922. Μετά, συνήθλε βίαια και 
απότοµα. 
  
Νέα κράτη είναι ακόµη ευάλωτα σε εθνικισµό. Η Αλβανία, για παράδειγµα, ιδρύθηκε 
για πρώτη φορά το 1913. Μέχρι το 1990 βρισκόταν σε ύπνωση. Σήµερα, είτε το 
θέλουµε, είτε όχι, είτε το αποδεχόµαστε, είτε όχι. περνάει ακόµα την εθνικιστική 
της φάση. Σε λίγες ηµέρες, 1 Ιανουαρίου 2019, θα ενώσει δοκιµαστικά τα σύνορά 
της µε το Κοσσυφοπέδιο! Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 τα επεισόδια στα 
Σκόπια τροφοδοτήθηκαν από αλβανικό εθνικισµό. Οι εξάρσεις του Ράµα οφείλονται 
στο ότι ο εθνικισµός είναι ακόµα ακµαίος. 
  
Τα Σκόπια είναι εξ ορισµού εθνικιστικό κράτος  Συγκροτήθηκαν ως οµόσπονδο 
κρατίδιο της Γιουγκοσλαβίας στη βάση µίας παρανοϊκής επιδίωξης ένωσης όλων 
των «Μακεδόνων της Ελλάδας, Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας σε µία «µεγάλη 
Μακεδονία»». Βλέπουµε τους σχετικούς χάρτες σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και 
σε όλα τα σχολεία της χώρας, βλέπουµε ότι διατηρούν στο προοίµιο του 
Συντάγµατος µετά τις Συνταγµατικές αλλαγές του Ζάεφ στην διακήρυξη της 
ΑΣΝΟΜ του 1944, βλέπουµε ότι διατηρούν στο άρθρο 36, ακέραιο τον 
αλυτρωτισµό τους υπέρ «Μακεδόνων σε κράτη του εξωτερικού». Εθελοτυφλούµε! 
  
Να ξυπνήσουµε. Ο εθνικισµός τους είναι ενδηµικό στοιχείο του κράτους των 
Σκοπίων. Ούτε να τον αγνοήσουµε µπορούµε, ούτε να τον νικήσουµε, ούτε καν να 
τον µειώσουµε. 
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Αυτό που κάνει η σηµερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ είναι να τον ενισχύει και η 
αντιπολίτευση Ν∆ να µην τον αντιλαµβάνεται. 
  
Εάν και όταν ψηφιστεί η επαίσχυντη Συµφωνία των Πρεσπών από το ελληνικό 
κοινοβούλιο, εκτός από ένα ανεπανόρθωτο πλήγµα στην Ιστορία του ελληνισµού 
(θα µπορούσε ο κυνικός παρατηρητής να πει «δικαίωµά σας να αυτοκτονήσετε»), 
θα φέρει και ένα ακόµη πρόβληµα. Θα αναζωπυρώσει τον εθνικισµό στα Βαλκάνια. 
Ήδη το κατάλαβε η Βουλγαρία. Και οι υπουργοί της (πχ ο υπουργός Αµύνης) και ο 
Πρόεδρός της. Παρόλο που αναγνώρισαν πρώτοι τα Σκόπια ως Μακεδονία, τώρα 
δεν δέχονται ούτε καν το όνοµα Βόρεια Μακεδονία, ούτε την εθνότητα, ούτε την 
γλώσσα. Απειλούν µε βέτο στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. 
  
Πείσαµε τους Βούλγαρους. Καιρός να πείσουµε και τους Έλληνες. 
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36.  Αποτίµηση και επιστολή στους βουλευτές 
 
 
Προς όλους τους Έλληνες βουλευτές 

7 Ιανουαρίου 2019. 

Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Αποτίµηση της Συµφωνίας των Πρεσπών 

Η Συµφωνία αυτή: 

Πρώτον, δεν λύνει το ζήτηµα της ονοµασίας των Σκοπίων. Πόσο µάλλον, δεν το 

λύνει erga omnes. 

Ενώ προβλέπει ότι το κράτος θα ονοµάζεται «Βόρεια Μακεδονία», εν τούτοις 

1. Η ιθαγένεια θα είναι σκέτο «µακεδονική» (αφορά σε όλους τους πολίτες της 
χώρας). Η ιθαγένεια δηµιουργεί ταυτότητα, άρα αναγνωρίζει εθνότητα. Θα 
µπορούσε κανείς να το αµφισβητήσει (έστω και χωρίς να πείθει εντελώς) 
µόνο εάν η ιθαγένεια ήταν απλώς «κάτοικος της Βορείου Μακεδονίας» 

2. Η γλώσσα θα ονοµάζεται σκέτο «µακεδονική» 
3. Τα διεθνή σύµβολα θα είναι MK και MKD, δηλαδή σκέτο «Μακεδονία» 
4. Τα εµπορεύµατά τους θα είναι σκέτο «µακεδονικά». Όσα ελληνικά προϊόντα 

χρησιµοποιούν σήµερα την ίδια ονοµασία προοέλευσης, θα πρέπει να κάνουν 
αίτηση για να το διατηρήσουν εάν εγκριθεί από κοινή εµπορική επιτροπή. 

5. Το επίθετο «µακεδονικός/η/ο» όσον αφορά σε πρόσωπα, αντικείµενα, 
αφηρηµένες έννοιες, θα µονοπωλείται από τα Σκόπια, δεδοµένου ότι αυτοί 
θα το έχουν στο όνοµα του κράτους.  

6. Παραµένει στο άρθρο 36 του Συντάγµατος των Σκοπίων µετά τις 
τροποποιήσεις που έκαναν ή προτίθενται να κάνουν η αναφορά σε 
«µακεδονικό κράτος» χωρίς τον προσδιορισµό «βόρειο». 

7. Η ασυµµετρία ότι για εκείνους το «Μακεδονία» θα είναι µέρος ονόµατος µίας 
πολιτικής οντότητας µε διεθνή εκπροσώπηση, υποκείµενο στο διεθνές δίκαιο 
και τις διεθνείς σχέσεις, ενώ για την Ελλάδα θα είναι –στην καλύτερη 
περίπτωση- όνοµα µίας εσωτερικής περιφέρειας, άρα µόνο εσωτερικής 
χρήσης, παράγει όλες τις παραπάνω προβληµατικές επιφυλάξεις µε 
αποτέλεσµα όχι απλώς να µην λύνει το Μακεδονικό ζήτηµα, αλλά να το 
διαιωνίζει και να το δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο, εις βάρος µάλιστα των 
εθνικών µας συµφερόντων. 

 

∆εύτερον, θέτει τις βάσεις για αναγνώριση «µακεδονικής µειονότητας» στην 

Μακεδονία 

1. Η πρώτη «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισµού» των υποτιθέµενων «εθνικά 
Μακεδόνων» ιδρύθηκε στην Φλώρινα τον Ιανουάριο του 1990, δηλαδή 21 
ολόκληρους µήνες ΠΡΙΝ τον Σεπτέµβριο του 1991 όταν η πΓ∆Μ αποσχίστηκε 
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από την Γιουγκοσλαβία και αιτήθηκε διεθνούς αναγνώρισης. ∆εν είναι 
καινούργιο, ούτε πρόκειται να σταµατήσει. 

2. Η υποτιθέµενη επιτυχία της Συµφωνίας ήταν το άρθρο 7 όπου διαχωρίζεται η 
έννοια της Μακεδονίας. Κανείς δεν διάβασε προσεκτικά την παράγραφο 5 
που λέει τα εξής: «Τίποτα στην παρούσα Συµφωνία δεν αποσκοπεί στο να 
υποτιµήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη χρήση 
από τους πολίτες εκάστου Μέρους.». ∆ηλαδή δεν µπορεί η Ελλάδα να 
επηρεάσει την χρήση του όρου «Μακεδονία» από τους Σκοπιανούς. 

3. Μετά τις πρόσφατες Συνταγµατικές τροποποιήσεις στα Σκόπια στο άρθρο 36 
παραµένει η αναφορά σε «Μακεδόνες», που δεν είναι πολίτες της χώρας, 
αλλά «κατοικούν στο εξωτερικό». Η αναφορά σ’ αυτούς, ως σκέτο 
«Μακεδόνες» αφ’ ενός αναγνωρίζει «εθνότητα Μακεδόνων», η οποία χρήζει 
φροντίδας και προστασίας από το «µακεδονικό κράτος» (είναι το ίδιο άρθρο 
µε αυτό που αυτή η έκφραση παραµένει αναλλοίωτη, αφ’ ετέρου εγγυάται τα 
δικαιώµατα όσων «εκδιώχθηκαν ή κυνηγήθηκαν από µακεδονικούς 
εθνοαπελευθερωτικούς αγώνες». Ο µοναδικός τέτοιος αγώνας, σύµφωνα µε 
το σκεπτικό τους, ήταν ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος. Θέτει λοιπόν η 
Συµφωνία τις βάσεις πίεσης προς την Ελλάδα να παύσει να «εκδιώκει» τους 
«εθνικά Μακεδόνες» στο έδαφός της, δηλαδή όσους σλαβόφωνους ζουν 
στην Ελλάδα. 

4. Μετά τις πρόσφατες Συνταγµατικές τροποποιήσεις στα Σκόπια, στο Προοίµιο 
παραµένει η αναφορά στην διακήρυξη της ΑΣΝΟΜ το 1944 (Αντιφασιστική 
∆ιάσκεψη για την Εθνική Απευθέρωση της Μακεδονίας). Στην διακήρυξη 
αυτή προβλέπεται ρητά ο στόχος «Ένωσης των Μακεδόνων της Ελλάδας, της 
Βουλγαρίας και της «Μακεδονίας» σε ένα κράτος». 

5. Η έµµεση, αλλά σαφής, αναγνώριση «µακεδονικής εθνικής συνείδησης» 
γίνεται από την Ελλάδα για πρώτη φορά στην Ιστορία:  

i. σε χάρτη κανενός περιηγητή του 19ου αιώνα δεν αναφέρονται 
«εθνικά Μακεδόνες»,  

ii. σε καµία Οθωµανική απογραφή δεν αναφέρονται «εθνικά 
Μακεδόνες»,  

iii. στην απογραφή του 1921 στην Γιουγκοσλαβία δεν αναφέρθηκε 
κανένας «Μακεδόνας» και καµία χρήση «µακεδονικής γλώσσας»,  

iv. Έλληνας υπουργός εξωτερικών αναγνώρισε τους Σλαβόφωνους της 
Μακεδονίας ως «βουλγαρική µειονότητα» στο Πρωτόκολλο Πολίτη-
Καλφώφ το 1924. Το Πρωτόκολλο δεν κυρώθηκε από το ελληνικό 
Κοινοβούλιο το 1925, άρα δεν εγκρίθηκε η αναγνώριση. 

v. Έλληνας υπουργός εξωτερικών αναγνώρισε τους Σλαβόφωνους της 
Μακεδονίας ως «σερβική µειονότητα» το 1926. Η συµφωνία της 
κυβέρνησης Θ. Παγκάλου δεν κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο 
το 1927, άρα δεν εγκρίθηκε η αναγνώριση. 

vi. Ερώτηµα για αναγνώρισή τους ως «µακεδονική εθνότητα» δεν έθεσε 
ποτέ κανείς νωρίτερα, διότι δεν υφίσταται τέτοια εθνότητα.  

vii. Με τη Συµφωνία των Πρεσπών γίνεται έµµεση αναγνώριση όσων 
απέµειναν στην Ελλάδα µετά τον πόλεµο ως «εθνικά Μακεδόνες». 
Αποµένει η απόρριψη κύρωσης της συµφωνίας αυτής από το ελληνικό 
Κοινοβούλιο για τρίτη φορά. 
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Τρίτον, δεν είναι απλώς µία «συµφωνία για το όνοµα» (άρθρο 1), αλλά µία πολύ 

γενικότερη συµφωνία κατά την οποία η Ελλάδα παραχωρεί την εµπειρία και 

τεχνογνωσία της σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. ∆είτε τα άρθρα 

9-18.  

Πρόκειται για µία εθνικά απαράδεκτη Συµφωνία, η οποία υπονοµεύει ευθέως τα 

συµφέροντα των Ελλήνων, η οποία επιβραβεύει και ενθαρρύνει έναν επιθετικό 

εθνικισµό εναντίον µας. Ο αλυτρωτισµός είναι δοµικό στοιχείο του κράτους αυτού. 

∆εν νοείται χωρίς αλυτρωτισµό.  

Αν αυτοί είναι Μακεδόνες, τότε εµείς τι είµαστε; 

Είστε οι εκπρόσωποι των Ελλήνων στο εθνικό Κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική 

αυτή περίοδος είναι ένας κρίκος µίας µακράς αλυσίδας των πολιτικών εκπροσώπων 

του ελληνισµού. ∆εν έχετε το δικαίωµα ούτε να αγνοείτε αυτήν την παράµετρο 

καταδικάζοντας άπαξ και δια παντός τις επόµενες γενιές σε µερική απώλεια της 

ιστορικής τους µνήµης και ταυτότητας, ούτε να αγνοείτε την ξεκάθαρη βούληση 

του ελληνικού λαού, ο οποίος την περυσινή χρονιά πραγµατοποίησε 140 

συλλαλητήρια49 στην Ελλάδα και το εξωτερικό διαδηλώνοντας την αντίθεσή του. 

                                       
 

49 Στην διεύθυνση http://www.antibaro.gr/article/18421 υπάρχουν σύνδεσµο µε βίντεο από 99 

Συλλαλητήρια. Η καταγραφή περιλαµβάνει όλα τα συλλαλητήρια από τις 21.1 ως τις 17.6, ηµέρα 

υπογραφής της Συµφωνίας των Πρεσπών, κατόπιν περιλαµβάνει τα περισσότερα µέχρι τις 30.7 διότι ο 

αριθµός τους δεν επέτρεψε την πλήρη καταγραφή τους, και τέλος δύο µόνο του Σεπτεµβρίου, ένα 

στην ∆ΕΘ και ένα στο Ντίσσελντορφ. Υπολογίζω ότι έγιναν περίπου 140. Εδώ η σχετική λίστα: 1. 

21/01/2018. Θεσσαλονίκη, 2. 21/01/2018. Μελβούρνη, 3. 21/01/2018. Λονδίνο, 4. 21/01/2018. 

Μάντσεστερ, 5. 21/01/2018. Στουτγκάρδη, 6. 21/01/2018. Αίγιο, 7. 28/01/2018. Καβάλα, 8. 

03/02/2018. Φρανκφούρτη, 9. 03/02/2018. Ζυρίχη, 10. 04/02/2018. Αθήνα, 11. 04/02/2018. 

Λονδίνο, 12. 04/02/2018. Νυρεµβέργη, 13. 04/02/2018. Τορόντο, 14. 04/02/2018. Χίος, 15. 

11/02/2018. Μόναχο, 16. 18/02/2018. Ντίσελντορφ, 17. 25/02/2018. Μελβούρνη, 18. 25/02/2018. 

Στοκχόλµη, 19. 04/03/2018. ΠολύκαστροΚιλκίς, 20. 11/03/2018. Μόντρεαλ, 21. 18/03/2018. 

Πύργος Ηλείας, 22. 18/03/2018. Νέα Υόρκη, 23. 06/06/2018. Πέλλα, 24. 06/06/2018. Λαγκαδάς, 25. 

06/06/2018. Σέρρες, 26. 06/06/2018. ∆ράµα, 27. 06/06/2018. Έδεσσα, 28. 06/06/2018. Φλώρινα, 

29. 06/06/2018. Καστοριά, 30. 06/06/2018. Καβάλα, 31. 06/06/2018. Κιλκίς, 32. 06/06/2018. 

Νέα Μουδανιά, 33. 06/06/2018. Πολύκαστρο, 34. 06/06/2018. Πτολεµαΐδα, 35. 06/06/2018. 

Κατερίνη, 36. 06/06/2018. Βέροια, 37. 06/06/2018. Σιάτιστα, 53. 06/06/2018. Λάρισα, 39. 

06/06/2018. Θήβα, 40. 06/06/2018. Ιωάννινα, 41. 06/06/2018. Βόλος, 42. 06/06/2018. Χανιά, 43. 

