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A  ς χτυπήσουν πένθιμα οἱ καμπά-
νες καί ἄς κυματίσουν μεσίστιες 

οἱ σημαῖες.
Αὐτά, πού κέρδισαν μέ τό αἷμα τους 

τά λαμπρά παλληκάρια στά βουνά τῆς 
Μακεδονίας μας, τά ξεπούλησαν μέ τό 

μελάνι τῆς ὑπογραφῆς τους οἱ ἀρλεκίνοι 
καί παλιάτσοι τῆς πολιτικῆς, τά δουλικά 
τῆς Νέας Τάξης, πρόθυμοι ὑποτακτικοί 
τῶν ξένων καί προδότες τῆς Μακεδονίας.

Ποῦ εἶστε κορίτσια τῆς Μακεδονίας 
καί σεμνές γερόντισσες, μαυροφορεμένες, 
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πού ραίνατε μέ λουλούδια τό τιμημένο 
σῶμα τοῦ πρωτομάρτυρος τῆς Μακεδονίας 
μας Παύλου Μελᾶ, νά μοιρολογήσετε γιά 
τό κακό πού μᾶς βρῆκε;

«Περίλυπός ἐστιν ἕως θανάτου» ἡ 
ψυχή μας. Ποῦ θά βρεθεῖ ἕνας Ἱερεμίας 
νά θρηνωδήσει τή συμφορά μας;

Ἡ ἀβάσταχτη θλίψη γρήγορα μετατρέ-
πεται σέ ὀργή καί ἀγανάκτηση γιά τούς 
προδότες. Ἱερά ὀργή καί ἀγανάκτηση 
φουντώνει στίς καρδιές τῶν Ἑλλήνων. 
86% τοῦ λαοῦ, λένε οἱ δημοσκοπήσεις, 
εἶναι ἐναντίον τῆς προδοτικῆς συμφωνίας.

Μιᾶς συμφωνίας - προδοσίας χειρό-
τερης ἀπό ἐκείνη τῆς Κύπρου, διότι ἡ 
σημερινή ἔγινε τελείως ἐν ψυχρῷ. Μιᾶς 
συμφωνίας - προδοσίας κυριολεκτικά γιά 
τριάκοντα ἀργύρια, ὅπως τοῦ Ἰούδα.  Ἀ-
φοῦ, ὅπως εἶπε δημοσίως σέ τηλεοπτική 
ἐκπομπή ὁ ἀνεξαρτητοποιηθείς βουλευ-
τής τῶν ΑΝ.ΕΛ. κ. Δημήτρης Καμμένος, 
μπῆκαν στήν ἴδια ζυγαριά τό ὄνομα 
ἀπό τή μιά καί τά ἀργύρια ἀπό τήν 
ἄλλη. Δηλαδή οἱ δανειστές μας διεθνεῖς 
τοκογλύφοι εἶπαν στούς ἐδῶ ὁλοπρόθυ-
μους ὑποτακτικούς τους: Δῶστε τό ὄνομα 
καί θά σᾶς ἐλαφρύνουμε τό χρέος (σιγά 
μήν τό κάνουν). Προδοσία δηλαδή μέ 
ἄνωθεν καί ἔξωθεν ἐντολές καί κίνη-
τρα εὐτελέστατα (τό χρῆμα).

Ὀργή καί ἀγανάκτηση γιά τούς κυρίως 
ἐνόχους τῆς προδοσίας, ἀλλά καί γιά τούς 
συνενόχους βουλευτές, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ 
θά μποροῦσαν στή φάση τῆς συζήτησης 
στή Βουλή γιά ψῆφο ἐμπιστοσύνης στήν 
κυβέρνηση νά ἀνεξαρτητοποιηθοῦν μαζι-
κά καί νά προκαλέσουν ἐκλογές, δέν τό 
ἔκαναν. Θά εἴμαστε πολύ αἰθεροβάμονες, 
ἄν περιμένουμε παραίτηση ἀπό τόν κ. 
Παυλόπουλο, Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας;

Ἡ ἱερὰ ὀργὴ καί ἀγανάκτηση (πραγμα-
τικά, φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ) ἤδη συνο-
δεύεται ὅμως ἀπό μιά ἀτσάλινη θέληση, 

ἀποφασιστικότητα καί ἱερό ὅρκο  νά 
πάρουμε πίσω αὐτά πού προσπάθη-
σαν ὕπουλα νά μᾶς κλέψουν.

Ἄς μή χαίρονται, λοιπόν, γιά τήν 
προδοτική τους συμφωνία. Ὅπου στα-
θοῦν καί ὅπου βρεθοῦν ὁ λαός τούς ὑ-
ποδέχεται μέ τά «γιούχα». Ἤδη χάνουν 
τόν ὕπνο τους καί σέ λίγο θά βλέπουν 
καί ἐφιάλτες. Οἱ ἐφιάλτες τοῦ ὕπνου 
ἔρχονται ὡς συνέπεια τῆς πράξης τοῦ 
προδότη Ἐφιάλτη.

Σέ λίγο καιρό δέν θά τολμοῦν νά πᾶνε 
πουθενά –οὔτε στήν τουαλέτα– χωρίς τά 
Μ.Α.Τ., τά ὁποῖα προεκλογικῶς ἔλεγαν 
ὅτι θά καταργήσουν.

Καθώς εἶναι σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τόν 
λαό, ἔχουν χάσει καί τήν ψυχραιμία τους. 
Κάνουν σπασμωδικές κινήσεις, πού δεί-
χνουν τόν πανικό τους. Ἀφοῦ δέν ἔπιασαν 
οἱ ἀστειότητες καί ὕβρεις, πού ξεστόμισε 
ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξης χωρίς τσίπα, ὅτι αὐτοί 
πού κατεβαίνουν στά συλλαλητήρια εἶναι 
τραμποῦκοι καί φασίστες, ἔφθασαν νά ὑ-
ποστηρίξουν ὅτι, τάχα, Μητροπολίτες καί 
μοναστήρια παίρνουν χρήματα ἀπό τούς 
Ρώσσους, γιά νά κατεβάζουν τόν κόσμο 
στά συλλαλητήρια! Προφανῶς κρίνουν ἐξ 
ἰδίων τά ἀλλότρια.

Καί προσοχή σεβαστοί πατέρες καί 
ἀγαπητοί πατριῶτες! Θά ἦταν ἱεροσυλία 
αὐτοί οἱ ἄνθρωποι καί ὅσοι ἄλλοι ἐπώνυ-
μοι, πού καί τήν πίστη χλευάζουν καί τήν 
πατρίδα προδίδουν καί τήν κοινωνία καί 
οἰκονομία ἔχουν διαλύσει, νά προσέλθουν 
σέ λίγες μέρες, τόν Δεκαπενταύγουστο, 
στήν Τῆνο, στήν Παναγία Σουμελᾶ, ἤ ὅ-
που ἀλλοῦ, μέ τήν ἀξίωση νά κρατήσουν 
στά χέρια τους τήν ἱερά καί θαυματουργό 
εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, μόνο καί μόνο 
γιά νά φωτογραφηθοῦν καί νά μᾶς ποῦν 
στίς ἐπερχόμενες ἐκλογές ὅτι «τά ἔχουν 
καλά μέ τήν Ἐκκλησία»! Ἡ πόρτα τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ἀνοικτή, ἀλλά ἡ εἴσο-
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Ἡ πικρία ἀπό τήν μία πλευρά καί ὁ 
θυμός ἀπό τήν ἄλλη εἶναι τά συναισθή-
ματα τοῦ λαοῦ μας γενικώτερα καί τοῦ 

λαοῦ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας εἰδικώτε-
ρα γιά τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία μεταξύ 
τῶν Πρωθυπουργῶν Ἑλλάδος καί Σκο-

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΕΡΩΝ*

δος προϋποθέτει εἰλικρινῆ καί ἔμπρακτη 
μετάνοια· ὄχι ὑποκρισία καί θεομπαιξία. 
Καί βέβαια οἱ Χριστιανοί καί οἱ πατρι-
ῶτες δέν θά ξεχάσουμε στίς ἐπερχόμενες 
ἐκλογές τά ἔργα τοῦ καθενός.

Ὁ ἀγώνας γιά τή Μακεδονία, πού 
πρόδωσαν, καί τή Δημοκρατία, πού κα-
θημερινά καταλύουν, τώρα μόλις ἀρχί-
ζει καί θά τόν δώσουμε ἑνωμένοι ὅλοι 
οἱ πατριῶτες. Γιά νά πάρουμε πίσω 
αὐτά πού κερδήθηκαν μέ αἷμα καί δέν 
μποροῦν νά ἀκυρωθοῦν μέ τό μελάνι μιᾶς 
ὑπογραφῆς. Τό ξεκαθάρισμα ἔχει γίνει. 
Ἀκόμη ἀντηχεῖ στά αὐτιά μας τό κεντρικό 
σύνθημα στό γεμάτο παλμό συλλαλητή-
ριο στή Βίγλα Πισοδερίου, τήν ὥρα πού 
ὑπέγραφαν τήν προδοσία στίς Πρέσπες: 
«Στίς Πρέσπες οἱ προδότες, στή Βίγλα 
οἱ πατριῶτες».

Γιά νά ξεπλύνουμε, ὅπως εἶπε καί ὁ 
Μίκης Θεοδωράκης, τή ντροπή. Ντροπή, 
ἡ ὁποία γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη, καθώς 
ἔδωσαν τώρα τό ὄνομα στά Σκόπια, τά 
ὁποῖα σέ λίγο διαλύονται, ὅπως ἔχει πεῖ 
προφητικά ὁ κοσμοαγάπητος μέγας ἅγιός 
μας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Τά Σκόπια, εἶχε 
πεῖ, δέν εἶναι κράτος, ἀλλά σπίτι πού ἀντί 
γιά τοῦβλα ἔχει κτισθεῖ μέ φαρσαλινούς 
χαλβάδες!

Τόν ἀγώνα μᾶς τόν προστάζει ἡ συ-
νείδησή μας, ἀλλά καί τό ἀκροτελεύτιο 
ἄρθρο 120 τοῦ ἐν ἰσχύει Συντάγματος, πού 
λέγει στήν παράγραφο 4: « Ἡ τήρηση τοῦ 
Συντάγματος ἐπαφίεται στόν πατριωτι-
σμό τῶν Ἑλλήνων, πού δικαιοῦνται καί 
ὑποχρεοῦνται νά ἀντιστέκονται μέ κάθε 
μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νά 
τό καταλύσει μέ τή βία».

Εἴμαστε αἰσιόδοξοι καί ὑπερήφανοι 
γιά τόν λαό μας. Ποιός θά φανταζόταν 
πέρυσι τέτοιον καιρό ὅτι κάθε μέρα θά 
γινόταν σέ διάφορες μικρές καί μεγάλες 
πόλεις συλλαλητήρια γιά τή Μακεδο-
νία μας καί ὅτι τό μέγα πλῆθος μέ τίς 
ἑλληνικές σημαῖες στά χέρια καί στούς 
ὤμους θά τραγουδοῦσε μέ πολύ πάθος 
καί ἐθνική ὑπερηφάνεια τόν ἐθνικό ὕμνο 
καί μέ πολύ κατάνυξη τόν ἄλλο ἐθνικό 
μας ὕμνο «Τῇ Ὑπερμάχῳ»;

«Ἐμπρός, λοιπόν, νά σώσουμε τή Μα-
κεδονία καί ἡ Μακεδονία θά μᾶς σώσει»! 
(Ἴων Δραγούμης)

Καί σέ πεῖσμα τους: Κάθε μέρα τό 
«Μακεδονία ξακουστή», πού τό ἀπαγό-
ρευσαν στίς στρατιωτικές μονάδες.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

* Κοινή δήλωση - μήνυμα τῶν 5 Μητροπολιτῶν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, οἱ ὁποῖοι καί παρέστη-
σαν στό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας στή Βίγλα Πισοδερίου, στίς 17.6.2018, τήν ὥρα πού ὑπογραφόταν 
στίς Πρέσπες ἡ προδοτική συμφωνία. Ἐκεῖ, στή Βίγλα, ἀνεγνώσθη καί τό μήνυμα ἀπό τόν Σεβ. Μη-
τροπολίτη Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλο.
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πίων, ἡ ὁποία μέλλει νά ὑπογραφεῖ σή-
μερα Κυριακή 17 Ἰουνίου στίς Πρέσπες.

Ὁ Λαός μας μέ ἀλλεπάλληλες ἀπο-
φάσεις τῶν Δημοτικῶν καί Περιφερεια-
κῶν Συμβουλίων ἀποδοκιμάζει τήν συμ-
φωνία αὐτή ὡς παραδίδουσα Ἐθνικότη-
τα, Γλῶσσα καί Ἱστορία σέ ἐκείνους πού 
δέν τούς ἀνήκει.

Ἡ πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας, 
πού ξεκίνησε ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Τίτο, μέ 
τήν ἀνωτέρω συμφωνία νομιμοποιεῖται.

Τά στοιχεῖα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ πα-
ραμένουν ἀκέραια καί ἐπιβεβαιωμένα 
πλέον καί ἀπό ἐμᾶς ὅσο καί ἄν ἀλλάξει 
τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων καί γιά ὅσο... 
καιρό θά ἀλλάξει.

Ἡ καλή εἴδηση ὅτι θά ἀλλάξει ἡ 
ὀνομασία τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας 
τῶν Σκοπίων διεψεύσθη τήν ἑπομένη 
καί ἀπό τόν Πρωθυπουργό τῶν Σκοπί-
ων καί ἀπό τούς ἡγέτες τῆς σχισματικῆς 
ἐκκλησίας καί καλόν θά εἶναι νά μήν τήν 
ἐπικαλεῖται ὁ κ. Πρωθυπουργός.

Ἐπί τῆς οὐσίας ρίχνουμε σήμερα 
στάχτη στά μάτια μας, γιά νά μήν δοῦμε 
τί θά γίνει αὕριο.

Ἡ ἀπόφαση νά ὑπογραφεῖ ἡ ἐπαί-
σχυντη συμφωνία στήν Ἱερά Γῆ τῶν 
Πρεσπῶν συνιστᾶ βεβήλωση χώρων 

ἱερῶν, ποτισμένων ἀπό αἷμα Μακεδο-
νομάχων καί βιασμό τῆς συνειδήσεως 
τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς.

Οἱ ψυχές τοῦ Παύλου Μελᾶ, τοῦ 
Γερμανοῦ Καραβαγγέλη καί ὅλων τῶν 
ἄλλων Μακεδονομάχων δέν μᾶς ἐπιτρέ-
πουν νά σιωπήσουμε καί μᾶς καλοῦν νά 
εὑρισκώμεθα σέ ἐπαγρύπνηση.

Ὡς Ποιμένες τῶν Ἱερῶν Μητροπό-
λεων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἡ ὁποία 
ἀντιδρᾶ, γιατί ἡ ἱστορία της εἶναι ζωντα-
νή, διαμαρτυρόμαστε ἔντονα καί γιά 
τήν συμφωνία τήν μειωτική γιά τήν Πα-
τρίδα μας καί γιά τήν ἐπιλογή τῶν Πρε- 
σπῶν ὡς τόπου ὑπογραφῆς μιᾶς τέτοιας 
συμφωνίας καί συνταυτιζόμεθα μέ τήν 
ἀγωνία καί τίς ἀνησυχίες τοῦ λαοῦ μας. 

ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαί-
ας Θεόκλητος, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος 
Ἄνω Μακεδονίας

ὁ Καστορίας Σεραφείμ, Ὑπέρτιμος 
καί Ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας

ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος, 
Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Δυτικῆς Μακε-
δονίας

ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος, 
Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Μακεδονίας

ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ, Ὑπέρτιμος καί 
Ἔξαρχος Νοτίου Μακεδονίας

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω

Ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
μετά πολλῆς συνοχῆς καρδίας καί θλίψεως 
ἐπληροφορήθη τήν, παρά τάς ἀντιδράσεις 
συσσώμου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, συνυπο-
γραφήν τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν 

περί τῆς ὀνομασίας τῆς γείτονος χώρας 
τῶν Σκοπίων.

Ἀσφαλῶς ὡς χριστιανοί ὀφείλομεν νά 
ἐπιδιώκωμεν μέ ὅλας τάς δυνάμεις μας 
τήν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, τήν 
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θεραπείαν τῶν σχισμάτων, τήν εἰρηνικήν 
κατάστασιν καί τήν παντί τρόπῳ ἀποφυ-
γήν δημιουργίας ἑστιῶν θρησκευτικοῦ καί 
ἐθνοφυλετικοῦ φανατισμοῦ καί μίσους. 
Οὕτως ἡ ἐπίλυσις τοῦ χρονίζοντος προ-
βλήματος τῆς ὀνομασίας τοῦ κράτους τῶν 
Σκοπίων καί ἡ πλήρης ἀποκατάστασις 
τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν εἶναι ἐπιθυ-
μητή, πολλῷ μᾶλλον καθώς τό Ἁγιώνυμον 
Ὄρος ἐπισκέπτονται κατ᾽ ἔτος πολλοί 
προσκυνηταί ἐκ τῆς γείτονος χώρας, οἱ 
ὁποῖοι εὑρίσκουν εἰς αὐτό πνευματικήν 
ἀνάπαυσιν, εἰς ἀτμόσφαιραν γνησίας πνευ-
ματικῆς ἑνότητος καί ἀγάπης.

Ἐν τούτοις, δέν εἶναι δυνατόν, ἐν ὀ-
νόματι τῶν ὡς ἄνω ἀγαθῶν στόχων, ἡ 
ἐπίλυσις αὐτοῦ τοῦ μείζονος ἐθνικοῦ προ-
βλήματος νά ἐπιχειρῆται μέ προχείρους, 
ἀδιαφανεῖς καί συνοπτικάς διαδικασίας, 
μέ τήν υἱοθέτησιν θέσεων ἀντιθέτων πρός 
τήν ἐπιστημονικήν ἀλήθειαν, τήν ἱστορι-
κήν πραγματικότητα καί τήν ἱστορικήν 
μνήμην, μέ τρόπον ὁ ὁποῖος προσβάλλει 
τήν ἐθνικήν συνείδησιν τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ. Δέν εἶναι δυνατόν νά υἱοθετῶνται 
ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας δεσμευτι-
καί διεθνεῖς συμφωνίαι, αἱ ὁποῖαι, ὅπως 
ἀποδεικνύουν καί αἱ συνεχιζόμεναι καί 
κλιμακούμεναι λαϊκαί ἀντιδράσεις, δέν 
εἶναι ἀποδεκταί ὑπό τῆς συντριπτικῆς 
πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας.

