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ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕπειδrΊ πολλοί ξένοι αλλό και Έλλn

νες. απλnροφόρnτοι, διερωτώντια γιατί 

τόσος σόλος για ένα όνομα n ένα σύμ βο
λο και γιατί n Ελλόδα όφnσε τόσα χρόνια 
να περόσουν χωρίς δυναμικn αντfδρασn 

για τnν ονομασία τnς ιιΣκοπιανnς Μακεδο

νίας>>, σύρονται οι πιο κότω γραμμές, με 

αφορμn όρθρο του πρώnν πρωθυπουρ

γού τnς Ελλόδος κ. Γεωργίου Ρόλλn σε 

Γερμανόφωνn Ελβετικn εφnμερίδα στις 12 
Δεκεμβρίου, 1992 και στοιχεία από όλλες 
πnγές, με τnν ελπίδα να βοnθnθεί n 
σωστn διαφώτισn πόνω στο τόσο απλό 

αλλό σnμαντικό για τnν Ελλόδα αυτό 

θέμα. Εκτός από τους ξένους. θα δώσει 

και στους 'Ελλnνες που ενδιαφέρονται, επι

χειρnματα για να υπερασπίζονται τα δf

καια τnς χώρας μας όπου δει. 

Μακεδονικό: Σε πεfσμα mς ιστορίας 

Τα ιστορικό στοιχεία που ακολου

θούν, απλό και σαφn, πρέπει πιστεύουμε 

να πείθουν τον κόθε καλόπιστο όνθρωπο 

πως δεν πρέπει να επιτραπεί το όνομα 

Μακεδονία στn Νέα Δnμοκρατία των Σκο

πίων γιατί το αντίθετο θα πλιlξει το δίκαιο, 

τnν ιστορία και τnν ειρnνn: 

1. ΙΗΟΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

α. Η Μακεδονία, Ελλnνικn, προϋπnρ

χε τουλόχιστον μια χιλιετία πριν από τnν 

εμφόνισn των Σλόβων- των προγόνων των 

Σκοπιανών- στα Βαλκόνια και καταλόμβα

νε μεγόλο μέρος τnς νότιας Βαλκανικnς 

Χερσονnσου. 

β. Η Μακεδονικn Δυναστεία, ελλnνι

κn, είχε από τον 4ο π.Χ. αιώνα αναπτυχθεί 

σε κραταιό, παγκόσμια για τnν εποχn, δύ

ναμn και ανέπτυξε μοναδικό Ελλnνικό πο-

Του Δρα Φώτου Ι. Φωτιάδη, 
Οικονομολόγου-Επιχειρηματία 

λιτισμό. Το απέδειξαν πρόσφατες ανασκα

φές στn Βεργίνα. Το επιβεβαιώνουν και τα 

ανεξίτnλα ελλnνικό ιστορικό κατόλοιπα 

τnς πορείας του Μεγόλου Αλεξόνδρου και 

n διόδοσn του ελλnνικού πολιτισμού μέχρι 
τις Ινδίες από τον ίδιο τον Μέγα Αλέξαν

δρο. 

2. ΠΟτΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑτΙ ΑΡΧΙΣΕ Ο ΣΦΕτΕ
ΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Στα πρώτα χρόνια μετό τον Β' Παγκό

