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Με τη συμμετοχή μεγάλου α

κέντρωση χρημάτων γ ια την α

της ΑδελΦότητας.

ριθμού μελών, έγινε την Κυ
ριακή 5 του Απρίλη στην αίθου
σα διαλέξεων της οπιγΞ στην
Αθήνα, η ετήσια Τακτική Γενι
κή Συνέλευση της Αδελφότη

ποκατάσταση των ζημιών στην

Τελειώνοντας

εκκλησία.
Από το συνολικό ποσόν που

IΟΥ ΛΙΟΣ

δρχ. το χρόνο

1992

Συμβουλίου μίλησαν, οι πρώην
πρόεδροι

Ιδιαίτερα ο πρόεδρος της Ε
ξελεγκτικής Επιτροπής και
πρώην Πρόεδρος της ΑδελΦό
τητας Παναγιώτης Τσορ6αν
τζής, αναφέρθηκε στην παρα
δειγματική τάξη των λογιστι
κών βιβλίων και τη μεγάλη ε
νεργητικότητα των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος
ΑδελΦότητας

Τσορβαντζής

υπόψη

των μελών τις εκθέσεις πε

πραγμένων και οικονομικού α
πολογισμού του Διοικητικού
Συμβουλίου, οι οποίες εγκρί

θηκαν ομόφωνα από το σώμα.
Ο Πρόεδρος αφού ανέφερε
τις μέχρι τώρα δραστηριότη
τες του Διοικητικού Συμβου

λίου (δίοργάνωση χοροεσπε
ρίδας και εκδρομών, ενίσχυση
απόρων χωριανών , πρωτοβου

Αδελφότητας

χάλης Ικουτέρης, οι πρώην
Αντιπρόεδροι, Καλαμάτα

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Λη
μήτριος Τσορ8αντζής στην έκθε
ση πεπραγμένων

Δημήτρης

έθεσε

της

Μιχάλης Τσορ6αντζής και Μι

να μέλη.

συγκεντρώθηκε για την εκκλη

σία περίπου δέκα οκτώ εκα
τομμύρια δραχμές συγκεν
τρώθηκαν μετά από επίμονες
προσπάθειες και ενέργειες

Από τη συμπατριώτισσά μας φιλόλογο

της Αδελφότητας Δημήτρης
Τσορ6αντζής ευχαρίστησε τα
μέλη που ήρθαν στη Γενική Συ

Ακόμα στη Συνέλευση εκτός
από τα μέλη του Διοικητικού

στο Ταμείο της Αδελφότητας
και η έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής εγκρίθηκε ομόφω
να από όλα τα παρευρισκόμε

του Μακεδονικού

ο πρόεδρος

νος.

Ένα εκατομμύριο δραχμές

της

19τορικό περίγραμμα

νέλευση καταχειροκροτούμε

περίπου το καθαρό υπόλοιπο

ι-

ΑΘΗΜΩΜ

Η Γενική Συνέλευση Μακεδονία

τας.
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- Κε
φάλα Κυριακή, Νίκος και Γιώρ
γος Κάππας, Κώστας Κατσού
λας, τα πρώην μέλη Διοικητι
κών Συμβουλίων, Νίκος, Κώ
στας και Θανάσης Κιτεμές, Θα
νάσης Παπαδημητρίου, Αντώ
νης Μυτιλήνης και τα μέλη Νί
κος Κουτρούλης συγγραφέας
και Γιώργος Κουτσου6έλης δι
κηγόρος.
Όλοι οι ομιλητές εξιιραν ης
προσπάθειες του Διοικητικού
Συμβουλίου και η Συνέλευση
έκλεισε με γλυκά και ποτά που
πρόσφερε το Διοικητικό Συμ

- καθηγήτρια

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΝIΚΟλΟΥ
Η πατρίδα μας στη μα
κραίωνη ιστορία της γνώρισε
πολλούς
κατακτητές
που
προσπάθησαν να αλλοιώσουν
όλα εκείνα τα στοιχεία που χα
ρακτηρίζουν το λαό της , γνω
στό ως Έλληνες, ως ελληνικό
Έθνος. Στοιχεία όπως η γλώσ
σα μας, οι παραδόσεις, τα ήθη

και έθιμά μαs ι ακόμη και η ι
στορική μας παράδοση έγιναν
αντικείμενα
εκμετάλλευσης
από τους εκάστοτε κατακτη
τές για να υλοποιήσουν τις ε-

περνάει από τη στιγμή της ε
πανασύστασης του ελληνικού
κράτους, μετά την απελευθέ
ρωσή μας από τους Τούρκους.
Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε
από τα πρώτα χρόνια του αιώνα
μας με την έξαρση των εθνικιστι
κών κινημάτων στα Βαλκάνια, και
δυστυχώς μετά τη μεσολάβη
ση δύο παγκοσμίων πολέμων
εξακολουθούν να υπάρχουν,
αφού τις τύχες των μικρών
λαών - από άποψης οικονομι
κής μικρών - τις διευθύνουν

βούλιο.

ΜΗΝΥΜΑ

,

του Νομάρχη ΑlτωλΙνίας Κ. Νικολάου Στάμου
με την ανάληψη των καθηκόντων του

λίες για στενότερη συνεργα

Με αίσθημα ευθιΥνης δέχθηκα

σιών , υπάλληλοι του κράτους, Φο

σία όλων των φορέων του χω
ριού σε θέματα γενικού ενδια
φέροντος, προσφορά αίματος
σε άρρωστους χωριανούς, δώ
ρα για τα παιδιά των μελών) ,
τόνισε τις μεγάλες προσπά
θειες που έγιναν για τη συγ-

την τιμητική για μένα επιλογή της

ρείς , πρέπει να εργασθοιΥμε ενταν

Κυβέρνησης , να με διορίσει Νο

τικά και σε συνεργασία ο ένας με

μάρχη Αnωλ/νίας.

τον άλλο για την επίτευξη του κοι
νού mόχου . Μια καλύτερη Αιτω

Ήλθα στο νομό σας (που από

σΓιμερα είναι και δικός μου Νο
μός) όχι για να σας δώσω υποσχέ
σεις, αλλά με διάθεση για δουλειά.
Νομάρχης , Διευθυντές Υπηρε-

λοακαρνανία. Για τον σκοπό αυτό
πρέπει να κινητοποιήσουμε κάθε
δύναμη που μπορεί να Φανεί χρή
σιμη για την προκοηή του νομού
μας.

Τραχύ και δύσκολο το έργο.

Μέσα mις πραγματικά δυσχερείς
οικονομικές συγκυρίες που διέρ
χεται η πατρίδα μας , όλοι μαΖί θα
πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε α
ναπτυξιακή δυνατότητα που μας
παρέχει η κυβέρνηση ή η ευρω

παϊκή διάmαση της Χώρας μας.
Η Νομαρχία , εKΦράZOVΤας και

το πνεύμα της Κυβέρνησης, είναι
ανοικτή mους πολίτες ή τους εκ

προσώπους των , να συΖητήσει μαΖί
τους, να προγραμματισθεί και να
παρέμβει για να δώσει λύσεις, ό

που αυτό εμπίπτει mις αρμοδιότη
τές της.

Με πίmη mις δυνατότη τ ες του
νομού μας και του λαού του , ας
δουλέψουμε σκληρά, σε πνεύμα
καλόπιmης συνεργασίας για μια
καλά

οργανωμ ένη,

ευνοούμενη

και mαθερά αναπτυσσόμενη Αιτω
λοακαρνανία.

Καλή τύχη.

Η μικρή χρυσή λάρνακα του προθαλάμου των τάφων της Βεργίνας

πεκτατικές τους επιδιώξεις, να
τις στηρίξουν και να. τις ερμη

νεύσουν σε βάση « εθνολογι
κή » . Ευτυχώς όμως απέτυχαν
λόγω του ανώτερου πολιτι 
σμού μας, επιβιώσαμε ως έ
θνος, περνώντας μέσα από
δρόμους δύσβατους, αντιμετω
πίζοντας εσωτερικούς και ε
ξωτερικούς εχθρούς με σθένος
και πίστη σ' οτιδήποτε ελληνι
κό.

Όλα τα παραπάνω είναι
« ωραία λόγια » που χαϊδεύουν
τα αυτιά μας σε λόγους πανη
γυρικούς στις εθνικές μας επε
τείους. Λόγια που τα έχου με α

κούσει χιλιάδες φορές από
τους σχολικούς μας δασκά
λους και από δη μόσια πρόσω
πα.

Η ουσία, βρίσκεται στο

πώς ο καθ ένας μας ξεχωρι
στά, ως άτομο , θα μπορέσου
με να συνειδητοποιήσουμε την
αξία της πολιτιστικής και εθνι 
κής μας παράδοσης , της ίδιας
της διατήρησης της εθνικής
μας ταυτότητας στους δύσκο
λους καιρούς που ζούμε και
στην κρίσιμη καμπή κάποιων
εθνικών μας θεμάτων στις μέ
ρες μας.

Νικόλαος Στάμος
Νομάρχης Αιτω λ/νίας

Δύσκολες στιγμές γύρω από
εθνικά θέματα η πατρίδα μας

κάποιοι

ισχυροί

« σύμμαχοι »

και « φίλοι » .

Το « Μακεδονικό » είναι ένα
θέμα εθνικό που εξακολούθη-_
σε να υπάρχει σε « λανθάνου
σα» κατάσταση, από τα πρώ
τα χρόνια του αιώνα μας και
έφτασε σε έξαρση στις μέρες
μας με την αξίωση των Σκο
πίων, μετά τη διάλυση της Ε
νωμένης Γιουγκοσλαβίας, να
αναγνωρισθούν ως Δημοκρα
τία της Μακεδονίας και τίθεται
επί τάπητος μ ε την αναγνώρι
σή· τους από τη γείτονα Βουλ
γαρία.
Θα γίνει κάποια μικρή προσ
πάθεια , στα πλαίσια των δυ
νατοτήτων της γράφουσας
γιατί δεν είναι ειδικός στην Ι
στορία, να δοθεί το ιστορικό
περίγραμμα γύρω από το συγ
κεκριμένο θέμα και με κάθε ε
πιφύλαξη . Ό , τι μας λείπει αυ
τή τη στιγμή είναι η σωστή και
έγκαιρη ενημέρωση και ευτυ
χώς για τους Έλληνες σε τέ
τοια ζητήματα δε χρειάζεται
εκ των πραγμάτων κανενός εί
δους «προπαγάνδα» . Η ίδια η
ιστορία της, τα ευρήματα της
αρχαιολογικής σκαπάνης και
οι γλωσσικές μαρτυρίες απο
δείχνουν και αποκαθιστούν

....

στη σελ.
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rENNHIEII
- Η Σωτηρία

συζ. Κώστα

Κάππα γέννησε αγόρι.
Η Σταυρούλα συζ . Δημο

-

σθένη

Δημητρίου

γέννησε

κόρη.

Η Μαρία συζ. Θ. Κάππα

-

γέννησε κόρη.

Η Αντωνία συζ. Δημή
τρη Παπαδημητρίου γέννησε

-

αγόρι.

-

Ο

Λυμπέριος

Ο Γιώργος Β. Κουκουρ

δέλης την κόρη του Ελένη.
ΓΑΜΟΙ

- Ο Χρήστος Λάκκας με
την Αθανασία Κατσούλα.
- Ο Φώτης Βάννας με τη ν
Παρασκευή Καταπόδη.
- Ο Σπύρος Καπώνης με
την Καλλιρόη ΜΟυρσίώτη.
ΘΑΝΑΤΟΙ

ΈΦυγαν από κοντά μας οι
συμπατριώτες μας:

-

Καλλιθέα

29-4-1992

Αγαπητοί μου

Για τον σπουδαίο άνθρωπο
Δημητράκη

Λυμπέριο,

αγνό

πατριώτη, αγωνιστή της Δη
μοκρατίας

και

αναμορΦωτή

του χωριού μας που πέθανε
πριν από λίγο καιρό έγραψα

λίγα λόγια.
τρέπει ο χώρος της- εΦημερί

Χρήστος

την κόρη του Ευρυκόμη.

-

Δημητράκης Λυμπέριος

Σας παρακαλώ αν το επι

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ιουλία χήρα Νίκου Ζα

χοκώστα.

- Κωνσταντίνα χήρα Εε
νοΦ. Μωραίτη.
- Σταμούλα Βλαχοθανάση.
- ΣοΦία χήρα Σωτήρη Παπανικολάου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Στραβοδήμου

-

Γλυκή

Ειρήνη

δρχ.

Μπίκας Κώστας
Βράκας Γιώργος
Σκουτέρη

- Λιάρου Σοφ.
Καραίσκος Νίκος
Κιτεμές Κώστας
του Γιάννη

5.000
5.000
2.000
2.000
1.500
1.000
1.000

Σιώκος Βασίλης

δας να τα δημοσιεύσετε.
Με πολλές ευχαριστίες

Κώστας Τσεκούρας

Αγαπητέ μου, ακριβέ μου
φίλε Δημητράκη. Πάλεψες στα
μαρμαρένια αλώνια με τον α
δυσώπητο χάρο. Είναι η πρώ
τη φορά που δε νίκησες στη
ζωή σου. Και πώς θα μπορού
σε να γίνει διαφορετlκά;
Πάνω στο κρεβάτι του πόνου

και του μαρτυρίου, άφησες
την τελευταία σου πνοή από
μια ανελέητη αρρώστια, που
έγραψε και το δραματικό επί
λογο μ ιας πολυτάραχης ζωής.
Αλησμόνητε Δημητράκη,
Όταν πεθαίνει ένας άνθρω

πος , ο οποιοσδήποτε άνθρω
πος, είναι κάτι συγκλονιστικό,
προκαλεί ένα δέος. Και διερω
τάται κανείς, γιατί τόσος πό
νος , γιατί τόση οδύνη; Και
προσπαθεί κανείς να δώσει μια
εξήγηση, αλλά δυστυχώς είναι
ένα ερώτημα στο οποίο δεν
μπορεί να δοθεί καμμιά απάν
τηση. Όταν όμως πεθαίνει έ
νας καλός άνθρωπος , τότε ο
πόνος είναι μεγαλύτερος και
μεγάλη η απώλεια.
Και συ ήσουν από τους εκλε

κτούς, τους ολοκληρωμένους

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

- ΒΑΦΕΣ

Φιλίτσα
Είδικευμένη

Μεσολογγίου 19
Άνω Καλαμόκι

6αΦέας

g

9941391
9924073

Καλλl θέα 13-4-1992

Κώστας Τ σεκούρας

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΙΑΟΥΛΗ 21 - ΑΘΗΝΑ go
νΠOΚlMA: ΘΗΣΕΩΣ 144 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ go

3219100
9583035

Στέλιος.

