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Το κρατικό ιδεολόγημα του «Μακεδονισμού» μετέβαλε σε ωρολογιακή βόμβα το 
κράτος των Σκοπίων. Εξίσου επικίνδυνα ανακατώνει την τραγωδία με την 
κωμωδία για να φτιάξει απλώς μια σκορδαλιά χωρίς σκόρδο που μυρίζει 
ψευδαισθήσεις. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι χλευασμός. Είναι μια ακόμη 
απόπειρα να κατανοήσουν οι δύο αντίπαλοι γείτονες την Ιστορία τους και να 
συνειδητοποιήσουν ότι η κοινή μοίρα τούς έταξε να ζήσουν μαζί είτε σεβόμενοι 
τον Αλλο είτε πολεμώντας τον. Η επιλογή είναι θέμα λογικής και ιστορικής 
αλήθειας. Μονομερής, όμως, αποκλείεται. 
Η Ιστορία πάντοτε και παντού τιμώρησε σκληρά και αλάνθαστα όλους όσοι την 
καταδολιεύθηκαν. Την Ιστορία του και, συνεπώς, την ιστορική αποστολή του το 
Κράτος των Σκοπίων συνόψισε στο Προοίμιο του Συντάγματος του ως εξής: 
«Η Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι εθνικό Κράτος του Μακεδονικού Έθνους, 
συνεχίζει την παράδοση του Ηλιντεν, αποτελεί νόμιμη συνέχεια της Δημοκρατίας 
του Κρουσόβου, είναι η κοιτίδα όλων των Μακεδόνων και έχει υποχρέωση να 
φροντίζει όλους τους Μακεδόνες που ζουν στις άλλες χώρες και στα εξωτερικά 
τμήματα της Ενιαίας Μακεδονίας». 
Ωστόσο, όσα επικαλείται και όσα εξαναγκάσθηκε από πολίτες του να αποδεχθεί 
το νεαρό ψευδώνυμο Κράτος αποδεικνύουν ότι: 
1ον Δεν είναι «εθνικό Κράτος του Μακεδονικού Έθνους». Παραδέχθηκε πια ότι 
είναι Κράτος αντιπάλων εθνοτήτων και θρησκειών. Πληθυσμός 2.082.000: 60% 
«Μακεδόνες», 25,3% Αλβανοί, 4% Τούρκοι, 2,7% Ρομά και 7% συνολικά Βλάχοι, 
Σέρβοι, Βούλγαροι, Εβραίοι κ.ά. Ορθόδοξοι 64%, Μουσουλμάνοι 32%, 4% άλλοι. 
Από το 2000 οι Αλβανοί μετέχουν υποχρεωτικά στην κυβέρνηση, αυτοδιοικούνται 
σε 12 τουλάχιστον δήμους, υψώνουν την αλβανική σημαία, μιλούν αλβανικά στη 
Βουλή, λειτουργούν αλβανικά σχολεία και Αλβανικό Πανεπιστήμιο. Στις 21 και 
24 Μαΐου 2013 τα ΜΜΕ και οι επιστήμονες των Σκοπίων ενημέρωσαν το «εθνικό 
Κράτος του Μακεδονικού Έθνους» ότι, «σύμφωνα με επίσημες μελέτες, το 2025 
οι Αλβανοί θα είναι στη Μακεδονία περισσότεροι από τους Μακεδόνες. Σήμερα 
το 70% των γεννήσεων στη χώρα είναι Αλβανοί. Το 2002 η Μακεδονία διέθετε 
συνολικά 2.022.547 κατοίκους. Το 64,18% ήταν εθνικά Μακεδόνες και το 25,17% 
Αλβανοί. Περισσότερα από 300 τζαμιά έχουν κατασκευαστεί στη Μακεδονία τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Στην πρωτεύουσα και στα περίχωρά της υπάρχουν 12 
νέα τζαμιά». Νωρίτερα, στις 23 Οκτωβρίου 2012, ο «Μακεδονιστής» 
πρωθυπουργός δήλωσε: «Η δημογραφική ύφεση οδηγεί στην εξαφάνισή μας. 
Ακούγεται τρομακτικό, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια». 
 
2ον Ουδέποτε τα τελευταία 2.150 χρόνια υπήρξε «Ενιαία Μακεδονία», αφ'  ότου 
οι Ρωμαίοι το 2ο π.Χ. αιώνα κατέλυσαν το αρχαίο ελληνικό Βασίλειο της 
Μακεδονίας. Ο γεωγραφικός ή διοικητικός όρος Μακεδονία εκάλυπτε, σε 
διάφορες εποχές, διαφορετικό χώρο στον οποίο ουδέποτε ανήκε το σημερινό 
βόρειο τμήμα του Κράτους των Σκοπίων πάνω από την Αχρίδα ούτε η 



πρωτεύουσά του. Το 10ο μ.Χ. αιώνα Μακεδονία ονομαζόταν και η Θράκη, 
γενέτειρα του Αυτοκράτορος Βασιλείου Α' που επονομάσθηκε -τότε- Μακεδών 
και ίδρυσε την ένδοξη Μακεδονική Δυναστεία που συνέτριψε τους Βουλγάρους 
στη Μακεδονία. 
 
