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Αγαπητέ Μάθιου, 

Επειδή γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον για πολλά χρόνια, ένιωσα την
ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σου.  Αυτή τη φορά γραπτώς. Ξέρεις ότι
ποτέ δεν έχω αμφισβητήσει την ικανότητά σου και την αποφασιστικότητά
σου να είσαι δίκαιος ενδιάμεσος μεσολαβητής στη δύσκολη αναζήτηση
μιας θεμιτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος του κράτους της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής  Δημοκρατίας  της  Μακεδονίας  (FYROM).  Πρέπει  να
ομολογήσω όμως, ότι οι τελευταίες δημόσιες προτάσεις σου σχετικά με
μια πιθανή λύση στη διαμάχη της FYROM με ένα όνομα που εμπεριέχει τον
όρο  Μακεδονία,  με  εξέπληξαν.  Όχι  μόνο  οι  προτάσεις  σου  ήταν
ανάρμοστες για έναν δήθεν ουδέτερο μεσολαβητή, αλλά ήταν εντελώς
ανεφάρμοστες και δεν αντιπροσώπευαν τίποτα διαφορετικό από αυτό που
υπάρχει τώρα.

Για  να  είμαι  απόλυτα  ειλικρινής  μαζί  σου,  με  εκπλήσσει  το
γεγονός,  ότι  μετά  από  20  και  0πλέον  χρόνια  άμεσης  εμπλοκής  στη
διαμάχη  για  την  ονομασία  της  FYROM,  δεν  κατάφερες  να
συνειδητοποιήσεις  ότι  το  ψευδο-μακεδονικό  μόρφωμα,  το  οποίο
αναγνώρισαν τα Ηνωμένα Έθνη στις 7 Απριλίου του 1993, ως ανεξάρτητο
κράτος με το όνομα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
(FYROM), και με Σύνταγμα γεμάτο επεκτατικές διατάξεις και παράλογες
εθνοτικές αξιώσεις, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει ειρηνικά ή να ευημερήσει,
με το 2% της σύνθεσης των κατοίκων του να είναι Μακεδόνες και το 98%
να  αποτελείται  από  την  πρόσμιξη  των  κομμουνιστών  νομάδων  των
Βαλκανίων, και τα σύνορα του να αγγίζουν την ιστορική αρχαία ελληνική
περιφέρεια της Μακεδονίας.

Αναρωτιέμαι  ποια  ήταν  τα  εμπόδια  για  τα  οποία
διαπραγματευόσουν για περισσότερα από 20 χρόνια με τις δύο πλευρές,
σχετικά με την ονομασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας.  Διαπραγματευόσουν την ανάγκη να παραμείνει ή όχι στην
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ονομασία ο όρος «Πρώην»; Διαπραγματευόσουν με τις δύο πλευρές εάν ή
όχι θα παραμείνει ο όρος «Γιουγκοσλαβική»; Ή μήπως διαπραγματευόσουν
εάν ή όχι ο όρος «Δημοκρατία» έπρεπε να παραμείνει στην ονομασία της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Απ’ όσο γνωρίζω,
ο μόνος λόγος για  τον  οποίο  τα Ηνωμένα Έθνη διόρισαν έναν «Ειδικό
Αντιπρόσωπο για την Διαφορά του ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας» ήταν ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του.
Η  ονομασία.  Και  όταν  ο  «Αντιπρόσωπος»  με  τις  επίσημες  δημόσιες
δηλώσεις  του  προτείνει  ονομασία  που  δεν  διαφέρει  από  αυτή  που
διαπραγματεύεται, τότε τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης των δύο
πλευρών θα παραμείνουν τα ίδια, δηλαδή απαράδεκτα.

Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας από το 1993 έως και σήμερα έχουν
αρνηθεί  να  στηρίξουν   αίτηση  της  FYROM για  την  είσοδό  της  στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην συμμαχία του ΝΑΤΟ, επειδή το όνομα του νέο-
αναγνωρισμένου  κράτους  με  την  ονομασία  πρώην  Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας περιέχει τη λέξη Μακεδονία.

