
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Μακεδονία, 7 Νοεμβρίου 2014 μ.Χ.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

  Ένα  απαράδεκτο 
κείμενο-Κερκόπορτα 
για το Σκοπιανό έχει 
εμφανιστεί  τις 
τελευταίες  ημέρες  στο 
διαδίκτυο,  το  οποίο 
εμπεριέχει 
επικίνδυνες  λύσεις, 
ολέθριες 
απλοποιήσεις  και 
ολισθηρές 
απλουστεύσεις, που 
οδηγούν  σε  λάθος  μονοπάτια  και  συμπεράσματα,  προκαλούν  σύγχυση και 
χαλαρώνουν  την  άμυνα  και  την  επαγρύπνηση  των  Μακεδόνων  έναντι  ξένων 
σφετεριστών, εγχώριων υπονομευτών και επερχόμενων εξελίξεων…
   Το  κείμενο-Κερκόπορτα  καταργεί  ακόμη  και  τον  απαράβατο  όρο  του 
Ονόματος και  αποδέχεται  ονομασίες  όπως  το  «Σλαβομακεδονία»  και 
«Νεομακεδονία», την  ολέθρια δηλαδή Σύνθετη Ονομασία, που αποτελεί  εθνικό 
εφιάλτη!
   Το κείμενο εμφανίζεται ακόμη και σε μια αξιόπιστη και με ευαισθησίες σελίδα, η 
οποία, αν και είναι βέβαιο πως δεν το προσυπογράφει, εν τούτοις το δημοσιεύει και  
το  προβάλει,  επειδή  ακριβώς  κατάφερε  να  περάσει  τα  αντανακλαστικά  της  σαν 
«δούρειος  ίππος»  και  να  εισχωρήσει  εντός  των  τειχών  της.  Και  γι’  αυτό 
αναγκαζόμαστε να παρέμβουμε άμεσα, ώστε να μην εξαπλωθεί το λάθος από καλή 
προαίρεση και «να μην πλανηθούν ακόμη και οι εκλεκτοί»,  καθώς φαίνεται να 
υπογράφεται αόριστα από κάποιο απροσδιόριστο «Κοινό Μακεδόνων»…

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΠΓΔΜ/FYROM» 
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
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1. Το κείμενο φέρει ή του έχει δοθεί ο γενικός τίτλος «Προτάσεις για την οριστική 
ονομασία της ΠΓΔΜ». Δηλαδή αναφέρει καταρχήν τα Σκόπια με την απαράδεκτη 
προσωρινή Σύνθετη Ονομασία «ΠΓΔΜ»,  που εμπεριέχει  τον όρο «Μακεδονία». 
Την  ονομασία  δηλαδή  που  είχε  σαν  αποτέλεσμα  να  αποκαλούνται  οι  Σκοπιανοί 
διεθνώς «Μακεδόνες»! Όμως, όπως έχουμε επί χρόνια τονίσει:
►  Η  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  «ΠΓΔΜ  ή  FYROM»  ΕΙΝΑΙ  ΕΞ  ΑΡΧΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΠΑΝΤΩΣ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ – 
Όλοι  οι  Έλληνες  και  ειδικά  οι  Μακεδόνες  οφείλουμε  και  επίσημα  και 
ανεπίσημα να αποκαλούμε το κρατίδιο «Σκόπια», παρά την μεθοδευμένη πλύση 
εγκεφάλου από ΜΜΕ και χάρτες. 
   Δείτε εδώ το παρασκήνιο δημιουργίας του απαράδεκτου “FYROM” ώστε «σε 
δέκα χρόνια ξεχαστεί» το ζήτημα του ονόματος….  http://www.noiazomai.net/chrisspirou.html 

ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»