Εἰδικώτερον, ὡς Ἁγιορεῖται μοναχοί, 
φορεῖς καί φύλακες μιᾶς ὑπερχιλιετοῦς 
ἱστορικῆς, πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς 
παραδόσεως καί κληρονομίας, δέν εἶναι 
δυνατόν νά ἀποδεχθῶμεν τήν ἐκχώρησιν 
τῆς μακεδονικῆς ταυτότητος εἰς γλῶσσαν 
καί εἰς ἔθνος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχοντα 
πρός τήν ἀρχαίαν ἑλληνικήν μακεδονικήν 
διάλεκτον καί τό ἑλληνικόν φῦλον τῶν 

ἀρχαίων Μακεδόνων.
Ἀδυνατοῦμεν νά κατανοήσωμεν ὅτι 

εἶναι δυνατόν Ἕλληνες πολιτικοί, κάτο-
χοι πανεπιστημιακῶν πτυχίων, μεταξύ 
αὐτῶν δέ Καθηγηταί Πανεπιστημίου, νά 
συνυπογράφουν τήν ἐκχώρησιν τῆς μα-
κεδονικῆς γλώσσης καί ἰθαγενείας εἰς 
λαόν ἀποδεδειγμένως σλαβικῆς, ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον, γλώσσης καί ἐθνικῆς καταγωγῆς! 
Καλοῦμεν τό Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον καί 
τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν νά σεβασθοῦν 
τήν βούλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τήν 
ἱστορικήν ἀλήθειαν.

Τό Ἅγιον Ὄρος, ὡς ἕν ἀνεκτίμητον 
πνευματικόν καί ἱστορικόν κέντρον τῆς 
Μακεδονίας καί τῆς πατρίδος μας, ἔνθα 
ἀπό ἀρχῆς τῆς συστάσεως αὐτοῦ συνυπάρ-
χουν εἰρηνικῶς Ὀρθόδοξοι διαφορετικῆς 
γλώσσης καί ἐθνοφυλετικῆς καταγωγῆς, 
θεωρεῖ ὡς περιφρόνησιν τῆς ἱστορίας 
καί τῆς ἀληθείας καί ὡς προδοσίαν τῆς 
ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
τήν ἀναγνώρισιν «μακεδονικῆς γλώσ-
σης» καί «μακεδονικῆς ἐθνικότητος» 
ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

Εἴθε ἡ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
Ὑπεραγία Θεοτόκος νά φωτίσῃ τούς κρα-
τοῦντας, ὥστε νά συνειδητοποιήσουν τά 
σφάλματά των, νά προβοῦν εἰς τήν δι-
όρθωσίν των καί νά ἐπιτευχθῇ ἐν τέλει 
μία συμφωνία, ἡ ὁποία θά σέβεται τήν 
ἀλήθειαν καί θά ἀποτελέσῃ τήν βάσιν διά 
τήν ἑνότητα καί τήν εἰρηνικήν συμπόρευ-
σιν τῶν δύο ὁμοδόξων λαῶν, ἐντός τῶν 
κόλπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντι-
πρόσωποι καί Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν 
Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
τῶν συνέδρων τοῦ Η´ Μοναχικοῦ Συνε-
δρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης καί Καμπανίας πρός τόν Ἐξοχώ-
τατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Μέ αἴσθημα βαθυτάτης εὐθύνης ἔ-
ναντι τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας καί 
τῶν θυσιῶν τῶν πατέρων μας γιά τήν 
ἐλευθερία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότη-
τα τῆς πατρίδος μας, οἱ μοναχοί καί οἱ 
μοναχές, ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μονῶν τῆς 
Μακεδονίας, τῆς Θράκης, τῆς Θεσσαλί-
ας καί τῆς Ἠπείρου, πού μετέχουμε στό 
Μοναχικό Συνέδριο, τό ὁποῖο ὀργάνωσε 
ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί 
Καμπανίας, σήμερα 23 Ἰουνίου 2018, στή 
Βέροια, με θέμα: «Μοναχισμός καί Ἱερα-
ποστολή», ἐπιθυμοῦμε νά ἀπευθυνθοῦμε 
πρός ἐσᾶς, τόν ἀνώτατο πολιτειακό ἄρ-
χοντα τῆς χώρας μας, καί νά ἐκφράσουμε 
τήν ἀντίθεσή μας καί τήν ἀγανάκτησή 
μας γιά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας 
γιά τό ὄνομα τῆς γειτονικῆς χώρας.

Ἡ συμφωνία αὐτή, ἡ ὁποία ὅπως 
καλῶς γνωρίζετε καί λόγῳ τῆς ἀκαδημα-
ϊκῆς σας ἰδιότητος, δέν ἀποτελεῖ μόνον 
μία ἐπώδυνη καί ἀτιμωτική ὑποχώρηση 
τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῶν ἐπί 70 χρόνια 
σφετεριστῶν τοῦ ὀνόματος, τῆς ἱστορίας 
καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Μακεδονίας μας 
καί διεκδικητῶν, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά 
τους, καί τῶν ἐδαφῶν τῆς Μακεδονίας 
μας προκειμένου νά δημιουργήσουν τήν 
λεγόμενη «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου», ἡ 
ὁποία ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν ἐπιδίωξή 
τους, ἀλλά καί εἶναι ἀντίθετη πρός 
τήν πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, 

ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο δέν ἐρωτήθηκε ἀλλά 
καί καθυβρίζεται, ὅταν διαμαρτύρεται καί 
διαδηλώνει ὑπέρ τῶν δικαίων του.

Ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στό ὑψηλό αἴ-
σθημα εὐθύνης πού σᾶς χαρακτηρίζει, 
στίς δημοκρατικές καί πατριωτικές σας 
εὐαισθησίες σᾶς ζητοῦμε:

1. Νά μήν θελήσετε ποτέ νά ἐπικυ-
ρώσετε τήν ὑπογραφεῖσα ἐπαίσχυντη 
συμφωνία παραχωρήσεως τοῦ ὀνόματος 
τῆς Μακεδονίας μας στή γείτονα χώρα, 
παραχώρηση ἡ ὁποία θά ἔχει τραγικές 
καί ἀνυπολόγιστες συνέπειες γιά τήν 
πατρίδα μας.

2. Νά μήν θελήσετε νά νομιμοποιήσετε 
μέ τήν ὑπογραφή σας ὅ,τι ἡ κυβέρνηση, 
ὑποχωρώντας σέ ἐξωτερικές πιέσεις καί 
ἰδίως στίς πιέσεις τοῦ εἰδικοῦ ἀπεσταλμέ-
νου τοῦ ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, ὁ ὁποῖος ἐπί 
25 χρόνια διαμεσολαβοῦσε πρός ὄφελος 
πάντοτε τῆς ἄλλης πλευρᾶς, τοῦ χάρισε 
ὡς δῶρο γενεθλίων, (Σημ. «Π»: Ὅπως, 
ὡς δῶρο γενεθλίων, χαρίσθηκε ἡ κεφα-
λή τοῦ Τιμίου Προδρόμου στόν Ἡρώδη!) 
ἀναζωπυρώνοντας ἔτσι τίς ἀλυτρωτικές 
βλέψεις τῆς γείτονος χώρας καί ἐκείνων 
πού αἰσθανόταν ὅτι δέν εἶχε δικαιωθεῖ 
ἡ εὐχή τοῦ τότε ἡγέτη τοῦ ΚΚΕ Νίκου 
Ζαχαριάδη, ἡ ὁποία ἐκφράσθηκε στόν 
ἴδιο ἀκριβῶς τόπο πρίν ἀπό σχεδόν 70 
χρόνια, γιά τή δημιουργία ἑνιαίου (δῆθεν) 
Μακεδονικοῦ κράτους.

3. Νά μήν ἐπιτρέψετε ἡ ἐπικύρωση 
τῆς παράλογης καί ἀντεθνικῆς συμφωνί-
ας παραχωρήσεως τοῦ ὅρου Μακεδονία, 
γιά τό ὄνομα, τή γλώσσα καί τήν ἐθνική 
ταυτότητα τῶν γειτόνων, νά γίνει ἀφορμή 
διχασμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἐνι-

ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
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σχύσεως ἀκραίων στοιχείων, τά ὁποῖα 
ἐκμεταλλεύονται πρός ἴδιον ὄφελος τά 
γνήσια πατριωτικά αἰσθήματα τῶν πε-
ρισσοτέρων Ἑλλήνων.

4. Σᾶς ζητοῦμε ἀκόμη νά μήν διαψεύ-
σετε τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
στό πρόσωπό σας· νά μήν διαλύσετε τήν 
πίστη του ὅτι μπορεῖ νά προσβλέπει σέ 
σᾶς ὡς τόν θεματοφύλακα τῆς ἑνότητος 
τοῦ Ἔθνους ἀλλά καί τῆς ἀξιοπρεπείας 
καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητός του.

5. Σᾶς ζητοῦμε νά μήν λησμονήσε-
τε τά δάκρυα τοῦ μεγάλου προκατόχου 
σας, Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, γιά τήν 
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας καί νά 
ἀποδειχθεῖτε ἀντάξιός του, βρίσκοντας 
τόν προσφορότερο τρόπο γιά τήν προά-
σπιση τῶν δικαίων τῆς Μακεδονίας μας, 
πού ἀποτελεῖ αἴτημα τῆς πλειοψηφίας 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐντός καί ἐκτός συνόρων.

6. Σᾶς ζητοῦμε τέλος νά μήν ξεχάσετε 
ὅτι ἡ Ἱστορία δέν χαρίζει τή δόξα της 
σέ ὅσους ὑποχωροῦν καί ὑποκύπτουν 
σέ πιέσεις ἀλλά σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι 
αἱρόμενοι στό ὕψος τῶν περιστάσεων 
καί ἔχοντας συναίσθηση τοῦ χρέους πού 
ἀπορρέει ἀπό τό ἀξίωμά τους, ὑπερασπί-
ζονται τό συμφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, 
τό συμφέρον τῆς πατρίδος μέ ὁποιοδή-
ποτε τίμημα.

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές τῶν παρόν- 
των Ἀρχιερέων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν:

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 
Παντελεήμων

† Ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαί-

ας Θεόκλητος
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας 

Ἰωήλ
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
† Ὁ Κινσάσας Νικηφόρος

† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς 
Ἰουστῖνος

 1. Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Βεροίας

 2. Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκή-
τη Βεροίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας

 3. Ἱερά Μονή Ἁγίας Κυριακῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Βεροίας

 4. Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Να-
ούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας

 5. Ἱερά Μονή Ἁγίων Πάντων Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Βεροίας

 6. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Μου-
τσιάλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας

 7. Ἱερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας

 8. Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιοῦ Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Βεροίας

 9. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἐδέσσης

10. Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἐδέσσης

11. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Μπάβιανης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης

12. Ἱερά Μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης

13. Ἱερά Μονή Ἁγίου Αὐγουστίνου 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης

14. Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Ἁρδάσης 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης

15. Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμο-
νος καί Εὐβούλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης

16. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Κλαδοράχης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλω-
ρίνης

17. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Μικροκάστρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σι-
σανίου

18. Ἱερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου 
Δρυοβούνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου

19. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Δρυ-
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οβούνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου
20. Ἱερά Μονή Παναγίας Γουμενίσσης 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουμένισσης
21. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ραφαήλ Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Γουμενίσσης
22. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Γουμενίσσης
23. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 

Πανοράματος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσ-
σαλονίκης

24. Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

25. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Σταγιάδων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν

26. Ἱερά Μονή Ἁγίας Βαρβάρας Ρου-
σάνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν

27. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ρητίνης 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους

28. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Κορι-
νοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους

29. Ἱερά Μονή Παναγίας Μακρυράχης 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους

30. Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισ-
σοτόπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας

31. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἑπτα-
χωρίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας

32. Ἱερά Μονή Παναγίας Μαυριωτίσ-
σης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας

33. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσ-
σου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας

34. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ 
Καππαδόκου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασ-
σανδρείας

35. Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ

36. Ἱερά Μονή Εἰσοδίων Θεοτόκου 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ

37. Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως Πρώτης 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζιχνῶν

38. Ἱερά Μονή Παναγίας τοῦ Ἕβρου 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως

39. Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Πηλίου Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος

40. Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ

41. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικάνορος Ζά-
βορδας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

42. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Παλαι-
ογρατσάνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων

43. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Βύσσιανης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν

44. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Κομνηνείου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης

45. Ἱερά Μονή Ἁγίου Χριστοφόρου 
Ἀρναίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ

46. Ἱερά Καλύβη Ἀρχαγγέλων Μικρᾶς 
Ἁγίας Ἄννης

47. Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ξάνθης

«Ὑπέρ φωτισμοῦ καί μετανοίας τῶν ἀσεβεστάτων, ἀθέων καί ἀπί-
στων ἀρχόντων ἡμῶν, τῶν πολεμίων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῆς 
πατρίδος, μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου πάσης πολιτικῆς ἀποχρώ-
σεως»

Σημ. «Π»: Μήπως θά ἔπρεπε νά ἀντικατασταθεῖ ὡς ἀνωτέρω ἡ εὐχή 
τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπέρ τῶν ἀρχόντων;
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Η ΝΤΡΟΠΗ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
τοῦ Μίκη Θεοδωράκη

Ἡ χώρα μας σύρθηκε σέ μιά πράξη 
ἱστορικῆς ἥττας καί ἐθνικῆς μειοδοσίας 
μέ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις σέ βάρος 
τῆς χώρας καί τοῦ Λαοῦ μας. Συνάμα 
ποδοπατήθηκε ἡ θέληση τῆς συντριπτι-
κῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ε.Α.Μ. ὑπῆρξαν 
περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες οἱ Ἕλλη-
νες ἀριστεροί ὑποχώρησαν μπροστά σέ 
δοκιμασίες, πού τίς περισσότερες φορές 
ἔφταναν στά ὅρια τῆς ἀνθρώπινης ἀντο-
χῆς.

Σήμερα, γιά πρώτη φορά, κάποιοι 

πού θέλουν νά ὀνομάζονται ἀριστεροί, 
ὑποχωροῦν ὑπερασπιζόμενοι τό προσω-
πικό τους συμφέρον. Συμπαρασύροντας 
ἔτσι σ᾽ αὐτόν τόν κατήφορο τήν Ἑλλάδα 
καί τόν Ἑλληνικό Λαό.

Μετά ἀπό αὐτό τό μεγάλο «ΝΑΙ» 
τοῦ κ. Τσίπρα, ἐκεῖνο πού πονάει πιό 
πολύ δέν εἶναι μόνο οἱ κίνδυνοι πού ξα-
νοίγονται μπροστά μας ἀλλά πρό πα-
ντός ἡ μεγάλη Ντροπή πού θά μᾶς 
στιγματίζει γιά πάντα.

Ἀθήνα, 12.6.2018

V V V V V V V V V V V V V V V V 

Τὸ Κιλκὶς εἶναι ὁ πιὸ εὔφορος τόπος 
τῆς Μακεδονίας μας. Δὲν ἔχει νερά, δὲν 
ἔχει ποτάμια, γιὰ νὰ ἀρδεύουν τὰ χωρά-
φια του. Καὶ ὅμως εἶναι ἡ πλουσιότερη 
γῆ. Γιατί; 

Διαβάζω ἕνα ὡραῖο κείμενο, γραμμέ-
νο πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια. Ὁ συγγραφέ-
ας του, Σταῦρος Λίβας, ζεῖ, γύρω στὰ 
τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽20, τὰ παιδικά 
του χρόνια στὸ Κιλκίς. «Ἕνα ἀπέραντο 
“Ἐθνικὸ Νεκροταφεῖο”, ποὺ κρύβει στὰ 
σπλάχνα του τὰ κορμιὰ χιλιάδων παλ-
ληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καὶ πάνω 
στὰ κορμιὰ αὐτὰ στήθηκαν τὰ θεμέλια 
αὐτῆς τῆς πόλης. Καὶ τὸ σιτάρι ποὺ 
φτιάχνει τὸ ψωμί μας, θεριεύει καὶ με-

στώνει, ρουφώντας ἀπὸ τὴ γῆ αἷμα ἀντὶ 
γιὰ νερό. Κάθε λόφος γύρω μας κι ἕνας 
“κρανίου τόπος”. Κάθε χωράφι κι ἕνας 
“ἀγρὸς αἵματος”, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω 
τοὺς χαρακτηρισμοὺς τοῦ Εὐαγγελίου, 
ποὺ τόσο ταιριάζουν στὴν περίπτωση.

Τὰ πρῶτα χρόνια, τ’ ἀλέτρια ποὺ 
ὄργωναν τὴ γῆ, ἔφερναν στὴν ἐπιφά-
νεια λευκὰ κόκκαλα, “κόκαλα Ἑλλήνων 
ἱερά”, μαζὶ μὲ σκουριασμένες ξιφολόγχες 
καὶ δερμάτινες παλάσκες περασμένες σὲ 
ζωστῆρες ποὺ ἔζωναν, κάποτε, λυγερὰ 
σώματα παλληκαριῶν. Κι ὅλοι μας, λίγο 
– πολύ, ἔχουμε νὰ θυμόμαστε πὼς κά-
ποτε, σκάβοντας τὶς αὐλὲς τῶν σπιτιῶν 
μας, εἴχαμε βρεῖ σκουριασμένα ὅπλα κι 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ*
τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου

* Ὁ πανηγυρικὸς γιὰ τὴν 105η Ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Κιλκίς, ποὺ ἐκφωνή-
θηκε στὴ Μητρόπολη Κιλκίς, τὴν 21 Ἰουνίου 2018



AP. 120

10

ἀνθρώπινα κρανία.
Θυμᾶμαι τοὺς πρώτους περιπάτους 

ποὺ κάναμε μὲ τὸ σχολεῖο ἐκεῖ κοντὰ 
στοὺς πρόποδες τοῦ Ἅη-Γιώργη. Ἡ δα-
σκάλα μας ἔλεγε ὅτι οἱ παπαροῦνες 
στὸν τόπο μας εἶναι πιὸ κόκκινες ἀπὸ 
ἀλλοῦ, “γιατί παίρνουν τὸ χρῶμα τους 
ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν σκοτωμένων παλληκα-
ριῶν”. Κι ἐμεῖς διστάζαμε νὰ τὶς κόψου-
με, ἀπὸ φόβο, μήπως καὶ ματώσουμε τὰ 
χέρια μας».

Ναί, καὶ σήμερα οἱ λόφοι μὲ τὶς πα-
παροῦνες, ναί, καὶ σήμερα ἡ ἱστορία 
τῆς Μακεδονίας μας ποτίζεται ἀπὸ τὸ 
αἷμα τῶν 8.500 χιλιάδων περίπου ἀξιω-
ματικῶν καὶ στρατιωτικῶν, ποὺ ἔπεσαν 
ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος κατὰ τὴν 
τριήμερο μάχη τοῦ Κιλκὶς

Οἱ «κόκκινες γραμμές» στὴν πατρί-
δα μας δὲν χαράσσονται μὲ μελάνι. Ὄχι. 
Χαράσσονται μὲ τὸ αἷμα καὶ τοὺς ἀγῶ-
νες τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ὁ 
ἐθνικός μας ὕμνος εἶναι ὕμνος γιὰ τὴν 
Ἐλευθερία, γιατί Ἑλλὰς καὶ ἐλευθερία 
εἶναι λέξεις ταυτόσημες. Ἡ μάχη τοῦ 
Κιλκίς, στὶς 19 μὲ 21 Ἰουνίου τοῦ 1913, 
ὑπῆρξε ἡ φονικότερη, ἐνδοξότερη, ἀλλὰ 
καὶ ἡ κρισιμότερη τῆς νεότερης ἑλληνι-
κῆς ἱστορίας. Ὄχι μόνο σώθηκε ἡ Μακε-
δονία, σώθηκε ἡ Ἑλλάδα, κατὰ τὴν εὔ-
στοχη ρήση τοῦ Ἴωνα Δραγούμη, ἀλλὰ ἡ 
Ἤπειρος, τὰ νησιὰ τοῦ Ἀν. Αἰγαίου καὶ 
ἡ Κρήτη ἐνσωματώνονται ὁριστικὰ στὸν 
ἐθνικὸ κορμό.

