
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Μακεδονία, 1 Φεβρουαρίου  2014 μ.Χ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

ΑΛΛΟ «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΚΑΙ ΑΛΛΟ «ΔΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ»

Η δεινή διπλωματική γλώσσα του ΥΠΕΞ είναι απολύτως …κατανοητή, γι’ αυτό και απολύτως απορριπτέα

ΡΕΣΙΤΑΛ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
   Ρεσιτάλ  Διπλωματικής  δουλικότητας  έδωσε  την  Πέμπτη  30  Ιανουαρίου  2014  ο 
Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος από του βήματος της Βουλής, απαντώντας 
σε ερώτηση του Π. Καμμένου για το Σκοπιανό.

   Η απάντηση του ΥΠΕΞ και άρα της Συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε στους εξής 
άξονες:
   1. Εγκατάλειψη της αρχικής εθνικής θέσης για ονομασία χωρίς τον όρο «Μακεδονία» 
► ΥΠ.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «…Η  αρχική  ελληνική  θέση,  που  είχε  διατυπωθεί  μάλιστα 
πανηγυρικά σε Συμβούλιο Αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, υπό τον τότε Πρόεδρο της 
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Δημοκρατίας,  ήταν πως η Ελλάδα δεν μπορεί  και  δεν πρόκειται  να  δεχθεί  ονομασία του 
κράτους αυτού που περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγά του».
►   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η εγκατάλειψη της ορθής εθνικής θέσης, σημαίνει 
εγκατάλειψη των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και αλλοίωση της ιστορικότητας 
και  της  μελλοντικής  εδαφικής  σταθερότητας  της  περιοχής!  Σημαίνει  παράδοση  του 
Ονόματος και άρα παράδοση της Ιστορίας και του Εδάφους της Βόρειας Ελλάδας, το 
οποίο  ακριβώς  διεκδικείται  αυτόματα  με  τη  χρήση  του  ονόματος  «Μακεδονία»  από  τους 
πλαστογράφους!
   Το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, πρέπει να διαφυλαχθεί ως αποκλειστικό και μοναδικό πάση 
θυσία! Για  λόγους  σαφέστατα  εθνικούς  και  ιστορικούς,  αλλά  παράλληλα  και  για 
οικονομικούς, καθώς η κατάλληλη αξιοποίηση της μοναδικότητας του Ονόματος, μπορεί να 
δημιουργήσει τεράστιο τουριστικό κύμα στη Βόρεια Ελλάδα και μεγάλη διεθνή αγορά για τα 
αυθεντικά, Μακεδονικά Προϊόντα της χώρας μας! Όπως π.χ. αρχίζει να γίνεται για τα Κρητικά!

Άλλο ένα δώρο Γκρούεφσκι στους αφελείς των Αθηνών: γιγάντιο μνημείο του αδίστακτου Αρχικομιτατζή 
Βασίλ Τσακαλάρωφ στα Σκόπια, σε στάση έφιππης επίθεσης με προτεταμένο το περίστροφο κατά των Ελλήνων 

Μακεδονομάχων! Ένας πίνακας που πρέπει να δει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 
μήπως και ξυπνήσει από τον λήθαργο και την αμνημοσύνη

