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Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσδή-
ποτε άλλος σύνθετος 
όρος
συμπεριλαμβανομέ-

νης της «Νέας Μακεδονίας», 
αποδεκτός από εσάς;
Η δεν αποδέχεται κανένα όνομα 
που περιέχει τον όρο Μακεδονία. 
Η λεγόμενη εθνική θέση του Βου-
κουρεστίου είναι προδοτική,δίνει 
το όνομα της Μακεδονίας στα 
Σκόπια, η απόφαση του Βουκου-
ρεστίου, παραχωρεί το όνομα και 
την ιστορία της χώρας. Εμείς δεν 
έχουμε πρόβλημα, οι σκοπιανοί 
έχουν ας το λύσουν. Εμείς ένα 
όπλο έχουμε το όνομα, εάν το δώ-
σουμε θα χάσουμε από αυτή την 

διαπραγμάτευση. Η χώρα πρέπει 
να μείνει στην απόφαση των πολι-
τικών αρχηγών του 1992 που δεν 
δέχεται τη χρήση του όρου Μακε-
δονία. 

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, Θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος;
Θα πάμε στα συλλαλητήρια και 
στις εκδηλώσεις για την υπόθε-
ση της ονομασίας των Σκοπίων. 
Το παρόν θα δώσουμε στη Θεσ-
σαλονίκη στις 21 Ιανουαρίου για 
την ιστορία μας και την πατρίδα 
μας. Η Ένωση Κεντρώων καλεί τα 
μέλη  της και τους φίλους της να 

έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να 
υποστηρίξουν την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας. 

Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίσταση. 
Γιατί σήμερα
θεωρείτε ότι οι αντιδράσεις δεν 
είναι τόσο ισχυρές;
Είναι φανερό ότι κάποιοι ...ενο-
χλούνται. Θέλουν να παραδώσουν 
το όνομα κάποιοι προοδευτικοί και 
κατηγορούν όσους αντιστέκονται 
ως λαϊκιστές και ακροδεξιούς. 
Βγαίνουν στα κανάλια διάφοροι 
τύποι και καλλιεργούν κλίμα για 
να κλείσει όπως-όπως το θέμα, 
δηλαδή για να κάνουν την προδο-
σία πιο εύκολα. Όμως λογαριά-

ζουν χωρίς τον ξενοδόχο, ο λαός 
θα τιμωρήσει πολύ σκληρά όσους 
δώσουν το όνομα Μακεδονία στα 
Σκόπια. 

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Η εκκλησία τοποθετήθηκε για το 
θέμα της ονομασίας. Και η θέση 
της είναι καθαρή δεν δέχεται τον 
όρο Μακεδονία. Η εκκλησία πρέ-
πει να λέει την άποψη της και όχι 
να την κατακρίνουμε, όταν δεν 
μας συμφέρει και να την χαρα-
κτηρίζουμε «χρυσαυγήτικη». Αυτό 
είναι απαράδεκτο και εγκληματικό 
για την Ορθοδοξία. 

Ποια θα ήταν η δική σας θέση για τις 
κόκκινες γραμμές της χώρας μας;

Ποια η πρότασή σας για το θέμα 
του ονόματος;
 Εμείς έχουμε πει καθαρά την άπο-
ψη μας. Η κυβέρνηση  θα έπρεπε 
να κινηθεί σε άλλο δρόμο. Να πεί-
σει τους γείτονες μας να αλλά-
ξουν θέση αυτοί και όχι εμείς. Να 
δώσουμε κίνητρα για επενδύσεις 
στα Σκόπια να συνεργαστούμε για 
εμπορική συνεργασία στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης, να προτείνουμε 
και να εγγυηθούμε να επενδυθούν 
κονδύλια από ξένα Funds στην πε-
ριοχή, ώστε να αλλάξουν στάση και 
να μείνουν μακριά από αλυτρωτι-
κές  διαθέσεις και πράξεις.  

Βασίλης Λεβέντης 
Πρόεδρος Ενωσης Κεντρώων

Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσδή-
ποτε άλλος σύνθετος 
όρος συμπεριλαμβα-
νομένης της «Νέας 

Μακεδονίας», αποδεκτός από 
εσάς;
Οποιαδήποτε ονομασία σύνθετη 
ή άλλη περιλαμβάνει τον όρο ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ σε οποιαδήποτε γραφή 
και γλώσσα δεν είναι αποδεκτή 
από την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ όπως και 
για την συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων, (ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ) Η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 
κοινοβουλευτικός φορέας που το 
(ΛΕΕΙ) με τον πιο ξεκάθαρο τρό-
πο. 

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος;
Όπως και στις αρχές της δεκαε-

τίας του 1990 Η ΧΑ συμμετείχε 
ενεργά σε όλα τα συλλαλητήρια 
– διαδηλώσεις που αφορούσαν 
την ελληνικότητα της Μακεδονίας 
μας, δίχως οποιαδήποτε προσπά-
θεια καπελώματος. Το ίδιο θα πρά-
ξουμε και τώρα με αρχή το συλλα-
λητήριο της 21ης Ιανουαρίου που 
θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη. 
Φυσικά, και θα διοργανώσουμε και 
δικές μας συγκεντρώσεις, αρχής 
γενομένης της 3η Φεβρουαρίου, 
όπου η καθιερωμένη εκδήλωση 
για την επέτειο των Ιμίων θα λάβει 
και την μορφή συλλαλητηρίου για 
την Μακεδονία μας.

Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίσταση. 
Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι οι 
αντιδράσεις δεν είναι τόσο ισχυ-
ρές;
Οι αντιδράσεις των Ελλήνων 
όντως ξεκίνησαν ανεμικά. Αυτό 
οφείλεται στην ολέθρια των πο-

λιτικών (πλην ΧΑ), των ΜΜΕ και 
όλων των έμμισθων υπαλλήλων 
των ΜΚΟ και του Σόρρος, καθώς 
και στην σκοπίμως συντονισμέ-
νη ηττοπάθεια που καλλιεργούν 
οι ανωτέρω. Δυστυχώς όμως για 
τους θιασώτες της παγκοσμιο-
ποίησης η κρυστάλλινη-ξεκάθαρη 
θέση της ΧΑ καθώς και ο «τρό-
πος» της δημοσκοπικής ανόδου, 
βγάζει όλο και περισσότερους 
από τα καβούκια τους. Θεωρώ 
ότι, όταν έρθει η κρίσιμη ώρα, με 
την βοήθεια του θεού οι προδότες 
θα καμφθούν.

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Η εκκλησία θα μπορούσε να ορ-
γανώσει-ξεσηκώσει ολόκληρο 
τον ελληνισμό, όπως έχει πράξει 
πολλές φορές στο παρελθόν με 
τελευταίο λαμπρό παράδειγμα 
τις λαοσυνάξεις του Μακαριστού 
Χριστόδουλου. Η αντίθεση της 

στα συλλαλητήρια μάλλον δεν 
βοηθάει το ζήτημα. Θετικότατο το 
ότι δεν δέχεται τον όρο Μακεδο-
νία ή παράγωγο του, γιατί τα λό-
για πρέπει να επιβεβαιώνονται και 
από τις ανάλογες πράξεις.

Ποια θα ήταν η δική σας θέση για 
τις κόκκινες γραμμές της χώρας 
μας; Ποια η πρότασή σας για το 
θέμα του ονόματος;
Κανένας συμβιβασμός για την 
Μακεδονία μας. Αυτή είναι η κόκ-
κινη γραμμή μας. Όλα τα κράτη 
της υφηλίου να αναγνωρίσουν τα 
Σκόπια ως Μακεδονία, αν η Ελλά-
δα δεν το πράξει, τότε τα Σκόπια 
έχουν τελειώσει. Τα Σκόπια έχουν 
σοβαρότατο πρόβλημα επιβίω-
σης. Ο αλβανικός πληθυσμός 
προσέγγιση το 50% του συνολι-
κού πληθυσμού και το μόνο που 
τον ενδιαφέρει είναι η ένωση και 
το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι 
η ένωση με Αλβανία και Κόσσοβο.

