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1. Η δι-εθνική προσέγγιση στη Συμφωνία των Πρεσπών 

 
Μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, που κινείται 

πρόσφατα από κρίση σε κρίση και από αποτυχία σε αποτυχία. Το «Μακεδονικό» 

είναι ένα από τα τελευταία απομεινάρια του μετεμφυλιακού κράτους, ένα εργαλείο 

της Δεξιάς που γύριζε σαν φάντασμα όποτε ήθελε να μοχλεύσει τις πιο ακραίες 

εκφάνσεις του εθνικισμού. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η Αριστερά γίνεται 

φορέας μιας νέας δι-εθνικής τάσης (της «trans-national» που δεν είναι ακριβώς το 

ίδιο με την δια-εθνιστική [«international»]) και αντιπρόσωπος του ριζοσπαστικού 

ευρωπαϊκού πνεύματος. Αυτοί που κατηγορούνταν ως «εθνομηδενιστές» ή «εχθροί 

της πατρίδας» είναι σήμερα εκπρόσωποι μιας νέας σύνθεσης πέραν της διάκρισης 

πατριωτικό/διεθνιστικό, μιας νέας σύνθεσης δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας με 

τη συναδέλφωση και τη συνανάπτυξη των γειτόνων μας. Σηματοδοτούμε μια κοινή 

διαδικασία παραγωγής ταυτοτήτων, μια έννοια της πατρίδας εκ νέου, την αφαιρούμε 

από την πατριδοκαπηλία της Δεξιάς και ανοίγουμε νέα περίοδο ειρήνης και 

συνεργασίας στα Βαλκάνια. 

Η ικανότητα να ασκείται μια αριστερή διακυβέρνηση στην εθνική πολιτική 

δεν σημαίνει ότι έρχεται σε αντίθεση με τον πάγιο αντιεθνικιστικό προσανατολισμό 

μας, αρκεί να δίνει βάρος στην παραγωγή και κατασκευή μιας νέας 

εθνικοπολιτισμικής ταυτότητας. Το κράτος φτιάχνει έθνος σύμφωνα με την πάγια 

μαρξιστική θέση, αλλά όταν εντασσόμαστε μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο, όπως η 

Ευρώπη και γενικά όσον αφορά τη θέση μας στον κόσμο, τότε δεν μπορούμε να 

υποστείλουμε αυτό που μας ξεχωρίζει και μας ενώνει ταυτόχρονα. Η μάχη κατά του 

εθνικισμού δεν αρνείται την εθνική ταυτότητα υπέρ ενός αισθήματος «πολίτη του 

κόσμου». Τα χειραφετητικά κινήματα της εποχής μας είναι κινήματα κοσμοπολιτικής 

και όχι κοσμοπολίτικα. Τι σημαίνει όμως αυτή η διάκριση; Σημαίνει ότι οι άνθρωποι 

και τα κινήματα έχουν πλέον επίγνωση με βάση την ιστορική εμπειρία ότι η 

ανθρωπότητα ήταν πάντοτε, και πόσο μάλλον σήμερα, διηρημένη και συγκρουσιακή. 

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τείνουμε προς την ειρηνική, δημοκρατική, 

προοδευτική, πολιτισμένη κατά τα δυτικά πρότυπα και ολοκληρωμένη ανθρωπότητα 

που υποσχόταν το χαμένο ιδεώδες του κοσμοπολιτισμού. Ωστόσο, αντί ενός a priori, 

προϋπάρχοντος και προδεδομένου ιδεώδους μπορούμε να συλλάβουμε ένα ιδανικό 

ως αποτέλεσμα των πρακτικών μας ειδικά των πολιτικών δράσεων και αντιστάσεων. 

Τα κινήματα δρουν σε τοπικές συνθήκες εκκινώντας από ιδιαίτερες αφορμές 

και προκλήσεις, πλην όμως αναφέρονται σε προβλήματα με παγκόσμια σημασία 

όπως οι ανισότητες, το περιβάλλον, ο αυταρχισμός και η καταπίεση, οι έμφυλες 

διακρίσεις, η δημοκρατία γενικά. Τα σύγχρονα κινήματα με αυτή την έννοια 

αποκαλούνται παγκοσμιοτοπικά, αφού οι ποικίλες τοπικές σημασίες των αρχών και 

αξιών με βάση τις οποίες δρουν και αντιστέκονται, μπορούν  να συναρθρώνονται εκ 

των υστέρων σε ορισμένες καθολικές αρχές- αξίες όπως η αξιοπρέπεια, η ισότητα και 

ελευθερία. Συνεπώς, μπορούμε να απομακρυνθούμε από τη διάκριση 
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εθνικό/κοσμοπολιτικό όπου ο καθένας θέτει στον έναν από τους δυο όρους το θετικό 

και το καλό. Τείνουμε να αντιληφθούμε μια έννοια των ταυτοτήτων πιο σύνθετη και 

δυναμική. Για παράδειγμα, οι εθνικές ταυτότητες δεν είναι μυθικές, μεταφυσικά 

δοσμένες, προδεδομένες και αποκλειστικές, αλλά παράγονται και αναδιατάσσονται 

μέσα από τη σχέση μας με τους άλλους και τη θέση μας μέσα στον κόσμο. Υπό αυτή 

την έννοια, είμαστε αντιμέτωποι με την ευθύνη να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας μέσα 

στον κόσμο και να μην αφιέμεθα σε ό,τι μας παραδίδουν άλλοι που σκέφτονται πριν 

από μας για μας. 

Σε αυτή την αντίληψη μιας ταυτότητας ενταγμένης μέσα σε ένα ευρύτερο 

σύνολο μπορεί να αποκτήσει νόημα μια νέα πολιτική πρόταση. Αναφέρθηκε ότι τα 

κινήματα είναι ιδεολογικώς παραγωγικά. Από την άλλη, ένα κόμμα, και μάλιστα 

κυβερνητικό, χρειάζεται να στεγασθεί ως σύνολο κάτω από μία δι-εθνική κατεύθυνση  

ως μια γραμμή συμπόρευσης και κατανόησης με τα άλλα έθνη. Στην έννοια αυτή, 

πρυτανεύει το πολιτειακό στοιχείο της δημοκρατίας έναντι του έθνους, μια πολιτική 

ενότητα που αναγνωρίζει και ενσωματώνει τη διαφορά συνεπώς μια πολιτική 

κοινότητα. Επίσης, η έννοια αυτή αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενός καθολικού 

ιδεώδους ως κοινό σημείο αναφοράς με βάση το οποίο κατασκευάζουμε διαρκώς 

έναν κοινό παγκόσμιο ορίζοντα, μια σύλληψη της «αδερφότητας με ισότητα και 

ελευθερία». Η αντίθετη ιδεολογία είναι ο αποκλειστικός πατριωτισμός, δηλαδή ο 

εθνικιστικός λόγος που βασίζεται στην ομοιογένεια, την εξάλειψη της διαφοράς και 

την πολιτική του μίσους «εις το όνομα της αγάπης» για την πατρίδα. 

Η «συμφωνία των Πρεσπών» αποτελεί ένα υπόδειγμα τέτοιας πολιτικής και 

από τα δυο εμπλεκόμενα μέρη. Αξιοποιώντας ευφυώς ευκαιρίες σε επίπεδο διεθνών 

συσχετισμών παράγει από τα κάτω, δηλαδή από τη ίδια τη συνεννόηση των δυο 

μερών, ένα σπάνιο παράδειγμα συνύπαρξης μέσω της κοινής προοπτικής σε ένα 

ευρύτερο όλον εκεί που επικρατούσε ένα είδος αυτιστικής, απομονωτικής και 

αποκλειστικής, εθνικής αντίθεσης. Είναι «άλλο να αγαπάς την ταυτότητά σου, κι 

άλλο να αποστρέφεσαι την ταυτότητα των άλλων. Ας μην τα μπλέκουμε, είναι πολύ 

διαφορετικά. Συμφιλιώνοντάς μας με αυτό, η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να γίνει 

διεθνές γεγονός μακράς διάρκειας για την Ευρώπη ολόκληρη» (Χριστόπουλος, Βήμα 

24/6/2018). 

 

 

Βιβλιογραφία – Πηγές 

Μπαρτσίδης Μιχάλης, «Η Συμφωνία των Πρεσπών: δύναμη και ευθύνη του δι-

εθνικού», Ενθέματα, Κυριακάτικη Αυγή, 15 Ιουλίου 2018, 

https://left.gr/news/i-symfonia-ton-prespon-dynami-kai-eythyni-toy-di-

ethnikoy. 

 

Υπό αυτό το πρίσμα μπορείτε να δείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποσπάσματα των Κοτζιά, 

Τζανακόπουλου και Βαλντέν.  

 

 

https://left.gr/news/i-symfonia-ton-prespon-dynami-kai-eythyni-toy-di-ethnikoy
https://left.gr/news/i-symfonia-ton-prespon-dynami-kai-eythyni-toy-di-ethnikoy
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2. Η έννοια  του σεβασμού στο αίσθημα απώλειας εθνικής 
ταυτότητας 

 

Η ατομική και η συλλογική ταυτότητα είναι μια σχέση με τη συνείδηση καθενός μας, 

έχει συναισθηματική φόρτιση. Η εθνική ταυτότητα έχει στοιχεία φαντασιακά και 

συμβολικά που οργανώνονται πολλές φορές γύρω από εικόνες και μυθικά συμβάντα, 

συχνά χωρίς αναφορά σε επιχειρήματα και στον ορθό λόγο. Αλλά αυτό ισχύει και για 

εμάς, τους οπαδούς των επιχειρημάτων, της πειθούς, της λογικής. Πόσοι δεν είπαν ότι 

έκλαψαν ακούγοντας τον Τσίπρα στις Πρέσπες; 

Το πρώτο και πιο σημαντικό λοιπόν είναι ότι σεβόμαστε όσους διαφωνούν, 

ακούγοντας τα δικά τους συναισθήματα και εικόνες. Αρκετοί συμπολίτες μας 

βιώνουν έντονα μια απώλεια ταυτότητας για πολλούς λόγους (αποδυνάμωση του 

κράτους και των συλλογικών ταυτοτήτων, χώρων και πρακτικών, παγκοσμιοποίηση 

κλπ). Προκαλείται «πανικός» και φόβος για τον «Άλλον», για την ετερότητα γενικά. 

Στις περιπτώσεις αυτές, παρατηρείται μια απόλυτη καθήλωση σε ορισμένες αρχές και 

πεποιθήσεις. Αντί αυτές να χρησιμοποιούνται ως οδηγός μέσα στα γεγονότα και στις 

περιστάσεις, απολυτοποιούνται και επιστρέφουν φετιχιστικά ως απόλυτες 

πεποιθήσεις. Όπως συμβαίνει στο φαινόμενο του φονταμενταλισμού, οι άλλοι με 

διαφορετικές πεποιθήσεις χαρακτηρίζονται πλέον ως άπιστοι και προδότες, παίρνουν 

τη φιγούρα του «απόλυτου εχθρού». Τότε έχουμε να κάνουμε με αδιάβροχες 

πεποιθήσεις, αδιαπέραστες από τον λόγο. Το μίσος γεννιέται σε αυτό το εσωτερικό 

τυφλό σημείο όπου αναδύεται το κακό, το οποίο καταστατικά εμφιλοχωρεί μέσα σε 

όλους μας, η τάση αυτοκαταστροφής. 