Και  σου  θυμίζω,  ότι  ποτέ,  μα  ποτέ,  η  Ενωμένη  Ευρώπη  ως
πολιτική  οντότητα  δεν  ψήφισε  υπέρ  της  αναγνώρισης  του  νοτίου
τμήματος  της  Γιουγκοσλαβίας,  γνωστής  ως  πρώην  γιουγκοσλαβικής
δημοκρατίας της Μακεδονίας, ως ανεξάρτητου κράτους, με όνομα που να
περιέχει τη λέξη Μακεδονία.

Στην  πραγματικότητα,  σε  τρεις  διαφορετικές  περιπτώσεις  το
Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών της Ευρώπης ψήφισε να απορρίψει την
αναγνώριση αυτής της οντότητας, γιατί το όνομα με το οποίο αιτούνταν
αναγνώριση περιείχε τη λέξη Μακεδονία.

Στις  22  Ιανουραίου  1992  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο
συνεδρίασε για να μελετήσει και να αποφασίσει την αίτηση της πρώην
γιουγκοσλαβικής  δημοκρατίας  της  Μακεδονίας  να  αναγνωριστεί  ως
ανεξάρτητο κράτος με την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Το
Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών της Ευρώπης απέρριψε την αίτηση,
διότι η ονομασία με την οποία αιτούνταν αναγνώριση εμπεριείχε τον όρο
Μακεδονία.  Η επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως
εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1992 και χωρίς καμία αλλαγή από τότε έως
σήμερα έχει ως εξής: 

«Το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  επαναλαμβάνει  τη  θέση  που
έλαβε η Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της στο Γκιμάρες κατόπιν
αιτήματος  της  πρώην  Γιουγκοσλαβικής  Δημοκρατίας  της
Μακεδονίας  να  αναγνωριστεί  ως  ανεξάρτητο  κράτος.  Το
Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  εκφράζει  την  ετοιμότητά  του  να
αναγνωρίσει  το  κράτος  αυτό  με  τα  υπάρχοντα  σύνορά
του, σύμφωνα  με  τη  Δήλωση  της  16ης  Δεκεμβρίου  1991,  με
όνομα που δεν περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία».»
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Θα ήθελα να γνωρίζεις ότι τον Ιανουάριο του 1995 συναντήθηκα με
τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης και Καναδά, Ντικ
Χόλμπρουκ,  στην  Αμερικανική  Πρεσβεία  στην  Αθήνα.  Σε  αυτή  τη
συνάντηση,  είπα  στον  Υφυπουργό   Χόλμπρουκ  ότι  το  πείραμα  που
διεξήγαγαν αστραπιαία τα Ηνωμένα Έθνη, με το οποίο αναγνώρισαν την
πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Βοσνίας ως ανεξάρτητο κράτος,
με μια μουσουλμανική κυβέρνηση φονταμενταλιστών στην εξουσία, και με
ένα Σύνταγμα γεμάτο ανόητες διατάξεις, θα έπληττε καταστροφικά την
περιοχή,  εκτός  αν  αντιμετωπιζόταν  και  διορθωνόταν  άμεσα.  Και
γνωρίζεις  καλά  τι  συνέβη  στην  περιοχή  της  πρώην  Γιουγκοσλαβίας
μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 1995, που προκάλεσε την «Συνάντηση
για την Ειρήνη» στο Ντέϊτον, Οχάϊο, στην οποία παραβρέθηκα ως επίσημο
μέλος,  όντας  πολιτικός  σύμβουλος  του  τότε  Προέδρου  της  Σερβίας,
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. 

Είπα επίσης στον τότε Υφυπουργό Χόλμπρουκ, ότι το πείραμα της
πρώην  γιουγκοσλαβικής  δημοκρατίας  της  Μακεδονίας  και  του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο αναγνώριζαν το νότιο τμήμα
της Γιουγκοσλαβίας ως ανεξάρτητο κράτος, με ονομασία που περιείχε τον
όρο  Μακεδονία,  εγκυμονούσε  κινδύνους  αιώνιας  αστάθειας  για  την
περιοχή.  Η  αναγνώριση  της  πρώην  Γιουγκοσλαβικής  Δημοκρατίας  της
Μακεδονίας με τον όρο Μακεδονία στο όνομά της, δεν θα λειτουργήσει
ποτέ, είπα στο Χόλμπρουκ τότε, και λέω και σε σένα το ίδιο πράγμα τώρα.
Δεν θα λειτουργήσει ποτέ!