Και αν ακόμα το ανθελληνικό προ-
δοτικό κράτος αναγνωρίσει τα 
Σκόπια ως Μακεδονία ή Άνω Μα-
κεδονία ή Νέα Μακεδονία και πάλι 
τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι 
Έλληνες πολίτες.
Εμπάργκο σε όσους έχουν οικονο-
μικές-επιχειρηματικές ή άλλες δο-
σοληψίες με τα Σκόπια ως Μακε-
δονία είτε εντός ή εκτός Ελλάδος. 
Σκληρή γραμμή μέχρις εσχάτων. 
Για τους αγώνες των προγόνων 
μας, για τους ποταμούς αίματος 
που έχουν χύσει, για την αξιοπρέ-
πεια μας, την ιστορία μας, κανέ-
νας συμβιβασμός για την Μακεδο-
νία μας. 

Ηλίας Παναγιώταρος
Βουλευτής Β΄ Περιφέρειας Αθή-
νας - ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
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Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσ-
δήποτε άλλος 
σύνθετος όρος συμπε-
ριλαμβανομένης της 

«Νέας Μακεδονίας», αποδεκτός 
από εσάς;
Οχι . Ποτέ .

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές σας 
εκδηλώσεις περί του θέματος;
Στις 4 Φεβρουαρίου στις 12 μμ 
στην μεγαλύτερη αίθουσα της 
Αθήνας, στο «ROYAL OLYMPIC», 
στις Στήλες Ολυμπίου Διός , οι 
πατριώτες  θα μετάσχουν μαζι-

κά στην μεγάλη Εκδήλωσή μας  
- την 1η που γίνεται στην Αθήνα 
-  με σύνθημα ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟ-
ΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ .  Σε 
όποια άλλη πατριωτική εκδήλωση  
διοργανωθεί θα είμαστε μπροστά-
ρηδες, ενώ ο Γ. Καρατζαφέρης 
ήδη έχει δώσει οδηγίες και για 
μεγάλη εκδήλωση μας  στην Θεσ-
σαλονίκη ,όλοι θυμούνται  εξάλ-
λου   και το 2004 και το 2008 με 
τα  συλλαλητήρια του ΛΑΟΣ που 
άφησαν  εποχή.   

Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίσταση. 
Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι οι αντι-
δράσεις δεν είναι τόσο ισχυρές;

Είμαστε τεράστια πλειοψηφία 
όλοι όσοι απορρίπτουμε κάθε 
κουβέντα για  σύνθετη ονομασία 
και τις λοιπές τρίχες  που μας σερ-
βίρουν. Πάνω από το 81% των Ελ-
λήνων τούς φτύνει και  απορρίπτει 
κάθε κουβέντα , όπως έδειξε και η 
δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε 
ακόμη και σε συστημική εφημερί-
δα. Ας τολμήσουν να κάνουν αυτό 
που ζητούμε επί χρόνια, δηλαδή 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ  
και τότε  θα δουν τι έχουν να πά-
θουν οι εθνομηδενιστές και όσοι 
φίλησαν τα χέρια ( και τους πισι-
νούς)  των ξένων
 

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Με κάλυπτε απόλυτα η στάση 
του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου 
Χριστόδουλου για την Μακεδονία 
μας , ήμουν  άλλωστε στενός φί-
λος του και θυμάμαι πόσο πολύ 
αγωνιζόταν όπως επίσης  και  όσα 
προέβλεπε ότι θα έρθουν. Δικαιώ-
θηκε , δυστυχώς.   
 
Ποια θα ήταν η δική σας θέση για 
τις κόκκινες γραμμές της χώρας 
μας; Ποια η πρότασή σας για το 
θέμα του ονόματος;
Η πρότασή μας είναι ό,τι λέγαμε 
στην Ευρωβουλή , ό,τι λέμε συνε-
χώς από το 2000 που υπάρχει ο 

ΛΑΟΣ  και αποδείχτηκε ξεκάθαρα 
και ηχηρά ότι δικαιωθήκαμε 100%, 
εξού και πλέον κάποιοι «μπουσου-
λάνε» προς εμάς για να μας αντι-
γράψουν : Εξηγούμε επί χρόνια 
ότι τα Σκόπια λέγονταν επισήμως 
«ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ» ως το 1945 , ας 
χρησιμοποιήσουν  λοιπόν  το όνο-
μα που είχαν και  τελειώνει η ιστο-
ρία . Όλα τα άλλα που ετοιμάζουν 
κάποιοι  θα οδηγήσουν σε  πολιτι-
κό « ΓΟΥΔΙ»  όσους τολμήσουν να 
προδώσουν το  όνομα της Μακε-
δονίας με σύνθετη  ονομασία και 
με όλα τα υπόλοιπα βρώμικα τρυκ 
που απεργάζονται . 

Κ. Αϊβαλιώτης 
εκπρόσωπος Τύπου ΛΑΟΣ

Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσδή-
ποτε άλλος σύνθετος 
όρος συμπεριλαμβα-
νομένης της «Νέας 

Μακεδονίας», αποδεκτός από 
εσάς;
Άπαγε της βλασφημίας! Δήλω-
σα πρόσφατα ότι ακόμη κι αν με 
κρεμάσουν ανάποδα δεν πρόκει-
ται να συμπράξω σε οποιαδήποτε 
ονοματολογική «αιμομιξία» με το 
κρατίδιο των Σκοπίων. Δεν εννοώ 
να υπακούσω σε παραγγελίες που 
αποβλέπουν στον σφετερισμό της 
Μακεδονίας. Η Ελληνικότητά της 
είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέω-
ση ψυχής σε ζώντες, επίγονους 
και νεκρούς.
Μεγάλωσα με τον Ελληνομακεδό-
να Αλέξανδρο κι είναι ανιστόρη-
το και ουτοπικό να αποδεχθούμε 
στις μέρες μας ότι ήταν και… ολί-
γον Σλαβομακεδόνας.

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος;
Έχω ήδη λάβει μέρος σε συγκε-

ντρώσεις, όπως η πρόσφατη που 
έγινε στο Αίγιο από τον φλογερό 
Ιεράρχη Αμβρόσιο, έχω υπογρά-
ψει το ψήφισμα των Πολιτιστικών 
Συλλόγων Μακεδόνων και είναι 
σχεδόν καθημερινή η αρθρογρα-
φία μου και οι παρεμβάσεις σε 
ΜΜΕ.
Σ’ εκείνα που μου δίνουν βήμα, 
γιατί υπάρχουν και τα καθεστω-
τικά που σιωπούν, έχοντας εντά-
ξει στον μνημονιακό ραγιαδισμό 
τους το ξεπούλημα του ονόματος. 
Ερωτοτροπούν, δυστυχώς, με την 
ιδέα της παράδοσης της Μακεδο-
νίας. Κάποιοι μεγαλοκαναλάρχες, 
είτε είναι αμόρφωτοι, είτε εξυπη-
ρετούν συμφέροντα της νέας τά-
ξης πραγμάτων και δεν θέλουν να 
καταλάβουν αυτό που είχε συνει-
δητοποιήσει ο Κίρο Γκλιγκόρωφ, 
πρώτος Πρόεδρος των Σκοπίων. 
Είχε αποδεχθεί ότι οι υπήκοοι του 
δεν μπορούν να θεωρούν τους 
εαυτούς τους απογόνους του Με-
γάλου Αλεξάνδρου, αφού οι πρό-
γονοί τους μετοίκησαν στα Σκόπια 
1000 χρόνια μετά τον Μακεδόνα 
στρατηλάτη!
Δεν μπορούν, λοιπόν, όλα αυτά 
να μείνουν αναπάντητα και οφεί-

λουμε με διάφορους τρόπους 
ν’ αντιταχθούμε σε κάθε σχέδιο 
παραχάραξης της ιστορίας μας. 
Συνεπώς, όπως είναι αυτονόητο, 
θα είμαι παρόν στο συλλαλητήριο 
της Θεσσαλονίκης κι όπου αλλού 
φανεί χρήσιμη η ταπεινότητά μου. 
Εκεί όπου προστάζει η εθνική μου 
συνείδηση.

Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίσταση. 
Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι οι αντι-
δράσεις δεν είναι τόσο ισχυρές;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει 
υποχωρήσει η υπερηφάνεια των 
Ελλήνων. Απλώς, οι συμπατριώ-
τες μας σήμερα είναι αποκαμω-
μένοι από την μνημονιακή επέλα-
ση. Είναι, ωστόσο, αναλλοίωτη η 
βούλησή τους και στον πρέποντα 
χρόνο είμαι βέβαιος ότι θα την δι-
ατρανώσουν. Υπάρχουν δημοσκο-
πήσεις που δείχνουν ότι το 70% 
των Ελλήνων δεν αποδέχεται την 
οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία 
που να εμπεριέχει το όνομα Μα-
κεδονία. Η δική μου αίσθηση είναι 
ότι εκατομμύρια Έλληνες είναι με 
το «όπλο παρά πόδα» και καλό 
είναι να μην υποτιμάται η υπόκω-

φη βοή, που προκαλείται από την 
ετοιμότητά τους. Την κρίσιμη ώρα 
οι Έλληνες πατριώτες θα βρουν 
τον τρόπο να πουν με ηχηρό και 
αποστομωτικό τρόπο το μεγάλο 
«ΟΧΙ».

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Αν ακόμη και στο τάφο ζηλεύουν 
ή φθονούν τον μακαριστό Χριστό-
δουλο, τι να πω… Βλέπετε εσείς 
καμία ομοιότητα, ανάμεσα στον 
τρόπο αντίδρασης του εθνεγέρτη 
Χριστόδουλου και της σημερινής 
ηγεσίας της Ιεραρχίας;
Καμία… Όμως, ελπίζω ότι η Εκ-
κλησία, τελικά, θα σταθεί στο 
‘ύψος της περίστασης. Έστω και 
πιεζόμενη εκ των έσω. Υπάρχουν 
δεσποτάδες, που πάνω από τα 
ράσα έχουν βάλει το «καρυοφύλ-
λι». Πιστεύω ότι τον επόμενο και-
ρό θα δώσουν δυναμικό τόνο στις 
αντιδράσεις και θ΄ αποκτήσουν 
παλλαϊκό χαρακτήρα.

Ποια θα ήταν η δική σας θέση για 
τις κόκκινες γραμμές της χώρας 
μας; Ποια η πρότασή σας για το 
θέμα του ονόματος;

Απορρίπτω οποιαδήποτε σύνθετη 
ονομασία με τη λέξη Μακεδονία. 
Ας φτιάξουν καντόνια οι Σκοπια-
νοί κι ας τα προσδιορίσουν όπως 
θέλουν για εσωτερική τους χρή-
ση. Το κρατίδιο αυτό ας πάρει το 
όνομά του από τη σλάβικη μήτρα 
του. Πρέπει, επιτέλους να καταλά-
βουμε ότι η ψευδώνυμη «Μακεδο-
νία» των Σκοπίων είναι ένα σταλι-
νοτιτοϊκό, κάλπικο κατασκεύασμα 
και τίποτα άλλο. Πρόκειται για την 
μεγαλύτερη απάτη της ιστορίας.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να κάνω 
μια προτροπή: Αν οι κυβερνώντες 
«κωλύονται» ή πιέζονται, υπάρχει 
ο λαός. Γιατί να είναι αυτοί που 
θα μας οδηγήσουν σε μια εθνική 
απώλεια και να μην είναι ο λαός 
εκείνος που θα την αποτρέψει; 
Ακόμη κι αν θεωρούν ότι θα κάνει 
του κεφαλιού του. Δημοψήφισμα 
λοιπόν!

ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  - 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΡ ΙΣΤ ΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΚΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μακε-
δονία» ή οποιοσδήποτε 
άλλος σύνθετος όρος 
συμπεριλαμβανομένης 
της «Νέας Μακεδονί-

ας», αποδεκτός από εσάς; 
Εμείς ως Νέα Δεξιά δεν αποδε-
χόμαστε επουδενί τη χρήση του 
όρου “Μακεδονία” από το γειτονι-
κό κρατίδιο, είτε αφορά την ονομα-
σία του κράτους είτε την εθνότητα 
ή τη γλώσσα τους. Η απόφαση του 
Συμβουλίου Αρχηγών του 1992 
αποτελεί τον οδηγό μας, πολλώ 
μάλλον που σήμερα, που το κρά-
τος των Σκοπίων επικαλείται την 
προοπτική ένταξής τους στο ΝΑΤΟ 
ως προϋπόθεση επιβίωσής τους. 

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος; 
Έχουμε απευθυνθεί στα μέλη και 
στους φίλους της Νέας Δεξιάς κα-
λώντας τους να στηρίξουν με την 

παρουσία τους το συλλαλητήριο 
που θα διοργανωθεί στη Θεσσαλο-
νίκη στις 21 Ιανουαρίου, ως απλοί 
Έλληνες πολίτες, με ισχυρή εθνι-
κή συνείδηση, κάτω από το εθνικό 
σύμβολο που ενώνει όλους μας. 
Προσανατολιζόμαστε να συμμετά-
σχουμε σε κάθε ανάλογη πρωτο-
βουλία υπάρξει, ήδη γίνεται συζή-
τηση για αντίστοιχο συλλαλητήριο 
στην Αθήνα. 
Πέραν αυτών σκοπεύουμε να κά-
νουμε μια σειρά εκδηλώσεων στο 
Λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια 
με επίκεντρο το Σκοπιανό, άλλω-
στε τα εθνικά θέματα αποτελούν 
την πρώτη προτεραιότητα της 
Νέας Δεξιάς αλλά και του ιδίου 
του προέδρου μας, του Φαήλου 
Κρανιδιώτη, όλα τα χρόνια της δη-
μόσιας παρουσίας του. 

Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίσταση. 
Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι οι αντι-
δράσεις δεν είναι τόσο ισχυρές; 
Οι ψευδοελίτ που κυριαρχούν στο 

δημόσιο λόγο στην πατρίδα μας 
επιδίωξαν επί 25 συναπτά έτη να 
πείσουν τον ελληνικό λαό ότι το 
Σκοπιανό είναι μια χαμένη υπό-
θεση. Τόσο χρόνια οι ελληνικές 
κυβερνήσεις και το υπουργείο 
Εξωτερικών δεν έπραξαν τίποτα 
ώστε να αποτραπούν οι δεκάδες 
διμερείς αναγνωρίσεις των Σκοπί-
ων με τη συνταγματική ονομασία 
τους, κατά παράβαση της Ενδιά-
μεσης Συμφωνίας. Παρά τις τόσες 
προσπάθειες να παρουσιαστεί το 
ζήτημα ως “τελειωμένο” και παρό-
τι ο ελληνικός λαός σθενάζει υπό 
το βάρος της κρίσης και παλεύει 
να επιζήσει, από τις αντιδράσεις 
που ήδη καταγράφονται αλλά και 
την κινητοποίηση που παρατη-
ρείται ενόψει του συλλαλητηρίου 
στη Θεσσαλονίκη, έχουμε την ελ-
πίδα ότι το πατριωτικό πνεύμα των 
Ελλήνων δεν έχει καμφθεί, ότι ο 
λαός μας θα δώσει την απάντησή 
του σε εκείνες τις ηγεσίες, εντός 
και εκτός Ελλάδος, επιδιώκουν να 
δωρίσουν την ιστορία μας στους 

βόρειους γείτονες.  