Τα κινήματα αυτά είναι πέραν της ιδεολογίας και της ηγεμονίας, διότι 

γυροφέρνουν στις απόλυτες πεποιθήσεις φετιχιστικά και όχι με βάση μια συσχέτιση 

πίστης και συμφέροντος. Αντλούν απόλαυση από το τραύμα της απώλειας (της 

ιστορίας, της παγιωμένης ταυτότητας κλπ) και δεν είναι σε θέση να 

διαπραγματευτούν το τραύμα ούτε μέσα τους ούτε με τους άλλους. Στην περίπτωση 

του Μακεδονικού, η διαπραγμάτευση εναπόκειται σε μας. Έχουμε τα λάβαρά μας 

από τα τραύματά μας, αλλά διαπραγματευόμαστε πάνω σε αυτά τις νέες ταυτότητες  

ως κοινές διαδικασίες. Σε αυτό το σημείο, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις ταυτότητες 

και εδώ έγκειται το μάθημα που μπορεί να μας δώσει η έννοια της ευθύνης τόσο σε 

καθαρά αντιεθνικιστική προοπτική όσο και σε εκείνη του δημοκρατικού 

πατριωτισμού. 

Το κλειδί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η έννοια και η στάση του σεβασμού. 

Από τον Καντ έως τον Τσαρλς Ταίηλορ, η έννοια αυτή παραπέμπει απευθείας στο 

σωματικό αίσθημα πέραν του καθαρού λόγου. Αν και συχνά γίνεται χρήση της 

έννοιας στο πλαίσιο του συντηρητικού εννοιολογικού οπλοστασίου, εντούτοις ο 

σεβασμός του άλλου και η αναγνώριση των συναισθημάτων του αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για να αποκατασταθεί μια έλλογη επικοινωνία. Για να αναγνωρίσουμε 
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τον άλλο και το αδύνατο σημείο του προϋπόθεση αποτελεί να αναγνωρίζουμε το 

αδύνατο σημείο μέσα μας. Αλλιώς αναπαράγεται το μοντέλο αλαζονικής 

συμπεριφοράς της Δύσης έναντι του υπόλοιπου κόσμου. 

Συγκρούεσαι με τον εθνικά πληγωμένο, αλλά δεν τον υποτιμάς. 

Υπερασπίζεσαι έναν τόπο ως πατρίδα, μια ταυτοποίηση ρηγματωμένη και ευάλωτη, 

αλλά με σεβασμό στην αντίστοιχη του αντιπάλου ή του γείτονα. Γι' αυτό τον λόγο, 

κανείς δεν είναι απόλυτος εχθρός για μας. Μετά προσπαθείς να εξηγήσεις ότι στην 

πολιτική υπάρχουν συναισθήματα και πάθη, αλλά πρωταρχικό ρόλο έχουν τα 

επιχειρήματα. Γι’ αυτό τον λόγο, ήταν επιτυχημένη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού 

τη Δευτέρα το βράδυ μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Διευκρίνισε 

ότι «υπάρχουν συμπολίτες μας που διαφωνούν με αυτή τη συμφωνία. Δεν τους 

φοβάμαι, τους σέβομαι». 

Ο σεβασμός δεν αφορά, βέβαια, τους φασίστες και τους ρατσιστές που 

χρησιμοποιούν το «Μακεδονικό» για τη διάδοση του μίσους. Μια προσεκτική ματιά 

στα όσα φωνάζουν και βυσσοδομούν δείχνει ότι χρησιμοποιούν το επιχείρημα του μη 

σεβασμού εκ μέρους της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι ιεραρχούμε και 

κατατάσσουμε συλλήβδην τους πολίτες που δεν πείθονται από τη συμφωνία στους 

εθνικιστές και ναζιστές. 

Αντιστρόφως, εμείς οφείλουμε να υπενθυμίζουμε ότι όρος για την 

συνανάπτυξη των βαλκανικών λαών είναι ο σεβασμός του δικαιώματος του 

αυτοπροσδιορισμού. Η ιστορία της βαλκανικής χερσονήσου δεν χρειάζεται ούτε 

νονούς ούτε τροχονόμους. Η ιστορία της ανήκει στους λαούς της που τη δημιουργούν 

εξ αδιαιρέτου. 

Αν μπούμε σε μια καλόπιστη συζήτηση, τα επιχειρήματα, τα πλεονεκτήματα 

της συμφωνίας είναι όλα με το μέρος μας. Αλλάζουμε το παράδειγμα της εξωτερικής 

πολιτικής διαμορφώνοντας μια νέα μορφή δημοκρατικού και διεθνιστικού 

πατριωτισμού. Θα πάρει λίγο χρόνο για να γίνει κατανοητό, αλλά είναι μια από τις 

πιο σημαντικές στιγμές της μετάβασης σε μια νέα ηγεμονία σε έναν χώρο στον οποίο 

παραδοσιακά η Αριστερά ήταν απούσα. Δεν υπάρχει κάτι που χάνεται, αλλά τι 

κερδίζεται: αυτό που είχαμε το διατηρούμε, δεν μας το παίρνει κανένας. Επιπλέον, με 

τη συμφωνία κερδίζουμε: (και ακολουθεί η επιχειρηματολογία βλ. τεκμηρίωση από 

Κοτζιά κλπ).  

 

 

Πηγές – Αναφορές  

Κοτζιάς Νίκος σημεία από συνέντευξή του στις 19.06.2018, βλ. αποσπάσματα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.   

Βόγλης Πολυμέρης, Παρέμβαση στην εκδήλωση της ΑΥΓΗΣ, της ΕΠΟΧΗΣ και του 

ΙΝΠ με θέμα: «Το Μακεδονικό τότε και τώρα», 13.02.2018, 

https://left.gr/news/makedoniko-tote-kai-tora-i-ekdilosi-leftgr, βλ. 

αποσπάσματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

Βαλντέν Σωτήρης, Παρέμβαση στην εκδήλωση της ΑΥΓΗΣ, της ΕΠΟΧΗΣ και του 

ΙΝΠ με θέμα: «Το Μακεδονικό τότε και τώρα», 

https://left.gr/news/makedoniko-tote-kai-tora-i-ekdilosi-leftgr
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https://left.gr/news/makedoniko-tote-kai-tora-i-ekdilosi-leftgr, βλ. 

αποσπάσματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

 

 

 

3.Το Μακεδονικό ως ζήτημα εσωτερικής πολιτικής: κατασκευή 
και χρήση του ζητήματος ιστορικά, κρίσεις που έχει 
πυροδοτήσει 
 
Γιατί το Μακεδονικό, έστω και ως «σκοπιανό», προσφέρεται ως βάση για πολιτική 

κινητοποίηση της εγχώριας εθνικοφροσύνης πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τα υπόλοιπα 

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που είθισται μεταπολιτευτικά ν’ αποκαλούμε 

«εθνικά»; Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο προφανές: στην ευκολία και το 

ακίνδυνο της επίδειξης εθνικής μαγκιάς σ’ έναν καταφανώς αδύναμο γείτονα, ο 

οποίος εκλαμβάνεται ως σάκος του μποξ για την ομαδική εκτόνωση σοβαρότερων, 

βαθιά τραυματικών συλλογικών ταπεινώσεων. Οι ρίζες των περιοδικών εθνικιστικών 

εξάρσεων γύρω από το Μακεδονικό βρίσκονται στην ίδια την Ιστορία· όχι την 

αρχαία, αλλά του τελευταίου ενάμιση αιώνα. Σε αντίθεση με άλλα «εθνικά» 

ζητήματα, τεχνικού ή καθαρά διακρατικού χαρακτήρα, το Μακεδονικό υπήρξε 

εξαρχής ένα ζήτημα εσωτερικής κυρίως πολιτικής, ένα ζήτημα μαζών και πολιτικής 

κινητοποίησής τους, με επίδικο την κατάκτηση ή τη διατήρηση της πολιτικής 

εξουσίας – τόσο της κεντρικής όσο και ποικίλων μικροεξουσιών, στο επίπεδο του 

χωριού ή ακόμη και της συνοικίας. 

Καταρχήν, όπως έχει δείξει η Τερζοπούλου, η ίδια η ελληνική προπαγάνδα 

της περιόδου του Μακεδονικού Αγώνα χρησιμοποιούσε τον Ζαμπέλιο για να 

υποβάλει στους «ντόπιους», σλαβόφωνους κατοίκους της περιοχής ότι είναι απόγονοι 

των αρχαίων μακεδόνων και συνεπώς ότι δεν έχουν σχέση με τη βουλγαρική εθνική 

ιστορία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

Το θεώρημα πως η ΠΓΔΜ βρίσκεται εκτός μακεδονικού χώρου είναι μια 

ανιστόρητη άποψη, γιατί αν ανοίξει κανείς τον Παπαρρηγόπουλο θα δει ότι βόρειο 

σύνορο της Μακεδονίας στην αρχαιότητα, στην εποχή του Φιλίππου, ήταν το όρος 

Σκάρδος (το σύνορο δηλαδή μεταξύ της ΠΓΔΜ και Κοσσυφοπεδίου). Δεν υπήρξε 

κάποια επιστημονική αλήθεια, αλλά μια αυθαίρετη κατασκευή του ελληνικού 

υπουργείου Εξωτερικών εν έτει 1884, με καθαρά πρακτικό σκοπό: τη νοερή αποκοπή 

των βορειότερων (ουδόλως ελληνικών) μακεδονικών εδαφών από τα νοτιότερα, όπου 

υπήρχε αξιόλογη ελληνική παρουσία ή επιρροή, προκειμένου ν’ αποφευχθεί η κοινή 

πολιτική εξέλιξή τους προς ανεπιθύμητες κατευθύνσεις. Υπήρχε ο φόβος ότι, επειδή 

η πλειονότητα των κατοίκων του ευρύτερου μακεδονικού χώρου δεν ήταν ελληνική, 

η Μακεδονία θα γινόταν αυτόνομη ή βουλγαρική και θα χανόταν για την Ελλάδα, 

που ήθελε να ενσωματώσει τα νοτιότερα κομμάτια της Μακεδονίας, τα οποία ήταν 

είτε ελληνόφωνα είτε κάτω από ισχυρή ελληνική επιρροή, ως «διάδρομο» προς την 

Ανατολική Θράκη (που είχε πολλούς Έλληνες) και την Κωνσταντινούπολη. Ο 

Παπαρηγόπουλος στις αρχές του Ιανουαρίου του 1885 αντιπρότεινε μιαν άλλη 

https://left.gr/news/makedoniko-tote-kai-tora-i-ekdilosi-leftgr
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αντίληψη: να προβάλουμε ότι η Μακεδονία έχει 3 διαφορετικές ζώνες πληθυσμού. 

Μια βορειότερη που είναι μη ελληνική, σλαβική, μια νοτιότερη που είναι καθαρά 

ελληνική και μία μεσαία που είναι κυμαινόμενη. Αυτή η θεωρία ήταν κυρίαρχη στην 

Ελλάδα μέχρι το 1912. Μετά το 1913 και τους Βαλκανικούς πολέμους η Ελλάδα 

δέχτηκε αυτό που ήταν αυταπόδεικτο: ότι υπάρχει Γιουγκοσλαβική Μακεδονία, 

Βουλγαρική Μακεδονία και Ελληνική Μακεδονία (Κωστόπουλος, 

http://www.aplotaria.gr/kostopoulos-xios-2018/). 

Το ιδεολόγημα ότι η ΠΓΔΜ βρίσκεται εκτός μακεδονικού χώρου ανασύρθηκε 

όμως από τη ναφθαλίνη επί Σαμαρά για να επιβληθεί σε μια παραζαλισμένη κοινή 

γνώμη, μέσα στο κλίμα εθνικιστικής υστερίας του 1992-1994, σαν εξ αποκαλύψεως 

αλήθεια (Κωστόπουλος, http://www.efsyn.gr/arthro/ta-vaftisia-tis-mi-makedonias). 