Ο  όρος  Σλαβο-Μακεδόνας  είναι  οξύμωρος.  Ο  όρος  Αλβανο-
Μακεδόνας  είναι  οξύμωρος.  Ο  όρος  Βουλγαρο-Μακεδόνας  είναι
οξύμωρος.  Ο  όρος  Σερβο-Μακεδόνας  είναι  οξύμωρος.  Οτιδήποτε  άλλο
πέραν από Έλληνας Μακεδόνας είναι ένα οξύμωρο σχήμα. Μια πρόχειρη
εξέταση της αρχαίας παγκόσμιας ιστορίας θα επιβεβαιώσει  αυτόν τον
ισχυρισμό.  Χιλιάδες  ιστορικών  εγγράφων  θα  πιστοποιήσουν  ότι  οι
Μακεδόνες είναι μόνον Έλληνες.

Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζεις ότι οι επιστήμες της κοινωνιολογίας
και  της  εθνολογίας  ορίζουν  ένα  "έθνος"  ως  τη  συγχώνευση  συγγενών
φυλών. Το ελληνικό έθνος, σε όλη την περίφημη ιστορία του, αποτελείται
από  τις  συγγενείς  φυλές  των  Ηπειρωτών  (Ηπείρου),  των  Θεσσαλών
(Θεσσαλίας), των Μακεδόνων (Μακεδονίας), των Θρακών (Θράκης), των
Κυπρίων  (Κύπρου),  των  Ποντίων  (Πόντου),  των  Πελοποννησίων
(Πελοποννήσου),  των  Κρητικών  (Κρήτης),  των  Αθηναίων  (Αθήνας)  και
πολλών  άλλων  φυλών.  Έτσι,  εάν  οι  Μακεδόνες  απουσιάσουν  από  το
ελληνικό εθνολογικό μίγμα, το ελληνικό έθνος θα είναι για πάντα μισό.
Και το ίδιο θα ισχύει και για την παγκόσμια ιστορία.

Ο  κόσμος  υιοθέτησε  την  ελληνική  Αθηναϊκή  δημοκρατία.  Και  ο
Απόστολος Παύλος απηύθυνε επιστολές προς τους «Θεσσαλονικείς» και
προς τους «Φιλιππησίους» γραμμένες στα ελληνικά. Οι «Θεσσαλονικείς»
και  οι  «Φιλιππήσιοι»  ήταν  Έλληνες  Μακεδόνες  και  κατοικούσαν  στην
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Ελληνική Μακεδονία. Ο Απόστολος Παύλος δεν έγραψε τις επιστολές του
προς  τους  «Θεσσαλονικείς»  και  προς  τους  «Φιλιππησίους»  στην
«Μακεδονική γλώσσα» που οι ψευδο-Μακεδόνες σήμερα ισχυρίζονται ότι
είχαν και έχουν. Ο Απόστολος Παύλος απηύθυνε τις επιστολές προς τους
Έλληνες Μακεδόνες και ήταν γραμμένες στα ελληνικά. Οι επιστολές του
Αποστόλου  Παύλου γράφτηκαν 600 χρόνια  πριν  οι  Σλάβοι  εμφανιστούν
στις περιοχές της Ελληνικής Μακεδονίας όπου ζούσαν οι Φιλιππήσιοι και
οι Θεσσαλονικείς για χιλιάδες χρόνια πριν.

Και αν υφίσταται η πρωτοφανής θεωρία που έχουν προωθήσει οι
ψευδο-Μακεδόνες και οι Γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές των Βαλκανίων τα
τελευταία 84 χρόνια, ότι αν κάποια φυλή Α ζει σε μια γεωγραφική περιοχή
που κατοικείται από τη φυλή Β, η φυλή Α μπορεί να μετατραπεί σε φυλή Β,
τότε εγώ και η οικογένεια μου που έχουμε ζήσει στην Πολιτεία του Νιου
Χάμσαϊρ, ΗΠΑ, για πάνω από 100 χρόνια, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
δεν  είμαστε  πια  Ελληνοαμερικανοί,  γιατί  έχουμε  μετατραπεί  σε
αυτόχθονες  Αμερικανούς  Ινδιάνους  της  φυλής  των  «Αμπενάκι».  Η
ινδιάνικη φυλή «Αμπενάκι» ζούσε για χιλιάδες χρόνια στην περιοχή που
ονομάστηκε  Νιου  Χάμσαϊρ  από  τους  Άγγλους  αποίκους  πριν  από  300
χρόνια. Και ως αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής, εγώ θα μπορούσα να
ισχυριστώ ότι δεν είμαι Ελληνοαμερικανός αλλά αυτόχθων ινδιάνος της
φυλής «Αμπενάκι» και να αλλάξω το όνομά μου και τον τίτλο μου από
«Δημοκράτης  Ηγέτης  Σπύρου»,  σε  «Αρχηγό  Τζερόνιμο»  της  ινδιάνικης
φυλής «Αμπενάκι».