06/06/2018. Κέρκυρα, 44. 06/06/2018. Ρόδος, 45. 06/06/2018. Λευκωσία, 46. 06/06/2018. Κως, 

47. 10/06/2018. Χαλκίδα, 48. 15/06/2018. Αθήνα, 49. 16/06/2018. Αθήνα, 50. 17/06/2018. 

Πισοδέρι Φλώρινας, 51. 17/06/2018. Μυτιλήνη, 52. 18/06/2018. Λαµία, 53. 18/06/2018. Καβάλα, 

54. 19/06/2018. Σέρρες, 55. 19/06/2018. Καβάλα, 56. 20/06/2018. Καβάλα, 57. 21/06/2018. 

Κατερίνη, 58. 24/06/2018. Θεσσαλονίκη, 59. 25/06/2018. ∆ράµα, 60. 26/06/2018. Σέρρες, 61. 

27/06/2018. Θεσσαλονίκη (ΥΜΑΘΡ), 62. 27/06/2018. Ξάνθη, 63. 28/06/2018. Κοζάνη, 64. 

28/06/2018. Αριδαία, 65. 28/06/2018. Σπάρτη, 66. 28/06/2018. Σέρρες, 67. 28/06/2018. Καβάλα, 

68. 29/06/2018. Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο, 69. 29/06/2018. Γρεβενά, 70. 29/06/2018. Σέρρες, 71. 

01/07/2018. Αθήνα, Σύνταγµα, 72. 01/07/2018. Θεσσαλονίκη, 73. 01/07/2018. Σαντορίνη 
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Πράξετε τα δέοντα και αρνηθείτε να κυρώσετε την Συµφωνία σε όποιο κόµµα και 

αν ανήκετε. 

Με τιµή, 

Ανδρέας Σταλίδης. 

 

 

 

  

Ακολουθεί το Παράρτηµα µε τις Συµφωνίες των Πρεσπών στα ελληνικά και 
αγγλικά, και την Συνθήκη Βουκουρεστίου στα ελληνικά και αγγλικά. 
  

                                                                                                                         
 

(µηχανοκίνητη), 74. 01/07/2018. ∆ράµα, 75. 02/07/2018. Έδεσσα, 76. 02/07/2018. Γιαννιτσά, 77. 

02/07/2018. Φλώρινα, 78. 02/07/2018. Θεσσαλονίκη µηχανοκίνητη, 79. 02/07/2018. ∆ράµα, 80. 

04/07/2018. Κοµοτηνή, 81. 05/07/2018. Κοζάνη, 82. 05/07/2018. Έδεσσα, 83. 06/07/2018. 

Κόρινθος, 84. 08/07/2018. Παραλία Ορφυνίου Καβάλας, 85. 08/07/2018. Λάκκωµα Χαλκιδιδκής, 86. 

08/07/2018. Ηράκλειο, 87. 08/07/2018. Χανιά, 88. 09/07/2018. Βεργίνα, 89. 09/07/2018. Θήβα, 

90. 09/07/2018. ∆ράµα (µηχανοκίνητη), 91. 10/07/2018. Ξάνθη, 92. 10/07/2018. Αλεξανδρούπολη, 

93. 10/07/2018. Καρδίτσα, 94. 11/07/2018. Τρίκαλα, 95. 22/07/2018. Κοµοτηνή, 96. 30/07/2018. 

Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, 97. 30/07/2018. ∆ράµα, 98. 08/09/2018. Θεσσαλονίκη – Βελλίδειο, 99. 

16/09/2018. Ντίσσελντορφ. 
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37.  Παράρτηµα. Ολόκληρη η Συµφωνία των Πρεσπών 

σε ελληνικά και αγγλικά, και η Συνθήκη Ειρήνης 

Βουκουρεστίου 1913. 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 817 (1993) ΚΑΙ 845 (1993), ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1995, ΚΑΙ ΤΗΝ Ε∆ΡΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το Πρώτο Μέρος, η Ελληνική ∆ηµοκρατία (το "Πρώτο Μέρος") και το ∆εύτερο 

Μέρος, που έγινε δεκτό στα Ηνωµένα Έθνη σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών 47/225 της 8ης Απριλίου 1993 (το "∆εύτερο 

Μέρος"), αναφερόµενα από κοινού ως "τα Μέρη", 

-    Υπενθυµίζοντας τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, 

της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975, των σχετικών Πράξεων του Οργανισµού 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ("ΟΑΣΕ") και τις αξίες και αρχές 

του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

-    Καθοδηγούµενα από το πνεύµα και τις αρχές της δηµοκρατίας, του σεβασµού 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών καιτης 

αξιοπρέπειας, 

-    ∆εσµευόµενα από τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και ιδιαίτερα 

εκείνες που αναφέρονται στην υποχρέωση των Κρατών να απέχουν στις διεθνείς 

τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της 

πολιτικής ανεξαρτησίας οποιοσδήποτε Κράτους, 

-    Υπογραµµίζοντας την πλήρη δέσµευσή τους στις αρχές του απαραβίαστου των 

συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών όπως έχουν ενσωµατωθεί 

στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, 

-    Επιβεβαιώνοντας το υφιστάµενο σύνορο µεταξύ τους, ως ένα διαρκές διεθνές 

σύνορο, 

-    Συµφωνώντας απόλυτα για την ανάγκη ενίσχυσης της ειρήνης, της 

σταθερότητας, της ασφάλειας και την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας στη 

Νοτιανατολική Ευρώπη, 

-    Επιθυµώντας να ενισχύσουν ένα κλίµα εµπιστοσύνης και καλών γειτονικών 

σχέσεων στην 
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περιοχή, να θέσουν µόνιµα τέλος σε οιεσδήποτε εχθρικές συµπεριφορές που τυχόν 

επιµένουν και συµφωνώντας για την ανάγκη να απέχουν από κάθε είδος 

αλυτρωτισµό και αναθεωρητισµό,    • 

-    Υπενθυµίζοντας την υποχρέωσή τους, σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων 

Εθνών και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, να µην παρεµβαίνουν, µε οιοδήποτε πρόσχηµα ή 

τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις και στη δικαιοδοσία του άλλου,  

-    Υπογραµµίζοντας επίσης τη σηµασία της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων µεταξύ 

των Κρατών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύµφωνα µε τον Χάρτη των 

Ηνωµένων Εθνών, 

-    Επιλύοντας τις διαφορές σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας 

817 (1993) της 7ης Απριλίου 1993 και 845 (1993) της 18Πς Ιουνίου 1993, καθώς 

και το Αρθρο 5 της Ενδιάµεσης Συµφωνίας της 13ης Σεπτεµβρίου 1995 µε 

αξιοπρεπή και ουσιαστικό τρόπο, έχοντας κατά νου τη σπουδαιότητα του ζητήµατος 

και τις ευαισθησίες κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους, 

-    Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 47/225 της 8ης 

Απριλίου 1993, 

-    Λαµβάνοντας υπόψη την Ενδιάµεση Συµφωνία, το Μνηµόνιο περί Πρακτικών 

Μέτρων της 13ης Οκτωβρίου 1995, που υπεγράφη στο πλαίσιο της Ενδιάµεσης 

Συµφωνίας, το Μνηµόνιο για την αµοιβαία εγκαθίδρυση Γραφείων Συνδέσµων στα 

Σκόπια και στην Αθήνα της 20ης Οκτωβρίου 1995 καθώς επίσης και τη διαδικασία 

των Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης ("ΜΟΕ"), 

-    Τονίζοντας την ισχυρή βούλησή τους για αµοιβαία φιλία, καλή γειτονία και 

εταιρική σχέση συνεργασίας, 

-    ∆εσµευόµενο: να ενισχύσουν, να διευρύνουν ι<ο:ι να εµβαθύνουν τις διµερείς 

τους σχέσεις και να θέσουν σταθερά θεµέλια για την εδραίωση και τον σεβασµό 

των καλών γειτονικών σχέσεων και για την ανάπτυξη της συνολικής διµερούς τους 

συνεργασίας, 

-    Επιδιώκοντας να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διµερή συνεργασία και να 

την αναβαθµίσουν στο επίπεδο µιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στους τοµείς της 

γεωργίας, της πολιτικής προστασίας, της άµυνας, της οικονοµίας, της ενέργειας, 

του περιβάλλοντος, της βιοµηχανίας, των υποδοµών, των επενδύσεων, των 

πολιτικών σχέσεων, του τουρισµού, του εµπορίου, της διασυνοριακής συνεργασίας 

και των µεταφορών, επωφελούµενα από τα υπάρχοντα ΜΟΕ, 

Συµφώνησαν ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ 1 
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∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

1.   Η παρούσα Συµφωνία είναι τελική και από τη θέση της σε ισχύ τερµατίζει την 

Ενδιάµεση Συµφωνία µεταξύ των Μερών που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 13 

Σεπτεµβρίου 1995.  

2. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ως δεσµευτικό το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων 

που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, στις οποίες και τα δύο 

Μέρη έχουν δεσµευθεί κατ' εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωµένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993) καθώς επίσης και της 

Ενδιάµεσης Συµφωνίας του 1995. 

3.    Σε συνέχεια αυτών των διαπραγµατεύσεων έχουν γίνει αµοιβαίως αποδεκτά 

και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

α) Το επίσηµο όνοµα του ∆εύτερου Μέρους θα είναι "∆ηµοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας", το οποίο θα είναι το συνταγµατικό όνοµα του ∆εύτερου Μέρους και 

θα χρησιµοποιείται erga omnes, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συµφωνία. Το 

σύντοµο όνοµα του ∆εύτερου Μέρους θα είναι "Βόρεια Μακεδονία". 

β) Η ιθαγένεια του ∆εύτερου Μέρους θα είναι Μακεδονική/πολίτης της ∆ηµοκρατίας 

της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αυτή θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 

γ) Η επίσηµη γλώσσα του ∆εύτερου Μέρους θα είναι η "Μακεδονική γλώσσα", όπως 

αναγνωρίσθηκε από την Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την 

Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονοµάτων, που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977, και 

περιγράφεται στο Άρθρο 7 (3) και (4) της παρούσας Συµφωνίας. 

δ) Οι όροι "Μακεδονία" και "Μακεδόνας" έχουν την έννοια που αποδίδεται στο 

Άρθρο 7 της παρούσας Συµφωνίας. 

ε) Οι κωδικοί χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων του ∆εύτερου Μέρους θα είναι 

ΝΜ και ΝΜΚ. Για όλους τους άλλους σκοπούς, κωδικοί χώρας παραµένουν οι ΜΚ 

και MKD, όπως επισήµως αποδόθηκαν από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης 

(ΛΟΤ). 

ζ) Ο επιθετικός προσδιορισµός για το Κράτος, τα επίσηµα όργανά του, και τις άλλες 

δηµόσιες οντότητες θα ευθυγραµµίζεται µε το επίσηµο όνοµα του ∆εύτερου Μέρους 

ή το σύντοµο όνοµα, ήτοι, "της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας" ή "της 

Βόρειας Μακεδονίας". Άλλες χρήσεις επιθέτου, περιλαµβανοµένων εκείνων που 
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αναφέρονται σε ιδιωτικές οντότητες και δρώντες, που δεν έχουν σχέση µε το 

Κράτος και τις δηµόσιες οντότητες, δεν έχουν συσταθεί µε νόµο και δεν 

απολαµβάνουν οικονοµικής υποστήριξης από το Κράτος για δραστηριότητες στο 

εξωτερικό, δύνανται να ευθυγραµµίζονται µε το Άρθρο 7 (3) και (4). Η χρήση 

επιθέτου για δραστηριότητες δύναται να ευθυγραµµίζεται µε το Άρθρο 7 (3) και 

(4). Τούτο δεν επηρεάζει τη διαδικασία που καθιερώθηκε µε το Άρθρο 1 (3) (θ) και 

τα σύνθετα ονόµατα των πόλεων που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία υπογραφής 

της παρούσας Συµφωνίας.  

η) Το ∆εύτερο Μέρος θα υιοθετήσει το "∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας" ως το 

επίσηµο όνοµά του και τις ορολονίες που αναφέρονται στο Αρθρο 1(3) µέσω της 

εσωτερικής του διαδικασίας του που είναι και δεσµευτική και αµετάκλητη, και 

συνεπάνεται την τροποποίηση του Συντάγµατος όπως συµφωνήθηκε στην παρούσα 

Συµφωνία. 

θ) Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα όνοµα και ορολογίες στις εµπορικές ονοµασίες 

(commercial names), τα εµπορικά σήµατα και τις επωνυµίες (trademarks και brand 

names), τα Μέρη συµφωνούν να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 

επιχειρηµατικές κοινότητες τους να θεσµοθετήσουν έναν ειλικρινή, δοµηµένο και 

µε καλή πίστη διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα βρουν 

αµοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέµατα που πηγάζουν από τις εµπορικές ονοµασίες 

(commercial names), τα εµπορικά σήµατα και τις επωνυµίες (trademarks και brand 

names), και όλα τα σχετικά ζητήµατα σε διµερές και διεθνές επίπεδο. Για την 

υλοποίηση των προαναφερόµενων προνοιών, θα δηµιουργηθεί µία διεθνής οµάδα 

ειδικών η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο Κρατών στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") µε την κατάλληλη συνεισφορά των Ηνωµένων Εθνών 

και του ∆ΟΤ. Αυτή η οµάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 και θα 

ολοκληρώσει την εργασία της εντός τριών ετών. Τίποτα στο Αρθρο 1 (3) (θ) δεν θα 

επηρεάσει την παρούσα εµπορική χρήση µέχρις ότου εξευρεθεί αµοιβαία συµφωνία 

όπως προβλέπεται σε αυτό το υπο-τµήµα. 

4. Με την υπογραφή της παρούσας Συµφωνίας, τα Μέρη θα προβούν στα ακόλουθα 

βήµατα: 

α) Το ∆εύτερο Μέρος, χωρίς καθυστέρηση, θα καταθέσει τη Συµφωνία στο 

Κοινοβούλιό του για κύρωση. 
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β) Σε συνέχεια της κύρωσης της παρούσας Συµφωνίας από το Κοινοβούλιο του 

∆εύτερου Μέρους, το ∆εύτερο Μέρος θα γνωστοποιήσει στο Πρώτο Μέρος ότι το 

Κοινοβούλιό του έχει κυρώσει τη Συµφωνία. 

γ) Το ∆εύτερο Μέρος, εφόσον το αποφασίσει, θα διεξάγει δηµοψήφισµα. 

δ) Το ∆εύτερο Μέρος θα ξεκινήσει τη διαδικασία των συνταγµατικών 

τροποποιήσεων όπως προβλέπεται στην παρούσα Συµφωνία. 

ε) Το ∆εύτερο Μέρος θα ολοκληρώσει in totoxις συνταγµατικές τροποποιήσεις έως 

το τέλος του 2018. 

ζ) Μόλις το ∆εύτερο Μέρος γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των προαναφερόµενων 

συνταγµατικών τροποποιήσεων και όλων των εσωτερικών νοµικών διαδικασιών του 

προκειµένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συµφωνία, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει 

χωρίς καθυστέρηση την παρούσα Συµφωνία.  

5.    Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας, τα Μέρη θα χρησιµοποιούν το 

όνοµα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) σε όλους τους σχετικούς διεθνείς, 

πολυµερείς και περιφερειακούς Οργανισµούς, θεσµούς και fora, περιλαµβανόµενων 

όλων των συναντήσεων και αλληλογραφίας, και σε όλες τις διµερείς σχέσεις τους 

µε όλα τα Κράτη-Μέλη των Ηνωµένων Εθνών. 

6.    Ειδικότερα, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας, το ∆εύτερο Μέρος 

θα: 

α) Γνωστοποιήσει σε όλους τους διεθνείς, πολυµερείς και περιφερειακούς 

Οργανισµούς, θεσµούς και fora στους οποίους είναι µέλος ότι τέθηκε σε ισχύ η 

παρούσα Συµφωνία, και θα ζητήσει όλοι αυτοί οι Οργανισµοί, θεσµοί και fora στο 

εξής να υιοθετήσουν και να χρησιµοποιούν το όνοµα και τις ορολογίες που 

αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσης Συµφωνίας για όλες τις χρήσεις και για 

όλους τους σκοπούς. Και τα δύο Μέρη επίσης θα αναφέρονται στο ∆εύτερο Μέρος 

σύµφωνα µε το Άρθρο 1(3) σε όλες τις επικοινωνίες τους προς, µε και εντός αυτών 

των Οργανισµών, θεσµών και fora. 