Το 1992 αυτή η θεωρία, την οποία είχε απορρίψει ο Παπαρρηγόπουλος ξαναήρθε στο 

προσκήνιο όταν το Μακεδονικό έπεσε ξαφνικά σαν κεραμίδι στο κεφάλι του 

ελληνικού λαού. Μετά το ΄50 το μακεδονικό ήταν το ανύπαρκτο ζήτημα. Μέχρι το 

΄92 υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ότι κάποιοι εποφθαλμιούν τη Μακεδονία, το θέμα 

δεν συζητιέται καθόλου, ιδίως μετά την μεταπολίτευση, και ξανασκάει με τη διάλυση 

της Γιουγκοσλαβίας. Η «διεθνιστικότερη» και μετριοπαθέστερη γραμμή είναι η 

γραμμή του ΥΠΕΞ. Ό,τι άλλο υπήρχε στα βιβλιοπωλεία ήταν διάφορα ακροδεξιά, 

προπαγανδιστικά πονήματα χουντικών που ντόπαραν την ελληνική κοινή γνώμη, μαζί 

και με τα γνωστά μυστικά κονδύλια που διασπάθισε ο Σαμαράς, όπως κατήγγειλε η 

κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να φτιάξει το προφίλ 

του (Κωστόπουλος, http://www.aplotaria.gr/kostopoulos-xios-2018/). Το 1992 

αποτέλεσε ορόσημο γιατί είναι μια διαδικασία επαν-«εθνικοποίησης» της ελληνικής 

κοινωνίας και της δημόσιας ζωής. Η εθνική ιδεολογία ήταν πάντα ισχυρή στην 

Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή δεν είναι κάτι συμπαγές, αλλά παίρνει διαφορετικές μορφές 

και εκδοχές. Τη δεκαετία του ’90 ήταν μια σύνθεση εθνικισμού και λαϊκισμού, όπου 

κεντρικό στοιχείο είχε η ανάδειξη, η διεκδίκηση, η επιβεβαίωση της εθνικής 

ταυτότητας απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Διαμορφώθηκε μια συλλογική αυτο-

εικόνα του έθνους ως θύματος (Βόγλης, 

http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-makedoniko-tote-kai-tora-video-). Τα 

συλλαλητήρια του 1992, στο ευρύτερο πλαίσιο της αναζωπύρωσης των εθνικισμών 

στα Βαλκάνια, διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο στη δημόσια σφαίρα. Σταδιακά 

συγκροτήθηκε μια νέα «εθνικοφροσύνη», η οποία διαχώρισε τους έλληνες σε 

«πατριώτες» και «εθνομηδενιστές», εφηύρε «εθνικούς κινδύνους», στοχοποίησε και 

διέσυρε όποιον δεν την ασπαζόταν. Οι κύκλοι της νέας «εθνικοφροσύνης» 

χρησιμοποιούν κατά το δοκούν την Ιστορία για να κατασκευάσουν το αφήγημα ενός 

έθνους που διαρκώς απειλείται και μια αντίστοιχη εθνική ταυτότητα, που παραπέμπει 

περισσότερο στον 19ο αιώνα παρά σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία του 21ου 

αιώνα (Βόγλης, http://www.efsyn.gr/arthro/istoria-horis-istorikoys).  

 

Πηγές – Αναφορές  

http://www.aplotaria.gr/kostopoulos-xios-2018/
http://www.efsyn.gr/arthro/ta-vaftisia-tis-mi-makedonias
http://www.aplotaria.gr/kostopoulos-xios-2018/
http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-makedoniko-tote-kai-tora-video-
http://www.efsyn.gr/arthro/istoria-horis-istorikoys
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Βλ. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ την εισήγηση της Αθηνάς Σκουλαρίκη στη Διεθνή 

Ημερίδα του ΙΝΠ με τίτλο: «Μακεδονικό: «…η σήμερον ως αύριον ή ως 

χτες;»  στη Θεσσαλονίκη, 24.02.2018.  

 

 

 

4. Τα «fake news» υπήρχαν πάντοτε στις αφηγήσεις 
συνέχειας των εθνικών ιστοριών  
 

Ανάμεσα στην «πραγματική είδηση» και τα «fake news» υπάρχει ένα τεράστιος 

χώρος όπου συσσωρεύονται ηθελημένες ανακρίβειες, διαστρεβλώσεις, υπονομεύσεις, 

χειραγωγήσεις, εντυπωσιασμοί, μισές αλήθειες και τόσα άλλα. Δεν είναι λοιπόν μόνο 

τα «fake news», ή δεν είναι τα «fake news» η «είδηση». Δεν πρέπει να γελούμε και 

να λέμε ότι οι ισχυρισμοί των φασιστών είναι «πέρα από τη λογική».  

Ο πρώτος λόγος είναι πιο φιλοσοφικός. Αρκεί να θυμηθούμε την επισήμανση 

του Ε. Μπαλιμπάρ ότι ο ρατσισμός είναι σκέψη γιατί έχει μία απάντηση στο ερώτημα 

«τι είναι ο άνθρωπος;». Απαντώντας ποιοι είναι άνθρωποι και ποιοι υπ-άνθρωποι 

[που καλόν είναι να πνίγονται στη Μεσόγειο και αλλού, όπως στην Ουγγαρία, στο 

κέντρο της Μεσευρώπης με το ιδιαίτερο φαινόμενο του Ορμπανισμού], ο ρατσιστής 

κατασκευάζει ιεραρχίες του ανθρώπινου, αποκτά οπαδούς εκείνους που 

συμπεριλαμβάνει στη ζώνη των προνομιούχων πολιτών των έθνους, είναι διαρκώς 

παρών κι έτσι γίνεται επικίνδυνος. 

Ο δεύτερος λόγος είναι ιστορικής χροιάς. Ο μύθος της συνέχειας είναι η πιο 

παράλογη απαίτηση για την οικοδόμηση εθνικιστικών ιστοριογραφιών. Συχνά 

λέγεται ότι οι βαλκανικές χώρες παράγουν περισσότερο ιστορία απ’ ό,τι μπορούν να 

καταναλώσουν (αποδίδεται στον Winston Churchill). Η έλλειψη της «σωστής 

ιστορίας», που βασίζεται σε γεγονότα, ελέγχει και διασταυρώνει, επιτρέπει την 

αμείλικτη παραγωγή των εθνικών μυθολογιών. Το πιο σημαντικό είναι να 

υποχρεώνουμε τους συνομιλητές μας να συζητήσουν τα «γυμνά γεγονότα» και να μη 

τα ντύνουν συνεχώς με εθνικιστικά ενδύματα με τα οποία επιτρέπουν την πολιτική 

χειραγώγηση των πολιτών περιορίζοντας την ικανότητά τους για ελεύθερη και 

κριτική σκέψη. 

Μια δεκαετία εθνικιστικής φρενίτιδας, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 

τη εθνοκρατική ηγεσία του Γκρούεφσκι, δεν κατάφερε τελικά να φτιάξει εθνικιστικά 

πολιτικά υποκείμενα στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μερικά ευρήματα από 

πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη εκεί σε εθνικό δείγμα, αποδεικνύουν ότι σε γενικές 

γραμμές η πολιτική του εξαρχαϊσμού απέτυχε και έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. 

Αυτό θα πρέπει να μας ενθαρρύνει στην επιστημονική και πολιτική μας παρέμβαση 

ώστε να απελευθερωθούν οι πολίτες και κει και εδώ  από τους περιορισμούς του 

εθνικισμού που κακοποιούν τα συναισθήματά τους. Η συνεργασία και η 

συγκατοίκηση στην περιοχή καταπνίγονται από αυτά τα φανταστικά όρια-σύνορα 

που εμποδίζουν τις φιλικές σχέσεις παραγωγικής οικονομικής και κοινωνικής 

συνεργασίας για την ανάπτυξη. Θολώνοντας τη δημόσια σφαίρα με τον 
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εθνοκρατισμό, οι ελίτ εμποδίζουν τους πολίτες να συνειδητοποιούν την αληθινές  

ζωτικές τους ανάγκες για δημόσια αγαθά, κοινά και κοινωνικές υπηρεσίες. (ΜΜ) 

 

 

Πηγές – Αναφορές  

Γιάνεβ Γκόραν στη Διεθνή Ημερίδα του ΙΝΠ με τίτλο: «Μακεδονικό: «…η σήμερον 

ως αύριον ή ως χτες;»  στη Θεσσαλονίκη, 24.02.2018.  

Βόγλης Πολυμέρης, Παρέμβαση στην εκδήλωση της ΑΥΓΗΣ, της ΕΠΟΧΗΣ και του 

ΙΝΠ με θέμα: «Το Μακεδονικό τότε και τώρα», 13.02.2018, 

https://left.gr/news/makedoniko-tote-kai-tora-i-ekdilosi-leftgr.  

Βαλντέν Σωτήρης, Παρέμβαση στην εκδήλωση της ΑΥΓΗΣ, της ΕΠΟΧΗΣ και του 

ΙΝΠ με θέμα: «Το Μακεδονικό τότε και τώρα», 13.02.2018, 

https://left.gr/news/makedoniko-tote-kai-tora-i-ekdilosi-leftgr. 

Σπύρος Καραβάς, «ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Tο μοιραίο λάθος», άρθρο 

στην ΕΦΣΥΝ, 10.06.2018, http://www.efsyn.gr/arthro/moiraio-lathos-0. 

 

 

5. «Το πορτάκι μεταξύ γειτόνων» - Komshikapidjik 

 

Ξέρετε σε ποια γλώσσα είναι και τι σημαίνει; Είναι στη γλώσσα της «χώρας χωρίς 

όνομα» (τουρκικής προέλευσης λέξεις) και σημαίνει «η πορτούλα μεταξύ γειτόνων» 

(a little door between neighbours). Ο φίλος μας Goran Janev (Γκόραν Γιάνεβ) με την 

έννοια αυτή  προτείνει μια νέα πολιτική στα Βαλκάνια. Όσοι γλιστρούσαμε μέσα από 

αυτές τις πορτούλες, τα βράδια στα χωριά μας για να γυρίσουμε σπίτι χωρίς να μας 

πάρουν χαμπάρι, ξέρουμε τη μαγεία τους. Τέτοια μικρά βραχυκυκλώματα 

κατανόησης, αγάπης, αλληλεγγύης και συμφιλίωσης ακυρώνουν τις εθνοκρατικές 

περιφράξεις και τις λογοκρισίες των εθνομαντραχαλάδων. Να ανοίγουμε τέτοια 

πορτάκια για να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας γείτονες. 

Εμείς δίνουμε όλες τις μάχες εναντίον της θανατοπολιτικής και του μίσους και 

υπέρ της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της αγάπης και γενναιοδωρίας για τον άλλο 

και της υπεράσπιση κάθε ευάλωτης ζωής -και μέσα στην κρίση ευάλωτοι είμαστε 

όλοι μας. Οι δράσεις μας εμπνέονται από συμβιώσεις ετερότητας και αισθητικές του 

καθημερινού που δείχνουν σεβασμό στο περιβάλλον, αλληλοσεβασμό στη συνύπαρξη, 

ανθρωπιά και ευαισθησία προς τις ευάλωτες ζωές. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να 

υψώσουμε τη φωνή μας για να απομονωθούν όσοι με τον δημόσιο λόγο τους 

συστηματικά καλλιεργούν το κλίμα μίσους και δυσανεξίας που αποτελεί αναγκαία 

συνθήκη για επιθέσεις βίας, τραμπουκισμών και, εν τέλει, πολιτικής τρομοκρατίας. 