Εγώ εις μνήμη του θα προσ

γράφου Αγρινίου

στην οικογένεια των Λυμπε-

Παπαγιάννη να παραχωρηθεί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ

ΓΕΓιΙ><;Η

,ΙΙlεV ΘVr! ΣΙΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΛΗ
ΤΗΛΕΦ.

43 25 964

Η Ελένη Κασσαλή, ' που είναι κόρη του συμπατριώ
τη μας Γιώργου Κασσαλή, για τα μέλη και τους Φί
λους της ΑδελΦότητας έχει ειδικές τιμές

Θερμά συγχαρητήρια και καλές δουλειές
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Το δίπλωμα που απονεμήθηκε

ρέων και ειδικότερα στον Δη
μήτριο Λυμπέριο . Οι Λυμπε
ρέοι υπήρχαν στο χωριό Ποδο
λοβίτζα και προ του 1821. Ο
Πέτρος Λυμπέριος έλαβε μέ

από το Υπουργείο Γεωργίας
εις την Κοινότητα το Εκκλη
σιαστικό Λειβάδιο του Αγίου
Γεωργίου Πόρτας προς βό
σκησιν των ζώων της Κοινότη

ρος στη μάχη του Ντόλμα ως
σωματάρχης, επί σειρά δε ε

τος ήτοι, όλη η έκτασις από
χωριό μέχρι Μαραθούλας κλπ.
Ο Δημήτριος Λυμπέριος υ
πηρέτησεν την πατρίδα ως έ
φεδρος Λοχίας. Την 22-2-1941
εις το όρος Σμόλικα έπαθε

τών διετέλεσεν ως κτηματίας
του χωριού, ένορκος των τότε
δικαστηρίων Πρωτοδικών και
Εφετών. Από του έτους 1852
και ύστερα αναμείχθηκε με τα

κρυοπαγήματα και η πατρίδ

κοινά του χωριού είτε ως Δη
μογέροντας, είτε ως Δήμαρ
χος, είτε ως Πάρεδρος ή
Πρόεδρος .

τον τίμησε προάγοντάς τον
εις τον βαθμόν του Ανθυπολο
χαγού, του απένειμε δε και

Εις τον Πέτρον Λυμπέριον
το έτος 1871 απονεμήθη με το

το έτος 1944 διετέλεσεν ως
αντιπρόεδρος της Τοπικής

από 21 lανουαρίου 1871 Β . Δ . ο
αργυρός Σταυρός των Ιππο
τών του Β' Τάγματος του Σω
τήρος, διότι συνετέλεσεν εις

ΕΚΘΕΣΗΣΑΛΟΝΙΩΝ

~

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Φ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ

ΕγΘ.ΤΣΟΡΒΑΤΖΗ
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πολεμικήν σύνταξιν ως θύμα
πολέμου από 21-3-1943. Κατά

Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότη
τες στα εκκλησιαστικά του χω

ριού, τον επισιτισμόν και την
Κοιν. Πρόνοια .

~

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

~

~

~

ΠENTAΔeιTeι
!c n fJ Δ fJ Α fJ Β Ι Τ!Α ))
Διευθύνσεις σύμφωνα

~

~
Ο

με το Νόμο

Εκδότης

-

Ιδιοκτήτης

Αδελφότης Πενταλοφιτών

80808080 808080808080808080 8080 80808080808 08080808

Αθηνών

60
52.41.185

Σωκράτους

Τοπογραφικό διαγράμματα
Μελέτες - Επιβλέψεις

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

πράξιν του Συμβολαιο

1920

θέσω μερικά που αναφέρονται

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

~

των

Ο Πέτρος Λυμπέριος ως
κτηματίας και ο lωάννης Κα
πώνης ως Πρόεδρος του χω
ριού το έτος 1920 κατόρθωσαν
με την υπ ' αριθ. 9065/27-10-

δος μας τόσο ο Φίλος Μιχάλης
Τσορβαντζής όσο και ο πρόε
δρος Παν . Χωριού Νικόλαος

~

~

συμμορίας

γούμενο φύλλο της εφημερί

808 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 80 8 0 8 0 8 0 8 0 8 ό 8 0 8

~

~

ΑΔΕΙΕΣ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

ληστρικής

Τ σερλογιανναίων .

σμό καί πολέμησες στις τάξεις

λυτιμότερο είχες, τη σωματική
σου ακεραιότητα. Γύρισες από
εκεί με μια βαριά αναπηρία, με
κομμένα και τα δύο πόδια. Κι
όμως δεν πτοήθηκες, γιατί ή
σουν γεννημένος αγωνιστής,
μαχητής.
Μεγάλωσες
και
σπούδασες τα παιδιά σου με
μύριες στερήσεις. Τις δυνάμεις
που σου απόμειναν τις διέθε
σες για να μεταμορφώσεις το
χωριό μας. Μια φλόγα έκαιε
μέσα σου ασίγαστη. Οραματι
στής ... και πραγματιστής. Ένα
χωριό, σε πρωτόγονη κατά
σταση, με τις ενέργειές σου,
παρ' όλη την αναπηρία σου,
πήρε πορεία προς τον εκσυγ
χρονισμό . Οι δρόμοι, το υ
δραυλικό δίκτυο , το ηλεκτρικό
ρεύμα, το κοινοτικό γραφείο
και άλλα είναι έργα δικά σου
που έγιναν με αντίξοες οlκονο
μ!κές και πολιτικές συνθήκες.
Το χωριό αυτό, που αγάπησες
με πάθος και λαχτάρα, ανα
γνώρισε το αναμορφωτικό σου
έργο, και ανταπόδωσε αυτή
την αγάπη. Σύσσωμο σε έκλα
ψε στην κηδεία σου και σε τίμη
σε, κι ήταν μια επιβράβευση
των κόπων και των μόχθων
σου . Ας είναι ελαφρό το χώμα
του χωριού μας που σε δέχτηκε
στην αγκαλιά του στοργικά, με
τα ανοιξιάτικα λουλούδια που
έραναν το μνήμα σου.

την εξόντωσιν της εξαμελούς

και τη

του θρυλικού 390υ Συντάγμα
τος Ευζώνων. Εκεί στην παγω
μένη Αλβανία , έδωσες ό,τι πο

σας λησμονήσει ποτέ.

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Ο.Ε.

ζωή

δράση του αρκετά στο προη

βανικό μέτωπο με ενθουσια

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

& ΚΩΝΣΤ.

Για το Δημήτριο Λυμπέριο
έγραψαν για τη

Αληθινός πατριώτης, αγνός
λεβέντης Ρουμελιώτης. Έτρε
ξες από τους πρώτους στο Αλ

μας σας ευγνωμονεί και δε θα

GORGOL/S

(Ένα αφιέρωμα εις μνήμην)

ανθρώπους στην κοινωνία.
Ένα είδος ανθρώπου που σπα
νίζει στη σημερινή κοινωνία. Έ
νας άνθρώπος προικισμένος
με πολλές αρετές: Τίμιος, ειλι
κρινής, συνετός, μετριοπαθής,
με μια έμφυτη ψυχική ευγέ
νεια; με ανθρωπιά. Ένας καλο
κάγαθος και αξιαγάπητος άν
θρωπος.

Εκεί δίπλα σου θα έχεις για
συντροφιά και ένα άλλο παθια
σμένο Πενταλοφίτη : Τον Κώ
στα Πετρονlκολ6. Το χωριό

GO

ΒΑΣ.

Ο Δημήτριος Λυμπέρlος και οι Λυμπερέοl

Αθήνα

-

ΤηλέΦ .

Υπεύθυνος ύλης :
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

Δημήτρης Λυμπέριος

. Υπεύθυνος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ζωής
Am erι ca n Lιfe

In sura nce COmpany

Λαγουμιτζή 23
17671 Καλλιθέα

Τηλ. 9217159 - 9215411 - 9214063

Φωτοστοιχειοθεσία

"Μ.

Member Company οΙ
American Internation aI Group

- Εκτύπωση:

Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε.»

&

Μεσολογγίου
Αθήνα

Α

Σύνταξης:

Μιχάλης Τσορβαντζής

-

1Ο & Μόνης
33.01.600

Τηλ.

Χειρόγραφα

δημοσιευόμενα

ή

επιστρέφονται

μη ,

δεν

ΠΕΝΤ-Λι\ΕΙφΕΙ
3
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Παραδοσιακό με κρασί,
κέΦι και χορό
Μεγάλη επιτυχία παρουσία
σε το 20 Αντάμωμα Ξηρομερι
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής,

Για την εκδήλωση ανέφεραν
και οι εφ ημερίδες Αγρινίου :
Παναιτωλlκή, Μαχητής, Αγρί
νιο, Ελεύθερος, και των Αθη

στις

νών:

τών Αιτωλ/νίας, που διαβιούν

ΜαΤου

31

1992

στη θ έση

Έθνος, Ελευθεροτυπία,

Μπαχούνια ΤατοΤου. Από νω

Μεσημβρινή και Αυριανή.

ρίς το πρωί 5.000 άτομα και
φίλοι της Ομοσπονδίας Πολι

Μάλιστα η εφημερίδα Ε
ΘΝΟΣ την επομένη της εκδ η
λώσεως (1-6-92) έκανε εκτενές
ολοσέλιδο ρεπορτάζ με θέμα
το 20 Αντάμωμα ΞηρομεΡιτών.
Έπαιξαν οι μουσικοί : Στο
κλαρίνο οι: Ηλίας Τσιάκας, .
Θαν. Βασιλόπουλος και Βασ.
Καπότης. Λαούτο ο Χρ. Ζώ
τος . Βιολί ο Νίκος Μωραίτης.
ΤουμΠεΡλέκι ο Παν. Χρήστους.
Τ ραγούδησαν οι: Γιώτα Βέη,
Στυλιανός Μπέλος, Βασ. Κολο
βός, Τασία Βέρα, Σοφία Κολη
τήρη, Μαρία Παοχοπούλου,
Χαρ. Τσιβόλας, Βασ. Καταγής,
Δημ . Αποστόλου κλπ. καλλι
τέχνες.
Στην εκδήλωση υπήρχε έκ
θεση Λαϊκών φορεσιών απ'

τιστικών

Συλλόγων

Ξηρομέ

ρου, συγκεντρώθηκαν στο Τα
τόι και το έριξαν στο χορό με
την συνοδεία κλαρίνων, λαού
των και βιολιών. Χόρεψαν ελ
ληνικούς παραδοσιακούς χο
ρούς τα χορευτικά συγκροτή
ματα της Ομοσπονδίας Ξηρο

μέρου, Ομοσπονδίας Τριχω
νίδας και των συλλόγων Πα
λαιομάνινας, Κωνωπίνας, και
Περδlκακίου Βάλτου.
Οι Ξηρομερίτες ξέρουν να
διασκεδάζουν παραδοσιακά,
στήνοντας τραπέζια μέσα στο
δάσος με άφθοvα φαγητά και
καλό κρασί, τραγούδησαν και
χόρεψαν μέχρι που έπεσε το
σκοτάδι.

Την εκδήλωση ετίμησαν με

Ο Ι Κ,.,... Υ""" μ

την πα ρο υσί α το υς ο ι Βο υλευ-

""'"

τέςτου Νομού μας οι: Ανδρέας

Καραγκούνης, Αθανάσιος Δη-

6ασίλης, ο τ. Υπουργός Γεωρ-

Δολ. ΗΠΑ

ομού κ. Ειρήνη λΛαδμ'Πλράκη, ο

Υπόλοιπο Ταμείου

Ελληνι-

Δήμαρχος Ν . Φι α ε φειας κ.
Παντελής

)

Γρ εντζελίας,

ο

κ.

Γιάννης Καρακώστας Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Α-

θηναίων και Ταξίαρχος ε.α . , η

K~ Μήνα Αμπελάκη Δημοτικός
Σύμβουλος

του

Δήμου

φου κ. Νίκος Στέλιος, ο έπαρχος Λήμνου κ. Σωτήρης Ζαχαράκης , ο εκδότης της εφημερίδαςΑIΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝIΚΗ κ.

Χρυσ. Πατούλας , ο τ. Γεν.
Γραμματέας Υπ. Εργασίας κ .

~. ~~παλέξ~λ ,ξ τ. δNoμά~xης

K~τδ~~ς O~·πOλι~ε~~έ~oτςoυ ~~~

μού μας Κ.Κ . : 'Αγγελος Χρόνης, Σπύρος Σκαλίγκος , Χρ.

Μαυρομμάτης, Γρηγόρης Κωσταράς και Καθ. Πανεπιστημίου , Παντελής Λιότσος Χρ.

Παπα~ηAητρ~oυ"βO οYς~~~dσας' κ.

υσε ι

υ

οι ΤΤ Ο λ
Σ

Λ

αχ ειο

Φ'

ορος

Χορός
Συνδρομές - Προσφορές

Τόκοι

1.317.400
485.600
70.789
3.517.389

ΣΥΝΟΛΟ

,

και οι: Θανάσης Χατζαράς

Πρόεδρος της ~OΣΠΠEPΤ,' Νδών-

τας Λαμπρακακης ροε ρος
. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Χρ. Μαρούσος

ΕΞΟΔΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γενική Συνέλευση (εκλΟΥές)
Φανερωμένη (γιορτή)

Δωρεάν εκδρομή (Απογραφή στο χωριό)
Φωτογραφικά
Λαχειοφόρος: Αγορά βιβλίων
Ενοίκια: Κοινόχρηστα

Εφημερίδα .
Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Εκκλησία)

Γενικά έξοδα

~~: ~~~·;γραφιKά
12.
13.
14.
15.
16.