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποι-
εί; 
Η Ελλαδική Εκκλησία έχει αποδεί-
ξει επανειλλημένα ότι βρίσκεται 
πάντα στην εμπροσθοφυλακή των 
αγώνων του λαού μας για ελευθε-
ρία και ανεξαρτησία. Άλλωστε οι 
πορείες του Ελληνισμού και της 
Ορθοδοξίας είναι για πολλούς 
αιώνες ταυτόσημες. Παρότι η ση-
μερινή ηγεσία της Εκκλησίας της 
Ελλάδος χαρακτηρίζεται από μια 
υποτονικότητα στην παρέμβα-
σή της στα ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής, που συχνά έχει κάνει 
πολλούς από εμάς ακόμα και να 
αγανακτούμε, είναι σημαντική η 
πρόσφατη απόφαση της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου ότι το όνομα της 
Μακεδονίας είναι αδιαπραγμάτευ-
το. Είναι ξεκάθαρο ότι η Εκκλησία 
μας, η Ιερά Σύνοδος και ο απλός 
κλήρος θα βρίσκονται και πάλι 
στην πρώτη γραμμή της υπεράσπι-

σης των εθνικών δικαίων μας. 

Ποια θα ήταν η δική σας θέση για 
τις κόκκινες γραμμές της χώρας 
μας; Ποια η πρότασή σας για το 
θέμα του ονόματος;
Ο Φαήλος Κρανιδιώτης πρόσφα-
τα σε άρθρο του ξεκαθάρισε ότι 
η χώρα μας δεν πρέπει να βιάζε-
ται για τη λύση του προβλήματος 
με τα Σκόπια, δεν μπορεί να είναι 
επισπεύδουσα, καθώς τα Σκόπια 
είναι εκείνα που έχουν την ανάγκη 
εισδοχής τους στους δυτικούς θε-
σμούς (Ε.Ε., ΝΑΤΟ). Τα Σκόπια, 
λοιπόν, οφείλουν να πάψουν να 
σφετερίζονται την ιστορία των γει-
τόνων τους, όπως έπραξαν πρό-
σφατα και με τη Βουλγαρία, και 
να προτείνουν ένα όνομα που θα 
αντανακλά την ιστορική καταγωγή 
των λαών, Σλάβων και Αλβανών, 
που τα κατοικούν. 

Αλέξανδρος Αρβανιτάκης 
εκπρόσωπος τύπου της 

ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ

Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μακε-
δονία» ή οποιοσδήποτε 
άλλος σύνθετος όρος 
συμπεριλαμβανομένης 
της «Νέας Μακεδονίας», 

αποδεκτός από εσάς;
Απολύτως όχι. Καμία ονομασία που 
περιέχει τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ δε 
μπορεί να είναι αποδεκτή. Όχι μόνο 
είναι εντελώς αντιστόρητο κάτι τέ-
τοιο, αλλά εξακολουθεί να περιέχει 
τον αλυτρωτισμό στην ουσία του. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι Σκο-
πιανοί έχουν βλέψεις για τη Μακε-
δονία μέχρι την Θεσσαλονίκη, όπως 
ακριβώς βέβαια και οι Βούλγαροι 

για τη Θράκη ή οι Αλβανοί για την 
Ήπειρο. Εάν πραγματικά επιθυμούν 
οι Σκοπιανοί να λυθεί το θέμα τότε 
αυτοί θα πρέπει να υποχωρήσουν. 
Αυτοί μας έχουν ανάγκη. Όχι εμείς.

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές σας 
εκδηλώσεις περί του θέματος;
Ως φυσικά πρόσωπα σε κάθε εκ-
δήλωση που θα τονίζει την Εθνι-
κή θέση, πως η Μακεδονία είναι η 
Ψυχή μας θα είμαστε παρόντες. Ως 
πολιτικός φορέας δεν έχουμε τέτοια 
πρόθεση, επί του παρόντος. Θεω-

ρούμε πως στα Εθνικά Θέματα δεν 
υπάρχουν κόμματα, αλλά μόνο Έλ-
ληνες. Πάντως ήδη βλέπουμε πως 
σε συλλαλητήρια που ήδη έχουν δι-
οργανωθεί, 3 στους 5 είναι πρόσω-
πα που πρόσκεινται σε πρώην Πρω-
θυπουργό. Αυτό δεν είναι σωστό. 
Ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά. Είμαστε 
Έλληνες, είμαστε Μακεδόνες.

Το 1992 είχαμε τεράστιες διαδη-
λώσεις και ισχυρή αντίσταση. Γιατί 
σήμερα θεωρείτε ότι οι αντιδρά-
σεις δεν είναι τόσο ισχυρές;
Λείπει η Εκκλησία. Τότε είχαμε έναν 
Παντελεήμονα, είχαμε έναν Χριστό-

δουλο, Ιεράρχες που καθοδηγού-
σαν κι έδιναν το παράδειγμα. Μιλού-
σαν στην ψυχή του Έλληνα. Λείπουν 
από τη ζωή του τόπου.

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκκλη-
σίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Καθόλου. Θα έλεγε κανείς πως πε-
ρισσότερο στηρίζει η Εκκλησία την 
Κυβέρνηση, παρά το ποίμνιο. Η Ελ-
λάδα μας, η Ιστορία μας, η Μακεδο-
νία μας είναι ιδέες που ξεπερνούν 
το παρόν. Έχουν γίνει διαχρονικές. 
Οφείλουμε κάθε στιγμή να τις υπε-
ρασπιζόμαστε μέχρι τέλους

Ποια θα ήταν η δική σας θέση για 
τις κόκκινες γραμμές της χώρας 
μας; Ποια η πρότασή σας για το 
θέμα του ονόματος;
Δεν προτείνουμε τίποτα. Αυτοί, οι 
γενίτσαροι Σκοπιανοί επιθυμούν, 
αυτοί πρέπει να προτείνουν κι αν 
μας συμφέρει τότε και μόνο τότε 
θα συζητήσουμε. Εμείς πιστεύουμε 
στα κοινά σύνορα με την ομόδοξη 
Σερβία. Η Μακεδονία είναι η ψυχή 
μας. Τίποτα λιγότερο από αυτό.

Κυριάκος Βελόπουλος
Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης
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Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσδή-
ποτε άλλος σύνθετος 
όρος συμπεριλαμβα-
νομένης της «Νέας 

Μακεδονίας», αποδεκτός από 
εσάς;
Κανένας σύνθετος όρος ο οποίος 
θα περιλαμβάνει το όνομα Μακε-
δονία για το κρατίδιο των Σκοπί-
ων δεν είναι αποδεκτός από το 
Εθνικό Μέτωπο. Ήδη η συμφω-
νία του 2008, όπου η κυβέρνηση 
αποδέχθηκε τον όρο, έδειξε την 
ανθελληνική κατάληξη που ήθελε 
να έχει το Μακεδονικό ζήτημα, το 
σύνολο του πολιτικού κατεστημέ-
νου. Εμμένουμε στη θέση που εκ-
φράστηκε το 1992 από τους τότε 
πολιτικούς αρχηγούς για καμία 
χρήση του όρου Μακεδονία από 
τους «γείτονές» μας.

