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Α
ν ήμουν στη Θεσσαλονίκη 
την περασμένη Κυριακή, 
ασφαλώς θα συμμετείχα 
στο εντυπωσιακό σε πλήθος 

συλλαλητήριο για την ονομασία των 
Σκοπίων. Ομως, δεν θα με βλέπατε 
κοντά στους μεταμφιεσμένους «μα-
κεδονομάχους» που υποβάθμισαν 
σε επίπεδο αποκριάτικης παρέλασης 
μια πατριωτική μαζική διαμαρτυρία. 
Θα ντρεπόμουν για τα χαχανητά των 
ξένων όταν έβλεπαν τους μεταμφιε-
σμένους εθνικιστές, αντί να λάβουν 
το μήνυμα των αγνών Ελλήνων πα-
τριωτών.
Πριν πολλά χρόνια συμμετείχα στην 
μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας τής πα-
ροικίας μας στην Elizabeth Street, τέ-
λεια οργανωμένη με πατριωτικό παλμό 
χωρίς καραγκιοζιλίκια. Αλλά τότε δεν 
υπήρχαν Χρυσαυγίτες και στόχος μας 
δεν ήταν να εξοντώσουμε την ελληνι-
κή κυβέρνηση, αλλά να την στηρίξουμε 
στη μάχη που έδινε για να μην βαπτι-
στούν... «Μακεδόνες» οι Σκοπιανοί.
Οι οποίοι έσυραν στα δικαστήρια τον 
«Κόσμο» επειδή τους αναφέρουμε Σκο-
πιανούς, αντί για «Μακεδόνες». Με δι-
κηγόρο τον Κώστα Βερτζάγια και αρχι-
συντάκτη τον Γιώργο Μεσσάρη δώσαμε 
τη μάχη στο δικαστήριο και νιικήσαμε, 

ενώ για τους Σκοπιανούς ήταν μεγάλο 
το οικονομικό και ηθικό κόστος τής ήτ-
τας τους. Παρόλο που συμφωνώ πως 
«φωνή λαού, οργή Θεού», δεν είμαι 
σίγουρος αν οι πολιτικοί -σε όλο τον 
κόσμο- ακούν τη φωνή λαού ή λαμβά-
νουν υπόψη την οργή Θεού.
Ενας καλός φίλος και συνάδελφος ρώ-
τησε κάποτε έλληνα υπουργό τί κάνει 
η κυβέρνηση για το πρόβλημα με τους 
Σκοπιανούς και ποιά ήταν η απάντηση; 
«Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, 
μόνο εσείς έχετε πρόβλημα!» 
Εξάλλου είναι γνωστή η τρικλοποδιά 
τής κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη στον πρόεδρο Κλίντον, ο οποίος 
είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει τα Σκόπια 
σαν Μακεδονία. Στη σελίδα 18 σήμερα 
θα διαβάσετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρ-
θρο που καυτηριάζει τους «μακεδονο-
μάχους» στις ΗΠΑ και την υποκρισία 
τους. 
Μάλιστα, υπενθυμίζει πως ο πρ. πρό-
εδρος Μπιλ Κλίντον που ΔΕΝ ήθελε 
το όνομα ‘’Μακεδονία’’ γιά τα Σκόπια 
(1992) δέχτηκε πιέσεις από την κυβέρ-
νηση Κ. Μητσοτάκη και (γραπτά) από 
‘’επιφανείς Ομογενείς’’ (μεταξύ αυτών 
και στελέχη της πανΜακεδονικής) να 
αλλάξει την πολιτική του και να δεχτεί 
το ‘’Μακεδονία’’ να είναι μέσα στην 

προσωρινή ονομασία FYROM (πΓΔΜ).
Γι’ αυτό τα παίρνω στο κρανίο όταν συ-
μπάροικοι μού κάνουν μαθήματα ιστο-
ρίας για την ελληνικότητα τής Μακεδο-
νίας και συμφωνώ με την άποψη τού 
ιδιου άρθρου:
«Μεποιά λογική οι Ομογενείς ‘’απαι-
τούμε’’ από την Ελλάδα να μην δεχτεί 
το όνομα και δεν απαιτούμε, όπως θα 
έπρεπε, από τις ΗΠΑ να μην παίζουν 
παιχνίδια εις βάρος της πατρίδας μας, 
με το όνομα της χώρας των Σκοπίων;
Γιατί ‘’καταγγέλουμε’’ γιά 25 χρόνια τις 
ελληνικές κυβερνήσεις ως ‘’ενδοτικές’’ 
και δεν δηλώνουμε το αυτονόητο ‘’στη-

ρίζουμε την Ελλάδα στον αγώνα της 
γιά το όνομα, με την προϋπόθεση ότι 
θα πράξει η (κάθε) κυβέρνησή της το 
εθνικά ορθό’’.
Αντί να στηρίζουμε, καταγγέλουμε. Δη-
λαδή, θεωρούμε ως ‘’δεδομένο’’ ότι ο 
κίνδυνος, ο ‘’εχθρός’’ είναι στην Αθή-
να και όχι στα Σκόπια και στην Ουά-
σιγκτον. Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η 
πΓΔΜ ‘’καίγονται’’ γιά να τελειώνει η 
υπόθεση με το όνομα γιά να ενταχθούν 
τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, αρχικά και μετά 
στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση. Ας κάνουν 
αυτοί υποχωρήσεις, όχι η Ελλάδα. Ας 
πιεστούν τα Σκόπια, όχι η Ελλάδα.»