να ευχαριστήσει δημόσια και

δια μέσου του τύπου όλους
τους συντελεστές αυτής της ε

πιτυχημένης εκδηλώσεως.

,.,...
V • ,...
μ ,.,... .""'"
""'"
""'"

Ομοσπονδίας Πολιτιστικών

υ

-

λλ'

,

ογων =ηρομεροu

Ο Π

( . .ΣΥ.Ξ.)

ΕΣΟΔΑ

Πε-

Κοινοτήτων: Μύτικα κ. Παν .
Παπαδόπουλος και Πενταλό-

..

δίας, αισθάνεται την ανάγκη

650
50
δρχ. 1.022.000
621.600

Δολ. Καναδά

τρουπόλεως, οι Πρόεδροι των

τηγος

• Κο ί

Η Διοίκηση της Ομοσπον

ΕΣΟΔΑ

γίας κ. Κ. Τσιγαρίδας , η τ. Υ-

Απόδημου

""'"

λους, έπαιξε το κουκλοθέατρο
του Δήμου Αθηναίων.

ΑδελΦότητας Πενταλοφιτών

μητρακόπουλος, Χρ. Κοκκινοφυπ/γός

τον εκ Κατοχής Ξηρομέρου , κ.
Νίκο Πλακίδα, ο οποίος έκλε
ψε και την παράσταση.
Για δε τους μικρούς μας φί-

Χορός
Στεφάνια (τιμής ένεκεν)
Α.Ο.Π .

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ενοίκια .:.......................................................... ............... 1.385.384
Κοινόχρηστα ...................... .............. .. ............ .......... .... .. 461 .667
Α ' Τ
. Σ δ
.
372600
πο ακτικες υν ρομες .................................... .........
.
Από Συνδρομές Εφημερίδας .... .. ................................. 370.000
Από 10 Αντάμωμα Ξηρομεριτών .................................. 920.600
Από Οικονομική ενίσχυση κυρίου Κουντέλα ..............
27.000
Από Λαχείο Πενταλόφου :.............................. ............... 260.000
Από Τόκους ...................... .. .. ....................................... .. 110.528

9.750
186.460
768.697
34.800
50 .000
2.457.845

Σύνολο ........................................................................... 4.941.981
ΕΞΟΔΑ
Για ενοίκια ..................................................................... 1.196.200
Για ασανσέρ .................................................................. 233.420
Για ΔΕΗ .............................. ................................. .. ........ 130.945
Για ΟΤΕ ................................................ ..........................
26.797
Για ΕΥΔΑΠ .....................................................................
9.025
Για καθαριστή ............................................................... 210.000
Για ΕΛΤΑ ........................................................................ 82.675
Για έξοδα παραστάσεων .............................. ................ 42.000
Για λαχειοφόρο αγορά (τηλεόραση, μπλοκ) ............... 167.000
Για ενίσχυση Εκκλησίας Πενταλόφου .................... .... 100.000
Για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μύτικα 100.000
Για δάσκαλο χορού .......................................................
50.000
Για Γενικά έξοδα χορευτικών ομίλων ......................... 235.000
ΓΓ ια Ε φηAμε~ίδα (4 'ψύλλα) ... ;...... :.................................. 598143·058701

1.059.544

Για συνδρομή σε ΠΑΝΣν ................................ ..............

29.451
61.800
111.862
19.220
270.000
220 .136
511 .958
54.911
62 .790

~~:~6~

Γραφική ύλη
Γιορτή παιδιών

Υπόλοιπο ταμείου ............ .. .......................................... . 1.034.202

(ένα εκατομμύριο πενήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες
σαράντα τέσσερις δραχ.)
+ Δολλάρια ΗΠΑ

ια

1

ο

νταμωμα =ηρομεριτων

................. .... ..............

Για λοιπό έξοδα ............................................................

.

30.000
88.395

650
Σύνολο ........................................................................... 4.199.108
Ομοσπονδίας
ΥΔ
λλ'
Κ
δ
'
50
Υ'λ
742873
'
.
ο
αρια
ανα α
πο οιπο Τ'
αμειοu στις 12/3/1992 ................................
.
Ταχυ ρομειου, Αντρεας .--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,
δ

Πρόεδρος

παλ.

Μακρυπίδης Αντ/δρος Ομο
σπονδίας Εφοριακών, ο Πρόε
δρος και Αντιπρόεδρος της
ΠΑΝ .ΣΥ. κ . Αλεξ. Σάββας και κ.
Σερέτης, ο Πρόεδρος της Ομο
σπονδίας Συλλόγων Τ ριχωνί
δας κ. Π. Χριστόπουλος, ο αντ/

δρος της Ομοσπονδίας Βάλ
του κ . Κων/νος Δρούγας , απ'
την Ομοσπονδία Ναυπακτίας
ο κ . Γ . Χασάνης, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Τζουμερκιωτών κ. Χρ . Λανα
ράς, ο Πρόεδρος της Ομο
σπονδίας Συλλόγων Ροδοβι
ζιωτών Άρτας κ. Αθ. Γαλύφας

Είναι το π έμπτο μυθιστό
ρημα που μας δίνει ο συγγρα

Φέας από το 1979, όταν άρχι
σε να εκδίδει σε βιβλία τις

με γλωσσική ευχέρεια και α

Νίκου Κουτρούλη

κή της εντύπωσης δύναμη. Κι

«το ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΣ»

ορθόδοξα στοχάζονται, τη
μεγαλύτερη συγγένεια κι ο
δεσμός γίνεται πιότερο στε
νός κι εγκάρδιος .

μνήμες του. Ο τίτλος του μυ

θιστορήματός του , μου θύμι
σε το βιβλίο που διάβαζα τα

διατάραχτη
ενότητα,
που
κρύβει αβίαστα τη μεταδοτι

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

(Μυθιστόρημα) σελ.

μαθητικά μου χρόνια με τον

246 ΑΘΗΝΑ 1992

Γράφεl ο ΤΑΚΗΣ ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ

τίτλο: «Το αμάρτημα του Αβά

Μουρέ» , το μυθιστόρημα του

αυτό γιατί διατηρεί, μ' όσους

Ο Αιτωλοακαρνάνας συγ

Πρεβώ. Μόνο που ο Αβάς το

του Νίκου Κουτρούλη, βγαλ

σίχαρη. Μέσα από την υπό

αμάρτημα που έκανε ήταν ότι

μένη

θεση

εδώ, ο ήρωάς μας αγάπησε

αδιαΦιλονίκητα μέσα
από το κοινωνικό μας οπλο
στάσιο , βρίσκεται σΦιχτα

για την κοινωνική ανακατά

γραΦέας Νίκος Κουτρούλης
με το πεζογραΦικό του τάλαν 
το, πή ρε άριστα στις εξετά
σεις πούδωσε με τα βιβλία

μια

δερΦωμένη,

ερωτεύτ ηκε την Παναγία. Κι

του

μυθιστορήματός

ανακαλύπτεις

στόχους

με

ταξη, που σε προβληματίζου

που μέχρι τα σήμερα κυκλο

Τηλεγραφήματα
έστειλαν
και οι: Νομάρχης Αιτ/νίας κ .

ποχή του ήταν μεγάλο αμάρ

την ουσία συνάρτηση. Μια

Φόρησε.

Νικόλαος Στάμου ,ο Γ.Γ.Τ. και

τημα, γ ιατί για τη Φυματίωση

δεν υπήρχε τότε γιατριά .

Φωνή καθάρια, κρυστάλλινη
κι εύηχη, που θέλει ν' ακου

νε . Ο αΦηγηματικός του λό
γος έχει σε πολλές μεριές τα
γνωρίσματα της ηθογραΦίας
και ένα ρυθμικό περπάτημα

κλπ.

πληροφορl<ί)ν κ . Βασ . Μαγγί
νας, και ο Βουλευτής του Νο
μού μας κ. Αλεξ. Μπαλτάς .

Η

... χτικιάρα,

που για την ε

πνευματική

προσΦορά

αξεχώριστη

του,

στεί δυνατή, σκληρή και πα-

ΤΑΚΗΣ ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
(ΕΦημερίδα
λΙΚΗ»
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την ιστορική αληθεια που σκο

πιμότητες, βλέψεις και συμ
φέροντα συνεχίζο υν να παρα 
ποιούν , όπως ακριβώς συμ
βαίνει στην περίπτωση της πα
νάρχαιας χώρας των « Μακ εδ
νών » , 'της Ελληνι κής Μακεδ ο 
νίας .

Τα αρχαιολοικ ά ευρήματα
και οι ιστορικές μαρτυρίες δεί
χνουν ότι γύρω στα 2.200 -

2.100 Π . χ. φύλα ελληνόφ ωνα
βρίσκονται εγκατεστημένα στη

βασ ι λε ίς κ ατά γ ο ντ αν α π ό τ ο

ν αι α π ο μ ονω μ έ νο ι και έτ σ ι σ η

Άργος της Πελοποννήσου.
Πολλοί επιστήμονες ό μως σή

μειώνετ αι ραγδ αία πολιτι στι
κή άν ο δος στο Μακεδ ονικό
χώρο , η οποία φτάνει στο α

μερα θεωρο ύ ν ότι δεν πρόκει
ται για το Ά ργος της Π ελοπον
νήσου αλλ ά για το Άργος Ορ ε 
στικόν της Καστορι ά ς . Η ύ
παρξη του ίδ ιου τοπωνυμίου ,
δ ηλώνει κοινή εθνογλωσσική
προ έλευση των Μακ ε δόνων
και των άλλων ελληνικών φύ 
λων του νότου . Κατά τον 70-60
Π . Χ . αιώνα οι Μακεδ όνες κι
νούνται ανατολικά της Ορε

Βόρεια Π ί νδο . πρωτοελληνικά

στίδος και εγκαθίστανται στις

φύλα που διασπ ά στηκαν από

επαρχίες Πιερίας , Βοττιαίας
(περιοχή Βερμίου ) , Εορδα ί ας
(σημερινής Πτολεμαιδας) και
Αλμωπίας
(σημερινής
Αρι-

το κύριο σώμα της οικογένε ιας
των
Ιδνοευρωπαϊκών λαών
κατά την 5η χιλιετία και δια
σκορπίστηκαν σε όλη την πε
ριοχή πο υ γνωρίζουμε ως Βό
ρεια Ελλάδα. Κατά τους πρώ

τους χρόνους της 2ης χιλιετίας
ξεχωρίζουν τρεις βασικές ο
μάδες ελληνόφωνες:
α) Η Νοτιανατολική (περιο 
χή Β . Δ . Θεσσαλίας ) με κύριους
εκπροσώπους τους Ίωνες , β )
η Ανατολική ομάδα (περιοχή
Δ. Μακεδονίας) , με δύο διαλε
κτικές υποδιαιρ έσεις την Αρ
καδική και την Αιολική και γ) η
Δυτική ομάδα , όπουπολυπλη 
θέστερη εμφανίζεται η φυλή
των Μακεδνών .

Τα Δυτικά φύλα, οι Μακεδ
νοί, θα διασπασθούν σε ομά
δες . Μια μεγάλη ομάδα , οι Μα
κεδόνες θα αναπτυχθεί στην
περιοχή της σημερινής Δυτι
κής, Νότιας και Κεντρικής Μα
κεδονίας . Η ελληνόφωνη αυτή
ομάδα θα παραμείνει για αρ
κετούς αιώνες μακριά από τη
μεγάλη πολιτιστική ανάπτυξη
των άλλων φύλων που είχαν
έλθει σε επαφή με τους αν ε 
πτυγμ ένους
Κρητονησιωτι
κούς πληθυσμούς του Νότου.
Τον

80

Π.Χ. αιώνα , δηλαδή

πώγε ι ό της την εποχή των β α 
σιλέων Αμύντα , Φιλίππου Β "
και Μ. Αλεξάνδρου . Το ότι οι
αρχαίοι Μακ ε δ ό νες ανήκουν
στον ελληνικό κ ό σμο δύσκολα
αμφισβητείται πλέον. Τα ν έα
αρχαιολογικά ευρήματα , οι
γλωσσολογικές αναλύσεις και
η ανεύρεση νέων επιγραφών όλων Ελληνι κών - με δειγματο
λόγια ελληνικών ονομάτων α
ποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει
διακοπή πολιτιστική ή γλωσσι 
κή της ενότητας των Μακεδό
νων με τους υπόλοιπους Έλ
ληνες. Εξάλλου η διάδοση της
ελληνικής γλώσσας και του ελ
ληνικού πολιτισμού σε όλο το
γνωστό κόσμο από τους Μα
κεδόνες του Μ . Αλεξάνδρου α
ποτελεί επιβεβαίωση αυτού
του γεγονότος. Ενός γεγονό
τος που καθημερινά επικυρώ
νεται από τα νέα ευρήματα
της αρχαιολογικής σκαπάνη. ς
της Πέλλας - Βεργίνας του Δίου
και της Σίνδου και σε λιγότερο
γνωστές περιοχές Βοιου , Κο
ζάνης, Καστοριας, Φλώρινας,
Έδεσσας , Αριδαίας , Κιλκίς , Κα
βάλας και β έβαια Θεσσαλονί
κης και ΧαΛκιδικής .
Η Μακεδονία διατηρείται ως
ελληνι κή χώρα κατά την πε
ρίοδο των επ ι γόνων , δηλ . των
διαδόχων του Μ . Αλεξάνδρου .

Μετά την μάχη της Πύδνας το

168 Π.Χ.