Είναι καιρός να βγούμε στα Βαλκάνια από τα εθνοκρατικά καθεστώτα και να 

επιστρέψει η πολιτική εξουσία στους πολίτες και όχι στις εθνοτικές ομάδες. Ο 

Τσίπρας και ο Ζάεφ άνοιξαν το πορτάκι μεταξύ των γειτόνων. Η αγγελοπουλική 

https://left.gr/news/makedoniko-tote-kai-tora-i-ekdilosi-leftgr
https://left.gr/news/makedoniko-tote-kai-tora-i-ekdilosi-leftgr
http://www.efsyn.gr/arthro/moiraio-lathos-0
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σκηνή της διέλευσης των συνόρων στα νερά των λιμνών και των ποταμών της 

περιοχής μας, κατά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών συμβολίζει το 

άνοιγμα της επικοινωνίας και της δημιουργίας ενός κοινού δημόσιου χώρου πέραν 

από τις οικονομικές ανταλλαγές. Το ότι ο χώρος αυτός εντάσσεται σε μια κοινή 

ευρωπαϊκή προοπτική μας επιτρέπει να ονομάσουμε την αγάπη για την πατρίδα μας  

δημοκρατικό πατριωτισμό (MM).  

 

Πηγές – Αναφορές  

Βλ. Γιάνεβ Γκόραν, Εισήγηση στη Διεθνή Ημερίδα του ΙΝΠ με τίτλο: «Μακεδονικό: 

«…η σήμερον ως αύριον ή ως χτες;»  στη Θεσσαλονίκη, 24.02.2018 και 

http://epohi.gr/synenteuxh-me-ton-goran-janef-kathghth-koinwnikhs-

anthropologias-sto-panepisthmio-twn-skopiwn/. 

 

 

 

6. Η «κομμένη γλώσσα»1 

 

Το θέμα της γλώσσας έχει κεντρική σημασία στο θέμα και ειδικά στην αποτίμηση της 

Συμφωνίας. Ακολουθεί εκτεταμένο απόσπασμα από άρθρο της Αρχόντως Τερζή.  

«Πρέπει η γλώσσα της γειτονικής χώρας να λέγεται μακεδονική και, αν όχι, πώς να 

λέγεται; 

Σερβοβουλγαρική; (Μπαμπινιώτης, Βήμα, 2008; Facebook 18/06/2018). Με την ίδια 

λογική θα έπρεπε η καταλανική να αποκαλείται ισπανογαλλική (μιας κι έχει στοιχεία 

από αυτές τις δύο γλώσσες) -αλλά ακόμη και η πορτογαλική, για τους ίδιους λόγους. 

Σλαβική; (Δένδιας, Βουλή, 16/06): Αν ναι, θα έπρεπε να λέμε έτσι και τη ρωσική και 

την πολωνική και τη σερβοκροατική και τη βουλγαρική κλπ – αφού όλες είναι 

σλαβικές γλώσσες. Αλλά τότε πώς θα τις ξεχωρίζαμε; Σλαβομακεδονική; Θα 

μπορούσε. Μάλιστα, κάτι τέτοιο θα ήταν επιτακτικό, προκειμένου να την 

ξεχωρίσουμε από κάποια άλλη, ελληνομακεδονική γλώσσα ή διάλεκτο, που μιλήθηκε 

ή μιλιέται στην Ελλάδα. 

Υπάρχει τέτοια γλώσσα ή διάλεκτος;  

 

Τα τελευταία 30 χρόνια, υποστηρίχτηκε με αρκετή επιτυχία από τους ιστορικούς 

γλωσσολόγους πως, παρότι ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος χρησιμοποιούσαν την 

αττική διάλεκτο στις επίσημες σχέσεις τους και στις σχέσεις τους με την υπόλοιπη 

Ελλάδα, υπάρχει μικρός αριθμός επιγραφών σε μια δωρική διάλεκτο της περιοχής 

(π.χ. ο εντυπωσιακός κατάδεσμος της Πέλλας), αλλά και «υπόστρωμα» αυτής της 

δωρικής διαλέκτου σε επιγραφές της περιοχής γραμμένες στην αττική διάλεκτο. 

                                                             
1 Τίτλος συλλογής πεζογραφημάτων του ποιητή Μάρκου Μέσκου. 

http://epohi.gr/synenteuxh-me-ton-goran-janef-kathghth-koinwnikhs-anthropologias-sto-panepisthmio-twn-skopiwn/
http://epohi.gr/synenteuxh-me-ton-goran-janef-kathghth-koinwnikhs-anthropologias-sto-panepisthmio-twn-skopiwn/
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Αν και λιγοστά και πρόσφατα, λοιπόν, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για 

(ελληνική) αρχαία μακεδονική. Προχωρώντας στη σύγχρονη Ελλάδα, παρατηρούμε 

ότι δεν αναφέρεται από τους διαλεκτολόγους μακεδονική διάλεκτος. Στο βιβλίο της 

υποσημείωσης 2 υπάρχει κεφάλαιο αφιερωμένο στις ελληνικές διαλέκτους. Εκεί θα 

βρει κανείς ενότητες για την κυπριακή διάλεκτο, την κρητική διάλεκτο, τη 

δωδεκανησιακή, της Χίου, των Κυκλάδων, των Επτανήσων, της Πελοποννήσου, 

αλλά όχι για μακεδονική. Αντ’ αυτής, συναντάμε «Διάλεκτοι της βόρειας Ελλάδας», 

που ομιλούνται γενικά στο βόρειο τμήμα της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι, αποκαλώντας «μακεδονική» τη γειτονική γλώσσα, 

είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες να την μπερδέψει κάποιος με κάποια ζωντανή ή 

νεκρή ελληνική διάλεκτο (Αρχόντω Τερζή, http://www.efsyn.gr/arthro/peri-glosson-

dialekton-kai-allon-daimonion). 

Η γλώσσα η «μακεδονική» –σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά– 

διαμορφώθηκε ως γραπτή γλώσσα το 1948, τότε που όλα τα καθεστώτα της 

Ανατολής έφτιαχναν γραπτές γλώσσες, τις προφορικές. Η γλώσσα αυτή 

αναγνωρίστηκε το 1954. Η ΕΡΕ στην δεκαετία του ΄50και ειδικά  ο κ. Αβέρωφ  έλεγε 

ότι «αναγνωρίζω ότι η γλώσσα τους είναι η μακεδονική». Η γλώσσα αυτή, η 

μακεδονική, καθιερώθηκε το 1977 στον ΟΗΕ. «Βρήκα τετελεσμένη τη μακεδονική 

γλώσσα. Αυτοί που την έκαναν τετελεσμένη διαμαρτύρονται και έβαλα μετά από 

σκληρή διαπραγμάτευση, τη μεγάλη νομικά δεσμευτική διευκρίνιση ότι αυτή η 

γλώσσα, η δική τους που αποκαλείται «Μακεδονική», ανήκει στην οικογένεια των 

σλαβικών γλωσσών, μη έχουσα καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και 

την κληρονομιά της Ελλάδος» (Ν. Κοτζιάς, σημεία από συνέντευξη 19.06.2018). 

 

 

Πηγές - Αναφορές 

 

Χριστόπουλος Δημήτρης, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=994531. 

Βλ. επίσης τον γλωσσικό χάρτη της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την 

αρχαιότητα από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. σελ.75, 

http://ancdialects.greek-

language.gr/sites/default/files/studies/glossikos_xartis.pdf. 

«Ιστορικό σοκ! Γιατί το 1928 η κυβέρνηση Ζαΐμη –με υπουργό τον Μεταξά– 

αναγνώριζε «μακεδονοσλαυικήν» γλώσσα», 23.06.2018, 

https://www.tribune.gr/politics/news/article/479643/istoriko-sok-giati-to-

1928-i-kyvernisi-za-mi-me-ypoyrgo-ton-metaxa-anagnorize-

makedonoslayikin-glossa.html. 

Γαβριηλίδης Άκης, «Οι κωλοτούμπες τού κ. Μπαμπινιώτη (και όλων μας)», 

15.06.2018, 

https://nomadicuniversality.com/2018/06/15/%CE%BF%CE%B9-

%CE%BA%CF%89%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE

%BC%CF%80%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%BA-

%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE

%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%8C/. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Κάθε ιστορία έχει στιγμές ευθύνης, απόφασης και ανατροπής. Η επίλυση του 

ζητήματος της ονομασίας της γειτονικής μας χώρας μπορεί να δημιουργήσει τα 

θεμέλια για μια γειτονιά ειρηνικής συνύπαρξης και αμοιβαίου σεβασμού των εθνικών 

και θρησκευτικών ταυτοτήτων. Άλλωστε, εντός του ευρύτερου πολιτικού χώρου μας 

συνυπάρχουν και διαλέγονται προσεγγίσεις όπως αυτές του δημοκρατικού 

πατριωτισμού, του κλασικού διεθνισμού και της διεθνικότητας.   

Η διεθνής συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ τερματίζει μια πολύχρονη 

διαμάχη χωρίς νικητές και ηττημένους, αλλά: 

● με αξίες που θα ανατρέψουν την κρίσιμη ιστορική πραγματικότητα των Βαλκανίων 

προς την κατεύθυνση της συναδέλφωσης, της συνεργασίας, της συνανάπτυξης. 

● με ισότιμη ευθύνη απέναντι στις ευαισθησίες του ελληνικού του λαού και την 

αξιοπρέπεια και ταυτότητα των γειτόνων μας, που αμφότεροι καλούνται να 

διαπραγματευτούν όχι μόνο το όνομα ενός κράτους, αλλά πυρηνικά στοιχεία της 

ταυτότητάς τους, του ανήκειν τους, της συνείδησής τους. 

● με όρους που θα διασφαλίσουν μια νέα εποχή φιλίας, σταθερότητας, ευημερίας και 

ασφάλειας, που θα τονώσουν το διεθνές κύρος των δύο μερών, που θα ενισχύσουν 

την προοπτική μιας ευρωπαϊκής διεύρυνσης. 

Η διεθνής συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ αποδεικνύει έμπρακτα ότι 

οι δύο χώρες στοχεύουν στην ένωση και όχι τη διαίρεση, στη διακρατική συμβίωση 

και όχι την απομόνωση. 

Αποτελεί μεγάλο επίτευγμα της ελληνικής κυβέρνησης, αναβαθμίζει τον ρόλο 

της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στη νοτιοανατολική Ευρώπη και της εξασφαλίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ιστορία εντάσεων, πολέμων και εθνικισμών στην περιοχή μας ανατρέπεται 

με την καθιέρωση ενός νέου τρόπου πολιτικής συνύπαρξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Ι. Αποσπάσματα 
 

Η λύση είναι η καλύτερη, γιατί για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια μακεδονισμού 

και μετά από 70 χρόνια που υπάρχει η λεγόμενη «Δημοκρατία της Μακεδονίας», 

αναγνωρίζουν και υπογράφουν ότι η δική τους ιστορία δεν έχει καμία σχέση με την 

αρχαία ελληνική ιστορία, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την κληρονομιά που 

φέρει αυτή η χώρα που συμπυκνώνεται στην περιοχή μας στην ελληνική Μακεδονία 

(Ν. Κοτζιάς, σημεία από συνέντευξη 19.06.2018).  