Είμαι επίσης βέβαιος ότι  γνωρίζεις πως η γένεση του σημερινού
ψευδο-μακεδονικού  έθνους  που  ονομάζεται  «Πρώην  Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία Της Μακεδονίας» έχει τις ρίζες του στη Μόσχα της Ρωσίας. Η
7η  συνάντηση  της  «Κομμουνιστικής  Διεθνούς»  «COMINTERN»
πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα από τις 21 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου
1935.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  συνάντησης,  η  «COMINTERN»
υπερψήφισε  ένα  ψήφισμα  που  δηλώνει  την  ανάγκη  δημιουργίας  ενός
«ενωμένου ανεξάρτητου Μακεδονικού έθνους.»

Η στρατηγική και το σχέδιο για τη δημιουργία ενός «ενωμένου»
ανεξάρτητου μακεδονικού έθνους ήταν έργο του Βούλγαρου κομμουνιστή
ηγέτη, Γκεόργκι Ντιμιτρόφ. Ένας αφοσιωμένος κομμουνιστής ηγέτης, ο
Ντιμιτρόφ είχε αποκτήσει ρωσική υπηκοότητα και τοποθετήθηκε από τον
Ιωσήφ  Στάλιν,  τον  κομμουνιστή  ηγέτη  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  ως
επικεφαλής της «COMINTERN».

Ο Ντιμιτρόφ προήδρευσε της 7ης Κομμουνιστικής Διεθνούς και
εξέδωσε την απόφαση της «COMINTERN» σχετικά με την απόφαση για τη
δημιουργία  ενός  «ενωμένου,»  ανεξάρτητου  μακεδονικού  έθνους.  Η
επίσημη απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς αναφέρει:

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΕΟ»
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«Η  μπουρζουαζία  των  κυρίαρχων  εθνών  στα  τρία
ιμπεριαλιστικά  κράτη,  ανάμεσα  στα  οποία  διαμοιράστηκε  η
Μακεδονία,  προσπαθεί  να  αποκρύψει  την  εθνική  καταπίεση,
αρνούμενη τις εθνικές ιδιαιτερότητες του μακεδονικού λαού και
την ύπαρξη μακεδονικού έθνους. 

Οι Έλληνες σωβινιστές ισχυρίζονται ότι ο γηγενής σλαβικός
πληθυσμός  στο  τμήμα  που  έχουν  υπό  την  κατοχή  τους
αποτελείται από Έλληνες που εκσλαβίστηκαν. 

Οι Μεγαλο-Σέρβοι σωβινιστές εκμεταλλευόμενοι τα σερβικά
στοιχεία  στην  γλώσσα  του  ντόπιου  μακεδονικού  πληθυσμού,
θεωρούν  αυτόν  τον  πληθυσμό  ως  μία  από  τις  «φυλές»  του
νοτιοσλαβικού έθνους και τον υποβάλλουν σε βίαιο εκσερβισμό.

Τέλος,  ο  Βουλγαρικός  σωβινισμός,  εκμεταλλευόμενος  τη
συγγένεια  μεταξύ  της  Μακεδονικής  γλώσσας  και  της
Βουλγαρικής, διακηρύσσει ότι οι Μακεδόνες  είναι Βούλγαροι και
με  αυτόν τον τρόπο επιδιώκει  να  δικαιολογήσει  την  κυριαρχία
τους τόσο στην περιοχή του Πετριτσιου όσο και την επεκτατική
τους πολιτική σε ολόκληρη την Μακεδονιία.