η Μακεδ ονία υποδου

λώνεται

στους
Ρωμαίους .
Παρ ' ότι βρίσκ εται υπό Ρω

ΕπιτύμΒια στήλη της «Μεγάλης
Τούμπας» με μακεδονικά ονόματα

δαίας). Διαβαίνουν στη συνέ
χεια τον Αξιό και πλησιάζουν
τα όρια της Χαλκιδικής. Τό
προηγούμενα Πελασγικά Φύ
λα που ζουν στις περιοχές αυ
τές απωθούνται και σε ορι
σμένες περιοχές αφομοιώνον
ται . Στο μεταξύ μέσω των α

κατά τους ιστορικούς χρό
νους, οι Μακεδόνες έρχονται
στο προσκήνιο της Ιστορίας.
Τον 70 πΧ αιώνα η Ορεστίς
(σημερινή Καστοριά) αναφέρε
ται ως κοιτίδα της μακεδονι
κής δυναστείας των Αργειά
δων και των Τ η μενιδών. Η ονο

του

μασία αυτή δημιούργησε την
εντύπωση ότι οι Μακεδόνες

Μακεδόνες δέχονται τις επι
δράσεις του και παύουν να εί-

ποικιών που ιδρύονται στη
Χαλκιδική από τους Έλληνες
ανεπτυγμένου

νότου

οι

μαϊκή κατοχή ευημερεί και γί
νεται πόλος έλξης για νέους α
ποίκους από Ανατολή και Ιτα
λία. Για πρώτη φορά αυτή την
εποχή δημιουργούνται οι Ε
βραϊκές κοινότητες. Οι Ρωμαί
οι
άποικοι
εξελληνίζονται
γλωσσικά. Κατά τ η διάρκεια
του 30υ π-χ- αι. σημειώνονται
επιδρομές Γότθων και άλλων
συγγενών προς αυτούς φύ
λων, αποκρούονται όμως χω
ρίς να σημειωθούν γλωσσικές
αλλοιώσεις. Με τη μεταφορά
το 324 μ.Χ. της πρωτεύουσας
του Ρωμαϊκού κράτους στο

Η ωραιότερη ςωγραιΙJlστή επιτύμΒια στήλη που Βρέθηκε στη «Μεγά
λη Τούμπα»

Βυζάντιο , επηρεάζεται θετικά

η παραπέ ρα ανάπτυξη της
Μακεδον ί ας και ιδιαίτερα της
Θεσσαλονίκης, που αναπτύσ
σεται σε τέτοιο βαθμό ώστε γί
νεται η δεύτερη σπουδαία πό
λη της Βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας . Σημειωτέον ότι η Μακε
δονία υπήρξε η κύρια πύλη ει
σόδου του Χριστιανισμού στην
Ευρωπαϊκή ήπειρο. Το όραμα
του Απόστολου Παύλου εκείνη
τη νύχτα στην Τρωάδα : « Ανήρ
Μακεδών τις » , εμφανίστηκε
στον Παύλο και με επιμονή πα
ρακαλούσε: « Δι αβάς είς Μακε
δονίαν βοήθησον ημίν » (Πρά
ξεις, 16, 8-9) . Και ένα άλλο χα
ρακτηριστικό στοιχείο του Α-

Τυριά· Αλλαντικά
& κατεψυγμένα

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 10ν

ΑΥ. Νικολάου & Ερεχθείου 44 τηλ. 5444909

ΚΑ Τ ΑΣΤΗΜΑ 20ν:
Ταξιαρχών

λ

tQ

-

&Μετσόβου 1 τηλ. 4950597· Κορυδαλλός

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

tO-

ποστόλου των Εθνών απευθυ
νόμενος
στους Μακεδόνες,
κήρυσσε το λόγο του Θεού και
έγραφε τις επιστολές του στα
Ελληνικά.

Μέχρι τον 70 αιώνα μ . Χ. ο
πληθυσμός της Μακεδονίας
αν

εξαιρέσουμε

τις

εγκατα

στάσεις μερικών Λατινόφω
νων φύλων παρέμεινε ουσια
στικά αμετάβλητος όταν διά
φορα σλαβικά φύλα (Δραχου
βίτες - Στρομωνίτες - Σαγου
δάτοι κ . α.) άρχισαν να εγκαθί
στανται στην περιοχή της Μα

κεδονίας. Με την άδεια των Βυ

ζαντινών αρχών, τα φύλα αυ
τά ίδρυσαν μικρούς σλαβικούς
__ στη σελ. 5
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θύλακες , γνωστοί στους Βυ
ζαντινούς ως « σκλαβηνία » . Τα
φύλα αυτά τα Σλαβικά μάχον

όλη τη Μακεδονία . Το 140
αιώνα μ.Χ. επεκτείνεται στο

ταν καθόλη τη διάρκεια του
70υ αιώνα κατά των Βυζαντι
νών, επιτέθηκαν και στη Θεσ
σαλονίκη χωρίς όμως επιτυ
χία. Το 668 μ . Χ . ο Ιουστινιανός
τους νίκησε και εκτόπισε πολ
λούς από αυτούς στη Βιθυνία
της Μ. Ασίας . Για ένα διάστη
μα οι Σλάβοι έζησαν ειρηνικά
στις Ευρωπαϊκές επαρχίες του
Βυζαντίου και πολλοί από αυ

τορία του Ντουσάν. Η βραχύ

τούς εξελληνίστηκαν. Στο με

ταξύ φινο-ταταρικά φύλα

-

οι

πρωτοβούλγαροι - εισδύουν
στη Βαλκανική και υποτάσ
σουν τους Σλάβους. Από τη

συνένωση των δύο λαών - που
εμφανίζονται με το κοινό όνο
μα Βούλγαροι - δημιουργείται
το
Βουλγαρικό
μεσαιωνικό
κράτος. Στο σημείο αυτό πρέ
πει να προσέξουμε τιςδιαφο
ρετικές απόψεις των επιστη

μόνων ως προς την έκταση
του εκβουλγαρισμού και των
σλαβικών φύλων που είναι εγ-

Ιστορικά έγγραΦα Ποδολο6ί τ~ ης
_--

EKΛOΓlKOI

Μακεδονικό χώρο η αυτοκρα
χρονη
αυτή
αυτοκρατορία
προηγήθηκε της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας και δε μετέβα
λε τον εθνολογικό χαρακτήρα
της Μακεδονίας όπως εξηγεί ο
ιστορικός Βακαλόπουλος στο
βιβλίο του « Ιστορία της Μακε

δονίας » .

Η σερβική κυριαρχία άφησε
λίγους ακόμη σλαβικούς θύλα
κες που ενίσχυσαν παλαιότε
ρα στρώματα του σλαβικού
πληθυσμού . περισσότερο στο
πέρασμά της διατήρησε θρύ
λους και ιστορίες για μια με
γάλη μεν, αλλά εφήμερη αυτο
κρατορία. Σ' αυτό το σημείο
πρέπει να σταθούμε προσεκτι
κά και να πούμε ότι αυτές οι α
μυδρές αναμνήσεις ενός ένδο
ξου παρελθόντος των Σέρ6ων
υποδαύλισαν την εθνική αφύ
πνιση των Σέρ6ων κατά το 190
αιώνα για την πρ060λή σερ6ι
κών διεκδικήσεων στη Μακε-
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κατεστημένα στη Μακεδονία.
Ιστορικοί των Σκοπίων ισχυ
ρίζονται ότι δεν υπήρχαν
Βούλγαροι κοντά το Μεσαίω
να στη Μακεδονία και ότι ο Σα
μουήλ ήταν σλά60ς μακεδόνας
6ασιλιάς που πολέμησε εναν
τίον των Βουλγάρων και των
Βυζαντινών. Βυζαντινές πηγές
όμως δέχονται ότι το βασίλειο
του Σαμουήλ ήταν πολυεθνικό
και ότι εφήμερα κατά το 100
αιώνα μ . Χ . εκτείνονται πέρα
από τη Βουλγαρία στη Μακε
δονία και ακόμα νοτιότερα και
βορειότερα. Γεγονός είναι ότι
το κράτος αυτό παρά το δυνα
μισμό που έδειξε για κάποιες
δεκαετίες δεν μπόρεσε να κα
ταλύσει τη Βυζαντινή κυριαρ

χία στη Μακεδονία ή να αλ

λοιώσει αισθητά τον εθνολογι
κό χαρακτήρα της. Τα μεγάλα
πληθυσμιακά κέντρα της Μα
κεδονίας δεν έπεσαν στα χέρια
του Σαμουήλ και διατήρησαν
τον ελληνικό χαρακτήρα τους.
Από την άλλη πλευρά στην ύ
παιθρο της Βόρειας Μακεδο
νίας - κυρίως σήμερα στη
Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγα
ρία αλλά και νοτιότερα - υ
πήρχε
φαίνεται
συμπαγές
σλαβικό στοιχείο. Ο Βασίλειος
ΒΊ ο αποκαλούμενος Βουλγα
ροκτόνος, Βυζαντινός αυτο
κράτορας, κατέλυσε το κρά
τος του Σαμουήλ (110ς αιώ

νας): Ο Ελληνισμός της υπαί
θρου τονώθηκε και σημειώνε
ται ελληνική αναγέννηση σε

δονία. Κάτι ανάλογο έγινε και
με την εθνική αφύπνιση των

Βουλγάρων, οι οποίοι επικα
λούνται κατά το 190 αιώνα τίτ
λους κυριότητας στη Μακεδο
νία 6ασιζόμενοι στην πρόσκαι
ρη κατοχή της από τον τσάρο
Σαμουήλ.
Πρέπει δε να τονισθεί στο
σημείο αυτό το γεγονός ότι κα
τά τη Βυζαντινή και Οθωμανι
κή περίοδο, ο όρος Μακεδο
νία, είχε χάσει το παλαιό γεω
γραφικό
περιεχόμενό
του.
Σύμφωνα με τα γραφόμενα
των ιστορικών Άμαντου, lα
κυθηνού και Βακαλόπουλου οι
Βυζαντινοί συγγραφείς με το
όνομα «Μακεδονία», προσδιο
ρίζουν περιοχές συχνά που
περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο
τμήμα της σημερινής Αλ6α
νίας, τη Β. Θράκη (Ανατολική
Ρωμυλία) καθώς και τις περιο
χές της σημερινής ελληνικής
Θράκης. Γι' αυτό ο όρος «Μα
κεδών» είχε χάσει στους Βυ
ζαντινούς χρόνους την εθνική
και ακόμα και τή γεωγραφική
έννοια που είχε κατά την αρ
χαιότητα. Απόδειξη τούτου
ότι η «Μακεδονική δυναστεία»
των Βυζαντινών αυτοκρατό
ρων αναφέρεται σε ηγεμόνες
που προέρχονται από τη
Θράκη.
Η

Οθωμανική

κατάκτηση

της Μακεδονίας που ολοκλη
ρώνεται κατά το 150 αιώνα ε
πέφερε μεγάλες αλλαγές στον
.... στη σελ. 6
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πληθυσμό των Βαλκανίων γε
νικά και στη Μακεδονία ειδι
κότερα. Ένεκα της σκληρότη
τας του Οθωμανικού ζυγού ο
ντόπιος χριστιανικός πληθυ
σμός στρέφεται από τα πεδινά
στα ορεινά και η πνευματική
« ελίτ » καταφεύγει στη Δύση
και δη στην Ιταλία. Ταυτόχρο
να εγκαθίστανται στην Κεντρι
κή Μακεδονία τουρκομανικοί
πληθυσμοί (Γιουρούκοι). Ό
σοι Χριστιανοί δεν μπόρεσαν ν'
αντέξουν τη σκληρότητα των
Οθωμανών ασπάστηκαν τον
Ισλαμισμό. Αυτοί οι ελληνό
φωνοι μουσουλμάνοι, γνω
στοί ως Βαλαάδες βρίσκονταν

σε μερικά μέρη της Κοζάνης

μέχρι την απελευθέρωση της
Μακεδονίας το 1912. Αργότερα
με την ανταλλαγή των πληθυ
σμών

(1923-24)

ακολούθησαν

τη μοίρα των ομοθρήσκων
τους
και
εγκαταστάθηκαν
στην Τουρκία. Το 170 αιώνα η
κατάσταση εξομαλύνεται και

οι χριστιανοί ξαναγυρίζουν
στα πεδινά και στην αχανή ο
θωμανική αυτοκρατορία, κα

θώς δεν υπάρχουν σύνορα,
σημειώνονται μεγάλες πληθυ
σμιακές μετακινήσεις. Το

180

αιώνα η μεγάλη ανάπτυξη του
ελληνικοίι στοιχείου στον οικο
νομικό, κοινωνικό και πνευμα
τικό τομέα έχει σαν αποτέλε
σμα την ελληνική πνευματική
επιρροή καθώς και την αντί
στοιχη πολιτιστική στην πε
ριοχή. Χαρακτηριστικό είναι
ότι πολλοί σλαβόφωνοι στέλ

νουν τα παιδιά τους σε ελληνι
κά σχολεία και πολέμησαν με

τους Μακεδόνες κατά των ο
θωμανών και αγωνίστηκαν για
την ένωση της Μακεδονίας με
το ελείιθερο ελληνικό κράτος.
Μ,ιοσημείωτο είναι ότι τον

καιρό της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας δεν υπάρχει διαμέ
ρισμα με το όνομα «Μακεδο_νία» . Οι ξένοι όμως περιηγητές

και διπλωμάτες χαρακτηρί
ζουν ορισμένα « σαντζάκια »,
(διοικητικά διαμερίσματα επί
Τουρκοκρατίας) ως μακεδονι
κά.