β) Γνωστοποιήσει σε όλα τα Κράτη-Μέλη των Ηνωµένων Εθνών τη θέση σε ισχύ 

της παρούσας Συµφωνίας και θα ζητήσει από αυτά να υιοθετήσουν και να 

χρησιµοποιούν το όνοµα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της 

παρούσας Συµφωνίας για όλες τις χρήσεις και όλους τους σκοπούς, 

περιλαµβανοµένων όλων των διµερών σχέσεών τους και επικοινωνιών. 

7. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας και µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων ίου Άρθρου 1(9) και (10), οι όροι "Μακεδονία", "∆ηµοκρατία της 
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Μακεδονίας", "ΠΓ∆ της Μακεδονίας", "ΠΓ∆ Μακεδονίας" σε µεταφρασµένη ή 

αµετάφραστη εκδοχή, καθώς και το προσωρινό όνοµα "η πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας" kolto ακρωνύµιο "πΓ∆Μ" 9α σταµατήσουν να 

χρησιµοποιούνται για να αναφέρονται στο ∆εύτερο Μέρος σε οιοδήποτε επίσηµο 

πλαίσιο. 

8. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας και λαµβάνοντας υπόψη το 

Άρθρο 1(9) και (10), τα Μέρη θα χρησιµοποιούν το όνοµα και τις ορολογίες του 

Άρθρου 1(3) για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς erga ornnes, ήτοι, 

εσωτερικά, σε όλες τις διµερείς σχέσεις τους και σε όλους τους περιφερειακούς και 

διεθνείς Οργανισµούς και θεσµούς. 

9.    Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας, το ∆εύτερο Μέρος χωρίς 

καθυστέρηση σύµφωνα µε τη χρηστή διοικητική πρακτική θα πάρει όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ώστε οι αρµόδιες Αρχές της χώρας στο εξής εσωτερικά να 

χρησιµοποιούν το όνοµα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) της παρούσας 

Συµφωνίας σε όλα τα νέα επίσηµα έγγραφα, αλληλογραφία και συναφές υλικό. 

10.    Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των υφιστάµενων εγγράφων και υλικού που 

εκδόθηκαν από τις Αρχές του ∆εύτερου Μέρους, τα Μέρη συµφωνούν ότι θα 

υπάρξουν δύο µεταβατικές περίοδοι, µία "τεχνική" και µία "πολιτική":  

α) Η "τεχνική" µεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα επίσηµα έγγραφα και υλικό 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του ∆εύτερου Μέρους για διεθνή χρήση και εκείνα για 

εσωτερική χρήση που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο εξωτερικό. Αυτά τα 

έγγραφα και υλικό θα ανανεώνονται σύµφωνα µε το όνοµα και τις ορολογίες που 

αναφέρονται στο Αρθρο 1(3) της παρούσας Συµφωνίας εντός πέντε ετών από τη 

θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας, το αργότερο. 

β) Η "πολιτική" µεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα έγγραφα και υλικό 

αποκλειστικά για εσωτερική χρήση στο ∆εύτερο Μέρος. Η έκδοση των εγγράφων 

και υλικού που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία σύµφωνα µε το Αρθρο 1(3) θα 

ξεκινά στο άνοιγµα κάθε διαπραγµατευτικού κεφαλαίου της ΕΕ στο συναφές πεδίο, 

και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από τότε. 

11.    Οι διαδικασίες για την ταχεία τροποποίηση του Συντάγµατος του ∆εύτερου 

Μέρους, προκειµένου να υλοποιηθούν πλήρως οι διατάξεις της παρούσας 

Συµφωνίας, θα ξεκινήσουν µε την κύρωση της παρούσας Συµφωνίας από το 

Κοινοβούλιό του ή σε συνέχεια δηµοψηφίσµατος, εάν το ∆εύτερο Μέρος 

αποφασίσει να το διεξαγάγει. 
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12.    Το όνοµα και οι ορολογίες όπως αναφέρονται στο Αρθρο 1 της παρούσας 

Συµφωνίας θα ενσωµατωθούν στο Σύνταγµα του ∆εύτερου Μέρους. Η αλλαγή αυτή 

θα γίνει en bloc µε µία τροποποίηση. Κατ' εφαρµογή αυτής της τροποποίησης, το 

όνοµα και οι ορολογίες θα α?άάξουν αντιστοίχως σε όλα τα άρθρα του 

Συντάγµατος. Επιπροσθέτως, το ∆εύτερο Μέρος θα προβεί στις κατάλληλες 

τροποποιήσεις του Προοιµίου, του Άρθρου 3 και του Άρθρου 49, κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγµατος. 

13.    Σε περίπτωση σφαλµάτων, λαθών, παραλείψεων στην ορθή αναφορά του 

ονόµατος και των ορολογιών που αναφέρονται στο Αρθρο 1(3) της παρούσας 

Συµφωνίας στο πλαίσιο των διεθνών, πολυµερών και περιφερειακών Οργανισµών, 

θεσµών, αλληλογραφίας, συναντήσεων και fora καθώς και σε όλες τις διµερείς 

σχέσεις του ∆εύτερου Μέρους µε τρίτα Κράτη και οντότητες, οιοδήποτε από τα 

Μέρη δύναται να ζητήσει την άµεση διόρθωσή τους και την αποφυγή παρόµοιων 

σφαλµάτων στο µέλλον. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Το Πρώτο Μέρος συµφωνεί να µην αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη 

του ∆εύτερου Μέρους, υπό το όνοµα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της 

παρούσας Συµφωνίας, σε διεθνείς, πολυµερείς και περιφερειακούς Οργανισµούς και 

θεσµούς, όπου το Πρώτο Μέρος είµαι µέλος.  

2. Το ∆εύτερο Μέρος θα επιδιώκει ένταξη σε διεθνείς πολυµερείς και 

περιφερειακούς Οργανισµούς και θεσµούς υπό το όνοµα και τις ορολογίες του 

Άρθρου 1 (3) της παρούσας Συµφωνίας. 

3.    Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας κατ' εφαρµογήν του Αρθρου 1 

αυτής το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει οποιαδήποτε Συµφωνία εισδοχής του ∆εύτερου 

Μέρους σε διεθνείς Οργανισµούς στους οποίους το Πρώτο Μέρος είναι µέλος. 

4.  Ειδικότερα αναφορικά µε τις διαδικασίες ενσωµάτωσης του ∆εύτερου Μέρους 

στην ΕΕ και τον Οργανισµό Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ), τα ακόλουθα θα 

ισχύσουν: 

α. Το ∆εύτερο Μέρος θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ υπό το όνοµα και 

τις ορολογίες του Αρθρου 1 της παρούσης Συµφωνίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ και την 

ΕΕ θα λάβει χώρα υπό το ίδιο όνοµα και ορολογίες. 

β. Με τη λήψη της γνωστοποίησης της κύρωσης της παρούσας Συµφωνίας από το 

Κοινοβούλιο του ∆εύτερου Μέρους, το Πρώτο Μέρος χωρίς καθυστέρηση : 
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(ΐ) θα γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Συµβουλίου της ΕΕ ότι υποστηρίζει την 

έναρξη των ενταξιακών στην ΕΕ διαπραγµατεύσεων του ∆εύτερου Μέρους υπό το 

όνοµα και τις ορολογίες του Αρθρου 1 της παρούσας Συµφωνίας. 

(ϋ) θα γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει να 

απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ προς το ∆εύτερο Μέρος πρόσκληση ένταξης. Η εν λόγω 

υποστήριξη εκ µέρους του Πρώτου Μέρους τελεί υπό τους όρους, πρώτον, της 

έκβασης δηµοψηφίσµατος συνάδουσας µε την παρούσα Συµφωνία, εάν το ∆εύτερο 

Μέρος αποφασίσει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και, δεύτερον, της ολοκλήρωσης 

των συνταγµατικών τροποποιήσεων, που προβλέπονται στην παρούσα Συµφωνία. 

Με τη λήψη της γνωστοποίησης από το ∆εύτερο Μέρος αναφορικά µε την 

ολοκλήρωση όλων των εσωτερικών νοµικών διαδικασιών του για τη θέση σε ισχύ 

της παρούσας Συµφωνίας, περιλαµβανοµένου ενδεχόµενου εθνικού 

δηµοψηφίσµατος µε έκβαση συνάδουσα µε την παρούσα Συµφωνία και µε την 

ολοκλήρωση των τροποποιήσεων στο Σύνταγµα του ∆εύτερου Μέρους, το Πρώτο 

Μέρος θα κυρώσει το Πρωτόκολλο για την ένταξη του ∆εύτερου Μέρους στο ΝΑΤΟ. 

Η εν λόγω κυρωτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί µαζί µε τη διαδικασία κύρωσης της 

παρούσας Συµφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

1.    Τα Μέρη δια της παρούσης επιβεβαιώνουν το υφιστάµενο κοινό τους σύνορο 

ως ισχυρό και απαραβίαστο διεθνές σύνορο. Κανένα από τα Μέρη δεν θα εκφράσει 

ή υποστηρίξει οιεσδήποτε διεκδικήσεις για οιοδήποτε τµήµα της επικράτειας του  

άλλου Μέρους ή διεκδικήσεις για αλλαγή στο υφιστάµενο κοινό τους σύνορο. 

Επιπροσθέτους, κανένα από τα Μέρη δεν θα υποστηρίξει οιεσδήποτε παρόµοιες 

διεκδικήσεις που µπορεί να εγερθούν από οιοδήποτε τρίτο µέρος. 

2.    Έκαστο Μέρος δεσµεύεται να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα 

και την πολιτική ανεξαρτησία του άλλου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα 

υποστηρίξει οιεσδήποτε δράσεις οιουδήποτε τρίτου µέρους που βάλλουν κατά της 

κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του άλλου 

Μέρους. 

3.    Τα Μέρη θα απέχουν, σύµφωνα µε τους στόχους και τις Αρχές του Χάρτη των 

Ηνωµένων Εθνών, από την απειλή ή χρήση βίας, περιλαµβανοµένης της απειλής ή 

χρήσης βίας που αποσκοπεί στην παραβίαση του υφισταµένου κοινού συνόρου 

τους. 
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4.    Τα Μέρη δεσµεύονται να µην επιχειρούν, υποκινούν, υποστηρίζουν και/ ή 

ανέχονται οιεσδήποτε πράξεις ή δραστηριότητες µη φιλικού χαρακτήρα κατά του 

άλλου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα επιτρέπει να χρησιµοποιείται η 

επικράτειά του κατά του άλλου Μέρους από οιοδήποτε τρίτο κράτος, Οργανισµό, 

οµάδα ή άτοµο που προβαίνει ή αποπειράται να προβεί σε ανατρεπτικές, 

αποσχιστικές δράσεις ή δράσεις ή δραστηριότητες που απειλούν καθ' οιονδήποτε 

τρόπο την ειρήνη, τη σιαθερότητα ή την ασφάλεια του άλλου Μέρους. Έκαστο 

Μέρος θα κοινοποιεί άµεσα στο άλλο Μέρος οιαδήποτε πληροφορία κατέχει 

αναφορικά µε οιεσδήποτε παρόµοιες πράξεις ή προθέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

1. Έκαστο Μέρος δια της παρούσης αναλαµβάνει τη δέσµευση και επίσηµα δηλώνει 

ότι τίποτα στο Σύνταγµά του, όπως ισχύει σήµερα ή θα τροποποιηθεί στο µέλλον, 

µπορεί ή θα µπορούσε να ερµηνευθεί ότι αποτελεί ή θα µπορούσε να αποτελέσει τη 

βάση για οποιαδήποτε διεκδίκηση οιασδήποτε περιοχής δεν περιλαµβάνεται στα 

υφιστάµενα διεθνή του σύνορα, 

2. Έκαστο Μέρος δεσµεύεται να µην προβαίνει σε ή επιτρέπει οιεσδήποτε 

αλυτρωτικές δηλώσεις και δεν θα υιοθετεί οιεσδήποτε παρόµοιες δηλώσεις από 

εκείνους που φέρονται να δρουν για λογαριασµό ή για το συµφέρον του Μέρους, 

 

ΑΡΘΡΟ 5    

1.  Κατά τη διεξαγωγή των υποθέσεών τους τα Μέρη θα καθοδηγούνται από το 

πνεύµα και τις αρχές της δηµοκρατίας, των θεµελιωδών ελευθεριών, τον σεβασµό 

των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, 

σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων , την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, τη ∆ιεθνή Σύµβαση 

για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων, τη Σύµβαση για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το Κείµενο της Συνάντησης 

της Κοπεγχάγης για την Ανθρώπινη ∆ιάσταση της ∆ιάσκεψης για την Ασφάλεια και 

τη Συνεργασία στην Ευρώπη (∆ΑΣΕ) την Χάρτα των Παρισίων για µια Νέα Ευρώπη 

και άλλες διεθνείς συµφωνίες και πράξεις στις οποίες είναι συµβαλλόµενα µέρη και 

τα δύο Μέρη. 
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2.    Καµία από τις διατάξεις των κειµένων που παρατίθενται στην ανωτέρω 

παράγραφο 1 δεν θα ερµηνευθεί ως παρέχουσα οποιοδήποτε δικαίωµα σε κανένα 

Μέρος για δράση αντίθετη προς τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των 

Ηνωµένων Εθνών ή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, συµπεριλαµβανοµένης της 

αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

1.    Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών διµερών σχέσεων κάθε Μέρος θα λάβει 

αµέσως αποτελεσµατικά µέτρα προκειµένου να απαγορεύσει εχθρικές 

δραστηριότητες, ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες 

αµέσως ή εµµέσως ελεγχόµενες από το κράτος και για την πρόληψη 

δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαυλίζουν τον σωβινισµό, την εχθρότητα, τον 

αλυτρωτισµό και τον αναθεωρητισµό εναντίον του άλλου Μέρους. Εάν συµβούν 

τέτοιου είδους δραστηριότητες, τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα. 

2.    Έκαστο Μέρος θα λάβει αµελλητί αποτελεσµατικά µέτρα για να αποθαρρύνει 

και να αποτρέπει την εκδήλωση πράξεων από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν 

υποδαυλίζουν την βία, το µίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου µέρους. Εάν 

ένας ιδιωτικός φορέας στο έδαφος ενός Μέρους εµπλακεί σε τέτοιου είδους  

δραστηριότητες χωρίς να το γνωρίζει αυτό το Μέρος, αυτό το Μέρος, µόλις λάβει 

γνώση αυτών των ενεργειών, θα λάβει αµελλητί όλα τα απαραίτητα µέτρα που του 

παρέχει ο νόµος. 

3. Έκαστο Μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες, περιλαµβανοµένων 

των προπαγανδιστικών, από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαυλίζουν τον 

σωβινισµό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισµό και τον αναθεωρητισµό ενάντια στο 

άλλο Μέρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

1.    Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους 

"Μακεδονία" και "Μακεδόνας" αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και 

πολιτιστική κληρονοµιά. 

2.    Αναφορικά µε το Πρώτο Μέρος, µε αυτούς τους όρους νοούνται όχι µόνο η 

περιοχή και ο πληθυσµός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα 

χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισµός, η ιστορία, η κουλτούρα 

και η κληρονοµιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήµερα. 
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3.    Αναφορικά µε το ∆εύτερο Μέρος, µε αυτούς τους όρους νοούνται η 

επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσµός και τα χαρακτηριστικά τους, µε τη δική τους 

ιστορία, πολιτισµό και κληρονοµιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που 

αναφέρονται στο Άρθρο 7(2). 

4.    Το ∆εύτερο Μέρος σηµειώνει ότι η επίσηµη γλώσσα του, η Μακεδονική 

γλώσσα, ανήκει στην οµάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σηµειώνουν 

ότι η επίσηµη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του ∆εύτερου Μέρους δεν έχουν 

σχέση µε τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισµό, την ιστορία, την κουλτούρα και την 

κληρονοµιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους. 