Παλεύοντας ενάντια στην διαίρεση και την υποδούλωση του
Μακεδονικού  λαού,  ενάντια  σε  όλες  τις  μορφές  εθνικής,
πολιτιστικής,  κοινωνικής  και  οικονομικής  καταπίεσής  του,  η
Εσωτερική  Μακεδονική  Επαναστατική  Οργάνωση  (ΕΜΕΟ)  είναι
υποχρεωμένη  να  ξεσκεπάσει  το  πραγματικό  νόημα  όλων  των
σοφισμάτων  που  αρνούνται  στους  Μακεδόνες  την  εθνική  τους
ταυτότητα  και  να  μην  επιτρέψει  στα  σοφίσματα  αυτά  να
παρεισφρήσουν στους κύκλους της.

Ο  αγώνας  για  την  ενωμένη  και  ανεξάρτητη  Μακεδονική
δημοκρατία των εργαζομένων αποτελεί δίκαιη υπόθεση όχι μόνο
για  τις  εργαζόμενες  μάζες  της  Μακεδονίας  αλλά  και  για  την
εργατική τάξη και την αγροτιά που αγωνίζονται κάτω από την
καθοδήγηση των κομμουνιστικών κομμάτων στην Βουλγαρία, την
Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα.»

Το  1944,  ο  Γιόσιπ  Τίτο,  ο  ισχυρός  ηγέτης  του  Κομμουνιστικού
Κόμματος  της  Γιουγκοσλαβίας,  έγινε  ο  αδιαμφισβήτητος  κομμουνιστής
ηγέτης των Βαλκανίων. Για τα μελλοντικά επεκτατικά σχέδια του, ο Τίτο
αποφάσισε  να  εφαρμόσει  το  σχέδιο  του  Δημητρόφ  για  ένα  «ενωμένο»
μακεδονικό  έθνος.  Ο  Τίτο  ονόμασε  τη  διοικητική  περιοχή  της
Γιουγκοσλαβίας  «Βαρντάρσκα»  ως  «Γιουγκοσλαβική  Σοσιαλιστική
Δημοκρατία  της  Μακεδονίας».  Επισυνάπτω  το  αντίγραφο  ενός
γραμματοσήμου  του  έτους  1939,  το  οποίο  απεικονίζει  τον  χάρτη  της
περιοχής και  την περιφέρεια  Βαρντάρσκα που ο Τίτο  το 1944 βάφτισε
«Γιουγκοσλαβική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας».
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Στην συνέχεια, ο Τίτο όρισε τον Σβετοζάρ "Τέμπο" Βουκμάνοβιτς,
τον κατεξοχήν προπαγανδιστή της Γιουγκοσλαβίας για την προώθηση του
σχεδίου  για  ένα  «ενωμένο»  ανεξάρτητο  μακεδονικό  έθνος  στις
κομμουνιστικές πολεμικές δυνάμεις της περιοχής.

Οι γραπτές οδηγίες του Τέμπο στους κομμουνιστές «συντρόφους»
πολεμιστές της περιοχής ανέφεραν:

«Οι  μονάδες  σας  που  θα  περάσουν  στο  έδαφος  της
Ελληνικής  Μακεδονίας,  οφείλουν  να  αναπτύξουν  εντατική
πολιτική  δραστηριότητα  μεταξύ  της  μακεδονικής  μειονότητας
στην  Ελλάδα  με  τα  ακόλουθα  συνθήματα:  1.  Η  μακεδονική
μειονότητα πρέπει για δικό της συμφέρον να αγωνιστεί μαζί με
τον  Ελληνικό  λαό  ενάντια  στους  κατακτητές  και  όλους  τους
υπηρέτες του. 2. Η μακεδονική μειονότητα πρέπει να σταματήσει
τον  αδελφοκτόνο  πόλεμο  που  υποδαυλίζει  ο  κατακτητής,  οι
Βούλγαροι φασίστες και ο προδότης του μακεδονικού λαού Βάτσε
Μιχαήλοφ. 3. Η μακεδονική μειονότητα μαζί με τον ελληνικό λαό
πρέπει να δημιουργήσει έναν κοινό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό
υπό την Διοίκηση του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΛΑΣ. 4. Μόνο
με αυτόν τον τρόπο, με τον κοινό αγώνα με τον ελληνικό λαό, η
μακεδονική μειονότητα θα εξασφαλίσει  ίσα δικαιώματα και  την
απαλλαγή από κάθε εθνική καταπίεση.