σμιο Πόλεμο ο Πτο εκμεταλλευόμενος τnν 

τραγικn θέσn τnς αιμόσσουσας ακόμn Ελ

λόδας από τnν εξουθενωτικn Ναζιστικn 

κατοχn και τον αιματnρότερο ακόμα εμφύ

λιο πόλεμο, που ο ίδιος ο Τίτο ενίσχυσε πα

ντοιοτρόπως, με το πνεύμα του κομμουνι

στικού διεθνισμού για να αξιοποιnσει υπέρ 

τ-nς χώρας του τnν από τον περασμένο 

αιώνα εκκολαπτόμενn επιθετικn ιδέα του 

Πανσαλβισμού, επενόnσε τn δnμιουργία 

κρατιδίου τnς Σκοπιανnς Μακεδονίας με 

δυο στόχους: α) Να αποκτnσει προβόδι

σμα έναντι τnς Βουλγαρίας n οποία επί
σnς έχει παρόμοιες επιδιώξεις και αποτε

λούσε το έτερο σκέλος τnς Πανσλαβικnς 

ιδέας με επικεφαλιlς τον περιβόnτο Δnμn

τρώφ, Γεν. Γραμματέα τnς ΚΟΜΝΤΕΡΝ, β.) 

Να εδραιώσει τn διεκδίκnσn διεξόδου στο 

Αιγαίο με κατόκτnσn Ελλnνικών εδαφών. 

Για το σκοπό αυτό είχε μόλιστα συμ

μαχnσει ο Πτο με τους φυγόδες Έλλnνες 

αντόρτες κομμουνιστές, με αρχnγό τον 

Ζαχαριόδn, που φιλοξενούσε μετό τnν 

αποτυχία του~ να κομ μουνιστικοποιnσουν 

τnν Ελλόδα, εκμεταλλευόμενος τnν ανό-
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γκn επιβίωσnς τους μέσα στn χώρα του, 

αφού δεν μπορούσαν να γυρίσουν στnν 

Ελλόδα. 

ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ «ΜΕΓΜΗ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑ)) MEXPI ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Οι σnμερινοί nγέτες των Σκοπίων 

διακnρύπουν από τnν πρώτn μέρα τnς 

εγκαθίδρυσnς τnς Νέας Δnμοκρατίας 

τους ότι cυτn αποτελεί απλώς τον πυρnνα 

μιας «Μεγόλnς Μακεδονίας)) που κόποτε 

θα ενσωματώσει τn «Βουλγαρικn Μακεδο

νία>> και προπαντός τnν Ελλnνικn Μακεδο

νία του Αιγαίου. 

3. ΓΙΑτJ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ 

ΤΟΤΕ Δ ΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ Π Ρ Α ΠΕΙ ΣΗ Μ ΕΡΑ 

Πρέπει να είναι εύκολα κατανοnτό 

από όλους και προπόντων από τους Ευ

ρωπαίους, πως n Ελλόδα αμέσως μετό 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τελείως 

αποδυναμωμένn και στρατιωτικο-πολιτικό 

και οικονομικό εξουθενωμένn τnς nταν 

εντελώς αδύνατο να τα βόλει με το πανί

σχυρο τότε κομμουνιστικό μπλοκ. Είναι 

γνωστό ότι n μικρn Ελλόδα nταν n πρώτn 
Ευρωπαϊκn χώρα που προέβαλε ερρωμέ

νn στρατιωτικn αντίστασn εναντίον τnς ει

σβοΜς των Ιταλο-Γερμανών και σnμείωσε 

τnν πρώτn συμμαχικn νίκn. Αναπτέρωσε 

έτσι το πεσμένο nθικό των λαών τnς Ευρώ

πnς. Προσφέροντας τον εαυτό τnς n 
Ελλός ως ολοκαύτωμα με όνισες αιματn

ρές μόχες καθυστέρnσε για έξι μnνες τα 

σχέδια των Γερμανω'ν. Κότι που ίσως, 

όπως πολλοί μεγόλοι παραδέχθnκαν, όλ

λαξε τον ρουν τnς ιστορίας υπέρ των συ

μόχων. Το ολοκαύτωμα τnς Ελλόδος ολο

κλnρώθnκε με τον εμφύλιο πόλεμο που 

ακολούθnσε αμέσως μετό τn Μξn του 

πολέμου. 