   2. Υιοθέτηση  της  Σύνθετης  Ονομασίας,  με  το  ελληνικό  όνομα  Μακεδονία  να 
παραδίδεται στα Σκόπια με γεωγραφικό προσδιορισμό άνευ σημασίας…
►  ΥΠ.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Η Ελλάδα είναι  έτοιμη να  δεχθεί  μια σύνθετη ονομασία  με 
γεωγραφικό προσδιορισμό στον όρο «Μακεδονία», που θα διαφοροποιεί σαφέστατα το 
κράτος  αυτό  από  την  ελληνική  Μακεδονία  και,  βεβαίως,  θέλουμε  ένα  τέτοιο  όνομα  erga 
omnes, δηλαδή ένα όνομα για κάθε χρήση εσωτερική και διεθνή, διμερή και πολυμερή. Αυτή 
τη  θέση  τη  διατυπώνουμε  σε  όλες  μας  τις  συναντήσεις  με  τον  Γενικό  Γραμματέα  των 
Ηνωμένων  Εθνών.  Αυτή  τη  θέση  διατυπώνουμε  σε  όλα  τα  διεθνή  fora.  Αυτή  τη  θέση 
διατυπώνουμε στις συναντήσεις μας με τον ειδικό απεσταλμένο κ. Matthew Nimetz. Αυτή τη 
θέση διατυπώνουμε και απευθείας στους γείτονές μας, γιατί έχουν μεσολαβήσει πολλές σε 
αριθμό  επαφές  σε  επίπεδο  Πρωθυπουργών  παλαιότερα  και  σε  επίπεδο  Υπουργών 
Εξωτερικών»

 ►  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η  παράλογη  αυτή  θέση αποτελεί  εγκληματικό 
σφάλμα  της  Εξωτερικής  Πολιτικής,  διότι  τέτοιες  υποχωρήσεις  δεν  κάνουν  οι  έχοντες 
δίκαιο, αλλά οι έχοντες άδικο!
   Τα Σκόπια λένε παντού «είμαστε Μακεδόνες, γιατί να αλλάξουμε αυτό που είμαστε»! 
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   Και η Ελλάδα αντί να λέει «δεν είστε Μακεδόνες αλλά Σλάβοι, επειδή οι Μακεδόνες από 
τα  αρχαία  χρόνια  ήταν  και  είναι  μόνο  Έλληνες,  όπως  αποδεικνύουν  τα  αρχαιολογικά 
ευρήματα και η ιστορική αλήθεια και άρα δεν έχετε κανένα απολύτως δικαίωμα στη χρήση του 
όρου Μακεδονία»,  τους δίνει  το δικαίωμα να το «έχουν», με το να τους προτείνει να 
κρατήσουν το «Μακεδονία» με έναν άνευ ουσίας γεωγραφικό προσδιορισμό! 
   Έτσι  ακόμη και  εάν  ονομαστούν «γεωγραφικά» Βόρειο  ή  Άνω  «Μακεδόνες»,  θα 
αποκαλούνται εθνικά «Μακεδόνες» και θα διεκδικούν ως δική τους τη μόνη και αληθινή 
«Κάτω»  ή  «Νότια»  Μακεδονία,  δηλαδή  την  ιστορική  και  εδαφική  κληρονομιά  της 
Βόρειας Ελλάδας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου! 

Στους αιώνιους Τσακαλάρωφ η Μακεδονία θα απαντά αιωνίως «ΟΧΙ»

   Παράλληλα πολλοί από αυτούς θα εγκατασταθούν στον βορρά μας ως πολίτες της Ε.Ε. 
διευρύνοντας  την  προπαγάνδα  εναντίον  της  Ελλάδας  που  κρατά  υπόδουλη  δήθεν  την 
λεγόμενη κατ΄ αυτούς «Αιγιακή Μακεδονία»!
   Επομένως  η  ονομασία  «Βόρεια  ή  Άνω  Μακεδονία»  δεν  εξουδετερώνει  την 
διεκδικούμενη «Αιγιακή»,  η οποία αποτελεί  τελικό σκοπό και στόχο τους, από τον 
καιρό των Κομιτατζήδων…
   Αποτελεί δε έγκλημα η συνέχιση μιας τέτοιας αδιέξοδης και αυτοκαταστροφικής πολιτικής.