Κατά  την  πολιτική  τους  δραστηριότητα  στην  Ελληνική
Μακεδονία, οι ομάδες σας μπορούν να λένε ότι μετά τον πόλεμο ο
μακεδονικός λαός θα κατακτήσει την πλήρη ελευθερία του, ότι η
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Μακεδονία θα γίνει πραγματικά ελεύθερη. Επίσης, όλα τα διμερή
ζητήματα μεταξύ των Βαλκανικών λαών θα λυθούν στην βάση της
αδελφικής  συνεργασίας  και  αναγνώρισης  του  δικαιώματος  της
αυτοδιάθεσης των λαών.» 

Λίγους μήνες αργότερα το 1944, ο Τίτο αποφάσισε να αλλάξει το
όνομα της περιοχής, σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ο
Τίτο κατήργησε την λέξη «γιουγκοσλαβική» από την ονομασία με σκοπό
να  προωθήσει  την  ιδέα  του  «ενωμένου»  ανεξάρτητου  μακεδονικού
έθνους,  σκοπός  της  οποίας  ήταν  η  ενσωμάτωση  των  αρχαίων
Μακεδονικών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδος και της Βουλγαρίας.

Η  έκθεση  της  «Οργανωτικής  Επιτροπής  του  Αντιφασιστικού
Συμβουλίου της Λαϊκής Απελευθέρωσης της Μακεδονίας» «ΑΣΝΟΜ» και
το  «Μανιφέστο  της  πρώτης  συνόδου  του  «ΑΣΝΟΜ»  προς  το  λαό  της
Μακεδονίας» αποκαλύπτουν σε βάθος τις προπαγανδιστικές δεξιότητες
των  κομμουνιστών  ηγετών  του  Τίτο.  Φανερώνουν  επίσης   πόσο
συστηματικά εξελισσόταν η δημιουργία του Σλάβο – ψευδό – μακεδονικού
μορφώματος.

«ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΛΑΪΚΗΣ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ASNOM) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ»

2 Αυγούστου 1944

«Αυτή την ιστορική ημέρα,  την ημέρα του Προφήτη Ηλία
(Ilinden) του 1944, μοιραία για την εξέλιξη του μακεδόνικου λαού,
για πρώτη φορά στην ιστορία του λαού μας συνεκλήθη ένα εθνικό
συμβούλιο,  το  ASNOM,  ως  σύμβολο  εθνικής  χειραφέτησης  και
ανακήρυξης μακεδόνικου κράτους για πρώτη φορά στην ιστορία
από  την  εποχή  του  Σαμουήλ,  αποτελώντας  κορυφαία  και
αποφασιστική καμπή στην ιστορία του λαού μας, σημαδεύοντας
την  απαρχή  μιας  νέας  εποχής,  μιας  εποχής  δημιουργικής
εργασίας,  εθνικής  ζωής,  μιας  εποχής προόδου.  Αυτήν  την  ιερή
ιστορική  στιγμή  οφείλουμε  να  διακηρύξουμε  ότι  για  αιώνες  ο
μακεδόνικος λαός πολεμά σκληρά και καταβάλλει υπεράνθρωπες
προσπάθειες  με  σκοπό  τη  χειραφέτηση  ολόκληρου  του
μακεδόνικου  έθνους  μέσα  σ'  ένα  ελεύθερο  μακεδόνικο  κράτος.
Αυτή  τη  στιγμή,  όταν  όλες  οι  αγωνιζόμενες  δυνάμεις  στη
Μακεδονία  έχουν  ριχτεί  στη  μάχη  ενάντια  στους  φασίστες
κατακτητές, καλούμε και τα άλλα δύο τμήματα του μακεδόνικου
λαού να πάρουν μέρος στο μεγάλο αντιφασιστικό μέτωπο, αφού
αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε το δικαίωμα της
αυτοδιάθεσης και το πέρασμα που οδηγεί στην ένωση ολόκληρου
του  μακεδόνικου  έθνους  σε  μια  ελεύθερη  κοινότητα  των
χειραφετημένων  λαών  της  Γιουγκοσλαβίας. Το  αγωνιζόμενο
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Πεδεμόντιο  της  Μακεδονίας  έχει  με  πάθος  διακηρύξει  ότι  θα
προσφέρει  κάθε  βοήθεια και δεν  θα  φεισθεί  θυσιών  για  την
απελευθέρωση και των άλλων δύο τμημάτων του έθνους μας και
για την τελειωτική ένωση ολόκληρου του μακεδόνικου λαού. Όταν
γνωρίζουμε  ότι  το  αγωνιζόμενο  Πεδεμόντιο  της  Μακεδονίας
αποτελεί  τμήμα  της  Γιουγκοσλαβίας  του  Τίτο,  τότε  φαίνεται
καθαρά  πόσο  μεγάλη  μπορεί  να  είναι  η  υποστήριξη  που
διαθέτουμε και πόσο σταθερή είναι η επιθυμία μας για την ένωση
ολόκληρου του έθνους μας.»

«ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑSNOM ΠΡΟΣ ΤΟ
ΛΑΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

2 Αυγούστου 1944

«Έχοντας  υπόψη  τα  προαιώνια  ιδανικά  του  λαού  της
Μακεδονίας,  το  πρώτο  Μακεδονικό  Εθνικό  Συμβούλιο
διακηρύσσει σε ολόκληρο τον κόσμο το δίκαιο και σταθερό του
πόθο για  την  ενοποίηση  όλου  του  μακεδονικού  λαού στη  βάση
του δικαιώματος για αυτοδιάθεση. Αυτό θα έθετε ένα τέλος στην
καταπίεση του λαού της Μακεδονίας σε όλα τα τμήματα της και
θα  δημιουργούσε  τις  προϋποθέσεις  για  γνήσια  αλληλεγγύη  και
ειρήνη μεταξύ των βαλκανικών λαών.»

Όλοι αυτοί οι αβάσιμοι, ιστορικά ανακριβείς και παντελώς ανόητοι
ισχυρισμοί που βλέπουμε στην έκθεση και στο μανιφέστο του ΑSNOM τον
Αύγουστο του 1944, έχουν συγχωνευτεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
στο Σύνταγμα και στις νομοθεσίες του ψευδό-μακεδονικού κράτους που
τα  Ηνωμένα  Έθνη  αναγνώρισαν  στις  7  Απριλίου  1993  με  το  όνομα
«Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - FYROM».

Οι  ανησυχίες  του  κόσμου  για  τους  πιθανούς  κινδύνους  που
υπέθαλπε η δημιουργία ενός ενωμένου ανεξάρτητου μακεδονικού έθνους
για την περιοχή των Βαλκανίων και ειδικότερα για την Ελλάδα, έχουν
εκφραστεί και έχουν σφραγισθεί για πάντα από τις λέξεις στην επίσημη
εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που εξέδωσε ο υπουργός
Εξωτερικών, Ο Έντουαρντ Στεττίνιους, στις 26 Δεκεμβρίου 1944.

Η  εγκύκλιος  του  Υπουργού  Στεττίνιους  ήταν  ξεκάθαρη.  Την
συμπεριλαμβάνω  όπως  εκδόθηκε  και  ακόμη  υπάρχει  στα  αρχεία  του
Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας για να την εξετάσεις:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ
Εξωτερικές σχέσεις ΤΟΜΟΣ VIII

Ουάσιγκτον
Μήνυμα προς ενημέρωση

(868.014 / 26 Δεκ. 1944)
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Ο  Υπουργός  Εξωτερικών  προς  ορισμένους  διπλωματικούς  και
προξενικούς υπαλλήλους:

«Τα  παρακάτω  είναι  προς  πληροφόρηση  και  γενικές
οδηγίες,  αλλά  όχι  για  οποιαδήποτε  ανάληψη  δράσης  αυτή  τη
στιγμή.

Το  Αμερικανικό  Υπουργείο  Εξωτερικών  σημείωσε  με
μεγάλη ανησυχία τις αυξανόμενες προπαγανδιστικές φήμες και τις
ημιεπίσημες δηλώσεις προς όφελος μιας αυτόνομης Μακεδονίας,
που  προέρχονται  κυρίως  από  τη  Βουλγαρία,  αλλά  και  από
Γιουγκοσλάβους υποστηρικτές και άλλες πηγές, υπονοώντας ότι η
ελληνική  επικράτεια  θα  συμπεριληφθεί  στο  σχεδιαζόμενο
κρατίδιο.  "Αυτή  η  κυβέρνηση  θεωρεί  τις  συζητήσεις  περί  του
μακεδονικού  «έθνους»,  της   Μακεδονικής  «Πατρίδας»  ή  της
μακεδονικής «εθνικής συνείδησης» ως αδικαιολόγητη δημαγωγία
χωρίς  εθνική  ή  πολιτική  υπόσταση  και  βλέπει  την  παρούσα
αναβίωση ως πιθανό μανδύα για επιθετικές βλέψεις εναντίον της
Ελλάδας.

