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Γράφει ο Κώστας Τζαβέλλας

Μ
παίνοντας το 2018 η 
Ελλάδα, πιεζόµενη από 
τα Γνωστά Κέντρα και 
συγκεκριµένα Ευρωπα-

ϊκή Ένωση λόγω BREXIT και 
ΝΑΤΟ διότι η Αρκούδα του 
Πούτιν δείχνει τα δόντια της σε 
κάθε κατεύθυνση, άρχισε πάλι 
έναν ∆ιπλωµατικό Μαραθώ-
νιο µε διαπραγµατεύσεις για το 
παλιό και Γνώριµο θέµα µας τα 
Σκόπια και την ονοµασία τους. 
Έτσι µε την Εποπτεία του ΟΗΕ 
και µε τον ίδιο ∆ιαπραγµατευτή 
για 20 χρόνια, άρχισαν πάλι οι 
Συνοµιλίες, οι Συναντήσεις, τα 
Παρασκήνια και οι ∆ηλώσεις 
µε όλα τα διπλωµατικά όπλα 
και σχέδια της κάθε πλευράς.  
Κι επειδή αυτό το θέµα είναι 
παλιό κι είναι ένα θέµα που 
καίει, που χρόνια τώρα ανάβει 
και σβήνει, απορεί κανείς πως 
κανένας µας δεν γνωρίζει, που 
πάµε, τί ζητάµε και τί µας ζη-
τούν. Είναι δε λυπηρό να µην 
υπάρχει Εθνικός προγραµµατι-
σµός και η Κυβέρνηση να έχει 
µπει στις ∆ιαπραγµατεύσεις 
σχεδόν χωρισµένη αφού ο Κυ-
βερνητικός Εταίρος, κάνοντας 
τον παλικαρά για Εσωτερική 
Κατανάλωση, δηλώνει ότι δεν 
δέχεται κάτι, που τί κρίµα το’ 
χει αποδεχτεί χρόνια τώρα: τον 
όρο Μακεδονία στ’ όνοµα των 
Γειτόνων µας. Λες και ο κος 
Καµµένος ζει σε άλλη χώρα και 
το FYROM που τόχει ψωµοτύ-
ρι χρόνια τώρα λέει τίποτ’ άλλο 
από το Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. 
Ενώ υπάρχουν αποδείξεις ότι 
ο ίδιος έχει ονοµάσει τα Σκό-
πια Μακεδονία και τους Σκο-
πιανούς Μακεδόνες, έστω και 
κατά λάθος...
∆ηλαδή τρελά πράγµατα...
Έτσι έχουµε Κυβέρνηση που 
διαπραγµατεύεται χωρίς κάτι 
Συγκεκριµένο και Συµφωνηµέ-
νο, Αντιπολίτευση που αρκείται 
στο περίµενε, κι έναν Πρόεδρο 
∆ηµοκρατίας που αρέσκεται 
στον Ρόλο του Πόντιου Πιλά-
του. 
Επειδή όµως, όπως είπα, το 
θέµα καίει και πάρα πολλοί 