Ταυτόχρονα ξεπλένεται ἡ ντροπὴ 
τοῦ 1897, ἡ πατρίδα μας ἀποκτᾶ κύρος 
καὶ ὑπόληψη μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν 
κρατῶν καὶ τῶν Μεγάλων τότε Δυνάμε-
ων. Διότι οἱ Μεγάλες Δυνάμεις συνάγουν 
συμπεράσματα γιὰ τὴν πολιτική τους, 
ὄχι μὲ κριτήριο τὴν ἑτοιμότητα ὑποκλί-
σεων καὶ τὰ πλατιὰ χαμόγελα (ἢ χαχα-
νητά), ἀλλὰ μὲ κριτήριο τὴν ἱκανότητα 

καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν κυβερ-
νήσεων νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ ἐθνικά 
τους συμφέροντα. Στὴν μάχη τοῦ Κιλκὶς 
ἔλαμψε ὁ ἡρωισμὸς καὶ ἡ γενναιότητα 
τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Νὰ παραπέμ-
ψω σὲ ἕνα κείμενο ἑνὸς αὐτόπτη μάρ-
τυρα. Εἶναι τοῦ Δημητρίου Καλλίμαχου, 
ἐθελοντῆ ἱερέως τῆς Ε´ Μεραρχίας, ὁ 
ὁποῖος ἀκολουθεῖ τὴν γιγαντομαχία καὶ 
καταγράφει τὶς ἡρωικὲς μάχες. Τὸ βιβλίο 
κυκλοφορήθηκε πρὶν ἀπὸ 80 περίπου 
χρόνια μὲ τίτλο «Ἀθάνατη Ἑλλάς»

Νὰ σημειώσω παρενθετικὰ ὅτι ἡ 
μάχη διεξήχθη ἐν μέσῳ φοβεροῦ καύσω-
νος (περίπου 40 βαθμοὺς Κελσίου). Τὰ 
σιταροχώραφα τοῦ κάμπου τοῦ Κιλκίς, 
ἐξ αἰτίας τῶν ὀβίδων πῆραν φωτιά. Πολ-
λοὶ βαριὰ τραυματισμένοι στρατιῶτες, 
μὴ μπορώντας νὰ μετακινηθοῦν, κάηκαν 
ζωντανοί…

Διαβάζω στὴν σελ. 76 τοῦ πονήματος: 
«Στρατιώτης τοῦ 22ου ἐτραυματίσθη εἰς 
τὸν βραχίονα. Τυχερὸς ἤσουνα, συνάδελ-
φε, ποὺ πῆρες τὸ παράσημο, τοῦ λέγει 
ὁ παραπλεύρως του, ἄιντε τράβα τώρα 
στὸ χειρουργεῖο… Τί ἔκανε, λέει; Μὲ μία 
γρατσουνιὰ νὰ φύγω; Τὸ παληοτόμαρό 
μου βαστάει ἀκόμα, ἔχω νὰ φάω καὶ 
ἄλλους ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἄτιμους ποὺ 
σφάξανε γυναικόπαιδα! Καὶ συνεχίζει 
τὸν ἀγώνα. Παίρνει δεύτερο βόλι καὶ 
ἐξακολουθεῖ νὰ μάχεται καὶ τὸ δεύτερον 
τραῦμα γίνεται τρίτον καὶ ἕπεται συνέ-
χεια… Καὶ ὅταν πλέον ἡ δυνατὴ αἱμορ-
ραγία τὸν ἀναγκάζει νὰ πέση κάτω, οἱ 
τραυματιοφορεῖς, ὅταν ἐπλησίασαν νὰ 
τὸν παραλάβουν, ἐπέδεσαν ἐν ὅλῳ ἑπτὰ 
τραύματα! Καὶ παρεπονεῖτο ὁ Ρουμελι-
ώτης στρατιώτης, διότι δὲν ἦτο δυνατὸν 
πλέον νὰ συνεχίση τὸν ἀγώνα του, λέ-
γοντας: Μώρ᾽ δὲν μποροῦσε νὰ εἶχα κι᾽ 
ἄλλο παληοτόμαρο, νὰ βγάλω αὐτὸ τὸ 
τρυπημένο καὶ νὰ βάλω τὸ καινούργιο!».
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Μὲ αὐτὰ τὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν «πα-
λιοτόμαρα», εἶναι κεντημένη ἡ γαλανό-
λευκη σημαία μας. Μὲ τὰ κομμένα πόδια 
τῶν χιλιάδων τότε ἀναπήρων περπατᾶ 
ἡ Ἑλλάδα. (Κάποια ἄλλα, ὄντως παλι-
οτόμαρα, σήμερα καῖνε τὸ ἐθνικό μας 
σύμβολο).

Στὴ μάχη τοῦ Κιλκὶς συμμετέχουν 
Ἕλληνες ἀπ᾽ ὅλη τὴν Οἰκουμένη. Ἀπὸ 
τὸν ἀκμαῖο τότε Ἑλληνισμὸ τῆς Αἰγύ-
πτου, ἀπὸ τὴν Ἀμερική, τὴν Εὐρώπη, 
τὴν Αὐστραλία, τὰ νιάτα τοῦ ἔθνους 
σπεύδουν ὄχι γιὰ νὰ σκοτώσουν ἀλλὰ 
νὰ πεθάνουν γιὰ τὴν πατρίδα.

Μὲ τὴν ὁμόνοια καὶ τὴν ὁμοψυχία 
ἀγγίζουμε τὸ θαῦμα. «Ἕλληνας ὁμοφρο-
νέοντας χαλεποὺς εἶναι περιγίγνεσθαι», 
ὅταν ὁμονοοῦν οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀνίκη-
τοι, διαλαλεῖ ὁ Ἡρόδοτος, ρήση ἐπικαι-
ρότατη. Δύο καὶ πλέον χιλιάδες Κύπριοι 
ἐθελοντὲς σκλάβοι ἐλευθερωτές, ὅπως 
προσφυῶς ὀνομάστηκαν, ἀφήνουν τὴν 
πολύπαθη μεγαλόνησο καὶ

«παίρνουν τὴν ἀνηφοριά,
παίρνουν τὰ μονοπάτια,
νὰ βροῦν τὰ σκαλοπάτια
ποὺ πᾶν στὴ λευτεριά»,
ὅπως τραγουδοῦσε ὁ ἥρωας τοῦ ἐθνι-

κοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, 
18χρονος Εὐαγόρας Παλληκαρίδης. 20 
περίπου ἀπὸ αὐτοὺς σκοτώνονται ἢ 
τραυματίζονται ἐδῶ στὸ Κιλκίς.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἥρωες, ὁ Κων. Κοι-
λανιώτης ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ τῆς Κύπρου, 
φοιτητὴς τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν, θὰ γρά-
ψει: «Θὰ ἦτο ντροπὴ διὰ πάντα Κύπριον 
νὰ μὴν σπεύσει εἰς τὴν φωνὴν τῆς Πα-
τρίδος». Σκοτώθηκε στὶς 20 Ἰουνίου τοῦ 
1913, ἐδῶ στὸ Κιλκίς. Αἰωνία τους ἡ μνή-
μη καὶ τῶν Κυπρίων καὶ τῶν Κρητικῶν 
καὶ τῶν Ἑπτανησίων καὶ ὅλων τῶν Ἑλ-
λήνων ποὺ πρόσφεραν τὸ αἷμα τους γιὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας.

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, μέ-
χρις ἐδῶ ὁ λόγος μου ἦταν πανηγυρι-
κός, γιὰ νὰ τιμήσω τὰ λαμπρὰ παλληκά-
ρια τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς. Ἀπὸ δῶ καὶ 
στὸ ἑξῆς εἶναι ἐπικήδειος.

Περίλυπός ἐστιν ἡ καρδία μου ἕως 
θανάτου. Φαρμακώθηκε ἡ ψυχή μας…

Ἡ Κυριακὴ ποὺ μᾶς πέρασε δὲν 
ἦταν Κυριακή, ἦταν ἡ Μεγάλη Πα-
ρασκευὴ τῆς Μακεδονίας μας, τῆς 
πατρίδας μας. Πένθιμα πρέπει νὰ χτυ-
ποῦν καὶ σήμερα οἱ καμπάνες καὶ ἀντὶ 
γιὰ δοξολογία, μνημόσυνο νὰ τελέσουμε. 
Σταυρώθηκε ἡ Μακεδονία μας… Οἱ γέ-
ροντες γονεῖς μας ἔκλαιγαν στὰ χωριά 
μας γιὰ τὴν ἀτιμωτική, προδοτικὴ συμ-
φωνία. Καὶ ὄχι, δὲν εἶναι ἀκραῖοι οὔτε 
ἐθνικιστὲς πατριδοκάπηλοι, «ἐθνίκια» – 
λέξη χαμερπὴς– ὅπως διατείνεται ἡ κάθε 
κρανιοκενὴς ἀσημαντότητα ποὺ βρέθηκε 
σὲ ἕνα ἀξίωμα. Εἶναι ἡ καθάρια καὶ ἀγέ-
ρωχη φωνὴ τῶν προγόνων μας, ποὺ βρο-
ντοφωνάζει: ἡ Μακεδονία, τῶν Ἑλλήνων 
τὸ καμάρι, εἶναι μία καὶ Ἑλληνική.

«Ἕκαστος ἑρμηνεύει τὰ πράγματα 
κατὰ τὸ ἴδιον νόσημα», λέει ἕνας ἅγιος. 
Μὲ βάση τὴν ἀσθένειά σου κρίνεις καὶ 
τοὺς ἄλλους. Ὁ ἀκραῖος καὶ ὁ φασί-
στας, ὅσους διαφωνοῦν μαζί του, τοὺς 
χαρακτηρίζει ἀκραίους καὶ φασίστες. 
Καὶ στὰ μεγάλα συλλαλητήρια δὲν πῆγε 
ἑτερόκλητος ὄχλος, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς 
λαὸς γιὰ νὰ βροντοφωνάξει, δημοκρατι-
κότατα, τὴν ἀντίστασή του στὴν προδο-
σία τῆς Μακεδονίας μας. Τὴν ἱστορία 
τὴν σηκώνει στοὺς ὤμους του ὁ λαός, 
ὅταν γονατίζει ἡ ἡγεσία. Καὶ οἱ γο-
νατισμένοι, οἱ προσκυνημένοι συνήθως 
προσπαθοῦν νὰ ταπεινώσουν καὶ τοὺς 
ὄρθιους. Ξέρουμε ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι ὅτι 
οἱ μαθητές μας βγάζουν φτεροῦγες κι 
ἀνθίζουν, ὅταν τοὺς διδάσκουμε μὲ τα-
πείνωση καὶ ὄχι ταπεινώνοντάς τους. Τὸ 
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ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἡγέτες. Οἱ λαοὶ 
ἀνθίζουν, ὅταν ἔχουν ἡγεσία ποὺ τοὺς 
κυβερνᾶ μὲ σεβασμὸ καὶ ταπείνωση.

Σήμερα ὁ λαός μας, στὴν συντριπτι-
κή του πλειοψηφία, αἰσθάνεται προδο-
μένος, ντροπιασμένος καὶ ταπεινωμένος. 
Ὁ Μίκης Θεοδωράκης δήλωσε στὶς 12 
Ἰουνίου 2018: «Ἡ χώρα μας σύρθηκε σὲ 
μία πράξη ἱστορικῆς ἥττας καὶ ἐθνικῆς 
μειοδοσίας μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις 
σὲ βάρος τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ μας. 
Συνάμα ποδοπατήθηκε ἡ θέληση τῆς 
συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνι-
κοῦ λαοῦ. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο 
“ΝΑΙ” τοῦ κ. Τσίπρα ἐκεῖνο ποὺ πονά-
ει πιὸ πολὺ δὲν εἶναι μόνον οἱ κίνδυνοι 
ποὺ ἀνοίγονται μπροστά μας, ἀλλὰ προ-
παντὸς ἡ μεγάλη Ντροπὴ ποὺ θὰ μᾶς 
στιγματίζει γιὰ πάντα».

Μήπως μᾶς νίκησαν οἱ Σκοπιανοὶ 
στὸ πεδίο τῆς μάχης; Ὄχι. Τότε γιατί, 
γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μας, πα-
ραδίδουμε τὸ ἅγιο ὄνομα τῆς Μακεδο-
νίας μας καὶ – ἀκόμη χειρότερα – ἀνα-
γνωρίζουμε μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ 
γλῶσσα, πράξη ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἀνα-
χαιτίζει, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὴν ρίζα καὶ 
ἐκτρέφει τὸν σκοπιανὸ ἀλυτρωτισμό; 
Μὲ λίγα λόγια δεχθήκαμε ὅτι εἴμαστε, 
ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες –οἱ μοναδικοί, οἱ 
ἄλλοι εἶναι ψευτομακεδόνες– ὅτι εἴμα-
στε ἕνα ὑποσύνολο τοῦ μακεδονικοῦ 
ἔθνους ποὺ ἑδρεύει στὰ Σκόπια. Ὑπάρ-
χει μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ γλῶσσα; 
Ὑπάρχει Μακεδονία κι ἄλλη ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν ἑλληνική; Ὄχι. Δὲν κατάλαβαν, οἱ 
προδότες, ὅτι μὲ τὴν ὑπογραφή τους 
ἀκυρώνονται οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι 
καὶ νομιμοποιεῖται ἡ πλαστογράφη-
ση ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Τίτο, τὸν 
ὁποῖο, προφανῶς, κάποιοι ἡμέτεροι νο-
σταλγοῦν;

Διαβάσαμε ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐπι-

χαίρει γιὰ τὴν συμφωνία καὶ ὁ Σόρος, 
τὸ συνώνυμο τῆς δολοπλοκίας. «Ἐπαι-
νούμενος γὰρ ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀγω-
νιῶ μή τι κακὸν εἴργασμαι», ἔλεγε ὁ Δη-
μοσθένης. Ὅταν σὲ ἐπαινοῦν οἱ ἐχθροί 
σου, σημαίνει ὅτι διαπράττεις κάτι πολὺ 
κακό. Τὸ ζήσαμε τὴν Κυριακὴ στὶς Πρέ-
σπες, ὅπου ὁ κ. Ζάεφ μίλησε ἀπροκά-
λυπτα γιὰ Ἕλληνες καὶ Μακεδόνες χω-
ρὶς καμμία ἐνόχληση. Ὀρθῶς γράφτηκε, 
δώσαμε τὴν Μακεδονία μὲ ἀντάλλαγμα 
μία γραβάτα καὶ στήσαμε παιδικὸ πάρτι 
γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ Νίμιτς. Εἶναι ἢ δὲν 
εἶναι αὐτὸ ἐμπαιγμὸς καὶ περιφρόνηση 
τοῦ ἐμπερίστατου λαοῦ μας;

Βλέπουμε ἐδῶ, γύρω μας, τοὺς μα-
θητές μας, τὰ νιάτα τῆς Μακεδονίας νὰ 
κρατοῦν τὴν γαλανόλευκη σημαία μας, 
γιὰ τὴν ὁποία ἀπαγορεύτηκε ἡ ἔπαρσή 
της καὶ ἡ ἀπαγγελία τοῦ ἐθνικοῦ μας 
ὕμνου στὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Ποιόν ἐνο-
χλεῖ ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος; Μόνο τοὺς 
ἐχθρούς μας.

Ἐρωτῶ: Τί θὰ ἀπολογηθῶ ἐγὼ ὁ δά-
σκαλος στοὺς μαθητές μου, ὅταν δοῦν 
στὴν αἴθουσα χάρτες μὲ «Βόρεια Μακε-
δονία», ὅταν τόσα χρόνια διδάσκω μία 
καὶ μοναδικὴ Μακεδονία; Θὰ μᾶς τοξεύ-
ει ἀλύπητα τὸ γεμάτο πίκρα καὶ ἀπογο-
ήτευση βλέμμα τῶν παιδιῶν μας. Ἀλή-
θεια τί τὸ ἀλυτρωτικὸ θὰ ἀφαιρέσουν 
οἱ ἐπιτροπές, ποὺ θὰ ἐλέγξουν καὶ θὰ 
ἀναθεωρήσουν τὰ βιβλία ἱστορίας μας, 
ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὴν συμφωνία; 
Θὰ σβήσουμε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ 
τὸν Φίλιππο, θὰ διαγράψουμε τὸν Μα-
κεδονικὸ ἀγώνα; Θὰ ἀπαλείψουμε τὸν 
τίτλο μακεδονομάχοι δίπλα ἀπὸ τὸ ὄνο-
μα τοῦ Παύλου Μελᾶ ἢ τοῦ Γερμανοῦ 
Καραβαγγέλη; Ἀναθυμιάσεις τοῦ τύπου 
«συνωστισμός, στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης», 
θὰ εἰσπνέουμε πάλι; Ντροπή, νὰ ντρο-
πιαστοῦμε… Φτάνει πιὰ μὲ τοὺς ἐθνομη-
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δενιστὲς καὶ τὶς ἰδεοληψίες τους. Ὁ κ. 
Ζάεφ ἔγραψε, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, τὴν ἀπο-
φράδα ἡμέρα, ὅτι στέκεται μὲ ὑπερηφά-
νεια μπροστὰ στὸν Κύριλλο καὶ τὸν Με-
θόδιο. Τοὺς παραδώσαμε τοὺς Ἕλληνες, 
ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ἁγίους φωτιστὲς 
τῶν Σλάβων, παραδίδουμε, δηλαδή, τὴν 
ἱστορία τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν κτίση 
τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἐντεῦθεν.

Τὴν μακεδονικὴ δυναστεία τοῦ Βα-
σιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου, τὸν ἅγιο 
Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τοὺς ἑκατοντάδες 
ἁγίους, μάρτυρες καὶ νεομάρτυρες. Πα-
ραδίδουμε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά μας στοὺς 
ἀπόγονους τῶν Κομιτατζήδων. Αἰσχρόν 
ἐστι καὶ λέγειν…

Νὰ θυμηθεῖτε, Σεβασμιώτατε ποιμε-
νάρχα μας, κ. Ἐμμανουήλ, ὅτι σὲ κάποια 
στιγμή, θὰ ἀπαιτήσουν οἱ Σκοπιανοὶ νὰ 
διαγράψετε τὸ «ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου 
Μακεδονίας», ἐφ᾽ ὅσον προωθοῦν γιὰ 
τὴν σχισματική τους Ἐκκλησίας τό: Ἀρ-
χιεπισκοπὴ Ἀχρίδος καὶ πάσης Μακε-
δονίας.