5.    Τίποτα στην παρούσα Συµφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιµήσει καθ' 

οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες 

εκάστου Μέρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

1.    Εάν οιοδήποτε από τα Μέρη πιστεύει ότι ένα ή περισσότερα σύµβολα τα οποία 

συνιστούν µέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονοµιάς του χρησιµοτιοιείται από 

το άλλο Μέρος, θα θέσει υπ' όψιν του άλλου Μέρους τη χρήση την οποία 

επικαλείται, και το άλλο Μέρος θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες  

για να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το ζήτηµα και να διασφαλίσει τον σεβασµό 

στην προαναφερόµενη κληρονοµιά. 

2.    Εντός έξι µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συµφωνίας, το ∆εύτερο 

Μέρος θα επανεξετάσει το καθεστώς των µνηµείων, δηµόσιων κτιρίων και 

υποδοµών στην επικράτειά του, και στο µέτρο που αυτά αναφέρονται καθ' 

οιονδήποτε τρόπο στην αρχαία Ελληνική ιστορία και πολιτισµό που συνιστούν 

αναπόσπαστο συστατικό της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονοµιάς του Πρώτου 

Μέρους, θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά το ζήτηµα και να διασφαλίσει τον σεβασµό στην προαναφερόµενη 

κληρονοµιά. 

3.    Το ∆εύτερο Μέρος δεν θα χρησιµοποιήσει ξανά καθ' οιονδήποτε τρόπο και σε 

όλες τις µορφές του το σύµβολο που πριν απεικονιζόταν στην προηγούµενη εθνική 

σηµαία του. Εντός έξι µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συµφωνίας, το 

∆εύτερο Μέρος θα προβεί στην αφαίρεση του συµβόλου που απεικονιζόταν στην 

προηγούµενη εθνική σηµαία του από όλους τους δηµόσιους χώρους και δηµόσιες 
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χρήσεις στην επικράτειά του. Αρχαιολογικά τεχνουργήµατα δεν εντάσσονται στο 

πεδίο αυτής της πρόνοιας. 

4.    Έκαστο Μέρος δεσµεύεται από τις συστάσεις της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων 

Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονοµάτων σε σχέση µε τη χρήση των 

επίσηµων γεωγραφικών ονοµάτων και τοπωνυµίων στην επικράτεια του άλλου 

Μέρους δίδοντας µε αυτόν τον τρόπο προτεραιότητα στη χρήση των ενδωνύµων 

έναντι των εξωνύµων. 

5.    Εντός ενός µηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συµφωνίας, τα Μέρη θα 

συγκροτήσουν µε ανταλλαγή διπλωµατικών διακοινώσεων, στη βάση της ισότητας, 

µία Κοινή ∆ιεπιστηµονική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά 

και εκπαιδευτικά θέµατα, για να εξετάσει την αντικειµενική, επιστηµονική ερµηνεία 

των ιστορικών γεγονότων βασισµένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετηµένες και 

επιστηµονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήµατα. Οι εργασίες της 

Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε 

συνεργασία µε άλλες αρµόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον 

θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό 

σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που 

χρησιµοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύµφωνα µε τις αρχές και τους σκοπούς 

της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συµβουλίου της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

θα θέσει συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από 

τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση τη χρονιά 

µετά την υπογραφή της παρούσης Συµφωνίας δεν περιέχει 

αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιασδήποτε 

νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως 

προβλέπεται σε αυτό το Άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον  

δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλει µία Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και 

τις συστάσεις της προκειµένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συµβούλιο 

Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ' εφαρµογή του Άρθρου 12. 

7. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι προαναφερόµενες αµοιβαίως αποδεκτές λύσεις 

οι οποίες προέκυψαν από τις διαπραγµατεύσεις θα συµβάλλουν στην 

οριστική εδραίωση σχέσεων ειρήνης και καλής γειτονίας στην περιοχή, 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 

Εθνών 817 (1993) και 845 (1993). 

8.  
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ΜΕΡΟΣ 2 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΜΕΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

1.    Τα Μέρη συµφωνούν ότι η στρατηγική τους συνεργασία θα επεκταθεί σε όλους 

τους τοµείς όπως η γεωργία, η πολιτική προστασία, η άµυνα, η οικονοµία, η 

ενέργεια, το περιβάλλον, η βιοµηχανία, οι υποδοµές, οι επενδύσεις, οι πολιτικές 

σχέσεις, ο τουρισµός, το εµπόριο, η διασυνοριακή συνεργασία και οι µεταφορές. 

Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα αφορά όχι µόνον τους τοµείς που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα Συµφωνία αλλά επίσης και εκείνους που µπορεί στο 

µέλλον να κριθούν επωφελείς και απαραίτητοι σε αµφότερες τις χώρες. Όλοι αυτοί 

οι τοµείς πρέπει να ενσωµατωθούν σε ένα συνεκτικό Σχέδιο ∆ράσης.κατά την 

πορεία ανάπτυξης των διµερών σχέσεων. 

2.    Τα υφιστάµενα ΜΟΕ θα ενσωµατωθούν στο προαναφερόµενο Σχέδιο ∆ράσης. 

Το τελευταίο θα στοχεύει στην εφαρµογή των προβλέψεων αυτού του τµήµατος 

της Συµφωνίας. Το Σχέδιο ∆ράσης θα εµπλουτίζεται και θα αναπτύσσεται συνεχώς. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συµφωνίας : 

1.    το Πρώτο Μέρος θα αναβαθµίσει χωρίς καθυστέρηση : 

α) το υπάρχον Γραφείο Συνδέσµου στην πρωτεύουσα του ∆εύτερου Μέρους σε 

Πρεσβεία και 

β) το υπάρχον Γραφείο Προξενικών, Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στην 

πόλη Μπίτολατου ∆εύτερου Μέρους σε Γενικό Προξενείο και 

2.    το ∆εύτερο Μέρος θα αναβαθµίσει χωρίς καθυστέρηση :  

α) το υπάρχον Γραφείο Συνδέσµου στην πρωτεύουσα του Πρώτου Μέρους σε 

Πρεσβεία και 

β) το υπάρχον Γραφείο Προξενικών Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στην 

πόλη Θεσσαλονίκη του Πρώτου Μέρους σε Γενικό Προξενείο. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ FORA 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
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Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά, διµερώς, και στο πλαίσιο περιφερειακών 

Οργανισµών και πρωτοβουλιών µε σκοπό να διασφαλιστεί η εξέλιξη της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε µια περιοχή ειρήνης, ανάπτυξης και ευηµερίας για 

τους λαούς της. Θα προάγουν και θα συνεργάζονται στη διαµόρφωση συνεργειών 

σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και, inter alia, στην αµοιβαία υποστήριξη 

υποψηφιοτήτων σε διεθνείς, πολυµερείς και περιφερειακούς Οργανισµούς και 

θεσµούς, όπως τα Ηνωµένα Έθνη, ο ΟΑΣΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

1.    Τα Μέρη συµφωνούν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις διµερείς 

πολιτικές τους σχέσεις µέσω τακτικών επισκέψεων, συναντήσεων και 

διαβουλεύσεων σε υψηλά πολιτικά και διπλωµατικά επίπεδα. 

2.    Τα Μέρη θα θεσπίσουν Ανώτατο Συµβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) των 

Κυβερνήσεών τους, µε επικεφαλής τους Πρωθυπουργούς τους. 

3.    Το ΑΣΣ θα συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και θα είναι το αρµόδιο 

όργανο για τη σωστή και αποτελεσµατική εφαρµογή αυτής της Συµφωνίας και του 

απορρέοντος εξ αυτής Σχεδίου ∆ράσης. Το ΑΣΣ θα λαµβάνει αποφάσεις και θα 

προωθεί δράσεις και µέτρα για τη βελτίωση και την αναβάθµιση της διµερούς 

συνεργασίας µεταξύ των Μερών και θα αντιµετωπίζει όλα τα ζητήµατα που τυχόν 

προκύψουν κατά την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας και του απορρέοντος εξ 

αυτής Σχεδίου ∆ράσης, µε στόχο την επίλυσή τους. 

4.    Τα Μέρη είναι πεπεισµένα ότι η ανάπτυξη και η ενδυνάµωση των επαφών 

µεταξύ των πολιτών (people-to-people) είναι απαραίτητες για την οικοδόµηση 

φιλίας, συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονίας µεταξύ των Μερών και των λαών 

τους.  

Θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν επαφές και συναντήσεις µεταξύ των πολιτών 

τους σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα. 

5.    Τα Μέρη θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν επαφές µεταξύ της κοινωνίας 

των πολιτών τους, καθώς και των θεσµών και των τοπικών αρχών, 

περιλαµβανοµένων των συνεργατικών δράσεων και ανταλλαγών ίων νέων και των 

φοιτητών, µε στόχο την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης και συνεργασίας µεταξύ 

των λαών τους. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Λαµβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι το δεύτερο Συµβαλλόµενο Μέρος είναι 

περίκλειστο κράτος, τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές 

προβλέψεις της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας που 

θα έχουν και πρακτική εφαρµογή αλλά θα εφαρµόζονται και όταν θα 

συνοµολογούνται συµφωνίες που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της παρούσας 

Συµφωνίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

1.    Τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεσµεύονται να αναπτύξουν περαιτέρω την 

οικονοµική συνεργασία τους σε όλους τους τοµείς. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην 

ενδυνάµωση, αύξηση και εµβάθυνση της διµερούς τους συνεργασίας στους τοµείς 

της γεωργίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιοµηχανίας, των υποδοµών, 

των επενδύσεων, του τουρισµού, του εµπορίου και των µεταφορών. Για να 

επιτύχουν αυτόν τον στόχο, τα Μέρη θα εκµεταλλεύονται και θα αξιοποιούν τα 

υφιστάµενα ΜΟΕ, τα οποία αποτελούν µία αµοιβαίως επωφελή πλατφόρµα, η οποία 

θα µετεξελιχθεί σε Σχέδιο ∆ράσης. 

2.    Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αµοιβαίες επενδύσεις και θα λαµβάνουν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία τους, περιλαµβανοµένων 

µέτρων κατά της υπερβολικής γραφειοκρατίας και κατά θεσµικών, διοικητικών και 

φορολογικών εµποδίων. Τα Μέρη δεσµεύονται να προσδώσουν ιδιαίτερη έµφαση 

στη συνεργασία µεταξύ εκατέρωθεν εταιρειών, επιχειρήσεων και βιοµηχανιών. 

3.    Τα Μέρη δεν θα επιβάλλουν προσκόµµατα στη µετακίνηση ανθρώπων και 

αγαθών µεταξύ των εδαφών τους ή διαµέσου του εδάφους καθενός από τα Μέρη 

προς το έδαφος του άλλου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για τη διευκόλυνση των ως 

άνω µετακινήσεων, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. 

4-. Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά 

στην ενέργεια, ιδίως δια της κατασκευής, συντήρησης και χρήσης διασυνδεόµενων 

αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου (υφιστάµενων, υπό κατασκευή και  

σχεδιαζόµενων) και όσον αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

περιλαµβανοµένων των φωτοβολταϊκών, της αιολικής και της υδρο-ηλεκτρικής 

ενέργειας. Πιθανά εκκρεµή ζητήµατα θα αντιµετωπισθούν χωρίς καθυστέρηση, µε 
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τη σύναψη αµοιβαίως επωφελών διακανονισµών λαµβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν την 

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.Το Πρώτο Μέρος θα 

διευκολύνει το ∆εύτερο µε κατάλληλη µεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειρίας. 

5.    Τα Μέρη θα προωθούν, θα επεκτείνουν και θα βελτιώνουν συνέργειες στους 

τοµείς των υποδοµών και των µεταφορών, καθώς και, στη βάση της αµοιβαιότητας, 

στους τοµείς των οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και επικό 

ινωνιακών διασυνδέσεων, αξιοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνολογίες και 

πρακτικές. Θα διευκολύνουν, επίσης, τη µεταξύ τους διαµετακόµιση αγαθών, 

φορτίων και προϊόντων µέσω των υποδοµών, περιλαµβανόµενων των λιµένων και 

των αερολιµένων στο έδαφος καθενός εκ των Μερών. Τα Μέρη θα τηρούν τους 

διεθνείς κανόνες και κανονισµούς αναφορικά µε τη διαµετακόµιση, τις 

τηλεπικοινωνίες, τα σήµατα και τους κωδικούς. Το Πρώτο Μέρος θα πράττει 

ωσαύτως στο µέτρο που αυτό είναι σύµφωνο προς τις υποχρεώσεις του που 

πηγάζουν από την ιδιότητά του ως µέλος στην ΕΕ και σε άλλα διεθνή όργανα. Το 

∆εύτερο Μέρος θα πράττει ωσαύτως στο µέτρο που αυτό είναι σύµφωνο προς τις 

υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την ιδιότητά του ως µέλος σε διεθνείς, 

πολυµερείς ή περιφερειακούς θεσµούς ή Οργανισµούς στους οποίους µετέχει κατά 

τη χρονική στιγµή της έναρξης ισχύος της Συµφωνίας αυτής, καθώς και από την 

ιδιότητά του ως υποψήφιο προς ένταξη στην ΕΕ, σε συνέχεια της προτεινόµενης 

ένταξής του σε αυτήν. 

6.    Τα Μέρη θα επιδιώξουν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων 

διασυνοριακών σηµείων διέλευσης, όπως απαιτείται από τη ροή των µετακινήσεων 

και θα επιδιώξουν να κατασκευάσουν νέα διασυνοριακά σηµεία διέλευσης µε στόχο 

την ενίσχυση των µεταξύ τους τουριστικών και εµπορικών ροών. 

7.    Τα Μέρη θα λάβουν µέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού ενδιαιτήµατος στα διασυνοριακά 

ύδατα και τον περιβάλλοντα χώρο και θα συνεργάζονται στην προσπάθεια µείωσης 

και εξάλειψης κάθε είδους µόλυνσης. Τα Μέρη θα επιδιώκουν να αναπτύσσουν και 

να εναρµονίζουν στρατηγικές και προγράµµατα για την περιφερειακή και τη διεθνή 

συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. 

8.    Τα Μέρη θα ενισχύουν τη διεύρυνση των τουριστικών ανταλλαγών και την 

ανάπτυξη της συνεργασίας τους στους τοµείς του εναλλακτικού τουρισµού, 

περιλαµβανόµενου του πολιτιστικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού, ιατρικού και 
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αθλητικού τουρισµού και θα συνεργάζονται για τη βελτίωση και την προώθηση των 

επαγγελµατικών και τουριστικών ταξιδίων µεταξύ τους. 

9.    Τα Μέρη θα θεσπίσουν µία Κοινή Υπουργική Επιτροπή (ΚΥΕ) για να 

αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία στους ανωτέρω τοµείς της 

οικονοµικής εταιρικής  

σχέσης περιλαµβανόµενης της οργάνωσης µεικτών επιχειρηµατικών fora. Η εν 

λόγω Επιτροπή, που θα συνέρχεται µία φορά το χρόνο τουλάχιστον, θα καθοδηγεί 

την πορεία της διµερούς συνεργασίας, τη συνολική εφαρµογή των σχετικών 

τοµεακών δράσεων, συµφωνιών, πρωτοκόλλων και συµβατικών πλαισίων, καθώς 

και όλες τις σχετικές µελλοντικές συµφωνίες. Τα Μέρη ενθαρρύνουν τη στενότερη 

δυνατή επικοινωνία µεταξύ των Εµπορικών Επιµελητηρίων τους. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Στην εποχή της νέας βιοµηχανικής επανάστασης και της δεύτερης εποχής των 

µηχανών, η εµβάθυνση της συνεργασίας µεταξύ Κρατών και κοινωνιών είναι 

απαραίτητη τώρα πιο πολύ από ποτέ, ιδιαιτέρως όσον αφορά σε κοινωνικές 

δραστηριότητες, τεχνολογίες και πολιτισµό, τόσο υπό τη στενή όσο και υπό την 

ευρεία έννοια. Στο πλαίσιο αυτό: 

1.    Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την επιστηµονική, τεχνολογική και 

τεχνική συνεργασία τους, καθώς και τη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Θα εντατικοποιήσουν τις ανταλλαγές πληροφοριών και επιστηµονικών και τεχνικών 

αρχείων και θα επιδιώκουν να βελτιώσουν την αµοιβαία πρόσβαση σε επιστηµονικά 

και ερευνητικά ιδρύµατα, αρχεία, βιβλιοθήκες και παρόµοια ιδρύµατα. Τα Μέρη θα 

υποστηρίζουν πρωτοβουλίες επιστηµονικών και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων καθώς 

και ιδιωτών που στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας και στις ανταλλαγές 

στους τοµείς των επιστηµών, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης. 