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

Ναι στις μαζικές διαμαρτυρίες,
όχι σε αποκριάτικες παρελάσεις

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Πλούσιοι και φτωχοί
Το 1% των Αυστραλών έχουν μεγαλύτερη 
περιουσία από το 70% των συμπατριωτών 
τους, αφού οι δισεκατομμυριούχοι στη χώρα 
μας αυξήθηκαν από 14 στους 33 τα τελευταία 
δέκα χρόνια. 
Η Oxfam Australia δημοσιοποίησε μελέτη η 
οποία αποκαλύπτει πως συνεχίζει ν’ αυξάνε-
ται η οικονομική ανισότητα στην Αυστραλία.
Ενώ αυξάνεται ο αριθμός των δησεκατομμυ-
ριούχων, για τον μέσο Αυστραλό η αύξηση 
στο εισόδημά του δεν καλύπτει ούτε την αύ-
ξηση στο κόστος ζωής.
Η Oxfam Australia και το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο διαψεύδουν τους ισχυρισμούς 
τού θησαυροφύλακα, Σκοτ Μόρισον, ότι δή-
θεν δεν αυξάνεται η οικονομική ανισότητα 
στη χώρα μας.
Εντάξει, δεν έπεσα και από τα σύννεφα με τα 
συμπεράσματα τής Oxfam Australia και τού 
ΔΝΤ, που έχουμε εξακριβώσει προ πολλού...  

Οι Σκοπιανοί διαδηλώνουν στην Ουάσιγκτον 
«Γειτονικό, κολλητικό», λένε οι Ελληνες και 

-όπως φαίνεται- οι σκοπιανοί γείτονές μας 
κόλλησαν από τους Ελληνες την ανάγκη να 
διαμαρτυρηθούν για την ονομασία τους.
Το σλαβικό κίνημα «Νίε Σμε Μακεδονία» 
(«Είμαστε Μακεδονία»), διοργάνωσε διαδή-
λωση, με την συμμετοχή αρκετών σλαβικών 
οργανώσεων της Διασποράς, στην Ουάσι-
γκτον, γράφει σλαβικό δημοσίευμα των Σκο-
πίων.
‘’Μακεδόνες’’- Σλάβοι, από την Ουάσιγκτον, 
το Μέριλαντ, τη Βιρζίνια και το Νιου Τζέρ-
σεη, πραγματοποίησαν ειρηνική διαδήλωση 
μίας ώρας έξω από την πρεσβεία των Σκο-
πίων στην Ουάσιγκτον, στις 16 Ιανουαρίου 
2018.
Η  διαμαρτυρία ξεκίνησε με την ανάκρουση 
του ‘’μακεδονικού’’ ύμνου, που ακολουθήθη-
κε από συνθήματα που έκφραζαν τις ανησυ-
χίες τους για τα πολιτικά γεγονότα στην χώρα 
καταγωγής τους.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνεχιζόμε-
νες συνομιλίες σχετικά με τη διαφωνία του 
ονόματος με την Ελλάδα, τον νόμο για τις 
γλώσσες που καθιστά επίσημη την αλβανική 

γλώσσα και την ανησυχία τους για την κατα-
στροφή της ενότητας και της κυριαρχίας  του 
κράτους τους. ‘Εδωσαν στην δημοσιότητα και 
το ακόλουθο ψήφισμα:
«Εμείς οι ‘’Μακεδόνες’’ της Διασποράς: 
Καταδικάζουμε έντονα τις συνεχιζόμενες συ-
νομιλίες με την Ελλάδα για το όνομα της «Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας». Καταδικάζουμε 
την ανεύθυνη και παράνομη πράξη των βου-
λευτών στο Κοινοβούλιο με την υιοθέτηση του 
αντισυνταγματικού νόμου για τις γλώσσες. Κα-
ταδικάζουμε τη συντριβή της ενότητας και της 
κυριαρχίας του κράτους καταγωγής μας».

Εθνικισμός
Ο συμπατριώτης μας Αγγελος έχει καλό φίλο 
τον Σκοπιανό Ντάβορ, με τον οποίο δεν μι-
λούν ποτέ για εθνικά. Δεν το χρειάζεται η φι-
λία τους, η ξενιτιά τους. 
Εκτός από μία φορά. Οταν ο Αγγελος ρώτησε 
τον Ντάβορ ποιο είναι το καλύτερο μέρος για 
διακοπές. Και αυτός απάντησε τη Χαλκιδική. 
«Ασε ρε, που θες να περνιέσαι και για Μακε-
δόνας», σχολίασε ο Αγγελος!