Σε αυτά περιλαμβάνουν

περιοχές που ουδέποτε υπήρ
ξαν τμήματα της Ιστορικής
Μακεδονίας,

όπως το

Κιου

στεντίλ και τα Σκόπια.
Με την ίδρυση, το 1870, ανε
ξάρτητης Βουλγαρικής εκκλη
σίας γνωστής ως Εξαρχίας,
αρχίζει ανοιχτά ο Ελληνό
Βουλγαρικός
ανταγωνισμός
για επικράτηση στη Μακεδο
νία. Μετά τον ατυχή πόλεμο
τόυ 1897 για την Ελλάδα, οι
Βούλγαροι
κατάφεραν · να
προσεταιρισθούν ένα μεγάλο
μέρος του σλαβόφωνου πλη

θυσμού της Μάκεδονίας (πε
ριοχές Καστοριάς - Πτολεμαι
δας - Γιαννιτσών - Ζίχνης - Σερ

ρών στο νότο, και Αχρίδας Περλεπέ - Στρώμνιτσας - μελε
νίκου

-

Α ει Α ει ΒΙΤ!Α ) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Νευροκοπίου στο βορ

ρά . Μπροστά στον κίνδυνο να
χαθεί η Μακεδονία ο ελληνι
σμός οδηγήθηκε σε γενική κι
νητοποίηση. Έτσι το 1904 άρ
χισε ο ένοπλος Μακεδονικός α

γώνας που διήρκεσε ως το

1908. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι σε πολλές περιοχές τα ελλη
VIKQ σώματα αποτελούνταν
από σλαβόφωνους και βλαχό
φωνους αντάρτες που πολε
μούσαν για την ελληνική υπό
θεση. Οι Βούλγαροι τους απο
καλοίισαν
« Γραικομάνους »
δηλ. φανατικοίις έλληνες, εξαι
τίας του αγώνα τ,Ους και της
προσήλωσή ς τους στην ελληνι
κή, εθνική ιδέα. Την εποχή του

Ελληνο-Βουλγαρικού ανταγω

που περιήλθαν στη Σερβία και

νισμού κυκλοφόρησαν διάφο
ρες στατιστικές για την εθνο
λογική σύνθεση του πληθυ
σμού της Μακεδονίας . Οι στα
τιστικές αυτές στηρίζονται σε

τη Βουλγαρία , καθώς και αρ
κετοί Βούλγαροι στα ελληνικά
εδάφη. Ο Α ' παγκόσμιος πόλε
μος και η Μικρασιατική κατα
στροφή επιφέρουν τεράστιες
μετακινήσεις πληθυσμών που
σταθεροποίησαν την εθνική ο
μοιογένεια της ελληνικής Μα
κεδονίας. Η στατιστική της

διαφορετικά κριτήρια ανάλο
γα με τις επιδιώξεις των συντα
κτών τους . Συνήθως οι Βοίιλ
γαροι στηρίζονταν στην ομι
λούμενη γλώσσα και οι Έλλη

νες στην εθνική συνείδηση ή
την εκκλησιαστική ένταξη των
κατοίκων στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο ή τη Βουλγαρικη
ΕξαΡΥία.
Επισημαίνεται ότι σ' όλες τις
απογραφές που είχαν γίνει ως

το 1904 - Ελληνικές, Βουλγαρι
κές, Σερβι κές και Ευρωπαϊκές
γινόταν αναφορά για ύπαρξη
Ελλήνων, Βουλγάρων, Τούρ
κων, Σέρβων, Εβραίων και άλ
λων εθνοτήτων, όχι όμως και
«Μακεδόνων». Μακεδόνες α

ποκαλούνταν, με τη γεωγρα
φική έννοια του όρου, όλοι οι
κάτοικοι του ευρύτερου γεω
γραφικού χώρου της Μακεδο
νίας. Αυτό σημαίνει ότι στις
αρχές του 200υ αιώνα από κα
νέναν δεν είχε εντοπιστεί η ύ
παρξη ενός ιδιαίτερου Μακε
δονικοίι ΈθνοtJς .
Ο ένοπλος Μακεδονικός α
γώνας κράτησε μέχρι το 1908
όπου ανακόπηκε με την επα
νάσταση των Νεοτούρκων και
την ανατροπή του απολυταρ
χικοίι Σουλτανικοίι καθεστώ

τος. Οι Νεότουρκοι παραχώ
ρησαν γενική αμνηστεία και υ
ποσχέθηκαν ισοπολιτεία όλων
των εθνοτήτων. Ο 4ετής αγώ
νας για τους Έλληνες υπήρξε
επιτυχής λόγω του ότι αγωνί
στηκαν όλοι οι Έλληνες για τη
Μακεδονία και δείιτερο όπως
αναφέρει ο ιστορικός Dakin, οι
Έλληνες αγωνίστηκαν σε μια
περιοχή όπου ζούσε κυρίως έ
νας φιλικός προσκείμενος και
συγγενής πληθυσμός, προση
λωμένος στο Οικουμενικό Πα
τριαρχείο και την ελληνική ι
δέα, άσχετα αν δεν μιλούσε την
ελληνική γλώσσα.
Οι κόποι των θυσιών επι
βραβεύτηκαν με τους νικηφό
ρους Βαλκανικούς ' πολέμους
1912-13 με τους οποίους α
πελευθερώθηκε η Μακεδονία
από τον Οθωμανικό ζυγό. Η
του

συνθήκη του Βουκουρεστίου

10-8-1913 καθόρισε τελεσίδι κα
τα

σύνορα των

Βαλκανικών

κρατών στο χώρο της Μακε
δονίας . Η περιοχή που περιήλ
θε στην Ελλάδα περιελάμβανε
το μεγαλίιτερο μέρος των Βι
λαετίων
Θεσσαλονίκης
και
Μοναστηρίου (εκτός από ορι
σμένες επαρχίες προς βορρά,
που σήμερα βρίσκονται στη

Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγα
ρία). Οι κατ' εξοχήν σλαβικές

βόρειες

περιοχές

περιήλθαν

στις σλαβικές Βαλκανικές χώ

ρες. Η νότια περιοχή που πε
ριήλθε στην Ελλάδα ταυτιζό
ταν με τα όρια περίπου της λε
γόμενης « Ιστορι κής » Μακεδο
νίας των κλασσικών χρόνων.
Στα Σερβικά εδάφη περιήλθαν
2-3 θύλακες μερικών δεκάδων

χιλιομέτρων που ανήκαν στην
ιστορική « Μακεδονία » . Στη
νότια ζώνη περιλαμβάνονταν,
εκτός από τους ελληνόφωνους
πληθυσμοίις, και οι μεγαλύτε
ρες μάζες σλαβόφωνων και
βλαχόφωνών κατοίκων που
είχαν διατηρήσει την ελληνική
τους εθνική συνείδηση. Ωστό
σο όπως συμβαίνει σε κάθε
παρεμεθόριο περιοχή, σημαν
τικοί ελληνι κοί πληθυσμοί εί
χαν παραμείνει στα εδάφη

Κ.Τ.Ε.

(1926)

(Κοινωνία των Ε

Προσδιόριζε γενικά κάθε κά
τοικο της Μακεδονίας. Ακόμα
και

το

Κ.Κ.

Γιουγκοσλαβίας

στις αποφάσεις του στην 3η

Συνδιάσκεψή του (1923) όταν
ανέφερε τις καταπιεζόμενες
μάζες στο τμήμα της Μακεδο
νίας της Γιουγκοσλαβικής επικράτειας
μνημόνευε
μόνο
Τοίιρκους ,
Αρναούτηδες ,
Βουλγάρους και Κουτσόβλα

θνών) δείχνει ότι δε γίνεται α

χους.

ναφορά σε « Μακεδόνες» ως
μέλη χωριστού «Μακεδονικού

δωσε την ευκαιρία στη Βουλ

Έθνους», εφόσον κάτι τέτοιο
ήταν ανύπαρκτο και απλώς υ

πήρξε εφεύρημα της μεταπο
λεμικής Τιτοικής περιόδου. Οι
Συνθήκες του Α ' παγκοσμίου
πολέμου και της Λωζάνης
(1923) είχε θέσει τέρμα στην
παραδοσιακή πολιτική της
«Μεγάλης Ιδέας », πράγμα που
βοήθησε τις ελληνικές κυβερ
νήεις του μεσοπολέμου να
στρέψουν την προσοχή τους
στο εσωτερικό και στην ανοι
κοδόμηση του σύγχρονου ελ·
ληνικού κράτους. Η Μακεδο
νία μετά τη δύσκολη αρχική
περίοδο προσαρμογής του
προσφυγικού στοιχείου,
ε
πρόκειτο να παίξει πρωτείιον
τα ρόλο στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη του σίιγ
Υοονου ελλπνισυού.
το 1927, ένα νέο Ελληνοβουλ

γαρικό σύμφωνο τακτοποίησε
όλα τα εκκρεμή οικονομικά
θέματα που είχαν εμφανιστεί
από τη μαζική ανταλλαγή των
πληθυσμών. Στη Μακεδονία
που ανήκε στη Βουλγαρική Ε
πικράτεια η συγκέντρωση πο
λυάριθμων προσφίιγων από
τη σερβική και ελληνική Μακε
δονία οδήγησε σε έντονες κοι
νωνικές και πολιτικές συγ
κρούσεις. Οι μάζες αυτές δεν
συμβιβάστηκαν με την ιδέα
του εκπατρισμοίι τους πράγ
μα που τροφοδοτούσε η πολι
τική ρεβανσισμού των διαδοχι
κών κυβερνήσεων της Σόφιας
κατά τη διάρκεια του μεσοπο

λέμου

υπό την καθοδήγηση

της πανίσχυρης στα πολιτικά
πράγματα της Βουλγαρίας, Ε
σωτερικής Μακεδονικής Επα
ναστατικής Οργάνωσης (Ε
ΜΕΟ). Ένα μέρος αυτών των
προσφύγων διοχετείιθηκαν με

τη μετανάστευση σε υπερπόν
τιες χώρες όπως ο Καναδάς
και η Αυστραλία. Στις χώρες
αυτές
δημιούργησαν
δικές
τους κοινότητες , οργανώσεις
και εκκλησίες, τις αποκαλού

μενες

« Βουλγαρομακεδονι

κές ». Λιγότερο επιτυχής υπήρ
ξε η προπολεμική προσπάθεια
του Σερβικού καθεστώτος να
εκσερβίσει

τους

σλαβικούς

πληθυσμούς της Μακεδονίας
που ανήκε στη Γιουγκοσλαβι
κή επικράτεια. Οι βλέψεις των
Βουλγάρων και δευτερευόν
τως των Γιουγκοσλάβων

- έ
ναντι της Ελληνικής Μακεδο
νίας και Θράκης - δεν αφο
ρούσαν πλέον,
ομόφυλους
πληθυσμούς αλλά γεωπολιτι
κούς υπολογισμούς για, βλέ
ψεις στο Αιγαίο.
Η γραμμή της Κομιντέρν και
της Βαλκανικής Κομμουνιστι
κής
Ομοσπονδίας
(ΒΚΟ)
προέβλεπε την ίδρυση (192224) μιας ανεξάρτητης και ενι
αίας Μακεδονίας και Θράκης ,
την οποία θ' αποτελούσαν τα
αντίστοιχα γεωγραφικά διαμε
ρίσματα της Βουλγαρίας Γιουγκοσλαβίας και της Ελλά
δας. Στο κράτος αυτό η χρήση
του όρου «Μακεδόνες» δεν υ
ποδήλωνε αναγνώριση κά
ποιας ιδιαίτερης εθνότητας.

Ο Β ' παγκόσμιος πόλεμος έ

γαρία να επιδιώξει προσάρτη
ση των Μακεδονικών εδαφών
της Γιουγκοσλαβίας καθώς και
της Δ . Θράκης. Η κυβέρνηση
Φίλωφ, σύμφωνα με τη γνώμη
του τσάρου Βόρι, συμμάχησε
με τη χιτλερική Γερμανία έτσι
όταν οι ναζιστικές στρατιές
χτύπησαν τον μαχόμενο ελλη
νικό λαό, έλαβαν την ανταμοι
βή τους. Στην περίοδο αυτή
τμήμα σλαβοφώνων πέρασε
κρίση συνειδήσειως. Πολλοί εξ
αυτών αποδέχτηκαν τη Βουλ
γαρική προπαγάνδα είτε συ
νειδητά είτε από συμφέρον.
Την ίδια εποχή στο τμήμα της
Μακεδονίας που ανήκε στη
Γιουγκοσλαβία και μεγαλύτε
ρο μέρος που είχε εκχωρηθεί
στους Βουλγάρους, σημειώ
νονταν εξελίξεις που επρόκει
το να επηρέασουν και την ελ
ληνική Μακεδονία. Ένα τμήμα
ντόπιου,
δυσαρεστημένου
πληθυσμού με τη σερβική
διοίκηση, δέχτηκε τους Βούλ
γαρους αρχικά με ανακούφι
ση. Σύντομα όμως η ανάπτυξη

του παρτιζάνικου κινήματος
και η αψυχολόγητη συμπερι
φορά των Βουλγάρων οδήγη
σε στην εχθρότητα, Συγχρό
νως εξαγγέλεται πρόγραμμα
των Γιουγκοσλάβων Κομμουνι

σλαβόφωνους στη <<μακεδονι
κή ιδεολογία». Και η πρόταση
αυτή απορρίφθηκε. Στο μετα
ξύ οι μυστικές διασυνδέσεις
των Σλαβομακεδόνων και η ά
μεση εξάρτησή τους από το
γιουγκοσλαβομακεδονικό επι
τελείο άρχισαν να γίνονται
αντιληπτές και να προκαλούν
ανησυχίες , με αποτέλεσμα οι
μονάδες του ΕΛΑΣ στην περιο
χή Φλώρινας - Καστοριάς, λίγο
πριν από την απελευθέρωση,
να συγκρουσθούν με ένοπλα
τμήματα Σλαβομακεδόνων και
να τα απωθήσουν στη Γιουγ
κοσλαβία. Ωστόσο οι Σλαβο

μακεδόνες, με την 'υποστήριξη
του νεοσυσταθέντος Τιτοϊκού
καθεστώτος στη Γιουγκοσλα
βία συνέχισαν τις προσπάθειές
τους. Με την έναρξη του δεύ
τερου αντάρτικου το 1946 ο α-,
γώνας εκείνων των σλαβόφω
νων που διαμόρφωσαν σλαβι

κή συνείδηση θεωρείται κατά
την περίοδο αυτή ως «Εθνι
κοαπελευθερωτικός
αγώνας
των Μακεδόνων του Αιγαίου»,
αν κρίνει κανείς από τις ποικί
λες συλλογές εγγράφων και α
πομνημονευμάτων που εκδό
θηκαν στα Σκόπια .
ΤΟ καλοκαίρι του 1948 επήλ
θε η ρήξη Στάλιν - Τίτο και ανέ
τρεψε

τα

γιουγκοσλαβικά

σχέδια για ηγεμονία στα Βαλ
κάνια με κεντρικό μοχλό το μα
κεδονικό ζήτημα. Οι νέες συν
θήκες που δημιουργούνται ο
δηγούν το 1954 τη Γιουγκοσλα
βία σε τριμερές Βαλκανικό
σύμφωνο αμυντικής συμμα
χίας και με τη συμμετοχή της
Τουρκίας. Εγκαταλείπει τις ε

δαφικές αξιώσεις και περιορί
ζεται τυπικά στη διατίιπωση
αιτημάτων για αναγνώριση
<ψακεδονι κών»

μειονοτήτων.