3ον Τις δύο τελευταίες συνεχείς χιλιετίες ονομάζονταν -και ήσαν- Μακεδόνες 
όλοι οι εντωμεταξύ διαφορετικοί κάτοικοι της γεωγραφικής Μακεδονίας, 
παλαιότεροι και νεότεροι: Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Αλβανοί, Σλάβοι, 
Οθωμανοί, Εβραίοι κ.ά. Όλοι ανεξαιρέτως αναπροσδιορίζονταν, όμως, με τη 
φυλετική ή θρησκευτική ταυτότητά τους ως Έλληνες Μακεδόνες, Βούλγαροι 
Μακεδόνες κ.λπ. ώστε να μη συγχέονται με τους λοιπούς Μακεδόνες συνοίκους 
τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων αυτών και των Ελλήνων Μακεδόνων 
καταπατά ωμά το Κράτος των Σκοπίων με το αποκλειστικό μονοπώλιο του 
ονόματος Μακεδόνας. Δηλαδή παράρτημα των Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη είναι 
η  Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών από το 1939; 
 
4ον Το Κράτος των Σκοπίων δε «συνεχίζει την παράδοση του Ηλιντεν»  ούτε 
«αποτελεί νόμιμη συνέχεια της Δημοκρατίας του Κρουσόβου». Πράττει το 
αντίθετο. 
 
Οταν τον Ιούλιο του 1903 ξέσπασε η εξέγερση του Ηλιντεν και κατέλαβε επί 12 
ημέρες το Κρούσοβο, βλαχόφωνο ακροπύργιο του Ελληνισμού, κάλεσε στα όπλα 
όλους τους Μακεδόνες και εξήγησε ότι Μακεδόνες ήσαν όλοι οι κάτοικοι της 
Μακεδονίας χωρίς καμιά διάκριση. Στη Διακήρυξη του Κρουσόβου οι ηγέτες του 
Ηλιντεν αναφέρουν2:  
«Σήμερα σηκώσαμε κεφάλι και, χωρίς διακρίσεις θρησκείας, εθνικότητας, φύλου 
και πεποιθήσεων, αποφασίσαμε να προστατευτούμε από τους δικούς σας και 
δικούς μας εχθρούς και να κερδίσουμε την ελευθερία (.) Ελάτε κοντά μας, 
αδέλφια Μουσουλμάνοι, για να πολεμήσουμε τους εχθρούς σας και εχθρούς μας. 
Ελάτε κάτω από την σημαία της Αυτόνομης Μακεδονίας! Η Μακεδονία είναι η 
κοινή μας μάννα και φωνάζει για βοήθεια». 
 
5ον Την εξέγερση του Ηλιντεν δεν οργάνωσαν κάποιοι «Μακεδόνες» δίχως 
εθνική ταυτότητα ούτε πρόγονοι του Γκρούεφσκι. Την οργάνωσαν Βούλγαροι 
Μακεδόνες και την ενίσχυσαν αξιωματικοί του Βουλγαρικού Στρατού. Την 
εξήγαγε εν πολλοίς η Βουλγαρία. Τούτο επισημαίνουν σε αναφορές τους το 1903 
οι ουδέτεροι πρόξενοι της Γαλλίας L. Degrand στη Φιλιππούπολη και της 
Αυστρο-Ουγγαρίας Richard Hichel στη Θεσσαλονίκη και August Kral στο 
Μοναστήρι ως εξής3: 
«Η επιτήρηση των συνόρων δεν είναι πια τόσο αυστηρή και πολυάριθμοι οπαδοί 
των κομιτάτων καθώς πληροφορούμαι, κατευθύνονται προς τη Μακεδονία από 
τα βουνά της Ροδόπης (.) Η βουλγαρική πλευρά πρέπει να ελπίζει ότι μεγάλες 
ομάδες από τη Βουλγαρία πρόκειται να περάσουν σύνορα.(.) Η επανάσταση δεν 
έχει πάψει να τροφοδοτείται από τα εδάφη της Ηγεμονίας.  Όχι μόνο βρίσκει 
καταφύγιο εκεί, αλλά καθημερινά αντλεί οικονομικές, υλικές και ανθρώπινες 
ενισχύσεις (.) Οι ηγέτες τους ονομάζονταν (.) οι δύο πρώτοι χαρακτηρίζονται 



από τις αρχές ως Βούλγαροι αξιωματικοί (.) Ο Γερμανός υπολοχαγός του Γενικού 
Επιτελείου Goeben (.) μου λέει ότι το είδος και η θέση των αναχωμάτων, που 
έχουν κατασκευαστεί, προδίδει τις στρατιωτικές γνώσεις των ηγετών.(.) Η 
ηγεσία του κινήματος βρίσκεται στα χέρια γνωστών καπεταναίων, που 
ενισχύονται από μεγάλο αριθμό Βουλγάρων αξιωματικών και υπαξιωματικών (.) 
Στις ανατινάξεις, κυρίως των σιδηροδρομικών γραμμών, χρησιμοποιούνται χωρίς 
αμφιβολία Βούλγαροι στρατιώτες του Μηχανικού. Σήμερα το απόγευμα 
συνελήφθη ο Βούλγαρος υπολοχαγός Ντιμίτρι Στόικοφ». 
Δικαίωμα και αποστολή των Λαών είναι να επιλέγουν και να δημιουργούν ένα 
καλύτερο Μέλλον. Το χάνουν, όμως, όταν δαπανούν το Παρόν για να 
δημιουργήσουν ένα άλλο Παρελθόν. Η ζωή είναι μπροστά. Δεν είναι πίσω. 
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