  2. Στο  καθαυτό  κείμενο  δίνεται  τελείως  εσφαλμένα  ο  ορισμός  του 
«Μακεδονικού Ζητήματος»,  που δεν είναι οι σημερινές διεκδικήσεις των Σκοπίων, 
αλλά  οι  διεκδικήσεις  κυρίως  μεγάλων  Δυνάμεων  του  παρελθόντος  και  των 
«δορυφόρων» τους,  για  την τύχη της  γεωγραφικής και  στρατηγικής περιοχής της 
Μακεδονίας μας, μετά την εξασθένιση και αναμενόμενη κατάρρευση της Οθωμανικής 
κυριαρχίας στην περιοχή!
   Με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου 1913, θεωρήθηκε επισήμως και διεθνώς 
ότι  επιλύθηκε  το  Ζήτημα  αυτό,  αφού  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  γεωγραφικού 
εδάφους  της  Μακεδονίας  δόθηκε  επιτέλους  στην  Ελλάδα,  παρότι  το  δικαιούνταν 
ολόκληρο,  έχοντας  ζώντες  ελληνικούς  πληθυσμούς,  πόλεις  και  χωριά,  ρίζες  και 
ιστορία  και  πέραν  των  τότε  ορισθέντων  συνόρων  (αλύτρωτη  ελληνική  βορινή 
Μακεδονία). Άρα:
►  Ο  όρος  «Μακεδονικό  Ζήτημα»  είναι  εσφαλμένος  και  εάν  τον 
χρησιμοποιήσουμε σημαίνει πως αποδεχόμαστε αυτόματα εκκρεμότητες στα 
σύνορα, την κατανομή και την κυριαρχία μας, στη γεωγραφική περιοχή της 
Μακεδονίας μας… Δεν υπάρχει λοιπόν «Μακεδονικό Ζήτημα»!
   Ο σωστός όρος για τα σημερινά προβλήματα είναι «Σκοπιανικό Θέμα» ή 
«Σκοπιανό»,  που αφορά τις διεκδικήσεις των Σκοπίων εναντίον μας, οι οποίες 
αρχίζουν  από  το  Όνομα  για  να  καταλήξουν  στο  Έδαφος!  Ως  τη  …
Θεσσαλονίκη!

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΟΡΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

3. Στην παράγραφος «Λύση», αναφέρεται με περισσή διπλωματική  ευστροφία ότι 

καλή λύση θα ήταν ένα συνταγματικό όνομα «το οποίο δεν θα νομιμοποιεί δημιουργία  
Μακεδονικής  εθνότητας  και  Μακεδονικής  γλώσσας», ενώ  αποφεύγεται ρητά  ο 
αποκλεισμός και η απόρριψη κάθε ονομασίας που θα εμπεριέχει το ελληνικό 
όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του! Γιατί;  Επειδή ο συντάκτης της σχετικής 
παραγράφου, είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του τη λύση Σύνθετης Ονομασίας, 

_____________________________________________________________________________________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ       Θεσσαλονίκη – Μακεδονία – Ελλάδα       worldmacedonia@gmail.com

           

                                                                                                              https://www.facebook.com/worldmacedonia 

2

https://www.facebook.com/worldmacedonia
mailto:worldmacedonia@gmail.com
http://www.noiazomai.net/chrisspirou.html


όπως  θα  δούμε  παρακάτω,  θεωρώντας  ότι  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτό  το 
«Σλαβομακεδονική  Εθνότητα»  και  το  «Σλαβομακεδονική  Γλώσσα»,  ονομασίες 
απαράδεκτες, που σλαβοποιούν τη Μακεδονία μας και τους ηρωικούς Γραικομάνους 
(σλαβόφωνους  Έλληνες),  δεν  αποτρέπουν  τον  αλυτρωτισμό  των  γειτόνων  και 
αυτομάτως «δημιουργούν» Μειονότητα «Σλαβομακεδόνων» μέσα στην Ελλάδα… 
   Η  ορθή  εθνική  θέση  που  υπερασπίζεται  ανυποχώρητα  η  Παγκόσμια 
Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα όμως είναι:

►  Δεν αναγνωρίζουμε Κράτος που να εμπεριέχει και στην συνταγματική και 
την διεθνή ονομασία του τον ελληνικό όρο «Μακεδονία» ή παράγωγά του, σε 
οποιαδήποτε μορφή ή γραφή, απλή, διπλή ή σύνθετη, και με οποιονδήποτε 
προσδιορισμό, γεωγραφικό, επιθετικό, πολιτειακό ή άλλο! Το ίδιο ισχύει και 
για την εθνότητα-ταυτότητα-διαβατήρια και τη γλώσσα της χώρας! 
   Ούτε κράτος που χρησιμοποιεί ελληνικά σύμβολα ή εμφανίζει σαν δικές του 
ιστορικές  μορφές  και  προσωπικότητές  μας!  Ή  διεκδικεί  με  οποιονδήποτε 
τρόπο, γραπτά, προφορικά, ηλεκτρονικά ή με χάρτες, μνημεία και βιβλία του 
εδάφη  της  Ελλάδας  και  δεν  αναγνωρίζει  την  πλήρη  ελληνικότητα  και 
μοναδικότητα της Μακεδονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου!
   Ούτε τέλος γενικά κράτος που στην ονομασία του περιλαμβάνονται ιστορικοί 
ή  γεωγραφικοί  όροι  που  σχετίζονται  με  την  Ελλάδα,  την  κληρονομιά  ή  το 
έδαφός της!
   Αυτή  η  καθαρή και  πλήρης θέση εξασφαλίζει  αυτόματα  ότι  δεν  θα  υπάρχει 
αναγνώριση  καμμιάς  «Μακεδονικής  Εθνότητας-Ταυτότητας,  Διαβατηρίου  και 
Γλώσσας»,  χωρίς  σύνθετες  ονομασίες  παγίδες  και  καμμιά  διεκδίκηση  ιστορικής 
κληρονομιάς της Ελλάδας ή εδάφους της, χωρίς να αφήνει επικίνδυνες χαραμάδες 
για το παρόν και το μέλλον…

ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ «ΒΑΡΔΑΡΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

4. Παρακάτω στο εν λόγω κείμενο, προτείνεται μια λίστα 5 ονομάτων στα οποία 

δεν περιέχεται μεν ο όρος «Μακεδονία», αλλά ανάμεσα τους προτείνεται ως 2ο το 
«Βαρδαρινή Δημοκρατία», το οποίο είναι απαράδεκτο, επειδή περιλαμβάνει τον 
ποταμό  «Βαρδάρη»,  δηλαδή  τον  ποταμό Αξιό,  ο  οποίος  διατρέχει  την  Κεντρική 
Μακεδονία  και  εκβάλει  στον  Θερμαϊκό!  Δηλαδή  έτσι,  μια  ολόκληρη  ελληνική 
γεωγραφική περιοχή «παραδίδεται» στο Σκοπιανικό Κράτος!
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   Η Αγγλία θα αναγνώριζε ποτέ «Δημοκρατία του Τάμεση»;  Ή η Γερμανία, 
Αυστρία ή Ουγγαρία «Δημοκρατία του Δούναβη»; Ή η Ιταλία «Δημοκρατία των 
Άλπεων»;
   Επομένως επαναλαμβάνουμε:
►  Δεν  αναγνωρίζουμε  Κράτος  που στην  ονομασία  του  περιλαμβάνονται 
ιστορικοί ή γεωγραφικοί όροι που σχετίζονται με την Ελλάδα, την κληρονομιά 
ή το έδαφός της!

ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ «ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» & «ΝΕΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

5.  Στη  συνέχεια  αποδέχονται  σαφέστατα  «Σύνθετες  Ονομασίες», 
αναφέροντας ρητά τα «Σλαβομακεδονία» και «Νεομακεδονία», βαφτίζοντάς τες
  