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-

λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος;
Φυσικά! Θα συμμετέχουμε στο 
μεγάλο συλλλαλητήριο στη Θεσ-
σαλονίκη στις 21 Ιανουαρίου και 
σε οποιοδήποτε άλλο συλλαλη-
τήριο δεν εχει κομματικό καπέ-
λωμα. Από κει και πέρα ήδη απ’ 
αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε 
προπαγανδιστική εκστρατεία ως 
Εθνικό Μέτωπο πανελλαδικά για 
την ενημέρωση της ελληνικής 
κοινωνίας γύρω από το ξεπούλη-
μα του ονόματος της Μακεδονί-
ας. Τέλος, στις 31 Ιανουαρίου σε 
κεντρική αίθουσα των Αθηνών, 
με αφορμή και την επέτειο των 
Ιμίων, το Εθνικό Μέτωπο θα διε-
ξάγει ημερίδα για τις εξελίξεις σε 
όλα τα εθνικά θέματα.
Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίστα-

ση. Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι 
οι αντιδράσεις δεν είναι τόσο 
ισχυρές;
Όπως τότε έτσι και τώρα η μεγά-
λη πλειοψηφία της κοινωνίας εί-
ναι αντίθετη στο ξεπούλημα του 
ονόματος της Μακεδονίας μας. Η 
διαφορά του τότε με το τώρα είναι 
ότι το κοινοβουλευτικό τόξο της 
εποχής εκμεταλεύτηκε το εθνικό 
συναίσθημα του λαού πρός όφε-
λός του. Αντίθετα, σήμερα στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης τα 
εθνικά αντακλαστικά κάθε λαού 
οφείλουν να είναι εν υπνώσει. Γι’ 
αυτό η κριτική μας δε στρέφεται 
μόνο στην κυβέρνηση του Σύριζα 
αλλά και στα κροκοδείλια δάκρυα 
της Νέας Δημοκρατίας, η οποία 
πέρα από κάποιες κορώνες δεν 
κάνει τίποτα για να ξεσηκώσει 
το εθνικό αίσθημα των Ελλήνων. 
Είναι το ίδιο συμμέτοχοι και συ-
νένοχοι σ’ αυτό το οποίο γίνεται.

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανο-
ποιεί;
Η στάση της Εκκλησίας στο ζή-
τημα αυτό είναι ίδια και μ’ αυτή 
που έχει και στα άλλα μεγάλα 
κοινωνικά ζητήματα της Ελλά-
δας. Επισήμως είναι ανύπαρκτη 
πέρα από μεμονωμένες και αξιέ-
παινες φωνές Μητροπολιτών που 
τόσο σήμερα όσο και παλαιότερα 
έχουν ξεχωρίσει για την εθνική 
τους στάση.

Ποια θα ήταν η δική σας θέση 
για τις κόκκινες γραμμές της 
χώρας μας; Ποια η πρότασή σας 
για το θέμα του ονόματος;
Το κρατίδιο των Σκοπίων είναι ένα 
τεχνητό μόρφωμα που δεν εχει 
καμία ιστορική βάση και εθνολο-
γική συνοχή. Θεωρούμε ότι δεν 
έχει μέλλον ύπαρξης παρά μόνο 
όσο ακόμα εξυπηρετεί τα συμφέ-

ροντα κάποιων μεγάλων δυνάμε-
ων. Η αναγνώρισή του ή κάποιου 
παράγωγου με τον όρο Μακεδο-
νία θα διόγκωνε τις ήδη υπάρ-
χουσες διαλυτικές στάσεις που 
υπάρχουνε μέσα σ’ αυτό. Πέρα 
όμως από τη γεωπολιτική πραγ-
ματικότητα υπάρχει και η εθνική 
συνέπεια που ως Έλληνες Εθνικι-
στές μας απαγόρευει να δεχθού-
με τον όποιο συμβιβασμό με τους 
παραχαράκτες της ιστορίας. Η 
κόκκινη γραμμή μας είναι μία και 
απλή: Η Μακεδονία είναι Μία και 
Ελληνική. Το μόνο που πρέπει να 
κάνουμε είναι η άμεση αναγνώ-
ριση της ελληνικής μειονότητας 
των Σκοπίων!

Δημήτρης Ζαφειρόπουλος 
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου 

του Εθνικού Μετώπου

Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσδή-
ποτε άλλος σύνθετος 
όρος συμπεριλαμβα-
νομένης της «Νέας 

Μακεδονίας», αποδεκτός από 
εσάς;
Κατηγορηματικά ΟΧΙ ! Οποιαδή-
ποτε ονομασία που να περιέχει 
τον όρο ‘’Μακεδονία’’ δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή.
Ασφαλώς, το πρόβλημα δεν αφο-
ρά μόνο το όνομα. Εντέχνως τα 
ΜΜΕ  αποσιωπούν τις υπόλοιπες 
βλέψεις των Σκοπιανών. Αν επιθυ-
μούν οι γείτονες να ζήσουν ειρη-
νικά προς όφελος του λαού τους, 
επιβάλλεται όχι μόνο να ξεχάσουν 
το όνομα ‘’Μακεδονία’’, αλλά να 
αφαιρέσουν άμεσα από το Σύ-
νταγμα, τα Σχολεία και όλους 
τους άλλους κρατικούς τους το-
μείς, ακόμη και από το μυαλό 
τους, τις επεκτατικές - επιθετικές 
βλέψεις εις βάρος της χώρας μας, 
τα περί ‘’μακεδονικού έθνους’’ και 
‘’μακεδονικής γλώσσας’’ και όλα 
αυτά τα ανήκουστα και ανιστόρη-
τα μυθεύματα!

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος;
Σαφώς και συμμετέχουμε μαζι-
κά. Αρχικά στο συλλαλητήριο της 
Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια 
στα υπόλοιπα που θα γίνουν. 
Το θέμα είναι Εθνικό, και δεν εί-
ναι σωστό να γίνεται κομματική 
εκμετάλλευση. Καλόν είναι οι 
αντιδράσεις να έχουν πανεθνικό 
χαρακτήρα με την πρωτοβουλία 
Μακεδονικών Οργανώσεων και 
άλλων ακομμάτιστων φορέων.
 
Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίσταση. 
Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι οι 
αντιδράσεις δεν είναι τόσο ισχυ-
ρές;
Τότε στις κινητοποιήσεις συμμε-
τείχαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η 
Εκκλησία και η συντριπτική πλει-
ονότητα του πολιτικού κόσμου, 
αφού και όλα σχεδόν τα κόμματα 
της Βουλής ταυτιζόταν και καλυ-
πτόταν πίσω από τη γνωστή από-

φαση του συμβουλίου των πολιτι-
κών αρχηγών, υπό τον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, περί μη αποδο-
χής οιασδήποτε ονομασίας που 
θα περιέχει τον όρο ‘’Μακεδονία’’ 
στο όνομα του κρατιδίου των Σκο-
πίων.
Σήμερα δυστυχώς βιώνουμε την 
‘’αυτοκρατορία των προδοτών’’! 
Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης 
αποκαλεί ‘’Μακεδονία’’ τα Σκό-
πια, η επίσημη Εκκλησία σιωπά 
και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος 
της Βουλής προδίδει την Μακεδο-
νία μας.

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Η στάση της Ιεραρχίας της Εκ-
κλησίας μέχρι στιγμής προκαλεί 
ιδιαίτερη ανησυχία και μας προ-
βληματίζει ιδιαίτερα, σκεπτόμενοι 
απλώς τι θα γίνει αν ακολουθή-
σουν και άλλες εθνικές μειοδοτή-
σεις.