στών για αναδιοργάνωάη του ' Τέλος, η Βουλγαρία, μετά το
γιουγκοσλαβικοίι
κράτους
πάνω σε ομοσπονδιακή βάση.
Μια από τις έξι (6) Ομόσπον

δες δημοκρατίες θα ήταν « η
Σοσιαλιστική (τότε λαϊκή) Δη
μοκρατία της Μακεδονίας »,
ενώ ο σλαβι κός της πληθυσμός
θα έπαυε να θεωρείται «σερβι
κός » ή « βουλγαρικός» και θα
αποκτούσε νέο εθνικό όνομα
«μακεδονικός». Προσδίδοντας
εθνικό περιεχόμενο σε ένα

γεωγραφικό όρο, η νέα πολιτι
κή ηγεσία, ήλπιζε να οικοδο
μήσει μια νέα εθνότηα, που θα
ήταν ξεκομμένη τόσο από τις
σερβικές όσο και από τις Βουλ
γαρικές καταβολές της.

Με εύρημα τη «μακεδονική
εθνότητα» έθεσαν διπλό στόχο
οι νέοι γιουγκοσλάβοι ηγέτες.
Πρώτον να εξαλείψουν τη
Βουλγαρική επιρροή από τον
πληθυσμό τους και δείιτερο να
λύσουν τελεσίδ.ικα το Μακεδο
νικό ζήτημα , ενσωματώνον
τας τόσο τη Βουλγαρική όσο
και την ελληνική Μακεδονία σ '
{να ενιαίο Μακεδονικό Κράτος

που θα μετατρεπόταν σε ομό
σπονδη δημοκρατία της μετα
πολεμικής Σοσιαλιστικής Ομο
σπονδίας της Γιουγκοσλαβίας.
Για το σκοπό αυτό στάλθηκε
στην Ελλάδα το 1943 ένας από
τους υπαρχηγούς του Τίτο, ο
Βουκμάνοβιτς

-

Τέμπο

που

προσπάθησε να πείσει την η
γεσία του Κ.Κ.Ε. και του ΕΛΑΣ

να δημιουργηθεί ένα Βαλκανι
κό κοινό στρατηγείο όλων των
παρτιζάνικων
στρατών.
Η
πρόταση όμως αυτή δεν έγινε
δεκτή. Ο Τέμπο προσπάθησε
τότε να επιτύχει τη σύσταση
χωριστών ενόπλων σλαβομα

κεδονικών τμημάτων με σκοπό
να
συμπαρασύρει
Έλληνες

θάνατο του Στάλιν εγκαταλεί
πει το σίινθημα για ενιαία Μα
κεδονία. Η ιδιοφυία του Τίτο
πριν τελειώσει ο πόλεμος ανα
γνώρισε τους Σλάβους κατοί
κους
της
γιουγκοσλαβικής
Μακεδονίας ως « Μακεδόνες » .

Έχουμε την κατασκευή μιας
τεχνητής εθνότητας της «Μα
κεδονικής». Παίζοντας με τις
δύο έννοιες του ονόματος, τη
γεωγραφική και την εθνική, τα
Σκόπια δημιουργοίιν τέτοια

σύγχιση, ώστε οι ανυποψία
στοι και ίσως και ανιστόρητοι
ξένοι να μην μποροίιν να δια
κρίνουν τη διαφορά και αβα
σάνιστα να δέχονται και αυτοί
ότι καθετί το <<μακεδονικό » α
νήκει στους Σλάβους της Μα
κεδονίας που τοποθετείται
στο γιουγκοσλαβικό χώρο.
Πριν από λίγα χρόνια οι αρ

μόδιες αρχές των Σκοπίων
διοργανωσαν περιοδείιουσα
έκθεση θαυμάσιων Βυζαντι
κών εικόνων από τη Μακεδο
νία. Τα ειρωνικά σχόλια των

διάφορων ειδικών δε φαινόταν
να ενοχλούν ιδιαίτερα τους ορ
γανωτές της έκθεσης και τους
υπεύθυνους της προπαγάν
δας. Ακόμη και τους αγώνες
κατά του χιτλερικού φασιμού
και κατά του Ιταλικού μετώ
που καπηλεύονται χαρακτη
ρίζοντάς τους ως «Μακεδονι
κούς », καθώς και ο εμφύλιος
πόλεμος στη Μακεδονία μετα
τρέπεται σε ελληνο- <<μακεδονι
κή » σύγκρουση από τους ιστο
ρικούς των Σκοπίων. Πολλά
είναι τα παραδείγματα ιστορι
κής καπηλείας εκ μέρους των
Σκοπίων. Η αντίληψη που έ
χουν οι νέες γενιές της Δημο
κρατίας των Σκοπίων είναι αυ.... στη σελ. 7
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..- από τη σελ. 6
τή που διδάχτηκαν, όχι αυτή
που δέχεται η αντικειμενική ι
στορική επιστήμη. Εκτός από
την ιδιαίτερη κρατική υπόστα
ση, τη γλώσσα, την εκκλησία
και την ιστορία, το νεόπλαστο
«μακεδονικό» έθνος προικοδο
τήθηκε και με τη δική τους
«Μεγάλη Ιδέα»: το όραμα μιας
Μεγάλης Μακεδονίας που θα
αποτελούν τα τρία τμήματα
της Μακεδονίας ενωμένα ως

Δημοκρατία της γιουγκοσλα
βικής Ομοσπονδίας. Την επο

(

,

χή που κυβερνούσε ο Τίτο δεν
επέτρεψε αυτό το όραμα να
δηλητηριάζει τις σχέσεις με την

Ελλάδα. Τα τελευταία όμως
χρόνια ορισμένες οικονομικές
και πολιτικές δυσπλασίες της

ζωής στο εσωτερικό της Γιουγ
κοσλαβίας, καθώς και οι αντι
παραθέσεις και οι εξάρσεις
των διαφορών μεταξύ των Ε
θνοτήτων της προκάλεσαν την
αναβίωση του έντονου εθνικι

σμού που δεν γνωρίζουμε τις
μελλοντικές διαστάσεις του.
Ανάλογα

και

εντονότερα

φαινόμενα εκδηλώνονται στις
χώρες της μετανάστευσης, ό
πως Καναδάς και Αυστραλία
που δέχτηκαν μετά το Β' Παγ
κόσμιο πόλεμο χιλιάδες μετα
νάστες από όλα τα τμήματα
της Μακεδονίας. Εκμεταλλεύ
τηκαν τις δυνατότητες που
παρείχαν οι χώρες όπως ο Κα
ναδάς και η Αυστραλία, που
βοηθούν την ελεύθερη ανά
πτυξη των γλωσσικών και πο
λιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των
μεταναστών. Η σύγχιση επι
τάθηκε από το γεγονός ότι με
ταξύ των μεταναστών υπήρ
χαν και λίγες χιλιάδες σλαβό
φωνοl που προέρχονταν από
την ελληνική Μακεδονία. Έτσι
στις χώρες υποδοχής σχημα
τίσθηκε ένα γλωσσικό ιδίωμα
πρόσμειξης αρχαίας Μακεδο
νικής , μεσαιωνικής, σλαβικής
και σύγχρονης Βαλκανικής Ι
σΤΟΡiκής κληρονομιάς που κα
θιερώνει μια νέα <<μακεδονική»

θεστώτος ,

το

Βελιγράδι

καχύποπτο. Αλλά και από την
πλευρά της Βουλγαρίας διατυ
πώνονται τέτοιες επιφυλάξεις
για τις φιλειρηνl κές διαθέσεις
του Βελιγραδίου. Η πολιτική
της Βουλγαρίας στο Μακεδονι
κό χώρο είχε και τα θετικά της
αποτελέσματα. Οι δηλώσεις
των Βουλγάρων αξιωματού

ξαρτήτων κρατών επανέφε
ραν στην επικωρότητα το
«Μακεδονικό Ζήτημα». Και ει

νούμαστε στους Σκοπιανούς

δικότερα με τη θρασύτατη α
ξίωση των Σκοπίων να ανα

το κράτος και να έχουν δική
τους γλώσσα , ιστορία και πα

λοπροαίρετων»

ξένων

γνωρισθούν ως «Δημοκρατία
της Μακεδονίας». Αυτές οι εξε

ραδόσεις. Άλλωστε πιστεύου
με ότι κάθε λαός έχει το δι
καίωμα αυτό, αρκεί να βρίσκε
ται μέσα στα πλαίσια της διε

αντιλαμβάνονται

το

θνούς νομιμότητας και της ι
στορικής αλήθειας. Δεν μπο
ρούμε να δεχτούμε την ονομα
σία ενός σλάβlκου λαού ή ενός

όχι και την εμμονή μας στην
αλλαγή του ονόματος».
Οι πολιτικές σκοπιμότητες
των Σκοπίων και αυτών που

σλάβlκου κράτους με Μακεδο
νικό όνομα. Οι όροι «Μακεδο
νία», «Μακεδόνες» αποτελούν

έχουν συμφέροντα να τις
προωθήσουν επέφερε σ' εμάς
τους Έλληνες κι ένα καλό. Α

εθνική και ιστορική κληρονο
μιά των Ελλήνων. Η στάση αυ
τή δεν αποτελεί πεισματική ή

φύπνησε την εθνική μας συ
νείδηση και μας έδωσε ένα
σκληρό μάθημα για το τι πα
θαίνουμε όταν «αφηνόμαστε»
να μας παρασύρουν ατομικοί
ιδιοτελείς σκοποί και ο πολιτι
κός καιροσκοπισμός . «Ουδέν
κακόν αμιγές καλού» που έλε
γαν και οι αρχαίοι πρόγονοί
μας . Καιρός να καταλάβουμε
και να επανασυνεlδητοπOlή
σουμε ότι δεν αρκεί μόνο η ικα

λίξεις σηματοδοτήθηκαν με τη
διεξαγωγή των πρώτων πολυ
κομματικών
εκλογών
στα

χθούν σχέσεις καλής γειτονίας
και συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών και να φτάσουν

διενέργεια Δημοψηφίσματος
το Σεπτέμβριο του 1991, όταν η
πρώην «Σοσιαλιστική Δημο
κρατία της Μακεδονίας» που

στο επίπεδο της επιστημονι
κής θεώρησης οι αρνητικές
στιγμές της ιστορίας τους. Αυ
τό αποτελεί δίδαγμα για όλους
τους λαούς της Βαλκανικής
για το πώς μπορούν να ξεπε
ράσουν και τις πιο οδυνηρές
μνήμες όταν υπάρχει θέληση,
πολιτική οξυδέρκεια και πολι

Σκόπια, Νοέμβριο

1990,

και τη

μετονομάστηκε σε «Δημοκρα
τία της Μακεδονίας» αποφά
σισε να ανακηρυχθεί ανεξάρ

τητο κράτος.

Συγκεκριμένα στις Βουλευτι
κές Εκλογές πρώτο κόμμα - με

37 έδρες σε σύνολο 120 εδρών
- ανασείχτηκε το ακραίο εΟνl-

το

δικαίωμα να

δημιουργή

σουν ένα δικό τους ανεξάρτη

εκδικητική αντίδραση προς
γείτονες
αλλά προσπάθεια
προστασίας της Ελληνικής ι
στορικής
και
πολιτιστικής

τικός ρεαλισμός. Ας ελπίσουμε
ότι οι σκιές που πέφτουν πά
νω στις σχέσεις των δύο χω
ρών μετά τις πολιτικές αλλα
γές στη γειτονική Βουλγαρία

νεl κάτοχος της lστοριας του

και γνώστης της πολιτιστικής
παράδοσης.
Η επιμονή μας στο θέμα του
ονόματος δεν είναι συναισθη
ματική παραξενιά και ιδιοτρο
πία. Δεν στέκει η ένσταση «κα
ότι

λάδα: Εθνικισμός και Εθνικότητα)

χθρικής προπαγάνδας, αλλά

νοποίηση

μέρους της Βουλγαρίας δε θα
οδηγήσει σε αδιέξοδα με ε
κείνα του παρελθόντος και δε

δελφισμός» που έχει καταλά
βει τους Νεοέλληνες των τελευ

ταίων δεκαετιών. Ίσως χρειά
ζονται τέτοιες καταστάσεις
για να μας ξυπνούν και ν' απο

αρμονικών μας σχέσεων.
Είναι προφανές ότι το «Μα

δεικνύουν, ευτυχώς, ότι οι Έλ
ληνες δεν είναι μόνο «οιημα 

κεδονικό» ζήτημα" αντικειμενι
κά εξεταζόμενο από την Ελλά

τίες» και κατώτεροι των περι

στάσεων σύμφωνα με τα πο
ρίσματα Αμερικάνου Ψυχολό
γου. Οι Έλληνες όταν θέλουν
και το αξιώνουν οι περιστά

δα δεν μπορεί να ευσταθήσεl.
Το νομικό καθεστώς των Βο
ρείων συνόρων της χώρας μας
κατοχυρώνεται μέσα από διε
θνείς συνθήκες, όπως εκείνη
του Βουκουρεστίου το 1913,
που τερμάτισε το Β' Βαλκανl κό
Πόλεμο και οι συνθήκες ειρή
νης στο τέλος των δύο παγκό
σμιων

(1919)

πολέμων,

του

και του Παρισιού

σεις αποδεικνύονται ανώτεροι
αυτών.
Η Ιστορία της Μακεδονίας
είναι ένα θέμα που δεν εξαν
τλείται μέσα σε λίγες σελίδες.
Έγινε κάποια προσπάθεια να

ΝεΊ'γύ

(1947).

Οι εξελίξεις των μεταπολεμι
κών περιόδων οδήγησαν τις
διάφορες πληθυσμιακές ομά
δες γηγενούς ή προσφυγlκής

ρούς της Μακεδονίας.