Μήπως ἀπαιτήσουν καὶ τὴν κα-
τάργηση τῆς ἑορτῆς τῶν Πολιούχων 
μας Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, γιατί 
μαρτύρησαν στὴν Στρώμνιτσα, ἡ ὁποία, 
κατὰ τοὺς θλιβεροὺς πρωταγωνιστὲς 
τῆς Πρέσπας, ἀνήκει στὸ «μακεδονικὸ 
ἔθνος»;

Ἡ ἐπαίσχυντη συμφωνία ἄνοιξε τὸν 
ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου καὶ τὶς ἴδιες παρα-
νοϊκὲς διεκδικήσεις θὰ ζήσουμε καὶ γιὰ 
τὰ προϊόντα τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ ἀε-
ροδρόμιο «Μακεδονία» καὶ γιὰ τὸ ἵδρυ-
μα καὶ τὸ Μουσεῖο τοῦ Μακεδονικοῦ 
Ἀγώνα. Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται… Ἡ 
ἱστορία εἶναι φωνὴ νεκρῶν διδάσκουσα 
τοὺς ζῶντας. Ὅλοι μαζί, ζωντανοὶ καὶ 

πεθαμένοι, εἴμαστε ἀλληλέγγυοι καὶ συ-
νυπεύθυνοι, ἔλεγε ὁ Σεφέρης.

Ἡ ἱστορία, ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι μία συμ-
φωνία μεταξὺ τῶν νεκρῶν, τῶν ζώντων 
καὶ τῶν ἀγέννητων. Κι ἀφοῦ εἶναι τρι-
μερὴς ἡ συμφωνία, δὲν μπορεῖ νὰ ἀλ-
λάξει ἐν ἀπουσίᾳ τῶν δύο μερῶν, τῶν 
νεκρῶν καὶ τῶν ἀγέννητων.

«Χρωστᾶμε σ᾽ ὅσους πέρασαν
θὰ ᾽ρθοῦνε, θὰ περάσουν
κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν
οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί», γράφει ὑπέ-

ροχα ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Κωστῆς Πα-
λαμᾶς.

Οἱ πρῶτοι Κριτές, οἱ νεκροί, ὅπως 
οἱ χιλιάδες μαχητὲς τοῦ Κιλκὶς ἔγραψαν 
μὲ τὸ αἷμα τους: Ἡ Μακεδονία εἶναι μία 
καὶ ἑλληνική. Οἱ δεύτεροι, οἱ ἀγέννητοι, 
θὰ μᾶς δικάσουν, ἂν ἀνεχτοῦμε τὸ ἀνο-
σιούργημα: τὴν προδοσία τῆς Μακεδο-
νίας. Ὄχι. Ὁ Λαὸς θὰ ἀποτινάξει ἀπὸ 
πάνω του αὐτὸ τὸ στίγμα, αὐτὸν τὸν 
λεκὲ τῆς ἱστορίας μας. Οἱ Μακεδόνες 
δὲν μποροῦν νὰ ζοῦνε σκλαβωμένοι καὶ 
προδομένοι. Ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες, ἐμεῖς 
οἱ Ἕλληνες, ξέρουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, 
ξέρουμε νὰ νικᾶμε.

Τὴν μόνη συμφωνία γιὰ τὴν Μακε-
δονία, ποὺ ἀναγνωρίζει ὁ λαὸς, εἶναι 
αὐτὴ ποὺ ὑπογράφτηκε μὲ τὸ αἷμα τῶν 
Ἑλλήνων στρατιωτικῶν καὶ ἀξιωματικῶν 
γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία, γιὰ 
τῆς πατρίδος τὴν Ἐλευθερία καὶ γιὰ τὴν 
τιμὴ τῆς Μακεδονίας ἐδῶ στὸ Κιλκίς, 
πρὶν ἀπὸ 105 χρόνια. Καὶ ὅ,τι κερδήθη-
κε μὲ αἷμα, δὲν μπορεῖ νὰ ξεπουληθεῖ μὲ 
τὸ μελάνι μίας ὑπογραφῆς.

Ζήτω ὁ ἔνδοξος ἑλληνικὸς στρατός.
Ζήτω ἡ μία καὶ μοναδικὴ Μακεδονία 

μας.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν.
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• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 
παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν 
τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή 
μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή 
Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.

ΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ 

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἐλευθερώσας διά τοῦ πάθους καί τῆς Ἀνα-
στάσεώς σου τό γένος τῶν ἀνθρώπων ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὁ δι᾽ ὁράματος 
ἐν Τρῳάδι (Πρ. 16, 9) εἰπών τῷ Παύλῳ, «διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν», ὁ 
τόν παλαιόν Ἰσραήλ πολλάκις βοηθήσας, ὁ σώσας τήν Ἱερουσαλήμ ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
αὐτῆς καί εἰπών, «Ἐπιστρέψω ἐπί Ἱερουσαλήμ ἐν οἰκτιρμῷ καί ὁ οἶκός μου ἀνοικο-
δομηθήσεται ἐν αὐτῇ» (Ζαχ. 1, 16), ὁ ἐμπνεύσας τῷ Ἰούδᾳ τῷ Μακκαβαίῳ λαλῆσαι, 
«κρεῖσσον ἡμᾶς ἀποθανεῖν ἐν τῷ πολέμῳ ἤ ἐπιδεῖν ἐπί τά κακά τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί 
τῶν ἁγίων» (Α´ Μακκ. 3, 59), ὁ κλαύσας ἐπί τήν Ἰερουσαλήμ, τήν κατά τό ἀνθρώ-
πινον πατρίδα σου (Λκ. 19, 41-44), ὁ προστατεύσας τήν Ἑλλάδα, τήν πατρίδα ἡμῶν, 
«ἐκ χειρός πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς» (πρβλ. Λκ. 1, 71), ὁ ποιήσας τό ἔθνος ἡμῶν 
«ἔθνος ἅγιον καί λαόν εἰς περιποίησιν» (πρβλ. Α´ Πέτρ. 2, 9), ἐπάκουσον ἐν τῇ ὥρᾳ 
ταύτῃ τῆς δεήσεως ἡμῶν.

Διασκέδασον πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον ὡς καί πᾶσαν πονηράν βουλήν καί 
μηχανήν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς διά τήν Ἑλληνικωτάτην Μακεδονίαν ἡμῶν. Φώτισον 
τόν νοῦν καί τήν διάνοιαν τῶν ἀρχόντων ἡμῶν εἰς τό εἰδέναι τί τό συμφέρον διά τήν 
Μακεδονίαν. Κραταίωσον αὐτούς πράττειν τά κράτιστα καί ἁρμόδια αὐτῇ. Ἐνδυνά-
μωσαν τούς κατοίκους τῆς Μακεδονίας ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις τῆς θλίψεως αὐτῶν 
καί δός αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καί ἰσχύος εἰς τό ὑπερασπίζεσθαι τό ὄνομα τῆς 
πατρίδος ἡμῶν.

Ἐπάκουσον τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ σου τοῦ ἀγωνιζομένου διά τήν ἀκεραιότητα τῆς 
φιλτάτης ἡμῶν πατρίδος καί τήν περιφρούρησιν τῆς Μακεδονίας. Ἀπόστησον ἀφ᾽ 
ἡμῶν πᾶσαν κακόνοιαν, δαιμονικήν ἐνέργειαν, πρᾶξιν ἐπιζήμιον καί ἔργα ἐρεβώδη καί 
ἀνθελληνικά, ἐπιβουλεύοντα τῇ ὑποστάσει καί ἀξιοπρεπείᾳ τῆς Μακεδονίας ἡμῶν. 
Φυγάδευσον πάντα διχασμόν καί ἐμφύλιον διαμάχην ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀγωνιζομένου 
διά τήν διάσωσιν τοῦ ὀνόματος καί τῆς ὑποστάσεως τῆς Μακεδονίας.

Ὅτι σύ εἶ ὁ συστήσας τά ἔθνη καί τάς ὁροθεσίας αὐτῶν καί σοί τήν δόξαν ἀνα-
πέμπομεν σύν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ σου 
Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Τό ἱστορικό ὄνομα τῆς Μακεδονίας 
δέν ἐκχωρεῖται μέ συμβάσεις πολιτικῶν. 
Τό ὄνομα αὐτό συνδέεται μέ τήν ἑλλη-
νική ἱστορία, ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο 
κομμάτι τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, καί 
ὑποδουλώνεται μόνον ὅταν πέσουν στό 
πεδίο τῶν μαχῶν, ὅσοι τόν ὑπεραμύνο-
νται. Ἡ ἰδεολογική τρομοκρατία πού 
ἀσκεῖ ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἀποκα-
λώντας ὅλους ὅσοι σέβονται τήν πατρί-
δα, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό της 
«ἀκροδεξιούς», «Ἑλληνάρες», «ἐθνικι-
στές» καί «Χρυσαυγίτες», ἀλλά καί η 
φασίζουσα δικτατορία πού ἐπιβάλλει 
ἀρνούμενη στό 70% τοῦ λαοῦ πού δι-
αφωνοῦν μέ τήν ὑπογραφή ἐνδοτισμοῦ 
καί μειοδοσίας τοῦ κ. Ν Κοτζιᾶ, θά ἀντι-
μετωπιστοῦν μέ συνείδηση πρός τό κα-
θῆκον καί τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, 
ἀπαρέγκλιτα καί ἀφοσιωμένα.

Ἡ ἐπαχθής ἐνδοτική σύμβαση τῶν 
Πρεσπῶν (τῆς 17ης Ἰουνίου 2018), πού 
ἐκχωρεῖ τόν ὅρο «Μακεδονική» σέ ἕνα 
Βουλγαρο-Σλαβικό γλωσσικό ἰδίωμα 
καί τόν αὐτούσιο καί ἀποκλειστικό ὅρο 
«Μακεδόνας» σέ Βουλγαρο-Ἀλβανούς 
πολίτες,

• προσβάλλει τήν ἱστορία καί τή μνή-
μη τῶν Ἑλλήνων πού ἔπεσαν στά πεδία 
τῶν μαχῶν ἐναντίον τοῦ Βουλγαρικοῦ 
Μακεδονισμοῦ, καταδικάζει σέ ἀκύρωση 
τήν ἐπιστημονική γνώση, πού παράχθη-
κε ἀπό συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κρά-
τους γιά τήν Ἑλληνική Μακεδονία,

• καταργεῖ τή συνθήκη τοῦ Βουκου-
ρεστίου τοῦ 1913, πού ἀναγνώρισε ἐθνι-
κά, μόνον Σέρβους, Βουλγάρους, Ἀλ-
βανούς καί Ἕλληνες τούς πολίτες τῶν 

τεσσάρων τμημάτων τῆς γεωγραφικῆς 
Μακεδονίας,

• καταργεῖ καί ἀπαξιώνει τόν ἑλληνι-
κό λαό, ἀφαιρώντας του τό δικαίωμα νά 
ἔχει γνώμη καί αὐτός ὡς κυρίαρχος λαός 
νά ἀποφασίζει γιά θέματα πού ἀφοροῦν 
τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό του.

• εὐτελίζει, ἀκυρώνει καί ἀναιρεῖ τόν 
ρόλο τῶν Μακεδονικῶν σωματείων ἐντός 
καί ἐκτός τῆς Ἑλλάδας καί ἀφήνει ἕωλο 
τόν Ἑλληνισμό τῆς διασπορᾶς,

• ἐνθαρρύνει καί στηρίζει τόν Μα-
κεδονισμό καὶ τῶν ἀλυτρωτισμό τῶν 
Σκοπιανῶν στή διασπορά, ἀφοῦ πλέον 
μονοσήμαντα μποροῦν αὐτοί νά δηλώ-
νουν ὡς Μακεδονική τή γλώσσα καί τήν 
ταυτότητά τους μέ τή σφραγίδα καί τή 
συναίνεση τῆς δικτατορικῆς Ἑλληνικῆς 
κυβέρνησης καί τῶν ἑταίρων της,

• στρέφει τή συντριπτική πλειοψη-
φία τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς ἐναντί-
ον τῆς κρατούσας δικτατορικῆς κυβέρ-
νησης τῶν Ἀθηνῶν καί τῶν διπλωματι-
κῶν της ἐκπροσώπων,

• ὑποδουλώνει τήν Ἑλλάδα καί ὑπο-
θηκεύει τήν ἀνεξαρτησία της στίς ἐντο-
λές τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Ἑνωμένης Εὐρώ-
πης, ἐξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα,

• στερεῖ τό δικαίωμα ἀπό τούς ἀγέν-
νητους νά ἔχουν μέρισμα στή διαχείρι-
ση τῶν ἐθνικῶν τους θεμάτων ἀλλά καί 
ἀπό τούς νεκρούς πού μαρτύρησαν στά 
χώματα τῆς Μακεδονίας τή δικαίωση,

• γιά τρίτη φορά στήν ἱστορία τῆς 
Ἑλληνικῆς διασπορᾶς, μετά τό Βορειοη-
πειρωτικό καί τό Δωδεκανησιακό, ὁ Ἑλ-
ληνισμός τῆς Αὐστραλίας δέν θά ἔχει ὡς 
ἐχθρούς μόνον τούς ἐθνικούς του ἀντι-

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΟΣΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

τῆς Παμμακεδονικῆς Ὁμοσπονδίας Αὐστραλίας
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πάλους, δηλαδή τούς Σκοπιανούς, ἀλλά 
καί τούς Ἕλληνες διπλωμάτες, πού θά 
ἀναγνωρίζουν ὡς «Μακεδόνες» πλέον 
τούς μέχρι χθές ἐθνικούς τους ἀντιπά-
λους, μέ ἐντολή τῆς δικτατορικῆς κυβέρ-
νησης τῶν Ἀθηνῶν.

Ἡ Παμμακεδονική Ὁμοσπονδία Αὐ-
στραλίας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ τήν ἐνδοτική 
καί ἐπαχθῆ συμφωνία Κοτζιᾶ-Δημη-
τρώφ, πού γιά μιά ἀκόμη φορά μαρτυρεῖ 
τήν ἀδυναμία τῆς Ἑλληνικῆς διπλωμα-
τίας νά σταθεῖ στό ὕψος τῶν ἱστορικῶν 
περιστάσεων (οὐδείς διπλωματικός δή-
λωσε παραίτηση μέχρι τώρα) καί ὕστερα 
ἀπό τίς τελευταῖες συγκεντρώσεις τῶν 
ὁμογενειακῶν φορέων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ:
• Ἡ Παμμακεδονική Ὁμοσπονδία 

Αὐστραλίας καί τά Μακεδονικά σωμα-
τεῖα, πού ἀπαρτίζουν τίς Παμμακεδο-
νικές Ἑνώσεις τῶν Πολιτειῶν τῆς Κοι-
νοπολιτείας τῆς Αὐστραλίας, καταδι-
κάζουν τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση ὡς 
ἐναντιωματική στά συμφέροντα τοῦ 
Ἔθνους καί δικτατορική, ἀφοῦ στερεῖ 
ἀπό τόν κυρίαρχο λαό τό δικαίωμα τῆς 
ἀπόφασης, ἀκυρώνει δέ τή σύμβαση τῶν 
Πρεσπῶν ὡς μή ὑπογραφείσα. Μόνον οἱ 
ἡττημένοι λαοί ἐκχωροῦν Ἱστορία καί 
Πολιτισμό.

• Τά σωματεῖα τοῦ Μακεδονικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ διακόπτουν κάθε σχέση 
μέ τήν Κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν καί 
ὅλους ἐκείνους τούς πολιτικούς καί 
τά κόμματα πού θά κυρώσουν τή 

σύμβαση Κοτζιᾶ-Δημητρώφ στή Βου-
λή. Κάθε ἐμφάνιση κυβερνητικῶν ἤ / 
καί ἐνδοτικῶν Ἑλλήνων βουλευτῶν στήν 
Αὐστραλία θά ἀποδοκιμάζεται δημόσια 
μέ κάθε νόμιμο μέσο. Συνετό εἶναι νά 
μήν ἐμφανιστοῦν ποτέ στήν Αὐστρα-
λία, ὅσο ἰσχύει ἡ ἐπαχθής σύμβαση.

• Τά σωματεῖα τῆς Αὐστραλίας τοῦ 
ὀργανωμένου Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ 
διακόπτουν κάθε σχέση καί ἐπικοι-
νωνία μέ τούς ἐθνικούς ἀντιπροσώ-
πους καί διπλωμάτες τῆς Ἑλληνικῆς 
Κυβέρνησης στήν Αὐστραλία, τούς 
ὁποίους θεωροῦν Persona non Grata, 
(πρόσωπα ἀνεπιθύμητα) ὅπως καί στήν 
ἐποχή τῆς δικτατορίας τῶν συνταγμα-
ταρχῶν.

• Ἡ Παμμακεδονική Ὁμοσπονδία 
Αὐστραλίας θά ἡγηθεῖ ἑνός ἀτέρμονου 
ἀγώνα γιά τήν ἀκύρωση τῆς ἐνδοτικῆς 
σύμβασης τῶν Πρεσπῶν μέ κάθε ἔννομο 
μέσο πού ἔχει στή διάθεσή της.

• Θά συγκαλέσει τή σύνοδο τοῦ 
Αὐστραλιανοῦ Ἑλληνικοῦ Συμβουλί-
ου (Australian Hellenic Council), πού 
ἀπαρτίζεται ἀπό τριτοβάθμια συλλογικά 
ὄργανα, ὥστε νά χαράξει τήν πορεία πού 
θά ἀκολουθήσει μέχρι καί τήν ἀκύρωση 
τῆς ἐνδοτικῆς σύμβασης τῶν Πρεσπῶν.

Παναγιώτης Ἰασωνίδης
Συντονιστής τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Προε-
δρείου τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων 
Μελβούρνης καί Βικτώριας, Νέας Νότι-
ας Οὐαλίας, Νότιας Αὐστραλίας, Δυτι-
κῆς Αὐστραλίας, Κουηνσλάνδης 



MA´OC - IOYNIOC 2018

17

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ἑλλάδας καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας, ὕ-
στερα ἀπό τή διάλυση τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψει τήν ὥς τά τώρα 
πολιτική γραμμή τῆς Κομ. Διεθνοῦς καί τίς τελευταῖες ὁδηγίες της καί μέ τήν ἐπιθυμία 
νά ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ γιά τήν ταχύτερη καί ἀποτελεσματικώτερη δράση, μέ τελικό 
σκοπό τήν ἐγκαθίδρυση στή Βαλκανική μιᾶς Ἕνωσης Σοβιετικῶν Δημοκρατιῶν 
καί νά λύσουν μιά γιά πάντα τίς διαφορές ἀνάμεσα στούς λαούς τῆς Βαλκανικῆς, ἀ-
ποφασίζουν, μέ τούς ἀντιπροσώπους τους, πού ὑπογράφουν τό σύμφωνο αὐτό, δηλ. 
τοῦ σύντροφου Γιάννη Ἰωαννίδη ἀπό μέρους τοῦ ΚΚΕ καί τοῦ σύντροφου Ντουσιάν 
Δασκάλωφ ἀπό μέρους τοῦ ΚΚΒ, τά ἑξῆς:

1. Τελικός σκοπός καί τῶν δύο Κομμάτων καθορίζεται ἡ ἐγκαθίδρυση στή Βαλ-
κανική μιᾶς Ἕνωσης Σοβιετικῶν Δημοκρατιῶν, πού θά περιλαμβάνει τήν Ἑλλάδα, τή 
Βουλγαρία, τή Μακεδονία καί τή Σερβία.