2.    Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν εκδηλώσεις, καθώς και 

επιστηµονικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα στα οποία θα συµµετέχουν µέλη των 

επιστηµονικών και ακαδηµαϊκών κοινοτήτων τους. Θα ενθαρρύνουν και θα 
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υποστηρίζουν επίσης τη σύγκληση διµερών και διεθνών συνεδρίων σε αυτούς τους 

τοµείς. 

3.    Τα Μέρη αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη της έρευνας επί των νέων 

τεχνολογιών και στην εφαρµογή και χρήση τους, περιλαµβανοµένης της ψηφιακής 

τεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας, κατά τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και 

που αναβαθµίζει τις ικανότητες, δυνατότητες και γενικότερη ευηµερία των πολιτών. 

Προς αυτόν τον στόχο θα αναπτύξουν τη συνεργασία µεταξύ των ερευνητικών τους 

κέντρων, µεταξύ των ερευνητών τους και µεταξύ των ακαδηµαϊκών θεσµικών 

συστηµάτων τους. 

4.    Τα Μέρη θα δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων 

µεταξύ των δύο Κρατών, τις κοινωνίες τους και τις κοινωνικές τους οµάδες, 

δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις τέχνες, το χορό, τον κινηµατογράφο, τη µουσική  

και το θέατρο. Υπό αυτό το πρίσµα, ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στον αθλητισµό. Θα 

πρέπει να προωθηθεί η διµερής συνεργασία στον τοµέα της υγείας, 

περιλαµβανοµένης της υγειονοµικής περίθαλψης. 

  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.   

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά στον αγώνα κατά του οργανωµένου και 

διασυνοριακού εγκλήµατος, της τροµοκρατίας, των οικονοµικών εγκληµάτων, 

ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το έγκληµα που συνδέεται µε την παράνοµη διακίνηση 

ή/και εκµετάλλευση ανθρώπων ' τα εγκλήµατα που συνδέονται µε την παραγωγή, 

παράνοµη διακίνηση ή/και εµπορία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών * την 

παράνοµη κατασκευή και διακίνηση πυροβόλων όπλων, τµηµάτων και συστατικών 

τους και πυροµαχικών ' την παράνοµη εισαγωγή, εξαγωγή και µεταβίβαση της 

κυριότητας πολιτιστικών αγαθών * τα αδικήµατα που αφορούν τις µεταφορές της 

πολιτικής αεροπορίας ' και ίο έγκληµα που συνδέεται µε την πλαστογραφία ή/και 

λαθρεµπορία σιγαρέττων, οινοπνεύµατος ή καυσίµων. 

2. Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά στον τοµέα πολιτικής προστασίας, δίδοντας 

ιδιαίτερη έµφαση στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών και στην ανακούφιση από τις συνέπειες των καταστροφών. Έκαστο 

Μέρος µπορεί να κάνει χρήση της ειδικής εκπαίδευσης και εµπειρογνωµοσύνης του 

άλλου Μέρους και οποτεδήποτε είναι αναγκαίο και δυνατόν κάθε Μέρος θα 
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παράσχει στο άλλο την ειδική υποδοµή του, ειδικότερα στην πυρόσβεση. Τα Μέρη 

δύνανται να εξετάσουν την ίδρυση σχετικού µηχανισµού για συνδροµή στην 

εφαρµογή του παρόντος Αρθρου. 

 

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 17 

Τα Μέρη θα ενισχύσουν και θα επεκτείνουν την συνεργασία τους στον τοµέα της 

Αµυνας, µέσω, µεταξύ άλλων, συχνών εκατέρωθεν επισκέψεων και επαφών της 

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ενόπλων δυνάµεών τους, την κατάλληλη 

µεταφορά τεχνογνωσίας και οικοδόµησης ικανοτήτων, την συνεργασία στους τοµείς 

της παραγωγής, ενηµέρωσης και κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Ιδιαίτερη 

έµφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση προσωπικού την οποία τα Μέρη θα µπορούσαν 

να παράσχουν το ένα στο άλλο. 

  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18 

1.    Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας, τα Μέρη θα κατευθύνονται 

στις σχέσεις τους από τις διατάξεις ίων παρακάτω διµερών συµφωνιών που είχαν 

συναφθεί µεταξύ της πρώην Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου Μέρους στις 18 Ιουνίου 1959: 

α) Τη συµφωνία περί αµοιβαίων δικαστικών σχέσεων, 

β) Την συµφωνία για την αµοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων και 

γ) Την συµφωνία περί ζητηµάτων υδρο-οικονοµίας. 

2.    Τα Μέρη συµφωνούν ότι, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας, όλα 

τα διεθνή κείµενα που δεσµεύουν διµερώς τα Μέρη θα παραµείνουν σε ισχύ, εκτός 

εάν καταργούνται ειδικά από την παρούσα Συµφωνία. 

3.    Τα Μέρη θα διαβουλευθούν µεταξύ τους προκειµένου να εντοπίσουν άλλες 

συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ της πρώην Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής 

∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου Μέρους οι οποίες θα θεωρηθούν 

κατάλληλες για εφαρµογή στις αµοιβαίες τους σχέσεις. 

4.    Τα Μέρη δεσµεύονται να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες σύναψης 

πρόσθετων διµερών συµφωνιών αναγκαίων σε σχέση µε τοµείς αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 19 

1.    Τα Μέρη θα επιλύουν κάθε διαφορά αποκλειστικά µε ειρηνικά µέσα σύµφωνα 

µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

2.    Σε περίπτωση που το ένα Μέρος θεωρεί ότι το άλλο Μέρος δεν δρα σύµφωνα 

µε τις προβλέψεις της 7ΐαρούσας Συµφωνίας, το Μέρος αυτό θα γνΐϋστοποιήσει 

κατ' αρχάς στο άλλο Μέρος τις ανησυχίες του και θα αναζητήσει µία λύση µέσω 

διαπραγµατεύσεις. Εάν τα Μέρη δεν µπορέσουν να επιλύσουν το ζήτηµα διµερώς, 

µπορεί να συµφωνήσουν να ζητήσουν από το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων 

Εθνών να κάνει χρήση των καλών υπηρεσιών του για την επίλυση του ζητήµατος. 

3.    Οποιαδήποτε διαφορά προκόψει µεταξύ των Μερών σχετικά µε την ερµηνεία ή 

εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας και δεν έχει επιλυθεί σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες που αναφέρονται στο Άρθρο 19(2), µπορεί να υποβληθεί στο ∆ιεθνές 

∆ικαστήριο. Τα Μέρη πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να συµφωνήσουν σε κοινή 

υποβολή στο εν λόγω ∆ικαστήριο κάθε τέτοιας διαφοράς. Ωστόσο, εάν δεν έχει  

επιτευχθεί συµφωνία µετά την παρέλευση εξαµήνου ή µεγαλύτερου χρονικού 

διαστήµατος όπως τα Μέρη αµοιβαία θα συµφωνήσουν, τότε κάθε τέτοιου είδους 

διαφορά δύναταινα υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα Μέρη µονοµερώς. 

  

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 20 

1.    Η παρούσα Συµφωνία θα υπογράφει από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δυο 

Μερών. 

2.    Η παρούσα Συµφωνία υπόκειται σε κύρωση, σύµφωνα µε την αλληλουχία της 

διαδικασίας που περιγράφεται στο Αρθρο 1(4). 

3.    Από της ολοκληρώσεως των αναγκαίων εσωτερικών νοµικών διαδικασιών για 

τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας όπως περιγράφεται στο Αρθρο 1, τα 

Μέρη , εντός δυο εβδοµάδων και γραπτά, θα ενηµερώσουν το ένα το άλλο. Η 

παρούσα Συµφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής της 

τελευταίας γνωστοποίησης από το εν λόγω Μέρος. 

4.    Το Αρθρο 8(5) θα εφαρµόζεται προσωρινά, εκκρεµούσης της θέσης σε ισχύ 

της παρούσας Συµφωνίας. Εάν η Συµφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, τούτη, στο σύνολό 

της και ως προς τις διατάξεις της ξεχωριστά, δεν θα έχει περαιτέρω ισχύ ή 
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εφαρµογή, προσωρινή ή άλλη, και δεν θα δεσµεύει οποιοδήποτε από τα Μέρη µε 

οποιοδήποτε τρόπο. 

5.    Η διαφορά και τα εναποµείναντα θέµατα που αναφέρονται στις αποφάσεις 

817(1993) και 845(1993) του Συµβουλίου Ασφαλείας θα θεωρούνται ότι έχουν 

επιλυθεί αϊτό τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας. 

6.    Το συντοµότερο δυνατόν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας, τα 

Μέρη ή ένα από τα Μέρη θα ενηµερώσουν το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων 

Εθνών σχετικά µε την θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας θέσης της σε ισχύ, νια την εφαρµογή της 

στα Ηνωµένα Έθνη. 

7.    Η παρούσα Συµφωνία δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε άλλου Κράτους, 

οντότητας ή προσώπου. ∆εν παραβιάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

πηγάζουν από διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες που ήδη ισχύουν και που τα 

Μέρη έχουν συνάψει µε άλλα Κράτη ή διεθνείς Οργανισµούς. 

8.    Το Πρώτο Μέρος θα εφαρµόζει την παρούσα Συµφωνία σύµφωνα µε τις 

υποχρεώσεις που πηγάζουν από την συµµετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 

συµµετοχή του σε άλλους διεθνείς, πολυµερείς ή περιφερειακούς θεσµούς ή 

Οργανισµούς, καθώς και από άλλα διεθνή κείµενα. Οµοίως, το ∆εύτερο Μέρος θα 

εφαρµόζει την παρούσα Συµφωνία σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του που 

πηγάζουν  

από την συµµετοχή του σε διεθνείς, πολυµερείς ή περιφερειακούς θεσµούς ή 

Οργανισµούς, συµπεριλαµβανόµενός της ΕΕ, στην συνέχεια της προτεινόµενης 

ένταξής του σε αυτήν. 

9.    Οι διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας θα παραµείνουν σε ισχύ για αόριστο 

χρονικό διάστηµα και είναι αµετάκλητες. ∆εν επιτρέπεται καµία τροποποίηση της 

παρούσας Συµφωνίας που περιέχεται στο Άρθρο 1(3) και στο Άρθρο 1(4). 

10.    Η παρούσα Συµφωνία θα πρωτοκολληθεί στην Γραµµατεία των Ηνωµένων 

Εθνών κατ' εφαρµογή του Άρθρου 102 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών µόλις 

τεθεί σε ισχύ. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ τα Μέρη, µέσω των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων 

τους, υπέγραφαν τρία αντίγραφα της παρούσας Τελικής Συµφωνίας στην Αγγλική 

γλώσσα. 
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ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (10  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913) 

ΦΕΚ Α΄217/28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1913 

(Διιάδα, Ρνπκαλία, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία) 

Αη Απηώλ Μεγαιεηόηεηεο ν Βαζηιεύο ηεο Ρνπκαλίαο, ν Βαζηιεύο ησλ 

Διιήλσλ, ν Βαζηιεύο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ν Βαζηιεύο ηεο εξβίαο αθ' 

ελόο, θαη ε Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ησλ Βνπιγάξσλ αθ' εηέξνπ, 

επηζπκνύληεο λα δώζσζη πέξαο εηο ηελ πθηζηακέλελ ηα λπλ εκπόιεκνλ 

κεηαμύ ησλ νηθείσλ Απηώλ ρσξώλ θαηάζηαζηλ θαη εθηέκελνη ελ ηε ππέξ ηεο 

ησλ πξαγκάησλ ηάμεσο κεξίκλε Σσλ όπσο απνθαηαζηήζσζη ηελ εηξήλελ 

κεηαμύ ησλ επί ηνζνύηνλ δνθηκαζζέλησλ ιαώλ Απηώλ, απεθάζηζαλ ηελ 

ζπλνκνιόγεζηλ νξηζηηθήο πλζήθεο πεξί Δηξήλεο. 

Αη Απηώλ εηξεκέλαη Μεγαιεηόηεηεο ώξηζαλ ζπλεπώο ηνπο Δαπηώλ 

πιεξεμνπζίνπο σο έπεηαη:  

Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηεο Ρνπκαλίαο: 

  Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Σίηνλ Μαγηνξέζθν, Πξόεδξνλ ηνπ 

Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ, Τπνπξγόλ επί. ηώλ Δμσηεξηθώλ, 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Αιέμαλδξνλ Μαξγηινκάλ, 

Τπνπξγόλ· Απηνύ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ, 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Σάθε Ησλέζθν, Τπνπξγόλ Απηνύ επί 

ησλ Δζσηεξηθώλ, 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Κσλζηαληίλνλ Γ. Γηζζέζθν, 

Τπνπξγόλ Απηνύ επί ησλ Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο, 

 Σνλ αληηζηξάηεγνλ ππαζπηζηήλ Κ. Κνάλδα. Γεληθόλ Δπηζεσξεηήλ ηνπ 

ππξνβνιηθνύ, θαη  

 Σνλ ζπληαγκαηάξρελ Κ. Υξηζηέζθν ππαξρεγόλ ηνπ Μεγάινπ 

Δπηηειείνπ ηνπ Απηνύ ζηξαηνύ. 
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 Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηώλ Διιήλσλ: 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Διεπζέξηνλ Βεληδέινλ, Πξόεδξνλ 

ηνπ Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ. Τπνπξγόλ επί ηώλ ηξαηησηηθώλ, 

 Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Γεκήηξηνλ Παλάλ, πιεξεμνύζηνλ 

Τπνπξγόλ, 

 Σνλ Κύξηνλ Νηθόιανλ Πνιίηελ, θαζεγεηήλ ηνύ Γηεζλνύο- Γηθαίνπ ελ 

ησ Παλεπηζηεκίσ ηώλ Παξηζίσλ, 

 Σνλ ινραγόλ ΑΘ. Δμαδάθηπινλ, θαη  

 Σνλ ινραγόλ Κ. Πάιελ. 

 Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ: 

 Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ ζηξαηεγόλ εξδάξελ Γηάγθνλ Βνύθνηηηο, 

Πξόεδξνλ ηνπ Απηνύ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, Τπνπξγόλ επί ηώλ               

ηξαηησηηθώλ θαί 

 Σνλ Κύξηνλ Ησάλλελ Μαηάλαβηηο, πξώελ Δπηηεηξακκέλνλ ηνύ 

Μαπξνβνπλίνπ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη. 

 Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηεο εξβίαο: 

 Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Νηθόιανλ Πάζηηο, Πξόεδξνλ ηνπ 

Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ, θαη Τπνπξγόλ επί ησλ Δμσηεξηθώλ, 

 Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Μηραήινλ Ρ. Ρίζηηηο, Έθηαθηνλ 

Απηνύ  Απεζηαικέλνλ θαί Πιεξεμνύζηνλ Τπνπξγόλ, έλ Βνπθνπξεζηίσ, 

 Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ δόθηνξα Κύξηνλ Μηξνζιάβνλ 

παιάτθνβηηο, Έηαθηνλ  Απεζηαικέλνλ θαί  πιεξεμνύζηνλ Τπνπξγόλ, 

 Σνλ ζπληαγκαηάξρελ Κ. κηιηάληηο θαί  

 Σνλ αληηζπληαγκαηάξρελ Γ. Καιαθάηνβηηο 

Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ησλ Βνπιγάξσλ : 

Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα  ηνλ Κύξηνλ Γεκήηξηνλ Σόληζεθθ Τπνπξγόλ Απηνύ 



 
 

-3- 
 

επί ησλ Οηθνλνκηθώλ, 

Σνλ ππνζηξάηεγνλ Ηβάλ Φίηζεθθ Αξρεγόλ ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ Απηνύ 

ζηξαηνύ, 

Σνλ Κύξηνλ άββαλ Ηβάληζσθθ δηδάθηνξα ηνπ Γηθαίνπ, πξώελ 

αληηπξόεδξνλ ηεο νβξάληε, 

Σνλ Κύξηνλ πκεώλ Ράδεθθ, θαί . 