τονίζοντας

Απαραίτητο είναι να δούμε
το «Μακεδονικό» στις γιουγ
κοσλαβο-βουλγαρlκές σχέσεις.
Αν στις υπερπόντιες χώρες με
τανάστευσης η αντιδικία επι
κεντρώνεται,
κυρίως,
στον
προσδιορισμό
της
εθνικής
ταυτότητας και της lδιοποίη;
σης του Μακεδονικού ονόμα
τος, στη Βαλκανική το πρό
βλημα δεν περιορίζεται μόνο
στην πολιτιστική του διάστα
ση. Κατά καιρούς οι σχέσεις
Γιουγκοσλαβίας - Βουλγαρίας
φορτίστηκαν ιδιαίτερα, εξαι
τίας του Μακεδονικού. Φω
λιάζει η αμοιβαία καχυποψία
μεταξύ των δύο κρατών για
διεκδικήσεις πάνω στα αντί
στοιχα μακεδονικά εδάφη. Πα
ρά τις φlλειρηνlκές διακηρύ

αυθεντικού καθαρού ελληνι
κού αίματος δε ρέει στις φλέ
βες του χριστιανικού πληθυ

προέλευσης σε ένταξη ενιαία

στον

οικονομικό,

κοινωνικό

τομέα, με κοινή παιδεία, θρη
σκεία και γλώσσα. Η ένταξη ό
μως αυτή δεν ισοπέδωσε τις ι
διαίτερες τοπικές πολιτιστικές

ιδιαιτερότητες τις οποίες συνε
χίζουν να διατηρούν με υπερη
φάνεια τα διάφορα στρώματα
του πληθυσμού.
Αν η Ελλάδα εμπλέκεται σή
μερα στις «μακεδονικές» διενέ
ξεις, τούτο οφείλεταl στην πα

ραδοσιακή ανασφάλεια την 0-'
ποία αισθάνονται οι Έλληνες
εξαιτίας των πολεμικών γεγο

νότων που διαδραματίστηκαν
στη διάρκεια του 200υ αιώνα .

ότι

«ούτε

στάλα

σμού της Ελλάδας». Τον αντέ
κρουσε βέβαια με σοβαρά επι

βίαστο των συνόρων και για
τις συγκεκριμένες προτάσεις ,

χειρήματα ο Ιστορικός μας
Παπαρρηγόπουλος.
Η Ελληνική πολιτική στο
«Μακεδονικό»
συνοψίζεται
στο ότι η Ελλάδα δεν έχει εδα
φlκές διεκδικήσεις σε βάρος
γειτονικών επικρατειών. Θεω
ρεί σύνορα τα καθιερωμένα
μέσα από διεθνείς συνθήκες
και επικυρωμένα με την τελική
πράξη του Ελσίνκι και είναι α
παραβίαστα. Η εθνολογική ο
μοιογένεια της Μακεδονίας
την καθιστά απρόσβλητη' από
ποικίλες διεκδικήσεις,
Όσο
για τη διένεξη Γιουγκοσλαβίας
- Βουλγαρίας μακροπρόθεσμα
μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους
για την ευαίσθητη περιοχή της

για υπογραφή διμερούς δια

Βαλκανικής.

κήρυξης που θα επιβεβαιώ.νεl

Η διάλυση της Γιουγκοσλα
βικής Ομοσπονδίας και το αί-

γαστριμαργι

κών μας αναγκών και ο «ωχα

σηματοδοτούν το τέλος των

Το χρυσό γυναικείο διάδημα που 8ρέΙΙηκε στη χρυσή λάρνακα του
προθαλάμου των τάΦων τη, Βεργίνα,.

κιστlκό κόμμα VMRO (Εσωτε
ρική Μακεδονική Επαναστατι
κή Οργάνωση ΕΜΕΟ). Η ονο
μασία και οι προγραμματικές
δηλώσεις αυτού του κόμματος
θυμίζουν την επαναστατική
οργάνωση του 190υ αιώνα,
την περιλάλητη ΕΜΕΟ, γνωστή
για την τρομοκρατική της δρα
στηριότητα στο
Βαλκανικό
χώρο. Στο καταστατικό του
κόμματος του σύγχρονου Ε
ΜΕΟ ή VMRO αναφέρεται ότι
στόχος του είναι μεταξύ άλλων
η «πνευματική, πολιτική και
οικονομική ένωση του χωρι 
σμένου Μακεδονικού λαού και
κράτους στο πλαίσιο της μελ
λοντικής ένωσης των Βαλκα

νίων και της Ενωμένης Ευρώ
πης».

Πρόκειται

δηλ.

για

πρό

γραμμα με σαφείς επεκτατικές
διαθέσεις σε βάρος της Ελλά

δας. Τέτοιες θέσεις έχουν υιο
θετήσει κατά καιρούς αξιωμα
τούχοι των Σκοπίων όπως ο Β.
Τοπουρκόφσκι, εκπρόσωπος
των Σκοπίων στο Ομοσπον
διακό Προεδρείο της Γιουγ
κοσλαβίας, ο οποίος σε περιο

δεία στην Αυστραλία δήλωσε

απερίφραστα τα εξής:

ταυτότητας .
Συστηματικά οι Σκοπιανοί
συγχέουν τις δύο ονομασίες
του όρου «Μακεδονία»: την ε
θνολογική - ιστορική και τη
διοικητική - γεωγραφική. Και
ενώ το κρατικό μόρφωμα των
Σκοπίων αντιστοιχεί σε ένα
πολύ μικρό τμήμα του ευρύτε
ρου γεωγραφικού Μακεδονι
κού χώρου, οι Σκοπιανοί εμ
μένουν στον σφετερισμό του
γεωγραφικού όρου Μακεδο
νία. Γιατί άργε τα Σκόπια εμ
μένουν στη χρήση του ονόμα
τος Μακεδονία, αφού οι ειδι
κοί τους διαβεβαιώνουν ότι ο
λαός τους είναι σλαβικός και

δεν έχει σχέση με τους αρχαί
ους Μακεδόνες; Γιατί εμμέ
νουν να αποκαλούν το δικό
τους κρατικό μόρφωμα «Δη
μοκρατία της Μακεδονίας»;
Ποιά τα ερείσματα πάνω στα
οποία στηρίζονται οι αξιωμα
τούχοι των Σκοπίων και θρα
σύτατα διακηρύσσουν επε
κτατικές διαθέσεις εναντίον
της χώρας μας; Παλαιότερα
βέβαια υπήρχε ο Τίτο και η

«πολιτική» του (δε συγκρίνεται
εδώ ο Τίτο με αυτούς τους και

«Το

ροσκόπους). Τώρα δεν υπάρ

νεοσύστατο αυτό κράτος θα
έχει πρωταρχικό του στόχο

χει ούτε Τίτο, ούτε Στάλιν .. .

την απελευθέρωση των υπο
δούλων Μακεδόνων και την ε
νοποίηση του ευρύτερου Μα
κεδονικού χώρου».
Το Νοέμβριο του 1991 τέθηκε
σε ισχύ το νέο σύνταγμα, πα
ρά τις διαμαρτυρίες και την α
ποχή των Αλβανών κατοίκων

της περιοχής από την ψήφισή
του.

Επισημαίνεται

ότι

στο

πού λοιπόν στηρίζονται; Σε
τίνος «πλάτες»; Στα εύλογα
αυτά ερωτήματα καλείται ο
καθένας μας να προβληματι
στεί, να σκεφτεί, να ψάξει, να
διαβάσει, να μάθει, αν και προ
σωπική μου άποψη, πιστεύω
ότι έχει ήδη απαντήσει. Κοινός
νους χρειάζεται, όχι ειδικός ι
στορικός ή πολιτικός. Έχον
τας υπόψη την πολιτική της

30% . Η παρουσία

σύγχρονης εποχής, το σύστη
μα αξιών που τη διέπει και τα
« παιχνίδια» των <<μεγάλων τι

άλλων εθνοτήτων Τούρκων,
Σέρβων, Βλάχων (Ελληνικής
συνείδησης) και άλλων μόλις ε

μονιέρηδων» της ζωής μας,
του πλανήτη μας ας αναλογι
σθούμε ο καθένας τις ευθύνες

πιτρέπουν να υπερτερούν οι
αυτοαποκαλούμενοι
«Μακε
δόνες»).
Η Ελλάδα αντιτίθεται στην α

μας. Όσο και αν μας φαίνεταl
ουτοπιστικό ο καθένας μας
μπορεί να βοηθήσει με το να
«γνωρίζει», να «ενδlαφέρεταl»

ναγνώριση στα βόρεια σύνορά

και πάνω από όλα με το να γί-

σύνολο των 2.200.000 περίπου
κατοίκων , οι Αλβανοί υπολο
γίζονται στο

(Μακεδονία: Η θέση της στη Βαλ

αίτημά

μας για διαβεβαίωση κατά ε
δαφικών διεκδικήσεων και «ε

των

pIace in Balkan Power politics,
κανική πολιτική) RoyalInstitute ΟΙ
International Allairs, Λονδίνο
1950.
6. BLINKHORN,NEREMIS
ΤΗ.
(Ed.) Modern Greece: Nationalism and Nationality, (Νεότερη Ε

και μετά την αναγνώριση της
ανεξαρτησίας των Σκοπίων εκ

Ας μην ξεχνάμε ότι κατά και
ρούς και στους δύο παγκό
σμιους πολέμους τμήματα της
Μακεδονίας προσαρτήθηκαν
σε ένα ενιαίο Μακεδονικό κρά
τος στα πλαίσια της Γιουγκοσ
λαβικής Ομοσπονδίας, είτε
στα πλαίσια μιας Βαλκανικής
Ομοσπονδίας. Είναι γνωστή η
αντίδραση που είχε προκληθεί
το 190 αιώνα, όταν ο Γερμανός
ιστορικός Φαλμεράγιερ προσ
πάθηκε να απορρίψει την ιδέα
της συνέχισης του Ελληνισμού,

το οριστικό του εδαφικού κα-

της ανεξάρτητου κράτους που
θα φέρεl το όνομα «Μακεδο
νία». Δε σημαίνει αυτό ότι αρ

χων, από το 1964, ότι η χώρα
τους δεν έχει εδαφlκές ή μειο
νοτικές διεκδικήσεις έναντι της
Ελλάδας επέτρεψαν ν' αναπτυ

ταυτότητα. Μια ταυτότητα
που θα μπορούσε, χωρίς με
γάλο κίνδυνο γελοιοποίησης,
να χαρακτηρισθεί «καναδο
μακεδονική» ή «αυστραλο-μα
κεδΟνlκή». Η ημιμάθεια και η
υποδαύλιση του εθνικισμού
από τους Σκοπιανούς και αρ
γυρώνητους «ειδικούς» «φί
λους» τους που επισκέπτονται
τα κέντρα μεταναστών οδηγεί
σε ακρότητες. Χαρακτηριστι
κά παραδείγματα υπήρξαν οι
δημόσιες εκδηλώσεις Σλαβο
μακεδόνων σε βάρος του Α'
Διεθνούς Επιστημονικού Συνε
δρίου για τη Μακεδονία που
οργάνωσε στη Μελβούρνη το
1988 το Ελληνικό Ινστιτούτο
Μακεδονικών Σπουδών, και ε
νάντια στην Έκθεση Ευρημά
των της Αρχαίας Μακεδονίας
που παρουσίασε σε πόλεις της
Αυστραλίας,
το
Νοέμβριο
1988, το υπουργείο Πολιτι
σμού της Ελλάδας. Οι αντι
δράσεις των Σκοπιανών οφεί
λονταl στο ότι οι Έλληνες ...
τολμούσαν και χρησιμοποι
ούσαν το μακεδονικό όνομα
και πρόβαλλαν ως ελληνικούς
τους πολιτιστικούς θησαυ

ξεις της Σόφιας για το απαρα

τημα των επιμέρους Δημοκρα
τιών για αναγνώρισή τους από
τη Διεθνή Κοινότητα ως ανε

- SAGE, Αθήνα, 1990.
7. DAKIN, D. Μακεδονικός Α

ΕΛΙΑΜΕΠ

Υώνας, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα

1985.
8. KOFOS, Ε. Nationalism and
Communism in Macedonia, (Εθνι
κισμός

και

Κομμουνισμός

στη

Μακεδονία) ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη,

1964
9. KOFOS, Ε. The Macedonian
Question: The politics οΙ mutation, (ΤΟ Μακεδονικό Ζήτημα: Η
πολιτική της μετάλλαξης) ΙΜΧΑ,

ΘεσσαλoνίK~,

10.

1987.

ΚΩφογ, Ε. Ο Μακεδονικός Α

γώνας στη Γιουγκοσλαβική Ιστο

ριογραφία, Θεσσαλονίκη,

11.

1987.

ΜΑΡΤΗ, Ν. Η πλαστογράφη

ση της Ιστορίας της Μακεδονίας,

1984.

Αθήνα,

12.

ΠΑΛΜΕΡ, Σ. (Ξρ)!ΚΙΝΓ, Ρ. Υθ

γοσλαω Ψομμθνισμ ανδ τηε Μα
ψεδονιαν θεστιον, (ο Γιουγκοσ'
λαβικός

Κομμουνισμός

Μακεδονικό

Ζήτημα),

Conn, 1971.
13. Ν. Ανδριώτη,

και

το

Hamclen

Το ομόσπονδο

κράτος των Σκοπίων και η γλώσ

1960 (πρω
1957.

σα του, Θεσσαλονίκη,

τοδημοσιε6τηκε αγγλιστί το

1992).

Αναδημοσίευση

14.

Κων. Βακαλόπουλου, Το Μα

κεδονικό Ζήτημα, τόμος Α' (18561912) Θεσσαλονίκη, 1989.
15. Φ.Κ. Βώρου, Το Μακεδονικό
Ζήτημα των

«Συμμάχων»

μας,

περ. «Εκπαιδευτικά»,

21,65-80.
16. Ι. Καλλέργη, Les anciens Macedoniens. Etude linguistique et
historique, νοl. Ι. (1954), νοl. ιι
(1974) (Athenes, Institout Franςaίs
d' Athenes).
17. Ε. Κωφού, Η Βαλκανική διά
σταση

του

Μακεδονικού

στα

δοθεί το ιστορικό περίγραμμα
του Μακεδονικού Ζητήματος
όσο απλούστερα γινόταν και

χρόνια της κατοχής και της αντί

σύμφωνα προς το έντυπο το
οποίσ απευθύνεται και με όλο
το σεβασμο προς αυτό .
Για όσους ζητούν περισσό

τικής

τερα στοlχέία για το συγκεκρι
μένο θέμα, παρατίθεται κά
ποια βιβλιογραφία στην οποία

μπορούν ν' ανατρέξουν για
περισσότερες

λεπτομέρειες

και γνώσεις.
Ευχαριστώ
Πετρονlκολού Κατερίνα

4000

Χρόνια Ελ

ληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού,
Εκδοτική

Αθηνών,

Αθήνα

1982

(συλλογι κό έργο υπό την επο

πτεία του 'Μιχ. Σακελλαρίου, Α
καδημαΊ"κού).