Ποια θα ήταν η δική σας θέση για 
τις κόκκινες γραμμές της χώρας 
μας; Ποια η πρότασή σας για το 

θέμα του ονόματος;
Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει Εθνι-
κή Στρατηγική. Αν είχε, τότε δεν 
θα ήταν κάθε Κυβέρνηση σε θέση 
να αποφασίζει κατά το συμφέρον 
της για κρίσιμα εθνικά θέματα. 
Για εμάς επιβάλλεται να επικαι-
ροποιηθεί  ως εθνική στρατηγική 
η απόφαση του Συμβουλίου των 
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας το 1992 και 
να εγκαταλειφθεί η ανιστόρητη 
θέση περί ‘’σύνθετης’’ ονομασίας 
με γεωγραφικό προσδιορισμό. Η 
Μακεδονία, από την αρχαιότητα 
έως και σήμερα, ΟΥΔΕΠΟΤΕ πε-
ριελάμβανε τα Σκόπια στα όριά 
της, εκτός από την ελληνικότατη 
κοιλάδα της Πελαγονίας.
Το όνομα της Μακεδονίας είναι 
πολιτιστική κληρονομιά και δεν 
έχει δικαίωμα κανείς να το χαρί-
σει. Τονίζω δε ότι η υπογραφή της 
Ελλάδος έχει υπεραξία! Επειδή 
όλοι γνωρίζουν την ιστορική αλή-
θεια, αν δεν υπογράψει η Ελλάδα 
δεν πρόκειται το κρατίδιο αυτό 
να ονομαστεί έτσι όπως επιθυμεί 
αυτό και οι ξένοι πάτρωνές του. 

Συνεκδοχικά, όποιος τολμήσει, 
αντίθετα στη βούληση του ελληνι-
κού λαού, να θέσει την υπογραφή 
του σε εκχώρηση του ονόματος 
της Μακεδονίας, τελεί μία καθαρή 
πράξη εθνικής μειοδοσίας!
Η θέση μας είναι ότι το κρατίδιο 
των Σκοπίων πρέπει να πάρει το 
όνομα Βαρντάσκα, όπως λεγόταν 
παλαιότερα, στην προ Τίτο εποχή. 
Ουδέποτε η περιοχή αυτή λεγό-
ταν Μακεδονία, ο Τίτο την ονόμα-
σε το 1944 για να διεκδικήσει την 
έξοδό του στο Αιγαίο.
Και κάτι τελευταίο. Να μην ξεχνά-
με την Ελληνική εθνική μειονότη-
τα που ζει στα Σκόπια, που υπολο-
γίζεται περίπου στις 200.000 και 
ζει υπό καθεστώς τρομοκρατίας 
και σκλαβιάς στη χώρα της Πελα-
γονίας, την παλαιόθεν Ελληνίδος!

Νικόλαος Ταμουρίδης
Επιτίμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ,  
Μέλος της Διοικούσας Επιτρο-
πής της «Ελεύθερης Πατρίδας», 
Αντιστράτηγος ε.α.
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Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσδή-
ποτε άλλος σύνθετος 
όρος συμπεριλαμβα-
νομένης της «Νέας 

Μακεδονίας», αποδεκτός από 
εσάς;
Η θέση του ΕΜΕΙΣ είναι ξεκάθα-
ρη. Δεν μπορεί να υπάρχει το όνο-
μα Μακεδονία μόνο του ή με περι-
ορισμό σε οποιαδήποτε ονομασία 
δοθεί στα Σκόπια. Η Μακεδονία 
είναι χώρος Ελληνικός, είναι η πα-
τρίδα του μεγάλου Αλεξάνδρου, 
του βασιλιά Φίλλιπου του β΄ και 
δεν διαπραγματευόμαστε ονόμα-
τα τα οποία κερδήθηκαν με αγώ-
νες, κόπους,  μας έδωσαν δόξα 
και τιμή σε όλο τον ελληνισμό και 
είναι ονόματα των προγόνων  των 
πατεράδων μας.   

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος;
Το ΕΜΕΙΣ θα συμμετάσχει στις εκ-
δηλώσεις που θα διοργανωθούν 

και στη Θεσσαλονίκη στις 21 του 
μηνός  και στην Αθήνα όποτε γί-
νει. Είναι υποχρέωση όλων μας 
ως Έλληνες να συμμετάσχουμε 
σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις η 
διαδηλώσεις. Πρόκειται για εθνι-
κό θέμα, πρέπει να είμαστε ευαι-
σθητοποιημένοι όλοι  σε τέτοιου 
είδους θέματα και να δίνουμε  
βροντερό παρόν για τυχόν αν-
θρώπους οι οποίοι οδεύουν σε μια 
εθνοπροδωσία.

Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίσταση. 
Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι οι 
αντιδράσεις δεν είναι τόσο ισχυ-
ρές;
Αυτό που λέμε κάθε φορά μέσω 
των εκπομπών μας της Επανελλη-
νίσεως ,μέσα από τις τηλεοράσεις 
,μέσα από τα ραδιόφωνα , μέσα 
από τους διαδικτυακούς διαύλους 
είναι ότι ο κόσμος έχει δώσει  έμ-
φαση στο οικονομικό , τον έχουν 
οδηγήσει εκεί να δώσει έμφαση 
στο οικονομικό . Δυστυχώς όμως 
δίνοντας έμφαση μόνο σ αυτό 
εξαφανίζονται όλα τα υπόλοιπα 

,αξίες και ιδανικά που μας κράτη-
σαν ζωντανούς κατά το πέρασμα 
των ετών. Τα εθνικά θέματα είναι 
ζωτικής σημασίας. Η  εξαφάνιση 
της Ελλάδος σημαίνει  εξαφάνιση 
και  του πληθυσμού,   σημαίνει  
και εξαφάνιση της φυλής .Σήμερα 
δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε πο-
λιτική ηγεσία ούτε εκκλησιαστική 
ηγεσία για να παροτρύνει και να 
ξεσηκώσει τον Έλληνα ,να τον ευ-
αισθητοποιήσει και να τον κλονί-
σει λέγοντάς του ότι χάνουμε την 
Ελλάδα μας. Δυστυχώς γι’ αυτό 
εν απουσία πολιτικής και πνευ-
ματικής ηγεσίας  έχουμε αυτό το 
φαινόμενο ,ότι δεν είναι ισχυρές 
οι αντιδράσεις σε θέματα ζωτικής 
σημασίας και εθνικής σημασίας.

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Η εκκλησία μας έπαιζε σημαντικό 
ρόλο σε όλους τους ξεσηκωμούς 
του γένους , στη διατήρηση της 
φυλής μας ,με δυναμική παρουσία 
και με ανθρώπους που απαρνήθη-
καν τον θάνατο για να δώσουνε 
το φως το ελληνικό .Η εκκλησία 

μας έπαιξε σημαντικότατο ρόλο 
στην διαιώνιση του είδους μας, 
ήτανε το κάστρο το οποίο κράτη-
σε ζωντανό τον ελληνισμό εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια .Αυτή τη στιγ-
μή δε δείχνει την ίδια δραστηριό-
τητα, είναι η τελευταία ελπίδα σ’ 
αυτό τον τόπο και πρέπει να ανα-
κτήσει το ρόλο της ,οπωσδήποτε 
πρέπει να αλλάξει η στάση της 
να ευαισθητοποιηθεί και να δρα-
στηριοποιηθεί περισσότερο γιατί 
είναι εθνικό ζήτημα και οφείλει  να 
το υποστηρίξει.