Η  εγκεκριμένη  πολιτική  της  κυβέρνησης  αυτής  είναι  να
αντιτάσσεται σε κάθε αναβίωση του μακεδονικού ζητήματος που
σχετίζεται  με  την  Ελλάδα.  Το  ελληνικό  τμήμα  της  Μακεδονίας
κατοικείται σε μεγάλο βαθμό από Έλληνες και ο ελληνικός λαός
αντιτίθεται  σχεδόν  ομόφωνα στη  δημιουργία  ενός  μακεδονικού
κρατίδιου. Οι ισχυρισμοί περί σοβαρής ελληνικής συμμετοχής σε
οποιαδήποτε τέτοια αναταραχή μπορούν να θεωρηθούν ψευδείς. Η
κυβέρνηση  αυτή  θεωρεί  υπεύθυνη  κάθε  κυβέρνηση  ή  ομάδα
κυβερνήσεων που ανέχεται ή ενθαρρύνει απειλητικές ή επιθετικές
πράξεις «μακεδονικών δυνάμεων» κατά της Ελλάδας.

Το Υπουργείο θα εκτιμούσε κάθε πληροφορία σχετική με
αυτό το θέμα, η οποία μπορεί να πέσει στην αντίληψή σας.»

ΣΤΕΤΤΙΝΙΟΥΣ

Δεν χρειάζεται να σου παραθέσω τι ανέφερε γραπτώς ο Πρόεδρος
της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  το  1992  στον
Πρόεδρος  Μπους  και  στους  ηγέτες  της  Ευρώπης  όσον  αφορά  τους
κινδύνους  για  την περιοχή,  αν ένα  κράτος  αναγνωριζόταν  με  τον  όρο
«Μακεδονία» στο όνομά του.

Επίσης, δεν θα σου πω τι δήλωσε στις 17 Φεβρουαρίου 1992 ο τότε
Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς, στους Υπουργούς
Εξωτερικών της Ευρώπης για τους κινδύνους και τις συνέπειες που θα
είχαν οι κάτοικοι των «Σκοπίων» και της περιοχής των Βαλκανίων εάν τα
«Σκόπια»  αναγνωριστούν  ποτέ  ως  ανεξάρτητο  κράτος  με  το  όνομα
«Μακεδονία».
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Και  δεν  θα  σου  αναφέρω  τι  είπε  ο  πρώην  Πρωθυπουργός  της
Ελλάδας,  Ανδρέας  Παπανδρέου,  πέραν  του  να  σου  υπενθυμίσω  πως
δήλωσε ότι «το όνομα Μακεδονία είναι η καρδιά της Ελλάδας». Δεν θα
σου  τα  πω  αυτά  καν,  γιατί  μπορείς  να  μου  πεις  ότι  όλοι  αυτοί  είναι
Έλληνες. Θα σε προτρέψω λοιπόν, να διαβάσεις προσεκτικά τις δηλώσεις
του  δικού  μας  Υπουργού  Εξωτερικών,  του  Έντουαρντ  Στεττίνιους,
σχετικά με τους κινδύνους ύπαρξης ανεξάρτητου «Μακεδονικού» κράτους
στα Βαλκάνια. Κινδύνους, τους οποίους έχεις αναλάβει να αναγνωρίσεις
και να βοηθήσεις στην επίλυσή τους.

Καταλαβαίνω ότι θα βρίσκεσαι στην περιοχή στο τέλος του μήνα.
Την ίδια περίοδο θα βρίσκομαι κι εγώ στην Αθήνα. Αν έχεις χρόνο, στείλε
μου ένα email στο cspirou  @  hau  .  gr, για να πιούμε ένα ποτό. 

Με θερμούς προσωπικούς χαιρετισμούς,

{Υπογραφή}

Κρις Σπύρου
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