Σνλ αληηζπληαγκαηάξρελ ησλ επηηειώλ Κσλλζηαληίλνλ ηάληζησθθ, 

 Οίηηλεο ηε πξνηάζεη ηεο Β. Ρνπκαληθήο Κπβεξλήζεσο ζπλήιζνλ εηο 

πλδηάζθεςηλ ελ Βνπθνπξεζηίσ κεηά ησλ πιεξεμνπζίσλ απηώλ εγγξάθσλ, 

επξεζέλησλ ελ ηάμεη. 

Απνθαηαζηάζεο δ' αηζίσο ηεο κεηαμύ απηώλ ζπκθσλίαο, ζπλέζελην 

ηα επόκελα: 

Άξζξνλ 1. Από ηεο αληαιιαγήο ησλ επηθπξώζεσλ ηεο παξνύζεο 

πλζήθεο ζέιεη ππάξμεη εηξήλε θαη θηιία κεηαμύ ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο 

ηνπ Βαζηιέσο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ησλ 

Βνπιγάξσλ, ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ, ηεο 

Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο Απηνύ 

Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ηεο εξβίαο, σο θαη κεηαμύ ησλ Δαπηώλ 

Γηαδόρσλ θαη Κιεξνλόκσλ, ησλ Κξαηώλ θαη ησλ ππεθόσλ Απηώλ. 

Άξζξνλ 2. Ζ κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπ       

Βαζηιείνπ ηεο Ρνπκαλίαο παιαηά κεζόξηνο, κεηαμύ Γνπλάβεσο θαη Δπμείλνπ 

Πόληνπ, ζέιεη δηαξξπζκηζζή σο έπεηαη, ζπκθώλσο ησ πξαθηηθώ ησ 

θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ θαη 

παξεξηεκέλσ εηο ην ππ' αξηζ. 5 ηεο 22 Ηνπιίνπ (4 Απγνύζηνπ) 1913 ηεο ελ 

Βνπθνπξεζηίνπ πλδηαζθέςεσο πξσηόθνιινλ. 

Ζ λέα κεζόξηνο, αξρνκέλε από ηνπ Γνπλάβεσο πξνο ηα άλσ ηεο 

Σνπξηνπθάηαο, θαηαιήγεη εηο ηνλ Δύμεηλνλ Πόληνλ λνηίσο ηεο Δθξέλαο. 
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Μεηαμύ ησλ δύν ηνύησλ άθξσλ ζεκείσλ ε κεζόξηνο γξακκή αθνινπ-

ζεί ην ελδεηθλύκελνλ δηάγξακκα επί ησλ ζπλεκκέλσλ ραξηώλ 1/100.000 θαη 

1/200.000 ηνπ Ρνπκαληθνύ Δπηηειείνπ, ζπκθώλσο ηε επίζεο παξεξηεκέλε 

ησ παξόληη άξζξσ πεξηγξαθή. 

πκθσλείηαη ξεηώο όηη ε Βνπιγαξία ζέιεη θαηεδαθίζεη, ην βξαδύηε- 

ξνλ εληόο πξνζεζκίαο δύν εηώλ, ηα ππάξρνληα νρπξσκαηηθά έξγα θαη όηη 

δελ ζέιεη θαηαζθεπάζεη άιια ηνηαύηα έξγα ελ Ρνπρηζνπθίσ νύκια, ελ ηε 

δηακέζσο ρώξα θαη εληόο δώλεο 20 ρηιηνκέηξσλ πεξί ην Βαιηζίθηνλ. 

Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ αληηπξνζώπσλ εθαηέξνπ 

ησλ δύν Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, επηθνξηηζζήζεηαη δέθα πέληε 

εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο, όπσο ραξάμε επί ηνπ 

εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπλσδά ηνηο άλσζη ώδε 

ζπληεζεηκέλνηο. Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ 

αθηλήησλ θηεκάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ κέρξη ηνύδε αλήθνλ από 

θνηλνύ εηο επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ, ρσξηδνκέλνπο δηα ησλ 

λέσλ ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο θαη ησλ 

εθηειεζηέσλ κέηξσλ, ηα δύν Τςειά ζπκβαιιόκελα Μέξε ππνρξενύληαη λα 

απνηαζώζηλ εηο Κπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα 

νξίζε δηαηηεηήλ, νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ 

ζεσξεζήζεηαη σο νξηζηηθή. 

 Άξζξνλ 3.  Σα κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπ Βαζη-

ιείνπ ηεο εξβίαο ζύλνξα αθνινπζνύζη ην εμήο δηάγξακκα, ζπκθώλσο ησ 

θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ πξαθηηθώ, ησ 

παξεξηεκέλσλ εηο ην ππ' αξηζ. 9 ηεο 25 Ηνπιίνπ (7 Απγνύζηνπ) 1913 

πξσηόθνιινλ ηεο ελ Βνπθνπξεζηίσ πλδηαζθέςεσο.  

 Ζ νξνζεηηθή γξακκή, αλαρσξνύζα από ησλ παιαηώλ ζπλόξσλ, ηεο 

θνξπθήο Παηαξίθα, αθνινπζεί ηα παιαηά Σνπξθνβνπιγαξηθά ζύλνξα θαη ηελ 

γξακκήλ ηεο δηαρσξίζεσο ησλ πδάησλ κεηαμύ Αμηνύ θαη ηξπκόλνο, κεηά 

ηεο εμαηξέζεσο όηη άλσ θνηιάο ηεο ηξσκλίηζεο κέλεη εξβηθόλ έδαθνο, 

θαηαιήγεη δε εηο ην όξνο Μπέιεο, έλζα ζπλελνύηαη πξνο ηα 

Βνπιγαξνειιεληθά ζύλνξα. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ζπλόξσλ ηνύησλ 
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θαη ην δηάγξακκα απηήο επί ηνπ ράξηνπ 1 /200.000 ηνπ Απζηξηαθνύ 

Δπηηειείνπ ζπλάπηνληαη ησ παξόληη άξζξσ. 

 Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ αληηπξνζώπσλ εθαηέξσλ 

ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, επηθνξηηζζή εληόο δέθα πέληε          

εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο ζπλζήθεο λα ραξάμε επί ηνπ 

εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπκθώλσο ηνηο πξόζζελ            

ζπληεζεηκέλνηο. 

 Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ αθηλήησλ θηε-

κάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ αλήθνλ κέρξη ηνύδε από θνηλνύ εηο 

επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ, απνρσξηδνκέλνπο δηα ησλ λέσλ 

ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο θαη ησλ 

εθηειεζηέσλ κέηξσλ, ηα δύν Τςειά Μέξε ππνρξενύληαη λ' απνηαζώζηλ εηο 

θπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα νξίζε δηαηηεηήλ, 

νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ ζεσξεζήζεηαη 

νξηζηηθή. 

 Άξζξνλ 4. Σα ζρεηηθά πξνο ηα παιαηά εξβνβνπιγαξηθά ζύλνξα 

δεηήκαηα θαλνληζζήζνληαη ζπλσδά ηε επειζνύζε κεηαμύ ησλ δύν Τςειώλ 

ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζπλελλνήζεη, ηε βεβαηνπκέλε ελ ησ παξεξ- 

ηεκέλσλ ησ παξόληη άξζξσ πξσηνθόιισ. 

 Άξζξνλ 5. Σα κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Βαζηιείνπ 

ηεο Βνπιγαξίαο ζύλνξα αθνινπζνύζη ην εμήο δηάγξακκα, ζπκθώλσο ησ 

θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ πξαθηηθώ ησ 

παξεξηεκέλσ εηο ην ππ' αξηζ. 9 πξσηόθνιινλ ηεο 25 Ηνπιίνπ (7 Απγνύζηνπ) 

1913 ηεο ελ Βνπθνπξεζηίσ πλδηαζθέςεσο. 

 Ζ νξνζεηηθή γξακκή αλαρσξεί από ησλ λέσλ Βνπιγαξνζεξβηθώλ ζπ-

λόξσλ επί ηεο θνξπθνγξακκήο ηνπ όξνπο Μπέιεο, θαηαιήγνπζα εηο ηαο εηο 

ην Αηγαίνλ Πέιαγνο εθβνιάο ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ. 

 Μεηαμύ ησλ δύν ηνύησλ άθξσλ ζεκείσλ ε νξνζεηηθή γξακκή αθνινπ-

ζεί ην ελδεηθλύκελνλ δηάγξακκα επί ηνπ ζπλεκκέλνπ ράξηνπ 1/200.000 ηνπ 
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Απζηξηαθνύ Δπηηειείνπ, ζπκθώλσο ηε πεξηγξαθή ηε επίζεο παξεξηεκέλε 

ησ παξόληη άξζξσ. 

 Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ εθαηέξνπ ησλ ζπκβαιιν-

κέλσλ Τςειώλ Μεξώλ αληηπξνζώπσλ, επηθνξηηζζήζεηαη δέθα πέληε        

εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο λα ραξάμε επί ηνπ 

εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπκθώλσο ηνηο πξόζζελ ζπληε- 

ζεηκέλνηο.  

 Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ αθηλήησλ θηε-

κάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ αλήθνλ κέρξη ηνύδε από θνηλνύ εηο 

επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ ρσξηδνκέλνπο δηα ησλ λέσλ 

ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο ή ησλ εθηειε-

ζηέσλ κέηξσλ, ηα Τςειά ζπκβαιιόκελα Μέξε ππνρξενύληαη λα απνηα-

ζώζηλ εηο Κπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα νξίζε 

δηαηηεηήλ, νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ 

ζεσξεζήζεηαη σο νξηζηηθή. 

 πλνκνινγείηαη ξεηώο όηη ε Βνπιγαξία παξαηηείηαη πάζεο επί ηεο 

λήζνπ Κξήηεο αμηώζεσο. 

 Άξζξνλ 6. Σα Αξρεγεία ησλ νηθείσλ ζηξαηώλ ζέινπζη πάξαπηα 

ιάβεη γλώζηλ ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνύζεο πλζήθεο. Ζ Βνπιγαξηθή 

Κπβέξλεζηο ππνρξενύηαη λα επαλαγάγε ηνλ εαπηήο ζηξαηόλ από ηεο 

επαύξηνλ ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηαύηεο εηο ηελ ελ ώξα εηξήλεο θαηάζηαζηλ. 

Θέιεη θαηεπζύλεη ηα ζηξαηεύκαηα εηο ηαο εαπηώλ έδξαο, έλζα                  

ελεξγεζήζεηαη σο νηόλ ηε ηάρηζηα ε απνζηνιή ησλ δηαθόξσλ εθεδξεηώλ εηο 

ηαο εαπηώλ εζηίαο. 

 Σα ζηξαηεύκαηα, σλ ε έδξα θείηαη ελ ηε δώλε ηεο θαηνρήο ηνπ ζηξα-

ηνύ ηίλνο ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, ζέινπζηλ απνζηαιή εηο 

έηεξνλ ζεκείνλ ηνπ παιαηνύ Βνπιγαξηθνύ εδάθνπο θαη δελ ζα δύλαληαη λα 

πξνζέιζσζηλ εηο ηαο νηθείαο έδξαο ησλ, εηκή κεηά ηελ εθθέλσζηλ ηεο άλσ 

πξνβιεπνκέλεο δώλεο θαηνρήο. 
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 Άξζξνλ 7. Ζ εθθέλσζηο ηνπ παιαηνύ θαη λένπ Βνπιγαξηθνύ εδά-

θνπο άξμεηαη ακέζσο κεηά ηελ απνζηξάηεπζηλ ηνπ Βνπιγαξηθνύ ζηξαηνύ θαη 

πεξαησζήζεηαη ην βξαδύηεξνλ εληόο δεθαπελζεκέξνπ. 

 Καηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πξνζεζκίαο ηαύηεο ε δηα ηνλ Ρνπκαληθόλ ησλ 

πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηξαηόλ δώλε δηαρσξηζκνύ αθνξίδεηαη ππό ηεο 

γξακκήο ηζηνβίνπ - Λνβηζέα - Σνύξζθη - Ηδβόξ - Γθινηδέλε - Ειάηηηζα - 

Μίξθνβν - Αξακπά - Κνλάθ - Οξράληα - Μέηδδξα - Βξάηδα - Μπεξθνβίηζα - 

Λνκ - Γνύλαβηο. 

 Άξζξνλ 8. Καηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο θαηνρήο ηνπ Βνπιγαξηθνύ εδά-

θνπο, νη δηάθνξνη ζηξαηνί ζέινπζη δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο επηηάμεσο 

έλαληη θαηαβνιήο ηεο αμίαο εηο ρξήκα. Θέινπζηλ έρεη ειεπζέξαλ ηελ ρξήζηλ 

ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ δηα ηελ κεηαθνξάλ ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη 

ησλ πξνκεζεηώλ πάζεο θύζεσο, άλεπ απνδεκηώζεσο ηίλνο θαηαβιεηέαο 

ππέξ ηεο ηνπηθήο αξρήο. 

 Οη αζζελείο θαη ηξαπκαηίαη ζέινπζη κείλεη εηο ηα κέξε ηαύηα ππό ηελ 

πξνζηαζίαλ ησλ ξεζέλησλ ζηξαηώλ. 

Άξζξνλ 9.  Ωο νηόλ ηε ηάρηνλ κεηά ηελ αληαιιαγήλ ησλ επηθπξώζε-

σλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο πάληεο νη αηρκάισηνη απνδνζήζνληαη ακνη-

βαίσο. 

Δθάζηε ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζέ-

ιεη νξίζεη εηδηθνύο Δπηηξόπνπο εληεηαικέλνπο ηελ παξαιαβήλ ησλ αηρ-

καιώησλ. 

Πάληεο νη επξηζθόκελνη εηο ρείξαο ηηλόο ησλ Κπβεξλήζεσλ αηρκάισηνη 

παξαδνζήζνληαη ησ επηηξόπσ ηεο εηο ελ αλήθνπζη Κπβεξλήζεσο ή ησ 

αληηπξνζώπσ απηνύ πξνζεθόλησο εμνπζηνδνηεκέλσ ελ ηόπσ                  

νξηζζεζνκέλσ ππό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Μεξώλ. 

 Αη Κπβεξλήζεηο ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζέινπζηλ επη-

δείμεη ακνηβαίσο αιιήιαηο, ηνύην δε ην ηαρύηεξνλ κεηά ηελ παξάδνζηλ 

πάλησλ ησλ αηρκαιώησλ, θαηάζηαζηλ ησλ ακέζσλ δαπαλώλ αο ππέζηεζαλ 
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πξνο πεξίζαιςηλ θαη ζπληήξεζηλ ησλ αηρκαιώησλ από ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

αηρκαισηίζεσο ή ηεο παξαδόζεσο κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ζαλάηνπ ή 

ηεο απνδόζεσο απηώλ. πκςεθηζκόο γελήζεηαη κεηαμύ ησλ πνζώλ ησλ 

νθεηινκέλσλ ππό ηεο Βνπιγαξίαο ελη εθάζησ ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ 

Μεξώλ θαη ησλ πνζώλ ησλ νθεηινκέλσλ ππό ηνύηνπ ηε Βνπιγαξία, ε δε 

δηαθνξά θαηαβιεζήζεηαη ηε δηθαηνύρσ Κπβεξλήζεη σο νηόλ ηε ηάρηνλ κεηά 

ηελ αληαιιαγήλ ησλ σο άλσ θαηαζηάζεσλ. 