Η ΕΛΛΑΣ ΕΒΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
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τΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΥΠΕΡΑΝΩ τΩΝ ΔΙΚΩΝ 

τΗ Σ 

Παρόλο που ο σφετερισμός τnς Μα

κεδονίας εδnλnτnρίαζε μονίμως τις σχέ

σεις τnς με τn Γιουγκοσλαβία δεν μπορού

σε n Ελλόδα να τα βόλει με το 

κομμουνιστικό μπλοκ και ιδιαίτερα με τον 

κακό και ισχυρό γείτονα Πτο ο οποίος όλ

λωστε μετό που διέκοψε σχέσεις με τn 

Μόσχα απετέλεσε το «χαϊδεμένο παιδί» 

τnς Δύσnς και περισσότερο του ΝΑΤΟ στο 

οποίο είχε ενταχθεί και n Ελλός. Το ΝΑΤΟ 
θεωρούσε σnμαντικn τn διατnρnσn τnς 

ουδετερότnτας του Πτο στn διαμόχn Ανα

τοΜςj Δύσnς. 

Προς το συμφέρον τnς πολιτικnς 

των συμμόχων τnς Δύσnς n Ελλόδα έπνιγε 
τον πόνο τnς αποφεύγοντας να συγκρου

σθεί ανοικτό τότε με το Βελιγρόδι θέτουσα 

κατ' αυτό τον τρόπο τα συμμαχικό συμφέ

ροντα πιο ψnλό από τα δικό τnς. Πέραν 

τούτου τα Σκόπια αποτελούσαν τότε 

απλώς μια επιμέρους και απόλυτα ελεγχό

μενn επαρχία τnς Γιουγκοσλαβίας. Η κατό

στασn όμως όλλαξε μετό τn διόλυσn τnς 

Γιουγκοσλαβίας και τn δnμιοuργία του 

κρότους των Σκοπίων με ξεκόθαρους 

πλέον επιθετικούς στόχους σε βόρος τnς 

Ελλόδος: 

α. Τύπωσε χόρτn τnς χώρας τnς με 

το όνομα Μακεδονία στον οποίο περιέλα

βε και βόρειες επαρχίες του ελλnνικού

κρότους περιλαμβανομένnς και τnς Θεσ

σαλονικnς που είναι n πρωτεύουσα τnς 
Βόρειας Ελλόδας. 

β. Στο ίδιο το Σύνταγμα του νέου 

κρότους αναφέρεται ρnτό: «Είναι καθnκον 

τnς Νέας Δnμοκρατίας να μεριμνό για 

τους εκτός των συνόρων αδελφούς» και 

εννοεί τους Έλλnνες που κατοικούν στα 



ελλnνικό εδόφn τnς Μακεδονίας. 

γ. Συνεχίζει τnν τακτικιΊ του Πτο με 

όλα τα μέσα για τεχνικιΊ καλλιέργεια μιας 

νέας «ΜακεδονικιΊς εθνικιΊς συνείδnσnς», 

για τnν επινόϊισn μιας «ΜακεδονικιΊς Ιστο

ρίας« και ακόμα για τnν κατασκευιΊ μιας 

,ΜακεδονικιΊς γλώσσας» που προέρχεται 

από τοπικό Σλαβικό ιδιώματα. 

δ. Διεκδικεί σαν δικό τnς ελλnνικό 

εδόφn και αδιαμφισβιΊτnτα ελλnνικό ιστο

ρικό μνnμεία που βρίσκονται εκτός του 

εδόφους τnς, μέσα στnν Ελλόδα, όπως 

είναι οι τόφοι του Μακεδόνα Βασιλιό Φιλί

που Β' και ο Λευκός Πύργος στnν καρδιό 

τnς Θεσσαλονίκnς που αποτελεί το έμβλn

μα τnς και τα οποία προκλnτικότατα χρn

σιμοποιούv στο προπαγανδιστικό υλικό 

που διανέμεται από τους επεκτατιστές 

των Σκοπίων. 