2. Τά ΚΚ Ἑλλάδας καί Βουλγαρίας εἶναι ἐλεύθερα νά κανονίσουν τήν τακτική τῆς 
δράσης τους γιά νά φθάσουν στόν τελικό σκοπό, ὅπως αὐτά νομίζουν καλλίτερα.

3. Γιά τήν ἀσφάλεια τῶν συνόρων ἀπό Βορρᾶ καί τά δύο Κόμματα θά ἐργασθοῦν 
ὥστε τά σύνορα τῆς Βουλγαρίας καί Σερβίας νά πιάνουν ἀπό τό Δούναβι μέ τέλος τό 
Φιοῦμε στήν Ἀδριατική.

4. Στή Βουλγαρία θά δοθεῖ διέξοδος στό Αἰγαῖο.
5. Ἡ Ἰσταμπούλ καί τά Στενά τῶν Δαρδανελλίων θά γίνουν ἀνεξάρτητη καί αὐτό-

νομη δημοκρατία ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς ΕΣΣΔ τῆς Ρωσσίας.
6. Μακεδονία, Ἑλληνική, Βουλγάρικη καί Σέρβικη, δηλαδή ἡ χώρα πού περι-

λαμβάνεται μέσα στόν ποταμό Νέστο καί τό ὄρος Ροδόπη, στά ὄρη Ρίλα Ὀσνικώφ, Σάρ 
(Σκάρδος) ἀπό Βορρᾶ, τίς Ἀλβανικές ῎Αλπεις καί τήν Πίνδο ἀπό τά Δυτικά, τό ὄρος 
Ὄλυμπος καί τό Αἰγαῖο ἀπό τό Νότιο μέ τή νῆσο Θάσο, θά ἀποτελέσει Ἀνεξάρτητη 
Αὐτόνομη Σοβιετική Δημοκρατία στήν Ἕνωση τῶν ΣΣΔ τῆς Βαλκανικῆς.

Ἐπίσημη γλῶσσα θά εἶναι ἡ Ἑλληνική καί ἡ Βουλγάρικη.
Τό Σύμφωνο αὐτό διατυπώθηκε Ἑλληνικά καί Βουλγάρικα.
Πετρίτσι 12 Ἰούλη 1943

 Γιά τό ΚΚΕ Γιά τό ΚΚΒ
 (ὑπ.) Γιάννης Ἰωαννίδης (ὑπ.) Ντουσιάν Δασκάλωφ

ΣΥΜΦΩΝΟ
τῆς Βαλκανικῆς Ἕνωσης Σοβιετικῶν Δημοκρατιῶν*

* Τό κείμενο αὐτό εὑρίσκεται σέ διάφορα blogs τοῦ διαδικτύου, ὅπως τά: stratistoria.
wordpress.com, votegreece.gr, 1.bp.blogspot.com κ.ἄ.

Σχόλιο «Π»: Τήν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας, πού δέν πρόλαβαν νά ὑλοποιήσουν 
–λόγω τῆς ἥττας τους τό 1949– οἱ κομμουνιστές ἀντάρτες τοῦ συμμοριτοπολέμου, τήν 
ὑλοποιοῦν σήμερα τά ἐγγόνια τους.
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ΓΙΑ ΜΑΣ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ*
Ἐλύτης - Μερκούρη - Τσάτσος - Μάνεσης - Γεωργάκης - Ἀρβελέρ

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή στήν Ε.Ο.Κ. γιά τή 
Μακεδονία, 28 Μαρτίου 1992

(Ὅταν οἱ Ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος 
ἔλεγαν ὄχι στήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος 
Μακεδονία).

Οἱ ὑπογραφόμενοι θεωροῦμε ὑποχρέω-
σή μας τόσο ἀπέναντι στήν ἰδιαίτερη πα-
τρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ὅσο καί ἀπέναντι 
στή μεγαλύτερη πατρίδα μας τήν Εὐρώπη, 
νά ἀπευθύνουμε σέ ἐσᾶς καί νά θέσουμε 
ὑπόψη σας τά ἀκόλουθα.

Σᾶς εἶναι ἀσφαλῶς γνωστή ἡ προσπά-
θεια πού ἄρχισε παλιότερα καί συστημα-
τοποιήθηκε μετά τό 1944 μέ τήν ἵδρυση, 
στό πλαίσιο τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Λαϊκῆς 
Δημοκρατίας τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἑνός 
ὁμοσπονδιακοῦ κρατιδίου ὑπό τό ὄνομα 
«Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» μέ ἀπο-
κλειστικό στόχο, τότε καί τώρα, τήν 
ἀμφισβήτηση τῶν ἑλληνικῶν συνόρων 
ἐντός τῶν ὁποίων περικλείεται ἡ ἑλληνι-
κή Μακεδονία, ὡς περιοχή τῆς Βόρειας 
Ἑλλάδας μέ πρωτεύουσα τή Θεσσαλο-
νίκη, κατοικούμενη ἀπό ἀμιγῶς ἑλληνικό 
πληθυσμό.

Μέχρι σήμερα ἡ αὐθαίρετη χρήση τῆς 
ἱστορικῆς ὀνομασίας «Μακεδονία» ἀπό τό 
ὁμόσπονδο κρατίδιο τῶν Σκοπίων, ἀπο-
τελοῦσε τυπικά τουλάχιστον, ἐσωτερική 
ὑπόθεση τῆς Γιουγκοσλαβίας. Ἀπό τή 
στιγμή ὅμως πού θά συμβεῖ νά ἀναγνω-
ριστοῦν τά Σκόπια ὡς χωριστά κυρίαρχο 
κράτος, ὑποκείμενο τοῦ διεθνοῦς δικαίου 
καί ἀποκτήσουν ἔτσι διεθνῆ ὑπόσταση 
ὡς «Μακεδονία» ἡ ἐπιβουλή κατά τῆς 

Ἑλλάδος καθίσταται κατάφωρη καί 
ἀναπόφευκτη.

Διότι αὐτό τό κράτος μέ τό ὄνομα «Μα-
κεδονία», καθώς δέν καλύπτει τό σύνολο, 
ἀλλά μέρος μόνο τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου 
τόν ὁποῖο ὑποδηλώνει τό ὄνομά του, θά 
τείνει, τόσο ἀντικειμενικά, ὅσο καί ὑποκει-
μενικά νά λειτουργεῖ ὡς «ἐθνικό κέντρο», 
πράγμα πού συνεπάγεται «δυνάμει» ἐδαφι-
κές διεκδικήσεις σέ βάρος τῶν γειτονικῶν 
κρατῶν, καλλιεργώντας ἔτσι τόν ἀλυτρω-
τισμό στούς κατοίκους του, παρά τό ὅτι 
αὐτοί διαφέρουν ἐθνολογικά (εἶναι Σλάβοι, 
Ἀλβανοί καί Τοῦρκοι) ἀπό τούς κατοίκους 
τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας.

Ἡ εἰρήνη στά Βαλκάνια προϋποθέ-
τει τό σεβασμό τῶν συνόρων

Ἡ χρήση ὀνομασίας «Μακεδονία» ἀπό 
ἕνα ἀναβαθμισμένο πλέον σέ ἀνεξάρτητο 
κράτος τῶν Σκοπίων συνιστᾶ ἀπροκάλυπτη 
ἀμφιβήτηση τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, μιά 
ἀμφισβήτηση πού δέν ἐντοπίζεται καί δέν 
ἐξουδετερώνεται οὔτε μέ διεθνῆ σύμφωνα 
οὔτε μέ συνταγματικές διατάξεις.

Μέ τό σφετερισμό καί τήν ἰδιοποίηση 
τῆς ὀνομασίας «Μακεδονία» τά Σκόπια –
ἄν τό κράτος τους τύχει τῆς ἀναγνώρισής 
σας– δημιουργοῦν ἕνα πλάσμα (fiction), 
τό ὁποῖο θά δηλώνει καθημερινά στή δι-
εθνή κοινότητα καί θά καλλιεργεῖ στούς 
κατοίκους του, ὡς «ἐθνικό ὅραμα», τήν 
προοπτική μιᾶς «ἑνιαίας Μακεδονίας», 
τμῆμα τῆς ὁποῖας θεωρεῖται καί ἡ λεγό-
μενη «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου» –ὅπως 
σκοπίμως καί μονίμως ἀποκαλοῦν τήν 

* Ἀπό τό pneumatoskoinwnia.blogspot.com
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ἐλληνική Μακεδονία– μέ στόχο τό λιμά-
νι τῆς Θεσσαλονίκης, μιᾶς πόλης πού 
κατοικεῖται 100% ἀπό Ἕλληνες.

Τέτοια ἦταν, ἄλλωστε, καθώς τό μαρ-
τυροῦν πάμπολα στοιχεῖα, ἡ προοπτική 
πού ἀρχικά, ὅταν τό 1944 ὁ Τῖτο ἵδρυσε 
τό ὁμόσπονδο κρατίδιο τῆς «Μακεδονίας» 
καί κατασκεύασε ἀντίστοιχη «ἐθνότητα».

Ἐν ὄψει ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἡ ἐκ μέ-
ρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας τυχόν 
ἀναγνώριση τοῦ κράτους τῶν Σκοπί-
ων μέ τήν ὀνομασία «Μακεδονία» θά 
ἀποτελοῦσε ἐπίσημη ἀμφισβήτηση τῶν 
συνόρων τῆς Ἑλλάδας καί συνακόλουθα 
βαρύτατο πλῆγμα κατά ἑνός μέλους τῆς 
Κοινότητας.

Ὁ ἑλληνικός λαός –αὐτό ἔδειξαν καί 
οἱ 1.000.000 διαδηλωτές πού ξεχείλισαν 
τούς δρόμους τῆς μακεδονικῆς πρωτεύου-
σας, τῆς Θεσσαλονίκης, στίς 14 Φεβρου-
αρίου, δέν ξέρουμε κατά πόσο θά μπο-
ρέσει νά παραμείνει ἀπαθής μπροστά 
σ᾽ αὐτήν τήν ἀπειλή κατά τῆς ἐθνικῆς 
του ὑπόστασης καί τῆς ἐδαφικῆς του 
ἀκεραιότητας.

Ἐλπίζουμε ὅτι θά θελήσετε νά λάβετε 

ὑπόψη σας ὅσα θεωρήσαμε σκόπιμο, ὄχι 
ἀπό ἁπλῆ εὐαισθησία, ἀλλά ὡς ἠθική, 
νομική καί πολιτική ὑποχρέωσή μας, νά 
θέσουμε ὑπόψη σας.

Γιά μᾶς ἡ ψυχή μας εἶναι τό ὄνομά μας.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ (ποιητής, Βραβεῖο 
Νόμπελ 1979).

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (ἠθοποιός, βου-
λευτής Ἐπικρατείας, πρώην Ὑπουργός 
Πολιτισμοῦ).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ (καθηγητής Συ-
νταγματικοῦ Δικαίου στό Πάντειο, Πανε-
πιστήμιο τοῦ Χάαγκεν Γερμανίας).

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (καθηγητής, 
πρώην κοσμήτωρ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος τοῦ 
Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τῆς Βουλῆς 
τῶν Ἑλλήνων, Ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ Πα-
νεπιστημίου τῆς Ἀμιένης)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ (ἀκαδημαϊκός, 
πρόεδρος ἱδρύματος «Ἀλέξανδρος Ὠνά-
σης»).

ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ (καθηγή-
τρια στή Σορβόνη, πρόεδρος τοῦ Πανεπι-
στημίου τῆς Εὐρώπης).

«Δέν ἀνταμώνουμε γιά νά θρηνήσουμε τίς ἧττες τοῦ παρελθόντος...»

Τί ἐννοοῦσε ὁ πρωθυπουργός Ἀλ. Τσίπρας λέγοντας: «Δέν ἀνταμώνουμε γιά 
νά θρηνήσουμε τίς ἧττες τοῦ παρελθόντος, ἀλλά κάνουμε ἕνα ἱστορικό βῆμα, 
ὥστε νά ὑπάρξουν, ἐπιτέλους, μόνο νικητές»; (Βλ. στό διαδίκτυο ὁμιλία του 
πρίν τήν ἐπίσημη ὑπογραφή τῆς ἐπαίσχυντης «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» στίς 
17 Ἰουνίου 2018).

Τί ἤθελε νά πεῖ; Tό σημεῖο αὐτό σχολιάσθηκε στό διαδίκτυο. Ἡττήθηκε ἡ 
Ἑλλάδα στίς Πρέσπες; Ὄχι. Αὐτοί πού ἡττήθηκαν (εὐτυχῶς) ἦταν οἱ κομμου-
νιστές ἀντάρτες, πού σέ τρεῖς «γύρους», ἀπό τό 1944 μέχρι τό 1949, προσπά-
θησαν μέ τά ὅπλα νά καταλύσουν τό δημοκρατικό πολίτευμα στήν Ἑλλάδα καί 
νά ἐγκαθιδρύσουν τή «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου».



AP. 120

20

Λίγοι γνωρίζουν ὅτι στά Σκόπια ὑπάρ-
χει μιά ἀρκετά μεγάλη Ἑλληνική μειονό-
τητα μέ πολλούς ἀπό αὐτούς νά ἔχουν 
Ἑλληνική συνείδηση ἀλλά καί κάποιους 
νά ἔχουν καί θυμό γιά τήν Μητέρα Ἑλλάδα 
γιατί τούς ἐγκατέλειψε.

Πρόκειται γιά ἕναν πληθυσμό πού 
ξεπερνάει τούς 300.000 καί εἶναι βλαχό-
φωνοι Ἕλληνες.

Εἶναι καιρός ἡ Ἀθήνα νά ἐνδιαφερθεῖ 
γιά τούς ὁμοεθνεῖς μας. Ἡ τεχνητή «Μα-
κεδονική» ἐθνότητα βρίσκεται ὑπό πίεση 
ἀπό διάφορες πλευρές. Μόλις πρό ὀλίγων 
ἡμερῶν τό μεγαλύτερο ἀλβανικό κόμμα 
στήν ΠΓΔΜ, τό DUI, ἀνακοίνωσε ὅτι τάσ-
σεται ὑπέρ τῆς ἀλλαγῆς τῆς ὀνομασίας 
τοῦ κράτους, ὥστε νά ὑπάρξει συμφωνία 
μέ τήν Ἑλλάδα. Παραλλήλως ἡ ἐκλογική 
ἐπιτυχία τοῦ κεντροδεξιοῦ κόμματος GERB 
στίς βουλγαρικές ἐκλογές ἀναμένεται νά 
σηματοδοτήσει τήν ἄσκηση ἔντονης πίε-
σης πρός τά Σκόπια. Οἱ Βούλγαροι δέν 
ἀναγνωρίζουν «Μακεδονικό» ἔθνος καί 
θεωροῦν ὅτι οἱ Σλάβοι τῶν Σκοπίων εἶναι 
Βούλγαροι.

Μάλιστα, ὅταν ἐμφανίστηκε στόν χάρ-
τη ὡς ἀνεξάρτητο τό κράτος τῶν ψευδο-
μακεδόνων, καί συγκεκριμένα τό 1991, ἡ 
Βουλγαρία εἶχε καταθέσει ὑπόμνημα στόν 
ΟΑΣΕ λέγοντας ὅτι στό νέο αὐτό κρά-
τος κατοικοῦν 2.000.000 Βούλγαροι καί 
200.000 Ἕλληνες.

Τώρα, λοιπόν, πού Ἀλβανοί, Βούλγαροι 
καί Σέρβοι προβάλλουν τήν πολυεθνική 
σύσταση τοῦ σκοπιανοῦ μορφώματος, εἶ-

ναι πολλαπλῶς χρήσιμο νά ἀναδείξουμε τή 
λησμονημένη Ἑλληνική μειονότητα. Ἀποτε-
λεῖται κυρίως ἀπό βλαχόφωνους Ἕλληνες, 
οἱ ὁποῖοι φοβοῦνται νὰ ἐκδηλωθοῦν.

Στή μόνη ἐπίσημη ἀπογραφή μετά τήν 
πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ ἡ κυβέρνηση τῶν 
Σκοπίων εἶχε ἀπαγορέψει στούς πολίτες 
νά δηλώσουν «Ἕλληνες» ἤ «Βούλγαροι». 
Πάντως ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς ΠΓΔΜ Κί-
ρο Γκλιγκόροφ εἶχε παραδεχθεῖ σέ τσέχικη 
ἐφημερίδα ὅτι στό κράτος του κατοικοῦν 
100.000 Ἕλληνες.

Ὁ ἀείμνηστος πρώην ὑπουργός  Ἄ-
μυνας τῆς Κύπρου Τάσος Μητσόπουλος 
ἀποκάλυψε στίς 17/7/2008 στή Σημερινή 
τῆς Λευκωσίας τά ἑξῆς:

«Τήν περίοδο 1989-1993, ὅταν ὑπηρε-
τοῦσα ὡς εἰδικός σύμβουλος στό Ἑλληνι-
κό ΥΠΕΞ, εἶχα λάβει ρητές ὁδηγίες ἀπό 
τήν προϊσταμένη μου ὑφυπουργό Βιργινία 
Τσουδεροῦ νά ἀσχοληθῶ μέ τό θέμα τῆς 
Ἑλληνικῆς μειονότητας στά Σκόπια. Ἔ-
χοντας πολύτιμους συμπαραστάτες στήν 
ἀποστολή μου αὐτή ἐπιφανεῖς καθηγητές 
καί ἐπιστήμονες, ἀλλά καί θερμούς καί 
συνετούς πατριῶτες, ταξίδεψα ἀρκετές 
φορές στήν ΠΓΔΜ καί κυρίως στήν περι-
οχή τοῦ Μοναστηρίου.

»Ἦρθα σέ ἐπαφή, λαμβάνοντας πά-
ντα τίς σχετικές προφυλάξεις, μέ δεκά-
δες Ἕλληνες τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι μέ 
δάκρυα στά μάτια καί πόνο ψυχῆς μοῦ 
ἐξιστοροῦσαν τίς διώξεις πού ὑπέστησαν, 
τήν ἀφόρητη πνευματική τρομοκρατία πού 
γνώρισαν προκειμένου νά ἀπαρνηθοῦν τίς 

Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 400.000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ*
ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ

* Ἀπό τό μπλόγκ Ἑλληνική Κοσμοκρατορία. Δημοσιεύθηκε 20.1.2018. Παραθέτουμε τό ἄρθρο αὐτό, 
γιά νά περάσουμε, ἐπιτέλους, στήν καλή ἀντεπίθεση, διεκδικώντας τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῶν 
Σκοπίων, τούς ὁποίους, δυστυχῶς, τό ἑλληνικό κράτος ἔχει παντελῶς ξεχάσει!
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ρίζες, τήν ταυτότητα, τήν πίστη τους καί 
νά γίνουν δηλωσίες· νά ἀποδεχθοῦν δηλα-
δή ὅτι δέν ὑπῆρξαν ποτέ Ἕλληνες ἀλλά 
Σλαβομακεδόνες. Συγκέντρωσα ὑλικό πού 
κατέγραφε τή συστηματική προσπάθεια 
ἀλλοίωσης τῶν φυλετικῶν καί πολιτισμικῶν 
χαρακτηριστικῶν τῶν Ἑλλήνων μειονοτικῶν!