2.

ΕΛΛΑΔΑ: Ιστορία και Πολιτι

σμός, Μαλλιάρης

- Παιδεία,
μοι 2-6, Αθήνα, 1981-82.
3. Ιστορία του Ελληνικού

Τό
Έ

θνους, Τόμοι Δ', Ι', ΙΑ', ΙΓ', ΙΔ',
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα

1977.
4. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛογ
στορία

της

1973-

ΑΠΟΣΤ . Ι

Μακεδονίας,

435

σελ.

18.

κ.εξ.

Μακεδονία:

Ιστορική

επι

σκόπηση. Αφιέρωμα της εφημε
ρίδας «Καθημερινή»,

19.

19/1/1992.

Γ. Μπαμπινιώτη, Η θέση της

Μακεδονικής στις αρχαίες Ελληνι
κές διαλέκτους. Γλωσσολογία, 78, 1988-89, 53-69.
20. Μαρίας Νυσταζοπούλου μα: Ιστορική θεώρηση του προ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
ΜΑΚΕΔΟΝ ΙΑ:

Ελλάδα 1936-1944, Έκδοση Αγρο
Τράπεζας, Αθήνα, 1989,

Πελεκίδου, Το Μακεδονικό Ζήτη

Λεωνίδα-Δημητρίου ΑναΥνώστου
Καλλιθέα Τ.Κ. 17671 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 9371958

1.

στασης, στο συλλογικό τόμο Η

1354-

1833, Θεσσαλονίκη, 1969.
5. BARKjER. Ε. Macedonia: Its

βλήματος, Αθήνα, 1989.
21. Γ. Χατζιδάκι , Περί του Ελληνι
σμού των αρχαίων Μακεδόνων,
Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελί
μων βιβλίων, αριθμ. 12, 1925.

22.

Γ. Χατζιδάκι, Και πάλιν περί

του Ελληνισμού των Αρχαίων Μα
κεδόνων,
ναι, τόμο

23.

Γλωσσολογικαί

1, 228-30,

Αθήναι

Έρευ

1934.

Στέλιου Νέστορος, «Η Μάχη

για το όνομο». «Το Βήμα»,

23/2/

92.
24.

Έκδοση Παπύρόυ από το φι
λανθρωπικό Σωματείο «ο Οικίσι
μος», σύλλογος συμπαραστά
σεως

Κρατουμένων,

(Μνημειώ

δης ιερός πίνακας χωρίων της Α
γίας Γραφής αποδεικνύωντην ελ
ληνικότητα της Ελληνικής Μακε
δονίας προφητικώς και ιστορι
κώς).

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤιΚΗ

ΦΡΑΓΚΟΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

67 -

ΜΟΣΧΑΤΟ

-

ΤΗΛ.

4828361

Συνεργείο Συντήρησης Κηρίων

Κατοσκευές - Επισκευές
Μνημεία - ΠεριΦράξεις
Παντός είδους οικοδομικές εργασίες

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΥΠΙΤΣΑΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ
Άρπα Τεχνική κοιάρτηση

Άμεση εξυπηρέτπσι::ι
Τιμές λογικές

Έδρα: ΠεvτάλoΦo

.

ΠΕΝΤΑΑΒφΒ

(

tt---------------------

Γ.iίϊiiiii;:;ίiίi~iίiiiiiiiiiii~~ Π ει Δ ει Α ει ΒΙ ΤΣΑ
Από τους Δήμους

οι άδειες

Από τις εΡΥασίες αποκατάστασης
των Ζημιών της εκκλησίας

ΟΙ ΔΗΜΟΙ και οι Κοινότητες
θα έχουν από εδώ και πέρα α
ποκλειστική αρμοδιότητα για
να εκδίδουν άδειες ίδρυσης
καταστημάτων (καφενεία, κέν

Ο Ο. Η. Ε. - Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών - πάντως βοη
θάει. Έκανε την αρχή. Στις 4 έως 10 lουνίου, στο Ρίο Ντε
τρα διασκεδάσεως, εστιατόρια
Τζανέϊρο, διοργάνωσε συμβούλιο όπου συζητήθηκαν θέ
Κ.α.
ματα όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος. Στο συμβούλιο
ΙΥΝΤΑΙΙΕΤΑΙ ήδη σχετική
αυτό παρευρέθηκαν εκπρόσωποι απ' όλες τις χώρες. Σε
διάταξη από την αρμόδια υπη
όλους τους ανθρώπους του κόσμου εστάλησαν φυλλάδια,
ρεσία του υπουργείου Εσωτε
ρικών, με την οποία θα αντιμε
τα οποία ζητούν να βοηθήσουνε, με όλους τους δυνατούς
τωπισθεί το παραπάνω θέμα.
τρόπους, για την καλυτέρευση του κόσμου. Το μόνο που
έχουμε να κάνουμε είναι να υπογράψουμε.
~---------"""'i

Ο πλανήτης μας, η Γη μας, κινδυνεύει να χαθεί από τη

μόλυνση, την οποία εμείς δημιουργούμε. Πώς;
"
,
δ'
"
Το

ξ ερετε

οτι με το να καιμε τα

Κάτω
α

αση και μειωνουμε το

οξυγόνο του πλανήτη μας καί δημιουργούνται αναμμένα

π

ο'

τ

τα

ο

Χέρια

Α Ο Π

v. . .

Δύο «χωριανοί μας»

κάρβουνα τα οποία παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα,
που είναι ύπουλο δηλητήριο;

προσπαθούν με πλάγιους
και άνορθόδοξους τρό-

Το ξέρετε ότι η γη έχει ικανότητα αυτοκαθαρισμού και
στη θάλασσα και στην ξηρά και στην ατμόσφαιρα, αλλά
τα απόβλητα και τα σκουπίδια έχουν αυξηθεί τόσο, ώστε

πους να πάρουν ποδοσΦαφΙσΙές από την ομά
δα του χωριού μας και να

η γη δεν κατέχει άλλο αυτή την ικανότητα;
Το ξέρετε ότι η τρύπα του όζοντος μεγαλώνει διαρκώς,
αφήνοντας έτσι όλο και περισσότερες ηλιακές ακτίνες να

τους εντάξουν στη δύναμη ομάδας γειτονικής
πόλης, όπου κατοικούν

περνούν;

και εργάΖονται.

Το ξέρετε ότι ο πλανήτης μας καταστρέψεται;

Δεν νομίζετε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, τα οποία

εμείς, όλοι μας, οφείλουμε να τηρήσουμε;: Πιστεύω ότι

άμα γίνει μια προσπάθεια απ' όλους τους κατοίκους της

γης, ο πλανήτης μας θα σωθεί. Τα σπάνια σε είδος φυτά

δόμηση του καταστραφέντος Ι . Ν. του χωριού μας και

πτουν τους ίδιους, την

0-

μάδα και το χωριό γενικαταλάβουν το σΦάλμα
τους και θα επανορθώ-

ΕΛΕΝΗ Β. ΚIΤιΜΕ

του οι εισφορές για το σκοπό αυτό συνεχίζονται και
θεωρώ σωστό να ζητήσω εκ μέρους σας και εκ μέρους
των απανταχού Πενταλοφιτών και φίλων την οικονομική
ενίσχυσή σας, δια να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έρ
γο μας .

Πεντάλοφος

Κώστας Μπίκας
Πρόεδρος

τάλοφο. Τα νερά που κυλάνε στους δρόμους, είναι ένα

του Α.Ο. ΠενταλόΦου

ανεπίτρεπτο θέαμα για το χωριό μας. Ο πρόεδρος τι κάνει .
γι' αυτό το ανεπίτρεπτο θέαμα; Γιατί τον εκλέξαμε για
πρόεδρο; Μήπως νομίζει ότι δημοσιεύοντας εκκλήσεις θα
συμμορφωθούν αυτοί που «παίζουν» με την υγεία μας;
Εγώ προσωπικά δεν το νομίζω. Ας λάβει υπόψει του και

ας εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία, πριν η χολέρα μπει
στα σπίτια μας.
Η κατάσταση του νεκροταφείου; 'Αλλο ανεπίτρεπτο
θέαμα κι αυτό. Αν δεν σεβόμαστε τον ιερό αυτό χώρο, ας
σεβαστούμε τουλάχιστον τα νεκρά σώματα των συγγενών,
φίλων και γενικά συγχωριανών μας.
Μαζί με την καλυτέρευση του κόσμου, ας βάλουμε σκο
πό και την καλυτέρευση του χωριού μας.

*

Η εφημερίδα μας αισθάνεται μεγάλη χαρά και ικανο-

ποίηση που ένας νέος Άνθρωπος, η μαθήτρια Λυκείου
και συγχωριαανή μας Ελένη Β. Κιτιμέ έστειλε αυτό το
αξιόλογο κείμενο για δημοσίευση.
Για τους προΒληματισμούς και τις ανησυχίες σου, σε
ζωτικής σημασίας θέματα όπως είναι το περιΒάλλον, Ελέ
νη, σε συγχαίρουμε και ελπίζουμε πως από δω και πέρα
μπορείς και πρέπει να Βοηθάς την εφημερίδα.
Και κάτι άλλο, Ελένη, με την πράξη σου αυτή δίνεις σ'
εμάς θάρρος και δύναμη να συνεχίσουμε ένα ευγενικό και
ανιδιοτελές έργο που εδώ και δέκα χρόνια ξεκινήσαμε.
Το παράδειγμά σου ας το μιμηθούν κι άλλοι για να γίνει
η εφημερίδα μας ακόμα καλύτερη.

Πρόσφεραν για την εκκλησία
δρχ.
»
»

»
»

»
»
»

50.000
40.000
20.000
20.000
15.000
10.000
10.000
1.000

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Από τυπογραφικό λάθος γράφτηκε ότι ο Γιώργος Κάππας
του Δημητρίου πρόσφερε για την εκκλησία 5.000 δρχ. Το σωστό
είναι ότι ο Γιώργος Κάππας πρόσφερε 15.000 δρχ.

ΑΥροτικά
Δάνεια
ΑΠΟ την Αγροτική ΤράπεΖα
ανακοινώθηκε ότι θα δίνονται

δάνεια σε ιδιώτες και σuνεται
ρισμοός ποu θέλοuν να δρα
στηρlOποιηθοόν στην αγορά
λιπασμάτων, μετά την απελεu
θέρωση της αγοράς.
ΣΤΗΝ ανακοίνωση προστι
θεται ακόμη ότι δάνεια για αγο
ρά λιπασμάτων θα μποροόν να
πάροuν και παραγωγοι από ο
ποιαδήποτε πηγή επιλέξοuv ΟΙ
ΙδlO1.

20-5-1992

Ο εφημέριος
'Αγγελος Σ. Μπεκιάρης
ιερεύς

τα ονόματά τους ...

ΜΕ την ευκαιρία αυτού του κειμένου θα ήθελα να
υπενθυμίσω την κατάσταση που επικρατεί και στο Πεν-

Παπασπυροπούλου Ελένη

σας γνωρίζω επίσης ότι οι εργασίες για το σκοπό αυτό
έχουν αρχίσει να εκτελούνται κανονικά και ως εκ τού

σουν δεν αναΦέρω τώρα

vr:

Κασσαλής Γιώργος
Μουρκοβίτη - Χαραλάμπους Μάρθα
Κιτιμές Νίκος
Σταθελάκης Παναγιώτης
Λυμπέριου Αφροδίτη του Νίκου

ΑΘΗΝΩΝ

δεν τους τιμούν και βλά-

ρια χρόνια. Στις χώρες θα δοθεί η ευκαιρία να αοχοληθούμε και με άλλα θέματα. Η ανθρωπότητα θα «ζήσει».

- Γλυκή Ειρήνη
- Κορκολιού Βασιλική

ΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΙΤΩΝ

Χωριανοί, ευχαριστώ πάρα πολύ δια την οικονομική
και ηθική βοήθεια που μας προσφέρατε για την ανοικο

κότερα.
Με την ελπίδα πως θα

Στραβοδήμου
Πετρονικολού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΟΙ ενέργειές τους αυτές

και ζώα θα αυξηθούν σε αριθμό. Ο πλανήτης μας θα ζήσει για εκατομμύρια, ή - γιατί όχι; - και για δισεκατομμύ-

Φιλικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ΠροσΦορά
- Οι συμπατριώτες μας εργολάβοι χωματουργι
κών εργασιών, Παναγιώτης Κατσαρέας και Αν
δρέας lαρκαδούλας πρόσφεραν δωρεάν εργασία
με τα εκσκαπτικά τους μηχανήματα για την εκκλη
σία.
Οι Παναγιώτης Κατσαρέας και Ανδρέας lαρκα
δούλας, εκτός από την παραπάνω εργασία, πρόσ
φεραν ακόμη για την εκκλησία και πενήντα χιλιάδες
δραχ. μετρητά.
- Επίσης δωρεάν εργασία για την εκκλησία πρόσ
φερε και ο συντοπίτης μας Γιώργος Ναούμ με το
φορτηγό (ανατρεπόμενο) αυτοκίνητό του.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τούς ευχαριστεί θερ
μά.

Μη ξεχνάμε
Το αίμα δεν αΥοράΖεται,
ούτε πουλιέται
Μονάχα προσΦέρεται
Όλοι έχουμε
υποχρέωση να

προσΦέρουμε λίνο αίμα
νια τις ανάγκες της

ΤράπεΖας που διατηρεί
η ΑδελΦότητα στο

Λαϊκό Νοσοκομείο της

Αθήνας στο Γουδί.

~~

~~

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α\'"

Όσοι επιθυμούν να νίνουν αιμοδότες μπορούν
να επικοινωνήσουν με το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΑδελΦόιητας.
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