Η Ελλάδα και η ΠΓΔΜ, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, 

εγκαινιάζουν μια νέα εποχή φιλίας, συνεργασίας και σταθερότητας τόσο στις μεταξύ 

τους σχέσεις όσο και για το σύνολο της Βαλκανικής. Η Συμφωνία αυτή βρίσκει 

σύμπασα τη διεθνή κοινότητα στο πλευρό των δύο χωρών, που βάζουν ένα τέλος σε 

μια διένεξη που κόστισε πολύ και στις δύο πλευρές των συνόρων. Για την Ελληνική 

Κυβέρνηση, η Συμφωνία συνιστά μια πράξη ευθύνης και πατριωτισμού που 

αποκαθιστά την ιστορική πραγματικότητα και απαντά στις ανάγκες του ελληνικού 

λαού, ο οποίος στη μεγάλη του πλειοψηφία, διαχρονικά, επιθυμεί την ειρηνική 

συνύπαρξη και τη συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων 

(Τζανακόπουλος ενημέρωση συντακτών, 20.06.2018).  

Η  συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών για το ονοματολογικό είναι μια θετική εξέλιξη 

που επιτεύχθηκε ήταν η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε να επιτευχθεί κι από τις 

δύο πλευρές. Είναι ένας αρκετά συμπαθητικός συμβιβασμός, που διασφαλίζει λίγο 

πολύ αυτά τα οποία έχει κατοχυρώσει δικαίως η κάθε πλευρά και είναι κοινώς 

αποδεκτά στη διεθνή σκηνή. Από τη μια διασφαλίζει την ελληνική ταυτότητα της 

αρχαίας Μακεδονίας και από την άλλη την ύπαρξη μιας σλαβικής μακεδονικής 

ταυτότητας, με κεντρικό σημείο αναφοράς την μακεδονική γλώσσα. Οι ελληνικές 

διάλεκτοι της Μακεδονίας είναι τελείως άλλο πράγμα, προέκταση ουσιαστικά των 

ηπειρωτικών και των θεσσαλικών, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος του μακεδονικού 

χώρου –και του ελληνικού μακεδονικού χώρου- δεν υπήρχε ελληνική γλώσσα μέχρι 

το 1912. Η συμφωνία αποδέχεται το προφανές, την ύπαρξη ενός έθνους στα βόρεια 

σύνορά μας, διακριτού από το σερβικό και το βουλγαρικό. Είναι αθλιότητες αυτά 

περί «σερβοβουλγαρικού» έθνους που ακούσαμε τελευταία. Είναι σλαβικό-

μακεδονικό, γιατί κατοικεί στον χώρο της βόρειας Μακεδονίας και από εκεί αντλεί 

την ταυτότητά του που είναι διαφορετική απ’ αυτή των σέρβων και των βούλγαρων, 

ενώ ταυτόχρονα ξεκαθαρίζεται ότι δεν έχει σχέση με την ελληνική αρχαιότητα 

(Κωστόπουλος, http://www.aplotaria.gr/kostopoulos-xios-2018/).  

Οι πολιτικές αλλαγές στα Σκόπια δημιούργησαν ένα παράθυρο ευκαιρίας για επίλυση 

του ζητήματος. Η κατηγορία ενάντια στην κυβέρνηση, που ανέλαβε μια θαρραλέα 

πρωτοβουλία, ότι «ξέθαψε» το ζήτημα για να δυσκολέψει τους αντιπάλους της δεν 

στέκει. Χρειάζεται ένα ευρύ αντι-εθνικιστικό μέτωπο. Η αναπαραγωγή ενός 

πρωτόγονου εθνικιστικού αφηγήματος συνιστά εμπόδιο στην ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό της κοινωνίας μας. Η απαίτηση για αλλαγή του συνταγματικού 
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ονόματός της μπορεί να αιτιολογηθεί στο παραπάνω πλαίσιο, αν και η απαγόρευση 

σε έναν λαό να αυτοπροσδιορίζεται αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία. Σε κάθε περίπτωση, 

μια τέτοια αλλαγή εννοείται με μια σύνθετη ονομασία που θα περιλαμβάνει την 

επίμαχη λέξη και αποτελεί σήμερα τον ρεαλιστικό συμβιβασμό. Αντίθετα, η 

μετονομασία της μακεδονικής γλώσσας και του μακεδονικού έθνους δεν εντάσσεται 

σε αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάποια μακεδονική γλώσσα ούτε και 

κάποιο μακεδονικό έθνος. Αντίθετα, εμείς πάντα επαιρόμαστε για το ενιαίο του 

ελληνικού έθνους (Σωτήρης Βαλντέν, http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-

makedoniko-tote-kai-tora-video-). 

Σήμερα, ο ελληνικός εθνικισμός χρησιμοποιεί δυο συμπληρωματικές τακτικές στο 

Μακεδονικό. Στην πιο ακραία του εκδοχή, διεκδικεί ρητά το μονοπώλιο της 

Μακεδονίας και απορρίπτει τη σύνθετη ονομασία, υπαναχωρώντας έτσι από την 

επίσημη ελληνική θέση που υιοθετήθηκε ήδη το 1993. Αυτή είναι η γραμμή των 

συλλαλητηρίων του εθνικού μίσους. Σε αυτή τη γραμμή διολίσθησε και η ΝΔ. 

Πρόκειται για μια στάση που καθιστά αδύνατη κάθε συμφωνία με τη γείτονα, εν 

αναμονή προφανώς της διάλυσής της στην οποία προσπαθεί να συμβάλλει. Μια πιο 

«έξυπνη» τακτική, που οδηγεί όμως στις ίδιες συνέπειες, είναι ο υπερτονισμός του 

ζητήματος του αλυτρωτισμού, απαιτώντας παράλογα πράγματα τα οποία στην 

πραγματικότητα είναι αδύνατα για τη γειτονική χώρα ή αν ήταν δυνατά θα 

τραυμάτιζαν βαθιά την εθνική της ταυτότητα, θα οδηγούσαν τις διαπραγματεύσεις σε 

ναυάγιο, ισχυριζόμενοι πως η ευθύνη για το ναυάγιο βαραίνει την άλλη πλευρά. Αυτή 

η δεύτερη τακτική φαίνεται ότι κρατείται ως εφεδρεία και από όσους σήμερα 

δηλώνουν πως θέλουν να βρεθεί λύση. Όμως είναι έτοιμοι να υπαναχωρήσουν στην 

πρώτη δυσκολία. Εξάλλου, κι όσοι επιδιώκουν πραγματικά λύση, αλλά ανεβάζουν 

τον πήχη του αλυτρωτισμού για διαπραγματευτικούς λόγους, κινδυνεύουν να 

καταστούν όμηροι αυτής της αδιέξοδης τακτικής. Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση 

ότι επαναλαμβανόμενες εθνικιστικές εξάρσεις στο Μακεδονικό –όπως και σε άλλα 

λεγόμενα «εθνικά θέματα»– υποδαυλίζονται και συντηρούνται από ένα άρρωστο 

πολιτικό σύστημα. Κόμματα επιδιώκουν εκλογικά οφέλη, ψαρεύοντας στα θολά νερά 

του εθνικισμού (Σωτήρης Βαλντέν, http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-

makedoniko-tote-kai-tora-video-). 

Για τη στάση της ΝΔ:  

Αποτελεί έκπληξη η στάση του Κ. Μητσοτάκη, που αφού αρχικά με απίστευτες 

δικολαβίες θέλησε να καταστήσει τον Καμμένο ρυθμιστή της εξωτερικής μας 

πολιτικής, στη συνέχεια θέλησε να θέσει ολόκληρο το κόμμα κάτω από την 

ακροδεξιά τους πτέρυγα. Τόση ρηχότητα στο φιλελεύθερο εκσυγχρονιστικό 

εγχείρημα που είχε αναγγείλει δεν το φανταζόμασταν ούτε οι αντίπαλοί του. Ούτε 

βέβαια και την άνεση με την οποία εγκατέλειψε εν μία νυκτί τη γραμμή για την οποία 

το κόμμα του για χρόνια υπερηφανευόταν. Θέλω να ελπίζω ότι η κυβέρνηση δεν θα 

καμφθεί από τον θόρυβο των εθνικιστών. Να θυμίσω ότι ανάλογος θόρυβος είχε 

προκληθεί για τις ταυτότητες, αλλά ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης επέμεινε και 

σήμερα κανείς δεν θυμάται τις υπογραφές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και τόσων 

άλλων, τα συλλαλητήρια των παπάδων ή τις αντιρρήσεις του κ. Βενιζέλου. Ο 

οπορτουνισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν πρέπει να μας κρύβει το 

γεγονός ότι μεγάλο μέρος των οπαδών και στελεχών τους είναι υπέρ της λύσης. 

Γνήσιοι φιλελεύθεροι, μεταρρυθμιστές σοσιαλδημοκράτες, διεθνιστές, κομμουνιστές 



| 16 

 

δεν αισθάνονται άνετα με τα «φλερτ» και την προσχώρηση των κομμάτων τους στον 

εθνικισμό. Θα πρέπει να επιδιωχθεί ένα ευρύ αντι-εθνικιστικό μέτωπο και να 

αποφεύγονται κινήσεις που συσπειρώνονται γύρω από την εθνικιστική γραμμή. Όσοι 

επιθυμούμε τη λύση πρέπει να αποφεύγουμε την κομματική εκμετάλλευση του 

θέματος. Από την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις αναδεικνύουν το έωλο της 

αντιπολιτευτικής γραμμής που θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ εχθρό, για τη στρατηγική ήττα του 

οποίου θα πρέπει να συνασπιστούν όλες οι δήθεν ευρωπαϊκές δυνάμεις υπό τον 

Κυριάκο Μητσοτάκη. Με το Μακεδονικό φαίνεται ξεκάθαρα ποιες είναι 

προοδευτικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις και που πρέπει να αναζητηθούν συγκλίσεις 

στον προοδευτικό χώρο. Αυτό που επιτρέπει στον κομματικό οπορτουνισμό και στα 

ΜΜΕ να παίζουν και συχνά με επιτυχία στο πεδίο του εθνικισμού είναι ένα βαθύτερο 

πρόβλημα του έθνους μας. Αναφέρομαι σε μια προβληματική εθνική ταυτότητα που 

φαίνεται να έχει κολλήσει στον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, καλλιεργείται 

συστηματικά από την παιδεία, τον στρατό και την ορθόδοξη εκκλησία, και διαπερνά 

σχεδόν οριζόντια την κοινωνία. Το πρόβλημα αυτό έχει ασφαλώς τις ρίζες του στην 

ιστορία, στην ανασφάλεια που προκάλεσαν οι μετακινήσεις πληθυσμών του πρώτου 

μισού του 20ου αιώνα και ειδικότερα στο πρόσφατο της πλειοψηφικής παρουσίας του 

ελληνικού στοιχείου στην ελληνική Μακεδονία, αλλά και στις παλαιότερες μέχρι το 

1950 πραγματικές απειλές κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας. Όμως η 

αναπαραγωγή ενός πρωτόγονου εθνικού αφηγήματος, δεκαετίες μετά την άρσης των 

αιτίων που το προκάλεσαν, έχει καταστεί βασικός παράγοντας καθυστέρησης και 

εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της κοινωνίας 

(Σωτήρης Βαλντέν, http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-makedoniko-tote-

kai-tora-video-). 

Για τη σύμπλευση της ΝΔ με το VMRO: Η ΝΔ και το VMRO, όχι μόνο αγνοούν την 

ιστορική τους ευθύνη για τη διαιώνιση του προβλήματος, αλλά, σήμερα, υπό την 

ηγεμονία ακροδεξιών ομάδων στο εσωτερικό τους, προσπαθούν για ακόμη μία φορά 

να παίξουν το χαρτί του διχασμού ανάμεσα σε δήθεν πατριώτες και δήθεν προδότες. 

Ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να διχάσει τους Έλληνες για να 

ενώσει τους Σκοπιανούς. Απ’ ό,τι φαίνεται, ο μόνος που ενώθηκε με τις ακροδεξιές 

ομάδες του VMRO και τις εθνικιστικές αντιλήψεις, που αυτή τη στιγμή αντιδρούν 

στη συμφωνία στη γειτονική μας χώρα, είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει 

υιοθετήσει ίδια και απαράλλακτη την εθνικιστική ρητορική του VMRO και των 

ακροδεξιών στη γείτονα. Αυτό αποτελεί και το εθνικιστικό παράδοξο. Δηλαδή, ότι οι 

εθνικιστές και στα δύο κράτη αντιδρούν σε μία συμφωνία, που και οι δύο 

χαρακτηρίζουν ως μειοδοσία (Δ. Τζανακόπουλος, από την ενημέρωση συντακτών 

20.06.2018). 

Η συζήτηση για την «ελληνικότητα» της Μακεδονίας και όλη η διαμάχη συμβόλων, 

παραστάσεων, επικεντρώνονται στο αρχαίο παρελθόν, στην απόδειξη της 

ελληνικότητας της αρχαίας Μακεδονίας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί 

χρειάζεται η αναγωγή σε ένα απώτερο, ένδοξο παρελθόν, πολύ μακρινό και ελλείψει 

στοιχείων αδιερεύνητο και όχι στη νεότερο Ιστορία; Αν πρέπει κανείς να αναζητήσει 

την ελληνικότητα της Μακεδονίας στη νεότερη Ιστορία, θα πρέπει να 

προβληματιστεί αρκετά. Ακόμη όμως και στην περίπτωση αυτής της νεότερης 

Ιστορίας, επιλέγουμε πάντα την αρχή της περιόδου, δηλαδή την πρώτη δεκαετία του 

20ου αιώνα. Ενώ η πιο ενδιαφέρουσα φάση του Μακεδονικού είναι αυτή που ξεκινά 

στη συνέχεια με τους Βαλκανικούς Πολέμους και συνδέεται με συγκρούσεις, 
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μετακινήσεις πληθυσμών και διωγμούς, όταν πλέον υπάρχουν στρατοί και κράτη που 

συγκρούονται και διεκδικούν εδάφη και πληθυσμούς που βρίσκονται στα εδάφη της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θυμόμαστε επιλεκτικά την περίοδο των αρχών του 

20ου αιώνα, διότι η εικόνα εκείνη τη στιγμή είναι πιο σύνθετη και προβληματική απ’ 

αυτήν που θα ήθελαν να παρουσιάζουν αρκετοί απ’ αυτούς που σήμερα συζητούν και 

κινητοποιούνται για το Μακεδονικό. Στις αρχές των Βαλκανικών Πολέμων, ο 

πληθυσμός της Μακεδονίας ήταν περίπου 1.200.000 κάτοικοι, εκ των οποίων οι 

έλληνες ήταν το 31% (370.000), οι σλαβόφωνοι 260.000, οι μουσουλμάνοι ήταν η 

πλειονότητα (475.000) και τέλος ήταν οι εβραίοι και άλλες μικρότερες εθνοτικές 

ομάδες (98.000). Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι με ποιον τρόπο αυτή η Μακεδονία 

γίνεται ελληνική. Η διαδικασία της μετατροπής της πολυεθνικής, πολυπολιτισμικής 

Μακεδονίας σε ελληνική είναι μια διαδικασία πολέμων, διωγμών, πληθυσμιακής 

μηχανικής που στο τέλος της, με τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, βρίσκει μια 

Μακεδονία πραγματικά ελληνική, δηλαδή εθνικά ομογενοποιημένη και 

αδιαμφισβήτητα ελληνική στην πλειονότητά της. Το πώς φτάνουμε σ’ αυτό το 

αποτέλεσμα είναι γνωστό με τη φυγή μεγάλου αριθμού μουσουλμάνων, η εθνοτική 

ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (περίπου 60.000), η 

εγκατάσταση 638.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, η αναχώρηση 

εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων τόσο πριν όσο και μετά τη Συνθήκη της 

Λωζάννης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, η εξόντωση πέραν των 

50.000 εβραίων της Θεσσαλονίκης και των υπολοίπων εβραίων στη Βόρεια Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής και τέλος η φυγή και η εκδίωξη των σλαβομακεδόνων 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 μέχρι το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου οι οποίοι 

διώκονται ως σύμμαχοι του ΚΚΕ και καταφεύγουν στη γειτονική Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις δεν αποτελούν ελληνική 

ιδιαιτερότητα. Η διαδικασία της εθνικής ομογενοποίησης μέσα από τον πόλεμο, τον 

εθνικισμό και την εκδίωξη των μειονοτήτων αποτελεί ένα φαινόμενο που 

εξαπλώνεται σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Για την Ελλάδα σε όλες 

τις δεκαετίες που μεσολαβούν από τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι τη λήξη του 

Εμφυλίου Πολέμου η μακρόχρονη παρουσία διαφορετικών λαών, πολιτισμών, 

γλωσσών, θρησκειών στη γεωγραφική περιοχή της ελληνικής Μακεδονίας 

διαγράφτηκε, άλλαξαν τα ονόματα χωριών, κτίσματα που αποτύπωναν την παρουσία 

τους στον χώρο μετατράπηκαν σε ερείπια και τα δικαιώματα όσων είχαν απομείνει ως 

μειονότητα παραβιάστηκαν (Πολυμέρης Βόγλης, 

http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-makedoniko-tote-kai-tora-video-). 

Η Ελλάδα δεν έχει κάποιο «copy right» για τη λέξη Μακεδονία. Αυτό είναι προφανές 

στη γεωγραφία, αλλά όχι μόνο. Η ιδιοκτησία αρχαίων κρατών και εθνών από 

σύγχρονα έθνη αποτελεί μεν ιδεολόγημα των «εθνογεννέσεων», όχι όμως σύγχρονη 

αντίληψη. Εξάλλου, το «Μακεδονία» είναι συστατικό στοιχείο και ενός νέου έθνους 

που διαμορφώθηκε τον 19ο και τον 20ο αιώνα διαφοροποιούμενο με αυτόν τον τρόπο 

από το βουλγαρικό. Η μονοπώληση της λέξης «Μακεδονία» από τα Σκόπια ή και από 

την Αθήνα, προκαλεί προβλήματα και συγχύσεις στις σχέσεις ανάμεσα στις δυο 

χώρες. Και ιδιαίτερα, βέβαια, στους γείτονες για τους οποίους αυτή η λέξη είναι 

θεμελιώδης για την εθνοτική τους ταυτότητα, κάτι το οποίο δεν ισχύει για εμάς. Γι’ 

αυτό πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά από τη στιγμή που οι σχέσεις μας είναι ιστορικά 

βεβαρυμμένες. Συνεπώς, σ’ αυτή τη βάση της αμοιβαίας μη μονοπώλησης πρέπει να 

αναζητηθούν λύσεις στα σημερινά προβλήματα (Σωτήρης Βαλντέν, 

http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-makedoniko-tote-kai-tora-video-). 
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Το όνομα «Μακεδονία» σκέτο, παράγει όνομα και ιθαγένεια «Μακεδόνες». Ας 

έρθουμε στο ζήτημα «Μακεδονία και Μακεδόνες». Αυτό είναι το ζήτημα που ήταν το 

κύριο θέμα που εκείνοι ήθελαν από τη διαπραγμάτευση. Να διατηρήσουν δηλαδή τον 

αυτοπροσδιορισμό τους. Να αρνείσαι το ύψιστο δικαίωμα που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ 

και το Διεθνές Δίκαιο, αυτό του αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή του δικαιώματος να 

ονοματίζονται έτσι όπως εκείνοι θέλουν; Θα το κάναμε αυτό; Δεν θα υπήρχε 

συμφωνία. Τι θα έκαναν μετά αυτοί; Θα ζήταγαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, όπως 

είχαν ζητήσει. Τι θα κάναμε εμείς; Θα βάζαμε βέτο, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι 

αποφασίζουμε. Μετά θα μας πήγαιναν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ποιο είναι 

το πρόβλημά μας; Ότι έχουμε ήδη μια καταδίκη για βέτο που δεν μπήκε ποτέ, αλλά 

θέλαμε να το πουλήσουμε για το ωραίο γίγνεσθαι. Αυτή τη φορά το Δικαστήριο δεν 

θα μας πει τι λέει η Ενδιάμεση Συμφωνία και το Διεθνές Δίκαιο, θα μας πει τι λέει η 

δική του δικαστική απόφαση, θα μας θεωρήσει δηλαδή παράνομους και με αυτή την 

παρανομία που θα διαπιστώσει θα πάει στον ΟΗΕ, η φίλη χώρα. (Ν. Κοτζιάς, σημεία 

από συνέντευξη 19.06.2018).   

Τα επιχειρήματα γύρω από το Μακεδονικό (ένα ιστορικά πολύπλοκο ζήτημα) έχουν 

εκτεθεί επανειλημμένα, ήδη από τη δεκαετία του ΄90, αλλά η σιωπή θα ήταν 

συνενοχή στην εθνικιστική υστερία που ξέσπασε για πολλοστή φορά στον τόπο μας. 

Απειλή κατά της Ελλάδας από το σημερινό γειτονικό κράτος –άμεση ή έμμεση– δεν 

υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρξει. Το γειτονικό κράτος δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις 

εναντίον της Ελλάδας. Εθνικισμός, βέβαια, υπάρχει, όπως παντού στα Βαλκάνια. 

Αλλά τα περί «κληρονομιάς του Μέγα Αλέξανδρου» δεν απειλούν τη χώρα μας ούτε 

την ταυτότητά μας. Οι όποιες αλυτρωτικές διατυπώσεις υπήρχαν στο Σύνταγμά της 

έχουν τροποποιηθεί προ πολλού προς πλήρη ικανοποίηση της Ελλάδας. Αλλά κι αν 

ακόμα επικρατούσε ο εθνικισμός στη γείτονα, οι συσχετισμοί –στρατιωτικοί, 

οικονομικοί και δημογραφικοί– ανάμεσα στις δυο χώρες, όπως και τα διεθνή τους 

στηρίγματα, καθιστούν αδύνατη μια απειλή εναντίον μας. Το ίδιο εξάλλου και η 

εθνοτική σύνδεση της ελληνικής Μακεδονίας, όπου εδώ και δεκαετίες κυριαρχεί 

συντριπτικά το ελληνικό στοιχείο. Συνεπώς, όλη η φιλολογία για το όνομα, για τον 

αλυτρωτισμό –υπαρκτό ή φαντασιακό– θα έπρεπε ίσως να απασχολεί τους ιστορικούς 

και τους εκπαιδευτικούς των δυο χωρών, όχι όμως να δηλητηριάζει τις διακρατικές 

μας σχέσεις. Αν η γειτονική Μακεδονία δεν αποτελεί και δεν μπορεί να αποτελέσει 

απειλή για την Ελλάδα, το ίδιο δεν ισχύει και για το αντίστροφο. Η άκρως επιθετική 

και αδιάλλακτη πολιτική της Αθήνας τα τελευταία τριάντα σχεδόν χρόνια απέναντι σε 

αυτό το νέο κράτος, το έχει βλάψει και εξακολουθεί να το βλάπτει σοβαρά. 