Ποια θα ήταν η δική σας θέση για 
τις κόκκινες γραμμές της χώρας 
μας; Ποια η πρότασή σας για το 
θέμα του ονόματος;
Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, 
είναι κόκκινη γραμμή η ένταξη  
των Σκοπίων εφόσον επιμείνει 
στον όρο Μακεδονία. Δεν δια-
πραγματευόμαστε τον όρο Μα-
κεδονία. Δεν τον δανείζουμε, δεν 
τον χαρίζουμε. Εάν τα Σκόπια 
θέλουν να μπούνε στο ΝΑΤΟ και 
στην Ευρώπη είναι δικό τους πρό-
βλημα. Την κλοπή του ονόματος 

Μακεδονία δεν επιτρέπουμε. Εάν 
θέλουν να τους βοηθήσουμε στην 
ένταξη τους και να μας βρούνε 
αλληλέγγυους στην προσπάθεια 
που δίνουν για να κρατηθούν, 
καλό θα ήταν να επανεξετάσουν 
τη στάση τους και να  αποδεχτούν 
τους δικούς μας όρους. Δεν διεκ-
δικούμε την τιμή του Νονού για 
την ονομασία του Κράτους αυτού. 
Είναι καθαρά δικό τους θέμα πως 
θα ονομάζονται. Το μόνο που δεν 
θα επιτρέψουμε είναι να χρησιμο-
ποιηθεί μέσα στο όνομα που θα 
επιλέξουν το όνομα ¨Μακεδονία¨. 
Διότι η ονομασία οποιουδήποτε 
κράτους προσδιορίζει την εθνι-
κότητα των κατοίκων του. Και οι 
Σκοπιανοί, καθ’ ομολογία και του 
πρώτου προέδρου τους Κίρο Γκλι-
γκόροφ είναι Σλαύοι και όχι Μακε-
δόνες. Το ότι κατέχουν χώρο της 
Μακεδονίας δεν τους καθιστά Μα-
κεδόνες.

Αναστάσιος Συμιγδαλάς
Εκπρόσωπος τύπου

Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσδή-
ποτε άλλος σύνθετος 
όρος συμπεριλαμβα-
νομένης της «Νέας 

Μακεδονίας», αποδεκτός από 
εσάς;
Βεβαίως ΟΧΙ! Το όνομα της Μακε-
δονίας, εδώ και 3 χιλιάδες χρόνια 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
την αρχαία ελληνική ιστορία, με 
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και 
την εθνική συλλογική συνείδηση! 
Δεν μπορούμε επ΄ ουδενί να δε-
χτούμε οποιοδήποτε επιθετικό, 
επιρρηματικό ή άλλο προσδιο-
ρισμό της Μακεδονίας μας στην 
απόδοση του οριστικού ονόματος 
στη χώρα των Σκοπίων! 
Κανένας επυλίδας δεν έχει το δι-
καίωμα να επιχειρεί με πρωτοφα-
νή αναίδεια και περίσσιο θράσος 
να σφετεριστεί την Ιστορία μας, 
τον Πολιτισμό μας, τις Παραδό-
σεις μας και την Αρχαία Ελληνική 
Σκέψη μας, που είναι η μητέρα της 
σύγχρονης Ευρωπαικής σκέψης! 
Ο όποιος χαρακτηρισμός πα-
ραχωρηθεί στους κακούς και 
ανιστόρητους γείτονες, στους 
σύγχρονους πλαστογράφους, θα 
σημαίνει τελικώς, ότι παραχωρεί-
ται εκ μέρους μας κυρίαρχο ελλη-
νικό έδαφος! Γιατί, η όποια “Άνω”, 

“Βόρεια” “Nova” κλπ. Μακεδονία, 
από την στιγμή που θα αποκτήσει 
την ελληνική αναγνώριση, θα απο-
βάλλει πολύ σύντομα τα “άχρη-
στα” συνοδευτικά λεκτικά καρυ-
κεύματα και θα παραμείνει μόνο 
το “Μακεδονία”! Τούτο ασφαλώς 
θα γίνει πολύ σύντομα,  αφού οι 
Σκοπιανοί θα επικουρούνται από 
τους ισχυρούς προστάτες τους! 
Έτσι, στο σύντομο μέλλον θα διεκ-
δικήσουν ελληνικά εδάφη! Αλλά, 
και τούτο να μην συμβεί, εύλογα 
θα μπορούσε να αναρωτηθεί ο κα-
θείς σε τούτον τον Πλανήτη, για 
το ποια είναι η άλλη Μακεδονία; 
Σε αυτήν την περίπτωση δύσκολα 
θα μπορούσε να καταλάβει πως, 
είναι η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, 
το Κιλκίς, η Δράμα, η Βέροια, η 
Καβάλα, η Καστοριά, η Φλώρινα, 
τα Γιαννιτσά, τα Γρεβενά, η Κο-
ζάνη, η Νάουσα κα. Μακεδονικές 
πόλεις μας! Παρά ταύτα, εάν οι 
Σλάβοι των Σκοπίων θεωρούν  ότι, 
οι Βασιλείς της Μακεδονίας Φίλιπ-
πος ο Β΄ και  Μέγας Αλέξανδρος 
είναι δικοί τους, αν φαντάζονται 
ότι είναι απόγονοι του Λευκίππου, 
του Δημοκρίτου και του Αριστο-
τέλους, αν ντρέπονται που είναι 
σήμερα αναγκασμένοι να ομιλούν 
μία ξένη γλώσσα (την σλαβική - 
βουλγαρική) αντί της Ελληνικής, 

αν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε 
είναι ΕΛΛΗΝΕΣ και γι΄ αυτό εμείς 
τους διεκδικούμε ...!!

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος;
Θα συμμετέχουμε, από τη στιγμή 
που το συλλαλητήριο – διαδήλω-
ση θα γίνει με αποκλειστικό στόχο 
την διατράνωση της ελληνικότη-
τας της Μακεδονίας μας και την 
άρνηση παραχώρησης των εθνι-
κών ονομάτων μας στους ξένους 
παραχαράκτες του πολιτισμού 
μας. Δηλαδή, να μην υπάρχει κη-
δεμόνευση από κόμμα ή πολιτικό 
φορέα! 

Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίσταση. 
Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι οι 
αντιδράσεις δεν είναι τόσο ισχυ-
ρές;
Δεν συμφωνούμε καθόλου πως, 
οι αντιδράσεις σήμερα δεν είναι 
ισχυρές. Άλλωστε, αυτές πρόκει-
ται να κορυφωθούν κατά τις προ-
σεχείς ημέρες και ειδικότερα με 
το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονί-
κη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας 
μας στις 21 Ιανουαρίου 2018! 

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Εσχάτως ο Αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος έστειλε 
επιστολή στον Πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα, παίρνοντας σαφέ-
στατη θέση κατά του όρου “Μα-
κεδονία” στο οριστικό όνομα της 
γείτονας χώρας των Σκοπίων! Θα 
λέγαμε λοιπόν πως μας ικανοποιεί 
κατά κάποιον τρόπο! Ωστόσο, θα 
θέλαμε και από τον Αρχιεπίσκοπο, 
αλλά και από όλους τους άλλους 
Μητροπολίτες να βγουν μπρο-
στά, γιατί, η Ορθόδοξη Εκκλησία 
κατά τη διάρκεια των πολυετών 
εθνικών αγώνων μας, έδειξε πά-
ντοτε ότι στέκεται αρωγός, παρά 
το πλευρό των μαχόμενων Ελλή-
νων και ουδέποτε πρόδωσε τους 
Εθνικούς του Αγώνες! Ας αναλο-
γιστούν το ΧΡΕΟΣ τους!      

Ποια θα ήταν η δική σας θέση για 
τις κόκκινες γραμμές της χώρας 
μας; Ποια η πρότασή σας για το 
θέμα του ονόματος;
Το κόμμα της “Ελλήνων Πολιτεί-
ας” από την πρώτη ημέρα δη-
μιουργίας του έχει διατυπώσει 
ξεκάθαρη θέση περί του οριστι-
κού ονόματος των Σκοπίων, που 
αποτελεί κόκκινη – κατακόκκινη 
γραμμή! Δεν δεχόμαστε καμιά 

ονομασία που θα περιλαμβάνει 
την Ιερή λέξη της ελληνικής Μα-
κεδονίας! Όσον αφορά την πρό-
ταση του κόμματός μας για το 
όνομα, θα είμαστε ξεκάθαροι! Το 
όνομα “Νέοσλαβία” θα παρουσί-
αζε την προέλευση και την εθνο-
λογική σύνδεση της πλειονότητας 
του πληθυσμού του κρατιδίου των 
Σκοπίων! Το δε πρόθεμα “νέο”, 
υποδηλώνει τον νεοπαγή χαρα-
κτήρα της FYROM, η οποία έχει 
κρατική υπόσταση λίγων μόλις 
ετών! Το όνομα “Αλβανοσλαβία” 
θα ήταν επίσης δόκιμος όρος! 
Αφού υποδηλώνει τον τρόπο με 
τον οποίο αυτοί συγκροτούνται 
ιστορικά, εθνολογικά, γλωσσικά 
και φυλετικά! Άλλωστε, πολλές 
άλλες αποδόσεις θα μπορούσαν 
να συζητηθούν εκτός του όρου 
“Μακεδονία”! Και προς αυτήν την 
κατεύθυνση θα πρέπει να κινη-
θεί η ελληνική κυβέρνηση, γιατί 
εμείς ως Ελλάς δεν βιαζόμαστε 
για τίποτε! Εκείνοι βιάζονται και οι 
ισχυροί προστάτες τους (ΗΠΑ και 
Γερμανία) και ας βρουν λύση που 
θα ικανοποιεί το λαό μας!    