»Πίσω ἀπό κάθε μικρή ἤ μεγάλη ἱστο-
ρία κρύβονταν ἀπίστευτες προσωπικές 
περιπέτειες καί ἀνείπωτες δοκιμασίες, 
πού γράφτηκαν μέ πολύ πόνο, αἷμα καί 
δάκρυ. Οἰκογένειες πού ξεκληρίστηκαν, 
ἄνδρες πού βιαίως ἐκτοπίστηκαν, ὀνόματα 
πού ἐκσλαβίστηκαν, ἀκόμη καί κοιμητήρια 
ὁλόκληρα πού ἰσοπεδώθηκαν...Καί ὅλα 
τοῦτα, σέ μιά προσπάθεια νά ἐμπεδωθεῖ 
παντί τρόπῳ ἡ θέση ὅτι οἱ Μακεδόνες 
εἶναι Σλάβοι καί ὄχι Ἕλληνες»!

Ἡ Ἑλλάς ὀφείλει νά ἐνδιαφερθεῖ γιά 
τούς ὁμοεθνεῖς μας στό γειτονικό κράτος! 
Περίπου 300.000 Ἕλληνες στά Σκόπια 
τό 2010.

Σέ συνέντευξή της τόν Φεβρουάριο τοῦ 
2010, ἡ Σκοπιανή πολίτης ἀλλά Ἑλληνίδα 
στήν καταγωγή καί στήν συνείδηση Αἰκα-
τερίνη Βίδα εἶχε δηλώσει ὅτι ὑπάρχουν 
300.000 Ἕλληνες στά Σκόπια.

«Ὑπάρχουν Ἕλληνες στά Σκόπια. 
Πρέπει νά ἀνέρχονται σέ 300.000. Ὅμως, 
δέν νιώθουν ὅλοι Ἕλληνες. Πῶς νά νιώ-
σουν ὅταν ἐπί τόσα χρόνια ἦταν κλειστά 
τά σύνορα γι᾽ αὐτούς; Τό κακό εἶναι ὅτι 
ἔκλεισαν τά σύνορα καί γιά ὅσους δήλω-
σαν Βούλγαροι τό 1945 ἀλλά καί γιά τούς 
κομμουνιστές πού ἔφυγαν τό 1949. Μᾶς 
βάλανε ὅλους στό ἴδιο τσουβάλι. Τό 1992 
ἄνοιξαν τά σύνορα καί μοῦ ἔδωσαν τήν 
ἄδεια νά ἔρθω γιά τρεῖς ἡμέρες. Μέσα σέ 
αὐτό τό τριήμερο ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό 
τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στὸ Ἐσωτερικῶν 
γιά νά μοῦ δώσουν τά δικαιώματά μου, τήν 
ἰθαγένειά μου.

»Πικρή διαδικασία νά σοῦ σπάει ἡ μύ-

τη πάνω στίς κλειστές πόρτες. Δεκαετίες 
προσπαθῶ νά πείσω τό Ἑλληνικό κράτος 
ὅτι εἶμαι Ἑλληνίδα. Γέρασα πιά, κουρά-
στηκα. Θά πάρουν ὅλοι οἱ ἄλλοι τήν 
ἰθαγένεια κι ἐμεῖς ὄχι. Καί οἱ Σκοπιανοί 
νά σοῦ λένε...δέν σ᾽ ἀγαπᾶνε οἱ Ἕλληνες. 
Δέν σέ θέλουν. Ἔχω φτάσει σέ σημεῖο νά 
λέω ψέματα ὅτι ἔχω Ἑλληνική Ἰθαγένεια. 
Μένω στό κέντρο τοῦ Πρίλεπ, ὅλοι μέ 
γνωρίζουν καί εἶμαι δακτυλοδεικτούμενη...
Αὐτή εἶναι αὐτή...! Φωνάζουν ἐκεῖνοι πού 
ἐχθρεύονται τήν Ἑλλάδα. Κανείς ἀπό τό 
Ἑλληνικό κράτος δέν ἔχει ἀσχοληθεῖ μα-
ζί μας, ἄν καί εἴμαστε ἀρκετοί Ἕλληνες 
στήν πόλη καί στά γύρω χωριά. Οὔτε τό 
ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν οὔτε κάποια ἄλλη 
ἐπίσημη ἀρχή.

»Ὑπάρχει ἑλληνική μειονότητα στά 
Σκόπια, ἀλλά ποτέ δέν τό λένε. Θά ἀκού-
σετε ὅτι ὑπάρχουν Ἀλβανοί, λίγοι Σέρβοι 
καί Τσιγγάνοι. Γιά Ἕλληνες δέν θά ἀκού-
σετε ποτέ.

Θά μπορούσαμε νά ἔχουμε βολευτεῖ. 
Θά μπορούσαμε νά ἔχουμε γίνει Εὐρω-
παῖοι πολίτες παίρνοντας βουλγαρικά δι-
αβατήρια, ἀλλά δέν θέλουμε. Δέν εἴμαστε 
Βούλγαροι. Δέν πέσαμε ἀπό τόν οὐρανό. 
Ἕλληνες εἴμαστε καί ζητᾶμε ἀπό τήν 
πατρίδα νά μήν μᾶς ἀρνεῖται πλέον 
αὐτό τό στοιχειῶδες», δήλωνε ἡ Αἰκα-
τερίνη Βίδα τό 2010.

Ἀπογραφή τοῦ 1941...
Κατά τήν ἀπογραφή τοῦ 1941, ἡ ὁποία 

ἔγινε μέ εὐθύνη τῶν Γερμανικῶν στρατευ-
μάτων κατοχῆς, καί ἄρα εἶναι πλέον ἀντι-
κειμενική, ἐπί συνόλου 800.000 πληθυσμοῦ 
κατεγράφησαν 100.000 Ἕλληνες τό γένος, 
Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι στό θρήσκευμα, 
δηλαδή τό 12% τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἀπογραφή τοῦ 1951...
Ἡ ἀπογραφή τοῦ 1951 δίνει 158.000 

Ἑλληνικό στοιχεῖο. Ἐξ αὐτῶν 25.000 εἶναι 
Ἕλληνες γηγενεῖς κάτοικοι Μοναστηρίου, 
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100.000 βλαχόφωνοι Ἕλληνες (Γκρέκ), 
3.000 Ἕλληνες Σαρακατσαναῖοι καί 32.000 
Ἕλληνες πολιτικοί πρόσφυγες τοῦ ἐμφυ-
λίου. Ἤτοι τό 18% τοῦ ἐξ 900.000 (τότε) 
πληθυσμοῦ. Τά στοιχεῖα αὐτά ἐνόχλησαν 
τίς ἀρχές τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖες ὑπο-
χρέωσαν τούς 100.000 Ἕλληνες νά δηλώ-
νονται «Μακεδόνες» ἤ τό πολύ «Βλάχοι». 
Τά ἀπογραφικά στοιχεῖα τοῦ 1961 καί 1971 
εἶναι ἀπολύτως σαφῆ μέ δεδομένη τήν 
προσπάθεια τῶν Σκοπίων νά μειώσουν 
τή δύναμη τῶν Ἑλλήνων.

Ἀπογραφή τοῦ 1991..
Μέ τήν ἀπογραφή ὅμως τοῦ 1991 ἀπο-

καθίσταται ἐν μέρει ἡ ἀλήθεια. Παρ᾽ ὅτι δέν 
κοινοποιήθηκαν λεπτομερῆ ἀπογραφικά 
στοιχεῖα, ἐν τούτοις στόν ἀντιπολιτευόμενο 
Τύπο δημοσιεύθηκαν πληροφορίες περί τοῦ 
ὅτι ποσοστό μεταξύ 12 καί 18% δήλωσε 
ὅτι ἔχει Ἑλληνική ἐθνική συνείδηση. 
Δηλαδή περίπου 300.000 ἐπί συνόλου 
2.000.000 κατοίκων. Ὅλοι αὐτοί εἶναι 
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐξαναγκασθεῖ στό 
παρελθόν νά δηλώσουν «Μακεδόνες» ἤ 
«Βλάχοι» ἤ «Γιουγκοσλάβοι». Εἶναι αὐτοί 
πού στήν πραγματικότητα εἶναι «Γηγενεῖς 
Ἕλληνες», «Βλάχοι», «Σαρακατσαναῖοι», 
καί «Πολιτικοί Πρόσφυγες».

Τό 2002 πάντως οἱ Σκοπιανοί δήλωσαν 
σέ ἀπογραφή ὅτι στά Σκόπια ζοῦν μόλις 
450 Ἕλληνες μαζί μέ 500.000 Ἀλβανούς 
καί περίπου 1.500.000 «Σλαβομακεδόνες», 
Τσιγγάνους κλπ. Τό Ἑλληνικό κράτος μετά 
ἀπό αὐτό ὄφειλε, ὄχι ἀπό σήμερα ἀλλά ἀπό 

ἐχθές νά ἔχει πάρει ἤδη πρωτοβουλίες...!
Τό πρῶτο πράγμα πού ὀφείλει νά κάνει 

τό Ἑλληνικό κράτος στά Σκόπια εἶναι νά 
ἱδρύσει ἕνα φιλελληνικό κόμμα μέ ἡγέτη μιά 
σημαντική προσωπικότητα τοῦ κρατιδίου, 
τό ὁποῖο κόμμα, ἀφοῦ καταγράψει ὅλο τό 
Ἑλληνικό στοιχεῖο, θά ἀπολαμβάνει τήν 
στήριξη ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων 
(καί τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας φυσικά) καί 
θά προωθεῖ τά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων 
πού ζοῦν ἐκεῖ, ἐνῶ ταυτόχρονα θά ὑποστη-
ρίζει καί τόν ἐπανελληνισμό –ἐνσωμάτωση 
τῆς χώρας– περιφέρειας μέ τήν μητέρα 
Ἑλλάδα. Ἐπίσης τό Ἑλληνικό κράτος θά 
πρέπει νά δημιουργήσει παντοῦ σχολεῖα 
ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καί 
νά παρέχει πράσινη κάρτα ἐργασίας στήν 
χώρα μας μόνο σέ ὅσους ὁμιλοῦν τήν ἑλ-
ληνική ἀρκετά ἱκανοποιητικά. Τέλος νά 
παρέχει τό καλοκαίρι τήν δυνατότητα σέ 
ὅλους τούς μαθητές νά συμμετέχουν σέ 
κατασκηνώσεις στήν χώρα μας μέ πολλές 
πολιτισμικές δραστηριότητες καί ἱστορι-
κές ἀναδρομές ὅσο ἀφορᾶ τήν σχέση τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ μέ τήν Μακεδονία.

Ἡ ἐπαγγελματική δυνατότητα καί οἰκο-
νομική εὐημερία, οἱ πολιτισμικές ἐπιρροές 
καί τά ἱστορικά στοιχεῖα, ἡ ἐκμάθηση τῆς 
Ἑλληνικῆς γλώσσας καί ἡ πολιτική ἐκπρο-
σώπηση μέσα ἀπό ἕνα φιλελληνικό φορέα, 
σέ μιά δεκαετία, θά ἔχουν λύσει ὁριστικά 
τό λεγόμενο Μακεδονικό ζήτημα μέ τήν 
ὁριστική ἐνσωμάτωση (μέ δημοψήφισμα) 
τῆς περιφέρειας στόν Ἑλληνικό κορμό.

Ἡ συμφωνία μεταξύ τῆς ἑλληνικῆς 
κυβέρνησης καί τῆς κυβέρνησης τῶν 
Σκοπίων προβλέπει τή μετονομασία τῆς 

FYROM σέ «Βόρειο Μακεδονία». Μέ 
τήν ὀνομασία αὐτή, ἄτυπα ἀλλά ἀνα-
πόφευκτα, δημιουργεῖται καί ἕνα νέο 

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΟΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γρίβα, καθηγητοῦ Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων
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γεωπολιτικό μέγεθος. Ἡ «νότιος Μακε-
δονία», δηλαδή ἡ ἑλληνική Μακεδονία. 
Εἶναι προφανές ὅτι ὁ βορράς ὁρίζεται σέ 
σχέση μέ κάποιον νότο καί ἀφοῦ δημι-
ουργεῖται μιά «Βόρειος Μακεδονία», θά 
ὑπάρχει καί μιά «νότια». Ὅμως, ἡ «Βό-
ρειος Μακεδονία» εἶναι ἕνα κράτος, στό 
ὁποῖο ὑπάρχει μιά κυρίαρχη ἐθνότητα, ἡ 
«μακεδονική», πού μιλάει καί τή «μακε-
δονική» γλώσσα, μέ τήν ἀποδοχή πλέον 
τῆς Ἑλλάδας. Ἀντιθέτως, ἡ «νότιος Μα-
κεδονία» δέν εἶναι παρά μιά περιοχή τῆς 
Ἑλλάδας.

Ἔχουμε, λοιπόν, μιά χώρα καί μιά 
περιοχή, δηλαδή ἕνα «πλῆρες» γεω-
πολιτικό μέγεθος καί ἕνα μερικό, πού 
μοιράζονται τό ἴδιο ὄνομα. Εἶναι προ-
φανές ὅτι τό «πλῆρες» γεωπολιτικό μέ-
γεθος, δηλαδή, ἡ χώρα, ἔχει ἕνα σαφές 
πλεονέκτημα στόν ἀνταγωνισμό μέ τήν 
περιοχή ἀναφορικά μέ τό ποιός ἔχει τά 
περισσότερα δικαιώματα στήν εὐρύτερη 
γεωπολιτική ἔννοια καί ὑπόσταση τοῦ 
ὅρου «Μακεδονία», ἡ ὁποία περιλαμβά-
νει καί τήν ἱστορική κληρονομιά τῆς Ἀρ-
χαίας Μακεδονίας.

Ἀπό ἐκεῖ, λοιπόν, πού ἡ Ἑλλάδα 
ἀποδεχόταν ὅτι ὑπῆρχε μία καί μόνη 
Μακεδονία (ἐννοώντας πρωτίστως τήν 
ἱστορική κληρονομιά) καί αὐτή ἦταν 
ἑλληνική, τώρα, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, 
ἀποδέχεται τήν ὕπαρξη μιᾶς «μερικῆς» 
ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Αὐτή κινδυνεύει 
νά ἀντιμετωπιστεῖ ὡς «μικρότερο» γεω-
πολιτικό μέγεθος στό διεθνές γίγνεσθαι 
ἀπό τή «Βόρειο Μακεδονία», δεδομένου 
ὅτι εἶναι περιοχή καί ὄχι χώρα.

Ἄρα, ὅ,τι συμφωνίες καί ἀσφαλιστι-
κές δικλεῖδες καί νά ἔχουν προβλεφθεῖ 
γιά νά μήν καπηλευτοῦν οἱ νεοπαγεῖς 
«Βορειομακεδόνες» τήν ἀρχαία ἑλληνι-
κή κληρονομιά, πολύ δύσκολα θά εἶναι 
ἐπαρκεῖς. Μέ αὐτήν τή συμφωνία τά 

Σκόπια μπαίνουν σέ μιά ἱστορική πο-
ρεία πού νομοτελειακά θά τά ὁδηγήσει 
σέ μιά «ὁλιστική» γεωπολιτική ταυτότη-
τα, ἡ ὁποία θά περιλαμβάνει, ἀναπόφευ-
κτα, καί τήν προσπάθεια ἀπορρόφησης 
τῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀρχαίας 
Μακεδονίας.

Ἀπειλή γιά τήν ἐδαφική ἀκεραιό-
τητα

Οἱ ὅποιες ρυθμίσεις, παράγραφοι καί 
ὑποπαράγραφοι, πού θά ὑπάρχουν στήν 
τελική συμφωνία μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, 
στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων τό 
μόνο πού θά κάνουν θά εἶναι νά καθυ-
στερήσουν αὐτήν τήν ἐξέλιξη. Εἶναι σάν 
νά προσπαθεῖς νά συγκρατήσεις ἕναν 
χείμαρρο μέ ἕνα φράγμα ἀπό χαρτόνια. 
Ἁπλά θά σαρωθεῖ. Ἄρα, προχωροῦμε 
χαρούμενοι στόν αὐτοακρωτηριασμό 
τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καί συνακό-
λουθα τῆς γεωπολιτικῆς ὑπόστασης τῆς 
Ἑλλάδας καί τῶν προοπτικῶν της νά 
ἐπιβιώσει στό μέλλον σέ ἕνα ἐξαιρετικά 
ἀνταγωνιστικό, πολυπολικό-ἐθνοκεντρι-
κό, διεθνές σύστημα.

Καί βέβαια, δέν πρέπει νά ὑποτιμοῦ-
με καί τήν ἀπειλή πού προκύπτει γιά 
τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδας. 
Τό δίπολο μιᾶς χώρας «Βορείου Μακε-
δονίας» καί μιᾶς περιοχῆς «νοτίου Μα-
κεδονίας», ἐξ ἀντικειμένου, περνάει τό 
ἄτυπο μήνυμα ὅτι ὑπάρχει μιά «κανονι-
κή» Μακεδονία, ἡ ὁποία, φυσικά, εἶναι ἡ 
χώρα μέ αὐτό τό ὄνομα καί μιά περιοχή 
πού βρίσκεται ἐκτός τῆς χώρας αὐτῆς. 
Ἄρα, τί τό πιό «φυσιολογικό», κάποια 
στιγμή, ἡ χώρα νά ζητήσει ἡ περιοχή νά 
«ἐπιστρέψει στόν ἐθνικό κορμό»;

Τό πιό πιθανόν εἶναι ὅτι παρόμοια 
διεκδίκηση θά φανεῖ ἀπολύτως δίκαιη 
καί λογική σέ μιά διεθνῆ κοινή γνώμη 
πού κυριαρχεῖται ἀπό ἀφελῆ στερεότυ-
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πα, ἐνῶ ἐνδέχεται νά προωθηθεῖ ἐπι-
κοινωνιακά καί ἀπό δυνάμεις πού –γιά 
διάφορους λόγους, οἱ ὁποῖοι ξεφεύγουν 
ἀπό τά περιορισμένα ὅρια αὐτοῦ τοῦ 
κειμένου– θά ἐπεδίωκαν τήν ὕπαρξη 
μιᾶς ὅσο τό δυνατόν μικρότερης Ἑλλά-
δας στό κρίσιμο γεωσύστημα τῶν Βαλ-
κανίων - Ἀνατολικῆς Μεσογείου.