   3. Η Ελλάδα δεν θέτει θέμα ονόματος, αλλά νομικής επίλυσης του ζητήματος του 
ονόματος, για να προχωρήσουν τα Σκόπια σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε….
►   ΥΠ.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Η     Ελλάδα  δεν  προβάλλει  αντιρρήσεις   για  την  ένταξη  της 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση επειδή είναι ανοιχτό το ζήτημα του ονόματος, για το όνομα, επειδή θέλουμε να 
επιβάλουμε την αλλαγή του ονόματος.
   Η επίλυση του διεθνούς νομικού ζητήματος σε σχέση με το όνομα είναι υποχρέωση 
σεβασμού  των  αποφάσεων  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας  και  γενικότερα  του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ένταξη της γειτονικής μας χώρας στους νατοϊκούς και 
ευρωπαϊκούς θεσμούς μπορεί  να γίνει  –και θα γίνει– μόνο όταν ισχύσουν όλα τα γενικά 
κριτήρια που ισχύουν για όλα τα υποψήφια κράτη μέλη, που επιδιώκουν τη συμμετοχή τους 
στους  ευρωατλαντικούς  θεσμούς  και  πιο  συγκεκριμένα  στο  ΝΑΤΟ  και  στην  Ευρωπαϊκή 
Ένωση».

► ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η θέση αυτή είναι φανερό πως διατυπώνεται για να 
μην φανεί η Ελλάδα ασυνεπής στην Ενδιάμεση Συμφωνία, όπως την κατηγορούν τα Σκόπια.
   Η Αθήνα, αντί να καταγγείλει τα Σκόπια για παραβίαση της Συμφωνίας, αφέθηκε να  
κατηγορηθεί από αυτά και να συρθεί στο Διεθνές Δικαστήριο!
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   Έσχατη δηλαδή κατάντια να «φωνάζει ο κλέφτης» και να σωπαίνει ο νοικοκύρης!
   Έτσι το ΥΠΕΞ είναι πολύ προσεκτικό στα περί ονόματος… Και φοβάται πλέον μη στάξει η  
ουρά του …γαϊδάρου… 
   Αλλά εάν η θέση της Συγκυβέρνησης είναι αυτή - δήθεν για να εκτεθούν διεθνώς οι 
Πλαστογράφοι - τότε τι θα γίνει εάν τα Σκόπια ξαφνικά αλλάξουν στάση ή αλλάξουν 
Γκρούεφσκι  και  πουν  «δεχόμαστε  γεωγραφικό  προσδιορισμό,  καθώς  είμαστε 
“Μακεδόνες”, κατοικούντες στο “Βόρειο κομμάτι της Μακεδονίας”»; Και άρα υπάρχει 
και  «Νότιο»;  Αλύτρωτο,  «κατεχόμενο  από  τους  Έλληνες»  και  μελλοντικά  εδαφικά 
διεκδικούμενο;
   Η Ελλάδα τότε απλά θα έχει αυτοκτονήσει ιστορικά, εθνικά και εδαφικά για πάντα!  
Θα έχει γίνει  διεθνώς περίγελος και «δεν θα μπορεί να βάλει εμπόδιο στο όνομα», 
αφού  διατυμπανίζει  ανοήτως  τώρα  με  περισσή  διπλωματική  δουλικότητα,  ότι  το 
Όνομα δεν είναι το εμπόδιο, αλλά η επιλογή Ονόματος...

   4. Η Ελλάδα δεν έβαλε ΒΕΤΟ στο Βουκουρέστι…
► ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ του 2008 στο Βουκουρέστι –το 
επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά στη Βουλή- η Ελλάδα δεν διετύπωσε κανενός είδους 
βέτο, διότι δεν ετέθη κάποιο ζήτημα που να επιβάλει τέτοιου είδους συμπεριφορά καθόλου».