Συμβάλλει δε στην υπονόμευση της σταθερότητας και της συνοχής του. Να 

θυμίσουμε ότι η Ελλάδα εφάρμοσε δύο φορές παράνομα και επώδυνα για τη γείτονα 

οικονομικά εμπάργκο. Μάλιστα με το εμπάργκο πετρελαίου τον χειμώνα του 1992, ο 

γειτονικός λαός κόντεψε κυριολεκτικά να παγώσει. Η Αθήνα είναι το μόνιμο εμπόδιο 

στον δρόμο των Σκοπίων προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ με αποκορύφωμα το περίφημο 

βέτο του Βουκουρεστίου το οποίο αποτέλεσε κατάφορη παραβίαση της αδιάφανης 

συμφωνίας που είχαμε οι ίδιοι υπογράψει. Για το βέτο αυτό καταδικαστήκαμε από το 

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που απέρριψε και όλες τις αιτιάσεις κατά των 

Σκοπίων. Και, βέβαια, η χώρα μας συνεχίζει να αγνοεί αυτή την απόφαση, την ώρα 

που επικαλούμαστε το Διεθνές Δίκαιο στις διαφορές μας με την Τουρκία. Η γειτονική 

Μακεδονία είναι ένα αδύναμο, αλλά και εύθραυστο κράτος. Η ισορροπία ανάμεσα 

στις κύριες εθνοτικές του ομάδες είναι επισφαλείς και οι αποσχιστικοί πειρασμοί των 

αλβανών ισχυροί με δεδομένη και τη γειτνίαση του Κοσσόβου με την Αλβανία. 
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Φράζοντας τον δρόμο των Σκοπίων προς την ευρωπαϊκή και ατλαντική ολοκλήρωση 

ενισχύουμε αυτούς τους πειρασμούς και επιδιώκοντας την αποδόμηση της 

μακεδονικής εθνότητας ενισχύουμε τον εθνικισμό και υπονομεύουμε τη σταθερότητα 

της χώρας. Όμως, τυχόν αποσταθεροποίηση και αλλαγές συνόρων στη γειτονιά μας 

είναι αντίθετα και προς το δικό μας εθνικό συμφέρον. Γι’ αυτό και η Ελλάδα 

επισήμως τα απεύχεται. Στην πράξη, όμως, συχνά τα υποδαυλίζει (Σωτήρης Βαλντέν, 

http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-makedoniko-tote-kai-tora-video-). 

 

 

ΙΙ. Εισήγηση της Αθηνάς Σκουλαρίκη 

 

Ομιλία στη Διεθνή Ημερίδα του ΙΝΠ με τίτλο: «Μακεδονικό: «…η σήμερον ως 

αύριον ή ως χτες;»  στη Θεσσαλονίκη, 24.02.2018 

 

Η (α)συνέχεια του πολιτικού λόγου για το Μακεδονικό: συναίνεση και σιωπές 

• Αντώνης Σαμαράς, Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σε 

επιστολή του προς τους ομολόγους του στην Ε.Ε. με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 

1992: «[Η] γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας εκτείνεται δια μέσου τεσσάρων 

συνόρων. Στην Ελλάδα (51%), στη Βουλγαρία (9,5%), στην Αλβανία (0,5%), και στη 

Γιουγκοσλαβία (39%). Έτσι η υιοθέτηση του μακεδονικού ονόματος για τη 

μελλοντική Δημοκρατία εμπεριέχει το καθαρό μήνυμα ότι η δικαιοδοσία της 

Δημοκρατίας εκτείνεται και στις μακεδονικές επαρχίες των γειτονικών κρατών.»  

• Στις 27 Αυγούστου 1991 ο Α. Σαμαράς παρέδωσε non paper του ελληνικού 

ΥΠΕΞ στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον τίτλο: 

«Memorandum on Yugoslav Macedonia». Το κείμενο χρησιμοποιούσε τους όρους 

«Γιουγκοσλαβική Μακεδονία» και «Σλαβο-Μακεδόνες».  

• Ένα μήνα πριν, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, είχε αναφερθεί επίσης στη 

«Μακεδονία των Σκοπίων» . 

• Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) κατοχύρωνε το διαμοιρασμό των 

οθωμανικών εδαφών της Μακεδονίας μετά το πέρας των Βαλκανικών Πολέμων. 

Ενσωμάτωση ελληνικής Μακεδονίας.  

• Η ελληνική διπλωματία και η ελληνική πολιτική ηγεσία παραδεχόταν ότι η 

γεωγραφική Μακεδονία εκτεινόταν πέραν των ελληνικών συνόρων, και αναφερόταν 

επί δεκαετίες στη «γιουγκοσλαβική» και «βουλγαρική» Μακεδονία.  

• Από τη δεκαετία του 1950 ως τα μέσα του 1991, η ελληνική διπλωματία 

χαρακτηρίζει το Μακεδονικό ζήτημα «ανύπαρκτο», και τηρεί πολιτική σιωπής. Το 

ΥΠΕΞ αντιδρά χωρίς να δίνεται δημοσιότητα στις μειονοτικές διεκδικήσεις.  

• 1990-τέλη 1991: Το θέμα του ονόματος ήταν δευτερεύον: η Ελλάδα 

υποστήριζε ότι ο όρος Μακεδονία έχει γεωγραφική έννοια και αντιδρούσε στη 

«μονοπώληση» του από τη γειτονική Δημοκρατία.  

• Στις 4 Σεπτεμβρίου 1991 ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς 

ανακοίνωσε την αντίθεσή της Ελλάδας στην «αναγνώριση ανεξάρτητου κράτους που 

θα έφερε το ιστορικό ελληνικό όνομα της Μακεδονίας». 

• Όμως, η χώρα χαρακτηρίζεται ακόμη συχνά ως Γιουγκοσλαβική ή Σλαβική 

Μακεδονία και οι κάτοικοι της ως Σλαβομακεδόνες. Δεν υπάρχει η λογική ότι το 

μείζον πρόβλημα είναι το όνομα. Το ζήτημα τίθεται ως πρόβλημα ασφάλειας, γίνεται 

αναφορά σε μειονοτικές διεκδικήσεις και εδαφικές βλέψεις. 

http://www.avgi.gr/article/10811/8710753/to-makedoniko-tote-kai-tora-video-
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• Τέλη 1991-1992, ο Σαμαράς επενδύει πολιτικά στο Μακεδονικό, προωθεί την 

αδιάλλακτη γραμμή («όχι σε όνομα Μακεδονία και παράγωγα» [Μέρτζος, Μάρτης, 

Παπαθεμελής]). Όλος ο κρατικός μηχανισμός ενθάρρυνε με κάθε τρόπο τις 

κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια.  

• Ιδρύθηκε Υπηρεσία Ενημέρωσης του ΥΠΕΞ (Καλαμίδας), που ενημέρωνε 

καθημερινά τους διπλωματικούς συντάκτες, και τους τροφοδοτούσε με στοιχεία. 

Έπαιρναν «γραμμή» από το ΥΠΕΞ και ταυτόχρονα δεν είχαν άλλες πηγές, 

ανεξάρτητες.  

• Το ζήτημα πλέον τίθεται στη βάση του ονόματος, των συμβόλων, της αρχαίας 

Μακεδονίας, της Βεργίνας κλπ. Σημειωτέον ότι η άλλη πλευρά υιοθέτησε τη σημαία 

με τον «ήλιο της Βεργίνας» το επόμενο καλοκαίρι, αφού η Ελλάδα είχε δώσει 

έμφαση στην αρχαιότητα και την ιστορική συνέχεια.  

• Η άρνηση της χρήσης του ονόματος Μακεδονία από το γειτονικό κράτος με 

επιχείρημα την αρχαιότητα εστίασε τη συζήτηση στην αρχαία ιστορία, 

παρακάμπτοντας τις συγκρούσεις των δύο τελευταίων αιώνων και συσκοτίζοντας την 

εθνοτική διάσταση του ζητήματος.  

• Ο Μητσοτάκης την ίδια εποχή συγκρούεται υπογείως με τον Σαμαρά μέσα 

στην κυβέρνηση. Ο Τύπος (με γραμμή Σαμαρά) καταγγέλλει τον Μητσοτάκη ότι 

επιχειρεί να «ξεπουλήσει» το όνομα της Μακεδονίας. Ο ίδιος δεν ομολογεί δημοσίως 

τη διαφωνία του πριν το 1994. Εντωμεταξύ, μιλάει για «εθνική μάχη» και δεν 

προειδοποιεί την κοινή γνώμη.  

• Οι προτάσεις λύσης με σύνθετη ονομασία απορρίπτονται από την κυβέρνηση 

Μητσοτάκης λόγω αντιδράσεων μέσα στη ΝΔ (Έβερτ, Δήμας). Ο Σαμαράς 

παραιτείται, ιδρύει το 1993 την Πολιτική Άνοιξη. ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει τη σκληρή 

γραμμή, Συνασπισμός διαφοροποιείται σταδιακά. 

• Η «εθνική ομοψυχία» στο Μακεδονικό και η εθνικιστική έξαρση οδηγεί σε 

περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, αποκατάσταση ακροδεξιών (Πλεύρης, 

Χολέβας, Χρυσή Αυγή, κλπ) και διπλωματικό αδιέξοδο 

 

 

ΙΙΙ. Κείμενο της Μιράντας Τερζοπούλου2 

 

Απόσπασμα από το υπό έκδοση άρθρο «Εθνικισμός και Λαογραφία» της Μιράντας 

Τερζοπούλου. Από την ανάρτησή της στο facebook στις 22/1/2018, 

https://m.facebook.com/miranda.terzopoulou/posts/1514954441952585. 

 

Αχ αυτός ο Αλεξαντρής φταίει για όλα. Με την τόση χτεσινή αναγούλα και ντροπή 

σκάλισα κάτι παλιά γραψήματά μου, διαβάσματα, μαθήματα. Βρήκα κάτι που μου 

ταίριασε, δεν θυμάμαι πότε είναι γραμμένο: «....Από την αλησμόνητη μακεδονική 

κρίση του 199-93 και με διάφορες αφορμές εκατομμύρια Έλληνες αγανάκτησαν για 

το σφετερισμό της ιστορικής μας κληρονομιάς από τους πλαστογράφους 

«Σκοπιανούς», όμως κανείς δεν έκανε τον κόπο ν’ αναζητήσει πώς και γιατί, από 

ποιον και από πότε πρωτοάκουσαν οι σλαβόφωνοι Μακεδόνες ότι είναι απόγονοι του 

                                                             
2 Η Μιράντα Τερζοπούλου είναι λαογράφος – εθνολόγος και ερευνήτρια του Κέντρου 

Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.   

https://m.facebook.com/miranda.terzopoulou/posts/1514954441952585
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Μεγαλέξανδρου. Μια τέτοια αναδρομή είναι διαφωτιστική γιατί εκτός των άλλων 

αποδεικνύει πως η αποτελεσματική πολιτική προπαγάνδα μιας περιόδου μετατρέπεται 

σε μπούμερανγκ κάποια άλλη στιγμή. Αν έψαχναν λοιπόν οι αδικημένοι και 

αγανακτισμένοι, θα έφταναν στην εποχή ακριβώς για την οποία μιλάμε εδώ, στα τέλη 

του 19ου αιώνα, όταν ο χώρος της ευρύτερης Μακεδονίας και ο κατά πλειοψηφία 

σλαβόφωνος πληθυσμός της αποτελούσε επαρχία της υπό διάλυση Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας αλλά και αντικείμενο διεκδίκησης από όλους του βαλκανικούς λαούς 

εν όψει ακριβώς της διαφαινόμενης διάλυσης. Το μόνο κράτος που υπήρχε τότε στα 

Βαλκάνια ήταν η Ελλάδα, που τα σύνορα της μετά βίας έφταναν τη Θεσσαλία. Ο 

καθένας είχε το επιχείρημα του: οι Βούλγαροι και Σέρβοι τη γλωσσική συγγένεια, οι 

Έλληνες την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας, την οποία όπως είδαμε, μόλις άρχισαν 

να βλέπουν με τα μάτια του έρωτα. Αυτά θα χρησιμοποιήσουν για την 

προπαγανδιστική τους εξόρμηση, πριν από την άλλη, την ένοπλη, που μας είναι 

γνωστή ως Μακεδονικός Αγώνας.  