 Άξζξνλ 10. Ζ παξνύζα πλζήθε θπξσζήζεηαη θαη αη επηθπξώζεηο 

απηήο αληαιιαγήζνληαη ελ Βνπθνπξεζηίσ εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε 

εκεξώλ ή θαη ελσξίηεξνλ, αλ ηνύην θαηαζηή δπλαηόλ. 

Δηο πίζησζηλ νη νηθείνη Πιεξεμνύζηνη ππέγξαςαλ ηαύηελ θαη εηέζε- 

θαλ ηαο εαπηώλ ζθξαγίδαο. 

Δγέλεην ελ Βνπθνπξεζηίσ ηελ εηθνζηήλ νγδόελ εκέξαλ ηνπ κελόο 

Ηνπιίνπ (10 Απγνύζηνπ) ηνπ έηνπο ρηιηνζηνύ ελλεαθνζηνζηνύ δεθάηνπ ηξίηνπ. 

 

 

 



Ολόκληρη η Συνθήκη του Βουκουρεστίου στα αγγλικά [Αντιγραφή από site 

Σκοπιανών] µε παραποµπές στους επίσηµους χάρτες της Συνθήκης.1 

Peace Treaty between Roumania, Greece, Montenegro, Serbia and Bulgaria. 

THEIR MAJESTIES the King of Roumania, the King of the Hellenes, the King of 
Montenegro, and the King of Serbia, on the one part, and His Majesty the King 

of the Bulgarians, on the other part, animated by the desire to put an end to 
the state of war at present existing between their respective countries and 
wishing, for the sake of order, to establish peace between their long-suffering 

peoples, have resolved to conclude a definitive treaty of peace. Their said 
Majesties have, therefore, appointed as their plenipotentiaries, namely: 

His Majesty the King of Roumania: His Excellency Titus Maioresco, President of 
his Council of Ministers, Minister of Foreign Affairs; His Excellency Alexander 
Marghiloman, his Minister of Finance; His Excellency Take Jonesco, his 

Minister of the Interior; His Excellency Constantin G. Dissesco, his Minister of 
Public Worship and Public Instruction; Major-General C. Coanda, Aide-de-

camp, Inspector-General of Artillery; Colonel C. Christesco, Assistant Chief of 
the General Staff of his Army; 
His Majesty the King of the Hellenes: His Excellency Elefterios Venizelos, 

President of his Council of Ministers, Minister of War; His Excellency Demetre 
Panas, Minister Plenipotentiary; M. Nicolas Politis, Professor of International 

Law in the University of Paris; Captain Ath. Exadactylos; Captain C. Pali; 
His Majesty the King of Montenegro: His Excellency General Serdar Yanko 
Voukotitch, President of his Council of Ministers, Minister of War; M. Jean 

Matanovitch, formerly Charge d’Affaires of Montenegro at Constantinople; 
His Majesty the King of Serbia: His Excellency Nicolas P. Pasitch, President of 

his Council of Ministers, Minister of Foreign Affairs; His Excellency Milhailo G. 
Ristitch, his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Bucharest; 
His Excellency Dr. Miroslaw Spalaikovitch, Envoy Extraordinary and Minister 

Plenipotentiary; Colonel K. Smilianitch; Lieutenant-Colonel D. Kalafatovitch; 
His Majesty the King of the Bulgarians: His Excellency Dimitri Tontcheff, his 

Minister of Finances; Major-General Ivan Fitcheff, Chief of Staff of his Army; 
M. Sawa Ivantchoff, Doctor of Laws, formerly Vice-President of the Sobranje; 
M. Simeon Radeff; Lieutenant-Colonel Constantin Stancioff of the General 

Staff; 
Who, in accordance with the proposal of the Royal Government of Roumania, 

have assembled in conference at Bucharest, with full powers, which were 
found to be in good and due form, and who having happily reached an accord, 

have agreed upon the following stipulations:- 
I. 
From the day on which the ratifications of the present treaty are exchanged 

there shall be peace and amity between His Majesty the King of Roumania, His 
Majesty the King of the Bulgarians, His Majesty the King of the Hellenes, His 

Majesty the King of Montenegro, and His Majesty the King of Serbia, as well 
as between their heirs and successors, their respective States and subjects. 
II. 

The former frontier between the Kingdom of Bulgaria and the Kingdom of 
Roumania, from the Danube to the Black Sea, is, in conformity with the 

proces-verbal drawn up by the respective military delegates and annexed to 
Protocol No.5 of July 22 (August 4), 1913, of the Conference of Bucharest, 
rectified in the following manner:- 

                                       
1 http://www.pollitecon.com/ 



The new frontier shall begin at the Danube above Turtukaia and terminate at 
the Black Sea to the south of Ekrene. 

Between these two extreme points the frontier line shall follow the line 
indicated on the I/ 100,000 and I/200,000 maps of the Roumanian General 
Staff, and according to the description annexed to the present article. 

It is formally understood that within a maximum delay of two years Bulgaria 
shall dismantle the existing fortifications and shall not construct others at 

Rustchuk, at Shumla, in the intervening country, and in a zone of twenty 
kilometres around Baltchik. 
A mixed commission, composed of an equal number of representatives of 

each of the two High Contracting Parties, shall be charged, within fifteen days 
from the signing of the present treaty, with delimiting the new frontier in 

conformity with the preceding stipulations. This commission shall supervise 
the division of the lands and funds which up to the present time may have 
belonged in common to districts, communes, or communities separated by the 

new frontier. In case of disagreement as to the line or as to the method of 
marking it, the two High Contracting Parties agree to request a friendly 

Government to appoint an arbitrator, whose decision upon the points at issue 
shall be considered final. 
III. 

The frontier between the Kingdom of Bulgaria and the Kingdom of Serbia shall 
follow, conformably to the proces-verbal drawn up by the respective military 

delegates, which is annexed to Protocol No.9 of July 25 (August 7), 1913, of 
the Conference of Bucharest, the following line:- 
The frontier line shall begin at the old frontier, from the summit of Patarica, 

follow the old Turco-Bulgarian frontier and the dividing line of the waters 
between the Vardar and the Struma, with the exception of the upper valley of 

the Strumitza, which shall remain Serbian territory; the line shall terminate at 
the Belasica Mountain, where it will bend back to the Greco-Bulgarian frontier. 

A detailed description of this frontier and the I/200,000 map of the Austrian 
General Staff, on which it is indicated, are annexed to the present article. 
A mixed commission, composed of an equal number of representatives of 

each of the two High Contracting Powers, shall be charged, within fifteen days 
from the signing of the present treaty, with delimiting the new frontier, in 

conformity with the preceding stipulation. 
This commission shall supervise the division of the lands and funds, which up 
to the present time may have belonged in common to the districts, 

communes, or communities separated by the new frontier. In case of 
disagreement as to the line or as to the method of marking it, the two High 

Contracting Parties agree to request a friendly Government to appoint an 
arbitrator, whose decision upon the points at issue shall be considered final. 
IV. 

Questions relating to the old Serbo-Bulgarian frontier shall be settled 
according to the understanding reached by the two High Contracting Parties, 

as stated in the protocol annexed to the present article. 
V. 
The frontier between the Kingdom of Greece and the Kingdom of Bulgaria 

shall follow, conformably to the proces-verbal drawn up by the respective 
military delegates and annexed to Protocol No.9 of July 25 (August 7), 1913, 

of the Conference of Bucharest, the following line:- 
The frontier line shall start from the new Serbo-Bulgarian frontier on the 
summit of Belasica Planina and terminate at the mouth of the Mesta on the 

Aegean Sea. 



Between these two extreme points the frontier line shall follow the line 
indicated on the I/200,000 map of the Austrian General Staff, in accordance 

with the description annexed to the present article. 
A mixed commission, composed of an equal number of representatives of 
each of the two High Contracting Parties, shall be charged, within fifteen days 

from the signing of the present treaty, with delimiting the frontier in 
conformity with the preceding stipulations. 

This commission shall supervise the division of the lands and funds, which up 
to the present time may have belonged in common to the districts, 
communes, or communities separated by the new frontier. In case of 

disagreement as to the line or as to the method of marking it, the two High 
Contracting Parties engage to request a friendly Government to appoint an 

arbitrator, whose decision upon the points at issue shall be considered final. 
It is formally understood that Bulgaria renounces from henceforth all claim to 
the island of Crete. 

VI. 
The headquarters of the respective armies shall be immediately informed of 

the signing of the present treaty. The Bulgarian Government engages to begin 
to reduce its army to a peace footing on the day after such notification. It 
shall order its troops to their garrisons, whence, with the least possible delay, 

the various reserves shall be returned to their homes. 
If the garrison of any troops is situated in the zone occupied by the army of 

one of the High Contracting Parties, such troops shall be ordered to some 
other point in the old Bulgarian territory and may not return to their regular 
garrisons until after the evacuation of the above- mentioned occupied zone. 

VII. The evacuation of Bulgarian territory, both old and new, shall begin 
immediately after the demobilization of the Bulgarian army and shall be 

completed within a period of not more than fifteen days. 
During this period the zone of demarcation for the Roumanian army of 

operations shall be determined by a line running as follows: Sistov-Lovcea-
Turski-Isvor-Glozene-Zlatitza- Mirkovo-Araba-Konak-Orchania-Mezdra-Vratza-
Berkovitza-Lom-Danube. 

VIII. 
During the occupation of the Bulgarian territories the various armies shall 

retain the right of requisition in consideration of cash payment. 
Such armies shall have free use of the railways for the transportation of 
troops and of provisions of all kinds, without compensation to the local 

authority. 
The sick and wounded shall be under the protection of the said armies. 

IX. 
As soon as possible after the exchange of ratifications of the present treaty all 
prisoners of war shall be mutually restored. 

The Governments of the High Contracting Parties shall each appoint special 
commissioners to receive the prisoners. 

All prisoners in the hands of any of the Governments shall be delivered to the 
commissioner of the Government to which they belong, or to his duly 
authorized representative, at the place which shall be determined upon by the 

interested parties. 
The Governments of the High Contracting Parties shall present to each other, 

respectively, as soon as possible after all the prisoners have been returned, a 
statement of the direct expenses incurred through the care and maintenance 
of the prisoners from the date of their capture or surrender to the date of 

their death or return. The sums due by Bulgaria to each one of the other High 



Contracting Parties shall be set off against the sums due by each of the other 
High Contracting Parties to Bulgaria, and the difference shall be paid to the 

creditor Government in each case as soon as possible after the exchange of 
the above-mentioned statements of expense. 
X. 

The present treaty shall be ratified, and the ratifications thereof shall be 
exchanged at Bucharest within fifteen days, or sooner if it be possible. [1] 

In witness whereof the respective plenipotentiaries have hereunto affixed their 
names and seals. 
Done at Bucharest the twenty-eighth day of the month of July (tenth day of 

the month of August) in the year one thousand nine hundred and thirteen. 
(Here follow signatures and seals.) 

[1] The ratifications were exchanged August 30, 1913. 
PROTOCOL appended to Article II of the Treaty of Bucharest of 28th July (10th 
August), 1913. 

Description and Marking of the Route of the new Bulgaro-Romanian Border 
The route of the border as marked on the map at 1:200,000 follows the lines 

or points that are characteristic of the ground, such as: valleys, dells, peaks, 
saddles, etc. Between the villages, it follows the centre of the intervening 
space following, as much as possible, the natural lines. 

1. The general Route 
The general route starts from the Danube at the level of the intervening space 

separating the two islands located to the north-east of the Iezer Kalimok. 
(Please refer to the map at 1:200,000.) 
[Click here for map] 

It leaves to Bulgaria It leaves to Romania 

The villages: 

Breslen Turk Smil 

Kutuklii Sjanovo 

Guvedze Hadzifaklar 

Nastradin Kovandzilar 

Kascilar Mesim Mahle 

Kaslakoj Kara Mehmerler 

Dzeferler Salihler 

Kara Kodzalar Kose Abdi 



Junuzlar Kanipe 

Seremetkoj At Serman 

Jeni Balabanlar Over Serman 

Eski Balabanlar Omurdza 

Salladin Taslimah 

Kadir Rabman Asiklar 

Jukli Ibrjam Mahle 

Ferhatlar Cijrekci 

Saltiklar Kara Kadilar 

Coban Nasuf Kili Kadi 

Sarvi Trubcular 

Mahmuzli Ehisee 

Kucuk Ahmed Vladimirovo (Deli Osmanlar) 

Bestepe Serdimen 

Peceli Kadijevo 

Burhanlar Novo Botjovo 

Kizildzilar Semiz Ali 

Gokce Dolluk Saridza 

Kapudzi Mahle Balidza 

Korkut Kujudzue 

Canlar Mustafa-Bejler 



Emirovo Causkjoj 

Semat Ekrene 

Botjovo (Jusenli) 

Kara Bunar 

Ermenli 

Krumovo 

(Kumludza grn). 

Jeni Mahle 

Vlahar 

Klimentovo (Kapakti) 

Dis Budac 

Bel Monastir (Mon Aladza). 

 

2. The detailed Route of the Border 
(Please refer to the map at 1:100,000) [Click here for map 1] [Click here for 
map 2] 

On leaving the Danube to follow the route of the border to the Black Sea, this route 
is first marked by the base of the terrace of the left bank of the valley separating the 

villages of Turk Smil and Kiutiukli. It then goes up the spur located to the north of 
the path from Kiutiukli to Senovo, crosses the central hillock (there are three) 
located to the west of the village of Senovo; skirts the beginning of the two dells 

located to the south of the village of Senovo, descends to the opening of the dell 
located to the west of the village of Kazeilar, which it follows almost to its beginning; 

It then crosses the valley of Hadjifaklar and the plateau alongside the road from 
Kazeilar to Balbunar. Between this road and the hill 209, it crosses the valleys to the 
west and east of Kuvanojilar between which it skirts, following the crest, the central 

dells of the same valleys of Kuvanojilar. From the south of hill 209 , it goes toward 
the central bend of the Demir-Babinar river to the east of the village of Seremetkioi, 

which it reaches after having crossed the hillocks located to the south-west of 209 
and after having followed the dells and the confluences closest to the straight line 
joining 209 to the hill 226 (north of Seremetkioi). To the east of Demir-Babinar, the 

route of the border follows the spur located between Kiuseabdt Kasapla and Eski 
Balabanlar, first crosses the valley, then the plateau located to the east of this 

valley, between the villages of Atkioi and Saladinkioi, it then descends into the valley 
of Saormankioi at the confluence of the small dell of Saladinkio. The route then 



crosses the hillock located to the north of the village of Kaidarkioi (on the road to 
Silistrie), adjoins the confluence of the dell located to the north of the village of Juklii 

to reach the road from Schoumia to Silistrie, at the south of hill 269 after having 
skirted to the west, south and east of the village of Rahman Asiclar, passing by the 
confluences or by the depressions best located to fix this route at almost equal 

distance from the villages that the border separates in this region. From 269 the 
route passes between Dorutlar and Cioban Nasuf; descends to the confluences of the 

first two dells located to the east of the village of Cioban Nasuf, follows the spur 
flanked by these two dells, still running toward the south-east following the thalweg 
of the dell starting in the river Reonagol to the north-west of Mahmuzlai. It then 

descends to the course of this river up to the confluence located to the north-west of 
the dell of Mahmuzlai, which it then goes up to pass to the south of the hillock 260 

(saddle), from which it descends into the dell of Kiuciuk Ahmed at the junction of the 
roads. After having gone along the course of this river a little, the route of the 
border goes up the spur located between KiuCiuk Ahmed and Killi-Kadai, crosses the 

hillock 260, rejoins the confluence of the two dells located to the west of Ekisce, 
goes up the dell located to the west of this village, changes direction toward the 

south, crosses hillock 277 and the saddle of the hillocks located between the villages 
of Vladimirov and Gekcidelink; it crosses the saddle located between the villages of 
Gekcidelink and Kapudjimah again, from where it goes firstly toward the north and 

then toward the east following the depression that passes to the north of Kortut 
(Korkut). Between Kortut and the Isikli stream, the route of the border follows the 

water catchment divide to the south of the village of Kadikioi and the hill 303 up to 
the major bend at Isikli. In the following section, which ends on the road from Varna 
to Dobrici, the border first follows the course of the valley of Kumbudja, then the 

eastern branch of this valley, passing to the north of the hillock 340. The last section 
of the route of the border located between the Varna-Dobrici road and the Black Sea 

crosses the dell of Kuiudjuk at its outset, follows a small spur, then a dell in the 
south-east direction, it then curves toward the north-east in the direction of the hill 

299 following a water catchment divide; it then separates, by lines that are 
characteristic of the terrain, the villages of Ciauskioi and Kapaklii, after having, in 
the same way, separated Mustafa Beiler from Vlahlar; It finally reaches the Black 

Sea by crossing the saddle located to the south of hill 252. 
3. The Provisional Marking of the Route 

The route of the border thus defined topographically using the existing cartographic 
documents (maps of 1:200,000, 1:126,000 and 1:100,000) is also plotted to certain 
remarkable points on the ground. To this effect, the trigonometric points of the 

existing triangulation were chosen first, followed by the steeples of churches or the 
minarets in the villages. This is why this route was included in a triangulation 

developed between the Danube and the Black Sea. As the triangulation cuts the 
route of the border, the intersections are marked at invariable points on the ground, 
whose distance can be measured with an approximation of 50 metres. 