ε. Οικειοποιείται το Χρυσό Αστέρι 

στn Λόρνακα του Φιλίπου Β' το οποίο είναι 

το έμβλnμα τnς ΜακεδονικιΊς Δυναστείας 

του 4ου π.Χ. αιώνα που εγκαθιδρύθnκε 

και ιΊκμασε μια ολόκλnρn χιλιετία πριν οι 

πρόγονοι τους Σλόβοι εμφανισθούν στα 

Βαλκόνια. Το αστέρι αυτό είναι τώρα το 

έμβλnμα τnς σnμαίας τnς νέας αυτιΊς Δn

μοκρατίας. 

ΜΙΑ ΑΝΑΠΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Όλα αυτό είναι nχnρές προκλιΊσεις 

εναντίον τnς Ελλόδας. Ένας οποιοσδιΊπο

τε καλόπιστος και αντικειμενικός όνθρω

πος, οποιασδιΊποτε προέλευσnς, με κοινό 

νουν, δεν μπορεί παρό να διαπιστώσει με 

απλιΊ ανόγνωσn των πιο πόνω πως οι Σκο

πιανοί, με όλα όσα κόνουν. αποδεικνύνουν 

ότι έχουν επιθετικές και επεκτατικές διαθέ

σεις και βλέψεις εναvrίον των γειτόνων 

τους. πριν ακόμα αναγνωρισθούν σαν 
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κρότος, όσχετα αν στο παρόν στόδιο δεν 

είναι σεθέσn να υλοποιιΊσουν τους στό

χους τους. 

Μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί 

τι προβλιΊματα μπορούν αυτοί οι όνθρω

ποι, με τέτοια νοοτροπία να προκαλέσουν 

στnν περιοχιΊ, όταν στεριώσουν σαν κρό

τος αν aποθρασυνθούν ακόμn περισσότε

ρο με μια διεθνιΊ αναγνώρισn του ονόμα

τος Μακεδονία. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕ

ΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣτΗΡΙΞΟΥΝ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΚ

ΔΙΚΗΣΕΙΣ 

Για τους κατοίκους τnς πρώnν αυτιΊς 

ΓιουγκοσλαβικιΊς επαρχίας το όνομα Μα

κεδονία δεν είναι απλώς ένα όνομα - αν 

ιΊταν έτσι ίσως δεν θα υπιΊρχε σοβαρό 

πρόβλnμα. Το χρnσιμοποιούσαv σαν ένα 

σύμβολο - πρόσχnμα μέσω του οποίου 

διακnρύπουν πως αυτοί μόνοι είναι οι 

πραγματικοί απόγονοι του Μεγόλου Αλε

ξόνδρου, για να διεκδικιΊσουν ότι τους 

ανιΊκει ολόκλnρn τn Μακεδονία μέχρι το 

Αιγαίο, παρό το γεγονός ότι ο Μέγας Αλέ

ξανδρος ιΊτο Έλλnνας. μιλούσε Ελλnνικό 

και όχι Σλαβικό. αισθανόταν σαν Έλλnνας 

σκεφτόταν σαν Έλλnνας και έζnσε πολ

λούς αιώνες πριν φθόσουν στα Σκόπια οι 

πρόγονοι των σnμερινών κατοίκων των 

Σκοπίων. 

ΘΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ MONIMA ΤΑ ΣΥΝΟ
ΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ EINAI ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Η Ελλός λόγω ακριβώς αυτιΊς τnς 

επεκτατικιΊς πολιτικιΊς των γειτόνων τnς 

και εξαιτίας τnc:; ιδέας του Πανσλαβισμού, 

τnν οποία ενστερνίζεται σιΊμερα n Νέα 
Δnμοκρατία των Σκοπίων. εξαναγκα'σθnκε 

πολλόκις κατό τnν πρόσφατn ιστορία τnς 

(1860-1950) σε αιματπρούς πολέμους. 