Βέβαια, ἡ τυχόν διεκδίκηση ἑλληνι-
κῶν ἐδαφῶν ἀπό πλευρᾶς τῶν Σκοπίων 
εἶναι ἕνα ζήτημα Ἄμυνας καί Ἀσφάλει-
ας, τό ὁποῖο, μέ μιά πρώτη ἀνάγνωση, 
μπορεῖ νά ἀντιμετωπιστεῖ σχετικά εὔκο-
λα ἀπό τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, δεδομέ-
νης τῆς διαφορᾶς ἰσχύος μεταξύ τῶν δύο 
χωρῶν, ἡ ὁποία δέν ἀναμένεται νά ἀλ-
λάξει στό ὁρατό μέλλον. Ἀπό τήν ἄλλη, 
στή σημερινή ἐποχή τῶν ὑβριδικῶν πο-
λέμων καί τῶν ἐντόνων γεωπολιτικῶν 
μεταλλάξεων, ὁ ἀλυτρωτισμός τῶν Σκο-
πίων μπορεῖ νά ἐνσωματωθεῖ σέ εὐρύ-
τερες γεωπολιτικές ἀρχιτεκτονικές, στίς 
ὁποῖες θά συμμετέχουν καί ἄλλα κράτη, 
ὅπως ἡ Τουρκία, καί τότε θά εἶναι πολύ 
πιό δύσκολα διαχειρίσιμος.

᾽Επιπροσθέτως, τά Σκόπια πιθανῶς 
δέν θά χρειάζεται κἄν νά ἀπειλήσουν 
εὐθέως τήν Ἑλλάδα. Θά μποροῦν νά ἀξι-
οποιήσουν τήν αἴσθηση, πού ἐνδέχεται 
νά ἔχει δημιουργηθεῖ στή διεθνῆ κοινή 
γνώμη, ὅτι ἡ Ἑλλάδα κατέχει ἕνα κομ-
μάτι τῆς Μακεδονίας, τό ὁποῖο «φυσιο-
λογικά» θά ἔπρεπε νά ἀνήκει στή χώρα 
μέ αὐτό τό ὄνομα. Μπορεῖ, δηλαδή, νά 
δυσφημοῦν τήν Ἑλλάδα ὡς ἐπιθετική 
χώρα, ἡ ὁποία ἔχει «καταλάβει» ὡς μή 
ὄφειλε, ἕνα κομμάτι τῆς Μακεδονίας καί 
δέν τό ἀφήνει νά «ἐπανέλθει στόν ἐθνικό 
κορμό». Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά ἀσκοῦν 
πιέσεις στήν Ἀθήνα, γιά νά «συμβιβα-
στεῖ» σέ κάποιο ἄλλο θέμα, ὅπως, γιά 
παράδειγμα, μπορεῖ νά εἶναι τό ζήτημα 
τῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἀρχαίας 
Μακεδονίας.

Ἐν κατακλείδι, ἡ συμφωνία αὐτή 
τοποθετεῖ μιά βραδυφλεγῆ γεωπολι-
τική βόμβα στά ἴδια τά θεμέλια τῆς 
Ἑλλάδας ὡς χώρας καί τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἔθνους καί μένει νά δοῦμε πότε θά σκά-
σει καί τί καταστροφές θά προκαλέσει.

«Κάποτε ἤμουν Ἕλλην Ἠπειρώτης, 
1914... ὑποχώρησα καί δέχθηκα νά μέ ὀ-
νομάσουν βόρειο-Ἠπειρώτη τό 1923. Μοῦ 
εἶπαν ἔτσι ὅτι θά ἐξασφαλίσουν ὅλα μου 
τά δικαιώματα... Νά μήν φοβᾶμαι.

Ἔπεσα καί κοιμήθηκα καί ξύπνησα 
τό 1945 νά ἀνακαλύψω ὅτι πλέον ἤμουν 
Μειονοτικός (τό τί μειονότητα δέν τό λέ-
γαν). Ξανακοιμήθηκα καί ξύπνησα τό 1991 
Ἀλβανός.

Κάποτε ἤμουν Ἕλλην Κύπριος. Μοῦ 
εἶπαν νά δεχθῶ ὅτι ὑπάρχουν καί Τοῦρ-
κοι στό νησί καί δέν εἶναι σωστό νά μήν 
νοιώθουν καί αὐτοί ἴσιοι. Τό δέχτηκα. Τί 
κι ἄν ἦταν τό ἴδιο μου τό αἷμα ἐξισλαμι-
σμένο μέ τή βία.

῎Ετσι ἔπεσα καί κοιμήθηκα. Ξύπνησα 
Ἑλληνοκύπριος καί ὁ ἀδελφός μου Τουρ-
κοκύπριος. Τώρα μοῦ λένε νά μήν λέω πώς 
εἶμαι Ἕλληνας... Κάνει κακό στήν εἰρήνη καί 

KAΠOTE HMOYN...*

               

* Ἀπό τό blog Πελασγός Κορυτσᾶς
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Ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ὁμολογία πίστεως

Γέροντα, τά διάφορα κινήματα, οἱ διαμαρτυρίες πού γίνονται ἀπό τούς 
Χριστιανούς ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα;

– Ἡ παρουσία τῶν Χριστιανῶν εἶναι πλέον ὁμολογία πίστεως. Μπορεῖ 
κανείς μέ τήν προσευχή νά βοηθήση περισσότερο, ἀλλά τήν σιωπή του θά 
τήν ἐκμεταλευθοῦν οἱ ἄλλοι καί θά ποῦν: «Ὁ τάδε καί ὁ τάδε δέν διαμαρ-
τυρήθηκαν, ἑπομένως εἶναι μέ τό μέρος μας· συμφωνοῦν μαζί μας». Ἄν δέν 
ἀρχίσουν μερικοί νά χτυποῦν τό κακό, νά ἐλέγχουν δηλαδή αὐτούς πού 
σκανδαλίζουν τούς πιστούς, θά γίνη μεγαλύτερο κακό. Ἔτσι θά τονωθοῦν 
λίγο οἱ πιστοί, ἀλλά καί θά ἐμποδισθοῦν λίγο ὅσοι πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία. 
Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δικό τους καΐκι, νά κάνουν βόλτες· εἶναι τό σκάφος 
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί εἶναι κατακριτέοι. Τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι νά 
ἔχουν μεγάλο μισθό, πολυτελές αὐτοκίνητο, νά τρέχουν στίς διασκεδάσεις... 
Καί ὕστερα κάνουν νόμο νά πατρεύωνται μέ πολιτικό γάμο, νομιμοποιοῦν 
τίς ἀμβλώσεις... Τί θά κάνη ὁ Θεός, ἄλλο θέμα.

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β´, Πνευματική Ἀφύπνιση, Ἱερόν Ἡσυχαστή-
ριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σ. 43.

στήν εὐημερία τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. 
Ἔτσι καί ᾽γώ λέω εἶμαι Κύπριος σκέτος. 
Νιώθω ὄμορφα γιατί μοῦ χαϊδεύουν τήν 
πλάτη οἱ ξένοι.

Κάποτε ἤμουν Ἴμβριος, Τενέδιος, 
Κωνσταντινουπολίτης. Μοῦ εἶπαν μήν 
φοβᾶσαι, ἔχεις στάτους μειονότητας...Ὅλα 
καλά θά πᾶνε...σήμερα ζῶ στήν Ἀθήνα. Στό 
φέϊσμπουκ μου γράφω τόπο καταγωγῆς 
Istanbul, Turkey. Τά ξαδέλφια μου βέβαια 
ζοῦν στήν Πόλη ἀκόμα ὑπό τό ὄνομα Μο-
χάμεντ καί Φατιμά.

Κάποτε ἤμουν Ἕλληνας Μακεδόνας. 

Μοῦ εἶπαν πώς αὐτό δέν εὐχαριστεῖ τούς 
σχεδιασμούς τῶν φίλων μας τῶν Γερμανῶν 
γιά τά δυτικά Βαλκάνια (νέα γερμανική 
Γιουγκοσλαβία) καί πώς εἶναι ἐθνικιστικό. 
Καί ̓γώ σάν καλό παιδί πού εἶμαι καί πού 
ἀγαπῶ ὅλο τόν κόσμο ἄλλαξα ὄνομα καί 
εὐτυχῶς μοῦ ἐπέτρεψαν μέ χίλια ζόρια νά 
λέγομαι Νοτιομακεδόνας.

Ἀλλά θά σᾶς τήν σκάσω βρέ. Γιά νά 
δεῖτε ὅτι εἶμαι ἀκόμα καλύτερος, ἀπ᾽ ὅ,τι 
νομίζετε, σκέφτομαι ἕνα πιό κατάλληλο 
ὄνομα: Νομάς».



AP. 120

26

Μετά τά Σκόπια καί τήν Ἀλβανία, νέα 
μαγειρέματα γίνονται, αὐτή τή φορά στό 
Κυπριακό, μέ ἐμπλοκή διεθνῶν ὀργανισμῶν 
καί ἑλληνικῶν παραγόντων, γνωστῶν γιά 
τή δράση τους καί στό σχέδιο Ἀνάν. Τά 
μαγειρέματα ἔχουν αὐτή τή φορά γιά 
πηγή ἔμπνευσης τό 1984 τοῦ Ὄργουελ 
κατά γράμμα!

Πρόκειται γιά ἕνα λεξικό, πού ἑτοι-
μάστηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ ΟΑΣΕ 
(Ὀργανισμός γιά τήν Ἀσφάλεια καί τή 
Συνεργασία στήν Εὐρώπη) καί τό ὁποῖο 
ἀλλάζει 56 λέξεις καί ἐκφράσεις, πού 
μέχρι σήμερα ἀποτυπώνουν τήν πραγ-
ματικότητα στό νησί, γιά νά περάσει 
ὑπόγεια στούς Κύπριους μιά ἄλλη πραγ-
ματικότητα, πού ἐξυπηρετεῖ τό νέο σχέδιο 
Ἀνάν 2 καί τή διχοτόμηση.

Στήν ἐκπόνηση τοῦ λεξικοῦ ἐμπλέκε-
ται ἄμεσα τό «Γραφεῖο γιά τήν Ἐλευθερία 
τοῦ Τύπου» τοῦ ΟΑΣΕ, ἐκπρόσωπος τοῦ 
ὁποῖου εἶναι ὁ κ. Ἀρλέμ Ντεζίρ. Ὁ ὁποῖος 
δήλωσε ὅτι τό λεξικό «θά μπορέσει νά 
ξεκινήσει μιά καλύτερη συζήτηση γιά τό 
Κυπριακό», ἀλλά, ἀπό τήν ἄλλη, «δέν θέλει 
νά ἐπιβάλει πολιτική ὀρθότητα»!

Τό λεξικό ἑτοίμασαν Κύπριοι καί Τουρ-
κοκύπριοι δημοσιογράφοι, πού προτείνουν 
καί συμφώνησαν νά χρησιμοποιοῦνται οἱ 
νέες λέξεις καί φράσεις στήν καθημερινή 
εἰδησεογραφία ἀντί γιά τίς μέχρι τώρα 
χρησιμοποιούμενες.

Πρόκειται γιά καθαρή ἐπιχείρηση 
πλύσης ἐγκεφάλου τῶν πολιτῶν μέ τή 
μέθοδο, πού ὁ Ὄργουελ περιέγραφε στό 
βιβλίο του «1984». «Ἄν θέλεις νά ἀλλά-
ξεις τή συνείδηση τῶν ἀνθρώπων δέν 
ἔχεις παρά νά ἀλλάξεις τό νόημα τῶν 
λέξεων πού χρησιμοποιοῦν».

Οἱ συμμετέχοντες στήν παρέμβαση τοῦ 
ΟΑΣΕ δημοσιογράφοι ἔχουν ἀντικατα-
στήσει στό λεξικό τους τή λέξη Ἀττίλας 
μέ τή φράση τουρικός στρατός!

Τή φράση κυπριακός λαός μέ τή φρά-
ση ἑλληνοκυπριακή κοινότητα! Τή φράση 
Τοῦρκος εἰσβολέας μέ τή φράση τουρκική 
κυβέρνηση ἤ Τουρκία.

Τή λέξη πρόσφυγες μέ τή φράση ἑλ-
ληνοκύπριοι πρόσφυγες καί τουρκοκύπριοι 
πρόσφυγες (οἱ ἔποικοι!).

Τή λέξη ἐγκλωβισμένοι μέ τίς φράσεις 
ἑλληνοκύπριοι ἤ Μαρωνῖτες πού ζοῦν στό 
Βόρειο μέρος τῆς Κύπρου.

Τή φράση ἐλεύθερες περιοχές μέ τή 
φράση νότιο μέρος τῆς Κύπρου.

Τό ἐγχείρημα μοιάζει ἀθῶο, ἀλλά στο-
χεύει εὐθέως σέ βάθος χρόνου στό σβή-
σιμο ἀπό τή μνήμη τοῦ λαοῦ τῆς εἰσβο-
λῆς καί κατοχῆς καί στήν παγίωση τῶν 
τετελεσμένων τοῦ Ἀττίλα. Στήν ἐπιβολή, 
διά τῆς ὑπόγειας ὁδοῦ, τῆς νομιμοποίησης 
τοῦ ψευδοκράτους στή συνείδηση τῶν 
Κυπρίων.

Ταυτόχρονα, στοχεύει στή δημιουργία 
εὐμενοῦς συνείδησης στούς Κύπριους καί 
Ἕλληνες ἀπέναντι σέ μιά διχοτομημένη 
οὐσιαστικά Κύπρο, μέ δύο κράτη, ὅπου 
τό ἕνα θά εἶναι τουρκοκυπριακό, ὅπως 
προβλέπει τό σχέδιο Ἀνάν 2, πού προ-
ωθεῖται ἀπό τήν Ε.Ε., τίς Η.Π.Α. καί τίς 
χῶρες τοῦ Ο.Α.Σ.Ε..

Τό λεξικό, ὅπως εἶναι φανερό, δέν ἀλ-
λάζει ἁπλᾶ λέξεις. Ἀλλάζει τήν ἱστορία! 
Μέ τήν ἴδια εὐκολία πού τά βασανιστήρια 
τῶν Ἄγγλων στούς Κύπριους ἀγωνιστές 
μπορεῖ νά ὀνομαστοῦν μαθήματα ἀναμόρ-
φωσης! Καί ἡ ἀγγλική κατοχή, ἐπίσκεψη 
τῶν Βρετανῶν στήν Κύπρο!

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΛΕΞΙΚΟ!
τοῦ κ. Γ. Παπαδόπουλου-Τετράδη, δημοσιογράφου
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Τό θέμα μοιάζει γελοῖο, ἀλλά δέν εἶναι. 
Ἀντίθετα, εἶναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί 
ὁ ΟΑΣΕ δημιουργήθηκε στή διάρκεια 
τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου σάν δῆθεν ἄλλος 
ΟΗΕ, ἀκριβῶς γιά νά παρακάμπεται ὁ 
ΟΗΕ ὅταν γίνονται «ἐπιχειρήσεις ἄλ-
λου τύπου».

Ἐπίσημα, σκοπός τῆς δημιουργίας του 
εἶναι ἡ ἔγκαιρη ἀντιμετώπιση, ἡ ἀποτροπή 
συγκρούσεων, ἡ διαχείριση κρίσεων καί ἡ 
ἀποκατάσταση μετά ἀπό συγκρούσεις, 
καθώς καί νά προάγει τή συνεργασία στήν 
περιοχή εὐθύνης του, πού ξεκινᾶ ἀπό τόν 
Ἀτλαντικό καί φτάνει μέχρι τή Μογγολία! 
Περιλαμβάνοντας 57 χῶρες, τόν Καναδά, 
τή Ρωσία καί τίς ΗΠΑ.

Στό πεδίο εὐθύνης τοῦ Ὀργανισμοῦ, 
εἶναι ὁ ἔλεγχος τῆς διάδοσης ὅπλων, τά 
ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ ἐλευθερία τοῦ 
τύπου καί ἡ δίκαιη καί ἐλεύθερη διεξα-
γωγή ἐκλογῶν.

Ἀργά τήν Πέμπτη ἡ ἐκπρόσωπος τῆς 
Κύπρου στόν ΟΑΣΕ δήλωσε ὅτι τό ἐγχείρη-
μα γιά τό λεξικό δέν ἔχει περάσει ἤ ἐγκριθεῖ 
ἀπό τήν κοινοβουλευτική ἀντιπροσωπεία 
τοῦ Ὀργανισμοῦ καί ὅτι δέν πέρασαν κἄν 
ἀπό τήν ἀντιπροσωπεία.

Τό ἔργο τῆς οὐσιαστικῆς διχοτόμης τῆς 
Κύπρου καί τῆς μετατροπῆς τοῦ 18% τῆς 
τουρκοκυπριακῆς μειονότητας σέ ἰσότιμο 
κράτος τοῦ 30% προχωράει κανονικά, ὅπως 
μπορεῖ κανείς νά διαβάσει στίς προτάσεις 
του γγ τοῦ ΟΗΕ καί στό σχέδιο πού εἶναι 
στό τραπέζι γιά συζήτηση.

Τήν προηγούμενη φορά, τό 2004, τό 

σχέδιο ἀνατράπηκε ἀπό τήν συντριπτική 
πλειονότητα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ στό 
δημοψήφισμα, πού προκήρυξε ὁ Τάσσος 
Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος καί πρότεινε 
τό «ὄχι».

Σήμερα δέν ὑπάρχει Τάσσος ἀλλά ὑ-
πάρχει κυπριακός λαός. Ὁ ὁποῖος πρέπει 
μέ κάθε τρόπο νά πειστεῖ νά ὑπερψηφίσει 
τό νέο σχέδιο. Ἡ πλύση ἐγκεφάλου εἶναι 
μιά πρόσφορη μέθοδος.

Τήν ἴδια ὥρα, ὁ Ἐρντογάν δήλωνε στό 
Ἀζερμπαϊτζάν ὅτι «δέν θά ἐπιτρέψουμε 
ποτέ νά γίνουν οἱ Τουρκοκύπριοι μειονό-
τητα σέ ἕνα ἑλληνοκυπριακό κράτος». Καί 
συμπλήρωνε: «Ἡ Κύπρος εἶναι ὁ ἐθνικός 
στόχος μας». Κυρίως τώρα, πού ἡ Τουρ-
κία θέλει νά βάλει χέρι στούς κυπριακούς 
ὑδρογονάνθρακες!

Στούς Κύπριους δημοσιογράφους, πού 
πῆραν μέρος στήν ἐκπόνηση τοῦ λεξικοῦ 
καί στή συμφωνία ἐφαρμογῆς του στή 
δημοσιογραφία, συμπεριλαμβάνονται καί 
κάποιοι πού εἶχαν πάρει ἐνεργό μέρος, μέ 
τόν ἕναν ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο τό 2004 
ὑπέρ τοῦ σχεδίου Ἀνάν.

Τά πράγματα δέν θά ἦταν τόσο ἐπι-
κίνδυνα ἄν στήν Ἀθήνα δέν ἦταν πρω-
θυπουργός ὁ κ. Τσίπρας καί ὑπουργός 
Ἐξωτερικῶν ὁ κ. Κοτζιᾶς. Οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ 
παρέδωσαν τή Μακεδονία στά Σκόπια καί 
ἀφοῦ συμφωνοῦν κρυφά ἀπό τήν ἀντι-
πολίτευση ἀλλαγή ΑΟΖ καί ποιός ξέρει 
τί ἄλλο μέ τήν Ἀλβανία, συμμετέχουν ὡς 
ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλλάδας στό Κυπριακό.