«απλά κακές» και  όχι  «εντελώς απαράδεκτες»  επιλογές,  όπως χαρακτηρίζουν 
παρακάτω άλλες, ώστε να τις διαχωρίσουν ως προς την «αποδοχή» τους…. Έτσι το 
«Σλαβομακεδονία»  και  «Νεομακεδονία»  γίνονται  μεν  «απλά  κακές»,  αλλά 
τελικά δε αποδεχτές ονομασίες γεμάτες «θετικά»… 
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   Η θέση της Παγκόσμιας Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα είναι εντελώς και 
ριζικά αντίθετη και τα μέλη της έχουν πολεμήσει συστηματικά από το 1993 αυτές τις 
δύο ονομασίες που προτάθηκαν τότε από  Μητσοτάκη και  Πινέιρο,  ως παντελώς 
απαράδεκτες, αφού περιείχαν τον ελληνικό όρο «Μακεδονία», που είναι και ο όρος 
«κλειδί».
►  Η  Παγκόσμια  Επιτροπή  Μακεδονικού  Αγώνα, δεν αποδέχεται  καμμία 
απολύτως  ονομασία  που  εμπεριέχει  τον  ελληνικό  όρο  «Μακεδονία»  ή 
παράγωγά του, σε οποιαδήποτε μορφή ή γραφή κλπ όπως στο 3.  
  Ούτε  φυσικά  αποδεχόμαστε  το  απαράδεκτο  «ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»,  που 
σλαβοποιεί τη Μακεδονία και την αποδίδει στους Σλάβους, «δημιουργώντας» 
αυτόματα «Σλαβομακεδονική μειονότητα» μέσα στην Ελλάδα…
  Ούτε επίσης αποδεχόμαστε το απαράδεκτο «ΝΕΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», που αφήνει 
«αλύτρωτη» την παλαιά, μέχρι να σμίξει μαζί της στην «Όλη» ή «Μεγάλη» ή 
«Ενιαία» «Μακεδονία»… 
   Ούτε τέλος «Νεομακεδονική», ούτε «Παλαιομακεδονική»  (άκουσον άκουσον) 
γλώσσα, όπως ονομάζουν (!) την γλώσσα των Αρχαίων Ελλήνων της Μακεδονίας…
   Άλλωστε και με τις δύο παραπάνω ονομασίες, οι Σκοπιανοί θα εξακολουθούσαν 
να αποκαλούνται «Μακεδόνες» της «Νέας» ή της «Σλαβικής» «Μακεδονίας»…
απόγονοι δήθεν των αρχαίων Μακεδόνων, με επιμειξίες ή όχι…

   Το Σκοπιανό είναι πολύ λεπτό θέμα και χρειάζεται  προσοχή σε κάθε γραμμή, 
λέξη, συλλαβή και κόμμα, ώστε να μην δουν οι μελλοντικές γενιές την Ελλάδα να 
αρχίζει  ξαφνικά  κάτω  από  τον  Όλυμπο,  δυνάμει  κάποιας  Νέας  Συνθήκης 
«Βουκουρεστίου»  ή  «Βερολίνου»,  χάρη  σε  μια  χαραμάδα  ή  Κερκόπορτα που 
αφήσαμε ανοιχτή τόσο αλόγιστα στον καιρό μας…

  Ελπίζουμε το απαράδεκτο κείμενο να απορρίψουν και 
να  καταδικάσουν  γραπτά  και  δημόσια  όλοι  οι 
Μακεδονικοί  Φορείς,  Ενώσεις  και  Σύλλογοι  και  να 
υιοθετήσουν  την  πλήρη,  ασυμβίβαστη,  ανυποχώρητη, 
ακλόνητη,  διαρκή,  πάγια,  αταλάντευτη  και  ξεκάθαρη 
θέση της Παγκόσμιας Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα, 
που  συνεχίζει  να  μάχεται  το  ψέμα,  την  δολιότητα,  την 
υπονόμευση, τη διγλωσσία και την Πλαστογράφηση, σε όλα 
τα  μήκη  και  πλάτη  της  γης,  αλλά  και  στο  εσωτερικό  της 
Ελλάδας μας!
   Το Όνομά μας είναι Αδιαπραγμάτευτο!

ασυμβίβαστα για το Όνομα, τον Ελληνισμό και την Ιστορία μας
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
έτοιμοι για όλα 

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία        7 Νοεμβρίου 2014 μ.Χ. 

https://www.facebook.com/worldmacedonia

https://twitter.com/WORLDMACEDONIA
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