Έλληνες ευτυχώς δεν έχουν ξε-
χάσει την Λέξη “Έλληνας” και 
την Λέξη “Πατριώτης”, µε Ευ-
αισθησίες, ναρκωµένες ίσως, 
αλλά όχι Νεκρές. Παρακολου-
θήσαµε αυτόν τον Ξεσηκωµό 
που οδήγησε στο Συλλαλητή-
ριο της Θεσσαλονίκης και µετά 
από λίγο σ’ αυτό το Συγκλονι-
στικό της Αθήνας κατά το οποί-
ον βγήκαν στον δρόµο πάνω 
από 500.000 Έλληνες. Κάτι 
που δυστυχώς, όπως φάνηκε 
ενόχλησε τους Κυβερνώντας, 
οι οποίοι προσπάθησαν να το 
υποτιµήσουν µε κάθε τρόπο, 
ακόµη και µ’ ένα ύποπτο και 
ψευδές Νούµερο - 140.000 - 
της ίδιας της Αστυνοµίας. 
Όµως ήταν τέτοιος ο Ξεσηκω-
µός και τόσο Γνήσιος ο Παλµός 
που ακόµη και τώρα οι Έλληνες 
ζουν µια πυρετώδη κατάσταση 
παρ’ όλο που πέρασαν δύο (2) 
µήνες και τίποτα δεν έχει γίνει 
συγκεκριµένο, παρά ∆ηλώσεις, 
Ευχολόγια και Υποσχέσεις που 
δεν µπορούν να σταθούν σ’ 
οποιοδήποτε φύσηµα του Αέρα 
της ∆ιπλωµατίας και της Πολι-
τικής. 
Ένα δε σηµείο της απήχησης 
του Συλλαλητηρίου αυτού της 
Αθήνας ήταν και η παρου-
σία του Μίκη Θεοδωράκη που 
αναγγέλθηκε και ∆ιαφηµίστηκε 
απ’ όλα τα Μέσα Μαζικής Ενη-
µέρωσης τονίζοντας ιδιαίτερα 
ότι θα είναι ο Κύριος Οµιλητής. 
∆ηλαδή θα µιλούσε ο Γίγας 
αυτός της Μουσικής µας που 
Γαλούχησε πολλές Γενιές Ελ-
λήνων µε τα Τραγούδια του και 
σεργιάνισε την Ελληνική Μου-
σική και την Ελληνική Κουλ-
τούρα στα πέρατα της Οικουµέ-
νης. 
Έτσι στήθηκα κι εγώ µπροστά 
στην Τηλεόρασή µου να παρα-
κολουθήσω το Συλλαλητήριο 
και να ακούσω όλους τους οµι-
λητάς. Ιδιαίτερα όµως αυτόν.
Όµως πριν προχωρήσω πι-
στεύω ότι είναι επιτακτική ανά-
γκη να πω δυο λόγια γι’ αυτό το 
θέµα πούχει γίνει Ενοχλητικό 
και Επικίνδυνο Απόστηµα στη 
Βόρεια Πλευρά της Ελλάδας 
για πάνω από 120 χρόνια. Έτσι 
γεννιέται αυτόµατα το µεγάλο 
ερώτηµα. Τί είναι τελικά αυτό 
το θέµα; Πώς Γεννήθηκε, πώς 

∆ηµιουργήθηκε και πώς τελι-
κά κρατιέται στη Ζωή κι έχει 
µάλιστα κερδίσει τη ∆ιπλωµα-
τική Μάχη αφού 140 Χώρες 
της Γης αναγνωρίζουν αυτούς 
τους γείτονές µας µε το όνοµα 
FYROM...
Και είναι πιστεύω ανόητο να 
πιστέψουµε έστω και για µια 
στιγµή ότι έτσι ουρανοκατέ-
βατα έπεσε σ’ αυτούς τους αν-
θρώπους των Σκοπίων η ιδέα, 
η πεποίθηση και η πίστη ότι 
είναι Μακεδόνες, η Μακεδο-
νίας µας τους ανήκει και είναι 
αυτοί οι Γνήσιοι Απόγονοι του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και του 
Φιλίππου. Όχι. ∆εν πέσανε 
όλα αυτά κατά τύχην στο διάβα 
τους. Κάποιοι ευθύνονται γι’ 
αυτά τα Τραγικά Παραµύθια. 
Και πιο πολύ απ’ όλους Εµείς! 
Εµείς οι Έλληνες Κοµµουνιστές 
που για ιδεολογίες ξένες, συµ-
φέροντα άλλων και επιδιώξεις 
άλλων εµφυσήσαµε σ’ αυτούς 
τους ανθρώπους Μακεδονική 
Συνείδηση και στηρίξαµε όλα 
τα παραµύθια που τους πούλη-
σαν βλάπτοντας την Ελλάδα. Κι 
επειδή ακόµη θα ήταν Εθνικό 
Έγκληµα αν δεν µιλάγαµε µε το 
στόµα της αλήθειας χωρίς υπο-
κρισίες, ιδεολιψίες, Κοµµατικές 
προτιµήσεις και σκοπιµότητες 
θα πρέπει να επισηµάνουµε 
ότι παρά τις ιδεολογικές κατα-
βολές της σηµερινής Κυβέρνη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ το θέµα αυτό 
των Σκοπίων είναι µια καυτή 
πατάτα που κληρονόµησαν απ’ 
όλους τους προκατόχους, που 
την πέταξαν ο ένας στον άλλον. 
Και πρέπει να καταγγείλουµε 
το πώς κανένας µας πολιτικός 
Ηγέτης δεν ενοχλήθηκε ποτέ 
απ’ αυτό το από όλους απο-
δεκτό όνοµα FYROM που ξε-
κάθαρα λέει Γιουγκλοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. 
Ούτε ο Εθνάρχης Καραµανλής, 
ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Αν-
δρέας Παπανδρέου, ο Σηµίτης, 
ο Καραµανλής ο νεότερος, ο 
Γιωργάκης Παπανδρέου, ο Σα-
µαράς, ο Μακριστός Κωστής 
Στεφανόπουλος, ο Κάρολος 
Παπούλιας και ασφαλώς ο ση-
µερινός Λαλίστατος Προκόπης 
Παυλόπουλος. Και κανένας δεν 
ρώτησε; Μα αφού η Γιουγκο-
σλαβία πέθανε κι όλες οι κλε-