Παναγιώτης Αποστόλου
Επικεφαλής Στρατηγικού
Σχεδιασμού του κόμματος 
“Ελλήνων Πολιτεία”
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Ε
ίναι ο όρος «Νέα Μα-
κεδονία» ή οποιοσδή-
ποτε άλλος σύνθετος 
όρος συμπεριλαμβα-
νομένης της «Νέας 

Μακεδονίας», αποδεκτός από 
εσάς;
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί και να δε-
χθούμε το όνομα Μακεδονία, πα-
ράγωγό του ή σύνθετη ονομασία. 
Αν τα σημερινά πολιτικά κόμματα 
συμφωνήσουν σε μια τέτοια εξέ-
λιξη θα πρέπει να δικαστούν για 

Εσχάτη Προδοσία.

Θα συμμετέχετε σε τυχόν διαδη-
λώσεις που θα οργανωθούν από 
άλλους, θα οργανώσετε δικές 
σας εκδηλώσεις περί του θέμα-
τος;
Το Κίνημα Δικαιοσύνης έχει προ-
γραμματίσει για το τέλος Ιανουα-
ρίου την έκδοση της Εφημερίδας 
Λωτοφάγος, που θα αναφέρεται 
στην Μακεδονία και στην ελληνι-
κότητά της και θα συμμετέχει σε 
εκδηλώσεις.

Το 1992 είχαμε τεράστιες δια-
δηλώσεις και ισχυρή αντίστα-
ση. Γιατί σήμερα θεωρείτε ότι 
οι αντιδράσεις δεν είναι τόσο 
ισχυρές;
Και τώρα οι αντιδράσεις του ελ-
ληνικού λαού θα είναι ισχυρές 
ίσως και πιο έντονες από το 1992, 
παρά την τεχνική – οικονομική 
κρίση και την φτωχοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας, που σκόπι-
μα δημιούργησαν για να κάμψουν 
το φρόνιμα και τη συνείδηση του 
ελληνισμού.

Η μέχρις στιγμής στάση της Εκ-
κλησίας στο θέμα, σας ικανοποιεί;
Η Εκκλησία κράτησε και κρατά 
πάντα Θερμοπύλες και στο Μα-
κεδονικό έδωσε ελληνικότατη 
απάντηση.

Ποια θα ήταν η δική σας θέση 
για τις κόκκινες γραμμές της 
χώρας μας; Ποια η πρότασή σας 
για το θέμα του ονόματος;
Τα Σκόπια ας βρουν όποιο όνομα 
θέλουν να λέγονται και να υπάρ-
χουν. Το όνομα Μακεδονία δεν 

παραχωρείται και δεν πωλείτε. Το 
Κίνημα Δικαιοσύνης πιστεύει ότι 
κακώς οι πολιτικές δυνάμεις της 
χώρας έχουνε εμπλακεί σε μια 
τέτοια συζήτηση και διαδικασία.

Κ. Νιζάμης
Υπεύθυνος Πολιτικού

 Σχεδιασμού
Κινήματος Δικαιοσύνης.

Ε
μείς από την Ελεύθε-
ρη Ώρα θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε τους 
εκπροσώπους όλων 
των κομμάτων που δέ-

χθηκαν να απαντήσουν στις ερω-
τήσεις μας. Όλα αυτά τα κόμματα 
προφανώς εκπροσωπούν διαφο-
ρετικούς ιδεολογικούς χώρους. 
Οι απαντήσεις τους όμως έδειξαν 
ότι μια σειρά θεμάτων όπως τα 
Εθνικά μπορούν να αποτελέσουν 
τόπους συνύπαρξης. 
Το ζήτημα της Μακεδονίας, μαζί 
με το ζήτημα των Γκρίζων ζωνών 
στο Αιγαίο και το Κυπριακό απο-

τελούν τρείς ανοικτές πληγές για 
την πατρίδα μας. 
Και για να επουλωθούν – αντί 
να διευρυνθούν – χρειάζεται να 
υπάρξουν σαφείς θέσεις από τους 
εκπροσώπους ή επίδοξους εκ-
προσώπους του ελληνικού λαού. 
Ελπίζουμε το κοινό ερωτηματο-
λόγιο στο οποίο απήντησαν οι 
εκπρόσωποι των κομμάτων να 
ξεκαθαρίζει αυτές τις θέσεις των 
συγκεκριμένων κομμάτων. Και να 
βοηθήσαμε τους αναγνώστες μας  
να σχηματίσουν ολοκληρωμένη 
άποψη από τις απαντήσεις, κάτι 
το οποίο αποτελεί το μοναδικό 

μας καθήκον.
Αυτό που εμείς συμπεραίνουμε 
είναι ότι ανάμεσα στις απόψεις 
που εκφέρονται από την πολιτι-
κή ελίτ της χώρας, τις απόψεις 
που κυρίαρχα δημοσιοποιούνται 
στα συστημικά μέσα -ειδικά στην 
τηλεόραση – και τις απόψεις της 
πλειοψηφίας των Ελλήνων υπάρ-
χει σημαντική διάσταση.
Ένα «ρήγμα» θα έλεγε κανείς, 
καθώς τις τελευταίες ημέρες βομ-
βαρδιζόμαστε κυριολεκτικά από 
φωνές που καλούν σε συμβιβα-
σμό και οι οποίες ανήκουν σε «με-
γαλοσχήμονες» ανθρώπους που 

προβάλλονται συνεχώς. Ενώ το 
κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό.
Πιστεύουμε ότι το σημερινό μας 
ένθετο λειτουργεί ως κατά κάποιο 
τρόπο «εκπροσώπηση» της αντί-
θετης άποψης.
Και γι’ αυτό θεωρούμε ότι έχει ιδι-
αίτερη πολιτική σημασία. 
Όμως το πιο σημαντικό μέχρις 
στιγμής πολιτικό συμπέρασμα θα 
βγεί από την εκδήλωση της 21ης 
Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη. Η 
οποία συνεχίζει να μην προβάλ-
λεται από τα ΜΜΕ, να μην στηρί-
ζεται από την Εκκλησία αλλά να 
αγκαλιάζεται από ένα μεγάλο μέ-

ρος Ελλήνων. Το τι θα συμβεί την 
Κυριακή ίσως θα είναι καθοριστι-
κό για το μέλλον της Μακεδονίας 
μας. Και γι’ αυτό είναι σημαντικό η 
συγκεκριμένη προσπάθεια να ενι-
σχυθεί με κάθε τρόπο. 
Εμείς θα είμαστε εκεί και καλούμε 
και τους αναγνώστε που μπορούν 
να δώσουν το παρόν. Μήπως και 
έστω και την τελευταία στιγμή 
ανατραπεί η διαφαινόμενη εκχώ-
ρηση του ονόματος. 

Δ. Παπαγεωργίου
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