This is how the point of departure of the border from the Danube is plotted to the hill 
of the trigonometric point of Turtucala which is at a distance of 15 kilometres. In the 

same way, the distances of all the hillocks, saddles, etc, which form the landmarks 
of the border, can be read from the map. 

Signed in Bucharest, on 28th July (10th August) 1913. 

For Romania: 
T. MAIORESCO. 

AL. MARGHILOMAN. 
TAKE IONESCO. 
C.G. DISSESCO. 

GENERAL AIDE-DE-CAMP COANDA. 



COLONEL C. CHRISTESCO. 
For Greece: 

E. K. VENISELOS. 
D. PANAS. 
N. POLITIS. 

CAPTAIN A. EXADACTYLOS. 
CAPTAIN PALI. 

For Montenegro: 
GENERAL SERDAR I. VOUKOTITCH. 
I. MATANOVITCH. 

For Serbia: 
NIK. P. PACHITCH. 

M. G. RISTITCH. 
M. SPALAIKOVITCH. 
COLONEL K. SMILIANITCH. 

LIEUTENANT-COLONEL D. KALAFATO-VITCH. 
For Bulgaria: 

D. TONTCHEFF. 
GENERAL FITCHEFF. 
Dr. S. IVANTCHOFF. 

S. RADEFF. 
LIEUTENANT-COLONEL STANCIOFF. 

PROTOCOL appended to Article III of the Treaty of Bucharest of 28th July 
(10th August), 1913 
Detailed description of the new Bulgaro-Serbian border. [Click here for map] 

The line of the border starts to the north of the old Bulgaro-Serbian border, 
from Patarica point, follows the old Bulgaro-Turkish border up to Dixderica, 

then follows the water catchment divide between the Vardar and the Strouma 
passing by Lukov vrh (1297), Obel. Poljana, the hill 1458, hill 1495, Zanoga 

(1415), Ponorica, Kadica, hill 1900, hill 1453, Cingane Kalessi, the crest of 
Klepalo, hill 1530, the crest of Males planina (1445), turns to the west toward 
hills 1514 and 1300, passes by the crest of Draganeva dag, Kadi mesar 

tepesi, Kale tepesi, crosses the river Novicanska to the south of the village of 
Rajanci, passes between the villages of Oslovci and Susevo, crosses the river 

Stroumica between Radicevo and Vladovic and goes up toward hill 850, again 
follows the water catchment divide between the Vardar and the Strouma by 
hills 957, 571, 750, 895 and 850 and reaches the crest of the Belasica 

mountain, where it joins the Bulgaro-Greek border. 
Signed in Bucharest, on 28th July (10th August) 1913. 

For Romania: 
T. MAIORESCO. 
AL. MARGHILOMAN. 

TAKE IONESCO. 
C.G. DISSESCO. 

GENERAL AIDE-DE-CAMP COANDA. 
COLONEL C. CHRISTESCO. 
For Greece: 

E. K. VENISELOS. 
D. PANAS. 

N. POLITIS. 
CAPTAIN A. EXADACTYLOS. 
CAPTAIN PALI. 

For Montenegro: 



General SERDAR I. VOUKOTITCH. 
I. MATANOVITCH. 

For Serbia: 
NIK. P. PACHITCH. 
M. G. RISTITCH. 

M. SPALAIKOVITCH. 
COLONEL K. SMILIANITCH. 

LIEUTENANT-COLONEL D. KALAFATO-VITCH. 
For Bulgaria: 
D. TONTCHEFF. 

GENERAL FITCHEFF. 
DR. S. IVANTCHOFF. 

S. RADEFF. 
LIEUTENANT-COLONEL STANCIOFF. 
PROTOCOL appended to Article IV of the Treaty of Bucharest of 28th July 

(10th August) 1913, regarding the Questions in relation to the former Serbo-
Bulgarian Border. 

A mixed Serbo-Bulgarian Commission, which will be established within a 
period of one year with effect from the date of ratification of the peace treaty, 
shall govern the questions in relation to the former Serbo-Bulgarian border, 

taking the thalweg of Timek as a principle, insofar as this river serves as the 
border between Serbia and Bulgaria, and the line from the summit of the 

heights of Batchichte to Ivanova Livada. 
At the latest within a period of three years with effect from the date of 
ratification of the peace treaty, the two contracting high parties shall be bound 

to mark the entire route of the former Serbo-Bulgarian border by permanent 
signs. 

All the existing Mills on Timok, as this serves as the border between Serbia 
and Bulgaria, shall be removed within a period of three years from the date of 

ratification of the peace treaty and henceforth no installation of this type shall 
be permitted on this part of the river. 
It is also understood that it will no longer henceforth be permissible for the 

subject of the two contracting high parties to own real estate divided by the 
border line (the property known as “dvodlassna”). As regards the ownerships 

of this type currently in existence, each of the two governments hereby 
undertake to proceed with the expropriation, by means of a just prior 
compensation fixed by the local procedure, of the parcels located on its side of 

the border. The same rule shall apply to the properties located in the enclave 
of Roglievo-Koilovo and in that of Halovo-Vregeogrotzi, their legal situation 

with regard to the citizens of the two neighbouring States having been settled 
by Protocol No. 11 of the mixed Serbo-Bulgarian Commission of 1912. The 
aforementioned expropriations shall be performed within the deadline of three 

years at the latest, with effect from the date of ratification of the peace treaty. 
Signed in Bucharest, on 28th July (10th August) 1913. 

For Romania: 
T. MAIORESCO. 
AL. MARGHILOMAN. 

TAKE IONESCO. 
C.G. DISSESCO. 

GENERAL AIDE-DE-CAMP COANDA. 
COLONEL C. CHRISTESCO. 
For Greece: 

E. K. VENISELOS. 



D. PANAS. 
N. POLITIS. 

CAPTAIN A. EXADACTYLOS. 
CAPTAIN PALI. 
For Montenegro: 

GENERAL SERDAR I. VOUKOTITCH. 
I. MATANOVITCH. 

For Serbia: 
NIK. P. PACHITCH. 
M. G. RISTITCH. 

M. SPALAIKOVITCH. 
COLONEL K. SMILIANITCH. 

LIEUTENANT-COLONEL D. KALAFATO-VITCH. 
For Bulgaria: 
D. TONTCHEFF. 

GENERAL FITCHEFF. 
DR. S. IVANTCHOFF. 

S. RADEFF. 
LIEUTENANT-COLONEL STANCIOFF. 
PROTOCOL appended to Article V of the Treaty of Bucharest of 28th July (10th 

August), 1913 
Definitive border between Bulgaria and Greece 

(Austrian map 1:200,000) [Click herr for map] 
The border line starts on the crest of the Belasica planina from the Bulgaro-
Serbian border; follows this crest, then descends along the crest located to 

the north of Iurukleri and goes to the confluence of the Strouma and the 
Bistrica, goes up the Bistrica and then goes toward the east at Cengane Kalesi 

(1500). From there it reaches the crest of Ali Butus (hill 1650) and follows the 
line of the water catchment divide, between the hills 1820, 1800, 713 and 

Stragac. From there, still following the water catchment divide it goes toward 
the north and then toward the north-east, to follow the water catchment 
divide between the hills 715, 660 and reaches the hills 1150 and 1152, from 

where, by following the crest to the east of the village of Rakistan it crosses 
the Mesta, goes toward the summit of Rusa and Zeleza, crosses the Despat 

(Rana) suju and reaches Cuka. From this point it re-takes the water 
catchment divide and passes by Sibkova, Cadirkaya (1750), Avlika dag 
(1517), Kajin Cal (1811), Debikli (1587), descends toward the south at hill 

985, to turn to the east at the south of the village of Karovo, from where it 
goes toward the east, passes to the north of the village of Kajbova, goes 

toward the north and passes by the hills, 1450, 1588, 1850 and 1845. From 
there it descends toward the south passing by Cigla (1750), Kuslar (2177). 
From Kuslar, the border line follows the water catchment divide of the Mesta 

and the Iassi Evren dere by Rujan pl. and reaches Achlat dagi (1300), follows 
the crest that goes toward the railway station at Okeilar (41) and from this 

point follows the course of the Mesta to end in the Aegean Sea. 
Signed in Bucharest, on 28th July (10th August) 1913. 
For Romania: 

T. MAIORESCO. 
AL. MARGHILOMAN. 

TAKE IONESCO. 
C.G. DISSESCO. 
GENERAL AIDE-DE-CAMP COANDA. 

COLONEL C. CHRISTESCO. 



For Greece: 
E. K. VENISELOS. 

D. PANAS. 
N. POLITIS. 
CAPTAIN A. EXADACTYLOS. 

CAPTAIN PALI. 
For Montenegro: 

GENERAL SERDAR I. VOUKOTITCH. 
I. MATANOVITCH. 
For Serbia: 

NIK. P. PACHITCH. 
M. G. RISTITCH. 

M. SPALAIKOVITCH. 
COLONEL K. SMILIANITCH. 
LIEUTENANT-COLONEL D. KALAFATO-VITCH. 

For Bulgaria: 
D. TONTCHEFF. 

GENERAL FITCHEFF. 
DR. S. IVANTCHOFF. 
S. RADEFF. 

LIEUTENANT-COLONEL STANCIOFF. 
Certified copy of the original: 

A. PISOSKI. 
FILITTI. 
(No. 1.) – Mr. Maioresco, Minister of Foreign Affairs of Romania, to Mr. 

Tontcheff, First Delegate of the Royal Government of Bulgaria to the 
Conference of Bucharest. 

Bucharest, 22nd July (4th August), 1913 
DEAR MINISTER 

As was agreed during our negotiations, with a view to the establishment of a 
durable peace between our two countries, I have the honour to request your 
Excellency to confirm, in reply to my note, that: 

In accordance with the declaration made by Bulgaria in the protocol signed in 
London on 16th (29th) January 1913, and Article IV of the protocol of the 

Conference of Saint Petersburg of 26th April (9th May) of the same year, 
Bulgaria consents to give autonomy to the schools and churches of Koutzo-
Valaques located in future Bulgarian possessions and to permit the creation of 

an Episcopate for the same Koutzo-Valaques, with the facility for the 
Romanian Government to subsidise, under the supervision of the Bulgarian 

Government, the aforementioned present cultural institutions and those to 
come, 
Yours sincerely, etc. 

T. MAIORESCO 
(No. 2) – Mr. Tontcheff, First Delegate of the Royal Government of Bulgaria to 

the Conference of Bucharest, to Mr. T. Maioresco, President of the Council, 
Minister of Foreign Affairs. 
Bucharest, 22nd July 1913. 

DEAR MINISTER, 
In response to your Excellency’s note of 22nd July 1913 I have the honour to 

confirm to you that: 
In accordance with the declaration made by Bulgaria in the protocol signed in 
London on 16th (29th) January 1913, and Article IV of the protocol of the 

Conference of Saint Petersburg of 26th April (9th May) of the same year, 



Bulgaria consents to give autonomy to the schools and churches of Koutzo-
Valaques located in future Bulgarian possessions and to permit the creation of 

an Episcopate for the same Koutzo-Valaques, with the facility for the 
Romanian Government to subsidise, under the supervision of the Bulgarian 
Government, the aforementioned present cultural institutions and those to 

come, 
Yours sincerely, etc. 

TONTCHEFF 
(No. 3) – Mr. Maioresco, Minister of Foreign Affairs of Romania, to Mr. E. 
Veniselos, President of the Council of Ministers of Greece, First Delegate of the 

Royal Hellenic Government to the Conference of Bucharest. 
Bucharest, 23rd July (5th August) 1913 

DEAR PRESIDENT OF THE COUNCIL 
As was agreed during our negotiations, I have the honour to request your 
Excellency to confirm, in reply to my note, that: 

Greece consents to give autonomy to the schools and churches of Koutzo-
Valaques located in future Greek possessions and to permit the creation of an 

Episcopate for the same Koutzo-Valaques, with the facility for the Romanian 
Government to subsidise, under the supervision of the Hellenic Government, 
the aforementioned present cultural institutions and those to come, 

Yours sincerely, etc. 
T. MAIORESCO 

(No. 4) – Mr. E. K. Veniselos, First Delegate of the Royal Hellenic Government 
to the Conference of Bucharest, to Mr. T. Maioresco, President of the Council 
of Ministers, Minister for Foreign Affairs of Romania. 

Bucharest, 23rd July (5th August) 1913 
DEAR PRESIDENT OF THE COUNCIL, 

In response to the note, of today’s date, which your Excellency sent to me, I 
have the honour to confirm to your Excellency that: 

Greece consents to give autonomy to the schools and churches of Koutzo-
Valaques located in future Greek possessions and to permit the creation of an 
Episcopate for the same Koutzo-Valaques, with the facility for the Romanian 

Government to subsidise, under the supervision of the Hellenic Government, 
the aforementioned present cultural institutions and those to come, 

Yours sincerely, etc. 
R. K. VENISELOS 
(No. 5.) – Mr. Maioresco, Minister for Foreign Affairs of Romania, to Mr. N. 

Pachitch, President of the Council of Ministers of Serbia, First Delegate of the 
Royal Government of Serbia to the Conference of Bucharest. 

Bucharest, 23rd July (5th August) 1913 
DEAR PRESIDENT OF THE COUNCIL, 
As was agreed during our negotiations, I have the honour to request your 

Excellency to confirm, in reply to my note, that: 
Serbia consents to give autonomy to the schools and churches of Koutzo-

Valaques located in future Serbian possessions and to permit the creation of 
an Episcopate for the same Koutzo-Valaques, with the facility for the 
Romanian Government to subsidise, under the supervision of the Serbian 

Government, the aforementioned present cultural institutions and those to 
come, 

Yours sincerely, etc. 
T. MAIORESCO 



(No. 6.) Mr. Pachitch, First Delegate of the Royal Government of Serbia to the 
Conference of Bucharest, to Mr. T. Maioresco, President of the Council of 

Ministers, Minister for Foreign Affairs of Romania. 
Bucharest, 23rd July (5th August) 1913 
DEAR PRESIDENT OF THE COUNCIL, 

In response to the note that your Excellency sent to me on the 23rd of this 
month, I have the honour to confirm to you that Serbia consents to give 

autonomy to the schools and churches of Koutzo-Valaques located in future 
Serbian possessions and to permit the creation of an Episcopate for the same 
Koutzo-Valaques, with the facility for the Romanian Government to subsidise, 

under the supervision of the Serbian Government, the aforementioned present 
cultural institutions and those to come, 

Yours sincerely, etc. 
NIK. P. PACHITCH 
Certified copy of the original: 

A. PISOSKI. 
FILITTI. 

Sources: Main Treaty Text: Major Peace Treaties of Modern History, 1648-
1967, Vol. II, Editor Fred L Israel, New York: Chelsea House in association 
with McGraw Hill, 1967. Treaty Protocols: Based on French Version from 

Consolidated Treaty Series Volume 218, 1913, Parry, published by Oceana 
Publications Inc NIC, Dobbs Ferry, New York. This translation from the French 

was commissioned by Pollitecon Publications. Translation Copyright Pollitecon 
Publications. Permission to reprint granted when these Sources are 
acknowledged in full. 

 