Καί μή χειρότερα.



AP. 120

28

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο 
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό 
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω 
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι 
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τό-
μος Η´, σελίδες 656, σχ. 16,5x25ἑκ., 
ἐκδ. Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Μπούρα, Λεοντάριον Ἀρκαδίας, Δε-
κέμβριος 2017

Ἔχουμε τή χαρά νά κρατοῦμε στά χέ-
ρια μας καί τόν τελευταῖο (Η´) τόμο τῆς 
Φιλοκαλίας, πού ἐκδίδει ἡ Ἱ.Μ. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Μπούρα.

Ἡ γενική ἐπιμέλεια καί ἡ ἐπιτυχής ἀ-
πόδοση στή σύγχρονη γλώσσα εἶναι ἔργο 
καί κόπος τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Φυσικά ὑπάρχει δίπλα στήν ἀπόδοση καί 
τό πρωτότυπο κείμενο. Γιά τά σχόλια καί 
τίς περιλήψεις τῶν ἑνοτήτων φρόντισε, 
ὅπως καί στούς προηγούμενους τόμους, 
ὁ ὁμότιμος πλέον καθηγητής τῆς Δογματι-
κῆς στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης 
κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης.

Στόν Η´ τόμο παρατίθενται καί σχο-
λιάζονται κείμενα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Σιναΐτου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ, ὅπως καί ὁ «Ἁγιορειτικός Τόμος 
Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων».

Δημήτρης Νατσιός, Ρωμηοί καί Γραι-
κύλοι, ἐκδ. Ἀγαθός Λόγος, Ἀθήνα 
2018, σσ. 192, σχ. 14x20,5ἑκ.

Τό παρόν ἕβδομο κατά σειρά βιβλίο τοῦ 
φίλου δασκάλου καί θεολόγου Δημήτρη 
Νατσιοῦ εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν ἐπίκαιρο, ὅπως 
τό φανερώνει καί ὁ τίτλος του.

Παραθέτουμε μερικούς ἀπό τούς τίτ-
λους τῶν 23 ἄρθρων, πού συνεκέντρωσε 
στό βιβλίο ὁ συγγραφέας καί προλογίζει 
ἡ καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς 
Ἀθηνῶν κ. Μαρία Μαντουβάλου:

• Τά παιδιά τῆς ΕΟΚΑ

 BIB§IO¶APOVCIACH  
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 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Ὁ Ἐρντογάν διαψεύδει τή Ρεπούση

Ὁ «σουλτάνος» Ἐρντογάν καί ὁ ἀρ-
χηγός τῶν «Γκρίζων Λύκων» Μπαχτσε-
λί, μέ τή γνωστή τους ἀκραία φραστική 
(πρός τό παρόν) ἐπιθετικότητα, μᾶς εἶ-

παν ἀρκετές φορές τόν τελευταῖο καιρό 
ὅτι «Ὁ βυθός τοῦ Αἰγαίου εἶναι γεμᾶτος 
ἀπό τούς παπποῦδες σας» (τούς ὁποί-
ους, ἐννοεῖται, ἔστειλαν στόν βυθό οἱ 
Τοῦρκοι τοῦ Κεμάλ, κατά τή Μικρασια-
τική καταστροφή).

• Γιατί ἄραγε, ἀγρίεψαν τά παιδιά μας; 
Ποιός φταίει;

• Ἡ μάνα: ἐλπίδα καί θεμέλιο τοῦ 
Γένους.

• Ὁ Δάσκαλος τοῦ Γένους Φώτης Κό-
ντογλου

• Ὑπουργεῖο Παιδείας: ὁ μεγαλύτερος 
ἐχθρός τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος.

Ὕστερα μᾶς γιομώσατε καί φατρίες...

Μιά χούφτα ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, χωρίς ντουφέκια καί 
πολεμοφόδια καί τ᾽ ἄλλα ἀναγκαῖα τοῦ πολέμου ξεσκεπάσαμεν τήν μάσκαρα τοῦ 
Γκράν Σινιόρε, τοῦ Σουλτάνου, ὁποὖχε εἰς τό πρόσωπόν του κι᾽ ἔσκιαζε ἐσέναν τόν 
μεγάλο Εὐρωπαῖγον... Ὅταν ὁ φτωχός Ἕλληνας τόν καταπολέμησε ξυπόλυτος καί 
γυμνός, τότε πολέμαγε καί μ᾽ ἐσένα τόν χριστιανόν, –μέ τίς ἀντενέργειές σου, καί 
τόν δόλο σου καί τήν ἀπάτη σου κι ἐφόδιασμα τίς πρῶτες χρονιές τῶν κάστρων. 
Ἄν δέν τά ᾽φόδιαζες ἐσύ ὁ Εὐρωπαῖγος, ἤξερες πού θά πηγαίναμεν μ᾽ ἐκείνη τήν 
ὁρμή. Ὕστερα μᾶς γιομώσατε καί φατρίες... πῆρε ὁ καθείς σας τό μερίδιόν του· καί 
μᾶς καταντήσετε μπαλλαρίνες σας· καί μᾶς λέτε ἀνάξιους τῆς λευτεριᾶς μας ὅτι  
δέν τήν αἰστανόμαστε. Τό παιδί ὅταν γεννιέται δέν γεννιέται μέ γνώση· οἱ προκομ-
μένοι ἄνθρωποι τό ἀναστήνουν καί τό προκόβουν. Τέτοια ἠθική εἴχετε ἐσεῖς και 
προκοπή, τέτοιους καταντήσετε κι᾽ ἐμᾶς τούς δυστυχεῖς. [...]

Ὅμως τοῦ κάκου κοπιάζετε. Ἄν δέν ὑπάρχη σ᾽ ἐσᾶς ἀρετή, ὑπάρχει ἡ δικαι-
οσύνη τοῦ μεγάλου Θεοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ βασιλέα. Ὅτι ἐκείνου ἡ δικαιοσύνη μᾶς 
ἔσωσε καί θέλει μᾶς σώση· ὅτι ὅσα εἶπε αὐτός εἶναι ὅλα ἀληθινά καί δίκαια -καί 
τά δικά σας ψέματα δολερά. Κι᾽ ὅλοι οἱ τίμιοι Ἕλληνες δέν θέλει κανένας οὔτε νά 
σᾶς ἀκούση, οὔτε νά σᾶς ἰδῆ, ὅτι μᾶς φαρμάκωσε ἡ κακία σας, ὄχι τῶν φιλανθρώ-
πων ὑπηκόγωνέ σας, ἐσᾶς τῶν ἀνθρωποφάγων ὁπ᾽ οὗλο ζωντανούς τρῶτε τούς 
ἀνθρώπους καί ᾽περασπίζετε τούς ἄτιμους καί παραλυμένους· καί καταντήσετε 
τήν κοινωνία παραλυσία....

Ἀπό τό τεῦχος Ὁ πόνος τοῦ Μακρυγιάννη, ἐκδ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου, σσ. 8-9.
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Ποῦ εἶναι ἡ κ. Ρεπούση νά ἀκούσει 
ἀπό τό στόμα τῶν ἴδιων τῶν Τούρκων 
τή διάψευση τῶν ἐθνομηδενιστικῶν της 
θεωριῶν γιά «συνωστισμό στό λιμάνι τῆς 
Σμύρνης»;

v v v

Ὀργανωμένη ἀντεθνική πρόκληση 
στήν παρέλαση ντροπῆς στή Θεσσα-

λονίκη 23.6.2018

Στήν παρέλαση ντροπῆς, πού τήν 
ὀνομάζουν Gay Pride, στίς 23.6.2018 στή 
Θεσσαλονίκη, ὑπῆρχαν συνθήματα γραμ-
μένα στίς πλάτες καί τά στήθη κάποιων 
ταλαίπωρων ὑπάρξεων, πού συμμετεῖ-
χαν ἐκεῖ, καί ἔγραφαν: «Ἡ Μακεδονία 
δέν εἶναι ἑλληνική. Εἶναι ὁμοφυλοφιλι-
κή» καί «Μέγας Ἀλέξανδρος-Παρμενίων 
love for ever».

Συγχρόνως ἄλλοι-ἄλλες εἶχαν σταυ-
ρούς καί εἰκόνες στά γεννητικά τους 
ὄργανα καί φωτογραφίζονταν ἔτσι, προ-
καλώντας τή δημοσία αἰδῶ (ἐξ οὗ καί 
κίναιδος=αὐτός πού κινεῖ τήν αἰδῶ, δη-
λαδή κάνει τούς σώφρονες ἀνθρώπους 
νά ντρέπονται μέ τά καμώματά του...) 
Οἱ εἰσαγγελεῖς ἐκεῖνοι τή μέρα, φαίνε-
ται, εἶχαν πάει ὁμαδικά γιά διακοπές...

v v v

Μπῆκαν στήν ἴδια ζυγαριά ὄνομα
καί ἀργύρια

Αὐτή τή φοβερή καταγγελία ἔκανε 
ὁ ἀνεξαρτητοποιηθείς βουλευτής τῶν 
ΑΝ.ΕΛ. Δημήτρης Καμμένος.

Εἶπε ὅτι στήν Κοινοβουλευτική Ὁμά-
δα τῶν ΑΝ.ΕΛ. παραμονές ὑπογραφῆς 
τῆς προδοτικῆς «Συμφωνίας τῶν Πρε-
σπῶν» ἔγινε συζήτηση γιά τά ὀφέλη τῆς 
Συμφωνίας καί εἶπαν, ὅτι οἱ ξένοι τούς 
διαβεβαίωσαν, ὅτι, ἄν δώσουμε τό ὄνομα 

τῆς Μακεδονίας στούς Σκοπιανούς, θά 
ἔχουμε ἐλάφρυνση τοῦ χρέους...

Καί ὁ προδότης Ἰούδας γιά τριάκο-
ντα ἀργύρια παρέδωσε τόν Χριστό.

v v v

«Ἀνεπιθύμητοι»
Διαβάζουμε ἕνα ἀπό τά πολλά πα-

ρόμοια Ψηφίσματα, πού ἐξέδωσαν οἱ 
πολιτιστικοί σύλλογοι Πιερίας. Καλόν 
εἶναι νά τούς μιμηθοῦν καί ἄλλοι.

Ἀναφέρει: Ὁ Πρόεδρος καί τό Διοικη-
τικό Συμβούλιο τοῦ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
Κορινοῦ καταδικάζουμε ἀπερίφραστα 
τήν σύναψη συμφωνίας μέ τά Σκόπια 
καί δηλώνουμε ὅτι ΟΛΟΙ οἱ Βουλευτές, 
οἱ ὁποῖοι μέ τήν στάση τους διευκόλυ-
ναν τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας ΤΣΙ-
ΠΡΑ-ΖΑΕΦ (μέ τήν ὁποία παραδίδουν 
τό ὄνομα, τήν γλώσσα, τήν ταυτότητα, 
ἀνοίγουν τόν δρόμο γιά εἴσοδο σέ ΝΑΤΟ 
καί Ε.Ε. καί χαρίζουν 3000 χρόνια πο-
λιτιστικῆς κληρονομιᾶς στό Σκοπιανό 
ὑβρίδιο) ἤ συμφωνοῦν μέ ὁποιοδήποτε 
τρόπο στό ξεπούλημα τῆς ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ, εἶναι ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ στίς ἐκδη-
λώσεις τοῦ Συλλόγου μας. ΔΕΝ ἔχουμε 
τό δικαίωμα «σέ σκοτεινούς καιρούς νά 
σωπαίνουμε» καί νά πορευόμαστε «δει-
λοί, ἄβουλοι καί μοιραῖοι ἀντάμα».

Ἄν δέν πολεμᾶς γιά ὅ,τι ἀγαπᾶς, μήν 
κλαῖς γιά ὅ,τι χάνεις

Ὁ Πρόεδρος ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ Σπύρος
Ὁ ̓Αντιπρόεδρος ΣΕΡΑΦΗΣ Στέφανος
Ὁ Γεν. Γραμματέας ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ 

Κωνσταντῖνος
Ὁ Ταμίας ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σάκης
Τά Μέλη ΚΑΚΑΝΗΣ Κώστας
             ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γιῶργος
             ΝΑΖΑΡΙΔΗΣ Μίλτος

v v v
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 «Ὅταν τό ράσο γίνεται σημαία»
Ἐκφράζουμε υἱικῶς τά ταπεινά μας 

συγχαρητήρια καί τίς εὐχαριστίες πρός 
τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, πού μπαίνουν 
μπροστά καί ὀργανώνουν συλλαλητήρια 
διαμαρτυρίας γιά τό ξεπούλημα τῆς Μα-
κεδονίας μας. Δόξα τῷ Θεῷ εἶναι ἀρκε-
τοί καί, κυρίως, ψυχωμένοι καί σίγουρα 
θά προστεθοῦν καί ἄλλοι.

Ἐδῶ ἔχει ἐφαρμογή τό γνωστό σύν-
θημα: «Ὅταν τό ράσο γίνεται σημαία, 
τότε ἡ νίκη εἶναι βεβαία».

v v v

Βουλευτές τῆς Μακεδονίας
πού ἔδωσαν ψῆφο ἐμπιστοσύνης 

στή συγκυβέρνηση

Δημοσιεύουμε ἀπό τό διαδίκτυο τά 
ὀνόματα τῶν βουλευτῶν εἰδικά τῆς Μα-
κεδονίας, πού ἔδωσαν ψῆφο ἐμπιστοσύ-
νης στή συγκυβέρνηση, μέ ἀποτέλεσμα 
νά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά τήν ὑπογραφή 
τῆς προδοτικῆς «Συμφωνίας τῶν Πρε-
σπῶν» στίς 17 Ἰουνίου 2018. Τό σύνολο 
τῶν ὀνομάτων εὑρίσκεται ἐπίσης στό δι-
αδίκτυο.

Ἀπό τόν ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Μπγιάλας Χρῆστος τοῦ Ἀθανασίου, 

Γρεβενῶν
Καραγιαννίδης Χρῆστος τοῦ Γεωργί-

ου, Δράμας
Παρασκευόπουλος Νικόλαος τοῦ 

Νικολάου, Α´ Θεσσαλονίκης
Ἀμανατίδης Ἰωάννης τοῦ Γεωργίου 

Α´ Θεσσαλονίκης
Κουράκης Ἀναστάσιος τοῦ Στυλια-

νοῦ, Α´ Θεσσαλονίκης
Μπόλαρης Μάρκος τοῦ Ἠλία, Α´ 

Θεσσαλονίκης
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος τοῦ Ἀν-

δρέα, Α´ Θεσσαλονίκης
Τριανταφυλλίδης Ἀλέξανδρος τοῦ 

Γεωργίου, Α´ Θεσσαλονίκης
Φάμελος Σωκράτης τοῦ Πέτρου, Β´ 

Θεσσαλονίκης
Ντζιμάνης Γεώργιος τοῦ Δημητρίου, 

Κοζάνης
Τζάκρη Θεοδώρα τοῦ Ἐμμανουήλ, 

Πέλλης
Σηφάκης Ἰωάννης τοῦ Γεωργίου, 

Πέλλης
Σκούφα Ἐλισάβετ (Μπέτυ) τοῦ Δη-

μητρίου, Πιερίας
Τζαμακλῆς Χαρίλαος τοῦ Γεωργίου, 

Πιερίας
Καστάρης Ἀστέριος τοῦ Νικολάου, 

Πιερίας
Σταμπουλῆ Ἀφροδίτη τοῦ Ἀποστό-

λου, Σερρῶν
Σέλτσας Κωνσταντῖνος τοῦ Δημητρί-

ου, Φλωρίνης
Ἰγγλέζη Αἰκατερίνη τοῦ Θεοδώρου, 

Χαλκιδικῆς
Μάρδας Δημήτριος τοῦ Χρυσοβέργη, 

Β´ Θεσσαλονίκης
Ἐμμανουηλίδης Δημήτριος τοῦ Ἰωάν-

νη, Καβάλας
Μορφίδης Κωνσταντῖνος τοῦ Ἀνέ-

στη, Καβάλας
Παπαφιλίππου Γεώργιος τοῦ Ἀντω-

νίου, Καβάλας
Τελιγαρίδου Ὀλυμπία τοῦ Ἰωάννη, 

Καστοριᾶς
Παραστατίδης Θεόδωρος τοῦ Σω-

κράτη, Κιλκίς
Δημητριάδης Δημήτριος τοῦ Κλεάν-

θη, Κοζάνης
Μουμουλίδης Θεμιστοκλῆς τοῦ Στα-

ματίου, Κοζάνης
Θεοφύλακτος Ἰωάννης τοῦ Γαβριήλ, 

Κοζάνης
Ἀπό τούς ΑΝ.ΕΛ.
Ζουράρις Κωνσταντῖνος τοῦ Γεωργί-

ου, Α´ Θεσσαλονίκης
Λαζαρίδης Γεώργιος τοῦ Ἰωάννη, Β´ 
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Θεσσαλονίκης (κατόπιν ἀνεξαρτητοποι-
ήθηκε)

Κόλλια-Τσαρουχᾶ Μαρία τοῦ Εὐ-
στρατίου, Σερρῶν

Καλέστε τόν βουλευτή τῆς περι-
οχῆς σας καί ζητῆστε ἐξηγήσεις γιά 
τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας (Τά 
κινητά τηλέφωνα ὅλων τῶν βουλευ-
τῶν στό blog: yiorgosthalassis.blogspot.
com/2018/06/blog-post_539.html#more)

v v v

Ἡ Ἑλλάδα ἀποθήκη
λαθρομεταναστῶν

Τό νέο «κατόρθωμα» τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ Ἀλέξη χωρίς τσίπα, μετά τήν 

προδοσία τῶν Πρεσπῶν, γιά τήν ὁποία 
τόν συνεχάρησαν οἱ πάλαι ποτέ, «φο-
νιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικάνοι» καί λοιποί 
Εὐρωνατοϊκοί, εἶναι ὅτι ἀνταποκρίθηκε 
(μόνος αὐτός ἀπό τόν εὐρωπαϊκό νότο) 
στήν πρόταση - ἀξίωση τῆς κ. Μέρκελ 
νά ἐπιστρέφονται στήν Ἑλλάδα ὅσοι λα-
θρομετανάστες εἶναι ἀσύμφοροι γιά τή 
Γερμανία.

Ἔτσι τά νησιά μας καί ὅλη ἡ χώρα 
θά βουλιάξουν ἀκόμη περισσότερο ἀπό 
λαθραίους. Καί τό τίμημα τῆς νέας προ-
δοσίας; Μείωση τοῦ Φ.Π.Α. στά νησιά. 
Θυμούμεθα τόν ποιητή Νίκο Γκάτσο: 
«Ἔλα τῆς θάλασσας θεριό καί τοῦ πε-
λάγου μπόρα τό φοβερό σκουπιδαριό νά 
διώξεις ἀπ᾽ τή χώρα».
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