µένες πατρίδες που την απαρ-
τίζαν πήραν πίσω τα ονόµατα 
και την οντότητά τους πώς γί-
νεται και τα Σκόπια ξανάγιναν 
VARDARSKA BANOVINA που 
ήταν πραγµατικά το όνοµά τους; 
Γι’ αυτό είναι πιστεύω καιρός 
να Γκρεµιστούν όλα τα είδωλα 
και να σβηστούν όλα τα παρα-
µύθια και να ανοίξουµε µε ένα 
κοφτερό νυστέρι αυτό το από-
στηµα που έχει βγάλει ρίζες στα 
πλευρά της πατρίδας µας. Κι 
έχει γίνει Εφιάλτης για όλους 
όσους την αγαπούν πραγµα-
τικά. Ας βάλουµε δε, όλα τα 
συστατικά του κάτω από το µι-
κροσκόπιο της αλήθειας για να 
δούµε όλα αυτά που όπως είπα 
ζητάµε. Τι είναι λοιπόν τελικά 
αυτό το θέµα, που χρόνια τώρα 
τόχουµε ονοµάσει «ΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΙΚΟ» κι έχει να κάνει µ’ αυ-
τήν την αναγνώριση διεθνώς 
του κρατιδίου των Σκοπίων σε 
«∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 
µε όλα τα γνωστά επακόλουθα 
8/9/1991. Ψάχνοντας λοιπόν 
τις Ρίζες και τα Γονίδια του 
αποστήµατος αυτού βρίσκουµε 
εύκολα ότι δεν υπάρχει τίποτα 
που να συνδέει τους Σλάβους 
των Σκοπίων µε τους Αρχαίους 
Μακεδόνες αλλά παράλληλα 
βρίσκουµε πολλούς µνηστήρες 
για την Μακεδονία µας. Μνη-
στήρες που ξεπετάχτηκαν µετά 
τον Ρωσο-Τουρκικό πόλεµο 
του 1877-78 και την Συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου που επει-
δή δεν εφαρµόστηκε, ακολού-
θησε η Συνθήκη του Βερολίνου 
(Ιούλιος 1878) που θεωρείται 
Ιστορικά η Γενέτειρα του Μα-
κεδονικού, αφού ∆ηµιουργή-
θηκαν τρία ανεξάρτητα κράτη 
(Ρουµανία-Σερβία-Μαυροβού-
νιο) όπως και το Πριγκιπάτο 
της Βουλγαρίας χωρίς όµως 
την Μακεδονία και την Ανατο-
λική θράκη.

Και είναι αυτοί, οι Βούλγαροι 
που πρώτοι αρέσκονται και 
ονειρεύονται την Μακεδονία 
µας. Έτσι φτιάχνεται µια Βουλ-
γαρική-Μακεδονική Οργάνω-
ση µε ηγέτη τον Γκότσε Ντέλ-
τσεφ, ο οποίος όµως πεθαίνει 
το Μάιο του 1903 αλλά οι δι-
άδοχοί του οργανώνουν την 
εξέγερση του “Ήλιντεν”, στην 