►  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ:   Η ίδια …διπλωματικότητα όπως και παραπάνω 
και  στο  θέμα  του  ΒΕΤΟ  στη  Νατοϊκή  Σύνοδο  Κορυφής  στο  Βουκουρέστι,  όπου  η 
Συμμαχική αλληλεγγύη, με μπροστάρη τη Γαλλία του Σαρκοζί παρά τον Καραμανλή, επέφερε 
το γνωστό αρνητικό αποτέλεσμα για τα Σκόπια, χωρίς επισήμως η χώρα μας να θέσει ΒΕΤΟ,  
επειδή το έθεσε στο παρασκήνιο!
   Φθάσαμε έτσι δια του ΥΠΕΞ, για λόγους Διπλωματίας, να αρνούμαστε τα αυτονόητα,  
να  αρνούμαστε  την  Ιστορία,  την  Αξιοπρέπεια  και  τον  Εαυτό  μας,  κάτι  το  οποίο 
αποτελεί τελικά Δουλικότητα και όχι Διπλωματικότητα! Γιατί στην Διπλωματικότητα έχεις 
στόχο να ξεπεράσεις τα εμπόδια και τις παγίδες των άλλων, προκειμένου να επιτύχεις στο 
ακέραιο το μείζον εθνικό συμφέρον και όχι για να το εγκαταλείψεις με την πρώτη ευκαιρία…
   
      5. Η Ελλάδα δεν πρέπει να καταγγείλει την Ενδιάμεση Συμφωνία, για παντελώς 
αόριστους και ανύπαρκτους λόγους…
►  ΥΠ.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Η  δε  καταγγελία  της  Ενδιάμεσης  Συμφωνίας  θα  σήμαινε 
ανατροπή του διεθνούς νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται επί χρόνια το θέμα 
αυτό, χωρίς να βλέπω ποιο είναι το όφελος και γιατί η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει το 
βάρος της ανατροπής του διεθνούς νομικού πλαισίου και ενώ προτείνουμε κάτι  το 
οποίο  είναι  φιλικό,  δημιουργικό,  συγκεκριμένο,  υπεύθυνο,  έχει  προοπτική  για  την 
περιοχή, είναι ευρωπαϊκό, είναι σύγχρονο, σέβεται τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, να πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις γιατί θέτουμε σε αμφισβήτηση το διεθνές 
νομικό πλαίσιο.
   Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιες είναι οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στον ΟΗΕ, 
ποιες είναι οι διαδικασίες που υπάρχουν όχι μόνο στο Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά και στη 
Γενική Συνέλευση»
   
►   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ: Εδώ η απάντηση Βενιζέλου, θα ταίριαζε καλύτερα 
σε  διαφήμιση  οικολογικού  πλυντηρίου το  οποίο  είναι  «φιλικό,  δημιουργικό, 
συγκεκριμένο,  υπεύθυνο,  έχει  προοπτική  για  την  περιοχή,  είναι  ευρωπαϊκό,  είναι 
σύγχρονο»…
   Είναι φανερή εδώ η ασυνήθιστη ένδεια επιχειρημάτων του Υπουργού, που καταφεύγει 
σε διαφημιστική ορολογία για να σκεπάσει την ουσιαστική αδυναμία του να απαντήσει επί της 
ουσίας στο αίτημα που έχει  διατυπώσει εδώ και χρόνια σύσσωμη η Παγκόσμια Επιτροπή 
Μακεδονικού Αγώνα, για καταγγελία της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, την οποία σωρηδόν και κατ’ 
εξακολούθηση παραβιάζουν τα Σκόπια.
   Η Ελλάδα θα  έχει  πολύ πιο ισχυρά όπλα εάν καταγγείλει,  παρά εάν ακολουθεί 
υποτακτικά την Ενδιάμεση Συμφωνία, η οποία ακριβώς έδωσε όλο τον αναγκαίο χρόνο 
στα Σκόπια για να κερδίσουν επαφές και διμερείς αναγνωρίσεις!
   Η Αθήνα εάν καταγγείλει τα Σκόπια ως παραβάτες της Συμφωνίας και συνεπώς την ίδια την 
αδιέξοδη Συμφωνία, επανακτά όλο το οπλοστάσιο των διεθνών της ΒΕΤΟ επισήμως και 
δημοσίως, για να μπλοκάρει κάθε κίνηση των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Και αυτός είναι ο 
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λόγος που τα  Σκόπια  δεν  φεύγουν από τη  Συμφωνία, την  οποία  όπως ισχυρίζονται 
παραβίασε η Ελλάδα! Και όμως μένουν…
   Ακόμη και εάν όλες οι χώρες του ΟΗΕ αναγνωρίσουν τα Σκόπια σαν «Μακεδονία»,  
δεν θα έχουν κερδίσει την σημαντικότερη αναγνώριση, εκείνη που τα νομιμοποιεί και 
δεν είναι παρά η Αναγνώριση της Ελλάδας! 
   Αμερική και Ρωσία αναγνωρίζουν εδώ και χρόνια σαν «Μακεδονία» τα Σκόπια και 
όμως αυτό δεν είναι αρκετό για αυτά, καθώς η Ελλάδα κρατά το κλειδί και πρέπει να το 
κρατήσει  ως  το  τέλος,  καθώς  η  Αλήθεια  πάντα  λάμπει  και  θριαμβεύει  σαν  Ήλιος  των 
Μακεδόνων Βασιλέων!

ΟΧΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
   Η Παγκόσμια Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα και τα 3.500.000 των αληθινών και 
μόνων Μακεδόνων του Κόσμου, δεν αποδέχονται ούτε πρόκειται να αποδεχτούν ποτέ 
να  δοθεί  το  ελληνικό  όνομα  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  στα  Σκόπια,  με  οποιαδήποτε  μορφή  ή 
γραφή, απλή ή σύνθετη, γεωγραφική ή πολιτειακή!
   Όπως έχει πρόσφατα και ξεκάθαρα διακηρύξει η Επιτροπή, το μόνο όνομα που μπορεί 
να  γίνει  αποδεκτό  με  προϋποθέσεις  είναι  το «Νεοβαλκανική  Δημοκρατία»  - 
«Novobalkanian Republica»! http://www.noiazomai.net/novobalkanian.html 
   Η  Ονομασία  αυτή  θα  αποτελεί  τη  Συνταγματική  Ονομασία  του  κρατιδίου, 
κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και τη μοναδική εσωτερική, εξωτερική, διμερής και διεθνής 
και άρα την για κάθε χρήση Ονομασία της Χώρας!
   Η Ονομασία αυτή θα αποτελέσει και την μόνη και επίσημη ονομασία αναγνώρισης του 
κράτους από τον ΟΗΕ: «Novobalkanian Republica»!
   Η εθνότητα και η γλώσσα θα ορίζεται επομένως «Νεοβαλκανική» - «Novobalkanian» και 
ο κάτοικος θα ονομάζεται «Νεοβαλκάνιος» - «Novobalkanian»!
   Στις δε ταυτότητες και διαβατήρια, θα αναγράφεται “Novobalkanian”!
   Το διεθνές σύμβολο της χώρας θα είναι στο εξής το “ΝΒ”!

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ
   Κάθε άλλη θέση των Κυβερνήσεων και Συγκυβερνήσεων των Κατεχόμενων Αθηνών, 
όπως  αυτή  που  περιγράφει  ο  ΥΠΕΞ,  ή  αυτές  που  ετοιμάζονται  με  δακρύβρεχτα 
λογύδρια να υιοθετήσουν Κομματικοί Σύλλογοι-Δούρειοι Ίπποι που θα δράσουν σαν 
Ιόλες  και  Κάσσανδροι  πισώπλατα  και  δόλια  την  κρίσιμη  εθνική  στιγμή,  είναι 
Αντιδημοκρατικές,  Ανθελληνικές,  Άνανδρες  και  Παράνομες  Ιστορικά,  Αρχαιολογικά, 
Εθνολογικά, Γεωγραφικά και Εθνικά!
   Και θα τις πολεμήσουμε ανυποχώρητα!
   ¨Όπως ταιριάζει σε αληθινούς, σε ελεύθερους, σε μοναδικούς, σε Έλληνες και μόνον 
Έλληνες Μακεδόνες!

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                             1 Φεβρουαρίου 2014 μ.Χ.

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