Η παραδοσιακή ταυτότητα των σλαβομακεδόνων μέχρι τότε δεν περιλάμβανε 

καμία αναφορά στην αρχαιότητα, Φίλιππος και Αλέξανδρος απουσιάζουν τρανταχτά 

από την προφορική τους παράδοση. Ο ελληνικός εθνικισμός είναι εκείνος που αρχίζει 

τώρα να ενθαρρύνει την ταύτιση των ντόπιων αγροτών -ελληνόφωνων και κυρίως 

φυσικά των σλαβόφωνων- με τους αρχαίους Μακεδόνες με σκοπό να τους αποσπάσει 

από το βουλγαρικό εθνικό κίνημα. Στα ελληνικά σχολεία της Μακεδονίας, οι νεαροί 

μαθητές, ανεξαρτήτως μητρικής γλώσσας, θα διδαχθούν ότι πρέπει να είναι 

περήφανοι για τους αρχαίους προγόνους τους, με πρώτους και καλύτερους τους 

βασιλιάδες Φίλιππο και Αλέξανδρο. Η μορφή του τελευταίου θα επιστρατευτεί 

επανειλημμένα, προκειμένου να πειστούν οι σλαβόφωνοι χριστιανοί της Μακεδονίας 

να προτιμήσουν την Ελλάδα από τους άλλους επίδοξους βαλκάνιους απελευθερωτές 

τους. 

«Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά μου, αυτός ο βασιλεύς των πατέρων σας», 

εξηγεί στους σλαβόφωνους χωρικούς του χωριού Σλήμνιστα ο μακεδονομάχος Παπά- 

Δράκος, «έγινεν όργανον του Θεού, διότι εις όλον τον κόσμον που εκυρίευσε διέδωκε 

την ωραίαν ελληνικήν γλώσσαν μας» (Σταματίου Ράπτη «Iστορία του Μακεδονικού 

Αγώνος», Αθήνα 1911, σ. 168). Παρόμοια επιχειρηματολογία συναντάμε και σε 

έντυπη διακήρυξη του Ελληνομακεδονικού Συλλόγου της Αθήνας το 1905, γραμμένη 

στα σλαβομακεδονικά με ελληνικούς χαρακτήρες και διακοσμημένη στο εξώφυλλό 

της με νόμισμα του διάσημου στρατηλάτη. Το αποκορύφωμα της προπαγανδιστικής 

επιστράτευσης προέρχεται από τους μακεδονομάχους της Οργανώσεως 

Θεσσαλονίκης και μάλιστα από τον επικεφαλής της, Αθανάσιο Σουλιώτη-Νικολαΐδη, 

που γράφει στα Απομνημονεύματα του ("Ο Μακεδονικός Αγών", Θεσ/νίκη 1994, 

σ.44): «Θυμάμαι ότι είχα γράψει κάτι ‘Προφητείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου’ με 

εξηγήσεις του ‘ιερομόναχου Αθανασίου’, οι οποίες εβοηθούσαν κάθε έξυπνον 

άνθρωπο να καταλάβη ότι η Μακεδονία δεν ήταν δυνατόν να ελευθερωθή παρά από 

την Ελλάδα....Μεταφρασμένες στα μακεδονοσλαυϊκά, τις ‘Προφητείες του Μ. 

Αλεξάνδρου’ τις εμοιράζαμε αραιά και μυστικά στους χωρικούς. Σταχωμένη με πετσί 

μια από τις ‘Προφητείες του Μ. Αλεξάνδρου’ μου την έφερε κατά το 1911 στην 

Πόλη ένας παπάς των Δέρκων, σαν κάτι σπάνιο και μυστηριώδες». !!!!Οι πλαστές 

προφητείες είχαν ήδη γίνει πραγματικότητα. 

Αλλά και άλλες επιστήμες επιστρατεύτηκαν στο πλαίσιο της εθνικής 

προσπάθειας για να στηρίξουν «γλωσσολογικά» και «ανθρωπολογικά» την καταγωγή 

των Σλαβομακεδόνων από τους υπηκόους του Μ. Αλεξάνδρου: Φωτογραφικές 

πλάκες με πορτρέτα των σλαβόφωνων μαθητών επιστρατεύονται το 1904 από τον 
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απεσταλμένο του ελληνικού ΥπΕΞ, Γεώργιο Τσορμπατζόγλου, ως αποδεικτικά 

στοιχεία αυτής της «ιστορικής συνέχειας», (να και η βιολογία!) ενώ στις υπηρεσιακές 

εκθέσεις του διατυπώνεται η θεωρία ότι οι σλαβικές διάλεκτοι της περιοχής «είναι η 

παλαιά μακεδονική γλώσσα». Άποψη που τα επόμενα χρόνια αναπτύσσεται σε βιβλία 

από δύο στελέχη επίσης του ελληνικού μηχανισμού - τον επιθεωρητή των ελληνικών 

σχολείων Γ. Μπουκουβάλα («Η γλώσσα των εν Μακεδονία βουλγαροφώνων», Κάιρο 

1905) και τον πρώην γυμνασιάρχη Μοναστηρίου Κ. Τσιούλκα «Συμβολαί εις την 

διγλωσσίαν των Μακεδόνων», Αθήνα 1907).  

Όσο κι αν σήμερα αυτές οι επιστημονικά απαράδεκτες κατασκευές 

προκαλούν το γέλιο, την εποχή εκείνη φάνταζαν όχι μόνο σαν το τέλειο 

προπαγανδιστικό όπλο αλλά και σαν αποκάλυψη μιας απόκρυφης αλήθειας:  

«Φοβάμαι», γράφει ο Τσορμπατζόγλου στους προϊσταμένους του τον Μάρτιο του 

1904, «μη αποδειχθεί ημέραν τινά ότι ο Μέγας Αλέξανδρος εγειρόμενος εκ του 

τάφου θα εννόει ευκολώτερον την δήθεν βουλγαρικήν ταύτην διάλεκτον ή όσον θα 

εννόει τα δήθεν ελληνικώτερα ιδιώματα του Κυπρίου ή και του Πελοππονησίου 

αγρότου». Αυτά φοβόταν ο Τσορμπατζόγλου τότε αλλά δεν υποπτευόταν ότι δεν είχε 

λόγους να φοβάται. 

Την εποχή εκείνη μια νέα επιστήμη είχε γεννηθεί στην Ελλάδα: η λαογραφία. 

Γεννήθηκε για να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα και κυρίως σ’ εκείνο της εθνικής 

ταυτότητας. Η ιδέα ήταν εισαγόμενη από τη Γερμανία, όπου το 1774 είχε 

κυκλοφορήσει η πρώτη συλλογή λαϊκών τραγουδιών για να ακολουθήσουν πολλές 

άλλες με τραγούδια και παραμύθια σ’ όλη την Ευρώπη. Το αιφνίδιο ενδιαφέρον για 

τον λαό και τα λαϊκά δημιουργήματά δεν ήταν τυχαίο: συνδέεται με ένα σύνολο 

κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών που συνέβησαν στην Ευρώπη μετά τη γαλλική 

επανάσταση και που οδήγησαν εύλογα σε νέους αισθητικούς προσανατολισμούς και 

αναζητήσεις. Μέσα στο ρομαντικό φιλελληνικό κλίμα οι ευρωπαίοι διανοούμενοι 

πρώτοι, και κατά το παράδειγμά-τους στη συνέχεια και οι ίδιοι οι Έλληνες, διέβλεψαν 

στα λαϊκά δημιουργήματα και κυρίως στα τραγούδια-των-χωρικών κάποια σημαντική 

εθνική ουσία. Η λαογραφία θα πρόσφερε το γεφύρι που θα ένωνε το νεότερο 

ελληνισμό με την αρχαία αλλά και την βυζαντινή κληρονομιά ως κορμό της 

νεοελληνικής ταυτότητας. Θα όριζε τι είναι το σωστό και τι δεν είναι μέσα στα όρια 

της εθνικής συνείδησης. 

Το 1852 ο Σπ. Ζαμπελιός παραθέτει δίπλα στον τίτλο της συλλογής του 

«Άσματα δημοτικά της Ελλάδος εκδοθέντα μετά μελέτης περί μεσαιωνικού 

ελληνισμού, μια εικόνα όπου πλήθη φουστανελοφόρων και παπάδων με σπαθιά, 

εικόνες και λάβαρα πολιορκούν την Κων/λη ενώ σε πρώτο πλάνο έφιππος ο Κων/νος 

Παλαιολόγος. Η πολυπόθητη ενότητα.  

Ωστόσο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα οι λαογράφοι παραμένουν ακόμη 

αρκετά ψύχραιμοι. Το 1910 ο Ν.Γ.Π. με αφορμή ένα λαογραφικό διαγωνισμό για την 

Μακεδονία επισημαίνει τη σημασία και τους στόχους της λαογραφικής έρευνας μιας 

περιοχής για τον ορισμό της έννοιας του έθνους, εκτιμώντας ότι η λαογραφική 

εξέταση, ιδιαίτερα σε χώρες με αμφιλεγόμενη σύσταση, είναι η πιο κατάλληλη για 

την διευκρίνιση της εθνικής συστάσεως και την κατανόηση των συναισθημάτων των 

κατοίκων της, κατανόηση που βοηθάει και την ιστορική έρευνα κατά την αναζήτηση 

των αιτίων των ιστορικών γεγονότων. 

Τόσο βαθυστόχαστα, τόσο απλά, το 1910, με τις προπαγάνδες και τους 

σκοτωμούς να μένονται. Μακάρι να είχε εισακουστεί, τώρα θα γνωρίζαμε τα αίτια 

πολλών γεγονότων και καταστάσεων. 
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Λίγα χρόνια αργότερα, με την ένταξη των νέων χωρών στο κράτος, οι μέθοδοι 

που ακολουθεί πια η λαογραφική έρευνα από όλους τους επίσημους και ημιεπίσημους 

φορείς, και που γίνονται κατανοητοί μόνο ως συνέπεια της εμπλοκής του ελληνικού 

εθνικισμού στον εθνογραφικό πόλεμο που διεξήχθη στον βόρειο χώρο, 

προσανατολίζονταν όχι στη γνώση αλλά στην καταστολή κάθε διαφορετικότητας, 

στην ομογενοποίηση όλων των πληθυσμιακών ομάδων χρησιμοποιώντας 

ουσιοκρατικά εκτός τόπου και χρόνου επιχειρήματα περί εντοπιότητας, καθαρότητας, 

ιστορικής συνέχειας, πολιτισμικής υπεροχής και όλα τα σχετικά. Σε εθνοκεντρικές 

κοινωνίες όπου το κράτος ταυτίζεται με το κυρίαρχο έθνος η ύπαρξη πολιτισμικών ή 

εθνοτικών μειονοτήτων συνιστά ανωμαλία....». 
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